Γιοικηηική Οπγάνωζη και παλιοί Γήμαπσοι ζηο
Οποπέδιο Λαζςθίος
Σώξα πνπ ν πεξηβόεηνο "Καπνδίζηξηαο" απνηειεί πιένλ λόκν ηνπ
Κξάηνπο,κεηά ηελ επηςήθηζε ηνπ ζρεηηθνύ Ννκνζρεδίνπ από ηελ Βνπιή,
ηώξα πνπ όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ Γεκαξρηαθό ζώθν ηνπ κνλάθξηβνπ
Γήκνπ ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζΐνπ θαη ελόςε ησλ εθινγώλ ηνπ Γεθεκβξίνπ,
άξρηζαλ λα κνηξάδνπλ ρακόγεια θαη ραηξεηνύξεο δεμηά θαη αξηζηεξά ,ηώξα
λνκίδσ πσο κηα αλαδξνκή ζηα πεξαζκέλα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ,κηαο
θαη ζα καο επηηξέςεη λα γλσξίζνπκε ηελ Γηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη
εμάξηεζε ηνπ Οξνπεδίνπ ζε παιαηόηεξεο επνρέο θαζώο θαη κεξηθνύο
Γεκάξρνπο ησλ δύν Γήκσλ ηεο Δπαξρίαο Λαζπζΐνπ.
Α. Ιζηοπικά ζηοισεία ηηρ διοικηηικήρ Δξάπηηζηρ ηος Οποπεδίος
Λαζςθΐος
Σν Οξνπέδην Λαζηζίνπ από ηα πξώηα ρξόληα ηεο Δλεηνθξαηίαο απνηεινύζε
αλεμάξηεηε ηνύξκα (πεξηνρή),καδί δε κε ηηο ηνύξκεο ηνπ Μεξακπέιινπ,
ηεο Ηεξάπεηξαο θαη ηεο εηείαο απνηέιεζαλ ηελ Δμαξρία (εμηέξην) ησλ
Αγίσλ Απνζηόισλ .Αξγόηεξα ,κεηά ηελ πεξίνδν ηεο εξήκσζεο ηεο
πεξηνρήο (1293-1463),ην Οξνπέδην ην νπνίν είρε ήδε πεξηέιζεη ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ Δλεηηθνύ Γεκνζίνπ ,ππήρζε δηνηθεηηθά απ'επζείαο ζηνλ
Γνύθα ηεο Κξήηεο. Σν θαζεζηώο απηό δηαηεξήζεθε όιε ηελ ππόινηπε
Δλεηηθή πεξίνδν. Γηα ηα πξώηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην Οξνπέδην
όπσο θαη νη ππόινηπεο Δπαξρίεο ηνπ ζεκεξηλνύ λνκνύ Λαζπζίνπ,
ππάγνληαλ δηνηθεηηθά ζηνλ Παζά ηνπ Μεγάινπ Κάζηξνπ. Αξγόηεξα όκσο,
όηαλ ζπζηάζεθε ην 1867 ε Γηνίθεζε (Ννκόο) Λαζπζίνπ, ην Οξνπέδην
απεηέιεζε ηκήκα ηεο Γηνίθεζεο απηήο ,ζηελ νπνία κάιηζηα έδσζε θαη ην
όλνκά ηνπ.
