Η Βυζαντινή εκκλησία του Αϊ Γιώργη στους Αποστόλους Πεδ/δος
Τι μυστικά να κρύβει άραγε μέσα στην ιστορία του το μικρό αυτό
πέτρινο εκκλησάκι του Αϊ Γιώργη; Χωμένο μέσα στα σπίτια και
κάτω από την προστασία του Τροπαιοφόρου Μεγαλομάρτυρα το
έχει κρατήσει ατόφιο μέχρι σήμερα. Όταν θαυμάζουμε κάτι άξιο
και ιδιαίτερα κάτι που έχει με την πίστη μας δημιουργούνται
απρόσμενες απορίες. Πόσες φορές να έχει κτιστή και χαλαστή η
εκκλησία του Αϊ Γιώργη; Έχει κτιστή πάνω σε ιερά άλλων
μακρινών πολιτισμών; Πόσων χρονών να είναι άραγε η σημερινή
εκκλησία του Αϊ Γιώργη; Η ηλικία πάντα ενός ιερού κτίσματος ,
φέρνει ένα δέος στην ψυχή μας , ξυπνά την αίσθηση της
αναζήτησης για την παλαιότητα του, που όσο βαθιά χάνεται στο
χρόνο τόσο αυξάνει το σεβασμό και την πίστη μας.
Η παράδοση που μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και από γενιά
σε γενιά θέλει η εκκλησία να έχει κτιστή και χαλαστή πολλές
φορές σε διαφορετικές περιόδους.
Το 1999 παρέδωσε στην τότε πρόεδρο του πολιτιστικού
συλλόγου Κα Μαρία Δαμιανάκη η Κα Εύα Χαλκιαδάκη ένα
χειρόγραφο κείμενο που το βρήκε στο σπίτι του παππού της
Θεοχάρη Σμαριανάκη. Εδώ γράφεται το πότε κτιστήκαν οι
εκκλησίες του χωριού.

1

Ο σημερινός ναός του Αϊ. Γιώργη οικοδομήθηκε πάνω σε
παλαιότερο ναό όπως φαίνεται από την λιθοδομή στο ανατολικό
εξωτερικό τμήμα του Ιερού του ναού .Η Μαρία Ε. Παντελάκη μου
είπε ότι ο Γιώργης Πετροδασκαλάκης της είχε πει ότι στον
προηγούμενο ναό κατέβαιναν με σκαλοπάτια για να μπουν στο
ναό.(Ο Γιώργης Περτοδασκαλάκης συμμετείχε στις ανασκαφές με
τον αρχαιολόγο Singer στον αρχαιολογικό χώρο Γουρνίων στην
Παχεία Άμμο αλλά και στην Κνωσσό στις αρχές του 20ο αιώνα.)
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Η επίσημη απάντηση
από την 13η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων για το πότε κτίστηκε ο σημερινός ναός είναι :

Οι αρχαιολόγοι Εμμανουήλ Μπορπουδάκης και Λίανα Σταρίδα
επιβεβαιώνουν ότι ο ναός είναι κτισμένος πάνω σε παλαιότερο
ναό. Αυτό το αποδεικνύουν από την διαφορετική λιθοδομή στο
ανατολικό εξωτερικό τοίχο, από την παλαιότητα των οστών που
έχουν βρεθεί και από τα όστρακα « βίσαλα » που έχουν βρεθεί
αλλά και από αυτά που είναι εντοιχισμένα στους εξωτερικούς
τοίχους του ναού.

