Δπέηεηνη πνπ μερληνύληαη

Και Xρέος και σποτρέωση
Η Γεθαήκεξε Μάρε ηνπ Λαζπζίνπ ( 20 έσο 30 Μαίνπ ηνπ 1867), ραξαθηεξίζηεθε
από ηνλ Κ · Σθαθηαλάθε, ζαλ ην ζεκαληηθόηεξν πνιεκηθό γεγνλόο ηεο Μεγάιεο
Κξεηηθήο Δπαλάζηαζεο 1866-69, κεηά ην Οινθαύησκα ηνπ Αξθαδίνπ.
Η κάρε απηή, πνπ απνθιήζεθε από λεσηέξνπο ηζηνξηθνύο σο ε Γηγαληνκαρία ηνπ
Λαζπζίνπ, ζπγθηλεί θαη αγγίδεη ηδηαίηεξα ηνπο Λαζπζηώηεο, γηαηί:
• έιαβε ρώξα ζηνλ ηόπν πνπ γελλεζήθακε, ηα δε πεδία ησλ ζπγθξνύζεσλ δελ
είλαη θάπνηα άγλσζηα απόκαθξα κέξε, αιιά ρώξνη ηεξνί θαη νηθείνη ζε καο, από ηα
παηδηθά καο ρξόληα.
• Σ' απηήλ ηελ κάρε δελ βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ηνπο δπλάζηεο θάπνηνη
αλώλπκνη κηζζνθόξνη, αιιά νη πξόγνλνη καο, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, πνπ ην αίκα ηνπο
έρεη πνηίζεη ηελ Λαζπζηώηηθε γε.
Η Γηγαληνκαρία απηή ηνπ Λαζπζίνπ, εθηόο από ην κέγα πιήζνο αλζξώπηλσλ ζπκάησλ,
πξνθάιεζε ζηνλ ηόπν κεγάιεο θαηαζηξνθέο, ακπδξή εηθόλα ησλ νπνίσλ καο δίλεη ε
Έθζεζε Ωκνηήησλ, πνπ ζπληάρζεθε ακέζσο κεηά, πηζαλόηαηα κε πξσηνβνπιία ηεο
Δθθιεζίαο.
• Ο απόερνο ησλ ηζηνξηθώλ απηώλ γεγνλόησλ, έζησ θαη αδύλακνο, θζάλεη έσο
θαη ηελ επνρή καο θαη καο γεκίδεη ζαπκαζκό θαη ππεξεθάλεηα.
Αιιά, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ θαη από γεληθόηεξε άπνςε
ζεσξνύκελε ε Μάρε ηνπ Λαζπζίνπ ππήξμε έλα πνιύ ζεκαληηθό πνιεκηθό γεγνλόο,
αθνύ γηα πξώηε θνξά εδώ νη Δπαλαζηάηεο (γύξσ ζηνπο 3000 καρεηέο) αληηκεηώπηζαλ
ππό ζπλζήθεο θαλνληθήο κάρεο θαη επί έλα δεθαήκεξν ππεξδεθαπιάζηεο
Τνπξθν-αηγππηηαθέο δπλάκεηο, ζηηο νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξ' νιίγν λα
επηβιεζνύλ.
Σηε Μάρε απηή ζπλέβε έλα άιιν ζπγθηλεηηθό αλζξώπηλν γεγνλόο. Η Μνίξα, κε
θάπνην πεξίεξγν παηγλίδη ηεο, έθεξε αληηκέησπνπο δύν αδέιθηα ζηελ ίδηα ηελ γελέζιηα
γε. Ο έλαο κε ην κέξνο ησλ δπλαζηώλ, επηθεθαιήο κεγάιεο ζηξαηησηηθήο δύλακεο, πνπ
ήξζε ζηελ Κξήηε γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηάπλημε ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ν άιινο κε ην
κέξνο ησλ αγσληδνκέλσλ γηα ηελ ειεπζεξία ησλ, κεγάινο αξσγόο ηνπ Αγώλα θαη
δξαζηήξην κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ηνλ θαηεύζπλε από ηελ Αζήλα.
Η Γεθαήκεξε Μάρε ηνπ Λαζπζίνπ, ην κεγάιν απηό πνιεκηθό γεγνλόο, ζρεδόλ
ππνβαζκηζκέλν, πέξαζε ζηα «ςηιά» ηεο ηζηνξίαο, κε επζύλε όρη κόλν θάπνησλ
πξνθαηεηιεκέλσλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη εκώλ ησλ ηδίσλ, πνπ αδηαθνξνύκε γηα ηελ
ηνπηθή καο ηζηνξία, αγλνώληαο ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο.
Η απνλνκή ηνπ νθεηινκέλνπ θόξνπ ηηκήο ζ' απηνύο πνπ αγσλίζηεθαλ θαη ζ' απηνύο
πνπ έπεζαλ ζηελ Μεγάιε Μάρε (ληόπηνπο καρεηέο, Έιιελεο θαη μέλνπο εζεινληέο),
απνηειεί ππνρξέσζε θαη ρξένο γηα καο ηνπο επηγελνκέλνπο.
Παιαηόηεξα, ε εθπιήξσζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο είρε εληαρζεί ζηηο εθδειώζεηο ηνπ
κεγάινπ παιιαζπζηώηηθνπ παλεγπξηνύ η' Άε Γηαλληνύ ζηηο 29 Απγνύζηνπ. Ο
Β'Παγθόζκηνο πόιεκνο όκσο δηέθνςε ηελ πξαθηηθή απηή. Λίγν αξγόηεξα θάπνηνη
Σύιινγνη παιιαζπζηώηηθεο εκβέιεηαο αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία θαη νξγάλσλαλ
δηάθνξεο εθδειώζεηο κλήκεο, νη νπνίεο δπζηπρώο δελ είραλ ζπλέρεηα.