Β. Κεησοςνηάδερ και Σύμβοςλοι ηος Οποπεδίος
Ο ζεζκόο ηνπ "Πξνέδξνπ" ηεο Δπαξρίαο ή "Κεηρνπληά", όπσο αιιηώο
ιεγόηαλε, θαζηεξώζεθε από ηα πξώηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη
δηαηεξήζεθε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα Ο Κεηρνπληάο εθιεγόηαλ από
ηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο, ηνπο νπνίνπο αληηπξνζώπεπε ζηηο Σνπξθηθέο
Αξρέο, κεηαμύ δε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ήηαλ θαη ε επζύλε είζπξαμεο ηνπ
θεθαιηθνύ θόξνπ, Από ηα έγγξαθα ηνπ Σνπξθηθνύ Αξρείνπ Ζξαθιείνπ πνπ
έρεη κεηαθξάζεη ν Μ ηαπξηλίδεο, γλσξίδνπκε ην όλνκα θάπνησλ
Κεηρνπληάδσλ ηνπ Οξνπεδίνπ. Δίθνζη δύν ρξόληα κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ
Οξνπεδίνπ από ηνπο Σνύξθνπο (1649) δει. ην έηνο 1671 θαη αξγόηεξα ην
έηνο 1686 Κεηρνπληάο ηεο Δπαξρίαο Λαζπζΐνπ ήηαλ ν Πέξεο ή Πέξνο
(Πέηξνο) πηόο Μηραήι (3α3β).Αξγόηεξα ην 1692 θαη ην 1696 αλαθέξεηαη
ζαλ Κεηρνπληάο ν παπα ηεθαλήο απν ην ρσξηό Λαγνύ (3γ).Καηά ηελ
πεξίνδν ηεο Αηγππηηνθξαηίαο (δεθαεηία ηνπ 1830) ην Οξνπέδην ππαγόηαλε
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην (νύξα) ηνπ Μεγάινπ Κάζηξνπ, όπνπ
αληηπξνζσπεύνληαλ από έλα ύκβνπιν Χξηζηηαλό,επεηδή ζην Λαζύζη δελ
θαηνηθνύζαλ κόληκα Σνύξθνη.ύκβνπινο ηνπ Οξνπεδίνπ ην 1834
αλαθέξεηαη ν Καπεηάλ
Εαράξεο ή Εαραξάθεο,γπηόο ηνπ παπα Μηράιε (4).
Γ. Γημιοςπγία ηων Γήμων.
Οη πξώηνη Γήκνη δεκηνπξγήζεθαλ ην έηνο 1867 ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ 5
Γηνηθήζεσλ (Ννκώλ) ηεο Κξήηεο θαη ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην έηνο 1879,
δεκηνπξγήζεθαλ νη ππόινηπνη Γήκνη ηεο ππαίζξνπ, όηαλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε θάζε ηεο Γηνηθεηηθήο κεηαξξπζκηζεο. Δηζη
αξρέο ηνπ 1880 ιεηηνπξγνύζαλ ζηελ Κξήηε ζπλνιηθά 88 Γήκνη,από ηνπο

νπνίνπο δύν ζηελ Δπαξρία Λαζπζίνπ: α)0 Γήκνο Σδεξκηάδσ πνπ
πεξηιάκβαλε ηα ρσξηά Πηλαθηαλώ, Λαγνύ, Σδεξκηάδσ ,Μαξκαθέησ
,Φαξζάξσ ,Μέζα θαη Δμσ Πνηάκνη ,Μέζα Λαζύζη, Μέζα Λαζπζάθη, Άγηνο
Κσλζηαληίλνο, Μνλή Κξνπζηαιιέληαο θαη είρε έδξα ην Σδεξκηάδσ θαη β) Ο
Γήκνο Ψπρξνύ πνπ απνηειέζζεθε από ηα ρσξηά Αγ. Γεώξγηνο,
Κνπδνπκαιηά, Αβξαθόληε, Κακηλάθη, Μαγνπιά, Ψπρξό ,Πιάηε,
Γεξσληνκνπξί (ζήκεξα Άγηνο Χαξάιακπνο), Κάησ Μεηόρη, Μνλή
Βηδηαλήο κε έδξα ην Ψπρξν. Οη δεκνηηθέο εθινγέο γίλνληαλ κε θαζνιηθή
ςεθνθνξία Χξηζηηαλώλ θαη Μνπζνπικάλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ
δηεμάγνληαλ θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηνύζε ν ηνπηθόο ηύπνο καο δίδεη
αξθεηέο πιεξνθνξίεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ νη δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1882
δηήξθεζαλ ηξεηο κέξεο από ηε Παξαζθεπή έσο θαη ηελ Κπξηαθή (5α).ην
θιίκα δε πνπ επηθξάηεζε ζηηο εθινγέο ηνπ 1885, ζηελ πεξηνρή καο κάιηζηα
δίδεηαη κε γιαθπξόηεηα .... "Απαζαη αη σο αλσηέξσ εθινγαί {αζ. δει. ησλ
επαξρηώλ Μεξακβέιινπ θαη Λαζπζίνπ) πιελ ησλ ηεο Νεαπόιεσο,
πηλαιόγγαο θαη Σδεξκηάδνπ, δηεμαρζεηζώλ ιίαλ εζύρσο ελεξγήζεζαλ
παηαγσδώο θαη δηα δηαπιεθηηζκώλ θαη μπινθνπεκάησλ πιελ νπδέλ
απεπθηαίνλ ζπλέβε ράξηο εηο ηελ δξαζηεξίαλ ελέξγεηαλ ηεο Δμνπζίαο ήηηο
δελ έιεηςελ από ηνπ λα ελεξγήζε θαη ελ ηε πεξηπηώζεη ηαύηε ην εαπηήο
θαζήθνλ θαη πξνιάβε επαηκέλνπο αιεζώο θόλνπο ζπλέπεηα ησλ θνκκάησλ,
άηηλα καλησδώο ιαη ιπζζαιέσο πιένλ θαηαθέξνληαη αιιήισλ,
πξνζπαζνύζα δηα παληόο κέζνπ λα πξνζειθύζσζη εθάηεξνλ εαπηώ
πιεηνηέξνπο εθινγείο" (5β).