3

Η κατασκευή του ναού είναι επηρεασμένη από την Βενετσιάνικη
αρχιτεκτονική και αυτό φαίνεται στης δύο καμάρες μέσα στον ναό
αλλά και στο υπέρθυρο. Στο μέσο του υπέρθυρου υπάρχει
επιγραφή που σε αυτή συνήθως έγραφαν τους κτήτορες και το
έτος κατασκευής. Η φθορά των αιώνων τα έχει αλλοίωση και
είναι αδύνατον να διαβαστούν.
Αν και ο ναός εικονογραφήθηκε σε μια περίοδο που η Κρήτη
βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Ενετών (1204-1669), η
ζωγραφική είναι καθαρά ανατολικού τύπου και μαρτυρείτε η
ισχυρή επιρροή του βυζαντινού κόσμου τόσο στην τέχνη όσο και
το θρησκευτικό βίο των ανθρώπων.
Οι τοιχογραφίες του Αϊ Γιώργη αποτελούν μνημείο με πολλαπλές
νοηματοδοτήσεις. Είναι έργα υψηλής τέχνης και αποδίδουν με
υπερβατικό τρόπο τις θείες μορφές τις ορθόδοξης λατρείας ,
απεικονίζοντας την ωραιότητα της μορφής αλλά και το κάλλος της
ψυχής. Είναι έργα που συμμετείχαν ενεργά στην οικοδόμηση της
εθνικής ταυτότητας των κατοίκων.
Οι κάτοικοι του χωρίου έρχονταν , μέσω των τοιχογραφιών , σε
άμεση επαφή με την θρησκευτική τέχνη μιας μακρινής εποχής,
εξοικειώνονταν με αυτή , την κατανοούσαν και την ερμήνευαν.
Οι τοιχογραφίες δεν εικονίζουν μόνο πρόσωπα αλλά και
ολόκληρες συνθέσεις από την ζωή του Χριστού και της Παναγίας
και των άλλων ιερών μορφών. Οι αφηγηματικές παραστάσεις
4

λειτουργούν παιδευτικά για τους ανθρώπους και αποτελούν μέσα
μετάδοσης της πίστης και της ηθικής των τοπικών κοινωνιών.
Υπήρξε για πολλούς αιώνες πολιούχος αλλά το ποιο σημαντικό
Άγιος προστάτης ακόμα και σήμερα του χωριού μας. Η μνήμη του
τιμάται στις 23 Απριλίου ή την επόμενη του Πάσχα. Υπάρχουν
αγιογραφίες διάφορων αγίων και μια μοναδική υπερμεγέθης
τοιχογραφία αυτή του καβαλάρη Αϊ Γιώργη. Υπάρχουν ακόμη 8
Αγιογραφίες
οι
παρακάτω:
Φιλοξενία
του
Αβραάμ,
Μεταμόρφωση, Βάπτιση, Λάζαρος, Ευαγγελισμός, Σταύρωση,
Αποκαθήλωση, και η μισή κατεστραμμένη Χριστός ανάμεσα σε
Παναγία και Ιωάννη Βαπτιστή που είναι και η απώλεια τα
τελευταία 110 χρόνια.
Σε ορισμένες αγιογραφίες έχουν αφαιρέσει μέρος των
τοιχογραφιών από διάφορα μέλη των Αγίων. Αυτό δεν το έκαναν
οι Τούρκοι όπως λέγεται αλλά οι πιστοί για να κάνουν φυλακτά
Η τοιχογραφικές διακοσμήσεις είναι ανώτερης ποιότητας και η
καλύτερα διατηρημένες τοιχογραφίες μετά της Παναγίας της
Κεράς στην Κριτσάς που είναι της ίδιας περιόδου .
Επειδή δεν είμαι ειδικός στην αξιολόγηση ενός τέτοιου αξιόλογου
μνημείου που παραμένει αναλλοίωτο στο πέρασμα των αιώνων και
αποτελεί πρότυπο για τους νεότερους που θέλουν να απεικονίσουν τον
ανθρώπινο πόνο στο θείο δράμα. Αλλά διαβάσετε καλύτερα τι
έχειγράψει ο αρχαιολόγος Εμμανουήλ Μπορμπουδάκης στο βιβλίο
του
« Η Βυζαντινή τέχνη στο νομό Ηρακλείου»
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Δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά μέσα στην εκκλησία πότε
κτίστηκε ή αγιογραφήθηκε η εκκλησία μόνο στον υπερμεγέθη Αϊ
Γιώργη έχουν χαράξει με καρφί την ημερομηνία 1494 ή 1497.
Διαβάστε ακόμα πως ο ίδιος αρχαιολόγος συγκρίνει δύο ναούς
της ίδιας περιόδου της εκκλησίας του Χριστού στις Ποταμιές με
τον Αϊ Γιώργη των Αποστόλων. Ακόμα δείτε την χρονολογία
αγιογράφησης που τοποθετείται το 1370 με 1380 μχ.
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Εδώ θα διαβάσετε από τον ίδιο αρχαιολόγο γιατί ο ναός στην
είσοδος δεν είναι αγιογραφημένος και ποιες αγιογραφίες υπήρχαν
πριν χαλαστή ο δυτικός τοίχος και προεκταθεί ο ναός .

