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Αναζητώντας στην Κρήτη τα σπήλαια της επανάστασης του 1821
Αναδιφώντας το χθες (188)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Το σημε-
ρινό κεί-
μενο απο-
τελεί τμή-
μα εισή-
γησης που 
π ρ α γ μ α -
τοποίησα 
στο Ιστο-

ρικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης στις 22 Αυγού-
στου 2021 στα πλαίσια της ημερίδας «Το 1821 και το Ρέθυ-
μνο». Στην ημερίδα αυτή εισηγήσεις έκαναν επίσης ο μη-
τροπολίτης Ευγένιος, ο Γιάννης Παπιομύτογλου και ο Γιάν-
νης Γρυντάκης. Τα πρακτικά της εκδόθηκαν και πωλούνται 
στο Μουσείο σε συμβολική τιμή. Ήταν δυστυχώς μια από 
τις ελάχιστες πνευματικές εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου 
που πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο, εκείνου της προ-
σθήκης γνώσης και όχι της επανάληψης των γνωστών από 
τις ιστορίες της Κρήτης γεγονότων. Όπως δηλαδή συνήθι-
ζε να το ρωτά ο αείμνηστος Γιώργος Εκκεκάκης σε τέτοιες 
περιπτώσεις: «ποια είναι η προστιθέμενη γνώση;». Ας ελπί-
σουμε ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και με την επέτειο της μι-
κρασιατικής περιπέτειας και καταστροφής, που θα «γιορ-
τάσουμε» την επόμενη χρονιά. 

Να σημειώσω εδώ ότι δύο από τα 
σπήλαια της θυσίας, τον Ξωτικόσπη-
λιο και το Σπήλαιο Ελαφονησιού, είχα-
με την ευκαιρία να επισκεφθούμε την 
περασμένη Κυριακή με το Τμήμα Δυ-
τικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιο-
λογικής Εταιρείας (εικόνα). Οπωσδή-
ποτε τα σπήλαια δεν αποτελούν κα-
τάλληλο περιβάλλον κατοίκησης, με 
την υγρασία, την έλλειψη φωτός και 
τη δυσκολία ανανέωσης του αέρα 
που τα χαρακτηρίζουν. Οι περιπτώ-
σεις που αυτό συνέβη στο Ρέθυμνο, 
τεκμηριωμένα, είναι ελάχιστες. Πε-
ριπτώσεις μόνιμης διαβίωσης είναι 
μόνο αυτές των ασκητών, ενώ χαρα-
κτηριστική περίπτωση αποτελούσε, 

μέχρι πριν από δύο δεκαετίες που πέθανε, ο γνωστός στο Ρέθυμνο 
Νικόλας Μεσκίνης (Μοσχινόγλου). Αντίθετα, οι περιπτώσεις περι-
στασιακής διαμονής σε σπήλαια είναι πολύ περισσότερες. Καθιε-
ρωμένη ήταν μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες η πρακτική διαμονής 
βοσκών σ’ αυτά είτε κατά την περίοδο ανόδου των κοπαδιών στα 
βουνά είτε κατά το ξεχειμώνιασμά τους σε παραθαλάσσια μέρη. Σε 
σπήλαια έμεναν προσωρινά λόγω επαγγέλματος και οι αθίγγανοι. 

Αντίθετα με την μόνιμη και περιστασι-
ακή κατοίκηση, οι βραχοσκεπές και τα 
σπήλαια αποτελούσαν διαχρονικά ιδα-
νικό τόπο καταφυγής των Κρητών, εξ ου 
και ο όρος «κρησφύγετα». Διαβάζουμε 
στο λεξικό Σούδας: 
Κρησφύγετα, τα προς τους χειμώνας στε-
γνά και οχυρώματα και καταφυγή. Οι δε 
φασιν ότι Κρηταιείς οι νησιώται άμα Μίνω 
τω βασιλεί θαλασσοκρατούντας έφυγον 
εις σπήλαιά τινα, όθεν εκείνα ονομάσθη-
σαν κρησφύγετα.
Στα σπήλαια κατέφευγαν κατά τις επα-
ναστατικές περιόδους τα γυναικόπαι-
δα των χωριών για προστασία. Μάλιστα 
η διαμονή σ’ αυτά ήταν μερικές φορές 

