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Γυμνάσιο Αλικιανού 
 
 

«Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ» 
 

 
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: 

Ευγενία Αποστόλου 
Σοφία Δασκαλάκη 

Μαρία Τζανοδασκαλάκη 







Αλικιανός 

Το τοπωνύμιο 
ετυμολογείται από το 
ησιόδειο επίθετο 
«αλικίνος», που σημαίνει 
δυνατός, οχυρός, και 
σχετίζεται με τη 
στρατηγική σημασία της 
θέσης, που ελέγχει την 
πρόσβαση προς την ορεινή 
Κυδωνία.  

Πλατεία Αλικιανού 



Σύμφωνα με μια  άλλη  
ετυμολογική ερμηνεία,   
βασισμένη σε προφορικές  
μαρτυρίες των κατοίκων,   
το όνομα αυτό προέρχεται 
 από το νεότερο  ουσιαστικό  
“χαλικιάς” → Χαλικιανός → Αλικιανός, 
τόπος γεμάτος χαλίκια, επειδή  παλαιότερα 
σημαντικό τμήμα του κάμπου ήταν άγονος 
χαλικιάς, από τα χαλίκια που κατέβαζε ο 
ποταμός Κερίτης τους χειμερινούς μήνες. 

Μετόχι Ησυχάκη 

Άποψη Αλικιανού 

Γέφυρα του ποταμού 
Κερίτη 



Ναός Αγ. Γεωργίου 
Αλικιανού 

Ναός Τιμίου Σταυρού 

Ναός Αγ, Νικολάου 

Ο Fr. Barozzi το 1577 το αναφέρει ως Alichianu. Στην αιγυπτιακή 
απογραφή του 1834 αναφέρεται Alikianù με 40 χριστιανικές και 9 
τουρκικές οικογένειες.  
Ο Σπ. Ζαμπέλιος αναφέρει το τοπωνύμιο Αλυκιανή.  
Το χωριό Αλικιανού κατά τη Βενετοκρατία ήταν η κώμη των 
Μολίνων.  





Υπάρχουν δύο εκδοχές σχετι-
κά με την ονομασία του χωριού. 
Η πρώτη αναφέρει  
ότι προέρχεται από τις λέξεις 
βατός και λάκκος. Βατός,  
γιατί ο δρόμος ήταν βατός προς 
τα Χανιά,  και λάκκος που 
σημαίνει λεκανοπέδιο.  

Η βρύση του χωριού 

Βατόλακκος 



Η δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι η 
ονομασία Βατόλακκος προέρχεται 
από τις λέξεις βάλτος και λάκκος 
ή βάτος και λάκκος, επειδή η 
περιοχή είχε πολλούς βάλτους και 
βάτους.  

Ναός Πέτρου και Παύλου    

Μονοπάτι ποταμού Βαλσαμιώτη 



Φράγμα Βαλσαμιώτη 

Αναφέρεται από τον Fr. 
Barozzi ως Vatolaco τo 1577. 
Στην αιγυπτιακή απογραφή  
του 1834 αναφέρεται  
Vatólako με 50 χριστιανικές 
και 15 τουρκικές  οικογένειες.  





Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, 
το τοπωνύμιο προέρχεται από τη 
λέξη κρυφός, καθώς, λόγω της 
έντονης βλάστησης που υπήρχε 
στην περιοχή, ο οικισμός δεν ήταν 
ορατός από μακριά. 

Ναός Αγίων Αποστόλων 

Κουφός 
Πανοραμική θέα από την Ανάληψη 



Η αρχαιότερη  μνεία του 
οικισμού ανάγεται  στις 
αρχές του 11ου αιώνα, 
καθώς ο  Άγιος Ιωάννης ο 
Ξένος το αναφέρει στη 
διαθήκη του.  

