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Μεγάιε κέξα ε ζεκεξηλή γηα καο ηνπο Φξηζηηαλνύο, γηα καο ηνπο Έιιελεο. Σαλ Φξηζηηαλνί
γηνξηάδνπκε ηνλ Δπαγγειηζκό, δει. ηελ θαιή αγγειία, ην θαιό λέν πνπ καο ήξζε κε ηνλ
Αξράγγειν Γαβξηήι από ηνλ Οπξαλό. Τελ ελζάξθσζε ηνπ Υηνύ ηνπ Θενύ, ηελ ζσηεξία ηνπ
Αλζξώπνπ. Σαλ Έιιελεο γηνξηάδνπκε ηελ Δπέηεην ηεο Δζληθήο Παιηγγελεζίαο, ηελ ίδηα ηελ
Δζληθή καο Απνθαηάζηαζε θαη Διεπζεξία.
Καη γηα κελ ηελ ενξηή ηνπ Δπαγγειηζκνύ δελ είκαη Θενιόγνο γηα λα ζαο αλαιύζσ ηελ
ζεκαζία ηεο, όκσο γηα ηελ Δζληθή Δπέηεην ζα ήζεια λα ζαο πσ δπό ιόγηα.
Σηελ νκηιία κνπ δελ ζα αλαθεξζώ ζε γεληθόηεηεο αιιά ζα πεξηνξηζηώ κόλν ζε γεγνλόηα
πνπ παξνπζηάδνπλ μερσξηζηό ελδηαθέξνλ γηα καο, είηε επεηδή ζπλέβεζαλ ζηελ ηδηαίηεξε
παηξίδα καο, είηε επεηδή ζ'απηά πξσηαγσλίζηεζαλ δηθνί καο άλζξσπνη. Ζ ελέξγεηα απηή αο
κελ εθιεθζεί ζαλ ππνβάζκηζε ηνπ Αγώλα ησλ άιισλ, αιιά ζαλ πξνζπάζεηα αλάζπξζεο
από ηελ αθάλεηα θαη πξνβνιή ηνπ αγώλα ησλ πξνγόλσλ καο, πνπ ζπλήζσο αγλνείηαη. Απηό
είλαη πξάμε δηθαηνζύλεο θαη όρη εθδήισζε εγσηζκνύ. Γελ ζα κηιήζνπκε ινηπόλ ζήκεξα
νύηε γηα ηνλ Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλό, νύηε γηα ηνλ Κνινθνηξώλε, νύηε γηα ηνλ
Καξατζθάθε, νύηε γηα θαλέλα άιιν από ηνπο παλειιελίσο πξνβεβιεκέλνπο Ήξσεο, ηνπο
νπνίνπο βέβαηα ζεβόκαζηε θαη ηηκνύκε. Θα πνύκε ιίγα ιόγηα γηα θάπνηνπο Οξνπεδηώηεο
Αγσληζηέο, πνπ πξόζθεξαλ θΓ εθείλνη ζηνλ Αγώλα, θάπνηε δε αθόκα θαη ηελ ίδηα ηελ δσή
ηνπο.