Διαβάστε τη γράφει για τον Αϊ Γιώργη στο βιβλίο του ο Γιάννης
Μιχ. Παναγιωτάκης. Κρήτη : Ιστορία και πολιτισμός στην ενότητα
η βυζαντινή τέχνη ( ως την πρώιμη βενετοκρτατία )
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Ο μεγάλος Ιταλός αρχαιολόγος G.Gerola ,o οποίος κατέγραψε
από το 1900 έως το 1902 ,τις τότε αγιογραφημένες εκκλησίες σε
όλη την Κρήτη, πέρασε και από το χωρίο μας και κατέγραψε την
εκκλησία του Αϊ. Γιώργη και έχει ως παρακάτω:
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Η μετάφραση από τον K. Λασσιθιωτάκη έχει ως παρακάτω:

Στον πρώτο τόμο του Σ. Σπανάκη , πόλεις και χωρία της Κρήτης
στο πέρασμα των αιώνων γράφει για τον Αγ. Γιώργη τα
παρακάτω:

Υπάρχει τέλειο σύστημα απόσβεσης του αντίλαλου μέσα στον ναό
γιατί έχουν τοποθετήσει μέσα στους τοίχου πήλινες σωλήνες για
το σκοπό αυτό αλλά φαίνονται μόνο δυο μικρές οπές .
H καμπάνα του Αϊ Γιώργη είναι δωρεά του μεγάλου δωρητή των
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εκκλησιών μας αείμνηστου Σταύρου Χαλκιαδάκη και γράφει
ΧΩΡΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ 1949
Ο οποίος εκτός από τα πολύτιμα Άγια Σκεύη και εξαπτέρυγα είχε
δωρίσει δύο εικόνες του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου στην εκκλησία
των Αγίων Αποστόλων. Οι εικόνες αυτές είχαν διαστάσεις 12 Χ 15
εκ. η κάθε μια και παρίσταναν η μια την Παναγία και η άλλη τον
Χριστό. Ήταν τοποθετημένες δεξιά και αριστερά από την ωραία
Πύλη. Όταν πέθαινε άνδρας τοποθετούσαν την εικόνα του Χριστού
στον νεκρό για να προσκυνούν οι πιστοί και αν ήταν γυναίκα
τοποθετούσαν την εικόνα της Παναγίας για το σκοπό αυτό .
Χάθηκαν το 1956 .

