Αλώνια, Γειτονιές, Δεξαμενές, Μάντρες, Πηγάϊδια και
Τοπωνύμια Αποστόλων Πεδιάδας
Γέννημα και θρέμμα των Αποστόλων από αγρότες γονείς, σ ένα
περιβάλλον πιστό στις προγονικές παραδόσεις, ήταν φυσικό να έχω την
τύχη να γνωρίσω ανόθευτο και ατόφιο το κάθε τι που αφορά την τοπική
πολιτιστική κληρονομιά μας.
Από μικρός ήθελα να καταγράφω το κάθε τι που αφορούσε την
τοπική ιστορία τα ήθη και τα έθιμα του χωρίου μου. Αλλά αυτό που με
γοήτευε πάντα είναι να μάθω τι κρύβετε πίσω από κάθε τοπωνύμιο που
λέγεται αιώνες αναλλοίωτο.
Την περίοδο 1950-1970 μεγάλος αριθμός συχωριανών μας
εγκατέλειψε το χωριό. Πληροφορίες, που επί αιώνες μεταδιδόταν
προφορικά από γενιά σε γενιά αλλοιώνονται και χάνονται ,γιατί οι νέοι
έχουν διαφορικό τρόπο ζωής και σκέψης και ιδιαίτερα στο σημείο της
σχέσης ανθρώπου και χρήσης γης.
Η φθορά η αλλοίωση κα η λήθη των τοπωνυμιών είναι αναπόφευκτη,
αν δεν υπάρξει η γραπτή και η χαρτογραφημένη τους παράδοση στην
επόμενη γενιά.
Θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω και να αναφέρω τα ονόματα των
συγχωριανών μας που με προθυμία με βοήθησαν να καταγράψω τα
Αποστολιανά τοπωνύμια που αποτελούν μέρος της ιστορίας του χωρίου
μας.
Η πρώτη προσπάθεια καταγραφής των τοπωνυμιών έγινε από την
εταιρία Κρητικών ιστορικών μελετών το 1953 και από τον τότε δάσκαλο
Ιωάννη Μαλεγιαννάκη.