Πξηλ όκσο κπσ ζην θύξην ζέκα κνπ ζα ήζεια λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηνύζε ζην Οξνπέδην παξακνλέο ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1821. Οπσο είλαη γλσζηό,
κεηά ηελ Τνπξθηθή θαηάθηεζε ην Οξνπέδην ρσξίζηεθε ζε δύν θένπδα, ηα νπνία
παξαρσξήζεθαλ ζε δύν Τνύξθνπο Αγάδεο. Τν έλα ζε θάπνην Ηζκαήι Αγά, πνπ
εγθαηαζηάζεθε ην Μέζα Λαζύζη, ζηνλ εγθαηαιειεηκκέλν ζήκεξα νηθηζκό Σκαειηαλώ, πνπ
πήξε απηό ην όλνκα από ηνλ πξώην νηθηζηή ηνπ θαη ην δεύηεξν ζε θάπνην πξόγνλν ηνπ
κεηέπεηηα δηαβόεηνπ Φαληαιή Αγά, πνπ είρε ην θνλάθη ηνπ ζηελ Μαγνπιά δίπια ζηελ
Βξύζε. Σηνπο δύν απηνύο Αγάδεο, ηνπο ιεγόκελνπο Μνπθαηαγαζήδεο ηνπ Λαζπζηνύ, είρε
αλαηεζεί ε είζπξαμε ησλ θξαηηθώλ θόξσλ, ελώ παξάιιεια νη ίδηνη είραλ ην δηθαίσκα λα
επηβάιινπλ θαη λα εηζπξάηηνπλ πνιινύο άιινπο θόξνπο, πνπ εμνπζέλσλαλ θπξηνιεθηηθά
ηνπο θησρνύο ξαγηάδεο. Έλαο ηέηνηνο πνπ επέβαιιε ν Φαληαιήο ήηαλ ν θόξνο ησλ αρύξσλ.
Φόξνο εμνλησηηθόο, γηαηί πνιιέο θνξέο νιόθιεξε ε παξαγσγή ηνπ ξαγηά δελ έθζαλε γηα ηελ
πιεξσκή ηνπ θαη απερζέζηαηνο γηαηί ην άρπξν έπξεπε γνκάξη -γνκάξη λα κεηαθεξζεί κε ηα
δώα ζην Ζξάθιεην.
Μηα άιιε ππνρξέσζε, αγγαξεία απηή, πνπ επέβαιε ζηνπο «ππεθόνπο» ηνπ ν Φαληαιήο ήηαλ
ε κεηαθνξά λεξνύ από ην Ληκλάθαξν ζην θνλάθη ηνπ ζην Ζξάθιεην γηα ηηο νηθηαθέο ηνπ
αλάγθεο. Τόζε ήηαλ ε πιενλεμία ησλ Μνπθαηαγαζήδσλ ηνπ Οξνπεδίνπ, ώζηε θάπνηε νη
δύζηπρνη Οξνπεδηώηεο, κε κπνξώληαο λα αληέμνπλ άιιν ηελ απιεζηία ησλ ηπξάλλσλ ηνπο,
πήξαλ ηα πλόινπξα ησλ αιεηξηώλ ηνπο θαη ηα παξέδσζαλ ζηνλ Παζά ζην Κάζηξν ζε
έλδεημε δηακαξηπξίαο. Απόερνο ηεο ζθιεξήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Οξνπεδησηώλ Αγάδσλ,
ηδηαίηεξα δε ηνπ Φαληαιή πνπ πεξηόξηδε αθόκε θαη ην ςσκί ησλ αλζξώπσλ ηνπ, είλαη θαη ηα
παξαθάησ δίζηηρα:

Ο Φαληαιήο εκήλπζε 'πν θάησ από ηηο Γνύβεο ειίγν-ειίγν ην ςσκί θαη ραραιηέο νη βξνύβεο
Καη πάιη μαλακήλπζε απ' ην Σγνπξνθεθάιη ειίγν-ειίγν ην ςσκί λα κε γηαγύξσ πάιη
Ζ άγξηα θνξνινγία θαη ε ζηπγλή εθκεηάιιεπζε είραλ νδεγήζεη ηνπο ξαγηάδεο ζε
νηθνλνκηθή εμαζιίσζε κε απίζηεπηα ρακειό επίπεδν δσήο. Ενύζαλ θπξηνιεθηηθά καδί κε ηα
δσληαλά ηνπο ζε πξσηόγνλεο θαηνηθίεο ρσξίο θακία άλεζε. Κνηκόληνπζαλ πάλσ ζε ςάζεο
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πνπ ηνπνζεηνύζαλ άιινηε πάλσ ζε ζαλίδηα, πνιιέο θνξέο δε θαη ηειείσο θαηάρακα.
Τν
ςσκί, ζπλήζσο θξίζηλν, ήηαλ πάληα ιηγνζηό. Ζ δηαηξνθή ηνπο ζηεξηδόηαλ θπξίσο ζηα
ρνξηαξηθά, καγείξεπαλ αθόκε θαη ηα θαζνπιόθπιια. Τα θνπθηά, ε θάβα θαη ηα καλαξόιηα
ήηαλ εθιεθηά εδέζκαηα. Αγλννύζαλ ηελ παηάηα θαη πνιιά άιια ζπλεζηζκέλα ζήκεξα
ιαραληθά.
Σηελ απάλζξσπε θαηαπίεζε θαη ζηελ ζθιεξή ζθιαβηά νη πξόγνλνη καο αληηδξνύζαλ
ππθλώλνληαο ηηο ηάμεηο ησλ Φαίλεδσλ, κε πξώην θαη θαιύηεξν ηνλ μαθνπζηό
Καδαλνκαλώιε από ην Μαξκαθέησ, πνπ είρε ην ιεκέξη ηνπ ζηηο θνξπθέο ηεο Αιόηδαο ηεο
Γίθηεο.
Απηή κε ιίγα ιόγηα ήηαλ ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζην Οξνπέδην παξακνλέο ηεο
Δπαλάζηαζεο. Αιιά θαη νη θάηνηθνη, όπσο καο ιέγεη έλαο Απζηξηαθόο πεξηεγεηήο,
βξίζθνληαλ ζε έλα είδνο αλαζηάησζεο θαη έδηλαλ ηελ εληύπσζε πσο πεξίκελαλ από ζηηγκή
ζε ζηηγκή θάπνην εμαηξεηηθό γεγνλόο πνπ ζα έζεηε ηέξκα ζηελ δπζηπρία ηνπο. Να νθεηιόηαλ
ε πεξηξξένπζα απηή αηκόζθαηξα ζε θάπνηα εζειεκέλε αθξηηνκύζηα θινγεξνύ
πεξηνδεύνληνο Φηιηθνύ; Όια είλαη πηζαλά.
Αο παξαθνινπζήζνπκε ηώξα ηελ εμέιημε ησλ επαλαζηαηηθώλ γεγνλόησλ πνπ ζπλέβεζαλ
ζηελ πεξηνρή καο. Δίλαη γλσζηό πσο ε Μεγάιε Δπαλάζηαζε μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ ρεηκώλα
ηνπ 1821, αιιά ην ιάβαξν ηεο πςώζεθε ζηηο 25 Μαξηίνπ θαη ε εκεξνκελία απηή έρεη
θαζηεξσζεί επίζεκα ζαλ ελαξθηήξηνο εκέξα ηνπ Αγώλα.
Τν κήλπκα ηνπ Σεθσκνύ έθζαζε θαζπζηεξεκέλα ζηελ Κξήηε, όπνπ ε Δπαλάζηαζε
θεξύρζεθε ζηηο 14 Ηνπλίνπ ηνπ 1821 κε Απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο Αληηπξνζώπσλ απ' όιε
ηελ Κξήηε, ζηελ Παλαγία ηελ Θπκηαλή, ζηα Σθαθηά. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηε
Σπλέιεπζε απηή πήξαλ κέξνο ζαλ αληηπξόζσπνη ηεο Δπαξρίαο καο ν ηόηε Ζγνύκελνο
Κξνπζηαιιέληαο Γεξβάζηνο θαη ν νπιαξρεγόο ηνπ Οξνπεδίνπ θαπεηάλ Μαλώιεο Καδάλεο.
