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Τν Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Βελεηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Ηξαθιείνπ θαη ηελ Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, θπθινθφξεζε ην έηνο 1994
ζηελ ζεηξά Έιιελνιαηηληθή Αλαηνιή" έλα ηφκν κε ηα λνηαξηαθά θαηάζηηρα ηνπ Ισάλλε Οιφθαιζνπ, λνηαξίνπ Ιεξάπεηξαο, έθδνζε ηνπ Γηάλλε Κ.
Μαπξνκάηε, Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ.
Σην θαηάζηηρν απηφ πεξηέρνληαη 251 λνηαξηαθά έγγξαθα θπξίσο πξνηθνζχκθσλα, πσιεηήξηα θιπ. πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1496 έσο ην 1543
θαη αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή Ιεξάπεηξαο. Σε δχν απφ ηηο δηαζήθεο ηνπ θαηάζηηρνπ γίλεηαη ιφγνο γηα πξψηε θνξά γηα κηα άγλσζηε κέρξη ζήκεξα Μνλή
ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζην Κακηλάθη ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, πνπ ιεηηνπξγνχζε εθεί αξρε'ο ηνπ 16νπ αηψλα, πεξίνδν πνπ ε πεξηνρή ηεινχζε ππφ
θαζεζηψο εξεκψζεσο.
Σηελ εξγαζία καο απηή, κεηά απφ κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηα γεγνλφηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο Δλεηνθξαηίαο ζην Λαζίζη, πνπ νδήγεζαλ ζηελ
εξήκσζε ηνπ Οξνπεδίνπ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ατ ηε εθαξκφζηεθε απφ ηηο Δλεηηθέο Αξρέο, ζα εμεηάζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Οιφθαινπ ζρεηηθά κε
ηελ Μνλή θαη ηέινο ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απφ πνηνλ θαη πφηε ηδξχζεθε ην άγλσζην κέρξη ζήκεξα Μνλαζηήξη.
Α)Τν Οξνπέδην Λαζηζίνπ ζηα πξψηα ρξνληά ηεο Δλεηνθξαηίαο.
Τν Οξνπέδην Λαζηζίνπ, δπζπξφζηην θαη απνκνλσκέλν ζηα
Λαζηζηψηηθα Βνπλά, απνηεινχζε παιαηφηεξα ηζρπξφ θξνχξην. Λφγσ δε ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο ηνπ παξαγσγήο, πνπ εμαζθάιηδε ηα κέζα
επηβίσζεο ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, ήηαλ πάληα ζεκαληηθφ επαλαζηαηηθφ θέληξν.
Έηζη νη πξψηνη Δλεηνί άπνηθνη πνπ βγήθαλ απφ ηνλ Χάλδαθα κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κξήηεο θαη νη νπνίνη θαηά ηχρε ήηαλ εθείλνη πνπ ζα έξρνληαλ
ζην Οξνπέδην, έγηλαλ δεθηνί απφ ηνπο Λαζπζηψηεο κε ηα φπια (Δπαλάζηαζε Αγην Σηεθαληηψλ 1212). Λίγν αξγφηεξα ην Λαζίζη ππήξμε θαη πάιη ηφπνο
ζπγθεληξψζεσο θαη ε- μνξκήζεσο επαλαζηαηψλ (Δπαλάζηαζε Χνξηαηζψλ 1273).
Όηαλ ινηπφλ ην 1283 εμεξξάγε ε επαλάζηαζε ηνπ Αιεμίνπ Καιέξγε νη Δλεηνί θενπδάξρεο ηνπ Οξνπεδίνπ, αηζζαλφκελνη αλαζθάιεηα πάλσ ζηα
Λαζηζηψηηθα βνπλά, εγθαηέιεηςαλ θαη πάιη ηα θένπδά ηνπο θαη θαηέθπγαλ ζηνλ Χάλδαθα.