Αλώνια
Τα αλώνια τα έφτιαχναν κοντά στο χωριό και σε θέσεις, όπου
φυσούσαν βόρειοι ή βορειοδυτικοί άνεμοι. Ο χώρος έπρεπε να είναι
επίπεδος, είχαν στρογγυλό σχήμα και ήταν περιτριγυρισμένα με πλάκες
τοποθετημένες μέσα στο έδαφος.
Μετά το θέρισμα κουβαλούσαν τα σπαρτά από τα χωράφια με
γαϊδούρια και μουλάρια στα αλώνια και τα τοποθετούσαν σε θεμονιές
κατά ποικιλία (στάρι, κριθάρι, ταγή, μιγάδι, κουκιά, φακές, ροβίθια,
φασόλια).
Πριν αρχίσουν να αλωνίζουν καθάριζαν το χώρο του αλωνιού από τα
χόρτα και αφού το κατάβρεχαν έβαζαν πολλά ζώα να γυρνάνε γύρω γύρω
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μέσα στο αλώνι ώστε όταν στέγνωνε το έδαφος να έχει σκληράνει. Αυτό
το κάνανε για να μην μαζεύονται και τα χώματα όταν σκούπιζαν το αλώνι.
Έστρωναν το αλώνι με τα σπαρτά που ήθελαν να αλωνίσουν και έζευαν
δυο αγελάδες ή ένα μουλάρι που τραβούσαν την σανίδα που από κάτω είχε
σφηνωμένες ειδικές πέτρες ή σαρακάκια που τεμάχιζαν τα στάχια και
ξεχώριζαν τον καρπό από τις κεφαλές.
Κάποιος έπρεπε με ένα δίχαλο να ανακατεύει τα σπαρτά . Όταν ήταν
έτοιμα τα μάζευαν στο κέντρο του αλωνιού σε ένα σωρό και ξανά
στρώνανε το αλώνι με άλλα. Όταν είχαν τελείωση την ποικιλία που
αλώνευαν μάζευαν τα αλωνισμένα στάχια που είχαν γίνει άχυρα σε λαμί
και με το θρινάκι λιχνίζανε τα στάχια ψηλά για να ξεχωρίσει ο καρπός
από τα άχυρα με την βοήθεια του ανέμου. Μετά ξαναμάζευαν τον καρπό
σε λαμί και με την παλάμη λιχνίζανε τον καρπό για να καθαρίσει τελείως
από τα άχυρα και τους κονδύλους. Μετά το μάζευαν σε ένα σωρό και με το
θρινάκι έκαναν ένα κύκλο στην βάση του σωρού και ένα σταυρό από
ανατολικά προς δυτικά και βορινά προς νοτικά.
Περίμεναν τον μουκατά ( ήταν ο άνθρωπος που εισέπραττε τους
φόρους) και αφού ζύγιζαν τον καρπό έπαιρνε το 2% και το υπόλοιπο το
μετέφεραν με σακιά στα σπίτια και το φύλαγαν σε πιθάρια ή γούβες για να
κάνουν ψωμί ή να ταϊζουν τα ζώα τις όρνιθες και τα περιστέρια.
Όταν είχαν αλωνίσει όλα τα σπαρτά σάκιαζαν τα άχυρα σε μπακάλες
και τα μετέφεραν με ζώα στους αχερώνες για να ταϊζουν τα ζώα το
χειμώνα.
Αλεξανδρή ( Παπαδάκης Αλέξανδρος)
Αφροδίτης ( Κουμπενάκη Αφροδίτη)
Βασιλείας ( Πετροδασκαλάκη Βασιλεία)
Βασιλοκωσταντή ( Βασιλάκης Κων/νος)
Απολλοδώρου ( Ηγουμενάκης Απολλόδωρος)
Αρχοντούλη ( Αρχοντουλάκης Γιάννης)
Βούρου ( Βουράκης Μανόλης)
Γέρου Γουμένου ( Ηγουμενάκης Νικόλαος) στο σπίτι του Άλκη
Ηγουμενάκη
Γιαννιό του Ανδρέα ( Δαμιανάκης Γιάννης)
Γουμενογιώργη (Ηγουμενάκης Γιώργης)