Ο ζεζκόο ησλ Γήκσλ δηαηεξήζεθε θαη επί Κξεηηθήο Πνιηηείαο
(1899-1913) κε ηελ δηαθνξά όηη ζπκθσλά κε ηνλ Γεκνηηθό Νόκν ηνπ
1901 νη Γήκαξρνη θαη νη Πάξεδξνη δηνξίδνληαλ από ηνλ Πξίγθεπα (6α),
Μεηά ηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο θαη ηελ επέθηαζε ζην λεζί ησλ ηζρπόλησλ
ζηελ ππόινηπε ρώξα, νη Γήκνη θαηαξγήζεθαλ.
Γ.. Γηαηειέναληεο Γήκαξρνη
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξέζακε λα ζπγθεληξώζνπκε,ζηνπο δύν
Γήκνπο ηεο Δπαξρίαο Λαζπζίνπ ην δεκαξρηαθό αμίσκα θαηείραλ,ζηηο
αληίζηνηρεο ρξνλνινγίεο νη παξαθαησ αλαθεξόκελνη:
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Σημείωζη αλ Γήκαξρνο Σδεξκηάδσ αλαθέξεηαη θαη ν Παύινο
Πιαηάθεο από ην Σδεξκηάδσ, πνπ δηαδέρηεθε ζηελ Γεκαξρία ηνλ
Γ.Μηρειάθε. Γπζηπρώο όκσο δελ κπόξεζα λα βξσ άιιε πιεξνθνξία
ζρεηηθή κε ην άηνκν απηό.
Δ. Βηνγξαθηθά ζηνηρείαησλ παιηώλ Γεκάξρσλ
1. Κων.Ν Γπαμμαηικάκη (10)
Ο Κσλ. Ν Γξακκαηηθάθεο ππήξμε πηζαλόηαηα ν πξώηνο Γήκαξρνο ηνπ
"πόδε Γήκνπ Σδεξκηάδσ". Γελλήζεθε ζην Σδεξκηάδσ ην έηνο 1861 θαη
απεβίσζε ην 1914. Ο παηέξαο ηνπ Νηθόιανο δηεηέιεζε Γηνηθεηήο ηεο
Δπαξρίαο Λαζπζίνπ. Καη ν ίδηνο όκσο αζρνιήζεθε κε ηα θνηλά θαη
εθιέρζεθε πακςεθεί Γήκαξρνο Σδεξκηάδσ. Αξγόηεξα ππέβαιε
ππνςεθηόηεηα βνπιεπηνύ, νη αληίπαινη ηνπ όκσο γηα λα καηαηώζνπλ ηελ
εθινγή ηνπ ηνλ ζπθνθάληεζαλ όηη δηέπξαμε θάπνηα ιεζηεία θαη γηα ηνλ
ιόγν απηό θπιαθίζηεθε κέρξη ην ηέινο ησλ εθινγώλ, ηηο νπνίεο όπσο ήηαλ
επόκελν έραζε. Μεηά ηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα
δηεηέιεζε θξνύξαξρνο Λαζπζίνπ, αξγόηεξα δε δηεηέιεζε Γεκόζηνο
θαηήγνξνο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Σδεξκηάδσ. Από ηελ κεηέξα
ηνπ θαηαγόηαλε από ηελ- νηθνγέλεηα ησλ Σδεξκηάδσλ θαη Ρνζηέιηδσλ (ήηαλ
αλεςηόο ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Χαιθεδόλνο Γεξκαλνύ Σδεξκηά) θαη κε ηνλ
γάκν ηνπ ζπγγέλεςε κε ηελ κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Βνξεάδεδσλ. Δίρε ηξεηο
πηνύο πνύ δηέπξεςαλ ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ . Δλαο απ'απηνύο ήηαλ ν
Αξηζηνηέιεο, δηαθεθξηκέλνο δεκνζηνγξάθνο, ηδξπηήο-δηεπζπληήο ηεο
εθεκεξίδαο 'Μεζόγεηνο" Ζξαθιείνπ.