Οη Δλεηηθέο Αξρέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, γηα λα απνθχγνπλ ηελ επέθηαζε ηεο Δπαλάζηαζεο πξνο ηα Αλαηνιηθά, έιαβαλ νξηζκέλα πξνιεπηηθά
κέηξα, ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα νπνία ήηαλ ε θήξπμε ηνπ Οξνπεδίνπ ζαλ ηφπνπ αθαηνίθεηνπ (1284), ζηνλ Οπνίν απαγνξεπφηαλε αθφκα θαη ε βφζθεζε ησλ δψσλ.
Δλψ ινηπφλ ζπλερηδφηαλε ε επαλάζηαζε, ην Μεγάιν Σπκβνχιην ηνπ Χάλδαθα έιαβε κηα πνιχ ζθιεξή απφθαζε. Τν Οξνπέδην Λαζηζίνπ έπξεπε
φρη κφλν λα εθθελσζεί απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, αιιά θαη λα κείλεη δηα παληφο αθαηνίθεην. Σε εθαξκνγή απηήο ηεο απφθαζεο νη θάηνηθνη ηνπ Λαζηζίνπ
κεηαθέξζεθαλ βίαηα ζηα ρσξηά γχξσ απφ ην Οξνπέδην, ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηα δηάθνξα άιια θηίζκαηα θαηεδαθίζηεθαλ, ελψ απαγνξεχηεθε ηφζν ε
πξνζέγγηζε αλζξψπσλ κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, φζν θαη ε βφζθεζε ησλ δψσλ κε ηελ πνηλή απνθνπήο ελφο πνδηνχ ηνπ παξαβάηνπ. Δηζη ην Λαζίζη
εξεκψζεθε (1293).
Φαίλεηαη φκσο πσο απηέο νη απζηεξέο δηαηαγέο ζηγά - ζηγά αηνλνχζαλ, νπσζδήπνηε δε δελ ιακβαλφηαλε ππφςε απφ ηνπο επαλαζηάηεο. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ θάζε ηφζν νη Δλεηνί αλαγθάδνληαλ λα ηξνπνπνηνχλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, φπσο έγηλε:
- Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Λένληα Καιέξγε θαη ησλ Ψαξνκηιίγγσλ, νπφηε κάιηζηα θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο θαη ηα φξηα ηεο απαγνξεπκέλεο
πεξηνρήο (1343).
- Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο αληαξζίαο ησλ θενπδαξρψλ (επαλάζηαζε ηνπ Αγίνπ Τίηνπ) θαη ηεο επαλάζηαζεο ησλ αδειθψλ Κα- ιεξγψλ ην έηνο
1364.
Η επαλάζηαζε απηή ππήξμε ε ηειεπηαία πξνζπάζεηα ησλ Κξεηψλ λα απνηηλάμνπλ ηνλ ελεηηθφ δπγφ, κεηά δε ηελ αηπρή έθβαζή ηεο νπζηαζηηθά
ζηακάηεζε θάζε επαλαζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λεζί.
Τν δηάηαγκα ινηπφλ ηνπ 1364 γηα ηελ εξήκσζε ηνπ Λαζηζίνπ ηεξήζεθε αλαγθαζηηθά, αθνχ δελ ππήξραλ πηα επαλαζηάηεο γηα λα ην παξαβνχλ.
Τν έηνο 1390 ε Βελεηία αληηκεηψπηδε ζνβαξφ επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα. Έγηλε ινηπφλ πξφηαζε λα ζεζπηζηνχλ θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ζηηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Κξήηε, απφ ηελ νπνία φκσο ξεηά εμαηξέζεθε ην Οξνπέδην.
Η πξψηε δηαθνπή ηνπ θαζεζηψηνο εξήκσζεο έγηλε ην 1463. Τφηε πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί αξθεηφ ζηηάξη γηα λα θαιπθζνχλ έθηαθηεο
ζηξαηησηηθέο αλάγθεο, απνθαζίζηεθε λα δηαθνπεί ε εξήκσζε ηνπ ηφπνπ θαη λα μαλαθαιιηεξγεζεί ν θάκπνο. Η δηαθνπή απηή θξάηεζε κέρξη ην 1471.