Γουμενοκωσταντή ( Ηγουμενάκης Κων/νος) στο σπίτι του Κωστή
Ηγουμενάκη
Γουμενομανόλη (Ηγουμενάκης Μανόλης)
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Γουμενονικόλη (Ηγουμενάκης Νικόλαος ) στο σπίτι του Δημήτρη
Ηγουμενάκη
Δαβομιχάλη ( Δαβάκης Μιχάλης)
Δαβονικόλη ( Δαβάκης Νικόλαος)
Δαμιανογιώργη (Δαμιανάκης Γιώργης)
Δαμιανοστραυρούλη ( Δαμιανάκης Σταύρος)
Ζαχαρογιάννη ( Σαμπαθιανάκης Γιάννης)
Ζουμάκη (Γιάννης Μαρκάκης )
Ζημιού (Παπαδάκης Ηρακλής)
Ζουρίδη ( Δαμιανάκης Γιώργης )
Θεοχάρη (Σμαριανάκης Θεοχάρης)
Καβάτα ( Οικονομάκης Εμμ.)
Κοκκινογιώργη (Στρατογιαννάκης Γιώργης)
Κοκκινοδημήτρη (Κοκκινάκης Δημήτρης)
Καμπουροδημήτρη (Πετρομιχελάκης Δημήτρης)
Καμπουροφώτη (Πετρομιχελάκης Φώτης)
Κανάκη (Στρατάκης Κανάκης)
Καρνοκοκόλη (Πετρομιχελάκης Νικόλαος)
Καρουζοβασίλης (Καρουζάκης Βασίλης)
Καρουζογιώργη (Καρουζάκης Γιώργης)
Κόκκινης (Ειρήνη Πετρουγάκη )
Κορνέλιδων (Κορνελάκης Γιώργης)
Κρουσανιώτη (Στρατάκης Μανόλης)
Κυριακαντώνη (Πρατικάκης Αντώνης)
Κυριακογιάνη (Πρατικάκης Γιάννης)
Λαγκώνα ( Koκκινάκης Γιώργης)
Λαμπρή ( Παπαδάκης Λάμπρος)
Μανόλα (Ηγουμενάκης Μανόλης)
Μανού ( Μαλιωτάκης Μανόλης)
Μα το σταυρό μου ( Παπαδάκης Γιάννης)
Μαραγκοβασίλη (Μαραγκάκης Βασίλης)
Μαραγκού (Μαραγκάκης Μανόλης)
Μαχαιριανάκης Κων/νος
Μπαντελογιώργη (Μπαντελάκης Γιώργης)
Μπαντελοθεοχάρη (Μπαντελάκης Θεοχάρης)
Μπαντελομανόλη (Μπαντελάκης Μανόλης)
Μπιτζαροδημήτρη (Μπιτζαράκης Δημήτρης)
Νικολακάκης Νίκος
Ντακούνα (Νικολακάκης Μανόλης)
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Παεδρογιάννη (Πετροδασκαλάκης Γιάννης)
Παπαδογιωργάκης Λευτέρης
Παπαδογιώργη (Παπαδάκης Γιώργης)
Παπασταυράκη (Παπασταυράκης Γιώργης)
Παυλή (Πετρομιχελάκης Παύλος)
Περτσελή (Περτσελάκης Γρηγόρη)
Πετρογιάννη Γωνιωτάκης Γιάννης)
Πρατικαντώνη (Πρατικάκης Αντώνιος)
Πρατικοδημήτρη ( Πρατικάκης Δημήτρης)
Ροδιτογιώργη (Ροδιτάκης Γιώγρης)
Ροδιτοζαχάρη (Ροδιτάκης Ζαχάρης)
Ρουσομιχάλη Ρουσάκης Μιχάλης)
Σαβογιάννη (Σαβάκης Γιάννης)
Σμαριαναντρέα ( Σμαριανάκης Ανδρέας)
Σμαριαναντώνης ( Σμαριανάκης Αντώνης)
Στρατογιώργη ( Στρατάκης Γιώργης)
Στρατάκης Χαράλαμπος
Σωμαροκοκόλης ( Κουμπενάκης Νικόλαος)
Τσιλιτσίρη ( Ποταμιανάκης Γιώργης)
Χατζή (Σμαριανάκης Μανόλης)
Χατζή Μιχάλη (Σφακιανάκης Μιχάλης)
Χατζογιάννη (Χατζάκης Γιάννης)
Φαρσαρομιχάλη ( Φαρσαράκης Μιχάλης)
Φαρσαροσταυρούλη (Φαρσαράκης Σταύρος)
Φαρσαρογιάννη (Φαρσαράκης Γιάννης)
Φουντομανόλη
Φουντούλη (Πρατικάκης Γιώργης)
Ψωμά ( Μπαντελάκης Γιάννης)