Ο ναός της Ζωοδόχου 
Πηγής (Αϊ Κυρ-Γιάννη ) 

Ναός Αγίας Αικατερίνης 

Αναφορά του οικισμού υπάρχει 
και  σε νοταριακό έγγραφο του 
1356. Αναφέρεται  το 1577 από 
τον Fr. Barozzi ως Cuffo και 
στην αιγυπτιακή απογραφή του 
1834 ως Kúfo  με 6 χριστιανικές  
και 4 τουρκικές οικογένειες.  



Το τοπωνύμιο σχετίζεται με 

την ύπαρξη αποθηκών 

τροφίμων και πολεμοφοδίων 

στην περιοχή κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας.  

Στην απογραφή του 1881 

αναφέρεται Αποθήκαις  με 

45 χριστιανούς κατοίκους. 

Αποθήκες 

Παρατηρητήριο των Γερμανών 





Μνημείο εκτελεσθέντων από τους 
Γερμανούς 

Κυρτωμάδος 
Το τοπωνύμιο είναι ενετικής 
περιόδου. Ήταν το χωριό ή το 
φέουδο της οικογένειας των Κυρ- 
Θωμάδων και γι’ αυτό γράφεται 
στα βενετσιάνικα Chirtomadho.  
Η σωστή γραφή του τοπωνυμίου 
ήταν Κυρθωμάδω (ν ). 

Πλατεία Κυρτωμάδου 



Ο οικισμός αναφέρεται το 1577 από τον 

Fr. Barozzi  ως Chirthomado και στην 

αιγυπτιακή απογραφή του 1834 ως 

Kertomádho με 6 χριστιανικές και 5 

τουρκικές οικογένειες. 
Κατά τη Ενετοκρατία οι περισσότεροι 
κάτοικοι ήταν Ενετοί φεουδάρχες.  

Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης 

Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου 



Το τοπωνύμιο είναι φυτωνυμικό από το φυτό λυγαριά και 

σημαίνει ο τόπος με τις πολλές λυγαριές. 

Αναφέρεται στην απογραφή του 1940 στην κοινότητα 

Βαρυπέτρου  με 55 κατοίκους. 

Λυγιδές 

Άποψη του Λυγιδέ από μακριά 





Βαρύπετρο 
Άποψη Βαρυπέτρου Σύμφωνα με τον Β. Ψιλάκη 

είναι βενετσιάνικο χωριό του 

Μαρή Πέτρου και το όνομά 

του είναι Μαρηπέτρου.  

Πλατεία Βαρυπέτρου 

Ο Paul Faure υποθέτει ότι στο 

Καστέλι Βαρυπέτρου ήταν η 

αρχαία πόλη Τάνος. Αντιθέτως, 

ο Εμμ. Γενεράλις πιστεύει ότι 

εκεί ήταν η θέση της Πολίχνας. 



Αναφέρεται στην αιγυπτιακή 
απογραφή του 1834 ως Varypetro 
με  18 χριστιανικές οικογένειες.  

Τοποθεσία Πλάτανος 

Μοναστήρι Αγίας Κυριακής 

Ναός Τιμίου Σταυρού 





Αγιά 
Το όνομα Αγιά προέρχεται πιθανότατα από την αραβική λέξη άια, που 

σημαίνει νερό, λόγω της αφθονίας υδάτων, που είχε και έχει η 

περιοχή αυτή. Αν η ετυμολογία αυτή είναι σωστή το χωριό είναι κτίσμα 

των Αράβων.  

Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου 

Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 



Η Αγιά Κυδωνίας ήταν πατριαρχικό 

χωριό. Σε νοταριακό έγγραφο του 

1332 μνημονεύεται για πρώτη φορά 

ως ιδιοκτησία του λατινικού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.  