Η δεχηεξε δηαθνπή έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα ην έηνο 1514. Οη Δλεηηθέο αξρέο εθηηκψληαο φηη δελ ππήξρε πηα θίλδπλνο επαλαζηαηηθήο
δξάζεο, απνθάζηζαλ λα δηαθφςνπλ ηελ εξήκσζε ηνπ Οξνπεδίνπ θαη λα δψζνπλ γηα θαιιηέξγεηα ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θάκπνπ, πνπ δελ
θαιππηφηαλε απφ ηηο πιεκκχξεο. Η θαιιηέξγεηα απηή έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ απφ θαηνίθνπο ηνπ Χάλδαθα, πνπ λνίθηαδαλ ηα ρσξάθηα.
Γηα ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ γεσξγνχο απφ ηα θνληηλά ρσξηά, απφγνλνπο ίζσο ησλ παιηψλ θαηνίθσλ, πνπ αλέβαηλαλ ζην Λαζίζη
θαη δηέκελαλ εθεί ζε πξφρεηξεο εγθαηαζηάζεηο, φζν θαη αλ δηαξθνχζε ε δνπιεηά (ζπνξά, ζεξηζκφο).
Ο ηξφπνο απηφο θαιιηέξγεηαο ηνπ Λαζηζίνπ θξάηεζε σο ην 1545 φηαλ, σο γλσζηφ, ηα ρσξάθηα ηνπ Οξνπεδίνπ κνηξάζηεθαλ ζε πξφζθπγεο απφ ην
Ναχπιην θαη ηε Μνλεκβαζία.
Με ηελ κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ πξνζθχγσλ ζην Οξνπέδην έιεμε ε καθξηά πεξίνδνο εξήκσζεο ηνπ.
Σην εξψηεκα θαηά πφζνλ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε νη θαηά θαηξνχο απνθάζεηο εξήκσζεο, ε απάληεζε είλαη δχζθνιε, ιφγσ πεληρξφηεηαο ησλ
ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.
Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ηζηνξηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Οξνπεδίνπ ζαλ βάζε θαη νξκεηήξην ησλ επαλαζηαηψλ φιεο ηηο
επνρέο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξεκψζεσο ηνπ 14νπ θαη 15νπ αηψλα, έρνπκε ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα καξηπξία ηνπ Φισξεληηαλνχ κνλαρνχ
Buondelmonti πνπ επηζθέθζεθε ην Λαζίζη ηελ άλνημε ηνπ 1415 δει. ζην κέζν πεξίπνπ ηεο πεξηφδνπ εξήκσζήο ηνπ. Ο μέλνο επηζθέπηεο
πεξηγξάθνληαο ην Οξνπέδην ην ραξαθηεξίδεη ζαλ έλα γφληκν ηφπν, κφλν πνπ νη θενπδάξρεο δελ επηηξέπνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ απφ θφβν ησλ
ρσξηθψλ. Αλαθέξεη επίζεο φηη ζπλάληεζε έλα αλαξίζκεην πιήζνο θνπαδηψλ κεγάισλ δψσλ, αηγψλ θαη πξνβάησλ, πνπ έβνζθαλ ζηελ πεδηάδα θαη φηη
ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ Οξνπεδίνπ ππάξρεη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Κπξίιινπ. Σην εξεκεηήξην απηφ ζα πξέπεη λα θηινμελήζε

ζηνλ κηα βξαδηά.
Απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη φηη ελψ ήηαλ ζε ηζρχ ην δηάηαγκα εξήκσζεο ηνπ 1364, ππήξρε θαηάθσξε
παξαβίαζή ηνπ, αθνχ έλαο κεγάινο αξηζκφο δψσλ κε απηνχο πνπ ηα επεξη- πνηζχλην, θαζψο θαη θάπνηνη κνλαρνί
δηέκελαλ εθεί.
Οη δηαηαγέο ινηπφλ εξεκψζεσο πνπ εθδίδνληαλ θαηά θαηξνχο, ζα πξέπεη λα παξαβηαδφηαλε ζπρλά.