τόσο παρατεταμένη, ώστε να υπάρχουν παραδόσεις για λειτουρ-
γία ακόμη και αργαλειών (Αρχοντική, Καρωτή, Σελλιά κ.α.). Για το 
σπήλαιο της Αρχοντικής (τότε Αρκούδαινας) λέγεται ότι κάποια γυ-
ναίκα είχε μεταφέρει κι είχε στήσει εκεί μέσα τον αργαλειό της και 
ότι η επανάσταση διάρκεσε τόσο, που στη διάρκειά της ύφανε όλα 
τα προυκιά της. Η μεγάλη διάρκεια προσανατολίζει ασφαλώς στην 
επανάσταση του 1821, που διήρκεσε πολύ περισσότερο κι από τη 
λεγόμενη «Μεγάλη Κρητική Επανάσταση» του 1866. 

Οι κάθε είδους 
καταδιωκόμενοι 
όλων των επανα-
στατικών περιό-
δων έμεναν, επί-
σης, σε σπήλαια. 
Η απόκρυψη που 
προσφέρουν πολ-
λά απ’ αυτά σε συν-
δυασμό με την πα-

ραδοσιακή βοήθεια που προσφέρουν οι βοσκοί στους φυγόδι-
κους, κράτησαν ζωντανό το όραμα της ελευθερίας στην τουρ-
κοκρατούμενη Κρήτη. Ονομαστά ήταν τα λημέρια των χαΐνη-
δων του Ψηλορείτη και περισσότε ρο του Κέντρους, στα οποία 
αναφέρονται και ριζίτικα τραγούδια: Αητός του Κέντρους σε 
σπηλιά κάθεται κι ανημένει... Στα ίδια αυτά λημέρια είναι που 
αναπτύχθηκε η αντίσταση κατά την Γερμανοκατοχή. Τα σπή-
λαια των νοτίων παραλίων του Ρεθύμνου (Πρέβελη, Κεραμέ, 
Ακουμίων, Σακτουρίων κ.α.) έδωσαν επίσης καταφύγιο σε εκα-
τοντάδες Άγγλους, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς συμμάχους, 
μέχρι να καταφέρουν να επιβιβαστούν σε πλοία και υποβρύχια 
για την Αίγυπτο. Δεν είναι τυχαίο οπωσδήποτε το γεγονός ότι 
το σύνολο σχεδόν των στάσεων κατά την απαγωγή του Στρα-
τηγού Κράιπε έγινε σε ρεθυμνιώτικα σπήλαια.

Παρακάτω θ’ αναφερθούμε σε σπήλαια 
στα οποία τεκμηριωμένα ιστορικά κα-
τέφυγαν άνθρωποι κατά την επανάστα-
ση του 1821. Πρώτο χρονολογικά ήταν 
εκείνο του Βαφέ, γνωστό με το όνομα 
«Κρυονερίδα». Βρίσκεται νοτιοδυτικά 
του αποκορωνιώτικου χωριού, στη χα-
ράδρα Λαγκός, σε υψόμετρο 230 μ. Η εί-
σοδος στο σπήλαιο είναι δύσκολη, αφού 
το άνοιγμά της έχει διαστάσεις 1,80Χ1,5 
μ. Συγκροτείται από τέσσερις -τρόπος 
ειπείν- αίθουσες, από τις οποίες κάπως 

μεγαλύτερη είναι η πρώτη. Στην τελευταία σημειώνεται έντονη σταγονοροή, η οποία 
ονοματοδότησε το σπήλαιο. Τον Αύγουστο του 1821 περί τους 130 άμαχοι κάτοικοι του 
Βαφέ βρήκαν καταφύγιο εδώ. Η άμυνα του σπηλαίου φαινόταν εύκολη, αφού η είσοδός 
του επιτρέπει την είσοδο ενός μόνο ανθρώπου, κι αυτού έρποντας, ενώ διέθετε και το 
απαραίτητο για προσωρινή διαμονή νερό. Για τον εντοπισμό των έγκλειστων υπάρχουν 
τρεις τουλάχιστον παραδόσεις, με την πρώτη να την αποδίδει στο κλάμα ενός μωρού, τη 
δεύτερη στους ίδιους, που τα βράδια εξορμούσαν στο χωριό προς αναζήτηση τροφής 
και την τρίτη σ’ ένα υποζύγιο, με το οποίο τα μετέφεραν. Οι πολιορκητές, όταν διαπίστω-
σαν την αδυναμία τους να εκπορθήσουν το σπήλαιο, μάζεψαν εύφλεκτες ύλες στην εί-
σοδό του και άναψαν φωτιά, οι καπνοί της οποίας δημιούργησαν ασφυξία στους έγκλει-
στους. Η παράδοση αναφέρει ότι επέζησαν έξι ή επτά, άγνωστο πώς.

Μόλις το έτος 1938 συγκεντρώθηκαν από τους εποι-
κιστές του Βαφέ τα οστά των συγχωριανών τους, με-
ρικά από τα οποία εκτέθηκαν σε οστεοφυλάκιο δίπλα 
στην είσοδο του σπηλαίου και ο μεγάλος όγκος τους 
σε μια πρόχειρη κατασκευή από τσιμέντο στο έδαφος 
της δεύτερης αίθουσάς του. Στο δεύτερο δεκαπενθή-
μερο κάθε Αυγούστου τελείται από τότε επιμνημόσυ-
νη δέηση στην είσοδο, στην οποία συνηθίζεται να εκ-
φωνούνται πανηγυρικοί λόγοι. Προς τιμήν της ιστορί-
ας του σπηλαίου, το 1999 ο νεοσύστατος Δήμος της 
περιοχής είχε πάρει το όνομα «Δήμος Κρυονερίδας». 
Να σημειώσουμε ότι για την Κρυονερίδα και το δράμα 
της υπάρχει καταγραμμένο πλούσιο λαογραφικό υλι-
κό, μέσα στο οποίο και δημοτικά τραγούδια. Από αυ-
τές αλλά και από ορισμένες παραδόσεις φαίνεται ότι 

κάποιοι έγκλειστοι διασώθηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε επώνυμοι. Θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι στην ίδια χαράδρα, τη χαράδρα με την Κρυονερίδα βρίσκονται και άλλα 
μικρότερα σπήλαια, στα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν επίσης καταφύγει κάτοικοι 
του Βαφέ. Σ’ ένα μάλιστα από αυτά, το «Καλαμάτο», πρόσφατα οι σπηλαιολόγοι του Τμή-
ματος Δυτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, βρήκαμε οστά, που δεί-
χνουν ότι το δράμα της Κρυονερίδας θα μπορούσε να έχει επαναληφθεί και εκεί. Πρό-
κειται για σπήλαιο πιο δυσπροσπέλαστο από την Κρυονερίδα, που δείχνει την αγωνία 
των ανθρώπων που κατέφυγαν σ’ αυτό για σωτηρία της ζωής τους.

Η περίπτωση του Σπηλαίου Μελιδονίου είναι η πιο γνω-
στή απ’ όλες των σπηλαίων του 1821. Τον Οκτώβριο του 
1823 κατέφυγαν σ’ αυτό τα 370 γυναικόπαιδα του γειτο-
νικού χωριού, μαζί με τριάντα περίπου ενόπλους, που 
ήταν παραπάνω από αρκετοί για την φύλαξη της εισό-
δου του. Το σπήλαιο, γνωστό και με το όνομα «Γεροντό-
σπηλιος», βρίσκεται σε απευθείας απόσταση μικρότερη 
του μισού χιλιομέτρου από το χωριό και η είσοδός του, 
παρόλο που είναι μεγάλη, μετά την πτώση της οροφής 
του πρώτου θαλάμου και τη δημιουργία δολίνης, μη εμ-
φανής για τους μη κατέχοντες τα του τόπου. Οπωσδή-
ποτε ο Χουσεΐν Μπέης, που αποφάσισε να παραχειμά-
σει στο χωριό, το πληροφορήθηκε και, μετά από άκαρ-