Ο παιηόο Γήκαξρνο είλαη παππνύο ηνπ ζεκεξηλνύ δηεπζπληνύ ηεο
"Μεζνγείνπ" θ Χ.Γξακκαηηθάθε, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ θέξεη θαη ηνπ ηέσο
Πξπηάλεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ Γηώξγνπ Γξακκαηηθάθε
2, Γεώπγιορ Ταμιωλάκηρ (Π)
Ο Γεώξγηνο Σακησιάθεο ππήξμε ν πξώηνο Γήκαξρνο ηνπ "πέξα Γήκνπ"
Ψπρξνύ, ζε θάπνηα έγγξαθα δε θέξεηαη εζθαικέλα σο Κσλ/λνο. Ο
Γ.Σακησιάθεο γελλήζεθε ζην ρσξηό Αβξαθόληε Λαζπζίνπ θαη ήηαλ γπηόο
ηνπ παπα Χαηδή. Γηεηέιεζε αξθεηά ρξόληα Γήκαξρνο Ψπρξνύ. Πάλησο ην
έηνο 1892 αλαθέξεηαη σο ηέσο Γήκαξρνο (8γ) Ψπρξνύ. Αξγόηεξα
πξνζεβιήζε από ιέπξα (όπσο παιαηόηεξα θαη ν παηέξαο ηνπ) θαη θαηέθπγε
ζηα Αγξηαλά, όπνπ θαη δηέκελε. ( ηελ πεξηνρή απηή δηαηεξείηαη αθόκε ην
ηνπσλύκην "ηνπ ινπβηάξε ην Μεηόρη") πλειήθζε όκσο από ηελ
Αζηπλνκία θαη νδεγήζεθε ζηελ πηλαιόγθα, όπνπ θαη απεβίσζε γύξσ ζηα
1918.
3. Δμμανοςήλ Μ Παπαδάκηρ (12)
Ο Δκκαλ.Μηρ.Παπαδάθεο γελλήζεθε ζηελ Κνπδνπκαιηά γύξσ ζηα 1830.
Καηαγόηαλ από νηθνγέλεηα θιεξηθσλ, εμ νπ θαη ην επώλπκν Παπαδάθεο. Ο
παππνύο ηνπ, παπά Γηάλλεο θαηαγόηαλ από θάπνην άιιν ρσξηό ηνπ
Οξνπεδίνπ, ήξζε όκσο θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κνπδνπκαιηά. Καηά ηελ
δηάξθεηα θάπνηαο ζαλαηεθόξαο επηδεκίαο πνπ όπσο πίζηεπαλ ηόηε
κεηαδίδνληαλ από ηα θαηνηθίδηα ν παπα Γηάλλεο γηα λα πξνζηαηεςε ηελ
νηθνγέλεηα ίνπ ζαλάησζε όια ηα θαηνηθίδηα δώα ηνπ, εθηόο από ην κνπιάξη
θαη ην «δεπγάξη» ηνπ. Σν βξάδπ όκσο ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο θαη ελώ
βξηζθόηαλε ζην κέζν ηεο Αθνινπζίαο ησλ Αγίσλ Παζώλ,ε θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπ πνπ ήδε δελ ήηαλ θαιή, επηδεηλώζεθε ,δηέθνςε ηελ αθνινπζία
θαη ιίγν αξγόηεξα πέζαλε. ύληνκα ζην ζάλαην ηνλ αθνινύζεζε ε παπαδηά
θαζώο θαη 8 από ηα 10 παηδηά ηνπ. Γπό αγόξηα πνπ επέδεζαλ ( ν Μηράιεο
θαη ν Μαλώιεο) ηα πήξαλ ζπγγελείο ηνπο θαη ηα αλάζξεςαλ ζην Ψπρξό,
Αξγόηεξα επέζηξεςαλ ζηελ Κνπδνπκαιηά όπνπ ν Μηράιεο ,ν παηέξαο ηνπ

Γήκαξρνπ, έγηλε παπάο. Ο Δκκ Μ ,Παπαδάθεο παληξεύηεθε ηελ θόξε ηνπ
παπα Μηράιε Βιάρνπ από ην Ψπρξό κε ηελ νπνία απέθηεζε 7 παηδηά Παξά
ηηο ιίγεο γξακκαηηθέο γλώζεηο πνπ είρε ππήξμε έλαο επηηπρεκέλνο
Γήκαξρνο θαη έλαο πξννδεπηηθόο γεσξγόο .Πξώηνο έθεξε ζην Οξνπέδην ην
καγγαλνπήγαδν, γλσζηό κε ην αηγππηηαθό ηνπ όλνκα "ζαθηέ" θαη ην
εγθαηέζηεζε ζε έλα πεγάδη κε "θακάξεο" ζην πεξβόιη ηνπ. απηό γηα πξώηε
θνξά ζην Λαζύζη θαιιηεξγήζεθαλ ληνκάηεο θαη άιια πεξίεξγα γηα ηελ
επνρή εθείλε θεπεπηηθά. Γηα λα δηνηθεί ζσζηά ηνλ Γήκν δηέζεηε έλα άηππν
ζπκβνπιεπηηθό ζώκα πνπ ην απνηεινύζαλ νη "Σξεηο Χαηδήδεο" ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ( Χαηδή Πιεύξεο,Χαηδή Κιεηζαξράθεο θαη Χαηδή Γξεγόξεο)
ελώ κόληκνο δεκνηηθόο ηακίαο ήηαλ ν έκπηζηνο ζπγγελήο ηνπ Ησάλλεο
αθειιάξεο από ην Ψπρξό. ηελ ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ
ρξεζηκνπνηνύζε ελαιιάμ ηνλ Γεώξγ. Δκκ Χαιθηαδάθε από ην Ψπρξό θαη
ηνλ ηηβαθηάθε από ηνλ Αγ.Γεώξγην. (13) Ο Παπαδάθεο εθηηκάην ηδηαίηεξα
από ηνπο δεκόηεο ηνπ (ζηηο γηνξηέο δερόηαλε πνιιά δώξα,ηόζα πνπ βάδαλε
ηηο κπδήζξεο ζηηο ζθάθεο 5),αιιά θαη από ηηο ηνπηθέο Αξρέο.
Χαξαθηεξηζηηθό ηεο εθηίκεζεο ηεο νπνίαο έραηξε είλαη θαη ην γεγνλόο όηη
ζε θάπνηα εθινγή ζηελ νπνία είρε αληίπαιν ηνλ Αληώλην Γαιαλάθε,
ηειεηόθνηην ηνπ γπκλαζίνπ θαη δάζθαιν ηελ επνρή εθείλε ζην Ψπρξό, γνλν
ηεο κεγάιεο νηθνγελείαο ησλ Γαιαλάθεδσλ, πήξε ηελ εθινγή κε κεγάιε
άλεζε. Σνζν κεγάιε ήην ε απνγνήηεπζε ηνπ Γαιαλάθε από ηήλ ήηηα ηνπ
ώζηε έθπγε από ην Ψπρξό θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Καζηέιιη, όπνπ ζύληνκα
αλαδείρηεθε ζε ζεκαληηθό ηνπηθό παξάγνληα. Ο Δκκ, Παπαδάθεο
απεβίσζε ην 1916 ζηελ Κνπδνπκαιηά θαη ε θεδεία ηνπ έγηλε κε
ζηξαηησηηθέο ηηκέο.