Ταπηόρξνλα κε ηελ θήξπμε ηεο Δπαλαζηάζεσο άξρηζαλ θαη ηα πνιεκηθά γεγνλόηα. Λίγν
θαηξό ινηπόλ κεηά απνβηβάζηεθε ζηελ Σνύδα ν Φαζάλ Παζάο, γακπξόο ηνπ Αληηβαζηιέα
ηεο Αηγύπηνπ Μσράκεη Άιπ, επηθεθαιήο πνιπάξηζκνπ Αηγππηηαθνύ ζηξαηνύ, πνπ ήξζε
ζηελ Κξήηε γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηαζηνιή ηεο Δπαλαζηάζεσο.
Ο Φαζάλ Παζάο θαηάζηξσζε ακέζσο έλα πνιεκηθό ζρέδην δξάζεο, πνπ πξνέβιεπε ηελ
θαηάιεςε όισλ ησλ νρπξώλ ζέζεσλ ηεο Κξήηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ βέβαηα ήηαλ θαη ην
Οξνπέδην.
Έηζη, μεθηλώληαο από ηα Φαληά, ν Φαζάλ Παζάο βξέζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1822 ζηελ
Πεδηάδα, ζηνρεύνληαο ην Λαζύζη. Όηαλ όκσο δηαπίζησζε πσο ην πάηεκα ηνπ Λαζπζηνύ απ'
απηή ηελ πιεπξά δελ ήηαλ εύθνιε ππόζεζε, ηόηε ζηξάθεθε πξνο ηα Βηαλλίηηθα ζηνλ Νόην,
απ' όπνπ πέξαζε ζηελ Γεξάπεηξν Τέιε Ηαλνπαξίνπ 1823, πάληα επηθεθαιήο ηεο κεγάιεο
ζηξαηησηηθήο δύλακεο πνπ δηνηθνύζε, έθζαζε ζηελ Κξηηζά, όπνπ ζπλεπιάθε κε ηνπο
Δπαλαζηάηεο. Δλώ όκσο καηλόηαλ ε Μάρε δίδεη εληνιή θαη έλα ηκήκα 3000 αλδξώλ
αλέβεθε κε κεγάιε κπζηηθόηεηα ζην Καζαξό θαη απ' εθεί κέζσ Αιέμαηλαο θαηέβεθε θαη
πάηεζε ην Λαζύζη ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1823. Σην παγσκέλν Οξνπέδην εθηόο από ηνλ ληόπην
άκαρν πιεζπζκό, είραλ νδεγεζεί θαη εθαηνληάδεο γπλαηθόπαηδα από ηηο γύξσ Δπαξρίεο,

αλαδεηώληαο αζθάιεηα. Γπζηπρώο όκσο δελ πξνβιέθζεθε θαη ε ππεξάζπηζή ηνπο ζε
πεξίπησζε αλάγθεο. Τν ηη επαθνινύζεζε κεηά ηελ εηζβνιή ησλ Τνύξθσλ δελ πεξηγξάθεηαη.
Ο άκαρνο πιεζπζκόο θαη ηα μέλα γπλαηθόπαηδα κόιηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ θαηάζηαζε
έμαιινη θεύγαλε πξνο ηα ρηνληζκέλα βνπλά γηα λα ζσζνύλ ζε θάπνην θνίισκα ηεο γεο ή ζε
θαλέλα ζπειηάξη. Μάηαηε όκσο ε πξνζπάζεηα γηαηί νη Τνύξθνη αλελόριεηνη ηνπο
θπλεγνύζαλ θαη ηνπο έπηαλαλ αηρκαιώηνπο. Απ' απηνύο θξάηεζαλ όζνπο είραλ4θάπνηα
εκπνξηθή αμία γηα ηα ζθιαβνπάδαξά ηνπο, ηνπο δε άιινπο (γέξνπο ή αλίθαλνπο γηα εξγαζία)
ηνπο έζθαμαλ.