πες προτάσεις παράδοσης, απέφραξε την είσοδο και διοχέτευσε καυσαέρια από 
καύσιμες ύλες στο εσωτερικό. Οι έγκλειστοι, αντί να βγουν προτίμησαν να ανα-
ζητήσουν σωτηρία στα έγκατα του σπηλαίου. Ακόμη και πριν από τριάντα χρόνια, 
όταν επαναδραστηριοποιήσαμε την Σπηλαιολογική Ομάδα Ρεθύμνου, βρίσκαμε 
σκελετικό υλικό σε «πατάρια» του σπηλαίου, το οποίο αφήσαμε στο οστεοφυλά-
κιο που έχει στηθεί στην κεντρική αίθουσα. Να σημειώσουμε ότι κάθε χρόνο τον 
Ιανουάριο ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει σχετική τελετή στο εσωτερικό του 
σπηλαίου. Η βιβλιογραφία του είναι μεγάλη, όπως και οι ιστορικές πηγές για το γε-
γονός, με πρώτο τον περιηγητή Robert Pashley, που το επισκέφθηκε μόλις μια δε-
καετία αργότερα.

Αντίστοιχο ιστορικό δράμα είχε 
συμβεί ένα χρόνο πριν, τον Φε-
βρουάριο του 1823, στην Μίλα-
το της περιφέρειας του Λασιθί-
ου. Εκεί στο σπήλαιο «Ραπά» εί-
χαν καταφύγει εκατοντάδες γυ-
ναικόπαιδα από την ευρύτερη 
περιοχή του Μεραμπέλου, προ-
κειμένου να σωθούν από τις θη-
ριωδίες και την αιχμαλωσία του 
Χασάν Πασά, ο οποίος είχε ερη-
μώσει το Οροπέδιο του Λασι-
θίου. Τα γυναικόπαιδα με συ-
νοδεία ενόπλων επαναστατών 

είχαν καταφύγει σε διάφορα σπήλαια της περιοχής αλλά οι προσπάθειές του στράφη-
καν στο συγκεκριμένο, το οποίο κατάφερε να εκπορθήσει μετά από 12 μέρες, με φωτιά 
στην είσοδό του. Οι πολιορκημένοι αναγκάστηκαν τότε σε έξοδο, εφόσον το σπήλαιο δεν 
έχει βάθος, όπως στο Μελιδόνι, μα αποτρόπαια αποτελέσματα για πολλούς απ’ αυτούς. 
Οπωσδήποτε ο αριθμός των 2.000-3.700 που αναφέρεται από ορισμένους ιστορικούς εί-
ναι φανταστικός, γεγονός που διαπιστώνει το μικρών διαστάσεων αυτό σπήλαιο. Το 1935 
ανεγέρθηκε εκκλησάκι του Αποστόλου Θωμά σε ανάμνηση της θυσίας τους και κάθε χρό-
νο στην εορτή του στη μνήμη των νεκρών ψάλλεται επιμνημόσυνη δέηση.

Ένα άλλο σπή-
λαιο θυσίας κατά 
την μεγάλη ελλη-
νική επανάσταση 
ήταν εκείνο του 
Ελαφονησιού. Στη 
νότια πλευρά του 
μικρού αυτού νη-
σιού, στο οποίο 
φτάνει κανείς περ-
πατώντας δια θα-
λάσσης, στο ευ-
ρύχωρο σπήλαιο 
που διαμορφώνε-
ται εκεί, το 1824 
είχαν καταφύγει 
850 περίπου γυ-

ναικόπαιδα, περιμένοντας τα πλοία των Μεγάλων Δυνάμεων να τα μεταφέρουν στην 
Πελοπόννησο. Όμως στις 24 Απριλίου του 1824, ημέρα του Πάσχα, τα στρατεύματα 
του προελεύνοντος Χασάν Πασά τα εντόπισαν, κατ’ άλλους από προδοσία και κατ’ άλ-
λους από ένα άλογο που διέσχισε το πέρασμα. Πολλούς σκότωσαν, έτσι που το κανάλι 
από τότε ονομάστηκε «Τουρκαύλακο». 