4. Σηέθανορ Γπςμάνηρ
5. Γημήηπιορ L Μισ&λάκηρ (17)
Γελλήζεθε ζην Σδεξκηάδσ ην έηνο 1855,είρε αξθεηέο γξακκαηηθέο γλώζεηο
γηα ηελ επνρή ηνπ θαη αζρνιείην κε ηελ γεσξγία. Πνιύ θαιόο ςάιηεο
γλώξηδε από ζηήζνπο πνιιά εθθιεζηαζηηθά θείκελα. Απέθηεζε 6 παηδηά θαη
ν πξσηόηνθνο γπηόο ηνπ Ησάλλεο έγηλε θιεξηθόο. Απεβίσζε ην 1926 ζε
ειηθία 72 εηώλ. ηελ Γεκαξρία ηνλ δηαδέρζεθε ν Παύινο Πιαηάθεο. ηνλ
Ηεξό λαό Αγ. Ησάλλνπ Μεζνθακπίηε έρεη αθηεξώζεη έλα πνιπέιαην.
6. Γεώπγιορ

ΣκςΒαλάκηρ
Γελλήζεθε ζην Κακηλάθη, δηεηέιεζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
Γξακκαηέαο ηεο Ννκαξρίαο Λαζπζίνπ (8δ) θαη ππήξμε κηα από ηηο
ζεκαληηθόηεξεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ Οξνπεδίνπ ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα καο.
7. Δκκαλ. Εαρ. Παπαδάθεο (14)
Γελλήζεθε ζην Σδεξκηάδσ ην έηνο 1866. Φνίηεζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν
ηεο γελέηεηξαο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ρνιαξρείν Νεαπόιεσο. Μεηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπ απ'εθεί δηνξίζηεθε δηθνιάβνο ζην Δηξελνδηθείν Σδεξκηάδσ
θαη αξγόηεξα ην 1923, πκβνιαηνγξάθνο Λαζπζίνπ. ηελ ζέζε απηή
παξέκεηλε κέρξη ην 1940 θαη ζ'απηήλ ηνλ δηαδέρηεθε ν γπηόο ηνπ Γεώξγηνο,
πνπ όπσο είλαη γλσζηό δνινθνλήζεθε από ηελ ζπκκνξία ησλ
νπκπεξαίσλ,όηαλ εηζέβαιαλ ζην Οξνπέδην ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1943.
Πηθξακέλνο από ηνλ ρακό ηνπ πηνύ ηνπ, πέζαλε ζην Σδεξκηάδσ ην 1951 ζε
ειηθία 85 εηώλ. Έρνληαο έληνλα αλεπηπγκέλν ην παηξησηηθό αίζζεκα, εθηόο
από ηελ γεληθόηεξε αλάκημε ηνπ ζηα θνηλά, έιαβε ελεξγό κέξνο ζηελ
Δπαλάζηαζε ηνπ 1897, πξσηνζηάηεζε δε ζηελ ζπγθέληξσζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σδεξκηάδσ ζηηο 29-Ζ897 ζηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο
δεηήζεθε ε Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα (15) Ο Δκκ Ε ,Παπαδάθεο

ήηαλ γλσζηόο ζην Οξνπέδην κε ην παξώλπκν "Καξλόιεο" πνπ ζεκαίλεη ζηα
Δλεηηθά "ραηδεκέλνο' Ό παηέξαο ηνπ Γεκάξρνπ Εαραξίαο είρε λπκθεπζεί
ηελ Χξπζή, θόξε ηνπ παπα Χαηδή από ηνλ Αβξαθόληε θαη αδειθή ηνπ
Γεσξγίνπ Σακησιάθε πξώηνπ Γεκάξρνπ Ψπρξνύ, είρε δε δηαηειέζεη
Πιεξεμνύζηνο ηεο Δπαξρίαο Λαζπζίνπ ζηε πλέιεπζε ησλ Κξεηώλ ηνπ
έηνπο 1886.