Μονοπάτια στην Αγιά 

Παλιός αλευρόμυλος 



Η λίμνη της Αγιάς αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους υγρότοπους 

στην Κρήτη, γιατί  είναι μια περιοχή 

φιλοξενίας πολλών ειδών πανίδας και 

χλωρίδας. Προστατεύεται από 

διεθνείς συνθήκες καθώς ανήκει στο 

Δίκτυο Natura 2000 

Μονοπάτι δίπλα στη λίμνη 

Λίμνη Αγιάς 





Σκινές 
Το τοπωνύμιο είναι φυτωνυμικό από το 

φυτό σχίνος, ( schinus), που στην 

Κρήτη λέγεται σκίνος.  Σκινές είναι  ο 

τόπος όπου υπάρχουν πολλοί σκίνοι.  

Ο Βυζ.  Χουρμούζης  το γράφει Σχοινιά 

ετυμολογώντας το, όπως φαίνεται, από 

το επαγγελματικό σχοινοπλόκος.  

Ναός Μεταμόρφωσής Σωτήρος 

Ο Σκινές από ψηλά 



Αναφέρεται το 

1577 από τον Fr. 

Barozzi ως 

Schinea.  

Στην αιγυπτιακή 

απογραφή  Ο Σταυρός στο Σκινέ 

Ερείπια γερμανικής Κατοχής 

του 1834 αναφέρεται ως Sκénes με 20 

χριστιανικές  και 4 τουρκικές οικογένειες. 
Μνημείο πεσόντων 

Πολιτιστικό κέντρο «Ιουλιανός Τσιράκης» 





Φουρνές 
Σύμφωνα με μαρτυρίες των 

κατοίκων, στην αρχαιότητα 

υπήρχαν στην περιοχή 

μεγάλοι φούρνοι, στους 

οποίους οι κάτοικοι έψηναν 

τα αγγεία που κατασκεύαζαν. 

Η παλιά γέφυρα του Φουρνέ 

Ναός  
Αγίου Παντελεήμονα Πύργος στο Φουρνέ 



Ο Φουρνές καταγράφεται και 

ως βακουφικό χωριό, οι 

πρόσοδοι του οποίου 

προορίζονταν για τη Μεδίνα. 

Η αφιέρωση του χωριού στην 

ιερή πόλη Μεδίνα έγινε με 

σουλτανικό φιρμάνι του 1745. 
Αναφέρεται από τον 
Καστροφύλακα το 1583 ως 
Furnea  με 419 κατοίκους. 
Στην αιγυπτιακή απογραφή 
του 1834 αναφέρεται ως 
Furnés με 30 χριστιανικές 
και 6 τουρκικές οικογένειες. 

Η κοιλάδα του Φουρνέ 

Μνημείο πεσόντων 





Λάκκοι 
Το τοπωνύμιο Λάκκοι, 

σύμφωνα με την προφορική 

παράδοση, οφείλεται στους 

τεχνητούς λάκκους που 

φτιάχνονταν από τους 

βοσκούς για να 

συγκεντρώνουν τα νερά και 

να ποτίζουν τα ζώα τους.  

Μνημείο Πεσόντων Λακκιωτών 

Ναός Αγίου Αντωνίου 



Αναφέρεται από τον Fr. 

Barozzi το 1577 ως Lacus d’ 

Armaro,  δηλαδή οι Λάκκοι 

του Νταρμάρο.  Το επώνυμο 

Νταρμάρος μαρτυρείται στην 

Κρήτη από το 1378.  

Οι Λάκκοι από ψηλά 

Η πλατεία του χωριού  
σε παλαιότερη φωτογραφία 

Στην αιγυπτιακή  

απογραφή του 1834 

αναφέρεται Laki με 140 

χριστιανικές και  
2 τουρκικές οικογένειες. 





Καράνου 
Το τοπωνύμιο αναφέρεται για 

πρώτη φορά σε έγγραφο του 

1388, ως  φέουδο του Danielis. 

Αναφέρεται, επίσης, το 1577 

από τον Fr. Barozzi ως 

Gauranu και το 1583 από τον 

Καστροφύλακα  ως Acaranù με 

178 κατοίκους. 

Τα Καράνου χιονισμένα 

Γειτονιά στα Καράνου 



O Ν. Β. Τωμαδάκης το 

ετυμολογεί από το 

μεσαιωνικό κάρανος που 

σημαίνει καλόγερος. 

Σύμφωνα με μια άλλη  

εκδοχή το τοπωνύμιο έχει 

δωρική προέλευση.  

Τα Καράνου με την εκκλησία τους,  
τα Εισόδια της Θεοτόκου 

Η λέξη   κάρανον  στη δωρική 

διάλεκτο σημαίνει κορυφή, 

βουνοκορφή  ή ακρόπολη. 

Μνημείο αγρότισσας 



Ορθούνι 
Αναφέρεται στην επαρχία 

Κυδωνίας το 1577 από  

τον Fr. Barozzi ως 

Orthuni, και από τον 

Καστροφύλακα το 1583 

ως Ortugni με 126 

κατοίκους. 

Το Ορθούνι από ψηλά 

Στην αιγυπτιακή απογραφή 

του 1834 αναφέρεται ως 

Orthúni.  

Ναός Κοιμήσεως  
της Θεοτόκου 





Μεσκλά 
Στην αρχαία εποχή λεγόταν 
πιθανότατα Κεραία, και ο ποταμός που 
πήγαζε από αυτήν Κεραΐτης και 
αργότερα Κερίτης. Για το όνομα 
Μεσκλά υπάρχουν διάφορες 
ετυμολογικές ερμηνείες. Σύμφωνα με 
μία από αυτές η ονομασία  Μεσκλά 
προέρχεται από την αραβική 
φράση  “Μάα ελ Μεσκ” που σημαίνει 
νερό καθαρό.  

Η βρύση του χωριού 

Παλιά και νέα εκκλησία  
Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Μνημείο θυμάτων γερμανοϊταλικού πολέμου 



Τα Μεσκλά δεν αναφέρονται στις 
βενετσιάνικες απογραφές γιατί 
είχαν καταστραφεί από τους 
Βενετούς κατά την επανάσταση του 
Καντανολέοντος το 1527.  
Το νέο χωριό  αναφέρεται στην 
απογραφή του 1834 ως Mesklà με 
82 χριστιανικές και 3 τουρκικές 
οικογένειες.  

Νικολιανά, περιοχή των Μεσκλών Πλάτανος στις πηγές του Κερίτη 





Σέμπρωνας 
Το τοπωνύμιο φαίνεται να έχει τις 
ρίζες του στην Ενετοκρατία και 
ίσως τότε να επικράτησε αυτό το 
όνομα.  
Σύμφωνα με μία εκδοχή σχετίζεται 
με τους Σεμπρώνιους, οι οποίοι 
ήταν γένος πληβείων της αρχαίας 
Ρώμης.  

Σύμφωνα με τη ρωμαϊκή και τη 
σλαβική ερμηνεία της λέξης 
Σέμπρος (κολλήγας ) είναι πολύ 
πιθανόν να είχε δοθεί η περιοχή 
σε κάποιον ή σε κάποιους, οι 
οποίοι είχαν την υποχρέωση να 
αποδίδουν ένα μέρος από τα 
εισοδήματά τους στον άρχοντα. 

Ο κεντρικός δρόμος του χωριού 
Αγ. Ιωάννης  
χιονισμένος 



Αγ. Ιωάννης, Αποπηγάδι 

Ο Fr. Barozzi το 
αναφέρει ως Sembrona 
στην επαρχία Κισάμου, 
ενώ ο Αnt. Trivan  στην 
επαρχία Κυδωνίας. Ο 
οικισμός βρίσκεται  

στα σύνορα των επαρχιών, γι΄αυτό 
αναφερόταν πότε στη μία και πότε στην  
άλλη επαρχία. Ως Sembronas αναφέρεται 
στην αιγυπτιακή απογραφή του 1834.   
  

Η θέα από ψηλά  

Ο Σέμπρωνας χιονισμένος 
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Σας ευχαριστούμε 

Φωτογραφίες από την 
επίσκεψη της ομάδας μας 
στο ΚΠΕ Αρχανών 