Στην ίδια δυτική ακτή της 
Κρήτης και την ίδια πε-
ρίοδο σημειώθηκαν δύο 
ακόμα ιστορικά δράμα-
τα. Στο Τηγάνι της Γραμ-
βούσας, που όπως και το 
Λαφονήσι χωρίζεται από 
τη στεριά με μια στενή 
λωρίδα θάλασσας, τον 
Οκτώβριο του 1825 πο-
λιορκήθηκαν Κρητικοί 
επαναστάτες, οι οποίοι 
αντιστέκονταν με βάση 
το σπήλαιο Ριζόσπηλιος. 
Όλοι τους, με πιο γνω-
στό τον ιερομόναχο Γω-

νιάς Δωρόθεο Περάκη, έπεσαν στη μάχη που ακολούθησε, όταν τα αιγυπτιακά 
στρατεύματα διέβησαν τον πορθμό. Η δημοτική ποίηση αφιέρωσε πολλά τρα-
γούδια στη θυσία αυτή, όπως: Εις το Τηγάνι στα Ζεστά και στον Προφήτη Ηλία 
/ ενόμιζες πως ήτονε Δευτέρα Παρουσία. / Η μάνα σφίγγει το παιδί με πόνο στην 
αγκάλη / μα ο Τούρκος δίχως λύπηση του παίρνει το κεφάλι... Κάθε χρόνο στα τέλη 
Αυγούστου στον Ριζόσπηλιο τελείται επιμνημόσυνη δέηση.

Στην Κεραμωτή Κισάμου, στον Ξωτοκόσπηλιο Αμυγδα-
λοκεφαλιού, ένα σπήλαιο που εντυπωσιάζει με τα μαύ-
ρα του πετρώματα, με βάθος 45 μέτρων, είχαν καταφύγει 
επίσης γυναικόπαιδα που αναζητούσαν μεταφορικό μέ-
σον για την Πελοπόννησο, μεταξύ των οποίων μέλη της 
ρεθεμνιώτικης οικογένειας των Δαμβέργηδων. Τα αιγυ-
πτικαά στρατεύματα που τους ανακάλυψαν άλλους σκό-
τωσαν και άλλους αιχμαλώτισαν. Από την επιφανέστε-
ρη οικογένεια του Ρεθύμνου έσφαξαν τον γενάρχη Χα-
τζη-Ιωάννη Δαμβέργη, τη γυναίκα του, ένα από τα παι-
διά του και την υπηρέτριά τους. Τρεις γιοι, ο Αναστάσι-
ος, ο Τίτος και ο Μιλτιάδης και μια κόρη, η Μαρούλα, αιχ-
μαλωτίστηκαν και μπόρεσαν να συνεχίσουν την ιστορι-
κή οικογένεια, η οποία αργότερα προσέφερε στην Ελλά-
δα σημαίνοντες πανεπιστημιακούς καθηγητές, φαρμα-
κοποιούς, λογοτέχνες κ.ά. Το 1991 το Υπουργείο Πολιτι-

σμού κήρυξε τον Ξωτικόσπηλιο «Ιστορικό Τόπο». Ήδη όμως από το 1988, κατά τον εορ-
τασμό της εκκλησίας του Αγίου Μύρωνα, που ανεγέρθηκε παραπάνω, έξω από το σπή-
λαιο προσφέρεται φιλοξενία, ενώ στο εσωτερικό του τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα.

Ας αφήσουμε όμως τον χώρο της ιστορίας και ας πε-
ράσουμε σ’ εκείνον της παράδοσης, η οποία συχνά 
διασώζει ιστορικά στοιχεία. Πλούσιο σχετικό υλικό 
έχει συγκεντρώσει και δημοσιεύσει ο ακούραστος 
ερευνητής των χανιώτικων σπηλαίων Αντώνης Πλυ-
μάκης. Για το σπήλαιο Κατεβατή του Κεφαλά Αποκο-
ρώνου λοιπόν υπάρχει η παράδοση καταφυγής τον 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1821 70 γυναικόπαι-
δων μαζί με 12 οπλοφόρους, προκειμένου να σω-
θούν από τα στρατεύματα του Οσμάν Πασά που εί-
χαν εισβάλει στον Αποκόρωνα. Οι Αμυνόμενοι κα-
τόρθωσαν να αποκρούσουν επί 38 ημέρες όλες τις 
εφόδους των πολιορκητών, οι οποίοι τελικά αποχώ-
ρησαν. Επικεφαλής των ενόπλων ήταν ο θρυλικός 
Δαμινός (Γρηγόριος Γαναδάκης). Οπωσδήποτε η ει-

κόνα του σπηλαίου, το οποίο είναι ένα βάραθρο, απροσπέλαστο χωρίς τεχνικά μέσα, 
δεν δικαιολογεί την παραπάνω παράδοση, την οποία πρώτος κατέγραψε ο Μιχαήλ 
Δέφνερ στο βιβλίο του «Οδοιπορικαί εντυπώσεις από την Δυτικήν Κρήτην» το 1918. 
Ο χώρος καταφυγής θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί σε άλλο σπήλαιο της περιοχής 
μ’ αυτό το όνομα. 

Στην ίδια ευρύτερη περιοχή και 
μάλλον στη χαράδρα Χωστή θα 
πρέπει να αναζητηθεί και το σπή-
λαιο του Ορνιού, για το οποίο 
υπάρχει παρόμοια παράδοση κα-
ταφυγής, για το οποίο αναφέρε-
ται επίσης ότι η είσοδός του έχει 
φράξει από καταπτώσεις βράχων. 
Για το παραθαλάσσιο σπήλαιο 
Παραθύρας ή Ανυφαντή, μεταξύ 
Ομπρόσγιαλου και Αλμυρού (Γε-

ωργιούπολης), η παράδοση αναφέρει ότι τα 93 γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει 
εκεί σκοτώθηκαν κατά την έξοδό τους από τα πυρά πολεμικών πλοίων, εκτός από 
έναν ιερωμένο που διέφυγε κολυμπώντας προς τα ανατολικά. Εκεί κοντά, στο Κόκ-
κινο Χωριό Αποκορώνου, στο σπήλαιο Πατσή ή Μεταξάρη, στην περιοχή Καραβό-
τοπος, κατά την ίδια περίοδο και για τον ίδιο λόγο είχαν καταφύγει 120 γυναικό-
παιδα και οι συνοδοί ένοπλοι, που κατεσφάγησαν όταν επιχείρησαν αναγκαστική 
έξοδο, εξαιτίας των εύφλεκτων υλών που άναψαν οι πολιορκητές σε οπή της ορο-
φής. Την παράδοση αυτή καταγράφει ο ιστορικός Κριτοβουλίδης, ο οποίος ανα-
φέρει επιπροσθέτως την κρεούργηση του ιερέα τους παπα-Μανόλη Βλαβογιλάκη.

Τελειώνω με δύο ακό-
μα σπήλαια θυσίας, που 
και τα δύο παραμένουν 
ακόμα αχρονολόγητα, ως 
προς την θυσία που προ-
σέφεραν. Στον Άγιο Νι-
κόλαο της περιοχής του 
Μουσέλα, μεταξύ των 
πρώην κοινοτήτων Φυλα-
κής και Αργυρούπολης, το 

σπήλαιο του Αγίου Νικολάου διασώζει την παράδοση και τα οστά σαράντα 
καλογήρων της κοντινής Μονής Δραμίων, που κατέφευγαν εκεί, και οι οποίοι 
πλην ενός σφάγηκαν μετά από προδοσία. Παρότι οχυρός τόπος, μπόρεσε να 
εκπορθηθεί με την προσφορά ψωμιού με ίρα από χριστιανή, που αποκοίμισε 
τους ενοίκους και εκμηδένισε έτσι τη δυνατότητα αντίστασής τους. Στο σπή-
λαιο του Αγίου Ευστρατίου στην περιοχή Γομαράς του χωριού Ορνέ η παρά-
δοση αναφέρει ότι σε κάποια κρητική επανάσταση οι άνδρες έκλεισαν για 
προστασία τα γυναικόπαιδα σ’ αυτό και έκρυψαν την είσοδό του με βράχο 
που κύλησαν από εκεί κοντά. Οι άνδρες σκοτώθηκαν σε μάχη όλοι εκτός από 
έναν, που προσπάθησε να πλησιάσει άλλο χωριό για να ειδοποιήσει αλλά στο 
δρόμο πέθανε εξαντλημένος. Έτσι τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει στο 
σπήλαιο πέθαναν έγκλειστα.

Τα περισσότερα από τα σπήλαια 
που αναφέρθηκαν, ιστορικά ή της 
παράδοσης, βρίσκονται στη δυτι-
κή Κρήτη κι αυτό όχι ασφαλώς τυ-
χαία. Η αλήθεια είναι ότι σ’ αυτό το 
τμήμα του νησιού ευδοκίμησε η 
επανάσταση του 1821 κι εδώ είναι 
που δόθηκαν οι σημαντικότερες 
μάχες και σημειώθηκαν οι μεγαλύ-
τερες θυσίες. Κι αν το διαμέρισμα 
Ηρακλείου, που τότε περιλάμβα-
νε και το Λασίθι, φαίνεται να έμει-

νε πίσω, αργότερα, στην Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866 μπόρεσε 
να ισοσταθμίσει την προσφορά του στο μεγάλο εθνικό ζητούμενο. Αλλά 
με τα σπήλαια της επανάστασης αυτής, όπως κι όλων των επαναστάσεων, 
από το 1770 (εικόνα), κι εκείνα της Αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και του Εμφυλίου, θα ασχοληθούμε και στο μέλλον, με διαφορετικές 
αφορμές. Αυτό θα συμβεί Θεού θέλοντος, κορωνοϊού επιτρέποντος και 
σώματος δυναμένου να εισέρχεται «εν τοις σπηλαίοις και ταις οπαίς της 
γης». Μ’ αυτή την έννοια, κάνω έκκληση στους νεότερους σπηλαιολόγους 
να βοηθήσουν ή ν’ ασχοληθούν αυτόνομα με τα σπήλαια αυτά, που παρα-
μένουν εν πολλοίς ανερεύνητα και ανεξερεύνητα.

Προτάσεις ανάγνωσης 

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός 
ερευνητής-συγγραφέας strharis@yahoo.gr, 2831055031

Δεν θα προτείνω σήμερα το μικρό βιβλίο «Ιστορικός περί-
πατος στο Ρέθυμνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατο-
χής και του Εμφυλίου» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, για-
τί είναι δικό μου και δεν μου επιτρέπεται να το κάνω. Θα 
προτείνω όμως το βιβλίο του συμπατριώτη Αργυρουπολί-
τη Μανώλη Ρουμελιωτάκη «Γράμμα στο γιο μου» και του 
επίσης συμπατριώτη (Σαμιώτη, από το γυναικοχώρι μου) 
Κώστα Καλαντζή «Η οδοιπορία του Ιουλίου Καίσαρος», 
που δείχνουν, το πρώτο ότι ο ελληνοϊταλικός πόλεμος δεν 
ήταν και τόσο «γιορτή», όσο συνηθίζεται να περιγράφεται 
απ’ όσους δεν πήραν μέρος σ’ αυτόν, και το δεύτερο ότι η 
ιστορική έρευνα δεν σταματά. Κι αυτό όχι μόνο εντός συ-
νόρων αλλά και εκτός, στα ιταλικά στρατιωτικά και πολιτι-
κά αρχεία στην περίπτωση αυτή. 