Υπάρχουν ιστορίες και ιστορίες για τον θαυματουργό Αϊ Γιώργη
στο πέρασμα των αιώνων. Την παρακάτω ιστορία μου την
διηγήθηκε ο Κωστής Π. Πετρομιχελάκης.
«Μια Κυριακή ο Παπάς Γιάννης Βρετός πατέρας του παπά
Σταύρου Παπασταυράκη και πεθερός του γέρου Γουμένου
σηκώθηκε πρωί άναψε φωτιά πήρε κάρβουνα, να βάλει στο
θυμιατήρι και πήγε στον Αϊ. Γιώργη να λειτουργήσει.
Όταν μπήκε στον ναό είδε ότι έλειπε η μικρή εικόνα του Αϊ.
Γιώργη, πλησιάζει στον υπερμεγέθη Αϊ. Γιώργη και τον χτυπούσε
με την κατσούνα του λέγοντας του ,γιατί τους άφησες να πάρουν
την εικόνα; Τότε μια δίνη τον τράβηξε έξω από την εκκλησία και
τον οδήγησε στην μονή Καλλέργη σε μια σπηλιά όπου βρήκε την
εικόνα. Πλησίασε να την πάρει αλλά η εικόνα δεν μετακινούνταν
έκαμε τον σταυρό έψαλε το τροπάριο του Αγίου αλλά η εικόνα
εκεί . Τότε φώναξε έναν βοσκό που ήταν στην Μονή τον έστειλε
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στο χωριό και είπε τι είχε συμβεί στους χωριανούς . Όλοι μαζί
πήγαν στου Καλλέργη και μετά από δεήσεις και προσευχές
μπόρεσαν να πάρουν την εικόνα και να την επιστρέψουν στην
εκκλησία.»
Άλλη ιστορία που μου έχουν διηγηθεί ο πατέρας μου Μανόλης
Κ. Ηγουμενάκης, ο Χαράλαμπος Ι. Σαββάκης και είναι πολύ
γνωστή στο χωριό. Θα προτιμούσα να την διαβάσετε όπως την
έγραψε ο Μενέλαος Ι. Σαββάκης.
Την περίοδο της αυτονομίας της Κρήτης 1898-1913 ο
Μπουλικάστιο δεν έφυγε από τον Καρδουλιανό και όταν
περνούσε από το χωρίο ο Χαράλαμπος Ι .Σαββάκης τον
κυνηγούσε και τον
φώναζε μπουρμά μπουρμααά και ο
Μπουλικάστιος είχε σκάσει από το κακό του και τρελαινόταν
αλλά δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα.
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Με αυτόν τον απλό τρόπο ο Μενέλαος Σαββάκης μας περιγράφει
πως η θεία του τον έταξε στο Αϊ Γιώργη και σώθηκε από πέσιμο .
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Οι τοιχογραφίες της εκκλησίας του Αϊ Γιώργη όχι μόνο δεν
άντεχαν στους αιώνες αλλά και στην άγνοια των επιτρόπων. Είχαν
ασπριστή με ασβέστη από τον Γιάννη Σαββάκη και διαβάστε πως
το περιγράφει ο Μενέλαος Σαββάκης.