8. Κσλζηαληίλνο Γ. Γνιαςάθεο (16)
Γελλήζεθε ζην ρσξηό Μαγνπιά ην έηνο 1865 θαη έκαζε ηα πξώηα γξάκκαηα
ζην Παπαδάθεην ρνιείν Ψπρξνύ. Έιαβε κέξνο ζηηο ηειεπηαίεο Κξεηηθέο
Δπαλαζηάζεηο ηνπ 1889 θαη 1897-98
,αξγόηεξα δε ηνπ απελεκήζε ν ηηκεηηθόο ηίηινο ηνπ ρηιίαξρνπ. Σν έηνο 1905
δηνξίζηεθε Γήκαξρνο ζηνλ Γήκν Ψπρξνύ ηνλ νπνίν δηνίθεζε κε ζύλεζε θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα Αξγόηεξα, ην 1910, εθιέρηεθε βνπιεπηήο ζηελ
Κξεηηθή Βνπιή θαη επειέγε κέινο ηεο νκάδνο ζπλαδέιθσλ ηνπ πνπ ζα
ιάβαηλαλ κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Δζληθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Όηαλ κεηά από
αξθεηέο πξνπέηεηεο ε νκάδα απηή έγηλε επηηέινπο δεθηή ζην Κνηλνβνύιην
1-10- 1912) ν ιεβέληεο, Λαζπζηώηεο, βξαθνθόξνο βνπιεπηήο κπήθε
πξώηνο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη πξνθάιεζε ξίγε
Δζληθήο ζπγθηλήζεσο θαη ελζνπζηαζκνύ ζε όινπο. Ο Κ. Γνιαςάθεο
ππεξέηεζε Αγξνλόκνο γηα κηα ηεηξαεηία (1918-1922) θαη δηαθξίζεθε γηα
ηελ νξζή θαη δίθαηε θξίζε ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αλ θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία έιαβε κέξνο ζηελ
Δζληθή Αληίζηαζε θαη ηηκήζεθε κε εηδηθό δίπισκα από ηνλ επηθεθαιήο ησλ
ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ ηεο Μεζνγείνπ ζηξαηάξρε ALEXANDER.
Απεβίσζε ην έηνο 1957 ζην ρσξηό Καξαβάδσ όπνπ θαη εηάθε.
Γηα λα ζπγθεληξσζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ παξόληνο δεκνζηεύκαηνο αλέηξεμα
ζε δηάθνξεο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη απεπζύλζεθα ζε
απνγόλνπο ησλ παιηώλ Γεκάξρσλ, ζε ειηθησκέλνπο Οξνπεδηώηεο, ζηνπο
Πνιηηηζηηθνύο πιιόγνπο θι.π. Ζ ζπγθνκηδή ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη
ζρεηηθά αλεπαξθήο. Παξά ηαύηα ζεώξεζα ρξήζηκε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ
παξόληνο, αθελόο κελ γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο πνπ πεξηέρεη,
αθεηέξνπ δε γηαηί ίζσο απνηειέζεη αθνξκή γηα πιεξέζηεξε κειέηε ηνπ
ζέκαηνο.
Πξηλ ηειεηώζσ δπό ιέμεηο γηα ηνπο Πνιηηηζηηθνύο πιιόγνπο ηνπ
Οξνπεδίνπ. Σα σκαηεία απηά κε ηηο εθδειώζεηο πνπ νξγαλώλνπλ πηζηεύσ
πσο πξνζθέξνπλ αμηόινγν έξγν ζηνλ ηόπν. Δθηόο όκσο από ηηο εθδειώζεηο
απηέο ζα πξέπεη, όπσο ην θάλνπλ ήδε κεξηθά απ'απηά, θαη όρη βέβαηα ηα
κεγαιύηεξα λα αζρνιεζνύλ θαη κε κία άιιε πηπρή ηνπ πνιηηηζκνύ δει. ηελ
ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ηζηνξηθνύ ιανγξαθηθνύ .ηνπσλπκηθνύ θαη
ινηπνύ πιηθνύ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηακόξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο
ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ. Έηζη λνκίδσ ζα εθπιεξώλνπλ θαιύηεξα ηνλ
πξννξηζκό ηνπο.
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