Γειτονιές του χωριού
Άι. Γιώργη
Αρχοντικά
Βαθύ στενό
Βρύση
Γαρούλιο
Κάνω Μπαντελιανά
Κάτω γειτονιά
Κεφάλι ή Παχιαδιανά

Κονομιανά
Λιβαδάκι
Κάτω Μπαντελιανά
Πεζούλια
Πάνω γειτονιά
Πέρα πηγάδι
Σοχώρα
Τσουρλί
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Δεξαμενές
Σήμερα, όταν μιλάμε για πόσιμο νερό το μυαλό μας πάει είτε στην
βρύση που μόλις την ανοίξουμε τρέχει νερό είτε σε ένα εμφιαλωμένο
μπουκάλι νερό. Όμως δεν ήταν έτσι πάντα το ίδιο. Το πόσιμο νερό οι
άνθρωποι το έπαιρναν από πηγές ή πηγάϊδια .
Οι άνθρωποι έκτιζαν τα χωριά τους κοντά σε πηγές για να
εξασφαλίζουν το πολύτιμο αυτό αγαθό που λέγεται νερό. Το χωρίο μας
είχε αυτή την προϋπόθεση. Υπήρχαν πολλές πήγες. Για να έχουν πάντα
νερό έφτιαξαν δεξαμενές για να αποθηκεύουν το νερό που δεν
χρησιμοποιούσαν.
Δεξαμενές υπάρχουν πολλές στο χωριό. Η ποιο μεγάλη είναι αυτή
που είναι στο σπίτι του Στέλιου Σμαριανάκη. Το νερό έφθανε μέχρι εκεί
από την πηγή που σήμερα είναι το πηγάδι λιβαδάκι με πήλινους αγωγούς.
Την δεξαμενή αυτή την κατασκεύασαν οι Βυζαντινοί την δεύτερη περίοδο
( 961-1204). Το νερό το χρησιμοποιούσαν για να ποτίζουν τα περβόλια
που είχαν εκεί οι βυζαντινοί άρχοντες που έμεναν στη γειτονία αρχοντικά.
Γι΄ αυτό και το τοπωνύμιο της περιοχής είναι περβόλια.
Εκτός από την δεξαμενή υπάρχουν «κολώνες» από πέτρες 60
εκατοστά διαμέτρου και 3 μέτρα ύψος τις οποίες τις χρησιμοποιούσαν για
να υποστυλώνουν τις κληματαριές που είχαν εκεί.
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Κουτούτο:Ήταν δεξαμενή μπροστά από το μαγαζί του Κωστή
Μαχεριανάκη και τώρα είναι το σπίτι της Αργυρής Αργυράκη. Στην
δεξαμενή αυτή το νερό ερχόταν με αγωγούς από τα δυό πηγάδια του
Λιβαδάκι. Την δεξαμενή αυτή την έκτισαν οι Τούρκοι την περίοδο 16691898 που ήταν στο χωρίο. Το νερό του κοτούτου το χρησιμοποιούσαν για
τις ανάγκες του Τζαμιού που ήταν στο σπίτι του Γρηγόρη Κοκκινάκη αλλά
και για το Τούρκικο νεκροταφείο που ήταν εκεί που είναι το καφενείο του
Νίκου Δοξαστάκη και του Νίκου Κουμπενάκη. Την χάλασαν για να
φαρδύνει ο δρόμος και έκτισαν την πρόσοψη με την γούρνα στον τοίχο του
καφενείου του Μαχεριανάκη.
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Άλλη δεξαμενή είναι λίγο ποιο πάνω από τα πάνω Μπαντελιανά.
Εκεί έφθανε το νερό από πηγή που είναι σήμερα το πηγάδι βρύση σε
αυτή τη θέση υπάρχουν τρία πηγάδια που συγκοινωνούν μεταξύ τους.
Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας χαμήλωσε η κοινότητα την δεκαετία του
1930 έσκαψε χαντάκι και τοποθέτησαν σωλήνες από το κάτω μέρος του
πηγαδιού μέχρι την δεξαμενή και ξαναπήγε το νερό στην δεξαμενή.
Κατασκεύασαν δίκτυο και τοποθέτησαν τρεις βρύσες. Η μία ήταν εκεί που
είναι στο σπίτι του Φώτη Δαμιανάκη και Μανόλη Κοντογιαννάκη, η άλλη
ήταν στο κουτούτο και η άλλη στο Τσορλί μπροστά από το σπίτι της
Παρασκευής Φαρσαράκη και Λευτέρη Σμαριανάκη.
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Άλλη δεξαμενή υπάρχει στο πάνω χωριό λίγο ποιο πάνω από το
κοινοτικό πηγάδι. Σε αυτή την δεξαμενή έφθανε το νερό από 3 πηγές που
σήμερα είναι μικρά πηγάϊδια.
Από αυτή την δεξαμενή υπήρχε δίκτυο που κατέληγε σε τρεις
βρύσες. Η μια ήταν στου Γαρούλιο η άλλη στο σπίτι της Βιργινίας
Στρατάκη και η άλλη Από αυτές τις έξη βρύσες έπαιρνε νερό όλο το
χωριό μέχρι που έφεραν νερό από τον Αγ. Παντελεϊμονα (του Σαμπροβάλη
την πηγή).
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Άλλη δεξαμενή υπάρχει δίπλα στο εργοστάσιο του συνεταιρισμού
που την έχουν φτιάξει οι Τούρκοι όταν ήταν στο χωριό . Το νερό της
δεξαμενής αυτής κάλυπτε της ανάγκες του Τούρκικου νεκροταφείο που
ήταν εκεί αλλά και των αγωγιατών μιας και ήταν στο μονοπάτι που ένωνε
το Λασίθι με το Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο ότι το τοπωνύμιο της περιοχής
είναι Τουρκομνήματα.
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Το 1963 έγινε το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στο χωριό. Η
κοινότητα αγόρασε την πηγή του Σαμπροβάλη που είναι στο Αγ.
Παντελαίμονα. Έσκαψαν χαντάκι πλάτους 50 εκ και βάθος 50 έως 80 εκ.
με τα χέρια μήκους 8 χιλ. από του Σαμπροβάλη την πηγή μέχρι την
δεξαμενή της ποτήστρας στο κουτούτο. Με μοναδικά εργαλεία σκαλίδες,
κασμάδες και φτυάρια. Τοποθέτησαν τις σωλήνες και τις σκέπασαν. Όλα
αυτά έγιναν σε 45 ημέρες. Το νερό ερχότανε από τον Αγ. Παντελαίμονα με
φυσική ροή μέχρι την μεγάλη δεξαμενή της ποτήστρας (400 κυβικά). Από
εκεί με ηλεκτρικό μοτέρ το ανέβαζαν στην πετρόκτιστη δεξαμενή που
είναι στον λόφο πάνω από την γειτονιά κεφάλι. Από εκεί με δίκτυο που
έφτιαξαν πάλι με τα χέρια τροφοδότησαν με νερό όλα τα σπίτια του
χωριού.
Από τότε που κατοικήθηκε το χωριό για πρώτη φορά τα σπίτια είχαν
νερό μέσα στα σπίτια τους.

Από αυτή την δεξαμενή που είναι στον Μιχαήλ Αρχάγγελο μαζί με αυτή
που είναι πάνω από την γειτονία κεφάλι τροφοδοτείται σήμερα με νερό το
χωριό. Λόγω της μεγάλης ζήτησης σε νερό αλλά και η ελάττωση του
νερού της πηγής του Αγ Παντελαιμονα οι κάτοικοι του χωρίου στην
δεκαετία του 1970 έβγαλαν γεώτρηση δίπλα στο αεροδρόμιο στο ύψος του
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χωριού Αρχάγγελος. Από εκεί με δίκτυο έφεραν το νερό στην δεξαμενή
της ποτίστρας. Ασύρματα ελέγχουν την λειτουργία της πομόνας στο
αεροδρόμιο αλλά και των μοτέρ στην δεξαμενή της ποτίστρας .

Μάντρες
Πρόκειται για μικρά τετράγωνα συνήθως κτίσματα, από ξερολιθιά,
μέχρι 2 μέτρα ύψος. Το δώμα το κατασκεύαζαν από κορμούς δένδρων,
αστιβίδες, ασπαλάθους και πάνω χώμα για στεγανότητα. Η είσοδος, δίχως
πόρτα, είχε ανατολικό ή νότιο προσανατολισμό. Σε μια γωνιά έφτιαχναν
την παραθεία. Υπήρχαν ακόμα θυρίδες για να φυλάνε τις βούργες τους.
Υπήρχαν δυο πεζούλες για να κάθονται αλλά και για να κοιμούνται. Για
στρώμα έβαζαν αστιβίδες. Στην μάνδρα φίλευαν τους επισκέπτες τους. Την
μάντρα την χρησιμοποιούσαν και για να τυροκομούν. Δίπλα από την
μάντρα υπήρχε χώρος περιφραγμένος με ξερολιθιά όπου μάντρωνα το
πρόβατα για να τα αρμέξουν
Αποστόλη
Καρνόλη
Απάνω μάνδρα
Κουντή
Ασμαριανήδων
Κουντούρη
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Βασιλογιάννη
Βασιλογιώργη
Βούρου
Γαλάτου
Δαβονικόλη
Εφταμηνήτη
Κανάκη
Καρνόλη
Κουντή
Ρουσογιώργη
Σκαρβέλη
Στρατομαθιού
Στρατίδων ( δύο μάνδρες )
Στιβακτίνας
Ανδρία

Κουτρούλα
Μουλά
Μπαρπαρήγου
Νικολακάκη
Παυλή
Περτσελή ( δύο μάντρες )
Πετρομιχελή ( δύο μάντρες )
Ροδιτογιάννη
Ρουσογιώργη
Στιρομάντρα
Τζαγκαρογιάννη
Φοραδόμαντρα
Φούντα
Φώτη
Α

Πηγάϊδια
Όταν οι πηγές στέρεψαν οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σκάψουν
ποιο βαθιά στο έδαφος και να βγάλουν βαθειά στο έδαφος και να βρουν το
νερό που χάθηκε από την επιφάνεια του εδάφους. Πριν ανοίξουν ένα
πηγάϊδι προσπαθούσαν να καταλάβουν με πρακτικές μεθόδους αν υπήρχε
νερό. Όταν αποφάσιζαν ότι μπορεί να υπάρχει νερό άρχιζαν το σκάψιμο με
σκαλίδες και κασμάδες. Τα χώματα τα έβγαζαν με ζεμπίλια. Αν έβρισκαν
νερό άρχιζε το κτίσιμο. Έκτιζαν γύρο γύρο το πηγάϊδι με πέτρες από τον
πάτο μέχρι την κορυφή. Υπάρχουν κοινοτικά και ιδιωτικά πηγάϊδια
Τα κοινοτικά μέσα στο χωριό είναι:
•
Αγριοπήϊγαδο Είναι στα αρχοντικά και είναι πολύ βαθύ. Το έβγαλαν
οι Βυζαντινοί την δεύτερη Βυζαντινοί περίοδο (961-1206) για της ανάγκες
των αρχόντων που έμεναν εκεί. Το χρησιμοποιούσαν ασφαλώςκαι οι
Ενετοί αλλά και αλλά οι Τούρκοι.
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Λιβαδάκι : Στη θέση αυτή υπήρχε πηγή. Το νερό της πηγής αυτής
πήγαινε στην δεξαμενή που είναι στο σόχωρο του Στέλιου Σμαριανάκη
για να ποτίζουν οι Βυζαντινοί άρχοντες τα περιβόλια τους .Όταν ήλθαν οι
Τούρκοι πήραν το νερό αυτό και το πήγαν στο Κουτούτο. Όταν στέρεψε
έβγαλαν πηγάδι για να καλύψουν της ανάγκες τους και μέσω ενός άλλου
πηγαδιού , είναι μπροστά από την νοτική πόρτα του Λευτέρη Κουμπενάκη,
ξαναπήγαν το νερό στο Κουτούτο. Το μικρό αυτό πηγάδι το μεγάλωσαν
την δεκαετία του 1950. Το νερό του πηγαδιού αυτού δεν πίνετε.
•

Βρύση : παλαιότερα στη θέση αυτού του πηγαδιού υπήρχε πηγή. Το
νερό της πηγής αυτής μαζευόταν στην δεξαμενή του είναι ποιο κάτω από
•
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το πηγάδι. Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας χαμήλωσε οι πρόγονοι μας
αναγκάστηκαν να βγάλουν δυο πηγάδια. Τότε για να πηγαίνει το νερό πάλι
στην δεξαμενή έσκαψαν ένα χαντάκι ένα μέτρο ποιο ψηλά από τον πάτο
του πηγαδιού μέχρι την δεξαμενή. Τοποθέτησαν πήλινες σωλήνες από το
πηγάδι μέχρι την δεξαμενή και σκέπασαν πάλι το χαντάκι. Έτσι στο πηγάδι
υπήρχε πάντα ένα μέτρο νερό για της ανάγκες των γειτόνων και το
υπόλοιπο της φλέβας του πηγαδιού να πηγαίνει μέσω του αγωγού στην
δεξαμενή.
Υπήρχε άλλο ένα νότικα αλλά το έχουν σκεπάσει. Το 1937
έβγαλανΆλλο ένα πηγάδι ανατολικά το οποίο υπάρχει ακόμα. Συνολικά
υπάρχουν τρία πηγάδια. Το νερό είναι άριστης ποιότητας.
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Βαθύ στενό Μέσα στο δρόμο μπροστά από το σόχωρο του Γιώργη
Μυρωνάκη από την ανατολική μεριά. Είναι σκεπασμένο.
•
Πέρα πηγάδι : Ένα πραγματικό έργο τέχνης μέσα στο πηγάδι αλλά
και έξω. Το σχήμα του πηγαδιού ήταν σαν ένα σταμνί. Απίστευτη
ηομορφιά του. Αλλά η έκπληξη ήταν απέξω. Ένα καταπληκτικό ποτζάλε
που ανέβαινες με σκαλοπάτια με γούρνες γύρο γύρο , για να ποτίζουν τα
ζώα, με θέσεις για τα σταμιά, πελεκισμένες απίστευτης αρμονίας και
ομορφιάς. Τα πελέκια στην άκρη του πηγαδιού είχαν αυλακώσεις από την
χρήση των σχοινιών να βγάζουν νερό με τους κουβάδες. Το πηγάδι αυτό
το κατασκεύασαν οι χωριανοί μας όταν ήταν στην Κρήτη ήταν οι Ενετοί.
Το χάλασαν οι χωριανοί μας την δεκαετία του 1970 για να φαρδύνουν το
δρόμο. Κάνω έκλυση σε όλους τους χωριανούς αλλά ιδιαίτερα στον
πολιτιστικό σύλλογο να αποκατασταθεί όπως ήταν μιας και όλα τα υλικά
του μποτζάλε τα έχουν ρίξει μέσα στο πηγάδι. Το νερό του πηγαδιού
αυτού ήταν πόσιμο.
•
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Καινούργιο πηγάδι: Είναι το τελευταίο πηγάϊδι που έβγαλε η
κοινότητα μας πριν φέρουν το νερό από τον Αι. Παντελειμονα το 1951. Το
1949-1950 οι βροχοπτώσεις ήταν ελάχιστες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
νερό στα πηγάϊδια. Υπέφεραν άνθρωποι και ζώα. Η κοινότητα έβαλε
δελτίο στο πόσιμο νερό αλλά και στο νερό για τα ζώα. Τότε αποφάσισαν
και έβγαλαν το παραπάνω πηγάϊδι και κατασκεύασαν την δεξαμενή της
ποτήστρας χωρητικότητας 400 κυβικών μέτρων για να ποτίζουν τα ζώα το
καλοκαίρι. Η δεξαμενή αυτή τροφοδοτούταν με νερό από το πηγάϊδι της
βρύσης.
•

Κοινοτικό Πηγάδι στο κάμπο: Είναι στο δρόμο προς το Θραψανό
μετά το σταυρί αριστερά. Το πηγάδι αυτό το έφτιαξε η κοινότητα μας για
της ανάγκες των γεωργών την δεκαετία του 1970. Από αυτό έπαιρναν νερό
για να ραντίζουν τα αμπέλια και όχι μόνο.
•
Κοινοτικό Πηγάδι στο πάνω Χωρίο Το έβγαλε η κοινότητα μας το
1937 είχε πολύ καλή ποιότητα νερού και πολύ νερό.
•
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Κάτω πηγάδι είναι στο δρόμο έξω από το σπίτι του Γιάννη
Πετρολασκαλάκη. Σήμερα το πηγάδι είναι σκεπασμένο.
•

Ιδιωτικά πηγάδια εντός και εκτός του χωριού υπήρχαν πάρα
πολλά. Τα πηγάδια αυτά τα χρησιμοποιούσαν για να ποτίζουν τους
καλοκαιρινούς τους κήπους αλλά και τα ζώα τους. Τα ποιο πολλά δεν
είχαν φλέβες και ήταν απλά σαν ντεπόζιτα νερού. Όλα ήταν βορινά από
των Νιζάμηδων την στράτα, στην περιοχή κήποι, λειβαδούρα, εκτός από
του Καρτώνη, του Ψαρού, το πλατύ πηγάδι και το κοινοτικό που είναι στο
δρόμο προς το Θραθανό μετά το σταυρί αριστερά .Τα περισσότερα έχουν
χαλάσει λόγω που δεν χρησιμοποιούνται και δεν συντηρούνται. Όλες όμως
οι οικογένειες είχαν και από ένα πηγάϊδι.
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Ιδιωτικά πηγάϊδια
Αφράτο (Παπα Νικόλη Περτσελάκη-Πρατικάκης Γιώργης)
Βούρου Βουράκης Μανόλης (δυο πηγάδια)
Γιάγκου (Ηγουμενάκης Γιάννης)
Γιατρού το πηγάδι ( Στρατάκης
Δαμιανού ( Δαμιανάκης Γιάννης)
Έμπορα ( Δαμιανάκης Γιάννης τ. Δημ.)
Ιωανίδη
Καμπουροδημήτρη (Πετρομιχελάκης Δημήτρης) στο χωριό
Καμπουροδημήτρη ( Πετρομιχελάκης Δημήτρης) στο κάμπο
Κανάκη ( Στρατάκης Κανάκης)
Κοκκινάκης (Κοκκινάκης Νικόλαος)
Κοκκινοδημήτρη ( Κοκκινάκης Δημήτρης)
Καντέρη ( Καντέρης Γιάννης)
Καρτσώνη( Μουλσουμάνος κάτοικος του χωριού)
Κεφαλιανό (Στρατάκης Μανόλης)
Κουβάκη
Κρουσανιώτη ( Στρατάκης Μανόλης)
Κυζορήνης (Πρατικάκη Ειρήνη)
Λεύτερη ( Καλογεράκης Λαυτέρης)
Μαλιτωγιώργη (Μαλιωτάκης Γιώργης)
Μανόλα(Ηγουμενάκη Μανόλη)
Μαραγκοβασίλη (είχε σιδερένιο μύλο)
Μαραγκοβασίλη (στα σπηλιαρίδια)
Μαραγκού (Μαραγκάκης Βασίλης)( είχε σιδερένιο μύλο)
Μαντιλάρη (Δαβάκης Γιάννης )
Μπεγάκη – Σαβογιάννη (Σμαριανάκης Μανόλης- Σαββάκης Γιάννης)
Μπαντελογιώργη (Μπαντελάκης Γιώργης)
Μπαντελοκωσταντή (Μπαντελάκης Κωστής)
Μπαντελομανόλη (Μπαντελάκης Μαν΄λης)
Μπαντούβα (Κουμπενάκης Βασίλης )
Μπαλαντωμιχάλη ( Μπιτζαράκης Μιχάλης)
Μπιτζαροδημήτρη ( Μπιτζαράκης Δημήτρης)
Μπογιατζή (Περτομιχελάκης Αντώνης )
Μπουρνάζου (Πετρομιχελάκης Νικόλαος)
Νικολακάκης Νικόλαος
Παπαδάκης Γιώργης
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Παπαδογιώργη (στο λαγγό )
Παπά Κωστανταντή (Παπαδάκης Κων/νος)
Περτσελή (Περτσελάκης Γρηγόρης)
Πλατύ πηγάδι
Πλευρογίαννη (Πλευράκης Γιάννης)
Πλεύρη (Πλευράκης Γιώργης)
Περτσελοκατερίνας (Περτσελάκη Κατερίνα)
Πετρομιχελάκης Παύλος
Πρατικάκη Αντώνη
Πρατικού ( όλων των Πρατικίδων)
Ροδίτη
Ροδίτηδων (όλων των Ροδίτιδων)
Ροβυθομανόλη ( Ροβύθης Μανόλης)
Ρουσογιάννη ( Ρουσάκη Γιάννη)
Σαβογίαννη (Σαββάκη Γιάννη)
Σαβομαρία Σαββάκη Μαρία)
Σκαρβέλη (Κουμπενάκης Ηρακλής)
Στρατίδων ( δύο πηγάδια)
Στατοχαρίδημου (Στρατάκης Χαρίδημος)
Φουντογιώργη
Φώτη του Καμπούρη Πετρομιχελάκης Φώτης ( δυο πηγάδια)
Φρουδαντώνη Φρουδάκης Αντώνης)(δυο πηγάδια)
Χαρίδημου (Ηγουμενάκη Χαρίδημου)
Χατζημιχάλη-Μαραγκού ( Σφιακιανάκης Μιχάλης Μαραγκάκης Βασίλης)
(είχε σιδερένιο μύλο)
Χατζή ( Δαμιανάκης Γιάννης)
Χατζή ( Σμαριανάκη Μανόλη )
Ψαροριώγρη ( Καλογεράκης Γιώργης )
Ψαρού (Καλογεράκης)

Τοπωνύμια
Τοπωνύμιο είναι το όνομα μιας μικρής αγροτικής έκτασης. Τα
τοπωνύμια παραδίδονται αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά και χρησιμεύουν
να μπορούν οι κάτοικοι ενός χωριού να μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ
τους. Είναι σαν σημάδια πάνω στη γη. Πολλά τοπωνύμια μας δίδουν
πληροφορίες για τον πολιτισμό , την ιστορία, την τοπογραφία, την
λαογραφία, την γεωλογία και αν υπήρχε κάποτε πχ νερό.
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Για να μη χαθεί η ταυτότητα κάθε κομμάτι γης πρέπει να τα
παραδώσουμε γραπτά στις επόμενες γενιές γιατί μέχρι πότε θα υπάρχουν
οι μνήμες των παλαιοτέρων;
Αγγουστακίαδες
Αι Γιάννης
Aλώνα
Αμυγδάλι
Αμυγδαλιά
Ανδιανού μάντρα
Ανεμόμυλοι
Αντριόπουλα
Aποστόλη μάντρα
Αρχοντούλη φρακτώ
Ασκιντίρι
Άσπα
Βαθιάδες
Βούρου μάντρα
Βάτους
Βίγλες
Γαλάτου
Γαλάτου μάντρα
Γέρο λάκος
Γιατρού το πηγάδι
Γρά Ελιά
Γραμπέλες
Γύρισμα
Δαβονικόλη μάντρα
Δάσος
Δημήτρηδες
Εφταμηνίτη μάντρα
Κωλόνες
Λακούδια
Λατσίδες
Λεπράς
Λιβάδες
Λιβάδια
Λιβαδούρα
Λίμνες

Καλόγερος
Καμίνι
Κανάκη μάνδρα
Κάστελλος
Καρτσώνη πάτημα
Κάτω αμπέλια
Κάτω ρίζα
Καψόστιτα
Κερά
Κεφάλι
Κεφάλι του Καβάτα
Κηπαρίσια
Κήπους
Κόλές
Κόγιου πλάϊ
Κόκκινο χαράκι
Καμποροδημήτρη μάνδρα
Κοντοκόλη μάνδρα
Κοντού τη λίμνη
Κόρες
Κούβου κούτελα ή μέγα λάκος
Κουντούριδων μετίχι
Κουρούπα
Κουτρούλα
Κουτσουράς
Κρυγιός αρόλυθος
Κυλιστράλες
Νικολακάκη μάντρα
Ξεροκάμπη
Ξεριζώματα
Ξυδιανού λιόφυτο
Παντελή σορός
Πατητήρια
Πεζούλες
Περάματα ή Πλώρη ή Χωνάρια
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Λιμνή
Λαγκός
Λυγαράς
Μαγγανοσανίδα
Μαμαλούκου κορφή
Μάνες
Μανιώτη
Μαύρα χαράκια
Μέγα λάκος
Μελισσόκηπος
Μεσάρμι
Μεσαρμός
Μπούζου πόρος
Μουλά μάντρα
Μουριά κάτω
Μουριά πάνω
Μουρτέλια
Πλακούρες
Πλατύ πηγάδι
Μπαίρες
Μπαλέκομουμ
Μπαλαντομιχάλη φράμα
Μπαρπαρήγου μάντρα
Τζιρή βάγκα
Τζιτζιφιά
Του πρατικού το πηγάδι
Τουρκομνήματα
Τσακαράκη πεζούλια
Τσακαράκη ελιά
Τροχάλους
Τρυπητή
Χαλάσματα
Χάλεβρα
Χάνι

Περβόλια
Πετράς
Πετρούλι λάκος
Πήγαδος
Πλάγια
Πλακούρες
Πλατύ πηγάδι
Ρημάμπελα
Ροδιτογιάννη μάντρα
Ροδιτογιάννη κόλυμπος
Σκάλα
Σκοτομένου μνήμα
Σπανού βάγκα
Σορός
Σορός του Δαμιανού
Σπηλιαρίδια
Στεφάνου περιβόλι
Στιρόμανδρα
Στρατοδημήτη Δρύς
Στρατομαθιού μάντρα
Στο Δρυ
Τζαμί
Τζανή το πάτημα
Χόλες
Χαρήδημου κεφάλι
Χαρακούλια
Χατζή Μιχάλη ποταμός
Χατζή Μιχάλη κόλυμπος
Χοντρολίες
Χώνος
Φούντα μάντρα
Φοραδόμαντρα
Φώτη μάντρα
Φρουδά το κεφάλι

Αυτοί που με βοήθησαν με προθυμία στην παραπάνω έρευνα και τους
ευχαριστώ από καρδιάς, είναι:
Βασιλάκης Παναγιώτης
Βασιλάκης Γιάννης
Βασιλάκης Μάρκος
Δοξαστάκης Κωστής
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Πετρουγάκης Θεοχάρης
Ψυλάκης Κωστής
Κουμπενάκης Νίκος
Πετρομιχελάκης Κωστής
Σρατάκης Γιώργης

Ηγουμενάκης Κωστής
Ηγουμενάκης Δημήτρης
Πετρομιχελάκης Γιώργης
Σρατάκης Παυλής
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Μελέτη- Ερευνα
Νίκος Μανόλα Ηγουμενάκης
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