Στον Αϊ Γιώργη που έκτισαν οι Βυζαντινοί οι τότε άρχοντες, που
έμεναν στην γειτονία αρχοντικά, μαζί με τους χριστιανούς έκαναν
για αιώνες με Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια της λειτουργίες τους.
Οι Ενετοί σεβάστηκαν την επιθυμία των Αποστολιανών και τους
έδωσαν άδεια να κτίσουν την σημερινή εκκλησία του Αϊ Γιώργη
πάνω στον παλαιότερο ναό. Στον περίβολο Αϊ Γιώργη
στρατολογούσαν οι Ενετοί τους Αποστολιανούς νέους . Όταν τους
συγκέντρωναν, επικρατούσε νεκρική σιγή. Όταν έπαιρναν του
δυνατούς δεμένους, θρήνος και οδυρμός ,για τα παλικάρια που
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δεν είχαν καμιά ελπίδα να γυρίσουν αν τους αλυσόδεναν
κωπηλάτες στης Γαλέρες.
Οι Τούρκοι έμειναν στο χωριό περίπου δυόμιση αιώνες και
παρότι Οθωμανοί σεβάστηκαν την εκκλησία του Αϊ Γιώργη.
Είναι ο μοναδικός Άγιος που και σήμερα ακόμη οι Οθωμανοί
πιστεύουν σε Αυτόν. Οι Παπάδες του Αϊ Γιώργη μάθαιναν στα
Αποστολιανάκια κολλυβογράματα δηλαδή αλφάβητο και οχτάϊχο
στα πέτρινα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το τετράγωνο απέναντι
από τον Αϊ Γιώργη ήταν το σκολειό τους γιατί όλα τα σπίτια
επικοινωνούσαν μεταξύ τους με παραπόρτια και μπορούσαν έτσι
να ξεφύγουν όταν τα κυνηγούσαν οι Τούρκοι.
Οι Γερμανοί κατακτητές δεν πείραξαν τίποτα στα τέσσερα χρόνια
που έμειναν στο χωρίο μας.
Η εκκλησία του Αϊ Γιώργη για αιώνες ήταν ο πολιούχος του
χωριού μιας και οι Άγιοι Απόστολοι θρονιάστηκαν το 1886.
Εκατοντάδες χιλιάδες φορές έχουν λειτουργηθεί δεκάδες γενιές
Αποστολιανών στον Αϊ Γιώργη. Χιλιάδες φορές έχουν γιορτάσει
Πάσχα, Χριστούγεννα και την γιορτή του Αϊ Γιώργη. Χιλιάδες
φορές έχουν χτυπήσει τα σήμαντρα και η καμπάνα για χαρές αλλά
και για λύπες. Στον Αϊ Γιώργη βάφτιζαν τα παιδία τους εδώ τα
πάντρευαν εδώ τους αποχαιρετούσαν για το μακρινό δίχως
γυρισμό ταξίδι. Εδώ έθαβαν τους παπάδες τους . Όταν
διαμόρφωναν το προαύλιο αλλά και όταν στερέωναν τον νοτικό
τοίχο της εκκλησίας βρέθηκαν ανθρώπινα οστά. Στον Αϊ Γιώργη
έβρισκαν κουράγιο οι χαροκαμένες μάνες, στον Αϊ Γιώργη
εξομολογούσαν τον πόνο τους τους καημούς τους και της
αδυναμίες τους. Για χάρη του Αϊ Γιώργη υπέφεραν καρτερικά
γιατί ήλπιζαν Σε Αυτόν. Στον Αϊ Γιώργη έκαναν τα Τάματα τους.
Παιδιά και παιδιά έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον αυλόγυρο
του Αϊ Γιώργη ατέλειωτα τα παιγνίδια τους , οι φιλίες, οι
τσακωμοί και οι φωνές τους. Στον περίβολο του Αϊ Γιώργη
χτύπησαν για πρώτη φορά πολλές καρδιές και αγαπήθηκαν νέοι.
Στα πεζούλια του Αϊ Γιώργη ξαπόσταιναν οι παππούδες και οι
γιαγιάδες όταν έπεφτε ο ήλιος να πουν και να μάθουν τα νέα. Στα
πεζούλια του Αϊ Γιώργη καθόταν κάθε βράδυ για να
αποσπερίσουν.
Όπως ζούσαν και ζούμε αυτά τα απλά τα καθημερινά έτσι απλά
ριζώνει στης καρδιές μας η αληθινή πίστη και η αγάπη για τον Αϊ
Γιώργη. Αυτή την αληθινή πίστη και αγάπη για τον Αϊ Γιώργη την
έχουμε καλά κρυμμένη στης καρδιές μας .
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Oι σημερινοί ταγοί της εκκλησίας μικροί και μεγάλοι πρέπει να