Σ' έλα αιώλη ζηνλ Άγην Κσλ/λν έθαλαλ ζσξό 400 θεθάιηα καξηύξσλ Φξηζηηαλώλ πνπ
ζθάγεζαλ ηηο κέξεο ηεο εηζβνιήο. Δθηόο όκσο από ηηο ζθαγέο νη εηζβνιείο αθνύ
ιεειάηεζαλ ηα ζπίηηα θαη ηηο εθθιεζίεο, ηα γθξέκηζαλ ζπζέκεια θαη κεηά ηνπο έβαιαλ
θσηηά. Έθαςαλ ή μεξίδσζαλ ηα νπσξνθόξα δέληξα θαη έθαλαλ ό,ηη δεκηά κπνξνύζαλ λα
θάλνπλ ζηνλ ηόπν. Φεύγνληαο από ην Λαζύζη άθεζαλ πίζσ ηνπο εξείπηα, δπζηπρία θαη
θαηαζηξνθή.
Σ' απηό ην ζεκείν επηηξέςαηέ κνπ κηα κηθξή αιιά ζεκαληηθή λνκίδσ εηδηθή αλαθνξά.
Σηηο καύξεο απηέο κέξεο ηεο ζθαγήο, ζηνλ δξόκν πξνο ηελ Πεδηάδα, νη Τνύξθνη θπλήγεζαλ
θαη έπηαζαλ έλαλ άηπρν Οξνπεδηώηε πνπ πάζρηδε λα γιπηώζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ από ηελ
δπζηπρία πνπ ηνλ βξήθε. Ήηαλ ν παπα Φξαγθηάο Κακπάλεο από ην Χπρξό πνπ νδεγνύζε ηα
πέληε παηδηά ηνπ, ην έλα βπδαληάξηθν κσξό θαη ηελ παπαδηά ζε θάπνην ζπγγεληθό ζπίηη ζην
Μαιεβύδη. Γελ πξόιαβε όκσο, γηαηί ηνπο έθζαζαλ νη Τνύξθνη, έζθαμαλ ηνλ ίδην ζηεο
παπαδηάο ηνπ ηελ πνδηά θαη πήξαλ αηρκάισηε ηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα. Γύν από ηα αγόξηα
ηεο νηθνγέλεηαο απηήο, ηνλ δεθάρξνλν Αληώλε θαη ηνλ ελληάρξνλν Μαλώιε, ζα ηνπο
ζπλαληήζνπκε, ζαξάληα ρξόληα αξγόηεξα ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1860, κεγάινπο θαη
ηξαλνύο θαη ηνπο δύν αιιά ζε αληίπαια ζηξαηόπεδα. Ο πξώηνο, παζίγλσζηνο ζηελ Διιάδα
θαη ηελ Κξήηε κε ην όλνκα Αλη. Φ. Παπαδάθεο είλαη βαζηθό ζηέιερνο ηεο Δπηηξνπήο πνπ
ζηεξίδεη θαη θαηεπζύλεη ηνλ Αγώλα ησλ Κξεηώλ θαη ζα αλαδεηρζεί Μεγάινο Παηξηώηεο θαη
Δζληθόο Δπεξγέηεο. Ο δεύηεξνο είλαη επίζεο παζίγλσζηνο, ζηελ άιιε πιεπξά όκσο, κε ην
όλνκα Ηζκαήι Σειίκ Παζάο. Φέξεη ηνλ βαζκό ηνπ ζηξαηεγνύ (Φεξίθ), έρεη ην αμίσκα ηνπ
Υπνπξγνύ ησλ Σηξαηησηηθώλ ηεο Αηγύπηνπ θαη είλαη επηθεθαιήο ησλ Αηγππηηαθώλ
ζηξαηεπκάησλ, πνπ ήξζαλ ζηελ Κξήηε γηα
λα θαηαζηείινπλ ηελ Δπαλάζηαζε.
Γηα ηελ απίζηεπηε όκσο απηή ηζηνξία ησλ δύν αδειθώλ Κακπάλε ίζσο καο δνζεί κηα άιιε
επθαηξία λα πνύκε πην πνιιά.
Αο μαλαγπξίζνπκε όκσο ζηα πνιεκηθά γεγνλόηα. Μόιηο ν θαπεηάλ Καδαλνκαλόιεο
πιεξνθνξήζεθε πσο νη Τνύξθνη πάηεζαλ θαη θαηέζηξεςαλ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, πήξε
καδί ηνπ ηνπο δύν άιινπο Λαζπζηώηεο θαπεηαλαίνπο, ηνλ Μαλόιε Μειηαξά από ην
Τδεξκηάδσ θαη ηνλ Φαηδή Γηάλλε Καξπώηε από ην Μέζα Λαζύζη κε ηα παιιεθάξηα ηνπο
θαη έηξεμαλ ζην αγαπεκέλν ηνπο Λαζύζη γηα λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα. Απηό όκσο πνπ
αληίθξπζαλ ηνπο ξάγηζε ηελ θαξδηά. Τν θαθό δπζηπρώο είρε ήδε ζπληειεζζεί. Τόηε
ζπγθέληξσζαλ όζα γπλαηθόπαηδα είραλ ζσζεί, ηα βνήζεζαλ λα ζπλέιζνπλ, ηνπο βξήθαλ
θάπνηνπο ρώξνπο λα πεξάζνπλ ηνλ δύζθνιν Λαζπζηώηηθν ρεηκώλα θαη άθεζαλ ηνλ
Μειηαξά κε κηα θξνπξά γηα θάζε ελδερόκελν. Οη δπό άιινη θαπεηαλαίνη Καδάλεο θαη
Καξπώηεο έθπγαλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγώλα. Από ηελ πιεπξά ηνπο νη Τνύξθνη κεηά ηελ

θαηαζηξνθή ηνπ Οξνπεδίνπ θαηέβεθαλ ζην Μεξακπέιιν θαη ζπλέρηζαλ ηηο ζεξησδίεο ηνπο
κε απνθνξύθσκα ηελ ζθαγή ηνπ ζπειαίνπ ηεο Μηιάηνπ.
Από απηά πνπ πξναλέθεξα λνκίδσ πσο κπνξέζακε λα ζρεκαηίζνπκε κηα αδξή, έζησ, εηθόλα
γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζην Λαζύζη ζηηο παξακνλέο ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ
1821 θαη πήξακε κηα ηδέα γηα ηα ζεκαληηθόηεξα πνιεκηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζην
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Οξνπέδην, ηνπιάρηζηνλ ηηο πξώηεο πεξηόδνπο ηεο.
Μπνξνύκε ινηπόλ ζπκπεξαίλνληαο λα πνύκε όηη θαη νη πξόγνλνη καο πνιέκεζαλ κε
γελλαηόηεηα θαη δελ πζηέξεζαλ θαζόινπ έλαληη ησλ άιισλ Κξεηώλ, νύηε έλαληη ησλ
ινηπώλ Διιήλσλ, έζησ θαη αλ ε Δπίζεκε Ηζηνξία πνιιέο θνξέο, ειπίδνπκε όρη από
ζθνπηκόηεηα, δελ ηνπο ην αλαγλσξίδεη.
Πάλησο εκείο νη απόγνλνη ησλ, πνπ γλσξίδνπκε ηελ δξάζε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ, έρνπκε
ηελ ππνρξέσζε λα πξνβάινπκε ην έξγν ηνπο, λα ηηκνύκε ηνπο ίδηνπο όπσο ηνπο αμίδεη θαη λα
επρόκαζηε όπσο Κύξηνο ν Θεόο λα αλαπαύζεη ηηο ςπρέο ηνπο. Δπίζεο λα θξαηήζνπκε
δσληαλή κέζα ζηηο θαξδηέο καο ηελ κλήκε ηνπο επρόκελνη ε Παηξίδα θαη ην Έζλνο, Ηδέεο γηα
ηηο νπνίεο έρπζαλ ην αίκα ηνπο, λα δηαηεξεζνύλ θαη λα καθξνεκεξεύζνπλ.
Φξόληα πνιιά ζε όινπο