Γηαπηζηώλνληαο απηήλ ηελ όρη θαη πνιύ ηηκεηηθή γηα καο θαηάζηαζε, πξνζπάζεζα
κε δεκνζηεύκαηα, νκηιίεο θ.ά. λα επαηζζεηνπνηήζσ ηνπο αξκνδίνπο (Γήκν, ηνπηθνύο

θνξείο, Σπιιόγνπο θ ι π.) γηα λα αλαιάβνπλ εθείλνη ηελ εθπιήξσζε ηνπ Σπιινγηθνύ
Χξένπο. Η πξνζπάζεηά κνπ δπζηπρώο απνδείρηεθε αηειέζθνξε θαη ηόηε απεπζύλζεθα
ζηελ Δθθιεζία, ηελ θηβσηό ησλ Δζληθώλ καο παξαδόζεσλ, κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαιάβεη εθείλε ηελ ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ, δίδνληαο νδεγίεο ζηνπο ηεξνπξγνύληεο
θιεξηθνύο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ενξηήο ηνπ Αγ. Κσλ/λνπ, εκέξα έλαξμεο ηεο
Γεθαήκεξεο Μάρεο, θαηά ηελ Μεγάιε Δίζνδν λα κλεκνλεύνπλ κεηαμύ ησλ άιισλ
ηνπο αγσληζζέληεο θαη πεζόληεο ζηελ Μάρε απηή. Παξόκνηα εληνιή δελ θαίλεηαη λα
δόζεθε πνηέ, αιιά θαη αλ δόζεθε, ζήκεξα δελ ηεξείηαη.
Παξά ηηο αιιεπάιιειεο απνγνεηεύζεηο θαη επεηδή πηζηεύσ όηη ην Χξένο πάληα
ππάξρεη, επαλέξρνκαη ζην ζέκα θαη πξνηείλσ ( εθ λένπ) λα αλαιάβεη ν Γήκνο ηελ
επζύλε ηνπ εηήζηνπ ενξηαζκνύ ηεο επεηείνπ ηεο ηζηνξηθήο Μάρεο ηνπ Λαζπζίνπ. Ο
ενξηαζκόο απηόο λνκίδσ όηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην Γ. Γ. Αγ. Κσλ/λνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο δξαζηήξηνπο ηνπηθνύο θνξείο.
Γηα ηελ επηινγή απηή ζπλεγνξνύλ νη παξαθάησ ιόγνη: α) Η I. Μνλή Κξνπζηαιιέληαο
πνπ ππήξμε έδξα ηεο Δπαλαζηαηηθήο Δπηηξνπήο θαζ' όιν ην δεθαήκεξν πνπ θξάηεζε ε
Μάρε θαη ζην θσδσλνζηάζην ηνπ Καζνιηθνύ ηεο νπνίαο θπκάηηδε ππεξήθαλα ε
Δπαλαζηαηηθή ζεκαία, βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ νηθηζκό ηνπ Αγ. Κσλ/λνπ, ζηελ
Κνηλόηεηα ηνπ νπνίνπ παιαηόηεξα ππαγόηαλ ε Μνλή. β) Σηηο 21 Μαΐνπ, επέηεην ηεο
έλαξμεο ηεο Μεγάιεο Μάρεο, ν νηθηζκόο ηνπ Αγ. Κσλ/λνπ ενξηάδεη ηνλ επώλπκν ηνπ
Αγην. Η ζύκπησζε απηή ζξεζθεπηηθήο ενξηήο θαη επεηεηαθήο εθδήισζεο δηεπθνιύλεη
ηελ πινπνίεζε ηεο δεύηεξεο θαη δίλεη μερσξηζηή ιακπξόηεηα ζηελ πξώηε
γ) Οη ηνπηθνί θνξείο ηνπ Αγ. Κσλ/λνπ (ελνξία θαη Πνιηηηζηηθόο Σύιινγνο)
αλαπηύζζνπλ κεγάιε δξαζηεξηόηεηα, ελώ νξηζκέλνη Αγηνθσζηαληηληώηεο
δηαθξίλνληαη γηα ηελ αγάπε θαη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ πνηθηινηξόπσο
επηδεηθλύνπλ γηα ην Λαζύζη.
Διπίδσ θαη εύρνκαη ε παξνύζα πξόηαζή κνπ λα γίλεη απνδεθηή από ηελ Γεκνηηθή
Αξρή θαη ζύληνκα ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ κε
απόθαζή ηνπ λα θαζηεξώζεη θαη επίζεκα (έζησ θαη ζε επίπεδν Γήκνπ) ηνλ εηήζην
ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ηεο Μεγάιεο Μάρεο ηνπ Λαζπζίνπ, ηνπ πνιύ ζεκαληηθνύ
απηνύ πνιεκηθνύ γεγνλόηνο, ην νπνίν ππνβαζκηζκέλν μερληέηαη απ' όινπο.
Με ηνλ ηξόπν απηό ε εθπιήξσζε ηνπ Χξένπο θαη ησλ ππνρξεώζεώλ καο έλαληη ηεο
Ιζηνξίαο θαη ηεο ζπλείδεζήο καο ηθαλνπνηείηαη θαη βξίζθεη ηελ θαιύηεξε ιύζε.
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