ξέρουν ότι η αιδώς είναι από τα βασικά συστατικά στοιχεία της
πολιτικής αρετής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
συγκρότηση κοινωνιών και για την παραπέρα ανάπτυξη του
πολιτισμού. Η αιδώ είναι ο σεβασμός στους άγραφους νόμους , η
ηθική συνείδηση, το φιλότιμο, το αίσθημα ντροπής του
κοινωνικού ανθρώπου για κάθε αντικοινωνική πράξη. Χάρη στην
αιδώ εξασφαλίζεται η αρμονική κοινωνική συμβίωση που είναι
προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευημερία. Με την αιδώ
αμβλύνονται οι διαφορές των ανθρώπων και χαλιναγωγούνται τα
κακά ένστικτα, όπως ο εγωισμός η ανευθυνότητα. Με την αιδώ
σφυρηλατούνται φιλικοί δεσμοί και αποτρέπεται η σύγχυση και η
αταξία.
Σε αυτή την κατεύθυνση της αιδούς οι σημερινοί ταγοί της
εκκλησίας μικροί και μεγάλοι πρέπει να κινούνται και να λύσουν
οριστικά το πρόβλημα λειτουργίας του ναού στης 23 Απριλίου από
τον παπά του χωριού και όχι να προσπαθούν να μας αλλάξουν ή
και περισσότερο να μας καταργήσουν τον τρόπο που
κληρονομήσαμε από του παππουδολαλάδες μας αιώνες και αιώνες
πως και πότε να γιορτάζουμε τον Αϊ Γιώργη. Είναι μέγα ύβρης για
τους προγόνους μας που μας άφησαν αυτά τα αριστουργήματα να
προσπαθούμε να τα υποβιβάσουμε να μην τα εκτιμούμε και να
μην τα αναδεικνύουμε ως πρέπει. Είναι αυτός πολιτισμός ;
Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την παράδοση και την ιστορία
ενός τόπου. Για μας η εκκλησία του Αϊ Γιώργης είναι η ΙΣΤΟΡΙΑ
μας. Εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση να την συνεχίσουμε γιατί αν
δεν υπάρχει συνέχεια θα έλθει η καταστροφή . Να την μάθουμε
ατόφια στα παιδιά και τα εγγόνια μας να την αγαπήσουν να την
συνεχίσουν και να την κρύψουν και αυτά καλά στης καρδιές τους
και να μη μπορεί κανείς ποτέ να την βρει και να την αλλάξει .
Η 13η Εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων έχει παραχωρήσει τα
πνευματικά δικαιώματα των Αγιογραφιών του Αϊ Γιώργη στην
αρχαιολόγο Κα Μαρία Μπορπουδάκη προκειμένου να κάνει την
διδακτορική διατριβής της και για όσο χρονικό διάστημα διαρκή
αυτή δεν δίδουν άδεια να δημοσιευθούν φωτογραφίες Αγιογραφιών
σε άλλον .
Η εξέλιξη αυτή πρέπει να μας χαροποιοί γιατί από την μελέτη αυτή
σε βάθος θα αποκαλυφθούν άγνωστες πτυχές της ιστορίας της
εκκλησίας αλλά και της καλλιτεχνικής αξίας των τοιχογραφιών .
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Αποστόλους Απρίλιος 2012

Βιβλιογραφία
Ιστορία του χωρίου Αποστόλων ( άγνωστος )
13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Εμμανουήλ Μπορπουδάκης
Η βυζαντινή τέχνη στο νομό Ηρακλείου
Γιάννης Μιχ. Παναγιωτάκης
Κρήτη : Ιστορία πολιτισμός
G.Gerola- Κ.Λασιθιωτάκη
Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφημένων εκκλησιών της
Κρήτης.
Σ. Σπανάκης
Πόλεις και χωρία της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων
Λιάνα Σταρίδα
Μας ενημέρωσε για την εκκλησία του Αϊ Γιώργη τον Μάρτιο
του 2012 κατά την επίσκεψη της στο χωρίο μας καλεσμένη του
πολιτιστικού συλλόγου.
Απομνημονεύματα
Μενέλαος Ι. Σαββάκης ( 1904-1996)
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