Β)
Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Οιφθαινπ.
Ο Ιεξαπεηξίηεο Ννηάξηνο αλαθέξεη ηε Μνλή Αγίαο Παξαζθεπήο ζε δχν έγγξαθα ηνπ. Πξφθεηηαη γηα δχν
δηαζήθεο πνπ ζπληάρζεθαλ ζην ρσξηφ Αλαηνιή Ιεξάπεηξαο ζαο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα.
- Η πξψηε αλήθε ζηνλ Κ. Μαιαζξά, θάηνηθν Αλαηνιήο, έρεη εκεξνκελία 25 Μαξηίνπ 1526 θαη κ' απηήλ ν
δηαζέηεο αθήλεη, κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία "ης την Αγίαν Παραστεβήν στο
Καμινάκιν να αναστένονν το μοναστήρην..." Απφ ηελ ηειεπηαία θξάζε κπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο φηη ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ππήξρε απφ παιαηφηεξα θαη ηψξα έγηλε αλαζηήισζε ηνπ, ε νπνία ην 1526 δελ είρε
αθφκα νινθιεξσζεί.
- Η δεχηεξε δηαζήθε αλήθεη ζηελ Χελνχ ζπδ. Νηθεθφξνπ Φνχιε Μαπξνκηράιε, πηζαλφηαηα θάηνηθν επίζεο
Αλαηνιήο, έρεη εκεξνκελία 30 Ινπλίνπ 1538 (είλαη δει. κεηαγελέζηεξε θαηά 12 ρξφληα απφ ηελ πξψηε). Μ' απηήλ
ε δηαζέηηδα αθήλεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνπο γνλείο ηεο, κε ηνλ φξν εάλ δελ εκθαληζζνχλ "λα πιένοσν τα πενήντα
νπέρπσρα εν τη Μονή της Αγίας Παρασκεσής στο Καμινάτι..."
Απφ ηα δχν απηά λνηαξηαθά έγγξαθα πξνθχπηεη ρσξίο ακθηβνιία φηη ζηηο αξρέο ηζπ 16νπ αηψλα, πξηλ
ηδξπζνχλ νη κνλέο Κξνπζηαιιέληαο θαη Αγίαο Πειαγίαο ζην Λαζίζη, ιεηηνπξγνχζε ήδε ζν Κακηλάθη Μνλή
ηηκσκέλε ζην φλνκα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο
Γ. Απφ πνηνλ θαη πφηε ηδξχζεθε ε Μνλή.
Η απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ κε φζα ζηνηρεία δηαζέηνπκε ζήκεξα δελ είλαη δπλαηή θαη γη' απφ θάλνπκε κφλν
ππνζέζεηο.
Καη' αξρήλ θαίλεηαη πσο δελ πξφθεηηαη γηα ίδξπζε αιιά γηα αλαζηήισζε παιαηφηεξεο κνλήο, αθνχ ζην πξψην
θαη παιαηφηεξν έγγξαθν αλαθέξεηαη ζαλ ζθνπφο ηεο δσξεάο ε αλαζηήισζε ηεο κνλήο "...λ' αναστένονν το
μοναστήρην".
Ιδξπηήο ή αλαζηεισηήο ηεο κνλήο απηήο ζα ήην θάπνηνο κνλαρφο πξνεξρφκελνο πηζαλφλ απφ θάπνην
κνλαζηήξη ηεο πεξηνρήο Αλαηνιήο. Απηφο ζα ζπλφδεπε ηνπο γεσξγνχο πνπ ζα εθηεινχζαλ ζην Οξνπέδην ηηο
θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο, πνπ είρε επηηξαπεί λα γίλνληαη εθεί κεηά ηελ δεχηεξε δηαθνπή ηεο εξεκψζεσο ην 1514.
Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο αζθαιψο ζα ρξεζηκνπνηνχλην θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζην Λαζίζη,
φπσο ε Αλαηνιή, θαη νη νπνίνη πηζαλφλ λα ήζαλ απφγνλνη ησλ μεξηδσκέλσλ θαηνίθσλ ηζπ Οξνπεδίνπ πνπ δελ
μέραζαλ ηνλ ηφπν ηεο θαηαγσγήο ησλ, ηνλ νπνίν κε επγλσκνζχλε πεξηιακβάλνπλ ζηηο δηαζήθεο ηνπο. Αιιά αθφκε
θαη λα κελ ήζαλ παιαηνί Λαζηζηψηεο, κε ηηο ηαθηηθέο επαθέο π νη' είραλ κε ην Οξνπέδην, ην αγάπεζαλ θαη ηηκεηηθά
ην αλαθέξνπλ ζηελ δηαζήθε ηνπο.
Δ. Άλλα στοιχεία για την ύπαπξη τηρ Μονήρ.
Η ιεηηνπξγία Μνλήο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζην Κακηλάθη πξνθχπηεη απφ πεγέο ησλ αξρψλ ηνπ 16νπ αηψλνο.
Αλ θαη έθηνηε δελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ελδείμεηο ζηεξίδνπλ ηελ πξψηε
πιεξνθνξία.
α) Σηνηρείν πξψην ε χπαξμε θαη ζήκεξα ζην Κακηλάθη εθθιεζίαο αθηεξσκέλεο ζηελ Αγία Παξαζθεπή.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ ελνξηαθφ λαφ ηνλ ρσξηνχ, κηα δίθιηηε βαζηιηθή, ηε: νπνίαο ην έλα θιίηνο είλαη αθηεξσκέλν ζηα
Δηζφδηα ηεο Θενηφθνπ πνπ αλεγέξζε ην 1820, ην δε άιιν ζηελ Αγία Παξαζθεπή πνπ θηίζηεθε ην 1895.
Όπσο καο πιεξνθφξεζε ν εθεκέξηνο ηνλ λανχ αηδ. παπά - Κάιιηζηνο Τδεξκηάο:
- Η αλέγεξζε ηνπ θιίηνπο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο πξαγκαηνπνηήζεθε επεηδή ζηελ ζέζε απηή βξέζεθε κηα
κηθξή εηθφλα ηεο Αγίαο.
- Δπίζεο φηαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα έγηλαλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο ζπληεξήζεσο ηνπ λανχ, απνθαιχθζεθε φηη
ην θάησ ηκήκα ηεο θφγρεο ηνπ ηεξνχ θαηλφηαλε πην παιηφ θαη έκνηαδε λα αλήθεη ζε άιιε πξνγελέζηεξε εθθιεζία.
Τα ζηνηρεία απηά καξηπξνχλ φηη ν ζεκεξηλφο λαφο θαηέρεη ηελ ζέζε θάπνηνπ παιαηφηεξνπ.
β) Σηνηρείν πνπ εληζρχεη ηελ χπαξμε παιαηάο κνλήο ζην Κακηλάθη απνηειεί θαη ε κέρξη ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα
καο δηαηήξεζε εθεί κεηνρηνχ ηεο Μνλήο Δπαλσζεθε. Τν κεηφρη απηφ είλαη ίζσο φ,ηη απέκεηλε απφ ηελ παιηά κνλή
ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, πνπ ζε άγλσζην ρξφλν πεξηήιζε ζηελ δηθαηνδνζία ηεο ηζρπξήο Ηξαθιεηψηηθεο Μνλήο,
πνπ ηελ απνξξφθεζε γηα λα θαηαιήμεη ζε έλα απιφ κεηφρη ηνπ Δπαλσζήθε.
Τν κφλν πνπ κέλεη κεηά ηελ εθπνίζεζε ηνπ κεηνρίνπ απηνχ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο είλαη δπν - ηξία
ηνπσλχκηα (Μνλαζηεξηαθά, ζία Κειιηά ησλ Καινγέξσλ θιπ.) θαη θάπνηεο παξαδφζεηο ζρεηηθά κε ηνπο επηζηάηεο
ηεο κνλήο. Αιιά γη' απηά ζε άιιε επθαηξία.
I. Μ. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ

