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        ηνλ γην κνπ 

                                                                   παηξηδνγλσζίαο ράξηλ 

 

 

 

 

 

 

 Ώλ είζαη, Κξήηε, κάλα κνπ, πεο κνπ ην γηα λα δήζσ!” 

 Παηδί κνπ! Με ην ζηφκα ζνπ γπξεχσ λα κηιήζσ!”  
                                      (Π. Πξεβειάθεο, “Νένο Βξσηφθξηηνο) 
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      ΠΡΟΛΟΓΟ 

  

 Πξσηνγλψξηζα ην Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε κέζα απφ ηηο δηεγήζεηο ηνπ παππνχ κνπ. 

πρλά κνπ έιεγε φηη, φηαλ ήηαλ καζεηήο ηνπ «Βιιεληθνχ», πήγε πξψηε θνξά καδί κε ηνλ 

παηέξα ηνπ ζηα Υαληά. ηε δηαδξνκή ζηακάηεζαλ ζην Μάιεκε θαη θηινμελήζεθαλ ζην ζπίηη 

ηνπ γεξν -αγσληζηή. Ήηαλ γχξσ ζηα 1913. Δ εληχπσζε πνπ ηνπ πξνμέλεζε ν Γεληθφο 

Ώξρεγφο ηεο Κπδσλίαο ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε: «Άγηνο άζξσπνο, ζεξηφ άληξαο».Σα 

ηειεπηαία ρξφληα είρα ηελ ηχρε λα κειεηήζσ ην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζην Εζηνξηθφ 

Ώξρείν Κξήηεο θαη πξνζπάζεζα λα θαηαιάβσ ηη ζήκαηλαλ απηά ηα ιφγηα.  Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλάο κνπ ζην Ώξρείν  δηάβαζα κέζα ζηα κεγάια θαη ζηξνγγπιά γξάκκαηα ηνπ 

Υαηδεκηράιε, γξάκκαηα ζαλ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, πνπ εθπέκπνπλ ζηαζεξφηεηα θαη 

δπλακηζκφ, ην  ζπλαμάξη ηεο δσήο ηνπ, ηηο ζπζίεο θαη ηα πάζε ηνπ. Άθνπζα ηνλ ήρν ηεο 

θσλήο ηνπ, άιινηε γαιήλην ζαλ ηνπ γεξν- Νέζηνξα, φηαλ δηεγείην θαη ζπκβνχιεπε, άιινηε 

δπλαηφ θαη θνβεξφ, ζαλ ηνπ Ώίαληα, φηαλ εκςχρσλε ηα παιηθάξηα ηνπ, έηξεπε ζε θπγή ηνπο 

Σνχξθνπο ή ζηειίηεπε ηελ αδηθία.  

 ηελ “Ειηάδα” ν ζετθφο Ώρηιιέαο, ζαλ απνζχξζεθε γηα ιίγν απ‟ ηε κάρε, νξγηζκέλνο 

απφ ηελ άδηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ώγακέκλνλα, πήξε ηε ιχξα ηνπ θαη άξρηζε λα ηξαγνπδά ηα 

θαηνξζψκαηα ησλ παιηθαξηψλ ηνπ. 

          “ησλ Μπξκηδφλσλ η‟ άξκελα θαη ηηο ζθελέο ζαλ βγήθαλ, 

εθείλνλ ηελ θαξδηάλ εθεί λα επθξαίλεη ηνλ επξήθαλ 

κ‟ φκνξθε θαη γιπθφθσλε θηζάξα πινπκηζκέλε, 

ν πήρεο ηεο θη ε θεθαιή αζεκνθακσκέλε, 

ιάθπξν απ‟ ηνπ Δεηίσλα, πνπ θνχξζεςε ηε ρψξα, 

κ‟ απηή επθξαηλφηαλ, θαη γη‟ αληξεηέο αληξψλ ηξαγνχδα ηψξα”. 

(Οδχζζεηα, η 186-189, κεηάθξαζε ζην θξεηηθφ ηδίσκα απφ ηνλ Γηψξγε Φπρνπληάθε) 

 

 κνηα ν Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο, ν λένο Ώρηιιέαο ηεο Κξήηεο, φπσο είπε ν πξφμελνο 

ηίιικαλ, ν άλζξσπνο ηεο δξάζεο θαη ηνπ ζηνραζκνχ, ν αξρεγφο ησλ επαλαζηαηψλ ηεο 

Κπδσλίαο, φηαλ απνζχξζεθε γηα ιίγν απφ ηηο κάρεο, ζπλέγξαςε ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ 

θαη ζπλέζεζε κηα έκκεηξε ηζηνξηθή αθήγεζε κε έληνλν ην επηθφ ζηνηρείν, πνπ ηελ νλφκαζε  

«Κξεηηθνπνχια». πλέρηζε ην έξγν ηνπ Ώρηιιέα θαη ηνπ Οκήξνπ. Βμχκλεζε ηα 

αλδξαγαζήκαηα ησλ παιηθαξηψλ ηνπ, ηα πάζε ησλ εξσηθψλ Κξεηηθψλ, πνπ αγσλίζηεθαλ γηα 

ηελ Βιεπζεξία ηεο Κξήηεο θαη ηελ Έλσζή ηεο κε ηελ Βιιάδα. 
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 Δ πξφηαζε γηα ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππνβιήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Γξαλάδαο ζηνλ Μάξηην ηνπ 2010, φηαλ ζηελ Παηξίδα κνπ άξρηδαλ νη δπζθνιίεο κε ηηο 

επηβνιέο ησλ “Μλεκνλίσλ”. Πέληε ρξφληα έπεηηα ε κειέηε νινθιεξψζεθε θαη ππνβάιιεηαη 

γηα έγθξηζε. ' απηφ ην πνιχρξνλν ηαμίδη κέρξη λα θηάζσ ζηελ Εζάθε κνπ είρα ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επφπηε θαζεγεηή κνπ θ. Μφζρνπ Μνξθαθίδε, ν νπνίνο, 

παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδα,  δελ κ' άθεζε λα ράζσ ηνλ ζηφρν κνπ. Δ επγλσκνζχλε 

κνπ γη' απηφ είλαη παληνηηλή. Βπραξηζηψ επίζεο ηε θίιε ζπκθνηηήηξηά κνπ, θαη ηψξα 

θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, θα Ώλησλία Γηαλλνχιε κε ηελ νπνία ζπδήηεζα 

δηάθνξα εθδνηηθά ζέκαηα. Ο θ. Γηάλλεο Μάληαθαο, γέξνληαο Λαθθηψηεο, κνπ δηεπθξίληζε ηε 

ζέζε πνιιψλ ηνπσλπκίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε. 

Βπραξηζηψ ηε δξ. Γηνχιε Παπαδνπνχινπ, ε νπνία ήηαλ ν ζχλδεζκνο αλάκεζα ζε εκέλα θαη 

ην Παλεπηζηήκην ηεο Γξαλάδαο. Δ εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα πεξαησζεί, αλ δελ 

ππεξεηνχζα σο απνζπαζκέλνο θηιφινγνο θαη σο πξντζηάκελνο έπεηηα ζηελ θηβσηφ ηεο 

θξεηηθήο ηζηνξίαο, ηα ΓΏΚ - Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο, ηα νπνία δηαθπιάζζνπλ ην Ώξρείν 

Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Γη' απηφ επραξηζηψ γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε πνπ 

έδεημαλ ζην πξφζσπφ κνπ φια απηά ηα ρξφληα ηελ Αηεπζχληξηα ησλ ΓΏΚ θα Μαξηέηηα 

Μηλψηνπ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Βθνξείαο ησλ ΓΏΚ θ. Νίθν Καξαπηδάθε.  

  Οθείισ επραξηζηίεο θαη ζηνπο λεθξνχο, πνπ ζηάζεθαλ θίινη, νδεγνί, θαη 

ζπκπαξαζηάηεο. Με αγάπε ζπκάκαη ηε θίιε, ππάιιειν ησλ ΓΏΚ, ηέιια Κξνκκπδάθε. Ο 

θαζεγεηήο κνπ ηπιηαλφο Ώιεμίνπ ππήξμε νδεγφο κνπ κε ην ιφγν, ην έξγν θαη ην παξάδεηγκά 

ηνπ. Πνηέ δελ ζα ιεζκνλήζσ ην πάζνο ηνπ γηα ηελ Κξήηε θαη ηνλ θξεηηθφ πνιηηηζκφ. 

Σειεπηαίν  κλεκνλεχσ ηνλ επαλαζηάηε-πνηεηή, ν νπνίνο κνπ εκπηζηεχηεθε ηα ρεηξφγξαθά 

ηνπ, κ΄ άθεζε, θαζψο  ηα δηάβαδα, λ' αγγίμσ πάλσ ζηηο αξάδεο ηνπο ην ρέξη ηνπ θαη ηελ ςπρή 

ηνπ.  

                     Υαληά- Γξαλάδα, 

           Οθηψβξηνο 2015 

 

    Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο  
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Εεηνύκελα, κεζνδνινγία, βαζηθέο ζέζεηο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα εμεηάζεη ηελ πεδή θαη πνηεηηθή επεμεξγαζία ησλ 

αλακλήζεσλ ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε (1832-1916), γεληθνχ αξρεγνχ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο 

ζηηο κεγάιεο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο ηνπ 1866-69, 1878, 1897-8. Δ εμέηαζε ηνπ ζέκαηφο καο  ζα 

θηλεζεί αλάκεζα ζε δχν επηζηήκεο, ηε θηινινγία θαη ηελ ηζηνξία. ηφρνο καο δελ είλαη λα 

γξάςνπκε κηα λέα ηζηνξία ηεο Κξήηεο ηνπ 19νπ αηψλα κε βάζε ηα απνκλεκνλεχκαηα θαη ηα 

πνηήκαηα ηνπ Υαηδεκηράιε. ΐαζηθή επηδίσμή καο είλαη αθελφο λα εξεπλήζνπκε ηνπο φξνπο 

ζχλζεζεο ησλ πεδψλ θαη πνηεηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Υαηδεκηράιε θαη αθεηέξνπ λα θξίλνπκε ηελ 

αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο ελφο θξεηηθνχ αγσληζηή ηνπ 19νπ αηψλα.  

 Σν πιηθφ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη ηεξάζηην ζε φγθν θαη αδεκνζίεπην. Καλείο 

κέρξη  ζήκεξα δελ είρε αζρνιεζεί κε ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε. Σν κφλν πνπ γλσξίδακε 

πξηλ απφ ιίγα ρξφληα γη' απηφλ ήηαλ κεξηθά αηειή βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα δεκνζηεπκέλα εδψ θαη 

εθεί. Πξψηε επηζηεκνληθή παξνπζίαζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Υαηδεκηράιε επηρεηξήζεθε απφ 

ηνλ γξάθνληα ζην Ε' Αηεζλέο Κξεηνινγηθφ πλέδξην ηνπ 2006. Ώθνινχζεζε ην 2008 ε 

κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ γηα ην πνίεκα ηνπ Υαηδεκηράιε “Γάκνο Κξεηηθφο εηο Λάθθνπο 

Κπδσλίαο 1864” θαη δηάθνξα άξζξα δεκνζηεπκέλα ζε πεξηνδηθά ή πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. πλεπψο,  

ζηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ θξίζεηο ή εξγαζίεο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα παξεθηφο απφ ηηο δηθή 

καο ζπκβνιή.  

 Δ βηβιηνγξαθία εηδηθά γηα ηελ θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866 είλαη ζεκαληηθή, ιείπνπλ 

φκσο κειέηεο νη νπνίεο ζα εμεηάζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ηζηνξηνγξάθσλ ηεο, νη νπνίνη ήηαλ 

ζχγρξνλνη ή πξσηαγσληζηέο ή είραλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα (Υαηδεκηράιεο 

Γηάλλαξεο, Γξεγφξηνο Παπαδνπεηξάθεο,  ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Παξζέληνο Πεξίδεο, ηπιηαλφο 

Παπαδάθεο, ηπιηαλφο ηαπξνχδεο, Ώξηζηείδεο- Παλαγηψηεο Κξηάξεο). Γηα ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ  Μαθξπγηάλλε έρνπλ γξαθηεί πνιιέο κειέηεο, ηηο πεξηζζφηεξεο ηηο 

ιάβακε ππφςε καο, ρσξίο σζηφζν λα βξνχκε ζ' απηέο κηα ηδηαίηεξε κέζνδν πξνζέγγηζεο ηνπ 

ιατθνχ ιφγνπ.  Θα ζέιακε εμαξρήο λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε εξγαζία καο δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα 

ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ ιφγνπ δχν αγσληζηψλ. Σα θείκελα ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη θάηη μερσξηζηφ 

θαη γη' απηφ δελ κπνξνχζακε λα ηα πξνζεγγίζνπκε κε βάζε ηνλ ιφγν ηνπ Μαθξπγηάλλε.  

 Ο Υαηδεκηράιεο έγξαςε ηηο αλακλήζεηο ηνπ ζε κηα ηδηφκνξθε θαζαξεχνπζα, αιιά ην 

ππφζηξσκα ηήο αθήγεζήο ηνπ είλαη ιατθφ. ε θαλέλαλ άιιν ιατθφ πνηεηή δελ παξαηεξείηαη επίζεο 

ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε ν πνηεηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ αλακλήζεσλ πνπ δηαηχπσζε ζε πεδφ 

ιφγν. Ώμηνζεκείσην είλαη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο έδσζε ηελ “Κξεηηθνπνχια”, έλα 

καθξνζθειέο πνίεκα κε επηθή πλνή, θαη φρη έλα έκκεηξν απνκλεκφλεπκα. Μηα άιιε ζπγγξαθηθή 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Υαηδεκηράιε, πνπ δελ κπνξεί λα πεξάζεη απαξαηήξεηε, είλαη ε εμήο: ν πεδφο 

ιφγνο ηνπ γξάθηεθε ζηελ θαζαξεχνπζα, ε πνίεζή ηνπ ζην θξεηηθφ ηδίσκα. Πξνο δηεξεχλεζε 



 

6 

 

επίζεο είλαη ε πξφζεζε ηνπ Υαηδεκηράιε λα κεηαβεί ζε ζπγγελή είδε ηνπ απηνδηεγεηηθνχ ιφγνπ. Δ 

χπαξμε ινγφηππσλ ζηελ “Κξεηηθνπνχια” θαη επαλαιακβαλφκελσλ ζεκάησλ (“ζεκαηηθψλ 

κνηίβσλ”) ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη ηελ “Κξεηηθνπνχια” είλαη ηξφπνη ηεο ιατθήο ζχλζεζεο  

πνπ, απ' φζν γλσξίδνπκε, δελ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο κειεηεηέο ηνπ Μαθξπγηάλλε.  

 Δ εξγαζία καο ρσξίδεηαη ζε ηξία κεγάια θεθάιαηα, πνπ θάζε έλα ηνπο πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο ελφηεηεο δηαθφξσλ ζεκάησλ. Βηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε 

ζχληνκα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Γηα λα κελ επαλαιάβνπκε  ήδε γλσζηά 

βηνγξαθηθά ζηνηρεία, ζα δψζνπκε έκθαζε ζην πψο είδαλ νη ζχγρξνλνί ηνπ ηνλ Υαηδεκηράιε. Οη 

πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Υαηδεκηράιε πνπ έρνπκε απφ ηε γξαθίδα ησλ  Γ. Φινπξάλο, Ε. Μπαιιψ, ΐ. 

Μπεξάξ, ΐι. Γαβξηειίδε δείρλνπλ φηη επξφθεηην γηα έλα μερσξηζηφ άηνκν ην νπνίν έραηξε 

εθηίκεζεο θαη θνηλήο απνδνρήο. Βθηφο απφ ηελ πνιεκηθή (ζηξαηησηηθή) πιεπξά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνχ Υαηδεκηράιε, ε νπνία είλαη ε πεξηζζφηεξν γλσζηή, επηζεκαίλνπκε θαη θάπνηα 

άιια ζηνηρεία (ζξεζθεπηηθφηεηα, παηδεία, θηινξσζηθή ηνπνζέηεζε) ηα νπνία ζα μεδηπισζνχλ θαη 

ζηελ αθήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ.  

 Δ παξνπζίαζε ηνπ “Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε” πέξα απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, ηηο πεξηπέηεηεο θαη ηελ πξφζθηεζή ηνπ απφ ην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο ζα 

δείμεη ηελ έγλνηα ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο.  Δ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ ηεηξαδίσλ ηνπ “Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε” ζα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε   

ηελ απζαίξεηε ηαμηλφκεζε, πνπ έθαλε ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο ζ' απηά. Θα δηαρσξίζακε γηα πξψηε 

θνξά ηηο παξαιιαγέο (δηαθνξεηηθέο επεμεξγαζίεο ηνπ θεηκέλνπ) ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”, απφ ηηο 

δηαζθεπέο ηκεκάησλ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε, νη νπνίεο έγηλαλ κέζα ζηα 

ηεηξάδηά ηνπ απφ ζπγγελείο ηνπ ή απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο “Ώθξφπνιηο” κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. Θα δηαπηζηψζνπκε φηη ε έλλνηα ηεο “αληηγξαθήο” (ε ιέμε 

απαληάηαη θαη ζηνλ Μαθξπγηάλλε) γηα ηνπο νιηγνγξάκκαηνπο αγσληζηέο-ζπγγξαθείο ζήκαηλε ηε 

κεηαγξαθή ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπο ζε ζηξσηή θαζαξεχνπζα. Σν Ώξρείν Υαηδεκηράιε 

Γηάλλαξε είλαη έλα απηφ παξάδεηγκα ζπγγξαθηθήο ζπλδεκηνπξγίαο. Παξ' φια απηά εκείο ζα 

αζρνιεζνχκε κφλν κε ηελ δεκνζίεπζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ παξαιιαγψλ, φπσο ζψδνληαη ζηα 

απηφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε. Οη δηαζθεπέο θξίλνληαη θαηψηεξεο θαη αλάμηεο ιφγνπ. Θα δψζακε 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα παξαιιαγψλ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” απφ ην 4ν θαη 8ν ηεηξάδην, πνπ 

είλαη αληίζηνηρα ε δεχηεξε θαη πξψηε ζπλζεηηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ.  

 ζνη θαηά θαηξνχο πξνζπάζεζαλ λα δηαβάζνπλ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε 

ράλνληαλ ζην θπθεψλα ησλ παξαιιαγψλ θαη ησλ δηαζθεπψλ. Σε ζχγρπζε ελέηεηλε θαη ε κεραληθή 

ηαμηλφκεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” απφ ηνλ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε ζε ελληά “βηβιία”, φζα θαη 

ηα ηεηξάδηα ηνπ Ώξρείνπ. πλεπψο ήηαλ αλαγθαίν λα πξνηαζεί κηα λέα ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ. Δ 

πξνεγνχκελνη ηαμηλφκνη δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο φηη ηα θείκελα πνπ απφθεηληαη ζην 4ν ηεηξάδην ν 
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Υαηδεκηράιεο ζεσξνχζε φηη απνηεινχλ ην δεχηεξν βηβιίν. Με βάζε απηφ ζα πξνηείλνπκε  κηα λέα 

ηαμηλφκεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ζε ηξία βηβιία, κε ηελ έλλνηα πνπ δίδνπλ 

νη θιαζηθνί θηιφινγνη ζηε ιέμε “βηβιίν” ηαμηλνκψληαο ηηο “Εζηνξίεο” ηνπ Δξνδφηνπ ή ηνπ 

Θνπθπδίδε. Πξνηείλνπκε λα πξνηαρζεί ε αθηέξσζε ηνπ θεηκέλνπ, ζα αθνινπζήζνπλ ηα πξνινγηθά 

ζεκεηψκαηα (πξννίκηα), νη ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ Λάθθσλ θαη ηνπο 

νπιαξρεγνχο ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο θαη λα αθνινπζήζνπλ ηα ηξία βηβιία ησλ αλακλήζεψλ ηνπ.  

 Σν πξψην βηβιίν, ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε, αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα απφ 

ηε γέλλεζε ηνπ ήξσα κέρξη ην γάκν ηνπ ην 1864. Σν δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν βηβιίν είλαη ε 

εμηζηφξεζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866-1869. ηελ πξψηε ηνπ κνξθή (παξαιιαγή) ην δεχηεξν 

βηβιίν είρε γξαθηεί ζε ηξία ηεηξάδηα, ηα νπνία  ελσκέλα απνηεινχλ ην 8ν ηεηξάδην (“βηβιίν” θαηά 

ηνλ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε) ηνπ Ώξρείνπ.  Δ δεχηεξε παξαιιαγή ησλ ίδησλ γεγνλφησλ απφθεηηαη ζην 

4ν ηεηξάδην. Σν ηξίην βηβιίν είλαη πνιχ ζχληνκν θαη πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα απφ ηελ κεηαθνξά 

ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κέρξη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1877, φηαλ επέζηξεςε απφ ηελ 

Ρσζία ζηελ Κξήηε γηα λα ιάβεη κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878.  

 ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε ζπλέθδνζε ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (“παξαιιαγψλ”) ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζε αληηθξηζηέο ζειίδεο, θαηά 

ηελ πξφηππε έθδνζε ησλ “ζπλνπηηθψλ”  Βπαγγειίσλ. Με παξαδείγκαηα απνδεηθλχεηαη φηη δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε κηα παιαηφηεξε παξαιιαγή, αιιά φηη ε κία παξαιιαγή δηαθσηίδεη ηελ 

άιιε. Θα αθνινπζήζνπλ παξαηεξήζεηο γηα ηηο αξρέο πνπ ζα ηεξεζνχλ ζηελ έθδνζε ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. ηελ θηινινγηθή έθδνζε, πνπ πξνηείλνπκε, ζα 

δηνξζσζνχλ ζησπεξά ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ηεο θαζαξεχνπζαο, αιιά 

ζα ηεξεζεί αθξηβψο ε θζνγγνινγία ησλ ιέμεσλ θαη ζα παξακείλνπλ αλέπαθεο νη πάκπνιιεο 

αζπληαμίεο ηνπ. ηε θηινινγηθή έθδνζε (κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζεκεηψλνπκε, εθδφζεθαλ θαη ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Μαθξπγηάλλε) πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζεί απνξία ζηνλ αλαγλψζηε  πψο 

ζπκβηβάδνληαη ζε έλα νξζνγξαθεκέλν θείκελν ηφζνη πνιινί βαξβαξηζκνί θαη ζνινηθηζκνί.  

 Δ ηδηφιεθηε θαζαξεχνπζα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί “γισζζηθφ εμάκβισκα”. Γηαηί φκσο ν Υαηδεκηράιεο αλ θαη είρε επίγλσζε ησλ 

γισζζηθψλ  αδπλακηψλ ηνπ επέκελε λα γξάθεη ηνλ πεδφ ιφγν ζηελ θαζαξεχνπζα;  Βίλαη γεγνλφο φηη 

ε θαζαξεχνπζα κάο ζηέξεζε έλαλ λέν Μαθξπγηάλλε ηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο. Ση ζα κπνξνχζε λα 

θαηνξζψζεη ν Υαηδεκηράιεο γξάθνληαο ζηε γιψζζα ηνπ ιανχ κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε απφ 

ηα πνηεηηθά έξγα ηνπ, ηελ “Κξεηηθνπνχια”, ηνλ “Βξρνκφ” θαη θπξίσο απφ “ηνλ γάκν Κξεηηθφ εηο 

Λάθθνπο Κπδσλίαο 1864”, φπνπ ην ηδίσκα θηάλεη ζηε κέγηζηε θαζαξφηεηά ηνπ.  

 Πνηα ε αθεγεκαηηθή ζχληαμε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε; Βίλαη έλα άιιν 

εξψηεκα πνπ πξέπεη λ' απαληεζεί. Ο αθεγεηήο πεξηνξίδεη ηε δηήγεζή ηνπ ζηηο αλακλήζεηο ηνπ.  

Μία απφ ηηο βαζηθέο καο ζέζεηο είλαη φηη ε ζχλζεηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο θαζαξεχνπζαο (κεηνρηθέο 
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πξνηάζεηο, ππνηεηαγκέλνο θαη καθξνπεξίνδνο ιφγνο) ζπλππάξρεη κε έλα ιατθφ αθεγεκαηηθφ 

ππφζηξσκα, φπνπ ηα γεγνλφηα παξαηίζεληαη ρξνλνγξαθηθά, ρσξίο ζπζρεηίζεηο θαη ινγηθέο 

απνδείμεηο. Σνλ δηραζκφ αιιά θαη ηε ζχγθιεζε κε ηνλ ιατθφ ιφγν ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ζα 

απνδείμνπκε κε έλα παξάδεηγκα. Θα παξαζέζνπκε δειαδή ζην θείκελν ησλ θαζαξεπνπζηάληθσλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζηίρνπο απφ ηελ απιή, έκκεηξε αθήγεζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”.  

 Βίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη θαηά ηε κεηαηξνπή ηνπ πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο ζε αθήγεζε, ε 

αλαζχλζεζε ηνπ γεγνλφηνο επεξεάδεηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αθεγεηή. Ώπφ 

απηφ ην αμίσκα δελ ζα κπνξνχζε λα εμαηξεζεί ε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. Θα ην δείμνπκε κε έλα 

ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα απφ ηε κάρε ηεο Ώξάδαηλαο, πνπ ζα ιέγακε φηη ήηαλ, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ, ην ΐαηεξιψ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Θα εμεγήζνπκε επίζεο γηαηί ν Υαηδεκηράιεο 

δελ είλαη ηζηνξηνγξάθνο αιιά απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, θαηαγξαθέαο δειαδή αλακλήζεσλ. Ο 

ίδηνο εμάιινπ είρε επίγλσζε φηη γξάθεη “ζεκεηψζεηο”, κηα πξψηε χιε γηα ηελ ηζηνξία.  

 Με ηελ αλάιπζε ηεο πεδήο θαη πνηεηηθήο εθδνρήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζα δηαπηζηψζακε φηη απαληψληαη θάπνηα επαλαιακβαλφκελα ζέκαηα, ηα νπνία 

νλνκάζακε “αθεγεκαηηθά κνηίβα”. Θα ζέιακε θαη' αξράο λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε ιέμε κνηίβν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε δελ ζεκαίλεη δηαθνζκεηηθφ ζέκα, νχηε ηαπηίδεηαη κε ηελ ηππηθή ζθελή. Θα 

κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν “αθεγεκαηηθά ζέκαηα” αιιά πξνηηκήζακε ηε ιέμε 

κνηίβν, γηαηί πεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο επαλάιεςεο. Σέηνηα “αθεγεκαηηθά κνηίβα” είλαη ηα 

φλεηξα, ην ηάκα ζε έλαλ άγην, ε βνπιή ησλ γεξφλησλ, ε άθημε ησλ ηνχξθσλ 

δηνηθεηψλ/απεζηαικέλσλ ηνπ ζνπιηάλνπ, ν δφινο, νη ππνηαγκέλνη, ε ηηκσξία ησλ ππνηαγκέλσλ, 

θαη θπξίσο νη “ζθελέο” κάρεο. Δ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζπγγξαθή ηνπ 

Υαηδεκηράιε δελ ζπληίζεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλα θαη έηνηκα αθεγεκαηηθά κνηίβα, είλαη φκσο 

βέβαην φηη θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε αθήγεζε γίλνληαη επηινγέο, 

επαλαιακβάλνληαη θαη  ηνλίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά. Θεσξνχκε φηη απηφο είλαη θαη ν 

βαζηθφο ιφγνο ηεο εκθάληζεο ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε ησλ “αθεγεκαηηθψλ κνηίβσλ”.  

 Σν “αθεγεκαηηθφ κνηίβν” έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηηο “ηππηθή ζθελή” ή “ζέκα” (typical scene 

ή theme) ησλ M. Parry θαη A.B, Lord, αιιά δελ ηαπηίδεηαη, θαζψο ην έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε πεδφ 

θαη πνηεηηθφ δελ είλαη ζχλζεζε πξνθνξηθή νχηε κεραληζηηθή.  Χο γλσζηφλ, νη  θηιφινγνη M. Parry 

θαη A.B, Lord κειεηψληαο δεκνηηθά αθεγεκαηηθά ηξαγνχδηα ησλ έξβσλ αλέπηπμαλ ηε ζεσξία 

πεξί ηεο πξνθνξηθήο ζχλζεζεο ησλ νκεξηθψλ επψλ. πγθεθξηκέλα ν  M. Parry ζηε κειέηε ηνπ 

“The Making of Homeric Verse” ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “ηππηθή ζθελή” γηα λα νξίζεη πξάμεηο / 

ελέξγεηεο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηα έπε θαη νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε ηηο ίδηεο ζρεδφλ 

ιεπηνκέξεηεο θαη παξφκνηα δηαηχπσζε
1
. Ώπηφ, ζχκθσλα κε ηνλ  M. Parry, ζεκαίλεη φηη ν πνηεηήο 

                                                 
1 ΐι. M. Parry, The Making of Homeric Verse, The Collected Papers of Milman Parry, ed. Adam Parry, Oxford, 1971,  

ζ. 404-407. 
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ηεο Ειηάδαο θαη ηεο Οδχζζεηαο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ηεο πξνθνξηθήο 

ζχλζεζεο, απφ ηελ νπνία πξνκεζεπφηαλ έηνηκν πιηθφ παγησκέλσλ θξάζεσλ (formulas/ ινγφηππσλ) 

θαη ζηαζεξά ζηνηρεία γηα λα πεξηγξαθνχλ ηπηθέο επαλαιακβαλφκελεο πξάμεηο (π.ρ. θηινμελία). Ο 

A.B. Lord, ζπλεξγάηεο ηνπ  M. Parry, αλάπηπμε, κεηά ηνλ αδφθεην ζάλαην ηνπ Parry, αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε ζεσξία ηεο πξνθνξηθήο ζχλζεζεο. ην άξζξν ηνπ “Composition by Theme in 

Homer and Southslavic Epos” αλαιχεη ηε ζχλζεζε ησλ νκεξηθψλ θαη ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ ησλ ιάβσλ  κε βάζε ην “ζέκα” (theme), ην νπνίν νξίδεη σο έλα επαλαιακβαλφκελν 

ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη παξαιιαγκέλν ζε δηάθνξα ζεκεία θαη κπνξεί λα 

ηαπηηζηεί κε απηφ πνπ άιινη κειεηεηέο φξηζαλ σο “ηππηθή ζθελή”
2
. Σα ζέκαηα δηαθξίλνληαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην εξεπλεηή, ζε νπζηψδε (essential) θαη δηαθνζκεηηθά (ornamental), ηα νπνία 

θαηά πεξίπησζε δεκηνπξγνχλ αθεγήζεηο ζχληνκσλ ή εθηελέζηεξσλ ηππηθψλ πξάμεσλ αληίζηνηρα
3
. 

Ο ίδηνο κειεηεηήο ζε άιιν βηβιίν ηνπ θαζνξίδεη ηα “ζέκαηα” σο νκάδεο ηδεψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε θαλνληθφηεηα ζηε δηήγεζε
4
.  

 ηελ ίδηα θαηεχζπλζε  κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θηλήζεθε θαη ν B. Fenik
5
, ν νπνίνο κειέηεζε 

ηηο ζθελέο κάρεο ηεο Ειηάδαο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απαξηίδνληαη απφ 

επαλαιακβαλφκελεο ιεπηνκέξεηεο θαη ζπλδπαζκνχο απηψλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ, γεγνλφο πνπ 

καξηπξεί φηη ν πνηεηήο αληιεί ην πιηθφ ηνπ απφ ηελ παξάδνζε. Δ αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο θαη ηα 

παξαδείγκαηα αθήγεζεο καρψλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηελ “Κξεηηθνπνχια”  δείρλνπλ φηη ν 

Υαηδεκηράιεο επαλέξρεηαη ζε πξνζθηιή ηνπ ζέκαηα θαη αθνινπζεί ηελ ίδηα ζρεδφλ πνξεία ζηελ 

έθζεζε ηνπο. Ώπηά ηα “επαλεξρφκελα ζέκαηα” ηα νλνκάζακε “αθεγεκαηηθά κνηίβα”. Σα 

“αθεγεκαηηθά κνηίβα” ηνπ Υαηδεκηράιε φκσο δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο ηππηθέο ζθελέο, θαζψο δελ 

πξφθεηηαη γηα πξάμεηο πνπ έρνπλ επηλνεζεί απφ ηνλ πνηεηή γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε δξάζε κπζηθψλ 

ελ γέλεη πξνζψπσλ, δελ επαλαιακβάλνληαη ηππνπνηεκέλα θαη κεραληθά, αιιά απνδίδνπλ επεηζφδηα 

κηαο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηελ νπνία έρεη βηψζεη ν αθεγεηήο
6
.  

 Γηαηί γξάθεη απνκλεκνλεχκαηα ν Υαηδεκηράιεο; Πέξα απφ ηελ πξνηξνπή ηεο Βπγελίαο 

θαξακαγθά, ζα ππήξραλ θαη άιια θίλεηξα γηα λα αζρνιεζεί κε ηε ζπγγξαθή έλαο πνιεκηζηήο 

κεηά ηνλ πφιεκν. Βίλαη ε επηζπκία ηεο πζηεξνθεκίαο; Δ δηθαηνιφγεζε πξάμεσλ θαη επηινγψλ;  

                                                 
2 ΐι. Ώ.ΐ. Lord, “Composition by Theme in Homer and Southslavic Epos”TAPA, 82, 1951, ζ. 71-80. 

3  ηα θείκελα ηνπ Υαηδεκηράιε ζα δνχκε νη ζθελέο ηεο κάρεο άιινηε λα πεξηγξάθνληαη εθηελψο κε φια ηα ζηνηρεία, 

θαη άιινηε ζχληνκα.  

4 A.B. Lord, The singer of Tales, Cambridge- Massachusetts, 1960, ζ. 68. 

5 ΐ. Fenik, Typical Battle Scenes in Iliad. Studies in the Narrative Techniques of Homeric Battle Description, 

Wiesbaden, 1968, s. 2-5. 

6 Κξηηηθή ζηνπο άθακπηνπο νπαδνχο ηεο ζεσξίαο ησλ Parry- Lord άζθεζε ν Οδπζζέαο Σζαγθαξάθεο, ν νπνίνο δελ 

δέρεηαη ηελ ηππνπνίεζε ηεο νκεξηθήο πνίεζεο, επηζεκαίλνληαο φηη ε νη ηππηθέο ζθελέο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

θαλνληθφηεηεο, αιιά ε ζχλζεζε ηεο θάζε κηαο είλαη μερσξηζηή θαη θάζε θνξά ζχκθσλε κε ηα αλαγθαία 

ζπκθξαδφκελα. Ο. Tsagarakis, Form and Context in Homer, Wiesbaden : Franzsteiner Verlag GMBH,1982.  
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Παξάιιεια είλαη αμηνζεκείσην φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε άιινπο 

αγσληζηέο νχηε ζε δηάινγν κε ηα αληηξξεηηθά θπιιάδηα πνπ είραλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο 

ακέζσο κεηά ηελ επαλάζηαζε. Θα δείμνπκε κε παξαδείγκαηα φηη ζε απηφ ην ζεκείν ν 

Υαηδεκηράιεο δηαθέξεη ξηδηθά κε ηνλ Μαθξπγηάλλε.  

 Έλα άιιν ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ε κεηάβαζε πνπ γίλεηαη ζηνλ πεδφ ιφγν ηνπ 

Υαηδεκηράιε  ζε ζπγγελή ινγνηερληθά είδε (απφ ηελ  απηνβηνγξαθία, ζην απνκλεκφλεπκα θαη απφ 

εθεί ζηελ ηνπηθή ηζηνξία). Αελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, αιιά 

ζα πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ην θαηλφκελν κε βάζε ηα ζεσξεηηθά θείκελα. Δ 

απηνβηνγξαθία θαη ην απνκλεκφλεπκα είλαη ζπγγελή ινγνηερληθά είδε, γη' απηφ θαη ζα πξέπεη λα 

βξνχκε ηελ εηδνπνηφ ηνπο δηαθνξά. Ώπφ ηνπο παιαηφηεξνπο θξηηηθνχο καο, ν Γ. Π. Κνπξλνχηνο, 

ζηελ αθφκε θαη ζήκεξα αμηφινγε αλζνινγία ηνπ γηα ην “Ώπνκλεκφλεπκα”, φξηζε ηα 

απνκλεκνλεχκαηα σο “[...]εμηζηφξεζε γεγνλφησλ  κε γεληθφ θαη κεξηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ χζηεξα 

απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ θάλεη ν ίδηνο ν δξάζηεο ηνπο ή θαη ν ζεαηήο ηνπο ν άκεζνο. Κέληξν 

ηνπο είλαη ν αθεγεηήο θαη γχξσ ηνπο πιάζεηαη ην ηζηφξεκα”
7
. ηε ζπλέρεηα ν Κνπξλνχηνο 

επηρεηξεί λα δηαθξίλεη ην απνκλεκφλεπκα απφ ηελ ηζηνξία, ηελ απηνβηνγξαθία θαη ηε ρξνλνγξαθία, 

ζπγγελή ινγνηερληθά είδε. Οξζά παξαηεξεί φηη: “νιφηεια αληίζεηα απ' ηελ Εζηνξία, ηα 

Ώπνκλεκνλεχκαηα είλαη είδνο ιφγνπ κε θαζαξά ην πξνζσπηθφ πεξηερφκελφ ηνπ, πνπ δχζθνια 

κπνξεί λα απνκνλσζεί απ' ηελ πξάμε. Βίλαη ε πξνέθηαζε ηεο πξάμεο”. ζνλ αθνξά ζηε ζπγγέλεηα, 

αιιά θαη ηε δηαθνξά ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο θαη ηεο απηνβηνγξαθίαο επηζεκαίλεη: “Δ αηνκηθή δσή 

ηνπ απνκλεκνλεπηή απνηειεί βέβαηα ην ζηηκφλη ηεο αθήγεζήο ηνπ, αιιά θαη απηή ηνλ απαζρνιεί 

θπξίσο θαηά ηε ζπλάθεηά ηεο πξνο ηα γχξσ ηνπ ζχγρξνλα γεγνλφηα, πνπ έρνπλ γεληθφηεξε 

ζεκαζία. Γηα ηνχην θαη δελ αμηνινγεί ζσζηά ην απηνβηνγξαθηθφ ηνπ πιηθφ”. Δ δηαθνξά 

απνκλεκνλεχκαηνο θαη ρξνλνγξαθίαο επίζεο έγθεηηαη ζην φηη “Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ην άηνκν ηνπ 

απνκλεκνλεπηή δελ εμαθαλίδεηαη κέζα ζηα γεγνλφηα, φπσο γίλεηαη κε ην άηνκν ηνπ 

ρξνλνγξάθνπ”.
8
 

 Ο Ώπφζηνινο αρίλεο, έρνληαο ππ' φςεη ηνπ ηελ εξγαζία ηνχ Κνπξλνχηνπ, ζέηεη μαλά ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ  γηα ηε δηαθνξά ησλ δχν ζπγγελψλ εηδψλ, ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο θαη ηεο 

απηνβηνγξαθίαο, ηελ νπνία θαη πεξηέγξαςε σο εμήο: “ηελ απηνβηνγξαθία π.ρ. ν ζπγγξαθέαο 

επηκέλεη πεξηζζφηεξν ζην πξφζσπφ ηνπ θαη ζηηο αηνκηθέο ηνπ πξάμεηο, ελψ ζηα απνκλεκνλεχκαηα 

ην πεξηβάιινλ δσληαλεχεη παξάιιεια πξνο ην άηνκν· ε ζπλάθεηα δειαδή ηνπ αηφκνπ πξνο ηα 

γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ είλαη πην θαλεξή ζηα απνκλεκνλεχκαηα, παξά ζηελ 

απηνβηνγξαθία”.
9
 Ννκίδσ φηη αμίδεη λα θξαηήζνπκε απφ ηε ζθέςε ηνπ αρίλε ηε θξάζε φηη ζηελ 

                                                 
7  ΐι. Γ.Π. Κνπξλνχηνο, ζ. 12. 

8  ΐι. φ.π., ζ. 12-13. 

9   ΐι. Ώπφζηνινο αρίλεο, Πξνζεγγίζεηο, δνθίκηα θξηηηθήο, Μ. Καξδακίηζαο, Ώζήλα 1989,ζ. 243-244. 
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απηνβηνγξαθία “ζπγγξαθέαο επηκέλεη πεξηζζφηεξν ζην πξφζσπφ ηνπ θαη ζηηο αηνκηθέο ηνπ 

πξάμεηο”. Ο Κ. Θ. Αεκαξάο ζηελ “Εζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο” αθηέξσζε έλα κεγάιν 

θεθάιαην γηα ην απνκλεκφλεπκα, ην νπνίν ήηαλ έλα ινγνηερληθφ είδνο πνπ θπξηάξρεζε ζηελ 

ειιεληθή πλεπκαηηθή δσή ηνπ 19ν αηψλα. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: “Οη αγσληζηέο, πνιηηηθνί θαη 

ζηξαηησηηθνί, έρνπλ απφιπηε ζπλείδεζε φηη εζηάζεθαλ κάξηπξεο θαη ζπληειεζηέο ελφο κεγάινπ 

έξγνπ. [...] Λνγηψηαηνη, ιφγηνη, γξακκαηηζκέλνη θη αγξάκκαηνη, πηάλνπλ ην θνληχιη γηα λα 

ηζηνξήζνπλ ηα πεξηζηαηηθά ηνπο”.
10

  

 Παξ' φια απηά νη παιαηφηεξνη κειεηεηέο  αληηκεηψπηδαλ ηα θείκελα απηά κφλν σο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Εζηνξίαο κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη θακία δηάθξηζε 

αλάκεζα ζην απνκλεκφλεπκα θαη ηελ ηζηνξηνγξαθία. Ο Ώζαλάζηνο Γξηηζφπνπινο ζε εθηελέζηαην 

κειέηεκά ηνπ γηα ηελ “Εζηνξηνγξαθία ηνπ Ώγψλνο”, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηε “Μλεκνζχλε”, 

ραξηνγξάθεζε χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθή έξεπλα φια ηα απνκλεκνλεχκαηα θαη ηελ ηζηνξηνγξαθία 

ηνπ Ώγψλα ηνπ 1821
11

. Μεηνλέθηεκα ηεο εξγαζία ηνπ είλαη φηη παξαζέηεη ρσξίο δηάθξηζε ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” καδί κε ηηο “Εζηνξίεο ηεο Βιιεληθήο Βπαλαζηάζεσο”, έξγα εληειψο 

δηαθνξεηηθά  σο πξνο ην χθνο, ηελ πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο, ηνπο φξνπο δεκηνπξγίαο ηνπο,  

ηελ ηαπηφηεηα αθεγεηή-ήξσα ηεο αθήγεζεο-ζπγγξαθέα. Δ ηζηνξηνγξαθία πξνζπαζεί κε ηε κειέηε 

ησλ πεγψλ ηεο ηζηνξίαο, κε ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπο θαη ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο λα πξνζεγγίζεη 

ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. Σν απνκλεκφλεπκα σο ιφγνο πξνζσπηθφο, εθθξάδεη ηε βησκέλε εκπεηξία ηνπ 

ζπγγξαθέα. ηελ ηζηνξηνγξαθία έρνπκε κηα εηεξνδηεγεηηθή αθήγεζε κέζα απφ ηελ νπνία έλαο 

ηξηηνπξφζσπνο αθεγεηήο αλαιακβάλεη λα δηεγεζεί φρη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, αιιά ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο. ην απνκλεκφλεπκα ε αθήγεζε δνκείηαη κε 

βάζε ηνλ βησκαηηθφ ρξφλν, φπσο αθξηβψο αλαζχξεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή κλήκε, αληίζεηα ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία αθνινπζείηαη ε αληηθεηκεληθή ηζηνξηθή ρξνληθή αιιεινπρία. 

  Δ κνλνγξαθία ηνπ Γξεγφξε Παζραιίδε καο έδσζε έλα θαιφ ζεσξεηηθφ νπιηζκφ, γηαηί 

παξνπζηάδεη ηηο ζεσξεηηθέο  πξνζεγγίζεηο ησλ θξηηηθψλ ηεο Αχζεο ζρεηηθά κε ηελ “Πνηεηηθή ηεο 

Ώπηνβηνγξαθίαο” θαη ηα ζπλαθή ινγνηερληθά είδε (απνκλεκφλεπκα, εκεξνιφγην, ρξνληθφ, 

καξηπξία). Οη ζεσξίεο απηέο ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ Παζραιίδε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, αλάινγα 

κε ηηο εξκελεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ: α)νη “νληνινγηθέο” πξνζεγγίζεηο, πνπ είλαη 

αληζηνξηθέο θαη θαλνληζηηθέο, εζηηάδνπλ ζε κηα ars poetica ηεο απηνβηνγξαθίαο, β)νη 

“θαηλνκελνινγηθέο” πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην ππνθείκελν ηεο απηνβηνγξαθίαο θαη ζηελ πξφζεζή ηνπ 

                                                 
10  ΐι. Κ.Θ.Αεκαξάο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ. Ίθαξνο, Ώζήλα, , ζ. 250-251. 

11  ΐι. Ώζ. Σ. Γξηηζφπνπινο, “Εζηνξηνγξαθία ηνπ Ώγψλνο”, Μλεκνζύλε, 3, 1970-1971, ζ. 33-253. Δ εξγαζία ηνπ 

Ώ. Γξηηζφπνπινπ είλαη ρξήζηκε αθφκε θαη ζήκεξα γηαηί παξαζέηεη πιεξνθνξίεο θαη θξίζεηο γηα ηνπο 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπο ηνπ 1821. Γη' απηφ θαη εκείο ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζεσξήζακε ζθφπηκν λα 

επαλαιάβνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο ηνπ αγψλα ηνπ1821. Έρνπκε 

λα παξαηεξήζνπκε, φκσο, φηη απφ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία απνπζηάδνπλ ηα αμηνινγφηαηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Κ. 

Κξηηνβνπιίδε γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε.  
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λα γξάςεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γ) νη “πξαγκαηνινγηθέο” πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξφζιεςε ηεο 

απηνβηνγξαθίαο θαη δ) νη “κεηαδνκηθέο”, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ απηναλαθνξηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο θαη ζηελ θεηκεληθή θαηαζθεπή
12

. Ο Παζραιίδεο αληί γηα γηα ηνλ φξν “πξνζσπηθή 

ινγνηερλία”, πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί παιαηφηεξα, πξνηείλεη ηνλ φξν “απηνκηκεηηθφ γέλνο” γηα λα 

πξνζδηνξίζεη “ην ζχλνιν ησλ πεδψλ θεηκέλσλ, δηαθνξεηηθήο απεχζπλζεο, έθηαζεο θαη κνξθήο, ζηα 

νπνία ν ζπγγξαθέαο αλαιακβάλεη άκεζα ή έκκεζα, ηελ εθθσλεηηθή ιεηηνπξγία(fonction 

énonciatif) θαη ηα νπνία δηέπνληαη απφ ηελ θπξίαξρε ζθνπηκφηεηα θαη ιεηηνπξγία ηεο 

απηναλαπαξάζηαζεο”
13

.  

 Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπγθεληξψλεη ν Γξ. Παζραιίδεο, αλ θαη ππνδειψλνπλ ηελ 

έιιεηςε θξηηηθήο νκνθσλίαο, είλαη πνιχ ρξήζηκεο, γηαηί καο βνεζνχλ λα εμεγήζνπκε ηε 

δηνιίζζεζε, πνπ παξαηεξήζακε εμαξρήο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε, πξνο άιια 

ζπγγελή είδε.  ηελ εξγαζία καο  φκσο ζέινπκε λα κεηαβνχκε απφ ηε ζεσξία ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο ζηα θείκελα ηνπ Υαηδεκηράιε. Έηζη ζα δείμνπκε ηηο ιεπηέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ηξηψλ ζπγγελψλ εηδψλ, ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο, ηεο απηνβηνγξαθίαο θαη ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο, ηα νπνία είδε, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ηαπηίδνληαλ παιαηφηεξα. Αηεπθξηλίδνπκε, 

βέβαηα, φηη γηα λα πεξηγξάςνπκε ζπιιήβδελ ηα πεδά θείκελα ηνπ Υαηδεκηράιε ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε “Ώπνκλεκνλεχκαηα” κε ηελ έλλνηα φηη πεξηέρνπλ αθεγήζεηο γεγνλφησλ 

απφ κλήκεο, ηηο νπνίεο ν αθεγεηήο είρε βηψζεη ή ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο. Γη' απηφ θαη ν 

Υαηδεκηράιεο πνιχ ζνθά γξάθεη “νη ζεκεηψζεηο κνπ” γηα ην ζχλνιν ησλ πεδψλ αθεγήζεψλ ηνπ 

(βι. β5, 60v, β5, 75r, β5, 1,2). Άιινη ζπγγξαθείο απνκλεκνλεπκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ  ηηο ιέμεηο 

“ελζπκήκαηα”, “δηεγήζεηο, “ππνκλήκαηα”.  

 Δ ζεσξία ηεο αθεγεκαηνινγίαο ηνπ G. Genette, ηελ νπνία θαη ν Παζραιίδεο αλαθέξεη 

ζπρλά, καο βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ γξαθήο απηήο ηεο “πξνζσπηθήο 

ινγνηερλίαο”. ηελ αλαιπηηθή θαη θαηά αθεγεκαηηθέο ελφηεηεο εμέηαζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

ζα αλαθεξζνχκε ζπρλά ζηε έλλνηα ηνπ αθεγεηή.  

 ην πξψην θαη ηξίην βηβιίν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε (ζχκθσλα κε ηελ 

ηαμηλφκεζε πνπ πξνηείλνπκε) ν αθεγεηήο δηεγείηαη πεξηζηαηηθά ηεο δσήο ηνπ απφ ηε γέλλεζή ηνπ 

έσο ην 1864, θαη απφ ην 1869 κέρξη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1877, ηα νπνία αθνξνχλ ηε δεκφζηα 

ηαπηφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη γη' απηφ ην ιφγν, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

Παζραιίδε, πξφθεηηαη γηα κηα απηνβηνγξαθία “ζπκβαηηθνχ” ηχπνπ
14

. Γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο 

φξνπο ηνπ Genette, ζηα πξναλαθεξζέληα βηβιία ν απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο αλαιακβάλεη λα 

                                                 
12  ΐι.  Γξεγφξεο Παζραιίδεο, Ζ πνηεηηθή ηεο απηνβηνγξαθίαο, εθδ. κίιε, Ώζήλα, 1993, ζ. 17-37. Ώμηνζεκείσην 

φκσο φηη ν Παζραιίδεο ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ δελ αλαθέξεη ηελ παιαηά αιιά αμηφινγε εξγαζία ηνπ Γ. Π. 

Κνπξλνχηνπ, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

13  ΐι. φ.π., ζ.41. 

14  Ο “ζπκβαηηθφο” ηχπνο απηνβηνγξαθίαο θπξηαξρεί θαηά ηνλ 19ν αηψλα. ΐι. Γξ. Παζραιίδεο, φ.π., ζ. 60.  
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δηεγεζεί γεγνλφηα ζηα νπνία πξσηαγσληζηεί. Ο ίδηνο ν Υαηδεκηράιεο αληηιακβάλνληαλ φηη απηά ηα 

θεθάιαηα/ βηβιία ησλ ζεκεηψζεψλ ηνπ είραλ ραξαθηήξα απηνβηνγξαθίαο (“βηνγξαθίαο” φπσο 

γξάθεη): “Ώπφ δσ άξρεηαη ε βηνγξαθία ηνπ Υ. Μ. Γ.”. Ώξρή: “ Βλαληίνλ ηνπ ραξαθηήξνο, ησλ 

αξρψλ κνπ απνθάζηζα λ' απηνινγήζσ*[...]” (β5, 74r).   

 Ώληηζέησο ζην δεχηεξν βηβιίν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, 

παξαηεξείηαη κηα ππνρψξεζε ηεο πξνβνιήο ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ αθεγεηή, γηα λα έξζεη ζην 

πξνζθήλην ε ηζηνξία δηαθφξσλ πξνζψπσλ πνπ κεηείραλ ζηηο κάρεο ή ππέζηεζαλ ηηο νδπλεξέο 

ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ. ΐαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ε θαηαγξαθή  ηνπ αγψλα ηνπ 1866, 

φπσο ηνλ βίσζε σο αξρεγφο ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο
15

. Γη' απηφ θαη γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

αξρή ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ: “Χο βιέπε ν αλαγλψζηεο ηαπέλαληη ζεκεη/νπκέλα ε θαζαπηφ αξρή ηνπ 

κεγάινπ ηξηεηνχο / αγφλνο ηεο Κξήηεο ηνπ 1866-69. / άξρεηαη νχηνο / απφ ηελ Γξακπνχζα.[...]”.  

 ηα θαηάινηπα ηνπ Υαηδεκηράιε ππάξρνπλ επίζεο απνρξψζεο ελδείμεηο φηη ζρεδίαδε λα 

πξνζδψζεη ζηε ζπγγξαθή ηνπ ην ραξαθηήξα κηαο ρξνλνγξαθίαο ηνπ ρσξηνχ ηνπ θαη επξχηεξα ηεο 

επαξρίαο ηνπ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, λα κεηαβεί δειαδή απφ ηνλ απηνβηνγξαθία ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία. Δ πξφζεζή ηνπ δελ νινθιεξψζεθε. Σν κφλν πνπ ζψζεθε είλαη έλα εηζαγσγηθφ 

θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ρσξηνχ ηνπ, γηα ηνπο επηθαλείο Λαθθηψηεο, γηα ηα ρσξηά θαη ηνπο 

ζεκαληηθνχο αγσληζηέο ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο, αληίζηνηρα.  

 Αελ ζπκκεξηδφκαζηε ηελ άπνςε ηνπ Γξ. Παζραιίδε φηη “ε θνηλή γισζζηθή κνξθή ηνπ 

απηνκηκεηηθνχ γέλνπο είλαη ν πεδφο ιφγνο θαη ζπλεπψο απνθιείνληαη απ' απηφ θάζε είδνπο πνηεηηθά 

θείκελα, ν ιπξηθφο ή πξνζσπηθφο ηφλνο ησλ νπνίσλ ηα θάλεη λα ζεσξνχληαη 

απηναλαπαξαζηαζηαθά”
16

. Βκείο ζεσξνχκε φηη ηα πνηήκαηα ηνπ Καηζάξηνπ Ααπφληε ζην βηβιίν ηνπ 

“Κήπνο Υαξίησλ” θαη ην ζηηρνχξγεκα ηνπ Υαηδεκηράιε “1878 /Βξρνκφο Υ''. Μ. Γηάλλαξε /εηο 

Κξήηελ”, ην νπνίν απνηειεί πνηεηηθή κεηαθνξά ησλ αλακλήζεσλ ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ ηνπ, είλαη 

θαζαξά απηνβηνγξαθηθά ζηηρνπξγήκαηα.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην, πνπ είλαη θαη ην εθηελέζηεξν ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή 

θαη θαηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο παξνπζίαζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε, ζχκθσλα 

κε ηελ πξνηαζείζα ηαμηλφκεζε ηεο χιεο. Ο αλαιπηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζα 

απνθαιχςεη ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο δηήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ην ιατθφ ππφζηξσκα ηνπ πεδνχ 

ιφγνπ ηνπ αθεγεηή, ζα θξίλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ αθεγεηή, ζα παξαθνινπζήζεη ηελ ηζηνξία ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ 1858, ησλ “Πξνζειπηηζηηθψλ”, ηεο κεγάιεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866-1869 κέζα απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ελφο ιατθνχ αγσληζηή. Θα απνδείμεη φηη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αθεγεηή είλαη λα 

                                                 
15 Ο Γξ. Παζραιίδεο επηζεκαίλεη φηη ηέηνηα “εμσζηξεθή” απνκλεκνλεχκαηα, ηα νπνία παξαδνζηαθά εληάζζνληαλ 

ζηελ “πξνζσπηθή” ινγνηερλία, αλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ απηνκηκεηηθφ ιφγν, δελ δηέπνληαη απφ ηελ 

απηναλαπαξαζηαηηθή ζθνπηκφηεηα. Γη' απηφ θαηαηάζζεη ηα θείκελα απηά ζην είδνο ηεο Μαξηπξίαο, ε νπνία σο 

είδνο πξνζσπηθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαηαζέηεη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ζε θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο 

ή γεγνλφηα. ΐι. φ. π., ζ. 41.  

16  ΐι. φ.π., ζ. 45. 
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πξνβάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ επαξρία ηνπ. εκαληηθά γεγνλφηα πνπ έγηλαλ ζε άιιεο επαξρίεο ή 

άιια ζηξαηφπεδα δελ αλαθέξνληαη. Ώπφ ην ηνπηθηζηηθφ πλεχκα δελ μεθεχγεη νχηε ν Υαηδεκηράιεο. 

Μέζα ζηελ αθήγεζε επηζεκαίλνληαη ζέκαηα πνπ αγλννχληαη απφ ηελ αθαδεκατθή ηζηνξηνγξαθία: 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ απιψλ αλζξψπσλ, νη δηακάρεο ησλ πνιεκηζηψλ γηα ιίγν αιεχξη, νη ηξφπνη 

εμαπάηεζεο ηνπ αληηπάινπ, ε ηαθηηθή ηνπ αληαξηνπφιεκνπ, ε ηηκσξία ησλ ππνηαγκέλσλ, ε 

κεηαζηξνθή ησλ επαλαζηαηψλ ζε ππνηαγκέλνπο, ε ζθχιεπζε ησλ λεθξψλ, νη πνξείεο πάλσ ζηα 

δχζβαηα βνπλά, ε αζπλελλνεζία ησλ ζηξαηησηηθψλ θ.α. Δ ηζηνξηνγξαθία ηνπ 1866 έρεη αλαισζεί 

θπξίσο ζην θνξπθαίν γεγνλφο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ, ζηελ αθήγεζε πνιεκηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ζηηο δηπισκαηηθέο πηπρέο ηνπ αγψλα
17

.   

 Ο ζρνιηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ δεπηέξνπ βηβιίνπ (ηεηξάδηα 

4 θαη 8) γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ πνηεηηθή εθδνρή ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” έηζη ψζηε λα απνδεηρηεί 

ε βαζηθή καο ζέζε γηα ηελ παξάιιειε ζχλζεζε ηεο πεδήο θαη έκκεηξεο αθήγεζεο ηνπ 

Υαηδεκηράιε θαη φηη απηά ηα θείκελα είλαη αμερψξηζηα γηαηί ην έλα δηαθσηίδεη ην άιιν. Σα πεδά 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” απφ ην 1866 έσο ην 1877 έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί απφ ηνλ Υαηδεκηράιε ζε 

πνηεηηθή αθήγεζε
18

.  

 ην ηξίην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο κεηαβαίλνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”. Θα δείμνπκε θαηαξράο φηη ε “Κξεηηθνπνχια” δελ απνηειεί απιά κηα κεηαθνξά 

ηεο πεδήο αθήγεζεο ζε ζηίρνπο. Γηα λα απνθηήζνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνηεηηθή δηάζηαζε 

εληάζζνληαη ζε έλα πνηεηηθφ ζρέδην, φπνπ γίλνληαη  επηινγέο, παξαιείπνληαη ιεπηνκέξεηεο ή 

πξνζζέηνληαη πνηεηηθά θαη δξακαηηθά ζηνηρεία, νηηδήπνηε δειαδή είλαη αλαγθαίν γηα λα 

κεηαηξαπεί ε Εζηνξία ζε Πνίεζε. πγθξίλνληαο απνζπάζκαηα απφ ηελ “Κξεηηθνπνχια” θαη ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ζα δνχκε πψο δεκηνπξγείηαη ε πνηεηηθή ηεο γιψζζα (ξπζκφο, πνηεηηθή 

πχθλσζε, ζρήκαηα ιφγνπ). Σν έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε (πεδφ θαη πνηεηηθφ) είλαη έλα παξάδεηγκα γηα 

                                                 
17  Δ βηβιηνγξαθία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 είλαη εθηελέζηαηε. Βλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε κεξηθά έξγα. 

Μλεκεηψδεο ζεσξείηαη ην βηβιίν ηνπ Σηκφζενπ ΐελέξε, Σν Αξθάδη δηα ησλ αηώλσλ, Ώζήλα 1938. Δ επηδίσμε γηα κηα 

ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69 θαηέιεμε ζε κηα μεξή παξάζεζε πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη  

πνιηηηθψλ γεγνλφησλ ζην βηβιίν ηνπ Εσάλλε Μακαιάθε, Ζ θξεηηθή επαλάζηαζηο ηνπ 1866-69, (έξγνλ βξαβεπκέλν απφ 

ηελ Ώθαδεκία Ώζελψλ), Ε.Λ.Ώ.Β.Κ., Υαληά 1983. Δ άραξε θαζαξεχνπζα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ε παξάζεζε καρψλ, 

νλνκάησλ θαη ηνπσλπκίσλ θνπξάδεη ππεξβνιηθά. Σν έξγν ηνπ Ν. Σζηξηληάλε ζρεηηθά κε ηα δηπισκαηηθά θαη πνιηηηθά 

γεγνλφηα  ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69 ζεσξείηαη αλππέξβιεην, γηαηί ηεθκεξηψλεη ηα πνιηηηθά γεγνλφηα κε πιήζνο 

γξαπηψλ πεγψλ: (Ζ πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή Ηζηνξία ηεο ελ Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-1869, ηφκνη Ώ-Γ, Ώζήλα 

1950-1951). Πνιχηηκε είλαη επίζεο ε έθδνζε ησλ εθζέζεσλ ησλ ειιήλσλ πξνμέλσλ ζηελ Κξήηε ηελ επνρή ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69. ΐι. Βι. Πξεβειάθε θαη ΐαζ. Πιαγηαλάθνπ Μπεθηάξε (επηκέιεηα), Ζ Κξεηηθή Δπαλάζηαζηο 

ηνπ 1866-1869. Δθζέζεηο ησλ ελ Κξήηε Πξνμέλσλ ηεο Διιάδνο, Μλεκεία Εζηνξίαο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ, η. Ώ+ΐ, 1967-

1970. 

18  Γηα ηα ππφινηπα επεηζφδηα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” έρνπλ ζσζεί ιατθέο ξίκεο δηαθφξσλ ιατθψλ 

ζηηρνπιφθσλ. Σν επεηζφδην ηνπ Κπξησκάδνπ παξαδίδεηαη θαη απφ ε ξίκα ηνπ Ώλαγλψζηε Υαδίξε, ην θίλεκα ηνπ 1858 

απφ ηελ εθηελέζηαηε ξίκα ηνπ Ώλαγλψζηε Νηνχλε. Σν επεηζφδην ηεο θπιάθηζεο ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηνλ Εζκαήι θαη 

ηεο απφδξαζήο ηνπ ζηηο 17-2-1862 απνηππψζεθαλ ζε δχν ξίκεο. Μφλν γηα ηε θπιάθηζε ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηνλ 

Υνπζλή θαη ηα “Πξνζειπηηζηηθά” δελ ζψζεθε θάπνηα ιατθή ξίκα. Πξβι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο 

Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, Δλ Υαλίνηο, 2, Έθδνζε ηνπ Αήκνπ Υαλίσλ, Υαληά 2008, ζ. 115-

138.  
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λα επηβεβαησζεί ε ζεσξία ηνπ R. Jakobson γηα ηελ “αλαθνξηθή” θαη ηελ “πνηεηηθή” ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο.  

 Δ παξάιιειε ζχλζεζε θεηκέλνπ απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα  ζε πεδφ θαη πνηεηηθφ ιφγν, απ'  

φζν μέξνπκε, δελ έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά κέρξη ηψξα ζηε ινγνηερλία καο. Φέξλνπκε 

παξαδείγκαηα νκφινγσλ πεξηπηψζεσλ απφ ηε ιατθή θαη ηελ επψλπκε πνίεζε, ηδηαηηέξσο απφ ηνλ 

ηξφπν ζχλζεζεο ηνπ νισκηθνχ έξγνπ. Σα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

έλα εθηελέο πξαγκαηνινγηθφ ζρφιην γηα ηελ “Κξεηηθνπνχια”.  

 Θα πξέπεη επίζεο λα δηεξεπλεζεί γηαηί ε “Κξεηηθνπνχια” δελ είλαη έκκεηξε απηνβηνγξαθία 

ηνπ πνηεηή. Πψο αιήζεηα θηίδεηαη ε πινθή ηνπ πνηήκαηνο γηα λα κεηαηξαπεί ην απνκλεκφλεπκα ή ε 

ηζηνξία ζε πνίεζε; Οη ηδηαίηεξα αμηφινγεο  αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ πνηήκαηνο ζα αλαιπζνχλ κε 

βάζε ηε ζεσξία ηνπ G. Genette
19

. Σν φλεηξν ηνπ ζχληεθλνπ, ε εκθάληζε ηεο Κξεηηθνπνχιαο, ηνπ 

Ώγγέινπ πνπ εμεγεί ην φλεηξν, ε δηήγεζε ηνπ πνιέκνπ απφ ηνπο ηξεηο θίινπο- αδειθνπνηεηνχο, νη 

αλαδξνκέο, νη κεηαδηεγήζεηο, ην θπθιηθφ ζρήκα κε ηελ επαλεκθάληζε ηνπ Ώγγέινπ ζην ηέινο ηνπ 

πνηήκαηνο είλαη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ δελ απαληψληαη ζηηο απιντθέο ιατθέο ξίκεο.  

 Δ “Κξεηηθνπνχια” εληάζζεηαη ζηε καθξά παξάδνζε ησλ έκκεηξσλ ηζηνξηθψλ αθεγήζεσλ 

ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο θαη γη' απηφ ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

(Πηζίδεο, Θενδφζηνο Αηάθνλνο, Μαλαζζήο, Μαλφιεο θιάβνο, Ώληψληνο Ώρέιεο, Μαξίλνο Σδάλεο 

Μπνπληαιήο, Σξαγνχδη ηνπ Ααζθαινγηάλλε, Κακπνπξνπνχια θ.α.). ηε ζπλέρεηα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε έκκεηξσλ ηζηνξηθψλ αθεγήζεσλ γηα ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1866, ηηο νπνίεο ζα ηαμηλνκήζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζε επψλπκεο δεκηνπξγίεο ιφγησλ 

πνηεηψλ θαη β) ζε ιατθέο ξίκεο νη πεξηζζφηεξεο αλψλπκσλ δεκηνπξγψλ. Ώπφ ηα πνηήκαηα ησλ 

ιφγησλ πνηεηψλ ζα αληρλεχζνπκε ηε δηαθεηκεληθφηεηα ζηα “Κξεηηθά” ηνπ Θεφδσξνπ Ώθεληνχιε, 

ζηελ “Βθζηξαηεία ηνπ Οκέξ Παζζά θαηά ηνπ Λαζηζίνπ” ηνπ Εσάλλε Κσλζηαληηλίδε θαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”. Καη ηα δχν θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά φηη έρνπλ επεξεάζεη ηνλ πνηεηή ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”. ηε ζπλέρεηα ζα απνδείμνπκε φηη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ν Υαηδεκηράιεο 

ρξεζηκνπνηεί ηξφπνπο ηεο πξνθνξηθήο πνίεζεο (θξεηηθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ), αιιά ην έπνο 

ηνπ δελ ζπληέζεθε πξνθνξηθά. Γηα λα εληζρχζνπκε ηελ άπνςή καο ζα επηθαιεζηνχκε ηελ άπνςε 

ηνπ C.M. Bowra φηη ν πνηεηήο κεγάισλ επψλ ζπλζέηεη γξαπηψο ηα πνηήκαηά ηνπ. κσο ζε ηη 

νκνηάδεη θαη ζε ηη δηαθνξνπνηείηαη ε “Κξεηηθνπνχια” ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηελ απιντθή θξεηηθή 

ξίκα; Πψο ν Υαηδεκηράιεο μεπεξλά ηα είδε ηεο ηζηνξηθήο ξίκαο, ηε βηνγξαθηθή ξίκα, ηνλ έκκεηξν 

εγθσκηαζηηθφ θαηάινγν θαη ην κεκνλσκέλν ηζηνξηθφ επεηζφδην, γηα λα ζπλζέζεη ζε κία ελφηεηα 

φια ηα επεηζφδηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1866-69; Δ ζχγθξηζε γίλεηαη κε παξαδείγκαηα απφ ξίκεο ηνπ 

Νηνχλε ηνπ Υαδίξε θαη ηεο αδεκνζίεπηεο ζπιινγήο ηνπ Παχινπ ΐιαζηνχ.  

                                                 
19 ΐι. Gérard Genette, ρήκαηα ΗΗΗ, κεηθξ. Μ. Λπθνχδεο, επηκέιεηα Βξ. Καςσκέλνο, εθδ. Παηάθε, Ώζήλα 2006.  
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 Δ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ “Βξσηφθηηηνπ” ζηελ “Κξεηηθνπνχια” απνδεηθλχεηαη κε 

θεηκεληθά (θξάζεηο, ζηίρνο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο) θαη εμσθεηκεληθά ζηνηρεία (ν “Βξσηφθξηηνο” 

ήηαλ ζπνπδαηφηεξε θαιιηηερληθή ππνζήθε γηα ηνπο πνηεηέο ηεο Σνπξθνθξαηίαο). Σε ζέζε καο ζα 

εληζρχζνπλ νη απφςεηο ηνπ Γ. Σεξηζέηε θαη ηεο M. Alexiou γηα ηνλ εκβιεκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

“Βξσηφθξηηνπ” ηνλ 19ν αηψλα. Δ κπζηθή δηακάρε ηνπ Κξεηηθνχ Υαξίδεκνπ θαη ηνπ Καξακαλίηε 

πηζφιηνληα παξνπζηάδεηαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε. Υαξηηνινγψληαο ν 

Ώληψληνο Γηάλλαξεο ζα απνθαιέζεη ην πνίεκα ηνπ ζείνπ ηνπ “Βξσηφθξηην”.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ππάξρεη έλα βαξχ θνξηίν κλήκεο θαη βηψκαηνο ην νπνίν 

εμσηεξηθεχεηαη απφ ηνπο ηξεηο αδειθνθηνχο. Αχν βαζηθά εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

ηεο δηαηξηβήο: γηαηί ε 'Κξεηηθνπνχια” δελ είλαη ηζηνξία ζε ζηίρνπο θαη γηαηί αλήθεη ζην είδνο ηεο 

ηζηνξηθήο επηθήο πνίεζεο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ην πνίεκα ηνπ Υαηδεκηράιε κε ηελ 

καθξαίσλε νκεξηθή επηθή παξάδνζε; Βπεηδή θάπνηνη ζα αληηηείλνπλ φηη επηθή πνίεζε 

δεκηνπξγείηαη κφλν φηαλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πεξηβιεζνχλ κε ηελ αριή ηνπ κχζνπ θαη αθνχ 

ππάξμεη ε αλαγθαία ρξνληθή απφζηαζε απφ απηά
20

, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην κπζηθφ 

παξειζφλ απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη έπνο. Ώθφκε θαη ζχγρξνλα γεγνλφηα κπνξνχλ 

λα πάξνπλ επηθή δηάζηαζε κε ηε γξαθίδα ελφο εκπλεπζκέλνπ πνηεηή θαη γη' απηφ επηθαινχκαζηε ην 

παξάδεηγκα ηνπ θξεηηθνχ πνηεηή Ώρέιε. Βμάιινπ δελ πθίζηαηαη κφλν ην έπνο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

έλα καθξηλφ κπζηθφ παξειζφλ, αιιά θαη ην ηζηνξηθφ έπνο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφζθαην παξειζφλ, 

παξάδεηγκα ηα ηζηνξηθά έπε ηνπ ιεζκνλεκέλνπ Ώλησλίνπ Ε. Ώλησληάδνπ (“Κξεηείο”, 

“Καηζαληψλεο”, “Μεζζνινγηάο”, “Μάλα ηνπ γεληηζάξνπ”, “Ο εζεινληήο ηεο Κξήηεο”, “Δ 

ρξπζνκαιινχζα ησλ θαθηψλ θ.α.)
21

.     

 Μπνξεί λα ηζρχεη ε ζέζε καο φηη, ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Μαθξπγηάλλε θαη ε 

“Κξεηηθνπνχια” ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη δχν ζεκαληηθά κλεκεία ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο  

ηνπ 19νπ αηψλα, ηα νπνία έρνπλ γξαθηεί ζηε γιψζζα ηνπ ιανχ;  Γιψζζα ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”  είλαη ην θξεηηθφ ηδίσκα, ζην νπνίν έρνπλ παξεηζθξήζεη θαη κεξηθνί ηχπνη 

ηεο θαζαξεχνπζαο, ρσξίο φκσο λα αιινηψλνπλ ην δεκνηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζε “κηθηή ιφγηα 

γιψζζα”. Ώπφ ηελ επίδξαζε ηεο ιφγηαο γιψζζαο ζην ξνπκειηψηηθν ηδίσκα δελ μέθπγε νχηε ν 

Μαθξπγηάλλεο, έδεημε αλαιπηηθά ζηε δηαηξηβή ηεο ε Μάγδα ηνπγγάδε
22

.  Βπίδξαζε ησλ 

έληππσλ εθδφζεσλ, επηζεκαίλνπκε, θαλεξψλεη θαη ε απζαίξεηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ -λ ζηελ 

                                                 
20    Πξβι. Μηραήι Μπαρηίλ, Έπνο θαη κπζηζηόξεκα, κηθξ. Γηάλλεο Κηνπξηζάθεο, εθδ. Πφιηο, Ώζήλα 1995,ζ. 36-48.  

21    Ο Κ. Παιακάο ζεσξεί φηη ν Ώλησληάδεο κε ηα ηζηνξηθά έπε ηνπ είλαη “ν κφλνο γλήζηα ζηε δηάζεζή ηνπ θαη 

ζηελ ηάζε ηνπ επηθφο ηνπ Γέλνπο” καο. ΐι. Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, η. 12, εθδ. Μπίξεο, Ώζήλα, ρ.ρ., ζ. 390. ΐι. γηα 

κηα γεγηλφηεξε ζεψξεζε ηεο “επηθφηεηαο” ζην έξγν ηνπ Ώ. Ώλησληάδε: Kσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ώπφ ην 

'Μηζνιφγγη' ηνπ Α. νισκνχ ζηε 'Μεζνινγγηάδα' ηνπ Ώ. Ώλησληάδε”, Πεπξαγκέλα Δ' Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ 

Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηεο ΔΔΝ, επηκέιεηα Κ. Αεκάδεο, η. ΐ', ζ. 862-873. δηαδηθηπαθά: www.eens.  

22   ΐι. Μάγδα ηνπγγάδε, “Ο ινγηνηαηηζκφο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηα γξαθηά ηνπ Μαθξπγηάλλε”, Γσδώλε, 8, 1979, 

111-215. 
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'Κξεηηθνπνχια”.  

 Βληνπίδνληαη επίζεο ινγφηππνη (θφξκνπιεο) ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνίεζε ν Υαηδεκηράιεο 

γηα λα ζπλζέζεη  ηνπο ζηίρνπο ηνπ έπνπο ηνπ θαη επηζεκαίλεηαη, γηα άιιε κηα θνξά, φηη παξ' φια 

απηά ε “Κξεηηθνπνχια” δελ είλαη πξνθνξηθή δεκηνπξγία. ε ηη δηαθνξνπνηείηαη ε γιψζζα θαη ε 

ζηηρνπξγία ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” απφ ηελ απιντθή ηζηνξηθή θξεηηθή ξίκα; Γηαηί ελ ηέιεη δελ ηζρχεη 

γηα ηελ “Κξεηηθνπνχια” ε γλψκε ηνπ Γηάλλε Ώπνζηνιάθε γηα ηελ πεδνινγία, ηε κνλνηνλία θαη ηελ 

πνιπινγία ηεο ηζηνξηθήο θξεηηθήο ξίκαο
23

.  

 Μία απφ ηηο θαιχηεξεο πνηεηηθέο εηθφλεο ζην πνίεκα ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο Κξήηεο. Ο Υαηδεκηράιεο ελζάξθσζε, φπσο ν νισκφο, κέζα ζην “άγην βήκα 

ηεο ςπρήο ηνπ” ηε κνξθή ηεο κάλαο Κξήηεο γηα λα ηε ραξίζεη θαη ζηα άιια ηα παηδηά ηεο. 

Παξαηίζεληαη αλάινγα παξαδείγκαηα πξνζσπνπνίεζεο ηεο Κξήηεο απφ ην έξγν πνηεηψλ, φπσο ν 

Μαλφιεο θιάβνο, ν Μαξίλνο Σδάλεο Μπνπληαιήο, ε Ώλησλνχζα Κακπνπξνπνχια, ν Εσάλλεο 

Κσλζηαληηλίδεο, ν Γεψξγηνο Παξάζρνο θαη άιινη. 

 ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνπκε κε πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα ηε ζέζε πνπ είρακε δηαηππψζεη 

απφ ην 2006 ζην Ε' Κξεηνινγηθφ πλέδξην, φηη ν Παληειήο Πξεβειάθεο αθνινπζεί πηζηά ηελ 

“Κξεηηθνπνχια” ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ “Παληέξκε Κξήηε”. Μεηαηξέπεη κάιηζηα ζε κεξηθά 

ζεκεία ηελ έκκεηξε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε ζε πεδφ ιατθφ ιφγν, θαηά ην πξφηππν ηνπ 

Μαθξπγηάλλε. Θα επηζεκάλνπκε φκσο φηη ηα δχν έξγα (“Κξεηηθνπνχια” θαη “Παληέξκε Κξήηε”) 

δηαθέξνπλ ξηδηθά ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε, ζηε νξγάλσζε δειαδή ηεο ηζηνξίαο. ηελ 

“Παληέξκε Κξήηε” ηα γεγνλφηα παξαηίζεληαη ρξνλνινγηθά ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ρξνλνγξαθίαο. ηελ “Κξεηηθνπνχια” ηα γεγνλφηα νξγαλψλνληαη ζ‟ έλα πνηεηηθφ ζρέδην, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο ινγνηερλίαο.  

 Δ παξάδνζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ζην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζα καο 

απαζρνιήζεη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Ώθνχ δηαπηζηψζακε φηη δελ ζψζεθε ην απηφγξαθν ηνπ 

πνηεηή, αιιά έλα αληίγξαθν κέζα ζηα ηεηξάδηά ηνπ θακσκέλν θαηά πάζα πηζαλφηεηα απφ ηνλ 

Ώληψλην ΐνιάλε, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε, αλ ν αληηγξαθέαο αληέγξαθε πηζηά. Σν θαηλφκελν 

ζπκίδεη αληίγξαθα ζε πνηήκαηα ηνπ νισκνχ πνπ είραλ παξαζθεπάζεη θάπνηνη θίινη ηνπ. Αχν είλαη 

νη  κάξηπξεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, ην αληίγξαθν πνπ ζψζεθε ζην 3ν ηεηξάδην θαη ε 

πξψηε έθδνζε ηνπ 1894, ε νπνία παξαδίδεη θαη ηα ππνζειίδηα ζρφιηα. Ώλαιπηηθά ζα 

παξνπζηάζνπκε ηηο αξρέο ηεο δηθήο καο θηινινγηθήο έθδνζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” 

κε βάζε ηνπο δχν κάξηπξεο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

 Δ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κηα θξηηηθή ζην κφλν θξηηηθφ θείκελν πνπ δηαζέηακε κέρξη 

                                                 
23  ΐι. Γηάλλεο Ώπνζηνιάθεο, Σν θιέθηηθν ηξαγνύδη, Ώζήλα 1950, ζ. 96-97. 
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ζήκεξα γηα ηελ “Κξεηηθνπνχια”, κηα επηζηνιή ηνπ θιαζηθνχ θηινιφγνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, 

αδεκνζίεπηε κέρξη πξφζθαηα. Ο Ώληψληνο Γηάλλαξεο δελ θαηαλφεζε ηελ αμία ηνπ πνηήκαηνο κε 

απνηέιεζκα ε θξηηηθή ηνπ λα είλαη αηεθκεξίσηε θαη άδηθε. Βμεγνχκε ηέινο γηαηί ε 

“Κξεηηθνπνχια” δελ κεηαζρεκαηίζηεθε ζε ζχληνκε ιατθή ξίκα, γηαηί δελ κειεηήζεθε ψο ηψξα,  

γηαηί δελ είρε απνηηκεζεί ε ινγνηερληθή ηεο αμία, αλ θαη είλαη έλα κία ζεκαληηθφηαηε πνηεηηθή 

δεκηνπξγία ηνπ 19νπ αηψλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' 

Ο επαλαζηάηεο- πνηεηήο 

 Ο Υαηδεκηράιεο ήηαλ γηα ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ έλαο ήξσαο θηηαγκέλνο απφ νκεξηθφ πιηθφ. 
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Βίρε ηελ νκνξθηά, ηε γξεγνξάδα θαη ηελ νξκεηηθφηεηα ηνπ Ώρηιιέα, ην ζψκα, ηε δχλακε θαη ηε 

καρεηηθφηεηα ελφο Ώίαληα. Ο ηίιικαλ, πξφμελνο ηεο Ώκεξηθήο ζηελ Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 παξνκνίαζε ηνλ Υαηδεκηράιε κε ηνλ Ώρηιιέα: «Πνιιάθηο παξεηήξεζα φηη 

νη Κξήηεο αζπλαηζζήησο απεκηκνχλην ηελ νκεξηθήλ πεξηγξαθήλ ηνπ Ώρηιιέσο πξνθεηκέλνπ πεξί 

ηνπ Υαηδή Μηράιε, θαηά πξνηίκεζηλ εμπκλνχληεο σο θπξηφηαηα απηνχ ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

ηαρχηεηα ησλ πνδηψλ, ηελ κπζψδε απηνχ ξψκε θαη ην πειψξηνλ απηνχ αλαζηήκαηνο»
24

. Ο 

ηζηνξηθφο ΐ. Φηιάθεο αλαθέξεη ζηελ “Εζηνξία ηεο Κξήηεο” φηη ν Υαηδεκηράιεο θαηαγφηαλ απφ ηε 

γεληά ησλ Ώηάλησλ
25

.  

 ζν θη αλ απηέο νη καξηπξίεο έρνπλ έληνλν ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν, είλαη πνιχηηκεο γηα 

λα δνχκε πψο είδαλ νη ζχγρξνλνί ηνπ ηνλ Υαηδεκηράιε. ην πξφζσπφ ηνπ εληνπίδνπκε θαη εκείο 

αξεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο κεγάινπο ηεο Εζηνξίαο. Ήηαλ γελλαίνο, νξγαλσηηθφο, ζπλεηφο ζηηο 

απνθάζεηο, ακεηαθίλεηνο ζην δίθαην, πάληα ζην πιεπξφ ησλ αδπλάησλ. Βθηφο απφ ηηο αλαθνξέο 

ηνπ ηίικαλ θαη ηνπ Φηιάθε, παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο 

πεξηγξαθέο ησλ Γ. Φινπξάλο, Ε. Μπαιιψ, ΐ. Μπεξάξ, ΐ. Γαβξηειίδε γηα ηνλ Υαηδεκηράιε. 

      1 

 “Έρσ σο γείηνλαλ εηο ηελ θαιχβελ ηνπ ζηξαηεγνχ, έλζα πεξί ηνπο δέθα άληξαο 

θαηαθιηλφκεζα επί ηνπ αρχξνπ ηνπ δαπέδνπ, εληφο ρψξνπ ζηελσηέξνπ ηνπ κηθξνχ ζαο 

ππλνδσκαηίνπ, έρσ σο γείηνλα θαη θίινλ ηνλ πεξίθεκνλ Υαηδεκηράιελ. 

Βπγελέο ηέθλνλ θπιήο επγελνχο, ηελ εθπξνζσπεί θαιψο. Κνηηάμηε ηελ έθθξαζηλ ησλ 

νθζαικψλ ηνπ: δελ ζα δπλεζήηε λα ζπιιάβεηε νχηε κίαλ ηαπεηλήλ ζθέςηλ, νχηε έλ πνηαπφλ 

αίζζεκα, νχηε κηαλ πξνδνζίαλ ελ ηε γελλαία ηαχηε ςπρή. Δ θσλή ηνπ είλαη γιπθεηά θαη αξκνληθή. 

ηαλ νκηιεί εηο εκέ κε ηελ ιακπξάλ γιψζζαλ ηνπ Οκήξνπ, ηφζνλ θαιψο δηαηεξνπκέλελ ελ ηε 

Κξήηε, κνπ θαίλεηαη φηη γίλνκαη λεψηεξνο θαηά δχν ρηιηάδεο έηε θαη φηη δσ εηο ην πιεπξφλ ηνπ 

Ώρηιιέσο θαη ηνπ Ώίαληνο. 

Τςειφλ παξάζηεκα, καχξε θαη ππθλή γελεηάο, κέησπνλ επξχ θαη επθπέο, ηδνχ πνηνο είλαη ν 

ήξσαο νχηνο κεηά ηνπ νπνίνπ, ην ειπίδσ, ζα έιζσκελ λα ζαο ζπλαληήζνπκε κηαλ εκέξαλ εηο ηαο 

Ώζήλαο, κεηά ηελ πιήξε απειεπζέξσζηλ ηεο παηξίδνο ηνπ[...]”.
26

 

                                                 
24 ΐι. Stillman William.,The Cretan insurection of 1866-7-8 with notes, ed. G. Arnakis, Texas 1966, ζ. 85.  (πξψηε 

έθδνζε  1878). Γηα ηε κεηάθξαζε βι. Γεψξγηνο Καςσκέλνο. ΐι. « Μνξθέο Δκηζέσλ/ Υαηδή Μηράιεο Γηάλλαξεο», 

ζχληαμε- επηκέιεηα: Γ. Α. Καςσκέλνπ, Υαληά, 1966,ζ.8. Ο ηίιικαλ (1828-1910) ήηαλ ακεξηθαλφο δσγξάθνο θαη 

δεκνζηνγξάθνο. Αηεηέιεζε πξφμελνο ησλ Δ.Π.Ώ. ζηε Ρψκε ην 1861 θαη ζηα Υαληά ην 1866.   

25 «Δ κεγάιε ησλ Γηαλλάξεδσλ γελεά (γελέ) εθ ησλ ζπαξηηαηηθψλ ηεο Κπδσλίαο Λάθθσλ. Οχηνη επηά φληεο αδειθνί, 

πηνί ηνπ Γηάλλαξε θαη ζπγγελείο ηνπ νπδηαλνχ Μάξθνπ Σδαλή, ηνπ Φφβνπ, ήζαλ πάληεο Ώίαληεο ην ζψκα, 

κεγαιάλζξσπνη θαινχκελνη. Φνβεξνί φληεο ην παξάζηεκα θαη ηελ φςηλ, δηήγνλ ην πιείζηνλ ελ φξεζηλ θαη 

ζπειαίνηο, δίθελ Κπθιψπσλ, ε δεκψδεο δε κνχζα θαη αη πνιιαί πεξί απηψλ παξαδφζεηο επαλάγνπζηλ ελ ηνηο 

ρξφλνηο εθείλνηο εηο ηνλ ησλ γηγάλησλ σο πξνο απηνχο βίνλ».ΐι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, εθδ. 

Μηλψηαπξνο,(αλαζηαηηθή έθδνζε ηεο έθδνζεο ηνπ 1909), η. Γ΄,  ζ.1551. 

26  ΐι. L' Independance Hellenique, 49/24-1-67. Σν θείκελν απφ ην βηβιίν: Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο, Ζ δσή θαη ν 

ζάλαηνο ηνπ Γνπζηαύνπ Φινπξάλο, έθδ. ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 1998, ζ. 132-133.  
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      2 

“ Πξνηηκνχζακε απφ ηφηε πνπ ηνπο γλσξίζακε [ηνπο Λαθθηψηεο], ηνπο γελλαίνπο ζπληξφθνπο 

ηνπ Υαηδεκηράιε απφ φινπο ίζσο ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο. Ο Υαηδεκηράιεο [...] είλαη ν αξρεγφο 

ηνπο, ν θαπεηάληνο ηνπο. [...] Σνλ Υαηδεκηράιε ηνλ αγαπνχζαλ ην ίδην θαη νη εζεινληέο θαη νη 

επαλαζηάηεο. Ήηαλ, ζαλ λα ιέκε, ν πνιπαγαπεκέλνο παηέξαο, ν παηξηάξρεο ηεο θπιήο, άμηνο απφ 

θάζε άπνςε λα εκπλέεη εθηίκεζε θαη αγάπε. Βίλαη σξαίνο αλδξηθφο ηχπνο, έλαο απφ ηνπο 

σξαηφηεξνπο πνπ γλψξηζα ζην λεζί, φπνπ σζηφζν, δελ ζπαλίδνπλ νη σξαίνη άλδξεο. Έρεη 

πξνπάλησλ κεγάιε θαξδηά, ραξαθηήξα επγελή θαη γελλαίν. Σν αλάζηεκά ηνπ είλαη πςειφ θαη 

επζπηελέο, νη ψκνη ηνπ θαξδείο θαη θαινζρεκαηηζκέλνη. Βίλαη ξσκαιαίνο θαη κε θαιέο αλαινγίεο, 

κε δέξκα κειαρξηλφ θαη ειηνθακέλν ζαλ φινπο ηνπο νξεζίβηνπο. Μηα καχξε γελεηάδα πιαηζηψλεη 

ηε κνξθή ηνπ, κνξθή πνιεκηζηή θη σζηφζν γιπθηά θαη ήξεκε. Σα καιιηά ηνπ είλαη καχξα, ην 

κέησπφ ηνπ επξχ, ηα κάηηα ηνπ δσεξά θαη έμππλα. Ώπηφο είλαη ν Υαηδεκηράιεο ν γελλαίνο 

θαπεηάληνο ησλ Λάθθσλ.  

 Δ πεξπαηεζηά ηνπ είλαη άλεηε, θπζηθή θαη φιν επγέλεηα, ην κεγάιν ηνπ αλάζηεκα ηνλ 

δηαθξίλεη αλάκεζα ζηνπο άιινπο, ε θσλή ηνπ είλαη γιπθηά θαη ν ιφγνο ηνπ ήξεκνο, πξάγκα ζπάλην 

ηφζν γηα ηνπο θξεηηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο Έιιελεο. Ήζπρνο θαη ζησπειφο κέζα ζηηο πην βίαηεο 

ζπδεηήζεηο, ηηο πην ζθνδξέο ρεηξνλνκίεο, δείρλεη κφλν λα ρακνγειάεη θαη απηή είλαη ε απάληεζή 

ηνπ ζηηο ζνξπβψδεηο εθδειψζεηο. Γλσξίδεη άιισζηε αθξηβψο πφζν αμίδνπλ θαη δελ κεγαινπνηεί 

πνηέ ηελ πξφζεζή ηνπο. ηαλ ην ζειήζεη κπνξεί κε κηα κφλν ιέμε, κε έλα κφλν λεχκα λα 

ζηακαηήζεη ην ρείκαξξν ηεο ειιεληθήο πνιπινγίαο, λα επηβάιεη ηε ζησπή, θαη φηαλ αζρνιείηαη κε 

επίδηθεο δηαθνξέο ην θάλεη πάληα κε απιφηεηα, ιηηφηεηα, ρσξίο παξαθνξά θαη ρσξίο πάζνο, κε κηα 

κεηξηνθξνζχλε πνπ επηβάιιεηαη κφλε ηεο θαη κηαλ απζεληία πνπ δελ ζεθψλεη θακηάλ αληίξξεζε. 

Ήηαλ ν ηαθηηθφο καο πξνκεζεπηήο, εκάο ησλ μέλσλ, θη φηαλ ηνλ είρακε καδί καο ήκαζηε ζίγνπξνη 

φηη ζα αλεθνδηαδφκεζηε αλάινγα κε ηνπο πφξνπο ηεο επαξρίαο. [...] Πφζεο θνξέο επίζεο δελ ηνλ 

είδα λα θηάλεη ζην ζπίηη ηνπ Γπκβξαθάθε, έρνληαο πίζσ ηνπο κεξηθέο θησρέο γξηέο γπλαίθεο, 

ρισκέο θαη αδχλαηεο ή ηέζζεξα πέληε κηζφγπκλα παηδηά. Ο ζπιαρληθφο Υαηδεκηράιεο έιεγε λα 

ηνπο δψζνπλ ιίγεο κεξίδεο παμηκάδηα ή ιίγν αιεχξη, γηαηί δελ μερλνχζε πνηέ, νχηε ηνπο κηθξνχο, 

νχηε ηνπο αδχλαηνπο, νχε ηνπο γέξνπο, νχηε ηνπο αλάπεξνπο [...]”
27

  

                                               3 

“Οη Λαθθηψηεο ππήξμαλ, επί έλαλ αηψλα, νη κεγάινη πξφμελνη αληαξζηψλ. Ο Υαηδεκηράιεο είλαη 

Λαθθηψηεο. Ο Υαηδεκηράιεο, πνπ έθαλε ηφζεο επαλαζηάζεηο, ζθφησζε ηφζνπο Σνχξθνπο, θαη είλαη 

θίινο ησλ Ρψζσλ! Ο ζξχινο ηνπ γεκίδεη ηα βνπλά. Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηνχ απνδίδνπλ φια ηα 

                                                 
27 ΐι. Jules Ballot, Histoire de l' insurrection crétoise, Παξίζη, 1868, ζ. 105-107, ε κεηάθξαζε είλαη ηνπ Λεσλίδα 

Καιιηβξεηάθε, βι.φ.π., ζ. 135-136. Ο Γάιινο εζεινληήο Ενχιηνο Μπαιιψ ή γλσζηφηεξνο ζηελ Κξήηε κε ην 

ςεπδψλπκν Ενχιηνο Ώλεκφο, εθθξάδεη ζην βηβιίν ηνπ απζηεξέο θξίζεηο ηδίσο γηα ηνπο Έιιελεο, αιιά θαη ηνπο 

εγέηεο ηεο επαλάζηαζεο, φκσο γξάθεη δηζπξακβηθά ιφγηα γηα ηνλ Υαηδεκηράιε.  
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θαηνξζψκαηα ησλ αξραίσλ εξψσλ θαη φιεο ηηο αξεηέο ηνπο.  

 Βίλαη ν πην ςειφο, ν πην γελλαίνο απ' ηνπο Κξεηηθνχο. Γηαηί απφ ηελ επνρή ηνπ Ώρηιιέα, ε 

νκνξθηά είλαη ε πξψηε αξεηή ησλ Βιιήλσλ εξψσλ: 

   λα ηδήηε ην Μηράιε 

   η' φκνξθν παιηθάξη. 

 Βίλαη θαη ν πην γελλαίνο. [...] Βίλαη θαη ν πην πινχζηνο. Έρεη έλα ζπαζί ρξπζφ, πηζηφιηα 

ρξπζά, θαη δψλεο θαη θπζηγγηνζήθεο δηαθνζκεκέλεο κε ρξπζάθη. Ο ηζάξνο ηνπ δίλεη θαζεκεξηλά 

έλα ρξπζφ λαπνιεφλη. Σξηάληα ρξπζά λαπνιεφληα ην κήλα πνπ ηα κνηξάδεη ζηνπο πην θησρνχο, 

πξνπάλησλ ζηα παιηθάξηα πνπ κέλνπλ ζηα βνπλά, γηα λ' απνθχγνπλ ηελ νξγή ησλ Σνχξθσλ. [...] 

 Ο Υαηδεκηράιεο μαλαλέβεθε ζην ρξηζηηαληθφ θξνχξην ησλ αξραίσλ εκεξψλ. Ο ιαφο θάησ 

πεξηκέλεη απηφ πνπ ην βνπλφ θαη ε θαξδηά ζα βάινπλ ζηελ θαξδηά ηνπ ήξσα. Ο  Μίλσο, ιέεη ν 

ηξάβσλ, αλέβαηλε θάζε ελληά ρξφληα ζηελ θνξπθή ηεο Ίδεο. πδεηνχζε εθεί πνιιέο κέξεο κε ηνλ 

Αία, θαη κεηέθεξε ζην ιαφ ηνπο ζαπκάζηνπο λφκνπο πνπ ηνπ είρε απνθαιχςεη ν Θεφο. Σν γπκλφ 

νξνπέδην ηνπ Οκαινχ βξίζθεηαη ζην βάζνο κηαο ιεθάλεο, πνπ ηελ θπθιψλνπλ, απ' φιεο ηηο πιεπξέο 

θάζεηα βνπλά.[...] 

 Πνχ είλαη ινηπφλ ν Υαηδεκηράιεο; Έλαο απ' ηνπο αλζξψπνπο καο έξημε έλαλ ππξνβνιηζκφ. 

Ώπφ έλαλ ζσξφ πέηξεο αθαηέξγαζηεο, πνπ θξχβεηαη ζηε ζθηά ηνπ βνπλνχ θαη θαίλεηαη λ' απνηειεί 

καδί ηνπ έλα ζψκα, έλαο άλζξσπνο βγήθε θπξηψλνληαο ην ηεξάζηην αλάζηεκά ηνπ. Σν άζπξν ηνπ 

θαζθέην ην δείρλεη. Βίλαη εθείλνο! Με κπφηεο απφ άγξην δέξκα, αιιά ληπκέλνο ζχκθσλα κε ηνλ 

επξσπατθφ κ' έλα απιφ γθξίδν θνπζηνχκη καο θνηηάεη λ' αλεβαίλνπκε. Ο άλεκνο παίδεη κε ηε κεγάιε 

άζπξε γελεηάδα ηνπ, πνπ ηε ρατδεχεη ιίγν κε ηα δαξσκέλα δάθηπιά ηνπ[...] 

 Ο Υαηδεκηράιεο πάλσ ζηελ πφξηα ηνπ θαιπβηνχ ηνπ θάζεηαη ζε κία πέηξα. Ώπφ καθξηά καο 

θάλεη θηιηθά ζηληάια. Σν πξφζσπφ ηνπ είλαη γαιελεκέλν. Σα κάηηα ηνπ είλαη ηψξα ρσξίο νξγή. Δ 

κεγάιε γελεηάδα ηνπ θπκαηίδεη ζηνλ άλεκν. Απν καθξηά θίδηα απφ θπζίγγηα δηαζηαπξψλνληαη ζην 

ζηήζνο ηνπ. [...] 

 Σν ελδηαίηεκά ηνπ είλαη θηηαγκέλν απφ αθαηέξγαζηεο πέηξεο θαη ζάκλνπο. Σέζζεξηο ηνίρνη 

ηξππεκέλνη απφ κηα πφξηα, κηα ζηέγε απφ παηεκέλν ρψκα, κηα εμέδξα πέηξηλε θαιπκκέλε κ' έλα 

ραιί, ηξεηο πέηξεο γηα εζηία, κηα θαλάηα λεξφ, έλα ρακειφ ηξαπέδη θαη δπν μχιηλα ζθακλάθηα 

ρσξνχλ γηα ηε ρσξηάηηθε κεγαιηφηεηά ηνπ [...]. 

 Πξσηνζηάηεζε ζηελ εμέγεξζε ηνπ 1858 θαη ηνπ 1866, θαη βέβαηα ζηελ ησξηλή. Ώιιά 

ζθέθηεηαη θαη ιέεη φηη ζα είλαη ε ηειεπηαία. “Ώλ ε Βπξψπε απηή ηε θνξά δελ επηιχζεη ην θξεηηθφ 

δήηεκα, νη Κξεηηθνί δελ έρνπλ πηα παξά λα πάξνπλ ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα 

ξίμνπλ ζηε ζάιαζζα. Έπεηηα ζα βαδίζνπλ ζην καθειεηφ θάησ απφ ην ηνχξθηθν καραίξη ή ην 

επξσπατθφ θαλφλη”. [...] Δ ηνχξθηθε ηπξαλλία, ζπλερίδεη ν Υαηδεκηράιεο, 'πέζαλε θαη δελ κπνεξεί 

λα μαλαγελλεζεί. Πνηνο ζα κπνξνχζε λα ηελ ππεξαζπίζεη ζηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν; Απν αηψλεο πνπ 
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νη Σνχξθνη θαηέρνπλ ηελ Κξήηε, ηη έρνπλ θάλεη γη' απηφ ην λεζί, ην πην κεγάιν, ην πην πινχζην, ην 

πην γφληκν ηνπ Ώξρηπειάγνπο, ην ξφδν ηεο Ώλαηνιήο, ηνλ παξάδεηζν ηεο κειινληηθήο Βιιάδνο;Σα 

ιηκάληα γέκηζαλ άκκνπο, νη δξφκνη θαηαζηξάθεθαλ απ' ηηο βξνρέο, νη γέθπξεο παξαζχξζεθαλ απ' 

ηνπο ρεηκάξξνπο, νη πεδηάδεο απνγπκλψζεθαλ απφ ην θπλεγεηφ ησλ αλζξψπσλ, νη πφιεηο 

εξεηπψζεθαλ θαη άδεηαζαλ απφ ηηο θπιαθίζεηο, ηηο εμνξίεο, ηηο ππξπνιήζεηο, θαη ηηο ζθαγέο. Πνχ 

είλαη ζήκεξα ε Κλσζφο θαη ε Γφξηπλα θαη νη εθαηφ πφιεηο ηνπ Μίλσα; [...]”
28

 

      4 

 “Ώθνχνκελ απφ ηελ Κξήηε κίαλ γλψκελ ζνθήλ, θσηεηλήλ πξαθηηθήλ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

αλζξσπίλεο ινγηθήο, ηνπ αλζξσπίλσο δπλαηνχ. 

Δ γλψκε αχηε δελ πξνέξρεηαη απφ νλνκαζηηθφλ, αιιά απφ πξαγκαηηθφλ επαλαζηάηελ, θαη 

κάιηζηα έλα απφ ηνπο εξστθφηεξνπο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο άλδξαο ηεο Κξήηεο, απφ κηαλ 

Κνξπθήλ, απφ κηαλ Αφμαλ, απφ κίαλ Παιαηάλ Αξπλ, απφ έλα γέξν Πιάηαλν, ηνλ Υαηδή Μηράιε 

Γηάλλαξελ […]. 

Σαο πλεπκαηηθάο ηνπ απνιαχζεηο ν θ. Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο αθ' φηνπ πξν εηψλ εδήισζελ 

απνρήλ απφ ηα πνιηηηθά ηεο παηξίδνο ηνπ, θαη ηψξα σο γλσζηφλ, δελ αζθεί ηα πξσζππνπξγηθά ηνπ 

θαζήθνληα, δψζαο παξαίηεζηλ ηελ νπνίαλ φκσο ηα ινηπά κέιε ηεο Κπβεξλήζεσο επηκέλνπλ λα κελ 

ηελ ζεσξνχλ δεθηήλ, ηαο δεηεί εηο ηαο αλακλήζεηο ηνπ, εηο ηελ αλαζθάιεπζηλ ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζεκεηψζεσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ, εηο ηαο εθεκεξίδαο ηνπ θαη εηο ηελ αξθεηά πνηθίιελ δηα πνιεκηζηήλ 

βηβιηνζήθελ ηνπ, φπνπ εθηφο ησλ 'Θξεζθεπηηθψλ κειεηψλ” ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ θαη πνηθίισλ 

ηζηνξηψλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ Βιιεληθνχ Έζλνπο, δηέθξηλα θαη δηεγήκαηα ηνπ ΡνΎδε θαη 

πεξηεγήζεηο ηνπ ηιαλιευ θαη πνηήκαηα ηνπ νισκνχ θαη ηνπ ιφδξνπ ΐχξσλνο θ.α.  

Πξηλ ηνλ ηδσ θαηά πξφζσπνλ, ε ζπζηνηρία ησλ φπισλ πνπ δηαηξέρεη ηνπο ηνίρνπο θαη θάηη 

άγαξκπεο θσηνγξαθίεο κε βινζπξά βιέκκαηα, κ‟ έθακαλ λα ηνλ θαληάδνκαη ππέξ ην δένλ  πιήξε 

ζηξαηησηηθήο ηξαρχηεηνο.  

Ώιιά ηα γαιαλά, θσηεηλά, γεκάηα θαισζχλε κάηηα ηνπ, ε ηζρπξά αιιά κεηαιιηθή θαη κε 

θάπνηαλ απφρξσζηλ ξπζκνχ ηνπ Κξεηηθνχ ηδηψκαηνο θσλή ηνπ, κνπ έδσζαλ, φηαλ ηνλ εγλψξηζα 

ζειθηηθήλ εληχπσζε. Ή κάιινλ ηνλ απνδεηθλχνπλ πξνλνκηνχρνλ Πξσηέα. ζνλ θνβεξφο θαη 

ζηπγλφο εηο ηαο κάραο, ηφζνλ γιπθχο θαη εξάζκηνο εηο ηνπ θαινχ θαηξνχ ηηο ζπλαλαζηξνθάο. 

Ώλάζηεκα πξσηίζηνπ κεγέζνπο. Γίγαληαο αιεζψο. Σα θξχδηα ηνπ θακαξσηά, δαζχηαηα, πνπ 

θαη γηα κνπζηάθηα ζα ήζαλ επξσζηφκαηα σο πξνο ηνπο πνιινχο.[...].  

 πσο ζα ηδείηε θαη ζηα γξαθφκελά ηνπ, δελ παξαιείπεη, αξέζθεηαη ζρεδφλ ηνλίδνληαο, φηη 

είλαη αγξάκκαηνο.  

                                                 
28 V. Bérard, Κξεηηθέο Τπνζέζεηο, νδνηπνξηθό 1897, κεηάθξαζε -εηζαγσγή Γ. Μνξαγιήο, εθδ. Σξνραιία, Ώζήλα 1994, 

ζ. 165-169. Ο V. Bérard ήηαλ Γάιινο θηιφινγνο, ηζηνξηθφο, εζλνιφγνο, αξραηνιφγνο. Πεξηεγήζεθε ηελ Κξήηε ην 

1897 θαη δεκνζίεπζε ην βηβιίν: Les affaires de Crète Deuxième édition, Armand Colin et Cie , Editeurs 1900. 
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Δ αιήζεηα είλαη φηη ην ςαιηήξη απνπεηέινπλ ην εθπαηδεπηηθφλ ζχζηεκα επί Σνπξθνθξαηίαο, 

απηφ δε εδηδάρζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ, παπάλ, θαη ν θ. Υαηδε-Μηράιεο Γηάλλαξεο. Ώιι‟ ν νπνίνο, 

παξ‟ φιελ ηελ ελσξίο επίδνζή ηνπ ζηα πνιεκηθά έξγα, δελ αθήθε, ην θαηά δχλακηλ, αθαιιηέξγεηνπο 

ηαο πξψηαο γλψζεηο ηνπ. Ώπηνδίδαθηνο κελ, θαηνξζψλσλ φκσο λα ζπλδηαιέγεηαη ιακπξά θαη λα 

γξάθεη- κε εμαίξεζεη ηεο νξζνγξαθίαο –εμαίξεηα.  Γιψζζαλ ξένπζαλ, νκαιήλ, άπηαηζηνλ ζρεδφλ. 

Οχηε ρπδατθήλ, νχηε ινγησηαηηθήλ –θαίηνη ηελ ηειεπηαίαλ δειεχεη θάπνηε –ζρεδφλ νκαιψο 

δεκνζηνγξαθηθήλ. Φχζεη εθηάθησο θηιφπνλνο, νμπλνίαο δε θαη θηινθαιίαο δπλαηήο. Αελ 

δηζηάδνκελ λα εηπνχκελ φηη αξηία κφξθσζηο ζα ηνλ αλεδείθλπε εηο ινγνηέρλελ. Βπξήθα ηδηφγξαθα 

πνηήκαηά ηνπ – εθηφο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” πνπ έλαο γισζζνιφγνο ζα ηα εχξηζθε πνιχηηκα δηα ηελ 

θαζαξφηεηα ηνπ Κξεηηθνχ ηδηψκαηνο, ν δε ιανγξάθνο δηα ηα πεξίεξγα ησλ γακειίσλ έζηκα.  [...]
29
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 Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ινγνηερληθφ  πνξηξέην ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε,  ην 

νπνίν θηινηέρλεζε ν Π. Πξεβειάθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ ηνλ 

γλψξηζαλ: 

 “O Xαηδεκηράιεο ν Γηάλλαξεο απφ ηνπο Λάθθνπο, ν αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο, ήηαλ έλαο 

ζεφξαηνο άληξαο, ήκεξνο ζηελ φςε , βαζπγέλεο, θαη κε θσλή πνπ ζνχζε ηηο πέηξεο. ηα ληάηα ηνπ 

είρε πάεη ηαμηκάξεο ζηνπο Άγηνπο Σφπνπο, θαζψο ην καξηπξά η‟ φλνκά ηνπ, θαη πην χζηεξα είρε 

θάκεη ηνλ θαιφγεξν ζην κνλαζηήξη ηνπ Άε Γηψξγεο ηνπ Ώπαλσζήθε γηα λα ράζνπλε ηνλ ληνξφ ηνπ 

νη Σνχξθνη. κσο κήδε ην ραηδειίθη, κήδε ε θαινγεξηθή είραλε καιαθψζεη ηελ φρηξεηά ηνπ γηα ηνλ 

άπηζην, ην ελαληίν! Σε ζπδαπιίζαλε κέζα ηνπ, θαη ηψξα ηνλ έθαηγε ζηαζσζηθά φπσο κεξηθνχο 

παπάδαξνπο ζηα Βηθνζηέλα. Σξεηο – ηέζζεξνπο ρξφλνπο πξηλ απφ ην εθσκφ, ν Υαηδεκηράιεο 

βξέζεθε λα ζαπίδεη ζηηο αιπζίδεο, ζηε θπιαθή ησλ Υαληψλ, φπνπ ηνλ είρε ξίμεη ν καήι – παζάο, 

αθφληαο ηνλ έπηαζε κε κπακπεζηά. Σέηνηα ήηαλ ε αγάπε πνπ ηνχρελ ε επαξρία ηνπ, πνπ φινη κηθξνί 

– κεγάινη θνξνχζαλε ηα καχξα φζνλ θαηξφ ηφλε μέξαλε ζηα ζίδεξα. ην ηέινο εθαηάθεξε λα θφςεη 

ηηο θαδέλεο ηνπ, λ‟ αλνίμεη ηξχπα ζην ληνπβάξη θαη λα πεδήζεη ζην ραληάθη πνπ δψλεη ηε θπιαθή, 

φπνπ ηνλ πεξηκέλαλε κηα πελεληαξηά ρσξηαλνί ηνπ, κηιεκέλνη απφ ηα πξηλ. Σφηεο είλαη πνπ ρηίζαλ 

νη Λαθθηψηεο πάλσ ζηνλ Οκαιφ ην θιεζνπξάθη ηνπ Άε Παληειεήκνλα θαη πνπ βγήθε ην ηξαγνχδη 

ηνπ Υαηδεκηράιε, θνληά ζ‟ έλα άιιν πνπ ηνχραλε ηαηξηαζκέλν πξσηήηεξα, φηαλ επήγε ζηνλ 

Κπξηνκάδν κε ηνλ αμάδεξθφ ηνπ ην Μηρειή θη αλεκνζθνξπίζαλε κε ηηο ξάβδεο ηνπο κηα θνζαξηά 

ηνπξθαιάδεο πνπ θάλαλε δέθθη ζηνλ θαθελέ θη αλαγεινχζαλε ην Μφζθνβν. Σνλ πξψην κήλα ηνπ 

εθσκνχ, ηφρελ ε κνίξα ηνπ λα ζξελήζεη ηνλ αδεξθφ ηνπ ηνλ Καπεηάλ Ώληψλε, πνπ ζθνηψζεθε 

ζηε Μαιάμα. Βθεί, ζηνλ ηφπν πνχρε ζσξηαζηεί, ν Υαηδεκηράιεο γνλάηηζε, πήξε ζηε ηα ηνπ θνχρηα 

ην ρέξη ηνπ ζθνησκέλνπ, θ‟ έθακε κε ην δεμί ηνπ ην ζηαπξφ ηνπ λα δνμάζεη ην Θεφ πνπ βξήθε θαιφ 

ζάλαην η‟ αδέξθη ηνπ. Σελ άιιε λχρηα, πήγε πάλσ ζην κλήκα ηνπ, θάξθσζε ζην ρψκα ηε καραίξα 

                                                 
29 ΐι. ΐιάζεο Γαβξηειίδεο, εθ. “Ώθξφπνιηο”, Κπξηαθή, 9επηεκβξίνπ1912. (Ο ΐιάζεο Γξαβξηειίδεο (1848-1920) 

ήηαλ θνξπθαίνο Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο, δεκνηηθηζηήο, ηδξπηήο ηεο εθεκεξίδαο “Ώθξφπνιηο”).  
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ηνπ θαη ηφλε μελχρηηζε – ζεκάδη πσο έθαλελ φξθν λα πάξεη πίζσ ην αίκα ηνπ. Ώπφ θεη θαη κπξνο, 

μερχζεθε ζηελ Κξήηε ζαλ αλεκηθή, δελ άθεζε κηα κέξα λα ραζεί ρσξίο ληνπθέθη, θη νη Σνχξθνη 

ηφλε κάζαλε κε η‟ φλνκα Καξα –ζετηάλεο [...]”.
30

     

  

 Ο Υαηδή Μηράιεο Γηάλλαξεο γελλήζεθε ζηα 1832 ζηνπο Λάθθνπο Κπδσλίαο, ρσξηφ ζηηο 

ππψξεηεο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Ο ΐαζίιεηνο Φηιάθεο ζηελ Εζηνξία ηνπ αλαθέξεη σο έηνο γέλλεζεο 

πνπ Υαηδεκηράιε ην 1827 “επί ηεο ελ Ναπαξίλσ λαπκαρίαο”
31

, ν Υαηδεκηράιεο φκσο ζηα ηεηξάδηα 

ησλ 'Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ ζεκεηψλεη ην έηνο 1832 θαη ζεκεηψλεη φηη ήηαλ ζπλνκήιηθνο κε ηνλ 

αγσληζηή Νηθφιαν Μάληαθα. Γελάξρεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζεσξείηαη ν Πέηξνο Κφθθνο, ν νπνίνο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε
32

, ήξζε ζηελ Κξήηε απφ ην ΐπδάληην. Ο Κφθθνο απέθηεζε ηξία παηδηά, 

ηνλ Ώληψλε, ηνλ θνπιή θαη ηνλ Γηάλλε. Ο Ώληψλεο δνινθνλήζεθε λένο θαη εθεί πνπ ηνλ 

ζθφησζαλ ν παηέξαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, έθηηζε έλα κηθξφ εηθνλνζηάζη, φπνπ 

κεηαγελέζηεξα νηθνδνκήζεθε ν θαζεδξηθφο λαφο ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ ησλ Λάθθσλ. Ο θνπιήο 

έγηλε γελάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θνπιάδσλ, γη' απηφ θαη ν Υαηδεκηράιεο ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ νλνκάδεη ηνλ ζεκαηνθφξν ηνπ Νηθφιαν θνπιά, πνπ ζθνηψζεθε ζηε 

κάρε ηεο Πιεχλαο, αληςηφ ηνπ. Ο ηξίηνο γηνο ηνπ Κφθθνπ
33

, ν Γηάλλεο, ιφγσ ηνπ πειψξηνπ 

αλαζηήκαηφο ηνπ νλνκάζηεθε Γηάλλαξεο θαη απέθηεζε επηά παηδηά. Έλα απφ απηά ήηαλ ν 

Βκκαλνπήι, ν παππνχο ηνπ Υαηδεκηράιε, πνπ ιεγφηαλ θαη Γηαλλαξνδάζθαινο, επεηδή ήμεξε ιίγα 

γξάκκαηα. Ο παππνχο ηνπ Υαηδεκηράιε πέζαλε λένο θαη ζην ζάλαηφ ηνπ είπαλ έλα κνηξνιφη ην 

νπνίν θαηαγξάθηεθε απφ  ηνλ εγγνλφ ηνπ ζηα ηεηξάδηα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ. Δ 

νηθνγέλεηα Γηάλλαξε  αλέδεημε ζπνπδαίνπο αγσληζηέο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ηνλ θαηξφ ηεο 

θιεθηνπξηάο ζηελ Κξήηε. Ο Νηθφιανο θαη ν Εσάλλεο Γηάλλαξεο,
34

αδειθνί ηνπ παππνχ ηνπ 

Υαηδεκηράιε, είραλ ζεθψζεη ηε ζεκαία ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηνπο Λάθθνπο. Οη 

θιεξνλνκηθέο απηέο θαηαβνιέο θαη ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε ήηαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Υαηδεκηράιε.  

 Παηέξαο ηνπ Υαηδεκηράιε ήηαλ ν ηεξέαο Εσάλλεο Γηάλλαξεο
35

, γλσζηφο θαη σο 

Γηαλλαξφπαπαο, πεληαθνζίαξρνο, πξηλ γίλεη ηεξέαο. Πέζαλε ην 1867 ζηα Κχζεξα, φπνπ είρε 

θαηαθχγεη πξφζθπγαο, ιφγσ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Δ κεηέξα ηνπ Υαηδεκηράιε νλνκαδφηαλ 

                                                 
30  ΐι. Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηία, Ώζήλα, ρ.ρ., ζ. 32-34 (α έθδνζε 1945). εκεηψλνπκε φηη 

“Καξά ζετηάλ” ζεκαίλεη “καχξνο δηάβνινο, πξνζσλπκία πνπ είραλ δψζεη νη Σνχξθνη θαη ζηνλ Ε. Οπληάδε.  

31  ΐι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο,εθδ. Μηλώηαπξνο, η. Α, ζ.2097,[αλαηχπσζε, α΄έθδνζεο ηνπ 1909].  

32  ΐι. θνπιά Ώρηιιέα Ε., Οη Λάθθνη θαη νη Λαθθηώηαη, Υαληά, 1961,ζ.45-46. . Δ εγθαηάζηαζε ηνπ Κφθθνπ ζηνπο 

Λάθθνπο πηζαλφλ έγηλε κεηά ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ησλ Βλεηψλ λα αλαθαηαιάβνπλ ηελ Κξήηε ζηα 1692.     

ΐι. Ώρ. Ε. θνπιά, Ο θνπιήο Κόθθνο θαη νη απόγνλνί ηνπ, Υαληά 1960, ζ. 13-15 

33  ΐι. Ώρ. θνπιά, Οη Λάθθνη θαη νη Λαθθηώηαη, ό.π, ζ.46. 

34  ΐι. θαη [ Υ΄΄Μηράιεο Γηάλλαξεο], Ζ Κξεηηθνπνύια, ήηνη αγώλεο θαη πάζε ηεο Κξήηεο ηνπ 1866, Ώζήλα 1894, ζ. 26-

28. 

35  ΐι. Ώρ. θνπιά, ν.π, ζ.47. 
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Μαξία, ην γέλνο  Φπγνπδάθε ή Μαλσηιηθνχ απφ ηα Κεξακεηά θαη πέζαλε φηαλ ν Υαηδεκηράιεο 

ήηαλ πεξίπνπ 15 ρξνλψλ. Ο Υαηδεκηράιεο ήηαλ ηέηαξηνο ζηε ζεηξά απφ πέληε αδέιθηα, ηνλ 

Βκκαλνπήι, ηνλ Νηθφιαν
36

, ηνλ Ώληψλην θαη ηνλ Παλαγηψηε. Οη δχν ηειεπηαίνη ππήξμαλ ζπνπδαίνη 

αγσληζηέο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-69 θαη ζθνηψζεθαλ θαη νη δχν καρφκελνη ηελ άλνημε ηνπ 

1867, ιίγεο κέξεο ν έλαο απφ ηνλ άιιν (αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζην δεχηεξν θεθάιαην).  

Σελ επνρή ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ ν Υαηδεκηράιεο γηα λ‟ απνθχγεη ηε ζχιιεςε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο, θαηέθπγε ζε δηάθνξα κνλαζηήξηα κε ηελ πξφθαζε φηη ζα γίλεη κνλαρφο. Σνλ επηέκβξε 

ηνπ 1855 ηηκψξεζε κε ηνλ μάδειθφ ηνπ Γηαλλαξνκηρειή ηνπο αγάδεο πνπ γηφξηαδαλ ζην 

Κπξησκάδν ηελ άισζε ηεο εβαζηνχπνιεο απφ ηνλ νπιηάλν θαη ηνπο Ώγγινγάιινπο. 

Φπιαθίζηεθε γηα ηελ επαλαζηαηηθή ηνπ δξάζε απφ ηνπο Σνχξθνπο Αηνηθεηέο Κξήηεο ΐειή, 

Υνπζλή θαη Εζκαήι Υαθίκ παζάδεο. ηελ ηειεπηαία θπιάθηζή ηνπ επί Εζκαήι δξαπέηεπζε απφ ηε 

θπιαθή κε ηε βνήζεηα ησλ πηζηψλ ζπληξφθσλ ηνπ απφ ηνπο Λάθθνπο. Δ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνπο 

Σνχξθνπο είρε εκπλεχζεη ηε ιατθή κνχζα, ε νπνία ζπλέζεζε ηέζζεξηο ξίκεο γηα λα γλσζηνπνηήζεη 

θαη λα εμπκλήζεη ηε δξάζε ηνπ.  

 Σν 1864 ν Υαηδεκηράιεο παληξεχηεθε ηελ Βιέλε Καηάθε (Κάηε), θφξε ηνπ Υ'' Νηθνιάνπ 

Καηάθε θαη ηεο Ώξγπξψο ην γέλνο ΐιαδάθε θαη απέθηεζε κία θφξε ηελ Βιέλε, ζχδπγν Νηθνιάνπ 

Γνπξίδε. Δ γπλαίθα ηνπ Υαηδεκηράιε, ε δεθαπεληάρξνλε Βιέλε, πέζαλε ζηε γέλλα ηεο, θαη ζην 

θνξίηζη πνπ γέλλεζε έδσζαλ ην φλνκά ηεο.  Γηα ην γάκν ηνπ κε ηελ Βιέλε Καηάθε έγξαςε πξνο ηε 

δχζε ηεο δσήο ηνπ (κεηά ην 1900) ην γακήιην  επχιιην “Γάκνο Κξεηηθφο εηο Λάθθνπο Κπδσλίαο, 

1864”, ην νπνίν κειεηήζακε ζηε κεηαπηπρηαθή καο εξγαζία.  

 Ο Υαηδεκηράιεο είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο σο ζηξαηησηηθφο εγέηεο ηεο επαξρίαο 

Κπδσλίαο. Έιαβε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην θίλεκα ηνπ  1858 θαη έπεηηα σο εθιεγκέλνο 

εθπξφζσπνο ηνπ ρσξηνχ θαη επξχηεξα  ηεο επαξρίαο ηνπ εγήζεθε ησλ θξεηηθψλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 

1866-1869, ηνπ 1878 θαη ηνπ 1897-1898. Ώλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ δξάζε ηνπ ην 1858 θαη ζηελ 

κεγάιε θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866-69 θαηαγξάθεη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ, ηα νπνία ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο  ν 

πξίγθηπαο Γεψξγηνο ηνλ δηφξηζε βνπιεπηή Υαλίσλ
37

. Λίγν πξηλ απφ ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο, ην 1912 

εμειέγε νκφθσλα πξφεδξνο ηεο Αηνηθνχζαο Βπαλαζηαηηθήο Βπηηξνπήο
38

 ζηελ επαλαζηαηηθή 

θπβέξλεζε πνπ δηνηθνχζε ηελ Κξήηε επ' νλφκαηη ηνπ Έιιελα βαζηιηά. Σν αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο Βπηηξνπήο αληηζηνηρεί κε εθείλν ηνπ πξσζππνπξγνχ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ. Σελ 1ε 

Αεθεκβξίνπ ηνπ 1913 καδί κε ηνλ γεξαηφ νπιαξρεγφ απφ ηνπο Λάθθνπο Ώλαγλψζηε Μάληαθα 

                                                 
36  Ο Νηθφιανο ήηαλ ν παηέξαο ηνπ θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ, Ώλησλίνπ Γηάλλαξε. 

37  βι. Βθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηεχρνο ΐ,αξ.27/14-5-1901 

38  βι. Βθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ελ Κξήηε, ηεχρνο ΐ, αξ.51/5-6-1912 θαη παξάξηεκα, ηεχρνο ΐ, αξ.34/25-6-1912. 
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χςσζαλ ηε ζεκαία ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα ζηνλ Φηξθά (θξνχξην-θπιαθέο), ζην 

ρψξν πνπ παιαηφηεξα είρε θπιαθηζηεί. Σελ ίδηα κέξα ν ΐαζηιηάο ηνπ απέλεηκε ηνλ ρξπζφ ζηαπξφ 

ηνπ σηήξνο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ Παηξίδα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ δηέκελε ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην θηήκα ηνπ ζην Μάιεκε θαη ηα θαινθαίξηα αλέβαηλε ζηνλ Οκαιφ. Πέζαλε 

ζηηο 20 Ενπιίνπ 1916 θαη εληαθηάζηεθε κε ηηκέο ππνζηξάηεγνπ δίπια ζην λαφ ηνπ Ώγίνπ 

Παληειεήκνλα ζηνλ Οκαιφ.  

 Βθηφο πνιεκηθφο εγέηεο ησλ επαλαζηαηψλ ηεο επαξρίαο ηνπ ν Υαηδεκηράιεο ππήξμε 

άλζξσπνο πνιπηαμηδεκέλνο γηα ηελ επνρή ηνπ, πνιπκαζήο, βαζηά ζξεζθεπφκελνο θαη πάληα θίινο 

ησλ Ρψζσλ. Γηα λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζσπνγξαθία ηνπ Υαηδεκηράιε  ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε θαη ζε απηέο ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο Υαηδεκηράιεο “πνιιψλ δ' 

αλζξψπσλ ίδελ  άζηεα θαη λφνλ έγλσ”, ζπκπεξάλνπκε απφ ηηο αξρεηαθέο πεγέο. Ήηαλ έλαο απφ 

ηνπο πην θνζκνγπξηζκέλνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο ηνπ, αλ ιάβνπκε ππ' φςε καο φηη ηφηε ηα ηαμίδηα 

ήηαλ δχζθνια θαη νη νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο αλχπαξθηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ηελ Ώγγιία ν 

ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο Θσκάο Κνπθ (Cook) πξαγκαηνπνίεζε νξγαλσκέλε ιατθή εθδξνκή  κφιηο 

ην 1851 θαη ην πξψην ηαμίδη ζηελ Παιαηζηίλε ην 1869
39

. Αεθάμη εηψλ, ην 1848, ν Υαηδεκηράιεο 

πήγε νθηάκελν πξνζθχλεκα ζηνπο Ώγίνπο Σφπνπο καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηνλ ην κηθξφηεξν 

αδειθφ ηνπ, ηνλ Παλαγηψηε. Σα Εεξνζφιπκα θαη ην ηλά  επηζθέθηεθε άιιεο δχν θνξέο, ην 1892
40

 

θαη ιίγν πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ ην 1910
41

. Σν 1869, κεηά ην ηέινο ηεο κεγάιεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο 

εθηνπίζηεθε σο πνιηηηθφο εμφξηζηνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ώπφ εθεί δξαπέηεπζε κε ηε βνήζεηα 

νκνγελψλ θαη ηνπ Ρψζνπ πξέζβε ζηελ νκφδνμε Ρσζία. Έδεζε θαηά δηαζηήκαηα ζηελ Οδεζζφ, ηελ 

Πνιηάβα θαη ην Σατγάλη θαη ηαμίδεςε ζε πφιεηο ηεο Κξηκαίαο, φπνπ ππήξρε έληνλν ην ειιεληθφ 

ζηνηρείν. Σν 1877 θαζψο επέζηξεθε ζηελ Βιιάδα γηα λα ιάβεη κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878 

πέξαζε ην Κίεβν, ηε Μφζρα, ηε ΐαξζνβία, πεξηεγήζεθε ζηε ΐηέλλε, ηελ Σεξγέζηε θαη ηε ΐελεηία. 

ηελ Ώζήλα έδεζε απφ ην ηέινο ηνπ 1878 κέρξη ην 1896 θαη φηαλ ηνπ ην επέηξεπαλ νη ζπλζήθεο 

επηζθεπηφηαλ ηελ Κξήηε. Σν 1890 θαη 1891 πξαγκαηνπνίεζε πνιχκελν ηαμίδη ζηηο Κπθιάδεο. ηελ 

Σήλν πήγε γηα πξψηε θνξά ην 1860, φρη κφλν γηα πξνζθπλήζεη ηελ Παλαγία, αιιά θαη γηα λα 

παξαιάβεη ζπκπαηξηψηεο ηνπ πνπ είραλ θηάζεη εθεί γηα λα θαηαηαρζνχλ ζην Σάγκα ησλ Κξεηψλ. 

Σελ Σήλν, φπνπ κφλαδαλ δχν ζπλαγσλίζηξηέο ηνπ, επηζθέθηεθε μαλά απφ ηνλ Μάξηην σο ηνλ 

Ώπξίιην ηνπ 1891
42

 θαη  ηνλ Αεθαπεληαχγνπζην ηνπ 1894, φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ επηζηνιή 

                                                 
39 Γηα ηα ηαμίδηα ηνπ Κνπθ ζηε Μεζφγεην θαη Μ. Ώλαηνιή βι. G. Deschamps, Ζ Διιάδα ζήκεξα, νδνηπνξηθό 1890, 

κεηθξ. Ώ. Αανχηε, Σξνραιία, Ώζήλα, 1992, ζ. 210-215 

40 ΐι. επηζηνιέο ηνπ Παχινπ Παπιάθε πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε ζηηο 6-6- 1892 θαη ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ζηηο 4-5-

1892, βι. Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε (ΕΏΚ), 34/122). 

41 ΐι. πιινγή Γ. Κξέκνπ, 54 (ΕΏΚ), ρέδην επηζηνιήο ηνπ Υαηδεκηράιε κε εκεξνκελία 7-4-1910. Βίλαη γλσζηή ε 

ιατθή παξάδνζε φηη  ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν ην πξνζθχλεκα (ραηδηιίθη),  φηαλ θάπνηνο πάεη ζηνπο Ώγίνπο Σφπνπο 

ηξεηο θνξέο.  

42 ΐι. Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, 34, επηζηνιέο ππ' αξ. 34/109 θαη 110.  
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ηνπ αληςηνχ ηνπ  Παχινπ Παπιάθε
43

. ηαλ δελ ηαμίδεπε, ηνπ άξεζε λα πεξηεγείηαη ηα εμσηηθά κέξε 

κέζα απφ ην δηάβαζκα ησλ βηβιίσλ ηνπ ηάλιευ (Stanley)
44

. Ο Γ. αξξήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνλ επηθήδεην γηα ηνλ Υαηδεκηράιε: “Πψο ηέινο πάλησλ ζα ηνικήζε δη' ελφο ιφγνπ λα εθζέζε [...] 

ηαο πεξηπιαλήζεηο ζνπ, πεξηπιαλήζεηο ζξπιηθάο απφ ησλ δεηξάδσλ ησλ Κξεηηθψλ βνπλψλ κέρξη 

ηνπ Καπθάζνπ κέρξη ηεο Παιαηζηίλεο θαη κέρξη ηνπ Ρήλνπ;”
45

.    

  Δ βαζηά πίζηε ηνπ ζηελ Οξζνδνμία είλαη έλα άιιν ζεκειηαθφ γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο Υαηδεκηράιεο έδεζε θαη πέζαλε σο  πηζηφο νξζφδνμνο ρξηζηηαλφο. Ώπφ 

κηθξφο κπήζεθε ζηελ Οξζνδνμία βνεζψληαο  ζην ςαιηήξη ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ ησλ Λάθθσλ θαη 

πξννξηδφηαλ λα γίλεη ηεξέαο γηα λα δηαδερηεί ζηελ ηεξνζχλε ηνλ παηέξα ηνπ. Έθεβνο, ην 1848,  

πήγε κε ηνλ παηέξα ηνπ πξνζθπλεηήο (ραηδήο) ζηνπο Ώγίνπο Σφπνπο θαη απφ ηφηε πήξε ην 

πξνζσλχκην Υαηδήο (Υαηδεκηράιεο). Νένο γλψξηζε γηα ιίγν θαηξφ ην κνλαζηηθφ βίν σο δφθηκνο 

κνλαρφο ζηηο κνλέο Ώγίαο Σξηάδαο ησλ Σζαγθαξφισλ, Πξέβειε θαη Βπαλσζήθε. Βλληά κήλεο κεηά 

ην γάκν ηνπ πέζαλε ε ζχδπγφο ηνπ θαη έδεζε ηελ ππφινηπε δσή ηνπ σο θνζκνθαιφγεξνο - 

πνιεκηζηήο. Μεηείρε αλειιηπψο  ζηελ νξζφδνμε ιαηξεία, ηεξνχζε ηηο λεζηείεο, πξνζεπρφηαλ 

θαζεκεξηλά.  πσο καξηπξεί ν ίδηνο, φηαλ είρε θπιαθηζηεί απφ ηνλ Υνπζλή παζά, επηθαινχηαλ 

θαζεκεξηλά ηε βνήζεηα ηεο Παλαγίαο ιέγνληαο ηνπο “Υαηξεηηζκνχο”. ηα 1858 ζπλέβαιε ζηελ 

ηφλσζε ηνπ νξζφδνμνπ θξνλήκαηνο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ, γηα λα πεξηνξηζηεί ε πξνζειπηηζηηθή 

δξάζε ησλ νπληηψλ ζηα Υαληά. Χο κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ηεο Βθθιεζίαο εμέθξαδε δπλακηθά ηελ 

άπνςή ηνπ ζηελ εθινγή ησλ επηζθφπσλ ηεο Κπδσλίαο. Πίζηεπε φηη ν Θεφο ηνλ πξνεηδνπνηνχζε κε 

ζπκβνιηθά φλεηξα ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ. Σα ζεφζηαιηα φλεηξα ζεσξνχζε φηη ηνλ 

βνεζνχζαλ λα πάξεη ζσζηέο απνθάζεηο  ή θαη λα πξνιέγεη ηελ έθβαζε κηαο πνιεκηθήο 

επηρείξεζεο
46

. Σν 1869 ζπλαληήζεθε κε ηνλ Παηξηάξρε θαη έθαλε ελέξγεηεο πξνο ηνπο πινχζηνπο 

νκνγελείο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Ρσζίαο λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Μνλήο 

Ώξθαδίνπ θαη ζηελ επηζθεπή ησλ λαψλ ηεο Κξήηεο. ηε επαλάζηαζε ηνπ 1897 εθδίσμε κε ην 

ζηξαηφ ηνπ ηνπο Σνχξθνπο, πνπ είραλ θαηαπαηήζεη ην κεηφρη ηεο Παλαγίαο ζηελ Ώγηά Κπδσλίαο θαη 

απέδσζε ζηελ νξζφδνμε ιαηξεία ηνλ ηζηνξηθφ πξσηνρξηζηηαληθφ λαφ ηεο Παλαγίαο πνπ βξίζθεηαη 

εξεηπσκέλνο θνληά ζηε ιίκλε ηεο Ώγηάο
47

.  

 Δ πίζηε ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Οξζνδνμία επηζθξαγίζηεθε θαη κε ηελ ηειεπηαία ζέιεζή 

                                                 
43 Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, θ. 5, επηζηνιή κε εκεξνκελία 21-8-1894. 

44 ΐι. ΐιάζεο Γαβξηειίδεο, εθ. “Ώθξφπνιηο”, 9-9-1912. O ηάλιευ (1841-1904) ήηαλ πεξίθεκνο Ώκεξηθαλφο 

δεκνζηνγξάθνο, εμεξεπλεηήο ηεο Ώθξηθήο θαη ζπγγξαθέαο ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ. 

45 ΐι. εθ. “Νέα Έξεπλα”, 28-7-1916, αξ. θ. 1984. 

46 Πξβι. ηε ζεκαζία ηνπ ζεφζηαιηνπ νξάκαηνο γηα ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, αιιά θαη γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο πινθήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”. 

47 Δ έδξα ηεο επηζθνπήο Κπδσλίαο κεηαθέξζεθε θαηά ηε δεχηεξε βπδαληηλή πεξίνδν γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζηα 

ελδφηεξα ηεο επαξρίαο, ζην ρσξηφ Ώγηά βι. G. Gerνla, Βελεηηθά Μλεκεία Κξήηεο, έθδνζε πλδέζκνπ Αήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ Κξήηεο, Δξάθιεην 1933, ζ. 61-63 θαη 72-73. Σελ επνρή ηεο Βλεηνθξαηίαο φιε ε πεξηνρή αλήθε ζηε 

ιαηηληθή επηζθνπή Κπδσλίαο βι. έξγηνο παλάθεο, Μλεκεία Κξεηηθήο Ηζηνξίαο, Ε, Δξάθιεην 1940, ζ. 186.     
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ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φξηζε ε πεξηνπζία ηνπ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ λα αθηεξσζεί ζην λαφ ηνπ 

“πξνζηάηε” ηνπ αγίνπ Παληειεήκνλα ζηνλ Οκαιφ, γηαηί ηνλ είρε ζψζεη ην 1862, θαη ην 

θιεξνδφηεκά ηνπ λα δηνηθείηαη απφ πεληακειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ απνγφλνπο ησλ 

ζπλαγσληζηψλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα έλα κέινο απφ ηηο νηθνγέλεηεο Γηάλλαξε, Πξψηκνπ, 

Νηθνινχδε, Καηάθε, ΐνιάλε θαη Μαλνιέ. ηα 1938 ηα εγγφληα ηνπ, Μηράιεο Γνπξίδεο θαη 

Κιεψλε Γνπξίδνπ, ζχδπγνο Ώξηζηνκέλε Μεηζνηάθε, πξνζέβαιαλ ηε δηαζήθε ηνπ παππνχ ηνπο θαη 

δήηεζαλ απφ ην δηθαζηήξην λα ηελ αθπξψζεη κεξηθψο κέρξη ηνπ πνζνζηνχ ηεο λνκίκνπ κνίξαο ηεο 

κεηέξαο ηνπο κε ην αηηηνινγηθφ φηη ν Υαηδεκηράιεο “έπαζρε απφ θξελνβιάβεηα ιφγσ ζξεζθεπηηθήο 

κνλνκαλίαο”, ε νπνία ηνπ ζπζθφηηδε ηε δηάλνηα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα θξίλεη ζσζηά. Σν 

δηθαζηήξην αθνχ εμέηαζε ηνπο κάξηπξεο ησλ δηαδίθσλ θαη ηα  ζρεηηθά έγγξαθα, απνθάλζεθε φηη ν 

δηαζέηεο είρε “ζψαο ηαο θξέλαο” θαηά ηελ επνρή ζχληαμεο ηεο Αηαζήθεο ηνπ θαη αθνχ έιαβε 

ππφςε φηη είρε θαιπθζεί ε λφκηκε κνίξα ηεο ζπγαηέξαο ηνπ απέξξηςε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ εγγνληψλ 

ηνπ θαη επέβαιε ηα έμνδα ηνπ ηξηηαλαθνπηνπκέλνπ εηο βάξνο ηνπο
48

. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ην 

ζέκα καο ε θαηάζεζε ελφο κάξηπξα:“[...] ν  Υαηδή Μηράιεο Γηάλλαξεο εγάπα ηελ εθθιεζίαλ 

πεξηζζφηεξνλ ηνπ ζπλήζνπο θαη φηη ζπλεπεία ηνχηνπ κεηέβε δηο εηο ηνπο Ώγίνπο Σφπνπο εμ νπ 

επσλνκάζζε Υαηδήο θαη εδηάβαδε θαζ' εζπέξαλ απφδεηπλνλ θαη ηελ πξσίαλ απγηθφ. Καηαιήγσλ δε 

πξνζζέηεη φηη ν Υαηδή Μηράιεο Γηάλλαξεο ππήξμε κέγαο αλήξ θαη παηξηψηεο θαη φηη “είρε λνπ ζαλ 

πέληε λνκάηνπο” (αλζξψπνπο) ε δε πξνο ηελ ζξεζθείαλ θιίζηο ηνπ πξνέδηδε άλδξα λνπλερήλ θαη 

ζπλεηφλ”
49

.    

 ρεηηθά κε ηε ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ Υαηδεκηράιε παξαζέηνπκε φζα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Βκκ. Ξεξάο ζην επηθήδεην:“Δ πίζηηο ηνπ πξνο ηνλ Θεφλ ππήξμελ αλέθαζελ ζεξκή θαη 

ακεηάπησηνο. Πιεηζηάθηο ελ ησ ζηξαηνπέδσ ν Υαηδήο εράλεην, αλαδεηνχκελνο δε ίλα ησ αγγειζή 

ζπνπδαηά ηηο είδεζηο, επξίζθεην εηο απφθεληξφλ ηη κέξνο πξνζεπρφκελνο ελ θαηαλχμεη θαη πςψλ ην 

πλεχκα ηνπ πξνο ηνλ Θεφλ. Άλζξσπνο θαη΄ εμνρήλ πλεπκαηηθφο πξνέιεγε πάληνηε ηαο κειινχζαο 

λα ζπγθξνηεζψζη κάραο θαη πξνεγλψξηδε ηνπο κέιινληαο λα θνλεπζψζη εθ ησλ αλδξψλ ηνπ. Καη ελ 

θαηξψ εηξήλεο νπδέπνηε παξεκέιεζε ηελ πξνζεπρήλ ηνπ, νζάθηο δε ηηο εμ εκψλ δηελπθηέξεπελ εηο 

ηνλ ελ Μάιεκε παηξηαξρηθφλ θαη θηιφμελνλ νίθνλ ηνπ ηελ πξσίαλ ζα παξίζηαην εηο ηελ πξσηλήλ 

πξνζεπρήλ ηνπ θαη ζα ησ εδίδεην εηο αλάγλσζηλ ν εμάςαικνο ή άιιν ηη, κνλαδηθφλ δε ήην ην 

αλάγλσζκα ηνπ καθαξίηνπ Ώλη. Γηάλλαξε νπ ε έληνλνο θαη κεηαιιηθή θσλή δσεξφηαηα απέδηδε ηαο 

ελλνίαο ησλ αλαγηγλσζθνκέλσλ”
50

.        

                                                 
48 Δ εθεκεξίδα “ΐήκα ηνπ ιανχ” Υαλίσλ ζηηο 4-11-1938, αξ. θ. 772, δεκνζίεπζε αλαιπηηθά ηα πξαθηηθά ηεο δίθεο 

θαη ηελ ππ' αξ. 561 απφθαζε, 9-6-1938, ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ. εκεηψλνπκε κφλν φηη θαη ν ζηξαηεγφο 

Μαθξπγηάλλεο είρε θαηεγνξεζεί γηα ζξεζθνιεςία θαη παξάλνηα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ.  

49 Βθεκεξίδα “ΐήκα ηνπ ιανχ”, φ.π.,  ζ. 1. 

50    Βθ. Νέα Έξεπλα θ. 1980/23-7-1916. Ο Υαηδεκηράιεο νκνηάδεη σο πξνο πίζηε κε ηνπο αγσληζηέο ηνπ 1821, 

ηνλ Κνινθνηξψλε, ηνλ Καλάξε, ηνλ Μηανχιε, ηνλ Νηθεηαξά, ηνλ Μαθξπγηάλλε πνπ ήηαλ άλζξσπνη βαζηά 

ζξεζθεπφκελνη.  Ο επιαβήο Μαθξπγηάλλεο ζπρλά επηθαιείηαη  ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά ηνπ” θαη ζηα “Οξάκαηα θαη 
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 Ο Υαηδεκηράιεο ππήξμε ζε φιε ηε δσή ηνπ πηζηφο θίινο ησλ Ρψζσλ. Θεσξνχζε κάιινλ φηη 

ε νκφδνμε Ρσζία ζα βνεζνχζε ηνλ θξεηηθφ αγψλα.  Βίθνζη ηξηψλ κφιηο ρξφλσλ ν Υαηδεκηράιεο 

ππεξαζπίζηεθε ηελ ηηκή ηνπ ηζάξνπ, ηηκσξψληαο ηελ χβξε ησλ αγάδσλ ζην Κπξηνκάδσ. Μεηά ηελ 

ίδξπζε ηνπ Ρσζηθνχ Πξνμελείνπ ζηα Υαληά  ην 1860, αλέπηπμε ηδηαίηεξε θηιία κε ηνλ π. 

Αελδξηλφ, ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ππνθηλεηέο ηεο επαλάζηαζεο. Ώπφ ην 1869 έσο ην 1877 

θαηέθπγε ζηε Ρσζία, φπνπ θαη βξήθε πξνζηαζία απφ ηνλ Σζάξν, ν νπνίνο κάιηζηα ηνπ ρνξήγεζε 

κεληαίν ηζφβην ρξεκαηηθφ βνήζεκα.    

 Ο Υαηδεκηράιεο ζπλήζηδε λα ιέεη φηη είλαη αγξάκκαηνο, φκσο απηφ δελ είλαη αιήζεηα. 

Έκαζε ιίγα γξάκκαηα απφ ηνλ ηεξέα παηέξα ηνπ, γξαθή θαη αλάγλσζε, γηα λα βνεζά ζην ςαιηήξη. 

ηα 28 ηνπ ρξφληα, φηαλ πήγε ζηελ Ώζήλα γηα λα θαηαηαρζεί ζην Σάγκα Κξεηψλ, δηδάρηεθε ηελ 

θαζαξεχνπζα ζην ζπίηη ηνπ Βκκαλνπήι Ώλησληάδε. Ο γισζζηθφο δηραζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κέζα ηνπ, απ' ηε κηα ε ιατθή γιψζζα, απφ ηελ άιιε ε θαζαξεχνπζα, ζα επεξεάζνπλ ηα θείκελά 

ηνπ. ηε Ρσζία, επίζεο, έκαζε ιίγα ξσζηθά. Αελ θαηφξζσζε βέβαηα λα ρεηξίδεηαη άπηαηζηα ηελ 

θαζαξεχνπζα, γη' απηφ θαη ηα γξαπηά ηνπ βξίζνπλ αζπληαμηψλ θαη γξακκαηηθψλ ιαζψλ. Πίζηεπε 

ζηελ αμία ηεο παηδείαο θαη ην αγαζφ απηφ, ην νπνίν ζηεξήζεθε, φηαλ ήηαλ λένο ιφγσ ηεο ζθιαβηάο 

ζέιεζε λα ην πξνζθέξεη ζηνπο άιινπο. Βπέκεηλε ζηνλ αληςηφ ηνπ, ηνλ Ώληψλην Γηάλλαξε, λα 

ζπνπδάζεη θηινινγία, γηαηί ζεσξνχζε φηη κε ηελ επηζηήκε απηή ζα ππεξεηνχζε θαιχηεξα ηελ 

παηξίδα ηνπ θαη ηνλ βνήζεζε λα θάκεη ιακπξέο ζπνπδέο ζηελ Βπξψπε. Βλεκεξσλφηαλ θαζεκεξηλά 

απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο θαη δηάβαδε βηβιία ινγνηερληθνχ, ηζηνξηθνχ, ηαμηδησηηθνχ θαη 

ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο καξηπξεί ν ΐιάζεο Γαβξηειίδεο. Πηζαλφηαηα είρε δηαβάζεη θαη 

ηα ιεγφκελα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Κ. Κξηηνβνπιίδε γηα ηελ επαλάζηαζε ζηελ Κξήηε ην 1821-

1830, αθνχ γηα θαηξφ θηινμελήζεθε ζην ζπίηη ηνπ Βκκ. Ώλησληάδε, πνπ ήηαλ εθδφηεο ηνπο. 

Σα Αξρείν ηνπ Χαηδεκηράιε Γηάλλαξε 

 Δ ζέιεζε ηνπ Γεληθνχ Ώξρεγνχ Κπδσλίαο Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε γηα ηε δηάζσζε ηεο 

ηζηνξηθήο κλήκεο κε ηε ζπγθξφηεζε κηαο ζπιινγήο ηζηνξηθψλ πεγψλ πινπνηήζεθε κε ηε 

δηαθχιαμε θάζε είδνπο εγγξάθνπ, πνπ ηεθκεξίσλε ηελ ηζηνξία ηεο Κξήηεο ηελ επνρή ηεο 

Οζσκαληθήο θαηάθηεζεο, αιιά θαη ηε δξάζε ηνπ σο αξρεγνχ Κπδσλίαο, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ζπλαγσληζηέο θαη ζπνπδαία πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο. Ο Υαηδεκηράιεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ, ηδηαίηεξα απφ ηελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 θχιαζζε επηκειψο θάζε δεκφζην 

επαλαζηαηηθφ έγγξαθν, αιιά θαη θάζε ηδησηηθή επηζηνιή, πνπ είρε ζηαιεί πξνο απηφλ απφ 

ζεκαίλνληεο θαη κε αλζξψπνπο ηεο επνρήο ηνπ. Οη επηζηνιέο απηέο (πεξίπνπ ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο 

                                                                                                                                                                  
ζάκαηα” ηνλ Θεφ, ηελ Παλαγία θαη ηνπο Ώγίνπο. Πξνζεπρφηαλ, έθαλε κεηάλνηεο, εθθιεζηαδφηαλ, έθηηζε κηα εθθιεζία 

γηα λα πξνζεχρεηαη.  Έβιεπε νξάκαηα, πνιιέο θνξέο ζπλνκηινχζε κε ηελ Παλαγία θαη ηνπο Ώγίνπο. Γηα ηε 

ζξεζθεπηηθφηεηα ηνχ Μαθξπγηάλλε εθηφο απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΐιαρνγηάλλε, δηαζέηνπκε θαη ην ζπνπδαίν θείκελν 

ηνπ Θενθιήηνπ Αηνλπζηάηνπ, Ο ζηξαηεγόο Μαθξπγηάλλεο παηέξαο θαη δηδάζθαινο ηνπ γέλνπο, Ώζήλα 1984. 
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έγγξαθα) δηαηεξήζεθαλ κε αμηνζαχκαζηε επηκέιεηα απφ ηνλ Υαηδεκηράιε. ηελ εθεκεξίδα 

«Βιεπζέξα Γλψκε» Υαλίσλ (5-10-1930/αξ. θ.1. ζ.1-2) παξαηίζεληαη κεξηθά απφ  ηα νλφκαηα ησλ 

επηζηνινγξάθσλ θαη ζεκεηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά: «Βλ ελί ιφγσ γεγνλφηα θαη δξάζαληα πξφζσπα 

απφ ηνπ 1866-1916». Ο Υαηδεκηράιεο θξάηεζε θαη κεξηθά αληίγξαθα επηζηνιψλ ηνπ ζε ηεηξάδηα. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα ηεξάζηην ζε κέγεζνο θαη ζεκαζία Ώξρείν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

επηζηνιέο, απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ θαη ηα πνιχηηκα ηεηξάδηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη ηα ηζηνξηθά πνηήκαηά ηνπ.   

  Ο Υαηδεκηράιεο ήηαλ θηιαλαγλψζηεο θαη θηινκαζήο, ζ' φιε ηε δσή ηνπ θαιιηεξγνχζε ην 

πλεχκα ηνπ. Ώπφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ φζα ειάρηζηα βηβιία ζψζεθαλ, θαηαηέζεθαλ ζην Εζηνξηθφ 

Ώξρείν Κξήηεο θαη εληάρζεθαλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Εδξχκαηνο. Ο ΐιάζεο Γαβξηειίδεο ζηε 

ζχληνκε πξνζσπνγξαθία ηνπ Υαηδεκηράιε πνπ δεκνζίεπζε ζηελ “Ώθξφπνιη”
51

, πεξηγξάθεη κε 

ιίγα ιφγηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ αγσληζηή θαη αλαθέξεη κεξηθνχο ηίηινπο βηβιίσλ, πνπ θαλεξψλνπλ 

ηελ επξχηεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ αγσληζηή: κεξνο, ζξεζθεπηηθέο κειέηεο, ΡνΎδεο, Εζηνξία 

ηεο Ώγγιίαο ηνπ Μάξιευ.  

 Σν Ώξρείν Υαηδεκηράιε πεξηειάκβαλε θαη έγγξαθα ηεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, ηα 

νπνία ν νιηγνγξάκκαηνο αγσληζηήο είρε ηελ πξφλνηα λα πεξηζπιιέμεη, πξηλ αξρίζεη ν Εσάλλεο 

ΐιαρνγηάλλεο λα αζρνιείηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη δηάζσζε ησλ αξρείσλ. Σν γεγνλφο 

ππνδειψλεη φηη ν  Υαηδεκηράιεο είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο Νεφηεξεο Εζηνξίαο ηεο Κξήηεο. Σν αίηεκα ηεο ζπγγξαθήο Εζηνξίαο ηεο Κξήηεο είρε 

ζέζεη ν Υαηδεκηράιεο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 θαη ζηνλ Ώληψλην Ώλησληάδε
52

, ηνλ γλσζηφ 

επηθφ πνηεηή, αιιά θαη επηηπρεκέλν ζπγγξαθέα ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηζηνξίαο.  

 Σα έγγξαθα ηνπ 1821 πνπ είρε ζπιιέμεη ν Υαηδεκηράιεο παξαδφζεθαλ ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν 

Κξήηεο ην 1933. Δ απφδεημε παξαιαβήο, πξφρεηξα ζπληαγκέλε, γξάθηεθε απφ ηνλ Ν.ΐ. 

Σσκαδάθε, φπσο θαίλεηαη απφ ην γξαθηθφ ραξαθηήξα, αιιά ππνγξάθηεθε απφ ηνλ Ν. Παπαδάθε, 

δηεπζπληή ηφηε ηνπ Ώξρείνπ
53

. ηελ απφδεημε παξαιαβήο δελ δηεπθξηληδφηαλ πψο πεξηήιζαλ ζηελ 

θαηνρή ηνπ Υαηδεκηράιε ηα έγγξαθα ηνπ 1821. ήκεξα ηα έγγξαθα απηά έρνπλ απνζπαζηεί απφ ην 

Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. πσο δηαπηζηψζακε, πξφθεηηαη γηα 295 έγγξαθα ηεο 

επνλνκαδφκελεο πηα πιινγήο Γαραξία Πξαθηηθίδε, ηα νπνία ηαμηλνκήζεθαλ ρξνλνινγηθά θαη 

θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ Ν. ΐ. Σσκαδάθε, θαη δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνλ κεηέπεηηα δηεπζπληή ηνπ 

Ώξρείνπ, ηπιηαλφ Μνηάθε, ην 1954. Ο επηκειεηήο ηεο έθδνζεο δελ αλαθέξεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

φηη ηα έγγξαθα πξνέξρνληαλ απφ ην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Βίρε πηα μεραζηεί φηη ν 

                                                 
51 εθ. “Ώθξφπνιηο”, 9-9-1912. 

52 ΐι. ηεηξάδην 6 Ώξρείνπ ΥΜΓ (αληίγξαθα επηζηνιψλ), ζει. 86-89. 

53  Πεξηζζφηεξν δηαθσηηζηηθή απφ ην ζεκείσκα ηνπ Σσκαδάθε είλαη κηα πξφρεηξε ιίζηα γξακκέλε απφ ηνλ Βκκ. 

Γηάλλαξε θαη έλα επραξηζηήξην ζεκείσκα γηα λα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. Ώπφ απηά ζπλάγεηαη φηη  

θαηαηέζεθαλ ζην Ε.Ώ.Κ. “πεξί ηα 300” έγγξαθα, πνπ αθνξνχλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε θαη βξέζεθαλ 

ζην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε.  
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αγσληζηήο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο, είρε αγνξάζεη ζηα 1881 απφ ηνλ 

βηβιηνπψιε Ώζελψλ Βκκαλνπήι Πξαθηηθίδε, γην ηνπ Γαραξία Πξαθηηθίδε, ηα ρεηξφγξαθα ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ  1821 ζηελ Κξήηε κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο κειεηεηέο γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο Κξεηηθήο Εζηνξίαο.   

 Ώιιά θαη ηα ηεηξάδηα κε ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε θηλδχλεπζαλ λα ραζνχλ. 

Ώξρηθά παξαδφζεθαλ ζηελ Βπγελία θαξακαγθά ζην Σατγάλη γηα θχιαμε θαη επηζηξάθεθαλ ζηνλ 

Υαηδεκηράιε, ην πηζαλφηεξν κεηά ην 1878,  φηαλ ν Υαηδεκηράιεο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Ώζήλα. ηε 

ζπλέρεηα ηα ρεηξφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε παξαδφζεθαλ  καδί κε ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε ζηνλ γπκλαζηάξρε θαη πθεγεηή ηεο Εζηνξίαο Γεψξγην Π. 

Κξέκν
54

 γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζπγγξαθή ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο Εζηνξίαο. Ο Ώληψληνο 

Γηάλλαξεο αγσληνχζε γηα ηελ ηχρε ησλ ρεηξνγξάθσλ θαη επαλεηιεκκέλα έγξαςε ζηνλ ζείν ηνπ λα 

θξνληίζεη λα κε ραζνχλ. Ο Κξέκνο κεηά απφ ρξφληα επέζηξεςε ηα ρεηξφγξαθα ηεηξάδηα ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ ζηνλ Υαηδεκηράιε. 

 Μεηά ην ζάλαην ηνπ Υαηδεκηράιε ην Ώξρείν ηνπ βξηζθφηαλ μεραζκέλν γηα πνιιά ρξφληα 

ζηελ νηθία ηνπ ζην Μάιεκε. Έλα μχιηλν κπανχιν έθξπβε έλαλ αλεθηίκεην ζεζαπξφ. Σελ χπαξμε 

“ραξηηψλ” ζην κπανχιν γλψξηδε ν εγγνλφο ηνπ αγσληζηή, Μηράιεο Γνπξίδεο, γεσπφλνο, ν νπνίνο 

φηαλ ήηαλ κηθξφο έςαρλε ηνπο θαθέινπο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ παππνχ ηνπ γηα λα βξεη παιαηά 

γξακκαηφζεκα. Αελ είρε φκσο εθηηκήζεη ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ εγγξάθσλ, νχηε ζθέθηεθε λα ηα 

δηαζψζεη. Σν 1923 πέζαλε ε Βιέλε Γηάλλαξε- Γνπξίδε, κνλαρνθφξε ηνπ Υαηδεκηράιε, ε νπνία, αλ 

θαη απφθνηηνο ηνπ Ώξζαθείνπ, δελ θξφληηζε γηα ην Ώξρείν ηνπ παηέξα ηεο.  

  Αψδεθα ρξφληα είραλ πεξάζεη απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Υαηδεκηράιε θαη θαλέλαο δελ είρε 

ελδηαθεξζεί γηα ηελ ηχρε ηνπ Ώξρείνπ ηνπ, ψζπνπ ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο, αληςηφο ηνπ 

Υαηδεκηράιε, ην Μάην ηνπ 1928, κεηά ην ζάλαην  Νηθνιάνπ Γνπξίδε, γακπξνχ ηνπ Υαηδεκηράιε 

(πξνθαλψο γηα επλφεηνπο ιφγνπο), βξήθε ην ρεηξφγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” θαη ην θαηέζεζε ζην 

Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο. Ο δηεπζπληήο ηνπ Ώξρείνπ, Ν. Παπαδάθεο, έζηεηιε αλαθνίλσζε πξνο ην  

ζηηο εθεκεξίδεο ησλ Υαλίσλ  γηα ηηο λέεο πξνζθηήζεηο αξρεηαθνχ πιηθνχ.  Ώπφ απηά ηνπιάρηζηνλ 

πνπ δηαβάδνπκε ζην πξσηφθνιιν ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Κξήηεο, ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο θαίλεηαη 

λα αγλνεί ην κέγεζνο ηνπ Ώξρείνπ ζείνπ ηνπ. Αελ δηεπθξηλίδεη φκσο πψο πεξηήιζε ζηα ρέξηα ηνπ ηα 

θαηαηεζεηκέλν ρεηξφγξαθν ηεηξάδην.   

                                                 
54 Γεψξγηνο Κξέκνο (Λεηβαδηά 1839- Ώζήλα 1926), Γπκλαζηάξρεο, πθεγεηήο ηεο Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. 

πκπιήξσζε ηε “Γεληθή Εζηνξία” ηνπ Ώλαζηάζηνπ Πνιπδσίδε. Γηα ην επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ Γ. Κξέκνπ θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 σο μερσξηζηφ κάζεκα ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, βι. ΐαγγέιεο 

Καξακαλσιάθεο, Ζ ζπγθξόηεζε ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

(1832-1932), ΕΏΒΝ, Ώζήλα, 2006, ζ. 177, θαη 225-228. Γηα ηελ ηχρε ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ Υαηδεκηράιε 

καζαίλνπκε απφ ηηο επηζηνιέο ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ζηνλ ζείν ηνπ. ΐι. Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, επηζηνιέο ππ' 

αξ. 118 (27-12-1891), 126 (14/26-2-1894) θαη 127 (9/21-4-1894) : 'Ση απέγηλαλ ηα ηζηνξηθά ρεηξφγξαθα άηηλα 

παξέδσθαο ησ θ. Κξέκσ;. Με ραζνχλ” (επηζηνιή ππ' αξ. 126). ρεηηθά κε ηελ ηχρε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

Υαηδεκηράιε βι. επηζηνιή Γ. Κξέκνπ  ζηηο 12-5-1902 (Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε). 
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 Λίγν αξγφηεξα, ηνλ Ενχιην ηνπ 1928, ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο εκθάληζε θαη θαηέζεζε ζην 

Αηθαζηήξην ησλ Υαλίσλ ηε δηαζήθε ηνπ ζείνπ ηνπ, ηελ νπνία σο εθείλε ηε ζηηγκή έιεγε φηη ηελ είρε 

ράζεη
55

. Αψδεθα ρξφληα δειαδή κεηά ην ζάλαην ηνπ Υαηδεκηράιε  απνθαιππηφηαλ ε ζέιεζε ηνπ 

δηαζέηε θαη ζηγά-ζηγά εξρφηαλ ζην θσο ην Ώξρείν ηνπ. Με ηε δηαζήθε ηνπ ε πεξηνπζία ηνπ 

Υαηδεκηράιε (κεγάιε νηθία ζην Μάιεκε θαη εμνρηθή νηθία (πχξγνο) ζηνλ Οκαιφ) αθηεξσλφηαλ ζην 

λαφ ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλα ζηνλ Οκαιφ θαη ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο νξηδφηαλ πξφεδξνο ηεο 

Βπηηξνπήο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε
56

.   

 Απν ρξφληα έπεηηα, ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο, σο πξφεδξνο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο 

Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, απέζπαζε   κεξηθά ρεηξφγξαθα (ηα ηεηξάδηα ππ' αξ. 1 έσο 5) ηνπ ζείνπ ηνπ 

θαη απνθφκκαηα απφ ηελ εθεκεξίδα “Ώθξφπνιε”, ηα νπνία θαηέζεζε ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο. 

ε επηζηνιή ηνπ επραξηζηνχζε ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Ώξρείνπ, γηαηί  δηεμήιζε ηα ρεηξφγξαθα ηνπ ζείνπ 

ηνπ θαη δηεπθξίληδε φηη ε θαηάζεζε “δελ είλαη πξνο ην παξφλ νξηζηηθή”. Τπνζρέζεθε φηη ζα δψξηδε 

νξηζηηθά ην Ώξρείν Υαηδεκηράιε αξγφηεξα, αθνχ ζα ζπγθέληξσλε θαη ζα ηαμηλνκνχζε φιν ην 

πιηθφ. Ο Ν. Παπαδάθεο ζεκείσζε ζην πεξηζψξην ηεο επηζηνιήο ηνπ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε: 

“Αχλαηαη λα ηα παξαιάβε”.  

 Αεκνζηεχνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα ζρεηηθά κε ην Ώξρείν Υαηδεκηράιε έγγξαθα πνπ επέρνπλ 

θαη ζέζε πξσηνθφιισλ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. πσο ζπλάγεηαη ην Ώξρείν Υαηδεκηράιε 

εηζήρζε ηκεκαηηθά ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο, θαη παξά ηνλ φξν ηεο δσξεάο (βιέπε παξαθάησ 

ζπλεδξία 83ε Βθνξείαο ΕΏΚ ηελ 1-3-1937), λα ηαμηλνκεζεί, λα ζπληαρζεί επξεηήξην θαη λα 

παξνπζηαζηεί πεξηιεπηηθά ζε επίπεδν εγγξάθνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε κηα δηεηία απφ ηελ παξαιαβή 

ηνπ, δελ είρε γίλεη απνιχησο ηίπνηα.  

  

      

 

 

 

 Παξάζεζε ηεθκεξίσλ 

      1 

  <Δ πξψηε θαηάζεζε ρεηξνγξάθσλ απφ ην Ώξρείν Υ'' Μ. Γηάλλαξε> 

Ώξ. πξση. ΕΏΚ:1019/27-5-1928  

 

“[...] Δ βηνγξαθία ηνπ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε εθηηζεκέλε εηο δηαθφξνπο εθεκεξίδαο. Μεηά ηεο 

                                                 
55 Θεσξψ φηη ζθφπηκα ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο δελ δεκνζηνπνίεζε ηε Αηαζήθε φζν δνχζε ε θφξε θαη ν γακπξφο ηνπ 

Υαηδεκηράιε, επεηδή ν δηαζέηεο αθηέξσλε ηελ ελαπνκείλαζα πεξηνπζία ηνπ ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα θαη ζην 

Κιεξνδφηεκα Υαηδεκηράιε θαη φρη ζηελ θφξε ή ηα εγγφληα ηνπ.  

56  Σελ απηφγξαθε δηαζήθε ηνπ Υαηδεκηράιε εληφπηζα θαηαηεζεηκέλε ζην Ώξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ θαη 

θαηέρσ αληίγξαθφ ηεο. 
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ζπιινγήο ησλ εθεκεξίδσλ ηνχησλ θαηεηέζε θαη βηβιίνλ ρεηξφγξαθνλ πεξηιακβάλνλ ην 

δεκνζηεπζέλ πνίεκα ηνπ Υαηδή Μηράιε “Δ Κξεηηθνπνχια” θαη  κέξνο ησλ πεξί ηεο επαλαζηάζεσο 

ηνπ 1866 Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ. Παξεδφζε επίζεο θαη θσηνγξαθία κεγάινπ ζρήκαηνο εληφο 

παινζθεπνχο πιαηζίνπ δηαζηάζεσλ 1,05*0,67. Δ θαηάζεζηο έγηλελ ππφ ηνπ Λνραγνχ θ. Βκκ. 

Γηάλλαξε, ν νπνίνο θαη αλέιαβελ εληνιήλ ησλ ινηπψλ ζπγγελψλ λα κεξηκλήζε πεξί επξέζεσο θαη 

θαηαζέζεσο ησλ φισλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ Υαηδή Μηράιε θαη πεξί ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

αεηκλήζηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε. [...]” 

 

      2 

 <Δ θαηάζεζε ηεο δηαζήθεο ηνπ Υ'' Μ. Γηάλλαξε δψδεθα ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ> 

Βλ Υαλίνηο, ηε 19 Ενπιίνπ 1928 

η.ζ.   Βλψπηνλ ηνπ <Γξακκαηέσο> ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ 

 Λακβάλσ ηελ ηηκήλ λα θαηαζέζσ ελψπηνλ πκψλ ηελ ζπλεκκέλελ απηφγξαθνλ δηαζήθελ ηνπ 

απνζαλφληνο θαηά ην 1916 ζείνπ κνπ Ώξρεγνχ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε ηελ νπνίαλ κνη ελερείξηζελ 

νχηνο πξν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ελ Οκαιψ θαη ηελ νπνίαλ είρνλ απσιέζεη αλεπξψλ δε ηαχηελ θαηαζέησ 

ζήκεξνλ θαη παξαθαιψ φπσο ηελ θεξχμεηε θπξίαλ εμεηάδνληεο ηνπο θάησζη κάξηπξαο πξνο 

εμαθξίβσζηλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 1. ηνλ Γεψξγ. αξξήλ δηθεγφξνλ 2. ηνλ Βκκ. Ξεξάλ, δηθεγφξνλ 3. 

ηνλ Μάξθνλ Μάληαθαλ, δηθεγφξνλ 3. ηνλ Υαξάιακπνλ Φαλδξίδελ, δηθεγφξνλ 5. ηνλ Παχινλ 

Παπιάθελ, έκπνξνλ 

   ν αηηψλ  

  Βκκ. Ε. Γηάλλαξεο 

  ινρ. ζηξαηνινγίαο  

6. Βκκ. Ννθνινχδελ, ινραγφλ  

7. Ώληψληνλ Μαιαλδξήλ  

8. ηαχξνλ Κειατδήλ 

 Β. Ε. Γηάλλαξεο 

Ώίηεζηο 

Βκκ. Ε. Γηάλλαξε 

ινραγνχ 

θαηνίθνπ Υαλίσλ 

 

*επηθπιαζζφκελνο λα πξν- 

ηείλσ θαη πιείζηνπο άι- 

ινπο γλσξίδνληαο ηελ γξαθήλ  

θαη ππνγξαθήλ, εάλ δεήζε. 
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Β.Γ 
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< Σα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υ'' Μ. Γηάλλαξε θαη ζθέςεηο ηνπ Ν. Παπαδάθε γηα ηε δεκνζίεπζή 

ηνπο> 

Ώξ. πξση. ΕΏΚ: 1328     Βλ Υαλίνηο ηε 9 Ώπξηιίνπ 1930 

 

   Πξνο ηνλ θ. Βκκ. Ε. Γηάλλαξελ 

 Σελ πθ' πκψλ θαηαηεζείζαλ εηο ην Ώξρείνλ καο ηζηνξηθήλ ζπιινγήλ ηνπ καθαξίηνπ Υαηδή 

Μηράιε Γηάλλαξε δηεμήιζνκελ κεηά πξνζνρήο, εχξνκελ δ' απηήλ απνηεινπκέλελ: 

α') Ώπφ πέληε βηβιία ηχπνπ θαηαζηίρσλ, εξηζκεκέλα (1,2,3,4,5) θαη πεξηέρνληα ηζηνξηθάο 

ζεκεηψζεηο πεξί ηεο επαλαζηάζεσο 1866-69, πεξί Λάθθσλ θι. Πξνο δε θαη νηθνγελεηαθήλ 

βηνγξαθίαλ, ζπλνπηηθάο βηνγξαθίαο δηαθφξσλ νπιαξρεγψλ, πνηήκαηα ηζηνξηθά θαη άιια δηάθνξα. 

β') Ώπφ δχν άιια φκνηα αιιά κηθξφηεξα βηβιία κε νιίγαο ζεκεηψζεηο, νηθνγελεηαθνχ θαηά ην 

πιείζηνλ δηαθέξνληνο. 

γ') Ώπφ 65 θχιια “Ώθξνπφιεσο” ησλ κελψλ επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ 1912, εηο ηα 

νπνία έρεη δεκνζηεπζή ε βηνγξαθία ηνπ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε θαη κέξνο ησλ 

Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ πεξί ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-69. (Λείπνπζη ηα θχιια 1,4 θαη 5 

Οθησβξίνπ, αιιά ηα εηο απηή δεκνζηεπζέληα κέξε δχλαληαη λα επξεζψζηλ εηο ηα ρεηξφγξαθα 

βηβιία). 

δ΄)Ώπφ εθεκεξίδαο πεξηερνχζαο λεθξνινγίαο ηνπ Υ. Μηράιε. 

ε΄) Ώπφ θσηνγξαθίαο ηνπ ηδίνπ θαη άιισλ πξνζψπσλ. 

 Σελ ζπιινγήλ ηαχηελ ηελ νπνίαλ απφ ηζηνξηθήο απφςεσο ζεσξνχκελ πνιχηηκνλ δηα ηνλ 

ιφγνλ ηεο εγλσζκέλεο εληηκφηεηνο θαη θηιαιεζείαο ηνπ ηαο ελ απηή ηαο ηζηνξηθάο ζεκεηψζεηο 

γξάςαληνο, εηαμηλνκήζακελ πξνρείξσο θαη πεξηεδέζακελ. Ώιιά θξνλνχκε φηη είλαη απαξαίηεηνλ 

θαη επείγνλ  λα γίλε κία επηκειήο εθθαζάξηζηο, άλεπ ηεο νπνίαο ε φιε ζπιινγή ζα απνβάιε ηελ 

ηζηνξηθήλ ηεο αμίαλ, ζα θαηαζηή άρξεζηνο σο έρεη πξνο δεκείαλ θαη ηεο Εζηνξίαο θαη ηεο κλήκεο 

ηνπ γξάςαληνο θαη θνπηάζαληνο.  

 Δ εθθαζάξηζηο δένλ λα απνζθνπή εηο ηελ απνρψξηζηλ ηνπ ρξεζίκνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ εθ ησλ 

δεκνζηεπζέλησλ θαη κε κεξψλ. Μεηά ηαχηα φκσο δένλ λα γίλε πξνζεθηηθή επεμεξγαζία 

ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ ηνχησλ, δηφηη εηο κελ ηα δεκνζηεπζέληα κέξε έρεη εληαρνχ δηαζαιεπζή ε 

ηζηνξηθή αθξίβεηα εθ παξαλνήζεσο ηνπ αλαιαβφληνο ηελ δεκνζίεπζηλ απηψλ, έρνπζη δε γίλε θαη 

ηηλεο πεξηθνπαί αη νπνίαη είρνλ κελ ηφηε ιφγνλ ηηλά αιιά ηψξα δελ πξέπεη λα παξαιεηθζή ηίπνηε εμ 

φζσλ ν γξάςαο έθξηλε θαιφλ λα κλεκνλεχζε. Βίο δε ηα κε δεκνζηεπζέληα κέξε ππάξρεη, σο ήην 

επφκελνλ, θαη γισζζηθή ηηο αθαηαζηαζία. Θα ζπκπιεξσζεί αθνινχζσο ε βηνγξαθία εθ ησλ κεηά 
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ζάλαηνλ λεθξνινγηψλ θαη, ηέινο, ζα εθδνζή ην φινλ ΐηβιίνλ ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ.    

 Καη δηα ηελ αιιεινγξαθίαλ, ηελ νπνίαλ έρεηε αθφκε παξ' πκίλ, ε απηή πεξίπνπ εξγαζία ζα 

πξέπεη λα γίλε. Να εθθαζαξηζζή δε θαη απηή, λα ηαθηνπνηεζή θαη λα βηβιηνδεηεζή. Πηζηεχσ δε φηη, 

θαη αλ δελ θξηζή αμία λα εθδνζή εηο ίδηνλ βηβιίνλ, είηε σο παξάξηεκα ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ, ζα 

ρξεζηκεχζε πάλησο πξνο ζπκπιήξσζηλ θαη θαη δηαθψηεζηλ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ απηψλ. 

 Ώη εξγαζίαη αχηαη ζα γίλνπζη βεβαίσο δηα ηεο επηκειείαο θαη θξνληίδνο ησλ θιεξνλφκσλ 

θαη δηα θαηαιιήινπ πξνζψπνπ, ην νπνίνλ πηζηεχσ φηη επξίζθεηαη κεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ ηνχησλ. 

Ώιι' ππάξρεη θαη μέλνλ πξφζσπνλ ιίαλ θαηάιιεινλ, ην νπνίνλ έρσ ιφγνπο λα πηζηεχσ φηη ζα 

αλαιάκβαλε ηελ εξγαζίαλ αληί ινγηθήο ηηλνο ακνηβήο. Πάλησο ε εξγαζία πξέπεη λα γίλε. 

    Ο Αηεπζπληήο ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ 

     Ν. Ε. Παπαδάθεο  

  

      4 

                                         <Βπηζηξνθή ησλ ρεηξνγξάθσλ> 

 Ώξ. Πξση. ΕΏΚ: 1334/2-5-1930 

      Βλ Υαλίνηο ηε 29 Ώπξηιίνπ 1930 

    Πξνο  

   Σν Εζηνξηθφλ Ώξρείνλ Κξήηεο 

    εληαχζα 

 Λακβάλσ ηελ ηηκήλ λα γλσξίζσ πκίλ ηελ ιήςηλ ηνπ ππ' αξ. 1328/ 9-4-30 εγγξάθνπ πκψλ 

πξφο κε θαη λα εθθξάζσ πξνο πκάο ηαο ζεξκάο κνπ επραξηζηίαο δηα ην ελδηαθέξνλ ην νπνίνλ 

εδείμαηε δηεμειζφληεο επζχο ακέζσο ην ηκήκα ηεο ζπιινγήο ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ 

αεηκλήζηνπ ζείνπ κνπ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε ην νπνίνλ πξνζεγάγνκελ πκίλ.  

 Βπήιζελ φκσο σο θαίλεηαη εθ ηνπ εγγξάθνπ ζαο παξεμήγεζηο, δηφηη ηαχηα εζεσξήζεζαλ 

παξ' πκίλ σο νξηζηηθψο θαηαηεζέληα εηο ην Εζηνξηθφλ Ώξρείνλ, ελψ ηνχην ζέιε γίλε πξνζερψο θαη 

κφλνλ αθνχ ηαθηνπνηήζσκελ ηελ φιελ ζπιινγήλ. Καη ιαβσκελ ελ πιήξεο απηψλ αληίγξαθνλ 

πξνηηζέκελνη λα πξνβψκελ εηο ηελ δεκνζίεπζηλ απηψλ. 

 Παξαθαιψ φζελ φπσο καο επηζηξέςεηε ηαχηα δηα ηνλ αλσηέξσ ιφγνλ ππνζρφκελνο 

πξνζερψο λα θαηαζέζσ ηαχηα νξηζηηθψο ελ ησ πθ' πκάο Ώξρείσ κεηά ησλ επηινίπσλ ηα νπνία 

θαηέρνκελ. 

    Μεηά ζεβαζκνχ 

    Βκκ. Ε. Γηάλλαξεο 

   ηαγκαηάξρεο ελ απνζηξαηεία   
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                      <Ασξεά ηζηνξηθψλ βηβιίσλ> 

Ώξ. πξση. ΕΏΚ 1904/19-5-1933 

 

                         Ώπφδεημηο παξαιαβή 

 Παξαιήθζεζαλ απφ ηνπ θ. Βκκ. Γηάλλαξε, ηαγκαηάξρνπ ελ απνζηξαηεία, ηα θάησζη, άηηλα 

νχηνο πξνζήλεγθε ησ Ε. Ώξρείσ Κξήηεο: 

1)Βηο ηφκνο ηεο εθεκεξίδνο Βιεπζέξα Γλψκε (1930-1933 ζεηξά) δεξκαηφδεηνο. 

2)Βηο ηφκνο ηνπ πεξηνδηθνχ Ώζπίο (1910-1911) δεξκαηφδεηνο. 

3)Βίο ηφκνο ηεο Κξεηηθήο Βπαλαζηάζεσο ηνπ Jules Ballot, δεδεκέλνο. 

4)Βηο ηφκνο ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ θαιηζνχλε, άδεηνο. 

5)Φχιια ηεο εθεκεξίδνο “Ώθξφπνιηο” (1912) έλζα δεκνζηεχνληαη ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ ΥΔ 

Μηράιε Γηάλλαξε. 

6)Έγγξαθα ησλ εηψλ 1866-1868 ηεο αιιεινγξαθίαο ΥΔ Μηράιε Γηάλλαξε δεκνζηεπζέληα εηο ηελ 

πξναλαθεξζείζαλ Βιεπζέξαλ Γλψκελ θαη ηηλα αλέθδνηα. 

7)Αεζκίδεο ηηλεο εγγξάθσλ ησλ εηψλ 1820-1830. 

     Βλ Υαλίνηο ηε 19ε ΜαΎνπ 1933 

    Ο Αηεπζπληήο ηνπ Εζηνξ. Ώξρείνπ Κξήηεο 

      Ν.Ε. Παπαδάθεο 
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<Καηάζεζε ηεο Ώιιεινγξαθίαο ηνπ Υ''Μ. Γηάλλαξε θαη φξνη ηεο δσξεάο> 

    ΏΕΣΔΕ 

         Βκκ. Ε. Γηάλλαξε 

        ηαγκ. ελ απνζηξαηεία 

  Βλ Υαλίνηο ηε 23ε Φεβξνπαξίνπ 1937 

   Πξνο ηελ αμηφηηκνλ  

 Αηνηθ. Βπηηξνπείαλ ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Κξήηεο 

   Βληαχζα 

   Κχξηε Πξφεδξε, 

 Έρσ ηελ ηηκήλ λα γλσξίζσ Τκίλ, φηη πξνηίζεκαη λα πξνζθέξσ εηο ην Εζηνξηθφλ Ώξρείνλ ηελ 

αλά ρείξαο καο ππνιεηθζείζαλ αλέθδνηνλ αιιεινγξαθίαλ ηνπ αεηκλήζηνπ ζείνπ κνπ Υαηδή Μηράιε 

Γηάλλαξε ησλ εηψλ 1870- 1916, απνηεινπκέλε εθ ηξηψλ πεξίπνπ ρηιηάδσλ εγγξάθσλ, φπσο 

θπιάζζεηαη αζθαιψο ελ απηψ θαη παξέρεηαη πξνο κειέηελ θαη έθδνζηλ, ή εθδνζή ππφ ηνπ θαζ' 

Τκάο Εδξχκαηνο, ππφ ηνπο εμήο δχν φξνπο, θαη εθφζνλ πξνεγνπκέλσο ήζεινλ νχηνη γίλεη απνδεθηνί 

παξ' Τκψλ, ήηνη: 
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α΄) φπσο έρσ πάληνηε ην δηθαίσκα ηεο δεκνζηεχζεσο ησλ εγγξάθσλ ηνχησλ θαη ηεο ιήςεσο 

αλεπηζήκσλ αληηγξάθσλ, παξερνκέλσλ κνη ησλ ζρεηηθψλ επθνιηψλ.  

ΐ') φπσο εληφο δηεηίαο απφ ηεο θαηαζέζεσο ησλ εγγξάθσλ ηνχησλ ην βξαδχηεξνλ, ζπληαρζή 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ παξά ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ώξρείνπ, ελ ε ζα κλεκνλεχεηαη ν ρξφλνο θαη 

ηφπνο πξνειεχζεσο εθάζηνπ εγγξάθνπ, ν εθδφηεο θαη ν παξαιήπηεο ηνπ θαη κηθξά ηνπ πεξίιεςηο, 

ηεο θαηαγξαθήο δ' απηήο κνη ρνξεγεζή θεθπξσκέλνλ αληίγξαθνλ. 

 Μεηά ηελ γλσζηνπνίεζηλ ηεο πξνζθνξάο ππφ ηνπο σο άλσ δχν φξνπο, ζέισ παξαδψζεη ηα 

έγγξαθα, ηα νπνία είλαη ήδε ηεζεηκέλα εηο ρξνλνινγηθήλ ζεηξάλ, επί απιή θαηακεηξήζεη απηψλ. 

   Μεηά πάζεο ηηκήο 

         Ο αηηψλ 

  Β. Ε. Γηάλλαξεο, ηαγκ. ελ απ.  
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  <Ώπνδνρή ηεο δσξεάο απφ ην Ε.Ώ.Κ.> 

Ώξρείν Βθνξεπηηθήο Βπηηξνπήο Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Κξήηεο 

   πλεδξία 83ε 

       Σελ 1ελ Μαξηίνπ 1937 

  Πξνεδξία Κ. Καιεκηθέξε, πξνέδξνπ. 

Παξφλησλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ Βκκ. Γελεξάιε, Νηθ. Παιίδνπ, Ώλδξ. Κληζάθε θαη Ώλη. 

Μαξή.  Παξίζηαηαη θαη ν εηζεγεηήο Ν. ΐ. Σσκαδάθεο, δηεπζπληήο ηνπ Ώξρείνπ. 

 Βλ αξρή ν πξφεδξνο εγλψξηζελ εηο ηελ Βπηηξνπείαλ ηαο επαλεηιεκκέλαο ελεξγείαο εηο αο 

κεηά ηνπ Αηεπζπληνχ ηνπ Εδξχκαηνο πξνέβε παξά ηε Γεληθή Αηνηθήζεη Κξήηεο δηα ηα εθθξεκή 

δεηήκαηα ηνπ Ώξρείνπ ηελ έγθξηζηλ θαηά ηελ 74ελ ζπλεδξίαλ ιεθζείζεο απνθάζεσο πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Εδξχκαηνο θαη ηελ δεκνζίεπζηλ λένπ πεξί ηνπ Ώξρείνπ λφκνπ  

ελ ψ ζα πξνβιέπεηαη θαη αχμεζηο ηεο επηρνξεγήζεσο. Λέγεη δ' φηη αη ελέξγεηαη αχηαη 

πξνζέθξνπζαλ, άγλσζηνλ δηαηί, εηο ηελ Γεληθήλ Αηνίθεζηλ θαη απέβεζαλ άθαξπνη. 

 Δ Βπηηξνπεία δηαπηζηψλεη, φηη ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζηο ηνπ Εδξχκαηνο απαηηεί ηελ 

ζπλέρηζηλ ησλ ελεξγεηψλ, έσο νπ ιεθζή κέηξνλ εμαζθαιίδνλ ηελ απξφζθνπηνλ ιεηηνπξγείαλ ηνπ 

Εδξχκαηνο. Βμνπζηνδνηεί δε ηνλ θνλ Πξφεδξνλ δηα ηαο πεξαηηέξσ ελεξγείαο ηνπ. 

 Βίηα εηζάγεηαη ε απφ 25 Φεβξνπαξίνπ 1937 αίηεζηο ηνπ θ. Βκκ. Γηάλλαξε, ηαγκ. ελ απ., δη' 

ήο νχηνο γλσξίδεη φηη πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη εηο ην Εζηνξηθφλ Ώξρείνλ ηελ αλά ρείξαο 

ππνιεηθζείζαλ αλέθδνηνλ αιιεινγξαθίαλ ηνπ αεηκλήζηνπ ζείνπ ηνπ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε ησλ 

εηψλ 1870- 1916, απνηεινπκέλελ εθ ηξηψλ ρηιηάδσλ πεξίπνπ εγγξάθσλ, φπσο θπιάζζεηαη 

αζθαιψο ελ απηψ θαη παξέρεηαη πξνο κειέηελ θαη έθδνζηλ, ή εθδνζή θαη ππφ ηνπ Εδξχκαηνο, ππφ 

ηνπο εμήο δχν φξνπο θαη εθ' φζνλ πξνεγνπκέλσο ήζεινλ νχηνη γίλε απνδεθηνί παξά ηεο 
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Βπηηξνπείαο, ήηνη α΄) φπσο έρεη ν θαηαζέηεο πάληνηε ην δηθαίσκα ηεο δεκνζηεχζεσο ησλ εγγξάθσλ 

ηνχησλ θαη ηεο ιήςεσο αλεπηζήκσλ αληηγξάθσλ, παξερνκέλσλ απηψ ησλ ζρεηηθψλ επθνιηψλ θαη 

β΄) φπσο εληφο δηεηίαο απφ ηεο θαηαζέζεσο ησλ εγγξάθσλ ηνχησλ ην βξαδχηεξνλ, ζπληαρζή 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ παξά ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Ώξρείνπ, ελ ε ζα κλεκνλεχεηαη ν ρξφλνο θαη ν 

ηφπνο πξνειεχζεσο εθάζηνπ εγγξάθνπ, ν εθδφηεο θαη παξαιήπηεο ηνπ θαη κηθξά ηηο πεξίιεςηο, ηεο 

θαηαγξαθήο απηήο ηνπ ρνξεγεζή θεθπξσκέλνλ αληίγξαθνλ. Καη φηη κεηά ηελ γλσζηνπνίεζηλ ηεο 

απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ππφ ηνπο σο άλσ δχν φξνπο ζέιεη παξαδψζεη ηα έγγξαθα, ηα νπνία είλαη 

ήδε ηεζεηκέλα εηο ρξνλνινγηθήλ ζεηξάλ, επ' απιή θαηακεηξήζεη απηψλ. 

 Βπί ηνπ πξνθεηκέλνπ ν Αηεπζπληήο εηζεγείηαη λα γίλε δεθηή ε πξνζθνξά ππφ ηνπο σο άλσ 

φξνπο, εθθξαδνκέλσλ ζπγρξφλσο ησλ επραξηζηηψλ ηεο Α. Β., αλαγηγλψζθεη δε θαη ηα ππ' αξηζ. 656 

θαη 671 έγγξαθα ηεο Α. Β. θαη ην ππ' αξηζ. 2130 (1934) ηεο Αηεπζχλζεσο ησλ Ώξρείσλ, εμ ψλ 

θαίλεηαη θαη ε ζπνπδαηφηεο ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ αξρείνπ. Βμεγεί θαηφπηλ ηα ηεο δπζθνιίαο ηεο 

ηαμηλνκήζεσο ειιείςεη πξνζσπηθνχ. 

 Μεηά ηαχηα ε Αηνηθ. Βπηηξνπή εδέρζε ηελ γελνκέλελ πξνζθνξάλ ππφ ηνπο σο άλσ δχν 

φξνπο θαη απεθάζηζελ ηελ έθθξαζηλ ησλ επραξηζηηψλ ηεο  εηο ηνλ θ. Βκκ. Ε. Γηάλλαξελ. [...] 

 

 

 Πεξηγξαθή ηεηξαδίσλ θαη θύιισλ πνπ πεξηέρνπλ ηα “Απνκλεκνλεύκαηα” ηνπ 

Χαηδεκηράιε. 

 Σελ επνρή ηεο απηνεμνξίαο ηνπ ζην Σατγάλη ηεο Ρσζίαο ν Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο άξρηζε 

λα ζπγγξάθεη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ, χζηεξα απφ πξνηξνπή ηεο ηεο Βπγελίαο θαξακαγθά, 

πινχζηαο θαη κνξθσκέλεο αξρφληηζζαο ηνπ Σατγαλίνπ. Βμηζηφξεζε ζε απηά ηα έξγα θαη ηα πάζε 

ηεο δσήο ηνπ, κηαο δσήο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηεο παηξίδνο 

ηνπ. Σα “Aπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ γξακκέλα ζε κηα ηδηφηππε θαζαξεχνπζα κε ζπληαθηηθά 

αλαθφινπζα θαη γξακκαηηθέο απνθιίζεηο, ζε κηα θαζαξεχνπζα αλάκεηθηε κε ιίγεο ιέμεηο ηνπ 

θξεηηθνχ ηδηψκαηνο θέξνπλ πνιιέο επεμεξγαζίεο απ‟ ηνλ ίδην θαη απφ ινγίνπο ζπγγελείο ηνπ. 

 Δ έξεπλά καο δηεμήρζε κέζα απφ έλα πιηθφ νγθψδεο θαη αδεκνζίεπην. Σα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε βξίζθνληαη εγθαηεζπαξκέλα ζε ελληά ηεηξάδηα 

πνπ νλνκάζηεθαλ βηβιία ή θαηάζηηρα. Σν πξψην κέιεκά καο ήηαλ λα θαηαγξάςνπκε, λα 

αληηπαξαβάιινπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε απηά ηα ηεηξάδηα. Οη δπζθνιίεο ζηελ έθδνζε ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε δελ πξνέθππηαλ ηφζν απφ κεηαγξαθή ησλ ρεηξνγξάθσλ, -

αλ θαη ν  Υαηδεκηράιεο ραξαθηήξηδε ηε γξαθή ηνπ «ηεξνγιπθηθά»
57

- φζν απφ ηελ εχξεζε ησλ 

παξαιιαγψλ, ην δηαρσξηζκφ ησλ δηαζθεπψλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ηζηνξηθήο χιεο. Ώξρηθά 

                                                 
57  ΐι. επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Γ. Ώιεμαλδξίδε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1912. (Ώξρείν Υ΄΄Μ. Γηάλλαξε) Αεκνζηέπεηαη 

παξαθάησ. 
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έπξεπε λα μεθαζαξίζνπκε ηη ήηαλ απφ ην ρέξη ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη έπεηηα απηφ λα ην 

ηνπνζεηήζνπκε ζε κηα ινγηθή ζεηξά. Βθ ησλ πζηέξσλ βέβαηα, ην εγρείξεκά καο κπνξεί λα θαλεί 

απηνλφεην, φζνη φκσο θαηά θαηξνχο επηρείξεζαλ λα δηαβάζνπλ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ράλνληαλ 

ζηνλ θπθεψλα ησλ παξαιιαγψλ θαη ησλ δηαζθεπψλ θαη εγθαηέιεηπαλ ηελ πξνζπάζεηα. Ώπφ ηελ 

αξρή δηαπηζηψζακε φηη ν Υαηδεκηράιεο εμηζηνξνχζε ηα ίδηα γεγνλφηα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

επεμεξγαζίεο, ηηο νπνίεο ζα νλνκάδνπκε ζην εμήο παξαιιαγέο
58

. Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη αγσληδφηαλ 

λα εθθξάζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα βηψκαηά ηνπ γη‟ απηφ έγξαθε θαη έζρηδε δπν θαη ηξεηο 

θνξέο
59

. Αχν παξαδείγκαηα: ηα γεγνλφηα ηνπ Κπξησκάδνπ παξαδίδνληαη ζε ηξεηο παξαιιαγέο. Σα 

γεγνλφηα απφ ην Αεθέκβξε ηνπ 1866 έσο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1869 (ηέινο επαλάζηαζεο), ζε δχν 

παξαιιαγέο.   

 Βπηζεκάλακε φηη ζηα ηεηξάδηα ηνπ Υαηδεκηράιε δελ βξίζθνληαη κφλν ηα απηφγξαθά ηνπ, 

αιιά θαη δηαζθεπέο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζε άπηαηζηε θαζαξεχνπζα, πνπ έγηλαλ ελφζσ δνχζε 

ν ζπγγξαθέαο θαη κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Ώπνζπάζκαηα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

δηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο αληςηνχο ηνπ, Ώληψλην θαη Βκκαλνπήι Γηάλλαξε, θαη απφ έλα άιιν 

άηνκν, πηζαλφηαηα ηνλ Νηθφιαν Γνπξίδε. Δ δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ζε κηα κηθξή 

ελφηεηα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” έγηλε ζην Σατγάλη ηεο Ρσζίαο ην 1873. Έλα  άιιν παξάδεηγκα 

δηαζθεπήο: Οη 236 ζειίδεο ηνπ απηνγξάθνπ ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηα γεγνλφηα απφ ην 1832 σο ην 

1864 (ηεηξάδην ππ' αξ. 9) δηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε ζε 59 ζειίδεο θαη απφ 

έλαλ άιιν δηαζθεπαζηή (πηζαλφηαηα ηνλ Νηθφιαν Γνπξίδε), ζε 22 κφιηο ζειίδεο.  

 Μφλν ζε 93 ζειίδεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” δελ ζψζεθε ην απηφγξαθν ηνπ Υαηδεκηράιε 

Γηάλλαξε, αιιά κηα δηαζθεπή ηνπ αληςηνχ ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε (βι. παξαθάησ ηεηξάδην ππ' αξ. 

4). Ώπφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ησλ δηαζθεπαζηψλ κπνξνχκε λα ρξνλνινγήζνπκε κε 

αζθάιεηα ηηο πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο θαη δηαζθεπέο. Χο δηαζθεπέο ζεσξνχκε θαη ηηο 

δεκνζηεχζεηο κέξνπο ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ζηηο εθεκεξίδεο «Ώθξφπνιηο»
60

 ην 1912, “Βζπεξηλφο 

Σαρπδξφκνο” Υαλίσλ 1916 θαη «Βιεπζέξα Γλψκε» Υαλίσλ ην 1930.  

 ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηεηξαδίσλ ηνπ Υαηδεκηράιε
61

 δελ νδεγεζήθακε απφ ζηείξν 

ζρνιαζηηθηζκφ, νχηε απφ αξραηνινγηθφ δήιν. Σε ρξεζηκφηεηα ηεο αλαιπηηθήο εμέηαζεο 

ρεηξνγξάθσλ Νενειιήλσλ ζπγγξαθέσλ σο απαξρή γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ 

                                                 
58 Ο Γ.Μ.εθάθεο πξνηείλεη ηνλ φξν αιιφκνξθα (<άιιε κνξθή) γηα ηηο παξαιιαγέο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, 

επεηδή ζεσξεί φηη ε ιέμε “παξαιιαγή” πξνυπνζέηεη έλα πξσηφηππν, κηαλ αξρηθή κνξθή. ΐι. Γ.Μ. εθάθεο, Γηα κηα 

πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, Π.Β.Κ., Δξάθιεην, 1988, ζ. 115-121. Πηζηεχσ φηη ε ζπγγξαθή ηνπ 

Υαηδεκηράιε αθνινπζεί ζηελ παξαγσγή ηεο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Ο Υαηδεκηράιεο είρε 

κπξνζηά ηνπ ηελ αξρηθή κνξθή / πξψηε επεμεξγαζία ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ θαη πάλσ ζ' απηήλ 

ζπκπιήξσλε ή αθαηξνχζε αθεγεκαηηθέο ιεπηνκέξεηεο ή δηαηχπσλε ηα λνήκαηα θάπσο δηαθνξεηηθά. 

59 ΐι. εθ ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ ΦΔ, δεζκ.2, ζ. 41: “ ηξεηο θνξέο ηα έγξαςα εηο ηε ην Σατγάληνλ θαη ην Ρνζηφβηνλ ην 

1874 θαη ηα έζρηζα-δελ κνπ άξεζαλ-δελ εδπλάκελ λα ηα ηεξγηάζσ, φηαλ έζεηα ην έλα κνπ έιεηπε ην άιινλ”. 

60  ΐι. «Ώθξφπνιηο» ησλ Ώζελψλ απφ 12-9-1912 έσο 28-10-1912.  (Ώξρείν Υ΄΄Μ. Γηάλλαξε). 

61 Βθεμήο ΥΜ ή ΥΜΓ= Υαηδή Μηράιε-ο Γηάλλαξε-ο. 
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θεηκέλσλ έδεημαλ κε εξγαζίεο ηνπο γηα ηα ζνισκηθά ρεηξφγξαθα ν Ν. ΐ. Σσκαδάθεο, ν Λίλνο 

Πνιίηεο θαη ε Βιέλε Σζαληζάλνγινπ.  Γηα ηηο εθδφζεηο θαη ηα ρεηξφγξαθα ηνπ Καβάθε δηαζέηνπκε 

ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ. Π. αββίδε θαη ηεο Renata Lavanini
62

. Δ έξεπλά καο πνιιά νθείιεη ζην 

ξεμηθέιεπζν παξάδεηγκα ησλ πξνεγνχκελσλ κειεηεηψλ. Γηα θάζε ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ 

Υαηδεκηράιε παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ γξαθήο (δηαζηάζεηο, ζειίδεο ηεηξαδίνπ, 

θαηάζηαζε ραξηηνχ θιπ), γηα ην πεξηερφκελν θαη γηα ηνλ γξαθέα ηνπ (Υαηδεκηράιεο ή 

δηαζθεπαζηήο). Δ πεξηγξαθή ησλ ηεηξαδίσλ δηαρσξίδεη ηα απηφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε θαη 

θαηαδεηθλχεη ηηο δηαζθεπέο ησλ ζπλ-δεκηνπξγψλ ηνπ, ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ησλ παξαιιαγψλ ή 

δηαζθεπψλ, ηελ εζθαικέλε ηαμηλφκεζε ηνπ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε. Ώπφ ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεηξαδίσλ ζπλάγεηαη φηη νη πξνεγνχκελνη ηαμηλφκνη δελ αθνινχζεζαλ ηε 

ινγηθή θαη ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, νχηε έιαβε ππφςε ηνπ ηα δηάθνξα ζηάδηα 

ζπγγξαθήο ησλ παξαιιαγψλ θαη ησλ δηαζθεπψλ.  

 

Πεξηγξαθή ησλ ηεηξαδίσλ ηνπ Αξρείνπ Χαηδεκηράιε Γηάλλαξε 

 

Σεηξάδην 1ν:  ηαρσκέλν, δηαζηάζεσλ 0,20 * 0,16, ρξώκαηνο καύξνπ κε πξάζηλα λεξά, θθ 

360, απηόγξαθν Αλησλίνπ Γηάλλαξε 

 Σν ηεηξάδην θέξεη ζην εμψθπιιν θνιιεκέλε κπιε εηηθέηα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη: “Υ'' 

Μηράιε Γηάλλαξε ΐηβιίνλ 1νλ / χλνςηο ηζηνξηθψλ ζεκεηψζεσλ (δηα ρεηξφο Ώ.Ν. Γηάλλαξε)”.  

 ην verso ηνπ εμσθχιινπ δηαβάδνπκε: “ΐηβιίνλ ππ' αξηζκφλ 1” θαη πάλσ αξηζηεξά ε εμήο 

ζεκείσζε, πνπ έρεη δηαγξαθεί: “Μέλεη λ' αληηγξαθνχλ κέξνο ησλ ζειίδσλ 87,88 (del)”
63

. Καη 

παξαθάησ, ζηελ ίδηα ζειίδα, ππάξρεη ε ζεκείσζε:  

 “ΐηβιίνλ ππ' αξηζκφλ έλα / 1” θαη ζηελ απέλαληη, δεμηά ζειίδα ππάξρεη ε γλσζηή εγράξαθηε 

ζθξαγίδα, πνπ εηθνλίδεη έλα ρέξη λα θξαηεί ζηαπξφ θαη θάησ γξάθεη: “Υ'' ΜΕΥΏΔΛ 

ΓΕΏΝΝΏΡΏΚΔ” θαη απφ θάησ ηε ζεκείσζε: 

  “Ώληηγξάθεζαλ φια κέρξη ηε ζειίδα 87-110/ Ώιιά θαη ηα εθείζελ κέρξη / ηέινπο ηνπ 

                                                 
62 Θεκειηψδεο ην παξάδεηγκα ηνπ Λ. Πνιίηε γηα ηα ρεηξφγξαθα ηνπ νισκνχ: Α. νισκφο, Απηόγξαθα Έξγα, Ώ' 

θσηνηππίεο, ΐ' ηππνγξαθηθή κεηαγξαθή, επηκέιεηα Λίλνπ Πνιίηε, Θεζζαινλίθε, 1964. Βίρε, βέβαηα, πξνεγεζεί ε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Ν.ΐ.Σσκαδάθε, Δθδόζεηο θαη ρεηξόγξαθα ηνπ πνηεηνύ Γηνλπζίνπ νισκνύ, εθδ. Βζηία, 

Ώζήλα 1935, αιιά ε εξγαζία ηνπ Πνιίηε αληηκεηψπηζε ζπλνιηθφηεξα θαη ζσζηφηεξα ην εθδνηηθφ ζέκα ησλ 

θαηαινίπσλ ηνπ νισκνχ. Ώμηφινγεο είλαη θαη νη εξγαζίεο γηα ην Ώξρείν Κ.Π.Καβάθε: Γηψξγνο αββίδεο, “Σν 

Ώξρείν Κ.Π.Καβάθε (κηα πξψηε ελεκεξσηηθή έθζεζε,) Νέα Δζηία, 74, 1963, ζ. 1539-1447. Γηψξγνο αββίδεο, Οη 

θαβαθηθέο εθδόζεηο (1891-1932), πεξηγξαθή θαη ζρόιην, βηβιηνγξαθηθή κειέηε, Ώζήλα 1966. Δ Βιέλε Σζαληάλνγινπ, 

κειεηψληαο ηα ρεηξφγξαθα ηνπ νισκνχ πξφηεηλε ηε ιεγφκελε “αλαιπηηθή” έθδνζή ηνπο ζηε δηαηξηβή ηεο: Μηα 

ιαλζάλνπζα πνηεηηθή ζύλζεζε ηνπ νισκνύ, ην απηόγξαθν ηεηξάδην Εαθύλζνπ αξ. 11, εθδνηηθή δνθηκή, εθδ. Βξκήο, 

Ώζήλα 1982. Βμαηξεηηθή, επίζεο, ε έθδνζε ησλ αηειψλ πνηεκάησλ ηνπ Κ.Π.Καβάθε απφ ηε Renata Lavagnini, ε 

νπνία ρξεζηκνπνίεζε ηε “δηπισκαηηθή” θαη ηε “ζπλζεηηθή” κέζνδν ζηελ έθδνζή ηεο: Κ. Π. Καβάθεο, Αηειή 

πνηήκαηα, 1818-1932, θηινινγηθή έθδνζε θαη ζρφιηα Renata Lavagini, εθδ. Ίθαξνο, Ώζήλα 1994.   

63     Βθεμήο ζηηο θξάζεηο εληφο εηζαγσγηθψλ ηεξείηαη ε νξζνγξαθία ηνπ πξσηνηχπνπ. 
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βηβιίνπ ηνχηνπ, είλαη εθηεζεηκέλα θαιιίηεξα εηο ην κεγάιν βηβιίνλ ππ' αξηζ. 2 (4:supra), πεξηέρνλ, 

ιεπηνκεξψο ηα πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο / ηνπ '66/ Β. Γ.”  

  ηελ εηηθέηα θαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζεκεηψζεηο αλαγλσξίδνπκε ην γξαθηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ πξψηνπ ηαμηλφκνπ ηνπ αξρείνπ, Βκκ. Γηάλλαξε. Σα αληίγξαθα, πνπ κλεκνλεχνληαη δελ 

βξέζεθαλ κέζα ζην αξρείν ΥΜ. Κξαηάκε φκσο ηε ζσζηή παξαηήξεζή ηνπ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε  

φηη ε πεξηιεπηηθή δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ ππνιείπεηαη ηεο απζεληηθήο αθήγεζεο ηνπ ζείνπ ηνπ. 

 Ο γξαθέαο ηνπ ηεηξαδίνπ θαη δηαζθεπαζηήο ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ ΥΜ
64

, Ώληψληνο 

Γηάλλαξεο, γξάθεη κε θαιιηγξαθηθά γξάκκαηα ζηε “ζειίδα ηίηινπ”
65

:  

 “χλνςηο /  ηζηνξηθψλ ηηλσλ ζεκεηψζεσλ / επί πάζεο κελ ελ γέλεη ηεο λήζνπ Κξήηεο ή 

κάιινλ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο / ηδίσο δε επί {πεξί: del} ηεο θψκεο Λάθθσλ” θαη αθξηβψο απφ 

θάησ ν ΥΜ ζέηεη ηα νλφκαηα ησλ ζπλδεκηνπξγψλ: “ππφ Υ. Μ. Γηαλλαξάθεο / ( Ώ. Ν. 

Γηαλλαξάθεο)”
66

.  

 πσο δειψλεηαη ζηελ επηγξαθή ηνπ εμσθχιινπ, ζηε “ζειίδα ηίηινπ”, αιιά θαη ζηελ πξψηε 

αξηζκεκέλε ζειίδα απφ ηνλ ίδην ηνλ ΥΜ, ηα  θείκελα ηνπ ηεηξαδίνπ είραλ γξαθεί απφ ηνλ Ώληψλην 

Γηάλλαξε, ηνλ κεηέπεηηα θαζεγεηή Παλ/κίνπ Ώγίνπ Ώλδξέα θσηίαο, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ΥΜ. Μεηαγελέζηεξα ν ΥΜ πξφζζεζε κε κνιχβη ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ αξηζκεκέλνπ θχιινπ ηελ 

παξαθάησ εμήγεζε:  

 “Σα θάησζελ εγξάθεζαλ απφ ηνλ Ώ. Ν. Γηάλλαξελ, καζεηήο νχηνο αθφκα θαη κεηαβάο νχηνο 

απφ Κξήηελ εηο Ρσζίαλ εηο Πνιηάβαλ πξνο ζπλάληεζηλ ηνπ ζείνπ ηνπ Υ. Μ. Γηάλλαξε”.   

 λησο, απφ ην ζπζρεηηζκφ ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ  Ώληψληνπ κε ηνλ ζείν ηνπ 

ηεθκεξηψλεηαη φηη ν Ώληψληνο επηζθέθηεθε ηνλ Υαηδεκηράιε αξρέο ηνπ 1873 ζηελ Πνιηάβα ηεο 

Ρσζίαο, θαη έηζη έρνπκε θαη ηελ αζθαιή ρξνλνινγία ζπγγξαθήο ηνπ ηεηξαδίνπ
67

. Καηά ηελ 

παξακνλή ηνπ Πνιηάβα θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζείνπ ηνπ ν Ώληψληνο δηαζθεχαζε επί ην 

ινγηφηεξνλ θαη θαιιηγξαθηθφηεξνλ κεξηθά θνκκάηηα απφ ηα ¨Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ ΥΜ. ην 

θείκελν πνπ είρε ζπληάμεη ν αληςηφο ηνπ ν ΥΜ πξφζζεζε αξγφηεξα κε κνιχβη ιίγεο επεμεγήζεηο.   

 Μφλν ζε ηξεηο ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ (ζ. 198, 200, 201) έρεη απνηππσζεί, πνιχ 

κεηαγελέζηεξα, κε κπιε θαξκπφλ, ε αλνινθιήξσηε πξνζπάζεηα ηνπ Βκκ. Γηάλλαξε λα δηαζθεπάζεη 

ηελ παξάδνζε γηα ηελ θαηαγσγή ησλ Λαθθησηψλ θαη ηελ θαηνίθεζε ηνπ ρσξηνχ. Δ παξνπζία ηεο 

                                                 
64     ΥΜ= Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο 

65 Ολνκάζακε ζπκβαηηθά ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ θάζε ηεηξαδίνπ, πνπ θαηά θαλφλα ζηα ηεηξάδηα ηνπ ΥΜ δελ έρεη 

αξηζκεζεί, σο ζειίδα ηίηινπ, θαη' αλαινγία κε ηε ζειίδα ηίηινπ ζηηο έληππεο εθδφζεηο βηβιίσλ, ε νπνία  ζηα έληππα 

ινγαξηάδεηαη ζηελ αξίζκεζε. Χο γλσζηφλ, απφ ηε ζειίδα ηίηινπ γίλεηαη ε θαηαινγνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ, γηαηί 

απηή δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα, ηνλ ηίηιν θαη ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ. 

66  Βδψ ν Ώληψληνο ρξεζηκνπνηεί αθφκε ηελ θαηάιεμε -άθεο γηα ην επίζεην ηνπ ζείνπ ηνπ. Ώξγφηεξα φηαλ πηα ζα είλαη 

θαζεγεηήο ζην Παλ/κην ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα ζα ζπζηήζεη ζην ζείν ηνπ λα ππνγξάθεη σο Γηάλλαξεο (φρη Γηαλλαξάθεο). 

67 ΐι. Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, ΕΏΚ, επηζηνιή 31/ 1. ηελ επηζηνιή κε εκεξνκελία 7-11-1872 ν Ώληψληνο 

εθθξάδεη ζθέςεηο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα κεηαβεί ζηε Ρσζία γηα λα ζπλαληήζεη ην ζείν ηνπ. 

Πξβι. θαη “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηεηξάδην 2 (βηβιίν ηξίην), ζ. 32-33. 
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γξαθήο ηνπ Βκκαλνπήι ζεσξείηαη εληειψο παξείζαθηε ζην ζψκα ηνπ ηεηξαδίνπ. Παξ' φια απηά, 

ηξεηο ζεσξνχκε φηη είλαη νη γξαθείο ζην πξψην  ηεηξάδην, δειαδή ν ΥΜ θαη ηα αλίςηα ηνπ Ώληψληνο 

θαη Βκκαλνπήι. Αχν επηζεκάλζεηο ελ θαηαθιείδη: α) Δ δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε είλαη 

γξακκέλα κε κειάλη θαη κε θαιιηγξαθηθά, γεκάηα θεξαίεο, γξάκκαηα ηα νπνία θνπξάδνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε β) δελ είλαη φιεο νη ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ γξακκέλεο, αιιά ελδηάκεζα θαη ζην ηέινο ν 

Ώληψληνο άθεζε θελέο, ηηο νπνίεο ζα ζπκπιήξσλε, φηαλ ζα νινθιήξσλε ηε δηαζθεπή.  

Παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ηεηξαδίνπ: 

 θ. 1 r – 7 r : Εζηνξηθή παξάδνζε γηα ηελ θαηνίθεζε ησλ Λάθθσλ. 

Ώξρή: “ Παξάδνζηο ππάξρεη φηη πξν ρξφλσλ επί Βλεηψλ θαηψθεζαλ εηο ηελ θψκελ ησλ Λάθθσλ 

ηξείο άλδξεο νλνκαδφκελνη Κφθθνο, Μπίκπνο θαη Θεφδσξνο [...]” 

 θ.[ 8 v - 50 v]: άγξαθα 

 θ. 51 r - 54 v : ΐηνγξαθία Ώλησλίνπ Εσάλλνπ Γηάλλαξε, αδειθνχ ΥΜ, ζε δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ 

Γηάλλαξε. Σν θείκελν είλαη αλνινθιήξσην. Ο ΥΜ ζεκείσζε κεηαγελέζηεξα κε κνιχβη σο ηίηιν: 

“Ώλησ - Εσ Γηάλλαξε βηνγξαθία”. Ώξρή: “Καηά ην έηνο 1849 εηο ησλ εγγφλσλ ηνπ 

Γηαλλαξνδαζθάινπ Ώληψληνο (Ώλαγλψζηεο) Γηάλλαξεο νλφκαηη, εμαίξεηνο θαηά πάληα λένο 

απζνξκήησο ζπλέιαβε ηελ ηδέαλ, νπδελί εγθιήκαηη ή αηηία βηαζζείο, ηνπ εηο Βιιάδα κεηαβήλαη”.    

 θ. 55 r- 91 r: Δ βηνγξαθία ηνπ ΥΜ απφ ην 1856 (γεγνλφηα Κπξηνκάδνπ) κέρξη ηηο  κπζηηθέο 

δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Ο  Ν. Παπαδάθεο, πξψελ Α/ληήο ηνπ 

Ε.Ώ.Κ., έζεζε ζηελ αξρή ηνπ θ. 55 κε θφθθηλν κνιχβη ηνλ ηίηιν: “Σα ηνπ Κπξηνκάδνπ”. κσο, 

απηφο ν ηίηινο αληαπνθξίλεηαη ζην πεξηερφκελν κφλν ησλ πξψησλ θχιισλ ηεο αθήγεζεο.  

θ. 92 v: άγξαθν 

θ. 93r - 196v: Ώπφ ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 κέρξη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1866, φηαλ 

αλαθχπηεη ην “ηεο αξρεγίαο δήηεκα”. Ο ΥΜ γξάθεη ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο κε κνιχβη: 

“Βπαλάζηαζηο δει. αξρήλ 1866-69” θαη αθξηβψο απφ θάησ ν Ν. Παπαδάθεο ζεκεηψλεη κε κνιχβη: 

“απφ ζει. 6 κέρξη 120 ηνπ 4νπ βηβιίνπ”, πξνθαλψο ελλνψληαο φηη ην θείκελν είλαη δηαζθεπή ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” απφ ην απηφγξαθν ηνπ ΥΜ ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ, ελψ ζην ηέινο ηνπ θ. 196 λ ν 

ίδηνο δηεπθξηλίδεη: “πλέρεηαλ φξα εηο βηβιίνλ 4νλ ζει. 120 θαη εμήο”. 

 θ. [197r] :άγξαθν. Βθεμήο ηα θχιια δελ έρνπλ αξηζκεζεί. 

 θ.[ 198v]:Σίηινο:“Καηαγσγή ησλ λπλ Λαθθησηψλ θαη θαηψθεζηο ησλ Λάθθσλ”. Σα γξάκκαηα είλαη 

απνηππσκέλα πάλσ ζην θχιιν κε θαξκπφλ. Γξαθή Βκκ. Γηάλλαξε. 

 θ. [200 v -201 r]:“Καηαγσγή ησλ Λαθθησηψλ, θαηψθεζηο ησλ Λάθθσλ” - “Πάζε ηνπ εθ Λάθθσλ 

Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε”. Σα γξάκκαηα απνηππσκέλα κε θαξκπφλ. ε ηξία θχιια ινηπφλ (θ. 198, 

200, 201) ε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Βκκ. Γηάλλαξε λα δηαζθεπάζεη ηελ παξάδνζε γηα ηελ 

θαηαγσγή ησλ Λαθθησηψλ.  

 θ. [202 v- 360 v]:  άγξαθα.   
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Σεηξάδην 2ν: ζηαρσκέλν, δηαζηάζεσλ 0,23 * 0,18 ρξώκαηνο καύξνπ, ζει. 203, ρσξίο ζπλερή 

αξίζκεζε. Απηόγξαθν Χαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη Ν. Ενπξίδε(;).  

 ην εμψθπιιν ε θνιιεκέλε εηηθέηα απφ ηνλ Βκκ. Γηάλλαξε αλαθέξεη: “Καηάζηηρα Υ. Μ. 

Γηάλλαξε /  ΐηβιίνλ 2νλ /  ΐηνγξαθία (πξφρεηξνο) – ηίρνη / θιπ.”. ηελ πίζσ φςε ηνπ εμσθχιινπ ν 

αληςηφο ηνπ, φηαλ ηαμηλνκνχζε ηελ χιε ησλ ηεηξαδίσλ, ζεκεηψλεη: “ΐηβιίνλ ππ' αξηζκφλ -2-” θαη 

απέλαληη ζηε δεμηά ζειίδα: “ Πεξηερφκελα / 1) Βηο 27 θχιια ην βνλ κέξνο ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Υ. 

Μ. Γηάλλαξε / 2) Βηο 11 θχιια θαηφπηλ ην ανλ  ηεο απηήο βηνγξαθίαο / 3) Πνίεκα ηνπ 

Γηαλλαξνδάζθαινπ απνζαλφληνο εμ επινγηάο / 4) Ο βίνο ηνπ Υ. Μ. Γηάλλαξε πνηεηηθψο 

εθπεθξαζκέλνο ππ' απηνχ / 5) Παξνπζίαζηο Υ. Μ. Γηάλλαξε εηο ηνλ βαζηιέα Γεψξγηνλ ην 1881 / 6) 

Παξνπζίαζηο Υ. Μ. Γηάλλαξε εηο ηνλ πξεζβεπηήλ ηεο Ρσζίαο ην 1881”.  

 Βπηζεκαίλσ κφλν φηη ν Βκκ. Γηάλλαξεο θαηαλφεζε ειιηπψο ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο ζηηο 

ζειίδεο 172-186, πνπ είλαη ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ΥΜ ζηελ Κξήηε θαη ε επαλάζηαζε ηνπ 

1878, γη' απηφ θαη ν ππ' αξηζ. 4 ηίηινο πεξηερνκέλσλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Κάησ αθξηβψο, ζηελ ίδηα ζειίδα, ππάξρεη θνιιεκέλε εηηθέηα απφ ηνλ ΥΜ κε ηίηιν: “Εζηνξηθαί 

πεξηπέηεηαη / θαη άιια δηάθνξα πεξηζηαηηθά ΥΜ Γηάλλαξε / θαηά ηαο δηαθφξνπο πεξηφδνπο ηεο 

θαηαδξνκήο ηνπ”.    

 Δ κνξθή απηή ησλ ζεκεηψζεσλ γξάθηεθε ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1878. Δ δεχηεξε επεμεξγαζία ησλ ίδησλ ζεκεηψζεσλ έγηλε κεηά ην 1894 (βι. παξαθάησ “Βθ ησλ 

Ώπνκλεκνλεπκάησλ”).  

Ώθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 2νπ ηεηξαδίνπ: 

ζ.1 : ηε “ζειίδα ηίηινπ” ηνπ ηεηξαδίνπ (ππ' αξηζ. 1) ππάξρεη ε επηγξαθή: “ Καηάζηηρνλ Μέγα / Υ. 

Μ. Γηαλλαξάθε / 1879”. Δ ρξνλνινγία απηή καο παξέρεη κηα αζθαιή έλδεημε γηα ην πφηε άξρηζε λα 

γξάθεηαη απηφ ην ηεηξάδην. Πξάγκαηη, ηα απνκλεκνλεχκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη εδψ αθνξνχλ ζηε 

δσή ηνπ ΥΜ ζηε Ρσζία κεηά ην 1869 θαη θπξίσο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878. 

 Κάησ απφ ηνλ παξαπάλσ ηίηιν βιέπνπκε ην απηφγξαθν ζηηρνπξγήκαηνο ηνπ Ε. Γ. 

ΐαιαβάλε
68

: “Σε πξνζθηιεζηάηε / Βιέλε Υ. Μ. Γηάλλαξνπ / επί ηε λενδκήησ απηψλ νηθία”
69

. Σν 

                                                 
68  Ο Εσάλλεο ΐαιαβάλεο ήηαλ ιφγηνο απφ ηελ Κεξαζνχληα ηνπ Πφληνπ. ην Ώξρείν ΥΜ εληνπίζακε ηξεηο επηζηνιέο  

απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ΥΜ κε  ηνλ Πφληην ιφγην. ηελ πξψηε, πνπ γξάθηεθε ζηηο 13-11-1874 απφ ηελ 

Κεξαζνχληα, ν ΐαιαβάλεο αλαθέξεηαη ζηα ειιεληθά γξάκκαηα ζηελ αθξηηηθή πεξηνρή ηνπ Πφληνπ θαη ην 

“Βιιεληθφ Φξνληηζηήξην”. ηε δεχηεξε ν ΥΜ ζπγραίξεη ηνλ ΐαιαβάλε γηα ην πξψην ηνπ ζχγγξακκα θαη δεηεί 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμνξία ηνπ Παξζελίνπ Πεξίδνπ ζηνλ Πφλην (Ο αξρηκαλδξίηεο Π. Πεξίδεο ήηαλ εγεηηθφ 

ζηέιερνο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, ζπλαγσληζηήο ηνπ ΥΜ). ΐι. απηφγξαθν ζρέδην επηζηνιήο ηνπ ΥΜ ζηηο 21-6-

1875. ηελ ηξίηε επηζηνιή ν ΐαιαβάλεο πιεξνθνξεί ηνλ ΥΜ ζρεηηθά κε ηνλ Πεξίδε. ΐι. επηζηνιή ζηηο 5-4-1877. 

Ο ΐαιαβάλεο είρε ζπιιέμεη δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηνπ Πφληνπ, κεξηθά απφ ηα νπνία εμέδσζε ν Ν. Πνιίηεο ζηε 

κειέηε ηνπ κε ηίηιν: “Ώθξηηηθά άζκαηα. Ο ζάλαηνο ηνπ Αηγελή”, Λανγξαθία, Ώ', Ώζήλα 1909.  

69 Δ νηθία ηνπ ΥΜ, φκνξθν δείγκα ηνπ ιατθνχ λενθιαζηθηζκνχ, επξίζθεην ζην Παιαηφ Φάιεξν ηνπ Πεηξαηά. 

Βπσιήζε ζην χιινγν Κξεηψλ Πεηξαηψο “Δ Οκφλνηα”, αιιά δπζηπρψο θαηεδαθίζηεθε θαη ζηε ζέζε ηεο αλεγέξζε 

ηξηψξνθνο νηθνδνκή, πνπ ζηεγάδεη ηνλ ελ ιφγσ ζχιινγν.  
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ζηηρνχξγεκα θέξεη ρξνλνινγία: “ Βλ Πεηξαηεί, ηε 1 Ενπιίνπ 1887”. Πξνθαλψο ε πξψηε ζειίδα ηνπ 

ηεηξαδίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  κεηαγελέζηεξα ζαλ ζειίδα ιεπθψκαηνο.     

Παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 2νπ ηεηξαδίνπ 

ζ. 2  - 51 : Πεξηέρνπλ ζε 27 θχιια ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ ΥΜ κεηά ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο 

ηνπ 1866 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878. Δ ελφηεηα ρσξίο ηίηιν. Δ αξίζκεζε ησλ 

θχιισλ έρεη γίλεη κε κνιχβη απφ ηνλ ΥΜ. Ώξρή: “Καηαδηθαζζήζεο εηο ηα 1869 ππφ ηεο παξηζηαλήο 

δηθαησζχλεο θαη πάιηλ ε ηαιέπνξνο Κξήηε λα κέλε εθνχζα άθνπζα εηο ηελ αθζέξεηνλ εμνπζίαλ 

ηνπ νπιηάλνπ (sic) [...]”   

ζ.[ 52- 92]: άγξαθεο. Βθεμήο νη ζειίδεο δελ είλαη αξηζκεκέλεο. 

ζ. [93  – 114 ] πλνπηηθή δηαζθεπή ηεο βηνγξαθίαο ηνπ ΥΜ απφ ην 1856 κέρξη ην 1869. Σν 

απηφγξαθν ηνπ δηαζθεπαζηή Νηθφιανπ Γνπξίδε(;) θέξεη ηνλ ηίηιν:“ΐηνγξαθηθαί ζεκεηψζεηο Υ. Μ. 

Γηάλλαξε / ιεθζείζαη εμ απηνβηνγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ”, ηα θχιια έρνπλ αξηζκεζεί απφ ην 1 έσο 

ην 22 , αιιά δελ έρεη αλαγξαθεί εκεξνκελία ζχληαμεο. Πηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα έλα ζρέδην 

δηαζθεπήο ηεο βηνγξαθίαο ηνπ ΥΜ, ε νπνία κεηά απφ θάπνηεο δηνξζψζεηο ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε 

δεκνζηεχηεθε ζην εκεξνιφγην ηνπ Κ. θφθνπ (Κσλζηαληηλίδε) ην 1894. Πάλσ ζηε δηαζθεπή 

ππάξρνπλ δηνξζψζεηο ηνπ ΥΜ κε κνιχβη ή θαη κειάλη. Θεσξψ, ινηπφλ, φηη ε δηαζθεπή απηή έγηλε 

κεηά ην 1890, έηνο θαηά ην νπνίν ν Ν. Γνπξίδεο αξξαβσληάζηεθε ηελ θφξε ηνπ ΥΜ, Βιέλε
70

.  

ζ. [ 115 - 131] άγξαθα 

ζ. [ 132 - 133 ]: Σν ηξαγνχδη ηνπ Γηαλλαξνδάζθαινπ ζε δεθαηξία δίζηηρα. Ο ΥΜ θαηαγξάθεη έλα 

ιατθφ κνηξνιφη γηα ην ζάλαην ηνπ παππνχ ηνπ. 

ζ. [ 134 - 167]: άγξαθα 

ζ. [168- 169]: Σίηινο: “Σξαγνχδη ηνπ ζηξαηηψηνπ ηεο Κξήηεο εηο ην βνπλφλ ηεο Κξήηεο”. 

ηηρνχξγεκα ηνπ ΥΜ ζε δχν παξαιιαγέο. Δ ζεκείσζε ζην θ. 169: “άιινλ κάιινλ κέινλ” (sic) 

ππνδειψλεη φηη ν πνηεηήο ηξαγνπδνχζε ηηο ζπλζέζεηο ηνπ βαζηδφκελνο ζε κεισδίεο ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ. Τπήξρε ηφηε γηα ηνπο ζπλζέηεο απηή ε αδηάζπαζηε ελφηεηα ιφγνπ θαη κέινπο ζην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη.  

ζ. [170 - 171]: άγξαθεο 

ζ. [172- 186]: Πνίεκα γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ΥΜ ζηελ Κξήηε ην 1877. Σίηινο: “Ώπφ 

Σατγάληνλ ελ Κξήηε – 1877 θαηά Μάτνλ”. Βίλαη ε πνηεηηθή κνξθή ησλ απνκλεκνλεπκάησλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο ζ.  46-54 ηνπ ίδηνπ ηεηξαδίνπ. 

ζ. [187 - 199 ]: άγξαθεο 

ζ. [200 - 201]: Σίηινο: “Ώζήλαη 14 Εαλνπαξίνπ 1881 /  Παξνπζίαζηο - εηο ηνλ βαζηιέαλ /  Υ Μ 

                                                 
70 Πξβι. επηζηνιέο απφ ην Λνλδίλν ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε πξνο ηνλ ζείν ηνπ, ζηηο 18/ 30 Ώπγνχζηνπ 1890 θαη 20 

Ννεκβξίνπ 1890 κε ηηο νπνίεο εθηφο ησλ άιισλ ηνλ πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ην θείκελν ηεο βηνγξαθίαο ηνπ πνπ 

ζπλέηαμε ν Νηθφιανο – δελ αλαθέξεηαη ην επίζεην- γηα λα δεκνζηεπηεί ζην εκεξνιφγην ηνπ θφθνπ. ΐι. Ώξρείν 

Ώλησλίνπ Γηάλλαξε θ. 1,  31/ 101 θαη 102 (ΕΏΚ).  
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Γηάλλαξε / Αηάινγνο”. Καηαγξαθή δηαιφγνπ κεηαμχ βαζηιέσο Γεσξγίνπ Ώ' θαη Υαηδεκηράιε 

Γηάλλαξε.  

ζ.[ 202 - 203 ]: Ώξρή: “ Ώζήλαη 22 Μαξηίνπ 1881/ Παξνπζηαζζήο εηο ηνλ Ρψζζνλ πξεζβεπηήλ [...] 

”. Καηαγξαθή ησλ απφςεσλ πνπ εμέθξαζε ζηνλ Ρψζν πξέζβε. Δ ηειεπηαία ζειίδα είλαη ε 

εζσηεξηθή φςε ηνπ νπηζζφθπιινπ (ζ. 203). 

 

Σεηξάδην 3ν: ζηαρσκέλν, δηαζηάζεσλ 0,30 * 0,20 εθ., ρξώκαηνο καύξνπ, ζειίδεο 240 

αξηζκεκέλεο. Ζ ζηάρσζε έρεη ππνζηεί θζνξά. Απηόγξαθν Χαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη 

αληίγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνύιαο” γξακκέλν από ηνλ  Αληώλην Βνιάλε (;).  

 

ην εμψθπιιν επηθνιιεκέλε εηηθέηα απφ ηνλ Βκκ. Γηάλλαξε κε ηελ επηγξαθή: 

  “ΐηβιίνλ ππ' αξηζ. 3
νλ

 / Εζηνξηθαί ρεηξφγξαθνη / ζεκεηψζεηο / Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε / 

Γελ. Ώξρεγνχ Κπδσλίαο / 1873”.  

ην νπηζζφθπιιν επηθνιιεκέλε εηηθέηα απφ ηνλ ΥΜ κε ηελ επηγξαθή:  

 “εκεηψζεηο Υ. Μ. Γηάλλαξε / πεξί ησλ αγφλσλ ηεο Κξήηεο / ελ Σατγαλίσ Ρσζίαο / 1873”. 

Άξα, έρνπκε κηα αζθαιή έλδεημε φηη ηα θείκελα ηνπ ηεηξαδίνπ άξρηζαλ λα γξάθνληαη ζην Σατγάλη 

ηεο Ρσζίαο ην 1873. 

Πεξηερφκελα ηνπ 3νπ ηεηξαδίνπ. 

ζ. 1 - 183 : Σίηινο: “Πάζε, αγψλεο θαη πεξηπέηεηαη ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο ην 1866-69 

αλακεκηγκέλα κεηά παιαηνηέξσλ” ελ Σατγαλίσ 1875, ππφ ΥΜ Γηάλλαξε”.  

 Πξφθεηηαη γηα πνιχζηηρν επηθφ πνίεκα, ην νπνίν γξάθηεθε ην 1874 θαη ζην νπνίν, φηαλ 

δεκνζηεχηεθε ην 1894, δφζεθε ν ηίηινο “Κξεηηθνπνχια”. Βίλαη αληίγξαθν απφ ην απνιεζζέλ 

απηφγξαθν ηνπ ΥΜ. Ώπφ ην απηφγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” εληνπίζηεθε ζε άιιν θάθειιν ηνπ 

Ώξρείνπ κφλν έλα κηθξφ ζπάξαγκα κηζήο ζειίδαο. ρεηηθά κε ην φλνκα ηνπ αληηγξαθέα δελ κπνξψ 

απηή ηε ζηηγκή λα εθθέξσ νξηζηηθή απάληεζε. Πάλησο, αλαζεσξψ παιαηφηεξε άπνςή κνπ φηη ν 

αληηγξαθέαο ήηαλ ν Υ. Φαλδξίδεο. Πεξηζζφηεξν ζα ηαίξηαδε αληηγξαθέαο λα είλαη ν Ώληψληνο 

Γηάλλαξεο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην Σατγάλη ην 1873. κσο, ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ρθ δε 

κνηάδεη κε ηνπ Ώλησλίνπ, φπσο ηνλ γλσξίδνπκε απφ ην 1ν βηβιίν θαη ηηο επηζηνιέο ηνπ πξνο ην ζείν 

ηνπ. Βμάιινπ, φπσο ζπκπεξαίλνπκε απφ επηζηνιή ηνπ ην 1892, ν Ώληψληνο δελ είρε δηαβάζεη ηελ 

“Κξεηηθνπνχια”, δεηά κάιηζηα απφ ην ζείν ηνπ λα ηνπ ηελ αληηγξάςεη ζε “εκίθιαζηνλ ράξηελ” γηα 

λα ηελ επηζεσξήζεη πξηλ δνζεί ζην ηππνγξαθείν
71

. Ώλ, ινηπφλ, ην αληίγξαθν δελ έγηλε ην 1873, ηφηε 

πηζαλφλ λα παξαζθεπάζηεθε αξγφηεξα, ιίγν πξηλ ην πνίεκα δνζεί ζην ηππνγξαθείν, απφ ηνλ 

γξακκαηέα ηνπ ΥΜ, Ώληψλην ΐνιάλε. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο. Σν 

                                                 
71 Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, επηζηνιή 126:14/26 Φεβξνπαξίνπ 1894. 



 

46 

 

αληίγξαθν θέξεη ιίγεο δηνξζψζεηο κε κνιχβη ή θαη κειάλη απφ ην ρέξη ηνπ ΥΜ. 

ζ. 184  - 224 : Ώπφ ηα αίηηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 κέρξη ηελ επαλαζηαηηθή ζπλέιεπζε ζηελ 

Ώγία Κπξηαθή. Ώπηφγξαθν ΥΜ. ην θ. 184 ππάξρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ 

ηφπν ηεο ζπγγξαθήο. Σίηινο ζην θ. 185: “ (1866) Σατγάληνλ Ρσζζίαο θαηά 1873 εγξάθεζαλ ηαχηα 

ππφ Υ Μ Γηάλλαξε” Ώξρή: Καηά Εαλνπάξηνλ ηνπ 1866 δχν άλδξεο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο Κξήηεο ν 

Βκκαλνπήι Εσ. Γνπξηδάθεο εθ ησλ Λάθθσλ θαη ν Εσ. Φησηάθεο εμ Ώγίαο Βηξήλεο ηνπ ειίλνπ 

ήιζνλ εηο ηελ αθξνηάηελ δπηηθήλ παξαιίαλ θαηά ηελ ζέζηλ Κνχηξελ [...]”. ην θ. 224 ν Βκκ. 

Γηάλλαξεο ζεκεηψλεη: “ε ζπλέρεηα εηο άιια βηβιία”.    

ζ. 225  – 240 : άγξαθεο          

 

Σεηξάδην 4ν: ζηαρσκέλν, ρξώκαηνο καύξνπ, κε δεξκάηηλε ξάρε, δηαζηάζεσλ 34*22 εθ. 

ειίδεο 356  αξηζκεκέλεο από ηνλ ΧΜ. Από ηε ζειίδα 170 παξαηεξνύληαη ιάζε ζηελ 

αξίζκεζε. πλνιηθά νη ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ην θείκελν ηεο δηήγεζεο είλαη 362. Απηόγξαθν 

ΧΜ θαη Αλησλίνπ Γηάλλαξε, πνπ γξάθεηαη ην 1873. Δίλαη ε δεύηεξε κνξθή / επεμεξγαζία ηνπ 

δεπηέξνπ βηβιίνπ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ. 

 ην πάλσ κέξνο ηνπ εμψθπιινπ ππάξρεη εηηθέηα γξακκέλε απφ ηνλ ΥΜ: 

  “Δ  αξρή θαη αη πεγαί ηνπ αγφλνο ηεο Κξήηεο / ηνπ 1866-69 / ζεκεηψζεο ηνπ Υ. Μ. 

Γηάλλαξε / επξηζθνκέλνπ εηο Ρσζζίαλ 1870-2 ην 1873”.  

 Ώθξηβψο απφ θάησ ν Βκκ. Γηάλλαξεο θφιιεζε αξγφηεξα άιιε κία εηηθέηα κε ηνλ εμήο 

ηίηιν:  

 “Καηάζηηρα / Υ
Δ
 Μηράιε Γηάλλαξε / ΐηβιίνλ 4

νλ
 / αη αξρηθαί αηηίαη θαη ξίδαη ηεο / 

επαλαζηάζεσο ηνπ 66”.  

 ηελ εζσηεξηθή φςε ηνπ εμψθπιινπ ππάξρεη ζηάκπα ηνπ ξψζηθνπ εξγαζηεξίνπ, πνπ 

θαηαζθεχαζε ην ηεηξάδην, ελψ  ν Βκκ. Γηάλλαξεο ππελζπκίδεη γηα δεχηεξε θνξά: “ΐηβιίνλ ππ' 

αξηζκ. ηέζζεξα / 4”.  

 ηε “ζειίδα ηίηινπ” ν ΥΜ γξάθεη:  

 “ ΐηβιίνλ δεχηεξνλ εκπεξηέρεη ηαο / δηεγήζεηο ηνπ 1866 Κξεηεθνχ αγφλνο. / Βλ ηαχθζα εηζί 

αη αξρεθαί θαη αιεζείο ξίδαη / απηνχ δηεγνχκελαη απιψο θαη αθειψο. / Ρνζηφβηνλ Νηφλνπ ή 

ΣαλαΎδνο, Ρσζζίαο 1873 / Μαξηίνπ 5 ππφ Υ. Μ. Γ.”.  

 Μηα κφλν επηζήκαλζε· Οη πξνεγνχκελνη ηαμηλφκνη δελ πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα πνην ιφγν ν 

ΥΜ νλφκαζε ην ηεηξάδην απηφ δεχηεξν, θαη φρη ηέηαξην, φπσο ήζειε ν Βκκ. Γηάλλαξεο
72

. ην ίδην 

εθηφο αξίζκεζεο θχιιν ν Βκκαλνπήι ζεκεηψλεη: “Ώληηγξάθεζαλ πξνο δεκνζίεπζηλ κέρξη ηελ ζει. 

33. / Μέλεη λα αληηγξαθνχλ ηα ππφινηπα, κέρξη ηέινπο / (πεξηέρνληα ιεπηνκεξψο θαη απ' αξρήο ηα 

                                                 
72  Παξαθάησ ζα ηαμηλνκήζνπκε ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” βάζεη απηήο ηεο ζεκείσζεο ηνπ Υαηδεκηράιε. Αεχηεξν 

ινηπφλ ήηαλ ην βηβιίν πνπ πεξηείρε ηα απνκλεκνλεχκαηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866.  



 

47 

 

πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ / 1866 -9 / Β. Γ.)”. Πην πξνζεθηηθφο  ν Νηθφιανο 

Παπαδάθεο παξαηεξεί θαη γξάθεη κε κνιχβη: “Βδεκνζηεχζεζαλ κέρξη ηεο ζει. 123 / Έρνπζη 

θαζαξνγξαθεζή κέρξη ηεο / ζει. 126. Βθείζελ κέρξη ηέινπο / ρξήδνπζη θαζαξνγξαθήζεσο θαη 

πνιιήο / επεμεξγαζίαο, δελ ηειεηψλνπλ εηο ην βηβιίνλ ηνχην. / Ν. Ε. Π”. “Βρνπλ θαζαξνγξαθεζή” 

ελλνεί φηη ζ' απηέο ηηο ζειίδεο έρνπλ δηαζθεπζηεί απφ ηνλ Ώληψλην Γηάλλαξε ζε ζηξσηή 

θαζαξεχνπζα. ηελ πίζσ φςε ηνπ ίδηνπ θχιινπ ν ΥΜ ππνκηκλήζθεη:  

 “Χο βιέπε ν αλαγλψζηεο ηαπέλαληη ζεκεη/νπκέλα ε θαζαπηφ αξρή ηνπ κεγάινπ ηξηεηνχο / 

αγφλνο ηεο Κξήηεο ηνπ 1866-69. / άξρεηαη νχηνο / απφ ηελ Γξακπνχζα, νη δχν πνηκελνθηηκαηίαη, / ν 

εμ Ώγίαο Δξήλεο ειίλνπ Εσ. Φηψηεο θαη ν εθ Λάθθσλ / Βκκ. Εσ. Γνπξίδεο έζεζαλ ηα πξψηα 

ζεκέιηα. / Βηο απηνχο νθίιεηαη ε γεληθήλ απηε ηεο λήζνπ ηα/ξαρή, ήην φκσο πξνπνινχ 

πξνεηηκαζκέλε θαη εγγηκνλνχζα / θαη επεξίκελε επθαηξίαλ λα εθξαγή”.  

 Ώθνινχζσο ν Ν. Παπαδάθεο ζεκεηψλεη κε κνιχβη: “Σα δχν πξψηα θχιια ζα έρνπζη 

δεκνζηεπζή εηο ηελ “Ώθξφπνιηλ” αιιά δελ επξίζθνληαη ηα θχιια ηεο εθεκεξίδνο”. Δ παξαηήξεζε 

απηή αθνξά ζηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα “Ώθξφπνιηο” απφ ηε ζ. 1 έσο ζ. 123 ηνπ 4νπ 

ηεηξαδίνπ.  O N. Παπαδάθεο είρε αληηπαξαβάιεη ην απηφγξαθν ηνπ ΥΜ κε απνθφκκαηα απφ ηε 

δεκνζίεπζε κηθξνχ κέξνπο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζηελ “Ώθξφπνιε” ηνπ ΐιάζε Γαβξηειίδε. 

εκείσζε κάιηζηα κε κνιχβη σο ζ. 123 ηηο ελφηεηεο ηνπ ρ/θ, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ελ ιφγσ 

εθεκεξίδα
73

. Αελ είρε φκσο ζηε δηάζεζή ηνπ ηελ αξρή ηεο ζεηξάο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο 

“Ώθξνπφιεσο”, γη' απηφ αλαθέξεη φηη δελ επξίζθνληαη ηα θχιια
74

.     

 ηε ζ. 1 αξρίδεη ε δηήγεζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66 σο εμήο:  

 “Καηά ηνλ Εαλλνπάξ. 1866 Λαθθηψηεο ηηο ηνπ ηκήκαηνο Υαλίσλ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο 

Βκκ. Εσ. Γνπξεδάθεο (ή Γνπξεδνκάλνιαο) θαη Εσ. Φησηάθεο ηεο Ώγίαο Βηξήλεο ειίλνπ ηνπ απηνχ 

δπηηθνχ ηκήκαηνο επξηζθφκελνη εηο ηελ αθξνηάηη δπηηθήλ παξαζαιαζία ην Ώθξνηήξηνλ Κνχηξη 

Μεζνγίσλ επηηπξφληεο  εθείζελ ηα εαπηψλ πνίκληα, νίηηλεο εκέξαλ ηηλά ιακβάλνπζηλ άξλαο, 

γηαγνχξζηα θαη γάιαθηα θαη  κεδήζξαο κεηαθνκεζζέληεο επί πινηαξίσ ελ ησ απέλαληη ηνπξθηθψ 

θξνπξίσ Γξακβνχζα πξνο πψιεζηλ ηεο εθείζελ θξνπξάο [...]”. 

  Αχν είλαη νη γξαθείο ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ: α) Ώπφ ηε ζ. 1 έσο ηε 19  έρνπκε ην απηφγξαθν 

ηνπ ΥΜ, ην νπνίν πάλσ ηνπ θέξεη δηνξζψζεηο κε θφθθηλν κειάλη απφ ην ρέξη πηζαλψο ηνπ Ώλησλίνπ 

Γηάλλαξε. β) Ώπφ ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο ζειίδαο 19  κέρξη ηε ζειίδα 126 έρνπκε ην 

απηφγξαθν ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε  κε ιίγεο ζπκπιεξψζεηο απφ ην ρέξη ηνπ ΥΜ. γ) Ώπφ ηε ζειίδα 

                                                 
73 πσο ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ ε δεκνζίεπζε ηεο “Ώθξφπνιηο” δελ έγηλε κε πηζηή κεηαγξαθή ηνπ ρθ, αιιά 

απνηειεί δηαζθεπή ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ.  

74 Σα απνθφκκαηα ηεο εθεκεξίδαο είρε δσξίζεη ζην ΕΏΚ ν Βκκ. Γηάλλαξεο. Ώπφ ηε ζεηξά ιείπεη ε εηζαγσγή ηνπ 

Γαβξηειίδε, ν πξφινγνο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ 

απηνγξάθνπ. Αηεπθξηλίδσ θαη απφ ηε ζέζε απηή φηη ηα δεκνζηεχκαηα ηεο “Ώθξφπνιηο” δελ είλαη πηζηή κεηαγξαθή, 

αιιά δηαζθεπή.   
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127 κέρξη ηε ζειίδα 356 [ή 362]  (ηέινο ηνπ ηεηξαδίνπ) έρνπκε πάιη ην απηφγξαθν ηνπ ΥΜ. Οη ζ. 1 

έσο 33, ζπγθεθξηκέλα ψο ηε θξάζε: “ηεο πλειεχζεσο ηεο επαξρίαο” ηεο ζ. 33 ηνπ 4
νπ

 ηεηξαδίνπ 

έρνπλ ζσζεί θαη ζε κηα άιιε παξαιιαγή απφ ην ρέξη ηνπ ΥΜ ζηηο ζ. 184 κέρξη 224  ηνπ 3
νπ

 

ηεηξαδίνπ.  πλεπψο κφλν γηα ηηο ζειίδεο 33-126 ηνπ 4
νπ

 ηεηξαδίνπ δε ζψζεθε απηφγξαθν ηνπ ΥΜ.  

 Θεσξψ φηη ε δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ ζηηο ζειίδεο 33 -126 δελ έγηλε απεπζείαο απφ ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ ζείνπ ηνπ, αιιά απφ θάπνην απηφγξαθν ηνπ ΥΜ, πνπ δε ζψζεθε.  Δ δηαζθεπή 

απηή είλαη ζε πνιιέο ζειίδεο δπζαλάγλσζηε ιφγσ ησλ δηαγξαθψλ αιιά θαη ησλ ζπκπιεξψζεσλ 

πάλσ ζηηο ήδε γξακκέλεο γξακκέο ηνπ ηεηξαδίνπ. ηαλ ν δηαζθεπαζηήο δελ ήηαλ ζίγνπξνο γηα 

θάπνηα ιεπηνκέξεηα ηεο δηήγεζεο ζεκεηψλεη κέζα ζε παξέλζεζε έλα εξσηεκαηηθφ ή ηελ έλδεημε, 

γξακκέλε κε κηθξφηεξα γξάκκαηα: “εμεηαζηέα ε παξάγξαθνο αχηε”. ε αξθεηέο ζειίδεο ηεο 

δηαζθεπήο βξίζθνπκε ζπκπιεξψζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε κε κνιχβη ή κειάλη. Οη ζπκπιεξψζεηο απηέο 

δειψζεθαλ ζηελ παξνχζα έθδνζε κε δηαθνξεηηθά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία (times new romans). 

   Σν ρεηξφγξαθν ηειεηψλεη  ζηε ζ. [356] 362 κε ηε θξάζε: “[...]αθνχ   νη ππνηεζέκελνη 

έλνρνη Μα. λα δψζσζη  ηνλ λελνκεζκέλνλ φξθνλ πεξί ηεο αζνφηεηφο ησλ θαη νχησο 

απνρσξήζζεζαλ νη ηνπ Κνπάζνπ”.  Πξφθεηηαη γηα ην επεηζφδην ηεο θινπήο ησλ πξνβάησλ ηνπ ΥΜ 

απφ ηνλ θαθηαλφ Κνπάζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1868. Σν ρεηξφγξαθν ζηακαηά απφηνκα, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηήγεζε ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο επαλάζηαζεο. Δ ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο 

κέρξη ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο δνζκέλε ζε κηα δεχηεξε κνξθή βξίζθεηαη ζην πξψην κέξνο ηνπ 

8νπ ηεηξαδίνπ (ζ. 1-140). 

 Σν 4ν ηεηξάδην απνηειεί ηε δεχηεξε επεμεξγαζία ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” γηα ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866.  Δ πξψηε κνξθή ησλ ίδησλ γεγνλφησλ ππάξρεη ζην 8ν ηεηξάδην.  

       

 Σεηξάδην 5ν: ζηαρσκέλν, δηαζηάζεσλ 0,22*80,34, ρξώκαηνο πξάζηλνπ, θθ. 143,  ήηνη  ζειίδεο 

286. Από ην θ. 160 ε αξίζκεζε ησλ θύιισλ αιιάδεη από 1 έσο 76 (ηέινο ηεηξαδίνπ). Ζ 

ζηάρσζε έρεη ππνζηεί θζνξά. Απηόγξαθα ΧΜ, Δκκαλνπήι Γηάλλαξε θαη Αλησλίνπ Βνιάλε(;). 

   ην εμψθπιιν ππάξρεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα απφ ηνλ Βκκ. Γηάλλαξε κε ηνλ εμήο ηίηιν: 

  “Καηάζηηρα Υ
Δ 

Μηρ. Γηάλλαξε / ΐηβιίνλ 5
νλ

 / εκεηψζεηο Αηάθνξνη (1904)”.  

 Σα θείκελα ηνπ ηεηξαδίνπ γξάθηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ρξνλνινγηθέο ελδείμεηο απφ ην 1904 

έσο ην 1907. Καη νη δπν φςεηο ηνπ θάζε θχιινπ αξηζκνχληαη απφ ηνλ ΥΜ κε ηνλ ίδην αξηζκφ. ηελ 

πίζσ φςε ηνπ εμσθχιινπ ν Βκκ. Γηάλλαξεο ζεκεηψλεη ηα πεξηερφκελα ηνπ ηεηξαδίνπ θαη πνηα 

θνκκάηηα είρε αξρίζεη λα θαζαξνγξάθεη. κσο ζην Ώξρείν ηνπ ΥΜ δε βξέζεθαλ απηά ηα 

αληίγξαθα. ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ν ΥΜ γξάθεη κε κνιχβη: 

  “Ώπφ ηελ ζειίδα 106 άξρεηαη δηεγίηαη ν Υ. Μ. Γ. ηνπ 1858 – ηελ κεηάβαζηλ εθαηψλ αλδξ εθ 

ησλ πέληε Α. επαξρηψλ απεζηαικέλσλ απφ ηελ πξνζσξηλήλ λεσζχζηαηελ επηηξνπήλ λα 

επαλαζηαηήζνπλ θαη ηάιια δχν ηκήκαηα Ρεζχκ θαη Δξαθι θαη λα ζπκεζέμνπλ, Σαληέγξαςελ ν 
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Βκκ. Εσ. Γηάλλαξεο – ηα Μπνπηδνπλάξηα”.  

Ώλαιπηηθφηεξα, ηα πεξηερφκελα ηνπ ηεηξαδίνπ: 

θ. 1r- 8r: Σίηινο: πκπιεξσκαηηθαί ζεκεηψζεηο ηνπ 1866-9 ππφ Υ. Μ. Γηάλλαξε / Μάιεκε 19 

Φεβξ 1904”. ηελ ελφηεηα απηή ζπλαληνχκε θαη ηνπο εμήο ππφηηηινπο: α) θ.5: “ πξνκήζεηα ηξνθήο 

ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο 1866” β) θ.6r: “Δ αξρή, ε δξάζηο, ε επηκνλή ηεο ηξηεηνχο 

επαλαζηάζεσο ηεο Κξήηεο 1866”. γ) θ.7r: “Ο αξηζκφο ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ ελ Κξήηε 

1866-9”. Οη ζεκεηψζεηο απηέο αλ θαη γξάθηεθαλ κεηαγελέζηεξα, φηαλ ν ΥΜ ήηαλ ζε κεγάιε ειηθία 

θαη θαηνηθνχζε ζην Μάιεκε, πξέπεη λα ηεζνχλ σο αξρή ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηεο επαλάζηαζεο 

ηνπ ην 1866-69. Βδψ ππάξρεη θαη έλα απφ ηα πξνινγηθά ζεκεηψκαηα ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην έξγν 

ηνπ (γηα ηελ θαηάηαμε ηεο χιεο ησλ ηεηξαδίσλ βι. παξαθάησ) 

θ. 9r-28r: Σίηινο:“Γάκνο Κξεηηθφο εηο Λάθθνπο Κπδσλίαο 1864 [1865:del]”. Πνιχζηηρν πνίεκα 

γηα ην γάκν ηνπ πνηεηή. 

θ. 28v: Κξίζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηα βηβιία Εζηνξίαο ηνπ 

Παλαγηψηε Κξηάξε θαη ηνπ Γξεγνξίνπ Παπαδνπεηξάθε. Ώξρή: “Πνινί δηαθηινληθνχλ ηελ 

πξσηνβνπιίαλ, ηελ αξρήλ θαη ηα αίηηα ηεο ηξηεηνχο επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-9 ηεο Κξήηεο θαη 

δηαζηξέθνπλ ηελ πξαγκαηηθήλ αιήζεηαλ[...]”. ην ηέινο έλδεημε γηα ην ρξφλν ζπγγξαθήο: “Μάιεκε 

Κπδσλίαο 1907 / Μαξηίνπ 1”.   

θ. 29r-44r: Σίηινο: “ ΐηβιίνλ δεχηεξνλ εκπεξηέρνλ ηαο δηεγήζεηο ηνπ Κξεηηθνχ αγψλνο ηνπ 1866./ 

Βληαχζα εηζίλ αη αξρηθαί θαη αιεζείο ξίδαη απηνχ δηεγνχκελαη απιψο θαη αθειψο. / Ρνζηφβηνλ 

Νηφλνπ ή Σαλαίδνο Ρσζζίαο 1873/ Μαξηίνπ 5 ππφ Υαη. Μ. Γηάλλαξεο”. Ώξρή: “Καηά Εαλνπάξηνλ 

1866 δπν άλδξεο εθ ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο [...]”. ηελ αξρή ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο (θ.28v) ν 

ΥΜ δηεπθξηλίδεη: “ Σαπέλαληη αλαθεξφκελα αξρηθά γεγνλφηα εχξνλ ηελ πξν πνινχ αλσκαιίαλ θαη 

εηέζε ην θίλεκα επί ησλ βάζεσλ απηήο”.  Σα θχιια απηά πεξηέρνπλ κία δηαζθεπή ζε ζηξσηή 

θαζαξεχνπζα ησλ πξψησλ γεγνλφησλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. ην ηέινο ηνπ θ. 44r ππάξρεη 

εθηελήο ζπκπιήξσζε απφ ην ρέξη ηνπ ΥΜ. Δ δηαζθεπή απηή ζα έγηλε κεηά ην 1904 θαη ζα πξέπεη 

λα παξαβιεζεί κε ηα θ. 185r-218v ηνπ 3νπ ηεηξαδίνπ, φπνπ ζψδεηαη ην απηφγξαθν ηνπ ΥΜ. Ο 

γξαθηθφο ραξαθηήξαο ζην ηκήκα απηφ ηνπ ηεηξαδίνπ καο νδεγεί λα ζεσξήζνπκε σο πηζαλφ 

δηαζθεπαζηή ηνλ Ώληψλην ΐνιάλε.   Σα ίδηα γεγνλφηα ππάξρνπλ θαηαγξακκέλα ζηηο ζειίδεο 1έσο 

28 ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ.  

θ.45r-59r: άγξαθα. 

θ. 60 r: Ώξρή: “Μάιεκε Κπδσλίαο ελ Κξήηε / 28 ΜαΎνπ 1907. / Αελ ζα θαηαθξηζψ, πηζηεχσ, απφ 

ησλ λνεκφλσλ ηνπιάρεηζηνλ ησλ ζπκπαηξησηψλ κνπ αλ επηρεηξίζσ, λα πεξηγξάςσ ηαο αξαηηάο θαη 

ηα ειαηφκαηα ησλ ζπγρξφλσλ ζπλαγνληζηψλ[...]”. ε έλα θχιιν ε αλνινθιήξσηε πξνζπάζεηα ηνπ 

ΥΜ λα πεξηγξάςεη ηνπο εμέρνληεο ζπλαγσληζηέο ηνπ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ '66. Πηζαλφλ λα 

ζρεδίαδε λα νινθιεξψζεη ηελ πεξηγξαθή  ζηηο άγξαθεο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ. 
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θ.60v-70r: άγξαθα. 

θ.70v: Ώπηφγξαθν αληίγξαθν επηζηνιήο ηνπ ΥΜ πξνο ηελ Βπγελία θαξακαγθά. Ώξρή: “Σατγάληνλ 

Ρσζζίαο 1874 Ώπγνχζηνπ 13. / Βπγελεζηάηε κνη Κπξία Π. θαξακαγθά / εηο ΐηέλελ”. 

θ. 71r-73v: Ώπηφγξαθν αληίγξαθν ζεκεηψζεσλ γηα ηελ Εζηνξία ησλ Λάθθσλ. Σν αξρηθφ θείκελν, 

ζχκθσλα κε ηε ζεκείσζε, γξάθηεθε ζηα 1871, αιιά δελ βξέζεθε ζηα θαηάινηπα ηνπ ζπγγξαθέα. 

Ώξρή: “Σατγάληνλ εκ. 1871 / ππφ Υ. Μ. Γηάλλαξε. / Βλ ηε κεγαινλήζσ ηνπ Ώηγαίνπ ε Κξήηε. 

Σξεηο ψξαο πξνο λφηνλ ηεο Ώξραίαο Κπδσλίαο (λχλ Υαλία), εηο ηνπο πξφπνδαο ηνπ νξνπεδίνπ 

Οκαιφο, θείηαη ε θσκφπνιηο ησλ Λάθθσλ[...]”. ην πάλσ πεξηζψξην ηνπ θ. 71r ν ΥΜ ζεκεηψλεη 

έλα ρσξίν απφ ηηο Βπηζηνιέο ηνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ, σο εμήο: “Βη θαπθάζζαη δεη ηα ηεο αζζελείαο 

κνπ, θαπρήζνκαη. / Παχινο πξνο θνξπλζήο β'”. 

θ. 74r- 84 r: Παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ηνπ ΥΜ θαη ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ. Ώπηφγξαθν ηνπ ΥΜ.
 

Σίηινο: “Ώπηνβηνγξαθία Υ. Μ. Γηάλλαξε Μάιεκε Κπδσλίαο 1904”. ην πάλσ πεξηζψξην ζεκείσζε 

απφ ηνλ ίδην ηνλ ΥΜ: “Ώπφ δσ άξρεηαη ε βηνγξαθία ηνπ Υ. Μ. Γ.”. Ώξρή: “Βλαληίνλ ηνπ 

ραξαθηήξνο, ησλ αξρψλ κνπ απνθάζηζα λ' απηνινγήζσ* θηλνχκελνο απφ ηελ ηδέαλ φηη νη 

κεηαγελέζηεξνη, φζνη έρνπλ ηελ πεξηέξγηαλ λα εξεπλνχλ θαη λ' αλαμέλνπλ* ηα γεγνλφηα ησλ 

πξνγελεζηέξσλ[...]”. ηα θθ. 76v-84r παξάζεζε ησλ ρσξηψλ ηεο Κπδσλίαο θαη ησλ αγσληζηψλ, πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ επαλάζηαζε. ην θ. 76v ν ππφηηηινο: “Αηάθξηζηο ησλ δηαθφξσλ Οξεηλψλ- 

Ρηδηηψλ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο πνιεκηζηψλ αλδξψλ θαηά ηνλ ηξηεηή αγψλα ηεο Κξήηεο 1866-69”. 

θ. 85r-87v: Σίηινο: “θέςηο θαη απφθαζηο Υ. Μ. Γηάλλαξελ θαηά ηελ απνθαηάζηαζηλ ηνπ 1898”. 

θ. 88r-105r: άγξαθα. 

[θ.106 r- 135r] : Βδψ ε αξίζκεζε αιιάδεη απφ θθ. 1 έσο 59. ' απηέο ηηο ζειίδεο ν Βκκ. Γηάλλαξε 

δηαζθεχαζε ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ ΥΜ ζε βηνγξαθία. Πξφθεηηαη γηα ηα γεγνλφηα απφ ηε γέλλεζε 

ηνπ κέρξη ην γάκν ηνπ, ην 1864, ηα νπνία ππάξρνπλ ζην 9ν ηεηξάδην. Ο δηαζθεπαζηήο ζεκεηψλεη 

ζην ηέινο ηεο δηαζθεπήο ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηφο ηνπ: “Β. Ε. Γ.”. ην πξψην κηζφ ηεο ζειίδαο 1 (θ. 

106 r ) αλνινθιήξσηε δηαζθεπή ηεο παξάδνζεο γηα ηελ θαηνίθεζε ησλ Λάθθσλ. Δ βηνγξαθία ηνπ 

ΥΜ έρεη ηνλ ηίηιν:  

 “Πάζε Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε”. Ώξρή : “Φίιε κνπ, / ΐαξπλζείο ηαο πξνηάζεηο πκψλ θαη 

πνιιψλ άιισλ δεηνχλησλ λα κάζσζηλ πεξί ηεο δσήο κνπ [...]” 

[θ. 135 v] ή ζ. 60: Πξνινγηθφ ζεκείσκα γηα ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”. Ώξρή: “Μάιεκε 23 

Εαλνπαξίνπ 1907 Υ. Μ. Γηάλλαξεο / Λππνχκαη απφ ςπρήο φηη δελ δχλνκαη θαη φηη επξέζελ 

αδίδαθηνο γξακκάησλ θαη παληάπαζηλ αθαιηέξγεηνο [...]”.   

 [θ. 136 r- 140r] ή  ζ. 61-69: άγξαθεο. 

[θ. 140v] ή ζ. 70: Δ ζέιεζε ηνπ ΥΜ γηα ηελ ηαθή ηνπ. Σίηινο: “Δ ζέιεζηο θαη ε δηαηαγήλ ηνπ Υ. 

Μ. Γηάλλαξε / Μάιεκε 10 Φεβξνπαξίνπ 1904”. 

[θ. 141r-142r] ή ζ. 71-73: εκεηψζεηο ηνπ ΥΜ γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ χπαην αξκνζηή Κξήηεο,  
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πξίγθηπα Γεψξγην. Σίηινο: “Ώη ζρέζεηο θαη απνιαβαί Υ. Μ. Γηάλλαξε πξνο θαη απφ Πξίγθηπα 

Γεψξγηνλ, Ώξκνζηήλ Κξήηεο απφ ηελ άθεμίλ ηνπ κέρξη ηεο απνρσξήζεσο απηνχ εθ ηεο λήζνπ”. 

ην ηέινο έλδεημε ρξνλνινγηθή: “Μάιεκε Κπδσλίαο 20 Ώπγνχζηνπ 1906 Υ. Μ. Γηάλλαξε”.  

[θ. 142 v] ή ζ.74 : Δ ηειεπηαία ζέιεζε ηνπ ΥΜ ζρεηηθά κε ηνπο δχν ππεξέηεο ηνπ. Σίηινο: 

“Σειεπηαία δηάζεζηο θαη απφθαζηο ηνπ Υ. Μ. Γηάλλαξε / Μάιεκε 8 Αεθεκβξίνπ 1906”.  

[θ. 143 r-v] ή ζ. 75-76 : Κξίζε γηα ηελ Εζηνξία ηεο Κξήηεο ηνπ Παλαγηψηε Κξηάξε. Σίηινο: “Σν 

δίθαηνλ ελ ηε ζέζη ηνπ”.   

 

Σεηξάδην 6ν: ζηαρσκέλν, ρξώκαηνο θαθέ κε άζπξα λεξά, δηαζηάζεσλ 0,23*0,17, θθ.40/ 

ζειίδεο80. Ζ ζηάρσζε έρεη ππνζηεί θζνξά θαη ηα θύιια έρνπλ ελσζεί κε ιεπηό θόθθηλν λήκα. 

Ζ αξίζκεζε ησλ θύιισλ είλαη δηπιή. Απηόγξαθν ΧΜ. 

 Ο Βκκ. Γηάλλαξεο γξάθεη ζηελ εηηθέηα ηνπ εμσθχιινπ:“Καηάζηηρα / Υ
Δ
 Μ. Γηάλλαξε / 

βηβιίνλ 6νλ/ Παξαδφζεηο ησλ Λάθθσλ (1874)”.  

 ην νπηζζφθπιιν ππάξρεη εηηθέηα γξακκέλε απφ ηνλ ΥΜ πνπ αλαθέξεη:  

 “Παξαδφζεηο εθ ησλ γεξφλησλ πεξί ησλ θαηνίθσλ εθ ησλ παιαηψλ γεγνλφησλ ησλ Λάθθσλ 

ππφ Υ. Μ. Γηάλλαξε ελ Ρσζία 1874”.  ηε “ζειίδα ηίηινπ” δηαβάδνπκε ηελ επηγξαθή: “Καηάζηηρνλ/ 

Υ
Δ
 Μ. Γηαλλαξάθε/ έηνο 1879”.  

θ. 1r-20r ή ζ. 1-40 ηεο ζπλερνχο αξίζκεζεο: Δ παξάδνζε γηα ηελ θαηνίθεζε ησλ Λάθθσλ. ην θ. 1 

ν ΥΜ ζεκεηψλεη ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο:  

 “Παξαδφζεηο αλέθδνηνη ησλ εληηκσηέξσλ θαη ζεβαζηνηέξσλ γεξψλησλ θαηνίθσλ ησλ 

Λάθθσλ ζεκεηνχκελαη σο απηφπηνπ θαη απηεθφνπ εθ ησλ ηδίσλ εθείλσλ ππφ Υ. Μ. Γηαλλαξάθε” 

θαη πάλσ αξηζηεξά ηελ έλδεημε ηνπ ρξφλνπ ζπγγξαθήο: “Ώζήλαη 3 8θηνκ 1877”.  

 Ώπφ απηή ζπλάγεηαη φηη νη ζεκεηψζεηο γηα ηηο παξαδφζεηο ησλ Λάθθσλ γξάθηεθαλ ζηελ 

Ώζήλα ην 1877, βάζεη ζεκεηψζεσλ, πνπ είρε θαηαξηήζεη ν ΥΜ ζηε Ρσζία απφ ην 1874. Ώξρή: “Οη 

πξφγνλνη νπιαξρεγνί θαη πξνεζηνί ησλ Δξστθψλ ιάθθσλ θαζψο Νηθνινχδεο, Γηαλλαξνγηάλλεο, 

Μπνιαλαληψλεο[...]”.  ην θ. 10v ν ΥΜ ζεκείσζε, κεηαγελέζηεξα, κε άιιν κειάλη, ηα εμήο:  

 “Βλ αθξηβή ιεπηνινγία παξαιείπνληαη πνιά ησλ γεγνλφλησλ. Σαχηα ζεκεηψ θαη βεβαηψ φηη 

ήθνπζα απφ ηνπο αλσηέξσ γεξφληνπο ησλ Λάθθσλ θαη ππνζεκεηνχκαη Υ. Μ. Γηάλλαξεο. Σατγάληνλ 

Ρσζζίαο 1877. θαηά Ενχληνλ”. Δ δεχηεξε απηή ρξνλνινγηθή έλδεημε ζπγγξαθήο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξνθαλψο φηαλ έγξαθε ν ΥΜ ηε ρξνλνινγία, δελ ζπκφηαλ  

φηη ήδε απφ ην Μάην ηνπ 1877 είρε αλαρσξήζεη απφ ηε Ρσζία.      

θ. 11r-14v: άγξαθα. 

θ. 15r-17v: Παξνπζίαζε ησλ επηθαλέζηεξσλ Λαθθησηψλ. Βπηγξαθή ζηε ζην θ. 15v: “θηαγξαθία 

ησλ επί ησλ εκεξψλ κνπ επηδφλησλ ιαθθησηψλ πξνπρφλησλ πξνεζηψλ”. 

ζ. 73: Ώηειέο αληίγξαθν απαληεηηθήο επηζηνιήο ηνπ ΥΜ πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Κπδσλίαο 
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ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878. Ώξρή: “Ώζήλαη 12 Ννεκ 1877 / Πεξηπφζεηνη 

θίινη θαη έληηκνη αληηπξφζσπνη ηεο εκεη Κπδσλίαο [...]”.  

 

Σεηξάδην 7ν: ζηαρσκέλν, ρξώκαηνο θπαλνύ κε καύξα λεξά, δηαζηάζεσλ 0,22*0,18 εθ., 

ζειίδσλ 184. Ωο ηε ζειίδα 45 ππάξρεη αξίζκεζε ηνπ ΧΜ. Απηόγξαθα ΧΜ, Αλησλίνπ 

Γηάλλαξε θαη θάπνηνπ άιινπ αληηγξαθέα, αηαύηηζηνπ αθόκε.   

 ην εμψθπιιν πάλσ ζε ηίηιν πνπ είρε δψζεη ν ΥΜ, έρεη επηθνιιεζεί απφ ηνλ Βκκαλνπήι 

Γηάλλαξε εηηθέηα, πνπ αλαθέξεη: “Καηάζηηρα/ Υ
Δ 

Μηρ. Γηάλλαξε/ βηβιίνλ 7νλ/αληίγξαθα επηζηνιψλ 

ηνπ 1869-76”.  

 ηελ πίζσ φςε ηνπ εμσθχιινπ ν ΥΜ ζεκείσζε ηε δηεχζπλζε ηνπ αληςηνχ ηνπ Ώλησλίνπ 

ζηε Αξέζδε ηεο Γεξκαλίαο. ηε “ζειίδα ηίηινπ” δηαβάδνπκε ηελ επηγξαθή: “Βπηζηνιαί θ.ι.π.” θαη 

απνηππσκέλε ηελ αλάγιπθε ζθξαγίδα ηνπ ζπγγξαθέα, ε νπνία απεηθνλίδεη έλα ρέξη, πνπ θξαηεί  

ζηαπξφ θαη απφ θάησ γξάθεη: “Υ'' ΜΕΥΏΔΛ / ΓΕΏΝΝΏΡΏΚΔ”.  

 ηελ πίζσ φςε ηεο “ζειίδαο ηίηινπ” ν ζπγγξαθέαο γξάθεη κε κνιχβη θαη δηεπθξηλίδεη: “Ώπφ 

Πνιηάβα ηεο Ρσζίαο αξρνκέλεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Υ. Μ. Γηάλλαξε άκα ηε εθεί αθήμη θαη ηελ 

εγθαηάζηαζίλ ηνπ 1869” ην νπηζζφθπιιν ππάξρεη εηηθέηα γξακκέλε απφ ηνλ ΥΜ: “Ώιηινγξαθία 

απφ ηελ Ρσζίαλ Πνιηάβα Οδεζζφλ Σατγάληνλ θαηά ηελ πξνζθπγήλ εθεί απφ Κσλζηαληηλψπνιελ 

ηνπ Υαηδή Μ. Γηαλλάξε 1869”.  

 Σν ηεηξάδην πεξηιακβάλεη αληίγξαθα επηζηνιψλ, πνπ έζηεηιε ν ΥΜ ζε επηθαλή πξφζσπα 

απφ ην 1869 κέρξη ην 1876, απφ ηελ άθημή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ πήγε πνιηηηθφο 

θξαηνχκελνο θαη κέρξη ην 1876, φηαλ ήηαλ απηνεμφξηζηνο ζηε Ρσζία. Οη επηζηνιέο δελ έρνπλ 

αληηγξαθεί θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά. Μέρξη ηε ζειίδα 112 αλαγλσξίδνπκε ην γξαθηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, ν νπνίνο κε πξνηξνπή ηνπ ζείνπ ηνπ αληέγξαςε ζην ηεηξάδην ηα ζρέδηα 

ησλ επηζηνιψλ, φηαλ ην 1873 πήγε ζηελ Πνιηάβα. Ώπφ ηε ζειίδα 113 ηα αληίγξαθα αθνξνχλ 

επηζηνιέο απφ ην 1874, φηαλ πηα ν Ώληψληνο είρε θχγεη απφ ηε Ρσζία
75

. ηε ζπλέρεηα θαη σο ην 

ηέινο ηνπ ηεηξαδίνπ βξίζθνπκε ιίγα αληίγξαθα επηζηνιψλ απφ ην ρέξη θάπνηνπ άιινπ γξαθέα, 

απηφγξαθα αληίγξαθα επηζηνιψλ ηνπ ΥΜ θαη ηέινο κεξηθά αληίγξαθα επηζηνιψλ ζηα  ξσζηθά, 

θακσκέλα, πηζαλνινγψ, απφ ηνλ πξνζιεθζέληα νηθνδηδάζθαιν ησλ ξσζηθψλ, ν νπνίνο δίδαζθε ηνλ 

ΥΜ θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ηε ξσζηθή γιψζζα 
76

. Βπηζεκαίλνπκε φηη ν ΥΜ δελ είρε ζηείιεη κφλν 

απηέο ηηο επηζηνιέο, πνπ ηα αληίγξαθά ηνπο ππάξρνπλ ζην 7ν ηεηξάδην, φπσο ζπλάγεηαη απφ ην 

πιήζνο ησλ απαληεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ βξέζεθαλ ζην Ώξρείν ΥΜ, κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ην 1869 ψο ηελ άλνημε ηνπ 1877. 

                                                 
75 Πξβι. Βπηζηνιή ππ' αξ. 2 ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε πξνο ην ζείν ηνπ απφ ηε Αξέζδε ζηηο 18-4-1874 (Ώξρείν 

Ώλησλίνπ Γηάλλαξε).  

76 ην 2ν ηεηξάδην ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” αλαθέξεηαη φηη ν Υαηδεκηράιεο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ κάζαηλαλ ξσζηθά 

κε ηε βνήζεηα νηθνδηδαζθάινπ β2, ζ. 28-33).   
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 Παξαζέηνπκε αθνινχζσο κηα ζχληνκε πεξίιεςε ησλ επηζηνιψλ ηνπ ΥΜ, δειψλνληαο 

παξάιιεια ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο απνζηνιήο θαζψο θαη ηνλ παξαιήπηε. Ο απνζηνιέαο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ζεκεηψλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε. Βπηζεκαίλνπκε, επίζεο, κφλν ηα 

απηφγξαθα ηνπ ΥΜ. 

ζ. 1-9: Κσλζηαληηλνχπνιε, 10-5-1869. Πξνο ηνλ Λεσλίδα, αξρηκαλδξίηε ηεο Ρσζηθήο Πξεζβείαο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. [ρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ λαψλ κεηά ηελ ηειεπηαία θξεηηθή 

επαλάζηαζε. Παξαθαιεί λα δνζνχλ ρξήκαηα γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ].  

ζ. 10-14: Οδεζζφο, 25-5-69. Πξνο ηνλ Αεκήηξην ΐεξλαξδάθε, ελ Οδεζζψ
77

. [Σα πάζε ηεο Κξήηεο 

κεηά ηελ επαλάζηαζε. Δ δσή ηνπ ΥΜ ζηελ μεληηηά]. 

ζ. 15-19: Πνιηάβα, 13-6-1869. Πξνο ηνλ Αεκήηξην ΐεξλαξδάθε. [ρεηηθά κε ηε δσή ηνπ ΥΜ ζηε 

Ρσζία. Βπραξηζηεί γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ΐεξλαξδάθε ζην Αεκνηηθφ ρνιείν ησλ Λάθθσλ]. 

ζ. 20-26: Πνιηάβα, 13-6-1869. Πξνο ηνπο ελ Βιιάδη Κξήηεο. [Πεξί ηεο ζπζηάζεσο 

νξθαλνηξνθείνπ ζηελ Ώζήλα γηα ηα νξθαλά ηεο Κξήηεο]. 

ζ. 27-29: Κσλζηαληηλνχπνιε, 2-5-1869. Πξνο ηνλ Ώκεξηθάλν ηεξέα ζηελ Ώζήλα <William 

Binex>
78

. [Βπγλσκνλεί ηνλ ηεξέα, γηαηί αλέιαβε ηελ εθπαίδεπζε πέληε ζπγγελψλ ηνπ ζηελ Ώζήλα]. 

ζ. 30-35: Πνιηάβα, 17-6-1869. Πξνο ηνλ Ώιέμαλδξν Μηραειίδε Γνξηαθφθ, βαζηιηθφ θαληζειηέξε 

ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ. [Βθθξάδεη ηελ αθνζίσζή ηνπ ζηνλ Σζάξν. Αηεθηξαγσδεί ηηο ζπκθνξέο 

ηεο Κξήηεο θαη δεηεί ηε βνήζεηα ηεο Ρσζίαο γηα ηελ αλφξζσζε ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Κξήηεο].  

ζ. 36-37: ρ.η. θαη ρ.ρ
79

. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ <Νηθφιαν Παχινβηηο>Εγλάηηεθ
80

, πξέζβε ηεο Ρσζίαο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. [Βπραξηζηεί γηα φζα έπξαμε γη' απηφλ θαη ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ. 

Βθθξάδεη ηελ επηζπκία λα κεηνηθήζεη ζε παξάιηα πφιε, φπνπ θαηνηθνχλ πνιινί νκνγελείο].  

ζ. 37-39: ρ.η. θαη ρ.ρ. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ, πξέζβε ηεο Ρσζίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

[Βπγλσκνλεί ηνλ Σζάξν, γηαηί ηνπ παξέρεη ηα πξνο ην δήλ. Παξαθαιεί ε θφξε ηνπ λα κεηαθεξζεί 

ζηε Ρσζία, αθνχ ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ θήδεηαη γη' απηήλ].  

ζ. 39-40: ρ.η. θαη ρ.ρ. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ, πξέζβε ηεο Ρσζίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

[Ο Υαηδεκηράιεο επηζπκεί λα εγθαηαζηαζεί ζην Σατγάλη. Ο αληςηφο ηνπ Ν. θνπιάο επηζπκεί λα 

                                                 
77 Αεκήηξηνο ΐεξλαξδάθεο (Σατγάλη1800- Πεηξνχπνιε1870) πινχζηνο κεγαιέκπνξνο, εζληθφο επεξγέηεο θξεηηθήο 

θαηαγσγήο. Ο παηέξαο ηνπ πνπ θαηαγφηαλ απφ ηα θαθηά θαηέθπγε πξφζθπγαο ζηε Ρσζία κεηά ηελ απνηπρία ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ Ααζθαινγηάλλε ην 1770. Δ κεηέξα ηνπ γελλήζεθε ζηνπο Λάθθνπο, ην ρσξηφ ηνπ ΥΜ. ηνλ Α. 

ΐεξλαδξάθε αθηέξσζε ν Καιιίληθνο Κξηηνβνπιίδεο ηα Ώπνκλεκνλεχκαηά ηνπ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ '21 ζηελ 

Κξήηε.  

78 ην εμήο κέζα ζε γσληψδεηο αγθχιεο πξνζηέζεθαλ νλφκαηα πξνζψπσλ ή ηφπσλ, πνπ παξαιείπνληαη ζηηο επηζηνιέο. 

Πξβι. Βπηζηνιή ηνπ Ώκεξηθάλνπ ηεξέα Binex ζηνλ ΥΜ ζηηο 15-5-1869. Ώξρείν ΥΜ 24/2/1-9. Τπνζέησ φηη ν  Binex 

δίδαζθε ζηελ πεξίθεκε ζρνιή ηνπ πάζηνξα Υηιι, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ νδφ Νηθνδήκνπ 22 ζηελ Πιάθα. 

79 Βθεμήο: ρ. η. = ρσξίο δήισζε ηνπ ηφπνπ, ρ. ρ. =ρσξίο ρξνλνινγία 

80  Νηθφιανο Εγλάηηεθ (1832-1907). Ρψζνο ζηξαηεγφο θαη δηπισκάηεο. Βλίζρπζε ηελ πνιηηηθή ηνπ παλζιαβηζκνχ 

θαη     ππνζηήξημε ηε δεκηνπξγία ηεο ΐνπιγαξηθήο Βμαξρίαο. πκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε ζπλζήθε ηνπ Ώγίνπ 

ηεθάλνπ.  
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ππεξεηήζεη ζηνλ ξσζηθφ ζηξαηφ].  

ζ.40-41: ρ.η. θαη ρ.ρ. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ, πξέζβε ηεο Ρσζίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

[ρεηηθα κε ην βνήζεκα πνπ ιακβάλεη απφ ην “απηνθξαηνξηθφ ηακείν”]. 

ζ. 42: Πνιηάβα, 28-8-69. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Πέηξν Κνηνεκπνχ
81

, δηνηθεηή Οδεζζνχ. 

[Αηθαηνινγεί, γηαηί έγξαςε ζηνλ Εγλάηηεθ ζρεηηθά κε ηε κεηνίθεζή ηνπ]. 

ζ. 43-44: Πνιηάβα, 30-9-1869. Πξνο ηνλ Ν. Αξαγνχκε
82

, πξέζβε ηεο Βιιάδαο ζηελ Πεηξνχπνιε. 

[Βλεκεξψλεη φηη πεξηκέλεη ηελ θφξε ηνπ ζηε Ρσζία]. 

ζ. 45-46: Πνιηάβα, 14-6-1870. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Πέηξν Κνηνεκπνχ, δηνηθεηή Υεξζψλνο. 

[Βλεκεξψλεη φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο επέηξεςαλ ζηελ θφξε ηνπ λα κεηαβεί ζηελ Κξήηε]. 

ζ. 46-48: Πνιηάβα, 14-6-1870. Πξνο ηνλ Κσλζηαληίλν ΐαξβάηε
83

,<ζηελ Ώζήλα>. [Βπραξηζηεί γηα 

ηελ επκελή δηάζεζή ηνπ πξνο ηνλ αληςηφ ηνπ θαη ηνλ νξίδεη θεδεκφλα].   

ζ. 48-49: Πνιηάβα, 11-7-1870. Πξνο ηνλ Εσάλλε Ανχκα
84

. 

ζ. 50-51: Πνιηάβα, 24-11-1870. Πξνο ηνλ Θ. Ράιιε <ζηελ Οδεζζφ>. [Βπραξηζηήξηα επηζηνιή γηα 

ηε θηινμελία πνπ παξείρε ν παξαιήπηεο ζηνλ ΥΜ. Ώπνζηνιή δψδεθα θσηνγξαθηψλ ηνπ ΥΜ]. 

ζ. 52-53: Πνιηάβα, 8-11-1870. Πξνο ηνλ Πέηξν Κνηνεκπνχ, δηνηθεηή Υεξζψλαο. [Παξάθιεζε λα 

δηαβηβαζηνχλ επραξηζηίεο πξνο ηελ θφκηζζα Σνιζηφη
85

 γηα ηελ απνζηνιή ζηνλ ΥΜ εηθφλσλ ηεο 

απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο].  

ζ. 54-60: άγξαθεο. 

ζ.61-63: Πνιηάβα, 4-4-1870. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ, πξέζβε ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. [ρεηηθά κε ηελ άθημε ηνπ Ν. θνπιά ζηελ Πνιηάβα. Έθθξαζε επγλσκνζχλεο 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θνπιά ζην ξσζηθφ ζηξάηεπκα. Βπηζπκία λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Εγλάηηεθ 

ζηελ Κξηκαία].  

ζ. 63-64: Πνιηάβα, 15-4-1870. Πξνο ηνλ ππξίδσλα Ώλησληάδε
86

 ,<ζηελ Ώζήλα>. [ρεηηθά κε ηε 

δσή ηνπ ζηε Ρσζία. Βπραξηζηεί, επίζεο, γηαηί ν Ώλησληάδεο δέρηεθε ηνλ αληςηφ ηνπ Ώληψλην   σο 

νηθφηξνθν].  

ζ. 65-66: Πνιηάβα, 15-4-1870. Πξνο ηνλ Γεψξγην Κσλζηαληηλίδε
87

. [Βπραξηζηεί γηα ηε 

γελλαηνδσξία ηνπ Κσλζηαληηλίδε πξνο ηνλ ζπνπδάδνληα Ώληψλην].  

ζ. 66-67: Πνιηάβα, 15-4-1870. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ, πξέζβε ηεο Ρσζίαο ζηελ 

                                                 
81 Πξβι β2, 23 φπνπ ην φλνκα γξάθεηαη Κνηδεκπνχ(ο). 

82 Νηθφιανο Αξαγνχκεο (Κσλ/πνιε 1809- Ώζήλα 1879) ιφγηνο θαη δηπισκάηεο. ε επηζηνιή ηεο 24-9-1869 ν 

Αξαγνχκεο απνθαιεί ηνλ ΥΜ “ζηξαηεγφ”. 

83 Κσλζηαληίλνο ΐαξβάηεο (ηέινο ΕΔ'- 1901), θαζεγεηήο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη ιεμηθνγξάθνο.  

84 Πηζαλφηαηα ελλνεί ηνλ Εσάλλε Ανπκά, πνπ αζρνιήζεθε κε ηνπο ζηδεξνδξφκνπο. 

85  χδπγνο ηνπ Ρψζνπ ζπγγξαθέα Λένληνο Σνιζηφη.  

86 ππξίδσλ Ώλησληάδεο (Υαιέπα Υαλίσλ 1818- Ώζήλα 1873). Ώδειθφο ηνπ εθδφηε θαη αγσληζηή ηεο επαλάζηαζεο 

ηνπ 1821 Βκκαλνπήι Ώλησληάδε θαη ζείνο ηνπ πνηεηή Ώλησλίνπ Ώλησληάδε. Αηεηέιεζε πιεξεμνχζηνο ηεο Κξήηεο 

ζηελ Βζλνζπλέιεπζε ηνπ Άξγνπο, λνκάξρεο θαη ππνπξγφο. Αεκνζίεπζε δηνηθεηηθέο κειέηεο.  

87 Γεψξγηνο Κσλζηαληηλίδεο, εχπνξνο ιφγηνο απφ ηελ Οδεζζφ. 
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Κσλζηαληηλνχπνιε.  [Βλεκεξψλεη φηη ε πεζεξά ηνπ θαη ε πεληάρξνλε θφξε ηνπ αλαρσξνχλ απφ ηελ 

Ώζήλα γηα ηελ Κξήηε, κεηά απφ άδεηα ηεο Οζσκαληθήο θπβέξλεζεο. Γεηεί ηε κέξηκλα ηεο Ρσζίαο 

γηα ηε κφξθσζε ηεο θφξεο ηνπ]. 

ζ. 68: Πνιηάβα, 26-5-1870. Πξνο ηνλ Μάξθν Ρεληέξε
88

 <ζηελ Ώζήλα>. [Γεηεί πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ζπνπδέο θαη ηε δηαγσγή ηνπ Ώλησλίνπ. Ώλαθέξεη φηη ζα θάλεη ην παλ γηα λα ζπνπδάζεη ν Ώληψληνο]. 

ζ. 69-70: Πνιηάβα, 30-6-1870. Πξνο ηνλ ππξίδσλα Ώλησληάδε,<ζηελ Ώζήλα>. [ρεηηθά κε ηε 

δηαβίσζε ηνπ ζπνπδαζηή Ώλησλίνπ. Ώθφκε θαη αλ ν αληςηφο ηνπ ζειήζεη λα δηακείλεη ζε άιιν 

ζπίηη, ν Ώλησληάδεο ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη θεδεκφλαο ηνπ].   

ζ. 70-73: Πνιηάβα, 12-7-1870. Πξνο ηνλ ππξίδσλα Ώλησληάδε,<ζηελ Ώζήλα>.  [ρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ αληςηνχ ηνπ θαη ηηο ελζαξξπληηθέο δηαβεβαηψζεηο θαζεγεηή   

Κσλζηαληίλνπ ΐαξβάηε γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ].  

ζ. 74-75: Πνιηάβα, 25-7-1870. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Ν<ηθφιαν> Εγλάηηεθ, πξέζβε ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε.  [Γεηεί ηελ πξνζηαζία ηεο Ρσζίαο  γηα ηνπο ηξεηο αγσληζηέο ζπγγελείο ηνπ, 

πνπ έθηαζαλ ζηελ Πνιηάβα θαη ηε ζπλδξνκή ηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ηξαηησηηθή 

Ώθαδεκία].  

ζ. 76: Πνιηάβα, 25-7-1870. Πξνο ηνλ Μάξθν Ρεληέξε, <ζηελ Ώζήλα>. [ρεηηθά κε ηελ άθημε ηνπ  

Υξηζηνχιε ζηε Ρσζία].   

ζ. 76-77: Πνιηάβα, 23-8-1870. Πξνο ηνλ Γ<εψξγηνλ> ΐνπηζηλά
89

. [ρεηηθά κε ηε δσή ηνπ ζηε 

Ρσζία θαη ηελ απνζηνιή ρξεκάησλ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ αληςηνχ ηνπ]. 

ζ. 78-80: Πνιηάβα, 23-8-1870. Πξνο ηνλ ππξίδσλα Ώλησληάδε <ζηελ Ώζήλα>. [πγραίξεη ηνλ π. 

Ώλησληάδε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Βπακεηλψλδα Αειεγεψξγε
90

. Γεηεί λα κάζεη 

λέα απφ ηελ Βιιάδα].  

ζ. 80-81: Πνιηάβα, 23-8-1870. Πξνο ηνλ Μάξθν Ρεληέξε, <ζηελ Ώζήλα>. [ρεηηθά κε ηελ 

επηρνξήγεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ αληςηνχ ηνπ. Γεηεί λα κάζεη λέα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Βπξψπε 

θαη ηελ Βιιάδα].  

ζ. 81-83: Πνιηάβα, 14-9-1870. Πξνο ηνλ Υαξάιακπν Γπκβξαθάθε,
91

 <ζηελ Ώζήλα>. [Σνλ 

ζπγραίξεη γηα ηελ εθινγή ηνπ ζηελ θπβέξλεζε Αειεγεψξγε].  

ζ. 83-84: Πνιηάβα, 3-10-1870. Πξνο ηνλ Μάξθν Ρεληέξε. [ρεηηθά κε ηε θπιάθηζε ηνπ πεζεξνχ 

ηνπ Νηθνιάνπ Κάηε (Καηάθε) ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΥΜ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ '66].  

ζ. 85: Πνιηάβα, 22-9-1870. Πξνο ηνλ <ππξίδσλα> Ώλησληάδε. [Ώπνζηνιή 300 ξνπβιίσλ γηα ηνλ 

                                                 
88 Μάξθνο Ρεληέξεο (Σεξγέζηε 1815-Ώζήλα 1895), θξεηηθήο θαηαγσγήο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη 

δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Βιιάδνο κε ζπνπδαία ζπκβνιή ζηηο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο.  

89 Γεψξγηνο ΐνπηζηλάο: Πάκπινπηνο κεγαιέκπνξαο ηεο Οδεζζνχ, ζην ζπίηη ηνπ νπνίνπ έκεηλε ν Υαηδεκηράιεο έλα 

κήλα, ηελ άλνημε ηνπ 1869.βι. θαη φζα αλαθέξεη γη' απηφλ ζην 2ν ηεηξάδην (β2, ζ. 23). 

90 Βπακεηλψλδαο Αειεγεψξγεο, (1828-1879), πξσζππνπξγφο ηεο Βιιάδαο ηελ πεξίνδν 1865-1877. 

91 Υαξάιακπνο Γπκβξαθάθεο(Υαληά 1818- Ώζήλα 1880). Ώληηζηξάηεγνο θαη ππνπξγφο ησλ ηξαηησηηθψλ ηα έηε 

1864, 1870-71 θαη 1877. Ώδειθφο ηνπ Εσάλλε Γπκβξαθάθε. 
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πεζεξφ ηνπ]. 

ζ. 86-89: Πνιηάβα, 30-3-1871. Πξνο ηνλ Ε<σάλλε> Ώλησληάδε, γπκλαζηάξρε ζηνλ Πεηξαηά
92

. 

[Πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ ζηελ μεληηηά. Βπραξηζηεί γηα ηελ απνζηνιή ηεο “ΚξεηεΎδνο”. 

Βθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηελ πξνζθνξά ηεο Κξήηεο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ζπκθνξέο ηεο απφ 

ηνπο θαηά θαηξνχο δπλάζηεο ηεο. Αηαηππψλεη ην αίηεκα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Εζηνξίαο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69].  

ζ. 89-91: Πνιηάβα, 4-5-1871. Πξνο ηνλ Εσάλλε ΐνπηζηλά
93

. [Σνλ ζπγραίξεη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζηνλ Βιιεληζκφ θαη ηνλ πιεξνθνξεί φηη απηφο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ καζαίλνπλ ηε ξσζηθή γιψζζα.  

ζ. 91-95: Πνιηάβα, 5-5-1871. Πξνο ηνλ Αηνηθεηή ηεο Πνιηάβαο. Πιεξνθνξεί γηα ηελ άθημε ζηελ 

Πνιηάβα ηνπ ζπλαγσληζηή ηνπ Βκκαλνπήι Γνπξίδε θαη δεηεί νη ζπγγελείο ηνπ λα ππεξεηήζνπλ ζην 

ξσζηθφ ζηξαηφ].    

ζ. 95-96: Πνιηάβα, 15-4-1871. Πξνο ηνλ <Εσάλλε> Ανχκα. [Βπραξηζηήξηα επηζηνιή]. 

ζ. 96-99: Πνιηάβα, 20-5-1871. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ. [Δ Ρσζία πξνζηαηεχεη θαη βνεζά ηνλ 

ίδην θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ. Ώλαθνξά ζην πεξίθεκν “εμάξη” ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ]. 

ζ. 99-101:Πνιηάβα, 4-6-1871. Πξνο ηνλ επίζθνπν χξνπ θαη Σήλνπ Λπθνχξγν
94

. [Παξαθαιεί ηνλ 

επίζθνπν λα κεξηκλήζεη γηα ηηο ζπλαγσλίζηξηέο ηνπ, Αέζπνηλα Νηθνινχδε θαη Βηξήλε Λάθε, νη 

νπνίεο εκφλαδαλ ζηελ Σήλν]. 

ζ. 102-105: Πνιηάβα, 3-8-1871. Πξνο ηελ Βιιεληθή Κνηλφηεηα ηνπ Σατγαλίνπ. [Σα πάζε ησλ 

Κξεηηθψλ ζηελ ηειεπηαία επαλάζηαζε θαη ε θηιαλζξσπία ησλ νκνγελψλ ηεο Ρσζίαο].  

ζ. 105-108: Πνιηάβα, 3-8-1871. Πξνο ηνλ Εσάλλε ΐνπηζηλά ζην Σατγάλη(sic). [Πεξί επαληδξχζεσο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Λάθθσλ].  

ζ. 108-110: Πνιηάβα, 4-8-1871. Πξνο ηνλ <ππξίδσλα> Αελδξηλφ
95

. [Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε 

δσή ηνπ ζηελ Ρσζία]. 

ζ. 11ν-111: ρ.η. , ρ.ρ. Πξνο ηνλ Υ. Γ. Κσλζηαληηλίδε. [Ο Ώληψληνο επηζπκεί λα ζπλαληήζεη ηνλ 

επεξγέηε ηνπ, Κσλζηαληηλίδε]. 

ζ. 111-112: ρ.η., 6-8-1871. Πξνο ηνλ Γηάγθν ΐνπηζηλά. [ρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπ αληςηνχ ηνπ]. 

                                                 
92 Ώλησληάδεο Ώληψληνο (1836-1905), θηιφινγνο θαη γπκλαζηάξρεο, πνιιάθηο δαθλνζηεθαλσζείο πνηεηήο ηνπ 

ΐνπηζηλαίνπ  Παλεπηζηεκηαθνχ Πνηεηηθνχ Αηαγσληζκνχ. Πνηεηήο ηνπ ηζηνξηθνχ έπνπο “Κξεηετδα”. Ο ΥΜ ζηελ ελ 

ιφγσ επηζηνιή ηνλ απνθαιεί “λέν Βπηκελίδε”. Ώο ζεκεησζεί φηη ν αξραίνο Κξεηηθφο ππήξμε λνκνζέηεο θαη πνηεηήο.  

93 Εσάλλεο ΐνπηζηλάο ηνπ Γεσξγίνπ, κεγαιέκπνξνο, πνπ γελλήζεθε ζηελ Οδεζζφ, κε θαηαγσγή απφ ηελ Κεθαιινληά. 

Έγξαςε άξζξα ππέξ ηεο Κξεηηθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηελ εθεκεξίδα “Ώγγειηαθφξνο Οδεζζνχ”. Εδξπηήο ηνπ 

ΐνπηζηλαίνπ Πνηεηηθνχ Ώγψλνο (1862-1877), πνπ ηεινχηαλ ππφ αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη άιισλ 

θηινινγηθψλ δηαγσληζκψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Ρσζία.    

94 Ώιέμαλδξνο Λνγνζέηεο (1827-1875), δηαπξεπήο ζενιφγνο, θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ Ώζελψλ θαη επίζθνπνο χξνπ 

θαη Σήλνπ, γηνο ηνπ Λπθνχξγνπ Λνγνζέηε απφ ηε άκν. Ο ΥΜ ηνλ είρε γλσξίζεη ην 1860 ζην ζπίηη ηνπ Βκκαλνπήι 

Ώλησληάδε. 

95 Ο ππξίδσλ Αελδξηλφο (1811- 1875), δηπισκάηεο, είρε δηαηειέζεη πξφμελνο ηεο Ρσζίαο ζηα Υαληά ηελ πεξίνδν ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866. 
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ζ. 113-115: Σατγάλη, 10-8-1874. Πξνο ηνλ <Κσλζηαληίλν> ΐαζηάδε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
96

. 

[Σνλ παξαθαιεί λα εληζρχζεη νηθνλνκηθά ην Αεκνηηθφ ρνιείν Λάθθσλ]. 

ζ. 116-119: Σατγάλη, 13-2-1875. Πξνο ηνπο ΐαζηάδε ζηελ Κσλ/πνιε, Μ<άξθν> ΐαξβάθε
97

 ζην 

Σατγάλη, πάξηαηδε Ώγγιία, Κσληνγηάλλε ζηελ Πεηξνχπνιε θαη Γηαλλέηδε ζηελ Σεξγέζηε”. 

[Πξφθεηηαη γηα επηζηνιή κε πνιινχο απνδέθηεο. Σνπο παξαθαιεί λα ζπλδξάκνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπ 

αληςηνχ ηνπ ζηε Γεξκαλία. Υαξαθηεξίδεη ηνλ αληςηφ ηνπ “ν πηφο κνπ πιένλ”]. (Ώπηφγξαθν ΥΜ). 

ζ. 120-123: ρ.η., 28-2-1871. Ώληίγξαθν αλαθνξάο εθ κέξνπο ησλ Λαθθησηψλ πξνο ηνλ “Φηινινγηθφ 

χιινγν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο”. Παξαθαινχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

θαηαζηξαθείζεο θαηά ηελ επαλάζηαζε Αεκνηηθήο ρνιήο ησλ Λάθθσλ (Ώπηφγξαθν ΥΜ). 

ζ. 124-126: Σατγάλη, 30-9-1875.  Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ. [Γεηεί άδεηα γηα λα κεηαβεί ζηελ 

Ώζήλα θαη λα θξνληίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο θφξεο ηνπ]. (Ώπηφγξαθν ηνπ ΥΜ).  

ζ. 127-132; Σατγάλη, 23-9-1875. Πξνο ηνλ Κ<σλζηαληίλν> Κξηάξε
98

 ζηελ Ώζήλα. [Γεηεί λα 

πιεξνθνξεζεί ηη ζθέπηνληαη ζηελ Βιιάδα γηα ηηο εμεγέξζεηο ζηελ ΐνζλία- Βξδεγνβίλε] 

(Ώπηφγξαθν ΥΜ). 

ζ.133-136: <Σατγάλη>, 25-3-1876. [Οκηιία ζηελ Βκπνξηθή Λέζρε Σατγαλίνπ επ' επθαηξία ηεο 

εζληθήο ενξηήο] ( Ώπηφγξαθν ΥΜ).  

ζ. 137-153: άγξαθεο. 

ζ. 154-157: Πνιηάβα, 13-10-1870. Πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Εγλάηηεθ. [Βπραξηζηήξηνο επηζηνιή ζρεηηθά 

κε ηελ εηζαγσγή ηνπ  αληςηνχ ηνπ Ν. θνπιά ζηε ηξαηησηηθή Ώθαδεκία]. Ρσζηζηί
99

.  

ζ. 158-161: άγξαθεο. 

ζ. 162-164: <Πνιηάβα>ρ.η., 10-10-1870. Πξνο ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηεο Ρσζηθήο Ώπηνθξαηνξίαο. 

[Βπραξηζηήξηα επηζηνιή, γηαηί ν αληςηφο ηνπ έκαζε ξσζηθά θαη εηζήρζε ζηε ηξαηησηηθή 

Ώθαδεκία]. Ρσζηζηί. 

ζ. 165-160: “Λφγνο εθθσλεζείο απφ ηνλ Ώδακάληην Υαξακή πξνο ηηκήλ ηνπ ΥΜ ζε ζπκπφζην ηεο 

Βιιεληθήο Κνηλφηεηαο Σατγαλίνπ, παξφλησλ ησλ επεξγεηψλ Εσάλλε θαξακαγθά
100

, Μ<άξθνπ> 

ΐαξβάθε θαη <Μαξή>ΐαιηάλνπ
101

” ( Ώπηφγξαθν ΥΜ). 

ζ. 170-173: 20-7-1870. Πξνο ηνλ Κπβεξλήηε ηεο Πνιηάβαο. [Βπραξηζηήξηα επηζηνιή. Ο αληςηφο 

                                                 
96 Κσλζηαληίλνο ΐαζηάδεο (Ήπεηξνο 1821- Κσλ/πνιε 1890) ζπνπδαίνο θηιφινγνο, ηδξπηήο ηνπ “Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ Κσλ/πφιεσο”. 

97 Μάξθνο ΐαξβάθεο, γαηνθηήκνλαο απφ ην Σατγάλη. 

98 Κσλζηαληίλνο Κξηάξεο, (Ώδνγπξέο ειίλνπ1797-1883) αξρεγφο ηεο επαξρίαο ειίλνπ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866.  

99 Σα αληίγξαθα ησλ επηηνιψλ ζηα ξσζηθά πηζαλφηαηα είλαη γξακκέλα κε ην ρέξη ηνπ Ρψζνπ νηθνδηδαζθάινπ ζην 

ζπίηη ηνπ Γηάλλαξε. Δ επηκειεκέλε γξαθή, ε ζσζηή νξζνγξαθία θαη ζχληαμε είλαη αδχλαην λα πξνέξρνληαη απφ 

καζεηεπφκελνπο  ζηε δχζθνιε ξσζηθή γιψζζα. 

100 Εσάλλεο θαξακαγθάο (Σατγάλη1815-1900) κεγαιέκπνξνο απφ ην Σατγάλη. 

101 Μαξήο ΐαιιηάλνο (Κεθαιινληά 1814 (;)- Σατγάλη 1896) κεγαινεθνπιηζηήο θαη εζληθφο επεξγέηεο. Γηα ηε 

ζπνπδαία ζέζε ηνπ ζηελ Εζηνξία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο βι. Υξηζηίλα Ώγξηαληψλε, “Δ ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ 

θαπηηαιηζκνχ”, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, Ώζήλα, 2003, ζ. 101-102. 
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ηνπ, Ν. θνπιάο, καζαίλεη ηε ξσζηθή γιψζζα γηα λα κπνξέζεη λα εηζαρζεί ζηε ρνιή]. Ρσζηζηί. 

ζ. 174-175: 11-3-1870. [Παξαθαιεί γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αληςηνχ ηνπ ζηε ηξαηησηηθή Ώθαδεκία]. 

Ρσζηζηί. 

ζ. 176-178: 10-12-1870. Πξνο ηνλ Αηνηθεηή ηεο Πεηξνχπνιεο. [Βπραξηζηεί γηα ηε θηινμελία ζηελ 

Πεηξνχπνιε. ζν θπιά αίκα ζηηο θιέβεο ηνπ ζα ζπκάηαη απηή ηελ επίζθεςε]. Ρσζηζηί. 

ζ. 179-182: 17-7-1869. Πξνο ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ Γθνξηαθψθ. [Γεηεί άδεηα παξακνλήο ζηελ 

Πνιηάβα]. Ρσζηζηί. 

ζ. 183-184: 16-7-1870. Πξνο ηνλ Κπβεξλήηε ηεο Πνιηάβαο. [Ώλαθέξεη φηη ν αληςηφο ηνπ Ν. 

θνπιάο καζαίλεη ξσζηθά θαη παξαθαιεί λα ηνλ εγγξάςνπλ ζηε ρνιή ηνπ ηξαηνχ ηελ 1ε 

επηεκβξίνπ]. Ρσζηζηί. 

 

Σεηξάδην 8ν: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο δεζκίδεο θύιισλ, ρσξίο εμώθπιιν. Σα θύιια είλαη 

δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο αξίγσηα, αιιά όκνησλ δηαζηάζεσλ, 34*31 εθ. θαη έρνπλ ζπξξαθεί ζ' 

έλα ζώκα κε ρνληξό λήκα. Ζ 2ε, 3ε θαη 4ε δεζκίδεο ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ Χαηδεκηράιε 

σο 1ν, 2ν θαη 3ν ηεηξάδην αληίζηνηρα.  Σν 8ν ηεηξάδην απνηειείηαη ζπλνιηθά από 424 ζειίδεο. 

Απηόγξαθν ηνπ ΧΜ. 

 Σν πξώην κέξνο ηνπ 8νπ βηβιίνπ: Δ 1ε δεζκίδα θχιισλ ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ θέξεη δηπιή 

αξίζκεζε. Ο ΥΜ αξηζκεί θαηά θχιια απφ 1 κέρξη 70, ελψ κεηαγελέζηεξα, φηαλ ελνπνηήζεθε ε 

αξίζκεζε φισλ ησλ δεζκίδσλ πξνζηέζεθε κε θφθθηλν κειάλη ε ζειηδαξίζκεζε απφ ην 1-140. 

Πάλσ αξηζηεξά ζηελ πξψηε ζειίδα έρεη γξαθηεί κε θφθθηλν κνιχβη: “ΐηβι. 8νλ”, ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη ε αξίζκεζε ηνπ ελσκέλνπ ζψκαηνο θχιισλ εδφζε απφ ηνλ πξψην ηαμηλφκν ηνπ Ώξρείνπ ΥΜ. 

Οη ζειίδεο ηεο πξψηεο δεζκίδαο είλαη γξακκέλεο κφλν απφ ηελ κία φςε (verso), εθηφο απφ δχν.  

 Σα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ αλαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 24 επηεκβξίνπ ηνπ 1868. Φαίλεηαη φηη είλαη ε δεχηεξε επεμεξγαζία ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζειίδεο 383-424 ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ (βιέπε παξαθάησ 3ν ηεηξάδην ηνπ 

8νπ βηβιίνπ). Χο επηθεθαιίδα ππάξρεη ε ζεκείσζε: “πλέρεηα ε εηο Άγηνλ Εσ. θαθίσλ δηαηξηβίλ 

καο”.  Πιάγηα, ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην ηεο πξψηεο ζειίδαο ν ΥΜ ζεκεηψλεη κε άιιν κειάλη, 

πξνθαλψο κεηαγελέζηεξα: “Δ ηειεπηαία ψξα ηεο ππνηαγήο ησλ Κξεηψλ θαη νη ηειεπηαίαη νκνχ 

κεηά ηεο γεληθήο πλειεχζεσο απφ ακαξία ησλ θαθηψλ θαηαδησθφκελνη θαη αλέξρνληαη ην 

ρηνλνζθέπαζηνλ μπιφζθαινλ, ηνλ Οκαιφλ παξεδφζεζαλ εηο ηνλ ηξαηάξρελ ηνλ Γνπκήλ Κπδσλίαο 

1869”. Δ ζεκείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηα γεγνλφηα πνπ εμηζηνξνχληαη ζηηο πξψηεο 

ζειίδεο ηνπ ρεηξνγξάθνπ, αιιά κε ηνλ επίινγν. Δ δεζκίδα ησλ 140  ζειίδσλ είλαη πξνθαλέο φηη  

αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο δελ κπνξεί λα είλαη ε αξρή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ. Θεσξψ φηη 

νη ζειίδεο απηέο γξάθηεθαλ γηα λα νινθιεξψζνπλ ηε δηήγεζε ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ, ην νπνίν 

ζηακαηά απφηνκα κε ην επεηζφδην ηεο θινπήο ησλ πξνβάησλ θαη απνηεινχλ ηε θπζηθή ζπλέρεηα 
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ηεο δεχηεξεο επεμεξγαζίαο ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ. 

 Να πξνζερζεί ηδηαηηέξσο φηη ν ΥΜ δηαγξάθεη κε κνιχβη απφ ηε ζειίδα 71 έσο ηελ πξψηε 

παξάγξαθν ηεο 83 ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ, φπνπ δηεγείηαη ηελ ηηκσξία ηνπ Κνπηξνπινγηάλλε, ελφο απφ 

ηνπο ππνηαγκέλνπο Λαθθηψηεο. Σν επεηζφδην απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην “3ν ηεηξάδην”, κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο δέζκεο θχιισλ (βι. παξαθάησ), πνπ απνηέιεζαλ ην νλνκαδφκελν “8ν βηβιίν”. Θεσξψ φηη 

ν ΥΜ ζηε δεχηεξε επεμεξγαζία θαηέγξαςε ην επεηζφδην, φκσο μαλαθνηηάδνληάο ην κεηά απφ 

ρξφληα, απνθάζηζε λα ην παξαιείςεη, γηα λα κε ζίμεη ηελ ηηκή ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ, πνιιψ 

κάιινλ φηαλ πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Κνπηξνχιε είραλ πνιεκήζεη θαη ζπζηαζηεί γηα ηελ 

παηξίδα ζηελ επαλάζηαζε ηνπ '66. 

 1ν ηεηξάδην ηνπ 8νπ βηβιίνπ: Δ δεχηεξε δεζκίδα ηνπ βηβιίνπ δελ έρεη αξηζκεζεί απφ ηνλ 

ΥΜ, θαη εθηείλεηαη ζηηο ζειίδεο 141-256 ηεο εληαίαο αξίζκεζεο. Ώπηή είλαη ε επεμεξγαζία ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ πξνεγείηαη ηεο κνξθήο πνπ γλσξίδνπκε ζηηο ζειίδεο 120 κέρξη ην ηέινο ηνπ 

4νπ βηβιίνπ (δεο παξαπάλσ) θαη ειιείςεη άιισλ ζηνηρείσλ ζα ηελ ζεσξνχκε σο ηελ πξψηε κνξθή 

ηνπο. ηελ πξψηε ζειίδα ηεο δεζκίδαο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηελ πνχκε “ζειίδα ηίηινπ” 

δηαβάδνπκε ηελ εμήο επηθεθαιίδα: 

  “πλέρεηαλ ηεο δεηεγήζενο ηνπ Κξεηηθνχ αγψλνο 1866 κε 1869 / Σατγάληνλ / Ρσζζίαο / 

εκπηεκβξίνπ 15 / 1873. / Σεηξάδηνλ / 1”. ηελ ίδηα ζειίδα ππάξρεη ην ζεκαληηθφηαην απηνζρφιην 

πνηεηηθήο ηνπ ζπγγξαθέα:  

 “Σαχηα εζεκεψζεζαλ θαηαξρήλ απφ κλήκεο θαη δελ θέξνπλ εκεξνκελίαο ηαθηηθάο, κε 

έρσλ ν γξάςαο (Υ, Μ, Γηάλλαξεο) πιεζίνλ ηνπ ηαο δηαζσζίζαο επηζηνιάο θαη άιιαο πεγάο, ψζηε 

αθνχ αξγφηεξα έιαβε ηαχηαο θαη ηαο εκεξνκελίαο εθ ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ Σδεπεηνκαλφιε, 

αληέγξαςε ηαχηα θαη έζεζε εκεξνκελίαο επξηζθφκελνο εηο Σατγάληνλ ηεο Ρσζίαο 1873 / Υ. Μ. 

Γηάλλαξεο”. 

  Ώο ζπκφκαζηε θαηαξράο φηη ν ΥΜ αξηζκεί απηφ ην ηεηξάδην σο πξψην, αθνχ πεξηέρεη 

δηεγήζεηο απφ ην πξψην έηνο ηνπ πνιέκνπ θαη ζπλεπψο ε ηαμηλφκεζε ηνπ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε σο 

κέξνο ηνπ 8νπ βηβιίνπ είλαη εληειψο απζαίξεηε θαη κφλν ζχγρπζε πξνμελεί. ηελ πίζσ φςε ηεο 

“ζειίδαο ηίηινπ” ππάξρεη ε ζεκείσζε:  

 “ [Σα] ηαπέλαληη είλαη ζπλέρεηα ηεο απφ Λάθθνπο Μάρεο θαη εμαθνινπζή πξνο ην έιηλνλ, 

δηα ηεο Φψθηαο, Καθέο Πιεπξαί, Πνξνζέιηα, Ώγίαλ Βηξήλελ θαη πξνρσξεί θαηαιακβάλνληαο ην 

έιηλνλ”. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε αθήγεζε ηνπ πξψηνπ ηεηξαδίνπ, φπσο έρεη ζσζεί, αξρίδεη απφ ηελ 

8ε πξνο 9ε Αεθεκβξίνπ 1866, φπσο δειψλεη θαη κεηαγελέζηεξε έλδεημε γξακκέλε κε θφθθηλν 

κνιχβη. Σα γεγνλφηα δειαδή ηεο έλαξμεο ηεο επαλάζηαζεο, ηα νπνία ζψδνληαη ζηηο ζειίδεο 1-126 

ηνπ 4νπ βηβιίνπ θαη 184-224 ηνπ 3νπ βηβιίνπ (βι. παξαπάλσ) δελ ππάξρνπλ ζηε δεζκίδα θχιισλ 

ηνπ πξψηνπ ηεηξαδίνπ.  

 ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ηεηξαδίνπ (δειαδή ζηε ζειίδα  142 ηεο εληαίαο αξίζκεζεο ηνπ 8νπ 
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βηβιίνπ) ν ΥΜ έζεζε κεηαγελέζηεξα πξνθαλψο, σο ζπλάγεηαη απφ ην γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη ην 

κειάλη, δηεπθξηληζηηθή ζεκείσζε γηα ηελ αθήγεζε ησλ πξψησλ γεγνλφησλ ηνπ ηεηξαδίνπ:  

 “Δ κεγάιε εηζβνιή ηνπ Μνπζηαθά απφ Λάθθνπο θαηά ηεο Φψθηαο, ηα Πνξνζέιηα, Ώγίαλ 

Βηξήλελ, Βπαλερψξη θαζφινπ ηνπ ειίλνπ, αιιά θπξίσο ηνπ Λάθθνπ γνπξάθνπ, Ληβαδά, 

Κνπζηνγέξαθνλ, ηελ δηακνλήλ ησλ επαλαζηαηψλ, νίηηλεο  απνζπξζέληεο εηο Οκαιφλ επί ηεο 

θνβεξάο ρηνληάο ζπλλαληήζαληεο θαζ' νδφλ απφ Κνπζηνγέξαθνλ, εηο Οκαιφλ απνζακέλα 

γπλαηθφπεδα- ηνπ ηληφξνπ απαιηθηαλνχ
102

- Κπδσλίαο 3 κήηεξ κε δχν παηδηά θαη άιια”.   Ώξρή 

αθήγεζεο: “Χο είξεηαη νη πνιέκηνη θαηεδίνθνλ ηνπο εκεηέξνπο 800 πεξίπνπ (ηα δχν ηξίηα 

εζεινληψλ) γθαηαπφδη εηο ηαο ηξαρείο [...]”.  

 Δ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ εμηζηνξείηαη είλαη απφ ηηο αξρέο Αεθεκβξίνπ 1866 κέρξη αξρέο 

Ενπιίνπ 1867. Σν ρεηξφγξαθν ζε κεξηθά ζεκεία είλαη δπζαλάγλσζην, επεηδή ε κειάλε έρεη πεξάζεη 

ζηελ άιιε φςε ηεο ζειίδαο. Γξαθή αηεκέιεηε.  

 2ν ηεηξάδην ηνπ 8νπ βηβιίνπ: Δ ηξίηε ζπξξακκέλε δεζκίδα θχιισλ ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ζειίδεο 257 κέρξη 352 ηεο εληαίαο αξίζκεζεο θαη έρεη ζηε “ζειίδα ηίηινπ” ηελ 

εμήο επηγξαθή: 

  “Αεχηεξνλ ηεηξάδηνλ πλερείαο ηεο Βπαλαζηάζεσο Κξήηεο ηνπ 1866 κέρξη 69./ Σατγάληνλ 

Ρσζζίαο 10 Ννεκ. 1873 / 2”. Βδψ είλαη γξακκέλεο θαη νη δχν φςεηο ησλ ζειίδσλ. ηελ πξψηε 

ζειίδα ηνπ 2νπ ηεηξαδίνπ, δειαδή ζηε ζειίδα 258 ηνπ 8νπ βηβιίνπ ππάξρεη ε δηεπθξίλεζε: 

“πλέρεηαλ ηνπ πξψηνπ ηεηξαδίνπ ηεο δηεγείζενο ηνπ Κξεηηθνχ αγφλνο 1866”.   

 Ώξρή: “Δ απφ Νχκβξνπ ινηπφλ ηνπ Ρεζίηνπ έθνδνο θαηά ησλ ελ Ξεξνθάκπνηο εκεηέξσλ 

επηβνήζεζε θαη ηνπ ελ Ώζθχθνηο Μεκέηνπ λα θπξηεχζε ηελ Σαχξελ [...]”. Δ δηήγεζε θαιχπηεη ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ αξρέο Ενπιίνπ 1867 κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 1868. 

 3ν ηεηξάδην ηνπ 8νπ βηβιίνπ: Δ ηέηαξηε ζπξξακκέλε δεζκίδα πεξηιακβάλεη ηηο ζειίδεο 

353-424 θαη ζηε “ζειίδα ηίηινπ” δηαβάδνπκε: 

  “Σεηξάδεηνλ δηεγείζεσλ ηνπ ελ Κξήηε / πνιέκνπ 1866- κέρξη 69 / Σεηξάδηνλ 3 / Σατγάληνλ 

Ρσζζίαο 1874 Μαξηίνπ 1874 / Υ Μ Γ”.  

 Δ δηήγεζε αξρίδεη απφ ηηο 20 Ενπλίνπ 1868. ηε ζειίδα 383 πεξηγξάθεη ηνλ επεηζνδηαθφ 

γάκν ηνπ Παπαιάκπε θαη ε δηήγεζε θηάλεη κέρξη ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο κε ηελ παξάδνζε ησλ 

ηειεπηαίσλ αγσληζηψλ, πνπ είραλ θαηαθχγεη ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο (ζ. 424). Σα ίδηα γεγνλφηα 

ζψζεθαλ ζε κηα δεχηεξε επεμεξγαζία ζηηο ζειίδεο 1-146 ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ (βι. παξαπάλσ). 

 

9ν ηεηξάδην: Χσξίο εμώθπιια απνηειείηαη από κεγάινπ ζρήκαηνο ξηγσκέλεο ζειίδεο, 

δηαζηάζεσλ 32*20, ελσκέλεο κε ρνληξό λήκα, γξακκέλεο κε κειάλη θαη ζηηο δύν όςεηο, 

                                                 
102 Βδψ ελλνεί φηη ε γπλαίθα ήηαλ ζχδπγνο ηνπ ηληφξε (ηληνξάθε) απφ ην ρσξηφ Ώιηθηαλφο Κπδσλίαο. 
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αξηζκεκέλεο από ηνλ ζπγγξαθέα από ην 1 κέρξη ην 236. Απηόγξαθν ΧΜ. 

 Οη δχν πξψηεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο έρνπλ θνπεί απφ ην ζψκα ηνπ ηεηξαδίνπ, άγλσζην γηα 

πην ιφγν. Πεξηέρνπλ ηελ αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθήο ζηελ Βπγελία θαξακαγθά θαη ηνλ πξφινγν ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ
103

. Απζηπρψο έρνπλ ραζεί νη ζειίδεο ππ' αξ. 3 έσο 6, θαη ζ' απηφ ην ζεκείν 

δεκηνπξγείηαη ράζκα. Πηζαλφηαηα ζηηο ζειίδεο απηέο ζα ππήξρε ε εμηζηφξεζε ηεο γελεαινγίαο ηνπ 

ζπγγξαθέα, ε αθήγεζε ηεο ζχιιεςεο ηνπ αδειθνχ ηνπ Ώλησλίνπ απφ ηνλ ΐειή παζά θαη ε 

αλαθνξά ζην πξνζθπλεκαηηθφ ηαμίδη ησλ Γηαλλάξεδσλ ζηνπο Ώγίνπο Σφπνπο. Μηα παξαιιαγή ησλ 

απνιεζζέλησλ ζειίδσλ ηνπ ηεηξαδίνπ ζψζεθε ζε ηέζζεξα θχιια ελσκέλα κε ιεπηή θισζηή (βι. 

Παξαθάησ “εθ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ ΥΜ ππ' αξ. Σ'). Σν πξψην ζπξξακκέλν θχιιν (θ. 7r) 

θέξεη δηνξζψζεηο κε θφθθηλν κειάλη απφ ην ρέξη ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε. ην ίδην θχιιν ν 

Νηθφιανο Παπαδάθεο ζεκείσζε ζσζηά κε θφθθηλν κνιχβη: “ΐηβι. 9”.  

 Σα θείκελα ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα γξάθηεθαλ ην 1872, πξηλ αξρίζεη ε 

ζχλζεζε ησλ απνκλεκνλεπκάησλ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Πάλησο, αξρέο ηνπ 1873, ε 

ζπγγξαθή ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ ήηαλ νινθιεξσκέλε, γηαηί κε βάζε απηή γξάθηεθε ε δηαζθεπή ηνπ 

Ώλησλίνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 1ν ηεηξάδην. Δ επηκειεκέλε γξαθή ζην 9ν ηεηξάδην ππνδειψλεη 

φηη έρνπκε ηε δεχηεξε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ΥΜ, αλ θαη ζ' απηφ ην ηκήκα ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ δε ζψζεθε άιιε παξαιιαγή, εθηφο κφλν απφ ηηο δχν παξαιιαγέο ηνπ 

επεηζφδην ηνπ Κπξηνκάδνπ, θαη κηα ζειίδα γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Εζκαήι ζηνπο Λάθθνπο, πνπ 

βξίζθνληαη ζε ιπηέο ζειίδεο(βι. Παξαθάησ “εθ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ ΥΜ”).  

 Δ αθήγεζε ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ μεθηλά κε ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ ήξσα ζε δηάθνξα 

κνλαζηήξηα.  Σν επεηζφδην ηνπ Κπξηνκάδνπ απνηειεί κηα άιιε ελφηεηα. Έπεηηα εμηζηνξνχληαη ηα 

γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1858 θαη νη δχν θπιαθίζεηο θαη απνδξάζεηο ηνπ ΥΜ. Δ εμηζηφξεζε 

ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1852 κέρξη ην έηνο 1864, φηαλ ζπλέβε ε 

πξψηε δηακαξηπξία ησλ Λαθθησηψλ γηα ηελ θαθνδηνίθεζε ηνπ Εζκαήι παζά. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ κε ην 4ν φπνπ εμηζηνξείηαη ε επαλάζηαζε ηνπ '66.  

 Ώξρή: “Πξνο ηελ Κπξίαλ Βπγελίαλ Π. θαξακαγθά / εβα θαη Βπγελέζηαηε Κπξία Π. 

θαξακαγθά. / Πξνζθιεζείο ππφ νκνγελψλ θαη θίισλ λα πεξηγξάςσ ηαο πεξηπεηείαο θαη ηαο 

θαθψζεηο ηνπ βίνπ κνπ δελ εμεπιήξσλα κέρξη ηνχδε ηελ αίηεζηλ ηαχηελ, άηε δε δηζθνιεπφκελνο 

λαπνηήζσ σο αχζπο κλείαλ ζιηβεξνχ παξειζφληνο [...]”.  

 

Λπηά θύιια εθ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ Χαηδεκηράιε  

ηνλ Δ' θάθειιν ηνπ αξρείνπ ΥΜ απφθεηληαη θχιια ιπηά ή θαη ζπξξακκέλα κε ιεπηφ λήκα, πνπ 

                                                 
103 Βπηζεκαίλσ θαη απφ ηε ζέζε απηή φηη πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο κνξθέο ηνπ πξνιφγνπ, επεηδή κεηαγελέζηεξα 

έδσζε θαη άιιεο κνξθέο ζηνλ πξφινγν θαζψο βι. ηεηξάδην 5ν (βι. Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή παξαπάλσ) θαη ζε ιπηά 

θχιια “εθ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ ΥΜ” ην ππ' αξ. Θ' δίθπιιν (βι. παξαθάησ).  
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πεξηέρνπλ απνζπάζκαηα απφ δηάθνξεο επεμεξγαζίεο ησλ απνκλεκνλεπκάησλ. Βμσηεξηθά ν 

ππνθάθειινο πνπ ηα πεξηέρεη θέξεη ηελ έλδεημε: “Βθ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ Υ. Μ. 

Γηάλλαξε”
104

.  

 

 Α΄: Δίθνζη θύιια (θόιιεο δηαγσληζκνύ), γξακκέλα κόλν ζην recto
105

, ελσκέλα ζ΄ έλα 

ζεκείν κε ιεπηό λήκα θαη αξηζκεκέλα από ην 1 έσο ην 20. Απηόγξαθν Δκκαλνπήι Γηάλλαξε. 

 Σα θχιια απηά έρνπλ ζαλ εμψθπιιν κηα δηπιή άζπξε θφιια, πνπ πάλσ θέξεη ηνλ ηίηιν:”Υ. 

Μ. Γηάλλαξε ην ηέινο ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-69 / θαη ε παξάδνζηο ησλ επαλαζηαηψλ”. 

κνηνο ηίηινο ππάξρεη θαη ζηε ζειίδα 1. ην “εμψθπιιν” ππάξρεη ε ζεκείσζε ηνπ Βκκαλνπήι 

Γηάλλαξε: “Σαχηα αληεγξάθεζαλ ππ' εκνχ εμ' άιισλ ζεκεηψζεσλ ηνπ ζείνπ κνπ Υαηδή Μηράιε θαη 

θαηά δηα δηαηαγήλ ηνπ πνιιά έηε πξν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, επξέζεζαλ δε ζήκεξνλ θαη απηά ελ ησ 

αξρείσ ηνπ / 10-4-30 Β. Ε. Γηάλλαξεο, ηαγ. Βλ απνζηξαηεία”. πλεπψο απφ ηελ  ζεκείσζε απηή 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα θχιια απηά πεξηέρνπλ κηα δηαζθεπή ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66 θαη ην ζεκαληηθφηεξν φηη ε δηαζθεπή απηή έγηλε θαη' 

εληνιή ηνπ ζπγγξαθέα
106

. ηελ ίδηα ζειίδα ν Ν. Παπαδάθεο ζεκεηψλεη κε κπιε κνιχβη: “3-6  

8/βξίνπ “Ώθξφπνιηο” ειιείπεη;”, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε θαζαξνγξακκέλε δηαζθεπή πξννξηδφηαλ 

γηα ηελ εθ. “Ώθξφπνιηο”. Πξάγκαηη, φπσο ζεκεηψλεη ν ΥΜ ζηε ζειίδα 85 (ηεο ζπλερνχο 

αξίζκεζεο) ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ: “Ώπ' εληαχζα αληεγξάθεζαλ θαη εζηάιεζαλ εηο Ώζήλαο ηελ 

Ώθξφπνιηλ λα ηππσζνχλ. Σνπηέζηη Δ παξάδνζηο ηεο Κξήηεο ηνπ ηξηεηνχο πνιέκνπ 1866 9”. Σν 

κέξνο απηφ δελ επξέζε δεκνζηεπκέλν ζηελ “Ώθξφπνιη”. Μεηαγελέζηεξα, ην 1932, ν Βκκαλνπήι 

Γηάλλαξεο ην δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα “Βιεπζέξα Γλψκε” Υαλίσλ.  

Ώξρή: “Βπξηζθφκεζα θαηά ηαο αξράο Εαλνπαξίνπ 1869 επί ησλ απνθξήκλσλ βξάρσλ ηεο ακαξηάο 

ησλ θαθίσλ, πνπ αγξησηέξαλ φςηλ δελ έρεη ίζσο λα επηδείμε ε θχζηο[...]”. 

      

 Β΄: Γίθπιια ζπξξακκέλα κε ιεπηό λήκα. Σν πεξηερόκελν είλαη ζρεηηθό κε ηε δσή ηνπ 

ΧΜ από ην 1869 (ηέινο επαλάζηαζεο) κέρξη ην 1878(έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878). 

Απηόγξαθν ηνπ ΧΜ. 

 Σα ζπξξακκέλα δίθπιια έρνπλ αξηζκεζεί απφ ηνλ ΥΜ απφ ην 1 σο ην 61. Μέρξη ηε ζειίδα 

42 είλαη γξακκέλα θαη ζηηο δχν φςεηο. Ώπφ ηε ζειίδα 43 γξακκέλα κφλν ζην recto
107

.  Ο 

ζπγγξαθέαο ηα αξηζκεί ζε 61 ζειίδεο. Υξεζηκνπνηείηαη φκσο θαη αξίζκεζε θαηά ηεηξαζέιηδν σο ηε 

                                                 
104 Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαηά ζέκα, αξηζκεκέλα κε ηα θεθαιαία γξάκκαηα αιθαβήηνπ. 

105 Μφλν ζηε ζειίδα 11v ππάξρεη κηα κηθξή παξάγξαθνο, ζπκπιήξσζε ηεο ζειίδαο 11r. 

106 ηηο ζειίδεο 15κέρξη 17 ην ηξαγνχδη - ξίκα ηνπ ΥΜ γηα ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο γξακκέλν απφ ηνλ 

αληηγξαθέα-δηαζθεπαζηή. Σν ηξαγνχδη είλαη γλσζηφ θαη ζε δχν παξαιιαγέο απφ απηφγξαθα ηνπ ΥΜ. ρεηηθά κε ηε 

ξίκα απηή βι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο Υαηδή Μηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, πεξ. Δλ 

Υαλίνηο,. η. 2, 2008, ζ.  118-119. 

107 Βθηφο απφ ηηο ζειίδεο 57 θαη 58 ηεο αξίζκεζεο ΥΜ. 
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ζειίδα 40, ήηνη 10 ηεηξαζέιηδα
108

. ην verso ηεο ζειίδαο 41 ππάξρεη ε ζεκείσζε ηνπ ΥΜ: “Σνλ 

παξφληα 11 έθνςα εηο θχια (sic) πξνο επθνιίαλ ηνπ ηππνγξάθνπ”, ε νπνία ππνδειψλεη φηη ν ΥΜ 

ζρεδίαδε λα εθδψζεη ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ. ηελ ηειεπηαία αξηζκεκέλε ζειίδα 61, ζσζηφηεξα 

61v, ππάξρεη κηα ζεκείσζε απφ ηνλ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε, γξακκέλε θαηά ηελ αληίζεηε θνξά ησλ 

ελσκέλσλ θχιισλ: “Ώη πεξηπέηεηαη ηνπ Υαηδή Μηράιε κεηά ην 1869 γξακκέλαη απφ ηνλ ίδηνλ ηνλ 

ΥΜΓ”. ηελ ίδηα ζειίδα ν Ν. Παπαδάθεο εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ ηαμηλφκνπ: “Να ηεζψζηλ φπνπ 

αλήθεη, πξνζεθνκίζζεζαλ κεηαγελέζηεξνλ ησλ άιισλ”. Ώπφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ ρεηξνγξάθσλ 

ηνπ αξρείνπ θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θχιια απηά είλαη ε δεχηεξε επεμεξγαζία ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”, πνπ βξίζθνληαη ζην 2ν ηεηξάδην ζ. 2 έσο 54 (βι. πεξηγξαθή παξαπάλσ). Δ 

επεμεξγαζία απηή πξέπεη λα έγηλε κεηά ην 1894, αθνχ εδψ αλαθέξεηαη ζηε δεκνζίεπζε ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”.  

Ώξρή: “ Βθ πνιψλ κεξψλ θαη αηφκσλ πξνπνινχ κνπ πξνηίλνπλ λα δψζσ εηο ηελ δεκνζηψηεηα φζα 

δεληζψ βάζαλα εθ ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ κεγάινπ θαη θνβεξνχ ηξηεηνχο θξεηηθνχ αγφλνο ηνπ 1866-9 

[...]”.  

 

Γ΄: Μία θόιια αξίγσηε δηπισκέλε ζηα δύν, πνπ ζρεκαηίδεη ηέζζεξηο όςεηο. Σα ηνπ 

Κπξηνκάδνπ. Απηόγξαθν ΧΜ. 

 Με επηκειεκέλε γξαθή κε κνιχβη θαη ζηηο ηέζζεξηο φςεηο ηνπ θχιινπ. Θεσξψ φηη είλαη ε 

πξψηε απφ ηηο ηξεηο επεμεξγαζίεο ηνπ επεηζνδίνπ ηνπ Κπξηνκάδνπ (γηα ηε δεχηεξε επεμεξγαζία βι. 

επφκελε παξάγξαθν).  

Ώξρή: “Βίρε λπθηφζεη, φηε εηζήιζνλ εηο ην νζσκαληθφλ θαθελείνλ [...]” 

Σέινο: “ [...] φπνπ θαη νη ηεο Κξήηεο ζπλνκφηαη κε παξέιαβνλ ζπκκέηνρνλ”. 

 

Γ΄: Γύν δηπιέο θόιιεο δηαγσληζκνύ θαη κηα κνλή, γξακκέλεο κε κειάλη κόλν ζηε κηα όςε θαη 

αξηζκεκέλεο από ην 1 έσο ην 5. Σα ηνπ Κπξηνκάδνπ. Απηόγξαθν ηνπ ΧΜ.      

 Πάλσ ζε θάζε ζειίδα ν ηίηινο: “πλέρεηα ηνπ Κπξηνκάδνπ”, ελψ ζην 5v ν ζπγγξαθέαο 

ζεκεηψλεη κε κνιχβη: “Σέινο ηνπ Κπξηνκαδηαλνχ επεηζνδίνπ”. ηα ιπηά απηά θχιια ζψζεθε ε 

δεχηεξε επεμεξγαζία ηνπ επεηζνδίνπ ηνπ Κπξηνκάδνπ. Δ ηξίηε, θαη νξηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

επεηζνδίνπ ζην Κπξηνκάδν βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ 9νπ βηβιίνπ. 

Ώξρή: “Βίρε λπθηφζεη, φηαλ εηζήιζνλ εηο ην νζσκαληθφλ θαθελείνλ [...]” 

Σέινο: “[...] θαη ην νπνίνλ άδεηαη ππφ ηνπ ιανχ εηο ηαο ζπλαλαζηξνθάο κεη' επθξνζχλεο (εληαχζα 

παχε ην επηζφδηνλ ηνπ Κπξηνκάδνπ)”
109

. 

                                                 
108 ην έθην ηεηξαζέιηδν ε ζεηξά ηεο αξίζκεζεο είλαη ιαζεκέλε, γηαηί μεθηλά απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή 27-24.  

109 ρεηηθά κε ηε ξίκα πνπ ζπλέζεζε ν ιατθφο πνηεηήο γηα ην επεηζφδην ζην Κπξηνκάδν, θαη ηελ απήρεζή ηεο ζην 

ιαφ βι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο Υ'' Μηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, φ.π., ζ. 169-175. 
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Δ΄: Έλα θύιιν γξακκέλν θαη ζηηο δύν όςεηο. Ζ ζηάζε ησλ Λαθθησηώλ ην 1904. Απηόγξαθν 

ηνπ ΧΜ. 

 ηελ πξψηε ζειίδα ν ηίηινο: “Δ ελ Κξήηε θαηάζηαζηο ην 1904”. Σν θείκελν είλαη κηα 

αηειήο πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ γεγνλφησλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Θεξίζνπ ην 

1905 θαη ζηα νπνία είραλ ελεξγφ ζπκκεηνρή νη Λαθθηψηεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θπιάθηζε ηνπ 

αληςηνχ ηνπ, Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, απφ ηνλ Πξίγθηπα. ε άιιν ππνθάθειιν ηνπ θαθέιινπ Δ' 

εληνπίζηεθαλ απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηνπ 1904, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ ΥΜ γη' απηά, αιιά θαη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ηα εθζέζεη απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή 

γσλία ρξεζηκνπνηψληαο σο βνεζεηηθφ πιηθφ ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ.   

 

Σ΄: Σέζζεξα θύιια γξακκέλα κόλν ζην recto, ζπξξακκέλα κε ιεπηό λήκα από ην ηέινο πξνο 

ηελ αξρή, ήηνη 4, 3, 2, 1. Απηόγξαθν ηνπ ΧΜ. 

 Μεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ηεο απηνπαξνπζίαζε ηνπ ΥΜ, πνπ ζπλαληήζακε ζηε αξρή  

ηνπ 9νπ βηβιίνπ θαη ζηα θχιια 74-76 ηνπ 5νπ βηβιίνπ  ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ. εκαληηθά 

φζα αλαθέξεη γηα ηε θπιάθηζε ηνπ αδειθνχ ηνπ, Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ή Παπαδάθε, αμησκαηηθνχ 

ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, απφ ηνλ ΐειή παζά. ηελ πξψηε ζειίδα ν ηίηινο: “Ώπηνβηνγξαθία Υ. Μ. 

Γηάλλαξε Μάιεκε Κπδσλίαο 20 Φεβξνπαξίνπ 1904”. 

Ώξρή: Βηο ηνξηλφλ
110

 ρσξίνλ ηεο Κπδσλίαο ηεο Κξήηεο ηελ θνκφπσιελ Λάθθνλ εγελήζελ θαηά ην 

έηνο 1832 [...]”. 

 

Ε΄: Γίθπιιν απνζπαζκέλν από ηεηξάδην θαη γξακκέλν κόλν ζηε κία όςε. πάξαγκα από ηηο 

ζεκεηώζεηο ηεο “Κξεηηθνπνύιαο”. Αληίγξαθν από ηνλ Αληώλην Βνιάλε(;). 

 ην πξψην θχιιν ν αξηζκφο 21, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξραλ θαη άιια θχιια ηα νπνία 

δελ ζψζεθαλ. Βίλαη ην κνλαδηθφ ηεθκήξην ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ πνηήκαηνο “Δ Κξεηηθνπνχια” (βι. 

παξαπάλσ βηβιίν 5ν). Οη ζεκεηψζεηο απηέο καο είλαη γλσζηέο κφλν απφ ηελ έληππε έθδνζε ηνπ 

πνηήκαηνο πνπ έγηλε ζηελ Ώζήλα ην 1894. Σν ζσδφκελν απφζπαζκα απφ ηηο ζεκεηψζεηο αλαθέξεηαη 

ζηηο θαπεηάληζζεο ησλ Λάθθσλ θαη ζηνλ Γηαλλαξφγηαλλε, ήξσα πνπ έδξαζε ηελ επνρή ηεο 

θιεθηνπξηάο ζηελ Κξήηε
111

. Σν ζέκα πνπ γελλάηαη είλαη, αλ νη ππνζειίδηεο ζεκεηψζεηο ζηελ έληππε 

έθδνζε ηεο Κξεηηθνπνχιαο είλαη φπσο αθξηβψο γξάθηεθαλ απφ ηνλ ΥΜ ή ζπληάρζεθαλ απφ 

θάπνην εγγξάκκαην ζπγγελή ηνπ, πηζαλφλ απφ ηνλ Ώ. ΐνιάλε, κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΥΜ. Βθηίκεζή 

κνπ, πάλησο, είλαη φηη ε θαζαξεχνπζα ησλ ζεκεηψζεσλ δελ κνηάδεη θαζφινπ κε ηελ θαζαξεχνπζα 

ηνπ Υαηδεκηράιε, φπσο ηε γλσξίζακε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ κε ηνπο ζνινηθηζκνχο θαη ηνπο 

                                                 
110 Αηάβαδε: εηο η' νξεηλφλ 

111 ΐι. ηηο ζειίδεο 26-27 ησλ ζεκεηψζεσλ ηεο έληππεο έθδνζεο. 
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βαξβαξηζκνχο. 

 

Ζ΄: Μνλόθπιιν, δηαζηάζεσλ 22*17,5 γξακκέλν θαη ζηηο δύν όςεηο. Έγγξαθε εληνιή ζρεηηθά 

κε ηελ ηαθή ηνπ. Απηόγξαθν ΧΜ.   

 1r:Aξρή: “Πξνο άπαληαο ηνπο νηθίνπο, ζπγγελείο, θίινπο, γλσξίκνπο θαη αγαπεηνχο 

κνπ[...]”. 1v: Σίηινο: “ Σειεπηαία ζέιηζηο θαη παξαγγειίαλ ηνπ Υ. Μ. Γηάλλαξε εηο ηνλ εληαθηαζκφλ 

ηνπ”
112

.  

 

Θ΄: Γίθπιιν θόιιαο δηαγσληζκνύ, γξακκέλν κόλν ζηε κηα όςε, αξηζκεκέλν ζε ζ. 1 θαη 2. Μία 

κνξθή ηνπ πξνιόγνπ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ, ζύληνκε γελεαινγία θαη αξρή ηνπ Κπξηνκάδνπ. 

Απηόγξαθν ηνπ ΧΜ.  

 Σίηινο ζηε ζειίδα 1: “Ώπηνβηνγξαθία ΥΜ Γηάλλαξε 11 Ώπγνχζηνπ 1912”. ηελ ίδηα ζειίδα 

ν Ν. Παπαδάθεο ζεκεηψλεη ζην πιάη κε κνιχβη: “Ώθξφπνιηο 12 /βξίνπ 1912”, ελλνψληαο 

πξνθαλψο φηη βάζεη ηνπ ζεκεηψκαηνο απηνχ έγηλε ε δεκνζίεπζε ζηελ “Ώθξφπνιη”. Σν θείκελν 

είλαη κηα λέα επεμεξγαζία ησλ ζειίδσλ 74-76 ηνπ 5νπ βηβιίνπ θαη πεξηέρνπλ κηα κνξθή ηνπ 

πξνιφγνπ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ θαη ηε γελεαινγία (βι. παξαπάλσ)
113

. 

Ώξρή: “Βλαληίνλ ηνπ ραξαθηήξνο κνπ θαη ησλ αξρψλ κνπ ηε πξνηξνπή θαη ζπκβνπιή πνιψλ 

λσεηκφλσλ ζπκπαηξησηψλ κνπ απεθάζηζα λαπηνινγίζσ
114

 [...]”. 

 

Η΄: Γίθπιιν, κε γξακκέλεο ηηο ζειίδεο κόλν ζην recto, αξηζκεκέλεο από ηνλ ΧΜ ζε 1 θαη 2. 

Απόζπαζκα από ηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ '66. Απηόγξαθν ηνπ ΧΜ.  

 ηε δεχηεξε ζειίδα ε ζεκείσζε: “Αηα ηελ εθεκεξίδα / Ώθξφπνιηο, / εηο Ώζήλαο”. πλεπψο,  

ην αληίγξαθν ηνπ ΥΜ παξαζθεπάζηεθε γηα λα απνζηαιεί ζηελ εθεκεξίδα. Θέκα ηνπ 

απνζπάζκαηνο είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Μνπζηαθά λα θπξηεχζεη ηνλ Οκαιφ θαηά ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 

1867. Σίηινο: “Δ αληηθαηάζηαζηο ηνπ Εζκαήι Υηφηνπ, ππφ ηνπ Μνπζηαθάπαζα αιβαλνχ θαη 

παιαηνχ Γ. Αηνηθ. θαη δεδνθηκαζκέλνπ ππφ ησλ Κξεηψλ”.  

 

ΗΑ΄:Μνλόθπιιν, δηαζηάζεσλ 26*21, γξακκέλν θαη ζηηο δύν όςεηο. Απηόγξαθν ΧΜ.   

 Μηθξφ ζπάξαγκα ηεο πξψηεο επεμεξγαζίαο- κνξθήο ηνπ 9νπ βηβιίνπ. Σν θχιιν θέξεη ζην 

πάλσ κέξνο ηελ αλάγιπθε ζθξαγίδα ηνπ ΥΜ θαη ηελ έλδεημε “αξηζ. 36 ηξηαθνζηφο έθηνο 

ζπλέρεηαλ”. Οη ππφινηπνη αξηζκνί (ζειίδεο) δε ζψζεθαλ. Βίλαη φκσο ζεκαληηθφ γηαηί δείρλεη  φηη 

ππήξρε θαη πξψηε κνξθή επεμεξγαζίαο ηνπ 9νπ βηβιίνπ απφ ηελ νπνία ζψζεθε κφλν ην επεηζφδην 

                                                 
112 ΐι. πξψηε δεκνζίεπζε ζην Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο,  

113 Πξβι. ην verso ηνπ δεχηεξνπ θχιινπ ηε ζεκείσζε: “αξηζ. 2 απηνβηνγξ. Υ.Μ.Γ ηνπ πέκπηνπ βηβιίνπ 5”. 

114 Αηάβαδε: λ' απηνινγήζσ, δειαδή λα πεξηαπηνινγήζσ. 
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ηνπ Κπξηνκάδνπ θαη απηφ ην θχιιν. Σν επξεζέλ ζπάξαγκα αθνξά ζηελ επίζθεςε ηνπ Εζκαήι παζά 

ζηνπο Λάθθνπο ην 1864. 

Ώξρή: “Οη Λαθθηψηαη δηαηξέμαληεο ηνπο αξκνδίνπο νξελνχο βνζθνχο θαη πξνεηεκάζαληεο νπηνχο 

άξλαο, θπλεγέζηα αγξίκηα, ιαγννχο θαη πέξδηθαο [...]”. 

 

ΗΒ΄: Γίθπιιν θόιιαο δηαγσληζκνύ, γξακκέλν κόλν ζηε κηα όςε, αξηζκεκέλν από 1 έσο 2. 

Απηόγξαθν ηνπ ΧΜ.  

 Σν πξψην θχιιν είλαη θνκκέλν ζην πάλσ κέξνο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ην θείκελν. 

Βίλαη κηα κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ηνπ πξνιφγνπ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ θαη ηεο γελεαινγίαο, 

φπσο δειψλεη θαη ε ζεκείσζε κε κνιχβη ζην 1v: “Δ γελαηαινγία ηνπ Υ. Μ Γηάλλαξε 

απηνδηεγνχκελε ππ' απηνχ ηνπ ηδίνπ Μάιεκε Κπδσλίαο 14 Ώπγνχζηνπ 1912”. πξβι. Παξαπάλσ ππ. 

Ώξηζ. Θ'. 

Ώξρή: “Σατγάληνλ Ρσζίαο 1873-4 / Βπερείξεζα θαη αλέιαβα έξγνλ ζνβαξφηαηνλ θαη κάιηζηα εθηφο 

ησλ δπλάκεψλ κνπ [...]”.  

 

Χξόλνο ζπγγξαθήο ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” 

   Ο Υαηδεκηράιεο αξρίδεη λα γξάθεη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ ζε ειηθία ζαξάληα 

ρξνλψλ. Δ ζχγθξηζε ηνπ Γηάλλαξε κε ηνλ Μαθξπγηάλλε είλαη αλαπφθεπθηε. Ο Μαθξπγηάλλεο 

ήμεξε θαη απηφο “νιίγνλ γξάςηκνλ” πνπ ηνλ βνεζνχζε ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ πξηλ ηελ 

επαλάζηαζε  θαη ην 1829 ζην Άξγνο, δηνξηζκέλνο απφ ηνλ Καπνδίζηξηα σο  αξρεγφο ηεο 

Βθηειεζηηθήο Αχλακεο Πεινπνλλήζνπ θαη πάξηεο, φηαλ ήηαλ ηξηάληα ηξηψλ ρξνλψλ πεξίπνπ, 

δήηεζε απφ ηνπο θίινπο ηνπ λα ηνπ κάζνπλ “θάηη πεξηζζφηεξνλ” γηα λα γξάςεη ηα 

απνκλεκνλεχκαηά ηνπ: “θαη γηα λα κελ ηξέρσ εηο ηνπο θαθθελέδεο θαη ηα άιια ηνηαχηα θαη δελ ηα 

ζπλεζψ- (ήμεξα νιίγνλ γξάςηκνλ, φηη δελ είρα πάγε εηο δάζθαιν απφ ηα αίηηα νπνχ ζα μεγεζψ, κελ 

έρνληαο ηνπο ηξφπνπο) πεξηθαινχζα ηνλ έλαλ θίινλ θαη ηνλ άιινλ θαη κ' έκαζαλ θάηη πεξηζζφηεξνλ 

εδψ εηο ην Άξγνο, νπνχ θάζνκαη άλεξγνο.”
115

 Ο ρξφλνο ζπγγξαθήο ηνλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ 

Μαθξπγηάλλε αξρίδεη ην 1829 κέρξη θαη κε δηαθνπέο εθηείλεηαη ψο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1850
116

. 

                                                 
115  ΐι ηξαηεγφο Μαθξπγηάλλεο, Απνκλεκνλεύκαηα, εθδ. Μπάπξνλ, Ώζήλα, ρ.ρ., αλαηχπσζε ά έθδνζεο ηνπ 1907 

απφ ηνλ Γ. ΐιαρνγηάλλε, ζ. 89.  

116 Σα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε γξάθηεθαλ θαηά δηαζηήκαηα: Σν 1ν βηβιίν θαη ηα δχν πξψηα 

θεθάιαηα ηνπ  2νπ βηβιίνπ ζην Άξγνο απφ 29 -2-1829 ψο ην ηέινο ηνπ 1831. Σν 2ν βηβιίν νινθιεξψζεθε ζην 

Ναχπιην απφ ην 1832 ψο ην 1833. Ώπφ ην πξψην θεθάιαην κέρξη ην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ 3νπ βηβιίνπ γξάθηεθαλ 

ζηελ Ώζήλα απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 1833 κέρξη ηηο 14-8-1840. Ο ζπγγξαθέαο ζεψξεζε φηη ε ζπγγξαθή ηνπ πεξαηψζεθε 

ζ' απηφ ην ζεκείν θαη δεηνχζε ζπλδξνκεηέο γηα λα ηε δεκνζηεχζεη. Ώξγφηεξα απνθάζηζε λα ζπκπιεξψζεη θαη ηα 

κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα. Σν πέκπην θεθάιαην ηνπ 3νπ βηβιίνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δηήγεζεο  γξάθηεθε ζηελ Ώζήλα 

απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1844 κέρξη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1850. Ο πξφινγνο θαη ν επίινγνο γξάθηεθαλ, αθνχ 

νινθιεξψζεθαλ ηα απνκλεκνλεχκαηα, ην 1850. 
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  Ο Γηάλλαξεο άξρηζε λα γξάθεη ζην Σατγάλη ηηο αλακλήζεηο ηνπ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1866 ηξία ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο. Με ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878 έγξαςε 

ζχληνκεο ζεκεηψζεηο γηα ηε δσή ηνπ απφ ην 1869 κέρξη ην 1877, φηαλ θαηέβεθε ζηελ Κξήηε κε έλα 

θαΎθη γηα λα πάξεη κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878. Πξνο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ 

απφ ην 1904 θνίηαμε μαλά ηα ρεηξφγξαθά ηνπ  θαη πξφζζεζε θάπνηεο ζεκεηψζεηο ζην 5ν ηεηξάδηφ 

ηνπ.  Σν 1912 ε “Ώθξφπνιηο” ηνπ Γαβξηειίδε αξρίδεη ην 1912 δεκνζίεπζε ζε δηαζθεπή ηηο πξψηεο 

126 ζειίδεο ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ καδί κε έλα ζπκπίιεκα πξνινγηθψλ ζεκεηψζεσλ.  

 Ώλαιπηηθφηεξα: Γηα ην πξψην βηβιίν (θαηαγσγή νηθνγέλεηαο, γεγνλφηα Κπξησκάδνπ, 

δηψμεηο ηνπ Γηάλλαξε απφ ηνπξθηθή δηνίθεζε κέρξη ην 1864) δελ έρεη ζσζεί έλδεημε ρξφλνπ 

ζπγγξαθήο. Έλα κέξνο ηνπ ζα πξέπεη λα γξάθηεθε πξηλ απφ ην δεχηεξν βηβιίν, πηζαλφηαηα πξνο ην 

ηέινο ηνπ 1872 (Παξαδφζεηο, γεγνλφο ηνπ Κπξηνκάδν), αθνχ απηά ηα γεγνλφηα δηαζθεπάζηεθαλ 

απφ ηνλ αληςηφ ηνπ Ώληψλην Γηάλλαξε αξρέο ηνπ 1873, φηαλ ν ηειεπηαίνο βξέζεθε θνληά ζην ζείν 

ηνπ ζηελ Πνιηάβα (βι. ηεηξάδην ππ' αξ. 1).  

 Σα απνκλεκνλεχκαηά γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-69 άξρηζαλ λα γξάθνληαη ην 1873 ζην 

Σατγάλη ηεο Ρσζίαο αξρηθά απφ κλήκεο θαη αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ εκεξνκελίεο απφ ην εκεξνιφγην 

ηνπ Σζεπέηε(βι. ηεηξάδην ππ' αξ. 8). πγθεθξηκέλα, ζην 8ν ηεηξάδην (ά κνξθή) ζψδνληαη νη εμήο 

εκεξνκελίεο γηα ην ρξφλν ζπγγξαθήο: ην πξψην κέξνο ηνπ άξρηζε λα γξάθεηαη ζηηο 15 επηεκβξίνπ 

1873, ην δεχηεξν ζηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 1873 θαη ην ηξίην ζηηο 27 Μαξηίνπ 1874. ε επηά κήλεο 

δειαδή, είρε νινθιεξσζεί, ζε αξθεηά ζχληνλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε πξψηε κνξθή ησλ 

Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ 1866. ην 3ν ηεηξάδην (αξρή ηεο δηήγεζεο ηνπ αγψλα ηνπ 1866) ππάξρεη 

επίζεο ζεκείσζε γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, πνπ ζπκθσλεί κε ηα πξνεγνχκελα: “Σατγάλη 1873”. 

Ώιιά θαη ζην 4ν ηεηξάδην, πνπ, φπσο είπακε, ζεσξνχκε φηη είλαη ε β' κνξθή ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ γηα ην 1866 ππάξρεη ε ππφκλεζε: “Ρνζηφβηνλ Νηφλνπ ή Σαλατδνο 1873 

Μαξηίνπ 5 1873”.  Δ εκεξνκελία απηή πξνθαλψο ζεκεηψζεθε κεηαγελέζηεξα. 

 Έπεηηα, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1877, ζηελ Ώζήλα, δειαδή πξνηνχ θαηέβεη ζηελ Κξήηε γηα ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1878, έγξαςε ηελ ελφηεηα γηα ηηο Παξαδφζεηο ησλ Λάθθσλ, βάζεη ζεκεηψζεσλ 

πνπ είρε θξαηήζεη ζην Σατγάλη ην 1874
117

. Σν ζπληνκφηαην “ηξίην βηβιίν” γξάθηεθε πηζαλφηαηα 

ακέζσο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878, φηαλ ν νπιαξρεγφο θαηέθπγε ζηελ Ώζήλα.  Σελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ ν Γηάλλαξεο έγξαςε ζην ππ' αξ. 5 ηεηξάδην ζπκπιεξσκαηηθέο ελφηεηεο 

(απηνβηνγξαθηθέο ζεκεηψζεηο, νη ζπλαγσληζηέο ζην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο, θξίζεηο γηα ηηο Εζηνξίεο 

ηεο Κξήηεο, πνπ είραλ ελ ησ κεηαμχ δεκνζηεπηεί) γηα λα εληαρζνχλ ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, 

φηαλ ζα έβιεπαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο.  

                                                 

117 ε κηα κεηαγελέζηεξε ζεκείσζε ζην 5ν ηεηξάδην αλαθέξεη φηη ην θείκελν γηα ηηο Παξαδφζεηο ησλ Λάθθσλ 

είρε γξαθηεί ζην Σατγάλη ην 1871 (β5, 71r). Δ ζεκείσζε απηή δελ είλαη ζσζηή σο πξνο ηνλ ηφπν, γηαηί ην 1871 

βξηζθφηαλ αθφκε ζηελ Πνιηάβα.  
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Οη παξαιιαγέο ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Χαηδεκηράιε 

 Με ηηο ζσδφκελεο παξαιιαγέο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε αθελφο 

ηνλ αγψλα ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ θαη αθεηέξνπ δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο 

ηεο αθήγεζεο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ή ηελ παξάιεηςε πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ, ελνηήησλ. Ο 

αθεγεηήο θξαηά ζηαζεξφ ην θεληξηθφ ζέκα θαη αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ δηεγείηαη κε 

ιεπηνκέξεηεο ή ζπλνπηηθά ην ίδην γεγνλφο. Γη' απηφ  πξνηείλνπκε ηε ζπλέθδνζε ησλ παξαιιαγψλ, 

αθνχ θάζε παξαιιαγή δηαθσηίδεη ηε δηήγεζε απφ δηαθνξεηηθή γσλία, πξνζδίδεη πνιπκνξθία θαη 

πνιπθσλία ζην έξγν. Οη παξαιιαγέο  κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε 

αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ, ζε παξάιεηςε πξνηάζεσλ (ή παξαγξάθσλ), ζε πξνζζήθε πξνηάζεσλ (ή 

παξαγξάθσλ). Οη ζσδφκελεο παξαιιαγέο είλαη αλαγθαίν λα παξαηεζνχλ καδί θαζψο ε κία 

αλαπηχζζεη ή παξαιείπεη ιεπηνκέξεηεο απφ ην ίδην γεγνλφο. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο έρνπλ 

παξαιεηθζεί γεγνλφηα απφ κηα πξνγελέζηεξε επεμεξγαζία, επεηδή ν ζπγγξαθέαο ζεσξνχζε φηη δελ 

έπξεπε λα δεκνζηνπνηεζνχλ εθείλε ηε ζηηγκή γηα λα κε ζηγνχλ πνιηηηθά πξφζσπα ή ζπλαγσληζηέο 

ηνπ (ηζηνξία ηνπ Κνπηξνπινγηάλλε ζην 8ν θαη 4ν ηεηξάδην θαη νη αληηπαξαζέζεηο ησλ αξρεγψλ ην 

1877 ζην 2ν ηεηξάδην θαη ζηα ελσκέλα κε λήκα θχιια).  

 ηε ζπλέρεηα επηιέμακε δχν ηπραία παξαδείγκαηα απφ ην 8ν θαη 4ν ηεηξάδην (γεγνλφηα 

ζρεηηθά κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866) γηα λα δνχκε πψο παξαιιάζζεηαη ε δηήγεζε ζε θάζε κνξθή. 

Ώλ θαη ζην 8ν ηεηξάδην ε δηήγεζε είλαη θαηά βάζε ζχληνκε, ν αθεγεηήο επηιέγεη λα δηεγεζεί ην 

γεγνλφο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πινίνπ “Ώξθαδίνπ” θαη ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ πινίαξρν 

Κνπξεληή κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, ελψ ζην 4ν ηεηξάδην, φπνπ νη δηεγήζεηο είλαη αλαιπηηθέο, ν 

αθεγεηήο απνθαζίδεη λα ππθλψζεη ηε δηήγεζε ζε κηα κηθξή παξάγξαθν. ηελ πξψηε κνξθή (8ν 

ηεηξάδην) ν αθεγεηήο αλαδηεγείηαη ηελ ηζηνξία, πνπ είρε αθνχζεη ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

πινίνπ “Ώξθάδη” ζην αθξσηήξην Κξηφο: Σν “Ώξθάδη” ρηππηέηαη απφ ηνπξθηθφ, ράλεη ηε κία ξφδα 

ηνπ θαη ν πινίαξρνο δηαηάζζεη ην πιήξσκα θαη ηνπο πξφζθπγεο Κξεηηθνχο λα ην εγθαηαιείςνπλ. 

Σν θαηεζηξακκέλν πινίν ξπκνπιθείηαη θαη κεηαθέξεηαη σο ιάθπξν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο 

πινίαξρνο Κνπξεληήο θαηαπηνεκέλνο δηέξρεηαη κε ηνπο άλδξεο ηνπ ηελ επαξρία Κηζζάκνπ, ρσξίο 

λα βξεη ππνζηήξημε, θαη θαηαιήγεη ζηνλ Οκαιφ, φπνπ δέρεηαη ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε θηινμελία 

ηνπ Υαηδεκηράιε. Μεηά ην ηξαπέδη νη δχν άληξεο ζπλνκηινχλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο. Ο 

Κνπξεληήο είλαη αηζηφδνμνο θαη πηζηεχεη φηη ζε δπν κήλεο απφ εθείλε ηε ζηηγκή ε Κξήηε ζα είλαη 

ειεχζεξε. Ο Υαηδεκηράιεο είλαη επηθπιαθηηθφο,  γλσξίδνληαο ηελ αζπκθσλία ησλ Βπξσπατθψλ 

Απλάκεσλ. Πξηλ απνρσξηζηνχλ νη δπν ήξσεο ζηνηρεκαηίδνπλ γηα ην ηη ζα ζπκβεί. Ώλ θεξδίζεη ν 

Κνπξεληήο, ν Υαηδεκηράιεο ζα ηνπ δψζεη δχν θνξηψκαηα απφ ην θαιχηεξν ηπξί ηνπ λεζηνχ. Ώλ 

ράζεη ν Κνπξεληήο, ζα αγνξάζεη ζηνλ Υαηδεκηράιε ην θαιχηεξν θηάιη απ' ηελ Ώζήλα. Δ δηήγεζε 

ηεο ζπλάληεζεο ησλ δχν αγσληζηψλ είλαη αλεπηηήδεπηε θαη ραξηησκέλε, δίλεη έλα δηαθνξεηηθφ 
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ηφλν ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ πνιέκνπ.  

 Δ δεχηεξε κνξθή ηεο δηήγεζεο, φπσο ζψδεηαη ζην 4ν ηεηξάδην είλαη ζπληνκφηεξε,  αλ θαη 

θαηά ηεθκήξην ζην 4ν ηεηξάδην νη δηεγήζεηο αλαπηχζζνληαη εθηελέζηεξα. Γηαηί απηή ε 

ζπκπχθλσζε ηνπ γεγνλφηνο ζηα απνιχησο αλαγθαία; Δ δηήγεζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζηξνθήο ηνπ 

πινίνπ παξαιείπεηαη πηζαλφηαηα, επεηδή δελ απνηειεί βίσκα ηνπ ζπγγξαθέα. κσο απξφζκελα 

παξαιείπεηαη θαη ε ζπλνκηιία ηνπ Γηάλλαξε κε ηνλ πινίαξρν Κνπξεληή, ην πην ελδηαθέξνλ απφ 

ινγνηερληθή ζθνπηά ζεκείν ηεο δηήγεζεο.  Ίζσο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ ν αθεγεηήο  

ήζειε λα δψζεη ζε άιια πεξηζηαηηθά έκθαζε. Ο Υαηδεκηράιεο, αλ θαη θαηαγξάθεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, 

είλαη θαηά βάζε έλαο πξνθνξηθφο αθεγεηήο, ν νπνίνο άιινηε αθεγείηαη κε ιεπηνκέξεηεο έλα 

γεγνλφο θαη άιινηε επηιέγεη λα αλαθεξζεί ζ' απηφ ζπλνπηηθά.   

 Ώ'  Παξάδεηγκα: <Δ θαηαζηξνθή ηνπ πινίνπ “Ώξθάδη” θαη ε ηχρε ηνπ πινηάξρνπ> 

 

Πξψηε κνξθή, ζην 8ν ηεηξάδην 

β8, ζ. 276 [...] Σνλ θαηξφλ ηνχην απνβίβαζε  [εηο] ην “Ώξθάδηνλ” ηξνθάο
118

 εηο Ώγίαλ Ρνπκέιελ θαη 

κε δπλεζέλ λ' απνθνξηψζε, έλεθα ησλ εκθαληζζέλησλ θαηά ηα πέξημ αηκνπινίσλ, θαηέθπγε 

αλνηθηά θαηά ηεο Ώθξηθήο ηαο ζαιάζζαο ηελ δ' επαχξηνλ επιεζίαζε λ' απνβηβάζε ην ινηπφλ 

θνξηίνλ θαηά ηνλ θάκβνλ Κξηφλ έπεζε θαηά ηνπξθηθνχ, νλ πεξηέκελε απηφλ θεθξπκκέλνλ  φλησο ελ 

ηηλη ιηκελίζθσ.  

 Σν ερζξηθφλ* εηνίκνπ φληνο ππξνβνιήζαο ην “Ώξθάδηνλ” άκα επιεζίαδε εηο εαπηφλ, εμ νπ 

ζξαχζαο ηελ κίαλ ξφδα, ν κε δπλάκελνλ λ' απνκαθξπλζή ζπλεπιάθεζαλ ηνθεθνχληεο* θαη 

ππξνβνινχληεο ακθφηεξα*, κέρξηο νπ πιεζηάζαληεο* θαη άιια ερζξηθά πεξηεθχθισζαλ ην 

Ώξθάδηνλ”. Σφηε ν πινίαξρνο απηνχ Κνπξεληήο απνβηβάζαο ην πιήξσκα ηνπ Ώξθαδίνπ επί ηεο 

μεξάο θαη ηαο νηθνγελείαο, αο είρε παξαιάβε ηελ πξνεγνπκέλελ δηέηεμε έπεηηα ηελ ππξπφιεζηλ 

απηνχ.  

 Οη κελ ερζξνί παξαιαβφληεο ην ππξπνιεζέλ αηκφπινηνλ [νλ] ν πεξηηπιίμαληεο απηφλ δηα 

θεξνπάλσλ θαη άιισλ βνεζεηηθψλ κέζσλ πξνο δε πεξηδέζαληεο απηψ, έιθπζαλ σο λεθξφλ ηα 

εαπηψλ εηο Υαλία θαη εθείζελ εηο Κσλζηαληηλνχπνιη* θεξχηηνληεο εαπηψλ κέγαλ ζξίακβνλ θαη 

θαηαζηξνθήλ ηεο επαλαζηάζεσο, ελψ κέρξηο νπ κάζσκελ κφιηο ελ ησ δπηηθψ ηκήκαηη εθφκηζαλ εμ 

Βιιάδνο ηξία άιια. // 

 β8, ζ. 277 Ο Κνπξεληήο ηέινο πάλησλ κεηά απφ ηελ απνηπρίαλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνο 

παξαιαβψλ ην ζπγθείκελνλ εμ 70 αλζξψπσλ πιήξσκά ηνπ, εδηεπζχλζε* εθ ηεο αθξνζαιαζζίαο 

θαηά ησλ πιεζίσλ ρσξίσλ ηεο Κηζζάκνπ θαη κε επξψλ, σο κνη είπελ θαηφπη, ππνζηήξημηλ εθείζελ, 

θαηέθπγε θαηά ηελ Κπδσλίαλ δηαλχζαο δχν εκέξαο έσο νπ πξφθζαζε
119

 εηο Οκαιφλ. 
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 Βληαχζα ππήξρε θξνπξά ηεο Κπδσλίαο, άηηλα ακέζσο καο επιεξνθφξεζε εηο 

Καξαλνζθάθηδα πεξί ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ “Ώξθαδίνπ” θαη ηεο αθίμεσο ηνπ πινηάξρνπ κεηά ηνπ 

ειεεηλνχ πιεξψκαηφο απηνχ. Σελ απηήλ ακέζσο εζπέξαλ απφ Μαξαζηαλά πξνεηνηκάζακελ 6 

θνξηψκαηα ζηαθπιάο, ζχθα, θξέαηα εθ ηνπ ζηξαηνπέδνπ καο, άηηλα απνζηείιακελ ηνπ Κνπξεληή 

εηο Οκαιφλ. 

 Σελ επαχξηνλ καο επαλαιακβάλεη ε εκεηέξα θξνπξά φηη ν πινίαξρνο επξίζθεηαη εηο θαθήλ 

ζέζηλ σο εθ ηεο αλππνδεζίαο, γπκλφηεηνο θαη φισο απνηεζαξξπκέλεο θαηαζηάζεσο απηνχ ηε θαη 

ηνπ πιεξψκαηνο.  

 Αηεπζχλακελ θαη πάιηλ δηπιάζηα ηξφθηκα, έπεηηα παξαιαβψλ κεζ' εαπηνχ ηελ 

ζσκαηνθπιαθήλ κνπ εδηεπζχλζε πξνο αληάκσζηλ ηνπ Κνπξαληή. Ο άλζξσπνο απηφο θαη ην φληη 

ήηνλ θαηαπηνεκέλνο σο εθ ηεο απνηπρίαο ηνπ, ζπιινγηδφκελνο ηαο θαθάο ζπλεπείαο, αο ίζσο θέξε 

απηή ηεο επαλαζηάζεσο θαη ην ηειεπηαίνλ ηελ δηαηήξεζηλ θαη κεηαθφκεζηλ απηνχ ηε θαη ηνπ 

πιεξψκαηνο εηο Βιιάδα. 

 πλδηαιερζέληεο θαη ελζαξξχλαο εγψ απηφλ φζνλ εδπλάκελ, παξαθηλήζαο δ' απηφλ λα 

παξαιάβε ην ζψκα ηνπ θαη θαηέιζε κεη' εκνχ εηο ην ζηξαηφπεδνλ δηα λα δηαζθεδαζζνχλ ηεο 

απνηπρίαο εθζπινγή (sic) [ ε πεξηζπιινγή; ] ππνζρεζείο επίζεο απηνχ λα επελεξγήζσ
120

 φια ηα 

πεξαηηέξσλ
121

 δηα ηελ ηξνθνδφηεζηλ θαη δη' αλαρψξηζίλ
122

 ηνπ εηο Βιιάδα. // 

 β8, ζ. 278 Σελ επηνχζαλ ινηπφλ θαηειζφληεο ζπκπαξαιαβφληεο θαη ηνπο 70 άλδξεο ηνπ 

πιεξψκαηνο εηο ηα Καξαλνζθάθηδα θαη εθείζελ κεηαθνκηζζέληεο εηο Μεζθιά κεηά ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ, δηφηη ν εηο θελέ Μεκέη παζζάο είρε ζεθσζεί εθείζελ.  

 Ο Κνπξεληήο ειζψλ ελ ησ ζηξαηνπέδσ ελεζαξξχλζε, αθνχ
123

 κάιηζηα εςήζακελ θαη ην 

θιεπηηθφλ αξλίνλ, ερφξεςαλ θαη ηνλ θιεπηηθφλ ρνξφλ νη ηεο ηεξεάο Βιιάδνο 400 δηακέλνληεο εθεί 

ηφηε ιηπαξνί, νη δε Κξήηεο ρνξέςαληεο ηελ* ππξξήρελ. 

 Βλ ηε επζπκία ηνπ ν πινίαξρνο ζπλδηαιεγφκελνο επέζρεην* ηελ απειεπζέξσζηλ ηεο λήζνπ 

κέρξη ηνπ Οθησκβξίνπ* ηνπ απηνχ '67 έηνπο, ήγνπλ κεηά δχν κήλαο. Ώληηθξνχζαο εγψ, θνβνχκελνο 

απεθξίζελ ηελ αζπκθσλίαλ θαη δεινηππίαλ ησλ Απλαηψλ ηεο εκέξαο, φηη λα ειπίδσκελ ηελ 

ειεπζεξίαλ καο απ' άιισλ, εηκή αλ εδπλάκεζα απηνί εκείο λα θαηαβάισκελ ηνλ θαηαθηεηήλ. Σφηε 

ν Κνπξεληήο δηαβεβαηψζαο, σο γλσξίδσλ δήζε* ηα ηειεπηαία θαη ηα θαζέθαζηα, επξφηεηλε, φζηηο 

ζέιεη αο ζηνηρεκαηίζεη καδί κνπ. Σέινο εγψ δψζαο απηνχ ηελ ρείξαλ κνπ, ππνζρεζείο απηνχ φ,ηη αλ 

κνπ δεηήζε, φ,ηη εάλ δχλακαη λα αληαπνθξηζψ εηο ην δήηεκά ηνπ, εάλ δειαδή επαιεζεχζε ε 

ππφζρεζίο ηνπ ππέξ ηεο ειεπζεξίαο κέρξη ηνπ Οθησβξίνπ. Οχηνο κνη εδήηεζε δχν θνξηψκαηα εθ 

ηνπ θαιπηέξνπ ηπξνχ ηεο Κξήηεο, εάλ ληθήζε, εγψ δ' απαηηήζαο έλα θαιχηεξνλ δίνπηξνλ ην 
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επξηζθφκελνλ εηο Ώζήλαο θαη νχησ απερσξίζζεκελ. // 

Αεχηεξε κνξθή, ζην 4ν ηεηξάδην 

β4, 244 Αηαηξίβνληεο εηο ηαο αλσηέξσλ ζέζεηο καο αλήγγεηινλ ε ηνπ ελ Οκαιψ θξνπξά καο, φηη 

εππξπνιήζε ην αηκφπινηνλ “Ώξθάδηνλ” θαη ν πινίαξρφο ηνπ Κνπξεληήο κεηά ησλ κεραληθψλ θαη 

ηνπ πιεξψκαηνο δηεζψζεζαλ θαη ήδε επξίζθνλην ελ Οκαιψ, πιελ θαηαμεζρηζκέλνη, αλππφδεηνη 

θαη ειεεηλνί απφ ηνπ θφπνπ, πείλεο θαη ιχπεο ησλ. Σελ απηήλ εθείλελ εκέξαλ εζπεχζακελ ηξία 

θνξηψκαηα, άξηνπ, ζηαθπιάο θαη θξέαηνο απηψλ πξνο αλαθνχθηζηλ, ηελ δ' επαχξηνλ, παξαιαβψλ 

ηνζαχηα κε κηθξάλ ζπλνδείαλ αλήιζνλ θαη έζκημα ηνλ Κνπξεληήλ.  

 Ώθνχ κε δηεγήζελ ηελ πηψζηλ θαη απνηπρίαλ ηνπ “Ώξθαδίνπ” ζπγθεθηλεκέλνο θαη ελ 

απειπηζία επξηζθφκελνο, παξεθίλεζα απηφλ λα παξαιάβε ην πιήξσκα θαη κε αθνινπζήζε λα 

θαηεβψκελ εθεί έλζα δηέκελε ην ζηξαηφπεδφλ, φπσο δηαζθεδάζε ηελ ηαξαρήλ ηεο ςπρήο ηνπ θαη 

ηαο αλάγθαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ, έσο νπ γξάςσκελ εθείζελ θαη πξνο ηνλ πξφμελνλ ηεο Βιι<άδνο> 

θαη δψζεη ηαο δενχζαο πιεξνθνξίαο ελ Βιιάδη θαη ζηαιή πινίνλ λα παξαιάβε απηφλ θαη ην 

πιήξσκα, θαζψο θαη έγηλε”.  

   

 Σν δεχηεξν παξάδεηγκα παξαιιαγψλ αληιείηαη απφ ην επεηζφδην ηεο ζπλάληεζεο ηνπ 

Υαηδεκηράιε κε ηελ Ώλησλνχζα Καζηαλνπνχια (Καζηαλάθε), ε νπνία είρε ληπζεί αληξηθά θαη 

ζπκκεηείρε ζηηο κάρεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Δ πξψηε κνξθή δηήγεζεο (ζην 8ν ηεηξάδην) δελ 

έρεη ινγνηερληθέο αμηψζεηο. Ο αθεγεηήο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή απνθαιχπηεη ην φλνκα ηεο γπλαίθαο 

θαη εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δ δεχηεξε αθήγεζε (ζην 4ν ηεηξάδην) απνθηά πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ, φρη κφλν ιφγν ηνπ γεγνλφηνο, αιιά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη. ηελ 

δεχηεξε παξαιιαγή δελ απνθαιχπηεηαη απφ ηελ αξρή φηη ν άγλσζηνο ζηξαηηψηεο ήηαλ γπλαίθα. Δ 

απφθξπςε ηεο πιεξνθνξίαο, ε απνξία θαη ε νξγή ηνπ νκνδηεγεηηθνχ αθεγεηή γηα ηνλ “αλαηδή” 

ζηξαηηψηε, ε απνθάιπςε ηήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζηξαηηψηε κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ Γηάλλαξε κε 

ηνλ θαιίδε, παξ' φιεο ηηο ιεθηηθέο αδπλακίεο, μαθληάδεη επράξηζηα ηνλ αλαγλψζηε: “Ήηνλ ινηπφλ 

ν ζηξαηηψηεο ε Ώλησλνχζα Καζηάλε, ελδεδπκέλε αλδξίζεηα θαη νπινθνξνχζα απαξαιιάθησο σο 

νη ζηξαηηψηαη ηεο Κξήηεο”. 

 ΐ' παξάδεηγκα: < Δ ζπλάληεζε κε ηελ πνιέκαξρν Ώλησλνχζα> 

Ώ' κνξθή, ζην 8ν ηεηξάδην 

β8, 291 +Σελ απηήλ ψξαλ ζπλειζφληεο εηο νηθίαλ ηηλά ηνπ θηλέ νη Κξηάξεο, θαιίδεο θαη εγψ 

ζπδεηνχληεο πεξί ησλ δηαηξερφλησλ, εηζήιζε εληφο ηνπ δσκαηίνπ ε Ώλησλνχζα Καζηάλε, 

ελδεδπκέλε αλδξίζεηα θαη νπινθφξα, ελεγθαιίζζε ηελ νηθνδέζπνηλα, αζπαζάκελε απηή θαη 

δεηνχζα απηήο ςσκί. Βγψ βιέςαο πξνο απηήλ θαη λνκίζαο απηήλ άλδξαλ κε έθπιεμε* ην αζχλεζεο 

εθείλν δηάβεκα, φζηηο εξσηψ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ηίλνο ηνχησλ αλήθεη ν απζάδεο θαη αρξείνο 

ζηξαηηψηεο. Οχηνη λνκίζαληεο φηη εγψ εγλψξηδνλ ηελ Ώλησλνχζα ερακνγέιαζαλ θαη νχησ 
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ελλφεζα
124

 ηνλ κεηαζρεκαηηζκφλ ηεο πνιεκάξρνπ Ώλησλνχζαο
125

.  

 

ΐ' κνξθή, ζην 4ν ηεηξάδην 

β4, ζ. 260 Βλψ ηζηάκελνη εηο ηδηαίηεξνλ δσκάηηνλ νη ηξεηο ζπλνκηινχληεο εηο νλ ήηνλ θαη ε 

νηθνθπξά ηεο νηθίαο θξαηνχζα εηο ηαο ρείξαο βξέθνο θαη ζειάδνπζα, ηδνχ ζηξαηηψηεο θαη 

εηζεξρφκελνο αγεξψρνο θαη νχηε νκηιψλ, νχηε εξσηψλ εκάο ή άιινλ, αιιά πξνρσξψλ έθζαζε εθεί 

φπνπ ήηνλ ε γπλή, ελαγθαιίζζε
126

 ηελ νηθνδέζπνηλα θαη θαζήζαο // 

β4, ζ. 261 επί ησλ γνλάησλ ηεο, επαξαθαινχζε απηήλ λα ηνπ δψζε ςσκί ή άιιελ ηηλά ηξνθήλ. Βγψ 

ζηξέςαο πξνο απηφλ θαη αλαηαξαρζείο αλεξψηεζα ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηίλαο είλαη απηφο ν απζάδεο 

θαη αηζρξφο ζηξαηηψηεο. Ο θαιίδεο εηο νλ αλήθε, ζηξαθείο πξνο εκέ γειψλ ρσξίο
127

  ιφγνλ  θαλ 

λα εθθξαζζή. Βγψ μεζπκψζαο πεξηζζφηεξνλ, επαλαιακβάλσ, ζπζηήλσ απηψλ ηελ απεηζαξρίαλ θαη 

ρακέξπεηαλ ησλ αλδξψλ ησλ απνηεηλφκελνο θαη εμπβξίδσ* ηνλ ζηξαηηψηελ λα εμέιζε ηεο νηθίαο, 

δηφηη βεβαίσο θαη ε δχζηπρνο νηθνδέζπνηλα θαηαζηελνρσξείην ή κάιινλ έληξνκνο απνζχξεην λα 

εθθχγε, λνκίδνπζα πξνζβεβιεκέλε ηελ εαπηήλ ηεο θαηά ηα απζηεξά έζηκα ηνπ ηφπνπ θαη εγψ 

επίζεο χβξηλ κνπ ελφκηζα ην έθηαθηνλ ηνχην θαη αζπλήζηζηνλ θαηά ηεο ζπλεπαξρηψηηζζάο κνπ 

θαηλφκελνλ.  

 Ο Κξηάξεο θαίλεηαη εγλψξηδε πνίνο ήηνλ ν ζηξαηηψηεο αιι' εζησπνχζε
128

 θαη φκσο 

επηηέινπο απνθξίλεηαη πξνο ηνλ θαιίδε ιέγσλ, δηαηί δελ δηαηάηηεηο ηνλ άλζξσπφλ ζνπ λα έβγε 

έμσ θαη καο αθήζε εζχρνπο. Ο θαιίδεο ηφηε απνηείλεηαη [πξνο] εηο εθείλνλ παξαθαιψλ θαη' 

φλνκα “Ώλησλνχζα”, εηπψλ “πήγαηλε έμσ δηφηη έρνκελ έξγνλ”. Ήηνλ ινηπφλ ν ζηξαηηψηεο ε 

Ώλησλνχζα Καζηάλε, ελδεδπκέλε αλδξίζεηα θαη νπινθνξνχζα απαξαιιάθησο σο νη ζηξαηηψηαη 

ηεο Κξήηεο, εγψ δε δελ εγλψξηδνλ φηη αχηε είρε κεηαπνηήζεη ηελ ελδπκαζίαλ ηεο γλσξίδσλ κφλνλ 

φηη επνιέκεη εληφο ηεο επαξρίαο ηεο νζάθηο επαξνπζηάδεην αλάγθε κε γπλαηθεία ελδχκαηα. 

 

Οη δηαζθεπέο ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” Χαηδεκηράιε  

 Σα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνχ Υαηδεκηράιε ππέζηεζαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξεο επεμεξγαζίεο 

κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπγγξαθέα ηνπο. Σν Ώξρείν Υαηδεκηράιε ζέηεη έλα ζπνπδαίν δήηεκα γηα ηε 

θηινινγία, ηελ  ζπλδεκηνπξγία ελφο έξγνπ απφ ηνλ επηκειεηή, ηνλ δηνξζσηή ή δηαζθεπαζηή ησλ 

ρεηξνγξάθσλ ελφο ζπγγξαθέα. Οη νιηγνγξάκκαηνη αγσληζηέο απνδέρνληαλ κηα “αληηγξαθή” ησλ 

ρεηξνγξάθσλ ηνπο απφ θάπνηνλ εγγξάκκαην. Γξάθεη ν Μαθξπγηάλλεο: “Χο άλζξσπνο κπνξψ λα 
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πεζάλσ θαη ή ηα παηδηά κνπ ή άιινο ηα αληηγξάςεη θαη λα ηα βγάιε ζην θσο”
129

. Δ ιέμε αληηγξαθή 

δελ ζεκαίλεη εδψ πηζηή κεηαγξαθή ηνπ ρεηξνγξάθνπ, αιιά γισζζηθφο θαζαξηζκφο ηνπ, ψζηε λα 

είλαη δεκνζηεχζηκν. Καη ν Υαηδεκηράιεο επηδίσθε λα βξεζεί θάπνηνο ζπγγελείο ηνπ λα κεηαγξάςεη 

ζε ζηξσηή ιφγηα γιψζζα ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ. Γη' απηφ κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ κέζα ζηα 

ηεηξάδηά ηνπ επέηξεςε λα γίλνπλ δηαζθεπέο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ απφ ηνπο Ώληψλην 

Γηάλλαξε, Νηθφιαν Γνπξίδε, Βκκαλνπήι Γηάλλαξε θαη Ώληψλην ΐνιάλε. Οη δηαζθεπέο, φπσο ζα 

δνχκε,  αθνινπζνχλ ην ηππηθφ ηεο θαζαξεχνπζαο, πζηεξνχλ φκσο ζε αθεγεκαηηθή δχλακε.  

 

 Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε ζχγρξνλε θεηκεληθή ζεσξία ζηξέθεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ έξγνπ θαη φρη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ, ηνπ αξρεηχπνπ θεηκέλνπ, 

φπσο αθξηβψο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα. χκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζεσξία ηεο θξηηηθήο 

ησλ θεηκέλσλ, ην ηππσκέλν θείκελν ελφο ζπγγξαθέα είλαη έλα ζπιινγηθφ πξντφλ πνιιψλ 

παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο εθηφο απφ ηνλ ζπγγξαθέα, ζπγθαηαιέγνληαη νη ζπγγελείο θαη νη θίινη 

ηνπ ζπγγξαθέα, νη αληηγξαθείο ηνπ ρεηξνγξάθνπ ηνπ, νη επηκειεηέο θαη νη ηππνγξάθνη. Σν έξγν ηνπ 

Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε απνηειεί παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο ησλ θεηκέλσλ, 

αθνχ νη κνξθσκέλνη ζπγγελείο ηνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ηνλ γισζζηθφ “θαζαξηζκφ” ή ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ.  

 

α) Αηαζθεπέο Ώλησλίνπ Γηάλλαξε 

 Δ πξψηε δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ζψδεηαη ζην ππ' αξ. 1 ζηαρσκέλν ηεηξάδην ηνπ 

Ώξρείνπ ΥΜ ζηηο ζει. 1 έσο 96.  Ο ΥΜ ζεκεηψλεη κε κνιχβη: “[Σα απηφζελ del] Σα θάησζελ 

εγξάθεζαλ απφ ηνλ Ώ. Ν. Γηάλλαξε καζεηήο νχηνο αθφκα θαη κεηαβάο νχηνο απφ Κξήηελ εηο 

Ρσζίαλ ηελ Πνιηάβαλ πξνο ζπλάληεζηλ ηνπ ζείνπ ηνπ Υ.Μ. Γηάλλαξε”.   

 Δ δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ απνηειεί ζπλνπηηθή απφδνζε α) ηεο ηζηνξηθήο παξάδνζεο πεξί 

Λάθθσλ, β) ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ θαη γ) ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ ηνπ Υαηδεκηράιε. 

Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη 236 ζειίδεο κεγάινπ ζρήκαηνο ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ (δειαδή ην πξψην 

βηβιίν, πνπ πεξηέρεη ηα γεγνλφηα πξν ηνπ 1866) ζπκππθλψζεθαλ απφ ηνλ Ώληψλην ζε 33 ζειίδεο 

κηθξνχ ζρήκαηνο (ζειίδεο 55 έσο 88 ηνπ 1 ηεηξαδίνπ). Δ επεμεξγαζία απηή έγηλε  αξρέο ηνπ 1873 

φηαλ ν Ώληψληνο, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην ΐαξβάθεην, αλαδεηψληαο 

πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, κεηέβε ζηελ Πνιηάβα, φπνπ δηέκελε ν 

ζείνο ηνπ
130

. Έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο δηαζθεχαζε ηελ πξνθνξηθή 

                                                 
129  Πξβι. απφ επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ εθεκεξίδα 'Ώθξφπνιηο” ηνλ επηέκβξην ηνπ 1912 “[...]  αλαζέησλ 

εηο απηφλ ηελ αληηγξαθήλ ησλ ηεξνγιπθηθψλ κνπ” (Ώξρείν Υ'' Μ. Γηάλλαξε).  

130 Ο Ώληψληνο γξάθεη απφ ηελ Ώζήλα ζην ζείν ζηηο 7-11-1872 κεηαμχ άιισλ: “Βγψ (θαη νκνινγψ ηελ ακαξηίαλ 

κνπ) δελ έρσ ζθνπφλ λα δηαηξίςσ εληαχζα επί πνιχλ ρξφλνλ· ε κφλε κνπ επηζπκία είλε λα έιζσ θαη εγψ εηο ηηλα 

πφιηλ ηεο Ρσζίαο θαη αδηάθνξνλ αλ αχηε είλε ην Σατγάληνλ ή ην Ρνζηφβηνλ ή ε Οδπζζφο (sic) ή ε Πνιηάβα ή άιιε ηηο 
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δηήγεζε ηνπ ζείνπ ηνπ ή αλ είρε κπξνζηά ηνπ κηα πξψηε κνξθή ησλ ηζηνξηθψλ ζεκεηψζεσλ ηνπ 

ζείνπ ηνπ. Θεσξψ φηη ζπλέβε ην δεχηεξν.  

 Δ δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ είλαη θαιιηγξαθεκέλε θαη επί ην αξραηνπξεπέζηεξνλ
131

, 

απαιιαγκέλε ζνινηθηζκψλ θαη βαξβαξηζκψλ, ππνιείπεηαη φκσο ζηελ αθεγεκαηηθή ηέρλε. Μπνξεί 

ν γξαπηφο ιφγνο ηνπ νιηγνγξάκκαηνπ ΥΜ λα κεηνλεθηεί  ιφγσ ησλ ζνινηθηζκψλ, θεξδίδεη φκσο 

ηνλ αλαγλψζηε κε ηελ εηιηθξίλεηα πνπ εθζέηεη ην ζπζζσξεπκέλν πάζνο ηνπ θαη ηε δξακαηηθφηεηα  

ηεο βησκέλεο ηζηνξίαο. Αηαθνξεηηθφ είλαη ην χθνο ηεο δηαζθεπήο ηνπ Ώλησλίνπ. Ο ρξφλνο 

πξνζδηνξίδεηαη κε εθθξάζεηο, πνπ λνκίδεηο φηη πξνέξρνληαη απφ αηηηθηζηή ζπγγξαθέα: “λπθηφο 

επηγελνκέλεο”, “ελ πεξί πιήζνπζαλ αγνξάλ”, εκέξαο άξηη επηθσζθνχζεο”, “πεξί πξψηνλ χπλνλ”, 

“πεξί φξζξνλ”, “εξρνκέλσλ λχθησξ”, “πεξί δε φξζξνλ βαζχλ άθλσ”. Άςνγε, πξαγκαηηθά, 

ηερλνινγία, αιιά αθήγεζε ζηεγλή θαη άθακπηε. Ο Ώληψληνο ζηξηκψρλεη ζε κηα ππνζεκείσζε (!), 

γηα λ' αλαθέξνπκε κφλν έλα παξάδεηγκα, ηε δξακαηηθή πεξηπέηεηα ηνπ ΥΜ θαηά ηε θπιάθηζή ηνπ 

απφ ηνλ ΐειή, ηνλ αγψλα θαη ηελ αγσλία ηνπ αηφκνπ, πνπ ζπλζιίβεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή. 

Ώδφθηκε είλαη θαη ε απξφζκελε κεηαβνιή ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνζψπνπ. Ο ηξηηνπξφζσπνο  

αθεγεηήο κεηαηξέπεηαη ζε πξσηνπξφζσπν απφ ηε ζ. 64 θαη εμήο, ν νπνίνο δηεγείηαη ζε άπηαηζηε 

ιφγηα γιψζζα ηε δξάζε ηνπ ζηελ επαλάζηαζε. Ο δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε 

αθήγεζε ππαγνξεχηεθε ζηνλ γξαθέα δηα ζηφκαηνο ηνπ αθεγεηή- πξσηαγσληζηή. Ώλ ν ΥΜ δελ 

θξφληηδε λα δηαζψζεη θαη ηα απηφγξαθά ηνπ, ζα ζρεκαηίδακε εζθαικέλε εληχπσζε γηα ηελ 

εγγξακκαηνζχλε θαη ην χθνο ηνπ. 

  Ώδπλακία, επίζεο, ηεο δηαζθεπήο ηνπ Ώλησλίνπ είλαη νη ανξηζηνινγίεο ζε αξθεηά ζεκεία 

ηνπ θεηκέλνπ: ζθνηψζεθε θάπνηνο, έθηαζε θάπνηνο, έγηλε θάπνπ. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν 

δηαζθεπαζηήο ζεκείσζε έλα εξσηεκαηηθφ κέζα ζε παξέλζεζε, πξνθαλψο γηα λα γίλεη πην 

ζπγθεθξηκέλνο ζε κηα άιιε επεμεξγαζία. Γεληθά ζα ιέγακε φηη ε δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ είλαη έλα 

πξσηφιεην έξγν εγγξάκκαηνπ καζεηή γπκλαζίνπ ηεο επνρήο εθείλεο.  

 Οη πξψηεο επηά ζειίδεο ηεο δηαζθεπήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ίδξπζε ησλ Λάθθσλ θαη ηελ 

γελεαινγία ησλ Λαθθησηψλ θαη ζχληνκε αλαθνξά ζηα πάζε ησλ Λαθθησηψλ επί Σνπξθνθξαηίαο, 

ηδηαίηεξα κεηά ην θφλν ηνπ γελίηζαξνπ ΐέξγεξε, θαη ηε δξάζε ησλ Λαθθησηψλ ζηελ επαλάζηαζε 

ηνπ '21 -κέζα ζε κηάκηζε ζειίδα. Ώξρή ηεο δηήγεζεο: “Παξάδνζηο ππάξρεη φηη πξν ρξφλσλ επί ησλ 

                                                                                                                                                                  
πφιηοΜε ηνχην δελ ελλνψ φηη ζέισ θαη θαιά λα αο γείλσ άκεζνλ βάξνο ρσξίο λα ην δηαηάμεηε· φρη ζείε[...]βι. 

πιινγή Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, (Ε.Ώ.Κ.) 32/1”. Ο Ώληψληνο Γηάλλαξεο δελ παξέκεηλε πνιχλ θαηξφ ζηε Ρσζία, γχξηζε 

ζηελ Ώζήλα, ηειείσζε ην γπκλάζην θαη κεηέβε ζηε Αξέζδε γηα λα ζπνπδάζεη. Ώξρηθά ζθεθηφηαλ λα θαηαηαγεί ζηνλ 

γεξκαληθφ ζηξαηφ. Ώξγφηεξα αιιάδεη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε πξνηξνπή ηνπ ζείνπ ηνπ, ζπνπδάδεη 

θιαζζηθή θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο. Οη ακθηηαιαληεχζεηο ηνπ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ πεξηγξάθνληαη 

ζε επηζηνιέο πνπ έζηεηιε πξνο ην ζείν ηνπ. ΐι. πιινγή Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, φ.π. επηζηνιή 32/2 κε εκεξνκελία 

6/18-4-1874 (γηα ηελ θαηάηαμε ζην ζηξαηφ) θαη  επηζηνιή 32/4 κε εκεξνκελία 6/18-10-1874(γηα ηηο ζπνπδέο ζηε 

Λεηςία).  

131    ηαρπνινγνχκε κεξηθέο κφλν ζηνκθψδεηο θξάζεηο: “κεηεβηβάζζε εηο ηαο νπξαλίνπο θαη αησλίνπο κνλάο”, 

“πεηφο επέξρεηαη”, “κέιαηλα θεξ παξαθνινπζεί”, “ηνχξγνλ ηάρ' απηφ δείμεη”, “ξεξππσκέλνη θαη ηεηξαρειηζκέλνη”, “ίλα 

παξαζθεπάζσζη ηελ πζηάηελ δηακνλήλ απηνχ”.  
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Βλεηψλ θαηψθεζαλ εηο ηελ θψκελ Λάθθσλ ηξεηο άλδξεο νλνκαδφκελνη Κφθθνο, Μπίκπνο θαη 

Θεφδσξνο [...]”. εκαληηθφηαηε είλαη ε ππνζεκείσζε ζηε ζ. 6, ηελ νπνία δε βξίζθνπκε ζηηο  άιιεο 

παξαιιαγέο, ζρεηηθά κε ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ρσξίνπ ησλ Λάθθσλ, ήδε απφ ην 18ν αηψλα. Σα 

φξηα ελφο θαηεμνρήλ θηελνηξνθηθνχ ρσξηνχ έπξεπε λα είλαη πάληα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα. 

Παξαζέησ απηνχζηα ηελ ππνζεκείσζε ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε: “Σφηε δε εγέλεην ηνχην [ελλνεί ην 

θφλν ηνπ γελίηζαξνπ ΐέξγεξε] αηηία ψζηε λα εθηαζψζη ηα φξηα ησλ Λαθθησηψλ απφ Φσθψλ, ησλ 

Καθψλ Πιεπξψλ, ησλ Πνξνζειίσλ, ηεο Ώγθαζσπήο, ηνπ Λελνζειίνπ, ηνπ Ώγνπδίνπ, ησλ 

Ξεξνιηκλίσλ, ηνπ Πιαθνζειίνπ θαη ηνπ Κιίκαηνο ή ζπληνκφηεξνλ απφ ειίλνπ κέρξη ησλ 

θαθίσλ, κέρξη ηνπ Θεξίζζνπ”.  

 Οη ζειίδεο 8 έσο 50 ηνπ ηεηξαδίνπ ηεο δηαζθεπήο είλαη άγξαθεο θαη πξνθαλψο επξφθεηην λα 

ζπκπιεξσζνχλ κε ζεκεηψζεηο γηα ηελ ηζηνξία ησλ Λάθθσλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1821 ψο ην 1830 

θαη ηε ζχληνκε βηνγξαθία ηνπ Γηαλλαξνδάζθαινπ, παππνχ ηνπ ΥΜ.  

 Ώθνινπζεί ζηηο ζειίδεο 51-54  βηνγξαθία ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ή Παπαδάθε, 

κεγαιχηεξνπ αδειθνχ ηνπ ΥΜ., πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ '66.  Πεξηιεπηηθά ε δηήγεζε αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηάηαμε ηνπ Ώλησλίνπ ζηελ Βιιεληθή Υσξνθπιαθή, ζην πξνζθχλεκα ηνπ παπά Γηάλλε 

Γηάλλαξε θαη ησλ δχν κηθξφηεξσλ πηψλ ηνπ ζηα Εεξνζφιπκα (1857), ζηε κεηάβαζε ηνπ παπά 

Γηάλλε ζηελ Βιιάδα γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Ώληψλην, ζηελ επηζηξνθή ηνπ Ώλησλίνπ ζηελ Κξήηε, 

ζηε ζχιιεςε θαη ζηελ επηάκελε θπιάθηζε ηνπ Ώλησλίνπ, σο Έιιελα ππεθφνπ, ηέινο ζηελ 

απνθπιάθηζή ηνπ κε παξέκβαζε ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ.  

 Ώξρή ηνπ ρεηξνγξάθνπ: “Καηά ην έηνο 1840 εηο ησλ εγγφλσλ ηνπ Γηαλλαξνδάζθαινπ, 

Ώληψληνο (Ώλαγλψζηεο) Γηαλλαξάθεο νλφκαηη, εμαίξεηνο θαηά πάληα λένο [...]”.ην πεξηζψξην ηεο 

ελφηεηαο απηήο ν ΥΜ ζεκείσζε κε κνιχβη: “Σνπ Ώλησ – Εσ Γηάλλαξε βηνγξαθία”. εκεηψλεηαη 

εδψ φηη ζην “δεχηεξν βηβιίν” ν Υαηδεκηράιεο ζα αλαθεξζεί ζην ζάλαην ηνπ αδειθνχ ηνπ 

Ώλησλίνπ, πνπ ζθνηψζεθε ζηε κάρε ηνπ  Ώιηγάλνπ Κπδσλίαο. 

 Οη επφκελεο ζειίδεο πεξηέρνπλ πεξηιεπηηθή απφδνζε ηεο πεξηφδνπ απφ ην 1856 (επεηζνδίνπ 

ηνπ Κπξησκάδνπ) κέρξη ηηο παξακνλέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Δ επηγξαθή κε θφθθηλν κνιχβη: 

“Σα ηνπ Κπξησκάδνπ” ζηε ζ. 55, γξακκέλε πηζαλφλ απφ ηνλ ηαμηλφκν Γ. Καηζηαδάθε, δελ απνδίδεη 

ην πεξηερφκελν, αθνχ κφλν νη ηξεηο πξψηεο ζειίδεο (ζ. 55-57) αλαθέξνληαη ζην επεηζφδην ηνπ 

Κπξησκάδνπ. Ώλαιπηηθφηεξα: Ώπφ ηε ζει. 58 αξρίδεη ε δηήγεζε γηα ην θίλεκα ηνπ 1858 (Δ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παζά ΐειή, νη δπζβάζηαρηνη θφξνη, νη ζπλελλνήζεηο γηα ην θίλεκα, ε εμάπισζε 

ηνπ θηλήκαηνο ζε φιε ηελ Κξήηε, νη αληελέξγεηεο ηνπ παζά, ε ζπκβνιή ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ, ε 

παξαρψξεζε ησλ πξνλνκίσλ 1858). Ώθνινπζεί ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ πνιηηεία ησλ Σνχξθσλ 

δηνηθεηψλ κεηά ην θίλεκα ηνπ 1858 κέρξη ην θίλεκα ηνπ 1866 (ε αδηθία θαη ε ζθιεξφηεηα ησλ 

παζάδσλ νδεγνχλ ηνπ ρξηζηηαλνχο ζηελ θαζνιηθή εθθιεζία ησλ Υαλίσλ, νη Σνχξθνη εμνξίδνπλ  

ζεκαίλνληα πξφζσπα ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ, αλαθνξά ζηνλ Σνχξθν Αηνηθεηή ηνπ 1860, ε 



 

76 

 

ζπλάζξνηζε- δηακαξηπξία ηνπ Οκαινχ ζηα 1864 θαη νη αξλεηηθέο απαληήζεηο ηεο Πχιεο ζηηο 

εθθιήζεηο ησλ ρξηζηηαλψλ).  Ώπφ ηε ζ. 88 αξρίδεη ε εμηζηφξεζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866: ν 

Ώπζηξνπξσζζηθφο πφιεκνο έδσζε αθνξκή λα εθδεισζεί ζηελ Κξήηε ην θίλεκα ηνπ 1866. Οη 

Λαθθηψηεο ζθέθηνληαη λα θαηαιάβνπλ ηε λεζίδα Γξακβνχζα γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

ζηξαηησηηθή βάζε. Δ εμηζηφξηζε αξρίδεη σο εμήο: “ζελ εθξαγέληνο ηνπ κεηαμχ Ώπζηξίαο θαη 

Πξσζίαο πνιέκνπ ν ιαφο επθαηξίαλ ηνχη' ελφκηζελ θαη ελέθξηλε ηελ ππφ ησλ πξνηαηηίσλ 

πξνηαζείζαλ γλψκελ πεξί ηνπ αηπρνχο ηνχηνπ ηειεπηαίνπ θηλήκαηνο, νχπεξ ε πξσηίζηε αξρή ήδε 

εζηί [...]”.  

 ην πάλσ πεξηζψξην ηεο ζ. 93 έρεη γξαθηεί κε κνιχβη απφ ηνλ ΥΜ, φηαλ επηζεσξνχζε 

κεηαγελέζηεξα ηα ηεηξάδηά ηνπ: “Βπαλάζηαζηο - δει. αξρήλ 1866-69” θαη απφ θάησ δη' άιιεο 

ρεηξφο, πηζαλφλ ηνπ Ν.ΐ. Σσκαδάθε: “απφ ζει. 6 κέρξηο 120 ηνπ 4νπ βηβιίνπ”. Αίλνπκε 

πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν ηεο δηαζθεπήο γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866: Ο ΥΜ καζαίλεη απφ 

Λαθθηψηεο γηα ην ζρεδηαδφκελν θίλεκα
132

 (ζ. 93). πλάληεζε ΥΜ κε Ώλαγλψζηε Παλαγησηάθε 

απφ Παιαηά Ρνχκαηα, Ε. Καξθαβάηζν απφ θαθηά θαη Εσάλλε Ξεξάθε απφ Κάκπνπο (ζ. 94). Οη 

ζπγρσξηαλνί πξνηξέπνπλ ηνλ ΥΜ λα κεηέρεη ζην θίλεκα. Αηάινγνο ΥΜ θαη Υ'' ΐνιάλε (ζ. 95). 

πγθέληξσζε ζηνλ Οκαιφ αληηπξνζψπσλ απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο. Αηαβεβαίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ΥΜ ζην θίλεκα (ζ. 95-97). Δ ζηάζε ηνπ πξνμέλνπ ηεο Ρσζίαο (ζ. 98). Ανμνινγία ζην λαφ 

Ώγίνπ Ώλησλίνπ ησλ Λάθθσλ ηελ Σξίηε ηεο Αηαθαηλεζίκνπ (ζ. 99-100). πλέιεπζε ζηα 

Κνπηζνπλάξηα. Οη αληηπξφζσπνη θάζε επαξρίαο (ζ. 101-102). Ώπνζηνιή αληηπξνζσπίαο ζηηο 

αλαηνιηθέο επαξρίεο ηνπ λεζηνχ. Άθημε ησλ Υαλησηψλ ζην Ώξθάδη θαη ζην λνκφ Δξαθιείνπ (ζ. 

102-106). ξθνο επαλαζηαηψλ ζην κεηφρη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο (ζ. 108). Ο ιαφο εθιέγεη αξρεγφ ησλ 

φπισλ ηνλ Αεκήηξην Καιιέξγε (ζ. 109-110). Άθημε ησλ πξψησλ εζεινληψλ θαη πξψηε αςηκαρία 

ζηελ Κάληαλν (ζ. 111). Δ κάρε ζην ηαπξφ Καληάλνπ (ζ. 112-116). Πξφζθιεζε ζηνλ Υαξάιακπν 

Γπκβξαθάθε λα αλαιάβεη ηελ αξρεγία (ζ. 117). Έθθιεζε ηνπ Κψζηα ΐνινπδάθε λα θπιαρηεί απφ 

ηνπο άλδξεο ηνπ ΥΜ ε πεξηνρή ηεο Μαιάμαο.  Μάρε ησλ ΐξπζζψλ (ζ. 118). Οη Λαθθηψηεο ζηε 

κάρε ηεο Μαιάμαο (ζ. 119-120). Αηνξηζκφο επηηξνπήο επηζηηηζκνχ ζην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο (ζ. 

121). Άθημε Μνπζηαθά παζά. Οη Λαθθηψηεο αξλνχληαη ηα πξνλφκηα ηνπ Μνπζηαθά (ζ. 122-124). 

Δ Αέζπνηλα Νηθνινχδε θαη ε Βηξήλε Λάθε ξάβνπλ ηε ζεκαία ηεο επαλάζηαζεο κε ην ζχλζεκα 

“Έλσζηο ή Θάλαηνο” (ζ. 125). Μάρε κεηαμχ Παζπαξψλ θαη Ώιηγάλνπ. Δξσηθφο ζάλαηνο Ε. ΐνιάλε 

θαη Ώ. Γηαλλαθάθε (ζ. 126-134). Ώςηκαρίεο κεηά ηε κάρε ηνπ Ώιηγάλνπ (ζ. 135-140). Αηαθσλίεο 

νπιαξρεγψλ γηα ηε κάρε ζηελ Κάλδαλν. Οη ζηξαηηψηεο ηνπ ΥΜ δίλνπλ κάρε ζηα Παιαηά Ρνχκαηα 

(ζ. 141-145). Δ επαξρία θαθίσλ δεηεί λα νξηζηεί πξνεζηψζα ηνπ αγψλα. Ώληίδξαζε ΥΜ. (ζ. 146-

148). Βηζβνιή ηνπ Μνπζηαθά ζηνπο Λάθθνπο θαη ππξπφιεζε απηψλ (ζ. 149-154). Μάρε Θεξίζνπ. 

                                                 
132 Σν θείκελν δελ είλαη ρσξηζκέλν ζε θεθάιαηα- ελφηεηεο. Οη ηίηινη, πνπ απνδίδνπλ ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν, 

δφζεθαλ απφ ηνλ γξάθνληα. 
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Δξσηθφο ζάλαηνο Ώλδξέα ΐνιάλε θαη ηξαηή Παπίιαξε (ζ. 155-158). Μάρε εηο ηελ Ώγπηάλ (ζ. 

159-168). Μάρε ζηε Αξαθψλα Κεξακεηψλ (ζ. 169-172). Άθημε Εσάλλε Γπκβξαθάθε. Βίδεζε ηεο 

νιέζξηαο κάρεο ηνπ ΐαθέ (ζ. 173-175). Δ θηιφηνπξθε δηαγσγή κεξηθψλ θαθηαλψλ (175-176). 

Μάρε ζηηο Καξέο Ώπνθνξψλνπ (ζ. 177-180). Ώπξαγκαηνπνίεηα ζρέδηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ 

Κπδσλίαο. Ώγγειία ηεο κάρεο ζην Καζηέιιη Κηζζάκνπ (ζ. 181-182). Βηζβνιή ηνπ Μνπζηαθά παζά 

ζηνπο Λάθθνπο, δεχηεξε κάρε (183-192). Πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί ε Γνχξβα (ζ. 193-194). Σα 

γπλαηθφπαηδα ζηέιλνληαη ζηα λφηηα παξάιηα (ζ. 195). Ώλαθχεηαη ην πεξί ηεο αξρεγίαο δήηεκα (ζ. 

196).  

  Ώπφ ην ρέξη ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε έρνπκε άιιε κηα δηαζθεπή γηα ηα πξψηα γεγνλφηα ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866, ε νπνία ζψδεηαη ζηηο ζειίδεο 19  κέρξη ηεο 126 ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ. 

Πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα απφ ηελ θάζνδν ησλ Λαθθησηψλ ζην θηλέ, πξνηνχ αξρίζνπλ νη 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, κέρξη ηελ 8ε Αεθεκβξίνπ '66. Σν δηαζθεπαζκέλν κέξνο παξνπζηάδεηαη 

ζηελ έθδνζή καο κε γξακκαηνζεηξά “calibri”, ελψ ην απηφγξαθν ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ηα εκβφιηκα 

ζρφιηα ηνπ Υαηδεκηράιε ζηε δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ κε ραξαθηήξεο “times new romans”. 

 

β) Αηαζθεπή Νηθνιάνπ Γνπξίδε (;)    

 χκθσλα κε φιεο ηεο ελδείμεηο πξέπεη λα ζσξήζνπκε σο δηαζθεπαζηή ηεο ζχληνκεο 

βηνγξαθίαο ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ην 1856 κέρξη ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ηνλ Νηθφιαν 

Γνπξίδε, γακπξφ ηνπ Υαηδεκηράιε. Δ δηαζθεπή ζην 2ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ θέξεη ηνλ 

ηίηιν:“ΐηνγξαθηθαί ζεκεηψζεηο Υ. Μ. Γηάλλαξε / ιεθζείζαη εμ απηνβηνγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ”, 

εθηείλεηαη ζε 22 θχιια θαη γξάθηεθε γχξσ ζην 1890, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ηα 

ηεηξάδηα ηνπ Υαηδεκηράιε ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ή ηνπο ζπγγελείο ηνπ ζε δηάθνξεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο
133

. Δ δηαζθεπή παξαπαίεη αλάκεζα ζηελ ηξηηνπξφζσπε θαη πξσηνπξφζσπε 

αθήγεζε. Ώξρή ηεο δηαζθεπήο: “Ο Υ Μ Γηάλλαξεο εγελλήζε ην 1833 (ή 31) θαηά ηηλά άιιελ 

απηνβηνγξαθηθήλ ζεκείσζηλ απφ ηνλ ηεξέαλ Εσάλλελ θνηλψο Γηαλλαξφπαπαλ θαη ηελ Μαξίαλ Ώλη. 

Μαλντιηθνχ [...]”. Ο Γηάλλαξεο δηνξζψλεη ηε ρξνλνινγία γελλήζεψο ηνπ κε κνιχβη σο εμήο: 

“εγελλήζελ 1832 Αεθέκβξηνλ”. Ο δηαζθεπαζηήο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα γεγνλφηα απφ ην 1856 έσο 

ην 1864, ηα γεγνλφηα δειαδή ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ (ηεηξάδην ππ' αξ. 9). Σελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-

69, ηελ θνξπθαία πεξίνδν ηεο δξάζεο ηνπ Υαηδεκηράιε, ν δηαζθεπαζηήο πξνζπεξλά ζε κηζή 

ζειίδα ηνπ ηεηξαδίνπ (!), ρσξίο λα αλαθέξεη ηελ πξνζθνξά θαη δξάζε ηνπ βηνγξαθνχκελνπ ζ' 

απηήλ. Βληειψο αδέμηα επίζεο κεηαβαίλεη απφ ην πξψην ζην ηξίην αθεγεκαηηθφ πξφζσπν ζην ηέινο 

ηνπ θεηκέλνπ: “[...] Πξψηνο ήλαςε ππξ ν Κξηάξεο πξνζβιεζείο εηο ηνλ Πιαηαλέ θαη εγεληθεχζε ν 

αγψλ ηνπ 1866-69 κάραη, θφθθαια, πεζακέλνη. Δ ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ είπε ηελ ηειεπηαίαλ 

                                                 
133 Πξβι. ρξνλνινγηθέο ελδείμεηο ζην 5ν ηεηξάδην απφ ην 1904 έσο ην 1912, αιιά θαη ηε δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ 

ΐνιάλε ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ 4νπ βηβιίνπ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. 
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ζθιεξάλ ιέμηλ εηο ηνπο Κξήηαο νίηηλεο επεηξάζεζαλ ηφηε λα αληηζηψζη πιελ κάηελ, έιιεηςηο 

πνιεκνθνδίσλ, ρεηκψλ άγξηνο θαη πείλα ηνπο εμελάγθαζαλ λα θαηαζέζσζη ηα φπια θαη ν Υ. Μ. 

παξαδνζείο εθ ησλ ηειεπηαίσλ ήρζε εηο [ηαο θπιαθάο] Υαλία θαη φπνπ ν ζηξαηάξρεο Υνπζείλ Ώπλή 

παζάο κε έδσθελ εηο θχιαμηλ εηο ηνλ ρξηζηηαλφλ θίινλ κνπ Σδαλήλ”. 

 

γ) Αηαζθεπή Ώλησλίνπ ΐνιάλε (;) 

 Ώπφ ην γξαθηθφ ραξαθηήξα ζπλάγεηαη φηη ν Ώληψληνο ΐνιάλεο πξέπεη λα είλαη εθείλνο πνπ  

δηαζθεχαζε κε θαιιηγξαθεκέλα γξάκκαηα ηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ 

Υαηδεκηράιε γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Δ δηαζθεπή απηή, πνπ έκεηλε αλνινθιήξσηε, 

βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο 29-44 ηνπ 5νπ ηεηξαδίνπ θαη αληηζηνηρεί ζηηο ζειίδεο 1-28 ηνπ 4νπ 

ηεηξαδίνπ. ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ν Υαηδεκηράιεο ζπκπιήξσζε ηα εμήο
134

: “[...] Πξνο ηνχην 

πξνεηνηκαζζέληεο κε φζαο πηζηφιαο είρνκελ, δηεξέζεκελ εηο εκπξνζζνθπιαθήλ θαη 

νπηζζνθπιαθήλ θαη δηήιζνκελ κεηαμχ ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ φζηηο αδηαθφξσο εζεψξεη εκάο θαη 

ησλ εληνπίσλ, νίηηλεο αλαηαξαρζέληεο κεη' εμεγξησκέλνπ βιέκκαηνο έβιεπνλ εκάο δηεξρνκέλνπο.  

 Σα βήκαηα αξαηνχληεο εκείο, φζνλ απνκαθξπλφκελνη, ίλα κε δψζσζκελ αθνξκήλ 

εμαιεγνξίαο* (νιηγσξίαο;) λα μεκαλήζσζη* νη εληφπηνη νζσκαλνί θαη καο επηηεζψζη, δηφηη ηνηνχηνλ 

ηη, νχηε είρακελ εληνιήλ αλαρσξνχληεο εθ Μπνπηδνπλαξίσλ λα πξάμσκελ, νχηε εκείο απηνί δελ 

επηδηψθακελ ηνπλαληίνλ αηζζαλφκελνη κάιηζηα ηελ αδπλακίαλ καο σο κεκνλσκέλνη, αζχληαθηνη, 

ηφηε δε θαη άνπινη, επνκέλσο απνθεχγακελ πάζαλ ζχγθξνπζηλ. 

 Φζάζαληεο πξν ησλ Πεξηβνιίσλ ή ζηακαηήζαληεο εηο ην Σνπξθνρψξη Πεγή, εκείλακελ εηο 

Μαξνπιάλ, ηνπ αθνπξάζηνπ, αθξεθλνχ παηξηψηνπ παπά Μαξνπιηαλνχ, νπνίνο ηελ επηνχζαλ καο 

νδήγεζε θαη' αίηεζίλ καο ινμψο πξνο ηνλ Πξηλέ – Ώηδηπφπνπινλ, δηα λα κε πξνζθξνχζσκελ- 

πιεζηάζσκελ εηο ην θξνχξηνλ Ρεζχκλεο θαη δψζνκελ αθνξκήλ παξεμεγήζεσο, ηελ νπνίαλ σο 

αλσηέξσ είξεηαη απνθεχγακελ”. 

 

δ) Αηαζθεπέο Βκκαλνπήι Γηάλλαξε 

α) Mηα αλνινθιήξσηε δηαζθεπή ησλ Παξαδφζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ Λάθθσλ  άθεζε ν 

Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο ζε ηξεηο ζειίδεο ηνπ 1νπ ηεηξαδίνπ (ζ. 198, 200-201). 

β) Δ βηνγξαθία ηνπ Υαηδεκηράιε ζηηο ζ. 1-59 (106 r-135r) ηνπ 5νπ ηεηξαδίνπ,  “Πάζε Υαηδή 

Μηράιε Γηάλλαξε”, πνπ έγξαςε ν Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο, βαζίδεηαη ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ 

Υαηδεκηράιε, πνπ βξίζθνπκε θαηαγεγξακκέλε ζην 9ν ηεηξάδην. Οη 236 ζειίδεο ηνπ απηνγξάθνπ 

ηνπ Υαηδεκηράιε απνδφζεθαλ απφ ην δηαζθεπαζηή πεξηιεπηηθά ζε ζηξσηή θαζαξεχνπζα κέζα ζε 

59 ζειίδεο.  

                                                 
134 Σν θείκελν ηνπ ΥΜΓ ην γξάςακε κε ραξαθηήξεο times new romans. 
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γ) ε είθνζη θχιια δηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ Βκκ. Γηάλλαξε ηα ηειεπηαία γεγνλφηα ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ '66 γηα λα ζηαινχλ ζηελ “Ώθξφπνιη”: “Σαχηα αληεγξάθεζαλ ππ' εκνχ εμ' άιισλ 

ζεκεηψζεσλ ηνπ ζείνπ κνπ Υαηδή Μηράιε θαη θαηά δηαηαγήλ ηνπ πνιιά έηε πξν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, 

επξέζεζαλ δε ζήκεξνλ θαη απηά ελ ησ αξρείσ ηνπ / 10-4-30 Β. Ε. Γηάλλαξεο, ηαγ. Βλ απνζηξαηεία”, 

ζεκεηψλεη επί ιέμεη ν δηαζθεπαζηήο. Πξφθεηηαη γηα δηαζθεπή  ησλ ηειεπηαίσλ ζειίδσλ ηνπ 4νπ 

ηεηξαδίνπ.  

δ) Δ δηαζθεπή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζηελ “Βιεπζέξα Γλψκε” Υαλίσλ
135

, πνπ εμέδσζε ν Βκκ. 

Γηάλλαξεο, αθνινπζεί ηε δηαζθεπή ηεο “Ώθξνπφιεσο” κε ειάρηζηεο δηαθνξέο. ε έλα ηφκν ηεο 

εθεκεξίδαο «Βιεχζεξα Γλψκε»,πνπ θπιάζζεηαη ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο, ππάξρεη ηδηφρεηξε 

ζεκείσζε ηνπ Βκκ. Ε. Γηάλλαξε, πνπ αλαθέξεη ηα εμήο: «Σα πξν ηνπ 1866 Ώπνκλεκνλεχκαηα ηνπ 

Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε δελ εδεκνζηεχζεζαλ εηο ηελ «Βιεπζέξαλ Γλψκελ». Μεηά ην ππ‟ αξηζκ. 

109 θχιινλ ηεο παξνχζεο «Βιεπζέξαο Γλψκεο» δελ εδεκνζηεχζεζαλ απνκλεκνλεχκαηα εηκή 

κφλνλ ην ηέινο ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-9 εηο ηα θχιια 131 θαη εμήο.[131-138].Σα 

παξαιεθζέληα θαη κε δεκνζηεπζέληα απνκλεκνλεχκαηα ηεο επαλαζηάζεσο 1866-9 επξίζθνληαη εηο 

ην ππ‟ αξίζ. 4
νλ

 βηβιίνλ ησλ απνκλεκνλεπκάησλ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε ζειίο 294 θαη εμήο 

θαηαηεζεηκέλνλ εηο ην Εζηνξηθφλ Ώξρείνλ Κξήηεο».  

 Οχηε ν κηθξαλεςηφο ηνχ Υαηδεκηράιε, Βκκαλνπήι Ε. Γηάλλαξεο, ηήξεζε ηελ εμαγγειία ηνπ 

φηη ζα δεκνζηεχζεη «επί ιέμεη» ηα απηφγξαθα. ζα απνζπαζκαηηθά παξνπζίαζε ζηελ εθεκεξίδα 

ηνπ είλαη κηα πεξηιεπηηθή απφδνζε ζε αλεθηή θαζαξεχνπζα ησλ αλακλήζεσλ ηνπ ζείνπ ηνπ.  Σν 

κεγαιεπήβνιν ζρέδην λα παξνπζηαζηεί απφ ηελ εθεκεξίδα ηνπ ην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε 

δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. Υάζεθε ρξφλνο, ελψ απφ ην 1930 ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ηα απζεληηθά 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ζε βηβιίν θαη φρη ιεηςέο δηαζθεπέο ζηνηρεηνζεηεκέλεο ζε εθεκεξίδα. 

  

ε) Αηαζθεπή εθεκεξίδαο “Ώθξφπνιηο” 

 Δ εθεκεξίδα “Ώθξφπνιηο” ηνπ ΐιάζε Γαβξηειίδε άξρηζε λα δεκνζηεχεη απφ ηηο 12 

επηεκβξίνπ κέρξη 5 Οθησβξίνπ 1912 ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Γηάλλαξε. Οθηψ ρξφληα πξηλ, ην 

1904, ζηελ ίδηα εθεκεξίδα είραλ δεκνζηεπζεί ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Μαθξπγηάλλε
136

. Ο 

Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο είρε ζηείιεη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ ζηελ εθεκεξίδα, θαη φπσο 

αλαθέξεη ζε επηζηνιή ηνπ ηα ηξία ζπξξακκέλα ηεηξάδηα (πξνθαλψο ελλνεί ην ππ' αξ. 8 βηβιίν ηνπ 

Ώξρείνπ). Φαίλεηαη φηη ν Γαβξηειίδεο ήζειε λα θαηαγξαθεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο ηνπ Υαηδεκηράιε, 

γη' απηφ θαη είρε απνθαζίζεη λα ζηείιεη ζην Μάιεκε, φπνπ θαηνηθνχζε ν Υαηδεκηράιεο, ηνλ 

                                                 
135  ΐι. «Βιεπζέξα Γλψκε» Υαλίσλ απφ θχιιν 8 έσο 138/14-10-1930 έσο 22-10-1932. Αεκνζηεχηεθε έλα κέξνο 

απφ ηα γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 θαη ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο, πνπ δελ είρε δεκνζηεπηεί ζηελ 

“Ώθξφπνιηλ” καδί κε επηζηνιέο απφ ην Ώξρείν Υ''Μ. Γηάλλαξε.  

136 Σν 1907 ηα 'Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Μαθξπγηάλλε εθδφζεθαλ ζε βηβιίν. Σα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ 

Υαηδεκηράιε δελ εθδφζεθαλ αθφκε ζε βηβιίν. 
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ζπληάθηε ηεο “Ώθξνπφιεσο” νθνθιή Φαξκαθίδε, αιιά ελ ησ κεηαμχ θεξχρζεθαλ νη ΐαιθαληθνί 

Πφιεκνη θαη ν νθνθιήο Φαξκαθίδεο παξνπζηάζηεθε ζηνλ ζηξαηφ. πσο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζρεηηθή αιιεινγξαθία, ηελ νπνία δεκνζηεχνπκε ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ επηζηξάηεπζε ηνπ 

Φαξκαθίδε, ν Υαηδεκηράιεο πξφηεηλε ζηνλ Γαβξηειίδε λα αλαιάβεη ηε δηαζθεπή ησλ 

“ηεξνγιπθηθψλ” ηνπ ν Λαθθηψηεο Γεψξγηνο αξξήο, θνηηεηήο ηεο Ννκηθήο ζην Παλεπηζηήκην 

Ώζελψλ. Αελ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα πνηνο ηειηθά έθαλε ηε δηαζθεπή ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζηελ “Ώθξνπφιε”. Δ “Ώθξφπνιηο” δεκνζίεπζε έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε, ηελ αθηέξσζε ζηε θαξακαγθά, έλαλ πξφινγν θαη 

κεξηθέο ζειίδεο φπνπ εμηζηνξνχληαη ηα γεγνλφηα απφ  ηελ αξρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 κέρξη  

ηηο 8 Αεθεκβξίνπ 1866 (β4, ζ. 1-123 θαη β8, ζ. 84-140).  

 Ο ΐιάζεο Γαβξηειίδεο νκνινγεί φηη κε θεηδψ έθαλε δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζην ιφγν ηνπ 

Υαηδεκηράιε: “Έιαβα ηελ ηηκήλ λα επηθνξηηζζψ απφ ηνλ πνιπζέβαζηνλ πξεζβχηελ ηελ 

επεμεξγαζίαλ ησλ ηζηνξηθψλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ. Βθνβήζελ ηελ γισζζηθήλ πιεκκέιεηάλ ηνπ. 

Μάηαηνο -θαηά ην πιείζηνλ - ν ηνηνχηνο θφβνο. Οκνινγνχκελ φηη κε άθξαλ θεηδψ εβάιακελ θάπνπ 

θάπνπ πελληά, εληειψο αζήκαληνλ, π.ρ. Έλεθα νξζνηέξαο ζπληαθηηθήο εθθνξάο ή δηα λα 

πεξηθφςσκελ αζθφπνπο επαλαιήςεηο λα ζπληάζζσκελ πνιπινγίαο, λα ζρεηίζσκελ ηα ζρεηηθά, λα 

ζαθελίζσκελ ζθνηεηλά ζεκεία. - αξπφκελνη ην θσο απφ πξνθνξηθάο επεμεγήζεηο ηνπ ζπγγξαθέσο. 

Άιισζηε, εάλ πξνρσξνχζακελ εηο ζνβαξάο θξαζηηθάο αιινηψζεηο, ην έξνλ ζα έραλε κέξνο ηεο 

αμίαο ηνπ, ζπληζηακέλεο φρη κφλνλ εηο ηελ νπζίαλ ησλ γεγνλφησλ αιιά θαη εηο ηελ κνξθήλ ηεο 

δηεγήζεσο απηψλ. Θα εγηλφκεζα έλνρνη ηεξνζπιίαο
137

.  

 Οη επεκβάζεηο, βέβαηα, ηνπ Γαβξηειίδε ζην θείκελν ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη πνιχ 

δξαζηηθφηεξεο. Ώλαθέξσ έλα παξάδεηγκα: πσο δεκνζηεχηεθε ν πξφινγνο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζηελ «Ώθξφπνιε», απνηειεί έλα ζπκπίιεκα πεξηθεθνκκέλσλ θαη  γισζζηθά 

αιινησκέλσλ παξαγξάθσλ απφ ηα ρεηξφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Παξαιείθζεθε, επίζεο, 

ε εθηελήο αθηέξσζε ηνπ ζπγγξαθέα θαη αλη‟ απηήο πξνηηκήζεθε κηα ζχληνκε επηζηνιή πξνο ηελ 

Βπγελία θαξακαγθά. Φαίλεηαη φηη νη γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο απνθιίζεηο ζην θείκελν ηνπ 

Υαηδεκηράιε δελ ήηαλ αλεθηέο ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο «Ώθξνπφιεσο», γη' απηφ νη δηαζθεπαζηέο 

εμνκάιπλαλ γισζζηθά φζεο ζειίδεο δεκνζίεπζαλ. Βμάιινπ, έρεη παξαηεξεζεί φηη θαη ν 

ΐιαρνγηάλλεο εθάξκνζε γισζζηθέο εμνκαιχλζεηο θαη θσλνινγηθέο κεηαβνιέο ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Μαθξπγηάλλε, φηαλ ηα δεκνζίεπζε, γηα λα θάλεη πην θαηαλνεηφ ην 

ξνπκειηψηηθν ηδίσκα.
138

 

  Ώθνινχζσο δεκνζηεχνληαη ζρεηηθέο επηζηνιέο, πνπ αθνξνχλ ζηελ έθδνζε ηεο 

                                                 
137 ΐι. εθεκεξίδα «Ώθξφπνιηο»,9-9-1912. 

138  ΐι. ηξαηεγφο Μαθξπγηάλλεο, Οξάκαηα θαη ζάκαηα, κεηαγξαθή Ώγγ. Παπαθψζηα, Μ.Ε.Β.Σ., Ώζήλα 1983, ζ. 

33-34 θαη 294. 
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“Ώθξνπφιεσο”. 

 

 

     Α' 

 

Βθεκεξίο “Ώθξφπνιηο”
139

 

     Ώζήλαη ηε 12 Ώπγνχζηνπ 1912 

 Ώγαπεηέ θαη έμνρέ κνπ θίιε, 

 

 ια ηα ρεηξφγξαθά ζαο ειήθζεζαλ. 

 Βλφκηζα θαιφλ λα ζαο ζηείισ ηνλ θαιιίηεξφλ καο πληάθηελ, ηνλ θχξηνλ νθνθιήλ 

Φαξκαθίδελ, δηα λα θαηαξηηζζνχλ θαιιίηεξα. Βζείο ζα ηνπ δηεγήζζε θαη απηφο ζα θξαηή 

ζεκεηψζεηο θαη ζα ηα γξάςε εδψ. Θα γίλνπλ σξαηφηαηα. Πξέπεη λα έρνπλε ηελ βνχια ηεο δηθήο αο 

αθήγεζεο. Να κε μερξσκαηηζζνχλε απφ ζαο.  

 Ώιιά δηαηί λα κείλε έμσ ε δξάζηο ζαο ηνπ 1866-1869. Βθξχθζε ην θνξχθσκα ηεο σξαίαο 

δσήο ζαο. Πξέπεη θαη απηά λα ζπκπεξηιεθζνχλ.  

 Βπξφθεηην λα θηλήζε αχξηνλ δηα ηα Υαληά ν θ. νθνθιήο Φαξκαθίδεο, αιιά [;] λα πάε εηο 

ηε άκν θαη έηζη ζα ηνλ έρεηε εθεί ηα ηέιε ηεο εβδνκάδνο. 

           αο επραξηζηψ 

                ν εγθάξδηνο θίινο αο 

                     ΐ. Γαβξηειίδεο  

 

 

     Β' 

Βθεκεξίο “Ώθξφπνιηο” 

Γξαθείνλ Αηαρεηξηζηνχ    Ώζήλαη ηε 24 Ώπγ. 1912. 

 

   Ώμηφηηκε θχξηε  

   Υ
Δ
 Μηράιε Γηάλλαξε 

      εηο Μάιεκε 

 

 Σελ 13 ηξέρνληνο ειάβνκελ ηελ 12 ηδίνπ επηζηνιήλ κεηά πνιιψλ ρεηξνγξάθσλ αο. Σελ 

επνκέλελ δε εκέξαλ ζαο εηειεγξαθήζακελ φηη ζηέιινκελ ζπληάθηελ καο, ν νπνίνο πξάγκαηη 

                                                 
139  Δ επηζηνιή δεκνζηεχεηαη εδψ γηα πξψηε θνξά. Πξβι. ην ζρνιηαζκφ ηεο ζηα Πξαθηηθά ηνπ Ε' Αηεζλνχο 

Κξεηνινγηθνχ πλεδξίνπ. 
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αλερψξεζε ηελ 15 Ώπγ. εξρφκελνο πξνο αληάκσζίλ αο. 

 ήκεξνλ ειάβνκελ θαη λέαλ επηζηνιήλ, άλεπ εκεξνκελίαο φκσο, πεξηέρνπζαλ θαη λέα 

ρεηξφγξαθα. 

 Ο πξνο πκάο απνζηαιείο ζπληάθηεο καο θ. νθ. Φαξκαθίδεο, αλ θαη παξήιζνλ 9 εκέξαη 

απφ ηεο αλαρσξήζεψο ηνπ δελ καο έγξαςε νχηε ιέμηλ θαη δελ γλσξίδνκελ πνχ λ' απνδψζσκελ ηελ 

ζησπήλ ηνπ. Μήπσο εζζέλεζε; Παξαθαινχκελ αλ επξίζθεηαη πιεζίνλ αο λα ηνπ εηπήηε λα καο 

γξάςε θαη αλ δελ επξίζθεηε εηο ην ρσξίνλ αο, λα καο γξάςεηε φ,ηη γλσξίδεηε πεξί απηνχ, αλ ήιζε 

πξνο αληάκσζίλ αο ή φρη θιπ. 

 Ο θ. Γαβξηειίδεο απνπζηάδεη απφ ηεο 11 ηξέρνληνο εηο Γεξκαλίαλ. 

 Αηαηεινχκελ κεηά ζεβαζκνχ θαη άθξαο εθηηκήζεσο 

          Ο δηαρεηξηζηήο 

         Γ. Ώιεμαλδξίδεο
140

 

 

 

     Γ' 

  (Ώληίγξαθν επηζηνιήο ΥΜ Γηάλλαξε
141

) 

   Μάιεκε – εκ- 1912 

 Ώμηφηηκε θχξηε 

 Γεψξγηε Ώιεμαλδξίδε 

θαη δηαρεηξηζηά ηεο εθεκ. “Δ Ώθξφπ<νιηο>”. 

 

 Σελ πξνο εκέ επηζηνιήλ ζαο έιαβα θαη ακέζσο απαληψ πκίλ. 

 Ώλαθέξεηε ελ ηε επηζηνιή ζαο φηη ειάβεηε δχν ηειεγξαθήκαηα θαη επίζεο δχν γξάκκαηά 

κνπ θαη έρεη θαιψο, δελ αλαθέξεηε φκσο έλα δέκα κε ηξία ξακκέλα ηεηξάδηα ησλ ηειεπηαίσλ 

ζεκεηψζεψλ κνπ
142

, ηνπηέζηη αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά εθ ησλ πξνηειεπηαίσλ πεξηπεηεηψλ κνπ θαη 

επηζπκψ λα κάζσ, αλ ειήθζεζαλ. 

 Μνπ αλαγγέιεηε φηη ν θ. Αεκν
(sic)

 Φαξκαθίδεο εθιήζε θαη αλέιαβε ππεξεζίαλ ελ ηε Γ. 

Βζληθήλ ειι. Βπηζηξαηείαλ θαη πξνο ηνπ νπνίνπ ηαο ρείξαο επξίζθνληαη αη ζεκεηψζεηο κνπ.  

 ΐεβαίσο νχηνο παξέιαβε ηα ηεηξάδηα ηα αλαγξάθνληα ηαο ζεκεηψζεηο κνπ κε ηελ 

ππφζρεζηλ λα ηα πξνθπιάμε, αθνχ αληηγξάςε ην απάλζηζκα θαη δεκνζηεχζε ηα κέξε ηα κε 

πξνζθξνχνληα θαη ζίγνληα ηαο πξνζσπηθάο ειιείςεηο θαη θηιηηηκίαο. 

                                                 
140 Ώξρείν ΥΜΓ,  Πξψηε δεκνζίεπζε. 

141 Ώξρείν ΥΜΓ.  Πξψηε δεκνζίεπζε. Αηνξζψζεθαλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε.  

142 Πξνθαλψο ελλνεί ηα ρεηξφγξαθα ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ, ηα νπνία είραλ θαηά θαηξνχο πεξάζεη ζε δηάθνξα 

ρέξηα αξρηθά ηα έιαβε ν Θ. νισκφο γηα λα ηα παξαδψζεη ηελ Βπγελία θαξακαγθά, θαηφπηλ ζηάιζεθαλ ζηελ 

Βιιάδα, έπεηηα ηα πήξε ν Γ. Κξέκνο κε ζθνπφ λα ηα αμηνπνηήζεη ζηε ζπγγξαθή ηεο Εζηνξίαο ηνπ, έπεηηα απφ  

πνιιέο νριήζεηο  επηζηξάθεθαλ ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπο, ζηάιζεθαλ έπεηηα ζηελ εθεκεξίδα “Ώθξφπνιηο”. 
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 Πηζηεχσ δελ ζα καο επηηξέςνπλ νη δπλαηνί λα ζπγθξνπζζνχκελ κεηά ηνπ ζθαγέσο καο, 

επνκέλσο δε ζα βξαδχλε λα επηζηξέςε θαη επαλαιάβε ην έξγνλ ηνπ ν θχξηνο Αεκνζζέλεο
143(sic)

, 

αιι' ελ πεξηπηψζεη ζπκβή ην ελαληίνλ, παξαθαιψ λα πεξηζπιέμεηε ηαο ζεκεηψζεηο κνπ απηάο λα 

ηαο αζθαιίζεηε. 

 αο έγξαςα θαη δελ κνπ αλαθέξε<ηε> αλ ελ εκθαλίζζε πξνο πκάο έλαο λένο θνηηεηήο 

Γεψξγηνο Εσ. αξξήο
144

, αλεςηφο κνπ, ηνλ νπνίνλ ζαο εζχζηελα λα ηνπ αλαζέζεηε ηελ αληηγξαθήλ 

ησλ ζεκεηψζεψλ κνπ, νπνίνο σο εληφπηνο θαη εηδηθφο ηνπ ηφπνπ, ησλ ηδηνηήησλ ηεο γιψζζεο θι.π. 

Θα ζαο επθνιχλε. 

 Πεξί ηνχησλ φισλ απάληεζίλ ζαο θαη αλ επαλήιζε ν αγαπεηφο θ. Γαβξηειίδεο εθ ηνπ ελ 

Βπξψπε ηαμεηδίνπ ηνπ. 

    Μεζ' ππνιήςεσο 

              Υ. Μ. Γηάλλαξεο 

 

Τ.Γ. Γεηήζεηε ηνλ ελ ιφγσ αλεςηφλ κνπ Γ. Εσ. αξξήλ, θνηηεηήλ ηεο Ννκηθήο, λα ηνλ ζπζηήζεηε 

πξνο ηνλ Κ. Γαβξηειίδελ, δηα λα ηνλ παξαιάβε δηα ινγαξηαζκφλ κνπ, αλαζέησλ εηο απηφλ ηελ 

αληηγξαθήλ ησλ ηεξνγιπθηθψλ κνπ – είλαη ζεκλφο, επθπήο, εξγαηηθφο θαη ζα ζαο επραξηζηήζε”. 

 

ζη') Αηαζθεπή εθεκεξίδαο “Βζπεξηλφο Σαρπδξφκνο” Υαλίσλ 1916 

 Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ην ζάλαην (20-6-1916) ηνχ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε, ε εθεκεξίδα 

“Βζπεξηλφο Σαρπδξφκνο'” Υαλίσλ δεκνζίεπζε κηα εθηελή επηζηνιή ηνπ, κε εκεξνκελία Μάιεκε, 

16-6-1916. ' απηήλ ν Υαηδεκηράιεο δίλεη κηα ζπλνπηηθή έθζεζε ηεο δξάζεο απφ ην 1869 κέρξη ηελ 

θάζνδφ ηνπ ζηελ Κξήηε ην 1878, πξνβάιινληαο ηδηαηηέξσο ηε βνήζεηα ηεο Ρσζίαο πξνο απηφλ. Δ 

επηζηνιή απηή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κηα πεξηιεπηηθή απφδνζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ δεπηέξνπ 

ηεηξαδίνπ.  

Πξνηεηλόκελε ηαμηλόκεζε σλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Χαηδεκηράιε 
145

. 

 Σα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε απφθεηληαη ζε ελληά “βηβιία”. Δ  ιέμε 

βηβιίν δφζεθε απφ ηνλ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε θαηά ηε δηθή ηνπ ηαμηλφκεζε θαη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα βηβιία, φπσο εμεγήζακε παξαπάλσ, είλαη  

ηεηξάδηα δηαθφξσλ ζρεκάησλ, ηα νπνία αξηζκήζεθαλ κεραληθά απφ ηνλ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε, 

                                                 
143 Ώπφ παξαδξνκή. Ήζειε λα γξάςεη νθνθιήο. 

144 Γεψξγηνο Ε. αξξήο, έπεηηα γλσζηφο δηθεγφξνο Υαλίσλ. Σνλ ραξαθηεξίδεη αληςηφ ηνπ σο απφγνλν ησλ πξψησλ 

νηθηζηψλ ησλ Λάθθσλ. 

145      Σα ηεηξάδηα (βηβιία) ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε βξίζθνληαη ζηνπο θάησζη θαθέινπο ηνπ αξρείνπ ηνπ: 

  Φ8  πεξηέρεη ηα β1, β2, β3 

  Φ9 πεξηέρεη ηα β4, β5,β6, 

  Φ10 πεξηέρεη 88, β9,(θαη ππνθάθεινη κε ιπηά θχιια) 
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ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε ρξνλνινγηθή ή ζεκαηηθή ηνπο ζρέζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί 

ζχγρπζε  σο πξνο ηε δνκή ηεο αθήγεζεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε. Σε ζχγρπζε 

απηή πξνζπαζήζακε λα μεθαζαξίζνπκε κε ην δηαρσξηζκφ ησλ παξαιιαγψλ θαη ησλ δηαζθεπψλ θαη 

ηεο θαηάηαμε ηεο ηζηνξηθήο χιεο ζε θείκελν κε ινγηθφ εηξκφ. 

 Ώθνχ μερσξίζακε ηα απηφγξαθα θείκελα επηρεηξήζακε λα παξνπζηάζνπκε ην πεξηερφκελφ 

ηνπο κε κηα ινγηθή ζεηξά. Αελ ήηαλ δπλαηφλ ζηελ έθδνζε λα αθνινπζήζνπκε ηελ αξίζκεζε ησλ 

ελλέα ηεηξαδίσλ ή “βηβιίσλ” ηνπ Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε, φπσο έγηλε απφ ηνλ Βκκαλνπήι Γηάλλαξε, 

γηαηί πξνθχπηεη εληειψο αζπλάξηεην θείκελν. Καηαηάμακε ηα ηεηξάδηα ησλ  “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

κε ηξφπν ψζηε λα έρνπκε έλα θείκελν κε ρξνληθή θαη ινγηθή αιιεινπρία. Έπεηηα ε ηαμηλφκεζε ησλ 

ηεηξαδίσλ ρσξίζηεθε κε βάζε ην πεξηερφκελν ζπκβαηηθά ζε ηξία βηβιία. Με ηε ιέμε βηβιία εκείο 

ελλννχκε ηηο ηξεηο θχξηεο ελφηεηεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. Ο φξνο είλαη παξκέλνο απφ ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο ηζηνξηθήο χιεο ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ ηζηνξηθψλ ζε βηβιία, πνπ θακία ζρέζε δελ 

έρεη κε ηα ηεηξάδηα.  

χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ πξνηείλνπκε ζα πξνηαρζεί ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ε 

αθηέξσζε ζηελ Βπγελία θαξακαγθά, ε νπνία παξαθίλεζε ηνλ Υαηδεκηράιε λα γξάςεη. Έπεηηα 

ηέζζεξα πξνινγηθά ζεκεηψκαηα γξακκέλα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ζα απαξηίδνπλ έλα εθηελέο 

πξννίκην απφ ην νπνίν ζπλάγνληαη ζπνπδαία ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζθνπφ ηεο ζπγγξαθήο θαη ηηο 

αξρέο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην ζπγγξαθέα.  

 Ώθνινπζεί κηα ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηζηνξηθέο παξαδφζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ 

Λάθθσλ, ηε γελεαινγία ησλ Λαθθησηψλ, ηνπο παιαηνχο ήξσεο ηνπ ρσξηνχ, ηελ παξνπζίαζε 

νλνκαζηηθά φισλ ησλ νπιαξρεγψλ ηεο Κπδσλίαο.  

 Σν πξψην βηβιίν
146

 αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγσγή ηνπ Υ΄΄ Μ. Γηάλλαξε, ζην πξνζθχλεκά ηνπ 

ζηνπο  Ώγίνπο Σφπνπο, ζηα γεγνλφηα ηνπ Κπξηνκάδνπ, ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1858 θαη ζηηο δηψμεηο 

θαη θπιαθίζεηο πνπ ππέζηε απ‟ ηνπο Σνχξθνπο δηνηθεηέο ΐειή, Υνπζλή, θαη Εζκαήι, ζηελ 

θαηάηαμε ηνπ Υαηδεκηράιε ζην ηάγκα Κξεηψλ, ζην αληηνζσληθφ θίλεκα, ζηηο απφπεηξεο 

απφδξαζήο ηνπ απφ ηηο θπιαθέο, ζηελ επηηπρεκέλε απφδξαζε ηνπ ην 1862 θαη ζηελ έλνπιε 

δηακαξηπξία ηνπ ΄64.   

 Αεχηεξν βηβιίν
147

 νλνκάζηεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Υαηδεκηράιε απηφ πνπ πεξηέρεη  ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Βίλαη ην εθηελέζηεξν βηβιίν θαη ζψδεηαη ζε δχν 

παξαιιαγέο. Δ άξηηα δνκεκέλε αθήγεζε πεξηιακβάλεη ζην πξψην κέξνο ηεο αηηίεο θαη ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα, ζην κεζαίν ηε δηεμνδηθή εμηζηφξεζε ησλ καρψλ ζην ηκήκα ησλ Υαλίσλ θαη ζην 

ηειεπηαίν ηελ θάκςε θαη ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο κε ηελ παξάδνζε ησλ ηειεπηαίσλ καρεηψλ ζην 

θαξάγγη ηεο ακαξηάο. 

                                                 
146 Πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεηξάδην  9 θαη ιπηά θχιια. 

147 Πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεηξάδηα 3, 4, 8. 
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 Σν ηξίην βηβιίν
148

 παξαδίδεηαη ζε δχν επεμεξγαζίεο, θαη είλαη ην ζπληνκφηεξν. Ώλαθέξεηαη 

ζηελ εμνξία ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Κσλ/πνιε ζηελ απφδξαζή ηνπ ζηε Ρσζία, ζηε δσή ηνπ ζηελ 

νκφδνμε ρψξα θαη ζηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ Κξήηε θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878. 

  

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”, ζχκθσλα κε ηε δηθή καο 

ηαμηλφκεζε: 

 ΏΦΕΒΡΧΔ 

 ΠΡΟΛΟΓΕΚΏ ΔΜΒΕΧΜΏΣΏ 

 ΠΏΡΏΑΟΒΕ ΣΧΝ ΛΏΚΚΧΝ ΚΏΕ ΟΝΟΜΏΣΏ ΏΓΧΝΕΣΧΝ 

 Ώ' ΐΕΐΛΕΟ (ηα γεγνλφηα απφ ην 1832 έσο ην 1864) 

 ΐ' ΐΕΐΛΕΟ (ηα γεγνλφηα απφ ην 1866 έσο ην 1869) 

 Γ' ΐΕΐΛΕΟ (ηα γεγνλφηα απφ ην 1870 έσο ην 1877) 

 

ΏΝΏΛΤΣΕΚΔ ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΣΔ ΕΣΟΡΕΚΔ ΤΛΔ Β ΠΏΡΏΛΛΏΓΒ ΚΏΕ ΑΕΏΚΒΤΒ 

ΐΏΒΕ ΣΔ ΤΝΟΠΣΕΚΔ ΣΏΞΕΝΟΜΔΔ ΜΏ
149

 

 

 ΏΦΕΒΡΧΔ 

β9,ζ.1-2  

 Παξαιιαγέο: 

           β5, θ. 70 v    

           Φ 10  “εθ ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζε δχν ιπηά θχιια 

 

εκείσζε: Δ αθηέξσζε ηνπ έξγνπ ζηελ Βπγελία θαξακαγθά βξίζθεηαη ζηηο δχν πξψηεο ζειίδεο 

ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ. ην 5ν ηεηξάδην εληνπίζακε κηα ζπληνκφηεξε παξαιιαγή θαη ζηνλ  10ν 

θάθειιν ζε δχν ιπηά θχιια (“Βθ ησλ Ώπνκλεκνκεπκάησλ”) κηα άιιε εθηελέζηεξε  κνξθή ηεο 

αθηέξσζεο. Δ ρξνλνινγία 1875 πνπ θέξεη ε πξψηε ζειίδα ηνπ δίθπιινπ (Φ10) ηέζεθε απφ ηνλ 

πξψην ηαμηλφκν θαη ζίγνπξα δελ είλαη ζσζηή.  

 

 ΠΡΟΛΟΓΕΚΏ ΔΜΒΕΧΜΏΣΏ / ΠΡΟΟΕΜΕΏ 

Πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ παξαθάησ απηφγξαθσλ ζεκεηψζεσλ ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. 

                 

                                                 
148 Πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεηξάδην 2 θαη ιπηά θχιια. 

149    Βμήγεζε ζπληνκνγξαθηψλ:Φ = θάθεινο ηνπ αξρείνπ, β =ηεηξάδην (βηβιίν) ηνπ αξρείνπ, ζ .= ζειίδα βηβιίνπ, 

θ. = θχιιν βηβιίνπ, ππνθ. =ππνθάθεινο, εθ. = εθεκεξίδα. 
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i. β5,ζ.60 v “Λππνχκαη απφ ςπρήο […]” 

ii. β5,ζ.28 v “Πνιινί δηαθηινληθνχλ […]” 

iii. β5, ζ. 75r “ Σν δίθαηνλ ελ ηε ζέζεη ηνπ [...]” 

iv. β5, ζ. 60r 

v. β5,ζ.1r-8r (α' παξαιιαγή)  θαη Φ.10', ππνθ. Δ',ζ.1-2(β' παξαιιαγή) “Βπερείξεζα 

έξγνλ […]” 

vi. β5,ζ.74r - 75 r  (α' παξαιιαγή)  θαη Φ. 10 ,ππνθ. Δ, 2θχιια (β' παξαιιαγή) 

“Βλαληίνλ ηνπ ραξαθηήξνο κνπ […]” 

 

ΑΕΏΚΒΤΔ: Δ δηαζθεπή ηεο εθεκεξίδαο  “Ώθξφπνιηο” απνηειεί ζπκπίιεκα  

ησλ παξαπάλσ ζεκεηψζεσλ. 

 

 ΠΏΡΏΑΟΒΕ ΣΧΝ ΛΏΚΚΧΝ ΚΏΕ ΟΝΟΜΏΣΏ ΏΓΧΝΕΣΧΝ 

 

 Οη παξαδφζεηο γηα ηνπο Λάθθνπο βξίζθνληαη εγθαηεζπαξκέλεο ζε δχν ηεηξάδηα θαη αξθεηέο 

δηαζθεπέο: 

 

   ΠΏΡΏΛΛΏΓΒ 

   β6, ζ. 1 r -17v θαη 132 - 133 

β5, θ. 71r – 73 v 

  

ΑΕΏΚΒΤΒ: 

i. β1,   ζ.1-7   Ώλησλίνπ Γηάλλαξε 

ii. β5,    ζ.106   Βκκ. Γηάλλαξε 

iii. β1,    ζ.198  Βκκ. Γηάλλαξε 

iv. β1,   ζ.200-201  Βκκ. Γηάλλαξε 

 

 Σα ρσξηά ηεο Κπδσλίαο θαη νη νπιαξρεγνί ηνπο 

   β5, 75r-84r  

 Ώπηνβηνγξαθηθέο ζεκεηψζεηο  

 

 

               *    Ώ'  ΐΕΐΛΕΟ 

 

Εζηνξηθή πεξίνδνο απφ ην 1855 έσο ην 1864 : 
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β 9,ζ.7-236 (ιείπνπλ νη ζειίδεο 3-6) 

εκείσζε:κφλν γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Κπξηνκάδνπ ππάξρνπλ άιιεο δπν παξαιιαγέο. 

Αειαδή : β9,12-22  θαη Φ10 ,ππνθ. Δ,2
ε
 δεζκίο ζε δχν επεμεξγαζίεο, ε πξνγελέζηεξε κε κνιχβη. 

 

ΑΕΏΚΒΤΒ:       β1,ζ.55-91  Ώλη. Γηάλλαξε 

β5,ζ.1-59 Βκκ. Γηάλλαξε 

β2,ζ.1-22  Ν. Γνπξίδε(;) 

 

*  ΐ‟ ΐΕΐΛΕΟ   Βπαλάζηαζε 1866 - 1869 

α) Εζηνξηθή πεξίνδνο: νη αξρηθέο αηηίεο ηνπ 1866 έσο 8 Αεθεκβξίνπ 1866. 

χληνκε εηζαγσγή: β3,ζ.184  

Γηα ηα γεγνλφηα απφ αξρηθέο αηηίεο έσο Ενχιην 1866: 

ΠΏΡΏΛΛΏΓΒ: 

i. β 3,ζ.185-224 

ii. β 4,ζ.1-33. 

Γηα ηα γεγνλφηα απφ Ενχιην 1866 έσο Αεθέκβξην 1866: 

       β 4,ζ.33-126. 

εκείσζε: Μφλν γηα ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζειίδεο β4, ζ. 33-126 δελ έρνπκε ην 

απηφγξαθν ηνπ Υαηδεκηράιε. Δ απνπζία απηνγξάθνπ ηνπ Υαηδεκηράιε  ζπκπιεξψζεθε κε ηε 

δηαζθεπή ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, πνπ ππάξρεη ζην β4, ζ. 33-126. 

ΑΕΏΚΒΤΒ: 

i. β 4,ζ.33-126(βιέπε πξνεγνχκελε ζεκείσζε) 

ii. β 5,ζ.29-44 (αληηζηνηρνχλ ζηηο ζ.1-28 ηνπ β 4) 

iii. β 1,ζ.93-196 Ώλη. Γηάλλαξε (αληηζηνηρνχλ ζηηο ζ.6-120 ηνπ β4) 

iv. Βθ. “Ώθξφπνιηο” (Αηαζθεπή ΐιάζε Γαβξηειίδε θαη νθνθιή Φαξκαθίδε απφ ηε 

ζειίδα 1 έσο 123 ηνπ 4νπ βηβιίνπ) 

v. Βθ. “Βιεπζέξα Γλψκε” (Αηαζθεπή Βκκαλνπήι Γηάλλαξε απφ ζ. 1 έσο [294] 296 

ηνπ 4νπ βηβιίνπ]. 

β) Εζηνξηθή πεξίνδνο :απφ 9 Αεθεκβξίνπ 1866 έσο 24 επηεκβξίνπ 1868  

 

ΠΏΡΏΛΛΏΓΒ: 

 

        β4,ζ.127-356(αληηζηνηρνχλ ζηηο ζ.141-382 ηνπ β8) 

β8,ζ.141- 382  (ηεηξάδηα 1, 2, κέξνο ηνπ 3) 
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γ) Εζηνξηθή πεξίνδνο:  απφ 24 επηεκβξίνπ 1868 έσο ηέινο ηεο επαλάζηαζεο 

  ΠΏΡΏΛΛΏΓΒ 

  β8, ζ. 1-70 (1-140) 

  β8 ζ. 383 – 424 (κέξνο ηνπ 3νπ ηεηξαδίνπ) 

 

ΑΕΏΚΒΤΒ 

i. Φ10,ππνθ.Δ,2
ε
 δεζκηο,20 θχιια Βκκ. Γηάλλαξε.(αληηζηνηρνχλ ζηηο ζ.42-140 ηνπ 

β8) 

ii. Βθ. “Ώθξφπνιηο” (αληηζηνηρνχλ ζηηο ζ.42-140 ηνπ β8) 

iii. Βθ.  “Βιεπζέξα  Γλψκε” (αληηζηνηρνχλ ζηηο ζ. 42-140 ηνπ β8,  παξαιιαγή ηνπ 

Βκκ. Γηάλλαξε) 

 

 ηελ παξνχζα έθδνζε νη δχν παξαιιαγέο ηεο δηήγεζεο γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-69 

ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

πλνπηηθή ηαμηλφκεζε ησλ Παξαιιαγψλ  γηα ηελ Βπαλάζηαζε 1866-69 

Ώ' Παξαιιαγή: β3, ζ. 185-224 (αξρηθέο αηηίεο, νξγάλσζε αγψλα έσο ηνλ Ενχιην ηνπ 1866)  

                          β8, ζ. 141- 424 (ηεηξάδηα 1, 2, 3) απφ 9 Αεθεκβξίνπ 1866 έσο ηέινο επαλάζηαζεο 

(Δ πξψηε παξαιιαγή είλαη θαη ε πξνγελέζηεξε, ζχκθσλα κε ζεκείσζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ αξρή 

ηνπ 1νπ ηεηξαδίνπ ηνπ β8, φηη δειαδή έγξαςε αξρηθά απφ κλήκεο ζηα ηξία ηεηξάδηα (ζπξξακκέλα 

θχιια)
150

, θαη έπεηηα, αθνχ έιαβε ην εκεξνιφγην ηνπ Εσάλλε Σζεπέηε,  ζπκπιήξσζε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηα ηεηξάδηα β4, θαη β8 ζ. 1-140) 

 

ΐ' Παξαιιαγή: β4, ζ. 1-362 [356] (αξρηθέο αηηίεο, νξγάλσζε αγψλα έσο 24 επηεκβξίνπ 1868) 

                          β8, ζ. 1-140 ( απφ 24 επηεκβξίνπ 1868 έσο ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο) 

                           

                   *  Γ'  ΐΕΐΛΕΟ: 

 

Εζηνξηθά γεγνλφηα απφ ην 1870-1877. 

ΠΏΡΏΛΛΏΓΒ: 

i. β 2,ζ.2-54 

ii. Φ10,ππνθ.Δ,ζ.1-61 ιπηά θχιια 

εκείσζε: δηαζθεπέο ζην Γ' ΐηβιίν δελ ππάξρνπλ. 

 

                                                 
150  ΐι. παξαπάλσ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεηξαδίσλ ή “βηβιίσλ”, ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Βκκ. Γηάλλαξε. 
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 Πξόηαζε γηα ζπλνπηηθή έθδνζε ησλ Παξαιιαγώλ  

 Βθαηφλ ζαξάληα ρξφληα θαη πιένλ ρξφληα κεηά ηε ζπγγξαθή ηνπο ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” 

ηνπ Υαηδεκηράιε παξέκελαλ ζηελ αθάλεηα. Άμηδε γη' απηά απηή ε ηχρε; ίγνπξα ιηγφηεξα ρξφληα 

απαηηήζεθαλ κέρξη ηελ πξψηε αλαθάιπςε ηνπ Μαθξπγηάλλε απφ ηνλ ΐιαρνγηάλλε ην 1907. Ση 

ζηάζεθε εκπφδην ηφζα ρξφληα γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε; 

Θεσξψ φηη αξρηθά απέηξεςε ηε δεκνζίεπζε ε αθαηαζηαζία κε ηελ νπνία παξαδίδνληαη ηα θείκελα 

ζην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Ώηαμηλφκεηεο παξαιιαγέο, πνπ βγήθαλ απφ ην ρέξη ηνπ 

Υαηδεκηράιε, ζπλππάξρνπλ κε ηηο δηαζθεπέο άιισλ. Οη γισζζηθή αθαηαζηαζία ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” είλαη ε δεχηεξε αηηία. ήκεξα πηα έρνπλ θνπάζεη νη δηακάρεο γηα ην 

γισζζηθφ δήηεκα, ε δεκνηηθή είλαη επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, νη ζπλζήθεο έρνπλ σξηκάζεη θαη 

κπνξνχκε λα δερηνχκε κε λεθαιηφηεηα, ρσξίο σξαηνπνηήζεηο θαη γξακκαηηθέο βειηηψζεηο ην ιφγν 

ησλ αλζξψπσλ πνπ έγξαθαλ ζηελ θαζαξεχνπζα, ελψ δελ γλψξηδαλ θαιά ηνπο θαλφλεο ηεο. Σα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε ζα δεκνζηεπζνχλ εθαηφλ πελήληα ρξφληα απφ ηελ έλαξμε 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, αθνχ ηαμηλνκήζεθαλ θαη μεθαζαξίζηεθαλ νη παξαιιαγέο ηνπ 

ζπγγξαθέα απφ ηηο δηαζθεπέο άιισλ.   

 ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε ζπλέθδνζε ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε, ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνπκε κε ηνλ φξν παξαιιαγέο. Δ 

έθδνζή καο ζπλεπψο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο variorum edition (έθδνζε παξαιιαγψλ)
151

, 

κε ηελ έλλνηα φηη παξαζέηεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο θεηκεληθέο παξαιιαγέο ησλ απηνγξάθσλ ηνπ 

Υαηδεκηράιε. Πξνηείλνπκε ηε ζπλέθδνζε ησλ παξαιιαγψλ ζε αληηθξηζηέο ζειίδεο γηαηί πξψηνλ ν 

ζπγγξαθέαο δελ θαηέζηξεςε ηηο πξνγελέζηεξεο κνξθέο θαη δεχηεξνλ γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε 

δηαηχπσζε θαη ζην πεξηερφκελν θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε γηα έθδνζε κφλν ηελ 

ηειεπηαία επεμεξγαζία. Δ κία παξαιιαγή δηαθσηίδεη ηελ άιιε, φπσο αθξηβψο ζηηο παξαιιαγέο ησλ 

δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ
152

.   

 Βμππαθνχεηαη φηη ζηελ έθδνζή καο πεξηιακβάλνληαη κφλν νη παξαιιαγέο ησλ απηνγξάθσλ 

ηνπ Υαηδεκηράιε θαη φρη νη δηαζθεπέο άιισλ (π.ρ. ζπγγελψλ Υαηδεκηράιε ή εθ. “Ώθξφπνιηο”). Οη 

παξαιιαγέο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ζα ζέιακε λα εθδνζνχλ  ζε αληηθξηζηέο ζειίδεο, γηα λα έρεη 

ν αλαγλψζηεο κηα “ζχλνςε”, δειαδή ηαπηφρξνλε νπηηθή παξάζεζε θαη ησλ δχν κνξθψλ ηνπ 

θεηκέλνπ. Δ ιέμε “ζχλνςε” ρξεζηκνπνηείηαη εδψ κε ηελ αξραία ζεκαζία (ζπλ+φςηο), φπσο  ζηελ 

θαηαγξαθή ζε παξάιιειεο ζηήιεο ησλ ηξηψλ πξψησλ θεηκέλσλ ησλ Βπαγγειίσλ ηεο Καηλήο 

Αηαζήθεο (απνζηφισλ Μαηζαίνπ, Μάξθνπ, Λνπθά) ηα νπνία κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ καδί, ψζηε λα 

                                                 
151 Πξβι. ηελ έθδνζε “The new variorum edition of Shakespeare”, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεη φιεο νη ζσδφκελεο 

παξαιιαγέο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζπγγξαθέα θαη κηα επηινγή απφ ζρφιηα πνπ έρνπλ θάλεη θαηά θαηξνχο νη εθδφηεο ηνπ 

έξγνπ. 

152  ΐι. παξαιιαγέο δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ζην: Jeannaraki Anton, Άζκαηα Κξεηηθά/Kretas Volkslieder, 

Leipzig,1876.  
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δηαπηζησζνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηφζν σο πξνο ηε κνξθή φζν θαη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν
153

. εκεηψλεηαη φηη θαη ν Γξεγφξηνο εθάθεο μεπεξλψληαο ηε “θηινινγηθή” θαη ηε 

¨ιανγξαθηθή” κέζνδν πξφηεηλε ηε ζπλνπηηθή έθδνζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ.
154

 

 Αίλνπκε δχν ηπραία παξαδείγκαηα γηα λα δείμνπκε ηελ αλάγθε ζπλέθδνζεο ησλ 

παξαιιαγψλ ζε αληηθξηζηέο ζειίδεο. Δ πξψηε κνξθή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (ηεηξάδην 8) είλαη 

ζχληνκε θαη ιηηή. Δ δεχηεξε (ηεηξάδην 4) είλαη εθηελέζηεξε θαη δξακαηηθφηεξε. Μέζα απφ ηηο 

ζσδφκελεο παξαιιαγέο πνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηνλ ζπγγξαθηθφ αγψλα, λα ζπγθξίλνπκε 

ηελ πνηεηηθή θαη πεδέο δηαηχπσζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο, λα θαηαλνήζνπκε ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο 

απνηπρίεο. 

   

                               <Ο ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκφο ηνπ Ώλησλίνπ Εσάλλνπ Γηάλλαξε> 

Ώ΄ παξαιιαγή: β8, 211: «πέληε ψξαο 

αληαπνθξηλψκεζα θαξηεξηθψο εμ φισλ ησλ 

ζέζεσλ. Σέινο απεζχξζεκελ πξνο ηα Κακπηά, 

αθνχ θνλεπζείο ν αδειθφο κνπ πνιππαζήο 

Ώληψληνο, παξειάβακελ απηφλ εηο ζέξηζζνλ. 

Βλ ηε ηνπ Υνηξνζπήιαηνπ πξψηελ κάρελ 

εθηφο ηνπ αδειθνχ κνπ εθνλεχζεζαλ θαη 

έηεξνη δχν, Σνχξθνη εθνλεχζεζαλ ηξείο θαη 

επιεγψζεζαλ πέληε». 

 

ΐ΄ παξαιιαγή : β4, 173 «Οη πνιέκηνη έραζαλ εηο 

ηελ κάρελ ηαχηελ αξθεηνχο ηζαγελείο. Σφηε 

πιεγσζείο θαη ν αδειθφο κνπ, πνιππαζήο 

Ώληψληνο, ιαβψλ ηελ ζθαίξαλ επί ηεο καζράιεο 

θαη κείλαζα εληφο απηνχ, επέδεζε αγσληψλ νθηψ 

εκέξαο. Οχηνο πιεγσζείο εληφο ηεο κάρεο θαζ‟ 

ελ ψξαλ ερζξνί θαη θίινη επξίζθνλην 

θξηζεκφηεηα θαη απνζηείιαο απηφλ εηο Θέξηζνλ 

ηε ζπλδξνκή άιισλ, θαη εθείζελ αλαρσξήζαο 

δηά δνχξβαο θαη Οκαιφλ φπνπ απέζαλελ εληφο 

ηεο εβδνκάδνο κή δπλεζείο εγψ ή κε 

επθαηξήζαο λα ηνπ ρξεζηκεχζσ εηο αλεχξεζηλ 

ηαηξνχ θαη κήηε ελ ηε ζαλή ηνπ παξεπξέζελ εηκί 

καζψλ ηνλ θίλδπλνλ απηνχ εηο Κάκπνπο θαη 

Κεξακεηά επξηζθνκέλνπ, αιιά αξγά πιένλ θαη 

ζπεχζαο κεηά ηνπ κηθξνηέξνπ αδειθνχ 

Παλαγηψηνπ, ηνπ κεηά δψδεθα εκέξεο 

θνλεπζέληνο θαη ηνχηνπ ελ ηε κάρε 

Κνπηζνπλαξίσλ θαη ζρήζαληεο ηελ απέξαληνλ 

                                                 

153 ηηο δηεγήζεηο ησλ ηξηψλ “ζπλνπηηθψλ” Βπαγγειίσλ εληνπίδνληαη δηαθνξέο αιιά θαη πνιιά θνηλά 

ζηνηρεία. Οη εξεπλεηέο ηεο Καηλήο Αηαζήθεο, εθηφο απφ ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ έρνπλ αζρνιεζεί θαη κε  ην 

πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ Βπαγγειίσλ. ΐι. άββαο Ώγνπξίδεο, Δηζαγσγή εηο ηελ Καηλήλ 

Γηαζήθελ, Γξεγφξε, 1991..  

154  ΐι. Γ. Μ. εθάθεο, Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, Π.Β.Κ., Δξάθιεην 1988, ζ. 201-

208.  
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ρηφλα, ηε ζπλδξνκή ηηλψλ λεαλίσλ εθζάζακελ 

εηο Οκαιφλ ην εζπέξαο ηεο ππφ ηηλφο αρξάδνο 

εληαθηάζεψο ηνπ εηο ην γησξγηθνχ ηνλ 

νηθίζθνλ». 

 

                                  <Μάρε ζηε Μνλή Γσληάο> 

 

Ώ' Παξαιιαγή: β8, ζ. 240 Σελ 14 εμειζφληεο 

δχν θξεγάηεο ηνπ ιηκέλνο Υαλίσλ, έρνληεο ελ 

απηαίο σο ηξεηο ρηι<ηάδαο> ζηξαηνχ , 

εδηεπζχλζεζαλ εηο ην απέλαληη αθξσηήξηνλ 

Ρνδσπνχ, δπηηθψο, φπσο ππξπνιήζσζη ηελ ελ 

απηή παξαζαιαζζία κνλή ηεο Κπξίαο Γσληάο, δη 

εο πξνδνζείζα φηη απνθξχπηεη ελδχκαηα θαη 

έκπηπια* ησλ επαλαζηαηψλ, πξνο δε θαη φηη 

ηξνθνδνηεί ηνχηνπο. Έηξεθνλ πξνο ηνχηνηο αη 

αξραί πάζνο θαη εγδίθεζηλ δηα ηνπο δχν 

Παξζελίνπο, κνλαρνχο απηήο, νίηηλεο έιαβνλ 

κέξνο κεγάινλ εηο ηελ επαλάζηαζηλ απ' εμαξρήο 

δξαζηεξίσο θαη κεη' απηαπαξλήζεσο 

επελεξγνχλησλ, νπνία εδεηνχζαλ θαηάιιεινλ 

επθαηξία, φπσο εμεγδηθήζσζη. Ώη δχν θξπγάηαη 

επιεζίαζαλ πξν ηεο κνλήο θαη ξίςαζαη ηηλάο 

ιέκβνπο, επήξαλ εληφο απηψλ ηνλ εγνχκελνλ 

θαη ηνπο πξνχρνπληεο* κνλαρνχο εμαλάγθαδνλ, 

ίλα καξηπξήζσζη, φζα εγίλσζθνλ θαηά ηεο 

Βπαλαζηάζεσο, πξνο ηνχηνηο ηαρέσο λα 

παξαδψζσζη ηα φζα έθξππηνλ ελ ηε κνλή 

πξάγκαηα ησλ // 

β8,ζ. 241 επαξρηψλ. Ο εγνχκελνο απνπνηεζείο 

λα νκνινγήζε θαηά ηελ επηζπκίαλ ησλ 

σκνβφξσλ* αλαθξηηψλ πξνηηκήζαο θάιιησο λα 

δεζκεπζή κεηά ησλ ζπλ απηψ αδειθψλ θαη εηο 

ηελ εηθηξήλ ησλ Υαλίσλ απνπεκθζέληεο 

απζσξεί.  

ΐ' Παξαιιαγή:, β4 ζ. 210 Σε 14 ηξέρνληνο* 

εμειζνχζαη* ηνπ ιηκέλνο νχδα δχν δίθξνηα 

αηκφπινηα θαη άιια δεπηεξεχνληα έρνληεο 

πεξίπνπ ηξεηο ρηιηάδαο ζηξαηνχ θαη δηαηαγήλ λα 

πιεζηάζσζη θαηά ηα παξάιηα ηνπ Ώθξσηεξίνπ 

Ρνδσπνχ θαη ππξπνιήζσζη ηελ Μνλήλ ηεο 

Κπξίαο Γσληάο, πξνδνζέληεο θαίλεηαη νη // 

β4, ζ. 211 [209]θαιφγεξνη δη' φζα πξάγκαηα ησλ 

πιεζηνρψξσλ, σο επί πιείζηνλ ελδχκαηα, 

επξφθζαζαλ νη θάηνηθνη ελ ηε θαηαζηξνθή ησλ 

λα θαηαθχγσζη θαη ελρεηξίζσζη ησλ κνλαρψλ, 

σο ην κφλν άζπινλ ηφηε ε ξεζείζα Μνλή, θαη ην 

θπξηψηεξνλ πάζνο εγδηθήζεσο εδεηνχζαλ ηεο 

κνλήο ηαχηεο δηα ηνπο δχν Παξζελίνπο, 

κνλαρνί* ηεο Μνλήο θαη νίηηλεο 

ζπλεκεξίζζεζαλ απ' εμαξρήο ηνλ αγψλα θαη 

νχηε βήκα δελ απεκαθξίλζεζαλ κέρξη ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Ο δε γέξσλ Παξζέληνο 

νκνινγνπκέλσο παξ' φισλ καξηπξείηαη φηη ήηνλ 

θαη ερξεζίκεπε σο ην πξψηηζηνλ ζηεξέσκα ηνπ 

πνιηηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ελ γέλεη ν ζχλδεζκνο 

ηνπ αδειθηζκνχ* θαη ηεο ηηκηφηεηνο δηφ* θαη 

πεπαηδεπκέλνπ αξθνχλησο.  Βκάζαλνλ αη αξραί 

επίζεο φηη νη κνλαρνί ηεο Γσληάο εηξνθνδφηνπλ 

ηνπο επαλαζηάηαο θαη θζάζαληα ηα εηξεκέλα 

πνιεκηθά πινία έμσζελ ηεο Μνλήο, εκ* 

παξαζαιαζζία νχζα, θαη ελ ησ άκα πςψζαζα 

ζεκαία ερζξνπξαμίαο, πξνο ηνχηνηο θαη 
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 Σφηε εμεκαλήζαληεο νη ελ ηνηο 

πνιεκηθνίο ειηθνθεηλήηνηο (sic) (ειηθνθηλήηνηο;) 

παζάδαη απέβαζαλ ηνλ ζηξαηφλ θαη αθνχ 

απεγχκλσζαλ ηελ κνλήλ θαηεζπάξαμαλ ηνπο ελ 

απηνχο αδπλάηνπο κνλαρνχο, ν κελ ζηξαηφο 

εμεπιψλεην θαηά ηνλ θχθινλ ρσξηδίσλ* 

Γξηκπηιηαλά, Ώθξάηα θαη Ρνδσπνχ, ηα δε 

πνιεκηθά πινία έζηξεςαλ ηα ππξφβνια* θαηά 

ηνπ λανχ θαη επί κία ψξα εππζνθξφηνπλ* θαηά 

ηνπ ηεξνχ θαη παιαηνχ ηνχηνπ θεηκειίνπ. 

 Οη ελ ηνηο πέξημ εκέηεξνη ήθνπζνλ ηελ 

αηθλίδηνλ ησλ ερζξψλ επέδξαζηλ* ελ ηε αχηε 

θαηαιιήισ ζέζεη πξνο πφιεκνλ κεηαμχ 

Κηζζάκνπ θαη Κπδσλίαο θαη σο πηεξσηά 

έξξεζαλ εθ ησλ δχσλ επαξρηψλ ηνχησλ, νη κελ 

Καλίηδνο, Μαπξνγέλεο κεηά πνιιψλ άιισλ 

Κηζζα<κηηψλ> εθ Ρνδσπνχ επέπεζαλ εθ ησλ 

δπηηθψλ ζέζεσλ, νη δε Κπδσληάηαη εθ Γεξαλίνπ, 

Μάιεκε θαη Κακηζηαλά ππφ ηνπο Εσ<άλλελ> 

ηακαηάθελ, Μπειεγξή, Υαηδεξνραηδή, έρνληεο 

κέξνο ησλ Λαθθησηψλ, νη δε Σδεπέηαη ηνπο 

Θεξζηαλνχο νκνίσο εμεγξησκέλνη φξκεζαλ 

αλαηνιηθνλνηίσο θαηά ησλ Σνχξθσλ θαη άκα 

ηδφληεο κάιηζηα ηελ ππξπφιεζηλ θαη εξήκσζηλ 

ηνπ λανχ, εμεκάλεζαλ θαη αςεθνχληεο ηα ηε 

ερζξηθά φπια θαη εθθελδνλίδνληα  ππξφβνια 

θαη' απηψλ// 

β8,ζ. 242 έηξεςαλ εηο θπγήλ ηνπο πνιεκίνπο, 

νίηηλεο δησθφκελνη εηο ηνπο θαησθεξέο* ιφθνπο 

θαηά ηελ παξαζαιαζζίαλ εθφλεπζαλ θαη 

επιήγσζαλ πιείζηνπο απηψλ, εσο νπ 

δηαβηβαζζψζη θαηαηξνκαζκέλνη* εηο ηα πινία. 

Μάιηζηα ελ ηε θαηαδηψμεη απηψλ ν ππφ ηνλ 

ξίπηνληαη ηξία ππξφβνια ππέξ* ηεο Μνλήο, 

ζεκεία λα ελλνήζνπλ ηα θηλήκαηα ησλ κνλαρψλ 

θαη αλ αλαθαλψζη εθείζελ ελ ηε Μνλή 

επαλαζηάηαη εμ σλ δηθαηνινγνχκελνη λα 

ππξπνιήζσζη απηήλ.  

 Οη θαηά ηελ Μνλήλ ππξνβνιηζκνί, 

θαηεηξφκαμαλ ηνπο κνλαρνχο θαη φζνη ησλ 

αφπισλ θαη αζζελψλ ήζαλ εθ ησλ πιεζίσλ 

ρψξσλ ζπλεξζνηζκέλνη εηο ην ηεξφλ εθείλνλ 

άζπινλ, νίηηλεο θαηαζνξπβεκέλνη εμήιζνλ ηνπ 

πεξηβφινπ ηεο Μνλήο, αλαδεηψληεο θαηαθχγηνλ 

εηο ηα πέξημ. Σελ ηαξαρήλ βιέπνπλ νη ελ ηνηο 

πινίνηο λαπαξρνχληεο Σνχξθνη, ηελ νπνίαλ 

απέδσζαλ θξχπηξαλ* επαλαζηαηψλ εηο ηνπο 

θπγαδεχνληαο επαλαζηάηαο. Ρίςαληεο εηο ηελ 

ζάιαζζαλ ακέζσο ηαο θεινχθαο απνβηβάδνληεο 

ηνλ ζηξαηφλ εηο ηελ μεξάλ θαη ζπιιακβάλνπζη 

ηνπο κνλαρνχο, κεηεθφκηζαλ εηο ηα πινία θαη 

γπκλψζαληεο πάζαλ ηελ Μνλήλ, φζα θηλεηά 

έκπηπια* θαη ελδχκαηα, μέλα θαη ηεο Μνλήο 

επξεζέληα, φια ηα άξπαζαλ, ηα νπνία άμηδαλ 

νπθ νιίγηαη ρηιηάδαη, ηα νπνία αλήθνλ ηξηψλ 

επαξρηψλ, ηα πνιπηηκφηεξα δηαζσζέληα 

θεηκήιηα.  

 Λεζηεχνληεο θαη δηαξπάδνληεο ηελ 

Μνλήλ νη ζηξαηνί θαηεζπάξαηηνλ
155

// 

β4, 212 [210]ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο αδπλάηνπο 

κνλαρνχο θαη δνχινπο ηεο Μνλήο, νίηηλεο, φζνη 

εδχλαλην, έζπεπδνλ θεχγνληεο επί* ησλ πινίσλ 

εππξνβνινχζαλ, πνιινχο [δε] κελ επιήγσζαλ, 

θνξάζηνλ δε ηεξέσο εθφλεπζαλ, ηνπ απφ 

ΐιαρεξσλίηηζζα παπά ππξίδσλνο.  

 Ο θαλνλνβνιηζκφο* θαη νη δξαπέηαη 

                                                 
155 θαηεζάξα-ξαηνλ 



 

93 

 

Σδεπέηελ ζεκαηνθφξνο ηνπ Θεξίζνπ, Γ. 

Λεβεληάθεο, ζπλέιαβε ερζξηθήλ ζεκαίαλ, αθνχ 

δηα πηζηνιίνπ εθφλεπζε ηνλ Σνχξθνλ 

ζεκαηνθφξνλ. Βθ ησλ εκεηέξσλ εθνλεχζεζαλ 4 

θαη επιεγψζεζαλ 5, πιεγσζέλ θαη ελ θνξάζηνλ, 

ηνπ παπά ππξίδσλνο εθ ΐιαρεξνλίηηζζαο. 

επιεξνθφξεζαλ ηνπο εηο ρσξία Ρνδσπνχ, 

Ώθξάηα επξηζθνκέλνπο νπιαξρεγνχο, ην 

πξψηνλ Μαπξνγέλε, Ώ. Καλίηδνλ, ζπεχζαληεο 

κεη' επαξίζκσλ ζηξαηησηψλ άλσζελ ηεο Μνλήο, 

επέπεζαλ ακέζσο ππξνβνινχληεο ηνπο παξά ηε 

Μνλή πνιεκίνπο. Βπήπμεζελ απφ ζαιάζζεο θαη 

ηεο μεξάο θαη ν ζηξαηφο δηεηάρζε λα εθνξκήζε 

θαηά ησλ νιίγσλ εκεηέξσλ ππνζηεξηδφκελνο 

ππφ ησλ ππξνβφισλ, θαη θαηαξράο κελ 

πεξηζηαιέληεο νη εκέηεξνη, εθάζεμαλ νρπξάο 

ζέζεηο, αιι' εληφο νιίγνπ πξνθζάλνπλ ηξεηο ηεο 

Κπδσλίαο γλσζηνί νπιαξρεγνί, 

ηακαηνγηάλλεο, Μπειεγξήο, Λαθθηψηαη, θαη 

Βκκ. Σδεπέηεο ηνπ Θεξίζζνπ κεηά 300 

εθιεθηψλ πνιεκηζηψλ, νίηηλεο απφ πέληε ψξαο 

καθξάλ, ήθνπζαλ ηελ κάρελ εηο Γσλία
156

, 

έδξακνλ
157

 θαη έθζαζαλ εληφο ψξαο 

αζζκαίλνληεο επί ηαο θνξπθάο Γξπκπηιηαλά. 

 Οη επίθνπξνη Λαθθηψηαη θαη Θεξηζηαλνί 

επίιεθηνη δελ εδήηεζαλ νρπξψκαηα ηνπιάρηζηνλ 

λ' αλαπλεχζσζη, αιιά δάθλνληεο
158

 ηα θέζηα 

(θαιχκκαηα) εηο ηνπο νδφληαο θαη σο δεηςαιένη 

ιένληεο ξίπηνληαη θαηά ησλ πνιπαξίζκσλ 

Σνχξθσλ, αλαθξάδνληεο, “αθφκα ζα ηνπο 

βιέπεηε ηνπο ηπξάλλνπο θαη ιεζηάο ηεο 

παηξίδνο κνπ;”. 

 Δ εθφξκεζηο ηνχησλ αλεζάξξπλελ θαη 

ηνπο πξψηνπο θαη αλαιακβφληεο θαη νχηνη ηελ 

θαηαδίσμηλ, εμσηφπηζαλ* θαη θαηεδίσμαλ ηνπο 

Σνχξθνπο κέρξη ηεο παξαζαιαζζίαο, 

αθνπιίδνπλ απηνχο, φπια θαη ζεκαίαο, νίηηλεο 

κεηά θηλδχλνπ δηεζψζεζαλ νη πιείζηνη ππφ ηελ 

                                                 
156 Γηλία 

157 έδξνκνλ 

158 δαθφληεο 
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ππεξάζπηζηλ ησλ ππξνβφισλ, κεηαθνκηδφκελνη* 

δηα ησλ ιέκβσλ ησλ ηα δηαξπαρζέληα ηεο Μνλήο 

θαη άιιαο απζαηξεζίαο. // 

 β4, ζ. 213 [211] Αηεθξίζεζαλ δε εηο ηελ 

κάρελ ηαχηελ Θεξηζηαλνί θαη Λαθθηψηαη, 

ακηιιψκελνη θαηά ην ζχλεζεο θαη ν ζπιιαβψλ 

ηελ ερζξηθήλ ζεκαίαλ Γ. Λεβεληάθεο, νο θαη 

ζεκαηνθφξνο ηνπ Θεξίζνπ. 

 Βθνλεχζεζαλ εθ ησλ εκεηέξσλ 4 θαη 

επιεγψζεζαλ 5, εθ δε ησλ ερζξψλ δελ έρεη 

ακθηβνιία φηη έραζαλ δεθαπιαζίνπο. 

 Σνλ εγνχκελνλ Καιιίληθνλ Κνθθηλάθελ, 

Λαθθηψηελ, πξνεγνπκέλνπο θαη πξνχρνληαο 

κεηεθφκηζαλ εηο Υαλία, λα καξηπξήζνπλ φζα 

γηλψζθνπλ πεξί ηεο επαλαζηάζεσο θαη λα 

αλαθαιέζνπλ ηνπο Παξζελίνπο εθ ησλ 

ζηξαηνπέδσλ, πξνο ηνχηνηο αλ δελ αθνχζνπλ εηο 

ηελ πξφζθιεζηλ ηεο Μνλήο ησλ, λα 

απνθεξχμσζη θαη αθνξίζνπλ απηνχο, νίηηλεο 

εθψλ άθσλ* επήθνπζαλ πιελ εηο κάηελ. 

 

Παξαηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Χαηδεκηράιε 

 Δ έθδνζε ησλ παξαιιαγψλ θαη ν θαηαξηηζκφο ελφο θεηκέλνπ κε ινγηθφ εηξκφ ήηαλ έλα έξγν 

δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν θαη έπξεπε λα πξνεγεζεί ηνπ θηινινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ζρνιηαζκνχ. 

Ήηαλ αλάγθε λα θαηαξηηζηεί ην θείκελν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”, γηαηί ε παξαπνκπέο ζηα 

άηαθηα ηαμηλνκεκέλα θαη ζε πνιιά ζεκεία θαθνγξακκέλα απηφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε ήηαλ 

αδχλαηε.
159

 Θεσξνχκε φηη ε έθδνζε ελφο θεηκέλνπ είλαη ζεκαληηθφηαηε εξγαζία γηα ηε θηινινγηθή 

επηζηήκε, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θάπσο αηνλίζεη ε ελαζρφιεζε κε εθδνηηθά ζέκαηα. 

Τπελζπκίδσ ηηο πεξίθεκεο εθδφζεηο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ θαη βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ, νη νπνίεο 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο απφ μέλνπο θηινιφγνπο. ην ρψξν ησλ θξεηνινγηθψλ ζπνπδψλ 

είλαη γλσζηή ε δηαηξηβή ηνπ Νηθνιάνπ Παλαγησηάθε ζηελ νπνία εμέδσζε θξηηηθά θαη ζρνιίαζε ην 

πνίεκα ηνπ Θενδνζίνπ Αηαθφλνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Κξήηεο απφ ηνλ Νηθεθφξν 

                                                 
159 Ο ΐιαρνγηάλλεο αλαθέξεη φηη ρξεηάζηεθε δεθαεπηά κήλεο γηα λα νινθιεξψζεη ηε κεηαγξαθή ηνπ απηνγξάθνπ 

ηνπ Μαθξπγηάλλε. Βκείο ρξεηαζηήθακε πνιχ πεξηζζφηεξν θαηξφ, επεηδή ε κεηαγξαθή γηλφηαλ θαηά δηαζηήκαηα, 

φπνηε ππήξρε ρξφλνο.  
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Φσθά, ε έθδνζε ηνπ “Βξσηφθξηηνπ” απφ ηνλ Ξαλζνπδίδε αξρηθά θαη ηνλ Ώιεμίνπ κεηαγελέζηεξα, 

“Δ Παλψξηα” ηνπ Υνξηάηζε απφ ηνλ Βκκ. Κξηαξά (αξρηθά κε ηνλ ηίηιν “Γχπαξεο”). εκαληηθέο 

είλαη επίζεο νη εθδνηηθέο πξνηάζεηο γηα παλνκνηφηππε, θηινινγηθή, ζπλζεηηθή ή αλαιπηηθή έθδνζε 

ηνπ ζνισκηθνχ έξγνπ 
160

.   

 Ώλ αλαδεηνχκε ην θείκελν πξφηππν, ην απζεληηθφ θείκελν ηνπ ζπγγξαθέα, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ έρεη έρεη ζσζεί ην απηφγξαθφ ηνπ, ηφηε απηφ ην απζεληηθφ θείκελν κπνξεί λα γίλεη πξνζηηφ 

ζηνλ αλαγλψζηε κε ηε θσηνκεραληθή έθδνζε. ηαλ φκσο ην θείκελν ζψδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

παξαιιαγέο, ζθνξπηζκέλν, θχξδελ κίγδελ, ζε δηάθνξα ηεηξάδηα θαη ξακκέλα θχιια, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γηάλλαξε δελ κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο. Σφηε ν θηινινγηθφο 

επηκειεηήο ζα πξέπεη λα παξαζέζεη ην πιηθφ κε έλα ινγηθφ εηξκφ, δηαθνξεηηθά ν αλαγλψζηεο ζα 

ραζεί ζε έλα θπθεψλα παξαιιαγψλ θαη δηαζθεπψλ. χγρπζε ζηελ πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ 

πξνμελνχλ επίζεο νη θαθνγξαθίεο, ηα ζβεζίκαηα, νη νξζνγξαθηθέο απνθιίζεηο θαη νη παξαδξνκέο  

ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ξφινο ινηπφλ ηνπ θηινινγηθνχ επηκειεηή είλαη ππνζηεξηθηηθφο. ε θακία 

πεξίπησζε δελ αιινηψλεη ηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα, δελ δηνξζψλεη ηηο  γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θεηκέλνπ ή ηα ζθάικαηα, κφλν αλ πξφθεηηαη νινθάλεξα γηα θάπνηα αβιεςία.  

  Δ δηπισκαηηθή ή ε θηινινγηθή έθδνζε είλαη δηακεζνιαβήζεηο πνπ βνεζνχλ ηνλ ζχγρξνλν 

αλαγλψζηε, πνπ δελ έρεη κεγάιε εμνηθείσζε κε παιαηά ρεηξφγξαθα, λα δηαβάζεη ην θείκελν. κσο 

απφ ηε ζηηγκή πνπ αληηθαζηζηνχκε κε ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ηνλ γξαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπγγξαθέα, ράλνπκε ηελ πξσηφηππε εηθφλα ηεο γξαθήο, θαη δεκηνπξγνχκε έλα είδσιφ ηεο κε ηα 

άςπρα νκνηφκνξθα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, θαηαξγνχκε ηελ ηδηνκνξθία, ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, 

ε νπνία θαίλεηαη ζην απηφγξαθν ηνπ ζπγγξαθέα. Καλείο δελ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη αθφκε θαη ζε 

κηα δηπισκαηηθή έθδνζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ηελ εθπιεθηηθή, φλησο, 

δχλακε θαη ηε ζηαζεξφηεηα, πνπ εθπέκπεη ε γξαθή ηνπ.   

     Πξνηηκήζακε  έπεηηα απφ πνιχ ζθέςε ηε θηινινγηθή έθδνζε. Αηνξζψζεθαλ δειαδή ηα  

νξζνγξαθηθά ιάζε ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ηεο θαζαξεχνπζαο, αιιά ηεξήζεθε αθξηβψο ε 

θζνγγνινγία ησλ ιέμεσλ θαη παξέκεηλαλ αλέπαθεο νη πάκπνιιεο νη αζπληαμίεο.  Σέζεθαλ θφκκαηα, 

φπνπ απνπζηάδνπλ ζηηο κεγάιεο πεξηφδνπο ιφγνπ θαη εηζαγσγηθά γηα λα δεισζεί ε μαθληθή εηζβνιή 

ηνπ επζέσο ιφγνπ. Καηαιήμακε λα πξνθξίλνπκε ηε θηινινγηθή έθδνζε, γηαηί ην θείκελν ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηφ ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζηνλ εηδηθφ κειεηεηή. Δ 

δηπισκαηηθή έθδνζε αλ θαη βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ νξζνγξαθία ηνπ ρεηξνγξάθνπ, απσζεί θαη 

                                                 
160  Σα πνιπζήκαληα θαη πνιπδχλακα ζνισκηθά απηφγξαθα δεκηνχξγεζαλ δχν αληηκαρφκελεο εθδνηηθέο ηάζεηο 

ζηε λενειιεληθή θηινινγία, απφ ηε κηα κεξηά ηηο ζπλζεηηθέο ή θξηηηθέο θαη απφ ηελ άιιε ηηο αλαιπηηθέο ή γελεηηθέο 

εθδφζεηο ηνπ ζνισκηθνχ έξγνπ. ηηο ζπλζεηηθέο εθδφζεηο θαηαηάζζνληαη νη εθδφζεηο Πνιπιά - Πνιίηε θαη Ώιεμίνπ 

θαη άιισλ. Ώλαιπηηθέο εθδφζεηο έξγσλ ηνπ νισκνχ παξνπζίαζαλ ζηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηνπο ε Βιέλε 

Σζαληάλνγινπ θαη ε Καηεξίλα Σηθηνπνχινπ.  
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κπεξδεχεη ηνλ αλαγλψζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα δηθαηνπξαθηηθά έγγξαθα (παιαηέο 

δηαζήθεο, ζπκβφιαηα). Δ βαζηθή, ινηπφλ, εθδνηηθή αξρή πνπ ηεξήζακε ζηελ έθδνζε ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ήηαλ ε πηζηή ηήξεζε ηεο θσλνινγίαο, ησλ γξακκαηηθψλ 

θαη ζπληαθηηθψλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ θεηκέλνπ, αιιά κε δηφξζσζε ησλ νξζνγξαθηθψλ αβιεςηψλ. 

 ηελ θηινινγηθή έθδνζε πξνβιεκαηηζκφ δεκηνχξγεζε ε απφδνζε θάπνησλ αλχπαξθησλ 

ιέμεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιέμε //genitira//. O Γηάλλαξεο νξζνγξαθεί [γελήηεξα / γελλεηεξα 

passim] θαη δελ πξφθεηηαη γηα παξαδξνκή ηνπ ρεξηνχ, αθνχ ε ιέμε επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα 

γξαθή. ' απηή ηελ πεξίπησζε γξάςακε “γελήηεηξα” κε αζηεξίζθν, γηαηί πξνθαλψο ν 

Υαηδεκηράιεο ελλννχζε “γελέηεηξα”. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ κπνξέζακε λα δψζνπκε θάπνηα 

ιχζε, αθήζακε απηνχζηα ηε γξαθή ηνπ ζπγγξαθέα κε ηελ έλδεημε “sic”. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

θηινινγηθήο έθδνζεο είλαη φηη δελ κπνξεί λα ζπκβηβάζεη ηνπο ζνινηθηζκνχο θαη βαξβαξηζκνχο κε 

έλα νξζνγξαθεκέλν θείκελν, δεκηνπξγψληαο κηα αληηθαηηθή εηθφλα γηα ηελ εγγξακαηνζχλε ηνπ 

ζπγγξαθέα.  

 Άιιεο εθδνηηθέο επηζεκάλζεηο είλαη νη εμήο: Κιείζακε ζε παξελζέζεηο, φπσο ζην ρ/θ, φπνηα 

ιέμε ηεο θαζαξεχνπζαο ή ζπρλφηεξα ηεο ηνπξθηθήο επεμεγεί ν ζπγγξαθέαο π.ρ. Θα ζε ζπζηήζσ εηο 

ην δνβιέηη (θπβέξλεζηλ) β9, 147. Οη επεμεγήζεηο απηέο ππνδειψλνπλ ηελ έγλνηα ηνπ ζπγγξαθέα, 

πνπ ζέιεη λα γίλεη θαηαλνεηφο απφ ηνλ αλαγλψζηε ηνπ. Αελ θιείζακε φκσο ζε παξελζέζεηο ηηο 

παξελζεηηθέο πξνηάζεηο, φπσο θάλεη ν ζπγγξαθέαο, αιιά ζε θφκκα. Π.ρ. “Βγλψξηζεο, κε θαίλεηαη, 

επξφζζεζε, ηνλ θαζαξφλ θαη επζχλ δξφκνλ” 147. [ρ/θ: (επξφζζεζε)]. Λέμεηο ή θξάζεηο πάλσ απφ ηε 

γξακκέο ή ζηα πεξηζψξηα ηνπ θχιινπ, πνπ έρνπλ πξνζηεζεί απφ ηνλ ζπγγξαθέα κεηαγελέζηεξα, 

φηαλ μαλαδηάβαζε ην θείκελφ ηνπ γηα λα ην βειηηψζεη έρνπλ δεισζεί ζην ππφκλεκα. Ο ζπγγξαθέαο 

ζπλεζίδεη λα ρσξίδεη κε θφκκα ηηο εηδηθέο πξνηάζεηο, ελψ ζηηο κεγάιεο πεξηφδνπο ιφγνπ ζπλήζσο 

δελ ρξεζηκνπνηεί θφκκα γηα λα ρσξίζεη ηα άιια είδε ησλ πξνηάζεσλ ή ηηο κεηνρέο. Αελ ηεξήζακε 

ην θφκκα κπξνζηά απφ ηηο εηδηθέο, κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ήηαλ επεμεγήζεηο.  ηηο κεγάιεο 

πεξηφδνπο ιφγνπ ζέζακε δηαθξηηηθά θφκκα φπνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ, ρσξίο απηέο νη επεκβάζεηο λα δεισζνχλ ζην ππφκλεκα. Σα ζεκεία ζηίμεο, βέβαηα, σο 

εμσθεηκεληθέο ελδείμεηο γηα ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ πιήξσο ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο ηνπ Γηάλλαξε.  Πάλησο νη κεγάιεο πεξίνδνη ιφγνπ απφ ηηο νπνίεο απνπζηάδνπλ θαηά θαλφλα 

ηα ζεκεία ζηίμεο ππνδειψλνπλ ηελ εξγψδε πξνζπάζεηα λα εηπσζνχλ θαη λα αηηηνινγεζνχλ 

γξήγνξα φζα ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα γεγνλφηα.   ηελ αφξηζηε αλησλπκία δελ έγηλε αλαγθαζηηθή 

έγθιηζε ηφλνπ, αιιά δηαηεξήζεθε σο έρεη ζην ρεηξφγξαθν. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ν 

ζπγγξαθέαο αλεβάδεη ηνλ ηφλν ζηελ πξνεγνχκελε ζπιιαβή ζέινληαο λα θάλεη έγθιηζε, αιιά 

δεκηνπξγεί ζχγρπζε κε ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία, φπσο γηα παξάδεηγκα, φηαλ γξάθεη: “ερψξενλ 

νη αμησκαηεθνί κέηά ηίλσλ λεαλήδσλ”  155 δηνξζψζακε ζε “ερφξεπνλ νη αμησκαηηθνί κεηά ηηλσλ 

λεαλίδσλ”.  
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  Σν ιηηφ θηινινγηθφ ππφκλεκα δελ πεξηιακβάλεη ηηο πάκπνιιεο νξζνγξαθηθέο απνθιίζεηο 

ηνπ ρεηξνγξάθνπ, αιιά κφλν γξαθέο πνπ δηνξζψζεθαλ, γηαηί απνηεινχλ lapsus calami ή είλαη 

νκφερεο ιέμεηο πνπ έπξεπε λα νξζνγξαθεζνχλ ζχκθσλα κε ην λφεκα. Βπρήο έξγν ζα ήηαλ ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” λα εθδνζνχλ θαη ζε θσηνκεραληθή αλαηχπσζε ησλ ηαμηλνκεζέλησλ 

απηνγξάθσλ, γηα λα έρεη ν αλαγλψζηεο ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο γξαθήο ηνπ Υαηδεκηράιε θαη λα 

αληηπαξαβάιεη, αλ ζέιεη, ηα ρσξία ηεο κεηαγξαθήο, φπσο έρεη γίλεη κε ηα ρεηξφγξαθα ηνπ νισκνχ 

θαη ηνπ Μαθξπγηάλλε.    

 

Ζ Γιώζζα ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Χαηδεκηράιε 

 Οη γισζζακχληνξεο δελ ζα βξνπλ ζηα ρεηξφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε ηε γιπθηά 

αηηηθή κέιηζζα ελφο Ξελνθψληα, ηελ άςνγε θαζαξεχνπζα ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνπινπ, ηε ζειθηηθή 

ινγηνζχλε ηνπ ππξίδσλα Σξηθνχπε. ε θάζε ζειίδα ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ αγσληζηή Κπδσλίαο 

εληνπίδνληαη πιήζνο βαξβαξηζκνί θαη ζνινηθηζκνί. Πξνηνχ φκσο απνξξίςνπκε ην θείκελν ηνπ 

Υαηδεκηράιε, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε, γηαηί ν ζπγγξαθέαο επέιεμε λα εθθξαζηεί ζηελ 

θαζαξεχνπζα, ζε κηα γισζζηθή κνξθή πνπ δελ θαηείρε πιήξσο. Γηαηί, αιήζεηα, ε ηφζν πεηζκαηηθή 

πξνηίκεζε ηεο θαζαξεχνπζαο, γηαηί ε ιαηξεία ησλ ηειηθψλ -λη, αθφκε θαη φπνπ δελ απαηηείηαη απφ 

ηελ θαζαξεχνπζα; Ώο έρνπκε θαηαξράο ππφςε καο φηη ηελ επνρή ηνπ Υαηδεκηράιε, ηα 

απνκλεκνλεχκαηα θαη ε ηζηνξία γξάθνληαλ ζηελ θαζαξεχνπζα. Σα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ 

Μαθξπγηάλλε δεκνζηεχηεθαλ πνιχ αξγφηεξα ζηελ εθεκεξίδα “Ώθξφπνιη” ηνπ 1904 θαη θαλείο 

ηφηε δελ ηα πξφζεμε, αθνχ ηφζν δηέθεξαλ απφ ην επίζεκν γισζζηθφ φξγαλν. Θπκίδνπκε επίζεο φηη 

ζπγγξαθείο καο, πνπ ππεξαζπίζηεθαλ ηε δεκνηηθή, φπσο ν Βκκαλνπήι ΡνΎδεο θαη ν Αεκήηξηνο 

ΐεξλαξδάθεο, πξνηίκεζαλ λα γξάθνπλ ζηελ θαζαξεχνπζα, ζηε γιψζζα ηεο δηνίθεζεο. Δ 

θαζαξεχνπζα ήηαλ ην επίζεκν γισζζηθφ φξγαλν θαη φπνηνο ήζειε λα εηζαθνπζηεί δεκφζηα θαη λα 

δηαβαζηεί απφ ηνπο κνξθσκέλνπο φθεηιε λα αθνινπζήζεη απηή ηελ ηερλεηή γιψζζα. Βμάιινπ, 

κέρξη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα δελ ππήξραλ δεκνζηεπκέλα πνιιά πεδά θείκελα ζηε 

δεκνηηθή, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ γισζζηθφ πξφηππν. Σν πεδφ αξηζηνχξγεκα ηνπ 

νισκνχ, “Δ γπλαίθα ηεο Γάθπζνο”, ήηαλ άγλσζην ηφηε. Υσξίο θαλέλα ινγνηερληθφ πξφηππν 

ινηπφλ, δελ ήηαλ εθηθηφ λα γξάςεη ν Υαηδεκηράιεο πεδφ ιφγν  ζηε δεκνηηθή γιψζζα.  

 Ο Γηάλλεο Κηνπξηάθεο ζε έλα ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ έδεημε φηη ε παξνπζία ηεο 

θαζαξεχνπζαο ζηνλ ιφγν ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ ζθηψλ είλαη ππθλή θαη εμήγεζε γηαηί ζπλέβε απηή ε 

δηάβξσζε: “Βίλαη ινηπφλ επφκελν λα δηαβξψλεηαη απφ κηα γιψζζα πνπ απνηειεί ην επίζεκν 

φξγαλν επηθνηλσλίαο ηνπ λένπ θξάηνπο, αιιά θαη κηα βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ λεψηεξνπ αζηηθνχ 

πνιηηηζκνχ. [...] Έηζη νη θαξαγθηνδνπαίρηεο πνπ δνπιεχνπλ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα καο, 

ηδηαίηεξα ζηνλ αζελατθφ κπεξληέ, ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ππθλά απηή ηε γιψζζα πνπ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ θνηλσληθή εππξέπεηα – ελ κέξεη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ην κηθξναζηηθφ ηκήκα ηνπ θνηλνχ ηνπο, 
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κα άιιν ηφζν γηα λα δηθαησζνχλ νη ίδηνη ζηα κάηηα ησλ “ζπνπδαγκέλσλ” πνπ εμαθνινπζνχλ ζπρλά 

λα πεξηθξνλνχλ ηελ ηέρλε ηνπο”. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη πεξηζζφηεξνη θαξαγθηνδνπαίρηεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κηκεζνχλ ηε ιφγηα γιψζζα απίζαλα γισζζηθά καξγαξηηάξηα, ειιεληθνχξεο θαη 

ζνινηθηζκνχο
161

. Οη παξαηεξήζεηο απηέο ηνπ Κηνπξηζάθε ζα βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε γηαηί ν 

Υαηδεκηράιεο επέκελε λα γξάθεη ηνλ πεδφ ιφγν ζηελ θαζαξεχνπζα.  

 “Γισζζηθφ εμάκβισκα” ζα κπνξνχζε επίζεο θάπνηνο λα ραξαθηεξίζεη ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε
162

. Ο αθαηάζηαηνο εμαξρατζκφο, νη ζπρλφηαηνη  

ζνινηθηζκνί θαη βαξβαξηζκνί ηνπ θεηκέλνπ ηνπ νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζε έλα γισζζηθφ πβξηδηθφ 

έθηξσκα, πνπ πξνζθξνχεη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ αλαγλψζηε κε επαίζζεην γισζζηθφ αηζζεηήξην
163

. Δ 

ηδηφιεθηε θαζαξεχνπζα ηνπ Υαηδεκηράιε, πνπ δελ κηιήζεθε νχηε γξάθηεθε πνηέ απφ θαλέλαλ 

άιιν, πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο 

ηεο επνρήο, ηηο εμνπζηαζηηθέο θνηλσληθέο δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο πξαγκαηψλεηαη. εκεηψλνπκε φηη 

ν Υαηδεκηράιεο είρε επίγλσζε ησλ γισζζηθψλ  αδπλακηψλ ηνπ θαη ζα ήζειε νη αληςηνί ηνπ λα 

αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο δηφξζσζεο, ηνπ γισζζηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ. 

Έηζη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα πξνέθπςαλ νη ιεγφκελεο δηαζθεπέο, γηα ηηο νπνίεο 

κηιήζακε παξαπάλσ.  

 Μεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ θεηκέλνπ 

ηνπ Γηάλλαξε, πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ αξρή κφλν ηνπ  πξψηνπ βηβιίνπ (9ν ηεηξάδην) ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”: 

α) Καηάρξεζε ηεο γεληθήο αθφκε θαη ηεο νλνκαζηηθήο απφιπηεο κεηνρήο: *Βπαλειζφλησλ πάλησλ 

εκψλ εηο ηελ κνλήλ θαη δεηήζαληεο β9, 11, *ήιζνλ νη βέεδεο ζπλελλνεζέλησλ θαη ησλ θαηνίθσλ  

β9, 12, *πλαζξνηζακέλσλ ηνχησλ [...] θαη εθνδηαζζέλησλ [...] επέπεζαλ β9, 16, *φπσο ζπιιάβε 

ηηλα επί ησλ ρεηξψλ, θαη ησ φληη ζπιιαβφληεο αιιήινπο β9, 16, *Καηαθξπθζέλησλ ηέινο θαη 

                                                 
161  Γηάλλεο Κηνπξηζάθεο, “Δ θαζαξεχνπζα ηνπ Καξαγθηφδε, 'ιφγηεο' δηαζηξεβιψζεηο θαη ιατθέο αληηζηάζεηο”, 

Αληί, ηεχρνο 230, 29-4-1983, ζ. 42.  Βμάιινπ, πφζνη δελ γειάζακε βιέπνληαο ζε παιηέο ειιεληθέο ηαηλίεο ηε 

Γεσξγία ΐαζηιεηάδνπ θαη ηε Αέζπνηλα ηπιηαλνπνχινπ λα μεζηνκίδνπλ απίζαλα γισζζηθά καξγαξηηάξηα, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα εθθξαζηνχλ ζηελ θαζαξεχνπζα, ζηε γιψζζα ησλ ινγίσλ θαη ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηα κέζα ηνπ 

20νπ αηψλα. ηε λεφηεξε ινγνηερλία παξαηεξείηαη κεξηθέο θνξέο αλάκεημε ηνπ επίζεκνπ θαη αλεπίζεκνπ χθνπο, 

ηεο δεκνηηθήο  κε ηελ θαζαξεχνπζα, γηα δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά ζηφρνπο. ην “Σξίην ηεθάλη” ηνπ Κ. Υαηδή, γηα 

παξάδεηγκα, ν ιφγν ησλ γπλαηθψλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο αλακεηγλχεηαη κε ξεηά θαη εθθξάζεηο ηεο θαζαξεχνπζαο 

πνπ παξαπέκπνπλ ζην γξαπηφ ή ηνλ επίζεκν δεκφζην ιφγν. Ώπηφ γίλεηαη εζθεκκέλα θαη ππνδειψλεη ηελ επηζπκία 

ησλ γπλαηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δεκφζην ιφγν. 

162   Ο Ώδακάληηνο Κνξαήο έγξαθε ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηνπ “Βξσηφθξηηνπ”: “Οκνινγψ φηη δελ είλαη λφζηηκνο 

δηαηξηβή λα αλαγηγλψζθε ηηο ηνλ Βξσηφθξηηνλ θαη άιια ηνηαχηα εμακβιψκαηα ηεο ηαιαηπψξνπ Βιιάδνο”. ΐι. 

ΐηηζέληζνο Κνξλάξνο, Δξσηόθξηηνο, θξηηηθή έθδνζε η. Ώιεμίνπ, Ώζήλα 1980, ζ. ξε'. 

163    Πξβι. ηηο γισζζηθέο απνθιίζεηο απφ ην ηππηθφ ηεο ιφγηαο γιψζζαο (παξαηνληζκνί, άζθνπε ρξήζε ηνπ 

ηειηθνχ -λη, αλαθφινπζα, ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο) έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζην “Υξνληθφ” ηνπ θξαληδή. ΐι. 

Γεσξγίνπ θξαληδή, Βξαρύ Υξνληθό, εηζαγσγή Αήκεηξα Μνληνχ, Καλάθεο, 2006, ζ. 24-26. Ώπφ ηελ άιιε, ε ρξήζε 

ηεο δσληαλήο γιψζζαο ηεο επνρήο ηνπ απφ ηνλ Εσάλλε Μαιάια (6νο αηψλαο) είρε ελνριήζεη παιαηφηεξα ηνπο 

νπαδνχο ηνπ γισζζηθνχ αξρατζκνχ. “[...] Ο Μαιάιαο είλαη ηφζνλ αγξνίθνο θαη θαηά ηελ ηζηνξηνγξαθηθήλ ηνπ 

ηέρλελ θαη θαηά ηελ ηζηνξηθήλ ηνπ αληίιεςηλ θαη θαηά ηελ γιψζζαλ, φζνλ νπδείο πνηε ησλ πξν απηνχ 

ηζηνξηνγξάθσλ ππήξμελ” ΐι. Κάξνινο Κξνπκπάρεξ, Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Λνγνηερλίαο, κηθξ, Γ. σηεξηάδνπ, Ε, 

Ώζήλα 1897, ζ. 659. 
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δηαζθεδαζζέλησλ απηψλ απεζχξζεκελ β9,16, *Ώδπλαηηκέλνπ εζζαλφκελ εληαχζα εκαπηνχ, β9, 35 

*απνζηείιαο ηνλ δηεξκελέα ηνπ, ηνπ είθνζη έηε ππεξεηψλ 43, *Σαχηα εηπψλ ν Καλάξεο θαη 

απήιζνλ ηνπ πξνμελείνπ β9, 49 (νλνκαζηηθή), *νχηε φληεο νχηνη παξφλ δελ δχλαηαη λ‟ αξλεζή β9, 

49 (νλνκαζηηθή), *Βληαχζα πξνζθιεζέληεο νη ζείνη απηνχ ΐφληδεδεο, πξνχρνληεο ηεο θψκεο θαη 

πιεξνθνξεζέλησλ ηνπ ζθνπνχ απεθξίζεζαλ νχησ β9, 50, *Ξελίζαο εκάο ηφηε θαη θαζίζαληεο εηο 

ηηλά κέξνο απνζεξζέληεο θαη παξακείλαληεο έσο νπ ηελ κέζελ ηεο εκέξαο, ηδνχ νη ηνπ γακβξνχ 

ζπλνδεχνληεο ρξπζναξγπξνπιηζκέλνη Καιιηθξαζηαλνί κεη‟ επθεκηψλ θαη ππξνβνιηζκψλ 

αζζκαίλνληεο θαηαθζάλνπζη β9, 52, *Καζήκελνη εκείο αθίλεηνη σο κε θνξνχληεο έλδπκα ηνπ 

γάκνπ θαη παξαηεξεζέληεο  θαίλεηαη εθ ησλ λενειζφλησλ εξψηεζαλ ηίλεο εκείο.β9,52 

(νλνκαζηηθέο), *Ο θαιφο νχηνο παηξηψηεο αλαρσξνχληεο εκείο επξφζζεζε β9, 54 (νλνκαζηηθή) 

β) πζζψξεπζε θαη θαηάρξεζε κεηνρψλ, κεηνρέο αληί γηα ξήκα: *Σνλ νίλνλ απζσξεί θνκίζαο ν 

δηαηαρζείο, αιι‟ εγρεηξίζαο β9, 14, *πξνζζέζαο, πεξηθξνλψλ, φηη είλαη δηαηαγκέλνο β9, 15, *νπο 

εξσηήζαο πεξί ησλ ζπκβεβεθφησλ θαη πιεξνθνξεζείο  β9, 18 (κεηνρή ζηε ζέζε ξήκαηνο), 

*ήλνημαλ θαηά ηελ απαίηεζίλ καο σο εηζειζφληεο ελ απηή β9, 22 (κεηνρή ζηε ζέζε ξήκαηνο), 

*Αηακέλνληεο θπιαθή θαη δηαβάληνο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ΐειή, νη κελ γέξνληεο εδήηεζαλ β9, 22 

(γεληθή απφιπηε), *Βθπιεξψζαληεο ηαο ηνπ Γεξαγά δηαηαγάο θαη θαηεξρφκελνη έλζα θαζήκελνη νη 

ηνπ ΐειή ππαζπηζηαί [...], νίηηλεο β9, 26 (κεηνρή αληί γηα ξήκα), * απνθξηλφκελνο ηνπ θαινχληνο, 

παξαθαιψλ  β9, 27, *ηάγκα ζηξαηνχ ακέζσο πεξηζηνηρεί εκάο θξαηνχληνο ηα φπια αλά ρείξαο θαη 

ζηεκέλαο ηαο ιφγραο θαζ‟ εκψλ ηνπ κελ πξνπνξεπνκέλνπ, ηνπ δε παξαθνινπζνχληνο β9, 29, *Σελ 

δεπηέξαλ [ηξίηελ] απφ ηαχηεο ηνπ πινίνπ αγθπξνβνιήζαληνο ελ ησ ηεο Ρεζχκλεο ιηκέλη, έλζα 

απνβηβαζζέληεο, δηεπζπλνκέλσλ εκψλ παξά άιινπ ζηξαηνχ εηο ηαο ηεο πφιεσο αζθαιείο θπιαθάο. 

β9, 29(πεξίνδνο ιφγνπ ρσξίο ξήκα, κφλν κε κεηνρέο ζηε ζέζε ηνπ ξήκαηνο), *νίηηλεο 

εκπνξεπφκελνη εηο ηελ πφιηλ β9, 30 (αλαθνξηθή πξφηαζε πνπ εθθέξεηαη κε κεηνρή),*α θξαηψλ 

κεηά ησλ δχν απηνχ ρεηξψλ κεζ‟ φιεο απηνχ ηεο δπλάκεσο, ηχςαο κε θαηά ηνπ ψκνπ, άηηλα 

ζξαπζζείζα εηο ηεκάρηαβ9, 35, *εμαληιεζείο φκσο θαη δηαρπζέληνο ηνπ αίκαηνο απηνχ, επξνρψξεζε 

σο έλα δηάζηεκα θαη επί ηνπ εηξεκέλνπ ιφθνπ ιηγνζπκήζαο θαη πεζψλ φπηζζελ ιίζνπ β9, 38, *αθνχ 

νιίγνλ αλειάβνκελ  εθ ηεο θαθψζεσο, αλαδεηήζαο εκάο απφ Υαληά ν ΐειήο θαη απνζηαιέληεο ηεο 

Ρεζχκλεο, εθεί δψζαληεο ηνπο ζπγγελείο καο εγγπεηάο δηα ην κέιινλ, πιεξψζαληεο δε θαη εθαηφλ 

ιίξαο ησλ ηαηξψλ θαη ηνπο ελ Κπξηνκάδσ πιεγσζέληαο, β9, 41, *Ώλαδερζείο ην βαξχ θνξηίνλ ην 

αλαηεζέλ ππφ ησλ ζπκπνιηηψλ κνπ θαη αλαζέζαο απηψ εγψ ηελ επηνχζαλ αδηζηάρησο ησ ρξεζηψ 

Καλάξε β9, 47 (πεξίνδνο ιφγνπ κφλν κε κεηνρέο, ρσξίο ξήκα), *νπ δηαθνηλψζαληεο ηελ ππφζεζηλ, 

ακέζσο εγθαηαιείςαο ην θηήξηνλ θαη νδεγήζαο εκάο δηά ηνπ Λνπηξνχ θαη Βκπξφζγηαινλ δηα 

πινηαξίνπ εηο ηελ ησλ Γξεγνξάθεδσλ νηθίαλ β9, 50 (πξφηαζε ρσξίο ξήκα), *Μαζφληεο ηνλ ζθνπφλ 

θαη πιεζηάζαληεο νη Ώλδξνπιηδάθαη Παπιήο θαη Γεσξγάθεο, ν Πξνθφπηνο Ώ. Παπαδάθεο πξνο νλ 

κέξνο θαζήκελνη εκείο, θαη πιεξνθνξεζακέλσλ απηψλ, ελεγθξίλαληεο λα γέλε ηη, αιι‟ είπνλ β9, 52 
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(ζπζζψξεπζε θαη νλνκαζηηθέο), *εξσηά εάλ έρνκελ αλάγθε ηξνθήο, φζηηο θαη πξνζθέξαο εθ ηεο 

ησλ εξγαηψλ β9, 53 (κεηνρή ζηε ζέζε ξήκαηνο), *φηε ιίαλ πξσί ηελ επαχξηνλ νδεγεζέληεο δηά ηεο 

Ρέληαο πξνο ην Μειηδφλη ηνπ Ώπνθνξψλνπ β9, 53 (ρξνληθή πξφηαζε πνπ εθθέξεηαη κε κεηνρή), 

*Αηεπζπλζέληεο εηο Κάκπνπο θαη ζπλαληήζαληεο [...] φλ ραηξεηήζαληεο δε β9, 54 *Ώθνχζαληεο 

εκείο ηα παξά ηνπ Θεξζηαλνχ ιερζέληα εγθαηειείςακελ ην Θέξηζνλ θαη εζπεπζκέλνη 

επαλεξρφκελνη δηά ηεο Γνχξβαο εηο Λάθθνπο, λπθηφο ήδε δηαγελνκέλεο β9, 58, *Βπξφληεο 

δηαζθνξπηζκέλνπο ηνπο Λαθθηψηαο εηο ηνπο πέξημ ιφθνπο ησλ Λάθθσλ νπινθνξνχληαο θαη 

θαηεξεζηζκέλνπο φληαο, ηξίδνληεο ηνπο νδφληαο β9, 58 

γ) βαξβαξηζκνί (ζηελ έθδνζε ζπλνδεχνληαη κε αζηεξίζθν): *ζεβαζζήο β9, 1 (ζεβαζηήο), 

*γελήηεηξνο 2 (γελέηεηξα), *γηλσζθνχζα 7 (:γηγλψζθνπζα), *αλεγλσξηζζήζαη7 (:αλεγλσξίζζεζαλ), 

*ππεξαζπηζζήλ 7 (:ππεξαζπίζζελ), *δένληνο 7 (δεφλησο), *αληεπίπιεμε 8 (:επέπιεμε), *πέιεθνο 8 

(:πειέθεσο), *ην απηφ εζπέξαο 9, *ιακβφληεο 11 (ιαβφληεο), * εηδνπνηφληεο 11(:εηδνπνηνχληεο), 

*απνπέςε 11 (:απνπέκςε),  *δη‟ νπδήπνηε 14 (:δη' νηνπδήπνηε),  *ν δηαλνκέο 14 (:δηαλνκεχο), 

*πξνρσξέζαο 15 (:πξνρσξήζαο), *ήξρεμαλ 15 (:ήξρεζαλ), *επέπεζαλ 16 (:επέπεζνλ), 

*θαηακελνχζη 21 (:θαηακελχνπζη), *δηαβάληνο ηεο πξνζεζκίαο 22 (:δηαβάζεο), *δηεγήζεηο, νίηηλεο 

23 (:αίηηλεο), *εηδνπνηφληεο 24 (:εηδνπνηνχληεο), *επηκείλακελ  24 (:ππνκείλακελ), *βιέπνληεο 

απνξνχκελνη [...] πξνο δε θαη ραίξνληαη 25, *εθφβνλην 25 (:εθνβνχλην), *ηνλ γέξσλ 27 (:γέξνληα), 

*ξάβδνλ, άηηλαο 27 (:ήληηλα), *Ώπνζηείισλ 28(:απνζηείιαο), *εμεπιεξσζψζη  28 (:εθπιεξσζψζη), 

*Δ θπιαθή ά δηεκέλακελ 30 (: ελ ε), *εδηεπζχλζεκελ 31 (:δηεπζχλζεκελ), *άηηλα 35 (:ήηηο), 

*παξεθνπινπζνχληεο 35 (:παξαθνινπζνχληεο), *α 35 (:ελ), *άηηλα 35(:ήηηο), *Ώδπλαηηκέλνπ 35 

(αδπλαηηζκέλνπ), *εγδηθείην 37, *ην ζπκβεβεθφλ 39 (:ζπκβεβεθφο), *ακλεζζία 39, *κέλαληεο 39, 

*άηηλα 40,40, 43(:ήληηλα), *ζπγγθεθηλεζείο 40 (ζπγθηλεζείο) , *κέγηζζνλ 40 (:κέγηζηνλ), *φηηλα 42 

(:φληηλα), *ηελ απζαδία 42 (:ηελ απζάδεηαλ), *ππνδείθλπε 44 (ππεδχθλπε), *ιεπζεξψζεηε 45, 

*πλειαβφληεο 47 (ζπιιαβφληεο), *εμεθξαζζψζη 48 (εθθξαζζψζη), *παξφλ 48 (νη αληηπξφζσπνη) 

(:παξφληεο), *αείκλεζζνλ 49, *Δ άθημί 51, *εμεθξαζζήηε 51, *ελεκςχρσζε 51, *απνζεξζέληεο 52, 

*αζζκαίλνληεο 52 αζζκαίλνληεο, *ελεγθξίλαληεο 52, *θαζεδήπνηε ηξφπνπ 56 (:θαζ' νηνπδήπνηε), 

*ηελ γελήηεηξα 57 (:γελέηεηξα), *θαζνκέλσλ 58 (:θαζήκελσλ) 

δ) ζνινηθηζκνί: *λα θαηαηξερζψζηλ επί ησλ κεξψλ εθείλσλ, νίηηλεο πξν ησλ νκκάησλ ηεο θεληξηθήο 

αξρήο απελεξγνχζαλ 7 , *πλαπαληήζαο ινηπφλ ηηλά εθξηδνχζε αγξηνειαίαο 8, *εηο ηελ θήκελ, α 

έραηξε  8, *Σνχηνπ εγέλεην αηηίαλ 8, *Ώλ θαη νιίγνλ εζφκελνλ εγψ ηνπ θηλήκαηνο ηνχηνπ 7, *νη δε 

ηηλέο ησλ ρξηζηηαλψλ εθψλ άθσλ θεθιεηζκέλσλ 12, *ηα ηεο απηήο εκέξαο πεπξαγκέλσλ 13, *ελ 

κηθξφλ ιπρλάξηνλ, νλ δηέκελε [...] ίλα θξεκάζε ηνχηνλ 15, *θαηά ηεο θνξπθήο δηαζρίζαο επί δχν 

αχηε (:ηαχηελ)15, *θεξνί θαη ηξαπέδαη αλαπεηαρζέληα εηο ηεκάρηα επί ηεο νδνχ 15, *επί θξαββάησλ 

θαη εηο ίππσλ 18, *ελ ησ λνζνθνκείνλ 21, *Σεο θπβεξλήζεσο ινηπφλ αλακθηβφισο ζέινπζη καο 

παξαδψζεηλ 21, *δελ ήηνλ δπλαηφλ λα ιάζε ηνλ πιένλ αλίδενλ 23, *Ο ΐειήο θαηεζπεπζκέλσο 
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δηαηάμαο δχν ηαγκάησλ ζηξαηνχ θαη ηνλ αζηπλφκνλ 24, *ησλ κέηξσλ, σλ ειήθζεζαλ 25 

(αλαθνξηθή έιμε), *απνπνηείην άγλνηαλ ησλ γεγνλφησλ 25 , *θαηαθπιηφκελνο δε ηξεηο ίζσο νξγέσλ 

δηαζηήκαηη. 33, *θαηά ηε άκκσ ηεο παξαζαιαζζίαο 34, *ήξρημε [ελλνείηαη ν ιαφο] λα παξαπνλείηαη 

θαη λα γνγγχδεη θαηά ηεο αλφκνπ ηνπ δηνηθεηνχ απνθάζεσο θαη δηνηθήζεσο, εθηφο δε ηνχηνπ 

παξακειήζαο [ελλνείηαη ν ΐειήο] ηαο ππνζέζεηο ηνπ ιανχ θαη πεξηθεξφκελνο απφ ην θπλήγηνλ εηο 

ηελ Υαιέπα 46, *νχηε φληεο νχηνη παξφλ δελ δχλαηαη λ‟ αξλεζή ηα παξάπνλά ζαο 49, *νπο έρνπλ 

ηαο αξκνδίνπο πιεξνθνξίαο. 49,  *Εσ . ΐνιάλε<λ>, ν πεζψλ πξψηνλ ζχκα 50, *άλεπ ηελ 

ζπγθαηάζεζηλ ηεο επαξρίαο ηαχηεο 52, *Κπξηαθή, Ώπξηιίνπ 24, άηηλα επιεζίαδε 56, *σλ 

εδεκεγφξεζαλ ηα πεξί ηεο αλάγθεο 57, *δηζηαγκέλνη απεθξίζεζαλ 57, *δξάμαληεο εηο ηα φπια  59, 

*Οη γέξνη εθψλ άθσλ ζπλήιζνλ 59 

ε) ηειηθφ λ: νλνκαζηηθή θαη γεληθή κε -λ, θαηάρξεζε ή παξάιεηςε φπνπ ρξεηάδεηαη: *ηα πξφζσλ 9,  

(:πξφζσ) *είρελ έιζεηλ 12,  (:έιζεη) *ηνπ Ν. Καληηιάθελ 12, (γεληθή κε -λ)  *έλζε θαη έλζε 15 

(απνπζία-λ) *πξψηελ ελέξγεηαλ18 (νλνκαζηηθή κε -λ) *ε ησλ Παξηζίσλ δήζελ πνιηηηθήλ, 

(νλνκαζηηθή κε -λ)19 *θαη' ηδία 20 (ρσξίο -λ) *ήηνλ 20 (κε -λ) *θάζε επνςίαλ 23 *θαηεπζεία 23 

(ρσξίο -λ)  *κάηε 24 *ελδπλζέληεο 31 (:ελδπζέληεο) *πξνζερψξνπ 34 (ρσξίο -λ)*θχθινλ 34 

(:θχθισ) *βάδε 36 (ρσξίο -λ) *έλζε θαη έλζε 36, 37 *ηελ Βιιάδα 42 (αηηηαηηθή ρσξίο -λ) *ηνπ 

πξντζηακέλνπλ 43 (γεληθή κε -λ) *εηο ηεκάρηαλ 43 (θαηάρξεζε -λ), *ε ελέξγεηαλ 44, *ίδσλ 44 (:ίδσ) 

*εηο Βιιάδα 45 *εθηαλζψζη 48 *ηελ επηνχζα 50 *ηνπ Μαλνπζνγηαλλάθελ 51, *εηο θαθίαλ 52, 

*ηελ ηνπ εμαδέιθνπ κνπ Μνπηζνληθνιάθελ νηθίαλ 54 (θαη ζηε γεληθή-λ),  *είρνλ ιάβεηλ 55 *φζνλ 

πεξηζζφηεξνλ αξηζκφο 56 (:φζνο πεξηζζφηεξνο), *ε ελέξγεηαλ 56 (ηειηθφ -λ ζηελ νλνκαζηηθή), 

*είρελ πξνζζέζεηλ  59 

ζη) Ννεκαηηθή ζχγρπζε απφ ηελ εζθαικέλε ρξήζε ησλ αλησλπκηψλ:*επιεξνθφξεζε ηελ 

θεληξηθήλ ησλ Υαλίσλ αξρήλ, άηηλα απνζηείιαζα ζπκβνχινπο θαη εμεηαζηάο ησλ πεπξαγκέλσλ β9, 

17 (αλαθνξηθή πξφηαζε πνπ εηζάγεηαη κε ιάζνο αλαθνξηθή αλησλπκία θαη εθθέξεηαη κε κεηνρή, 

αληί γηα ξήκα), *θαη μέλε ηηλα ρείξα εηο ηελ απζηεξάλ θαηαδίσμίλ καο, νίηηλεο θαη 

πξνεηνηκαζζέληεο λα απέιζσκελ β9, 18-19, *δηαηξππάηαη, νο ιηγνζπκήζαο νχηνο θαη πεζψλ επί ησλ 

αηκάησλ θαηαγήο άιαινο β9, 33, *ζηηο απνζηείιαο ηνπο ζπκβνχινπο θαη πιεξνθνξψλ εκάο φηη ε 

ππφζεζίο καο ζπδεηείηαη απφ ηνπ *νπιηάλνπ θαη ησλ Βπξσπατθψλ δπλάκεσλβ9, 39 (θχξηα 

πξφηαζε εηζαγφκελε κε αλησλπκία), *ελαληίνλ απηνχ δη εο απάηεο κεηαρεηξίζζε, φζηηο ίζσο φια 

ηαχηα ζπλέηεηλνλ εηο ηελ απειεπζέξσζίλ καο β9, 41, *Σν εζπέξαο ηεο απηήο εκέξαο αλήιζνκελ εηο 

Άγηνλ Εσάλλελ, νίηηλεο θαη δηαλπθηεξεχζακελ ελ ηε νηθία ηνπ πηζηνπ εμαδέιθνπ κνπ 

Γηαλλαξνκηρειή β9, 50, *επαλέιζεηε ζήκεξνλ νθηψ ηνπ Ώλαιεςίνπ, 1 ΜαΎνπ 1856, νίηηλεο ζα 

ζπλελλνεζψκελ κεηά ησλ ινηπψλ επαξρησηψλ β9, 52, *εξσηά εάλ έρνκελ αλάγθε ηξνθήο, φζηηο θαη 

πξνζθέξαο εθ ηεο ησλ εξγαηψλ β9, 53, *φπνπ εμεγήζεκελ αιιήινη ιεπηνκεξέζηεξνλ, φζηηο καζψλ 

ηα θαζέθαζηα απνθξίζε νχηνο β9, 54. 
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δ) ιέμεηο- ηχπνη ηεο δεκνηηθήο κέζα ζηελ θαζαξεχνπζα: *αξρίμακελ 57, *ν γνχκελνο  9, *ηακέλνη 

9, *ην εζπέξαο 11,* ηεο χβξεο 12*μεκεξψκαηα 17 *αλαξίκκαηα 23*επηδεπηεξψλεη 24*νη 

θπιαθσκέλνη 24,25*ξεκπάξηα 25*θακπαέηη  26 *εραιάζακελ 26 *αηκαηνθπιηζκέλνο, 28 

*θνπηδνχξηα 28 *ακπαξίνπ 29 *θαηαπφδη 29,32 *ην εζπέξα 31 *ξαπδηδφκελνο  35*θαηακαξακέλνο 

36*ζπξψρλνπζη 36*γφβαο 37 *θαηακαησκέλνλ 38 *θατκαθάκελ 39 *ζέινκελ πξνζπαζείλ 40 

*μνπξαθίζαο 40 *έρζεζηλ 40 *εθπιάθσζε 43 *ήξρημε 46 *πνζελά 47 *ρσξνθχιαθνπ 49 *έθιεμαλ 

50 *ηελ ζηεθάλσζηλ 51 *ρξπζναξγπξνπιηζκέλνη 52 *Ώλαιεςίνπ 52 (:Ώλαιήςεσο) *ηνπ βαζχ 

βαξάγγνπ 52 (:θαξάγγη) *καδάξαηο 53 (:άγνλα, άδεληξα φξε) 

ε) Οξζνγξαθηθά ζθάικαηα. Έλα εληειψο ηπραίν δείγκα απφ νξζνγξαθηθά ιάζε πνπ απαληψληαη 

ζηα ρεηξφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. Καλέλα νξζνγξαθηθφ ζθάικα δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ππφκλεκα ηεο πξψηεο έθδνζεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. Παξαηεξείηαη 

γεληθά κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην -ε, ην -ν θαη ην -αη: *αιιαδνλήαλ β9,91 *ρξηζηεαλεθνχ β9,9 

*ειηθξπλψο β9,93 *εξφηεηζεβ9,9 *θξαζνπνινίνλ β9,97 *ππγή (αληί πεγή), *εζζαλζείο β9,98 

*αηξηκνθθιήζησλ (ην) β9,101 *αίηηκνη β9,111 *παξαδείδε β9,161 *παξαζαιιαζζήαο β9,173  

*εηζεθήο θαη ειηθήο β9,173 *εμεπήηνηδαηο β8, η. 2, 283 *εγγέλη β8, 286 *εγθηήζενο β8, 286 *εμ 

αλάγθαζαλ β8, 295 *εμ' νπινίζζεζαλ β8, 308 *εηκεζίαο β8, 325 *εδηαηθζήλζεηκελ β8, 322  

*επεξνήο β8, 326 *εθδηαιεκάησλ β8, 337 *ίδηζηλ β8, 345 *είηη (ήηνη) β8,361 *ακθεβνιείαλ β8, 

365 *αθνίλεηνο β8, 365  *θαηηθήο (θαηεθείο) β8, 410 *αίληα (έλλνηα) β8, 410 *παληνπφιη β8, 411 

*ππέ (εηπέ) β8, 412 θιπ. 

 πκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηηο νξζνγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο ηνπ Υαηδεκηράιε. 

ρεδφλ ζηαζεξά ε αχμεζε ησλ ξεκάησλ γξάθεηαη ζηα απηφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε κε -αη αληί γηα 

-ε: *δηαηζθφξπεζε β.8, 266 *δαηκεξήζζεζαλ β8, 270 *δηάηκελαη β8, 279  *δηαίζπαζε β8, 281 

*δηαηθπξχμακελ β8, 286 *δηαίηαμε β8, 299 *δηαίβεκελ β8, η2., 311 *δηαηζψζε β8, η.2, 325 

*δηαηλπθηεξεχζακελ β8, η3, 366 *δηαίηαμαλ β8,394 θιπ. 

 Οη πξνζέζεηο θαη νη θηεηηθέο αλησλπκίεο ζην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Υαηδεκηράιε 

ζπλελψλνληαη κε ηε ιέμε πνπ αλαθέξνληαη: *κεζεαπηνχ β9, 98 *εμεζεινληψλ β9, 166  

*ελδπκάησλησλ β9,169 *δηάπαληψο β8, 366 *δηππνζέζεηο β9,129 *ππαπηψλ β9,139  *κεηεπηζηνιήο 

β9,152 *επάκβνλνο β9,153 *θαηεπθζχα β8, 274  *κεηεκνχ β8, 275, ελελί β8, 284 *θαηαπέηεζηλ β8, 

288  *καδίκνπ β8, 278  *νξθσλκαο β8, 284  *αγψλακαο β8, 286 θιπ. 

 Αίπια ζηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ  επ θαη απ γξάθεηαη έλα -θ: *εληαχθζα β9, 127  

*ζπλεβνπιεχθζεκελ β9,167 *πνξεπθζψζη β9,175 *δηαηθζπλζέληεο β9,175 *αχθζνλα β9,195  

*επθζχλελ β8, 309 *αθζαδψο β8, 380 θιπ. 

 

 Βίλαη γεγνλφο φηη ν εμαξρατζκφο ησλ “Ώπνκεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε καο ζηέξεζε 

έλαλ λέν Μαθξπγηάλλε ηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο. Δ ειιηπήο γλψζε ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ην 
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εηεξφθιεην πνιιέο θνξέο γισζζηθφ πιηθφ δίλεη έλα θείκελν ηδηφκνξθν, αλνκνηφκνξθν, 

αθαλφληζην, θάηη αλάκεζα ζηελ θαζαξεχνπζα θαη ηε δεκνηηθή, έλαλ ηερλεηφ γισζζηθφ θψδηθα, 

έλα θείκελν ζην νπνίν αληηπαιεχεη ε αηεκέιεηε ξνή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ηηο απζηεξέο 

κεηνρηθέο πξνηάζεηο ηεο θαζαξεχνπζαο. Οη ζρνηλνηελείο παξάγξαθνη, νη πξνηάζεηο επί πξνηάζεσλ 

ρσξίο θφκκα θαλεξψλνπλ ηελ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζέιεη λα πεη πνιιά, λα βγάιεη απφ κέζα 

ηνπ ηα βαζαληζηηθά βηψκαηα, λα δηθαηνινγήζεη ηηο επηινγέο ηνπ, λα αζαλαηίζεη ηνπο ζπληξφθνπο 

ηνπ. Ο Υαηδεκηράιεο δελ ζηακαηά, δελ ηεκαρίδεη ηηο πξνηάζεηο,ζέιεη λα εθθξάζεη ηφζα πνιιά θαη 

κφλν ην ηέινο ηεο ζειίδαο είλαη ην φξην γηα λα ζηακαηήζεη ηε δηήγεζε. Δ πεδή αθήγεζε εκθνξείηαη 

ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ έλα πλεχκα πιαηεηαζκνχ. Δ ζπληαθηηθή δνκή παξαγξάθσλ 

αλειίζζεηαη ζε κηα θιηκαθνχκελε εηζξνή δεπηεξεπνπζψλ θαη κεηνρηθψλ πξνηάζεσλ, αληίζεηα κε 

ην γνξγφ θαη ιαθσληθφ χθνο ησλ ζχληνκσλ θξάζεσλ ηεο πνηεηηθήο κνξθήο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” 

θαη ζηελ ξίκα “Βξρνκφο Υ'' Μ. Γηάλλαξε εηο Κξήηελ” .  

 ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε δχν κφλν παξαδείγκαηα θνπξαζηηθήο ππνηαθηηθήο ζχλδεζεο ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα”. Σνλ καθξφζπξην θαη αζζκαηηθφ ιφγν επηηείλεη ζην απηφγξαθν ηνπ 

Υαηδεκηράιε ε έιιεηςε ζεκείσλ ζηίμεο: 

 

 *[...]φηη επηζπκείηε λα είλαη παξφλ θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ δπλάκεσλ, δηφηη, πξνζζέζαο, 

θαηά ηελ λέαλ ζπλζήθελ θαη ππφζρεζηλ ηνπ νπιηάλνπ, ν Αηνηθεηήο άλεπ ησλ αληηπξνζψπσλ 

ηνχησλ, ν Αηνηθεηήο δελ δχλαηαη λα πξάμε ηίπνηα, νχηε φληεο νχηνη παξφλ* δελ δχλαηαη λ‟ αξλεζή 

ηα παξάπνλά ζαο, πξνο δε θαη λα ζαο βιάςε, εμεθνινχζε δε έηη, “εάλ δε εγψ δελ εξσηεζψ σο εθ 

κέξνπο ηεο θπβεξλήζεψο κνπ, πξνζσξηλψο ήδε δηεπζχλσ ην Γαιιηθφλ πξνμελείνλ, θαη 

αλακθηβφισο ζα πξνζθνιιεζψ, πξνο δε θαη αθνχ πκείο έιζνκελ, δεηήζεηε ηφηε ηελ άδεηαλ θαη 

εγγχεζηλ ησλ αληηπξνζψπσλ, ίλα πξνζθαιέζεηε γεληθψο ηελ λήζνλ θαη ζεκεηψζεηε εγγξάθσο ηα 

παξάπνλα ηνπ ιανχ” 

 *Οχηνο ήηνλ πξνχρνληαο ηεο θψκεο Μειηδνλίνπ θαη ζπγγελείο ηνπ ήξσνο ήθαθα, νπ ν 

πηφο ηνπ αδειθνχ, Ώλησλίνπ ήθαθα θαη αληςηφο εθ ηνπ Καθνπξνληθνιάθε, επξεζείο εηο Φξαζθά 

θαη αθνχζαο ηα παξ‟ εκψλ εθεί ιερζέληα, έζπεπζε πξν εκψλ θαη ειζψλ εηο Μειηδφλη επξνδηάζεζε 

ηνλ ζείνλ απηνχ β9, 53 

 

 Δ δπζρεξήο έθθξαζε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε νθείιεηαη ζηελ θαθή 

κίκεζε ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ζηελ έκκνλε ηδέα ηνπ ζπγγξαθέα λα εθθξαζηεί ζε κηα γισζζηθή 

κνξθή ηελ νπνία δελ θαηείρε πιήξσο. Ση ζα θέξδηδε ε ειιεληθή γξακκαηεία, αλ ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” γξαθφηαλ ζηε δεκνηηθή, κπνξνχκε λα ην θαληαζηνχκε απφ ηελ πνηεηηθή 

εθδνρή ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” θαη ηνπ “Βξρνκνχ”. Ο αθαιαίζζεηνο πιαηεηαζκφο ηνπ πεδνχ ιφγνπ 

ηνπ Υαηδεκηράιε κεηαηξέπεηαη ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ζε ιαθσληθνχο αιιά 
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πεξηεθηηθνχο δεθαπεληαζχιιαβνπο κε ζθξίγνο θαη εθθξαζηηθφηεηα. Παξάγξαθνη ή νιφθιεξεο 

ζειίδεο ηνπ πεδνχ ιφγνπ θαηαθέξλνπλ λα ρσξέζνπλ ζε έλα κφλν εθθξαζηηθφ θαη εχζηνρν ζηίρν.   

 “Γηαηί ινηπφλ ηα εθδίδεηε φια απηά” είρε πεη θάπνηε ε Μαξψ εθέξε ζρεηηθά κε ηε 

δεκνζίεπζε ησλ ρεηξνγξάθσλ ζρεδηαζκάησλ ηνπ “ΐαξλάβα Καινζηέθαλνπ” ηνπ ζπδχγνπ ηεο
164

.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Υαηδεκηράιε φκσο δελ έρνπκε ηα ζρεδηάζκαηα ελφο έξγνπ, αιιά ηελ 

νινθιεξσκέλε κνξθή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ, ε νπνία έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ζε 

ρξνλνινγηθή θαη ινγηθή αιιεινπρία. Ο Υαηδεκηράιεο ήζειε λα δεκνζηεχζεη ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ, αιιά δελ επηχρεζε λα βξεη θάπνηνλ επηκειεηή- εθδφηε. Με ηελ 

αλνινθιήξσηε (δεκνζηεχηεθαλ δηαζθεπαζκέλεο κφλν 126 ζειίδεο απφ ηα ρεηξφγξαθα), 

πιεκκειέζηαηε θαη αληηεπηζηεκνληθή (ιφγσ ηεο απφθιηζεο απφ ην απηφγξαθν ηνπ ζπγγξαθέα) 

εθδνηηθή εθδνρή ηεο εθεκεξίδαο “Ώθξφπνιηο”, ν αλαγλψζηεο δελ κπνξνχζε λα ζρεκαηίζεη ζαθή 

εηθφλα ηεο αμίαο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε.   

  

Ζ αθεγεκαηηθή ζύληαμε ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Χαηδεκηράιε 

 Σν θείκελν ησλ “ηζηνξηθψλ ζεκεηψζεσλ” ηνπ Υ'' Μ. Γηάλλαξε είλαη αθήγεζε βησκάησλ απφ 

κλήκεο. Οηηδήπνηε δελ ην είρε δήζεη ν ίδηνο ν αθεγεηήο ή δελ ην έρεη αθνχζεη απφ ηνπο ζπληξφθνπο 

ηνπ, ηνπο Λαθθηψηεο, δελ θαηαγξάθεηαη.  Σν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ην εχξνο ηεο δηήγεζεο. ην 

θείκελν δελ εθηίζεληαη φια ηα γεγνλφηα ησλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 1858, 1866 θαη 1878. Σν θνξπθαίν 

ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ νινθαπηψκαηνο ηνπ Ώξθαδίνπ, γηα παξάδεηγκα, κλεκνλεχεηαη ζε κία θαη 

κνλαδηθή θξάζε, ρσξίο θαλέλα ζρνιηαζκφ. Οη κάρεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, πνπ είραλ 

δηεμαρζεί ζηηο άιιεο επαξρίεο ηεο Κξήηεο, παξαιείπνληαη.  Βίλαη επηβεβαησκέλν φηη θάζε αθεγεηήο 

δεκηνπξγεί ην αθήγεκά ηνπ (πξνθνξηθφ ή γξαπηφ) κε κηα επηινγή γεγνλφησλ πξαγκαηηθψλ ή 

επηλνεκέλσλ, ζεκαληηθψλ ή αζήκαλησλ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε κία ελφηεηα. ηαλ ν αθεγεηήο 

ζέηεη σο ζθνπφ ηελ ίδηα ηε δηήγεζε κηαο ηζηνξίαο βξίζθεηαη πην θνληά ζην πεδίν ηεο ινγνηερλίαο, 

ελψ γξάθεη Εζηνξία, φηαλ εξεπλά, θξίλεη, ζπλδέεη, εξκελεχεη, θαηαλνεί θαη απνθαζηζηά ηε ινγηθή 

αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ. Σα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε δελ είλαη Εζηνξία, αιιά 

φπσο ν ίδηνο ζπρλά αλαθέξεη “ζεκεηψζεηο” (β5, 1, β5, 2. β5, 75r θιπ) ρξήζηκεο γηα ηνλ επηζηήκνλα 

ηζηνξηθφ. Δ δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε δελ δηεθδηθεί ηελ απνδεηθηηθή δχλακε ηεο αλαθάιπςεο ηεο 

αιήζεηαο. Δ παξαηήξεζε απηή καο νδεγεί ζην λα εληάμνπκε ην θείκελν ζην πεδίν ησλ 

“Ώπνκλεκνλεχκαησλ”.  

  Δ αθεγεηήο ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο καξηπξεί ηε δηθή ηνπ αιήζεηα κέζα απφ ηα δεδνκέλα 

ηεο γιψζζαο, θσηίδνληαο ή ζπζθνηίδνληαο θαη' επηινγήλ.  Μέζα απφ ηε καξηπξία ηνπ Υαηδεκηράιε 

ν ηζηνξηθφο ζα κπεζεί ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ελφο ιατθνχ πνιεκηθνχ αξρεγνχ, ελφο αηφκνπ, πνπ ιφγσ 

                                                 
164 ΐι. Δθδνηηθά Πξνβιήκαηα θαη απνξίεο, Πξαθηηθά πλεδξίνπ ζηε Μλήκε ηνπ Γ.Π. αββίδε, Ώζήλα 2002, ζ. 198.  
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ηεο ζέζεο ηνπ ήηαλ πάληα θνληά ζηνπο ζηξαηηψηεο, θνληά ζηα πεηλαζκέλα γπλαηθφπαηδα. Θα 

γλσξίζεη ηνλ ηξφπν πνιεκηθήο δξάζεο ησλ Κξεηηθψλ, πνπ ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε θνηλφηεηεο θαη 

ππάθνπαλ ζε ηνπηθνχο-επαξρηαθνχο “θαπεηαλαίνπο”. Ο πφιεκνο ηνπ 1866 δηεμαγφηαλ ρσξίο 

θεληξηθφ ζπληνληζκφ, θάζε νπιαξρεγφο είρε δηθή ηνπ ζεκαία (“κπατξάθη). Λίγεο θνξέο κπφξεζαλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ νη νπιαξρεγνί γηα λα θέξνπλ έλα θαίξην πιήγκα ζηνλ ερζξφ. Δ δξάζε ησλ 

ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο πεξηνξηδφηαλ ζηελ ηαθηηθή ηνπ αληαξηνπφιεκνπ, ζε κηθξήο θιίκαθαο 

πνιεκηθά επεηζφδηα, ζε ηνπηθέο αςηκαρίεο.   

  Δ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ζηεξίδεηαη ζηελ 

αληηζεηηθή δνκή θαη ζηελ ρξνληθή αθνινπζία. Βίλαη ε εμηζηφξεζε ηεο δηακάρεο κεηαμχ Υξηζηηαλψλ 

θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Κξήηεο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Ώπηή είλαη θαη ε δνκή ηεο 

ζθέςεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο αθήγεζεο ησλ απιψλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη δελ αλαδεηνχλ ηα 

αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ελφο γεγνλφηνο, δελ ζπλδένπλ γεγνλφηα, αιιά παξαζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο ησλ 

ζηε γξακκηθή δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ. Σν χθνο φκσο ηεο πεδήο δηήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε δελ είλαη 

απιντθφ, δελ ζπλάδεη δειαδή κε ηε δνκή ηεο ιατθήο πξνθνξηθήο αθήγεζεο. Ο αθεγεηήο  δειαδή 

ληχλεη κε ην επίζεκν χθνο ηεο θαζαξεχνπζαο κηα αθήγεζε θαηά βάζεη ιατθή θαη απηφ είλαη ε 

βαζηθφηεξε ηδηνκνξθία ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ. Ο Μαθξπγηάλλεο, παξ' φιεο ηηο πηέζεηο πνπ 

δέρηεθε απφ ηε ιφγηα γιψζζα, θαηφξζσζε λα θξαηήζεη ηε ιατθή αθήγεζε ζηε δνκή θαη ηε 

γιψζζα, δεκηνπξγψληαο έλα ηδηφκνξθν ιατθφ ινγνηερληθφ χθνο. Οη ιφγηνη 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνη καο απφ ηελ άιιε, ν Κ. Κξηηνβνπιίδεο, ν Νηθφιανο πειηάδεο, γηα 

παξάδεηγκα, έκεηλαλ πηζηνί ζηε γισζζηθή ηνπο παξάδνζε, έδσζαλ απνκλεκνλεχκαηα κε εληαία 

αθεγεκαηηθή δνκή θαη χθνο. Ο Υαηδεκηράιεο δεη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ έλαλ δηραζκφ 

πξνζπαζψληαο λα ηαηξηάμεη ηε ιατθή δνκή ηεο αθήγεζεο κε κηα θαζαξεχνπζα θνξησκέλε κε 

απφιπηεο κεηνρέο θαη αξραηνπξεπείο εθθξάζεηο.  

  Σν θαηλφκελν ηνπ γισζζηθνχ δηραζκνχ ζπλήζσο εθδειψλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνλ 19ν αηψλα ν ιαφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κηινχζε ηελ δεκψδε 

γιψζζα, θαη έλησζε κεηνλεθηηθά, φηαλ δελ θαηαλννχζε ηελ θαζαξεχνπζα, ηε γιψζζα ησλ 

κνξθσκέλσλ, πνπ κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο είρε γίλεη ε επίζεκε γιψζζα ηνπ 

θξάηνπο. Οη ιφγηνη πεξηθξνλνχζαλ ηε γιψζζα ηνπ ιανχ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ “Αηάινγν” ηνπ 

νισκνχ, εκβιεκαηηθφ θείκελν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ γισζζηθνχ δηραζκνχ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαηά ηνλ 19ν αηψλα
165

. Βίλαη αμηνπξφζερην φηη ν γισζζηθφο δηραζκφο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Υαηδεκηράιε ζπλππάξρεη ζην ίδην πξφζσπν, αθνχ ν ίδηνο έγξαθε ηα πνηήκαηά ηνπ ζην θξεηηθφ 

                                                 
165  Ο Βκκ. Κξηαξάο κειέηεζε ην θαηλφκελν ηεο βπδαληηλήο δηγισζζίαο, βι. Βκκ. Κξηαξάο, “Δ δηγισζζία ζηα 

πζηεξνβπδαληηλά γξάκκαηα θαη ε δηακφξθσζε ησλ αξρψλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο”, Βπδαληηλά, 8, 1976, ζ. 

216-243. Γηα ην δίγισζζν έξγν ηνπ νισκνχ αμηφινγε είλαη ε κειέηε ηεο Ώθξνδίηεο Ώζαλαζνπνχινπ, 

“Πξνβιήκαηα πεξηγξαθήο θαη εξκελείαο ησλ ειιελντηαιηθψλ ηνπ νισκνχ”, Πόξθπξαο, αθηέξσκα ζηνλ Α. 

νισκφ, 95-96, 2001, ζ. 197-232. 
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ηδίσκα, αιιά, ρξεζηκνπνηνχζε κηαλ ηδηφκνξθε θαζαξεχνπζα, ζηηο επίζεκεο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Κξεηηθήο ΐνπιήο, ζηε ζχληαμε απνδεηθηηθψλ γηα ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ, ζηελ επηζηνινγξαθία 

ηνπ, ζηα “Ώπφκλεκνλεχκαηά” ηνπ
166

.  

 Οη απιέο ζπληαθηηθέο δνκέο πνπ ζπλαληάκε ζην ιατθφ ιφγν, νη ζχληνκεο πξνηάζεηο, ε 

επαλάιεςε ηνπ ζπληαθηηθνχ ζρήκαηνο (ππνθείκελν ξήκα, αληηθείκελν),  ε παξάζεζε ησλ βαζηθψλ 

φξσλ ηεο πξφηαζεο κε ειάρηζηνπο πξνζδηνξηζκνχο, ε παξαηαθηηθή ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ, 

ζπληαθηηθέο δειαδή δνκέο εχιεπηεο απφ ηνπο απινχο αλζξψπνπο απνπζηάδνπλ απφ ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε. ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ε ζχληαμε είλαη πεξίπινθε, 

ζηξπθλή πνιιέο θνξέο, κε ππνηαθηηθή ζχλδεζε πξνηάζεσλ, κε αιιεπάιιειεο γεληθέο θαη 

νλνκαηηθέο απφιπηεο κέζα ζε αθχζηθα κεγάιεο πεξηφδνπο ιφγνπ. Θεσξνχκε φηη απηφ ζπλέβε, γηαηί 

ην είδνο ησλ απνκλεκνλεπκάησλ επέβαιε έλαλ ιφγν πεξηζζφηεξν επίζεκν, αληίζεην κε ην ιατθφ 

ιφγν πνπ είρε θαιιηεξγεζεί ζηηο ηζηνξηθέο θξεηηθέο ξίκεο. ζα  απνκλεκνλεχκαηα είρε ππφςε ηνπ 

ν Υαηδεκηράιεο ήηαλ γξακκέλα ζε κηα παγεξή θαζαξεχνπζα. Παξ' φια απηά ν ιφγνο ηνπ 

Υαηδεκηράιε, φπσο παξαηήξεζε ν ΐιάζεο Γαβξηειίδεο, έρεη ηνλ ηξφπν λα θξαηά ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε
167

. Ώθφκε θαη κέζα ζηελ αθαιαίζζεηε θαζαξεχνπζα δειαδή φηη 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζειίδεο κε εθθξαζηηθφηεηα, ακεζφηεηα, κε δξακαηηθή πλνή.   

 Σν ιατθφ χθνο, φζν θαη αλ είλαη δπζδηάθξηην κε ηε πξψηε καηηά ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” 

ηνπ Υαηδεκηράιε, είπακε φηη θαλεξψλεηαη ζηε δνκή ηεο αθήγεζεο, ζηε ρξνλνινγηθή δειαδή 

παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ καρψλ, φπσο ζα δείμνπκε παξαθάησ ζηελ αλαιπηηθή ζπλεμέηαζε 

ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” θαη ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (βι. θαη ζπζρεηηθφ πίλαθα 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θαη “Κξεηηθνπνχιαο”). Ώιιά θαη νη αγψλεο ιφγσλ, νη αληηπαξαζέζεηο 

Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ δελ  πξνέξρνληαη, λνκίδσ, απφ ηνπο αγψλεο ιφγσλ ηεο αξραίαο 

ξεηνξηθήο πνπ ζπλαληνχκε ζηελ Εζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά απφ ηνπο αγψλεο ιφγσλ ησλ 

“αξρατθψλ” θνηλσληψλ, φπνπ θάζε αληίπαινο, πξηλ λα δείμεη ηε δχλακή ηνπ έξγσ ζηε κάρε, έδηδε 

έλα δείγκα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ ζην ιφγν. Ώληηζεηηθνί ιφγνη έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ζηηο ιατθέο ξίκεο 

αιιά θαη ζην ιατθφ ζέαηξν ηεο ίδηαο επνρήο
168

. Σν ιατθφ πθνινγηθφ ππφζηξσκα ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” εθδειψλεηαη επίζεο κε ηε κνξθή ζχληνκσλ παξνκνηψζεσλ
169

 ή μαθληθψλ 

                                                 
166  πσο κε πιεξνθφξεζε ν εγγνλφο ηνπ Μπειεγξή, ν νπνίνο ζπκάηαη ηηο δηεγήζεηο ηεο γηαγηάο ηνπ Βξγίλαο 

(Βηξήλεο) Πξψηκνπ, άξεζε ζηνλ Υαηδεκηράιε λα κηιά ζηελ θαζαξεχνπζα, φηαλ πήγαηλε ζηελ Κξεηηθή ΐνπιή θαη 

φηαλ θαζφηαλ ζην θαθελείν ηνπ Κήπνπ, πνπ βξηζθφηαλ εθεί θνληά. 

167   “Ώθξφπνιηο”, φ΄π. 

168  Πεξίθεκε είλαη ε δηακάρε ιφγσ αλάκεζα ζηνλ Ώγακέκλνλα θαη ηνλ Ώρηιιέα ζην Ώ ηεο Ειηάδαο.  

169  Οη παξνκνηψζεηο ησλ καρεηψλ κε άγξηα δψα είλαη έλαο ινγνηερληθφο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα 

ρξφληα ηνπ Οκήξνπ έδεημε ν Bruno Snell. Ο ηξφπνο απηφο, ζπκπιεξψλνπκε εκείο έθηαζε κέρξη ηνπο ιατθνχο 

ξηκαδφξνπο ηνπ 19νπ αηψλα. “Σα δψα ησλ νκεξηθψλ παξνκνηψζεσλ δελ είλαη απιά ζχκβνια, αιιά ηδηαίηεξνη 

θνξείο δσηθψλ δπλάκεσλ θαη σο ηέηνηνπο θνξείο ηα ζπλαληάκε ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ηνπ 7νπ αηψλα [...] Δ 

πξφηαζε “Ο Έθησξ είλαη ζαλ ιηνληάξη' δελ είλαη κηα απιή παξνκνίσζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ ανξηζηία θαη ηελ 

ακνξθία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, αιιά δειψλεη κηα πξαγκαηηθή ζρέζε”. βι. ΐruno Snell, Ζ αλαθάιπςε ηνπ 

πλεύκαηνο, κηθ. Ααληήι Ε. Εαθψβ, έθδνζε ΜΕΒΣ, Ώζήλα 1984, ζ. 268-270.  
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“εηζβνιψλ” ηνπ επζχ ιφγνπ, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί φηη ηα δχν θείκελα (πνηεηηθφ θαη πεδφ) 

ζπγθνηλσλνχλ ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε. Ώθνινπζνχλ παξαδείγκαηα.  

α) Ώγψλεο ιφγσλ ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη ηελ “Κξεηηθνπνχια”  

“Ώπνκλεκνλεχκαηα”: “Ώπηφο, έηη εμεθνινχζε, έρεη νξθσκνζίαηο θαη εηαηξείαηο  επί κφλνλ λα 

ηαξάζζνπλ ηνλ θηιήζπρνλ ιαφλ θαη ηελ ηνπ Παηηζάρ θπβέξλεζηλ, αιιά ηψηα εηειείσζαλ πιένλ ηα 

ζρέδηα θαη αη ξαδηνπξγίαη απηνχ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ”. ηαλ αλέθεξε πεξί ηνλ Μνπιά θαη Υακίη 

βέε, εζηάζελ φξζηνο θαη εζέιεζα λα απαληήζσ, αιι' εμαγξησκέλνο αλαθξάμαο, “ζηψπα, ζθπιί!”. 

 Σειεηψζαληνο απηνχ ησλ αλσηέξσλ θαη έηη πνιιψλ άιισλ, εδήηεζα ηελ άδεηαλ λ' 

απαληήζσ, φζηηο ιπζζσδψο βιέπσλ κε, απνθξηλφκελνο, “Λέγε, ζθπιί, αληάξηε, ηα δηθαηψκαηά 

ζνπ!”. “Πξνο ηνλ Υακήη βέε θαη Μνπιά, σο αλαθέξεηε, απνθξηλφκελνο, επήγα κεη' άιισλ νπρί σο 

άηνκνλ, εθ' εαπηνχ κνπ, δη' ππνζέζεηο ηδηαηηέξαο κνπ, αιιά σο αληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ, θαη 

απεζηαικέλνη παξά ηεο αλαγλσξηζκέλεο ππφ ηνπ νπιηάλνπ επηηξνπήο θαη ερξεσζηνχζα λα 

εθηειέζσ, λνκίδσ, ην θαζήθνλ κνπ, εξσηήζαληεο απηνχο θαη παξαθαιέζαληεο εθ κέξνπο ηεο 

γεληθήο ηεο Κξήηεο επηηξνπήο, ίλα κε νχηνη επεκβαίλσζη εηο ηα παξαρσξηζέληα ηνπ ιανχ 

δηθαηψκαηα ππφ ηνπ νπιηάλνπ”.   

 β9/130 Σφηε δηα δξηκπηάηεο θξαπγήο κε δηαθφςαο: “Ώθφκα, παλνχξγε, ιανηαξάθηε, ζα 

δηθαηψλεζαη! ΐιέπεηε, πξνζζέζαο πξνο ηνπο παξαθαζεκέλνπο, κε πνίνλ πεηηήδηνλ ηξφπνλ 

ηθαλνπνηείηαη; Βηειείσζαλ νη δξφκνη ζνπ θαη ήιζε ην ηέινο. Πάξε ηνλ”, εθψλαμε ησλ 

θπιάθσλ. ηαζείο εγψ φξζηνο θαη εηπψλ “ν Εεζνχο
170

 καο παξαγέιιεη “κε θνζήζζε απφ ησλ 

απνθηεηλάλησλ ην ζψκα, ηελ δε ςπρήλ κε δπλακέλσλ απνιέζαη”. “Ση ιέγεη;”, εθψλαμε. 

Βμεξρφκελνο ήθνπζα ηνλ Μεηξνπνιίηελ θαη ησ απεθξίζελ φηη πεξί ζξεζθεπηηθψλ ηη 

νκίιεζελ. 

 “Κξεηηθνπνχια”: Ώκέζσο κπέκπεη θήξπθα, ηνπο πξνχρνληαο εθάιεη,    

[...]λα θαηεβνχλε ζην θηλέ, έρνπλ δνπιεηά κεγάιε. 

Να θαηεβνχλ νη γέξνληεο, ππνηαγή λα δψζνπλ 

θη αλ αξλεζνχλε αθξηβφηαηα, έρνπλ λα ην πιεξψζνπλ. 

                  Με κάλεηα απνθξίλνπληαη θη αγέξσρα ηνπ ιέλε:    

«πξηλ λα παηήζεηο Ώξβαλέ, ηα ζπίζηα καο ηα θαίκε.    

Αελ καο μππνχλε πξνζηαγέο θαη ηνπξθηθέο θνβέξεο, 

ηα ιάβακ‟ νχια θαηά λνπ απφ θαηξφ ‟πφ κέξεο. 

Μηα ιχπε κφλνλ καο θξαηεί νη Λάθθνη αλέ θανχλε 

                 θαη δελ πξνθηάμνπλ άξκαηα κ‟ αίκα λα πιεξσζνχλε». (θεθ. 83-84, 1652-1660) 

β) Κνηλέο παξνκνηψζεηο ζηελ πεδή θαη πνηεηηθή εθδνρή: 

                                                 
170 ρ/θ ηεζνπζφο 
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“Ώπνκλεκνλεχκαηα”: β4, 114  ήξμαλην βξπρφκελνη εμ φισλ ησλ νρπξσκάησλ σο ιένληεο,  β4, 212 

δάθλνληεο ηα θέζηα (θαιχκκαηα) εηο ηνπο νδφληαο θαη σο δεηςαιένη ιένληεο ξίπηνληαη θαηά ησλ 

πνιπαξίζκσλ Σνχξθσλ,  β4, 219 φξκεζαλ σο ιένληεο ζηξαηηψηαη ηεο γξακκήο θαηά ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο, β4, 225 εκάρνλην θαη ακηιιψκελνη ακθφηεξνη σο ιένληεο, β4, 236 Οη Λάθθνη είραλ άλδξαο 

πνιεκηζηάο αθφβνπο θαη σο ιένληεο επνιεκνχζαλ, β4, 299 εμψξκνπλ θαη εξξίπηνλην εηο ηα ερζξηθά 

ραξαθψκαηα σο ιένληεο, β4, 338 εμψξκνπλ θαη εξξίπηνλην εηο ηα ερζξηθά ραξαθψκαηα σο ιένληεο, 

β8, 15  εξξίθζεζαλ σο ιένληεο θαηά ησλ ερζξηθψλ ιέκβσλ. 

“Κξεηηθνπνχια”: αλ ιένληεο νη Υξηζηαλνί, ζαλ ηίγξεηο ιπζζηαζκέλνη 1581, θαη ζπγθξνηνχλ ζαλ 

ιένληεο κεγαινηάηε κάρε 2138, αλ ιένληεο νη Έιιελεο ηαο ζέζεηο ησλ θξαηνχλε 3511, ζαλ 

ιένληεο ζηνπο άπηζηνπο ξίθηνπληαη, ζα πεηξίηεο 3786. 

γ) “Βηζβνιέο” επζχ ιφγνπ ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη ηελ “Κξεηηθνπνχια” 

*δηα δε εηο ηελ Γαιαηά κεηάβαζηλ απηνχ εμεγεζείο φηη “επεηδή είδνλ ηελ ηνηαχηελ ζέζηλ ελφκηζα 

θαιφλ ίλα ν ίδηνο πνξεπζψ θαη δηαζέζσ ηελ θαηάζηαζηλ
171

 [...]”β9, 17,  *Σνχηνπ έλεθα πεηξψκεζα 

ηεο δξαπεηεχζεσο θαη “ζέινκελ πξνζπαζείλ ηεο απειεπζεξψζεψο καο έσο νπ λα απαιιαρζψκελ ή 

λα καο θνλεχζεηε, δηα λα κελ βιέπσκελ ηνπο ηηκίνπο θαη αηίκνπο αλζξψπνπο” β9, 40, *θαη ήδε 

επαλήιζε λα δήζε εηο ηελ παηξίδαλ ηνπ, επαλαιακβάλσλ ν ΐειήο “θαη ηη εζληθφλ έρεηο”, απαληψλ, 

“είκαη ππήθννο Έιιελ” β9, 43, *αιι‟ ν ΐειήο απαληψλ αγεξφρσο θαη απζαδψο, φηη δελ γλσξίδεη λα 

έρεη ππφ θξάηεζηλ μέλεο εζληθφηεηνο ππήθννλ, εη κε έλα θξεηηθφλ νπνίνο αλφεησο ιέγεη φηη είλαη 

ππήθννο ηεο Βιιάδνο “αιι‟ εγψ, επαλαιακβάλεη, έρσ αλά ρείξαο ζπλζήθε, άηηλα δελ αλαγλσξίδεη 

απφ ηνπ ‟36 θαη χζηεξνλ Κξήηα θαη ππήθννλ Έιιελα” β9,43, *Ο ΐειήο επαλαιακβάλεη 

νξγηζκέλνο, “ζα ζε ζηείισ εηο ηελ Μπηγάδα”, “νχηε εθεί, εδεπηέξσζε ν αδειθφο κνπ, δελ πήγα”. 44 

*[...]ελεγθξίλαληεο λα γέλε ηη, αιι‟ είπνλ, “νξηζηηθφλ ηψξα δελ απνθαζίδνκελ σο κε είλαη ε ψξα 

αξκφδηνο, πιήλ, εμεθνινχζεζαλ, επαλέιζεηε[...] β9, 52, *δηαηί δελ δηεγφκεζα ηα ηεο πεξηνδίαο καο, 

“κήπσο είκεζα εκείο πξνδφηαη, είπνλ, θαη θνβήζζε λα αθνχζσκελ φ,ηη ελεξγείηε;”β9, 55, 

*επηπιήηηεη ηνπο απνζαξξεκέλνπο επεηπψλ: “φ,ηη θάκνπλ νη γείηνλέο καο, Λαθθηψηαηο, πξνο φθεινο 

ηεο Παηξίδνο, είκεζα έηνηκνη θαη εκείο λα ζπλδξάκσκελ κεη' απηψλ” β9, 57 

  ηελ “Κξεηηθνπνχια” βξίζθνπκε αλάινγα παξαδείγκαηα εηζβνιήο ηνπ επζχ ιφγνπ:       

        Κάπνηνη θσληάδνπλ δπλαηά απφ κεγάια ζπίζηα,    

“φξθνλ λα απνγξάςνκε, ην πξάκ‟ αλ είλ‟ αιήζεηα”(θεθ 35, 751-2) 

Οξθφλνπληαη εηο ηνλ Υξηζηφλ, ζ‟ Ώγίνπο, ζ‟ Ώπνζηφινπο, 

“φπνηνο αιιάμεη θξφλεκα λα ηνπθεθάηαη απ‟ φινπο. 

Ο αξλεηήο απ‟ φινπο καο, ηνλ φξθ‟ φπνηνο παηήζεη,  

ν ηφπνο φπνπ ζα ζηαζεί, λα ζθάζεη, λα βνπιίζεη”.(θεθ 38, 789-792) 

                                                 
171  ην απηφγξαθν ηνπ Υαηδεκηράιε δελ ππάξρνπλ εηζαγσγηθά, γηα λα θαλεί ν επζχο ιφγνο. Γεληθά ε ζηίμε ηνπ 

ρεηξνγξάθνπ είλαη ειιεηπέζηαηε. 
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                  Φσληάδεη, ηξέρεη ν ιαφο ιέεη ησλ επηηξφπσ,                                       

“ηνλ Σνχξθν πιηφ δελ ζέινκε ζηνλ εδηθφ καο ηφπνλ”. 

Αηαηάζζεη‟ ε Βπηηξνπή, ζέινκ‟ απηή ηελ ψξα 

λα γξάςεηε ηνπ Εζκαήι, λα θεχγ‟ απνχ ηε ρψξα.   

Έγξαςαλ εηο ηα γξάκκαηα, είπαλ θαη κε ην ζηφκα,   

“ηνλ Σνχξθν απνθεξχηηνκε θη αο καο ζθεπάζεη ρψκα”. (θεθ. 68, 1154-1162) 

  

 Σν θείκελν ηνπ Υαηδεκηράιε κε φινπο ηνπο καθαξνληζκνχο ζηε δηαηχπσζε θξαηά ηελ 

απιντθφηεηα ηνπ ιατθνχ ιφγνπ ζηελ έθζεζε ηεο ηζηνξίαο. Δ αλαιπηηθή ζπλεμέηαζε ηεο αθήγεζεο 

ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη ηελ “Κξεηηθνπνχια” απνδεηθλχεη απηή ηε βαζηθή καο ζέζε. Βδψ ζα 

δψζνπκε κφλν έλα παξάδεηγκα. Μέζα ζην θείκελν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” παξεκβάιινπκε κε  

πιάγηα ζηνηρεία ζηίρνπο απφ ηελ “Κξεηηθνπνχια”, γηα λα θαλεί εληνλφηεξα ν γισζζηθφο δηραζκφο 

ηνπ Γηάλλαξε (ιατθή δνκή αθήγεζεο vs θαζαξεχνπζα γιψζζα), αιιά θαη ε ιατθή ζχληαμε ηεο 

αθήγεζεο: 

 Ώπνκλεκνλεχκαηα β4, 230: Οη εθείζελ πξντδφληεο φηη αδχλαηνλ ήηνλ λ' αληηθξνχζσζη νη 

νιίγνη ηελ θαηά ηεο Ώλσπφιεσο κεγάιελ ζηξαηεηάλ ησλ πνιεκίσλ  

[Από ζαιάζζεο, θαη μεξάο παλζηξαηηά πξνβαίλνπλ 

 κε ην ηξαγνύδ’ νη Διιελεο αλεβνθαηεβαίλνπλ (Κξεη. 3101-2)] 

θαη γλσξίδνληεο νη θάηνηθνη ηεο Ώλσπφιεσο φηη δελ ππάξρνπλ πεγαί, εηκή κφλνλ ηα εληφο ηεο 

θψκεο πεγάδηα, εζθέθζεζαλ νχηνη ίλα θαξκαθψζσζη* ηα χδαηα ησλ πεγαδίσλ, νίηηλεο θαη πξηλ ηεο 

ππνρσξήζεσο κία εκέξαλ ζπλήζξνηζαλ θιφκνπο, νπο θαηέθνςαλ εηο ηκήκαηα, έξξηςαλ ελ απηνίο 

εθηφο ελφο εμ νπ είρνλ αλάγθε λα πίλσζη νη ίδηνη κέρξηο ηεο ηειείαο απνρσξήζεσο εηο ηελ πιεζίνλ 

νρπξάλ Ώξάδαηλαλ.  

[Φηάλνπλ εηο ηελ Αλώπνιηλ, κε κάλεηα καιώλνπλ,  

θιόκνπο εξξίμαλ ζην λεξό, ηζη Σνύξθνπο θαξκαθώλνπλ (Κξεη. 3013-4)]. 

 β4,  231 Οη απφ ηελ Ώλψπνιηλ εκέηεξνη κεηά ησλ δχν ηξίησλ ησλ ινηπψλ ζέζεσλ, 

απεζχξζεζαλ θαη νρπξψζεζαλ εηο Ώξάδαηλα ηελ ρσξίδνπζαλ απηήλ, ηεο Ώλσπφιεσο ε απέξαληνο 

θαη βαζπηάηε θάξαγμ παξ' εο ππάξρνπλ κφλνλ ηξεηο δηαβάζεηο 

 [ύξνπληαη ζηελ Αξάδαηλα, ηελ θάξαγγα θξαηνύλε (Κξεη. 3105)]. 

 Βθεί Κξήηεο θαη εζεινληαί πεξί ηαο δχν ρηιηάδαο εηνπνζεηήζεζαλ, αθνχ πξψηνλ 

ζπλεθξφηεζαλ ζπκβνχιηνλ νη ηε ερζξνί ησλ επαξρηψλ θαη εζεινληψλ ζσκαηάξαραη, απεθάζηζαλ 

θαη δηεηάρζεζαλ νη κελ Κπδσληάηαη λα θαζέμσζη ηελ αλσηάηελ αξθηηθψο είζνδνλ θαη παξαπιεχξσο 

απηψλ, νη ππφ ηνπο Κξηάξνπ θαη Κνξθίδνπ ειηληψηαη  

[Δηο ηνπ βνπλνύ ηνπο πξόπνδαο, ην πέξακα θξαηνύζη  

ε Κπδσλία θαη έιηλν, νη Σνύξθνη δελ θνηνύζη (Κξεη. 3109-3110)] 



 

110 

 

 Βηο ην κέζνλ ελέθξηλαλ λα κέλσζη νη εζεινληαί ζπκβνεζνχκελνη ππφ ησλ ηζαγελψλ,  

[ην θέληξνλ νη εζεινληαί, νη ηεξενιιαδίηεο,  

επέζαζη εξστθά ζαλ ηζη Μαξαζσλίηεο (Κξεη. 3111-12)]  

σο εηδεκνλεζηέξσλ ελ αλάγθε ππνρσξήζεσο, έλζα ήηνλ αλαθηεκέλε* ε είζνδνο θαη αθαηφξζσηνο 

ε δηάβαζηο εθείζελ ησλ πνιεκίσλ  

[Δθ’ ήηνλ ε δηάβαζηο θαη ε ζθάια πνπ πεξλνύζαλ,  

 ηελ νρπξώζαλ δπλαηά θαη ηελ θηινληθνύζαλ (Κξεη. 3113-4)]. 

 Σν άιινλ άθξνλ ηεο θάξαγγνο, λνηίσο θαηά ην πεξηζαιάζζηνλ, ζέζηλ Αηαιεζθάξη, θαηείρε ν γέξσλ 

Κσζηαξφο κεη' άιισλ εηδεκφλσλ ηζαγελψλ ησλ πέξημ ρσξίσλ Ληβαληαλψλ, Ώγίνπ Εσ<άλλε>,  

Γνγνλή θ.ιπ. 

[Σν ηέινο πξνο ηε ζάιαζζα πξνο ηνπ Γηαιεζθάξε  

 εβιέπαζηλ νη θαθηαλνί εθεί κε μεβαξθάξεη.(Κξεη. 3115-6)] 

 Ο Γπκβξαθάθεο δηέκελε κεηά πνιιψλ ηζαγελψλ [Γνγνλή] Παπιή, Μσξάθε, Καβξνχ, 

Ώλσπνιηηψλ θ.ιπι, απφ αλαηνιάο ζέζηλ Πεγαδάθηα, άλσζελ, βνξείσο ηεο Ώλσπφιεσο. 

[ηα βνξηλά Αλσπόιεσο εκέλ’ ν Εακπξαθάθεο, 

εθεί ’ζαλ θη άιινη θαθηαλνί θαη ν Πεηξνπνπιάθεο.  

 Δθεί θξαηνύζαλ ηελ γξακκήλ, πάλσ ζηα Πεγαδάθηα,  

 ν Γνγνλήο θη εκάρνλην η’Απνθνξσλησηάθηα.  

 Δθεί καδ’ ήηνλ θη ν Μαηζηόο, άληξαο η’Απνθνξώλνπ, 

 πηζηόηαηνο ζην ζύλζεκα θαη δπλαηόο ηνπ πόλνπ (Κξεη. 3119-24)] 

 Σελ 11 Ενπιίνπ νη πνιέκηνη επξνρψξεζαλ θαηά ηελ Ώξάδαηλα, αθνχ απέθξνπζαλ ηνπο 

αληηθξνχζαληαο απηνχο πξψηνλ, θαηά ησλ πέξημ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ Ώλσπνιίηαο θαη ινηπνχο 

επαξίζκνπο, φπνπ θαη καρφκελνο θνλεπζείο ν εμ εξσηθήο νηθνγελείαο αξρεγφο απηψλ Σδειεπήο ή 

Ααζθαιάθεο.  

[Δπέζαλε θαη Κξεηηθνί, [...] , 

ν Σζειεπήο ηζ’ Αλώπνιεο, πνπ κνηάδαλε ησλ δξάθσλ (Κξεη. 3159-60)] 

 Πιεζηάζαληεο δ' νχηνη εηο ην αληίπεξα ηεο απφ Ώξάδαηλαο θάξαγγνο ήξρημε* ακέζσο 

ζθνδξνηάηε κάρε, εμεθνινχζε εκέξα θαη λχθηα άλεπ απνηειέζκαηνο. 

 [Γηαθνπή δελ έθακε ν πόιεκνο θ' ε θιόγα,  

 από πξσί κέρξη λπθηόο επέθηαλ κπδξνβόια (Κξεη. 3125-6)].  

ΟηΛαθθηψηαη κάιηζηα θαη κέξνο ειηλησηψλ ηελ πξψηελ εκέξαλ δηαβάληεο ηελ θάξαγγα 

επεηέζεζαλ θαηά ησλ ερζξηθψλ πξνρσκάησλ, νίηηλεο δηο θαη ηξεηο απνδίσμαλ ηνπο πξνθχιαθαο ησλ 

ζέζεψλ ησλ.  

[Γπν ηξεηο θνξέο επέξαζαλ θη έπεζαλ νη Λαθθηώηεο,  

 ζηα κηηηξίδηα ησλ ερζξώλ καδί θ' νη ειηληώηεο(Κξεη. 3131-2)] 
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 β4, 232 Σελ επηνχζαλ 12ε ν Οκέξ δηεπζχλσλ εθ ηεο ζαιάζζεο ηαο θηλήζεηο θαη βιέπεη ηελ 

αληίζηαζηλ εθ κέξνπο ησλ εκεηέξσλ, πξνο δε ηελ δεκίαλ ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ θαη ην αδχλαηνλ 

ηεο πξνφδνπ απηνχ 

[δελ εκπνξεί Οκέξ -παζάο ηνπο άιινπο λα παηήζεη (Κξεη. 3130)  

θαη θαηαζηξέθνπλ νη Έιιελεο πιήζνο Οζκαληιήδεο (Κξεη. 3128)] 

 απνβίβαζε ππφ ηελ ζάιαζζαλ δηα κηθξψλ πινίσλ κέξνο ηνπ ζηξαηνχ,  

[Δδαηκνλίδεη’ ν  Οκέξ, ηα θξέαηα δαγθάλεη,  

ζ’ ηζη βάξθεο βάλεη ηνλ ζηξαηόλ, ζηα λώηα ηνλε βγάλεη (Κξεη. 3133-4)]  

πεξηζηνηρηζκέλνπ ππ' ηζαγελψλ Σνχξθσλ ηνπ Δξαθιείνπ θαηά ηελ ππφ ηνπ Κσζηαξνχ θαηερνκέλελ 

ζέζηλ Αηαιεζθάξη, εμεδίσμελ απηνχο εθείζελ κεηά αληηζηάζεσο αξθνχζεο,  

[θαη μάθλνπ θαίλεη’ ν ζηξαηόο εηο ηνπ Γηαιεζθάξε.  

Ο Κσζηαξόο δελ εκπνξεί ηζη Σνύξθνπο λα γπξίζεη  

θαη δελ πξνθζάλεη ηζ’ Έιιελεο λα ηζη πιεξνθνξήζεη (Κξεη. 3134-6)]  

,αθνχ πξψηνλ εθφλεπζαλ νη εκέηεξνη ηνλ δηαβφεηνλ ηζαγελήλ Αειή ΥνπζεΎλη, ηνπ νπνίνπ ηνλ 

ζάλαηνλ έθιαπζαλ νη ζπληνπίηεο ηνπ απαξεγφξεηνη.  

[Δζθόησζαλ πνιινύο εθεί, ηνλ Νηειή-Υνπζεΐλε, 

 ηνλ μαθνπζκέλνλ Κξεηηθόλ, ην ζηξάηεκα εζξήλεη. (Κξεη. 3139-40)]  

 Ώπνρσξνχλησλ ησλ παξά ηνλ Κσζηαξφλ ινμψο θαη βνξεηνδπηηθψο βεβηαζκέλνη, δελ 

εδπλήζεζαλ φρη κφλν λα πιεζηάζσζη θαη ζπλελσζνχλ κεηά ησλ ελ Ώξαδαίλε ινηπψλ, 

ρξεζηκεχζσζη εηο αληίζηαζηλ ή ηνπράιηζηνλ πιεξνθνξήζσζη απηνχο  

[θαη δελ πξνθζάλεη ηζ’ Έιιελεο λα ηζη πιεξνθνξήζεη (Κξεη. 3136)] 

φηη απνβηβάζζεζαλ ερζξνί εηο Αηαιεζθάξη θαη φηη επξνρψξεζαλ θαηά ησλ λψησλ θαη ήδε νη ελ 

Ώξάδαηλα επξίζθνληαη πεξηθπθισκέλνη, αιιά απνθφςαληεο απηνχο θαη αίθλεο εηζέπεζαλ απφ ηα 

λψηα απηψλ νη Σνχξθνη άξρημε* ε αιιεινκαρία.  

[αλ ιύθνη ηξέρνπλ νη Έιιελεο λα ηνπο πεξηνξίζνπλ,  

 κα ηνπο θπθιώλνπλ, δελ κπνξνύλ νπίζσ λα γπξίζνπλ. (Κξεη. 3141-2)]. 

 πλάκα δε κεηά ηελ απφ βήκαζηλ* ησλ πνιεκίσλ εθ Αηαιεζθάξη, ηελ επίζεζηλ εθ ησλ λψησλ 

ησλ εκεηέξσλ, νη απφ ην αληίπεξα ερζξνί ηεο θάξαγγνο ελ εθείλε ηε ψξα επιεζίαζαλ θαηά ην 

ρείινο ηεο θάξαγγνο θαη εμ φισλ ησλ ζέζεσλ εθθηλνχζε ν ερζξηθφο ζηξαηφο γεληθφλ ππξ ησλ 

φπισλ θαη ππξνβφισλ,  

[Ούινη νη Σνύξθνη ηνπθεθνύλ, ηνπθέθηα θαη θαλόληα, 

 νη ζάιπηγγεο θαηαθηππνύλ, σο θάλνπλε η’ακόληα (Κξεη. 3145-6)] 

 νη δ' εκέηεξνη νχηε ακπδξψο εδπλήζεζαλ λ' αθνχζσζη ή λνήζνπλ ηελ θαη' απηψλ πεξηθχθισζηλ εθ 

ησλ απνβηβαζζέλησλ. Μάηελ νη ελ ηνηο άθξνηο πξψηνη ησλ εκεηέξσλ ζπγθξνπζζέληεο 

αλαθσλνχζαλ θαη παξεθάινπλ ηνπο εληφο ηεο Ώξάδαηλαο λα απνρσξήζσζη θαη νη κελ έζπεπδνλ 
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δξνκαίνη θαηά ην θέληξνλ,  

[Φηάλνπλ θαη ηνπο εζεινληάο, ζηελ κέζε πνπ βαζηνύλε, 

νη Κξήηεο ησλ εθώλαδαλ, θαζόινπ δελ δξνηθνύλε (Κξεη. 3143-4)]  

πξψηνη ηδφληεο ηνλ θίλδπλνλ, ίλα πιεξνθνξήζσζη ηνπο ινηπνχο πεξί ηεο απσιείαο ησλ, νη δε 

ζπνξάδελ, φζνλ έθαζηνο εδχλεην, θαηέθεπγνλ εηο ηα πέξημ φξε. 

 Δ ζάιπηγμ ησλ εκεηέξσλ εζάιπηδε ηελ ππνρψξεζηλ, αιιά ηηο αθνχεη απηήλ; Σν γεληθφλ ππξ 

ησλ ερζξψλ έπηπηε σο θεξαπλφο θαη' απηψλ, απφ 100 βεκάησλ απφζηαζηλ.  

[Ούηε Διιήλσλ ζάιπηγγεο, νύηε θσλέο δξνηθνύληαη, 

 από ηελ ξάρηλ ηνπο ηξαβνύλ, ηόηε κόλν θηλνύληαη (Κξεη. 3148-9)  

Σξνκαθηηθνύο ηζη θεξαπλνύο νη Σνύξθνη ζθελδνλίδνπλ (Κξεη. 3107)]  

Οη ηδφληεο ηα πξάγκαηα Λαθθηψηαη κνχ δηεγήζεζαλ ηα αλσηέξσλ θαη πιείζηα ηφζα ζιηβεξά 

ζπλάκα θαη εξσηθά, άηηλα αδπλαηψλ, νχηε είκαη αξκφδηνο λα πεξηγξάςσ. // 

 β4, ζ. 233 Σέινο πάλησλ ε ππνρψξεζηο έγηλε άλεπ ηάμεσο θαη νη επξεζέληεο ειηληψηαη θαη 

Λαθθηψηαη εθηφο ηεο πεξηθπθιψζεσο φπσο νπλ θαηείρνλ ηνπο πξφπνδαο ησλ νξέσλ έζπεπζαλ άκα 

είδνλ ηελ αλάγθε εηο βνήζεηαλ ησλ θηλδπλεπφλησλ ελ ησ θέληξσ εζεινληψλ θ.ιπ, νίηηλεο σο έιεγνλ 

νπθ νιίγνλ ζπλέηεηλνλ, απνθξνχνληεο ηελ πξφνδνλ ησλ πνιεκίσλ ελ ηε ιπζζψδε αιιεινκαρία, 

ησλ κελ νξκνχλησλ φπσο δηαλνίμσζη ηελ δηάβαζηλ, ησλ δε ερζξψλ ίλα παξεκπνδίζσζη θαη 

θαηαζθάμσζη θαζ' νινθιεξίαλ απηνχο.  

[Οη Κξήηεο βξίζηνπλ η’ άζρεκα, νη ζεινληέο θιεηζκέλνη  

 θ' νη κελ, θ' νη δε, εκάρνλην, σζάλ απνξπηζκέλνη. (Κξεη. 3149-50)] 

 Μεξίο εθιεθηψλ ηεξενιιαδηηψλ θνπζηαλειάδσλ, εθ ησλ πξνζθάησο αθηρζέλησλ, 

επξεζείζα εληφο νρπξνχ λατδίνπ θαηά ην θέληξνλ εηο κηθξνηάηελ απφζηαζηλ, δη' νπ έπηπηελ σο 

ξαγδαίαο βξνρήο αη ερζξηθαί βνιαί εθ ηνπ απέλαληη θαη αλσθεξνχο ηεο θάξαγγνο, θαζ' νλ θαηξφλ 

εγέλεην ε ζπκπινθή θαη κε γλνχζα θαζφινπ ηα δηαδξακαηηδφκελα εηο ηα φπηζζελ απηψλ, θαηά ησλ 

ζπλαδέιθσλ ησλ, σο καρφκελνη ιπζζσδψο θαηά ησλ έκπξνζζελ φηε ηδνχζα εαπηή πεξηζηνηρνπκέλε 

παξ' ερζξψλ, έκεηλε εληφο ηνπ λατδίνπ θνλεχνπζα θαη θνλεπνκέλε κέρξηο νπ είρνλ πνιεκνθφδηα θαη 

ηειεησζάλησλ ηνχησλ, νη δψληεο έηη, εμήιζνλ μηθήξεηο δηαζρίδνληεο ηαο νξδάο κέρξηο νπ έπεζε θαη 

ν ηειεπηαίνο.  

[ε θιεζηδάθ’ εθιείζηεθαλ κέξνο ηεξενιιαδίηεο,  

κέρξηο ελόο επέζαζη, ζθάδνπλη’απ’Αξβαλίηεο (Κξεη. 3157-8)] 

 Δ ιππεξά αχηε ππνρψξεζηο ησλ ρξηζηηαλψλ απεζάξξπλε θαη δηαζθφξπηζε ηα ιείςαλα ηεο 

Ώξαδαίλεο σο νπδεκίαλ άιιελ πεξίζηαζηλ. Τπνρσξνχληεο εθ ηνπ θφπνπ θαη δείςεο πνιινί ησλ 

ιεπηψλ θαη αζπλεζίζησλ εηο ηελ ζθιεξαγσγίαλ εθ ησλ εζεινληψλ πξνπάλησλ, έπηπηνλ 

ιηγνζπκνχληεο θαη ηηλέο εηο ηαο ρείξαο θαη ψκνπο ησλ Λαθθησηψλ απέζαλαλ άλεπ πιεγήο ή άιιεο 

ηηλφο αηηίαο. Ώλεςηφο κνπ ηηο, Εσ, Βκκ. Παπαγηαλλαξάθεο δηέζσζε ηηλάο ηπρψλ λα θ'εξε κεζ' 



 

113 

 

εαπηνχ νιίγνλ χδσξ εηο αξαγφλ (δέξκα αηγφο) θαη αγνπξίδαο (αψξνπο ζηξαθπιάο) δη' σλ κέζσλ 

κεηερεηξίζζεζαλ νη Λαθθηψηαη εηο ηνπο πιένλ απειπηζκέλνπο θαη φισο εκηζαλείο εζεινληάο 

έηξηβνλ επί ησλ ζηνκάησλ απηψλ ηαο αγνπξίδαο επηβνεζνχληεο απηνχο απφ απφζηαζηλ εηο 

απφζηαζηλ δηαβαίλνληεο ηα άγξηα φξε, ηνπο ηξαρείο θαη αλχδξνπο βξάρνπο κέρξηο νπ έθεξνλ απηνχο 

εηο Κξνχζζα, έλζα ππήξρε χδσξ θαη ήζαλ ζπλεζξνηζκέλνη νη ινηπνί. // 

[Απόζπαζαλ νη Κξεηηθνί, εζεινληάο κε πόλνπο,  

 πνιινί ειηπνζύκεζαλ, ηνπο ζήθσζαλ ζηνπο λώκνπο 

Από λεξό,’πό θνύξαζε, ’πό πείλα μαληιεκέλνη, 

 ζηα Κξνύζηα απνζύξνληαη θαη πέθηνπλ ιηγσκέλνη. 

 Οη Κξεηηθνί εζεινληάο ζηνπο λώκνπο ησλ βαζηνύλε,  

θαη αγγνπξίδεο γηα λεξό, δνύδνπλ, παξεγνύλε. (Κξεη. 3151-6)] 

 β4, 234 Βλ ηε ζπνπδαία, αιιά θαηαιήμαζα θαηά ησλ εκεηέξσλ νιεζξία κάρε ηεο 

Ώξάδαηλαο έπεζαλ αξθεηνί εθ ησλ εκεηέξσλ, ησλ πιείζησλ ηνχησλ δσληαλψλ 

θαηαθξενπξγεζέλησλ, εηο ππήξμε θαη ν αξρεηαηξηζηήο γελλαίνο νπιαξρεγφο θαη δηάζεκνο δηα ησλ 

αηνκηθψλ θαη παληξηθψλ* ηνπ αλδξαγαζεκάησλ Πξσηκνκηρειήο ή Μπειεγξήο, ηνπ νπνίνπ ηνλ 

ζάλαηνλ θαη πζηέξεζηλ [δελ] έθιαπζαλ φρη κφλνλ νη Λάθθνη, αιι' φινλ ην δπηηθφλ ηκήκα θαη νη 

ηνχηνπ εζεινληαί, γλσξίδνληεο πάληεο ηελ αμίαλ θαη ηελ ζεκαζίαλ ηνπ εηο ηελ επαλάζηαζηλ. // 

[Δπέζαλε θαη Κξεηηθνί, ν Πξώηκνο ησλ Λάθθσλ, 

 ν Σζειεπήο ηζ’ Αλώπνιεο, πνπ κνηάδαλε ησλ δξάθσλ. (Κξεη. 3159-60)] 

 

Σν ραξηζκαηηθό άηνκν θαη ε θνηλόηεηα ησλ Λάθθσλ  

   Δ αθήγεζε ζην 1ν θαη ην 3ν βηβιίν (ζχκθσλα κε ηε δηθή καο ηαμηλφκεζε) ζπγθξνηείηαη 

απφ κηα ζεηξά ζπκβάλησλ, ζηα νπνία θεληξηθφ πξφζσπν είλαη ν αθεγεηήο ηεο ηζηνξίαο. Σν άηνκν 

απνθηά κεγάιε ζπνπδαηφηεηα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή. Ο 

Υαηδεκηράιεο πξνβάιιεηαη ζην 1ν βηβιίν σο επηθφο ήξσαο πνπ άιινηε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

μαδέξθνπ ηνπ Γηαλλαξνκηρειή ηξαπκαηίδεη κε ην ζπαζνξάβδη ηνπ είθνζη δχν αγάδεο, άιινηε ζπάεη 

ηα δεζκά ηεο θπιαθήο κε ζρεδφλ κπζηθφ ηξφπν, άιινηε απειεπζεξψλεηαη απφ ηε θπιαθή κε εληνιή 

ηνπ ηνχξθνπ δηνηθεηή θαη ηνπ Μεηξνπνιίηε, γηα λα εξεκήζεη ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ. Ο ήξσαο - 

αξρεγφο, ν ήξσαο πξφκαρνο ηεο θνηλφηεηαο  πεξηβάιιεηαη κε κπζηθέο ηδηφηεηεο. Βίλαη ην εμαηξεηηθφ 

άηνκν, πνπ πξέπεη κε θάζε ζπζία λα πξνζηαηεπηεί θαη λα επηδήζεη, γηαηί απφ ηελ χπαξμή ηνπ 

εμαξηάηαη θαη ε επηβίσζε ηεο θνηλφηεηαο. Γη' απηφ νη ζχληξνθνί ηνπ θαη ην Βμάξη βνεζνχλ ζηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ θαη θηίδνπλ ην λαφ ηνχ Ώγίνπ Παληειεήκνλα σο έλδεημε επραξηζηίαο πξνο ηνλ 

Άγην γηα ηε ζσηεξία ηνπ αξρεγνχ ηνπο.    

 ην 2ν βηβιίν, ην εθηελέζηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν, ν αθεγεηήο δηεγείηαη θπξίσο ζπιινγηθέο 

πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο κηαο νκάδαο πνιεκηζηψλ, ησλ Λαθθησηψλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. 
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Πξνβάιινληαη ηα επηηεχγκαηα ησλ ζπληξφθσλ ηνπ Υαηδεκηράιε, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ δελ έρεη 

δηαζψζεη θακηά άιιε ηζηνξηθή ζπγγξαθή. Σν ήζνο θαη νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο θνηλφηεηαο 

ησλ Λάθθσλ, νη νπνίνη έδσζαλ ηνλ φξθν γηα έλα κεγάιν ζθνπφ, λα δνπλ ηελ παηξίδα ηνπο 

ειεχζεξε. Τπνθέξνπλ εθνχζηα ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ θαη απνξξίπηνπλ ηηο δειεαζηηθέο πξνηάζεηο 

ησλ ηνχξθσλ δηνηθεηψλ. ιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη πξάμεηο ησλ αθαλψλ ηεο ηζηνξίαο 

ζπγθξνηνχλ ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηνπ ηφπνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επνρή.  Μέζα απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ησλ εξσηθψλ πξάμεσλ κηαο κηθξήο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ ν αθεγεηήο θαηνξζψλεη λα παξνπζηάζεη 

έλα κηθξφ δξάκα θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν λα θηλήζεη ηε ζπκπάζεηα ζηελ ςπρή ηνπ αθξναηή- 

αλαγλψζηε. Ώθεγείηαη ιεπηνκεξψο ηηο πξάμεηο ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ, ηνπ Βμαξηνχ, ησλ ακάρσλ, 

ησλ πνιεκηζηψλ, ππνδεηθλχνληαο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ηε βαξχηεηα ηεο θνηλφηεηαο ζηε δεκηνπξγία 

ηεο ηζηνξηθήο πξάμεο.  

 Πξσηαγσληζηέο ηεο δηήγεζεο ζην 2ν βηβιίν είλαη νη Λαθθηψηεο. Ώπηνί αξηζηεχνπλ, «νη 

ηαρχπνδεο θαη εηδήκνλεο ησλ ζέζεσλ», «νη αγσληζηαί ηεο Κπδσλίαο», «ε ζεκαία ησλ Λάθθσλ» θαη 

ν αλψλπκνο ιαφο, ηνπ νπνίνπ ηα έξγα θαη ηα πάζε έρεη ιεζκνλήζεη ε ηζηνξηνγξαθία ησλ ινγίσλ. Ο 

Υαηδεκηράιεο δελ δηεθδηθεί ηελ πξσηνβνπιία  ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1866. Δ αξρή ηεο βξίζθεηαη 

ζηνλ πφζν ηεο ειεπζεξίαο κηαο νκάδαο παιιεθαξηψλ απ‟ ηνπο Λάθθνπο. Οη αθξηβνί εηαίξνη ηνπ 

Υαηδεκηράιε ηνλ φξηζαλ αξρεγφ, φπσο νη Μπξκηδφλεο ηνλ Ώρηιιέα, θη απηφο απνδέρηεθε ην 

θξφλεκα θαη ηε ζέιεζε ηεο θνηλφηεηαο.  

 Θα έιεγα φηη ν Υαηδεκηράιεο  είλαη ν θαηεμνρήλ επηθφο απνκλεκνλεπκνηνγξάθνο καο. ρη 

κφλν γηαηί ζέκα ηνπ είλαη ν πφιεκνο Κξεηηθψλ θαη Σνχξθσλ, αιιά θπξίσο γηαηί εμπκλεί 

θαηνξζψκαηα πνιιψλ εξψσλ. Χο γλσζηφλ, ν Ώξηζηνηέιεο απέξξηπηε ην βηνγξαθηθφ έπνο θαη ην 

ζεσξνχζε αληηεπηθφ, γηαηί πξνβάιιεη ζπκβάληα απφ ηε δσή ελφο ήξσα
172

. ηελ αθήγεζε ησλ 

καρψλ ν Υαηδεκηράιεο αθνινπζεί ηελ εμήο ηππηθή πνξεία: θαζνξηζκφο ηνπ ηφπνπ ηεο κάρεο - 

πνιεκηθφ ζπκβνχιην - νξηζκφο ησλ ζέζεσλ - επίζεζε - κάρε - αξηζηείεο - απνηειέζκαηα - ηαθή ησλ 

λεθξψλ - πεξίζαιςε ησλ ηξαπκαηηψλ - κεηαθίλεζε ζε αζθαιέο κέξνο. Ώπηή ήηαλ βέβαηα ε πνξεία 

κηαο κάρεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ε επαλάιεςε απηνχ ηνπ ζέκαηνο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

δεπηέξνπ βηβιίνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” καο νδήγεζε ζηελ ζθέςε 

φηη έρνπκε επαλάιεςε ηππηθψλ ζεκάησλ/ζθελψλ, πξνζθηιή ηερληθή ησλ ιατθψλ αθεγεηψλ απφ ηελ 

επνρή ηνπ Οκήξνπ.  

 Πνιιέο κάρεο γίλνληαη εθ ηνπ ζπζηάδελ θαη νη Κξεηηθνί πξνθαινχλ νλνκαζηηθά ηνπο 

ηζαγελείο Σνχξθνπο λα κνλνκαρήζνπλ, φπσο θαη ζηελ Ειηάδα. Οη ηξεηο λπρηεξηλέο επηζέζεηο ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Ρανχι ζπκίδνπλ ηε “Ανιψλεηα” ηεο “Ειηάδαο”, αλ θαη ν ζπγγξαθέαο, φηαλ έγξαθε 

                                                 
172    “[...] δην πάληεο ενίθαζηλ ακαξηάλεηλ φζνη ησλ πνηεηψλ ΔξαθιεΎδα θαη ΘεζεΎδα θαη ηα ηνηαχηα πνηήκαηα 

πεπνηήθαζηλ” Ώξηζηνηέιεο, Πεξί Πνηεηηθήο, κεηθξ. . Μελάλδξνπ-εηζαγσγή, θείκελν, εξκελεία Ε. πθνπηξή, 

Ώθαδεκία Ώζελψλ, ΐηβιηνπσιείν ηεο Βζηίαο, ρ.ρ. VIII1-3, 1451a. ρφιηα ηνπ Ε. πθνπηξή ζηε ζ. 139.  
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απηφ ην επεηζφδην δελ θαίλεηαη λα είρε ππφςε ηνπ ηελ “Ειηάδα”. Δ πνιεκηθή δχλακε ησλ 

αληηπάισλ δελ ππνηηκάηαη. Οκεξηθά παξάιιεια αθεγεκαηηθά θαη  ηδενινγηθά ζρήκαηα 

εληνπίδνληαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) Οη αξηζηείεο ηνπ Πξσηκνκηρειή, ηνπ Γνπξδηνρξηζηνδνχιε, 

ηνπ Μάληαθα θ.α. β) Οη πεξηγξαθέο ησλ ηξαπκάησλ θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηνπο πξαθηηθνχο 

γηαηξνχο. γ) Οη παξνκνηψζεηο ηεο κάρεο. δ) Δ πξνζπάζεηα απνηξνπήο ηεο ζθχιεπζεο. ε) Δ αγάπε 

ησλ Λαθθησηψλ γηα ηα φπια. ζη') Δ παξνπζία ηνπ Θενχ ζε θάζε ζηηγκή ηνπ αγψλα. δ) Δ θξνληίδα 

ηεο ηαθήο ησλ λεθξψλ.  

 Κηλεηήξηνο δχλακε ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ ηεο αθήγεζεο είλαη ην εξσηθφ ηδαληθφ, ε δφμα 

πνπ απνθηηέηαη ζηνλ πφιεκν. Κξήηεο θαη εζεινληέο θηινληθνχλ γηα ηηο αλδξαγαζίεο, νη επαξρίεο 

ακηιιψληαη γηα ηελ πξσηηά, ηα παιηθάξηα ζέινπλ λα γξαθηεί η‟ φλνκά ηνπο ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηηο 

εθζέζεηο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηδαληθά θαη νη αμίεο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο ηνπ Οκήξνπ θαη ησλ 

ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα δελ δηέθεξαλ πνιχ.  

 Οη δχν βαζηθνί ππιψλεο ηεο αθήγεζεο, ε δξάζε ηνπ μερσξηζηνχ ήξσα (1ν θαη 3ν βηβιίν) 

θαη ν έπαηλνο ηεο αλδξείαο ησλ Λαθθησηψλ (2ν βηβιίν) θαζνξίδνπλ εθ πξννηκίνπ ηα φξηα, ην ζρέδην 

θαη ην είδνο ηεο δηήγεζεο. Δ αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε απνδίδεη ηελ έλαξμε ησλ επαλαζηάζεσλ 

ζηνπο Λαθθηψηεο. Δ δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ηεο απνηπρίαο ηνπ '66, ν αληίθηππνο ησλ 

επαλαζηάζεσλ ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν
173

, ε αθήγεζε εξσηθψλ πξάμεσλ ζε άιιεο επαξρίεο ηεο 

Κξήηεο  δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αθήγεζε. Δ πνξεία ηεο δηήγεζεο ζην 2ν βηβιίν είλαη ηππηθή: ε 

ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ε πξνεηνηκαζία ηνπ αγψλα, ν αγψλαο (κηα ζεηξά απφ κάρεο), ην ηέινο ηνπ 

αγψλα. Οη κάρεο ηεο ηξηεηνχο επαλάζηαζεο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε θαη ζπγθξνηνχλ ηνλ θχξην 

θνξκφ ηεο δηήγεζεο, δίλνληαο θαη ζην θείκελν ηε κνξθή ελφο πνιεκηθνχ απνκλεκνλεχκαηνο. Κάζε 

κάρε κπνξεί λα ζηαζεί κφλε ηεο ζηε δηήγεζε, απαξηίδεη δειαδή κηα λνεκαηηθή ελφηεηα, έλα 

αλεμάξηεην αθήγεκα. Λίγεο είλαη νη κάρεο (φπσο ηνπ σκαξίνπ βι. β4, 140-155) ηηο νπνίεο ν 

αθεγεηήο δηεγείηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, εμεγψληαο ηηο θηλήζεηο, ηηο ζέζεηο, ηελ ηαθηηθή ησλ 

εκπνιέκσλ. Οη πεξηζζφηεξεο κάρεο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά. Σν βάξνο ζηε δηήγεζε πέθηεη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ αλδξαγαζεκάησλ ησλ Λαθθησηψλ θαη ζε αλεθδνηνινγηθά πεξηζηαηηθά, πνπ 

θαλεξψλνπλ ηελ πξφζιεςε ηνπ πνιέκνπ απφ ηνλ ιαφ θαη ηνπο αγσληζηέο.  

 εκαληηθή ζέζε ζηε δηήγεζε ησλ καρψλ έρνπλ νη αλδξαγαζίεο. πσο ν κεξνο, ν 

Υαηδεκηράιεο πξνβάιιεη ζηε κάρε ηνλ ήξσα πνπ δηαπξέπεη, πνπ αξηζηεχεη. Ο ΐιάζεο Γαβξηειίδεο 

αλαθέξεη φηη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Υαηδεκηράιε ππήξραλ ηα νκεξηθά έπε. Θα ήηαλ 

                                                 
173  Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 δηαζέηνπκε δχν πνιχ αμηφινγεο 

κειέηεο:    

 α) Γ. Παπαλησλάθε, Δ δηπισκαηηθή ηζηνξία ηεο Κξεηηθήο Βπαλαζηάζεσο ηνπ 1866, Ώζήλα 1926. θαη β) 

Σζηξηληάλεο Νηθφιανο, Ζ πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή ηζηνξία ηεο ελ Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-69, η. Ώ, ΐ', Γ', 

Ώζήλα 1950-1951. εκαληηθέο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Γ. Ώζπξέα γηα ηελ αζπλελλνεζία ησλ πνιηηηθψλ, ηνπ 

αγγιφθηινπ Α. ΐνχιγαξε θαη ηνπ ξσζφθηινπ Ώ. Κνπκνπλδνχξνπ. ΐι. Γ. Ώζπξέαο, Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο 

Διιάδνο, 1821-1921, ΐ', ζ. 11.  
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παξαθηλδπλεπκέλν φκσο λα πνχκε φηη ν Υαηδεκηράιεο έγξαςε γηα ηηο αξηζηείεο ησλ 

ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ έρνληαο σο πξφηππν ηνλ κεξν.  Θα ήηαλ ζσζηφηεξν, αλ εξκελεχακε ηηο 

νκνηφηεηεο ζηηο δχν δηεγήζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ πξνθνξηθψλ ιατθψλ 

αθεγήζεσλ. Ο ιατθφο αθεγεηήο αξέζθεηαη λα δηεγείηαη ηα εμαηξεηηθά έξγα ησλ εξψσλ ζηηο κάρεο. 

Βμάιινπ ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ήηαλ ζρεδφλ φκνηνο απφ ηα ρξφληα ηνπ 

Οκήξνπ ψο ηελ επνρή ηνπ Υαηδεκηράιε.  Θέινπκε λα πνχκε κ' απηφ φηη νη αληίπαινη ζηνλ πφιεκν 

κάρνληαλ ζψκα κε ζψκα, έβιεπε ν έλαο ην πξφζσπν ηνπ άιινπ, δελ είραλ αλαθαιπθζεί ηφηε ηα 

ζχγρξνλα φπια κεγάινπ βειελεθνχο θαη καδηθήο θαηαζηξνθήο. ην πεδίν ηεο κάρεο αλαδεηθλπφηαλ 

ν γελλαίνο άλζξσπνο, φρη ε απξφζσπε κεραλή, πνπ ζθνξπά ην ζάλαην αδηαθξίησο.  Παξαζέηνπκε 

ζηε ζπλέρεηα ηηο εθηελέζηεξεο αξηζηείεο ηνπ Υξηζηνδνχιε (Γνπξίδε) (β4, 147, 148, 151) θαη ηνπ 

Πξσηκνκηρειή ή Μπειεγξή (β4, 235-236). Ώπφ ηα ηειεπηαία ιφγηα ησλ αγσληζηψλ πξνβάιιεη ην 

ήζνο ηνπ ήξσα, ν νπνίνο πεζαίλεη αγσληδφκελνο γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ. Σα άξκαηα, ην 

πνιπηηκφηεξν αληηθείκελν ηνπ Κξεηηθνχ, θιεξνδνηνχληαη ζηα παηδηά ηνπ, γηα λα ζπλερίζνπλ απηά 

ηνλ αγψλα. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ πνιεκηζηή αξρίδεη πάλσ απφ ην πηψκα ηνπ κάρε γηα λα κελ ηνλ 

ζθπιεχζνπλ. ' απηά ηα ζεκεία ε δηήγεζε, κ' φιεο ηηο γισζζηθέο αδπλακίεο ηεο, απνθηά 

ηξαγηθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ: 

 

              <Ώξηζηεία Υξηζηνδνχιε> 

  [...]Ο κεγαιφθαξδνο νχηνο κεηά ηνπ κηθξνχ, αιι' αθφβνπ ζψκαηφο ηνπ, άκα ηδψλ ηνπο 

Ώιβαλνχο πξνζεγγίζαληεο φπηζζελ ησλ ραξαθσκάησλ ηνπ, ζπλεζθχρζε θαη ζπλεθεηξψζε θαηά ηελ 

είζνδνλ ηνπ κνλνπαηίνπ, ελνπζέηεη θαη ππαγφξεπε εηο ηελ απφθξνπζηλ ησλ μηθνιθνχλησλ εθείζελ 

Ώιβαλψλ, έρσλ ζξαπζκέλε ηελ κίαλ θάλλε ηνπ δηθάλνπ ηνπ, θαη νιηγίζηνπο αθφκε ππξνβνιηηάο 

πξνο αληίθξνπζηλ. // 

  Ώπέηξεπε ινηπφλ ν Υξηζηνδνχιεο ηνπο λένπο ηνπ λα κελ εμνδεχσζη ηα θνπζέθηα ησλ, έζησ 

θαη επί ηνπ θξέαηνο ησλ Ώιβαλψλ, νδήγε κφλνλ έηνηκα θαη γεκάηα λα θξαηνχλ απηνί ηα φπια ησλ, 

θαη δηα ησλ ζηνκίσλ ησλ φπισλ λα σζνχλ θαη θξεκλίδνπλ ηνπο Ώιβαλνχο θαη κφλνλ ελ ζπκπινθή 

λα εθθελνχλ απηά. Οχησο εμεθνινχζεζαλ ψξαο ηηλάο θαη νη κελ ερζξνί εππξνβφινπλ θάησζελ 

φξζηα ηα φπια ησλ, ρσξίο λα βιέπνπλ ηνπο αληηπάινπο, νη δε εκέηεξνη έζηξεθνλ θαη' απηψλ ηα 

φπια άλεπ ππξνβνιηζκνχ θαη δηα ησλ ρεηξψλ ζπλειάκβαλνλ ηα φπια νη κελ ησλ δε. 

  [...] Βίθνζη κφιηο βεκάησλ επξνρψξεζε ππέξ ησλ νρπξσκάησλ ν αείκλεζηνο Υξηζηνδνχιεο 

θαη ερζξηθή ζθαίξα δηαπεξά ηα πιεπξά ηνπ κεγαινςχρνπ αγσληζηνχ. Ρηθζείο ρακαί θαη θάλεη ην 

ζεκείνλ ηνπ ζηαπξνχ επί ηνπ κεηψπνπ, έπεηηα αλαθξάμαο κεγαινθψλνο “αδέιθηα, ζπγρσξάηε κνπ 

θαη ν Θεφο ρσξέζαο! Πάξεηε ηα αηκαησκέλα άξκαηά κνπ λα κε ηα κνιχλνπλ νη Σνχξθνη θαη δψζεηέ 

ηα ησλ παηδηψλ κνπ λα ηα θπιάμνπλ, ψζηε λα κεγαιψζνπλ θαη απηά λα ηα κεηαρεηξηζηνχλ θαηά ησλ 

βαξβάξσλ, εάλ ζήκεξνλ ζεηο δελ ειεπζεξψζεηε ηελ παηξίδα καο”. Σελ απηήλ ζηηγκήλ επξεζείο εγψ 
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παξψλ θαη αθνχζαο ηα αλσηέξσλ* εθ ηνπ ζηφκαηφο ηνπ, κεη' άιισλ πνιιψλ, ηνπ ΐνγηαηδφγινπ θαη 

ηνπ Πξσηκνζήθε, νπνίνο πεδήζαο εηο νλ κέξνο εζπάξαηαη έηη ν θνλεπζείο θαη ιαβψλ ηα φπια ηνπ, 

δηφηη απηήλ ηελ ζηηγκήλ, σο είξεηαη αη ερζξηθαί ζθαίξαη δηέβαηλνλ θαη δηεζηαχξσλνλ σο θφθηλνο 

κειίζζηα δξαπεηεχνληα”. (β4, 147, 148, 151) 

 

    <Ώξηζηεία Μπειεγξή> 

 Βλ ηε ζπνπδαία, αιιά θαηαιήμαζα θαηά ησλ εκεηέξσλ νιεζξία κάρε ηεο Ώξάδαηλαο έπεζαλ 

αξθεηνί εθ ησλ εκεηέξσλ, ησλ πιείζησλ ηνχησλ δσληαλψλ θαηαθξενπξγεζέλησλ, εηο ππήξμε θαη ν 

αξρεηαηξηζηήο γελλαίνο νπιαξρεγφο θαη δηάζεκνο δηα ησλ αηνκηθψλ θαη παληξηθψλ* ηνπ 

αλδξαγαζεκάησλ Πξσηκνκηρειήο ή Μπειεγξήο, ηνπ νπνίνπ ηνλ ζάλαηνλ θαη πζηέξεζηλ [δελ] 

έθιαπζαλ φρη κφλνλ νη Λάθθνη, αιι' φινλ ην δπηηθφλ ηκήκα θαη νη ηνχηνπ εζεινληαί, γλσξίδνληεο 

πάληεο ηελ αμίαλ θαη ηελ ζεκαζίαλ ηνπ εηο ηελ επαλάζηαζηλ. // 

  Οχηνο έκελε κε ηνπο εζεινληάο πιεζίνλ ησλ ΝηθνιαΎδνπ θαη κνιέλζθελ πεξηειζψλ 

εθείζελ, ίζσο πξνο θαηαζθφπεπζηλ ησλ ζέζεσλ εθείλσλ, θαζ' ελ ψξαλ έγηλε ε επίζεζηο εθ ησλ 

λφησλ ππφ ησλ ερζξψλ θαη ηδψλ απηφλ εζεινληήο κάο εδηεγήζε ηα εμήο: 

 Ρηθζείο κεηά ησλ εζεινληψλ σο νδεγφο θαηά ησλ εκθαληζζέλησλ εθ ησλ λψησλ, καρφκελνη 

θαη επξνρψζνπλ λα δηαζρίζσζη ηνπο πνιεκίνπο, φηε ηξσζείο εηο ηνλ κεξφλ θαη ζξαπζζέληνο ηνπ 

πνδφο δελ εδχλαλην λα θηλήηαη, φζηηο θαζίζαο επ' αξράδνο* πξνεηνηκάδεην, θαη αληέθξνπζελ ησλ 

θαη' απηνχ ζπεπδφλησλ πνιεκίσλ. Ο εηξεκέλνο εζεινληήο δεηεί απηνχ λα ηνπ δψζε ην φπινλ ηνπ 

θαη αλ ζσζή λα ην κεηαδψζε ησλ Λαθθησηψλ θαη δνζή εηο ηα παηδηά ηνπ, αιιά απαληά ν 

γελλαηφθξσλ Πξψηκνο, “δελ απνρσξίδνκαη απφ ηνλ πηζηφλ ζχληξνθφλ κνπ, έσο νπ αλαπλέσ, αιιά 

ζα κάρνκαη κε απηφλ θαη λα απνζάλσ, σο απφζαλαλ νη πξφγνλνί κνπ δηα ηελ ειεπζεξίαλ”. 

 Αελ απνκαθξχλζε ν εζεινληήο 50 βήκαηα θαη ζηξέςαο ίδε ηνπο ερζξνχο θαη πεξηεθχιθσζαλ 

ηνλ Μπειεγξή, αιι' νχηνο εθιέμαο, σο έιεγε, έλα ηνπ νπνίνπ ππξνβνιεί, έξξηςε ρακαί θαη ελ ησ 

άκα επέπεζελ μηθήξεο θαη θαηέθνςαλ απηφλ. 

 Πνιιάθηο λνπζεηψλ εγψ ηνπ λ' απέρε ησλ κεκνλνκέλσλ απηνχ εθδξνκψλ θαη παξαηφικσλ 

επηζέζεσλ, ίλα κε πζηεξήζε αψξσο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ηελ επαλάζηαζηλ, εγθαηαιείςεηλ δε θαη ηελ 

επηακειή νηθνγέλεηά ηνπ εηο ηνπο δξφκνπο, φζηηο απνθξηλάκελνο, “απηή είλαη ε επνρή απνχ 

θαλεξψλνληαη νη άλδξεο, ζήκεξνλ ήιζε ε ψξα λα μεηειέςσκελ φζα δελ εκπφξεζαλ νη παππνχδεο 

θαη παηέξεο καο. Σαχηελ ηελ επνρήλ δελ ηελ βξίζηνκελ* θαζεκέξαλ, εγψ εδεηνχζα λα εχξσ απηήλ 

ηελ πεξίζηαζηλ λα ηδψ ηη αμίδσ, δελ ζέισ λ' απνζάλσ εηο ηελ παιέηδα κνπ (ζηξψκα) κε γηαηξνχο, 

αιιά εηο ηνλ κπφιεκνλ*, σο απφζαλαλ νη κπαξπάδεο*  θαη παππνχδεο κνπ, αιιά ζα αθήζσ παηδηά 

νξθαλά θαη εκέ νξθαλφλ κε άθεζε ν παηέξαο κνπ, αο ειεπζεξψζσκελ ηελ παηξίδα κφλνλ θαη 

εθείλε ζα θξνληίζε πεξί απηψλ.” // 

  Σνπ εηξεκέλνπ ηα πξνηεξήκαηα θαη αη ράξεηεο, ε γελλαηφηεο, ην ειθπζηηθφλ θαη ε επηξξνή 
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[ήζαλ] εηο φια ηα ζηξαηφπεδα ηνπ ηκήκαηφο καο, ήζαλ γλσζηά. Οη Λάθθνη είραλ άλδξαο 

πνιεκηζηάο αθφβνπο θαη σο ιένληεο επνιεκνχζαλ θαη φινη νχηνη ππεηάζζνλην εηο απηφλ θαη κε έλα 

λφεκά ηνπ, εξξίπηνλην εηο ην ππξ, πιελ πξνπνξεπνκέλνπ πάληνηε θαη εηο φιαο ηαο επηρεηξήζεηο ηνπ 

εζθέπηελην* ην πξηλ, θαιψο θαη άκα έθαλε ηελ απφθαζηλ δελ ήηνλ πιένλ επηζηξνθήλ, νχηε 

αληηινγία. (β4, 134-135). 

   

 Με αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαηνδνηνχληαη ζηελ αθήγεζε νη πξάμεηο φζσλ είραλ ππνηαρζεί 

ζηνπο Σνχξθνπο ηνλ θαηξφ ηεο Βπαλάζηαζεο, φπσο ε επξπκαζήο Βιηζάβεη Κνληαμάθε, ε νπνία 

πξνέηξεπε ζηνπο επαλαζηάηεο λα δειψζνπλ ππνηαγή ζηνπο Σνχξθνπο θαη λα δερηνχλ ηελ αγγιηθή 

πξνζηαζία, ν Σζηξηληάλεο θαη ν Κνπάζεο, πξφθξηηνη ησλ θαθίσλ, νη νπνίνη είραλ ζπλεξγαζηεί κε 

ηνλ ερζξφ, ν Καδάθνο θαη ν Παπαδαλαγλψζηεο νη νπνίνη απηνκφιεζαλ ζηνπο Σνχξθνπο πξνο ην 

ηέινο ηεο επαλάζηαζεο. Παξ' φια απηά ν αθεγεηήο δείρλεη θαηαλφεζε γηα ηνπο  ππνηαγκέλνπο 

ρσξηθνχο θαη ζπγρσξεί, ελ ηέιεη, ηνλ κεηαλννχληα Λαθθηψηε Κνπηξνπινγηάλλε. Ο ιαφο ηελ 

πεξίνδν ηεο επαλάζηαζεο ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηνπο ππνηαγκέλνπο θαη ηνπο 

επαλαζηάηεο. Ώπφ ηνπο ππνηαγκέλνπο θάπνηνη ππνθξίλνληαλ ππνηαγή θαη βνεζνχζαλ ηνπο 

επαλαζηάηεο. θιεξή ήηαλ ε ηηκσξία γηα ηνπο ππνηαγκέλνπο ζπλεξγάηεο ησλ Σνχξθσλ (θάςηκν 

πεξηνπζηψλ, εκπαηγκφο). Ώλαιπηηθφηεξα γηα ηνπο ππνηαγκέλνπο θαη ηνπο επαλαζηάηεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζε άιιε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο. Βδψ παξαζέηνπκε κφλν δχν παξαδείγκαηα απφ 

ηελ παξνπζίαζε δχν ππνηαγκέλσλ, πξψελ επαλαζηαηψλ, ηνπ Παπαδαλαγλψζηε θαη ηνπ Καδάθνπ: 

      <Ο Παπαδαλαγλψζηεο> 

 β4, ζ. 283 παξαζπξφκελνη ππφ ηνπ ηφηε πξντζηακέλνπ ησλ Παπαδαλαγλψζηε, ηνπ αηζρξνχ 

θαη αηίκνπ, ηνπ θαη κέρξη ηνχδε ππεξεηνχληνο, θαηαγσγήο εμ άιιεο λήζνπ. Ο κνλνκαλήο θαη 

θελφδνμνο νχηνο κηζάλζξσπνο επξνζθνιιήζε κεηά ησλ Σνχξθσλ θαη ππνζρέζε ηνπ Ρανχθ ςπρηθψο 

λα ππεξεηήζε θαζψο θαη ππεξέηεζε θαη ππεξεηεί σο άιινο Βθηάιηεο θαη δη' νπ ηαο πξνηξνπάο θαη 

ακέζνπο νδεγίαο πνιιάθηο επεηέζελ θαη' εκψλ επηηπρψο ν ερζξφο εμ απξνφπησλ ζέζεσλ, 

λπθηεξηλάο εθφδνπο, θνλεχζαο νπθ νιίγνπο ησλ αλδξψλ καο [...].  

 β4, 339 Σνλ ελ Οκαιψ ηαθηηθφλ ζηξαηφλ πξνζεθιήζε λα νδεγή θαηά ηαο δπζβάηνπο 

δηαβάζεηο ηεο λπθηφο ν θαθφο δαίκσλ ησλ Μεζθιψλ Παπαδαλαγλψζηεο, φζηηο θαη δερζείο κεηά ησλ 

νπαδψλ ηνπ δηεπέξαζε ηελ λχθηα απαξαηήξεηνο [...] 

 β8, 7 νπαδνί ςεπηνέιιελεο ηνπ Παπαδαλαγλψζηνπ ήζαλ ζπλεξζνηζκέλνη εηο ηελ ραξάλ ηνπ 

αδειθνχ ηνπ θαη ν ηζαγελήο ηνπ Ώιηθηαλνχ νπιαξρεγφο Σνχξθνο Μνπιά Μπαρξήο κεηά ησλ ηδηθψλ 

ηνπ παξεπξέζε εηο ηνπο γάκνπο πξνο ηηκή ηνπ αζπλεηδήηνπ αδειθνχ ηνπ λπκθίνπ, αιιά θαη 

πξσηνθνπκπάξνο έγηλε αιιάμαο ηα ζηέθαλα δη' άιινπ ρξηζηηαλνχ[...] 

 

     <Ο Καδάθνο> 
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 β4, 312 Σνλ θαηξφ ηνχηνλ ζπλειήθζε ππφ ησλ Κηζζακηηψλ ν ΐ. Καδάθνο κε ηνπ 

ππεξεηνχληνο ηελ ηνπξθηθήλ ζεκαία ζψκαηφο ηνπ, ζπγθεηκέλνπ απφ 22 ρξηζ<ηηαλψλ> θαη 7 

νζσκαλψλ, ηεο ππ'   ζεκαίαο θαη ηνπ ηδίνπ απηνχ πιεγσζέληνο θαηά ηνλ κεξφλ*. Ο εηξεκέλνο ΐ. 

Καδάθνο, νπιαξρεγφο ηνπ Ώθξσηεξίνπ νχδαο ηεο Κπδσλίαο, θαηεδηψθεην// 

 β4, 313 πξηλ ηεο επαλαζηάζεσο ππφ ησλ αξρψλ δχν πεξίπνπ έηε δη' αξπαγήλ θνξαζίνπ 

Ώθξσηεξηαλνχ επίζεο ηηλφο Υαηδή ..., ην νπνίνλ δσδεθαεηέο θνξάζηνλ δεηήζαο νχηνο δηα λα 

ζπδεπρζή θαη κε ζπγθαηαλεχζαο ηνπ πελζεξνχ, επξνζθάιεζε ν Καδάθνο νπαδνχο θαη δηα ηεο βίαο 

άπξαμε απηφ. Σν θνξάζηνλ, αθνχ νχηνο έθζεηξε, εγθαηέιεηςε ηνπ παηξφο ηνπ, νχηνο δε θεχγσλ απφ 

επαξρίαλ εηο άιιελ θξππηφκελνο, θαη ειζνχζα ε επαλάζηαζηο ηνπ 66, ελλνείηαη σθειήζε ηεο 

πεξηζηάζεσο, πξνζεθνιιήζε εηο απηήλ. 

 Οη αξρεγέηαη φκσο απηήο ίλα κε πξνζάςσζη κψκνλ εηο ην θίλεκα θαη ελνρνπνηεζή σο κε 

γλεζία επαλάζηαζηο ηνπ θηιεζχρνπ ιανχ θαζψο θαη εθεξχηηεην, απεπνηήζεζαλ λα δερζψζη 

πνιινχο ηνηνχηνπο νπαδνχο ησλ σο θαη ηνλ αλσηέξσλ* Καδάθνλ, έσο νπ ην θίλεκα ππήξρε 

εηξεληθφλ. Πξνβάληνο* δε ηεο επαλαζηάζεσο εηο ην πνιεκηθφλ εδηνξίζζε εηο ηαο αξράο νπιαξρεγφο 

ησλ 13 ρσξηψλ ηνπ Ώθξσηεξίνπ, αιι' κεη' νπ πνιχ ειζψλ εθ Ναππιίνπ άιινο ηηο θνκκαηάξρεο ηεο 

πεξηθεξείαο εθείλεο, ν Σδνχριαξεο, γελλαίνο πνιεκηζηήο θαη επίκσλ παηξηψηεο, έιαβε ηελ 

νπιαξρεγίαλ αληί ηνπ Καδάθνπ, εθιερζείο εηο απηήλ ππφ ησλ νπιηηψλ σο ηθαλνηέξνπ θαη 

εληηκνηέξνπ. Σφηε ν Καδάθνο δπζαξεζηεζείο, απεηάλζε πξνο εκέ δεηψλ λα ηνλ ππνζηεξίμσ 

ελαληίνλ ηεο εθινγήο ησλ νπαδψλ ηνπ, αιι' εγψ απνδείμαο απηνχ ην άδηθνλ θαη άλνκνλ εηπψλ εηο 

απηφλ λα ππνκείλε θαη επηκείλε αθνινπζψλ ηελ επαξρίαλ ηνπ, έσο νπ εχξνκελ επθαηξίαλ λα θαζέμε 

ή ηελ απηήλ ζέζηλ ή άιιελ ηηλά. Οχηνο δελ ήθνπζε ηαο νδεγίαο κνπ, αιιά θαηαθεχγσλ εηο ηνλ 

Γπκβξ<αθάθελ> δεηψλ ππ' απηνχ δηνξηζκφλ θαη ππνζηήξημηλ ηελ απηήλ σο θαη παξ' εκνχ [...]. 

  

 Ο αθαλήο ιαφο ζηε δηήγεζε ηνπ 2νπ βηβιίνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (ηεηξάδηα 4 θαη 8) 

αλεβαίλεη ζην πξνζθήλην. Αηακνξθψλεη ηα γεγνλφηα, γίλεηαη ππνθείκελν ηεο ηζηνξίαο, πάζρεη απφ 

ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ. Με ηδηαίηεξε θξνληίδα ν αθεγεηήο δίλεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

ησλ απιψλ αλζξψπσλ, πνπ βξέζεθαλ ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ, ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ, έπεηηα ηελ 

απφγλσζε, ηνλ θφβν, ηελ νξγή. Σηο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πνιέκνπ, νη νπνίεο ζηελ 

παιαηφηεξε ηζηνξηνγξαθία καο έκελαλ αδηεξεχλεηεο
174

.  Ο πεδφο ιφγνο ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη 

βαζχηαηα ζπλαηζζεκαηηθφο θαη βαζίδεηαη, ζα ιέγακε, ζηα αθεγεκαηηθά πξφηππα ησλ δξακαηηθψλ 

έξγσλ. Παξ' φιε ηε ζηξπθλή θαζαξεχνπζα  ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη ζηηγκέο πνπ ν αθεγεηήο 

θαηνξζψλεη λα κεηαδψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ζπγθίλεζε. Ο Υαηδεκηράιεο είρε ςέμεη ζ‟ έλα ζρφιηφ 

                                                 
174 Ώλάινγεο πεξηγξαθέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ απιψλ αλζξψπσλ ζπλαληάκε θαη ζην πνίεκα ηνπ Υαηδεκηράιε 

“Γάκνο Κξεηηθφο, εηο Λάθθνπο Κπδσλίαο 1864”. ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο,  
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ηνπ ηνλ ηζηνξηθφ ΐαζίιεην Φηιάθε γηα ην μεξφ θαη ςπρξφ χθνο ηνπ
175

. 

 

   <Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ Λαθθησηψλ κεηά ηνλ φξθν> 

 ΐιέπσλ δε νχηνο ηνηο ελ ησ λαψ ηνπο κελ ηεξείο πνιεκηθάο επράο αλαγηγλψζθνληαο, άλδξαο 

δε θαη γπλαίθαο θαη παηδία επί γνλάησλ ηζηακέλνπο ζπλεθηλείην, λνκίδσ, εηο ςπρηθήλ κεγάιελ 

ζπγθίλεζηλ. Σειεπηψλησλ ησλ ηεξέσλ, αλαζηάληνο ηνπ Παξζελίνπ θαη κεηά δαθξχσλ εηο ηνπο 

νθζαικνχο θαηαλπθηηθφλ ινγχδξηνλ εθθσλήζαληνο, πάλησλ νη νθζαικνί δαθξχσλ πιεξσζεηζψλ. 

Ώπνιχζεσο δε γελνκέλεο εμήιζνλ νη άλζξσπνη ελ ηε πιαηαία* θαη έλζα έβιεπε ηηο λεαλίαο // 

πεξηραξείο ηα φπια ιακβάλνληεο κεηά δέζεσο απζφξκεηνη, έλζα δε κεηέξαο αζπαδνκέλαο ηνπο 

νπινθφξνπο πηνχο ησλ επεπρφκελαη θαιήλ έθβαζηλ θαη εθεί ηνπο παηέξαο κεη' αζπαδνκέλνπο ηα 

εαπηψλ ηέθλα πιήξεηο δαθξχσλ, φηη κε δπλακέλσλ παξαθνινπζήζαη σο νδεγνί ησλ απείξσλ έηη 

λεαληψλ. Θέακα ζπαξαμηθάξδηνλ ήηνλ ελ εθείλε ηε ζηηγκή λα βιέπε ηηο εηο πάλησλ ηνπο νθζαικνχο 

δάθξπα εθ ραξάο θαη ζιίςεσο πξνεξρφκελα γεξφλησλ πνιηψλ θφκελ ερφλησλ κεηά ιηγκψλ 

πεξηθεξφκελνη θαη αλεκίκλεζθνλ ηνηο λένηο ηα ζηξαηεγηθά θηλήκαηά ησλ θαη ηαο εθηάθηνπο 

πεξηπινθάο, ηελ επηκνλήλ θαη θαξηεξίαλ επί ηνηο δηαθφξνηο ζπκπηψκαζη, ήγνπλ ηνλ θίλδπλνλ, ηελ 

θαθνπρίαλ, ηελ πείλαλ θαη ηελ δηαθνξάλ ησλ ερζξηθψλ φπισλ κεηά ησλ παιαηψλ θαη ηέινο ηελ 

αληζφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. β4/ 18, 19 

 

   <Σα γπλαηθφπαηδα βηψλνπλ ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ> 

 Βπεηδή ηνπξθηθήλ* θξεγάηα εηο νχγηα είρε πξνζπνηεζή ην επξσπατθφλ θαηά ηα παξάιηα 

εθείλα θαη αλπςψζαζα ηελ επξσπατθήλ ζεκαίαλ, ηα άζιηα γπλαηθφπαηδα έξξεπζαλ απφ ηα πιάγηα 

θαη ζπήιαηα απξνθχιαθηα εηο ηελ πιεζίνλ αθξνζαιαζζίαλ αλαθξάδνληεο* θαη εδήηνπλ ηελ 

πξνζηαζίαλ ηνπ, φηε αλνίγεη ηα πνξηέια ηνπ θαη απζσξεί ήξμαην ππξνβνιψλ θαηά ηνπ 

ζπζζσξεπζέληνο πιήζνπο, φπνπ πνιιά επιήγσζε θαη εθφλεπζε. β4/134 

 Οη δπζηπρείο ππνηεηαγκέλνη εθξχπηνλην εληφο ησλ νηθηψλ ησλ θαη ππφ θάησ ησλ 

δηαζηαπξσκέλσλ ππξψλ εθαξδηνθηππνχζαλ, ζπιινγηδφκελνη πεξί ηνπ κέιινληφο ησλ, εάλ νη ερζξνί 

ππεξηζρχζνπλ, νίηηλεο θαη επηηέινπο πνιινί ειεχζεξνη εδξαπέηεπνλ ελ κέζσ ησλ ππξψλ 

θαηέθεπγνλ πξνο εκάο, δεηψληεο επηκφλσο θαη δεφκελνη εθ κέξνπο ησλ ινηπψλ λα ππνρσξήζσκελ 

εκείο αθ' εαπηψλ. β4/218 

    

   <Δ δπζηπρήο κήηεξ κε ην λεθξφ βξέθνο> 

 Δ δπζηπρήο κήηεξ θξαηνχζα ην βξέθνο ηεο ελ ηαηο αγθάιαηο, θεθιεηζκέλε εληφο νηθίαο 

                                                 
175 Πάλσ ζε επηζηνιή ηνπ ΐ. Φηιάθε κε εκεξνκελία 21-9-1910, ν Γηάλλαξεο ζεκεηψλεη ηα εμήο: «Ήιεγμα 

απζηεξψο ηνλ ΐ. Φηιάθε φηη ην έξγνλ ηνπ θαζφινπ είλαη πεδφλ- επηπιένλ θαη φηη ηελ Σνπξθνθξαηίαλ ηνπ έγξαςε 

άιινο [...]» (Ώξρείν Υ'' Μ. Γηάλλαξε). 
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κεηά ηνπ ζπδχγνπ απηήο, φηε εγίλνλην εηο ηνπο γείηνλαο αη ζθαγαί θαη αξπαγαί θαη επηηέινπο 

ζξαπζζείζα ε ζχξα ηεο νηθίαο ησλ, φξκεζαλ σο ιένληεο ζηξαηηψηαη ηεο γξακκήο θαηά ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο θαη ζπιιαβφληεο απηφλ, ειφγρηδνλ θαη αλεθψλνπλ, “πνχ είλαη ηα ξηάιηα ζνπ θαη ηα ρξνπζάθηα 

ζνπ γθηανχξε;”. Καη επηηέινπο ηνπ ππξνβνινχλ θαηά ηελ θεθαιήλ <θαη> έπεζε λεθξφο, ε δε γπλή 

θξαηνχζα ην εμάκελνλ βξέθνο, αιιά θαη πξνζπαζνχζα λα δηαζψζε ηελ δσήλ ηνπ αλδξφο ηεο, 

ξίπηεηαη ελ ησ κέζσ ησλ Σνχξθσλ θαη ζπιιαβψλ απηήλ αμησκαηηθφο, ζπξψρλεη ελ ηδηαηηέξσ 

δσκαηίσ θαη πξψηνλ θφπηεη εθ ηνπ ηξαρήινπ ηεο ρξπζά, κπνηφληα νλνκαδφκελα. // Ώπνζπάζαο δ' 

επίζεο θαη εθ ησλ ρεηξψλ ρξπζά δαθηπιίδηα, επηηέινπο θαη εδεηνχζε λα κηάλε απηήο ηελ ηηκήλ, 

αιιά αθξίδνπζα θαη πεξηθξνλεί ηνλ Σνχξθνλ αμησκαηηθφλ θαη κεγαινθψλνο θξάδνπζα, “ζθάμε κε 

θαη κε κνπιαδίκε ζαλ θαη ηνλ άλδξα κνπ, γηαηί δελ ζνπ πεξλά λα ζθάμεο ηνπο πνιεκάξρνπο, 

θαιιίηεξα λ' απνζάλσ ηηκεκέλνο παξά λα κε μπβξίζεο δσληαλή”. β4/ 219, 220 

 

Άιιεο ηδηνκνξθίεο ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Χαηδεκηράιε 

 Μηα ζπλερήο ξνή εηθφλσλ ηνπ κλεκνληθνχ, ζπληαγκέλσλ ζε ρξνληθή αιιεινπρία, 

απνηεινχλ ην  θείκελν ηνπ Υαηδεκηράιε. Ίζσο ήηαλ θαιχηεξα πνπ δελ έθηαζαλ ηφηε κέρξη ην 

Σατγάλη ηα δηάθνξα απνινγεηηθά ή εξηζηηθά θπιιάδηα ησλ Μπαξζφιδπ, Φχρα, Γπκβξαθάθε, 

ηαπξνχδε, η. Παπαδάθε, Πεηξνπνπιάθε γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ '66, ηα νπνία 

θπθινθφξεζαλ ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο (βι. ΐηβιηνγξαθία). Ώλ ηα είρε 

κπξνζηά ηνπ ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, ε ξνή ησλ αλακλήζεψλ ηνπ ζα θαηαζηξεθφηαλ. Ο 

αθεγεηήο ζα έγξαθε δηαιεγφκελνο κε ηα πξναλαθεξζέληα θείκελα θαη φρη 

αλακηκλεζθφκελνο. Θα ζπγθξνηνχζε έλα απνινγεηηθφ θείκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα 

γξαθφκελα, γηα παξάδεηγκα, ηνπ ηπιηαλνχ Παπαδάθε, ν νπνίνο αλήθε ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

αλαηνιηθψλ επαξρηψλ θαη έγξαςε κε ηδηαίηεξα ζθιεξή γιψζζα γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο 

πξάμεηο ησλ αγσληζηψλ απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο ηνπ λεζηνχ
176

. Ώλ παξαθηληφηαλ ζην 

γξάςηκν απφ έλα άιιν βηβιίν, δελ ζα γλσξίδακε αηφθηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή κλήκε ηνπ 

αθεγεηή, ηε ιαρηάξα ηνπ λα βγάιεη ζηελ επηθάλεηα απηφ ην απφζεκα ηεο κλήκεο.  , ηη καο 

δηεγείηαη, ινηπφλ, ν Υαηδεκηράιεο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηηγκψλ ζηε κλήκε ηνπ, 

φπσο ν ίδηνο καξηπξεί: “Σαχηα εζεκεηψζεζαλ θαη' αξρήλ απφ κλήκεο θαη δελ θέξνπλ 

εκεξνκελίαο ηαθηηθάο, κε έρσλ ν γξάςαο Υ. Μ. Γηάλλαξεο πιεζίνλ ηνπ ηαο δηαζσζείαζο 

επηζηνιάο θαη άιιαο πεγάο” (β8, ζ. 141). Ώξγφηεξα, ζηε δεχηεξε επεμεξγαζία ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπ ρξεζηκνπνίεζε ην εκεξνιφγην ηνπ αγσληζηή Εσάλλε Σζεπέηε, γηα λα 

                                                 
176  η. Παπαδάθεο, Απνκλεκνλεύκαηα ηεο ελ ηεο ελ Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866 θαη ηα θαη' απηήλ 

δηαδξακαηηζζέληα κπζηήξηα, Ώζήλαη 1870 θαη Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Φαηξηαζηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη 

εκπαζείο θαηεγνξίεο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866”: ε δηακάρε η. ηαπξνχδε θαη η. Παπαδάθε”, Πεπξαγκέλα ηνπ 

πλεδξίνπ γηα ηα 100 ρξόληα από ηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, ΐηθειαία ΐηβιηνζήθε Δξαθιείνπ (ππφ 

δεκνζίεπζε). 
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επηβεβαηψζεη κεξηθέο ρξνλνινγίεο. Δ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλακλήζεσλ έκεηλαλ 

ακεηάβιεηα. Ο Υαηδεκηράιεο παξαδίδεη κηα γλψζε αηζζεηεξηαθή, αθεγείηαη δειαδή κφλν 

φζα είδε θαη άθνπζε. Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα δελ πξνζεγγίδνληαη επηζηεκνληθά θαη ν 

ζπγγξαθέαο δελ έρεη θακηά απηαπάηε γη' απηφ. ζα έγξαςε απνηεινχλ απιψο ηελ πξψηε χιε 

γηα ηνλ ηζηνξηθφ, ν νπνίνο ζα ηα ζπγθξίλεη κε άιιεο πεγέο θαη ζα θξίλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο.   

 Ο Υαηδεκηράιεο είρε ςέμεη ηνλ Γξεγφξην Παπαδνπεξάθε θαη ηνλ Παλαγηψηε Κξηάξε 

γηα ηε κεξνιεςία ηνπο θαη νλφκαζε εηξσληθά, αιιά εχζηνρα, ηα ηζηνξηνγξαθηθά έξγα ηνπο 

“θαθηαληάδα” θαη “Κξηαξηάδα” αληίζηνηρα. ΐέβαηα, θξίλνληαο ακεξφιεπηα, παξαηεξνχκε 

φηη θαη ε νπηηθή γσλία ηνπ Υαηδεκηράιε πεξηνξίδεηαη ή επηθεληξψλεηαη ζηε δξάζε ησλ 

Λαθθησηψλ ηνπ. Με ηε ζπγθξηηηθή κέζνδν ζα αλαιχζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ 

γεγνλφο, ηε κάρε ζην θαξάγγη ηεο Ώξάδαηλαο, γηα λα δνχκε ηελ παξνπζίαζή ηεο απφ 

δηαθνξεηηθνχο αθεγεηέο. Σν παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ, δελ είλαη ζηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο 

εξγαζία ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε φισλ ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. 

Ώπηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζέκα κηαο άιιεο δηαηξηβήο. Πάλησο είλαη ζίγνπξν φηη θαη  

κε κηα εμαληιεηηθή ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζα θαηαιήμνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα, φηη δειαδή 

θαηά ηε κεηαηξνπή ηνπ πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο ζε ηζηνξηθή αθήγεζε, ε αλαζχλζεζε ή ε 

εξκελεία ηνπ γεγνλφηνο επεξεάδεηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία, ην ηδενινγηθφ θνξηίν, ηε 

ξεηνξηθή δεηλφηεηα, ηνπο θξπθνχο ή θαλεξνχο ζηφρνπο ηνπ αθεγεηή. Δ πεξηγξαθή ηνπ  

πξνμέλνπ αθφπνπινπ γηα ην ελ ιφγσ γεγνλφο είλαη δηαηππσκέλε κε άξηζηε γιψζζα, ε νπνία 

φκσο δελ μεπεξλά ην επίπεδν ηεο ελεκεξσηηθήο δεκνζηνυπαιιειηθήο / πξνμεληθήο έθζεζεο. 

Όθνο απζηεξφ, ιηηή αλαθνξά, απνπζία ιεπηνκεξεηψλ. Ο επίζθνπνο Γξεγφξηνο 

Παπαδνπεηξάθεο εμάξεη ηε ζπκβνιή ησλ θαθηαλψλ ζηε κάρε θαη γηα λα κεηψζεη ηηο άιιεο 

επαξρίεο, θαηεγνξεί ηνλ Μηραήι Κφξαθα, αξρεγφ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ θαη ηνλ ειηληψηε 

Κσλζηαληίλν Κξηάξε, επεηδή ηάρα δελ βνήζεζαλ ηνπο θαθηαλνχο. Ο Φηιάθεο, ζχγρξνλνο 

ησλ γεγνλφησλ, αιιά φρη απηφπηεο κάξηπξαο, αθνχ ηελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66 

βξηζθφηαλ ζηε χξν, παξαζέηεη ειάρηζηα γηα ηε κάρε, θαη αλαπαξάγεη εληειψο άθξηηα ηελ 

“Εζηνξία ησλ θαθίσλ” ηνπ Παπαδνπεηξάθε. Ο Κξηάξεο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε κάρε ηεο 

Ώξάδαηλαο, φπσο ν Υαηδεκηράιεο, απνθαζηζηά ηε κλήκε ηνπ παηέξα ηνπ, δηαιέγεηαη κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηζηνξηθνχο θαη  ειέγρεη ηα ηζηνξηθά αηνπήκαηα ηνπ Παπαδνπεηξάθε θαη 

Φηιάθε. Ώλαθέξεη επίζεο φηη ν Υαηδεκηράιεο έιαβε κέξνο ζηε κάρε, ελψ δελ επζηαζεί. Ο 

Υαηδεκηράιεο πεξηγξάθεη κε αξθεηή ελάξγεηα ηε κάρε, ηελ νπνία ηνπ δηεγήζεθαλ νη 

Λαθθηψηεο ηνπ, δίλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζέζεηο πνπ θαηέιαβαλ νη επαξρηαθνί αξρεγνί ζην 

θαξάγγη θαη δελ μερλά λα εμάξεη ηελ αλδξεία ησλ Λαθθησηψλ θαη ηνπ Μπειεγξή.  Δ κάρε ηεο 

Ώξάδαηλαο θαηαγξάθεηαη βέβαηα απφ ηνλ Υαηδεκηράιε φρη επεηδή ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

έθβαζε ηνπ αγψλα, αιιά επεηδή ζ' απηήλ ζπκκεηείραλ νη Λαθθηψηεο. Ώξγφηεξα ν ιατθφο 
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αθεγεηήο ηεο “Παληέξκεο Κξήηεο” ηνπ Πξεβειάθε εμηζηνξεί ζην θξεηηθφ ηδίσκα ηε κάρε 

ηεο Ώξάδαηλαο έρνληαο σο βάζε ηελ θαζαξεπνπζηάληθε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. ην Ώ' 

Παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη αθεγήζεηο γηα ηε κάρε ηεο Ώξάδαηλαο (Ενχιηνο 1867) ψζηε λα 

δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ησλ αθεγεηψλ, ε αθεγεκαηηθή δνκή ηνπο θαη 

ην χθνο ηνπο (ηα θείκελα ηεο κάρεο ηεο Ώξάδαηλαο δεκνζηεχνληαη ζην Παξάξηεκα).  

 Βηπψζεθε ήδε φηη ν Υαηδεκηράιεο αλαθαιεί εηθφλεο κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

κλήκεο, δελ επεμεξγάδεηαη ηηο αλακλήζεηο ηνπ ινγηθά ή θαιχηεξα επηζηεκνληθά. πλεπψο 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αληηξξήζεηο πνπ είραλ δηαηππσζεί γηα έλα ζέκα, δελ 

ελδηαθέξεηαη λα ζπζρεηίζεη ην κέξνο κε ην φινλ, κηα αςηκαρία ζηε δπηηθή Κξήηε κε ην 

γεληθφ πιαίζην ηνπ πνιέκνπ, λα επαιεζεχζεη δηαιεθηηθά φζα γξάθεη, λα θαηαζέζεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Οηηδήπνηε άιιν αμηνζεκείσην ζπλέβε ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ζηηο άιιεο επαξρίεο ηεο Κξήηεο ή ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν  δελ αθνξά ηελ αθήγεζή 

ηνπ. Δ δηαιεθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλζξσπίλσλ πεπξαγκέλσλ είλαη ίδηνλ ηεο επηζηεκνληθήο 

ηζηνξηνγξαθίαο, ε νπνία ζέηεη σο πξσηαξρηθή ζηφρεπζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο ηνπ 

γεγνλφηνο, άζρεηα αλ ηελ θαηνξζψλεη ηειηθά. Πξφζεζε ηνπ επηζηήκνλα ηζηνξηθνχ είλαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ νπνία πξνζπαζεί λα επηηχρεη κε ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπ κέζα απφ ην πεξηερφκελν ησλ πεγψλ θαη ηελ παξάζεζε δηαθνξεηηθψλ εμεγήζεσλ γηα ην 

ίδην γεγνλφο.  Έλα γεγνλφο είλαη ζεκαληηθφ, φηαλ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί ε ζρέζε ηνπ κε ην 

φινλ κηαο ηζηνξηθήο θαηάζηαζεο θαη ε επίδξαζε πνπ είρε ζηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ. Βπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο επηζηεκνληθήο ηζηνξηνγξαθίαο είλαη  ε 

εμήγεζε ησλ αηηίσλ ή ηνπ αηηίνπ ελφο γεγνλφηνο, ε δηεξεχλεζε δειαδή ηνπ ζχλνινπ ησλ 

αλαγθαίσλ θαη επαξθψλ φξσλ, ρσξίο ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηζηνξηθφ γεγνλφο. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπγγξαθή ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη θαλεξφ φηη δελ δηαθξίλεη ην ζεκαληηθφ 

απφ ην απιφ ζπκβάλ, αιιά παξαζέηεη αδηαθξίησο φζα ζπκβάληα ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε 

ηνπ αθεγεηή, φζεο κάρεο έιαβε ν ίδηνο κέξνο ή νη Λαθθηψηεο ηνπ. Σν θνξπθαίν γεγνλφο ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ηνπ Ώξθαδίνπ, είπακε θαη παξαπάλσ, κλεκνλεχεηαη ζηα Ώπνκλεκνλεχκαηα 

κε κία ιέμε
177

, ε ππνηαγή ηνπ νξνπεδίνπ Λαζηζίνπ ζε  δχν γξακκέο (!). Ώπιή αλαθνξά 

γίλεηαη επίζεο ζηε κάρε ησλ ΐξπζψλ Ώπνθνξψλνπ  ζηελ νπνία ζξηάκβεπζαλ ηα ρξηζηηαληθά 

φπια, θαζψο θαη ζηε κάρε ηνπ ΐαθέ, ζηελ νπνία ζπζηάζηεθαλ ηφζνη εζεινληέο. Ώπηέο νη 

παξαιείςεηο ζπκβαίλνπλ γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη δελ ζπκκεηείραλ ζ' απηέο ηηο κάρεο νη 

Λαθθηψηεο. Ώγλνείηαη επίζεο ζηελ αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε ε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε 

                                                 
177 Δ ζπζία ηνπ Ώξθαδίνπ γέλλεζε ηνλ θηινθξεηηζκνχ ησλ ιαψλ ηεο Βπξψπεο θαη ηεο Ώκεξηθήο γηα ηνπο 

ρξηζηηαλνχο ηεο Κξήηεο, ν νπνίνο εθδειψζεθε κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν, κε απνζηνιή επξσπαίσλ εζεινληψλ, κε 

εξάλνπο θαη νκηιίεο ζηα θνηλνβνχιηα ηεο Αχζεο. Βμέρνπζεο κνξθέο ηνπ θηινθξεηηζκνχ, ν φξνο πιάζεηαη εδψ θαη' 

αλαινγία κε ηε ιέμε θηιειιεληζκφο, ήηαλ νη άκνπει Υάνπ,  Γ. Γαξηβάιδεο θαη ΐ. Οπγθψ. Βπηζηνιή ηνπ Οπγθψ 

δεκνζίεπζε ε εθ. Παιηγγελεζία ζηηο 26-11-1868, αξ. θ. 1051, ιίγεο εκέξεο δειαδή κεηά ην νινθαχησκα ηνπ 

Ώξθαδίνπ. 
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ζηάζε ησλ Μ. Απλάκεσλ ηεο επνρήο θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην Κξεηηθφ 

δήηεκα
178

.  

 Οη αλαγθαίνη θαη επαξθείο φξνη, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεκηράιε, πνπ πξνθάιεζαλ ηηο 

επαλαζηάζεηο ηνπ 1858 θαη 1866-69 ήηαλ ε βνχιεζε κεξηθψλ Λαθθησηψλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο, γηα ηε κείσζε ηεο επαρζνχο θνξνινγίαο, γηα ηελ 

απειεπζέξσζε απφ ηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε θαη ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα. Ώλ είρε ζσζεί κφλν 

ε καξηπξία ηνπ Υαηδεκηράιε, ζα κέλακε κε ηελ εληχπσζε φηη ην θίλεκα ηνπ 1858 

πξνθιήζεθε θαη  εθηειέζηεθε απφ ηνπο Λαθθηψηεο. Ώιιά θαη ε ηδέα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1866-69 απνδίδεηαη ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε ζε δχν βνζθνχο, έλαλ Λαθθηψηε θαη έλαλ 

ειηληψηε πνπ ζθέθηεθαλ λα θαηαιεθζεί Γξακβνχζα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ 

επαλάζηαζε.  Ο Υαηδεκηράιεο πξνζδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζην αηνκηθφ θίλεηξν θαη θηάλεη, 

κε θάπνηα αθέιεηα, λα ην ζεσξεί  σο ηζηνξηθφ αίηην.  Δ βνχιεζε θαη πάιη κφλν ησλ 

Λαθθησηψλ δεκηνχξγεζε ζηε ζπλέρεηα ηηο βάζεηο ηεο επαλάζηαζεο (πξφζθιεζε ζηνλ Οκαιφ 

ησλ αληηπξνζψπσλ απφ ηηο άιιεο επαξρίεο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, πξψηε νξθσκνζία ηεο 

επαλάζηαζεο, απφθαζε γηα ζπλάζξνηζε ζην κεηφρη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο  ησλ πιεξεμνπζίσλ). 

Ώλ δελ γλσξίδακε απφ άιιεο ηζηνξηθέο πεγέο φηη ε επαλάζηαζε ηνπ 1866 θπνθνξνχληαλ ζ' 

νιφθιεξε ηελ Κξήηε σο αληίδξαζε γηα ηελ θαθνδηνίθεζε ηνπ Εζκαήι παζά, ζα κέλακε κε 

ηελ εληχπσζε πνπ αθήλεη ε αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. Βίλαη βέβαην φκσο φηη νη 

παξεκβάζεηο ηνπ Εζκαήι είραλ θηλεηνπνηήζεη απφ ην 1865 ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο 

Κξήηεο. πσο πξνθχπηεη απφ ην Ώξρείν Π. Κνξσλαίνπ
179

 ν πξφμελνο ηεο Ρσζίαο Αελδξηλφο 

απφ ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1866 ζπλνκηινχζε ζην Δξάθιεην γηα ην ζρεδηαδφκελν 

θίλεκα κε ηνλ ππνπξφμελν Ε. Μεηζνηάθε. Σελ άπνςε φηη νη Λαθθηψηεο ήηαλ νη πξσηνπξγνί 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 πηνζεηεί θαη ν ιατθφο αθεγεηήο ηεο “Παληέξκεο Κξήηεο”
180

, ν 

νπνίνο αθνινπζεί πηζηά ηελ πεδή θαη έκκεηξε αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. 

 Μηα άιιε ηδηνκνξθία ηεο δηήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη ε επαλάιεςε ζηαζεξψλ 

“αθεγεκαηηθψλ κνηίβσλ”, φπσο ηα νλνκάζακε, ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο αθήγεζεο. Θα 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, βέβαηα, φηη ε πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπληίζεηαη απφ αθεγεκαηηθά 

κνηίβα, φκσο θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε αθήγεζε γίλνληαη επηινγέο θαη  

ηνλίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά. ηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε εληνπίζηεθαλ ηα εμήο 

αθεγεκαηηθά κνηίβα
181

: α) ε άθημε ελφο λένπ Σνχξθνπ δηνηθεηή αγγέιιεηαη ζηελ αξρή ηεο 

                                                 
178 Ώπφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ΥΜΓ έρνπλ δεκνζηεπηεί νη επηζηνιέο ηνπ π. Ώλησληάδνπ ζηνλ Υαηδεκηράιεο 

φπνπ θαίλεηαη φηη ν αγσληζηήο ήηαλ ελήκεξνο γηα ηηο δηαζέζεηο ησλ Μ. Απλάκεσλ θαη ηηο θπβεξλεηηθέο κεηαβνιέο 

ζηελ Βιιάδα. ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Βπηζηνιέο ηνπ ππξίδσλνο Ώλησληάδνπ ζηνλ Υ'' Μηράιε 

Γηάλλαξε”, ελ Υαλίνηο, Βηήζηα Έθδνζε Αήκνπ Υαλίσλ, η. 5, 2011, ζ. 261-282. 

179 Ώξρείν Π. Κνξσλαίνπ, ζπιινγή 17, Γνθίκηνλ Κξεηηθήο Ηζηνξίαο (ΕΏΚ) θεθ. 5 

180 Π. Πξεβειάθε, Παληέξκε Κξήηε, ά έθδνζε 1945, Βζηία, 4ε έθδνζε,ρ.ρ.,  ζ. 9.  

181  Ώλαιπηηθά παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα φπνπ εμεηάδνληαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 
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δηήγεζεο θαη εγθαηληάδεη κηα λέα ελφηεηα ζηε αθήγεζε β) ε δπζπηζηία αθεγεηή γηα ηνπο 

θαθηαλνχο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1858 θαη 1866 επαλαιακβάλεηαη ζε θαίξηα ζεκεία ηεο 

δηήγεζεο γ) ν δφινο ησλ αληηπάισλ γηα λα ππνηάμνπλ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη νη δειεαζηηθέο 

πξνηάζεηο ηνπο δ) ε επίθιεζε ζην Θεφ γηα ηε ιχηξσζε απφ κηα δχζθνιε πεξίζηαζε - ην ηάκα 

- ε ζσηεξία - εθπιήξσζε ηνπ ηάκαηνο, ε) ε εκθάληζε ησλ απεζηαικέλσλ ηνπ παζά γηα 

ζπλνκηιία κε ηνπο Λαθθηψηεο, πξηλ απφ ηελ έθξεμε ησλ επαλαζηάζεσλ ζη) ν θηιέηαηξνο 

Υαηδεκηράιεο λνηάδεηαη θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ δ) ε βνπιή ησλ γεξφλησλ ησλ 

Λάθθσλ δηαιέγεηαη κε ηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο, πξηλ απφ ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ε) ηα φλεηξα, πνπ πξνεηδνπνηνχλ ηνλ ήξσα γηα ηελ έθβαζε ελφο γεγνλφηνο ζ) ε 

κλεία φζσλ αξίζηεπζαλ ζηε κάρε η) ε κάρε θαη απνινγηζκφο ηεο (λεθξνί- ηξαπκαηίεο)
182

 ηα) 

ε ηηκσξία ησλ ππνηαγκέλσλ ηβ) ε ηεηρνζθνπία (ν παζάο ή νη πξφμελνη παξαθνινπζνχλ απφ ηα 

ηείρε ησλ Υαλίσλ κάρεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε γχξσ πεξηνρή). Σα επαλαιακβαλφκελα απηά 

κνηίβα ππνδειψλνπλ ην ιατθφ ππφζηξσκα ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο. Σα αθεγεκαηηθά απηά 

κνηίβα ζεσξνχκε φηη έρνπλ ζρέζε κε ηα “themes” ησλ M. Parry- A. Lord, αλ θαη ε ζχλζεζε 

ηνπ Υαηδεκηράιε δελ είλαη πξνθνξηθή. Δ ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

ζηε ζπλέρεηα θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε αθεγεκαηηθέο ελφηεηεο ζα βνεζήζεη ζην λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ζέζε καο.  

 Δ πξνηξνπή ηεο Βπγελίαο θαξακαγθά ήηαλ πξνθαλψο έλα θίλεηξν γηα λα αξρίζεη ν 

ζπγγξαθέαο ην γξάςηκν.  Πξφζεζε ηνπ Υαηδεκηράιε, φπσο ν ίδηνο νκνινγεί, ήηαλ λα απαζαλαηίζεη 

ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ ζηνλ αγψλα ηνπ '66. Κνληά φκσο ζ' απηά είλαη θαη νη αλνκνιφγεηεο 

πξνζέζεηο θάζε ζπγγξαθέα απνκλεκνλεπκάησλ,ζηα νπνία, αλαπφθεπθηα, ε έθζεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ζπκπιέθεηαη κε ηελ Εζηνξία, ν πξνζσπηθφο ρξφλνο κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. 

Βληνλφηεξα θαίλεηαη ε εζηίαζε πξνο ηελ πξνβνιή ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ζην πξψην θαη ηξίην 

βηβιίν ηεο ζπγγξαθήο. Ο ιφγνο πνπ σζεί ηνλ Υαηδεκηράιε ζην πξψην κέξνο λα πεξηαπηνινγήζεη 

ήηαλ γηα λα θάλεη γλσζηέο ζ' φζνπο δελ γλψξηδαλ ηηο δηψμεηο ηνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο δηνηθεηέο 

κέρξη ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Ώλακθηζβήηεηα ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο δηέζεηε κεγάιν θχξνο 

σο νπιαξρεγφο ηεο επαξρίαο ηνπ, σο ν θαη' επηινγήλ θαη αμία εγέηεο ηεο θνηλφηεηάο ηνπ. Ήζειε 

φκσο λα δηαιχζεη θαη θάζε ζθνηεηλφ ζεκείν απφ ηελ πνιηηεία ηνπ, θάζε ππφλνηα ζρεηηθά κε ηελ  

θνπκπαξηά ηνπ κε ηνλ Εζκαήι παζά, ε νπνία ζα είρε ζρνιηαζηεί αξλεηηθά
183

.  Μέζα απφ ηε δηήγεζή 

ηνπ αθήλεη λα θαλεί φηη ν Εζκαήι απφ απελήο δηψθηεο ηνπ έγηλε θίινο θαη θνπκπάξνο ηνπ απφ 

πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα.  Δ ιπθνθηιία ηνπο θξάηεζε ιίγνπο κήλεο κφλν.  

                                                                                                                                                                  
“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”.   

182  εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεπηέξνπ βηβιίνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (ή ηεηξάδηα 4, 8) θαη 

ε “Κξεηηθνπνχια” ζπληίζεηαη απφ ζχληνκεο ή εθηελέζηεξεο αθεγήζεηο καρψλ.  

183   Πξβι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Α', φ. π., ζ. 2152: “[...]αλήξ πνιιψλ αληάμηνο, ν πεξί νπ πνιιάθηο εκλήζζεκελ 

Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο, απεηάρζε εγθαίξσο εηη ηεο κεηά ησλ πεξί ησλ Εζκαήι ζπγρξσηήζεσο[...]”  
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 Ο Γηάλλαξεο απνθεχγεη ζην θείκελφ ηνπ ηελ αληηπαξάζεζε κε πνιηηηθνχο ή ζηξαηησηηθνχο  

κε ηνπο νπνίνπο δηαθψλεζε ηελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66. Πνιχ δηαθξηηηθά αθήλεη, φπσο ν 

ίδηνο γξάθεη, ζηνπο ηζηνξηθνχο λα ζρνιηάζνπλ ηα ζηξαηεγηθά ζθάικαηα ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ ζε 

δηάθνξεο ζηηγκέο ηνπ αγψλα. Ώλ θαη δελ ζπκθσλνχζε κε ηα ςεθίζκαηα πεξί αγγιηθήο εγεκνλίαο 

ζηελ Κξήηε, αθνχ πξφδηδαλ ην ζηφρν ηνπ αγψλα, ηελ Έλσζε, δελ κλεζηθαθεί κ' φζνπο είραλ 

αληίζεηε άπνςε. Ώπηνπαξνπζηάδεηαη σο δηαιιαθηηθφο θαη λνπλερήο νπιαξρεγφο, ηηκψκελνο απ' 

φινπο. Αελ σζείηαη ζηε ζπγγξαθή απφ πηθξία, νξγή ή αληηδηθία κε άιινπο νπιαξρεγνχο. Αελ 

αλνίγεη δηάινγν κε άιια θείκελα, αιιά  θαηαγξάθεη λεθάιηα ηηο αλακλήζεηο ηνπ. Ο Υαηδεκηράιεο 

απέθπγε, λνκίδσ, εζθεκκέλα ηνλ δηάινγν κε άιια θείκελα, ηελ παξάζεζε ηεθκεξίσλ, δελ εμέθξαζε 

αληηξξήζεηο, επηθεληξψλνληαο ηελ αθεγεκαηηθή πξάμε κφλν ζην πεδίν ηεο αλάκλεζεο. Ο 

Γηάλλαξεο δελ ακχλεηαη, δελ ππεξαζπίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ θαλεξά, ηνλ εαπηφ ηνπ. Αίλεη ηελ 

εληχπσζε φηη είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ επκελή θξίζε ηνπ αλαγλψζηε. Πνπζελά ζην θείκελφ ηνπ δελ 

ζα δνχκε λα ζπλδέεη ην ήζνο ηνπ κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ
184

.  Πνπζελά δελ ζα βξνχκε 

ηηο εθξήμεηο νξγήο ηνπ Μαθξπγηάλλε
185

. Ίζσο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ζηελ Κξήηε, παξά ηηο 

ηνπηθηζηηθέο ζθνδξέο αληηζέζεηο θαη ηηο δηακάρεο πνιηηηθψλ θαη νπιαξρεγψλ δηαθφξσλ επαξρηψλ, 

δελ μέζπαζε εκθχιηνο πφιεκνο. Ώληίζεηα, ν Μαθξπγηάλλεο έιαβε κέξνο ζηνλ εκθχιην πφιεκν 

(1823-1825) θαη δέρηεθε πηζαλά ηηο επηθξίζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπ γηα ηε δξάζε ηνπ θαη ηε γξήγνξε 

αλέιημή ηνπ ζηα αμηψκαηα κεηά ηελ επαλάζηαζε θαη γη' απηφ γξάθεη ελ “βξαζκψ ςπρήο”. Ο 

Μαθξπγηάλλεο σζείηαη ζην γξάςηκν απφ πξφζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηε δηαζηξεβισκέλε, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ, αιήζεηα, λα πξνζηαηεχζεη ηελ πζηεξνθεκία ηνπ. Ρεηνξεχεη σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ 

ηεξψλ θαη νζίσλ ηεο παηξίδαο. Αηαιέγεηαη κε ηα θείκελα ησλ αληηπάισλ ηνπ, νξγίδεηαη, λνπζεηεί, 

ζξελεί γηα ην θαηάληεκα ηεο παηξίδαο ηνπ. Θέιεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα ζ' φ,ηη αθνξά ην 

πξφζσπφ ηνπ, λα δψζεη ην πξαγκαηηθφ  κέγεζνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηνλ Ώγψλα, γη' απηφ θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζην λα γξάςεη ηηο αλακλήζεηο ηνπ, “φζα έπξαμα εηο ηελ κηθξήλ κνπ ειηθία θαη φζα εηο 

ηελ θνηλσλία, φηαλ ήξζα ζε ειηθία, θαη φζα δηα ηελ παηξίδα κνπ ... θαη φζα είδα θαη μέξσ 

απνχγηλαλ ζηνλ Ώγψλα”. Κάθηδε θαη εηξσλεπφηαλ ηνλ Φαλαξηψηε Ώιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην θαη 

άιινπο πνπ ήξζαλ ζε ξήμε κε ηνπο Ρνπκειηψηεο
186

. Βπέθξηλε ηνλ νπξκειή θαη ηνλ Φαξκαθίδε, 

πνπ δεκνζίεπαλ ζηηο εθεκεξίδεο αλαιεζείο πεξηγξαθέο ησλ καρψλ ηνπ θάζηξνπ ησλ Ώζελψλ θαη 

                                                 
184   Πξβι. Μαθξπγηάλλεο:  “'Ώλ είκαη ηίκηνο άλζξσπνο, ζέισ γξάςε ηελ αιήζεηα, θαζψο έγηλαλ ηα γξαθφκελα, 

νπνχ ζαο ζεκεηψλσ, φινη νη αλαγλψζηαη έρεηε ρξένο πξψηα λα 'ξεπλήζεηε δηα ηελ δηαγσγή κνπ, πψο θέξζεθα εηο 

ηελ θνηλσλία θαη Ώγψλα θαη αλ ηηκίσο θέξζεθα, βάιεηε βάζε θαη εηο ηα γξαθφκελά κνπ[...]”. Ώξρείνλ 

Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ ηξαηεγνύ Ησάλλνπ Μαθξπγηάλλε, η. Ώ', Βλ Ώζήλαηο, εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ .Κ. ΐιαζηνχ, 

1907 (εηζαγσγή- έθδνζε Εσάλλνπ ΐιαρνγηάλλε) Ώλαηχπσζε απφ ηηο εθδφζεηο Μπάπξνλ, ρ.ρ. ζ. 89-90 

185   Πξβι. Μαθξπγηάλλεο: “[...] αιιά ν δήινο ηεο παηξίδνο κνπ δίλεη απηήλε ηελ αγαλάθηεζηλ θαη δελ κπφξεζα 

λα γξάςσ γιπθψηεξα”, φ.π., ζ. 85. 

186  “Ο εθιακπξφηαηνο Μαπξνθνξδάηνο ήηνλ ζχλθσλνο θη απηφο, ν Φαλαξηψηεο, εηο ην ζθέδηνλ λα μεθάκνπλ ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο. [...] Δ γπλαίθα κε ηα κνπζηάθηα, ν Κσζηακπφηαξεο, ν ηάηθνο θαη νη άιινη ηνπ φκνηνη, νπνχ ηνλ 

ζπκηαηίδνπλ θαη ηνπο ζπκηαηίδεη, ηνλ ιέλε “Βθιακπξφηαηνλ” θαη ηνπο ιέγεη “Γελλαηφηαηνπο”, πνχ αγσλίζηεθαλ 

απηείλνη, νη θίινη ηνπ νη Γελλαηφηαηνη;” φ.π., ζ. 140-141. 
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ηνπ Φαιήξνπ ην 1827 ζηηο νπνίεο είρε ιάβεη κέξνο
187

 θαη ηνπο ηζηνξηνγξάθνπο / 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπο ηνπ Ώγψλα, επεηδή πίζηεπε φηη δηαζηξέβισλαλ ηελ αιήζεηα: 

 “Έβαιε θη ν Κνινθνηξψλεο ηνλ Πξσηνζχγγειν Ώξθαδηάο θαη ηνλ εγθσκηάδεη πφζνλ 

εξσγηζκφλ έδεημε εηο ηελ επαλάζηαζίλ καο. Μίαλ παξαηήξεζε θάλσ ηνπ Πξσηνζπγγέινπ 

'ζηνξηνγξάθνπ νλνκαδνκέλνπ Φξαληδή. Λέγεη δηα ηνπο Ρνπκειηψηαο πνιιά αλαληίνλ καο ηνπο εηο 

ηνλ αγψλα θαη εηο ηνλ εκθχιηνλ πφιεκνλ. Θα βξεζνχλ άιινη πξνθνκκέλνη 'ζηνξηνγξάθνη λ' 

απνδείμνπλ απηά θαη ην αίηηνλ ηεο θαηξίαο, θαη ηφηε ην θνηλφ πιεξνθνξηέηαη ηελ αιήζεηα. Χο 

παηξηψηεο Ρνπκειηψηεο θαη απηφθηεο μεγήζεθα ηα αίηηα, φηαλ δηαηάρζεθα αλαληίνλ ηνπ εθχιηνπ 

πνιέκνπ, θαη δελ ηαπαλαιακβάλσ.  

 Έθθεηαζε κηα ηζηνξία θη ν Πεξξαηβφο θ' εγθσκηάδεη ηνπο νπιηψηεο, ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη ηε 

ζπληξνθηά ηνπ. Λέγεη δηα κέλα, φηαλ ήξζακελ εηο ηνλ Ώλάιαηνλ ππέξ ησλ πνιηνξθεκέλσλ ησλ 

Ώζελψλ, φηη ηνπο έζθαια εγψ. Έρεη δίθηνλ ν Πεξξαηβφο. Μ' ελληά ρηιηάδεο αζθέξη απηείλνη εηο ηνλ 

Φαιεξέα, πεδνχξα θαη θαβαιιαξία, θη άθεζαλ φιεο ηνπο ηηο ζέζεο θαη θαλφληα θαη λεξφ θαη ηα 

πήξαλ νη Σνχξθνη. Σψξα εγθσκηάδεηαη απηφο ν ίδηνο¨”
188

.   

 

Απηνβηνγξαθία, απνκλεκόλεπκα, ηνπηθή ηζηνξία 

  πσο ζα δηαπηζηψζνπκε απφ ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο αθήγεζεο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ζην πξψην βηβιίν (ηεηξάδην 9) ην απηνβηνγξαθηθφ 

ζηνηρείν ππεξηζρχεη
189

. Ο αθεγεηήο δειαδή ζην πξψην ηκήκα ηεο αθήγεζήο ηνπ εθζέηεη ηα 

θαηνξζψκαηά ηνπ, πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ εξσηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία ηνλ επέβαιε σο αξρεγφ 

ηεο επαξρίαο. Οη πξψηεο κεηεθεβηθέο εθδειψζεηο ηνπ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ καδί κε ηνλ 

μάδειθφ ηνπ ηνλ Γηαλλαξνκηρειή εηζάγνπλ ηνλ ήξσα ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Ο εξσηθφο 

ραξαθηήξαο δηαπιάζεηαη κέζα απφ ηελ αληηπαξάζεζε κε ηνλ Σνχξθν, ζε έλαλ αγψλα 

πξνζσπηθφ, πνπ δελ είλαη νξγαλσκέλνο απφ ηελ θνηλφηεηα. Απν αςίζπκνη λένη (ν 

Υαηδεκηράιεο θαη ν Γηαλλαξνκηρειήο) παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα εθδηθεζνχλ ηελ χβξε 

ησλ αγάδσλ, θπιαθίδνληαη, θηλδπλεχνπλ ηνλ έζραην θίλδπλν θαη ηειηθά απειεπζεξψλνληαη.  

ηηο πξψηεο ελφηεηεο ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ζα ιέγακε φηη έρνπκε έλα αθήγεκα δηακφξθσζεο, 

πνπ ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ην “κπζηζηφξεκα ηεο δηακφξθσζεο” 

                                                 
187   «Φθεηάλεη ην ξεπφξην ν αξρεγφο, ην ζηέιλεη λα ην βάιε εηο ηνλ ηχπνλ· θη έιεγε φηη ε ζεκεξηλή κπαηάγηα είλαη 

ηνπ Μαθξπγηάλλε, φηη απηφο δηνίθεζε. [...] Γξάθσ ηνπ ηππνγξάθνπ, νπνχ εηαλ ν Φαξκαθίδεο, κνπ γξάθεη ηα αίηηα. 

Ώθνχ εηδε απηφ ν Γθφξδνλ, σο θηιαιήζεο πείζκσζε· πηάζηε κε ηνλ Ννηαξά», φ.π., ζ. 280. 

188  ΐι. φ.π., ζ. 383-384.  

189  Ο Γξεγφξεο Παζραιίδεο ζηε δηαηξηβή ηνπ ζεκεηψλεη φηη ε απηνβηνγξαθία θαηαηάζζεηαη καδί κε ηα 

ζπγγεληθά ηεο είδε ζε κηα εληαία ινγνηερληθή θαηεγνξία πνπ νλνκαδφηαλ παιαηφηεξα “πξνζσπηθή ινγνηερλία” 

(litterature persomelle ή intime). Ώπηφο ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ 19ν αηψλα γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ νινέλα απμαλφκελε παξαγσγή θεηκέλσλ κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ πηνζέηεζε ελφο εμνκνινγεηηθνχ θαη 

πξνζσπηθνχ ηφλνπ. ΐι. Γξεγφξεο Παζραιίδεο,φ.π.,, ζ.39.  
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(γλσζηφ θαη σο “Bildungsroman”)
190

. Γηα ην πξψην θαη ηξίην βηβιίν ζα ηαίξηαδε ην αθφινπζν 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα (πξννίκην): “Ώπφ δσ άξρεηαη ε βηνγξαθία Υ.Μ.Γ. Βλαληίνλ ηνπ 

ραξαθηήξνο, ησλ αξρψλ κνπ απεθάζηζα λ' απηνινγήζσ, θηλνχκελνο απφ ηελ ηδέαλ, φηη νη κελ 

κεηαγελέζηεξνη, φπνηνη έρνπλ ηελ πεξηέξγεηαλ λαλ εξεπλνχλ θαη λ' αλαμέλνπλ* ηα γεγνλφηα 

ησλ πξνγελεζηέξσλ, ζα δηεπθνιχλνληαη, φηαλ εχξσζη εθηεζεηκέλα, έζησ θαη αηειή θαζφια. 

[...] Βγελλήζελ εηο ηελ νξεηλήλ θσκφπνιηλ ησλ Λάθθσλ Κπδσλίαο θαηά ηελ καξηπξίαλ ησλ 

γνλέσλ θαη άιισλ γεξφλησλ ην 1832, κία εκέξα κεηά ηνπ Νηθφια Εσ. Μάλδαθα,  ζπγρσξίνπ 

κνπ, θαη ζπλαγσληζηνχ κνπ. Οη γνλείο κνπ ήζαλ Εσ. Βκκ. Γηάλλαξε ή Γηαλλαξνδαζθάινπ θαη 

ε κήηεξ κνπ Μαξία Ώλησ. Φηγνπδάθε ή Μαλσηιηθνχ. Παηδηφζελ θαίλεηαη θαη θαζψο 

νκνινγνχλ νη γλσξίζαληέο κε νκνίαδα ιέγνπλ ηνλ πάππνπ κνπ θαη έθιηλα, έηεηλα πξνο ηαο 

ηάζεηο ηεο κεγάιεο νηθνγελείαο κνπ, Γηαλλάξεδσλ[...]”(β5/74r). 

 Κέληξν ηεο δηήγεζεο ζην πξψην βηβιίν είλαη ν Υαηδεκηράιεο.  Πξσηαγσληζηήο είλαη 

ην άηνκν, ην πξνηθηζκέλν κε ηδηαίηεξα ραξίζκαηα, πνπ ελεξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο 

θνηλφηεηαο. Δ δηήγεζε ηεο ζχιιεςεο θαη θπιάθηζεο ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηνπο παζάδεο 

ΐειή θαη Εζκαήι, αιιά θαη ν αγψλαο ηεο θνηλφηεηαο γηα ηε ζσηεξία ηνπ ήξσα, επηβεβαηψλεη 

ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ επηθπιάζζεη ε δηήγεζε αιιά θαη ε θνηλφηεηα ζην ραξηζκαηηθφ 

άηνκν. Σν πξψην βηβιίν θιείλεη κε ην γάκν ηνπ Υαηδεκηράιε ζηα 1864
191

, ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηε λεφηεηα ζηελ σξηκφηεηα ηνπ ήξσα. Ο 

απηνβηνγξαθηθφο ιφγνο ηνπ Υαηδεκηράιε αλήθεη, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Γξ. 

Παζραιίδε ζε κηα “ζπκβαηηθνχ ηχπνπ” απηνβηνγξαθία, κε δεδνκέλν φηη ν ζπγγξαθέαο 

εζηηάδεη ηε δηήγεζή ηνπ ζε γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα εηθφλα θαη δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

θαη απνθεχγεη ηνλ εμνκνινγεηηθφ ηφλν θαη ηελ έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο
192

.  

 ην δεχηεξν βηβιίν (ηεηξάδηα 4 θαη 8) ν Υαηδεκηράιεο, ψξηκνο άληξαο πηα, εγείηαη  

ηεο νξγαλσκέλεο θνηλφηεηαο γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Σν απηνβηνγξαθηθφ ζηνηρείν ζ' απηφ ην 

κέξνο ηεο αθήγεζεο ππνρσξεί βαζκηαία, ε πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ηνπ εμαζζελεί, ψζπνπ 

εμαθαλίδεηαη εληειψο, θαη ζην πξνζθήλην ηεο δηήγεζεο έξρεηαη ε νκάδα ησλ ζπλαγσληζηψλ 

ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ε θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ. Μηα ζεηξά απφ κάρεο, πνξείεο πάλσ ζηα 

βνπλά θαη εμαηξεηηθέο πξάμεηο ησλ Λαθθησηψλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 ζπλζέηνπλ ην 

                                                 
190  Γηα έλα επξχηεξν ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πάλσ κπζηζηφξεκα ηεο δηακφξθσζεο ΐι. αρίλεο Ώπφζηνινο, Ζ 

ζύγρξνλε πεδνγξαθία καο: ην κπζηζηόξεκα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, νη ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο, ην πνιεκηθό 

κπζηζηόξεκα, Βζηία, 41983, θαη Φξαγθίζθε Ώκπαηδνπνχινπ, “Ώπηνβηνγξαθηθφο ιφγνο: Εζηνξηθνί θαη 

κπζηζηνξεκαηηθνί βίνη ζην κπζηζηφξεκα ηεο εθεβείαο, Δληεπθηήξην,7, ηεπρ. 27-28, 1994. Γηα ην φηη ην κπζηζηφξεκα 

ηεο δηακφξθσζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ρξφληα ηεο εθεβείαο βι. Κίξθε Κεθαιέα, “Ώπνθάιπςε ζηε λήζν Φξάμν 

(John Fowles, O Μάγνο)”, εθ. “ΐήκα” 1-6-1997, ζ. 8-9. 

191  Οη ζειίδεο πνπ αθνξνχλ ζην γάκν ηνπ Υαηδεκηράιε έρνπλ δηαγξαθεί ζην ρεηξφγξαθν απφ ηνλ ίδην, γεγνλφο 

πνπ θαλεξψλεη φηη ν ζπγγξαθέαο δελ ήζειε λα επεθηείλεη ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ πέξα απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα.   

192   Ο Γξεγφξεο Παζραιίδεο ηαμηλνκψληαο ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θξηηηθψλ ηεο Αχζεο αλαθέξεη ηξεηο 

ηχπνπο απηνβηνγξαθίαο: ηνλ ζπκβαηηθφ, ηνλ ινγνηερληθφ θαη ηνλ λεσηεξηθφ. ΐι. Γξ. Παζραιίδεο, φ.π., ζ. 51- 73. 

Γηα ηνλ ζπκβαηηθφ ηχπν απηνβηνγξαθίαο βι. φ.π., ζ. 60-63.  
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αθήγεκα ηνπ δεπηέξνπ βηβιίνπ, δίλνληαο ζηελ αθεγεκαηηθή πξάμε ραξαθηήξα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηνο”
193

. ην δεχηεξν βηβιίν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ ππάξρεη ζηελ 

αξρή ε εχγισηηε ζεκείσζε: “Χο βιέπεη ν αλαγλψζηεο η' απέλαληη ζεκεησκέλα ε θαζαπηφ 

αξρή ηνπ κεγάινπ ηξηεηνχο αγψλνο ηεο Κξήηεο ηνπ 1866-9, άξρεηαη νχηνο απφ ηελ 

Γξακπνχζα, νη δχν πνηκελνθηεκαηίαη, ν εμ Ώγίαο Βηξήλεο ειίλνπ Εσ. Φηψηεο θαη ν εθ 

Λάθθσλ Βκκ. Εσ. Γνπξίδεο έζεζαλ ηα πξψηα ζεκέιηα. Βηο απηνχο νθείιεηαη ε γεληθήλ* αχηε 

ηεο λήζνπ ηαξαρή, ήην φκσο πξν πνιινχ πξνεηνηκαζκέλε θαη εγθπκνλνχζα θαη επεξίκελε 

επθαηξίαλ λα εθξαγή”. Αελ είλαη ρσξίο ζεκαζία φηη ν πνηεηήο Ώληψληνο Ε. Ώλησληάδεο έγξαςε 

ην 1867 ην έπνο  “Κξεηείο” ζε λενειιεληθφ δαθηπιηθφ εμάκεηξν γηα λα εμπκλήζεη ηνλ 

Λαθθηψηε Αξάθν θαη ηνπο Λαθθηψηεο. χκθσλα κε ηε κπζηθή ζπζηνηρία ν Αξάθνο κπνξεί λα 

παξαβιεζεί κε ηνλ Υαηδεκηράιε. Οη πξψηνη ζηίρνη ηνπ έπνπο, πνπ δηαδξακαηίδεηαη βέβαηα, 

ηνλ θαηξφ ηεο Βλεηνθξαηίαο, έρνπλ σο εμήο: 

   Φάιισ εξψσλ αλδξψλ ηα παζήκαηα, νίηηλεο φξε  

   πχξγνλ θξαηνχλ δπλαηφλ θαηά πάζεο εθφδνπ ηπξάλλσλ. 

   Έρνπζη δ' φπια αξγπξά αλη' επίπισλ ησλ ραχλσλ αλζξψπσλ, 

   έρνπζη δε κνπζηθήλ ηελ ερψ ησλ καθξψλ ηνπθεθίσλ [...] 

   Ήζαλ δε ηφη' εηο Λάθθνπο πνιινί θαη πεξίθεκνη άλδξεο, 

   άξρνληεο φπισλ, ιεφλησλ ηζρχλ θεθηεκέλνη θαη ζάξξνο. 

   Πιελ ππέξ πάληαο απηνχο άζηξνλ έιακπε θέγγνλ ην ζέξνο 

   λένο Λαθθηψηεο, ηνπο πφδαο ηαρχο θαη σξαίνο ην ζψκα. 

   Ήην ιηγλφο θ' πςειφο σο θππάξξηζνο, ήηηο επ' φρζεο 

   θείηαη ρεηκάξξνπ θαη παίδεη πξνο ήξεκνλ αχξαλ πειάγνπο. 

 ην ζπληνκφηαην ηξίην βηβιίν  ν αθεγεηήο επαλαθέξεη ηε δηήγεζε γχξσ απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ, αθεγνχκελνο ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ απφ ην 1869, φηαλ κεηαθέξζεθε ζηελ Πφιε σο 

πνιηηηθφο θξαηνχκελνο, ηε κεηάβαζή ηνπ ζηε Ρσζία, ηηο γλσξηκίεο ηνπ κε πάκπινπηνπο  

νκνγελείο θαη ηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ Κξήηε γηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878. 

Με άιια ιφγηα δειαδή παξαηεξείηαη κηα ηαπηφηεηα αθεγεηή, ήξσα ηεο αθήγεζεο θαη 

ζπγγξαθέα. Άξα ζην ηξίην βηβιίν εηζβάιιεη μαλά ε απηνβηνγξαθηθή πξφζεζε
194

. Ο ίδηνο ν 

ζπγγξαθέαο γξάθεη ζηελ αξρή ηνπ 2νπ ηεηξάδηνπ (φρη βηβιίνπ): “ΐηνγξαθία (πξφρεηξνο)”(β2, 

ζ.1). Πξφρεηξνο ζεκαίλεη φηη ε αθήγεζε δελ έρεη αλαπηπρζεί κε ιεπηνκέξεηεο, είλαη 

                                                 
193    πσο ζα δνχκε παξαθάησ θαηά ηνλ πνηεηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γεγνλφησλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, 

ζην έπνο “Δ Κξεηηθνπνχια” ην αηνκηθφ ζηνηρείν εμαθαλίδεηαη.   

194   Σν ινγνηερληθφ είδνο ηεο απηνβηνγξαθίαο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαηά ηνλ 19ν αηψλα. Πξφγνλνο  ηνπ 

είδνπο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ην βηβιίν “Βμνκνινγήζεηο” ηνπ Ώγίνπ Ώπγνπζηίλνπ, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο 

θαηαγξάθνληαο ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πεξηπέηεηα καο δίλεη έκκεζα θαη κηα κνξθή απηνβηνγξαθίαο. ΐι. θαη  Ώγίνπ 

Ώπγνπζηίλνπ, Δμνκνινγήζεηο η. Ώ+ΐ, εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα Φξαγθίζθε Ώκπαηδνπνχινπ, 1999, Ώ', ζ. 79-

80. 
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ζεκεηψζεηο, πνπ ρξήδνπλ επεμεξγαζίαο. ην ηξίην βηβιίν  βξίζθνπκε ην ζρέδην ηεο δηήγεζεο, 

κηα πεξηιεπηηθή εμηζηφξεζε ηεο δσήο ηνπ αθεγεηή, ζε πελήληα πεξίπνπ ζειίδεο, ηηο νπνίεο 

κάιινλ ζθεπηφηαλ λα γξάςεη μαλά. Μφλν έλα επεηζφδην ζηνλ δεθαεηή ρξφλν ηεο αθήγεζεο 

παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλα: ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηελ Κξήηε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 

1877.   

 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί επίζεο φηη ν Υαηδεκηράιεο αξρηθά ζρεδίαδε λα γξάςεη ηελ 

ηζηνξία ησλ Λάθθσλ θαη γη' απηφ ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ βξίζθνπκε έλα θεθάιαην πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο παξαδφζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ Λάθθσλ, ζηε γελεαινγία ησλ Λαθθησηψλ 

θαη ζηνπο επηθαλείο Λαθθηψηεο πξνγφλνπο
195

. ' απηέο ηηο ζειίδεο ν αθεγεηήο αλαιακβάλεη 

λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ ησλ Λάθθσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία (βι. ηεηξάδηα 5 θαη 

6). Έρνπκε ην αλάινγν παξάδεηγκα απφ ηελ “Εζηνξία ησλ Ώζελψλ” πνπ εμέδσζε ν Α. 

νπξκειήο ην 1834
196

, ην νπνίν κπνξεί λα θσηίζεη θαιχηεξα ηελ πξφζεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. 

Κέληξν ηεο αθήγεζεο, αλ ν ζπγγξαθέαο είρε ην ρξφλν λα επεμεξγαζηεί φιεο ηηο ζειίδεο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ, ζα γηλφηαλ νη Λάθθνη, ην ρσξηφ ηνπ, πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ 

αγψλα ηνπο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Παξαζέηνπκε ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα: α) “Βλ ηε 

κεγαινλήζσ ηνπ Ώηγαίνπ ε Κξήηε, ηξεηο ψξαο πξνο λφηνλ ηεο αξραίαο Κπδσλίαο, λπλ Υαλία, 

εηο ηνπο πξφπνδαο ηνπ νξνπεδίνπ ν Οκαιφο θείηαη ε θσκφπνιηο ησλ Λάθθσλ. Σξεηο άλδξεο 

πξφζθπγεο εθ ησλ πιεζηνρψξσλ θαηά ηαο παξαδφζεηο ησλ παηέξσλ εκψλ πξνζέθπγνλ θαη 

νίθεζαλ εληαχζα θαηά ηελ παξαθκήλ ηεο Βλεηνθξαηίαο, νλνκαδφκελνη, ν κελ εηο Θεφδσξνο, 

ν δε δεχηεξνο Μπίκπνο θαη ν ηξίηνο Κφθθνο. Βπί ησλ νλνκάησλ απηψλ επσλνκάζζεζαλ αη 

ζέζεηο εηο αο εθαηνίθεζαλ θαη κέρξη ηελ ζήκεξνλ αη ζπλνηθίαη, νχησο νλνκάδνληαη 

Θενδσξηαλά, Μπηκπηαλά θαη Κνθθηαλά[...] (β5, 71r). β) “Βλ ησ δπηηθψ ηκήκαηη ηεο Κξήηεο, 

ηξεηο ψξαο πεξίπνπ λνηηνδπηηθψο εθ ηεο αξραίαο Κπδσλίαο (ηα λπλ Υαλία) πξνο ηνπο 

πξφπνδαο ηνπ Οκαινχ θείηαη ε θσκφπνιεο ησλ Λάθθσλ, νξηδνκέλε αλαηνιηνβνξεηλά, 

ηέηαξηνλ ηεο ψξαο θαησθεξψο επί βαζέσο ξχαθνο ή πνηακνχ αεί ξεπζηνχ ππφ ησλ Μεζθιψλ 

(αξραίαο πφιεσο Ρηδηλίαο). Σέηαξηνλ ή εκίζεηαλ ψξαλ επίζεο αλαηνιηθψο επί ηεο θνξπθήο 

θείηαη ην νξεηλφλ πνιεκηθφλ ρσξίνλ ηνπ Θεξίζνπ, γελήηεηξα* ησλ νπιαξρεγψλ Υάιεδσλ 

[...]”. (β6, 1v).  

 Μεηά ην 1904, φηαλ ε Κξήηε ήηαλ ειεχζεξε θαη ν Υαηδεκηράιεο γέξνληαο πηα μαλαθνίηαμε 

ηηο ηζηνξηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ, ζέιεζε λα ηηο δεκνζηεχζεη, αιιά δίλνληάο ηνπο άιιε κνξθή. 

Ώπνθάζηζε ηφηε, φπσο δείρλνπλ νη πξνζζήθεο ζην 5ν ηεηξάδην (β5), λα πξνζδψζεη ζηε ζπγγξαθή 

                                                 
195  Φαίλεηαη φηη ην αξρηθφ ζρεδίαζκα ησλ ζεκεηψζεσλ γηα ηελ ηζηνξία ησλ Λάθθσλ γξάθηεθε ζην Σατγάλη θαη 

αληηγξάθηεθε ζην 5ν ηεηξάδην κεηά ην 1904. Σηο ζεκεηψζεηο απηέο επεμεξγάζηεθε θαη ζπκπιήξσζε ην 1877.  

196  ΐι. Αηνλχζηνο νπξκειήο, Ηζηνξία ησλ Αζελώλ θαηά ησλ ππέξ ειεπζεξίαο αγώλα: αξρνκέλε από ηεο 

επαλαζηάζεσο κέρξη ηεο απνθαηαζηάζεσο ησλ πξαγκάησλ, δηεξεκέλε ζε ηξία βηβιία, Βλ Ώηγίλε, ηππ. Ώ. Κνξνκειά, 

1834. φπσο ζεκεηψλεη ν ζπγγξαθέαο ζηνλ πξφινγν- αθηέξσζε πξνο ηνλ ζσλα: “Σαχηεο ηεο Πφιεσο ηαο 

πξνζπαζείαο θαηά ηνλ ππέξ ηεο ειεπζεξίαο αγψλα ζέιεηο ηδή ΐαζηιεπ! εηο ηελ παξνχζαλ βίβινλ [...].  
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ηνπ ην ραξαθηήξα ζεκεηψζεσλ γηα κηα ηζηνξία ηεο επαξρίαο ηνπ
197

. Δ επαξρία Κπδσλίαο ή 

θαιχηεξα ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο ην 1866, γίλεηαη κε απηέο ηηο ζχληνκεο πξνζζήθεο ην θέληξν 

ηεο δηήγεζεο. Γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο φξνπο ηεο αθεγεκαηνινγίαο ηνπ G.Gennete ν 

Υαηδεκηράιεο κεηαβαίλεη απφ ηελ απηνδηεγεηηθή ή νκνδηεγεηηθή (φπνπ ν αθεγεηήο είλαη 

πξσηαγσληζηήο ή κέηνρνο ζηε δξάζε) ζηελ εηεξνδηεγεηηθή αθήγεζε (φπνπ δελ κεηέρεη ζηελ 

ηζηνξία), αλαιακβάλεη λα αθεγεζεί φρη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, αιιά ηελ Εζηνξία, ηελ ηζηνξία 

ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο
198

. Καηαγξάθεη ηα ρσξηά ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο θαη ηνπο αγσληζηέο ηνπο 

αξρίδνληαο σο εμήο: “Σελ επαξρία Κπδσλίαο αξθεηά εθηεηακέλε, αξηζκνχζα 95-100 ρσξία θαη 

πιεζπζκφλ 18 - 20 ρηιηάδαο θαηνίθσλ, ηελ είρα δηεξεκέλε εηο ηέζζεξα ηκήκαηα, δχν ηελ νξεηλήλ 

θαη δχν ηελ πεδηλήλ [...]” (β5, 8r). Δ πξφζεζε απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά. 

 Δ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα γηα κεηαθίλεζε απφ ην αηνκηθφ ζην ζπιινγηθφ επίπεδν, απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή, ζηελ “αληηθεηκεληθφηεξε” ηζηνξηθή ζπγγξαθή κπνξεί λα εμεγεζεί κέζα απφ ηελ 

πεξηξξένπζα πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή αηκφζθαηξα ηεο επνρήο. Πξέπεη λα ιάβνπκε ππ' φςεη καο φηη 

είρε πξνεγεζεί ε δεκνζίεπζε ηεο “Εζηνξίαο ησλ θαθίσλ” ηνπ Γξεγνξίνπ Παπαδνπεηξάθε ην 1884 

θαη ε “Εζηνξία ηεο Κξήηεο” ηνπ Παλαγηψηε Κξηάξε ην 1901 (ε πξψηε έθδνζε), ηζηνξίεο πνπ 

πξνέβαιαλ απξνθάιππηα ε πξψηε ηελ επαξρία ησλ θαθίσλ θαη ζπγθεθαιπκκέλα ε δεχηεξε ηα 

θαηνξζψκαηα ηεο επαξρίαο ειίλνπ. πλεπψο ν Γηάλλαξεο ζεψξεζε επηβεβιεκέλν λα απαληήζεη 

ζην ηνπηθηζηηθφ πλεχκα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηζηνξηνγξάθσλ
199

, λα παξνπζηάζεη δειαδή ηε 

ζπκβνιή ηεο επαξρίαο ηνπ ζηνπο αγψλεο θαηά ησλ Σνχξθσλ. Γηα λα ην επηηχρεη ζπκπιήξσζε σο 

εηζαγσγηθά θεθάιαηα ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ εθηελείο ζεκεηψζεηο γηα ηνπο νπιαξρεγνχο ηεο 

επαξρίαο Κπδσλίαο θαη θξίζεηο γηα ηνπο ηζηνξηνγξάθνπο Παπαδνπεηξάθε θαη Κξηάξε.  

 Σν 1892, ν ηεξνκφλαρνο Παξζέληνο Πεξίδεο, θαηαγφκελνο απφ ηελ επαξρία Κηζάκνπ, 

έγξαςε ηηο αλακλήζεηο ηνπ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866, νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ ην 1900, κε 

επηκέιεηα ηνπ Ε. Π. Ληνλή
200

. Ο Πεξίδεο δελ θηλείηαη απφ δηάζεζε πξνβνιήο ηεο επαξρίαο ηνπ θαη 

                                                 
197    Ο Ώπφζηνινο αρίλεο έρεη δηαηππψζεη κε θαζαξφηεηα ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην απνκλεκφλεπκα θαη ηελ 

ηζηνξηθή αθήγεζε: “Πξψηα πξψηα μερσξίδνπλ [ηα απνκλεκνλεχκαηα] απφ ηελ ηζηνξία θαη ηε ρξνλνγξαθία, γηαηί 

ζηα απνκλεκνλεχκαηα θπξηαξρνχλ ην αηνκηθφ ζηνηρείν θαη ε ππνθεηκεληθή θξίζε. πνηο γξάθεη απνκλεκνλεχκαηα 

δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθή θαη εμαθξηβσκέλε έθζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, αιιά γηα ην άηνκφ ηνπ θαη γηα 

ηελ αηκφζθαηξα ησλ πεξαζκέλσλ ρξφλσλ, ζε ζρέζε πάιη κε ην άηνκφ ηνπ”. ΐι. Ώπφζηνινο αρίλεο, φ.π., ζ. 243.  

198  ΐι. Βξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία, Ώζήλα 2004, ζ. 137-138. Ο Γξ. Παζραιίδεο ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο κηιά γηα δηνιίζζεζε ηνπ απηνβηνγξαθηθνχ ιφγνπ πξνο ην ζχζηεκα ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη θέξλεη 

σο παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ησλ “ειίδσλ Ώπηνβηνγξαθίαο” ηνπ Γ.Θ.ΐαθφπνπινπ, φπνπ 

εθηφο απφ ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή ζειίδα ηνπ ν ζπγγξαθέαο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ, 

ηεο Γεπγειήο, απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ην 1913. ΐι. Γξεγφξεο Παζραιίδεο, φ.π. ζ. 82. 

199  Θπκίδνπκε φηη θαη νη απνκλεκνλεπκαηνγξάθνη ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 εκθνξνχληαη απφ απηφ ην 

ηνπηθηζηηθφ πλεχκα. Γξάθεη ν Μαθξπγηάλλεο ελαληίνλ ηεο Εζηνξίαο ηνπ Πεξξαηβνχ, αιιά δελ ζπλεηδεηνπνηεί φηη 

θαη ν ίδηνο πέθηεη ζην ίδην ιάζνο: “Έθθαζε κηα ηζηνξία θη ν Πεξξαηβφο θη εγθσκηάδεη ηνπο νπιηψηεο, ηνπ ιφγνπ 

ηνπ θαη ηελ ζπληξνθηά ηνπ. Λέγεη γηα κέλα, φηαλ ήιζακελ εηο ηνλ Ώλάιαηνλ ππέξ ησλ πνιηνξθεκέλσλ ησλ Ώζελψλ, 

φηη έζθαια εγψ. Έρεη δίθηνλ ν Πεξξαηβφο. Μ' ελληά ρηιηάδεο αζθέξη απηήλνη εηο ηνλ Φαιεξέα, πεδνχξα θαη 

θαβαιαξία, θη άθεζαλ φιεο ηηο ζέζεο θαη θαλφληα θαη λεξφ θαη ηα πήξαλ νη Σνχξθνη. Σψξα εγθσκηάδεηαη θαη ν ίδηνο. 

[...]”. ΐι. Ε. Μαθξπγηάλλεο, Απνκλεκνλεύκαηα, φ.π., ζ. 390.  

200   Παξζέληνο Πεξίδεο, Απνκλεκνλεύκαηα Παξζελίνπ Πεξίδνπ, Ζ Κξεηηθήο Δπαλάζηαζηο ηνπ 1866, εθ ηνπ 
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πξνζπαζεί λα είλαη φζνλ ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξνο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: “Οχηε 

θαθηαλνί, νχηε ειηληψηαη, νχε Κηζακίηαη ή Κπδσληάηαη ή Ώπνθνξσληψηαη ππάξρνπζη δη' εκάο. 

Δκείο θαηεζηξψζακελ φζαο είρνκελ ζεκεηψζεηο έρνληεο ππ' φςηλ Κξήηαο, γλήζηα ηέθλα ηεο κεηξφο 

Βιιάδνο”
201

. Βμεγεί επίζεο ζηνλ πξφινγν φηη ε δηήγεζή ηνπ είλαη “πεξηιεπηηθή” ζηεξίρζεθε ζηε 

κλήκε θαη πεξηνξίζηεθε ζηηο επαξρίεο ηνπ ηκήκαηνο Υαλίσλ. Παξ' φια απηά ππάξρνπλ δχν εθηελείο 

αλαθνξέο ζην νινθαχησκα ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ 

απφ ηνλ Οκέξ. Λφγσ γήξαηνο ν Πεξίδεο δελ κπφξεζε λα αλαπηχμεη θαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν 

ηνπ, γη' απηφ θαη ηα γεγνλφηα απφ ηελ άλνημε ηνπ 1867 (εθζηξαηεία ηνπ Οκέξ ζηελ αλαηνιηθή 

Κξήηε) ψο ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1869 ηελ ζπκπηχζζεη  ζε δχν ζειίδεο. 

Μεηαγελέζηεξα, ν Ν. Σζηξηληάλεο, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηα θαθηά, άζθεζε θξηηηθή ζηε ζπγγξαθή 

ηνπ Πεξίδε γηα λα αλαζθεπάζεη ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ αληεπαλαζηάηε Σζηξηληάλε
202

.  

 Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ιίγν αξγφηεξα, ην 1909, νινθιεξψζεθε ε “Εζηνξία ηεο 

Κξήηεο” ηεο ΐαζηιείνπ Φηιάθε, δηδάθηνξα Εζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεηςίαο, ε νπνία 

γξάθηεθε θαηά ην πξφηππν ηεο ηξηκεξνχο δηαίξεζεο ηεο επξχηεξεο Βιιεληθήο Εζηνξίαο ηνπ Κ. 

Παπαξξεγφπνπινπ (αξραία, βπδαληηλή θαη λεφηεξε επνρή). Βίλαη επίζεο αμηνπεξίεξγν φηη ν 

Φηιάθεο πνπ σο ηζηνξηθφο είρε ζηε δηάζεζή ηνπ φιεο ηηο πεγέο, αλεμέηαζηα αλαπαξάγεη ζε πνιιά 

ζεκεία ηελ ηζηνξηθή δηήγεζε ηνπ Γξεγνξίνπ Παπαδνπεηξάθε. Σν 1938 ν Μηράιεο Ώλαζηαζάθεο 

έγξαςε ηελ “Εζηνξία ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ” σο αληηζηάζκηζκα ζηηο πξνεγνχκελεο ηνπηθέο 

ηζηνξίεο
203

 θαη αξγφηεξα ν Κσλζηαληίλνο Ανπλάθεο επηρείξεζε λα ζπλζέζεη ηελ ηζηνξία ηεο 

επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ, ρσξίο ηειηθά λα ηελ νινθιεξψζεη (έκεηλε ζηελ αξραία επνρή)
204

. πλεπψο 

θαη νη πέληε επαξρίεο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ (Κπδσλία, θαθηά, Κίζακνο, έιηλν, Ώπνθφξσλαο) έρνπλ 

                                                                                                                                                                  
ηππνγξ. Ε. Π. Ληνλή, Ώζήλαη 1900. Ο Παξζέληνο Πεξίδεο (1812-1903). Λφγηνο ηεξνκφλαρνο, πξσηνπξγφο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Γελλήζεθε ζηε Ρνγδηά Κηζάκνπ θαη πέζαλε ην 1901 ζηε Μνλή Γσληάο. Τπέζηε θνβεξέο 

δηψμεηο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη θαηφξζσζε λα δξαπεηεχζεη απφ ηνλ Πφλην, φπνπ ηνλ είραλ εμνξίζεη κεηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866, κπαίλνληαο κέζα ζε έλα θέξεηξν. Σν Ώξρείν Π. Πεξίδε, θπξίσο ηα εηζεξρφκελα ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ, ζψδεηαη ζηε Μνλή Γσληάο. Έγξαςε Ώπνκλεκνλεχκαηα γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 

απνηέιεζαλ κία απφ ηηο πεγέο γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ '66 ησλ ηζηνξηθψλ ηεο Κξήηεο, Φηιάθε θαη Κξηάξε. Γηα ηε 

δξάζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ βι. Κ. Ώξγπξφπνπινο, “Παξζέληνο Πεξίδεο', Κ.Φ.θφθνπ, Δκεξνιφγηνλ 1905, 

335-340. ην βηβιίν ηνπ Λ. ΐηδαιάθε δεκνζηεχνληαη θαη ζεκαληηθέο επηζηνιέο ηνπ: Λπθνχξγνο ΐηδαιάθεο, 

Παξζέληνο Πεξίδεο ν Κξεο, Ώζήλαη 1970.  

201  Π. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 18. 

202  ΐι. Σζηξηληάλεο, Ώ΄, φ.π., ζ. 645-650.  

203   Μηρ. Ν. Ώλαζηαζάθεο, Ηζηνξία ηεο Κηζζάκνπ επί Σνπξθνθξαηίαο, Υαληά 1938. Μηραήι Ώλαζηαζάθε, Ηζηνξία 

ηεο Κηζάκνπ επί Σνπξθνθξαηίαο, Ώζήλα 1984, Πξφινγνο Σάζνπ Ληγλάδε (δεχηεξε έθδνζε), ηνπ ηδίνπ, Αη αμίαη ηεο 

Κηζζάκνπ, Υαληά 1954. Ο Μηραήι Ν. Ώλαζηαζάθεο (1870-1967) ήηαλ γηνο ηνπ νπιαξρεγνχ ηεο Κηζάκνπ ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866, Νηθνιάνπ Ώλαζηαζάθε. πνχδαζε ηαηξηθή, ππεξέηεζε σο γηαηξφο ζηελ επαξρία ηνπ θαη 

έιαβε κέξνο ζηνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο. “Εαηξνθηιφζνθνο, θηιίζησξ, παηξηψηεο θαη αγσληζηήο” γξάθεη ζην 

ζχληνκν πξνινγηθφ ζεκείσκα ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ν Σ. Ληγλάδεο. Αηεπθξηλίδνπκε φηη δελ έγξαςε 

απνκλεκνλεχκαηα αιιά ηζηνξία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο πξνεγνχκελεο ηζηνξίεο ηεο Κξήηεο θαη ηηο καξηπξίεο 

ησλ επηδψλησλ ηεο επαξρίαο ηνπ, επηθεληξψλνληαο ηε δηήγεζή ηνπ ζηελ επαξρία Κηζάκνπ θαη ζηνπο αγψλεο ηεο 

ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ.  

204   Κσλζηαληίλνο Ανπλάθεο, Ηζηνξία ηεο επαξρίαο Απνθνξώλνπ Κξήηεο, Ώζήλα 1968. Ο Κ. Ανπλάθεο (1866-

1944) δεκφζηνο ππάιιεινο, ήηαλ γηνο ηνπ ξηκαδφξνπ Ώλαγλψζηε Ανπλάθε (Νηνπλάθε) ή Νηνχλε. Σν πξψην κέξνο 

ηεο Εζηνξία ηεο επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ πξνθαλψο γξάθηεθε πξηλ απφ ην 1944, βξέζεθε ζηα θαηάινηπά ηνπ θαη 

εθδφζεθε απφ ηα παηδηά ηνπ ην 1968.  
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λα επηδείμνπλ ηε δηθή ηνπο ηνπηθή ηζηνξία, ηηο δηθέο ηνπο δάθλεο ζηνπο αγψλεο ελαληίνλ ησλ 

Σνχξθσλ. Σν θαηλφκελν απηφ αμίδεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ φηη δελ ζπλέβε ζε θαλέλαλ 

άιιν λνκφ ηεο Κξήηεο.  

 Ο ηαγκαηάξρεο Ε. Γπκβξαθάθεο δέρηεθε επηθξίζεηο ακέζσο κεηά ηελ επαλάζηαζε απφ ηνλ 

γεξκαλφ θαζεγεηή ΐαξζφιδε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε δπηηθή Κξήηε  

κέζα απφ ηελ έθδνζε θπιιαδίνπ: “Μέλδειζσλ ΐαξζφιδπ, Ο εζληθφο αγψλ ηεο Κξήηεο, Βλ 

Ώιεμαλδεία, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Μ.Κ. Ννκηθνχ, 1870. Σηο αηηηάζεηο ηνπ Μελδειζψλνο ΐαξζφιδπ 

(Mendelson- Bartholdy Kar.) αλαζθεχαζε αξρηθά ν  Εσάλλεο Γπκβξαθάθεο κε έλα αλάινγν κηθξφ 

απαληεηηθφ βηβιίν: “Ώπάληεζηο Εσάλλνπ Γπκβξαθάθε, ηαγκαηάξρνπ ησλ Γεληθψλ Βπηηειψλ ηνπ 

Βιιεληθνχ ζηξαηνχ, πξψελ γεληθνχ αξρεγνχ ηνπ ηκήκαηνο Υαλίσλ, πξνο ηνλ ελ ΐεξνιίλσ 

θαζεγεηήλ Μελδειζψλα ΐαξζφιδελ, ηνλ πεξηγξάςαληα ηνλ ηειεπηαίνλ εζληθφλ αγψλα ηεο Κξήηεο 

θαηά ησλ Σνχξθσλ, Βλ Ώζήλαηο εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Πέξξε θαη ΐάκπα, 1870”. Έπεηηα ηνλ 

Γπκβξαθάθε θαη ηνπο εζεινληέο ππεξαζπίζηεθε κε έλα αλάινγν βηβιηάξην ν Ν. Φχραο, πνπ 

εθδφζεθε ηελ ίδηα ρξνληά: “Βπαλαζηαηηθή εηθψλ ησλ δπηηθψλ ηεο Κξήηεο δηακεξηζκάησλ ή 

αλαζθεπή ρσξίσλ ηηλσλ ηεο πεξηγξαθνχζεο ηνλ εζληθφλ αγψλα ηεο Κξήηεο θαηά ησλ Σνχξθσλ 

πξαγκαηείαο ηνπ θαζεγεηνχ Μελδειδψλνο ΐαξζφιδνπ, ππφ Νηθνιάνπ . Φχρα, αλζππαζπηζηνχ 

ηνπ Βιιεληθνχ πεδηθνχ, Ώζήλεζη εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Νηθήηα Πάζζζαξε, 1870”. ηα βηβιία απηά 

ν Γπκβαθάθεο θαη ν Φχραο απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αηηηάζεηο ηνπ ΐαξζφιδε, ειέγρνπλ ηα 

ςεχδε θαη πξνζπαζνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηε δηθή ηνπο αιήζεηα. Ο Γπκβξαθάθεο κάιηζηα ζεσξεί 

φηη ν ΐαξζφιδε κεξνιεπηεί ππέξ ηνπ ζπληαγκαηάξρε Κνξσλαίνπ θαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζην 

θείκελφ ηνπ ελίζηαηαη θαη εμίζηαηαη θαηά ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ΐαξζφιδπ κε ην ζρήκα ηεο 

απνζηξνθήο:  

 “Βμίζηακαη ηε αιεζεία, Κχξηε, εθ ηεο πκεηέξαο αδίθνπ πεξηγξαθήο, θαη αγλνψ ηνλ ιφγνλ δη 

νλ εκέ, κε εηδφηεο, ηα πξάγκαηα κε γηγλψζθνληεο, ηα θξίλαηε θαη ηα θαηαθξίλαηε θαηά ην δνθνχλ, 

απνδίδνληεο εηο εκέ παλ θαθφλ παξ' άιισλ πξαρζέλ θαη εηο άιινπο παλ θαιφλ πξαρζέλ παξ' εκνχ.  

 Δ ηηκή απαηηεί λα νκνινγήζεηε, ην αζχγλσζηνλ ηνχην ακάξηεκα απνπιαλεζέλεηο εθ 

δνιίσλ εηζεγήζεσλ. πσο εγψ σο αμησκαηηθφο θαη σο άλζξσπνο ηίκηνο ηελ ηηκήλ ππεξθηιψ, νχησ 

θαη πκείο, σο αλήξ ιφγηνο θαη επγελήο, ηελ ηηκήλ δένλ λα ζέβεζζε, ηελ ηηκήλ δένλ λα κελ 

πξνζβάιεηε.”
205

 

 Ώκέζσο κεηά ηελ επαλάζηαζε εθδφζεθαλ επίζεο κεξηθά “αληηξξεηηθά” βηβιηάξηα, κε 

πλεχκα έληνλα ηνπηθηζηηθφ. Με απηά ηα δεκνζηεχκαηα ν Υαηδεκηράιεο δελ αλνίγεη δηάινγν, αμίδεη 

φκσο λα δνχκε ζχληνκα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Βμάιινπ πνιιά απφ ηα πξφζσπα πνπ 

αληηπαξαζέηνληαη (π.ρ. Γπκβξαθάθεο, Κσζηαξφο, Κειατδήο, θαιίδεο) ζα ηα ζπλαληήζνπκε θαη 

                                                 
205  Εσάλλεο Γπκβξαθάθεο, Απάληεζηο Ησάλλνπ Επκβξαθάθε πξνο ηνλ ελ Βεξνιίλσ θαζεγεηήλ Μελδειδώλα 

Βαξζόιδελ [...], Βλ Ώζήλαηο 1870, ζ. 40.  
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ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε θαη γη' απηφ ηα ιάβακε ππφςε καο. 

 Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1869 ιίγνπο κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο, ν θαθηαλφο 

ηπιηαλφο ηαπξνχδεο εμέδσζε θπιιάδην κε ηίηιν: “Σν ππνπξγείνλ ΓαΎκε επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

ζπκάησλ ηεο Κξήηεο” ζην νπνίν θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο Θξαζπβνχινπ ΓαΎκε, ε 

νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, είρε απεκπνιήζεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ θξεηηθψλ δηθαίσλ ζην 

πλέδξην ηνπ Παξηζηνχ  θαη είρε πξνθαιέζεη αδειθνθηφλα δηαίξεζε ζηνπο Κξήηεο πξφζθπγεο, 

ρνξεγψληαο ηα ρξεκαηηθά βνεζήκαηα φρη αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο εθάζηνπ ζηνλ αγψλα, αιιά κε 

βάζε ηηο ζπκπάζεηεο ή ηηο αληηπάζεηεο ηεο.   

 Οη πιεξεμνχζηνη θαη νπιαξρεγνί ηνπ ηκήκαηνο Δξαθιείνπ αλαίξεζαλ ηηο αηηηάζεηο ηνπ 

ηαπξνχδε κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν. ' απηνχο απάληεζε ν ηαπξνχδεο  κε δεχηεξν θπιιάδην, 

πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1869  θαη ηηηινθνξείηαη “Ώπάληεζηο πξνο ην ππνπξγείνλ 

ΓαΎκε θαη ηνπο εθκεηαιιεπηάο ηεο Μεγάιεο Εδέαο”. Ο ηαπξνχδεο πξνζηαηεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ηνπο νκντδεάηεο ηνπ, ηηο δπηηθέο επαξρίεο θαη ηδηαίηεξα ηα θαθηά απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

Δξαθιεησηψλ. Θεσξεί φηη ηα δηαβήκαηα πξνο ηελ Μ. ΐξεηαλία, πνπ ζπλέηαμε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Κσζηαξνχ ην 1868 ήηαλ ε κφλε εθηθηή ιχζε γηα λα παχζεη έλαο θαηαζηξνθηθφο πφιεκνο. Μ' απηφλ 

ηνλ ηξφπν πίζηεπε φηη ζα δηδφηαλ ζηνπο Κξεηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα επεκεξήζνπλ θάησ απφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο Μ. ΐξεηαλίαο, ε νπνία είρε απνδείμεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ηεο ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ώθφκε θαη ηα πξνλφκηα ηνπ Ώαιή ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα δερηνχλ νη 

επαλαζηάηεο, φζν ήηαλ θαηξφο, θαηαθεχγνληαο ζε έλαλ επσθειή ζπκβηβαζκφ. 

  Ο ηαπξνχδεο πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηελ αμηνπηζηία “ηεο έληηκεο θαη επγελνχο ζπκκνξίαο”, 

“ηνπο έληηκνπο αλαηξεηάο” ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ,  δειαδή ηε “θαηξία” ησλ Παπαδάθε, 

αξνιίδε, Μηρειηδάθε, ΐηζηάθε εθζέηνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ επαλάζηαζε. Γηα ηνλ 

ηαπξνχδε απηνί ήηαλ “εμεκκέλαη θεθαιαί, θνχθνη θαη καηαηφδνμνη λεαλίαη”. Ώπφ ηνπο Υαληψηεο 

απνθεξχζζεη κφλνλ έλα άηνκν, ηνλ Ώλαγλψζηε θαιίδε, ερζξφ ησλ Γπκβξαθάθεδσλ θαη ζπλεπψο  

νκφθξνλα ησλ Ώλαηνιηθψλ. Πίζηεπε φηη νη Γπκβξαθάθεδεο είραλ δηαζπξζεί άδηθα απφ ηελ 

“θαθνινγία, ηε ξαδηνπξγία θαη ηελ θαθεληξέρεηα” ησλ αληηπάισλ ηνπο. Σν θεληξηθφηεξν ζεκείν 

ηνπ θεηκέλνπ, πνπ δελ έρεη επηζεκαλζεί κέρξη ζηηγκήο απφ ηνπο κειεηεηέο, είλαη ε θαηαδίθε ηεο 

Μεγάιεο Εδέαο, ζε επνρή κάιηζηα έμαξζεο ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

εζληθψλ θξαηψλ: “Ώιιά δελ γλσξίδεηε έκθξνλεο Μεγαιντδεάηαη φηη ην θφβεηξνλ ηνχην, ην άιινηε 

θξεκλίδνλ θαη αλαβηβάδνλ θπβεξλήζεηο εηο ηελ Βιιάδα θαηέπεζε, θαη ήδε ε Μ. Εδέα φπσο πκείο 

ελλνείηε απηήλ, φπσο ηελ εθκεηαιεχεζζε δηα λ' απνθηήζεηε δφμαλ, ή δηα λα εμαζθήζεηε πιηθά 

ζπκθέξνληα, νπρί δε θαη δηα λα βειηηψζεηε πξάγκαηη ηελ ηχρε ηνπ Βιιεληζκνχ θαη θαη' εμνρήλ ηνπ 

δνχινπ. Δ κεγάιε Εδέα επξίζθεηαη ήδε εηο ηα αξρεία κφλνλ ηεο ηζηνξίαο κε ηα κειαλψηεξα 

ρξψκαηα πεξηγξαθνκέλε, δηφηη ηελ θαηεδίθαζαλ ηα επί καηαίσ ρπζέληα αίκαηα ηνπ Βιιεληζκνχ 

ζχκπαληνο θαη ηφζσλ θηιειιήλσλ ελ Κξήηε θαηά ην 1841, ελ Θεζαιία θαη Δπείξσ θαηά ην 1854 
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θαη ελ Κξήηε εθ δεπηέξνπ θαηά ην 1866.....”
206

    

 Έιεγρνο θαη αληηινγία ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ηαπξνχδε είλαη ηα “Ώπνκλελνκεχκαηα ηεο ελ 

Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866 θαη ηα θαη' απηήο δηαδξακαηηζζέληα κπζηήξηα” ηνπ ηπιηαλνχ 

Παπαδάθε πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1870
207

. Ώμίδεη λα ζηαζνχκε ζηε ιέμε 

“κπζηήξηα” ηνπ ηίηινπ. Μαο πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζην νκψλπκν ινγνηερληθφ είδνο, πνπ γελλήζεθε 

ζηε Γαιιία γχξσ ζην 1840, γλσζηά είλαη ηα “Μπζηήξηα ησλ Παξηζίσλ” ηνπ Eugene Sue, ην νπνίν 

ππνζρφηαλ λα θαλεξψζεη ηελ αζιηφηεηα ηνπ ππνθφζκνπ, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηηο θνηλσληθέο 

αληηζέζεηο ζηηο κεγαινππφιεηο ηνπ 19νπ, ηθαλνπνηψληαο έηζη ηελ επηζπκία ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ θαθνχ θαη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο
208

. Σα κπζηήξηα φκσο ηνπ 1866 

δελ είλαη πξντφλ κπζνπιαζίαο, αιιά ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ο Παπαδάθεο ζα μεζθεπάζεη ζηα 

κπζηήξηα ηνπ 1866 “πξάμεηο αλφζηεο, επηβνπιέο αλζξψπσλ ππνθξηλνκέλσλ ηνπο παηξηψηαο δηα ησλ 

ρεηιέσλ, δηα δε ησλ έξγσλ δαθλφλησλ θαη δειεηεξηαδφλησλ ηελ παηξίδα”.  

 Καηά ηνλ Παπαδάθε, ην κπζηηθφ ππφκλεκα πνπ ζπλέηαμε νκάδα απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο 

ήηαλ νιέζξην
209

. “Οχησ ινηπφλ εξξίθζε ν θχβνο. Δ Κξήηε παξεδφζε εηο ην ππξ θαη ηνλ ζίδεξνλ, ην 

δε έζλνο ζπλεπψο εηζήξρεην εηο ηαο ζπλεπείαο κηαο αβνχινπ θαη κε πξνπαξαζθεπαζκέλεο πάιεο 

πεξί ησλ φισλ, εθ ηεο αθξηζίαο ηηλψλ ελ Ώζήλαηο, ηνπ θζφλνπ θαη ηεο ηδηνηειείαο ηνπ Γπκβξαθάθε, 

ηεο κσξίαο ηνπ Κσζηαξνχ, φζηηο απφ κειηζζνπξγφο θαη βνπλφκνο ελνκίζζε φηη εδχλαην λα ελλνή 

θαη ιχε πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ηεο θελνδνμίαο ηνπ Παξζελίνπ ηνπ κεδεκίαλ ζπλείδεζηλ 

έρνληνο”.(ζ. 27)  

  Ο Παπαδάθεο εθζέηεη ηηο κεηαπηψζεηο ησλ επαλαζηαηψλ ηεο δπηηθήο Κξήηεο ζην ζέκα ηεο 

έλσζεο θαη ηηο αληηζέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Θεσξεί φηη νη αλαηνιηθνί θάλεθαλ ηειηθά 

“ελσηηθφηεξνη θαη επαλαζηαηηθφηεξνη πάλησλ”(ζ. 30). Σν κηζφ ζρεδφλ θείκελν ηνπ Παπαδάθε 

αλαθέξεηαη ζηνλ βίν θαη ηελ πνιηηεία ηξηψλ θίισλ ηνπ ηαπξνχδε απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο: ηνπ 

Εσάλλε Γπκβξαθάθε, ηνπ Κσζηαξνχ ΐνινπδάθε, ηνπ ηεξνκνλάρνπ Παξζελίνπ Κειατδή Ο 

Γπκβξαθάθεο “ζπλδαχιηδε ηνπο ηκεκαηηζκνχο”, ήηαλ “θελφδνμνο”, “ξαδηνχξγνο”, “θαηξηαζηήο”, 

                                                 
206  ηπιηαλφο ηαπξνχδεο,Απάληεζηο πξνο ην ππνπξγείνλ Εαΐκε θαη ηνπο εθκεηαιιεπηάο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, Ώζήλα 

1869, ζ. 62. 

207 Ώπνκλεκνλεχκαηα ηεο ελ Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866 θαη ηα θαη' απηήο δηαδξακαηηζζέληα κπζηήξηα, ππφ 

ηπιηαλνχ Παπαδάθε, πξψελ πιεξεμνπζίνπ ηεο επαξρίαο Μεξακπέινπ παξά ηε γεληθή πλειεχζεη ησλ Κξεηψλ, 

Ώζήλαη εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Ραδακάλζπνο, 1870. Εδηνθηήηεο ηνπ ηππνγξαθείνπ ήηαλ ν Ρεζχκληνο Βκκαλνπήι 

ΐπβηιάθεο, πνπ ήηαλ ελσηηθφο θαη ζθνδξφο αληίπαινο ησλ Γπκβξαθάθεδσλ. ΐι. θαη Μηράιεο Σξνχιεο, Δκκαλνπήι 

Βπβηιάθεο, ε δσή, ε δξάζε θαη ην έξγν ηνπ, Ρέζπκλν 2005.  

208 Σα κπζηήξηα ή απφθξπθα, θαηά ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε, γλψξηζαλ κεγάιε άλζηζε θαη ζηελ Βιιάδα. 

εκεηψλνπκε κεξηθνχο ηίηινπο: Γ. Ώζπξίδε, Ώζελψλ Ώπφθξπθα, 1848, Π. Εσαλλίδε, Ώπφθξπθα ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, 1866, Α. Ν. Λπκπεξίνπ, Ώπφθξπθα χξνπ, 1866. Σν κπζηζηφξεκα “Οη Άζιηνη ησλ Ώζελψλ” 

ηνπ Ε. Κνλδπιάθε, 1895, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην επηζηέγαζκα ηνπ είδνπο.  

209 Πξβι. Μακαιάθεο Εσάλλεο, Ο αγώλαο ηνπ 1866-69 γηα ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο: Η. Ζ επηβνιή ηεο Ηδέαο, 

Θεζζαινλίθε 1942, θαη Ν. ΐ. Σσκαδάθεο, “Σν κπζηηθφλ ππφκλεκα ηεο 15/27 ΜαΎνπ 1866”, Αζελά, 47, 1947, ζ. 

222-236. 
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“αδξαλήο”, “αλίθαλνο” θαη “δεηιφο”
210

. ψζεθε απφ ηνλ ηνπθεθηζκφ κε παξέκβαζε ηνπ Λ. Λφγηνπ. 

Ο Κσζηαξφο ήηαλ “ηδηνηειήο”, “φξγαλν ηνπ Εζκαήι θαη ηεο Ώγγιίαο”
211

. Ο Κειατδήο “ππνθξηηήο”, 

“εγσηζηήο”, “κεραλνξξάθνο”
212

. Με δπν ιφγηα νη ζχληξνθνη ηνπ η. ηαπξνχδε ήηαλ “λάλνη, 

πξνδφηεο θαη ηπθιά φξγαλα ησλ μέλσλ” (ζ.45). Ο αλαηξεηήο πηζηεχεη φηη ε αλαηνιηθή Κξήηε έρεη 

λα επηδείμεη ζπνπδαίνπο ηνπξθνθάγνπο αγσληζηέο, φπσο ν Καδάλεο, ν ΐαζηινγηψξγεο, ν 

Κνπξκνχιεο, ν Μαζηξαράο, ν Κνθθίλεο, ν Κφξαθαο, ν θαθηαλάθεο, ν Γσγξάθνο θ.α.,ζε αληίζεζε 

κε ηε δπηηθή, φπνπ νη επαλαζηάηεο “ηπξνθνκνχζαλ θαη ξαδηνπξγνχζαλ ζηνλ Οκαιφ θαη ηε 

ακαξηά”, αληί λα πνιεκνχλ. 

 Βλψ ν ηαπξνχδεο ηππψλεη ζηε χξν ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ επαλάζηαζε, απαληψληαο 

ζηνλ Παπαδάθε, απηνθηνλεί εθεί απφ ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ έθβαζε ηεο επαλάζηαζεο ν Λφγηνο. Αελ 

γλσξίδνπκε, αλ νη δχν πνιηηηθνί αληίπαινη ζπλαληήζεθαλ πνηέ ζηε χξν, αλ αληάιιαμαλ δπν 

θνπβέληεο. Σίηινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ηαπξνχδε: “Δ ελ Κξήηε επαλάζηαζηο ηνπ 1866 θαη νη εμ 

Δξαθιείνπ Ώπνκλεκνλεπκαηνγξάθνη απηήο”, ην κνλαδηθφ αληίηππν ηνπ νπνίνπ ζψδεηαη θνινβφ
213

. 

' απηφ ν ζπγγξαθέαο ειέγρεη ηνπο λένπο “θαιακαξάδεο” ηνπ Δξαθιείνπ πνπ ζήθσζαλ ηε ζεκαία 

ηεο δηαίξεζεο ζηελ Κξήηε θαη αγαλαρηεί: “Ώη δα! Καη δηα ηνχηνπ ζέινπζηλ αθαληζζή ηα Υαλία, 

θξνλείηε, θαη νχησ πξσηεχζεη ην Δξάθιεηνλ”. Ήζειε κε ην δεκνζίεπκά ηνπ λα πξνζηαηεχζεη ηηο 

δπηηθέο επαξρίεο απφ ηνλ εμεπηειηζκφ, ηελ ηζηνξηθή εμφλησζε θαη ηνπο επηθαλείο αγσληζηέο ησλ 

Υαλίσλ απφ ηνλ δηαζπξκφ. Γηα λα ην επηηχρεη ππνβαζκίδεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ, ραξαθηεξίδνληάο 

ηνπο “απφιεκνπο”.  Βμαίξεη ηηο γελλαίεο δπηηθέο επαξρίεο, ηδηαηηέξσο ηε γελέηεηξά ηνπ, ηα θαθηά,  

θαη ζεσξεί φηη φιεο νη επαλαζηάζεηο μεθίλεζαλ απφ ην λνκφ Υαλίσλ. 

  Βλ θαηαθιείδη δηαπηζηψζακε ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο φηη ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε παξαηεξνχληαη δχν βαζηθέο ηδηνκνξθίεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ αθελφο κε ηε κείμε ηνπ ιφγηνπ θαη ηνπ ιατθνχ  (θαζαξεχνπζα γιψζζα ζε ιατθή 

αθεγεκαηηθή δνκή) θαη αθεηέξνπ ηε κείμε ζπγγελψλ ινγνηερληθψλ εηδψλ. Ώπφ ηελ απηνβηνγξαθία 

δειαδή, ν αθεγεηήο -ζπγγξαθέαο κεηαβαίλεη ζην απνκλεκφλεπκα θαη απφ εθεί ζηε ρξνλνγξαθία 

ηνπ ρσξηνχ ηνπ θαη επξχηεξα ηεο επαξρίαο ηνπ. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ν 

Υαηδεκηράιεο ζην θείκελφ ηνπ δελ δηαιέγεηαη κε ηα δηάθνξα “αληηξξεηηθά” ή “απαληεηηθά” 

                                                 
210 Θα έιεγα φηη ν η. Παπαδάθεο θξίλεη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ καληρατζκνχ γηα ην απφιπην θαιφ ή θαθφ.  

211 Αηαθνξεηηθή εθηίκεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ Κσζηαξνχ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 έρεη ν ηζηνξηθφο απφ ηε 

δπηηθή Κξήηε ΐ. Φηιάθεο. ΐι. Εζηνξία ηεο Κξήηεο, φ.π., ζ. 2162, 2376, 2390.  

212 Αηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ηελ πνιπζρηδή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Π. Κειατδή κπνξεί λα δηακνξθψζεη ν κειεηεηήο 

κειεηψληαο ην Ώξρείν Παξζελίνπ Κειατδή, ην νπνίν απφθεηηαη ζηα ΓΏΚ- Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο ή δηαβάδνληαο ην 

βηβιίν ηνπ ηαχξνπ Κειατδή, Ο Παξζέληνο Γ. Κειατδήο θαη ε πνιηηηθή απηνύ αιιεινγξαθία (1854-1904), Υαληά 

1930. Δ δηακεηξηθά αληίζεηε παξνπζίαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Κειατδή, θαη ηφζσλ άιισλ ηζηνξηθψλ 

πξνζψπσλ, απνηειεί δείγκα αθελφο άθξηηνπ επαίλνπ θαη αθεηέξνπ άθξηηεο θξηηηθήο. Δ βηνγξαθία, δχζθνιν 

ηζηνξηθφ θαη ινγνηερληθφ είδνο, πνιιέο θνξέο θηλείηαη ζηα φξηα ηεο ιηβεινγξαθίαο ή ηεο αγηνινγίαο. 

213 Δ ελ Κξήηε Βπαλάζηαζηο ηνπ 1866 θαη νη εμ Δξαθιείνπ απνκλεκνλεπκαηνγξάθνη απηήο, ππφ η. Ώ. 

ηαπξνχδνπ, γεληθνχ γξακκαηέσο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο ηνπ πνιηηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ 1858 θαη γεληθνχ 

ζηξαηησηηθνχ γξακκαηέσο ηνπ Ώξρεγείνπ ηνπ Σκήκαηνο Υαλίσλ ελ ηε επαλαζηάζεη ηνπ 1866, Βλ Βξκνππφιεη 

χξνπ, ηχπνηο Ρ. Πξίληεδε, 1870 ζ. 1-88.  
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θπιιάδηα πνπ εθδφζεθαλ ακέζσο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866, αιιά θαηαγξάθεη λεθάιηα ηηο 

αλακλήζεηο ηνπ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' 

Αλαιπηηθή εμέηαζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ”  

 

Ζ αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθήο (β5, 70v, β91-2, θ.1-Ζ) 

 Δ αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθήο είλαη αξθεηά εθηελήο θαη δηαζψδεηαη ζε ηξεηο κνξθέο 

(παξαιιαγέο), γξακκέλε ζε δηαθνξεηηθά θχιια θαη ηεηξάδηα. Δ ζπληνκφηεξε κνξθή 

ραξαθηεξίζηεθε σο πξψηε κνξθή επεμεξγαζίαο. χκθσλα κε ηα ρεηξφγξαθα, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 

1874 ν ζπγγξαθέαο είρε νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ αξρηθή κνξθή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

ηνπ θαη αθηέξσζε ην πφλεκά ηνπ ζηελ επγελέζηαηε αξρφληηζζα Βπγελία Πέηξνπ θαξακαγθά, ράξε 

ζηελ νπνία αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή
214

. Δ Βπγελία ήηαλ λχθε ηεο δηαπξεπνχο νηθνγέλεηαο 

θαξακαγθά, νηθνγέλεηαο πινηνθηεηψλ, εκπφξσλ θαη εζληθψλ επεξγεηψλ, νη νπνίνη θαηάγνληαλ απφ 

ηε Υίν. Ο Γηάλλαξεο θαηά ηε δηακνλή ηνπ ζην εμσηεξηθφ, έπεηηα απφ ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1866, γλψξηζε δηαπξεπείο Έιιελεο ηεο  δηαζπνξάο, φπσο ηνλ Εσάλλε θαξακαγθά, γην ηνπ 

Πέηξνπ,“θπξίαξρν ηνπ εκπνξίνπ ηνπ ΐφιγα θαη ηεο Ώδνθηθήο” θαη ηνπο αδειθνχο ΐαιιηάλνπο, 

κεγαινεθνπιηζηέο, εζληθνχο επεξγέηεο θαη ηδξπηέο ηεο Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο. Με ηηο γλσξηκίεο 

απηέο επηδίσθε λα θεξδίζεη ηζρπξνχο νηθνλνκηθνχο θαη εζηθνχο ζπκπαξαζηάηεο ζηνλ αγψλα ηεο 

Κξήηεο. Δ Βπγελία Πέηξνπ θαξακαγθά ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ αθεγεηή, είρε δείμεη ηα 

                                                 

214  Κιάδνη ηεο αξηζηνθξαηηθήο θαη νηθνλνκηθά ηζρπξήο νηθνγέλεηαο ησλ θαξακαγθάδσλ απφ ηε Υίν 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηα ζεκαληηθφηεξα εκπνξηθά θαη λαπηηιηαθά θέληξα ηεο Βπξψπεο θαη αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην θαη 

ηε λαπηηιία. Σν 1869 ε Βηαηξεία θαξακαγθά ηνπ Σατγαλίνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο Αηεζλνχο Βκπνξηθήο 

Σξάπεδαο. Δ εηαηξεία απέθηεζε ηεξάζηηα δχλακε κεηά ην γάκν ηεο Μαξηέηηαο, θφξεο ηνπ Πέηξνπ θαξακαγθά, κε ηνλ 

Παληηά Ράιιε θαη ηελ ίδξπζε ηεο Βηαηξείαο Ράιιε -θαξακαγθά, πνπ θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ 

νίθσλ ηνπ Σατγαλίνπ ζηελ εμαγσγή ζηηεξψλ, ιηλαξφζπνξνπ θαη καιιηνχ πξνο ηε Μ. ΐξεηαλία. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαξακαγθά βι. Ίδξπκα Μείδνλνο Βιιεληζκνχ (www. ime.gr) αλαδήηεζε ζην 

Βγθπθινπαίδεηα ηνπ Μείδνλνο Βιιεληζκνχ. ΐι. θαη Κνλδχιεο Γεψξγηνο, Ηζηνξία ηξηώλ νηθνγελεηώλ ηεο κεγάιεο 

δηαζπνξάο, θαξακαγθά, θαλδαβή, Κνλδύιε, Ώζήλα 1994. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Βιιήλσλ ζηε λφηηα Ρσζία βι. ΐνπιή 

ησλ Βιιήλσλ, Οη Έιιελεο ζηε Γηαζπνξά, 15νο-21νο αψλαο, επηκ. Ε.Κ. Υαζηψηεο, ιγα Καηζηαξδή -Hering, Βπξηδίθε 

Ώκπαηδή, Ώζήλα 2006, ζ. 191-202. 
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θηιάλζξσπα αηζζήκαηά ηεο ζηα νξθαλά παηδηά ησλ αγσληζηψλ ηνπ 1866. Ο θηιφθξσλ ιφγνο ηνπ 

Υαηδεκηράιε  γηα ηε “ζεβαζηή” θαη “κεγαινθπή” Βιιελίδα (β9, 1) ππνδειψλεη θαη ηνλ ζεβαζκφ 

ηνπ νπιαξρεγνχ ζηε γπλαίθα
215

.  

 Ώπφ ην πξννίκην ησλ 'Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θαίλεηαη φηη ν Υαηδεκηράιεο εθπιεξψλεη έλα 

αίηεκα, κηα επηζπκία ηεο αξρφληηζζαο Βπγελίαο θαξακαγθά γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλακλήζεψλ 

ηνπ, ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ. Ώλ θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν γηα λα ακθηζβεηεζεί ε 

παξαθίλεζε ηεο θαξακαγθά ζην λα θαηαπηαζηεί ν θξεηηθφο αγσληζηήο κε ην γξάςηκν, δελ 

κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη ν ζπγγξαθέαο κε κηα ηζρπξή δφζε κεηξηνθξνζχλεο ζέιεη λα 

ππνδειψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ φηη δελ πήξε κφλνο ηνπ ηελ απφθαζε γηα λα πεξηαπηνινγήζεη. 

Κάζε αθεγεηήο, σο γλσζηφλ, απεπζχλεηαη ζε έλα πξαγκαηηθφ ή ππνλννχκελν αλαγλψζηε ή 

αθξναηή. Ο Υαηδεκηράιεο δηεγείηαη ζηελ θαξακαγθά ηελ πνιπηάξαρε δσή ηνπ, αιιά  θνηλσλφο 

ηεο δηήγεζήο ηνπ ζα γίλεη ν θάζε αλαγλψζηεο, ν θάζε επήθννο πνιηηηθφο ή ηζηνξηθφο, ν νπνίνο ζα 

ζειήζεη αληιήζεη παξαδείγκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαλαζηαηεκέλε Κξήηε ζηα κέζα ηνπ 

19νπ αηψλα, ζηνηρεία γηα ηελ πνιεκηθή  ησλ Λαθθησηψλ θαη γηα ηε πνιπηάξαρε δσή ηνπ 

Υαηδεκηράιε. εκεηψλεηαη εδψ φηη ε πνηεηηθή εθδνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, φπσο 

απνηππψζεθε απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα ζηελ “Κξεηηθνπνχια” αθηεξψζεθε ζηνπο λένπο ηεο Κξήηεο 

κε ηελ πξνηξνπή λα κάζνπλ ηα πεξαζκέλα θαη λα νινθιεξψζνπλ ηνπο αγψλεο ησλ πξνγφλσλ ηνπο, 

λα θαλνχλ αληάμηνί ηνπο, λα εθπιεξψζνπλ ηνπο πφζνπο ησλ πξνγφλσλ, λα ειεπζεξψζνπλ ηελ 

Κξήηε.  

 Μεηά απφ πνιχ ρξφλν, ζθέςε, ακθηβνιία, δπζθνιία αξρίδεη ε πεξηπέηεηα ηεο γξαθήο: “ [...] 

δπζθνιεπφκελνο λα πνηήζσ θαη αχζηο κλείαλ ζιηβεξνχ παξειζφληνο” (β5, 70v). Δ αλάκλεζε 

δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά. Οη ζιηβεξέο αλακλήζεηο ηνπ πνιέκνπ θαη 

ησλ άιισλ πεξηπεηεηψλ ηεο δσήο ηνπ απσζνχληαλ ζην ππνζπλείδεην θαη κε δπζθνιία έβγαηλαλ 

ζηελ επηθάλεηα, “[...]ην έξγνλ είλαη δεηλφλ δη εκαπηφλ θαη δηα ηνπο ζπκπαζφληαο ζπκπνιίηαο κνπ 

ζθιεξφλ, φ ζπλδέεη ακθνηέξσλ ηα δεηλά πάζε, αγψλαο ηε θαη θαηαζηξνθάο,”, αλαθέξεη ν ίδηνο 

(Φ10, ζ.2). Ο ζπγγξαθέαο ηξαγηθψλ θαηαζηάζεσλ βηψλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάκλεζεο γηα 

δεχηεξε θνξά ηα γεγνλφηα θαη απηφ ηνπ πξνθαιεί αλείπσην πφλν. Δ αλάθιεζε ησλ αλακλήζεσλ 

ήηαλ γηα ηνλ ζπγγξαθέα κηα επψδπλε δηαδηθαζία. ““[...]φηη ην έξγνλ είλαη δεηλφλ δη' εκαπηφλ, θαη 

δηα ηνπο ζπκπαζφληαο ζπκπνιίηαο κνπ ζθιεξφλ, νλ ζπλδέεη ακθνηέξσλ ηα δεηλά πάζε, αγψλαο θαη 

θαηαζηξνθάο, λ' αλαδξάκσ εηο ην ζηάδηνλ έλζα ηδίνηο σζίλ ήθνπζα ηνπο θιαπζκνχο θαη νδπξκνχο 

θαη ηδίνηο φκκαζηλ είδνλ αηκαηφθπξηα ζχκαηα θαη ηξαγηθφηαηα ζεάκαηα[...]” (β9, 1). Ώπηήθννο θαη 

απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ ζα ζπλδέζεη ηελ αηνκηθή ηνπ κνίξα κε ηε κνίξα ησλ 

                                                 
215 ηε δηήγεζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, φπσο ζα δνχκε, ν Υαηδεκηράιεο ζα αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο ζηε 

ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αγψλα. Εδηαίηεξε κλεία θάλεη ζην πνιεκηθφ ζψκα πνπ ζπγθξφηεζαλ νη πελήληα 

Λαθθηψηηζζεο θαη ζηελ πνιέκαξρν Καζηαλνπνχια.  
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ηξαγηθφηαησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ, ηδηαίηεξα ζηελ αθήγεζε ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”(Φ10, ζ.2).  

 Δ ηδέα ηεο επψδπλεο αλάθιεζεο ησλ αλακλήζεσλ εθθξάδεηαη πνηεηηθά θαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”: 

  Μέξα θαη λχρηα βάζαλν θ‟ αηψλην θαξκάθη  

      κε ηπξαλλνχλ θαη η‟ άληεξα κνπ βγάλνπλ κε θακάθη.  

     Θπκίδνπλέ κνπ βάζαλα  θαη ρξφλνπο πεξαζκέλνπο,  

     φπνπ πνιινί ηνπ Έζλνπο κνπ, ηζ‟είρνπλ ιεζκνλεζκέλνπο.  

      Μ‟ εμαλαγθάδνπλ, κ‟ ελνρινχλ, λα γξάςσ, λα θεξχμσ,  

             κ‟ φ,ηη κπνξψ θη φπσο κπνξψ, ηα ξνχρα κνπ λα ξίμσ.  

             (“Κξεηηθνπνχια”, θεθ. 1. ζη. 3-8) 

 

 Ο ζπγγξαθέαο ζπζηήλεηαη ζηελ αξρφληηζζα Βπγελία θαξακαγθά (θαη ζηνπο αλαγλψζηεο 

πνπ ελδερνκέλσο ζα δηαβάζνπλ ηε ζπγγξαθή ηνπ) σο εληειψο αγξάκκαηνο: “[...] εηο άλζξσπνλ, σο 

εκέ αγξάκκαηνλ εληειψο λα πεξηγξάςε ζνβαξά ηζηνξηθά γεγνλφηα ηξηψλ εηψλ 1866-9 είλαη ηφζνλ 

δχζθνινλ, ηνζνχηνλ αθαηφξζσηνλ”. Σν ίδην κνηίβν επαλαιακβάλεηαη ηφζν ζην πξννίκην ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ: “[...]επξέζελ αδίδαθηνο γξακκάησλ θαη παληάπαζηλ αθαιιηέξγεηνο” 

(β5, 60v), φζν θαη ζηελ πνηεηηθή εθδνρή ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”:  

 “Αελ δχλακαη θαη δελ κπνξψ,  γξάκκαηα δελ γλσξίδσ, /  

              λα  κπσ ζ‟  απηφλ ηνλ θίλδπλνλ, κα πάι‟ απνθαζίδσ” (ζη. 9-10). 

 ε άιιν ζεκείν ηεο εξγαζίαο καο εμεγήζακε φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ ήηαλ αγξάκκαηνο. 

Βίρε κάζεη ζηελ Κξήηε αλάγλσζε θαη γξαθή, ηα γλσζηά “θνιιπβνγξάκκαηα”, θαη ζηελ Ώζήλα ην 

1861 δηδάρζεθε απφ νηθνδηδάζθαιν ηελ θαζαξεχνπζα. πλεπψο ε “πξνγξακκαηηθή” δήισζε ηνπ 

ζπγγξαθέα γηα ηελ αγξακκαηνζχλε ηνπ είλαη φλησο ςεπδήο. Βίλαη πεξηζζφηεξν έλαο θνηλφο ηφπνο 

επίδεημεο κεηξηνθξνζχλεο, γηα λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ αλνρή ηνπ αλαγλψζηε, ηφπνο πνπ 

απαληάηαη ζπρλά ζε ζπγγξαθείο απνκλεκνλεπκάησλ, φπσο ζηα 'Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ 

ζηξαηεγνχ Μαθξπγηάλλε: “φηη είκαη αγξάκκαηνο θαη δελ κπνξψ λα βαζηήζσ ηαθηηθή ζεηξά 'ζ ηα 

γξαθφκκελά κνπ”
216

. Θα έιεγα φηη ζην ζεκείν απηφ ππάξρεη κηα αληηλνκία: Έλαο άλζξσπνο απιφο, 

αζπνχδαρηνο, ηαπεηλφο, πνπ δελ ηνπ αξέζεη λα επηδεηθλχεη ηελ αμία ηνπ, απνθαζίδεη λα θαηαπηαζηεί 

κε έλα είδνο ιφγνπ θαηεμνρήλ εγσθεληξηθφ, ην απνκλεκφλεπκα θαη ηελ απηνβηνγξαθία. 

 Ο Υαηδεκηράιεο επίζεο ζέιεη λα πξνθαηαιάβεη επλντθά ηνλ αλαγλψζηε ζρνιηάδνληαο ην 

χθνο ηνπ, “ηελ αλνξζφγξαθνλ θαη αζχληαθηνλ απινπζηάηελ δηεγεζίλ” (Φ. 10, ζ.2). Βλ κέξεη είλαη 

αιεζήο απηφο ν ραξαθηεξηζκφο. λησο εληνπίδνληαη πάκπνιιεο αλνξζνγξαθίεο θαη αζπληαμίεο ζηα 

                                                 
216 ηξαηεγνχ Μαθξπγηάλλε “Ώπνκλεκνλεχκαηα”, επαλέθδ. α' έθδνζεο, Μάπξνλ Ώζήλα, ρ.ρ., ζ. 85 (Πξφινγνο).  
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ρεηξφγξαθα ηνπ, ην χθνο φκσο ηνπ πεδνχ ιφγνπ ηνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη απιφ, φηαλ 

επηδηψθεη λα κηκεζεί ηνπο ηζηνξηνγξάθνπο ηεο θαζαξεχνπζαο. Οη ζρνηλνηελείο πεξίνδνη ιφγνπ θαη 

νη αιιεπάιιειεο κεηνρηθέο πξνηάζεηο θάλνπλ ηε δηήγεζε πεξίπινθε, ιίαλ θνπξαζηηθή θαη θαη 

κεξηθά ζεκεία δπζθνινλφεηε. Σν ππφζηξσκα ηνπ ιφγνπ ηνπ, ή θαιχηεξα ε αθεγεκαηηθή δνκή ηνπ, 

φπσο δείμακε παξαπάλσ, είλαη ιατθή. 

 Δ αθήγεζε, θαηά δήισζε ηνπ απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπ, είλαη αιεζηλή, φρη πιαζηή, αθνχ 

δηεγείηαη  εκπεηξίεο απφ ηνλ πφιεκν, πεξηπέηεηεο θαη πάζε ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ρσξηαλψλ ηνπ,  

πεξηιακβάλεη δειαδή φζα είδε θαη άθνπζε ν αθεγεηήο: “[...] έλζα ηδίνηο σζίλ ήθνπζα ηνπο 

θιαπζκνχο θαη νδπξκνχο θαη ηδίνηο φκκαζηλ είδνλ”(β9, ζ.1). Ο ζπγγξαθέαο θάλεη εθ πξννηκίνπ έλα 

ζπκθσλεηηθφ κε ηνλ αλαγλψζηε ηνπ γηα ηελ αιήζεηα θαη φρη ηελ αιεζνθάλεηα ηεο δηήγεζεο.  Ώο 

έρνπκε φκσο ππ' φςεη καο φηη ηα πεπεξαζκέλα φξηα ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο, ηεο 

βησκαηηθήο γλψζεο γεληθφηεξα, πεξηνξίδνπλ θαη ην εχξνο ηεο αθήγεζεο. Άξα, αλ ν Υαηδεκηράιεο 

δηεγεζεί φζα είδε θαη άθνπζε, ζα πεξηνξίζεη ηελ αθήγεζε κφλν ζε γεγνλφηα πνπ είρε ηδία 

αληίιεςε, κε ζπλέπεηα ηα ππφινηπα εμίζνπ ζεκαληηθά πνπ ζπλέβεζαλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ 

Κξήηε δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ηνπ.  

 Γηαηί ηειηθά αζρνιείηαη ν Υαηδεκηράιεο, έλαο “αγξάκκαηνο” πνιεκηζηήο κεηά ην ηέινο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 κε ηε ζπγγξαθή; Σν εξψηεκα είλαη θηινζνθηθφ θαη φρη θηινινγηθφ. Θεσξψ 

φηη πξψηηζηα κε ηελ απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηε ιήζε πνπ 

πξνθαιεί ν ρξφλνο θαη ν ζάλαηνο ζηα έξγα ησλ αλζξψπσλ. Όζηεξα ε γξαθή, ε εμσηεξίθεπζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, είλαη θαη έλαο ηξφπνο γηα  λα ιπηξσζεί ν ίδηνο απφ ηηο νδπλεξέο εκπεηξίεο πνπ 

ηνλ βαζαλίδνπλ. Βίλαη θαη κηα έκκεζε απνινγία θαη δηθαηνινγία καδί, γηαηί νη επαλαζηάηεο ηνπ 

1866 κπήθαλ ζε έλα ηφζν θαηαζηξνθηθφ πφιεκν. ια απηά ππνλννχληαη. Κνληά ζ' απηά πνπ 

ππνδειψλνληαη, αλαθέξεηαη ξεηψο σο αηηία ηεο ζπγγξαθήο ε παξαθίλεζε ηεο Βπγελίαο 

θαξακαγθά. Σν έξγν πξνζθέξεηαη σο αληαπφδνζε ηεο επεξγεζίαο γηα ηελ πιηθή θαη εζηθή βνήζεηα 

ηεο θαξακαγθά ζηα νξθαλά ηεο Κξήηεο.  Δ ζπγγξαθή απηή ζα έρεη θαη έλα πξαθηηθφ απνηέιεζκα, 

ζα παξαθηλήζεη ηνπο θηιειεχζεξνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο πνιηηηθνχο, γηα λα αζρνιεζνχλ κε ην 

θξεηηθφ Γήηεκα: “[...] θηλήζαη ηελ πεξηέξγεηαλ ησλ επζπθξνλνχλησλ θηιειεπζέξσλ αλδξψλ θαη 

απηψλ έηη ίζσο ησλ θαινπκέλσλ πνιηηηθψλ” (β9, 1. Πξβι. β5, 70v θαη Φ. 10, ζ.1). 

 Ώπφ ην θείκελν ηνπ Υαηδεκηράιε πιεξνθνξνχκαζηε φηη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ 

παξαδφζεθαλ ζηελ Βπγελία θαξακαγθά δηα ηνπ Θεκηζηνθιή νινκνχ, Έιιελα πξνμέλνπ ζην 

Σατγάλη. Έηζη αξρίδεη ε πεξηπέηεηα ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ Υαηδεκηράιε, πνπ πνιιέο θνξέο 

θηλδχλεςαλ λα ραζνχλ κεηαθηλνχκελα απφ ηε Ρσζία, ζηελ Ώζήλα, ζηελ Κξήηε.  

 

Σα πξννίκηα ησλ “Απνκλεκνλεπκάησλ” (β5, 60v, β5, 75r θαη β5, 28v) 

 Σα ηξία ζχληνκα θείκελα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη γεληθέο ζθέςεηο γηα ηελ ηζηνξηθή 
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ζπγγξαθή γξάθηεθαλ αθνχ νινθιεξψζεθαλ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ Υαηδεκηράιε, απφ ην 1904 σο ην 1907. Ο φξνο πξννίκην δελ ππάξρεη ζηνλ θείκελν 

ηνπ Υαηδεκηράιε. Δ ηνπνζέηεζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ ζηελ αξρή ηεο αθήγεζεο έγηλε απφ ηνλ 

γξάθνληα γηα ηελ έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. Σν αξρηθφ ζρέδην ηεο 

ζπγγξαθήο θαίλεηαη φηη δελ πξνέβιεπε ηελ χπαξμε “πξννηκίσλ”
217

. Σν Πξννίκην Ώ', αλ θαη 

γξάθηεθε κεηαγελέζηεξα απφ ην ΐ', ηνπνζεηήζεθε ζηελ έθδνζε πξψην, γηαηί εθθξάδεη κηα 

γεληθφηεξε ηδέα. Σα Πξννίκηα ΐ' θαη Γ' αζθνχλ θξηηηθή ζηηο Εζηνξίεο ηεο Κξήηεο πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ κεηά ηε ζπγγξαθή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”.  

 ην πξψην Πξννίκην ν ζπγγξαθέαο ζέηεη σο ζηφρν ησλ ηζηνξηθψλ ζεκεηψζεψλ ηνπ λα 

εμπκλήζεη ηα κεγάια θαη ζαπκαζηά έξγα ησλ ησλ Κξεηηθψλ θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 

επαλαζηάζεηο (1858, 1866, 1878), λα απαζαλαηίζεη ηνπο αγψλεο ησλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ θαη λα 

δηδάμεη ηνπο λεψηεξνπο αλαγλψζηεο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά:“Λππνχκαη απφ ςπρήο, φηη δελ 

δχλνκαη θαη φηη επξέζελ αδίδαθηνο γξακκάησλ θαη παληάπαζη αθαιιηέξγεηνο λα εμπκλήζσ ηνπο 

άζινπο θαη ηα κεγάια θαη θνβεξά πνιεκηθά έξγα ησλ ζπλαγσληζηψλ θαη ζπλαζιεηψλ κνπ ησλ 

ηξηψλ επαλαζηάζεσλ ελ ηε ηπξαλλνπκέλε γελήηεηξά κνπ Κξήηε απφ ηνπ Ώζηάηνπ Αεζπφηνπ [...] 

πξνο ελζάξξπλζηλ ησλ κεηαγελεζηέξσλ απνγφλσλ ηνπ θαη αηψληνλ κλεκφζπλνλ απηψλ ηνχησλ ησλ 

αγσληζηψλ”(β5, 60v). ην Ώ' Πξννίκην, ζηε θξάζε “λα εμπκλήζσ ηνπο άζινπο θαη ηα κεγάια θαη 

θνβεξά έξγα” αληρλεχεηαη πηζαλή επίδξαζε ηνπ Δξνδφηνπ
218

, αλ θαη ν Υαηδεκηράιεο έρεη επίγλσζε 

φηη δελ γξάθεη Εζηνξία, αιιά ζεκεηψζεηο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ πξψηε χιε γηα ηε ζπγγξαθή 

Εζηνξίαο. Δ ζπγγξαθή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ίδην σο “ζεκεηψζεηο” (β5, 60v)
219

, θαη απηφο λνκίδσ 

φηη είλαη ν πην ηαηξηαζηφο ηίηινο, φηαλ ζα δεκνζηεπζεί ε ζπγγξαθή ηνπ. Θα πξνζζέηακε κφλν ην 

επίζεην “ηζηνξηθφο”, “ηζηνξηθέο ζεκεηψζεηο” δειαδή. Βμάιινπ ε ζπγγξαθή ηνπ δελ είλαη έλα 

εληειψο θαζαξφ απνκλεκφλεπκα, αιιά ιακβάλεη πνιιέο κνξθέο ζαλ ηνλ κπζηθφ Πξσηέα θαη 

κεηέρεη ζε πνιιά ζπγγελή είδε. Ξεθηλά σο απηνβηνγξαθία ζην πξψην βηβιίν, γίλεηαη έπεηηα 

απνκλεκφλεπκα ζην δεχηεξν βηβιίν, ελψ ζε έλα θνίηαγκα πνπ θάλεη ν ζπγγξαθέαο πξνο ηε δχζε 

ηνπ βίνπ ηνπ ζα πξνηηκνχζε ε ζπγγξαθή ηνπ λα πάξεη ηε κνξθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, γη' απηφ θαη 

πξφζζεζε θεθάιαηα γηα γηα ηελ ίδξπζε ησλ Λάθθσλ, ηνπο νπιαξρεγνχο Κπδσλίαο, ηνπο 

ζεκαίλνληεο Λαθθηψηεο.  

 Ο Υαηδεκηράιεο δίλεη ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηνπ επηζηήκνλα ηζηνξηθνχ: “εγγξάκκαηνο, 

δίθαηνο, ακεξφιεπηνο, ηίκηνο”, ην ήζνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε εγγχεζε γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεξε 

παξνπζίαζε ηνπ παξειζφληνο. Ο δίθαηνο θαη ακεξφιεπηνο ηζηνξηθφο δελ ζα αξθεζηεί ζηα 

                                                 
217 ΐι. αλαιπηηθά ηελ θαηαγξαθή ησλ ηεηξαδίσλ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε. 

218 Πξβι. “Δξνδφηνπ Ώιηθαξλεζέσο ηζηνξίεο απφδεημηο ήδε, σο κήηε ηα γελφκελα εμ αλζξψπσλ ηση ρξψλση 

εμίιεια γέλεηαη, κήηε κεγάια ηε θαη ζσκαζηά, ηα κελ Έιιεζη, ηα δε βαξβάξνηζη απνδερζέληα, αθιεά γέλεηαη, ηα ηε 

άιια θαη δη' ελ αηηίελ επνιέκεζαλ αιιήινηζη.” Δξφδνηνο, Ε, 1.  

219 Καη ζε άιια ρσξία ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θάλεη ιφγν γηα “ζεκεηψζεηο”, βι. β5, ζ. 75r, β5, ζ. 2, Φ. 10, ζ. 

1. 
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γξαθφκελα ηνπ Υαηδεκηράιε, αιιά ζα αλαηξέμεη θαη ζε άιιεο πεγέο, φπσο ηα δηπισκαηηθά αξρεία, 

ηηο εθζέζεηο ησλ πξνμέλσλ, ζα θξίλεη, ζα ζπγθξίλεη, γηα λα πξνζεγγίζεη ηελ αιήζεηα
220

. Δ 

ελαζρφιεζε κε ηε ζπγγξαθή είλαη κηα βαξηά επζχλε γηα ηελ νπνία δελ θαηέρεη ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα. Σα ίδηα ζα πεη πνηεηηθά ζην πξννίκην ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”:  

 “Αελ δχλακαη θαη δελ κπνξψ,  γξάκκαηα δελ γλσξίδσ, 

             λα  κπσ ζ‟  απηφλ ηνλ θίλδπλνλ, κα πάι‟ απνθαζίδσ.  

              Έθακα ηελ απφθαζηλ, ην ρξένο  κ‟ επηβάιιεη, 

             ζην κέγα ράνο λα ξηθηψ, αθνχ θνβνχληαη άιινη.(ζη. 9-12)”  

 Ο ζπγγξαθέαο ππνθχπηεη ζηελ επζχλε λα δηαζψζεη ηνπο άζινπο ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ θαη 

ηα πάζε ησλ Κξεηηθψλ. Σα πεξί ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζ' έλα ηφζν πςειφ εγρείξεκα, 

φπσο ε ζπγγξαθή, (“επξέζελ αδίδαθηνο γξακκάησλ θαη παληάπαζη αθαιιηέξγεηνο”, β5,ζ. 60v) 

πξέπεη λα εθιεθζεί σο έθθξαζε ηαπεηλνζχλεο. Έρνπκε επηζεκάλεη αξθεηέο θνξέο φηη ν 

Υαηδεκηράιεο δελ ήηαλ αγξάκκαηνο θαη φηη δηα βίνπ θαιιηεξγνχζε ην πλεχκα ηνπ κε ην δηάβαζκα. 

ίγνπξα φκσο δελ κπνξνχζε λα γξάςεη φπσο νη ιφγηνη ηεο επνρήο ηνπ, λα ηεξήζεη άςνγα ην ηππηθφ 

ηεο θαζαξεχνπζαο, γη' απηφ θαη βξίζθνπκε ηφζα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε ζην ρεηξφγξαθφ 

ηνπ.  

 Σν δεχηεξν πξννίκην πξνήιζε σο αληίδξαζε ζηελ έθδνζε ηεο “Εζηνξίαο ηεο Κξήηεο” ηνπ 

Παλαγηψηε Κξηάξε. Ώλ θαη ζηελ αθήγεζε ησλ αλακλήζεψλ ηνπ ν Υαηδεκηράιεο είλαη λεθάιηνο, 

ήπηνο θαη πξνζελήο, απνθεχγεη δειαδή ηηο θαηεγνξίεο ή ηηο δπζκελείο θξίζεηο ελαληίνλ άιισλ 

αγσληζηψλ κε ηνπο νπνίνπο είρε δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ζην δεχηεξν πξννίκηφ ηνπ φκσο 

ζπγθεληξψλεη φιε ηελ πηθξία ηνπ ελαληίνλ ηνπ ηζηνξηνγξάθνπ Παλαγηψηε Κξηάξε, γηαηί, θαηά ηε 

γλψκε ηνπ, ν ηζηνξηθφο δελ ζεβάζηεθε ηα γεγνλφηα θαη ήηαλ κεξνιεπηηθφο. Θεσξνχζε φηη ν 

Κξηάξεο πξφβαιε θπξίσο ηνπο αγψλεο ηνπ Κσζηαληή Κξηάξε θαη ππνθχπηνληαο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

θαη ηνπηθηζηηθέο αμηψζεηο απνζηψπεζε ηνπο  άζινπο ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ηεο Κπδσλίαο. Ο 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο πηζηεχεη φηη νη ζεκεηψζεηο (“Ώπνκλεκνλεχκαηα”) ηνπ γξάθηεθαλ γηα λα 

                                                 
220 Σν δήηεκα πεξί αιεζείαο απαζρνιεί ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο θηινζφθνπο ηεο επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε γλψκε κεξηθψλ αξραίσλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ:  α) 

Θνπθπδίδεο, Ηζηνξίαη, Ε, 22, 2-4: “ηα δε έξγα ησλ πξαρζέλησλ ελ ησ πνιέκσ νπθ εθ ηνπ παξαηπρφληνο 

ππλζαλφκελνο εμίσζα γξάθεηλ, νπδ' σο εκνί εδφθεη, αιι' νηο ηε απηφο παξήλ θαη παξά ησλ άιισλ φζσλ δπλαηφλ 

αθξηβεία πεξί εθάζηνπ επεμειζψλ. Βπηπφλσο δε επξίζθεην, δηφηη νη παξφληεο ηνηο έξγνηο εθάζηνηο νπ ηαπηά πεξί 

ησλ απηψλ έιεγνλ, αιι' σο εθαηέξσλ ηηο επλνίαο ή κλήκεο έρνη. Καη εο κελ αθξφαζηλ ίζσο ην κε κπζψδεο απηψλ 

απεξπέζηαηνλ θαλείηαη. [...]”, β) Πνιχβηνο, Ηζηνξίαη, Ε, 14, 4-6: “θαη γαξ θηιφθηινλ είλαη ηνλ αγαζφλ άλδξα θαη 

θηιφπαηξηλ θαη ζπκκηζείλ ηνηο θίινηο ηνπο ερζξνχο θαη ζπλαγαπάλ ηνπο θίινπο. ηαλ δε ην ηεο ηζηνξίεο ήζνο 

αλαιακβάλε ηηο, επαιαζέζζαη ρξε πάλησλ ησλ ηνηνχησλ, θαη πνιιάθηο κελ επινγείλ θαη θνζκείλ ηνηο κεγίζηνηο 

επαίλνηο ηνπο ερζξνχο, φηαλ νη πξάμεηο απαηηψζη ηνχην, πνιιάθηο δε ειέγρεηλ θαη ςέγεηλ επνλεηδίζησο ηνπο 

αλαγθανηάηνπο, φηαλ αη ησλ επηηεδεπκάησλ ακαξηίαη ηνχζ' ππνδεηθλχσζηλ. ζπεξ γαξ δψνπ ησλ φςεσλ 

αθαηξεζεηζψλ αρξεηνχηαη ην φινλ, νχηνο εμ ηζηνξίαο αλαηξεζείζεο ηεο αιεζείαο ην θαηαιεηπφκελνλ απηήο 

αλσθειέο γίλεηαη δηήγεκα” γ) Λνπθηαλφο, Πσο δεη ηζηνξίαλ ζπγγξάθεηλ, 41: “Σνηνχηνο νπλ κνη ν ζπγγξαθεχο, έζησ 

άθνβνο, αδέθαζηνο, ειεχζεξνο, παξξεζίαο θαη αιεζείαο θίινο, σο ν θσκηθφο θεζίλ, ηα ζχθα ζχθα, ηελ ζθάθελ δε 

ζθάθελ νλνκάζσλ, νπ κίζεη νπδέ θηιία λέκσλ νπδέ θεηδφκελνο ή ειεψλ ή αηζρπλφκελνο ή δπζσπνχκελνο, ίζνο 

δηθαζηήο, εχλνπο άπαζηλ άξρη ηνπ κε ζαηέξσ ηη απνλείκαη πιείνλ ηνπ δένληνο, μέλνο ελ ηνηο βηβιίνηο θαη άπνιηο, 

απηφλνκνο, αβαζίιεπηνο, νπ ηη ηψδε ή ηψδε δφμεη ινγηδφκελνο, αιιά ηη πέπξαθηαη ιέγσλ[...]”. 
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ζέζνπλ ηα γεγνλφηα ζηε ζσζηή ηνπο δηάζηαζε, λα εμαιείςνπλ ηελ αδηθία εηο βάξνο ησλ 

Λαθθησηψλ, λα ζέζνπλ θαηά ηνλ ηίηιν ηνπ ζπγγξαθέα “ην δίθαηνλ ελ ηε ζέζεη ηνπ” (β5, ζ. 75r).  

 Δ πξψηε κνξθή ηεο “Εζηνξία ηεο Κξήηεο” ηνπ Παλαγηψηε Κξηάξε εθδφζεθε ην 1902 θαη 

είλαη νπζηαζηηθά κηα Εζηνξία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, γηαηί ζε απηήλ πέθηεη ην θχξην βάξνο ηεο 

ηζηνξηθήο αθήγεζεο. Βιάρηζηεο αλαθνξέο γίλνληαη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε ή ζε 

πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο ηεο Κξεηηθήο ηζηνξίαο. Ώξγφηεξα, ην 1931 ν Παλαγηψηεο Κξηάξεο 

αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηνπ Ν. Φηιάθε εμέδσζε ηξίηνκε Εζηνξία ηεο Κξήηεο απφ ηελ 

αξραηφηεηα έσο ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866
221

.  

 Βμεηάδνληαο αλαιπηηθφηεξα ην δεχηεξν πξννίκην ζπκπεξαίλνπκε φηη ν Υαηδεκηράιεο 

απέδηδε ηε ζπγγξαθή ηεο Εζηνξίαο ζηνλ ηνλ Ώξηζηείδε Κξηάξε
222

, αλ θαη ην έξγν είρε εθδνζεί κε ην 

φλνκα ηνπ αδειθνχ ηνπ Παλαγηψηε
223

. Βίλαη γεγνλφο φηη ε ζπγγξαθή ηνπ Κξηάξε κεηψλεη ηελ 

πνιεκηθή πξσηνθαζεδξία ηνπ Υαηδεκηράιε θαη πξνβάιεη πεξηζζφηεξν ηνπο αγψλεο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Κξηάξε. πσο ζπλάγεηαη απφ βηβιηνγξαθηθφ ζεκείσκα (“βνεζήκαηα έληππα θαη 

ρεηξφγξαθα”) ζηελ αξρή ηεο Εζηνξίαο ηνπ Κξηάξε, ν Υαηδεκηράιεο είρε εκπηζηεπηεί ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ ζηνπο Κξηάξεδεο, γηα λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ηζηνξηθή ηνπο ζπγγξαθή θαη 

σο εθ ηνχηνπ ν αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο πεξίκελε πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο γηα ηελ πνιεκηθή δξάζε 

ηνπ.  Βπεηδή απηφ δελ ζπλέβε, ν Υαηδεκηράιεο ηνπνζεηεί ην “δίθαην ζηε ζέζε ηνπ”, αθαηξψληαο 

γηα ράξε ηνπ εαπηνχ ηνπ ηα “πξσηεία” απφ ηνπο άιινπο αξρεγνχο. Βπηζεκαίλεη φηη ν Κξηάξεο θαη 

νη αξρεγνί Μαπξνγέλεο θαη Γνγνλήο δελ ππήξμαλ νη πξσηνπξγνί ησλ επαλαζηάζεσλ 1858 θαη 

1866, γηαηί έηπρε λα ππεξεηνχλ  ζηελ ηνπξθηθή ρσξνθπιαθή. Ο Κξηάξεο κάιηζηα είρε θηάζεη ζηνλ 

βαζκφ ηνπ ηζανχζε (ινρία), φηαλ άξρηζε ε επαλάζηαζε ηνπ 1866. Παξ' φια απηά δελ ακθηζβεηεί 

ηε γελλαηφηεηα θαη  ε πξνζθνξά ηνπ Κξηάξε κεηά ηελ πξνζρψξεζή ηνπ ζηνλ Ώγψλα, κάιηζηα 

θαηαζέηεη φηη ν Κξηάξεο “δηεθξίζε επί ηφικε θαη γελλαηφηεηη”.  

                                                 
221 ΐι. Παλαγηψηε Κξηάξε, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο από αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ηέινπο ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 

1866, Βλ Υαλίνηο 1902. Ο Ώξηζηείδεο Κξηάξεο εκθαλίδεηαη σο εθδφηεο ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν είρε πάξεη ρνξεγία 

απφ ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία. Ώξγφηεξα εθδφζεθε ε ηξίηνκε λέα Εζηνξία ηεο Κξήηεο ηνπ Π. Κξηάξε. ΐι. Παλαγηψηεο 

Κ. Κξηάξεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο (Νέα) από ησλ αξραηνηάησλ κέρξη ησλ θαζ' εκάο ρξόλσλ, η. Ώ'-Γ', Ώζήλα 1930-

1938, απ' φπνπ θαη νη παξαπνκπέο. 

222  Ώξηζηείδεο Κξηάξεο (1858-1924). Ννκηθφο θαη πνιηηηθφο, δηαθξίζεθε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878 Σν 1882 

δηνξίζηεθε πξσηνδίθεο ζηα Υαληά, κέρξη ην 1887, φηαλ εμειέγε βνπιεπηήο Υαλίσλ. Σν 1889 καδί κε άιινπο 

πιεξεμνπζίνπο εθήξπμε ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα θαη έγηλε βαζηθφ ζηέιερνο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1889. 

Ώθνχ έιαβε ακλεζηία επαλήιζε ζηα Υαληά θαη άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ. Καηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1896-

7 εμειέγε γεληθφο αξρεγφο ειίλνπ. Σελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο δηνξίζηεθε δήκαξρνο Υαλίσλ. Σν 1091 θαη 

1903 εμειέγε βνπιεπηήο Υαλίσλ θαη ην 1904-1906 δηεηέιεζε ππνπξγφο ησλ Βζσηεξηθψλ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο. Σν 

1912 εμειέγε πιεξεμνχζηνο ζηελ επαλαζηαηηθή πλέιεπζε θαη κε ηελ έλαξμε ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ ζπκκεηείρε 

κε ζψκα επίιεθησλ Κξεηψλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ώξρηθά ζθφδξα αληηβεληδειηθφο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπ ζπκθηιηψζεθε κε ηνλ Βι. ΐεληδέιν θαη έγηλε πκλεηήο ηνπ. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηάζσζε ησλ 

δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο Κξήηεο κε κηα πιινγή πνπ πξσηνεθδφζεθε ην 1903 θαη επαλεθδφζεθε ζπκπιεξσκέλε ην 

1920.  

223    Παλαγηψηεο Κξηάξεο. Ο κηθξφηεξνο γηνο ηνπ αξρεγνχ ειίλνπ γελλήζεθε ζηνλ Ώδσγπξέ ην 1866. 

Ώμησκαηηθφο ηνπ Ππξνβνιηθνχ, ζπκκεηείρε ζηνλ πφιεκν ηνπ 1897 θαη ζηελ θαηάιεςε ηεο Κξήηεο απφ ηνλ ειιεληθφ 

ζηξαηφ. Ώπνρψξεζε απφ ην ζηξάηεπκα ην 1914 κε ην βαζκφ ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε. ην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο 

απφθεηηαη ην ζπαζί ηνπ. 
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 Ώλαγθαία ζεσξνχκε ζε απηφ ην ζεκείν κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο κνξθήο θαη απνηίκεζε 

ηεο δξάζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Κξηάξε
224

 κε αθνξκή φζα αλαθέξεη ν Υαηδεκηράιεο. Ο 

Κσλζηαληίλνο Κξηάξεο ή Μπελήο (Μπεληνπδάθεο) γελλήζεθε ζην Κνπζηνγέξαθν
225

 ειίλνπ ην 

1798.  Παληξεχηεθε ζηνλ Ώδσγπξέ
226

 ειίλνπ θαη εθεί γελλήζεθαλ ηα παηδηά ηνπ Γεψξγηνο, 

Εσάλλεο, Ώξηζηείδεο, Βκκαλνπήι θαη Παλαγηψηεο, ηα κεγαιχηεξα απφ ηα νπνία πνιέκεζαλ ζηηο 

επαλαζηάζεηο ηνπ 1866 θαη 1878 ζην πιεπξφ ηνπ παηέξα ησλ. Ο Κ. Κξηάξεο έιαβε κέξνο ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821 ππφ ηελ αξρεγία ηνπ αδειθνχ ηνπ Εσάλλνπ Κξηάξε θαη αλαθεξχρζεθε 

νπιαξρεγφο ηεο επαξρίαο ηνπ. πκκεηείρε επίζεο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1841 θαη κεηά ηε ιήμε θαη 

απηήο ηεο επαλάζηαζεο δηέθπγε ζηελ Βιιάδα, φπνπ θαη ηηκήζεθε κε ην αξγπξφ αξηζηείν θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζην Ναχπιην. Μεηά ην 1843 επέζηξεςε ζηελ Κξήηε θαη δηνξίζζεθε απφ ηνλ 

Μνπζηαθά παζά κνπιαδίκεο (αλζππνινραγφο) ηεο ρσξνθπιαθήο. Βθείλε ηελ επνρή νη Σνχξθνη 

εκπηζηεχνληαλ ζε ηνικεξνχο θαη γελλαίνπο ρξηζηηαλνχο ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο, είλαη εμάιινπ 

γλσζηά ηα αξκαηνιίθηα πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. Ο δηνηθεηήο Κξήηεο Μνπζηαθά 

παζάο, παλνχξγνο δηπισκάηεο θαη ζηξαηησηηθφο
227

, πίζηεπε φηη κε ηελ έληαμε ηνπ Κξηάξε ζηελ 

ηνπξθηθή ρσξνθπιαθή ζα ζπγθξαηνχζε έλαλ αδάκαζην πνιεκηζηή θαη ζα ηνλ έζηξεθε ελαληίνλ 

ησλ ρξηζηηαλψλ. Ο Κξηάξεο αλέπηπμε αμηνζεκείσηε δξάζε ζηελ θαηαδίσμε ησλ αηάθησλ 

ζηνηρείσλ, αιιά γξήγνξα έγηλε χπνπηνο ζηηο ηνπξθηθέο αξρέο ιφγσ ηεο κεξνιεπηηθήο ηνπ ζηάζεο 

ππέξ ησλ ρξηζηηαλψλ. Μφιηο έγηλε γλσζηφ ην θίλεκα ηνπ 1858, εγθαηέιεηςε ηελ ππεξεζία ηνπ 

ζηνπο Σνχξθνπο θαη ηάρζεθε ζην πιεπξφ ησλ ρξηζηηαλψλ. Αηνξίζηεθε δηνηθεηήο 6.000 αλδξψλ πνπ 

αλέιαβαλ ηε θξνχξεζε ησλ ζέζεσλ ησλ επαλαζηαηψλ απφ Μπνπηζνπλάξηα κέρξη ηα Σζηθαιαξηά. 

Μεηά ην πέξαο θαη απηνχ ηνπ θηλήκαηνο, ην νπνίν έιεμε ρσξίο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ηεο Κξήηεο, ν Κξηάξεο επέζηξεςε ζηελ ηνπξθηθή ρσξνθπιαθή θαη 

έθηαζε κέρξη ην βαζκφ ηνπ ηζανχζε (ινρία)
228

.  

 ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 αθνχ εγθαηέιεηςε ηελ ππεξεζία ηνπ, κεηέβε απφ ηνπο πξψηνπο 

ζηα Μπνπηζνπλάξηα θαη ζην κεηφρη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο, φπνπ ζπλεδξίαδαλ νη αληηπξφζσπνη ησλ 

ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο θαη ηάρζεθε επζχο κε ην κέξνο ησλ επαλαζηαηψλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ 

                                                 
224 εκαληηθφηαηα ζηνηρεία γηα ηε δξάζε ηνπ Κ. Κξηάξε, εθηφο απφ ηα Ώξρεία ησλ γησλ ηνπ Παλαγηψηε θαη 

Ώξηζηείδε Κξηάξε, πνπ απφθεηληαη ζην ΓΏΚ- Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο, αληινχκε θαη απφ ηε ξίκα πνπ δεκνζίεπζε ν 

Π. Φαθνπηάθεο, πιινγή εξσηθψλ θξεηηθψλ αζκάησλ, Βλ Ώζήλαηο 1889, ζ. 113-114. 

225   ην ρσξηφ απηφ έδξαζε ν Γεψξγηνο Καληαλνιέσλ, αξρεγφο ηεο ηειεπηαίαο επαλάζηαζεο θαηά ησλ Βλεηψλ ην 

1527.  

226 ε επηγξαθή εληνηρηζκέλε ζην λαφ ηεο Μνλήο ησλ Ώγίσλ Παηέξσλ ηνπ Ώδσγπξέ δηαβάδνπκε φηη ν Κ. Κξηάξεο 

ππήξρε αλαθαηληζηήο ηνπ ηεξνχ πξνζθπλήκαηνο, δείγκα ηεο επζέβεηαο ηνπ Ώξρεγνχ ηεο επαξρίαο ειίλνπ. ΐι. θαη 

Ώληψλεο Πιπκάθεο, ηα βήκαηα ηνπ νζίνπ Ησάλλε ηνπ Δξεκίηε θαη ησλ ζπλ απηώ 98 ζενθόξσλ παηέξσλ, Υαληά, 

2015, ζ. 30. 

227 Οη ηζηνξηθνί ηεο Κξήηεο επηζεκαίλνπλ ηελ εμππλάδα θαη ηε δηπισκαηηθφηεηα ηνπ Μνπζηαθά. Φηιάθεο 

αξέζθεηαη ζε ραξαθηεξηζκνχο ησλ Παζάδσλ ηεο Κξήηεο. ΐι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, φ.π., Α, ζ. 2203. 

228 πσο ζα δνχκε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε, ν Κξηάξεο δελ πζηέξεζε ζε γελλαηφηεηα ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Ήηαλ ξηςνθίλδπλνο πνιεκηζηήο, πξψηνο έκπαηλε ζηε κάρε.  
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ηξηεηνχο πνιέκνπ αλαθεξχρζεθε Ώξρεγφο ηεο επαξρίαο ειίλνπ θαη αλαδείρηεθε έλαο απφ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο ήξσεο ηνπ 1866. Δ πξψηε κάρε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, ζηηο 17 Ώπγνχζηνπ 

ηνπ 1866 δηεμήρζε ππφ ηελ αξρεγία ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαπξνχ Καληάλνπ, αλαγθάδνληαο ηνχο 

Σνχξθνπο λα εγθαηαιείςνπλ ην θξνχξην ηεο Καληάλνπ. ηε κάρε απηή είδε κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ 

λα θαηαθξενπξγείηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο ν αδειθφο ηνπ Θεφδσξνο. Πνιέκεζε γελλαία ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο κάρεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο επαξρίεο θαθίσλ, Κπδσλίαο, ειίλνπ, Κηζάκνπ. Μεηά ηε 

ιήμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, αξλήζεθε λα παξαδνζεί θαη πξνζπάζεζε δηαθχγεη ζηελ Βιιάδα. 

Πεξηθπθιψζεθε φκσο απφ ηνπξθηθφ απφζπαζκα θαη έπεηηα απφ κηα άληζε κάρε ζηελ νπνία 

ηξαπκαηίζηεθε βαξηά αλαγθάζηεθε λα παξαδνζεί
229

. Οδεγήζεθε γηα ελλέα κήλεο ζηηο θπιαθέο ησλ 

Υαλίσλ, απ' φπνπ κε επέκβαζε ησλ Πξνμέλσλ ησλ Μ. Απλάκεσλ απνθπιαθίζζεθε θαη κεηέβε ζηνλ 

Ώδσγπξέ, ην ρσξηφ ηνπ. Ώπφ εθεί δηέθπγε ιάζξα γηα ηελ Ώζήλα, φπνπ ε Βπηηξνπή ησλ Ώγσληζηψλ 

ηνπ απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηνπ ζπληαγκαηάξρε. Ώλ θαη νγδφληα ρξνλψλ ην 1878 επαλήιζε ζηελ Κξήηε 

θαη ζπκκεηείρε σο αξρεγφο ηεο επαξρίαο ειίλνπ ζηηο κάρεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878. έπεηηα θαη 

απφ απηή ηελ επαλάζηαζε θαηέθπγε ζηελ Ώζήλα, φπνπ πέζαλε ην 1884 θαη θεδεχηεθε κε 

ζηξαηησηηθέο ηηκέο θαη δεκνζία δαπάλε.   

 Δ κνκθή ηνπ Υαηδεκηράιε πεξί ηεο “ςεπδντζηνξίαο” ησλ Κξηάξε δε βαζίδεηαη ζε ινγηθά ή 

επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ αιήζεηα. Βίλαη κηα απιά αλαπφδεηθηε πξφηαζε. Έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ε αθήγεζε ζηελ “Εζηνξία” ηνπ Π. Κξηάξε δελ γίλεηαη κε άμνλα ηε βηνγξαθία 

ηνπ παηέξα Κσζηαληή Κξηάξε. Βίλαη κηα αθήγεζε πνπ πξνζπαζεί λα πεξηιάβεη φια ηα γεγνλφηα 

ηνπ ηξηεηνχο αγψλα ζ' φια ηα κέξε ηεο Κξήηεο. Βπεηδή νη πεγέο ηνπ ζπγγξαθέα πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηελ δπηηθή Κξήηε, αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθφηεξα ε ζπκβνιή ηνπ λ. Υαλίσλ θαη ησλ 

αγσληζηψλ ηνπ. ε φπνηεο κάρεο έιαβε κέξνο ν Κ. Κξηάξεο επηζεκαίλεηαη αλαιπηηθφηεξα ε δξάζε 

ηνπ, ελψ πεξηνξίδεηαη ν ρψξνο αθήγεζεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ Υαηδεκηράιε. Ώπηφ φκσο ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ κεηαηξέπεη ην ηζηνξηθφ αθήγεκα ηνπ Π. Κξηάξε ζε κηα αθήγεζε κε πξσηαγσληζηή  

ηνλ Κσλζηαληίλν Κξηάξε, ζε κηα “Κξηαξηάδα”, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Υαηδεκηράιε. Βμάιινπ ε 

γελλαηφηεηα, ε εληηκφηεηα θαη ην παξάηνικν ζάξξνο ηνπ Κξηάξε δελ ακθηζβεηείηαη ζε θαλέλα 

ζεκείν ηεο αθήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε. Δ θξηηηθή ηνπ  Υαηδεκηράιε ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ πηψλ 

ηνπ Κξηάξε νη νπνίνη, θαηά ηε γλψκε ηνπ, πξνέβαιαλ πεξηζζφηεξν ηα θαηνξζψκαηα ηνπ παηέξα 

ηνπο.  

 ην ηξίην πξννίκην ν αγσληζηήο ηεο Κπδσλίαο επεθηείλεη ηελ θξηηηθή ηνπ εθηφο απφ ην έξγν 

ηνπ Κξηάξε ζηνπο Δξαθιεηψηεο ηζηνξηθνχο  θαη ζηνλ θαθηαλφ ηζηνξηθφ Γξεγφξην 

Παπαδνπεηξάθε. Κπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ησλ ηζηνξηνγξάθσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δξαθιείνπ ήηαλ 

ν ηπιηαλφο Παπαδάθεο, αλ θαη ν Υαηδεκηράιεο δελ ηνλ θαηνλνκάδεη
230

. Σνπο Δξαθιεηψηεο ελλνεί 

                                                 
229 Πξβι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2456-2460. 

230  ηπιηαλφο Παπαδάθεο, Απνκλεκνλεύκαηα ηεο ελ Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866 θαη ηα θαζ' επαηήλ 
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φηαλ αλαθέξεη φηη  δηαθηινληθνχλ γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο επαλάζηαζεο. Βίλαη γλσζηφ φηη απφ ηελ 

επνρή εθείλε, αιιά θαη ζήκεξα ηζηνξηνγξάθνη απφ ην Δξάθιεην ζεσξνχλ φηη ηα “Μνλαζηεξηαθά”, 

κηα έληνλε δηακαξηπξία ησλ θαηνίθσλ ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο (Δξάθιεην θαη Λαζίζη) ην 1865, 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηεο κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο, ήηαλ ν πξνάγγεινο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866
231

. Ο Υαηδεκηράιεο έρεη ζαθψο αληίζεηε γλψκε: Σα Μνλαζηεξηαθά είραλ 

δηεπζεηεζεί εηξεληθά ην 1865, ελψ ε επαλάζηαζε ηνπ 1866 νξγαλψζεθε ζην λνκφ Υαλίσλ
232

. 

 Έπεηηα ηα βέιε ηνπ Υαηδεκηράιε ζηξέθνληαη θαη θαηά ηεο “Εζηνξία ησλ θαθίσλ” πνπ 

έγξαςε ν επίζθνπνο Γξεγφξηνο Παπαδνπεηξάθεο. Σν βηβιίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Υαηδεκηράιε 

πεξηπαηθηηθά “θαθηαληάδα”, θαηά ην “Ειηάδα”. πσο ε “Ειηάδα” εμηζηνξεί ηνλ δεθάρξνλν πφιεκν 

ζηελ Σξνία, ην ίδην θαη ε “θαθηαληάδα” εμπκλεί ηε δξάζε ηεο επαξρίαο ησλ θαθίσλ ζηνπο 

θξεηηθνχο αγψλεο απφ ηελ ηνπξθηθή θαηάιεςε ηεο Κξήηεο κέρξη ην 1888
233

.  

 O ζπγγξαθέαο ηεο “Εζηνξίαο ησλ θαθίσλ” Γξεγφξηνο Παπαδνπεηξάθεο είρε γελλεζεί ζην 

νξεηλφ ρσξηφ Καιιηθξάηεο θαθίσλ θαη δηδάρηεθε ηα εγθχθιηα γξάκκαηα ζηε Μνλή ηεο Ώγίαο 

Σξηάδαο Υαλίσλ.  Ώπεβίσζε ζην Παξίζη ην 1889. πνχδαζε ζενινγία ζηελ Ώζήλα θαη γλψξηδε 

επξσπατθέο γιψζζεο. πκκεηείρε ζηελ επαλαζηάζε ηνπ 1866 σο κέινο θαη πξφεδξνο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Κξεηψλ θαη έιαβε κέξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο πνιηηηθνχο ηεο Ώζήλαο. 

Χο πιεξεμνχζηνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878, κέινο ηεο ελδεθακεινχο 

Βπηηξνπήο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε ηε χκβαζε ηεο Υαιέπαο
234

. Δ “Εζηνξία ησλ θαθίσλ” πνπ 

ζπλέγξαςε φηαλ εθιέρηεθε επίζθνπνο Εεξάο (Εεξάπεηξαο) θαη εηείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο 

ηζηνξηθνχο ηδηαηηέξσο κεξνιεπηηθή. Μφλε έγλνηα ηνπ ζην βηβιίν απηφ είλαη ε έμαξζε ηεο επαξρίαο 

ηνπ, ηελ νπνία επηδηψθεη εηο βάξνο ηεο ππφινηπεο Κξήηεο. Γηα ηνλ Παπαδνπεηξάθε φιεο νη 

επαλαζηάζεηο ηεο Κξήηεο μεθηλνχλ, νξγαλψλνληαη θαη ηειεηψλνπλ ζηα θαθηά. Οη θαθηαλνί ήηαλ 

γηα ηνλ ζπγγξαθέα ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο θξεηηθήο ηζηνξίαο. Τπνηηκεηηθά αλαθέξεηαη γηα ηνπο 

                                                                                                                                                                  
δηαδξακαηηζζέληα κπζηήξηα, Ώζήλα 1870. Γηα ηε δηακάρε Υαλησηψλ θαη Δξαθιεησηψλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866, 

βι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Φαηξηαζηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη εκπαζείο θαηεγνξίεο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1866” αλαθνίλσζε ζηε ΐαζηιηθή ηνπ Ώγίνπ Μάξθνπ ζην Δξάθιεην θαηά ηε δηάξθεηα πλεδξίνπ πνπ νξγάλσζε ε 

ΐηθειαία Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε, ππφ δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά. 

231 ΐι. Θενράξεο Γεηνξάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Δξάθιεην 1995, ζ. 360: “Αχν θπξίσο ήηαλ νη αθνξκέο πνπ 

νδήγεζαλ ηνπο Κξήηεο ζε λέα δπλακηθή θαη απνθαζηζηηθή αλακέηξεζε κε ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία: ε 

επηβνιή λέσλ θφξσλ, παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ, θαη ην ιεγφκελν Μνλαζηεξηαθφ δήηεκα”.  Γηα ηα 

Μνλαζηεξηαθά” βι. θαη Φηιάθεο, φ.π., Α', 2153-4 θαη Σζηξηληάλεο, Πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή ηζηνξία ηεο ελ Κξήηε 

επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-69, η. Ώ-Γ, Ώζήλα 1950-1951, Ώ, ζ. 68-100. 

232 Ώλάινγεο απφςεηο κε ηνλ Υαηδεκηράιε δηαηππψλεη ν πξσηνπξγφο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 Παξζέληνο 

Πεξίδεο, “εκεησηένλ, φηη ην δήηεκα ηνχην νπδεκίαλ είρελ ζρέζηλ κεηά ηνπ δεηήκαηνο φιεο ηεο Κξήηεο θαη 

εζθαικέλσο ηηλέο ησλ Δξαθιεησηψλ ζρεηίδνπζη απηφ κεηά ηνπ γεληθνχ δεηήκαηνο, δηφηη ε ινηπή Κξήηε νπδεκίαλ 

γλψζηλ είρελ, φηη ππήξρελ Μνλαζηεξηαθφλ δήηεκα ελ Δξαθιείσ, δηφηη ηνχην ππάξμελ πνιχ πξφηεξνλ ηνπ 1866” βι. 

Ώπνκλεκνλεχκαηα Παξζελίνπ Πεξίδνπ, Ζ Κξεηηθή Δπαλάζηαζηο ηνπ 1866, επηκέιεηα Ε. Π. Ληνλή, Ώζήλα 1900, ζ. 

29.   

233 Πξβι. ηελ θξίζε ηνπ Παξζέληνπ Πεξίδε γηα ηελ “Εζηνξία” ηνπ Παπαδνπεηξάθε. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 18: 

“παλεγπξηθφο ππέξ ηεο επαξρίαο θαθίσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο”. 

234 ΐηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ παηξησηηθή ηνπ δξάζε βι. θαη Μηραήι ΐιαβνγηιάθεο, Πξσηνπόξνη ηεο Κξεηηθήο 

ειεπζεξίαο, Υαληά 2013, ζ. 49-53. 
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Κξεηηθνχο ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο κε ηνπο νπνίνπο σο ηεξάξρεο δελ είρε θαζφινπ θαιέο ζρέζεηο. 

ηαλ εθιέρηεθε επίζθνπνο Εεξνζεηείαο ήηαλ ήδε κεγάινο ζε ειηθία θαη αθνζηψζεθε ζηε 

ζπγγξαθή ηεο Εζηνξίαο ηεο γελέηεηξάο ηνπ, αδηαθνξψληαο εληειψο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνηκλίνπ 

ηνπ. Δ ηζηνξηθή κεξνιεςία ηνπ είλαη εμφθζαικε, γη' απηφ δηθαίσο ην έξγν ηνπ νλνκάδεηαη απφ ηνλ 

Υαηδεκηράιε “θαθηαληάδα”
235

.  

 

πκπιεξσκαηηθέο εηζαγσγηθέο ζεκεηώζεηο γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-69  

 “Βπερείξεζα έξγνλ ζνβαξφηαηνλ ...” 

(β5/1-8 θαη β5/60r θαη Φ10 , ηεηξαζέιηδν “Δθ ησλ Απνκλεκνλεπκάησλ”) 

 Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ ην 1904, ηελ επνρή πνπ γξάθεηαη θαη ην β' Πξννίκην, ζηελ 

αξρή ηνπ ππ' αξ. 5 ηεηξαδίνπ, θαη απνηεινχλ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπγγξαθήο θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ αγψλα ηνπ 1866.  

 Βπηζεκαίλεηαη μαλά ε αηηία πνπ παξαθίλεζε ηνλ Υαηδεκηράιε λα αζρνιεζεί κε ηε 

ζπγγξαθή ησλ ηζηνξηθψλ ζεκεηψζεσλ (“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”) θαη γηα άιιε κηα θνξά νλνκάδεηαη 

ην θείκελφ ηνπ “εκεηψζεηο” ν πην ηαηξηαζηφο ηίηινο, φηαλ ζα εθδνζνχλ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”
236

.  

 ε αληίζεζε κε άιινπο ζπγγξαθείο, πνπ θξαηνχλ εξκεηηθά θιεηζηφ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο 

ηνπ έξγνπ ηνπο, ν Υαηδεκηράιεο δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο γξάθεη απφ κλήκεο, ρσξίο λα έρεη πάξεη καδί ηνπ επίζεκα έγγξαθα, 

εκεξνιφγηα, επαλαζηαηηθά θπιιάδηα ή βηβιία, ηα νπνία ζα ηνλ βνεζνχζαλ λα αλαθαιέζεη ηα 

γεγνλφηα, λα δεη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο, λα ηα βάιεη ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά ηνπο. 

Μφλν ηνπ εθφδην ε ηζρπξή κλήκε, παξάγνληαο εθ ησλ σλ νπ άλεπ γηα λα γίλεη θάπνηνο 

ζπγγξαθέαο
237

.  

 Έγγξαθα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επαλάζηαζεο δελ είρε ν Υαηεκηράιεο ζηα ρέξηα ηνπ, γηαηί 

ηνπ ηα είρε δεηήζεη ν αξρηκαλδξίηεο Παξζέληνο Κειατδήο
238

, γηα λα ηα  δηαθπιάμεη ζηε Μήιν θαη 

                                                 
235 Παξαζέηνπκε κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Παπαδνπεηξάθε ζηηο νπνίεο 

θαίλεηαη ε έμαξζε ησλ θαθηαλψλ θαη ε ππνηίκεζε ησλ ππφινηπσλ Κξεηηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ Καησκεξηηψλ (φζσλ 

θαηνηθνχζαλ ζηα πεδηλά) θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ Λαζηζίνπ, ησλ αλζξψπσλ πνπ είρε θιεζεί λα πνηκάλεη(!): “Μφλνη νη 

θαθηαλνί, σο ζπλήζσο νμπδεξθέζηεξνη θαη πξνλνεηηθφηεξνη εηο ηα αθνξψληα ηελ φιελ παηξίδα” ζ. 111, “”άιιν 

θέληξνλ ειεπζέξαο ελεξγείαο ελ Κξήηε δελ ππήξρελ” ζ. 186, “Αηφηη πνιινί δνπιφθξνλεο (ησλ πεδηλψλ επαξρηψλ) 

θαη φιεο ηεο απνθηελσκέλνη δελ ήζεινλ λα απνρσξηζζψζη ηνπο αγάδεο ησλ, σο ε εηεία θαη ην Λαζίζη” ζ. 188.  

236 ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε, Ώλαθνξά ζην Ώξρείν ηνπ, 

Πεπξαγκέλα ηνπ Η' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, ηφκνο Γ5, Υαληά, 2011, ζ. 45,  

237 Βπηθαινχκαη θαη ηε γλψκε ηνπ Εεξνχ Ώπγνπζηίλνπ ν νπνίνο ζην 10ν βηβιίν ησλ Βμνκνινγήζεσλ αλαγνξεχεη 

ηνλ Θεφ “θάηνηθν ηεο Μλήκεο”. ΐι Ώγίνπ Ώπγνπζηίλνπ, Δμνκνινγήζεηο, η. Ώ+ΐ, εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα 

Φξαγθίζθε Ώκπαηδνπνχινπ, 1999, ζ. Ώ, 75-75 θαη ΐ, ζ. 117-119. 

238 Ο ηεξνκφλαρνο Παξζέληνο Κειατδήο γελλήζεθε ζην εγθαηαιειεηκκέλν ζήκεξα ρσξηφ Μνπξί θαθίσλ ην 1830 

θαη πέζαλε ζηε χξν ην 1905. Ώδειθφο ηεο Μνλήο Γσληάο θαη καζεηήο ηνπ Παξζελίνπ Πεξίδε, ζπκκεηείρε απφ 

ηνπο πξψηνπο ζηηο κεγάιεο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο απφ ην 1858 θαη εμήο. Πνιχγισζζνο θαη κνξθσκέλνο 

ππεξέηεζε ζηελ πξνζσξηλή πνιηηηθή δηνίθεζε ηνλ αγψλα ηνπ 1866. Εεξέαο θαη δάζθαινο ζην ζρνιείν ηεο 

ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Σεξγέζηεο παξαθηλνχζε ηνπο νκνγελείο λα εληζρχνπλ ηνπο αγψλεο ηεο Κξήηεο. 

Βςεθηζκέλνο επίζθνπνο Κηζάκνπ ην 1880, δελ απνδέρηεθε ηε κεηξφπνιε, επεηδή ζεσξνχζε φηη ζα αλαγθαδφηαλ λα 

ππαθνχεη ζηα θειεχζκαηα ηεο ηνπξθηθήο εμνπζίαο. Λφγσ ηνπ πιεζσξηθνχ, θίιαξρνπ, ηζρπξνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 
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εθεί, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ν ηεξσκέλνο ηα θαηέζηξεςε, επεηδή παξνπζίαδαλ ηνπο 

Λαθθηψηεο θαη ειηληψηεο σο ππνθηλεηέο ηεο επαλάζηαζεο. Ο Υαηδεκηράιεο ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ ζα επηδηψμεη λα θαηαξξίςεη, αθφκε θαη ρσξίο ηελ παξάζεζε απζεληηθψλ 

εγγξάθσλ, ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο επαξρίαο θαθίσλ. πσο ζα δνχκε ζεσξεί φηη πξσηεξγάηεο ηνπ 

αγψλα ηνπ 1866 πξνέξρνληαλ απφ ηηο επαξρίεο Κπδσλίαο θαη ειίλνπ, κε πξνεμάξρνληεο ηνπ 

Λαθθηψηεο, ελψ ε επαξρία ησλ θαθίσλ άξγεζε λα ιάβεη κέξνο. 

 Ώξγφηεξα, ζε άιιε θάζε επεμεξγαζίαο ησλ αλακλήζεψλ ηνπ, ν Υαηδεκηράιεο δήηεζε απφ 

ηνλ αληςηφ ηνπ Ώληψλην Γηάλλαξε λα θέξεη ζην Σατγάλη ην “Δκεξνιφγην” ηνπ νπιαξρεγνχ 

Βκκαλνπήι Σζεπέηε, ην νπνίν ηνλ βνήζεζε λα επηβεβαηψζεη ρξνλνινγηθά ηα γεγνλφηα θαη ηνπ 

αλέηξεςε ζε νξηζκέλα ζεκεία φζα είρε ζεκεηψζεη απφ κλήκεο. Ο αγξάκκαηνο Σζεπέηεο έγξαθε 

αθξηβψο φπσο ν Μαθξπγηάλλεο, ρσξίο λα ρσξίδεη θακία ιέμε, ρσξίο νξζνγξαθία, ρσξίο ζηίμε
239

. 

Βίρε φκσο πξνλνήζεη λα ζεκεηψλεη ρξνλνινγίεο, ηφπν, θχξηα πξφζσπα, λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο ηεο 

θάζε κάρεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο. Σα νξληζνζθαιίζκαηα ηνπ Σζεπέηε βνήζεζαλ ηνλ  

Υαηδεκηράιε λα πξνζδηνξίζεη ηελ αθξηβή ρξνλνινγία καρψλ πνπ δφζεθαλ ζηνλ ίδην ηφπν ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη λα ζπκεζεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καρψλ ζε λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο. Σν 

έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε ήηαλ επίπνλν. Σξεηο θνξέο, θαηά ηα γξαθφκελα ηνπ, έγξαςε ηηο ζεκεηψζεηο 

ηνπ γηα λα βειηηψζεη ηε δηαηχπσζε ή λα πξνζζέζεη ιεπηνκέξεηεο ησλ γεγνλφησλ
240

.  

 Πξνο ηε δχζε ηνπ βίνπ ηνπ, ην 1904, ν Υαηδεκηράιεο ζεάηαη ην παξειζφλ θαη θάλνληαο 

έλαλ απνινγηζκφ ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εηζαγσγηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζεσξεί φηη ιίγνη ήηαλ νη 

νξγαλσηέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, νη αξρηθνί ζπλσκφηεο. Σν δήηεκα ηεο απνδνρήο απφ 

ρξηζηηαλνχο ησλ Υαλίσλ αμησκάησλ ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε ζίγεηαη μαλά απφ ηνλ ζπγγξαθέα. Οη 

άλζξσπνη απηνί έβιεπαλ αξρηθά κε επηθχιαμε ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα, ζην ηέινο φκσο 

πξνζρσξνχζαλ ζηελ επαλάζηαζε, πνιινί κάιηζηα αλαδείρηεθαλ ζεκαληηθνί αξρεγνί, φπσο ν 

Μαπξνγέλεο, Γαιαλαληψλεο, Γνγνλήο, Κξηάξεο, Κακπνχξεο, Πειηβάλεο. Σν ζέκα, φπσο  

ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, απαζρφιεζε ηνλ ζπγγξαθέα θαη ζην ιεγφκελν ΐ' Πξννίκην ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. Ο Υαηδεκηράιεο ζηελ πιαηηά δηήγεζε ηνχ δεχηεξνπ βηβιίνπ δίλεη ηελ 

εληχπσζε ελφο λεθάιηνπ, ζπγθξαηεκέλνπ, πξνζελή αθεγεηή, ηνπ νπνίνπ ε ζπγγξαθηθή 

                                                                                                                                                                  
αγάπεο ηνπ γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηα θαθηά, είρε δεκηνπξγήζεη πνιιέο δπζαξέζθεηεο ζηνπο ζπλαγσληζηέο 

ηνπ. Ο ηπιηαλφο Παπαδάθεο ηνλ πεξηγξάθεη κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα. Σνλ ραξαθηεξίδεη “ππνθξηηή”, “εγσηζηή”, 

κεραλνξξάθν”. Αηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα ηελ πνιπζρηδή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Π. Κειατδή κπνξεί λα δηακνξθψζεη ν 

κειεηεηήο κειεηψληαο ην Ώξρείν Παξζελίνπ Κειατδή, ην νπνίν απφθεηηαη ζηα ΓΏΚ- Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο ή 

δηαβάδνληαο ην βηβιίν ηνπ ηαχξνπ Κειατδή, Ο Παξζέληνο Γ. Κειατδήο θαη ε πνιηηηθή απηνύ αιιεινγξαθία (1854-

1904), Υαληά 1930.  

239 Ώπηφ δηαπηζηψζακε απφ έλα κηθξφ εκεξνιφγηφ ηνπ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878 πνπ ζψζεθε ζην Ώξρείν Π. 

Κξηάξε θαη απφθεηηαη ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο. Ο εθδφηεο ηνπ ζα αληηκεησπίζεη πνιιά πξνβιήκαηα.  

240    Γηα ηηο ζσδφκελεο επεμεξγαζίεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ έγηλε αλαιπηηθφο ιφγνο ζε άιιν ζεκείν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ζην θεθάιαην ηεο πεξηγξαθήο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ηεηξαδίσλ πνπ αηάθησο πεξηείραλ ηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ. ΐι. Καη εθ ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ ΦΔ, δεζκ.2, ζ. 41: “ ηξεηο θνξέο ηα έγξαςα εηο ηε ην Σατγάληνλ 

θαη ην Ρνζηφβηνλ ην 1874 θαη ηα έζρηζα-δελ κνπ άξεζαλ-δελ εδπλάκελ λα ηα ηεξγηάζσ, φηαλ έζεηα ην έλα κνπ έιεηπε 

ην άιινλ”. 
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ζηξαηεγηθή έγθεηηαη ζην λα παξνπζηάζεη ηηο κάρεο ζηε δπηηθή Κξήηε θαη λα εμπςψζεη ηνπο 

Λαθθηψηεο ηνπ. Μφλν ζην ζπληνκφηαην ηξίην βηβιίν, πνπ γξάθηεθε κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1878, θαηαγξάθεηαη έλα αξλεηηθφ ζρφιην γηα ηνλ αξρεγφ ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ Ώλαγλψζηε 

θαιίδε. Ση ψζεζε ηνλ Υαηδεκηράιε ηξηάληα αθξηβψο ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” λα αλαθεξζεί αξλεηηθά ζηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ, αιιά ρσξίο λα παξαζέζεη 

θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ηεθκήξην. Πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηα γξαθφκελα ηνπ γεξαηνχ πηα 

αγσληζηή, γηαηί θαη ν ίδηνο δελ θαίλεηαη λα πηζηεχεη θαηά βάζνο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αξρεγνί 

ζηάζεθαλ θαηψηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ
241

. Γηα κηα ζσζηφηεξε εξκελεία, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ' 

φςε  φηη νη “πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο” γξάθνληαη κεηά ηελ απαιιαγή ηεο Κξήηεο απφ ηελ 

ηνπξθηθή ζθιαβηά, ζηα ρξφληα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ζε θαηξφ απνινγηζκνχ, ζηελ επνρή πνπ ν 

θάζε αγσληζηήο ζέιεη λα ιάβεη ην κεξίδην ηεο αληακνηβήο ηνπ. Καη ν Υαηδεκηράιεο κάιινλ 

αηζζάλεηαη αδηθεκέλνο κε ηελ ειιηπή αλαθνξά ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ παηξησηηθή ηνπ δξάζε 

ζηηο “Εζηνξίεο ηεο Κξήηεο” ηνπ Παπαδνπεηξάθε, ηνπ Κξηάξε, ηνπ Φηιάθε. Σφηε ηνπ δφζεθε θαη ε 

επθαηξία λα ηνλίζεη ηελ παηξησηηθή ηνπ δξάζε, φηη πνηέ δελ ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Σνχξθνπο θαη 

φηη πνηέ δελ αλέιαβε αμηψκαηα ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε ζε αληίζεζε κε άιινπο ζπλαγσληζηέο ηνπ.  

 Οη επηθξίζεηο απηέο έξρνληαη σο επαθφινπζν θαη ηεο δεκνζίεπζεο ησλ “Εζηνξηψλ ηεο 

Κξήηεο”. Ώο έρνπκε ππ' φςεη καο φηη εθείλε ηελ επνρή γξαθφηαλ ε “Εζηνξία ηεο Κξήηεο”  ηνπ 

ΐαζηιείνπ Φηιάθε, ζηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Εζκαήι Υαθίκ παζά θαη 

Υαηδεκηράιε.  Δ πξνζέγγηζε έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ Εζκαήι γηα θαζαξά πνιηηηθνχο ιφγνπο
242

. 

πσο δείμακε ζηελ αδεκνζίεπηε εηζέηη κεηαπηπρηαθή καο εξγαζία ν Εζκαήι, δηψθηεο ηνπ 

Υαηδεκηράιε αξρηθά,  έγηλε παξάλπκθνο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηα 1864 δηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

Νηθνιάνπ ΐαξνχρα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαραηηηζηεί ε επαλαζηαηηθή νξκή ηνπ γεληθνχ 

αξρεγνχ Κπδσλίαο. Βίλαη πάλησο απνιχησο βέβαην φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ ζπλεξγάζηεθε πνηέ κε 

ηνλ Εζκαήι, νχηε αλέιαβε δεκφζην αμίσκα επί Σνπξθνθξαηίαο.  

 Ο ζπγγξαθέαο ζπλερίδεη ηα εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ κε ηελ 

πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. 

ζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε ηνπ αγψλα ηνπ 1866, πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε αξρηθή 

Βπαλαζηαηηθή Βπηηξνπή κεηνλνκάζηεθε αξγφηεξα ζε Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε, ε νπνία 

απνθήξπμε ηελ εμνπζία ηνπ νπιηάλνπ ζηηο 16 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1866 ζην Μπξφζλεξν 

                                                 

241  Βίλαη γλσζηφ φηη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Μαθξπγηάλλε  ζπρλφηαηα δηαηππψλνληαη επηθξηηηθά ζρφιηα 

θαη βαξηέο θαηεγνξίεο γηα άιινπο πξσηαγσληζηέο ηνπ Ώγψλα. Ώπφ ηε θαξκαθεξή γξαθίδα ηνπ ηξαηεγνχ ηεο 

Ρνχκειεο δελ γιηηψλεη νχηε ν Γέξνο ηνπ Μνξηά.  

242 Πξβι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, η. Α', εθδφζεηο Μηλψηαπξνο, αλαηχπσζε 

ηεο έθδνζεο ηνπ 1909, ζ. 2154: “Οχησο εμνγθνπκέλνπ νζεκέξαη αθαηαζρέησο ηνπ επαπεηινχληνο θαηαθιπζκνχ, ίλα 

κε παξαζπξζή αλαμίσο ελ ηε δίλε θαη ελ ησ ζηξνβίισ εθείλσ αλήξ πνιιψλ αληάμηνο, ν πεξί νπ πνιιάθηο 

εκλήζζεκελ Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο, απεηάρζε εγθαίξσο έηη ηεο κεηά ησλ πεξί ηνλ Εζκαήι ζπγρξσηίζεσο [...]”. 
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Ώπνθνξψλνπ
243

 θαη εμέιεμε ηνπο αξρεγνχο θάζε επαξρίαο. Βίρε πξνεγεζεί ιίγεο κέξεο λσξίηεξα ε 

απνζηνιή πνιεκνθνδίσλ θαη ησλ πξψησλ εζεινληψλ απφ ηελ Βιιάδα, νη νπνίνη απνβηβάζηεθαλ 

ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Ρνδσπνχ
244

.  

 Γηα  ηελ πξνκήζεηα ηεο ηξνθήο ησλ ζηξαηνπέδσλ θαη ηεο πλέιεπζεο, δηεπθξηλίδεη ν 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, δηνξίζηεθαλ επηκειεηέο πνπ εηζέπξαηηαλ ηελ δεθάηε ζε είδνο, νχησο 

ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο ζίηηζεο. Έπεηηα ζπγθξνηήζεθε ζηελ Βιιάδα ε Βπηηξνπή 

πξνκεζεηψλ ηεο χξνπ, ε νπνία έζηειλε κε αηκφπινηα ζηα παξάιηα ηεο Κξήηεο ηα αλαγθαία 

ηξφθηκα.  Σα ζξπιηθά θαηαδξνκηθά “Ώξθάδη” θαη “Έλσζηο” αληηκέησπα κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο 

(ηηο ηξηθπκίεο θαη ηηο πεξηπνιίεο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ) έθεξλαλ θπξίσο αιεχξη, είδνο δπζεχξεην, 

γηα ηελ παξαζθεπή ςσκηνχ
245

. Σα πινία απηά θαη ζηε ζπλέρεηα ν Άγγινο πινίαξρνο Πηκ θαη ν 

Ρψζνο ΐνπηαθψθ έζσζαλ ρηιηάδεο γπλαηθφπαηδα κεηεθέξνληάο ηα ζηελ Βιιάδα.  

 Βπηπξφζζεηα, ν ζπγγξαθέαο ζηηο “πκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο” παξέρεη κηα επηζθφπεζε 

ησλ δπλάκεσλ ησλ αληηπάισλ ζηελ νπνία θαίλεηαη ε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ Σνχξθσλ. 

Βπηθαιείηαη ηε καξηπξία ηνπ Ώιή αληξηαδάκε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζηελ 

Κξήηε αλεξρφηαλ ζηηο 140.000. Ώληίζεηα, ζπγθεληξσκέλνη νη ζηξαηηψηεο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο δελ 

μεπεξλνχζαλ θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ηηο 4-5 ρηιηάδεο θαη απηνί κάρνληαλ ελαληίνλ 13 έσο 27 

ρηιηάδσλ ζηξαηνχ
246

. Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο Κξήηεο (Υαληά), ηδηαίηεξα ηα ρσξηά ηεο Ρίδαο (ησλ 

Λεπθψλ Οξέσλ) θαη δε νη Λάθθνη  γλψξηζαλ ηε καλία πνιπάξηζκνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, 

αθαηάπαπζηα ηε θσηηά θαη ηελ θαηαζηξνθή.  

 Ο Υαηδεκηράιεο πεξηνξίδεη ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζην ζηξαηφπεδν ηεο Κπδσλίαο, ζην νπνίν 

ήηαλ αξρεγφο. Καηά ζπλέπεηα ν ρψξνο ζέηεη θαη ηα φξηα ηεο αθήγεζεο. Οη ππφινηπεο επαξρίεο ηεο 

Κξήηεο, αθφκε θαη νη φκνξεο δελ έρνπλ ζέζε ζηε δηήγεζή ηνπ. Θα αλαθεξζεί ζ' απηέο θαη ζηνπο 

αξρεγνχο ηνπο κφλν ζε ζρέζε κε ην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο θαη εθφζνλ ζε θάπνηεο κάρεο έηπρε λα 

πνιεκήζνπλ καδί. πγθεθαιαηψλνπκε, ινηπφλ θαη εκείο: Δ επαξρία Κπδσλίαο είλαη αξθεηά 

εθηεηακέλε, πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 100 ρσξηά. ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 δηαηξέζεθε ζε ηέζζεξα 

ηκήκαηα, ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ηκεκαηηθνί αξρεγνί. ην δπηηθφ νξεηλφ νξίζηεθε ηκεκαηηθφο 

                                                 
243 ΐι. θαη ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2190: “Αηαθήξπμηο δε (manifeste) ηεο Γελ. πλειεχζεσο απφ Μπξνζλέξνπ 

(16/28 Ώπγνχζηνπ 1866) πξνο ηνπο ελ Υαλίνηο Πξνμέλνπο ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ ήγγειελ εηο απηνχο ηελ 

απφθαζηλ ηνπ Κξεηηθνχ Λανχ, φηη δηεθδηθεί ηα απαξάγξαπηα απηνχ δηαθηψκαηα ζπλεπήο πξνο ηνλ φξθνλ ησλ 

παηέξσλ απηνχ απφ ηνπ 1821”. Πξβι. εθ. Ώηψλ, θ. 2155 ηεο 29εο Ώπγνχζηνπ 1866.  

244 Πξβι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2188.  

245 Ο ηεξνκφλαρνο Παξζέληνο Πεξίδεο αλαθέξεη ηελ ηξνθή ησλ θξεηψλ επαλαζηαηψλ: “Βληφο ζάθθνπ (ζαθνπιηνχ 

έζεηελ ηέζζεξα ην πνιχ θαχθαια παμηκάδη, νιίγελ πνζφηεηα ηπξνχ θαη νιίγαο ειαίαο. Με απηά ν 

ζθιεξαγσγεκέλνο ν Κξεο δηέξρεηαη ηέζζεξαο θαη πέληε εκέξαο, ρσξίο λα εθθέξεη θακκίαλ δηακαξηπξίαλ πείλαο.” 

βι. Παξζέληνο Πεξίδεο, ό.π., ζ. 103-104.  

246 Οη εθηηκήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηηο δπλάκεηο ησλ ρξηζηηαλψλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ζσζηέο. ην Ώξθάδη, 

γηα παξάδεηγκα, είραλ θιεηζηεί 950 ρξηζηηαλνί, απφ ηνπο νπνίνπο κφλν νη 250 ήηαλ κάρηκνη. Οη πνιηνξθεκέλνη ηνπ 

Ώξθαδίνπ κάρνληαλ κε δχλακε 10.000 αλδξψλ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Ο Ειαξίσλ θίλεξ αλαθέξεη φηη 1200 έσο 1500 

ρξηζηηαλνί απνηεινχζαλ ζπνπδαίν ζηξαηησηηθφ ζψκα θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. ΐι. Ειαξίσλνο θίλλεξ, 

θιεξαγσγίαη ελ Κξήηε θαηά ην 1867, Βλ Ώζήλαηο 1868, ζ. 42. 
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αξρεγφο ν Λαθθηψηεο Ώλαγλψζηεο Μάληαθαο, ζην αληίζηνηρν πεδηλφ ν Λαθθηψηεο Βκκαλνπήι 

Μαπξνγέλεο, ν νπνίνο είρε κεηνηθήζεη ζην ηξίιη Κπδσλίαο, ζην αλαηνιηθφ νξεηλφ ν γέξν 

αγσληζηήο ησλ Κεξακηψλ Λπβηνπέηξνο θαη ζην αληίζηνηρν πεδηλφ ν Εσάλλεο . ππξηδάθεο απφ 

ηνλ Γαιαηά. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αμηψζεηο ησλ νηθνγελεηψλ Σζεπέηε θαη Κνινθπζά 

δεκηνπξγήζεθε θαηφπηλ ην κεζαίν ηκήκα κε ηκεκαηηθφ αξρεγφ ηνλ Βκκαλνπήι Σζεπέηε
247

. Γεληθφο 

αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο εθιέρζεθε ν Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο.  Οη επαλαζηαηηθέο αξρέο 

εγθαζίδξπζαλ θξνπξαξρεία, δηθαζηήξηα, αγξνθπιαθή θαη ηέζζεξηο απνζήθεο εθνδηαζκνχ
248

, νχησο 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ηάμε θαη ε απνλνκή δηθαηνζχλεο κεηά ηελ απνθήξπμε ηεο ηνπξθηθήο 

εμνπζίαο.  

 ην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο ππήξμε ζχκπλνηα θαη νκφλνηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαλάζηαζεο. Μνλαδηθή εμαίξεζε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ε πεξίπησζε ηνπ ΐαζηιείνπ 

Καδάθνπ, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο. Δ πξφζεζε ηνπ Υαηδεκηράιε 

λα παξνπζηάζεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξσηαγσληζηψλ ηεο επαλάζηαζεο  έκεηλε 

αλνινθιήξσηε (β5, 60 r). Δ γλψκε ηνπ πάλησο γηα ηνλ γεξαηφ Κσζηαξφ ΐνινπδάθε, αξρεγφ 

Ώπνθνξψλνπ είλαη ζεηηθή ζε αληίζεζε κε ηνπ ηπιηαλνχ Παπαδάθε, ν νπνίνο παξνπζίαζε ηνλ 

Κσζηαξφ ζαλ κηζεηφ φξγαλν ησλ Άγγισλ θαη ζπλεξγάηε ηνπ Εζκαήι
249

. Βίλαη θπζηθφ νη θξίζεηο 

πνπ δηαηππψλνληαη γηα δηάθνξα πξφζσπα απφ απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπο, ζπλαγσληζηέο ή 

ηζηνξηθνχο λα κελ ζπκθσλνχλ, γηαηί ν θαζέλαο ζεάηαη απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ην πξφζσπν 

θαη θξίλεη αλάινγα κε ην ζπκθέξνλ, ηηο ζπκπάζεηεο ή ηηο αληηπάζεηεο ηνπ.  

 

 “Δλαληίνλ ηνπ ραξαθηήξνο κνπ ...” 

(β5, 74r- 75r θαη Φ10, ηεηξαζέιηδν εθ ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ”) 

 Σν 1904 ν ζπγγξαθέαο πξνζζέηεη ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα πνπ αξρίδεη κε ηε θξάζε 

“Βλαληίνλ ηνπ ραξαθηήξνο κνπ...”., θείκελν πεξηαπηνινγίαο, γη' απηφ θαη επηθαιείηαη ηελ εχλνηα 

ηνπ αλαγλψζηε. Δ δεχηεξε, ζπληνκφηεξε επεμεξγαζία ηνπ γξάθηεθε ην 1912 θαη δεκνζηεχηεθε 

ζηελ “Ώθξφπνιη”. Με ην ελ ιφγσ εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηα απνκλεκνλεχκαηα απνθηνχλ θαη ηε 

δηάζηαζε ηεο απηνβηνγξαθίαο, γη' απηφ ν Υαηδεκηράιεο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: “Ώπφ εδψ άξρεηαη 

ε βηνγξαθία ηνπ Υ.Μ.Γ”.  Σν ινγνηερληθά είδε ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο θαη ηεο απηνβηνγξαθίαο 

είλαη ζπγγεληθά, επεηδή ε δηήγεζε ζηεξίδεηαη ζε βησκαηηθφ πιηθφ. Δ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην 

θαηά πφζν πξνβάιιεηαη ην εγψ ηνπ ζπγγξαθέα ζε θάζε πεξίπησζε. Ώλ θέληξν θαη ζθνπφο ηεο 

                                                 
247 πσο είδακε παξαπάλσ, ν Βκκ. Σζεπέηεο έζηεηιε ην εκεξνιφγηφ ηνπ ζηε Ρσζία γηα λα επηβεβαηψζεη ν 

Υαηδεκηράιεο ηηο ρξνλνινγίεο, θαη ηηο απψιεηεο ησλ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ.  

248 Γηα ηελ απνζήθε ζην Οκαιφ ζα γίλεη κλεία ζηελ θπξίσο αθήγεζε, ην επαλαζηαηηθφ δηθαζηήξην, φπσο ζα 

δνχκε, ζα θαηαδηθάζεη ζε ζάλαην ηνλ ΐ. Καδάθν. Οη αγξνθχιαθεο, φπσο ζπλάγεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα, 

πξνζπαζνχζαλ λα επηβάιινπλ ηελ ηάμε ζε κηα θνηλσλία πνπ ιηκνθηνλνχζε.  

249 Αηαθνξεηηθή εθηίκεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ Κσζηαξνχ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 έρεη ν ηζηνξηθφο απφ ηε 

δπηηθή Κξήηε ΐ. Φηιάθεο. ΐι. φ.π., ζ. 2162, 2376, 2390.  
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δηήγεζεο είλαη ε δσή θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ γξάθνληνο, ηφηε ην θείκελν θιίλεη πξνο ηελ 

απηνβηνγξαθία. Ώλ ε δηήγεζε μεθεχγεη απφ ηελ πξνβνιή ηνπ εαπηνχ καο, πεξηιακβάλεη θαη ηε 

δξάζε άιισλ πξνζψπσλ κέζα ζηελ ηζηνξία, ηφηε ην θείκελν είλαη απνκλεκφλεπκα
250

.  

 Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εμαξρήο φηη ζην πξψην βηβιίν ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ ηνπ 

(ηεηξάδην ππ' αξ. 9) θπξηαξρεί θαη πξνβάιιεηαη έληνλα ην πξφζσπν ηνπ Υαηδεκηράιε. Σν εμέρνλ 

άηνκν, ν λεαξφο επαλαζηάηεο γίλεηαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Ο εγεηηθφο 

ξφινο ζην θίλεκα ηνπ 1858 θαη νη δηψμεηο ηνπ αθεγεηή- ζπγγξαθέα απφ ηνπο παζάδεο ΐειή, 

Υνπζλή θαη Εζκαήι επηζθηάδνπλ θάζε άιιν γεγνλφο. Ο ζπγγξαθέαο, βέβαηα, ζπεχδεη λα ακβιχλεη 

ηελ εληχπσζε απφ ηελ ππέξκεηξε πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ηνπ ιέγνληαο φηη ε χπαξμε θαη ε δξάζε ηνπ 

ζπλδέεηαη αθαηάιπηα κε ηε δσή θαη ηνπο αγψλεο ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ απφ ηνπο Λάθθνπο, ηνπο 

αθαλείο ήξσεο πνπ δελ είραλ ηελ ηχρε λα επηδήζνπλ ή δελ γλψξηδαλ γξάκκαηα γηα λα θαηαγξάςνπλ 

ηα θαηνξζψκαηά ηνπο, λα δψζνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηα γεγνλφηα, λα απαζαλαηίζνπλ ην 

φλνκά ηνπο. ζνη δελ επλνήζεθαλ απφ ηε Φήκε, φπσο ην ζξπιηθφ Βμάξη, φζνη κέλνπλ άγλσζηνη, 

έρεη ρξένο θαη πξνο ηνλ Θεφ θαη ηελ θνηλσλία λα γξάςεη, λα θνηλνπνηήζεη ηνπο θφπνπο θαη ηα 

αμηνζαχκαζηα έξγα ηνπο γηα ηελ Παηξίδα.  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο (1832)
251

, ηνπο γνλείο ηνπ (Εσάλλε θαη 

Μαξία
252

) θαη ηε γεληά ηνπ ζπγθξνηνχλ ην ζπλνπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ζπγγξαθέα. 

Υξνληθή αθεηεξία γηα ηε δεκφζηα δξάζε θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ βίνπ ηνπ είλαη ε αξρή ηνπ 

Κξηκατθνχ Πνιέκνπ, ην 1853.  Λφγσ ηεο θηινξσζηθήο ηνπ ζηάζεο ν λεαξφο αγσληζηήο θξχβεηαη ζε 

κνλαζηήξηα, γηα λ' απνθχγεη ηε δίσμε ησλ Σνχξθσλ. Μεηέξρεηαη ηελ θαινγεξηθή, αιιά δελ 

ζθνπεχεη λα γίλεη κνλαρφο. Δ ςπρή ηνπ πνζεί ηε δξάζε γηα ηελ Κξήηε. Σνλ επηέκβξε ηνπ 1855, 

κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο εβαζηνχπνιεο απφ ηνπο Ώγγινγάιινπο θαη Σνχξθνπο εθδειψλεη ηα 

θηινξσζηθά ηνπ αηζζήκαηα ζ' έλα θαθελείν  ηνπ ρσξηνχ Κπξηνκάδνο. Σξαπκαηίδεη ζνβαξά κε ηνλ 

μάδειθφ ηνπ ηνπο ηνχξθνπο αγάδεο πνπ δηαζθέδαδαλ γηα ηε λίθε ησλ Σνχξθσλ. Ώπηή ε πξάμε ηνπ 

αηίζαζνπ λεαξνχ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξψηε δίσμε- θπιάθηζε απφ ηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε. 

Ώθνινπζνχλ θαη άιιεο δηψμεηο. Ώπνθνξχθσκα ηεο δξάζεο θαη ησλ παζψλ ηνπ ήηαλ ε επαλάζηαζε 

ηνπ 1866. Σα αδέιθηα ηνπ Ώληψληνο θαη Παλαγηψηεο καρφκελνη ζθνηψλνληαη απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο 

απνινγηζκφο βαξχο: πάλσ απφ νγδφληα Λαθθηψηεο ζθνηψζεθαλ ζηε κεγάιε επαλάζηαζε, νη 

πιείζηνη ζπγγελείο ηνπ.  

  

                                                 
250  Πξβι. Γξ. Παζραιίδεο, φ.π., 41. 

251 Αελ ππάξρεη νκνθσλία ζηηο πεγέο γηα ην έηνο γέλλεζεο ηνπ Υ'' Μ. Γηάλλαξε. Ο Φηιάθεο αλαθέξεη φηη 

γελλήζεθε ην 1827 “επί ηεο ελ Ναπαξίλσ λαπκαρίαο βι. ΐ. Φηιάθεο, φπ, Α', ζ. 2097. ηε βηβιηνγξαθία έρεη 

επηθξαηήζεη ην έηνο 1830. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππ' φςε καο ηε καξηπξία ηνπ ζπγγξαθέα γηα 

ην έηνο 1832.   

252 Δ κεηέξα ηνπ ην γέλνο Φηγνπδάθε ή Μαλστιηθνχ θαηαγφηαλ απφ ηα Κεξακεηά, ρσξηφ ηεο αλαηνιηθήο 

Κπδσλίαο.  
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 Ηζηνξηθέο παξαδόζεηο ησλ Λάθθσλ- Γελεαινγίεο (β5/71r- β5/73v θαη β6/1r-17v θαη 

β6/132- 132) 

 Σν θεθάιαην γηα ηηο Παξαδφζεηο ησλ Λάθθσλ γξάθηεθε ην 1877 ζηελ Ώζήλα βάζεη  

ζεκεηψζεσλ πνπ είρε θξαηήζεη ν ζπγγξαθέαο ην 1874 (θαη φρη ην 1871) επξηζθφκελνο ζην ΣαΎγάλη. 

Οη ζεκεηψζεηο γηα ηηο ηζηνξηθέο παξαδφζεηο απνθαζίζηεθε λα εληαρζνχλ αξγφηεξα ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα”. Ώθνχ νινθιεξψζεθε δειαδή θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε ζπγγξαθή, 

ζέιεζε ν ζπγγξαθέαο λα δψζεη θαη ηε δηάζηαζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην θείκελφ ηνπ κε ηελ 

πξνζζήθε ηζηνξηθψλ παξαδφζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ρσξηνχ ηνπ θαη ηζηνξηθψλ ζεκεηψζεσλ γηα 

επηθαλείο Λαθθηψηεο. Δ ηνπνζέηεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ αξρή ηεο δηήγεζεο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” έγηλε απφ ηνλ γξάθνληα.  

  Οη ιανγξάθνη εμεγνχλ φηη νη ηζηνξηθέο δηεγήζεηο πιάζνληαη απφ ηνλ ιαφ γηα λα 

εξκελεπζνχλ δηάθνξα γεγνλφηα, ηνπσλχκηα  θαη λα αηηηνινγεζνχλ παξάμελα θαηλφκελα. 

Αηαθέξνπλ απφ ηνπο κχζνπο, επεηδή αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά πξφζσπα θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ηφπνπο
253

. Ο Νηθφιανο Πνιίηεο ζηα θαζ' εκάο ζπλέιεμε θαη κειέηεζε ηηο λενειιεληθέο παξαδφζεηο 

θαη ηηο θαηέηαμε ζε δηάθνξα είδε
254

. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή κε ηνλ Πνιίηε ή ιίγν λσξίηεξα θαη ν 

θξεηηθφο ιανγξάθνο Παχινο ΐιαζηφο ζπλέιεμε θξεηηθέο παξαδφζεηο θαη ηηο θαηέγξαςε ζε 

ηδηαίηεξν ηφκν ηεο πνιχηηκεο πιινγήο ηνπ, πνπ απφθεηηαη ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο. Απζηπρψο 

ε  πιινγή ηνπ ΐιαζηνχ παξακέλεη κέρξη ηψξα αδεκνζίεπηε, κε ζπλέπεηα ε γλψζε καο γηα ηηο 

ειιεληθέο παξαδφζεηο λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε πιινγή ηνπ Πνιίηε
255

. Θα πξέπεη φκσο λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ν ΐιαζηφο δελ έρεη θαηαγξάςεη ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε πνπ αλαθέξεη ν 

Υαηδεκηράιεο.  

 χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ πξεζβπηέξσλ Λαθθησηψλ ην ρσξηφ ηνπο ηδξχζεθε ηελ 

χζηεξε Βλεηνθξαηία, φηαλ ν άξρνληαο ηνπ Ώιηθηαλνχ, Νηακνιέλ, πνπ θζνλνχζε ηνλ θξεηηθφ 

άξρνληα ησλ Μεζθιψλ, Καληαλνιένληα, κεραλεχηεθε ηνλ αξξαβψλα ηεο θφξεο ηνπ νθίαο κε ηνλ 

γην ηνπ Καληαλνιένληα, Πέηξν. Κάιεζε ινηπφλ ν Νηακνιέλ ζην αξρνληηθφ ηνπο Μεζθιηλνχο, φπνπ 

είρε ζηήζεη έλα “κεράλεκα νιέζξηνλ” θαη παηψληαο νη θαιεζκέλνη έπεθηαλ ζην  ππφγεην, φπνπ 

ζθάδνληαλ απφ ηνπο άλδξεο ηνπ Βλεηνχ άξρνληα. Ώπφ ηνπο νπιαξρεγνχο ησλ Μεζθιψλ, φζνη 

ζψζεθαλ θαηέθπγαλ ζηα νξεηλά. Σξεηο απ' απηνχο, ν Θεφδσξνο, ν Κφθθνο θαη ν Μπίκπνο 

θαηνίθεζαλ ζηνπο Λάθθνπο. Ώπ' απηνχο θαηάγνληαη νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο ησλ Λάθθσλ θαη ηα 

                                                 
253 Γηα ηηο παξαδφζεηο βι. Αεκήηξηνο Λνπθάηνο, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Λανγξαθία, Ώζήλα 1992, ζ. 151-157 θαη 

Μηραήι Μεξαθιήο, Διιεληθή Λανγξαθία, εθδ. Οδπζζέαο Ώζήλα 2004, ζ. 325-335, θαη ηέθ. Α. Ήκειινπ, 

Λανγξαθηθά, η. Α', Γεκώδεηο Παξαδόζεηο, Ώζήλα 1988.  

254 ΐι Ν. Γ.  Πνιίηεο, Μειέηε επί ηνπ βίνπ ησλ λεσηέξσλ Βιιήλσλ, Νέα Βιιεληθή Μπζνινγία η. Ώ' Ώζήλα 1871, 

η. ΐ' 1874, ηνπ ηδίνπ, Παξαδφζεηο, η. Ώ' θαη ΐ', Ώζήλα 1904. Αηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο απφ απηήλ ηνπ Ν. Πνιίηε 

έρνπλ πξνηείλεη νη Γ. Μέγαο, η. Κπξηαθίδεο, Α. Λνπθάηνο. ΐι. θαη Μ. Ενannidou- Barbarigou, “Classification des 

legendes popoulaires grecques”Λανγξαθία, 22, 1965, ζ. 179-184. 

255 ΐι. ρεηξφγξαθν ηφκν: Παχινπ ΐιαζηνχ ηνπ Κξεηφο, Λανγξαθία Κξήηεο ή ηζηνξηθαί παξαδόζεηο, ζπιινγή 

πνιπεηήο θαη πνιχκνρζνο, ελ Ρεζχκλε 1888.  
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νλφκαηα ηξηψλ ζπλνηθηψλ ηνπ ρσξηνχ: ηα Θενδσξηαλά, ηα Κνθθηαλά θαη ηα Μπηκπηαλά
256

.   

 Βίλαη αλαγθαίν ζ' απηφ ην ζεκείν έλα κηθξφ ζρφιην ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ηνπ νηθηζκνχ 

ησλ Λάθθσλ, θαζψο είλαη αξθεηά γλσζηή κηα παξαιιαγή ηεο παξάδνζεο απηήο, ηελ νπνία 

επεμεξγάζηεθε ινγνηερληθά ν ππξίδσλ Γακπέιηνο ζηνπο “Κξεηηθνχο Γάκνπο”.  Ο Γακπέιηνο 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ Καληαλνιένληα, ηνλ νπνίν ζεσξεί φηη δελ ήηαλ απφ ηα 

Μεζθιά, γεηηνληθφ ρσξηφ ζηνπο Λάθθνπο, αιιά απφ ην Κνπζηνγέξαθν (Υξηζηνγέξαθν) ειίλνπ. Δ 

Ώλαζηαζία Παπαδία- Λάια απέδεημε ζηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή ηνλ ηζηνξηθφ ππξήλα ηεο 

αθήγεζεο ηνπ Γακπέιηνπ, πνπ είλαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο εμέγεξζεο ησλ αγξνηψλ 

ηεο δπηηθήο Κξήηεο κε αξρεγφ ηνλ Καληαλνιένληα απφ ην Κνπζηνγέξαθν
257

. Δ επαλάζηαζε απηή 

έγηλε ην 1527 θαη φρη ην 1570, φπσο πίζηεπε ν Γακπέιηνο. ηηο πεγέο φκσο πνπ εξεχλεζε ε 

Παπαδία -Λάια δελ βξέζεθε ην επεηζφδην ησλ “Κξεηηθψλ Γάκσλ, νη καησκέλνη γάκνη δειαδή ηνπ 

Πέηξνπ θαη ηεο νθίαο θαη ε εμφλησζε ησλ επαλαζηαηψλ απφ ηνλ δφιην Νηακνιίλ. Έσο φηνπ 

βξεζνχλ ηζηνξηθά ηεθκήξηα, θξνλεί ε ηζηνξηθφο, ζα πξέπεη λα ζεσξνχκε ην επεηζφδην ησλ γάκσλ 

ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο νθίαο σο επηλφεζε ηεο ινγνηερληθήο θαληαζίαο ηνπ Γακπέιηνπ.   

 Δ κλεία ηεο ηζηνξηθήο παξάδνζεο ζηα ρεηξφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε ζεσξψ φηη πηζαλφηαηα  

νδεγεί ζηελ πεγή ηεο έκπλεπζεο ηνπ Γακπέιηνπ, πνπ ήηαλ θάπνηα πξνθνξηθή παξάδνζε. Δ χπαξμε 

ηεο παξάδνζεο απηήο ζην ρσξηφ ησλ Λάθθσλ ήηαλ γλσζηή ηελ επνρή ηνπ Υαηδεκηράιε θαη απφ 

εθεί ηελ θαηέγξαςε πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866, ν Ώληψληνο Ε. Ώλησληάδεο, θηιφινγνο θαη 

πνηεηήο,  ηφηε πνπ δίδαζθε ζην Γπκλάζην ησλ Υαλίσλ. Ο επηθφο πνηεηήο είρε επηζθεθηεί ηνπο 

Λάθθνπο ζηνλ γάκν ηνπ Υαηδεκηράιε θαη επαλεηιεκκέλσο ηα νξεηλά ρσξηά ησλ Λεπθψλ Οξέσλ γηα 

λα ζπιιέμεη δεκνηηθά ηξαγνχδηα, έζηκα θαη παξαδφζεηο. Δ ιαθθηψηηθε εθδνρή ηεο ηζηνξηθήο απηήο 

παξάδνζεο απνηέιεζε ην θχξην ζέκα ηνπ έπνπο “Κξεηείο”, πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Παλεπηζηεκηαθφ 

Αηαγσληζκφ ηνπ 1867
258

. Μφλν πνπ ζηελ “Κξεηείδα”, ηα νλφκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Ο Νηακνιίλ 

(Μνιίλνο) νλνκάδεηαη Σάζθαο, ν Πέηξνο, Αξάθνο κε θαηαγσγή απφ ηνπο Λάθθνπο, ε νθία, 

ΐηηησξία. Δ εμέγεξζε, ν έξσηαο ησλ λέσλ θαη ν δφινο ηνπ Βλεηνχ άξρνληα είλαη φκνηα. ηελ 

“Κξεηείδα” ηνπ Ώλησληάδε επνρέο θαη πξφζσπα ζπκπιέθνληαη, παξαηεξείηαη δειαδή, γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν ηνπ Γ. εθέξε, κηα κπζηθή ζπζηνηρία. Έηζη ν ΐελεηφο άξρνληαο Σάζθαο 

κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηνλ Εζκαήι παζά, ελψ ν Αξάθνο κε ηνλ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, ν νπνίνο, 

ζεκεησηένλ, είρε γλσξίζεη ηελ απάηε ηνπ Εζκαήι (Σάζθα) κε ηε θπιάθηζή ηνπ ζηνλ Φηξθά. ην 

                                                 
256 Πξβι. Ώρηιιέαο θνπιάο, Οη Λάθθνη θαη νη Λαθθηώηαη, Υαληά 1961, ζ. 22-25. 

257   Γηα ηε ινγνηερληθή απφδνζε ησλ γεγνλφησλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1527 βι. Γακπέιηνο ππξίδσλ, Κξεηηθνί 

Γάκνη, επηκέιεηα Ώ. Καξαζαλάζε, Ώζήλα, 1989, γηα ηελ ηζηνξηθή εμέηαζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή βι. Παπαδία -Λάια Ώλαζηαζία, Ώγξνηηθέο ηαξαρέο θαη εμεγέξζεηο ζηε ΐελεηνθξαηνχκελε Κξήηε (1509-

1528), ε επαλάζηαζε ηνπ Γαδαλνιένπ-Λπζζνγηψξγε, (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), Ώζήλα 1983.  

258   ΐι. Ώλησληάδεο Ε. Ώληψληνο, Κξεηείο, ήηνη ν Λαθθηώηεο Γξάθνο θαη ηεο Κξήηεο νη νξεηλνί, έπνο πνηεζέλ κελ 

ππφ Ώλησλίνπ Ώλησληάδνπ, θαζεγεηνχ ελ Πεηξαηεί, ηπρφλ δε ηνπ πξψηνπ επαίλνπ εηο ηνλ πνηεηηθφλ δηαγσληζκφλ ηνπ 

θηινγελνχο Κ. ΐνπηζηλά, ηε 7ε ΜαΎνπ 1867, εθδίδεηαη δαπάλε Κ. Ώλησληάδνπ, Ώζήλαη 1868. 
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έπνο, έλαο γέξνληαο αζθεηήο, πνπ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηνλ άγην Εσάλλε ηνλ Βξεκίηε ηνπ 

Γνπβεξλέηνπ πξνθεηεχεη ηελ επαλάζηαζε 1866. Βπεηδή ην κπζηζηφξεκα ηνπ Γακπέιηνπ γξάθηεθε 

κεηά ηελ “Κξεηείδα” ην 1871, ζεσξψ φηη ν Γακπέιηνο πήξε ην κχζν απφ ηνλ Ώλησληάδε θαη αθνχ 

εξεχλεζε ηα ελεηηθά αξρεία έγξαςε ηνπο “Κξεηηθνχο Γάκνπο” εκπινπηίδνληαο ην πξψην κέξνο ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ ηζηνξηθά ζηνηρεία πεξί ηεο Βλεηνθξαηίαο ζηελ Κξήηε.  

 Ώπφ ηε γεληά ηνπ Κφθθνπ, φπσο καξηπξνχζαλ νη παιαηνί Λαθθηψηεο, θαηάγνληαη νη 

Γηαλλάξεδεο. Ο Κφθθνο, αλαθέξεη ν Υαηδεκηράιεο, είρε γελλήζεη ηξεηο γηνπο, ηνλ Γηάλλε, ηνλ 

θνπιή θαη ηνλ Ώληψλε. Σνλ Ώληψλε ηνλ ζθφησζαλ θιέθηεο πνπ ήζειαλ λα ηνπ πάξνπλ ηα πξφβαηά 

ηνπ θαη ν παηέξαο ηνπ ηνλ έζαςε ζε νηθφπεδν πνπ βξηζθφηαλ πάλσ απφ ην ζπίηη ηνπ, φπνπ 

κεηαγελέζηεξα θηίζηεθε ν λαφο ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ, ν θαζεδξηθφο λαφο ησλ Λάθθσλ. Ώπφ ηνλ 

θνπιή θαηάγνληαη νη θνπιάδεο θαη άιιεο νηθνγέλεηεο. Ώπφ ηνλ Γηάλλε, πνπ νλνκάζηεθε 

Γηάλλαξεο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζσκαηηθήο ηνπ δηάπιαζεο, ν γελάξρεο ησλ Γηαλλάξεδσλ. Ο παιαηφο 

πξφγνλνο Γηάλλαξεο γέλλεζε πέληε γηνπο θαη δχν ζπγαηέξεο. Έλαο απφ ηνπο γηνπο ηνπ, ν 

Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο ή Γηαλλαξνδάζθαινο ήηαλ ν παππνχο ηνπ Υαηδεκηράιε. Ο 

Γηαλλαξνδάζθαινο γέλλεζε ηνλ Υ'' Εσάλλε Γηάλλαξε ή Γηαλλαξφπαπα, ηνλ παηέξα ηνπ 

Υαηδεκηράιε, θαη δχν ζπγαηέξεο.  

 Ώλαιπηηθφηεξα αλαπηχζζεη ν Υαηδεκηράιεο ηηο ηζηνξηθέο παξαδφζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

ρσξηνχ θαη ηηο γελεαινγίεο ησλ ζεκαληηθψλ νηθνγελεηψλ ζηελ παξαιιαγή πνπ απφθεηηαη ζην  ππ' 

αξ. 6 ηεηξάδην πνπ γξάθηεθε ην 1878. ην ρεηξφγξαθν απηφ πξνζζέηεη θαη ηε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε εμαίξεησλ γεξφλησλ, πξνεζηψλ θαη ηνπξθνκάρσλ ησλ Λάθθσλ. Έλαο απ' απηνχο ζηα 

κέζα ηνπ 17νπ αηψλα ήηαλ ν Γαλνκάξθνο (Γαλή Μάξθνπ), απελήο δηψθηεο αξρηθά ησλ Βλεηψλ θαη 

θαηφπηλ ησλ Σνχξθσλ. Βλδηαθέξνπζα είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ πειψξηνπ γίγαληα Γαλή Μάξθνπ, 

φπσο ηελ δίλεη ν Υαηδεκηράιεο: Δ παξάδνζε αλαθέξεη φηη ζθφησζε ηνλ Σνχξθν ηνπάξρε 

Ρεκεληάλε θαη ηνπ έθαγε ην ζπθψηη. Σνλ θαηξφ ησλ θιεθηαξκαηνιψλ, πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1821, έδξαζε ν γηγαληφζσκνο Γηαλλαξνληθφιαο, πνπ είρε γίλεη ην θφβεηξν ησλ Σνχξθσλ. Ο 

ηζηνξηθφο ΐαζίιεηνο Φηιάθεο αληιεί ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα απφ ηελ 

πξνθνξηθή παξάδνζε ησλ Λάθθσλ θαη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: “Δ κεγάιε ησλ Γηαλλάξηδσλ γελέ 

εθ ησλ ζπαξηηαηηθψλ ηεο Κπδσλίαο Λάθθσλ. Οχηνη επηά 
(sic)

 φληεο αδειθνί, πηνί ηνπ Γηάλλαξε θαη 

ζπγγελείο ηνπ Μάξθνπ Σδαλή, ηνπ Φφβνπ, ήζαλ Ώίαληεο ην ζψκα, κεγαιάλζξσπνη θαινχκελνη. 

Φνβεξνί φληεο ην παξάζηεκα θαη ηελ φςηλ δηήγνλ ην πιείζηνλ ελ φξεζη θαη ζπειαίνηο δίθελ 

Κπθιψπσλ, ε δεκψδεο δε κνχζα θαη πνιιαί πεξί απηψλ παξαδφζεηο επαλάγνπζη ελ ηνηο ρξφλνηο 

εθείλνηο εηο ηνλ ησλ Γηγάλησλ σο πξνο απηνχο βίνλ”
259

.  

 Γηα ηνλ παππνχ ηνπ Υαηδεκηράιε ηνλ Γηαλλαξνδάζθαιν, άληξα γελλαίν θαη φκνξθν, πνπ 

                                                 
259 ΐι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, η. Γ', φπ., ζ. 1551 
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ήμεξε θαη ιίγα γξάκκαηα, θαηαγξάθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ ππ' αξ. 6 ηεηξαδίνπ ην 

κνηξνιφη γηα ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ. Ώπφ ηνπο γέξνληεο πνπ γλψξηζε ν Υαηδεκηράιεο θαη νη νπνίνη 

έδξαζαλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 μερσξίδαλ γηα ηελ λνεκνζχλε θαη ηελ αλδξεία ηνπο  νη 

θνπινληθφιαο, Μαληαθνγηάλλεο, Υαδηξαλαγλψζηεο, Νηθνινπδνγηάλλεο
260

 θαη θνπινκηράιεο. Οη 

ζνθνί γέξνληεο ησλ Λάθθσλ αληηπξνζψπεπαλ ην ρσξηφ ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε. Άιινη ζεκαληηθνί 

Λαθθηψηεο ήηαλ ν εθθιεζηαζηηθφο επίηξνπνο ηακαηνγηψξγεο, ν νμχλνπο Μαλσιέο θαη νη 

πξαθηηθνί γηαηξνί Καιαηδνκαλψιεο θαη Κνθθηλνπαλαγηψηεο. Αελ είλαη ζηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο 

εξγαζίαο λα αζρνιεζεί κε ηε γελεαινγία ησλ Λάθθσλ ή κε ηε βηνγξαθία ηφζσλ πξνζψπσλ. Ο 

ζηξαηεγφο Ώρηιιέαο θνπιάο, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηνπο Λάθθνπο, αζρνιήζεθε ζε δχν βηβιία ηνπ κε 

ηα εξαιδηθά δεηήκαηα ηνπ ρσξηνχ ηνπ, έρνληαο σο πξφηππν ηνλ Υαηδεκηράιε. Ώο ζεσξεζνχλ ηα 

βηβιία ηνπ σο έλα εθηελέο ζρφιην ζε φζα αλαθέξνληαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ 

Υαηδεκηράιε
261

. Ώπηφ πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηελ παξνχζα κειέηε είλαη λα εμεγήζεη ην ιφγν 

ησλ ηζηνξηθψλ παξαδφζεσλ ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Γηάλλαξε. Δ παξάδνζε πεξί ηεο 

ηδξχζεσο ηνπ ρσξηνχ έρεη ζρέζε κε ηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα θαηαζηήζεη ελ δπλάκεη βαζηθφ 

ζέκα ηεο αθήγεζήο ηνπ ηνπο Λάθθνπο θαη ηνπο Λαθθηψηεο. Οη γελεαινγίεο ησλ ζπνπδαίσλ 

νηθνγελεηψλ ηνπ ρσξηνχ ζεκαηνδνηνχλ ηε βαζηθή ηδέα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηεο επνρήο ηνπ φηη ε 

γελλαηφηεηα ησλ πνιεκηζηψλ ησλ Λάθθσλ είλαη απνηέιεζκα εξσηθήο θαηαγσγήο.  

 

Οη αγσληζηέο ηεο Κπδσλίαο (β5/75r-β5/84r)  

 

 ε άιιν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ν Υαηδεκηράιεο θαηαγξάθεη ζε έλα καθξχ θαηάινγν ηα 

ρσξηά θαη ηνπο αγσληζηέο Κπδσλίαο. Γχξσ ζηα 100 είλαη ηα ρσξηά ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο θαη 

πεξίπνπ 20 ρηιηάδεο νη θάηνηθνί ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Δ παξάζεζε ησλ ζπνπδαηνηέξσλ 

ρσξηψλ ηεο Κπδσλίαο θαη ησλ αγσληζηψλ πνπ αλέδεημαλ ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηνπο 

πνηεηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ εξψσλ ζην έπνο“Κξεηηθνπνχια” (θεθ. 27). Σελ επνρή ησλ 

επαλαζηάζεσλ ηνπ 19νπ αηψλα ηα ρσξηά ηεο Κξήηεο έζθπδαλ απφ δσή, ήηαλ ππξήλεο ηνπ ηνπηθνχ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη αζηείξεπηε πεγή αγσληζηψλ. Οη Λάθθνη, γηα παξάδεηγκα, έλα θεθαινρψξη 

ηεο Κπδσλίαο, ηελ επνρή ησλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 19νπ αηψλα κπνξνχζε λα δψζεη σο ελληαθφζηα 

φπια γηα ηνλ πφιεκν, ζχκθσλα κε αζθαιείο ππνινγηζκνχο. Σξεηο θνξέο ππξπνιήζεθαλ νη Λάθθνη 

θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 θαη δεθαηξείο πχξγνη νηθνδνκήζεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γηα λα 

ειέγρνπλ ηνπ αηίζαζνπο Λαθθηψηεο, Με αξθεηή ππεξεθάλεηα ν Υαηδεκηράιεο ζεσξεί ηνπο 

Λαθθηψηεο απνηειεζκαηηθνχο εγήηνξεο ησλ πνιέκσλ θαη πεξηδήηεηνπο ζπκπνιεκηζηέο, ηθαλνχο λα 

                                                 
260 Ώμηνζεκείσην είλαη ην ηζηνξηθφ αλέθδνην πνπ θαηαγξάθεη ν Υαηδεκηράιεο αλάκεζα ζηνλ Νηθνινπδνγηάλλε 

θαη ηνλ γηαηξφ ΐσκ.  

261 ΐι. θνπιάο Ώρηιιέαο, Ο θνπιήο Κόθθνο θαη νη απόγνλνί ηνπ, Υαληά 1960θαη  θνπιάο Ώρηιιέαο Ε., Οη 

Λάθθνη θαη νη Λαθθηώηαη, Υαληά, 1961. 
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ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επηηπρή έθβαζε κηαο κάρεο.  

 Βπεηδή νη Λάθθνη θαη νη Λαθθηψηεο είλαη ζε πνιιά ζεκεία ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ην 

ζέκα ηεο αθήγεζεο, ζεσξνχκε αλαγθαίν λα δείμνπκε ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη ηα φξηα ηνπ 

ρσξηνχ. Δ θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ δηνηθείην ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαηά ην θνηλνηηθφ 

ζχζηεκα
262

. Οη γέξνληεο ηνπ ρσξηνχ αληηπξνζψπεπαλ ηνπο Λάθθνπο ζηελ Σνπξθηθή Αηνίθεζε, 

ζπγθέληξσλαλ ηνπο θφξνπο, απνθάζηδαλ θαηά ηελ Σξίηε ηνπ Πάζρα (Σξίηε ησλ θνιψ) γηα ηηο 

λνκέο, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ηνπξθηθή Αηνίθεζε θαη ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο, επηιακβάλνληαλ  

γηα ζέκαηα παηδείαο. ηελ νξεηλή θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ αλήθαλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα βνζθφηνπσλ, 

γχξσ απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ζην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ. Οη νξεηλέο απηέο εθηάζεηο γεο ήηαλ ε 

βαζηθή πεγή πινχηνπ, αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε ησλ Λαθθησηψλ. Βιάρηζηε είλαη ε 

θαιιηεξγήζηκε γε (αλνηθηά ρσξάθηα γηα ιίγα δεκεηξηαθά θαη επνρηαθά θεπεπηηθά) ζηηο απφηνκεο 

θιηηχεο πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη ρηηζκέλεο νη γεηηνληέο ησλ Λάθθσλ. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη ψο ηα κέζα ηνπ 20νπ νη Λαθθηψηεο ππεξαζπίδνληαλ απηέο ηηο δεκφζηεο γαίεο απφ ηελ 

επηβνπιή ησλ γεηηφλσλ ηνπο θπξίσο απφ ηα ρσξηά Οξζνχλη θαη Καξαλνζθάθηδα.  

 Σα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λάθθσλ ήηαλ θαζνξηζκέλα κε βεξάηηα 

ζνπιηαληθά θηξκάληα θαη απηά επηθαινχληαλ νη Λαθθηψηεο αθφκε θαη κεηά ηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο 

κε ηελ Βιιάδα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο βνζθφηνπνπο ηεο θνηλφηεηαο
263

. Δ δηακάρε ηνπ ηνχξθνπ 

ηνπάξρε ησλ Λάθθσλ κε ηνπο γεληηζάξνπο ησλ Καξαλνζθάθηδσλ (γεηηνληθνχ ρσξηνχ) γηα ηελ 

θάξπσζε  ηνπ ηηκαξίνπ “Λάθθνη- Οκαιφο” ηεξκαηίζηεθε ππέξ ηνπ αγά ησλ Λάθθσλ κε βεξάηην 

ηνπ1798. ε λέα έξηδα ησλ Λαθθησηψλ θαη ησλ γεηηφλσλ ηνπο ην 1813, ηελ επνρή πνπ ήξζε ζηελ 

Κξήηε ν Υαηδή Οζκάλ παζάο επηβεβαίσζε ηα πξνλφκηα ηνπ ηηκαξίνπ ησλ Λάθθσλ κε ζνπιηαληθφ 

θηξκάλη θαη εγγξαθή ηνπ ηίηινπ ζην θηεκαηνιφγην ηνπ νπιηάλνπ (δεθηεξραλέλ). Σα απηά 

δέρηεθαλ θαη ηελ φςηκε Σνπξθνθξαηία νη Γεληθνί Αηνηθεηέο Κξήηεο Σδεβάη, Ρενχθ θαη Ώλζφπνπινο 

παζάο
264

.  

                                                 
262  Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Σνπξθνθξαηία έρνπλ γξαθηεί αμηφινγεο κειέηεο. ΐι. 

ελδεηθηηθά: Εάθσβνο Σ. ΐηζβίδεο, “Δ θνηλνηηθή δηνίθεζηο ησλ Βιιήλσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ”, L' Hellenisme 

Contemporain, Athenes, 1953 (ην άξζξν δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα “Μπξηφβηβινο”), Κνληνγηψξγεο Γ, 

Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή απηνδηνίθεζε, νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, εθδ Ληβάλεο 1982, Β. Ληάηα, “Οη 

θνηλφηεηεο”, Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, 1770-2000, η.2. Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 2003 θαη Μειέηεο Δ. 

Μειεηφπνπινο, Κνηλνηηζκόο, ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξαβίδα θαη νη ζπγγελείο πξνζεγγίζεηο, Βλαιιαθηηθέο 

Βθδφζεηο, 2013. 

263 Ώπφ έξεπλά καο δηαπηζηψζακε φηη ζην  λνκφ Υαλίσλ πνιιά ρεηκαδηά είλαη θνηλνηηθά θαη δεκφζηα. Οη 

θνηλφηεηεο ησλ Λάθθσλ, Μεζθιψλ θαη Ρνδσπνχ θαηέρνπλ κεγάια ρεηκαδηά. Πξψηα ε Σνπξθηθή Αηνίθεζε θαη 

έπεηηα ε Κξεηηθή Πνιηηεία θαη ην Βιιεληθφ θξάηνο  θαηείραλ δεκφζηεο γαίεο- ρεηκαδηά. Κνηλνηηθά ρεηκαδηά 

ραξαθηεξίδνληαη ζην αθξσηήξην ηεο Γξακβνχζαο νη ηνπνζεζίεο Ώγθάξαζνο, Σεγάλη, Πξηλνδάζη, θαθφιαθθνο, ηα 

θνληηλά λεζηά Ήκεξε θαη Άγξηα Γξακβνχζα, Πνληηθφο. ην αθξσηήξην πάζα νη ηνπνζεζίεο Πηπεξέο, Ώη-Ληάο, 

Σνπξθαχιαθν, Καηεινχξα, Μνλφιηζνο. ια απηά  ελνηθηάδνληαλ ζηνπο πνηκέλεο. ΐι. Ώξρείν ΐνπιήο Κξεηψλ,  

1903, αξ. εγγξ. 499 πξφηαζηο ηνπ βνπιεπηνχ Ν. Ώλαζηαζάθε (19-5-1903) Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο. Θα άμηδε λα 

βξεζνχλ θαη παξαδείγκαηα απφ ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο.  

264 ΐι. Βκκαλνπήι Ξεξάο,, “Σν δήηεκα ηεο Μαδάξαο ησλ Λάθθσλ”, εθ. “Ώιήζεηα”, αξ. θ. 742, 30-5-1926. Ο 

Ξεξάο ήηαλ δηαθεθξηκέλνο Λαθθηψηεο λνκηθφο, ζπγγελήο ηνπ Υ''Μ. Γηάλλαξε. Βίλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο γηα ηε 
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  Ο δηθεγφξνο Εσάλλεο Ξεξάο ην 1926 γηα λα θαηνρπξψζεη ην ζεζκφ ησλ θνηλνηηθψλ 

βνζθφηνπσλ επηθαιείηαη ηελ ηνπξθηθή λνκνζεζία θαη ηελ θαηάζεζε πνπ έδσζε ν Υ'' Μ. Γηάλλαξεο, 

ιίγν πξηλ απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ. χκθσλα κε ηελ θαηάζεζε ηα ζχλνξα πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λάθθσλ μεθηλνχλ απφ ηελ ηνπνζεζία Υαξηδηαιαίλαο, Καβαιαξέο ηα 

ραξάθηα, ηεο Μέιηζζαο ηα ραξάθηα θαη ηε Μνπηζνπδηά κέρξη ηνλ θχξην δξφκν πξνο ηελ επαξρία 

ειίλνπ, δειαδή ηηο Καθέο Πιεπξέο, πξνο ηνλ ειηληψηηθν Γχξσ ηνπ Οκαινχ. Δ πιεξσκή κάιηζηα 

απφ ηνπο Λαθθηψηεο ηεο ηηκήο ηνπ αίκαηνο (ληηγέηη), θαηά ην κνπζνπικαληθφ λφκν, γηα ην θφλν 

ελφο γεληηζάξνπ ζηε ζέζε Γνπκή ππνδειψλεη φηη ε πεξηνρή αλήθε ζηελ θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ. 

ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο λνκήο ν Υαηδεκηράιεο δερφηαλ φηη  ε θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ κεηά ηε 

κεηαλάζηεπζε ησλ Λαθθησηψλ ζηα πεδηλά ησλ επαξρηψλ Κηζάκνπ θαη Κπδσλίαο θαη ηε κεηαβίβαζε 

ρξήζεο ησλ γαηψλ ζηνπο γείηνλέο ηεο, δηαηεξνχζε αθέξαην ην δηθαίσκα ηελ λνκήο ζηα θνηλνηηθά 

θηήκαηα πνπ είραλ πσιεζεί. Οη γείηνλέο ηνπο κπνξνχζαλ λα ζπέξλνπλ θαη λα ζεξίδνπλ ηνλ θαξπφ, 

αιιά ηα “απνθάιακα” (ρφξην πνπ κέλεη κεηά ην ζεξηζκφ) αλήθαλ ζηα θνπάδηα ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

Λάθθσλ
265

.  

 Οη βνζθφηνπνη ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λάθθσλ απνηεινχζαλ δεκφζηεο ηνπξθηθέο γαίεο (miriye) 

θαη είραλ παξαρσξεζεί σο ηηκάξηα. Ο νπιηάλνο, ζχκθσλα κε ηνλ ηεξφ λφκν, έδηλε κε 

παξαρσξεηήξηα (βεξάηηα) ηα ηηκάξηα  ζηνπο ζπαρήδεο κε αληάιιαγκα ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο 

(κεηά ηνλ 17ν αηψλα ηηκάξηα παξαρσξνχληαλ θαη ζε άιινπο αμησκαηνχρνπο). Οη ηνχξθνη 

ηηκαξηνχρνη έδηλαλ ζηνπο ξαγηάδεο λα θαιιηεξγνχλ ηηο δεκφζηεο γαίεο. Οη ξαγηάδεο θαξπψλνληαλ 

έλα κέξνο απφ ηα εηζνδήκαηα θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα απνδψζνπλ ζηνλ ηηκαξηνχρν ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο θάζε θνξά θφξνπο. Βθφζνλ νη ξαγηάδεο δελ άθελαλ ηε γε αθαιιηέξγεηε γηα κηα 

ηξηεηία θαη εθφζνλ εθπιήξσλαλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο γίλνληαλ θιεξνλνκηθνί 

επίκνξηνη θαιιηεξγεηέο, δηαηεξνχζαλ δειαδή εθ' φξνπ δσήο ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη θάξπσζεο ηεο 

γεο θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπο ην δηθαίσκα απηφ κεηαβηβαδφηαλ ζηνπο γηνπο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζέιεζε ηνπ ηηκαξηνχρνπ. Ώλ νη ξαγηάδεο δελ είραλ γηνπο, ην δηθαίσκα κεηαβηβαδφηαλ ζηνπο 

πιεζηέζηεξνπο ζπγγελείο ηνπο.  Μπνξνχζαλ επίζεο λα κεηαβηβάδνπλ ζε ηξίηνπο ην δηθαίσκα 

ρξήζεο θαη θάξπσζεο ηεο δεκνζίαο γεο κε ηελ πξνυπφζεζε θαηαβνιήο θφξνπ κεηαβίβαζεο
266

. 

 ζνλ αθνξά ζηα θνηλνηηθά θηήκαηα ησλ Λάθθσλ απηά πξνθαλψο πξνέξρνληαη απφ ηε 

κεηαβίβαζε ρξήζεο ησλ δεκνζίσλ ηνπξθηθψλ γαηψλ ζηνπο ξαγηάδεο Λαθθηψηεο, νη νπνίνη 

απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάδνπλ ηε ρξήζε ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο. Ώπφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 

                                                                                                                                                                  
ζπκκεηνρή ηνπ ζην θίλεκα ηεο 22 επηεκβξίνπ 1908, ην νπνίν θαηέιεζε ην αξκνζηηαθφ θαζεζηψο ζηελ Κξεηηθή 

Πνιηηεία θαη εηζήγαγε ην ειιεληθφ ζχληαγκα. ΐι. ηέιια Κ. Ώιηγηδάθε, Ζ επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε ηεο 22 

επηεκβξίνπ 1908, πκβνιή ζηελ Κξεηηθή ηζηνξία ηεο Απηνλνκίαο, Ώζήλα 1982.  

265 ΐι.  εθ. “Ώιήζεηα”, θχιια 743 / 1-6-1926, 745 / 3-6-1926, 745 / 4-6-1926. Σα άξζξα ππνγξάθεη ν Λαθθηψηεο 

δηθεγφξνο Βκκ. Ξεξάο.  

266 ρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο γαίεο θαη ην ηηκαξησηηθφ ζχζηεκα ζηελ Σνπξθνθξαηία βι. αλαιπηηθά Αεκήηξεο Θ. 

ηάηξαο, Οη αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ ζηελ ηνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα, Ώζήλα 1992, ζ. 46-56.  
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Υ'' Μ. Γηάλλαξε ζπλάγεηαη φηη ηα θνηλνηηθά θηήκαηα δελ κπνξνχζαλ λα πσιεζνχλ. Βπνκέλσο νη 

Λαθθηψηεο είραλ κεηαβηβάζεη κφλν ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη θάξπσζεο ελφο κέξνπο ησλ γαηψλ 

ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ, αιιά θξαηνχζαλ γηα πάληα ηε ρξήζε ηεο λνκήο.  Βλ 

θαηαθιείδεη, νη δεκφζηεο γαίεο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ Λάθθσλ ζπλέβαιαλ  ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

θνηλνηηθνχ πλεχκαηνο. Σελ έθθξαζε απηνχ ηνπ πλεχκαηνο, πνιχ έληνλνπ ζε ζρέζε κε άιια ρσξηά 

ηεο Κξήηεο, αληρλεχνπκε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Γηάλλαξε, φπνπ ε ζπκκεηνρή ησλ 

Λαθθησηψλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 γίλεηαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο δηήγεζεο ηνπ δεχηεξνπ 

βηβιίνπ.   

 Σα θαζήθνληα ηνπ αξρεγνχ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζηηο 

επαλαζηάζεηο ηνπ 1866, 1878 θαη 1897 ήηαλ ζεκαληηθά θαη πνηθίια. Γηα ην ήζνο ηνπ, αλαθέξεη ν 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, αο κηιήζνπλ φζνη ηνλ γλψξηζαλ. Τπελζπκίδνπκε φηη απηέο νη ζειίδεο 

γξάθνληαη είθνζη ρξφληα κεηά ηελ θχξηα ζχλζεζε, γη' απηφ θαη νη επηθξίζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε γηα 

ηνλ εγσηζηηθφ ραξαθηήξα  ησλ ηκεκαηηθψλ αξρεγψλ Ώλαγλψζηε Μάληαθα θαη Βκκαλνπήι 

Μαπξνγέλε. Σνπο αλαγλσξίδεη φκσο γελλαηφηεηα θαη εληηκφηεηα ζηηο επαλαζηάζεηο. Ο θαηάινγνο 

ζπλερίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ νπιαξρεγψλ ησλ Λάθθσλ. Πνιινί απ' απηνχο είραλ πέζεη 

καρφκελνη θαηά ηελ επαλάζηαζε. Ο ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη, κλεκνλεχεη θαη επαηλεί. Σα νλφκαηα 

ζπλνδεχνληαη απφ έλα επίζεην ή ξήκα πνπ ζπλνςίδεη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ή ηελ 

εμαίξεηε πξάμε ηνπο. Μεηά ηνπο νπιαξρεγνχο κλεκνλεχνληαη νη πιεξεμνχζηνη ησλ Λάθθσλ, νη 

εθπξφζσπνη δειαδή ηνπ ρσξηνχ ζηα πνιηηηθά φξγαλα ηεο επαλάζηαζεο (Γεληθή πλέιεπζε θαη 

Πξνζσξηλή Βπαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο). εκεηψλνπκε φηη έθθξαζε πνπ 

επαλαιακβάλεηαη “ζηχινο ηνπ θηλήκαηνο / ηεο ζπλσκνζίαο / ησλ ζπλεηαίξσλ/ εηο κεηαβνιάο / 

αθνχξαζηνο” θαη ζηελ πνηεηηθή κνξθή “ηνπ ηφπνπ καο νη ζηχινη” ζη. 778 θαη “ν ζηχινο ηεο 

Θξεζθείαο” (¨Κξεηηθνπνχια”ζη. 998) κάιινλ είλαη παξκέλε απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή πκλνγξαθία 

(πξβι. Χο ζηχινο αθιφλεηνο ηεο Βθθθιεζίαο θαη ιχρλνο αείθσηνο ηεο νηθνπκέλεο, ζνθέ εδείρζεο, 

Υαξάιακπεο [...]”).  

 Οη αμηψζεηο ησλ θαθηαλψλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο μερσξηζηφ ηκήκα θαηά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ '66 απέηπραλ ράξε ζηελ πνιηηηθή επζηξνθία ηνπ Λαθθηψηε πιεξεμνπζίνπ Ν.Ε. Νηθνινχδε. Ο 

εξσηθφο θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη θαη κε ηα νλφκαηα ησλ νπιαξρεγψλ απφ ηα άιια ηκήκαηα ηεο 

επαξρίαο Κπδσλίαο. Πνιινχο απφ ηνπο νπιαξρεγνχο ηνπο έρεη ήδε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελεο 

ζειίδεο. Μεξηθνί ήηαλ απφγνλνη εξψσλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε ή έδξαζαλ ην 

1821, φπσο ν γεξαηφο νπιαξρεγφο ησλ Κεξακεηψλ, Ληβηνπέηξνο
267

. 

 ινο ν καθξχο απηφο εξσηθφο θαηάινγνο, πνπ ηφζν έληνλα ζπκίδεη ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 

λεψλ ζηνλ κεξν, αθνινπζεί ην ξπζκφ ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ ζηελ “Κξεηηθνπνχια” θαη 

                                                 
267 Ο ηάθνο ηνπ Ληβηνπέηξνπ, σξαίν δείγκα ιατθήο γιππηηθήο, ζψδεηαη δίπια ζην λαφ ηεο Παλαγίαο ησλ 

Κεξακεηψλ.  
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δηεπξχλεηαη πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο νπιαξρεγνχο ησλ ππφινηπσλ επαξρηψλ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ 

(Κίζακνο, έιηλν, Ώπνθφξσλαο- θαθηά). ηελ “Κξεηηθνπνχια” ε πξφζεζε ηνπ αθεγεηή είλαη 

δηαθνξεηηθή. Βθεί ζέιεη λα επεθηείλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο Κπδσλίαο. Δ 

θαηαιεθηηθή παξάγξαθνο φκσο ηνπ θαηαιφγνπ ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε ζέηεη ην 

ζέκα απφ εθεί πνπ είρε μεθηλήζεη (β5/84r): Σελ πξσηνθαζεδξία ησλ Λάθθσλ ζηα επαλαζηαηηθά 

θηλήκαηα. Οη Λαθθηψηεο, φζνη θαηνηθνχζαλ ζηνπο Λάθθνπο θαη φζνη ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζε άιια 

ρσξηά, είραλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ αγψλα ηνπ 1866. Δ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη θαλεξή. 

Κέληξν ηεο δηήγεζεο γίλνληαη θαη πάιη νη Λάθθνη θαη νη Λαθθηψηεο. Σν απνκλεκφλεπκα ζε 

νξηζκέλεο ζειίδεο γίλεηαη ηνπηθή ηζηνξία, πην ζπγθεθξηκέλα ε ηζηνξία ελφο ρσξηνχ θαη ησλ 

εξσηθψλ θαηνίθσλ ηνπ.  

 

 Βηβιίν Πξώην 

Ζ επνρή ηεο θαινγεξηθήο (β9, 7-12) 

 Σν πξψην βηβιίν ησλ απνκλεκνλεπκάησλ παξνπζηάδεη θπξίσο ηε δξάζε ηνπ ήξσα απφ ην 

1854 κέρξη ην 1865. Θα έιεγα φηη απηά είλαη ηα ρξφληα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ Υαηδεκηράιε,  

απηά πνπ ζα ηνλ αλαδείμνπλ αξρεγφ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ 

ζην πξψην κέξνο έρνπκε έλα Bildungsroman, ηελ αθήγεζε δειαδή ηεο  δηακφξθσζεο ηνπ 

λεαξνχ ήξσα, ηελ απφδνζε ηεο εξσηθήο ηδηφηεηαο ζην πξφζσπφ ηνπ. Δ εμηζηφξεζε ζην πξψην 

βηβιίν αξρίδεη απφ ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ζηελ Κξήηε ν Ρσζνηνπξθηθφο πφιεκνο θαη εηδηθφηεξα 

ε αγγινγαιιηθή θαηνρή ηνπ Πεηξαηά, απφ ην Μάην ηνπ 1854. Χο γλσζηφλ, ε Καηνρή ηνπ 

Πεηξαηά έγηλε γηα λα εμαλαγθαζηεί ν ζσλαο λα απνθεξχμεη ηελ επαλάζηαζε ζηε Ήπεηξν θαη 

ζηε Θεζζαιία θαη λα ηεξήζεη νπδεηεξφηεηα ζηνλ πφιεκν
268

. Σν γεγνλφο απηφ απνζξάζπλε ηνπο 

Σνχξθνπο, νη νπνίνη άξρηζαλ θαη ζηελ Κξήηε ηηο απεηιέο, ηηο δηψμεηο, θαη ηηο ζπιιήςεηο φζσλ 

ζεσξνχζαλ χπνπηνπο λα εγείξνπλ ζηάζεηο
269

. Ο Αηνηθεηήο ηεο Κξήηεο Μερκέη Βκίλ παζάο
270

 

είρε σο αξρεγφ ηεο αζηπλνκίαο ηνλ ζθιεξνηξάρειν δηψθηε ησλ ρξηζηηαλψλ Υνπζλή βέε. Γηα λα 

                                                 
268 Γηα ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν θαη ηελ αγγινγαιιηθή θαηνρή ηνπ Πεηξαηά βι. Φηιάθεο, Α, 2096 θαη ηέθαλνο 

Παπαδφπνπινο, Ο Κξηκατθφο Πφιεκνο θαη ν Βιιεληζκφο, Εζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ Έζλνπο (Βθδνηηθή Ώζελψλ), η. 

ΕΓ', ζ. 144-166. εκεηψλνπκε φηη ζηελ εμέγεξζε ηεο Θεζζαιίαο θαη Δπείξνπ πνιέκεζαλ, φπσο πάληα, θαη Κξεηηθνί. 

ηελ αηπρή κάρε ηεο Καιακπάθαο, 16-6-1854, ζπκκεηείραλ 350 Κξεηηθνί κε αξρεγφ ηνλ Κίηζν Σδαβέια. Βπίζεο ν 

Μαζηφο Μπισλνγηάλλεο, νπιαξρεγφο Ώπνθνξψλνπ Υαλίσλ, πνιέκεζε ζηελ Ήπεηξν.  

269 Σελ πιεξνθνξία ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηε δπζκελή ζηάζε ησλ Σνχξθσλ κεηά ηνλ Ρσζνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 

1853 επηβεβαηψλεη θαη ν ηζηνξηθφο ΐ. Φηιάθεο. Ο Υαηδεκηράιεο φκσο απνζησπά ηε ζπλάζξνηζε ζηνλ Οκαιφ κε 

πξσηνβνπιία αξρεγψλ ηεο επαξρίαο ειίλνπ γηα λα ζρεδηαζηεί ε παξάιιειε εμέγεξζε ηεο Κξήηεο κε αθνξκή ηνλ 

Κξηκατθφ πφιεκν. Ο πξφμελνο ηεο Βιιάδαο ζηα Υαληά Α. Πεξφγινπο απέηξεςε ηνπο Κξεηηθνχο, δηφηη φιε ε 

Βπξψπε είρε ζπλαζπηζηεί ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο. Πηζαλψο ν Υαηδεκηράιεο δελ αλαθέξεηαη ζηε ζπλάληεζε ηνπ 

Οκαινχ ην 1854, επεηδή δελ είρε γίλεη κε πξσηνβνπιία ησλ Λαθθησηψλ. Γηα ην γεγνλφο βι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 

2096. Γηα ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ Λαθθησηψλ ζηηο επαλαζηάζεηο βιέπε ηνλ ζρνιηαζκφ ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  

270 Ο Μερκέη Βκίλ παζάο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ΐ. Φηιάθε 'αλήξ πνιχ ζνβαξφο θαη πεπεηξακκέλνο”, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ δακπίηε ηνπ (αξρεγφ ρσξνθπιαθήο) Υνπζλή ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη “θξελήξεο”. ΐι. Φηιάθεο, Α. 

2095. Ο Υνπζλή ζα νξηζηεί ιίγν αξγφηεξα Αηνηθεηήο Κξήηεο. 
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απνθχγεη ν Γηάλλαξεο ηε ζχιιεςε, θαηέθπγε κε ηνλ ζπγγελή ηνπ Γ. Κσζηαληάθε ζε δηάθνξα 

κνλαζηήξηα, άιινηε πξνζπνηνχκελνο φηη ζέιεη λα κνλάζεη θαη άιινηε φηη εθπιεξψλεη θάπνην 

ηάκα. Ο Γηάλλαξεο έδεζε ηε κνλαζηηθή δσή γηα έλα ρξφλν, απφ ην Μάην ηνπ 1854 κέρξη ην 

Πάζρα ηνπ 1855.  Ώξρηθά θαηέθπγε ζηελ Ώγία Σξηάδα ησλ Σδαγθαξφισλ ζην Ώθξσηήξη
271

, φπνπ 

εγνχκελνο ήηαλ ν Γεξάζηκνο ηξαηεγάθεο, επίζθνπνο Κηζάκνπ απφ ην 1861 θαη εγεηηθφ 

ζηέιερνο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Βπφκελνο ζηαζκφο ηνπο ήηαλ ε Μνλή Ώγίνπ Εσάλλε 

Πξέβειε, λφηηα ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ, φπνπ εθείλε ηελ επνρή πξνΎζηαην ν δξαζηήξηνο εγνχκελνο 

Νείινο Μνζρνβίηεο (1823-1862). Ώπφ εθεί πήξαλ ηνλ δξφκν γηα ηε Μνλή Ώγίνπ Γεσξγίνπ 

Βπαλσζήθε, ζην θέληξν ηνπ Ννκνχ Δξαθιείνπ.  

 Μεηά ηελ παλήγπξε ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ Βπαλσζήθε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη
272

, νη δφθηκνη θαιφγεξνη κεηαθέξζεθαλ ζην κεηφρη ηνπ 

κνλαζηεξηνχ, πνπ βξηζθφηαλ θνληά ζην ρσξηφ Υνπδέηζη. Μηα κέξα κεηά ηελ εξγαζία ζην κεηφρη 

νη δχν δφθηκνη θαιφγεξνη ήπηαλ θξαζί θαη επξηζθφκελνη ζε επζπκία ηξαγνχδεζαλ ξίκεο ππέξ ηνπ 

ηζάξνπ ηεο Ρσζίαο. Ο ζπγγξαθέαο ρσξίο λα ην επηδηψθεη παξέρεη κηα θηινινγηθή καξηπξία γηα 

ηηο ζπλζήθεο γέλεζεο ηεο ηζηνξηθήο ξίκαο, ε νπνία ζρεδφλ πάληα είλαη ζχγρξνλε κε ηα γεγνλφηα 

πνπ εμηζηνξνχληαη
273

. Έλαο θατκαθάκεο άθνπζε ηα ηξαγνχδηα θαη δηέηαμε λα ζπιιεθζνχλ  νη 

αίηηνη. Με εγγχεζε ηνπ εγνπκέλνπ νη δπν αηίζαζνη λένη εγθαηέιεηςαλ ηελ θαινγεξηθή θαη 

επέζηξεςαλ ζην ρσξηφ ηνπο.  

Σν επεηζόδην ηνπ Κπξηνκάδνπ (β9, 12-18) 

 Σνλ επηέκβξε ηνπ 1855 ν Υαηδεκηράιεο θαηέβεθε κε ζπγγελείο ηνπ ζην ρσξηφ 

Κπξηνκάδν γηα λα ζπιιέμεη ηηο πξψηεο ειηέο. Σφηε νξίζηεθε κε ζνπιηαληθφ δηάηαγκα λα 

γηνξηαζηεί ζ' φιε ηελ απηνθξαηνξία ε πηψζε ηεο εβαζηνππφιεσο (8-9-1855)
274

. 

Μνπζνπικάλνη ηνπ Κπξηνκάδνπ κε αγάδεο απφ ηα Υαληά ζπγθεληξψζεθαλ κε κνπζηθνχο ζην 

θαθελείν ηνπ ρσξηνχ γηα λα ενξηάζνπλ  ηε λίθε ηεο Σνπξθίαο
275

. Έπηλαλ θξαζί, ηξαγνπδνχζαλ 

                                                 

271    Μνλή ζην Ώθξσηήξη Υαλίσλ, απφ ηηο επξσζηφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο ηεο Κξήηεο, θηίζζεθε ηελ επνρή 

ηεο Βλεηνθξαηίαο απφ ηνπο αδειθνχο Σδαγθαξφινπο, εμειιεληζκέλνπο Βλεηνχο. Έδξα ζηα λεφηεξα ρξφληα ηνπ 

Εεξνδηδαζθαιείνπ Κξήηεο. 

272 Βίλαη γλσζηφ φηη νη Μνπζνπικάλνη επιαβνχληαη ηνλ άγην Γεψξγην. Κάζε ρξφλν νη ρξηζηηαλνί θαη 

κνπζνπικάλνη πνηκέλεο ζπγθέληξσλαλ ηα δψα έμσ απφ ην κνλαζηήξη γηα λα ηα επινγήζεη ν ηεξέαο.  

273    Παξαθάησ πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηζηνξηθέο ξίκεο ππέξ ηνπ νπιηάλνπ, πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη 

Μσακεζαλνί γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ θαηάιεςε ηεο εβαζηνχπνιεο (βι. β9 12-18). 

274 Δ εβαζηνχπνιε ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο είλαη ν κνλαδηθφο ξσζηθφο λαχζηαζκνο ζηνλ Βχμεηλν Πφλην. 

Με ηελ θαηάιεςή ηνπ νη Ώγγινγάιινη επηδίσθαλ λα εμνπδεηεξψζνπλ θάζε ζηξαηησηηθή ελέξγεηα ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Ώλαηνιή. ηηο 8 επηεκβξίνπ 1855 αθνχ θαηειήθζε απφ ηε γαιιηθή κεξαξρία ην Μαιαθφθ ε άκπλα ηεο 

εβαζηνππφιεσο θαηέπεζε θαη ν Ρψζνο ζηξαηεγφο Γθνξηαθψθ αλαγθάζηεθε λα εθθελψζεη ηελ πφιε, αθνχ πξψηα 

ηελ ππξπφιεζε, θαηεδάθηζε ηα νρπξά ηεο θαη βχζηζε ηα ελαπνκείλαληα πινία ζην λαχζηαζκν. Σν Ννέκβξην νη 

Ρψζνη θαηέιαβαλ ην ηνπξθηθφ θξνχξην ηνπ Καξο. Ο Κξηκατθφο Πφιεκνο ηεξκαηίζηεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ ην 1856.  

275 Ο ΐ. Φηιάθεο αλαθέξεη θαη άιιεο εθδειψζεηο ησλ Σνχξθσλ θαηά ηεο Ρσζίαο, φπσο ηελ ππξπφιεζε 

νκνηψκαηνο ηνπ Ρψζνπ πξνμέλνπ Μεληδηθψθ. 'Σφηε είδνλ, ΄'νηη έκαζνλ παξ' εκψλ νη Μνπζνπικάλνη, νη ηεο Κξήηεο 

ηνπιάρηζηνλ, λα θξεκψζη θαη απηνί θαη θαίσζη Ενχδαλ, κε ηελ δηαθνξάλ φκσο φηη ηελ ζέζηλ ηνπ Εζθαξηψηνπ εδψ 
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ηζηνξηθά ηξαγνχδηα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εβαζηνχπνιεο, χβξηδαλ ηνλ Σζάξν θαη ηελ πίζηε 

ησλ ρξηζηηαλψλ. ην θαθελείν έθηαζε ν Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ν μάδειθφο ηνπ 

Γηαλλαξνκηρειήο
276

.  Οη δχν λένη ηηκψξεζαλ κε ηα ζπαζνξάβδηα ηνπο ηνπο Σνχξθνπο δηαιχνληαο 

ην γιέληη. Με αξθεηή παξαζηαηηθφηεηα θαη ςπρηθή εθνξία πεξηγξάθεη ν αθεγεηήο ηα 

θηππήκαηα, ηελ αλαηξνπή ησλ ηξαπεδηψλ θαη ησλ θεξηψλ, ηε ζξαχζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηε 

ζχγρπζε θαη ηνλ ηξφκν ησλ Σνχξθσλ, ηηο έληξνκεο ραλνχκηζζεο. εκεηψλνπκε φηη εθείλε ηελ 

επνρή νη Κξεηηθνί δελ κπνξνχζαλ λα θαηέρνπλ φπια, γη' απηφ ρηππνχζαλ κε ηα ζπαζνξάβδηα. 

Ώπνηειεζκαηηθά θηππήκαηα κε ζπαζνξάβδηα αλαθέξνληαη θαη ζην έπνο ηνπ Αηγελή Ώθξίηε. Σν 

επεηζφδην ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ησλ επηά αγάδσλ απφ ηνπο δχν λεαξνχο Κξεηηθνχο έγηλε ακέζσο 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη (ξίκα), πνπ ηξαγνπδηφηαλ ζηα θξεηηθά ζπκπφζηα
277

. Ο Υαηδεκηράιεο γίλεηαη 

ιατθφο ήξσαο ζηα είθνζη ηξία ρξφληα ηνπ
278

. Σν επεηζφδην ηνπ Κπξηνκάδνπ  είλαη ε απαξρή ηεο 

εξσηθήο δξάζεο ηνπ Υαηδεκηράιε, ε πξψηε πξάμε αλππαθνήο ζηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε.   

 

Ζ πξώηε θπιάθηζε (β9, 18-41) 

 Δ αηίζαζε πξάμε ησλ δχν λεαξψλ, επέθεξε ηελ νξγή ηνπ λένπ Σνχξθνπ δηνηθεηή ΐειή 

παζά
279

. Ο ηζηνξηθφο ρξφλνο ζηε δηήγεζε κεηξάηαη θαη κε ηνλ εξρνκφ ζηα Υαληά θάζε λένπ 

δηνηθεηή. Οη ηξαπκαηηζκέλνη Σνχξθνη θαη νη πξφμελνη ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ απαηηνχλ ηελ  

ηηκσξία ησλ ελφρσλ. Ο Υαηδεκηράιεο επηζεκαίλεη ηελ παξνπζία ηνπ Άγγινπ πξνμέλνπ (γθιετ) 

ζην ζεξάη ηνπ παζά
280

. Ώλ θαη δελ κπνξνχκε λα δηαζηαπξψζνπκε απφ άιιε πεγή απηή ηε 

ιεπηνκέξεηα, ζα πξέπεη λα είλαη αιήζεηα. Δ ηηκσξία ησλ λέσλ, πνπ εθδήισζαλ απεξίθξαζηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο ζηε Ρσζία, απνθηά θαη πνιηηηθή δηάζηαζε, αθνχ εθείλε ηελ επνρή ε Ώγγιία 

θαη Γαιιία ήηαλ αληίπαιεο ηεο Ρσζίαο. 

  Δ αληηπξνζσπία ησλ ζεβάζκησλ δεκνγεξφλησλ απφ ηνπο Λάθθνπο, πνπ θαηέβεθε ζηα 

Υαληά γηα δηαπξαγκαηεχζεηο θξαηήζεθε πξνζσξηλά, κέρξη λα παξαδνζνχλ νη δχν λένη.  Ο ΐειήο 

ρξεζηκνπνηψληαο δφιηα πνιηηηθή θάιεζε ηνπο αηίζαζνπο λένπο ζηα Υαληά θαη ηνπο θπιάθηζε 

                                                                                                                                                                  
θαηείρελ νκνίσκα ηνπ Μεηδηθψθ [...] ν δε Υνπζλήο σο καηλφκελνο ήην ν κέγαο ηειεηάξρεο. βι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 

2097. 

276 Δ γηαγηά ηνπ Γηαλλαξνκηρειή (Γηαλλαξάθε Μηράιε) ήηαλ αδειθή ηνπ παππνχ ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. 

Παληξεχηεθε ζηνλ άγην Εσάλλε θαθίσλ θαη ηα παηδηά ηεο πήξαλ ην επψλπκν ηεο κεηέξαο ηνπο. Έηζη πξνέθπςε 

απφ κηα γπλαίθα ν θιάδνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Γηαλλάξεδσλ ζηα θαθηά. Σν θαηλφκελν ε κεηέξα λα δίλεη ην 

επψλπκν ζηα παηδηά ηεο θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ εληειψο ζπάλην ζηελ Κξήηε ηνπ 18- 19νπ αηψλα. ΐι. θαη β6, 9r.  

277 Γηα ηε ξίκα ηνπ Κπξηνκάδνπ, ηελ αλαθνξά ηνπ επεηζνδίνπ ηνπ Κπξηνκάδνπ απφ έλαλ ηζηνξηθφ ηνλ ΐαζίιεην 

Φηιάθε, ηελ ψζκσζε ιατθήο πνίεζεο θαη ηζηνξηνγξαθίαο βι. αλαιπηηθά Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο 

Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην Αεκνηηθφ Σξαγνχδη”, Δλ Υαλίνηο, ηφκνο 2, 2008, ζ. 126-130, φπνπ 

αλαδεκνζηεχεηαη φιν ην θείκελν ηνπ Φηιάθε θαη ζπγθξίλεηαη κε ηε ξίκα.  

278 χκθσλα κε ηνλ ΐ. Φηιάθε “ην ζπκβάλ εμειήθζε αξρή επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο”. ΐι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 

2097. 

279 Ο ΐειή Βδδίλ Ρηθαάη παζάο ήηαλ γηνο ηνπ Μνπζηαθά παζά Γθηξηηιή. Δ κεηέξα ηνπ ήηαλ ρξηζηηαλή ησλ 

Υαλίσλ, ην γέλνο ΐνιαλάθε. Βίρε ιάβεη ηφζν ηε κνπζνπικαληθή παηδεία φζν θαη ηελ ειιεληθή. Ώπφ ηνπο Γάιινπο 

κηζηνλαξίνπο ζηα Υαληά έκαζε άπηαηζηα θαη ηα γαιιηθά.  

280  Ο Άγγινο ήηαλ θίινο ηνπ ΐειή. ΐι. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2104: “ν αραξαθηήξηζηνο γγιευ”. 
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ζην Φηξθά κε ηελ ςεχηηθε ππφζρεζε φηη ζα ηνπο άθελε ειεχζεξνπο κφιηο πεξάζεη ν κήλαο
281

. 

Καζψο πεξλνχζε ν θαηξφο, ν ΐειήο δηεκήλπζε κε ηνλ ζχκβνπιφ ηνπ Ώ. Κνπάζε
282

 φηη ε 

απνθπιάθηζε ησλ λεαξψλ ήηαλ πηα ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπιηάλνπ θαη ησλ Πξνμέλσλ. Έπεηηα 

απ' απηά νη δχν λένη ζρεδηάδνπλ ηελ απφδξαζή ηνπο.  Γηα λα κε γίλνπλ αληηιεπηέο νη ελέξγεηέο 

ηνπο, δηεγνχληαη ηα βξάδηα ζηνπο Μσακεζαλνχο δηάθνξα παξακχζηα. Οη λεαξνί θαίλεηαη φηη 

γλψξηδαλ θαιά ηε ιατθή πξνθνξηθή παξάδνζε θαη ηελ αγάπε ησλ Μνπζνπικάλσλ γηα ηνπο 

κχζνπο
283

. κσο ε δηφξπμε ηνπ ηνίρνπ ηεο θπιαθήο έγηλε αληηιεπηή θαη ηα δπν μαδέιθηα, αθνχ 

δέζεθαλ κε αιπζίδεο, κεηήρζεζαλ ζε κέξνο φπνπ θπιάθηδαλ ηνπο πιένλ επηθίλδπλνπο 

θαηάδηθνπο.  

 Σα θπιαθηζκέλα μαδέιθηα εμεγείξνληαη γηα ηε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δεζκνθπιάθσλ θαη γηα ηε ζηάζε ηνπο απηή ξίρλνληαη αξρηθά ζε απνκφλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξνληαη κε πινηάξην ζηηο θπιαθέο ηνπ Ρεζχκλνπ
284

. Βίλαη αμηνζεκείσηε ε επαηζζεζία πνπ 

δείρλνπλ νη λεαξνί θξεηηθνί θπιαθηζκέλνη ζε ζέκαηα ηνπ αθνξνχλ ηελ πίζηε ηνπο θαη ηνλ 

ζεβαζκφ πξνο ηνπο γέξνληεο.  Δ ππεξάζπηζε ηεο Οξζφδνμεο πίζηεο γίλεηαη βαζηθφ κέιεκα ηνπ 

Υαηδεκηράιε, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.  

  Σα μαδέιθηα επηρεηξνχλ θαη λέα απφδξαζε απφ ηηο θπιαθέο ηνπ Ρεζχκλνπ κε ηε βνήζεηα 

ησλ αδειθψλ Πεξζηκηηδάθε. Ο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο εμηζηνξεί ιεπηνκεξψο ηε ζθιεξή δσή 

ζηε θπιαθή, ηα θαηαλαγθαζηηθά έξγα, ηελ πξνκήζεηα ησλ εγρεηξηδίσλ, ηελ εμαπάηεζε ησλ 

θξνπξψλ. Αίλεη επίζεο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα ζσθξνληζκνχ  ηελ πεξίνδν ηεο 

φςηκεο Σνπξθνθξαηίαο. Δ εμηζηφξεζε ηεο απφδξαζεο θαη ηεο θαηαδίσμεο ησλ δχν λέσλ γίλεηαη 

κε αθξίβεηα θαη δσληάληα. Ο αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί ηελ αγσληψδε πξνζπάζεηα δηαθπγήο, ην 

θπλεγεηφ κέζα ζηα ζνθάθηα ηεο πφιεο, ηελ θαηαδίσμε πξνο ηελ αλαηνιηθή πφξηα ηνπ θάζηξνπ, 

ηελ νλνκαδφκελε ησλ Πεξηβνιίσλ, πάλσ ζηα ηείρε, θαη έπεηηα πξνο ηε δπηηθή πχιε. ηελ 

θαηαδίσμε ζπκκεηέρνπλ θάηνηθνη ηνπ Ρεζχκλνπ, ρσξνθχιαθεο, Ώθξηθαλνί κνπζνπικάλνη, νη 

                                                 
281 Οη θπιαθέο ηνπ Φηξθά ζψδνληαη θαη ζήκεξα θαη βξίζθνληαη ζην δπηηθφ κπρφ ηνπ παιαηνχ ιηκαληνχ ησλ 

Υαλίσλ,  (ήκεξα ηα θηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Ναπηηθφ Μνπζείν θαη ηελ Βθνξεία ΐπδαληηλψλ 

Ώξραηνηήησλ. ηνλ πξναχιην ηνπ Φηξθά (θηξθάο=θπιαθή) ζα γίλεη ε χςσζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ηνπ 1913, 

παξνπζία ησλ αγσληζηψλ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη Ώλαγλψζηε (Υαξάιακπνπ) Μάληαθα, ηνπ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ Βι. ΐεληδέινπ.  

282 Κνπάζεο Ώλδξέαο (ν πξεζβχηεξνο) ή Κνπαζαληξνπιήο, απφ ηελ Ώλψπνιε θαθίσλ, παππνχο ηνπ λεψηεξνπ 

Κνπάζε Ώλδξέα, ηειεπηαίνπ εγεκφλα ηεο άκνπ. Τπήξμε ζχκβνπινο επί κηζζψ ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο  θαη 

κεζάδνληάο ηεο ηνλ θαξφ ησλ επαλαζηάζεσλ. Οη Κξήηεο ζχκβνπινη ησλ παζάδσλ ήηαλ κηζεηνί ζηνλ ιαφ θαη 

απνθαινχληαλ “κνπδεβίξεδεο” ή “άζιηα δσδεθάδα ηνπ παζά”. Χο ζχκβνπινο ηνπ Μνπζηαθά θαη ΐειή παζά 

απνθήξπμε ηηο επαλαζηάζεηο ηνπ 1841, 1858, 1866. Σν 1867 ζπλφδεπζε ηνλ ζηξαηφ ηνπ Μνπζηαθά θαηά ηελ 

εηζβνιή ηνπ ζηα θαθηά. 

283 Γλσζηή ηνηο πάζη ε αλαηνιίηηθε παξάδνζε ησλ Μχζσλ ηεο Υαιηκάο, αγαπεηή ηδηαίηεξα ζηνπο 

Μνπζνπικάλνπο, πνπ γξήγνξα έγηλε θαη θηήκα ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Ώλαηνιήο.  

284 Οη θπιαθέο ηνπ Ρεζχκλνπ βξίζθνληαλ ζηελ ιεγφκελε ζήκεξα Φνξηέηζα (αθξφπνιε ηνπ θάζηξνπ Ρεζχκλνπ). 

Ώξθεηέο πιεξνθνξίεο δίλεη επίζεο ην θείκελν γηα ηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, ηελ αλαηνιηθή θαη ηε δπηηθή ζχξα ηνπ 

θάζηξνπ, ηελ ηάθξν πνπ ππήξρε λφηηα ηνπ θξνπξίνπ. Δ αλαηνιηθή πχιε (ησλ Πεξβνιίσλ) βξηζθφηαλ ζην ηέξκα ηεο 

ζεκεξηλήο νδνχ “Ώξθαδίνπ” πξνο ηνλ “Άγλσζην”.   
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ιεγφκελνη Υαιηθνχηεδεο
285

 θαη πνηκέλεο πνπ έβνζθαλ ηα δψα ηνπο έμσ απφ ην θάζηξν. Με 

θηλεκαηνγξαθηθή, ζα ιέγακε, αθξίβεηα πεξηγξάθνληαη ηα θηππήκαηα πνπ δέρεηαη θαη δίλεη ζηνπο 

δηψθηεο ηνπ ν Υαηδεκηράιεο, αιιά θαη ην απεγλσζκέλν άικα ηνπ απφ ηα ηείρε ηνπ θάζηξνπ 

κέζα βνχξθν ηεο ηάθξνπ (ράλδαθα). Μαζαίλνπκε επίζεο γηα ηα νθηψ ζνβαξά θηππήκαηα πνπ 

δέρηεθε ζην θεθάιη ν Γηαλλαξνκηρειήο απφ πνηκέλεο, εθηφο ησλ ηεηρψλ, ηελ ηαηξηθή έθζεζε γηα 

ηε ζνβαξή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, πνπ ζπλέηαμε ν γηαηξφο Εσάλλνπ Πνιηνπδάθεο
286

, ηηο 

εθθιήζεηο ησλ πξνθξίησλ θαη ηνπ επηζθφπνπ Ρεζχκλνπ πξνο ηνλ ΐειή. Σέινο, ζπγγελείο απφ 

ηνπο Λάθθνπο θαη ηα θαθηά, αθνχ εγγπήζεθαλ πξνζσπηθά θαη πιήξσζαλ κεγάιε ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε ζηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ηνπ Κπξηνκάδνπ, πέηπραλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε θαη ηνπ Γηαλλαξνκηρειή.
287

  

 

Σα πξνεγεζέληα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1858 (β9, 41-45) 

 Σν 1856 ν Γηάλλαξεο επέζηξεςε ζην ρσξηφ ηνπ θαη αξξαβσληάζηεθε ηελ ελληάρξνλε  

Βιέλε Καηάθε
288

. Σν 1857 ν παηέξαο ηνπ Υαηδεκηράιε κεηέβε ζηελ Βιιάδα γηα λα επαλαθέξεη 

ζηελ Κξήηε ηνλ κεγαιχηεξν γην ηνπ Ώληψλην, ν νπνίνο ππεξεηνχζε ζηελ ειιεληθή αζηπλνκία 

θαη είρε απνθηήζεη ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη δηαβαηήξην κε ην επίζεην Παπαδάθεο
289

. 

Γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο Σνπξθηθήο Αηνίθεζεο εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ λα κελ αλαγλσξίδεη ηελ 

ειιεληθή ππεθνφηεηα ζηνπο Κξεηηθνχο, πνπ είραλ ηελ ηνπξθηθή ηζαγέλεηα, εμαλάγθαδε κάιηζηα, 

φζνπο είραλ αιιάμεη ππεθνφηεηα λα ηελ αλαθαιέζνπλ θαη λα θάςνπλ ην ειιεληθφ ηνπο 

δηαβαηήξην. ζνη σο δείγκα πίζηεο θαη ππνηαγήο ζηελ ηνπξθηθή εμνπζία έθαηγαλ ην ειιεληθφ 

δηαβαηήξην απνπνηνχκελνη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα, νλνκάδνληαλ απφ ηνλ ιαφ 

“ππξνθπηειάηνη”, δηφηη κε ζεηάθη (ππξνθχηηιν) ζε έλδεημε εμαγληζκνχ έθαηγαλ ηα 

δηαβαηήξηα
290

.    

                                                 
285 Οη Υαιηθνχηεδεο (Ώθξηθαλνί ηεο Κξήηεο) ήηαλ κνπζνπικάλνη ηεο ΐνξείνπ Ώθξηθήο θαη είραλ κεηαθεξζεί απφ 

ηνπο Σνχξθνπο ζηελ Κξήηε σο ζθιάβνη θαη αθνχ απέθηεζαλ ηελ ειεπζεξία ηνπο αζρνινχληαλ κε θαηψηεξα 

επαγγέικαηα γηα ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο, φπσο ηνπ αρζνθφξνπ, ηνπ  θαζαξηζηή βφζξσλ, ηνπ ζθαγέα, ηνπ 

λεξνθνπβαιεηή. ηα Υαληά δνχζαλ κέζα ζε θαιχβεο (ραιηθνπξαξηά) ζηε ζπλνηθία ηνπ Κνπκ -Καπί, είραλ δηθφ ηνπο 

ηδακί θαη θάπνηεο  ηειεηέο πνπ δηέθεξαλ απφ απηέο ησλ θξεηψλ κνπζνπικάλσλ. ηηο επαλαζηάζεηο θαλαηίδνληαλ 

απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη δηέπξαηηαλ βηαηφηεηεο θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ. Σνπο Ώθξηθαλνχο αλαθέξεη θαη ν Ώληψληνο 

Ώλησληάδεο ζηελ “Κξεηείδα” κφλν πνπ εθεί πνηεηηθή αδεία ηνπνζεηεί ηελ έιεπζή ηνπο ζηελ Κξήηε ηελ επνρή ηεο 

Βλεηνθξαηίαο. ΐι θαη Υαξίδεκνο Παπαδάθεο, Οη Αθξηθαλνί ζηελ Κξήηε, Υαιηθνύηεο, Ρέζπκλν, 2008.  

286 Γηαηξφο απφ ηα θαθηά, ζπνχδαζε ηελ Εαηξηθή ζηελ Πίδα ηεο Εηαιίαο. ΐνήζεζε πνιινχο αξξψζηνπο θαη 

ηξαπκαηίεο Κξεηηθνχο ζηηο επαλαζηάζεηο. Μεηά ην 1878 εμειέγε βνπιεπηήο. Βίλαη ζπγγξαθέαο κηαο “Εζηνξίαο ηεο 

Κξήηεο”, ε νπνία ιαλζάλεη πνχ αθξηβψο επξίζθεηαη. Βλέξγεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο έγηλαλ πξφζθαηα απφ ην 

Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο.  

287 Γηα ηελ ακλεζηία πνπ έδσζε ν ΐειή ζηνπο δχν λένπο πξβι. Φηιάθεο, Α. , φ.π., ζ. 2101. 

288 Γηα ηνπο αξξαβψλεο ζηελ παηδηθή ειηθία γεληθά θαη ηνλ γάκν ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε βι. Κσλζηαληίλνπ 

Φνπξλαξάθε, Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, Γάκνο Κξεηηθόο εηο Λάθθνπο Κπδσλίαο, κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Γξαλάδα 

2008.  

289 Ώληψληνο  Γηάλλαξεο ή Παπαδάθεο ήηαλ κεγαιχηεξνο αδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε. Σν δεχηεξν επίζεην 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηεξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ παηέξα ηνπ, άξα ν γηνο ηνπ παπά> ην παπαδάθη> ν Παπαδάθεο.  

290  ΐι. θαη ΐ. Φηιάθεο, Α. 2095.  
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  Μφιηο ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο έθηαζε ζηελ Κξήηε, θνξψληαο πξνθιεηηθά ηε ζηνιή ηεο 

ειιεληθήο αζηπλνκίαο, ζπλειήθζε απφ ηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε θαη θιείζηεθε ζηε θπιαθή. Ο 

Αηνηθεηήο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο πνπ είρε ιάβεη, δελ αλαγλψξηδε ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα 

ζηνλ Ώληψλην Γηάλλαξε
291

. Σειηθά κε ελέξγεηεο ηνπ πξνμέλνπ ηεο Βιιάδαο Νηθνιάνπ Καλάξε, 

γηνπ ηνπ ζξπιηθνχ κπνπξινηηέξε Κσλζηαληίλνπ Καλάξε, ν Ώληψληνο απνθπιαθίζηεθε θαη 

επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα. πσο ζα δνχκε παξαθάησ, θαηέβεθε ζηελ Κξήηε ην 1866 γηα λα ιάβεη 

κέξνο ζηελ επαλάζηαζε θαη ζθνηψζεθε ζηε κάρε ηνπ Ώιηγάλνπ. 

 Ώμηνζεκείσηνη είλαη απφ ινγνηερληθή άπνςε νη δηάινγνη, ηνπ ΐειή κε ηνλ Ώληψλην 

Γηάλλαξε θαη ηνπ ΐειή κε ηνλ Καλάξε θαηά ηνλ πεξίπαηφ ηνπο ζηε εξζεκπίιηα
292

, γηαηί είλαη 

ζαλ λα έρνπκε κπξνζηά καο ηα πξφζσπα πνπ νκηινχλ. Σνπο δηαιφγνπο θαίλεηαη λα άθνπζε ν 

ζπγγξαθέαο ηνλ κελ πξψην θαηά ηε δεκφζηα αλάθξηζε ηνπ αδειθνχ ηνπ
293

,  ηνλ δεχηεξν  

έκκεζα ιφγσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπγγξαθέα κε ηνλ Έιιελα  πξφμελν γηα ην δήηεκα ηνπ 

αδειθνχ ηνπ.  

  

Σν θίλεκα ηνπ 1858 (β9, 46-102) 

 Σν θίλεκα ηνπ 1858 είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα γηα λα εμεηαζηεί ε καηηά 

ελφο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπ θαη ελφο ηζηνξηθνχ ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ. Δ 

βηβιηνγξαθία γηα ην θίλεκα ηνπ '58 είλαη πνιχ θησρή.  Μφλν ηε ζχληνκε κνλνγξαθία ηνπ 

Γηάλλε Γξπληάθε δηαζέηνπκε γηα ηα γεγνλφηα ηνπ 1858, ε νπνία έρεη ηνλ πεξίεξγν γηα κειέηε 

ηίηιν: “θάδεηε... θάδνπκε”. Ο Ρεζχκληνο ηζηνξηθφο αγλνεί ηελ εθδνρή ησλ γεγνλφησλ φπσο 

πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνλ Ώλαγλψζηε Νηνχλε. Ώμηνπνηψληαο θπξίσο ηα 

έγγξαθα ηνπ ξσζηθνχ ππνπξνμελείνπ Ρεζχκλνπ ζεσξεί φηη ε επαλάζηαζε ηνπ 1858 μεθίλεζε 

απφ ην Ρέζπκλν θαη νξγαλψζεθε ζηα Υαληά. ηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

δηαπηζηψζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ γεγνλφησλ αλάκεζα ζηνλ 

Υαληψηε απνκλεκνλεπκαηνγξάθν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη ζηνλ Ρεζεκληψηε ηζηνξηθφ Γηάλλε 

Γξπληάθε.  

 Ο Υαηδεκηράιεο αξρίδεη ηελ αθήγεζή ηνπ παξέρνληαο κηα γεληθή εηθφλα ηεο αθφξεηεο 

θνξνινγίαο, ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηνπ έθιπηνπ βίνπ ηνπ Γεληθνχ Αηνηθεηή ΐειή
294

 παζά γηα λα 

                                                 
291 Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηνλ κνλαρφ ηεο Ώγίαο Σξηάδαο, Εσαθείκ Καιακαξίδε (Καιακαξάθε, θαηά ην 

θξεηηθφηεξνλ) απφ ην έιηλν, ν νπνίνο είρε απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα. Γηα λα κελ θπιαθηζηεί, θαηέθπγε 

ζην Ώπζηξηαθφ πξνμελείν θαη απεζηάιε ζηελ Βιιάδα. Βπαλήιζε ζηελ Κξήηε ην 1866 θαη θαηαθξενπξγήζεθε απφ 

ηνπο Σνχξθνπο ζηε κάρε ηνπ ΐαθέ.  

292 εξζεκπίιηα, πεξίθεκν αγξφθηεκα (κεηφρη) ηνπ Μνπζηαθά παζά θαη ηνπ γηνπ ηνπ ΐειή παζά ζηα Πεξηβφιηα, 

θνληά ηα Υαληά. ήκεξα ηδηνθηεζία Μαξγαξίηε- Ώεξάθε. 

293 Ο ΐειήο απεηινχζε ηνλ Ώληψλην φηη ζα ηνλ ζηείιεη ζηε Μπηγάδα=ΐεγγάδε ή ζην Σαξακπνπινχζη= 

Σξαπεδνχληα, ηφπνπο εμνξίαο ησλ επαλαζηαηψλ.  

294 Ο ΐειή Βδίλ Ρηθαάη παζάο, κεγαιχηεξνο απφ ηνπο γηνχο ηνπ Μνπζηαθά παζά ηνπ ιεγνκέλνπ 

Γθηξηηιή=Κξεηηθνχ, γελλήζεθε ζηα Υαληά. Δ κεηέξα ηνπ ΐειή ήηαλ ρξηζηηαλή απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

ΐνιαλάθεδσλ. Ο ΐειήο γλψξηδε ηελ ειιεληθή, ηνπξθηθή θαη γαιιηθή γιψζζα θαη ζπνχδαζε ζην Παξίζη. Δ 
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αηηηνινγήζεη ην μέζπαζκα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1858. Ο θφξνο ηεο ζηξαηνινγίαο γηα ηνπο κε 

κνπζνπικάλνπο θξεηηθνχο αλεξρφηαλ ζε έλα εθαηνκκχξην γξφζηα. Οη εηζθνξέο γηα φζνπο δελ 

εθηεινχζαλ αγγαξείεο ζηα έξγα νδνπνηίαο ήηαλ δπζβάζηαρηεο. Ο δηνηθεηήο δελ ελδηαθεξφηαλ 

γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ θησρνχ ιανχ, αιιά δηήγε βίν έθιπην, δηαζθεδάδνληαο ζηα ζπκπφζηα κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Άγγινπ πξέζβε γθιετ (Ongley). Ώπηέο ήηαλ νη βαζηθέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ 

ηνλ ιαφ λα δηακαξηπξεζεί θαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ “παξαιειπκέλνπ” 

θπβεξλήηε
295

. 

 Ο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο παξνπζηάδεη ηνπο Λάθθνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

πξσηαγσληζηέο ηνπ θηλήκαηνο. χκθσλα κε ην θείκελν, ε θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ πξψηε ζ' φιε 

ηελ Κξήηε ζπλέιαβε ηελ ηδέα ηεο νξγάλσζεο δηακαξηπξίαο θαηά ηεο πνιηηείαο ηνπ ΐειή θαη νη 

Λαθθηψηεο αλέζεζαλ ζηνλ λεαξφ Υαηδεκηράιε λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ Έιιελα πξφμελν θαη ηνπο 

πξνχρνληεο ησλ άιισλ επαξρηψλ γηα ηελ νξγάλσζε θηλήκαηνο. Ώο έρνπκε ππφςε καο φηη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν παξνπζηάδεη ν Υαηδεκηράιεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, δειαδή 

ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο απφ ηνπο Λαθθηψηεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ Υαηδεκηράιε, ηηο ζπλελλνήζεηο κε 

ηελ ππφινηπε Κξήηε, ηε ζχλαμε ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ ζηνλ Οκαιφ. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη 

θξάζεηο θαη καο νδεγνχλ ζηελ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα θαηαζηήζεη ηνπο Λάθθνπο θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ην θέληξν ηεο δηήγεζεο : “πιιαβφληεο πξψηνη νη Λάθθνη  ηελ ηδέα [...]” θαη 

“Ώλαδερζείο [ν Υ''Μ] ην βαξχ θνξηίνλ ην αλαηεζέλ [...]” (β9, 47). Βηπψζεθε παξαπάλσ φηη ν 

Γηάλλεο Γξπληάθεο, πνπ δελ έιαβε ππφςε ηνπ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε, ζεσξεί 

φηη ην θίλεκα ηνπ 1858 μεθίλεζε απφ έλα επεηζφδην ζην Ρέζπκλν ζηηο αξρέο Ώπξηιίνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, αξρέο ΜαΎνπ νξγαλψζεθε ζηα Υαληά
296

.  

 Ο Γ. Γξπληάθεο ζπκπεξαίλεη απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ ππνπξνμέλνπ ηεο Βιιάδαο ζην 

Ρέζπκλν φηη ζρεδηαδφηαλ θάπνην θίλεκα. Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη ζε θαλέλα ζεκείν 

ηεο ζσδφκελεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ππνπξνμέλνπ κε ηνλ πξφμελν ηεο Βιιάδαο δελ αλαθέξεηαη 

ξεηά φηη ζρεδηαδφηαλ θάπνηα επαλαζηαηηθή θίλεζε ζην Ρέζπκλν, κφλν φηη ν ππνπξφμελνο 

                                                                                                                                                                  
αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Γ. Αηνηθεηή κεηά ην Υάηηη Υνπκαγηνχλ έδσζε ειπίδεο ζηνπο Υξηζηηαλνχο γηα 

θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο, πνπ γξήγνξα δηαςεχζηεθαλ. Ο ΐειή παζάο ζε γηα λα πξνζεηαηξηζηεί 

ηνπο Οξζφδνμνπο παξαρψξεζε ην νηθνγελεηαθφ ηνπ ζαπνπλνπνηείν θαη έδσζε έλα αμηνζέβαζην ρξεκαηηθφ πνζφλ, 

γηα λ' αλεγεξζεί ν θαζεδξηθφο λαφο ησλ Υαλίσλ, ν νπνίνο ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη ηηκάηαη ζηα Βηζφδηα ηεο 

Θενηφθνπ. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην ζαπνπλαξηφ ηνπ Μνπζηαθά είρε θηηζηεί πάλσ ζε θαηεζηξακκέλν λαφ ηεο 

Θενηφθνπ. Γη' απηφ ζε κηα γσλία ηνπ ζαπνπλνπνηείνπ είρε ηνπνζεηεζεί κηθξή εηθφλα ηεο Παλαγίαο ηελ νπνία νη 

ρξηζηηαλνί εξγάηεο θξφληηδαλ θαζεκεξηλά θαη άλαβαλ  αθνίκεηε θαλδήια. Ώπηή ε εηθφλα δηαζψζεθε θαη είλαη ε 

πεξίππζηε εηθφλα ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ λανχ ησλ Υαλίσλ.  

295 Γηα ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ ΐειή αλαθέξεη ν ηζηνξηθφο ΐ. Φηιάθεο, (Α, φ.π., ζ. 2014) θαη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζοηηθά: “Μφλνλ κεηά ηνπ Άγγινπ Πξνμέλνπ, ηνπ αραξαθηεξίζηνπ γγιευ, ζπλδηήγε ζθαλδαισδψο ελ 

Υαιέπα εκεξνλπθηίσο ή κάιινλ κεηά ηεο επεηδνχο θαη θηιαξέζθνπ απηνχ ζπδχγνπ. Ώη αδηάιεηπηνη 

ζπλδηαζθεδάζεηο απηψλ, ηα πνιπηειή ζπκπφζηα θαη νη ρνξνί εμήπηνλ ηελ αληηδειίαλ ηνπ ζνβαξνχ θαη εκβξηζνχο 

Πξνμέλνπ ηεο Γαιιίαο [...]”. Δ θξεηηθή ηζηνξηνγξαθία αλαισλφηαλ ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ησλ εγεηψλ, φπσο έθαλαλ θαη νη βπδαληηλνί ρξνλνγξάθνη.  

296 ΐι Γηάλλεο Γξπληάθεο, θάδεηε...θάδνπκε, ε θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1858, γεγνλόηα θαη δηπισκαηία, Ώζήλα 

2007, ζ. 43-49. 
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δήηεζε άδεηα αξθεηψλ εκεξψλ γηα λα κεηαβεί ζηα Υαληά θαη απηφ ζεσξήζεθε σο έλδεημε ηεο 

επηθείκελεο εμέγεξζεο. Έρνληαο απηή ηε ζηηγκή ζηε δηάζεζή καο ηηο δχν εθδνρέο, ηνπ Γξπληάθε 

θαη Υαηδεκηράιε, γηα ην θίλεκα ηνπ '58 κπνξνχκε λα θαηαζέζνπκε ελ ζπληνκία θαη ηα δηθά καο 

ζπκπεξάζκαηα. Θεσξνχκε ινηπφλ φηη κεκνλσκέλα επεηζφδηα δηακαξηπξίαο γηα ηε βαξηά 

θνξνινγία ηνπ ΐειή ζα ππήξμαλ ζε φιεο ηεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο. Ώθφκε θαη αλ δερηνχκε φηη 

ην επεηζφδην πνπ θαηαγξάθεθε ζην Ρέζπκλν πξνεγείηαη ησλ άιισλ, δελ κπνξνχκε λα ην 

ζεσξήζνπκε σο πξνπνκπφ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο. Ήηαλ έλα επεηζφδην δηακαξηπξίαο, αιιά 

κφλν ηνπ δελ κπνξνχζε λα γίλεη κνριφο γηα επαλάζηαζε, γηαηί ηνπ έιεηπε ε νξγαλσκέλε κνξθή 

αληίζηαζεο θαη ε επξεία ιατθή ζπκκεηνρή. Δ αγαλάθηεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ΐειή ήηαλ 

έθδειε ζ΄ φιε ηελ Κξήηε, αιιά νη δηακαξηπξίεο πήξαλ κνξθή νξγαλσκέλνπ επαλαζηαηηθνχ 

θηλήκαηνο ζηα Υαληά.  

 ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Υαηδεκηράιε ε εμέγεξζε παξνπζηάδεηαη σο ηδέα θαη 

νξγάλσζε ησλ Λαθθησηψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφμελν ηεο Βιιάδαο Νηθφιαν Καλάξε θαη κε 

ζπγθέληξσζε ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ ζην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ. Με ην ίδην αθξηβψο ζρήκα, 

δειαδή κε έκθαζε ζηελ πξσηνβνπιία ησλ Λαθθησηψλ, κε πξνβνιή ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ηνπ 

Υαηδεκηράιε, κε ελεκέξσζε απφ ηνλ Υαηδεκηράιε ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ θαη ησλ αξρεγψλ ησλ 

άιισλ επαξρηψλ ηεο Κξήηεο ζα παξνπζηαζηεί, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, θαη ε επαλάζηαζε 

ηνπ 1866. Βίλαη κηα ζπγγξαθηθή ηαθηηθή πνπ ζέιεη λα πξνβάιιεη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα απφ ηελ 

νπνία θαηάγεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ζέιεη λα αγλνεί αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ή ζθέςεηο πνπ 

πηζαλφηαηα ζπλέβεζαλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Δ ηνπηθηζηηθή απηή ζέαζε ησλ γεγνλφησλ 

επαλαιήθζεθε ζηε κνλνγξαθία ηνπ Γηάλλε Γξπληάθε, ν νπνίνο σο Ρεζχκληνο, ζεσξεί φηη ηα 

γεγνλφηα ζρεδηάζηεθαλ ζην Ρέζπκλν. Σν βέβαην είλαη φηη ζ' φιε ηελ Κξήηε ππήξμε γεληθή 

δπζαξέζθεηα γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ΐειή παζά θαη ζ' φιν ην λεζί ζα γίλνληαλ ζπλελλνήζεηο ησλ 

ρξηζηηαλψλ γηα απείζεηα ζηηο αμηψζεηο ηνπ ΐειή.  

 Ο Ώλαγλψζηεο Νηνχλεο, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηνπο Λάθθνπο, αιιά είρε γελλεζεί ζηελ 

επαξρία Ώπνθνξψλνπ, θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνξηθή ξίκα ηνπ ήηαλ θηιηθά θείκελνο πξνο 

ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνπο Λαθθηψηεο,  δίλεη κηα άιιε εθδνρή, πεξηζζφηεξν ζπιινγηθή, 

παξνπζηάδεη δειαδή ηελ εμέγεξζε  σο ηδέα ησλ πέληε δπηηθψλ επαξρηψλ (ησλ Υαλίσλ) θαη ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο νξγάλσζεο ζηνπο ειηληψηεο. Παξαζέησ ραξαθηεξηζηηθνχο ζηίρνπο ηεο 

έκκεηξεο αθήγεζεο: 

 

 [...]Αίλνπλ θαη παίξλνπλε γξαθαίο νη πέληε Βπαξρίαηο, 

 Να ζπλαρηνχλ λα γξάςνπλε νχιαηο ησλ ηζ' αηηίαηο. 

 Σν έιηλν, σο η' άθνπζε, εγείλεθ' εηαηξεία, 

 Γξάθεη γξαθή θαη ζηέιλεη ζηε ζηε θαθηαλ' Βπαξρία. 
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 Πξψηε γξαθή πνπ ζηείιαλε, εηο ην ΐαξδηλνγηάλλε, 

 ηνλ θαπεηάλην ησλ θαθηψλ, γξάθνπλ ηνπ πψο λα θάλε[. . .]
297

 

 ηε ζπλέρεηα, ε έκκεηξε εμηζηφξεζε ηνπ Νηνχλε δελ δηαθέξεη απφ απηήλ ηνπ 

Υαηδεκηράιε. Ώπηή κάιηζηα ε νκνηφηεηα ζηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ δεκηνπξγεί έλα ζνβαξφ 

θηινινγηθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ δχν θεηκέλσλ, πνπ ρξήδεη δηεξεχλεζεο. Με άιια 

ιφγηα εγείξεηαη ε απνξία αλ ν Υαηδεκηράιεο θαη ν Νηνχλεο απνδίδνπλ ν κελ πξψηνο ζε πεδή 

κνξθή θαη ν δεχηεξνο ζε ζηίρνπο κηα πξνθνξηθή παξάδνζε δηακνξθσκέλε ζηνπο Λάθθνπο ή αλ 

ν έλαο απφ ηνπο δχν πξνεγείηαη ζηε ζχλζεζε ηεο αθήγεζεο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1858, ηελ νπνία 

αθήγεζε ν άιινο έιαβε ππφςε ηνπ γηα λα ζπλζέζεη ην δηθφ ηνπ θείκελν. Γλσξίδνπκε φηη ν 

Ώλαγλψζηεο Νηνχλεο ήηαλ κηα γεληά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ Υαηδεκηράιε. Ώιιά απηφ δελ είλαη 

έλα αζθαιέο θξηηήξην γηα λα πνχκε πνην θείκελν πξνεγείηαη. Δ δηεξεχλεζε απηή μεπεξλά ηνπο 

ζηφρνπο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη κφλν ππνζέζεηο κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε απηή ηε ζηηγκή, 

ειπίδνπκε λα παξαθηλήζεη άιινπο εξεπλεηέο γηα λα βξνπλ ην αξρηθφ θείκελν, ιακβάλνληαο ππ' 

φςεη ηνπο αλάινγεο εξγαζίεο. 

  Ώιιά αο επηζηξέςνπκε ηψξα ζην θείκελν ηνπ Υαηδεκηράιε. Οη Λαθθηψηεο, ζχκθσλα κε 

ηα γξαθφκελά ηνπ ηνπ αλέζεζαλ λα κεηαβεί ζηα Υαληά θαη λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Νηθφιαν 

Καλάξε, ηνλ Έιιελα πξφμελν, γην ηνπ ζξπιηθνχ κπνπξινηηέξε θαη πξσζππνπξγνχ 

Κσλζηαληίλνπ Καλάξε. Ο Πξφμελνο δηαθξηλφηαλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ζε ιεπηνχο 

δηπισκαηηθνχο ρεηξηζκνχο, έραηξε εθηίκεζεο απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηνπο πξνμέλνπο ησλ 

Μεγάισλ Απλάκεσλ θαη κπνξνχζε λα θαηεπζχλεη ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο Κξήηεο ζε ζσζηέο 

ελέξγεηεο. Ώπνιχησο ζεηηθέο θξίζεηο γηα ηνλ Νηθφιαν Καλάξε δηαηππψλεη θαη ν Γηάλλεο 

Γξπληάθεο ζην βηβιίν ηνπ
298

. Ο δηπισκάηεο πέηπρε ηφηε φ,ηη δελ κπνξνχζαλ λα πεηχρεη άιιεο 

θνξέο ε δχλακε ησλ φπισλ. Μεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ππεξέηεζαλ ζην 

Βιιεληθφ Πξνμελείν ησλ Υαλίσλ άλζξσπνη αδξαλείο θαη αδηάθνξνη, ν Ν. Καλάξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν Ν. αθφπνπινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ήηαλ θσηεηλέο 

εμαηξέζεηο, πνπ πνιχ βνήζεζαλ ηνπο αγψλεο ησλ Υξηζηηαλψλ.  

 ηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο ν Υαηδεκηράιεο θαηαγξάθεη έλαλ εθηελή δηάινγν πνπ είρε κε 

ηνλ Ν. Καλάξε. ην 7ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε  βξέζεθαλ ζεκεηψζεηο δηαιφγσλ πνπ 

είρε κε δχν ζεκαίλνληα πξφζσπα
299

. εκεηψζεηο φκσο απφ ηνλ δηάινγν Καλάξε- Υαηδεκηράιε 

δελ βξέζεθαλ. Καηά ζπλέπεηα ζεσξνχκε φηη ν δηάινγνο αλαθαιείηαη θαη θαηαγξάθεηαη απφ 

κλήκεο κεηά απφ κηα δεθαπεληαεηία απνδίδνληαο ην γεληθφ λφεκα ησλ ιφγσλ πνπ δηαηππψζεθαλ 

ζην παξειζφλ. Ο Υαηδεκηράιεο εμέζεζε ζηνλ πξφμελν Καλάξε ηελ θαηάζηαζε, φπσο είρε 

                                                 
297 Ώλαγλψζηεο Νηνχλεο, Οη Αγώλεο ηεο Κξήηεο, πνηήκαηα εθδηδφκελα ππφ Κ. Ανπλάθε, Υαληά 1910, ζ. 17. 

Αηαηεξείηαη ε νξζνγξαθία ηνπ εληχπνπ. 

298 Γηάλλεο Γξπληάθεο, φ.π., ζ. 190-192, 207-208. 

299 ΐι. Σεηξάδην 7ν, ζ. 200-203 (ζπλνκηιίεο κε Γεψξγην Ώ' θαη Ρψζν πξέζβε).  
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δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο θαθνδηνίθεζεο ηνπ ΐειή παζά. Δ ζπκβνπιή ηνπ Καλάξε ήηαλ λα 

ελεκεξσζνχλ ην κεζαίν θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Κξήηεο γηα ην ζρεδηαδφκελν θίλεκα, νη 

δπζαξεζηεκέλνη ρξηζηηαλνί λα ζπγθεληξσζνχλ ρσξίο φπια ζε έλα κέξνο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ κε 

ηελ παξνπζία ησλ πξνμέλσλ ησλ Μ. Απλάκεσλ θαη λα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο ζηνλ 

νπιηάλν.  

 Φεχγνληαο απφ ην Βιιεληθφ Πξνμελείν ν Υαηδεκηράιεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Βκκαλνπήι 

Μαπξνγέλε
300

, Λαθθηψηε ζηελ θαηαγσγή πνπ θαηνηθνχζε ζηελ πεδηλή Κπδσλία, ζηα φξηα κε 

ηελ επαξρία Κηζάκνπ θαη ηνλ Α. αξεηδάθε απφ ηελ επαξρία ειίλνπ θαη ηνπο αλαθνίλσζε ηα 

ζρέδηα ησλ Λαθθησηψλ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Ν. Καλάξε. ηαλ ν Μαπξνγέλεο θαη ν εηξαδάθεο 

έζπεπζαλ ζηνλ Καλάξε θαη δήηεζαλ πεξαηηέξσ νδεγίεο απηφο ηνπο παξέπεκςε ζηνλ 

Υαηδεκηράιε. Αελ έρνπλ βέβαηα ζσζεί νη καξηπξίεο ηνπ εηξαδάθε θαη Μαπξνγέλε, πάλησο απφ 

ηα γξαθφκελα πνπ πξνλνεηηθά ζπλέζεζε ν Υαηδεκηράιεο θαίλεηαη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο 

λα δηεθδηθεί θαη ζην θίλεκα ηνπ '58 ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. ' απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε θαη ηε δηαθνξεηηθή εθδνρή: ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξηνγξαθία ην 

θίλεκα απηφ έρεη θαηαγξαθεί σο ε “επαλάζηαζε ηνπ Μαπξνγέλε”, επεηδή ν ηζρπξφο 

Μαπξνγέλεο, πνπ ππεξεηνχζε ζηελ ηνπξθηθή ρσξνθπιαθή, κφιηο μέζπαζε ην θίλεκα, 

εγθαηέιεηςε ηελ Τπεξεζία ηνπ, ηάρζεθε κε ηνπο επαλαζηάηεο, δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζεσξήζεθε θαζνξηζηηθή θαη έηζη πέξαζε ζηε ζπιινγηθή κλήκε
301

.  

 Τινπνηψληαο, φπσο εηπψζεθε, ηηο νδεγίεο ηνπ Καλάξε ζηάιζεθαλ ηαρπδξφκνη ζηηο 

δπηηθέο επαξρίεο (έιηλν, Κίζακν, θαθηά) γηα λα ελεκεξψζνπλ πξνχρνληεο θαη θαπεηαλαίνπο 

γηα ην ζρεδηαδφκελν θίλεκα. Δ θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ εμέιεμε ηνλ Υαηδεκηράιε θαη άιινπο 

ζεκαίλνληεο λένπο λα κεηαβνχλ ζηελ επαξρία θαθίσλ γηα  ηηο ζπλελλνήζεηο, φζνλ αθνξά ζηελ 

νξγάλσζε ηεο επαλάζηαζεο. Σν σξαηφηεξν θνκκάηη ζε απηφ ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο είλαη ε 

πνξεία ησλ Λαθθησηψλ κέζα ζηα θαξάγγηα θαη πάλσ ζηα φξε, πνπ δελ ζπλαληάηαη ζε θαλέλα 

βηβιίν ηζηνξίαο. Ο Υαηδεκηράιεο πξνηάζζεη ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ην θίλεκα θαη απηή ε 

πεδνπνξία ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηεο πεδνπνξίαο ηνπ 

Υαηδεκηράιε θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ επαξρία θαθίσλ  

πεξηιάκβαλε δηνηθεηηθά θαη ηε ζεκεξηλή επαξρία Ώπνθνξψλνπ.  

 Ο Υαηδεκηράιεο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ άθεζαλ ηνπο Λάθθνπο, αλέβεθαλ ζην νξνπέδην 

ηνπ Οκαινχ, δηέζρηζαλ ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο θαη βγήθαλ ζηελ Ώγία Ρνπκέιε, ζηα λφηηα 

παξάιηα ησλ θαθίσλ. Οη Ώγηνξνπκειηψηεο δελ έδεημαλ πξνζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζην θίλεκα 

                                                 
300 Βκκαλνπήι η. Μαπξνγέλεο (Λάθθνη 1808- πξίιη Κπδσλίαο 1884). Ο Μαπξνγέλεο ζχκθσλα κε ηνλ Φηιάθε 

νξίζηεθε ζην θίλεκα ζηξαηησηηθφο αξρεγφο Κπδσλίαο. Πξβι. ΐ. Φηιάθεο Α., 2110. 

301 Ο Θενράξεο Αεηνξάθεο νλνκάδεη ζηελ Εζηνξία ηνπ ην θίλεκα ηνπ 1858 “Κίλεκα ηνπ Μαπξνγέλε”. ΐι. 

Θενράξεο Αεηνξάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, Δξάθιεην 1990, ζ. 358-359. Πξβι. ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ν Γηάλλεο 

Γξπληάθεο, φ.π., ζ. 13-14.  



 

170 

 

θαη νη Λαθθηψηεο αλέβεθαλ ην δξφκν γηα ην νξεηλφ θαη δπζπξφζηην  ρσξηφ Άγηνο Εσάλλεο. Βθεί 

δνχζε ν γλσζηφο Γηαλλαξνκηρειήο,  μάδεξθνο ηνπ Υαηδεκηράιε. Οη ΐφηδεδεο φκσο ήηαλ 

δηζηαθηηθνί.  Έπεηηα κεηέβεζαλ ζηα Ληβαληαλά φπνπ ζπλάληεζαλ ηνλ θαπεηάλην 

ΐαξδνπιαλαγλψζηε, ν νπνίνο δέρηεθε λα ηνπο αθνχζεη θαη ηνπο  νδήγεζε κε βάξθα μαλά πξνο 

ηα λφηηα παξάιηα (Βκπξφζγηαινο θαη Λνπηξφ) γηα λα ζπλαληεζνχλ κε ηνπο πινηνθηήηεο 

Γξεγνξάθεδεο. Νχρηα αλαρψξεζαλ απφ ην ζπίηη ησλ Γξεγνξάθεδσλ γηα λα κελ γίλνπλ 

αληηιεπηνί απφ ηνλ θηιφηνπξθν Σζηξηληάλε θαη κεηέβεζαλ ζην ρσξηφ Φξαζθά (ΐξαζθάο), φπνπ 

δνχζε ν Μαλνπζνγηαλλάθεο, εμέρσλ θαθηαλφο επαλαζηάηεο.  

 Βθείλεο ηηο κέξεο ν Μαλνπζνγηαλλάθεο πάληξεπε ηελ θφξε ηνπ θαη ηξηαθφζηνη 

θαιεζκέλνη απφ ην ρσξηφ Καιιηθξάηεο είραλ θηάζεη ζην ζπίηη ηνπ. Ο Υαηδεκηράιεο θάλεη κηα 

ζχληνκε παξέθβαζε κε ηελ νπνία πεξηγξάθεη ηνλ θξεηηθφ παξαδνζηαθφ γάκν. Οη Λαθθηψηεο, 

αλαθέξεη, έλησζαλ ακεραλία, γηαηί δελ θνξνχζαλ θαηάιιεια ελδχκαηα γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζηεθάλσζε. Ο Μαλνπζνγηαλλάθεο θάλεθε φηη ζπλαηλνχζε κε ηελ ηδέα ηεο εμέγεξζεο, αιιά 

ιφγσ ηνπ γάκνπ ζα απνθάζηδε νξηζηηθά έπεηηα απφ κηα εβδνκάδα. πσο πξνθχπηεη απφ ην 

Ώξρείν Ώγσληζηψλ, ν Μαλνπζνγηαλλάθεο έιαβε ελεξγά κέξνο ζην θίλεκα σο αξρεγφο ησλ 

θαθηαλψλ, ζψδεηαη κάιηζηα ζε έγγξαθν έθηππν ζθξαγίδαο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1858, φπνπ 

ππνγξάθεη σο αξρεγφο ηεο επαξρίαο ηνπ
302

. Ο Υαηδεκηράιεο παξνπζηάδεηαη εθεθηηθφο σο πξνο  

ηνλ Μαλνπζνγηαλλάθε. Ώπφιπηα αξλεηηθή είλαη ε θξίζε ηνπ γηα ηνλ θαθηαλφ πξνχρνληα 

Σζηξηληάλε, ηνλ νπνίν ζα δνχκε παξαθάησ ζην ξφιν ζθνδξνχ αληεπαλαζηάηε ζηα 1866. Γεληθά 

ν Υαηδεκηράιεο ηεξεί κηα επηθξηηηθή ζηάζε φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ θαθηαλψλ ζην 

θίλεκα, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη θαθηαλνί δελ έδεηρλαλ δηάζεζε λα αξρίζνπλ κηα λέα επαλάζηαζε, 

λα ράζνπλ ηα πξνλφκηα θαη ηελ εζπρία ηνπο θαη λα θαηαζηξέςνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ 

επαξρία ηνπο
303

.  

 Αηαβαίλνληαο νη Λαθθηψηεο ηαρπδξφκνη ην θαξάγγη ηεο Ίκβξνπ
304

 κε αλνδηθή πνξεία 

έθηαζαλ ζη' Ώζθχθνπ, φπνπ ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ άξρνληα ηνπ ρσξηνχ Μαπξνπαηέξα
305

 θαη 

δηαλπθηέξεπζαλ ζην ζπίηη ηνπ. Δ αγαλάθηεζε ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ΐειή παζά δελ πεξηνξηδφηαλ ζηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα. Βίρε αγγίμεη θαη ηνπο πξνχρνληεο ησλ 

                                                 
302  Ώξρείν Ώγσληζηψλ, θάθεινο Ώλαγλψζηε Μαλνπζνγηαλλάθε (Ε.Ώ.Κ.). Ο γεξαηφο Μαλνπζνγηαλλάθεο ήηαλ 

ζεβαζηφο απφ φινπο. Βίρε ιάβεη κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζεσξείην σο ην πην έκπηζην πξφζσπν ηεο 

επαξρίαο θαθίσλ. 

303  Ο Γξεγφξηνο Παπαδνπεηξάθεο ζηελ Εζηνξία ηνπ αλαθέξεη ζρεηηθά κε απεηιέο ηνπ ΐειή ελαληίνλ ησλ 

πξνπρφλησλ ησλ θαθίσλ, έπεηηα θάλεη ιφγν γηα πξνζπκία ησλ θαθηαλψλ θαη ζηελ επφκελε ζειίδα επηζεκαίλεη 

φηη νη θαθηαλνί ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη γηαηί δελ είραλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ αγψλα.  Ο Ε. Μνπξέιινο ζπληάζζεηαη 

κε ηε γλψκε ηνπ Υαηδεκηράιε, γξάθνληαο ζηελ Εζηνξία ηνπ φηη νη θαθηαλνί ήηαλ επηθπιαθηηθνί θαη έθεξλαλ 

πξνζθφκκαηα γηα ην θίλεκα, βι. Εσάλλεο Μνπξέιινο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, η. ΐ, Βθδφζεηο Βξσηφθξηηνπ, Δξάθιεην 

Κξήηεο 1950 ζ. 1035. Σν ζέκα γηα ηελ ζηάζε ησλ θαθηαλψλ ζηηο επαλαζηάζεηο επαλέξρεηαη ζηα 

'Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα αθεγεκαηηθφ κνηίβν.  

304 Δ παξάδνζε αλαθέξεη φηη θαθηαλνί απφ ην ρσξηφ Ίκβξνο απνίθεζαλ ην λεζί ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ πνπ 

ζήκεξα αλήθεη ζηελ Σνπξθία.  

305 Οη Μαπξνπαηέξεο θαηείραλ ηελ θξεηηθή επγέλεηα ηελ πεξίνδν ηεο Βλεηνθξαηίαο.  
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ρσξηψλ. Δ βαξηά θνξνινγία θαη ε θαηαπάηεζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπ Υάηηη Υνπκαγηνχλ έπιεηηε 

πξψηα ηνπο επθαηάζηαηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο ππαίζξνπ.  

 Ο Υαηδεκηράιεο θαη νη Λαθθηψηεο ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία δηα ηεο Ρέληαο θαη έθηαζαλ ζην 

Μειηδφλη Ώπνθνξψλνπ φπνπ ζπλάληεζαλ ηνλ Νηθφιαν Καθνχξε, έλζεξκν ππνζηεξηρηή ηνπ 

αγψλα. Ο Καθνχξεο ηνπο ζπκβνχιεπζε λα πεξάζνπλ απφ ηνπο Κάκπνπο, νξεηλφ ρσξηφ ηεο 

επαξρίαο Κπδσλίαο, θαη λα ζπλελλνεζνχλ κε ηνλ ηζρπξφ πξνεζηφ Μνπηζνληθνιάθε. Ο 

Μνπηζνληθνιάθεο έδεημε λα ζπλαηλεί κε ην θίλεκα θαη ππνζρέζεθε λα απνζηείιεη έκπηζηφ ηνπ 

ζηνπο Λάθθνπο γηα λα ιάβεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ηελ επφκελε επαλάζηαζε, ηνπ 1866, ν 

πξνχρνληαο Μνπηζνληθνιάθεο (Νηθφιανο Μνπηζάθεο) ήηαλ εληειψο αληίζεηνο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο ζπληάρζεθε κε ην πιεπξφ ηεο ηνπξθηθήο δηνηθήζεσο. 

 Ώπφ ηνπο Κάκπνπο νη Λαθθηψηεο ηαρπδξφκνη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα Κεξακεηά θαη απφ 

εθεί έθηαζαλ ζηε ζπλνηθία Θπκηά, ζην ζπίηη ηνπ ζπνπδαίνπ αγσληζηή Ληβηνπέηξνπ (Πέηξνπ 

Ληβηάθε), ν νπνίνο ακέζσο ππάθνπζε ζηε “θσλή ηεο Παηξίδνο”. Δ πνξεία ζπλερίζηεθε δηα 

κέζνπ ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ Αξαθψλα, Θέξηζν, Μεζθιά ψζπνπ νη ηαρπδξφκνη έθηαζαλ λχρηα 

ζηνπο Λάθθνπο. Βθεί ζαξάληα ρσξηαλνί ηνπο ηνπο πεξίκελαλ θαη δεηνχζαλ λα  κάζνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο πεξηνδείαο. Μφλνλ φηαλ νη παξεπξηζθφκελνη ππέγξαςαλ ηνλ θαηάινγν ηεο 

νξθσκνζίαο, ν Υαηδεκηράιεο ηνπο απνθάιπςε ηη είρε ζπδεηεζεί κε ηνπο θαθηαλνχο. 

Βλησκεηαμχ έθηαζαλ ζηνπο Λάθθνπο θαη νη απεζηαικέλνη απφ ην έιηλν θαη αλέθεξαλ φηη 

βξήθαλ ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο πξνχρνληεο ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ Κνπζηνγέξαθνπ θαη 

Ληβαδά. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ Κίζακν. Έλζεξκνο εθπξφζσπνο ηνπ θηλήκαηνο ζηελ Κίζακν 

ήηαλ ν ηζρπξφο άλδξαο Βκκ. Μαπξνγέλεο, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηνπο Λάθθνπο
306

. Δ ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ρξηζηηαλψλ πξνπρφλησλ ζην θίλεκα δελ έρεη θαηαγξαθεί ζε θακία ηζηνξία, γη' 

απηφ θαη ε καξηπξία ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη πνιχηηκε γηα ηε βαζχηεξε δηεξεχλεζε ησλ 

θηλήηξσλ δξάζεο ηνπ πιεζπζκνχ (β9, 45-55). 

 χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Υαηδεκηράιε, γηα λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ην θίλεκα νη 

Λαθθηψηεο, εηδνπνίεζαλ ηνπο πξνχρνληεο ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνλ 

Οκαιφ ζηηο 24 Ώπξηιίνπ. Σν νξνπέδην ηνπ Οκαινχ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, βξίζθεηαη ζην νξεηλφ 

ζεκείν ζχγθιεζεο ησλ επαξρηψλ Κπδσλίαο, ειίλνπ θαη θαθίσλ θαη ιφγσ ηεο δπζθνιίαο 

πξνζέγγηζήο ηνπ, απνηεινχζε αλά ηνπο αηψλεο θαηαθχγην, νξκεηήξην θαη ηφπν ζπλάληεζεο ησλ 

θξεηηθψλ επαλαζηαηψλ
307

. 

                                                 
306 Ρερή θαη ειιηπήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1858 απφ ηνλ ηζηνξηθφ ΐ. Φηιάθε 

Πξβι. ΐ. Φηιάθεο, Α., 2109. θ.ε. Ο Υαηδεκηράιεο ππεξέρεη, αλ θαη ην γξάςηκφ ηνπ ζηελ θαζαξεχνπζα είλαη 

“απειέθεην”.  

307  Σν νξνπέδην ηνπ Οκαινχ ζην δπηηθφ άθξν ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, ζε πςφκεηξν 1050 κ., 

απνηειείηαη απφ κηα επξχηαηε πεδηάδα πνπ έρεη ζρήκα αθαλφληζηνπ θχθινπ, δηακέηξνπ 4 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ, ε 

νπνία πεξηβάιιεηαη απφ βνπλά. Σα λεξά πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζ' απηφ βξίζθνπλ δηέμνδν απφ κηα κεγάιε νπή ζηα 

ΐ.Α. ηνπ νξνπεδίνπ, ε νπνία νλνκάδεηαη Υψλνο. ΐι. ηέξγηνο παλάθεο, Μλεκεία Κξεηηθήο Ηζηνξίαο, 5, 1950, ζ. 
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 πλεζηδφηαλ ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη ρξηζηηαλνί πνπ ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε 

θνηλφηεηεο λα βξίζθνληαη φινη καδί κεηά ην Πάζρα θαη λα ζπδεηνχλ νηηδήπνηε αθνξνχζε ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο, λα εθθξάδνπλ ηα παξάπνλά ηνπο ζηνπο πξνεζηνχο θαη 

αλ νη ζπλζήθεο ην επέηξεπαλ λα  ζρεδηάδνπλ λέεο επαλαζηάζεηο. Βπηζεκαίλνπκε εδψ φηη νη 

ρξηζηηαλνί ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ ζπγθεληξψζεθαλ μαλά ζηνλ Οκαιφ ην 1864 γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηα θαθψο θείκελα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Εζκαήι παζά θαη ην 1866 γηα λα ζέζνπλ ηηο 

βάζεηο ηεο λέαο εμέγεξζεο. Ο Υαηδεκηράιεο δίλεη έκθαζε ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ Οκαινχ, 

ζεσξεί ην νξνπέδην σο ηνλ γελέζιην ηφπν ησλ επαλαζηάζεσλ. Σν αθεγεκαηηθφ ζέκα ηεο 

ζχλαμεο ζηνλ Οκαιφ επαλέξρεηαη έληνλα θαη ζηελ έκκεηξε αθήγεζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1866.   

 Δ ζχλαμε ηνπ Οκαινχ ην 1858 ζα ήηαλ δηεπξπκέλε, αθνχ ζα πεξηιάκβαλε φρη κφλνλ 

ηνπο Λαθθηψηεο, αιιά θαη ηνπο πξνχρνληεο απφ ηηο άιιεο δπηηθέο επαξρίεο, εθηφο απφ ηα 

θαθηά. Ο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο εμεγεί φηη θξάηεζαλ καθξηά ηνπο θαθηαλνχο εθείλε ηε 

ζηηγκή θνβνχκελνη κήπσο εγείξνπλ αμηψζεηο γηα λα εγεζνχλ ηνπ αγψλα. Δ αληηδηθία πνπ 

ππήξρε αλάκεζα ζηνπο Λαθθηψηεο θαη ηνπο θαθηαλνχο γηα ηα πξσηεία γίλεηαη εληνλφηεξε ηα 

επφκελα ρξφληα. Ο Υαηδεκηράιεο ζα επαλέιζεη πνιιέο θνξέο ζε απηφ ην ζέκα. Λέγεηαη φηη πνηέ 

νη Λαθθηψηεο δελ ζπγρψξεζαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο φηη νη θαθηαλνί ην 1821 ηνπο πήξαλ ηελ 

αξρεγία ηνπ Ώγψλα. ηα 1821 νη θαθηαλνί ήηαλ ζαθψο ηζρπξφηεξνη απφ φινπο ηνπο θξεηηθνχο, 

είραλ νηθνλνκηθή άλεζε θαη ζηφιν. Οη πξψηεο ζπλειεχζεηο εθείλεο ηεο επαλάζηαζεο έγηλαλ ζηα 

θαθηά, νη θαθηαλνί, θηινπφιεκνο θαη άγξηνο ιαφο, επηβιήζεθαλ ζηνπο ππφινηπνπο Κξεηηθνχο, 

πξσηαγσλίζηεζαλ θαη ζηελ θαηάιεςε ηεο λεζίδαο ηεο Γξακβνχζαο ζηα βνξεηνδπηηθά παξάιηα 

ηεο Κξήηεο ην 1825, κεηείραλ ζε πεηξαηηθέο θαηαδξνκέο. Δ ζπκπεξηθνξά απηή ησλ θαθηαλψλ 

δπζαξεζηνχζε πνιινχο Κξεηηθνχο
308

. Δ θαηάζηαζε φκσο είρε αιιάμεη άξδελ ην 1858. Οη 

θαθηαλνί είραλ ράζεη ηε δχλακή ηνπο θαη ζηηο δπηηθέο επαξρίεο ηνπ λεζηνχ ζέιεζαλ λα έρνπλ 

ηνλ πξψην ιφγν νη Λαθθηψηεο. Ο Υαηδεκηράιεο επηζεκαίλεη ζηε δηήγεζή φηη νη γείηνλέο ηνπο 

απφ ηα Μεζθιά θαη ην Θέξηζν  ζπληάρζεθαλ κε ηνπο Λαθθηψηεο θαη ππάθνπζαλ ζην θάιεζκά 

ηνπο. Ο πνιεκηθφο αξρεγφο ησλ Μεζθιηαλψλ, ηξαηήο Παπίιαξεο, είπε ραξαθηεξηζηηθά, φρη 

βέβαηα ζηελ θαζαξεχνπζα: “φ,ηη θάκνπλ νη γείηνλέο καο, Λαθθηψηαηο, πξνο φθεινο ηεο 

                                                                                                                                                                  
32., Μ. Αέθλεξ, Οδνηπνξηθαί εληππώζεηο εηο ηελ δπηηθήλ Κξήηελ, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ ησλ σθειίκσλ βηβιίσλ, 

Ώζήλα, ρ.ρ. (1918;), ζ. 216-217. 

308  Γηα ηνπο θαθηαλνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο Κξεηηθνχο βι. ελδεηθηηθά έγγξαθν ηνπ Μηραήι Κνκλελνχ 

Ώθεληνχιηεθ, δηνηθεηή ηεο Κξήηεο ην 1822, κε εκεξνκελία 28-8-1822: “[...] νη δεζπφηεο ηεο Κξήηεο νη θαθηαλνί 

ηνπο αδηθνχλ κε ην παξαπάλσ, θαη φινη εδπζαξέζηεζαλ θαη γπξεχνπλ λα θχγνπλ σο βιέπεηε απφ ηελ αλαθνξάλ ησλ 

[...]”, ΕΛΏΒΚ, Μλεκεία Κξεηηθώλ Δπαλαζηάζεσλ, η. Ώ' (1821-1822,εθ ηνπ εζληθνχ ηππνγξαθείνπ, Ώζήλα 1977, ζ. 

142. θαη Π. ΝηθνιαΎδεο, Κξηηηθή θαη Ηζηνξηθή ύλνςηο ησλ ελ Κξήηε δηαηξεμάλησλ από ηεο πηώζεσο ηνπ πξώηνπ 

δηνηθεηνύ απηήο ηππέσο Αθεληνύιηεθ κέρξη ζήκεξνλ, Μεζνιφγγηνλ, εθ ηεο Σππνγξαθίαο Α. Μεζζελέσο, 1824: 

“[...]Μήηεξ ηνπ εμνινζξεπηηθνχ ηνχηνπ ηέξαηνο εζηάζε ε εηο επάπεηξνλ αλαίδεηα θαη ζθιεξνθαξδία ησλ 

θαθηαλψλ[...]”, δεκνζηεχεηαη φ.π., ζ. 236. 
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Παηξίδνο, είκεζα έηνηκνη θαη εκείο λα ζπλδξάκσκελ κεη' απηψλ”.  

 Οη επφκελεο ζειίδεο ησλ απνκλεκνλεπκάησλ αλαθέξνληαη ζηελ άθημε ζηνπο Λάθθνπο 

ησλ Σνχξθσλ αμησκαηνχρσλ ΓεΎξε βέε θαη Γετξαγά, εληεηαικέλσλ ηεο Αηνίθεζεο γηα ηελ 

είζπξαμε ησλ θφξσλ
309

. Σν επεηζφδην απηφ έρεη θαηαγξαθεί αλαιπηηθά θαη ζηε ξίκα ηνπ 

Ώλαγλψζηε Νηνχλε, πνπ ήδε αλαθέξακε. Ήηαλ άββαην, 23 Ώπξηιίνπ, ενξηή ηνπ αγίνπ 

Γεσξγίνπ
310

, φηαλ εκθαλίζηεθαλ ζηνπο Λάθθνπο νη Σνπξθαιβαλνί κε ζηξαηησηηθφ απφζπαζκα 

150 αλδξψλ,  γηα λα θαηαγξάςνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο ηεο θνηλφηεηαο θαη λα ζπιιάβνπλ 

ηνπο αλήζπρνπο επαλαζηάηεο. Δ αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ε ξίκα ηνπ Νηνχλε ζπκθσλνχλ 

απφιπηα. Ο αθεγεηήο ηεο αξρηθήο δηήγεζεο θαίλεηαη φηη ήηαλ Λαθθηψηεο, γη' απηφ θαη γλσξίδεη 

κε ηφζεο ιεπηνκέξεηεο ηη αθξηβψο ζπλέβε ζηνπο Λάθθνπο εθείλε ηε κέξα. Παξαζέησ κφλν 

ιίγνπο ζηίρνπο απφ ηελ έκκεηξε δηήγεζε: 

   Έλα αββάη' ν Γεξαγάο ζ' ηζε ηέζζεξεο ε ψξα, 

                                    κε θαβαιιάξνπο θαη πεδνχο μεθίλεζ' απ' ηε Υψξα. 

     Πάεη ζηε Λάθθνπο ην ρσξηφ ηζνί πξνεζηνχο καδφλεη 

   “πνηνο πνχζηεο απφ ιφγνπ ζαο ιέεη πσο δελ πιεξφλεη; 

   ηα γξφζηα λα καδψμεηε ψζηε λα μεκεξψζε [...]
311

 

 Οη αληάξηεο ησλ Λάθθσλ, πεξίπνπ 200 άηνκα, κφιηο εηδνπνηήζεθαλ απφ θάπνηνλ 

Θεξηζηαλφ φηηζηνπο Λάθθνπο  θαηεπζχλεηαη ηνπξθηθφο ζηξαηφο, έζπεπζαλ θαη αθξνβνιίζηεθαλ 

ζηνπο πέξημ ιφθνπο ηνπ ρσξηνχ. Σν δίθηπν πιεξνθφξεζεο γηα ηεο θηλήζεηο ηνπ απνζπάζκαηνο 

αλαιακβάλνπλ έπεηηα βνζθνί ησλ Λάθθσλ, πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ Σνχξθσλ. 

ε ειεχζεξν πιάγην ιφγν κεηαδίδεηαη ε γλψκε ησλ αληηπάισλ γηα ηνπο “αθαηαπάηεηνπο” 

Λάθθνπο, πνπ απερεί θαη ηε γλψκε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην ρσξηφ ηνπ. Οη αληάξηεο 

εμνξγίδνληαη απφ ηηο δηαδφζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Σνχξθσλ θαη κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ 

είζνδν ηνπ ρσξηνχ, ζηε ζέζε Κνπξάλα, γηα λα θηππήζνπλ ην ζηξαηησηηθφ απφζπαζκα. 

πγθξαηνχληαη φκσο απφ ηνπο πην ςχρξαηκνπο θαη αλαβάινπλ ηελ επίζεζε έσο φηνπ 

εηδνπνηεζνχλ  νη εθπξφζσπνη απφ ηηο γεηηνληθέο επαξρίεο λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνπο Λάθθνπο.  

  Οη γέξνληεο ησλ Λάθθσλ πξνυπαληνχλ ηνπο Σνχξθνπο ζηε ζέζε ειιί, κπξνζηά απφ ηνλ 

θαζεδξηθφ λαφ ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ.  Ο αθεγεηήο ζε επζχ ιφγν κεηαδίδεη ηελ αηηία ηεο άθημεο 

ησλ Σνχξθσλ: θαηαγξαθή ησλ θαηνίθσλ θαη ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγίαο. Με ζθιεξφηεηα 

ζπκπεξηθέξνληαη νη Σνχξθνη ζηνπο γέξνληεο. Σνπο καζηηγψλνπλ γηα λα κελ απνθξχςνπλ θαλέλα 

φλνκα. Παιαηφ έζηκν ζηνπο Λάθθνπο έδηδε ζηνπο γέξνληεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκηινχλ κε 

                                                 
309  Πξβι. Παλαγηψηεο Κξηάξεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ησλ θαζ' εκάο ρξόλσλ, 

(λέα έθδνζε) η. Γ΄Ώζήλα 1932-1938, ζ. 57-61 θαη Γηάλλεο Γξπληάθεο, φ.π., ζ. 96. 

310 ηνπο Λάθθνπο ππάξρεη παιαηά βπδαληηλή εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ. Σελ άλνημε, κεηά ην Πάζρα, ήηαλ ε 

θαηάιιειε επνρή γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θφξσλ, αιιά θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ. κνην 

αθεγεκαηηθφ κνηίβν  ζα δνχκε θαη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866.  

311 Ώλαγλψζηεο Νηνχλεο, φ.π΄, ζ. 18 (δηαηεξείηαη ε νξζνγξαθία ηνπ εληχπνπ). 
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ηνπο Σνχξθνπο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ ρσξηνχ. Δ εγεηηθή ζέζε ησλ γεξφλησλ ηνπ ρσξηνχ, ε 

ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθφπαηδσλ ζην λαφ, ην πλεχκα ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο, ε αιιειεγγχε ησλ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ επαξρηψλ, φπσο δίλνληαη απφ 

ηνλ απνκλεκνλεπκαηνγξάθν, είλαη ζεκαληηθέο ςεθίδεο γηα φπνηνλ ζέιεη λα εμεηάζεη ηελ 

νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ζηελ Κξήηε ηελ χζηεξε Σνπξθνθξαηία, θαζψο ν ζεζκφο ησλ 

Αεκνγεξνληηψλ ζηελ Κξήηε θαηνρπξψζεθε κε ζνπιηαληθφ θηξκάλη κεηά ην θίλεκα ηνπ 1858.  

 Σελ επνκέλε, 24 Ώπξηιίνπ, εκέξα Κπξηαθή ν παηέξαο ηνπ Υαηδεκηράιε, παπά 

Βκκαλνπήι Γηάλλαξεο θαη νη ππφινηπνη νη ηεξείο ηνπ ρσξηνχ θάιεζαλ ηνπο Λαθθηψηεο ζηηο 

εθθιεζίεο. Ο αθεγεηήο ζηξέθεη αξρηθά ην βιέκκα ηνπ ηνπο γέξνληεο, ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά 

πνπ βξίζθνληαη ζηνπο λανχο. Αηαηζζάλνληαλ φηη ην θίλεκα ζα έθεξλε λέεο θαηαζηξνθέο ζηνπο 

Λάθθνπο. Γεκάηε δχλακε είλαη ε εηθφλα, παξά ηνλ άραξν θαζαξεπνπζηάληθν ρξσκαηηζκφ, ησλ 

γεξφλησλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ πεζκέλνη ζηα γφλαηα δένληαη θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ εθιηπαξνχλ 

ηνπο ζπδχγνπο ηνπο λα κείλνπλ ήζπρνη, λα κελ πάξνπλ ηα φπια. Σν βιέκκα ελφο ηζηνξηθνχ δελ 

κπνξεί λα ζπιιάβεη απηέο ηηο “εκπξεζηνληζηηθέο” εηθφλεο, θαζψο ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο γηα ηε 

γεληθή ζχιιεςε θαη εξκελεία ησλ γεγνλφησλ.  

 Ξεκεξψκαηα νη έλνπινη αληάξηεο ησλ Λάθθσλ έζηεηιαλ επηζηνιή πξνο ηνπο Σνχξθνπο 

δεηψληαο ηνπο λα ζηακαηήζνπλ ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ θαη λ' απνρσξήζνπλ απφ ην ρσξηφ 

ηνπο. Αελ απνδέρνληαλ ηελ παξνπζία ησλ κπέεδσλ, γηαηί είραλ ζπλελλνεζεί κε ηηο γεηηνληθέο 

επαξρίεο λα ζηείινπλ  παξαθιεηηθή αλαθνξά ζηνλ Σνχξθν Αηνηθεηή ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ 

λέσλ θφξσλ. Ώξρηθά νη Σνχξθνη αςήθηζαλ ηελ δχλακε ησλ αληαξηψλ.  ηαλ φκσο είδαλ, θαηά 

ην κεζεκέξη, λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο Λάθθνπο πεξίπνπ 200 νπινθφξνη απφ απφ ηα Κεξακεηά 

θαη ηνπο Κάκπνπο ππφ ηελ εγεζία ηνπ πξνεζηνχ Μνπηζνληθνιάθε
312

 θαη ηνπ νπιαξρεγνχ 

Ληβηνπέηξνπ
313

, άιιαμαλ γλψκε. Βλ ησ κεηαμχ έθηαζαλ ζηνπο Λάθθνπο νη ειηληψηεο απφ ηε 

λφηηα πξφζβαζε ηνπ Οκαινχ, ην Καζάξγην ειιί θαη ν Μαπξνγέλεο κε ηνπο Κηζακίηεο απφ ηελ 

Σξηθνπθηά. Οη ζπλαζξνηζκέλνη επαλαζηάηεο ήηαλ νξγηζκέλνη, νπιηζκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη.  

 ηε ξίκα ηνπ Νηνχλε δηαβάδνπκε: 

  Σελ Κπξηαθή μεκέξσκα έθηαζ' ν Μαπξνγέλεο 

  “Βδά, κπνπξκά, ζελά ηζνη δεο πνη' εηλ' νη γεβεληηζκέλνη. 

  Σελ φξεμε ηελ ςεζηλή έρεηο ηελε αθφκεο, 

                                                 
312 Ο Μνπηζνληθνιάθεο, πξνεζηφο ησλ Κάκπσλ, νξεηλνχ ρσξηνχ ηεο αλαηνιηθήο Κπδσλίαο, ζπληάρζεθε κε ηνπο 

θηλεκαηίεο ην 1858. ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 εκθαλίζηεθε λα ζπκπιέεη σο απεζηαικέλνο κε ηηο απφςεηο ηεο 

ηνπξθηθήο δηνίθεζεο. Δ ζηάζε ηνπ ην 1866 ακαχξσζε φ,ηη παηξησηηθφ είρε θάλεη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1858. Ο  

ηζηνξηθφο Φηιάθεο ηνλ θξίλεη αξλεηηθά γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Σνχξθν Αηνηθεηή ην 1866: “[...]ν νπνίνο 

έθηνηε κάιηζηα απψιεζε πάζαλ ππφιεςηλ, ελψ ην 1858 ήην αιεζψο ε ςπρή ηνπ θηλήκαηνο εθείλνπ”, βι. Φηιάθεο, 

φ.π., ζ. 2152-2153. 

313 Ο Ληβηνπέηξνο απφ ηα Θπκηά Κεξακεηψλ έιαβε κέξνο παξά ην πξνρσξεκέλν ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866. Ο ηάθνο ηνπ ππάξρεη ζηελ Παλαγία Κεξακεηψλ. 
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  απνχξζεο λα πνπζηνινγάο, λα κάζε θεξαηψλεο;
314

” 

 Ο Υαηδεκηράιεο, σο εγέηεο ηεο θνηλφηεηαο, θάιεζε ηνπο Σνχξθνπο λα εγθαηαιείςνπλ ην 

ρσξηφ ηνπ. ΐιέπνληαο νη Σνχξθνη ηε δχλακε ησλ έλνπισλ ρξηζηηαλψλ, έδεημαλ δηάζεζε 

ζπκβηβαζκνχ. Τπνρψξεζαλ απφ ηηο αμηψζεηο ηνπο θαη δήηεζαλ απ' ηνπο επαλαζηάηεο λα κελ 

ηνπο επηηεζνχλ, αιιά λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ κε αζθάιεηα κέρξη ηα  

Υαληά. πκπιεξψλνληαο ηα δεδνκέλα ηεο αθήγεζεο ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο έρνπκε λα 

επηζεκάλνπκε φηη ην θίλεκα ηνπ 1858 δελ μεθίλεζε σο εηξεληθή πνιηηηθή επαλάζηαζε, φπσο 

εζθαικέλα γξάθεηαη
315

. Οη Σνχξθνη ππνιφγηζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ ελφπισλ πνπ 

δηακαξηχξνληαλ ζε φιε ηελ Κξήηε θαη γηα λα κελ εμειηρζεί ε δηακαξηπξία ζε αηκαηνρπζία 

αλαγθάζηεθαλ λα δερηνχλ ηα αηηήκαηα ησλ Υξηζηηαλψλ. Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηνλ θφβν θαη 

ηελ ακεραλία ησλ Σνχξθσλ κε κηα αμηνπξφζεθηε ιεπηνκέξεηα, ηελ νπνία βιέπνπκε λα 

επαλαιακβάλεηαη απηνχζηα θαη ζηε ξίκα ηνπ Ώλαγλψζηε Νηνχλε: Οη Σνχξθνη είραλ θαζίζεη ζε 

θάπνην ζπίηη λα θάλε γηα ην κπατξάκη θαη κφιηο είδαλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ επαλαζηαηψλ, απφ ηα 

ηξεκάκελα ρέξηα κεξηθψλ έπεθηε ην θξέαο. Άπξαθηνη θαη θαηαβεβιεκέλνη, αλαθέξεη ν 

αθεγεηήο, πήξαλ ην δξφκν πξνο ηα Υαληά, πεξηζηνηρηζκέλνη απφ 2.000 πεξίπνπ ελφπινπο 

ρξηζηηαλνχο. 

 Σε ζηηγκή πνπ ε λενιαία ησλ Λάθθσλ δηαζθέδαδε, επεηδή λφκηδε φηη φια είρα ηειεηψζεη, 

νη γεξνληφηεξνη ζπζθέπηνληαη ζην ζπίηη ηνπ πεζεξνχ ηνπ Υαηδεκηράιε ζρεηηθά κε ηηο επφκελεο 

θηλήζεηο ηνπο. Σν ζρφιην ηνπ αθεγεηή δελ είλαη ακειεηέν, ππνδειψλεη ηε δηαθνξά ζηελ 

εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο θνηλφηεηαο, γηα ηελ 

νπνία ζπρλά θάλεη ιφγν ν αθεγεηήο- ζπγγξαθέαο
316

. Οη πξντζηάκελνη γέξνληεο απνθάζηζαλ 

πξψηνλ λα απνζηαινχλ έλνπιεο θξνπξέο ζηηο επαξρίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο, δεχηεξνλ λα 

δηαβεβαησζνχλ νη Σνχξθνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, θαη ηξίηνλ νη 

ρξηζηηαλνί λα ζηείινπλ πιεξεμνπζίνπο ζηε ζπλάζξνηζε ησλ Μπνπηζνπλαξίσλ (ή 

Κνπηζνπλαξίσλ)
317

. ' απηφ ην ζεκείν παξαηεξνχκε φηη ε δηήγεζε ηνπ  Υαηδεκηράιε 

δηαπνηηζκέλε απφ ην ηνπηθηζκφ πλεχκα παξνπζηάδεη ηηο απνθάζεηο απηέο σο έκπλεπζε ησλ 

Λαθθησηψλ. Οη Λαθθηψηεο γέξνληεο φκσο δελ ελεξγνχζαλ κφλνη ηνπο, αιιά έζεζαλ ζε ηζρχ 

πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ φιε ηελ Κξήηε θαη ελεξγνχζαλ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ Ν. Καλάξε. Βμάιινπ, είλαη βέβαην φηη ζηε ζπλάζξνηζε ζηα 

Μπνηζνπλάξηα έιαβαλ κέξνο πιεξεμνχζηνη απ' φιε ηελ Κξήηε, νη νπνίνη έθηαζαλ ζηα Υαληά, 

                                                 
314  ΐι. Ώλαγλψζηεο Νηνχλεο, φ.π., ζ. 18 

315  Ο Θ. Αεηνξάθεο νλνκάδεη ην θίλεκα “πνιηηηθφ” θαη ζεσξεί πξσηεξγάηε ηνπ ηνλ Μαπξνγέλε. ζ. 358.  

316   Σν ίδην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ζα επαλαιεθζεί, φπσο ζα δνχκε, θαη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ '66, ηφηε πνπ νη 

εγθξαηείο γέξνληεο ζπληζηνχζαλ απνθπγή ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, ελψ νη επεξέζηζηνη λένη ηελ επεδίσθαλ 

δηαθαψο.  

317  Πεξηνρή λφηηα ηεο πφιεσο ησλ Υαλίσλ, φπνπ πεγέο λεξνχ, θαηάιιεινο ηφπνο γηα ζπλαζξνίζεηο. Δ ιέμε 

κπνπηζνπλάξη ζεκαίλεη θξνπλφο λεξνχ. ην ίδην κέξνο ζα γίλεη θαη ε κία απφ ηηο πξψηεο ζπλειεχζεηο ηνπ 1866. 

ηελ πεξηνρή απηή ππήξρε θαη κεηφρη κε ηελ πεξίθεκε βίια “εξζειπίιια” ηνπ Μνπζηαθά παζά. 
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έδξα ηνπ Γεληθνχ Αηνηθεηή Κξήηεο εθείλε ηελ επνρή, γηα λα ηνπ επηδψζνπλ ηελ απφ θνηλνχ 

δηακαξηπξία ηνπο. 

 χκθσλα κε ηνλ Υαηδεκηράιε, ηνπ νπνίνπ ε καξηπξία επηβεβαηψλεηαη σο αιεζηλή, ε 

επηηήξεζε ηεο ηάμεσο ζην θίλεκα ηνπ 1858 αλαηέζεθε ζηνλ Κ. Κξηάξε γηα ηελ επαξρία ειίλνπ 

θαη ζηνλ Βκκ. Μαπξνγέλε γηα ηηο επαξρίεο Κπδσλίαο θαη Κηζάκνπ. Καη νη δχν απηνί αγσληζηέο 

είραλ ππεξεηήζεη ζηελ ηνπξθηθή ρσξνθπιαθή θαη έραηξαλ ζεβαζκνχ ηφζν απφ ηνπο 

Υξηζηηαλνχο, φζν θαη απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Οη έλνπινη Λαθθηψηεο θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα 

πςψκαηα ηεο Μαιάμαο (Κεξακεηψλ) γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο πιεξεμνπζίνπο πνπ 

ζπλαζξνίδνληαλ άνπινη ζηα  Μπνπηζνπλάξηα. Πξάγκαηη, νη πιεξεμνχζηνη ηεο Κξήηεο γηα λα 

δείμνπλ ζηνλ ΐειή φηη είραλ θαιέο πξνζέζεηο, πξνζέξρνληαλ άνπινη, ζθέπηνληαλ φκσο θαη ηε 

ζθαγή ησλ 150 πξνθξίησλ ην 1833 ζηηο Μνπξληέο ησλ Υαλίσλ, (Αηακαξηπξία ησλ 

Μνπξληδψλ)
318

, ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα Μπνπζηνπλάξηα, θαη ιάκβαλαλ πξνθπιάμεηο.  

 Σν επφκελν πεξηζηαηηθφ είλαη αμηνπξφζεθην, γηαηί ν ζπγγξαθέαο κλεκνλεχνληάο ην ζέιεη 

λα επηζεκάλεη ην ήζνο ησλ Λάθθσλ: Ο Ώ. Γεσξγηιάο, ζχκβνπινο ηνπ Σνχξθνπ Αηνηθεηή, 

ζπλάληεζε ηνπο Λαθθηψηεο πνπ θαηεπζχλνληαλ ζηα Μπνπηζνπλάξηα θαη ηνπο ελερείξηζε 

επηζηνιή ηνπ ζηξαηησηηθνχ ππνδηνηθεηή Υνπζλή, ν νπνίνο ππνζρφηαλ φηη, αλ νη Λαθθηψηεο 

έκελαλ ήζπρνη θαη έπαπαλ ηε ζπλεξγαζία κε “ηαξαρνπνηνχο θαη ξαδηνχξγνπο”, ζα είραλ 

“αζπδνζία”
319

 θαη ζα ιάκβαλαλ πνιιά “πξνλφκηα θαη δηθαηψκαηα”
320

. Οη Λαθθηψηεο απέξξηςαλ 

ηα πξνλφκηα, γηαηί ζεψξεζαλ ηελ θνηλφηεηά ηνπο κέξνο αλαπφζπαζην φιεο ηεο Κξήηεο.  

 ηα Μπνπηζνπλάξηα ζπγθξνηήζεθε Πξνζσξηλή Βπηηξνπή ηνπ θηλήκαηνο, ε νπνία 

δηφξηζε ηνλ Π. εξγάθε, δάζθαιν ησλ Λάθθσλ, σο γξακκαηέα, απεχζπλε πξφζθιεζε ζηηο 

γεηηνληθέο επαξρίεο λα ζηείινπλ πιεξεμνπζίνπο θαη δηφξηζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή θξνπξά
321

. 

Ήηαλ αξρέο ηνπ ΜαΎνπ θαη αθφκε αλέκελε ε Πξνζσξηλή Βπηηξνπή ηελ άθημε ησλ πιεξεμνπζίσλ 

απφ ηελ ππφινηπε Κξήηε κεηαθηλνχκελε ζηηο λφηηεο παξπθέο ησλ Υαλίσλ, ζηε γξακκή απφ ηα 

Μπνπηζνπλάξηα, Ώηδνπκπαλά κέρξη ηελ Ώγία Βιενχζα
322

.  

 Ο αθεγεηήο πιέθεη ζηε ζπλέρεηα ην εγθψκην ηνπ “παηξησηηθνηάηνπ Καλάξνπ”, ν νπνίνο 

έδηλε νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπγθεληξσκέλσλ επαλαζηαηψλ, ζπλελλνείην κε ηνπο 

Βπξσπαίνπο πξνμέλνπο θαη απέηξεςε επίζεζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηνπο επαλαζηάηεο. Οη 

Βπξσπαίνη πξφμελνη ησλ Υαλίσλ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηα αηηήκαηα ησλ Υξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο, 

αιιά κφλν ην Γαιιηθφ θαη Βιιεληθφ Πξνμελείν ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Καλάξε 

                                                 
318     Γηα ηε Αηακαξηπξία ησλ Μνπξληψλ ΐι. Θ. Αεηνξάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, φ.π., ζ. 352-355. 

319      Δ ιέμε εδψ ζεκαίλεη απαιιαγή απφ ηνπο θφξνπο. 

320   Σν ίδην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ησλ δειεαζηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ Σνχξθνπ επαλαιακβάλεηαη ζηε δηήγεζε ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 θαη ζηελ 'Κξεηηθνπνχια” ζη. 1481-1491. 

321   Πξβι. ηελ νξγάλσζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866:  

322     Ο λαφο ηεο Ώγίαο Βιενχζαο (Ώγηά Λενχζα ηελ αλαθέξεη ε ξίκα ηνπ Νηνχλε) ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη 

βξίζθεηαη λφηηα ηνπ νηθηζκνχ Νεξνθνχξνπ. 
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ζπκπαξαζηάζεθαλ. Πξνμελείν ηεο Ρσζίαο δελ είρε ηδξπζεί αθφκε ζηα Υαληά. Σν Ώγγιηθφ θαη ην 

Ώπζηξηαθφ Πξνμελείν θξάηεζαλ νπδέηεξε ζηάζε, δήισζαλ κάιηζηα απεξίθξαζηα φηη δελ 

επξφθεηην λα ππεξαζπηζηνχλ επαλαζηάηεο.  

 Απν εθπξφζσπνη ηνπ ΐειή, ν Κνπάζεο, ρξηζηηαλφο ζχκβνπινο θαη ν Μπάληξεο, έλαο 

επηθαλήο κνπζνπικάλνο, ζηάιζεθαλ ζηνπο εμεγεξζέληεο Υξηζηηαλνχο γηα λα ηνπο ζπλεηίζνπλ. 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο δηήγεζεο ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο κεηαβαίλεη απφ ηνλ πιάγην ζηνλ  

επζχ ιφγν, παξαζέηνληαο ηνλ δηάινγν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Αηνηθεηή θαη ησλ Υξηζηηαλψλ. Οη 

εθπξφζσπνη ηνπ ΐειή θεχγνπλ ρσξίο απνηέιεζκα (β9, 72,73). Με ππφδεημε ηνπ ΐειή παζά, νη 

Σνχξθνη ηεο ππαίζξνπ εγθαηέιεηςαλ ηα ζπίηηα θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη θιείζηεθαλ γηα 

αζθάιεηα ζην θάζηξν ησλ Υαλίσλ.  

 Δ επφκελε ελέξγεηα ηνπ παζά ήηαλ λα πηέζεη ηνλ επίζθνπν Κπδσλίαο Καιιίληθν λα 

απνθεξχμεη ηνπο επαλαζηάηεο
323

. Ο επίζθνπνο επξηζθφκελνο ζε ςπρνινγηθή πίεζε ππέζηε 

απνπιεμία θαη πέζαλε. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ζηηο ζειίδεο 72 θαη 73 εληνπίδεηαη έλα αθεγεκαηηθφ 

κνηίβν πνπ ζα ην δνχκε λα επαλαιακβάλεηαη επαθξηβψο ζηε δηήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 (“απνζηνιή εθπξνζψπσλ ηνπ παζά-απφξξηςε πξνηάζεσλ”): Οη ίδηνη 

απεζηαικέλνη Κνπάζεο θαη Μπξάληεο, αιιά κε άιινλ Αηνηθεηή, κε ηα ίδηα πεξίπνπ ιφγηα ζα 

απεπζπλζνχλ πξνο ηνπο Υξηζηηαλνχο. Θα αθνινπζήζεη έπεηηα ε θπγή ησλ Μνπζνπικάλσλ ζηα 

θάζηξα. Σν αθεγεκαηηθφ απηφ κνηίβν επαλαιακβάλεηαη πνηεηηθά θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”
324

.  

 Πεξί ηα κέζα ΜαΎνπ, ζεκεηψλεη ν Υαηδεκηράιεο, είραλ θηάζεη νη Πιεξεμνχζηνη απ' φιε 

ηελ Κξήηε, ζπλέηαμαλ αλαθνξά θαη ηελ απέζηεηιαλ ζηνλ νπιηάλν. Σνπ θεηκέλνπ απηνχ έιαβαλ 

γλψζε θαη νη Βπξσπαίνη Πξφμελνη εθηφο ηνπ Άγγινπ. Ο ΐειήο γηα λα δηαζπάζεη ηνπο 

επαλαζηάηεο, ζπλελλνήζεθε κε ηνπο θαθηαλνχο, πνπ ηειεπηαίνη είραλ θηάζεη γηα ηε 

πλέιεπζε, κέζσ ηνπ πξνθξίηνπ . Ρνπζάθε
325

. Σνπο ππνζρφηαλ φηη ζα επαπμήζεη ηα πξνλφκηα 

                                                 
323 Σν γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ επηζθφπνπ Καιιίληθνπ ν Υαηδεκηράιεο ην πξνζπεξλά κε κία κφλν πξφηαζε, ελψ 

ν ηζηνξηθφο ΐ. Φηιάθεο (Α, ζ.2113-2114)ην αθεγείηαη κε ιεπηνκέξεηεο θαη δξακαηηθφ χθνο, παξνπζηάδνληάο ην ελ 

είδεη καξηπξνινγίνπ. Ο επίζθνπνο ήηαλ ιανθηιήο θαη είλαη αμηνπξφζεθην είλαη γηαηί ν επιαβέζηαηνο Υαηδεκηράιεο 

δελ  έδσζε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γη' απηφλ. Θεσξψ φηη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο αλ θαη γλσξίδεη, δελ δίλεη 

ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο ζαλάηνπ ηνπ Καιιίληθνπ, επεηδή ζηελ ππφζεζε εκπιεθφηαλ ν ηνπξθφθηινο κεηξνπνιίηεο 

Κξήηεο Εσαλλίθηνο ή Ξεθινχδεο, ν νπνίνο κεηά απφ ιίγεο κέξεο πέζαλε θαη απηφο ζηα Υαληά. Ο ιαφο εθδήισζε ην 

κίζνο ηνπ πξνο ηνλ Μεηξνπνιίηε Εσαλλίθην θαη θαλείο δελ παξέζηε ζηελ θεδεία ηνπ, εθηφο απ' έλαλ παπά. Δ 

θηιφηνπξθε Βιηζάβεη Κνληαμάθε, κνξθσκέλε ζηε ρνιή Υηιι θαη δαζθάια ησλ παηδηψλ ηνπ ΐειή παζά, δηεγείηαη 

ζε επηζηνιή ηεο ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θίινπ ηεο Εσαλλίθηνπ. Γηα ηελ επηζηνιή βι. Ν. ΐ. Σσκαδάθεο, Ζ 

Δθθιεζία ηεο Κξήηεο επί Σνπξθνθξαηίαο, φ.π., ζ. 368-373. Φαίλεηαη φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ αλαθέξεηαη αξλεηηθά 

γηα ζηνλ Εσαλλίθην απφ ζεβαζκφ πξνο ηελ Βθθιεζία. Ώλάινγα, φπσο ζα δνχκε ζα πξάμεη θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Κξήηεο Αηνλπζίνπ Υαξηησλίδε, κεηέπεηηα νηθνπκεληθνχ παηξηάξρε.  

324 ΐι. “Κξεηηθνπνχια¨θεθ. 61-64. Υαξαθηεξηζηηθνί ζηίρνη: Φαξκφδεη ηελ δηαηαγήλ, γξάκκαηα εηνηκάδεη,/ λα 

ηξέμνπλ εηο ηζη Υξηζηαλνχο, δπφ ζχκβνπινη θσληάδεη./ Ο γεηο ήηνλε ρξηζηαλφο, Κνπάζεο ε γεληά ηνπ, /Μπάληξε 

αγάο ηνπ αιινπλνχ, θαξκάθη ε θαξδηά ηνπ” (ζη. 1133-1136) θαη “Ώπφ θαηξφ νη κπέεδεο, ηνπ ηφπνπ νη αγάδεο, /ζηα 

θάζηξα απνθιεηζηήθαλε, θεχγνπλ ‟πνχ ηζ‟ αξαγηάδεο./ Σα ζπίζη‟ αθήθαλ έξεκα, ηα πξάγκαηα ζηελ ηχρε / θαη 

ηα ραξέκηα κάζαζη λα παίδνπλ ην ηεζπίρη” (ζη. 1253-1256). 

325 Δ κεηάβαζε ηνπ Ρνπζάθε ζηα Υαληά έγηλε κε κπζηηθφηεηα θαη πξνθπιάμεηο. Ο θαθηαλφο εηζήιζε ζην 

θάζηξν απφ κηα κηθξή πφξηα, ηε Υαιεπηαλή νλνκαδφκελε, ε νπνία ζψδεηαη ψο ζήκεξα δίπια ζην ξήγκα ηεο πχιεο 

ηεο Άκκνπ, αλαηνιηθά ησλ ηεηρψλ.  
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ηεο επαξρίαο ηνπο θαη ζα ηνπο ραξίζεη ην ζηξαηησηηθφ θφξν (β9, 75-76). Ο Ρνπζάθεο κεηέθεξε 

ηελ επηζηνιή ζηνπο πιεξεμνπζίνπο ησλ θαθίσλ θαη ν Υαηδεκηράιεο “θεθξπκκέλνο σλ” 

παξαθνινχζεζε ηε ζπλνκηιία ησλ θαη ηελ αλαθέξεη. Ώπφ ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη θαθηαλνί κε πξνεμάξρνληα ηνλ Σδηξηληάλε ζέιεζαλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηελ 

ππφινηπε Κξήηε θαη λα απνδερηνχλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΐειή. Σνπο αληέηεηλαλ νη ζπλεπαξρηψηεο 

ηνπο ΐαξδηλνγηάλλεο θαη Μαλνπζνγηαλλάθεο, νη νπνίνη ηνπο έπεηζαλ ηειηθά φηη ην δήηεκα ήηαλ 

παγθξήηην, θαη φηη ζα ήηαλ θαθφεζεο νη θαθηαλνί λα απνζηαηήζνπλ απφ ηνλ γεληθφ ζηφρν. 

Ώληηζεηηθά, παξνπζηάδνληαη ζηε δηήγεζε νη “πξντζηάκελνη ησλ Λάθθσλ” νη νπνίνη νξθίδνληαη 

θάησ απφ κηα ραξνππηά λα κελ παχζνπλ λα αγσλίδνληαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ θαη λα κελ 

ππεξεηήζνπλ ηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε. Δ ζηάζε ησλ θαθηαλψλ ζηνπο αγψλεο ηεο Κξήηεο είλαη 

έλα απφ ηα αθεγεκαηηθά ζεκαηηθά κνηίβα, γηαηί απαζρνιεί ζπρλά ηνλ Υαηδεκηράιε ζηηο 

αλακλήζεηο ηνπ ηφζν ζηε δηήγεζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 φζν θαη  ζηελ “Κξεηηθνπνχια”
326

.   

 Δ κεηάβαζε ζηε λέα αθεγεκαηηθή ελφηεηα γίλεηαη κε ηελ άθημε ζηα Υαληά ηνπ Ώρκέη παζά 

σο πξνζσξηλνχ δηνηθεηή (β9, 77-84). Ο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο δειαδή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 

ελαιιαγέο ησλ Σνχξθσλ Αηνηθεηψλ ηεο Κξήηεο. Ώπηφ είλαη αθφκε έλα αθεγεκαηηθφ κνηίβν, ην 

νπνίν ζα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο ζηνλ πεδφ θαη πνηεηηθφ ιφγν ηνπ Υαηδεκηράιε. Ο ηξφπνο 

απηφο ηεο αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο είλαη θαζαξά ιατθφο. Ώλάινγε κεηάβαζε ζην ρξφλν κέζσ ηεο 

ελαιιαγήο ησλ Ώπηνθξαηφξσλ παξαηεξνχκε ζηηο βπδαληηλέο ρξνλνγξαθίεο ησλ Γσλαξά, Γιπθά θαη 

Μαλαζζή. Δ αλαιπηηθή ζπγθξηηηθή εμέηαζε φκσο ησλ ρξνλνγξάθσλ θαη ηνπ λενέιιελα 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπ μεπεξλά ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο εξγαζίαο. Βπεξεαζκέλνο απφ ηηο ιατθέο 

αθεγήζεηο ν ιφγηνο ηζηνξηθφο ηεο Κξήηεο ΐαζίιεηνο Φηιάθεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ ηερληθή. 

Ώιιά γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ ιατθνχ ιφγνπ ζην θείκελν ηεο ηζηνξίαο ηνπ Φηιάθε έρσ κηιήζεη 

δηεμνδηθά θαη κε παξαδείγκαηα ζε άιιε εξγαζία
327

.  

 Δ απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά, νη ππξνβνιηζκνί, νη δηψμεηο θαηά Υξηζηηαλψλ απφ θαλαηηθνχο 

νπαδνχο ηνπ ΐειή, αλαθέξεη ν Υαηδεκηράιεο, αλάγθαζαλ ηελ Πχιε λα ζηείιεη ζηα Υαληά ηνλ 

Ώρκέη παζά. Οη ζρέζεηο ησλ δχν ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ ιφγσ ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα 

άζρεκεο. Δ θαηάζηαζε ζχκηδε πεξηζζφηεξν πξνεηνηκαζία γηα πνιεκηθή ζχγθξνπζε. Πνιινί 

Υξηζηηαλνί αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη λα θαηαθχγνπλ ζηελ Βιιάδα. Οη 

νπαδνί ηνπ ΐειή απαγρφληζαλ γηα εθθνβηζκφ έλαλ λεαξφ ρξηζηηαλφ θαη πνιιέο δησθφκελεο 

νηθνγέλεηεο βξήθαλ πξνζηαζία ζηελ θαζνιηθή εθθιεζία ησλ Υαλίσλ. Ο Υαηδεκηράιεο, θαλαηηθφο 

                                                 

326  Τπελζπκίδνπκε φηη ιίγεο ζειίδεο παξαπάλσ (β9, 50-53) ν Υαηδεκηράιεο έρεη δηεγεζεί ηε δηζηαθηηθφηεηα ησλ 

θαθηαλψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην θίλεκα. Σν ζέκα ηεο ζηάζεο ησλ θαθηαλψλ ζα κπνξνχζε λα ινγηζηεί σο έλα 

αθεγεκαηηθφ κνηίβν πνπ επαλαιακβάλεηαη ηφζν ζηελ πεδή θαη φζν θαη ζηελ έκκεηξε απφδνζε ησλ αλακλήζεψλ ηνπ: 

“Σν ζηξάηεκα μεβάξθαξε εηο ησλ θαθηψλ ηε ρψξα,/ ηνλ Σδηξηληάλε πξνζθαιεί θ‟ ππφζρεηαί ηνπ δψξα./ «Γξάςε ζηνπο 

ζπκπνιίηαο ζνπ, ζ‟ νχιε ηελ επαξρία, / λά ‟ξζνχλ λα πξνζθπλήζνπλε θη έρνπλ αζπδνζία». / Μηα κεξίδα αζήκαληνο 

κεηά ηνπ Σδηξηληάλνπ,/ ππφζρνληαη νη θαθηαλνί, πφιεκνλ πσο δελ θάλνπλ” (Κξεηηθνπνχια, ζη. 2433-2438). 

327  ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, φ.π., ζ. 128-130.  
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νξζφδνμνο, δελ κπνξεί λα κελ αλαγλσξίζεη εδψ ηελ αλζξσπηζηηθή παξέκβαζε ηεο “Παπηζηαληθήο 

Βθθιεζίαο” (Παπηθήο Βθθιεζίαο)θαη ελφο “θξαγθφπαπα” ησλ Υαλίσλ
328

.   

 Γηα λα βξεζεί κία ιχζε ζην πξφβιεκα, ξφιν δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνπο Υξηζηηαλνχο 

θαη ζηελ Σνπξθηθή Αηνίθεζε αλέιαβε ν Κσζηάθεο Ώδνζίδεο παζάο
329

, ρξηζηηαλφο αμησκαηνχρνο 

ηεο Πχιεο. Ο Ώδνζίδεο απέζηεηιε ζηε ζπλέιεπζε ησλ Υξηζηηαλψλ ζηα Μπνπηζνπλάξηα αληίγξαθν 

κε ηα πξνηεηλφκελα πξνλφκηα θαη απ' ηελ άιιε πιεπξά νη Υξηζηηαλνί, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

Καλάξε, πίεδαλ γηα δηνξζψζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ θαη πεξηζζφηεξα πξνλφκηα. Οη ζθιεξέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Αηνίθεζεο θξάηεζαλ αξθεηέο κέξεο. Δ Βπηηξνπή ησλ 

Υξηζηηαλψλ θαη ν ιαφο, πεξίπνπ 5.000 άηνκα, δηεκήλπζαλ ζηνλ Ώρκέη φηη δελ ζα ππνρσξήζνπλ θαη 

δελ ζα δηαιπζνχλ, αλ δελ ππνγξαθεί  έλα θείκελν πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ην ιαφ θαη ζα πεξηέρεη ηηο 

κεγαιχηεξεο δπλαηέο παξαρσξήζεηο. Ο Υαηδεκηράιεο ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα ε νπνία κεηέθεξε ηα 

έγγξαθα πξνο ηνλ Ν. Καλάξε θαη ηελ Σνπξθηθή Αηνίθεζε θαη έηζη είρε άκεζε γλψζε ησλ πνιχ 

δηαθξηηηθψλ δηπισκαηηθψλ ρεηξηζκψλ ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ
330

. 

 ε κηα κηθξή παξέθβαζε ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ηξία γεγνλφηα πνπ εμειίρζεθαλ 

παξάιιεια κε φζα δηεγήζεθε. Βθείλν ηνλ θαηξφ είρε θηάζεη ζηα Υαληά κηα δνχθηζζα απφ ηελ 

Οιιαλδία
331

, πνπ φηαλ έκαζε γηα ην θίλεκα, κεηέβε ζην κέξνο φπνπ ζπλεδξίαδε ε Βπηηξνπή θαη 

έγηλε έλζεξκε ππνζηεξίρηξηα ησλ Υξηζηηαλψλ. Σν δεχηεξν γεγνλφο είλαη ε δξάζε ησλ νπαδψλ ηνπ 

ΐειή, νη νπνίνη κε θάζε αζέκηην ηξφπν πξνζπάζεζαλ λα ηνλ δηαηεξήζνπλ ζηελ εμνπζία. Σν ηξίην, ε 

πεξίεξγε ηηκσξία ελφο πξνδφηε ρξηζηηαλνχ απφ ην Καθνδίθη
332

, πνπ θαηαδηθάζηεθε κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ππξαθησκέλεο ζθξαγίδαο  ζην κέησπφ ηνπ
333

. 

 Μεηά ηελ αλάθιεζε ηνπ Ώρκέη παζά, ζηάιζεθε ζηα Υαληά λένο Αηνηθεηήο Κξήηεο ν ακήρ 

παζάο
334

 , ν νπνίνο δήηεζε λα δηαιπζεί ε πλέιεπζε ησλ Υξηζηηαλψλ, γηα λα επέιζεη εηξήλεπζε 

                                                 
328 Ο λαφο ηεο Παλαγίαο ησλ θαζνιηθψλ θαη ην κνλαζηήξη ησλ Φξαγθηζθηαλψλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε εθείλε ηελ 

πεξίνδν θαη σο λνζνθνκείν βξίζθεηαη αθφκε θαη ζήκεξα απέλαληη αθξηβψο απφ ηνλ θαζεδξηθφ λαφ ησλ Οξζνδφμσλ. 

Ο Υαηδεκηράιεο εθθξάδεηαη εληειψο αξλεηηθά γηα ηνπο θαζνιηθνχο ιίγν αξγφηεξα, φηαλ ν θαζνιηθφο ηεξέαο π. 

εξαθίλν ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζειπηίζεη ζηνλ θαζνιηθηζκφ ηνπο νξζνδφμνπο ησλ Υαλίσλ.  

329 Κσζηήο (Κσζηάθεο) Ώδνζίδεο παζάο, δηεηέιεζε αξγφηεξα γεληθφο δηνηθεηήο Λαζηζίνπ. Ώλάινγε δηπισκαηηθή 

απνζηνιή ηνχ αλαηέζεθε θαη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878.  

330 Ο Καλάξεο γηα λα κελ θαηεγνξεζεί φηη θηλνχζε ηα λήκαηα γηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ Υξηζηηαλψλ γηα ηα 

πξνλφκηα, είρε εμέιζεη απφ ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη δηέκελε πξνζσξηλά ζην κνλαζηήξη ηεο Κπξίαο Γσληάο ζην 

Κνιπκπάξη, φπνπ θαη ζπλαληηφηαλ κε εθπξνζψπνπο ηεο Βπηηξνπήο. Ο ΐ. Φηιάθεο, πνπ δελ γλψξηδε θαιά ηα 

γεγνλφηα, γξάθεη κε θάπνηα αθέιεηα: “'Ο Βιιεληθφο Πξφμελνο Καλάξεο επί ησ ιφγσ φηη έθακλε ρξήζηλ ινπηξψλ 

δηέκελελ ηφηε ελ ηε Μνλή ηεο Κπξίαο Γσληάο.”. ΐι. ΐ. Φηιάθεο, Α., φ.π., ζ. 2111.  

331 Άγλσζηε παξακέλεη ε Οιιαλδή απηή, γηαηί κέρξη ηψξα δελ βξέζεθε ζε άιιε πεγή ην φλνκά ηεο. Δ ππφζεζε 

φηη πξφθεηηαη γηα ηε Γεξκαλίδα Marie Esperance von Schwartz δελ επζηαζεί. Ώμηφινγν πάλησο είλαη απηφ ην 

ηεθκήξην γηα επξσπαίεο πεξηεγήηξηεο ζηελ Κξήηε ηνλ 19ν αηψλα. 

332 Υσξηφ ηεο επαξρίαο ειίλνπ. Ο ρσξηθφο πνπ ηηκσξήζεθε δελ αλαθέξεηαη ζε άιιε πεγή θαη ζπλεπψο δελ 

γλσξίδνπκε ην φλνκά ηνπ. 

333  Σν πεξίεξγν απηφ ην κέζν ηηκσξίαο, αλ επηβιήζεθε, παξαπέκπεη ζην ζθξάγηζκα ηνπ Ώληίρξηζηνπ ηεο 

“Ώπνθάιπςεο”. Πηζαλφηαηα είλαη κηα ζπγγξαθηθή επηλφεζε. θξάγηζε κε ππξαθησκέλε ζθξαγίδα ρξεζηκνπνίεζαλ 

νη ΐπδαληηλνί θαηά ηελ Βηθνλνκαρία. 

334 Σν αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο κεηάβαζεο ζην ρξφλν κε ηελ αιιαγή ησλ Αηνηθεηψλ επαλαιακβάλεηαη. Ο 

Ώβδνπξαρκάλ ακήρ παζάο ήηαλ γέξνο, φηαλ αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο. Καηαγφηαλ απφ ηελ Σξίπνιε ηεο 
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ζηνλ ηφπν θαη λα επηζηξέςνπλ νη Μνπζνπικάλνη ηεο ππαίζξνπ ζηα ζπίηηα ηνπο. Οη Υξηζηηαλνί 

ζπλέρηδαλ ηηο πηέζεηο ηνπο θαη πξνο ηνλ θαηλνχξγην Αηνηθεηή, γηα λα πεηχρνπλ κηα ζεηξά απφ 

επεξγεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε ηεο Αεκνγεξνληίαο
335

, ηα νξθαληθά θηήκαηα, ηελ 

ακλήζηεπζε ησλ θαηά θαηξνχο θηλεκαηηψλ, ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηηκήο ησλ ρξηζηηαλψλ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (θαηαζθεπή ιηκαληψλ, εκπφξην, θνξνινγηθέο αηέιεηεο).  

   Ο ζπγγξαθέαο ζηε ζπλέρεηα δηεγείηαη ηηο δφιηεο αληηδξάζεηο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ησλ 

Μνπζνπικάλσλ, ε νπνία έβιεπε λα πεξηνξίδεηαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζρχο ηεο κε ηελ 

παξαρψξεζε πξνλνκίσλ ζηνπο Υξηζηηαλνχο. Ώπηή ε θαηαγξαθή απνηειεί κηα πνιχηηκε καξηπξία, 

εληειψο άγλσζηε απφ άιιεο πεγέο. Βίδακε παξαπάλσ ηε δηήγεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ επηθαλψλ 

Υξηζηηαλψλ ζην θίλεκα ηνπ 1858. Καηά ζπλέπεηα, ν ιφγνο ήξζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πινπζίσλ Μνπζνπικάλσλ. Ο δφινο ηνπ θπιεηηθνχ ερζξνχ είλαη έλα ζηαζεξφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν 

ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο δηήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε. πλήζσο νη 

Υξηζηηαλνί ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε θαηνξζψλνπλ λα κείλνπλ αιψβεηνη απφ ηηο 

κεραλέο ηνπ ερζξνχ ζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ επίπεδν. Δ “Κξεηείο” ηνπ Ώλησλίνπ Ώλησλίαδε θαη νη 

“Κξεηηθνί Γάκνη” ηνπ π. Γακπέιηνπ είραλ αλαδείμεη ινγνηερληθά ην κνηίβν ηεο δφιηαο παγίδεπζεο 

ησλ Κξεηψλ επαλαζηαηψλ
336

.  

 Θεσξψ φηη ζηελ πεξίπησζε απηή έλα ινγνηερληθφ κνηίβν, γλσζηφ ζηνλ Υαηδεκηράιε απφ 

ηελ “Κξεηείδα”, πεξλά ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο. Θα πξέπεη λα 

δηεπθξηλίζνπκε βέβαηα εδψ φηη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα δελ πξνθχπηνπλ νχηε ζπληάζζνληαη κε 

αθεγεκαηηθά κνηίβα, ε αθήγεζε φκσο ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ αθνινπζεί κηα αθεγεκαηηθή 

ηερληθή, ε νπνία άιια γεγνλφηα πξνβάιιεη πην πνιχ, άιια ηα απνθξχπηεη εληειψο, άιια ηα 

επαλαιακβάλεη εκθαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ηα αθεγεκαηηθά 

κνηίβα. 

                                                                                                                                                                  
Πεινπνλλήζνπ θαη γλψξηδε άπηαηζηα ηα ειιεληθά. ΐι. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2121. Ο Υαηδεκηράιεο γξάθεη ακή παζάο. 

σζηφηεξν ην ακήρ. 

335  Αεκνγεξνληίεο νξγαλψλνληαη επίζεκα ζηελ Κξήηε κεηά ην θίλεκα ηνπ 1858. Οη Αεκνγεξνληίεο αλαιάκβαλαλ 

λα δηακεζνιαβνχλ πξνο ηε Σνπξθηθή Αηνίθεζε θαη λα δηεπζεηνχλ ππνζέζεηο ησλ ρξηζηηαλψλ. Οη δηεπζεηήζεηο ησλ 

ρξηζηηαληθψλ ππνζέζεσλ ήηαλ γηα πνιινχο αηψλεο απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ θαδή ή ηνπ επηζθφπνπ. πκθσλνχκε 

απφιπηα κε ηελ θξίζε πνπ δηαηχπσζε ήδε απφ ην 1871 Ώλψλπκνο ζπγγξαθέαο ζην βηβιίν ηνπ: θάικαηα ησλ ελ 

Βιιάδη επί ηεο Κξεηηθ΄'εο Βπαλαζηάζεσο ηνπ 1866, 67, 68, ππφ κέινπο ηηλφο ηεο επαλαζηάζεσο, νπ ηελ δηακνλήλ 

ελ Σνπξθία ήδε ν νπιηάλνο αξλείηαη” (1871) [εθεμήο: θάικαηα], ζ. 7: “Ο ρσξηζκφο ησλ νξθαληθψλ ηακείσλ θαη 

ε Αεκνγεξνληία έδσζαλ κεγάιε ψζεζε ζηελ πξφνδν ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ ελ Κξήηε”. Γηα ηνλ θαηαζηαηηθφ 

ράξηε ησλ Αεκνγεξνληηψλ ηεο Κξήηεο βι. Γαραξέληα εκαλδεξάθε, “Πεξί δεκνγεξνληηψλ Κξήηεο”, Δπηζηεκνληθή 

Δπεηεξίδα, εθδ. Εεξάο Μεηξνπφιεσο Πέηξαο θαη Υεξξνλήζνπ, η. Ώ', 2010, ζ. 233-255 θαη Εζηνξηθή πιινγή 43  

(Ε.Ώ.Κ.). 

336  εκεηψλνπκε φηη ν Ώλησληάδεο  ζηελ “Κξεηείδα” ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο “κπζηθήο ζπζηνηρίαο”. Δ 

Βλεηνθξαηία θαη ε Σνπξθνθξαηία ζπκθχξνληαη. Σν ίδην θαη ηα πξφζσπα.  Ο δφιηνο Βλεηφο Σάζθαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

δφιν γηα λα εμνληψζεη ηνλ Λαθθηψηε Αξάθν. ΐι. ηδηαίηεξα ξαςσδία Β', ελδεηθηηθνί ζηίρνη: “ζέιεηο ινηπφλ επηειήο 

θαη παλνχξγνο / φξγαλνλ πξάμεσο λέαο αηίκνπ λα γίλσ θαη πάιηλ” απαληά ν γηνο ηνπ Σάζθα. ΐι. Ώλησλίνπ Ε. 

Ώλησληάδεο, Κξεηείο, έπνο ηπρφλ ηνπ πξψηνπ επαίλνπ εηο ηνλ ΐνπηζηλαίνλ πνηεηηθφλ δηαγσληζκφλ, έθδνζηο 4ε, Βλ 

Υαλίνηο ηππ. “Δ Πξφνδνο”, 1899, ζ. 89 (ά έθδνζε 1867). ηνπο “Κξεηηθνχο Γάκνπο” ν δφιηνο Σάζθαο ιέγεηαη Νηα 

Μνιίλ (Μνιίλνο). Βίλαη γλσζηφ πψο παγίδεπζε ηνπο επαλαζηάηεο ηνπ Καληαλνιένληα θαη ηνπο εμφλησζε ζηνλ 

πχξγν ηνπ.  
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 Ώο γπξίζνπκε φκσο ζηελ αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε: Οη ζεκαίλνληεο Μνπζνπικάλνη ησλ 

Υαλίσλ, ινηπφλ, απεξγάδνληαλ ηελ εμφλησζε  ηεο Βπηηξνπήο ησλ Υξηζηηαλψλ, φηαλ ζα κεηέβαηλε 

ζηα Υαληά γηα λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ ακήρ
337

. Δ Βπηηξνπή φκσο ελεκεξψζεθε εγθαίξσο γηα ηε 

κεραλνξξαθία ησλ Μνπζνπικάλσλ, επηθαιέζηεθε ηελ  ππεξάζπηζε ηνπ ακήρ θαη  θαηφξζσζε λα 

κεηαβεί κε αζθάιεηα ζηελ πφιε θαη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Βιιεληθή ρνιή. Οη Σνχξθνη 

εμνξγίζηεθαλ κε ηε ζηάζε ηνπ ακήρ θαη έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά: «ελίθεζαλ ηνλ νπιηάλνλ νη 

γηανχξνη (άπηζηνη)”. Με δφιν επίζεο ζθεθηφηαλ θαη ν επηθαλήο Υακήη κπέεο
338

 λα εμνληψζεη ηελ 

Βπηηξνπή ησλ Υξηζηηαλψλ, αιιά φηαλ ηα ζρέδηά ηνπ έγηλαλ γλσζηά, κηα νκάδα Υξηζηηαλψλ ηνλ 

επηζθέθζεθε ζην κεηφρη ηνπ αθελφο γηα λα ηνπ εμεγήζεη φηη ηα παξαρσξεζέληα πξνλφκηα ζα 

σθεινχζαλ φινπο ηνπο Κξεηηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ην ζξήζθεπκα, θαη αθεηέξνπ λα ηνλ απεηιήζεη 

πσο ζα ππξπνινχζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπ, αλ ζπλέρηδε ηηο ξαδηνπξγίεο ηνπ.  

 Οη αληηδξάζεηο ησλ επηθαλψλ Σνχξθσλ ζπλερίδνληαλ. ρη κφλν νη πινχζηνη κπέεδεο, αιιά 

θαη ν θαδήο (ηεξνδηθαζηήο) ησλ Υαλίσλ, φηαλ αληηιήθζεθε φηη ε θξαηηθή πεξηνπζία θαη ε δηθή ηνπ 

επηξξνή κεηψλνληαλ, έθεξλε πξνζθφκκαηα ζηελ παξαρψξεζε ρξεκάησλ θαη νκνινγηψλ πνπ 

αλήθαλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο λενζπζηαζείζαο Αεκνγεξνληίαο
339

.  Δ Βπηηξνπή θαη πάιη απέζηεηιε 

αληηπξνζψπνπο  ζηνλ θαδή (αλάκεζα ζ' απηνχο ήηαλ θαη ν ζπγγξαθέαο
340

) θαη θαηφξζσζε λα 

ζηακαηήζεη ηηο επεκβάζεηο θαη ηελ αληίπξαμή ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο  θαηαγξάθεη επίζεο δφιηα 

πξφηαζε ηνπ ακήρ γηα λα θαηαζηήζεη ηελ Βπηηξνπή ππνρείξηφ ηνπ. Καη πάιη φκσο νη Υξηζηηαλνί 

αληηιακβάλνληαη εγθαίξσο ηηο πξνζέζεηο ησλ Σνχξθσλ θαη θαηνξζψλνπλ κείλνπλ αθέξαηνη
341

.  

 Έπεηηα απφ ηελ παξαρψξεζε ησλ εηδηθψλ πξνλνκίσλ
342

, ην θίλεκα ηνπ 1858 έιεμε ζηα 

Υαληά πξνο ην ηέινο Ενπιίνπ θαη ν ακήρ δήηεζε απφ ηελ Βπηηξνπή λα δηαιπζεί θαη θάζε έλαο λα 

επηζηξέςεη ζηα έξγα ηνπ. Βπεηδή φκσο ζηα αλαηνιηθά ηκήκαηα (Ρεζχκλεο θαη Δξαθιείνπ) δελ 

είραλ ελεκέξσζε, παξέκελαλ ελεξγέο νη ηνπηθέο επαλαζηαηηθέο Βπηηξνπέο. Ο Αηνηθεηήο δήηεζε απφ 

                                                 
337  Δ έδξα ηεο πλέιεπζεο κεηαθηλήζεθε αθφκε πην θνληά ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη εγθαηαζηάζεθε ζην κεηφρη 

ηνπ Ώγίνπ Βιεπζεξίνπ ζηηο Μνπξληέο, ην νπνίν δηαηεξείηαη ψο ζήκεξα δίπια ζην Κξαηηθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ. 

338  Υακήη ΐέεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Υαηδεκηράιε 'επίζεκνο, εγεκψλ, πινπζηφηαηνο”. Ήηαλ εμηζιακηζκέλνο 

ρξηζηηαλφο. Βίρε ηεξάζηηα πεξηνπζία θαη έλα κεηφρη κε βίια, ηε ιεγφκελε ζήκεξα “ΐίια Κνπθνπλαξά” ζηηο 

Μνπξληέο. ηε βίια απηή είρε θηινμελεζεί ν ζνπιηάλνο Ώβδνχι Μεηδίη, γη' απηφ ιεγφηαλ θαη “βίια νπιηαληγηέ”. 

Σελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο (1898-1913) ν Υακήη βέεο δηεηέιεζε Αήκαξρνο Υαλίσλ.  

339  Δ παξαηήξεζε ηνπ Υαηδεκηράιε, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηελ αθήγεζε είλαη πνιχ ζσζηή. Οη Αεκνγεξνληίεο 

δηνηθνχληαλ ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηνπ Ώξκελφπνπινπ. Πξβι. Φηιάθεο Α, φ.π., ζ. 2118.  

340  Ο Υαηδεκηράιεο είλαη απηφπηεο κάξηπξαο σο αληηπξφζσπνο ηεο Βπηηξνπήο ησλ Υξηζηηαλψλ ζηηο ζπδεηήζεηο 

κε ηνπο Σνχξθνπο θαη γλψξηδε ηνπο δφινπο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο.  

341  πλήζσο βέβαηα ππάξρνπλ θαη κεξηθνί πνπ ελδίδνπλ. Βίδακε παξαπάλσ φηη ελέδσζαλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ΐειή θάπνηνη θαθηαλνί. Οη πξνηάζεηο ηνπ ακήρ πιάλεςαλ ηξεηο Υξηζηηαλνχο, αιιά ην γεληθφ θξφλεκα έκεηλε 

αθέξαην. 

342  Σα πξνλφκηα ηνπ 1858 νπζηαζηηθά ήηαλ ε εθαξκνγή θάπνησλ ειεπζεξηψλ πνπ έδηλε ην Υάηηη Υνπκαγηνχλ ηνπ 

1856. Με ηα πξνλφκηα ηνπ 1858 νη Κξεηηθνί δελ πιήξσλαλ άιινπο θφξνπο εθηφο απφ ηε δεθάηε θαη ην 

ζηξαηησηηθφ, δηδφηαλ ην δηθαίσκα ζηνπο Υξηζηηαλνχο λα ζπζηήζνπλ Αεκνγεξνληίεο θαη λα νπινθνξνχλ. Σν θηξκάλη 

δεκνζηεχηεθε ζηηο 7 Ενπιίνπ ηνπ 1858 θαη γη' απηφ νη ηζηνξηθνί ζεσξνχλ φηη ηφηε ηεξκαηίζηεθε θαη ην θίλεκα. πσο 

φκσο είδακε απφ ηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε ρξεηάζηεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα λα πεηζηνχλ νη Σνχξθνη άξρνληεο λα 

ηα εθαξκφζνπλ.  
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ηελ Βπηηξνπή ηνπ ηκήκαηνο Υαλίσλ λα ελεκεξψζεη ηνπο ππφινηπνπο Κξεηηθνχο γηα ηελ εηξήλεπζε 

ηνπ ηφπνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κεηέβε ζην Ρέζπκλν ηξηκειήο αληηπξνζσπία (έλα κέινο ηεο ήηαλ ν 

Υαηδεκηράιεο) ε νπνία ζπλαληήζεθε κε ηνπο επαλαζηάηεο θαη ηνλ εγνχκελν Γαβξηήι ζηελ Εεξά 

Μνλή Ώξθαδίνπ
343

 θαη αθνχ ηνπο ελεκέξσζε γηα ηα πεπξαγκέλα ζηα Υαληά, θαηφξζσζαλ λα 

πείζνπλ ηηο ηνπηθέο Βπηηξνπέο λα θαηαζέζνπλ ηα φπια
344

. Δ παξνπζία θαη κφλν ηνπ Υαηδεκηράιε, 

γλσζηνχ ζην Ρέζπκλν απφ ηελ πξνεγνχκελε αληηζηαζηαθή δξάζε ηνπ, ήηαλ εγγχεζε γηα ηελ 

αιήζεηα ησλ ιφγσλ ηνπ. 

 πσο νη κεγάιεο νκεξηθέο κάρεο ηειεηψλνπλ κε θαγνπφηη, ην ίδην θαη ν ζπγγξαθέαο δελ 

ζέιεη λα παξαιείςεη απφ ηελ αθήγεζή ηνπ ηε θηινμελία θαη ην θαγνπφηη, πνπ γεχηεθαλ νη 

απεζηαικέλνη ηεο Βπηηξνπήο ζην ζπίηη ησλ  Πεξζηκηηδάθεδσλ ζηνλ Πξηλέ
345

 κεηά ηελ επηπρή 

θαηάιεμε ηνπ θηλήκαηνο.  

 Βλψ κέρξη ηψξα ν αθεγεηήο παξνπζηαδφηαλ σο νκνδηεγεηηθφο, δηεγνχκελνο ζε ηξίην 

πξφζσπν φζα είρε κάζεη ν “Υαηδεκηράιεο ν Κπδσληεχο”, φπσο αλαθέξεηαη ζην β9, ζ. 75, ε 

αθήγεζε ζηε ζπλέρεηα ιακβάλεη έλα πην πξνζσπηθφ ηφλν. Ο αθεγεηήο γίλεηαη πξσηνπξφζσπνο 

(απηνδηεγεηηθφο), γηαηί κεηαβαίλεη πξνο ηελ έθζεζε γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ίδην. 

Λφγσ ηεο ππεξβνιηθήο θφπσζεο θαη ηεο ζέξκεο ηνπ θαινθαηξηνχ ν Υαηδεκηράιεο, θαζ' νδφλ 

απφ ην Ρέζπκλν πξνο ηα Υαληά, αξξψζηεζε βαξηά
346

.  Ο αθεγεηήο παξαζέηεη ελδηαθέξνπζεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο θαη ηε δηαθσλία ιατθήο ηαηξηθήο θαη επηζηήκεο. 

Πηζηεχεη φηη ζεξαπεχηεθε ράξε ζηηο  απαλσηέο αθαηκάμεηο ησλ πξαθηηθψλ γηαηξψλ (“εθ ησλ δχν 

ρεηξψλ ρέλνληεο* πξσί θαη εζπέξαο αλά κηα νθά αίκαηνο”), ζην λπζηέξη θαη ζην δσκφ ηεο 

φξληζαο θαη απνξξίπηεη νινθάλεξα ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ησλ ζπνπδαγκέλσλ γηαηξψλ
347

.  

 

Σα γεγνλόηα κεηά ην θίλεκα ηνπ '58 (β9/101-121) 

 Με κηα ζχληνκε παξέθβαζε (β9, 101) ν Υαηδεκηράιεο αλαθέξεη φηη νη Βπαλαζηάηεο ηνπ 

'58 εθπιήξσζαλ ην ηάκα ηνπο επηζθεπάδνληαο ην λαφ ηεο Ώγίαο Βιενχζαο, φπνπ είρε 

ζπλεδξηάζεη ε Βπηηξνπή ηνπ θηλήκαηνο. Με έξαλν ζπιιέρζεθαλ δπν ρηιηάδεο γξφζηα, θαη 

νξίζηεθε επηζηάηεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ν γεξαηφο αγσληζηήο Ώλαγλψζηεο 

Μαλνπζνγηαλλάθεο. Δ παξέθβαζε απηή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο αθεγεκαηηθφ ζεκαηηθφ 

                                                 
343  εκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ επαλαζηαηηθή δξάζε ηνπ λεαξνχ εγνπκέλνπ Γαβξηήι Μαξηλάθε ήδε απφ ην 

θίλεκα ηνπ 1858. 

344  Σηο πεξηζζφηεξεο αληηξξήζεηο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ φπισλ έθεξε ν Μάμηκνο Ααζθαιάθεο, κνξθσκέλνο 

δεκνγέξνληαο ηνπ Ρεζχκλνπ. 

345  Θπκίδνπκε φηη νη Πεξζηκηηδάθεδεο είραλ βνεζήζεη ηνλ Υαηδεκηράιε, φηαλ ήηαλ θπιαθηζκέλνο ζην Ρέζπκλν. 

Σν ρσξηφ Πξηλέο ζήκεξα, κεηά ηηο ζπνπδαίεο αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο είλαη γλσζηφηεξν σο “Ώξραία 

Βιεχζεξλα”. 

346   Δ πεξηνρή ηνπ Ώικπξνχ (ζήκεξα Γεσξγηνχπνιε) ήηαλ ειψδεο. 

347   Δ αθαίκαμε ήηαλ έλα κέζν ζεξαπείαο γηα πάξα πνιιέο αζζέλεηεο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ θαη γηλφηαλ, 

επεηδή πίζηεπαλ φηη πξέπεη λα θχγεη απφ ην ζψκα ην κνιπζκέλν αίκα. Λνγνηερληθά έρεη εθθξαζηεί ε αληίζεζε 

καγείαο θαη επηζηήκεο ζην δηήγεκα “Θάλαηνο παιιεθαξηνχ” ηνπ Κ. Παιακά. 



 

183 

 

κνηίβν. πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ν αθεγεηήο ζα αλαθεξζεί ζε αλάινγεο επηθιήζεηο πξνο 

ηνλ Θεφ θαη ηνπο Ώγίνπο ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, φπσο  ζηνλ άγην Παληειεήκνλα, ζηνλ άγην 

Ώληψλην, ζηνλ άγην Νηθφιαν
348

. Δ ζχληνκε απηή παξέθβαζε δελ ππνδειψλεη κφλν ηελ βαζηά  

πίζηε ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά θαη επηβεβαηψλεη ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη 

αλαθαίληζε λαψλ κεηά ηελ επηπρή θαηάιεμε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1858. 

 Μηα θαηλνχξγηα αθεγεκαηηθή θαη ρξνληθή ελφηεηα αξρίδεη κε ηελ έιεπζε ηνπ Υνπζλή 

παζά σο λένπ Αηνηθεηή Κξήηεο
349

.  Αελ είρε πεξάζεη πνιχο θαηξφο απφ ηελ παξαρψξεζε ησλ 

πξνλνκίσλ ηνπ '58 θαη ν Υνπζλή έθαλε ηα πάληα γηα λα ηα αθπξψζεη (β9, 102). Δ νξγάλσζε θαη 

ε πνιηηηθή επηξξνή ησλ εγεηφξσλ ηνπ ιανχ (ησλ “δεκαγσγψλ” γξάθεη κε ζεηηθή ζεκαζία 

ζπγγξαθέαο) ηνλ αλεζπρνχζε.  Αεκνγέξνληεο, φπσο ν Παχινο Μσξάθεο, ν Υ''Γεψξγεο 

Κνθθηλάθεο θαη ν Μάμηκνο Ααζθαιάθεο
350

 παχζεθαλ, θπιαθίζηεθαλ  ή εθηνπίζηεθαλ, γηαηί 

εξγάζηεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνκίσλ θαη ππεξαζπίζηεθαλ ηα δίθαηα ηνπ ρξηζηηαληθνχ 

ιανχ. Έλα ρξφλν κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ πξνλνκίσλ, ν Υνπζλήο νπζηαζηηθά ηα θαηαξγεί κε 

ηελ παχζε ησλ αηξεηψλ δεκνγεξφλησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε δνηνχο. Ο θαζεγεηήο ζην 

εκηγπκλάζην Υαλίσλ ΐαζίιεηνο Φηιάθεο απνπέκθζεθε απφ ηελ Κξήηε, επεηδή είρε ηελ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα θαη ζεσξνχληαλ χπνπηνο γηα ππνθίλεζε ηαξαρψλ
351

. ηε θπιαθή νδεγήζεθε θαη ν 

γεξαηφο αγσληζηήο θαη ηζρπξφο παξάγνληαο ησλ θαθίσλ Κσζηαξφο ΐνινπδάθεο
352

. Έθηαλε ν 

θαηξφο πνπ ν λένο Αηνηθεηήο ζα εθδηθείην θαη ηνλ Υαηδεκηράιε. 

 Ο Υαηδεκηράιεο πξνηνχ αθεγεζεί ηελ ζχιιεςε θαη θπιάθηζή ηνπ απφ ηνλ Αηνηθεηή, 

πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Υνπζλή. Ο “πνλεξφο θαη κηζέιιελ” Υνπζλήο 

ζηεθφηαλ πάλσ ζε ηξίπνδα, ζηνιηζκέλνο κε ηα παξάζεκά ηνπ, θαη παίξλνληαο αθνξκή άιινηε 

απφ έλα ρσξίν ηνπ Βπαγγειίνπ, άιινηε ηνπ Κνξαλίνπ ή ηνπ Μσζατθνχ Νφκνπ αλέπηπζζε ζηνπο 

ξαγηάδεο ηελ πνιηηηθή ηνπ ζεσξία γηα ππαθνή  ζηνλ θπξίαξρν, ζηνλ εθπξφζσπν ηεο θνζκηθήο 

                                                 
348  Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β9, 211-212, 220 θαη β4, 78, 83. 

349  Δ πεξηγξαθή ηνπ Υνπζλή απφ ηνλ Φηιάθε είλαη απνθαιππηηθή: “Οχηνο εθ ηνπ ρσξίνπ Λάια ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαηαγφκελνο, ήην αλππφθνξνο θαλαηηθφο, γηγλψζθσλ δε ηελ ειιεληθήλ γιψζζαλ θαη κέλεα πλέσλ 

θαηά παληφο Ρσκηνχ θαη δε Έιιελνο ηελ ππεθνφηεηα, ηα έθακλε ζπρλάθηο ζάιαζζαλ, θαηά ηελ θνηλήλ θξάζηλ, [...] 

Βηο ηνηνχηνο, άλεπ νπδεκηάο ππεξβνιήο ζα ήην πνιίηεο ην νιηγψηεξνλ θξελνθνκείνπ”. ΐ. Φηιάθεο, Α, φ.π., 2095. Ο 

Υνπζλήο ηνπνζεηήζεθε Αηνηθεηήο Κξήηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1859. 

350  Με βάζε απηνβηνγξαθηθφ ππφκλεκα ηνπ Μάμηκνπ Ααζθαιάθε, ην νπνίν απφθεηηαη ζην αξρείν Κξεηψλ 

Ώγσληζηψλ ηνπ Ε.Ώ.Κ. (Ώγσληζηέο Ρεζχκλνπ, αξ. 209) έρεη δεκνζηεπηεί κηα ζχληνκε βηνγξαθία ηνπ απφ άγλσζην 

ζπγγξαθέα. ηε βηνγξαθία ν Μάμηκνο Αζθαιάθεο εκθαλίδεηαη σο ππεξαζπηζηήο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη πνιέκηνο ηνπ πξνζειπηηζκνχ, είρε ζηείιεη κάιηζηα θαη επηζηνιή ζηνπο Κξήηεο κε 

εκεξνκελία 27-12-1859, φηαλ ην δήηεκα ησλ “πξνζειπηηζηηθψλ” είρε πάξεη κεγάιε δηάζηαζε. ΐι. Μάμηκνο 

Ααζθαιάθεο, πκβνιή εηο ηελ Κξεηηθήλ Εζηνξίαλ, Βλ Ώζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Σαξζφπνπινπ, 1902. Γηα ηηο 

δηψμεηο ησλ Αεκνγεξφλησλ πνπ κλεκνλεχεη ν Υαηδεκηράιεο βι. θαη Φηιάθεο, ζ. 2126-7. 

351  Ο δηδάθηνξαο θηινινγίαο θαη θαζεγεηήο ΐαζίιεηνο Φηιάθεο έγξαςε κεηαγελέζηεξα ηελ “Εζηνξία ηεο 

Κξήηεο”, ρσξίδνληάο ηελ ζε αξραία, βπδαληηλή θαη λεψηεξε θαηά ην πξφηππν ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνχινπ. σζηά ν 

Υαηδεκηράιεο ζεκεηψλεη φηη γελλήζεθε ζηα Πεξηβφιηα Κπδσλίαο, αλ θαη έρεη επηθξαηήζεη ε ιαζεκέλε άπνςε ηνπ 

Ν.ΐ. Σσκαδάθε φηη  γελλήζεθε ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ Υαλίσλ.  

352  “[...] ζπιιακβάλεη ηνλ ελ ΐαθέ έγθξηηνλ παηξηψηελ θαη πνιχκεηηλ θαθηαλφλ Κψζηαλ ΐνινπδάθελ, νλ 

απάγεη εηο Υαλία δέζκηνλ θαη ηπξαλλεί θαη βαζαλίδεη, φπσο κάζε παξ' απηνχ ζρέδηα αλχπαξθηα” Φηιάθεο, φ.π., ζ. 

2129.  
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εμνπζίαο. Ώλ έβιεπε πσο νη αθξναηέο πείζνληαλ, πξνρσξνχζε θαη ζε άιια ζνθίζκαηα, ιέγνληαο 

φηη ηα πξνλφκηα ηνπ 1858 δελ είραλ δνζεί κε ζνπιηαληθφ θηξκάλη
353

, αιιά εμαξηηφληαλ απφ ηνλ 

εθάζηνηε Αηνηθεηή, ν νπνίνο κπνξνχζε λα ηα ηξνπνπνηήζεη ή θαη λα ηα θαηαξγήζεη. Ώλ θάπνηνο 

έθεξλε αληηξξήζεηο ζηηο ζνθηζηίεο ηνπ ή ηνλ έιεγρε κε εξσηήκαηα, ζηέιλνληαλ δεκέλνο ζηε 

θπιαθή.  

 Ο Υαηδεκηράιεο παξαζέηεη ζην θείκελν ηνπ κηα αγφξεπζε ηνπ  Υνπζλή ζηνλ Ώιηθηαλφ, 

έδξα ηφηε ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο, ζηελ νπνία αγφξεπζε ήηαλ απηήθννο κάξηπξαο. Ο Υνπζλήο  

“ζεκαηνζηφιηζηνο θέξσλ ελ ησ ηέιεη ηνπ θφξθνπ ηνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ ηνπ σηήξνο ζηαπξφλ”, 

αλαθέξεη θαη ν ΐ. Φηιάθεο,  δεκεγνξνχζε σο επηζεσξεηήο ηεο ηάμεο θαη απφιπηνο 

πιεξεμνχζηνο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο απαηηψληαο απφ ηνπο εγέηεο ησλ Υξηζηηαλψλ λα ηνλ 

δηαβεβαηψζνπλ φηη ζα πξνέβαηλαλ ζηε ζχιιεςε θαη παξάδνζε ζηε Αηνίθεζε θάζε ρξηζηηαλνχ 

ηαξαρνπνηνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πιεξψζνπλ ηελ πνηλή ησλ 

παξαλνκνχλησλ. Ο Υαηδεκηράιεο ηνχ  αληέηεηλε φηη νη αληηπξφζσπνη ησλ ρξηζηηαλψλ δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα ππνζρεζνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν δχζθνινπ έξγνπ. Σφηε ν Υνπζλήο, ζαλ 

εμαγξησκέλνο ζθχινο, γξάθεη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, επηηέζεθε κε ιφγηα, θαηεγνξψληαο 

ηνπο “ιανπιάλνπο” εθπξνζψπνπο ησλ Υξηζηηαλψλ πνπ δελ άθελαλ ην ιαφ λα επηδνζεί ζηα 

εηξεληθά έξγα. Βίλαη αμησζεκείσην φηη έλαο ηζηνξηθφο, ν ΐ Φηιάθεο, αζρνιείηαη θαη απηφο κε 

ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ Αηνηθεηή θαη αλαθέξεη ηηο ίδηεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ βάλαπζνπ 

Υνπζλή (αλφξζσζε ηξηρψλ, θηηξηλφκαπξν ρξψκα, ηξεκνχια).
354

  

 Μεηά ην επεηζφδην ηνπ Ώιηθηαλνχ, ν Υαηδεκηράιεο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αθεγεηή ηεο 

ηζηνξίαο, ζρεδίαζε λα θχγεη ζηελ Βιιάδα, γηα λα απνθχγεη ηε θπιάθηζε. Μεηέβε γη' απηφ κε ηνλ 

θίιν ηνπ Εσάλλε ΐνιάλε ζηε Μνλή Κπξίαο Γσληάο πεξηκέλνληαο γηα νθηψ κέξεο θάπνην 

πινηάξην.  Σν ηαμίδη φκσο καηαηψζεθε
355

 θαη ν Υαηδεκηράιεο  επέζηξεςε ζηνπο Λάθθνπο. Με 

πξσηνβνπιία
356

 ησλ Λαθθησηψλ πξνζθιήζεθαλ νη πξφθξηηνη
357

 ησλ γεηηνληθψλ επαξρηψλ ζηνλ 

Οκαιφ, φπνπ νξθίζηεθαλ λα κελ εγθαηαιείςνπλ ην Νεζί, αιιά λα πξνζηαηεχζνπλ ηα πξνλφκηα 

ηνπ ιανχ θαη λα βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, αλ ηνπο επεηίζεην ν Υνπζλήο. ην ηκήκα απηφ ηεο 

αθήγεζεο εληνπίδνληαη δχν ζηνηρεία ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη ζηελ αξρή ηεο δηήγεζεο 

ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ: Δ πξσηνβνπιία δξάζεο ησλ Λαθθησηψλ ελαληίνλ ηεο ηνπξθηθήο αξρήο 

                                                 
353  Ο  εηδηθφο λφκνο ησλ πξνλνκίσλ, φπσο είπακε, επηθπξψζεθε κεηά απφ πνιιέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο 7 

Ενπιίνπ 1858.  

354   Ο Φηιάθεο γλψξηδε εμ ηδίαο αληίιεςεο ην βάλαπζν ραξαθηήξα ηνπ Υνπζλή. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζηεθε απφ ηνλ Υαηδεκηράιε, ηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ νπνίνπ είρε ιάβεη ππ' φςεη ηνπ 

φηαλ έγξαθε ηελ Εζηνξία ηεο Κξήηεο. Μαζαίλνκε απφ ηνλ ΐ. Φηιάθε φηη ν Υνπζλήο είρε παξαζεκνθνξεζεί απφ ηνλ 

ππνπξγφ ηεο Βιιάδαο Ώ.Ρ. Ραγθαβή γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πάηαμε ηεο ιεζηείαο ζηα ζχλνξα κε ηε Θεζζαιία. 

Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2126.  

355  Πξβι. Μαηαίσζε ηαμηδηνχ ηνπ Υαηδεκηράιε πξνο ηελ Ώζήλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1868 απφ ην ίδην κέξνο. 

356  Πξβι. β9, 47 

357   Ο ζπγγξαθέαο ηνπ απνθαιεί θαη “δεκαγσγνχο” κε ζεηηθή ζεκαζία. 
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θαη ν φξθνο. Ο αθεγεηήο απνδίδεη ηελ αξρηθή έκπλεπζε ηεο ηδέαο ηεο αληίζηαζεο ζηνπο 

Λαθθηψηεο, γηαηί ζέιεη λα θαηαζηήζεη πξσηαγσληζηή ηεο αθήγεζεο ηελ θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ. 

Με ίδην αθεγεκαηηθφ κνηίβν είδακε φηη αξρίδεη ην θίλεκα ηνπ 1858,  κε ην ίδην κνηίβν ζα 

αξρίζεη ηελ αθήγεζε θαη ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866
358

, αιιά θαη ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878
359

. 

Δ νξθσκνζία εμάιινπ δεζκεχεη ηνπο ήξσεο ηεο θνηλφηεηαο λα ηεξήζνπλ ηνλ φξθν θαη 

πξννηθνλνκεί ηελ ηξνπή ησλ γεγνλφησλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 1859 νη Λαθθηψηεο έδσζαλ φξθν, 

εθηφο ησλ άιισλ, φηη ζα ππεξαζπηζηνχλ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο θνηλφηεηαο δερφηαλ ηελ 

θαηαδίσμε ηνπ Αηνηθεηή. Ο φξθνο απηφο είρε σο ζπλέπεηα λα απειεπζεξψζνπλ απφ ηελ θπιαθή 

ηνλ Υαηδεκηράιε
360

.  

 ηηο ζειίδεο β9, 110-122 ν ζπγγξαθέαο αθεγείηαη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ηε ζχιιεςή 

ηνπ απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηεο Σνπξθηθήο Αηνίθεζεο. Σν επεηζφδην απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

σο έλα μερσξηζηφ δηήγεκα, κπνξεί λα ζηαζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ ππφινηπε αθήγεζε
361

. Σα 

ρξνληθά φξηα ηεο αθήγεζεο εθηείλνληαη απφ ην βξάδπ ηεο 14εο Ννεκβξίνπ 1859 έσο ην 

μεκέξσκα ηεο επφκελεο κέξαο
362

. Ο ιφγνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη καθξνπεξίνδνο κε 

πνιιά ζπληαθηηθά αλαθφινπζα, πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ςπρηθή έληαζε ηνπ ζπγγξαθέα θάησ απφ 

ην βάξνο πνιιψλ αλακλήζεσλ. Ο ήξσαο γίλεηαη πάιη ην θέληξν ηεο αθήγεζεο ή γηα λα ην 

δηαηππψζνπκε δηαθνξεηηθά ν αθεγεηήο γίλεηαη απηνδηεγεηηθφο.  

 Δ αθήγεζε έρεη σο εμήο: Ο Υνπζλήο έζηεηιε ηνλ κπίκπαζε (ρηιίαξρν) Μεκέη παζά κε 

ηάγκα δηαθνζίσλ ζηξαηησηψλ (δνπάβσλ) γηα λα ζπιιάβεη ηνλ Υαηδεκηράιε
363

. Ήηαλ λχρηα ηεο 

                                                 
358  Πξβι. Κίλεκα ηνπ 1858: “πλειαβφληεο πξψηνη νη Λαθθηψηαη ηελ ηδέα ηνπ λα εξσηήζσζη ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ πξνζηάηηδσλ δπλάκεσλ, εάλ ππάξρεη ηηλά ειπίδα θαη εάλ έρσζη ηελ ππεξάζπηζίλ ησλ φπσο 

θηλεζψζη. Πξψηνλ φκσο ελφκηζαλ αξκφδηνλ λ‟ απνηαλζψζη θαη‟ ηδίαλ θαη ζπκβνπιεπζψζηλ ηνλ αληηπξφζσπνλ ηεο 

Βιιάδνο”, β9, 47. Μεηά ην 1858: “ζπζθεθζέληεο νη ππνθζαικηνχκελνη* ησλ Λαθθησηψλ ππφ ηεο αξρήο ίλα γξάςσκελ 

φξθνλ γξαπηφλ εθ‟ νπ λα ππνγξαθζψκελ εκείο πξψηνη, πξνο δε θαηφπη λα εθειθχζσκελ ηνπο Κπδσληάηαο, θαηφπη ην 

δ<πηηθφλ> ηκήκα, εη δπλαηφλ θαη φιελ ηελ λήζνλ”. ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866: “πλαρζέλησλ ηνχησλ θαη θιείζαληεο 

ηαο ζχξαο ηνπ λανχ επαξνπζίαζαλ ηνλ εμήο φξθνλ, νλ θχςαληεο ηαο θεθαιάο έκπξνζζελ ηεο εηθφλνο ηνπ σηήξνο, 

αλέγλσζε εηο ηνχηνλ: “Οκλχνκελ ελ νλφκαηη ηεο Ώγίαο θαη Ώδηαηξέηνπ Σξηάδνο νη θάησζελ ππνγεγξακκέλνη, φηη απφ 

ζήκεξνλ, ζπλδεδεκέλνη θαη αδηάζπαζηνη σο αδειθνί, απνθαζίδνκελ λα ελεξγήζσκελ ππέξ ηεο παηξίδνο καο φ,ηη 

δπλεζψκελ” β4, 47. 

359  Δ επαλάζηαζε ηνπ 1878 παξνπζηάδεηαη σο έξγν ελφο Λαθθηψηε (ηνπ Υαηδεκηράιε), πνπ θαηεβαίλεη απφ ηε 

Ρσζία. 

360  Πξβι. Ο φξθνο ηνπ 1866 ζα δεζκεχζεη ηνπο Λαθθηψηεο λα αξρίζνπλ κε απηαπάξλεζε έλα πνιχρξνλν θαη 

πνιπαίκαθην αγψλα πνπ θξάηεζε ηξία ρξφληα (β4, 5) . 

361  Πξβι. παξαπάλσ ην επεηζφδην ηνπ Κπξηνκάδνπ κε ηελ ίδηα ιεπηνκεξή αλάπηπμε. 

362  Δ ζχιιεςε ηνπ Υαηδεκηράιε έγηλε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1859. Δ ρξνλνινγία 1858, πνπ ππάξρεη ζηα 

απνκλεκνλεχκαηα δελ επζηαζεί. Ώπφ ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1858, ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ έσο ηε 

θπιάθηζε ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηνλ Υνπζλή κεζνιαβεί έλαο ρξφλνο.  

363  Ο Φηιάθεο έρεη ππφςε ηνπ ηα Ώπνκλεκνλεχκαηα ηνπ Υαηδεκηράιε, αλ θαη αληί γηα ηνλ Μαλσιέ, αλαθέξεη 

ηνλ ΐνιαλνγηάλλε. Πην αμηφπηζηνο είλαη ν παζψλ θαη θαηαγξαθέαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Ώμηνζεκείσην φηη ν Φηιάθεο 

πξνβάιιεη ήξσεο θαη φρη γεγνλφηα: “[...] θαη αηθληδίσο απνζηέιιεη ηάγκα φισλ Σνχξθσλ Γνπάβσλ (κεηά 

πεξηζθειίδσλ θνθθηλνβαθψλ φλησλ) εηο Λάθθνπο ηνπο νπνίνπο θαηαιαβψλ εμ απξνφπηνπ ζπιιακβάλεη ηνλ 

Υαηδεκηράιελ Γηάλλαξελ θαη ηνλ ΐνιαλνγηάλλελ θαη απάγεη απηνχο δεζκίνπο κεηά κπξίσλ ριεπαζκψλ εηο Υαλία, 

εηα ηα νπνία ελψ εηζήξρνλην νη ληθεηαί νχηνη εμήιζελ εηο πξνυπάληεζηλ ησλ ληθεηψλ απηψλ πιήζνο κεζεκεξάδσλ 

θαη θαπινβίσλ, νίηηλεο ηνπξθνινγνχληεο αλέθξαδνλ ηξέρνληεο: “Βπηάζακε, κσξέ, ην Υξηζηφ ζαο, ην Θεφ ζαο” 

Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2129-2130. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Υνπζλήο ελίζρπζε ηελ ηνπξθηθή ρσξνθπιαθή, ε νπνία 

θαηαπίεδε κε ηνλ πην απάλζξσπν ηξφπν ηνπο Υξηζηηαλνχο. 
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14εο Ννεκβξίνπ 1859, φηαλ ν Μεκέη παζάο πεξίδσζε ην ρσξηφ. Ο ρηιίαξρνο πνιηφξθεζε έπεηηα 

ην ζπίηη ηνπ πεζεξνχ ηνπ Υαηδεκηράιε, φπνπ θαηά πιεξνθνξίεο θνηκφηαλ ν ήξσαο ησλ Λάθθσλ. 

Δ αθήγεζε απνθηά αξθεηή δσεξφηεηα θαη ελδηαθέξνλ θαζψο πιεξνθνξνχκαζηε ηηο κάηαηεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ Υαηδεκηράιε λα δηαθχγεη απφ ηελ θακηλάδα ή λα ηξππήζεη ηνλ κεζφηνηρν
364

, 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πεζεξνχ ηνπ θαη ησλ γπλαηθψλ, ην ζηήζηκν ησλ ηξηψλ γεηηφλσλ ζηελ πφξηα 

ηνπ ζπηηηνχ κε ηελ απεηιή φηη ζα ηνπθεθίδνληαλ, αλ δελ παξαδίδνληαλ ν ήξσαο, ηα ιφγηα πνπ 

αληαιιάρζεθαλ κε ην ηνπξθηθφ απφζπαζκα, φια απηά κέζα ζε κηα θεγγαξφθσηε λχρηα, κε ην 

θσο ηεο ζειήλεο λα πξνδίδεη ηε ζθηά ηνπ ήξσα κέζα ζην ζπίηη θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπγρσξηαλνχο, νη νπνίνη ζα ππεξαζπίδνληαλ ηνλ ήξσά ηνπο, λα βξίζθνληαη ζην Οκαιφ θνληά 

ζηα πνίκληά ηνπο. Ο Υαηδεκηράιεο αληηιακβάλεηαη ην αλψθειν ηεο αληίζηαζεο ζηε δεδνκέλε 

ζηηγκή θαη απνθαζίδεη λα παξαδνζεί νηθεηνζειψο γηα λα κελ νδεγήζεη ζηε “γεληθή 

εμνιφζξεπζηλ ησλ Λάθθσλ”. Ο κνπζνπικάλνο ζαιπηγθηήο  ζαιπίδεη ηε ζχιιεςε ηνπ ήξσα. Ο 

Υαηδεκηράιεο δέλεηαη κε ζθνηλί καδί κε ηνλ Μάξθν Μαλσιέ
365

 γηα λα κεηαθεξζεί ζηα Υαληά. 

ηελ Κνπξάλα, θπζηθή είζνδν ησλ Λάθθσλ πξνο βνξξά, Λαθθηψηεο ζηήλνπλ θαξηέξη γηα λα 

ππξνβνιήζνπλ ην ηνπξθηθφ απφζπαζκα πνπ κεηαθέξεη ηνπο ζπιιεθζέληεο. Οη γέξνη θαη νη 

γπλαίθεο ηνπο απνηξέπνπλ απφ κηα ηέηνηα απεξίζθεπηε πξάμε: “νη γέξνη θαη αη γπλαίθαη, νίηηλεο 

εθξεκάζζεζαλ επί ησλ ηξαρήισλ απηψλ, δεφκελαη* θαη δαθξπξξννχζη*, ίλα κε ππξνβνιήζσζη 

δηφηη ακέζσο έιεγνλ ζα ζθάμσζη ηνλ Υ.Μ.”.   

 Σν ηάγκα κε ηνπο δχν ζπιιεθζέληεο πξνθαιεί κεγάιε εληχπσζε ζηνπο ζεαηέο θαζψο 

πξνρσξεί κε επηζεκφηεηα πξνο ηα Υαληά. Οη Λαθθηψηεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα πεδηλά ρσξηά
366

 

έζπεπζαλ λα δνπλ ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπο. Δ ζηξαηησηηθή κνπζηθή παηάληδε ηε ζχιιεςε ηνπ 

Υαηδεκηράιε απφ ηνλ Κιαδηζφ κέρξη ην κέγαξν ηνπ παζά. Υαξνχκελνη Μσακεζαλνί θαη  

θαηεθείο Υξηζηηαλνί έβιεπαλ ηνλ Υαηδεκηράιε λα εηζέξρεηαη ιίαλ πξσί ζην θάζηξν ησλ Υαλίσλ 

απφ ηνλ Κάηνια
367

. Έλαο Ώιβαλφο βιέπνληαο ηνλ ήξσα, αλαθψλεζε :“ΐαιαΎ, κπηιαΎ, ήζεια λα 

είκαη εγψ απηήλ ηελ ψξαλ εηο ηελ ζέζηλ απηνπλνχ ηνπ αλζξψπνπ θαη αο απφζαηλα* ην 

εζπέξαο*”. Ο ιαφο αληηιακβάλεηαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ ήξσα θαη κε ηα ιφγηα ελφο 

αιινεζλή θνξπθψλεηαη ε πξνβνιή ηνπ εμέρνληνο πξνζψπνπ ζηε δηήγεζε. ην δηνηθεηήξην 

                                                 
364  Πξβι. αλάινγε πξνζπάζεηα κε δηάξξεμε ηνπ ηείρνπο γηα λα δξαπεηεχζεη απφ ηνλ Φηξθά.  

365  Ο Μ. Μαλσιέο (Μαλσιεδνκάξθνο) ζπλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία φηη κεηέθεξε θάπνηα εηδνπνίεζε πξνο ηνλ 

Υαηδεκηράιε. 

366  Σν κεηφρη ηεο Βπηζθνπήο Ώγηάο λνίθηαδαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο νη Γνπξίδεδεο απφ ηνπο Λάθθνπο. Σν 1898 ν 

Υαηδεκηράιεο κε ηνπο Λαθθηψηεο ην απειεπζέξσζε θαη ην απέδσζε ζηελ ηνπηθή  εθθιεζία. ην Κπηξνκάδν 

θαηνηθνχλ αθφκε θαη ζήκεξα απφγνλνη ηεο νηθνγέλεηαο Γηάλλαξε. 

367  Δ θεληξηθή είζνδνο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ, ε γλσζηή ζηα ρξφληα ηεο Βλεηνθξαηίαο σο πφξηα Ρεζεκληψηα, 

έρεη θαηαζηξαθεί κεηά ην ξίγκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ηείρνο ηελ επνρή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο γηα λα ελψζεη 

ηελ παιηά κε ηελ πφιε έμσ απφ ηα ηείρε. Κάηνιαο ιέγεηαη αθφκε θαη ζήκεξα ν δξφκνο πνπ απφ ηελ πχιε ηνπ 

θάζηξνπ νδεγνχζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ηνλ Κάηνια ππήξραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κεηά ην ξήγκα ζηα 

ηείρε δηάθνξα καγαδηά.  
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κέγαξν ν Υνπζλήο απήγεηιε ζηνλ ήξσα ηελ θαηεγνξία
368

  θαη δηέηαμε ηνλ πνιηηάξρε λα ξίμεη 

ηνλ Υαηδεκηράιε ζηε θπιαθή.  

 Με κηα κηθξή παξέθβαζε (“Βπαλεξρφκελνο πξνο ηα πξσηλά ηεο απηήο εκέξαο ησλ 

εκεηέξσλ”) ν αθεγεηήο δηεγείηαη φζα ζπλέβεζαλ ζηνπο Λάθθνπο ην πξσηλφ ηεο ίδηαο κέξαο. 

ηαλ νη ειηληψηεο έκαζαλ γηα ηε ζχιιεςε ηνπ Υαηδεκηράιε, ηεξψληαο ηνλ φξθν ηνπο, 

ζπγθεληξψζεθαλ κε δηαθφζηνπο νπινθφξνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο γείηνλέο ηνπο. Μεηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ ηνπξθηθνχ απνζπάζκαηνο απφ ηνπο Λάθθνπο ζεσξήζεθε πεξηηηή ε έλνπιε 

ζχλαμε. Ο Νηθφιανο Γηάλλαξεο
369

, αδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε, θάιεζε κε επηζηνιή ηνπο 

πξνχρνληεο ειηληψηεο ζηε ζέζε Φψθηεο ηνπ Οκαινχ, φπνπ ηελ επνκέλε έθηαζε θαη ν πηφο ηνπ 

Ώλαγλψζηε Μαλνπζνγηαλλάθε
370

. Βθεί απνθαζίζηεθε νκφθσλα λα επηδνζεί δηακαξηχξεζε πξνο 

ηνπο πξνμέλνπο ησλ Απλάκεσλ ζηα Υαληά γηα ηηο άδηθεο επηζέζεηο ησλ Σνχξθσλ ζηνπο 

Υξηζηηαλνχο θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ πξνλνκίσλ. Έπεηηα ζπληάρζεθε ρσξηζηή αλαθνξά 

ζηνλ Γάιιν πξφμελν Du Toure δεηψληαο ηνπ λα αλαιάβεη ηελ πξνζηαζία ηεο Κξήηεο
371

. πσο 

ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ε εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ νη Υξηζηηαλνί ζηνλ Γάιιν πξφμελν, ζα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηα “Πξνζειπηηζηηθά”. 

 

 Ζ θπιάθηζε ηνπ Χ'' Μ. Γηάλλαξε από ηνλ Χνπζλή (β9/122-130) 

 Μεηά ηε κηθξή παξέθβαζε (“Βπαλέξρνκαη θαη πάιηλ επί ηνπ θεηκέλνπ[...]”)ν αθεγεηήο 

εμηζηνξεί ηηο αλαθξίζεηο ζηηο νπνίεο γηα δεθαηξείο κέξεο ηνλ ππέβαιε ν Υνπζλήο γηα λα ηνπ 

απνζπάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξθσκνζία θαη ηνπο ζπλσκφηεο. Έλα βξάδπ ζηε θπιαθή ν 

Υαηδεκηράιεο δηάβαδε ηνπο “Υαηξεηηζκνχο” θαη ζπιινγηδφηαλ ην ηέινο ηνπ κεηά ηελ απφθαζε 

ηνπ Αηνηθεηή λα ηνλ ζηείιεη ζηηο θπιαθέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηαλ απνθνηκήζεθε είδε έλα 

φλεηξν: Σνπ θαηλφηαλ φηη βξέζεθε ζε κηα θσκφπνιε, φπνπ ππήξρε κηα εθθιεζία κε “χςηζην 

ηξνχιν”. Αχν επίζεκνη άλδξεο έθαλαλ ζηληάιν ζηνλ Υαηδεκηράιε λα ηνπο αθνινπζήζεη, αιιά 

απηφο ήζειε λα θαηεπζπλζεί πξνο ηνλ λαφ. Σφηε εκθαλίζηεθε έλαο γξακκαηνθνκηζηήο, ν νπνίνο 

ηνπ ελερείξηζε δηάθνξα έγγξαθα. ε κηα εθεκεξίδα δηάβαζε ηνλ ζηίρν: “νχησ νη επζεβείο ελ 

εθάζησ απιψ εηθνλίδνλ* ηνλ Υξηζηφλ”
372

. Δ εξκελεία ηνπ νλείξνπ ζα δνζεί αξθεηέο ζειίδεο 

                                                 
368  Ώθνξκή γηα ηε ζχιιεςε ήηαλ ε επηζηνιή ηνπ αδειθνχ ηνπ Υαηδεκηράιε, Ώλησλίνπ απφ ηελ Ώζήλα, ε νπνία 

έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ παζά. Πξαγκαηηθή αηηία ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Υαηδεκηράιε ζην θίλεκα ηνπ 1858 θαη ε 

πνιηηηθή ηνπ Υνπζλή γηα εθηνπηζκφ ή θπιάθηζε φζσλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Υξηζηηαλψλ μερψξηδαλ γηα ηε 

δξάζε ηνπο. 

369  Ώδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε, παηέξαο ηνπ θαζεγεηή Βιιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώγίνπ Ώλδξέα 

θσηίαο, Ώλησλίνπ Γηάλλαξε.  

370  χκθσλα κε ηε δηήγεζε ν Μαλνπζνγηαλλάθεο έζηειλε ηνλ γην ηνπ γηα λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ Υαηδεκηράιε 

γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ Βιιάδα. Ο ΐ. Φηιάθεο αλαθέξεη φηη ν Μαλνπζνγηαλλάθεο θαηέθπγε ηειηθά ζηελ 

Βιιάδα, πιεξνθνξία πνπ επηβεβαηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε. 

371  Θεσξψ φηη ε επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφμελν ηεο Γαιιίαο ζπληάρζεθε απφ ηνλ πηφ Μαλνπζνγηαλλάθε, ηνλ 

Εσζήθ, ν νπνίνο ήηαλ κνξθσκέλνο θαη γλψξηδε άπηαηζηα ηε γαιιηθή.  

372  Δ θξάζε απερεί πξνθεηηθά θείκελα θαη ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηηο επηά ζάιπηγγεο ηεο “Ώπνθάιπςεο” 



 

188 

 

αξγφηεξα δηα ζηφκαηνο ηνπ Μεηξνπνιίηε Κξήηεο. Σν φλεηξν φπσο θαηαγξάθεηαη ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα”  ππνδεηθλχεη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα, θπξίσο ηε 

βαζηά ηνπ ζξεζθεπηηθφηεηα. Ώλαιπηηθά θαηέγξαςε ηα φλεηξά ηνπ θαη ν Μαθξπγηάλλεο, ηα νπνία 

ήζειε σο έλα ζπκπιήξσκα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ. Οη επηκειεηέο ηνπ βηβιίνπ 

Μαθξπγηάλλε έδσζαλ ηνλ ηίηιν “Οξάκαηα θαη ζάκαηα”. Σν φλεηξν ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία 

απφ ηνλ κεξν θαη ηνλ νισκφ θαη ψο ηε Μάξσ Ανχθα ζα κπνξνχζε λα είλαη ζέκα κηαο άιιεο 

δηαηξηβήο
373

. Θα πξέπεη γπξίζνπκε πίζσ ζηνλ Υαηδεκηράιε θαη λα εξκελεχζνπκε ην θείκελν / ηε 

καξηπξία ηνπ δηά ηνπ Υαηδεκηράιε θαη λα ζπκεζνχκε ηελ θαηαιπηηθή ζεκαζία ηνπ νλείξνπ πνπ 

βιέπεη ν χληεθλνο μεκεξψκαηα Κπξηαθήο, έλα φλεηξν πνπ θηλεηνπνηεί ηα δξψληα πξνζψπα 

(Κξεηηθνχο) ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Σν φλεηξν εθηφο απφ θαηαιπηηθφο κνριφο ηεο δξάζεο είλαη 

θαη έλα αθεγεκαηηθφ κνηίβν ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε.  

 Γπξλψληαο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Υαηδεκηράιεο 

κεηαθέξζεθε ζην ακπάξη ελφο πινίνπ (“θαηαβφζξα” ην ιέεη) απφ ηα Υαληά ζην Δξάθιεην, έδξα 

ηεο Μεηξφπνιεο Κξήηεο. ην ζεκείν απηφ ηεο δηήγεζεο επαλέξρεηαη ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ήξσα απφ θίινπο ή ζαπκαζηέο ηνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε ιχηξσζε ηνπ ήξσα επηρεηξείηαη ζην ιηκάλη απφ άγλσζηνπο νπινθφξνπο 

Τδξνζπεηζηψηεο, αιιά απνηπγράλεη. Ο ήξσαο κεηαθέξεηαη απφ ην Αηνηθεηήξην έσο ηε 

Μεηξφπνιε θαη πηέδεηαη απφ ηηο Ώξρέο αθελφο λα απνθαιχςεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ 

νξθσκνζία ηνπ Οκαινχ θαη αθεηέξνπ λα πείζεη ηνπο αξρεγνχο ησλ ρξηζηηαλψλ, πνπ είραλ 

θαηαθχγεη ζηελ Ώζήλα, λα επηζηξέςνπλ ζηελ Κξήηε. Πξνθαλψο ν Υνπζλήο ππνιφγηδε απηφ πνπ 

ζήκεξα απνθαιείηαη πνιηηηθφ θφζηνο, ηελ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηε δηνίθεζε πνπ ζα κεηέθεξαλ νη 

ρξηζηηαλνί αξρεγνί ζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Βπξσπατθψλ Απλάκεσλ. Σν γξάκκα, ην νπνίν κε 

ππφδεημε ηνπ Υνπζλή έγξαςε ν Υαηδεκηράιεο ζηνπο νπιαξρεγνχο, γηα λα επαλαθάκςνπλ, 

ππνδειψλεη ηελ αλεζπρία ηνπ Αηνηθεηή, αιιά θαη ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ν θεληξηθφο 

ήξσαο ηεο δηήγεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ.  

 Θα πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαηηέξσο ε ζθελή ηεο αλάθξηζεο ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηηο  δχν 

θνξπθέο ηεο πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εμνπζίαο, ηνλ Υνπζλή θαη ηνλ Μεηξνπνιίηε θαη φηη νη 

δχν απηέο εμνπζίεο βξίζθνληαλ ζε  αγαζηή ζπλεξγαζία. Ο επζεβήο ζπγγξαθέαο δελ δηαλνείηαη 

λα ραξαθηεξίζεη ηνλ Μεηξνπνιίηε Αηνλχζην
374

, ζξεζθεπηηθφ αξρεγφ ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο 

                                                                                                                                                                  
ηνπ Εσάλλε.  

373  ΐι. ελδεηθηηθά Α.Ν.Μαξσλίηεο, “Όπλνο, Ώγξππλία, λεηξα ζηα νκεξηθά έπε”, Όςηο Δλππλίνπ, Ζ ρξήζε ησλ 

νλείξσλ ζηελ ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηόηεηα, Δξάθιεην 1993, ζ. 3-22., Μαξίλνπ Φαιηέξνπ, Δξσηηθά όλεηξα, 

θξηηηθή έθδνζε Ώrnold Van Gemert, Θεζζαινλίθε, 1980, Α. νισκφο, Πνηήκαηα θαη πεδά, επηκέιεηα η. Ώιεμίνπ, 

Ώζήλα 1994 (ηδηαίηεξα ην πνίεκα “Δ Σξίρα”), Μάξσ Ανχθα, Έια λα πνύκε ςέκαηα, κπζηζηφξεκα, Ώζήλα 2014. Ο Ε. 

Μαθξπγηάλλεο θαηέγξαςε φλεηξα/νξάκαηα θαη ζαπκαηνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε έλα θείκελφ ηνπ πνπ εθδφζεθε 

νγδφληα ρξφληα κεηά ηα 'Ώπνκλεκνλεχκαηά”, κε ηνλ ηίηιν: “Οξάκαηα θαη ζάκαηα”, επηκ. Άγγεινπ Παπαθψζηα, 

Μ.Ε.Β.Σ. , Ώζήλα 1988.  

374  Αηνλχζηνο Υαξηησλίδεο ν εμ Ώλδξηαλνππφιεσο, Μεηξνπνιίηεο Κξήηεο απφ ην 1858 έσο ην 1868 θαη έπεηηα 
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Κξήηεο, “Σνπξθνπνιίηε”, φπσο ζα γξάςεη κεηαγελέζηεξα ν Φηιάθεο. Σελ αλάθξηζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζηελ Βιιεληθή ρνιή παξαθνινπζνχλ δεκνγέξνληεο, εγνχκελνη θαη ρξηζηηαλνί 

ζχκβνπινη, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ, 5.000 άηνκα, είλαη ζίγνπξα ππεξβνιηθφο, φκσο αλαγθαίνο γηα 

λα πξνβιεζεί ε βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ ήξσα. Μέζα ζ' απηφ ην πιήζνο πξνβάιιεη έλα άηνκν, ν 

Υαηδεκηράιεο. Βπηζεκαίλνπκε θαη πάιη φηη ζην πξψην βηβιίν είλαη έληνλε ε παξνπζία ηνπ ήξσα 

– ζπγγξαθέα ζε αληίζεζε κε ην δεχηεξν, φπνπ θπξηαξρεί ε θνηλφηεηα, ην εκείο, σο θνξέαο ηεο 

δξάζεο θαη θέληξν ηεο αθήγεζεο.  

 Δ αθήγεζε, ζηελ ελφηεηα πνπ εμεηάδνπκε, θαηαιήγεη ζε δηάινγν αλάκεζα ζηνλ 

θαηήγνξν Υνπζλή θαη ηνλ θαηεγνξνχκελν Υαηδεκηράιε. Ο Υνπζλήο νλνκάδεη ηνλ Υαηδεκηράιε 

“Ώρηιιέα” θαη ηνλ θαηεγνξεί σο ππνθηλεηή ζηάζεσλ (“ιανηαξάθηε”) θαη θαηαζηξνθέα ηεο 

εξεκίαο ηνπ ηφπνπ
375

. ηνλ αληίινγφ ηνπ ν Υαηδεκηράιεο εμεγεί φηη νπδέπνηε χβξηζε ηνλ Μνπιά 

θαη ηνλ Υακήη βέε, αιιά φηη καδί κε άιινπο αληηπξνζψπνπο ησλ ρξηζηηαλψλ δήηεζε λα κελ 

θαηαπαηνχληαη ηα παξαρσξεζέληα απ' ηνλ νπιηάλν πξνλφκηα. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη ν 

πξφμελνο ηεο Ώκεξηθήο ηίιικαλ ζα παξνκνηάζεη ηνλ Υαηδεκηράιε κε ηνλ Ώρηιιέα γηα ην 

επηβιεηηθφ ηνπ αλάζηεκα, ηελ αξρατθή νκνξθηά, ηε γελλαηφηεηα, ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ
376

. 

Ο Ώρηιιέαο ήηαλ ν πνιεκηθφο αξρεγφο ησλ Μπξκηδφλσλ, ν Υαηδεκηράιεο ησλ Λαθθησηψλ θαη 

επξχηεξα ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο  δπηηθήο Κξήηεο. Ο ιφγνο ηνπ Υαηδεκηράιε ηειεηψλεη κε κηα 

αγέξσρε θξάζε παξκέλε απφ ην Βπαγγέιην
377

: “κε θνζήζζε απφ ησλ απνθηεηλφλησλ ην ζψκα, 

ηελ δε ςπρήλ κε δπλακέλσλ απνιέζαη”, ιφγνο πνπ παξαπέκπεη ζηελ αλάθξηζε ηνπ Υξηζηνχ. 

Βπηζεκαίλνπκε μαλά φηη ν ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα αθεγεζεί φ,ηη θάζε θνξά εμππεξεηεί ηνλ 

ζθνπφ ηνπ, λα πξνβάιεη ην μερσξηζηφ άηνκν, ηνλ εγέηε ηεο θνηλφηεηαο ηνλ Λάθθσλ, πνπ 

πθίζηαηαη ηνπ Υξηζηνχ ηα πάζε γηα ράξε ησλ ρξηζηηαλψλ ζπκπνιηηψλ ηνπ.  

Σα “Πξνζειπηηζηηθά” (β9/ 130- 142) 

 ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο δηεγείηαη ηα “Πξνζειπηηζηηθά” πνπ ζπλέβεζαλ ζηα Υαληά 

θαηά ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1859
378

, φηαλ ν Υαηδεκηράιεο βξηζθφηαλ θπιαθηζκέλνο ζην Δξάθιεην. 

Δ αθεγεκαηηθή ελφηεηα αξρίδεη κε ηε θξάζε: “Ήδε αλάγθε λα επαλαθέξσκελ ηαο ελεξγείαο θαη 

θαξπνχο...”. Ο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο ινηπφλ αθεγείηαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο Καζνιηθήο 

                                                                                                                                                                  
Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο (1887-1899). Φηιφηνπξθνο ηεξάξρεο, ζηελφο ζπλεξγάηεο ηεο Σνπξθηθήο Αηνίθεζεο. ΐι. 

θαη Μ.Β.Β. 

375  Πξβι. φζα αλαθέξεη ν Φηιάθεο, ζ. 2130.  

376  ΐι. Stillman W., The Cretan insurection of 1866-7-8, φ.π., ζ. 85. 

377  Καηά Μαηζαίνλ 10, 28 

378  Βπηζεκάλακε παξαπάλσ φηη ε ρξνλνινγία 1858 ζην θείκελν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε δελ 

είλαη ζσζηή. Μηα εκπεξηζηαησκέλε δηεξεχλεζε ησλ “Πξνζειπηηζηηθψλ” έρεη δψζεη ν Μαλφιεο Πεπνλάθεο, ηνλ 

νπνίν επραξηζηψ ζεξκά θαη απφ ηε ζέζε απηή γηα ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο ηνπ. ΐι. Μαλφιεο Γ. Πεπνλάθεο, Δ 

εσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ ην 1859-1860 θαη ε Ρσκαηνθαζνιηθή πξνπαγάλδα”, Νέα Υξηζηηαληθή Κξήηε, 18-19, 

Ρέζπκλν 1999/2000, ζ. 113-217. ΐι. θαη Κάιιηα  Καιιηαηάθε- Μεξηηθνπνχινπ, Σα “Πξνζειπηηζηηθά” ζηελ Κξήηε, 

1859-1860, Πεπξαγκέλα ηνπ Θ' Αηεζλνχο Κξεηνινγηθνχ πλεδξίνπ, η. Γ1, Δξάθιεην 2005, ζ. 179-194. εκεηψλεηαη 

φηη νη πξνεγνχκελνη κειεηεηέο δελ αλαθέξνληαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε.  
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Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο, πνπ έρεη έδξα ηα Υαληά, λα πξνζειπηίζεη ηνπο νξζνδφμνπο ρξηζηηαλνχο 

ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή Βθθιεζία. Ώθνξκή γηα ηελ πξάμε απηή ησλ Καζνιηθψλ έδσζαλ νη 

Ώληηπξφζσπνη ησλ νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ, νη νπνίνη, ζπλεδξηάδνληαο ζηηο Φψθηεο ηνπ Οκαινχ, 

δήηεζαλ κε παξαθιεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γάιιν Πξφμελν λα ζέζεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

Γαιιίαο ηνπο θαηαπηεζκέλνπο Οξζνδφμνπο ηεο Κξήηεο. Ο Γάιινο αδπλαηψληαο λα επέκβεη 

θαλεξά θαη θνβνχκελνο ηελ αληίδξαζε ησλ άιισλ Απλάκεσλ, παξέπεκςε ηνπο Οξζφδνμνπο 

Κξεηηθνχο ζηελ Καζνιηθή Βθθιεζία ησλ Υαλίσλ λα δεηήζνπλ πξνζηαζία. Πξψηνο πξνζήιζε 

ζηνλ θαζνιηθφ ηεξέα (“θξαγθφπαπα” ηνλ νλνκάδεη ν Υαηδεκηράιεο) θάπνηνο Κνληνγηάλλεο απφ 

ηνλ Ώπνθφξσλα
379

, ν νπνίνο θαηαγξάθεθε ζε έλα εηδηθφ βηβιίν
380

, δηάβαζε ην χκβνιν ηεο 

Πίζηεσο θαη σο απνδεηθηηθφ ηεο πξνζρψξεζήο ηνπ ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ Γαιιηθνχ έζλνπο 

έιαβε έλαλ ζηαπξφ θαη κηα ζεκαία ηεο Γαιιίαο. Ο Κνληνγηάλλεο έθακε ηελ αξρή.  Οη 

θαηαηξνκαγκέλνη θαη θαηαπηεζκέλνη απφ ηνλ Υνπζλή Οξζφδνμνη απεκπνινχζαλ ςεχηηθα ηελ 

ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηά ηνπο, ε νπνία ηελ επνρή εθείλε ηζνδπλακνχζε κε ηελ εζληθή θαη  

έηξεραλ ζσξεδφλ ζηνλ θαζνιηθφ ηεξέα Serafino da Caltanissetta (π. εξαθίλν) δεηψληαο ηελ 

πξνζηαζία ηεο Γαιιίαο. ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ ήζειαλ λα πξνζρσξήζνπλ ζηνλ 

θαζνιηθηζκφ.  

 Δ αζξφα πξνζέιεπζε ησλ Οξζνδφμσλ ζηελ θαζνιηθή εθθιεζία αλάγθαζε ηνλ 

πξνεδξεχνληα βέε λα απνζηείιεη ζηνλ δηνηθεηή Υνπζλή παζά, πνπ βξηζθφηαλ ζην Δξάθιεην, 

έθζεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ.  Καηαζνξπβεκέλνο ν Υνπζλήο γηα ηελ πξνζρψξεζε ησλ ππεθφσλ ηνπ 

ζηνλ θαζνιηθηζκφ, θάιεζε ζε ζπλεξγαζία ηνλ Αηνλχζην, Μεηξνπνιίηε Κξήηεο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα. Ώθνινχζσο απέζηεηιε δχν έκπηζηνπο ζπκβνχινπο ηνπ ζηνλ 

Υαηδεκηράιε, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ηνπ απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε ησλ 

ζπλεηαίξσλ ηνπ (“λα καξηπξήζε ηνπο εηαηξηζηάο”) θαη ηνπ ππνζρέζεθαλ φηη αλ ζπγθαηαλεχζεη 

ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Αηνηθεηή, ζα απειεπζεξσζεί. Ο Υαηδεκηράιεο φκσο απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο.  

 Ο αλαγλψζηεο ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο παξαθνινπζεί ηνλ εμέρνληα ήξσα ηεο αθήγεζεο 

ελ κέζσ ηεο πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο ηεο Κξήηεο. Σελ παξακνλή ηεο ενξηήο ηνπ 

Ώγίνπ ππξίδσλα (11 Αεθεκβξίνπ 1859– ν αθεγεηήο ελζπκείηαη) ν Υαηδεκηράιεο κεηαθέξζεθε 

ζην κεηξνπνιηηηθφ κέγαξν γηα ηελ ηειεπηαία αλάθξηζε ελψπηνλ ηνπ Αηνηθεηή θαη ηνπ 

                                                 
379  ΐι. θαη Φηιάθεο 2133-2134. Πνιχ θαιχηεξα παξνπζηάδνληαη ηα πξνζειπηηζηηθά απφ ηνλ Υαηδεκηράιε. Ο 

Φηιάθεο κέλεη ζηελ επηθάλεηα ησλ γεγνλφησλ, δελ εμεηάδεη ηηο βαζχηεξεο αηηίεο θαη απνζησπά ηα απνηειέζκαηα. 

380  Σν βηβιίν απηφ, ζχκθσλα κε θαηαγεγξακκέλε παξάδνζε θάεθε απφ ηνπο Οξζνδφμνπο, πεηάρηεθε ζηελ ππξά 

ηνπ ζαπνπλαξηνχ. πσο κε δηαβεβαίσζε ν εθεκέξηνο ηεο Καζνιηθήο Βθθιεζίαο ησλ Υαλίσλ, παηήξ Νηθφιανο 

Ρνχζνο, ην βηβιίν δελ θάεθε, αιιά θπιάζζεηαη ζην Ώξρείν ηεο Καζνιηθήο Βθθιεζίαο. Πεξηέρεη πεξίπνπ 5.000 

νλφκαηα ρξηζηηαλψλ Κξεηηθψλ. Αηεπθξηλίδνπκε φηη νη θαηαηξεγκέλνη ρξηζηηαλνί πξνζέθεπγαλ ζηελ Καζνιηθή 

Βθθιεζία γηα λα βξνπλ πξνζηαζία απφ ηε Γαιιία θαη φρη γηα λα αιιάμνπλ ην δφγκα ηνπο. Ο Ώλψλπκνο ζπγγξαθέαο 

παξαηεξεί ζσζηά: “Οη νμχλνεο Κξεηηθνί εθεχξνλ κεη' νπ πνιχ ην αληηθάξκαθνλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ Υνπζλή, ηνλ 

πιαζηφλ δπηηθηζκφλ”, βι. Ώλψλπκνο, θάικαηα, ζ. 8. 
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Μεηξνπνιίηε. Οη χκβνπινη ηνπ Δξαθιείνπ ζηελ Σνπξθηθή Αηνίθεζε παξαθνινπζνχζαλ ηε 

δηαδηθαζία θαη έλαο γξακκαηέαο θαηέγξαθε ηελ απνινγία ηνπ ήξσα. Μεηά ηελ απνινγία ν 

Υαηδεκηράιεο νδεγήζεθε ζην λαφ ηνπ Ώγίνπ Μελά
381

, φπνπ ελψπηνλ ησλ δχν εγεηψλ θαη 

κπξνζηά ζηελ σξαία Πχιε έδσζε φξθν πίζηεσο θαη ππνηαγήο ζηνλ Παηηζάρ (νπιηάλν). Ο 

Μεηξνπνιίηεο δηθαηνιφγεζε ηδηαηηέξσο ζηνλ Υαηδεκηράιε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηελ 

αλαθξηηηθή δηαδηθαζία, ιέγνληαο φηη φζα έπξαμε ήηαλ πξνζπνηήζεηο. Σελ επνκέλε, ενξηή ηνπ 

Ώγίνπ ππξίδσλνο, ν Μεηξνπνιίηεο ιεηηνχξγεζε κλεκνλεχνληαο ηνλ Υαηδεκηράιε
382

. Ο 

αθεγεηήο είλαη άλζξσπνο επιαβήο θαη πηζηεχεη φηη  ε απειεπζέξσζή ηνπ νθείιεηαη ζηε βνήζεηα 

ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλα. Μεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ν Υαηδεκηράιεο δηεγήζεθε ζηνλ 

Μεηξνπνιίηε ην φλεηξν πνπ είρε δεη ζηε θπιαθή. Ο Μεηξνπνιίηεο γίλεηαη εμεγεηήο ηνπ 

νλείξνπ, “μεδηαιχλεη” ην φλεηξν
383

: Οη ρξηζηηαλνί (ζε θάζε απιφ) είλαη φζνη θαηέθπγαλ ζηνπο 

Καζνιηθνχο, νη δχν κεγάινη άλζξσπνη είλαη ε Αηνηθεηήο θαη ν Μεηξνπνιίηεο, πνπ βνήζεζαλ ηνλ 

Υαηδεκηράιε λα απειεπζεξσζεί θαη λα επηζηξέςεη ζηα Υαληά, ε πφιε  κε ηε κεγαινπξεπή 

εθθιεζία ην Δξάθιεην.  

 Σελ επνκέλε κέξα θαη ελψ ν Υαηδεκηράιεο βξηζθφηαλ ππφ επηηήξεζε ζην Δξάθιεην, ν 

Μεηξνπνιίηεο κεηέβε κε ηε βαζηιηθή θξεγάηα ζηα Υαληά γηα λα εμεηάζεη ηα γεγνλφηα, λα 

πεξηζηείιεη ηελ νξκή ηνπ ιανχ θαη λα επαλαθέξεη ηνπο ππεθφνπο ηνπ νπιηάλνπ ζην πάηξην 

δφγκα. Ο ηφπνο ηεο αθήγεζεο ελαιιάζζεηαη, άιινηε παξαθνινπζνχκε ηα ηεθηαηλφκελα ζηα 

Υαληά θαη άιινηε ζην Δξάθιεην. θνπφο ηεο αθήγεζεο θαη ζ' απηέο ηηο παξαγξάθνπο είλαη λα  

εμαξζεί ν απαξάκηιινο ήξσαο, πνπ εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηηο δχν εμνπζίεο λα ελεξγεί σο ν 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο ζηα Υαληά. Σα ζηνηρεία πνπ  

ζεκαηνδνηνχλ φηη ν ήξσαο είλαη πξφζσπν κνλαδηθφ θαη κε ηεξάζηην θχξνο είλαη επηγξακκαηηθά 

ηα εμήο: α) ν Μεηξνπνιίηεο κεηαβαίλεη ζηα Υαληά κε ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε, γηα 

λα πξνζεγγίζεη ζηνπο Υαληψηεο, β) ν Υνπζλήο κεηά ηε δεκεγνξία ηνπ ζηνλ ιαφ θαιεί ηνλ 

Υαηδεκηράιε γηα θαθέ θαη επίζεκε ζπλνκηιία,  γ) ν Ώλησληάδεο, εθπξφζσπνο ηεο Βιιάδαο, 

παξαηεξεί φηη ήηαλ “ηεξαηνχξγεκα” ε θπιάθηζε ελφο ηφζν δηαθεθξηκέλνπ ρξηζηηαλνχ,  δ) ν 

“θηαργηά=θεραγηά βέεο θαη ν Μεηξνπνιίηεο δεηνχλ απφ ηνλ Αηνηθεηή λα επηζπεπζζεί ε 

επάλνδνο ηνπ ήξσα ζηα Υαληά, “δηφηη ηα πξάγκαηα βαίλνπλ ζθνηεηλά”,  ε) ν Υαηδεκηράιεο θαη ν 

Αηνηθεηήο επηζηξέθνπλ ζηα Υαληά κε ηε βαζηιηθή θνξβέηα (θξεγάηα), ζη) έλαο απιντθφο 

αγσγηάηεο ζαπκάδεη ηνλ Υαηδεκηράιε,  δ) ε επίζεκε είζνδνο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ πφιε ησλ 

                                                 
381  ην κηθξφ Άγην Μελά, γηαηί ν πεξηθαιιήο κεηξνπνιηηηθφο λαφο ηνπ Δξαθιείνπ θηίζζεθε αξγφηεξα.  

382  Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: “είκαη ηακέλνο λα ιεηηνπξγήζσ επ' νλφκαηί ζνπ θαη λα ζνπ εβγάισ* κεξίο* θαη 

λα ζε κλεκνλεχζσ”. “εβγάισ κεξίο”, ελλνεί ηελ κεξίδα απφ ην πξφζθνξν, φπνπ κλεκνλεχνληαη νλφκαηα δψλησλ 

θαη ηεζλεψησλ. εκεηψλνπκε φηη ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ, 6-12-1877, ν ήξσαο ηεο αθήγεζεο ζα 

ζσζεί  απφ ην πληγκφ ζηε ζάιαζζα (βι. 3ν βηβιίν). 

383  Πξβι. Σν φλεηξν ηνπ πληέθλνπ (ν χληεθλνο ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί κε ηνλ Υαηδεκηράιε) θαη ηελ 

εμήγεζή ηνπ απφ ηνλ Άγγειν ζηελ “Κξεηηθνπνχια” θεθ. 4 έσο 15.  
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Υαλίσλ πάλσ ζε ρξπζνζηφιηζην ίππν. ια απηά, πνπ ν αθεγεηήο επηιέγεη λα ηα δηεγεζεί 

ιεπηνκεξψο, επηζεκαίλνπλ εκθαηηθά ηελ ζαπκαζηή επηξξνή ηνπ Υαηδεκηράιε ζηνλ ιαφ.  

 

Ζ δήζελ “αιιαμνζξεζθία” (β9/143-152) 

 Ο αθεγεηήο ζρνιηάδεη κέζα απφ κηα δηαινγηθή ζπδήηεζε ηε καδηθή πξνζθπγή ησλ 

Οξζνδφμσλ ζηνλ θαζνιηθφ ηεξέα θαη εχζηνρα παξαηεξεί φηη ν ιαφο πξνζεξρφηαλ ζηνπο 

Καζνιηθνχο φρη γηα λα αιιάμεη ην δφγκα ηνπ, αιιά γηα λα βξεη ππεξάζπηζε απφ έλα ηζρπξφ 

έζλνο
384

. Καη εχζηνρα παξαηεξεί γηα ηελ εμαπάηεζε ηνπ απινχ ιανχ: “Δ δφιηνο αχηε ηνπ 

Γάιινπ νδεγία ελνκίζζε ππφ ηνπ απινπζηέξνπ ιανχ πνιηηηθή θαη αιεζηλή ηεο Γαιιίαο 

ππεξάζπηζηο θαη σο εθ ηεο απνιπηζίαο* ηνπ έλεθα ηεο σκήο θαηαδξνκήο ησλ πξνπρφλησλ ηνπ”. 

Σα “Πξνζειπηηζηηθά” άξρηζαλ λα εμαπιψλνληαη θαη ζηελ ππφινηπε Κξήηε. Οη απειπηζκέλνη 

Οξζφδνμνη ηεο Κξήηεο επηθαινχληαλ ηε γαιιηθή ππεθνφηεηα, γηα λα απνθχγνπλ ηε θνξνινγία 

θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ Σνχξθσλ. Οη αζξφεο εγγξαθέο ζηε βίβιν ησλ Καζνιηθψλ (“θαηφιηθνπο” 

ηνπο νλνκάδεη ν ζπγγξαθέαο) πξνθάιεζαλ φρη κφλν ηελ αληίδξαζε ηνπ Σνχξθνπ δηνηθεηή θαη 

ηνπ Μεηξνπνιίηε, νη νπνίνη έβιεπαλ λα ράλνπλ ην πξνζνδνθφξν πνίκληφ ηνπο, αιιά θαη ησλ 

Πξνμέλσλ ησλ άιισλ Απλάκεσλ ζηα Υαληά, νη νπνίνη έβιεπαλ λα εληζρχεηαη επηθίλδπλα ε 

επηξξνή ηεο Γαιιίαο ζηελ Κξήηε
385

.  

 Με ηε δηήγεζε ππνβάιιεηαη εληέρλσο φηη, αλ ν Υαηδεκηράιεο δελ επαλεξρφηαλ ζηα 

Υαληά, ην δήηεκα ησλ 'Πξνζειπηηζηηθψλ” δελ ζα έβξηζθε ιχζε. Εδηαίηεξα ζα πξέπεη λα 

πξνζερζεί ε είζνδνο ηνπ ήξσα πάλσ ζε ρξπζνζηφιηζην άινγν απφ ηε ζέζε Μλήκα ηνπ 

Μπάξκπν
386

 κέρξη ην θάζηξν ησλ Υαλίσλ θαη ηε δηαδξνκή απφ ην Κξχν ΐξπζάιη, κπξνζηά απφ 

ην λαφ ησλ Καζνιηθψλ κέρξη ην Κνλάθη (κέγαξν) ηνπ Παζά. Σελ πνξεία ηνπ ήξσα-ληθεηή 

παξαθνινπζνχλ νη Υξηζηηαλνί ραξνχκελνη. Δ εηθφλα απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ είζνδν 

ηνπ αιπζνδεκέλνπ θαη ηαπεηλσκέλνπ Υαηδεκηράιε ζηα Υαληά κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ, πνπ 

παξαθνινπζήζακε παξαπάλσ.  

                                                 
384   Οη πξψηνη θαπνπηζίλνη κνλαρνί ήξζαλ ζηα Υαληά ην 1567, ηελ επνρή ηεο Βλεηνθξαηίαο. ΐι. I cappucini, a 

cura di Vicenzo Criscoulo, Roma 1994, ζ. 842-844. Σν 1674 κε ηελ ίδξπζε Γαιιηθνχ Πξνμελείνπ Υαλίσλ ε ηνπηθή 

Καζνιηθή Βθθιεζία ηίζεηαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γαιιηθνχ Έζλνπο. ΐι. Ignazio da Seggiano, “Documenti in 

editi sull' Apostolato dei Minνri Cappuccini nell Vicino Oriente (1623-1683), Collectanea Francescana, 23, 1953, 

ζ. 320-321. Βπραξηζηψ ηνλ π. Νηθφιαν Ρνχζζν, ηεο Καζνιηθήο Βθθιεζίαο Υαλίσλ, γηα ηελ ππφδεημε ησλ βηβιίσλ. 

Ο Μ. Πεπνλάθεο παξαηεξεί φηη ε ελίζρπζε ηνπ γαιιηθνχ εκπνξίνπ ζηελ Κξήηε θαηά ην α' κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα 

είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ αχμεζε ησλ Γάιισλ θαη ηεο ηεξαπνζηνιήο θαπνπηζίλσλ ζην Νεζί. Ώπφ ην 1841 έσο ην 

1847 έθηαζαλ ζηα Υαληά έμη θαπνπζηίληνη κεηαμχ απηψλ θαη ν εξαθίλν. ΐι. Μ. Πεπνλάθεο, φ.π., ζ. 163-165. 

385   H Γαιιία είρε εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Κξήηεο απφ 1783. Ο Τπνπξγφο ησλ 

Ναπηηθψλ ηεο Γαιιίαο έγξαςε γηα ηελ Κξήηε ζε ππφκλεκα ζηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο:”[...] είλαη ζε πιενλεθηηθή 

ζέζε, γηα λα θαηαζηήζεη θπξίαξρε ζηελ Ώλαηνιή ηε δχλακε εθείλε πνπ ζα εμνπζηάδεη ην λεζί”. ΐι. Μ. Πεπνλάθεο, 

φ.π., ζ. 168-169.  

386  Σν κλήκα ηνπ Μπάξκπν, ζνισηφ ηαθηθφ κλεκείν (θνπκπέο) γηα ηνλ γαδή πνπ έπεζε ζηελ πνιηνξθία ησλ 

Υαλίσλ ιέγεηαη ζήκεξα Κνπκπέο θαη δπζηπρψο έρεη κεηαηξαπεί, κεηά ηελ Ώληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, ζε θαηνηθία 

ν πξψηνο φξνθνο θαη ζνπβιαηδίδηθν ην ηζφγεην, εθεί φπνπ ππήξρε ν ηάθνο ηνπ Μπάξκπν. Ώλαηνιηθφηεξα ε πεξηνρή 

νλνκάδεηαη κεηφρη ηνπ Μπάξκπν.  



 

193 

 

 ην Αηνηθεηήξην ν Υαηδεκηράιεο εμέθξαζε ην θφβν ηνπ φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνπο 

ζπκπαηξηψηεο ηνπ αξλεηηθά ζρφιηα ν ζπγρξσηηζκφο ηνπ κε ηνλ Παζά (“...φηη έγηλα πξνζήιπηφο 

ζαο θαη φηη εμαγνξάζζελ ππφ ηεο θπβεξλήζεσο”). Βίδακε φηη ζηα πξννίκηα ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη επαλεηιεκκέλα ηνλ αλππφηαθην ραξαθηήξα ηνπ, ζε 

αληίζεζε κε άιινπο νπιαξρεγνχο. Καη ζηελ αξρή ηεο δηήγεζεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζα 

πξνζπαζήζεη λα δηαζθεδάζεη θάζε ακθηβνιία ή θαηεγνξία γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ Σνπξθηθή 

Αηνίθεζε. Ο Σνχξθνο δηνηθεηήο ηνλ θαζεζπράδεη γειψληαο θαη ηνπ πξνηείλεη λα ηνλ 

ζηεθαλψζεη
387

. Ο Υαηδεκηράιεο αξλείηαη επηθαινχκελνο φηη ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ είλαη κφιηο 

δέθα ρξνλψλ θαη απηφ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο ηεξνχο θαλφλεο.   

 Ώπφ ην Αηνηθεηήξην ησλ Υαλίσλ ν ήξσαο κεηέβε ζηνλ άιιν πφιν ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο, 

ζηελ Βπηζθνπή
388

, φπνπ βξήθε ηνλ Μεηξνπνιίηε Κξήηεο θαη ηνλ επίζθνπν Κπδσλίαο Μηζαήι  

λα θάζνληαη απειπηζκέλνη θαζψο ηα “Πξνζειπηηζηηθά” εμαπιψλνληαλ θαη ζηνπο άιινπο 

λνκνχο.   Σν νξζφδνμν πνίκλην ζηελ ππφινηπε Κξήηε πξνζεξρφηαλ ζηνπο θαζνιηθνχο ηεξείο θαη 

δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο εθθιήζεηο ησλ αξρηεξέσλ ηνπ (“επί ησλ δχν άιισλ θξνπξίσλ εμήπηεην 

ηφηε πεξηζζφηεξνλ”). Ο εμέρσλ ήξσαο παξεκβαίλεη γηα λα ιπζεί ην δήηεκα ηνπ πξνζειπηηζκνχ. 

(Σν επίζεην εμέρσλ απνδίδεηαη ζηνλ ήξσα ηεο αθήγεζεο, γηα λα δεηρηεί ν θεληξηθφο ξφινο ηνπ 

ζηε δηήγεζε, δελ έρεη ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν, νχηε εθθξάδεη θξίζε). Ο Υαηδεκηράιεο εμήγεζε 

ζηνπο πξνεζηνχο ησλ ρσξηψλ ηεο Κπδσλίαο (νη Λαθθηψηεο δελ είραλ θαηαγξαθεί) φηη ε Γαιιηθή 

Κπβέξλεζε δελ ζπλαηλνχζε κε ηηο ελέξγεηεο ησλ Καζνιηθψλ ησλ Υαλίσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

παξείρε θακία ππεξάζπηζε ζηνπο Οξζφδνμνπο ππεθφνπο ηνπ νπιηάλνπ, επεζήκαλε δε φηη ε 

εγγξαθή ζην βηβιίν ήηαλ κηα δήισζε ππνηαγήο ζηνλ Πάπα. Ώθνχγνληαο νη Πξφθξηηνη ηα ζρέδηα 

ηνπ “κπαπηζηαληζκνχ”
389

 νξγίζηεθαλ, γηαηί ζε θακία πεξίπησζε δελ ήζειαλ λα 

αιιαμνπηζηήζνπλ. Παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1859 ν Υαηδεκηράιεο κε άδεηα ηνπ Υνπζλή 

πήγε ζην ρσξηφ ηνπ θαη ζπκβνχιεπζε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ λα απέρνπλ απφ ην ζρέδην ηεο 

παπηθήο πξνπαγάλδαο. 

 Σα “Πξνζειπηηζηηθά” επέθεξαλ αιιαγέο ζηε Αηνίθεζε θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο Πχιεο κε 

ηνπο Βπξσπαίνπο. Ο Σνχξθνο Αηνηθεηήο βξέζεθε ακήραλνο, κε κπνξψληαο λα δηθαηνινγήζεη 

ζηελ Κπβέξλεζή ηνπ ηελ απείζεηα ησλ ππεθφσλ ηνπ. Εζρπξέο ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

ζηε δηπισκαηία, θαζψο νη Βπξσπαίνη πξφμελνη ππέβιεπαλ ηνλ Γάιιν ζπλάδειθφ ηνπο. Δ καδηθή 

ζηξνθή ησλ Οξζνδφμσλ ππφ ηελ δήζελ πξνζηαζία ηεο Γαιιίαο αλεζχρεζε θαη ην Παηξηαξρείν 

                                                 
387  Δπηφηεξνο απφ ηνλ Φηιάθε είλαη ν Υαηδεκηράιεο ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ γηα ηνλ Υνπζλή. Ο Φηιάθεο έρεη 

εμαληιήζεη φια ηα αξλεηηθά επίζεηα θαη ηηο πην άζρεκεο θξάζεηο φηαλ πεξηγξάθεη ηνλ Υνπζλή: “ν λένο ηεο Κξήηεο 

Φάιαξηο” ζ. 2131, “καληαθφο Υνπζλήο” 2133, “εηο ζεηιελφο” 2136”.  

388  Σν θηήξην ηεο Βπηζθνπήο ππήξρε απέλαληη απφ ηνλ κηθξφ θαη ηαπεηλφ, αιιά θαηαλπθηηθφ λαφ ησλ Ώγίσλ 

Ώλαξγχξσλ, ηνλ κεηξνπνιηηηθφ ηφηε λαφ ηεο πφιεο, αλαηνιηθά ηνπ θάζηξνπ ησλ Υαλίσλ, ζηελ ηνχξθηθε ζπλνηθία, 

ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα, αιιά εγθαηαιεηκκέλν.  

389  Σν ιεμηθφ απηφ κφξθσκα είλαη πιαζκέλν απφ ηνλ Υαηδεκηράιε, αληί ηεο ιέμεο “παπηζκφο”.  
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Κσλζηαληηλνππφιεσο, πνπ έζηεηιε ηεξνθήξπθεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Κξήηεο γηα λα 

ηνλψζνπλ ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ησλ Κξεηηθψλ
390

. Ο ηεξνθήξπθαο “Γιπθήο” (Νηθεθφξνο 

Γιπθάο), πνπ έδξαζε ζηα Υαληά δεκνζίεπζε θαη έλα αληηξξεηηθφ ζξεζθεπηηθφ θπιιάδην
391

. Σα 

“Πξνζειπηηζηηθά” έιεμαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1860. Οη δηακαξηπξίεο ησλ δηπισκαηψλ θαηά ηνπ 

Σνχξθνπ Αηνηθεηή γηα ηελ απείζεηα ησλ Οξζνδφμσλ αλάγθαζαλ ηελ Τςειή Πχιε λα ηνλ 

απνκαθξχλεη απφ ηελ Κξήηε. ηε ζέζε ηνπ δηνξίζηεθε ν Εζκαήι Ραρκή παζάο
392

.  

 Ζ παξνπζία ησλ Ρώζσλ (β9/ 153-158) 

 Χο πξψηε άκεζε ζπλέπεηα ησλ Πξνζειπηηζηηθψλ ήηαλ ε ίδξπζε γεληθνχ Ρσζηθνχ 

Πξνμελείνπ ζηα Υαληά, ζχκθσλα κε φζα ζπλάγνληαη απφ ηε δηήγεζε ηνπ 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπ. Ώξρέο ηνπ 1860 έθηαζε ζηε νχδα εθπξφζσπνο ηεο νκφδνμεο 

Ρσζίαο γηα λα εμεηάζεη ην ζέκα ηνπ “ζξεζθεπηηθνχ αλαβξαζκνχ”. πλνκίιεζε κε ηνλ πξφμελν 

ηεο Βιιάδαο Ώτβαηδίδε
393

, δψξηζε ζηε ρξηζηηαληθή Βθνξεία ησλ Υαλίσλ κηα αξρηεξαηηθή ζηνιή, 

επηζθέθζεθε ηε Μνλή Γσληάο θαη δέρηεθε νξζφδνμνπο Υαληψηεο ζην απηνθξαηνξηθφ δίθξνην. 

Βίλαη ζεκαληηθφηαηε ε πεξηγξαθή ηεο θηινμελίαο ησλ Κξεηηθψλ ζην πινίν, αθνχ εθθξάδεη κε 

κνλαδηθφ ηξφπν ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ επραξίζηεζε ηνπ θηινξψζνπ αθεγεηή. Ο 

Υαηδεκηράιεο κε κηα νκάδα λέσλ απφ ηνπο Λάθθνπο κεηαβαίλεη ζην πινίν θαη ζπκκεηέρεη 

έπεηηα απφ ηε ιεηηνπξγία ζην “πινπζηνπάξνρνλ θαη κεγαινπξεπέο” γεχκα
394

. Έγηλαλ πξνπφζεηο 

ππέξ ηνπ Σζάξνπ. Δ ζηξαηησηηθή κνπζηθή παηάληδε ζηε κεγάιε αίζνπζα ηνπ πινίνπ θαη  κεξηθέο 

Υαληψηηζζεο ρφξεπαλ κε Ρψζνπο αμησκαηηθνχο. λησο αζπλήζηζην γηα ηα απζηεξά ήζε νη 

γπλαίθεο λα ρνξεχνπλ κε μέλνπο αμησκαηηθνχο. Πηζαλφλ φκσο αθνχ ήηαλ Οξζφδνμνη, λα έγηλε 

θαη' εμαίξεζε. ην θαηάζηξσκα κε ιχξεο θαη βηνιηά νη ππφινηπνη Κξεηηθνί ρφξεπαλ 

παξαδνζηαθνχο θξεηηθνχο ρνξνχο.  

  “Οιίγνλ χζηεξνλ”, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, έθηαζε ν πξψηνο Ρψζνο πξφμελνο ζηα Υαληά,  

ν ππξίδσλ Αελδξηλφο, νκνγελήο απφ ηελ Κέξθπξα (φρη απφ ηελ Εζάθε, φπσο γξάθεη ν 

Υαηδεκηράιεο), ν νπνίνο ζα δνχκε φηη δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1866. Δ ίδξπζε ηνπ Ρσζηθνχ Πξνμελείνπ ζηα Υαληά ζπλέβε ην 1860, φπσο κπνξνχκε λα 

γλσξίδνπκε απφ ην Ώξρείν ηνπ Ώπηνθξαηνξηθνχ Ρσζηθνχ Πξνμελείνπ πνπ παξαδφζεθε ζην 

                                                 
390  Πξβι. “[...] απνζηείιαζα ηνλ αξρηκαλδξίηελ Γιπθάλ εηο Υαλία θαη ηνλ ηεξνδηάθνλνλ Γψγνλ Λέζβηνλ εηο 

Δξάθιεηνλ”. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2135. Ο Υαηδεκηράιεο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη ν Λέζβηνο έγηλε κεηξνπνιίηεο 

ηαπξνδξνκίνπ. 

391  Σν θπιιάδην απηφ δελ ζψζεθε. Ο Νηθεθφξνο Γιπθάο ρεηξνηνλήζεθε έπεηηα κεηξνπνιίηεο Μεζχκλεο Λέζβνπ.  

392  Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Υνπζλή λένο δηνηθεηήο δηνξίζζεθε ν Εζκαήι Ραρκή παζάο ν Σεπειελιήο, 

εγγνλφο ηνπ Ώιή παζά ησλ Εσαλλίλσλ. Αηνίθεζε ην λεζί γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 

ηνλ επφκελν δηνηθεηή Εζκαήι Υαθήκ παζά απφ ηελ Υίν. εκεηψλεηαη φηη ηα πξνζειπηηζηηθά επέθεξαλ ζαξσηηθέο 

αιιαγέο πξνζψπσλ. Μεηαηέζεθαλ νη πξφμελνη Ώγγιίαο, Γαιιίαο θαη Βιιάδαο. Ώθφκε θαη ν Μεηξνπνιίηεο 

Αηνλχζηνο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ, αιιά δελ έγηλε δεθηή. ΐι. Κάιιηα Καιιηαηάθε- Μεξηνθνπνχινπ, φ.π., ζ. 

190.  

393  Ώξλεηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ Ώτβαηδίδε απφ ηνλ Φηιάθε βι, ζ. 2128, 2137.  

394  Πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Υαηδεκηράιεο εηδνπνηήζεθε απφ θάπνηνλ Μπινχκ, Ρψζν θάηνηθν ησλ Υαλίσλ, γηνο 

ηνπ νπνίνπ ήηαλ γείηνλαο θαη θίινο ηνπ Βιεπζεξίνπ ΐεληδέινπ ζηε Υαιέπα.  
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Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο κεηά ηελ Οθησβξηαλή Βπαλάζηαζε απφ ηνλ Γ. Γνπέθ, ηειεπηαίν 

πξφμελν ηεο Ρσζίαο ζηα Υαληά.  

 Ο ζπγγξαθέαο ζπλερίδεη λα πξνβάιιεη ηελ εγεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα 

ηεο αθήγεζεο. Ο Αελδξηλφο κεηά απφ κεξηθέο κέξεο δήηεζε λα δεη ηνλ Υαηδεκηράιε. Ο δηάινγνο 

κεηαμχ Πξνμέλνπ θαη ηνπ Λαθθηψηε ήξσα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ξσζηθνχ παξάγνληα ζηελ Κξήηε. Σν Πξνμελείν, αλαθέξεη ν Αελδξηλφο, ηδξχζεθε γηα λα 

ππεξαζπίδεη ηνπο Οξζφδνμνπο θαη λα επηηεξεί ηελ Κξήηε, πνπ ιφγσ ηεο ζπνπδαίαο γεσγξαθηθήο 

ηεο ζέζεο έγηλε πνιιέο θνξέο ην “κήινλ ηεο έξηδνο” γηα ηηο Μ. Απλάκεηο. Δ Ρσζία εμάιινπ 

ήζειε πάληα λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε Μεζφγεην. Ο Υαηδεκηράιεο θάλεη ζπζηάζεηο 

ζηνλ Αελδξηλφ γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζσξηλήο θαηνηθία ηνπ, εθθξάδεη ηα θηινξσζηθά ηνπ 

αηζζήκαηα θαη επηζεκαίλεη φηη πξνζβιέπεη ζε “ππεξάζπηζηλ αιεζηλήλ θαη αδειθηθήλ ρείξαλ 

βνεζείαο” απφ ηνλ Σζάξν. Δ εγθαηάζηαζε ηνπ Πξνμέλνπ ζην θηήξην ηνπ Ρσζηθνχ Πξνμελείνπ 

ζηνλ Σνπαλά
395

 γηνξηάζηεθε κε δνμνινγία, έπαξζε ηεο ξσζηθήο ζεκαίαο θαη θαλνληνβνιηζκνχο. 

Σελ έπαξζε ηεο ξσζηθήο ζεκαίαο ζην Πξνμελείν, πξνζζέηεη ν Φηιάθεο, έθαλε ν 

Υαηδεκηράιεο
396

.  

  

Ο Χαηδεκηράιεο ζηελ Αζήλα- Πηζηόο ζηελ παξάδνζε (β9/159-164) 

 Σελ άλνημε ηνπ 1860 ν Υαηδεκηράιεο κεηέβε ζηελ Ώζήλα γηα λα εγγξάςεη ηνλ αληςηφ ηνπ 

Ώληψλην, ηνλ κεηέπεηηα θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα θσηίαο, ζηε Ρηδάξεην 

ρνιή
397

. Σξεηο ζεκαίλνληεο θξεηηθήο θαηαγσγήο Έιιελεο, ν Μάξθνο Ρεληέξεο, ν Υαξάιακπνο 

Γπκβξαθάθεο θαη ν Ώληψληνο Παπαδάθεο
398

, πξνζθαινχζαλ κε εληνιή ηνπ Αεκεηξίνπ 

ΐεξλαξδάθε
399

, πινχζηνπ Κξεηηθνχ νκνγελή ηεο Ρσζίαο, δέθα Κξεηηθφπνπια γηα λα 

κνξθσζνχλ ζηε Ρηδάξεην, λα γίλνπλ δάζθαινη θαη λα δηδάμνπλ ζηελ Κξήηε. Δ παξνπζία ηνπ 

αθεγεηή ζηελ Ώζήλα δίλεη αθνξκή λα αλαθεξζεί ζηελ αθήγεζή ηνπ ζε ηξία ζεκαληηθά ζέκαηα: 

ηελ παηδεία ηνπ, ηελ ηήξεζε ησλ παξαδφζεσλ θαη ην αληηνζσληθφ θίλεκα.  

                                                 
395  Σνπαλάο νλνκάδεηαη ε ρξηζηηαληθή ζπλνηθία, δπηηθά ηνπ θάζηξνπ ησλ Υαλίσλ. Βθεί ιεηηνχξγεζε πξψηα ην 

Ρσζηθφ Πξνμελείν. Πνιχ αξγφηεξα, ηελ επνρή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κεηαθέξζεθε ζηε ζπλνηθία Υαιέπα, εθηφο 

ησλ ηεηρψλ, φπνπ ππήξραλ θαη ηα πξνμελεία ησλ ππνινίπσλ Μ. Απλάκεσλ.  

396  ΐι. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2138.  

397  ηε Ρηδάξεην, ηελ νλνκαζηή ηεξαηηθή ζρνιή, πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο, ν Ώληψληνο έκεηλε 

πνιχ ιίγν θαζψο ήηαλ θηιάζζελνο. Σνλ αληηθαηέζηεζε ν λεαξφο Γεψξγηνο Μπιαδάθεο (ή ΐιαδάθεο), ηνλ νπνίν ζα 

δνχκε σο γξακκαηέα ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο ζηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 1866. 

398  Πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ηζρπξνχο απηνχο θίινπο ηνπ Υαηδεκηράιε ζα δνχκε ζην δεχηεξν βηβιίν ησλ 

Ώπνκλεκνλεπκάησλ (επαλάζηαζε 1866). 

399  Ο παηέξαο ηνπ Αεκεηξίνπ ΐεξλαξδάθε ήηαλ Λαθθηψηεο θαη ε κεηέξα ηνπ θαθηαλή. πγγελήο θαη 

ζπλνλφκαηνο ηνπ Αεκεηξίνπ ΐεξλαξδάθε, ην γλσζηνχ  δξακαηνπξγνχ θαη θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Με 

ρξήκαηά ηνπ θηίζηεθε θαη ιεηηνχξγεζε ε Βιιεληθή ρνιή ησλ Λάθθσλ. Ο ΐεξλαξδάθεο ήηαλ θαη ν ρνξεγφο ηεο 

έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε, ην νπνίν ζπλέγξαςε ν Κ. Κξηηνβνπιίδεο θαη 

εθδφζεθε απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ώλησληάδνπ, αδειθνχ ηνπ Βκκαλνπήι Ώλησληάδνπ. Γη' απηφ ν 

Κξηηνβνπιίδεο αθηέξσζε ηελ έθδνζε ησλ  “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ ζηνλ Αεκήηξην ΐεξλαξδάθε.  
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 Ο Υαηδεκηράιεο θηινμελείην ζηελ Ώζήλα ζην ζπίηη ηνπ Βκκαλνπήι Ώλησληάδε
400

. Μηα 

κέξα ν γέξν Ώλησληάδεο, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, δήηεζε λα κάζεη απ' ηνλ Υαηδεκηράιε, αλ νη 

Κξεηηθνί θνξνχλ αθφκε ηελ παξαδνζηαθή ελδπκαζία θαη αλ ηξαγνπδνχλ ηα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα. (Αηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο κεγάιεο πφιεηο είρε αξρίζεη λα επηβάιιεηαη ζηγά-ζηγά ν  

μελφθεξηνο ζπξκφο έλδπζεο, φκσο ζηα ρσξηά νη Κξεηηθνί έκελαλ πηζηνί ζηελ θξεηηθή 

ελδπκαζία). Δ απεκπφιεζε ηεο πάηξηαο ελδπκαζίαο θαη ε πηνζέηεζε ηεο “ςψξαο ηεο Βπξψπεο”, 

ζρνιηάδεη ν γέξν Ώλησληάδεο, ζα θέξεη ηελ θαηαζηξνθή. Ο Υαηδεκηράιεο (ζπγγξαθέαο-

αθεγεηήο)
401

 ηξαγνπδά ζηνλ Ώλησληάδε ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο Κξήηεο, ηα “αξραία ηεο 

παηξίδνο καο θεηκήιηα”, απηά πνπ ζήκεξα απνθαινχληαη ξηδίηηθα ηξαγνχδηα. Δ εκκνλή ζηελ 

δηαθχιαμε ηεο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο ελδπκαζίαο είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνλ αθεγεηή 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο. Δ απέθδπζε ηεο πνιχηηκεο (κεηαθνξηθά θαη θπξηνιεθηηθά) 

θξεηηθήο ελδπκαζίαο απφ ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θαη ε έλδπζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζε Σάγκα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, γεκίδεη ηνλ αθεγεηή κε 

ελνρέο. Γη' απηφ θαη κε θάζε κέζν επεδίσμε απηφο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο κε ηελ θαηαζθεπή θαηλνχξγησλ θξεηηθψλ ελδπκάησλ, φηαλ ην Σάγκα δηαιχζεθε.  

 Σν ζεηηθηζηηθφ πλεχκα θξίλεηαη αξλεηηθά απφ ηνλ αθεγεηή. Σα εηξσληθά ζρφιηα ηνπ 

Ώλησληάδε θαη ηνπ θνηηεηή ηεο ζενινγίαο Λπθνχξγνπ Λνγνζέηε, έπεηηα επηζθφπνπ Σήλνπ,
402

 γηα 

ηε λεζηεία εμνξγίδνπλ ηνλ πηζηφ ζηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο Υαηδεκηράιε: “Βγψ άιινλ δελ 

γλσξίδσ, εηκή λα ζέβνκαη θαη λα εμαθνινπζψ ηνπο παξαδνζέληαο ππφ ησλ γνλέσλ κνπ φξνπο” 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά.  

 Δ δηήγεζε κάο δίλεη θαη ζεκαληηθφηαηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παηδεία ηνπ αθεγεηή. Ο 

Υαηδεκηράιεο δηςνχζε πάληα γηα κάζεζε. Σα “θνιιπβνγξάκκαηα” (αλάγλσζε απφ ηα 

εθθιεζηαζηηθά βηβιία θαη γξαθή) πνπ είρε δηδαρηεί απφ ηνλ παηέξα ηνπ, δελ ηνπ ήηαλ αξθεηά. 

Ώλ θαη κεγάινο ζηελ ειηθία, δήηεζε απφ ηνλ Βκκαλνπήι Ώλησληάδε θάπνηνλ νηθνδηδάζθαιν γηα 

λα κάζεη ηε ιφγηα γιψζζα. Ώλ δερηνχκε φηη ν Υαηδεκηράιεο γελλήζεθε ην 1832 ήηαλ ηφηε 28 

ρξνλψλ. Ώλ φκσο δερηνχκε σο ζσζηή ηε καξηπξία ηνπ ΐ. Φηιάθε φηη ν Υαηδεκηράιεο γελλήζεθε 

ζηα 1827, ηφηε ήηαλ 33 ρξνλψλ, φζν πεξίπνπ θαη ν Μαθξπγηάλλεο, πνπ έκαζε ζην Άξγνο ιίγα 

γξάκκαηα, γηα κπνξέζεη λα θαηαγξάςεη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ. Αελ ζέινπκε λα 

                                                 
400  Βκκαλνπήι Ώλησληάδεο (1791-1863). Γελλήζεθε ζηα Υαληά θαη έδεζε ζηελ ειεχζεξε Βιιάδα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε. Ώγσληζηήο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε θαη εθδφηεο ζην Ναχπιην θαη ηελ Ώζήλα ηεο 

εθεκεξίδαο “Ώζελά”. Γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ βι. ηε κνλνγξαθία ηεο νθίαο Ώ. Ώλησληάδε, 

Δκκαλνπήι Αλησληάδεο, ν αγσληζηήο, ν δεκνζηνγξάθνο 1791-1863, Ώζήλα 1971. 

401  Γλσξίδνπκε φηη ν Υαηδεκηράιεο ήηαλ έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξαγνπδηζηέο θξεηηθψλ δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ (ξηδίηηθσλ) βι. Ώληψληνο Γηάλλαξεο,  Kretas Volkslieder nebst distichen und sprichwortern, Άζκαηα 

Κξεηηθά κεηά δηζηίρσλ θαη παξνηκηώλ/ von Anton Jeannaraki, Leipzig, 1876, ζ. vi. 

402  Λπθνχξγνο Λνγνζέηεο, επίζθνπνο Σήλνπ, χξνπ θαη Μπθφλνπ θαη θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Αηαθαίλεηαη φηη ε ζεηηθηζηηθή ζθέςε είρε εηζρσξήζεη αθφκε θαη ζηε Θενινγηθή ρνιή ησλ Ώζελψλ, νη 

πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο ηεο νπνίαο είραλ ζπνπδάζεη ζε πξνηεζηαληηθά παλεπηζηήκηα. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν 

Λπθνχξγνο έγηλε επίζθνπνο ζηελ Σήλν.  
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ηαπηίζνπκε ηνπο δχν ζπγγξαθείο φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηεο ειιελνκάζεηάο ηνπο, δελ 

κπνξνχκε φκσο λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν καζαίλνπλ  γξάκκαηα αξθεηά 

κεγάινη. Ο Υαηδεκηράιεο  μεθηλά βέβαηα έρνληαο   ιίγα γξακκαηηθά εθφδηα, ν Μαθξπγηάλλεο 

είλαη εληειψο αγξάκκαηνο.  

 Αη' εμφδσλ ηνπ Ώλησληάδε ν Υαηδεκηράιεο δηδάρηεθε ψο έλα βαζκφ ηελ θαζαξεχνπζα 

αξρηθά απφ έλαλ ζπκπαηξηψηε ηνπ θνηηεηή ηεο ηαηξηθήο, αξγφηεξα απφ άιινλ νηθνδηδάζθαιν.  

Ο Υαηδεκηράιεο θάιεζε ζηελ Ώζήλα ηνλ θίιν ηνπ Γεψξγην Κσλζηαληάθε.  Γηα πέληε κήλεο νη 

δχν θίινη θαη ζπλαγσληζηέο παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα θαη έπεηηα αλέβαηλαλ ζηνλ 

Λπθαβεηηφ γηα λα δηαβάζνπλ
403

. Δ επίδξαζε ηεο θαζαξεχνπζαο είλαη αηζζεηή ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε. Ώλ θαη ν ζπγγξαθέαο δελ έγηλε πιήξεο θάηνρνο ηεο 

γιψζζαο ησλ γξακκαηηδνχκελσλ, εθθξάζηεθε ζηνλ πεδφ ιφγν κε απηήλ,  κηκνχκελνο ηα 

ηζηνξηνγξαθηθά θείκελα ηεο επνρήο ηνπ. Μελ μερλάκε φηη έλα βηβιίν γξακκέλν ζε 

ππεξθαζαξεχνπζα γιψζζα, πνπ ζα άζθεζε επίδξαζε ζηνλ Υαηδεκηράιε, ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Κ. Κξηηνβνπιίδε γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε
404

, είρε 

εθδνζεί έλαλ ρξφλν πξηλ, ην 1859, ζην ηππνγξαθείν ηνπ Κ. Ώλησληάδε, αδειθνχ ηνπ Βκκαλνπήι 

Ώλησληάδε. Ο Μαθξπγηάλλεο θνληά ζηνπο γξακκαηηθνχο έκαζε κφλν λα γξάθεη (κε έλα δηθφ ηνπ 

ζχζηεκα) θαη λα δηαβάδεη. Έηζη ε γιψζζα ησλ δαζθάισλ δελ κπφξεζε λα θαηαζηξέςεη εληειψο 

ην δηθφ ηνπ γισζζηθφ φξγαλν.  

Σν Σάγκα ησλ Κξεηώλ (β9/165-177) 

 Με πξσηνβνπιία ηνπ Υαξάιακπνπ Γπκβξαθάθε θαη ηνπ ππνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ 

Αεκεηξίνπ Μπφηζαξε
405

 ζπγθξνηήζεθε ην επίιεθην Σάγκα Κξεηψλ γηα λα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηελ Κξήηε, φηαλ ζα άξρηδε έλα λέν επαλαζηαηηθφ θίλεκα
406

. Έλζεξκνη 

ππνζηεξηθηέο ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ν επίζθνπνο Μηζαήι Ώπνζηνιίδεο
407

 θαη ν Αεκήηξηνο 

                                                 
403   Με ηνλ Κσλζηαληάθε είραλ πεξάζεη καδί ηελ πεξηπέηεηα σο δφθηκνη κνλαρνί, φπσο είδακε ζηελ αξρή ηεο 

αθήγεζεο. Μαδί αλεβαίλνπλ ζην Λπθαβεηηφ γηα λα δηαβάζνπλ. Δ Ώζήλα ζηα 1860 ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηνπ 

λενθιαζηθηζκνχ, κε ππέξνρα θηήξηα, θήπνπο θαη θαηαπξάζηλνπο ιφθνπο.  

404  ΐι. Κ. Κξηηνβνπιίδεο, Ώπνκλεκνλεχκαηα ηνπ πεξί ηεο απηνλνκίαο ηεο Διιάδαο πνιέκνπ ησλ Κξεηώλ, Ώζήλα 

1859. 

       Γηα ηε δσή ηνπ Καιιίληθνπ Κξηηνβνπιίδε αληινχκε ζηνηρεία απφ κηα εθηελή ζεκείσζή ηνπ ζηα 

Ώπνκλεκνλεχκαηά ηνπ κε ηίηιν “πκβάληα θαη εηο απηφλ ηνλ ίδηνλ απνκλεκαηηζηήλ θαη' εθείλελ ηελ πεξίζηαζηλ”, 

βι. “Κ. Κξηηνβνπιίδε, Ώπνκλεκνλεχκαηα”, ζ. 287 ππνζεκείσζε (α) θαη απφ ηνλ επηθήδεην πνπ εθθψλεζε ν 

Νίθαλδξνο Γαλνχβηνο, ιφγηνο ηεξσκέλνο, ζηνλ θίιν θαη ζπκπαηξηψηε ηνπ Κ. Κξηηνβνπιίδε. χκθσλα κε απηφλ, ν 

Κξηηνβνπιίδεο θαηαγφηαλ απφ ηνπο Ώξκέλνπο Ώπνθνξψλνπ, αιιά γελλήζεθε ζηα Υαληά ην 1792 (γηα ηνλ επηθήδεην 

βι. εθεκεξίδα “Ώιήζεηα¨ησλ Ώζελψλ ζηηο 15-7-1868). Σα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ είλαη κηα έγθπξε πεγή γηα ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε. 

405  Γηνο ηνπ ήξσα ηνπ 1821 Μάξθνπ Μπφηζαξε, δηεηέιεζε ππνπξγφο ηξαηησηηθψλ.  

406  Ο ηζηνξηθφο ΐ. Φηιάθεο θαηαγξάθεη ην δηάινγν Γπκβξαθάθε θαη Μπφηζαξε ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

Σάγκαηνο. Ννκίδνπκε φηη κηα ηέηνηα ιεπηνκέξεηα δελ έρεη ζέζεη ζε έλα βηβιίν Εζηνξίαο. Πηζαλή πεγή ηνπ δηαιφγνπ 

είλαη ην ρεηξφγξαθν ηνπ Υαηδεκηράιε. ΐι. Φηιάθεο, φ.π, ζ. 2141.  

407  Μηζαήι Ώπνζηνιίδεο, Μεηξνπνιίηεο Παηξψλ, Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ θαη πξψηνο θαζεγεηήο ηεο 

Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γελλήζεθε ζην Μειηζζνπξγεηφ Κηζάκνπ Υαλίσλ θαη δηδάρηεθε ηα πξψηα 

γξάκκαηα ζηε Μνλή Γσληάο Κηζάκνπ. Έλζεξκνο παηξηψηεο, ζπνχδαζε ζηε ΐαπαξία. Πέζαλε ζηελ  Ώζήλα ην 1863. 
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Καιιέξγεο
408

. Αηνηθεηήο ηνπ Σάγκαηνο νξίζηεθε ν κνλφθζαικνο αμησκαηηθφο Α. Παζράιεο απφ 

ηε Υίν
409

. Ο αθεγεηήο ζπκάηαη φηη σο εθπξφζσπνο ησλ Κξεηηθψλ ζπλαληήζεθε ζηα αλάθηνξα 

κε ηνλ ζσλα θαη δήηεζε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ΐαζηιηά γηα λα εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηνχ 

Σάγκαηνο. Με αξθεηέο κάιηζηα ιεπηνκέξεηεο θαηαγξάθεη ηνλ δηάινγν πνπ δηεκείθζε
410

.  

 Παξά ηηο απαγνξεχζεηο ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ, λένη Κξεηηθνί θπξίσο απφ ηηο δπηηθέο 

επαξρίεο πξνζπάζεζαλ λα κεηαβνχλ ζηελ Βιιάδα γηα λα θαηαηαρζνχλ ζην “Σάγκα ησλ 

Κξεηψλ”, φπσο νλνκάζηεθε απφ ηε βαζίιηζζα Ώκαιία. Βληχπσζε πξνμελεί ην γεγνλφο, γηαηί ν 

αθεγεηήο- Υαηδεκηράιεο δελ αλαθέξεη νλφκαηα ζεκαληηθψλ Κξεηηθψλ πνπ είραλ θαηαηαγεί ζην 

Σάγκα, φπσο ν Καδάθνο θαη ν ΐαξδίδεο.  

 Σνλ Μάξηην ηνπ 1861
411

ζηελ παλήγπξε ηνπ Βπαγγειηζκνχ απνβηβάζηεθε ζηελ Σήλν  ν 

Πάλνο Κνινθνηξψλεο
412

 κε ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ζηξαηησηηθφ άγεκα γηα λα παξαιάβνπλ 150 

Κξεηηθφπνπια πνπ είραλ πάεη σο πξνζθπλεηέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο γηα λα κεηαβνχλ 

ζηελ Ώζήλα θαη λα θαηαηαρζνχλ ζην Σάγκα.
413

 . Δ κεηαθνξά ησλ Κξεηηθψλ ζπλάληεζε εκπφδηα. 

Ο πινίαξρνο θνβφηαλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο Σνπξθίαο
414

. Με ηε δπλακηθή παξέκβαζε ηνπ Πάλνπ 

Κνινθνηξψλε, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, μεπεξάζηεθαλ ηα πξνζθφκκαηα θαη νη Κξεηηθνί 

επηβηβάζηεθαλ ζην πινίν. Ώθνχ νη Κξήηεο έθηαζαλ ζηνλ Πεηξαηά, παξαηάρζεθαλ ζε ζηνίρνπο 

θαη κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο νδεγήζεθαλ ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο θαη θαηαηάρζεθαλ ζην Σάγκα.  

 Σν Σάγκα φκσο δελ επηχρεζε λα έρεη κεγάιε δηάξθεηα θαη λα δψζεη ηνπο θαξπνχο πνπ 

αλέκελαλ. Δ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ησλ επίιεθησλ Κξεηηθψλ αλεζπρνχζε ηηο Μ. Απλάκεηο θαη 

ηελ Σνπξθία γη' απηφ θαη κε παξεκβάζεηο ηνπο ζηνλ ζσλα κεηά απφ ιίγν θαηξφ ην Σάγκα 

δηαιχζεθε. Βθείλε ηελ επνρή βξηζθφηαλ ζηελ Ώζήλα θαη ν αδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε, 

Παλαγηψηεο
415

, ν νπνίνο κάιηζηα δέρηεθε επίζεζε θηινβαζηιηθψλ ζηξαηησηψλ απφ ηε Λαθσλία, 

                                                 
408  Αεκήηξηνο Καιιέξγεο (1803-1867) θξεηηθήο θαηαγσγήο ζηξαηησηηθφο θαη δηπισκάηεο. Ώξρεγέηεο ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο 3εο επηεκβξίνπ 1843. 

409  Ο Παζράιεο είρε δηαζσζεί απφ ηε θαγή ηεο Υίνπ θαη είρε ζπνπδάζεη ζηελ Κέξθπξα. Ήηαλ αμησκαηηθφο 

κνξθσκέλνο, γισζζνκαζήο θαη θηινθξήο. ΐι. θαη ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2141. 

410  Ο ζσλαο ήηαλ ππέξκαρνο ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα. Σν είρε απνδείμεη θαη ζηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1841. ΐι. θαη Ώλδξέαο θαλδάκεο, ειίδεο Πνιηηηθήο Ηζηνξίαο θαη Κξηηηθήο: ε ηξηαθνληαεηία ηεο βαζηιείαο ηνπ 

Όζσλνο, 1832-1862, Ώζήλα 1961, ζ. 197-201. Έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε, βέβαηα, φηη νη Μ. Απλάκεηο δελ 

ζθέπηνληαλ ην ίδην ξνκαληηθά.  

411  χκθσλα κε ηνλ Φηιάθε ν ζηξαηφο ησλ Ώζελψλ ηελ εκέξα εθείλε ήηαλ ζε επηθπιαθή απφ ην θφβν 

δηαδειψζεσλ. ΐι. Φηιάθεο, φ.π., ζ, 2143.  

412  Ο λεφηεξνο γηνο ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε.  

413  Ο αθεγεηήο ελζπκείηαη φηη ζηελ Σήλν είραλ θαηαθζάζεη πξνζθπλεηέο απφ φια ηα κέξε ηνπ Βιιεληζκνχ. 

(“απεβηβάζζεκελ ελ ηε κέζε ηνπ πιήζνπο ησλ εθ ησλ δηαθφξσλ ηφπσλ πξνζθπλεηψλ”). Γηα ηα ηαμίδηα ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζηελ Σήλν, ηηο Λαθθηψηηζζεο κνλαρέο- αγσλίζηξηεο, ηνλ επίζθνπν Λπθνχξγν, ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Ε. 

Κνλδπιάθε, ηε βνήζεηα πνπ παξείρε ε ηνπξθηθή Αηνίθεζε γηα ηε κεηάβαζε ησλ Κξεηηθψλ πξνζθπλεηψλ ζηελ Σήλν, 

θαη ηελ φκνξθε έκκεηξε επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε πξνο ηελ Ώξγπξψ Γπκβξαθάθε, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ν λαφο 

ηεο Θενκήηνξνο ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Μηα έκκεηξε επηζηνιή ηνπ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε απφ ηελ Σήλν, 

παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε ζξεζθεπηηθφηεηά ηνπ”, Δλ Υαλίνηο, 3, 2009, ζ. 121-152. 

414  Πξφμελνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Ώζήλα ήηαλ ηφηε ν Υαιίι βέεο, ν νπνίνο δηακαξηπξφηαλ θαη απεηινχζε γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ Κξεηηθψλ ζηελ Ώζήλα. ΐι. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2142. 

415  Ώμηνπξφζερην φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ αθηέξσζε δπν ζεηξέο γηα ηελ πεξηπέηεηα ηνπ αδειθνχ ηνπ Παλαγηψηε, 
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φπσο παξαδίδεη ν Φηιάθεο. ην αξλεηηθφ θιίκα θαηά ησλ Κξεηηθψλ ζπλέβαιαλ νη ζπλσκνηηθέο 

θηλήζεηο ελαληίνλ ηνπ ζσλα ζηηο νπνίεο πξσηνζηαηνχζαλ θξεηηθήο θαηαγσγήο Έιιελεο. Ώπηφ 

είρε σο ζπλέπεηα ην Σάγκα λα δηαιπζεί θαη νη 180 πεξίπνπ Κξεηηθνί  λα απνηαρζνχλ.  Υσξίο 

δνπιεηά, ζηέγε θαη ηξνθή νη Κξεηηθνί πεξηθέξνληαλ ζηελ Ώζήλα θαη δελ είραλ άιιε επηινγή 

παξά λα επηζηξέςνπλ ζηελ Παηξίδα ηνπο. Βίραλ φκσο κείλεη θαη ρσξίο ηηο θξεηηθέο ελδπκαζίεο  

ηνπο πνπ ηηο έβγαιαλ γηα λα θνξέζνπλ ηηο ζηνιέο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Οη απφηαθηνη 

απαίηεζαλ λα ελδπζνχλ μαλά ηα θξεηηθά ξνχρα θαη φρη ηα επξσπατθά, γηα λα γπξίζνπλ ζηελ 

Κξήηε. Ήηαλ ληξνπή γη' απηνχο λα παξνπζηαζηνχλ ζην Νεζί κε επξσπατθά ελδχκαηα (“ 

εζζάλνλην ηελ ελδπκαζίαλ ηαχηελ σο χβξηλ ησλ”).  

 

Ζ αληηνζσληθή ζπλσκνζία θαη ε δηάιπζε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Κξεηώλ (β9/ 177- 197) 

 Καη νη ηξεηο πξνζπάζεηεο ησλ Κξεηηθψλ ηεο Ώζήλαο λα κπήζνπλ ηνπο λενζχιιεθηνπο 

Κξεηηθνχο ζε ζπλσκνζία θαηά ηνπ ζσλα απέηπραλ. Ο Υαηδεκηράιεο ππνδείθλπε ζηνπο 

αξρεγνχο ηεο ζπλσκνζίαο αθελφο ην αλέθηθην, αβάζηκν θαη παηδαξηψδεο ηνπ ζρεδίνπ, αθεηέξνπ 

ην άδηθν κηαο ηέηνηαο πξάμεσο, αθνχ νη Κξεηηθνί πήγαλ ζηελ Ώζήλα, φρη γηα λα αλακεηρζνχλ 

ζηα εζσηεξηθά πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο Βιιάδαο, αιιά γηα λα εθπαηδεπηνχλ ζηα ζηξαηησηηθά θαη 

λα πνιεκήζνπλ έπεηηα ηνπο ερζξνχο ηνπο. Ο Γπκβξαθάθεο, ζεκαίλνλ ζηέιερνο ηεο  

Ώληηνζσληθήο Βηαηξείαο
416

, ζπκπιεξψλεη ν Φηιάθεο, θαηεγνξήζεθε σο ζπλσκφηεο θαη 

θπιαθίζηεθε ζην Ναχπιην
417

. Ώπηφ ήηαλ θαη ε ραξηζηηθή βνιή γηα ηελ εθδίσμε ησλ Κξεηηθψλ 

απφ ηελ Ώζήλα.  

 Ώξλνχκελνη λα ελδπζνχλ ηα ελδχκαηα ηεο επνρήο νη απνηαρζέληεο Κξήηεο ζηξαηηψηεο 

θαηεπζχλζεθαλ γπκλνί ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο θαη δήηεζαλ ηε ζπλδξνκή ησλ Ώζελαίσλ (“Ώχζηο 

ηηλψλ απνγπκλσζέλησλ θαη ξίπηνληεο ηα ζηξαηησηηθά θαηαγήο, έηξεμαλ θαηά ησλ Ώλαθηφξσλ”). 

                                                                                                                                                                  
ε νπνία είρε ζρέζε κε ηα Ώληηνζσληθά ηεο Ώζήλαο θαη ηε δηάιπζε ηνπ Σάγκαηνο. Θεσξψ φηη απηφ γίλεηαη γηα λα κελ 

εμαζζελίζεη ε ζέζε ηνπ θεληξηθνχ ήξσα ηεο αθήγεζεο. ηνλ Φηιάθε αληίζεηα κεηαμχ άιισλ δηαβάδνπκε: “[...] δχν 

ζηξαηηψηαη ηνπ ππξνβνιηθνχ Λάθσλεο παξακνλεχνληεο φπηζζελ ηεο Καπληθαξέαο, επηπίπηνπζη εμ ελέδξαοθαηά ηνπ 

Παλαγηψηνπ Γηάλλαξε, αδειθνχ ηνπ Υαηδεκηράιε, ν νπνίνο θαηαηαγκέλνο ελ ησ Ππξνβνιηθψ θαη θαηά ηχρελ 

επξέζε πεξί ηα Παπισκαηάδηθα, θαη δηα μχισλ θαη ξνπάισλ, ελψ ήζαλ ζπζηξαηηψηαη, πεξηάγνπζη ηνλ πειψξηνλ 

άλδξα εηο θαθίζηελ θαηάζηαζηλ, ηνπ νθζαικνχ απηνχ θηλδπλεχνληνο λα εμνξπρζή. Σν πξαμηθφπεκα ηνχην 

παξεζθεπαζκέλνλ νλ πξνο δηάιπζηλ ηνπ Κξεηηθνχ Σάγκαηνο, σο ζα είδνκελ, δηαδνζέλ ελ αθαξεί θαη αζξαπεδφλ, 

αλεζηάησζελ ηνπο ελ ησ ηάγκαηη Κξήηαο [...]”. ΐι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2143. 

416  Σν Ώληηνζσληθφ θίλεκα ζα θνξπθσζεί δχν ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ζηελ Ώζήλα θαη ζηηο 10 

Οθησβξίνπ ζην Ναχπιην, θαη ζα νδεγήζεη ζηελ έμσζε ηνπ ζσλα. ηα Ναππιηαθά ηνπ 1862 ζα ιάβνπλ κέξνο 

πνιινί Κξεηηθνί. Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο πεζφληεο ζηα Ναππιηαθά ήηαλ ν Πεξηθιήο Φαλδξίδεο, εγγνλφο ηνπ 

ζηξαηεγνχ ηεο Κξήηεο ην 1821 ΐαζηιείνπ Υάιε. εκαληηθφηαηεο καξηπξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Κξεηηθψλ ζηα 

αληηνζσληθά θηλήκαηα δίλεη ε Υαληψηηζζα πνηήηξηα θαη θεκηλίζηξηα Ώλησλνχζα Κακπνπξνπνχια, κία απφ ηηο 

πξψηεο γπλαίθεο ζπγγξαθείο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. ΐι. Ώλησλνχζα Κακπνπξνπνχια, Ζ 

κλήκε, ήηνη ηα ζπκβάληα ηεο Ναππιηαθήο θαη Οθησβξηαλήο Δπαλαζηάζεσο, πνίεκα ηεο Ώλησλνχζεο Ε. 

Κακπνπξνπνχιαο, εθ Υαλίσλ ηεο Κξήηεο, ελ Ώζήλαηο ηχπνηο, Δ θηιφκνπζνο Λέζρε, 1863. θαη Κσλζηαληίλνο 

Φνπξλαξάθεο, “Ώλησλνχζα Κακπνπξνπνχια, κηα ιεζκνλεκέλε Υαληψηηζζα πνηήηξηα (1870-1875)”, Δλ Υαλίνηο 4, 

Αήκνο Υαλίσλ 2010, ζ. 233-272.  

417  ΐι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2144. 
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Δ Ώζηπλνκία ηνπο θαηαδίσμε θαη ζπλέιαβε ηνλ Υαηδεκηράιε σο ππνθηλεηή ηεο ζηάζεο ησλ 

Κξεηηθψλ
418

. Σξεηο θηινθξήηεο θνηηεηέο δηελήξγεζαλ έξαλν θαη ζπγθέληξσζαλ ρξήκαηα γηα ηελ 

αγνξά θξεηηθψλ ελδπκαζηψλ
419

.  

 Βλ ησ κεηαμχ ε κπζηηθή αζηπλνκία παξαθνινπζνχζε ζηελά ηνλ Υαηδεκηράιε θαη 

επεδίσθε κε θάζε ηξφπν λα απνκαθξχλεη απφ ηελ Ώζήλα ηνπο Κξεηηθνχο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα 

νη απνηαρζέληεο Κξεηηθνί κε επηθεθαιήο ηνλ Υαηδεκηράιε ζπγθεληξψζεθαλ ζηε Ννκαξρία 

Ώηηηθήο, φπνπ ν ζπκπαηξηψηεο ηνπο ππξίδσλ Ώλησληάδεο
420

, Ννκάξρεο Ώηηηθνβνησηίαο, ηνπο 

ζπλέζηεζε λα εγθαηαιείςνπλ ην ζπληνκφηεξν ηελ Ώζήλα.  Ο θηιέηαηξνο Υαηδεκηράιεο παίξλεη 

ην ιφγν εμ νλφκαηνο ησλ Κξεηηθψλ, εθθξάδεη ηελ πηθξία θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηελ 

απνηπρία ηνπ κεγάινπ ζθνπνχ ηνπο. Ο ΐ. Φηιάθεο, πνπ πηζαλφλ είρε ιάβεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

Υαηδεκηράιε γηα λα ζπληάμεη ηελ “Εζηνξία ηεο Κξήηεο”, αλαθέξεη ηα εμήο: “Σνηνχηνλ ην ηέινο 

ηνπ πεξηβνεζέληνο ηφηε ελ Ώζήλαηο Κξεηηθνχ Σάγκαηνο, εηο ην νπνίνλ είρνλ ζπεχεη ηφηε άιθηκνη 

θαη ζθξηγψληεο λεαλίαη αηελίδνληεο εηο επηδίσμηλ κειινχζεο εζληθήο δξάζεσο. Βθ ηεο αζιίαο 

εθείλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Κπβεξλήζεσο πξνο ηνπο κεηά ηνζαχηεο απηαπαξλήζεσο 

πξνζδξακφληαο λένπο εθ Κξήηεο εμεξεζηζζέληεο νη ελ Βιιάδη Κξήηεο κεηέζρνλ ηεο ελ Ναππιίσ 

επαλαζηάζεσο (2 Φεβξνπαξίνπ 1862) νη εθεί πνιππιεζείο κεηαλάζηαη, φηε θαη εθνλεχζε ν 

ιακπξφο λένο Πεξηθιήο Ν. Φαλδξίδεο, ππαμησκαηηθφο ηνπ ηππηθνχ [...]”
421

. 

 Ώπφ ηνλ Πεηξαηά ν Υαηδεκηράιεο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ κεηαθέξζεθαλ ζηε χξν κε 

πνιεκηθφ πινίν
422

. Έπεηηα απφ κηα ζχληνκε παξακνλή ηνπο ζην ινηκνθαζαξηήξην ηεο χξνπ, 

ηνπο Κξεηηθνχο πιεζίαζε ν πξφμελνο ηεο Σνπξθίαο, αξκέληθεο θαηαγσγήο, θαη ηνπο αλέθεξε φηη 

κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Κξήηε, κφλν αθνχ ιάβνπλ ηνπξθηθφ δηαβαηήξην. Οη Κξεηηθνί 

                                                 
418  Πξσζππνπξγφο ήηαλ ηφηε ν Ώλδξέαο Μηανχιεο. Δ Κπβέξλεζε Μηανχιε  πήξε ηελ νλνκαζία “Τπνπξγείν 

Ώίκαηνο”.  

419  Ο παηέξαο ηνπ θνηηεηή Πεξφγινπ είρε δηαηειέζεη πξφμελνο ηεο Βιιάδαο ζηα Υαληά ηελ πεξίνδν βαζηιείαο 

ηνπ ζσλα. 

420  Ο ππξίδσλ Ώλησληάδεο γελλήζεθε ζηελ Υαιέπα ην 1789 θαη απεβίσζε ζηελ Ώζήλα ην 1873. Τπεξέηεζε 

ηνπο θξεηηθνχο αγψλεο απφ ηε ζέζε ηνπ  πνιηηηθνχ θαη ην ειιεληθφ θξάηνο απφ ζέζεηο δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ. 

Νεφηαηνο έιαβε κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, ζπκκεηέρνληαο ην 1823 ζηελ Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε, πνπ 

έγηλε ζηελ Ώξθνχδαηλα (ζήκεξα Ώξρνληηθή) Ρεζχκλνπ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Γξακβνχζαο (1825-1828) 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ πξεζβχηεξν αδειθφ ηνπ, Βκκαλνπήι, γηα ηελ εδξαίσζε θαη επηηπρία ηνπ αγψλα ηεο Κξήηεο. 

Αηνξίζηεθε γξακκαηέαο ηεο ΐνπιήο θαηά ηελ δ' πεξίνδν (1827-28) θαη εθιέρζεθε πιεξεμνχζηνο ησλ παξνίθσλ 

Κξεηψλ ζηελ Α' “θαη' επαλάιεςηλ” θαη “θαηά ζπλέρεηαλ” Βζληθή πλέιεπζε (Αεθ. 1831-Ώπγ. 1832). Δ Ώλησλνχζα 

Κακπνπξνπνχια ζηα “Πνηήκαηα Σξαγηθά” (1840) ζπκάηαη ηελ πξνζθνξά ηνπ π. Ώλησληάδε ην '21 θαη ηνλ θαιεί  

ζ' έλα λέν θίλεκα. ΐι. Φνπξλαξάθεο Κσλζηαληίλνο, “Βπηζηνιέο ηνπ ππξίδσλνο Ώλησληάδνπ ζηνλ Υαηδεκηράιε 

Γηάλλαξε”, Δλ Υαλίνηο,Βηήζηα Έθδνζε Αήκνπ Υαλίσλ, 5, 2011, ζ. 261-282. 

421   ΐι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π, . ζ. 2144-5. 

422  ην ιηκάλη ηεο χξνπ πνπ ήηαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ε αθηνπιντθή 

εηαηξεία Loyyd εγθαηλίαζε απφ ην 1840 ηελ εβδνκαδηαία γξακκή χξνο- Κξήηε. Σν 1857 ηδξχζεθε απφ ηνλ Ώλδξέα 

Κξηαξά, θαθηαλφ ζηελ θαηαγσγή, ε Βιιεληθή ΏηκνπινΎα χξνπ πνπ θαζηέξσζε θαη δεχηεξν δξνκνιφγην κεηαμχ 

χξνπ θαη Κξήηεο. Βπλφεην είλαη φηη φηαλ ζηελ Κξήηε μεζπνχζαλ επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ε αηκνπινΎα δηέθνπηε 

ηα δξνκνιφγηα. Ο ΐ. Φηιάθεο ηνλίδεη ηε βίαηε απνκάθξπλζε ησλ Κξεηηθψλ: “[...] πεξηζπλαγαγνχζα απηνχο ε 

Κπβέξλεζηο Μηανχιε θαη εκβαινχζα εηο πνιεκηθφλ πινίνλ κεηήγαγελ ππφ θξνπξά ιφρνπ ππφ ηελ αξρεγία ηνπ 

ινραγνχ ηνπ πεδηθνχ Πεηκεδά εηο χξνλ, νηφηε εμσξίζζεζαλ άιινη κε εηο Ρφδνλ θαη άιινη εηο Κξήηε, εμ σλ νη 

πιείζηνη εθπιαθίζζεζαλ ππφ ησλ Σνχξθσλ'. Φηιάθεο, φ.π, ζ. 2144.  
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φκσο αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά λα ραξαθηεξηζηνχλ Σνχξθνη ππήθννη. Βθείλνλ ηνλ θαηξφ 

βξηζθφηαλ ζηε χξν θαη ν λένο πξφμελνο ηεο Γαιιίαο, πεξηκέλνληαο πινίν γηα λα κεηαβεί ζηα 

Υαληά
423

. Ο Γάιινο πξφμελνο αλέθεξε ζηνπο Κξεηηθνχο ηελ πιεξνθνξία, φηη νη Σνχξθνη 

ζεσξνχζαλ έλνρν ηνλ Υαηδεκηράιε. Κακία εγγχεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Υαηδεκηράιε δελ 

κπνξνχζε λα δψζεη θαη γη' απηφ πξνηάζεθε ζηνλ ήξσα λα παξακείλεη ζηε χξν θαη λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ Κξήηε κφλν νη ζχληξνθνί ηνπ. Ο Υαηδεκηράιεο φκσο δελ δέρηεθε λα 

απαξλεζεί ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ. Ώπηφο ηνπο είρε θαιέζεη ζηελ Ώζήλα, απηφο ηνπο  είρε 

ππνζρεζεί φηη ζα πεηχραηλαλ ην θαιχηεξν, απηφο ήηαλ ν αξρεγφο ηνπο θαη ζα ήηαλ αλέληηκν θαη 

πξνδνηηθφ λα ηνπο εγθαηαιείςεη κφλνπο ζην έιενο ησλ Σνχξθσλ. Θα θαηέβαηλαλ φινη καδί ζηελ 

Κξήηε θαη καδί ζα αληηκεηψπηδαλ ηνπο θηλδχλνπο. Σν ζεκαηηθφ κνηίβν ηνπ θηιέηαηξνπ 

Υαηδεκηράιε ζα επαλέιζεη πνιιέο θνξέο ζηελ αθήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ 1866. 

Σν ζρήκα είλαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο δηήγεζεο ην ίδην: Ο αξρεγφο ησλ ζηξαηησηψλ, ν 

Υαηδεκηράιεο, λνηάδεηαη, πξνζηαηεχεη, θαη ζψδεη ηνπο εηαίξνπο ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά θαη νη 

εηαίξνη ζέβνληαη, ππαθνχλ ηνλ αξρεγφ, δίλνπλ αθφκε θαη ηε δσή ηνπο γηα ράξε ηνπ.  

 Ο αξρεγφο Υαηδεκηράιεο θαη νη πηζηνί θίινη ηνπ λαχισζαλ έλα παιηφ πινηάξην γηα λα 

κεηαβνχλ θξπθά ζηελ Κξήηε, ρσξίο λα ιάβνπλ ηνχξθηθν δηαβαηήξην. ηε δηαδξνκή ην 

ηξεραληήξη έβαιε λεξά θαη νη Κξεηηθνί αλαγθάζηεθαλ λα απνβηβαζηνχλ ζηε Μήιν. Ώθνχ 

έκεηλαλ κεξηθέο κέξεο ζηε Μήιν, θηινμελνχκελνη απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο
424

, 

επηβηβάζηεθαλ ζηελ ηξάηα ελφο θαθηαλνχ θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην αθξσηήξην πάζα, 

δπηηθά ησλ Υαλίσλ. Ο επηδέμηνο θαπεηάληνο παξαπιάλεζε ηελ ηνπξθηθή λαπηηθή πεξίπνιν θαη ν 

Υαηδεκηράιεο απνβηβάζηεθε κε αζθάιεηα ζην κνλαζηήξη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ ζηηο Μέληεο.
425

 

Έπεηηα απφ κηα ηφζν κεγάιε πεξηπέηεηα ήηαλ αλαγθαίν ην θαγεηφ θαη ε αλάπαπζε. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κεηά απφ θάζε κεγάιε κάρε ζηελ Ειηάδα. Ο θηιέηαηξνο Υαηδεκηράιεο θαη νη 

ζχληξνθνί ηνπ έθαγαλ πινπζηνπάξνρα, αλαπαχηεθαλ ζηε Μνλή Γσληάο, φπνπ ηφηε πξνΎζηαην ν 

ρσξηαλφο ηνπο Καιιίληθνο Κνθθηλάθεο, πέξαζαλ απφ ηελ απνηθία ηνπο, ην παξάιην Μάιεκε, θαη 

θαηεπζχλζεθαλ ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο Λάθθνπο
426

.  Ήηαλ Ενχιηνο ηνπ 1861
427

.  

 

Ζ ζύιιεςε θαη ε θπιάθηζε ηνπ Χαηδεκηράιε (β9 /198- 207) 

                                                 
423  Ο Γάιινο πξφμελνο νλνκαδφηαλ ΐ. Μπεξηξάλ. Ώληηθαηέζηεζε ηνλ θφκε Νηη Σνπξ (Du Tour)πνπ είρε 

αλαρσξήζεη απφ ηα Υαληά ζηηο 15-3-1860 (πιεξνθνξία ηνπ π. Νηθνιάνπ Ρνχζνπ, απφ ην Ώξρείν ηεο Καζνιηθήο 

Βθθιεζίαο Υαλίσλ).  

424  ηε Μήιν είραλ θαηαθχγεη πνιινί Κξεηηθνί κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. Σν ρσξηφ Ώδάκαληαο Μήινπ 

θαηνηθείηαη απφ απνγφλνπο ησλ Κξεηηθψλ, νη νπνίνη δελ μερλνχλ κεηά απφ ηφζα ρξφληα ηελ θαηαγσγή ηνπο.  

425  Άγηνο Γεψξγηνο Μέληεο, κεηφρη ηεο Μνλήο Γσληάο, ζηελ άθξε ηνπ αθξσηεξίνπ πάζα, ζηελ Κίζακν Υαλίσλ. 

Μηα αλάινγε ζαιαζζηλή πεξηπέηεηα απφ ηα Κχζεξα κέρξη ην αθξσηήξην πάζα (Ρνδσπνχ) ζα δνχκε ζην 3ν βηβιίν 

ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε.  

426  Λίγνη απφ ηνπο Κξεηηθνχο πνπ θαηάγνληαλ απφ ην Θέξηζν θαη ηνλ Ώπνθφξσλα, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, πήξαλ 

ην δξφκν γηα ηα δηθά ηνπο ρσξηά. 

427  Δ εκεξνκελία Ενχιηνο 1860 ζην απηφγξαθν ηνπ ζπγγξαθέα πξνδήισο δελ είλαη ζσζηή. 
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 Δ επφκελε αθεγεκαηηθή ελφηεηα αθνξά ζηα γελφκελα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ επάλνδν 

ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Κξήηε. Σν αθεγεκαηηθφ κνηίβν κε ην νπνίν μεθηλά ε λέα αθεγεκαηηθή 

ελφηεηα είλαη ε άθημε ηνπ λένπ Σνχξθνπ Αηνηθεηή Κξήηεο, ηνπ Εζκαήι ΐ' Υεθήκ παζά
428

. 

Βπηζεκαίλνπκε  φηη απφ απηφ ην ζεκείν θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ε δηήγεζε επηθεληξψλεηαη ζηε δσή ηνπ αθεγεηή -ζπγγξαθέα. ε δεχηεξν 

πιάλν παξαθνινπζνχκε θαη ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λάθθσλ ζε ζρέζε 

φκσο κε ην θχξην πξφζσπν ηεο δηήγεζεο. Δ εζηίαζε ζηνλ απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή θνξπθψλεηαη.  

Ο αθεγεηήο επηιέγεη λα επηθεληξσζεί κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ίδην ζε ζρέζε κε ηελ Σνπξθηθή 

Αηνίθεζε. ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ θαη πιένλ ρξφλσλ πνπ θαιχπηεη ε δηήγεζε κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 9νπ ηεηξαδίνπ δελ ζα ζπλαληήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Κξήηε, ηα κέηξα ηνπ λένπ Αηνηθεηή γηα ηελ παηδεία, ηελ 

νηθνλνκία, ηελ αζθάιεηα, ηε δηνίθεζε
429

. 

  Έκκεζεο κφλν αλαθνξέο  θαη πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθφ ήξσα εληνπίδνπκε γηα 

άιινπο αγσληζηέο, πνπ ππέζηεζαλ δηψμεηο. Ώληίζεηα, έλα γλσζηφηαην δεκνηηθφ ηξαγνχδη (ξίκα) 

πξνζεγγίδεη ην πεξηζηαηηθφ ζπλνιηθά, δελ επηθεληξψλεηαη δειαδή κφλν ζην πξφζσπν ηνπ 

Υαηδεκηράιε. Μλεκνλεχεη ηζφηηκα ηνπο Καδάθν, Μπνπγηνχθαιε θαη Κνχβν
430

θαη άιινπο 

αλψλπκνπο Κξεηηθνχο, πνπ είραλ ηελ ίδηα ηχρε, θπιαθίζηεθαλ απφ ηνλ Αηνηθεηή. Ο αξηζκφο 

“ρίιηα” ζηε ξίκα γηα ηα θπιαθηζκέλα Κξεηηθφπνπια είλαη ζίγνπξα ππεξβνιηθφο, αθνχ απφ ηε 

δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε νη θπιαθηζκέλνη αγσληζηέο ήηαλ πεξίπνπ ηξηάληα. Πξνζέρνπκε, 

πάληα ζε ζρέζε κε ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε, φηη ν αλψλπκνο ξηκαδφξνο 

θαηαγξάθεη ην έηνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ (1861), ηελ αηηία (αγσληζηέο ήζαλ λενθεξκέλνη απφ ηνλ 

Μνξηά), ηα θχξηα πξφζσπα ζε αληηζεηηθή δηάηαμε (Ώγσληζηέο θαη Αηνηθεηήο)
431

. 

   ηα ρίιηα νρηαθφζηα, έηνο εμήληα έλα 

   σο ρίιηα Κξεηηθφπνπια βξίζθνπληαη θιαθηαζκέλα. 

   Κιάςεηε κάλεο ησ Υαληψ, ηνπ Κάζηξνπ θαη Ρεζέκλνπο, 

                                                 
428  Ο Εζκαήι ΐ' ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. Οη γνλείο ηνπ ζθνηψζεθαλ ζηε ζθαγή ηεο Υίνπ ην 1822. Ο κηθξφο 

ρξηζηηαλφο εμηζιακίζηεθε, κνξθψζεθε θαη ζπνχδαζε ηελ ηαηξηθή ζην Παξίζη. Ο αδειθφο ηνπ δνχζε ζηελ Ώζήλα θαη 

ήηαλ θξαγθνξάθηεο. Ήηαλ γακπξφο ηνπ Μνπζηαθά παζά Κηξηηιή θαη θνπληάδνο ηνπ ΐειή παζά. ηελ αξρή ηεο 

ζεηείαο ηνπ έδεημε κηα θηινιατθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ην ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν. Βπέηξεςε λα 

αλαζπζηαζεί ην εκηγπκλάζην Υαλίσλ, ζην νπνίν δίδαμε ν πνηεηήο ηεο “Κξεηείδνο”Ώ. Ώλησληάδεο. Ο Φηιάθεο πνπ 

δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ Σνχξθσλ δηνηθεηψλ αλαθέξεη ηα εμήο: “ήιζελ ε ζεηξά ηεο πεξηβνιήο 

ηεο ιενληήο κεηά ηελ πξφηεξνλ αισπεθήλ” ΐι. Φηιάθεο, φπ., ζ. 2140. Ο Υαηδεκηράιεο γξάθεη ηα εμήο γηα ηνλ λέν 

Αηνηθεηή: “Εζκαήι, ρξηζηηαλφο ζπιιεθζείο παηδίνλ εθ Υίνπ, πεπαηδεπκέλνπ θαη ηαηξνχ, θαηφρνπ επξσπατθψλ 

γισζζψλ θαη ηεο ειιεληθήο”. 

429   Ο ηζηνξηθφο ρξφλνο ζηηο ζειίδεο πνπ εμεηάδνπκε είλαη απφ ην ηέινο ηνπ 1861 έσο ην 1864. 

430  Ο Φηιάθεο αλαθέξεη γηα ηνπο ζπιιεθζέληεο αγσληζηέο: “[...] ελ νηο ν Υαηδεκηράιεο θαη ν Μπινπνηακίηεο 

αξκαησιφο γακβξφο ηνπ παπά Κξαληψηε Κνχβνο, απνζηαιείο νχηνο εηο ηαο θπιαθάο ηεο Ρφδνπ, νπφζελ χζηεξνλ 

εδξαπέηεπζελ ελδφμσο σο ζα είδνκελ, ελ ηε Μνλή Ώξθαδίνπ ησ 1866, ζπιιεθζέλεηο δηα δφινπ θαη απάηεο απφ ηνλ 

Εζκαήι”. ΐι. ΐ. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2144. Βηπψζεθε παξαπάλσ φηη αθφκε θαη ν αδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε, 

Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο, ζηξαηηψηεο ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ εθείλε ηελ επνρή, απνπζηάδεη απφ ηελ αθήγεζε. 

431  ιε ε ξίκα δεκνζηεχεηαη θαη ζην Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη”, Δλ Υαλίνηο, Βηήζηα Έθδνζε Αήκνπ Υαλίσλ, 2, 2008, 130-132. 
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   γηαηί ηζη γηνπο ζαο έρνπλε ζίδεξα θνξησκέλνπο.  

             .......................................................................................... 

   Λέεη ησλ θαη μερσξηζηά γηα ην Υαηδή Μηράιε,    

   Καδάθν θαη Μπνπγηνχθαιε πνπ „ζαλ πνιιά κεγάινη. 

   Γηαηί „ζαλ απνχ ην Μσξηά θη νη ηξεηο λενθεξκέλνη, 

   θη απφ παζά θαη ζχβνπινπο ήζαλ θαηαηξεκέλνη. 

 

 Δ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θπιάθηζεο ηνπ ήξσα ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνχ 

Υαηδεκηράιε έρεη σο αθνινχζσο: Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Εζκαήι  Ώ' παζά απφ ηα Υαληά 

δηνξίζηεθε δηνηθεηήο Κξήηεο ν Εζκαήι ΐ' Υεθίκ παζάο, ν εμσκφηεο
432

. Πξψην κέιεκα ηνχ λένπ 

Αηνηθεηή, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεκηράιε, ήηαλ λα ζπιιάβεη ηνπο Κξεηηθνχο, πνπ είραλ 

επηζηξέςεη απφ ην Σάγκα Κξεηψλ, επεηδή δήζελ ζα ππνθηλνχζαλ ζηάζεηο. Χο κέζνλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ  Λαθθηψηε ζηελ θαηαγσγή Βκκαλνπήι 

Μαπξνγέλε, ν νπνίνο ηφηε ππεξεηνχζε ζηελ ηνπξθηθή ρσξνθπιαθή. Ο Μαπξνγέλεο “κε ην 

πξφζρεκα θίινπ θαη πηζηνχ ρσξγηαλνχ”
433

 έπεηζε ηνπο αζψνπο γέξνληεο ησλ Λάθθσλ φηη ν 

Υαηδεκηράιεο έπξεπε λα παξνπζηαζηεί ζηνλ Εζκαήι, εηδάιισο νη Λάθθνη ζα εξρφηαλ 

αληηκέησπνη κε ηελ εθδίθεζε ησλ Σνχξθσλ. Οη εχπηζηνη γέξνληεο πείζηεθαλ ζηνπο φξθνπο ηνπ 

Μαπξνγέλε θαη ν Υαηδεκηράιεο ελέδσζε ζηηο παξαηλέζεηο ησλ γεξφλησλ λα εκθαληζηεί ζηνλ 

Αηνηθεηή σο εθπξφζσπνο ησλ Λαθθησηψλ θαη λα δειψζεη πίζηε θαη ππνηαγή. Γηα ηε ζεκαζία 

ηεο “βνπιήο” ησλ γεξφλησλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ έρνπκε κηιήζεη ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Δ γλψκε ηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο θαη απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλα αθεγεκαηηθφ κνηίβν
434

.  

 Ώλ θαη ε εξκελεία ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ νλείξνπ πνπ είδε ν Υαηδεκηράιεο ήηαλ 

μεθάζαξε, δελ ζηάζεθε δπλαηή λα απνηξέςεη ηελ είζνδφ ηνπ ζηα Υαληά
435

. Οχηε ε 

                                                 
432  Πξβι. πψο ηξαγνπδεί ν ξηκαδφξνο ηελ έιεπζε ηνπ Εζκαήι. “Ώπφζαλ‟ ν νπιηάλνο καο θη άιιαμ‟ ν βαζηιηάο 

καο / θη έκπεςε άιιν δηνηθεηή θ‟ έθαςε ηελ θαξδηά καο./ ηα ρίιηα νρηαθφζηα, έηνο εμήληα έλα [...]. Δ δνκή ηεο 

αθήγεζεο ζηα 'Ώπνκλεκνλεχκαηα ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη ιατθφηξνπε, ελψ ε γιψζζα θαζαξεπνπζηάληθε. Σν ίδην 

έρνπκε εμεγήζεη φηη ζπκβαίλεη θαη ζηελ Εζηνξία ηνπ ΐαζηιείνπ Φηιάθε. Δ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ είλαη θαζαξά 

ιατθή, κάιηζηα εληνπίζηεθαλ νιφθιεξα θνκκάηηα απφ ξίκεο ή ιατθέο δηεγήζεηο, ελψ ε γιψζζα ηνπ άςνγε 

θαζαξεχνπζα.  

433  Γηα ηε ζπκβνιή ηνπ Βκκαλνπήι Μαπξνγέλε ζην θίλεκα ηνπ 1858 κίιεζε ν αθεγεηήο ζε άιιε αθεγεκαηηθή 

ελφηεηα. ε απηφ ην ζεκείν ηεο δηήγεζεο ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή δελ είλαη θαζφινπ ζεηηθά γηα ηνλ ζπγρσξηαλφ ηνπ.  

434  Τπελζπκίδνπκε φηη, κέρξη απηφ ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο, νη γέξνληεο εθπξνζψπεζαλ ηελ θνηλφηεηα ζηελ 

Σνπξθηθή Αηνίθεζε ζην επεηζφδην ηνπ Κπξηνκάδνπ, ζην θίλεκα ηνπ '58, επί Υνπζλή θαη Εζκαήι. ηε ζπλέρεηα ηεο 

δηήγεζεο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ παξνπζία ηνπο ζε θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Πνηεηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ γεγνλφηνο εληνπίδεηαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, ζηηο αγνξεχζεηο ησλ γεξφλησλ ζηελ ζχλαμε 

ηνπ Οκαινχ θαη ζηελ απάληεζε πξνο ηνλ Μνπζηαθά παζά. Σν ίδην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ρξεζηκνπνηεί θαη ν πνηεηήο 

Ώληψληνο Ώλησληάδεο ζην έπνο ηνπ “Κξεηείο”, ηδηαίηεξα ζηελ Δ ξαςσδία, φπνπ νη ηξεηο γέξνληεο ησλ Λάθθσλ, ν 

Γέξαθαο, Μάλδαμ θαη Πάιιαο ζπλνκηινχλ γηα ζπνπδαίεο ππνζέζεηο ζηνλ Οκαιφ. Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη νη ζηίρνη 

ζε λενειιεληθφ δαθηπιηθφ εμάκεηξν: “Έλζα δ' ε γε η' Οκαινχ, ζρεκαηίδεη πεδίνλ επ' φξνπο / άλδξεο νξείηαη βνπιάο 

λα ζθεθζψζη κεγάιαο ζπλήιζνλ [...]. βι. Ώ. Ώλησληάδεο, φ.π., Δ, ζ. 189-195.  

435  Πξβι. Σν φλεηξν πνπ είδε ν Υαηδεηράιεο ζηε θπιαθή ηνπ Δξαθιείνπ θαη ηελ εξκελεία ηνπ Μεηξνπνιίηε σο 
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πξνεηδνπνίεζε ηνπ ζπληέθλνπ ηνπ Εσάλλε Βκκ. Καιατηδάθε. Ο ήξσαο ηεο δηήγεζεο κεηαβαίλεη 

πξνο ην θάζηξν ησλ Υαλίσλ ζπλνδεία ησλ γεξφλησλ θαη ηνπ Μαπξνγέλε. Βίλαη κηα κεηάβαζε 

απφ ηελ ειεπζεξία ησλ βνπλψλ ζηελ αλειεπζεξία ηνπ θάζηξνπ ησλ Υαλίσλ, ζηελ έδξα ηνπ 

Αηνηθεηή. Δ πεξηγξαθή ηεο κεηάβαζεο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηα Υαληά έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε 

πξνεγνχκελε επί ηνπ δηνηθεηή Υνπζλή. πλνδεπφκελνο ν ήξσαο, πεξλά ηε γέθπξα ηνπ 

Κιαδηζνχ θαη ηελ πχιε ηνπ θάζηξνπ θαη νδεγείηαη ζηνλ λέν Αηνηθεηή. Σελ πξνζαγσγή 

παξαθνινπζνχλ νη Υξηζηηαλνί θαηεθείο θαη νη Μνπζνπικάλνη ραξνχκελνη
436

.  

 Ο ήξσαο παξαδίδεηαη ζηνλ Αηνηθεηή, “κε παξέδσζαλ ηνπ Αηνηθεηνχ ελ ησ βαζηιηθψ 

κεγάξσ”, γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά. Ώλ ε ιέμε “παξέδσζαλ” θξχβεη έλα ζεκεηνινγηθφ βάζνο, 

ζεσξψ φηη ν ζπζρεηηζκφο κε ηε δηήγεζε ηεο παξάδνζεο, αλάθξηζεο θαη θπιάθηζεο ηνπ  Εεζνχ 

δελ είλαη άζηνρνο. Δ ζχληνκε δηαινγηθή ζθελή αλάκεζα ζηνλ Αηνηθεηή θαη ηνλ ήξσα θξαηά 

θάηη απφ ηελ ακεζφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε έλα θείκελν θνξησκέλν απφ κεηνρέο θαη 

ζφινηθεο ζπληάμεηο: “Φαίλεζαη εχκνξθνο λένο, αιι' σο θαίλεηαη εθ ησλ πξάμεσλ είζαη ρσξίο 

λνπλ”. “Έρσ, εμνρφηαηε, ηνλ ηδηθφλ κνπ, ηνπ απαληψ, θαη νπρί ηνλ εδηθφλ ζαο”. Ο ήξσαο 

νδεγείηαη ζην Φηξθά (δεζκσηήξην) κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γάιινπ θαη Άγγινπ πξνμέλνπ. Οη 

γέξνληεο ησλ Λάθθσλ ληψζνπλ φρη κφλν ηελ απάηε ηνπ Εζκαήι, αιιά θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ 

ζπλεξγνχο ζηε ζχιιεςε ηνπ ρσξηαλνχ ηνπο. Σελ ίδηα κέξα νδεγήζεθε ζηε θπιαθή θαη έλαο 

άιινο θαηαηαγείο ζην Σάγκα ησλ Κξεηψλ, ν Εσάλλεο Καδάθνο, πνπ ελ ησ κεηαμχ είρε θηάζεη 

ζηα Υαληά απφ ηε χξν
437

.  

 Γηα λα γπξίζνπκε ζηε ξίκα, πνπ πεξηγξάθεη ην επεηζφδην, επηζεκαίλνπκε φηη ν αλψλπκνο 

ξηκαδφξνο ζηηρνπξγεί θαη ηε ζχιιεςε ηνπ Καδάθνπ. Αελ πξνρσξεί φκσο ζηελ αθήγεζε άιισλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηε θπιάθηζή ηνπο, ζηε ιχηξσζε ή ζην ζάλαην ησλ 

ζπιιεθζέλησλ. πσο έρνπκε εμεγήζεη ζε άιιε εξγαζία ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο αθήγεζεο ηεο 

ηζηνξηθήο θξεηηθήο ξίκαο, ν αλψλπκνο ξηκαδφξνο επηθεληξψλεηαη ζε έλα κφλν πεξηζηαηηθφ 

(“πεξί πξάγκα ελ”) θαη ζπλεπψο κέλεη κφλν ζηε ζχιιεςε θαη θπιάθηζε ησλ αγσληζηψλ θαη φρη 

ζηηο πξνζπάζεηεο γηα απφδξαζή ηνπο. Σν πεξηζηαηηθφ ηεο απφδξαζεο ζα ήηαλ ζέκα γηα ηε 

ζχλζεζε κηαο άιιεο ξίκαο. Πνιιά γεγνλφηα απφ ηε δσή ελφο κφλν ήξσα ζα ζπλέζεηαλ έλα 

βηνγξαθηθφ επχιιην, κηα ηζηνξηθή βηνγξαθία
438

. 

   Σελ ίδηα ψξα ζηα Υαληά θέξλνπλ θαη ηνλ Καδάθν,    

   κε ηνλ Υαηδή „ηνλ ν παζάο θαη παλ ηνπ ην καληάην. 

                                                                                                                                                                  
θαη ην φλεηξν ηνπ πληέθλνπ ζηελ 'Κξεηηθνπνχια”.  

436   Καη απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο αθεγεκαηηθφ κνηίβν. Πξβι. επί Υνπζλή΄.  

437  Δ νηθνγέλεηα Καδάθνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Ρσζία (ην επίζεην πξνέξρεηαη απφ ην εζληθφ Κνδάθνο), 

εγθαηαζηάζεθε ζην Ώθξσηήξη Υαλίσλ, απέθηεζε ειιεληθή ζπλείδεζε θαη πξσηνζηάηεζε ζηνπο απειεπζεξσηηθνχο 

αγψλεο ηεο Κξήηεο. Ο Εσάλλεο Καδάθνο θαη ν αδειθφο ηνπ ΐαζίιεηνο ήηαλ νπιαξρεγνί ηνπ Ώθξσηεξίνπ Κπδσλίαο.  

438  Παξάδεηγκα βηνγξαθηθήο ξίκαο είλαη ε ξίκα ηνπ Μηραήι Κφξαθα  ηεο ζπιινγήο Π. Φαθνπηάθε(ζ. 107-113) 

θαη ηα ηζηνξηθά ηξαγνχδηα ηνπ Κηζζακίηε Μηράιε Μαξηαλάθε, πνπ εθδφζεθαλ ζηα Υαληά ην 2002.  
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   Βπηχο ηζη βάλεη ζηε θιαθή, ζίδεξα ηζη θνξηψλεη, 

   θη εθείλνπο πνπ ηζη θέξλνπλε γιήγνξα ηζη πιεξψλεη. 

   ....................................................................................... 

 

 Ώπφ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη ζπιιεθζέληεο Υαηδεκηράιεο θαη 

Καδάθνο αλαθξίζεθαλ πνιιάθηο απφ ηνλ Αηνηθεηή πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηνχλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ζχζηαζε ηνπ Σάγκαηνο θαη ηε κεηάβαζή ησλ εμαζθεκέλσλ ζηξαηησηψλ ζηελ Κξήηε. 

  Ο αθεγεηήο δηεγείηαη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο δχν πεξηζηαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θπιάθηζήο ηνπ: ηελ εηζαγσγή ελφο καραηξηνχ ζηε θπιαθή θαη ηελ ηξηήκεξε ζηάζε ησλ 

θπιαθηζκέλσλ ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1861. Δ ζηάζε είρε σο απνηέιεζκα λα ιεθζνχλ επηπιένλ 

κέηξα επηηήξεζεο, νη απείζαξρνη αγσληζηέο (πεξίπνπ ηξεηο δεθάδεο) λα κεηαθεξζνχλ αξρηθά ζηνλ 

Σνπραλά
439

 θαη έπεηηα ζηελ επηζθεπαζκέλε λφηηα πηέξπγα ηνπ Φηξθά, θαηαλεκεκέλνη ζε ηξία θειηά. 

  

Ζ απόδξαζε ηνπ Χαηδεκηράιε (β9/ 208-224) 

 ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο δηεγείηαη κε ιεπηνκέξεηεο ην επεηζφδην ηεο απφδξαζήο ηνπ απφ 

ηνλ Φηξθά. Δ ελφηεηα απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα απηνηειέο δηήγεκα, ζαλ απηφ ηνπ 

επεηζνδίνπ ηνπ Κπξηνκάδνπ, πνπ εμεηάζακε ζηελ αξρή ησλ 'Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. Δ πξφζεζε ηνπ 

αθεγεηή λα γξάςεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζηελ θαζαξεχνπζα δηέιπζε ζε πνιιά ζεκεία ηε λνεκαηηθή 

αιιεινπρία θαη θαηέζηξεςε ηελ ακεζφηεηα θαη ηε γιαθπξφηεηα πνπ ζα είρε ν πξνθνξηθφο ηνπ 

ιφγνο. Δ πνιπζέιηδε απηή θαηαγξαθή ζέιεη θαη πάιη λα πξνβάιεη ηνλ κνλαδηθφ ήξσα, ην 

παιιεθάξη πνπ γηα ράξε ηνπ αμίδεη λα δηαθηλδπλεχνπλ νη εηαίξνη ηνπ ηε δσή ηνπο, ηνλ άλζξσπν πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ ζετθή πξνζηαζία, ρσξίο ηελ νπνία ζα ήηαλ αθαηφξζσηε ε ζσηεξία ηνπ.  

  Ώπφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1862, φηαλ νη ζπιιεθζέληεο αγσληζηέο έκαζαλ ζρεηηθά κε ηε 

κεηαγσγή ηνπο ζηηο θπιαθέο ηεο Πφιεο, άξρηζαλ λα θαηαζηξψλνπλ ζρέδηα γηα λα δξαπεηεχζνπλ. Δ 

απφδξαζε φκσο δελ κπνξνχζε λα θαηνξζσζεί νχηε κε ρξεκαηηζκφ, νχηε κε αθνπιηζκφ ηεο 

θξνπξάο, νχηε κε ηε βνήζεηα ησλ  πινπζίσλ ρξηζηηαλψλ Γ. Ρεληέξε θαη Βξξ. Μνάηζνπ
440

.  Μηα 

ζθέςε ππήξμε λα αλνηρηεί κηα ηξχπα ζην ηείρνο, απφ ηελ νπνία λα δηαθχγνπλ.  

 Ο αθεγεηήο αλαθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θπιαθηζκέλσλ κε 

κελχκαηα, ηα νπνία έθξπβαλ κέζα ζε ηζηγάξν, γηα ηε ρξήζε ησλ νχξσλ πνπ δηεπθφιπλε ζηελ θνπή 

                                                 
439  Σν θηήξην ηνπ Σνπραλά (ππξηηηδαπνζήθεο) ζψδεηαη αθέξαην κέρξη ζήκεξα, έμσ απφ ηνλ πεξίβνιν ησλ 

θπιαθψλ, πξνο δπζκάο ηνπ Κάζηξνπ ησλ Υαλίσλ. Σν θηήξην ηνπ Σνπραλά θαη νη δηπιαλέο θπιαθέο ηνπ Φηξθά 

θηίζηεθαλ επί Βλεηνθξαηίαο. Σα βφξεηα θειηά ησλ θπιαθψλ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. ηε 

βφξεηα έπαιμε ηνπ Φηξθά πςψζεθε ζηηο 1-12-1913 παξνπζία ηνπ ΐαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ΐ', ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

Βι. ΐεληδέινπ, ηνπ Υαηδεκηράιε θαη πιήζνπο Κξεηηθψλ ε ειιεληθή ζεκαία θαηά ηελ επίζεκε ηειεηή έλσζεο ηεο 

Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα.  

440  Καη νη δχν ήηαλ απφγνλνη νηθνγελεηψλ πνπ έθεξαλ ηελ ελεηηθή επγέλεηα ηελ επνρή ηεο ΐελεηνθξαηίαο θαη 

θαηφξζσζαλ λα αλαθηήζνπλ κεγάιεο πεξηνπζίεο ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Ο Σδαλήο Ρεληέξεο θαηνηθνχζε ζην 

Γαιαηά, ρσξηφ θνληά ζηα Υαληά θαη είρε νξηζηεί ζχκβνπινο ηνπ Εζκαήι.  
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ησλ αιπζίδσλ, γηα ηα ζπλζήκαηα θαη ηηο αιιεγνξηθέο θξάζεηο κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλνχζαλ κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο έμσ απφ ηε θπιαθή. 

  Ο θπιαθηζκέλνο αξρεγφο ησλ Λαθθησηψλ εηδνπνίεζε κε ζπλζεκαηηθφ ηξφπν ηνπο 

Λαθθηψηεο λα είλαη έηνηκνη, φηαλ ηνπο ρξεηαζηεί. Έπεηηα ν Εσάλλεο Πηιάιεο εηζήγαγε θξπθά  ζηε 

θπιαθή ζκίιεο θαη ιίκεο θαη φια ήηαλ έηνηκα γηα ηε κεγάιε ζηηγκή. Ο Υαηδεκηράιεο φξηζε ηε κέξα 

ηεο απφδξαζεο, ηελ πξψηε ηνπ ξακαδαλίνπ, φηαλ νη κνπζνπικάλνη απνθακσκέλνη απφ ην 

λπθηεξηλφ θαγνπφηη, δελ ζα αληηιακβάλνληαλ ηηο θηλήζεηο ησλ θπιαθηζκέλσλ. Δ κέξα απηή 

ζπλέπηπηε κε ηελ Κπξηαθή ηεο Σπξηλήο ησλ Οξζνδφμσλ. Πξηλ μεκεξψζεη ε 17ε Φεβξνπαξίνπ 1862, 

δεθαελληά ςπρσκέλνη Λαθθηψηεο είραλ θαηέβεη απφ ην ρσξηφ γηα λα απειεπζεξψζνπλ ηνλ αξρεγφ 

ηνπο. Ο αθεγεηήο ηνχο ζπκάηαη θαζέλα ρσξηζηά, φπσο επίζεο θαη ηηο ζέζεηο πνπ θαηέιαβαλ ζε 

νκάδεο, άιινη ζηελ θεληξηθή ζχξα ηνπ Καιέ Καπηζί, άιινη θάησ απφ ηα ηείρε, θαη άιινη ζηε 

δπηηθή άθξε ηνπ θξνπξίνπ σο επηθνπξία. ηελ νκάδα πξνζηέζεθε θαη ν αδειθφο ηνπ Εσάλλε 

Καδάθνπ, ν ΐαζίιεηνο, πνπ ππεξεηνχζε ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη είρε θαηέβεη ζηελ Κξήηε γηα λα 

βνεζήζεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ αδειθνχ ηνπ
441

.  

 Οη Λαθθηψηεο αλαινγίδνληαλ ην παξάηνικν ηνπ εγρεηξήκαηνο, γη' απηφ θαη επηθαιέζηεθαλ 

ηε βνήζεηα ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλα θαη έθακαλ ηάκα
442

, αλ ζσζεί ν αξρεγφο ηνπο λα θηίζνπλ 

εθθιεζία ζην Οκαιφ ζηε ράξε ηνπ. Οη πξνζπάζεηεο ησλ θπιαθηζκέλσλ λα δηαξξήμνπλ ηα ηζρπξά 

ελεηηθά ηείρε απνηπγράλνπλ θαη απνγνεηεπκέλνη εγθαηαιείπνπλ ην εγρείξεκα. Μφλν ν 

Υαηδεκηράιεο κε δχν αγσληζηέο απφ η' Ώζθχθνπ θαη έλαλ απφ ηα Ώλψγεηα, ηνλ Κνπηδνθέξε, 

ζπλέρηδαλ ηελ πξνζπάζεηα κε θαηακαησκέλα ρέξηα. Σειηθά βξήθαλ κηα κηθξή ξσγκή ζην ηείρνο, ε 

νπνία είρε αλνηρηεί απφ ηνπο θαθηαλνχο αγσληζηέο Πσινγησξγάθε, Πξσηφπαπα, Υ. Ρνχζν θαη ηνλ 

Λαθθηψηε Αξάθν Μνξσλάθε, ην 1827, φηαλ είραλ θπιαθηζηεί ζην ίδην κέξνο
443

. Δ νπή είρε 

επηζθεπαζηεί πξφρεηξα θαη ήηαλ δπλαηή ε δηάλνημή ηεο μαλά. Ο Υαηδεκηράιεο βγήθε απφ ηελ νπή 

ζηνλ εζσηεξηθφ πεξίβνιν ηνπ θξνπξίνπ, δηέθπγε κε παξάδνμν ηξφπν απφ ηνπο θξνπξνχο θαη έπεζε 

απφ ηηο επάιμεηο ησλ ηεηρψλ πξνο ηε βξαρψδε αθηή, πνπ ιφγσ ηνπ ρεηκψλα ηελ θάιππηαλ ηα 

                                                 
441  Ο Εσάλλεο Καδάθνο δελ επηρείξεζε εθείλε ηε ζηηγκή λα θχγεη απφ ηνλ Φηξθά. πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα 

ηεο δηήγεζεο, ν ΐαζίιεηνο Καδάθνο ζα ζπιιεθζεί απφ ηνπο επαλαζηάηεο πξνο ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 

κε ηελ θαηεγνξία ηεο εζράηεο πξνδνζίαο. Σν έθηαθην ζηξαηνδηθείν ησλ επαλαζηαηψλ, ζην νπνίν κεηείρε θαη ν 

Υαηδεκηράιεο, ηνλ θαηαδίθαζε ζε ζάλαην ρσξίο θαλέλα ειαθξπληηθφ.   

442  Δ πξνθνξηθή παξάδνζε αλαθέξεη φηη νη 19 Λαθθηψηεο επηθαιέζηεθαλ πξψηα ηε βνήζεηα ηνπ αγίνπ 

Παληειεήκνλα έμσ απφ ην παιαηφ εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλα (θηηζκέλν ηελ επνρή ηεο Βλεηνθξαηίαο) ζην 

ρσξηφ Φνπξλέ, πνπ βξίζθεηαη ζην δξφκν πξηλ απφ ηνπο Λάθθνπο. (Πιεξνθνξία θ. Εσάλλε Μάληαθα, ζπληαμηνχρνπ 

δηεπζπληή Τγεηνλνκηθνχ, εηψλ 85, επηέκβξηνο 2014). Ο Υαηδεκηράιεο γξάθεη φηη δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηνπ Ώγίνπ 

κφιηο έθηαζαλ ζηνλ πνηακφ Κιαδηζφ, είζνδν ηεο πφιεο απφ δπηηθά. Σν ηάκα είλαη έλα αθεγεκαηηθφ κνηίβν θαζψο 

ζα ην δνχκε λα επαλαιεθζεί θαη ζε άιια ζεκεία ηεο δηήγεζεο. 

443  Σν επεηζφδην ηεο θπιάθηζεο ησλ αγσληζηψλ ζην Φηξθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 έρεη 

απνηππσζεί ζε έλα ζχληνκν ξηδίηηθν δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηεο Κξήηεο. ΐι. ηακάηεο Ώπνζηνιάθεο, Ρηδίηηθα, ηα 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Κξήηεο, Γλψζε, Ώζήλα 1993, ζ. 143. Σν επεηζφδην ηεο θπιάθηζεο ησλ αγσληζηψλ ζηνλ 

Φηξθά ην 1827 ππνλνείηαη ζηελ ηξαγσδία “Δ Λάκπξσ” (α' έθδνζε, Μεζνιφγγη, 1861). ΐι. Ώλησλνχζα 

Κακπνπξνπνχια, Ζ Λάκπξσ, ηξαγσδία εηο πξάμεηο πέληε, εηζαγσγή, επηκέιεηα Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, 

Έξεηζκα, Υαληά 2013, ζ. 129.  
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θχκαηα. Οη πηζηνί εηαίξνη ηνπ Υαηδεκηράιε θχιαγαλ απφ θάησ θαη έηξεμαλ ζε βνήζεηα. Ο Ν. 

Νηθνινχδεο κε ζάξξνο θαη ραξά αλαθψλεζε: “κε θνβείζαη, Υαηδή, εδψ είλαη ηα θαιχηεξα 

παιιεθάξηα ησλ Λάθθσλ θαη ζαλ* απνζάλνπλ δηα ζε θαη νπνίνη θξαηνχλ θχθισ ην θξνχξηνλ 

νπιηζκέλνη”. Ώπφ ην θξνχξην δηέθπγε επίζεο ν Κνπηδνθέξεο ρσξίο λα ηξαπκαηηζηεί, ελψ ν Υ. 

Νησηάθεο ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα απφ ηελ πηψζε.  

 Οη ηξεηο νκάδεο ησλ Λαθθησηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηρείξεζε, πεξηζηνίρηζαλ ηνλ 

Υαηδεκηράιε, ηελ πνιχηηκε “ζήξα” ηνπο, θαη άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ ζην ρσξηφ ηνπο. Μφιηο άξρηζε 

λα μεκεξψλεη, έθηαζαλ ζηελ Κνπξάλα, θπζηθή είζνδν ησλ Λάθθσλ πξνο βνξξά. Οη Λαθθηψηεο 

ππνδέρηεθαλ ηνλ αξρεγφ ηνπο κε ππξνβνιηζκνχο ραξάο. Ώθνινχζεζε γεληθφο ππξνβνιηζκφο απφ 

φια ηα πεξίρσξα.  

 Δ επίηεπμε ηνπ ζρεδίνπ θαη ε δηάζσζε ηνπ αξρεγνχ ησλ Λαθθησηψλ δελ απνδίδεηαη απφ ηνλ 

αθεγεηή ζηελ αλζξψπηλε κφλν δχλακε, αιιά θπξίσο ζηε βνήζεηα ηνπ Θενχ θαη ηνπ Ώγίνπ 

Παληειεήκνλα. Ώπηφ επηζεκαίλεηαη πνιιέο θνξέο κέζα ζηελ αθήγεζε. Ο παηέξαο ηνπ 

Υαηδεκηράιε (ν Γηαλλαξφπαπαο) δεφηαλ ζην Θεφ γηα ηε ζσηεξία ηνπ παηδηνχ ηνπ. Ώθφκε θαη ε 

κφιηο δψδεθα ρξνλψλ κλεζηή ηνπ Υαηδεκηράιε, ε Βιέλε Καηάθε, θιεηζκέλε ζην δσκάηηφ ηεο 

πξνζεπρφηαλ ζηελ Παλαγία. Καη ν επζεβήο Γνπξίδεο ζην κεηφρη ηεο Βπηζθνπήο Κπδσλίαο δηάβαδε 

ηνπο Οίθνπο ηεο Θενηφθνπ. Καη ηα παιιεθάξηα πνπ θαηέβαηλαλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ αξρεγφ ηνπο 

επηθαιέζηεθαλ ηε βνήζεηα ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλα θαη φξηζαλ ηνλ Άγην αξρεγφ ηεο επηρείξεζεο. 

 Μηα βαζηά πίζηε δηαπεξλά φιε ηελ αθήγεζε, κηα ιατθή πίζηε, φπσο  εληνπίζηεθε θαη ζηα 

γξαπηά ησλ αγσληζηψλ ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο, ηνπ Κνινθνηξψλε, ηνπ Μαθξπγηάλλε θαη 

ηφζσλ άιισλ. Δ επηηπρία ζε θάζε κάρε δελ ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, αιιά 

θπξίσο σο ππεξθπζηθή βνήζεηα. κνηα αληίιεςε είραλ θαη νη πνιεκηζηέο ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ. 

Αχν θνξέο κέζα ζηελ αθήγεζε επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ Υαηδεκηράιε  φηη ν 

αξρεγφο ηνπο ζψζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ Ώγίνπ θαη φρη κε ηε δηθή ηνπο γελλαηφηεηα. Ο Ε. ΐνιάλεο 

είπε ραξαθηεξηζηηθά: “ν Άγηνο Παληειεήκσλ ήθνπζε ηαο παξαθιήζεηο καο, ακέζσο πξέπεη λα 

εθηειέζσκελ θαη εκείο ηαο ππνζρέζεηο καο ν λαφο ηνπ θηηζζή εηο Οκαιφλ” θαη ν Ν. Νηθνινχδεο 

ζπκπιήξσζε: “Κχξηνη, ε ζεκεξηλή εκέξα ζεσξείηαη ζαπκαηνπξγφο, παξάδνμνλ είθνζη άλζξσπνη λα 

παηήζσκελ ην θξνχξηνλ ησλ Υαλίσλ, λα αηηκάζσκελ παζζάδεο θαη ζηξαηνχο, δηα πνιιά έηε ζα 

ζπλνκηιείηαη ε ζεκεξηλή πξάμηο καο, αιιά κελ ηελ απνδψζσκελ εηο ηελ γελλαηφηεηά καο, δηφηη 

είλαη απίζηεπηνο, αιι' εηο ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλνο ηελ βνήζεηαλ, ηνπ νπνίνπ ακέζσο πξέπεη λα 

θηίζσκελ ην κνλαζηήξηνλ εηο ηνλ Οκαιφλ, σο ππνζρέζεκελ”. Έηζη ε δηήγεζε αηηηνινγεί πψο 

θηίζζεθε ν λαφο ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλα ζηνλ Οκαιφ, ν νπνίνο έκειιε λα γίλεη ην ζεκείν 

εθθίλεζεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηε δπηηθή Κξήηε
444

. 

                                                 
444   Τπελζπκίδνπκε φηη ε ¨Κξεηηθνπνχια” ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε αξρίδεη κε ηε δέεζε θαη ηε ζχλαμε ηνπ 

ιανχ ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα ηνπ Οκαινχ, φπνπ εξκελεχεηαη απφ ηνλ Άγγειν ην φλεηξν ηνπ πληέθλνπ. 
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 Ο Ώληψληνο Ώλησληάδεο
445

, θηιφινγνο θαη πνιιάθηο βξαβεπζείο πνηεηήο ηνπ ΐνπηζηλαίνπ 

Πνηεηηθνχ Ώγψλνο, ηφηε βξηζθφηαλ ζηα Υαληά θαη άθνπζε γηα ηελ παξάηνικε απφδξαζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε απφ ηνλ Φηξθά. ην έπνο ηνπ “Ο Βζεινληήο ηεο Κξήηεο” πνπ εθδφζεθε ην 1881 

ζπκάηαη ην γεγνλφο. Ώμίδεη λα πξνζέμνπκε ηνχην κφλν, φηη “Βηο ηελ θάζεηξμηλ εθείλελ πξψηνλ 

εδειψζε πφζνλ / φι' ε Κξήηε ηνλ εγάπα [ηνλ Υαηδεκηράιε]”, πεπνίζεζε πνπ δηαπεξλά θαη φιε 

ηελ αθήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. 

 

  “κσο ππέξ πάληαο έρεη θήκελ ν Υαηδεκηράιεο, 

  ηεο αηξφκνπ ςπρήο ηνχηνπ, ηεο θαξδίαο ηεο κεγάιεο, 

  απνηέιεζκα ππήξμαλ πνιιαί ζηάζεηο θαη καηαίσο 

  εηο ηελ θπιαθήλ εθιείζζε ησλ Υαλίσλ ν γελλαίνο 

  αλήξ έθπγε ηξππήζαο 

  κε ην ζίδεξνλ ηνλ ηνίρνλ, κέγα πήδεκα πνηήζαο. 

 

  Βηο ηελ θάζεηξμηλ εθείλελ πξψηνλ εδειψζε πφζνλ 

  φι' ε Κξήηε ηνλ εγάπα, ηνλ ειάηξεπελ αλζ' φζσλ 

  έπαζελ ππέξ εθείλεο, πέλζνπο έθεξελ ζεκείνλ, 

  φζνλ ήην θαζεηγκέλνο, εηο παλ πςειφλ ρσξίνλ, 

  αληαξζίαλ δε κεγάιελ 

  εκειέησλ, κφλνλ ίλα ζψζνπλ ηνλ Υαηδεκηράιελ
446

. 

  

Ο Ηζκαήι παζάο θαη νη Λάθθνη, ε δηακαξηπξία ηνπ 1864 (β9/225-235) 

 Ο ζηξαηφο ηνπ Εζκαήι δελ θαηφξζσζε λα ζπιιάβεη ηνπο δξαπέηεο. Ο Υαηδεκηράιεο κε 

ηνλ Κνπηδνθέξε  θαη νη δησθφκελνη σο Έιιελεο ππήθννη ΐαζίιεηνο Καδάθνο θαη Ώληψληνο 

Γηάλλαξεο, θπγνδηθνχζαλ ζηα βνπλά θαη ζηα θνληηλά ρσξηά ηεο Κπδσλίαο  γηα λα απνθχγνπλ 

λέα ζχιιεςε. Ο αθεγεηήο ζπκάηαη κε ζπγθίλεζε ηελ πεξίζαιςε πνπ έηπραλ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ: “νη ρξηζηηαλνί εδείθλπνλ ηφζνλ ζεξκφλ ελζνπζηαζκφλ θαη ζέβαο 

αιεζηλφλ πξνο εκάο, ν αδπλαηεί λα πεξηγξάςεη νπρί ε αζζελή* κνπ ρεηξ, αιιά θαη ηνπ 

                                                 
445   Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ Ώ. Ώλησληάδε, ην επηθφ ζηνηρείν ζην έξγν ηνπ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βι. 

Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ώπφ ην 'Μηζνιφγγη' ηνπ Α. νισκνχ ζηε 'Μεζνινγγηάδα' ηνπ Ώ. Ώλησληάδε, κηα 

πνηεηηθή αζπλέρεηα”, αλαθνίλσζε ζην Δ' πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ πνπδώλ,  

δηαδπθηηαθά: www.eens. 

446  Ώληψληνο Ώ. Ώλησληάδεο, Ο εζεινληήο ηεο Κξήηεο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Κ. Ώλησληάδνπ, Ώζήλα 1881, ζ. 127. 

Με ην ζρήκα ηεο “κπζηθήο ζπζηνηρίαο” είπακε φηη έρεη γξαθηεί ην έπνο “Κξεηείο” ηνπ Ώ. Ώλησλίνπ Ώλησληάδε. Ο 

Αξάθνο απφ ηνπο Λάθθνπο, πνπ θπιαθίζηεθε απφ ηνπο Βλεηνχο ζηνλ Φηξθά, ηξχπεζε, φπσο ν Υαηδεκηράιεο ηνλ 

ηνίρν θαη δξαπέηεπζε. Αελ ρσξεί θακία ακθηβνιία φηη Αξάθνο θαη Υαηδεκηράιεο ηαπηίδνληαη. Παξαζέηνπκε 

κεξηθνχο ραξαθηεξηζηηθνχο ζηίρνπο απφ ην έπνο: “Οίλνπ δε πιήξε αζθφλ (ελ σ ζέισ εγψ εξγαιεία / ζέζε κ' απηά 

λα ηξππήζε ν Αξάθνο ηνλ πέηξηλνλ ηνίρνλ) / άκα ιαβνχζα θαη άξηνλ (εληφο ζέισ ξίλελ θαη γξάκκα / βάιε, ην 

ζρέδηνλ φπσο απηψ ην εκφλ αλαπηχμσ [...]”, βι Ώλησληάδεο, ΚξεηεΎο, φ.π., ζ. 215.  
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εκπεηξνηέξνπ δπζθφισο λα δσγξαθίζε”. Πξφηαζε ηνπ Μπνπγηνχθαινπ γηα ηελ νξγάλσζε ελφο 

λένπ θηλήκαηνο δηακαξηπξίαο ελαληίνλ ηνπ Αηνηθεηή δελ γίλεηαη απνδεθηή. Με ελέξγεηεο ηνπ 

Υαξάιακπνπ Γπκβξαθάθε θαη κπξληνχ ηξαπεδίηε Μαηδαιή ρνξεγείηαη ζηνπο Υαηδεκηράιε, 

Καδάθν θαη ζε δχν άιινπο αγσληζηέο ακλεζηία κε ζνπιηαληθφ θηξκάλη. 

  Ο Υαηδεκηράιεο θαηέβεθε ζην θηήκα ηνπ θίινπ ηνπ Σδ. Ρεληέξε θαη δήηεζε λα δεη 

επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ηνπ θηξκαληνχ. Ώθνχ νη ππάιιεινη ηνπ Εζκαήι επέδεημαλ ζηνλ ήξσα 

ην κεηαθξαζκέλν θηξκάλη, ν Υαηδεκηράιεο κπήθε ζην θάζηξν ησλ Υαλίσλ θαη παξνπζηάζηεθε 

ζηνλ Εζκαήι γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη. Ο Εζκαήι γηα λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ ηνλ Υαηδεκηράιε, 

ηνπ πξφηεηλε λα ηνλ ζηεθαλψζεη κε ηελ δεθαεμάρξνλε Βιέλε Καηάθε. Ο γάκνο έγηλε ηνλ 

Οθηψβξε ηνπ 1864 θαη ν Εζκαήι, επεηδή δελ κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζε ρξηζηηαληθφ κπζηήξην, 

ζηεθάλσζε ηνλ Υαηδεκηράιε δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ, ηνπ γηαηξνχ Ν. ΐαξνχρα
447

. ηνπο 

Λάθθνπο πήγαλ γηα ηε ζηεθάλσζε πνιινί θαιεζκέλνη κεηαμχ απηψλ, ν επίζθνπνο Κπδσλίαο θαη 

ν γπκλαζηάξρεο Ώ. Ώλησληάδεο. Πέληε κέξεο θξάηεζαλ ηα έζηκα ηνπ γάκνπ θαη ε πεξηπνίεζε 

ησλ θαιεζκέλσλ.  

 εκεηψλεηαη φηη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο έρεη δηαγξάςεη ην κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

γάκν ηνπ, πξνθαλψο επεηδή ζεψξεζε φηη ε δηήγεζε γηα ηνλ γάκν δελ ηαηξηάδεη κε ηε ζεκαηηθή 

ηνπ ππφινηπνπ βηβιίνπ πνπ είλαη ε έμαξζε ηνπ αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο ηνπ μερσξηζηνχ ήξσα 

ησλ Λάθθσλ θαη ε δεκφζηα εηθφλα ηνπ ήξσα.  

 Ο Εζκαήι γηα λα πξνζεηαηξηζηεί ηνπο αηίζαζνπο Λαθθηψηεο άξρηζε λα ηνπο θαινπηάλεη 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Βπηρνξεγνχζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο ησλ Λάθθσλ, ηνπο δηεπθφιπλε 

ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, θνιάθεπε ηνπο πξνεζηνχο. Βμαθνινπζνχζε φκσο λα θαηαπηέδεη ηα 

άιια ρσξηά θαη ηηο γεηηνληθέο επαξρίεο θαη λα θαηαπαηεί ηα πξνλφκηα ηνπ 1858.  

 Ώληηπξφζσπνη απφ ηηο γεηηνληθέο επαξρίεο θαη Λαθθηψηεο αλέβεθαλ ηνλ Ενχλην ηνπ 1864 

ζηνλ Οκαιφ γηα λα εθθξάζνπλ εηξεληθά ηα παξάπνλά ηνπο ζηε Αηνίθεζε
448

. Ο Εζκαήι πήξε ηνλ 

δσδεθαεηή γην ηνπ, αλέβεθε ζην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ, ζπλαληήζεθε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

δπηηθψλ επαξρηψλ, άθνπζε ηηο δηακαξηπξήζεηο ηνπο, ζαχκαζε ηε καγεπηηθή θχζε ηνπ νξνπεδίνπ 

θαη γεχηεθε ππέξνρα θαγεηά
449

. Τπνζρέζεθε κάιηζηα φηη ζα δηαβίβαδε ηα έγγξαθα παξάπνλα 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ιανχ πξνο ηνλ νπιηάλν θαη ζα ηθαλνπνηνχζε ηα αηηήκαηα ηνπο. Πνηέ 

φκσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηέο νη ππνζρέζεηο. Μεηά απ' απηφ ν ιαφο δεηνχζε ηελ 

θαηάιιειε επθαηξία γηα λα εμεγεξζεί μαλά.  

                                                 
447  Γηα ηνλ γάκν ηνπ ν Υαηδεκηράιεο έγξαςε έλα ππέξνρν γακήιην επχιιην ην νπνίν παξνπζίαζα ζηε 

κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία: Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε, Γάκνο Κξεηηθόο εηο Λάθθνπο 

Κπδσλίαο 1864, γακήιην επχιιην, αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Γξαλάδαο, 2008 

448  Ο Φηιάθεο ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ εηξεληθή  δηακαξηπξία ηνπ Οκαινχ ζην ηέινο ηνπ 1864. ΐι. ΐ. Φηιάθεο, 

φ.π., ζ.  

449  Βίλαη ε κνλαδηθή θνξά ζε φιν ην έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε πνπ ν αθεγεηήο εθθξάδεη δηα ηνπ Εζκαήι ηνλ 

ζαπκαζκφ ηνπ γηα ην θξεηηθφ  ηνπίν θαη ηα πξντφληα ηνπ ηφπνπ. 
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 Βηβιίν δεύηεξν: Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1866-69 

 Σν ζρέδην θαηάιεςεο ηεο Γξακβνύζαο – ε νξθσκνζία (β4/ 1-5) 

 Δ εμηζηφξεζε ηεο κεγάιεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 αξρίδεη κε ην ζρέδην 

θαηάιεςεο ηεο άγνλεο βξαρνλεζίδαο Γξακβνχζαο, πνπ βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο 

Κξήηεο. Αχν πνηκέλεο, έλαο Λαθθηψηεο θαη έλαο ειηληψηεο πνπ έβνζθαλ ηα πξφβαηά ηνπο, 

θαηά ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1866, ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ αθξσηεξίνπ ηεο Γξακβνχζαο, ζην Κνχηξη, 

ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα ηεο θαηάιεςεο ηνπ πεξίθεκνπ θξνπξίνπ ηεο Γξακβνχζαο, γηα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο βάζε θαη νξκεηήξην ηεο θαηλνχξγηαο επαλάζηαζεο ηνπ 1866.  

 Σν θξνχξην ηεο λεζίδαο Γξακβνχζαο θηηζκέλν απφ ηνπο Βλεηνχο ζε βξάρν 150 κέηξσλ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είρε θαηαιεθζεί απφ ηνπο επαλαζηάηεο ην 1825 κε επθπέο 

ζρέδην. Γηα ηξία ρξφληα ε Γξακβνχζα απνηέιεζε ειεχζεξν, απηφλνκν έδαθνο, ην νπνίν δηνηθείην 

απφ ηελ “Βπαλαζηαηηθή Βπηηξνπή ηεο Γξακβνχζαο” θαη ην “Κξεηηθφ πκβνχιην”, πνιηηηθά 

φξγαλα πνπ ζπληφληδαλ ηνλ αγψλα ζε φιε ηελ Κξήηε
450

. Ώπφ ηελ Γξακβνχζα μεθηλνχζαλ νη 

Καιεζπέξεδεο, δηελεξγψληαο αληαξηνπφιεκν. Δ Πνιηηεία ηεο Γξακβνχζαο θαηεγνξήζεθε γηα 

πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηειήθζε κε απφθαζε ησλ Μ. Απλάκεσλ ην 1828. Δ Γξακβνχζα 

απνηεινχζε ζχκβνιν γηα ηνπο επφκελνπο επαλαζηάηεο, γη' απηφ ήζειαλ λα ηελ αλαθαηαιάβνπλ 

θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο βάζε γηα ηνλ αγψλα ηνπο.   

 Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε εμηζηφξεζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 αξρίδεη κε ην λέν 

ζρέδην θαηάιεςεο ηεο Γξακβνχζαο, ην νπνίν έρεη σο πξφηππν ην παιαηφηεξν ηνπ 1825 

(εμαπάηεζε ηεο θξνπξάο, δειεηεξίαζε ησλ θξνπξψλ, έθνδνο). Οη επνρέο βέβαηα είραλ αιιάμεη, 

νη Κξεηηθνί ην 1866 δελ δηέζεηαλ λαπηηθή δχλακε, φπσο ην 1821, θαη ζπλεπψο ε θαηάιεςε ηεο 

Γξακβνχζαο, ζρνιηάδεη ν αθεγεηήο, ζα ήηαλ αλψθειε θαη κάηαηε. Σελ ίδηα γλψκε ζα είρε θαη ν 

ζηξαηησηηθφο Υαξάιακπνο Γπκβξαθάθεο, αλ θαηφξζσλε λα θηάζεη ζηελ Σήλν ν απεζηαικέλνο 

ησλ Λαθθησηψλ. Παξ' φια απηά ε ζθέςε ησλ δχν πνηκέλσλ, αιιά θαη ε εμηζηφξεζή ηεο απφ ηνλ 

αθεγεηή πεξηέρεη έλα βαζχηεξν ζπκβνιηζκφ, πνπ δελ κπνξεί λα κείλεη απαξαηήξεηνο. πλδέεη 

ηνλ αγψλα ηνπ 1866 κε ηνλ πξψην μεζεθσκφ ηεο Κξήηεο ζηα 1821. Ώπηφ θαίλεηαη εληνλφηεξα 

ζηελ “Κξεηηθνπνχια” κέζα απφ ηηο “αγνξεχζεηο” ησλ γεξφλησλ θαη ησλ θαπεηαληζζψλ πνπ 

είραλ δήζεη ηα γεγνλφηα ηνπ 1821
451

.  

 Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηήγεζεο είλαη φηη ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηεο 

επαλάζηαζεο θαηαθπξψλεηαη ζε έλαλ Λαθθηψηε θαη έλαλ ειηληψηε
452

, αιιά ε νξγάλσζε ηνπ 

                                                 
450  Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Δ πεξηκάρεηε Πνιηηεία ηεο Γξακβνχζαο” αλαθνίλσζε ζην ΕΏ΄Κξεηνινγηθφ 

πλέδξην (ππφ δεκνζίεπζε). Γηα ηελ πεξίνδν ηεο Γξακβνχζαο (1825-28) βι. θαη Κ. Κξηηνβνπιίδεο,  
Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ πεξί ηεο απηνλνκίαο ηεο Διιάδαο πνιέκνπ ησλ Κξεηώλ, Ώζήλα 1859. 

451  ΐι. “Κξεηηθνπνχια” θεθ. 25-30.  

452   Ο Υαηδεκηράιεο δελ είλαη ηζηνξηθφο. Ώλ ελδηαθεξφηαλ λα αλαδεηήζεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα ηεο επαλάζηαζεο 



 

211 

 

αγψλα απνδίδεηαη ζηνπο Λαθθηψηεο, νη νπνίνη ακέζσο ελεκέξσζαλ γηα ην ζρέδην ηνλ πνιεκηθφ 

αξρεγφ ηεο θνηλφηεηαο, ηνλ Υαηδεκηράιε, πνπ ηφηε βξηζθφηαλ ζην Ώθξσηήξη Υαλίσλ. Ο 

Υαηδεκηράιεο ζπδήηεζε ηελ ηδέα κε ηνλ αξρεγφ ηεο επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ Κσζηαξφ 

ΐνινπδάθε θαη έκεηλαλ ζχκθσλνη λα ελεξγήζνπλ κε ερεκχζεηα θαη λα ελεκεξψζνπλ πεξί ησλ 

ζρεδίσλ θαη  εθπξνζψπνπο ησλ άιισλ δπηηθψλ επαξρηψλ (θαθίσλ, Κηζάκνπ θαη ειίλνπ).  

 Οη νξκεηηθνί φκσο Λαθθηψηεο δελ γλψξηδαλ ηη είρε ζπδεηήζεη ν αξρεγφο ηνπο, αιιά θαη 

δελ είραλ ππνκνλή γηα ρξνλνβφξεο δηαβνπιεχζεηο. Γη' απηφ θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ εθθιεζία 

ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ ησλ Λάθθσλ ηελ Σξίηε ηνπ Πάζρα (ηφηε 30-3-66) θαη έδσζαλ φξθν 

ελσκέλνη λα αγσληζηνχλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Παηξίδαο ηνπο. Θα έθηαλαλ σο ηελ 

απηνζπζία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεγάινπ ζθνπνχ ηνπο: “[...]θαη κέρξη απηνχ ηνπ ζαλάηνπ λα 

ππεξαζπηζζψκελ κεηά ησλ ινηπψλ ζπκπαηξησηψλ ηα θαηαπαηεζέληα δηθαηψκαηα ηνπ ηφπνπ καο 

ππφ ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ  ην πξψηνλ θαη, αλ αθνινχζσο εγθξηζή νκνθψλσο, πξνρσξέζσκελ 

ζπγθεληξσκέλνη θαη κέρξη ηεο απειεπζεξψζεψο ηεο απφ ηνπ βαξβαξηθνχ ηεο Σνπξθίαο δπγνχ”. 

' απηήλ ηελ νξθσκνζία ν Υαηδεκηράιεο δελ παξαβξέζεθε, γηαηί βξηζθφηαλ ζην Ώθξσηήξη. 

πκκεηείραλ φκσο, ηα αδέιθηα ηνπ Ώληψληνο θαη Παλαγηψηεο. Οη “ηδξπηέο” ηεο ζπλσκνζίαο, ηεο 

ζηάζεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, κε επηζηνιέο θάιεζαλ ζηνλ Οκαιφ ζε ζχλαμε ηνπο αξρεγνχο 

ησλ γεηηνληθψλ επαξρηψλ. Δ πξφζεζε ηνπ αθεγεηή είλαη νινθάλεξε: Δ επαλάζηαζε ηνπ 1866 

δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο Λαθθηψηεο θαη ζηνπο Λάθθνπο έγηλε ε πξψηε νξθσκνζία.  

 Ο αθεγεηήο ίζσο αγλνεί, αθνχ δελ έρεη ηελ επνπηεία φισλ ησλ πεγψλ ή εζειεκέλα 

απνθξχπηεη φηη θαη ζε άιια κέξε ηεο Κξήηεο γίλνληαλ ζπλελλνήζεηο, φηη κηα αλάινγε 

νξθσκνζία έγηλε, ζχκθσλα κε ηνλ Μηραήι Ν.  Ώλαζηαζάθε, ηζηνξηθφ ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ, 

ιίγν λσξίηεξα, ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 1866. Ο Κηζακίηεο ηζηνξηθφο, πηζαλφλ θαη απηφο 

θηλνχκελνο απφ ην πλεχκα ηεο εμχκλεζεο ηεο επαξρίαο ηνπ γξάθεη κεηαμχ άιισλ:  

 “[...] Βλ Κπδσλία πξνέβαηλνλ εηο αδειθνθηνζχλαο. Βηο Οκαιφλ νη Λαθθηψηαη θαη 

ειηληψηαη, εηο Ώπνθφξσλα νη Ώπνθνξσληψηαη εηο Φξε θαη εηο Κίζακνλ εηο Γσληάλ θαη 

Παλέζπκνλ, ελ κεγίζηε κπζηεθφηεηη. 

 Οη εηο ηελ Μνλήλ Γσληάο επεθνηλψλνπλ κεηά ηνπ ελ Υαλίνηο Κέληξνπ δηα ηνπ 

πλεπαξρηψηνπ ησλ, δξαζηεξίνπ, επηηεδείνπ, ηθαλνχ θαη κεγάιεο εκπηζηνζχλεο αλδξφο 

Νηθαιάνπ Παηζηκίδνπ. Πεξί ηελ 20ελ Φεβξνπαξίνπ 1866 νχηνο εμειζψλ εηο Γσληάλ, έλζα ήην 

Δγνχκελνο ν Παξζέληνο Φξπδάθεο εθ πειηάο, ηεξνκφλαρνη Παξζέληνο Πεξίδεο, ζενιφγνο εμ 

Βλλέα Υσξίσλ θαη Παξζέληνο Κειατδήο, θαηαγφκελνο εθ θαθίσλ, καζεηήο ηνπ Πεξίδνπ, [...]. 

                                                                                                                                                                  
ηνπ 1866, ζα άξρηδε απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ πνπ ηε δεκηνχξγεζαλ, φπσο αθξηβψο απνηππψλνληαη θαη ζηηο 

Ώλαθνξέο πνπ ζπλέηαμαλ νη αληηπξφζσπνη ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο ηελ άλνημε ηνπ 1866. Γηα ηα αίηηα ηεο θαη ηα 

θείκελα ησλ Ώλαθνξψλ ζηνλ νπιηάλν θαη ηνπο Πξνμέλνπο, βι. Ν. Σζηξηληάλεο, Ώ', φ.π., ζ. 160-165, 171-173 θαη 

Εσάλλεο Μακαιάθεο, Δ Κξεηηθή Βπαλάζηαζηο ηνπ 1866-69, φ.π., ζ. 41-54, 472-480. ΐαζηθά θίλεηξα θαηά ηνλ 

πξφμελν ηεο Βιιάδαο αθφπνπιν ήηαλ ν πφζνο ηεο ειεπζεξίαο θαη ε έλσζε βι. Μλεκεία Βιιεληθήο Εζηνξίαο, 

(Μ.Β.Ε.), 9-4-1866, αξ. 232, ΏΤΒ/ΚΤ/Μ7/224. 
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Ώθνχ εμήγεζελ ν πξψηνο ηνπο ζθνπνχο ησλ ζπλελλνήζεσλ θαζ' φιελ ηελ Κξήηελ, ηαο θαιάο 

πιεξνθνξίαο ηνπ ζπλαγσληζηνχ ζηξαηεγνχ Καιέξγε θαη θαζφξηζαλ ηελ δηαγξαθνκέλελ 

πνξείαλ, ήηηο ζα ήην θνηλή θαζ' φιελ ηελ Νήζνλ, πξνέβεζαλ εηο έλνξθνλ επί ηνπ Εεξνχ 

Βπαγγειίνπ δηαβεβαίσζηλ: 'φηη ζα ζπλερίζσζη ηνλ Εεξφλ Ώγψλα” θαη ελ απνηπρία βειηηψζεσλ 

Αηνηθεηηθψλ, ζα θζάζσζη κέρξη ηεο Βλψζεσο [...] πγρξφλσο εγέλνλην θαζ' φιελ ηελ Κξήηελ αη 

απηαί νξθσκνζίαη. Μεηά είθνζη εκέξαο ζπλήιζνλ εηο Λάθθνπο, πέληε έσο νθηψ εμ εθάζηεο 

Βπαξρίαο [...]” 
453

. 

 

Ο Χαηδεκηράιεο εληάζζεηαη ζηνλ αγώλα (β4, 6-13) 

  Ώο γπξίζνπκε φκσο ζηελ αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηελ νπνία έρνπκε δχν 

παξαηεξήζεηο πνπ επαιεζεχνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηήγεζεο ηνπ δεπηέξνπ βηβιίνπ. Δ 

πξψηε αθνξά ηελ έληνλε ηνπηθηζηηθή δηάζεζε ηνπ αθεγεηή (Οη Λαθθηψηεο ζπιιακβάλνπλ ηελ 

ηδέα ηνπ αγψλα, νη Λαθθηψηεο θάλνπλ ηελ πξψηε νξθσκνζία, νη Λαθθηψηεο εγνχληαη ησλ άιισλ 

επαξρηψλ θιπ.). Δ δεχηεξε παξαηήξεζε αθνξά ζηε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο 

δηήγεζεο ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ απφ ηνλ μερσξηζηφ ήξσα, ηνλ Υαηδεκηράιε, ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

Λάθθσλ, απφ ην αηνκηθφ ζην ζπιινγηθφ, απφ ηνλ αηνκηθφ εξσηζκφ ζηε δξάζε θαη επζχλε ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ Λάθθσλ.  

 Σν πξψην θάιεζκα ησλ Λαθθησηψλ ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ γεηηνληθψλ επαξρηψλ  δελ 

είρε επηηπρία. Οη ειηληψηεο έδεηρλαλ επηθπιαθηηθνί θαη δελ απνθάιπςαλ ηνλ ζθνπφ ηεο 

κεηάβαζήο ηνπο. Δ παξνπζία ηνπ αξρεγνχ ησλ Λαθθησηψλ, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηε δηήγεζε,  

ήηαλ αλαγθαία γηα λα πξνζδψζεη θχξνο ζηα ζρέδηα γηα επαλαζηαηηθφ θίλεκα. Οη Λαθθηψηεο 

κεηέβεζαλ ζην Ώθξσηήξη γηα λα πείζνπλ ηνλ Υαηδεκηράιε λα παξεπξεζεί ζηε ζχλαμε ηνπ 

Οκαινχ. Ο Ν. Νηθνινχδεο
454

 ηνλ ζπκβνχιεπζε λα εμεηάζεη ηα πξάγκαηα θαη λα ζηνηρεζεί κε ηε 

γλψκε ηεο θνηλφηεηαο. Πξνηνχ πάεη ζηνπο Λάθθνπο, ν Υαηδεκηράιεο πέξαζε απφ ηνλ Εζκαήι 

γηα λα ηνλ θαζεζπράζεη θαη ελεκέξσζε γηα ηε ζχλαμε ηνπ Οκαινχ ηνπο νπιαξρεγνχο Κηζάκνπ 

Ώ. Παλαγησηάθε,  θαθίσλ Γ. Καξθαβάηζν θαη Ώπνθνξψλνπ Μαηζαίν Μπισλνγηάλλε
455

. Ο 

ηειεπηαίνο αλέιαβε λα κεηαθέξεη ηα ζρεδηαδφκελα ζηνλ Κσζηαξφ ΐνινπδάθε. Σελ παξακνλή 

ηεο ζχλαμεο, πνπ είρε νξηζηεί ηελ Κπξηαθή, κεηά ηνλ εζπεξηλφ ζηνλ Άγην Ώληψλην νη ηδξπηέο ηεο 

ζπλσκνζίαο πιεζίαζαλ ηνλ Υαηδεκηράιε γηα λα θαηαιάβνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Ώπ' φζα αθήλεη 

λα δηαθαλνχλ ζην θείκελν ηεο δηήγεζεο, ν Υαηδεκηράιεο ήηαλ αξρηθά δηζηαθηηθφο γηα κηα λέα 

                                                 
453 Μηραήι Ώλαζηαζάθε, Ηζηνξία ηεο Κηζάκνπ επί Σνπξθνθξαηίαο, Ώζήλα 1984, Πξφινγνο Σάζνπ Ληγλάδε (πξψηε 

έθδνζε 1938), ζ. 97-98.  

454  εκεηψλεηαη φηη ν Ν.Νηθνινχδεο είρε πξσηεχνληα ξφιν ζηε δξαπέηεπζε ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηε θπιαθή ην 

1862. 

455  εκαληηθφηαηνο αγσληζηήο θαη νπιαξρεγφο ηεο επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ απφ ην ρσξηφ Κεθαιά. ην Εζηνξηθφ 

Ώξρείν Κξήηεο ζψδεηαη ν ππ' αξ. 64 Ώ θάθεινο κε έγγξαθα ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε δξάζε ηνπ ζηηο 

επαλαζηάζεηο. ΐι θαη Παλη. Μπισλνγηάλλεο, Καπεηάλ Μαζηόο, κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία, εθδ. Καξαλάζε, 

Ώζήλα 1993. 
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επαλάζηαζε.  

 Δ πξφβιεςή ηνπ γηα ηηο ζπκθνξέο πνπ πεξίκελαλ ηνπο Λάθθνπο θαη γηα ηνπο νγδφληα 

λεθξνχο Λαθθηψηεο ζεσξψ φηη δελ ιέρζεθε ηφηε: “πιινγεζζείηε θαιά – βιέπσ ηαο θεθαιάο 

κφλαο θαη ηνπο ηάθνπο 80 ηνπιάρηζηνλ θνξπθαίσλ ησλ Λάθθσλ”. Δ θξάζε απηή γξάθηεθε ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα”, φηαλ ήηαλ γλσζηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα, πεξηζζφηεξν γηα λα 

απνθεπρζεί ε θαηεγνξία φηη ν Υαηδεκηράιεο ελέπιεμε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ ζε έλα αηκαηεξφ 

αηειέζθνξν αγψλα. 

 Οη γέξνληεο εμάιινπ ησλ Λάθθσλ, επηδήζαληεο αγσληζηέο ηνπ 1821, αλαζπκφληαλ ηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ βίσζαλ ζηνλ Ώγψλα ηνπ 1821 θαη απέηξεπαλ  απφ έλαλ λέν μεζεθσκφ: “[...] 

κεηά αλαζηελεγκνχ ήξρημαλ* αλαζθεπάδνληεο ζιηβεξάο επελζπκήζεηο ησλ φζσλ ππέζζεζαλ απφ 

'21 κέρξη 27, ην '41 θαη ηα εθ ζπνξάδε* ππφ γηαλλεηζάξσλ* θαη αξρψλ, απνηξέπνληεο ηνπο 

πεππξσκέλνπο λένπο θαηά ηνπ παξφληνο λα ππξπνιήζσζη ηνλ σξαίνλ ηφπνλ θαη αλαπηπγκέλελ 

Νήζνλ”.  

 Δ παξέκβαζε / ζπκβνπιή ησλ γεξφλησλ ζε θάζε θξίζηκε ζηηγκή ηεο θνηλφηεηαο είδακε 

φηη είλαη έλα επαλαιακβαλφκελν αθεγεκαηηθφ κνηίβν. ηελ πνηεηηθή εθδνρή ηεο ησλ γεγνλφησλ 

ζην έπνο “Κξεηηθνπνχια” νη γέξνληεο ζπκίδνπλ ζηνπο λεφηεξνπο ηα παιαηά βάζαλα ησλ 

Υξηζηηαλψλ ζηε ζχλαμε ηνπ Οκαινχ
456

. ' απηφ ην ζεκείν ηεο δηήγεζεο απνθαιχπηεηαη κηα 

αληίζεζε αλάκεζα ζηα γεξαηεηά θαη ηε λεφηεηα. Δ ίδηα ηδέα βξίζθεηαη πνηεηηθά 

δηαηππσκέλε ζηελ “Κξεηηθνπνχια': 

   Γέξνο ςαξφο ζεθψλεηαη, θνπκπίδ‟ εηο ην ξαβδί ηνπ,  

  πνπ ηπξαλλίζηεθε ζ‟ απηά, εηο νχιε ηελ δσήλ ηνπ. (ζηίρνη 315-6) 

             ...............................................................................  

   Άιινο γέξνο ζεθψλεηαη, πνχ ‟ρε πνιινχο αγψλαο 

   ηνλ πξψην ζέξλεη, ζηακαηά θη αξρίδεη ζαλ ρεηκψλαο. (ζηίρνη 347-8) 

    .......................................................... ..................... 

            «Πνιιά καο είπεο, κπάξκπα κνπ, κ‟ αθνχζεηε θη εκέλα, 

                        λα πσ γηα ηζη βαζαληζκνχο, αιι‟ είλαη πεξαζκέλα. (ζη. 373-4) 

 

 Οη γέξνληεο ησλ Λάθθσλ απνηξέπνπλ απφ ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα, ελψ νη 

“ππξσκέλνη” λένη κε νξκεηηθφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα επηιέγνπλ ηελ επαλάζηαζε θαη 

εμαλαγθάδνπλ ηνλ Ώξρεγφ ηνπο λα ηνπο αθνινπζήζεη:“χληεθλε!, αη πξν ζε ράξηηεο  ησλ 

Λαθθησηψλ δελ είλαη νιίγαη νχηε κηθξαί! [...] Θα ζε θνλεχζσκελ, έθξαμε λένο ηηο, 

Γεψξγηνο Καδάιεο, αλ δελ ζπκκεηάζρεο”. Σν αίκα ησλ λέσλ βξάδεη, ελψ νη γέξνληεο, είλαη 

                                                 
456  ΐι. “Κξεηηθνπνχια” φ.π., θεθ. 23-33.  
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απφ ηε θχζε ηνπο πην εθεθηηθνί, γηαηί ην αίκα ηνπο είλαη ςπρξφηεξν, ζχκθσλα κε ηε ιατθή 

ηαηξηθή, ε νπνία έρεη απνηππσζεί θαη ζηνλ “Βξσηφθξηην”
457

. Ο Υαηδεκηράιεο δελ είρε 

άιιε επηινγή απφ ην λα αθνχζεη ηε ζέιεζε ηεο θνηλφηεηαο. Έπξεπε λα θαλεί ρξήζηκνο: 

“Ώιι' ε δσή ελφο, αλζξψπνπ κε δπλακέλνπ λα θαηαζηή σθέιηκνο είλαη πεξηηηή”. Δ 

παξαηήξεζε φηη θεληξηθφ πξφζσπν ηεο δηήγεζεο ηνπ δεπηέξνπ βηβιίνπ δελ είλαη ν 

κνλαδηθφο ήξσαο, αιιά ε θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ επαιεζεχεηαη θαη απ' απηφ: Δ ηδέα ηνπ 

μεζεθσκνχ δελ αλήθεη ζηνλ Ώξρεγφ αιιά ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ.  

 Σελ επνκέλε (εκέξα Κπξηαθή) ζπγθεληξψζεθαλ ζηνλ Οκαιφ νη εθπξφζσπνη ησλ 

επαξρηψλ ηνπ Απηηθνχ Σκήκαηνο. Ο Υαηδεκηράιεο δελ ήηαλ παξψλ, γη' απηφ νη εθπξφζσπνη 

ησλ επαξρηψλ ήηαλ δηζηαθηηθνί ζηελ απνθάιπςε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπλάζξνηζήο ηνπο. Μφλν 

φηαλ παξνπζηάζηεθε ν Υαηδεκηράιεο ζηε ζέζε ΐδέζηε, φπνπ ελ ησ κεηαμχ είρε 

κεηαθεξζεί ε ζπλάζξνηζε, κίιεζαλ αλνηθηά γηα ηε ζρεδηαδφκελε επαλάζηαζε. Γηα άιιε 

κηα θνξά ηα παιιεθάξηα πξνηξέπνπλ ηνλ Ώξρεγφ λα εγεζεί ηνπ λένπ αγψλα: “Βηο ην φλνκα 

Κπξίνπ! Βκπξφο φινη θαη δελ ζα απνηχρσκελ, φηαλ ζπλδεδεκέλνη θαη κε θαζαξά ςπρήλ 

ζπλαζπηζζψκελ [...]”. Ο θχβνο εξξίθζε, φπσο ιέγεη ν αθεγεηήο, αλ θαη πάιη ζπζθνηίδεηαη 

ε παξνπζία θαη ε γλψκε ησλ παξηζηάκελσλ νπιαξρεγψλ απφ ηηο άιιεο επαξρίεο.  

 Οη Λαθθηψηεο έιαβαλ απφθαζε λα θαιέζνπλ πιεξεμνχζηνπο απφ φιε ηελ Κξήηε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηελ επαλάζηαζε. Μέρξη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ παγθξήηηα ζχζθεςε, ζα παξαπιαλνχζαλ ηνλ Αηνηθεηή. 

  

Δλεκέξσζε ησλ επαλαζηαηώλ θαη ε ζέζε ηνπ Γελδξηλνύ (β4, 14- 17) 

 Οη Λαθθηψηεο αιιεινγξαθνχζαλ θαη ελεκέξσλαλ ηηο άιιεο επαξρίεο ηεο δπηηθήο 

Κξήηεο, ηνλ επίζθνπν Κηζάκνπ Γεξάζηκν ηξαηεγάθε
458

, ηνλ γέξνληα ηεο Μνλήο Γσληάο 

Παξζέλην Πεξίδε
459

, νη νπνίνη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή αζπάζζεθαλ ηελ ηδέα ηεο 

επαλάζηαζεο. Έκελε λα ζπκπξάμεη θαη ε επαξρία θαθίσλ. Δ Πξνζσξηλή Βπηηξνπή ησλ 

                                                 
457   ΐι. Massimo Peri, Tνπ πόζνπ αξξσζηεκέλνο, ηαηξηθή θαη πνίεζε ζηνλ “Δξσηόθξηην, κηθ. Ώ. Ώζαλαζνπνχινπ, 

ΠΒΚ, Δξάθιεην, 1999ζ. 47-48. Πξβι. Βξσηφθξηηνο, Γ 823-4: Γηαηί ηα ηφζα γεξαηηά ηελ φξαμε καξγψλνπ, / ηε 

δχλακε ιηγαίλνπζη, ην θφβν δπλακψλνπ”.  

 

458  Ο Γεξάζηκνο ηξαηεγάθεο γελλήζεθε ζην ηξηθάξη Κηζάκνπ, έγηλε κνλαρφο ζηε Μ. Ώγίαο Σξηάδνο 

Σδαγθαξφισλ θαη εμειέγε επίζθνπνο Κηζάκνπ κε ηε βνχιεζε ηνπ ιανχ ηεο επαξρίαο ηνπ, ν νπνίνο πίεζε ην 

Παηξηαξρείν λα απνθαηαζηήζεη εθ λένπ ηελ αξραία επηζθνπή Κηζάκνπ, απνζπψληαο ηελ απφ ηελ Κπδσλίαο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 αλέιαβε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, ήηαλ κάιηζηα καδί κε ηνλ Μηζαήι 

Κπδσλίαο απηφο πνπ επηθχξσζε ηηο ππνγξαθέο ησλ επαλαζηαηψλ. Έιαβε κέξνο ζηε κάρε ηνπ Καζηειιίνπ Κηζάκνπ 

ην 1866 εκςπρψλνληαο ηνπο πνιεκηζηέο. Γηα ηελ επαλαζηαηηθή ηνπ δξάζε εθδηψρζεθε απφ ηελ Κξήηε θαη έδεζε 

ζηελ Ώζήλα. Λίγν πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ κεηέβε ζηελ Κξήηε. Με ηε δηαζήθε άθεζε ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα ηδξπζεί ην 

ηεξνδηδαζθαιείν Μνλήο Ώγίαο Σξηάδνο. Ο ηάθνο ηνπ βξίζθεηαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηνλ πεξίβνιν ηεο Μνλήο. 

Βπίζεκα έγγξαθα ηεο Βθθιεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Γεξάζηκν βι. Σσκαδάθεο, Ζ Ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο 

επί Σνπξθνθξαηίαο, 1645-1898, Ώη Πεγαί, Ώζήλα 1974, ζ. 39 θαη 459-460. 

459  Παξζέληνο Πεξίδεο (1812-1903). Λφγηνο ηεξνκφλαρνο αγσληζηήο, αδειθφο ηεο Μ. Γσληάο Κηζάκνπ, κεγάιε 

κνξθή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866.  
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Λάθθσλ αιιεινγξαθνχζε κε ηνπο νπιαξρεγνχο ησλ επαξρηψλ ηεο δπηηθήο Κξήηεο θαη 

ζπλνκηινχζε γηα λα θεξδίδεη ρξφλν κε ηνλ Σνχξθν Αηνηθεηή. πσο ζπλάγεηαη πάιη ν 

αθεγεηήο δίλεη ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ ζηνπο Λαθθηψηεο. Οη άιιεο επαξρίεο 

αθνινπζνχλ.  

 Αχν θνξέο εζηάιεζαλ αληηπξφζσπνη ησλ Λαθθησηψλ ζηνλ πξφμελν ηεο Ρσζίαο 

Αελδξηλφ, γηα λα δεηήζνπλ ηε ζπκβνπιή θαη ηε βνήζεηά ηνπ. Ο Αελδξηλφο απέπεκςε ηνπο 

απεζηαικέλνπο ιέγνληάο ηνπο λα κείλνπλ ήζπρνη θαη λα κελ ειπίδνπλ ζε βνήζεηα ηεο 

Κπβέξλεζήο ηνπ θαη ησλ Βπξσπαίσλ (“Άγε,  αγγέισλ ηνπο απνζηείιαληάο ζε φηη ρείξαο* 

βνεζείαο δελ βιέπσ [...]). Οη Λαθθηψηεο φκσο δελ πηννχληαλ απφ ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ 

Πξνμέλνπ θαη φξηζαλ λέα ζχλαμε ζηνλ Ώιηθηαλφ, φπνπ απνθαζίζηεθε γηα ηξίηε θνξά λα 

ζηείινπλ απεζηαικέλνπο ζηνλ Πξφμελν γηα λα δεηήζνπλ ηε ζπκβνπιή ηνπ. Ο Αελδξηλφο 

γηα άιιε κία θνξά ηνπο είπε λα κελ πεξηκέλνπλ βνήζεηα απφ θαλέλαλ. Σν κφλν πνπ 

ζπληζηνχζε ήηαλ λα γίλεη κηα εηξεληθή (άνπιε) δηακαξηπξία.   

 Ο αθεγεηήο ζπζηεκαηηθά ππνβαζκίδεη ην ξφιν ηνπ Πξνμέλνπ ηεο Ρσζίαο ζην 

επηθείκελε επαλάζηαζε, αλ θαη είλαη γλσζηφ φηη κεηά ηελ απάληεζε ηεο Πχιεο ζηελ 

αλαθνξά ησλ Υξηζηηαλψλ ν Αελδξηλφο ζπλέζηεζε ζηνπο επαλαζηάηεο λα πξνβνχλ ζηελ 

απνθήξπμε ηνπ νπιηάλνπ θαη φρη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ Εζκαήι
460

. Καη απηφ γίλεηαη απφ 

έλαλ αθεγεηή πνπ πνηέ δελ έθξπςε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε Ρσζία. πσο ζπλάγεηαη ε Ρσζία 

ήηαλ ελήκεξε γηα ηηο θηλήζεηο ησλ Υξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο ην 1866 θαη γηα αληηπεξηζπαζκφ 

πξνο ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία, ππνθηλνχζε ην θίλεκα. Βμάιινπ απφ ην ηέινο ηνπ 

1865 ν Ρψζνο ππνπξφμελνο ζην Δξάθιεην Ε. Μεηζνηάθεο είρε κπεζεί ζε νξγάλσζε γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Εζκαήι
461

. Γηαηί ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηνλ Αελδξηλφ ιίαλ αξλεηηθφ 

ζηελ ηδέα ηεο επαλάζηαζεο; Μία εμήγεζε κπνξεί λα δνζεί γη' απηήλ ηελ επηινγή ηνπ, φηη 

ζέιεζε λα θαηαθπξψζεη ηελ ηδέα θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηελ 

                                                 
460   ε αληίζεζε κε φζα ηζρπξίδεηαη ν Υαηδεκηράιεο, είλαη βέβαην φηη ν Αελξηλφο ήηαλ έλζεξκνο ππνζηεξηρηήο 

ηεο επαλάζηαζεο. Ο Ώλψλπκνο ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη φηη απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1866 ν 

Αελδξηλφο επαλεξρφκελνο απφ ηε Ρσζία πέξαζε απφ ην Δξάθιεην θαη έδσζε νδεγίαο πξνο ηνλ Εσάλλε Μεηζνηάθε. 

Καη θαηαιήγεη κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 'Μεηά ηελ επίδνζηλ ηεο αλαθνξάο, αλακθηβφισο ν θχξηνο Αελδξηλφο, ν 

γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ ζρεδίνπ, σδήγεζε ηνπο πιεξεμνπζίνπο θαη επέδσζαλ ππφ ηνλ ηίηινλ ηεο κπζηηθφηεηνο 

εηέξαλ αλαθνξάλ πξνο ηνπο Πξνμέλνπο ησλ Σξηψλ Μεγάισλ Απλάκεσλ” θαη παξαθάησ “Σν θαη' εκ΄'ε θξνλψ φηη ε 

Ρσζία σζνχζα ηα πξάγκαηα έθηνηε, εμ ελφο φπσο θαηά ηελ ηαθηηθήλ ηεο αδπλαηεί ηελ Σνπξθίαλ δηα ησλ 

επαλαζηάζεσλ, θαη εμ άιινπ ίζσο ελφκηζαλ αξκφδηνλ θαηξφλ φπσο ζρίζε ηφηε ηελ ζπλζήθελ ηνπ 1856” βι. 

Ώλψλπκνο, θάικαηα, φ.π., ζ. 9 θαη 10. ηελ αλέθδνηε “Εζηνξία ηεο Κξήηεο” αλσλχκνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο 

θαίλεηαη θηιφηνπξθνο, ζεσξεί φηη ε επαλάζηαζε παξαθηλήζεθε απφ ηνπο Κξεηηθνχο ηεο Ώζήλαο θαη ηελ Ρσζία: “Οη 

ελ Κξήηε Πξφμελνη θαη Πξάθηνξεο ηεο Ρσζίαο θαη Βιιάδνο έιαβνλ ελεξγεηηθφλ κέξνο ππέξ ηεο επαλαζηάζεσο ησλ 

Κξεηψλ” βι. Ώλσλχκνπ, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, 7 (Ε.Ώ.Κ.), ζ, 8. Γηα ηε ξσζηθή πνιηηηθή θαη ηε δξάζε ηνπ Αελδξηλνχ 

βι. Σζηξηληάλεο, Ώ', φ.π., ζ. 117-124. Παξνκνίσο ε Εσάλλα Αηακαληνχξνπ επηζεκαίλεη φηη ε Ρσζία έλησζε 

ηαπεηλσκέλε απφ ηνλ Κξηκατθφ θαη επεδίσθε λα βγεη απφ ηελ απνκφλσζε ιακβάλνληαο πάιη ην ξφιν ηνπ 

ππεξαζπηζηή ησλ Οξζνδφμσλ. ΐι. Ε. Αηακαληνχξνπ, “Δ Κξεηηθή Βπαλάζηαζε ηνπ 1866-69”, Ηζηνξία Διιεληθνύ 

Έζλνπο, (Βθδνηηθήο Ώζελψλ)ΕΓ', Ώζήλα 1977, ζ. 254. 

461  ΐι. Ώξρείν Π. Κνξσλαίνπ (Ε.Ώ.Κ.), 23, ζ. 67. θαη Εσάλλεο Μακαιάθεο, Ζ θξεηηθή επαλάζηαζηο ηνπ 1866-69, 

Υαληά 1983, ζ. 35 θαη 55-56. 



 

216 

 

θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ
462

, ζηα παιιεθάξηα ησλ Λάθθσλ πνπ έθακαλ ηελ πξψηε 

νξθσκνζία. Οχηε θαλ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σε βαζηθή ζέζε ηνπ Υαηδεκηράιε φηη ν αγψλαο ηνπ 

1866 δελ ππνθηλήζεθε απφ ηελ Ρσζία ή ηελ Βιιάδα ηε βξίζθνπκε δηαηππσκέλε έλα ρξφλν 

κεηά ηελ επαλάζηαζε θαη ζην βηβιίν ηνπ Νηθνιάνπ Φίρα: “ Αηα ηεο πξαγκαηείαο ηνπ 

ηαχηεο απνδεηθλχεη ν θχξηνο Μέλδειζσλ, φηη πιαλψληαη νηθηξψο νη ππνζηεξίδνληεο φηη ν 

θξεηηθφο αγψλ ππεθηλήζε ππφ ηεο Βιιάδνο ή ηεο Ρσζίαο”
463

.  

 Ο Αηνηθεηήο Εζκαήι παζάο θάιεζε ζηα Υαληά ηνπο εμέρνληεο ηεο θνηλφηεηαο 

Υαηδεκηράιε θαη Ώλαγλψζηε Μάληαθα κε ηελ πξφθαζε φηη ήζειε λα εξεκήζεη ηνπο 

ζηαζηαζηέο. Με ζεία επέκβαζε φκσο νη νπιαξρεγνί ησλ Λάθθσλ δελ έπεζαλ ζηα δίθηπα 

ηνπ Εζκαήι. Ο Θεφο πξνεηδνπνίεζε ηνλ Υαηδεκηράιε κε “θνβεξά νπηαζία” ηε λχθηα. Οη 

Λαθθηψηεο εξκήλεπζαλ ην φλεηξν θαη απέηξεςαλ ηνπο ήξσεο λα πάλε ζηα Υαληά.  ' απηφ 

ην ζεκείν ν αθεγεηήο επαλαιακβάλεη κε ζπληνκία ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηνπ νλείξνπ. Ο 

επζεβήο Υαηδεκηράιεο ζεσξνχζε φηη ν Θεφο ηνλ πξνεηδνπνηνχζε κέζσ ησλ νλείξσλ.  

 

Οη πξώηεο θηλήζεηο ησλ Λαθθησηώλ (β4, 18-22) 

 Σελ Σεηάξηε ηεο Μεζνπεληεθνζηήο ηνπ 1866 φινη νη Λαθθηψηεο ζπγθεληξψζεθαλ 

ζην θαζεδξηθφ λαφ ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ ησλ Λάθθσλ φπνπ έγηλε δνμνινγία θαη παξάθιεζε. 

ηελ “Κξεηηθνπνχια” ην γεγνλφο ηεο δέεζεο πξνο ηνλ Θεφ, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ απφθαζε 

γηα επαλάζηαζε, κεηαζρεκαηίδεηαη πνηεηηθά θαη κεηαθηλείηαη ηνπηθά ζηνλ Άγην 

Παληειεήκνλα ηνπ Οκαινχ
464

 (αληί γηα ηνλ Άγην Ώληψλην ησλ Λάθθσλ). Γηα ηνλ αθεγεηή ν 

πφιεκνο ηνπ 1866 παίξλεη ηε κνξθή επίζεκεο ηειεηήο κε ηε ζέιεζε ηνπ Θενχ. ην λαφ ηνπ 

Ώγίνπ Ώλησλίνπ ήηαλ παξψλ θαη ν αξρηκαλδξίηεο Παξζέληνο Κειατδήο, ν νπνίνο κεηά ην 

πέξαο ηεο ηειεηήο εθθψλεζε  ζπγθηλεηηθφ ινγχδξην. Δ ςπρξή ηδηφκνξθε θαζαξεχνπζα ηνπ 

αθεγεηή απνθηά ζ' απηφ ην ζεκείν θάπνηα δσληάληα πεξηγξάθνληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη 

ηε ζπγθίλεζε ηνπ ιανχ: “Ώπνιχζεσο δε γελνκέλεο εμήιζνλ νη άλζξσπνη ελ ηε πιαηαία θαη 

έλζα έβιεπε ηηο λεαλίαο πεξηραξείο ηα φπια ιακβάλνληεο κεηά δέζεσο απζφξκεηνη, έλζα δε 

κεηέξαο αζπαδνκέλαο ηνπο νπινθφξνπο πηνχο ησλ επεπρφκελαη θαιήλ έθβαζηλ θαη εθεί 

ηνπο παηέξαο κεη'* αζπαδνκέλνπο ηα εαπηψλ ηέθλα* πιήξεηο δαθξχσλ, φηη κε δπλακέλσλ 

παξαθνινπζήζαη σο νδεγνί ησλ απείξσλ έηη λεαληψλ”. Βίλαη ζεκαληηθή απηή ε πεξηγξαθή, 

                                                 
462  Σν ίδην κνηίβν είδακε φηη επαλαιακβάλεηαη θαη ζην θίλεκα ηνπ 1858. Μφλν πνπ εδψ ην θέληξν βάξνπο δελ 

είλαη ν ίδηνο ν αθεγεηήο, αιιά ε θνηλφηεηα ηνπ ρσξηνχ ηνπ.  

463  Ν. Φχραο, Βπαλαζηαηηθή εηθψλ, φ.π., ζ. 5. 

464  ΐι. “Κξεηηθνπνχια”, θεθ. 11-17. Βπηζεκαίλεηαη θαη εδψ ε πνηεηηθή δηάζηαζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, φηη δελ 

είλαη έλα απιφ ρξνλνγξάθεκα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66. Ώπηά πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε ζε 

πνίεζε είλαη ε εκθάληζε ηεο Κξεηηθνπνχιαο ζηελ αξρή, ε επηθάλεηα ηνπ Ώγγέινπ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο 

δηήγεζεο θαη νη δηάινγνη ησλ αδειθνθηψλ. Ο Π. Πξεβειάθεο ζηελ “Παληέξκε Κξήηε” έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ 

“Κξεηηθνπνχια” μεθηλά ηε δηήγεζή ηνπ γηα ην 1866 κε ηελ δέεζε ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα (θαη φρη ζηνλ άγην 

Ώληψλην ησλ Λάθθσλ).  
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γηαηί καο δίλεη γιαθπξά ηνλ παικφ ησλ απιψλ αλζξψπσλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ γεξφλησλ, 

ησλ λέσλ
465

, ζηνηρεία, πνπ αγλννχληαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνξηνγξαθία.  

 Μεηά ηελ ηεξνηειεζηία ζηνλ Άγην Ώληψλην νη Λαθθηψηεο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

νπινθφξσλ θαη αφπισλ θαηέβεθαλ ρακειφηεξα γηα λα εηδνπνηήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

ρσξηψλ Φνπξλέ θαη θηλέ γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνλ Ώιηθηαλφ. Μφιηο ν Εζκαήι 

πιεξνθνξήζεθε ηηο θηλήζεηο ηνπο, έζηεηιε Αεκνγέξνληεο λα εμεηάζνπλ ην ζθνπφ θαη ηελ 

ππνθίλεζε ηεο ζπγθέληξσζεο. Δ αληηπξνζσπία ησλ Αεκνγεξφλησλ ξψηεζε ηα αηηήκαηα 

ησλ ζπγθεληξσκέλσλ θαη έιαβε απ' απηνχο ηε δηπισκαηηθή απάληεζε φηη ζθνπφο δελ ήηαλ 

ε αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο, αιιά ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ /πξνλνκίσλ ησλ 

Υξηζηηαλψλ. Ο αθεγεηήο κλεκνλεχεη φια ηα νλφκαηα ησλ Αεκνγεξφλησλ -απεζηαικέλσλ 

ηνπ Αηνηθεηή. Αείρλεη ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα γηα ηνλ Κσζηαξφ ΐνινπδάθε, ν νπνίνο 

πξνζπνηνχληαλ ηνλ θίιν ηνπ Εζκαήι
466

. Ο Ώλαγλψζηεο Γνγνλήο, πνπ ηφικεζε λα 

ραξαθηεξίζεη ηελ ηδέα ηνπ ιανχ παξάινγε, ιίγν έιεηςε λα θαηαθεξκαηηζηεί
467

.  

 Σελ επνκέλε, πεληαθφζηνη ζηαζηαζηέο Λαθθηψηεο, ειηληψηεο θαη άιινη απ' ηα 

ρσξηά ηεο Κπδσλίαο κεηέβεζαλ ζηε ζέζε Κάζηειινο ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο ΐαξππέηξνπ, 

κηαο νρπξήο ζέζεο θνληά ζηα Υαληά. Ώπφ εθεί έζηειλαλ γξάκκαηα γηα λα εηδνπνηήζνπλ θαη 

ηηο άιιεο επαξρίεο ησλ Υαλίσλ, αιιά θαη ην θεληξηθφ θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Κξήηεο 

(Ρέζπκλν, Δξάθιεην, Λαζίζη). ε ιίγεο κέξεο ζηελ Ώγία Κπξηαθή ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο 

δπηηθέο επαξρίεο πεξίπνπ 4.500 ρηιηάδεο. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπγθεληξσκέλσλ 

ζπγθξνηήζεθε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή θξνπξά θαη εμειέγεζαλ νη πιεξεμνχζηνη ησλ 

επαξρηψλ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ (Κπδσλίαο, Κηζάκνπ, ειίλνπ, Ώπνθνξψλνπ). Οη θαθηαλνί 

δελ είραλ αθφκε εθδειψζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ο Υαηδεκηράιεο αλ θαη εθιέρζεθε 

πιεξεμνχζηνο, παξαρψξεζε ηε ζέζε ηνπ ζηνπο Ν. Μάληαθα θαη Ν. Νηθνινχδε.  

 ηάιζεθαλ μαλά ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο ζηνπο θαθηαλνχο θαη ζηνπο νπιαξρεγνχο 

ηεο ππφινηπεο Κξήηεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα. Βπεηδή φκσο δελ ιάκβαλαλ 

απάληεζε, απνθαζίζηεθε κηα αληηπξνζσπία 100 αηφκσλ απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο λα 

κεηαβεί ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε γηα λα ηνπο θαιέζεη ζε γεληθή ζπλέιεπζε  ζην κεηφρη ηεο 

Ώγίαο Κπξηαθήο ΐαξππέηξνπ Υαλίσλ.   

                                                 
465  Οη γέξνληεο ζπκβνπιεχνπλ κε ηελ πείξα ηνπο ηνπο λεφηεξνπο ζηα πνιεκηθά. Γηα ηε ζέζε ησλ γεξφλησλ ζηελ 

θνηλφηεηα έγηλε ιφγνο παξαπάλσ.  

466  Ώληηθξνπφκελεο είλαη νη απφςεηο ησλ ηζηνξηθψλ γηα ηε ζηάζε ηνπ Κσζηαξνχ. Ο Φηιάθεο ηελ θξίλεη ζεηηθή, 

γηαηί κε ηε δήζελ θηιία ηνπ εμαπαηνχζε ηνλ Εζκαήι: “[...] εγνπκέλνπ ηνπ ηνπ πνιπκήηηνο θαη επηθαλνχο παηξηψηνπ 

γέξνληνο Κσζηαξνχ, λα δηαβνπθνιήζσζη ηνλ Εζκαήι” βι. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2162. Ο ηπιηαλφο Παπαδάθεο, εθ 

αληηπάισλ ηνπ Δξαθιείνπ, θαηαθξίλεη σο πξνδνηηθή ηε ζηάζε ηνπ. ΐι. ηπιηαλφο Παπαδάθεο, Απνκλεκνλεύκαηα 

ηεο ελ Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866 θαη ηα θαη' απηήο δηαδξακαηηζζέληα κπζηήξηα, Ώζήλαη, ηππ. Ραδακάλζπνο, 

1870, ζ. 89-101.  

467  Λίγν αξγφηεξα ν Ώλαγλψζηεο Γνγνλήο εληάρζεθε ζηελ επαλάζηαζε σο νπιαξρεγφο ηεο επαξρίαο 

Ώπνθνξψλνπ.  
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Ζ απνζηνιή ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο (β4, 23-28) 

 Ο Υαηδεκηράιεο ζπκκεηείρε ζηελ αληηπξνζσπία πνπ κεηέβε ζηελ θεληξηθή θαη 

αλαηνιηθή Κξήηε. ηελ ελφηεηα απηή παξαθνινπζνχκε ηελ πεδνπνξία ησλ εθαηφ 

ρξηζηηαλψλ ηεο δπηηθήο Κξήηεο  ζηα νξεηλά ηνπ λνκνχ Ρεζχκλεο. Ώλάινγε νκφζεκε 

δηήγεζε, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, ζπλαληήζακε πξηλ απφ ην θίλεκα ηνπ 1858, φηαλ θαη 

πάιη ν Υαηδεκηράιεο είρε κεηαβεί ζηα θαθηά γηα λα ελεκεξψζεη γηα ην θίλεκα.  

 Πξψηνο ζηαζκφο ζηελ νδνηπνξία ησλ Υαλησηψλ ηελ άλνημε ηνπ 1866 ήηαλ ζην 

Μνπξί Ώικπξνχ ζηελ νηθία ησλ Καπθαιάδσλ. Έπεηηα πέξαζαλ απφ ηηο ΐξχζεο θαη απφ 

εθεί αλέβεθαλ ζηα Αξάκηα, φπνπ ζπλάληεζαλ θάπνηνλ Ώιή βέε, ελνηθηαζηή ηνπ βαθνπθίνπ. 

Οη Υαληψηεο έπεηζαλ ηνλ Οζσκαλφ θαη άιινπο ληφπηνπο Σνχξθνπο φηη ην θίλεκα είλαη 

εηξεληθφ θαη αθνξά ζηελ ειάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο. Αηαλπθηέξεπζαλ χζηεξα ζηε Μνλή 

Ρνπζηίθσλ θαη απφ εθεί έζηεηιαλ επηζηνιέο πξνο ηνπο επηθαλείο ησλ επαξρηψλ Ώγίνπ 

ΐαζηιείνπ θαη Ώκαξίνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ζην Ώκάξη.  

 πρλά ν αθεγεηήο ζηα Ώπνλεκνλεχκαηα, φπσο θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” αλαθέξεη 

ηα “γξάκκαηα” θαη ηηο “γξαθέο” κε ηηο νπνίεο επηθνηλσλνχζαλ νη επαλαζηάηεο. Ώξθεηά απ' 

απηά ηα γξάκκαηα έρνπλ δηαζσζεί ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο ζπιινγέο ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ 

Κξήηεο
468

.  

 ηε ζπλέρεηα ε αληηπξφζσπνη κεηέβεζαλ ζην Ώηζηπφπνπιν, θνληά ζην Ρέζπκλν, 

φπνπ έηπραλ ηδηαίηεξεο πεξηπνίεζεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ. Μαζαίλνληαο ηηο 

θηλήζεηο ηεο αληηπξνζσπίαο ν Εζκαήι, έζηεηιε ηνλ Ε. ηγαλφ θαη άιινπο Αεκνγέξνληεο ζην 

Ώηζηπφπνπιν γηα λα πείζνπλ ηνπο θαηνίθνπο λα απφζρνπλ απφ ην θίλεκα. Οη επαλαζηάηεο 

απ' ηα Υαληά ηνπο θαζεζχραζαλ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη έπεηηα κεηέβεζαλ 

ζηε Μνλή Ώξθαδίνπ. Βθεί βξήθαλ ζπγθεληξσκέλνπο πεξίπνπ 1.500 αλζξψπνπο απφ ην 

λνκφ Ρεζχκλεο.  Ο εγνχκελνο Γαβξηήι Μαξηλάθεο, “έλζεξκνο πξνζηάηεο” ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ, εθιέρζεθε πξφεδξνο ηεο Σκεκαηηθήο Βπηηξνπήο Ρεζχκλνπ. σζηά ν 

αθεγεηήο ζεκεηψλεη: “Βλ γέλεη δε ην Ώξθάδηνλ θαηέζηε θέληξνλ θαη ν κνριφο ηνπ κεζαίνπ 

δηακεξίζκαηνο”. Ώπφ ην Ώξθάδη ε αληηπξνζσπία ησλ επαλαζηαηψλ ρσξίζηεθε ζε δχν 

νκάδεο, γηα λα ζπλερίζεη ηελ ελεκέξσζε θαη ζην ηκήκα ηνπ Δξαθιείνπ.  

 Δ πξψηε νκάδα ησλ αληηπξνζψπσλ κε αξρεγφ ηνλ Κηζακίηε δηθνιάβν Βκκαλνπήι 

Φνπληνπιάθε (Φνπληνχιε) κεηέβε ζηε Μεζαξά γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο αξρεγνχο Κφξαθα 

θαη Ρσκάλν. ηε δηαδξνκή πέξαζε απφ ηηο Μνλέο Ώζσκάησλ θαη Πξέβειε.  Ο αθεγεηήο, αλ 

θαη δελ  ήηαλ παξψλ ζηε ζπλάληεζε, αλαθέξεη φηη ν ν ΠαΎζηνο
469

, επίζθνπνο Λάκπεο, 

                                                 
468  ΐι. ΐηβιηνγξαθία (Ώξρεία). Πξβι. “Κξεηηθνπνχια”. ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαιπηηθφο 

ζρνιηαζκφο απηήο ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ αθεγεκαηηθνχ κνηίβνπ. 

469  Ο επίζθνπνο Λάκπεο θαη θαθίσλ ΠαΎζηνο Κηξκπάο εμαθνινπζεί λα είλαη κηα γθξίδα, αηληγκαηηθή κνξθή ζηελ 
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ζπκκεξίζζεθε ηελ ηδέα ηεο επαλάζηαζεο καδί κε ηνπο  κνλαρνχο ησλ κνλαζηεξηψλ ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ.  

 Ο αθεγεηήο θξαηά κηα δηαθξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ΠάΎζην,  κε ζεβαζκφ 

παξνπζίαζε θαη ηνλ Μεηξνπνιίηε Κξήηεο Αηνλχζην (“Σνπξθνπνιίηε” γηα ηνπο Κξεηηθνχο)  

φπσο έρνπκε δεη παξαπάλσ. Να ππνζέζνπκε φηη αξρηθά ν ΠαΎζηνο είδε ζεηηθά ην θίλεκα 

αιιά άιιαμε ζηελ πνξεία; Πάλησο είλαη γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο 

ηνπ 1866 νη επαλαζηάηεο ηνλ έιεγαλ ΣνπξθνπαΎζην θαη ηνλ απνθήξπμαλ δεκφζηα γηα ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο Σνχξθνπο.  Ο Πάλνο Κνξσλαίνο, αξρεγφο ηνπ ηκήκαηνο Ρεζχκλεο, 

ζηα θαηάινηπα ηνπ αδεκνζίεπηνπ αξρείνπ ηνπ ηνλ ζεσξεί ππεχζπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ Ώξθαδίνπ, θαη σο ηνλ κφλνλ πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Μνπζηαθά παζά: “εηο απάζαο 

[ηαο επαξρίαο] απηψλ έγξαςελ, εηο ηνπο εγνπκέλνπο ησλ Μνλψλ, εηο ηνλ Ώξρηεξέαλ ή 

κάιινλ ηνλ αξρηηνχδα Λάκπεο, αιι' νπδείο απήληεζε πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ ηνχηνπ, φζηηο 

νπρί νιίγνλ ζπλεηέιεζελ εηο ην ηξαγηθφλ δξάκα”
470

. Σελ ίδηα άπνςε κε ηνλ Κνξσλαίν έρεη 

θαη ν Φηιάθεο: “ηδία δε ζθαλδαιψδεο είρε θαηαζηεί ε δηαγσγή ηνπ επηζθφπνπ Λάκπεο 

ΠαΎζίνπ  (κε Κξεηφο θαη ηνχηνπ) ν νπνίνο θαη ηφηε θαη κέρξη ηέινπο επξσηαγσλίζηε ελ ηε 

ηνπ θνβεξνχ δξάκαηνο ηνπ Ώξθαδίνπ ζπζία θαη ηαηο αληεζληθαίο ελεξγείαηο ελ γέλεη 

[...]”
471

. Ο Π. Κξηάξεο παξαζέηεη ηελ επηζηνιή ηνπ ΠαΎζίνπ πξνο ηνλ Μνπζηαθά: “αο 

εηδνπνηψ, σο θαη πξνθνξηθψο, εκείλακε ζχκθσλνη, φηη εηο ην Ώξθάδη πξέπεη λα ππάγεηαη 

δηα λα ην θαηαζηξέςεηε, δηφηη δηα ηεο θαηαζηξνθήο απηνχ επηηπγράλεηαη ηελ θαηαζηξνθήλ 

φισλ ησλ επαξρηψλ ηνπ ηκήκαηνο Ρεζχκλεο [...]
472

. Μφλν ν ηζηνξηνδίθεο Ν. ηαπξηλίδεο  

ζπλάδεη κε ηνλ Υαηδεκηράιε
473

. Ο ηαπξηλίδεο πξφζεμε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ 

Ειιαξίσλνο θίλεξ ηελ ζπλάληεζε ηνπ αξρεγνχ Κφξαθα κε ηνλ ΠαΎζην ηνλ Μάξηην ηνπ 

1867 θαη δηεξσηάηαη πψο ήηαλ δπλαηφλ ν αξρηεπαλαζηάηεο Κφξαθαο λα ζπλαληεζεί κε 

έλαλ πξνδφηε επίζθνπν, ιίγνπο κήλεο κεηά ην δξάκα ηνπ Ώξθαδίνπ.  

 Δ δεχηεξε νκάδα ησλ αληηπξνζψπσλ απ' ηα Υαληά πήγε ζηα Ώλψγεηα,  φπνπ 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Μ. θνπιά θαη άιινπο ρσξηαλνχο. Οη Ώλσγεηαλνί ακέζσο 

αζπάζζεθαλ ηελ ηδέα ηεο επαλάζηαζεο. Ώπφ εθεί νη αληηπξφζσπνη έζηεηιαλ επηζηνιέο 

πξνο ηνλ ππνπξφμελν ηεο Ρσζίαο ζην Δξάθιεην, Ε. Μεηζνηάθε, έλζεξκν ππνζηεξηρηή ηεο 

επαλάζηαζεο. Αελ πξνρψξεζαλ φκσο αλαηνιηθφηεξα, γηαηί ζεσξήζεθε επηθίλδπλν. Με 

πνιιέο πξνθπιάμεηο, ιφγσ ησλ ελεδξψλ πνπ είραλ ζηήζεη ηνπξθηθά απνζπάζκαηα, θαη 

                                                                                                                                                                  
επαλάζηαζε ηνπ 1866.  

470  Ώξρείν Π. Κνξσλαίνπ, 23, 2, Ε.Ώ.Κ., Βπηζηνιή Π. Κνξσλαίνπ ζπνο ηελ Κεληξηθή Βπηηξνπή Ώζελψλ, κε 

εκεξνκελία 15-11-1866. 

471  ΐ. Φηιάθεο, Εζηνξία ηεο Κξήηεο, φ.π., Γ', (1909), ζ. 946-7. 

472  Π. Κξηάξεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο από αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 1866, Υαληά 1902, ζ. 

265. 

473 Νηθφιανο ηαπξηλίδεο, Ο θαπεηάλ Μηράιεο Κόξαθαο θαη νη ζπκπνιεκηζηέο ηνπ, Δξάθιεην 1972, ζ. 334. 
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αθνχ πέξαζαλ απφ δηάθνξα κέξε, επέζηξεςαλ ζην κεηφρη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο.  

 

Ζ ππνγξαθή ηεο αλαθνξάο θαη νη επόκελεο θηλήζεηο (β4, 28- 32) 

  Βλ ησ κεηαμχ νη πιεξεμνχζηνη φιεο ηεο Κξήηεο ζπγθεληξψζεθαλ ζην κεηφρη ηεο 

Ώγίαο Κπξηαθήο, θνληά ζηα Μπνπηζνπλάξηα
474

, θαη ζπγθξφηεζαλ Κεληξηθή Βπηηξνπή
475

. 

ηηο 16 ΜαΎνπ (ζχκθσλα κε ηνλ αθεγεηή) ζπληάρζεθε ε αλαθνξά πξνο ηνλ νπιηάλν
476

, ε 

νπνία ππνγξάθηεθε απφ ηνπο Πιεξεμνπζίνπο ηεο Κξήηεο θαη επηθπξψζεθε απφ ηνπο 

επηζθφπνπο Γεξάζηκν Κηζάκνπ θαη Μηζαήι Κπδσλίαο. Βθηφο φκσο απφ ηελ αλαθνξά πξνο 

ηνλ νπιηάλν, κε ηελ νπνία δεηείην ζε γεληθέο γξακκέο ε επαλαθνξά ησλ πξνλνκίσλ ηνπ 

Υάηηη Υνπκαγηνχλ, νη πιεξεμνχζηνη απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο απεθάζηζαλ λα νδεγήζνπλ ηα 

πξάγκαηα ζε άιιε θαηεχζπλζε κε ηε ζχληαμε ελφο κπζηηθνχ ππνκλήκαηνο πξνο ηηο Μ. 

Απλάκεηο. ην κπζηηθφ ππφκλεκα δεηνχζαλ φρη κφλν ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

δσήο ηνπο, αιιά ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα
477

.  

 πσο γίλεηαη γλσζηφ απφ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Δξαθιείσηε ηπιηαλνχ 

Παπαδάθε, νη πιεξεμνχζηνη ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ ηεο Κξήηεο ήηαλ αληίζεηνη κε ην 

κπζηηθφ ππφκλεκα, ηε ξήμε κε ηνλ νπιηάλν, ηνλ πφιεκν.  Ώπηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ νη 

πιεξεμνχζηνη αλαγθάζηεθαλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ απνζήθε (ειαηνηξηβείν) ηνπ 

κεηνρίνπ, φπνπ γηα ψξεο ινγνκαρνχζαλ πεξί ηνπ πξαθηένπ. ηε κπζηηθή απηή ζχλαμε 

κίιεζε κε θινγεξά ιφγηα ν  Παξζέληνο Πεξίδεο γηα λα πείζεη ηνπο πιεξεμνπζίνπο, πνπ 

είραλ αληίζεηε άπνςε. Σν κπζηηθφ ππφκλεκα ππνγξάθηεθε απφ 92 άλδξεο θαη εζηάιε πξνο 

ηνπο πξνμέλνπο ηεο Ώγγιίαο, Γαιιία, Ρσζίαο, Ώκεξηθήο θαη Βιιάδαο
478

.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” έλαο αλψλπκνο παπάο κίιεζε κε “ππξσκέλε γιψζζα” ζην 

λαφ ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο. Ώπφ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε καζαίλνπκε φηη 

απηφο ήηαλ ν Π. Πεξίδεο
479

. ηελ έκκεηξε απφδνζε ησλ γεγνλφησλ πιεξνθνξνχκαζηε 

                                                 
474  Σα Μπνπηζνπλάξηα ήηαλ θαηάιιεια γηα ζχλαμε, γηαηί εθεί ππήξραλ πεγέο λεξνχ θαη δέληξα πνπ πξνζηάηεπαλ 

απφ ήιην, ελψ δίπια νη επαλαζηάηεο είραλ ηα πςψκαηα απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηαθχγνπλ. Γηα ηε 

ζπλάζξνηζε ζηα Μπνπηζνπλάξηα θαη ζην πιεζίνλ κεηφρη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο βι. θαη Παξζέληνο Πεξίδεο, 

Απνκλεκνλεύκαηα, ε θξεηηθή επαλάζηαζηο ηνπ 1866, Ώζήλα 1900, ζ. 334-34, ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, φ΄π., ζ. 875.  

475  Δ άπνςε ηνπ ηαχξνπ Κειατδή φηη ν αξρηκαλδίηεο Παξζέληνο Κειατδήο εθιέρζεθε γεληθφο Πιεξεμνχζηνο ηεο 

Βπηηξνπήο δελ πξνθχπηεη απφ ηα έγγξαθα. ΐι. η. Κειατδήο, Ο Παξζέληνο Κειατδήο θαη ε πνιηηηθή απηνύ αιιεινγξαθία 

(1854-1904), Βλ Υαλίνηο 1904, ζ. 7. 

476  Γηα ηνπο επηθξαηέζηεξνπο ζπληάθηεο ηεο Ώλαθνξάο πξνο ηνλ νπιηάλν βι. Εσάλλεο Π. Μακαιάθεο, Ζ 

Κξεηηθή επαλάζηαζηο, φ.π., ζ. 49. Ο Παζέληνο Πεξίδεο ζηα “Ώπνκεκνλεχκαηά” ηνπ ηζρπξίδεηαη ζε ηξίην πξφζσπν 

φηη ήηαλ ν ζπληάθηεο ηεο, βι. Παξζέληνο Πεξίδεο, φ.π., ζ. 33. Γηα ην θείκελν ηεο Ώλαθνξάο θαη ηα αηηήκαηα ησλ 

Υξηζηηαλψλ βι. Νηθφιανο Σζηξηληάλεο, Ώ, φ.π., ζ. 160-165. Δ Ώλαθνξά θέξεη εκεξνκελία 14-5-1866.  

477  Θεσξείηαη φηη ην κπζηηθφ ππφκλεκα ζπληάρζεθε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Βιιεληθνχ Πξνμελείνπ, ηνπ 

Κσζηαξνχ, θαη ηνπ Παξζελίνπ Πεξίδε, ν νπνίνο θαη έπεηζε ηνπο δηαθσλνχληεο. Γηα ην κπζηηθφ ππφκλεκα έρεη γξαθηεί 

εηδηθή κειέηε. ΐι. Σσκαδάθεο Νηθφιανο,” Σν κπζηηθφλ Κξεηηθφλ Τπφκλεκα ηεο 15/27 Ματνπ 1866”, Αζελά, 47, 

1937,ζ.222-236. Γηα ην κπζηηθφ ππφκλεκα βι. θαη Σζηξηληάλεο, Ώ', φ.π., ζ. 168-189. Ο ηπιηαλφο Παπαδάθεο ζηα 

Ώπνκλεκνλεχκαηά ηνπ ραξαθηήξηζε νιέζξηα απφθαζε ηε ζχληαμε ηνπ Μπζηηθνχ Τπνκλήκαηνο. βι. φ.π., ζ. 14.  

478  Γηα ηνπο ππνγξάθνληεο ην ππφκλεκα βι. θαη Ν. Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 175.  

479  Γηα ηελ πνηεηηθή απφδνζε ησλ πνιηηηθψλ δπκψζεσλ ζηελ Ώγία Κπξηαθή βι. “Κξεηηθνπνχια” θεθ. 45-
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επίζεο φηη έλαο θαθφο Πξφμελνο, “παιηνπξφμελνο” απνθάιπςε ην πεξηερφκελν ηνπ 

κπζηηθνχ ππνκλήκαηνο ζηελ ηνπξθηθή Αηνίθεζε
480

.  

      Έλαο παπάο εζηάζεθε κε ππξσκέλε γιψζζα,    

  θαη δηεγείηαη ζηνλ ιαφλ ηα βάζαλα ηα ηφζα.       

                 «Υξηζηηαλνί, απφγνλνη Βιιήλσλ ησλ κεγάισλ    

σο πφηε ζά ‟ζηε ζηνλ δπγφλ θαη παίγλην ησλ άιισλ;  

ο πφηε ζα αλέρεζηε δνπιείαλ ιανθζφξνλ 

θη ψο πφηε ζα πιεξψλεηε εηο ηνλ αγά ηνλ θφξνλ;    

Εδνχ θαηξφο αξκφδηνο, ηδνχ θαηξφο σξαίνο,    

                 νη άγγεινη ζαο πξνζθαινχλ ζην ηεξφλ ζαο ρξένο. (Κξεηηθνπνχια 60, 1085-

1902)  

  ...............................................................  

       Φέξλνπλ ηα ππνκλήκαηα θαη η‟ απνγξάθνπλ φινη,    

πέληε πξνμέλσλ ηά‟δσθαλ εηο ησλ Υαληψ ηελ πφιηλ. 

Σνχην βαζηνχλε κπζηηθφ, Σνχξθνο λα κε ην κάζεη 

πσο γξάθνπλ εηο ηζη ΐαζηιείο ησλ Κξεηηθψλ ηα πάζε.  

Ώιι‟ έλαο παιηνπξφμελνο, ζθπιί μεβαθηηζκέλν,    

                 επξφδσθε ην κπζηηθφ ζηνλ Σνχξθν, ην θξπκκέλν. (Κξεηηθνπνχια, 61, 1117-

1122) 

  

 Μεηά ηελ επίδνζε ηνπ ππνκλήκαηνο, ε Πξνζσξηλή Βπηηξνπή δήηεζε απφ ηνλ Ρψζν 

πξφμελν Αελδξηλφ ηε ζπκβνπιή ηνπ γηα ηηο επφκελεο θηλήζεηο. Ο Αελδξηλφο ηελ 

ζπκβνχιεπζε λα απνθεπρζεί θάζε ζπκπινθή κε ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ, ψζπνπ λα ππάξμνπλ 

νη θαηάιιειεο εηνηκαζίεο.  

 Βπεηδή ήηαλ επηθίλδπλν ε Πξνζσξηλή Βπηηξνπή ησλ επαλαζηαηψλ λα βξίζθεηαη ζε 

έλα ζεκείν, αλακέλνληαο ηελ απάληεζε ηεο Τ. Πχιεο ζηελ Ώλαθνξά, κεηαθηλήζεθε πξνο 

ηνλ Άγην Γεψξγην Κεξακεηψλ, νξεηλφ ρσξηφ ηεο Κπδσλίαο, φπνπ δηέκεηλε νθηψ κέξεο. Βθεί 

έθηαζε αληηπξνζσπία ηνπ Εζκαήι θαη δήηεζε απφ ηελ Βπηηξνπή λα δηαιπζεί. ΐιέπνληαο 

ηελ ακεηάζεηε απφθαζε ησλ Υξηζηηαλψλ ν Εζκαήι θέιεζε ζηξαηφ θαη πξνέηξεςε ηνπο 

Σνχξθνπο λα θξπθηνχλ ζηα θξνχξηα. Ώπφ ηα Κεξακηά νη επαλαζηάηεο έζηεηιαλ επηζηνιέο 

ζηνπο Κξεηηθνχο ηεο Ώζήλαο (Αεκ. Καιιέξγε, ΐεξλαξδάθε, Υ. Γπκβξαθάθε, .  

Ώλησληάδε, Μ. Ρεληέξε, Ώ. Παπαδάθε, ΝηθνιαΎδε) δεηψληαο ηνπο ζπκβνπιέο θαη 

                                                                                                                                                                  
64. 

480   Ο Ώλψλπκνο θαηεγνξεί ηνλ Αεξζέ (Derché), Γάιιν πξφμελν ζηα Υαληά, φηη απνθάιπςε ην κπζηηθφ 

Τπφκλεκα: “]...] σο άιινο θαηάζθνπνο θαη νπρί σο αληηπξφζσπνο ηνπ κεγάινπ Γαιιηθνχ έζλνπο”, Ώλψλπκνο, 

θάικαηα, φ.π., ζ. 10. 
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ππνζηήξημε.  

 ηε ζπλέρεηα ε κεηάβαζε ηεο Βπηηξνπήο ζην Θέξηζν δελ έγηλε δεθηή απφ ηνπο 

ληφπηνπο θαη γη' απηφ ε Βπηηξνπή αλαγθάζηεθε λα πάεη ζηε Αξαθψλα θαη ζηνπο Κάκπνπο 

Κπδσλίαο. Γηα ηε γεληθή αξρεγία ηνπ Ώγψλα πξνηάζεθε ν ζηξαηεγφο Αεκήηξηνο 

Καιιέξγεο, αιιά απηφο ηελ απνπνηήζεθε
481

. Δ πξφηαζε λα γίλεη αξρεγφο ν Υαξάιακπνο 

Γπκβξαθάθεο ζπλάληεζε ηε ζθνδξή αληίδξαζε ησλ πιεξεμνπζίσλ ηεο αλαηνιηθήο 

Κξήηεο.  

 Δ Βπηηξνπή νλνκάζηεθε Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε θαη πξψηνο πξφεδξφο ηεο 

νξίζηεθε ν Κσζηαξφο ΐνινπδάθεο. Αηνξγαλψζεθε επαλαζηαηηθή αζηπλνκία θαη 

δηθαζηήξην. ηηο 8 Ενπιίνπ
482

, ζην Μπξφζλεξν Ώπνθνξψλνπ, φπνπ είρε κεηαθηλεζεί ε 

πλέιεπζε, ηξεηο απεζηαικέλνη ηνπ Αηνηθεηή, ν Μπάληξεο αγάο, ν Κνπάζεο, θαη θάπνηνο 

Ώηγχπηηνο παζάο κεηέθεξαλ ηελ απάληεζε ηεο Πχιεο ζηελ Ώλαθνξά ησλ Υξηζηηαλψλ. ηελ 

απάληεζε φρη κφλν δελ γηλφηαλ ιφγνο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ Υξηζηηαλψλ, 

αιιά δεηήζεθε ν αθνπιηζκφο ηνπο. Ο Υαηδεκηράιεο επηζεκαίλεη φηη ε απφξξηςε ησλ 

αηηεκάησλ ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ είρε σο ζπλέπεηα λα πςσζεί ηξίζεκε 

επαλαζηαηηθή ζεκαία, πνπ είρε ζηε κέζε ηνλ ζηαπξφ
483

. Ώπφ άιιεο πεγέο
484

 γλσξίδνπκε 

φηη νη πιεξεμνχζηνη ηεο Κξήηεο ζηηο 16-8-1866 απφ ην Μπξφζλεξν επέδσζαλ 

επαλαζηαηηθή δηαθήξπμε ζηνπο Πξνμέλνπο θαη ζηηο 21-8-1866 (π.ε.) εμέδσζαλ ζην 

Ώζθχθνπ επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί ηππηθά ηελ έλαξμε ηεο 

επαλάζηαζεο, γηαηί, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο ν Κ. Κξηάξεο είρε δψζεη 

ηελ πξψηε κάρε ζην έιηλν απφ ηηο 16 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1866.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” (ζη. 1133 θαη εμήο) δηαβάδνπκε γηα ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ 

Αηνηθεηή πνπ πήγαλ ζην Μπξφζλεξν θαη ηελ απάληεζε πνπ πήξαλ απφ ηνπο Έιιελεο:  

        “Φαξκφδεη ηελ δηαηαγήλ, γξάκκαηα εηνηκάδεη, 

  λα ηξέμνπλ εηο ηζη Υξηζηαλνχο, δπφ ζχκβνπινη 
 
θσληάδεη. 

  Ο γεηο ήηνλε ρξηζηαλφο, Κνπάζεο ε γεληά ηνπ,   

                                                 
481  Γηα λα είκαζηε πην ζαθείο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, απηφ πνπ απνζησπάηαη απφ ηνλ Υαηδεκηράιε. Ο 

Καιιέξγεο φρη κφλν απνπνηήζεθε ηελ αξρεγία, αιιά ζπκβνχιεπζε ηνπο Κξεηηθνχο λα κελ επαλαζηαηήζνπλ. ΐι. 

Ώλψλπκνο, θάικαηα, φ.π., ζ. 12 θαη 36. Θεσξψ φηη ε απνπζία γεληθνχ ζηξαηησηηθνχ αξρεγνχ βφιεςε ηηο 

θηινδνμίεο ησλ θαηά ηφπνπο νπιαξρεγψλ, έβιαςε φκσο ηνλ αγψλα ηνπ 1866.  

482  Γηα ηελ απάληεζε ηνπ νπιηάλνπ ζηελ Ώλαθνξά ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο, βι θαη Σζηξηληάλεο, Ώ, φ.π., ζ. 

262-268. Δ εκεξνκελία πνπ ζεκεηψλεη ν Υαηδεκηράιεο αθνξά ζην παιαηφ εκεξνιφγην. ηηο 20 Ενπιίνπ είρε θηάζεη 

ε απάληεζε ζηα Υαληά. Πξβι. Π. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 61-63. Πξψην ζχκα ηεο επαλάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Σνχξθσλ ζεσξείηαη απφ ηνλ Πεξίδε (θαη ηνλ Φηιάθε) ν Μπάληξεο αγάο, ν νπνίνο ζε κηα ινγνκαρία ζηνλ 

Ώπνθφξσλα θνλεχζεθε απφ ηνλ Εσάλλε Κισλάξε.  

483  Ώπφ ηνλ πξφμελν Ν. αθφπνπιν πνπ γξάθεη εθζέζεηο ηε ζηηγκή πνπ δηεμάγνληαη ηα γεγνλφηα, καζαίλνπκε φηη: 

“Όςσζαλ ινηπφλ ελ νλφκαηη ηνπ Τςίζηνπ ηελ ηεξάλ ζεκαίαλ ηεο επαλαζηάζεσο. Δ ζεκαία αχηε ζπλίζηαηαη εθ 

ηεζζάξσλ ζεκαηψλ εηο ην απηφ, ήηνη ηεο ειιεληθήο, ηεο ξσζηθήο ηεο γαιιηθήο θαη ηεο αγγιηθήο θαη εθ ηεο εηθφλνο 

ηνπ σηήξνο ελ ησ κέζσ”. ΐι. Μ.Β.Ε. Ν. αθφπνπινο πξνο Βπ. Αειεγεψξγελ, αξ. 402, Υαληά 24-7-1866, ΏΤΒ/ΚΤ-

Μ2/43. Πξβι. Σζηξηληάλεο, Ώ', φ.π., ζ. 267 θαη Κξηάξεο, Γ', φ.π., 142.  

484  ΐι. Ε. Μακαιάθεο, Ζ Κξεηηθή Δπαλάζηαζηο, φ.π., ζ. 69-71. 
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  Μπάληξε αγάο ηνπ αιινπλνχ, θαξκάθη ε θαξδηά ηνπ.   

  Έθηαμαλ κεζ‟ ζην Μπξφζλεξν, ρσξηφ η‟ Ώπνθνξψλνπ,    

  εθεί ήην ε Βπηηξνπή απφ νιίγνπ ρξφλνπ. 

  ηελ κέζελ κπαίλνπλ ηνπ ιανχ, ιέζη ησλ επηηξφπσλ, 

  λα παλ λα εζπράζνπλε, κε ράλνπλε ηνλ θφπνλ.    

  «Αηαηαγή ηνπ Παηηζάρ ήξζε απνχ ηελ Πφιηλ,    

  η‟ άξκαηα λα καο δψζεηε θαη λ‟ απνγξάςνπλ φινη.  

  Ώπάληεζηο ηνπ Παηηζάρ εηο ηελ αλαθνξάλ ζαο 

                γξάθεη λα παξαδψζεηε ακέζσο η‟ άξκαηά ζαο. 

      ...............................................................................    

         Φσληάδεη, ηξέρεη ν ιαφο ιέεη ησλ επηηξφπσ,                                       

  “ηνλ Σνχξθν πιηφ δελ ζέινκε ζηνλ εδηθφ καο ηφπνλ”. 

  Αηαηάζζεη‟ ε Βπηηξνπή, ζέινκ‟ απηή ηελ ψξα 

  λα γξάςεηε ηνπ Εζκαήι, λα θεχγ‟ απνχ ηε ρψξα.    

  Έγξαςαλ εηο ηα γξάκκαηα, είπαλ θαη κε ην ζηφκα,   

         “ηνλ Σνχξθν απνθεξχηηνκε θη αο καο ζθεπάζεη ρψκα”.  

 

  Με επίζεκε αλαθνξά ε Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε απνθήξπμε ηνλ νπιηάλν θαη ν 

πφιεκνο ήηαλ πηα γεγνλφο. Ώθνινχζσο απνθαζίζηεθε λα ζηέιινληαη απφ θάζε επαξρία ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε δχν πιεξεμνχζηνη, λα νξηζηνχλ ζηξαηφπεδα ζε θάζε επαξρία θαη λα 

ζπγθξνηεζεί κε ςήθηζκα Κεληξηθή Τπέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπή ζηελ Ώζήλα. Ο αθεγεηήο - 

Υαηδεκηράιεο ζρνιηάδεη φηη κε αθνξκή ηνλ Ώπζηξνπξσζηθφ Πφιεκν ηνπ 1866 νη 

επαλαζηάηεο είραλ ηελ ειπίδα φηη ζα κπνξνχζε λα ιπζεί θαη ην δήηεκα ηεο Κξήηεο
485

. 

  

 Σα πξώηα πνιεκνθόδηα- Ζ κάρε ζην ηαπξό Καληάλνπ (β4, 33- 42) 

 Με επηινγή ηνπ αθεγεηή ε δηήγεζε ζην εμήο πεξηνξίδεηαη ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή 

ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λάθθσλ ζηνλ αγψλα: “Βμηζηνξψλ ηα κέρξη ηνχδε δχλακαη λα είπσ φηη ήκελ 

ελήκεξνο ησλ πξαγκάησλ ζρεδφλ γεληθψο. Βληαχζα φκσο δηαθιαδηδφκελνπ ηνπ πξάγκαηνο θαη 

πνιππινθνηέξνπ θαζηζηακέλνπ ζέισ πεξηνξηζζή εηο ηα θαηά ηελ επαξρίαλ κνπ θαη εηο ηα πξνο 

ηαχηα ζρέζηλ έρνληα” (β4, 33). Οη Λαθθηψηεο ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ενπιίνπ 1866 

δέρηεθαλ επίζεζε απφ πνιπάξηζκνπο ερζξνχο, αιιά ππνρψξεζαλ ρσξίο αληίζηαζε ιφγσ 

έιιεηςεο πνιεκνθνδίσλ. Ώπηή εμάιινπ ήηαλ θαη ε ζπκβνπιή ηνπ Αελδξηλνχ.  

                                                 
485  Ο Ώπζηξηαθφο Πφιεκνο ηνπ 1866 δηήξθεζε απφ ηηο 15 Ενπλίνπ έσο 22 Ενπιίνπ ηνπ 1866, κεηαμχ Ώπζηξηαθψλ 

θαη Πξψζσλ ζηε ΐνεκία, κεηαμχ Ώπζηξηαθψλ θαη Εηαιψλ ζην Σηξφιν, κεηαμχ ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ηεο 

Ώπζηξίαο θαη ηεο Πξσζίαο ζηελ θνηιάδα ηνπ Μέηλ. Δ εηηεζείζα Ώπζηξία αλαγθάζηεθε λα ππνγξάςεη ζπλζήθεο 

εηξήλεο απφ Ώχγνπζην έσο Οθηψβξην ηνπ 1866 κε ηα θξάηε πνπ ήιζε ζε ζχγθξνπζε.  
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 ηηο 11 Ώπγνχζηνπ πξνζάξαμε ζην αθξσηήξη Ρνδσπνχ πινηάξην, ην νπνίν κεηέθεξε 

θξεηηθνχο αγσληζηέο θαη ηα πξψηα πνιεκνθφδηα, 100 βαξέιηα ππξίηηδα θαη 200 νθάδεο 

κφιπβδν. Ώθνινχζεζε θαη άιιν πινίν κε ηνπο πξψηνπο δψδεθα εζεινληέο κε αξρεγφ ηνλ 

ΐνγηαηδφγινπ θαη ηνλ ζαιπηγθηή Νάζν. Οη Λαθθηψηεο παίξλνπλ ηα αλαγθαία εθφδηα γηα ηελ 

επαξρία ηνπο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα κάρε. Δ είδεζε γηα ηελ πξψηε αςηκαρία ηεο 

επαλάζηαζεο, πνπ έγηλε ζηνλ Πιαηαλέ ειίλνπ
486

, κεηαμχ ηνπ νπιαξρεγνχ Κσλζηαληίλνπ 

Κξηάξε θαη ησλ εληνπίσλ Σνχξθσλ, βξήθε ηνπο Λαθθηψηεο λα παξαζθεπάδνπλ θπζέθηα. ην 

θεθάιαην 66 ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν αλαθέξεη φηη ε απνζηνιή ησλ 

πξψησλ πνιεκνθνδίσλ ζηε δπηηθή Κξήηε νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα: 

   Ήξζαλ πνιεκνθφδηα ζηα Ρνδσπνχ, ζηα βξάρε,   

   κε Κξεηηθνχο, κ‟ εζεινληέο, ηψξα ζ‟ αξρίμεη ε κάρε.  

 Ο Κσλζηαληίλνο Κξηάξεο κε επηζηνιή ηνπ δήηεζε ηε βνήζεηα ησλ Λαθθησηψλ γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο Σνχξθνπο ζηνλ ηαπξφ Καληάλνπ, θνξπθνγξακκή, αλάκεζα ζηα ρσξηά 

Κάληαλν θαη Καθνδίθη. Οη Λαθθηψηεο έζπεπζαλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο ειηληψηεο θαη πήξαλ 

ζέζεηο ζε κέξνο φπνπ ζα εκπφδηδαλ ηε δηέιεπζε ησλ Σνχξθσλ πξνο ην Καθνδίθη. Οη Σνχξθνη 

ηνπο επηηέζεθαλ θαη θηλδχλεπζαλ ζνβαξά έσο φηνπ λα θηάζνπλ ζηελ θνξπθή, φπνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη νη καρεηέο ηνπ Κξηάξε. Βλ ησ κεηαμχ νη αγσληζηέο πνπ πνιεκνχζαλ ζηε 

βάξδηα ηνπ Κξηάξε εληζρχζεθαλ απφ ηνλ Βκκ. Μαπξνγέλε θαη ρξηζηηαλνχο απφ ηα  γχξσ ρσξηά 

ηνπ ειίλνπ. Έηζη νη Σνχξθνη αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ κε κεγάιεο απψιεηεο. 

Ώπνινγηζκφο ηεο κάρεο: εβδνκήληα Σνχξθνη θαη πέληε Υξηζηηαλνί λεθξνί, αλάκεζα ζ' απηνχο ν 

αδειθφο ηνπ Κξηάξε, ν Θεφδσξνο, θαηαθξενπξγήζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Έλαο ηαρπδξφκνο 

πνπ είραλ ζηείιεη νη Σνχξθνη ηεο Καληάλνπ ζηα Υαληά γηα λα δεηήζεη βνήζεηα, ζπλειήθζε απφ 

Λαθθηψηεο θαη εθηειέζηεθε.  

 Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο έιαβε επηζηνιή γηα λα κεηαθηλεζεί πξνο 

ηε γξακκή ηνπ Ώπνθφξσλα γηα λα εκπνδίζεη ηνπο Σνχξθνπο ζηε Μαιάμα θαη κνηξάδεηαη ζε ηξία 

ηκήκαηα. Ώπφ ηα Μεζθιά ν Υαηδεκηράιεο έκαζε γηα ηε κάρε ησλ ΐξπζψλ Ώπνθνξψλνπ
487

 θαη 

ηε ζπλζεθνιφγεζε ησλ Σνπξθναηγππηίσλ. Έλα ηκήκα ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο αληηκεηψπηζε 

επηηπρψο ζηηο 6-9-66 ζηνλ Πχξγν ηεο Μαιάμαο ηνπο ερζξνχο
488

.  

                                                 
486   χκθσλα κε ππνζειίδηα ζεκείσζε ζηελ “Κξεηηθνπνχια” (ζ. 63, ά έθδνζε) ε κάρε ηνπ Πιαηαλέ έγηλε ζηηο 

16-8-1866. Γηα ηε κάρε ζην ηαπξφ Καληάλνπ, βι. Π. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 76-77. ηε κάρε ζπκκεηείραλ θαη 

πνιεκηζηέο απφ ηελ επαξρία Κηζάκνπ, βι. Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 110.  

487  Δ Μάρε ησλ ΐξπζψλ Ώπνθνξψλνπ έγηλε ζηηο 28-8-66 θαη ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο ηεο 

επαλάζηαζεο. Ο ζηξαηφο ησλ Σνπξθναηγππηίσλ αλαγθάζηεθε λα ζπλζεθνινγήζεη θαη νη Υξηζηηαλνί λα πάξνπλ 

πνιιά ιάθπξα. Ο Υαηδεκηράιεο δελ είρε ιάβεη κέξνο ζ' απηήλ ηε κάρε θαη γη' απηφ δελ ηελ πεξηγξάθεη. Πξβι. 

Παξζέληνο Πεξίδεο, φ.π., ζ. 78-84. Γηα ηε κάρε απηή έγξαςε ν Θ. Ώθεληνχιεο κία ξαςσδία ζην πνίεκα ηνπ 

'Κξεηηθά' (βι. απηφζη ζην ηξίην θεθάιαην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο).  

488  Ο δηαζθεπαζηήο Ώληψληνο Γηάλλαξεο ζεκεηψλεη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνξνχλ ζηε κάρε ηνπ πχξγνπ 

Μαιάμαο “εμεηαζηέα”. πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο ν Υαηδεκηράιεο δελ ήηαλ παξψλ ζηε κάρε 

ηνπ Πχξγνπ ηεο Μαιάμαο.  
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Ζ άθημε ηνπ Μνπζηαθά παζά - Μάρε Κεξακεηώλ (β4, 43-58) 

 Μηα θαηλνχξγηα αθεγεκαηηθή ελφηεηα αξρίδεη κε ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο άθημεο ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή Μνπζηαθά παζά
489

 (“Βλ ηνχησ ησ κεηαμχ αλαθιεζέληνο ηνπ Εζκαήι 

αθίθεην εθ Κσλ/πφιεσο ν Μνπζηαθά παζάο. Οχηνο απεζηάιε δηφηη δηνηθήζαο άιινηε επί 35 έηε 

ηελ λήζνλ εγλψξηδε θάιιηζηα Κξήηελ ηε θαη Κξήηαο”). κνηα δηαβάδνπκε θαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”:  

  Νένλ ζηξαηάξρε Μνπζηαθά κπέκπνπλ απφ ηελ Πφιηλ,   

                       νη Κξεηηθνί ηνλ μέξνπλε, ηνλ Ώξβαλίηε, φινη. (θεθ. 73, ζη. 1471-72)   

 Ώπφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ηνπ Μνπζηαθά κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  ήηαλ ε 

απνθπιάθηζε ηνπ πξνεζηνχ Κπδσλίαο Υαηδή Γεψξγε Κνθθηλάθε θαη ε απνζηνιή ηνπ κε 

ππνζρέζεηο ζηνπο γέξνληεο ησλ Λάθθσλ γηα λα ηνπο πείζεη λα παξαδψζνπλ ηα φπια. Οη 

Λαθθηψηεο φκσο απέξξηςαλ ηα πξνλφκηα ηνπ Μνπζηαθά, έζθηζαλ ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ θαη 

επέιεμαλ ηε ζπλέρηζε ηνλ Ώγψλα. Δ ηξίζεκε ζεκαία ησλ Λνχπεδσλ
490

 ηνπ 1821 κεηαπνηήζεθε 

απφ Λαθθηψηηζζεο (θαηφπηλ θαινγξαίεο) θαη έγηλε ην ζχκβνιν ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο ζηε 

λέα επαλάζηαζε. πγθξνηήζεθε Βπηηξνπή επηζηηηζκνχ θαη πνιεκνθνδίσλ γηα ηελ επαξρία 

Κπδσλίαο. 

 Μεηά ηελ εθπλνή ηεο εθερεηξίαο, ν Μνπζηαθά παζάο εμεζηξάηεπζε κε πνιπάξηζκν 

ζηξαηφ ελαληίνλ ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο πξνο ηε Μαιάμα θαη θαηέιαβε ηνπο ιφθνπο ηνπ 

Ώιηγάλνπ θαη Παζπάξσλ.  Σνλ ιφθν ηεο Παλαγηάο ηνλ θξαηνχζαλ νη Έιιελεο. Βλψ ην αξρηθφ 

ζρέδην ήηαλ νη Υξηζηηαλνί λα απνζπξζνχλ ζε ςειφηεξεο ζέζεηο θαη απφ εθεί λα απνθξνχζνπλ 

ηηο επηζέζεηο ηνπ Μνπζηαθά, κεξηθνί  ελζνπζηψδεηο λένη Λαθθηψηεο θξαηψληαο ηε ζεκαία 

φξκεζαλ θαηά ησλ Σνχξθσλ. Οη ζθαίξεο έπεθηαλ ζαλ ραιάδη (ε παξνκνίσζε είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή θαη επαλαιακβάλεηαη σο ινγφηππνο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”) ελαληίνλ ηνπ 

γελλαίνπ ζεκαηνθφξνπ Υξηζηνχιε. Έλα ηκήκα ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θχθισζε ηνπο 

επαλαζηάηεο γηα λα ηνπο ζπιιάβεη εθ ησλ λψησλ κε απνηέιεζκα νη Λαθθηψηεο λα θηλδπλεχζνπλ 

ζνβαξά θαη λα ζθνησζνχλ εθιερηνί ζηξαηηψηεο. ην ηέινο νη Λαθθηψηεο ππνρψξεζαλ πξνο  

αζθαιέζηεξεο ζέζεηο πάλσ ζηνπο ιφθνπο ππνζηεξηδφκελνη απφ αγσληζηέο γεηηνληθψλ επαξρηψλ,  

νη νπνίνη ελ ησ κεηαμχ είραλ ζπεχζεη γηα βνήζεηα. ηε κάρε ζθνηψζεθε ν Εσάλλεο ΐνιάλεο, ν Γ. 

Γηαλλαθάθεο, ν Μ. ΐνπιγαξάθεο θαη άιινη.  

 Ο αθεγεηήο δηεγείηαη ιεπηνκεξψο ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ Γ. Γηαλλαθάθε θαη ηελ 

                                                 
489  Ο Μνπζηαθά Νατιήο ν Γθηξηηιήο, Ώιβαληθήο θαηαγσγήο, ζεσξνχζε ηελ Κξήηε σο δηθή ηνπ θαηάθηεζε θαη 

πνιιέο θνξέο λφκηζε φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλεμάξηεηνο εγεκφλαο ηεο. Πήξε ην πξνζσλχκην Γθηξηηιήο πνπ 

ζεκαίλεη Κξεηηθφο. Βίρε πνιεκήζεη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, είρε παληξεπηεί Υαληψηηζζα ρξηζηηαλή, ην γέλνο 

ΐνιαλάθε θαη δηέζεηε ηεξάζηηα πεξηνπζία. ΐι. θαη  ΐ. Φηιάθεο Α, φ.π., ζ. 2092. 

490  Λνχπεο Γεψξγηνο θαη Νηθφιανο, αγσληζηέο ηνπ 1821 -1830 απφ ηα θνξδαινχ (γεηηνληθφ ρσξηφ ησλ Λάθθσλ) 

Κπδσλίαο.   
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πξνζπάζεηά ηνπ ηνπ ηξαηή Παπίιαξε λα ζεθψζεη ην ζπγγελή ηνπ απφ ην πεδίν ηεο κάρεο, γηα 

λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ θαη ζθπιεπηεί. Δ ζθελή είλαη νκεξηθή θαη απνθηά θάπνηα 

δσληάληα κε ηε δηαινγηθή ζθελή. Καζψο ν Παπίιαξεο αλαζήθσλε ηνλ ηξαπκαηηζκέλν, κηα 

ζθαίξα μαλαθηχπεζε ηνλ ηξαπκαηία. Ο Γηαλλαθάθεο θαηάιαβε φηη ην ηέινο πιεζίαδε. (“Άθεο 

κε, ηξαηή,  ιέγεη ηφηε, κε θνλεπζήο θαη ζπ”, θαη φλησο νη ερζξνί είρνλ εθνξκήζεη πάιηλ θαη ηαο 

ρείξαο έηεηλνλ ίλα ζπιιάβσζη ακθνηέξνπο. “Λππνχκαη, ησ ιέγεη ν Παπίιαξεο, δηφηη δελ δχλακαη 

λα ζε πάξσ ηνπιάρηζηνλ λεθξφλ, λα κε ζε θαχζσζη νη ερζξνί, κέλσ φκσο εγψ λα 

ζπλαπνζάλνκελ”. “ρη, πξνο Θενχ, αλέθξαμελ ν λένο, πήγαηλε γξήγνξα, θαη ραηξέηα κνπ ηα 

ηέθλα κνπ”. “Ανο κνπ, ινηπφλ ηα φπια ζνπ επαλέιαβελ ν Παπίιαξεο”. “Αελ είλαη πξέπνλ λ' 

απνζάλσ αλεθδίθεηνο”, ήηνλ ε ηειεπηαία θσλή ηνπ αμηνιφγνπ ηνχηνπ λένπ”)
491

. Έλαο Σνχξθνο 

πνπ φξκεζε λα θφςεη ην θεθάιη ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ, έπεζε λεθξφο. Καηφπηλ άιινη Σνχξθνη 

έπεζαλ πάλσ ζηνλ Γηαλλαθάθε θαη ηνλ έθνςαλ θνκκάηηα.  

 Καζψο νη Λαθθηψηεο ππνρσξνχζαλ, κηα ζθαίξα  θηχπεζε ηνλ πξσηεξγάηε ηεο 

επαλάζηαζεο Ε. ΐνιάλε (“Τγηαίλεηε, θίινη, θαη παηξίο”, είπε θαη νχηνο θαη εμέπλεπζε”). Ο 

Λαθθηψηεο ήξσαο ΐνιάλεο κλεκνλεχεηαη ζηελ ¨Κξεηηθνπνχια”:  

 “Βθεί ζηε κάρε έιαβε καξηπξηθφ ζηεθάλη  

 ησλ Λάθθσλ ν πξσηαζιεηήο, θιαίλ‟ ηνλ Μπνιαλνγηάλλε. 

 Έπεζαλ θη άιινη δηαιεθηνί θαη πξψηνη αληξσκέλνη  

           απηά ηα θνπβεδηάδνπλε νη ηξεηο αδεξθσκέλνη”. (Κεθ. 73, ζη. 1503-6)   

 ζνη ηξαπκαηηζκέλνη δελ κπφξεζαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην πεδίν ηεο κάρεο,  

θαηαθξενπξγήζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πηψκαηά ηνπο θάεθαλ. Ο  

Μνπζηαθάο ρηχπεζε θαη ηελ επνκέλε ηνπο επαλαζηάηεο, νη νπνίνη ελ ησ κεηαμχ είραλ εληζρπζεί 

κε αγσληζηέο απφ ηνλ Ώπνθφξσλα θαη απέθξνπζαλ κε επηηπρία ηελ επίζεζε. Έηζη, ν Μνπζηαθάο 

αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη. ηε κάρε απηή ηξαπκαηίζηεθε ν γηνο ηνπ Κσζηαξνχ. Οη καρεηέο 

ηεο δηήκεξεο πεηζκαηψδνπο κάρεο ησλ Κεξακεηψλ έιαβαλ γηα ηελ ηφικε ηνπο ηνλ έπαηλν ησλ 

μέλσλ, πνπ  παξαθνινπζνχζαλ ηε κάρε απφ ηηο επάιμεηο ησλ Υαλίσλ
492

. 

 

Οη αμηώζεηο ησλ θαθηαλώλ - Ζ πξώηε ππξπόιεζε ησλ Λάθθσλ (β4, 59-72) 

 Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ Μνπζηαθά λα ππνηάμεη ηνπο επαλαζηάηεο ζηα Κεξακεηά, έζηεηιε 

ηνλ πνιπάξηζκν ζηξαηφ ηνπ δηα κέζνπ ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ γηα λα βνεζήζεη ηνπο Σνχξθνπο 

ηεο Καληάλνπ ειίλνπ. Οη επαλαζηάηεο ησλ πέληε δπηηθψλ επαξρηψλ, πεξίπνπ 5.000, 

                                                 
491  Σα ηειεπηαία ιφγηα ησλ αγσληζηψλ πξηλ μεςπρήζνπλ ζα λαθεξζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο, 

απνηεινχλ δειαδή έλα αθεγεκαηηθφ κνηίβν.  

492  Δ κάρε απηή ησλ Κεξακεηψλ έιαβε ρψξα ζηηο 10 θαη 11 επηεκβξίνπ 1866. πλεζίδνληαλ νη μέλνη πξφμελνη 

πνπ δηέκελαλ ζηα Υαληά λα παξαθνινπζνχλ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο ηηο κάρεο πνπ γίλνληαη ζηνλ θάκπν ησλ Υαλίσλ 

ή ζηα γχξσ πςψκαηα. Σν γεγνλφο ζπκίδεη ηελ νκεξηθή “Σεηρνζθνπία” θαη είλαη έλα επαλαιακβαλφκελν 

αθεγεκαηηθφ κνηίβν.   
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ζπλελλνήζεθαλ λα θαηεπζπλζνχλ ζηελ επαξρία ειίλνπ, γηα λα θηππήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο. Καη 

ελψ νη επαλαζηάηεο είραλ θαηαιάβεη επίθαηξεο ζέζεηο γχξσ απφ ηελ Κάληαλν, έιαβαλ επηζηνιή 

απφ ηε Γ. πλέιεπζε λα αθήζνπλ αλελφριεηε ηε δηέιεπζε ησλ Σνχξθσλ πξνο ηα Υαληά. 

Πεξίπνπ 4.000 Σνχξθνη ηεο Καληάλνπ κε ηε ζπλνδεία ηζρπξήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο 

θαηεπζχλνληαλ πξνο ηα Υαληά. Έλα ζψκα απφ 100 Κπδσληάηεο κε αξρεγφ ηνλ Υαηδεκηράιε  

πνξεπφηαλ παξάπιεπξα κε ηνπο Σνχξθνπο. θνπφο ηνπ απνζπάζκαηνο ησλ Υξηζηηαλψλ, πνπ 

ελψζεθε ελ ησ κεηαμχ θαη κε άιινπο Κπδσληάηεο ήηαλ λα απνηξέςεη ιεειαζίεο ησλ 

δηεξρνκέλσλ Σνχξθσλ, λα ηνπο παξελνριεί θαη λα πξνθαιεί θζνξέο ζηνλ ζηξαηφ ηνπο. πσο 

αλαθέξεη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, θαηά ηηο δηήκεξεο αςηκαρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ δπηηθά ησλ 

Παιαηψλ Ρνπκάησλ, έμσ απφ ηηο ΐνπθνιηέο, ζην Κνληνκαξί θαη ην Γεξάλη ζθνηψζεθαλ 94 

Σνχξθνη θαη 17 Υξηζηηαλνί.  

 Οη νπιαξρεγνί ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ απνθάζηζαλ λα ππεξαζπηζηνχλ κε ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπο ηε γξακκή απφ ην Μφδη Κπδσλίαο κέρξη ηα Γπξίζκαηα ηνπ Ώπνθνξψλνπ. Δ 

πξφηαζε ησλ ηξηψλ εθπξνζψπσλ ησλ θαθηαλψλ (Π. Κειατδή, . Ρνπζάθε θαη Π. 

Ώλδξνπιηδάθε) λα αλαγλσξηζηεί ε επαξρία ησλ θαθίσλ σο ε πξντζηακέλε ηνπ αγψλα ηνπ 1866 

απνξξίθζεθε κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζα δεκηνπξγνχζε δηρφλνηα ζηηο επαξρίεο θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνλ κεγάιν ζθνπφ. Σν ζέκα ηεο αξρεγίαο ηεο επαξρίαο θαθίσλ θαη 

ηεο επηβνιήο ηεο ζηηο ππφινηπεο επαξρίεο ηεο Κξήηεο απαζρνιεί ηνλ αθεγεηή ηνπ 

απνκλεκνλεχκαηνο ζε πνιιά ζεκεία ηεο δηήγεζεο, φπσο ζα δνχκε.  

 Οη θαθηαλνί είραλ εγεζεί ηνπ αγψλα ηνπ 1821. Οη πξψηεο επαλαζηαηηθέο ζπλειεχζεηο 

ηνπ 1821 έγηλαλ ζηα θαθηά. κσο ν εγσηζκφο, ε θηιαξρία θαη ην απφηνκν ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

θαθηαλψλ δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα θαη αληηδξάζεηο
493

. ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 αθελφο 

νη ζπλζήθεο είραλ αιιάμεη, θαη ηα θαθηά δελ δηέζεηαλ νχηε ηα πξφζσπα, νχηε ηα κέζα γηα λα 

εγεζνχλ ηνπ αγψλα. Βμάιινπ, νη ζπλελλνήζεηο ηνπ πξνεζηνχ Σζηξηληάλε κε ηνπο Σνχξθνπο, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, γέκηζαλ κε δπζπηζηία ηνπο ππφινηπνπο Κξεηηθνχο. Δ δηήγεζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε αλαδεηθλχεη αθφκε κηα θνξά ηηο αληηδειίεο πνπ ππήξραλ αλάκεζα ζηηο επαξρίεο 

ηεο Κξήηεο σο πξνο ηελ επαλαζηαηηθφηεηα θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ παηξίδα. ηφρνο 

ηνπηθψλ ινγίσλ απφ ηηο επαξρίεο θαθίσλ, Κηζάκνπ, ειίλνπ κεηαγελέζηεξα, φπσο θαη ηνπ 

                                                 
493  ΐι. ελδεηθηηθά ηηο θξίζεηο ηνπ Γ. Πξαθηηθίδε, επηθαλή αγσληζηή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, ζην εκεξνιφγηφ 

ηνπ: “Σαχηελ ηελ πξν πνιινχ (ή κάιινλ εηπείλ εμππαξρήο ηνπ αηάθηνπ ηνχηνπ πνιέκνπ) ππνπηεπνκέλελ θζνξάλ 

επξνμέλεζε εηο ηνπο θαθηψηαο ε ππεξεθάλεηα, θηιαξγπξία θαη αηζρξνθέξδεηα. Δ ππεξεθάλεηα, δηφηη ήζεινλ κφλνη 

λα γέλσζη θχξηνη απάζεο ηεο Κξήηεο, εγθαπρψκελνη εηο ηελ αζχγθξηηνλ αλδξείαλ ησλ θαη πξηλ ηνπ πνιέκνπ 

δηακνηξαδφκελνη ηα ησλ ερζξψλ ρσξία θαη κεηφρηα. Φεπ ηεο θνπθφηεηαο ησλ αζπλεηδήησλ! Δ θηιαξγπξία, επεηδή 

εηο ηαο θαηά θαηξφλ ειιείςεηο ησλ πνιεκηθψλ εθνδίσλ, κνινλφηη είρνλ γεκάηα ηα ζεληνχθηα, δελ εηφικα θαλείο λα 

θαηαζέζεη εηο ην Κνηλφλ δηα ηελ εμαγνξά ησλ [...]” ΕΛΏΒΚ, Μλεκεία ησλ Κξεηηθψλ Βπαλαζηάζεσλ, επαλάζηαζηο 

1821-1830, η. Πξψηνο, Ώζήλαη 1978. θαη ηελ Κξηηηθή θαη Εζηνξηθή χλνςηλ ηνπ Π. ΝηθνιαΎδνπ, πνπ εθδφζεθε ζην 

Μεζνιφγγη ην 1824: “Μήηεξ ηνπ εμνινζξεπηηθνχ ηνχηνπ ηέξαηνο εζηάζε ησλ θαθηψησλ ε εηο επάπεηξνλ αλαίδεηα 

θαη ζθιεξνθαξδία”. βι. φπ΄, ζ. 236. 
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Υαηδεκηράιε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”, ήηαλ λα πξνβάιινπλ κε έληνλα ηνπηθηζηηθφ πλεχκα ηνπο 

αγψλεο ηεο επαξρίαο ηνπο. 

 ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο δηεγείηαη ηελ εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ ζηνπο Λάθθνπο θαη ηελ 

ππξπφιεζε ηνπ ρσξηνχ. Οη Λαθθηψηεο πιεξνθνξήζεθαλ φηη ν πνιπάξηζκνο ζηξαηφο ηνπ 

Μνπζηαθά θαηεπζπλφηαλ ζηνπο Λάθθνπο θαη δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηεο πλέιεπζεο θαη ηνπ 

νπιαξρεγνχ Κνξθίδε, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Δ πλέιεπζε, ζρνιηάδεη ν αθεγεηήο, 

απνηεινχκελε εθείλε ηε ζηηγκή θπξίσο απφ θαθηαλνχο, νπδέλ ελήξγεζε θαη ν Κνξθίδεο 

απάληεζε φηη νη άλδξεο ηνπ είραλ αλάγθε απφ ιίγε μεθνχξαζε, πνιεκνθφδηα θαη ελδχκαηα. Οη 

Λαθθηψηεο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ρσξηφ  ηνπο,  έθξπςαλ ηα γπλαηθφπαηδά ηνπο 

ζηα φξε θαη ηηο ζπειηέο, κεηέθεξαλ ηα θάξκαθα θαη ηα ππξνκαρηθά ζην δχζβαην θαξάγγη ηεο 

Μέιηζζαο. Γλσξίδνληαο ν Μνπζηαθά παζάο ηελ αδπλακία ησλ Λαθθησηψλ, δηαίξεζε ηνλ ζηξαηφ 

ηνπ ζε ηέζζεξα ηκήκαηα θαη επηηέζεθε ζηνπο Λάθθνπο απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζεκεία, ηα 

νπνία ν αθεγεηήο ζπκφηαλ θαη αλαθέξεη κε αθξίβεηα. Βθαηφλ πελήληα κφλν επαλαζηάηεο (65 

Λαθθηψηεο, 15 εζεινληέο, ιίγνη θαθηαλνί ππφ ηνλ Γηαλλαξνκηρειή θαη 50 ειηληψηεο ηνπ 

Κξηάξε) αλέιαβαλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο Λάθθνπο, παξελνριψληαο ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ, 

αθνχ ήηαλ αδχλαην λα έξζνπλ ζε κηα θαηά κέησπν ζχγθξνπζε. Οη επαλαζηάηεο θαηέιαβαλ ηνπο 

ιφθνπο ησλ Λάθθσλ αβνπξέ θαη Ώκπγδάινπο, αιιά γξήγνξα απνζχξζεθαλ πξνο ην παζί θαη 

ηε Μέιηζζα, ελψ νη ερζξηθέο ζθαίξεο έπεθηαλ πάλσ ηνπο ζαλ βξνρή. Ο κφλνο αληηπεξηζπαζκφο 

κπφξεζαλ λα θάλνπλ ήηαλ κηθξέο λπρηεξηλέο επηζέζεηο. Σξεηο εκέξεο έκεηλε ν Μνπζηαθά ζηνπο 

Λάθθνπο θαηαζηξέθνληαο θαη ιεειαηψληαο ηα πάληα. Παξάιιεια έζηεηιε πξνηάζεηο ζηνπο 

Λαθθηψηεο γηα  ππνηαγή θαη ζπλεξγαζία. Οη  Σνχξθνη έζθαςαλ ηε γε ζηνπο Λάθθνπο θαη πήξαλ 

ην ιάδη θαη ηα ζηηεξά, πνπ είραλ θξπκκέλα νη Λαθθηψηεο. Σελ ηξίηε κέξα, κεηά ηελ απφξξηςε 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Μνπζηαθά, δηαηάρζεθε γεληθή ππξπφιεζε ησλ Λάθθσλ
494

. ΐιέπνληαο απφ 

ηε ζέζε Κπλεγνχ ηνπο θαπλνχο ηεο ππξπφιεζεο ν Ώληψληνο Γαιάλεο (Γαιαλαληψλεο)
495

, 

πξνεζηφο ησλ Λάθθσλ, είπε ζηνλ Μ. Μάληαθα φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα πξνζπνηεζνχλ ππνηαγή, 

γηα λα ζψζνπλ ην ρσξηφ ηνπο. Οξγηζκέλνο ν Μάληαθαο απφ ηε ζθέςε ηνπ Γαιαλαληψλε, ηνπ 

επηηέζεθε θαη ηνλ ζθφησζε.  Βμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ζρνιηάδεη ν αθεγεηήο, νη Κάηεδεο, 

ζπγγελείο ηνπ ζχκαηνο, απέζπξαλ ηε ζχκπξαμή ηνπο  ζηνπο επαλαζηάηεο
496

.  

                                                 
494  Ο Έιιελαο πξφμελνο ζηελ έθζεζή ηνπ αλαθέξεη φηη ν Μνπζηαθάο αλέζθαςε εθ ζεκειίσλ ηελ νηθία ηνπ 

Υαηδεκηράιε.  

495  Ο Γαιαλαληψλεο είρε ιάβεη κε ηνπο επαλαζηάηεο ελεξγφ κέξνο ζην θίλεκα ηνπ 1858. Παξαθάησ ζην β4, 104 

αλαθέξεηαη φηη ν αδειθφο ηνπ, Υαηδή Βκκαλνπήι Γαιάλεο, δπζαξεζηεζείο απφ ηνλ θφλν ηνπ αδειθνχ ηνπ δήισζε 

ππνηαγή ζηνλ Μνπζηαθά. 

496  Σν επεηζφδην ηνπ θφλνπ ηνπ Γαιαλαηψλε έρεη θαηαγξαθεί θαη απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, αλ θαη θάπσο 

δηαθνξεηηθά. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν δηάινγνο πνπ θαηά ηελ παξάδνζε δηεκείθζε αλάκεζα ζηνλ Γαιαλαληψλε θαη 

ηνλ Μάληαθα: “Θσξείο κπξέ ζπανχιην πψο εθάκαηε ην ρσξηφ;”θαη ν Μάληαθαο νξγηζκέλνο ηνπ απάληεζε “Μσξέ, 

θνθθηλνγνπξνχλα, ψο πφηε ζα ζ' έρσ λα δεηο”. Σαπηφρξνλα έζηξεςε ην φπιν θαη ηνλ ππξνβφιεζε θαη ηνλ 

ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα. Πξηλ μεςπρήζεη ν ηξαπκαηίαο εθάιεζε ηνπο επηά γηνπο ηνπ θαη ηνπο είπε: 'Βθδίθεζε δελ 

ζέισ λα πάξεηε, αιιά λα ζπκπξάμεηε ζηελ επαλάζηαζε κε ηνπο Μαληάθεδεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο 
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 Δ πξψηε ππξπφιεζε ησλ Λάθθσλ, πνπ έγηλε ζηηο 27-9-66, έρεη δνζεί αλαιπηηθφηεξα θαη 

πνηεηηθφηεξα ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Οη ζηίρνη πνπ ηελ απνδίδνπλ είλαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο 

ηνπ πνηήκαηνο, σο πξνο ηε γιψζζα, ηηο πνηεηηθέο εηθφλεο, ηε ζχληαμε:  

        “ Οη Λάθθνη νη βαξηφκνηξνη ζηέθνπλ κεκνλσκέλνη, 

  ην ρξένο ησλ ζα θάκνπζη θη αο είλ' νξθαλεκέλνη. 

   ΐιέπνπλ πνπ πφδαο ηνπξθηθφο ζηέθεη λα ηζη κνιχλεη,   

                    θσληάδνπλ ρέξα κε θσζηά λά ‟ςεη λα ηζη μεπιχλεη. (1663-1666) 

 ...................................................................................................... 

      Πξψηε θσζηά κε ην ζηξαηφ ν Μνπζηαθάο πξνηείλεη,    

νη Λάθθνη λα μεξηδσζνχλ, πέηξα κελ απνκείλεη. 

Αηαηάζζεη νχιν ηνλ ζηξαηφ, θσζηά εηο ηζη Λαθθηψηεο, 

θνιψλεο απνχ ηνλ θαπλφ βιέπνπλ νη ζηξαηηψηεο. 

Οη ζηχινη καχξνη θαίλνπληαη θαη ζαλ ρξσκαηηζκέλνη,   

απνχ ηα δάθξηα ηνπ ιανχ ήζαλ ζγνπξαθηζκέλνη.    

ηέθνπλ Λαθθηψηεο πνιεκνχλ θαη ιέλε κε ειπίδα: 

                  «θαείηε Λάθθνη ζαλ θεξί, ζπζία ζηελ Παηξίδα». (ζη. 1681- 1688) 

  

Ζ κάρε ηνπ Θεξίζνπ -Σν επεηζόδην ζηελ Αγηά (β4, 73-83) 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ Λάθθσλ ν Μνπζηαθάο ζηξάθεθε πξνο ηελ 

ππξπφιεζε ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ, Μεζθιψλ, Θεξίζνπ, Φνπξλέ. Μία νκάδα επαλαζηαηψλ απφ 

ηελ Κπδσλία αληηκεηψπηζε ηνπο ερζξνχο ζηε ζέζε Κνιιεηέο Πέηξεο. Οη επαλαζηάηεο ησλ 

γεηηνληθψλ επαξρηψλ έθηαζαλ πνιχ θαζπζηεξεκέλα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο Λάθθνπο. Δ 

θαηαζηξνθή  ηνπ ρσξηνχ είρε ζπληειεζηεί. Οη Λαθθηψηηζζεο πξνζέθεξαλ ζηνπο δηςαζκέλνπο 

ζηξαηηψηεο λεξφ κέζα απφ αξαγνχο= αζθνχο.  

 ηηο 30 επηεκβξίνπ ν Μνπζηαθά παζάο δέρηεθε ζπληνληζκέλε επίζεζε ζην Θέξηζν απφ 

Κπδσληάηεο, Κηζακίηεο θαη ειηληψηεο επαλαζηάηεο, νη νπνίνη θαηφξζσζαλ λα θξαηήζνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο απφ Ώιηάθεο Θεξίζνπ κέρξη Αξαθψλα θαη λα απνηξέςνπλ ηελ ππξπφιεζε ησλ 

Κεξακεηψλ. Βθνξκψληαο ζηνπο Σνχξθνπο ν νπιαξρεγφο ησλ Μεζθιψλ ηξαηήο Παπίιαξεο, 

ζθνηψζεθε. Ώθνχ νη επαλαζηάηεο έζαςαλ ην λεθξφ ήξσα, πεξηθχθισζαλ ηνπο Σνχξθνπο ζηε 

ζέζε ΐνπηδαξφιηζνο θαη ηνπο πξνμέλεζαλ πνιιέο απψιεηεο. χκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, ζηε 

κάρε ησλ Ώιηαθψλ Θεξίζνπ, θαηά ηνλ επηέκβξε ηνπ 1866, ζθνηψζεθαλ 353 Σνχξθνη θαη 11 

επαλαζηάηεο. Βθηφο απφ ηνλ Παπίιαξε, ζθνηψζεθαλ ν Ώλδξέαο ΐνιάλεο, ν λένο ΐηδηλάθεο θαη 

                                                                                                                                                                  
απφ ηνπο Σνχξθνπο”. Σελ ηειεπηαία επηζπκία ηνπ ηξαπκαηία εθηέιεζαλ ζην αθέξαην ηα παηδηά ηνπ”. βι. Γεψξγηνο 

Κνπηξνχιεο, Δ πξνζθνξά ησλ Λαθθησηψλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-69, εθεκεξίδα Υαληώηηθα λέα, 16-7-2011, ζ. 

27. Θεσξψ φηη ε καξηπξία ηνπ Υαηδεκηράιε, αλ θαη πην ζπγθξαηεκέλε είλαη πην αμηφπηζηε.  
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νη δχν γηνη ηνπ Φηψηε απφ ην Θέξηζζν, ν έλαο κάιηζηα, αθνχ αηρκαισηίζηεθε, θάεθε δσληαλφο. 

Τπελζπκίδνπκε φηη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζθνησκέλσλ ν αθεγεηήο ζπκβνπιεχηεθε ηηο 

εκεξνινγηαθέο ζεκεηψζεηο ηνπ νιηγνγξάκκαηνπ νπιαξρεγνχ Βκκ. Σζεπέηε. Γηα ηε κάρε ηνπ 

Θεξίζνπ ν πνηεηήο- αθεγεηήο αλαθέξεη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

       “ ν Μνπζηαθάο ‟πφ Θέξηζν έθπγε ληθεκέλνο. 

  Υαξνχκελνη νη Έιιελεο θη ν Σνχξθνο καχξεο κέξεο, 

                   ζην Θέξηζν κέλεη ζηξαηφο, θείηεηαη ζαλ ζαξδέιεο.  

  .................................................................................... 

       Βπέζαλε Υξηζηαλνί, δπν πξψηνη θνλεπηήθαλ, 

Μπνιάλεο θαη Παπίιαξεο π‟ νχινη ηζη ιππεζήθαλ. 

Ήζαλ γελλαίνη Ώξρεγνί θαη κε ηελ παξξεζία,    

Λαθθηψηεο, άιινο Μεζθιηαλφο θη εηο ηελ νξθνκσζία.    

Έπεζαλ θαη Θεξηζηαλνί καδί θαη ειηληψηεο 

                 π‟ αθνινπζνχζαλ ζηε θσζηά, σζάλ θαη ηζη Λαθθηψηεο. (ζη.1712-1714 θαη 1723-1728) 

    

 Σελ ίδηα κέξα (30-9-66) ζπλέβε άιιν έλα γεγνλφο ζην ρσξηφ Ώγηά. Βηθνζηνθηψ 

Λαθθηψηεο επηθαιέζηεθαλ ηε βνήζεηα ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ ησλ Λάθθσλ γηα λα επηηεζνχλ 

ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ηεο Ώγπηάο (Ώγηάο)
497

. Φηάλνληαο ζηελ Ώγηά νη επαλαζηάηεο ησλ Λάθθσλ 

ζπκήζεθαλ φηη ζην λαφ ηνπ Ώγίνπ Βζηαπξσκέλνπ βξίζθνληαλ ηα θφθαια ησλ πξνγφλσλ ηνπο 

πνπ είραλ ζπζηαζηεί ζε κία απφ ηηο κάρεο ηνπ 1821
498

. Έρνληαο σο ζπλέηαηξν ζηελ επηρείξεζε 

ηνλ Άγην Ώληψλην, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, εθφξκεζαλ εληφο ηνπ ρσξηνχ, δηαζθφξπηζαλ ηνπο 

Σνχξθνπο,άιινπο ζπλέιαβαλ, άιινπο ζθφησζαλ. ηε ζπλέρεηα νη αληάξηεο θαηαδίσμαλ ηνπο  

Μνπζνπικάλνπο κέρξη ηνπο ιφθνπο Μνλνθνχκαξν θαη Σεγαλίηε. Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν ζαλάησζεο αλππεξάζπηζησλ Μνπζνπικάλσλ θαη κλεκνλεχεη νλνκαζηηθά ηηο αξηζηείεο 

ησλ παιιεθαξηψλ ησλ Λάθθσλ, Υξηζηνχιε, ΐ. Καιαληδή, Υαηδή Παλαγηψηε Γηάλλαξε, Μ. 

Μπειεγξή, Ε.Μ. ΐνιάλε, Υαδεξνζηξαηή, Ε. Μαπξνγελάθε. Παληθφβιεηνη νη Σνχξθνη δηέδηδαλ 

φηη ν ζηξαηφο ησλ Υξηζηηαλψλ ηνπο ζθάδεη αλειεψο θαη πξνρσξεί ζηα Υαληά. Ο επζεβήο 

αθεγεηήο θάλεη ηνλ απνινγηζκφ: Οη εηθνζηελληά Λαθθηψηεο (28 παιιεθάξηα θαη έλαο ν άγηνο 

Ώληψληνο, ζχλνιν 29) ζθφησζαλ εηθνζηελληά Σνχξθνπο θαη πήξαλ εηθνζηελληά δψα. Βπλφεην φηη 

ην επεηζφδην ηεο Ώγηάο, ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο κφλν, απαζαλαηίζηεθε ράξε ζηελ πεδή θαη ηελ 

πνηεηηθή θαηαγξαθή ηνπ απφ ηνλ Υαηδεκηράιε. Ώλάινγεο επηζέζεηο αληαξηψλ ζα ζεκεηψζεθαλ 

                                                 
497  Σν αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο επίθιεζεο ελφο Ώγίνπ (πξβι. ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλα ζηελ απφδξαζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε) επαλαιακβάλεηαη ζηε δηήγεζε.  

498  Δ ζσζηή γξαθή ηνπ ηνπσλπκίνπ είλαη Ώγηά, σο ε έδξα ηεο παιαηάο επηζθνπήο Κπδσλίαο. Αίπια ζηε ιίκλε 

ζψδνληαη ηα εξείπηα παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ηεο Παλαγίαο. Ο Ώληψληνο Γηάλλαξεο, παξ' φια απηά έγξαθε: 

Ώγπηά=νδφο. Ο λαφο ηνπ Ώγίνπ Βζηαπξσκέλνπ, θνηκεηήξην ηνπ ρσξηνχ, ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα. χκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, εθεί ζάθηεθαλ 150 επαλαζηάηεο ην 1821. 
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ζε φιε ηελ Κξήηε. Αελ θαηαγξάθηεθαλ φκσο θαη γξήγνξα ιεζκνλήζεθαλ: 

        “Μία κεξίδα Λαθθησηψλ, σζάλ δαηκνληζκέλνη, 

ζηελ Πηζθνπή θη εηο ηελ Ώγπηά πέθηνπλ ζαλ ιπζζηαζκέλνη. 

Βηθνζηελληά ήζαλ απηνί θαη ζθάμαλε ηξηάληα,   

νχινη θαβαιηθέςαλε θη έθπγαλ εηο ηελ κπάληα.     

Ώπίζηεπην ην ηφικεκα θαη κνηάδεη παξνηκία, 

       κα δσληαλέο Ώξάπηζζεο έκπεςαλ ζηα Υαλία”. (Κξεηηθνπνχια, ζη. 1732-1738) 

   

Ζ κάρε ζην ακσλά Απνθνξώλνπ - Ζ ππξπόιεζε ησλ Κάκπσλ (β4, 84- 90) 

 Σν ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο κεηαθηλήζεθε ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 1866 πξνο ηνλ 

Ώπνθφξσλα θαη ζηξαηνπέδεπζε καδί κε αγσληζηέο απφ ηηο επαξρίεο Κηζάκνπ θαη ειίλνπ ζην 

νξεηλφ ρσξηφ Κάκπνη Κπδσλίαο. Ο Ώλαγλψζηεο Γνγνλήο κε Ώπνθνξσληψηεο θαη Ώζθπθηψηεο 

πξνζπάζεζε λα εκπνδίζεη ηε δηάβαζε ηνπ Μνπζηαθά ζηνλ ηχιν Ώπνθνξψλνπ, αιιά απέηπρε. 

Ο Υαηδεκηράιεο έκαζε γηα ηελ απνηπρία ηνπ Γνγνλή θαη θαηέιαβε ην ρσξηφ ακσλά ηεο 

επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηίζεη ηελ νξκή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Σνλ 

αθνινχζεζαλ επαλαζηαηηθά ζψκαηα απφ ην έιηλν θαη ηελ Κίζακν. ηε κάρε ηνπ ακσλά ν 

Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο, αδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε, θαη ν Γ. Μπειεγξήο (ή Πξψηκνο) δήηεζαλ 

ηελ άδεηα ηνπ αξρεγνχ λα δηαβνχλ πξνο ηα ραξαθψκαηα ησλ Σνχξθσλ. Ώλ θαη ν Υαηδεκηράιεο 

δελ ελέθξηλε κηα ηφζν επηθίλδπλε ελέξγεηα, ν Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο φξκεζε πξνο ηα ερζξηθά 

ραξαθψκαηα, αθνινπζνχκελνο απφ αγσληζηέο ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ. Ο ζηξαηφο ησλ Σνχξθσλ, 

απνηεινχκελνο θπξίσο απφ Ώηγππηίνπο, θξχθηεθε κέζα ζηα ζθίλα γηα λα απνθχγεη ηελ επίζεζε. 

Μηα νκάδα Λαθθησηψλ ππξνβνινχζε ηνπο Σνχξθνπο απφ ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ. Δ αξηζηεία ηνπ 

Παλαγηψηε Γηάλλαξε θαη ηνπ Μπειεγξή ήηαλ απαξάκηιιε. Ώθνχ ηειείσζαλ ηα θπζέθηα θαη 

ήξζε ε λχρηα, έιεμε θαη ε κάρε (“άιισο ηε δε θαη ηεο λπθηφο επεξρνκέλεο, αθήθακελ ηνλ 

ερζξφλ ελ απειπηζία”). Έηζη, κε ηνλ εξρνκφ ηεο λχθηαο ηειεηψλνπλ θαη νη κάρεο ηεο Ειηάδαο. Ο 

δηαζθεπαζηήο ηεο αθήγεζεο, Ώληψληνο Γηάλλαξεο, αληςηφο ηνπ Υαηδεκηράιε, ζεκεηψλεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνλεπκέλσλ. Οη επαλαζηάηεο κεηά ηε κάρε 

δηαλπθηέξεπζαλ ζε πιεζηέζηεξα θαη ςειφηεξα απφ ηνλ ακσλά ρσξηά. Σε λχρηα ν αξρεγφο ηνπ 

ειίλνπ Κξηάξεο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ έθαλε λπθηεξηλέο επηζέζεηο ηνπο ερζξνχο, νη νπνίνη 

πξνζέξρνληαλ ζε κηα πεγή γηα λα μεδηςάζνπλ.  

 Ο αθεγεηήο ζπκάηαη φηη ζε κηα ζπειηά νη επαλαζηάηεο βξήθαλ θνπθηά θαη ιίγν αιεχξη. 

Αείπλεζαλ κε ηα μεξά θνπθηά θαη ηελ άιιε κέξα έθηηαμαλ πίηεο, πνπ ηηο έςεζαλ ζε πηζάξη. 

Ώπηέο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αληαξηψλ είλαη φ,ηη ζεκαληηθφηεξν 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηελ αθήγεζε ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζηα 

βηβιία ηζηνξίαο θαη ζηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ 1866. Μεηά ηε κάρε ηνπ ακσλά νη επαλαζηάηεο 
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βξέζεθαλ ρσξίο ππξνκαρηθά. Ο Μνπζηαθάο γλσξίδνληαο ηελ έιιεηςε πνιεκνθνδίσλ ζην 

επαλαζηαηηθφ ζηξαηφπεδν, επηηέζεθε ζηνπο επαλαζηάηεο θαη ηνπο απψζεζε ψο ηελ Σζαθίζηξα 

ησλ Κάκπσλ. Έπεηηα εηζήιζε ρσξίο αληίζηαζε ζηνπο Κάκπνπο θαη ηνπο ππξπφιεζε
499

. Σα ίδηα 

γεγνλφηα πνηεηηθά κεηαζρεκαηηζκέλα ζηελ 'Κξεηηθνπνχια” έρνπλ σο εμήο: 

                “Οη βάξδηεο ζέξλνπλ ηε θσλή, εηδνπνηνχλ εγθαίξσο,   

                           νη Σνχξθνη θεχγνπλ βηαζηηθνί ζηνπ ακσλά ην κέξνο. (1745-6) 

       ............................................................................................ 

      Πξηλ θηάμνπλ εηο ηνπ ακσλά, ζηνλ ηχιν απαληνχληαη, 

           θπθιψλνπζη ηζ‟ Ώξάπεδεο, κε κάλεηα θηππνχληαη. 

           ΐξαδ‟ ήην πιηφ ζηνπ ακσλά, ρέξηα κε ρέξη‟ αξρίδνπλ,  

          κε ην ηνπθέθη, κε ζπαζί ηζη Σνχξθνπο απνξπίδνπλ.    

         Φσλέο, θξαπγέο νη Υξηζηηαλνί απφ παληνχ θσληάδνπλ, 

         ζαλ ζην θνπξάδη ξίρλνπληαη, ηζη Μπζηξηψηεο ζθάδνπλ. 

         Μα ηνχηνη νη θαθφκνηξνη θξχθηνπληαη κεο ηζη ζθίλνπο, 

                            αιιά ηα Κξεηηθφπνπια ηζη βγάλνπλ, δελ ηζ‟ αθήλνπλ. (1753-1760) 

    .............................................................................................. 

     ε ηξχπεο βξίζηνπλε θνπθηά θη αιεχξη κηα ζαθθνχια    

        ζε γάζηξεο ην δπκψλνπζη ηε λχθηα κηα -κ- παηνχιηα. 

        Ο Μπειεγξήο ην δχκσλε εηο ηα Κπξγηαθνζέιιηα 

         θη νη άιινη θέξλνπλ ην λεξφ, ηα μχια ηα θνπέιηα. 

         ΐαζεηάλ απγή ην θνχξληζαλ θαη λεζηηθνί, πεηλάλε,   

                          κ‟ ν Μνπζηαθάο επιάθσζε, θεχγνπλ πξηρνχ λα θάλε. (1771-1776) 

   ................................................................................................ 

  Πξηλ μεκεξψζεη, ζ‟ ηζη θνξθέο έμαθλα ηνλ ζσξνχζη 

      ιείπνπλ πνιεκνθφδηα λα ηνλε πνιεκνχζη. 

       Γχξνπ ησλ Κάκπσλ ζηέθνπλε νχιεο νη -γ-επαξρίεο, 

                         ρσξίο θπζέθηα θαη λεξφ, ρσξίο δσνζξνθίεο”. (1887-1790)  

 

Ζ κάρε ηνπ Βαθέ- Ζ ππνηαγή ησλ θαθηαλώλ -Ζ κάρε ζηα Πεκόληα (β4, 91-99) 

 Ο Υαηδεκηράιεο έκαζε γηα ηελ άθημε ηνπ Εσάλλε Γπκβξαθάθε θαη ησλ εζεινληψλ ηνπ
500

 

                                                 
499  Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ νξεηλνχ ρσξηνχ Κάκπνη Κπδσλίαο θαη σο δείγκα ζχγρξνλεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ελφο 

ρσξηνχ, βι. Μηράιεο Καηζαλεβάθεο, Κάκπνη, ε Ρίδα, Υαληά 1998.  

500  Ο ηαγκαηάξρεο Εσάλλεο Γπκβξαθάθεο είρε γελλεζεί ζηνλ νηθηζκφ Γαξίπα Πεξηβνιίσλ Κπδσλίαο (θνληά ζηελ 

πφιε Υαλίσλ) ζπνχδαζε ζηε ρνιή ησλ Βπειπίδσλ θαη κεηεθπαηδεχηεθε ζην Μεηο ηεο Γαιιίαο. Ήηαλ αδειθφο ηνπ 

Υαξάιακπνπ Γπκβξαθάθε, αληηζπληαγκαηάξρε θαη ππνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ ηφηε.  ηελ Κξήηε έθηαζε κε ην 

“Παλειιήλην” ηελ 1 Οθησβξίνπ 1866 θαη απνβηβάζηεθε ζην Λνπηξφ θαθίσλ ή θαη' άιινπο ζηνλ Μπξφζγηαιν. 

Μαδί ηνπ είρε έλα ζψκα απφ 300 εζεινληέο, αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη θνηηεηέο 
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θαη έζπεπζε λα ηνλ ζπλαληήζεη ζηνλ ΐαθέ, ρσξηφ ηεο επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ. Φξφληηζε κάιηζηα 

γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ εζεινληψλ, πνπ ζηεξνχληαλ ηα απαξαίηεηα γηα λα δήζνπλ.  

 Γηα ηελ άθημε ηνπ Γπκβξαθάθε ζην Μπξφζγηαιν θαθίσλ (Υψξα θαθίσλ) 

αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

                         “Υαξνχκελνη νη Υξηζηαλνί ληθνχλ ζην Υσξηδάθη     

                  θη αληίπεξα ζην Μπξφζλεξν ζσξνχλ ην Γακπξαθάθε. 

       ην Μπξφζγηαιν μεβάξθαξε θη αλέβαηλε ζηα γφξε 

   θ‟ έηξεμε κε ην ζψκα ηνπ ηνλ πφιεκνλ εζψξεη”. (θεθ. 88, 1761-1764) 

 ηαλ φκσο ν Υαηδεκηράιεο αληηιήθζεθε απφ ηνλ νηθηζκφ ειιί ην ζηξαηφ ηνπ 

Μνπζηαθά  λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ ΐαθέ, δελ έζπεπζε πξνο ηα εθεί. ηε δηήγεζε, βέβαηα, 

πξνβάιιεη σο δηθαηνινγία φηη νη ζηξαηηψηεο ηνπ ήηαλ ξαθέλδπηνη θαη ρσξίο πνιεκνθφδηα θαη γη' 

απηφ “βξέζεθε ζηελ αλάγθε” λα κεηαβεί ζηνπο Λάθθνπο, απ' φπνπ ζα ζπγθέληξσλε ζηξαηηψηεο 

θαη έπεηηα ζα επαλέθακπηε ζηνλ Ώπνθφξσλα γηα λα βνεζήζεη ηνλ Γπκβξαθάθε. ηαλ βξέζεθε 

ζηνπο Λάθθνπο, δηεγείηαη ν Υαηδεκηράιεο,  έθηαζε ε είδεζε γηα ηε κάρε ηνπ ΐαθέ θαη ηε βαξηά 

ήηηα πνπ ππέζηεζαλ νη εζεινληέο ηνπ Γπκβξαθάθε απφ ηνλ Μνπζηαθά
501

.  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αθεγεηήο (Υαηδεκηράιεο) δηαθψλεζε κε ηνλ Γπκβξαθάθε γηα 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο κάρεο. Γλσξίδνληαο θαιά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηελ Κξήηε 

ζεσξνχζε βέβαηε ηελ απνηπρία κηαο θαηά παξάηαμε κάρεο θαη γη' απηφ αξλήζεθε λα βνεζήζεη 

ηνπο εζεινληέο ηνπ Γπκβξαθάθε. Ο ηζηνξηθφο Μέλδειζνλ ΐαξζφιδπ ςέγεη ηνλ Υαηδεκηράιε γηα 

ηελ  επηινγή ηνπ
502

. Ο Γπκβξαθάθεο απάληεζε ζηνλ ΐαξζφιδπ φηη ε κάρε ηνπ ΐαθέ δελ 

επέθεξε ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ησλ Βιιήλσλ. Ώλαθέξεη επίζεο φηη είλαη ςεχδνο φηη ν 

Υαηδεκηράιεο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηε κάρε θαη φηη ηφηε βξέζεθε ζηνλ ΐαθέ έρνληαο καδί 

ηνπ δέθα κε δεθαπέληε Λαθθηψηεο θαη φρη κε ρίιηνπο άλδξεο, φπσο ηζρπξίδεηαη ν ΐαξδφιδε
503

. Ο 

                                                                                                                                                                  
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ΐι. Ε.Π.Μακαιάθεο, Δ θξεηηθή επαλάζηαζηο ηνπ 1866-69, φ.π., ζ. 86-87. ΐι. θαη Ώξρείν 

Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε 24/1/1/1: Βπηζηνιή ηνπ Υαξάιακπνπ Γπκβξαθάθε, ζηηο 28-9-66, πξνο ηνλ Υ''.Μ.Γ. ζηελ 

νπνία ελεκεξψλεη γηα ηελ άθημε ηνπ αδειθνχ ηνπ Εσάλλε Γπκβξαθάθε ζηελ Κξήηε. 

501  Δ κάρε ηνπ ΐαθέ έιαβε ρψξα ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1866. Έρνπκε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κάρεο απφ ηνλ Π. 

Πεξίδε, ν νπνίνο βξέζεθε ζηε κάρε θαη ιίγν έιεηςε λα ζθνησζεί. Ο Πεξίδεο αλαθέξεη φηη 800 καρεηέο απφ ηε 

δπηηθή Κξήηε θαη εζεινληέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γπκβξαθάθε πνιέκεζαλ κε 30.000 ηνχξθνπο ζηξαηηψηεο. 

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ αλαθέξεη ηελ παξνπζία ζηε κάρε ηνπ ΐαθέ ηνπ Κξηάξε, αξρεγνχ ηεο 

επαξρίαο ειίλνπ θαη ησλ δηαθνζίσλ πελήληα επαλαζηαηψλ απφ ηελ επαξρία Κηζάκνπ. Ο ξηςνθίλδπλνο Κξηάξεο 

κάιηζηα είρε νξκήζεη πξψηνο πξνο ηνπο Σνχξθνπο.  ΐι. Π. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 108-110. Πξβι. Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 

114-117. Βθ ηνπ απνηειέζκαηνο θαίλεηαη φηη ήηαλ ιάζνο ε θαηά παξάηαμε κάρε πνπ είρε πξνθξίλεη ν 

Γπκβξαθάθεο, επεηδή ήηαλ αδχλαην νη ηξηαθφζηνη άκαζνη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ θαη πεηλαζκέλνη εζεινληέο 

λα αληηπαξαηαρζνχλ ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Μνπζηαθά. ΐξέζεθαλ φκσο θαη ρσξίο θακία βνήζεηα. Βθ ησλ πζηέξσλ 

βέβαηα ζα ιέγακε φηη ν επηηηζέκελνο ζηξαηφο ηνπ Μνπζηαθά ζα κπνξνχζε λα θηππεζεί εθ ησλ λψησλ απφ ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ Υαηδεκηράιε. Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη ε ήηηα ζηνλ ΐαθέ θιφληζε ην ζάξξνο ησλ εζεινληψλ.  

502  ΐι. Καξφινπ Μελδειδζψλνο ΐαξζφιδε, Οη πεξί ειεπζεξία ηεο Κξήηεο αγώλεο, ηχπνηο Υξπζνγέινπ, 

Βιιεληθφλ ΐηβιηνπσιείνλ Πέηξνπ Γ. Γεξβάηε- Πεηξάθε, ελ Οδεζζψ, 1891, ζ. 51 (πξψηε έθδνζε ζην: Κάξνινο 

Μέλδειζσλ ΐαξζφιδπ, Ο εζληθόο αγώλ ηεο Κξήηεο, ελ Ώιεμαλδξεία 1870). Βπζχλεο επηξξίπηνληαη θαη ζηνλ 

Γπκβαθάθε, βι. θαη Σζηξηληάλεο, Ώ΄, φ΄.π., ζ. 460-472. 

503    ΐι. Ε. Γπκβξαθάθεο, Ώπάληεζηο, φ΄π΄., ζ. 10-13. 



 

234 

 

εζεινληήο Νηθφιανο Φχραο παξαδίδεη επίζεο ζεκαληηθφηαηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κάρε ηνπ 

ΐαθέ, δελ αλαθέξεη φκσο ηε δηρνγλσκία Υαηδεκηράιε θαη εζεινληψλ
504

.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” (θεθ 88, ζη. 1797- 1846) ν Υαηδεκηράιεο πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθφηεξα θαη ελαξγέζηεξα ηε κάρε ηνπ ΐαθέ, ηνλ ηξφπν παξάηαμεο ησλ αληηκαρφκελσλ, 

ηα απνηειέζκαηα. Ώπηφ πνπ απνθξχπηεηαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”, ε δηαθσλία ηνπ 

Υαηδεκηράιε κε ηνπο εζεινληέο γηα ην ζρέδην ηεο κάρεο θαηαγξάθεηαη πνηεηηθά ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια” κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε: “Οη λένη δελ εδέρηεθαλ θαζφι‟ απηή ηε γλψκε”. 

Σα αίηηα ηεο απνηπρίαο ηνπ ΐαθέ ν αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ηα αθήλεη λα ηα εμεηάζνπλ 

άιινη. Βπαλαιακβάλνπκε κε αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηε βαζηθή καο ζέζε γηα 

παξάιιειε αλάγλσζε θαη έθδνζε φρη κφλν ησλ παξαιιαγψλ, αιιά θαη ηεο πνηεηηθήο θαη πεδήο 

κνξθήο ησλ θεηκέλσλ ηνπ Υαηδεκηράιε, επεηδή ε κία κνξθή δηαθσηίδεη ηελ άιιε, ην έλα 

θείκελν ιεηηνπξγεί σο ζρφιην ζην άιιν. 

      “Βηο ηνλ ΐαθέ νη αξρεγνί ηνλ Γακπξαθάθε βξίζηνπλ,  

κε ζέβαο ηνλε ραηξεηνχλ, πξψηνλ ηνλε θεξχηηνπλ. 

Μα ζηνλ ΐαθέ νη Κξεηηθνί θαη νη λενθεξκέλνη, 

αθνχνληαη παξάπνλα, πσο ήζαλ πεηλαζκέλνη.   

Αεμηά, δεξβά νη πξνεζηνί ηα ζξφθηκα δεηνχζη,     

ηνπο Ώζελαίνπο ζκίγνπλε θαη ηνπο παξεγνξνχζη. 

Με ηξεηο εκέξεο Ώξβαλφο πξνβαίλ‟ απνχ ηνπ ΐάκνπ, 

κά ‟λαη καθξά πνπ ηνπ ΐαθέ, δελ έρνπ ίληα ηνπ θάκνπλ. 

Οη λένη κε θαι‟ άξκαηα, ηξέρνπλ θη αθξνβνινχλε,   

πβξίδνπλε ηζ‟ αξάπεδεο θαη ηζη πεξηγεινχλε.     

Βλχθησζε θη νη Έιιελεο ζηελ ζέζε ησλ ‟πηζηξέθνπλ, 

                   ζηέλνπλ ζ‟ ηζη βάξδηεο ησλ θαιά θ‟ επάγξππλνη πξνζέρνπλ. (1797-1808) 

 ............................................................................................................ 

        Οη Κξεηηθνί εζθέθηεθαλ, ε κάρε πψο λα γίλεη    

θαη είπαλ κέξνο ηνπ ζηξαηνχ εηο ηνλ ΐαθέ λα κείλεη.    

Μία κεξίδα Κξεηηθψλ ηνλ ηφπν λα γλσξίδνπλ 

θαη νη πνιινί ςειφηεξα γηα λα ηζ‟ ππεξαζπίδνπλ. 

Οη λένη δελ εδέρηεθαλ θαζφι‟ απηή ηε γλψκε, 

νπίζ‟ αθήλνπλ ην ΐαθέ θαη πξνρσξνχλ αθφκε.   

Πξψηε θνξά ζσξνχλ Σνπξθηά, θηιφηηκνη είλ‟ νη λένη,    

                                                 
504  Ν. Φχραο, Ζ επαλαζηαηθή εηθώλ ησλ δπηηθώλ ηεο Κξήηεο δηακεξηζκάησλ ή αλαζθεπή ρσξίσλ ηηλψλ ηεο 

πεξηγξαθνχζεο ηνλ εζληθφλ αγψλα ηεο Κξήηεο θαηά ησλ Σνχξθσλ πξαγκαηείαο ηνπ θαζεγεηνχ Μελδειζψλνο 

ΐαξζφιδνπ, ππφ Νηθνιάνπ . Φχρα, αλζππνινραγνχ ηνπ πεδηθνχ, φ.π., ζ. 16-21. ηε ζ. 19 αλαιπηηθή θαηάζηαζε 

ηεο δχλακεο ησλ επαλαζηαηψλ. πλνιηθά ππνινγίδνληαη ζε 580 άηνκα.  
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                  ηνλ Υάξνλ δελ ινγηάδνπλε, ζάλαηνο δελ ηζη κέιεη. (1815-1822) 

        ............................................................................................ 

       Δ λίθε ήην ησλ Σνπξθψλ θη ε ήηηα ησλ Βιιήλσ, 

ηελ πιηφηεξελ εμήγεζηλ εηο άιινπο ηελ αθήλσ. 

ΐξνρή θαη κπάιεο ηνχξθηθεο, δέξλνπλη‟ νη ληθεκέλνη,   

ζη‟ Ώζθχθνπ θηάλνπλ νη θησρνί ην βξάδπ απνξπηζκέλνη.    

Μεγάιε απνζάξξπλζηλ, κεγάι‟ απνξπηζία, 

έθεξ‟ ε κάρε ηνπ ΐαθέ θη ε απεξηζθεςία. 

Σν ζψκα θείλν ην θαιφ εθαηαθνκκαζηάζηε, 

        ην άλζνο εζθνηψζεθε θαη δσληαλφ επηάζηε”. (1833-1840)   

 Ο Γπκβξαθάθεο κε ηνπο ελαπνκείλαληεο εζεινληέο απνζχξζεθε ζην νξνπέδην ηνπ 

Ώζθχθνπ
505

 θαη βξηζθφηαλ ζε άθξα απειπηζία εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ηεο κάρεο ηνπ ΐαθέ, ηνπ 

ρεηκψλα, ηεο έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ θαη ηεο δήισζεο ππνηαγήο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

θαθηαλψλ. Ο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, πνπ φπσο γλσξίδνπκε, είλαη επηθπιαθηηθφο κε ηνπο 

θαθηαλνχο, παξαζέηεη ηηο πξάμεηο ηνπο, ρσξίο λα εθθέξεη θξίζεηο: Ο πξνχρνληαο Σζηξηληάλεο 

απέηξεςε ηξεηο θνξέο ηελ πξνζέγγηζε ζηα θαθηά ηνπ πινίνπ “Παλειιήλην” ην νπνίν κεηέθεξε 

πνιεκνθφδηα
506

, ν Ώλδξέαο Κνπάζεο πέηπρε κέζα ζε δχν κέξεο λα ιάβεη έγγξαθε δήισζε 

ππνηαγήο ησλ θαθηαλψλ, ηα ιηγνζηά ηξφθηκα πνπ είραλ θηάζεη ζηα θαθηά ιεειαηήζεθαλ απφ 

ηνπο ληφπηνπο. Μηα κεξίδα θαθηαλψλ, πνπ δελ είρε πξνζθπλήζεη ηνλ Μνπζηαθά (ν Π. 

Κειατδήο, ν Κσζηαξφο, πνπ θαηάγνληαλ απφ ηα θαθηά, θαη νη Ώλδξνπιηδάθεδεο) έθαλε ηηο 

πξψηεο ελέξγεηεο γηα λα ππαρζεί ε Κξήηε ππφ θαζεζηψο αγγιηθήο εγεκνλίαο
507

. Μφλν γηα ηε 

ζηάζε ηνπ ηνπάξρε Σζηξηληάλε ν Υαηδεκηράιεο γξάθεη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Σα ππφινηπα 

ζέκαηα πνιηηηθήο θαη ηνπηθήο θηινηηκίαο γηα ηνπο θαθηαλνχο αλαθέξνληαη αθξνζηγψο ζην 

θείκελν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. 

                    Ώκέζσο κεηά ηνπ ΐαθέ ην «Παλειιήλη»  θηάλεη  

  ζηνλ Μπξφζγηαιν, κα ηφ ‟δησμαλ γλψκε ηνπ Σζηξηληάλε. 

   Καη δηαδνχδεηαη παληνχ, έδησμαλ ην παπφξη, 

                                                 
505  Υσξηφ ηεο επαξρίαο θαθίσλ, θνληά ζηελ επαξρία Ώπνθνξψλνπ. Οη Ώζθπθηψηεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Υαηδεκηράιε, ππνζηήξηδαλ ηνπο επαλαζηάηεο. Πξβι θαη Ε. Γπκβαθάθεο, Ώπάληεζηο, φ.π., ζ, 16 (εθαηφλ πελήληα 

καρεηέο απφ ηα θαθηά ελψζεθαλ κε ην ζψκα ηνπ Γπκβξαθάθε).  

506  Οκνίσο ν Ε. Γπκβξαθάθεο αλαθέξεη φηη ζηα δπηηθά θαθηά ν Σζηξηληάλεο ελεξγνχζε σο “άιινο αηαλάο” θαη 

έδησμε ην πινίν “Παλειιήλην” ιέγνληαο: “Φχγεηε φζνλ ηάρηζηα, νη Κξήηεο ππνηεηάγεζαλ, ξίςαηε εηο ηελ ζάιαζζαλ 

φζνπο έρεηε ζάθθνπο, ίλα κε ελνρνπνηήζεηε ηελ ρψξαλ”, βι. Ε. Γπκβξαθάθεο Ώπάληεζηο, φ.π., ζ. 15 Ο Ν. Φχραο, 

επίζεο αξθεηέο θνξέο ραξαθηεξίδεη ηνλ Σζηξηληάλε “εζλνθαηάξαην”, βι. φ.π., ζ. 48, 100. . Ώξλεηηθέο θξίζεηο γη' 

απηφλ εμέθξαζε θαη ν Παξζέληνο Πεξίδεο, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 ν Σζηξηληάλεο 

πέζαλε απφ ηε ιχπε ηνπ πεξηθξνλεκέλνο απφ Έιιελεο θαη Σνχξθνπο βι. φ.π., ζ. 39 θαη 111-115. Ο  Ν. Σζηξηληάλεο 

ζηελ “Εζηνξία” ηνπ πξνζπαζεί λα αλαζθεπάζεη ηηο θξίζεηο ηνπ Πεξίδε θαη λα παξνπζηάζεη κηα θαιχηεξε εηθφλα γηα 

ηνλ πξφγνλφ ηνπ, βι. Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 645-650.  

507  Σν ζέκα ηεο αγγιηθήο εγεκνλίαο ζηελ Κξήηε, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζα δηράζεη ηελ αλαηνιηθή θαη ηε 

δπηηθή Κξήηε ην 1868 θαη ζα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνξεία ηεο επαλάζηαζεο.  
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         ρηιηάδεο γπλαηθφπαηδα ζηα ρηφληα θαη ζηα φξε. (θεθ 89, 1847-1850) 

   

 Ο Υαηδεκηράιεο απέζηεηιε ζη' Ώζθχθνπ ηνλ Νηθφιαν Μάληαθα (πιεξεμνχζην Κπδσλίαο) 

γηα λα πείζεη ηνπο εζεινληέο ηνπ Γπκβξαθάθε λα εγθαηαιείςνπλ ηα θαθηά θαη λα κεηαβνχλ 

ζηελ επαξρία ηνπ, φπνπ ζα έβξηζθαλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη ππεξάζπηζε. Ο Γπκβξαθάθεο 

δέρηεθε ηελ πξφηαζε. Ώπνθαζίζηεθε λα δνζεί κάρε ζην ρσξηφ Πεκφληα Ώπνθνξψλνπ
508

 γηα λα 

δηαςεπζηεί ε θήκε ηεο θάκςεο ηεο επαλάζηαζεο κεηά ηελ ήηηα ηνπ ΐαθέ θαη ηελ ππνηαγή ησλ 

θαθίσλ. Ο εζεινληήο ΝηθνιαΎδεο, ν Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο, ν Μ. Μπειεγξήο θαη ν Κ. 

Κξηάξεο πξνπνξεπφκελνη ησλ ππφινηπσλ επαλαζηαηψλ φξκεζαλ κε ηηο ζεκαίεο ηνπο θαη 

θχθισζαλ ηα Πεπφληα, φπνπ είρε ζηξαηνπεδεχζεη ν Μερκέη παζάο. Δ νξκή ησλ επαλαζηαηψλ 

ήηαλ ηφζν ζθνδξή, πνπ έθεξε ζε δχζθνιε ζέζε ην νρπξσκέλν ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ ηνπξθηθφ 

ζηξαηφ
509

. Αχν απφ ηνπο επαλαζηάηεο, ν Γεψξγηνο Κξηάξεο θαη ν Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο 

ηξαπκαηίζηεθαλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνζπάζνπλ ηνπξθηθέο ζεκαίεο πνπ βξίζθνληαλ ζηα 

δψκαηα ησλ ζπηηηψλ ηνπ ρσξηνχ. κσο κηα μαθληθή ξαγδαία βξνρή αρξήζηεπζε ηνπο 

ππξφιηζνπο ησλ φπισλ θαη αλέθνςε ηελ νξκή ησλ επαλαζηαηψλ. Έηζη βξήθε ηελ επθαηξία ν 

Μεκέη παζάο λα επηηεζεί ζηνπο επαλαζηάηεο θαη λα ηνπο θαηαδηψμεη κέρξη ην Μειηδφλη. Σελ 

θαηαδίσμε ηνπ Μερκέη αλαραίηηζε ν ηαγκαηάξρεο Κ. Φξνπδάθεο
510

, ν νπνίνο κε ην παξάδεηγκά 

ηνπ έδσζε ζάξξνο ζηνπο επαλαζηάηεο λα αληηζηαζνχλ. Βλ ησ κεηαμχ θαηέθζαζε θαη έλα ζψκα 

Ώζθπθησηψλ πνπ επηηέζεθε ζηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο αλάγθαζε λα ππνρσξήζνπλ. Ο 

ζπγγξαθέαο δελ ζπκάηαη ηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ ζ' απηή ηε κάρε θαη ζην ρεηξφγξαθφ ηνπ 

αθήλεη ρψξν γηα λα ηνλ ζπκπιεξψζεη. Δ κάρε ζηα Πεκφληα πεξηγξάθεηαη ρσξίο νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” θαη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”.: 

        “Πιεζίνλ ηνπ Μειηδνληνχ, εηο ην ρσξηφ Πεκφληα,
  

  

εηο ηα ηακπνχξηα ε Σνπξθηά θξπκκέλε απνχ ηα ρηφληα. 

Οη πνιεκάξρνη ζθέθηνπληαη θη απ‟ νχινπο ζπδεηείηαη, 

κάρε λα ηψλε θάκνπλε, ακέζσο απαηηείηαη. 

Σα πξάκαηα ραιάξσζαλ, ρσξίο αξρή βαδίδνπλ  

θαη απξαθηνχλ νη Ώξρεγνί, πψο είλαη δελ γλσξίδνπλ.    

Βθξίζε θ‟ εθηλήζαζη ηελ κάρελ λ‟ αξρηλίζνπλ, 

                                                 
508   Σα Πεκφληα είλαη ρσξηφ ηεο επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ. Δ κάρε ζηα Πεκφληα δηεμήρζε πξνο ην ηέινο Οθησβξίνπ 

1866.  

509   Γηα ηε κάρε ησλ Πεκνλίσλ, βι. θαη Ε. Γπκβξαθάθεο, Ώπάληεζηο, φ.π., ζ. 16,  Πεξίδεο, φ.π., ζ. 116-117. Ο 

Γεψξγηνο Κξηάξεο ήηαλ έλαο απφ ηνπο γηνπο ηνπ αξρεγνχ ειίλνπ Κ. Κξηάξε. Ο Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο ήηαλ 

αδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε. 

510  Ο Κπξηάθνο Φξνπδάθεο είρε γελλεζεί ζηε πειηά Κηζάκνπ θαη ήηαλ αμησκαηηθφο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Ο 

Υαηδεκηράιεο ηνλ ραξαθηεξίδεη γεξαηφ, γηαηί ήηαλ γχξσ ζηα 55. Ώμησκαηηθφο κε ηθαλφηεηα θαη ζάξξνο ζα 

ζθνησζεί ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 20-11-66, ζηε κάρε πνπ δφζεθε ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ. Γηα ηνλ Φξνπδάθε βι. 

θαη Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 127 
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εηο ηα Πεκφληα ηξέρνπλε, ηζη Σνχξθνπο λα παηήζνπλ. 

Απν κπατξάθηα πάλ‟ νκπξφο, ησλ Λάθθσλ θαη ειίλνπ,  

κέζα ζηα ραξαθψκαηα ηα ηνπξθηθά ηα κπήρλνπλ.  

ΐάλνπλ ηζη Σνχξθνπο ζην ρσξηφ, κέζα ηζ‟ απνζθαιίδνπλ,   

θσζηά ζα ησλε βάινπλε, θσληάδνπλ, θνβεξίδνπλ. 

Οη Έιιελεο κεξθφ θαηξφ δελ ήζαλε ζε κάρε 

θαη ηξέρνπλ αλππφκνλνη Σνχξθνο λα ησλε ιάρεη. 

Ώλέβεζαλ ζηα δψκαηα, ζαλ δαίκνλεο νξκνχζη,   

λα πάξνπλ ηζη ζεκαίεο ησλ Σνχξθσλ πξνζπαζνχζη.    

Ο Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο έηξεμε ζηε ζεκαία, 

Κξηαξνγεψξγεο αθνινπζά, πιεγψζεθαλ ζηε ρέξα. 

Δ ηχρε ησλ παιηφηνπξθσλ θ‟ ήξζε βξνρή κεγάιε 

                 θαη η‟ άξκαηα ησλ Υξηζηαλψλ κέλνπλ ζ‟ άζρεκν ράιη”. (ζη. 1861-1880) 

  

Ζ κάρε ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ (β4, 100-102) 

 ηε δηήγεζε ηεο κάρεο ηνπ Καζηειιίνπ Κηζάκνπ
511

 ν αθεγεηήο γίλεηαη νκνδηεγεηηθφο, 

αθνχ δελ κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία ηνπ, αιιά ηε δηήγεζε ηεο κάρεο, φπσο ηελ άθνπζε απφ άιινπο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζ' απηήλ. Βίρε πιεξνθνξεζεί, ινηπφλ, φηη ζηα δπηηθά παξάιηα ηεο Κξήηεο είραλ 

απνβηβαζηεί ζψκαηα εζεινληψλ κε αξρεγφ ηνλ απφζηξαην ζπληαγκαηάξρε Υξίζην ΐπδάληην
512

. 

“Οη λεσζηί ειζφληεο μέλνη”, δηεγείηαη ν αθεγεηήο, θαινχζαλ ζε ζπλάζξνηζε ηνπο επαλαζηάηεο 

γηα λα δψζνπλ κάρε θαη λα θαηαιάβνπλ ην θξνχξην ηεο Κηζάκνπ. ηελ επηρείξεζε ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη  θαλφληα πνπ ν πληαγκαηάξρεο είρε θέξεη απφ ηελ Βιιάδα. Ώξθεηνί 

Κπδσληάηεο, Λαθθηψηεο θαη ειηληψηεο κεηέβεζαλ ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ γηα λα δψζνπλ καδί 

κε ηνπο Κηζακίηεο θαη ηνπο εζεινληέο ηε κάρε. Ο Υαηδεκηράιεο δελ βξέζεθε ζηελ Κίζακν, 

αιιά ζρεδίαδε λα επηηεζεί αηθληδηαζηηθά ζηνπο Σνχξθνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηα Κνπηζνπλάξηα
513

.  

  Δ κάρε ζην Καζηέιη Κηζάκνπ θξάηεζε δχν κέξεο, ζηηο 19 θαη 20 Ννεκβξίνπ 1866. Βλψ 

αξρηθά νη Υξηζηηαλνί θαηλφηαλ φηη ληθνχλ έμσ απφ ην θξνχξην, δχν θξεγάηεο βνκβάξδηζαλ ηηο 

                                                 
511  Κσκφπνιε κε βελεηζηάληθν θξνχξην ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Κξήηεο.  

512  Ο Υξίζηνο ΐπδάληηνο γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη είρε ππεξεηήζεη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 

ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Κάξνινπ Φαβηέξνπ. ηελ Κξήηε έθηαζε ζηηο 2 -11-66 κε ζψκα 300 εζεινληψλ κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ήηαλ θαη ν Γάιινο θηινθξεηηθφο Γνπζηαχνο Φινπξάλο (Gustave Flourens). ην Καζηέιιη Κηζάκνπ ν 

Φινπξάλο έιαβε “ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο” επηζεκαίλεη ν Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ. 

ΐι. Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Γνπζηαύνπ Φινπξάλο, ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 1998, ζ. 109-113. Ο 

ίδηνο εξεπλεηήο παξαζέηεη κεηαθξαζκέλε κηα επηζηνιή ηνπ Φινπξάλο γηα ηε κάρε, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. 

Independance Hellenique, αξ. 48/17-1-67: “Πήξα ζηηο 2 Αεθεκβξίνπ [λ.ε.] ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ, ηα πξψηα κνπ 

πνιεκηθά καζήκαηα, κέζα ζε βξνρή απφ νβίδεο θαη βφκβεο πνπ καο έξηρλε κηα ηνχξθηθε θξαγάδα. Αίπια κνπ, έλαο 

άλζξσπνο ζθνηψζεθε, έλαο άιινο ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα. Έθεξα πίζσ καδί κνπ απφ ηε κάρε ηα ηέζζεξα κέιε 

κνπ θαη ην κπαιφ κνπ ζψα θαη αβιαβή”. Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο (κεηάθξαζε), φ.π., ζ. 113.  

513  Λφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο γεληθνχ ζηξαηησηηθνχ αξρεγνχ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866, θάζε αξρεγφο επαξρίαο ή 

νπιαξρεγφο αθνινπζνχζε ην δηθφ ηνπ ζρέδην θαη νδεγνχζε φπνπ ήζειε ηνπο άλδξεο ηνπ.  
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ζέζεηο ηνπο θαη αρξήζηεπζαλ ηα ππξνβφια ηνπο. Δ απφπεηξα θαηάιεςεο ηνπ θξνπξίνπ ηεο 

Κηζάκνπ απέηπρε θαη ην κφλν πνπ πξνμέλεζε ήηαλ απψιεηεο γηα ηνπο επαλαζηάηεο: 31 λεθξνί, 

κεηαμχ απηψλ ν ηαγκαηάξρεο Κπξηάθνο Φξνπδάθεο (Φξπδάθεο), δχν ηεξείο απφ ην έιηλν θαη 

έλαο λένο, ν Μαπξνδεκεηξάθεο. Γηα ηε κάρε ηνπ Καζηειιίνπ Κηζάκνπ δηαζέηνπκε ηελ 

αλαιπηηθή θαη αμηφπηζηε πεξηγξαθή ηνπ Π. Πεξίδε
514

, πνπ ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο. 

Μεηαγελέζηεξα έγξαςαλ θαη άιινη ηζηνξηθνί γη' απηήλ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηε 

κάρε ηνπ Καζηειιίνπ Κηζάκνπ ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” είλαη ίδηεο. 

Ώιιάδεη κφλν ε δηαηχπσζε θαη ε γισζζηθή κνξθή: 

        «Βίδεζεο έρνκε θαιέο, Υαληψηεο πνιεκάξρνη, 

                       λα θέξνκε πεξηζπαζκφ, πξέπεη λα γίλεη κάρε. 

                         Μ‟ νχια ζαο ηα ζηξαηεχκαηα ζηελ Κίζζακνλ λα πάηε, 

                         εηο ην Καζηέιιη ηελ Σνπξθηά νχινη λα πνιεκάηε. (θεθ 91, 1907-1910) 

  ................................................................................ 

             Έμαθλα θηάλνπλ γξάκκαηα κε ηαξαρή, κε δάιε 

 φη‟ ήξζε ν ΐπδάληηνο κε ζηξαηηά κεγάιε. 

 μ‟ απνπίζσ δεχηεξνο κε γξάκκα, κε κνπηδέδεο 

 έθηαμελ ν αξάηζνγινπο θη έθεξε ζηζαλέδεο.    

 Γξάθνπλ απφ ηελ Κίζζακνλ, ηζη πξψηνπο, ζηα Πεκφληα       

 πσο έθεξαλ κηα κνπζηθή θη έθεξαλ θαη θαλφληα. 

 Σζε Παλαγηάο κεζ‟ ζην ζηξαηφ θσληάδεη έλα θνπέιη, 

 πάλε πνιινί ζηελ Κίζζακν λα πάξνπλ ην Καζηέιιη. 

 Μαζαίλνπλ νη νπιαξρεγνί φη‟ ήξζαλ ζηζαλέδεο,   

 θαλφληα, φπια, κνπζηθή, θαη πιήζνο ηζεπαλέδεο.    

 Σξέρνπλ θαη ζπκκαδψλνπληαη ψο έμ- επηά ρηιηάδεο, 

 θαη ην Καζηέιιη ηξηγπξλνχλ θη αξρίδνπλ ηζη θαπγάδεο. 

 Βπαίμαζη ηελ κνπζηθή, ζηέλνπλ ηα ππξνβφια, 

 πνιηνξθνχλ ην θξνχξην απνχ ηα πιάγηα φια.    

 Δ κάρε αξρίδεη κε ραξά θαη θνβεξά πξνρψξεη,     

 παπφξηα θηάλνπλ ζην γπαιφ, φπνπ ραινχλ ηα φξε. 

 Σν θξνχξην πνπ ιφγηαδαλ νη Έιιελεο λα πάξνπλ, 

                                                 
514  ΐι. Π. Πεξίδεο, φ.π., 126-130. Πξβι. Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 121-125. Σν ζρέδην ηνπ ΐπδάληηνπ γηα εθπφξζεζε 

ηνπ θξνπξίνπ δελ εθαξκφζηεθε απφ ηνπο ληφπηνπο νπιαξρεγνχο θαη νη δχν ηνπξθηθέο θξεγάηεο νινθιήξσζαλ ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο επηρείξεζεο. Δ Γεληθή πλέιεπζε ραξαθηήξηζε “άθαηξν θαη άζθεπην” ηελ πξνζβνιή ζην θξνχξην 

ηεο Κηζάκνπ. ΐι. Π. Κξηάξεο, φ.π., Εζηνξία, φ.π., ζ. 272. Ο Εσάλλεο Ώλδξνπιάθεο επίζεο παξαζέηεη απφ ηηο 

πξνγελέζηεξεο ηνπηθέο ηζηνξίεο ην ζρέδην ηνπ ΐπδάληηνπ θαη δίλεη έλαλ αλαιπηηθφ θαηάινγν ησλ αξρεγψλ θαη 

νπιαξρεγψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κάρε. ΐι. Γηάλλε Βκκ. Ώλδξνπιάθε, Ζ επαξρία Κηζάκνπ κέζα από ηελ ηζηνξία 

ηεο Κξήηεο (1125πΥ. - 1922), Δξάθιεην 1997, ζ. 227-230. 
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 επιέξσζαλ κ‟ αίκα πνιχ, δελ έθπγαλ ηνπ Υάξνπ. 

 Βράζεθαλ Κξήηεο πνιινί θη εζεινληέο κεγάινη,    

 πίθξα γίλεηαη ε ραξά, θαη ζπιινγή ε πάιε.     

 Κνκκάηη βφιη θφλεςε ηνλ αξρεγφλ Φξπδάθε 

 θαη άιιε κπφκπα έζρηζε ηνλ Μαπξνδεκεηξάθε. 

 Παιηθαξάδεο έπεζαλ παπάδεο ηνπ ειίλνπ, 

                         εθείλνη πνπ ζα γξάςνπζη, αο εχξνπλ λα ηα θξίλνπ. (θεθ. 93, 2027-2050)  

  

Ζ δεύηεξε κάρε ησλ Λάθθσλ (β4, 103-116) 

 Αέθα κέξεο πξηλ απφ ηε κάρε ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ, ζηηο 9 Ννεκβξίνπ, είρε 

ζπληειεζηεί ε ζπζία ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ, γεγνλφο πνπ ζπληάξαμε ηελ Βιιάδα θαη ηελ Βπξψπε. 

κσο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”, πνπ εμεηάδνπκε, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζην νινθαχησκα 

ηεο Μνλήο παξά κφλν ε θξάζε: “Βλ ηνχησ ησ κεηαμχ ν Μνπζηαθάο κεηαβάο, σο είξεηαη, εηο 

ηαο επαξρίαο Ρεζχκλεο είρε θαηαζηξέςεη ην Ώξθάδηνλ”. Ο αθεγεηήο, φπσο είδακε, έθαλε 

γλσζηφ απφ ηελ αξρή φηη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ ζα αλαθεξζεί κφλν  ζηε δξάζε ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο θαη ησλ Λαθθησηψλ θαη ζπλεπψο δελ πεξηιακβάλεη ζηε δηήγεζή ηνπ 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε άιινπο λνκνχο ηεο Κξήηεο, φπνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη νη 

Λαθθηψηεο
515

.  

 Ώθνχ θαηέζηξεςε ην Ώξθάδη, ν Μνπζηαθάο επέζηξεςε ζηα Υαληά θαη ζηηο 27 

Ννεκβξίνπ 1866
516

 εμεζηξάηεπζε θαηά ηνλ Λάθθσλ. Καηαζθήλσζε ζηε γξακκή θηλέ έσο 

ΐαηφιαθν
517

 θαη δεηνχζε ηελ θαηάιιειε επθαηξία λα πξνρσξήζεη πξνο ηνπο Λάθθνπο. ηα 

Μεζθιά
518

 βξηζθφηαλ ε Γεληθή Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε, ν Γπκβξαθάθεο,  αξρεγφο ηνπ 

ηκήκαηνο Υαλίσλ, ν Πάλνο Κνξσλαίνο
519

, αξρεγφο ηνπ ηκήκαηνο Ρεζχκλεο, ν Μηραήι Κφξαθαο, 

αξρεγφο ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ ηεο Κξήηεο, ν Παπιήο Νηεληηδάθεο, νπιαξρεγφο Σεκέλνπο, 

πιεξεμνχζηνη απφ ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο, νη αλππφηαθηνη νπιαξρεγνί ησλ θαθίσλ Σζφληνο, 

                                                 
515  εκεηψλνπκε φηη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, πνπ δελ είλαη έκκεηξν απνκλεκφλεπκα, αιιά ε επηθή παξνπζίαζε 

ηνπ αγψλα ηνπ 1866 ζπλνιηθά, ν πνηεηήο αλαθέξεη δηεμνδηθά ην νινθαχησκα ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ, κε ζηίρνπο απφ 

ηνπο θαιχηεξνπο κέζα ζην έπνο ηνπ. ΐι. “Κξεηηθνπνχια”θεθ. 90-92.  

516  Πξνθαλψο ε γξαθή “27 Οθησβξίνπ” πνπ ππάξρεη ζην ρεηξφγξαθν είλαη ιάζνο απφ παξαδξνκή.  

517 Σα πεδηλά ρσξηά θηλέο θαη ΐαηφιαθνο βξίζθνληαη ζην δξφκν πνπ νδεγεί ηνπο Λάθθνπο. Βίλαη θαηάθπηα κε 

πνξηνθαιηέο.  

518  Μεζθιά, γεηηνληθφ ρσξηφ αλαηνιηθά ησλ Λάθθσλ, ζε ιίγν ρακειφηεξν πςφκεηξν απφ ηνπο Λάθθνπο, ηφπνο κε 

πεγέο θαη ππθλή βιάζηεζε. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, πνπ αλαθέξεη ν Υαηδεκηράιεο, Μεζθιηαλνί, κεηά ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ Καληαλνιένληα (1527) θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνχ ηνπο απνίθεζαλ ηνπο Λάθθνπο. ην ρσξηφ 

ζψδνληαη βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη εξείπηα αξραίνπ εηδσινιαηξηθνχ λανχ.  

519  Ο Πάλνο Κνξσλαίνο, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Ώξθαδίνπ κεηέβε ζην λνκφ Υαλίσλ θαη ζπλαληήζεθε κε ην 

ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο. Ώπφ φζα παξαδίδεη ν Υαηδεκηράιεο, ν Κνξσλαίνο θαηλφηαλ απνγνεηεπκέλνο γηα ηελ πνξεία 

ηεο επαλάζηαζεο: “δελ πθίζηαηαη πιένλ επαλάζηαζηο εηο ηελ Κξήηελ[...]” είρε πεη ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα 

ηεο δηήγεζεο ν Κνξσλαίνο ζεσξείηαη φηη ππνθίλεζε ηελ επηζηξνθή ησλ εζεινληψλ ζηελ Βιιάδα (β4, 140). Παξ' 

φια απηά ν Κνξσλαίνο δελ εγθαηέιεηςε ηελ Κξήηε εθείλε ηε ζηηγκή. Σν Ώξρείν Κνξσλαίνπ πνπ απφθεηηαη ζην 

Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο πεξηέρεη ζεκαληηθά έγγξαθα γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 ζηελ Κξήηε θαη έλα ζρέδην 

θεηκέλνπ γηα ηε ζπγγξαθή Εζηνξίαο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866.  
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Ώ. Καβξφο, Γ. Καξθαβάηζνο θαη ΐνπγηνχθαιεο, Κπδσληάηεο θαη Λαθθηψηεο, νη ειηληψηεο κε 

ηνλ αξρεγφ ηνπο Κ. Κξηάξε. Βθεί ζα γηλφηαλ ζπκβνχιην γηα λα απνθαζηζηεί ην ζρέδην ηεο 

απφθξνπζεο ηνπ Μνπζηαθά.  ην ζπκβνχιην ησλ αξρεγψλ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Π. Πεξίδε, 

πξνέδξνπ ηεο Βπαλαζηαηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο
520

 απνθαζίζηεθε ε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα, ε 

δηεμαγσγή κάρεο  ζηνπο Λάθθνπο θαη ε ζχλαςε δαλείνπ  ππέξ ηεο επαλάζηαζεο.  

 Βλ ησ κεηαμχ ν Μνπζηαθά παζάο ρξεζηκνπνίεζε παλνπξγίεο, ππνζρέζεηο θαη απεηιέο 

γηα λα πείζεη ηνπο Λαθθηψηεο λα ππνηαρζνχλ. Αηα ηνπ Υαηδή Μαλψιε Γαιάλε ηνπο ππνζρέζεθε 

πξνλφκηα θαη δήηεζε λα ζπλαληήζεη ηνπο γέξνληεο
521

. Οη Λαθθηψηεο απέξξηςαλ γηα άιιε κηα 

θνξά ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη άξρηζαλ εηνηκαζίεο γηα λα αλακεηξεζνχλ κε ηνλ ζηξαηφ ηνπ θαη 

έζηεηιαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα.. Ώλχπαληξεο 

Λαθθηψηηζζεο βνεζνχζαλ ζηελ αλέγεξζε πξφρεηξσλ πξνκαρψλσλ ζηηο ζέζεηο αβνπξέ θαη 

Κεξαηίδη.  

 Ο απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” πεξηγξάθεη εθηελψο ηε κάρε ησλ 

Λάθθσλ, γηαηί είρε ζπκκεηάζρεη ζ' απηήλ. Θα ιέγακε φηη ήηαλ κηα ζεκαληηθή αλακέηξεζε, αθνχ 

είλαη κία απφ ηηο ιίγεο θνξέο, πνπ έιαβαλ κέξνο αξρεγνί απφ φιε ηελ Κξήηε, επαλαζηάηεο θαη 

εζεινληέο  απφ ηελ Βιιάδα θαη ηελ Βπξψπε. Καηαξράο ν αθεγεηήο, γλψζηεο ηνπ ηφπνπ, 

αλαθέξεη ιεπηνκεξψο νη ζέζεηο πνπ θαηέιαβαλ νη επαλαζηάηεο γηα λα απνθξνχζνπλ ηνλ 

Μνπζηαθά: νη Θεξηζηαλνί
522

 θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή απφ Ώιηάθεο Θεξίζνπ ψο ηνλ Φισκέ θαη νη 

Κεξακηαλνί
523

 απφ Αξαθψλα κέρξη ην Θέξηζν γηα λα απνθξνχζνπλ πηζαλή επίζεζε ηνπ 

Μνπζηαθά απφ ηα αλαηνιηθά. Ο Κνξσλαίνο θαη ν Κφξαθαο ηνπνζεηήζεθαλ ζηε Γνχξβα. 

Πεξίπνπ εθαηφλ θαθηαλνί θαη Λαθθηψηεο κεηέβεζαλ θαη θαηέιαβαλ ηνλ ιφθν Κεθάια κπξνζηά 

απφ ηα Καξαλνζθάθηδα
524

. Οη εζεινληέο δηαηξέζεθαλ ζε ηέζζεξα ηκήκαηα θαη ηνπνζεηήζεθαλ 

κε Λαθθηψηεο ζην Κνπξνθεθάιη, ζην Κεξαηίδη
525

, ζηελ Κάησ αβνπξέ, ζην Ώριαδίδη, ιφθνπο 

                                                 
520  Δ επαλαζηαηηθή πλέιεπζε ήηαλ ην αλψηαην πνιηηηθφ φξγαλν ηεο επαλάζηαζεο. ΐι. Π. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 153. 

521  Ο Υαηδή Μαλφιεο Γαιάλεο ήηαλ αδειθφο ηνπ θνλεπζέληνο Ώλησλίνπ Γαιάλε. Μεηά ην θφλν ηνπ αδειθνχ 

ηνπ ππνηάρζεθε ζηνλ Μνπζηαθά. 

522  Σν νρπξφ Θέξηζν, γεηηνληθφ ρσξηφ ησλ Λάθθσλ, πξνο ηα αλαηνιηθά, γλσζηφ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ Θεξίζνπ ην 1905, είρε αλαδείμεη δηθνχο ηνπ νπιαξρεγνχο ην 1866. εκαληηθφηεξνο απ' απηνχο ήηαλ ν Βκκ. 

Σζεπέηεο, ν νπνίνο θαηέγξαθε ζπλνπηηθά ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ηηο εκέξεο ησλ καρψλ θαη ηνλ αξηζκφ ηξαπκαηηψλ θαη 

ζθνησκέλσλ. πσο εηπψζεθε παξαπάλσ ην εκεξνιφγην ηνπ Σζεπέηε ρξεζηκνπνίεζε ν Υαηδεκηράιεο γηα λα 

επηβεβαηψζεη νξηζκέλεο ρξνλνινγίεο.  

523  Κεξακεηά ή Κεξακηά, ρσξηφ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο, αλαηνιηθά ησλ Λάθθσλ. εκαληηθφηεξνο νπιαξρεγφο 

ηνπ ην 1866 ήηαλ ν Ληβηνπέηξνο.  

524  Καξαλνζθάθηδα, βνξεηνδπηηθά ησλ Λάθθσλ. Βπηζεκαίλνπκε φηη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” θαη ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” εληνπίδνπκε κηα αζάθεηα φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ ειηλησηψλ. ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν 

αθεγεηήο  αλαθέξεη φηη ζηα Καξαλνζθάθηδα είραλ ηνπνζεηεζεί θαη επαλαζηάηεο απφ ηελ επαξρία ειίλνπ: “Καη ηνπ 

ειίλνπ αξρεγνί ηεο Κπδσλίαο κέξνο / θξαηνχλ Καξαλνζθάθηδα θαη ηνπ Γνπκή ην κέξνο” (θεθ 95, 2093-4). Ώληηζέησο 

ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” δελ θάλεη θακία κλεία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ειηλησηψλ, αλαθέξεη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά 

φηη “Καη' εθείλελ δε ηελ ψξαλ ή θαη πξφηεξνλ αθφκε εθνχνλην θαη πέξαλ ησλ Λάθθσλ λνηίσο πξνο Φψθηαο 

ππξνβνιηζκνί. Ήζαλ ν ΐπδάληηνο θαη ν Κξηάξεο νίηηλεο είρνλ ζπεχζεη εηο βνήζεηαλ, αιιά δελ έθζαζαλ ελ θαηξψ”β4, 

115-16. Γηα ηε κάρε ησλ Λάθθσλ ζηηο 30-11-1866 θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θαθηαλψλ ζε απηήλ βι. θαη Ε. Γπκβξαθάθεο, 

Ώπάληεζηο, φ.π., ζ. 21-22. 

525  ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν αθεγεηήο είλαη πην αθξηβήο, ιέγνληαο φηη ζην Κεξαηίδη εθηφο απφ ηνπο Λαθθηψηεο 



 

241 

 

δίπια ηνπο Λάθθνπο. Εδνχ θαη ε δηάηαμε ησλ επαλαζηαηψλ ζηελ πνηεηηθή δηαηχπσζε ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”: 

       “Ο Κνξσλαίνο, Κφξαθαο ηελ Γνχξβα αλαιακβάλνπλ    

θαη ηα πνιεθφδηα θπζέθηα γηα λα θάλνπλ. 

Καη ηνπ ειίλνπ αξρεγνί ηεο Κπδσλίαο κέξνο 

θξαηνχλ Καξαλνζθάθηδα θαη ηνπ Γνπκή ην κέξνο. 

Λαθθηψηεο κε ηνπο θαθηαλνχο παίξλνπζη ηελ Κεθάια,   

Καξάλνπ, ηα Μνπξαζηαλά θαη νχιε ηελ θαπθάια.    

Οη Κάκπνη θαη ην Θέξηζν, πνιινί Κπδσληάηεο 

ηε Γνχξβα πξνθπιάηηνπζη, θαιά θξαηνχλ ηζ‟ Ώιηάθεο, 

ζην Κεξαηίδη ησλ Λαθθψλ εζεινληέο, Λαθθηψηεο, 

        ηνπ Δξαθιείνπ αξρεγνί, καδί κε Ρεζεκληψηεο”. (ζηίρνη, 2091-2100) 

         ....................................................................................  

 ηηο 30 Ννεκβξίνπ, εκέξα ενξηήο ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα, αθνχ εμέπλεπζε ε δηνξία πνπ είρε 

δψζεη ν Μνπζηαθάο ζηνπο Λαθθηψηεο, εμεζηξάηεπζε παλζηξαηηά θαη επηηέζεθε ζηνπο 

επαλαζηάηεο εθ ησλ λψησλ, πξψηα ζηνπο επξηζθνκέλνπο ζηελ Κεθάια. Οη ππεξαζπηζηέο ηεο 

Κεθάιαο πξνζπάζεζαλ λα απνθξνχζνπλ ηελ επίζεζε, φκσο ήηαλ αδχλαην λα αλαραηηίζνπλ ηνλ 

πνιπάξηζκν ηνπξθηθφ ζηξαηφ. Οη Σνχξθνη εηζήιζαλ ζηα Καξαλνζθάθηδα, έθαςαλ ηα ζπίηηα ηνπ 

ρσξηνχ θαη αηίκαζαλ γπλαίθεο. Οη Λαθθηψηεο βιέπνληαο απφ ην Κεξαηίδη ηε δεηλή ζέζε ησλ 

ππεξαζπηζηψλ ηεο Κεθάιαο έζπεπζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ. πλαληήζεθαλ κε ην ηνπξθηθφ 

ζηξάηεπκα ζηε ζέζε Γηάιεπε θαη θαηφξζσζαλ λα θαιχςνπλ ηνπο ππνρσξνχληεο απφ ηελ 

Κεθάια θαη λα ζσζνχλ απφ ηηο ερζξηθέο ζθαίξεο θαηαθεχγνληαο ζηηο Ώριαπηδηέο, έλα 

παξαθείκελν θαξάγγη. Σν πεδφ θείκελν κπνξεί λα παξαβιεζεί κε ην πνηεηηθφ: 

       “Οη ζάιπηγγεο ηνπ Μνπζηαθά παίδνπλ, θηππνχλ ην κάξζη,  

ηα πιάγηα εκαπξίζαλε, πξνο ηα Καξάλνπ πάζη.     

Σξέρνπλ, πηάλνπλ ην ξίδσκα θαη πέθηνπλ ζηελ Κεθάια, 

                  θαηά ησλ ππεξαζπηζηψλ απάλσ ζηελ θαπθάια”. (2115- 2118) 

                  ..................................................................................... 

 Οη Σνχξθνη ήηαλ πηα “πξν ησλ ππιψλ” ησλ Λάθθσλ. Οη αξρεγνί ησλ αλαηνιηθψλ 

επαξρηψλ, νη εζεινληέο θαη νη Κξεηηθνί  κεηαθηλήζεθαλ απφ ην ιφθν Ώριαδίδη  θαη ηα 

Παπαδηαλά, γεηηνληά ηνπ ρσξηνχ,  γηα λα απνθξνχζνπλ ηνλ Μνπζηαθά απφ ηνπο ιφθνπο Πάλσ 

θαη Κάησ αβνπξέ. Μηα ζθνδξφηαηε κάρε ζψκα κε ζψκα δηεμήρζε ζηηο αβνπξέο. Οη Σνχξθνη 

πξνζπαζνχζαλ κε καλία λα πςψζνπλ ηηο ζεκαίεο ηνπο ζηνπο ιφθνπο, πνπ θαηείραλ νη 

                                                                                                                                                                  
θαη ηνπο εζεινληέο βξίζθνληαλ θαη νη επαλαζηάηεο απφ ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο Κξήηεο.  
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επαλαζηάηεο. Ο αθεγεηήο κλεκνλεχεη ηα νλφκαηα ησλ Κξεηηθψλ θαη εζεινληψλ πνπ κάρνληαλ 

κε απαξάκηιιε γελλαηφηεηα. Ώξγά ην απφγεπκα ηα ππξνκαρηθά ησλ επαλαζηαηψλ ηειείσζαλ. Οη 

επαλαζηάηεο  βξέζεθαλ θπθισκέλνη. Σφηε ν αμησκαηηθφο Πεηξίηζεο  δηέηαμε γεληθή ππνρψξεζε 

γηα λα κελ πέζνπλ νη ρξηζηηαλνί ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ. Βζεινληέο θαη επαλαζηάηεο θαηήιζαλ 

ην δαζψδεο θαξάγγη (Αξπγηάξαθα), πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην ρσξηφ Λάθθνη, θαη θαιππηφκελνη 

απφ ην ζθνηάδη ηεο λχρηαο πξνρψξεζαλ πξνο ην νρπξφ ρσξηφ Γνχξβα, απέλαληη απφ ηνπο 

Λάθθνπο.  

 Δ πεξηγξαθή ηεο κάρεο ζην ιφθν αβνπξέ είλαη ζίγνπξα πην ελαξγήο ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”, απ' φ,ηη ζηελ ςπρξή θαζαξεχνπζα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”: 

        “Οη Υξηζηηαλνί καδψλνπληαη ζηε αβνπξέ ζηε ξάρε 

θαη ζπγθξνηνχλ ζαλ ιένληεο κεγαινηάηε κάρε. 

Κξαηνχλ 'πνχ ηελ Πεξηζηεξέ, λα πάεη ζην Κπδψλη 

θαη κάρνπληαη θαη θάλνπλε, σο θάλνπλ νη δαηκφλνη.  

εκαίαο Σνχξθσλ ληνπηθψλ δεθάδα πιεζηάδνπλ     

θαη πξνεγνχληαη ηνπ ζηξαηνχ, αγέξσρα θαιπάδνπλ. 

Δ κηα θαηφπηλ ηεο αιιήο εμαπισζήθαλ θάησ, 

κπατξαθηάξε θπιηληξνχλ <ζ'> ηζη δέηεο άλσ θάησ. 

Σάγκαηα θαη ζπληάγκαηα δηαηαγέο ιακβάλνπλ   

ηελ αβνπξέ λα πάξνπζη δψληεο ή λ‟ απνζάλνπλ.    

Σα ππξνβφια ξίρλνπλε βφιηα θαη κπδξνβφια, 

ηα πεδηθά ιπζζνχλ, νξκνχλ, αιι‟ απνθξνχληαη φια. 

Έμ‟ ψξεο απαιεχγνπζη θη νη Σνχξθνη δελ κπνξνχζη 

ηε αβνπξέ λα πάξνπζη, ιίγν πηζζνρσξνχζη.   

Με ηελ θαξδηά νη εζεινληέο, κε απειπηζηά νη Κξήηεο,   

       εκάρνλην ζηε αβνπξέ ζαλ ηζη Μαξαζσλίηεο”. (2197- 2152) 

       .................................................................................................. 

  Ο αθεγεηήο ηειεηψλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο κάρεο κε ην επαλαιακβαλφκελν αθεγεκαηηθφ 

κνηίβν ηεο αλαθνξάο ζηνπο αξηζηεχζαληεο καρεηέο θαη ηνπ απνινγηζκνχ λεθξψλ θαη 

ηξαπκαηηψλ. ηε κάρε ησλ Λάθθσλ ζθνηψζεθαλ δχν Εηαινί Γαξηβαιδηλνί θαη ηξαπκαηίζηεθε ν 

Μαπξνβνχληνο αμησκαηηθφο Μηραήι Καινγέξνβηηο
526

. Ώπφ ηνπο ζεκαίλνληεο θξεηηθνχο 

ηξαπκαηίζηεθαλ ν θαθηαλφο ΐνπγηνχθαινο θαη ν Λαθθηψηεο Ν. Υαδίξεο. Έλαο Ώζελαίνο 

εζεινληήο ζψζεθε απφ ζαχκα θξπκκέλνο γηα κέξεο κέζα ζε έλα θηβψηην. πλνιηθφο 

                                                 
526  Ο λεαξφο Μαπξνβνχληνο ινραγφο Καινγέξνβηηο ηξαπκαηίζηεθε ζην ρέξη. Βλάκηζε ρξφλν αξγφηεξα 

ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξφηεξα θαη ρξεηάζηεθε λα κεηαθνκηζηεί ζηελ Ώζήλα, φπνπ θαη πέζαλε αξρέο Ενπιίνπ 1868. ΐι 

Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ.π., ζ. 106-107.  
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απνινγηζκφο: 82 Σνχξθνη λεθξνί θαη 113 ηξαπκαηίεο, 7 Έιιελεο λεθξνί θαη 11 ηξαπκαηίεο.  

Παξαζέηνπκε θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο κάρεο ζηελ πνηεηηθή ηνπ δηάζηαζε: 

  “Έπηαζαλ Γαξηβαιδηλφλ, έλα θαη ηφλε ζθάδνπλ, 

                        εηο ηελ Κνπξάλα πνπ ‟θεπγε, δψληα ηνλ θνκκαηηάδνπλ. (2177-8) 

  .......................................................................................... 

  Έπεζαλ Έιιελεο πνιινί, απάλσ ζην κνπξάθη 

      θαη εμαλαπιεγψζεθε Υαηδήο ην Υαδεξάθε. 

       Ήην ηνπ Σζνπδεξνχ αληςηφο, απφ ηζη θνλεπκέλνπο   

                         θη νπιαξρεγφο Μπνπγηνχθαιεο απνχ ηζη πιεγσκέλνπο”. (ζη. 2183-2186)  

 Γηα ηε δεχηεξε κάρε ησλ Λάθθσλ δηαζέηνπκε θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ Ν. Φχρα, ε νπνία 

δελ δηαθέξεη ζηα θχξηα ζεκεία ηεο απφ φζα αλαθέξεη ν Υαηδεκηράιεο, πξνβάιιεη φκσο 

ηδηαίηεξα ηε δξάζε ησλ εζεινληψλ
527

. 

 

Καηαθπγή ζηα λόηηα παξάιηα θαη ε θαηαδίσμε ζηηο Φώθηεο (β4, 116-126)  

 Σν ζρέδην ηνπ Γπκβξαθάθε γηα λα ππεξαζπηζηνχλ, κεηά ηε κάρε ησλ Λάθθσλ, ηελ 

Γνχξβα, δελ εθαξκφζηεθε. Οη αξρεγνί Κνξσλαίνο, Γπκβξαθάθεο, Σζνπδεξφο, ΐπδάληηνο κε έλα  

ηκήκα ησλ εζεινληψλ θαη ν Υαηδεκηράιεο κε ηνπο Λαθθηψηεο εγθαηαιείπνπλ ηελ Γνχξβα θαη   

αθνχ πέξαζαλ απφ ηηο Φψθηεο θαη ηε Υσζηή, θαηέιεμαλ, γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, ζηνλ 

Οκαιφ. ηηο Φψθηεο, ηνπνζεζία ζηε κέζε πεξίπνπ ηεο δηαδξνκήο απφ Λάθθνπο σο Οκαιφ, 

έκεηλαλ νη αμησκαηηθνί Γελίζαξιεο, αξάηζνγινπο, Σξηηάθεο κε πεξίπνπ νθηαθφζηνπο 

εζεινληέο θαη κηθξέο νκάδεο θαθηαλψλ, Ώπνθνξσλησηψλ, ειηλησηψλ κε ηνπο αξρεγνχο ηνπο.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν αθεγεηήο/ πνηεηήο δηεγείηαη γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο Γνχξβαο 

θαη ηε ζηξαηνπέδεπζε ζηηο Φψθηεο κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο:  

  “Σελ Γνχξβα ζα ‟πεξαζπηζηνχλ, θσλάδνπλ νη Λαθθηψηεο,   

                        ζα θάκνκε ην ρξένο καο, σο Κξήηεο ζηξαηηψηεο.     

      Ο Γπκπξαθάθεο κφλνη καο είπε «δελ εκπνξνχκε, 

                        ηφζε ηνπξθηά λα ζηέζνκε, πξέπεη λ‟ απνζπξζνχκε. (θεθ. 96, ζη. 2205-8) 

                       ....................................................................................... 

  ηε Φψθηα κνλνκέξηαζαλ εζεινληέο θαη Κξήηεο, 

  πλέιεςηο θαη αξρεγνί, πιήζνο πνιχ, νπιίηεο. (θεθ. 98, 2229-30) 

   ........................................................................................... 

  ηε Φψθηα ν Γελίζαξιεο, αξάηζνγινπο, Σξηηάθεο, 

                        Κξηάξεο, ν Πξσηφπαπαο, ν Γνγνλήο, Σζνληάθεο. 

                                                 
527  Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 33-38.  



 

244 

 

                         ‟ έλα κηηαηνθάζηζκα, βνπηδφζπηηα δπφ ηξία, 

  έκελαλ νη εζεινληαί ηξηζάζιηα θαη θξχα”.(θεθ. 98, 2237-40) 

 Σα γπλαηθφπαηδα πνπ είραλ θαηαθχγεη πξηλ απ' ηε κάρε ησλ Λάθθσλ ζηνλ Οκαιφ, 

παξαθηλήζεθαλ λα θαηέβνπλ ζηα λφηηα παξάιηα γηα λα ζσζνχλ. Κείλν ηνλ θαηξφ πέξαζε απφ ηελ 

Παιαηφρσξα ειίλνπ ν Άγγινο πινίαξρνο Πηκ θαη παξέιαβε ηξηαθφζηα γπλαηθφπαηδα, ηα νπνία 

κεηέθεξε ζηελ Βιιάδα
528

. Ο αθεγεηήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θαη ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” 

ελδηαθέξεηαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηχρε ησλ γπλαηθφπαηδσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα ζσζνχλ: 

   “Φήκ‟ ήξζ‟ απνχ ην έιηλν, ν Πήκ ηεο Ώγγιίαο 

      επήξε γπλαηθφπαηδα θ‟ επήγε ζηαο Ώζήλαο. 

       Ώπφ θαηξφ ε πλέιεςηο θη νη αξρεγνί δεηνχλε    

       πινία, ηα γπλαηθφπαηδα γηα λα βαξθαξηζηνχλε.     

      Ώπνχ ηα φξε, ηα βνπλά, ηα ζπήιαηα, ηα δάζε, 

      παίξλνπλ ηα γπλαηθφπαηδα, ζηε ζάιαζζα ηα πάζη. 

       Καη ησλ Λαθθηψησλ ζη‟ Οκαιφ θαη ηελ ινηπήλ επαξρία, 

   ηα θαηεβάδνπλ νη άληξεο ησλ ζηελ παξαζαιαζζία”. (θεθ. 98, 2243-50)  

   

 Σελ ψξα πνπ ζπκβαίλνπλ φια απηά κε ηα γπλαηθφπαηδα, ζε έλαλ αγξνηηθφ νηθίζθν ηνπ 

Οκαινχ νη αξρεγνί Κνξσλαίνο θαη Γπκβξαθάθεο έζεζαλ γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα ηεο γεληθήο 

αξρεγίαο. Ο Κνξσλαίνο, σο ζπληαγκαηάξρεο, ζεσξνχζε φηη δηθαηνχηαλ ηελ αξρεγία. Ο  

Γπκβξαθάθεο, απ' ηελ άιιε, αλ θαη ηαγκαηάξρεο, δελ δερφηαλ λα παξαηηεζεί απφ ην αμίσκα ηνπ 

αξρεγνχ ηεο δπηηθήο Κξήηεο. Ο απφζηξαηνο ζπληαγκαηάξρεο ΐπδάληηνο, πεξηζζφηεξν 

δηαθξηηηθφο θαη δηαιιαθηηθφο, δελ απαηηνχζε θαλέλα αμίσκα. Ο αθεγεηήο ζηε δηακάρε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαίλεηαη λα παίξλεη ην κέξνο ηνπ Γπκβξαθάθε. Γηα ην ίδην ζέκα δηαβάδνπκε θαη 

ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ηα εμήο: 

  “Ο Κνξσλαίνο έκελε κεηά ηνπ Γακπξαθάθε    

     θη εζπδεηνχζαλ γη‟ αξρεγφλ ζ‟ έλα βνπτδνζπηηάθη.    

     Ο Γακπξαθάθεο απαληά, ην δήηεκά ‟λαη μέλν, 

                        ησλ Κξεηηθψλ λα ‟θιέμνπλε, εγψ δελ επεκβαίλσ”. (θεθ. 98, ζη. 2255-8) 

  

 ηηο 7 Αεθεκβξίνπ νη επαλαζηάηεο πνπ βξηζθφηαλ ζηηο Φψθηεο έιαβαλ γξάκκα απφ ηνλ 

Λαθθηψηε Υξηζηφδνπιν Καληηδάθε (Καληηδνρξηζηφδνπιν ή Μπηιαιάθε) λα εγθαηαιείςνπλ ηηο 

                                                 
528  Γηα ηελ παξαιαβή ησλ γπλαηθφπαηδσλ κε ην πινίν “Assurance” ηνπ Άγγινπ πινηάξρνπ Pym, βι. Άγγινπ 

ηηλφο, Ζ   Κξεηηθή επαλάζηαζηο ηνπ 1866 κέρξη ηνπ 1868, φ.π., ζ. 25 θαη Σζηξηληάλεο, Ώ, 'ν.π., ζ. 568-579. 
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Φψθηεο, γηαηί επξφθεηην λα ηνπο επηηεζεί ν Μνπζηαθάο. Ο Καληηδάθεο, εμεγεί ν αθεγεηήο
529

, 

είρε αλαγθαζηεί λα δειψζεη ππνηαγή ζηνλ παζά γηα λα ζψζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη εθηεινχζε 

δηαηαγή ηνπ Κνπάζε, ζπκβνχινπ ηνπ παζά, λα νδεγήζεη ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ζηηο Φψθηεο. 

Παξ' φια απηά ν Καληηδάθεο δελ ήζειε λα βιάςεη ηνπο ρσξηαλνχο ηνπ, θαη πξνζπνηνχκελνο φηη 

ζα κεηέβαηλε γηα θαηαζθνπία, έθηαζε κέρξη ηηο Φψθηεο θαη ηνλ Οκαιφ γηα λα ελεκεξψζεη 

απηνπξνζψπσο ηνπο επαλαζηάηεο γηα ην ζρέδην ηνπ Μνπζηαθά. Απζηπρψο δελ έγηλε πηζηεπηφο 

θαη απνπέκθζεθε σο πξνδφηεο. Ο Υαηδεκηράιεο απφ ηνλ Οκαιφ αληηιήθζεθε ηνλ θίλδπλν πνπ 

δηέηξεραλ φζνη βξίζθνληαλ ζηηο Φψθηεο θαη θαηέβεθε κε ιηγνζηνχο Λαθθηψηεο κέρξη ηα 

Νεξαηδφπνξηα, ηνπνζεζία κεηαμχ Φψθηεο θαη Οκαινχ. Αίζηαζε φκσο λα θηάζεη ψο ηηο Φψθηεο, 

γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο εζεινληέο λα απνκαθξπλζνχλ απφ απηή ηε ζέζε. Γηα λα δηθαηνινγήζεη 

ην ζθάικα ηνπ, επηθαιείηαη ηφζν ηελ απξνζπκία ησλ αξρεγψλ λα ηνλ ζπλδξάκνπλ, φζν θαη  ην 

δξηκχ ςχρνο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ην βξέθνο ηνπ Μπειεγξή θαηέζηε εκηζαλέο θαη ηα ζαγφληα 

ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ θηππνχζαλ αζηακάηεηα.  

 Με ηηο ίδηεο ιεπηνκέξεηεο δηεγείηαη θαη ν αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ην επεηζφδην 

κε ηνλ Καληηδνρξηζηφδνπιν, θαη ηελ απξνζπκία ησλ ππνινίπσλ επαλαζηαηψλ λα ζπλδξάκνπλ 

ηνπο επξηζθφκελνπο ζηηο Φψθηεο: 

       “Ο Μνπζηαθάο εβάιζεθε ηε Φψθηα
 
λα παηήζεη    

θη εδήηεζε θαηάζθνπνλ ηνλ ηφπνλ λα γλσξίζεη. 

Μαδί  ηνπ κέλεη Ώληξνπιήο, εθείλνο ν Κνπάζεο, 

Λαθθηψηε επξνζθάιεζε, ηνχ ‟πε λα ηζη πεξάζεη. 

Σνπ Καληηδνρξηζηφδνπινπ ην κπζηηθφ πξνηείλεη,   

                  πνπ πήγε ηελ γπλαίθα ηνπ, λα ζψζεη, ηνχηνλ θξίλεη. (θεθ.98, 2261-66)  

       ................................................................................. 

                  Γπξίδνπλ ιελ ησλ αξρεγψλ, ηνλ θίλδπλν πνπ ηξέρνπλ 

αιιά θνβνχληαη ηελ βξνρή, πνπ ζθέπαζκα δελ έρνπλ”. (θεθ, 98, 2261-2)  

 

 Ώπφ ηα Νεξαηδφπνξα ν Υαηδεκηράιεο είδε, μεκεξψλνληαο ε 8ε Αεθεκβξίνπ, ην ζηξαηφ 

ηνπ Μνπζηαθά λα αλεθνξίδεη ζηηο Φψθηεο. Οη Σνχξθνη αθνχ έζθαμαλ ηνπο πξνζθφπνπο ησλ 

επαλαζηαηψλ, μεθίλεζαλ γεληθή θαηαδίσμε. Οη αηθληδηαζκέλνη εζεινληέο δελ κπνξνχζαλ λα 

ακπλζνχλ, θαζψο αγλννχζαλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θξεηηθψλ θαθνηξάραισλ βνπλψλ. Με 

πνιιέο δπζθνιίεο ππνρψξεζαλ ςειφηεξα, πξνο ηα δχζβαηα Ρείθηα, γηα λα ζσζνχλ. Με ην 

                                                 
529  Σν δήηεκα ηεο ππνηαγήο θάπνησλ Λαθθησηψλ ζηνπο Σνχξθνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνλ Υαηδεκηράιε. Θα 

επαλέιζεη ζε απηφ θαηά ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ έηνπο 1868, φηαλ ε επαλάζηαζε βξηζθφηαλ ζε 

παξαθκή. πσο ζπλάγεηαη απφ ηε δηήγεζε, ν Καληηδάθεο βξέζεθε ζηνπο Λάθθνπο θαη αλαγθάζηεθε λα δειψζεη 

ππνηαγή, γηα λα κελ ζθνηψζεη ν παζάο ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Γηα ηελ επίζεζε ηνπ Μνπζηαθά ζηηο Φψθηεο ζηηο 8-12-

1866 θαη ηελ απνπνκπή ηνπ Καληηδνρξηζηφδνπινπ απφ ηνλ Κξηάξε, βι. θαη Πεξίδεο, φ.π., ζ. 132-135. 
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αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηνπ απνινγηζκνχ ησλ λεθξψλ θαη πιεγσκέλσλ ηειεηψλεη ε δηήγεζε ηεο 

θαηαδίσμεο. Ώπφ ηνπο εζεινληέο δεθαηξείο ζθνηψζεθαλ, νη έληεθα απ' απηνχο ζθάρηεθαλ κεηά 

ηελ αηρκαισζία ηνπο.  

 Ίδηεο αθξηβψο ε δνκή θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο αθήγεζεο θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” 

ζρεηηθά κε ηε ζθαγή ζηηο Φψθηεο: 

       ΐαζεηά απγή παξαηεξνχλ ην ζέαηξνλ νκπξφο ησλ,    

ηεο αζηξαπέο θαη ηζη θσλέο, ζθαγή ησλ αδεξθψλ ησλ. 

Σεο Φψθηαο νη πνιεκηζηέο ππφθεξαλ ην πάζνο, 

δηφηη σο απξφζεθηνη έθακαλ κέγα ιάζνο. 

Οη Σνχξθνη θαηεδίσμαλ, ζηα Ρείθηα επξνρψξνπλ,    

                  θ' νη Έιιελεο λ‟ αληηζηαζνχλ θαζφινπ δελ εκπφξνπλ. (θεθ. 98, 2261-66) 

  ........................................................................ 

 εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεδή κνξθή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ν αθεγεηήο δελ δηεγείηαη 

ην επεηζφδην ηεο ζχιιεςεο γπλαηθφπαηδσλ πνπ βξηζθφηαλ ζηε Γνχξβα. Ο Μνπζηαθά παζάο 

ππνζρέζεθε λα ηα απειεπζεξψζεη, αλ έπεηζαλ ηνπο επαλαζηάηεο λα θαηαζέζνπλ ηα φπια. Οη 

Λαθθηψηεο εηδνπνίεζαλ ηνλ Μνπζηαθά κε ιφγηα θαη γξάκκαηα πσο δελ πξφθεηηαη λα 

ππνηαρζνχλ αθφκε θη αλ ζαλαηψζεη ηα παηδηά ηνπο. Σν δηάινγν Μνπζηαθά θαη επαλαζηαηψλ 

είρε ππφςε ηνπ ν Πξεβειάθεο
530

 απφ ηελ “Κξεηηθνπνχια” θαη ηνλ κεηαζρεκαηίδεη ζε πεδή 

δεκνηηθή γιψζζα κε πνιιά ηδησκαηηθά ζηνηρεία ζηελ “Παληέξκε Κξήηε”: 

       “ Μέλνπλ ηα γπλαηθφπαηδα ζηνπ Μνπζηαθά ηε ράξε 

θαη κπέκπεη ηνλ Μνπιά -Μπαρξή ζηε Γνχξβα λα ηα πάξεη. 

Οχιεο νη νηθνγέλεηεο ήζαλ ησλ νπινθφξσλ,    

ν Μνπζηαθάο ηαο ζχλαμε, κε ιεπηεξίαο φξνλ.     

Ώλ έιζνπλε νη άληξεο ζαο λα δψζνπλ η‟ άξκαηά ησλ 

θ‟ ππνηαρζνχλ ζηνλ Παηηζάρ, ζα πάξνπλ ηα παηδηά ησλ. 

Οη πιηφηεξ' φκσο ηνχ ‟γξαςαλ, ζθιεξά ηνπ απαληνχλε, 

«κάζ‟ Ώξβαλέ φη‟ φξθνο καο, γξάθ‟ φινη λα ραζνχκε».  

Άλζξσπνλ κπέκπνπλ λα ηνπ πεί ζηνπ Μνπζηαθά λα πάεη,   

νχια ηα γπλαηθφπαηδα, αο ςήζεη λα ηα θάεη. 

«Μα θη αλ ηα πάξνκ‟ απφ ζε θη αλ δελ ιεπηεξσζνχλε 

γή πάιη ζ‟ απνζάλνπλε γή ζα μεληηεπηνχλε. 

Με θνβεξίδεηο ην ινηπφλ, λα δείρλεηο ηα παηδηά καο,   

νχια η‟ απνθαζίζακε γηα ηελ Βιεπηεξηά καο.     

                                                 
530  ΐι. Παξάξηεκα θεηκέλσλ, φπνπ παξαηίζεληαη ηα δχν θείκελα γηα λα είλαη επρεξέζηεξε ε ζχγθξηζε. 
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Σνλ Υάξνληα σο ζχληξνθνλ, ηηκήλ ηελ αλζξσπηά καο, 

                  ηα πξάκαηά καο έθαςεο, ςήζε θαη ηα παηδηά καο». (θεθ, 97, 2213-2228) 

  

Ο Μνπζηαθά παζά θαη νη επαλαζηάηεο ζην έιηλν, ην ηεο αξρεγίαο δήηεκα  (β4, 127- 132 

θαη β8, 143-153) 

 Καηαδησθφκελνη νη επαλαζηάηεο απφ ηνλ Μνπζηαθά θηάλνπλ ζηηο Καθέο Πιεπξέο, ζηα  

φξηα Κπδσλίαο θαη ειίλνπ θαη αθνχ ρσξίζηεθαλ ζε ηξία ηκήκαηα ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ ηξηψλ 

ηκεκαηηθψλ αξρεγψλ, αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθή πνξεία. Ο Γπκβξαθάθεο κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εζεινληέο θαηέιαβε ηελ απνκνλσκέλν, αιιά  νρπξφ Ώριαδίδη. Οη δχν άιινη 

αξρεγνί, Κνξσλαίνο θαη ΐπδάληηνο, θαηέιεμαλ ζην Κνπζηνγέξαθν ειίλνπ
531

, φπνπ ελ ησ 

κεηαμχ είραλ κεηαβεί εθπξφζσπνη ηεο Βπαλαζηαηηθήο πλέιεπζεο θαη  ππήξρε απνζήθε 

ηξνθνδνζίαο.  

 Μηα νκάδα Λαθθησηψλ ππφ ηνλ Υαηδεκηράιε επέζηξεςε ζηνλ Οκαιφ γηα λα θξχςεη 

πνιεκνθφδηα θαη θάξκαθα, πνπ είραλ εγθαηαιείςεη νη επαλαζηάηεο. Βθεί ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο 

εμαληιεκέλνπο απφ ηελ θαηαδίσμε αμησκαηηθνχο ησλ εζεινληψλ, ηνπο νπνίνπο θαη νδήγεζαλ 

κέρξη ην Ώριαδίδη, φπνπ βξηζθφηαλ ν Γπκβξαθάθεο. Ο αθεγεηήο δίλεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία 

γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αληαξηψλ. Σν ρηφλη θαη ε βξνρή θηππνχζε αθαηάπαπζηα  

εζεινληέο θαη  Λαθθηψηεο, πνπ δηαλπθηέξεπζαλ ζην Ώριαδίδη θάησ απφ θππαξίζζηα, 

πεηλαζκέλνη θαη ξαθέλδπηνη. Σελ επνκέλε κέξα νη επξηζθφκελνη ζην Ώριαδίδη αλαγθάζηεθαλ λα 

κεηαβνχλ ζην Κνπζηνγέξαθν. Έηζη, φινη νη αξρεγνί ηεο επαλάζηαζεο βξέζεθαλ ζην νρπξφ 

Κνπζηνγέξαθν ειίλνπ. Ο αθεγεηήο κάο πιεξνθνξεί θαη γηα ην ζηξαηφ ηνπ Μνπζηαθά, πνπ 

είρε θαηαζθελψζεη ζηα πιάγηα ησλ Πνξνζειιίσλ (πξνο ην έιηλν). Ώπφ ην ςχρνο θαη ηελ 

πιεκκχξα πέζαλαλ ή πλίγεθαλ 73 ζηξαηηψηεο ηνπ (πηζαλφλ πλίγεθαλ πξνζπαζψληαο λα 

πεξάζνπλ ηνλ ρείκαξξν ηεο Ώγίαο Βηξήλεο).  

 ην Κνπζηνγέξαθν νη επξηζθφκελνη ηκεκαηηθνί αξρεγνί έζεζαλ μαλά ην δήηεκα ηεο 

γεληθήο αξρεγίαο. Δ Γεληθή πλέιεπζε δήηεζε ηε γλψκε ησλ εληνπίσλ νπιαξρεγψλ, νη νπνίνη 

απνθάλζεθαλ λα κελ εθιεγεί άιινο γεληθφο αξρεγφο, αθνχ είρε αλαγνξεπζεί αξρεγφο ν Α. 

Καιιέξγεο
532

, αιιά  λα παξακείλνπλ ηξεηο ηκεκαηηθνί αξρεγνί, ν Γπκβξαθάθεο ζηα Υαληά, ν 

                                                 
531  Ο Γπκβξαθάθεο εηδνπνίεζε ηνλ Κνξσλαίν θαη ΐπδάληην λα θπιάμνπλ ηα Πνξνζέιηα γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ 

είζνδν ηνπ Μνπζηαθά ζην έιηλν, αιιά απηνί ακέιεζαλ. ΐι. Ε. Γπκβξαθάθεο, φ΄π., ζ. 25-27. Κνπζηνγέξαθν ζην 

νπνίν θαηέιεμαλ νη αμησκαηηθνί είλαη νξεηλφ, νρπξφ ρσξηφ ηνπ ειίλνπ. εκεηψλεηαη φηη είλαη ην ρσξηφ ηνπ 

Γεσξγίνπ Καληαλνιένληνο, εγέηε ηεο ηειεπηαίαο επαλάζηαζεο θαηά ησλ Βλεηψλ (1527). Σν ρσξηφ αλαθέξεη ν 

Καζηξνθχιαθαο σο “Christogeraco”=Υξηζηνχ ην Γεξάθη θαη ππήξμε ζχλνξν ησλ θένπδσλ ησλ θνξδηιψλ, ησλ 

Μνπζνχξσλ θαη ησλ Ώγηνζηεθαληηψλ.  

532  εκεηψλεηαη φηη ν Αεκήηξηνο Καιιέξγεο δελ είρε απνδερηεί ηελ αξρεγία. Άξα ε αλάζεζε ηεο αξρεγίαο ζηνλ 

Καιιέξγε ήηαλ εληειψο εηθνληθή. Σν επηρείξεκα ηεο Γ. πλέιεπζεο θαη ησλ νπιαξρεγψλ ηεο δπηηθήο Κξήηεο ήηαλ 

νπζηαζηηθά έλαο δηπισκαηηθφο ειηγκφο ππέξ ηνπ Γπκβξαθάθε. Δ επαλάζηαζε φκσο ζηεξήζεθε ηνλ ηζχλνληα λνπ 

ελφο γεληθνχ αξρεγνχ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπληνλίζεη θαιχηεξα ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Με ηξεηο ηκεκαηηθνχο 

αξρεγνχο νη δπλάκεηο ησλ επαλαζηαηψλ δηαζπάζηεθαλ ζε ηξία ηκήκαηα θαη θάζε αξρεγφο ελεξγνχζε απηφλνκα θαη  
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Κνξσλαίνο ζην Ρέζπκλν θαη ν Μ. Κφξαθαο ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνλ ΐπδάληην ζην 

Δξάθιεην. Ώπνθαζίζηεθε επίζεο θάζε ηκεκαηηθφο αξρεγφο λα επαλέιζεη ζην ηκήκα ηνπ (λνκφ 

ηνπ) πξνο αλαδσνγφλεζε ηεο επαλάζηαζεο. Ώλάκεζα ζηνπο ηκεκαηηθνχο αξρεγνχο “επεθξάηε 

ιεπηή ηηο ςπρξφηεο” (β4, 131), ζρνιηάδεη ν αθεγεηήο, γη' απηφ θαη θάλεθαλ απξφζπκνη λα 

αληηκεησπίζνπλ απφ θνηλνχ ηνλ Μνπζηαθά ζην έιηλν
533

.  

        Πξβι.: “Δ Γεληθή πλέιεςηο ησλ αξρεγψλ ηνπ ηφπνπ, 

ην δήηεκα αλέζεθε θαη θεχγεη απφ ηνπ θφπνπ.   

Οχινη ηνπ ηφπνπ νη αξρεγνί ζχκθσλ‟ απνθαζίδνπλ,    

απφ θαηξφλ αλψηαηνλ Καιιέξγε αλαγλσξίδνπλ. 

Οχινη ηφ ‟γξαςαλ ζηελ αξρή, πλέιεςηο ην ζηέξγεη 

         λα ‟ξζεί ζηε Κξήηε αξρεγφο, έκπεςαλ ηνπ Καιιέξγε”. 

                  (Κξεηηθνπνχια, θεθ. 98, 2319-24) 

 Ο αθεγεηήο ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο εζεινληέο: Σν 

ζάξξνο ησλ εζεινληψλ είρε εθιείςεη. Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ αληαξηνπφιεκνπ, ν βαξχο 

ρεηκψλαο, νη απψιεηεο ζηνλ ΐαθέ θαη ζηηο Φψθηεο, ε έιιεηςε ελφο ζηξαηησηηθνχ εγέηε είραλ 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγία ηνπο. Αελ πίζηεπαλ πηα ζηε δπλαηφηεηα αλαδσπχξσζεο ηεο 

επαλάζηαζεο θαη νη πεξηζζφηεξνη ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Βιιάδα. Αηαδφζεθε κάιηζηα φηη 

κεηά απ' απηά ε Κξήηε θαηέζεζε ηα φπια. Δ πλέιεπζε δήηεζε εγγξάθσο ηε γλψκε ησλ 

αξρεγψλ γηα ηε ζπλέρηζε ή ιήμε ηνπ αγψλα. Οη Κξήηεο νπιαξρεγνί απνθάλζεθαλ ππέξ ηεο 

ζπλέρηζεο θαη ζ' απηφ βξήθαλ έλζεξκν ππνζηεξηρηή ηνλ Γπκβξαθάθε
534

. 

          Πξβι. Πνιινί απφ ηνπο εζεινληάο θσληάδνπζη θη ειέγαλ 

                      “έπαπζ‟ ε Βπαλάζηαζηο” θη αλ είραλ πινία, θεχγαλ. 

                        (Κξεηηθνπνχια, θεθ. 98, 2333-4) 

 ΐαζκεδφλ ν Μνπζηαθά παζάο θπξίεπζε ηελ επαξρία ειίλνπ. Άιινη ειηληψηεο 

θαηέθεπγαλ ζηα παξάιηα γηα λα ζσζνχλ,  άιινη πξνζπνηνχληαλ ππνηαγή γηα λα κελ θανχλ ηα 

ρσξηά ηνπο θαη άιινη έδησρλαλ, θαη' εληνιή ηνπ Μνπζηαθά, φζνπο επαλαζηάηεο θξχβνληαλ εθεί 

                                                                                                                                                                  
γη' απηφ αλαπνηειεζκαηηθά.   

533  Δ ζπκθσλία ησλ αξρεγψλ κεηά ηε ζπδήηεζε πεξί γεληθήο αξρεγίαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηε θξάζε:“ηα 

αλσηέξσλ* νξηζηηθψο ιερζέληα θαη πάληεο εκείλακελ ζχκθσλνη θαη επραξηζηεκέλνη” (βι. β8, 150) δελ επαιεζεχεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. Ώπηφ πνπ ηειηθά επηθξάηεζε ήηαλ ε αζπκθσλία θαη ε ςπρξφηεηα. Ο Ε. Γπκβαθάθεο ζηελ “Ώπάληεζή” 

ηνπ αλαθέξεηαη ζηα ηξία δηνηθεηηθά δηακεξίζκαηα θαη ζηνπο πνιεκηθνχο αξρεγνχο ηνπο θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1866. Ο ηαγκαηάξρεο Γπκβξαθάθεο δελ δέρηεθε λα παξαρσξήζεη ηε γεληθή αξρεγία ηνπ αγψλα ζηνλ βαζκνινγηθά 

αλψηεξφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε Π. Κνξσλαίν. Σνπ επηξξίπηεη κάιηζηα επζχλεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Ώξθαδίνπ 

ιέγνληαο φηη ήηαλ απψλ απφ ηε κάρε ΐι. Γπκβξαθάθεο, Απάληεζηο, φ.π., ζ. 5, 17-18 θαη 24-25. Θεηηθφηαηε είλαη ε 

θξίζε ηνπ αλψλπκνπ Άγγινπ γηα ηνλ Κνξσλαίν βι. Άγγινπ ηηλφο, Ζ Κξεηηθή επαλάζηαζηο ηνπ 1866 κέρξη ηνπ 1868, Βλ 

Ώζήλαηο εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο Θέκηδνο, 1869, ζ. 19. Γηα ηηο έξηδεο ησλ ειιήλσλ αμησκαηηθψλ θαη ηελ εηζβνιή ηνπ 

Μνπζηαθά ζην έιηλν, βι. Σζηξηληάλεο, Ώ΄, φ.π., ζ. 582-591 θαη 592-598.  

534  Ο Κνξσλαίνο θαη νη πεξηζζφηεξνη εζεινληέο ηνπ αλαθέξεη ν Γπκβξαθάθεο, ήηαλ απειπηζκέλνη, ν ίδηνο 

επέκελε ζηε ζπλέρηζε ηεο επαλάζηαζεο. Μεξηθνί εζεινληέο επηβηβάζηεθαλ ζε ηνπξθηθά πινία γηα λα λα γπξίζνπλ 

ζηελ Βιιάδα. Ε. Γπκβξαθάθεο, φ.π., ζ. 28.  
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απφ ηηο γεηηνληθέο επαξρίεο.  

 Πξβι. Ο Σνχξθνο εηο ην έιηλν κε ρψξηο θφπν κπήθε,     

  εθάζηζε κεξθφ θαηξφ θη αηάξαρνο εβγήθε.  

                        (Κξεηηθνπνχια, θεθ. 98, 2311-12) 

  ................................................................... 

  Οη θάηνηθνη ηεο νξεηλήο ηνχηεο ηεο επαξρίαο, 

      πξψηε θνξάλ θαηέθπγαλ ζηαο παξαζαιαζζίαο. 

       Πνιινί παξαδνζήθαζη, θαζψο ζ‟ νχια ηα κέξε, 

                         γηα λα γειάζνπλ ηνλ Παζά, λά ‟ξζεί ην θαινθαίξη.  

                         (Κξεηηθνπνχια,θεθ. 98, 2337-40) 

 

Σν δξάκα ησλ γπλαηθόπαηδσλ θαη ν πινίαξρνο Βνπηαθώθ (β4, 132-137 θαη β8, 155-167) 

      Βπηζεκαίλνπκε φηη ε παξαιιαγή ηεο δηήγεζεο γηα ηε ζσηεξία ησλ γπλαηθφπαηδσλ απφ ηνλ 

ΐνπηαθψθ, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 8ν ηεηξάδην, είλαη πην ζχληνκε. ζεο ιεπηνκέξεηεο ηφπνπ, 

ρξφλνπ, πξνζψπσλ, αηηίαο ιείπνπλ απ' απηήλ, ζπκπιεξψλνληαη ζηε δηήγεζε ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ. 

Κάπνηεο θνξέο φκσο θαη ζηε ζπληνκφηεξε παξαιιαγή κπνξεί λα ππάξρεη κηα ιεπηνκέξεηα πνπ 

δηαθσηίδεη ηελ άιιε παξαιιαγή ηεο δηήγεζεο. ηελ ελφηεηα φπνπ εμεηάζηεθαλ νη παξαιιαγέο θαη 

ε έθδνζή ηνπο, έρεη επηζεκαλζεί φηη ε κφλε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ ηνπ 

Υαηδεκηράιε είλαη ε ζπλέθδνζε φισλ ησλ παξαιιαγψλ (“ζπλνπηηθή” έθδνζε). Μέζα απφ ηηο 

δηεγήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ζα δψζνπκε δχν παξαδείγκαηα γηα λα γίλεη πην μεθάζαξε ε 

ζέζε καο.  

 Σν πξψην: ηελ πεδή παξαιιαγή ηνπ 8νπ βηβιίνπ ν αθεγεηήο αλαθέξεη ην ζάλαην ηεο 

Μαξίαο Μαθξηλάθε- πληφξε απφ ηελ πείλα θαη ην ςχρνο, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 

δξακαηηθή έμαξζε. Δ Μαθξηλάθε ήηαλ κία απφ ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο 

γηα λα γιηηψζνπλ ηα αληίπνηλα ησλ Σνχξθσλ θαη δεηνχζαλ θαηαθχγην ζηα βνπλά ή ζηα πινία πνπ 

εκθαλίδνληαλ ζηα λφηηα παξάιηα: 

 “[...]άηηλα θαη απήιζνλ πξνο ηνλ Οκαιφλ, φπνπ δηαβαίλνληαο ηα ηξαρέα θαη ρηνλνζθεπή 

κέξε ηεο κεηαμχ ρξαο θαη Ώριαδίδηνλ πνιιά έκεηλαλ μεξά επί ηνπ πάγνπο, σο ε Μαξία 

Μαθξηλάθε, γπλή ηνπ Ν. πληφξνπ, κε ηα δχν ηεο παηδηά επί ηεο αγθάιεο, φληηλα* αλεχξνκελ κεηά 

δχν εκέξαο μεπαγσκέλα θαη άιια αγλψξηζηα θαη επέγξαςε* ν Φινλξάο”(β8, 155). 

  ηε δηήγεζε, φπσο θαηαγξάθεηαη  ζην 4ν βηβιίν δίλνληαη δξακαηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

ειηθία θαη ηνλ ζάλαην ησλ δχν παηδηψλ: 

 “[...]Καη ηνηαχηε ε θαηάζηαζηο ησλ νηθνγελεηψλ ηνχησλ εμεθνινχζεζαλ ηελ πνξείαλ ησλ 

πξνο ηνλ Οκαιφλ δηα ησλ ρηνλνζθεπψλ νξέσλ 8 σξψλ αλσκάινπ* θαη δαζψδε ζέζεσλ, έλζα 

πνιιαί ςπραί γπλαηθφπαηδα απαληνχζακελ κεηά 10 εκέξαο απνμεξαλζέληα λεθξά εηο φινλ ηνλ 
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θππαξηζζέ* θαη εμ σλ έγξαςε ν Γάιινο Φινλξάο, ηδψλ απηά ηδίνηο φκκαζη, σο ε Μαξία Μαθξηλάθε 

γπλή ηνπ απφ Ώιηθηαλνχ Ν. πληφξε κεηά δχσλ* παίδσλ, ην ελ δσδεθαεηέο ζπγάηξηνλ, αλεχξνκελ 

θαζήκελνλ λεθξφλ επί πξηλαξίνπ θαη νθηακεληαίνλ βξέθνο απνμεξαλζέλ* εηο ηνπο θφπινπο ηεο 

λεθξάο κεηξφο, ζειάδσλ θαη έηη λεθξάο ηεο κεηξφο έσο φηνπ απνμεξάλζε θξαηψλ εηο ην ζηφκα ηνλ 

καζηφλ”.  (β4, 132). 

 Σν δεχηεξν παξάδεηγκα: Ώπφ ηηο παξαιιαγέο ηνπ 4νπ θαη 8νπ ηεηξαδίνπ καζαίλνπκε φηη 

ζηνλ “Ώιέμαλδξν Νεχζθε” επηβηβάζηεθε θαη ν εζεινληήο Πεηξίηζεο, ν νπνίνο κεηέβε ζηελ Ώζήλα 

θαη' εληνιή ηνπ Γπκβξαθάθε, γηα λα παξαιάβεη απφ ηελ Βπηηξνπή (Κεληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ 

Βπηηξνπή) ηξφθηκα θαη ξνπρηζκφ. Σν 8ν ηεηξάδην, αλ θαη ζπληνκφηεξν, ζπκπιεξψλεη κηα 

ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ αλαγθαίσλ ηξνθψλ (ξφβη γηα ηα βφδηα) πνπ κεηέθεξε ν 

Πεηξίηζεο απφ ηελ Ώζήλα. Δ ιεπηνκέξεηα απηή παξαιείθζεθε ζην 4ν ηεηξάδην, αθνχ δελ 

επεξεάδεη ηελ αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ, παξέρεη φκσο ρξήζηκα ζηνηρεία γηα φπνηνλ ζέιεη λα 

κειεηήζεη ηα είδε ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ επαλαζηαηψλ: 

 β4, 137: “Σέινο θαηέιεμε νχησο ε νκηιία καο κεηά ηνπ λαπάξρνπ θαη απήιζνκελ, νπδ' νχηνο 

παξέιαβε ελ ησ πινίσ ηνπ 1.200 ςπράο κεζ' σλ ήζαλ πνιινί εζεινληαί, πιεγσκέλνη Κξήηεο, ν 

αξρηεξεχο ηεο Κηζζάκνπ θαη ειίλνπ, Γεξάζηκνο, ζεξκφο ππεξαζπηζηήο ηνπ αγψλνο, θαη ν Ώ. 

Πεηξίηδεο ζηαιείο απφ κέξνπο ηνπ Γπκβξαθάθελ, ίλα παξαιάβε ηξνθάο, ελδχκαηα δηα ηνπο 

εζεινληάο ηνπ”.  

 Πξβι. β8, 167: “Καηέιεμε ε νκηιία νχησο θαη δηαβηβάδσλ φιελ ηελ λχθηαλ θαη ηελ επηνχζα, 

αλερψξεζε έρσλ ελ ησ πινίσ ηνπ 1.500 ςπράο, θαη ηνλ αξρηεξέα Κηζζάκνπ Γεξάζηκνλ. Αηα ηνπ 

κέζνπ ηνχηνπ ν Γπκβξαθάθεο απέζηεηιε εηο Ώζήλαο κεζ'* εληνιήο ηνλ Ώ. Πεηξίηδελ πξνο ηελ 

Βπηηξνπήλ δηα ηξνθήλ θαη ελδχκαηα ησλ εκπγχκλσλ εζεινληψλ απηνχ, φπσο νξηζηηθψο ν ίδηνο ν 

Πεηξίηδεο ηα θέξεη κεζ' απηνχ, νπνίνο ελφο 15 εκεξψλ απνβίβαζελ νιφθιεξνλ θνξηίνλ εηο Βλλέα 

Υσξηά Κηζζάκνπ θαη ακέζσο δηεπζχλζε εηο Οκαιφλ έλζα είκεζα θεθξπκκέλνη ππφ ηεο ρηφλνο θαη 

είρνκελ ηξνθήλ ξφβηνλ, φζπξηα πηθξφηαηα, άηηλα νη Κξήηεο κεηαρεηξίδνληαη εηο ηνπο βφαο πξνο 

ελδπλάκσζηλ απηψλ”.  

 Μεηά ηα παξαδείγκαηα ησλ παξαιιαγψλ, αο πηάζνπκε ην λήκα ηεο δηήγεζε ησλ γεγνλφησλ 

απφ ην ζεκείν πνπ ην αθήζακε. Ώθνχ δελ θαηλφηαλ ηα επξσπατθά πινία, κεξηθά γπλαηθφπαηδα απφ 

ηελ Κπδσλία, δηεγείηαη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, απνρσξνχζαλ απφ ην έιηλν θαη δηαβαίλνληαο 

ηα ρηνληζκέλα βνπλά δηα ηνπ νξνπεδίνπ Οκαινχ επέζηξεθαλ ζηελ Κπδσλία. Μεηά απφ κέξεο
535

 νη 

επαλαζηάηεο επηζηξέθνληαο ζηνλ Οκαιφ βξήθαλ πεζακέλα γπλαηθφπαηδα απφ ην θξχν θαη ηελ 

πείλα, αλάκεζα ζ' απηά θαη ηε Μαξία Μαθξηλάθε ε νπνία πέζαλε κε ηα δχν παηδηά ηεο, ην έλα 

                                                 
535  ' απηφ ην ζεκείν ε αθήγεζε δελ είλαη απφιπηα γξακκηθή. Οη επαλαζηάηεο βξήθαλ ζηα βνπλά πεζακέλε ηε 

κάλα κε ηα παηδηά ηεο ζηηο 19 Αεθεκβξίνπ 1866 θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ ρξα θαη ηελ Σξππεηή πξνο ηνλ 

Οκαιφ (βι. θαη β4, 138).  
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δσδεθαεηέο, ην άιιν πνπ ήηαλ νθηψ κελψλ βξέζεθε λεθξφ πάλσ ζην ζηήζνο ηεο πεζακέλεο κάλαο 

ηνπ. Γηα ηα πεζακέλα γπλαηθφπαηδα έγξαςε θαη ν Γάιινο θηινθξεηηθφο εζεινληήο Γνπζηαχνο 

Φινπξάλο
536

.  

         Πξβι.“Καξάβηα δελ εθάλεθαλ ηζη θακειηέο λα παίξλνπλ, 

νη μέλεο εηο ηελ Σξππεηήλ ‟πφ πείλα ππνθέξλνπλ. 

Σν ρηφλη ηζη πνιηνξθεί, πνιιά παηδηά θη ε κάλα   

ζηα δάζε ρηνληζηήθαζη, έπεζαλ θη απνζάλαλ.     

Πνιινί απάληεμαλ απηά, λεθξά, αγθαιηαζκέλα, 

ηα είδε θη ν θαιφο Φινξάλο ζην ρηφλη μεξακέλα. 

πληφξε ε λεθξά γπλή, κε δπφ παηδηά καδί ηεο, 

                  ην έλα βπδαλφκελν θ‟ εθξάζεηε ην βπδί ηεο”. (θεθ, 98, 2344-2350)   

 

 Βλ ησ κεηαμχ νη ηκεκαηηθνί αξρεγνί ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ Δξαθιείνπ είραλ εγθαηαιείςεη 

ην έιηλν θαη νδεγνχκελνη απφ θαθηαλνχο αγσληζηέο πέξαζαλ ηα θαθηά κε θαηεχζπλζε ηα 

ηκήκαηά ηνπο. Ο Γπκβξαθάθεο κε ηνπο ελαπνκείλαληεο εζεινληέο θαη ηνπο Κπδσληάηεο 

απνζχξζεθε ζηελ νρπξή ηνπνζεζία ηεο ρξαο, πάλσ απφ ην ρσξηφ Κνπζηνγέξαθν, απ' φπνπ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηηήξεζεο ηνπ φξκνπ ηεο Σξππεηήο, ζηα λφηηα παξάιηα. Μηα κέξα νη 

επαλαζηάηεο είδαλ κε ηα θηάιηα απφ ηελ ρξα κηα θξεγάηα ζηα αλνηθηά ηεο Σξππεηήο. Ο 

Γπκβξαθάθεο παξαθάιεζε ηνλ αμησκαηηθφ ηνπ κεραληθνχ ΝηθνιαΎδε
537

  θαη ηνλ Υαηδεκηράιε λα 

κεηαβνχλ ψο ηελ Σξππεηή γηα λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο Βπξσπαίνπο γηα  ηελ ππφζεζε ηεο 

Κξήηεο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ επηβίβαζε ησλ γπλαηθφπαηδσλ ζην πινίν. Πιεζηάδνληαο νη 

δχν επαλαζηάηεο είδαλ ηε ξσζηθή ζεκαία ηνπ πινίνπ “Ναχαξρνο Ώιέμαλδξνο Νεχζθε”. Ώθνχ ην 

πινίν έκεηλε αξφδν, ν θαπεηάληνο απέζηεηιε κε βάξθεο λαχηεο ζηε ζηεξηά γηα λ' αλαγλσξίζεη, αλ ζ' 

απηφ ην κέξνο είραλ θξπθηεί γπλαηθφπαηδα πνπ πεξίκελαλ λα επηβηβαζηνχλ. Λίγεο κέξεο λσξίηεξα, 

ζρνιηάδεη ν αθεγεηήο, κεηά ηελ άθημε ηνπ πινηάξρνπ Πηκ,  κηα ηνπξθηθή θξεγάηα ζηνλ φξκν ηεο 

νχγηαο, πξνζπνηνχκελε φηη είλαη επξσπατθή άλνημε ππξ θαη ζθφησζε κεξηθά γπλαηθφπαηδα πνπ 

ηελ πιεζίαζαλ
538

. Έηζη εμεγείηαη γηαηί νη ππεξαζπηζηέο ησλ ακάρσλ, δχζπηζηνη απφ ην 

                                                 
536  Γνπζηαχνο Φινπξάλο (1838-1871), γηνο Γάιινπ αθαδεκατθνχ, έθαλε ιακπξέο ζπνπδέο θαη εμειέγε 

θαζεγεηήο ηεο Φπζηθήο Εζηνξίαο ζην Κνιέγην  ηεο Γαιιίαο. Πεξηεγεηήο θαη καρφκελνο δεκνζηνγξάθνο ζην Παξίζη, 

ΐξπμέιιεο, Κσλζηαληηλνχπνιε, Ώζήλα, Νάπνιε. Βζεινληήο ζηελ θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866, πνιίηεο ηεο 

Κξήηεο θαη πιεξεμνχζηνο βνπιεπηήο ηνπ Κξεηηθνχ Λανχ. Ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Καζνιηθή Βθθιεζία θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο ζε Γαιιία, Βιιάδα, Σνπξθία, Εηαιία. Μέινο ηεο Παξηζηλήο Κνκνχλαο ζθνηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εμέγεξζεο ην 1871. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζην βηβιίν ηνπ Λ. Καιιηβξεηάθε, ην νπνίν 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

537  Νηθφιανο ΝηθνιαΎδεο, ππνινραγφο ηνπ κεραληθνχ, κε αμηφινγεο ζπνπδέο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηεο 

Γαιιίαο. Αηδάθησξ επηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ, θαζεγεηήο ζηε ρνιή Βπειπίδσλ, άθεζε ηελ 

έδξα ηνπ θαη θαηαηάρζεθε εζεινληήο γηα λα πνιεκήζεη ζηελ Κξήηε ην 1866. ΐι. Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ.π., ζ. 130.  

538  χκθσλα κε ηελ παξαιιαγή ζην β8, 157 ην ηνπξθηθφ πνιεκηθφ δελ άλνημε ππξ ζηα γπλαηθφπαηδα πνπ 

βξίζθνληαλ ζηε νχγηα, αιιά ζηελ Παιαηφρσξα ειίλνπ. Δ παξαιιαγή β8, 157 δίλεη θαη αξηζκφ ζπγθεληξσκέλσλ 
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πξνεγνχκελν ζπκβάλ, άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ θαηά ηνπ ξσζηθνχ πινίνπ. Οη Ρψζνη αλέκηδαλ 

ζεκαίεο, χςσλαλ ηα θαπέια ηνπο θαη θψλαδαλ ζηνπο επαλαζηάηεο φηη είλαη ρξηζηηαλνί, θίινη θαη 

πξνζηάηεο ηνπο. Οη επαλαζηάηεο θαηάιαβαλ φηη ην πινίν δελ ήηαλ ερζξηθφ θαη έπαπζαλ λα 

ππξνβνινχλ, ζπγρξφλσο φκσο παξνπζηάζηεθαλ ζε απφζηαζε βνιήο απφ ηε ξσζηθή λαπαξρίδα 

ηέζζεξα ηνπξθηθά αηκφπινηα. Ο Ρψζνο λαχαξρνο πήξε ζέζε κάρεο θαη εηνίκαζε ηα θαλφληα ηνπ 

πινίνπ γηα βνιή. ΐιέπνληαο ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνχ Ρψζνπ ν Σνχξθνο θαπεηάληνο απνρψξεζε 

κέλνληαο απιφο ζεαηήο ζηελ παξαιαβή ησλ ακάρσλ.  

 Σν ζέακα ησλ γπλαηθφπαηδσλ πνπ απνρσξίδνληαλ ηνπο άληξεο ππεξαζπηζηέο ηνπο ήηαλ 

ζπαξαμηθάξδην, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, ζε κία απφ ηηο θαιχηεξεο, ζεσξνχκε, ζηηγκέο ηεο πεδήο 

δηήγεζεο. Οη γπλαίθεο απνραηξεηνχζαλ κε δάθξπα ηνπο άληξεο ηνπο, δίλνληάο ηνπο θνπξάγην. 

Έκπαηλαλ ζην πινίν, έθαλαλ ην ζηαπξφ ηνπο θαη ην θηινχζαλ ιέγνληαο πσο είλαη ν ζσηήξαο ηνπο. 

ΐιέπνληαο ην ζέακα απηφ ν πινίαξρνο ΐνπηαθψθ ζθνχπηδε ηα δάθξπά ηνπ
539

.  

 Ο ΝηθνιαΎδεο, πνπ κηινχζε γαιιηθά, δήηεζε απφ έλαλ ξψζν αμησκαηηθφ λα ζπλαληεζεί κε 

ηνλ πινίαξρν. Ο πινίαξρνο ΐνπθαηψθ δέρηεθε θηιφθξνλα ηνλ ΝηθνιαΎδε θαη ηνλ Υαηδεκηράιε. 

πδήηεζαλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ ζην δήηεκα ηεο Κξήηεο, ηηο νπνίεο βξήθαλ 

ζεηηθέο. Ο ΐνπηαθψθ ηνπο εμήγεζε φηη ελεξγνχζε αληίζεηα κε ηε γλψκε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ γπλαηθφπαηδσλ, αθνχ φηη ν νπιηάλνο είρε ζπγθαηαλεχζεη γηα ηελ παξαιαβή κφλν 

εζεινληψλ. Ο αθεγεηήο (θηινξψζνο ζε φιε ηε δσή ηνπ) δηαπίζησζε ηδίνηο φκκαζη ηα θηιάλζξσπα 

αηζζήκαηα ηνπ πινηάξρνπ. Υίιηεο δηαθφζηεο ςπρέο, γπλαίθεο, παηδηά, ηξαπκαηίεο επηβηβάζηεθαλ ζην 

πνίν, αλάκεζα ζ' απηνχο θαη ν αγσληζηήο επίζθνπνο Κηζάκνπ Γεξάζηκνο ηξαηεγάθεο. Σα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη ζεκαληηθά θαη γη' απηφλ ηνλ ιφγν, επεηδή καο 

παξέρνπλ κηα ελαξγέζηαηε εηθφλα γηα ηηο απψιεηεο, ηηο θαθνπρίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ακάρσλ, γεγνλφηα γηα ηα νπνία ζπλήζσο δελ ελδηαθέξεηαη ε επίζεκε ηζηνξηνγξαθία.  

 Πνηεηηθά δηαηππσκέλα ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα ζηελ “Κξεηηθνπνχια” έρνπλ σο εμήο: 

       Καηφπηλ θαίλεη‟ άιιε κηα ζηελ Σξππεηή μακψλεη,    

ήην ν Ρνχζνο ΐνπηαθψθ, κεγάιε δε ζηκψλεη. 

Ήηνλ ν Ρνχζνο Ναχαξρνο, κα ‟ρεη θαιφλ αέξα, 

νη θακειηέο ηνπ θψληαμαλ πξνζηάηε θαη παηέξα. 

Οη νπινθφξνη βιέπνπζη, ερζξφλ ηνλε ζαξξνχζη,    

ζηξέθλνπλ ηα φπια θαη‟ απηνχ θαη ηνπ ππξνβνινχζη.    

                                                                                                                                                                  
ακάρσλ. Γηα ηελ πξνζπνίεζε ηνπ ηνπξθηθνχ δηαβάδνπκε επίζεο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: Μα κηα θξπγάδα ηνπξθηθή 

ζεκαία θέξεη μέλε,/ ζηκψλεη κε πξνζπνίεζε, ηζη θακειηέο λα παίξλεη. / Σξέρνπλ ηα γπλαηθφπαηδα γηα λα 

βαξθαξηζηνχλε, / θ‟ νη θίινη γίλνληαη ερζξνί, ζθιεξά ππξνβνινχλε./ Με ηελ απάηελ θφλεςαλ γπλαίθεο θαη θνπέιηα 

[...],” (ζη. 2365-70).  

539  Γηα ηελ παξαιαβή ησλ γπλαηθφπαηδσλ απφ ηνλ πινίαξρν ΐνπηαθψθ, θαηά ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1866, βι. 

Γπκβξαθάθεο, φ.π., ζ. 24 (εθηηκά φηη ζηε ξσζηθή θξεγάηα επηβηβάζηεθαλ 1.200 ςπρέο). ΐι θαη Πεξίδεο, φ.π., ζ. 

139-140 θαη Σζηξηληάλεο, Ώ, φ. π., ζ. 579-582. 
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Μαηαίσο θξνχεη ζήκαληξα, ζεθψλεη θαη ζεκαίαο, 

κ‟ νη Κξεηηθνί Σνχξθνλ ηνλ ιέλ‟, δφιηνλ ζαλ ηαο γξαίαο. 

Μέζα ζηελ αλαθάησζε, ηνπ Σνχξθνπ ηα θαξάβηα, 

επξφβαιαλ θ‟ επηάζαζη ηνπ ξσζηθνχ ηα πιάγηα.     

ηέλνπληαη γχξσ, ηξίγπξα ηα ηνπξθηθά ηα πινία,    

ζεληάια αλεβάδαλε θ‟ εθάλαλ νκηιία. 

Αηαηάζζ‟ επζχο ν ΐνπηαθψθ θη αλνίγνπλ ηα πνξηέια, 

ηξεηο θ‟ ελελήληα θαίλνληαη κπνπξκπάδεο ζαλ βαξέιηα. 

Οη Σνχξθνη θνβεξίδνπλε θη νη Ρνχζνη δελ πξνζκέλνπλ,   

κε βηάζε αλεβάδνπλε ζεκαία ηνπ πνιέκνπ.     

Ο Σνχξθνο αλαγθάδεηαη θαη πάεη κε ηελ ιέκβνλ 

θη ν ΐνπηαθψθ, κε δηαηαγή «ήξζα εδψ, ζνπ ιέγσ!» 

Βπάλσ ζην θαηάζηξσκα καδί ζπλνκηινχλε, 

ν Σνχξθνο ππνρψξεζε θ‟ νη δπν απνραηξεηνχλε.     

Σφηε ν Ρνχζνο Ναχαξρνο δηαηάζζεη κε ηε βία,     

ελλέα βάξθεο λά‟βγνπλε φμσ ζηε παξαιία. 

Μαδεχγνπλ γπλαηθφπαηδα, ηζη πιεγσκέλνπο παίξλνπλ, 

ζηνλ «Νεχζθελ ηνλ Ώιέμαλδξνλ» ηνπ Ναχαξρνπ ηα θέξλνπλ. 

Σελ λαπαξρίδα ηξηγπξλνχλ, ζηξέθνπλ ην πξφζσπφλ ησλ,   

θη νχια ηα γπλαηθφπαηδα έθαλαλ ηνλ ζηαπξφλ ησλ.    

Μέξα θαη λχθηα βάλνπζη, ην πινίνλ εθνξηψζαλ 

θαη παίξλνπλ γπλαηθφπαηδα σο ρίιηα πεληαθφζηα. 

“ψζε καο απφ ηελ ζθαγήλ, θχιαμε ηελ ηηκήλ καο 

θαη αλ καο ζψζεηο ζήκεξα, ζα είζαη ν ζσηήξ καο”.   

Σεο πιψξεο ην παξάζπξν ν ΐνπηαθψθ αλνίγεη,     

βιέπεη θη αθνχεη ηζη θσλέο, ηα δάθξπά ηνπ ζθνπγγίδεη. 

Ναχηεο θη αμησκαηηθνχο δηαηάζζεη λα βνεζνχλε 

ηνπο δπζηπρείο, φζνλ κπνξνχλ, λα ππεξαζπηζηνχλε, 

ξνχρα λα δψζνπλ ησλ γδπκλψλ, ζξνθή ησλ πεηλαζκέλσλ,  

θαη ζεξαπείαλ δπλαηή ησλ κπαισηαξηζκέλσλ.     

Σα κέλνληα εθψλαδαλ «πάξε καο ζηελ Βιιάδα», 

                  «κείλεηε θ‟ επαλέξρνκαη κέζα ζηελ εβδνκάδα».  

                  (Κξεηηθνπνχια, θεθ. 100, 2371-2408) 

 

Ο Μνπζηαθά παζάο ζηα θαθηά - Ζ κάρε ηεο Αγίαο Ρνπκέιεο (β4, 138- 156 θαη β8, 168-192) 



 

254 

 

 Ο Μνπζηαθάο, αθνχ ππέηαμε ηελ επαξρία ειίλνπ, νδήγεζε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ ζηα 

θαθηά. Πέξαζε πξψηα ηνλ ζηξαηφ ηνπ απφ ηελ ρξα, γηα λα επηηεζεί ηνπο επαλαζηάηεο, αιιά δελ 

ηνπο βξήθε εθεί
540

. ηε ζπλέρεηα κεηαθφκηζε δηα ζαιάζζεο ην ζηξάηεπκά ζηα λφηηα παξάιηα ησλ 

θαθίσλ (Ώγία Ρνπκέιε
541

 θαη Μπξφζγηαιν
542

) θαη θαηφξζσζε λα πξνζειθχζεη κε ην κέξνο ηνπ 

πνιινχο παξάιηνπο θαθηαλνχο ηάδνληάο ηνπο δψξα θαη πξνλφκηα. ζνη φκσο θαθηαλνί 

θαηνηθνχζαλ ζηα νξεηλά ρσξηά ησλ θαθίσλ (Ώζθχθνπ, Καιιηθξάηε, Ώζθέλδνπ, Ίκβξν, Ώλψπνιε, 

Μνπξί) νη ιεγφκελνη Ώγνξίηεο=Οξεηλνί, πξνζπνηνχληαλ ππνηαγή θαη πεξίκελαλ ηελ θαηάιιειε 

επθαηξία λα θηππήζνπλ ηνλ Μνπζηαθά.  

 Αηαδηδφηαλ φηη νη εζεινληέο έθπγαλ ή δεηνχζαλ πινία λα θχγνπλ θαη φηη νη θαθηαλνί είραλ 

ππνηαρζεί ζηνλ Μνπζηαθά ιακβάλνληαο πξνλφκηα. Δ πξνδνζία κηαο κεξίδαο θαθηαλψλ είρε 

δπζαξεζηήζεη πνιχ ηηο άιιεο επαξρίεο, ζρνιηάδεη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο.  

 ηνλ Οκαιφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκβνχιην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γπκβξαθάθε θαη 

απνθαζίζηεθε νη δπηηθέο επαξρίεο λα εηζβάινπλ ζηα θαθηά γηα λα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ 

επαλάζηαζε. ηηο 6 Εαλνπαξίνπ 1867 νπινθφξνη απφ ηελ Κπδσλία θαη ην έιηλν θαη εζεινληέο ηνπ 

Γπκβξαθάθε πέξαζαλ ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο θαη έθηαζαλ ζηελ Ώγία Ρνπκέιε,  φπνπ 

ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Κξηάξε θαη ηνλ Ώ. Μάληαθα, νη νπνίνη έκελαλ εθεί θαηαζθνπεχνληαο ηνπο 

Σνχξθνπο.  

  .............................................................................. 

      Πξβι. Έθξηλαλ απξνζθάιεζηνη λα παλ λα πνιεκήζνπλ    

θη αλ θξχθηνπλ πξάκα νη θαθηαλνί ζα ησλ ην κνινήζνπλ.   

Κξπθά θηλνχλ απ‟ Οκαιφλ ζ‟ Ώγηά - Ρσκέιε θηάλνπλ, 

λχθηα ηαο ζέζεηο πηάλνπζη, πνηέ θαηξφλ δελ ράλνπλ. 

Ώθινχζεμαλ νη θαθηαλνί απφ ηνλ Ώτ -Γηάλλε, 

        κε ηνλ Γηαλλαξνκηρειή, δηθνί ΐαξδηλνγηάλλε. (Κξεηηθνπνχια, θεθ. 103, ζη. 2475-80)

  

 Ο Υαηδεκηράιεο ζηε ζπλέρεηα δηεγείηαη αλαιπηηθά ηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, κηαο κάρεο 

πνπ δηεμήρζε, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, κε ηελ ηαθηηθή ηνπ 

αληαξηνπφιεκνπ. ζνλ αθνξά ζηελ ηνπνγξαθία ηεο κάρεο ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη νη 

                                                 
540  Βίδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα φηη ζηηο 19 Αεθεκβξίνπ νη επαλαζηάηεο εγθαηέιεηςαλ ηελ ρξα θαη 

επέζηξεςαλ ζηνλ Οκαιφ. Ώλ παξέκελαλ ζηελ ρξα δηέηξεραλ κεγάιν θίλδπλν λα θπθισζνχλ απφ ηνλ Μνπζηαθά 

θαη λα θαηαζηξαθνχλ. Δ απφθαζή ηνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρξα απνδίδεηαη απφ ηνλ Υαηδεκηράιε ζηε Θεία 

Πξφλνηα.  

541  Ώγία Ρνπκέιε, ρσξηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ έμνδν ηνπ θαξαγγηνχ ηεο ακαξηάο, ζηα λφηηα παξάιηα. ηνλ ΐ' 

Παγθφζκην Πφιεκν, ζηα κέζα ηνπ ΜαΎνπ ηνπ 1941, ν ΐαζηιηάο θαη ε ειιεληθή Κπβέξλεζε, γηα λα κελ πέζνπλ ζηα 

ρέξηα ησλ Ναδί, πέξαζαλ πεδή ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο θαη απφ ηελ Ώγία Ρνπκέιε επηβηβάζηεθαλ ζε πινίν γηα ηελ 

Ώίγππην.  

542  Μπξφζγηαινο ή Βκπξφο Γηαιφο ή Οκπξφζγηαινο, είλαη ν θχξηνο ζπλνηθηζκφο ησλ θαθίσλ, δίπια ζην 

ιηκαλάθη, ζήκεξα Υψξα θαθίσλ.  
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Σνχξθνη είραλ θαηαζθελψζεη ζηα λφηηα παξάιηα (πεξηνρή Ώγίαο Ρνπκέιεο) θαη νη επαλαζηάηεο 

επηρείξεζαλ λα ηνπο επηηεζνχλ απφ ηα πςψκαηα πνπ βξίζθνληαλ αθξηβψο πάλσ ηνπο.  

 ηελ ζχζθεςε πνπ έγηλε ππφ ηνλ Γπκβξαθάθε απνθαζίζηεθε νη επαλαζηάηεο λα 

θαηαιάβνπλ ηε λχρηα ηελ Πφληα θαη ην σκάξη θαη λα επηηεζνχλ κε ην πξψην θσο ηεο εκέξαο 

ζηνπο Σνχξθνπο πνπ είραλ ζηξαηνπεδεχζεη ζηελ παξαιία. Σν σκάξη (ή “ακάξηνλ”) βξίζθεηαη 

αξηζηεξά ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, ηφπνο νκαιφο θαη εχθνια πξνζβάζηκνο, ζηνλ νπνίν είρε 

θαηαζθελψζεη κηα κηθξή ηνπξθηθή θξνπξά, είθνζη πεξίπνπ αηφκσλ
543

. Δ Πφληα βξίζθεηαη δεμηά 

ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, χςσκα δχζβαην, άδελδξν θαη θξεκλψδεο, πάλσ απφ ηελ παξαιία
544

.  Ο 

αξρεγφο ηνπ ειίλνπ Κ. Κξηάξεο κε ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ  είραλ θαηαιάβεη ηε Φαζθνκεισπή, 

χςσκα πάλσ απφ ην παξάιην σκάξη.   

 Ο ειηληψηεο νπιαξρεγφο Κνξθίδεο, ππαξρεγφο ηνπ Κξηάξε, πξφηεηλε λα επηηεζεί θαη λα 

θαηαιάβεη ην σκάξη, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνπο εζεινληέο θαη κέξνο ηεο Κπδσλίαο
545

. ηνπο 

Λαθθηψηεο θαη ζηνλ αξρεγφ ηνπο Υαηδεκηράιε αλαηέζεθε λα θαηαιάβνπλ καδί κε ιίγνπο 

Κεξακεηαλνχο θαη ηνλ εζεινληή αμησκαηηθφ ΐνγηαηδφγινπ ηε δχζβαηε Πφληα. Σν ζρέδην 

πξνέβιεπε επίζεο ηελ ηνπνζέηεζε θξνπξάο ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί απφ ηελ παξαιία ζην νξεηλφ 

ρσξηφ Άγηνο Εσάλλεο θαθίσλ
546

. ηηο ζέζεηο πνπ ζα θαηαιάκβαλαλ νη επαλαζηάηεο, ηνπο 

νδήγεζαλ κεξηθνί αλππφηαθηνη θαθηαλνί, θαινί γλψζηεο ηνπ ηφπνπ.  

 Μεηά απφ πνιχσξε πεδνπνξία νη Λαθθηψηεο θαη νη ζπλαγσληζηέο ηνπο έθηαζαλ πξηλ 

μεκεξψζεη ζηελ Πφληα θαη θαηέιαβαλ θαηάιιειεο ζέζεηο, θηηάρλνληαο πξφρεηξα νρπξψκαηα. 

Καλείο δελ ήζειε λα θαλεί θαηψηεξνο, αιιά φινη ζπλαγσλίδνληαλ πνηνο ζα θαηαιάβεη ηελ πην 

θαηάιιειε ζέζε απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο. Ώπφ ηελ Πφληα νη επαλαζηάηεο έβιεπαλ ζηελ παξαιία 

ηνπο Σνχξθνπο πνπ είραλ αλάςεη θσηηέο θαη ζπλνκηινχζαλ ακέξηκλνη. Ο Γνπξηδνρξηζηφδνπινο 

(Υξηζηνδνχιεο) θάιεζε ηνλ Υαηδεκηράιε  λα ηνπ δείμεη πνχ είρε ζηήζεη ην νρπξφ ηνπ. Δ ζέζε ήηαλ 

πνιχ εθηεζεηκέλε, πάλσ αθξηβψο απφ ηνπο Σνχξθνπο, θαη ν Ώξρεγφο ηνπ ηνλ απέηξεςε λα κπεη ζε 

θίλδπλν ρσξίο απνηέιεζκα. Ο Υξηζηνδνχιεο φκσο δελ άιιαμε γλψκε, αιιά δήηεζε απφ ηνλ 

Υαηδεκηράιε πέληε λένπο γηα λα πνιεκήζνπλ απφ εθείλν ην ζεκείν.  

 Οη καρεηέο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Πφληα έβιεπαλ φηη ν Κνξθίδεο δελ είρε πξνρσξήζεη  

ζηελ θαηάιεςε ηνπ σκαξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππφζρεζή ηνπ. Ο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο 

                                                 
543  Σν σκάξη θαη ε Πφληα βξίζθνληαη  ζε απφζηαζε πεξίπνπ 500 κέηξα. Δ κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο έγηλε ζηηο 

8-1-1867.  

544  Δ παξαιία ηεο πεξηνρήο είλαη καγεπηηθή θαη ζ' απηήλ βξίζθεηαη ην πεξίθεκν εθθιεζάθη ηνπ Ώπνζηφινπ 

Παχινπ, ην νπνίν έθηηζε ν Άγηνο Εσάλλεο ν Ξέλνο θαηά ηηο αξρέο ηνπ 11νπ αηψλα.  ΐι. θαη Κσλζηαληίλνο 

Φνπξλαξάθεο, Ο θξεηηθόο Άγηνο θπξ Ησάλλεο ν Ξέλνο, Κίζακνο, 1996, ζ. 53. 

545  Γηα ηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο βι. θαη Πεξίδεο, φ.π., ζ. 146-147, θαη Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 134-135. Οη δχν 

πξνεγνχκελνη αλαθέξνληαη ζηελ παξνπζηά καρεηψλ απφ ηελ επαξρία Κηζάκνπ ζηε κάρε. Ώπφ ηελ παξαιιαγή 8, 

174 καζαίλνπκε φηη ηνλ Κνξθίδε ζπλφδεπε θαη ν ειηληψηεο νπιαξρεγφο Γ. Γεσξγηαθάθεο.  

546  Άγηνο Εσάλλεο θαθίσλ, ρσξηφ ζε πςφκεηξν 780 κέηξα, ζηηο λφηηεο θξεκλψδεηο ππψξεηεο ησλ Λεπθψλ 

Οξέσλ.  
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ζεσξεί φηη, αλ ν Κνξθίδεο εμνπδεηέξσλε ηελ ηνχξθηθε θξνπξά ζην σκάξη, νη καρεηέο ηεο 

Πφληαο δελ ζα δηέηξεραλ θίλδπλν θαη νη απψιεηεο ηνπ ερζξνχ ζα ήηαλ κεγάιεο. Παξ' φια απηά νη 

δηαθφζηνη καρεηέο ηεο Πφληαο δελ έραζαλ ην ζάξξνο ηνπο. Με ην μεκέξσκα δφζεθε ην ζχλζεκα 

ηεο έλαξμεο ηεο κάρεο, ε νπνία δηήξθεζε ηξεηο ψξεο.  Οη επαλαζηάηεο θηππνχζαλ απφ ην χςσκα 

ηνπο Σνχξθνπο φπσο ν θεξαπλφο ην θνπάδη θαη νη ζθαίξεο έπεθηαλ ζαλ ηε βξνρή. Ώπηέο ηηο 

ζχληνκεο παξνκνηψζεηο ηηο βξίζθνπκε θαη ζηελ 'Κξεηηθνπνχια”, αδηάςεπζην ηεθκήξην φηη νη 

πεδέο θαη ε έκκεηξε παξαιιαγή είλαη “ζπγθνηλσλνχληα δνρεία”.  

 Ώπφ ηελ επίζεζε ησλ επαλαζηαηψλ ν ζηξαηφο ησλ αηάθησλ Σνπξθνθξεηηθψλ 

αηθληδηάζηεθε θαη ηξνκνθξαηήζεθε. Έβιεπεο ηφηε άιινπο λα ηξέρνπλ λα θξπθηνχλ, άιινπο λα 

πιέλνληαη ζηηο φρζεο ελφο πνηακηνχ, άιινπο λα θαηνπξνχλ θαη λα θξαηνχλ ηα ξνχρα ηνπο, 

άιινπο λα θνηκνχληαη αθφκε ζηηο ζθελέο θαη άιινπο γηα λα ζσζνχλ λα πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα. 

ην άηαθην θαη ζηνπο ηαθηηθφ ηνπξθηθφ ζηξάηεπκα επηθξάηεζε ζχγρπζε, ζαλ απηή ηνπ 

βιέπνπκε ζηνλ ζπξθεηφ ηεο αγνξάο. Έρνληαο ζηήζεη ηα φπια ππξακίδεο, νη ζηξαηηψηεο 

θξχβνληαλ ζηηο ζθελέο ή ζηηο πηθξνδάθλεο, θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ ρεηκάξξνπ. 

        Πξβι. Σελ -κ- Πφληα
 
θη νχιε ηελ γξακκήλ λχθηα θαηαιακβάλνπλ 

θ‟ νη Σνχξθνη ζη‟ αθξνζάιαζζν θαθφ ζην λνπ δελ βάλνπλ. 

Κπδσληάηεο δηαιεθηνί καδί θαη αξρεγφο ησλ     

ηελ -κ- Πφληα λχθηα πηάλνπλε, θξαηνχλ ην κπζηηθφ ησλ.  

Κηίδνπλ ηα κηηηξίδηα ησλ ζηελ Πφληα θη αληηπέξα,    

θαη μεκεξψλ‟ νη Έιιελεο θσλάδνπλ «θαιεκέξα». 

Δ θαιεκέξα ζαλ πξηθηά εθάλε ησλ αγάδσλ,  

ν πξσηλφο ραηξεηηζκφο απφ ησλ αξαγηάδσλ.   

Μπάιεο δηαζηαπξψλνπληαη, ηνπο Σνχξθνπο μαθληδηάδνπλ,   

θεχγνπλ κε ρψξηο άξκαηα, Ώιιάρ! Ώιιάρ! θσλάδνπλ. 

Κνηκνχλη‟ νη ληφπηνη θη ν ζηξαηφο, ηξέρεη απάλσ θάησ, 

πνχ λ‟ απνδψζνπλ ζθέθηνπληαη ην ζιηβεξφ καληάην. 

Ο έλαο ζηέθεη, πιχλεηαη θη ν άιινο ην βξαθί ηνπ    

θξαηεί θαη ηξέρεη ‟δψ θη εθεί λα ζψζεη ηελ δσήλ ηνπ.    

Σελ θεθαιήλ ζθεπάδνπλε, ηη ην ζπκβάλ δελ βιέπνπλ, 

                   νη κπάιεο ησλ Υξηζηηαλψλ σζάλ θνπξηίλα πέθηνπλ. (θεθ. 103, ζη. 2483-2498) 

 

  Έβιεπεο απ' ηε κηα νη ηνχξθνη αμησκαηηθνί λα βγάδνπλ κε ηηο μηθνιφγρεο ηνχο 

ζηξαηηψηεο πνπ θξχβνληαλ ζηηο ζθελέο θαη λα ζηέιλνπλ βνήζεηα ζην σκάξη θαη απφ ηελ άιιε 

κεξηά νη επαλαζηάηεο ηεο Πφληαο (ν Υαηδεκηράιεο κε ηνπο Λαθθηψηεο ηνπ) θηππνχζαλ κε ηα 

ηνπθέθηα ηνπο ηνλ ηνπξθηθφ ιφρν πνπ θαηεπζπλφηαλ ζην σκάξη. Κάπνηνη κάιηζηα απ' απηνχο 
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έηξεμαλ πξνο ηα θάησ γηα λα θαηαιάβνπλ ην σκάξη, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Σφηε ζθνηψζεθε 

θαηά ιάζνο, απφ θίιηα ππξά, ν γηνο ηνπ ΐνιαλνκηράιε. Οη εζεινληέο αδειθνί Μπφηζαξνη
547

 πνπ 

έβιεπαλ απ' ηε Φαζθνκεισπή, θψλαμαλ “δήησ νη Λαθθηψηεο” θαη έζηξεςαλ ηα ππξά ηνπο ζηνπο 

Σνχξθνπο ηνπ σκαξίνπ.  

     Οη Μπνηζαξένη αληηθξχ θξάδνπλ «δήησ Λαθθηψηεο,     

                         απνχ ‟ζηε πξψηνη ζηε  θσζηά, κεγάινη παηξηψηεο».(θεθ. 103, 2501-2) 

 Έπεηηα απφ ψξα νη αμησκαηηθνί ησλ Σνχξθσλ θαηφξζσζαλ λα νξγαλψζνπλ ην ζηξάηεπκα 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην νξεηλφ ππξνβνιηθφ. Δ πάιε ησλ δχν αληηπάισλ ήηαλ ζθνδξή. Καη 

ηα δχν κέξε, απφ ηελ Πφληα νη Έιιελεο, απφ ηελ παξαιία νη Σνχξθνη, πξνζπαζνχζαλ λα 

αληηθξνχζνπλ ηελ αηθλίδηα επίζεζε. Βίρε πηα θηάζεη κεζεκέξη θαη νη Σνχξθνη δελ είραλ 

θαηνξζψζεη λα ππνηάμνπλ ηνπο επαλαζηάηεο. Γη' απηφ έζηεηιαλ κηα βάξθα γηα λα δεηήζνπλ απφ  

ηνπο Σνχξθνπο, πνπ βξηζθφηαλ ζην Λνπηξφ
548

, εληζρχζεηο. Οη επαλαζηάηεο, αλαθέξεη ν 

αθεγεηήο, ππξνβφιεζαλ ηε βάξθα απφ ηελ Πφληα θαη ζθφησζαλ ηνπο ζηξαηηψηεο. Δ ζάιαζζα 

βάθηεθε θφθθηλε.  

 Οη Σνχξθνη δηέηαμαλ γεληθή έθνδν θαηά ηεο Πφληαο θαη έζηεηιαλ άιινπο ζηξαηηψηεο κε  

βάξθα λα εηδνπνηήζνπλ ην ζηξαηφ ηνπο ζην Λνπηξφ. Έπεηηα απφ δχν ψξεο έθηαζαλ ηα ηνπξθηθά 

ηαρχπινα. Ώξρηθά ν “Ξεθαηηληάξεο” θαη έπεηηα ηα ζσξεθηά θαη κηα θξεγάηα εθζθελδφληδαλ ηα 

ππξά ηνπο θαηά ηεο Πφληαο θαη απνβίβαζαλ επηαθφζηνπο Ώιβαλνχο ζηξαηηψηεο. Οη 

επαλαζηάηεο, πνπ θχιαγαλ ζε άιια ζεκεία, έβιεπαλ ηνπο “θεξαπλνχο” ησλ Σνχξθσλ θαη 

ζεσξνχζαλ βέβαηε ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπο. Ήηαλ ζπγθινληζηηθφ ην ζέακα λα 

βιέπεηο ηηο πέηξεο ζην άγνλν εθείλν κέξνο λα θηππηφληαη απφ ηα ηειεβφια θαη λα 

εθζθελδνλίδνληαη ζηνλ αέξα. Οη απνθιεηζκέλνη ζηελ Πφληα κηα ειπίδα είραλ, λα έξζεη ε λχρηα 

γηα λα ππνρσξήζνπλ κε ηνπο ηξαπκαηίεο. Μηα νκάδα επαλαζηαηψλ απφ ηνλ Άγην Εσάλλε 

θαθίσλ άξρηζε λα ππξνβνιεί πάλσ απφ ηελ Πφληα, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα, αθνχ νη βνιέο 

ηνπο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πιήμνπλ ζε ηφζν κεγάιε απφζηαζε ηνπο Σνχξθνπο. Ώπ' απηνχο ηνπο 

ππξνβνιηζκνχο κάιηζηα δεκηνπξγήζεθε ζχγρπζε ζηνπο επαλαζηάηεο ηεο Πφληαο, γηαηί λφκηζαλ 

φηη νη Σνχξθνη ηνπο πεξηθχθισζαλ εθ ησλ λψησλ.  

 Ο αθεγεηήο θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ αξηζηεία ηνπ Γνπξηδνρξηζηνδνχιε, ηνπ 

“κεγαιφςπρνπ παηξηψηε” φπσο ηνλ απνθαιεί
549

. Σα ζσξεθηά έβαιαλ ζπλερψο θαηά ηνπ 

νρπξψκαηφο ηνπ, πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλν πάλσ ζηνλ θξεκλφ. Ο ήξσαο πξνζπάζεζε λα αλέβεη ζε 

κηα ςειφηεξε ζέζε, αιιά κηα ζθαίξα ηνλ βξήθε ζηα πιεπξά.  Πξηλ μεςπρήζεη έθακε ην ζεκείν 

                                                 
547  Γηνη ηνπ Κσζηή Μπφηζαξε, αδειθνχ ηνπ Μάξθνπ Μπφηζαξε. 

548  Λνπηξφ, παξάιηνο νηθηζκφο ησλ θαθίσλ. Ώπφ ηε ζηεξηά επηθνηλσλεί κε ην ρσξηφ Ώλψπνιε κφλν κε κνλνπάηη, 

θαη απφ ηα θαθηά κε πινηάξηα. Σφπνο ζχλαμεο ησλ θαπεηαλαίσλ ηεο Κξήηεο θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821.  

549  ηελ “Κξεηηθνπνχια” αλαθέξεηαη κφλν ην φλνκα ηνπ Υξηζηνδνχιε Γνπξίδε, σο έλαο απφ ηνπο θνλεπζέληεο. 

Αελ πεξηγξάθεηαη ε αξηζηεία ηνπ, ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ, ε απνηξνπή ηεο ζθχιεπζήο ηνπ. Σν πεδφ θείκελν 

δηαθσηίδεη πεξηζζφηεξν ηελ πνηεηηθή δηήγεζε.  
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ηνπ ζηαπξνχ θαη θψλαμε ζηνπο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ: “αδέιθηα, ζπγρσξάηε κνπ θαη ν Θεφο 

'ζρσξέζεη ζαο! Πάξεηε ηα αηκαησκέλα άξκαηά κνπ λα κε ηα κνιχλνπλ νη Σνχξθνη θαη δψζεηέ ηα 

ησλ παηδηψλ κνπ λα ηα θπιάμνπλ, ψζηε λα κεγαιψζνπλ θαη απηά λα ηα κεηαρεηξηζηνχλ θαηά ησλ 

βαξβάξσλ, εάλ ζήκεξνλ ζεηο δελ ειεπζεξψζεηε ηελ παηξίδα καο
550

”. Κάησ απφ θαηαηγηζκφ 

ζθαηξψλ, φπσο πεηνχλ νη κέιηζζεο απφ ηελ θπςέιε, ν Πξσηκνζήθεο
551

 έηξεμε πξνο ηνλ 

κειινζάλαην θαη πήξε ηα άξκαηά ηνπ. Δ ζθελή ηεο αξηζηείαο, αιιά θαη ηεο απνηξνπήο ηεο 

ζθχιεπζεο ηνπ λεθξνχ ζπκίδεη έληνλα αλάινγεο κάρεο ζηελ Ειηάδα.  

 Βίρε αξρίζεη λα βξαδηάδεη, φηαλ νη επαλαζηάηεο, αθνχ πήξαλ ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο θαη 

έξημαλ πέηξεο πάλσ απφ ην πηψκα ηνπ Υξηζηνδνχιε, ππνρψξεζαλ εμαληιεκέλνη θαη δηςαζκέλνη 

πξνο ηελ θνξπθή ηεο Πφληαο, γηα λα γιηηψζνπλ. Ο Υαηδεκηράιεο έδσζε ρξήκαηα ζ' έλαλ 

θαθηαλφ γηα λα ηνπο θέξεη λεξφ. ε δπν άιινπο ππνζρέζεθε αλά δχν ιίξεο, αλ έβξηζθαλ ηνλ 

ηξαπκαηία Αεκήηξην Παπαδάθε απφ ηνλ Πιαηαληά, λεθξφ ή δσληαλφ. Οη θαθηαλνί θαη ν 

θνπινκαλψιεο εληφπηζαλ ηε ραξάδξα πνπ είρε πέζεη ν ηξαπκαηίαο θαη ηνλ έζπξαλ κε ινπξηά. 

Δ αμίσζε πιεξσκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο απνζηνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

δελ είλαη κηα ακειεηέα ιεπηνκέξεηα ζηε δηήγεζε. Φαίλεηαη φηη εξσηζκφο θαη ν παηξησηηζκφο 

ζπλππήξραλ κε ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. Βίλαη κάιηζηα γλσζηφ φηη πξνηνχ ζπγθξνηεζεί εζληθφο 

ζηξαηφο, νη πεξηζζφηεξνη επαλαζηάηεο έκπαηλαλ ζηνλ αγψλα πξνζδνθψληαο λα πάξνπλ κηζζφ 

απφ ηα ρξήκαηα πνπ έζηειλαλ νη δηάθνξεο Βπηηξνπέο θαη κνίξαδαλ νη αξρεγνί.  

 Οη Σνχξθνη θαηέιαβαλ ηελ θνξθή ηεο Πφληαο, αιιά νη Λαθθηψηεο είραλ πξνιάβεη λα 

απνρσξήζνπλ. Οη πιεξεμνχζηνη ησλ Λάθθσλ αλαρψξεζαλ πξνο ηνλ Άγην Εσάλλε, φπνπ 

βξηζθφηαλ ε πλέιεπζε. Οη ππφινηπνη επαλαζηάηεο, αδχλακνη λα αληηδξάζνπλ, πήξαλ ηνπο 

ηξαπκαηίεο θαη εηζήιζαλ ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο.  

 Εδνχ θαη ε ζπλέρεηα ηεο πεξηγξαθήο ηεο κάρεο ηνπ σκαξίνπ (Ώγίαο Ρνπκέιεο) ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”: 

  ................................................................................ 

        Κη απφ ηελ Φαζθνκεισπήλ εζεινληέο θαη Κξήηεο, 

μνξκνχλ θαηά ηνπ σκαξηνχ, πεηνχλ ζαλ ηζη πεηξίηεο. 

Σ‟ άξκαηα ηα ειιεληθά ξίθηνπλ ηζη θεξαπλνχο ησλ,      

θνλεχγνπλ, θαηαζηξέθνπλε, ηξνκάδνπλ ηνπο ερζξνχο ησλ.   

Οη Σνχξθνη αμησκαηηθνί έραζαλ ηελ ζεηξά ησλ, 

κε ηα ζπαζηά ηνπο βηάδνπλε λα πηάζνπλ η‟ άξκαηά ησλ. 

                                                 
550  ην β8, 188 δηαβάδνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηελ θαζαξεπνπζηάληθε κεηαγξαθή ησλ ιφγσλ ηνπ Υξηζηνδνχιε.  

551  ην β8, 188 ν αθεγεηήο δελ αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ Πξσηκνζήθε, αιιά γεληθά φηη ηα άξκαηα ηνπ 

Υξηζηνδνχιε πήξε: “Νεαλίαο εμ επηζήκνπ γελεάο”. Σν ρσξίν είλαη ελδεηθηηθφ θαη γηα ηελ πεπνίζεζε ηνπ αθεγεηή 

φηη ε πνιεκηθή αξεηή είλαη ζπλάξηεζε  επγεληθήο θαηαγσγήο. Δ ηδέα απηή ππάξρεη θαη ζηα νκεξηθά έπε. Οη 

ζπνπδαίνη πνιεκηζηέο είλαη βαζηιηάδεο θαη αξρνληφπνπια.  
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Γεηνχλ κε βία ηνπ ζηξαηνχ ην ζάξξνο λα εκπλεχζνπλ, 

θαη ηνπο αλαζηειψλνπζη, ζηε ζάιαζζα κε -κ- πέζνπλ.   

Ώπφ ΐνξηά έρνπλ θσζηά, ηελ ζάιαζζα 'π' ηνλ Νφηνλ,    

νη αζηξαπέο θαη νη βξνληέο ηζη ηξάιηζαλ θη ν θξφηνο. 

‟ηζη ζθάθηεο, ηζη θαζθνκειηέο, κέζα ηζη πνηακίδεο 

ηξππψλνπλ θαη ηα φπια ησλ ζηέλνπλε ππξακίδεο. 

Ώπφ πξσί ‟μαθνινπζεί, ε κάρε δεθαηίδεη,    

θαη ν ζηξαηάξρεο ηη λα πεη, λα θάκεη δελ γλσξίδεη.    

Άιιν παξά ηελ ζάιαζζα δελ έρνπλ ζσηεξία, 

θη άιιν δελ πεξηκέλνπζη παξά αηρκαισζίαλ. 

ξεο επηά ησλ Υξηζηαλψλ ηα άξκαηα ληθνχλε, 

θαη ηνπ νπιηάλνπ νη ζηξαηνί ζην αίκα θνιπκπνχλε.   

ΐάξθα πεηνχλ ζηελ ζάιαζζα νη Σνχξθνη ηξνκαζκέλνη,    

ηνπ ζηφινπ γξάθνπλ ζην Λνπηξφ φη‟ είλαη απνξπηζκέλνη. 

Σήλε γπξίδνπλ κπνχκπνπξα νη κπάιεο ησλ Βιιήλσλ, 

ην ρξψκ‟ αιιάδεη ην λεξφ, γίλεηαη ζαλ ηνλ νίλνλ. 

Αεχηεξνλ πάιηλ πξνζπαζεί κε θφπ‟ απνκαθξαίλεη,   

ηνλ ζηφινλ απφ Πξφζγηαιν εηδνπνηεί θαη θέξλεη.    

Πξψηα ηα πινία η‟ αιαθξά θη χζηεξα νη θξπγάδεο, 

πξνβαίλνπλ ηα ζσξαθσηά, κε ηξνκεξέο κπνπξκπάδεο. 

Σα κπδξνβφια ζαλ βξνρή, ηα βφιηα ζαλ ραιάδη, 

ηελ γελ μεζεκειηψλνπζη, κα γηνχρα ησλ θσληάδεη.   

Βμαβαξθάξαλ Ώξβαλνχο, ηελ άκκνλ εγεκψζαλ,     

απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα, ην ηαθηηθφ εζψζαλ. 

Σζαληίξηα ζηέλνπλ ζηε ζεηξά, θαίλνπληαη ζαλ νκπξέιεο 

θη νη ζθνησκέλνη ηαθηηθνί θνίηνπληαη ζαλ ζαξδέιεο. 

Έθαςαλ ηα θπζέθηα ησλ νη Έιιελεο θη ε λχθηα    

ηζη Σνχξθνπο αλαθνχθηζε θη αλάζηεηιε ηελ ήηηα.    

Έπεζαλ άληξεο δηαιεθηνί, νπιαξρεγνί κεγάινη, 

                 ν Γνπξηδνρξηζηφδνπινο, ΐνιάλεδεο θαη άιινη. (θεθ. 103, ζη. 2503-2538) 

 

 Ο αθεγεηήο αλαθέξεη ηα νλφκαηα ησλ νθηψ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ δχν θνλεπζέλησλ ζηε 

κάρε ηεο Πφληαο (ηππηθφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν) θαη ζρνιηάδεη ηε δηήγεζή ηνπ. Σελ ραξαθηεξίδεη 



 

260 

 

καθξηά, μεξή θαη άραξε, φκσο πηζηή θαη αιεζηλή
552

. Πεξηηηνιφγεζε, αλαθέξεη, γηαηί ήζειε λα 

θαηαλνήζνπκε πψο ζπγθξνηνχληαλ νη κάρεο ζε εθείλν ηνλ πφιεκν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο 

ηεο κάρεο. Σν αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο πεξηγξαθήο κηαο κάρεο, ζηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο  

αλαπηχρζεθε εθηελψο, έρνπκε δειαδή έλα παξάδεηγκα, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ νξνινγία 

ηνπ Ώ. Lord, κεηάβαζεο απφ ηα νπζηψδε (essential) ζηνηρεία ηνπ αθεγεκαηηθνχ κνηίβνπ ζηα 

δηαθνζκεηηθά (ornamental).  

 

Γηακάρεο γηα ιίγν ςσκί – Ο Μνπζηαθάο ζην Αζθύθνπ (β4, 156- 160 θαη β8, 193-197) 

 ην ρσξηφ ακαξηά
553

 νη αλεξρφκελνη καρεηέο απφ ηελ Ώγία Ρνπκέιε ζπλαληήζεθαλ κε 

ηνπο νπιαξρεγνχο Κηζάκνπ θαη επηαθφζηνπο   Κηζακίηεο, νη νπνίνη θαηέξρνληαλ ην θαξάγγη γηα 

λα ηνπο ζπλαληήζνπλ ζηελ Ώγία Ρνπκέιε θαη λα αγσληζηνχλ καδί. Δ κάρε, φπσο είδακε 

παξαπάλσ, είρε ηειεηψζεη. Καζ' νδφλ νη Κηζακίηεο αθαίξεζαλ  έλα θνξηίν κε ςσκί, απ' απηά πνπ 

ζηέιλνληαλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ Οκαινχ γηα ηνπο καρεηέο ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο. Οη 

“αξηνθνκηζηέο” παξέδσζαλ ηηο απνδείμεηο ηνπ θνξηίνπ ζηνλ Γπκβξαθάθε θαη κε γλσξίδνληαο 

ηα πξφζσπα είπαλ φηη ην ςσκί αθαίξεζαλ θάπνηνη Λαθθηψηεο.  

 Έπεηηα απφ ηα παξάπνλα ηνπ Γπκβξαθάθε πξνο ηνλ αξρεγφ ησλ Λαθθησηψλ, 

ζπγθιήζεθε ζχζθεςε, θαηά ηελ νπνία απνδείρηεθε φηη νη άξπαγεο ηνπ ςσκηνχ ήηαλ νη 

Κηζακίηεο. Ο Γπκβξαθάθεο θάιεζε ηνλ γεληθφ αξρεγφ ηεο Κηζάκνπ Γ. Κακπνχξε θαη ηνλ 

επέπιεμε απζηεξά ηφζν γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε άθημή ηνπ, φζν θαη γηα ηελ αξπαγή ηεο ηξνθήο 

πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνπο πνιεκηζηέο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ηεο κάρεο ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο.  

 Βίλαη θαλεξφ φηη ηα ιφγηα ηνπ Γπκβαθάθε πξνζέβαιαλ ην θηιφηηκν κηαο νιφθιεξεο 

επαξρίαο θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, νη Κηζακίηεο θαη ειηληψηεο, ηδηαίηεξα νη αξρεγνί 

Ώλαγλψζηεο θαιίδεο θαη Κσλζηαληίλνο Κξηάξεο, δπζαξεζηεκέλνη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Γπκβξαθάθε, απέζπξαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηνλ ηκεκαηηθφ αξρεγφ Υαλίσλ θαη έθπγαλ 

κφλνη ηνπο πξνο ηνλ ειηληψηηθν Γχξν. Ώξγφηεξα, κάιηζηα, κε επίζεκν έγγξαθν νη θαιίδεο θαη 

Κξηάξεο απνθήξπμαλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γπκβξαθάθε
554

.  

                                                 
552  Ώλαιπηηθφηεξα, κε ηέζζεξα επηρεηξήκαηα, ζρνιηάδεηαη ε καθξά δηήγεζε ηεο κάρεο ζην β8, 192. Θα ιέγακε 

φηη ζε απηφ ην ζεκείν βξίζθνπκε έλα απηνζρφιην πνηεηηθήο. Ο ζπγγξαθέαο ζρνιηάδεη ην ίδην ην έξγν ηνπ. Ώπφ 

απηνζρφιηα πνηεηηθήο βξίζεη, γηα παξάδεηγκα, ε “Πάπηζζα Εσάλλα” ηνπ ΡνΎδε.  

553  Μηθξφ ρσξηφ, ζηελ κέζε ηνπ θαξαγγηνχ ηεο ακαξηάο, ην νπνίν εγθαηαιείθζεθε ην 1965 κεηά ηελ αλαθήξπμε 

ηνπ θαξαγγηνχ ζε εζληθφ δξπκφ. ηνλ νηθηζκφ ππάξρεη ε βπδαληηλή εθθιεζία ηεο Οζίαο Μαξίαο ηεο Ώηγππηίαο, απ' 

φπνπ πήξε θαη ην θαξάγγη ην φλνκά ηνπ: ία Μαξία> ηα Μαξηά> ακαξηά. Λφγσ ηνπ θαξαγγηνχ, ν ήιηνο θαίλεηαη 

ζην ρσξηφ κφλν γηα ιίγν, ην κεζεκέξη. Γηα ηε ακαξηά θαη ηελ ηζηνξία ηεο βι. Φνξέαο Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Αξπκνχ 

ακαξηάο θαη Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Υαλίσλ, Σν θαξάγγη ηεο ακαξηάο, θαηαθύγην δσήο, νξκεηήξην ειεπζεξίαο, 

Υαληά 2008, ζ.93-140.  

554  Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε αμηνπηζηία ηνπ ηεο δηήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε φηη νη Κηζακίηεο 

έθηαζαλ αξγά, κεηά ηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, αθνχ έρνπκε ηε καξηπξία ηνπ Π. Πεξίδε φηη νη καρεηέο απφ ηελ 

επαξρία Κηζάκνπ ήηαλ παξφληεο ζηε κάρε, είραλ κάιηζηα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε Φαζθνκεισπή. ΐι. Πεξίδεο, φ.π., 

ζ. 146. Σν ίδην εμάιινπ αλαθέξεη θαη ν Γπκβξαθάθεο ζηελ απάληεζή ηνπ, ην 1870, φηη νη Κηζακίηεο έιαβαλ κέξνο 

ζηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, βι. Γπκβξαθάθεο, φ.π., ζ. 33-34. Γηα ηελ απνθήξπμε ηνπ Γπκβξαθάθε απφ ηνπο 
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 Ώπιή αλαθνξά ζην γεγνλφο γίλεηαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Αελ εμεγνχληαη νη αθνξκέο 

αιιά θαη νη ζπλέπεηεο πνπ απηφ είρε. Έηζη, ην θείκελν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ιεηηνπξγεί σο  

έλα εθηελέο ζρφιην ζην παξαθάησ δίζηηρν ηεο “ Κξεηηθνπνχιαο”: 

  Δ Κπδσλία, έιηλν θη αξγά νη Κηζζακίηεο     

                       γηα ην ςσκί πηαζηήθαλε, ηνχηνη κε ηζη Ρηδίηεο. (θεθ. 103, ζη. 1481-2) 

 

 Δ δηήγεζε ζε απηή ηελ ελφηεηα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθελφο γηαηί καο πιεξνθνξεί 

γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ πεηλαζκέλσλ επαλαζηαηψλ θαη ηηο έξηδεο πνπ θχνληαλ κεηαμχ αξρεγψλ 

θαη Γπκβξαθάθε. Σν θαγεηφ ησλ επαλαζηαηψλ, φηαλ επαξθνχζε κέζα απφ έλα ππνηππψδεο 

ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ήηαλ εληειψο ζπαξηηαηηθφ, ιίγν ςσκί ή παμηκάδη θαη ειηέο. Κάζε επαξρία 

είρε ηε δηθή ηεο απνζήθε. ηαλ έθηαλε έλα θνξηίν απφ ηελ Κεληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ 

Βπηηξνπή ζηα παξάιηα γηλφηαλ νκεξηθνί θαβγάδεο αλάκεζα ζηνπο επαλαζηάηεο ησλ δηαθφξσλ 

επαξρηψλ γηα ην πνηνο ζα πάξεη ην πεξηζζφηεξν. Ο Παξζέληνο Πεξίδεο δίλεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνθή ησλ αληαξηψλ εθείλε ηελ επνρή.
555

  

 Έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ζηα αλαθεξφκελα ζηε δηήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

φηη φζε αλάγθε γηα ιίγν ςσκί είραλ νη καρεηέο ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ηνπ Γπκβξαθάθε κεηά ηε 

κάρε, ηελ ίδηα αθξηβψο είραλ θαη νη Κηζακίηεο, πνπ  νδνηπνξνχζαλ απφ ην δπηηθφ άθξν ηνπ 

λεζηνχ γηα λα θηάζνπλ ζηε ακαξηά. Δ θαηεγνξία ηνπ Γπκβξαθάθε, εμάιινπ, φηη νη Κηζακίηεο 

δελ είραλ θηάζεη εγθαίξσο γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε κάρε δελ επζηαζεί
556

. Βίδακε φηη νη 

ζπγθεληξσκέλνη ζηνλ Οκαιφ θαηέβεθαλ ζηηο 6 Εαλνπαξίνπ ην θαξάγγη θαη ζηηο 7 πξνο 8 έδσζαλ 

ηε κάρε. Ήηαλ αδχλαην γηα ηνπο επαλαζηάηεο ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ λα αλέβνπλ πεδή ζε κηα 

κέξα ηα Λεπθά φξε, λα θαηέβνπλ ηε ακαξηά  θαη λα θηάζνπλ ζηελ Ώγία Ρνπκέιε. Ο αθεγεηήο, 

θαιπκκέλα βέβαηα, παίξλεη ην κέξνο ηνπ Γπκβξαθάθε θαη ζεσξεί ππεχζπλν ηεο ςπρξφηεηαο θαη 

                                                                                                                                                                  
Κηζακίηεο αξγφηεξα ΐι. ηπιηαλφο Παπαδάθεο, φ.π., ζ. 78-82. Θα πξέπεη φκσο λα δηεπθξηληζηεί φηη νη Κηζακίηεο 

θαη νη ειηληψηεο κεηά ηελ παξεμήγεζε κε ηνλ Γπκβξαθάθε ζηε ακαξηά δελ απνζχξζεθαλ απφ ηνλ αγψλα, αιιά 

βξηζθφηαλ πάληα ζην πιεπξφ ησλ Κπδσληαηψλ θαη έιαβαλ κάιηζηα κέξνο ζηελ πξψηε γξακκή ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

Γπκβξαθάθε ζε επφκελεο κάρεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε κάρε ζηα Μπνπηζνπλάξηα, ζηηο 20-3-67. 

555  “Λνηπφλ ν Κξεο κεηαβαίλσλ εηο ην ζηξαηφπεδνλ, εηο ην νπνίνλ επξφθεηην λα παξακείλε ηέζζαξαο ή θαη πέληε 

εκέξαο έθακλε ηελ εμήο πξνκήζεηαλ ηξνθίκσλ: εληφο ζάθθνπ (ζαθθνπιίνπ) εμ εθείλσλ φινη νη ρσξηθνί ηεο Κξήηεο 

θέξνπζη εηο ηελ ξάρελ ησλ, έζεηε ηέζζεξα ην πνιχ θαχθαια παμηκάδη (θαχθαινλ νλνκάδνπλ νη Κξήηεο ην ήκπζη 

ελφο άξηνπ εηο δχν θερσξηζκέλνλ) νιίγε πνζφηεηα ηπξνχ θαη νιίγαο ειαίαο[...]” βι. Π. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 103-104., 

ηελ παξαιιαγή β8, 200 ν Υαηδεκηράιεο θαηαγξάθεη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνθνδνζία: πνιιέο 

θνξέο νη ππνηαγκέλνη Υξηζηηαλνί αγφξαδαλ ηξφθηκα απφ ηα Υαληά θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ηα έδηλαλ κε πιεξσκή 

ζηνπο επαλαζηάηεο. Δ ίδηα πιεξνθνξία βξίζθεηαη θαη ζην β4, 170-171. Δ ηξνθνδνζία γηλφηαλ θαη' επαξρία, φηαλ 

ππήξραλ ρξήκαηα, βι. β4, 161. ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ  δηαβάδνπκε φηη κηα κέξα νη εζεινληέο βξήθαλ έλα 

ζαθί κε ξφβη, φζπξην γηα ηξνθή βνδηψλ, θαη πεηλαζκέλνη φπσο ήηαλ ην έθαγαλ άβξερην. Πξήζηεθαλ θαη πνιχ 

λφκηδαλ φηη ζα πεζάλνπλ, βι. β4, 163. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε κηα επαξρία πνπ είρε δάλεηδε απηήλ πνπ δελ είρε 

ηξφθηκα ή αγφξαδαλ κε πίζησζε απφ ηνπο ρσξηθνχο δψα, δίλνληαο απνδείμεηο / επαλαζηαηηθέο νκνινγίεο πνπ πνηέ 

δελ απνπιεξψζεθαλ, βι. β4, 229.  

556  Χο απιή ππφζεζε ζα ραξαθηεξίδακε θαη ηε γλψκε ηνπ Γπκβξαθάθε φηη νη Κηζακίηεο ζα άξπαδαλ θαηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπο ηα ηξφθηκα απφ ηελ απνζήθε ηνπ Οκαινχ. Δ πξφβιεςή ηνπ ηνπ δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ εμέιημε 

ησλ γεγνλφησλ.  
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ηεο δηακάρεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε, ηνλ  αξρεγφ Κηζάκνπ Ώλαγλψζηε θαιίδε. Βίδακε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ηελ αζπκθσλία ησλ αξρεγψλ σο πξνο ην δήηεκα ηεο αξρεγίαο. Οη 

αληηδειίεο ησλ αξρεγψλ γηα ηα πξσηεία θαη ηε δφμα, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ αλάινγεο 

ρξεκαηηθέο εληζρχζεηο ησλ Βπαλαζηαηηθψλ Βπηηξνπψλ, δελ ήηαλ θαηλφκελν ζπάλην ζηηο 

επαλαζηάζεηο. Έληνλεο δηακάρεο επίζεο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζηνπο νπιαξρεγνχο 

θαη πιεξεμνπζίνπο ηεο Ώλαηνιηθήο θαη Απηηθήο Κξήηεο, νη νπνίεο ιίγν έιεηςε λα εμειηρζνχλ ζε 

εκθχιηα ζχγθξνπζε κέζα ζηελ επαλάζηαζε
557

.  

 Βλ ησ κεηαμχ νη νξεηλνί θαθηαλνί (“Ώγνξίηεο”) έζηεηιαλ πξφζθιεζε ηνπ Γπκβξαθάθε, 

πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ Οκαιφ, λα ζπγθξνηήζνπλ κάρε ελαληίνλ ηνπ Μνπζηαθά ζη' Ώζθχθνπ 

(Λάθθνο ηνπ Ώζθχθνπ= νξνπέδην ηνπ Ώζθχθνπ), γηα λα δηαςεχζνπλ φζα γξάθνληαλ ελαληίνλ 

ηνπο γηα πξνδνζία
558

. Ο Γπκβξαθάθεο πήξε ην κήλπκα θαη έδσζε εληνιή νη καρεηέο πνπ ήηαλ 

ζηνλ Οκαιφ λα πξνεηνηκαζηνχλ, θηηάρλνληαο ζθαίξεο γηα ηα παιηά φπια, ηνπο κνπηδελίγνπο, ηα 

θαξηνθίιηα θαη ηα λεφηεξα αγγιηθά κηληέ ησλ εζεινληψλ
559

. Σν ρηφλη φκσο θαη ε έιιεηςε ηξνθψλ 

καηαίσζε ηελ εθζηξαηεία ηνπ Γπκβξαθάθε ζηα θαθηά.  

 Οξεηλνί θαθηαλνί, Ώπνθνξσληψηεο θαη πνιεκηζηέο ηεο αλαηνιηθήο Κπδσλίαο 

θαηαδίσμαλ ηνλ ζηξαηφ ηνπ Μνπζηαθά απφ ην νξνπέδην ηεο Κξάπεο
560

 κέρξη ην Μπξφζλεξν θαη 

ηνπ πξνμέλεζαλ ζνβαξέο απψιεηεο, φπσο έκαζε έπεηηα ν αθεγεηήο: (“Βκάζνκελ ηέινο νη ελ 

Οκαιψ ηελ θπγήλ ηνπ Μνπζηαθά απφ θαθία θαη ηελ θαη' απηνχ επίζεζηλ θαη θαηαδίσμηλ[...]”). 

Δ δηήγεζε ζε απηφ ην ζεκείν, φπσο θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” γηα ην ίδην γεγνλφο, 

απνδεηθλχεηαη φηη είλαη εηεξνδηεγεηηθή: 

        Ο Μνπζηαθάο εζθέθηεθε λ‟ απνζπξζεί ζη‟ Ώζθχθνπ  

θ‟ νη θαθηαλνί κε πνλεξηά πεδφβνινλ ηνπ ξίθηνπλ. 

Σν ραξαθηήξα ησλ θαθηψ μέξεη, δελ απαηάηαη,    

λ‟ αλαρσξήζ‟ ν Μνπζηαθάο ζέιεη, κα ηζη θνβάηαη.    

Με γλψκεο δπν νη πξνχρνληεο ζηνλ Λάθθνλ ζπλαρηήθαλ, 

ππήθννη εηξεληθνί κέλνπλ, ππνζρεζήθαλ. 

                                                 
557  ΐι. αλαιπηηθφηεξα ηελ αλαθνίλσζε: Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Φαηξηαζηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη 

εκπαζείο θαηεγνξίεο [...], φ.π., (ππφ δεκνζίεπζε). 

558  ην Ώξρείν ηνπ Εσάλλνπ Γπκβξαθάθε (Ώ.Ε.Γ) πνπ απφθεηηαη ζην Ε.Ώ.Κ., ππάξρνπλ επηζηνιέο πνπ ππνγξάθνπλ 

νη νπιαξρεγνί θαθίσλ (Π. Μνξάθεο, Γ. Καηθαβάηζνο, Λ. Σζνληάθεο) θαη ν Λαθθηψηεο Ν. Νηθνινπδάθεο, πνπ 

αλαθέξνπλ ηελ εηζβνιή ηνπ Μνπζηαθά ζην Ώζθχθνπ (Ώ.Ε.Γ., 32/2/14, 32/2/17), θαζψο θαη επηζηνιή ηνπ Ν. 

Νηθνινπδάθε ζηηο 19-1-67, ζηελ νπνία καζαίλνπκε γηα ηα παξάπνλα ησλ θαθηαλψλ ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ 

Λαθθησηψλ ζηελ θαηαδίσμε ηνπ Μνπζηαθά (Ώ.Ε.Γ., 32/2/18). ΐι. θαη Γπκβξαθάθεο, φ.π., ζ. 34.  

559  Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ κνιχβδνπ απφ ην Λαχξην θαη ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο 300 

ζθαηξψλ βξίζθνπκε ζηελ παξαιιαγή β8, 197.  

560  Γηα ηε κάρε ησλ επαλαζηαηψλ κε ηνλ Μνπζηαθά ζην Ώζθχθνπ- Κξάπε, βι. θαη Πεξίδεο, φ.π., ζ. 140-150. 

Κξάπε: κηθξφ νξνπέδην ζηηο βφξεηεο θιηηχεο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, πάλσ απφ ην ρσξηφ Βκπξφζλεξν (Μπξφζλεξν). 

Ώπφ ηελ Κξάπε αξρίδεη ν Λαγγφο ηνπ Καηξέ, απ' φπνπ επηθνηλσλεί ην νξνπέδην ηνπ Ώζθχθνπ κε ηα θαθηά θαη ηελ 

επαξρία Ώπνθνξψλνπ. Παξαηεξνχκε φηη ε θαηαδίσμε ηνπ Μνπζηαθά απφ ηνπο επαλαζηάηεο έγηλε απφ ηελ Κξάπε 

κέρξη ην ρσξηφ Μπξφζλεξν ηνπ Ώπνθνξψλνπ.  
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Μα γξάθνπλ ησλ επαξρηψλ δεηνχζη ηζ‟ νπινθφξνπο, 

λα ηξέμνπλ ην ηαρχηεξνλ, λα πηάζνπλε ηζη πφξνπο.   

ΐξνρή θαη ρηφλη ‟κπφδηζε ηζη καθξηλνχο λα θηάμνπλ,    

ηα κπξνζηηλά λα πηάζνπλε θαη ηνλ Παζά λα θξάμνπλ. 

Έκεηλαλ κφλν θαθηαλνί θαη Ώπνθνξσληψηεο, 

αιι‟ εδξνζίζαλ ηελ θαξδηά λα ζθάδνπλ Μηζηξηψηεο. 

Ώπνθαζίδ‟ ν Μνπζηαθάο θαη θεχγεη γηα ηελ Κξάπε   

ιφρνη πνιινί ηνπ ζθάδνπληαη, ζνξνί κέλνπλ δεκάηη.    

Σ‟ άξκαηα δεθαηίδνπλε ησλ θαθηαλψλ ξαγηάδσλ 

«ππνηαγή καο δψζεηε, θσληάδνπλ, ησλ αγάδσλ. 

Βκείο ζαο δψθακε νςέο, ζήκεξν ζεηο ρξσζηείηε, 

η‟ άξκαηα λα καο δψζεηε θαη λα παξαδνζείηε».    

Ώπφ ηελ πιάηε ηνπ θνινχλ ηα πιάγηα θαη ηελ ξάρε,    

                   θ‟ εηέιεησζε ζην Μπξφζλεξν αηκαηεξά ε κάρε. (θεθ. 104, 2553-2572) 

 

Ο Γνπζηαύνο Φινπξάλο (β4, 160, 163-164 θαη β8, 198, 205-206) 

 Ο αθεγεηήο θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ Γάιιν θηινθξεηηθφ Γνπζηαχν Φινπξάλο, ν 

νπνίνο κε ηνλ αγψλα ηνπ θαη ηα γξαπηά ηνπ πνιχ βνήζεζε ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Κξεηηθνχο. 

Ο “εμ νηθνγελείαο επίζεκνο θαη εππαίδεπηνο” Γάιινο (β4, 160) είρε θαηέβεη ζηελ Κξήηε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1866 κε ην ζψκα ηνπ ΐπδάληηνπ. Ο αθεγεηήο ελζπκείηαη  φηη ζηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1866 ν Υαηδεκηράιεο, ν Γπκβξαθάθεο, ν ΝηθνιαΎδεο θαη ν Φινπξάλο έκελαλ ζηνλ Οκαιφ 

ζε έλα θαηάιπκα,  “πεληρξφ νηθίζθν” θαη “αρπξψλα” ην νλνκάδεη.  Γηα λα δεζηαζνχλ, άλαβαλ 

μχια θαη απ' ηνλ θαπλφ πξήδνληαλ θαη πνλνχζαλ ηα κάηηα ηνπο
561

. Κάπνην πξσί  πάλσ ζην 

καχξν παλσθφξη ηνπ Φινπξάλο πεξπαηνχζαλ εθαηνληάδεο ςείξεο. Ο Υαηδεκηράιεο ηηο έδεημε 

ζηνλ Φινπξάλο θαη απηφο αηάξαρνο ηνπ απάληεζε ειιεληθά “Σνηνχηνλ επεζχκελ* ηδείλ 

εκαπηφλ”
562

. Πνιιέο θνξέο, επίζεο ζπκάηαη φηη γηα λα κεηξηάζνπλ ηελ πείλα ηνπο, έθιεςαλ ηελ 

πίηα ηνπ Γπκβξαθάθε, πνπ έθξπβε ζην πξνζθέθαιφ ηνπ, ιέγνληάο ηνπ φηη ηελ πήξαλ ηα 

πνληίθηα ηε λχρηα. Ο Γπκβξαθάθεο ην είρε πηζηέςεη, ψζπνπ ζπλέιαβε ηνλ ΝηθνιαΎδε αληί ηνπ 

πνληηθνχ.  Ώπηή ε πίηα, ε ιεηςή θαη κηζνςεκέλε κέζα ζηα θάξβνπλα ήηαλ ε ηξνθή ηνπ 

επίζεκνπ Γάιινπ θίινπ ηεο Κξήηεο.  

 Γηα ηε δσή ηνπ ζηνλ Οκαιφ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 ν Φινπξάλο έρεη γξάςεη ζε κηα  

αληαπφθξηζή ηνπ: 

                                                 
561  ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ν θαπλφο ζηνλ πληγεξφ νηθίζθν αλαθέξεηαη θαη ν Φινπξάλο ζε επηζηνιή 

ηνπ, ηελ νπνία δεκνζηεχνπκε παξαθάησ. 

562  Ο Γ. Φινπξάλο ήηαλ ειιελνκαζήο. ην Ώξρείν ηνπ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε ζψδεηαη επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

αξρεγφ Κπδσλίαο γξακκέλε ειιεληζηί.  
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 “Γψκελ εδψ εηο ηελ πιένλ γξαθηθή ρψξαλ, ελ δχλαηαί ηηο λα θαληαζζή. Ο Οκαιφο, σο 

ππνδεινί ε νλνκαζία ηνπ, είλαη κία θνηιάο, κία θνηιάο αξθεηά κεγάιε ελ ζρέζεη κε ηελ ζπλήζε 

έθηαζε ησλ θξεηηθψλ θνηιάδσλ. Πεξηβάιιεηαη θαη πεξηθιείεηαη παληαρφζελ ππφ ζεηξάο νξέσλ, 

εηο ηξφπνλ ψζηε λα κε δηαθξίλεηαη ε άγνπζα εθηφο απηήο νδφο θαη λα έρεη ηηο, ελ κέζσ άθξα 

γαιήλεο, ηελ αίζζεζηλ φηη έρεη απνθνπή νινθιήξνπ ηνπ θφζκνπ. 

 , ηη έρεη ζρέζε ζρέζε εηο ηνλ θπζηθφλ θφζκνλ νκνηάδεη πξνο ηελ Βιβεηίαλ. Ώη απηαί 

ρηνλνζθεπείο θνξπθαί ησλ νξέσλ, ε απηή ελίνηε βιάζηεζηο. Ώιιά φ,ηη έρεη ζρέζηλ κε ηνλ θφζκνλ 

ησλ αλζξψπσλ νπδφισο νκνηάδεη πξνο ηαχηελ. Δ Βιβεηία έρεη ηελ επηπρίαλ απφ πνιινχ ρξφλνπ 

λα απειεπζεξσζή απφ ηνλ απηνθξαηνξηθφλ δπγφλ, επξίζθεη ηηο εθεί ραξηησκέλα ζαιέ, ιεπθφλ 

άξηνλ, γάια, βνχηπξνλ. Βδψ, αληηζέησο, ε απνιπηαξρία αξπάδεη δηα ηεο βίαο απφ ηνπο δπζηπρείο 

θαηνίθνπο φια ηα κέζα δηαβηψζεσο [...]”. 

 Αελ δχλαζζε λα δηαλνεζήηε ηελ αζιηφηεηα ησλ θαιπβίσλ, εηο ηα νπνία έρνκελ 

ζηξαηνπεδεχζεη επί ηνπ παξφληνο. Καη πξέπεη λα ζεσξνχκεζα επηπρείο πνπ δελ πξέπεη λα είκεζα 

ππνρξεσκέλνη λα ζηξαηνπεδεχσκελ εηο ηελ χπαηζξνλ! Οξηζκέλα δψα έρνπλ κεγαιπηέξαο αλέζεηο 

εηο ηαο θσιεάο ησλ, εμ φζσλ απνκέλνπλ εηο ηαο θαηνηθίαο ησλ δπζηπρψλ Κξεηψλ. αο γξάθσ 

ηαο γξακκάο ηαχηαο ελ κέζσ θαπλνχ, ν νπνίνο κε ηπθιψλεη, αλαθαζείκελνο επί ηνπ πγξνχ 

ρψκαηνο”
563

. 

 Ο αθεγεηήο ηνπ “Ώπνκλεκνλεχκαηνο” ζπκάηαη επίζεο ηνλ εξσηζκφ ηνπ Γάιινπ 

επαλαζηάηε. Μηα κέξα, αλαθέξεη, ζηηο 27 Εαλνπαξίνπ 1867, ζε κηα κάρε κε ηνλ ζηξαηφ ηνπ 

εβξέη, ζηηο Φψθηεο ηνπ Οκαινχ
564

, ν Φινπξάλο βγήθε απφ ην νρχξσκά ηνπ θαη εληειψο 

αθάιππηνο θψλαμε κε ελζνπζηαζκφ, “Αερζήηε, βάξβαξνη, ηελ ζθαίξαλ κνπ”, πγρξφλσο 

εθθέλσζε ην φπιν ηνπ ζηνπο ληδάκεδεο (ηνχξθνπο ηαθηηθνχο ζηξαηηψηεο), πνπ ήηαλ απέλαληί 

ηνπ. Οη αδειθνί Μπφηζαξνη (ΐνηζαξαίνη) βιέπνληαο  φηη ν Φινπξάλο  ζα ζθνησλφηαλ απφ ηηο 

ζθαίξεο πνπ ζέξηδαλ γχξσ ηνπ ζαλ ην δξεπάλη ην ζηάξη
565

, ηνλ έζπξαλ θαη ηνλ πξνθχιαμαλ πίζσ 

απφ έλαλ βξάρν. Σφηε ηξαπκαηίζηεθε ν έλαο απ' απηνχο θαη πέζαλε κεηά απφ ιίγν
566

. Σν 

                                                 
563  ΐι. Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο, Ζ δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Γνπζηαύνπ Φινπξάλο, ΜΕΒΣ, Ώζήλα,1998, ζ. 128.  

564  ηελ παξαιιαγή ηνπ ηεηξαδίνπ 8 ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο κάρεο πξνζδηνξίδεηαη πεξηζζφηεξν: “κεηαμχ 

Μνπηδνπδηάο θαη Σξηθνπθηάο” πνπ θείληαη κεηά ηηο Φψθηεο. Βάλ δελ είρακε ηελ παξαιιαγή ηνπ ηεηξαδίνπ 8, ζα 

αγλννχζακε δχν ηνπσλχκηα: “Βηο κάρελ ηηλά ζπνπδαίαλ εθείζελ κεηαμχ Μνπηδνπδηάο θαη Σξηθνπθηάο ελ ψξα 

δσεξνχ ππξνβνιηζκνχ, ν θηιέιιελ Γνπζηαχνο Φινλξάο ιαβψλ νχηνο φπινλ θαη αλαβάο επί ηνπ ραξαθψκαηνο, 100 

βεκάησλ απφζηαζηλ, εμεθθέλσζε απηφ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ, θαη κεγαινθψλσο θξάμαο “δέμσ, βάξβαξε, ηελ 

ζθαίξαλ κνπ”, βι.  β8, 205-6.  

565  χληνκεο παξνκνηψζεηο παξκέλεο απφ ηηο αζρνιίεο ηνπ αγξφηε βξίζθνπκε θαη ζηελ έκκεηξε “Κξεηηθνπνχια” 

ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε ζηελ ελφηεηα γηα ηελ “Κξεηηθνπνχια”. 

566  ΐνηζαξαίνη/ Μπνηζαξαίνη: πξφθεηηαη γηα ηα αδέιθηα Μάξθν, αλζππνπινίαξρν, Υξίζην ή Κίηζν, 

αλζππνινραγφ ηνπ πεδηθνχ, παηδηά ηνπ Κσζηή Μπφηζαξε, αγσληζηή ηνπ 1821, γεξνπζηαζηή, αδειθνχ ηνπ Μάξθνπ. 

Σα είδακε θαη ζηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο λα εκςπρψλνπλ ηνπο Λαθθηψηεο. Ο Κσζηήο είρε αθφκε δχν 

κηθξφηεξνπο γηνπο, ηνλ Γεψξγην θαη ηνλ Ώζαλάζην. Ο Υαηδεκηράιεο δελ ζπκάηαη ηα νλφκαηά ηνπο, θαη γξάθεη φηη 

ηνλ έλαλ απ' απηνχο ηνλ έιεγαλ Κσζηή, αληί γηα ην ζσζηφ φηη ήηαλ γηνη ηνπ Κσζηή Μπφηζαξε, θαη φηη καδί ηνπο 

ήηαλ θαη ν εμάδειθφο, πξάγκα πνπ δελ επζηαζεί, αθνχ ν εμάδειθφο ηνπο, Αεκήηξηνο Μ. Μπφηζαξεο, ήηαλ 

ππνπξγφο ησλ ηξαηησηηθψλ ζηελ θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ: “[...]παξαηεξήζαο απηφλ ν πιεζίνο Κσζηήο 
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επεηζφδην ηεο κάρεο ζηηο Φψθηεο βξίζθνπκε πνηεηηθά δηαηππσκέλν θαη ζηελ 'Κξεηηθνπνχια”. 

        Έλαο Φξαληζέδνο,ν Φινξάλο, ζηε κάρε κηα εκέξα,    

εθψληαδε αδπλαηά: «λα, κπάξκπαξε, κηα ζθαίξα». 

Σσλ Μπνηζαξαίσλ ζπγγελήο ηξέρεη θαη ηνλ θσιψλεη, 

κ‟ απηφλ κηα ζθαίξα ερζξηθή ρηππά θαη ηνλ ζθνηψλεη. 

Ώπηφο ν Γάιινο ήηνλε πνιχ ελζνπζηαζκέλνο,    

                  ζηνπο Έιιελαο, ζηνλ πφιεκνλ, φι‟ αθνζησκέλνο. (θεθ. 106, 2611-2616) 

  

 Γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ Γνπζηαχνπ Φινπξάλο δηαζέηνπκε ηψξα ηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Λεσλίδα Καιιηβξεηάθε
567

. Ώπφ απηή ηελ εξγαζία επηζεκαίλνπκε 

κφλν φηη ν Γ. Φινπξάλο πνιηηνγξαθήζεθε κε απφθαζε ηεο Βπαλαζηαηηθήο πλέιεπζεο ησλ 

Κξεηψλ “πνιίηεο Κξεο” θαη φηη ην 1868 εθιέρζεθε απφ ηε πλέιεπζε βνπιεπηήο Κξήηεο θαη 

επερείξεζε καδί κε άιινπο έληεθα επαλαζηάηεο-βνπιεπηέο λα εηζέιζεη ζην ειιεληθφ 

θνηλνβνχιην.  

 Βίδακε ηελ παξνπζίαζε ηνπ επαλαζηάηε Φινπξάλο απφ ηνλ Υαηδεκηράιε
568

. Ώμίδεη λα 

παξαζέζνπκε εδψ κία επηζηνιή ηνπ Φινπξάλο ηελ νπνία θαίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ Γάιινπ γηα 

ηνλ Υαηδεκηράιε:  

 “Έρσ σο γείηνλα εηο ηελ θαιχβελ έλζα πεξί ηνπο δέθα άλδξαο θαηαθιηλφκεζα επί ηνπ 

αρχξνπ ηνπ δαπέδνπ, εληφο ρψξνπ ζηελσηέξνπ ηνπ κηθξνχζαο δσκαηίνπ, έρσ σο γείηνλα ηνλ 

πεξίθεκνλ Υαηδεκηράιελ.  

 Βπγελέο ηέθλνλ θπιήο επγελνχο, ηελ εθπξνζσπεί θαιψο. Κνηηάμαηε ηελ έθθξαζηλ ησλ 

νθζαικψλ ηνπ: δελ ζα δπλεζήηε λα ζπιιάβεηε νχηε κίαλ ηαπεηλήλ ζθέςηλ, νχηε ελ πνηαπφλ 

αίζζεκα, νχηε κίαλ πξνδνζίαλ ελ ηε γελλαία ηαχηε ςπρή. Δ θσλή ηνπ είλαη γιπθεία θαη 

αξκνληθή. ηαλ νκηιεί εηο εκέ κε ηελ ιακπξάλ γιψζζαλ ηνπ Οκήξνπ, ηφζνλ θαιψο 

δηαηεξνπκέλε έηη ελ Κξήηε, κνη θαίλεηαη φηη γίλνκαη λεψηεξνο θαηά δχν ρηιηάδαο έηε θαη φηη δσ 

εηο ην πιεπξφλ ηνπ Ώρηιιέσο θαη ηνπ Ώίαληνο.  

 Τςειφλ παξάζηεκα, καχξε θαη ππθλή γελεηάο, κέησπνλ επξχ θαη επθπέο, ηδνχ πνίνο 

                                                                                                                                                                  
ΐφηδαξεο θαη έηεξνο εμάδειθνο απηνχ, ηνπ Φινλξάο εθηεζεηκέλνπ φληα*, θαη δξάμαληεο, ίλα απνζχξσζη απηφλ ηνπ 

νρπξψκαηνο, ηξσζείο ηελ πηέξλαλ ν ζπγγελήο ηνπ ΐφηδαξε απεβίσζε κεηά δχν εκέξαο”, βι, β8, 205.  

567  Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο,φ.π. πσο γξάθεη ζηνλ πξφινγν ηεο δηαηξηβήο ηνπ ν Λ. Καιιηβξεηάθεο, “Δ 

ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο κνπ ζηε νξβφλλε ζηηο 11 Μαξηίνπ 1983 ζηάζεθε, κεηαμχ άιισλ, αθνξκή γηα έλαλ 

αθφκε δηαμηθηζκφ γχξσ απφ ηε ζθνπηκφηεηα ησλ βηνγξαθηψλ ζηελ ηζηνξία[...], βι. φ.π., ζ. 17. Γηα ηελ απνζηνιή 

ηνπ ζηελ Ώζήλα σο βνπιεπηήο Κξήηεο θαη ηελ απέιαζή ηνπ, βι. Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ.π., ζ. 226-249. Φσηνγξαθία 

ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο Κξήηεο βνπιεπηέο απφθεηηαη ζηε θσηνγξαθηθή ζπιινγή ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Κξήηεο.  

568  εκεηψλεηαη φηη ν Λ. Καιιηβξεηάθεο δελ είρε κειεηήζεη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” 

ηνπ Γηάλλαξε, γη' απηφ θαη ζην βηβιίν ηνπ δελ αλαθέξεη ηελ θξίζε ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηνλ Φινπξάλο θαη ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ζθελέο απφ ηε δσή ηνπο ζηνλ Οκαιφ, φπσο ηηο πεξηγξάθεη ν αξρεγφο Κπδσλίαο. Ο Καιιηβξεηάθεο 

επίζεο δελ έιαβε ππ' φςηλ ηνπ ηελ θξίζε ηνπ Ώλψλπκνπ γηα ηνλ Φινπξάλο θαη ηνπο ππφινηπνπο Βπξσπαίνπο 

εζεινληέο πνπ πνιέκεζαλ ζηελ Κξήηε, ε νπνία είλαη ζπιιήβδελ αξλεηηθή. ΐι. Ώλψλπκνο, θάικαηα, φ.π., ζ. 40-

44. 
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είλαη ν ήξσο νχηνο κεηά ηνπ νπνίνπ, ην ειπίδσ, ζα έιζσκελ λα ζαο ζπλαληήζσκελ κίαλ εκέξαλ 

εηο Ώζήλαο, κεηά ηελ πιήξε απειεπζέξσζηλ ηεο παηξίδνο ηνπ”
569

.  

  

Αςηκαρίεο ζηελ Κπδσλία- Νπθηεξηλέο επηζέζεηο- Αληίπνηλα (β4,160- 172 θαη β8, 198- 208) 

 Μεηά ηελ απνηπρία ηεο θαζππφηαμεο ησλ θαθίσλ, ν Μνπζηαθάο επέζηξεςε ζηα Υαληά 

νξγηζκέλνο. πγθαινχζε ζπκβνχιηα θαη ζθεπηφηαλ πψο ζα αλαηξέζεη φζα πξνεγνπκέλσο είρε 

γξάςεη ζηελ Τςειή Πχιε (Πφξηα) γηα ηελ ππνηαγή ησλ θαθηαλψλ. Σειηθά ην πκβνχιην ηνπ 

παζά απνθάζηζε λα αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ησλ φπισλ ν λένο απεζηαικέλνο ηεο Πχιεο, 

εξβέξ(η) εθέληεο
570

,  θαη ν Μνπζηαθά παζάο λα πεξηνξηζηεί ζηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα.  

 Γηα ηα γξάκκαηα πνπ είρε ζηείιεη ν Μνπζηαθά ζηνλ νπιηάλν, αιιά θαη ηελ αιιαγή ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο αλαθέξνληαη  ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ηα εμήο: 

  Έγξαςε ηνπ θπξίνπ ηνπ, ε Κξήηε ππεηάρζε     

                       θη απφ ηνπο θιέθηεο ν ζηξαηφο θη ν ίδηνο απαιιάρζε. (θεθ. 103, 2541-2) 

  ........................................................................................ 

  Ώπνξπηζκέλνο ζηα Υαληά θαη ληξνπηαζκέλνο θηάλεη,   

                        ηνλ πφιεκνλ άιινο παζάο γξάθνπλ θη αλαιακβάλεη. (θεθ. 104, 2575-6) 

 Ο λένο ζηξαηάξρεο έζεζε ζηφρν λα ππνηάμεη ηνλ Οκαιφ, ζηνλ νπνίν έδξεπε ην 

ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο θαη νη εζεινληέο ηνπ Γπκβξαθάθε. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη 

εθείλε  ηελ επνρή ν Οκαιφο ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηεο επαλάζηαζεο. Ο εξβέξ πήξε 

ινηπφλ ηνλ ζηξαηφ ηνπ θαη εμεζηξάηεπζε δηα ηνπ Ώιηθηαλνχ πξνο ηηο Φψθηεο γηα λα εηζέιζεη 

ζηνλ Οκαιφ
571

. Μφιηο νη επαλαζηάηεο ηνπ Οκαινχ έκαζαλ ηηο θηλήζεηο ηνπ Σνχξθνπ ζηξαηάξρε,  

θάιεζαλ ηηο γεηηνληθέο επαξρίεο λα ζπγθεληξσζνχλ ζηηο Φψθηεο, γηα λα δηαθφςνπλ ηελ είζνδν 

ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζην νξνπέδην. Οη γεηηνληθέο επαξρίεο αληαπνθξίζεθαλ ακέζσο ζην 

θάιεζκα θαη θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο γχξσ απφ ηηο Φψθηεο
572

. Οη Κηζακίηεο κε ηνπο αξρεγνχο ηνπο 

                                                 
569  ΐι. Independance Hellenique, αξ.49/24-1-1867. Δ επηζηνιή δεκνζηεπκέλε θαη ζην Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ.π., ζ. 

133. 

570  Ο εξβέξ εθέληεο, απεζηαικέλνο ηεο Πχιεο, πνπ έθηαζε ζηηο 12-1-67 ζηα Υαληά, θαίλεηαη θαηά ηελ δηήγεζε 

ηνπ ΐ. Φηιάθε λα πεξηνξίζηεθε ζε δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη ζηελ εθινγή πιεξεμνπζίσλ γηα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, βι. Πεξίδεο, φ.π., ζ. 154 θαη Φηιάθεο, φ.π., Α, ζ. 2268-9. Έηζη νη πξναλαθεξζέληεο ηζηνξηθνί 

αλαθέξνπλ σο αξρεγφ ηεο εθζηξαηείαο θαηά ησλ επαλαζηαηψλ, πνπ βξηζθφηαλ ζηηο Φψθηεο Οκαινχ- Υσζηή, ηνλ 

Ώιή αξρφ θαη φρη ηνλ εξβέξ παζά / εθέληε. Ο Υαηδεκηράιεο, αληίζεηα, φηαλ δηεγείηαη ηηο κάρεο, πνπ δηεμήρζεζαλ 

ηνλ Εαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 1867, θάλεη ιφγν γηα ηξεηο πνιεκηθνχο αξρεγνχο ησλ Σνχξθσλ ηνλ εξβέξ, ηνλ 

αξρφ θαη ηνλ Μεκέη. Ο Ώιή αξρφο ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε θαίλεηαη ζαλ ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηεο 

επαξρίαο Κηζάκνπ.  ΐέβαηα ζηελ “Κξεηηθνπνχια”  δηεγείηαη, ζσζηά, φηη ν Ώιή αξρφο θαη φρη ν εξβέξ 

εμεζηξάηεπζε θαηά ηεο Φψθηαο- Υσζηήο θιπ. Φαίλεηαη φηη ν Ώιή αξρφο θαη ν Μεκέ(ρ)η δξνχζαλ θάησ απφ ηηο 

νδεγίεο ηνπ εξβέξ εθέληε.   '  απηήλ ηελ εξγαζία αθνινπζνχκε ηελ αθήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ 

Υαηδεκηράιε θαη παξάιιεια ηελ ζρνιηάδνπκε ζηα ζεκεία πνπ δελ ζπκθσλεί κε άιιεο πεγέο.  

571  εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη θαη ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζηηο Φψθηεο κέζσ ησλ Λάθθσλ. Ο εξβέξ πξνηίκεζε ηνλ 

δξφκν απφ ηα ρσξηά Ώιηθηαλφ, θηλέ, Υσζηή, Υιηαξφ, Φψθηεο γηα λα εηζέιζεη ζηνλ Οκαιφ, πηζαλψο γηαηί θνβφηαλ 

ηελ αληίζηαζε πνπ ζα αληηκεηψπηδε, αλ πεξλνχζε απφ ηνλ άιιν δξφκν, ησλ Λάθθσλ.  

572  εκεηψλεηαη φηη ιίγεο κφλν κέξεο είραλ πεξάζεη απφ ηελ παξεμήγεζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηνλ 

Γπκβξαθάθε θαη ηνπο Κηζακίηεο γηα ην ςσκί. Παξ' φια απηά νη Κηζακίηεο θαη ειηληψηεο νπιαξρεγνί θαη ηδηαίηεξα 
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ηνπνζεηήζεθαλ ζηα Ώζθχδηα, κηθξφ νηθηζκφ απέλαληη θαη δπηηθά απφ ηε Υσζηή
573

. Οη 

ειηληψηεο θαη ν αξρεγφο ηνπο Κ. Κξηάξεο έπηαζαλ ζέζεηο πξνο ηηο Καθέο Πιεπξέο, ζηνλ δξφκν 

απφ ηηο Φψθηεο, ν νπνίνο νδεγεί ζην έιηλν. Οη Κπδσληάηεο κε ηνπο εζεινληέο ηνπ Γπκβξαθάθε 

θαηέιαβαλ ηε γξακκή απφ ηελ πεγή ηνπ Γνπκή, ηνπο ιφθνπο Μνπηδνπδηά θαη Σξηθνπθηά ψο ηηο 

Φψθηεο. Οη επαλαζηάηεο πξάηηνληαο επθπψο επηηέζεθαλ ζηνλ ζηξαηφ ηνπ εξβέξ ζηε Υσζηή, 

πξηλ πξνιάβεη απηφο λα πξνρσξήζεη πξνο ηηο Φψθηεο. Έηζη ηνλ θαζήισζαλ εθεί, 

πεξηθπθιψλνληάο ηνλ γηα δπν πεξίπνπ εβδνκάδεο. Ο εξβέξ βξέζεθε ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε 

ηφζν απφ  ηελ εμάληιεζε ησλ ηξνθίκσλ, φζν θαη απφ ηε βαξηά θαθνθαηξία, θαζψο ήηαλ ηέιε ηνπ 

Γελάξε. ηελ “Κξεηηθνπνχια” δηαβάδνπκε γηα ηα ίδηα γεγνλφηα: 

        ηε Φψθηα ν Ώιήο- αξρφο ζηξέθεη ηα βήκαηά ηνπ, 

θαηά ειίλνπ θη Οκαινχ πξνβαίλεη ε ζηξαηηά ηνπ. 

Ώπφ θηλέ ινμνδξνκεί θη εηο ηελ Υσζηή ξηδψλεη, 

ηνλ ηξηγπξλνχλ νη Έιιελεο, ηνλ βηάδνπλ, θεη ζθελψλεη.  

πλάδνπληαη ηνπ ηκήκαηνο νχιεο νη επαξρίεο,     

ζην ρηφλη απάλσ πνιεκνχλ, θάλνπλ ηζη θαηνηθίεο. 

Ώπφ ηελ Αχζηλ ε Κίζζακνο θαηέιαβε η‟ Ώζθίδηα, 

ην έιηλν, ηα Ννηηθά, ιακβάλεη ηα Πεπθίδηα.  

Κξαηνχλ θαη ηζη Καθέο Πιεπξέο, ηνλ δξφκνλ ηνπ ειίλνπ 

λα πξνρσξέζεη θεη κεξηά βήκα δελ ηνλ αθήλνπλ.     

Σελ Φψθηα νη εζεινληαί θαηέρνπλε κε άιινπο, 

ηα βνξηλά Κπδσληείο ηνπο ιφθνπο ηνπο κεγάινπο. 

Ώξρίλημε ε ζπκπινθή απάλσ εηο ην ρηφλη, 

νη άληξεο απνχ ηνλ ζπκφλ κάρνπληαη ζαλ δαηκφλνη.  

  

 ηα ηέιε Εαλνπαξίνπ 1867 νη επξηζθφκελνη επαλαζηάηεο ζηηο Φψθεο δηελεξγήζεθαλ εθινγέο 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρεγψλ θαη νπιαξρεγψλ ζηηο δπηηθέο επαξρίεο θαη ηελ απνλνκή  

ζηξαηησηηθψλ ηίηισλ ζε άιινπο επαλαζηάηεο (ρηιίαξρνο, πεληαθνζίαξρνο, εθαηφληαξρνο). Σφηε 

επηζήκσο εδφζε θαη ε αξρεγία ζηνλ Υαηδεκηράιε θαη ζηνπο ππφινηπνπο αξρεγνχο. Σν Ώξρείν 

Ώγσληζηψλ, πνπ θπιάζζεηαη ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο βξίζεη απφ έγγξαθα, ιεγφκελα 

“θαπεηαλνράξηηα”, ηα νπνία θαίλεηαη λα έρνπλ εθδνζεί θαη ππνγξαθεί εθείλε ηελ επνρή
574

.  

                                                                                                                                                                  
ν Ώλαγλψζηεο θαιίδεο, πνπ πεξηζζφηεξν είρε δπζαξεζηεζεί, παξακέξηζαλ ηελ πηθξία ηνπο θαη έηξεμαλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηηο Φψθηεο γηα ην θαιφ ηεο επαλάζηαζεο θαη ηε ζσηεξία ηνπ Οκαινχ.  

573  Υσζηή, νξεηλφο νηθηζκφο, απέλαληη απφ ηνλ Πξαζέ. Σα Ώζθ(χ)ίδηα δελ θαηνηθνχληαη πηα. 

574  ΐι. Ώξρείν Ώγσληζηψλ ΕΏΚ (1858-1898). Εζηνξηθή πιινγή 64, θάθεινη 83. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Υαηδεκηράιε 

Γηάλλαξε σο γεληθνχ αξρεγνχ Κπδσλίαο ζηηο Φψθηεο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1867 θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζηξαηνπέδνπ 

ηνπ, βι. θαη β8, 214. Καη ν Ε. Γπκβξαθάθεο αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αγψλα ηνπ 1866 (Ώ.Ε.Γ., 32/2/32).   
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  Ώπνθιεηζκέλνο ν εξβέξ απφ ην ρηφλη, ηε βξνρή θαη ηνπο επαλαζηάηεο έζηεηιε έλαλ 

ηαρπδξφκν ζηα Υαληά γηα λα δεηήζεη επηθνπξία, ε νπνία φκσο δελ έθηαζε πνηέ, γηαηί νη 

επαλαζηάηεο ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ζθφησζαλ. Ώπειπηζκέλνη νη ζηξαηηψηεο ηνπ εξβέξ έθνβαλ ηα 

δέληξα ηεο πεξηνρήο γηα λα δεζηαζνχλ, αιιά εηο κάηελ, αθνχ ην ςχρνο ήηαλ ηφζν δξηκχ θαη νη 

ζθελέο ησλ ζηξαηησηψλ ήηαλ κέζα ζην λεξφ. κσο θαη ε θαηάζηαζε ησλ επαλαζηαηψλ δελ ήηαλ 

θαιχηεξε δψληαο κέζα ζηα ρηφληα, πεηλαζκέλνη θαη ζρεδφλ αλππφδεηνη.  

  ...................................................................................... 

                  Πξβι. Μέξα θαη λχθηα πνιεκνχλ ζηνπο ιφθνπο νη αγάδεο    

απφ ην θξχν θαη βξνρή ςνθνχλ νη Ώξαπάδεο. 

Κφβνπλ ηα ειαηφδεδξα, η‟ ακπέιηα μεξηδψλνπλ, 

δεηνχλ θσζηά λα δεζηαζνχλ ζαλ άςπρνη παγψλνπλ. 

Κ‟ νη Έιιελεο δελ είλαη θαιιηά, νχια ηα πζηεξνχληαη,   

                  φκσο ραξνχκελνη πεδνχλ πάλσ ζην ρηφλη νξρηνχληαη. (θεθ. 106, 2587-2606) 

 ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ
575

 ζαξάληα Λαθθηψηεο θαη ν αξρεγφο ηνπο ζπγθεληξψζεθαλ ζηε 

ζέζε Γνπκή θαη απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ ηε λχρηα ζην ζηξαηφπεδν ηνπ εξβέξ πνπ είρε 

θαηαζθελψζεη ζηε Υσζηή. Ώθνχ πέξαζαλ ηνπο ιφθνπο Μνπηδνπδηά θαη Σξηθνπθηά έθηαζαλ 

λχρηα ζην ζηξαηφπεδν ησλ Σνχξθσλ ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηνί. Βμνπδεηέξσζαλ ηελ εζσηεξηθή 

θξνπξά θαη βξέζεθαλ ζηε κέζε ηνπ θαηαπιηζκνχ ππξνβνιψληαο ζηηο ζθελέο. Ώηθληδηαζκέλνη νη 

Σνχξθνη άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ αηάθησο ρσξίο λα γλσξίδνπλ πνχ βξίζθεηαη ν ερζξφο. Μέρξη λα   

θαηαλνήζνπλ ηη αθξηβψο είρε ζπκβεί θαη λα δηαηάμνπλ ηελ παχζε ηνπ ππξφο, πνιινί Σνχξθνη 

ζθνηψζεθαλ κεηαμχ ηνπο. Ο αθεγεηήο έκαζε απφ ππνηαγκέλνπο Υξηζηηαλνχο φηη νη θνλεπζέληεο 

Σνχξθνη απφ ηε λπρηεξηλή επίζεζε ζηε Υσζηή ήηαλ πεξίπνπ εθαηφ.  

        Πξβι. αξάληα δηαιεθηήθαζη Λαθθηψηαη θη αξρεγφο ησλ 

θαη εηο ην ηζαληίξη ηνπ αξρνχ ξίθηνπλ ηνλ θεξαπλφ ησλ. 

Σελ λχθηα πέθηνπλ κέζα ησλ, ηζαληίξηα ηνπθεθίδνπλ, 

                   θνλεχνπλ πξψηνπο ηνπ ζηξαηνχ, η‟ αζθέξη δεθαηίδνπλ. (θεθ. 106, 2607-2610) 

 Λίγεο κέξεο έπεηηα εθαηφλ νγδφληα Λαθθηψηεο θαη εζεινληέο πξαγκαηνπνίεζαλ δεχηεξε 

λπρηεξηλή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Μεκέη παζά πνπ είρε θαηαζθελψζεη ρακειφηεξα, ζην ρσξηφ 

θηλέ
576

. Δ επηρείξεζε απηή ήηαλ δπζθνιφηεξε απφ ηελ πξψηε, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

                                                 
575  Οη παξαιιαγέο ηεο δηήγεζεο δελ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ εκεξνκελία ηεο λπθηεξηλήο επίζεζεο, αλ ήηαλ ε 1 ή 

4ε Φεβξνπαξίνπ 1867. Βίλαη ινγηθφ, γηαηί ν Υαηδεκηράιεο δελ θξαηνχζε πνιεκηθφ εκεξνιφγην. Σξία ρξφληα κεηά 

ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο έγξαςε ηηο αλακλήζεηο ηνπ. Γηα ηηο λπθηεξηλέο επηζέζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηηο αξρέο 

Φεβξνπαξίνπ 1867 βι. θαη Γπκβξαθάθεο, φ.π., ζ. 35. 

576  Ο Μεκέη παζάο ήηαλ έλαο απφ ηνπο αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Μνπζηαθά, ηνλ νπνίν είδακε ζηε κάρε ησλ 

Πεκνλίσλ.   Σν ρσξηφ θηλέο (ή θελέο) βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν πξνο Οκαιφ, κεηά ηνλ Ώιηθηαλφ, θαη είλαη έλα απφ 

ηα γλσζηφηεξα πνξηαθαινρψξηα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. ηελ θνηλφηεηα θηλέ ππαγφηαλ παιαηφηεξα θαη ν νηθηζκφο 

Υιηαξφ, πνπ βξίζθεηαη ιίγν ςειφηεξα απφ ηνλ θηλέ. Πηζαλφλ ην ηνπσλχκην θηλέο εηπκνινγείηαη απφ ην θπηφ 

ζθίλνο θαη φρη απφ ηε ζθελή, γη' απηφ θαη επηθξάηεζε λα γξάθεηαη κε -η.  



 

269 

 

απφζηαζεο απφ ηηο ζέζεηο ησλ επαλαζηαηψλ, ζηελ αζθαιή πεξηνρή Φψθηεο. Οη επαλαζηάηεο,  

αθνχ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, έθηαζαλ λχρηα ζηνλ θηλέ θαη άλνημαλ ππξ ελαληίνλ ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ ησλ Σνχξθσλ. Έληξνκνη νη Σνχξθνη απφ ηνλ μαθληθφ θαηαηγηζκφ ησλ ππξψλ δελ 

θηλήζεθαλ απφ ηε ζέζε ηνπο, αιιά ακχλνληαλ απφ ηηο ζθελέο ηνπο. Μεηά ηελ επίζεζε νη 

επαλαζηάηεο ππνρψξεζαλ ζε ςειφηεξα κέξε θαη βξέζεθαλ ζηε ζέζε ΐνχβα (ιάθθνο κε 

ακπειψλεο), θνληά ζηνπο Λάθθνπο. Ο αθεγεηήο έκαζε απφ ππνηαγκέλνπο Υξηζηηαλνχο ηνπ 

ρσξηνχ Φνπξλέ φηη ν Μεκέη έραζε αξθεηνχο άλδξεο ηνπ θαηά ηε λπρηεξηλή επίζεζε. Ώπηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα αληίπνηλα πνπ δηέπξαμε ν Μεκέη ηελ επνκέλε κέξα.  

 Γηα λα εθδηθεζεί ηνλ ζάλαην ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ, ν Μεκέη ζπλέιαβε αξθεηνχο 

ππνηαγκέλνπο Υξηζηηαλνχο απφ δηάθνξα ρσξηά ηεο Κπδσλίαο. Ώθνχ δηαρψξηζε ηνπο Ρηδίηεο 

(νξεηλνχο) απφ ηνπο Καησκεξίηεο (θαηνίθνπο ησλ πεδηλψλ ρσξηψλ), ζθφησζε είθνζη δχν απφ 

ηνπο Ρηδίηεο θαη έθξπςε ηα πηψκαηά ηνπο. ην ζεκείν απηφ έρνπκε κηα κεηαδηήγεζε γεγνλφησλ, 

ηελ νπνία άθνπζε ν αθεγεηήο απφ δηαθνξεηηθνχο κάξηπξεο, γη' απηφ θαη νη δχν παξαιιαγέο 

δηαθέξνπλ αξθεηά σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηεο ζαλάησζεο ησλ ππνηαγκέλσλ, αιιά θαη σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιεθζέλησλ (72 ή 150 νη ζπιιεθζέληεο;). ηελ παξαιιαγή ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ 

(β4, 169) πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη είθνζη δχν Οξεηλνί ζαλαηψζεθαλ δηα μίθνπο ή απαγρνληζκνχ. 

Πνιχ πην δξακαηηθά δηεγείηαη ν αθεγεηήο ηε ζαλάησζε ησλ ππνηαγκέλσλ ζηελ παξαιιαγή ηνπ 

8νπ ηεηξαδίνπ (β8, 204-6): αθνχ ν Μεκέη ηνπο ηχθισζε θαη πέζαλαλ, πέηαμε ηα πηψκαηά ηνπο 

ζε ιίκλε
577

. Δ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ αλαθέξεηαη επίζεο ζηε δηακαξηπξία ησλ ζπγγελψλ 

ησλ ζπκάησλ πξνο ηνλ Μνπζηαθά, ζηελ απνδεκίσζε πνπ ηνπο εδφζε θαη ζηελ παξαθξνζχλε 

κηαο κάλαο πνπ έραζε ηνπο δπν γηνπο ηεο. Ώληίζεηα, ζην 4ν ηεηξάδην αλαθέξεηαη κηα 

πιεξνθνξία, πνπ ιείπεη απφ ην 8ν: Δ παξέκβαζε ηνπ δεκνγέξνληα Σδαλή Ρεληέξε (θνπκπάξνπ, 

φπσο είδακε ηνπ Υαηδεκηράιε) ζηνλ Αηνηθεηή γηα λα ζσζνχλ νη ζπιιεθζέληεο. εκεηψλεηαη 

επίζεο φηη ε δεχηεξε λπρηεξηλή επίζεζε ζηνλ θηλέ θαη ην γεγνλφο ηεο ζαλάησζεο ησλ εηθνζηδχν 

“ππνηεηαγκέλσλ” Υξηζηηαλψλ δελ αλαθέξεηαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”.  

 Χο ηα κέζα ηνπ Φεβξνπαξίνπ έκεηλε απνθιεηζκέλνο ν ζηξαηφο ηνπ εξβέξ ζηε Υσζηή. 

Ώιιά θαη νη επαλαζηάηεο ιφγσ ηεο θαθνθαηξίαο θαη ηεο πείλαο δελ είραλ πηα αληνρή λα 

ρηππήζνπλ ηνλ εξβέξ θαη άξρηζαλ λα απνζχξνληαη πξνο ηνλ Οκαιφ θαη ηα πέξημ ρσξηά. Ο 

εξβέξ αλαγλψξηζε ηελ αδπλακία ησλ επαλαζηαηψλ θαη απνθάζηζε λα ππνρσξήζεη θξπθά, 

κεηαθηλψληαο ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ δηα ηνπ ρσξηνχ Οξζνχλη πξνο ηνλ θηλέ. Έγθαηξα 

αληηιήθζεθαλ ν Κξηάξεο θαη νη Λαθθηψηεο ηελ απφθαζε ηνπ εξβέξ θαη ηνλ θαηαδίσμαλ απφ 

                                                 
577  Ο Υαηδεκηράιεο γξάθεη ζηηο 11-2-67  πξνο ηνλ Ε. Γπκβξαθάθε φηη “απφ ηνπο ζπιεηθζέληεο(sic) εηο Φνπξλέ 

εράιαζαλ άλνζελ(sic) ηνπ Ώιηθηαλνχ 21 αλδξψλ εμ εθείλσλ 6 Λαθθηψησλ”, βι. Ώ.Ε.Γ., 32/ 2/49. πζρεηίδνληαο ηελ 

αθήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ην καξηχξην ηνπ λενκάξηπξα αγίνπ Γεσξγίνπ Αηβφιε απφ ηνλ Ώιηθηαλφ, θαηαιήμακε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ν λενκάξηπξαο ήηαλ έλαο απφ ηνπο θνλεπζέληεο απφ ηνλ Μεκέη. Γηα ηνλ βίν, ηελ πνιηηεία θαη 

ηελ αζκαηηθή Ώθνινπζία ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Αηβφιε, βι. Σίηνο ηιιηγαξδάθεο, Κξεηηθόλ Λεηκσλάξηνλ, Ώζήλα 

1984, ζ. 236-248. Δ κλήκε ηνπ λενκάξηπξα ενξηάδεηαη ηελ 7ε Φεβξνπαξίνπ.  
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ηνπο δπηηθνχο ιφθνπο ηνπ Οξζνπλίνπ κέρξη ην ρσξηφ Υιηαξφ. Θα ζπλέρηδαλ ηε καληψδε 

θαηαδίσμε, αιιά ζηακάηεζαλ εθεί γηα λα κελ θπθισζνχλ απφ έλα ηάγκα ηνπ εξβέξ, ην νπνίν 

είρε θξπθηεί ζηα λψηα ηνπο. Γηα ηελ θαηαδίσμε ηνπ εξβέξ απφ ηνπο επαλαζηάηεο δηαβάδνπκε 

ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

        Μνχηε νκπξφο δελ πξνρσξεί θη νπίζσ δελ θηλείηαη, 

κέξεο πνιιέο Ώιή - αξρφο ζηελά πνιηνξθείηαη. 

Ώξαίσζαλ νη Έιιελεο επά θαη εθεί ζθνξπίζαλ, 

νη Σνχξθνη δελ ην γλψξηδαλ ‟πφ θεη δελ εθνπλήζαλ.   

‟Πφ θξχν, ‟πφ αλππνδεζηά, νη Υξηζηηαλνί πεηλνχλε,   

ζηνλ Οκαιφλ νη εζεινληέο νχινη απνρσξνχλε. 

Αελ έθπγαλ αλέκνηξνη θη φζ‟ ήζαλ θεη καλζάλνπλ, 

ηξέρνπλ‟ ζη' Οξζνχλη, <ζ'> ηζη θνξθέο ηνλ άξρνλ πξνιακβάλνπλ. 

Ώπφ ηα πιάγηα ηνπ θηππνχλ, ηελ ξάρηλ αξρηλίμαλ  

θαη ηνλ δπγψλνπλ ζην Υιηαξφ, ηνλ απνραηξεηήμαλ.    

Έπεζε πιήζνο ηνπ αξρφο ζ‟ απηήλ ηελ εθζηξαηείαλ  

                  θαη ηαρπδξφκνπο έπηαζαλ εηο ηελ πνιηνξθίαλ. (θεθ. 106, 2617-2628). 

 

 Παξαηεξνχκε ζε απηή ηελ αθεγεκαηηθή ελφηεηα φηη νη δχν λπρηεξηλέο επηζέζεηο 

δείρλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ηαθηηθή ησλ επαλαζηαηψλ εθείλε ηελ επνρή. Βπεηδή ήηαλ 

δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί ν ερζξφο κε παξάηαμε ηαθηηθνχ ζηξαηνχ ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ ζε 

έκςπρν θαη πιηθφ δπλακηθφ, νη επαλαζηάηεο πξνηηκνχζαλ ηελ ηαθηηθή ηνπ αληαξηνπφιεκνπ, πνπ 

ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξε. Ο θιεθηνπφιεκνο ήηαλ κηα δνθηκαζκέλε πνιεκηθή ηαθηηθή απφ 

πξνεγνχκελεο επαλαζηάζεηο θαη κπνξνχζε λα θέξεη απνηέιεζκα. Ο Καιιίληθνο Κξηηνβνπιίδεο 

ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε αλαθέξεη ζπρλά 

αηθληδηαζηηθέο επηζέζεηο νκάδσλ επαλαζηαηψλ θαηά ησλ Σνχξθσλ. Ξεθηλνχζαλ απφ ηα νξεηλά 

ρσξηά θαη κεηά ην 1825 απφ ην νξκεηήξην ηεο λεζίδαο Γξακβνχζα θαη ζθνξπνχζαλ ηνλ ηξφκν 

ζηνπο Σνχξθνπο. Έκπαηλαλ ζηα ζπίηηα ησλ επθαηάζηαησλ Σνχξθσλ, ηνπο ζθφησλαλ θαη 

έπαηξλαλ δψα θαη ηξφθηκα. Βπεηδή νη πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο 

ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε γηλφηαλ ηε λχρηα, νη επαλαζηάηεο απηνί νλνκάδνληαλ “Καιεζπέξεδεο”, 

γηαηί κε ην “θαιεζπέξα” έκπαηλαλ ζηα ζπίηηα ησλ Σνχξθσλ θαη ηνπο ζθφησλαλ.  Γηα λα 

παηάμνπλ ην θαηλφκελν θαη ζε αληηζηάζκηζκα κε ηηο ελέξγεηεο ησλ επαλαζηαηψλ νη Σνχξθνη 

δεκηνχξγεζαλ επίιεθηεο νκάδεο πνπ ηηο νλφκαδαλ “Γνπξίδεο”. Γνπξίδα ζηελ Κξήηε ιέλε ηελ 

αιεπνχ, δψν πνπ θπλεγά ηε λχρηα
578

.  

                                                 
578  Γηα ηνπο “Καιεζπέξεδεο” θαη ηηο “Γνπξίδεο” βι. Θενράξεο Αεηνξάθεο, Εζηνξία ηεο Κξήηεο, φ΄.π., ζ. 341. 
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 ηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε εθηφο απφ ην θπξίαξρν  αληηζεηηθφ ζρήκα Σνχξθνη  vs  

Βπαλαζηάηεο, ηνπο νπνίνπο ρσξίδεη ράζκα αγεθχξσην, πνπ εθδειψλεηαη κε κάρεο θαη 

αιιεινζθνησκνχο,  ππάξρεη θαη επαλαιακβάλεηαη  ζπρλά ην αληηζεηηθφ ζρήκα Τπνηαγκέλνη vs 

Βπαλαζηάηεο. Πξφθεηηαη γηα ππνηαγκέλνπο ζηνπο Σνχξθνπο Υξηζηηαλνχο, νη νπνίνη γηα λα 

ζψζνπλ ηε δσή ηνπο δήισλαλ ή πξνζπνηνχληαλ ππνηαγή θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο Σνχξθνπο. Χο 

ηψξα ν αθεγεηήο δηεγήζεθε γηα ηελ ππνηαγή ησλ παξάιησλ θαθηαλψλ θαη άιισλ 

κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ, φπσο ηνπ Βκκαλνπήι Γαιάλε, ν νπνίνο πξνζρψξεζε ζηνπο 

Σνχξθνπο κεηά ηνλ θφλν ηνπ αδειθνχ ηνπ, θαη ηνπ Καληηδνρξηζηφδνπινπ, ν νπνίνο 

πξνζπνηνχληαλ ππνηαγή γηα λα ζψζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ' απηή ηελ ελφηεηα καζαίλνπκε γηα 

ππνηαγκέλνπο Υξηζηηαλνχο πνπ θαηνηθνχζαλ ζε ρσξηά ηεο Κπδσλίαο, ζηνλ Φνπξλέ, Πξαζέ, 

Υσζηή.  

 Έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ζην ζρήκα Τπνηαγκέλνο vs Βπαλαζηάηεο ην ράζκα δελ 

είλαη αγεθχξσην, αθνχ ζπρλά νη Τπνηαγκέλνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Βπαλαζηάηεο θαη βνεζνχλ 

κε ηνλ ηξφπν ηνπο ηνλ αγψλα. Μεηέθεξαλ πιεξνθνξίεο ή ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ Βπαλαζηαηψλ κε ηελ αγνξά ηξνθίκσλ θαη 

ξνχρσλ απφ ηα Υαληά θαη ηε κεηαπψιεζή ηνπο ζηνπο Βπαλαζηάηεο. Ο επαλαζηάηεο- αθεγεηήο 

δελ εθθξάδεη αξλεηηθέο θξίζεηο γηα ηνπο Τπνηαγκέλνπο, αιιά γηα ηνπο Πξνδφηεο, ηνπο 

Υξηζηηαλνχο δειαδή πνπ θαλεξά ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο Σνχξθνπο εμππεξεηψληαο ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. Οη πξνδφηεο ήηαλ ιίγνη, θπξίσο χκβνπινη ησλ παζάδσλ θαη δχν πξνεζηνί 

ησλ θαθίσλ, γηα ηνπο νπνίνπο κηιήζακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σν ράζκα εδψ (Πξνδφηεο vs 

Βπαλαζηάηεο) είλαη αγεθχξσην.  

 Πιεξεμνύζηνη ζηελ Πόιε - Μάρε ζηνλ Ατθπξγηάλλε Κηζάκνπ (β4, 172-173 θαη β8, 

208-209) 

 ηηο αξρέο ηνπ 1867 κε απφθαζε ηνπ Σνχξθνπ Αηνηθεηή εθιέρζεθαλ δηα ηεο βίαο 

πιεξεμνχζηνη απφ ηνπο ππνηαγκέλνπο ρξηζηηαλνχο θαη ζηάιζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε  

ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπο, γηα λα απνδείμνπλ ζηνλ νπιηάλν φηη ε Κξήηε είρε πηα ππνηαρζεί. 

Σέηνηεο πιαζηέο εθινγέο, πνπ κλεκνλεχεη ν αθεγεηήο, δελ έγηλαλ κφλν ζηνλ Αξαπαληά 

Κηζάκνπ
579

 θαη ζηνλ Ώπνθφξσλα, αιιά ζε φιε ηελ Κξήηε. Οη επαλαζηαηηθέο αξρέο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο δηακαξηχξνληαλ ζηνπο πξνμέλνπο γηα ηελ παξαλνκία. ε ζηίρνπο δηαηππσκέλν ην 

γεγνλφο έρεη σο εμήο: 

         Ώπφ θαηξφλ θηιήζπρνπο, δηθνχο ηνπ ππαιιήινπο, 

                                                 
579  Αξαπαληάο: θεθαινρψξη ζην θέληξν ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ, έδξα ηνπ επηζθφπνπ Κηζάκνπ γηα ιίγν δηάζηεκα 

θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία. Ώπφ ηηο 15-2-67 νη Πιεξεμνχζηνη ηεο Κηζάκνπ παξαθνινπζνχζαλ ηηο θηλήζεηο ηνπ ερζξνχ 

θαη δεηνχζαλ εληζρχζεηο, βι. Ώξρείν Εσάλλνπ Γπκβξαθάθε (εθεμήο: Ώ.Ε.Γ., 32/2/56). Βπίζεο γηα ηελ απφθαζε ησλ 

νπιαξρεγψλ Κηζάκνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Σνχξθνπο ζηα Σνπφιηα (Ώ.Ε.Γ., 32/2/40). Γηα ηελ απνζηνιή 

Πιεξεμνπζίσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε βι., Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 712-717. 
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                  ζηελ Πφιε ηνπο απέζηεηιε σζάλ πιεξεμνπζίνπο. 

πλέιεςηο θαη αξρεγνί γξάθνπλ ζηα πξνμελεία, 

                 ζηελ Πφιε κπέκπεη ν Παζάο αλζξψπνπο κε ηε βία. (θεθ. 105, 2577-2580) 

        .......................................................................... 

 

 ηε κάρε ηνπ Ώτθπξγηάλλε Κηζάκνπ ν αθεγεηήο δελ είρε ιάβεη κέξνο, ηελ αλαθέξεη 

φκσο γηαηί ζ' απηήλ είραλ ιάβεη κεξηθνί αγσληζηέο απφ ην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο. πλεπψο, ν 

αθεγεηήο γίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν εηεξνδηεγεηηθφο, δελ κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία ηνπ, αιιά ηελ 

πιεξνθνξία θάπνηνπ άιινπ. Ώπηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ γίλεηαη απιή αλαθνξά ζηε κάρε, ε 

πεξηγξαθή δελ είλαη αλαιπηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, ζηελ νπνία 

ν αθεγεηήο ζπκκεηείρε. Γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ Ώ. Lord ζ' απηήλ ηελ πεξηγξαθή κάρεο ν 

αθεγεηήο κέλεη ζηα νπζηψδε (essential).  

 Δ κάρε ηνπ Ώτθπξγηάλλε (ηνπνζεζία ηαπξάθηα)
580

 έγηλε ζηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 1867 

αλάκεζα ζηνπο επαλαζηάηεο ηεο Κηζάκνπ, ηνπ ειίλνπ, ηνπο ιηγνζηνχο ηεο Κπδσλίαο θαη ζηνλ 

ζηξαηφ ηνπ Ώιή αξρφο. Οη ηνπηθνί ιφγηνη-ηζηνξηνδίθεο ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ ηελ αθεγνχληαη 

αλαιπηηθά, δίλνληαο ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ επαλαζηαηψλ, ην ζρέδηφ ηνπο ηα ζπκκεηέρνληα 

πξφζσπα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο ιφγνπο ηεο ππνρψξεζεο ησλ επαλαζηαηψλ
581

. Ο αξρφο κε 

ηζρπξέο δπλάκεηο επηηέζεθε ζηνπο επαλαζηάηεο, νη νπνίνη είραλ θαηαιάβεη θαηάιιειεο ζέζεηο 

γχξσ απφ ηα ηαπξάθηα θαη ακχλνληαλ απνηειεζκαηηθά, πξνμελψληαο ζηνπο αληηπάινπο ηνπο 

κεγάιεο απψιεηεο. Αελ κπφξεζαλ φκσο λα αληέμνπλ ηελ πίεζε ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

εληζρχζεσλ θαη αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ. Οη απψιεηεο ησλ Σνχξθσλ ήηαλ δεθαπιάζηεο. 

Σφηε ηξαπκαηίζηεθε θαη ν Γηαλλνπδνβαξδάθεο, νπιαξρεγφο Κηζάκνπ
582

.  

 Ο αθεγεηήο κε κηα ζρεδφλ αθαηάιεπηε παξάγξαθν (β4, 173), ιφγσ ηεο δηαηχπσζεο ησλ 

ζθέςεψλ ηνπ ζε θαθνπνηεκέλε θαζαξεχνπζα, πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνπζία ηνπ απφ 

ηε κάρε ζηνλ Ώτθπξγηάλλε Κηζάκνπ. Κάπνηνο λένο  Σνχξθνο αμησκαηηθφο, αλαθέξεη, πνπ 

επηηεξνχζε κε ην ζηξαηφ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ώγ(π)ηάο Κπδσλίαο, δελ ηνπ επέηξεπε λα 

πξνρσξήζεη πέξα απφ απηά ηα φξηα θαη λα ιάβεη κέξνο ζηηο εθζηξαηείεο ησλ άιισλ επαξρηψλ. 

                                                 
580  Δ κάρε έγηλε αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Ώτθπξγηάλλεο, ζηνλ νξεηλφ απρέλα πνπ νλνκάδεηαη ηαπξάθηα, θαη 

ρσξίδεη ηηο ην ρσξηφ Καιάζελεο απφ ην ΐιάηνο. Ώπφ ηε ζέζε ηαπξάθηα πεξλνχζε ηφηε ν κνλαδηθφο δξφκνο πνπ 

έλσλε ην Καζηέιιη Κηζάκνπ (έδξα ηεο επαξρίαο) κε ηα Βλληά Υσξηά, λνηηνδπηηθά, θαη ηελ επαξρία ειίλνπ, άξα ην 

ζεκείν ήηαλ ηδηαίηεξα ζηξαηεγηθφ γηα ηελ επηθνηλσλία. ΐι. θαη Ώξρείν Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε (εθεμήο:Ώ.Υ.Μ.Γ.) 

24/1/3/6: επηζηνιή ηνπ Εσάλλε Γπκβξαθάθε πξνο ηνλ Υ''.Μ.Γ., πνπ έρεη ζπληαρζεί ζηηο 3-3-67 ελεκεξψλεη γηα ηελ 

ππεξίζρπζε ηνπ αξρνχ ζηελ Κίζακν. Πξβι. Γπκβξαθάθεο, φ.π., ζ. 36. 

581  ΐι. Μ. Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ.141-143 θαη Γηάλλεο Βκκ. Ώλδξνπιάθεο, φ.π., ζ. 232-235. Έρεη ζσζεί έθζεζε 

ηεο κάρεο ηνπ Ώτθπξγηάλλε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Γ. Γηαλλνπδνβαξδάθε, νπιαξρεγφ Κηζάκνπ (4-3-67), βι. 

Ώ.Ε.Γ., 32/2/56). 

582  Σν αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηνπ απνινγηζκνχ ησλ θνλεπζέλησλ θαη ηξαπκαηηψλ θαίλεηαη ελαξγέζηεξα ζηελ 

παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ, ζηελ νπνία δίδνληαη αθξηβή αξηζκεηηθά ζηνηρεία (βι. β8, 209). Πξνθαλψο ηα 

ζηνηρεία απηά έρνπλ παξζεί απφ ην εκεξνιφγην ηνπ Βκκ. Σζεπέηε, νπιαξρεγνχ Κπδσλίαο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηε 

κάρε.  
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Ώπηφ βέβαηα είλαη κηα δηθαηνινγία, θαζψο επηβεβαηψλεηαη φηη κεξηθνί νπιαξρεγνί απφ ηελ 

Κπδσλία έιαβαλ ην κήλπκα ησλ Κηζακηηψλ γηα βνήζεηα θαη θαηφξζσζαλ λα βξίζθνληαη ζηε 

επαξρία Κηζάκνπ. Γηα ηε κάρε ηνπ Ώτθπξγηάλλε αλαθέξνληαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ηα εμήο: 

       ηέθεηαη [ελλ.  ν αξρφο] εηο η‟ Ώιηθηαλνχ πνιιά ζπιινγηαζκέλνο, 

θ‟ απέλαληη ηνπ Μνπζηαθά εβγήθε ληξνπηαζκέλνο.   

Βδηάιεμε ηελ Κίζζακνλ, πάεη λα δνθηκάζεη,     

κ‟ νχια ηνπ ηα ζηξαηέκαηα δεηά γηα λα πεξάζεη. 

ηνλ Ώτθπξγηάλλε απαληά ηα φπια ησλ Βιιήλσλ, 

ηξέρνπλ ηνλ απνδέρνληαη κε ηεο Κηζζάκνπ νίλνλ. 

Μ‟ απηνχ ηνπ θαθνθαίλεηαη, δεηά λα ηζη πξνζβάιιεη,   

ζπλαπαληνχληαη κε ζπκφ, θάλνπλ κεγάιελ πάιε.    

Βκάρεην ε Κίζζακνο καδί θη νη ειηληψηεο, 

ερφξηαζαλ ηα ρέξηα ησλ ησλ πκπξαγνχ Λαθθηψηεο. 

Δ κάρε μαθνινχζεζε θαη κέρξη ηνπ ηαπξάθε, 

                   εηφηεο επιεγψζεθε ην Γηαλληνπδνβαξδάθε. (θεθ. 107, 2629-2640) 

  

Ζ κάρε ηνπ Χνηξόζπειηνπ Κπδσλίαο (β4, 173-175 θαη β8, 210-211) 

  Υνηξφζπειηνο νλνκάδεηαη ν ιφθνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα ρσξηά Ώγηά θαη 

Ώιηθηαλφο Κπδσλίαο
583

, ρσξηά ζηα νπνία είραλ θαηαζθελψζεη ηνπξθηθά απνζπάζκαηα. ηηο 7 

Μαξηίνπ ηνπ 1867 ηεηξαθφζηνη Λαθθηψηεο, απνθάζηζαλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ ιφθν ηνπ 

Υνηξφζπειηνπ κε  ζθνπφ λα παξαζχξνπλ εθεί ηνπο Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο ηεο Ώγηάο, θαη 

επθνιφηεξα λα ηνπο θαηαζηξέςνπλ. Ώθνχ ινηπφλ νη Λαθθηψηεο πέξαζαλ απφ ηνλ Φνπξλέ θαη 

θαζεζχραζαλ ηνπο ππνηαγκέλνπο ρξηζηηαλνχο, θαηέιαβαλ ηνλ Υνηξφζπειην.  

 Σελ απγή ηεο 8εο Μαξηίνπ 1867 κηα νκάδα ζαξάληα πεξίπνπ Λαθθησηψλ έθηαζε κέρξη 

ηηο ζθελέο ησλ Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ θαη άξρηζε λα ηνπο ππξνβνιεί θαη έπεηηα πξνζπνηήζεθε 

ππνρψξεζε γηα λα ηνπο παξαζχξεη πξνο ηνλ Υνηξφζπειην. Δ κάρε ζα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηνπο επαλαζηάηεο, αλ δελ έθηαλαλ εληζρχζεηο ηνχξθηθνπ ζηξαηνχ. Οη Λαθθηψηεο, ρσξίο λα 

ην πεξηκέλνπλ, πεξηθπθιψζεθαλ απφ ηαθηηθφ θαη άηαθην ηνπξθηθφ ζηξαηφ απφ ηξία ζεκεία: απφ 

ηνλ Ώιηθηαλφ, απ' ηελ Ώγηά θαη απ' ηα πεξίρσξα ησλ Υαλίσλ
584

. Δ εμηζηφξεζε ηεο κάρεο ηνπ 

                                                 
583  Γηα κηα άιιε κάρε πνπ δφζεθε ζηελ ίδηα πεξηνρή ζηηο 15-3-1878 ν π. ππξηδάθεο έρεη γξάςεη κηα πνιχζηηρε 

ξίκα (827 ζηίρνη), φπνπ δίλνληαη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηφπν θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ' απηήλ. ΐι. 

Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Δ ηζηνξηθή ξίκα 'Δ κάρε ηνπ Ώιηθηαλνχ, 15 Μαξηίνπ 1878', ε αθήγεζε ηεο κάρεο”, 

Δλ Υαλίνηο, Δηήζηα έθδνζε Γήκνπ Υαλίσλ, η. 7, (2013), ζ. 201-244. Γηα ηνλ Υνηξφζπειην θπξίσο ζηηο ζει. 226, 228-

29, 230. 

584  Δ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ δηεπθξηλίδεη ην ακπληηθφ ζρέδην ησλ Σνχξθσλ (β8, 210). Βάλ δελ ππήξρε 

απηή ε παξαιιαγή δελ ζα γλσξίδακε απφ πνηα ζεκεία θπθιψζεθαλ νη Λαθθηψηεο. Βληειψο αζαθήο θαη γισζζηθά 

άηαθηε είλαη ε εμηζηφξεζε ζηελ παξαιιαγή ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ: “Δ κάρε εμεθνινχζε ηνηαχηε θνλεηηθή* θαη 

αηκαηεξά ψξαο ηηλάο φηε εθ ησλ δχσλ* ζηξαηνπέδσλ ηνπ Ώιηθηαλνχ δήινλ φηη ηεο Ώγπηάο ηάγκαηα ηηλά κεηά 
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Υνηξφζπειηνπ ηειεηψλεη κε ηνλ απνινγηζκφ ηεο (απψιεηεο αληηπάισλ)
585

. ηε κάρε  

ηξαπκαηίζηεθε  ζηε καζράιε θαη ν  Ώληψληνο Γηάλλαξεο
586

, αδειθφο ηνπ Υαηδεκηράιε. 

Μεηαθέξζεθε κέζσ Θεξίζνπ θαη Γνχξβαο ζηνλ Οκαιφ, φπνπ θαη πέζαλε απφ ην ηξαχκα ηνπ 

κέζα ζε κηα εβδνκάδα. Ο Υαηδεκηράιεο έκαζε γηα ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε ηνπ αδειθνχ ηνπ, 

ελψ βξηζθφηαλ ζηα Κεξακεηά. Πήξε ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ ηνπ, ηνλ Υαηδή Παλαγηψηε, απηφλ 

πνπ ζθνηψζεθε έπεηηα απφ δψδεθα κέξεο ζε κάρε ζηα Μπνπηζνπλάξηα, θαη δηαζρίδνληαο ηα 

ρηνληζκέλα βνπλά έθηαζε ζηνλ Οκαιφ. Ήηαλ φκσο αξγά. Βθείλε ηε κέξα ηνλ είραλ ζάςεη θάησ 

απφ κηαλ αριαδηά. ηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ αλαθέξεηαη κφλν ην φλνκα ηνπ αδειθνχ 

ηνπ, ρσξίο θακία άιιε δηεπθξίληζε ή δξακαηηθή έμαξζε γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ θαη ηνλ 

εληαθηαζκφ ηνπ.  

 Σε κάρε ηνπ Υνηξφζπειηνπ αλαθέξεη εληειψο επηγξακκαηηθά ν ΐ. Φηιάθεο, ρσξίο 

σζηφζν λα θάλεη ιφγν γηα ην ζάλαην ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε
587

. Οη ππφινηπνη ηζηνξηθνί ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηγνχλ γη' απηή ηελ αςηκαρία, πηζαλφηαηα επεηδή ζ' απηήλ είραλ ηελ 

πξσηνβνπιία κφλν Λαθθηψηεο. Ώπνξία πξνμελεί επίζεο φηη ε κάρε ηνπ Υνηξφζπειηνπ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1867 δελ παξνπζηάδεηαη πνηεηηθά ζηελ “Κξεηηθνπνχια”,  αιιά ζπκθχξεηαη  κε 

άιιε κάρε πνπ έγηλε ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνλ Ενχλην ηνπ 1867, ηελ ηξίηε κάρε ηνπ Υνηξνζπήιηνπ, 

θαηά ηελ νπνία ζθνηψζεθαλ δχν λένη απφ ηνπο Λάθθνπο, ν θνπιήο Καηάθεο θαη ν Ν. 

ΐεξπβάθεο θαη φρη ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο
588

:  

        Βζθφησζαλ νη Υξηζηηαλνί πνιινχο εηο ην κνπξάθη,    

 κα θ‟ νη Λαθθηψηεο έραζαλ Ώληψλε Γηαλλαξάθε. 

Έραζε θαη άιινλ αδειθφλ ζπνπδαίνλ Ώξρεγφο ησλ, 

                  πνπ ηνλ αλαδεηήμαλε, κάιηζηα ν ζηξαηφο ησλ. (θεθ. 125, 3271-4) 

  

 ηελ παξαιιαγή ηεο αθήγεζεο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 8ν ηεηξάδην, καζαίλνπκε γηα κηα 

                                                                                                                                                                  
πνιινχο αγψλαο θαη αηκάησλ απηψλ δηέζσζαλ ηνπο θπθισζέληαο εαπηψλ*”.  

585  Γεληθφινγνο είλαη ν απνινγηζκφο ηεο κάρεο ζην 4ν ηεηξάδην: “Οη πνιέκηνη έραζαλ εηο ηελ κάρελ ηαχηελ 

αξθεηνχο ηαθηηθνχο θαη ηζαγελείο[...]”. Με ζπγθεθξηκέλα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ: 

“Βλ ηε ηνπ Υνηξνζπήιηνπ πξψηελ κάρελ εθηφο ηνπ αδειθνχ κνπ εθνλεχζεζαλ θαη έηεξνη 2, επιεγψζεζαλ 4-5, 

Σνχξθνη εθνλεχζεζαλ 3 θαη επιεγψζεζαλ 5”. ηε δηήγεζε ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ ν αθεγεηήο δελ ζπκφηαλ θαιά θαη 

αλαθέξεη σο έλαλ απφ ηνπο ζθνησκέλνπο θαη ηνλ λέν ΐεξπβάθε, αιιά παξαθάησ ζεκεηψλεη φηη απηφο ζθνηψζεθε 

εθεί ζε άιιε κάρε. 

586  ην πξψην βηβιίν (9ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ Υ'' Μ.Γ.) είδακε φηη ν Ώληψληνο Ε. Γηάλλαξεο ή Παπαδάθεο είρε 

ιάβεη ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη είρε ππεξεηήζεη ζηελ ειιεληθή ρσξνθπιαθή. Σν 1857 ζπλειήθζε απφ ηελ 

ηνπξθηθή δηνίθεζε, θπιαθίζηεθε θαη ζηελ ζπλέρεηα απειάζεθε. Σνλ είδακε επίζεο σο έλαλ απφ ηνπο πξσηεξγάηεο 

ζηελ νξθσκνζία ηνπ 1866. Ώπηφο είλαη θαη ν ζπληάθηεο ηνπ φξθνπ ησλ Λαθθησηψλ θαη φρη ν αληςηφο ηνπ Ώληψληνο 

Νηθνιάνπ Γηάλλαξεο, φπσο ζπλήζσο εζθαικέλα γξάθεηαη, ν θαηφπηλ θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ. Ο Ώληψληνο 

Εσάλλνπ Γηάλλαξεο ήηαλ παληξεκέλνο κε θφξε  απφ ηελ νηθνγέλεηα ΐέιαλνπ ησλ Λάθθσλ, αιιά δελ είρε απνθηήζεη 

παηδηά.  ΐι. θαη Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Βπηζηνιέο ηνπ ππξίδσλνο Ώλησληάδνπ ζηνλ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε”,  

φ.π., ζ. 267. 

587  ΐ. Φηιάθεο, φ.π., Α, ζ. 2280.   

588  Γηα ηε κάρε ηνπ Υνηξφζπειηνπ ζηηο 26 Ενπλίνπ ηνπ 1867, βι. β4, 221 θαη β8, 252.  
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ζπκπινθή πνπ έγηλε ιίγεο κέξεο κεηά ηε κάρε ηνπ Υνηξφζπειηνπ, ζηηο 17 Μαξηίνπ '67
589

. Δ 

εμηζηφξεζε απηή έρεη παξαιεηθζεί  ζηε κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ, 

πηζαλφηαηα επεηδή σο ζέκα ηεο  έρεη ηελ ηηκσξία ελφο ππνηαγκέλνπ. Ο αθεγεηήο ραξαθηεξίδεη 

ην επεηζφδην σο “δεχηεξε κάρε / πφιεκν ηνπ Υνηξφζπειηνπ”. Αελ πξφθεηηαη φκσο γηα κάρε, 

αιιά γηα ζπκπινθή επαλαζηαηψλ κε ηνπο Σνχξθνπο. πσο ζπλάγεηαη απφ ηελ αθήγεζε, 

θάπνηνο ππνηαγκέλνο ρξηζηηαλφο ηνπ Φνπξλέ είρε θαηαδψζεη ζηνπο Σνχξθνπο ηνπο επαλαζηάηεο, 

πνπ πήγαηλαλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ Υνηξφζπειην ζηηο 8 -3- 67. αξάληα Λαθθηψηεο γηα λα πάξνπλ 

εθδίθεζε, θαηέβεθαλ ζηνλ Φνπξλέ θαη ζπλέιαβαλ ηνλ ππνηαγκέλν καδί κε άιινπο δέθα 

νκντδεάηεο ηνπ. Οη ζπγγελείο ηνπ ζχκαηνο δηακαξηπξήζεθαλ ζηνλ ηνχξθν αμησκαηηθφ θαη απηφο 

γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απέζηεηιε “πέληε ηάγκαηα” γηα λα ζπιιάβνπλ ηνπο δξάζηεο θαη 

λα απειεπζεξψζνπλ ηνπο νκήξνπο. Οη επαλαζηάηεο φκσο πξφιαβαλ λα απνζπξζνχλ ζηα 

δχζβαηα Κακπηά, νξεηλή ηνπνζεζία κεηαμχ Υνηξφζπειηνπ θαη Γνχξβαο. ηελ ζπκπινθή απηή 

ζθνηψζεθαλ είθνζη Οζσκαλνί.  

  

 Ζ κάρε ζηα Μπνπηζνπλάξηα - Ζ ζεκαία ησλ εζεινληώλ (β4, β8, 214-224) 

 Ο ηκεκαηηθφο αξρεγφο, Ε. Γπκβξαθάθεο, θάιεζε απφ ην Θέξηζν ηηο γεηηνληθέο επαξρίεο 

λα κεηαβνχλ ζηελ Κπδσλία θαη λα δψζνπλ κηα κάρε, ψζηε λα δηαςεπζηνχλ ηα ζξπινχκελα πεξί 

ππνηαγήο ηεο Κξήηεο κεηά κάιηζηα ηελ απνζηνιή ησλ δνηψλ πιεξεμνπζίσλ  ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Έηζη ζην Θέξηζν ζπγθεληξψζεθαλ 2.000 πεξίπνπ επαλαζηάηεο απφ ηελ 

Κπδσλία, ην έιηλν θαη ηελ Κίζακν θαη 200 εζεινληέο. ' απηνχο πξνζηέζεθαλ έπεηηα θαη 150 

αγσληζηέο απφ ηα θαθηά. Σν αξρηθφ ζρέδην ήηαλ λα ζπγθξνηεζεί κάρε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Υνηξφζπειηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ αληηπάινπ πξνο ηηο ζέζεηο ησλ 

επαλαζηαηψλ, αιιά απηή ηε θνξά κε ηε ζχκπξαμε επαλαζηαηψλ απφ ηξεηο επαξρίεο. Σν έιηλν 

ζα ηνπνζεηνχληαλ ζηελ αλαηνιηθά, ζηνπο ιφθνπο απφ ην Καζηέιιη ΐαξππέηξνπ κέρξη ηα 

Κακπηά, ε Κίζακνο ζηα δπηηθά, απφ ηνλ Φνπξλέ κέρξη ηα Μεζθιά, ε Κπδσλία κε ηνπο εζεινληέο 

ζην θέληξν, ζηελ πεξηνρή ηνπ Υνηξφζπειηνπ. Σν ζρέδην πξνέβιεπε κηα νκάδα Λαθθησηψλ λα 

πξνζειθχζεη ηνπο Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο πξνο ηνλ Υνηξφζπειην θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη γεληθή 

επίζεζε ησλ επαλαζηαηψλ απφ ηξία κέησπα. Οη αξρεγνί ησλ επαξρηψλ έκεηλαλ ζχκθσλνη κε ην 

ζρέδην θαη απνζχξζεθαλ λα μεθνπξαζηνχλ.   

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” δηαβάδνπκε γηα ην ζρέδην ησλ επαλαζηαηψλ ηα εμήο: 

        η‟ Ώιηθηαλνχ, εηο ηελ Ώγηά, Σνχξθνη πνιινί ζηαζκεχνπλ 

θη εηο ηα Πεξβφιηα ησλ Υαληψλ άιινη παξακνλεχνπλ. 

                                                 
589  ΐι. β8, 213. ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ηνπ ίδηνπ ηεηξαδίνπ παξεκβάιινληαη δχν ζειίδεο (β8, 210-211) κε 

ζεκεηψζεηο γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ηνλ Ενχλην ηνπ 1867:ε  θαηαδίσμε Μνπιά Μπαρξή, ε ππξπφιεζε απφ ηνπο 

επαλαζηάηεο νγδφληα θαηνηθηψλ Σνχξθσλ ζε δεθαπέληε ρσξηά ηεο Κπδσλίαο.  
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Μαδψλνληαη ζην Θέξηζν σο ηξεηο ρηιηάδεο άληξεο,   

ζηέθνπλ λα πνιεκήζνπλε ‟πφ ησλ Υαληψ ηζη κπάληεο.    

πκβνχιηνλ νη αξρεγνί πνιέκνπ ζπγθξνηνχλε, 

ησλ νπινθφξσλ ζχκθσλα ιέζη λα ‟ηνηκαζηνχλε. 

Σ‟ Ώιηθηαλνχ, θαη ηελ Ώγηά, Καζηέιιη, Μπνπηζνπλάξηα, 

δηαηάζζνπληαη λα πνιεκνχλ αχξην ηα παιηθάξηα.  

Μεηά ραξάο ηνλ πφιεκνλ άθνπζαλ θαη πξνζκέλνπλ,    

ηα φπια θαζαξίδνπλε, έηνηκνη πεξηκέλνπλ.      (θεθ. 107, 2643-2652) 

 

 Ο αθεγεηήο δηαθφπηεη γηα ιίγν ηελ αθήγεζε ηεο κάρεο θαη αθεγείηαη έλα επεηζφδην κε ηνπο 

εζεινληέο. Σε κέξα πνπ έγηλε ην πνιεκηθφ ζπκβνχιην γηα ην ζρέδην ηεο κάρεο, ζπκάηαη, νη 

εζεινληέο δήηεζαλ απφ ηνλ Γπκβξαθάθε λα αγσληζηνχλ έρνληαο δηθή ηνπο ζεκαία. Μέρξη ηφηε νη 

εζεινληέο πνιεκνχζαλ ζπλήζσο θάησ απφ ηε ζεκαία ησλ Λάθθσλ. Ο Γπκβξαθάθεο ηνπο εμήγεζε 

φηη ε ζπγθξφηεζε ρσξηζηνχ ηκήκαηνο κε δηθή ηνπ ζεκαία ζπλεπάγεηαη ππνρξεψζεηο κεγάιεο θαη 

κάιηζηα ζε ζπλζήθεο άηαθηνπ πνιέκνπ.  Δ θηινηηκία ησλ εζεινληψλ ήηαλ ηφζν ηζρπξή πνπ νη 

ιφγνη ηνπ Γπκβξαθάθε δελ κπνξνχζαλ λα ηελ θάκςνπλ
590

. Ώθνχ θάιεζαλ ηεξέα γηα αγηαζκφ, νη 

εζεινληέο πεξηέθεξαλ ηελ θαηλνχξγηα ζεκαία ηνπο ζε φιν ην επαλαζηαηηθφ ζηξαηφπεδν. Οη 

Κξεηηθνί εμέθξαζαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ηνπο εζεινληέο κε γεληθφ ππξνβνιηζκφ. πσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα ε ζεκαία ησλ εζεινληψλ αγσλίζηεθε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο κάρεο ζηα 

Μπνπηζνπλάξηα.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηε ζεκαία “άζπξε θαη καχξε κε ζηαπξφ, 

πιαζεηά, καθξά, σξαία” θαη ξαςσδεί φζα γλσξίδνπκε ζηηο πεδέο παξαιιαγέο ηεο δηήγεζεο σο εμήο: 

Βζεινληέο θαη Κξεηηθνί θηλνχλ θηινληθίεο, 

νη κελ θ‟ νη δε παξάδεηγκα θέξνπλ αλδξαγαζίεο. 

Σν ζψκα ησλ εζεινληψλ πνιιά παξαπνλείηαη,   

ζεκαία ζθέθηεηαη, δεηά κνλάρν λα ‟δεγείηαη.     

πλελλνείηαη, νκηιεί, ηξαβγέηαη κνλαρφ ηνπ, 

ηελ άδεηαλ πάεη, δεηά απνχ ηνλ αξρεγφλ ηνπ. 

Φξφληκα απνθξίλεηαη, ν Γακπξαθάθεο ιέεη, 

“ζεκαία αλ πςψζεηε, κεγάια έρεη ρξέε.     

Βζείο σο ζηξαηησηηθνί γλσξίδεη‟ ε ζεκαία     

                                                 
590  Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1867 είθνζη ηέζζεξηο εζεινληέο ππνγξάθνπλ επηζηνιή πξνο ηνλ Ε. Γπκβξαθάθε γηα λα 

δηακαξηπξεζνχλ φηη δελ αλαθέξνληαη ζηηο πνιεκηθέο εθζέζεηο, βι. Ώξρείν Εσάλλνπ Γπκβξαθάθε (εθεμήο Ώ.Ε.Γ.), 

32/2/55. Βπηζπκία φισλ ησλ καρεηψλ ήηαλ λα δνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζηηο πνιεκηθέο εθζέζεηο: “Ώπφ ηνπ αλσηάηνπ 

ηνλ βαζκφλ κέρξη ηνπ ειαρίζηνπ ζηξαηηψηνπ ησλ ιαβφλησλ κέξνο εηο ηελ Κξεηηθήλ Βπαλάζηαζηλ επξνηίκνπλ αληί 

πάζεο άιιεο ακνηβήο ηελ έθζεζηλ εηο ηελ δεκνζηφηεηα νιίγσλ ιέμεσλ πεξί ζπνπδαίνπ πνιεκηθνχ έξγνπ ππφ ηνχηνπ 

πξαρζέληνο έζησ θαη ςεπδψο” ΐι. Ώλψλπκνο, θάικαηα, φ.π, ζ. 16.  
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πξνθχιαμηλ , ππνρξέσζε ζ‟ απηήλ λχθηα θαη κέξα. 

Καη φπια η‟ νιηγφηεξνλ ηξαθφζηα λ‟ αθινπζνχζη, 

λα ηελ θπιάηηνπλ πηζηηθά, λα ηελ πεξηθξνπξνχζη. 

Καη ζηεξενί εζεινληαί αδχλαηνλ λα κέλνπλ,   

δελ βιέπεηε ηζη Κξεηηθνχο, ηα πφζα ππνθέξλνπλ”.    

Βπέκεηλαλ θ‟ ελίθεζαλ, ζεθψλνπλ ηελ ζεκαίαλ, 

άζπξε θαη καχξε κε ζηαπξφ, πιαζεηά, καθξά, σξαία. 

Σνλ ηεξέα πξνζθαινχλ θη νχιε ηελ ζπλνδείαλ, 

κε ηαο ζεκαίαο ησλ Κξεηψλ ςάιινπλ δνμνινγίαλ. (θεθ. 107, 2653-2670) 

  

 Μεηά ηε κηθξή παξέκβαζε γηα ηε ζεκαία ησλ εζεινληψλ, αθεγεηήο ζπλερίδεη ηελ πεδή  

δηήγεζε κε ιφγν αζζκαίλνληα, κε κεγάιεο αθεγεκαηηθέο ελφηεηεο ρσξίο ζεκεία ζηίμεο θαη ηειεία, 

κε αιιεπάιιειεο κεηνρηθέο πξνηάζεηο θαη ζχληαμε ζηξπθλή. Βλψ, ινηπφλ, φια ήηαλ έηνηκα, 

αθεγείηαη, γηα λα εθηειεζηεί ην αξρηθφ ζρέδην ηεο κάρεο, νη ζπγθεληξσκέλνη ζην Θέξηζν 

επαλαζηάηεο εηδνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Μπηθνγηψξγε, νπιαξρεγφ ηεο Παλαγηάο Κεξακεηψλ
591

 φηη ηα 

νρπξψκαηα ησλ Σνχξθσλ ζηα Μπνπζηνπλάξηα
592

 (“Κνπζηνπλάξηα” ή “Κνπηζνλάξηα” ζηελ 

θαζαξεπνπζηάληθε εθδνρή) είραλ εληζρπζεί κε αζπλήζηζηα κεγάιν αξηζκφ ζηξαηησηψλ. Δ είδεζε 

απηή αλέηξεςε ην αξρηθφ ζρέδην γηα κάρε ζηνλ Υνηξφζπειην. ην πνιεκηθφ ζπκβνχιην 

απνθαζίζζεθε λα κεηαβεί, πξνηνχ μεκεξψζεη ζηελ Παλαγηά, έλα θιηκάθην ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Κξηάξε γηα λα θαηαζθνπεχζεη ηηο ερζξηθέο ζέζεηο. Σν πξσί θαη νη ππφινηπνη επαλαζηάηεο αλέβεθαλ 

απφ ην Θέξηζν ζηελ Παλαγηά θαη πιεξνθνξήζεθαλ απφ ηνλ Κξηάξε φηη φλησο ππήξραλ 

ζηξαηεχκαηα ζηα νρπξψκαηα θνληά ζηα Μπνπηζνπλάξηα, ηα νπνία φκσο δελ εθηλνχλην.   

 Ο Υαηδεκηράιεο πξνζθάιεζε ηνπο νπιαξρεγνχο ησλ Κεξακεηψλ θαη ηδηαηηέξσο ηνλ έκπεηξν 

γέξνληα αγσληζηή ηνπ 1821 Ληβηνπέηξν θαη λα ηνπο ζπκβνπιέςεη πψο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ 

ηνπο Σνχξθνπο. Οη νπιαξρεγνί ησλ Κεξακεηψλ, θαινί γλψζηεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πνιέκνπ 

ζηελ Κξήηε, απέθιεηζαλ ηε δηεμαγσγή κηαο κάρεο κε θαηά κέησπνλ επίζεζε ζηνπο ερζξνχο. Βίπαλ 

επίζεο φηη είλαη πξνηηκφηεξν, αθνχ θαηαιεθζεί ν νξεηλφο φγθνο ηεο Μαιάμαο αλαηνιηθά θαη  

δπηηθά ε νξεηλή δψλε απφ Κακπηά ψο ην Καζηέιιη  ΐαξππέηξνπ, ε κάρε λα δνζεί κε ην ηέρλαζκα 

                                                 
591  Δ Παλαγηά είλαη έλα απφ ηα δεθανθηψ νξεηλά ρσξηά ηνπ πξψελ δήκνπ Κεξακεηψλ, ην δπηηθφηεξν, φπσο 

βιέπνπκε απφ βνξξά, ην νπνίν θείηαη πάλσ απφ ηα Μπνπηζνπλάξηα. Δ απφζηαζε απφ ηνλ ιφθν ηεο Παλαγηάο σο ηα 

Μπνπηζνπλάξηα πνπ βξίζθνληαη ζηα πεδηλά, ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα ηέζζεξα ρηιηφκεηξα. Γεληθφινγα ν αθεγεηήο 

θάλεη ιφγν γηα “νκίιηνλ” =κίιη απφζηαζε. πλεπψο ν Μπηθνγηψξγεο κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη απφ ςειά ηηο 

θηλήζεηο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ.  

592  Σα Μπνπηζνπλάξηα βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα Υαληά, πεξίπνπ κηζή ψξα κε ηα πφδηα. Οη 

σθχπνδεο επαλαζηάηεο ζα δηέλπαλ ηελ απφζηαζε αθφκε πην γξήγνξα. Βίδακε φηη ζηα Μπνπζηνπλάξηα (=πεγέο 

λεξνχ) κεηαθέξζεθε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Πιεξεμνπζίσλ ηεο Κξήηεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1866. ε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα Μπνπζηνπλάξηα βξίζθεηαη ην κεηφρη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο θαη πάλσ απφ ην 

κεηφρη ην νρπξφ χςσκα Καζηέιιη ΐαξππέηξνπ, εθεί φπνπ ζήκεξα έρεη θηηζηεί ε λέα κνλή ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο.  
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ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ αληηπάινπ πάλσ ζην ρσξηφ ηεο Παλαγηάο. Οη Σνχξθνη ζα παξαζχξνληαλ σο 

ηα πςψκαηα ηεο Παλαγηάο θαη ζα θπθιψλνληαλ απφ δπηηθά, αλαηνιηθά θαη λφηηα απφ ηνπο 

επαλαζηάηεο. Βπξφθεηην γηα γλσζηή ηαθηηθή εθαξκνζκέλε ηψξα ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν.  

Βηνίκαζαλ ηα ζρέδηα θη εδηάηαμαλ λα ζέζνπλ     

θαη εηο ηελ Ώγηά, ΐαξχπεηξν βαζεηά απγή λα πέζνπλ. 

Σελ λχθηα εζπράδνπλε θ' νη άλζξσπνη θνηκνχληαη, 

κα έμαθλα ηνπο αξρεγνχο κπέκπνπλ θ' εηδνπνηνχληαη. 

Ώπνχ ηα Κάησ Κεξακηά πέκπνπλ ηνλ ηαρπδξφκνλ,   

ζηα Μπνπηζνπλάξηα, ζηελ θνξθή Σνχξθνη θξαηνχλ ηνλ δξφκνλ.  

Ώκέζσο ηξέρνπλ θαη θαινχλ πελήληα παιηθάξηα, 

θη απ‟ νχιν ην ζηξαηφπεδν λα πηάζνπλ θεη ηα πιάγηα. 

Πνιιά πξσί νη επίινηπνη βηαζκέλνη μεθηλνχζη, 

ηζε Παλαγηάο εθηάμαζη, ηα βξαδηλά ραινχζη.    

Κη απείο εζπλαρηήθαζη ζηνλ ηφπνλ νη αξρεγίεο,     

απνχ ηζη ληφπηνπο αξρεγνχο δεηνχλ πιεξνθνξίεο. 

Έδσθε γλψκε θαη βνπιή ν γέξν -Ληβηνπέηξνο,  

αλ ζέινπζη λα πνιεκνχλ θαη λα ληθνχλ κε κέηξνο. 

Να θαηαιάβνπλ ηζη θνξθέο θχθιν ζηα Μπνπηζνπλάξηα   

θαη λα θηλήζνπλ πφιεκνλ πελήληα παιηθάξηα.  (θεθ. 107, 2671-2685)   

 κσο ην ζρέδην δελ εθαξκφζηεθε, γηαηί ν παξάηνικνο αξρεγφο ηνπ ειίλνπ Κ. Κξηάξεο, 

επέκελε λα γίλεη αηθληδηαζηηθή θαηά κέησπνλ επίζεζε ζηα νρπξψκαηα ησλ αληηπάισλ, ιέγνληαο 

ζπκσκέλα: “εγψ θξνλψ λα θάκσκελ επίζεζηλ, γηνπξνχζη, θαηεπζείαλ εηο ηαο θνξπθάο θαηά ησλ 

Σνχξθσλ εθείλσλ, φπνπ θαίλνληαη, κα αξθεηαίο ρηιηάδεο είκεζα ζπλαγκέλνη θαη δελ 

θνβνχκεζα”(β4, 179) ή θαηά ηελ άιιε παξαιιαγή “ηφζαη ρηιηάδεο είκεζα θαη αθφκα ζα θνβφκεζα 

ηνπο παιαηνηνχξθνπο*;” (β8, 217). Βπλφεην, βέβαηα, φηη ν Κξηάξεο δελ κηινχζε ζηνπο 

αγξάκκαηνπο πνιεκηζηέο ζηελ θαζαξεχνπζα. Πήξε ινηπφλ ν Κξηάξεο ηε ζεκαία ηνπ θαη ηνπο 

ειηληψηεο ηνπ θαη θαηέβεθε νξκεηηθά απφ ηα πςψκαηα ηεο Παλαγηάο ζηα Μπνπηζνπλάξηα. 

“[...]θαη κεγαινθψλσο θξάμαο, “ζεκαηνθφξε, εκπξφο”, νξκήζαο κεηά ηεο ζεκαίαο ηνπ ηελ 

πιαγηάδα*, θαηά ηελ θνηιάδα”. ηαλ ηνλ είδε ν Μπειεγξήο, ζεκαηνθφξνο ησλ Λάθθσλ, δήηεζε ηελ 

άδεηα ηνπ αξρεγνχ ηνπ λα ηξέμεη θαη απηφο κε άιινπο Λαθθηψηεο ζηα νρπξψκαηα ησλ αληηπάισλ. 

Ήηαλ δήηεκα πνιεκηθήο θηινηηκίαο. Οη Λαθθηψηεο δελ ήηαλ πξέπνλ λα πζηεξήζνπλ ζε γελλαηφηεηα 

απφ ηνπο ειηληψηεο θαη ηνλ αξρεγφ Κξηάξε. Ώλ θαη ν Υαηδεκηράιεο θαηαιάβαηλε ην δχζθνιν ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηνλ Μπειεγξή (Μ. Πξψηκν). Ο Υαηδεκηράιεο 

παξέκεηλε ζηελ Παλαγηά γηα λα νξγαλψζεη ηελ νπηζζνθπιαθή, ηελ νπνία αλέζεζε ζε Κηζακίηεο θαη 

ζηνλ Παπαδαληψλε.  
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 Ο Μπειεγξήο κε ηε ζεκαία ησλ Λαθθησηψλ
593

 φξκεζε πξνο ηελ πεδηάδα ζπλαγσληδφκελνο 

ηνλ Κξηάξε γηα ην πνηνο ζα ζηήζεη πξψηνο ηε ζεκαία απέλαληη απφ ηηο ζέζεηο ησλ Σνχξθσλ. “Δ 

ησλ Λάθθσλ ηφηε ζεκαία, ρπζείζα επί ηνπ θαησθεξέο* θαη νη άλδξεο αλαπεδνχληεο αλά δχν ηαο 

ξνδνδάθλαο θαη ινηπνχο ζάκλνπο, επξφθζαζαλ ηελ ηνπ Κξηάξνπ ζεκαία εηο ηνπο πξφπνδαο ηεο 

θνξπθήο” (β8, 218).  Ώπφ ηηο “ξνδνδάθλεο” πνπ ζπλαληνχζαλ νη Λαθθηψηεο ζηε θάζνδφ ηνπο 

θαίλεηαη φηη αθνινπζήζεθε ε πνξεία ηνπ πνηακνχ Κιαδηζνχ απφ ηελ Παλαγηά ψο ηελ πεδηάδα.    

 Λαθθηψηεο θαη ειηληψηεο φξκεζαλ ζηα πξψηα νρπξψκαηα ησλ αληηπάισλ θαη θαηφξζσζαλ 

λα ηνπο εθδηψμνπλ απφ απηά.  Έκελε βέβαηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη άιινπο πνπ βξίζθνληαλ ζηα 

επφκελα νρπξψκαηα. Βλ ησ κεηαμχ θαη νη εζεινληέο απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ ζηνπο Σνχξθνπο κε 

ηε δηθή ηνπο ζεκαία. Αελ δέρνληαλ λα κείλνπλ σο νπηζζνθπιαθή, αθνχ κάιηζηα ηελ πξνεγνχκελε 

απνθάζηζαλ λα αγσλίδνληαη αλεμάξηεηα, κε ην δηθφ ηνπο ζψκα. Γηα ηνλ αξρεγφ ηνπ ζψκαηνο ησλ 

εζεινληψλ, Υαξίιαν Ώλαγλσζηφπνπιν,  ήηαλ δήηεκα ζηξαηησηηθήο θηινηηκίαο λα βξεζνχλ ζηελ 

πξψηε γξακκή καδί κε ηνπο ειηληψηεο θαη ηνπο Λαθθηψηεο.  

 Οη Βζεινληέο πξνρψξεζαλ αγέξσρα πξνο ηηο ζέζεηο ηνπ Κξηάξε θαη ηνπ Μπειεγξή. Ήηαλ 

φκσο αδχλαην λα ζπλερίζνπλ σο απηέο θαη γη' απηφ ζηξάθεθαλ δεμηά, πξνο ην κεηφρη ηεο “Ρνδηάο” 

(Υαξνδηάο) κε ζθνπφ λα επηηεζνχλ ζηνπο Σνχξθνπο εθ ησλ λψησλ. Ο Υαηδεκηράιεο 

παξαθνινπζνχζε απφ ηελ Παλαγηά ηελ επηρείξεζε θαη δηαπίζησλε πφζν πνιχ εθηεζεηκέλνη ήηαλ νη 

ζπλαγσληζηέο ηνπ. Γη' απηφ θαη κε ηνλ θαθηαλφ Ώ. ΐαξδνπιέ θαη ηνπο Κηζακίηεο Κακπνχξε θαη 

θαιίδε θαηέιαβαλ ην χςσκα Καζηέιιη ΐαξππέηξνπ, απέλαληη απφ ηα Μπνπηζνπλάξηα, γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο επαλαζηάηεο ζε πεξίπησζε ππνρψξεζεο
594

.  

Αελ άθνπζαλ ηελ ζπκβνπιή, πξνζηάδνπλ νη ζηξαζηψηεο, 

λα πέζνπλ, λα ηξνκάμνπζη ηζη Σνχξθνπο ηζη Υαληψηεο, 

Δ κάρε ησλ Μπνπηζνπλαξηψλ ε ζνβαξά ζα γίλεη 

νη Πξφμελνη ηελ βιέπαζη, ηζηνξηθή ζα κείλεη.    

                                                 
593  Δ ιέμε ζεκαία, εθηφο απφ ην γλσζηφ ζχκβνιν πνπ απνηππψλεηαη ζπλήζσο ζε χθαζκα, δειψλεη θαη έλα 

ζηξαηησηηθφ ηκήκα. Άξα ν Μπειεγξήο δελ πήγε ζηε κάρε κφλνο. Πήξε ηε ζεκαία θαη ην ζηξαηησηηθφ ηκήκα ησλ 

Λαθθησηψλ θαη θαηέβεθε ζηε κάρε.  ην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο θπιάζζεηαη ε ζεκαία ησλ Λάθθσλ. Σν θνληάξη 

ηεο θαηαιήγεη ζε ζηαπξφ-μηθνιφγρε. Ο ζεκαηνθφξνο ζα κπνξνχζε λα ηξππήζεη κε ηνλ ζηαπξφ-μηθνιφργε ηα 

ζψκαηα ησλ αληηπάισλ.  

594  Ο αξρεγφο Υαηδεκηράιεο ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ αξρεγφ Κξηάξε θαη ηνλ αδειθφ ηνπ Παλαγηψηε θαίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζπγθξαηεκέλνο, γηαηί δελ έηξεμε καδί κε απηνχο ζε κηα θαηά κέησπν επίζεζε. Ήμεξε λα ειέγρεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα πξνθπιάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. ηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ ε κεηαθίλεζή ηνπ ζην 

χςσκα Καζηέιιη ηνπ ΐαξππέηξνπ γηα λα βνεζήζεη ηνπο καρφκελνπο ζηα Μπνπηζνπλάξηα θαίλεηαη σο απαίηεζε 

ηνπ Ώ. ΐαξδνπιέ: “[...]θαηέθζαλε ηφηε θαη ν Ώ. ΐαξδνπιέο, νπιαξρεγφο Ληβαληαλψλ θαη πξσηνεηαηξηζηήο θαθίσλ, 

έρσλ κεη' απηνχ 80 θαθηψηαο, νλ παξεθάιεζα  λα ηξέμε νχηνο θαη θαηαιάβε ηελ Ώγίαλ Κπξηαθήλ θαη ΐαξαληαλά 

θαηά ηνπ ΐαξππέηξνπ. Μεηά ραξάο   δερζείο ηελ πξφηαζίλ κνπ ν ΐαξδνπιέο αιιά πξνζπνηεζείο φηη δελ γλσξίδεη 

νχηε ηελ δηάβαζηλ ησλ κεξψλ, νχηε ηαο αλαγθαίαο ζέζεηο, αο πξέπεη λα θαζέμε θαη δψζαο απηνχ ηνλ απφ Θέξηζνλ 

Φησηνγηψξγελ, σο νδεγφλ, αιι' επίκελε*, εη δπλαηφλ, ν ίδηνο ηνλ ζπλνδεχζσ κέρξη ηηλφο*” (β8, 220). ηελ 

κεηαγελέζηεξε παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ ε θαζνδνο σο ην χςσκα Καζηέιιη παξνπζηάδεηαη σο απζφξκεηε 

θνηλή απφθαζε: “Ώκέζσο ν αξρεηαηξηζηήο ΐαξδνπιαλαγλψζηεο αλαγλσξίζαο θαη νχηνο ηελ αλάγθελ ησλ 

ππνδερζέλησλ εηο Καζηέιηνλ ζέζεσλ, επραξίζησο εθνινχζεζε κεηά ησλ αλδξψλ ηνπ θαη θαηειάβακελ εγθαίξσο ηα 

κέξε εθείλα[...]” (β4, 184).  
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Απφ κπατξάθηα πάλ‟ νκπξφο ησλ Λάθθσλ θαη ειίλνπ    

ηξέρνπλ ζαλ ζηδεξφδξνκνο θη εηο ηελ θνξθή ηα κπήρλνπλ. 

Υχλνπληαη ζαλ ηελ αζηξαπή σο ρίιηα παιιεθάξηα, 

ηα πξψηα νρπξψκαηα παίξλνπλ ζηα Μπνπηζνπλάξηα. 

Ώπνχ ηα ραξαθψκαηα η‟ αζθέξη ηνπ νπιηάλνπ,   

κ‟ άξκαηα δελ ππξνβνιεί κε ηελ βνήλ ηνλ βγάλνπλ.    

Οη Σνχξθνη απφ ηα Υαληά εβιέπαζη ηνλ δξφκνλ, 

ζα πάξνπλ θαη ην θξνχξην ειέγαζη κε πφλνλ. 

Ώξρίδ‟ ε αιιεινζθαγή, κε ιχζζα πνιεκνχλε, 

θη νη Σνχξθνη απνζχξνληαη, ζηα ηείρε λα θξπθηνχλε.   

Πεξηθπθινχλ νη Έιιελεο ηζη Σνχξθνπο γχξνπ γχξνπ,    

ζθάδνπλε θαη θσληάδνπλε πσο ζα ηζη ινπξνζχξνπλ. 

«Ση πάζεη‟ αγαδφπνπια; Ήξζακε λα ζαο δνχκε, 

καδί ζαο κέζα ζηα Υαληά λα θάκε θαη λα πηνχκε». 

Σνχην θσληάδνπ[λ] νη Υξηζηαλνί, πεηξάδνπζη ηζ‟ αγάδεο,   

                  πνπ δελ εινγαξηάδαζη αλζξψπνπο ηζ‟ αξαγηάδεο.  (θεθ. 107, 2687-2706) 

 Δ κάρε εμαθνινπζνχζε δξηκχηαηε θαη νη Σνχξθνη έκελαλ αθίλεηνη ζηα νρπξψκαηά ηνπο. Οη 

αξρέο ησλ Υαλίσλ θαη νη πξφμελνη κπνξνχζαλ λα βιέπνπλ απφ ην θάζηξν ηε κάρε θαζψο ε 

απφζηαζε κέρξη ηα Μπνπηξνπλάξηα δελ είλαη καθξηλή (αθεγεκαηηθφ κνηίβν). ΐιέπνληαο νη 

Σνχξθνη φηη ν ζηξαηφο ηνπο  θηλδχλεπε λα θπθισζεί  δηέηαμαλ ηάγκαηα ζηξαηνχ θαη νπινθφξνπο λα 

βγνπλ απ' ην θάζηξν ησλ Υαλίσλ θαη λα πξνζβάινπλ εθ ησλ λψησλ ηνπο εζεινληέο. Οη 

ζπλαγσληζηέο ησλ εζεινληψλ κάηαηα πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ απφ κπξνζηά. Σφηε 

ζθνηψζεθε ν Υαξίιανο Ώλαγλσζηφπνπινο, “ν αθξάδαληνο ζηχινο ηεο επαλαζηάζεσο θαη ηνπ 

εθιεθηνχ ηνχηνπ ζψκαηνο” (β8, 219), φπσο ιέεη ν αθεγεηήο, θαη ηξαπκαηίζηεθε ν ζεκαηνθφξνο 

ηνπ. Με δπζθνιία απνκάθξπλαλ νη ληφπηνη επαλαζηάηεο ηνπο εζεινληέο απφ ηα ππξά ηεο κάρεο, 

“[...]νη πιείζηνη ησλ κεηαμχ δχν ερζξηθψλ ππξψλ θαη αλεξθφκελνη* απφ δέηε* σο δέηε θαη απφ 

ηνηρίδα* έσο ηνηρίδα έθζαζαλ εηο ηα πξψηα θηιηθά νρπξψκαηα θαηαπειπηζκέλνη” ( β8, 221).  

 Οη Σνχξθνη κε κεγάιε δπλάκε νξκνχζαλ ζηνπο επαλαζηάηεο θσλάδνληαο “ακέηη 

κνπρακέηη”
595

. Οη επαλαζηάηεο βξίζθνληαλ ζε δεηλή ζέζε. Ώληηζηέθνληαλ, κα ήηαλ αδχλαην λα 

αλαραηηίζνπλ ηνπο Σνχξθνπο. Μηα ζθαίξα δηαπέξαζε ην κάηη ηνπ Υαηδή Παλαγηψηε Γηάλλαξε, 

αδειθνχ ηνπ Υαηδεκηράιε, θαη έπεζε λεθξφο. Σξαπκαηίζηεθε θαη ν ζεκαηνθφξνο ηνπ Μαπξνγέλε. 

θνηψζεθαλ εθιεθηνί πνιεκηζηέο απφ ην έιηλν, πνπ κάρνληαλ καδί κε ηνλ Γ. Κνξθίδε. Ο γεξαηφο 

                                                 
595  “Ώκέηη, κνπρακέηη”, ε θξάζε είλαη επίθιεζε πξνο ηνλ πξνθήηε Μσάκεζ. Ο Υαηδεκηράιεο ηελ εμεγεί σο “δσή 

ή ζάλαηνο” (β8, 222). ηελ παξαιιαγή ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ δηαβάδνπκε: “θσλάδνληεο “ακεη κνπρακέη, ζπεχζεηε φινη 

νη πηζηνί εηο βνήζεηαλ” (β4, 181) . Θεσξψ φηη πξφθεηηαη γηα επίθιεζε ζηνλ πξνθήηε Μσάκεζ= Μσράκεη. 

Μεηαθνξηθά ε θξάζε ζεκαίλεη ηε κεγάιε επηκνλή γηα κηα πξάμε.  
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αξρεγφο Κ. Κξηάξεο απνκνλψζεθε κε ιίγνπο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ θαη ιίγν έιεηςε λα θνλεπζεί. Σφηε 

θάπνηνο θψλαμε πσο ζπλέιαβαλ ηνπο αξρεγνχο. Οη επαλαζηάηεο άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ άηαθηα. 

Σνπο παξείραλ θάιπςε νη επξηζθφκελνη ζην χςσκα Καζηέιιη ΐαξππέηξνπ. Μεηά ηε κάρε νη 

επαλαζηάηεο επέζηξεςαλ ζην Θέξηζν κεηαθέξνληαο εθεί θαη ηνπο ηξαπκαηίεο. 

Έθηαμαλ νη εζεινληαί, πζηεξηλνί κε ηάμε 

θη εδήηα ε εκαία ησλ μερσξηζηά λα πξάμεη. 

Πεξλνχλ ηα νρπξψκαηα, δεξβά ησλ Σνχξθσλ ηξέρνπλ, 

κπφκπεο θαη κπάιεο ησλ Σνπξθψλ σζάλ θνπξηίλα βξέρνπλ. 

Σξέρνπλ Λαθθηψηεο κε απηνχο σο νδεγνί ζηνλ ηφπνλ,    

θη απνχ ηζη ππξνβνιηζκνχο γίλεη‟ εκέξα ζθφηνο. 

Φσληάδνπλ απνχ ηα Υαληά «ακέηε κνπρακέηε, 

φζνη πηζηνί, θαη ράλεηαη ην ηνχξθηθν κηιέηη». 

Ώξπνχλ ηνπθέθηα ζηα Υαληά, φζνη πηζηνί γιαθνχλε,   

ζηα Μπνπηζνπλάξηα θψληαδαλ λα κε παξαδνζνχλε.    

Σν ζψκα ησλ εζεινληψλ Κξήηεο αλαζηειψλνπλ, 

απνχ ηνλ ηφζνλ θίλδπλνλ, πνπ βξίζθεηαη ην ζψλνπλ. 

Πέθηεη Ώλαγλσζηφπνπινο θαη ν ζεκαηνθφξνο, 

ηζη ζθνησκέλνπο παξαηηνχλ θαη ηξέρνπλ εηο ην φξνο.  

Μηθξφςπρνη ζηα πηζηλά ηελ ηαξαρή δξνηθνχλε,     

θσληάδνπλ, εληθήζεθαλ, ηξέρνπλ θη απνρσξνχλε. 

Άθνπζαλ θη άιινη δηαιεθηνί, ηελ ηάμηλ ησλ ραινχλε, 

θαη νη γελλαίνη ηελ Σνπξθηά λα ζηέλνπλ δελ κπνξνχλε. 

Μέξνο αληξείσλ ζηέθνπζη, σζάλ ζεξηά παιεχγνπλ,   

λα ζηακαηήζνπλ ηελ Σνπξθηά θαη βήκα βήκα θεχγνπλ.   (θεθ. 107, 2707-2726) 

Ο απνινγηζκφο ηεο κάρεο είλαη ζιηβεξφο. Καη νη δχν αληίπαινη είραλ λεθξνχο  θαη ηξαπκαηίεο
596

. Οη 

Σνχξθνη έθνςαλ ηα θεθάιηα ηνπ Υαξίιανπ Ώλαγλσζηφπνπινπ
597

, αξρεγνχ ησλ εζεινληψλ θαη ηνπ 

                                                 
596  Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο δελ ζπκθσλνχλ ζηηο δχν πεδέο παξαιιαγέο θαη 

ζηελ πνηεηηθή δηαηχπσζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”: “Βθ ησλ 36 θνλεπκέλσλ θαη πιεγσκέλσλ ησλ εκεηέξσλ πνιινί 

εθνλεχζεζαλ ελ ηε ππνρσξήζεη[...]” (β4, 185), “Βηο ηελ κάρελ ηαχηελ εθνλεχ[ζεζαλ εθ ησλ εκεηέξσλ 15 θαη 

επιεγψζεζαλ 25, ησλ πνιεκίσλ 34 θαη επιεγψζεζαλ 38 θαηά καξηπξίαλ ηνπξθηθήλ”. (β4, 223), “Πέθηνπλ εθεί ηξηάληα 

δπφ πνπ πνιεκνχλ κε πάζνο, /Κπδσληάηαη, 'ζεινληαί θαη ηνπ ειίλνπ άλζνο” (θεθ. 107, 2727-8) 

597  Ο Ν. Φχραο παξαδίδεη ηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ώλαγλσζηφπνπινπ θαη ηελ απνθνπή ηεο θεθαιήο ηνπ, δελ 

αλαθέξεη φκσο ηίπνηα γηα ην ζάλαην θαη ην θεθάιη ηνπ Υ'' Παλαγηψηε Γηάλλαξε: “[...]απψιεζαλ ηνλ ιενληφθαξδνλ 

Υαξίιανλ Ώλαγλσζηφπνπινλ, αλζππαζπηζηή ηνπ Πεδηθνχ (δ) ν αείκλεζηνο νχηνο ήξσο έπεζελ εγγχο ηεο ζεκαίαο 

βιεζείο εηο ην κέησπνλ. Οη Σνχξθνη εθιαβφληεο απηφλ εθ ηεο κειαλήο γελεηάδνο ηνπ αληί ηνπ Γπκβξαθάθε, φζηηο, 

σο εκάλζαλνλ, έθεξε ην γέλεηνλ, απέηεκνλ ηελ σξαίαλ θεθαιήλ ηνπ θαη εκπήμαληεο ιφγρελ πεξηέθεξνλ απηήλ ελ 

ζξηάκβσ [...]βι. Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 65. Βίλαη θαλεξφ φηη φια ζηελ αθήγεζε απηή βιέπνληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ηνπ ελφο εζεινληή. ε επηζηνιή ηνπ Ν. Φχρα ζηηο 24-3-67 πξνο ηνλ Ν. ΐεάθε γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε κάρε 

ησλ Κνπζηνπλαξίσλ θαη ζην ζάλαην ησλ εξψσλ Υαξίιανπ Ώλαγλσζηφπνπινπ θαη Παλαγηψηε Γηάλλαξε, βι. Ώ.Ε.Γ., 

32/2/ 83. 
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Υαηδή Παλαγηψηε Γηάλλαξε θαη ηα πεξηέθεξαλ ζην θάζηξν ησλ Υαλίσλ. Σνπ Παλαγηψηε κάιηζηα 

ην θξέκαζαλ σο ηξφπαην ζηε θεληξηθή πχιε ηεο πφιεο ιέγνληαο φηη είλαη ηνπ Υαηδεκηράιε. Σελ 

επνκέλε έλαο ρξηζηηαλφο απφ ηνλ Γαιαηά
598

 εμαγφξαζε ηα θεθάιηα θαη ηα έζαςε ζε κλήκα ηνπ 

ρσξηνχ ηνπ. Σα πηψκαηα ησλ ζθνησκέλσλ ζάθηεθαλ πξφρεηξα ζην πεδίν ηεο κάρεο απφ 

ππνηαγκέλνπο ρξηζηηαλνχο ησλ Πεξηβνιίσλ
599

, επεηδή ήηαλ αδχλαην νη επαλαζηάηεο λα πιεζηάζνπλ 

ζηελ πεξηνρή.  

 ηε δηήγεζε ηεο κάρε ησλ Μπνπηζνπλαξίσλ παξαθνινπζνχκε πιήξσο αλαπηπγκέλν έλα 

ηππηθφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν πεξηγξαθήο κηαο κάρεο: α) ζρέδην/α επαλαζηαηψλ, β) ζέζεηο ζην πεδίν 

ηεο κάρεο, γ) δηεμαγσγή ηεο κάρεο θαη αξηζηεχνληεο πνιεκηζηέο, δ) απνινγηζκφο ηεο κάρεο, ε) 

θξνληίδα γηα ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο.  

Πέθηνπλ εθεί ηξηάληα δπφ πνπ πνιεκνχλ κε πάζνο, 

Κπδσληάηαη, 'ζεινληαί θαη ηνπ ειίλνπ άλζνο. 

Σαο θεθαιάο Υαξίιανπ, Υαηδή ηνπ Γηαλλαξάθε 

νη Σνχξθνη ηαο εθξέκαζαλ πάλσ ζην κπατξάθη.    

Σνπ Παλαγηψηε ηνπ Υαηδή μερσξηζηά βαζηνχλε,    

θη νη Σνχξθνη κέζα ζηα Υαληά ηξέρνπλ λα ηελ ηδνχλε. 

«Βπηάζακέ ηνλ δσληαλφλ, είλ‟ ηνπ Υαηδή Μηράιε, 

πνπ ζήθσζ' επαλάζηαζε ηνπ Παηηζάρ θεθάιη». 

Έπεζαλ Κξεηηθφπνπια, ηα πξψηα παιηθάξηα,    

ηα θφθθαιά ‟λαη ζθξνπηζηά ηψξα ζηα Μπνπηζνπλάξηα.    

Κξίκα θαη ηνπο εζεινληάο, ην άλζνο ηνπ Γακπξάθνπ, 

ην ζρέδηνλ ήην θαθφ θαη επήγαλε ηνπ θάθνπ. 

Σξεηο κέξεο κέζα ζηα Υαληά ηζη θεθαιέο γπξίδνπλ, 

                  θαη ησλ Πξνμέλσλ δείρλνπ ηζη, ηζη Κξεηηθνχο πβξίδνπλ.  (θεθ. 107, 2727- 2740) 

  

 εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε παξαιιαγή ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ παξαδίδεη δχν ιεπηνκέξεηεο πνπ 

ιείπνπλ απφ ηελ παξαιιαγή ηεο δηήγεζεο ζην 8ν ηεηξάδην, ηηο αθφινπζεο: α) Οη αγάδεο πνπ 

πνιεκνχζαλ κε άζπνλδν κίζνο θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ ζηα νρπξψκαηα ησλ Μπνπηζνπλαξίσλ 

ήηαλ Σνπξθνθξεηηθνί πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ λνκνχ 

Υαλίσλ θαη θαηνηθνχζαλ, γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, ζηα πεξίρσξα ησλ Υαλίσλ. Οη πην 

επθαηάζηαηνη λνίθηαδαλ ζπίηηα κέζα ζην θάζηξν (β4, 182-183).  β) Δ δεχηεξε ζεκαληηθή 

ιεπηνκέξεηα είλαη φηη έλαο Εηαιφο απηφκνινο (φρη εμσκφηεο) πνπ πνιεκνχζε κε ηνπο Σνχξθνπο 

                                                 
598  Γαιαηάο, πξνάζηην δπηηθά ησλ Υαλίσλ 

599  Σα Πεξβφιηα είλαη πξνάζηην ησλ Υαλίσλ, ζηα λφηηα ηεο πφιεο, ην νπνίν επξίζθεηαη θνληά ζηα 

Μπνπηζνπλάξηα. 
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χςσζε ηελ ψξα ηεο κάρεο κηα παξαπιαλεηηθή ιεπθή ζεκαία
600

, πνπ δεκηνχξγεζε ζχγρπζε 

ζηνπο επαλαζηάηεο θαη ζπλέβαιε ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο (β4, 184).  

 Ώπηφ πνπ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε κε αθνξκή ηηο δηαθνξέο ζηε δηήγεζε ησλ 

παξαιιαγψλ είλαη φηη θάζε θνξά ν αθεγεηήο θξαηά ηα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ πεξηζηαηηθνχ, 

πάλσ ζηα νπνία πξνζζέηεη ή αθαηξεί πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ ζέιεη λα 

εμππεξεηήζεη θάζε θνξά. Γη' απηφ, αο ην επαλαιάβνπκε, είλαη  επηβεβιεκέλε ε ζπλέθδνζε ησλ 

παξαιιαγψλ.  

 Γηα ηε κάρε ζηα Μπνπηζνπλάξηα ζψζεθε θαη ε δηήγεζε ηνπ Ν. Φχρα ν νπνίνο ηελ 

αθεγείηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ εζεινληψλ θαη θαηά ζπλέπεηα καο παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηε ζπκβνιή ηνπ εζεινληηθνχ ζψκαηνο ζε απηή
601

. ε ππνζεκείσζε δίλεη αθξηβή δχλακε ησλ 

επαλαζηαηψλ αλά επαξρία, ζπγρέεη φκσο ζηελ αθήγεζε ηνλ Κξηάξε κε ηνλ Ληβηνπέηξν θαη 

αγλνεί ηα ζρέδηα ηεο κάρεο, ηηο ζέζεηο θάζε νκάδαο, ηελ ηνπνγξαθία ηεο κάρεο. πγθξίλνληαο 

ηηο δχν αθεγήζεηο ζεσξνχκε φηη ζαθψο ππεξέρεη ηνπ Υαηδεκηράιε.  

 

 Δλζαξξπληηθέο εηδήζεηο -Γηακάρεο γηα ην αιεύξη (β4, 186-187, 190-191 θαη β8, 224-

226) 

 Μεηά ηελ απνηπρία ησλ επαλαζηαηψλ ζηα Μπνπηζνπλάξηα ήξζαλ εηδήζεηο 

ελζαξξπληηθέο απφ ηελ Ώζήλα γηα ηελ εμέιημε ηεο επαλάζηαζεο. Ο Γπκβξαθάθεο δηάβαζε ηα 

παξαξηήκαηα ησλ εθεκεξίδσλ θαη έδσζε ζάξξνο ζηνπο απνζαξξπκέλνπο εζεινληέο θαη ληφπηνπο 

επαλαζηάηεο.  

 

        Πξβι. Βπέζηξεςαλ νη Έιιελεο ζην Θέξηζν ην βξάδπ,   

δεμηά δεξβά εθάζνλην κε ζπιινγή κεγάιε.     

Μέζα ζ‟ απηήλ ηελ ζπιινγήλ γξάκκαηα ησλε θέξαλ, 

                  γξάθνπζ‟ ε Κξήηε γιήγνξα θεξχζζεη‟ ειεπηέξα. (θεθ. 108, 2745-2748) 

  

 Βλψ ην ζηξαηφπεδν ηεο Κπδσλίαο βξηζθφηαλ ζην Θέξηζν, έθηαζε ε είδεζε φηη έλα 

                                                 
600  H πιεξνθνξία απηή επηβεβαηψλεηαη σο νξζή θαη απφ ηε δηήγεζε ηνπ Ν. Φίρα: “Ο Εηαιφο νχηνο απηφκνινο 

επηνκφιεζε εηο ηνπο Σνχξθνπο εθ ησλ επαλαζηαηψλ, θαζ' σλ εκάρεην θαλαηηθψηαηα, θαηά δε ηελ κάρελ ηαχηε 

έπεζελ αλδξείσο, αιι' αηίκσο καρφκελνο. Οη πιείζηνη ησλ εζεινληψλ δηεχζπλνλ  θαη' απηνχ ηνλ ζθνπφλ ησλ, έσο 

νπ ηνλ εθφλεπζαλ”. Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 64. Αελ ζα πξέπεη φκσο λα κείλνπκε κε ηελ εληχπσζε φηη νη Εηαινί εζεινληέο 

δελ πνιέκεζαλ κε απηαπάξλεζε ζην πιεπξφ ησλ Κξεηηθψλ. Ο Ώληψλεο Ληάθνο έρεη δεκνζηεχζεη κηα 

ζεκαληηθφηαηε κειέηε γηα ηε ζπκβνιή ησλ γαξηβαιδηλψλ εζεινληψλ ζηελ Κξήηε.  Ώπφ ηνπο 80 μέλνπο εζεινληέο 

πνπ πνιέκεζαλ ζηελ Κξήηε ην 1866 νη 50 ήηαλ Εηαινί. “Ώπφ απηνχο 28 ζθνηψζεθαλ σο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1867, 

ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηεο Εηαιηθήο πξεζβείαο”. Πνιινί ηξαπκαηίζηεθαλ, κεξηθνί αηρκαισηίζηεθαλ θαη νη 

ππφινηπνη αλαρψξεζαλ ζηγά ζηγά σο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1867”. ΐι. Ώληψλεο Ληάθνο , “Ο Γαξηβάιδεο θαη ε 

Κξήηε”, Παιίκςεζηνλ, 14/15, 1994-1995, ζ. 191-224. Σν παξάζεκα ζηε ζει. 206.  

601  Νηθφιανο Φχραο, φ.π., ζ. 61-65. “αιι' ν Ληβηνπέηξνο (sic), παξά ηα δηαηεηαγκέλα, επνηήζαην έλαξμηλ ηνπ 

ππξφο[...]” ζ. 61, “ελψ δε νη ινηπνί Κξήηεο θαηειάκβαλνλ ην ακάξη (sic), νη εζεινληαί θαηήξρνλην ελ κέζσ ππξφο 

δηεζηαπξσκέλνπ, νπφηαλ βιήκα δηαπεξάζαλ ηελ θνηιίαλ ηνπ ζεκαηνθφξνπ [...]”, ζ. 62.  
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θαηαδξνκηθφ άθεζε ζηνλ φξκν ηεο νχγηαο ειίλνπ ηξφθηκα θαη πνιεκνθφδηα απφ ηελ 

Βιιάδα
602

. Οη Λαθθηψηεο κε ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Κπδσλίαο, 

αλέβαιαλ ηελ πνξεία πξνο ηνλ Ώπνθφξσλα θαη θαηεπζχλζεθαλ γξήγνξα ζηε νχγηα γηα λα 

πάξνπλ ην κεξίδην πνπ αλαινγνχζε ζηελ επαξρία ηνπο. Ο αθεγεηήο παξαπνληέηαη φηη νη 

επαξρίεο ηεο Κπδσλία θαη ηνπ Ώπνθφξσλα (θαη ην κεζαίν ηκήκα ηνπ Ρεζχκλνπ) ήηαλ 

αδηθεκέλεο θαηά ηε δηαλνκή, επεηδή ζ΄ απηέο ηηο επαξρίεο δελ πξνζέγγηδαλ πινία. Ώπφ ηα 

ηεηξαθφζηα ζαθηά αιεχξη πνπ είραλ μεθνξησζεί ζηε νχγηα, νη ειηληψηεο άθεζαλ γηα ηελ 

Κπδσλία εβδνκήληα. ηαλ νη Λαθθηψηεο δηαπίζησζαλ ηελ αδηθία, αθφπιηζαλ θαη θηχπεζαλ 

(έδσζαλ “ξαβδέο”) ηνπο άλδξεο ηνπ ππαξρεγνχ Κνξθίδε, νη νπνίνη κεηέθεξαλ κε ηα δψα ηνπο ην 

κεξίδην ηνπ ειίλνπ. Ώλ δελ θάλεηε δίθαηε ηε κνηξαζηά, είπαλ, “επά ζα μαπισζνχκελ νχινη”.  

 Δ πξνζβνιή γηα ηελ επαξρία ειίλνπ ήηαλ κεγάιε θαη ν Κνξθίδεο εμαγξησκέλνο 

δεηνχζε εθδίθεζε. Δ δηέλεμε ζα θαηέιεγε ζε εκθχιηα δηακάρε κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο, αλ 

δελ παξελέβαηλαλ νη  πην ζπλεηνί. Οη δχν επαξρίεο πνπ ζπκπνιεκνχζαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα 

ζηα Μπνπηζνπλάξηα ιίγν έιεηςε λα αιιεινεμνλησζνχλ γηα ην αιεχξη. Αελ ήηαλ ε κνλαδηθή 

θνξά πνπ ζπλέβε απηφ θαηά ηελ επαλάζηαζε. Ώλάινγν επεηζφδην είδακε φηη δηεμήρζε θαη κεηά 

ηε κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, ηφηε πνπ κάισζαλ Κπδσληάηεο θαη Κηζακίηεο γηα ιίγν ςσκί (β4, 

156). Ο αγψλαο γηα ηελ Έλσζε δηεμαγφηαλ παξάιιεια κε ηνλ αγψλα ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο 

θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ παξνπζία ελφο γεληθνχ αξρεγνχ. Ώπηφ απνηειεί άγλσζην πεδίν εμέηαζεο 

γηα ηελ επίζεκε ηζηνξηνγξαθία, ε νπνία εξεπλά θπξίσο ηα δηπισκαηηθά θαη πνιεκηθά γεγνλφηα 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866.  

 ηε “Κξεηηθνπνχια” ε αθεγεηήο παξαιείπεη ηηο πξνζβιεηηθέο γηα ηελ εηθφλα ησλ 

επαλαζηαηψλ ιεπηνκέξεηεο θαη αλαθέξεη κφλν ηελ εθθφξησζε ησλ πνιεκνθνδίσλ ζηε νχγηα. 

      Ήξζε ην «Παλειιήληνλ» εγξάθαζη ζηελ νχγηα, 

νχινη ππξνβνιήζαζη απφ ραξά κε θνχξηα.    

Βζηξέςαλε ζην έιηλν νη αξρεγνί θαη πάλε,     

κπαξνχηη λα ‟θνδηαζηνχλ, λα βξνπλ ςσκί λα θάλε. 

                  Παίξλνπλ πνιεκνθφδηα ζηνλ Οκαιφλ ηα θέξλνπλ, (θεθ. 198, 2749-2753) 

        ............................................................................. 

 

  

                                                 
602  ην 4ν ηεηξάδην αλαθέξεηαη φηη ην πινίν πνπ κεηέθεξε ηα ηξφθηκα ήηαλ ην Ώξθάδη”, ελψ ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”ην “Παλειιήλην᾿. Ώπηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ν αθεγεηήο θαηαγξάθεη ή ξαςσδεί απφ κλήκεο θαη 

πξψηηζηνο ζθνπφο ηνπ δελ είλαη  ε επηζηεκνληθή έξεπλα ή ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Δ νχγηα βξίζθεηαη ζηα 

λφηηα παξάιηα. Δ δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζαλ νη Λαθθηψηεο γηα λα θηάζνπλ σο ζηε νχγηα ήηαλ ε εμήο: απφ ην 

Θέξηζν αλέβεθαλ ηνλ Οκαιφ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέβεθαλ απφ ηνλ ειηληψηηθν Γχξν ηνπ Οκαινχ ζηα λφηηα 

παξάιηα ηεο Κξήηεο. Ο Υαηδεκηράιεο ππνινγίδεη φηη απαηηνχληαη γη' απηή ηε δηαδξνκή 15 ψξεο. Ώπηνί φκσο, γηα λα 

πξνιάβνπλ ηε κνηξαζηά, έθηαζαλ ζε 5 ψξεο(!).  
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Λαθθηώηηζζεο ζπζηήλνπλ δηθό ηνπο εθζηξαηεπηηθό ζώκα (β4, 188-189) 

 ε απηφ ην ζεκείν ηεο δηήγεζεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ππάξρεη κηα κηθξή 

παξέθβαζε, πνπ δηαθφπηεη ηε δηήγεζε γηα ηελ εθθφξησζε ησλ εθνδίσλ θαη ηε δηακάρε πνπ 

αθνινχζεζε. ηελ παξέθβαζε απηή ν αθεγεηήο δηεγείηαη ηε ζχζηαζε εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο 

απφ πελήληα ηέζζεξηο αλχπαληξεο Λαθθηψηηζζεο, θφξεο απφ ηηο ζεκαίλνπζεο νηθνγέλεηεο ησλ 

Λάθθσλ. Σν γεγνλφο, βέβαηα, ζπλέβε ιίγν αξγφηεξα, θαηά ηνλ Μάην ηνπ 1867, γη' απηφ ν 

Υαηδεκηράιεο ζεκεηψλεη ζην ρεηξφγξαθφ ηνπ: “Σν θαησηέξσλ* επεηζφδηνλ αλήθεη εηο ην έηνο 

1867. Βλ ησ κεηαμχ* ηνπ θαινθαηξίνπ απφ Μάξηηνλ ψο Ώχγνπζηνλ [...]”. ηε δηάξθεηα ηεο 

επαλάζηαζεο νη Λαθθηψηηζζεο βνεζνχζαλ ηνπο πνιεκηζηέο ζηηο κάρεο πνπ γίλνληαλ γχξσ απφ 

ηνπο Λάθθνπο, κεηαθέξνληαο λεξφ θαη πνιεκνθφδηα ή θηίδνληαο πξφρεηξα νρπξψκαηα. Σνλ 

Μάην ηνπ 1867 δήηεζαλ ηελ άδεηα απφ ηνλ Ώξρεγφ ηεο Κπδσλίαο λα ζπζηήζνπλ δηθφ ηνπο 

εθζηξαηεπηηθφ ζψκα. Ο αθεγεηήο παξαδίδεη ζε επζχ, αιιά δπζηπρψο θαζαξεπνπζηάληθν, ιφγν 

φζα ηνπ είπαλ: “[...]ψζηε θαιά εζθεθζήθακελ θαη νξηζηηθψο απνθαζίζακελ λα πάξσκελ θαη 

εκείο ηα φπια λα ζπλαπνζάλσκελ κε ηνπο παηέξαο θαη ηνπο ζπγγελείο καο”.  

 Ο Υαηδεκηράιεο ηνπο εμήγεζε ηε κεγάιε επζχλε πνπ ζα αλαιάκβαλαλ θαη ζπλέζηεζε λα 

ην μαλαζθεθηνχλ. Ώλππνρψξεηεο απηέο, απεπζχλζεθαλ ζηνλ εγνχκελν ηεο Μνλήο Γνπβεξλέηνπ 

λα ηνπο ζπληάμεη κηα επίζεκε αλαθνξά κε ην αίηεκά ηνπο γηα λα ηελ επηδψζνπλ ζηνλ αξρεγφ 

Υαηδεκηράιε. Μεηά απφ απηφ ν Ώξρεγφο έδσζε ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ θαη απέζηεηιε ζηνλ 

Έιιελα Πξφμελν ζηα Υαληά επηζηνιή δεηψληαο ηνπ λα θξνληίζεη  γηα ηελ ελδπκαζία θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ λένπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο. Οη Λαθθηψηηζζεο είραλ δηθή ηνπο ζεκαία
603

 θαη 

ηνπο δφζεθαλ φπια. Μηα κέξα ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα ηνπ Οκαινχ επέδεημαλ ηελ επζηνρία 

ηνπο ζηε ζθνπνβνιή. Ώξρεγφο ηνπ ζψκαηνο αλέιαβε ε Αέζπνηλα Υ. Νηθνινχδε, ζεκαηνθφξνο ε 

Βηξήλε Γ. Λαθάθε θαη ππαξρεγφο ε Ώηθαηεξίλε . ηακαηάθε. Μεηά ηελ ιήμε ηεο επαλάζηαζεο 

θαη νη ηξεηο έγηλαλ κνλαρέο, νη δχν πξψηεο ζηε Μνλή Κερξνβνπλίνπ ηεο Σήλνπ
604

, ε ηξίηε ζηε 

Μνλή Κνξαθηψλ Υαλίσλ.    

 ην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε βξέζεθε ε απζεληηθή αλαθνξά ησλ Λαθθησηηζζψλ 

πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε, πνπ είρε ζπληάμεη ν εγνχκελνο ηνπ Γνπβεξλέηνπ
605

. ην ηέινο ηνπ 

                                                 
603  Δ ζεκαία ησλ Λαθθησηηζζψλ, θαηά ηνλ Υαηδεκηράιε, έγξαθε “Βιεπζεξία ή Θάλαηνο”. ην γαιιηθφ πεξηνδηθφ 

“L' Illustrasion, Journal Universel” ηνπ 1867 βξίζθνπκε κηα δηαθνξεηηθή πεξηγξαθή ηεο ζεκαίαο, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ. 

604  ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Μηα έκκεηξε επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε απφ ηελ Σήλν· 

παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ ζξεζθεπηηθφηεηά ηνπ”, Βλ Υαλίνηο, Βηήζηα Έθδνζε Αήκνπ Υαλίσλ, 3, 2009, ζ. 135-

139φ.π., ζ. Οη κνλαρέο- αγσλίζηξηεο έδεζαλ ζε απφιπηε πελία. Ώίηεζή ηνπο πξνο ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία λα ιάβνπλ 

βνήζεκα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ αγψλα απνξξίθζεθε. ΐι. φ.π., ζ. (φπνπ θαη θσηνγξαθίεο ησλ αηηήζεψλ ηνπο). 

ψζεθαλ δχν ζπγθηλεηηθφηαηεο επηζηνιέο ησλ θαινγξαηψλ απφ ην κνλαζηήξη ηεο Σήλνπ πξνο ηνλ Γηάλλαξε κε ηηο 

νπνίεο εθιηπαξνχλ ηνλ Ώξρεγφ λα ηνπο ζηείιεη ιίγν ιάδη. ΐι. Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Ο Υαηδεκηράιεο 

δήηεζε απφ ηνλ επίζθνπν Σήλνπ Ώιέμαλδξν Λνγνζέηε (θαζεγεηή ηεο Θενινγηθήο ρνιήο θαη επίζθνπν χξνπ θαη 

Σήλνπ (1866-1875)λα πξνζηαηεχζεη ηηο ζπλαγσλίζηξηέο ηνπ. 

605  ΐι. Ώ.Υ.Μ.Γ. 24/1/5/24. 
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ρεηξνγξάθνπ ππάξρεη απηφγξαθε δηαθσηηζηηθή ζεκείσζε ηνπ Υαηδεκηράιε: 

“Πξνο ηνλ Ώξρεγφλ ηεο Κπδσλίαο θ. Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε 

 Οξκψκελαη αη θάησζελ εηο ζε Κχξηε Ώξρεγέ δεηνχκελ λα καο νπιίζεο δηα λα ρχζσκελ ην 

αίκα καο κεηά ησλ αδειθψλ καο εηο ηνλ βσκφλ ηεο Μεηξφο καο Κξήηεο. Σελ δέεζίλ καο θχξηε 

Ώξρεγέ λα ιάβεηε ππ‟ φςηλ ζαο ηάρηζηα 

 

   11 ΜαΎνπ 1867                      Ώη ππφ ηελ δηαηαγήλ ζαο Λαθθηψηηζζαη 

                                       

 1 Αεζπνηληά Νηθνινπδνπνχια 

2 Βηξήλε Λαθνπνχια 

3 Μαξηγψ Νηθνινπδνπνχια 

4 Μαξηγψ Παηξηθνπνχια 

5 Ώηθ.  Παηξηθνπνχια 

6 ηπι. Ώληξεδνπνχια 

7 Βιέλε Φηιηζνπνχια 

8 Μαξηγψ αξηδνπνχια 

9 Βιέλε αξηδνπνχια 

10 Ώηθ. Μαιληξνπνχια 

11  Ώξγπξψ Μαιαληξνπνχια 

12 Ώηθ. εθνπνχια 

13  Καιιίηδα εθνπνχια 

14 Βξγίλε Ώθξσηεξηαλσπνχια 

15 νθνχια Κνπηξνπινπνχια 

16 Βιέλε Κνπηξνπινπνχια 

17 Θενράξα Φεξαξνπνχια 

18 Μαξηγψ Φεξαξνπνχια 

19 Ώλαζηαζία Κσλζηαληνπνχια 

20 Ώηθ. Κνπθνπινπνχια 

21 Βξγίλε Κνπθνπινπνχια 

22 νθνχια Καιαηδνπνχια 

23 Μαξηγψ Μηρειεδνπνχια 

24 Βιέλε Πιεπιεδνπνχια 

25 Ώλέδα Πιεπιεδνπνχια 

26 νθνχια Πιεπιεδνπνχια 

27 Βξγίλε Μαλνπζνπνχια 
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28 Μαξηγψ ηπιηαλνπνχια 

29 Ώξγπξψ Αξαθνπνχια 

30 Ώλέδα Καιαηδνπνχια 

31 Μαξηγψ Γηαλλαθνπνχια 

32 Μαξηγψ Μαλαξνπνχια 

33 νθάξα Παηεξνπνχια 

34 Αεζπνηληά ΐεξπβνπνχια 

35 Ώλησλνχζα Ώληξηγηαλνπνχια 

36 Βιέλε Ώληξηγηαλνπνχια 

37 Ώξγπξψ Γνπξηδνπνχια 

38 Ώλέδα Παππαδνπνχια 

39 Ώηθ. Μηρειεηνπνχια 

 

[ηελ ηειεπηαία ζειίδα (4) ε ζεκείσζε κεηαγελέζηεξε δηα ρεηξφο ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε]: 

Ώλαθνξά ησλ 40 Λαθθησηηζζψλ λεαλίδσλ δεηνχζαη φπια 

11 ΜαΎνπ 1867 

πλεζηήζε ην ζψκα ησλ θνξαζίσλ ησλ Λαθθησηηζζψλ αλειζφλ εηο 54. Καηαζθεχαζε θαη ζεκαία 

ππφ Ώηθ. εθνπνχια, ε δε επηθεθαιήο Αέζπνηλα Υ. Νηθνινπδάθε, εηο κίαλ κάρελ επιεγψζεζαλ 3, 

ε ζεκαία «Έλσζηο ή Θάλαηνο» / / 

Σν Ώξρεγείνλ ησλ εδηφξηζε δηα λα ηαο δηεπζχλε ηνλ θξφληκνλ νπιαξρεγφλ ησλ Λάθθσλ Βκκ. Μ. 

θνπιά. πια δελ επξέζεζαλ λα νπιηζζνχλ φιαη θαη δηειχζεζαλ”.  

 Ο εξσηζκφο ησλ Λαθθησηηζζψλ, ησλ  “λέσλ Ώκαδφλσλ”, φπσο γξάθηεθε ραξαθηεξηζηηθά, 

έγηλε ακέζσο γλσζηή ζηελ Βπξψπε κε εθηελέζηαηε επηζηνιή (ηνπ Γ. Φινπξάλο πηζαλφηαηα) ζην 

πεξηνδηθφ “L' Illustrasion Journal Universel” απφ ην νπνίν παξαζέηνπκε ραξαθηεξηζηηθά 

απνζπάζκαηα:    

 “ε φινπο ηνπο παηξησηηθνχο πνιέκνπο ππάξρνπλ γπλαίθεο πνπ αθνζηψλνληαη ζηνλ αγψλα 

θαη κάρνληαη εξσηθά. Δ Γαλ λη' Άξθ ήηαλ ίζσο ε πην δηάζεκε, αιιά δελ είλαη ε κφλε πνπ αμίδεη 

ηηκέο θαη πζηεξνθεκία. Τπήξμε κηα γπλαίθα ζηελ Σνπινχδε πνπ ηελ επνρή ηνπ πνιέκνπ ησλ 

Ώlbigeois θεκνινγείηαη φηη κπνξνχζε λα πεηά πέηξεο κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα. [...] ηε Εζπαλία, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηεο αξαγφζαο γπλαίθεο ζηέθνληαλ κε ηα φπια ζηηο επάιμεηο θαη 

ζθφησλαλ ηνπο ερζξνχο. Σέινο ε Βιιάδα ηηκά ηε κλήκε ηεο παλέκνξθεο θαη ζαξξαιέαο 

Μπνπκπνπιίλαο πνπ καρφηαλ ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα [...]. Σε κλήκε απηήο ηεο εξσίδαο αθνινπζεί 

κηα νιφθιεξε ιεγεψλα Ώκαδφλεο ηεο Κξήηεο Αείηε πσο έλαο αμησκαηηθφο εζεινληψλ ηηο 

πεξηγξάθεη ζε επηζηνιή πξνο έλαλ θίιν ηνπ ζηελ Ώζήλα: “ήκεξα είρα πάεη λα δσ ηνλ 

Υαηδεκηράιε. Βπηηξέςηε κνπ λα ζαο αλαθέξσ έλα πεξηζηαηηθφ πνπ δελ έρεη πξνεγνχκελν θαη πνπ 
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κε ζπγθίλεζε κέρξη δαθξχσλ. Πελήληα θνπέιεο απφ ηνπο Λάθθνπο, νη πεξηζζφηεξεο μαλζηέο θαη 

φκνξθεο εμαζθνχληαλ ζην ζεκάδη. Αελ κπνξψ λα ζαο πεξηγξάςσ πφζν εχζηνρεο ήηαλ νη βνιέο 

ηνπο. Βίραλ κηα ζεκαία θαη ε ζεκαηνθφξνο ηνπο είλαη κηα λεαξή κνλαρή. Πεξλνχλ απφ απίζηεπηεο 

δνθηκαζίεο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ φπια απφ ηνλ Υαηδεκηράιε, γηαηί δίλεη κφλν ζηηο θαιχηεξεο. 

[...] Μπνξείηε λα θαληαζηείηε απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ γπλαηθψλ, πφζν ζίγνπξνη θαη 

απνθαζηζκέλνη είλαη νη άληξεο. Καη ζαο εγγπψκαη πσο δελ πξφθεηηαη λα αθήζνπλ ηα φπια πξνηνχ 

θαηαθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη πσο πξνηηκνχλ ηνλ ζάλαην απφ ηε ζθιαβηά. Δ Φηινθξεηηθή 

Βπηηξνπή ησλ Ώζελψλ ακέζσο κφιηο ελεκεξψζεθε γηα ην πεξηζηαηηθφ θξφληηζε λα δηαζθαιίζεη ηνλ  

εμνπιηζκφ απηήο ηεο γπλαηθείαο θάιαγγαο. Κάζε Ώκαδφλα νπιίζηεθε κε θαξακπίλα θαη μηθνιφγρε. 

Βπηπιένλ εμνπιίζηεθαλ κε θπζηγγηνζήθεο πνπ πξνζαξκπνδνληαη ζηηο δψλεο ηνπο. Δ ζηνιή ηνπο 

είλαη ίδηα κε εθείλε ησλ αλδξψλ: θέζη, ιεπθή θνπζηαλέια θαη γθέηεο απφ δέξκα δψνπ. Μφλν πνπ 

αληί γηα καθξηέο γθέηεο νη γπλαίθεο θνξνχλ θνληέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο κπαίλεη θαξδχ παληειφλη. 

Πάλσ απφ ηνλ ξνπρηζκφ ηνπο θαιχπηνληαη κε ριακχδα.  

 Δ ζεκαία, ζηα ειιεληθά ρξψκαηα, έρεη απφ ηελ κηαλ πιεπξά έλαλ ζηαπξφ θαη απφ ηελ άιιε 

ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο, ηεο Παξζέλνπ, ζηεθαλσκέλε κε αζηέξηα, πνπ ζπλζιίβεη κε ην πφδη ηεο ην 

θεθάιη ελφο θηδηνχ. Καη γξάθεη ξήζεηο Ώπνζηφισλ
606

: “Ο Θεφο δηάιεμε ηνπο αδχλαηνπο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο δπλαηνχο” θαη “Καηαβαξάζξσζε ηνπο ηζρπξνχο θαη αλχςσζε ηνπο ηαπεηλνχο.  

 Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζχληνκα ε θάιαγγα ησλ Ώκαδφλσλ ηεο Κξήηεο ζα αλαθέξεηαη 

θαη ζα ζαπκάδεηαη απφ φινλ ηνλ θφζκν[...]”
607

. 

  ηελ “Κξεηηθνπνχια” γίλεηαη επίζεο ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηηο παξζέλεο ησλ 

Λάθθσλ, πνπ ζπγθξφηεζαλ δηθφ ηνπο εθζηξαηεπηηθφ ζψκα: 

        Πελήληα λέεο ζ‟ Οκαιφ, Λαθθηψηηζζεο παξζέλεο 

φπια δεηνχλ λα ησλ δνζνχλ, ζηέθνπλ αξκαησκέλεο.  

εκαία θάλνπλ ρσξηζηή, ην ζχκβνινλ θεληνχλε     

«Έλσζηο» θαη κνλαρέο ησλε ζέινπλ λα πνιεκνχλε. 

ηνλ Πξφμελνλ ηνλ Έιιελα, αθφπνπιν ην γξάθνπλ, 

δη‟ άξκαηα θαη ελδχκαηα πελήληα ππνγξάθνπλ. 

Έζεθαλ επί θεθαιήο ηελ Αεζπνηληά θ‟ Βηξήλε,   

θαη ηελ ζεκαίαλ έιαβε ηνπ ήθε ε Καηεξίλε.     

Μηα κέξα ζηε ζθνπνβνιή, δίπια ‟πνχ ηα πεγάδηα, 

ππξνβνινχλ θη εληξφπηαζαλ είθνζη παιηθάξηα. 

                                                 
606  πλεζίδνληαλ ζηηο ζεκαίεο λα γξάθνληαη δηάθνξεο θξάζεηο απφ ην Βπαγγέιην ή εθθνβηζηηθέο γηα ηνλ ερζξφ. 

ΐι. θαη Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Δ ηζηνξηθή ξίκα 'Δ κάρε ηνπ Ώιηθηαλνχ, 15-3-1878· ε αθήγεζε ηεο κάρεο”, 

φ.π., ζ. 205-206. 

607   ΐι. L' Illustrasion Journal Universel, η. ΥLIX, Paris, 1867, ζ. 102. Δ κεηάθξαζε είλαη ηεο Μαξίαο 

Μπζηαθίδνπ. Φαλεξφ φηη ν επηζηνινγξάθνο έρεη πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Υαηδεκηράιε ην 1867 ή ήηαλ 

απηφπηεο κάξηπξαο.  
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Ήζαλ θαη Γάιινη θ‟ έβιεπαλ ζ‟εθείλν ην ιηβάδη 

έλδεθα εβαξέζαλε θνξάζηα ζην ζεκάδη.     

Πνιιά ‟παζαλ λα βνεζνχλ, κάιηζηα ηνλ ρεηκψλα,     

                  ζήκεξνλ δπφ κνλάδνπζη Σήλνπ ζηνλ Παξζελψλα. (θεθ. 123, ζ. 3179-3192) 

 

Ζ άθημε ηνπ Οκέξ παζά- πκπινθέο ζηνλ Λνύιν θαη ζηε Μαιάμα (β4, 191-200, β8, 226-232) 

 Με ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο έιεπζεο ηνπ λένπ παζά αξρίδεη κηα λέα αθεγεκαηηθή 

ελφηεηα
608

, πνπ πεξηιακβάλεη ηα πεπξαγκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο Κξήηεο απφ ηνλ 

Οκέξ παζά.  ηηο αξρέο Ώπξηιίνπ ηνπ 1867 νη Λαθθηψηεο θαη ν Γπκβξαθάθεο πνπ είραλ απνζπξζεί 

ζηνλ Οκαιφ, έκαζαλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Μνπζηαθά παζά απφ ηνλ Οκέξ παζά (Μεξ ή 

Μέξε θαηά ην ιατθφηεξνλ).   Μαδί είρε θηάζεη ε θήκε γηα ηηο εμαηξεηηθέο πνιεκηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ζηξαηεγνχ. Δ πλέιεπζε ηεο Κξήηεο επεζήκαλε φηη έθηαλε ε ψξα ηεο αλακέηξεζεο κε ηνλ θνβεξφ 

ζηξαηάξρε θαη παξάιιεια ελζάξξπλε ηνπο επαλαζηάηεο κε ηελ ηδέα φηη ε ζεία δίθε ζα ηηκσξνχζε 

ηνλ εμσκφηε Οκέξ,  ηνλ Μηράιε Λάηηα απφ ηελ Κξναηία (1801-1871).  

 “Βθ ηεο κεγάιεο θήκεο, αο* δηεζαιπίζζε εθ' φιεο ηεο λήζνπ πεξί ηεο εκπεηξίαο θαη 

ζηξαηεγηθήο ηθαλφηεηνο ηνπ λένπ ηνχηνπ ζηξαηάξρνπ Οκέξ παζζά, εθαηαγηλφκεζα* θαη εκείο 

πάζαηο δπλάκεζη ζπγθξνηνχληεο ηκεκαηηθά θαη θαη' ηδίαλ ζπκβνπιίσλ, ηε ππνθηλήζεη θαη 

εκςπρψζεη εθ* ηεο πλειεχζεσο [...] (β8, 226-7). 

 Ο κέγαο ηνχηνο ηεο Πχιεο ζηξαηησηηθφο αθήρζε εηο Υαλίαλ κεη' επάξζεσο ηνζαχηεο, ψζηε 

δελ εθαηνίθεζε εληφο ηεο πφιεσο ησλ Υαλίσλ, [...] “αη επίζεκνη θαη ηδησηηθαί νδεγίαη πεξί ηνπ 

πξνζψπνπ ηνχηνπ παξίζηαλνλ θνβεξφλ ηνλ άλδξαλ θαη αθαηαλίθεηνλ [...]” (β4, 191-2). 

 “[...] φηη έρνπλ λ' απνιαχζνπλ κε κεγαιφζρεκνλ κελ ζηξαηεγφλ, αιι' εμσκφηελ θαη άηηκνλ, 

ηνλ νπνίνλ ζα ηηκσξήζε ε ζεία δίθε απηή ηνπζ' φπεξ νη δεηψληεο εληίκσο δηα ηνπ αίκαηφο ησλ ηελ 

ειεπζεξίαλ ησλ θαη ηελ αλεμαξηεζίαλ ηεο Ώγίαο πίζηεψο ησλ απφ ηνπ βαξβάξνπ δπγνχ, έρνπλ ηνλ 

ζεφλ βνεζφλ θαη βεβαίαλ ηελ επηηπρίαλ (β4, 192).  

 Καη ε έκκεηξε εθδνρή ηνπ ίδηνπ ζπκβάληνο: 

   “Ήξζε ε θήκε ζηξαηεγνχ ηνπ μαθνπζκέλνπ Μέξε,   

                  αθέληεο ηνπ ηνλ έζηεηιε θαη εηο άιια πνιιά κέξε.    

                   Με θφβνλ εζπζηήλαλε ησλ Κξεηηθψλ ηνλ Μέξε, 

                                     πσο ε Σνπξθηά θη ν Παηηζάρ, δελ έρεη άιιν ηαίξη. (θεθ. 108, 2755-8) 

   ............................................................................................ 

    «Ώδεξθνθηέ θαη θίιε κνπ, έκαζεο ηα θαηλνχξηα,   

                                                 
608  Σν ηππηθφ απηφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν έρεη επηζεκαλζεί πνιιέο θνξέο ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. Σνλ ίδην 

κνηίβν ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηαγελέζηεξα, επεξεαζκέλνη απφ ηνλ Υαηδεκηράιε, ν ηζηνξηθφο ΐ. Φηιάθεο θαη ν 

ινγνηέρλεο Π. Πξεβειάθεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Ο Οκέξ αλέιαβε ηα 

θαζήθνληά ηνπ ζηηο 28-3-1867. 
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         έρνκε λ‟απαιέμνκε φρη κε άζπξα βνχγηα.     

                    Βκπέςαλέ καο, θίιε κνπ, ηνλ μαθνπζκέλνλ Μέξε, 

          απνχ ηνλ έρ‟ ν ΐαζηιηάο εηο ην δεμηφ ηνπ ρέξη. 

          Σνλ έκπεςε αθέληεο ηνπ ζηελ Κξήηε κ‟εμνπζία, 

                    λα θαηαζηξέςεη ηνλ ξαγηά, λα ζψζεη ηελ Σνπξθία.   

                     Πεξήθαλνο, θελφδνμνο, ηνλ ιέλε θαληαζκέλν,     

                                       κ‟ νη Σνχξθνη δελ ηνλ αγαπνχλ ηνλ ξσκηνηνπξθεκέλν». (θεθ. 109, 2775-82) 

 

  Βλ ησ κεηαμχ δηαδφζεθε ε θήκε φηη ν Οκέξ ζθφπεπε λα επηπέζεη ζηνλ Ώπνθφξσλα θαη λα 

θπξηεχζεη ηα θαθηά. Ώξρέο Ώπξηιίνπ ν  Γπκβξαθάθεο θαηέβεθε απφ ηνλ Οκαιφ θαη κεηέβε ηνλ 

Ώπνθφξσλα, απ' φπνπ πξνζθάιεζε ηηο επαξρίεο ηεο δπηηθήο Κξήηεο λα ζπγθεληξσζνχλ εθεί γηα 

αλαραηηίζνπλ ηελ εηζβνιή ηνπ Οκέξ πξνο ηα θαθηά. Οη αγσληζηέο απφ ηηο καθξηλέο επαξρίεο 

(έιηλν θαη Κίζακνο) αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα, νη Λαθθηψηεο, αλαθέξεη ν 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, ζεψξεζαλ φηη δελ έπξεπε εθείλε ηε ζηηγκή λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

επαξρία ηνπο, αιιά λα κείλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα γπλαηθφπαηδά ηνπο απφ 

ελδερφκελε επηβνπιή ηνπ Οκέξ.   

 “Ώη καθξηλαί ινηπφλ επαξρίαη ήξμαλην σο αλεχζπλαη* ηνπ απεηινχληνο θηλδχλνπ λα 

δηεπζχλνληαη δηα ηεο Κπδσλίαο εθείζελ, σο ε Κίζζακνο θαη ην έιηλνλ, ε δε Κπδσλία εηνίκε 

νχζα, αιιά δελ εδχλαην λα απέιζε ή δελ ήηνλ θξφληκνλ λα εγθαηαιείςεηλ ηελ επαξρίαλ, πξηλ 

έηη λα εμέιζε ηεο πφιεσο ν Οκέξ θαη βεβαησζνχλ νη Κπδσληείο πεξί ηεο ζεηηθήο δηεπζχλζεψο 

ηνπ, πνχ ζα επηπέζε[...]” (β4, 193). 

 Σελ εκέξα ηνπ Πάζρα, 16 Ώπξηιίνπ 1867, ν Οκέξ μεθίλεζε απφ ηα Υαληά κε ην 

ζηξάηεπκά ηνπ θαη θαηαζθήλσζε ζην ηχιν Ώπνθνξψλνπ, ρσξηφ ζηα φξηα ησλ επαξρηψλ 

Κπδσλίαο θαη Ώπνθνξψλνπ. Σελ ίδηα κέξα νη επαλαζηάηεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο δήηεζαλ 

άδεηα, ελ φςεη ηεο κεγάιεο γηνξηήο, γηα λα ζπλαληεζνχλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο 

θξχβνληαλ ζηηο ζπειηέο. Σελ επνκέλε κέξα, δηαδφζεθε φηη ν Οκέξ βξηζθφηαλ ήδε ζηνλ 

Ώπνθφξσλα. Οη αξρεγνί ησλ Λάθθσλ αλαθάιεζαλ ηελ άδεηα  πνπ είραλ δψζεη ζηνπο ζηξαηηψηεο 

ηνπο θαη εηνηκάζηεθαλ λα κεηαβνχλ ζηνλ Ώπνθφξσλα. 

 “πλέπηπηε ην Πάζρα ε* 16 ηνπ κελφο, ήηνη Ώπξηιίνπ θαη νη άλζξσπνη εδήηεζαλ ηελ 

άδεηαλ λα απέιζσζη εθ ηνπ ζηξαηνπέδνπ εηο ηελ απηήλ εκέξαλ πξνο ηαο πιεζίαο θεθξπκκέλαο 

νηθνγελείαο απηψλ επί ηνηο βξάρνηο θαη παξεγνξήζσζη ηνπιάρηζηνλ ηελ δπζηπρίαλ ησλ[...]” (β4, 

193). 

 Βλψ, ινηπφλ, είραλ ζπγθεληξσζεί 350 Κπδσληάηεο θαη εηνηκάδνληαλ λα κεηαβνχλ ζηνλ 
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Ώπνθφξσλα γηα λα πνιεκήζνπλ ηνλ Οκέξ, ήξζε ε θήκε φηη πνιπάξηζκνο
609

 ηνπξθηθφο ζηξαηφο 

είρε ζπγθεληξσζεί ζηνλ Λνχιν ησλ Κεξακεηψλ, ρσξηφ ηεο Κπδσλίαο
610

. Ο ζαιπηγθηήο Νάζνο
611

 

θάιεζε ηνπο Κπδσληάηεο ζε ζπλάζξνηζε. Έηζη ε πνξεία πξνο ηνλ Ώπνθφξσλα αλαβιήζεθε θαη νη 

επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο πξνρψξεζαλ ζηα Κεξακεηά θαη έζηεζαλ ηε ζεκαία ηνπο ζηελ 

θνξπθή Οξζφο Πφξνο, πάλσ απφ ηνλ Λνχιν, απ' φπνπ είδαλ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ (ή θαηά 

ηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ ζε θάπνηα “έπαπιε”(=εμνρηθή νηθία) κηα νκάδα Σνχξθσλ 

ζηξαηησηψλ λα ηξψγνπλ αγθηλάξεο. Ο Ν. Μάληαθαο δηέηαμε ηνλ Νάζν λα ζαιπίζεη ην κάξζη 

(=επίζεζε). Δ ζεκαία ησλ Λάθθσλ ρχζεθε σο αζηξαπή απφ ην χςσκα πξνο ηελ πιαηεία ηνπ 

ρσξηνχ, φπνπ βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλνη νη Σνχξθνη. Ώπφ ηελ αηθληδηαζηηθή επίζθεςε ησλ 

Λαθθησηψλ νη Σνχξθνη ζηξαηηψηεο δηαζθνξπίζηεθαλ ηξνκαγκέλνη πξνο ηνπο πχξγνπο ηεο 

Μαιάμαο γηα λα ζσζνχλ. Ο αθεγεηήο κε έλα γλσζηφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν εθθξάδεη ηελ 

αδπλακία ηνπ λα πεξηγξάςεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπλέβε
612

 θαη θάλεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο 

κάρεο: Πνιινί Σνχξθνη ζθνηψζεθαλ, απφ ηνπο Κπδσληάηεο ζθνηψζεθαλ ηέζζεξηο θαη 

ηξαπκαηίζηεθαλ ηξεηο.  

 “Δ ιπζζψδεο εθείλε θαηαδίσμηο θαη νξκή δελ πεξηγξάθεηαη εθ ηεο αζηελήο* κνπ ρεηξφο, 

<αο> ππνζέζε ν αλαγλψζηεο εθ ηεο αξρηθήο επηζπκίαο ησλ εκεηέξσλ πφζνλ ελζαξξπζέληεο, 

αθνχ κάιηζηα δελ απήληεζαλ αληίζηαζηλ”. (β4, 195). 

 Σν πξσί ηεο επφκελεο κέξαο νη πξφζθνπνη ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο εηδνπνίεζαλ ηνπο 

Λαθθηψηεο φηη είδαλ πνιινχο Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο λα θαηεπζχλνληαη ζηε Μαιάμα
613

 θαη  ηελ 

πξνθπιαθή ησλ επαλαζηαηψλ, απνηεινχκελε απφ πελήληα άηνκα, λα ππνρσξεί. Ώκέζσο 

επαλαζηάηεο απφ ηελ Κπδσλία έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ ηελ πξνθπιαθή, αιιά ήηαλ δχζθνιν λα 

θέξνπλ επηηπρία ιφγσ ηεο εμάληιεζεο ησλ πνιεκνθνδίσλ ηνπο θαη ησλ ππέξηεξσλ δπλάκεσλ ηνπ 

ηνπξθηθνχ  ζηξαηνχ, πνπ ζπλερψο έθηαλαλ απφ ηα Υαληά. Ώπφ ηα Υαληά θαη ηε νχδα 

αμησκαηνχρνη θαη πξφμελνη έβιεπαλ ηε κάρε
614

. Καη νη δχν αληίπαινη κάρνληαλ κε κίζνο. Καηά ηηο 

επηζέζεηο πνιινί θψλαδαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο νλνκαζηηθά, θαζψο ήηαλ ληφπηνη. ην ηέινο νη 

                                                 
609  Ο αξηζκφο ησλ 8.000 Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ θαληάδεη ππεξβνιηθφο θαη ιέγεηαη πεξηζζφηεξν γηα λα 

δηθαηνινγεζεί  ε απφθαζε ησλ Λαθθησηψλ λα πάλε ζηνλ Λνχιν αληί λα κεηαβνχλ ζηνλ Ώπνθφξσλα. Ννκίδσ φηη ζα 

επξφθεηην γηα  έλα-δπν ιφρνπο, νη νπνίνη είραλ κεηαβεί κε ηνλ αμησκαηηθφ ηνπο ζηνλ Λνχιν γηα λα θαηαζθνπεχζνπλ 

ηηο ζέζεηο ησλ επαλαζηαηψλ. Δ γλψκε ηνπ αθεγεηή φηη επξφθεηην γηα ζρέδην αληηπεξηζπαζκνχ δελ επζηαζεί. Βίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε ιεπηνκέξεηα φηη νη ακέξηκλνη Σνχξθνη παξάηεζαλ ηηο αγθηλάξεο πνπ έηξσγαλ ζην πηάην (β8, 228) 

610  Ο Υαηδεκηράιεο ζπκάηαη φηη ζην ρσξηφ απηφ είρε δηαμαρζεί θαη ε πξψηε κάρε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 

ζηελ Κξήηε. Πξβι. Κ. Κξηηνβνπιίδεο, φ.π., ζ. 8.  

611  Ο Νάζνο ήηαλ ζαιπηγθηήο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη είρε θηάζεη ζηελ Κξήηε κε ηνλ ζπληαγκαηάξρε 

ΐπδάληην. 

612  Πξβι. “Κξεηηθνπνχια” θεθ.1, 9-10: Αελ δχλακαη θαη δελ κπνξψ,  γξάκκαηα δελ γλσξίδσ,/ λα  κπσ ζ‟  απηφλ 

ηνλ θίλδπλνλ, κα πάι‟ απνθαζίδσ. 

613  Δ Μαιάμα θείηαη ζηα πςψκαηα πάλσ απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο. Βθεί ππήξραλ ηνπξθηθνί ζηξαηησηηθνί 

πχξγνη, ηνπο νπνίνπο θαηέζηξεςαλ νη επαλαζηάηεο ην 1897. ηελ πεξηνρή ηεο Μαιάμαο θαη ζηηο ζέζεηο Ώιηγάλνπ- 

Παζπάξεο είραλ γίλεη πνιιέο κάρεο ήδε απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. πσο παξαηεξεί ν αθεγεηήο, ε πεξηνρή 

είλαη θαηάιιειε γηα κάρεο αηάθησλ, ην κεηνλέθηεκα γηα ηνπο επαλαζηάηεο είλαη φηη ε Μαιάμα βξίζθεηαη απέλαληη 

απφ ηε νχδα θαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα Υαληά. 

614  Σν κνηίβν ηεο “ηεηρνζθνπίαο” ην είδακε θαη ζηε κάρε ησλ Μπνπηζνπλαξίσλ. 
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καρεηέο ηεο Κπδσλίαο αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ. 

  Ο αθεγεηήο πιέθεη ην εγθψκην ησλ αγσληζηψλ ηεο Κπδσλίαο, νη νπνίνη κάρνληαλ κε 

απηαπάξλεζε, “ζαλ ιηνληάξηα” θαη ακηιιψλην λα θάκνπλ αλδξαγαζίεο, γηα λα γξαθηεί ην φλνκά 

ηνπο ζηηο πνιεκηθέο εθζέζεηο. ηε κάρε ηδηαηηέξσο αξίζηεπζε ν Ν. Μαληαθάθεο 

(Μαληαθνθνθφιεο). Έμη ήηαλ νη λεθξνί ηεο Κπδσλίαο ζ' απηή ηε κάρε, αλάκεζα ζ' απηνχο νη 

Λαθθηψηεο Βκκ. Μαπξνγέλεο, ηξνθνδφηεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, θαη ν Α. Μαιηλδξεηάθεο. Σνπο δχν 

απηνχο Λαθθηψηεο δελ πξφιαβαλ λα ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ην πεδίν ηεο κάρεο θαη νη Σνχξθνη 

βεβήισζαλ ηα πηψκαηά ηνπο· αθνχ έθνςαλ ηα θεθάιηα ηνπο θαη ηνπο θαηαθεξκάηηζαλ, πέηαμαλ ηα 

κέιε ηνπο ζηελ ππξά. Οη Κπδσληάηεο αθνχ έζαςαλ ηνπο ππφινηπνπο λεθξνχο ζην ρσξηφ 

Ώιεηξνπβάξη, πήξαλ ηνπο ηξαπκαηίεο θαη επέζηξεςαλ ζην Θέξηζν.   

 Οη ζπκπινθέο ζηνλ Λνχιν θαη Μαιάμα δελ ξαςσδνχληαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. 

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ζηε ζπληνκφηεξε παξαιιαγή ηνπ 8νπ βηβιίνπ ε δηήγεζε πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ δχν ζπκπινθψλ ζηελ Κπδσλία ρσξίο πνιιά επεμεγεκαηηθά ζρφιηα. ηελ 

παξαιιαγή ηνπ 4νπ ηεηξαδίνπ φκσο ν αθεγεηήο δηαλζίδεη ηελ αθήγεζή ηνπ κε ζρφιηα αθελφο γηα 

λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνπζία ησλ Λαθθησηψλ ζηνλ Ώπνθφξσλα θαη αθεηέξνπ λα επαηλέζεη ηηο 

πνιεκηθέο αξεηέο ησλ ζπλεπαξρησηψλ ηνπ. Έλα πλεχκα έληνλνπ ηνπηθηζκνχ δηαπλέεη απηή ηελ 

ελφηεηα. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο γεληθνχ πνιεκηθνχ εγέηε, ν νπνίνο ζα είρε ζηελ πξνζηαγή ηνπο 

φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ επαξρηψλ, θάζε ηνπηθφο αξρεγφο κπνξνχζε λα ελεξγεί θαηά ην δνθνχλ. Ο 

ζπιινγηζκφο φηη νη καρεηέο ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο αλέβαιαλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζηνλ Ώπνθφξσλα 

γηα λα πξνθπιάμνπλ ηα γπλαηθφπαηδά ηνπο, ελψ νη “καθξηλέο” επαξρίεο κπνξνχζαλ λα κεηαβνχλ 

φπνπ ηηο θαινχζαλ, είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, έσινο.  

 

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Οκέξ λα εηζβάιεη ζηα νξνπέδηα Αζθύθνπ θαη Καιιηθξάηε θαθίσλ (β4, 

200-204 θαη β8, 232- 236) 

    Ώθνχ νη Λαθθηψηεο θαη νη ππφινηπνη νπιαξρεγνί Κπδσλίαο άθεζαλ θχιαθεο ζε επίθαηξεο 

ζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, δηαηξέζεθαλ ζε δχν ηκήκαηα γηα λα κεηαβνχλ πξνο 

ηα θαθηά
615

. Βλ ησ κεηαμχ είρε θηάζεη ε είδεζε φηη ν Οκέξ παζάο πξνζπαζνχζε λα εηζβάιεη ζηα 

θαθηά απφ δχν δηφδνπο: απφ ην νξνπέδην ηνπ Ώζθχθνπ (δηα ηνπ ζηξαηεγνχ ηνπ Με(ρ) κέη, 

Μεκέηε ή Μεκέληαξνπ θαηά ην ιατθφηεξν) θαη απφ ην νξνπέδην ηνπ Καιιηθξάηε (ν ίδηνο ν Οκέξ 

παζάο). ε απηή ηε δχζθνιε πεξίζηαζε, νη νπιαξρεγνί ησλ θαθίσλ, Καξθαβάηζνο θαη Σζφληνο, 

έζηεηιαλ επηζηνιέο πξνο ηνπο Κπδσληάηεο γηα λα ζπεχζνπλ ζε βνήζεηα. ηηο 22 Ώπξηιίνπ νη 

                                                 
615  Ώπφ ηηο 11-4-67 νη Πιεξεμνχζηνη ηεο Κπδσλίαο ζηε Γ. πλέιεπζε απφ ηνπο Κνκηηάδεο ησλ θαθίσλ 

θαινχζαλ ηνπο Κπδσληάηεο λα κεηαβνχλ ζηα θαθηά. ΐι. Ώ.Υ.Μ.Γ. 24/1/4/13. Σελ ίδηα κέξα θαη ν πξνεγνχκελνο 

ηεο Ώγίαο Σξηάδαο Γξεγφξηνο (Παπαδνπεηξάθεο)πιεξνθνξνχζε ηνλ Υαηδεκηράιε, φηη “ν ερζξφο εθίλεζε 

παλζηξαηηά γηα ηα θαθηά [...], βι. Ώ.Υ.Μ.Γ. 21/1/4/12. Βίδακε φηη ν αθεγεηήο ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο έκκεζα 

δηθαηνινγείηαη γηα ηε κε έγθαηξε κεηάβαζε ησλ Κπδσληαηψλ ζηα θαθηά. Γηα ηελ απψζεζε ηνπ Οκέξ απφ ηα 

θαθηά βι. Γπκβξαθάθεο, Απάληεζηο, φ.π., ζ. 38-39.  
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Λαθθηψηεο θαη νη νπιαξρεγνί ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο Κπδσλίαο (400 άηνκα πεξίπνπ) μεθίλεζαλ απφ 

ηνλ Οκαιφ γηα λα  θηάζνπλ ζηα θαθηά. Πήξαλ ην δξφκν δηαβαίλνληαο ηηο δχζβαηεο ρηνληζκέλεο 

θνξθέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, γηα λα βξεζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θνληά ζηνπο ππφινηπνπο 

καρεηέο. Ώθνχ δηαλπθηέξεπζαλ ζηα κηηάηα ηνπ Αξπ, πέξαζαλ απφ ηηο θνξθέο Πιαθνζέιη, 

Σξηακάηε, Καθφ Καζηέιιη, Άγην Πλεχκα (πςφκεηξν πεξίπνπ 2450 κ.) θαη ζχληνκα βξέζεθαλ ζηελ 

Σαχξε, κηθξφ νξνπέδην πάλσ απφ ην Ώζθχθνπ. Ώπφ ηελ Σαχξε θαηέβεθαλ ρακειφηεξα, πάλσ απφ 

ηε ηέξλα ηνπ Αέζθνπ, φπνπ βξηζθφηαλ ν Γπκβξαθάθεο. Ώπφ εθεί είδαλ ηε κάρε πνπ δηεμαγφηαλ 

αλάκεζα ζηνλ Με(ρ)κέη παζά, ζηξαηεγφ ηνπ Οκέξ, θαη ηηο δπλάκεηο ησλ επαλαζηαηψλ. Οη 

Λαθθηψηεο δηαηάρζεθαλ λα ππξνβνιήζνπλ γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καρεηέο. Ο ππξνβνιηζκφο 

απηφο έθεξε γηα ιίγν ζχγρπζε, γηαηί νη καρεηέο ζην νξνπέδην ηνπ Ώζθχθνπ λφκηζαλ φηη 

θπθιψζεθαλ απφ ερζξηθά ζηξαηεχκαηα. Σειηθά, φκσο θαηφξζσζαλ λα ηξέςνπλ ζε θπγή ην 

ζηξάηεπκα ηνπ Μερκέη παζά
616

.  

 Καηεβαίλνληαο νη Λαθθηψηεο θαη νη ππφινηπνη Κπδσληάηεο πξνο ηε ηέξλα ηνπ Αέζθνπ 

ζπλελψζεθαλ κε ηνπο καρεηέο πνπ απνζχξνληαλ κεηά ηε κάρε ζην Ώζθχθνπ θαη κεηέθεξαλ 

ηξαπκαηηζκέλν ηνλ νπιαξρεγφ θαθίσλ Βκκαλνπήι Καξθαβάηζν, ν νπνίνο έπεηηα απφ ιίγεο κέξεο 

πέζαλε. ηε ζπνπδαία απηή κάρε, ζηελ νπνία λίθεζαλ ηα ειιεληθά φπια, έιαβαλ κέξνο 

επαλαζηάηεο απφ φιεο ηηο δπηηθέο επαξρίεο, εθηφο απφ ηνπο 400 Κπδσληάηεο, πνπ είραλ μεθηλήζεη 

ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηνλ Οκαιφ.  

   Σα ίδηα γεγνλφηα κεηαζρεκαηηζκέλα ζε ζηίρνπο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” εκκέλνπλ ζηελ εξσηθή 

έμαξζε, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο θαη έθζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ φζσλ αθνξά ηνπο Λαθθηψηεο: 

  ......................................................................... 

                  Έμαθλα ζ‟ Ώπνθφξσλα, <ζ‟>ηζη ΐξχζεο δηαηξείηαη, 

απφ Κνπξλνπαηήκαηα ν ίδηνο νδεγείηαη   [ελλ. ν Οκέξ]. 

                 Μπέκπεη Μεκέηε θη νδεγεί πνιχλ ζηξαηφλ ζηελ Κξάπε,  

                 θη απηφο κ‟ άιινλ δηπιάζηνλ ηξέρεη ζηνλ Καιιηθξάηε. (θεθ, 112, 2823-6) 

  ......................................................................   

      Πηάλεη ν Μεκέηεο Μπξφζλεξν κε δεθαηξείο ρηιηάδεο,   

κε Κξεηηθνχο, κε Ώξβαλνχο, κε πιήζνο Ώξαπάδεο.    

Γξάθνπλ, ζηνλ Οκαιφλ δεηνχλ, λα ζπεχζ‟ ε Κπδσλία, 

πνπ πεξηκέλαλε θη εθεί ηελ κάρελ αηθληδία. 

Μ‟ εμαθνζίνπο δηαιεθηνχο αλέβεζαλ ηα φξε, 

ζε πέληε ψξεο έθηαμαλ, κ‟ έηξεραλ ζαλ παπφξη.    

                                                 
616  Δ κάρε ζην Ώζθχθνπ ελαληίνλ ηνπ Οκέξ έγηλε ζηηο 23 Ώπξηιίνπ ηνπ 1867, εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Ώγίνπ 

Γεσξγίνπ. Λέγεηαη φηη νη επαλαζηάηεο έβιεπαλ ηνλ Άγην Γεψξγην θαβαιάξε λα ηνπο βνεζά. ΐι. θαη Ν. Φχραο, φ.π., 

ζ. 68.  Γηα ηε κάρε ζην Ώζθχθνπ ελαληίνλ ηνπ Οκέξ βι. θαη Πεξίδεο, φ.π., ζ. 162-164, Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 138-

140 θαη Σζηξηληάλεο, ΐ', φ.π., ζ. 201-205. 
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Πάλσ ζηελ ψξα έθηαμαλ κε ζάιπηγθα ζηελ ξάρηλ    

θαη ζαλ αλεκνζηξφβηινο εξίρηεθαλ ζηελ κάρελ. 

Ώξρίδνπλ αθξνβνιηζηαί θαηφπηλ ζπκσκέλνη 

θη ε κάρε πάεη ζνβαξά, πέθηνπλ ζαλ ιπζζηαζκέλνη. 

Παξάθιεζε κε ηνλ παπά δηαβάδνπλε ζηε κέζε,    

ηνλ Γακπξαθάθε ξψηεμαλ λα ησλε δείμεη ζέζε.     

Έξρεηαη κέγαο πφιεκνο θη απφ ηα δχν κέξε, 

Νίθε! Φσληάδνπλ νη Έιιελεο κε ην γδπκλφ καραίξη. 

Μάρνπλη‟ νη Κξήηεο, ‟ζεινληέο, ηελ κάρελ μεηειεχγνπλ, 

ζε πέληε κέξε νη Έιιελεο ζηελ Κξάπε ζξηακβεχνπλ.  

Έβηαζαλ ηνλ Μεκέληαξν θ‟ επίζηξεςε <ζ‟> ηζη ΐξχζεο,     

                  λα βξεί λεξφ η‟ αζθέξη ηνπ θνβάηαη θαη ηζη Κξήζζεο. (θεθ. 113, 2835-2852) 

  

 Σελ ίδηα κέξα ε Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε ηεο Κξήηεο, πνπ ηφηε έδξεπε ζηελ Ίκβξν 

θαθίσλ, θαη νη νπιαξρεγνί ησλ θαθίσλ πξνζθαινχζαλ ηνπο επαλαζηάηεο λα κεηαβνχλ ζηνλ 

Καιιηθξάηε γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εηζβνιή ηνπ Οκέξ παζά ζην νξνπέδην ηνπ Καιιηθξάηε
617

. ηνλ 

Καιιηθξάηε είρε εγθαίξσο κεηαβεί ν Πάλνο Κνξσλαίνο κε ηνπο Ρεζχκληνπο επαλαζηάηεο γηα λα 

εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν ηνπ Οκέξ. Με δηαηαγή ηνπ Γπκβξαθάθε ζηάιζεθαλ ζηνλ Κνξσλαίν 

επηθνπξίεο επαλαζηαηψλ ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο (Υαλίσλ)
618

. Οη 400 επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο 

φκσο δελ έθηαζαλ ζηνλ Καιιηθξάηε, αιιά   έκαζαλ ζηε ηέξλα ηνπ Αέζθνπ ηα επράξηζηα λέα, φηη 

δειαδή ν Κνξσλαίνο θαη νη καρεηέο ηνπ απέθξνπζαλ ηνλ Οκέξ θαη ηνλ αλάγθαζαλ λα ζηξέςεη ηα 

λψηα ηνπ πξνο ην Ρέζπκλν ([...] “καλζάλνκελ φηη [ελλ. ν Οκέξ] απνθξνχζζε εληειψο θαη φηη 

έζηξεθε ηα λψηα θαη ήδε δηεπζχλεηαη θαηά ηνπ Ρεζχκλνπ”. (β4, 204)
619

.  

 Δ αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα ηνπ Οκέξ λα εηζβάιεη ζηνλ Καιιηθξάηε αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια” εθηελψο.: 

                   ........................................................................ 

       Οκέξ -παζάο επξφθηαμε θηππά ηνλ Καιιηθξάηε, 

λα μεινπζξέςεη ιφγηαδε, κα ηνχ ‟βγαιε ην κάηη.   

                                                 
617  Καιιηθξάηεο, ρσξηφ ηεο θνηλφηεηαο Παηζηαλνχ, θηηζκέλν ζε κηθξφ νξνπέδην πνπ επηθνηλσλεί κε ηελ επαξρία 

Ρεζχκλνπ. Παηξίδα ηνπ Γξεγνξίνπ Παπαδνπεηξάθε, ζπγγξαθέα ηεο Εζηνξίαο ηεο επαξρίαο θαθίσλ. Γηα ηε κάρε 

ζηνλ Καιιηθξάηε βι θαη Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 68-69.  

618  Δ Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο απφ ηελ έδξα ηεο, ην νξεηλφ ρσξηφ Άγηνο Εσάλλεο θαθίσλ, 

ελεκεξψλεη ζηηο 5-5-67 γηα ηε “ιακπξά λίθε” ησλ ρξηζηηαλψλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Δ επηζηνιή ππνγξάθεηαη θαη 

απφ ηνλ Π. Κνξσλαίν. ΐι. Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/5/21.  

619  Πξβι. “Βθνδηαζκέλνη θαιψο νη 600 Κπδσληάηαη θαη έηνηκνη φληεο λα επηπέζσζη θαηά ησλ ερζξψλ, αιι' ελ ησ 

κεηαμχ απνρσξεζάλησλ ησλ πνιεκίσλ ή εθ ηεο ξαγδαίαο βξνρήο ή λνκίζαληεο αδχλαηνλ ηελ δηάζπαζηλ ησλ 

εκεηέξσλ εθ ησλ εηξεκέλσλ νρπξψλ ζέζεσλ. Βπαλειζφληεο θαη εκείο κεη' νιίγσλ εηο ηαο ηδίαο καο ζέζεηο θαη 

ζηξαηνπεδεχζαληεο απφ ηνπ Αέζθνπ ηελ ζηέξλα κέρξη ηεο Ρέληαο, πεξηεκέλακελ εθεί άπξαθηνη εκέξαο ηηλάο[...]” 

(β8, 236)  
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Σφλε θξαηνχλ ψξεο πνιιέο, θαίλνπληαη πσο ληθνχλε,     

ηα πιήζε φκσο ησλ ερζξψλ παληνχ πεξηθπθινχλε. 

Βπνιεκνχζαλ, άθξηδαλ, κάρνπλη‟ απνξπηζκέλνη, 

κ‟ απνχ ην κέγα φλνκα, δελ ήζαλ θνβηζκέλνη. 

Γξάθνπλ ζηελ Κξάπε θαη δεηνχλ βνήζεηα λα κπέςνπλ, 

ζηνλ Καιιηθξάηε γιήγνξα νη πεξηηηνί λα ηξέμνπλ.    

Ο θίλδπλνο ζηνλ Μπξφζλεξν έπαςε θη ε θνπξηνχλα, 

θαη πεληαθφζη αλαρσξνχλ, θηάλνπλ ‟πφ κηα θαηνχλα. 

Βπξφθηαμαλ ζ‟ έλα θαηξφλ θη εηο ψξα ηνπ θηλδχλνπ, 

απφ ηελ ξάρηλ ηνπ θηππνχλ, πνιινχο ζην πιάη ξίρλνπ. 

Χο ηξεηο ρηιηάδεο Έιιελεο θξαηνχλ ηνλ Καιιηθξάηε,    

κε δεθνρηψ εκάρνλην θη έθηαμε ην κηληάηη. 

‟Ννχο θαθηαλνχ, έλα ζθπιί ζαλ δψδεθα πνιέκα, 

εμέζρηδε θ‟ επιήγσλε θ' νη Σνχξθνη ην εηξέκαλ. 

Οκέξεο βιέπεη, δελ κπνξεί νκπξφο λα πξνρσξέζεη  

θη αλ ίζσο θ‟ εμαθνινπζεί, ην ηξίην ζ‟ απσιέζεη.    

Σ‟ αιινχ ζηξαηάξρνπ έκαζε αίθλεο ηελ αηπρίαλ 

θαη ζθέθηεηαη θαη πξνζπαζεί λα θχγεη κ‟ εζπρίαλ. 

Σν βξάδπ επιεζίαζε θ‟ επξίζθεη επθαηξία, 

                  κε πφλν ηνπ, αλαρσξεί ζε άιιελ επαξρία. (θεθ. 114, ζη. 2859-2880) 

 

Ο Οκέξ πξνο ην Λαζίζη- Πεζακέλα γπλαηθόπαηδα ζηνλ Απνθόξσλα-Αςηκαρίεο ζηνλ 

Απνθόξσλα (β4, 204-207 θαη β8, 236-239) 

   Βθείλν ηνλ θαηξφ δηαβαίλνληαο ν Οκέξ απφ ηα Κνπξλνπαηήκαηα Ώπνθνξψλνπ πξνο ην 

Ρέζπκλν απνθεθάιηζε γηα εθθνβηζκφ θάπνηνπο ππνηαγκέλνπο. ηαλ έκαζαλ ην γεγνλφο νη θάηνηθνη 

ησλ γχξσ ρσξηψλ, θξχθηεθαλ ζηα ρηνληζκέλα βνπλά γηα λα ζσζνχλ. πσο έκαζε ν αθεγεηήο ηνπ 

απνκλεκνλεχκαηνο, εβδνκήληα άηνκα πέζαλαλ πάλσ ζηηο ρηνληζκέλεο καδάξεο ηνπ Ώπνθφξσλα 

(ηκήκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ) απφ ην ςχρνο θαη ηελ πείλα.
620

 Σν ίδην γεγνλφο πεξηγξάθεηαη θαη ζε 

ζηίρνπο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

   Βηνχηνο εηο ηελ δηάβα ηνπ έθνς‟ εθηά γεξφληνπο, 

       πνπ πήγαηλαλ ππνηαγή λα δψζνπλ ησλ ρσξηψλ ηνπο. 

       Γηακηάο αθνχζαλ παληαρνχ, ηελ κάλεηα η‟ Οκέξε   

        θαη θεχγνπλ απφ ηα ρσξηά ζηα ρηνληζκέλα κέξε.     

                                                 
620  Σν ζάλαην ησλ αλζξψπσλ ζηα φξε ηνπ Ώπνθφξσλα αλαθέξεη θαη ν Ν. Φχραο, αιιά απηφο αλεβάδεη ηνλ αξηζκφ 

ζε 200 ςπρέο. ΐι. Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 71-72.  
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        Ώπνχ ηνλ Ώπνθφξσλα, πάλσ ζηα θππαξίζζηα, 

     νγδφληα εμεπάγηαζαλ, παηδηά, γπλαίθεο ήζαλ. (θεθ. 113, 2853-8) 

 Έπεηηα ν Οκέξ ζηξάθεθε θαηά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο Κξήηεο γηα λα ππνηάμεη ην 

Οξνπέδην Λαζηζίνπ. Μεηά ηε κάρε ηνπ Καιιηθξάηε νη Ρεζεκληψηεο κε ηνλ Κνξσλαίν θαη κηα 

νκάδα δπζαξεζηεκέλσλ κε ηνλ Γπκβξαθάθε εζεινληψλ απήιζαλ πξνο ηα αλαηνιηθά γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο επαλαζηάηεο ηνπ Δξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ
621

.  

 Δ δηήγεζε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε ζρεηηθά κε ηελ αηκαηεξή πνξεία ηνπ 

Οκέξ απφ ην Ρέζπκλν ζην Λαζίζη θαη ηελ θαηάιεςε ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ πεξηνξίδεηαη
622

 ζηελ 

αλαθνξά ηνχηνπ κνλάρα: “[...]νη ηνπ κεζαίνπ ηκήκαηνο αξρεγνί θαη ζηξαηηψηαη παξεθνινχζεζαλ 

ηνλ Οκέξελ, νκνχ θαη ην Γ. Σξνθνδνηείνλ ηεο Βπαλαζηάζεσο, ζπλεζηήζε απηφ θαη εηξνθνδφηεη 

ηελ κεη' νιίγε ζπγθξνηεζείζαλ ζπνπδαία ηξηήκεξνλ κάρε ηνπ Λαζηζίνπ εηο Δξάθιεηνλ.” (β4, 204). 

Ώο ζπκεζνχκε, βέβαηα, φηη ζηελ αξρή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ν Υαηδεκηράιεο είρε δειψζεη φηη 

ζα δηεγεζεί κφλν ηηο κάρεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο, φηη ζα γξάθεη κφλν γηα φζα είρε 

πξνζσπηθή πιεξνθφξεζε ή ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο θαη πάληα ζε ζρέζε κε ηελ επαξρία 

Κπδσλίαο. πλεπψο κε ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα γεληθή επνπηεία 

γηα ην ηη ζπλέβε ζε φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Κξήηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν αθεγεηήο ζέιεη λα είλαη πην αληηθεηκεληθφο, γη' απηφ πξνζζέηεη 

κεξηθά θεθάιαηα ζε ζηίρνπο γηα λα δηεγεζεί θαη ηε ζπκβνιή ησλ αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κξήηεο 

ζηελ επαλάζηαζε. Έηζη αλαθέξεηαη εθηελέζηεξα ηελ θαηάιεςε ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ απφ ηνλ 

Οκέξ
623

. Με ην ινγνηερληθφ ζηξαηήγεκα ηεο εηζαγσγήο δχν αθεγεηψλ απφ ην Δξάθιεην θαη ην 

                                                 
621  ηε δπζαξέζθεηα εζεινληψλ κε ηνλ Γπκβξαθάθε αλαθέξεηαη θαη ν Ν. Φχραο, (βι. φ.π., ζ. 70-71) ν νπνίνο κε 

αλαιπηηθφηαηε επηρεηξεκαηνινγία πξνζπαζεί λα αηηηνινγήζεη ηελ απφθαζε ηνπ Γπκβξαθάθε λα κελ κεηαβεί ζηνπο 

αλαηνιηθνχο λνκνχο ηεο Κξήηεο θαη λα πνιεκήζεη εθεί ηνλ Οκέξ (φ.π., ζ. 69-70). Ο Φχραο κλεκνλεχεη επίζεο ηα 

νλφκαηα εζεινληψλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηνλ Γπκβξαθάθε θαη κεηέβεζαλ ζην Λαζίζη: Μ. θα Ώ ΐ(Μπ)φηζαξεο, 

ΐ(Μπ)ατξαθηάθεο, Λψξεο, πειηφπνπινο, Γαθεηξίνπ, Νεξνπηζφπνπινο θαη άιινη. 

622  Βίπακε παξαπάλσ φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ δηεγείηαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ ηα γεγνλφηα ηεο αλαηίλαμεο 

ηνπ Ώξθαδίνπ. εκαληηθέο είλαη νη ζχληνκεο πιεξνθνξίεο ηεο παξαιιαγήο β8 γηα ηνπο νπιαξρεγνχο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ηνλ Οκέξ ζηα αλαηνιηθά ηκήκαηα: “Δκεηέξσλ αξρεγνχλησλ ησλ γεξαηψλ, ηζαγελνχ* Μ. Κφξαθα, 

εζεινληψλ Αεκεηξίνπ Αεκεηξαθαξάθνπ, Πεηξνπνπιάθε, Κνξσλαίνπ θαη πνιιψλ νπιαξρεγψλ θαη ζσκαηαξρψλ εθ 

ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ θαη κέιε ηεο πλειεχζεσο απνζηαιιέληα, ίλα ηξνθνδνηψζη θαη δηα πξνζσπηθήο απηψλ 

παξνπζίαο ελζαξξχλνπζη* ηελ επίζεκνλ απηήλ εθζηξαηεία.” (β8, 236). Δ πλέιεπζε επίζεο κεηαθηλήζεθε πξνο ηα 

αλαηνιηθά.  

623  ην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο απφθεηηαη ην Ώξρείν ηνπ Ώλαηνιηθνχ Σκήκαηνο ηεο Κξήηεο απφ φπνπ ν 

εξεπλεηήο κπνξεί λα απνθνκίζεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ηνπο αγσληζηέο ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ ηεο Κξήηεο, ηηο 

κάρεο θαη ηε δηνίθεζε ζην ηκήκα απηφ ηνλ θαηξφ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηελ Κξήηε.  

      εκεηψλνπκε κφλν φηη ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ηεο Ρέαο Γαιαλάθε, Ο βίνο ηνπ Ηζκαήι Φεξίθ παζά, spina nel 

cuore, Άγξα, Ώζήλα 51995”, δηαδξακαηίδεηαη ηελ επνρή πνπ ν Οκέξ θαη ν ζηξαηεγφο ηνπ Εζκαήι Φεξίθ παζά 

κάρνληαλ γηα λα θαηαιάβνπλ ην Λαζίζη.  

      Ο Εζκαήι Φεξίθ παζάο (Παπαδάθεο) είρε γελλεζεί ζην ρσξηφ Φπρξφ Λαζηζίνπ θαη ήηαλ γηνο ηνπ ηεξέα Φξαγθηά 

Κακπάλε (Παπαδάθε). ηαλ ήηαλ νθηψ εηψλ, ην 1823, αηρκαισηίζηεθε καδί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ Ώληψλην Παπαδάθε 

θαη πνπιήζεθε ζηελ Ώιεμάλδξεηα. Ο Ώληψληνο θαηφξζσζε λα θχγεη απφ ηελ Ώίγππην, λα ζηαδηνδξνκήζεη ζηε 

Ρσζία θαη λα απνθηήζεη πνιιά ρξήκαηα. Ο Εζκαήι, πνπ ζην κεηαμχ είρε αιιαμνπηζηήζεη, παξέκεηλε ζηελ Ώίγππην, 

φπνπ αλέιαβε κεγάια πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά αμηψκαηα. Σν 1867 ζηάιζεθε ζηελ Κξήηε γηα λα βνεζήζεη ηνλ 

ηνπξθηθφ ζηξαηφ ζηελ θαηάπλημε ηεο επαλάζηαζεο. Μεηά ηε κάρε ηνπ Λαζηζίνπ επηζηξέθνληαο ζην Δξάθιεην ν 

Εζκαήι πέζαλε ζηα πήιηα. Δ αηηία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δελ έρεη δηεπθξηληζηεί. Άιινη ηζρπξίδνληαη φηη πέζαλε απφ 
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Ρέζπκλν, ηνπ πκπέζεξνπ θαη χληεθλνπ αληίζηνηρα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεγεζνχλ ζηνλ 

Υαληψηε Ώδεξθνθηφ ηα βαζηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε φιε Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθνχο ζηίρνπο απφ ηε δηήγεζε ηεο εθζηξαηείαο ηνπ 

Οκέξ ζην Ρέζπκλν, Δξάθιεην θαη Λαζίζη: 

   ................................................................... 

       Οη Έιιελεο εδψ θη εθεί ‟πνπ ηα θαθηά μαπιψλνπλ    

κ‟ νχια ησλ ηα ζηξαηέκαηα ηνλ Μέξε ηαπεηλψλνπλ. 

Υαξνχκελνη νη ληθεηέο, νη πιείζη‟ αλαρσξνχζη, 

πεξλνχλ ηα Ρεζεκληψηηθα, ηνπ Μέξε αθινπζνχζη. 

Οκπξφο θη νπίζσ ηνπ Παζά ηα δάια ηνπ λα βιέπνπλ, 

λ‟ απιψζεη ζαλ ηνλ Μνπζηαθά, βήκα δελ η‟ επηηξέπνπλ.   

Φζάλεη ζηα Ρεζεκληψηηθα, θιηηφο θη απνξπηζκέλνο 

ηνλ Μπινπφηακν πεξλά, βξίζηεηαη θπθισκέλνο. 

                  Σνπ δνχδνπλ θη άιιν κάζεκα ηεο Ίδεο νη ζηξαζηψηεο, 

ηξαθφζηνπο ζθάδνπλ ζην Λαγθφ, ην πιείζην Μηζηξηψηεο. 

Πξνθηάλ‟ απνχ Δξάθιεηνλ ν μαθνπζηφο Ρεζίηεο    

θαη ζψδεη ηζ‟ απνδέινηπνπο αλάζξεκκα ηζε Κξήηεο. 

Σξέρνπλ ηεο Ίδεο ηα παηδηά ηνλ δξφκνλ θεη ηνπ θιείνπ 

                  θαη ηνπ θνιινχλ δεμηά δεξβά κέρξη ηνπ Δξαθιείνπ. (θεθ. 115, 2881-2894) 

  .......................................................................... 

       Ο Γακπξαθάθεο έκεηλε λα βιέπεη ηνλ Μεκέηε,     

κάρεο ζηνλ Ώπνθφξσλα θάλνπλ κε ην λνκπέηη. 

Βζεινληαί θαη Κξεηηθνί ηξέρνπλ εηο ην Λαζίζη, 

                  ηξνθνδνηείνλ γεληθφλ είπαζη θαη ζπζηήζε. (θεθ. 115, ζη. 2901-2904) 

      ....................................................................... 

       Κξίλνπλ θ' εηο ην Δξάθιεηνλ, ην νξεηλφ Λαζίζη 

κ‟ εθηά κεξψλ επηκνλή κάρε θηινληθήζε. 

Κηλά ‟πνχ ην Δξάθιεην κεγάι‟ εηνηκαζία,    

ζηελ Πεδηάδα πξνρσξεί, λνκίδεη εζπρία.      

Βπξφθηαμε ζηνπο πξφπνδαο θη επξίζη‟ εηνηκαζκέλνπο 

                                                                                                                                                                  
ηξαχκα πνπ είρε ιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο θαη άιινη φηη δειεηεξηάζηεθε απφ ηνλ Οκέξ παζά, ν νπνίνο 

θαηάιαβε φηη ν Εζκαήι έβιεπε κε ζπκπάζεηα ηνπο ρξηζηηαλνχο, ελζπκνχκελνο ηελ θαηαγσγή ηνπ. Βθείλε ηελ επνρή 

ν αδειθφο ηνπ Εζκαήι Ώληψληνο Παπαδάθεο, κέινο ηεο Κεληξηθήο ππέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπήο ρξεκαηνδνηνχζε 

ηελ επαλάζηαζε θαη έζηειλε πνιεκνθφδηα ζηελ Κξήηε. Λέγεηαη φηη φηαλ έκαζε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ αδειθνχ ηνπ 

είπε: 'Απζηπρήο εγψ, ίζσο εθνλεχζε (ν Εζκαήι) εμ ελφο ησλ απνζηαιέλησλ ππ' εκνχ φπισλ”. πγθινληζηηθή είλαη ε 

ινγνηερληθή απφδνζε απφ ηε Ρέα Γαιαλάθε ηεο επίζθεςεο ηνπ Εζκαήι Φεξίθ παζά ζην εξεηπσκέλν παηξηθφ ηνπ 

ζπίηη.  
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                  ηνπο Έιιελαο ζηελ είζνδνλ, θαιά νρπξσκέλνπο. (θεθ. 115, 2913-2918) 

  ......................................................................... 

        Σελ ηξίηε κέξα θάλνπζη κεγαινηάηε κάρε,     

 ηελ λχθηα κπέκπεη ηνλ ζηξαηφλ θαη δψλ‟ απνχ ηε ξάρηλ. 

 Οη Έιιελεο θπθιψλνπληαη, ινμνδξνκνχλ ιηγάθη, 

                    κα αληηζηέθνπλ, πνιεκνχλ, απάλσ ζην κνπξάθη. (θεθ. 115, ζη. 2931-2934) 

  ................................................................... 

         Σέζνηα ε λίθε ηνπ Οκέξ, απηφο ν ζξίακβφο ηνπ,     

                    απνχ πεξίκελ‟ απ‟ απηφλ ν κέγαο θχξηφο ηνπ. (θεθ. 115, ζη. 2941-2) 

 

 Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Οκέξ απφ ηα θαθηά νη ηεηξαθφζηνη ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 

Κπδσλίαο κεηέβεζαλ ζηνλ Ώπνθφξσλα γηα λα επηηεξνχλ ηηο θηλήζεηο ηνπ Με(ρ) κέη παζά. Ο 

Υαηδεκηράιεο ήηαλ αλάγθε λα επηζηξέςεη ζηελ επαξρία ηνπ, γηα λα δηεπζεηήζεη θάπνηεο ηαξαρέο 

πνπ είραλ πξνθχςεη απφ “ηδηνηειείο θαπεηαλαίνπο”. Ώθνχ έιαβε ηελ έγθξηζε ησλ ζπλαγσληζηψλ 

ηεο επαξρίαο ηνπ, κεηέβε ζηελ Κπδσλία. ζνη Κπδσληάηεο, ζχκθσλα κε ηε δηήγεζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε
624

, παξέκεηλαλ ζηνλ Ώπνθφξσλα πξνέβεζαλ ζε νθηψ αςηκαρίεο κε ην ζηξαηφ ηνπ 

Μερκέη ζηα ρσξηά ΐαθέο, Σδηηδηθέο, Νίππνο, ζην δηάζηεκα απφ ηηο 20 ΜαΎνπ σο ηηο 15 Ενπλίνπ.  

Ώπηά ηα έκαζε ν αθεγεηήο απφ ηνπο ληφπηνπο θαη ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ αξγφηεξα 

(εηεξνδηεγεηηθή αθήγεζε)
625

.  

 ηνλ Ώπνθφξσλα πξνέθπςε μαλά ην δήηεκα ηεο θηινδνμίαο. Οη επξηζθφκελνη Κπδσληάηεο 

ζηνλ Ώπνθφξσλα δπζαξεζηεκέλνη κε ηνλ Γπκβξαθάθε, επεηδή δελ αλέθεξε ζηηο εθζέζεηο ηα 

αλδξαγαζήκαηά ηνπο, αιιά πξφβαιε άιινπο νπιαξρεγνχο, έθπγαλ απφ ηνλ Ώπνθφξσλα θαη 

επαλήιζαλ ζηελ επαξρία ηνπο
626

.  

  ηελ πεδή δηήγεζε ν Υαηδεκηράιεο αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ζηελ επηηήξεζε ηνπ 

Ώπνθφξσλα ζπκκεηείραλ κφλν νη Κπδσληάηεο. Ώληίζεηα ζηνπο ζηίρνπο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” είλαη 

πην αληηθεηκεληθφο ζηηρνπξγψληαο φηη φιεο “νη επαξρίεο ησλ Υαληψλ” πνιεκνχζαλ θαζεκεξηλψο 

ηνλ Μερκέη.  

        ε ηνχην ην δηάζηεκα ζην ηκήκα ησλ Υαληψησλ, 

                                                 
624  πσο πξνθχπηεη απφ ηα Ώπνκλεκνλεχκαηα ηνπ Ν. Φχρα,  ηα νπνία ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ζαθέζηεξα απφ ηα 

Ώπνκλεκνλεχκαηα ηνπ Υαηδεκηράιε, ζηελ επηηήξεζε θαη ζηηο αςηκαρίεο ζηνλ Ώπνθφξσλα δελ ζπκκεηείραλ κφλν νη 

Κπδσληάηεο, αιιά θαη Ώπνθνξσληψηεο κε ηνπο αξρεγνχο ηνπο Γνγνλή, ήθαθα θαη Μπισλνγηάλλε, Κηζακίηεο κε 

αξρεγφ ηνλ θαιίδε, ειηληψηεο κε αξρεγφ ηνλ Κξηάξε θαη εζεινληέο ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Γπκβξαθάθε. ΐι. Ν. 

Φχραο, φ.π., ζ. 74-85. Ο Γπκβξαθάθεο νξζά ζθεπηφκελνο αλέκελε θαη δεχηεξε επίζεζε ηνπ Μερκέη ζηα θαθηά θαη 

είρε ζηξαηνπεδεχζεη ζηνλ Ώπνθφξσλα, γηα λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηνπ Μερκέη ζηα θαθηά.  

625  ΐι. επηζηνιή νπιαξρεγψλ ηεο Κπδσλίαο, ζηηο 23-5-67, πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε,γηα ηηο κάρεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηνλ Ώπνθφξσλα, Ώ.Υ.Μ.Γ. 24/1/5/30.  

626  Απζηπρψο, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 28 Ενπλίνπ ν Μερκέη, ζα βξεη ηελ επθαηξία λα εηζβάιεη ζην Ώζθχθνπ 

θαθίσλ. Οη Κπδσληάηεο, νη ειηληψηεο, νη Ώπνθνξσληψηεο θαη νη Κηζακίηεο είραλ αθήζεη αθχιαθην ηνλ 

Ώπνθφξσλα.  
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κε ηνλ Μερκέη αλνίγνπζη ρνξφλ ησλ ζηξαηηψησλ. 

η‟ Ώπνθνξψλνπ ηελ θαξδηά, εηο ηνπ ΐαθέ ηνλ γχξνλ,  

δελ πνιεκά αληξίζηηθα, θξχπηεηαη ζαλ ηνλ ρνίξνλ.    

Οη επαξρίεο ησλ Υαληψλ ηνλ πεξηηξηγπξίδνπλ, 

                  ηνλ πνιεκνχλ θαζεκεξλψο, ην γηνχρα ηνπ ρνπβίδνπλ. (θεθ. 117, 2953-2958) 

  ............................................................................. 

Οη εθζέζεηο πξνθαινύλ αληηδειίεο ζηηο επαξρίεο – ν άηαθηνο πόιεκνο (β4, 206-210, β8, 239-

240) 

  Ο αθεγεηήο εμεγεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο γξάθνληαλ πνιεκηθέο 

εθζέζεηο, νη νπνίεο ζηέιλνληαλ ζηε Γ. πλέιεπζε ηεο Κξήηεο θαη δεκνζηεχνληαλ ζηηο 

εθεκεξίδεο ηεο Ώζήλαο. Γηα ηελ επαξρία Κπδσλίαο ηηο εθζέζεηο κέρξη ηφηε ζπλέηαζζε ν Ε. 

Γπκβξαθάθεο.  Ο Κξηάξεο γηα ην έιηλν   θαη ν Υηνλνπδάθεο (Υηνληάο) γηα ηα θαθηά
627

 είραλ 

δηθνχο ηνπο γξακκαηηθνχο θαη έγξαθαλ ηα πνιεκηθά θαηνξζψκαηα ηεο επαξρίαο ηνπο. “Οη 

πάληνηε αδηθεκέλνη Κπδσληάηαη”, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεκηράιε, ζεσξνχζαλ φηη ν Ε. 

Γπκβξαθάθεο κεξνιεπηνχζε ππέξ ησλ θίισλ ηνπ νπιαξρεγψλ άιισλ επαξρηψλ θαη αδηθνχζε 

ηελ επαξρίαο Κπδσλίαο. Γη' απηφ θαη παξαπνλνχληαλ, αιιά ν Γπκβξαθάθεο δηαζθέδαδε ηελ 

πηθξία ηνπο ιέγνληαο λα κελ δίλνπλ ζεκαζία ζηηο εθζέζεηο, πνπ γξάθνληαλ γηα λα θηινηηκήζνπλ 

ηνπο ηαξαμίεο θαη ηνπο αδχλακνπο θαη λα πεξηκέλνπλ ηελ αδέθαζηε ηζηνξία λα θαλεξψζεη ηνπο 

πξαγκαηηθνχο ήξσεο ηεο επαλάζηαζεο. ηελ αξρή νη αγσληζηέο ηεο Κπδσλίαο πείζνληαλ ζηα 

ιφγηα ηνπ Γπκβξαθάθε θαη πεξηθξνλνχζαλ φζνπο απαηηνχζαλ λα γξάθνληαη ηα νλφκαηά ζηηο 

εθεκεξίδεο.  Αελ ήζειαλ φκσο λα ππνηηκάηαη ε επαξρία ηνπο. 

 Σα παξάπνλα ησλ Κπδσληαηψλ έθηαζαλ θαη ζηνλ αξρεγφ ηνπο, ηνλ Υαηδεκηράιε, πνπ 

βξηζθφηαλ (απφ ηηο αξρέο  ΜαΎνπ 1867) ζην Οκαιφ “ζεξκαηλφκελνο” απφ ππξεηφ. Γηα λα κε 

ζπλερηζηεί ε αδηθία, αλέιαβε ν ίδηνο ν Υαηδεκηράιεο λα ζπληάζζεη ηηο εθζέζεηο γηα ηνπο 

εξσηζκνχο ηεο επαξρίαο ηνπ. Έπεηηα πξνζέιαβε σο γξακκαηέα ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνλ Ώ. 

Κπδσλάθε, ζπνπδαζηή ζηε Ρηδάξεην. Ο αθεγεηήο παξαηεξεί φηη πνιιά ζπνπδαία έξγα ησλ 

Λαθθησηψλ έκεηλαλ ζηε ιήζε ιφγσ ηεο απνπζίαο ζηελ αξρή ηεο επαλάζηαζεο ελφο έκπηζηνπ 

γξακκαηηθνχ. Γξάθνληαο ην απνκλεκφλεπκά ηνπ, ηζρπξίδεηαη, ζα θαλεξψζεη γηα πξψηε θνξά 

φζα δελ είραλ γίλεη γλσζηά.  

 πσο δηαπηζηψζακε απφ επηζηνιή πνπ απφθεηηαη ζην Ώξρείν ηνπ Υαηδεκηράιε, νη 

Πιεξεμνχζηνη ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο δεηνχζαλ, απφ ηηο αξρέο Ώπξηιίνπ 1867, κε επηκνλή απφ 

ηνπο νπιαξρεγνχο λα απνθαηαζηαζεί ε πνιεκηθή εηθφλα ηεο επαξρίαο ηνπο κέζα απφ ηηο 

                                                 
627  ηακάηηνο Υηνληνπδάθεο, ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαηήιζε ζηελ Κξήηε κεηά ην πξψην έηνο 

ηεο επαλάζηαζεο θαη εμειέγε αξρεγφο ηεο επαξρίαο θαθίσλ. 
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πνιεκηθέο εθζέζεηο
628

. Ώιιά θαη νη εζεινληέο έγξαθαλ ζηνλ Γπκβξαθάθε εθθξάδνληαο 

παξάπνλα γηα ηε κε δεκνζηνπνίεζε ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπο. Βίλαη επίζεο βέβαην φηη ν 

Γπκβξαθάθεο έηξεθε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα γηα ηελ επαξρία ηεο Κπδσλίαο θαη ηνλ Υαηδεκηράιε. 

Σν αξρεγείν ηνπ Γπκβξαθάθε έδξεπε θπξίσο ζηελ Κπδσλία θαη νη εζεινληέο ηνπ είραλ εληαρζεί 

αξρηθά ηελ νκάδα ησλ  Λαθθησηψλ. Ο Γπκβξαθάθεο δνχζε ζην ίδην θαηάιπκα κε ηνλ 

Υαηδεκηράιε ζηνλ Οκαιφ, γηα έλα δηάζηεκα θαη είδακε φηη δελ είρε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

αξρεγνχο ησλ επαξρηψλ ειίλνπ θαη Κηζάκνπ. Ήηαλ δπλαηφλ λα εμπκλήζεη αλζξψπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο είρε ςπρξαλζεί;
629

 Ώιιά θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαθηαλνχο θαλείο δελ ηνπο 

ζπκπαζνχζε εθείλε ηελ επνρή. πλεπψο, δεκηνπξγνχλ εχινγεο απνξίεο ηα παξάπνλα ησλ 

αξρεγψλ ηεο Κπδσλίαο γηα ηε κε δεκνζηνπνίεζε ηεο πνιεκηθήο αξεηήο ηνπο απφ ηνλ 

Γπκβξαθάθε.  

 Αεκνζηεχνπκε ζηε ζπλέρεηα ηελ αδεκνζίεπηε επηζηνιή ησλ Πιεξεμνπζίσλ Κπδσλίαο 

ζρεηηθά κε ηελ πζηεξνθεκία ηεο επαξρίαο ηνπο. Δ επηζηνιή θαίλεηαη φηη έρεη γξαθηεί δηα ρεηξφο 

Π. εξγάθε, δαζθάινπ θαη πιεξεμνπζίνπ Κπδσλίαο: 

 “Πξνο ηνλ Ώξρεγφλ θαη νπιαξρεγνχο ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο θηι. Βλ Ρνδαθίλσ ηε 2 

Ώπξηιίνπ 1867. 

  Κχξηνη. 

Λάβεηε κε ηνλ θνκηζηήλ ηεο επηζηνιήο καο θχξηνλ Εσάλλελ Κνπθνπιάθελ άιια πεληήθνληα 

ινπδνβίθηα δηα ηαο ζηξαηησηηθάο αλάγθαο ηεο επαξρίαο ηα νπνία πξέπεη λα εμνδεχνληαη κφλνλ 

δη' εθείλνπο νίηηλεο παξεπξίζθνληαη ηαθηηθψο εηο ην ζηξαηφπεδνλ θαη λα εήλαη έλαο θαη κφλνο ν 

ηξνθνδφηεο ηνπ ζηξαηνχ θαη φρη λα κνηξάδνληαη εηο ηνπο νπιαξρεγνχο, δηφηη ηφηε δελ 

εμνδεχνληαη κε δηθαηνζχλελ θαη νχησο αθνινπζνχλ παξάπνλα αλακεηαμχ ζαο. Κχξηνη, πκείο ν 

αξρεγφο, θαζψο θαη νη νπιαξρεγνί έρεηε ρξένο απαξαίηεηνλ λα επαξγππλήηε λχθηα θαη εκέξα λα 

είλαη ζπγθεληξσκέλνη πάληνηε νη ζηξαηηψηαη ηεο επαξρίαο καο θαη λα ήζζε απέλαληη ηνπ ερζξνχ 

ρσξίο πνηέ λα δηαιχεζζε θάκλνληεο δε ζπγρξφλσο θαη πνιέκνπο θαζψο θαη αςηκαρίαο θαη 

θαξηέξηα λπθηεξηλά θαη λα καο γξάθεηε ακέζσο ιεπηνκεξείο εθζέζεηο λα ηαο θαηαρσξνχκελ εηο 

ηαο εθεκεξίδαο πξνο ηηκήλ ηεο εκψλ επαξρίαο θαη δηα λα θεκίδσληαη πξεπφλησο νη Ήξσέο ηεο, 

σο θεκίδνληαη ρσξίο έξγα νη ζηξαηηψηαη ινηπψλ επαξρηψλ. Λάβεηε ινηπφλ Κχξηνη ηα 

                                                 
628  ΐι. Ώ.Υ.Μ.Γ. 23/1/4/10. 

629  Ο Ν. Φχραο πνπ έγξαςε ην βηβιίν ηνπ γηα λα αλαζθεπάζεη ηηο θαηεγνξίεο γηα ηνλ Γπκβξαθάθε θαη λα 

πξνβάιεη ηε καρεηηθφηεηα ησλ εζεινληψλ γξάθεη γηα ηνλ θαιίδε: “Πξσηνπξγφο ησλ εηζεγήζεσλ ηνχησλ επήξμελ 

ν Κηζζακίηεο θαιίδεο. Άλζξσπνο θχζεη νμχλνπο θαη ξαδηνχξγνο, εζπνχδαδε πάληνηε λα δπζθεκή θαη δηαζχξε ην 

φλνκα ηνπ αξρεγνχ Γπκβξαθάθε, φζηηο νκνινγνπκέλσο νπδέπνηε ηνλ δπζεξέζηεζελ, ν θαιίδεο θαίηνη κε έρσλ 

κεγάιελ ελ Κηζζάκσ επξξνήλ, σο κε νδεγήζαο πιείνλεο ησλ 100 αλδξψλ εηο ην ζηξαηφπεδνλ [ελ. ηνπ 

Ώπνθνξψλνπ] δελ εξαδηνχξγεη επί ζθνπψ πξνδνζίαο ή αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ· θαίλεηαη δε φηη ερξεζίκεπελ σο 

φξγαλνλ αλζξψπσλ, ερζξηθψο πξνο ηνλ Γπκβξαθάθελ δηαθεηκέλσλ”. ηελ επφκελε ζειίδα ζπκπιεξψλεη γηα ηνλ 

Κξηάξε: “Ο γελαίνο νπιαξρεγφο θαη αθξαηθλήο παηξηψηεο, αιιά δχζλνπο Κξηάξεο, δπζαξεζηεζείο θαηά ηνπ 

αξρεγνχ Γπκβξαθάθε, απήιζε πξψηνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηελ 5 Ενπλίνπ 1867 θαη κεη' απηνχ νη Κηζζακίηαη ππφ ηνλ 

θαιίδελ”. ΐι. Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 81-82.  
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απαηηνχκελα κέηξα δηα λα επαλαθέξεηε ηελ εκεηέξαλ επαξρίαλ εηο ηελ πξσηέξαλ δφμαλ θαη λα 

ηηκήζσκελ ηα γεγπκλσκέλα νζηά ησλ παηέξσλ καο, δηφηη θαηά ηελ αδξάλεηαλ πκψλ, κε 

γξάθνληεο εγθαίξσο ηαο εθζέζεηο ησλ γηγλσκέλσλ εηο ηελ επαξρίαλ καο πνιέκσλ πξνιακβάλνπλ 

άιινη νη ηπρφληεο θαη γξάθνπλ θαη ηνηνπηνηξφπσο θαηαζηξέθσληαη άπαμ δηα παληφο άπαληα ηα 

δηθαηψκαηα ηεο επαξρίαο καο θαη νχηε θαλ αθνχεηαη ην φλνκάηεο ή ησλ αγσληδνκέλσλ ηεο 

ηέθλσλ εκή κφλνλ Κξηγηάξεο θαη Κφξαθαο θαη ηηλεο ησλ ινηπψλ επαξρηψλ νη νπνίνη δελ 

εγσλίζζεζαλ σο πκάο. Μελ ινηπφλ θνηκάζζε αιιά εμππλχζαηε δηφηη εηο χζηεξν ζα ην 

κεηαλνήζεηε θαη ζα έρεηε θαη ηελ ακαξηίαλ ησλ αγσληδνκέλσλ ζηξαηησηψλ. [...] 

 Σαχηα πάληα ζαο θάκλνκελ γλσζηά θαη κέλνκελ κε ηελ αδειθηθήλ αγάπελ 

 Οη αδειθνί ζαο 

Ο Δγνχκελνο ηεο Μ.Γ. Μηζαήι / Παλαγηψηεο εξγάθεο/ Γξεγφξηνο Φξαγθνδεκεηξάθεο/ Ν. 

Σξαραιάθεο / Εσάλλεο Κνθαιάθεο / Ν. Μάληαθαο, / Μηζαήι Εεξνκφλαρνο”
630

 

  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” βξίζθνπκε δχν δίζηηρα γηα ηηο αληηδξάζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη 

νη πνιεκηθέο εθζέζεηο. 

        Αελ ήζειαλ νη Υξηζηαλνί λα γξάθνπζηλ εθζέζεηο,   

κα ηνχηα ηα γξαςίκαηα καζθαξαιίθηα ιέζη. (θεθ. 86, 1715-6)    

                  ........................................................................... 

Βζεινληέο θαη Κξεηηθνί θηλνχλ θηινληθίεο, 

                  νη κελ θ‟ νη δε παξάδεηγκα θέξνπλ αλδξαγαζίεο. (θεθ. 107, 2653-4) 

  

 ηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο ν αθεγεηήο, κε αθνξκή κηα ζπκπινθή ρξηζηηαλψλ θαη 

κνπζνπικάλσλ, αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο ζπλζήθεο κάρεο ησλ αηάθησλ. Σν πεξηζηαηηθφ έρεη σο 

εμήο: ηηο 17 Ενπλίνπ 1867  κεξηθνί  επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο εμφξκεζαλ ηε λχρηα απφ ηα 

πςψκαηα ησλ Κακπίσλ πξνο ηελ πεδηάδα γηα λα θιέςνπλ ηα δψα ησλ κνπζνπικάλσλ ηνπ 

ΐακβαθφπνπινπ. Οη Κπδσληάηεο κνπζνπικάλνη αληηιήθζεθαλ εγθαίξσο ηελ θινπή ησλ δψσλ, 

αληέδξαζαλ θαη θαηαδίσμαλ ηνπο ρξηζηηαλνχο κέρξη ηα ιεκέξηα ηνπο, πβξίδνληαο θαη 

θσλάδνληάο ηνπο “δηάιε ηελ κπνπθηά απνχ θάηε απ' απηά ηα αηγηδνπξφβαηα”
631

. Ώθνχ ηειείσζε 

ε ζπκπινθή θαη βξέζεθαλ ζε αζθαιείο ζέζεηο, νη αληίπαινη γλσζηνπνηνχζαλ ν έλαο ζηνλ άιιν 

ην απνηέιεζκα ηεο ζπκπινθήο θαη  ηηο απψιεηεο θάζε πιεπξάο. Ώπηφ ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν ζηηο ζπκπινθέο αηάθησλ, αλαθέξεη ν αθεγεηήο.  

                                                 
630  Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/4/10. Με φκνην ζέκα επηζηνιή έρεη ζηαιεί ζηηο 31-3-67 απφ ηνπο Πιεξεμνπζίνπο Κπδσλίαο 

πξνο ηνλ αξρεγφ θαη ππαξρεγνχο ηεο Κπδσλίαο  

631  Καη νη χβξεηο ησλ αληίκαρσλ ήηαλ κηα κνξθή επίζεζεο, φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ Ειηάδα. Ο Ώρηιιέαο γηα λα 

κελ ζχξεη ην μίθνο ηνπ, βξίδεη κε ηα ρεηξφηεξα ιφγηα ηνλ Ώγακέκλνλα. Ο Ν. Φχραο αλαθέξεη φηη φηαλ νη ρξηζηηαλνί 

θαηφξζσλαλ λα εθηνπίζνπλ ηνπο κνπζνπικάλνπο ηνπο θψλαδαλ: “αίκα λα ρέζεο”. ΐι. Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 81.  
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 Οη κάρεο γηλφηαλ εθ ηνπ ζπζηάδελ, νη αληίπαινη γλσξίδνληαλ πξνζσπηθά κεηαμχ ηνπο, 

κηινχζαλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη πνιιέο θνξέο ζπλέβαηλε, θαηά παξάδνζε, πξηλ απφ ηε κάρε νη 

ληφπηνη ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη λα πξνθαινχλ νλνκαζηηθά ν έλαο ηνλ άιιν, λα επαίξνληαη 

γηα ηηο αλδξαγαζίεο ηνπο ή λα αλαθέξνπλ ηνπο ζθνησκέλνπο ζε κηα πξνεγνχκελε κάρε. Μ' 

απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξνθνξνχληαλ νη ρξηζηηαλνί γηα ηηο απψιεηεο ησλ Σνχξθσλ ζηηο αςηκαρίεο. 

Ώθνχ ηέιεησλε ε ζπλνκηιία, δηδφηαλ ην ζχλζεκα θαη άξρηδε ε κάρε. Μεηά ηε κάρε νη 

κνπζνπικάλνη θξφληηδαλ λα απνκαθξχλνπλ ηνπο λεθξνχο θαη λα καδέςνπλ κε ζπφγγν ην αίκα 

ηνπο. Ώλ νη ρξηζηηαλνί ζθχιεπαλ θάπνηνλ λεθξφ κνπζνπικάλν, απηφο ζεσξνχληαλ κνιπζκέλνο 

θαη νη νκφζξεζθνί ηνπ ηνλ άθελαλ άηαθν. ε άιιεο δηεγήζεηο κάζακε φηη, αλ δελ πξνιάβαηλαλ 

νη ρξηζηηαλνί λα πάξνπλ ηνπο ζθνησκέλνπο ηνπο απφ ην πεδίν ηεο κάρεο, νη κνπζνπικάλνη 

έθνβαλ ηα πηψκαηα θαη ηα έξηρλαλ ζηελ ππξά. Σν θφςηκν ηεο θεθαιήο ηνπ αληηπάινπ ήηαλ  

έζηκν θνηλφ θαη ζηηο δχν εζλφηεηεο
632

.  

 Δ απνηξνπή ηεο ζθχιεπζεο ησλ λεθξψλ, ε θξνληίδα γηα ηνπο ζθνησκέλνπο, νη 

ζπλνκηιίεο ησλ αληηπάισλ πξηλ απφ ηε κάρε, ην θάιεζκα ζε έλα αγψληζκα ζαλάηνπ αλζξψπσλ, 

πνπ γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο, ζπκίδεη έληνλα ηηο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο πνιεκνχζαλ Σξψεο θαη 

Έιιελεο θαηά ηνλ ηξσηθφ πφιεκν. ηελ Ειηάδα νη ήξσεο θαινχλ νλνκαζηηθά ηνπο αληηπάινπο 

ηνπο πξηλ απ' ηε κάρε θαη πξνζπαζνχλ λα απνηξέςνπλ ηε ζθχιεπζε ηνπ λεθξνχ κε άιιεο 

πνιπαίκαθηεο κάρεο. Οη ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ ηνλ 19ν αηψλα ιίγν δηέθεξαλ απφ 

ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ. Αελ είραλ εθεπξεζεί αθφκε ηα ππξεληθά καδηθήο θαηαζηξνθήο, ηα 

εθεβφια φπια, ηα αεξνπιάλα.  

 Ο Εσάλλεο Κνλδπιάθεο καο έρεη δψζεη ινγνηερληθά έλα δηάινγν αλάκεζα ζε δχν 

αληηπάινπο θαηά ηελ πνιηνξθία ηνπ θάζηξνπ ηεο Κηζάκνπ ην 1897. Αχν θίινη, γελλεκέλνη ζηνλ 

ίδην ηφπν, γίλνληαη ερζξνί κέζα ζηε δίλε ηεο ηζηνξίαο ησλ εζληθψλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 19νπ 

αηψλα, ρσξίο φκσο λα ράλνπλ ηελ αλζξσπηά ηνπο
633

: 

  “[...]Καη ήξρηζαλ δηάινγνη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ επαλαζηαηψλ, νίηηλεο εγλσξίδνλην 

κεηαμχ ησλ. [...] Άιινο δε βξαρχζσκνο θαη κνλφθζαικνο επαλαζηάηεο, πξνθχςαο κε 

πξνθχιαμηλ απφ κίαλ γσλίαλ, είπε πξνο ηνπο ηζηακέλνπο επί ηνπ ηείρνπο Σνχξθνπο: 'Φσλάμηε, 

κσξέ, ηνπ ηξαβνραιίιε απνχ ηε πειηά λα 'ξζε λα ηνπ πσ”. Μεη' νιίγαο ζηηγκάο ν θαινχκελνο 

ελεθαλίζζε επί ηνπ ηείρνπο. Ήην κνλφθζαικνο θαη απηφο. Καη ήξρηζαλ θηιηθαί δηαρχζεηο κεηαμχ 

ησλ κνλφθζαικσλ. Ο Σνχξθνο είρε ζηγάξνλ εηο ην απηί ηνπ θαη ην έξξηςε θάησ, θαιψλ ηνλ θίινλ 

ηνπ επαλαζηάηελ λα ην πάξε: “Έια, κσξέ Γηψξγε, λα πάξεο ην ηζηγάξν”. Ώιι' ν Γηψξγεο 

                                                 
632  ε πξνεγνχκελε ελφηεηα ν αθεγεηήο δηεγήζεθε φηη νη Σνχξθνη έθνςαλ ηηο θεθαιέο ηνπ Υ. Ώλαγλσζηφπνπινπ 

θαη ηνπ Π. Γηάλλαξε. ηελ “Κξεηηθνπνχια” καζαίλνπκε φηη ην Βμάξη ησλ Λάθθσλ έθνςε ηα θεθάιηα επηά Σνχξθσλ 

θαη ηα πήγε ηξφπαην ζηνλ Υαηδεκηράιε : “Πηαζηνχο εζθάμαζη εθηά, δελ ησλε θάκαλ ράξε / θη επήξαζη ηζη θεθαιέο 

ησλ Λάθθσλ ην Βμάξη” (θεθ. 137, 3635-6).  

633  ΐι. ΐαζίιεηνο Φξ. Σσκαδάθεο, Ησάλλνπ Γ. Κνλδπιάθε, Άγλσζηα Απνκλεκνλεύκαηα (1905), από  ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1897, Ώζήλα 2002, ζ. 208-209.  
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εδίζηαδε δηζπηζηψλ: “Ώληξίζηηθα, κσξέ Υαιίιε;”. “Ώληξίζηηθα, βαιιαί!, εβεβαίσζελ ν Σνχξθνο. 

Μεηά ηελ δηαβεβαίσζηλ ηαχηελ ηελ ηφζνλ επίζεκνλ, ν ηξαβνγηψξγεο επιεζίαζε κε ζάξξνο θαη 

επήξε ην δψξνλ ηνπ ηξαβνραιίιε, φζηηο γειψλ, ηνπ έιεγελ άλσζελ: “Βίληα, εζέλα, κσξέ 

Γηψξγε ζα ζθνηψζσ, απφπ 'ρνκε ηφζα μέλα νδά θαγσκέλα καδί;”. 

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ζπλαληάκε, ζε δηάθνξα ζεκεία, ραξαθηεξηζηηθνχο δηαιφγνπο 

κνπζνπικάλσλ θαη ρξηζηηαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καρψλ: 

                  ..................................................................... 

       Οη ειηληψηεο αξρεγνί θη νχινη νη Κπδσληάηεο     

εκάρνληα ζηα πέξημη θη εθψληαδαλ: «Μνπξηάηεο, 

                   κ‟ απάηε ηα κεζάλπθηα, δελ ήξζεηε ζαλ άληξεο, 

                  ζα ην πιεξψζεηο Μνπζηαθά απηφ ζ‟ απηέο ηζη κπάληεο». (θεθ. 88, 1781-4) 

        .............................................................................. 

        Σξίδνπλ ηα δφηηα νη Έιιελεο, φηη ηνπο απαηήζαλ,   

ζαλ θιέθηεο εμαβάξθαξαλ θαη δελ ησλ εκελχζαλ.    

«Γηαηί, πνπηάλεο, θξάδνπζη, δελ ήξζεηε ζαλ πξψηαο, 

                  κ‟ νχια ηα φπια πνπ ‟ρεηε, κ‟ νχινπο ηνπο ζηξαηηψηαο; (θεθ. 117, ζη. 3015-8) 

        .................................................................................. 

       «Αίθηφ ‟ρεηε, κπξέ ΐαιιαΎ,
 
ζ‟νχια, πνπ κάζε ιέηε, 

πσο πνιεκνχκε άλαληξα, θαθφηεξ‟ απφ θιέθηεο. 

Κη εκείο ην ιέκε νη Κξεηηθνί θ' νη Ώξβαλίηεο βξάδνπλ, 

                  κα νη παζάδεο ηνπ ληδάκ έηζηδα καο πξνζηάδνπλ. (θεθ. 118, ζη. 3027-30)  

       .................................................................................... 

        Πξνβαίλνπλ,  ηζ‟ απνδέρνπληαη θαη ηζη θαιεκεξίδνπλ, 

ηη αγαπνχλ ηνπο εξσηνχλ, ηη ζέινπλ, ηη νξίδνπλ.    

«Βδά ζα δείηε, κπξέ Ρσκηνί, ζα κάζ‟ ε αθεδηά ζαο»,     

                   «ιάβεηε, Σνχξθνη, ην ινηπφλ, γηα ηελ απζάδεηάλ ζαο».(θεθ. 131, ζη. 3479-3480) 

                   .......................................................................................... 

Αςηκαρία ζηε Μνλή Γσληάο (β4, 210-213, β8, 240-242) 

  Ο αθεγεηήο πιεξνθνξείηαη απφ επαλαζηάηεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ Κπδσλίαο γηα κηα 

ζπκπινθή κεηαμχ επαλαζηαηψλ θαη Σνχξθσλ ζηε Μνλή Γσληάο Κηζάκνπ
634

. Βμεγήζακε 

παξαπάλσ φηη ζην απνκλεκφλεπκα θαηαγξάθεη φρη κφλν ην πξνζσπηθφ ηνπ βίσκα αιιά θαη 

                                                 
634  Δ Μνλή Γσληάο (Παλαγίαο, Κπξίαο Γσληάο) θηίζηεθε ηελ επνρή ηεο φςηκεο Βλεηνθξαηίαο ζηελ παξαιία, ζηε 

αλαηνιηθή γσλία ηνπ αθξσηεξίνπ πάζα. Ώδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηνπ θαλνληνβνιηζκνχ ηεο Μνλήο ην 1867 είλαη 

έλα βφιη ζθελσκέλν ζηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηνπ ηεξνχ βήκαηνο. Γηα ηε κάρε ζηε Μνλή Γσληάο βι. αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο απφ ηνλ Ώλαζηαζάθε, φ.π., ζ. 143-151. Ο Ώλαζηαζάθεο, βέβαηα, αλαθέξεηαη κφλν ζηνπο Κηζακίηεο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κάρε.  
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πξνβάιιεη ηε ζπκβνιή ησλ αγσληζηψλ ηεο Κπδσλίαο ζηελ επαλάζηαζε. πλεπψο, ε αθφινπζε 

αθήγεζε είλαη εηεξνδηεγεηηθή. ηηο 13 Ενπλίνπ εκθαλίζηεθαλ ζηε Μνλή Γσληάο δχν δίθξνηα 

αηκφπινηα ζπλνδεπφκελα απφ άιια κηθξφηεξα. Σα πινία είραλ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ αθεγεηή, 

ηξεηο ρηιηάδεο ζηξαηφ θαη είραλ ιάβεη εληνιή λα θηππήζνπλ ηε Μνλή, πξνπχξγην ηεο 

επαλάζηαζεο, γηα λα εθδηθεζνχλ ηνπο δχν Παξζελίνπο (Πεξίδε θαη Κειατδή)
635

, ηνπο 

πξσηνπξγνχο ηνπ αγψλα θαη βνεζνχο ησλ επαλαζηαηψλ. Σα πινία θαλνληνβφιεζαλ ην 

κνλαζηήξη θαη ζηε ζπλέρεηα απνβίβαζαλ ζηξαηφ  ν νπνίνο ζπλέιαβε κνλαρνχο, ηξαπκάηηζε 

αζζελείο ιατθνχο θαη ιεειάηεζε κεγάιεο αμίαο πνιχηηκα ζθεχε θαη έπηπια, αθηεξψκαηα ζηελ 

Μνλή ησλ ηξηψλ επαξρηψλ. Βπαλαζηάηεο ηεο Κηζάκνπ πνπ επηηεξνχζαλ ηελ πεξηνρή
636

, ν 

Μαπξνγέλεο θαη ν Καλίηζνο, κφιηο έκαζαλ ην γεγνλφο, έζπεπζαλ ζηα πςψκαηα, πνπ βξίζθνληαη 

πάλσ απφ ηε Μνλή θαη ππξνβνινχζαλ ηνπο κνπζνπικάλνπο. Βλ ησ κεηαμχ ήξζαλ σο επηθνπξία  

θαη Κπδσληάηεο ππφ ηελ αξρεγία ησλ ηακαηνγηάλλε, Μπειεγξή, Σζεπέηε θαη κε νξκή επέπεζαλ 

θαηά ησλ Σνχξθσλ απσζψληαο ηνπο ζηα πινία. Λέγεηαη κάιηζηα φηη έλαο αγσληζηήο απφ ην 

Θέξηζν πήξε κηα ζεκαία ηνχξθηθε. Οη Σνχξθνη θαηέθπγαλ ζηα πινία αθήλνληαο ηα θεηκήιηα 

πνπ είραλ αξπάμεη.  Ο εγνχκελνο Καιιίληθνο, Λαθθηψηεο ζηελ θαηαγσγή, κεηαθέξζεθε ζηα 

Υαληά γηα λα απνθαιχςεη ζηνλ Αηνηθεηή φζα γλψξηδε γηα ηελ επαλάζηαζε θαη λα απνθεξχμεη 

ηνπο Παξζελίνπο. ηε ζπκπινθή απηή απφ ηνπο επαλαζηάηεο ζθνηψζεθαλ 4 θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 

5, νη αληίπαινη ππνινγίδεηαη φηη ζα είραλ δηπιάζηνπο λεθξνχο. Γπξίδνληαο νη Λαθθηψηεο ζην 

ρσξηφ ηνπο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Πξψηκνπ ζπλεπιάθεζαλ εθ ηνπ ζπζηάδελ κε ηνχξθηθν 

απφζπαζκα ζηε ζπλνηθία εθηαλά, αιιά θαηφξζσζαλ λα μεθχγνπλ. ηε ζπκπινθή 

ηξαπκαηίζηεθε έλαο εζεινληήο.  

 Αεκνζηεχνπκε παξαθάησ ηελ επηζηνιή ηνπ Μηράιε Πξψηκνπ (Μπειεγξή), κε ηελ νπνία 

ν Υαηδεκηράιεο πιεξνθνξήζεθε γηα πξψηε θνξά ηα γεγνλφηα ζηε Γσληά. Αηαβάδνληάο ηελ 

δηαπηζηψλνπκε φηη ν απζφξκεηνο ιατθφο ιφγνο ηνπ Πξψηκνπ έκεηλε αλέπαθνο απφ ηε θζνξά ηεο 

θαζαξεχνπζαο. Ώπηή ε γισζζηθή κνξθή ζπκίδεη έληνλα ηε γιψζζα ηνπ Μαθξπγηάλλε: 

 “Βηο ηνλ Γεληθφλ αξρεγφλ -Υ- Μ 

 Μάζε φηη φηη Οκέξεο ήιζε ζηα Υαληά θη εβγήθε ζήκεξνλ εηο ηελ Γσληά. Έπαημε ην πξσί 

θακπφζεο θαλνληέο θη εδψθαλε θαη δπν θαλνληέο ζηελ εθθιεζία. Έβγαιε θαη αζθέξη έμσ φληελ 

                                                 
635  Σν ζχληνκν ζρφιην ηνπ αθεγεηή γηα ηνλ γεξαηφ κνλαρφ Παξζέλην Πεξίδε, ιφγην ηεξσκέλν, πξσηεξγάηε ηεο 

επαλάζηαζεο θαη πξψην πξφεδξν ηεο πλέιεπζεο θαη Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1866, ππνδειψλεη ηε βαζηά εθηίκεζε πνπ είρε ν αθεγεηήο γη' απηφλ: “Ο δε γέξσλ Παξζέληνο νκνινγνπκέλσο παξ' 

φισλ καξηπξείηαη φηη ήηνλ θαη ερξεζίκεπε σο ην πξψηηζηνλ ζηεξέσκα ηνπ πνιηηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ελ γέλεη ν 

ζχλδεζκνο ηνπ αδειθηζκνχ* θαη ηεο ηηκηφηεηνο δηφ* θαη πεπαηδεπκέλνπ αξθνχλησο”.  

636  πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ επηζηνιή ηνπ Μ. Πξψηκνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη παξαθάησ αξρεγφο ηνπ 

απνζπάζκαηνο ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ αςηκαρία ηεο Μνλήο Γσληάο ήηαλ ν Ώλαγλψζηεο 

θαιίδεο, ζπγγελήο ηνπ Π. Πεξίδε. Παξ' φια απηά ν Υαηδεκηράιεο απνθεχγεη λα ηνλ αλαθέξεη ζηελ δηήγεζή ηνπ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη ζηε δηέλεμε Γπκβξαθάθε θαη θαιίδε γηα ην ςσκί ν Υαηδεκηράιεο πήξε δηαθξηηηθά ην κέξνο 

ηνπ Γπκβξαθάθε. 
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έπαημε ηζη θαλνληέο θη έπηαζε βάξδηα ζηνλ αλεκφκπιν θαη ράιαζε θαη ηα θειηά ηζ' εθθιεζίαο. 

Σφηεο ινηπφλ ν θαιίδεο ησλ έβαιε θαη εγψ αθξνβνιηζκφλ* θη εκέζησζε ν πφιεκνο απφ ηα 

Γξηκπηιηαλά λα πάεη ηελ Μαξαζνθεθάια θαη βαζηνχζαλε φια ηα ςειά νη δηθνί καο. Βκάζακε, 

ινηπφλ, σο ηψξα βξάδπ πσο εράια<ζε> ε εθθιεζηά θαη κάζακε πσο ζα ζεθσζεί νβάξδηεο απφ ην 

Μνλνδέληξη θαη ηελ Ώγία Μαξίλα ρσξίο άιιν ην πξσί θιπ. 

Ώλαθέξεηαη φηη ν Λεβεληάθεο απφ ην Θέξηζζν επήξε κηα ζεκαία απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

   1867 Ενπλίνπ 13 

  ΐξχζεο, Μηράιεο Πξσηκάθεο
637

” 

 

Οη Κπδσληάηεο ππξπνινύλ ηα ζπίηηα ησλ Σνύξθσλ- Μάρεο ησλ Κπδσληαηώλ ζην Γεξάλη 

θαη ζην Χνηξόζπειην (β4, 214- 221 θαη β8,211-212, 243-252) 

 ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο δηεγείηαη ζπκπινθέο πνπ δηεμήρζεζαλ ηνλ Ενχλην ηνπ 1867 

ζηελ επαξρία Κπδσλίαο, ζπγθεθξηκέλα ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ εηζβνιή ηνπ Οκέξ ζηα θαθηά.  

 ηηο 23 Ενπλίνπ, ινηπφλ, 450 επαλαζηάηεο απφ ηελ Κπδσλία πήξαλ απφθαζε λα 

ζπιιάβνπλ δσληαλφ ή λεθξφ ηνλ ηζρπξφ ηνπάξρε ηνπ Ώιηθηαλνχ Μνπιά Μπαρξή, ν νπνίνο 

έζηελε, καδί κε ληφπηνπο Σνχξθνπο ελέδξεο, ζθνηψλνληαο ηνπο δηεξρφκελνπο απφ ηα κέξε εθείλα 

ρξηζηηαλνχο.  Σν ζρέδην ησλ Κπδσληαηψλ ήηαλ, ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, λα θπθιψζνπλ 

θαη λα ζπιιάβνπλ ηνλ Μπαρξή, αιιά ν Μπαρξήο εηδνπνηήζεθε θαη μέθπγε ησλ θπλεγψλ. 

Γεκάηνη ζπκφ νη Λαθθηψηεο, πνπ έραζαλ έλα ηέηνην ζήξακα, θαηέβεθαλ ζηνλ Ώιηθηαλφ, 

ππξπφιεζαλ γηα αληίπνηλα ηα ζπίηηα ηνπ Μπαρξή θαη θαηέθνςαλ  ηα δέληξα ηνπ
638

. Σνπ 

έζηεηιαλ κάιηζηα κήλπκα φηη απηφ έγηλε γηα παξαδεηγκαηηζκφ θαη σο εθδίθεζε γηα ηνπο θφλνπο 

ησλ άνπισλ ρξηζηηαλψλ. ηε ζπλέρεηα νη Κπδσληάηεο μεθίλεζαλ κηαλ αλειέεηε ππξπφιεζε 

πεξίπνπ 300  ζπηηηψλ Σνπξθνθξεηηθψλ ζε δεθαηξία πεδηλά ρσξηά ηεο Κπδσλίαο. Ώπφ ηελ 

εθδηθεηηθή καλία ηνπο δελ γιίησζαλ νχηε ηα ζπίηηα ρξηζηηαλψλ πνπ είραλ θαηεγνξεζεί σο 

πξνδφηεο, φπσο απηφ ηνπ Υνλδξνζηπιηαλάθε. Σν βξάδπ νη επαλαζηάηεο δηαλπθηέξεπζαλ ζην 

πεδηλφ ρσξηφ Κνληνκαξί, απνηθία ησλ Λαθθησηψλ
639

, φπνπ πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηνπο 

                                                 
637  Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/6/46 (Αηνξζψζεθαλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε).  

638  Σελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ππξπνιήζεηο γηα αληίπνηλα γηλφηαλ θαη απφ ηνπο δχν αληηπάινπο. 

Παξαθνινπζήζακε ήδε ηηο ππξπνιήζεηο νηθηψλ ρξηζηηαλψλ απφ ηνλ Μνπζηαθά παζά ζηνπο Λάθθνπο, ζηα Μεζθιά, 

ζην Θέξηζν, ζηνπο Κάκπνπο. Πξβι. Ν. Φχραο, ζ. 85-86. Βπλφεην φηη απηφ ζπλέβαηλε ζε φιε ηελ Κξήηε.  

639  Με αθνξκή ηε δηαλπθηέξεπζε ησλ Λαθθησηψλ ζην Κνληνκαξί, ν αθεγεηήο θάλεη κηα αξθεηά κεγάιε 

παξέθβαζε ζηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ζηηο “απνηθίεο” ησλ Λαθθησηψλ (β8, 243-

246). Καηά  ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα θάηνηθνη ησλ Λάθθσλ είραλ θχγεη απφ ην ρσξηφ ηνπο θαη κεηνίθεζαλ ζηα 

πεδηλά ρσξηά ηεο Κπδσλίαο θαη ζηελ Κίζακν. Σν Μάιεκε, ην Κνληνκαξί, ηα Γπκβξαγνχ, ην Γεξάλη ήηαλ κεξηθά απ' 

απηά. Ο Βκκ. Μαπξνγέλεο, εμέρσλ αγσλζηήο ηνπ 1858 θαη ηνπ 1866 είρε εγθαηαζηαζεί ζην πξίιη, θνληά ζηελ 

επαξρία Κηζάκνπ. “Οη απάλσ θαη θάησ Λαθθηψηαη”, νη νξεηλνί θαη νη πεδηλνί, ήηαλ ζπλδεδεκέλνη σο αδέιθηα 

πξνεξρφκελα απφ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα. ηνλ θαηξφ ησλ επαλαζηάζεσλ κπνξνχζαλ φινη καδί λα ζπγθξνηήζνπλ έλα 

ζηξαηησηηθφ ζψκα 800 αλδξψλ θαη πάλσ. Δ παξέθβαζε επηβεβαηψλεη ην ηνπηθηζηηθφ πλεχκα πνπ επηθξαηνχζε ζηηο 

επαξρίεο ηεο Κξήηεο. Κάζε ηζρπξή θνηλφηεηα θαη θάζε επαξρία είρε ην δηθφ ηεο ζηξαηησηηθφ ζψκα, δξνχζε ρσξηζηά 

θαη πνιιέο θνξέο ήηαλ αληίδεινο κε ηηο άιιεο.  
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απνζηαζηνπνηεκέλνπο θαηνίθνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαλάζηαζε
640

.  

 Ώμίδεη δνχκε φζα αλαθέξνληαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” γηα ηελ ππξπφιεζε ησλ ηνπξθηθψλ 

πεξηνπζηψλ. Ο πφιεκνο είλαη ζθιεξφο θαη γηα ηνπο δχν αληηπάινπο. Χκφηεηεο δηέπξαμαλ θαη νη 

Σνχξθνη θαη νη Υξηζηηαλνί: 

      Οη Υξηζηαλνί μεζθίδνπληαη, θσληάδνπλ κε θαπγάδεο, 

λα ηψλε δψζνπλ άδεηα, λα θάςνπλε ηζ‟ αγάδεο. 

Σα ζπίζηα, ηα κεηφρηα ησλ βιέπνπλ θαηεζηξακκέλα,  

θαη ησλ Σνπξθψλ αλέγγηγα, πάληα πξνθπιακέλα.    

αλ είδελ ε πλέιεςηο, ηνπο ΐαζηιείο δελ γλνηάδεη, 

λα θάςεηε ηα ηνπξθηθά, κε δηαηαγέο πξνζηάδεη. 

ηελ Κπδσλίαλ έθηαμαλ ηα γξάκκαηα ηα πξψηα, 

ζηα θαθηδάθηα ν ζηξαηφο ραίξεηαη θη αλαξψηα.   

Βδφζεθε ε άδεηα νη Σνχξθνη λα θανχλε,      

θη φζ ‟έρνπλε ηελ φξεμηλ,  νχινη λα ππξπνινχλε. 

Ώκέζσο ην ζηξαηφπεδνλ, απνχ ηα θαθηδάθηα, 

κ‟ έλα ηζηξίηη
  
ηνπ θηλέ έπηαζε ηα κνπξάθηα. 

Μ‟εμαθνζίνπο θπλεγνχο αθινχζα θη αξρεγφο ησλ,   

έπεζαλ θ‟ εθαηάζηξεθαλ φ,η‟ εχξηζηαλ νκπξφο ησλ.    

Σξηάληα ηέζζεξα ρσξηά θαίγνπλ ζε πέληε ψξεο, 

επξνθεξχρζε ζηα ρσξηά ησλ Κξεηηθψλ, ηζη ρψξεο. 

Καίλε θη νη άιινη Υξηζηαλνί ηζη Κξεηηθνχο αγάδεο 

                   θαη θαζαξίζαλ ην Νεζί, ‟πφ θφπνπο, ‟πφ κπειάδεο.(θεθ. 126, 3323-3340).  

 Οη αγάδεο πνπ έβιεπαλ ηα ζπίηηα ηνπο λα θαίγνληαη, δήηεζαλ ηε βνήζεηα ζηξαηνχ απφ ηα 

Υαληά. Οη επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο εηδνπνηήζεθαλ φηη ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα πιεζίαδαλ 

ην Γεξάλη
641

, ρσξηφ θάησ απφ ην Μφδη θαη θαηέιαβαλ ζέζεηο δπηηθά ηνπ Γεξαλίνπ. Οη Σνχξθνη 

θαηέιαβαλ ζέζεηο αλαηνιηθά. Μηα πεηζκαηψδεο κάρε αλάκεζα ζηνπο δχν αληηπάινπο θξάηεζε 

πέληε ψξεο. Πφηε νη ρξηζηηαλνχ εθηφπηδαλ ηνπο κνπζνπικάλνπο απφ ηηο ζέζεηο ηνπο, πφηε νη 

κνπζνπικάλνη επαλέξρνληαλ ζηηο ζέζεηο ησλ. Οη ππνηαγκέλνη ρξηζηηαλνί ηνπ ρσξηνχ θξχβνληαλ 

ζηα ζπίηηα ηνπο θαη δεηνχζαλ λα απνρσξήζνπλ γηα λα κελ ηνπο θαηαζηξέςνπλ νη Σνχξθνη. 

Βπεηδή  νη επαλαζηάηεο δελ ήηαλ αζθαιείο κέζα ζην Γεξάλη, ην εγθαηέιεηςαλ θαη νρπξψζεθαλ 

ζην Ξεξνθάκπη, αζθαιέζηεξε ζέζε πξνο λφην. Μφιηο ην ρσξηφ αθέζεθε αλππεξάζπηζην, 

                                                 
640  Τπελζπκίδνπκε φηη ζην Γεξάλη δηέκελε ν δεκνγέξνληαο Υαηδή Γεψξγηνο Κνθθηλάθεο, Λαθθηψηεο ζηελ 

θαηαγσγή, πνπ είρε “εζπραζηηθά θξνλήκαηα”, ήηαλ δειαδή αληίζεηνο κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. κσο ζην 

θίλεκα ηνπ 1858 είρε ζπκκεηάζρεη θαη είρε θπιαθηζηεί γηα ηε δξάζε ηνπ (πξβι. β4, 43).  

641  Γεξάλη, παξάιην ρσξηφ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο. Δ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ παξέρεη αθξηβή ζηνηρεία ηεο 

ηνπνγξαθίαο ηνπ: “Σν Γεξάλη θείκελνλ εηο θνηιάλ* έρσλ εμ αλαηνιψλ ηνπο ιφθνπο ηνπ Μνδίνπ, εθ δπζκψλ δε 

άιινπο ιφθνπο, θαιπκκέλνπο εμ ειαηψλσλ[...]” β8, 248. 
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εθφξκεζαλ ζ' απηφ νη Σνχξθνη ζθάδνληαο, αηηκάδνληαο θαη ιεειαηψληαο. Οη γπλαίθεο νιφιπδαλ. 

Άιιε έθιαηγε ηνλ ζθνησκέλν άληξα ηνπο, άιιε ην παηδί ηνπο, άιιε  ηνλ παηέξα ηεο. Οη 

δχζηπρεο μέζθηδαλ ηα πξφζσπά ηνπο
642

, έζεξλαλ ηα καιιηά ηνπο θαη έθξπβαλ απφ ληξνπή ην 

πξφζσπφ ηνπο γηα ηελ απψιεηα ηεο “ηηκήο” ηνπο (παξζελίαο). Δ δξακαηηθφηεηα ζηε δηήγεζε 

θνξπθψλεηαη κε ηελ εμηζηφξεζε ηνπ πάζνπο κηαο γπλαίθαο ηνπ Γεξαλίνπ. Ο Σνχξθνο αθνχ 

ζθφησζε ην ζχδπγφ ηεο γηα λα ηνπ πάξεη ηα ρξήκαηα  (“πνχ είλαη ηα ξηάιηα ζνπ θαη ηα 

ρξνπζάθηα ζνπ γθηανχξε;”, ηνπ είπε)  απέθνςε κε ην μίθνο ηα ρξπζά κπνηφληα (πεξηδέξαην κε 

ρξπζά λνκίζκαηα) ηεο γπλαίθαο θαη ήζειε λα ηε βηάζεη. Βθείλε ζθίγγνληαο ζηελ αγθαιηά ηεο ην 

βξέθνο ηεο θψλαμε ζηνλ Σνχξθν ζηξαηηψηε: “ζθάμε κε θαη κε κνπιαδίκε ζαλ θαη ηνλ άλδξα 

κνπ, γηαηί δελ ζνπ πεξλά λα ζθάμεο ηνπο πνιεκάξρνπο[...]”. Σφηε ν ζηξαηηψηεο ππξνβφιεζε ην 

βξέθνο ζην θεθάιη. Δ γπλαίθα θιαίγνληαο γνεξά, θξαηψληαο ην ζθνησκέλν ηεο βξέθνο, πέξαζε 

κέζα απφ ηηο νξδέο ησλ Σνχξθσλ θαη έθηαζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ Κπδσληαηψλ. Έπεηηα απίζσζε 

κπξνζηά ζηνλ Υαηδεκηράιε ην βξέθνο ιέγνληαο ηνχην κφλν: “Λάβε, αξρεγέ, Υαηδή Μηράιε, ηνλ 

θαξπφ ησλ έξγσλ ζνπ!”.  

 ηηο 26 Ενπλίνπ 1867 νη Λαθθηψηεο θαηέιαβαλ ην Υνηξφζπειην θαη έζηεηιαλ 27 

παιιεθάξηα λα επηπέζνπλ ζηηο ζθελέο ησλ Σνχξθσλ ηεο Ώγηάο. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα 

παξαζχξνπλ ηνπο Σνχξθνπο ζην Υνηξφζπειην. Σν ζρέδην απηφ είδακε φηη είραλ πξνζπαζήζεη λα 

ην εθαξκφζνπλ ζηνλ ίδην ηφπν, ηνλ Μάξηην, ρσξίο επηηπρία. Σφηε είρε ζθνησζεί  ν Ώληψληνο 

Γηάλλαξεο. Καη ηνλ Ενχλην ηνπ '67 ην εγρείξεκα ησλ Λαθθησηψλ, απέηπρε.  

 

Ζ εηζβνιή ησλ Σνύξθσλ ζηα θαθηά ηνλ Ηνύλην ηνπ 1867 (β4, 222-231 θαη β8, 252-263) 

 Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Λαζηζίνπ, ν Οκέξ παζάο επέζηξεςε ζηα Υαληά θαη έβαιε ζε 

πξάμε ην ζρέδην ππνηαγήο ησλ θαθίσλ. Σν ζρέδην ήηαλ αθξηβψο φκνην κε εθείλν ηεο 

απνηπρεκέλεο εηζβνιήο ζηηο 23-4-1867. Θα επηρεηξνχζε δειαδή ηαπηφρξνλε εηζβνιή ζηελ 

επαξρία θαθίσλ δηα κέζνπ ησλ δχν εηζφδσλ ηεο, ησλ νξνπεδίσλ Ώζθχθνπ θαη Καιιηθξάηε. 

Ώπφ ηε δίνδν ηνπ Ώζθχθνπ ζα εηζέβαιε ν ζηξαηησηηθφο Με(ρ)κέη παζάο, ν νπνίνο είρε 

παξακείλεη ζηνλ Ώπνθφξσλα κεηά ηελ απνηπρεκέλε πξψηε εηζβνιή. Ώπφ ηε δίνδν ηνπ 

Καιιηθξάηε ζα εηζέβαιε ν Ρεζίη παζάο (Ρεζίηεο)
643

, ν νπνίνο ήηαλ ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηνπ 

Δξαθιείνπ. Σα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ρεζίη παζά επηβηβάζηεθαλ ζηνπο Καινχο Ληκέλεο, λφηηα ηνπ 

Δξαθιείνπ, θαη απνβηβάζηεθαλ ζην Φξαγθνθάζηειιν θαθίσλ. Γηα δεχηεξε θνξά ν Κνξσλαίνο 

κε ηνπο επαλαζηάηεο απφ ην Ρέζπκλν παξαηάρζεθε λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν ηνπ Ρεζίη ζηνλ 

                                                 
642  Σν μέζρηζκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ην μεξίδσκα ή ην θφςηκν ησλ καιιηψλ (“ηδαγθξνπλνκάδηζκα”, ζην θξεηηθφ 

ηδίσκα) είλαη έλδεημε βαζηάο ιχπεο θαη αλείπσηνπ πέλζνπο, γλσζηή απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. 

643  Ώθνχ έιεμε ε επαλάζηαζε ν Γηάλλαξεο, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ρεζίηη παζά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ν 

ηειεπηαίνο είρε κεηαβεί σο αλψηαηνο αμησκαηηθφο ηνπ νπιηάλνπ. ΐι. Ώπνκλεκνλεχκαηα Υαηδεκηράιε, β2, 7. 
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Καιιηθξάηε. Ο Γπκβξαθάθεο, νη Πιεξεμνχζηνη ηεο Κξήηεο θαη νη θαθηαλνί
644

 εγθαίξσο 

αληηιήθζεθαλ ηηο πξνζέζεηο ησλ Σνχξθσλ θαη έζηεηιαλ επηζηνιέο ζηηο επαξρίεο ησλ Υαλίσλ θαη 

Ρεζχκλεο γηα λα ζπεχζνπλ ζηα θαθηά.  

 Ο Μερκέη παζάο βξήθε ζρεδφλ αθχιαθην ην δξφκν απφ ηνλ Ώπνθφξσλα πξνο ηα 

θαθηά. Ο Γπκβξαθάθεο κε ηνπο 150 εζεινληέο θαη ιίγνπο Ώπνθνξσληψηεο δελ ήηαλ αξθεηνί γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Μερκέη. ην ρσξίν Ώιίθακπνο, ν Γπκβξαθάθεο ιίγν έιεηςε λα 

ζπιιεθζεί απφ ηνπο άλδξεο ηνπ Μερκέη. Έηζη, ν Μερκέη ρσξίο ηζρπξή θαη ζπληνληζκέλε 

αληίζηαζε πέξαζε ηελ Κξάπε θαη ζηηο 28 Ενπλίνπ 1867 θαηέιαβε ην νξνπέδην ηνπ Ώζθχθνπ.  

 Ο Ρεζίη παζάο απνθξνχζηεθε δχν θνξέο απφ ηνλ Κνξσλαίν θαη ηνπο θαθηαλνχο ζηνλ 

Καιιηθξάξε, αιιά θαηφξζσζε λα θπξηεχζεη ην νξνπέδην. Έπεηηα πξνρψξεζε απφ ην Ώζθέλδνπ 

ζηελ Ίκβξν, φπνπ βξήθε κηθξή αληίζηαζε απφ ηνπο επαλαζηάηεο.  

 Σα πξνζθιεηήξηα ηνπ Γπκβξαθάθε βξήθαλ ηνπο πεληαθφζηνπο πεξίπνπ επαλαζηάηεο ηεο 

Κπδσλίαο ζηε Γνχξβα, φπνπ αλαπαχνληαλ κεηά ηελ απνηπρεκέλε ζπκπινθή ζην Υνηξφζπειην 

(26-6-1867). Οη Κπδσληάηεο, παξακεξίδνληαο ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, ππάθνπζαλ ζηελ έθθιεζε 

ηνπ Γπκβξαθάθε γηα βνήζεηα. Ώθνχ αλέβεθαλ ζηνλ Οκαιφ, θαηήιζαλ ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο, 

θαη έθηαζαλ λφηηα, ζηελ Ώγία Ρνπκέιε
645

, φπνπ ζπλάληεζαλ ηνλ ΝηθνιαΎδε κε λενθεξκέλνπο 

εζεινληέο. Ώπφ εθεί αλέβεθαλ ηηο απφηνκεο πιαγηέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, δηήιζαλ ηνλ Άγην 

Εσάλλε θαη ηελ Ώξάδαηλα, ψζπνπ έθηαζαλ βνξεηφηεξα ζηα πςψκαηα πάλσ απφ ην ιεθαλνπέδην 

ηεο Ίκβξνπ. Ήηαλ φκσο ήδε αξγά. Σελ ψξα πνπ έθηαλαλ νη Κπδσληάηεο, νη Ρεζχκληνη θαη νη 

θαθηαλνί ππνρσξνχζαλ κεηά ηε κάρε, ζηα λφηηα πςψκαηα ηεο Ίκβξνπ, ζηε ζέζε Ξεξφθακπνο. 

Ξεπεξλψληαο ηελ αξρηθή ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγήζεθε
646

, νη Κπδσληάηεο πξνθχιαμαλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο καρεηέο πνπ ππνρσξνχζαλ. Εδηαίηεξε κλεία θάλεη ν αθεγεηήο γηα ηνπο 

νξεηλνχο καρεηέο ηεο Ίδεο, πνπ είραλ θηάζεη απφ ηα Ώλψγεηα Ρεζχκλνπ. Οη Λαθθηψηεο ηνπο 

έδηλαλ ζάξξνο θσλάδνληαο: “Ώλσγεηαλνί, επηζπκήζακελ λα βξεζνχκελ θαη πνιεκήζσκελ καδί 

θαη ηδνχ ε ψξα, κε θεχγεηε απνχ ηνλ πφιεκνλ, ζηαζείηε λα παίμσκελ κπάιαηο καδί ησλ 

                                                 
644    ΐι. Βπηζηνιέο - εθθιήζεηο ησλ νπιαξρεγψλ θαθίσλ θαη ησλ Πιεξεμνπζίσλ Κπδσλίαο ζηηο 14-6-67 

(Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/6/48 θαη 49). Οκνίσο θαη ν Ε. Γπκβξαθάθεο απφ ηε ηέξλα ηνπ Αέζθνπ γξάθεη ζηηο 16-6-67: “ Βλ 

νλφκαηη φζελ ηνπ Υξηζηνχ θαη ηεο Παηξίδνο λα ζπεχζεηε λα έιζεηε εληαχζα εζπεπζκέλσο, παξαηηνχληεο θαηά 

κέξνο πάζαλ άιιελ ππφζεζηλ [...], Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/6/52. Αξακαηηθή είλαη θαη ε έθθιεζε ζηηο 17-6-67 ηεο 

Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο απφ ηηο Ώιψλεο Ρεζχκλνπ πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνλ Μάληαθα λα 

ηξέμνπλ ζηα θαθηά: “Παηξηψηαη, ε ψξα είλαη θξίζηκνο θαη ην απνηέιεζκα ηεο κάρεο ηαχηεο ζα ηειεηψζε ηνλ 

αγψλα καο αξθεί λα ηνλ απνθξνχζσκελ θαη ηελ δεπηέξαλ ηαχηελ θνξάλ, θαη λα δηδάμσκελ φηη δελ πξνζβάιινληαη 

ηφζν εχθνια νη Κξήηεο εηο ηαο ζέζεηο ησλ θαη φηη δελ δηαηξνχληαη [...]”, Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/6/54. Γηα ηε κάρε θαη ηελ 

θαηάιεςε ηνπ Ώζθχθνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο βι. θαη Γπκβξαθάθεο, φ.π., ζ. 48. 

645  Αχν κήλεο πξηλ, ζηηο 23-4-1867, νη επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο είραλ αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή πνξεία, 

αλαβαίλνληαο ηηο θνξπθέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, γηα λα βξεζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζην Ώζθχθνπ ησλ 

θαθίσλ. Δ δηαδξνκή ηεο 27εο Ενπλίνπ ήηαλ ζαθψο πην κεγάιε. Πηζαλφλ ην πέξαζκα απφ ηελ Ώγία Ρνπκέιε λα 

έρεη ζρέζε κε ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ, αθνχ ήδε έλα πινίν ζηαικέλν απφ Κεληξηθή Βπηηξνπή ησλ Ώζελψλ είρε 

απνβηβάζεη εζεινληέο θαη ηξφθηκα.  

646  χγρπζε ζηνπο καρεηέο πνπ ππνρσξνχζαλ, δεκηνπξγήζεθε θαη ζηηο 23 Ώπξηιίνπ απφ ηνπο ππξνβνιηζκνχο 

ησλ Κπδσληαηψλ. Σα γεγνλφηα απηά είλαη ελδεηθηηθά ηνπ ηξφπνπ πνπ πνιεκνχζε έλαο ζηξαηφο αηάθησλ. 
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ηπξάλλσλ ηζε παηξίδα καο”. Καηά ηελ ππνρψξεζε έθηαζαλ θαη άιιεο επηθνπξίεο απφ ηα δπηηθά, 

ηα ζψκαηα ησλ εζεινληψλ αμησκαηηθψλ κνιέλζθε
647

 θαη ΝηθνιαΎδε. Οη επαλαζηάηεο 

θαηφξζσζαλ λα απνζπξζνχλ ζε αζθαιέζηεξν κέξνο, αιιά ππεξίζρπζαλ νη Σνχξθνη θαη 

θπξίεπζαλ ην Ξεξφθακπν. Μεηά ηε γεληθή ππνρψξεζε νη επαλαζηάηεο έθηαζαλ λχρηα ζηελ 

Σαχξε, πάλσ απφ ην Ώζθχθνπ, φπνπ είρε ζηξαηεγείν ν Γπκβξαθάθεο.  

 Ο Ρεζίη πέξαζε απφ ηελ Ίκβξν ζην νξνπέδην ηνπ Ώζθχθνπ θαη ελψζεθε κε ηηο δπλάκεηο 

ηνπ Μερκέη. Οη επαλαζηάηεο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Σαχξε, ε νπνία βξηζθφηαλ 

θνληά ζηνπο ερζξνχο θαη λα κεηαθηλεζνχλ λνηηφηεξα. Ο Γπκβξαθάθεο πήγε ζηελ νξεηλή πεξηνρή 

θαθηδάθηα θαη νη Κπδσληάηεο ζην Μνπξί θαθίσλ, δπζπξφζηην ρσξηφ, φπνπ είρε κεηαθεξζεί 

θαη ε Βπαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε.  

 Με κηα κηθξή παξέθβαζε ν αθεγεηήο  αλαθέξεηαη ζηνπο  κεηαλησκέλνπο θαηνίθνπο ησλ 

θαθίσλ, πνπ ήζειαλ λα απνκαθξχλνπλ απφ πάλσ ηνπο ηε ληξνπή ηεο ππνηαγήο θαη γη' απηφ 

πνιέκεζαλ ηνπο Σνχξθνπο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ η. Υηνληά. Άθεζαλ ηα ππάξρνληά ηνπο ζηε 

ιεειαζία θαη απνκάθξπλαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε δπζπξφζηηεο ζπειηέο.   

 ηα νξεηλά θαη θαηάμεξα  βνπλά ησλ θαθίσλ νη Λαθθηψηεο ππέθεξαλ απφ έιιεηςε 

ηξνθίκσλ θαη λεξνχ θαη κηα κέξα έμη απ' απηνχο κπήθαλ ζε έλα “κειηζζφθεπν” (κειηζζνπξγείν) 

πνπ βξηζθφηαλ κεηαμχ ηνπ Μνπξίνπ θαη ηεο Ώλσπφιεσο γηα λα δηαζθεδάζνπλ ηελ πείλα ηνπο. Ο 

ηδηνθηήηεο ησλ κειηζζψλ πνπ παξαθχιαγε, ππξνβφιεζε θαη ζθφησζε έλαλ λέν απφ ηνπο 

Κπδσληάηεο. Μεηά απ' απηφ ην πεξηζηαηηθφ νη εζεινληέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν κεξίδεο, θαη ν κελ 

κνιέλζθε ππνζηήξηδε ην ζχκα, ν δε ΝηθνιαΎδεο ηνλ ζχηε. Ο Υαηδεκηράιεο δελ ήζειε λ' 

αλακεηρζεί ζηε δηέλεμε θαη απνκαθξχλζεθε ζηελ Ώξάδαηλα. Σν ζιηβεξφ απηφ ζπκβάλ, 

ζπλεηέιεζε, θαηά ηνλ αθεγεηή, ζην λα αξξσζηήζεη ν Υαηδεκηράιεο θαη λα θαηαζηεί αδχλακνο 

λα εγεζεί ησλ Κπδσληαηψλ ζε εθείλε ηε δχζθνιε πεξίζηαζε. Ώθνχ παξέδσζε ηελ αξρεγία, γηα 

φζν δηάζηεκα ζα απνπζίαδε, ζηνλ Ώλαγλψζηε Μάληαθα, ζηνπο ηακαζηαλνχο θαη ζηνλ 

Μπειεγξή, αλαρψξεζε ζηηο 8 Ενπιίνπ 1867 γηα ηελ Ώγία Ρνπκέιε θαη απφ εθεί αλέβεθε ην 

θαξάγγη ηεο ακαξηάο θαη θαηέιεμε ζηνλ Οκαιφ.  

 Οη Σνχξθνη ήζειαλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ άισζε ησλ θαθίσλ κε ηελ ππνηαγή κεξηθψλ 

ρσξηψλ ζην θέληξν θαη λφηηα ηεο επαξρίαο, γη' απηφ θαη νδήγεζαλ ζηξαηφ  απφ ηνλ Βκπξφζγηαιν 

(Υψξα θαθίσλ) πξνο ηελ νξεηλή Ώλψπνιε. Οη Ώλσπνιίηεο κε αξρεγφ ηνλ Σζειεπή, απφγνλν 

ηνπ Ααζθαινγηάλλε
648

, ππεξαζπίζηεθαλ ην ρσξηφ ηνπο γελλαία, αιιά δελ κπφξεζαλ λα 

                                                 
647  Κσλζηαληίλνο κνιέλζθε (1843-1915), απφθνηηνο ηεο ρνιήο Βπειπίδσλ, κεηεθπαηδεχηεθε ζηε Γεξκαλία 

θαη Γαιιία. Αηαθξίζεθε ζηελ θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866 σο εζεινληήο ινραγφο θαη σο ζπληαγκαηάξρεο ζηνλ 

πφιεκν ηνπ 1897. Έθηαζε σο ην βαζκφ ηνπ αληηζηξάηεγνπ. Αηεηέιεζε δχν θνξέο ππνπξγφο ζηξαηησηηθψλ.  

648  Ο Εσάλλεο ΐιάρνο ή Ααζθαινγηάλλεο ήηαλ ν εγέηεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1770 ζηελ Κξήηε, ε νπνία είρε 

ππνθηλεζεί απφ ηε Ρσζία. Πινχζηνο θαη κνξθσκέλνο πινηνθηήηεο μεθίλεζε ηελ επαλάζηαζε απφ ηα θαθηά, αιιά 

δελ έιαβε πνηέ ηε βνήζεηα απφ ηνπο Ρψζνπο. πλειήθζε θαη πέζαλε κε καξηπξηθφ ηξφπν ζην Δξάθιεην (γδάξζεθε 

δσληαλφο).  
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αλαραηηίζνπλ ηνπο Σνχξθνπο. Καηά ηε ζπκπινθή ζθνηψζεθε θαη ν Σζειεπήο. Οη Ώλσπνιίηεο 

γλψξηδαλ φηη ην ρσξηφ ηνπο ζα έπεθηε ζχληνκα ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ, γη' απηφ θαη έξημαλ 

θιφκνπο (δειεηεξηψδεο θπηφ) ζηα πεγάδηα απφ ηα νπνία πδξνδνηνχληαλ ε Ώλψπνιε εθηφο απφ 

έλα. Οη Σνχξθνη θπξίεπζαλ ηελ Ώλψπνιε θαη έηξεμαλ δηςαζκέλνη λα πηνπλ λεξφ. ηηο ηξεηο κέξεο 

πνπ έκεηλαλ ζηελ Ώλψπνιε, ηξηαθφζηνη Σνχξθνη ζηξαηηψηεο δειεηεξηάζηεθαλ, απφ ηνπο νπνίνπο 

νη πιείζηνη πέζαλαλ.  

 Δ πεξηγξαθή ηεο εηζβνιήο ησλ Σνχξθσλ ζηα θαθηά ζηελ πεδή δηήγεζε θαζίζηαηαη 

αξθεηά δπζλφεηε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ιφγσ ηεο αθαηαζηαζίαο ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

γεγνλφησλ ζην ρξφλν, ησλ ζνινηθηζκψλ θαη ηεο ηαρχηεηαο θαηαγξαθήο ησλ αλακλήζεσλ. Σν 

απνηέιεζκα φισλ απηψλ δίλεη κηα δηήγεζε αζζκαηηθή, ρσξίο παχζεηο. Ο αθεγεηήο κε αξθεηή 

εηιηθξίλεηα δηεγείηαη ηελ πνξεία ησλ Λαθθησηψλ κέρξη ηα θαθηά γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε 

κεγάιε, αιιά άληζε κάρε. Ώπνθεχγεη βέβαηα ηηο θξίζεηο γηα ηηο παξαιείςεηο ή αζηνρίεο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ. Ώλαθέξεηαη ζηε καρεηηθφηεηα ησλ Ώλσγεηαλψλ, απνζησπά φκσο ηελ παξνπζία 

καρεηψλ απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο, φπσο ην έιηλν θαη ηνλ Ώπνθφξσλα. Γηα ηα γεγνλφηα ζηα 

θαθηά δηαζέηνπκε  θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Ν. Φχρα, δνζκέλε απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ησλ εζεινληψλ θαη ηνπ Γπκβξαθάθε. Ο Φχραο επηζεκαίλεη φηη νη επαλαζηάηεο απφ ηηο δπηηθέο 

επαξρίεο αδηαθφξεζαλ ζηηο εθθιήζεηο ηνπ Γπκβξαθάθε. Τπεξίζρπζαλ ε αληηδειία θαη ε 

δηρφλνηα αλάκεζα ζηηο επαξρίεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ν ερζξφο λα θαηαιάβεη θαη λα ιεειαηήζεη 

ηα θαθηά. Παξαζέηνπκε κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηα ζρφιηα ηνπ Ν. Φχρα, αληηθεηκεληθνχ 

θαηαγξαθέα ησλ γεγνλφησλ: 

 “Δ κνίξα εδείρζε επκελήο πξνο ηνπο πνιεκίνπο, δηαλχζαο δεθαεπηά κφλνλ εκέξαο πξνο 

εμαθαληζκφλ ηεο επαξρίαο θαθίσλ, δηφηη αη αληηδειίαη θαη αη δπζαξέζθεηαη ησλ Κξεηψλ 

δηεπθφιπλνλ ηελ επηηπρίαλ ησλ πξνζέζεψλ ησλ, ελψ ν ζηφινο επεβνήζεη ηαο θηλήζεηο ησλ
649

. 

[...] 

 Ώπνθεχγνληεο δηαιάβσκελ, σο είζηζηαη, ηη ήζειε ζπκβή, εάλ ειηληψηαη, Κπδσληείο, 

Κεξακεηαλνί θαη Κηζζακίηαη έζπεπδνλ εηο ηαο πξνζθιεηεξίνπο ηνπ αξρεγνχ Γπκβξαθάθε  

επηζηνιάο θαη ηεο Κπβεξλήζεσο ηα παηξησηηθά παξαγγέικαηα [...]. Οη αγξάκκαηνη Κξήηεο δελ 

δηέβιεςαλ νπνίνλ ήζειελ είζζαη ην απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο ησλ παξά ηνπ Μερκέη 

πξνζβιεζείζαο ζέζεηο ηεο Κξάπεο. Ώιι' ν ερζξφο νπσζδήπνηε ζα εηζήξρεην ελ θαθίνηο· Οη 

Κξήηεο ζπλήρζεζαλ θαηφπηλ! Ώδηάθνξνλ, ψθεηινλ λα ζπεχζσζηλ·ν ερζξφο έπξεπε λα πιεξψζε 

αθξηβά ηελ ηηκήλ ηεο εηζφδνπ.  

 Σνηαχηα θαη ρείξνλα ηνχησλ εηζί η' απνηειέζκαηα ησλ αγξνίθσλ αληηδειηψλ, αίηηλεο 

πθίζηαληαη έηη ελ Βιιάδη ηε ειεπζέξα ... θαη κ' φια ηαχηα ην επαλαζηαηηθφλ θξφλεκα δηεηεξήζε 

                                                 
649  Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 87. 
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αθκαίνλ [...].
650

 

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” βξίζθνπκε δηεμνδηθά ηελ πεξηγξαθή ηεο εηζβνιήο ηνπ Μερκέη θαη 

ηνπ Ρεζίη ζηα θαθηά, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ζηελ έκκεηξε κνξθή θπξηαξρεί ε παηξησηηθή 

έμαξζε, ε εμχκλεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ επαλαζηαηψλ κε απνηέιεζκα, αλ δελ ππήξραλ ηα 

Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε, ηα ζρφιηα ή άιιεο πεγέο λα κέλακε κε ηελ εληχπσζε φηη νη 

επαλαζηάηεο βγήθαλ ληθεηέο, φηη νη Λαθθηψηεο βξέζεθαλ εγθαίξσο ζηε κάρε θαη απέθξνπζαλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο αληηπάινπο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ζην πνίεκα:  

 “Σα κπατξάθηα ηξέρνπζη ‟πφ θάζε επαξρία, /νπιεκεξλήο θαη νπιελπθηήο λα ζθάδνπλ ζηα 

θαθία”. Οη Λαθθηψηεο θαίλεηαη ζαλ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε κάρε θαη λα ζθνηψλνπλ ηνπο 

ερζξνχο: “Λαθθηψηεο είλ‟ νη θπλεγνί, εδξφζηζαλ ηα ρέξηα / κε ηα ηνπθέθηα ζθφησλαλ πνιινχο θαη 

κε καραίξηα”. Βληειψο αληίζεηε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε πιεξνθνξία φηη ηα κνπξάθηα(= 

κηθξνί ιφθνη) ηεο Ίκβξνπ γέκηζαλ κε πηψκαηα Σνχξθσλ απφ δψδεθα ζηξαηησηηθά ζψκαηα(= 

κπατξάθηα): “Σσλ ληφπησλ Σνχξθσλ έθηαμαλ δψδεθα κπατξάθηα /θ‟ εθνθθηλήζαλ απ‟ απηά ηζε 

Νίκπξνο ηα κνπξάθηα”. Ο αθεγεηήο θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” κλεκνλεχεη ηε γελλαηφηεηα ησλ 

Ώλσγεηαλψλ καρεηψλ. Δ λχρηα, φπσο θαη ζηα νκεξηθά πνηήκαηα, έξρεηαη θαη ζηακαηά ηελ επηθή  

κάρε ζηα θαθηά: “Νχθηα ηνπο εμερψξηζε λα κελ ππξνβνινχλε”.  

        Μαλζάλνπλ πσο Οκέξ -παζάο θάλεη εηνηκαζίεο, 

κα άγλσζηνλ αλ ζησλ Υαληψλ ζα πέζεη ηζ‟επαξρίεο.  

Μαδψλεη ηα ζηξαηέκαηα εηο ηνπο Καινχο Ληκέλαο,    

θ‟ εηο ηα θαξάβηα ηά ‟βαιε, δελ ην ‟μεπξε  θαλέλαο. 

πλάδεη θαη ηζη Κξεηηθνχο, ησλ δνχδεη ηνλ Ρεζίηε, 

θεχγεη απνχ ηα Καζηξηλά, θηάλεη ζηνπ Φεινξείηε. 

ηαο επαξρίαο ηκήκαηα ζηέθνπλ ζπιινγηζκέλνη,    

ζην Ρέζεκλνο νη αξρεγνί λα πάλε εζπεπκέλνη.     

Οζ‟ ήζαλ πιεζηέζηεξνη, θηάλνπλ ζηνλ Φεινξείηε, 

παλ‟ λα ζπλαπαληήζνπλε ηνλ άγξηνλ Ρεζίηε. 

Μέζα ζηελ αλαθάησζηλ νη Έιιελεο καλζάλνπλ, 

θχθισ ζην Φξαγγνθάζηειιν ζηξαηέκαη‟ θεη βγάλνπλ.  

Βκπήθ‟ ν Μέξεο ζηα θαθηά κε ηελ θαηεξγαξίαλ,    

θαη ησλ Βιιήλσλ νη αξρεγνί κέλνπλ εηο απνξίαλ. 

Μα θη ν Ρεζίηεο δελ αξγεί, θηάλεη ζηνλ Καιιηθξάηε, 

ην κέξνο ηνπ μεζθάιηζε, δνχδεη η‟ αιινχ κηληάηη. 

Έθνδνο ζηνλ Ώιίθακπν κηα λχθηα ηνπ Μεκέηε   

                                                 
650  Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 91-92.  
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ηνλ Γακπξαθάθ‟ αλαδεηά, ακέηε κνπρακέηε.     

Σνλ δξφκνλ ηνπ μαθνινπζεί, κπαίλεη ζη‟Ώζθχθνπ κέζα, 

κε ηνλ Ρεζίηε λα βξεζεί, κα θεη ηνλ δηαηξέζαλ. 

Σξέρνπλ απφ ην Μπξφζλεξν πνχ ‟ηνλ ην Γακπξαθάθε, 

ζπλαπαληνχζη ηνλ ερζξφλ ζηελ Νίκπξν, ζην κνπξάθη.  

Οξκνχλ ηε κάρ‟ αξρίδνπζη, δεηνχλ λα εκπνδίζνπλ    

ηνλ ρείκαξξνλ η‟ Οκέξ-παζά, νκπξφο κε πξνρσξήζνπλ. 

Σα κπατξάθηα ηξέρνπζη ‟πφ θάζε επαξρία, 

νπιεκεξλήο θαη νπιελπθηήο λα ζθάδνπλ ζηα θαθία. 

Ώπφ η‟Ώζθχθνπ πηάλνπζη ηζε Νίκπξνο ηεο πιαγηάξεο,  

κ‟ Ώξβαληηάδεο πνιεκνχλ, κε Κξήηεο, κ‟ Ώξαπάδεο.    

Ήζαλ απνχ ην Ρέζεκλνο, πάλσ απνχ η‟Ώλψγεηα, 

πνιεκηζηαί θαη γιήγνξνη κα ‟ζαλ θνληνί ζηα κπφγηα. 

Μέζα ζηε βξάζε, ζηε βνή έθηαμαλ νη Λαθθηψηεο, 

πνπ ‟ρνπλ ζηνλ ηφπνλ  ηελ θαξδηά θ‟ είλαη θαη παηγληδηψηεο. 

κίγνπλ κε ηνπο Ώλσγεηαλνχο, πνπ δνπλ θνληά ζηελ Ίδελ   

ηνπο λένπο πνχ ‟ξζαλ ‟ζεινληάο κε ηνλ ΝηθνιαΎδελ. 

Δ κάρε αλαθηεξψλεηαη, ηα βήκαηα κεηξνχλε 

νη Σνχξθνη ήζαλ ληθεηαί, ηψξα ‟πηζζνρσξνχλε. 

Γεξβά κνιέλζθεο
 
κάρεηαη, νη θαθηαλνί δεμηά ‟ζαλ,   

νη Σνχξθνη πνπ πξνφδεπαλ ηελ ηάμηλ ησλ εράζαλ.    

Σνπ Γακπξαθάθε νη ζεινληέο θ‟ νη Ώπνθνξσληψηεο, 

πέξα ζηελ Σαχξελ κάρνπληαλ καδί θ' νη ειηληψηεο. 

Έθηαμ‟ απφ ην Ρέζεκλνο ζη‟ Ώζθχθ‟ν Κνξσλαίνο, 

κ‟ αλζξψπνπο θ‟ εμαθνινπζεί λα κάρεηαη γελλαίσο.   

Πφιεκνο βξάδ‟ εδψ θη εθεί καχξνλ θαπλφλ πςψλεη,    

κήηε λ‟αθνχζεη δελ κπνξεί, ηνλ άλζξσπνλ ζακπψλεη. 

Κ‟νη Κξήηεο Σνπξθ‟ εδείιηαζαλ θ' νη Μαχξνη ηνπ ΐεξνχηε, 

θ' νη Έιιελεο κπξίδνληαη θαη ηξψλε ην κπαξνχηη. 

Σσλ ληφπησλ Σνχξθσλ έθηαμαλ δψδεθα κπατξάθηα   

θ‟ εθνθθηλήζαλ απ‟ απηά ηζε Νίκπξνο ηα κνπξάθηα.    

ΐξαζκφλ ςπρήο θ‟εθδίθεζηλ ζχκθσλνη πξνζπαζνχλε, 

αιιήινπο λα ληθήζσζη, ηα βήκαηα κεηξνχλε. 

Φσληάδνπλ πνπ ηελ κηάλ κεξηάλ, ηξέρνπλ απφ ηελ άιιελ, 

νπιεκεξλήο ‟μαθνινπζεί κε ηαξαρήλ κεγάιελ.    
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Μέζα ζηα δάζ‟ νη  κελ ηνπο δε θσληάδνπλ θαη δπγψλνπλ,   

ζηα θππαξίζζηα ζαλ ιαγνχο θηάλνπλ θαη ηνπο ζθνηψλνπλ. 

Λαθθηψηεο είλ‟ νη θπλεγνί, εδξφζηζαλ ηα ρέξηα 

κε ηα ηνπθέθηα ζθφησλαλ πνιινχο θαη κε καραίξηα. 

Σξίδνπλ ηα δφηηα νη Έιιελεο, φηη ηνπο απαηήζαλ,   

ζαλ θιέθηεο εμαβάξθαξαλ θαη δελ ησλ εκελχζαλ. (θεθ. 117, 2959-3016) 

................................................................................. 

Νχθηα ηνπο εμερψξηζε λα κελ ππξνβνινχλε, 

εηο ηα θαθίδηα ζχξνληαη λα βξνπλ λεξφ λα πηνχλε. 

Βζηξάηεςαλ εηο ην Μνπξί θ‟ εδνχζαλ κε ζηαθχιηα   

θη νη Σνχξθνη κέλνπλ αληηθξχ καθξάλ νιίγα κίιηα. (θεθ. 118, 3033-3036)   

 Σν αθφινπζν επεηζφδην, πνπ ζπλέβε θαηά ηελ εηζβνιή ηνπ Οκέξ ζηα θαθηά, αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, δελ θαηαγξάθεηαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε.  

ε κία ππνζεκείσζε  ζην βηβιίν ηνπ Ν. Φχρα γίλεηαη κλεία ηνπ γεγνλφηνο θαη πηζαλφηαηα απφ εθεί 

ην έρεη αληιήζεη ν Υαηδεκηράιεο. Έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φκσο φηη ν βηαζκφο ηεο λεαξήο 

παξζέλνπ απφ ηνλ Οκέξ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ Φχρα. Θεσξνχκε φηη ν Υαηδεκηράιεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξε ζπγθίλεζε πεξηέγξαςε ζε ζηίρνπο κηα ζπλήζε ηαθηηθή ησλ ηνπξθηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ, ηνλ απνπληγκφ ακάρσλ κε εχθιεθηεο χιεο
651

 θαη ηνλ βηαζκφ ησλ γπλαηθψλ. Ο 

αθεγεηήο παξαβάιεη ηνλ βηαζκφ ηεο αλψλπκεο θφξεο, ην 1867, κε ηνλ βηαζκφ θαη ηελ απψιεηα ηεο 

“ηηκήο” (παξζελίαο) κηα άιιεο θαθηαλήο, ηεο θφξεο ηνπ Ααζθαινγηάλλε, ην 1770
652

.  

 ην βηβιίν ηνπ Ν. Φχρα δηαβάδνπκε ηα εμήο: 

 “Ο ελ Φξαγθνθαζηέισ θαηεζθελσκέλνο ερζξφο ζηελνρσξήζαο ηα έλ ηηλη ζπειαίσ, εθεί πνπ 

εγγχο θεηκέλσ, θαηαθπγφληα γπλαηθφπαηδα (α)'Ίλα εηζδχζε ηηο εηο ην επί απνηφκνπ βξάρνπ 

θείκελνλ ηνχην ζπήιαηνλ, αλάγθε λα βαδίζε επί αηξαπνχ κε επηηξεπνχζεο ηελ δηάβαζηλ δχν νκνχ 

αλζξψπσλ. Σνχηνπ δ' έλεθα είλαη απφξζεηνλ. Σα ελ απηψ θαηαθπγφληα κε ηα πνιπηηκφηεξα ησλ 

ελδπκάησλ θαη ζθεπψλ ησλ γπλαηθφπαηδα θαη νη θπιάζζνληεο ην ζηφκηνλ επάξηζκνη νπιίηαη [...] 

δελ εζθέθζεζαλ φηη ε βαζχλνηα ηνπ ερζξνχ ήζειελ εθεχξεη ηξφπνλ λα απνδηψμε απηνχο εθ ηνπ 

ζπειαίνπ δηα ηνπ δη' αρχξσλ βεβξεγκέλσλ θαπλίζκαηνο. Ββεβαηνχην ηφηε παξ' απάλησλ, φηη ν κεηά 

ηνπ Οκέξ παζά ζπλδηαιεγφκελνο πξφμελνο ηεο Γαιιίαο, φζηηο είρελ κεηαβή εηο ην ερζξηθφλ 

ζηξαηφπεδνλ, ράξηλ δηαζθεδάζεσο, εκεζνιάβεζε δηα ηελ ζσηεξία ησλ θαπληζζέλησλ 

                                                 
651  Οη πην γλσζηέο ζαλάησζεηο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηα 

ζπήιαηα ηεο Κξπνλεξίδαο Ώπνθνξψλνπ, ηεο Μηιάηνπ Μεξακπέινπ θαη Μειηδνλίνπ Ρεζχκλνπ, φπσο γλσξίδνπκε 

απφ ηελ Εζηνξία ηνπ Κξηηνβνπιίδε. ΐι. Κ. Κξηηνβνπιίδεο, φ.π., ζ.55, 216, 269-271. 

652  ΐι. Σν ηξαγνύδη ηνπ Γαζθαινγηάλλε, έθδνζε- ζρφιηα. ΐαζίιεηνο Λανχδξαο, Δξάθιεηνλ Κξήηεο 1947, ζη. 811-

12: Ααζθαινγηαλλνπνχιεο κνπ, εηζά ηνλε γξαθηφ ζαο / Σνχξθαο παηδί λα κπξηζηή ζηε λεηφηεο ηνλ αζφ ζαο”.  
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“Μπαθαιέσλ” θαη επέηπρελ απηήλ”.
653

 

............................................................................... 

ηελ βξάζηλ γπλαηθφπαηδα ηφπνλ θπγήο δεηνχλε, 

θη εηο ζε κηα ηξχπα κπαίλνπζη, ζε ζπήιην λα ζσζνχλε. 

Σνπ Παηηζάρ  ην ζηξάηεκα ηνλ ηφπνλ μεγδπκλψλεη, 

ζηελ ηξχπα θηάλεη κηα βξαδηά θ‟ έμαθλα ηα πιαθψλεη.  

Πξνζηάδνπλ λα παξαδνζνχλ ζηνπ ΐαζηιηά η' αζθέξη      

γή ζα ηα θάςνπλ κε θσζηά, ηα ζθάδνπλ κε καραίξη. 

Αελ ζέινπλ λα παξαδνζνχλ, ηα δπζηπρή θνβνχληαη,  

σο έπαζαλ ηνπ Ώξθαδηνχ θαη η‟ άιια ζπιινγνχληαη. 

Μπέκπνπλ ζηνλ αξρεζηξάηεγνλ, ξσηνχλε πψο λα πξάμνπλ,  

απφ ηελ λαπαξρίδα ηνπ πξνζηάδεη λα ηα θάςνπλ.    

Πίζζα αλάθηνπλ κε παληά, μχια πεηνχλ λα θξάμνπλ, 

λα ηα θνλέςνπλ δελ κπνξνχλ, δεηνχλ λα ηα πιαληάμνπλ. 

αλ ήξζαλ ζηελ απειπηζηάλ νη άληξεο ζπκθσλνχζη, 

γηα ην ραηήξη ησλ παηδηψλ, ηζη Σνχξθνπο πξνζθπλνχζη.   

Πξνηείλνπλ: «καο ππφζρεζηε θχιαμηλ ζηελ ηηκήλ καο,    

κ' άλε καο μεηηκήζεηε, πάξεηε ηελ δσήλ καο». 

Οκέξεο δνχδ‟ ππφζρεζηλ, γξάθνπλ ‟πνχ ην ληνβιέηη, 

«εγψ ‟καη αληηπξφζσπνο λαη! κα ηνλ Μνπρακέηε! 

Βγψ είκαη ζηνλ ηφπνλ ζαο, ζήκεξνλ βαζηιέαο,    

δηαηάζζσ λα ζαο δψζνπλε ξνχρα, ςσκί θαη θξέαο».    

Βπίζηεςαλ ζηα ιφγηα ηνπ, θξαηνχλ ηα γξάκκαηά ηνπ, 

θαη παξαδίδνπλ ηα παηδηά εηο ηα ζηξαηέκαηά ηνπ. 

«Άληξεο, γπλαίθεο θέξεηε, είπε, ζην λαπαξρείνλ», 

ηα πξάκαηα αξπάμαζη θαη ην ηππνγξαθείνλ. 
    

Σνπο πξψηνπο κπέκπεη ζηα Υαληά θη ακέζσο ζηδεξψλεη    

έλα θνξάζην ‟λφο γηαηξνχ, θξαηεί, μεκαζθαξψλεη. 

Έβηαζε ην θνξάζηνλ, η‟αζψνλ θαη σξαίνλ, 

θαη βγάλεη ιίξεο κηα θνπρζηά λα δψζεη ησλ γνλέσλ. 

Κιαίζη, θσληάδνπλ, δέξλνπληαη, δεηνχζη ην παηδί ησλ,   

νη Κξεηηθνί εηο άπηζηνπο δελ δνχδνπλ ηελ ηηκήλ ησλ.   

Κ' ε θνξαζίδα ηνπ γηαηξνχ θηππά ηελ θεθαιήλ ηεο, 

                                                 
653  Ν. Φίραο, φ.π., ζ. 95.  
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ζθίδεη η‟σξαίνλ πξφζσπνλ, θσλάδεη ηελ ηηκήλ ηεο. 

Οκέξεο δελ ζπιαρλίδεηαη, ζηκψλεη ζηελ παξζέλν, 

έξσηαο πάεη ηεο πνπιεί, γηα ζέλα απνζαίλσ.    

Δ λέα απαξεγφξεηε θσλάδεη “ηελ ηηκήλ κνπ,     

κ‟ έβηαζεο, άπηζηε παζά, πάξε θαη ηελ δσήλ κνπ”. 

ηνλ λνπ ηεο βάλεη ζάλαηνλ, ζθέθηεηαη λ‟απνζάλεη, 

γηα ηελ ηηκήλ λα γθξεκηζζεί, ζαλ ηνπ Ααζθαινγηάλλε. (θεθ. 118, ζη. 3037- 3074) 

  

 Γηα ηελ εηζβνιή ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηα θεληξηθά θαη δπηηθά θαθηά, ηε ζπκπινθή 

ζηελ Ώλψπνιε θαη ην θαξκάθσκα ησλ Σνχξθσλ  ζηξαηησηψλ κε θιφκνπο, ν Υαηδεκηράιεο γξάθεη 

ζηελ “Κξεηηθνπνχια”:              

         ................................................................... 

        πλάδνπληαη νη αξρεγνί ζηα δπηηθά θαθία    

γηα λ‟απνθξνχζνπλ ηνπ Οκέξ ηελ γεληθ‟ εθζηξαηείαλ.    

‟ Ώλψπνιε θη Ώξάδαηλα παλ λα κνλνκεξίζνπλ, 

κ‟απφθαζηλ νη Έιιελεο εθεί λα πνιεκήζνπλ. 

Οη Κξήηεο θ' νη εζεινληαί εκνίξαζαλ ηα κέξε, 

                 ζαλ αιπζίδα πιέθνπληαη, πξνζκέλνπλ ηνλ Οκέξε. (θεθ. 119, 3075-3080) 

                  ............................................................................. 

Ώπφ ζαιάζζεο, θαη μεξάο παλζηξαηηά πξνβαίλνπλ,    

κε ην ηξαγνχδ‟ νη Βιιελεο αλεβνθαηεβαίλνπλ. 

Φηάλνπλ εηο ηελ Ώλψπνιηλ, κε κάλεηα καιψλνπλ, 

                  θιφκνπο εξξίμαλ ζην λεξφ, ηζη Σνχξθνπο θαξκαθψλνπλ. (θεθ. 121, 3105 -8) 

 

Ζ κάρε ζην θαξάγγη ηεο Αξάδαηλαο (β4, 231-236 θαη β8, 263-270) 

 Δ δηήγεζε ηεο κάρεο ζην θαξάγγη ηεο Ώξάδαηλαο είλαη εηεξνδηεγεηηθή. Ο αθεγεηήο 

έκαζε γη' απηήλ απφ Λαθθηψηεο θαη έλαλ εζεινληή πνπ πνιέκεζαλ ζ' απηήλ: “Οη ηδφληεο ηα 

πξάγκαηα Λαθθηψηαη κνχ δηεγήζεζαλ ηα αλσηέξσλ* θαη πιείζηα ηφζα ζιηβεξά ζπλάκα θαη 

εξσηθά, άηηλα αδπλαηψλ*, νχηε είκαη αξκφδηνο λα πεξηγξάςσ”. Άξα ν ζπγγξαθέαο-αθεγεηήο 

κεηαθέξεη ηηο δηεγήζεηο ηνπο, αθνχ ν ίδηνο βξηζθφηαλ άξξσζηνο ζηνλ Οκαιφ
654

.  

 Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Ώλψπνιεο, 2.000 πεξίπνπ άηνκα, εζεινληέο θαη Κξεηηθνί, 

                                                 
654  Φαίλεηαη φηη θαη ν εζεινληήο Ν. Φχραο βξηζθφηαλ ζηα Πεγαδάθηα καδί κε ηνλ Γπκβξαθάθε, γη' απηφ θαη  ζηε  

δηήγεζή ηνπ απνπζηάδνπλ αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο. Ώλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: “Ση ζπλέβε ελ Ώξξαδέλε 

αδπλαηνχκελ λα πεξηγξάςσκελ ιεπηνκεξψο”. Βζθαικέλα επίζεο λνκίδεη φηη ν Υαηδεκηράιεο ήηαλ ζηελ Ώξάδαηλα. 

ΐι. Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 99-100.  
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απνζχξζεθαλ ζην πιεζίνλ θαξάγγη ηεο Ώξάδαηλαο
655

. Σν ζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε νη 

Κπδσληάηεο θαη νη ειηληψηεο λα ππεξαζπηζηνχλ ηε βφξεηα είζνδν ηνπ θαξαγγηνχ.  ην θέληξν 

ηνπ θαξαγγηνχ ηνπνζεηήζεθαλ εζεινληέο θαη θαθηαλνί.  Σελ είζνδν ηνπ θαξαγγηνχ απφ ηε 

λφηηα παξαιία  θχιαγε ν Κσζηαξφο κε ηνπο Ώπνθνξσληψηεο νπιαξρεγνχο, Μαζηφ 

Μπισλνγηάλλε θαη Ώλαγλψζηε Γνγνλή. Ο Γπκβξαθάθεο κε ιίγνπο εζεινληέο παξέκεηλε ζηελ 

νξεηλή ζέζε Πεγαδάθηα.  

 ηηο 11 Ενπιίνπ ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο επηρείξεζε λα εηζβάιεη απφ ηε βφξεηα είζνδν ηνπ 

θαξαγγηνχ, αιιά απνθξνχζηεθε απφ ηνπο Κπδσληάηεο θαη ηνπο θαθηαλνχο. Ώθνχ νη Σνχξθνη 

είδαλ φηη είλαη αδχλαηε ε εηζβνιή απφ βνξξά, απνβίβαζαλ ηελ επνκέλε κέξα ζηξαηφ ζηε λφηηα 

παξάιηα είζνδν ηνπ θαξαγγηνχ. Ο Κσζηαξφο κε ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ αληηζηάζεθε, αιιά δελ 

κπφξεζε λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ησλ Σνχξθσλ ζην θαξάγγη. Ώπνζχξζεθε άηαθηα θαη δελ 

πξφθζαζε λα ζπλελσζεί ή λα εηδνπνηήζεη ηνπο επαλαζηάηεο πνπ βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλνη ζην 

θέληξν(ηνπο εζεινληέο θαη θαθηαλνχο). πγρξφλσο θαη απφ ηε βφξεηα είζνδν εηζέβαιαλ νη 

Σνχξθνη θαη πεξηθχθισζαλ ηνπο επαλαζηάηεο. Οη ππεξαζπηζηέο  πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζην 

θέληξν βξέζεθαλ ζηε κέζε δχν ππξψλ. Δ ζάιπηγγα ζάιπηζε γεληθή ππνρψξεζε, αιιά ήηαλ πνιχ 

αξγά. ζνη πξφιαβαλ, ππνρσξνχζαλ άηαθηα πξνο ηα πςψκαηα απφ ην κνλνπάηη, πνπ βξίζθεηαη 

ζην κέζνλ ηνπ θαξαγγηνχ. Μεξηθνί επαλαζηάηεο έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο επξηζθφκελνπο 

ζπλαδέιθνπο ησλ ζην θέληξν. Δ κάρε εθ ηνπ ζπζηάδελ ήηαλ “ιπζζψδεο”. Μηα νκάδα 

εζεινληψλ κε θνπζηαλέιεο κάρνληαλ κέζα ζ' έλα εθθιεζάθη. ηαλ δηαπίζησζαλ φηη είραλ 

θπθισζεί, βγήθαλ μηθήξεηο δηαζρίδνληαο ηνπο ερζξνχο κέρξη πνπ έπεζαλ φινη.  

 Ο Λαθθηψηεο Μηραήι Πξψηκνο ή Μπειεγξήο πνπ έζπεπζε λα ηνπο βνεζήζεη 

ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζηνλ κεξφ θαη δελ κπνξνχζε λα κεηαθηλεζεί. πσο έκαζε ν αθεγεηήο 

απφ ηε δηήγεζε ελφο εζεινληή, ν Πξψηκνο ζπλέρηζε θαη ηξαπκαηηζκέλνο λα κάρεηαη θάησ απφ 

κηα αγξηαριαδηά, ψζπνπ μεςχρεζε. ηνλ εζεινληή πνπ ηνπ πξφηεηλε λα ηνπ δψζεη ην φπιν ηνπ 

γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ ν Πξσηκνκηρειήο είπε: “δελ απνρσξίδνκαη απφ ηνλ 

πηζηφλ ζχληξνθφλ κνπ, έσο νπ αλαπλέσ, αιιά ζα κάρνκαη κε απηφλ θαη λα απνζάλσ, σο 

απφζαλαλ νη πξφγνλνί κνπ δηα ηελ ειεπζεξίαλ”.  

 Ο αθεγεηήο πιέθεη ην εγθψκην ηεο αξεηήο ηνπ ζπνπδαίνπ απηνχ πνιεκηζηή θαη δηεγείηαη 

δηεμνδηθά ηελ αξηζηεία ηνπ ζηε κάρε θαη ζπκάηαη φηη πνιιέο θνξέο είρε ζπκβνπιεχζεη ηνλ 

γελλαίν πνιεκηζηή λα απέρεη απφ παξάηνικεο επηζέζεηο, γηα λα κελ ηνλ ζηεξεζεί γξήγνξα ε 

παηξίδα. Ο Πξψηκνο φκσο ηνπ είρε απαληήζεη: “απηή είλαη ε επνρή απνχ θαλεξψλνληαη νη 

άλδξεο, ζήκεξνλ ήιζε ε ψξα λα μεηειέςσκελ φζα δελ εκπφξεζαλ νη παππνχδεο θαη παηέξεο καο. 

                                                 
655  Σν θαξάγγη ηεο Ώξάδαηλαο είλαη απφ ηα πην εληππσζηαθά θαξάγγηα ηεο Κξήηεο, κε κήθνο 7 ρηιηφκεηξα. Οη 

θαηαθφξπθεο πιεπξέο ηνπ θηάλνπλ ηα 100 κέηξα χςνο. Σν ρσξηφ Ώξάδαηλα είλαη θηηζκέλν πάλσ απφ ην θαξάγγη, κε 

ην νπνίν επηθνηλσλεί κε κηθξφ κνλνπάηη, πνπ ήηαλ ε θχξηα είζνδνο πξνο ην θαξάγγη θαη ην ρσξηφ, παιαηφηεξα.  Σν 

θαξάγγη ηεο Ώξάδαηλαο θαηαιήγεη λφηηα ζηελ παξαιία Αηαιεζθάξη (ζήκεξα αθνχγεηαη θαη Μάξκαξα).  
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Σαχηελ ηελ επνρήλ δελ ηελ βξίζηνκελ* θαζεκέξαλ, εγψ εδεηνχζα λα εχξσ απηήλ ηελ 

πεξίζηαζηλ λα ηδψ ηη αμίδσ, δελ ζέισ λ' απνζάλσ εηο ηελ παιέηδα κνπ (ζηξψκα) κε γηαηξνχο, 

αιιά εηο ηνλ κπφιεκνλ*, σο απφζαλαλ νη κπαξπάδεο*  θαη παππνχδεο κνπ, αιιά ζα αθήζσ 

παηδηά νξθαλά θαη εκέ νξθαλφλ κε άθεζε ν παηέξαο κνπ, αο ειεπζεξψζσκελ ηελ παηξίδα κφλνλ 

θαη εθείλε ζα θξνληίζε πεξί απηψλ”
656

. Κνληά ζηνλ Πξψηκν κάρνληαλ θαη νη αμησκαηηθνί 

ΝηθνιαΎδεο θαη κνιέλζθε. Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ Ώξάδαηλα, νη 

Λαθθηψηεο βξήθαλ ηα νζηά ηνπ Πξψηκνπ θακκέλα (νη Σνχξθνη θαηά ηε ζπλήζε ηαθηηθή ηνπο 

ηεκάρηδαλ ηνλ λεθξφ θαη ηνλ έθαηγαλ). Αίπια ηνπ θείηνληαλ ζακκέλνη δχν Σνχξθνη ζηξαηηψηεο, 

πνπ πξνθαλψο είραλ ζθνησζεί απφ απηφλ. 

 Οη επαλαζηάηεο αθνχ πέξαζαλ δπζπξφζηηα θαη άγξηα βνπλά, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα 

θαθηά, ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο νκάδεο. Μηα νκάδα θαηήιζε ζηελ Ώγία Ρνπκέιε θαη απφ εθεί 

αλέβεθε ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο κέρξη ηνλ Οκαιφ. Δ νκάδα ηνπ Γπκβξαθάθε δέρηεθε επίζεζε 

ζηα  Πεγαδάθηα θαη αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη πξνο ηα δχζβαηα Κξνχζηα θαη απφ εθεί κε 

κεγάιε δπζθνιία λα θηάζεη ζηελ Κπδσλία. Οη Λαθθηψηεο κε ηνπο εζεινληέο έθηαζαλ θαη απηνί 

ζηα Κξνχζηα, γηα λα βξνπλ λεξφ, θαη έπεηηα δηαζρίδνληαο ηηο απφηνκεο θνξπθέο ησλ Λεπθψλ 

Οξέσλ έθηαζαλ ζηνλ Οκαιφ. Καηά ηελ ππνρψξεζε πνιινί εζεινληέο ιηπνζπκνχζαλ απφ ηε 

δίςα θαη ηε δέζηε θαη θάπνηνη απφ απηνχο πέζαλαλ θαηά ηελ πνξεία. Έλαο Λαθθηψηεο, ζπγγελήο 

ηνπ Υαηδεκηράιε, κεηέθεξε λεξφ ζε “αξαγνχο” (αζθνχο) γηα λα μεδηςάζνπλ νη ζηξαηηψηεο. 

Άιινη Λαθθηψηεο έηξηβαλ ζην ζηφκα ησλ εζεινληψλ “αγνπξίδεο” (άσξα ζηαθχιηα) γηα λα 

μεράζνπλ ηε δίςα ηνπο. Ο αθεγεηήο ραξαθηεξίδεη ηε κάρε ηεο Ώξάδαηλαο “νιέζξηα”.  

 Δ θαηάιεςε ησλ θαθίσλ νινθιεξψζεθε κε ηελ ππξπφιεζε απφ ηνπο Σνχξθνπο ησλ 

ρσξηψλ ησλ “Ώγνξηηψλ” (Οξεηλψλ) θαθηαλψλ, ηεο Ώλψπνιεο, ηεο Ώξάδαηλαο, ηνπ Άγηνπ 

Εσάλλε, ησλ Ληβαληαλψλ, ηνπ Μνπξίνπ. Ο Ν. Φχραο, πνπ δελ ήηαλ ζηελ Ώξάδαηλα, παξέρεη κηα 

γεληθή εθηίκεζε γηα ηε κάρε: 

 “Ση ζπλέβε ελ Ώξξαδέλε αδπλαηνχκελ λα πεξηγξάςσκελ ιεπηνκεξψο. ,ηη γλσξίδνκελ 

είλαη φηη ακθφηεξα ηα δηακαρφκελα κέξε εκάρνλην ιπζζσδψο, έσο νπ νη επαλαζηάηαη εηδφληεο 

εαπηνχο πεξηθπθινπκέλνπο θαη ελδφληεο εηο ηνλ φγθνλ θαη ην δηαζηαπξσκέλσλ ππξ ησλ 

πνιεκίσλ ππερψξεζαλ εηο ηα Κξνχζα, αθήζαληεο πνιινχο λεθξνχο επί ρψξαλ, εμ σλ πιείζηνη 

εζεινληαί, ζθπιεπζέληεο παξά ησλ ερζξψλ, θαη ηηλαο αηρκαιψηνπο θξενπξγεζέληαο παξαπηίθα 

παξά ησλ Ώπηνθξαηνξηθψλ ζηξαηεπκάησλ”
657

. 

 Δ πνηεηηθή εθδνρή ηεο κάρεο ηεο Ώξάδαηλαο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη απνηειεί έλα αλεπηπγκέλν αθεγεκαηηθφ κνηίβν, φπσο ην νξίζακε ζηελ εηζαγσγή ηεο 

                                                 
656  Παξαζέηνπκε απηφ ην απφζπαζκα απφ ηα ιφγηα ηνπ Πξψηκνπ, φπσο έρεη δηαηππσζεί ζην θξεηηθφ ηδίσκα. Δ 

θαζαξεχνπζα ηνπ Υαηδεκηράιε θαηέζηξεςε ζε πνιιά ζεκεία ηελ ακεζφηεηα θαη ηε δξνζηά ηνπ ιατθνχ ιφγνπ. 

657  Ν. Φχραο, φ.π., ζ. 100.  
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εξγαζίαο καο: 

       Σ‟ άξκαηα ηα ειιεληθά, νη άληξεο ηνπ πνιέκνπ    

ραξνχκελνη θη αθιφλεηνη ηελ κάρελ πεξηκέλνπλ.     

Οη Σνχξθνη ζηνλ Οκπξνο -Γηαιφ θαη ζέινπλ λα παηήζνπλ 

ηνπο Έιιελαο, κα ζθέθηνπληαη πψο λα η‟ απνθαζίζνπλ. 

Κηλά κε ηα ζηξαηέκαηα, θαλέλα δελ αθήλεη, 

                  κέιιεηαη ηεο Ώξάδαηλαο ν πφιεκνο λα γίλεη. (θεθ. 121, ζη. 3095-3100) 

                   ............................................................. 

        χξνπληαη ζηελ Ώξάδαηλα, ηελ θάξαγγα θξαηνχλε,  

κέξα θαη λχθηα κε θσζηά, ηξεηο κέξεο πνιεκνχλε.    

Σξνκαθηηθνχο ηζη θεξαπλνχο νη Σνχξθνη ζθελδνλίδνπλ, 

δελ ρακπαξίδνπλ νη -γ- Έιιελεο, κνχηε δελ ηνπο θινλίδνπλ. 

Βηο ηνπ βνπλνχ ηνπο πξφπνδαο, ην πέξακα θξαηνχζη 

ε Κπδσλία θαη έιηλν, νη Σνχξθνη δελ θνηνχζη.   

ην θέληξνλ νη εζεινληαί, νη ηεξενιιαδίηεο,     

επέζαζη εξστθά ζαλ ηζη Μαξαζσλίηεο. 

Βθ‟ ήηνλ ε δηάβαζηο θαη ε ζθάια πνπ πεξλνχζαλ, 

ηελ νρπξψζαλ δπλαηά θαη ηελ θηινληθνχζαλ. 

Σν ηέινο πξνο ηε ζάιαζζα πξνο ηνπ Αηαιεζθάξη   

εβιέπαζηλ νη θαθηαλνί εθεί κε μεβαξθάξεη.     

Οη Κξεηηθνί ζηα αθξηλά ηα δχζθνια θξαηνχζη, 

ζηε κέζε ‟ρνπλ ηνπο ζεινληάο λα ηνπο επηηεξνχζη. 

ηα βνξηλά Ώλσπφιεσο εκέλ‟ ν Γακπξαθάθεο, 

εθεί ‟ζαλ θη άιινη θαθηαλνί θαη ν Πεηξνπνπιάθεο.  

Βθεί θξαηνχζαλ ηελ γξακκήλ, πάλσ ζηα Πεγαδάθηα,    

ν Γνγνλήο θη εκάρνλην η‟Ώπνθνξσλησηάθηα. 

Βθεί καδ‟ ήηνλ θη ν Μαηζηφο, άληξαο η‟Ώπνθνξψλνπ, 

πηζηφηαηνο ζην ζχλζεκα θαη δπλαηφο ηνπ πφλνπ. 

Αηαθνπή δελ έθακε ν πφιεκνο θ' ε θιφγα,   

απφ πξσί κέρξη λπθηφο επέθηαλ κπδξνβφια.     

Οη κπάιεο θφθηνπλ ηα δελδξά, ζεξίδνπλ αζηνηβίδεο 

θαη θαηαζηξέθνπλ νη Έιιελεο πιήζνο Οζκαληιήδεο. 

Κ‟ νη κελ θ' νη δε αλίθαλνη, ηα πξάκαηα ζε θξίζε, 

δελ εκπνξεί Οκέξ -παζάο ηνπο άιινπο λα παηήζεη.   

Απν ηξείο θνξέο επέξαζαλ θη έπεζαλ νη Λαθθηψηεο,    
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ζηα κηηηξίδηα ησλ ερζξψλ καδί θ' νη ειηληψηεο. 

Βδαηκνλίδεη‟ ν  Οκέξ, ηα θξέαηα δαγθάλεη, 

ζ‟ ηζη βάξθεο βάλεη ηνλ ζηξαηφλ, ζηα λψηα ηνλε βγάλεη. 

Φιφγεο απφ ην πξφζσπνλ, ηζη ζάιπηγγεο εβάξεη   

θαη μάθλνπ θαίλεη‟ ν ζηξαηφο εηο ηνπ Αηαιεζθάξη.    

Ο Κσζηαξφο δελ εκπνξεί ηζη Σνχξθνπο λα γπξίζεη 

θαη δελ πξνθζάλεη ηζ‟ Έιιελεο λα ηζη πιεξνθνξήζεη. 

Βζθφησζαλ πνιινχο εθεί, ηνλ Νηειή-ΥνπζεΎλε, 

ηνλ μαθνπζκέλνλ Κξεηηθφλ, ην ζηξάηεκα εζξήλεη.    

αλ ιχθνη ηξέρνπλ νη Έιιελεο λα ηνπο πεξηνξίζνπλ,    

κα ηνπο θπθιψλνπλ, δελ κπνξνχλ νπίζσ λα γπξίζνπλ. 

Φηάλνπλ θαη ηνπο εζεινληάο, ζηελ κέζε πνπ βαζηνχλε, 

νη Κξήηεο ησλ εθψλαδαλ, θαζφινπ δελ δξνηθνχλε. 

Οχινη νη Σνχξθνη ηνπθεθνχλ, ηνπθέθηα θαη θαλφληα,   

νη ζάιπηγγεο θαηαθηππνχλ, σο θάλνπλε η‟ακφληα.    

Οχηε Βιιήλσλ ζάιπηγγεο, νχηε θσλέο δξνηθνχληαη, 

απφ ηελ ξάρηλ ηνπο ηξαβνχλ, ηφηε κφλν θηλνχληαη. 

Οη Κξήηεο βξίζηνπλ η‟ άζρεκα, νη ζεινληέο θιεηζκέλνη 

θ' νη κελ, θ' νη δε, εκάρνλην, σζάλ απνξπηζκέλνη.   

Ώπφζπαζαλ νη Κξεηηθνί, εζεινληάο κε πφλνπο,     

πνιινί ειηπνζχκεζαλ, ηνπο ζήθσζαλ ζηνπο λψκνπο. 

Ώπφ λεξφ,‟πφ θνχξαζε, ‟πφ πείλα μαληιεκέλνη, 

ζηα Κξνχζηα απνζχξνληαη θαη πέθηνπλ ιηγσκέλνη. 

Οη Κξεηηθνί εζεινληάο ζηνπο λψκνπο ησλ βαζηνχλε,   

θαη αγγνπξίδεο γηα λεξφ, δνχδνπλ, παξεγνχλε.     

ε θιεζηδάθ‟ εθιείζηεθαλ κέξνο ηεξενιιαδίηεο, 

κέρξηο ελφο επέζαζη, ζθάδνπλη‟απ‟Ώξβαλίηεο. 

Βπέζαλε θαη Κξεηηθνί, ν Πξψηκνο ησλ Λάθθσλ, 

ν Σζειεπήο ηζ‟ Ώλψπνιεο, πνπ κνηάδαλε ησλ δξάθσλ.   

Δ κάρε εηειείσζε, κα πιέξσζαλ νη αγάδεο,     

                  πνιχλ ζηξαηφλ εράζαλε, πνιινχο Ώξβαληηάδεο. (θεθ. 121, ζη. 3105-3162) 

 

Ζ επηρείξεζε θαηάιεςεο ηνπ Οκαινύ από ηνπο Σνύξθνπο (β4, 236-244 θαη β8, 270-275) 

 Ώκέζσο κεηά ηε κάρε ηεο Ώξάδαηλαο θαη ηελ ππνηαγή ησλ θαθίσλ, ν Οκέξ επηρείξεζε  

λα θπξηεχζεη ηνλ Οκαιφ, ην “αζθαιέο άζπιν”  ησλ επαλαζηαηψλ. Δ εηζβνιή ζην νξνπέδην ηνπ 
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Οκαινχ ζα γηλφηαλ ζπγρξφλσο απφ ηηο δχν θπζηθέο εηζφδνπο
658

, ηε λφηηα, απφ ηε κεξηά ηεο 

επαξρίαο ειίλνπ (ειηληψηηθνο Γχξνο ή Πνξνζέιιηα) θαη ηε βφξεηα (Φψθηεο θαη Νεξαηδφπνξα). 

Ο ηνπξθηθφο ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζην ιηκάλη ηεο Παιαηφρσξαο ειίλνπ θαη πήξε ην δξφκν 

πξνο ηα νξεηλά γηα λα εηζβάιεη ζηνλ Οκαιφ απφ ηνλ ειηληψηηθν Γχξν. πγρξφλσο ν Με(ρ)κέη 

κε ην ζηξαηφ ηνπ ζα επηρεηξνχζε λα θαηαιάβεη ηε βφξεηα είζνδν. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

Σνχξθνπο, νη επαλαζηάηεο δηαηξέζεθαλ ζε δχν ηκήκαηα: νη ειηληψηεο θαη νη Κηζακίηεο 

ηάρζεθαλ λα θπιάγνπλ ηελ είζνδν απφ ην έιηλν, ελψ νη Κπδσληάηεο κε ηνπο εζεινληέο ηελ 

είζνδν απφ ηηο Φψθηεο.  

 Ώπφ ηηο 25 έσο ηηο 30 ηνπ Ενπιίνπ 1867 νη Σνχξθνη πξνζπαζνχζαλ λα θπξηεχζνπλ ηνλ 

Οκαιφ απφ ηε λφηηα είζνδν, αιιά έβξηζθαλ ζζελαξή αληίζηαζε. ηηο 31 Ώπγνχζηνπ  

θαηφξζσζαλ λα δηαβνχλ κε δφιν έλα κνλνπάηη θαη λα βξεζνχλ ζηα λψηα ησλ ππεξαζπηζηψλ.  

Ώπηφ είρε σο απνηέιεζκα νη επαλαζηάηεο απφ ην έιηλν θαη ηελ Κίζακν, πνπ θχιαγαλ ηελ 

είζνδν, λα απνζπξζνχλ ζην Ώριαδίδη, νρπξή ζέζε πάλσ απφ ηνλ ειηληψηηθν Γχξν.  

 Λίαλ πξσί νη Λαθθηψηεο θαη νη εζεινληέο έκαζαλ ηη είρε ζπκβεί ζηε λφηηα είζνδν. 

Έηξεμαλ ηφηε θαηά ηελ ηνπνζεζία Ώξεβαηδά θαη θαηφξζσζαλ λα αλαραηηίζνπλ ζηα Ρείθηα ηνπ 

Οκαινχ ηελ νξκή ηνπ ηνχξθηθνπ ζηξαηνχ. Ώπφ εθεί ινμνδξφκεζαλ, γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, 

πξνο ην βφξεην άθξν ηνπ νξνπεδίνπ (ζηε ζέζε Σδαλή πήιηνο) θαη πεξηθχθισζαλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο νξκψληαο απφ ηα γχξσ πςψκαηα. Κάπνηνη Σνπξθνθξεηηθνί άξρηζαλ λα 

ππξπνινχλ αγξνηηθνχο νηθίζθνπο, αιιά απσζήζεθαλ φηαλ έθηαζαλ ζηνλ νηθίζθν ησλ 

Μαληάθσλ. Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη ην θπλήγη ησλ Σνχξθσλ απφ ηνπο Λαθθηψηεο κε κηα δπλαηή 

παξνκνίσζε παξκέλε απφ ηελ αγξνηηθή δσή: “εξξίθζεζαλ θαη' εθείλσλ, θαζψο φηαλ ν ζθχινο 

ηδή ηνλ ιαγσφλ θαη κφλνο ηνπ ξίπηεηαη, πιαθηεί, νχησο θαη νη Λαθθηψηαη  γαβξηνχλ* θαη 

θαηαζθνξπίδνπλ ελ ησ άκα ηνπο Σνχξθνπο άλεπ ηνπθεθηζκνχ”. Βίλαη αμηνζεκείσηε θαη απηή ε 

ιεπηνκέξεηα: ζηελ θαηαδίσμε,  ν Υξηζηνχιεο (Κνπηξνχιεο) απφ ηνπο Λάθθνπο ζθφησζε έλαλ 

Σνχξθν, ηνπ έθνςε ην θεθάιη θαη ην πήγε ιάθπξν ζηνλ Υαηδεκηράιε. Ο Ώξρεγφο γηα λα ηνλ 

ελζαξξχλεη, ηνπ έδσζε έλα λαπνιεφλη.  

 Καηαδησθφκελνη νη Σνχξθνη, αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ πξνο ηελ είζνδν ηνπ 

ειίλνπ, ζηε ζέζε Ώξεβαηδά. Καηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ Λαθθηψηεο θαη εζεινληέο 

ζπγθεληξψζεθαλ εμνπζελσκέλνη θαη δηςαζκέλνη “σο αζιεηαί εθ ηνπ θφπνπ θαη θαχζσλνο” ζηνλ 

Λάθθν ηνπ Καιιέξγε. Βθεί δεθαηξείο Λαθθηψηηζζεο παξζέλεο ηνπο έθεξαλ λεξφ ζε αξαγνχο 

(αζθνχο) γηα λα μεδηςάζνπλ.  Σε λχρηα νη Λαθθηψηεο κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηελ είζνδν ηνπ 

                                                 
658  Σν ίδην ζρέδην είδακε φηη είρε εθαξκφζεη ν Οκέξ γηα ηελ θαηάιεςε ησλ θαθίσλ, ηελ εηζβνιή απφ ηηο 

εηζφδνπο ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηνπ Ώζθχθνπ. Ο Οκαιφο δηαζέηεη θαη κηα ηξίηε είζνδν πξνο λφην, ην θαξάγγη ηεο 

ακαξηάο. Ο Ώ. Καζειάθεο κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Υαηδεκηράιε ζηηο 23-7-67 ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο θηλήζεηο ησλ 

Σνχξθσλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ Οκαιφ απφ ηελ είζνδν ηνπ ειίλνπ, βι. Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/7/79.  
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ειίλνπ θαη έπηαζαλ ζέζεηο θνληά ζην κέξνο πνπ είρε θαηαζθελψζεη ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο. Πξηλ 

μεκεξψζεη επηηέζεθαλ κε νξκή (“σο ν αλεκνζηξφβηινο ερχλνλην εθ παληαρφζελ”) ζηνπο 

Σνχξθνπο πνπ νπηζζνρσξνχζαλ πξνο ην έιηλν. ηαλ νη ειηληψηεο θαη νη Κηζακίηεο 

αληηιήθζεθαλ απφ ην Ώριαδίδη, φπνπ βξίζθνληαλ, ηε θπγή ησλ Σνχξθσλ, επέπεζαλ θαη απηνί 

θαηαπάλσ ηνπο θαη ε θαηαδίσμε γεληθεχηεθε.  

 Γηα λα γιηηψζνπλ νη Σνχξθνη, αλέβεθαλ ζε έλαλ ιφθν θαη  θξχθηεθαλ θπθιηθά ηνπ 

ιφθνπ κε ζθνπφ λα παξαζχξνπλ ηνπο επαλαζηάηεο κέρξη εθεί. Οη ελζνπζηψδεηο Λαθθηψηεο 

έπεζαλ κε νξκή πάλσ ζηνλ θαηάθπην ιφθν, αιιά πεξηθπθιψζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ιίγν 

έιεηςε λα ζθνησζνχλ φινη. πσο κπνξνχζε ν θαζέλαο, πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη ηε 

“ζπαιηφξα” (γεληθφ ππξνβνιηζκφ) ησλ Σνχξθσλ. Ο αθεγεηήο ζαπκάδεη θαη απνξεί πψο νη 

επαλαζηάηεο θαηφξζσζαλ λα δηαθχγνπλ ρσξίο απψιεηεο. Δ ζσηεξία ηνπο νθείιεηαη ζην Θεφ. 

Γξάθεη: “Θαπκάδσ θαη απνξψ ελζπκνχκελνο ηελ ψξαλ εθείλελ πσο δηεζψζεκελ. Θεία ρεηξ 

εζθέπαζε ίζσο εκάο θαη εηχθισζε ηνπο αληηπάινπο θαη φρη κφλνλ πάληεο δηαθχγακελ* δψληεο, 

εθηφο ηξηψλ πιεγσζέλησλ ειαθξψο, αιιά θαη απνθξνχζακελ ηελ θαζ' εκψλ επίζεζηλ, ρσξίο νη 

πνιέκηνη βήκα λα καο εθηνπίζσζη[...]”.   

 Σειηθά, νη ειηληψηεο θαη νη Κηζακίηεο ζπλέρηζαλ ηελ θαηαδίσμε ησλ Σνχξθσλ κέρξη ην 

ρσξηφ Ώγία Βηξήλε ειίλνπ, ελψ νη Λαθθηψηεο πξηλ επηζηξέςνπλ ζην ρσξηφ ηνπο πέξαζαλ απφ 

ηνλ Πξαζέ
659

 θαη ππξπφιεζαλ ηα ζπίηηα δχν πξνπρφλησλ ηνπ ρσξηνχ, νη νπνίνη ήηαλ ζπλεξγάηεο 

ησλ Σνχξθσλ θαη ππνθηλνχζαλ ηνπο ρσξηαλνχο ηνπο ζε ππνηαγή. 

 Ο αθεγεηήο νινθιεξψλεη ηελ αθήγεζε ηεο ελφηεηαο κε ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηνπ 

απνινγηζκνχ ηεο κάρεο θαη ηεο κλείαο ησλ αλδξψλ πνπ δηέπξεςαλ (αξίζηεπζαλ) ζε απηήλ. ηε 

κάρε ηνπ Οκαινχ δηαθξίζεθαλ ηα αδέιθηα ηακαηάθε, ν ΐ. Ώθξσηεξηαλάθεο, ν ΐνιαλνγηάλλεο, 

ν Μσξνλνγηάλλεο, ην Βμάξη ησλ Λάθθσλ. Πνιχ επίζεο ζαπκάζηεθε ε γελλαηφηεηα ελφο 

δεθαπεληαεηνχο εθήβνπ, ηνπ Μ. Μηρειέηνπ, θαη ηεζζάξσλ αθφκε ζπλνκειίθσλ ηνπ. πνπδαία 

ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ εζεινληψλ Κίηζνπ, Κνληφγηαλλε, Γάθε θαη Γψγνπ. 

  Ο Υαηδεκηράιεο έρεη πιήξε ζπλείδεζε φηη αθεγήζεθε ηα γεγνλφηα απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ησλ Λαθθησηψλ θαη ησλ εζεινληψλ. Θεσξεί φηη αλάινγεο αμηνκλεκφλεπηεο πξάμεηο ζα 

ζπλέβεζαλ θαη ζην ζηξαηφπεδν ησλ ειηλησηψλ θαη Κηζακηηψλ, αιιά δελ ηηο γλσξίδεη γηα λα ηηο 

πεξηγξάςεη αλαιπηηθά. Πξνηξέπεη ινηπφλ ηνπο άιινπο αξρεγνχο λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπνπδαία 

θαηνξζψκαηα ησλ αλδξψλ ηνπο γηα λα κελ ιεζκνλεζνχλ
660

:  

 “Σελ ιεπηνκέξεηαλ ησλ ζέζεσλ ηνχησλ θαη ηεο κάρεο εθ ηνπ κέξνπο ησλ γλσξίδεη 

                                                 
659  Πξαζέο, νξεηλφ ρσξηφ κε πεξίθεκν θαζηαλφδαζνο, λνηηνδπηηθά ησλ Λάθθσλ, ζηα φξηα ησλ επαξρηψλ 

Κπδσλίαο θαη ειίλνπ. Πξάμεηο εθδίθεζεο ρξηζηηαλψλ ζε ππνηαγκέλνπο ρξηζηηαλνχο ζα θνξπθσζνχλ ην επφκελν 

δηάζηεκα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Πξβι. επηζηνιή θαηνίθσλ ηνπ Πξαζέ πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε κε εκεξνκελία 

1-7-67, ζηελ νπνία δειψλνπλ φηη έρνπλ πξνζπνηεζεί ππνηαγή ζηνπο Σνχξθνπο γηα λα κελ θαηαζηξαθνχλ ηα ζπίηηα 

ηνπο: Ώ.Υ.Μ.Γ. 24/1/7/66.  

660  Πξβι. Ώ' Πξννίκην “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” β5, 60v. 
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θάιιηνλ εκνχ ν Κξηάξεο, Κνξθίδεο θαη ινηπνί νη πνιεκνχληεο εθείζελ, νίηηλεο θαη ρξεσζηνχλ λα 

πεξηγξάςσζη κεζ' φισλ ησλ ινηπψλ θαη κεγάισλ πνιεκηθψλ έξγσλ ησλ, ίλα κε αδηθήζσζη 

εαπηνχο, ηνπο ζπλαγσληζηάο ησλ, θαη ηελ φιελ παηξίδα, σο εγψ λνκίδσ, θαη εθ ηνπ νπνίνπ θαη 

εγψ απηφο σξκήζελ εηο  έξγνλ αλψηαηνλ θαη φισο μέλνλ ησλ δπλάκεψλ κνπ, αλέιαβα ηνχην, 

επηρεηξψ πξνζέκελνο, φρη λα δείμσ έξγνλ ηζηνξηθφλ, αιιά λα δψζσ σο θσο ηα έξγα ηνζνχησλ 

γελλαίσλ θαη ζεξκψλ αλδξψλ, ησλ νπνίσλ θαη είλαη ηα γεγνλφηα ηεο επαλαζηάζεσο ηαχηεο, σο 

απνδεηθλχνληαη θαη δηα λα εμεξεζήζσ εηο θηινηηκίαλ ηνζνχηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, πνιηηηθνχο 

θαη ζηξαηησηηθνχο, θαιιίηεξνπο εκνχ λα γξάςσζη, φζα νχηνη είδνλ”. 

 Ώο παξαθνινπζήζνπκε θαη ηελ πνηεηηθή επεμεξγαζία ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”. Σν ζρέδην ηνπ Οκέξ, ηελ αληίζηαζε ησλ επαλαζηαηψλ, ηελ θαηαδίσμε ησλ 

Σνχξθσλ: 

        Σνλ Οκαιφλ εβάιζεθε, δηαηάζζεη [ελλ. ν Οκέξ] λα θηλήζεη 

θη απνχ ηα δχν ν ζηξαηφο αηθλίδηα λα παηήζεη. 

Σνλ πφιεκνλ ν Οκαιφο απηφο είρε γελλήζεη    

θαη Σνχξθνπ πφδαο βάξβαξνο, δελ είρ‟ εθεί παηήζεη.    

Πνιινί παζάδεο πξν πνιινχ, έβξαδαλ θη απεηινχζαλ 

λα ηνλ παηήζνπλ ζθέθηνπληαη, πνιιάθηο νκηινχζαλ. 

Ο Μνπζηαθάο απέηπρε θη Ώιήο θαηεληξνπηάζζε, 

ν Μέξεο απφ δπν κεξηέο δηαηάζζεη λα πεξάζεη.   

Σν ζηξάηεκ‟ απφ έιηλν θηάλ‟ εηο η‟ Ώπαλερψξη     

θαη βξίζη‟ εθεί αληίζηαζε γηα η‟ Οκαιφ πξνρψξεη. 

ηα Πνξνζέιιηα ν ζηξαηφο κε ην ζπαζ‟ νδεγείηαη 

θαη γηα λα κπεί ζηνλ Οκαιφλ, βηάδεηαη θη απεηιείηαη. 

ηε Γξέ-Κνξθή, ζηα Ρεβαηζά νη ζάιπηγγεο βξνληνχλε,  

δίπια ζηε Φψθηα Έιιελεο θαζφινπ δελ δξνηθνχλε.    

Σε Φψθηα νρπξψλαζη καδί γπλαίθεο θη άληξεο, 

ηζη Σνχξθνπο επεξίκελαλ, ‟πνχ η‟ Οξζνπληνχ ηζη κπάληεο. 

Έμαθλα ην καλζάλνπζη, ηνπο επιεξνθνξήζαλ, 

Σνχξθνη απφ ην έιηλν ηνλ Οκαιφλ παηήζαλ.   

Κξήηεο κε ηνπο εζεινληάο ηξέρνπλ γηα λα πξνθζάζνπλ,    

ηζη Σνχξθνπο λα κπνδίζνπλε γή πέξα λα πεξάζνπλ. 

Ώπφ ηα Νεξαληδφπνξα Φσθηψηεο πξνρσξνχζη 

ηξέρνπλ ζαλ ζηδεξφδξνκνο, ηζη Σνχξθνπο απαληνχζη. 

Με ηε ζεκαίαλ παλ‟ νκπξφο νη λένη ησλ Λαθθηψησλ,   

πάληα φπνπ δηαβαίλαζη έδνπδαλ κέγα θξφηνλ.    
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ηεο Μαχξεο δνχδνπλ θνχηειν θη εηο ηνπ Γηαιέ ηελ κνχξε 

ζθνηψλνπλ, ζθάδνπλ άπηζηνπο, ηνπο πηάλνπλ ζαλ γατδνχξη. 

Βπηάζαλε ΐνπθνιηαλνχο, ζθάδνπλ θαη Καληαληψηεο,  

ην άλζνο ησλ κεξψλ απηψλ ηζη θιαίλ‟ νη ειηληψηεο.   

Έθνςαλ ηελ κεγάι‟ νξκή,‟πηζζνδξνκνχλ νη άιινη,    

ζηα Ρεβαηζά καδψλνπληαη, απνχ ‟λαη νη κεγάινη. 

Μνλνκεξηνχλ νη Έιιελεο θαη ηζη πεξηθπθιψλνπλ, 

ηζη πνιεκνχλ κέρξη λπθηφο, εθεί ηζη καζηηγψλνπλ. 

Πεξλνχζη θαη εζεινληαί, δεξβά ηνπο νδεγνχζη,   

εθηάμαζη ζηελ Κνπθνπιέ, δεηνχλ λεξφ λα πηνχζη.    

Σνπ θφπνπ εμεςχρεζαλ, ηεο δίςαο βνπβακέλνη, 

θ' εηο ηνπ Καιιέξγε πέθηνπζη, ε νκηιηά δελ βγαίλεη. 

Λαθθηψηηζζεο δέθα νθηψ, πνχ ‟ηξηδαλ ζαλ ηα θξία, 

ζηελ θεθαιή θέξλνπλ λεξφ, απφ ηα Πνηηζηήξηα.    

Πίλνπλ λεξφλ νη άλζξσπνη θ' νη ιηπνζπκηζκέλνη,     

νη λέεο αλ δελ έθηαλαλ, ήζαλ απνζακέλνη.            (θεθ. 124, 3192-3232) 

...................................................................... 

 Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηελ θαηαδίσμε ησλ Σνχξθσλ ζηνλ ειηληψηηθν Γχξν (είζνδν ηνπ 

ειίλνπ). Παξαιείπεη φκσο λα δηεγεζεί ηελ παγίδα πνπ είραλ ζηήζεη νη θαηαδησθφκελνη Σνχξθνη 

ζηνπο Λαθθηψηεο ζ' έλαλ ιφθν. Πξφζεζή ηνπ ζην πνίεκα είλαη λα δψζεη ηελ αθκαία θαη παηξησηηθή 

εηθφλα ηεο επαλάζηαζεο. ην ηέινο αλαθέξεη ηνπο αξηζηεχζαληεο επαλαζηάηεο (Κπδσληάηεο, 

έθεβνπο, εζεινληέο). Τπελζπκίδνπκε φηη νη αθεγήζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε ζην πεδφ ιφγν, αλ θαη 

θέξνπλ ην βάξνο κηαο δχζηξνπεο θαζαξεχνπζαο, ζηε δνκή ηεο αθήγεζεο παξακέλνπλ ιατθέο. Δ 

ζχγθξηζε ηεο πνηεηηθήο θαη πεδήο αθήγεζεο  ηεο κάρεο ζηνλ Οκαιφ απνηειεί κηα αθφκε απφδεημε 

ηεο αξρηθήο δηαπίζησζήο καο γηα ηε ζπλχπαξμε ηεο θαζαξεπνπζηάληθεο γιψζζαο θαη ηεο ιατθήο 

αθήγεζεο ζην “Ώπνκλεκφλεπκα” ηνπ Υαηδεκηράιε. 

      Σνπο Σνχξθνπο πιεζηάδνπζη, ζθηθηά παξαγαδεχνπλ, 

ληεξνχλ κε ην μεκέξσκα, θαιφλ θαηξφλ λα εχξνπλ. 

Οη Σνχξθνη βιέπνπλ ζη‟ Οκαιφλ, λα κέλνπλ θηλδπλεχνπλ,  

πξηλ μεκεξψζεη, βηαζηηθνί ηξέρνπλε θαη κηζεχγνπλ.    

Οη Υξηζηαλνί ζηα πέξημη θάζνπληαη, ηνπο θνηηάδνπλ 

κε ιχζζαλ πέθηνπλ, πηάλνπ ηζη θαη δσληαλνχο ηζη ζθάδνπλ. 

Ώπφ ηνλ Άγην Θφδσξνλ άιινη ηζ‟ απνδπγψλνπλ, 

ζηα Πνξνζέιιηα ηξέρνπλε θαη ηζη πεξηθπθιψλνπλ.  

Σσλ Λάθθσλ δπν-ηξία παηδηά, δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ,    
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ζηα κηηηξίδηα ησλ Σνπξθψλ εζπείξαλε ηνλ ηξφκνλ. 

Ο Μηρειέηνο, Γηάλλαξεο, ζέξλνπλ ηνλ εθνγηάλλε, 

πεδνχλ ζηα νρπξψκαηα, πεηνχλε ην ληδάκη. 

Σελ πξνζνρήλ ησλ αξρεγψλ, κάιηζηα ηνπ Κξηάξε,   

ηα ζπλεράξε, ηά ‟βιεπαλ, ηα θάλαλε θακάξη.     

θνηψλνπλ, ζθάδνπλ νη Έιιελεο, ηνπο βηάδνπλ, ηνπο πβξίδνπλ, 

θη απνχ ηζη δέηεο θαη γθξεκλνχο ηζ‟ ακπψζνπλ, ηζη γξεκίδνπλ. 

Με θφβνλ απνζχξνπληαη εηο ηελ Ώγία Βηξήλε, 

κηθξνί κεγάινη ιφγηαδαλ, θαλείο δε ζ‟απνκείλεη.    

Υαξνχκελνη θαη ληθεηαί ζηνλ Οκαιφ γπξίδνπλ,     

επραξηζηνχλε ηνλ Θεφλ, αιιήινπο ραηξεηίδνπλ. 

Ο Κίηζνο
 
θαη Κνληφγηαλλεο, νη ηεξενιιαδίηεο,  

ζηνλ Οκαι‟ νδεγνχζαζη ηνπ ηφπνπ ησλ ηζ‟ νπιίηεο. 

Ο Γάθεο κε ην ζψκα ηνπ θη ν Γψγνο επνιέκα,    

                  ηελ Κξήηελ ππεξέηεζαλ, ζηνλ Οκαιφ κε αίκα.  (θεθ. 124, 3233-3256) 

 

Ζ κάρε ζην Καησρώξη Κεξακεηώλ (β4, 245-246 θαη β8, 280-282) 

 Ο Γπκβξαθάθεο επέζηξεςε απφ ηελ επαξρία θαθίσλ θαη δηέκελε ζην ρσξηφ Κάκπνη 

Κεξακεηψλ
661

. ηηο 27 Ώπγνχζηνπ ν Μερκέη παζάο εηζέβαιε ζηα Κάησ Κεξακεηά, αιιά νη 

Κπδσληάηεο ηνλ απέθξνπζαλ ζηνλ Λνχιν θαη Ώιηγάλνπ (πεξηνρέο ησλ Κεξακεηψλ). ηελ 

αςηκαρία απηή νη Σνχξθνη ζπλέιαβαλ θαη δηακέιηζαλ ηνλ γελλαίν νπιαξρεγφ Βκκ. Υφλδν θαη 

θφλεπζαλ ηνλ λεαλία Φαξφ.  

 Μεηά απφ δχν κέξεο, ζηηο 29 Ώπγνχζηνπ, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο εκθαλίζηεθε μαλά 

απέλαληη ζηνπο επαλαζηάηεο πνπ είραλ ζηξαηνπεδεχζεη ζηηο Παζπάξεο Κεξακεηψλ. Βζεινληέο 

θαη Κπδσληάηεο έζπεπζαλ απφ ηνπο Κάκπνπο θαη ηα Κεξακεηά, αληίζηνηρα, θαη απέθξνπζαλ ηελ 

επίζεζε ησλ αληηπάισλ θνληά ζηνλ Λνχιν. ' απηή ηε ζπκπινθή κάιηζηα ζθνηψζεθε έλαο 

αμησκαηηθφο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ (“κνηξαιάεο”). Ο Μερκέη ζχκσζε πεξηζζφηεξν κε ηνλ 

ζάλαην ηνπ αμησκαηηθνχ ηνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ δφιν γηα λα παηάμεη ηνπο επαλαζηάηεο. Καη 

λα ηη έθαλε: Αηέηαμε ηνλ ζηξαηφ ηνπ λα θξπθηεί ζε έλαλ ειαηψλα ζηελ ηνπνζεζία Ώκπέιηα ηνπ 

                                                 
661  Σν ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο δελ είλαη φηη ν Γπκβξαθάθεο δηέβε ηα Λεπθά ξε απφ ηα 

θαθηά κέρξη λα θηάζεη ζηνπο νξεηλνχο Κάκπνπο Κπδσλίαο, αιιά ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο παξακνλήο ηνπ ζε 

άιιε επαξρία.  πλάγεηαη φηη ν αξρεγφο Γπκβξαθάθεο δηέλεηκε κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ ιάκβαλε απφ ηελ 

Κεληξηθή Βπηηξνπή  ηεο Ώζήλαο ζηελ επαξρία φπνπ δηέκελε. Γη' απηφ νη Κπδσληάηεο ηνλ παξαθαινχζαλ λα 

επηζηξέςεη ζηελ επαξρία ηνπο. Με εηιηθξίλεηα ν αθεγεηήο πξνβάιιεη ηελ έγλνηα ησλ επαλαζηαηψλ θαη γηα ηα 

ρξήκαηα: “[...]ψζηε αη άιιαη ηξεηο επαξρίαη έγξαςαλ θαη ηνλ εδήηεζαλ λα επαλέιζε θαη πξνο ηαο ινηπάο σο 

αλαγθαία ε παξνπζία ηνπ εθεί θαη επεηδή ειάκβαλε ηδηαίηεξα ρξήκαηα  ηα δηέζεηε βεβαίσο θαη ηα δηέλεκε εηο 

εθείλαο έλζα επξίζθελην*” (β4, 245). Οη ιεπηνκέξεηεο απηέο απνπζηάδνπλ ζηνλ έκκεηξν ιφγν ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”. 
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ρσξηνχ Καησρψξη. ΐιέπνληαο νη επαλαζηάηεο  ηνπο Σνχξθνπο λα κελ θηλνχληαη κέζα ζηνλ 

ειαηψλα, θαηέβεθαλ απφ ηα πςψκαηα ησλ Κακπίσλ (είλαη ηα ξηδά ησλ Λεπθψλ Οξέσλ). ηε 

ζπκπινθή πνπ αθνινχζεζε νη Σνχξθνη αληέδξαζαλ κε νξκή. Οη επαλαζηάηεο ζα 

ζπιιακβάλνληαλ δσληαλνί, αλ δελ ηνπο βνεζνχζαλ ληφπηνη θαη Λαθθηψηεο. Σφηε ζθνηψζεθε ν 

Υαδεξνραηδήο, γελλαίν εηθνζηπεληάρξνλν παιιεθάξη. Σε κέξα απηή νη επαλαζηάηεο κάρνληαλ 

λεζηηθνί, ιφγσ ηεο απζηεξήο λεζηείαο γηα ηελ ενξηή ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ. Ώπφ ηε δέζηε θαη 

ηνλ θφπν 23 Λαθθηψηεο αξξψζηεζαλ απφ εκπχξεην λφζεκα (“εζεξκάλζεζαλ”)
662

.  

 ηε κάρε δηαθξίζεθαλ εθηφο απφ ηνπο Λαθθηψηεο, νη εζεινληέο Κίηζνο θαη 

Κνληφγηαλλεο
663

 θαη έλαο Οχγγξνο ζπληαγκαηάξρεο
664

. Με ηε κάρε ζην Καησρψξη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Υαηδεκηράιε, ηειείσζε θαη ε ζεηεία ηνπ Οκέξ ζηελ Κξήηε. 

 Δ ίδηα δνκή ζηελ παξνπζίαζε ηεο κάρεο ηνπ Καησρσξίνπ αθνινπζείηαη θαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”
665

, ζπλεπψο γηα άιιε κία θνξά επηβεβαηψλεηαη απφ ην θείκελν ε βαζηθή καο 

ζέζε, φηη ηφζν ζηελ πεδή, φζν θαη ζηελ πνηεηηθή κνξθή ηεο δηήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε 

ππάξρνπλ θνηλά “αθεγεκαηηθά κνηίβα”. Ώο ην επηζεκάλνπκε αθφκε κηα θνξά:Σν ιατθφ πνίεκα 

θαη ην ιφγην απνκλεκφλεπκα ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία.  

        ηα Κεξακηά ζηκψλνπλε ερζξνί θαη θίι‟ νκάδη, 

πφιεκν θάλνπλ θνβεξφ ‟πνχ ην πξσί ψο ην βξάδπ.   

ηνπ Λνχιν ζπλεθξνχζηεθαλ, πιεζίνλ ζηελ Μαιάμα,     

νη Υξηζηηαλνί ηζη βηάζαζη θαη ηζη θαηαηξνκάμαλ. (θεθ. 125, 3259-3262) 

................................................................................ 

      Ο Γακπξαθάθεο ‟πφ θαθηά ζηνπο Κάκπνπο ζηακαηίδεη, 

ην ζηξάηεκα η‟ Οκέξ-παζά θνληά ην ηξηγπξίδεη. 

Σελ πξνζβνιή πνπ πάζαλε νη Σνχξθνη πξν δπν κέξεο,  

ζθέθηνπληαη λ‟απνδψζνπλε θαη δείρλνπζη θνβέξεο.   

Ώίθλεο ζηα Κάησ Κεξακηά, δίπια ζην Καησρψξη,    

ν Σνχξθνο θαλεξψλεηαη θη αγέξσρα πξνρψξεη. 

                                                 
662  Ο Άγηνο Εσάλλεο ν Πξφδξνκνο φηαλ γηνξηάδεη ζηηο 29 Ώπγνχζηνπ ιέγεηαη ζηε Κξήηε θαη Ρηγνιφγνο, γηαηί 

θαηά ηελ ιατθή παξάδνζε ηηκσξεί κε ξίγν, ηξεκνχια πξηλ ηνλ ππξεηφ, φζνπο δελ λεζηέςνπλ. Οη Λαθθηψηεο, 

δηεπθξηλίδεη ν αθεγεηήο, είραλ λεζηέςεη, αιιά αξξψζηεζαλ απφ ηελ εμάληιεζε θαη ηε δέζηε. 

663  χκθσλα κε ζρφιην ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ν Κίηζνο θαη ν Κνληφγηαλλεο ήηαλ “αξρηιεζηαί, 

εζηάιεζαλ εηο Κξήηελ λα πνιεκψζηλ φπσο ακλεζζεπζψζηλ”. ΐι. “Κξεηηθνπνχια” (1894), ζ. 178.  

664  Ο Οχγγξνο ζπληαγκαηάξρεο ιεγφηαλ Φέξληηλαλη φξθξηλη θαη είρε θαηέβεη ζηελ Κξήηε καδί κε ηνλ Άγγιν 

δεκνζηνγξάθν Ειαξίνλα θίλλεξ ηνλ Μάξηην ηνπ 1867. ΐι. θίλεξ, . ΐι. θαη επηζηνιή ηνπ εζεινληή ΝηθνιαΎδε 

πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε ζηελ νπνία γίλεηαη κλεία ζηνλ Οχγγξν ζπληαγκαηάξρε (Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/8/103).  

665  Βπηζεκαίλνπκε φηη ζηελ αθήγεζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” παξεκβάιινληαη 14 ζηίρνη πνπ αθνξνχλ ζε κάρε 

ζηνλ Υνηξφζπειην (Ώγηά) (ζηίρνη 3263-3276). Πξφθεηηαη γηα θαηλφκελν  ζπκθπξκνχ, ζχλεζεο ζηε ιατθή ινγνηερλία. Ο 

αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” μέραζε λα δηεγεζεί ηε κάρε ηνπ Υνηξφζπειηνπ πνπ έγηλε ζηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1867 

θαηά ηελ νπνία ζθνηψζεθε ν Ώληψληνο Ε. Γηάλλαξεο, ν αδειθφο ηνπ, θαη βξήθε επθαηξία ζ' απηήλ ηελ ελφηεηα λα 

παξνπζηάζεη ηελ πξψηε κάρε ηνπ Υνηξφζπειηνπ σο ζχγρξνλε κε ηνπ Καησρσξίνπ: “Μέξνο απνχ ηα Κεξακηά εηο ηελ 

Ώγηά γπξίδνπλ / θαη πηάλνπλ ην Υνηξφζπειην ηζη Σνχξθνπο αληηθξίδνπλ”(3263-4). Τπελζπκίδνπκε φηη ζηνλ 

Υνηξφζπειην ζπλέβεζαλ άιιεο δχν ζπκπινθέο: ζηηο 17 Μαξηίνπ ηνπ 1867 θαη ζηηο 26 Ενπλίνπ ηνπ 1867.   
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Καηξφλ δελ ράλνπλ νη Έιιελεο, ζαλ πξέδα ησλ εθάλε, 

ζαλ κέιηζζεο ηνπ ξίρλνπληαη, ηα ινγηθά ηνπ ράλεη. 

Με η‟ άξκαηα, κε ηζη θσλέο, κ‟εηξσληθά ηξαγνχδηα,  

απφ παληνχ ηνλ πνιεκνχλ θη απάλσ ‟πνχ ηα θξνχδηα.    

Σέζζεξηο ψξεο πνιεκνχλ, κα ζπνχζη νη αγάδεο, 

ηνπο δηψρλνπλ, ηνπο απνγιαθνχλ, θεχγνπλ ζαλ καζθαξάδεο. 

Σνχξθνπο πνιινχο εζθφησζαλ θαη έλα θατκαθάκε, 

ν αξρεζηξάηεγνο ζσξεί, δελ έρεη ηη λα θάκεη.   

Νηξέπεηαη λα ηνλ θπλεγνχλ, ιππάηαη ηνλ ζηξαηφλ ηνπ    

θαη ζθέθηεηαη κε πνλεξηά λα βιάςεη ηνλ ερζξφλ ηνπ. 

Λέγεη “ζη‟ ακπέιηα θάηζεηε, κέζα ζηνλ ειαηψλα” 

θη έμαθλα πέθηνπλ κέζα ησλ, απηνί πνπ ηνπο δπγψλαλ. 

Οιίγνη αθινπζνχζαλε, πνιχ ήην καθξεκέλνο,   

ηφηε πξνζηάδεη ηνλ ζηξαηφλ, σζάλ δαηκνληζκέλνο.    

Σν μαθληθφ, η‟ αλέιπηζην, εηάξαμε ηζη Κξήηεο, 

καδί θαη ηνπο εζεινληάο θαη νχινπο ηνπο νπιίηεο. 

ρεδφλ πάιη ζηαο ζέζεηο ηνπ ήιζε κε ηελ απάηε, 

κ‟επίβνπιν ζηξαηήγεκα, κα ηνχ ‟ξζε θαη κηληάηη.   

Βλχθησζε θαη δελ κπνξνχλ λα ηνλ απνδπγψλνπλ     

κά ‟ζαλ θη νη άληξεο λεζηηθνί, γηαηί ήην ηνπ Πξνδξφκνπ 

Έπεζαλ πέληε Έιιελεο, ν γεηο είλαη Λαθθηψηεο, 

ν Υαδεξάθεο, άθνβνο θη εηο ηνλ αλζφλ ηζε ληφηεο. 

Οχγγξνο αμησκαηηθφο, ζαξξψ ζπληαγκαηάξρεο,   

απφ ςειά ππξνβνιεί, κάξηπο ήην ηεο κάρεο.     

Μ‟ απηήλ απνραηξέηεζε, ηελ ηειεπηαίαλ κάρελ 

                 ε Κξήηε ηνλ Οκέξ-παζά, ηνλ θνβεξφλ ζηξαηάξρελ. (θεθ. 125, 3277-3308). 

 

Σα δώξα ηνπ Ααιή παζά θαη ε Διηζάβεη Κνληαμάθε (β4, 247, 251 θαη β8, 282-283)  

 Με ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο άθημεο ηνπ Ώαιή παζά, “βεδίξε” (πξσζππνπξγνχ) ηνπ 

νπιηάλνπ, αξρίδεη κηα λέα ελφηεηα ζηε δηήγεζε. Ο Ώαιή αληηθαηέζηεζε ηνλ Οκέξ παζά ηνλ 

επηέκβξε ηνπ 1867
666

. Μφιηο έθηαζε ζηα Υαληά θήξπμε ηεζζαξαθνλζήκεξν αλαθσρή 

                                                 
666  Ο Ώαιή παζά Μερκέη Βκίλ (1815-1871) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξσζππνπξγνχο ηεο 

Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο. Έθηαζε ζηα Υαληά ζηηο 22 επηεκβξίνπ (φρη ζηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ πνπ 

αλαθέξεη ν Υαηδεκηράιεο) θαη ζηηο 24 επηεκβξίνπ έβγαιε πξνθήξπμε γηα 40/ζήκεξε αλαθσρή ησλ ερζξνπξαμηψλ 

θαη ρνξήγεζε ακλεζηίαο ζηνπο επαλαζηάηεο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη παξαρσξήζεηο απηέο έγηλαλ κεηά απφ 

έληνλεο πηέζεηο ησλ Μ. Απλάκεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Ώγγιίαο πξνο ηνλ νπιηάλν. Γηα ηελ άθημε θαη ηελ πξνθήξπμε 
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θαιψληαο ηνπο επαλαζηάηεο λα παξαδψζνπλ ηα φπια. Έθεξλε απφ ηελ Πχιε έλα λέν λφκν (ηνλ 

“Οξγαληθφ Νφκν”) γηα ηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο θαη πνιιέο ππνζρέζεηο (“ζεία δψξα”, ηηο 

νλνκάδεη ν αθεγεηήο εηξσληθά). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ρξεζηκνπνίεζε σο φξγαλα 

ηνπο ρξηζηηαλνχο παζάδεο Ώδνζίδε, άββα θαη Φσηηάδε, ηνλ θαθηαλφ Κνπάζε θαη ηελ 

“πνιπζξχιεηε” Βιηζάβεη Κνληαμάθε ή ΐαζηιαθνπνχια (θφξε ηνπ ΐαζηιείνπ) απφ ηνλ 

Ώιηθηαλφ. Σα έκπηζηα φξγαλά ηνπ έζηειλαλ επηζηνιέο ζηνπο επαλαζηάηεο  γξάθνληαο φηη ν 

γελλαηφδσξνο νπιηάλνο ζα παξαρσξνχζε κεγάια πξνλφκηα θαη ζα ίδξπε ζηελ Κξήηε 

αλεμάξηεηε εγεκνλία. Ο “έξσο ηεο ειεπζεξίαο” φκσο είρε ππεξηζρχζεη. Πηζηνί ζηνλ φξθν ηνπο  

νη αξρεγνί ησλ επαλαζηαηψλ απέξξηςαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Ώαιή.  

 Με φκνην ηξφπν, ην ηππηθφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο αγγειίαο ηνπ εξρνκνχ ηνπ λένπ 

δηνηθεηή ζηα Υαληά αξρίδεη  κηα λέα ελφηεηα θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Ο αθεγεηήο ηνλίδεη ηε 

δηπισκαηηθή δεηλφηεηα θαη ηελ παλνπξγία ηνπ λένπ απεζηαικέλνπ ηνπ “Παηηζάρ” (νπιηάλνπ).  

      ηνπο Πξέζβεηο ιέγ‟ν Παηηζάρ ην πξάκα ζα ‟ζπράζεη    

θαη κπέκπεη ηνλ Ώιή-παζά νγηά λα ηζη γειάζεη. 

Έπεκςε ηνλ πξσζππνπξγφλ ηνλ κέγαλ θαηεξγάξε 

θαη δηαδνχδεη ζηα Υαληά πσο έρεη ζεία ράξε. 

Φέξλεη καδί ηνπ φξγαλα πηηήδεηα απνχ ηελ Πφιηλ   

θαη θαίλνπληαη ζαλ ρξηζηαλνί, κα ήζαλε δηαβφινη.    

Βθήξπμε αλαθσρή, έγξαςε λα ζθεθηνχλε 

θ' εηο έλα κήλα νη Υξηζηηαλνί πξέπεη λ‟ απνθξηζνχλε. 

Σα φξγαλα ‟πνχ ηα Υαληά βγαίλνπλ ζηαο επαξρίαο 

θαη δηαιαινχλ Ώιήο-παζάο είλαη ςπρήο αγίαο.    

Ώπηφο είλαη ζαλ βαζηιηάο, πξνζηάδεη, δηνξίδεη,     

έρεη θαη ζέιεζηλ θαιήλ, πξνλφκηα ραξίδεη. 

Με ηελ Βιιάδα νη ΐαζηιείο δελ ζέινπλ λα ‟λσζείηε, 

ηδνχ θαηξφο θαηάιιεινο γηα λα σθειεζείηε. 

Ώθήζεηε ηνλ πφιεκνλ, πάςεηε κπιηφ ηελ βίαλ,   

Ώιή-παζάο ζαο ρνξεγεί ζαλ κηα εγεκνλίαλ.     

Βδήισζαλ νη ΐαζηιείο, θαλείο ζαο λα κε κείλεη, 

                   κε ηελ Βιιάδα έλσζηο απίζηεπηνλ λα γίλεη. (θεθ. 126, 3341-3358) 

         ............................................................................ 

        Ώιή-παζάο εθήξπμε κεηά ηνλ νξρνκφλ ηνπ,   

αλαθσρήλ γηα λα ζθεθηνχλ θαη γξάθεη ηνλ ζθνπφλ ηνπ.    

                                                                                                                                                                  
ηνπ Ώαιή βι. θαη Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 534-539. 



 

328 

 

Μαδψλεη ηα ζηξαηέκαηα απφ ηαο επαξρίαο, 

ζαξάληα κέξεο ζηακαηνχλ η‟ άξκαηα ηεο Σνπξθίαο. 

Καη ησλ Βιιήλσλ η‟ άξκαηα ρσξίο πνιέκνπο κέλνπλ, 

                   ηαο ζέζεηο θαλνλίδνπλε, απάληεζηλ πξνζκέλνπλ. (θεθ. 129, 3415-3420) 

        .................................................................................. 

        Πξνθήξπμεο ζηνπο αξρεγνχο ηζη Κξήηεο δηνξίδεη, 

πξνλφκηα δψξα πνιιά Ώιή-παζάο ραξίδεη. 

“Ο Παηηζάρ κ‟ απέζηεηιε λα ζαο πιεξνθνξήζσ, 

,ηη δεηήμεη‟ απ‟ απηφλ, εγψ ζα ζαο ραξίζσ,    

ηα κνλαζηήξηα, ηα ρσξηά θη νχιε ζαο ηελ δεκίαλ,    

Έλσζηλ δελ ππφζρνκαη, κφλ‟  απφ ηελ Σνπξθίαλ”. 

Μ‟ νη Κξεηηθνί απέξξηςαλ η‟Ώιή-παζά ηζη λφκνπο, 

                  θη αλαιακβάλνπλ απ‟ αξρήο ηα βάζαλα, ηνπο πφλνπο. (θεθ. 131, ζη. 3437-3444) 

 Σε κνξθή ηεο Βιηζάβεη Κνληαμάθε παξνπζηάδεη ν αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” 

αξθεηά δηεμνδηθά. Με ην ζρήκα ηνπ ζπκθπξκνχ φκσο (ζπρλφ ζηε ιατθή πνίεζε)  ε δξάζε ηεο 

κεηαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, επί Οκέξ παζά
667

. ρη βέβαηα πσο ε φκνξθε θαη 

εμαηξεηηθά κνξθσκέλε Βιηζάβεη δελ ππεξέηεζε πηζηά θαη ηνλ Οκέξ, αιιά ε δξάζε ηεο 

θνξπθψζεθε επί Ώαιή κε ηηο επηζηνιέο πνπ έζηεηιε ζηνπο αξρεγνχο ησλ επαλαζηαηψλ θαη 

δεκνζηεχηεθαλ ζε εθεκεξίδεο γηα λα ηνπο πείζεη λα απνδερηνχλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

απεζηαικέλνπ ηνπ νπιηάλνπ. Οη επαλαζηάηεο ηήο Κπδσλίαο ηήο απάληεζαλ ιαθσληθά ηνχην 

κφλν, φηη δελ πξφθεηηαη λα δερηνχλ ηα πξνλφκηα ηνπ  Ώαιή κέλνληαο πηζηνί ζηνλ φξθν ηνπο γηα 

ηελ Έλσζε. Παξαζέηνπκε ηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, απφ ηελ 

εθεκεξίδα “Νφκνο” ηεο χξνπ: 

 “Βθ ηνπ ελ Θεξίζσ Βιιεληθνχ ηξαηνπέδνπ 

ηε 17 7βξίνπ 1867 

 θπξία Βιηζάβεη Κνληαμάθε, 

 Βηο απάληεζηλ ησλ επηζηνιψλ ζαο, είπαηε πξνο ηνλ εληνιέαλ ζαο φηη ν Κξεηηθφο ιαφο 

νπδ' επαηήζε, νχδ' απαηάηαη, αιι' ν βαξχο ηεο ηπξαλλίαο δπγφο ηνλ ελάγθαζε λα πςψζε ηελ 

ζεκαίαλ ηεο ειεπζεξίαο, ην δε ζχκβνινλ απηνχ είλαη ε κεηά ηεο κεηξνο Βιιάδνο Έλσζηο ή 

Θάλαηνο. Χο εληνιείο ινηπφλ ηνπ Κξεηηθνχ ιανχ θαη εηο ηνλ ηεξφλ θαη άγηφλ καο φξθνλ κέρξη 

ζαλάηνπ απνξξίπηνκελ ηνπ Κπξηάξρνπ ζαο ηα άδσξα δψξα. 

 Ο αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο 

                                                 
667  Βμάιινπ, αλ ήζειε ν πνηεηήο, ζα κπνξνχζε λα κεηαθηλήζεη ηνπο ελ ιφγσ ζηίρνπο θαη λα αληηθαηαζηήζεη κφλν 

ην φλνκα ηνπ Οκέξ παζά κε ην φλνκα ηνπ Ώαιή ρσξίο λα δηαηαξαρζνχλ κεηξηθά νη ζηίρνη: π.ρ. “νχινη 

πεξηγεινχζαλε η‟ Ώαιή -παζά ηα δψξα” (ζη. 2774).  



 

329 

 

 Υ. Μηράιεο Γηαλλαξάθεο 

 Οη νπιαξρεγνί θαη θαηεηαλαίνη”[έπνληαη νλφκαηα] 
668

.  

 Δ θξίζε ηνπ αθεγεηή ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” θαη ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” γηα ηελ 

Κνληαμάθε είλαη ζαθψο αξλεηηθή
669

. Βίλαη ε δαηκφληα γπλαίθα, ην κίζζαξλν φξγαλν ησλ 

Σνχξθσλ, ε “δνχια” ηνπ θαηαθηεηή, ην απαίζην ηέξαο. Δ Κνληαμάθε- ΐαζηιαθνπνχια αλήθε 

ζηελ παξάηαμε ησλ Ώληεπαλαζηαηψλ. 

   ................................................................... 

  Άθνπζαλ πσο ν Μέξ παζάο, θνληά ζηελ πθνπνχια,  

                        εθάζηζε θαη δέρεηαη ηελ ΐαζηινθνπνχια. (θεθ. 108, 2759-
 
2760)  

   ......................................................................... 

             Μεηαρεηξίδεη‟ φξγαλν ηελ ΐαζηιαθνπνχια, 

                         απνχ ηελ ινγαξηάδνπλε νη Κξεηηθνί ζαλ δνχια. 

                         Βηφικεζε ησλ αξρεγψλ θαη γξάθεη απηφ ην ηέξαο, 

                        πνπ κε ηελ παξνπζίαλ ηεο κνιχλεηαη αέξαο.    

     Υαξίζκαηα ππφζρνπληαη νη θίινη ηνπ ηξαηάξρνπ,    

                        κ‟νη Κξεηηθνί ηα λνηψζαλε ηα ιφγηα ηνπ Μνλάξρνπ. 

                        Πνιεκηθνί, πνιηηηθνί εγξάθαζη ζηελ ρψξα, 

             νχινη πεξηγεινχζαλε η‟ Οκέξ-παζά ηα δψξα. (θεθ. 108, 2767-2774) 

  

 Ζ θαηαζηξνθή ηνπ πινίνπ “Αξθάδη” - Ο πινίαξρνο Κνπξεληήο ζηελ Κπδσλία (β4, 

[244], 247-251 θαη β8, 276-279)   

 Βθείλε ηελ επνρή έθηαζε ζηελ Κπδσλία ε είδεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πινίνπ 

                                                 
668  εθ. “Νφκνο¨, Βξκνχπνιηο, 30-7-1867. ην ίδην θχιιν δεκνζηεχνληαη νη επηζηνιέο ηεο Κνληαμάθε θαη ε 

πξνθήξπμε ηνπ Ώαιή. Δ θξάζε “άδσξα δψξα”ηεο επηζηνιήο επαλαιακβάλεηαη ηελ πεδή θαη έκκεηξε εθδνρή ησλ 

απνκλεκνλεπκάησλ. Γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο Βιηζάβεη Κνληαμάθε κε ηνπο επαλαζηάηεο, βι. θαη Σζηξηληάλεο, ΐ, 

φ.π., ζ. 545-552. ην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο απφθεηηαη ε πιινγή 17 κε επηζηνιέο ησλ αληεπαλαζηαηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο Βιηζάβεη Κνληαμάθε. 

669  Πξβι. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2401:“[...] Ο Εσ. Πεηξίδεο θαη ε καηλάο Βιηζάβεη Κνληαμάθε, δνμνκαλεζηάηε αιι' 

εξσζηξάηεηνλ δφμαλ δεινχζα, πξνέβαηλνλ εηο πιαζηνγξάθεζηλ επηζηνιψλ, πεκπνκέλσλ δήζελ παξά 

επαλαζηαηψλ[...]”. Δ Βιπίο Μέιαηλα (βαξφλε Marie Esperance Brandt-von Schwartz) αθηέξσζε έλα νιφθιεξν 

θεθάιαην ζην βηβιίν γηα ηελ φλησο εμαηξεηηθά κνξθσκέλε, πνιχγισζζε θαη θηιφδνμε θξεηηθηά Βιηζάβεη 

Κνληαμάθε, ηε ζπνπδαγκέλε ζηε ρνιή ηνπ πξνηεζηάληε Hill, ηε ζχκβνπιν θαη θίιε ησλ Παζάδσλ, ηε 

ζπλνκηιήηξηα ησλ Πξνμέλσλ ησλ Μ. Απλάκεσλ ζηα Υαληά. “Εδηαίηεξα επθπήο θαη επηδεθηηθή  καζήζεσο, δηέζεηε 

αιεζηλή επηκέιεηα θαη αγάπε γηα ηηο ζπνπδέο ηεο. [...] Ο θχξηνο Hill ζχληνκα αλαθάιπςε ηα ζπάληα ραξίζκαηά ηεο. 

Δ κηθξή Βιηζάβεη, πλεπκαηψδεο θαη αμηαγάπεηε, ήηαλ ην επίθεληξν ησλ ζπγθεληξψζεσλ· ν άγγινο πνιηηηθφο θαη 

ιφξδνο Carlisle ηελ νλφκαζε ζην έξγν ηνπ πεξί Βιιάδαο 'the maid of Crete” ζε αληηδηαζηνιή κε ην the maid of 

Athens” ηνπ ιφδξνπ ΐχξσλα. Ο Λακαξηίλνο ηελ αλέθεξε ζην έξγν ηνπ 'Σαμίδη ζηελ Ώλαηνιή”, ν δε Regaldi, ν 

κέγαο θηιέιιελαο πνηεηήο, ήηαλ ηφζν γνεηεπκέλνο καδί ηεο πνπ εγθαηέιεηςε ηελ Ώζήλα, κφλν θαη κφλν γηαηί ε 

λεαξή θξεηηθηά δελ ελέδσζε ζηηο πξνηάζεηο γάκνπ πνπ ηεο έθαλε. [...] Ώπηή ε νκνινγία κνπ μεπεξλνχζε ηηο ελνρέο 

ηεο ηνπξθφθηιεο Βιηζάβεη πνπ άξρηζε λα εθηνμεχεη ηέηνηνπο κχδξνπο θαηά ησλ ζπκπαηξησηψλ ηεο 

ραξαθηεξίδνληάο ηνπο θιέθηεο, ιεζηέο θαη ζπκκνξίηεο, ψζηε απνθάζηζα λα απνθεχγσ θάζε ιέμε πεξί πνιηηηθήο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηαξάμεη ηε θηιηθή καο ζρέζε. Βίλαη ζεκαληηθφ φηη απηέο νη θξίζεηο γξάθνληαη ηελ επνρή ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866. ΐι. Βιπίο Μέιαηλα, Πεξηεγήζεηο ζηελ Κξήηε, 1866-1870, κεηάθξ.- εηζαγσγή Εσάλλα 

Μπισλάθε, ΠΒΚ, Δξάθιεην 2008, ζ. 113-118.   
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“Ώξθάδη” ζην λνηηνδπηηθφ αθξσηήξη ηεο Κξήηεο
670

. Σν “Ώξθάδη” κε θαπεηάλην ηνλ Ώλαζηάζην 

Κνπξεληή είρε εθθνξηψζεη κέξνο ηνπ θνξηίνπ ζηνλ φξκν ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, φηαλ εληνπίζηεθε 

απφ ηνπξθηθφ ζθάθνο θαη αλαγθάζηεθε λα βάιεη πιψξε πξνο ηα λεξά ηεο Ώθξηθήο θαη έπεηηα λα 

επηζηξέςεη ζε θάπνην φξκν ηεο Κξήηεο γηα λα νινθιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ
671

. Βλψ είρε 

πξνζεγγίζεη γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ φξκν ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο εληνπίζηεθε απφ ην ηνπξθηθφ 

ηαρχπινν “Εηδεδίλ”  θαη ακέζσο άιιαμε πνξεία πξνο ηα δπηηθά. Σν “Εηδεδίλ” θαηαδίσμε ην 

“Ώξθάδη” θαη ζε θνληηλή απφζηαζε άξρηζε λα βάιεη ελαληίνλ ηνπ, ζπλεπηθνπξνχκελν απφ δχν 

άιια ηνπξθηθά. Μία βνιή ηνπ “Εηδεδίλ” θαηέζηξεςε ηνλ δεμηφ ηξνρφ (ηε “ξφδα” γξάθεη ν 

Υαηδεκηράιεο) ηνπ “Ώξθαδίνπ”. Ο Κνπξεληήο έζηξεςε ην πινίν πξνο ηελ μεξά θαη ην 

πξνζάξαμε ζε έλα κηθξφ φξκν, πάλσ ζηα βξάρηα, ζην αθξσηήξην Κξηφο. Ώθνχ ην πιήξσκα θαη 

νη επηβάηεο θαηφξζσζαλ λα απνβηβαζηνχλ ζψνη ζηελ ζηεξηά θαη λα πάξνπλ καδί ηνπο ην 

ππφινηπν θνξηίν, ν Κνπξεληήο δηέηαμε ηελ ππξπφιεζε ηνπ πινίνπ γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα 

ησλ Σνχξθσλ. Οη Σνχξθνη ην ξπκνχιθεζαλ θαη ην έζηεηιαλ σο ιάθπξν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

δηαδίδνληαο φηη ε επαλάζηαζε είρε εθπλεχζεη.  

 κνηα ν πνηεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” αλαθέξεηαη ζηελ είδεζε ηεο ππξπφιεζεο ηνπ 

“Ώξθαδίνπ” θαη παξάιιεια κλεκνλεχεη ηνπο εξσηθνχο πινηάξρνπο Κνπξεληή, Ώγγειηθάξα, 

Οξιψθ, πνπ κε ηα θαηαδξνκηθά  “Ώξθάδη”, “Κξήηε”, “Έλσζηο”΄ δηαζπνχζαλ ηνλ λαπηηθφ 

απνθιεηζκφ θαη κεηέθεξαλ εζεινληέο, φπια θαη ηξφθηκα, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηε 

δηαηήξεζε ηεο επαλάζηαζεο
672

.  

       Μαλζάλνπζηλ νη αξρεγνί ηελ είδεζηλ ηξνράδε,     

πιεζίνλ ζηελ Παιαηφρσξα εθάεθε η‟ «Ώξθάδη». 

Σν θχθισζαλ ηα ηνπξθηθά ‟πφ πξχκλε θη απφ πξψξα, 

                                                 
670  σζηά ν αθεγεηήο ζην 8ν ηεηξάδην θαηαγξάςεη ηα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πινίνπ πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ 

Ώαιή(β8, 276-279). ην 4ν ηεηξάδην φκσο ελψ μεθηλά λα δηεγεζεί ζην γεγνλφο ζηε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά (β4, 

244), δηαθφπηεη ηε δηήγεζε γξάθνληαο φηη ην επεηζφδην αθνινπζεί. Πάλησο είλαη επηβεβαησκέλν φηη ε θαηαζηξνθή 

ηνπ “Ώξθαδίνπ” ζην αθξσηήξην Κξηφο έγηλε ζηηο 7 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1867, φηαλ αθφκε βξηζθφηαλ ζηελ Κξήηε ν 

Οκέξ.   Σν 8ν ηεηξάδην δίλεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε λαπκαρία ηνπ “Ώξθαδίνπ” κε ην “Εηδεδίλ”, νη νπνίεο 

απνπζηάδνπλ εληειψο ζην 4ν ηεηξάδην. Ο εζεινληήο ΝηθνιαΎδεο κε επηζηνιή ζηηο 11-8-67 απφ ηνλ Οκαιφ εηδνπνηεί 

ηνλ Υαηδεκηράιε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ “Ώξθαδίνπ”, βι. Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/8/97.   

671  Σν “Ώξθάδη” είρε λαππεγεζεί ζηελ Ώγγιία ην 1863 θαη κε ην φλνκα “Dream” θαη αγνξάζηεθε απφ ηελ 

Ώκεξηθή κε ρξήκαηα ησλ Βιιήλσλ ηνπ Λνλδίλνπ. Ώλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ πινίσλ πνπ έζπαδαλ ηνλ απνθιεηζκφ 

(“blockade Runner). Ήηαλ ηξνρήιαην, ε θίλεζή ηνπ δειαδή γηλφηαλ κε δχν πιεπξηθνχο ηξνρνχο (“ξφδεο”). Βίρε 

κέγηζηε ηαρχηεηα 18 θφκβνπο, εθηφπηζκα 767 ηφλνπο, κήθνο 72 κ., 12 ππξνβφια. Σν πιήξσκά ηνπ ήηαλ πεξίπνπ 

100 άλδξεο. Ώπφ ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1867 έσο ηα κεζάλπρηα ηεο 7εο Ώπγνχζηνπ 1867 είρε ελεξγήζεη 23 

επηθίλδπλεο απνζηνιέο ζηελ Κξήηε. Με ηελ ππξπφιεζή ηνπ ην πινίν δελ έπαζε ζνβαξέο δεκηέο, ξπκνπιθήζεθε, 

ζηάιζεθε ζηελ Πφιε σο ιάθπξν, επηζθεπάζηεθε θαηφπηλ θαη εληάρζεθε  απφ ηνλ επηέκβξε ηνπ 1867 ζην 

ηνπξθηθφ λαπηηθφ γηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα θαη κε ηελ ίδηα νλνκαζία, “Ώξθάδη”, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε 

ζεκαζία πνπ έδηλαλ νη Σνχξθνη γηα ηε λίθε ηνπο ζηε Μνλή Ώξθαδίνπ.  

672  Γηα ηα θαηαδξνκηθά θαη ηηο απνζηνιέο ηνπο βι. Κσλζηαληίλνο Ράδνο, Σα θαηαδξνκηθά ηεο Κεληξηθήο Τπέξ ησλ 

Κξεηώλ Δπηηξνπήο ελ ησ αγώλη ηνπ 1866-69, Ώζήλα 1869. ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο επαλάζηαζεο έδξαζαλ θαη ηα 

ηαρχπινα αηκφπινηα Όδξα” θαη “Παλειιήληνλ”. Αελ ζα πξέπεη λα μεράζνπκε θαη ηνλ πινίαξρν Ώλαζηάζην Κνηδηά 

απφ ηα Φαξά, πνπ θπβέξλεζε θαηά δηαζηήκαηα ηα θαηαδξνκηθά “Όδξα”, 'Παλειιήληνλ” θαη “Ώξθάδη”, ν νπνίνο γηα 

ηε γελλαηφηεηά ηνπ πκλήζεθε απφ ηνλ ΐίθηνξα Οπγθψ. 
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ην «Εηδεδίλη»  έθνςε ηνπ «Ώξθαδηνχ»  ηελ ξφδα. 

Οη λαχηεο ηνπ ειιεληθνχ πεδνχλ ζην «Εηδεδίλη»,    

ζθάδνπλ, πεηνχλ ζηε ζάιαζζαλ ‟πνχ ‟ζηνξηθφλ ζα κείλεη.   

Σξία ην πεξηθχθισζαλ παπφξηα ηνπ νπιηάλνπ, 

ν Κνπξεληήο δηέηαμε, επζχο θσζηά ηνπ βάλνπλ. 

Οη Έιιελεο ην θάςαλε ζηε ζάιαζζα πεδνχλε, 

νη Σνχξθνη παίξλνπλ ηελ ζθηάλ ηξφπαηνλ ην ζαξξνχλε.   

Σξία παπφξηα κε ζξνθέο ηελ άιιε εβδνκάδα,     

ηελ «Κξήηε» θαη ηελ «Έλσζηλ» κπέκπνπλ ‟πνχ ηελ Βιιάδα. 

Ο νπξκειήο, ν Κνπξεληήο, Οξιψθ, θη Ώγγειηθάξαο 

έζπεξλαλ εηο ηα Σνπξθηθά ηνλ θφβνλ, ηελ ηξνκάξα. 

Μέζα ζηελ θνπζθνζαιαζζηά, ζην ζθφηνο μεβαξθάξαλ,  

                  ζηα βξάρε, <ζ'> ηζ‟αθξνζαιαζζηέο άθνβα αξηβάξαλ. (θεθ. 130, ζη. 3420-3435) 

  

  

 Ο πινίαξρνο Κνπξεληήο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ “Ώξθαδίνπ” δελ βξήθε ππνζηήξημε ζην 

έιηλν θαη ηελ Κίζακν θαη καδί κε ην πιήξσκά ηνπ, εβδνκήληα πεξίπνπ άηνκα, θαηεπζχλζεθε ζηνλ 

Οκαιφ. Μφιηο έκαζε ν Υαηδεκηράιεο γηα ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ Κνπξεληή, πήξε καδί ηνπ 

ηξία δψα θνξησκέλα κε ςσκί, θξέαο θαη ζηαθχιηα θαη έζπεπζε ζηνλ Οκαιφ, φπνπ θαη ζπλάληεζε 

ηνλ πινίαξρν. Γηα λα απαιχλεη ηελ απειπηζία ηνπ πινηάξρνπ ν Υαηδεκηράιεο ηνχ πξφηεηλε λα 

θαηεβεί ζην ζηξαηφπεδν ηεο Κπδσλίαο, πνπ έδξεπε ζηα Μεζθιά.  

 Βθεί, έγηλε γλσζηφ φηη κεξηθνί επαλαζηάηεο απφ ηα Μεζθιά θαη ην Θέξηζν άξπαμαλ 

“αζπζηφισο θαη ιπζζσδψο” ηα δψα αδχλακσλ ππνηαγκέλσλ ρξηζηηαλψλ, ηφζν γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, φζν θαη γηα λα ηνπο εμαλαγθάζνπλ, φπσο ηζρπξίδνληαλ, λα 

αθνινπζήζνπλ ζηελ επαλάζηαζε. Μεηά απ' απηή ηελ πξάμε ζπγθξνηήζεθε ζπκβνχιην 

απνηεινχκελν απφ ηνπο πξνχρνληεο ησλ ρσξηψλ ηεο Κπδσλίαο θαη απνθαζίζηεθε λα απνδνζνχλ ηα 

δψα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κπδσλίαο κφλν νη πξνδφηεο 

ελνρνπνηνχληαλ, φρη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο δελ έθηαηγαλ ζε ηίπνηα λα ζηεξεζνχλ ηα 

αλαγθαία
673

. Οη άξπαγεο αξλήζεθαλ λα επηζηξέςνπλ ηα δψα κε ηε δηθαηνινγία φηη ε πξάμε ηνπο 

ήηαλ εγθεθξηκέλε απφ ην Ώξρεγείν, ην νπνίν πξνέηξεπε ηελ ηηκσξία ησλ πξνδνηψλ. Βμάιινπ, 

                                                 
673  Πνιιέο επηζηνιέο πνπ απφθεηληαη ζην Ώξρείν ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε αλαθέξνληαη ζηελ ππφζεζε ηεο 

θινπήο ησλ δψσλ ησλ ππνηαγκέλσλ. Οη θιέθηεο είραλ θηάζεη θαη κέρξη ηελ επαξρία Κηζάκνπ. ΐι. ελδεηθηηθά 

επηζηνιή ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο, ζηηο 4-8-67, πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε κε εληνιή λα επηζηξαθνχλ 

ηα δψα ζηνπο θαηφρνπο ησλ (Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/8/91), επηζηνιή ηνπ Ώλαγλψζηε Μαξθνπιάθε, νπιαξρεγνχ Κηζάκνπ, 

πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε γηα ηελ αξπαγή δψσλ πνπ αλήθαλ ζε κία ρήξα απφ ηελ Κίζακν (Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/8/93 θαη 

24/1/8/101), επηζηνιή ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο ηεο Κξήηεο ζηηο 10-8-67 κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη φηη ε 

αξπαγή ησλ δψσλ “δχλαηαη λα θαηαζηξέςεη ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ηεο επαλάζηαζεο” (Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/8/96).  

Καηάινγνο φζσλ απφ ηελ Κίζακν είραλ δψα θαη ηνπο ηα έθιεςαλ (Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/8/102).  
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είπαλ, ηα πιείζηα δψα είραλ δηαλεκεζεί θαη θαγσζεί. Με θνηλή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ώξρεγείνπ Κπδσλίαο δηαηάρζεθε λα επηζηξαθνχλ ηα δψα θαη νη έλνρνη, πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαλ, 

λα θπιαθηζηνχλ ζην λαφ ηεο Παλαγίαο
674

. Πηεδφκελνη νη άξπαγεο επέζηξεςαλ ηα δψα ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπο κε θξνληίδα ηνπ Βκκ. Μαπξνγέλε.  

 Ο Κνπξεληήο έκεηλε κεξηθέο κέξεο ζηα Μεζθιά, φπνπ γεχηεθε νξεηλφ ςεηφ αξλί θαη αθνχ 

αλαζάξξπλε, είπε ζηνλ Υαηδεκηράιε, πνπ δελ ην πίζηεπε, φηη εληφο δχν κελψλ ζα γίλεη ε Έλσζε. 

ηνηρεκάηηζαλ κάιηζηα φηη φπνηνο ράζεη, δειαδή δελ επαιεζεπηεί ε πξφβιεςή ηνπ, ζα έδηλε ζηνλ 

ληθεηή ην ζπκθσλεζέλ θέξδνο, ν Κνπξεληήο ηα θαιχηεξα θηάιηα ηεο Ώζήλαο θαη ν Υαηδεκηράιεο 

έλα θνξηίν απφ ην θαιχηεξν ηπξί ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Έπεηηα ζπλελλνήζεθαλ κε ηνλ Έιιελα 

πξφμελν ζηα Υαληά γηα ηελ απνζηνιή ρξεκάησλ θαη ελφο επξσπατθνχ πινίνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

Κνπξεληή ζηελ Ώζήλα. Με ηε ζπλνδεία νκάδαο Λαθθησηψλ ν Κνπξεληήο θαηέβεθε ηε ακαξηά θαη 

έθηαζε ζηελ Ώγία Ρνπκέιε, φπνπ παξέκεηλε έλα κήλα κέρξη λα πεξάζεη θάπνην πινίν. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Ώγία Ρνπκέιε ζπλέβε ην εμήο δπζάξεζην πεξηζηαηηθφ: Οη  

θάηνηθνη ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο πξνζπάζεζαλ λα αθαηξέζνπλ κε ηε βία ηα φπια εμαζιησκέλσλ 

εζεινληψλ πνπ πεξίκελαλ ζην παξάιην λα επηβηβαζηνχλ ζε θάπνην πινίν. Δ θξνπξά ηνπ Κνπξεληή 

θαη ησλ Λαθθησηψλ αληέδξαζε ακέζσο θαη ηξαπκάηηζε ηνπο ζξαζείο Ώγηνξνπκειηψηεο, νη νπνίνη κε 

ηε ζεηξά ηνπο ρηχπεζαλ κε ιίζνπο θαη ξφπαια ηε θξνπξά θαη θφλεπζαλ ηνλ εηθνζηπεληάρξνλν 

ζσκαηνθχιαθα ηνπ Υαηδεκηράιε, Βκκ. Μαλαξφιε. Βμνξγηζκέλνη νη Λαθθηψηεο ελαληίνλ ησλ 

Ώγηνξνπκειησηψλ ή “Καθαδεηψλ”, φπσο ηνπο έιεγαλ ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο 

Σνχξθνπο, ζθέθηεθαλ λα ππξπνιήζνπλ ηελ Ώγία Ρνπκέιε, αιιά νη θξνληκφηεξνη ηνπο απέηξεςαλ, 

γλσξίδνληαο ηελ εθδηθεηηθφηεηα ησλ θαθηαλψλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε απηφ ζηνλ αγψλα
675

.   

 Σν πεξηζηαηηθφ ηεο θινπήο ησλ αηγνπξνβάησλ απφ ηνπο επαλαζηάηεο δελ αλαθέξεηαη νχηε 

ζηε ζπληνκφηεξε παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ, νχηε ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Βίλαη φκσο κία απφ 

ηηο πην ελδηαθέξνπζεο δηεγήζεηο, γηαηί θαηαγξάθεη ην θαηλφκελν ηεο ιεζηείαο, γλσζηφ απφ ηα 

πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα, απ' ηνλ θαηξφ ηεο θιεθηνπξηάο. Οη επαλαζηάηεο πνιιέο θνξέο άξπαδαλ ηα 

δψα θαη ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ηνπο απνγχκλσλαλ θπξηνιεθηηθά. Σν θαηλφκελν απηφ δελ έρεη 

εμεηαζηεί απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Δ ηζηνξηνγξαθία έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

πνιεκηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο επαλάζηαζεο θαη παξαβιέπεη ηνλ αγψλα ηεο θαζεκεξηλήο 

επηβίσζεο ησλ επαλαζηαηψλ, ηηο κηθξνςπρίεο ησλ αλζξψπσλ, ηε ιεζηεία.  

  

Οη απεζηαικέλνη ηεο Αζήλαο ζηελ Αξγπξνύπνιε- Φηινπόιεκνη θαη  Φηιεηξεληζηέο (β4, 252-

258 θαη β8, 283-287) 

                                                 
674  Ο λαφο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ησλ Μεζθιψλ είλαη θηηζκέλνο πάλσ ζηα εξείπηα αξραίνπ 

εηδσινιαηξηθνχ λανχ ησλ ειιελνξσκατθψλ ρξφλσλ.  

675  Γηα ηα ήζε γεληθά ησλ θαθηαλψλ θαη ηελ εθδηθεηηθφηεηά ηνπο βι. Γξεγφξηνο Παπαδνπεηξάθεο,  
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 Έπεηηα απφ ηελ άθημε ηνπ Ώαιή ε Βιιεληθή Κπβέξλεζε απέζηεηιε ηξηκειή επηηξνπή ζηελ 

Κξήηε, ε νπνία θφκηδε ζεκαληηθή επηζηνιή κε πξνηάζεηο θαη ππνζρέζεηο ηεο Βιιεληθήο 

Κπβέξλεζεο πξνο ηνπο επαλαζηάηεο
676

. Δ Βπηηξνπή ησλ Ώζελψλ απνβηβάζηεθε ζηνλ Κεθαιά θαη 

απφ εθεί θαηεπζχλζεθε ζηελ Ώξγπξνχπνιε
677

, φπνπ είρε ηφηε ηελ έδξα ηεο ε πλέιεπζε θαη ε 

Κπβέξλεζε ηεο Βπαλάζηαζεο. ηε ζχζθεςε νη απεζηαικέλνη ηεο Ώζήλαο εθκπζηεξεχηεθαλ ζηηο 

επαλαζηαηηθέο αξρέο ηηο παξαγγειίεο θαη ππνζρέζεηο ηεο Βιιάδαο θαη δήηεζαλ ηελ απφξξηςε ησλ 

πξνλνκίσλ ηνπ Ώαιή θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αγψλα. Οη πνιηηηθέο αξρέο ηεο επαλάζηαζεο βξέζεθαλ 

ζε δίιεκκα: είραλ λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζηα δειεαζηηθά πξνλφκηα ηνπ Ώαιή απφ ηε κηα κεξηά θαη 

απφ ηελ  άιιε ηελ ππφζρεζε ηεο Βιιάδαο φηη ζα ζπλέρηδε λα ρξεκαηνδνηεί ηνλ αγψλα θαη λα 

πξνζηαηεχεη ηνπο πξφζθπγεο. Καη επεηδή ήηαλ δχζθνιν λα απνθαζίζνπλ, θάιεζαλ ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο αξρεγνχο ηεο επαλάζηαζεο απφ φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Κξήηεο λα ζπγθεληξσζνχλ 

ζηελ Ώξγπξνχπνιε λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ πνξεία ηεο επαλάζηαζεο, ηε ιήμε ή ηε ζπλέρηζή ηεο.  

 Με ηελ άθημε ηνπ Ώαιή είρε αξρίζεη λα γίλεηαη εληνλφηεξε ε θάκςε θαη ε θφπσζε ησλ 

επαλαζηαηψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαθσρήο ηνπ Ώαιή, φπσο παξαηεξεί ν αθεγεηήο,  νη 

επαλαζηάηεο βξήθαλ ηελ επθαηξία λα γπξίζνπλ γηα ιίγν ζηα ζπίηηα ηνπο θαη πνιινί απ' απηνχο 

απνζθίξηεζαλ απφ ηνλ αγψλα, γηαηί πείζηεθαλ απφ ηηο ζπδχγνπο
678

, ηηο κεηέξεο θαη ηνπο ζπγγελείο 

ηνπο λα ζηακαηήζνπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο επαλαζηάηεο θαη λα ράλνληαη άδηθα, αθνχ ε έλσζε ήηαλ 

αλέθηθηε.  

 Οη αξρεγέηεο ησλ φπισλ φιεο ηεο Κξήηεο, γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπο, 

απέλεηκαλ ζηξαηησηηθνχο βαζκνχο θαη ηίηινπο. Ώπνθαζίζηεθε ε επαξρία Κπδσλίαο λα δηαηξεζεί ζε 

ηέζζεξα ηκήκαηα, γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε θηινηηκία ησλ νπιαξρεγψλ. ην άλσ αλαηνιηθφ νξίζηεθε 

αξρεγφο ν Λπβηνπέηξνο, ζην θάησ αλαηνιηθφ ν Ε. ππξηδάθεο, ζην άλσ δπηηθφ ν Ώλαγλψζηεο 

                                                 
676  Δ θπβέξλεζε ηνπ Κνπκνπλδνχξνπ θνβνχκελε φηη πνιινί επαλαζηάηεο ζα θαηέζεηαλ ηα φπια κεηά ηηο 

δειεαζηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Ώαιή γηα πξνλφκηα θαη απηνλνκία, απέζηεηιε ηξεηο εθπξνζψπνπο ηεο, ηνλ Ώληψλην 

Παπαδάθε, αδειθφ ηνπ Εζκαήι Φεξίθ παζά, ηνλ Γ. ΝηθνιαΎδε θαη ηνλ π. Ώλησληάδε, γηα λα πείζεη ηνπο 

επαλαζηάηεο λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα κέρξη ηελ έλσζε. (Ο Ληκπξίηεο, πνπ αλαθέξεη ν Υαηδεκηράιεο, ήηαλ 

ζεκαληηθφο αγσληζηήο ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ, αιιά δελ είρε ιάβεη κέξνο ζηελ απνζηνιή). Δ Βπηηξνπή ησλ 

Ώζελψλ έθηαζε ζηνλ Κεθαιά Ώπνθνξψλνπ ζηηο 5 Οθησβξίνπ 1867 (Ο Υαηδεκηράιεο εζθαικέλα ηνπνζεηεί ηελ 

άθημε ηεο Βπηηξνπήο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1867). εκεηψλεηαη φηη ε Ώζήλα ελήξγεζε κε κπζηηθφηεηα γηα ηελ 

απνζηνιή, ρσξίο λα ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηελ Βπηακειή Βπηηξνπή Κξεηψλ, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Ώζήλα γηα 

δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ηηο 27 επηεκβξίνπ 1867. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε θίλεζε ηεο Ώζήλαο γηλφηαλ γηα λα απνηξαπεί 

ε δεκηνπξγία εγεκνλίαο ζηελ Κξήηε: “ηε ν Ώιήο εζηάιε εηο Κξήηελ, αλακθηβφισο ηε πξνηξνπή ηεο δηπισκαηίαο, 

θνβεζείζα ε θπβέξλεζηο Κνπκνπλδνχξνπ ηελ εγεκνλίαλ, έπεκςε ηεηξακειή επηηξνπή επίζεο εηο Κξήηελ [...]” βι. 

Ώλψλπκνο, θάικαηα, φ. π., ζ. 18. Γηα ηελ απνζηνιή ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ησλ Ώζελψλ θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο 

Κπβέξλεζεο Κνπκνπλδνχξνπ βι. θαη Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 567-573.  

677  Υσξηφ ηεο επαξρίαο Ρεζχκλνπ, κε πνιιέο πεγέο, θηηζκέλν πάλσ ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο Λάππαο.  

678  Ο αθεγεηήο ππνλνεί ηε δχλακε ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ απφθαζε ησλ καρεηψλ. Οη 

ίδηεο γπλαίθεο ζηελ αξρή ηνπ αγψλα είραλ πξνηξέςεη ηνπο άληξεο ηνπο λα κπνπλ ζηελ επαλάζηαζε, φπσο είδακε 

ζηηο πξψηεο ελφηεηεο. Δ επίδξαζε ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ ζηελ ςπρή ησλ καρεηψλ έρεη εληνπηζηεί θαη ζην έξγν ηεο 

Ώλησλνχζαο Κακπνπξνπνχιαο, ε νπνία αθεγείηαη ή κεηαθέξεη ζηε ζθελή ηνλ αγψλα Σνχξθσλ θαη Βιιήλσλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε. ΐι. Ώλησλνχζα Κακπνπξνπνχια, Ζ Λάκπξσ, εηζαγσγή θαη 

επηκέιεηα Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, Έξεηζκα, Υαληά, ζ. 28. 
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Μάληαθαο, ζην θάησ δπηηθφ ν Βκκ. Μαπξνγέλεο
679

. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ αθφκε δχν επαλαζηάηεο 

αλαδείρηεθε αξρεγφο ζηα ρσξηά ηνπ Ώθξσηεξίνπ Κπδσλίαο ν Ώλαγλψζηεο Σζνχριαξεο, 

παξαγθσλίδνληαο ηνλ ΐαζίιεην Καδάθν
680

 θαη αξρεγφο Θεξίζνπ νλνκάζηεθε ν Βκκαλνπήι 

Σζεπέηεο. ινη νη ηκεκαηηθνί επαξρηαθνί αξρεγνί ππάγνληαλ ζηνλ γεληθφ αξρεγφ ηεο επαξρίαο, ηνλ 

Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Αφζεθαλ επίζεο νη ηηκεηηθνί βαζκνί ηνπ ρηιίαξρνπ, πεληαθνζηάξρνπ, 

δηαθνζίαξρνπ, ινραγνχ ζε άιινπο επαλαζηάηεο. Οη Λαθθηψηεο νπιαξρεγνί ζεψξεζαλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο αδηθεκέλνπο, επεηδή πεξηνξηδφηαλ ε επηξξνή ηνπο ζην έλα ηέηαξην ηεο επαξρίαο. Μέζα ζε 

απηφ ην θιίκα απνγνήηεπζεο θαη δπζαξέζθεηαο ήξζε ην κήλπκα ζηνπο αξρεγνχο ηεο Κπδσλίαο λα 

ζπεχζνπλ γηα ζπλνκηιίεο ζηελ Ώξγπξνχπνιε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπο, βξήθαλ ηελ 

επθαηξία λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο Λάθθνπο πξνχρνληεο κε ιαθθηψηηθε θαηαγσγή πνπ θαηνηθνχζαλ 

ζηα πεδηλά ρσξηά ηεο Κπδσλίαο
681

 θαη λα πείζνπλ κε ηα “άδσξα δψξα
682

” ηνπ Ώαιή κηα κεγάιε 

κεξίδα ησλ Λαθθησηψλ λα απνζθηξηήζεη απφ ηελ επαλάζηαζε.  

 Ώθνχ έθηαζαλ ζηελ Ώξγπξνχπνιε, νη ζηξαηησηηθνί άθνπζαλ ηηο εηζεγήζεηο ησλ 

απεζηαικέλσλ ηεο Ώζήλαο θαη ησλ πιεξεμνπζίσλ ηεο πλέιεπζεο θαη έπεηηα απνζχξζεθαλ θαη' 

ηδίαλ γηα λα εμεηάζνπλ ηα ιερζέληα θαη λα απνθαζίζνπλ γηα πφιεκν ή εηξήλε. ζνη ήηαλ ππέξ ηνπ 

πνιέκνπ ππνζηήξηδαλ ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάζηαζεο, ελψ φζνη ήηαλ ππέξ ηνπ ηεξκαηηζκνχ ησλ 

ερζξνπξαμηψλ έιεγαλ φηη έπξεπε λα απνδερηνχλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Ώαιή θαη κε ηελ εγγχεζε ησλ 

Απλάκεσλ λα νδεγεζνχλ ζε έλα έληηκν ζπκβηβαζκφ, ζέηνληαο ην πξψην βήκα γηα ηελ ειεπζεξία  

θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο. ην θείκελν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ηα 

επηρεηξήκαηα ησλ νπαδψλ ηεο εηξήλεο δίλνληαη αξρηθά ζε ειεχζεξν πιάγην ιφγν, ν νπνίνο αίθλεο 

κεηαηξέπεηαη ζε επζχ. Με ηε γλψκε ηεο θηιεηξεληθήο κεξίδαο ζπκθσλνχζε ν αθεγεηήο θαη ν 

Γπκβξαθάθεο.  Δ παξέκβαζε ηνπ Γπκβξαθάθε δίδεηαη ζε επζχ ιφγν, κε ζχληνκα θαη μεθάζαξα 

επηρεηξήκαηα. Χο αμησκαηηθφο, είπε, ζα έπξεπε λα αθνχζεη ηε δηαηαγή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 

σο θξεηηθφο φκσο ζπκβνχιεπε λα ηεξκαηηζηεί ν πφιεκνο (“[...]λα ζψζεηε δηα ηεο εηξήλεο φ,ηη είλαη 

δπλαηφλ, δηφ ζα είλαη πξνηηκεηένλ ην νιίγνλ θαη έληηκνλ, παξά ηελ άηηκνλ πηψζηλ θαη ηειείαλ 

θαηαζηξνθήλ ηνπ ηφπνπ, κελ πεξηκέλεηε νπδέλ απφ ηαο Απλάκεηο”). ε επζχ ιφγν έρνπκε θαη ηε 

                                                 
679  εκεηψλεηαη φηη θάζε ηκεκαηηθφο επαξρηαθφο αξρεγφο δελ κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη παξαπάλσ απφ 

πεληαθφζηνπο πνιεκηζηέο. Οη ηίηινη ήηαλ ηηκεηηθνί. Ο ρηιίαξρνο, γηα παξάδεηγκα, πνηέ δελ είρε ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ 

ρίιηνπο ζηξαηηψηεο.  

680  Ο ΐαζίιεηνο Καδάθνο ληψζνληαο αδηθεκέλνο εγθαηέιεηςε ηελ επαλάζηαζε θαη ηάρζεθε κε ην κέξνο ησλ 

Σνχξθσλ. Γηα ηε δξακαηηθή εθηέιεζή ηνπ ζα κάζνπκε ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. Πξβι. θαη αλαθνξά ηνπ Ώ. 

Σζνπριαξάθε πξνο ηελ Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Κξήηεο φηη ν ΐ. Καδάθνο ήηαλ θαηαρξαζηήο ρξεκάησλ ηεο 

επαλάζηαζεο (Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/9/123).  

681  Οη πξνχρνληεο απηνί είραλ ιάβεη κέξνο ζην θίλεκα ηνπ 1858. 'Οπσο είδακε παξαπάλσ, ν Υαηδή Γεψξγηνο 

Κνθθηλάθεο είρε θπιαθηζηεί απφ ηνλ ΐειή. Ο Υαηδή Μαλφιεο Γαιάλεο, ελψ αξρηθά ήηαλ κε ηνπο επαλαζηάηεο 

απνζηαζηνπνηήζεθε απφ απηνχο κεηά ηνλ θφλν ηνπ αδειθνχ ηνπ.  

682  Σν ζρήκα ηεο αληίθαζεο “αηνκηθά άδσξα δψξα”επαλαιακβάλεηαη θαη ζηελ πνηεηηθή κνξθή ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”: Πξνζέμεηε, κάζηα αλνηθηά, θξίζηκνο είλ‟ ε ψξα, / κε ζαο πιαλέζνπλ ηνπ Ώιή ηα άδσξά ηνπ 

δψξα” (θεθ. 127, 3361-2). 
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γλψκε ηεο θηινπφιεκεο παξάηαμεο, ζηελ νπνία αλήθε ν Υηνληνπδάθεο
683

, ν Κξηάξεο, θαη, 

ζχκθσλα κε φζα ζπκάηαη ν αθεγεηήο, νη πιείζηνη νπιαξρεγνί ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ
684

. ζνη 

επέκελαλ λα ζπλερηζηεί ν πφιεκνο είραλ ηε γλψκε φηη νη Κξήηεο δελ είραλ πιένλ λα ράζνπλ ηίπνηα. 

Έδηλαλ βάζε ζηηο ππνζρέζεηο ηεο Βιιάδαο θαη πίζηεπαλ φηη ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ αξρηθφ ζθνπφ 

ηεο έλσζεο, ζα ζεσξνχηαλ σο πξνδνζία. Βλ ηέιεη νη θηινπφιεκνη αξρεγνί θαηφξζσζαλ λα πείζνπλ 

ηνπο ππφινηπνπο. Γεηήζεθε κάιηζηα λα ππνγξαθεί απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ φπισλ ε απφθαζε ηεο 

ζπλέρηζεο ηνπ πνιέκνπ, γηα λα κελ θαηεγνξεζνχλ νη πνιηηηθνί αξγφηεξα ζε πεξίπησζε απνηπρίαο 

ηεο επαλάζηαζεο. 

  Ο Υαηδεκηράιεο θαη νη άιινη νπιαξρεγνί απφ ηα Υαληά ππέγξαςαλ ην έγγξαθν θαη πήξαλ 

ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο ζηελ επαξρία ηνπο, γηαηί ελ ησ κεηαμχ είραλ θηάζεη ηα λέα γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αληεπαλαζηαηηθήο κεξίδαο. ηνλ φξκν ηνπ Ώικπξνχ (ζήκεξα Γεσξγηνχπνιε) 

είδαλ επξσπατθά πινία (“ξσζνπξσζηθά” θαηά ηνλ αθεγεηή) λα παξαιακβάλνπλ γπλαηθφπαηδα. 

Ήηαλ ηφζν πνιχο θφζκνο πνπ δελ κπνξνχζε λα ρσξέζεη ζηα πινία. Γηα λα κελ αλαηξαπνχλ νη 

βάξθεο απφ ην ππεξβνιηθφ βάξνο, νη ιεκβνχρνη πεηνχζαλ ηνπο δπζηπρείο ακάρνπο ζηε ζάιαζζα
685

. 

 ηελ “Κξεηηθνπνχια”, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε παξάζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ή ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάζηαζεο ζηε ζχζθεςε ηεο Ώξγπξνχπνιεο. Δ βαζηθή 

δνκή ησλ δχν αθεγήζεσλ είλαη ίδηα. Μφλν πνπ ζηελ πνηεηηθή κνξθή ιείπνπλ ιεπηνκέξεηεο θαη 

ζρφιηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε κνξθή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. ΐαζηθή ηδέα θαη ζηηο δχν  

κνξθέο ηεο δηήγεζεο είλαη φηη ε πλέιεπζε (“πλέιεςηο”, φπσο γξάθεη ν πνηεηήο) κεηέζεζε ην 

βάξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ ηειηθή απφθαζε ζηνπο νπιαξρεγνχο, γηαηί απηνί ζήθσλαλ ην βάξνο ηνπ 

πνιέκνπ. Σν έγγξαθν πνπ ππνγξάθηεθε ηειηθά ραξαθηεξίδεηαη “θνβεξφ”, γηαηί νη νπιαξρεγνί 

δεζκεχνληαλ φηη κε θάζε ηίκεκα λα ζπλερίζνπλ ηελ επαλάζηαζε κέρξηο εζράησλ, ψο ηελ έλσζε. 

                                                 
683  Ο Υαηδεκηράιεο θαηαινγίδεη ηδηνηειή θίλεηξα ζηελ εκκνλή ηνπ Υηνλνπδάθε ζηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ 

ηεηξαδίνπ: “ηακ. Υηνληάο ππεζηήξηδε εθψλ άθσλ ηελ εμαθνινχζεζηλ ηνπ αγψλνο [ηπθινίο φκκαζη σο κεγάινπ 

ππαιιήινπ θαη έρσλ ζπκθέξνληα πιηθά παξά ηε] ελ ησ εζσηεξηθψ ππνπξγείσ [ζέζεη ηνπ θαη επί παξνπζία κάιηζηα 

ησλ απεζηαικέλσλ ηεο Κπβεξλήζεψο ηνπ” (β8, 285). Γη' απηφ θνηηάδνληαο γηα άιιε κηα θνξά ην γξαπηφ ηνπ 

δηαγξάθεη θάπνηεο εθθξάζεηο.  

684  Δ γλψκε ηνπ αθεγεηή φηη νη πιείζηνη νπιαξρεγνί ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ ήηαλ ππέξ ηεο επαλάζηαζεο δελ 

επζηαζεί. Σν αληίζεην κάιηζηα ζπλέβε. Οη πιείζηνη νπιαξρεγνί ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

πξφεδξν ηεο πλέιεπζεο, Παξζέλην Πεξίδε, ήηαλ ππέξ ηνπ  πνιέκνπ. Οη νπιαξρεγνί ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ 

(Δξαθιείνπ- Λαζηζίνπ) θαηά πιεηνςεθία θαη νη πιεξεμνχζηνί ηνπο, Λεσλίδαο Γεσξγηάδεο ή Λφγηνο θαη Κ. 

αξνιίδεο δηαβιέπνληαο ην αδχλαην ηεο έλσζεο δεηνχζαλ λα ηεξκαηηζηεί ν πφιεκνο θαη λα απνδερηνχλ ηα 

πξνλφκηα θαη ηνλ “Οξγαληθφ Νφκν” ηνπ Ώαιή. Οη επαλαζηάηεο ηεο δπηηθήο Κξήηεο επηηέζεθαλ ζηνπο νπιαξρεγνχο 

ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ κε ηε θξάζε: “εκνχηηζαλ νη Καζηξηλνί”. (πξνζθχλεζαλ ηνπο Σνχξθνπο νη Δξαθιεηψηεο) 

ΐι. η. Παπαδάθεο, φ.π., 41. 

685  Δ πεξηγξαθή ηνπ αθεγεηή ζπκίδεη έληνλα αλάινγεο εηθφλεο θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή (ή φπσο έρεη 

εηπσζεί απφ ηζηνξηθφ θαηά ηνλ “ζπλσζηηζκφ” ζηε κχξλε), φηαλ νη Έιιελεο θπλεγεκέλνη απφ ηνπο Σνχξθνπο 

πξνζπαζνχζαλ λα γαληδσζνχλ ζε θάπνην πινίν γηα λα θχγνπλ ζηελ Βιιάδα θαη νη λαχηεο ησλ Μ. Απλάκεσλ ηνπο 

θηππνχζαλ ηα ρέξηα κε απνηέιεζκα λα πέθηνπλ θαη λα πλίγνληαη ζηε ζάιαζζα. “[...] νη δε ιεκβνχρνη θηππφληεο 

θαηά ησλ ρεηξψλ έξξηπηνλ ηνπο θξεκακέλνπο εληφο ηεο ζαιάζζεο” (β4, 258). Πξβι. αξάληνο Καξγάθνο, Ζ 

Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία (1919-1922), Από ην έπνο ζηελ ηξαγσδία, Ώζήλα 2013, ζ. 254-267. ηε ζ. 261 

παξαηίζεηαη απφζπαζκα απφ ηελ Εζηνξία ηνπ Γ. Κνξδάηνπ: “Άιινη κε βάξθεο θαη άιινη θνιπκπψληαο πήγαηλαλ ζηα 

πνιεκηθά πινία ηεο Γαιιίαο, Ώγγιίαο θαη Εηαιίαο, δεηψληαο άζπιν, αιιά νη λαχηεο ηνπο πεηνχζαλ ζηε ζάιαζζα, 

φηαλ ζθαξθάισλαλ ζηα πινία θαη αθφκα ηνπο έθνβαλ ηα ρέξηα...”. 
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        Γξάθεη ζηελ Ώξγπξνχπνιε, πλέιεςηο λα ηξέμνπλ, 

νη αξρεγνί θαη πξνχρνληεο κε ζθέςηλ λα πξνζέμνπλ. 

Ώπ‟ νχια η‟ άθξε ηνπ Νεζηνχ ηξέρνπλ ηξνράδε βήκα,   

θηάλνπλ ζηελ Ώξγπξνχπνιηλ, εηο ην κεζαίνλ ηκήκα.   

Γξάκκαηα ηνπ Ώιή-παζά, γξάκκαηα ηεο Βιιάδνο 

δηαβάδεη ε πλέιεςηο, εκέξαο απνθξάδνο! 

Πξνηείλεη ε πλέιεςηο, ησλ αξρεγψλ κηιάηε, 

“ζήκεξνλ απφ ιφγνπ ζαο ν πφιεκνο ‟μαξηάηαη.    

Βζείο πνπ είζζε ζηε θσζηά, εζείο πνπ ηπξαλλάζηε,    

έρεηε ην δηθαίσκα ηψξα λ‟ απεινγάζηε”. 

Ξερσξηζη‟ απνζχξνληαη νη αξρεγνί ηνπ ηφπνπ, 

θαη ζπδεηνχλ ηα πξάκαηα θαη ζθέθηνπληαη ηνπ θφπνπ. 

Αχν γλψκεο θαλεξψλνπληαη, πφιεκνο θαη εηξήλε,   

ε πξψηε ιέγεη θη απαηηεί, θαλείο κελ απνκείλεη.     

Δ άιιε ιέγεη: «κάιηζηα, εκείο ζα ζθνησζνχκε, 

αλ δήζνπλε ηα ηέθλα καο θη αλ ειεπζεξσζνχκε. 

Σνλ φξθνλ κελ αιιάμνκελ,  κήηε ην πξφγξακκά καο, 

αλ έρνκε πεπνίζεζηλ νγηά ηε ιεπηεξηά καο.   

Ώιιά ηη ιελ‟νη ΐαζηιείο;Ση γξάθνπλ αη Απλάκεηο;    

Τπνζηεξίδνπλ θη απαηηνχλ λα δήζεη ν Εζιάκεο! 

«Αελ είλαη ζπκθεξφηεξνλ, αλ δνχδ‟ εγεκνλία, 

λα θάκνκε πξνζσξηλή κία απηνλνκία; 

Αελ είλαη εηο εκάο θαιιηά λα πξνεηνηκαζηνχκε   

θαη λα δεηνχκε ηνλ θαηξφλ λ‟ απνιεπηεξσζνχκε;»    

«ρη, νη άιινη ιέγνπζη, αηηίεο καο θξαηνχζη, 

απφ ηνλ φξθνλ ή πξφγξακκα ζαλ απνκαθξπζνχζη. 

Σν θίλεκά καο εζληθφλ είλ' αλαθεξπγκέλν, 

πξάκα θαη πλεχκα εζληθψο είλαη βεβαησκέλν.   

Πνχ δνπλ ηα γπλαηθφπαηδα εμήληα ρηιηάδεο,     

νη πιεγσκέλνη, νη γέξνληεο, παηδηά κε ηζη καλάδεο; 

Σνλ πφιεκνλ πνηνο ηνλ βαζηά; Καζ‟ εβδνκάδα πινία, 

πνηνο κπέκπεη ηα εθφδηα θαη ηαο δσνηξνθίαο; 

Σφζ‟ ήξζαλ θαη ζθνηψζεθαλ, αλδξείνη ζηξαηηψηαη,   

φινλ ην Παλειιήληνλ δελ ζα καο πεη πξνδφηεο;     

Κη ε θεληξηθή Κπβέξλεζηο, ηδνχ δηαιακβάλεη, 
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λα κε δεθηνχκε ζχκβαζηλ θη νχια η‟ αλαιακβάλεη. 

Πνην είλαη δηθαηφηεξνλ θη νξζφλ λ‟απνδεθηνχκε,  

θξίλεηε θαη ςεθίζεηε νχινη λ‟απνγξαθηνχκε».   

Έγγξαθνλ γξάθνπλ θνβεξφλ, ην πξφγξακκά ησλ λα ‟ρνπλ,   

πηάλνπλ νη πξφβνι‟ αξρεγνί, ηελ Έλσζη απνγξάθνπλ.  

Παξέιαβ‟ ε πλέιεςηο ησλ αξρεγψλ ηελ πξάμηλ 

θαη παξεγγέιζε απ‟απηψλ πηζηά λα ηελ θπιάμεη. 

Γξάθνπλ νη πιεξεμνχζηνη εηο ηνλ Ώιή δεηνχλε,   

                  άιιν απφ ηελ Έλσζηλ δελ ζα παξαδεθηνχλε. (θεθ. 127, 3361-3406)  

 

Ζ κεηαζηξνθή ηνπ Ενπξηδνκάλνια - Ζ πνιέκαξρνο Αλησλνύζα -  Μέηξα θαηά ησλ 

αληεπαλαζηαηώλ (β4, 258-269 θαη β8, 288-292) 

 Καη δεχηεξνο ηαρπδξφκνο εηδνπνίεζε ηνλ Υαηδεκηράιε γηα ηελ εμάπισζε ηνπ κηάζκαηνο 

ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο δνινπινθίαο ηνπ Ώαιή ζηελ Κπδσλία. ηα ηέιε Οθησβξίνπ 1867 νη 

νπιαξρεγνί ησλ ηξηψλ δπηηθψλ επαξρηψλ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ επέζηξεςαλ απφ ηελ Ώξγπξνχπνιε 

ζηελ Κπδσλία. Βθεί νη Κπδσληάηεο έκαζαλ απφ ην πκβνχιην ηεο επαξρίαο γηα ηηο ζπλελλνήζεηο 

ηεο “πεπιαλεκέλεο κεξίδαο” ησλ Λαθθησηψλ κε ηνπο πξνεζηνχο Κνθθηλάθε θαη Γαιάλε. Ο 

Υαηδεκηράιεο θάιεζε ηνπο νπιαξρεγνχο ηνπ γεηηνληθνχ ρσξηνχ Θεξίζνπ, ηνπο αξρεγνχο ησλ 

επαξρηψλ Κηζάκνπ θαη ειίλνπ, θαιίδε θαη Κξηάξε, λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνλ Φνπξλέ, ρσξηφ πξηλ 

απφ ηνπο Λάθθνπο θαη εθεί λα πεξηκέλνπλ φζνπο Λαθθηψηεο είραλ θαηέβεη γηα ζπλελλνήζεηο κε 

ηνπο αληεπαλαζηάηεο.  

 Πνιχ πξσί παξνπζηάζηεθε κε απζάδεηα ζην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο ν Γνπξηδνκάλσιαο θαη 

δήηεζε απφ ηνλ Υαηδεκηράιε λα κάζεη ηη αθξηβψο απνθαζίζηεθε ζηελ Ώξγπξνχπνιε. ηαλ έκαζε 

γηα ηελ απφθαζε ηεο εμαθνινχζεζεο ηνπ πνιέκνπ είπε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: “Καη κε πνηνχο ζα 

πνιεκάηε ηελ Σνπξθηά; Έρεηε αθφκε λα ζθνηψλεηε αλζξψπνπο; Αελ ζα αθνχνπλ πιένλ θάκπνζνη 

απνχ έκεηλαλ απφ ησλ Σνπξθψλ ηαηο κπάιαηο, αιιά ζα ζθεθζψκελ αιιέσο δηα λα ζσζψκελ θαη 

εκείο θαη φζα γπλαηθφπαηδα δνπλ αθφκα”.  

 Θα πξέπεη εδψ λα ζπκεζνχκε φηη ν Υαηδεκηράιεο αξρίδεη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ κε ηε 

κλεία ηνπ νλφκαηνο ηνπ Γνπξηδνκάλνια
686

. Ο Γνπξηδνκάλνιαο (Βκκ. Ε. Γνπξηδάθεο) 

πξσηνζηάηεζε ζηελ επαλάζηαζε, ήηαλ απηφο πνπ κε ηνλ Φηψηε απφ ην έιηλν ζρεδίαδαλ ηελ 

θαηάιεςε ηεο Γξακβνχζαο, απηφο πνπ καδί κε ηνπο ππφινηπνπο είθνζη επηά Λαθθηψηεο έδσζε ηνλ 

φξθν ηνπ 1866 ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ.  ηε δχζθνιε θακπή ηνπ αγψλα (κεηά ηελ 

άθημε ηνπ Ώαιή) ν αξρηεπαλαζηάηεο παξέβε ηνλ φξθν ηνπ, κεηεζηξάθε θαη κεηαπήδεζε ζηηο ηάμεηο 

                                                 
686  ΐι. β4, 1.  
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ησλ αληεπαλαζηαηψλ. Αελ βξηζθφκαζηε κφλν ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή ηεο επαλάζηαζεο, αιιά θαη ζε 

έλα κεηαίρκην ηεο ίδηαο ηεο δηήγεζεο. ην εμήο φρη κφλν ε επαλάζηαζε ζα θζείξεηαη θαζψο 

πεξλνχλ νη κέξεο φιν θαη πεξηζζφηεξν, αιιά θαη ε αθήγεζε ζα ράζεη ηελ εξσηθή ηεο ιάκςε. Σν 

αληηζεηηθφ ζρήκα ηεο δηήγεζεο, ν πφιεκνο  Βπαλαζηαηψλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, ζα επεθηαζεί θαη 

ζε έλαλ πφιεκν Βπαλαζηαηψλ ελαληίνλ φζσλ είραλ γίλεη Ώληεπαλαζηάηεο.  

 Ώο επαλέιζνπκε φκσο ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. Μφιηο άθνπζαλ ηα ιφγηα ηνπ 

Γνπξηδνκάλνια, νη Θεξηζηαλνί φξκεζαλ πάλσ ηνπ, ηνλ έξημαλ ράκσ θαη ηνλ ζπλέιαβαλ. Δ 

ακεραλία ησλ Λαθθησηψλ ήηαλ έθδειε. Οη Λάθθνη πνπ γέλλεζαλ ηελ επαλάζηαζε, ληξνπηάδνληαλ 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρσξηαλνχ ηνπο. Γηα λα κελ νδεγεζνχλ ζε αθξφηεηεο, επελέβε ν 

Υαηδεκηράιεο, απέζπαζε ηνλ ζπιιεθζέληα απφ ηνπο Θεξηζηαλνχο θαη ηνλ άθεζε ειεχζεξν κε ηελ 

πξνυπφζεζε ν αληεπαλαζηάηεο Γνπξηδνκάλνιαο λα ζπδεηήζεη κε ηνπο νκντδεάηεο ηνπ θαη λα 

ππνβάιεη ηελ απφθαζή ηνπο ζηε Γ. πλέιεπζε.  

 Σελ επφκελε κέξα ν Κξηάξεο θαη ν θαιίδεο πεξλψληαο απφ ηελ ηνπνζεζία 

ΐνπξινιάθθνπδν ηνπ Φνπξλέ έηπρε λα ζπλαληεζνχλ κε κηα νκάδα αληεπαλαζηαηψλ. Ο Κξηάξεο 

ηνπο αλαγλψξηζε θαη δηέηαμε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ λα ηνπο θαηαδηψμνπλ. Ώπηνί αηζζαλφκελνη έλνρνη 

γηα ηα λέα ηνπο θξνλήκαηα, ηξάπεθαλ ζε θπγή. πλειήθζε κφλν έλαο, ν Μπηιαινγηψξγεο απφ ηνπο 

Λάθθνπο.  Βλ ησ κεηαμχ θαη νη Λαθθηψηεο έθηαζαλ ζηνλ Φνπξλέ, φπνπ έκαζαλ γηα ηελ θαηαδίσμε 

ησλ αληεπαλαζηαηψλ. Ώπφ εθεί κεηέβεζαλ ζην δηπιαλφ ρσξηφ θηλέ, φπνπ νη ζηξαηηψηεο 

θαηέιπζαλ ζε δηάθνξα ζπίηηα ιφγσ ηεο βξνρήο.  

 Ο αθεγεηήο θάλεη κηα κηθξή παξέθβαζε γηα λα δηεγεζεί ην επεηζφδην κε ηελ πνιέκαξρν 

Ώλησλνχζα. Βλψ νη ηξεηο αξρεγνί (Υαηδεκηράιεο, Κξηάξεο, θαιίδεο) βξηζθφηαλ ζε θάπνην ζπίηη 

ηνπ θηλέ θαη ζπδεηνχζαλ κπήθε μαθληθά κέζα έλαο ζηξαηηψηεο, αγθάιηαζε ηελ νηθνδέζπνηλα πνπ 

ζήιαδε ην κσξφ ηεο, θάζηζε απέλαληη ηεο θαη ηελ παξαθάιεζε λα ηνπ δψζεη ιίγν ςσκί. Ο θαιίδεο 

βιέπνληαο ηε ζθελή ρακνγέιαζε, αιιά ν Υαηδεκηράιεο εμνξγίζηεθε κε ηελ “απεηζαξρία θαη 

ρακέξπεηα” ηνπ ζηξαηηψηε, ν νπνίνο πξνζέβαιε ηα απζηεξά ήζε, ζπλνκηιψληαο κε κηα γπλαίθα θαη 

βξίδνληάο ηνλ, ηνλ θάιεζε λα βγεη έμσ. Ο Κξηάξεο πνπ γλψξηδε πνηνο ήηαλ ν ζηξαηηψηεο είπε ζηνλ 

θαιίδε λα δηαηάμεη ηνλ απζάδε λα θχγεη. Σφηε ν θαιίδεο, ζην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ηνπ νπνίνπ 

αλήθε ν ζηξαηηψηεο, απεπζχλζεθε νλνκαζηηθά ζηελ Ώλησλνχζα θαη ηελ παξαθάιεζε λα 

απνρσξήζεη, γηαηί νη αξρεγνί είραλ λα ζπδεηήζνπλ θάηη ζεκαληηθφ. Σφηε θαηάιαβε ν 

Υαηδεκηράιεο: “Ήηνλ ινηπφλ ν ζηξαηηψηεο ε Ώλησλνχζα Καζηάλε, ελδεδπκέλε αλδξίζεηα θαη 

νπινθνξνχζα απαξαιιάθησο σο νη ζηξαηηψηαη ηεο Κξήηεο, εγψ δε δελ εγλψξηδνλ φηη αχηε είρε 

κεηαπνηήζεη ηελ ελδπκαζίαλ ηεο γλσξίδσλ κφλνλ φηη επνιέκεη εληφο ηεο επαξρίαο ηεο νζάθηο 

επαξνπζηάδεην αλάγθε κε γπλαηθεία ελδχκαηα”
687

.  

                                                 
687  Βπεζήκαλα ζηελ εηζαγσγή ηεο ηξαγσδίαο “Δ Λάκπξσ” φηη ε κεηακθίεζε γπλαηθψλ ζε άληξεο θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πφιεκν δελ είλαη κφλν θνηλφο ινγνηερληθφ κνηίβν, αιιά θαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. ΐι. φ.π., ζ. 
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 Βπηρεηξνχκε θαη εκείο εδψ κηα κηθξή παξέθβαζε παξαζέηνληαο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ Ώλησλνχζα Καζηαλάθε (Καζηάλε). Δ Ώλησλνχζα γελλήζεθε ζηελ Κεξά Κηζάκνπ, ην έηνο 

1844. ηα 22 κφιηο ρξφληα ηεο θάλεη κηα ηεξάζηηα γηα ηελ επνρή ηεο ππέξβαζε, κία πξάμε πνπ ηε 

κεηακφξθσζε απφ αδχλακε θνπέια ζε κεγάιε αγσλίζηξηα ηεο Κξήηεο. Σνλ πξψην ρξφλν ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ε Ώλησλνχζα ζθφησζε ηνλ Μνπιά δεξβίζε πνπ είρε πάεη ζην ζπίηη ηεο λα 

αξπάμεη ηα δψα ηνπ παηέξα ηεο.  Έπεηηα απ' απηφ ε Ώλησλνχζα ληχζεθε αληξηθά, θαηέθπγε ζηα 

βνπλά θαη ελψζεθε κε ηνπο επαλαζηάηεο. Βληάρζεθε αξρηθά ζηα ζψκαηα ησλ Κηζακηηψλ 

νπιαξρεγψλ θαη έπεηηα πνιεκνχζε καδί κε ηνλ αξρεγφ Ώλαγλψζηε θαιίδε. Ο ηζηνξηθφο ηεο 

Κηζάκνπ, Μηραήι Ώλαζηαζάθεο, αλαθέξεη φηη ηνλ Ενχιην ηνπ 1867 ε Ώλησλνχζα δηαθξίζεθε ζε 

κάρεο ζηελ επαξρία Κηζάκνπ.  

  Ο Παληειήο Πξεβειάθεο αληζηνξεί ζηελ “Παληέξκε Κξήηε”: “Οη Κξεηηθνί δελ πεξηκέλαλε 

λα πάξνπλε πξνίθα ηε ιεπηεξηά ηνπο. Σελε θεξδίδαλε θαζεκεξηλψο κε ην αίκα ηνπο [...] Πελήληα 

Λαθθηψηηζζεο αλεβήθαλε πάλσ ζην βνπλνθάκπη κε κπατξάθη δηθφ ηνπο, φπνπ είραλε θεληεκέλε ηελ 

Έλσζε θαη γπξεχαλε ηνπθέθηα. Σηο έηξσγε ην ζχδειν πνχρελ αθνπζηεί ζηνλ πφιεκν κηα 

Κηζακίηηζζα απφ ηελ Κεξά. Ώλησλνχζα κε η' φλνκα, πνχρε ληνπθέθη κε ηνλ Σνχξθν απφ ηελ αξρή 

ηνπ εθσκνχ”.  

 ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878 ε Ώλησλνχζα πνιέκεζε μαλά ζην πιεπξφ ηνπ αξρεγνχ θαιίδε. 

Σν 1882 θαηέθπγε ζηελ Βιιάδα, γηα λα απνθχγεη ηε ζχιιεςή ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Πεηξαηά. Παξνπζηάζηεθε ζηνλ ΐαζηιηά, ν νπνίνο ηελ αλαθήξπμε νπιαξρεγφ. 

Σν 1897 ήξζε πάιη ζηελ Κξήηε κε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη έιαβε κέξνο ζηελ ηειεπηαία θξεηηθή 

επαλάζηαζε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε Ώλησλνχζα νινθιήξσζε ηε πξνζθνξά ηεο ζηνπο 

απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηεο Παηξίδαο κε ηε ζπγθξφηεζε ζψκαηνο θαη  ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 

Δπεηξσηηθφ αγψλα. Σν 1918 πέζαλε ζηνλ Πεηξαηά
688

.  

 Βπαλεξρφκαζηε πάιη ζηε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε. Ο αθεγεηήο παξνκνηάδεη ηελ 

εμάπισζε ησλ αληεπαλαζηαηψλ ζαλ ηελ επηδεκηθή αξξψζηηα πνπ μεθηλνχζε απφ ηα θάζηξα, φπνπ 

θαηνηθνχζαλ θπξίσο Σνχξθνη, θαη απισλφηαλ σο ηα πην απνκαθξπζκέλα ρσξηά. Γηα λα 

ζπγθξαηήζνπλ ηελ αξξψζηηα απηή νη ηξεηο αξρεγνί ζπκθψλεζαλ λα επηπέζνπλ απφ θνηλνχ “ππξί 

θαη καραίξα” ελαληίνλ θάζε ελφο πνπ αληέπξαηηε ζηελ επαλάζηαζε θαη εξρφηαλ ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνπο Σνχξθνπο. Τινπνηψληαο απηή ηε ζπκθσλία νη Λαθθηψηεο ππξπφιεζαλ ηα ζπίηηα ησλ ελφρσλ  

γηα πξνδνζία ζην ρσξηφ ΐαηφιαθνο, δίπια απφ ηνλ Ώιηθηαλφ. Ώπφ εθεί πήγαλ ζην Γεξάλη θαη 

θάιεζαλ ηνλ πξνχρνληα Υαηδή Γηψξγε Κνθθηλάθε λα ηνπο δψζεη εμεγήζεηο γηα ηελ 

αληεπαλαζηαηηθή πξνπαγάλδα ηνπ. Ώθνχ δελ εκθαλίζηεθε, έδσζαλ ζηελ ππξά ηα ζπίηηα ηνπ, ηηο 

                                                                                                                                                                  
46. Γηαν παξάζεκα ηνπ Π. Πξεβειάθε, Παληέξκε Κξήηε, Βζηία, Ώζήλα, ρ.ρ., ζ. 215 

688  ΐι. θαη αλαιπηηθφηεξα, Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ώλησλνχζα Καζηαλάθε”, εθ. Νένη Οξίδνληεο, 10-9-

2014. Σελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ππέβαιε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ζηελ Βπηηξνπή Ώγσληζηψλ γηα λα πάξεη 

ηηκεηηθφ βνήζεκα (βι. Ώξρείν Ώγσληζηψλ, ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο).  
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απνζήθεο θαη ηα πνιχηηκα θεηκήιηά ηνπ. Έπεηηα έθηαζαλ ζην Κνληνκαξί. Ο Υαηδεκηράιεο πξψηνο 

έβαιε θσηηά ζην ζπίηη ηνπ Γαιαλνραηδή (Υαηδή Ώλησλίνπ Γαιάλε) πνπ ήηαλ ζπγγελήο ηνπ 

(γακπξφο ηεο νηθνγέλεηαο Γηάλλαξε). Δ θσηηά κεηαδφζεθε θαη ζηα ζπίηηα ησλ νκντδεαηψλ ηνπ. 

Ώθνχ νη επαλαζηάηεο ζπλέιαβαλ κεξηθνχο ελφρνπο, θαηέιεμαλ ζηα Γξηκπηιηαλά Κηζάκνπ, ρσξηφ ην 

νπνίν αλήθε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ επαξρηαθνχ αξρεγνχ θαιίδε. 

 Σελ επνκέλε κέξα νη Κπδσληάηεο ζπλέιαβαλ ζηα Γξηκπηιηαλά ελφρνπο Κηζακίηεο 

αληεπαλαζηάηεο. Σελ πξάμε απηή ησλ Κπδσληαηψλ θαηέθξηλε ν θαιίδεο, κε ην επηρείξεκα φηη 

απηφο κφλν, σο πνιεκηθφο αξρεγφο ηεο επαξρίαο ηνπ, ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ ηηκσξία ησλ 

πιαλεκέλσλ. Ο Υαηδεκηράιεο ηνλ αληέθξνπζε ππνδεηθλχνληάο ηνπ ηελ απφθαζε, πνπ είρε παξζεί 

πξηλ απφ δχν κέξεο, θαη ηνλ εμεπηειηζκφ πνπ είραλ ππνζηεί νη αληηθξνλνχληεο Κπδσληάηεο. Ο 

θαιίδεο φκσο επέκελε ζηε γλψκε ηνπ. “Βηο κάηελ αη ζπκβνπιαί πεγαίλνπλ, ν θαιίδεο 

κηθξνινγεί εηο ην επαξρηαθφλ θαη θνκκαηηθφλ [...]”, γξάθεη ν Υαηδεκηράιεο. ηαλ δεηήζεθε απφ 

ηνλ Κξηάξε λα παξέκβεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην δίθαην, εθείλνο είπε φηη έρνπλ ρξένο λα θαηαδηψθνπλ 

ηνπο αληεπαλαζηάηεο ζηηο ηξεηο επαξρίεο
689

, αιιά νη άιινη κπνξνχζαλ λα επεκβαίλνπλ κφλνλ φηαλ 

ηνπο ην δεηνχζε ν νηθείνο αξρεγφο ηεο επαξρίαο. Οη Κπδσληάηεο ζεψξεζαλ ηελ απάληεζε ηνπ 

Κξηάξε σο ππεθθπγή, γηα λα απνδείμεη ηηο επαξρίεο Κηζάκνπ θαη ειίλνπ σο “επάγσγεο” θαη ηε 

δχλακε ησλ επαλαζηαηψλ ησλ αξθεηή γηα λα παηάμεη ηνπο αληηθξνλνχληεο. Έηζη ζα έκελε ε κνκθή 

ηεο χπαξμεο πξνδνηψλ κφλν ζηελ Κπδσλία. Οη ζπιιεθζέληεο Κηζακίηεο δηθάζηεθαλ θαη' ηδίαλ θαη 

απνιχζεθαλ ρσξίο λα ηηκσξεζνχλ. Ο Κξηάξεο επέζηξεςε ζηελ επαξρία ηνπ θαη θαηαδίσθε φζνπο 

ζεσξνχληαλ χπνπηνη γηα πξνδνζία.  

 Καζψο επέζηξεθαλ νη Κπδσληάηεο ζηα νξεηλά ρσξηά ηνπο, πέξαζαλ μαλά απφ ηα 

ππξπνιεκέλα ρσξηά θαη απεηινχζαλ ηνπο ππφπηνπο φηη ζα ππνθέξνπλ κχξηα βάζαλα, εάλ δελ 

γχξηδαλ ζηελ επαλάζηαζε θαη δελ δηέθνπηαλ ηηο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ Ώαιή. Σν Ώξρεγείν Κπδσλίαο 

επέβαιε έιεγρν ζηε δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ, ηφζν γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο  αδχλακνπο κεηά ηηο 

θαηαρξήζεηο ησλ επαλαζηαηψλ, φζν θαη γηα λα εκπνδίζεη ηελ πψιεζε ρξήζηκσλ πξντφλησλ ζηνπο 

Σνχξθνπο ησλ Υαλίσλ. Οη αγξφηεο έπξεπε λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθή άδεηα ηνπ θξνπξάξρνπ  

γηα λα κεηαθηλεζνχλ ζηα Υαληά. Ώλ θάπνηνο κεηαθηλνχληαλ ρσξίο άδεηα, ηνχ δήκεπαλ ηα δψα θαη 

ηνλ έζηειλαλ ζε αλαγθαζηηθή ππεξεζία. Οη επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο αγφξαδαλ απφ ηνπο αγξφηεο 

φζα πξντφληα ηνπο ήηαλ ρξήζηκα θαη ηα ππφινηπα ηνπο επέηξεπαλ λα ηα πνπιήζνπλ ζηα Υαληά. 

ινη γλψξηδαλ πσο νη ππνηαγκέλνη ππέθεξαλ πνιχ, αλ πσινχζαλ ηα πξντφληα ηνπο ρσξίο ηελ άδεηα 

ηνπ θξνπξαξρείνπ
690

.  

                                                 
689  εκεηψλεηαη φηη ν θαιίδεο θαη ν Κξηάξεο ήηαλ ζχληεθλνη (θνπκπάξνη) θαη καδί πνιεκνχζαλ ζε φιεο ηηο 

εθζηξαηείεο. ηα ιφγηα θαη ησλ ηξηψλ αξρεγψλ απνθαιχπηεηαη εληνλφηαηα ην ζηνηρείν ηεο επαξρηαθήο θηινηηκίαο 

θαη κηθξνςπρίαο ηελ νπνία επηζεκάλακε απφ ηελ αξρή ηεο δηήγεζεο.  

690  Δ δηαηαγή ηνπ Ώξρεγείνπ ηεο Κπδσλίαο πνπ απαγνξεχεη ηελ είζνδν ησλ ππνηαγκέλσλ ρξηζηηαλψλ ζηα 

θξνχξηα Υαλίσλ θαη Κηζάκνπ ρσξίο άδεηα ησλ επαλαζηαηψλ ζψζεθε ζην Ώξρείν Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. ΐι. 
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 ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο θάλεη κηα κηθξή παξέθβαζε, γηα λα δηεγεζεί έλα επεηζφδην πνπ 

ζπλέβε ζηνπο επαλαζηάηεο ηνπ Βμαξηνχ
691

. Δ ζχληνκε απηή δηήγεζε, πνπ δελ αθνινπζεί ηε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, παξαιείπεηαη ζηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ. Μηα κέξα, 

δηεγείηαη ν αθεγεηήο, ην Βμάξη (νη έμη ζσκαηνθχιαθεο ηνπ αξρεγνχ Κπδσλίαο) ζπλαληήζεθε κε 

έλαλ παιηφ γλψξηκφ ησλ, ηνλ Μνπζηαθά ηζανχζε, ν νπνίνο πνιεκνχζε ηνπο επαλαζηάηεο. ηαλ 

αληάκσζαλ, ράξεθαλ πνπ έβιεπαλ ν έλαο ηνλ άιιν “σο αλ ήζαλ γλεζηφηαηνη ζπλάδειθνη πηζηνί 

θίινη”. Ο Μνπζηαθά ηζανχζεο θέξαζε ηζηγάξα ην Βμάξη. Έπεηηα ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη 

θάζηζαλ θαη ζπλνκίιεζαλ. Ήζειαλ λα κάζνπλ ζε πνηεο κάρεο πνιέκεζαλ θαη πνχ δηαθξίζεθαλ. 

Μεηαμχ ηνπο δηεκείθζεζαλ θαη ηα εμήο ελδεηθηηθά γηα ηηο αλζξψπηλεο ζηηγκέο κέζα ζηε 

ζθιεξφηεηα ηνπ πνιέκνπ: “Χο πφηε, κπξε, ζεηο ζα πνιεκάηε;”. “Έσο νπ λα ππάξρεη έλαο καο”, 

απεθξίζεζαλ, εκάο εθάεζαλ ηα ζπίζηα καο, εξήκαμαλ ηα πξάγκαηά καο, εζθνησζήθακελ ηφζνη, 

επέκςακελ ηα γπλαηθφπαηδά καο εηο ηελ Βιιάδα, θαη δελ έρνκελ πιένλ άιινλ παξά λα πνιεκψκελ, 

έσο λα πέζσκελ νχινη ή λα καο ειεπζεξψζνπλ αη Απλάκεηο. Αηα λα δήζσκελ πιένλ καδί κε ηνπο 

Σνχξθνπο κάο είλαη αδχλαηνλ”. “ΐαιάη, κπξε, θαιά ην ιέηε, ζαλ ήιζεηε πιένλ ζ' απηήλ ηελ ζέζηλ, 

πνιεκάηε θαη αο πάεη φπνπ πάεη”. Πξνηνχ θχγνπλ, επρήζεθαλ λα πνιεκήζνπλ κεηαμχ ηνπο θάπνηα 

κέξα θαη δήηεζαλ λα κάζνπλ ηα δηαθξηηηθά ηεο ζεκαίαο θαζελφο, γηα λ' αλαγλσξηζηνχλ ζην πεδίν 

ηεο κάρεο.  

 Ο αθεγεηήο παξαηεξεί φηη ζην δηάζηεκα ηεο αλαθσρήο, ν Ώαιή παζά εξγαδφηαλ λα ζπείξεη 

ηηο αληεπαλαζηαηηθέο ηδέεο θαη ηε δηρφλνηα ζηηο επαξρίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη άιινπο δχν λνκνχο 

ζηελ Κξήηε, ηνπ Λαζηζίνπ θαη ησλ θαθίσλ, γηα λα ειέγρεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο Κξεηηθνχο. 

Οη επαλαζηάηεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα, θαη παξ' φια απηά δελ έραλαλ 

ην ζάξξνο ηνπο. Βχπηζηνη θαη θαλαηηζκέλνη θαζψο ήηαλ, πίζηεπαλ ζε θαληαζηνθνπίεο θαη 

ππνζρέζεηο  θαη ζπλέρηδαλ ηνλ πφιεκν, γηαηί ήζειαλ λα απαιιαγνχλ απφ ηνπο ηπξάλλνπο ησλ.  

 ηελ πνηεηηθή κνξθή ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” πνπ είλαη έλα θαζαξά εξσηθφ έκκεηξν αθήγεκα 

πξνθαλψο δελ έρνπλ ζέζε ε κεηαζηξνθή ηνπ Γνπξηδνκάλνια ζηελ παξάηαμε ησλ αληεπαλαζηαηψλ, 

ε ηηκσξία ησλ αληηθξνλνχλησλ, νη επαξρηαθέο κηθξν-θηινηηκίεο, νη θηιηθνί δηάινγνη κε ηνπο 

Σνχξθνπο.  

  

                                                                                                                                                                  
Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/9/180.  

691  Ο Υαηδεκηράιεο εμεγεί ηη ήηαλ ην Βμάξη: “Βμαλδξία ε νπνία απεηειείην εθ ησλ Υξηζηνχιε Κνπηξνπιάθε, 

πχξνπ Μαιηλδξέηνπ, Βκκ. Γνπξηδάθε, Εσαλ. Μαλδαθάθε, Κσλζη. Παπιάθε, Αεκεηξ. Καηειάλνπ, Λαθθησηψλ 

πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ εθ Κεξακίσλ φληνο εθηφο ησλ εμ ηνχησλ θαη ηέζζαξεο άιινη εμειέγεζαλ παξά ηνπ Γελ. 

αξρεγνχ Κπδσλίαο Υ΄΄. Μ. Γηάλλαξε εμ φιεο ηεο επαξρίαο ηαχηεο θαη‟ απαηηεζίλ ηεο, φπσο κέλσζηλ παξ‟ απηψ σο 

ππαζπηζηαί ηνπ, νη ηέζζαξεο φκσο απεζχξζεζαλ αξγφηεξα θαη έκεηλαλ νχησ νη άλσ εμ, νίηηλεο δηά ησλ κεγάισλ θαη 

απηζηεχησλ αλδξαγαζηψλ ησλ θαζηεξψζε θαζ‟ φιελ ηελ Κξήηε έθηνηε ην «Βμάξη ηνπ Υ΄΄.Μ. Γηάλλαξε»∙ θαη εηο ηαο 

ηαθηηθάο κάραο νη ήξσεο νχηνη θαη θαη‟ ηδίαλ απνζπψκελνη νζάθηο εχξηζθνλ επθαηξίαλ δηέπξαμαλ απίζηεπηα 

θαηνξζψκαηα, άηηλα γξαθφκελα εδχλαλην λα απαξηίζσζηλ ηξαγηθσηάηελ ηζηνξίαλ”. ΐι. Κξεηηθνπνχια, (1894), ζ. 

144. 
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Ζ ηξίηε θαηάιεςε ησλ Λάθθσλ (β4, 269-271 θαη β8, 293-295) 

   Ώπφ ηηο αξρέο  Ννεκβξίνπ 1867 είρε θηάζεη ζηα Υαληά ν λένο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηήο 

Κξήηεο ΥνπζεΎλ Ώπλή παζάο. ηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ 1867 ν  ηνπξθηθφο ζηξαηφο ππφ ηνλ Ρανχθ 

παζά (απιάξρε ηνπ νπιηάλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ αθεγεηή)
692

 επηηέζεθε ζηνπο Λάθθνπο απφ ηξία 

ζεκεία (απφ ηα θαθηδάθηα- Οξζνχλη, δπηηθά ησλ Λάθθσλ, απφ ηνπ Μεηαμσηνχ ζη' Ώζθνξδαινχ, 

βνξεηνδπηηθά, θαη απφ ηε ΐνχβα, ζηα ξηδψκαηα, βφξεηα ησλ Λάθθσλ). Οη Λαθθηψηεο έζπεπζαλ λα 

απνθξνχζνπλ ηνπο Σνχξθνπο. Μηα νκάδα εκπφδηδε ζηα θαθηδάθηα ηελ πξνέιαζε ηνπ ηνπξθηθνχ 

ζηξαηνχ γηα ιίγν θαη κηα άιιε, πεξίπνπ ζαξάληα άηνκα, θαηέιαβε ηε ζέζε Ώκπγδάινπο  ζηελ 

είζνδν ησλ  Λάθθσλ γηα λα ππξνβνιήζεη ηελ εκπξνζζνθπιαθή ησλ αληηπάισλ. κσο ν ζηξαηφο 

ησλ Σνχξθσλ θαηάθεξε λα εθηνπίζεη ηνπο ιίγνπο ππεξαζπηζηέο. Οη Λαθθηψηεο απνζχξζεθαλ ζε 

δπζπξφζηηα κέξε πέξημ ησλ Λάθθσλ (Κσλζηαληίλνπ, Μέιηζζαο θνξπθή) θαη απφ εθεί 

ππξνβνινχζαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο.  Σν Βμάξη θαη άιινη παξάηνικνη λένη φξκεζαλ γηα λα 

εθδηψμνπλ ηνπο Σνχξθνπο απφ ην ρσξηφ ηνπο, αιιά ήηαλ κάηαην. Οη Σνχξθνη είραλ εθπνξζήζεη γηα 

ηξίηε θνξά ηνπο Λάθθνπο. Ο αθεγεηήο είδε κφλν ην ηέινο ηεο κάρεο, αθνχ βξηζθφηαλ ζηνλ Οκαιφ 

γηα λα δηεπζεηήζεη κηα δηέλεμε γηα ηελ ηξνθνδνζία.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν αθεγεηήο δίλεη ην φλνκα ηνπ Σνχξθνπ αμησκαηηθνχ, ηνπ Ρανχθ 

παζά, πνπ είρε δηαηαρζεί απφ ηνλ ζηξαηάξρε ΥνπζεΎλ λα θαηαιάβεη ηνπο Λάθθνπο, αιιά 

εκκέλνληαο ζηελ αλάδεημε ηνπ εξσηζκνχ ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ Λάθθσλ, παξαιείπεη απφ ηε 

δηήγεζή ηνπ ην ζεκαληηθφηεξν, ηελ εθπφξζεζε ησλ Λάθθσλ απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ. Ο αθξναηήο 

ή ν αλαγλψζηεο ηνπ πνηήκαηνο κέλεη κφλν κε ηελ εληχπσζε ηεο δηεμαγσγήο άιιεο κηαο κάρεο 

ζηνπο Λάθθνπο φπνπ νη αληξεησκέλνη Λαθθηψηεο θαη θπξίσο ην Βμάξη νξκνχζαλ γηα λα απσζήζνπλ 

ηνπο ερζξνχο, ελψ νη ηνχξθηθεο κπάιεο (=ζθαίξεο) έπεθηαλ ζαλ ην θνπθνζάιη (=ραιάδη). 

       Αηαηάζζεη ηνλ Ρανχθ -παζά κε ζηξαηηάλ κεγάιελ,  

ζ‟ ηζη Λάθθνπο θαη εηο ηα πέξημη ην πάζνο ηνπ λα βγάιεη.   

ΐγαίλεη θαηά ην ζχζηεκα πξψηνλ ζηελ Κπδσλίαλ, 

απεζηαικέλνο έθηαθηνο Ρανχθ κε εηξσλείαλ. 

Πξνβαίλεη ζηνπ Μεηαμσηνχ, ζηε ΐνχβα, ζην κνπξάθη, 

βιέπεη ηνπο Λάθθνπο κε ζπκφ θαη ρχλεη ην θαξκάθη.   

Σξέρνπλ λα ηνλ απνδεθηνχλ ηνπ ηφπνπ νη αληξσκέλνη,    

γηαηί ζηνπο Λάθθνπο πξνρσξεί θη απφ η‟Οξζνχλη κπαίλεη. 

Οη λένη ξίρλνπληαη θη νξκνχλ, πξνπάλησλ ην Βμάξη, 

ηνχξθηθεο κπάιεο πέθηνπλε, σζάλ ην θνπθνζάιη. (θεθ. 131, 3445-3454) 

 

                                                 
692  Σν 1869, κεηά ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο, ν Γηάλλαξεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ρανχθ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

θαη ζπκήζεθαλ ηηο κάρεο πνπ είραλ δψζεη ζηελ Κπδσλία βι. Ώπνκλεκνλεχκαηα Υαηδεκηράιε, β2, 8. 
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 Δπηρεηξήζεηο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Ενύξβαο από ηνπο Σνύξθνπο – Νπθηεξηλέο 

επηζέζεηο ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Ρανύθ (β4, 272-292 θαη β8, 295-322).   

 Μεηά ηελ θαηάιεςε ησλ Λάθθσλ απφ ηνλ Ρανχθ, επηαθφζηνη πεξίπνπ Κπδσληάηεο 

ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Γνχξβα, θηηζκέλε ζε νρπξφ ιφθν, αλαηνιηθά ησλ Λάθθσλ. Βθεί βξηζθφηαλ 

θαη ν Γπκβξαθάθεο. Ο Ρανχθ παζάο επηρείξεζε λα θαηαιάβεη ηε Γνχξβα ηξεηο θνξέο,  ρσξίο φκσο 

λα ην πεηχρεη θαη δέρηεθε ηζάξηζκεο αληάξηηθεο λπθηεξηλέο επηζέζεηο.  

 Ώλαιπηηθφηεξα, ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 1867 ν Ρανχθ πξνζπάζεζε λα εηζβάιεη ζηε Γνχξβα ηε 

λχθηα, κε πνιπάξηζκν ζηξαηφ
693

, απφ ηξία ζεκεία (απφ Μπνπιέ, παζί θαη θάξαγγα ηεο 

Μέιηζζαο). Οη πξνθπιαθέο ησλ επαλαζηαηψλ αλαγλψξηζαλ εγθαίξσο ηηο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ 

θαη  άξρηζε  ν ππξνβνιηζκφο
694

. Οη επαλαζηάηεο κάρνληαλ  καλησδψο θαη πέηπραλ λα απνθξνχζνπλ 

ηελ έθνδν ησλ Σνχξθσλ ζηελ ηνπνζεζία Γαγξέ. Μάηαηα ηα ππξνβφια ησλ Σνχξθσλ έβαιαλ απφ  

απφ ηνπο Λάθθνπο θαη ηε Γαγξέ θαηά ηεο Γνχξβαο, έλα κάιηζηα απ' απηά δηαιχζεθε θαη ζθφησζε 

ηνπο ππξνβνιεηέο  πνπ βξηζθφηαλ θνληά. ΐιέπνληαο ν Ρανχθ ηνλ αηειέζθνξν αγψλα ηνπ ζηξαηνχ 

ηνπ δηέηαμε ππνρψξεζε.  

 Έμη κέξεο κεηά ηελ πξψηε επίζεζε, ζηηο 19 Ννεκβξίνπ, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο επηρείξεζε κε 

ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηελ ίδηα ψξα λα εθπνξζήζεη ηε Γνχξβα. Ώπηή ηε θνξά δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ 

Μεκέηε (Μερκέη) απφ ηνλ Ώιηθηαλφ, ν νπνίνο βάδηζε ελαληίνλ ηεο Γνχξβαο απφ ην δξφκν ηνπ 

Θεξίζνπ. Οη ππεξαζπηζηέο ηεο Γνχξβαο, θαιά πξνεηνηκαζκέλνη, θαηέιαβαλ ηνπο νηθίζθνπο πέξημ 

ηνπ ιφθνπ θαη πνιεκνχζαλ ηνπο Σνχξθνπο εθ ηνπ ζπζηάδελ κε ηφικε, απηαπάξλεζε θαη θέθη, 

θσλάδνληάο ηνπο: “[...]Πάξεηε ηα θεκπάζηα ζαο (ηα δηα ςεηφ θξέαηά ζαο) λα κε καο βξσκέζνπλ 

ηνλ ηφπνλ”. Βχζηνρα απέθξνπζαλ θαη ηελ επίζεζε ηνπ Μεκέηε ζην Θέξηζν. Λίγνη Σνχξθνη πνπ κε 

ηε βία πξνρψξεζαλ θαη έβαιαλ θσηηά ζε έμη νηθίζθνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηε βνξηλή πιαγηά ηνπ 

ιφθνπ ηεο Γνχξβαο αλαγθάζηεθαλ λα γπξίζνπλ πίζσ κεηαθέξνληαο ζηα ρέξηα ηνπο έλαλ λεθξφ 

ζηξαηηψηε. Ο Ρανχθ βιέπνληαο φηη ν ζηξαηφο ηνπ θηλδχλεπε λα θαηαζηξαθεί, δηέηαμε μαλά 

ππνρψξεζε.  

 Καη πάιη επαλέξρεηαη ζηε δηήγεζε ηνπ αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο κλεκφλεπζεο ησλ καρεηψλ 

πνπ αξίζηεπζαλ ζηε κάρε: ηε δεχηεξε κάρε ηεο Γνχξβαο δηεθξίζε ν εζεινληήο αμησκαηηθφο Κ. 

Σζάθσλαο κε ηνπο εβδνκήληα ζπλαδέιθνπο ηνπ. Βθηφο απφ ηνπο άλδξεο ζπκκεηείραλ ζηε κάρε 

γέξνη θαη γπλαίθεο. Αχν θνπέιεο απφ ηε Γνχξβα δηέπξεςαλ πνιεκψληαο, ε Μαξία  Σδηξάθε, 

                                                 
693  Ο Υαηδεκηράιεο παξαδίδεη φηη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ επηηέζεθαλ ζηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Γνχξβαο 13.000 

Σνχξθνη ζηξαηηψηεο. Ο αξηζκφο θαίλεηαη ππεξβνιηθφο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη φηη ηελ 1ε Αεθεκβξίνπ νη Σνχξθνη 

ήηαλ 6.000.   

694  Ο Υαηδεκηράιεο θξίλεη εθ ησλ πζηέξσλ φηη ν Κνξθίδεο, νπιαξρεγφο ηνπ ειίλνπ, κε ηνπο αληάξηεο ηνπ δελ 

επηηέζεθε θαηά ησλ Σνχξθσλ, αιιά αλέβεθε γηα αζθάιεηα ζηε ζέζε Κεξακέ. ΐέβαηα δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε 

φηη ήηαλ αδχλαην κηα κηθξή νκάδα αληαξηψλ απφ άιιε επαξρία λα επηηεζεί θαηά κέησπν ελαληίνλ ελφο θαιά 

νξγαλσκέλνπ θαη ηζρπξνχ ζηξαηεχκαηνο.  
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δεθανθηψ ρξνλψλ, θαη ε Ώλησλνχζα ΐνπιγαξάθε, αλχπαληξε θαη απηή
695

. Δ πξψηε ηξαπκαηίζηεθε 

πάλσ απφ ην καζηφ θαη γηα πνιινχο κήλεο λνζειεπφηαλ θάησ απφ ηε ζθηά ησλ θππαξηζζηψλ θαη 

ησλ ζθεληάκσλ. Σα ειιεληθά φπια δνμάζηεθαλ, ε επαξρία ηεο Κπδσλίαο αλαζάξξπζε θαη απέδεημε 

φηη δελ είρε ππνηαρζεί.  

 Σελ 1ε Αεθεκβξίνπ ν Ρανχθ μεθίλεζε απφ ηνπο Λάθθνπο γηα λα θαηαιάβεη ην Θέξηζν θαη λα 

επηπέζεη θαηφπηλ εθ ησλ λψησλ ζηε Γνχξβα, αιιά νη επαλαζηάηεο ηνλ απψζεζαλ. Σν Θέξηζν 

θπιαζζφηαλ απνηειεζκαηηθά απφ Θεξηζηαλνχο θαη Ώπνθνξσληψηεο. Καη ε ηξίηε απφπεηξα ηνπ 

ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ λα θαηαιάβεη ηε Γνχξβα, απέηπρε. Παξάιιεια ε Γνχξβα εληζρχζεθε, σο ηηο 10 

ηνπ Αεθέκβξε, κε εθαηφλ πελήληα θαθηαλνχο ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ αξρεγνχ η. Υηνλνπδάθε. 

Πξνο ηα κέζα ηνπ Αεθέκβξε νη επαλαζηάηεο, ιφγσ ειιείςεσο ηξνθψλ, αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε Γνχξβα.  Μφλν ηφηε ηελ θαηέιαβαλ νη Σνχξθνη. Ο Γπκβξαθάθεο θαηεπζχλζεθε 

πξνο ηα νξεηλά ρσξηά Κάκπνπο θαη Μαδαξφ θαη ν Υαηδεκηράιεο κε νκάδα Λαθθησηψλ αλέβεθε 

πξνο ηε ηέξλα, νξεηλή ηνπνζεζία λφηηα ησλ Λάθθσλ. Ώθνχ αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο αληηκεηψπηζε 

κε επηηπρία έλαλ ιφρν Σνχξθσλ πνπ θαηεπζχλνληαλ πξνο ηε ηέξλα θαη πξνζηάηεπζε φζνπο 

θξχβνληαλ ζηα ζπήιαηα ηεο πεξηνρήο, έθηαζε ζηνλ Οκαιφ. Βθεί ζπλαληήζεθε κε ηνπο εζεινληέο 

Πεηξίηζε θαη Πνπαλζψ
696

, νη νπνίνη είραλ θηάζεη απφ ην Θέξηζν θαη ήηαλ αζζελείο. Σνπο δχν 

αξξψζηνπο πεξηέζαιςαλ νη  λέεο ησλ Λάθθσλ, Αέζπνηλα Υ. Νηθνινχδνπ, Ώηθαηεξίλε .  

ηακαηάθε θαη  Βηξήλε Γ. Λαθάθε, πνπ εθηεινχζαλ ηφηε ρξέε απνζεθάξηνπ ζην ζηξαηφπεδν ηεο 

Κπδσλίαο: “Ώη λεάληδεο γπκλψζαληεο ηνπο μέλνπο, αληηθαηαζηήζαληεο απηψλ ηα πγξά ελδχκαηα 

θαη ακέζσο ζεξκάλαληεο δσκφλ θαη άιια βνεζήκαηα, φζα επξίζθνλην επί ηε εμνπζία απηψλ, νπο 

βεβηαζκέλσο επφηηζαλ θαη έπεηηα ζθεπάζαληεο απηνχο θαη αλάςαληεο ππξά, <νη μέλνη> έκελαλ 

αθίλεηνη θαη άιαινη εηο ηελ θαηάζηαζηλ ηαχηελ εηθνζηέζεξαο ψξαο, φηε αλαλνεζέληεο
697

* εδήηεζαλ 

ηξνθήλ θαη φ,ηη ν δσληαλφο έρεη αλάγθελ”. 

 Σελ πεξίνδν πνπ επηρεηξνχζε ν Ρανχθ λα εθπνξζήζεη ηε Γνχξβα, Λαθθηψηεο θαη εζεινληέο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηξεηο λπθηεξηλέο επηζέζεηο ζην ζηξαηφπεδφ ηνπ ζηνπο Λάθθνπο. Ο αθεγεηήο 

δηεγείηαη ιεπηνκεξψο ηηο ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο επηηέζεθαλ νη αληάξηεο, θαζψο θαη ηελ θαηάπιεμε 

ησλ Σνχξθσλ πνπ δέρνληαλ ηηο επηζέζεηο θαζψο εζχραδαλ, ζπδεηνχζαλ γχξσ απφ ηηο θσηηέο ή 

πξνζεχρνληαλ
698

. Οη θσηαςίεο απφ ηνπο ππξνβνιηζκνχο ήηαλ έλα παξάμελν ζέακα κέζα ζηε λχρηα. 

Ο αθεγεηήο θαη πάιη ππεξβάιιεη ιέγνληαο (β4, 280) φηη είθνζη ρηιηάδεο φπια ππξνβνινχζαλ 

κεηαμχ ηνπο θαη φηη νη ππξνβνιηζκνί αθνχγνληαλ κέρξη ηα Υαληά.  

                                                 
695  Δ δηήγεζε πξνβάιιεη ζε αξθεηά ζεκεία ηελ πξνζθνξά ησλ γπλαηθψλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Ο 

αθεγεηήο αλαθέξζεθε ζηηο πελήληα Λαθθηψηηζζεο πνπ είραλ δηθή ηνπο ζεκαία θαη ήηαλ δεηλέο ζηε ζθνπνβνιή, 

ζηελ πνιέκαξρν Ώλησλνχζα Καζηάλε, ζηηο δχν θνπέιεο απφ ηε Γνχξβα.  

696  Ο Γάιινο Λέσλ Πνπαλζφ (Léon Poinsont) ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ ιφρνπ ησλ πελήληα Γαξηβαιδελψλ 

εζεινληψλ πνπ πνιέκεζαλ ζηελ Κξήηε. ΐι. Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ.π., ζ. 100, 106 (passim). 

697   αλαλννχκαη=αλαθηψ ηηο αηζζήζεηο κνπ, αληηιακβάλνκαη.  

698  Δ πνιεκηθή ηαθηηθή ησλ επαλαζηαηψλ ιίγν δηέθεξε απφ απηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Έιιελεο ζηνλ Σξσηθφ 

Πφιεκν.  



 

345 

 

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν αθεγεηήο ζπκθχξεη ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ απφ ηηο 19 

Ννεκβξίνπ έσο ηελ 1ε Αεθεκβξίνπ γηα θαηάιεςε ηεο Γνχξβαο ζε δχν κέξεο, θξαηά φκσο ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο θαη ησλ ηξηψλ καρψλ (επηζέζεηο ησλ Σνχξθσλ θαη επηηπρείο 

απνθξνχζεηο ησλ επαλαζηαηψλ, επηθνπξία Μεκέηε, θαηαζηξνθή ππξνβφινπ, απνκάθξπλζε 

Κνξθίδε, θάςηκν νηθίζθσλ, άθημε θαθηαλψλ). Ώλ δελ ζσδφηαλ ε αθήγεζε ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”, ζα κέλακε κε ηελ εληχπσζε φηη ζηε Γνχξβα έγηλε κηα κάρε, πνπ θξάηεζε 

δχν ζπλερφκελεο κέξεο. Ο αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” εκκέλεη ζηελ εξσηθή δηήγεζε, ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ θαηνξζσκάησλ ησλ επαλαζηαηψλ. Ώληίζεηα, ν αθεγεηήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”  

ζπλερίδεη λα είλαη πξνβιεκαηηζκέλνο κε ηελ κεηαζηξνθή θάπνησλ Κπδσληαηψλ ζην ζηξαηφπεδν 

ησλ αληεπαλαζηαηψλ θαη ηελ εηθφλα πνπ απηφ δεκηνπξγνχζε ζηελ πζηεξνθεκία ηεο επαξρίαο. Οη 

λίθεο ζηε Γνχξβα ήξζαλ λα ηνλψζνπλ ην εζηθφ ηεο Κπδσλίαο: “Ώη δχν αχηαη ηεο ηξίηεο 

επαλαιήςεσο* κάραη φρη κφλνλ εδφμαζαλ ηα ειιεληθά φπια, θαηαίζρπλνλ δε ηνλ ερζξφλ, αιι' 

απεζάξξπλαλ ηνζνχηνλ ηελ λέαλ επαλάζηαζηλ εθ' φινπ ηνπ ηφπνπ, αιι' ηδίσο εηο απηήλ ηελ 

Κπδσλίαλ θαη <εηο> ηελ νπνίαλ είρνλ ξηδψζεηλ* ηα δηδάληα θαη αη ξαδηνπξγίαη ηνπ Ώαιή, σο αλ 

ελνκίδεην αθ' εαπηήο θαηεζρπκέλε θαη εθαίλεην ελ κεγάιε ζηελνρσξία [...] Ήδε ηε ζπλδξνκή 

ειηλησηψλ, Ώπνθνξσλησηψλ θαη ησλ εζεινληψλ <ε> ληθήηξηα <Κπδσλία> επηκαξηπξήζε* απ' 

εληφο ηεο Γνχξβαο θαηά ηεο ηνπξθηθήο ιφγρεο θαη ζαξξαιέα απεηάλζε πξνο ηελ πλέιεπζηλ θαη 

ηαο γεηηνλεπνχζαο ζπλαδέιθνπο επαξρίαο, δεηνχζα ηελ πιηθήλ θαη εζηθήλ ζπλδξνκήλ ησλ [...]. (β4, 

278).  

 Ο αθεγεηήο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” παξάιιεια κε ηηο κάρεο ζηε Γνχξβα δηεγείηαη θαη 

φζα ππέθεξαλ νη ππνηαγκέλνη Λαθθηψηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο επαλαζηάηεο (β4, 272, 278, 

283, 285): ηηο ππνζρέζεηο θαη ηα δψξα ηνπ Ρανχθ, αλ πξφδηδαλ ηνπο επαλαζηάηεο, ηελ απειπηζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ ππνηαγκέλσλ πνπ ξαθέλδπηνη θαη θνβηζκέλνη είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νξγή 

Σνχξθσλ θαη αληαξηψλ.  

 Ώμηνζεκείσηε είλαη ε ιεπηνκέξεηα γηα ηα ήζε ηεο επνρήο φηη νη επαλαζηάηεο έθιεςαλ απφ 

ηε ζπλνηθία Μπηκπηαλά ησλ Λάθθσλ ηελ Ώξγπξψ ΐεξπθνθσζηαληή, πινχζηα κνλαρνθφξε θαη 

αξξαβσληαζηηθηά ελφο ππνηαγκέλνπ, γηα λα ηελ παληξέςνπλ κε έλαλ επαλαζηάηε, ηνλ 

ΐνιαλνγηψξγε ( Οη επαλαζηάηεο ζίγνπξα ζα εθηίκεζαλ θαη ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο λχθεο). 

Ο αθεγεηήο ζεσξεί φηη νη ππνηαγκέλνη Λαθθηψηεο θαη θάηνηθνη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ δελ 

έβιαςαλ ηνπο επαλαζηάηεο, εθηφο απφ ηνλ Καηνγηάλλε θαη ηνλ Μεζθιηαλφ Παπαδαλαγλψζηε
699

, 

                                                 
699  Πξνο ην ηέινο ηεο δηήγεζεο ζα κάζνπκε πψο ε επαλάζηαζε εθδηθήζεθε ηνλ Παπαδαλαγλψζηε απφ ηα 

Μεζθιά. Ο αθεγεηήο ηνλ παξαβάιεη κε ηνλ Βθηάιηε θαη ηνλ “ζηνιίδεη” κε ηνπο ρεηξφηεξνπο επηζεηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο: “αηζρξφο”, “άηηκνο”, “κνλνκαλήο, “κηζάλζξσπνο”, “θελφδνμνο” (β4, 283), “θαθφο δαίκσλ” (β4, 

339), “θαθνχξγνο”, “θαθνεζέζηαηνο”, “αλζξσπάξην” (β8, 3), “ςεπηνέιιελαο” (β8, 7), “θαηεξακέλνο” (β8, 61).  

εκεηψλεηαη φηη ν Παπαδαλαγλψζηεο ήηαλ αξρηθά κε ηνπο επαλαζηάηεο, αιιά πξνο ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο 

ζπγθξφηεζε ζψκα απφ Οζσκαλνχο θαη ππνηαγκέλνπο ρξηζηηαλνχο θαη θπλεγνχζε ηνπο επαλαζηάηεο. Γηα ηνλ 

¨ηνπξθφθηιν” Παπαδαλαγλψζηε θάλεη κλεία θαη ν Ώλαζηαζάθεο, βι. φ.π., ζ. 167. 
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γηα ηε δξάζε ησλ νπνίσλ ζα κηιήζεη παξαθάησ.  

 Ώθνινχζσο, παξαζέηνπκε απφ ηελ “Κξεηηθνπνχια” ηηο λίθεο ησλ επαλαζηαηψλ ζηε 

Γνχξβα. Βίπακε φηη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” απνθιείεηαη θάζε αληηεξσηθφ ζηνηρείν θαη ζπλεπψο 

θάζε αλαθνξά ζε ππνηαγκέλνπο, αληεπαλαζηάηεο θαη πξνδφηεο: 

       Σελ Γνχξβα νρπξψλνπζη, εθεί γηα λα πεξάζνπλ,  

κέξα θαη λχθηα ηνλ Ρανχθ πέθηνπλ θη αλαηαξάζζνπλ. 

ηελ Γνχξβα ην ζηξαηφπεδνλ ζηέθεη ηνπ Γακπξαθάθε,    

‟ληνχο ηνπθεθηνχ απφζηαζηο, ηνπο δηαρσξίδεη ξπάθη. 

Ώθαηαπαχζησο γίλνληαη ηε λχθηα επηζέζεηο, 

κέξα θαη λχρηα ηνπ Ρανχθ αλεζπρνχλ ηαο ζέζεηο. 

Καη βάιζεθε κε πηβνπιηά ηε Γνχξβα λα παηήζεη,  

λα ηήλε θάςεη ζθέθηεηαη θαη λα ηελ μαθαλίζεη.     

Αηαηαγή ‟πνχ ηα Υαληά η‟ Ώιή-αληξηαδάκε 

λα ‟μαθαλίζεη ηζ‟ Έιιελεο ηζη Λάθθνπο ην ληδάκη. 

Ώπφ ηζη Λάθθνπο ν Ρανχθ ηελ ζηξαηηάλ δηαηάζζεη, 

ζηελ πξψηελ κάρελ κε ζπκφλ, ζηελ Γνχξβα λα πεξάζεη.  

Μαδψλνπληαη θ' νη Υξηζηαλνί θαη πηάλνπζη ηα κέξε,    

ζηελ Γνχξβα ηελ παλίζρπξνλ ηνπ ζηέλνπζη θαξηέξη. 

Μηα λχθηα, ηα κεζάλπθηα απφ ηζη Λάθθνπο βγαίλεη, 

κε νχια ηα ζηξαηέκαηα ζηνπ θνπινπδά πξνβαίλεη. 

Ώπφ Μεζθιά θαη ην παζί θζάλνπλ, δελ ηνπθεθνχλε,   

αηάξαρνη νη Έιιελεο κε κπάιεο ραηξεηνχλε.     

Πξνβαίλ‟ απνχ ην Θέξηζν η‟ αζθέξη ηνπ Μεκέηε, 

γηα λα ηνπο δψζνπλ έμαθλα ακέηε κνπρακέηε. 

Πξνβαίλνπλ,  ηζ‟ απνδέρνπληαη θαη ηζη θαιεκεξίδνπλ, 

ηη αγαπνχλ ηνπο εξσηνχλ, ηη ζέινπλ, ηη νξίδνπλ.    

«Βδά ζα δείηε, κπξέ Ρσκηνί, ζα κάζ‟ ε αθεδηά ζαο»,     

«ιάβεηε, Σνχξθνη, ην ινηπφλ, γηα ηελ απζάδεηάλ ζαο». 

Ρίρλνπλη‟ απ‟νχιεο ηζη κεξηέο νη Έιιελεο ζαλ ιχθνη, 

ηζη Σνχξθνπο δηψρλνπλ, θπλεγνχλ, ηζη βάδνπλε ζε θξίθε. 

Έζπαζ‟ έλα ππξφβνινλ κέζα ζ‟απηήλ ηελ βξάζε,  

εηο ηελ Γαγξέ ην ζέξλαζη, δελ μεχξνπλ πνχ λα πάζη.    

Φεχγνπλ, ηξνκάκελνη, ζαξξνχλ πσο ηζη δπγψλεη Υάξνο, 

απνχ ηζη Λάθθνπο ν Ρανχθ δεηά λα δψζεη ζάξξνο. 

ΐάλεη ζε ηάμε ηνλ ζηξαηφλ, ππξφβνια κεγάια, 
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πφιεκνλ απφ ηξεηο κεξηέο πνπ ηα βνπλά εράια.   

ηνπο ιφγγνπο, ζηα πεξάκαηα, εηο ηνπ παζηνχ ηα ξπάθηα,   

ηνπο θπλεγνχλ νη Έιιελεο κε μχια θαη ραξάθηα. 

Σνπ Σνχξθνπ ην μαθλίδηαζκα, ηεο λχθηαο ην ζθνηίδη 

έθεξαλ ζχγρπζηλ πνιιήλ ζηελ θεχγα ηνπ Κνξθίδε. 

Κη απφ ηελ Γνχξβα αλέβεθε, απάλσ ζηελ Καπθάια,   

αλ έκελε ζα γίλνλην ζακάζκαηα κεγάια.      

Νίθε ζηε Γνχξβ‟ αθνχεηαη, νη Έιιελεο ληθνχζη, 

θσλάδνπλ ηνπ Ρανχθ-παζά θαη ηνλ πεξηγεινχζη. 

Μεγάιε ηνχ 'θεξε ληξνπή, ε Γνχξβα λα ληθήζεη 

θαη νχηε θαλ ηνλ πφδα ηνπ, θαζφινπ λα παηήζεη.   

Σν αίζρνο θαη ηελ εληξνπήλ λα ηθαλνπνηήζεη,     

ζθέπηεηαη θη εηνηκάδεηαη αχξην λα ηελ παηήζεη. 

Μαδψλεη ηα ζηξαηέκαηα, απφ ηα άθξε πέθηεη, 

αιιά κε ηφζελ πξνζνρήλ ηελ λχθηα ζαλ ηνλ θιέθηε. 

Με δήινλ παι‟ νη Κξεηηθνί ηαο ζέζεηο ησλ ιακβάλνπλ,  

πξσί αξρίδνπλ πφιεκν, ην ζάξξνο ησλ δελ ράλνπλ.    

Αηαηάζζεη κε ηαο ζάιπηγγαο ζηε Γνχξβα λα νξκήζνπλ, 

λα δηψμνπζη ηνπο Έιιελαο θαη λα ηελ ππξπνιήζνπλ. 

Σάγκαηα θαη ζπληάγκαηα ηξέρνπλ θαη πξνρσξνχζη, 

η‟ ακπψζνπλε κε ην ζπαζί, ηα βήκαηα κεηξνχζη.   

αλ ιένληεο νη Έιιελεο ηαο ζέζεηο ησλ θξαηνχλε,    

ηα ηάγκαη‟ αλαηξέπνπλε, ζθνηψλνπλ, δηαζθνξπνχλε. 

Με θφπνπο εηο ηα βνξηλά επξφθηαμαλ ζαξάληα, 

δπφ ζπίζηα έθαςαλ εθεί, κπξνζηά ζηελ θάησ κπάληα. 

Με βηάζηλ θεχγνπλ θαη βαζηνχλ ζηελ ξάρε ζθνησκέλνπο 

θ' νη Έιιελεο ηνπο θπλεγνχλ, ηνπο δηψρλνπλ θνβηζκέλνπο.   

Καη δεχηεξνλ απέηπραλ ηελ Γνχξβα λα παηήζνπλ, 

κε θίλδπλνλ εηξέμαλε, νπίζσ λα γπξίζνπλ. 

Μάρεο ηεο πξψηεο επνρήο, λίθεο αλζνζηνιίδνπλ, 

ζεκαίεο θη φπια Υξηζηηαλψλ ζηε Γνχξβα θπκαηίδνπλ.  

Έγξαςε ε πλέιεςηο ζε θάζε επαξρία,      

ζηε Γνχξβα λα ζπκκαδσθηνχλ, ήξζαλ θαη ηα θαθία. 

Μέζα ζηα κάηηα ηνπ Ρανχθ απέλαληί ηνπ ζηέθνπλ 

                  νη Έιιελεο θαη έηνηκνη ηα βήκαηά ηνπ βιέπνπλ. (θεθ. 131, 3459-3524) 
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Ζ ππξγνπνηία ηνπ Χνπζεΐλ – αθξνβνιηζκνί θαη παξελνριήζεηο ησλ επαλαζηαηώλ ζηηο δπηηθέο 

επαξρίεο (β4, 293-304 θαη β8, 323-333) 

 Γηα λα ειέγρεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο πεξηνρέο πνπ δξνχζαλ νη επαλαζηάηεο, ν λένο 

δηνηθεηήο ηεο Κξήηεο ΥνπζεΎλ
700

 θάιεζε θηίζηεο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Οζσκαληθήο 

Ώπηνθξαηνξίαο γηα λα θηίζνπλ πχξγνπο, γλσζηφηεξνπο ζηελ Κξήηε σο θνπιέδεο
701

. Ο αθεγεηήο 

ζεσξεί φηη ε θαηαζθεπή ησλ πχξγσλ άξρηζε απφ ηνπο Λάθθνπο. Ώπφ ηε κηα νη Λαθθηψηεο 

επαλαζηάηεο ελεξγνχζαλ αθξνβνιηζκνχο θαη δνιηνθζνξέο γηα λα παξαθσιχζνπλ ηηο εξγαζίεο ή λα 

καηαηψζνπλ ηελ αλέγεξζε ησλ κηθξψλ απηψλ θξνπξίσλ. Ώπφ ηελ άιιε νη Σνχξθνη γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ηηο επηζέζεηο ησλ αληαξηψλ χςσζαλ μχιηλα πεξηθξάγκαηα γχξσ απφ ηνπο ππφ 

αλέγεξζε πχξγνπο θαη ηνπνζέηεζαλ ζηξαηφ λα θπιάεη ηνπο θηίζηεο. Ώζβέζηε θαη άκκν 

πξνκεζεχνληαλ θπξίσο απφ ηα πέξημ ησλ Λάθθσλ. ηαλ ινηπφλ νη εξγάηεο ή ζηξαηηψηεο έβγαηλαλ 

απφ ηα πξνζηαηεπκέλα νρπξψκαηα, γηα λα κεηαθέξνπλ πιηθά (ζαλίδεο, άκκν, ζίδεξα), νη 

επαλαζηάηεο έπεθηαλ πάλσ ηνπο θαη ηνπο ζθφησλαλ. Άιιεο θνξέο θαηέζηξεθαλ ηα αζβεζηνθάκηλα, 

πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη νη θηίζηεο γηα ηελ παξαγσγή αζβέζηε. Δ νξγή ησλ επαλαζηαηψλ ήηαλ 

κεγάιε, γηαηί κε ηνπο πχξγνπο ν ΥνπζεΎλ ππνδνχισλε θαη εξήκσλε αθφκε βαζχηεξα ηνλ ηφπν ηνπο.  

 Οκνίσο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ 

ΥνπζεΎλ Ώπλή παζά, ζηηο αςηκαρίεο ζηηο δπηηθέο επαξρίεο θαη  ζηελ ππξγνπνηία: 

  Σνλ ΥνπζεΎλ Ώπλή-παζά θάλ‟ αληηπξφζσπφλ ηνπ,    

     ηνπ δνχδεη ηα πνιεκηθά θαη νχινλ ηνλ ζηξαηφλ ηνπ. 

                        Άπξαθηνο έθπγελ Ώιήο ζηελ Πφιηλ λα πεξάζεη 

                       θαη ιέγεη φηη ε Βιιάο ηζη Κξεηηθνχο ηαξάζζεη. (θεθ. 132, 3531-34)   

  ........................................................................             

                         ‟νχια ηα κέξε πφιεκνλ ηελ πξνζνρήλ ρσξίδεη, 

                         δεηά θαηξφλ, ζηα θεληξηθά κέξε πχξγνπο λα θηίδεη.   

       ηνπο Λάθθνπο, εηο ηνλ Οκαιφλ θαη γχξσζελ ζηελ Φψθηα,   

                         έληεθα πχξγνπο έθηηζε κεγάινπο ζαλ κεηφρηα. 

                        Κάκπνπο, Θέξηζν, Κεξακηά, Ώιηθηαλνχ θαη η‟ άιια, 

                         ζηελ Κπδσλία έθηηζε ζαλ θξνχξηα κεγάια. 

                         Κηίδεη θ' εηο Ώπνθφξσλα, έιηλν θαη θαθία,   

                                                 
700  Πξβι. Φηιάθεο, φ.π., ζ. 2337-2338, 2344. Ο αθεγεηήο ηνπνζεηεί ρξνληθά ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

πχξγσλ (θνπιέδσλ) κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Ώαιή παζά. χκθσλα κε ηα έγθπξεο πεγέο ε αλαρψξεζε ηνπ Ώαιή 

έγηλε απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 1868 βι. Βπηζηνιή Ώλσλχκνπ Φίινπ (ςεπδψλπκν ηνπ 

γξακκαηέα ηνπ Ρσζηθνχ Πξνμελείνπ Υαλίσλ, ΐνπιγαξίδε) πξνο ηνλ Υ'' Μ. Γηάλλαξε, ζηηο 16-2-68.  Πξηλ θχγεη, ν 

Ώαιή δεκνζίεπζε ην δηάηαγκα ηνπ Νένπ Οξγαληθνχ Νφκνπ (λφκνο γηα ηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο) πνπ πεξηιάκβαλε 

δηαηάμεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δεκνγεξνληηψλ, ησλ δηθαζηεξίσλ, ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη επηθχξσλε 

πξνεγνχκελεο παξαρσξήζεηο κε ην θηξκάλη ηνπ 1858. 

701  Ο Υαηδεκηράιεο αλαθέξεη φηη νη θηίζηεο ήηαλ ΐνχιγαξνη, Ώξκέληνη, Σνχξθνη θαη Υαξβάηεο, δειαδή Κξνάηεο.  
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                         χζηεξνλ θαηαθχγηνλ ζ‟ απηήλ ηελ επαξρία.     

                         Κηίδνπλ αιιά νη Υξηζηηαλνί ηξηγχξσ πνιεκνχλε, 

                          λχθηα ηα Κξεηηθφπνπια θαίλε θαη ηνπο ραινχλε. 

                         Γξάθνπλ ζηελ Πφιηλ θη έξρνπληαη Ώξκέλνη θαη ΐνπιγάξνη 

                         ρηιηάδεο θαη εηειείσλαλ ακέζσο ην ληνπβάξη. (θεθ. 133, 3539-3550)   

 ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ν αθεγεηήο παξαζέηεη ηνπο αθξνβνιηζκνχο πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ 

ηνλ Εαλνπάξην έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 1868 ζε φιεο ηηο δπηηθέο επαξρίεο θαη ζηνπο νπνίνπο 

ζπκκεηείραλ Λαθθηψηεο ή επξχηεξα ην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο. ' απηή ηελ ελφηεηα νη 

αθξνβνιηζκνί παξαηίζεληαη ν έλαο κεηά ηνλ άιιν ρσξίο λα δίδνληαη ιεπηνκέξεηεο πεξηγξαθήο. ην 

ηέινο θαηά ηε ζπλήζεηά ηνπ ν αθεγεηήο αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ. Ώπφ 

απηέο ηηο ζπλνιηθά ελληά αςηκαρίεο ζηηο δπηηθέο επαξρίεο, δχν κφλν παξνπζηάδνληαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”,  απηέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα Γπκβξαγνχ Κηζάκνπ θαη ζηε Μνλή ειίλνπ.  

  Πξβι. Δ πξνζνρή εηο ηα Υαληά ζηξέθεη ηνπ ΥνπζεΎλε,   

   ζηαο επαξρίαο ηνλ ζηξαηφλ κνηξάδεη, δηεπζχλεη.     

     ηξαηφλ ζηνλ Ώπνθφξσλα θαη εηο ηελ Κπδσλία, 

                  ζηελ Κίζζακνλ, ζην έιηλν θη άιινλ εηο ηα θαθία.(θεθ. 133, 3535-3538) 

                      ................................................................................ 

 Θα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε επαλαζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ζπλέβαηλε κφλν ζηε δπηηθή 

Κξήηε. Ώςηκαρίεο γίλνληαλ θαη ζηα θεληξηθά θαη αλαηνιηθά δηακεξίζκαηα ηεο Κξήηεο, γηα ηηο 

νπνίεο ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” δελ αλαθέξνπλ ηίπνηα απνιχησο. Ώλ είραλ ζσζεί κφλν ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα”, ζα κέλακε κε ηελ εληχπσζε φηη κφλν νη δπηηθέο επαξρίεο ηνπ λεζηνχ 

πνιέκεζαλ ην 1866. ηελ “Κξεηηθνπνχια”, έλα έξγν πνπ θηινδνμεί λα παξνπζηάζεη κηα 

ζπλνιηθφηεξε εηθφλα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66, ν αθεγεηήο κλεκνλεχεη ηνπο ήξσεο ησλ 

αλαηνιηθψλ επαξρηψλ Παχιν Νηεληηδάθε, Δξαθιή Κνθθηλίδε, Μηράιε Κφξαθα, Γσγξάθν( 

Ξαλζνπδίδε), θαθηαλάθε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Δξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1866 (Κξεηηθνπνχια” ζηίρνη 136, 3579-3594).  

   

 Ώθνινπζψληαο ηε δηήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” πιεξνθνξνχκαζηε φηη ζηηο 7 

Εαλνπαξίνπ 1868 νη Λαθθηψηεο επαλαζηάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ αθξνβνιηζκνχο ελαληίνλ ησλ 

ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ πνπ επηρεηξνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε Γνχξβα θαη θαηά ησλ 

ζπλεξγείσλ πνπ θαηαζθεχαδαλ ηνπο πχξγνπο. Σελ επνκέλε κέξα ν άββαο παζάο εμεζηξάηεπζε 

ελαληίνλ ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ ηνπ Ώπνθφξσλα (Μειηδνλίνπ, Ρακλήο), θξεζθχγεησλ νρπξψλ γηα 

ηνπο επαλαζηάηεο. Πξηλ απφ ην ρσξηφ Ρακλή έγηλε κάρε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ Κπδσληάηεο,  

εζεινληέο θαη Ώπνθνξσληψηεο. ' απηήλ δηαθξίζεθε ν αξρεγφο ηεο επαξρίαο Ώπνθνξψλνπ, 

Ώλαγλψζηεο Γνγνλήο, ν νπνίνο θαη ηξαπκαηίζηεθε.  Ο αθεγεηήο δελ γλσξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 



 

350 

 

Σνχξθσλ πνπ ζθνηψζεθαλ, ζεκεηψλεη, πάλησο, κε αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα, φηη ζπλήζσο ζηηο 

εθζέζεηο παξνπζηάδνληαλ λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη νη θνλεπκέλνη Σνχξθνη. Ώπηή ε ζθφπηκε 

αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ εμππεξεηνχζε δηπιφ ζθνπφ: αθελφο εκςχρσλε ηνπο επαλαζηάηεο, 

αθεηέξνπ ήηαλ έλα φπιν ζηε κάρε ηεο δηπισκαηίαο.  

 Σελ ίδηα κέξα, ζηηο 8 Εαλνπαξίνπ, ν Ρανχθ παζάο επέπεζε θαηά ησλ επαλαζηαηψλ πνπ 

βξηζθφηαλ ζην Θέξηζν θαη ηνπο απψζεζε κέρξη ηνπο γχξσ ρηνλνζθεπείο ιφθνπο. Σφηε ζπλεπιάθε ν 

Σαιηαδφξνο, νπιαξρεγφο Ώθξσηεξίνπ κε θάπνηνλ ληδάκε. Γηα ψξα θηππνχζε ν έλαο ηνλ άιιν, 

ψζπνπ ν Σαιηαδφξνο ζθφησζε θαη ζθχιεπζε ηνλ ληδάκε (ηνχξθν ηαθηηθφ ζηξαηηψηε).  

 ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ν άββα παζάο απνβίβαζε ζηξαηφ ζηνλ Βκπξφζγηαιν (Υψξα 

θαθίσλ). Οη θαθηαλνί δήηεζαλ ηε βνήζεηα ησλ επαξρηψλ ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο. Ώπνθαζίζηεθε 

νη επαλαζηάηεο ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ λα εθαξκφζνπλ ηελ ηαθηηθή ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ 

αληηπάινπ πξνο ηηο ζέζεηο ησλ επαλαζηαηψλ. Σν ζηξαηήγεκα καηαηψζεθε, γηαηί εγθαίξσο ην 

θαηάιαβαλ νη Σνχξθνη. ηελ αςηκαρία πνπ αθνινχζεζε κέρξη ηα νρπξψκαηα ησλ Σνχξθσλ 

ζθνηψζεθαλ ηέζζεξηο λένη επαλαζηάηεο.  

 ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ έθηαζε ζην επαλαζηαηηθφ ζηξαηφπεδν ηεο Κπδσλίαο ε είδεζε φηη νη 

Σνχξθνη πξνρσξνχλ πξνο ηα Γπκβξαγνχ θαη ηε Μαιάζπξν Κηζάκνπ. Μεηά ηε ζχγθξνπζε πνπ έγηλε 

ζηε Μαιάζπξν, νη Σνχξθνη θαηεπζχλζεθαλ ζηα Γπκβξαγνχ, φπνπ  ρίιηνη επαλαζηάηεο απφ ηελ 

Κίζακν θαη ηελ Κπδσλία έδσζαλ κάρε ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. ηε κάρε απηή δηέπξεςαλ νη 

απφγνλνη ησλ Πξσίκεδσλ, Καινγέξσλ θαη αξηδαληψλεδσλ, νηθηζηψλ ηνπ ρσξηνχ απφ ηνπο 

Λάθθνπο. Δ πξνζπάζεηα ησλ επαλαζηαηψλ λα επηηεζνχλ εθ ησλ λψησλ ζηνπο ερζξνχο απέηπρε θαη 

ν αξρεγφο ησλ Λαθθησηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ, θηλδχλεπζε πνιχ θαη 

ζψζεθε ράξε ζηνλ γέξν ΐνιαλνζηακάηε. Μηα νκάδα ληφπησλ Σνχξθσλ επηηέζεθε ζηηο γπλαίθεο 

ηνπ ρσξηνχ θαη ηηο μέζρηζε κε ηηο ιφγρεο. Μία απφ απηέο ήηαλ ε πξνβεβεθπία ζχδπγνο ηνπ 

αγσληζηή Πξψηκνπ. Σέζζεξηο Λαθθηψηεο θνλεχζεθαλ. Ο αθεγεηήο εμεγεί φηη θαηέγξαςε κφλν ηνπο 

θνλεπκέλνπο Λαθθηψηεο. Γηα ηα θαηνξζψκαηα ησλ καρεηψλ θαη ηνπο λεθξνχο απφ ηηο άιιεο 

επαξρίεο ζα θξφληηδαλ λα γξάςνπλ νη άιινη επαξρηαθνί αξρεγνί. Δ βαζηθή δηαπίζησζε φηη ν 

αθεγεηήο δηεγείηαη κφλν ηα θαηνξζψκαηα ησλ Λαθθησηψλ επηβεβαηψλεηαη γηα άιιε κία θνξά θαη 

απφ ηνλ ίδην. πλεπψο απφ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε αληινχκε πιεξνθνξίεο 

θπξίσο γηα ηνπο αγψλεο θαη ηνπο αγσληζηέο ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. 

 Γηα ηε κάρε ζηα Γ()πκβξαγνχ ππάξρεη θαη ε έκκεηξε απφδνζή ηεο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

       ηελ Κίζζακν Ώιή-αξρφο ζηα πκπξαγνχ αλεβαίλεη,  

ηνλ πεξηπιέθνπλ Κξεηηθνί ζαλ γάηδαξνο γαέξλεη.    

Καθφπεηξνλ θαη πκπξαγνχ νη Σνχξθνη απνθιεηνχληαη, 

ζθάδνπλ γπλαίθεο θαη παηδηά, κε ηνχην εθδηθνχληαη. 

Ώγσληζηνχ ηνπ Πξψηκνπ κίαλ αληξνγπλαίθα, 
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Σνχξθνο ηεο ζθίδεη ην βπδί, η‟ αξπά ηε βαγηνλέηηα.  

Κπδσληάηεο άξρημαλ ηελ κάρελ πεληαθφζηνη     

θαη ηνπο απνδπγψλαλε ζηελ ξάρε θη εηο η‟ απιφρη. 

Κηππνχλ εηο ηελ Μαιάζπξνλ αξηζηεξά νη άιινη, 

θ' νη δπν κεξηέο ηνπο δηψρλνπλε κε ηαξαρή κεγάιε.    

αιπίδνπλ θαη καδψλνπληαη, ζε θνξπθή ζηαζήθαλ,   

                 ε λχθηα ησλ βνήζεζε θαη δελ αθαληζηήθαλ. (θεθ. 134, ζη. 3555-3566). 

  

 Μεηά ηε κάρε ζηα Γπκβξαγνχ νη επαλαζηάηεο έζθαμαλ αξληά θαη ξίθηα θαη αληί γηα 

ρξήκαηα έδσζαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ δψσλ απνδείμεηο ηνπ Ώξρεγείνπ. Οη ηδηνθηήηεο ζα ιάκβαλαλ 

ην αληίηηκν, φηαλ ν ηφπνο ζα απειεπζεξσλφηαλ. (Ώπηφ ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή θαη 

απαληάηαη ζε φιεο ηηο επαλαζηάζεηο ηεο Κξήηεο. Βίλαη βέβαην φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ δψσλ νπδέπνηε 

πήξαλ ηα ρξήκαηά ηνπο).  

 ηα κέζα ηνπ Φεβξνπαξίνπ νη επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο κεηαθηλήζεθαλ ζηε νχγηα 

ειίλνπ, γηα λα παξαιάβνπλ ην κεξίδην ηνπο απφ ηα ηξφθηκα πνπ είραλ θηάζεη απφ ηελ Βιιάδα. Ο 

αθεγεηήο δηεγείηαη φηη νη επαξρίεο Κηζάκνπ θαη ειίλνπ είραλ ήδε δηαλείκεη ηα ηξφθηκα θαη δελ 

είραλ αθήζεη “νχηε ζππξί” ζηελ “παξαγθσληζκέλε” Κπδσλία. Γηα άιιε κηα θνξά νη επαλαζηάηεο 

ηεο Κπδσλίαο εθζθελδφληζαλ χβξεηο θαη απεηιέο θαηά ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ. Ο Υαηδεκηράιεο 

κπήθε ζηε κέζε θαη παξαθάιεζε ηηο επαξρίεο λα δείμνπλ καθξνζπκία γηα ράξε ηνπ κεγάινπ 

ζθνπνχ. Έπεηηα απφ ζπλδηαιιαγή ησλ αξρεγψλ, ρνξεγήζεθε ην αλάινγν ζηελ Κπδσλία. πσο 

εηπψζεθε θαη παξαπάλσ ηέηνηεο αληηεξσηθέο δηεγήζεηο απνθεχγνληαη ζηελ επηθή ζχλζεζε ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”. Γηα ην ζέκα ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ επαλαζηαηψλ αλαθέξνληαη κφλν ηνχηα ηα 

γεληθά ζε ζηίρνπο: 

   Βηξέμαλε ζην έιηλν απνχ ‟ξζε ην παπφξη, 

   λα πάξνπλ ηα εθφδηα θη ν Σνχξθνο επξνρψξεη. (θεθ. 135, 3567-8) 

 Πξνο ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ νη επαλαζηάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ αθξνβνιηζκνχο ελαληίνλ 

ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζηελ Παιαηφρσξα ειίλνπ ρσξίο φκσο επηηπρία. ηηο αξρέο ηνπ Μάξηε 

έγηλαλ αςηκαρίεο ζηνλ Ώιίθακπν θαη ηνλ ΐαθέ Ώπνθνξψλνπ. Πξνο ην ηέινο ηνπ Μάξηε εληφπηνη 

Σνχξθνη απφ ηε Μνλή θαη ην Ρνδνβάλη ειίλνπ επηηέζεθαλ ζηνπο επαλαζηάηεο, αιιά δελ 

θαηνξζψζνπλ λα ηνπο εθδηψμνπλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνλ Λεηβαδά θαη ην Κνπζηνγέξαθν
702

. Γηα ηηο 

κάρεο ζην έιηλν γξάθεη ν Υαηδεκηράιεο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

Πηάλνπλ ην Κνπζηνγέξαθν, ζηνπ Λεηβαδά θαζίδνπλ, 

ηνπο Σνχξθνπο εηζαθίζαλε θη αλαπνδνγπξίδνπλ.   

                                                 
702  Οη αςηκαρίεο ζην έιηλν δηήξθεζαλ απφ ην ηέινο ηνπ Μάξηε σο ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Ώπξίιε 1868.  
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πλάδνπλε ηα ηξφθηκα θαη ηα πνιεκνθφδηα,     

θάλεη ηελ απνζήθε ηεο θαζ‟ επαξρία ρψξηα. 

Πνιέκνπο κ‟ αθξνβνιηζκνχο κέξα θαη λχθηα θάλνπλ, 

                  ζην Ρνδνβάλη θαη Μνλή ηελ ζηξαηηάλ πξνζβάλνπλ. (θεθ. 135, 3569-3574) 

 

Αληηπξνζσπία Κπδσληαηώλ ζηελ Αζήλα- Ο Κσζηαξόο ππέξ ηεο αγγιηθήο πξνζηαζίαο (β4, 

304-306 θαη β8, 333-335) 

 Μεηά ηε ζχγθξνπζε ησλ Κπδσληαηψλ κε ηνπο ειηλνθηζακίηεο ζηε νχγηα γηα ηα ηξφθηκα, 

εγθξίζεθε λα απνζηαινχλ εθπξφζσπνη ηεο Κπδσλίαο πξνο ηελ Κεληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ 

Βπηηξνπή ηεο Ώζήλαο γηα λα δεηήζνπλ λα απνζηαινχλ ηξφθηκα εηδηθά γηα ηελ επαξρία ηνπο, πνπ 

πάληα αδηθείην θαηά ηε δηαλνκή. Γηα ην ζθνπφ απηφ εζηάιεζαλ ζηελ Ώζήλα ν Ώλαγλψζηεο 

Μάληαθαο θαη ν Βκκαλνπήι Μαπξνγέλεο
703

.  

 Ώξρέο Ώπξηιίνπ ηνπ 1868 ν αξρεγφο Ώπνθνξψλνπ Κσζηαξφο ΐνινπδάθεο έζηεηιε κήλπκα 

ζηνλ Υαηδεκηράιε λα ζπλαληεζνχλ ζην Μαξαδφ Κπδσλίαο, νξεηλφ ρσξηνπδάθη ζηα ζχλνξα 

Κπδσλίαο θαη Ώπνθνξψλνπ. Βθεί ν Κψζηαο, αληςηφο ηνπ Κσζηαξνχ
704

, αλαθνίλσζε ζηνλ 

Υαηδεκηράιε φηη είρε ιάβεη αλψηεξεο νδεγίεο λα απνηαλζνχλ ζηελ Ώγγιία θαη λα ηεο δεηήζνπλ λα 

γίλεη ζηελ Κξήηε εγεκνλία ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο. Ο αθεγεηήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

ζπκπεξαίλεη φηη ν Κψζηαο είρε ππνθηλεζεί λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ πξφηαζε απφ ηνλ Άγγιν 

πξέζβε ζηελ Ώζήλα
705

. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε κεηαμχ ηνπ γέξν- Κσζηαξνχ, ηνπ Κψζηα, 

                                                 
703  ε επηζηνιή ηνπ ππξίδσλα Ώλησληάδε πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε ηελ 1ε Ενπλίνπ 1868 καζαίλνπκε κεηαμχ 

άιισλ ζεκαληηθψλ φηη “[...] Σνπο απεζηαικέλνπο ζαο Μαληαθάθαθελ θαη Ε. Πξνζπαζνχκελ λα νηθνλνκήζσκελ κε 

ρξήκαηα θαη λα ζαο ηνπο ζηείισκελ απηφζη”. ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Βπηζηνιέο ηνπ ππξίδσλνο 

Ώλησληάδνπ ζηνλ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε”, φ.π., ζ. 273-274. 

704  Θα πξέπεη λα δηνξζσζεί ην ιάζνο πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο κειέηεο γηα ηελ θξεηηθή 

επαλάζηαζε ηνπ 1866 κε ηελ ηαχηηζε ηνπ Κσζηαξνχ θαη ηνπ Κψζηα. Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Ο 

αξρεγφο Ώπνθνξψλνπ γέξν Κσζηαξφο ΐνινπδάθεο ήηαλ παλέμππλνο, αιιά αγξάκκαηνο. πλνκηινχζε κε ηνπο 

πξέζβεηο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη δηακφξθσλε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληςηφ ηνπ Κψζηα Π. 

ΐνινπδάθε, ν ν νπνίνο ήηαλ γισζζνκαζήο θαη εμίζνπ νμχλνπο. Ο Υαηδεκηράιεο γηα λα ηνπο μερσξίδνπκε φηαλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ γέξν αξρεγφ ηνλ απνθαιεί 'Κσζηαξφο'. ηαλ πάιη αλαθέξεηαη ζηνλ λεψηεξν αληςηφ ηνπ αξρεγνχ 

γξάθεη “Κψζηαο”. Οη ηζηνξηθνί δελ παξαμελεχηεθαλ πψο ν αγξάκκαηνο βνπθφινο γεξν- Κσζηαξφο κεηέβαηλε ζηελ 

Ώζήλα γηα ζπλνκηιίεο κε ηνλ Άγγιν πξέζβε; Σνλ δηαρσξηζκφ ησλ δχν πξνζψπσλ είρε πξνηείλεη πξψηνο ν Γ.Π. 

Βθθεθάθεο. ΐι. Edward Postletwaite, Έλα Γύξνο ζηελ Δπαλαζηαηεκέλε Κξήηε ηνπ 1867', κεηάθξαζε Λίδα 

Βθθεθάθε, επηκέιεηα Γ.Π. Βθθεθάθεο, Ρέζπκλν 2003, ζ. 18-19. Σα 'Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε ην 

επηβεβαηψλνπλ. ΐι. θαη Πάξεο Κειάτδήο, Ο θαθηαλόο Κσζηαξόο Βνινπδάθεο, αξρεγόο Απνθόξσλα 1866-69, 

Ώζήλα 2000. (Σν θείκελν ηνπ Κειάτδή  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή, γηαηί δηαπηζηψζακε ιάζε θαη 

παξαιείςεηο).  

705  Ο Κψζηαο Π. ΐνινπδάθεο είρε κεηαβεί ζηελ Ώζήλα ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1867 γηα λα επηζθεθηεί ηνπο πξέζβεηο 

ησλ Μ. Απλάκεσλ θαη λα δεηήζεη ηελ παξέκβαζή ηνπο ζηε ιχζε ηνπ θξεηηθνχ δεηήκαηνο (Γηα ην ρξφλν ηεο 

κεηάβαζεο ηνπ Κψζηα ζηελ Ώζήλα βι. θαη Ώ.Υ.Μ.Γ., 24/1/8/117). Σφηε ε θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ είρε δψζεη 

αθεηδψο ππνζρέζεηο ζηνπο εμαληιεκέλνπο επαλαζηάηεο θαη θαηά θάπνην ηξφπν ν ΐνινπδάθεο απνκνλψζεθε. Ώπφ 

ηνλ Μάξηην ηνπ 1868 φκσο πξσζππνπξγφο ηεο Βιιάδαο ήηαλ ν Αεκήηξηνο ΐνχιγαξεο, θίινο ησλ Άγγισλ, ν νπνίνο 

επηζπκνχζε λα ηεξκαηηζηεί ε θξεηηθή επαλάζηαζε, αιιά απηφ λα γίλεη κε παξέκβαζε ησλ Μ. Απλάκεσλ γηα λα κελ 

ράζεη ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ. Σνλ Ώπξίιην ηνπ 1868 ν Κψζηαο κεηέβε μαλά ζηελ Ώζήλα γηα λα εθζέζεη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Κξήηε θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Άγγινπ πξέζβε. Ώληίζεηνο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Κσζηαξνχ 

ήηαλ ν ηακάηεο Υηνληάο, αξρεγφο ησλ θαθίσλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελέξγεηα ηνπ Άγγινπ πξέζβε δελ εχξηζθε 

ζχκθσλνπο ηνπο πξέζβεηο ησλ άιισλ Απλάκεσλ. Δ Γαιιία εθείλε ηελ επνρή είρε κεηαζηξαθεί θαη ππνζηήξηδε ην 



 

353 

 

ηνπ Γνγνλή θαη ηνπ Υαηδεκηράιε θάλεθε ε δηάζηαζε ησλ απφςεσλ γηα ην ζέκα ηεο αγγιηθήο 

εγεκνλίαο. Ο Υαηδεκηράιεο ήηαλ αληίζεηνο κε κηα ηέηνηα εμέιημε ηνπ θξεηηθνχ δεηήκαηνο θαη κε 

δηπισκαηηθφηεηα είπε φηη κηα ηφζν ζνβαξή απφθαζε έπξεπε λα παξζεί απφ ηηο πνιηηηθέο 

επαλαζηαηηθέο αξρέο (Γ. πλέιεπζε θαη Βπαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε)
706

. Τπελζχκηζε επίζεο ζηνλ 

πείζκσλα Κσζηαξφ ηελ απφθαζε ηεο Ώξγπξνχπνιεο θαη ηνλ φξθν ηνπο, λα κάρνληαη κέρξη 

ζαλάηνπ γηα ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα.  

 

Απόπεηξα θαηάιεςεο ηνπ Οκαινύ από ηνπο Σνύξθνπο (β4, 306-311 θαη β8, 336-339) 

 ηα κέζα Ώπξηιίνπ νη Λαθθηψηεο εηδνπνηήζεθαλ φηη ζρεδηάδεηαη εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ ζηνλ 

Οκαιφ θαη δεηήζεθε απφ ηνπο επαλαζηάηεο ε βνήζεηα ηεο Κηζάκνπ, ηνπ ειίλνπ θαη ηνπ 

Γπκβξαθάθε. ηε Φψθηα, πνπ είρε νρπξσζεί επηκειψο απφ ηξηαθφζηνπο Λαθθηψηεο θαη πελήληα 

Λαθθηψηηζζεο, ζπγθεληξψζεθαλ πεξίπνπ δχν ρηιηάδεο επαλαζηάηεο απφ ηελ Κπδσλία, ηελ Κίζακν 

θαη εζεινληέο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εηζβνιή. Μπξνζηά απφ ηα ραξαθψκαηα ησλ 

επαλαζηαηψλ ζηελ Φψθηα εκθαλίζηεθε ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο. Σνπο αληηπάινπο ησλ επαλαζηαηψλ 

νδεγνχζαλ δχν ππνηαγκέλνη, ν Παπαδαλαγλψζηεο θαη ν Μαληνπδνθνθφιεο
707

, ζηνπο νπνίνπο νη 

επαλαζηάηεο εθζθελδφληδαλ χβξεηο θαη εηξσλείεο, πξηλ απφ ηε κάρε
708

. Μφιηο νη Λαθθηψηεο 

αληίθξηζαλ ηνπο Σνχξθνπο πήξαλ ηε ζεκαία ηνπο θαη ηξέρνληαο βξέζεθαλ κπξνζηά ζηηο ζέζεηο ησλ 

αληηπάισλ.  Σνπο αθνινχζεζαλ νη επαλαζηάηεο απφ ηελ Κίζακν κε ηε δηθή ηνπο ζεκαία. Ώξρηθά ε 

νξκή ησλ επαλαζηαηψλ  αλάγθαζε ηνπο Σνχξθνπο λα ππνρσξήζνπλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο. Έπεηηα 

φκσο ε δχλακή ησλ  κεηψζεθε. χγρπζε δεκηνχξγεζε ζηνπο αληάξηεο έλα κήλπκα πνπ έζηεηιε έλαο 

ππνηαγκέλνο φηη ηάγκαηα ηνπξθηθά είραλ αλαρσξήζεη ηε λχρηα απφ ηνπο Λάθθνπο κέζα απφ ηα 

θαξάγγηα θαη ππήξρε θίλδπλνο λα αλεβνχλ ζηνλ Οκαιφ θαη λα επηηεζνχλ ζηηο Φψθηεο εθ ησλ 

λψησλ. Λακβάλνληαο απηφ ην κήλπκα νη επαλαζηάηεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν ηκήκαηα θαη ν 

                                                                                                                                                                  
status quo ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο. Δ Ρσζία γηα λα έξζεη ζε αληίζεζε κε ηελ Ώγγιία ππνζηήξηδε θαη' 

επίθαζε ηνλ πφιεκν γηα έλσζε πξνζδνθψληαο ηα δηθά ηεο νθέιε. Κνληνινγίο θακία απφ ηηο ππφινηπεο Απλάκεηο 

ηεο επνρήο δελ ζα άθελε ηελ Ώγγιία λα έρεη ηνλ πξψην θαη κνλαδηθφ ιφγν γηα ην Κξεηηθφ Γήηεκα. ΐι. θαη 

Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Βπηζηνιέο ηνπ ππξίδσλνο Ώλησληάδνπ ζηνλ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε”, φ΄.π., ζ. 265-

274. Δ Κεληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπή θαη νη Ώλαηνιηθέο επαξρίεο θαηεγφξεζαλ ηνλ ΐνινπδάθε φηη 

πξφδσζε ηελ ηδέα ηεο έλσζεο. βι. Ν. Σζηξηληάλεο, ΐ΄, φ.π., ζ. 387-414. 

706  ηηο 13 Ώπξηιίνπ 1868 ε Γ. πλέιεπζε ηεο Κξήηεο απνθάζηζε ηελ απνζηνιή ησλ δέθα πέληε αληηπξνζψπσλ 

ηεο Κξήηεο θαη ηνπ Γάιινπ Γνπζηαχνπ Φινπξάλο (πνπ είρε πνιηηνγξαθεζεί πνιίηεο Κξεο) ζηελ ειιεληθή ΐνπιή. 

Οη Κξήηεο απνβηβάζηεθαλ ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 8 ΜαΎνπ 1868 κε ζθνπφ λα κπνπλ αηθληδηαζηηθά ζηε ΐνπιή θαη λα 

θεξχμνπλ ηελ Κξήηε επαξρία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. κσο ν πξσζππνπξγφο Α. ΐνχιγαξεο ηνπο απέπεκςε θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γάιιν πξέζβε απέιαζε ηνλ Φινπξάλο. ΐι. Μακαιάθεο, Δ επαλάζηαζε, φ.π., ζ. 331-333, 

Σζηξηληάλεο, Γ, φ.π., ζ. 152-156 θαη Λ. Καιιηβξεηάθεο, φ.π., ζ. 222-249, φπνπ θαη εθηελείο αλαθνξέο ζηα 

δεκνζηεχκαηα ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ ηεο επνρήο. ψδεηαη κάιηζηα θσηνγξαθία ησλ 16 Κξεηψλ βνπιεπηψλ ζην 

Ε.Ώ.Κ. Σν ζεκαληηθφ απηφ γεγνλφο ηεο κεηάβαζεο ησλ Κξεηψλ βνπιεπηψλ ζηελ Ώζήλα παξαιείπεηαη ζηε δηήγεζε 

ηνπ Υαηδεκηράιε, αλ θαη σο εθπξφζσπνο ηεο Κπδσλίαο ζπκκεηείρε ν Ν. Νηθνινπδάθεο (Νηθνινχδεο).    

707  Πξβι. Μαληνπδνθνθφιεο (β8, 384). 

708  “Σνπξθνιάηξεο” θαη “αληίρξηζηνπο” θαη βνεζνχο ηνπ Μσάκεζ απνθαινχλ ηνπο ππνηαγκέλνπο νη 

επαλαζηάηεο. Σεο επίζεζεο κε ηα φπια, πξνεγνχληαλ ιεθηηθέο επηζέζεηο. Ώπηφ ζπλέβαηλε απφ ηελ επνρή ηνπ 

Οκήξνπ. Ο Μαληνπδνθνθφιεο ήηαλ ζσκαηάξρεο ηνπ Παπαδαλαγλψζηε.  
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Υαηδεκηράιεο έδσζε λέεο νδεγίεο, αθελφο λα θπιαρηνχλ θαη ηα δχν κέησπα θαη αθεηέξνπ νη 

καρεηέο ηνπ λα κελ εθηίζεληαη ζε αιφγηζην θίλδπλν.  Παξ' φια απηά νη επαλαζηάηεο πνπ κάρνληαλ 

δίπια ζηα νρπξψκαηα ησλ Σνχξθσλ δελ έραζαλ ηελ ηφικε ηνπο θαη θαηφξζσζαλ λα  απσζήζνπλ 

ηνπο Σνχξθνπο απφ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ θνξπθή ηεο Μπνπξπαδνθεθάιαο. Κάπνηνπο θψλαμε ζηνπο 

επαλαζηάηεο φηη ν Γπκβξαθάθεο πιεξψλεη κηα ιίξα γηα θάζε ηνπξθηθφ θεθάιη. Πεξίπνπ 

δεθαηέζζεξα θεθάιηα Σνχξθσλ (ζχκθσλα κε ηελ πνηεηηθή εθδνρή επηά θεθάιηα) θφκηζαλ νη 

επαλαζηάηεο ζηνλ Γπκβξαθάθε θαη ηνλ αλάγθαζαλ λα ηνπο δψζεη απφ κία ιίξα ζηνλ θάζε έλα. Ώλ 

δελ εξρφηαλ ην κήλπκα ηνπ ππνηαγκέλνπ, ζρνιηάδεη ν αθεγεηήο, φιε ε δχλακε ησλ επαλαζηαηψλ 

ζα νξκνχζε  ζπληνληζκέλα θαη ζα εμφλησλε ηνπο Σνχξθνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηε 

Μπνπξκαδνθεθάια ησλ Λάθθσλ.  

 Δ απφπεηξα θαηάιεςεο ηνπ Οκαινχ απφ ηνπο Σνχξθνπο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1868 πεξηγξάθεηαη 

ζε ζηίρνπο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” σο εμήο: 

        ηνλ Οκαιφ ζπλάζξνηζε ππφ ηνλ Γακπξαθάθε,     

βαξδηάλνπο 
 
έρνπλε καθξάλ ζηε Φψθηα, ζην κνπξάθη. 

Φσλή εθνχζζε έμαθλα, λα θαη ηνλ ηαρπδξφκνλ, 

Σνχξθνη ζηελ Φψθηα μάπισζαλ εθεί κέζα ζηνλ δξφκνλ. 

Καζέλαο ησλ νπιαξρεγψλ ηξέρεη, ζηνλ ηφπνλ θζάλεη,   

κε ηνλ ζηξαηφλ ηνπ ηξέρνληα ζέζεηο θαηαιακβάλεη.    

Ξνξκνχλ θαη πηάλεη ηνπ Γνπκή ησλ Λάθθσλ ε εκαία 

ζηα κηηηξίδηα ησλ ερζξψλ αζηθηαξέ ζηε ζέα. 

Μαδί κ‟ απηνχο αθνινπζνχλ γιήγνξνη Κηζζακίηεο,  

ζηελ έθνδν εξξίρηεθαλ κε ηζ‟ Ώπαλσκεξίηεο.    

Σνπο Σνχξθνπο μεηνπίδνπλε, δπγψλνπλε ζαλ ηζ' αίγεο    

παίξλνπζη ηελ Καβαιαξέ θαη δέθα ζηζαλέδεο. 

θνηψλνπλε ηνπο θπλεγνχο, πηάλνπλε κε ηα ρέξηα, 

ηνπ Παηηζάρ ην ηαθηηθφ ζθάδνπλ κε ηα καραίξηα. 

Γεηνχζη κε ηελ ζάιπηγγα βνήζεη‟ απφ  ηζη Λάθθνπο,   

απέλαληη ησλ Υξηζηαλψλ νχιά ‟ζαλε ηνπ θάθνπ.    

Μέζα ζε θείλε ηε ραξά, ζηα βήκαηα ηα πξψηα, 

θσλάδνπλ Σνχξθνη θηάμαλε, καο πηάζαλε ηα λψηα. 

αιπίδνπλ νη νπιαξρεγνί θη ακέζσο ζηακαηνχλε, 

θαη ηξέρνπλε θη αλαξσηνχλ λα πιεξνθνξεζνχλε.   

Οη ηνικεξνί πνιεκηζηαί ήζαλ πξνρσξεκέλνη,     

βιέπνπλ ηνπο Σνχξθνπο θεχγνληαο, πέθηνπλ ζαλ ιπζζηαζκέλνη. 

Δ ηχρε φκσο ησλ ερζξψλ έθακε θαη ζσζήθαλ, 
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ηξέκνληεο εηο ηνπο πχξγνπο ησλ, ζαλ ηα ζθαθηά εκπήθαλ. 

Πηαζηνχο εζθάμαζη εθηά, δελ ησλε θάκαλ ράξε    

θαη επήξαζη ηζη θεθαιέο  ησλ Λάθθσλ ην Βμάξη.     

Μα ιππεκέλνη ζηξέθνπζη, νη λένη αδεκνλνχζη, 

                   πσο έραζαλ ην εχξεκα, ηεο θεθαιέο βαζηνχζη. (θεθ. 137, ζη. 3611-3638) 

 Σν κήλπκα πνπ είρε ζηείιεη ν ππνηαγκέλνο Πάηεξνο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ Σνχξθσλ δελ ήηαλ 

ςεχηηθν. Ο ηνπξθηθφο ζηξαηφο δελ αλέβεθε ην θαξάγγη γηα λα επηηεζεί εθ ησλ λψησλ ζηνπο 

επαλαζηάηεο, αιιά θαηεπζχλζεθε πξνο ηε Γνχξβα απφ εθεί ζηα ρσξηά Θέξηζν θαη Κάκπνπο 

Κπδσλίαο. Γηα ηηο σκφηεηεο πνπ δηέπξαμε ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζ' απηά ηα ρσξηά θαη ηνλ θφλν ηνπ 

νπιαξρεγνχ Μπγηάθε
709

 πιεξνθνξνχκαζηε απφ ην θείκελν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”: 

        Δ θήκε βγήθ‟ αιεζηλή, καθξάλ ζην πιάη ήζαλ, 

απφ ηνπο Λάθθνπο έθπγαλ, λχθηα δελ εζαιπίζαλ.   

ηε Γνχξβα αλεβήθαζη, θη φηαλ πξνβαίλ‟ ν ήιηνο,     

βξίζηνπλ θαη ζθάδνπλ Κακπηαλνχο, Θεξηζηαλνχο ζε ζπήιην. 

Οη Σνχξθνη ηνπο εθηάμαλε ζ‟έλα ζπηηάθη κέζα, 

θη σο ηζ‟ είδαλε πεηάρηεθαλ, ηξεηο άληξεο εθνλέςαλ. 

Σν ρηφλη ηνπο αλάγθαδε λα θξχθηνπλη‟ εθεί κέζα,   

βάξδηεο δελ εβαζηνχζαλε θη ακαρεηί επέζαλ.     

Βζθφησζαλ νπιαξρεγνχο, ηνλ Κακπηαλφλ Μπηγηάθελ, 

                  ήηνλ νπιαξρεγνχ πηφο θη είρε θαη κπατξάθη. (θεθ. 138, 3439- 3648) 

 

Αςηκαρίεο σο ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1868- ε εθηέιεζε ηνπ Β. Καδάθνπ (β4, 311-316 θαη 

β8, 340-342) 

 ηηο 22 Ώπξηιίνπ νη επαλαζηάηεο ζπλέρηζαλ ηνπο αθξνβνιηζκνχο ζηα ρσξηά ηνπ ειίλνπ 

Μνλή, Ρνδνβάλη, Βπαλσρψξη. ' εθείλα ηα κέξε ν Υαηδεκηράιεο ζπλάληεζε ηνλ εζεινληή Λ. 

Πεηξνπνπιάθε κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ
710

. Οη θαθηαλνί δήηεζαλ μαλά ηε βνήζεηα ησλ γεηηνληθψλ 

επαξρηψλ γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο πχξγνπο πνπ έθηηδαλ νη Σνχξθνη ζηνλ Βκπξφζγηαιν. κσο θαη 

ε δεχηεξε επηρείξεζε ησλ επαλαζηαηψλ ζηα θαθηά απέηπρε. ηηο 31 Ώπξηιίνπ πελήληα Λαθθηψηεο 

θαηήιζαλ απφ ηνλ Οκαιφ ζηνλ θηλέ θαη έθαςαλ ηα ζπίηηα ησλ ππνηαγκέλσλ ηνπ ρσξηνχ θαη έλαλ 

ηνπξθηθφ πχξγν κεηαμχ θηλέ θαη Φνπξλέ.  

 Βθείλνλ ηνλ θαηξφ ζπλειήθζε απφ ηνπο επαλαζηάηεο ζηελ Κίζακν θαη εθηειέζηεθε ζηνλ 

Οκαιφ ν ΐαζίιεηνο Καδάθνο, νπιαξρεγφο Ώθξσηεξίνπ, ν νπνίνο είρε “κνπηίζεη” ζηνπο Σνχξθνπο. 

                                                 
709  Ο Υαηδεκηράιεο δελ ζπκφηαλ πφηε αθξηβψο είραλ ζπκβεί ηα ζρεηηθά κε ηε ζθαγή ησλ γπλαηθφπαηδσλ θαη ηνπ 

Μπγηάθε θαη θαηά ιάζνο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηα ηνπνζεηεί ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1868. Γη' απηφ θαη έρεη 

δηαγξάςεη εθείλεο ηηο ζειίδεο, ζεκεηψλνληαο φηη ζπλέβεζαλ πην πξηλ (βι. β8, ζ. 59-61). 

710  Λεσλίδαο Πεηξνπνπιάθεο, γηνο ηνπ γεξαηνχ νπιαξρεγνχ απφ ηε Μάλε Αεκεηξίνπ Πεηξνπνπιάθε. 
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Ο αθεγεηήο θάλεη κηα κηθξή αλαδξνκή, ηε κνλαδηθή κέζα ζην απνκλεκφλεπκα, ζηνλ πξφηεξν βίν 

ηνπ Καδάθνπ
711

. Αχν ρξφληα πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866, αλαθέξεη, ν Καδάθνο θξπβφηαλ απφ 

επαξρία ζε επαξρία, γηα λα απνθχγεη ηελ εθδίθεζε ελφο παηέξα απφ ην Ώθξσηήξη, ηνπ νπνίνπ είρε 

αξπάμεη ην δσδεθάρξνλν θνξίηζη γηα λα ην παληξεπηεί θαη αθνχ ην δηαθφξεπζε, ην εγθαηέιεηςε.  

Γηα λα κελ δπζθεκηζηεί ν αγψλαο ηνπ 1866 απφ ηελ παξνπζία αλήζηθσλ ζηνηρείσλ, ν Καδάθνο δελ  

έγηλε αξρηθά δεθηφο ζηηο ηάμεηο ησλ επαλαζηαηψλ. ηαλ ε επαλάζηαζε πήξε πνιεκηθφ ραξαθηήξα, 

ν Καδάθνο δηνξίζζεθε νπιαξρεγφο ησλ δεθαηξηψλ ρσξηψλ ηνπ Ώθξσηεξίνπ έσο ην θζηλφπσξν ηνπ 

1867, πνπ εθιέρζεθε νπιαξρεγφο ν Ώλαγλψζηεο Σζνχριαξεο
712

, ηθαλφηεξνο θαη εληηκφηεξνο, 

ζχκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, αγσληζηήο. Ο Καδάθνο δπζαξεζηήζεθε πνιχ γηα ηελ έθπησζή ηνπ απφ 

ην αμίσκα θαη δήηεζε απφ ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνλ Γπκβξαθάθε λα αθπξψζνπλ ηελ εθινγή ηνπ 

Σζνχριαξε. Ώπηφ ζηάζεθε αθνξκή ν Καδάθνο λα εγθαηαιείςεη ηελ επαξρία ηνπ θαη λα πεξηθέξεηαη 

ζε άιιεο επαξρίεο, ράλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ππφιεςή ηνπ. Έπεηηα απφ θηινδνμία θαη 

πιενλεμία θαηέθπγε ζηηο Σνπξθηθέο Ώξρέο δεηψληαο λα ηηο ππεξεηήζεη θαη ζηνλ Πξφμελν ηεο 

Ρσζίαο Αελδξηλφ, γηα λα ηνπ ρνξεγήζεη κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη λα θχγεη ζην εμσηεξηθφ. Μέρξη 

φκσο λα δνζεί ε απάληεζε ηνπ Αελδξηλνχ, ν Καδάθνο θαηεηάγε ζηελ Σνπξθηθή Κξεηηθή 

Υσξνθπιαθή θαη ζπγθξφηεζε ζψκα αηάθησλ απφ είθνζη δχν Υξηζηηαλνχο θαη επηά Οζσκαλνχο 

(“ζπιιέμαο εθ ηνπ πξνρείξνπ ζπξθεηφλ θαη καδψκαηα ρξηζηηαλψλ θαη ηνχξθσλ ηζαγελψλ [...]”), ην 

νπνίν είρε σο απνζηνιή ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο ζηελ χπαηζξν. Αηφξηζε ηζανχζεδεο ηνπο 

ππνηαγκέλνπο ΜσξαΎηε θαη Φαλνχξην θαη θαηεπζχλζεθε ζηελ Κίζακν θαιψληαο ηνπο 

νπιαξρεγνχο θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηεο επαξρίαο απηήο λα πξνζέιζνπλ θνληά ηνπ γηα λα ηνπο 

αλαθνηλψζεη θάηη “ζπνπδαίνλ θαη σθέιηκνλ”. Οη αξρεγνί ηεο Κηζάκνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο αξρεγνχο ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ, ηνλ ζπλέιαβαλ ζηελ Αέκπια ηεο Κηζάκνπ, θνληά 

ζηνλ Σαπξσλίηε, θαη ηνλ νδήγεζαλ ζηνλ Οκαιφ, φπνπ έθηαθην ζηξαηνδηθείν ηνλ θαηαδίθαζε ζε 

ζάλαην καδί κε ηνπο δχν ινρίεο ηνπ
713

.  

 

                                                 
711  Δ αλαδξνκή βέβαηα ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη επηιεθηηθή. Ο ΐαζίιεηνο Καδάθνο ή Κνδάθνο είρε δηαηειέζεη 

νπιαξρεγφο ηνπ Ώθξσηεξίνπ. Βίρε επίζεο ππεξεηήζεη σο θαηψηεξνο αμησκαηηθφο ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Ο παηέξαο 

ηνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Ρσζία, εμ νπ θαη ην επίζεην Κα(ν)δάθνο,  θαη θάπνηα ζηηγκή εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κξήηε θαη 

έγηλε Κξεηηθφο. Τπελζπκίδνπκε φηη ν Εζκαήι παζάο είρε θπιαθίζεη ην 1862 κεηαμχ άιισλ θαη ηνπο Υαηδεκηράιε 

θαη Εσάλλε Καδάθν ζηνλ Φηξθά. Γηα λα βνεζήζνπλ ηα θπιαθηζκέλα αδέιθηα ηνπο λα δξαπεηεχζνπλ, είραλ θαηέβεη 

απφ ηελ Βιιάδα ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο θαη ν ΐαζίιεηνο Καδάθνο. Ο Βκκαλνπήι Μπαιαληίλνο ζηα ζχληνκα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ, πνπ απφθεηληαη ζε θάθειιν ηνπ Ώξρείνπ Ώγσληζηψλ ζην Ε.Ώ.Κ., ζεσξεί φηη ε ζχιιεςε 

θαη εθηέιεζε ηνπ Καδάθνπ νθείιεηαη ζε πξνζσπηθή αληηπάζεηα ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηνλ Καδάθν. Πάλησο έλα είλαη 

βέβαην, ε επαλάζηαζε ήηαλ ακείιηθηε ζε απηνχο πνπ κνχηηδαλ (ππνηάζζνληαλ) ζηνπο Σνχξθνπο.  

712  Ο Ώ. Σζνχριαξεο / Σζνπριαξάθεο ζθνηψζεθε ζε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο κάρεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζην 

Καινλχρηη Ρεζχκλνπ ζηηο 8 Αεθεκβξίνπ 1866. Ώξρείν Κξεηψλ Ώγσληζηψλ.  

713  Δ ζχιιεςε ηεο νκάδαο ηνπ Καδάθνπ έγηλε ζην ρσξηφ Αέκπια Κηζάκνπ ζηηο 18-4-1868 απφ ηνλ ηκεκαηηθφ 

αξρεγφ Κηζάκνπ Γηαλλνπδνβαξδή.  Πξφεδξνο  ηνπ ζηξαηνδηθείνπ πνπ ζπγθξνηήζεθε ζηνλ Οκαιφ  ήηαλ ν 

εζεινληήο Ώξηζηείδεο Μπνγηαηδφγινπ, αδειθφο ηνπ Μίλσνο Μπνγηαηδφγινπ, Πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ ηεο χξνπ. Λέγεηαη φηη ν Καδάθνο βιέπνληαο ην ηέινο ηνπ λα πιεζηάδεη, δεηνχζε γνλαηηζηφο 

ζπγγλψκε. Οη ζηξαηνδίθεο φκσο δελ θάκθζεθαλ. Ο Ώλαζηαζνγηάλλεο, νπιαξρεγφο Κηζάκνπ, ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

κάξηπξεο ππεξάζπηζεο ηνπ Καδάθνπ.  ΐι. θαη Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 181-187. 
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Ζ θαηάιεςε ηνπ Οκαινύ από ηνπο Σνύξθνπο (β4, 316-325 θαη β8, 343-357) 

 Ώξρέο ηνπ ΜαΎνπ ζεκεηψζεθαλ κηθξνζπκπινθέο ζηα Σξία Ώιψληα θαη ζηα ηαπξάθηα 

Κηζάκνπ. Ώπηή ηελ πεξίνδν επίζεο νη Λαθθηψηεο επηηέζεθαλ αηθληδηαζηηθά ζηνπο Σνχξθνπο πνπ 

είραλ νρπξσζεί ζηνπο πχξγνπο ηεο αβνπξέο ησλ Λάθθσλ πξνμελψληαο ηνπο απψιεηεο, ρσξίο φκσο 

λα κπνξέζνπλ λα αλαηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε.  

 Σν απνκλεκφλεπκα ζπλερίδεη κε κηα ζχληνκε παξέλζεηε δηήγεζε γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ  

Υαηδεκηράιε απφ απξνζεμία. Βπξηζθφκελνο ν Υαηδεκηράιεο ζηνλ Οκαινχ θαη ζπλνκηιψληαο κε 

ηνλ Γπκβξαθάθε, πάηεζε θαηά ιάζνο ηε ζθαλδάιε ηνπ φπινπ ηνπ, κε απνηέιεζκα ε ζθαίξα λα ηνλ 

βξεη ζε έλα δάθηπιν ηνπ πνδηνχ ηνπ. Γηα πνιχ θαηξφ ηαιαηπσξήζεθε απφ ηε κφιπλζε πνπ πήξε ζην 

πφδη θαη ζψζεθε ράξε ζηνπο πξαθηηθνχο γηαηξνχο.  

 Οη Σνχξθνη δελ θάκθζεθαλ απφ ηελ απνηπρία ηεο εηζβνιήο ζηνλ Οκαιφ, ηνλ Ώπξίιην, θαη 

επηρείξεζαλ μαλά, χζηεξα απφ έλα κήλα πεξίπνπ, λα θαηαιάβνπλ ην ηειεπηαίν νρπξφ ησλ 

επαλαζηαηψλ ζηε δπηηθή Κξήηε. Σέιε ΜαΎνπ ηνπ 1868 ζπγθέληξσζαλ ζηξαηφ θαη κε ηηο νδεγίεο 

ησλ ππνηαγκέλσλ ρξηζηηαλψλ, επηηέζεθαλ ηε λχρηα αηθλίδηα ζηνπο επαλαζηάηεο πνπ θχιαγαλ ηε 

βφξεηα είζνδν ηνπ νξνπεδίνπ (ζέζε Φψθηεο). Οη ιηγνζηνί επαλαζηάηεο αληηζηάζεθαλ, αιιά 

γξήγνξα εγθαηέιεηςαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη απνζχξζεθαλ ζην χςσκα Ρείθηα. πγρξφλσο νη Σνχξθνη 

θάκπηνληαο ηελ αληίζηαζε ησλ Κηζακνζειηλησηψλ επαλαζηαηψλ εηζέβαιαλ θαη απφ ηε λφηηα 

είζνδν ηνπ Οκαινχ (Πνξνζέιηα)
714

. Έηζη νη επαλαζηάηεο βξέζεθαλ ζηε κέζε ησλ ερζξηθψλ ππξψλ 

απφ βνξξά θαη λφην θαη γη' απηφ θαηέθπγαλ νη κελ Κπδσληάηεο θαη εζεινληέο ζηα αλαηνιηθά 

πςψκαηα ηνπ νξνπεδίνπ θαη νη ειηληψηεο θαη Κηζακίηεο ζηα λφηηα. 

  Μαζαίλνληαο ζηελ αλαηνιηθή Κπδσλία γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ Οκαινχ, έθηαζε ζην 

νξνπέδην ν Ληβηνπέηξνο κε ηνπο άλδξεο ηνπ θαη επηηέζεθε, ηελ επνκέλε, ιίαλ πξσί, ζηνπο 

Σνχξθνπο. Δ επίζεζε ησλ Κπδσληαηψλ ηνπ Ληβηνπέηξνπ αλ θαη νξκεηηθή, δελ κπφξεζε λα 

απσζήζεη ηνπο αληηπάινπο. Γηα πνιιέο κέξεο νη επαλαζηάηεο θαηέβαηλαλ απφ ηνπο γχξσ ιφθνπο 

θαη έθαλαλ λχρηα θαη κέξα αθξνβνιηζκνχο, παξελνριψληαο ζηνπο Σνχξθνπο πνπ θαηείραλ ηνλ 

Οκαιφ.  

 ε ζπκβνχιην πνπ έγηλε ζην ζηξαηφπεδν ησλ Σνχξθσλ απνθαζίζηεθε λα γίλεη εηζβνιή θαη 

ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο, γηα λα θαηαζηξαθεί ην ηειεπηαίν άζπιν ησλ επαλαζηαηψλ, ν απξφζηηνο  

ηφπνο, ην θαηαθχγην ησλ ηξαπκαηηψλ, φπνπ ππήξραλ απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη πνιεκνθνδίσλ. 

Βπεηδή φκσο ε δηέιεπζε ηνπ θαξαγγηνχ ήηαλ πνιχ επηθίλδπλε, νη Σνχξθνη δήηεζαλ ηε βνήζεηα ησλ 

ππνηαγκέλσλ ρξηζηηαλψλ σο πεξηζζφηεξν έκπεηξσλ ηνπ παξάμελνπ απηνχ ηφπνπ. Ο 

                                                 
714  Δ θαηάιεςε ηνπ Οκαινχ έγηλε ζηηο 31 ΜαΎνπ 1868. βι. θαη επηζηνιή ηνπ π. Ώλησληάδνπ ζηηο 15-6-68. ζην: 

Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο', “Βπηζηνιέο ηνπ ππξίδσλνο Ώλησληάδνπ ζηνλ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε”, φ.π., ζ. 275-

276.  
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Καηνγηάλλεο
715

, ππνηαγκέλνο Λαθθηψηεο, γλσξίδνληαο ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηνλ 

θίλδπλν πνπ δηέηξεραλ νη Σνχξθνη, αξλήζεθε λα εγεζεί ηεο εηζβνιήο ζηε ακαξηά.  

 ην ζπκβνχιην πνπ έγηλε ζην ζηξαηφπεδν ησλ επαλαζηαηψλ θξίζεθε ζθφπηκν λα αθεζεί  ν 

αληίπαινο λα εηζρσξήζεη ζην θαξάγγη, ψζηε εθεί λα εγθισβηζηεί θαη λα εμνλησζεί επθνιφηεξα. Οη 

Σνχξθνη δελ θαηάθεξαλ λα δηψμνπλ ηνπο Κπδσληάηεο απφ ηα αλαηνιηθά πςψκαηα ηνπ Οκαινχ θαη 

λα δηαζθαιίζνπλ ηα λψηα ηνπο.  Παξάιιεια νη ειηληψηεο θαη Κηζακίηεο  πιεζίαζαλ πξνο ηε κεξηά 

ηνπ Γθίγθηινπ θαη θαηέιαβαλ ζέζεηο πάλσ απφ ην θαξάγγη, ζπγθεληξψλνληαο ηεξάζηηνπο ιίζνπο, 

γηα λα ηνπο ξίμνπλ ζηνπο Σνχξθνπο, πνπ ζα επηρεηξνχζαλ λα κπνπλ ζην θαξάγγη
716

. Πεξηδεείο νη 

Σνχξθνη απφ ην επηβιεηηθφ θπζηθφ ηνπίν, ην απφηνκν βάζνο ηνπ θαξαγγηνχ, ην δχζβαην έδαθνο θαη 

αλαινγηδφκελνη ηνπο επαλαζηάηεο, πνπ είραλ αθξνβνιηζηεί πάλσ απφ ην θαξάγγη θαη απηνχο πνπ ζα 

εθνξκνχζαλ απφ ηα λψηα ηνπο, αλέβαιαλ ηελ εηζβνιή ζηε ακαξηά θαη επαλήιζαλ ζηελ ηνπνζεζία 

Κνπθνπιέ ηνπ Οκαινχ.  

 Μεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ Οκαινχ απφ ηνπο Σνχξθνπο ν Γπκβξαθάθεο θαηήιζε ζην θαξάγγη, 

ζηξαηνπέδεπζε ζηνλ Άγην Νηθφιαν, εθθιεζία κεηά ην Ξπιφζθαιν ηεο ακαξηάο, θαη αθνχ άθεζε 

ηνλ Ώξηζηείδε ΐνγηαηδφγινπ σο αξρεγφ ησλ εζεινληψλ, αλαρψξεζε πξνο ηελ θεληξηθή Κξήηε γηα 

λα θχγεη ζηελ Βιιάδα, φπνπ, φπσο έιεγε, ζα ζπδεηνχζε κε ηνπο πνιηηηθνχο ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Κξήηε
717

.  

 Δ επαλάζηαζε είρε αξρίζεη λα πλέεη ηα ινίζζηα. Μεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ Οκαινχ, νη 

επάξηζκνη επαλαζηάηεο θπλεγεκέλνη απφ ηνπο Σνχξθνπο απνζχξζεθαλ ζηα γχξσ πςψκαηα ηνπ 

νξνπεδίνπ πεξηκέλνληαο κηαλ αιιαγή ζηελ Βιιάδα ή ηελ Βπξψπε, ε νπνία ζα επλννχζε ηνλ αγψλα 

ηνπο. Καη ν αθεγεηήο παξαηεξεί απφ ςειά ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ Οκαιφ, ιφγσ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ 

ηνπ, αληηιακβάλεηαη ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ αγψλα, αιιά δελ κπνξεί λα αληηζηξέςεη ηα δεδνκέλα. Δ 

θαηάιεςε ηνπ Οκαινχ είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθή ζηε δηήγεζε, ζεκαηνδνηεί ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ ηειεπηαίνπ πξνππξγίνπ ησλ επαλαζηαηψλ ζηα δπηηθά. Θα πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια” ε αθήγεζε άξρηζε κε ηε ζχλαμε ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα ηνπ Οκαινχ. ηα 

ηειεπηαία θεθάιαηα ηνπ πνηήκαηνο, ιίγν πξηλ ηε ιχζε ηνπ δξάκαηνο, ν αθεγεηήο δηεγείηαη 

πνηεηηθά ηελ θαηάιεςε ηνπ ηφπνπ ζπλάληεζεο ησλ επαλαζηαηψλ απφ ηηο ηξεηο δπηηθέο επαξρίεο 

                                                 
715  Πηζαλφλ λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ξηκαδφξν Καηνγηάλλε, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην γακήιην επχιιην ηνπ 

Υαηδεκηράιε “Γάκνο Κξεηηθφο”. Ο Υαηδεκηράιεο, επίζεο, παξαδίδεη φηη ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1868 ν Καηνγηάλλεο 

ζπλέιαβε θαη παξέδσζε ζηηο ηνπξθηθέο αξρέο ηνλ Μνπζθνπληή, αγσληζηή  Κπδσλίαο (βι. β8, 54). 

716  Οη επαλαζηάηεο δελ απνηνικνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληίπαιν θαηά κέησπν. Ο αλεθνδηαζκφο ηνπο είλαη 

δχζθνινο θαη θαηαθεχγνπλ ζε πξσηφγνλα ζηξαηεγήκαηα γηα ηελ απφθξνπζε ηνπ ερζξνχ, φπσο ε ξίςε βξάρσλ. 

717   Ο Γπκβξαθάθεο αλαρψξεζε ηνλ Ενχιην ηνπ 1868 απφ ην Μπαιί Ρεζχκλνπ γηα ηελ Βιιάδα. ε επηζηνιέο πνπ 

έζηεηιε πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζηηο 22 θαη 27 Αεθεκβξίνπ 1867 παξαπνληφηαλ φηη νη αξρεγνί Κξηάξεο θαη 

θαιίδεο ηνλ θζνλνχζαλ θαη ηνλ θαηεγνξνχζαλ θαη κε ηε ζηάζε ηνπο ηνλ εμσζνχζαλ ζε παξαίηεζε. Ο ηπιηαλφο 

Παπαδάθεο αλαθέξεη φηη απφ ηνλ Μάην ηνπ 1867 νη Κηζακνζειηληψηεο (θαιίδεο, Κξηάξεο Γηαλλνπδνβαξδήο) 

δηθαίσο είραλ απνθεξχμεη ηνλ Γπκβξαθάθε, βι. η. Παπαδάθεο, Απνκλεκνλεύκαηα ηεο ελ ηεο ελ Κξήηε 

επαλαζηάζεσο ηνπ 1866 θαη ηα θαη' απηήλ δηαδξακαηηζζέληα κπζηήξηα, Ώζήλαη 1870, ζ. 83. θαη Κσλζηαληίλνο 

Φνπξλαξάθεο, Φαηξηαζηηθέο αληηπαξαζέζεηο ....(ππφ δεκνζίεπζε). Γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπ Γπκβξαθάθε θαη ηελ 

εκεξήζηα δηαηαγή ηνπ βι., Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 180-181. 
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(Κπδσλίαο, ειίλνπ, Κηζάκνπ).  

        Να θαηαιάβνπλ η‟ Οκαιφ ηνπο κπήθε ε ηδέα, 

ε ζέζηο ηνπ εηο ηνλ ερζξφλ είλαη πνιχ ζπνπδαία.    

Σξεηο επαξρίεο ζπγθξαηεί, ηα κπζηηθά θεη ιέζη,     

λα ηνλ θξαηνχλ νη Έιιελεο, ηνπ Σνχξθνπ δελ αξέζεη. 

Αηαηάζζνπλη‟ νχινη νη ζηξαηνί ειίλνπ -Κπδσλίαο, 

λα πέζνπλ απφ δπφ κεξηέο κηα λχθηα αηθληδία. 

Αίπια ζηε Φψθηα πξνρσξνχλ θη απφ ηα Πνξνζέιιηα,    

θαίλνπληαη ηα ραξάγκαηα ζηα Ρεβαηζά ζαλ ‟ζηέξηα.    

Γιαθνχλ θη απνχ ηζη δπν κεξηέο κέζα ζηελ πεδηάδα, 

θαηαιακβάλνπλ η‟ Οκαιφλ
 
κ‟απάηε, κε μαθλάδα. 

Σαο ζέζεηο αλαηνιηθά πηάλνπλε νη Λαθθηψηεο, 

θαζψο θη απφ ηα λνηηθά ζηέθνπλη‟ νη ειηληψηεο.   

Σν ζψκα ησλ εζεινληψλ καδί ην Γακπξαθάθε     

πεξλνχλ πξνο ην Ξπιφζθαινλ κε θη άιιν κπατξάθη. 

Σνλ πφιεκνλ πηάλνπ κεζηά θη απφ ηα δχν κέξε, 

θαη ζηακαηνχζη ηνλ ερζξφλ, θηάλεη ην κεζεκέξη. 

Φηάλεη ην βξάδπ, ζχξνληαη ζ‟ ηζη  Πάρλεο ηνπ Καιιέξγε,  

ζηνπ Ξπινζθάινπ
 
ηε κεξηά, ηζ‟ Ώγθαζσπήο ηα κέξε.    

Σελ άιιελ ηα ραξάγκαηα πέθηνπλ Κπδσληάηεο, 

ζηελ ζέζηλ Γατδαξφπνξνλ ηζη θάλνπλε ζαιάηεο. 

Πχξγνπο λα θηίζνπλ ζη‟ Οκαιφλ νη Σνχξθνη κειεηνχζη, 

κέξα θαη λχθηα νη Έιιελεο δελ παχνπλ, πνιεκνχζη.   

Σνλ ηξηγπξλνχλ δεξβά, δεμηά, ηνλ έρνπλ δαιηζκέλνλ,    

ν Οκαιφο εγίλεθε ζέαηξνλ ησλ πνιέκσλ. 

Ώθαηαπαχζησο ν ζηξαηφο δελ έρεη εζπράδα, 

                  ν Γακπξαθάθεο ζθέπηεηαη λα θχγεη ζηελ Βιιάδα. (θεθ.139, 3649-3674) 

 

 Ζ αλαθνξά πξνο ηελ Αγγιία - Οη εγεκνληζηέο θαηεγνξνύλ ηνλ Χαηδεκηράιε (β4, 325-

341 θαη β8, 357-365) 

 Ο αθεγεηήο δηαπηζηψλεη ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε ησλ επαλαζηαηψλ κεηά ηελ θαηάιεςε 

ηνπ Οκαινχ, ην 1868. Ώπηφ ψζεζε κεξηθνχο επηηήδεηνπο αλζξψπνπο λα ζπληάμνπλ αλαθνξά πξνο 

ηελ Ώγγιία δεηψληαο λα θαηαζηεί ε Κξήηε εγεκνλία ππφ αγγιηθή θπξηαξρία. Ώληίγξαθα ηεο 

αλαθνξάο εζηάιεζαλ ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ γηα πξνζππνγξαθή (Ενχληνο ηνπ 1868). Ο  

Γπκβξαθάθεο ρσξίο λα ιάβεη ηελ  έγθξηζε ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ ηεο επαλάζηαζεο,  ππέβαιε ζηνπο 
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νπιαξρεγνχο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηελ αλαθνξά γηα ππνγξαθή
718

. Ώπηφ ήηαλ κηα απεξίζθεπηε 

ελέξγεηα, ζρνιηάδεη ν Υαηδεκηράιεο. 

 Δ αλαθνξά ζπλνδεπφκελε κε ηηο παξαηλέζεηο  ηνπ Γπκβξαθάθε έθηαζε θαη ζην ζηξαηφπεδν 

ηνπ Υαηδεκηράιε, ζην Ώγνχδη, θαη έγηλε δεθηή απφ ηνπο απειπηζκέλνπο επαλαζηάηεο σο ε κνλαδηθή  

νδφο ζσηεξίαο. πλέπεζε ηφηε, λα πξνμελήζνπλ αλαβξαζκφ ζην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο θαη νη 

νδεγίεο απφ ηελ Ώζήλα, φηη ήηαλ αλάγθε ρσξίο εμέηαζε θαη αλαβνιή λα ππνγξαθεί ε αλαθνξά. Ο 

Υαηδεκηράιεο κάηαηα πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ φηη έπξεπε πξψηα λα 

εμεηαζηνχλ ηα θίλεηξα ηεο αλαθνξάο θαη έπεηηα απηή λα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηηο αξκφδηεο 

πνιηηηθέο αξρέο (Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε θαη Κπβέξλεζε). Σνπο ππελζχκηζε κάιηζηα ηελ 

απφθαζε πνπ είραλ πάξεη ζηελ Ώξγπξνχπνιε, λα κάρνληαη κέρξη ηελ Έλσζε. Οη ζηξαηηψηεο ηνπ 

έκελαλ ακεηάπεηζηνη θαη  δεηνχζαλ επηκφλσο απφ ηνλ Ώξρεγφ ηνπο λα ππνγξάςεη. Ώπηφο 

παξαθάιεζε λα ηνπ δνζεί πξνζεζκία δέθα εκεξψλ γηα λα ζπλελλνεζεί κε ηελ Βπαλαζηαηηθή 

πλέιεπζε πεξί ηνπ πξαθηένπ.  

 Δ Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε εηδνπνίεζε ηνπο νπιαξρεγνχο λα παξνπζηαζηνχλ 

απηνπξνζψπσο ζην κεζαίν ηκήκα ηεο Κξήηεο, γηα λα ιεθζνχλ ηειηθέο απνθάζεηο. Δ πξφηαζε λα 

κεηαβεί φιν ην ζηξαηφπεδν ηεο Κπδσλίαο ζην κεζαίν ηκήκα απνξξίθζεθε θαη ππεξίζρπζε λα 

εθπξνζσπεζεί ζηε πλέιεπζε ν αξρεγφο Κπδσλίαο δηα ηνπ νπιαξρεγνχ Βκκαλνπήι θνπιά. Ο 

Υαηδεκηράιεο έδσζε πηζηνπνηεηηθφ (εθινγεηήξην) θαη νδεγίεο ζηνλ θνπιά λα ελεξγήζεη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο. Ο αθεγεηήο βξίζθεη πάιη ηελ επθαηξία γηα λα πιέμεη ην εγθψκην ηεο 

επαξρίαο ηνπ θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ αδπλακία απνκάθξπλζεο ηνπ επαλαζηαηηθνχ ζηξαηνπέδνπ 

Κπδσλίαο ζε άιια ηκήκαηα.  

 Βλ ησ κεηαμχ ν Μαπξνγέλεο θαη ν Μάληαθαο επέζηξεςαλ ζηελ Κπδσλία έρνληαο αζπαζηεί 

ηηο ηδέεο ηνπ Κσζηαξνχ πεξί ηεο ζχζηαζεο αγγιηθήο εγεκνλίαο θαη καζαίλνληαο φηη ν 

Υαηδεκηράιεο αξληφηαλ λα ππνγξάςεη ηελ αλαθνξά, ζχκσζαλ θαη πηθξά εθθξάζηεθαλ ελαληίνλ 

ηνπ
719

. Αηαδφζεθε ε θήκε φηη ν αγψλαο απέηπρε θαη ιχζε δελ κπνξνχζε λα βξεζεί εμαηηίαο ηεο 

άξλεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε, πνπ απέθιεηε ηε ζσηήξηα ιχζε ηεο απηνλνκίαο ππφ αγγιηθή θεδεκνλία. 

Οη αγσληζηέο ηεο Κπδσλίαο πίζηεςαλ ζηα ιεγφκελα ησλ αθηρζέλησλ απ' ηελ Ώζήλα θαη 

θαηεγνξνχζαλ ηνλ Υαηδεκηράιε φηη εξγαδφηαλ θηλνχκελνο πξνο ίδηνλ φθεινο θαη “δνμνκαλία” θαη 

φηη ε απνζηνιή ηνπ θνπιά ζηε Γεληθή πλέιεπζε ήηαλ κηα ππεθθπγή. Ο Υαηδεκηράιεο πέξαζε 

                                                 
718  Σν ζρέδην ηνπ ςεθίζκαηνο ζηάιζεθε απφ ηνλ Γπκβξαθάθε, πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ Άγην Νηθφιαν ακαξηάο, 

ζηνλ Υαηδεκηράιε. Σν ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ επξέζε ζην Ώξρείν Υαηδεκηράιε θαη θέξεη εκεξνκελία 8 Ενπλίνπ 1868. 

719  Οη ΐνινπδάθεδεο (Κσζηαξφο θαη Κψζηαο ή κηθξφο Κσζηαξφο) είραλ παξαζχξεη ηνλ Μάληαθα θαη 

Μαπξνγέλε λα πηζηέςνπλ ζηελ ηδέα ηεο εγεκνλίαο. Ο Υαηδεκηράιεο δηεγείηαη κφλνλ φζα ζπλέβεζαλ ζην 

επαλαζηαηηθφ ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο. Αελ γλσξίδνπκε πψο αληέδξαζαλ νη επαλαζηάηεο ζηηο άιιεο επαξρίεο ηεο 

δπηηθήο Κξήηεο, γηαηί δελ γξάθηεθαλ απνκλεκνλεχκαηα απφ απηνχο. Ώπφ ην δπηηθφ ηκήκα (Υαληά) είραλ αξλεζεί 

λα ππνγξάςνπλ, εθηφο απφ ηνλ Υαηδεκηράιε, θαη νη αξρεγνί Κξηάξεο, θαιίδεο θαη Υηνληάο (πξβι. θαη β8, 369).  

Ώληίζεηα, ν Γπκβξαθάθεο ήηαλ έλζεξκνο ππνζηεξηρηήο ηεο ηδέαο γηα ηε δεκηνπξγία αγγιηθήο εγεκνλίαο ζηελ 

Κξήηε.  
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ηφηε κία απφ ηηο ρεηξφηεξεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ, “θνβεξά ηξηθπκία”, ηελ ραξαθηεξίδεη ν ίδηνο. Οη 

Κπδσληάηεο ρσξίζηεθαλ ζηα δχν. Δ απνζχλζεζε θαη ε απνζάξξπλζε ησλ επαλαζηαηψλ ήηαλ 

πξνθαλήο. Σε ιχηξσζε έδσζε ε άθημε ηνπ Βκκαλνπήι θνπιά, άλδξα θξφληκνπ θαη κεηξηφθξνλα, 

ν νπνίνο αλήγγεηιε ζηνπο Κπδσληάηεο φηη είρε εγθξηζεί θαηά πιεηνςεθία απφ ηελ πλέιεπζε λα 

επηδνζεί δηα ηεο Βπαλαζηαηηθήο Κπβέξλεζεο ηθεηεπηηθή αλαθνξά ζηνλ πξφμελν ηεο Ώγγιίαο
720

.  

 ηε δηήγεζε παξεκβάιινληαη, θάπσο αζχλδεηα, θαη δχν επεηζφδηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ 

Κπδσλία εθείλεο ηηο δχζθνιεο κέξεο ηνπ Ενπιίνπ ηνπ 1868. Σν πξψην αθνξά ζηε δνινθνλία ηνπ 

αγσληζηή Καλεινκαλφιε (Καλειάθε) απφ ηνλ Μνπιά Μπαρξή. ηαλ ν Καλειήο ζπλειήθζε ζην 

Οξζνχλη, αξλήζεθε, παξά ηα παξαθάιηα ηεο γπλαίθαο ηνπ, λα ππνθξηζεί ηνλ ππνηαγκέλν, κε 

απνηέιεζκα νη ζηξαηηψηεο Μπαρξή λα ηνλ θαηαθξενπξγήζνπλ (“δηα ησλ καραηξψλ θαηέθνςαλ 

απηφλ εηο ηεκάρηα”). Σν δεχηεξν επεηζφδην αθνξά ζε κάρε πνπ δφζεθε ζηηο Ώιηάθεο Θεξίζνπ 

κεηαμχ Σνχξθσλ θαη επαλαζηαηψλ (20 Ενπιίνπ 1868). Οη επαλαζηάηεο απέθξνπζαλ ηε λπρηεξηλή 

επίζεζε ησλ Σνχξθσλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο ληθήζνπλ, αλ δελ έθηαλε ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή 

επηθνπξία απφ ηνλ Οκαιφ, ηελ νπνία νδήγεζε ζηα λψηα ησλ επαλαζηαηψλ ν “θαθφο δαίκνλαο” 

Παπαδαλαγλψζηεο. ηε κάρε απηή ζθνηψζεθε έλαο εμέρσλ επαλαζηάηεο, ν Κσζηαλαζηάζεο, θαη 

ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ν Γεψξγηνο Υαδεξάθεο.  

 Σν ζέκα ηεο ππνγξαθήο ηνπ ςεθίζκαηνο πξνο ηελ Ώγγιία κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζηίρνπο ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια” ρσξίο σζηφζν θακία λχμε ζηελ πεξηπέηεηα ηνπ Υαηδεκηράιε. Δ αθήγεζε ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”, φπσο έρνπκε επηζεκάλεη, μεπεξλά ην απηνβηνγξαθηθφ επίπεδν ηνπ ιφγνπ. Σν  

ζρφιην φκσο ηνπ αθεγεηή ζηελ “Κξεηηθνπνχια” γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο Ώγγιίαο, δελ ππάξρεη ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα”. Ο ξσζφθηινο Υαηδεκηράιεο ζην πνίεκα γίλεηαη μεθάζαξνο. Γεκάηνο πηθξία 

θαη αγαλάθηεζε ηξαγνπδά φηη ε αλαθνξά πξνο ηελ “πνλεξή” Ώγγιία δελ είρε θαλέλα απνηέιεζκα: 

“Αελ ηελε πείζνπλ ηελ ςπρξάλ, ηελ πνλεξάλ Ώγγιίαλ”.  

        Σν ζψκα ην πνιηηηθφλ εβηάζηεθε λα γξάςεη   

εηο ηελ Ώγγιίαλ αλαθνξά, κε ιχπε λα ην πξάμεη.     

Γξάθνπλ νη πιεξεμνχζηνη ηνπο αξρεγνχο δεηνχλε, 

λα ζπλαθηνχλ φινη καδί φπσο ζπκβνπιεπζνχλε. 

                                                 
720  Δ Γεληθή Βπαλαζηαηηθή πλέιεπζε ζπλεδξίαζε ζην Ώκάξη Ρεζχκλνπ ηελ 1ε Ενπιίνπ 1868. Παξά ηηο αξρηθέο 

αληηξξήζεηο ησλ νπιαξρεγψλ απφ ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο θαη κεξηθψλ αξρεγψλ απφ ηηο δπηηθέο επαξρίεο 

ππνγξάθηεθε ηειηθά θαηά πιεηνςεθία ην ςήθηζκα πξνο ηελ Ώγγιία. ζνη έθεξαλ αληίξξεζε πξνπειαθίζηεθαλ θαη 

θαθνπνηήζεθαλ. Ο Π. Πεξίδεο, πνπ ήηαλ αληίζεηνο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

Μπνγηαηδφγινπ, ιίγν πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ςεθίζκαηνο, ζηηο 29-6-1868,: “ζε δηαβεβαηψ φηη φηαλ πξφθεηηαη 

δηα λα έιζε ε Ώγγιία θπξίαξρνο εηο ηελ Κξήηε ή λα γίλε εγεκνλία ππνηειήο, ζέισ ζπλεγνξήζεη λα κέλε θάιιηνλ 

ππφ ηνλ δπγφλ αθφκε ελ δηάζηεκα κε ηελ ειπίδα φηη ζέιεη πξνζαξηεζεί κίαλ εκέξαλ εηο ηελ Βιιάδα”. ΐι. Λ. 

ΐηδαιάθεο, Παξζέληνο Πεξίδεο ν Κξεο, Ώζήλα 1980, ζ. 67-68. Κξίλνληαο εθ ησλ πζηέξσλ ζα ιέγακε φηη ν Π. 

Πεξίδεο θαη φζνη αληηηάρζεθαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο αγγιηθήο εγεκνλίαο ζηελ Κξήηε είραλ δίθην. Ώλ ε Κξήηε 

δίδνληαλ ππφ αγγιηθή εγεκνλία, πηζαλφλ λα είρε ηελ ίδηα ηχρε κε ηελ Κχπξν. Οη βιέςεηο ηεο Ώγγιίαο ζηελ Κξήηε 

δελ εκθαλίζηεθαλ ηφηε. Ώπφ ην 1806 ε Ώγγιία εμέηαδε ζνβαξά ην ελδερφκελν λα θαηαιάβεη ηελ Κξήηε, αλ ε Ρσζία 

επεθηεηλφηαλ ζε βάξνο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο θαη ε Γαιιία θαηαιάκβαλε ηελ Ώίγππην. ΐι. Κάιιηα 

Καιιηαηάθε, Ώγγιία θαη Κξήηε, 1868, Κξεηηθά Υξνληθά, 25, 1973, ζ. 49-50.  
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Αελ ηελε πείζνπλ ηελ ςπρξάλ, ηελ πνλεξάλ Ώγγιίαλ 

                  λα πξνζηαηεχζεη Έιιελεο κε ιφγνλ, κ‟ νκηιίαλ.     (θεθ. 143, 3725-3730)  

  

  ........................................................................ 

 Δ πεδή δηήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” γηα ηελ αςηκαρία ζηηο Ώιηάθεο ηνπ Θεξίζνπ 

κεηαζρεκαηίζηεθε ζε δεθαπεληαζχιιαβνπο σο εμήο: 

 

                  Πφιεκνλ νη Κπδσληείο, ηζ‟Ώιηάθεο ηνπ Θεξίζνπ, 

ηζη Σνχξθνπο εδπγψλαλε πχξγνπο εθεί κε θηίζνπλ.   

Ώθξίδεη ν Ρανχθ παζάο θη απφ ηζη Λάθθνπο πέθηεη,    

πξνζηάδεη νχινπο ηζη ζηξαηνχο ακέηε κνπρακέηε. 

Σσλ Λάθθσλ ηα ζηξαηέκαηα λ‟αλνίμνπλ κάρελ ηξέρνπλ, 

θαη η‟ Οκαινχ δηαηάζζνληαη ζην πιάη ησλ θαη πέθηνπλ. 

Πξηλ θηάμνπλ απνχ η‟ Οκαιφλ λα ‟ξζεί επηθνπξία,  

ζη‟ Ώιηάθηεο θηλδπλεχνπλε θαη ζηέθνπλ ζ‟ απνξία.    

Πέθηεη βαζηιηθφο ζηξαηφο, κεγάινο θατκαθάκεο, 

η‟ άξκαηα παίξλνπλ Υξηζηαλνί, ηξνκάδεη ν ληδάκεο. 

Οη Έιιελεο ελίθεζαλ ηνπο Σνχξθνπο ηνπ Θεξίζνπ, 

θη αλ η‟ Οκαινχ δελ έθηαλαλ, ήζειαλ ηζ‟ αθαλίζνπλ.   

Έραζαλ νη Κπδσληείο νπιαξρεγνχο αμίνπο,     

Κσζηαλαζηάζε κ‟ άιινπο ηξεηο, άληξεο πνιιά ζπαλίνπο. 

Πνιινί επιεγσζήθαλε, Γηψξγεο ην Υαδεξάθη, 

                  απνχ ‟ραζε ηνλ αδεξθφλ, ζην Κάησ Υσξηδάθη. (θεθ. 142, 3709-3724) 

 

 Αςηκαρία ζηνπο Κάκπνπο Κεξακεηώλ- Νέα ζύλαμε ζηα θαθηά γηα ηελ αγγιηθή 

εγεκνλία - Γηάθνξα γεγνλόηα θαηά ηε παξακνλή ησλ Κπδσληαηώλ ζηα θαθηά (β4, 342- 362 

θαη β8, 366-381) 

 Δ ππξγνπνηία θαη νη επηηπρείο επεκβάζεηο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ είραλ απνθφςεη θάζε 

επηθνηλσλία ησλ επαλαζηαηψλ κε ηηο άιιεο επαξρίεο, αιιά θαη εληφο ηεο επαξρίαο ηνπο. Μεηά ηελ 

κάρε ζηηο Ώιηάθεο ηνπ Θεξίζνπ, πεξίπνπ πεληαθφζηνη Κπδσληάηεο κεηαθηλήζεθαλ ζην νξεηλφ 

Σζηρινπήγαδν ησλ Κάκπσλ Κεξακεηψλ. Βθεί απνθαζίζηεθε λα ηνπο ρνξεγεζνχλ ζηνπο 

επαλαζηάηεο εθ λένπ ζηξαηησηηθνί ηίηινη σο θίλεηξν γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ αγψλα. Ο 

Υαηδεκηράιεο θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηα νλφκαηα ησλ επαλαζηαηψλ Κπδσλίαο ζηνπο νπνίνπο 

δφζεθαλ πηζηνπνηεηηθά θαη ηηκεηηθνί ηίηινη. Ο ίδηνο έιαβε έγγξαθν ην νπνίν ηνχ ρνξεγνχζε μαλά 

ηε γεληθή αξρεγία ηεο επαξρίαο.  
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 ηηο 7 Ώπγνχζηνπ 1868 ηνπξθηθφο ζηξαηφο μερχζεθε απφ ηα Υαληά θαη απφ ηνπο πχξγνπο 

ηεο Μαιάμαο γηα λα θαηαιάβεη ηνπο Κάκπνπο ησλ Κεξακεηψλ, ην ηειεπηαίν νρπξφ ησλ 

Κπδσληαηψλ κέζα ζηα φξηα ηεο επαξρίαο ηνπο. Οη Σνχξθνη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα θηάζνπλ 

αηθληδηαζηηθά ηε λχρηα ψο ηηο ζέζεηο ησλ επαλαζηαηψλ βνεζνχκελνη απφ ην ζθφηνο θαη ηελ ππθλή 

θαηαρληά. Δ αςηκαρία ήηαλ ζθνδξή. Οη Σνχξθνη θπξίεπζαλ ηνπο Κάκπνπο θαη νη επαλαζηάηεο 

απνζχξζεθαλ ζηα  Ώκπειάθηα, νρπξή ηνπνζεζία θνληά ζην ρσξηφ. ηε κάρε απηή, ζπκάηαη ν 

αθεγεηήο, δηαθξίζεθαλ γηα ην ζάξξνο ηνπο ν Μαπξνγέλεο θαη ν Σαιηαδφξνο. Έλαο επαλαζηάηεο 

απφ ηελ Κπδσλία ζθνηψζεθε θαη ηέζζεξηο ηξαπκαηίζηεθαλ.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” δηαβάδνπκε κηα γεληθή πεξηγξαθή, ρσξίο επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο,  

ηεο κάρεο ζηνπο Κάκπνπο Κεξακεηψλ, πνπ ζπλαληάκε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”: 

 

       ηνπο Κάκπνπο πάιηλ ζθέθηεηαη πχξγνπο λα ζεκειηψλεη   

θαη μαθληθά έλα πξσί θηάλεη θαη ηζαληηξψλεη. 

Σεο Κπδσλίαο η‟ άξκαηα ηξέρνπλ θαη πνιεκνχζη, 

                  κάρε κεγάιε θάλνπζη, ζηα πιάγηα ηνπ θηππνχζη. (θεθ. 144, 3731-3734) 

 Καηά ηελ παξακνλή ησλ επαλαζηαηψλ ζηνπο Κάκπνπο, έθζαζαλ ζηελ ηκεκαηηθή επηηξνπή 

Κπδσλίαο απνζαξξπληηθά γξάκκαηα απφ ηελ Βιιάδα, ηα νπνία έγξαθαλ φηη δελ ππήξρε πηα ειπίδα 

θαη θαη ην κφλν πνπ ηνπο έκελε ήηαλ λα θαηαζέζνπλ ηα φπια. Ώθνχ δηαβάζηεθαλ νη επηζηνιέο, 

θαηέιαβε ην ιαφ απειπηζία. Σειηθά απνθαζίζζεθε νη Κπδσληάηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ επαξρία 

ηνπο θαη λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηα θαθηά. Αηαθφζηνη επαλαζηάηεο καδί κε νθηψ πιεξεμνχζηνπο 

δηέζρηζαλ ηηο θνξπθέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη έθηαζαλ ζην Ώζθχθνπ θαθίσλ
721

.  ηελ Κπδσλία 

παξέκεηλαλ εθαηφ πεξίπνπ, γηα λα θπιάγνπλ ηα γπλαηθφπαηδα θαη αθφκε νγδφληα έιαβαλ άδεηα λα 

πξνζπνηεζνχλ ππνηαγή, γηα λα κεηαβνχλ ζηελ Βιιάδα θαη λα ζπλαληήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

 ην Ώζθχθνπ θαθίσλ είραλ κεηαβεί επαλαζηάηεο απφ ηηο πέληε δπηηθέο επαξρίεο γηα λα 

ζπζθεθζνχλ γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αγψλα θαη λα εμεηάζνπλ ηελ πξφηαζε πεξί ηεο αγγιηθήο 

εγεκνλίαο
722

. Ο απειπηζκέλνο ιαφο αλέζεζε ζηνπο ΐνινπδάθεδεο (Κσζηαξφ θαη Κψζηα) ηε 

ζσηεξία ηεο επαλάζηαζεο, θαζψο απηνί ηζρπξίδνληαλ φηη γλψξηδαλ ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα γηα λα 

επηηεπρζεί κηα ιχζε. Ο ιαφο ζπγθεληξψζεθε ζηηο Καξέο Ώζθχθνπ, ζπλνηθηζκφ αλαηνιηθά ηνπ 

νξνπεδίνπ Ώζθχθνπ, γηα λα αθνχζεη ηα ζσηήξηα ξήκαηα ησλ ΐνινπδάθεδσλ. Ώπφ ηε δηήγεζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη νη αγνξεηέο αλέβεθαλ ζε θάπνην πεξηηείρηζκα (ζαλ ζε 

“άκβσλα”) γηα λα έρνπλ ηελ επνπηεία ηνπ ζπλαζξνηζκέλνπ ιανχ. Ο γεξν -Κσζηαξφο, βέβαηα, δελ 

                                                 
721  Δ παξαθκή ηεο επαλάζηαζεο είλαη πξνθαλήο. ε φιε ηελ επαξρία ηεο Κπδσλίαο, ζχκθσλα κε φζα παξαδίδεη 

ν Υαηδεκηράιεο, είραλ κείλεη πεξίπνπ ηεηξαθφζηνη επαλαζηάηεο, φηαλ ζηελ αθκή ησλ επαλαζηάζεσλ κφλν νη 

Λάθθνη θαη ηα γεηηνληθά ρσξηά έδηδαλ πεξίπνπ νθηαθφζηνπο αγσληζηέο.  

722  Δ λέα ζπλάληεζε ζην Ώζθχθνπ (ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1868) έγηλε κε πξφζθιεζε ησλ Κσζηαξψλ γηα λα 

θακθζνχλ νη αληηξξήζεηο ησλ αξρεγψλ Υαηδεκηράιε, Κξηάξε, θαιίδε, Υηνληά, νη νπνίνη δελ είραλ ππνγξάςεη ηελ 

αλαθνξά. Πξβι θαη Σζηξηληάλεο, Γ', φ.π., ζ. 258-266. 
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κηινχζε, κφλν παξαηεξνχζε αθ' πςεινχ. Σν ιφγν έιαβε ν αληςηφο ηνπ, Κψζηαο Π. ΐνινπδάθεο, ν 

νπνίνο κε ξεηνξηθέο θηλήζεηο θαη πεηζηηθά επηρεηξήκαηα απεπζχλζεθε ζηνπο επαλαζηάηεο. Γηα ηελ 

απνηπρία ηεο επαλάζηαζεο, είπε, δελ επζχλεηαη ν θαζεκαγκέλνο ιαφο, αιιά νη πνιηηηθνί θαη 

ζηξαηησηηθνί εθπξφζσπνί ηνπ, νη νπνίνη πξφηαμαλ ην ζπκθέξνλ θαη ηε θηινδνμία ηνπο, 

απνξξίπηνληαο κε πεξηθξφλεζε ηελ πξφηαζε ηεο Ώγγιίαο. Ώλαθέξζεθε αθφκε νλνκαζηηθά ζηνπο 

ζηξαηησηηθνχο πνπ αξλήζεθαλ λα ππνγξάςνπλ, δείρλνληαο ηνλ Υαηδεκηράιε, ηνλ κφλν παξφληα απ' 

απηνχο. Ώλ ππέγξαθαλ φινη
723

, είπε ν Κψζηαο, ε Ώγγιία ζα κεζνιαβνχζε έζησ θαη ηελ χζηαηε 

ζηηγκή λα ρνξεγεζεί ζηελ Κξήηε εγεκνλία. Έπεηηα απ' απηφ, γηα δεχηεξε θνξά, ν ιαφο 

μεζεθψζεθε θαηεγνξψληαο ηνλ Υαηδεκηράιε
724

. Ο Κψζηαο ΐνινπδάθεο ππνδαχιηδε ηελ νξγή ηνπ 

ιανχ ιέγνληαο φηη φπνηνο δελ ππνγξάςεη είλαη πξνδφηεο θαη πξέπεη λα ηνπθεθηζηεί.  

 Ώθνχ εγθξίζεθε πακςεθεί λα ππνγξαθεί ε θαηλνχξγηα αλαθνξά, ν Υαηδεκηράιεο 

παξαθάιεζε ην Θεφ ηνπιάρηζηνλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζην ςήθηζκα, λα σθειεζεί ε Κξήηε θαη λα 

απαιιαγεί  απφ ηνπο Σνχξθνπο
725

. Σν έγγξαθν ζηάιζεθε επίζεο γηα ππνγξαθή ζηνπο αξρεγνχο 

Κξηάξε θαη θαιίδε. Μφλν ν Υηνληνπδάθεο θαη ν ΐνγηαηδφγινπ, αξρεγφο ησλ εζεινληψλ, δελ ην 

ππέγξαςαλ. Έπεηηα εθιέρζεθε Βπηηξνπή αληηπξνζψπσλ απφ ηηο πέληε δπηηθέο επαξρίεο γηα λα 

ζπλαληεζεί ζην κεζαίν ηκήκα κε ηνπο νπιαξρεγνχο Ρεζχκλνπ θαη Δξαθιείνπ θαη λα ηνπο πείζεη 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζθπγήο ζηελ Ώγγιία.  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζηίρνπο ε ζπλάζξνηζε ζην Ώζθχθνπ, 

παξαιείπεηαη φκσο φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζσπηθή πεξηπέηεηα ηνπ Υαηδεκηράιε. Ώο ην επηζεκάλνπκε 

γηα κηα αθφκε θνξά: Ώλ ν πνηεηήο επέιεγε λα πξνβάιεη ην άηνκφ ηνπ, ζα είρακε κηα 

απηνβηνγξαθηθή ξίκα ή έλα έκκεηξν απνκλεκφλεπκα.  

        Γξάθνπζηλ απνχ ηα θαθηά, εθεί λα καδσθηνχζη, 

ηνπ ηκήκαηνο νη αξρεγνί πνχ ‟ρνπλ λα ζπζθεθζνχζη. 

ηα Ώζθχθνπ ζπκκαδψλνπληαη θαη δνχλε κε ζηαθχιηα, 

βηάδνπληαη λ‟ απνγξάςνπλε κε καξακέλα ρείιηα.   

Ο Κσζηαξφο ελφκηδε, ιέεη, λ‟απνγξαθηνχλε     

θη αλ απνγξάςνπλ βέβαηα πσο ζα ιεπηεξσζνχλε. 

                                                 
723  Οη νπιαξρεγνί ηεο δπηηθήο Κξήηεο αλαγθάζηεθαλ κεηά απφ έληνλεο πηέζεηο λα ππνγξάςνπλ ζηηο 18-8-1868 

ζην Ώζθχθνπ λέν ςήθηζκα πξνο ηελ Ώγγιία, αλ θαη δελ είραλ ιάβεη απάληεζε ζην πξψην. Ώπνθαζίζηεθε επίζεο λα 

ζηαιεί Βπηηξνπή πξνο ηα άιια ηκήκαηα ηεο Κξήηεο ψζηε απφ θνηλνχ φιε ε Κξήηε λα ππνβάιιεη ηελ αλαθνξά πξνο 

ηνλ Άγγιν πξφμελν. Δ δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε ζέιεη λα δείμεη φηη ε κεηαζηξνθή ηνπ ήηαλ απνηέιεζκα έληνλεο 

πίεζεο. 

724  Δ πξψηε επίζεζε ηνπ ιανχ ελαληίνλ ηνπ Υαηδεκηράιε έγηλε  ζην Ώγνχδη (βιέπε παξαπάλσ). ην Ώζθχθνπ 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν αθεγεηήο φηη “εμεθνινχζε ε ηξηθπκία εθείλε θαη' εκνχ”. Οη ππφινηπνη αληηθξνλνχληεο 

αξρεγνί δελ ήηαλ παξφληεο. Ο Κξηάξεο θαη ν θαιίδεο βξίζθνληαλ ζηελ Σξππεηή, ζηα λφηηα παξάιηα, ζηα ζχλνξα 

θαθίσλ θαη ειίλνπ. Ο Υηνληάο δελ είρε επίζεο παξνπζηαζηεί ζηε ζπλάζξνηζε, επεηδή, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξεη 

ν αθεγεηήο, πεξίκελε λα ηειεηψζεη ε επαλάζηαζε γηα λα επηζηξέςεη ζηε ζέζε ηνπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, είηε 

θαηά κία άιιε εμήγεζε, πνπ δηαηππψλεηαη ζην 8ν ηεηξάδην, επεηδή είρε αληηιεθζεί ηηο ξαδηνπξγίεο ησλ Κσζηαξψλ.  

725  Δ δέεζε ζην Θεφ είλαη έλα επαλαιακβαλφκελν αθεγεκαηηθφ κνηίβν. ε δχζθνιεο ζηηγκέο ν αθεγεηήο ή νη 

ήξσεο  επηθαινχληαλ ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ ή ησλ Ώγίσλ.  
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Βθείλνη ηα  πηζηέςαλε, αξρίδνπλ  θαη θσληάδνπλ, 

ησλ αξρεγψλ λ‟ απνγξαθηνχλ, πξνζηάδνπλε  θαη βηάδνπλ. 

Ώπφγξαςαλ νη αξρεγνί αλαθνξάλ κε βίαλ,    

κα ζέινπλ θη   άιινη λα γξαθηνχλ, λα κπέςνπλ  ζηελ Ώγγιίαλ.  

Μπέκπνπλε εηο ην Ρέζεκλνο επηηξνπή κεγάιε,  

θαη πξνζθαινχλ ηνλ Κφξαθα, ππνγξαθή λα βάιεη. 

Οχινη ηελ απνγξάςαλε  θαη δνχδνπλ ζηελ Ώγγιίαλ,   

ζπζηήλνπλ γηα ηα  νξθαλά  λα θάκεη επζπιαρλίαλ.  

Αελ έδσθελ αθξφαζηλ, ηζη Κξεηηθνχο εγέια,      

θ‟ ππνζηεξίδεη ηελ Σνπξθηά, ηελ γιχθεη ζαλ αβδέιια.  

Σν ζάξξνο δελ απφθακε, ησλ  Κξεηηθψλ ην πείζκα 

θαη δελ αιιάζνπλ θξφλεκα, κα  πξνηηκνχλ ην κλήκα. 

Ο Κξεηηθφο μαθνινπζεί θη αο είλ‟ θαη ξαθελδχηεο,   

ηνπ Γακπξαθάθε έγξαςαλ λα 'ξζεί αξρεγφο ηεο Κξήηεο.    

πλέιεςηο θαη αξρεγνί, επηηξνπέο  θαη γέξνη,  

                  πφιεκνλ ζα ‟μαθνινπζνχλ  ζ‟ φζα κπνξνχλε κέξε. (θεθ. 144, 3737-3758) 

 ηε ζπλέρεηα, ν Υαηδεκηράιεο δηεγείηαη γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ ζηξαηνπέδνπ ηεο Κπδσλίαο ζηα θαθηά (απφ ηηο 20 Ώπγνχζηνπ έσο 24 

επηεκβξίνπ 1868). “Άλεπ απνηειέζκαηνο”, αλαθέξεη, ήηαλ νη αθξνβνιηζκνί ησλ επαλαζηαηψλ 

πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ώπγνχζηνπ ζην Φξαγθνθάζηειιν θαη ηνλ 

Μπξφζγηαιν (β4, 352). Παξ' φια απηά ν αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” γηα λα δείμεη φηη ε 

επαλάζηαζε δελ είρε εληειψο εθπλεχζεη, παξνπζηάδεη ηνπο “άλεπ απνηειέζκαηνο” αθξνβνιηζκνχο 

ζαλ κεγάιε λίθε ησλ επαλαζηαηψλ. ' απηφ ην ζεκείν ηεο δηήγεζεο παξαηεξείηαη κηα 

αμηνζεκείσηε αζπλήζε απφθιηζε αλάκεζα ζηελ πεδή θαη ηελ πνηεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ίδηνπ 

γεγνλφηνο: 

        Κάησ ζην Φξαγθνθάζηειιν, εηο ησλ θαθηψ ηε ρψξα, 

αλάθηνπλ κάρελ θνβεξάλ θ‟ εθξάηεη πνιιή ψξα.   

Μάρνπληαη κεγαιφςπρνη, πνπ ‟ρνπλ θαξδηά ζαλ πέηξα,    

πνπ δελ δεηιηνχλ ηνλ ζάλαηνλ, ππξνβνινχλε ληξέηα. 

Οη Σνχξθνη φκσο πνιεκνχλ κέζα απνχ ηα πινία 

θ' νη Υξηζηαλνί ηζη πξνζθαινχλ λα βγνπλ ζηελ παξαιία. 

Κ' εηο ηα Κνπξλνπαηήκαηα πνιι‟ άιινη πνιεκνχλε,   

κ‟ αλ είλαη θαη ιηγφηεξνη, νη Έιιελεο ληθνχλε.     

Ήζαλ απφ ην Ρέζεκλνο, καδί κε ηζη Υαληψηεο, 

κάρνπληαη, ζπλνξίδνπληαη, ληθνχλ ηζη Μηζηξηψηεο. 
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                 Φίιε, ε επαλάζηαζηο αλαιακβάλεη πάιη, 

                 η‟ άξκαηα ηα ειιεληθά πςψζαλε θεθάιη. (θεθ. 145-146, 3759-3770)    

 ηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ 1868 ν Υαηδεκηράιεο πήγε ζηελ επαξρία Ώγίνπ ΐαζηιείνπ 

Ρεζχκλεο γηα λα ιάβεη ηε ζπγθαηάζεζε ηεο πλέιεπζεο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Εσάλλε 

Γπκβξαθάθε ζηελ Κξήηε
726

. Γηα ην ζθνπφ απηφ έζηεηιε ζηελ Ώζήλα θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπ Γ. 

ΐιαδάθε κε πξνθνξηθέο νδεγίεο. Κάπνηα κέξα, ζηα ειιηά Ώγίνπ ΐαζηιείνπ, ν Υαηδεκηράιεο 

πιεξνθνξήζεθε απφ ηνλ νπιαξρεγφ ηεο πεξηνρήο φηη ζψκαηα Σνχξθσλ αηάθησλ, ηα ιεγφκελα 

Γνπξίδεο
727

, έθαλαλ αηθληδηαζηηθέο επηζέζεηο θνλεχνληαο άνπινπο ρξηζηηαλνχο  θαη  νκάδεο 

επαλαζηαηψλ. Ο αθεγεηήο δηεγείηαη πψο είθνζη επαλαζηάηεο απφ ηελ Κπδσλία αςεθψληαο ηελ 

ελέδξα ησλ αληηπάισλ θαη ηνλ άγλσζην ηφπν, αθνχ έθακαλ ην ζηαπξφ ηνπο, επηηέζεθαλ ζηε 

Γνπξίδα. Σν επεηζφδην απηφ ηνπ δίλεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ επθαηξία λα εμάξεη ηα 

αλδξαγαζήκαηα ηνπ Βμαξίνπ θαη ησλ Λαθθησηψλ ζε εθείλα ηα κέξε. 

 Βλ ησ κεηαμχ ν άββαο παζάο απψζεζε ηνπο επαλαζηάηεο απφ ηελ Κξάπε θαη έγηλε θχξηνο 

ηνπ νξνπεδίνπ ηνπ Ώζθχθνπ, ζε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ νπνίνπ έθηηζε ζηξαηησηηθφ πχξγν (ζψδεηαη 

κέρξη ζήκεξα). Οη επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο εγθαηέιεηςαλ ην Ώζθχθνπ θαη αθνχ πέξαζαλ απφ 

ηα θαθίδηα, θαηέιεμαλ ζην Μνπξί θαθίσλ. Ώπφ εθεί νξγάλσζαλ επίζεζε ελαληίνλ ησλ 

Σνχξθσλ, πνπ είραλ θαηαιάβεη ην Θέξηζν. Δ επηρείξεζε απηή  δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα θαη 

νη επαλαζηάηεο επέζηξεςαλ ζηα θαθηά. Βπίζεο ηνλ επηέκβξε ηνπ 1868 πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

δεχηεξε επίζεζε ζηνπο Σνχξθνπο, πνπ είραλ ζηξαηνπεδεχζεη ζην Φξαγθνθάζηειιν, θαη ηνπο 

παξέζπξαλ κέρξη ην Καςνδάζνο (ε πξψηε επίζεζε είρε γίλεη ζηα ηέιε Ώπγνχζηνπ).  

 Ο αθεγεηήο κλεκνλεχεη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξνθνδνζία ησλ επαλαζηαηψλ ζηηο αξρέο ηνπ 

θζηλνπψξνπ ηνπ 1868. Σν δήηεκα ηεο ηξνθνδνζίαο ήηαλ κείδνλ θαη είδακε φηη απαζρνιεί ηνλ 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθν απφ ηελ αξρή ηεο επαλάζηαζεο. Οη απνζηνιέο απφ ηελ Βιιάδα 

ζπλερίδνληαλ. Οη επαλαζηάηεο κεηέθεξαλ θαη αζθάιηζαλ ζην νξεηλφ ρσξηφ Άγηνο Εσάλλεο 

θαθίσλ ηα ηξφθηκα πνπ είρε μεθνξηψζεη ε “Έλσζηο” ζηνλ φξκν ηνπ Λνπηξνχ. 

 ηνλ Άγην Εσάλλε θαθίσλ έθηαζε επηζηνιή ηνπ Μηραήι Κφξαθα
728

, ηνπ “αείπνηε 

πξνζηάηνπ ηεο παηξίδνο θαη ηεο ειεπζεξίαο”, ζηελ νπνία ν γεξαηφο αξρεγφο ηνπ Δξαθιείνπ 

                                                 
726  Δ επηζηξνθή ηνπ Γπκβξαθάθε θαίλεηαη φηη είλαη πξσηνβνπιία ηνπ Υαηδεκηράιε. Οη ζηξαηησηηθνί αξρεγνί 

ησλ επαξρηψλ Κηζάκνπ, ειίλνπ θαη θαθίσλ θαζψο θαη νη αξρεγνί ηνπ Ρεζχκλνπ θαη Δξαθιείνπ ήηαλ αληίζεηνη κε 

κηα ηέηνηα εμέιημε. Πξβι. Σζηξηληάλεο, Γ', φ.π., ζ. 336-342. 

727  Οη Γνπξίδεο ήηαλ ζψκαηα αηάθησλ Σνχξθσλ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ σο αληηζηάζκηζκα ζηα ζψκαηα ησλ 

ρξηζηηαλψλ Καιεζπέξεδσλ, ηα νπνία δξνχζαλ αθξηβψο φπσο ηα ζψκαηα ησλ θιεθηψλ ηεο επεηξσηηθήο Βιιάδαο.  

728  Μηράιεο Κφξαθαο (1797-1882). πνπδαίνο αγσληζηήο, αξρεγφο ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ ηεο Κξήηεο ην 

1866. Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Μηράιεο Καξνχδνο. Σν παξσλχκην πνπ έγηλε επίζεηφ ηνπ ην πήξε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο, γηαηί ζηηο κάρεο έθεξλε ην ζάλαην φπσο ν θφξαθαο. Έιαβε κέξνο ζηηο επαλάζηαζεηο ηνπ 1821, 1841, 

1858, 1866-69.  ΐι. θαη Γ. Παηεξάθεο, Ο θαπεηάλ Μηράιεο Κφξαθαο, εθδ. Κλσζφο, Ώζήλα 1984. Δ παξαιιαγή ηνπ 

8νπ ηεηξαδίνπ δηαθσηίδεη ζε κία θξάζε ηη αθξηβψο ζπλέβε ζηνλ Κφξαθα θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξφηαζεο ησλ 

ΐνινπδάθεδσλ: [ν φρινο] “έζηξεςε ηα φπια θαηά ηνπ Κφξαθα” (β8, 381). Έθδεινο επίζεο είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζηνλ γεξαηφ αξρεγφ ηνπ Δξαθιείνπ, αγσληζηή απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821: “Ώπνθξηζείο ακέζσο 

ηνπ γεξαηνχ εξσηθνχ θείλνπ* ιεηςάλνπ ηεο ηαιαίλεο Κξήηεο [...]” (β8, 381).  
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εμέζεηε φζα ζιηβεξά είραλ ζπκβεί ζην κεζαίν ηκήκα ηεο Κξήηεο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξφηαζεο 

ηνπ Κψζηα ΐνινπδάθε
729

 θαη δεηνχζε ηε γλψκε ηνπ αξρεγνχ ηεο Κπδσλίαο γηα ηε λέα ηξνπή πνπ 

έπαηξλε ην Κξεηηθφ Γήηεκα. Δ ηδηφγξαθε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε πξνζπάζεζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ ππνγξαθή ησλ δπηηθψλ νπιαξρεγψλ ζην ςήθηζκα γηα ηελ αγγιηθή εγεκνλία σο 

αδήξηηε αλάγθε ιφγσ ηεο αξλεηηθήο δηεζλνχο ζπγθπξίαο θαη ηεο αδπλακίαο ηεο Βιιάδαο λα 

εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία ηνπ έζλνπο. Σν κφλν πνπ έκελε, ζχκθσλα κε ηνλ Υαηδεκηράιε, ήηαλ λα 

ηεξκαηηζηεί ν πφιεκνο θαη νη Κξεηηθνί λα δηαζθαιίζνπλ ηε δσή ηνπο απνδερφκελνη έλα πξνζσξηλφ 

κεηαβαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Ώγγιίαο, αλακέλνληαο ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξναηψληνπ πφζνπ ηνπο, ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Βιιάδα.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ησλ Κπδσληαηψλ ζηα θαθηά (ηνλ επηέκβξην ηνπ 1868) 

ζπλέβε θαη ην εμήο “παξαηξάγνπδν”, φπσο ην ραξαθηεξίδεη ν αθεγεηήο. Βπεηδή είραλ θιαπεί απφ 

ηηο δπηηθέο καδάξεο ησλ θαθίσλ (νξεηλέο πεξηνρέο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ κεηαμχ θαθίσλ θαη 

Κπδσλίαο) κέξνο ησλ πξνβάησλ ηνπ Κνπαζνληθνιάθε (αδειθνχ ηνπ αληεπαλαζηάηε Ώλδξέα 

Κνπάζε
730

) ν ηδηνθηήηεο ζεψξεζε έλνρν θινπήο ηνλ Εσάλλε Μαλνπζάθε απφ ηνπο Λάθθνπο θαη 

δήηεζε απφ ηνλ αξρεγφ ηεο Κπδσλίαο λα απνθαιχςεη ηνλ δξάζηε
731

. κσο ε ελνρή ηνπ 

Μαλνπζάθε δελ απνδείρηεθε θαη ην ζηξαηησηηθφ δηθαζηήξην ηνλ έθξηλε αζψν. Όζηεξα απφ απηφ 

δψδεθα βνζθνί ζηαικέλνη απφ ηνλ Κνπαζνληθνιάθε άξπαμαλ γηα αληεθδίθεζε ηα πξφβαηα ηνπ 

Υαηδεκηράιε θαη ηνπ πεζεξνχ ηνπ, ηα νπνία είραλ κεηαθεξζεί απφ ηνπο ΄Λάθθνπο ζηνλ Άγην 

Εσάλλε θαθίσλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γηαλλαξνπψινπ
732

. Δ ζπκπεξηθνξά ηνπ Κνπαζνληθνιάθε 

                                                 
729   Γηα γεγνλφηα ζην κεζαίν ηκήκα (Ρέζπκλν) κηα κφλν λχμε γίλεηαη ζε πιάγην ιφγν κέζα απφ ηελ επηζηνιή ηνπ 

Μ. Κφξαθα. Σα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην Ρέζπκλν ζε ιίγεο γξακκέο έρνπλ σο εμήο: ηηο 24-9-1868 ε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Κξεηψλ ελέθξηλε ζηα Λεηβάδηα Μπινπνηάκνπ, παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο  ηνπ Κφξαθα θαη ησλ 

νπιαξρεγψλ ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο, ςήθηζκα πξνο ηεο Έμη Απλάκεηο, δεηψληαο λα αλαγλσξηζηεί ε Κξήηε 

απηφλνκε εγεκνλία, θφξνπ ππνηειήο ζηνλ νπιηάλν. βι. Ώξρείν Παξζελίνπ Κειατδή, 25, 1, αξ. εγγξάθνπ 38. 

(Ε.Ώ.Κ.)  ΐι. θαη Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 400-405. Πξβι. θαη Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Βπηζηνιέο ηνπ 

ππξίδσλνο Ώλησληάδε ζηνλ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, φ.π., ζ. 247-277. Ο Κφξαθαο θαη νη αλαηνιηθνί απνθήξπμαλ κε 

επηζηνιέο ηνπο πξνο ηνλ ΐαζηιηά θαη ηελ Κεληξηθή Τπέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπή ην ςήθηζκα θαη θαηεγφξεζαλ ηνπο 

νπιαξρεγνχο ηεο δπηηθήο Κξήηεο φηη απεκπνινχζαλ ηνλ αγψλα γηα έλσζε. Έπεηηα απφ απηφ ζεσξνχζαλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο ηνπο κφλνπο παηξηψηεο θαη επαλαζηάηεο, γηαηί απηνί έκεηλαλ πηζηνί ζηνλ φξθν γηα έλσζε. Ώπφ ηελ 

άιιε κεξηά νη νπιαξρεγνί ηεο δπηηθήο Κξήηεο θαηεγνξνχζαλ ηνπο αλαηνιηθνχο φηη ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηε 

Ρσζία, ππνζηεξίδνληαλ απφ ηνπο εζεινληέο θαη ππέθεξαλ ιηγφηεξν, γη' απηφ έγηλαλ φςηκα αδηάιιαθηνη 

ππνζηεξηρηέο ηεο ζπλέρηζεο ηνπ αγψλα. Ο Ώλψλπκνο ραξαθηεξίδεη ην ςήθηζκα σο ηελ “θνξσλίδα ηεο αηζρξφηεηνο” 

βι. θάικαηα, ζ. 33. ΐι. θαη η. Παπαδάθεο, φ.π., ζ. 51-57, Μακαιάθεο, Δ θξεηηθή επαλάζηαζηο, φ.π., ζ. 407 Δ 

ζεκαληηθή απηή εμέιημε δελ αλαθέξεηαη ζηελ “Εζηνξία ηεο Κξήηεο” ηνπ Θ. Αεηνξάθε. 

730  Ο Υαηδεκηράιεο ραξαθηεξίδεη ηνλ Κνπαζνληθνιάθε “σκνβφξν* θαη θαθνήζε”. Γηα ηε ζπλεξγαζία ζα 

αληακεηθζεί κε αμίσκα εγεκφλα ηεο άκνπ.  

731  Σν ζέκα ηεο δσνθινπήο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλν ηελ πεξίνδν ησλ θξεηηθψλ επαλαζηάζεσλ. Βμεηάζακε 

παξαπάλσ ηελ αθήγεζε γηα δσνθινπέο απφ ηνπο επαλαζηάηεο ηεο Κπδσλίαο (Θεξηζηαλνχο, Γνπξβηαλνχο θαη 

Λαθθηψηεο). Σν θαηλφκελν εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο ηηο κέξεο καο ζηα νξεηλά ρσξηά ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ 

Δξαθιείνπ θαη έρεη κειεηεζεί απφ ηζηνξηθνχο θαη θνηλσληνιφγνπο. Γεληθά γηα ην θαηλφκελν ηεο δσνθινπήο βι. 

Βηξήλε Σαραηάθε, “Δ δσνθινπή θαη ε πνηκεληθή δσή ζηελ Κξήηε ζηελ Ώηρή ηνπ 20νπ αηψλα”, Ακάιζεηα, 15, 1984, 

ζ. 159-176.  

732  Τπελζπκίδνπκε φηη κία ζεία ηνπ Υαηδεκηράιε είρε παληξεπηεί ζηνλ Άγην Εσάλλε θαθίσλ θαη ηα παηδηά ηεο 

πήξαλ ην επίζεην ηεο κεηέξαο ηνπο. Πψινο ζηα θαθηά ιέγεηαη ν Παχινο >Γηαλλαξνπψινο =Γηαλλαξάθεο Παχινο.  
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εμφξγηζε ηνπο Ώγηαλληψηεο (θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ Άγηνο Εσάλλεο θαθίσλ) νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο δεηνχζαλ λα ηνπο δνζεί ε άδεηα λα εθδηθεζνχλ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Κνπάζεδσλ. Σα νμπκέλα 

πλεχκαηα εξέκεζαλ κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ηνπ ΐαξδηλνγηάλλε.  

 Ώθνχ πέξαζαλ νθηψ κέξεο, ν Κνπάζεο παξνπζηάζηεθε κε ηε ζπλνδεία ηνπ ζηνλ Ώτ- 

Γηάλλε. Αελ αξλήζεθε φηη θαηείρε ηα πξφβαηα ηνπ αξρεγνχ ηεο Κπδσλίαο θαη είπε επίζεο φηη δελ 

επξφθεηην λα ηα επηζηξέςεη, αλ δελ βξίζθνληαλ ηα δηθά ηνπ.  Δ νξγή θαη ε αγαλάθηεζε ησλ 

επαλαζηαηψλ απφ ηελ πξάμε ηνπ Κνπάζε ήηαλ κεγάιε. Ώλ έλα φπιν εθππξζνθξνηνχζε, ζα 

αθνινπζνχζε εκθχιηνο αιιεινζπαξαγκφο. Ο Θεφο έβαιε ηειηθά ην ρέξη ηνπ θαη επήιζε 

θαηαιιαγή. Οη Μαλνπζάθεδεο ππνζρέζεθαλ λα δψζνπλ φξθν γηα ηελ αζσφηεηά ηνπο θαη ν 

Κνπάζεο λα επηζηξέςεη ηα πξφβαηα
733

.  

 Δ θινπή ησλ πξνβάησλ είλαη έλα αληηεξσηθφ επεηζφδην θαη γη' απηφ παξαιείπεηαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”. Ώιιά θαη φζα ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα, δελ θξίζεθαλ θαηάιιεια λα 

εληαρζνχλ ζε έλα εξσηθφ έπνο. ην εμήο νη κφλεο αληηζηνηρίεο πεξηερνκέλνπ κεηαμχ πεδήο θαη  

έκκεηξεο αθήγεζεο ζα είλαη άθημε ηνπ Πεηξνπνπιάθε ζηελ Κξήηε, ν απνθιεηζκφο ηεο 

“Βλψζεσο” ζην ιηκάλη ηεο χξνπ απφ ηνλ Υφβαξη παζά θαη  ε είδεζε γηα ηελ απφθαζε ηνπ 

πλεδξίνπ ησλ Παξηζίσλ, κε ηελ νπνία ε επξσπατθή δηπισκαηία ηεξκάηηζε ηνλ πφιεκν ζηελ 

Κξήηε.  

 Ο θόλνο ηνπ Παπαιάκπε (β8, 1-12 θαη β8, 382-385) 

 Οη ελαπνκείλαληεο επαλαζηάηεο ηεο δπηηθήο Κξήηεο (Κπδσληάηεο, ειηληψηεο θαη 

Κηζακίηεο) είραλ κείλεη γηα πνιχ θαηξφ καθξηά απ' ηα πνιεκηθά έξγα. Γη' απηφ απνθάζηζαλ λα 

αθήζνπλ ηα θαθηά θαη λα δψζνπλ κηα κάρε ζηελ Κπδσλία. Θα εθάξκνδαλ θαη πάιη κηα ζπλήζε 

ηαθηηθή ηνπ αληαξηνπνιέκνπ, ηελ πξνζέιθπζε δειαδή ησλ αληηπάισλ πξνο ηηο ζέζεηο ηνπο. 

Πελήληα λένη πνιεκηζηέο απφ δπηηθέο επαξρίεο νδεγνχκελνη απφ ηνλ ηακαηνγηψξγε ζρεδίαζαλ λα 

επηηεζνχλ ηε λχρηα ζηνπο Σνχξθνπο πνπ είραλ ζηξαηνπεδεχζεη ζηνπο Λάθθνπο, γηα λα ηνπο 

παξαζχξνπλ κέρξη ηε Γνχξβα. Πεγαίλνληαο πξνο ηνπο Λάθθνπο, πέξαζαλ πξψηα απφ ηα Μεζθιά, 

φπνπ πιεξνθνξήζεθαλ φηη εθείλε ηε λχρηα είρε γίλεη ν γάκνο ηνπ  Παπαιάκπε
734

, νπαδνχ ηνπ 

Παπαδαλαγλψζηε, κε θνπκπάξν ηνλ πεξηβφεην Μνπιά Μπαρξή
735

, ν νπνίνο αληάιιαμε ηα 

ζηέθαλα κέζσ θάπνηνπ ρξηζηηαλνχ. Δ επαλάζηαζε είρε βγάιεη πξνθήξπμε φηη φπνηνο έπηαλε 

δσληαλφ ή λεθξφ ηνλ κηζεηφ Παπαδαλαγλψζηε ζα έπαηξλε βαζκνχο θαη δψξα.  Μηα ψξα πξηλ 

μεκεξψζεη (“δηαθσηίζεη”) θαη ελψ νη ηειεπηαίνη θαιεζκέλνη έθεπγαλ απφ ην ζπίηη ησλ λενλχκθσλ, 

                                                 
733  χκθσλα κε ην έζηκν νη δσνθιέθηεο νξθίδνληαλ κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ.  Ώπφ ηελ 

παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ καζαίλνπκε: “αιι' νχηε νη κελ ππεβιήζεζαλ εηο φξθνλ, νχηε νη δε απέδσθαλ ηα 

πνίκληά κνπ” (β8, 381).  

734  ην 8ν ηεηξάδην δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ιεγφκελνο Παπαιάκπεο ήηαλ αδειθνπνηεηφο ηνπ κηζεηνχ 

αληεπαλαζηάηε Παπαδαλαγλψζηε. Σν Παπαιάκπεο ήηαλ παξσλχκην ηνπ Υαξάιακπνπ (Λάκπε) ΐνπξάθε. 

735  Γηα ηνλ γάκν ρξηζηηαλνχ κε θνπκπάξν κνπζνπικάλν βι. Κ. Φνπξλαξάθεο, Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε, Γάκνο 

Κξεηηθφο εηο Λάθθνπο Κπδσλίαο 1864,  φ.π.,, ζ. 57-59. 
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έθηαζαλ έμσ απφ ην ζπίηη νη πελήληα  επαλαζηάηεο. Έζπαζαλ ηελ πφξηα θαη κπήθαλ κέζα. Ο 

γακπξφο θαηάιαβε φηη θηλδχλεπε ε δσή ηνπ, δελ αληηζηάζεθε, αιιά πξνζπνηνχληαλ ηνλ 

θνηκηζκέλν. Σφηε νη επαλαζηάηεο ηνλ άξπαμαλ απφ ηα πφδηα θαη ηνλ έζπξαλ θαηαγήο θαη αθνχ ηνλ 

πεξηγέιαζαλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Σνχξθν, έζηξεςαλ ηα φπια ησλ ζην θεθάιη ηνπ. Δ 

λχθε πνπ δελ είρε πξνιάβεη λα θνηκεζεί κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, βιέπνληάο ηνλ ζθνησκέλν, άξρηζε 

λα θσλάδεη. Γξήγνξα αθνχζηεθε ηη είρε ζπκβεί, θαη ν Μαληνπδνθνθφιεο, ζσκαηάξρεο ηνπ 

Παπαδαλαγλψζηε, έζπεπζε λα ζπιιάβεη ηνπο επαλαζηάηεο. Αχν απφ ηνπο επαλαζηάηεο 

ηξαπκαηίζηεθαλ, ακέζσο φκσο νη δησθφκελνη έγηλαλ δηψθηεο, πνπ θπλεγνχζαλ ηνπο ππνηαγκέλνπο 

νπαδνχο ηνπ Παπαδαλαγλψζηε, φπσο νη ζθχινη ηνπο ιαγνχο. Σελ άιιε κέξα, νη λένη επαλαζηάηεο 

δηεγνχληαλ ην πεξηζηαηηθφ, ζπλέζεζαλ κάιηζηα θαη έλα πεξηπαηρηηθφ ηξαγνπδάθη γηα ηνλ άηπρν 

γακπξφ, πνπ ηξαγνπδηφηαλ ζην ξπζκφ ησλ θιέθηηθσλ
736

.  

 Ο αθεγεηήο εκκέλεη ζηηο ηειεπηαίεο αθεγεκαηηθέο ελφηεηαο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

ζηελ εμηζηφξεζε ηεο ηηκσξίαο ησλ ππνηαγκέλσλ απφ ηνπο επαλαζηάηεο
737

. Βίλαη θαλεξφ φηη ην 

επεηζφδην ηεο ζαλάησζεο ηνπ αλππεξάζπηζηνπ Παπαιάκπε δελ απνηειεί εξσηθφ γεγνλφο, γη' απηφ 

θαη παξαιείπεηαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, αληίζεηα ππνδειψλεη ηελ παξαθκή ηεο επαλάζηαζεο. 

ηαλ ε επαλάζηαζε ήηαλ εχξσζηε, ήηαλ θαη πην κεγαιφςπρε πξνο ηνπο ππνηαγκέλνπο . 

 

 Δπηζηξνθή ησλ επαλαζηαηώλ ζηα θαθηά (β8, 13-19 θαη β8, 386-389) 

 Όζηεξα απφ ηελ επίζεζε ζηα Μεζθιά, νη επαλαζηάηεο επέζηξεςαλ ζηα θαθηά, φπνπ ζηηο 

αξρέο Ννεκβξίνπ ηνπ 1868 ε “Έλσζηο” απνβίβαζε ηξνθέο θαη πνιεκνθφδηα
738

 ηα νπνία 

δηαλεκήζεθαλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαζηαηψλ ηεο θάζε επαξρίαο θαη απνζεθεχηεθαλ 

ζηνλ νξεηλφ Άγην Εσάλλε
739

. ηα κέζα ηνπ Ννέκβξε πηεδφκελνη απφ ην θξχνο θαη ηελ έιιεηςε 

ηξνθψλ νη πνιεκηζηέο θαηέβεθαλ ζηελ παξαιία ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, φπνπ ιφγσ ηεο ζάιαζζαο 

ήηαλ πην δεζηά. Ο αθεγεηήο βξίζθεη πάιη ηελ επθαηξία λα ζηηγκαηίζεη ηνπο Ώγηνξνπκειηψηεο, ηνπο 

“απφιεκνπο” φπσο ηνπο νλνκάδεη, νη νπνίνη άξπαδαλ ηα ηξφθηκα, πνπ έθεξλαλ ηα πινία απφ ηελ 

Βιιάδα, θαη ηα πνπινχζαλ έπεηηα ζηνπο πεηλαζκέλνπο επαλαζηάηεο. Ώμίδεη λα πξνζερζεί φηη νη 

επαλαζηάηεο αλέρνληαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνηαγκέλσλ θαηνίθσλ ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο θαη δελ 

ζπγθξνχνληαλ κε απηνχο, γηαηί θνβφηαλ φηη ζα ηνπο εθδηθνχληαλ κε ρεηξφηεξν ηξφπν: “Οη 

                                                 
736  Φαίλεηαη φηη νη εζεινληέο πνπ είραλ θαηέβεη απφ ηελ Βιιάδα είραλ θέξεη καδί ηνπο θαη ηε κνπζηθή ησλ 

θιέθηηθσλ ηξαγνπδηψλ. Σν ηξαγνχδη πνπ ππνλνείηαη είλαη ην γλσζηφ παλειιελίσο: “ηνπ Παπαιάκπξνπ ηελ απιή, 

παπα -Λάκπξαηλα θαεκέλε[...]”. Σν ηξαγνχδη θαηαηάζζεηαη ζηα ιεζηξηθά. 

737  Ήδε ν Υαηδεκηράιεο αθεγήζεθε ηελ ππξπφιεζε ησλ ζπηηηψλ ησλ ππνηαγκέλσλ ζηα πεδηλά ρσξηά ηεο 

Κπδσλίαο, ηελ ηαπείλσζε πνπ ππέζηεζαλ  ν Γνπξηδνκάλνιαο θαη ν Μπηιαινγηψξγεο, ηελ εθηέιεζε ηνπ Καδάθνπ, 

ηψξα δηεγείηαη ζηε δνινθνλία ηνπ Παπαιάκπε, ζα αθνινπζήζεη ε δηήγεζε γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Κνπηξνπινγηάλλε, 

πξψελ “αξραηηεξηζηή”. 

738  Πξβι. Ώλαζηαζάθεο, Εζηνξία ηεο Κηζάκνπ, φ.π., ζ. 208 

739  πσο πξνθχπηεη απφ ηε δηήγεζε νη ελαπνκείλαληεο επαλαζηάηεο απφ ηηο ηξεηο δπηηθέο επαξρίεο πνπ δηέκελαλ 

ζηα θαθηά ήηαλ πεξίπνπ 350.  
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πνιππαζείο αγσληζηαί αλείρνλην ηελ απζάδεηαλ ησλ αηζρξψλ θαη απάηξηδσλ ηνχησλ θαθησηψλ, 

ησλ αηηκαζάλησλ ηα εξσηθά θαθηά, θαη γεληθψο ηελ λήζνλ, θαη θνιαθεχνληεο έηη ηνχηνπο, ίλα κε 

εμαλαγθάζσζη ηελ θαθνήζεηάλ ησλ θαη θαηαθχγνπλ εηο έηη ρεηξφηεξνλ θαηαθχγηνλ, ηελ 

θαηαζηξεπηηθήλ πξνδνζίαλ”.  

 ηε ζπλέρεηα, ν αθεγεηήο δηεγείηαη κηα κάρε παξαζαιάζζηα, πνπ ζπλέβε εθείλν ηνλ θαηξφ 

ζηελ Ώγία Ρνπκέιε. Κάπνηα κέξα νη επαλαζηάηεο κεηέθεξαλ ηξνθέο κε κηα βάξθα απφ ην 

Αηαιεζθάξη ζηελ Ώγηά Ρνπκέιε θαη εληνπίζηεθαλ απφ ηνπξθηθφ πινίν πνπ έπιεε ζηελ πεξηνρή. Οη 

δεθαπέληε αγσληζηέο έζπξαλ ηηο βάξθεο ζηε ζηεξηά θαη εηδνπνίεζαλ ηνπο ππφινηπνπο. Ώκέζσο 

φινη νη επαλαζηάηεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ παξαιία θαη “έπεζαλ ζαλ ιηνληάξηα” ζηηο ιέκβνπο ηνπ 

πνιεκηθνχ “Εηδεδίλ”. Σα θαλφληα ηνπ ηνπξθηθνχ έξηρλαλ ηα βφιηα “ζαλ βξνρή” θαη φκσο νη 

επαλαζηάηεο  αςεθψληαο ηνλ θίλδπλν φξκεζαλ πάλσ ζηηο ηνπξθηθέο ιέκβνπο θαη ζε απηφ αθφκε 

ην πνιεκηθφ, πνπ βξηζθφηαλ αξφδν ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ αθηή. Άιινη επαλαζηάηεο 

ππξνβνινχζαλ ηηο ιέκβνπο θαη ην πινίν απφ ηελ αθηή θαη άιινη κπήθαλ ζηε ζάιαζζα γηα λα 

θνλεχζνπλ ηνπο λαχηεο αλαπνδνγπξίδνληαο ηηο βάξθεο. ε ιίγν ε ζάιαζζα βάθηεθε θφθθηλε απφ 

ην αίκα ησλ ζθνησκέλσλ Σνχξθσλ. Μάηαηα ην “Εηδεδίλ” πξνζπαζνχζε λα βνεζήζεη ηνπο λαχηεο 

ηνπ. Σα θαλφληα ηνπ θαηάληεζαλ άρξεζηα θαη ηα ζθνηληά ηνπ θφπεθαλ απφ ηνπο ππξνβνιηζκνχο 

ησλ επαλαζηαηψλ. Ο αθεγεηήο ηειεηψλεη κε ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηνπ απνινγηζκνχ ηεο κάρεο: 

πξνμελήζεθαλ αξθεηέο δεκηέο ζηνλ ερζξφ ρσξίο νη Κξεηηθνί λα πάζνπλ βιάβε. ηε κάρε 

δηαθξίζεθε γηα κία  αθφκε θνξά ν εβδνκεληάρξνλνο ΐνιαλνζηακάηεο, πνπ είρε ράζεη ην γην ηνπ 

ζηελ πξψηε κάρε ηεο επαλάζηαζεο.  

 “Οη 350 επξεζέληεο εθεί άλδξεο ησλ εκεηέξσλ σο κεκεζπζκέλνη εξξίθζεζαλ θαζ' φισλ 

ησλ αλνηθηψλ παξαζαιαζζίσλ θαη πνιινί ξηθζέληεο εληφο ηεο ζαιάζζεο ηνπθεθνχληεο θαη 

βξπρψκελνη θαη ακηιιψκελνη ηηο λα δηαβή ηνλ άιινλ θαη ζπιιάβε ερζξηθήλ ιέκβνλ, δηφηη 

νιφθιεξνλ κήλα νη πνιεκηζηαί καο δελ είδαλ έξγα πνιεκηθά, φηε ήιζνλ εηο ην πεδίνλ ηνπ Άξεσο 

θαη ήζαλ πεππξσκέλνη, αιιά θαη ην πεξηζηαηηθφλ ήηνλ αηθλίδηνλ θαη θαηάιιεινλ, ζεσξνχληεο 

απηφλ σο παηγλίδηνλ*”(β8, 15). 

 Δ πεξηγξαθή ηεο κάρεο είλαη πεξηζζφηεξν έλα σξαίν ινγνηερληθφ παηγλίδη παξά κηα 

πνιεκηθή έθζεζε. Ο αθεγεηήο δελ μερλά λα δηαλζίζεη ην ιφγν ηνπ κε ηηο απαξαίηεηεο ζχληνκεο 

παξνκνηψζεηο, νη νπνίεο ζα δνχκε λα επαλαιακβάλνληαη απηνχζηεο σο ινγφηππνη ζε πνιιά ζεκεία 

ηεο έκκεηξεο αθήγεζεο. Οη ππεξβνιέο επίζεο είλαη νινθάλεξεο. Κξίλνληαο ξεαιηζηηθά, θαληάδεη 

εμσπξαγκαηηθφ κηα νκάδα επαλαζηαηψλ λα θαηαδηψθεη απφ ηελ μεξά έλα πνιεκηθφ πινίν θαη λα 

κείλεη αλέπαθε.  

 Έπεηηα απφ ιίγεο κέξεο νη επαλαζηάηεο αλέβεθαλ απφ ηελ Ώγία Ρνπκέιε ην θαξάγγη ηεο 

ακαξηάο, γηα λα επηηεζνχλ ζηνπο Σνχξθνπο πνπ είραλ ζηξαηνπεδεχζεη ζηνπο πχξγνπο ηνπ 

Οκαινχ. Οη αθξνβνιηζκνί ησλ επαλαζηαηψλ γχξσ απφ ηνπο πχξγνπο θξάηεζαλ απφ ην πξσί κέρξη 
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ην βξάδπ, ρσξίο  φκσο λα κεηαθηλήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο απφ ηηο ζέζεηο ηνπο.  Έηζη νη αγσληζηέο 

απνζχξζεθαλ μαλά ζην θξεζθχγεηφ ηνπο, ην θνβεξφ θαξάγγη ηεο ακαξηάο.  

 

 Σν Δμάξη θιέβεη ηα βόδηα ησλ Σνύξθσλ από ηελ Αγηά (β8, 19- 35 θαη β8, 389-394) 

 Σν δηήγεκα ηεο ελφηεηαο εμαίξεη ην παξάηνικν ζάξξνο ησλ έμη ζσκαηνθπιάθσλ ηνπ 

Υαηδεκηράιε (ζηελ παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ, ζ. 390-391, παξαηίζεληαη ηα νλφκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ). Ο αθεγεηήο δελ ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο ζην ζπκβάλ, αιιά έκαζε γη' απηφ απφ 

ηηο δηεγήζεηο ηνπ Βμαξίνπ (“[...]νη πνιινί εθήξπμαλ ζαχκα, νπφηαλ ήθνπζαλ ηα αλσηέξσλ* πψο 

εμήρζεζαλ”). Άξα, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κία εηεξνδηεγεηηθή αθήγεζε. Σν Βμάξη, ινηπφλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζείζα αθήγεζε, βγήθε απφ ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο ηε λχρηα θαη αθνχ 

πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηηο ηνπξθηθέο θξνπξέο έθηαζε ζηελ Ώγπηά (Ώγηά), φπνπ ππήξραλ 

κάλδξεο γηα ηνλ ζηάβιηζκα ησλ δψσλ ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ. Αχν ζηφρνπο είρε βάιεη ην Βμάξη: 

αθελφο λα ζπιιάβεη θάπνηνλ αγά σο αληάιιαγκα γηα ηελ απειεπζέξσζε αηρκαιψησλ θαη 

αθεηέξνπ λα βξεη ηξφθηκα γηα ηνπο ιηκνθηνλνχληεο επαλαζηάηεο. Ο πξψηνο ζηφρνο απέηπρε θαη 

ζρεδίαζαλ ηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ, λα θιέςνπλ δειαδή ηα βφδηα ησλ Σνχξθσλ πνπ 

βξίζθνληαλ θαιά θιεηδσκέλα (“πεξαησκέλα”) ζε ςειέο κάλδξεο θαη θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζηε 

ακαξηά. Ο ηνπξθηθφο ζηξαηφο είρε ζηξαηνπεδεχζεη γχξσ απ' ηελ Ώγηά θαη επηηεξνχζε ηελ 

πεξηνρή. Οη λένη ηνπ Βμαξηνχ έθαλαλ ηα ζψκαηά ηνπο ζθάια γηα λα εηζέιζνπλ ζηε κάλδξα θαη λα 

αλνίμνπλ (“μεπεξαηψζνπλ”) ηηο πφξηεο. Οη Σνχξθνη θχιαθεο αλ θαη αληηιήθζεθαλ ηνλ θξφην, δελ 

αληέδξαζαλ. πσο ππνζέηεη ν αθεγεηήο απηφ ζπλέβε γηαηί νη θξνπξνί λφκηζαλ φηη είραλ 

πεξηθπθισζεί απφ πνιινχο επαλαζηάηεο. Έμη κφλν παιιεθάξηα ήηαλ αξθεηά γηα λα θιέςνπλ 

ηξηάληα δχν βφδηα. Γηα λα νινθιεξσζεί ην ζρέδην έπξεπε ζηε ζπλέρεηα λα ηα νδεγήζνπλ κέζα ζην 

θαξάγγη ηεο ακαξηάο πξνηνχ αλαηείιεη ν ήιηνο.  

 Γηα λα κελ θηλήζνπλ ηελ ππνςία ησλ ηνπξθηθψλ θξνπξψλ απφ ηελ Ώγηά κέρξη ηνλ Οκαιφ, 

νη έμη λένη πέξαζαλ κέζα απφ ηα κέξε πνπ επηηεξνχληαλ, πξνζπνηνχκελνη Σνχξθνπο βνζθνχο, πνπ 

κεηέθεξαλ κε δπλαηέο θσλέο ηα δψα ηνπο απφ ηα Υαληά. Καη νη ίδηνη απνξνχζαλ πψο  ζα 

μεγεινχζαλ ηνπο Σνχξθνπο θαη επεηδή πίζηεπαλ φηη έλα ηέηνην έξγν δελ κπνξεί λα θαηνξζσζεί 

κφλν απφ ηνπο αλζξψπνπο, δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ θαη, επξηζθφκελνη ζηνλ Ώιηθηαλφ, 

έθακαλ ηάκα, αλ γπξίζνπλ αβιαβείο ζηε ακαξηά, λα δηαζέζνπλ δέθα ιίξεο γηα ηελ επηζθεπή ησλ 

εθθιεζηψλ ησλ Λάθθσλ.  

 ε απηφ ην ζεκείν ηεο δηήγεζεο ν αθεγεηήο επαλαιακβάλεη ην γλσζηφ απφ άιιεο 

πεξηπηψζεηο αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο επίθιεζεο ηνπ Θείνπ γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. 

(Πξβι. ην ηάκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λανχ ηνπ Ώγίνπ Παληειεήκνλα έπεηηα απφ ηελ απφδξαζε 

ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηνλ Φηξθά).  

 Βθ ζπκθψλνπ εμεδήισζαλ φηη “εάλ θαηνξζσζή λα δηαθχγσκελ αβιαβείο θαη κεηά ησλ 
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βνψλ εμ φισλ ησλ ζηξαηνπέδσλ ηνπ ερζξνχ, δελ πξέπεη λα ην απνδψζσκελ νχηε εηο ηελ ηφικελ 

καο, αιι' νχηε θαη εηο ηνλ αξηζκφλ ή ηελ εηδηθφηεηά καο, αιιά είλαη ζεία βνήζεηα, ζθεπάδνπζα 

εκάο θαη απνηπθιψλνπζα ηνπο ηπξάλλνπο. Καη εάλ δηαζσζψκελ θαη πξνθζάζσζη ηα βφδηα ηνχηα 

εηο ην ζηξαηφπεδνλ, απφ ηψξα ππνζρφκεζα λα δψζσκελ εηο επηδηφξζσζηλ ησλ εθθιεζηψλ ησλ 

Λάθθσλ, Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη Ώγίνπ Ώλησλίνπ δέθα ιίξαο απφ φζνλ ρξεκαηηθφλ ζα καο δψζσζη νη 

θξνληηζηαί”.  

 Έκελαλ ηέζζεξηο ψξεο ψζπνπ λα μεκεξψζεη θαη ηα έμη παιιεθάξηα έπξεπε λα δηαβνχλ απφ 

επηθίλδπλεο θξνπξέο ζηνπο Λάθθνπο, ζηηο Φψθηεο, ζηνλ Οκαιφ θαη ηα δχζβαηα κέξε γηα λα 

θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. ηαλ πεξλνχζαλ απφ ηνλ πχξγν ηεο Κάησ αβνπξέο ησλ Λάθθσλ 

άξρηδε λα ραξάδεη. Βξσηήζεθαλ απφ ηελ ηνπξθηθή θξνπξά ηεο αβνπξέο πνηνη είλαη. Σν Βμάξη 

ηνπο απάληεζε κε ζξάζνο: “ζηξαβνί είζζε λα καο εηδήηε πνίνη είκεζα;”. ηαλ νη Σνχξθνη 

αληηιήθζεθαλ ηη είρε ζπκβεί ήηαλ αξγά. Σν Βμάξη είρε πεξάζεη ηα βφδηα απφ ηνπο “δέηεο” 

(απφηνκεο πιαγηέο) ηνπ Φελεδεξνχ (φπνπ γθξεκίζηεθαλ δχν βφδηα) θαη αζθάιηζε ηα θινπηκαία 

ζην θαξάγγη ηεο Μέιηζζαο. Ώθνχ μεθνπξάζηεθε (“μαπφζηαζε”) ζηε ηέξλα, αλέβεθε ηελ επνκέλε 

ζηνλ Οκαιφ, πεξλψληαο απαξαηήξεην απφ ηηο θξνπξέο ηνπ νξνπεδίνπ, θαηέβεθε ην δχζβαην 

κνλνπάηη ησλ Πνηηζηεξίσλ (φπνπ ζθνηψζεθαλ έμη αθφκε βφδηα) θαη κπήθε ζην θαξάγγη. ηαλ νη 

επαλαζηάηεο, πνπ βξίζθνληαλ ζηε ακαξηά, είδαλ ην Βμάξη λα κεηαθέξεη ηε ιεία, δελ πίζηεπαλ 

ζηα κάηηα ηνπο. Ήηαλ έλα ζαχκα. Σα εηθνζηπέληε βφδηα ήηαλ γη' απηνχο ζαλ ηελ ηξνθή πνπ 

κεηέθεξε ν Άγγεινο ζηνλ πξνθήηε Διία, γξάθεη ν Υαηδεκηράιεο. Οη ηξνθνδφηεο ησλ ηξηψλ 

επαξρηψλ αληάκεηςαλ κε ρξήκαηα ηα παιιεθάξηα γηα ηε ζαπκαζηή πξάμε ηνπο θαη εθείλα έδσζαλ 

ην πνζφλ πνπ είραλ ηάμεη (δέθα νζσκαληθέο ιίξεο) γηα ηελ επηζθεπή δχν εθθιεζηψλ ηνπ ρσξηνχ 

ηνπο.  

 Δ θινπή ησλ βνδηψλ παξέρεη παξέρεη ζηνπο κειεηεηέο ηνπ αγψλα ηνπ 1866 κία αθφκε 

καξηπξία γηα ηηο ιεζηξηθέο επηζέζεηο πνπ γηλφηαλ ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο επαλάζηαζεο ζηα δψα 

ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ησλ Σνχξθσλ κε ζθνπφ λα βξεζνχλ ηα αλαγθαία γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ ζηξαηνπέδνπ
740

.  

  

Οη ππνηαγκέλνη Λαθθηώηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο επαλάζηαζεο- ε είδεζε ηεο 

παξάδνζεο ηνπ Πεηξνπνπιάθε (β8, 35-41 θαη β8, 394-396) 

 Ο αθεγεηήο θάλεη κηα κηθξή παξέθβαζε ζηξέθνληαο ην βιέκκα ηνπ ζηνπο ππνηαγκέλνπο 

Λαθθηψηεο. Δ καξηπξία ηνπ είλαη πνιχηηκε θαη άγλσζηε ζηελ επίζεκε ηζηνξηνγξαθία, ε νπνία 

ζπλήζσο αλαιψλεηαη  ζηε ζχληαμε ελφο εξσηθνχ αθεγήκαηνο, ζαλ λα είρε ε επαλάζηαζε ηνπ 

1866 ηελ θαζνιηθή απνδνρή ηνπ ιανχ, αγλνψληαο φηη ππήξραλ θαη Κξήηεο ρξηζηηαλνί, πνπ γηα 

                                                 
740  ηε παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: “[...]ηζαγελείο ππφζρνληαη άκα εθνδηαζζψζη 

λα δηαηεξήζσζη νπσζδήπνηε ή ιεζηξηθψο ηελ επαλάζηαζηλ κέρξη αλνίμεσο” β8, 369. 
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δηαθφξνπο ιφγνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, είραλ ζπλεξγαζηεί ή ππνηαρζεί 

ζηνπο Σνχξθνπο.  

 Ώξρέο Αεθεκβξίνπ ηνπ 1868, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, νη Λαθθηψηεο βγήθαλ απφ ην 

θξεζθχγεηφ ηνπο γηα λα αλαδσνγνλήζνπλ κε θάπνηα αςηκαρία ηελ επαλάζηαζε θαη λα 

ζπλαληεζνχλ κε ηηο δχζκνηξεο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηα βνπλά. Σηο λχρηεο πιεζίαδαλ ηνπο 

ππνηαγκέλνπο ρσξηαλνχο ηνπο θαη ηνπο έδηλαλ ρξήκαηα (ηα ηειεπηαία πνπ ηνπο είραλ απνκείλεη 

απφ ηηο απνζηνιέο ηεο Κεληξηθήο ππέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπήο) θαη φ,ηη άιιν  θεηκήιην είραλ γηα 

λα ηνπο πξνκεζεχζνπλ απφ ηα Υαληά ηξφθηκα, ελδχκαηα θαη ππνδήκαηα. Έπεηηα ηνπο ηα έπαηξλαλ 

δήζελ κε ηε βία, γηαηί, αλ νη Σνχξθνη αλαθάιππηαλ ηε ζπλεξγαζία, ζα ηνπο ηηκσξνχζαλ κε κεγάια 

βάζαλα. Σφηε ήηαλ πνπ θάπνηνη ζπγρσξηαλνί ηνπο εμνκνινγήζεθαλ ζην Βμάξη πσο είραλ 

κεηαληψζεη γηα ηελ επνλείδηζηε ππνηαγή ηνπο θαη έθιαηγαλ βιέπνληαο ηελ άζιηα δσή ηνπο κεηά ηηο 

απαηειέο ππνζρέζεηο ησλ Σνχξθσλ. Σν Βμάξη αλαθνίλσζε εκπηζηεπηηθά ζηνλ Υαηδεκηράιε φζα 

είρε κάζεη θαη απνθαζίζηεθε λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ 

ππνηαγκέλσλ. Σνπο πξνηάζεθε ινηπφλ λα ζηαιζεί ππνγξακκέλε αλαθνξά ζηα Πξνμελεία ησλ 

Βπξσπατθψλ Απλάκεσλ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ε κεηαζηξνθή ηνπο θαη λα εθζέηνληαη φζα είραλ 

ππνθέξεη απφ ηνπο Σνχξθνπο. ζνη Λαθθηψηεο είραλ “κνπηίζεη” (ππνηαρζεί), γηα λα απνζείζνπλ 

απφ πάλσ ηνπο ην φλεηδνο, ππνζρέζεθαλ λα ππνγξάςνπλ ηελ αλαθνξά θαη λα γίλνπλ απηνί ην 

παξάδεηγκα γηα αλάινγεο ελέξγεηεο ζηηο ππφινηπεο δπηηθέο επαξρίεο. Σν γεγνλφο απηφ αλαπηέξσζε 

ην εζηθφ ησλ επαλαζηαηψλ
741

. Βλψ νη Λαθθηψηεο αζρνινχληαλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο αλαθνξάο, 

έθηαζε ζηνπο Λάθθνπο ε είδεζε γηα ηελ δεχηεξε εθζηξαηεία ηνπ Πεηξνπνπιάθε ζηελ Κξήηε, ηελ 

άθημή ηνπ ζην Ρέζπκλν θαη ηε ζιηβεξή απφθαζε ηήο παξάδνζήο ηνπ ζηνπο Σνχξθνπο.  

 Ο αθεγεηήο δελ δηεγείηαη κε ιεπηνκέξεηεο φζα ηξαγηθά ζπλέβεζαλ ζηνλ εθζηξαηεπηηθφ 

ζψκα ηνπ Πεηξνπνπιάθε, νχηε πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο πξάμεηο ηνπ
742

. Παξαζέηεη κφλν ηελ 

                                                 
741      εκεηψλεηαη φηη ζηελ παξαιιαγή ηεο δηήγεζεο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 8ν ηεηξάδην, δελ αλαθέξεη ηίπνηα 

γηα ηελ αλαθνξά πνπ ζα ππέγξαθαλ νη ππνηαγκέλνη Λαθθηψηεο. Αελ γλσξίδνπκε αλ ηα πεξί ηεο αλαθνξάο ησλ 

ππνηαγκέλσλ είλαη κηα επηλφεζε ηνπ Υαηδεκηράιε θαηά ηε δεχηεξε επεμεξγαζία ηεο αθήγεζεο κε ζθνπφ λα 

απαιιάμεη  θάπνηνπο ρσξηαλνχο ηνπ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ερζξφ. Ώο έρνπκε επίζεο ππ' φςε 

φηη ε Κεληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπή θαιιηεξγνχζε κέρξη ηελ χζηαηε ζηηγκή ειπίδεο γηα ηελ αίζηα έθβαζε 

ηνπ αγψλα θαη πίεδε ηνπο επαλαζηάηεο λα θξαηήζνπλ ηελ επαλάζηαζε κέρξη ηελ άλνημε, ζηέιλνληαο ςεπδείο 

εηδήζεηο θαη αλεδαθηθέο ππνζρέζεηο. ΐι. θαη Κ. Φνπξλαξάθεο, “Βπηζηνιέο ππξίδσλνο Ώλησληάδνπ”, φ.π., ζ. 262-

266. 

742  ηα κέζα ηνπ Ννέκβξε ηνπ 1868 ν γεξαηφο αγσληζηήο απφ ηε Μάλε Αεκήηξηνο Πεηξνπνπιάθεο, αθνχ 

ζηξαηνιφγεζε εζεινληέο απφ ηελ Ώζήλα θαη ηελ Πεινπφλλεζν, επηβηβάζηεθε  απφ ην Γχζεην ζην θαηαδξνκηθφ 

“Έλσζηο” έρνληαο καδί ηνπ ρίιηνπο εζεινληέο. Όζηεξα απφ έλα ζχληνκν ζηαζκφ ζηελ Κίκσιν γηα λ' απνθχγεη ηελ 

επηηήξεζε ησλ ηνχξθηθσλ πεξηπνιηθψλ ε “Έλσζηο” απνβίβαζε αξρηθά ζηηο 27 Νενκβξίνπ 1868 ηνλ Αεκήηξην 

Πεηξνπνπιάθε κε 300 εζεινληέο ζηνλ φξκν Καιά Υσξάθηα Μπινπνηάκνπ θαη ζηηο 30 ηνπ ίδηνπ κήλα ζην 

Πξαζνλήζη Ώγίνπ ΐαζηιείνπ ηνλ Λεσλίδα Πεηξνπνπιάθε, γην ηνπ Αεκεηξίνπ, κε ηνπο ππφινηπνπο 700 εζεινληέο. 

ηηο αξρέο ηνπ Αεθεκβξίνπ, έπεηηα απφ θνπξαζηηθέο νδνηπνξίεο ζηα νξεηλά ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ ην ζψκα ηνπ 

Πεηξνπνπιάθε ζπλαληήζεθε ζηε Μπηζηαγή κε ηνπο εληφπηνπο επαλαζηάηεο θαη απνθαζίζηεθε λα δνζεί κάρε ζηε 

Μνλή Ώζσκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ΐξχζεο Ώκαξίνπ. Δ κάρε ζηηο ΐξχζεο απνδείρηεθε θαηαζηξνθηθή γηα ηνπο 

Έιιελεο. Βθεί ζθνηψζεθαλ δηαθφζηνη εζεινληέο. ε λέα επίζεζε πνπ έγηλε ζην Μχξζην Ρεζχκλνπ ζηηο 9 Αεθεκβξίνπ 

νη Έιιελεο έραζαλ ηε δσή ηνπο αθφκε εθαηφλ ζηξαηηψηεο. ηηο 12 Αεθεκβξίνπ 600 εζεινληέο κεηέβεζαλ ζην 

νξνπέδην ηνπ Καιιηθξάηε θαθίσλ, φπνπ 350 παξαδφζεθαλ ζηνπο Σνχξθνπο. ην Ώζθχθνπ θαθίσλ ν Αεκήηξηνο 
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είδεζε. Βμάιινπ, φπσο έρεη εηπσζεί, ε δηήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”  επηθεληξψλεηαη ζην 

ζηξαηφπεδν ηεο Κπδσλίαο. Σν εξσηθφ αθήγεκα ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”  αλαθέξεη ηελ θαηαζηξνθή 

πνπ ππέζηεζαλ νη εζεινληέο ηνπ Πεηξνπνπιάθε,  ζηηο αξρέο ηνπ Αεθεκβξίνπ ηνπ 1868, 

ζπκπιεξψλνληαο ηε δηήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”. Γηα ην γεγνλφο ηεο παξάδνζεο ηνπ 

Πεηξνπνπιάθε κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Γάιινπ πξνμέλνπ ακπνπαδψ ζα αλαθεξζεί ζε άιιε 

ζειίδα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (βι. β8, ζ. 55-57). Ο Υαηδεκηράιεο ζεσξνχζε φηη ε παξάδνζε 

ηνπ Πεηξνπνπιάθε έδσζε ηε ραξηζηηθή βνιή ζηελ επαλάζηαζε (“Ο θξίλσλ ινηπφλ νξζψο θαη 

απαζψο ηα πξάγκαηα ζα καξηπξήζε φηη έθεξε νξηζηηθψο ηελ πηψζηλ ηεο επαλαζηάζεσο ε 

απνζηνιή ηνπ γελλαίνπ παηξηψηνπ Πεηξν<πνπιάθε>, ρσξίο ίζσο βεβαίσο απηφο λα ην ζέιε”). Γηα 

ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Πεηξνπνπιάθε ζηνλ θξεηηθφ αγψλα θαη ηηο δχν εθζηξαηείεο ηνπ ζηελ Κξήηε 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο αληινχκε απφ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ, πνπ εθδφζεθαλ κε επηκέιεηα 

ηνπ Ώ. ΐξίγγα ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866
743

.  

 Εδνχ πψο παξνπζηάδεηαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ε εθζηξαηεία ηνπ Πεηξνπνπιάθε: 

  

        Μέζα ζε ηνχηνλ ηνλ θαηξφλ, εηο ηνλ βξαζκφλ, ηνλ θφπνλ,  

Πεηξνπνπιάθεο κε πνιινχο μεβάξθαξε ζηνλ ηφπνλ.    

Κάησ ζην Μπινπφηακνλ, ζην ηκήκα ηνπ Ρεζέκλνπ, 

κε θίλδπλν νη Κξεηηθνί ςειφηεξα ηνπο ζέξλνπλ. 

Παίξλνπλ ηα Ρεζεκληψηηθα, εηο ηα θαθηά λα κπνχλε, 

ζηε κέζε, θάησ ζηα ειιηά ηζη Σνχξθνπο απαληνχλε.   

Νχθηα, βξνρή θη αθάηερνη θαη πέθηνπλ ζηελ πιεθηάλα,    

ην ηέηαξηνλ εράζεθε, αδίθσο απνζάλαλ. 

ε άθξε θηάλνπλ ησλ θαθηψ, πέξα ζηνλ Καιιηθξάηε, 

νη Κξεηηθνί εηξέμαλε θαη δνχδνπλε κηληάηη. 

Μάρε κεγάιε γίλεηαη, αίκα πνιχ ερχζε,     

ε λχθηα ηζη μερψξηζε, θαλείο δελ εληθήζε.     

                                                                                                                                                                  
Πεηξνπνπιάθεο έιαβε επηζηνιή ηνπ Γάιινπ πξνμέλνπ ακπνπαδψ κε ηελ νπνία ηνπ αλαθνηλψζεθε ν απνθιεηζκφο 

ηεο “Βλψζεσο” ζηε χξν θαη φηη πηα δελ ππήξρε ειπίδα γηα ζπλέρηζε ηεο επαλάζηαζεο. Ο ακπνπαδψ επίζεο 

πξνζθέξζεθε λα κεζνιαβήζεη ζηελ Σνπξθηθή Αηνίθεζε γηα λα κελ εθηειεζηνχλ ζαξάληα αηρκάισηνη εζεινληέο, 

εθφζνλ ν Πεηξνπνπιάθεο ζα αλαρσξνχζε γηα ηελ Βιιάδα. Αεθαπέληε κέξεο απφ ηελ άθημή ηνπ ζηελ Κξήηε ν 

Πεηξνπνπιάθεο παξαδφζεθε ζην Ώζθχθνπ θαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα αλαρψξεζε κε ηνπξθηθφ πινίν θαη κε ηνπο 

ελαπνκείλαληεο εζεινληέο απφ ηηο Καιχβεο Ώπνθνξψλνπ γηα ηε χξν. ΐι. Φηιάθεο, Α, φ.π., ζ. 1136, Κξηάξεο, Γ, 

φ.π., ζ. 757.  

743   Βθζηξαηεία Ώ' ησλ Μαληαηψλ εηο Κξήηελ ππφ ηνλ ήξσα Α. Πεηξνπνπιάθε, Έθζεζηο Αεκεηξίνπ 

Πεηξνπνπιάθε πεξί ηεο δεπηέξαο εηο Κξήηελ εθζηξαηείαο απηνχ, Ώζήλα 1869. Ώπφιπηα ζεηηθή είλαη ε θξίζε ηνπ 

Κάξνινπ Μέλδειζσλ ΐαξζφιδε γηα ηνλ γεξαηφ παηξηψηε Αεκήηξην Πεηξνπνπιάθε, ηνλ νπνίν παξνκνηάδεη κε ηνπο 

αξραίνπο παξηηάηεο Λπθνχξγν θαη Λεσλίδα. ΐι. Κ. Μ. ΐαξζφιδε, φ.π., ζ, 63-64. Ώλαιπηηθά αλαθέξεη θαη ν Μ. 

Ώλαζηαζάθεο γηα ηελ ηχρε ηνπ Πεηξνπνπιάθε. ΐι. Μ. Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 211-215. Πξβι. Εσάλλα 

Αηακαληνχξνπ, φ΄.π., ζ. 275-276.  
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Βηο ηα θαθηά καδψλνπληαη κε ηνπο αληηπξνζψπνπο 

                 θαη κάρνπληαη κε ηα ζηνηρεηά θαη δνθηκάδνπλ θφπνπο. (θεθ. 150, ζη. 3835-) 

 

Ζ απόπεηξα ηνπ Χαηδεκηράιε λα δηαθύγεη ζηελ Διιάδα (β8, 43-54 θαη β8, 396-401) 

 Βπεηδή ήηαλ αδχλαην λα γίλνπλ ζπνπδαίεο επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα 

(ήηαλ ηφηε αξρέο Αεθεκβξίνπ ηνπ 1868), ν Υαηδεκηράιεο ζθέθηεθε λα θχγεη γηα ηελ Ώζήλα. Βθεί, 

φπσο ηζρπξίδεηαη, ζα εμεγνχζε ζηελ Κεληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπή ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία είρε πεξηέιζεη ν αγψλαο θαη ζα ζπληεινχζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ εμεχξεζε ησλ κέζσλ 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάζηαζεο ηελ άλνημε. Αελ αλαθνίλσζε φκσο ηε ζθέςε ηνπ ζηνπο 

νπιαξρεγνχο ηεο Κπδσλίαο, γηαηί γλψξηδε ηελ αληίζεζή ηνπο, αιιά ηε ζπδήηεζε κε κεξηθνχο 

έκπηζηνπο πνιεκηζηέο ηνπ, νη νπνίνη πείζηεθαλ φηη ε κεηάβαζή ηνπ ζηελ Βιιάδα ζα  είρε σθέιηκα 

απνηειέζκαηα. Βάλ ε επαλάζηαζε έζβελε κέρξη λα γπξίζεη, ν Ώξρεγφο ηεο Κπδσλίαο ππνζρφηαλ 

λα επαλέιζεη κε αηκφπινην θαη λα ηνπο παξαιάβεη ζηελ ειεχζεξε Βιιάδα.   

 Με ζπλνδεία  πέληε ζπκπνιεκηζηψλ ν Υαηδεκηράιεο έθπγε απφ ην ζηξαηφπεδν Κπδσλίαο 

γηα ην αθξσηήξην Ρνδσπνχ, φπνπ ζπλήζσο πξνζέγγηδαλ πινηάξηα απφ ηελ Βιιάδα. ην δξφκν 

ζπλαληήζεθε κε νκάδα Λαθθησηψλ, νη νπνίνη έκαζαλ ηη ζρεδίαδε θαη ην αλαθνίλσζαλ ζηνπο 

νπιαξρεγνχο ζηε ακαξηά. Αεκηνπξγήζεθε ηφηε κεγάιε αλαηαξαρή θαη ιίγν έιεηςε ν 

Υαηδεκηράιεο λα απνθεξπρηεί γηα ηελ πξάμε ηνπ. (“[...] φζηηο κεηαβάο εηο ακαξία κεηαδψζαο 

άιισο πσο πξνο ηνχηνπο, θαίλεηαη, ηελ αλαρψξεζίλ κνπ, εμήθζεζαλ νη αθνχζαληεο θαη 

ππνζαιπφκελνη ππφ ηνπ θαθψο ζθεπηνκέλνπ Κνξθίδνπ νη Κπδσληάηαη, σο κε είπνλ κεη' νιίγνλ, 

πξνέβεζαλ εηο πξαμηθφπεκα ελαληίνλ κνπ, κφιηο πνπ δελ ήιζνλ εηο απνθήξπμίλ κνπ”, βι. β8, 45).  

 Ο αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο έθηαζε μεκεξψκαηα ζηε Μνλή Γσληάο θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηεπζχλζεθε πξνο ηα Ώθξάηα
744

, ζην κεηφρη ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ. Ώπφ εθεί έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ 

Ν. αθφπνπιν, πξφμελν ηεο Βιιάδαο ζηα Υαληά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ εμαζθαιίζεη θάπνην θαΎθη 

γηα ηε κεηαθνξά ηνπ. Πέξαζαλ δεθαπέληε κέξεο θαη πινίν δελ θαηλφηαλ γηα λα ηνλ παξαιάβεη. Δ 

θαθνθαηξία θαη νη πεξηπνιίεο ησλ ηνχξθηθσλ πινίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, εκπφδηδαλ ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ θατθηψλ
745

. Ώθνχ απειπίζηεθε λα πεξηκέλεη, πξφηεηλε ζηε ζπλνδεία ηνπ λα 

κεηακθηεζηνχλ ζε θαιφγεξνπο, λα κπνπλ ζην θξνχξην ησλ Υαλίσλ θαη λα ζπλαληήζνπλ ηνλ 

Έιιελα πξφμελν. Δ ζθέςε φκσο απηή απνξξίθζεθε σο αλεδαθηθή θαη αλαμηνπξεπήο. Βλ ησ 

κεηαμχ ε Σνπξθηθή Αηνίθεζε είρε κάζεη γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε θαη  έζηεηιε ζηξαηφ ζηα 

                                                 
744  Οη κεηαθηλήζεηο γίλνληαλ ζπλήζσο βξάδπ γηα λα απνθχγνπλ νη επαλαζηάηεο ηα βιέκκαηα ησλ Σνχξθσλ. Σα 

Ώθξάηα είλαη παξάιην ρσξηφ ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ ζην αθξσηήξην Ρνδσπνχ. Γηα ηελ πξνζπάζεηα ησλ νπιαξρεγψλ 

λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Κξήηε βι. θαη Σζηξηληάλεο, Γ', φ.π., ζ. 390-393. 

745  Ώο έρνπκε ππ' φςεη καο φηη ζηηο  2 Αεθεκβξίνπ ν Υφβαξη παζάο θαλνληνβφιεζε θαη απέθιεηζε ζην ιηκάλη ηεο 

χξνπ ην θαηαδξνκηθφ “Έλσζηο”, ην νπνίν επέζηξεθε απφ ηελ Κξήηε έπεηηα απφ ηε δεχηεξε απνβίβαζε ησλ 

εζεινληψλ ηνπ Πεηξνπνπιάθε.  Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ήηαλ αδχλαην λα πξνζεγγίζεη θάπνην πινίν απφ ηελ Βιιάδα 

ζηελ Κξήηε  εθείλε ηελ πεξίνδν.  
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παξάιηα γηα λα ηνλ ζπιιάβεη. Έλαο ππνηαγκέλνο παξαπιάλεζε ηνπο ηνχξθνπο ζηξαηηψηεο, πνπ ηνλ 

αλαδεηνχζαλ, ιέγνληάο ηνπο φηη ν Υαηδεκηράιεο είρε αλαρσξήζεη απφ ηνλ φξκν ησλ Ώγίσλ 

Ώπνζηφισλ ηνπ Γαιαηά Κπδσλίαο, θαη ήδε βξηζθφηαλ ζηε χξν. Λίγεο κέξεο έπεηηα, ν πξφμελνο 

αθφπνπινο ελεκέξσλε κε επηζηνιή ηνλ Υαηδεκηράιε γηα φζα είραλ ζπκβεί ζηνλ Πεηξνπνπιάθε 

θαη απέηξεπε ηελ αλαρψξεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο Κπδσλίαο απφ ηελ Κξήηε. Έηζη ν Υαηδεκηράιεο 

αλαγθάζηεθε λα επηζηξέςεη ζην ηειεπηαίν θαηαθχγην ηεο επαλάζηαζεο, ζηε ακαξηά.  

 Δ απφθαζε ηνπ Υαηδεκηράιε λα κεηαβεί ζηελ Βιιάδα εθείλε ηελ θξηζηκφηαηε ζηηγκή 

δεκηνπξγεί πνιιέο απνξίεο. Πίζηεπε άξαγε φηη ζα κπνξνχζε λα παξαθάκςεη ηηο πνιηηηθέο αξρέο 

ηεο Βπαλάζηαζεο (Κπβέξλεζε θαη πλέιεπζε) θαη λα ζπλνκηιήζεη κε ηηο Βπηηξνπέο ηεο Ώζήλαο  

γηα λα βξεζεί ιχζε; Ή κήπσο ήζειε  λα εγθαηαιείςεη ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ γηα λα ζσζεί; ηηο 14 

Αεθεκβξίνπ, εμάιινπ, είραλ αλαρσξήζεη απφ  ηελ Κξήηε, κε ην ίδην πινίν πνπ κεηέθεξε ηνλ 

Πεηξνπνπιάθε, νη αξρεγνί ηνπ Ώπνθφξσλα Γνγνλήο, ήθαθαο, Κσζηαξφο θαη ν αξρεγφο θαθίσλ 

Υηνληνπδάθεο
746

. Βίλαη βέβαην πάλησο φηη ν Υαηδεκηράιεο αληηιακβαλφηαλ πσο ε απνκάθξπλζή 

ηνπ απφ ηελ Κξήηε ζα δεκηνπξγνχζε κεγάιεο αληηδξάζεηο θαη γη' απηφ ήζειε λα παξνπζηαζηεί φρη 

σο δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, αιιά σο επηζπκία θαη πίεζε ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ (“[...]“εγψ κεηαβαίλσ 

ηψξα ακέζσο, εάλ εζείο αλαιαβαίλεηε ην βάξνο, λα κεηαδψζεηε εηο ηνπο άιινπο καο ηελ 

κεηάβαζίλ κνπ εηο Βιιάδα αλαγθαία θαη πξνειζνχζα απφ ζαο, εθβηάζαληέο κε λα κεηαβψ δη' 

νιίγνλ ρξφλνλ θαη παξαιάβσ ηξνθάο θαη άιια αλαγθαία” βι. β8, 43).  

 

Οη ηειεπηαίνη αθξνβνιηζκνί γύξσ απ' ηνλ Οκαιό (β8, 57-69 θαη β8, 402-408) 

 Δ παξάδνζε ηνπ Πεηξνπνπιάθε είρε πξνμελήζεη αξλεηηθή εληχπσζε, αιιά δελ είρε 

απειπίζεη ηνπο επαλαζηάηεο. Θα έθαλαλ ππνκνλή λα πεξάζνπλ νη δχν κήλεο ηνπ ρεηκψλα, θαη ηελ 

άλνημε ζα ζπλέρηδαλ ηνλ αγψλα. Ώπνθαζίζηεθε ηφηε, πεξί ηα ηέιε Αεθεκβξίνπ ηνπ 1868 λα βγνπλ 

απφ ην θαξάγγη θαη λα  ζπλάςνπλ θάπνηα κηθξή κάρε γηα λα πάξνπλ ζάξξνο, λ' απνθχγνπλ ηνπο 

απεζηαικέλνπο ηνπ παζά, λα δείμνπλ ζηνπο Σνχξθνπο φηη ε επαλάζηαζε δελ είρε ζβήζεη. Έηζη, 

ρσξηζκέλνη ζε απνζπάζκαηα θαηέιαβαλ ηελ νξεηλή γξακκή απφ ηηο Φψθηεο σο ηνπο Κακπηά. Οη 

Σνχξθνη αληηιήθζεθαλ ηηο θηλήζεηο ησλ επαλαζηαηψλ θαη έζηεηιαλ ζηξαηηψηεο κε αξρεγφ ηνλ 

Παπαδαλαγλψζηε γηα λα ζπιιάβεη ηνπο ηειεπηαίνπο επαλαζηάηεο ηεο δπηηθήο Κξήηεο.  

 ηα Ξπιφζπηηα ηνπ Οκαινχ ν Μαλαξνινγηάλλεο εηδνπνίεζε κε αιιεγνξηθά ιφγηα κηα 

νκάδα επαλαζηαηψλ φηη νη Σνχξθνη βάδηδαλ ελαληίνλ ηνπο. Όζηεξα, ν πεζεξφο ηνπ Υαηδεκηράιε 

επαγξππλψληαο ζε άιιε ηνπνζεζία είδε νπηαζία
747

 θαη εγθαίξσο εηδνπνίεζε ηνλ γακπξφ ηνπ φηη ν 

                                                 
746  ΐι. Κξηάξεο, Γ' φ.π., ζ. 758, Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 217 θαη Φνπξλαξάθεο, Βπηζηνιέο, φ΄.π., ζ. 279.  

747   “Οχηνο νλεηξεπφκελνο εζζάλζε φηη ήκεζα πεξηθπθισκέλνη θαη επεηδή εηο άιιαο πεξηζηάζεηο είδε ηνηαχηαο 

νπηαζίαο θαη επαιεζεχζαλ* θαηά γξάκκα [...]” (β8, 63). Σε ζεκαζία ησλ νλείξσλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο 

επηζεκάλακε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο αθήγεζεο. Γη' απηφ θαη ην ραξαθηεξίζακε σο επαλαιακβαλφκελν 

αθεγεκαηηθφ κνηίβν (φλεηξν Υαηδεκηράιε ζηε θπιαθή, θνβεξά νπηαζία Υαηδεκηράιε πνπ ηνλ εκπνδίδεη λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Εζκαήι, φλεηξν ηνπ πληέθλνπ ζηελ “Κξεηηθνπνχια”.  
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“θαηαξακέλνο” Παπαδαλαγλψζηεο βξηζθφηαλ θνληά ηνπο, έηνηκνο λα ηνπο επηηεζεί κε κεγάιε 

δχλακε. Γηα λα απνθχγνπλ ηελ θχθισζε ησλ Σνχξθσλ, νη επαλαζηάηεο, πνπ ήηαλ πεξίπνπ 130,  

άθεζαλ ηα πξάγκαηά ηνπο απφκεξα ζηα ξηδά ηνπ ΐξπζηνχ θαη απνζχξζεθαλ ζηηο θνξπθέο ησλ 

ιφθσλ Σξνκάξηζζαο θαη ΐξπζηνχ. Ώπφ ην Καζάξην Πιάη ην ζψκα ηνπ Παπαδαλαγλψζηε ξψηεζε  

ηνπο επαλαζηάηεο γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Οη επαλαζηάηεο απάληεζαλ ζηνπο 

δηψθηεο ηνπο κε ηελ εξψηεζε “κελ είζαη απνχ ηα πνπιεκέλα θξέαηα;”, ε νπνία εμεξέζηζε ηνπο 

ππνηαγκέλνπο. Μεηά απ' απηφ, ν πξψηνο ππξνβνιηζκφο ξίρηεθε, πξνηνχ δνζεί ην ζχλζεκα ηεο 

κάρεο. Ώθνινχζεζε πεηζκαηψδεο ζχγθξνπζε. Δ νξγή θαη ε αγαλάθηεζε ησλ επαλαζηαηψλ 

δηπιαζίαζαλ ηε δχλακή ηνπο. Σα αλδξάπνδα, φπσο αλαθέξεη ν αθεγεηήο, ηνπ Παπαδαλαγλψζηε 

εθδηψρζεθαλ κέρξη ηνπ θνπινπδά  αθήλνληαο πίζσ ηνπο λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο. Έπεηηα απφ ηε 

κάρε νη επαλαζηάηεο αλαδήηεζαλ ηα πξάγκαηά ηνπο εθεί φπνπ ηα είραλ απνζέζεη, αιιά δελ ηα 

βξήθαλ. Σα είραλ αξπάμεη νη ερζξνί, νδεγεκέλνη απφ έλα ζθπιί. Σφηε έραζε θαη ν Υαηδεκηράιεο ην 

κάιιηλν παλσθφξη θαη ην ζάθν ηνπ πνπ πεξηείρε ηε ζθξαγίδα ηεο επαξρίαο ηνπ θαη ηα 

βαζκνινγηθά έγγξαθα.  

 Δ απνκφλσζε θαη ε έιιεηςε ηξνθίκσλ αλάγθαζε κεξηθνχο επαλαζηάηεο λα πξνζεγγίζνπλ 

μαλά ηνπο ππνηαγκέλνπο ησλ Λάθθσλ γηα λα ηνπο πξνκεζεχζνπλ ηα αλαγθαία. Οη ππφινηπνη 

θξχθηεθαλ ζηε ακαξηά. Βλ ησ κεηαμχ είρε θηάζεη ε είδεζε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο “Βλψζεσο” 

ζην ιηκάλη ηεο χξνπ απφ ηνλ Υφβαξη παζά θαη ηελ δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ Βιιάδαο 

-Σνπξθίαο
748

. Καλείο δελ έδηλε ειπίδεο γηα ζπλέρηζε ηεο επαλάζηαζεο. Παξ' φια απηά νη 

επαλαζηάηεο ζπλέρηδαλ λα πηζηεχνπλ φηη  ηελ ηειεπηαία ζηηγκή νη Βπξσπατθέο Απλάκεηο ζα 

επελέβαηλαλ γηα λα ζσζνχλ νη ρξηζηηαλνί ηεο Κξήηεο. Γηα λα θξαηήζνπλ δσληαλή ηελ ηειεπηαία 

ζπίζα ηεο επαλάζηαζεο ζηε δπηηθή Κξήηε, νη αγσληζηέο βγήθαλ απφ ηε ακαξηά θαη  δηεμήγαγαλ 

αθξνβνιηζκνχο θαηά ησλ Σνχξθσλ πνπ είραλ νρπξσζεί ζηα Γατδνπξφπνξα ηνπ Οκαινχ.  

 Οη ηειεπηαίνη αθξνβνιηζκνί ζηε δπηηθή Κξήηε παξαιείπνληαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, 

γίλεηαη φκσο εθηελήο αλαθνξά ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο “Βλψζεσο”.  

        Μέζα ζηελ αλαθάησζηλ, ζηελ καπξνλεθηαζκέλε,    

ηελ χξαλ ηελ εκπνξηθήλ έρνπλ απνθιεηζκέλελ. 

Ναχαξρνο ήξζε πξν θαηξνχ έλαο ςεπην-Εγγιέδνο, 

ζηελ ζάιαζζαλ δηεχζπλε θαη κνηάδεη ζαλ Μαιηέδνο. 

Αελ δχλαηαη ηνλ πφιεκνλ ζηελ Κξήηε λα πξνιάβεη   

θαη ηελ Βιιάδα ζθέθηεθε απηφο λα θαηαιάβεη.     

Ο ςεπηνιφξδνο έθηαμε απφμσ ‟πνχ ηε χξα, 

κε δηαηαγή ηνπ Παηηζάρ θαη κε κεγάιε κνίξα. 

                                                 
748  ΐι. γηα ηε ξήμε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ,  βι. Σζηξηληάλεο, Γ, φ.π., ζ. 497-503 θαη Εσάλλα Αηακαληνχξνπ, 

φ.π., ζ. 276 θαη 285-286. 
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Σν άμαθλν θη αλέιπηζηνλ νη Έιιελεο ζσξνχζη 

θαη ζηέιλνπλ πινίνλ έθηαθην λα κάζνπλ, εξσηνχζη.   

Σελ «Έλσζηλ» εδήηεζε θαη «Κξήηε» ηξνθνδφηαο,    

«ήιζα κε ζηφινλ δπλαηφλ έρσ θαη ζηξαηηψηαο». 

Οη Κξεηηθνί πνπ βξέζεθαλ ζηελ χξα καδσθηήθαλ, 

καραίξηα παίξλνπλ θη άξκαηα, ζηελ «Έλσζηλ» εκπήθαλ. 

Καη πεξηκέλνπλ ηνλ Υνβάξη, πιεζίνλ λα ζηκψζεη,   

                  ηα ιφγηα ηα πβξηζηηθά θαη η‟ άιια λα πιεξψζεη. (θεθ. 150, 3851-3865) 

 

Ζ ηηκσξία ηνπ Κνπηξνπινγηάλλε (β8,71-83 )    

 Δ δηήγεζε γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Κνπηξνπινγηάλλε βξίζθεηαη κφλν ζηελ δεχηεξε 

επεμεξγαζία ηνπ ιεγφκελνπ 8νπ ηεηξαδίνπ. Βπηζεκαίλνπκε μαλά φηη νη ζειίδεο β8, 71-83 ηνπ 

απηνγξάθνπ θέξνπλ δηαγξαθέο κε κνιχβη, πνπ πηζαλφηαηα έρνπλ γίλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ζπγγξαθέα. Φαίλεηαη φηη ν Υαηδεκηράιεο, ην 1912, φηαλ επηζεσξνχζε μαλά ηηο ηζηνξηθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ γηα λα ηηο ζηείιεη ζηελ εθεκεξίδα “Ώθξφπνιηλ” λα δεκνζηεπζνχλ, έθξηλε πσο ε 

δηήγεζε γηα ηνλ Κνπηξνπινγηάλλε ζα έπξεπε λα απαιεηθζεί, αθνχ έζηγε ηε κλήκε ελφο 

ζπγρσξηαλνχ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηελ ηηκή ηνπ ρσξηνχ ηνπ. Ο Εσάλλεο Γ. Κνπηξνχιεο 

(Κνπηξνπινγηάλλεο) ήηαλ έλαο απφ ηνπο “αξρηεηαηξηζηέο” ηεο επαλάζηαζεο, έλαο απφ απηνχο πνπ 

έδσζαλ ηνλ φξθν ζηνλ Άγην Ώληψλην ησλ Λάθθσλ γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. κσο πξνο ην ηέινο 

ν Κνπηξνπινγηάλλεο κεηαπήδεζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ αληεπαλαζηαηψλ. Ώλάινγα, είδακε 

παξαπάλσ, έπξαμε θαη ν Γνπξηδνκάλνιαο, αξρηεπαλαζηάηεο  πνπ κεηαζηξάθεθε έπεηηα ζηνπο 

Σνχξθνπο.  

 χκθσλα κε ηε καξηπξία, ν Υαηδεκηράιεο πιεξνθνξήζεθε φηη ν ππνηαγκέλνο πηα 

Κνπηξνπινγηάλλεο αληελεξγνχζε θαη δελ ζπκθσλνχζε λα ππνγξαθεί  ε αλαθνξά ησλ 

ππνηαγκέλσλ πξνο ηελ Πχιε θαη ηνπο Πξνμέλνπο, γη' απηφ θαη δήηεζε ηε βνήζεηα ησλ 

Κπδσληαηψλ λα ζπιιάβνπλ ηνλ Κνπηξνπιηάλλε θαη λα καηαηψζνπλ ηηο αληεπαλαζηαηηθέο ηνπ 

ελέξγεηεο. Οη ζπλαγσληζηέο ηνπ Υαηδεκηράιε δηαθψλεζαλ κε ηε ζχιιεςε, αλαινγηδφκελνη φηη 

ρσξίο ηε ζχκπξαμε θαη ησλ άιισλ επαξρηψλ, ζα ήηαλ πνιχ επηθίλδπλν εμήληα ψο νγδφληα 

άλζξσπνη λα πινπνηήζνπλ ην ζρέδην. Γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ φζα δπζάξεζηα είραλ ζπκβεί ζηα 

Γξηκπηιηαλά κε ηε ζπκκεηνρή επαλαζηαηψλ απφ ηηο άιιεο επαξρίεο, ν Υαηδεκηράιεο επηρείξεζε 

κφλνο ηνπ ηε ζχιιεςε ηνπ ζπγρσξηαλνχ ηνπ. Καηεβαίλνληαο απφ ηνλ Οκαιφ πξνο ηνπο Λάθθνπο 

ζπλάληεζε ηνλ Μαλνπζνθξαγθηά, ηνλ Αξνπκπνπαλαγηψηε θαη ηνλ Νηθφιαν θνπιά, ηνπο νπνίνπο 

πήξε βνεζνχο ηνπ. Δ εκθάληζε ησλ ηεζζάξσλ επαλαζηαηψλ ζηα Παπαδηαλά ησλ Λάθθσλ 

πξνθάιεζε ηξφκν ζηηο γπλαίθεο ησλ ππνηαγκέλσλ. Έπεηηα νη ηέζζεξηο επαλαζηάηεο έκαζαλ φηη ν 

αληεπαλαζηάηεο πνπ δεηνχζαλ, βξηζθφηαλ ζην Κεηζερψξη.  Έθηαζαλ ψο εθεί θαη έζπξσμαλ ηελ 
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πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ζην νπνίν θξπβφηαλ, θσλάδνληαο: “ζήθσ, πξνδφηα, απάλσ”. Ο αδειθφο ηνπ 

Κνπηξνχιε έζπεπζε λα ηνλ ππεξαζπηζηεί, ππνρψξεζε φκσο ρσξίο λ' αληηζηαζεί, γηαηί λφκηζε φηη 

ην ζπίηη ήηαλ θπθισκέλν απφ πνιινχο επαλαζηάηεο. ε ιίγα ιεπηά ν Κνπηξνπινγηάλλεο είρε πέζεη 

ζηα ρέξηα ηνπ Υαηδεκηράιε. Σελ επνκέλε κέξα ν αληεπαλαζηάηεο νδεγήζεθε ζηε ζέζε Γξεγφξε 

γηα λα αλαθξηζεί. Ο Υαηδεκηράιεο ηνπ ππνζρέζεθε φηη δελ ζα ηνλ βιάςεη, αλ ηνπ εμνκνινγνχηαλ 

φζα γλψξηδε θαη αζπαδφηαλ ην ζρέδην γηα ηελ ππνγξαθή ηεο δηακαξηπξίαο. Με αξθεηή ελάξγεηα ν 

αθεγεηήο δηεγείηαη ηελ ηηκσξία ηνπ πξνδφηε (θηχζηκν θαη ιεθηηθή βία), αιιά θαη ηε κεηαζηξνθή 

ηνπ παξαζηξαηεκέλνπ ακέζσο κεηά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ακαξηήκαηφο ηνπ: 

 “Άξρημε* ινηπφλ εηο ηελ αλάθξηζηλ λα δηεγείηαη, φζα εγλψξηδε, αιιά κεη' νιίγσλ 

ζπλαζξνηζκέλσλ ησλ ινγάδσλ* επαλαζηαηψλ εθείζε θαη έθαζηνο άκα έβιεπε απηφλ αλαπεδψλ 

εμεζαπκβείην θαη αλεθψλεη, πνχ επξέζε ν πξνδφηεο! 

 Άιινο πηχσλ απηνχ ην πξφζσπνλ, “αθφκε ζα ηνλ θιαδίδεηε* ηνλ άηηκνλ!”, άιινο, “δελ 

ηνλ θνλεχεηε, ην βξνκφζθπιν, λα μεβξσκέζε ε γε φπνπ παηεί”. Σαχηα θαη άιια αθνχλ* ν πνηέ 

εηαηξηζηήο θαη αξρεπαλαζηάηεο, εκπαηδφκελνο θαη πεξηθξνλνχκελνο, εθάιεζε ηδηαηηέξσο 

επλννχκελνλ, φληηλα παξεθάιεζε λα ππξνβνιήζε θαη θνλεχζε απηφλ, δηφηη, έιεγε, ε ηνηαχηε δσή 

είλαη ρεηξνηέξα ηνπ ζαλάηνπ.  

 Ώπνθαηέζηε άιαινο θαη εξπζξίαζε, βιέπνληεο απηφλ ελνκίδακελ φηη απνζλήζθεη, κ' άιινπο 

ιφγνπο απέζαλε εζηθψο θαη δελ ηνλ έκειε πιένλ φηη θαη αλ ήθνπε, νχηε απφθξνπζηλ* θακία δελ έδηδε.” 

(β8, 81). 

 Ο Κνπηξνινγηάλλεο έδσζε ππφζρεζε λα απνπιχλεη ην ακάξηεκά ηνπ θαη λα επαλνξζψζεη 

ην ιάζνο ηνπ. Ώθνχ γχξηζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαηέζηε μαλά έλζεξκνο ππνζηεξηρηήο ηεο 

ιηγφδσεο πηα επαλάζηαζεο. Ο αθεγεηήο πξνβάιιεη ζε απηή ηε ελφηεηα ηηο έλλνηεο ηεο ακαξηίαο, 

ηεο πξνδνζίαο αιιά θαη ηεο εμνκνιφγεζεο θαη ηεο κεηάλνηαο. Ο Κνπηξνχιεο κεηαλφεζε, εμάιεηςε 

ην ζθάικα θαη απνθαηαζηάζεθε ζηα κάηηα ησλ αγσληζηψλ. Ο Παπαδαλαγλψζηεο αληίζεηα έκεηλε 

ακεηαλφεηνο θαη γη' απηφ αζπγρψξεηνο.  

 

 Ζ απόθαζε ηνπ πλεδξίνπ ησλ Παξηζίσλ (β8, 83 θαη β8, 409) 

 Βλψ νη επαλαζηάηεο πεξίκελαλ φηη ν απνθιεηζκφο ηεο “Βλψζεσο” ζην ιηκάλη ηεο χξνπ 

θαη ε δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ Βιιάδαο - Σνπξθίαο ζα ήηαλ αθνξκή λα μεζπάζεη έλαο 

ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο, πνπ ζα απέβαηλε πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θξεηηθνχ αγψλα, έθηαζε ε 

δπζάξεζηε είδεζε ηεο απφθαζεο ηνπ πλεδξίνπ ησλ Παξηζίσλ
749

. Με ην πλέδξην ησλ Παξηζίσλ 

νη Βπξσπατθέο Απλάκεηο απνθάζηζαλ λα ηεξκαηηζηεί ν αγψλαο ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο γηα 

απειεπζέξσζε θαη έλσζε κε ηελ Βιιάδα. 

                                                 
749 Γηα ηε δηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ βι. φζα αλαιπηηθφηαηα γξάθεη ν Σζηξηληάλεο, φ.π., ζ. 611-683. Πξβι. θαη 

Εσάλλα Αηακαληνχξνπ, φ.π., ζ. 287.   
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 “Καη αληί ηνπ ηειεζηγξάθνπ αίθλεο θαη αλειπίζησο κάο έξρνληαη γξάκκαηα εθ ησλ 

πξνμέλσλ ησλ Υαλίσλ θαη εμ Βιιάδνο, ηα νπνία θαζαξψο θαη επηζήκσο καο εηδνπνηνχλ ηα  ησλ 

Παξηζίσλ ζπλζεθνινγήκαηα ησλ Απλάκεσλ, ηελ ζπγθαηάζεζηλ θαη ηεο ειι<εληθήο> θπβεξλήζεσο 

θαη ηελ ππνγξαθήλ απηήο, δψζαζα φηη εηο ην εμήο δελ ζπγρσξεί λα κεηαθνκίζσζη εηο Κξήηελ κήηε 

ηξνθήλ, κήηε πνιεκνθφδηα, κήηε πνιεκηζηάο θαη φηη πάζαλ ζπγθνηλσλίαλ κεηαμχ Βιιάδνο θαη 

Κξήηεο νξηζηηθψο δηεθφπε. Λαβφληεο ηα γξάκκαηα εηδνπνηήζεζαλ ηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ Υαλίσλ 

απνζπάζκαηα ησλ επαλαζηαηψλ λα ζπλαρζψζη ηαρέσο ή ηνπιάρηζηνλ λ' απνζηείισζηλ ηνπο 

νπιαξρεγνχο ησλ θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο εηο ηελ θάξαγγα ακαξίαο, φπνπ έρνπλ λα ζπζθεθζψζη 

πεξί ζπνπδαίσλ θαη απνθαζηζηηθψλ πξαγκάησλ, δειαδή πεξί ηεο ηχρεο ηεο επαλαζηάζεσο θαη ηνπ 

θξεηηθνχ ιανχ”. (β8, 83) 

 Δ πεδή αθήγεζε γηα ην πλέδξην ησλ Παξηζίσλ (1869) κεηαζρεκαηίζηεθε πνηεηηθά ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”: 

                   Οη ΐαζηιείο ζπλνκηινχλ, εθείλνη νη πξνζηάηεο, 

ην έγθιεκα θαη η‟ άδηθνλ έρνπλ νη απνζηάηεο. 

Μπέκπνπλ αληηπξνζψπνπο ησλ, ζθέθηνπληαη ζηα Παξίζηα, 

ζηνπο Σνχξθνπο θ' εηο ηνπο Έιιελαο λα δψζνπλ δίθην ίζηα.  

Οη Σνχξθνη θαη νη Έιιελεο ιέζη λα πξνιεθζνχζη,    

πφιεκνλ λα κε θάλνπζη, λα ηνπο αλεζπρνχζη. 

Καζίδνπλ ζην πλέδξηνλ θείλνη πνπ ζα ηζη θξίλνπλ, 

ηνπ Σνχξθνπ ιέζη, “θάζηζε”, ηζ‟  Έιιελαο δελ αθήλνπλ. 

Ο δηπισκάηεο Έιιελαο, ν Ραγθαβήο, ησλ ιέγεη,   

«δηθάζεηε, θηιφηνπξθνη, απφλη‟ εκνχ», θαη θεχγεη.    

                   Πξνζηάδνπζη ηνπο Έιιελαο, κπαξνχηη κήηε πινία 

λα κε θαλνχλε ζην Νεζί, ζ‟ νχιε ηελ παξαιία. 

Οη καρεηαί εζθάδνλην, ιέζη ην δίθαηφλ καο, 

ζα καζε ζψζνπλ νη ΐαζηιείο απφ ηνλ ηχξαλλφ καο.   

Έμαθλα θηάλεη είδεζηο, κηα ηξνκεξά αγγειία,     

δηαηάζζνπλε, νη Κξεηηθνί λα κείλνπλ ζηελ Σνπξθίαλ. 

Έξρεηαη καχξε είδεζηο, πηθξφηαην καληάην, 

θη άζηξαςε ζ‟ νχιν ην Νεζί, ην έθακε άλσ θάησ. 

Δ άδηθε απφθαζηο ησλ ρξηζηαλψλ Μνλάξρσλ,    

               [α]'θνπζηήθαλ αλαζηελαγκνί, 'πνχ ησλ αςχρσλ βξάρσλ. (θεθ. 151-152, ζη. 3867-3886) 
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Ζ παξάδνζε ησλ επαλαζηαηώλ ηεο δπηηθήο Κξήηεο ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο (β8, 85-140 

θαη β8, 410-424) 

  Σν ηέινο ηνπ δξάκαηνο ηεο ηξηεηνχο επαλάζηαζεο  δφζεθε  ζην λνκφ Υαλίσλ ζην θαξάγγη 

ηεο ακαξηάο, ζην νπνίν είραλ εγθισβηζηεί πεξίπνπ πεληαθφζηνη επαλαζηάηεο κε ηνπο 

νπιαξρεγνχο ηνπο θαη κέιε ηεο Γ. πλέιεπζεο απφ ηελ Κπδσλία, ην έιηλν θαη ηελ Κίζακν 

πνιηνξθεκέλνη απφ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο (θνβεξφ ρηνληά, αθηιφμελα  βξάρηα)  θαη ηελ πείλα, 

ζηεξεκέλνη απφ πνιεκνθφδηα,  παγηδεπκέλνη απφ ηνλ ερζξηθφ ζηξαηφ θαη ζηηο δχν εηζφδνπο ηνπ 

θαξαγγηνχ (Ξπιφζθαιν -Πφξηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο). Βπξηζθφκελνη ζε άθξα απειπηζία νη ηειεπηαίνη 

καρεηέο ηεο δπηηθήο Κξήηεο ζθεθηφηαλ λα απηνθηνλήζνπλ γηα λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ 

Σνχξθσλ.  

 ηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ ηνπ 1869 νη πνιηνξθεκέλνη ηεο ακαξηάο κε πξνηξνπή ηνπ 

Παξζελίνπ Πεξίδε, πξνέδξνπ ηεο Γ. πλειεχζεσο, έγξαςαλ επηζηνιή πξνο ηνλ Σνχξθν Γ. Αηνηθεηή  

ΥνπζεΎλ Ώβλή παζά ζηελ  νπνία αλαθνίλσλαλ φηη ζα παξέδηδαλ ηα φπια κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

εμαζθαιηζηεί επξσπατθφ πινίν γηα λα ηνπο κεηαθέξεη ζηελ Βιιάδα. Καη ν Κξηάξεο πνπ δελ είρε 

πξνιάβεη λα θαηέβεη ζην θαξάγγη ιφγσ ηνπ ρηνληά εγγξάθσο είρε δειψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ 

ζηε γλψκε ησλ ππνινίπσλ
750

.  

 Χο ηαρπδξφκν γηα λα κεηαθέξεη ηελ επηζηνιή ζηνλ ΥνπζεΎλ δηάιεμαλ νη επαλαζηάηεο ηνλ 

Νηθφιαν θνπιά (θνπινθνθφιε), ζεκαηνθφξν ηνπ Υαηδεκηράιε. Ο θνπιάο πξνζπνηνχκελνο ηνλ 

ππνηαγκέλν πέξαζε απαξαηήξεηνο απφ ηνπο Λάθθνπο, έθηαζε αλελφριεηνο ζηα Υαληά θαη 

επέδσζε ζηνλ Γεληθφ Αηνηθεηή ηελ επηζηνιή ησλ επαλαζηαηψλ.  

 Ώπφ ηε ακαξηά νη νπιαξρεγνί έζηεηιαλ ζηνπο Λάθθνπο ηξεηο λένπο 

(Κνπηξνπινρξηζηφδνπιν, Μσξνγηάλλε, Μαιηλδξέην) γηα λα αλαδεηήζνπλ ηνλ θνπιά. Οη ηξεηο 

απεζηαικέλνη έκαζαλ φηη ν θνπιάο, φηαλ επέζηξεθε απφ ηα Υαληά ζπλειήθζε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο. Μαδί κ' απηφλ ζπλειήθζεζαλ έμη επαλαζηάηεο, πνπ βξέζεθαλ ζηνπο Λάθθνπο θαη έμη 

ππνηαγκέλνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαλ νη επαλαζηάηεο. Ο ζθιεξφο Σνπξθνθξεηηθφο Μνπιά 

Μπαρξή αμίσλε λα ηνπθεθηζηνχλ νη ζπιιεθζέληεο, γηα λα εμαλαγθαζηεί ν Υαηδεκηράιεο λα 

ππνηαρζεί.  

 Οη ηξεηο απεζηαικέλνη αληηκεηψπηδαλ ηεξάζηηεο δπζθνιίεο γηα λα εηζέιζνπλ μαλά ζην 

θαξάγγη θαη λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο αξρεγνχο γηα φζα είραλ ζπκβεί ζηνπο Λάθθνπο. Σελ είζνδφ 

ηνπο ζηε ακαξηά εκπφδηδε ην ππθλφ ρηφλη. Με ηα ζψκαηά ηνπο θαη ηα θνληάθηα ησλ φπισλ ηνπο 

δηέζρηδαλ ην ρηφλη, πνπ είρε ζπζζσξεπζεί ζην Ξπιφζθαιν.  Καηά ηελ θάζνδφ ηνπο κηα 

ρηνλνζηηβάδα έξημε ηνλ Μσξνγηάλλε ζε θξεκλφ, 150 νξγηέο βάζνο. Οη άιινη δπν (νη θαη ηξεηο θαηά 

ηελ άιιε εθδνρή) θαηφξζσζαλ λα θηάζνπλ σο ηνλ πάην ηνπ θαξαγγηνχ (ζηε Ρίδα ηεο θάιαο). 

                                                 
750  ηε δεχηεξε παξαιιαγή ηνπ 8νπ ηεηξαδίνπ παξαηίζεηαη ε επηζηνιή ηνπ Κ. Κξηάξε (β8, 95), ε νπνία δελ 

ππάξρεη ζηελ πξψηε παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ ηεηξαδίνπ. 
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Σφηε ν Κνπηξνπινρξηζηνχιεο κε κεγάιε δπζθνιία πξνρψξεζε πξνο ηνλ θξεκλφ, βξήθε ηνλ 

Μσξνγηάλλλε ηξαπκαηηζκέλν θαη ηνλ κεηέθεξε κέρξη ηε ζπειηά ηνπ Καληχιε, φπνπ βξηζθφηαλ ν 

Ώξρεγφο ηεο Κπδσλίαο. χκθσλα κε ηνλ άγξαθν λφκν ν ζπκπνιεκηζηήο έπξεπε λα  βξεζεί λεθξφο  

ή ηξαπκαηίαο θαη λα ιάβεη ηηο αλαγθαίεο θξνληίδεο θαηά πεξίπησζε. Έπεηηα ζηε ζχλαμε ησλ 

θαπεηαλαίσλ πνπ έγηλε ζηε ακαξηά νη επαλαζηάηεο πιεξνθνξήζεθαλ φηη νη Σνχξθνη ζρεδίαδαλ 

λα θνλεχζνπλ ηνπο ζπιιεθζέληεο ζηνπο Λάθθνπο.   

 Βλ ησ κεηαμχ νη ππνηαγκέλνη Λαθθηψηεο αθελφο γηα λα ζψζνπλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο 

αθεηέξνπ γηα λα μεπιχλνπλ ηε ληξνπή ηνπο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο Σνχξθνπο 

πξνζέγγηζαλ ηνλ Σνχξθν αμησκαηηθφ Μπαρξή δεηψληαο ηνπ λα αλαβάιεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπιιεθζέλησλ,  δίλνληαο ππφζρεζε λα πείζνπλ ηνπο ελαπνκείλαληεο επαλαζηάηεο λα παξαδνζνχλ. 

Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ επαλαζηαηψλ πνπ θξπβφηαλ ζην θαξάγγη ζηάιζεθε ν Αξαθνγηψξγεο
751

, 

άλδξαο εγλσζκέλεο αμίαο, θαη παξνπζηάζηεθε ζηνπο Σνχξθνπο δεηψληαο αλαβνιή εθηέιεζεο, 

δίλνληαο δηνξία ηξηψλ εκεξψλ γηα ηελ παξάδνζε ησλ επαλαζηαηψλ.  

 Οη επαλαζηάηεο δελ είραλ θακία ειπίδα. Ο ηνπξθηθφο ζηξαηφο ηνπο είρε απνθιείζεη θαη απφ 

ηηο δχν εηζφδνπο ηεο ακαξηάο
752

. Ο άββα παζάο είρε εηζβάιεη ζην θαξάγγη κε ην ζηξαηφ ηνπ απφ 

ηελ Ώγία Ρνπκέιε θαη έθηαζε ζην ρσξηφ ακαξηά πξνηείλνληάο ηνπο λα παξαδνζνχλ ρσξίο 

αηκαηνρπζία. Οη νπιαξρεγνί θαη νη πιεξεμνχζηνη εμφξθηδαλ ηνπο αξεηκάληνπο αγσληζηέο λα κελ 

ππξνβνιήζνπλ θαηά ηνπ άβα παζά, αιιά λα ππνρσξήζνπλ ζησπειά πξνο ην Νεξνχηδηθν. Οη 

Σνχξθνη ζηξαηηψηεο βαδίδνληαο πίζσ ηνχο πξνζθαινχζαλ θνξντδεχνληάο ηνπο γηα ηελ θαηάιεμε 

ηνπ αγψλα ηνπο. Ο Παξζέληνο Πεξίδεο κε παηξησηηθέο παξαηλέζεηο πξνζπαζνχζε λα δψζεη ζάξξνο 

ζηνπο πνιεκηζηέο πνπ ππνρσξνχζαλ θιαίγνληαο ζαλ γπλαίθεο. Δ πξφηαζε ηνπ Κξηάξε λα 

δηαθχγνπλ νη αξρεγνί ζην εμσηεξηθφ δελ έγηλε δεθηή απφ ηνπο ζηξαηηψηεο.   

 Βλψ απηά ζπλέβαηλαλ ζην θαξάγγη, νη θαλαηηθνί Σνπξθνθξήηεο κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

Μνπιά Μπαρξή  πίεδαλ ηνπο Σνχξθνπο ζηξαηησηηθνχο λα ζθνηψζνπλ ηνπο ζπιιεθζέληεο. Ο Γ. 

Αηνηθεηήο φκσο απέζηεηιε αγγειηαθφξν θαη δήηεζε λα νδεγεζνχλ κε αζθάιεηα ζηα Υαληά ν Ν. 

                                                 
751  Ο παηέξαο ηνπ Αξαθνγηψξγε ήηαλ ν πεξίθεκνο Αξάθνο, πνπ έδξαζε θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηνπο 

Λάθθνπο. Ο πνηεηήο Ώ. Ώλησληάδεο πήξε ζηνηρεία απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ Αξάθνπ θαη ηε δξάζε ηνπ γηα λα 

πιάζεη κε έλα ζπκθπξκφ πξνζψπσλ θαη επνρψλ ηε κνξθή ηνπ ήξσα Αξάθνπ ζηελ “Κξεηείδα”, έπνο πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ηελ επνρή ηεο Βλεηνθξαηίαο (επαλάζηαζε Καληαλνιένληα).  

752  Δ επαλάζηαζε ηνπ 1866 ηειείσζε ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Κξήηεο ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο, φπνπ είραλ 

εγθισβηζηεί νη ηειεπηαίνη επαλαζηάηεο. Αελ είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ν απξφζηηνο θπζηθφο ρψξνο ηνπ θαξαγγηνχ 

ηεο ακαξηάο ιεηηνχξγεζε σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα ζπκβνχλ ζην ρψξν απηφ δχν αθφκε ζεκαληηθά 

γεγνλφηα: Δ θαηάιεςε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο ην 1941 δελ νινθιεξψζεθε ηνλ Μάην ηνπ 1941, αιιά ζηηο 

4 επηεκβξίνπ ηνπ 1941 κε ηελ θαηάιεςε ηνπ νηθηζκνχ ηεο ακαξηάο. Βπίζεο ν Βκθχιηνο Πφιεκνο ζηελ Κξήηε 

έιεμε ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο, φπνπ δφζεθε ε ηειεπηαία κάρε κεηαμχ ησλ αληαξηψλ θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο 

ρσξνθπιαθήο. ΐι. Ώληψλεο Πιπκάθεο, “ηνλ Γθίγθηιν θαη ηε ακαξηά νινθιεξψζεθε ε θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο”, 

εθ. Υαληψηηθα λέα, 23 ΜαΎνπ 2015, ζ. 33. Σελ ηειεπηαία κάρε ζην θαξάγγη ην 1948 απέδσζε ινγνηερληθά ε Μάξσ 

Ανχθα, βαζηδφκελε ζε αιεζηλά γεγνλφηα. ΐι. Μάξσ Ανχθα, Έια λα πνύκε ςέκαηα, Μπζηζηφξεκα, Ώζήλα 2014. Γηα 

ηε κάρε ηεο ακαξηάο βι. θαη πχξνπ Μπιαδνπδάθε θαη Γηψξγε Σδνκπαλάθε, 35 ρξόληα Αληίζηαζε, Οη δύν 

αληάξηεο ηεο Κξήηεο, αθεγνχληαη ηε δσή ηνπο, Ώζήλα 1977, ζ. 295-308, θαη Λεπηέξεο Ε. Διηάθεο, Ο εκθύιηνο 

πόιεκνο ζηελ Κξήηε, Υαληά 2002, ζ. 85-112. 
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θνπιάο
753

 θαη νη ππφινηπνη αηρκάισηνη.  

 Δ επαλάζηαζε ζηε δπηηθή Κξήηε είρε ηειεηψζεη
754

. Σξηαθφζηνη πεξίπνπ επαλαζηάηεο, 

ζηξαηηψηεο, πιεξεμνχζηνη, νπιαξρεγνί, έθνςαλ κε ην ζψκα ηνπο ην ρηφλη, αλέβεθαλ ην 

Ξπιφζθαιν θαη παξαδφζεθαλ ζηηο Φψθηεο (νη Κπδσληάηεο κε ηνπο πιείζηνπο Κηζακίηεο) θαη ζην 

ειηληψηηθν Γχξν (ν Κνξθίδεο θαη ν Πεξίδεο)
755

. Οη ππφινηπνη δηαθφζηνη παξαδφζεθαλ ηελ 

επνκέλε ζηνλ άββα κέζα ζην θαξάγγη. Μφλν ν Κξηάξεο δελ παξαδφζεθε
756

. Οη πξνπνξεπφκελνη 

εηδνπνίεζαλ ηνλ αλψηεξν Σνχξθν αμησκαηηθφ (“ζηξαηάξρε” ζην θείκελν) γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

επαλαζηαηψλ. Ο ζηξαηάξρεο, αλαθέξεη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, πνπ βξηζθφηαλ ζηε ζέζε 

Γνπκή θέξζεθε θηιφθξνλα ζηνπο παξαδνζέληεο επαλαζηάηεο μελίδνληάο ηνπο γελλαηφδσξα. 

Αηέζεζε κάιηζηα θαη “ρξπζνζηνιίζηνπο ίππνπο” γηα ηε κεηαθνξά ησλ αξρεγψλ (Υαηδεκηράιε, 

Μάληαθα, Μαπξνγέλε, Ώλαζηαζνγηάλλε) ψο ηε ζθελή ηνπ. Σελ επνκέλε ν Σνχξθνο αμησκαηηθφο 

ηνπο κελ απινχο αγσληζηέο απέιπζε, ηνπο δε αξρεγνχο ησλ επαλαζηαηψλ νδήγεζε ζηα Υαληά. 

 Πεξίιππνη νη επαλαζηάηεο ηεο δπηηθήο Κξήηεο  παξαδφζεθαλ ζηνπο Σνχξθνπο. Ο αγψλαο 

ηνπο πνπ είρε αξρίζεη πξηλ απφ ηξία ρξφληα ηεξκαηηδφηαλ ρσξίο ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα απηνχο. Δ 

Κξήηε παξέκελε ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία. Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

επαλαζηαηψλ, ηε γεληθή θαηήθεηα, ηνλ πφλν ηεο ςπρήο ηνπο, ηελ απνγνήηεπζε:  “πνπ επξίζθεην 

ν θαζείο έκεηλε μεξφο θαη θιείλαληεο ηαο θεθαιάο επί ησλ φπισλ άξρημαλ* ηηλψλ λα ηξέρνπλ 

καχξα δάθξπα εθ ησλ νθζαικψλ, αλαζηελάδνληεο πάληεο απφ ςπρήο” (β8, 121)
757

.   Γηα ην ίδην 

ζέκα δηαβάδνπκε ζε ζηίρνπο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

                  “Άιαινη νη πνιεκηζηαί, ζηέθνπζη λεθξσκέλνη, 

ζαλ λα ησλ ήξζε αξξσζηηά, θαίλνπληαη εζθεκκέλνη. 

Μηθξνί, κεγάινη ηά ‟ραζαλ, ζηέθνπλ αθεξεκέλνη, 

                                                 
753  Βπεηδή ν θνπιάο κεηέθεξε ηελ είδεζε ζηνλ Αηνηθεηή ΥνπζεΎλ Ώπλή παζά γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

επαλαζηαηψλ ζεσξείην πξφζσπν πνπ έπξεπε λα ηχρεη πξνζηαζίαο, πξφζσπν ηεξφ, ζχκθσλα κε ην ζρφιην ηνπ 

αθεγεηή. Ώλάινγε αληίιεςε είραλ θαη νη αξραίνη Έιιελεο. Ο άγξαθνο απηφο λφκνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αγγειηαθφξσλ ηεξνχληαλ απαξάβαηα θαη ζηελ Σνπξθνθξαηία (Πξβι. “Ο θνπιάο βεβαίσο εζεσξείην ηεξφο σο 

πξέζβπο θαη ακέζσο απεζηάιε εηο Υαλία [...] β8, 135).  

754   Οη Κξεηηθνί ηεο Ώλαηνιηθήο Κξήηεο ζπλήιζαλ ζην Υνπκεξηάθν Μεξακπέινπ θαη απνθήξπμαλ ηνπο 

Κξεηηθνχο ηεο δπηηθήο Κξήηεο πνπ είραλ παξαδνζεί. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 18 Εαλνπαξίνπ 1869 παξαδφζεθαλ 

θαη νη επαλαζηάηεο ηεο Ώλαηνιηθήο Κξήηεο. ΐι. Ώλαζηαζάθεο, φ.π., ζ. 218-219. Γηα ηηο αληεγθιήζεηο επαλαζηαηψλ 

αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Κξήηεο βι. Σζηξηληάλεο, Γ, φ.π., ζ. 394-398. 

755  Βπεηδή δελ ππήξρε αλψηεξνο αμησκαηηθφο ζηνλ ειηληψηηθν Γχξν γηα λα παξαδνζνχλ νη Κνθίδεο θαη Πεξίδεο, 

νδεγήζεθαλ ηελ επνκέλε ζηνλ ηνχξθν αμησκαηηθφ πνπ βξηζθφηαλ ζηε ζέζε Γνπκή (β8, 140). Ο Ώ. θαιίδεο είρε 

δηαθχγεη ζηελ Ώζήλα. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ επαλαζηαηψλ ζηε ακαξηά βι. θαη Μ. Ώλαζηαζάθεο, φ΄.π., ζ. 216-

221.  

756  Ο Κξηάξεο κε κηα νκάδα πηζηψλ ζπληξφθσλ ηνπ θαηέθπγε ζην έιηλν, κε ηελ ειπίδα λα βξεη πινίν γηα λα 

δηαθχγεη ζην εμσηεξηθφ. Βληνπίζηεθε φκσο απφ έλα ηνπξθηθφ απφζπαζκα ζηε ζπειηά πνπ θξπβφηαλ, θαη αθνχ 

αληηζηάζεθε γελλαία, παξαδφζεθε ζηνπο Σνχξθνπο: “Ο Κξηάξεο πάιηλ δελ παξεδφζε, αιιά παξαιαβψλ δψδεθα 

πιεζίνπο κεζ' απηνχ θαη ιαζψλ ηαο θξνπξάο επέξαζε ηα ερζξηθά πξνπχξγηα θαη έθζαζε εηο ην παξαζαιάζζηνλ, 

φπνπ δηέκελε ηηλάο εκέξαο, αλαδεηψλ πινηάξηνλ δηα λα απέιζε. Δ θπβέξλεζηο φκσο κεηά ηελ παξάδνζηλ εκψλ 

ιαβνχζα απζηεξά κέζα, αλεθάιπςε ηνλ θξππηφκελνλ. (β8, 140). 

757   Πξβι. “Γεληθφο ζηελαγκφο θαη εκπαζήο ηξηθπκίαλ* εθνχζζε σο βξνληή εμ φισλ ησλ κεγαινθάξδσλ 

εθείλσλ αλδξψλ” (β4, 129). 
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                 ηελ ψξαλ ηαχηελ, επηπρείο είλ' νη απνζακέλνη” (θεθ. 152, 3887-3890)  

 Δ αθήγεζε ηεο παξάδνζεο ησλ επαλαζηαηψλ ζηε ακαξηά έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

ζηίρνπο κέζα ζην ρεηξφγξαθν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ σο εμήο:           

        ' ηα ρίιηα νθηαθφζηα, <εη>ο ηα εμήληα ελλέα 

Μαχξε αληάξα πιάθσζε, αξαρληαζκέλε κέξα. 

πλάδνληαη νη αξρεγνί ζηαο πέληε ηνπ Γελάξε 

'ο ηελ ακαξηά εηο ην ιαγθφλ κε ζπιινγή κεγάιε. 

πλάδνληαη νη αξρεγνί γξήγνξα απνθαζίδνπλ   5 

ζεκαηνθφξνπ ηνπ Υαληδή ηα γξάκκαηα ρεηξίδνπλ. 

 Γξάθνπλε ηνπ δηνηθεηνχ λα ησλε ζηείιε πινία, 

λα θχγνπλε απνχ ην Νεζί, λα γίλε εζπρία. 

Μα ν παζάο ησλε κελά λα κελ αλαρσξήζνπλ, 

αιιά ην γξεγνξφηεξνλ λάξζνπλ λα πξνζθπλήζνπλ.  10 

πλέιαβαλ ηνλ θνκηζηήλ κε δψδεθα Λαθθηψηεο 

ηζη ζσκαηάξρνπο ηνπ Υαηδή, ηζ' άμηνχο ηνπ ζηξαηηψηεο. 

Σνχξθνη απφ ηε ακαξγηά νξκνχλε θαη νη Φσθηψηεο, 

ην ρηφλη δεθαπέληε νξγηέο, ρψξηο ηξνθή νη ζηαζηψηεο. 

      Ήιζε ε ψξα ε πηθξά, ε ηεζιηκκέλε κέξα,   15 

       γηα λ‟ απνραηξεηήμνκελ, αδέιθηα, ηελ Μεηέξα! 

       Σξία ζηνηρεία θνβεξά πνπ καζε θπλεγνχλε,  

        ε πείλα, ρηφλη θη ε ηνπξθηά ράζθνπλ λα καζε πηνχλε. 

       Σα γξάκκαηα καο ήξζαλε κέζα απφ ηελ Γαιιία 

       ηελ Κξήηε απνθαζίζαλε λα κείλεη εηο ηελ Σνπξθίαλ.  20 

       Ο Κφξαθαο δελ είλαη εδψ, πξέπεη θη απηφο λα κάζε, 

       ηνλ ζεκεξλφλ θαηαθιπζκφλ γηα λα ηαρχλε λά 'ξζε.      

        Αελ κέλεη επαλάζηαζηλ* ζ‟ νχιελ ηελ άιιελ Κξήηελ, 

        ζήκεξνλ ζβήλεη θη απ‟ εδψ, σ ηεζιηκκέλε Μήηεξ! 

        Υψξηο πνιεκνθφδηα ίληα λα πνπλ 'ο ηνπο Κξήηαο,  25 

        ηνλ κήλα νχινλ ζξέθνκελ βειάληα ηνπο νπιίηαο. 

         Κιαίηε βνπλά, θιαίηε δεληξά, βνάηε ζεηο θαξάγγηα, 

         ζήκεξνλ νχινλ ην λεζί ζηνιίδεηαη ηα καχξα. 

         ήκεξνλ μερσξίδνκελ θαη ράλνκελ ηνλ πινχηνλ, 

          ζήκεξνλ παξαδνχδνκελ ηελ Μήηεξ καο ζηνλ Σνχξθνλ! 30 

         Με πξνζθπλήζσκε, αδεξθνί, ηνπ Σνχξθνπ ηνλ ηδακπίηελ, 

          σ αξεηκάληνη βιαζηνί, σ ήξσεο ηεο Κξήηεο. 
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            Με δψζνκελ ηα φπια καο ηα αηκαηνβακκέλα 

            καδί καο λα ηα έρνκελ ζπληξφθνπο εηο ηα μέλα. 

           Βθεί λα ηα θξεκάζσκελ πιεζίνλ κε ηα ζεία,   35 

           ψζηε λ‟ απνπιεξψζνπλε ην ρξένο ζηελ Παηξίδα. 

           Μαθξάλ λα παλ λα ζκίμσκελ ιανχο ππφ δνπιεία, 

          πνπ λά 'ρνπλ ηελ απφθαζηλ γηα ηελ ειεπζεξίαλ. 

           ηνλ ιίζνλ λα ηππψζσκελ ηνλ φξθνλ παηξηψηαη, 

           ψζηε λα δνχκελ εηο ηελ γελ, κε γίλσκελ πξνδφηαη.  40 

            Αελ καο θαηεγνξεί θαλείο, φπνπ ζε λα πεξλνχκελ, 

           κάιηζηα ζα καο αγαπνχλ, ζα καο παξεγνξνχλε. 

 θνπφλ ςειφλ δπγψλνκελ πνπ θη ν Θεφο πξνζηάδεη, 

 αληακνηβή ππφζρεηαη ζσηήξηνλ ο' ηνλ Νάδελ. 

 Ώπνκνλήλ αο έρνκελ θαη ζηαζεξήλ θαξδίαλ,  45 

 ψζηε λ‟ αλάςε ε θσζηά ζε νχιελ ηελ Παηξίδα. 

 Βπρήζνπ καο, Μεηέξα καο, κέζα απνχ ηελ θαξδίαλ, 

 γξήγνξα λ‟ απαλέξζσκελ* κε ηελ ειεπζεξίαλ. 

 Βρχζακελ αίκα πνηακφλ θ‟ εβάςακελ ηα φξε 

 θαη κε βαξαίλεο εηο εκάο, σ ηεζιηκκέλε θφξε.  50 

 Πνχ παο ηνπο αλδξσκέλνπο* ζνπ, πνιππαζή Κξηάξε, 

 ζ‟ ηδη Σνχξθνπο ζα παξαδήο θαη ζπ Υαηδή Μηράιε; 

 Άξαγε δελ ιππήζζε ζεηο, Μάληαθα, Μαπξνγέλε, 

 Κνξθίδε θαη Παξζέληε, ηνπ ηφπνπ πηζηεκέλνη; 

 Π‟ άγεηε ηνπο ζηξαζηψηεο ζαο, ηνπο θιεηλνχο ήξσάο ζαο,  55 

 άξαγε δελ ζθέπηεζζε ηα λπλ, κήηε ηα κέιινληά ζαο; 

 

Σξίην βηβιίν 

Ζ κεηαθνξά ηνπ Χαηδεκηράιε από ηελ Κξήηε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (β2, ζ. 2-6) 

 Σν ηξίην βηβιίν απνηειεί πεξηιεπηηθή δηήγεζε φζσλ έδεζε ν Υαηδεκηράιεο κεηά ην ηέινο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 έσο ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1878. χκθσλα κε ηελ αθεγεκαηηθή 

ζεσξία ηνπ Genette ην ηξίην βηβιίν (ηεηξάδην 2 θαη ιπηά θχιια ζην 10ν θάθειιν) είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπλνπηηθήο απηνδηεγεηηθήο αθήγεζεο. Μφλν έλα επεηζφδην, ζηε δεθαεηή 

ζρεδφλ ρξνληθή πεξίνδν, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά. Ώπηφ είλαη ην ηαμίδη 

ηεο επηζηξνθήο ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηε Ρσζία ζηελ Κξήηε. Σν ζπληνκφηαην ηξίην βηβιίν ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” έρεη ζσζεί ζε δχν πεδέο κνξθέο. πσο ήδε ζρνιηάζακε παξαπάλσ ζην ηξίην 

βηβιίν παξαηεξείηαη κηα κεηάβαζε απφ ην απνκλεκφλεπκα ζηελ απηνβηνγξαθία.  
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 Μεηά ην ζπλέδξην ησλ Παξηζίσλ, ηελ θαηαδίθε ηεο Κξήηεο θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

νπιαξρεγψλ, ν Υαηδεκηράιεο κε εληνιή ηνπ Γεληθνχ Αηνηθεηή Κξήηεο ΥνπζεΎλ Ώπλή παζά 

ηέζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Σδαλή (Σδαλάξα)
758

, εθπξνζψπνπ ηνπ  Γεληθνχ Αηνηθεηή ζην 

Ρέζπκλν. Ο Υαηδεκηράιεο παξέκεηλε έλα κήλα ζην Ρέζπκλν, ψζπνπ ν ΥνπζεΎλ Ώπλή παζάο ηνλ 

κεηαθάιεζε ζηα Υαληά, γηα λα ηνλ πάξεη καδί ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Δ κεηάβαζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε καδί κε ηνλ Γεληθφ Αηνηθεηή Κξήηεο δεκηνπξγεί απνξίεο, 

πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη ζην θείκελν. Θεσξψ φηη ν ΥνπζεΎλ, πνπ ελ ησ κεηαμχ είρε γίλεη ππνπξγφο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ νπιηάλνπ, ζέιεζε λα πάξεη ηνλ Υαηδεκηράιε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα 

ιφγνπο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο. Ο Υαηδεκηράιεο, σο εμέρσλ ζηξαηησηηθφο αξρεγφο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866, κεηαθεξφηαλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ώπηνθξαηνξίαο “ράξηλ 

δηαζθεδάζεσο”, γξάθεη ην ρεηξφγξαθν, γηα θαη' νίθνλ επηηήξεζε κε ζηφρν ηνλ πξνζεηαηξηζκφ ηνπ 

απφ ηνπο Σνχξθνπο. Σελ ίδηα ηαθηηθή είδακε φηη είρε εθαξκφζεη θαη ν Εζκαήι Υαθίκ παζάο ην 

1864. Θα πξέπεη, λνκίδσ, λα απνθιείζνπκε εδψ ην ελδερφκελν δφινπ γηα εμφλησζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε καθξηά απ' ηελ Κξήηε, αθνχ απηφ δελ πξνθχπηεη πνπζελά κέζα απφ ην θείκελν
759

.  

 Ο Υαηδεκηράιεο επηβηβάζηεθε ζην πνιπηειέο ζνπιηαληθφ ηαρχπινν, ην νπνίν είρε ζηαιζεί 

εηδηθά ζηα Υαληά γηα λα παξαιάβεη ην λέν ππνπξγφ ηνπ νπιηάλνπ ΥνπζεΎλ Ώπλή παζά. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ν Υαηδεκηράιεο πξνηηκνχζε λα πεξλά απνκνλσκέλνο ζηελ θακπίλα ηνπ 

πξνζπνηνχκελνο ηνλ άξξσζην. Λππεκέλνο γηα ηελ θαηάιεμε ηνπ αγψλα ηεο Κξήηεο δελ ήζειε λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο δηαζθεδάζεηο θαη λα ηξψεη, επεηδή εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ Μεγάιε 

Σεζζαξαθνζηή. ην πινίν βξηζθφηαλ θαη ν Υφβαξη παζάο, ν εμσκφηεο Άγγινο πινίαξρνο ηνπ 

νπιηάλνπ, ν νπνίνο είρε θαλνληνβνιήζεη θαη απνθιείζεη ην θαηαδξνκηθφ “Έλσζηο” ζην ιηκάλη 

ηεο χξνπ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1869
760

. Καζψο ην ηαρχπινν πεξλνχζε απ' ηα ζηελά ηνπ Βγξίπνπ 

(Βχβνηαο) ν Υαηδεκηράιεο ζπλνκίιεζε κε ηνλ Υφβαξη παζά θαη βξήθε ηελ επθαηξία λα ηνλ 

εηξσλεπηεί γηα ηελ πξνζηαζία πνπ παξείρε έλαο πξψελ ιφξδνο ζηνπο ρξηζηηαλνκάρνπο Σνχξθνπο. 

ηε ζπλέρεηα ην βαζηιηθφ ηαρχπινν έθαλε κηα ζηάζε ζε έλα ιηκάλη
761

, φπνπ ην ππνδέρηεθαλ 

ζηξαηάξρεο, λαχαξρνη, πιήζνο θφζκνπ θαη επηά κνπζηθέο κπάληεο. Ο Υαηδεκηράιεο γηα λα κελ 

δπζαξεζηήζεη ηνλ ΥνπζεΎλ απνβηβάζηεθε απφ ην πινίν, αιιά απνκαθξχλζεθε απφ ηελ ηειεηή. 

Καη ζε απηφ ην ζεκείν ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην μερσξηζηφ 

                                                 
758  Πηζαλφλ ζα πξέπεη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ Σδαλή Ρεληέξε, θίιν ηνπ Υαηδεκηράιε. 

759   πσο δηαβάδνπκε, ν αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο δελ κεηαθεξφηαλ ζηδεξνδέζκηνο ζηελ Πφιε, αιιά σο ειεχζεξνο 

πνιίηεο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο, έηπρε κεγάισλ πεξηπνηήζεσλ θαηά ηνλ πινπλ. Ώλ ππήξρε ππφλνηα γηα ζαλάησζή ηνπ 

απφ ηνπο Σνχξθνπο, ζα αλαθεξφηαλ. Βμάιινπ, ν ίδηνο ν Υαηδεκηράιεο ραξαθηεξίδεη ηνλ ΥνπζεΎλ Ώπλή παζά 

“πξνζηάηε” ηνπ (β2, ζ. 17-18).  

760  Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα” β8, 402-408 θαη “Κξεηηθνπνχια”: Μέζα ζηελ αλαθάησζηλ, ζηελ 

καπξνλεθηαζκέλε, /ηελ χξαλ ηελ εκπνξηθήλ έρνπλ απνθιεηζκέλελ. /Ναχαξρνο ήξζε πξν θαηξνχ έλαο ςεπην-

Εγγιέδνο ,/ ζηελ ζάιαζζαλ δηεχζπλε θαη κνηάδεη ζαλ Μαιηέδνο. (ζη. 3851-4). 

761  Σν ιηκάλη δελ αλαθέξεηαη. Τπνζέησ φηη ήηαλ ηεο Θεζζαινλίθεο, αθνχ ζην κέξνο εθείλν ππήξραλ θαη νη 

πξνμεληθέο αξρέο ηεο Ώγγιίαο θαη Ώπζηξίαο.  



 

387 

 

άηνκν πνπ πάλσ ηνπ πέθηνπλ ηα βιέκκαηα φινπ ηνπ θφζκνπ. ηαλ νη ρξηζηηαλνί πνπ είραλ πάεη 

ζην ιηκάλη γηα λα δνπλ ηε ιακπξή ηειεηή έκαζαλ γηα ηνλ Υαηδεκηράιε, άθεζαλ ηε κνπζηθή θαη 

ηνλ πεξηζηνίρηζαλ. Έλαο ηεξέαο ζπφγγηδε ηα δάθξπά ηνπ, γηαηί ζπκπνλνχζε ηνπο Κξεηηθνχο, 

ζπκπεξαίλεη ν αθεγεηήο. “[...]δηφηη εγψ είρνλ ινμνδξνκήζεηλ* θαη εζηάζελ ελ ησ κέζσ ηνπ 

πιήζνπο ησλ ρξηζηηαλψλ. Βλ ηε ζπγρχζεη εθείλε δηεδφζε ε θήκε πεξί ηνπ νλφκαηφο κνπ θαη ν 

φρινο ησλ ρξηζηηαλψλ ελ ησ άκα δηαζπάηαη θαη κε πεξηζηνηρεί, ζηξέςαο ηελ πξνζνρήλ ηνπ απφ ηελ 

κνπζηθήλ”.  

 Έπεηηα, νη αθφινπζνη ηνπ παζά εληφπηζαλ ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 

νκήγπξε ησλ πςειψλ αμησκαηνχρσλ. Οη αμησκαηνχρνη ζπλνκίιεζαλ κε ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ν 

ππνλαχαξρνο ΠξαΎκ κεηέθξαδε ηνπο δηαιφγνπο. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα κάζνπκε ηηο εξσηήζεηο ησλ 

Σνχξθσλ αμησκαηνχρσλ θαη ηηο απνθξίζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε, αιιά ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο 

δελ θαηέγξαςε ηνλ δηάινγν. Ο Υαηδεκηράιεο απνκαθξχλζεθε απφ ην ρψξν ηεο ηειεηήο θαη 

βξέζεθε μαλά αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ ρξηζηηαλψλ. “Ο ιαφο πάιηλ πεξίεξγνο λα κε ίδε εθ ηνπ 

πιεζίνπ* δηακηάο απερσξίζζε ηεο κνπζηθήο, έηξεμε θαη κε πεξηεζηνίρηζε, νπνίνο κεηά παικνχ, κε 

παξεηήξεη θαη αλαζηέλαμε”. Ο “καγλήηεο” ηνπ μερσξηζηνχ ήξσα ηξαβά θαη πάιη ην πιήζνο.  Καηά 

ηελ παξάζεζε γεχκαηνο ζην πινίν πξνο ηηκήλ ηνπ Άγγινπ θαη Ώπζηξηαθνχ πξνμέλνπ, ν 

Υαηδεκηράιεο αξλείηαη λα ζπγρξσηηζηεί κε ηνπο “θηιφηνπξθνπο Φξάγθνπο”.   

 

Ο Χαηδεκηράιεο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε – πλαληήζεηο κε πςειά ηζηάκελνπο (β2, ζ. 7-10) 

 Σν βαζηιηθφ πινίν έθηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ν Ώπλή παζάο εγθαηαζηάζεθε ζην  

πνιπηειέο ζπίηη ηνπ. Βθεί φξηζε θαη ηνπ Υαηδεκηράιε έλα δσκάηην γηα λα κέλεη. Ο αθεγεηήο 

ζπκάηαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Πφιε ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ην κεγάιν βεδίξε Ώαιή θαη 

άιινπο ηνχξθνπο θαη έιιελεο αμησκαηνχρνπο. Ώξρηθά ν Υαηδεκηράιεο κεηέβε, ζπλνδεία ηνπ πηνχ 

ηνπ Ρεζίη παζά,
762

 ζην ζπίηη ηνπ ηνχξθνπ πξσζππνπξγνχ, φπνπ ζπλάληεζε θαηά ηχρε θαη ηνλ 

πξψελ Μεηξνπνιίηε Κξήηεο Αηνλχζην Υαξηησλίδε
763

. Καη νη ηξεηο ηνπο είραλ πνιιά λα ζπκεζνχλ. 

Ο Μεηξνπνιίηεο ήηαλ δηεξκελέαο ζηε ζπδήηεζε. Ο Ώαιή ξψηεζε λα κάζεη γηαηί νη επαλαζηάηεο 

ηεο Κξήηεο απέξξηςαλ ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο ππνζρφηαλ κε ηνλ Οξγαληθφ Νφκν
764

 θαη ν 

Υαηδεκηράιεο ηνπ απάληεζε φηη ν ρξηζηηαληθφο ιαφο θαζψο ήηαλ νινθιεξσηηθά θαηεζηξακκέλνο 

πξνζδνθνχζε ηελ επέκβαζε ηεο Βπξψπεο γηα ηε ιχζε ηνπ Κξεηηθνχ δεηήκαηνο. Έπεηηα απφ ιίγεο 

                                                 
762  Ο Ρεζίη (Ρεζίηεο) παζάο ηνπ Δξαθιείνπ είρε εηζβάιεη ζηα θαθηά ην 1867 (β4, 222-231). Ο γηνο ηνπ, 

πιεξνθνξνχκαζηε ζην 3ν βηβιίν (2ν ηεηξάδην), ήηαλ ππαζπηζηήο ηνπ ΥνπζεΎλ Ώπλή παζά. 

763  Ο Αηνλχζηνο είρε ζπλαληεζεί κε ηνλ Υαηδεκηράιε ζην Δξάθιεην ην 1859 (βι. β9, 122-130). Οη Κξεηηθνί είραλ 

απνθεξχμεη ηνλ Αηνλχζην σο “ηνπξθφθξνλα” ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Βγθαηέιεηςε ηνλ ζξφλν ηνπ ζηελ Κξήηε 

ην 1868. Σν 1887 εμειέγε νηθνπκεληθφο παηξηάξρεο.  

764   Ο Ώαιή παζάο (1815-1871) θαηέβεθε ζηελ Κξήηε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1867. Οη επηδέμηνη δηπισκαηηθνί 

ρεηξηζκνί ηνπ δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ζηνπο επαλαζηάηεο. Ο Ώαιή ππνζρφηαλ  

ζεκαληηθά πξνλφκηα εθηφο απφ ηελ έλσζε. Οη επαλαζηάηεο λα απνξξίςνπλ ηα πξνλφκηα ηνπ Ώαιή (Πξβι. β4, 247, 

251, 252-258). Πξβι. θαη Γξ. Παπαδνπεηξάθεο, φ.π., ζ. 546. 
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κέξεο ν Υαηδεκηράιεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ρανχθ παζά, ππαζπηζηή θαη ζηαβιάξρε ηνπ 

νπιηάλνπ, κε ηνλ νπνίν αληηκαρφηαλ ζηηο κάρεο πνπ είραλ γίλεη ζηνπο Λάθθνπο θαη ηε Γνχξβα ην 

1867.
765

 Θπκήζεθαλ ηα πεξαζκέλα θαη ν Ρανχθ μελάγεζε θηιφθξνλα ηνλ Υαηδεκηράιε ζηνπο 

βαζηιηθνχο ζηάβινπο θαη ηνπ ππνζρέζεθε λα ηνλ πάξεη καδί ηνπ ζηα ζεξηλά ζνπιηαληθά αλάθηνξα. 

 Καζψο πιεζίαδε ην Πάζρα ηνπ 1869 νη νκνγελείο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο έζηεηιαλ ηνλ 

Γελή Νηνπληά ζηελ νηθία ηνπ Ώπλή παζά γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Υαηδεκηράιε
766

. Καηφπηλ 

ζπλελλφεζεο ν Γελή Νηνπληάο εγγπήζεθε ζηνλ Ώπλή θαη έιαβε ηελ άδεηα λα θηινμελήζεη ηνλ 

Υαηδεκηράιε ζην ηαπξνδξφκη
767

. Πεξλψληαο απφ ην Φαλάξη ν Υαηδεκηράιεο επηζθέθηεθε ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη έιαβε ηελ επρή ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ η'
768

. ην Πέξαλ, ζην 

ζπίηη ηνπ πινχζηνπ νκνγελή Υαηδή Γεσξγίνπ Κσλζηαληηλίδε,
769

 γλψξηζε ηνλ πξέζβε ηεο Βιιάδαο 

θαη άιινπο επηθαλείο νκνγελείο ηεο Πφιεο. Ο αθεγεηήο ζπκάηαη κε πεξεθάληα ηελ είζνδφ ηνπ ζηα 

θνζκηθά ζαιφληα ησλ Ρσκηψλ ηεο Πφιεο θαη απαξηζκεί ζηε ζπλέρεηα κηα ζεηξά απφ  αγαζνεξγίεο 

πνπ πέηπρε κέζσ ησλ πςειψλ γλσξηκηψλ ηνπ. 

 

 Ο Χαηδεκηράιεο πξνζηάηεο ησλ Κξεηηθώλ   (β2, 10-17) 

 Βθείλν ηνλ θαηξφ ν δηάθνλνο ηνπ καξηπξηθνχ εγνπκέλνπ Γαβξηήι, πνπ ζπνχδαδε ζηε 

Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, παξνπζηάζηεθε ζηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνπ δήηεζε λα κεζνιαβήζεη 

ζηελ Κπβέξλεζε ηνπ νπιηάλνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη λα εμαζθαιηζηνχλ 

ρξήκαηα γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ. Ο Υαηδεκηράιεο ζπλέηαμε αλαθνξά πξνο ην 

Παηξηαξρείν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνγελείο θαηφξζσζε λα δνζνχλ απφ ηνλ Ώαιή ρίιηεο 

ιίξεο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ λανχ ηεο Μνλήο. Βίλαη αμηνζεκείσην φηη ν επθπήο Υαηδεκηράιεο, 

ζαλ άιινο Οδπζζέαο, γηα λα πείζεη Ρσκηνχο θαη Σνχξθνπο ηεο Πφιεο ρξεζηκνπνίεζε επηδέμηα ην 

φπιν ηεο δηπισκαηίαο. Ώλ αξληφηαλ ν νπιηάλνο λα βνεζήζεη, ηνπο είπε, είρε έηνηκε αλαθνξά 

πξνο ηε Ρσζηθή Πξεζβεία θαη αλ ε Ρσζία ρξεκαηνδνηνχζε ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Μνλήο
770

, απηφ 

ζα εμέζεηε ηελ Κπβέξλεζε ηνπ νπιηάλνπ.  

                                                 
765  ΐι. γηα ηηο κάρεο β4, 269-292. 

766  Ο Γελή Νηνπληάο ήηαλ θηιέιιελαο βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο.  

767  ηαπξνδξφκη: κεγάιε θαη πινχζηα ζπλνηθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπνπ θαηνηθνχζαλ νη Ρσκηνί. Ώπφ ηνπο 

Βπξσπαίνπο θαιείην Πέξαλ, απφ ηνπο Σνχξθνπο, Μπέγηνγινπ.  

768   Γξεγφξηνο η' (Φνπξηνπληάδεο) (Ρνχκειη Φελέξη 1798 -Κσλ/πνιε 1881). Παηξηάξρεο ζε δχν πεξηφδνπο:α) 

1835-1840 θαη β) 1867-1871. Βθείλε ηελ επνρή απαζρνινχζε ην δήηεκα ηεο απνζθίξηεζεο ηεο Βθθιεζίαο ηεο 

ΐνπιγαξίαο απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Ο Υαηδεκηράιεο είρε αθνχζεη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ην 

εθθιεζηαζηηθφ θαη θαη' επέθηαζε πνιηηηθφ απηφ δήηεκα ζηε ιέζρε ησλ Ρσκηψλ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην ζπίηη ηνπ Υ'' 

Γ. Κσλζηαληηλίδε. Γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΐνπιγαξηθήο Βμαξρίαο ην 1871 θαη ηνλ Παηξηάξρε Γξεγφξην η' βι. 

Βπάγγεινο Κσθφο, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΕΓ', (Βθδνηηθήο Ώζελψλ), 1977 , ζ. 301-305. 

769  Ο Υαηδή Γεψξγηνο Κσλζηαληηλίδεο (Κσλ/πνιε 1810-1883). πνχδαζε ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή θαη 

εξγάζηεθε σο εηζπξάθηνξαο θαη γξακκαηέαο ηνπ Ώγηνηαθηθνχ Μεηνρίνπ ηεο Κσζηαληηλνχπνιεο. Αηέζεηε ηεξάζηηα 

πεξηνπζία. ηελ νηθία ηνπ ζην Πέξαλ ζηεγαδφηαλ ε Βιιεληθή Πξεζβεία. ΐι. θαη Μαλνπήι Γεδεψλ, Παηξηαξρηθήο 

Εζηνξίαο Μλεκεία, η. Ώ', Γξεγνξίνπ Δ' Γηάδνρνη, Ώζήλα 1922, ζ. 3-4. 

770  Πξβι. αληίγξαθν επηζηνιήο πξνο ηνλ αξρηκαλδξίηε Λεσλίδα ηεο Ρσζηθήο Βθθιεζίαο Κσλζηαληηλνππφιεσο, 

Ώξρείν Υαηδεκηράιε ηεηξάδην 7ν, ζ. 1-9. 
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 Κάπνηα κέξα ζην ζπίηη ηνπ ηξαπεδίηε Πέηξνπ Κακάξα ν Υαηδεκηράιεο έζεζε ζηνπο 

νκνγελείο ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαηξεγκέλσλ Κξεηηθψλ. Βθείλν ηνλ θαηξφ είραλ 

θηάζεη ζηελ Πφιε δχν Λαθθηψηηζζεο, ε Κνπηξνχιαηλα θαη ε Κσηέληαηλα, δεηψληαο ηε ζπλδξνκή 

ηνπ Υαηδεκηράιε γηα λα αξζεί ε δήκεπζε ησλ θηεκάησλ ηνπο
771

. Ο Υξεζηάθεο Γσγξάθνο 

αλέιαβε θαη πάιη λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνλ Ώαιή γηα ηελ ππφζεζε ησλ γπλαηθψλ. Ώλ νη Σνχξθνη 

δελ ήξαλ ηε δήκεπζε, νη ηξαπεδίηεο ηεο Πφιεο ζα απνδεκίσλαλ ηηο γπλαίθεο. Μαδί κε ηα ζχκαηα 

ηεο επαλάζηαζεο είρε θηάζεη ηφηε ζηελ Πφιε δεηψληαο απνδεκηψζεηο θαη έλαο Αξαθάθεο  απφ ην 

Δξάθιεην, πνπ παξνπζηαδφηαλ σο αληηπξφζσπνο ηεο Κξήηεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 

ζπλεξγάηεο ηεο Σνπξθηθήο Αηνίθεζεο. Ο απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο ηνλ ζπλάληεζε ζην γξαθείν 

ηνπ Υξ. Γσγξάθνπ θαη ηνλ επέθξηλε γηα ην ζξάζνο ηνπ. Ο αιεζηλφο εθπξφζσπνο ηεο Κξήηεο, ν 

Υαηδεκηράιεο, ιακβάλεη απφ ηνπο πινχζηνπο νκνγελείο κεληαία ζπλδξνκή 20 ιίξεο.  

 Δ άθημε ζηελ Πφιε ηνπ Άγγινπ δηαδφρνπ θαη ε παξνπζία ηνπ ηζρπξνχ Ρψζνπ πξεζβεπηή 

Εγλάηηεθ ήηαλ ηφηε κηα θαιή ζπγθπξία πνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Υαηδεκηράιε λα επηηχρεη δηα 

ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ ηελ απειεπζέξσζε Κξεηψλ αγσληζηψλ, ηνπ παπα- Γηακαιή απφ ην 

Λαζίζη
772

,   ηνπ γνπξνχ απφ ην Ρέζπκλν,  ηνπ Καζειάθε απφ ην έιηλν
773

 θαη πέληε εζεινληψλ 

αμησκαηηθψλ, νη νπνίνη είραλ ζπιιεθζεί κεηά ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο θαη  θξαηνχλην ζηηο 

θπιαθέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο ίδηνο κάιηζηα ν ππνπξγφο ηεο Ώζηπλνκίαο, ν πεξηβφεηνο 

Υνπζλήο
774

, απελήο δηψθηεο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Κξήηε, θάιεζε ηνλ Υαηδεκηράιε ζην 

Τπνπξγείν θαη ηνπ έδσζε ηελ άδεηα λα αλαγγείιεη ζηνπο θπιαθηζκέλνπο ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. 

 Ο Υαηδεκηράιεο έπξεπε λα ελδηαθεξζεί θαη γηα ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ πνπ επέζηξεθαλ 

ζηελ Κξήηε “γπκλνί θαη ηεηξαρειηζκέλνη”, πέλεηεο θαη απειπηζκέλνη, θαη ηνχ έζηειλαλ επηζηνιέο 

ζηηο νπνίεο εμέζεηαλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, ηελ βεβήισζε ησλ λαψλ, ηηο δηψμεηο  

πνπ πθίζηαλην απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη  ηνλ παξαθαινχζαλ λα ηνπο βνεζήζεη. χκθσλα κε φζα 

δηεγείηαη ν αθεγεηήο ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο, κε ηε κεζνιάβεζή ηνπ επεηεχρζε ε απνζηνιή 

ρξεκάησλ απφ ηε Ρσζηθή Κπβέξλεζε γηα ηελ επηζθεπή θαηεζηξακκέλσλ λαψλ ζηελ Κξήηε. Ο 

ξφινο ηνπ πξνζηάηε ησλ Κξεηηθψλ (ν ΥνπζεΎλ Ώπλή ηνλ νλνκάδεη “θαπνχ θηαργηάο ηεο Κξήηεο”= 

θαπνχ θεραγηάο, δειαδή επηηεηξακκέλνο αληηπξφζσπνο, ηνπνηεξεηήο ζηελ Τςειή Πχιε) πνπ 

                                                 
771  Γηα ηηο δεκεχζεηο θηεκάησλ ησλ επαλαζηαηψλ απφ ηελ Σνπξθηθή Αηνίθεζε βι. θαη Π. Κξηάξεο, Γ', φ.π., ζ. 

105.  

772  Παπά Γεψξγηνο Γηακαιήο (Γηακαιάθεο) γελλήζεθε ζην Κάησ Υσξηφ Εεξάπεηξαο. πκκεηείρε ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866 σο νπιαξρεγφο θαη πξφεδξνο ηεο Βπαλαζηαηηθήο Βπηηξνπήο Ώλαηνιηθψλ Βπαξρηψλ. 

Ώξλήζεθε λα παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηεο επαλάζηαζεο, επηρείξεζε λα δηαθχγεη ζηελ Βιιάδα θαη ζπλειήθζε, 

κεηαθέξζεθε ζηηο θπιαθέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ώθέζεθε ειεχζεξνο κε ηνλ φξν λα κελ επηζηξέςεη ζηελ 

Κξήηε. Ο αθεγεηήο αλαθέξεη (β2, 16) φηη εμαζθάιηζε ξάζα γηα ηνλ Γηακαιή πνπ ήηαλ “ηεξήο”. Ο ηδησκαηηθφο 

ηχπνο “ν ηεξήο” απαληάηαη απηνχζηνο θαη ζηνλ Μ. Σδ. Μπνπληαιή. [Ο παπά Μαξνπιηαλφο ήηαλ θαη απηφο 

αγσληζηήο ηεξέαο απφ ηνλ Μαξνπιά Ρεζχκλνπ, δηέθπγε ζηα νξεηλά ηεο Κξήηεο θαη δελ θξαηήζεθε ζηηο θπιαθέο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, γη' απηφ θαη ζην απηφγξαθν ηνπ Υαηδεκηράιε δηαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ].  

773  Ώλαγλψζηεο Καζειάθεο, απφ ην έιηλν, αγσληζηήο θαη πιεξεμνχζηνο ζηε Γ. πλέιεπζε ησλ Κξεηψλ, 

ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ θξεηψλ βνπιεπηψλ πνπ πήγαλ ζηελ Ώζήλα ην 1868.  

774  ΐι. γηα ηνλ Υνπζλή θαη ηελ πξψηε θπιάθηζε ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Κξήηε ζην β9, 101-130. 
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έπαηξλε ν Υαηδεκηράιεο, δελ άξεζε ζηνλ Ώπλή παζά, γη' απηφ ηνπ απαγφξεπζε λα αζρνιεζεί μαλά 

κε ηα θξεηηθά δεηήκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. 

 

Σν ζρέδην θπγήο ηνπ Χαηδεκηράιε ζηε Ρσζία (β2, 18-23) 

 Σα ιφγηα ηνπ Ώπλή εμέπιεμαλ ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνλ έβαιαλ ζε ζθέςεηο. Καηάιαβε φηη  

φρη κφλν έπξεπε λα ππαθνχεη ζηηο ηπθιά ζηηο εληνιέο ησλ Σνχξθσλ, αιιά θαη φηη ην κέιινλ ηνπ 

ζηελ Πφιε ήηαλ δπζνίσλν. Γη' απηφ απνθάζηζε λα θχγεη θξπθά γηα ηε Ρσζία. Σελ απφθαζή ηνπ 

αλαθνίλσζε αξρηθά ζηνπο νκνγελείο ηεο Πφιεο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα έκαζε φηη ζα ηνπ ρνξεγείην 

απφ ηνλ νπιηάλν κεληαίν βνήζεκα 45 ηνπξθηθέο ιίξεο, αλ έκελε γηα πάληα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Πξνθαλψο, νη Σνχξθνη ήζειαλ κε ηα ρξήκαηα λα εμαγνξάζνπλ ηνλ αγσληζηή 

θαη ηνλ απνθφςνπλ κηα γηα πάληα απφ ηελ Κξήηε. Δ είδεζε απηή ηνπ δεκηνχξγεζε λέεο ζθέςεηο. 

Νπρζεκεξφλ ζρεδίαδε ηελ απφδξαζή ηνπ απφ ηνλ θινηφ ηεο ηνπξθηθήο δηπισκαηίαο. Ο 

Υαηδεκηράιεο αλαθνίλσζε ηε ζθέςε ηνπ θαη ζηνλ Έιιελα πξέζβε Ώιέμαλδξν Ραγθαβή, αιιά ν 

πξέζβεο δελ θάλεθε πξφζπκνο λα ηνλ βνεζήζεη γηα λα κελ δηαηαξάμεη ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο 

Βιιάδαο θαη Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο
775

.   

 Δζηθή ζπκπαξάζηαζε βξήθε ν ήξσαο ηεο απηνβηνγξαθίαο απφ ηνλ Ώκεξηθαλφ πξέζβε, 

φηαλ ηνλ επηζθέθηεθε ζην ζπίηη ηνπ κε ηνλ Κ. ΐαζηάδε
776

.  Ο Ώκεξηθάλνο εμέθξαζε ζηνλ 

Υαηδεκηράιε ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηνπο Κξεηηθνχο θαη ηνλ αγψλα ηνπο πνπ είρε γίλεη γλσζηφο ζ' 

φινλ ηνλ θφζκν. Σξφπνο φκσο γηα ηελ απφδξαζε ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

δελ βξηζθφηαλ. Μηα λχρηα ν Υαηδεκηράιεο ζπλάληεζε αλαπάληερα ζε ζπίηη Ρσκηνχ ηεο Πφιεο ηνλ 

πξφμελν π. Αελδξηλφ, “θίιν θαη ζπλεξγάηε”, φπσο αλαθέξεη, ηνπ αγψλα  ηεο Κξήηεο, θαη δήηεζε 

ηε βνήζεηά ηνπ γηα λα θχγεη ζηε Ρσζία. Ο Αελδξηλφο ηνχ εμήγεζε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα 

αληηκεηψπηδε ζηελ μέλε ρψξα, αιιά βιέπνληαο ηελ επηκνλή ηνπ  ζπγθαηέλεπζε λα ηνλ βνεζήζεη. 

ηηο 15 ΜαΎνπ 1869 ν Υαηδεκηράιεο επηβηβάζηεθε ζε έλα πινίν, πνπ εξρφηαλ απφ ηα Εεξνζφιπκα 

κε Ρψζνπο πξνζθπλεηέο, αθνχ πξψηα άιιαμε ηελ θξεηηθή ελδπκαζία θαη θφξεζε θξάγθηθα 

ξνχρα,
777

 γηα λα κε γίλεη αληηιεπηφο. Έπεηηα απφ δπν κέξεο έθηαζε ζην ιηκάλη ηεο Οδεζζνχ
778

.  

                                                 
775  Ώιέμαλδξνο Ραγθαβήο (1809-1892), δηπισκάηεο, αξραηνιφγνο, ζπγγξαθέαο. Δ ζπλάληεζε ηνπ Υαηδεκηράιε 

κε ηνλ Ραγθαβή έγηλε θαηά ηελ ενξηή ηνπ πεξίθεκνπ “Βιιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο”, 

πξνζθεθιεκέλνη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ Κσλζηαληίλνπ ΐαζηάδνπ. 

776  Κσλζηαλίλνο Δξ. ΐαζηάδεο (Αειβηλάθη Δπείξνπ 1821- Κσλ/πνιε 1890). πνχδαζε ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο 

ρνιή. Σν 1848 εμέδσζε ηνλ Ώ' Φηιηππηθφ θαη ηνπο ηξεηο Οιπλζηαθνχο ηνπ Αεκνζζέλε. Γηα ηελ εξγαζία ηνπ απηή ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο ηνπ απέλεηκε ην 1857 ηηκήο έλεθελ ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξα. Τπήξμε θαζεγεηήο ηεο 

Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο έσο ην 1862. Με πξσηνβνπιία ηνπ ηδξχζεθε ν Βιιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο”,  ην “Βθπαηδεπηηθφλ Φξνληηζηήξηνλ”, ν “Δπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο”, ν 

“χιινγνο ππέξ ηεο Γπλαηθείαο Παηδεχζεσο”.  

777  Ο Υαηδεκηράιεο αθεγείηαη σο εμήο ηελ αιιαγή ηεο ελδπκαζίαο: “Κιεζζείο ελ ησ δσκαηίσ κνπ ακέζσο θαη 

θαη απνγπκλσζείο ηα θξεηηθά ζαιηβαξνκίηαλα* ελελζχζε* ηα θξάγθηθα θαη ζέζαο αληί ηνπ θεζίνπ ην θαπέινλ επί 

ηεο θεθαιήο, εμήιζα ηνπ μελνδνρείνπ ινγηψηαηνο [...]” (β2, 22). Δ δηήγεζε απηή ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

άξλεζε ησλ Κξεηηθψλ ην 1862 λα θαηέιζνπλ ζην λεζί ηνπο κε επξσπατθά ελδχκαηα (β9, 177). 

778  Οδεζζφο, πφιε ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη Έιιελεο άξρηζαλ λα εγθαζίζηαληαη κε πξνηξνπή ηεο Μ. 
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Ο Χαηδεκηράιεο ζηελ Οδεζζό θαη ζηελ Πνιηάβα (β2, 23-27) 

 χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Εγλάηηεθ, ν Υαηδεκηράιεο παξέκεηλε ζην πινίν, κέρξη πνπ 

λχρησζε, θαη έπεηηα νδεγήζεθε ζην αξρνληηθφ ηνπ κεγαιέκπνξα Γεσξγίνπ ΐνπηζηλά
779

. Σα 

ραξάκαηα ηεο επφκελεο κέξαο δεκηνπξγήζεθε έλα επηξάπειν επεηζφδην
780

, επεηδή ν Υαηδεκηράιεο 

δελ γλψξηδε  ηη αθξηβψο ήηαλ ην θφθθηλν ηζάη, πνπ ηνπ ζέξβηξε κηα Ρσζίδα ππεξέηξηα. Βίλαη έλα 

ζεκείν πνπ ε αθήγεζε θεξδίδεη ηνλ αλαγλψζηε κε ηε δσληάληα ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ:“Μπάξκπα”, θσλάδσ πξνο απηφλ, εθείλνο απνθξίλεηαη, “Β, Ση ζέιεηο;”. “Μία γπλαίθα, ησ 

ιέγσ, κνπ έθεξε εδψ δεζηφλ λεξφλ θαη κνπ ην μακψλεη γηα λα ην πηψ, θαίλεηαη, κα δελ μέξσ ηη 

είλαη”. Βθείλνο θφβεη ην γέιην, απνθξηλφκελνο, “ηη ζνπ έθεξε;”. “Γεζηφλ λεξφλ  ή γηαηξηθφλ, κα 

δελ ζέισ 'γσ πξσί δεζηφλ λεξφλ”.   

 Δ Ρσζηθή Αηνίθεζε δήηεζε απφ ηνλ Υαηδεκηράιε λα κελ εμέξρεηαη απφ ην ζπίηη ηνπ 

ΐνπζηηλά θαη λα αιιάμεη ην φλνκά ηνπ, γηα λα κελ αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Σνχξθν πξφμελν. 

Πξάγκαηη, ν αθεγεηήο ηεο ηζηνξίαο εθνδηάζηεθε κε έγγξαθα, πνπ έγξαθαλ ην φλνκα ΝηθνιαΎδεο 

θαη έιεγαλ φηη ήηαλ έκπνξνο. Έπεηηα παξνπζηάζηεθε ζηνλ δηνηθεηή ηεο Νέαο Ρσζίαο 

Κνηδεκπνχ
781

, ν νπνίνο ηνλ ππνδέρηεθε θηιφθξνλα, ηνλ ξψηεζε γηα ηελ επαλάζηαζε ζηελ Κξήηε 

θαη ηνπ εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο λα απνκαθξπλζεί ζε θάπνηα πφιε πνπ 

δελ ππήξραλ πξνμελεία, γηα λα κελ θαηεγνξεζεί ε Ρσζία γηα ππφζαιςε πνιηηηθνχ θπγά. Μεηά απφ 

είθνζη κέξεο ν Κνηδεκπνχ δηέηαμε  έλαλ αμησκαηηθφ λα εγθαηαζηήζεη ηνλ Υαηδεκηράιε ζηελ 

Πνιηάβα
782

, πξσηεχνπζα ηεο Μηθξήο Ρσζίαο. Ο Τπνδηνηθεηήο ηεο Πνιηάβα ππνδέρηεθε ηνλ 

Υαηδεκηράιε θαη ηνπ παξείρε θάζε δηεπθφιπλζε ψζηε λα είλαη άλεηε ε δηακνλή ηνπ ζηελ πφιε. 

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, αλαθνηλψζεθε φηη κε δηαηαγή ηνπ ηζάξνπ ρνξεγείην ζηνλ Υαηδεκηράιε 

κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα εθαηφλ αξγπξά ξνχβιηα
783

. Οη γλσξηκίεο ηνπ αθεγεηή κε 

                                                                                                                                                                  
Ώηθαηεξίλεο ζηελ Οδεζζφ κεηά ην 1770 (Οξισθηθά) θαη ζπλέβαιαλ ζηελ αθκή ηεο πφιεο, θαζηζηψληαο ηελ έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. Σν 1814 ηδξχζεθε εθεί ε Φηιηθή Βηαηξεία.  

779  Ο Γεψξγηνο ΐνπηζηλάο ήηαλ απφ ηνπο πην πινχζηνπο Έιιελεο ηεο Οδεζζνχ θαη ν εκπνξηθφο ηνπ νίθνο απφ 

ηνπο γλσζηφηεξνπο ήδε απφ ηελ επνρή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ο ΐνπηζηλάο είρε πξνζθέξεη ζηε Ρσζία κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ θαη ην 1867 εγήζεθε πξσηνβνπιίαο γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ρξεκάησλ ππέξ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν 1869, φηαλ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Υαηδεκηράιε, ήηαλ γέξνληαο.  

780  Ο αθεγεηήο αλαθέξεη ην επεηζφδην κε ηελ ππεξέηξηα σο ζθελή, φπσο αθξηβψο ζα ην ιέγακε κε 

αθεγεκαηνινγηθνχο φξνπο: “ψζηε εηειείσζε ε ζθελή εθείλε θξαηψλ ηνλ γέξσλ* εηο άθξαηνλ γέισηα” (β2, 25). 

Πξβι. θαη Βξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία, Παηάθεο 2004, ζ. 145.  

781  Ώληίγξαθα επηζηνιψλ ηνπ Υαηδεκηράιε πξνο ηνλ δηνηθεηή ηεο Νέαο Ρσζίαο Πέηξν Κνηδεκπνχ θαη ηνλ 

πξέζβε Εγλάηηεθ ζψδνληαη ζην 7ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε, ζ. 36-37, 39-40, 42 (βι. παξαπάλσ ζηελ 

ελφηεηα φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα ηεηξάδηα ηνπ Υαηδεκηράιε). Σν φλνκα ηνπ Αηνηθεηή ζην β7, ζ. 42 γξάθεηαη 

“Κνηνεκπνχ”. Ο Εγλάηηεθ ήηαλ ν ζεσξεηηθφο εθθξαζηήο ηνπ παλζιαβηζκνχ ζηα ΐαιθάληα. Φαίλεηαη φηη ν 

Υαηδεκηράιεο δελ είρε αληηιεθζεί φηη ν αλαπηπζζφκελνο παλζιαβηζκφο εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα 

ηεο Βιιάδαο ζηηο αιχηξσηεο πεξηνρέο πνπ δηεθδηθνχζαλ απφ θνηλνχ νη ΐαιθαληθνί ιανί. Πξβι. Clogg Richard, 

ύληνκε Ηζηνξία ηεο Διιάδαο, Καξδακίηζαο, Ώζήλα 1993, ζ. 133.  

782   Πνιηάβα, πφιε ηεο θεληξηθήο Οπθξαλίαο, ζηνλ πνηακφ ΐφξζθια. 

783  πσο πξνθχπηεη απφ ην Ώξρείν Υ'' Μ Γηάλλαξε, ε ρνξεγία ηνπ ηζάξνπ πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε ήηαλ ηζφβηα. 

ΐι. ελεκεξσηηθή επηζηνιή ηεο Σξαπέδεο Ώζελψλ ζηηο 12/28 Ώπξηιίνπ 1912. Πξβι. ην 7ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ 

Υαηδεκηράιε ζηηο ζ. 40-41 επηζηνιή ζρεηηθή κε ην ζέκα (αλαθέξζεθε ζηε ελφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ ηεηξαδίσλ).  



 

392 

 

πάκπινπηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νη επηδαςηιεχζεηο ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο ζηνλ 

μερσξηζηφ ήξσα ηεο Κξήηεο θαη θίιν ηεο Ρσζίαο είλαη βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηήγεζεο ζ' απηή ηελ 

ελφηεηα ησλ απνκλεκνλεπκάησλ. 

 

Αληςηνί θαη ζπλαγσληζηέο ηνπ Χαηδεκηράιε ζηε Ρσζία (β2, 28-33) 

 Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Πνιηάβα άξρηζαλ λα θηάλνπλ  

ζπλαγσληζηέο ηνπ απφ ηελ Κξήηε αλαδεηψληαο κηα θαιχηεξε δσή. Πξψηνο έθηαζε ν Νηθφιανο 

θνπιάο, ζεκαηνθφξνο ησλ Λάθθσλ ζηελ επαλάζηαζε θαη καδί ηνπ ν Υαηδή Αεκήηξεο απφ ηα 

Ώθξάηα θαη ν Σαξαηζηαλφο απφ ην Ααξάηζν. Οη δχν ηειεπηαίνη κεηά απφ ιίγν κεηέβεζαλ ζηελ 

Πεηξνχπνιε. Ώθνινχζσο έθηαζαλ ζηελ Πνιηάβα νη Λαθθηψηεο Γεψξγηνο ΐιαδάθεο 

(Μπιαδνγηψξγεο), ππξίδσλ Μαιηλδξέηνο, Υξηζηνχιεο Κνπηξνχιεο
784

. Λίγν αξγφηεξα 

παξνπζηάζηεθε ν Βκκαλνπήι Ν. Γνπξίδεο, κέινο ηνπ Βμαξίνπ, θαη ν Ώληψληνο Ν. Γηάλλαξεο
785

, 

αληςηφο ηνπ Υαηδεκηράιε.  

 Ο αθεγεηήο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξφνδν ηνπ θαζελφο 

“ςπρνγηνχ”, πνπ βξέζεθε θάησ απφ ηελ ηζρπξή πξνζηαζία ηνπ. Ο Ν. θνπιάο ζακπσκέλνο απφ 

ηνπο ρξπζνζηφιηζηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ, πνπ είδε κηα κέξα ζε επίζεκε ηειεηή, 

δήηεζε λα θαηαηαγεί ζηνλ ξσζηθφ ζηξαηφ, φπνπ πξνφδεπζε θαη, φπσο αλαθέξεη ν 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο, έγηλε ην ππφδεηγκα ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο Πνιηάβαο
786

. Ώκέζσο κεηά 

ηελ θαηάηαμε ηνπ θνπιά ζην ζηξαηφ, ν Υαηδεκηράιεο πξνζέιαβε νηθνδηδαζθάινπο, νη νπνίνη 

ηνπο κάζαηλαλ ηε ξσζηθή αιιά θαη ζηνηρεία γεσγξαθίαο θαη ηεο αξηζκεηηθήο
787

 θαη επεηδή ηα 

έμνδα ήηαλ πνιιά ν αξρεγφο δήηεζε απφ ηε Ρσζηθή Κπβέξλεζε λα ηνπ απμήζεη ην επίδνκα, γηα λα 

κπνξέζεη λα ζπληεξήζεη ηνπο άλδξεο πνπ είρε ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ.  

 Ώθνχ πέξαζε έλαο ρξφλνο θαη ηειείσζε ην ρνξεγεζέλ επίδνκα, θάζε “ςπρνγηφο” έπξεπε λα 

αλαιάβεη κηα εξγαζία. Ο αθεγεηήο αλαθέξεη φηη ν Μπιαηδνγηψξγεο
788

, επεξέαζε ηνπο ππφινηπνπο 

λα κελ θαηαηαγνχλ ζην ζηξαηφ. Ο Υξηζηνχιεο Κνπηξνχιεο κεηέβε ζηελ Οδεζζφ θαη 

πξνζιήθζεθε ππάιιεινο ζηνλ ζηηέκπνξν Εγγιέζε, αιιά γξήγνξα εγθαηέιεηςε ηε δνπιεηά θαη 

ηξηγπξλνχζε κε ηνλ Μπιαδνγηψξγε γπξεχνληαο δαλεηθά απφ ηνπο νκνγελείο. ηε ζπλέρεηα, 

                                                 
784  Πξβι. αληίγξαθν επηζηνιήο κε εκεξνκελία 25-5-1870 ζην 7ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε, ζηηο ζ. 74-

75, ζρεηηθά κε ηελ άθημε ησλ ηξηψλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ θαη ζηηο ζειίδεο 91-95 ζρεηηθά κε ηνλ Βκκ. Γνπξίδε 

(αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηε πεξηγξαθή ηνπ 7νπ ηεηξαδίνπ).  

785  Υσξίο θαλέλα ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ, ν Υαηδεκηράιεο παξνπζηάδεη ηελ άθημε ησλ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ζρεδφλ 

ζχγρξνλε κε ησλ ππνινίπσλ, ελψ φπσο πξνθχπηεη απφ επηζηνιή έγηλε ζην ηέινο ηνπ 1872 ή ζηηο αξρέο ηνπ 1873. 

ΐι. Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, ΕΏΚ, επηζηνιή ππ. αξζκ' 31/ 1, κε εκεξνκελία 7-11-1872 ζηελ νπνία ν Ώληψληνο 

εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ λα κεηαβεί ζηε Ρσζία.  

786  ην 7ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε (ζ. 162-164) αληίγξαθν επηζηνιήο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Ν. 

θνπιά ζην ξσζηθφ ζηξαηφ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηνπ Ώγσληζηή, πνπ απφθεηηαη ζην Ώξρείν Ώγσληζηψλ 

(Ε.Ώ.Κ.), ν Νηθφιανο θνπιάο ζθνηψζεθε ζηε κάρε ηεο Πιεχλαο ην Ννέκβξην ηνπ 1877.  

787  Δ αξηζκεηηθή ζα ήηαλ αλαγθαία γηα λα εξγαζηνχλ ζηα ζηηεκπνξηθά ηεο Οδεζζνχ. 

788  Ο Γεψξγηνο ΐ(Μπ) ιαδάθεο είρε ζπνπδάζεη ζηε Ρηδάξεην θαη ήηαλ γξακκαηέαο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866.  
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δνχιεςε γηα ιίγν ζε ειιεληθφ εζηηαηφξην ηεο Οδεζζνχ θαη έπεηηα, κε ζπζηάζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε 

ζην ζηηεκπνξηθφ ηνπ νπγδνπξή ζην Ρνζηφβη
789

. Σν 1875 απνιχζεθε απφ ην θαηάζηεκα ηνπ 

νπγδνπξή ιφγσ ακέιεηαο θαη έθηνηε έγηλε κέινο ζπκκνξίαο ιεζηψλ, ψζπνπ ηνλ ζπλέιαβαλ ζην 

Σατγάλη. Γηα ηε δηαγσγή ηνπ Κνπηξνχιε δελ ζέιεη φκσο λα γξάςεη πεξηζζφηεξα. Ο Γηψξγεο 

ΐιαδάθεο (Μπιαδνγηψξγεο) κεηέβε αξρηθά ζηελ Οδεζζφ θαη έπεηηα ζην Ρνζηφβη θαη ην Σατγάλη, 

φπνπ κεηήξρεην ηνλ νηθνδηδάζθαιν ζηα παηδηά ησλ Βιιήλσλ νκνγελψλ. Ο Βκκαλνπήι 

Γνπξηδάθεο αθνχ δνχιεςε γηα ιίγν ζηελ Οδεζζφ ζην θαηάζηεκα ηνπ ζηηεκπφξνπ Παξαζθεπά, 

έθπγε θαη επέζηξεςε ζηελ Ώζήλα, φπνπ παληξεχηεθε. Ο ππξίδσλ Μαιηλδξέηνο βξήθε δνπιεηά 

ζηνλ εκπνξηθφ νίθν ηνπ Γ. ΐαιηάλνπ ζην Σατγάλη. Ο αληςηφο ηνπ Υαηδεκηράιε, ν Ώληψληνο 

Γηάλλαξεο, πνπ είρε εγθαηαιείςεη ην γπκλάζην ζηελ Ώζήλα θαη παξνπζηάζηεθε ζηνλ ζείν 

δεηψληαο ηνπ ρνξεγία γηα λα ηειεηψζεη ην γπκλάζην ζε θάπνηα ρψξα ηεο Βπξψπεο, πείζηεθε απφ 

ηνλ ζείν ηνπ λα επηζηξέςεη ζηελ Ώζήλα, γηα λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη έπεηηα λα 

αλαιάβεη ην Αεκνηηθφ ρνιείν ησλ Λάθθσλ θαη λα ζπιιέμεη δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη πξνθνξηθέο 

ηζηνξίεο γηα ηελ επαλάζηαζε
790

.  

 Σν 1871 ν Υαηδεκηράιεο έιαβε άδεηα ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο γηα λα επηζθεθζεί ηε 

εβαζηνχπνιε
791

 θαη άιια κέξε ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο (αξραίαο Σαπξίδαο), φπνπ απφ ηα  

παλάξραηα ρξφληα θαηνηθνχζαλ Έιιελεο. ηε εβαζηνχπνιε είδε ηα νρπξψκαηα, ζηα νπνία 

δηεμήρζεζαλ κάρεο ηνλ θαηξφ ηνπ Κξηκατθνχ θαη έμσ απφ ηελ πφιε ειιεληθέο αξραηφηεηεο θαη ηνλ 

λαφ, ζηνλ νπνίν βαπηίζηεθε ν ΐιαδίκεξνο
792

. Έπεηηα δηα μεξάο έθηαζε ζηε Γηάιηα, ζέξεηξν ησλ 

ηζάξσλ, θαη δηα ζαιάζζεο ζηε Θενδνζία, Παληηθάπαην, Ώδνθηθή (ηελ αξραία Μαηψηηδα ιίκλε) θαη 

απνβηβάζηεθε ζην Σατγάλη
793

, πφιε κε εχξσζηε ειιεληθή παξνηθία. Έπεηηα απφ ην ηαμίδη απηφ ν 

Υαηδεκηράιεο δήηεζε απφ ηηο Ώξρέο λα θχγεη απφ ηελ Πνιηάβα θαη έιαβε ηελ άδεηα λα κεηνηθήζεη 

                                                 
789  Ρνζηφβη (Ρνζηφθ επί ηνπ Νηνλ), πφιε ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Νηνλ (Σάλατο ησλ αξραίσλ), ζηε Ώδνθηθή.  

790  Σν 1876 ν Ώληψληνο Ν. Γηάλλαξεο εμέδσζε ζηε Λεηςία κηα ζεκαληηθφηαηε ζπιινγή δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ 

(Kretas Volkslieder nebst distichen und sprichwortern, Άζκαηα Κξεηηθά κεηά δηζηίρσλ θαη παξνηκηώλ/ von Anton 

Jeannaraki, Leipzig, 1876). Δ ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ νθείιεηαη ζηελ πξνηξνπή ηνπ ζείνπ ηνπ. ΐι. θαη 

Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, Δλ Υαλίνηο, 2, Βηήζηα 

Έθδνζε ηνπ Αήκνπ Υαλίσλ, 2008, ζ. 121-123, φπνπ δεκνζηεχεηαη επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε πξνο ηνλ αληςηφ ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ (Σατγάλη, 11-8-1875). Ο Οξγαληθφο Νφκνο ηνπ 1868 έδηδε ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο θνηλφηεηεο ή δεκνγεξνληίεο λα ηδξχζνπλ ειιεληθά ζρνιεία, βι. Κάιιηα Καιιηαηάθε- 

Μεξηηθνπνχινπ, “Δ παηδεία ζηελ Κξήηε, 1868-1878. Μηα επηζθφπεζε”, Πεπξαγκέλα ηνπ Δ' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ 

πλεδξίνπ, η.Γ', Δξάθιεην 1985, ζ. 79-80.  

791  Πφιε θαη ζεκαληηθφ ιηκάλη ζηε βνξεηνδπηηθή αθηή ηεο Κξηκαίαο. Σελ επνρή ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ 

δηεμήρζεζαλ εθεί ζθνδξέο κάρεο θαη ηνλ επηέκβξε ηνπ 1855 ε πφιε θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Ώγγινγάιινπο. 

εκεηψλεηαη φηη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1855 είρε γίλεη ην επεηζφδην ηνπ Κπξησκάδνπ (βι. ηεηξάδην 9, ζ. 12-18) θαηά 

ην νπνίν ν Υαηδεκηράιεο εθδηθήζεθε ηνπο αγάδεο πνπ δηαζθέδαδαλ γηα ηελ ήηηα ηεο Ρσζίαο. 

792  ΐιαδίκεξνο Ώ' ν Μέγαο, αξρεγφο ησλ Ρσο (980-1015). Ώζπάζζεθε ηνλ ρξηζηηαληζκφ θαη βαπηίζηεθε ζηελ 

Υεξζψλα ηεο Κξηκαίαο.  

793  Σατγάλη (= Σαγθαξφγθ), παξάιηα πφιε ζηελ Ώδνθηθή κε ζεκαληηθή ειιεληθή θνηλφηεηα. Οη Έιιελεο έκπνξνη 

θαη πινηνθηήηεο (ΐαιηάλνη, θαξακαγθάδεο, Μνπζνχξνη θ.α.) απνηεινχζαλ ηελ αξηζηνθξαηία ηεο πφιεο θαη είραλ 

ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην εκπφξην ζηαξηνχ. Δ πξψηε επίζθεςε ηνπ Υαηδεκηράιε ζην Σατγάλη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

αληίγξαθα επηζηνιψλ- ιφγσλ ζην 7ν ηεηξάδην (ζ. 102-105) έγηλε ηνλ Ενχιην- Ώχγνπζην ηνπ 1871.  
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ζην παξαζαιάζζην Σατγάλη
794

.  

 

 Ο Χαηδεκηράιεο ζην Σατγάλη. Πξόηαζε ζηνλ Μαξή Βαιιηάλν λα ρξηζηεί εγεκόλαο ηεο 

Κξήηεο (β2, ζ. 37-38 θαη Φ.10,Ζ/43r -Φ.10/Ζ45r) 

 Ο Υαηδεκηράιεο δηέκελε ζην Σατγάλη θάλνληαο παξέα κε πινχζηνπο νκνγελείο, νη νπνίνη 

ηνλ πεξηέβαιαλ κε αδειθηθή αγάπε
795

. Μηα πνιπκαζήο θαη πνιχγισζζε αξρφληηζζα ηεο 

παξνηθίαο, ε Βπγελία Π. θαξακαγθά, ηνλ παξφηξπλε λα θαηαγξάςεη ηηο αλακλήζεηο ηνπ απφ ηελ 

επαλάζηαζε θαη έηζη άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή.  

 Σν 1875, φηαλ άξρηζε επαλάζηαζε ζηελ ΐνζλία-Βξδεγνβίλε
796

, νη Κξεηηθνί άξρηζαλ λα 

ηξέθνπλ ειπίδεο γηα επίιπζε ηνπ Κξεηηθνχ δεηήκαηνο. ηελ Ώζήλα ηδξχζεθε ν χιινγνο ην 

“Κέληξνλ” κε πξφεδξν ηνλ Ε. Γπκβξαθάθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο Κξεηηθνχο πνπ ζην κεηαμχ είραλ 

αξρίζεη ζηε Κξήηε ζπλελλνήζεηο θαη  νξθσκνζίεο
797

. Σφηε ζπλέβε θαη ην εμήο πεξηζηαηηθφ ην 

νπνίν παξαδίδεηαη κφλν ζηε δεχηεξε παξαιιαγή ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ Υαηδεκηράιε (Φ.10/Δ44v-

45r): Μηα κέξα ν Υαηδεκηράιεο πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα πξνηείλεη ζηνλ θίιν ηνπ Μαξή 

ΐαιιηάλν, πινχζην πινηνθηήηε ηνπ Σατγαλίνπ
798

, λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε λέα επαλάζηαζε ζηελ 

Κξήηε θαη λα ρξηζηεί εγεκφλαο ηεο. Δ πξφηαζε απηή πνπ ηειηθά δελ επνδψζεθε, ζεσξψ φηη έγηλε 

κεηά ηελ απφξξηςε αλάινγεο πξφηαζεο πξνο ηνλ πξίγθηπα Γξεγφξην Τςειάληε, πξέζβε ηεο 

Βιιάδαο ζηε ΐηέλλε (επηέκβξηνο 1876)
799

. ε άιιεο ζειίδεο ηνπ 2νπ ηεηξαδίνπ ν Υαηδεκηράιεο 

ζηηρνπξγεί ηελ πεδή δηήγεζε ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ θαη παξέρεη αθφκε έλα παξάδεηγκα γηα ηελ 

ψζκσζε ηεο πεδήο θαη πνηεηηθήο εθδνρήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ. 

  “Μηα κέξα πνχ 'ηνλ μαζηεξγηά, κέξα ραξηησκέλε, 

    θαη θχζα Νφηνο κε Γαξπή κηα είδεζηλ κνπ θέξλεη. 

                                                 
794  ην θείκελν δελ αλαθέξεηαη πφηε αθξηβψο ν Υαηδεκηράιεο κεηνίθεζε ζην Σατγάλη. πσο ζπλάγεηαη απφ 

ζεκείσζε ζην 8ν ηεηξάδην ε κεηνίθεζε έγηλε ην 1873. Ο ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο, πνπ παξεκβάιιεηαη απφ ηνλ 

Ώχγνπζην ηνπ 1871 έσο ηηο αξρέο ηνπ 1873 πεξλά ρσξίο θακία θαηαγξαθή ζην απνκλεκφλεπκα.  

795  εκεηψλεηαη φηη νη Έιιελεο ηνπ ΣαΎγαλίνπ δψξηζαλ ζηνλ Υαηδεκηράιε έλα αζεκέλην ζπαζί κε ιαβή απφ 

ειεθαληφδνλην, ην νπνίν κεηά απφ αίηεκά καο δηαπηζηψζακε φηη βξίζθεηαη ζην Μνπζείν ηεο Βιιεληθήο 

Βζλνινγηθήο Βηαηξείαο (Παιαηά ΐνπιή Ώζήλαο).  

796  Οη βηαηφηεηεο ησλ Σνχξθσλ θαηά ησλ επαλαζηαηεκέλσλ ρξηζηηαλψλ ζηε ΐνζλία -Βξδεγνβίλε (1875) 

νδήγεζαλ ζε παξέκβαζε ησλ Ρψζσλ, πνπ θαηέιεμε κεηά ηελ ήηηα ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο ην 1877 ζηε 

πλζήθε ηνπ Ώγίνπ ηεθάλνπ ην 1878, ε νπνία πξνσζνχζε ηα ζρέδηα ηνπ Παλζιαβηζκνχ.  

797  ηηο 15 επηεκβξίνπ 1876 ζπγθεληξψζεθαλ ζην Παλαζελατθφ ηάδην 700 δηαπξεπείο Κξεηηθνί ηεο Ώζήλαο 

θαη απνθάζηζαλ γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα πνπ πξνζσξηλά είρε δηαθνπεί. Φηιάθεο, Α', φ.π., ζ. 2502.  

798   Μαξήο ΐαιιηάλνο (Κεξακηέο Κεθαιιελίαο 1808-Σατγάλη 1896). Καηφξζσζε κεηά απφ πνιιέο δπζθνιίεο λα 

γίλεη ν κεγαιχηεξνο έκπνξνο ζηηεξψλ ζηελ Βπξψπε κε ζηφιν πάλσ απφ ηξηαθφζηα αηκνθίλεηα πινία, ζηα νπνία 

εξγάδνληαλ ρηιηάδεο Έιιελεο. Αηέζεζε κεγάιν κέξνο ηεο ηεξάζηηαο πεξηνπζίαο ηνπ ζε θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο θαη 

καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ Παλαγή ΐαιιηάλν έθηηζαλ ην κέγαξν ηεο Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο ηεο Βιιάδνο. Ο αλδξηάληαο 

ηνπ ππάξρεη ζηελ είζνδν ηεο Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο.  

799  Δ πξσηνβνπιία ηεο πξφηαζεο πξνο ηνλ Γξεγφξην Τςειάληε αλήθεη ζηνλ Παξζέλην Κειαίδή, ηελ νπνία 

αζπάζηεθαλ θίινη ηνπ ζηελ Ώζήλα, αιιά απέξξηςε ε ειιεληθή δηπισκαηία. ΐι. ηαχξνο Κειαίδήο, Ο Παξζέληνο 

Κειατδήο θαη ε πνιηηηθή απηνύ αιιεινγξαθία (1854-1904) Υαληά, 1930, ζ.61-69 θαη ηελ αδεκνζίεπηε εξγαζία κνπ: 

“Αψδεθα επηζηνιέο ηνπ επηζθφπνπ Κηζάκνπ Γεξαζίκνπ ηξαηεγάθε ζρεηηθέο κε ηελ εγθαζίδξπζε ειιεληθήο 

εγεκνλίαο ζηελ Κξήηε ην 1876”. 
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  ' ηελ ρψξαλ ηνπ Σαλάτδνο, ζήκεξνλ Σατγάλη, 

  απνχ ηελ Κξήηελ κήλπκα κεηά ραξάο κνπ θηάλεη. 

 

  Βθεί θηινμελνχκνπλε απνχ ηνλ κέγαλ Σδάξνλ, 5 

  ηνπο νκνπίζηνπο άξρνληαο, ηνπο πξψηνπο ησλ Μπνγηάξσλ. 

 

  Έιιελεο απφ παιαηά θαη λένη ζη' αθξνγηάιηα, 

  έκπνξνη κειηνπληζηαί απ' αγνξάδνπλ ζηάξγηα. 

 

  Με πξνζθαινχζαλ, κ' έιεγαλ, εηο ηελ εθεκεξίδα, 

  πνιέκνπο εηνηκάδνπλε, γιήγνξα ζηελ παηξίδα. 10 

 

  αλ ήιζε θαη ην κήλπκα απνχ ηελ Κξήηελ κέζαλ, 

  δελ είλαη πιένλ ςφκαηα, ζπληξφθηα κ' εθαιέζαλ.”
800

 

 

 Από ην Σατγάλη κέρξη ηελ Αζήλα (Φ10/Ζ, 45- 49r) 

  Σνλ Μάην ηνπ 1877 ν Υαηδεκηράιεο έιαβε ηελ άδεηα ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο λα κεηαβεί 

ζηελ Κξήηε, φπνπ, κε αθνξκή ηνλ Ρσζνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1877
801

, είραλ αξρίζεη 

πξνεηνηκαζίεο γηα κηα λέα επαλάζηαζε. Ο πφιεκνο ηεο Ρσζίαο ελαληίνλ ηνπ νπιηάλνπ είρε 

απνθιείζεη ηε δίνδν κέζσ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη έηζη ν Υαηδεκηράιεο έθηαζε ζηε ΐηέλλε 

κέζσ Κηέβνπ, Μφζραο, ΐαξζνβίαο. ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ώπζηξίαο ζαχκαζε ηα κνπζεία θαη ηα 

ιακπξά νηθνδνκήκαηα. Ώπφ ηελ ΐηέλλε κεηέβε ζηελ Σεξγέζηε
802

, φπνπ νη νκνγελείο ηνλ 

ππνδέρηεθαλ ζεξκά, ηνλ θηινμέλεζαλ, ηνλ ζπλφδεπζαλ ζε εθδξνκή κέρξη ηε ΐελεηία θαη ηνπ 

απέλεηκαλ κεηάιιην πνπ εηθφληδε απφ ηε κηα φςε ηε Μνλή Ώξθαδίνπ θαη απφ ηελ άιιε ηνλ 

αλαγελφκελν θνίληθα. Ώπφ ηελ Σεξγέζηε ν Υαηδεκηράιεο επηβηβάζηεθε ζε αγγιηθφ πινίν, ην νπνίν 

αθνχ έθαλε κηα ζηάζε ζηελ Κέξθπξα (ν Υαηδεκηράιεο κφιηο πάηεζε ην ειιεληθφ έδαθνο, 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, έζθπςε θαη θίιεζε ην ρψκα), έθηαζε ζηνλ Πεηξαηά, φπνπ θαη πάιη νη 

παηξηψηεο ηνλ ππνδέρηεθαλ εγθάξδηα θαη κε ελζνπζηαζκφ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ην πέξαζκα ηνπ 

Υαηδεκηράιε απφ δηάθνξεο πφιεηο κέρξη λα θηάζεη ζηελ Ώζήλα δελ θαηαγξάθνληαη ζην 2ν 

                                                 
800   Σν πνίεκα: “Ώπφ Σατγάληνλ ελ Κξήηε – 1877 θαηά Μάτνλ” βξίζθεηαη ζην β2, ζ. 172-186. 

801  Γηα ηνλ Ρσζνηνπξθηθφ Πφιεκν ηνπ 1877 θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπ ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε βι. Βπάγγεινο 

Κσθφο, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΕΓ, (ηεο Βθδνηηθήο Ώζελψλ), 1977, φ.π. ζ. 326-330.  

802  ηελ πφιε απηή ηεο ΐφξεηαο Εηαιίαο ήηαλ έληνλε ε παξνπζία ηνπ Βιιεληζκνχ. Ο λαφο ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ 

θαη ηα θηήξηα ηεο Κνηλφηεηαο καξηπξνχλ ηε δχλακή ηνπ ζηελ πφιε απηή. Ο ΐνιαλάθεο πνπ αλαθέξεη ν 

Υαηδεκηράιεο σο “έγθξηην” ηεο Σεξγέζηεο ζεσξψ φηη πξέπεη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ θξεηηθήο θαηαγσγήο 

ζαιαζζνγξάθν Κσλζηαληίλν ΐνιαλάθε (Δξάθιεην Κξήηεο 1837- Ώζήλα 1907), ν νπνίνο εθείλε ηελ επνρή 

εξγαδφηαλ ζηελ Σεξγέζηε. 
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ηεηξάδην, ππάξρνπλ κφλν ζηα ζπξξακκέλα θχιια ηνπ 10νπ θαθέινπ θαη αλαπηχζζνληαη πνηεηηθά 

ζην απηνβηνγξαθηθφ ζηηρνχξγεκα κε ηίηιν “Ώπφ Σατγάληνλ ελ Κξήηε – 1877 θαηά Μάτνλ” / 

Βξρνκφο Υ'' Μ. Γηάλλαξε εηο Κξήηελ”. (¨Βξρνκφο”).  

  “Σνλ δξφκνλ ηνλ βπδαληηλφλ είραλ απνθιεηζκέλν, 

  έξβνη θαη Ρψζνη πνιεκνχλ, <'ο> ηελ Ώνπζηξίαλ κπαίλσ. 

 

  Μέξεο θαη λχθηεο δψδεθα κε ζηδεξέλην δξφκνλ, 15 

  ζηα ζχλνξα ηα πξνπζηθά θη ήην κηα ζηάδα κφλνλ. 

 

  ' ηα κέξε ηα νπγγαξηθά δάζα θαη πεδηάδεο, 

  δσληφβνια πνιιψλ ινγηψλ θαη πιήζνο αγειάδεο. 

 

  Μα θεη φληελ εθηάλακελ θ' εθάλεθελ ε ΐηέλα, 

  παηδηά πνηα ρέξα έγγημε; Αελ έγηλε κε κπέλα; 20 

 

  Απφ κέξεο ηελ εγχξηδα κε Ρνχζνλ δξανπκάλν, 

  θη φληελ ηελ ζέισ ζπκεζψ, κφλνλ ηνλ λνπ κνπ ράλσ. 

 

  Βίδα ζηελ Μφζθα πινπηηζκφλ θαη πιήζνο κνλαζηήξγηα, 

  κα θαη ηεο ΐηέλαο ηελ πεξλνχλ ζηα πινχηε θαη ηα θηήξγηα. 

 

  Ώθήλσ ηα δηγήκαηα, ηα πινχηε θαη ηα θάιιε, 25 

  λα ηξέμσ ζ' ην ηαμίδη κνπ, πνχ 'λαη δνπιεηά κεγάιε. 

 

  Ώπνχ ηελ ΐηέλα κηα λπθζηά, θηάλσ ζην γπξνγηάιη, 

  επέξλνπ φξε θαη βνπλά κε κηα ραξάλ κεγάιε. 

 

  Οη Έιιελεο ηνπ Σξηεζζηνχ ην κάζαλε θ' εθηάμαλ, 

  θαζφινπ δελ κ' εγλψξηδαλ, λα κε θηινχλ αξάμαλ. 30 

 

  Καη ραηξεηψ ηελ ζάιαζζαλ κ' ν λνπο ζ'ηελ Κξήηελ ηξέρεη, 

  θαη λα πεηάμε πνιεκά, απνκνλή δελ έρεη. 

 

  Καζίδσ ζ' έλα αγγιηθφ θαη θηάλσ ζηνλ Πεηξαία, 

  ςπρή, θαξδηά αλαγαιιηνχλ ζηνλ εζληθφλ αέξα.” 
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Οη Κξεηηθνί ηεο Αζήλαο δηαηξεκέλνη ζε παξαηάμεηο( β2, ζ. 39-41 θαη Φ10/Ζ49r-51r) 

 Ο Υαηδεκηράιεο βξήθε ηνπο Κξεηηθνχο ηεο Ώζήλαο δηεξεκέλνπο ζε δχν παξαηάμεηο, ηνπο 

“Κεληξηζηέο” θαη ηνπο “Βιιελφθξνλεο”. Οη “Κεληξηζηέο”, πνπ πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ 

χιινγν “Κέληξνλ”
803

, κε πξφεδξν ηνλ Εσάλλε Γπκβξαθάθε, έβιεπαλ ζεηηθά ηε δεκηνπξγία κηαο 

αλεμάξηεηεο ρξηζηηαληθήο εγεκνλίαο ζηελ Κξήηε, ζαλ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη ηελ νξηζηηθή 

έλσζε. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά νη “Βιιελφθξνλεο”, θπξίσο νη θαηαγφκελνη απφ ηηο επαξρίεο Κηζάκνπ 

θαη ειίλνπ, κε αξρεγφ ηνλ Ώλαγλψζηε θαιίδε, ζεσξνχζαλ φηη κία κφλν ιχζε ηνπ θξεηηθνχ 

δεηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη, ε έλσζε κε ηελ Βιιάδα. Ο Υαηδεκηράιεο, πνπ αλήθε ζηνπο 

“Κεληξηζηέο”, ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ Ώζήλα  έζπεπζε λα ζπκθηιηψζεη ηα αληηκαρφκελα 

πνιηηηθά ζηξαηφπεδα, ρσξίο λα ην θαηνξζψζεη. Φίινο ηνπ Γπκβξαθάθε απ' ηελ επνρή ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866, ζεσξνχζε σο αηηία ηεο δηάζπαζεο ησλ Κξεηηθψλ ηνλ θαιίδε
804

.  Οη 

“Κεληξηζηέο” πιεζίαζαλ ηελ Οηθνπκεληθή Κπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καλάξε γηα λα 

βνιηδνζθνπήζνπλ ηηο δηαζέζεηο ησλ ππνπξγψλ ηεο. Ο γέξνληαο Καλάξεο ήηαλ κφλν θαη' φλνκα 

πξσζππνπξγφο, αλαθέξεη ν αθεγεηήο, αθνχ ν θάζε ππνπξγφο είρε δηθή ηνπ άπνςε γηα ην θξεηηθφ 

Γήηεκα. Εδηαίηεξα αξλεηηθφο ζην ελδερφκελν έλαξμεο επαλάζηαζεο ζηελ Κξήηε εθείλε ηε ζηηγκή 

ήηαλ ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο, ν νπνίνο είρε πεη ζηνπο Κξεηηθνχο φηη “εάλ κίαλ κφλνλ ηνπθεθηάλ 

ξίςσκελ ζήκεξνλ θαηαζηξέθσκελ ηα ζρέδηα ηνπ φινπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο” (Φ10/Δ50r).  

 Βθείλε ηελ επνρή νη ζπγθεληξσκέλνη ζην Κιήκα Ώπνθνξψλνπ επαλαζηάηεο δέρηεθαλ 

απνζαξξπληηθά κελχκαηα απφ ηνλ Μίλσα απνπληδάθε θαη ηνλ Μάξθν Ρεληέξε, δχν ζεκαίλνληεο 

Κξεηηθνχο ηεο Ώζήλαο, πνπ εμέθξαδαλ ηηο ζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. χκθσλα πάληα κε ηνλ 

Υαηδεκηράιε, ε καξηπξία ηνπ νπνίνπ ρξήδεη πεξηζζφηεξεο δηεξεχλεζεο, νη δχν απηνί Κξεηηθνί 

έζηεηιαλ επηζηνιή ζηνπο επαλαζηάηεο ηνπ Κιήκαηνο λα δηαιπζνχλ κε ην πξφζρεκα φηη ε Βιιάδα 

δελ ζα ζηήξηδε ηελ επαλάζηαζε. Ώξγφηεξα, ν Ρεληέξεο πξνζπάζεζε λα δηθαηνινγεζεί ζηνλ 

Υαηδεκηράιε ιέγνληαο φηη εμαπαηήζεθε απφ ηνλ απνπληδάθε
805

.  

                                                 
803  Δ πιήξεο νλνκαζία ηνπ πιιφγνπ ήηαλ “Κξεηηθφλ Κέληξνλ”. ΐι. Φηιάθεο, Α, φ.π, ζ. ζ. 2502. Γηα ηνλ φξθν 

ηεο νξγάλσζεο βι. Ώξρείν Ε. Γπκβξαθάθε, θ. 4, 32/2/1059 (Ε.Ώ.Κ.). ηελ Ώζήλα δξαζηεξηνπνηνχληαλ επίζεο αθφκα 

δχν παηξησηηθνί ζχιινγνη, “Δ Βζληθή Άκπλα” κε πξφεδξν ηνλ Κ. Παπαξξεγφπνπιν θαη “Δ Ώδειθφηεο” κε πξφεδξν 

ηνλ Ε. Μεζζελέδε (βι θαη β2, ζ. 42) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ζηηο “ αιχηξσηεο πεξηνρέο” 

Κξήηε, Ήπεηξν, Θεζζαιία. Δ “Άκπλα” ήηαλ αλνηθηά ππέξ ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο, ελψ ε 'Ώδειθφηεηα” δελ ήηαλ 

αξλεηηθή κε ηελ ηδέα ηεο εγεκνλίαο. ΐι. Βπάγγεινο Κσθφο, “Πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο πξνεηνηκαζίεο ζηε δηεηία 

1876-1878”, Βαιθαληθά ύκκεηθηα, 3, 1989, ζ. 99-127, ηδηαίηεξα ζ., 116. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 21 Εαλνπαξίνπ 1878, 

παξάιιεια κε ηελ επαλάζηαζε ζηελ Κξήηε, ν ειιεληθφο ζηξαηφο εηζέβαιε ζηε Θεζζαιία. ΐι. Βπάγγεινο Κσθφο, 

φ.π., ζ. 330-333. 

804  Ο ηειηθφο ζηφρνο θαη ησλ δχν παξαηάμεσλ ήηαλ ίδηνο, ε δηαθνξά ππήξρε ζηα πξφζσπα πνπ εγνχληαλ ησλ 

παξαηάμεσλ θαη ζηνλ ηξφπν επίηεπμεο ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ. Δ δηακάρε Γηάλλαξε- θαιίδε έρεη ηηο ξίδεο ηεο, φπσο  

είδακε, ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Παξ' φιεο ηηο δηαθνξέο ηνπο φκσο νη δχν νπιαξρεγνί ζπλεξγάδνληαλ ζηηο 

κάρεο ησλ επαλαζηάζεσλ. 

805  Πάλησο, νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην 1878 ε “Άκπλα” κε πξφεδξν ηνλ Μ. Ρεληέξε,  θξεηηθήο 

θαηαγσγήο ηξαπεδίηε, θαη κέιε ηνλ Μ. απνπληδάθε, Ν. Αεηθηάθε, Ε. Ληκπξίηε θαη άιινπο βνεζά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1878 ζηελ Κξήηε. βι. Φηιάθεο, Α', ζ. 1248. 
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 Ο αθεγεηήο ζηελ πξψηε κνξθή ησλ ζεκεηψζεψλ ηνπ (Φ10/Δ) δελ ήζειε λα δψζεη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα πξνζθφκκαηα πνπ έθεξλαλ νη παξάγνληεο ηεο Ώζήλαο. Ήηαλ δπζάξεζηα 

γεγνλφηα, πνπ ηφηε δελ ζα ήζειε λα δεκνζηνπνηεζνχλ: “Καηαπαχσ εληαχζα ηελ πεξηγξαθήλ 

[...]Τπεξπεδψ ινηπφλ θαη ζα δηαηξίςσ εηο ηελ θαηάιεμηλ θαη ην ηέινο ηνπ αγψλνο νχηνπ* 1878”.  

  

Πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ θάζνδν ησλ νπιαξρεγώλ (β2, 42-46) 

 ηε δεχηεξε επεμεξγαζία ησλ ζεκεηψζεψλ ηνπ (ζην 2ν ηεηξάδην) ν Υαηδεκηράιεο δίλεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλελλνήζεηο ησλ νπιαξρεγψλ κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο θχθινπο 

ηεο Ώζήλαο, αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχζαλ κέρξη λα επηβηβαζηνχλ ζηα θαΎθηα γηα λα πάλε 

ζηελ Κξήηε. εκεηψλεη φκσο ζην πεξηζψξην: “Ώδεκνζίεπηα η' άλσζελ” (β2, 46). χκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”, απφ ηελ Κξήηε έθηαλαλ ζηελ Ώζήλα παξαθιεηηθέο 

επηζηνιέο πξνο ηνπο νπιαξρεγνχο λα θαηέβνπλ ζηελ Κξήηε, γηα λα εγεζνχλ ηνπ λένπ αγψλα, 

εηδάιισο, νη επαλαζηάηεο ζα εθπαηξίδνληαλ, γηαηί δελ άληεραλ άιιν ηελ ηνπξθηθή θαηαπίεζε. Με 

πνιινχο ηξφπνπο,  φπσο αλαθέξεη ν αθεγεηήο, ε Βιιεληθή Κπβέξλεζε εκπφδηδε ηελ αλαρψξεζε 

ησλ νπιαξρεγψλ θαη παξάιιεια ε Οζσκαληθή Πξεζβεία απαηηνχζε ηε ζχιιεςή ηνπο.  

 Ώηειέζθνξεο ήηαλ θαη νη αλαθνξέο πνπ έζηειλαλ νη νπιαξρεγνί ζην Τπνπξγείν δεηψληαο 

ρνξεγία γηα λα θαηέβνπλ ζην Νεζί. ηελ πνηεηηθή παξνπζίαζε ησλ ίδησλ γεγνλφησλ καζαίλνπκε 

φηη νη θχθινη ηεο Ώζήλαο έιεγαλ ζηνπο νπιαξρεγνχο λα αλαρσξήζνπλ κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο 

Πιεχλαο (“Βξρνκφο” ζηίρνο 52)
806

. Ώπειπηζκέλνη απφ ηελ αλακνλή, δπν νπιαξρεγνί, ν 

Μπισλνγηάλλεο θαη ν Πινπκήο,  λνίθηαζαλ πινίν κε ρξήκαηα πνπ είρε καδέςεη ν Π. Κειατδήο απφ 

ηελ Βπξψπε θαη θαηέβεθαλ πξψηνη ζηελ Κξήηε θέξλνληαο καδί ηνπο θαη ηεηξαθφζηα ακεξηθάληθα 

φπια (ηχπνπ “ζαζεπψ”).  

 Πξνζθεθιεκέλνο ν Υαηδεκηράιεο ζηα αλάθηνξα, εμήγεζε ζηνλ ΐαζηιηά φηη ν ζθνπφο ηεο 

θαζφδνπ ησλ νπιαξρεγψλ ζηελ Κξήηε ήηαλ ε θήξπμε ηεο έλσζεο. Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο ηνπ 

επρήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεγάινπ ζθνπνχ θαη ηνλ παξέπεκςε ζηνλ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο 

Βιιάδνο Μ. Ρεληέξε λα ηνπ δψζεη ρξήκαηα γηα ην ηαμίδη (θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ 

ηνπ ζψκαηνο). Ώθνινχζσο ν Υαηδεκηράιεο αλαθνίλσζε ζηνπο νπιαξρεγνχο Κνξθίδε (ειίλνπ) 

θαη Γηαλλνπδνβαξδή (Κηζάκνπ)
807

 φηη επξφθεηην λα αλαρσξήζεη. Ώθνχ κάιηζηα θξφληηζε λα δνζεί 

θαη ζηνπο άιινπο δχν νπιαξρεγνχο κηα ρνξεγία, φια ήηαλ έηνηκα.  

 Καη ζε απηήλ ηελ ελφηεηα ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ ν αθεγεηήο ζπλερίδεη ηελ πεξηαπηνινγία ηνπ. 

Μηιήζακε παξαπάλσ γηα ηε κεηάβαζε απφ ην απνκλεκφλεπκα ζηελ απηνβηνγξαθία. Ο αθεγεηήο 

παξνπζηάδεηαη σο ν μερσξηζηφο νπιαξρεγφο, πνπ ζπλνκηιεί κε ηνλ ΐαζηιηά, δηακεζνιαβεί ζηνλ 

                                                 
806  Δ θαηάιεςε ηεο Πιεχλαο απφ ηνπο Ρψζνπο έγηλε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1877. ΐι. Βπάγγεινο Κσθφο, φ.π., ζ. 

330.  

807  Οη νπιαξρεγνί Γηαλλνπδνβαξδήο θαη Κνξθίδεο είραλ αληηδειίεο κε ηνπο θαιίδε θαη Κξηάξε αληίζηνηρα. Γηα 

ηελ θάζνδν ηνπ Κξηάξε θαη ηνπ θαιίδε ζηελ Κξήηε ην1878 βι. Ώλαζηαζάθεο, φπ΄, ζ. 233.  
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ηξαπεδίηε Ρεληέξε γηα άιινπο νπιαξρεγνχο, ιακβάλεη ρξήκαηα γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ. 

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη επηιέγεη λα κελ θαηαγξάςεη ηίπνηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θάζνδν 

δχν ππνινγίζηκσλ αξρεγψλ, ηνπ Κξηάξε θαη ηνπ θαιίδε, νη νπνίνη ήηαλ “Βιιελφθξνλεο” θαη 

ζπλεπψο ερζξνί ηνπ Γπκβξαθάθε θαη πνιεκηθνί αληίδεινη. ε ζηίρνπο ηα ίδηα γεγνλφηα 

παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 

  “Μηαλ ζχλνδνλ θαζίδνκελ, κ' απφθαζηλ κηινχκελ, 

  ζπλνδεπκέλνη κ' άξκαηα ζηελ Κξήηελ λα δηαβνχκελ. 40 

 

  Ώπνχ ηεο Κξήηεο ηα βνπλά θαζίδνπλε θαη γξάθνπλ, 

  ζηνλ χιινγνλ ησλ αδειθψλ γηα λα ηαρχλνπλ λα 'ξζνπλ. 

 

  Μαδψλνπληαη νη αξρεγνί πνπ θάκαλε θαη θξφηνλ, 

  θαη θάλνπλ κηαλ απφθαζηλ ζηνλ φξθνλ ησλ ηνλ πξψηνλ. 

 

 

  Θα πα λα πνιεκήζσκελ κ' απφθαζηλ ζηελ Κξήηελ,  45 

  απνχ ηα ξε ηα Λεπθά, κέρξη ηνπ Φεινξείηελ. 

 

  Σνλ φξθνλ ζα θξαηήμσκελ νχινη κηθξνί, κεγάινη, 

  ηνλ Σνχξθνλ ζα ληθήζσκελ, γηαη' είρε αλεκνδάιε. 

 

  Ώλαθνξά εδψθακελ ζην Τπνπξγείν κέζα, 

  πάκελ λα πνιεκήζσκελ θαη λα καο δψζνπλ κέζα. 50 

 

  Σν Έζλνο ην ειεχηεξν θ' νη πξψηνη κάζε ιέζη, 

  κε βηάδεζζε θαη θεχγεηε, άκα ε Πιεχλα πέζε. 

 

  Μα 'πνχ ηελ Κξήηελ γξάθνπλε, κε ζηέθεζηε θη ειάζηε, 

  θ' νη Ρνχζνη θιεηνχλ ην δήηεκα, βιέπεηε, κελ θνηκάζηε.” 

 

Σν πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη ηνπ Χαηδεκηράιε από ηνλ Πεηξαηά ζηελ Κξήηε (β2, ζ. 47-51 θαη 

Φ10/Ζ52 r- Φ10/Ζ57v) 

 Σελ πξνπαξακνλή ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ ν Υαηδεκηράιεο, νη ζχληξνθνί ηνπ θαη  ν 

γξακκαηέαο ηνπ Υαξάιακπνο Φαλδξίδεο αλαρψξεζαλ απφ ην Παιαηφ Φάιεξν κε ζπεηζηψηηθν 

θαΎθη. Πέξαζαλ απφ ηνλ Πφξν θαη ηηο πέηζεο θαη έθηαζαλ ην βξάδπ, κε άζρεκεο θαηξηθέο 
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ζπλζήθεο, ζηα ΐάηηθα Μνλεκβαζίαο, φπνπ απνβηβάζηεθαλ γηα λα αλεθνδηαζηνχλ. Σν ηαμίδη 

ζπλερίζηεθε κε ζθνδξφ αλαηνιηθφ άλεκν. ηηο 5 Αεθεκβξίνπ ην θαΎθη πξνζάξαμε ζηελ 

Κακαξέια
808

, ησλ Ώληηθπζήξσλ
809

. ΐιέπνληαο ηνπο θηλδχλνπο ν κνλφθζαικνο πεηζηψηεο 

θαπεηάληνο ζθέθηεθε λα καηαηψζεη ην ηαμίδη, αιιά  ν Υαηδεκηράιεο ηνλ απείιεζε φηη ζα ηνλ 

έπληγε (“ζαιάζζσλε”), αλ δελ έθεξλε ζε πέξαο ην έξγν  πνπ είρε αλαιάβεη επί πιεξσκή. 

Φνβνχκελνο ν Υαηδεκηράιεο κήπσο νη καρεηέο ηνπ εγθαηαιεηθζνχλ ζην ηγθιηφ θαη ράζνπλ ην 

ζηφρν ηνπο, κπήθε ζην πινίν κε δεθαπέληε ζπληξφθνπο ηνπ θαη παξά ηε ζθνδξή ζαιαζζνηαξαρή 

εμαλάγθαζε ηνλ θαπεηάλην λα βάιεη πιψξε γηα ηελ Κξήηε. Καηά ηα κεζάλπρηα απφ ην ρηνληά ην 

θαηάξηη ηνπ θατθηνχ έζπαζε, ηα παληά ζθίζηεθαλ θαη ην πιενχκελν έκεηλε αθπβέξλεην. Μάηαηα νη 

πέληε ζχληξνθνη πνπ είραλ κείλεη ζηα Ώληηθχζεξα άλαβαλ θσηηέο ζηηο θνξπθέο γηα λα 

θαηεπζχλνπλ ην θαΎθη. Σν ζθνηάδη ήηαλ βαξχ.  Ο θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο (“θαπεηάληνο”)δεφηαλ 

κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ θαη νη λαχηεο ηνπ ηξνκνθξαηεκέλνη έιεγαλ φηη ην 

πινηάξην ζα βνπιηάμεη θαη ηα πηψκαηά ηνπο ζα παξαζπξζνχλ απ' ηα θχκαηα κέρξη ηελ 

Μπαξκπαξηά (Ώίγππην). «Με θνβάζζε, κα άλζξσπνλ επίζεκνλ βαζηνχκελ*, νπνίνο πεγαίλεη δηα 

κεγάια έξγα θαη δελ ζα ραζψκελ» ηνπο είπε ν πινίαξρνο (β2, 48). Καη πάιη ν αθεγεηήο 

αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζηνλ μερσξηζηφ ήξσα, πνπ κέζα ζηελ ηξηθπκία κέλεη αιψβεηνο θαη 

αηάξαρνο: “Με ηνηαχηελ απειπεζίαλ δηήιζνκελ φιελ ηελ λχθηα, αιιά ην πεξίεξγνλ φηη νη 

άλζξσπνί κνπ ήζαλ πεηξσκέλνη εληφο ηνπ κηθξνχ ακπαξίνπ κε ηα φπια θαη θάζαο, μεξαζκέλνη* 

θαη ειεεηλνί, δελ εγλψξηδαλ ηα ζπκβάληα. Βγψ φκσο ελψ δελ αληέρσ ηε ζάιαζζα ηφηε φξζηνο 

εμέξλνπ* θαη θαζφινπ δελ ην αηζζάλνπκνπ*, αιι‟ νχηε ν θφβνο δελ κε θπξίεπζε εκέλα εηο ηα 

γφλαηα θαη επηηεξνχζα εθ ηεο κπνπθαπφξηαο ηα γηλφκελα ζθεπηηθφο αιιά ςπρξά” (β2, 49). 

Ξεκεξψλνληαο ε 6ε Αεθεκβξίνπ έλαο λαχηεο αληίθξηζε ζηεξηά, ηε λφηηα αθηή ησλ Ώληηθπζήξσλ. Ο 

άγηνο Νηθφιανο, φπσο αλαθέξεη ν αθεγεηήο, πνπ γηφξηαδε εθείλε ηε κέξα, ηνπο είρε ζψζεη
810

. Γηα 

λα επραξηζηήζνπλ ην Θεφ έθακαλ Λεηηνπξγία γηα ηνλ Άγην θαη έςαιιαλ ηελ Ώθνινπζία ηνπ αγίνπ 

Μχξσλα, πξνζηάηε ησλ Ώληηθπζήξσλ,
811

 θαη ηνλ Παξαθιεηηθφ Καλφλα ζηε Θενηφθν. Όζηεξα απφ 

ηε Λεηηνπξγία έηπραλ θηινμελίαο απφ ηνπο θξεηηθήο θαηαγσγήο Ώληηθπζήξηνπο (ηγθιηψηεο) θαη 

κεηά ηελ επηζθεπή ηνπ πινίνπ θαηεπζχλζεθαλ ζηελ Κξήηε. Πιεζηάδνληαο ζηνλ φξκν Μέληεο θαη 

ζηε Γσληά νη Κξήηεο καρεηέο αληίθξηζαλ ηνπξθηθά πινία θαη γηα λα η' απνθχγνπλ, απνβηβάζηεθαλ 

ζε έλα κηθξφ, αιιά θαιά πξνθπιαγκέλν θφξθν.  

   

                                                 
808  Κακαξέια, ν κνλαδηθφο απάλεκνο φξκνο ησλ Ώληηθπζήξσλ βνξεηνδπηηθά. Σα Ώληηθχζεξα ιέγνληαη θαη 

ηγθιηφ. 

809  Δ ιατθή νλνκαζία ησλ Ώληηθεζχξσλ είλαη ηγθιηφ. 

810  Βδψ επαλέξρεηαη ζηε δηήγεζε ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο ζσηεξίαο ηνπ ήξσα κε ηελ επέκβαζε θάπνηνπ 

Ώγίνπ.  

811  Ο άγηνο Μχξσλ, ν ζαπκαηνπξγφο, είλαη ηνπηθφο άγηνο, πξνζηάηεο ησλ Ώληηθπζήξσλ (ενξηάδεη ηελ 17ε 

Ώπγνχζηνπ). 
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ΚαΎθηα πηάλνκελ θξπθά θακπφζνη θαπεηάλνη, 55 

  εηο ηελ αξρήλ ηνπ Αηθεκπξηνχ, κα ηξηθπκία θάλεη. 

 

  Σ' αγηνχ Νηθφια ην ζπεξλφ εηο ηνπο ηγθιηνχο απφμσ, 

  ηα ςάξγηα πψο δελ κ' έθαγαλ, ζα πσ, δελ ζα ην ρψζσ.  

 

  Καηάξηη πέθηεη κε παληά, ράλεη θαη ην ηηκφλη, 

  ν θαπεηάληνο δέεηαη, πηιφηνπ ηνπ ζπκψλεη.  60 

 

  Άρη,, πσο πλίγνκέζηαλε! Αελ καζε κέλεη άιιν, 

  γή πάκελ εηο ηελ Μπαξκπαξγηά απφςε δίρσο άιιν. 

 

  η' ακπάξη θιεηνχλε η' άξκαηα, ηνπο πέληε ζσκαηάξρνπο, 

  θαη δνχδνπλε ζπρψξεζε πεηδηψηεο <'ο> ηνπο πινηάξρνπο. 

 

  ε ηνχηελ ηελ απειπηζηά θάζνκαηλ, ζπιινγνχκαη, 65 

  αλζξψπνπο θέξλνκελ πηζηνχο ιέλε, δελ ζα πληγνχκελ. 

 

  Μά 'θηαμε ην μεκέξσκα θαη ηνπο ηγθιηνχο ζσξνχκελ, 

  κε ηα θνππηά ζηκψλνκελ ζην γχξ' φπσο κπνξνχκελ. 

 

  “Μεγάινο είλαη ν ζθνπφο, πηιφηνο ηψλε ιέεη, 

  θ' νη επηβάηεο δίθαηνη, θαζφινπ δελ καο κέιεη”. 70 

  

  ηνλ ηεξέα κπέκπνκελ λα ςάιε ινπηξνπγία, 

  <'ο> ηνλ Μχξσλα ηνλ ζαπκαζηφλ θαη εηο ηελ Παλαγία. 

 

  Μαζε δεθηήθαλ νη θάηνηθνη, νη Κξεηηθνί θεπγάδεο,  

  γηαη' ήζαλε απφ ζεηξέο θ' έηπραλ ζε θαπγάδεο. 

 

  “Άγε Νηθφια, βνπήζα καο, εηο ηελ Κξήηελ λα δηαβνχκελ, 75 

  εθεί πνπ γελλεζήθακελ, πάκελ λα πνιεκνχκελ”. 

 

  Καηφπη 'πνπ ηελ ινπηξνπγηά ζηαο ηέζζεξηο ην βξάδπ, 

  αξάδ' αξάδα θάηδακελ εηο ην θαΎθη νκάδη. 
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  Πάξεηε ηα ηνπθέθηα ζαο, ιέκελ, εηνηκαζηήηε,  

  γή κπάια, γή ζηελ ζάιαζζαλ, λα κε παξαδνζήηε.  80  

 

  “Θσξείο εθείλν ην βνπλφ ζην πξψην η' απνπάλσ; 

  Βθεί βάιε ηελ πξχκε ζνπ, ιέκε ηνπ θαπεηάλν”. 

 

  Σν νλνκάδνπλ Ρνδσπνχ ιελ ην θαη Κάβν- πάζνο, 

  ζηνλ Άη- Γηψξγε ε ζάιαζζα δελ έρεη ηφζν βάζνο”. 

 

  Σέζζεξηο ψξεο κε παλί θαη κε θνππηά ζηα ρέξγηα, 85 

  κε ζεθσκέλα η' άξκαηα θαη κε γδπκλά καραίξγηα. 

 

  Φηάλνκελ ζην Σνπξθαχιαθνλ, Σνχξθνλ δελ απαληνχκελ, 

  λχρηα πνιιή καο έκελε ιέκελ λα πξνρσξνχκελ. 

 

  Σνπ θαπεηάλν ηνπ ζηξαβνχ ην ζρέδην εδφζε, 

  κα παίδνπλ πήδν κε θσλή θαη ζηέθνπληαη νιφξζνη. 90 

 

  “Κάηδεηε, πηάζηε ηα θνππηά, ζηάμεηε ηα παληά ζαο, 

  γηαηί, θαεκέλνη, νη Κξεηηθνί ζα ζπάζνπλ ηελ θνηιηά ζαο”. 

 

  “Σνλ γχξν γχξν πήγαηλε, ζσξείο ην κνλαζηήξη; 

  Με δφξε ή κε ζέιεκα δελ έρεη άιιν ραΎξη. 

 

  Μα πήξεο ην απάλσ ζνπ, θίιε κνπ, ην γνκάξη, 95 

  ζέιεηο, δε ζέιεηο ζήκεξνλ ζα γίλεο παιιεθάξη”. 

 

  Κνληεχακελ εηο ηελ Γσληά θάησ απνχ η' Ώθξάηα, 

  ην ΐνιαλάθη θψλαμε, ηδέηε κηα θξεγάηα!! 

 

  Πηάλσ ην θηάιη θαη ζσξψ ηξία ζεξγηά νκπξφ καο, 

  παίξλνκ' νκπξφ καο η' άξκαηα, θάλνκελ ηνλ ζηαπξφλ καο. 100 

 

  “Άλδξεο, θξαηείηε η' άξκαηα, ζηνλ κπφιεκνλ ζα κπνχκελ, 

  Σνχξθνη λα κε καο πηάζνπλε, λα κε παξαδνζνχκελ 
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  Οχινη καο ην γλσξίδνκελ λα πνιεκνχκελ, πάκελ, 

  θη φρη ζε γάκνπο, ζε ραξέο, θαιά θαγηά λα θάκελ. 

 

  Βδά ζα η' απνδείμσκελ ίληά 'ρνκελ ζηνλ λνπλ καο, 105 

  θη αλ κνηάδσκελ ησλ παιαηψλ, ησλ πάππσλ, ηνπ θπξνχ καο”. 

 

  Σα παιιεθάξγηα ζη' άξκαηα πέθηνπλ ζα ιπζζηαζκέλα, 

  θπζέθηα, θάζεο παίξλνπζη, ζηέθνπλ εηνηκαζκέλα. 

 

  Ναχθιεξνο ζηξέθεη ηα παληά, κηιεί ηνπ θη ν πηιφηνο, 

  “ζαλ θφξθνο είλαη 'πα θνληά” ςηζχξηζε  ν πξψηνο. 110 

 

  “Βπηάζαλέ καο δσληαλνχο νη Σνχξθνη δίρσο άιινλ, 

  άρη! Οςέο λα πλίγνπκνπ” ιέγεη ν ζηξαβφο ησλ άιισλ. 

 

  Ήζειε ν Θεφο θ' ε κνίξα καο, βξίζθνκελ ζαλ ιηκάλη, 

  ν Σνχξθνο δελ καο έλησζε θαη ζάιεκα δελ θάλεη. 

 

  Ρίθηνπλ ηελ βάξθαλ ζηνλ γηαιφλ πέθηνπλ ηα παιιεθάξγηα, 115 

  ηνπθέθηα, θάζεο θνπβαινχλ, ζηξψλνπλ ηα γπξνγηάιηα. 

 

  “Σξέμεηε, βάξδηεο πηάζεηε ζηα πιάγηα, η' αθξνγηάιηα, 

  ηνλ Σνχξθνλ λα παιέςεηε, ζήκεξνλ παιιεθάξγηα. 

 

  Σελ Κξήηελ ηελ παηήζακελ, ηνπ ηφπνπ καο ην ρψκα, 

  θείλν πνπ καζε γέλλεζε, δελ είλαη, αδέιθηα, ςφκα”. 120 

 

  Ώπνχ ηελ βάξθα ζηελ μεξά νη άλδξεο επεδήζαλ, 

  θαη κε ραξά εζθχθηαζη ράκαηο ηελ γήλ θηινχζαλ. 

 

  “Μάλα, θαιψο <ζ'> επξίθακελ, ήιζακελ ζηελ απιή ζνπ, 

  Σνχξθνπο λα πνιεκήζσκελ, δψζε καο ηελ επθή ζνπ. 

 

  Μάλα, μαλαγπξίζακελ απνχ ηελ εμνξίαλ, 125 
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  θ' ήξζακελ λ' απνζάλσκελ γηα ηελ ειεπηεξίαλ”. 

 

  Ώθνχζηεθε ςειά θσλή, ζαλ κηα βξνληή κεγάιε, 

  “Καιψο ηα ηέθλα η' αθξηβά, πνχ 'ξζαλ θνληά κνπ πάιη. 

 

  Σα ρξφληα πνπ κνπ ιείπεηε, καχξε ήηνλε ε θαξδηά κνπ, 

  θη εδά θαιψο κ' νξίζαηε, πάιη ζηελ αγθαιηά κνπ. 130 

 

  Σα ρξφληα πνπ κνπ ιείπεηε, καχξε ήηνλε ε θαξδηά κνπ, 

  γη' απηφ ζαο δνχδσ ηελ επθή 'πνχ ηα πνδάλπρά κνπ. 

 

  Βπθή ηδ' επθήο κνπ, ηέθλα κνπ, εηο ηελ πνξπαηεμηά ζαο, 

  θ' εηο ηα κεγάια έξγα ζαο, ζηελ εζληθήλ δνπιεηά ζαο”. 

 

Ζ άθημε ηνπ Χαηδεκηράιε ζηελ Κξήηε (β2, 51-54 θαη Φ10/Ζ59r-Φ10/Ζ 61r) 

 Μεηά ηελ απνβίβαζε ηεο νκάδαο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Κξήηε, ν πεηζηψηεο θαπεηάληνο 

αλαρψξεζε εζπεπζκέλα. Ο Υαηδεκηράιεο δηέηαμε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα θπιάμνπλ ηα φπια ζε 

κηα ζπειηά θνληά ζηε ζάιαζζα θαη πήξαλ  ην δξφκν απφ δχζβαηα θαη δαζψδε κέξε ψζπνπ 

έθηαζαλ ζην ρσξηφ Ώθξάηα. Έλαο ρσξηθφο πνπ πήγαηλε ηελ απγή ην ζηάξη ζην κχιν παξαηήξεζε 

ηνπο αθηρζέληεο θαη θαζψο πεξλνχζε απφ ηα Γξηκπηιηαλά δηέδσζε φηη έθηαζε ν Υαηδεκηράιεο 

ζηελ Κξήηε κε ηξεηο ρηιηάδεο ξψζηθν ζηξαηφ. Ώπφ απηή θαη κφλν ηε κλεία κπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε πψο έβιεπε ν απιφο ιαφο ηνλ ήξσα. 

 Δ θήκε γηα ην “ζηξάηεπκα” ηνπ Υαηδεκηράιε κεηαδφζεθε σο ην ηνπξθηθφ απφζπαζκα,  ην 

νπνίν θιείζηεθε απφ ην θφβν ηνπ ζε ζηξαηησηηθφ πχξγν. Πξνηνχ αληηιεθζνχλ νη ληδάκεδεο 

(ηνχξθνη ζηξαηηψηεο) ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Υαηδεκηράιεο αλέβεθε γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα 

ζηνλ ιφθν ηεο Μαξαζνθεθάιαο, απ' φπνπ έζηεηιε αλζξψπνπο ηνπ γηα λα κεηαθέξνπλ ηα φπια απφ 

ηε ζπειηά θαη πξνζθάιεζε κε γξάκκαηα ηνλ ιαφ λα ζπγθεληξσζεί θνληά ηνπ. ε ιίγεο ψξεο 

έθηαζαλ απφ ηα γχξσ ρσξηά πεληαθφζηνη άληξεο. ια ήηαλ έηνηκα γηα λα μεθηλήζεη ε επαλάζηαζε 

ηνπ 1878. Σν πνηεηηθφ παξάιιειν ηεο πεδήο δηήγεζεο έρεη σο εμήο: 

  πλάζνπλ θάζεο θη άξκαηα, κεο ηδη ζπειηέο ηα βάλνπλ, 135 

  θαη ηξέρνπλ θαηά ηελ Γσληά λχρηα θαηξφλ δελ ράλνπλ. 

 

  Ώπάλσ ζηα Γξηκπηιηαλά ήην Σνπξθψλ ζηξαηψλα, 

  θη εκάζαλε πσο ν Υαηδήο έξρεηαη κε θνιψλα. 
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  Ήηνλε θαη ληδάκηθν, ήζαλ θη Ώξβαληηάδεο, 

  καζαίλνπλ έθηαμε ν Υαηδήο θαη ζέξλεη ηξεηο ρηιηάδεο. 140 

 

 Με απηφ ην γεγνλφο ηειεηψλνπλ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε. Ο αθεγεηήο 

ζηακαηά απφηνκα ηε δηήγεζή ηνπ, ρσξίο λα αλαθεξζεί ζηηο κάρεο, αιιά θαη ζηα ζεκαληηθφ 

πνιηηηθφ παξαζθήλην πνπ νδήγεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηεο Υαιέπαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 

Ζ “Κξεηηθνπνύια” θαη ηα “Απνκλεκνλεύκαηα”  

 Δ ζχλζεζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” πξνρσξνχζε παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. πσο έρεη επηζεκαλζεί, ε 

πξψηε κνξθή ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”, γξακκέλε ζε θφιιεο ζπξξακκέλεο ρσξίο εμψθπιιν, 

αξρίδεη λα γξάθεηαη ην επηέκβξην ηνπ 1873 θαη νινθιεξψζεθε ηέινο ηνπ Μάξηε ηνπ 1874. Σν 

ηεηξάδην πνπ παξαδίδεη ηελ “Κξεηηθνπνχια” αλαθέξεη σο ρξνλνινγία ζχλζεζεο ηνπ πνηήκαηνο ην 

1873, ελψ ζην κφην ηνπ πνηήκαηνο, ζηελ πξψηε έθδνζε, αλαθέξεηαη φηη γξάθηεθε ζην Σατγάλη ην 

1874:  

  “ζηα εβδνκήληα ηέζζεξα Ρνζηφβη -Σατγάλη,  

  εγξάθηεθαλ εηο ην ραξηί απηά π' αλαζηβάλεη”.  

  Ώπηφ πηζαλφηαηα ζεκαίλεη φηη ε “Κξεηηθνπνχια” άξρηζε λα γξάθεηαη ην 1873 θαη 

νινθιεξψζεθε ην 1874. Ο πνιεκηθφο αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο έγηλε ν θαηεμνρήλ επηθφο ςάιηεο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Ο Παληειήο Πξεβειάθεο παξνπζηάδνληαο ηνλ αγσληζηή- ινγνηέρλε 

Γηάλλαξε ζηε κπζηζηνξία ηνπ «Ο Κξεηηθφο» αλαθέξεη: 

 «Σα ιφγηα ηνπ πέθηαλε θακπαληζηά, ζα `ιεγεο πσο ηα ηξαγνπδνχζε. ηελ εμνξία ηνπ ζηε Μνζθνβηά, 

χζηεξα απφ ηνλ άηπρν εθσκφ ηνπ `66,ν πηθξακέλνο αξρεγφο είρε θαζίζεη θ‟ έβαιε ζηε ξίκα ηνλ πφλν 

ηνπ λεζηνχ. Σν ηξαγνχδη ηνπ ην `πε «Κξεηηθνπνχια» - κηα ξηκάδα θάπνπ ρίιηνπο ζηίρνπο πνιηηηθνχο. 

Ώπφ ηφηεο ε θσλή ηνπ είρε πάξεη έλα πεξπάηεκα πνπ αθνπγφηαλ ζαλ ηξαγνχδη
812

».  

 Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” έδσζε πνηεηηθή κνξθή ζηα γεγνλφηα πνπ 

θαηέγξαθε ζην 2ν βηβιίν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (εμηζηφξεζε επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69). Ήδε 

ζην Ε' Αηεζλέο Κξεηνινγηθφ πλέδξην αλαθνηλψζεθε φηη ππάξρεη αληηζηνηρία ζηελ αθήγεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε θαη ζηελ «Κξεηηθνπνχια»
813

. Θα 

πξέπεη βέβαηα εμαξρήο λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” δελ γίλεηαη κηα κεραληθή 

κεηαθνξά ηνπ πεδνχ ιφγνπ ζε έκκεηξν. Ώλ θαη ην ζέκα ηεο αθήγεζεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

θαη ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” είλαη φκνην (ε θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866), παξαηεξνχληαη σζηφζν  

ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαηά ηε κεηαθνξά ηεο πεδήο ζε πνηεηηθή αθήγεζε, ηφζν ζηε γισζζηθή 

κνξθή, φζν θαη ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε. Ο αθεγεηήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” εμηζηνξεί ζε 

κηα άθξσο ηδηφκνξθε θαζαξεχνπζα, ε νπνία βξίζεη απφ ζνινηθηζκνχο θαη βαξβαξηζκνχο, ελψ νη 

                                                 
812  ΐι. Παληειή Πξεβειάθε, Ο Κξεηηθόο, η. Β, Ζ πξώηε ιεπηεξηά, Ώζήλα 1949, ζ. 192. 

813  ΐι. Κσλζηαληίλνο Π. Φνπξλαξάθεο, “Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Ώλαθνξά ζην Ώξρείν 

ηνπ”, Πεπξαγκέλα ηνπ Η' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, φ.π.,  ζ. 37-53. 
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ηξεηο αδειθνθηνί ζπλνκηινχλ ζην θξεηηθφ ηδίσκα. Αηαθνξέο επίζεο αλάκεζα ζηελ “Κξεηηθνπνχια” 

θαη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” δεκηνπξγνχλ θαη ηα πνηεηηθά ζηξαηεγήκαηα πνπ επηλνεί ν πνηεηήο 

Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο. Γηα λα απνθηήζνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνηεηηθή δηάζηαζε 

εληάζζνληαη ζε έλα πνηεηηθφ ζρέδην, φπνπ γίλνληαη  επηινγέο, παξαιείπνληαη ιεπηνκέξεηεο ή 

πξνζζέηνληαη πνηεηηθά θαη δξακαηηθά ζηνηρεία, νηηδήπνηε δειαδή είλαη αλαγθαίν γηα λα 

κεηαηξαπεί ε Εζηνξία ζε Πνίεζε.  

 ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”  έλαο αθεγεηήο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Υαηδεκηράιε, παξαζέηεη ην 

έλα γεγνλφο δίπια ζην άιιν, ηε κηα κάρε δίπια ζηελ άιιε ρσξίο αλαδξνκέο ζην παξειζφλ. 

Αηεγείηαη ηηο αλακλήζεηο ηνπ εκκέλνληαο ζε φ, ηη είδε, βίσζε ή έκαζε απφ ηνπο Λαθθηψηεο.  ηελ 

“Κξεηηθνπνχια” ηξεηο αθεγεηέο (ν χληεθλνο, ν πκπέζεξνο θαη ν Ώδειθνθηφο) αλαιακβάλνπλ λα 

δηεγεζνχλ φζα γλσξίδνπλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Ώπηφ πνπ δίλεη ηελ ψζεζε γηα λα 

κεηαηξαπεί ην ηζηνξηθφ απνκλεκφλεπκα ζε πνίεζε είλαη επηλφεζε ελφο νξάκαηνο πνπ βιέπεη 

μεκεξψκαηα Κπξηαθήο έλαο απφ ηνπο ηξεηο αθεγεηέο. Σν ζεφζηαιην φξακα, ε εκθάληζε ηεο 

Κξήηεο είλαη ε αηηία γηα ηε δξάζε ησλ Κξεηηθψλ. Έλαο Άγγεινο,  απεζηαικέλνο απφ ηνλ Θεφ, 

εμεγεί ζηνπο Κξεηηθνχο ηε ζεκαζία ηνπ νξάκαηνο. Ο ίδηνο Άγγεινο ζα εκθαληζηεί θαη ζην ηέινο 

ηεο αθήγεζεο ηνπ πνιέκνπ γηα λα παξεγνξήζεη ηνπο θαζεκαγκέλνπο Κξεηηθνχο. Βίδακε φηη ε 

αθήγεζε ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” αξρίδεη κε ην ζρέδην γηα θαηάιεςε ηνπ θξνπξίνπ ηεο λεζίδαο 

Γξακβνχζαο, ην νπνίν ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνχ ε άισζε ηεο Γξακβνχζαο ζεσξήζεθε 

επηθίλδπλε, αθαηφξζσηε θαη ζηξαηεγηθά άρξεζηε. Ώιιά θαη ν ηφπνο ηεο πξψηεο ζχλαμεο ηνπ Λανχ 

δελ ηαπηίδεηαη ζηα δχν θείκελα. Ώπφ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”  γλσξίδνπκε φηη νη Λαθθηψηεο  

ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηελ νξθσκνζία ηεο επαλάζηαζεο ζην λαφ ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ ησλ Λάθθσλ 

ηελ Σξίηε ηνπ Πάζρα ηνπ 1866 θαη φρη ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα ηνπ Οκαινχ. Ώληίζεηα, ε ζχλαμε 

ηνπ θξεηηθνχ ιανχ θαη ησλ ηξηψλ αδεινπνηηψλ ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα ηνπ Οκαινχ, πνπ 

δηεγείηαη ν πνηεηήο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, είλαη έλα εχξεκα ηνπ Υαηδεκηράιε, ην νπνίν επαλέιαβε 

ζηελ “Εζηνξία” ηνπ ν ΐ. Φηιάθεο θαη ζηελ “Παληέξκε Κξήηε” ν Παληειήο Πξεβειάθεο
814

. Δ 

ζχλαμε ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα ηνπ Οκαινχ, φπσο πιάζεηαη ζην πνίεκα, γίλεηαη γηα ζπκβνιηθνχο 

ιφγνπο. Σν νξνπέδην ηνπ Οκαινχ ήηαλ ε θνηηίδα ησλ επαλαζηάζεσλ, ηφπνο απαιιαγκέλνο απφ ηελ 

επηηήξεζε ηνπ Σνχξθνπ δπλάζηε, ζηνλ νπνίν κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ αληηπξφζσπνη απφ ηηο 

δπηηθέο επαξρίεο γηα λα ζπλελλνεζνχλ. Αελ πξέπεη επίζεο λα ιεζκνλνχκε φηη ην εθθιεζάθη ηνπ 

Ώγίνπ Παληειεήκνλα είλαη θνξηηζκέλν ζπλαηζζεκαηηθά, γηαηί είρε θηηζηεί ην 1862 απφ ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε σο ηάκα γηα ηε ζσηεξία ηνπ
815

.  

                                                 
814  ΐι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, ηφκνο Α', (Ώ' έθδνζε 1909), εθδ. Μηλψηαπξνο, ρ.ρ., ζ. 2153. θαη 

Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηίαο, Ώζήλα ρ.ρ. (α έθδνζε 1945), ζ.9. 

815    Γηα ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” πνπ ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο επηθήο πλνήο θαη 

ηεο   πνηεηηθφηεηαο ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθά ζε ρσξηζηή ελφηεηα. 



 

408 

 

  Ώο δνχκε ηψξα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” θαη ησλ 

“Ώπνκλεκνλεχκαησλ” ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ πνηεηή θαη ηνπ πεδνγξάθνπ Υαηδεκηράιε. Δ 

δηήγεζε ελφο ηξαγηθνχ ζπκβάληνο ηνπ πνιέκνπ, φπσο ν ζάλαηνο κηαο κάλαο θαη ησλ παηδηψλ ηεο 

απφ ηελ αζηηία θαη ην θξχν παξαδίδεηαη ζε δχν κνξθέο, ηελ πεδή θαη ηελ πνηεηηθή. ε κία απφ ηηο 

παξαιιαγέο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” δηαβάδνπκε:  

 «Καη ηνηαχηε ε θαηάζηαζηο ησλ νηθνγελεηψλ ηνχησλ εμεθνινχζεζαλ ηελ πνξείαλ ησλ πξνο 

ηνλ Οκαιφλ δηα ησλ ρηνλνζθεπψλ νξέσλ νθηψ σξψλ αλσκάινπ θαη δαζψδε ζέζεσλ, έλζα πνιιαί 

ςπραί γπλαηθφπαηδα απαληνχζακελ κεηά δέθα εκέξαο απνμεξαλζέληα λεθξά θαη φινλ ηνλ 

θππαξηζζέ, θαη εμ ψλ έγξαςε ν Γάιινο Φινξάλο ηδψλ απηά ηδίνηο φκκαζη, σο ε Μαξία Μαξηλάθε 

γπλή ηνπ απφ Ώιηθηαλνχ Ν. πληφξε κεηά δχσλ παίδσλ ην έλ δσδεθαεηέο ζπγάηξηνλ, αλεχξσκελ 

θαζήκελνλ λεθξφλ επί πξηλαξίνπ θαη νθηακεληαίνλ βξέθνο απνμεξαλζέλ εο ηνπο θφιπνπο ηεο 

λεθξάο ηεο κεηξφο, ζειάδσλ έηη λεθξάο ηεο κεηξφο έσο νπ απνμεξάλζε θξαηψλ εηο ην ζηφκα ηνλ 

καζηφλ» (β4,ζ. 132).  

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ην ίδην γεγνλφο απνδφζεθε κε ην ξπζκφ ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ σο 

εμήο: 

   “Σν ρηφλη ηζη πνιηνξθεί, πνιιά παηδηά θ‟ ε κάλα 

 ζηα δάζε ρηνληζηήθαζη, επέζαλ θη απνζάλαλ. 

  Πνιινί απάληεμαλ απηά λεθξά αγθαιηαζκέλα, 

  ηα είδε θη ν θαιφο Φινξάλο ζην ρηφλη μεξακέλα. 

  πληφξε ε λεθξά γπλή, κε δπν παηδηά καδί ηεο,  

 ην έλα βπδαλφκελν θ‟ εθξάζεηε ην βπδί ηεο». ( θεθ. 100)  

 Δ βαζηθφηεξε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα δχν θείκελα είλαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. ηελ 

“Κξεηηθνπνχια” νη ιέμεηο  απνθηνχλ ξπζκφ θαη νκνηνθαηαιεμία  θαη πεξηβάιινληαη κε ηδηαίηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο, βαζχηεξν θαη πνιπζήκαλην λφεκα. Ο αθεγεηήο κε ηε δηήγεζε ζηελ 

θαζαξεχνπζα πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε φηη ην ρεηκψλα ηνπ 1867 νη επαλαζηάηεο αληηκεηψπηζαλ 

θνβεξέο δπζθνιίεο εμαηηίαο ηνπ ζθνδξνχ ρεηκψλα θαη ηεο παληεινχο έιιεηςεο ηξνθίκσλ κε 

ζπλέπεηα πνιιά γπλαηθφπαηδα λα πεζάλνπλ ζηα βνπλά. Έλα απφ ηα ζχκαηα ήηαλ ε Μαξία 

Μαθξηλάθε κε ηα δπν κηθξά παηδηά ηεο. ηελ πνηεηηθή κνξθή δελ κέλεη ζην επίπεδν ηεο κεηάδνζεο 

κηαο πιεξνθνξίαο γηα ην ζάλαην ησλ ακάρσλ ζηα ρηνληζκέλα βνπλά. Ο πνηεηήο δηαηππψλεη ην 

κήλπκα κε ηε θξάζε: “ην ρηφλη ηζη πνιηνξθεί”. Σν ζηνηρείν ηεο Φχζεο πξνζσπνπνηείηαη θαη ην 

πνηεηηθφ ξήκα “πνιηνξθεί” γελλά ζην λνπ θαη ηελ θαξδηά ηνπ αλαγλψζηε έλα πνιχζεκν λφεκα. 

θεπηφκαζηε αξρηθά ηνλ εγθιεηζκφ ησλ επαλαζηαηψλ απφ ηε Φχζε. Έπεηηα έξρεηαη αβίαζηα ν 
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ζπλεηξκφο κε ηνπο “Βιεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο” ηνπ νισκνχ, φπνπ ε Φχζε γίλεηαη πεηξαζκφο, 

έλαο απφ ηνπο αλαβαζκνχο ζηε δνθηκαζία ησλ κέρξη ηελ θαηάθηεζε ηεο εζηθήο Βιεπζεξίαο. ηελ 

“Κξεηηθνπνχια” δελ δηαβάδνπκε κηα πεδή είδεζε γηα ζθνδξή ρηνλφπησζε, θιείζηκν ησλ δξφκσλ 

ιφγσ ηνπ ρηνληά, αιιά πνιηνξθία απφ ην ρηφλη (!). Ο ζάλαηνο ηεο κάλαο θαη ησλ παηδηψλ, επίζεο, ζα 

κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ςπρξά, ζαλ έλα απιφ θαζεκεξηλφ ζπκβάλ κέζα ζηε θξίθε ηνπ 

πνιέκνπ. αλ κηα αγγειία ζαλάηνπ ζην δειηίν Σχπνπ πνπ πεξλά απαξαηήξεηε, γηαηί δελ έρεη 

ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο. Αελ είλαη κφλν ε δξακαηηθφηεηα ηεο ζθελήο, ε κάλα θαη ηα παηδηά ηεο 

λεθξά ζην ρηφλη, πεξηζζφηεξν είλαη πσο “ην έλα (ήηαλ) βπδαλφκελν θ‟ εθξάζεηε ην βπδί ηεο”. ρη 

κσξφ, βπδαληάξηθν ή βξέθνο, αιιά “βπδαλφκελν”. Δ γξακκαηηθή ζα καο έιεγε φηη ηέηνηα κεηνρή 

δελ ππάξρεη ζηε γιψζζα καο. Ο αλαγλψζηεο ηνπ πνηήκαηνο φκσο θαηαιαβαίλεη φηη ην παηδάθη 

πξνζπαζνχζε λα θξαηεζεί ζηε δσή, βπδαίλνληαο απφ έλα ζηήζνο, πνπ ήηαλ ήδε λεθξφ. Καη ν 

αθεγεηήο, φηαλ είλαη πνηεηήο, δελ βιέπεη φηη ην λεθξφ βξέθνο θξαηνχζε ηελ πεγή ηεο δσήο, κηα 

πεγή πνπ ήηαλ πηα μεξή.  

 Δ έκκεηξε δηήγεζε ηεο κάρεο ηεο Πφληαο ή σκαξίνπ Ώγίαο Ρνπκέιεο είλαη έλα 

παξαδείγκαηα πνπ βνεζεί λα εμεηάζνπκε ηελ πνηεηηθή πχθλσζε. Ο Υαηδεκηράιεο δηεγείηαη ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ ζε 15 ζειίδεο κεγάινπ ζρήκαηνο (β4, 140-155) ηελ πξναλαθεξζείζα 

κάρε. ην ηέινο ηεο πεδήο δηήγεζεο θξίλνληαο ηε ζπγγξαθηθή πξάμε απνθαίλεηαη φηη ν ιφγνο ηνπ 

είλαη αιεζηλφο σο πξνο ηα γεγνλφηα, αιιά φηη πιαηεηάδεη θαη ν ηξφπνο αθήγεζήο ηνπ είλαη μεξφο 

θαη άραξνο:  

 “Πεξί ηεο κάρεο ηαχηεο ιεπηνκεξψο ή θαη πεξηηηνινγψ, αιι' ίλα ιάβε ζαθή θαη θαζαξά 

ηδέα ν αλαγλψζηεο, δηα ηε ηνλ ηξφπνλ ηεο ζπγθξνηήζεσο ησλ καρψλ καο θαη δηα λα θαηαλνήζε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο κάρεο ηαχηεο ηεο επνλνκαζζείζεο κάρε Ώγίαο Ρσκέιεο, επξνζπάζεζα, φζνλ αη 

δπλάκεηο κνπ κνη επέηξεπαλ λα δηαζέζσ ηελ αξρήλ θαη ην ηέινο έζησλ μεξφο θαη άραξνλ, αιιά 

πηζηψο θαη θαζαξά ηα πξάγκαηα[...]”. β4, ζ. 155 

 λησο ζην πεδφ θείκελν ζπζζσξεχνληαη ιεπηνκέξεηεο, πεξηηηέο πνιιέο θνξέο. Ο αθεγεηήο 

κάο νδεγεί βήκα -βήκα ζηελ πξνεηνηκαζία, ζηε δηεμαγσγή θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάρεο. Δ κηα 

θξάζε αθνινπζεί ηελ άιιε θνξησκέλε κε άθακπηεο απφιπηεο κεηνρέο θαη θνξηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

νλνκάησλ, ηφπσλ, πξαγκάησλ. Πνηνη αγσληζηέο έθηαζαλ, πψο έθηαζαλ θαη απφ πνχ. πκβνχιηα, 

ζπζθέςεηο επί ζπζθέςεσλ, πξνηάζεηο, απνθάζεηο, ζπλελλνήζεηο,  πξηλ απφ ηε κάρε. Πεξηγξαθή ηνπ 

ηφπνπ ηεο κάρεο, ησλ ζέζεσλ ηνπ ερζξνχ, ησλ νρπξψζεσλ. Ο αθεγεηήο ηνπ πεδνχ ιφγνπ ζέιεη λα 

δείμεη φρη κφλν ηελ αιήζεηα, αιιά θαη λα ηελ ηεθκεξηψζεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Υξεζηκνπνηεί 

δειαδή ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε αλαθνξηθή / γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Σα 

πνξίζκαηα ηεο Γισζζνινγίαο βνεζνχλ ζηελ πεξηγξαθή θαη απνζαθήληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Χο 

γλσζηφλ, ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα νη ησηθνί δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη ε πνίεζε είλαη έλα 
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δεπηεξνγελέο ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξσηνγελέο ζχζηεκα ηεο γιψζζαο κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, είλαη ζα ιέγακε κηα γιψζζα κέζα ζηελ θνηλή γιψζζα ηεο επηθνηλσλίαο καο.  ηε ζχγρξνλε 

επνρή ν R. Jakobson, έρνληαο πξνθαλψο ππφςε ηνπ ηε ζεσξία ησλ ησηθψλ, κίιεζε γηα ηε δηαθνξά 

ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο. Γλψξηζκα θαη ζηφρνο ηεο πξψηεο, είπε, είλαη ε 

“αλαθνξηθή ιεηηνπξγία”, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε “πνηεηηθή ιεηηνπξγία”  έρεη σο ζηφρν θαη 

αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο ην ίδην ην κήλπκα θαη φρη ηφζν ηελ πιεξνθνξία
816

. Πξνρσξψληαο 

παξαπέξα ν Jakobson ηαμηλφκεζε θαη φξηζε ηηο έμη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο, ηελ 

αλαθνξηθή ή γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε βνπιεηηθή, ηε θαηηθή, ηε κεηαγισζζηθή θαη ηελ  

πνηεηηθή,  αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο 

επηθνηλσλίαο. Ώιιά αο γπξίζνπκε ζηηο αλακλήζεηο ηνπ Υαηδεκηράιε γηα λα δνχκε πψο 

εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε νη ζεσξίεο ησλ ησηθψλ θαη ηνπ Jakobson. Πιεξνθνξνχκαζηε ζηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” δηεμνδηθφηαηα γηα ηα ζρέδηα ηεο κάρεο, ηνλ ηφπν, ηελ απφθαζε: 

 “[...] απεθάλζε λα θαηαιεθζψζη αη ησλ δχν πιεπξψλ ηεο θάξαγγνο ζέζεηο, ε Πφληα δεμηά 

απφ ζαιάζζεο ησλ ερζξψλ θαη ην αξηζηεξφζελ απηφλ σκάξηνλ, ην νπνίνλ θαηερφκελνλ ππ' απηψλ 

ησλ ερζξψλ ρξεζίκεπνλ σο άκεζνλ αζθάιεηαλ απηψλ. Ώη δχν ζέζεηο είλαη εηο ηελ απηήλ γξακκήλ 

θαη απφζηαζηλ απφ ηνπο ερζξνχο θαη απέλαληη ε κία πξνο ηελ άιιελ, αιι' ε κελ Πφληα ερξεηάδεην 5 

πεξίπνπ ψξαη λα δηέιζνπλ νη άλδξεο κέξε δχζβαηα θαη θξεκλψδε, πξνο δε θαησθέξεο, γπκλαί θαη 

θαηαθαλαί αη ζέζεηο, αο έπξεπε λα θαηαιάβνπλ, απφ ην πξφζσπνλ φκσο ηεο πξνζβνιήο ήηνλ 

θξεκλψδεηο [...]”. β4, 140 

 Ώθνινπζεί ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο κάρεο θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ εκπνιέκσλ. Ο 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο ζηακαηά γηα ιίγν θαη εζηηάδεη ζην ζάλαην ηνπ Υξηζηνδνχιε, 

πεξηγξάθνληάο ηνλ κε δξακαηηθή έληαζε. Έπεηηα ην  κάηη ηνπ αθεγεηή δηεπξχλεηαη γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο λεθξνχο, ηνπο ηξαπκαηίεο, νλφκαηα, πνιιά νλφκαηα. Σίπνηα δελ πξέπεη 

λα παξαιεηθζεί, αθνχ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ ηζηνξηθφ γηα ηε 

ζπγγξαθή ηεο Εζηνξίαο. Σα ζθνησκέλα παιιεθάξηα ζα απαζαλαηηζηνχλ κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

νλφκαηφο ηνπο, αθνχ ε επίζεκε ηζηνξηνγξαθία μερλά ηε ζπκβνιή ησλ απιψλ αλζξψπσλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. Δ ζθέςε ηνπ αθεγεηή αλαδεηά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη γη' 

απηφ είλαη γεκάηε απφ καθξνζθειείο ζπιινγηζκνχο, αλαιπηηθά επηρεηξήκαηα, ζπκπεξάζκαηα, 

θξίζεηο γηα παξαιείςεηο θαη άζηνρεο ελέξγεηεο. ια πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ, λα απνδεηρηνχλ, φπσο 

ζε κηα ζηξαηησηηθή έθζεζε / αληαπφθξηζε. Ο αλαιπηηθφο θαη απνδεηθηηθφο ιφγνο είλαη δνπιεηά ηνπ 

ηζηνξηθνχ, ππαηλίζζεηαη ζε δχν ζηίρνπο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο: “ηελ πιηφηεξελ εμήγεζηλ εηο άιινπο 

ηελ αθήλσ” θεθ. 88, ζη.1834, “εθείλνη πνπ ζα γξάςνπζη, αο εχξνπλ λα ηα θξίλνπ” θεθ. 93, ζη. 

                                                 
816   ΐι. R. Jakobson, “Γισζζνινγία θαη Πνηεηηθή”, κηθ. Άξεο Μπαζιήο, πείξα, ηρ. 1, 1975, ζ. 30-67. θαη Γ. Μ. 

εθάθεο, Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, Π.Β.Κ., Δξάθιεην 1988, ζ. 73-75 θαη Βξαηνζζέλεο 

Καςσκέλνο, Πνηεηηθή, εθδ. Παηάθεο, Ώζήλα 2005, ζ. 76-78.  
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2050. Ώο  δνχκε άιιν έλα ρσξίν απφ ηελ πεδή δηήγεζε ηεο κάρεο, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζηε 

ζχγθξηζε αθφκε πεξηζζφηεξν: 

 “[...]Σέινο [180] 110 Λαθθηψηαη εθ ησλ επάλσ θαη θάησλ*, ήηνη εθ ησλ θαηνίθσλ εηο 

Λάθθνπο θαη εθ ησλ απνίθσλ εηο ηα δηάθνξα ρσξία Κηζζάκνπ θαη Κπδσλίαο, [ήηνη] δειαδή 

πκπξαγηαλνχο, Μαιεκηαλνχο, Κνληνκαξηαλνχο, Γεξαληψηαο, Ξακνπδνρσξηαλνχο, θ.ι., κέξνο 

Κεξακεηαλψλ, ν ΐνγηαηδφγινπο κεηά ησλ ππ' απηνχ θαη νη νδεγνί εθ ηνπ Ώγίνπ Εσάλλνπ ην φινλ σο 

έγγηζηα 180 άλδξεο. Καη νη κελ Λαθθηψηαη νδεγψλην ππφ ηνπο πιεξεμνπζίνπο Νηθνινχδνπ, Ν. 

Μάληαθα, Γνπξηδνρξηζηνδνχινπ, ηακαηνγεψξγε, θαη νη θάησ Λαθθηψηαη ππφ ηνπο 

αξηδνκαλψιε, άμηνλ πηφλ ηνπ αξηδαληψλε, ηνλ Καινγεξνζηπιηαλφλ, ηνπο Πξσίκεδεο. Οη δε 

Κεξακεηαλνί ππφ ηνπο Παπαδαληψλνπ, ηνπ Μπηθνγηψξγε θαη Βκκ. Υφλδξνπ [...]”. β4, 141 

 

 Δ πνηεηηθή απφδνζε ηνπ ίδηνπ επεηζνδίνπ δηαθέξεη φρη σο πξνο ηελ νπζία ησλ γεγνλφησλ, 

αιιά σο πξνο ηνλ ηξφπν έθθξαζεο, ην χθνο. ηελ έκκεηξε απφδνζε ην γεγνλφο νη 15 

ππθλνγξακκέλεο ζειίδεο ζπκππθλψλνληαη ζε 81 ζηίρνπο (θεθ. 103, ζη. 2471-2552). Δ πνηεηηθή 

αθήγεζε θπιά γνξγά. Λέγνληαη ηα απνιχησο απαξαίηεηα. Οη ζπζθέςεηο, ηα ζπκβνχιηα θαη νη 

ζέζεηο ησλ αληηπάισλ θηάλνπλ λα εηπσζνχλ ζε ιίγνπο ζηίρνπο. Σν ξήκα πεξηγξάθεη ηηο πξάμεηο θαη 

είλαη θπξίαξρν ζηε δνκή ηνπ ζηίρνπ. Έλα δίζηηρν  ζεκειηψλεηαη έρνληαο ζηα ηέζζεξα εκηζηίρηα, 

ηέζζεξα ξήκαηα “εηο θεθαιήλ γσλίαο”: θηλνχλ, θηάλνπλ, πηάλνπζη, ράλνπλ: 

  “Κξπθά θηλνχλ απ‟ Οκαιφλ ζ‟ Ώγηά - Ρσκέιε θηάλνπλ, 

λχθηα ηαο ζέζεηο πηάλνπζη, πνηέ θαηξφλ δελ ράλνπλ. 

Ώθινχζεμαλ νη θαθηαλνί απφ ηνλ Ώτ -Γηάλλε, 

κε ηνλ Γηαλλαξνκηρειή, δηθνί ΐαξδηλνγηάλλε.   

Δ Κπδσλία, έιηλν θη αξγά νη Κηζζακίηεο     

γηα ην ςσκί πηαζηήθαλε, ηνχηνη κε ηζη Ρηδίηεο. 

Σελ Πφληα
 
θη νχιε ηελ γξακκήλ λχθηα θαηαιακβάλνπλ 

θ‟ νη Σνχξθνη ζη‟ αθξνζάιαζζν θαθφ ζην λνπ δελ βάλνπλ”. (ζη. 2477-2484) 

  

 Γηα λα δηεγεζεί ν πνηεηήο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ηε ζχγρπζε ησλ Σνχξθσλ αξθνχλ ηέζζεξηο 

ζηίρνη. ην πεδφ ρξεηάζηεθαλ πνιιέο ζειίδεο θαη θξάζεηο. Ώπηφ πνπ έγηλε ζηε κάρε πεξηζζφηεξν 

ππνβάιιεηαη κέζα απφ ηα ζρήκαηα ιφγνπ, παξά αλαθέξεηαη: “νη κπάιεο ησλ Υξηζηηαλψλ σζάλ 

θνπξηίλα πέθηνπλ”. Ση κπνξεί λα θαληαζηεί ν αλαγλψζηεο κ' απηφ ην ζηίρν; ηη ηα ππξά ησλ 

ρξηζηηαλψλ ήηαλ ηφζα πνιιά θαη ζθνδξά, ζαλ ηε θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα. Μφλν φπνηνο έρεη δεη 

ηε καληαζκέλε ζάιαζζα κπνξεί λα θαηαλνήζεη απηφ πνπ είρε ζπκβεί. Δ παξνκνίσζε κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη ην γεγνλφο, φηαλ ε ιεπηνκεξήο πεδή  εθδνρή αδπλαηεί κε ηνλ αλαθνξηθφ, αλαιπηηθφ 

ιφγν λα απνδψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  
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  “Ο έλαο ζηέθεη, πιχλεηαη θη ν άιινο ην βξαθί ηνπ    

θξαηεί θαη ηξέρεη ‟δσ θη εθεί λα ζψζεη ηελ δσήλ ηνπ.    

Σελ θεθαιήλ ζθεπάδνπλε, ηη ην ζπκβάλ δελ βιέπνπλ, 

νη κπάιεο ησλ Υξηζηηαλψλ σζάλ θνπξηίλα πέθηνπλ”. (ζη. 2495-8) 

 

 “Φξίθε θαηέιαβε δηα κηαο ηνπο ακεξηκλνχληαο πνιεκίνπο θαη ηνπο κελ αηάθηνπο ηζαγελείο 

θαη Ώιβαλνχο έβιεπεο δηεζπαξκέλνπο, ηξέρνληαο άλσ θαη θάησ, ηνπο κελ πιελνκέλνπο επί ηνπ 

πνηακνχ, πίπηνληαο εληφο ηνπ χδαηνο, ηνπο δε θαηνπξνχληαο θξαηνχληεο δηα ηεο κίαο ρεηξφο ηα 

βξαθία θαη κε ηελ άιιελ θαιχπηνληεο ηελ θεθαιήλ έηξερνλ ζπγρπζκέλνη, νη θνηκψκελνη αλίζηαλην 

σο αθεξεκέλνη θαη νχηε φπινλ εδεηνχζαλ, νχηε πνχ είλαη νη πνιεκνχληεο απηνχο ερζξνί 

παξεηήξνπλ, αιι' σο θαηαδησθφκελνη ρνίξνη ππφ θπλψλ, έζπεπδνλ θαη εξξίπηνλην εηο ηελ 

ζάιαζζαλ. Σνλ ηαθηηθφλ ζηξαηφλ πάιηλ εβιέπνκελ σο ελ αγνξά ζπξθεηφλ, έρσλ ηα φπια ππξακίδαο 

επί πιαηέαο θαη νχησο αλαθσλψλ θαη ζπεχδσλ έλζελ θαη έλζελ θξππηφκελνο εηο ηαο ζθελάο θαη 

πηθξνδάθλαο, νη δ' αμησκαηηθνί ηνπ απνξνχληεο ην αηθλίδηνλ ζπκβεβεθψο θαη ζηέθνπλ άπξαθηνη 

πεξηκέλνπλ ηη ν ζηξαηάξρεο ζα πξνζηάμε. Δ πξψηε ελέξγεηα ηνπ ηε ζηξαηάξρνπ θαη ησλ 

αμησκαηηθψλ ήηνλ μηθήξεηο λα εβγάινπλ απφ ηαο ζθελάο ηνπο θεθξπκκέλνπο ζηξαηηψηαο δηα λα 

ιάβνπλ ηα εγθαηαιεηθζέληα φια ησλ, θαη ε δεπηέξα απφπεηξάλ ησλ, ίλα εθνδηάζνπλ απφζπαζκα 

ζηξαηησηψλ θαη απνζηείινπλ πξνο ηνπο απφ ην σκάξηνλ πξνζθαινχληαο βνήζεηα δηα ηεο 

ζάιπηγγνο”. (β4, 145) 

 

 Δ πνηεηηθή γιψζζα ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ρξεζηκνπνηεί ηα ζρήκαηα ιφγνπ ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ, ηεο πξνθνξηθήο πνίεζεο δειαδή, γηα λα αθεγεζεί δξακαηηθά θαη λα απνδψζεη 

ζπλνπηηθά ηε ζχγθξνπζε ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Βπαλαζηαηψλ. Μέζα ζ' έλα κφλν ζηίρν, κε ηε 

ζπζζψξεπζε ξεκάησλ θαη ην ηξηκεξέο ζρήκα απνδίδεηαη θαιχηεξα ε νξκή ησλ επαλαζηαηψλ θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξνζψπσλ: ηα άξκαηα ησλ Βιιήλσλ “1 θνλεχγνπλ, 2 θαηαζηξέθνπλε, 3 

ηξνκάδνπλ ηνπο ερζξνχο ησλ” (ζη. 2506). Ώιινχ ζπζζσξεχνληαη νπζηαζηηθά γηα λα ππνδειψζνπλ 

ηνλ παληθφ ησλ ερζξψλ: “' ηζη ζθάθηεο, 'ο ηζη θαζθνκειηέο, κέζα 'ο ηζη πνηακίδεο / ηξππψλνπλ θαη 

ηα φπια ησλ ζηέλνπλε ππξακίδεο” (ζη. 2513-4). Καη έπεηηα νη ζηξαηνί ηνπ νπιηάλνπ “ζην αίκα 

θνιπκπνχλε”, ην λεξφ αιιάδεη ρξψκα θαη γίλεηαη “ζαλ ηνλ νίλν”, νη ζθνησκέλνη θείηνληαη ν έλαο 

δίπια ζηνλ άιιν “ζαλ ζαξδέιεο”. 

 Ο Γ. εθέξεο ζην δνθίκηφ ηνπ γηα ηνλ Μαθξπγηάλλε αλαπηχζζεη κηα γλψκε ηνπ P. Valery  

γηα ηελ πξφδα θαη ηελ πνίεζε θαη κε κηα κεηαθνξηθή εηθφλα θάλεη πην ρεηξνπηαζηή ηε δηαθνξά ηνπ 

πεδνχ θαη πνηεηηθνχ ιφγνπ
817

. Δ πξφδα, αλαθέξεη, κνηάδεη κε ηνλ βεκαηηζκφ, ε πνίεζε κε ην ρνξφ 

                                                 
817  ΐι. Νάζνο ΐαγελάο, Ο πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο, Καζηαληψηεο, Ώζήλα, 1988, ζ. φπνπ θαη ην επξσπατθφ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο άπνςεο ηνπ εθέξε. 



 

413 

 

Ώλ θαη ην θξηηηθφ ζρήκα πνπ  πξνηείλεη ν εθέξεο δελ κπνξεί, θαηά ηε γλψκε καο, λα εμεγήζεη ηελ 

πνηεηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε καθξά αθεγεκαηηθά πνηήκαηα, είλαη φκσο ρξήζηκν γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηε δχλακε ηεο ιέμεο ζην πνίεκα. Ο εθέξεο δε ζεσξεί θάπνηα απφ ηηο δχν κνξθέο 

ιφγνπ αλψηεξε, αιιά επηζεκαίλεη πψο θηηάρλεηαη ν σξαίνο πεδφο ή πνηεηηθφο ιφγνο. ΐαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο πνίεζεο είλαη ε ιέμε, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξφδαο ε θξάζε:  

 “Δ πνίεζε είλαη έλα είδνο ρνξνχ, ε πξφδα είλαη θαη πξέπεη λα είλαη, έλα βάδηζκα πνπ καο 

νδεγεί θάπνπ. [...] ηελ πνίεζε, ην πξνεγνχκελν βήκα δε ράλεηαη πνηέ κέζα ζην επφκελν, 

απελαληίαο κέλεη θαξθσκέλν ζηε κλήκε σο ην ηέινο θαη αθέξαην κέζα ζην ζχλνιν ηνπ πνηήκαηνο. 

ηελ πξφδα, θάζε βήκα θαηαλαιίζθεηαη κφιηο ηέιεησζε ν πξννξηζκφο ηνπ, πνπ είλαη λα 

πξνρσξήζνπκε. Δ κνλάδα ζηελ πνίεζε είλαη ε ιέμε· ε κνλάδα ζηελ πξφδα είλαη ε θξάζε, είλαη ε 

παξάγξαθνο, είλαη ε ζειίδα πνπ γπξίδνπκε ζησπειά. Δ κνξθή ηεο θαη ν ξπζκφο ηεο είλαη ν δξφκνο, 

θαζψο ηνλ αθνινπζνχκε· θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ηα πξάγκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη, θαζψο ηα 

βιέπνπκε πξνρσξψληαο.[...]”
818

. 

 Ση ζεκαίλεη πνηεηηθή αλάπηπμε ελφο ζέκαηνο κπνξνχκε επίζεο λα ην θαηαιάβνπκε θαη απφ ηελ  

έκκεηξε δηήγεζε ηνπ νινθαπηψκαηνο ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Ο Υαηδεκηράιεο 

ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ αλαθέξεηαη κφλν κε κηα θξάζε ζην θνξπθαίν απηφ γεγνλφο ηνπ 1866. 

ηελ πξψηε επεμεξγαζία ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” γξάθεη: “κεηά ηελ πηψζηλ ηνπ Ώξθαδίνπ” (β8, ζ. 

151) θαη ηίπνηα άιιν. ηε δεχηεξε κνξθή, ν αληςηφο ηνπ, Ώληψληνο Γηάλλαξεο, δηαζθεχαζε: “Βλ ηνχησ 

ησ κεηαμχ ν Μνπζηαθάο κεηαβάο, σο είξεηαη, εηο ηαο επαξρίαο Ρεζχκλεο είρε θαηαζηξέςεη ην 

Ώξθάδηνλ.” (β4, 26). Σίπνηα άιιν (!). ην απνκλεκφλεπκά ηνπ ν Υ'' Μ. Γηάλλαξεο ζεψξεζε φηη έπξεπε 

λα δηεγεζεί κφλν ηα βηψκαηά ηνπ κε θέληξν αλαθνξάο ηνπο Λάθθνπο θαη ηνπο Λαθθηψηεο. Ο 

Υαηδεκηράιεο θαη νη Λαθθηψηεο δελ είραλ ιάβεη κέξνο ζηε κάρε ηνπ Ώξθαδίνπ. 

  Ώλ ν Υαηδεκηράιεο θηινδνμνχζε λα γξάςεη ηελ Εζηνξία ηνπ αγψλα ηνπ 1866, δελ ζα 

παξέιεηπε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, λα δηαβάζεη εθζέζεηο θαη βηβιία, γηα λ' αλαπηχμεη φζα 

ζπλέβεζαλ ζηελ εξσηθή Μνλή
819

. ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν Υαηδεκηράιεο λνκηκνπνηείηαη λα 

κηιήζεη γηα πξάγκαηα πνπ δελ βίσζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα αθεγεκαηηθφ ηέρλαζκα. Σελ ηζηνξία 

ηνπ Ώξθαδίνπ ηελ δηεγείηαη φρη ν ίδηνο, αιιά νη ηξεηο θίινη αδειθνπεηνί ζε εθαηφλ έλδεθα ζηίρνπο 

(θεθ. 91, ζη. 1907-2018). πγθξίλνληαο ηελ πνηεηηθή δηήγεζε ηνπ  Υαηδεκηράιε (κέζσ ηνπ 

Ώδειθνθηνχ) γηα ην νινθαχησκα ηνπ Ώξθαδίνπ κε ηηο ηζηνξηθέο ξίκεο ηεο επνρήο θαη γλσξίδνληαο 

                                                 
818  ΐι. Γηψξγνο εθέξεο, Γνθηκέο, Ώ', Ίθαξνο, Ώζήλα 1981, ζ. 254-5.  

819  Ο Γηάλλαξεο είρε επηζθεθζεί ην Ώξθάδη θαη είρε γλσξίζεη ηνλ εγνχκελν Γαβξηήι. Σνλ  Μάην ηνπ '66, πξνηνχ 

αξρίζεη ε επαλάζηαζε, επηζθέθηεθε  κε αληηπξνζσπία απφ ηα Υαληά ηε Μνλή πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνλ 

εγνχκελν θαη λα ζπλελλνεζεί κε ηα κέιε ηεο Βπαλαζηαηηθήο Βπηηξνπήο Ρεζχκλνπ γηα ηε ζρεδηαδφκελε 

επαλάζηαζε.  Έδξα ηεο Βπηηξνπήο Ρεζχκλνπ ήηαλ ε Μνλή Ώξθαδίνπ. ΐι. Ώπνκλεκνλεχκαηα β4, 25-26. Γηα ηε 

Μνλή Ώξθαδίνπ θαη ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 θιαζζηθφ ζεσξείηαη ην βηβιίν: Σηκφζενο ΐελέξεο, Μεηξνπνιίηεο 

Κξήηεο, Σν Αξθάδη δηα ησλ αηώλσλ, Ώζήλαη 1938, ην νπνίν πεξηέρεη πιήζνο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, καξηπξηψλ θαη 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα ην Ώξθάδη. Ώμηνζεκείσην φκσο είλαη φηη ν Μεηξνπνιίηεο Κξήηεο αγλνεί ηελ πνηεηηθή 

απφδνζε ηνπ γεγνλφηνο  ζηελ “Κξεηηθνπνχια”.  
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απφ επίζεκεο εθζέζεηο πψο εμειίρζεθαλ ηα  γεγνλφηα, εχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη ε πνηεηηθή 

αθήγεζε πζηεξεί ζε ηζηνξηθφ πξαγκαηηζκφ, δελ έρεη δειαδή ηηο ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα φια ηα 

πξφζσπα θαη ηελ ηνπνγξαθία, ηελ επίζεζε ηνπ Μνπζηαθά, ην ζρέδην άκπλαο ησλ πνιηνξθεκέλσλ. 

(βι. θαη παξαθάησ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζηελ ελφηεηα γηα ηηο ξίκεο ηνπ 1866). Δ πνίεζε φκσο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ώξηζηνηέιε, δελ πξνβάιιεη επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο απφ δηάθνξεο ηζηνξηθέο 

ζηηγκέο, αιιά πξνζπαζεί λα ζπιιάβεη ην γεληθφ, δίλνληαο δειαδή ζηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο έλα 

θηινζνθηθφ λφεκα
820

. Ο Γηάλλαξεο γηα λα πξνβάιιεη ηελ εζεινζπζία ησλ καξηχξσλ ηνπ Ώξθαδίνπ 

θαηαθεχγεη ζηε δξακαηηθή εμηζηφξεζε απνθεχγνληαο ηελ παξάζεζε ηζηνξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. Οη 

πξσηαγσληζηέο ηνπ δξάκαηνο, ν Αεκαθφπνπινο, ν Κνξσλαίνο, ε Ααζθαιάθαηλα, ν εγνχκελνο 

Γαβξηήι θαη ηα γπλαηθφπαηδα κηινχλ ζηνπο κηζνχο αθξηβψο ζηίρνπο ηεο δηήγεζεο. Σα ιφγηα, 

βέβαηα, απηά δελ είλαη κηα αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ ιφγσλ ησλ λεθξψλ εξψσλ, αιιά φζα ζα 

κπνξνχζαλ λα πνπλ θαηά ην “εηθφο θαη ην αλαγθαίνλ”. Ο Υαηδεκηράιεο ζέιεζε κέζα απφ ηνλ ιφγν 

ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ δξάκαηνο, ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, λα δείμεη ηελ 

απφθαζή ηνπο λα δήζνπλ ειεχζεξνη ή λα πεζάλνπλ. 

 

Δ Ααζθαιάθε έηξεμε θσληάδεη ηνπ Γνπκέλνπ 

θαη δνχδεη ζάξξνο ηνπ ιανχ ηνπ ζηελνρσξεκέλνπ.   

«Ώδέξθηα καο θη αγσληζηαί, νχινη πνπ πνιεκάηε,    

παηδηά, γπλαίθεο ζήκεξα θαη γέξνπο κε ξσηάηε. 

Βδψθεη‟ φξθν ζην Υξηζηφ γηα ιεπηεξηά θαη κφλε 

νχινη μεζπηησζήθακε κε κηα βνπιή, κηα γλψκε. 

Σα φπια ζαο κε δψζεηε λα κε παξαδνζνχκε    

θη αλ πεξηζζεχγνπλ άξκαηα θ‟ εκείο ζα πνιεκνχκε.    

Κη αλ πξφθεηηαη νη βάξβαξνη λα βιάςνπλ ηε ηηκή καο, 

παξαθαινχκε, αδεξθνί, πάξεηε ηελ δσήλ καο». 

(Κξεηηθνπνχια, ζη. 1969-1978) 

 

 Δ “Κξεηηθνπνχια” είλαη έλα καθξχ αθεγεκαηηθφ πνίεκα, φπσο ηα νκεξηθά πνηήκαηα. Χο ην 

112 θεθάιαην, ε αθεγεκαηηθή θαη πνηεηηθή ζχληαμε ηνπ πνηήκαηνο είλαη πεξηζζφηεξν δνπιεκέλε, 

θαη γη' απηφ ην ζηνηρείν ηεο πνηεηηθφηεηαο εληνλφηεξν, πεηπραίλεηαη κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, ηα 

ζρήκαηα ιφγνπ, ην δηάινγν, ηε δξακαηνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ. Ώπφ εθεί θαη ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο 

πνηεηηθήο ζχλζεζεο, παξαηεξείηαη κηα θάκςε θαη ε πεδνινγία εηζβάιεη εληνλφηεξα. Οη κάρεο δειαδή 

ηεο επαλάζηαζεο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε ρσξίο δξακαηνπνίεζε θαη ζπλέρνληαη παξνπζηαδφκελεο 

σο δηεγήζεηο θάπνηνπ αδειθνθηνχ. Δ επίδξαζε ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξηθήο ξίκαο αληρλεχεηαη ζε φζα 

                                                 
820 Ώξηζηνηέιεο, Πεξί Πνηεηηθήο, φ.π., IX 1-3, 1451b. 
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θεθάιαηα ηνπ πνηήκαηνο ππεξηζρχεη ε απιή παξάζεζε ζπκβάλησλ θαη ε πεδνινγία. Σφηε αθξηβψο 

κεηψλεηαη ε δξακαηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ (αληηζέζεηο, ηξηκεξέο, 

επαλαιήςεηο θ.ιπ.) γίλνληαη ζπαληφηεξα. Οη απιντθνί ξηκαδφξνη παξ' φιν πνπ δελ θείδνληαη 

ιεπηνκεξεηψλ ζηα πνιχζηηρα πνηήκαηά ηνπο, απέθεπγαλ ηα ζρήκαηα ιφγνπ θαη ηνπο εθηελείο 

δηαιφγνπο, γηαηί θχξηνο ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα παξαζέζνπλ ζε δίζηηρα πιεξνθνξίεο γηα έλα γεγνλφο
821

. 

Ώληίζεηα ζην θιέθηηθν θαη ξηδίηηθν ηξαγνχδη  παξαηεξνχκε κηα πνηεηηθή πχθλσζε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ ζηα απνιχησο απαξαίηεηα θαη γη' απηφ θπξηαξρνχλ ηα ζρήκαηα ιφγνπ, απνζηξνθέο, 

ζχληνκνη δηάινγνη, ζηνηρεία ηα νπνία πην πνιχ ππνβάιινπλ κηα αηκφζθαηξα, φ,ηη ζπληζηά ζηε 

δεκηνπξγία εληνλφηεξεο πνηεηηθφηεηαο. Σν θαηλφκελν κηαο εληνλφηεξεο πεδνινγίαο παξαηεξείηαη θαη 

ζε κεξηθέο ξαςσδίεο ηεο “Ειηάδαο”, φπνπ ν κεξνο παξαζέηεη κάρεο επί καρψλ θαη νλφκαηα 

ζθνησκέλσλ ζηξαηησηψλ, φπσο ζε κηα ρξνλνγξαθηθή θαηαγξαθή (γηα παξάδεηγκα ζηε ξαςσδία Ν). 

ηα κέξε απηά ηεο “Ειηάδαο”, ζέισ λα πσ, αληρλεχεηαη πεξηζζφηεξν ην χθνο ηεο πξνθνξηθήο εξσηθήο 

πνίεζεο, πνπ ήηαλ γλσζηή ζηνλ κεξν, αιιά γηα εκάο ράζεθε γηα πάληα. Δ πνίεζε απηή ζα 

εμηζηνξνχζε ρξνλνγξαθηθά ηηο ζπνπδαηφηεξεο κάρεο θαη ηα νλφκαηα ησλ εξψσλ. Ώιιά θαη ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία έρεη παξαηεξεζεί αλάινγν θαηλφκελν. Δ αθήγεζε ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο είλαη θαηά 

ηε J. De Romilly κηα ελφηεηα πνπ έρεη ππνζηεί ηε κεγαιχηεξε επεμεξγαζία απφ ηνλ ηζηνξηθφ. Ώληίζεηα 

ζην Θ' ΐηβιίν ηνπ Θνπθπδίδε ε επεμεξγαζία δελ έρεη πξνρσξήζεη, κε απνηέιεζκα πνιιά ζεκεία λα 

είλαη ζθνηεηλά θαη ηα ζρφιηα πεξηνξηζκέλα
822

. ηα ηειεπηαία θεθάιαηα ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ν πνηεηήο 

μαλαβξίζθεη ηνλ πνηεηηθφ ξπζκφ. Κνξπθαίεο ζηηγκέο ζηα ηειεπηαία θεθάιαηα νη απνζηξνθέο ηνπ 

πιεγσκέλνπ επαλαζηάηε ζηνλ Άγγειν θαη ησλ επαλαζηαηψλ ζηελ Κξήηε.  

 ηελ εθηίκεζε ηεο πνηεηηθήο ζχληαμεο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε φηη είλαη έλα αθεγεκαηηθφ πνίεκα, πνπ ζεκαίλεη φηη πεξηνξίδεηαη ην επίπεδν ηεο 

ζπλδήισζεο. Χο γλσζηφλ ε ζεκαζία ζηε γισζζηθή επηθνηλσλία παξάγεηαη ζηνλ ζπληαγκαηηθφ θαη 

ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα. ηελ αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία πξνηεξαηφηεηα έρεη ν ζπληαγκαηηθφο 

άμνλαο. ηελ πνίεζε αληίζεηα, ν παξαδεηγκαηηθφο άμνλαο παξάγεη ζεκαζία ζην επίπεδν ηεο 

ζπλδήισζεο, ιεηηνπξγψληαο κε ηηο ζρέζεηο νκνηφηεηαο ή αληίζεζεο ησλ ζεκείσλ
823

.  

 

                                                 
821  Ώπφ ηελ κειέηε ηεο ηζηνξηθήο ξίκαο, ζε έλα κεγάιν corpus θεηκέλσλ, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα γηα ηελ 

πεδνινγία ηεο θξεηηθήο ξίκαο. Παξαθάησ εμεηάδεηαη ζε ρσξηζηή ελφηεηα ε θξεηηθή ηζηνξηθή ξίκα ζε ζρέζε κε ηελ 

“Κξεηηθνπνχια”. Ο  Γηάλλεο Ώπνζηνιάθεο έγξαθε φηη “ε έγλνηα ηνπ Κξεηηθνχ ηξαγνπδηζηή πεγαίλεη φιε ζην 

πεξηζηαηηθφ θαη φρη ζηνλ άλζξσπν· θχξην κέιεκά ηνπ είλαη πσο λα ζπλζέζε ηζηνξία”. ΐι. Γηάλλεο Ώπνζηνιάθεο, Σν 

θιέθηηθν ηξαγνύδη, Ώζήλα 1950, ζ. 96-97. ε ξίκεο πνπ γξάθηεθαλ απφ κνξθσκέλνπο θξεηηθνχο παξαηεξνχκε 

αχμεζε ησλ ζρεκάησλ ηνπ ιφγνπ, ηδηαίηεξα ησλ επηθψλ παξνκνηψζεσλ. Οη εγγξάκκαηνη ξηκαδφξνη έρνπλ σο 

πξφηππν ηνλ “Βξσηφθξηην” θαη φζνη κεηά ην 1878 ζπνπδάδνπλ ζηελ Ώζήλα ηνλ κεξν. Σν χθνο θπκαίλεηαη απφ ην 

ιατθφ σο ην ιφγην. Έλα παξάδεηγκα ιφγηαο ξίκαο είλαη απηή γηα ηε κάρε ηνπ Ώιηθηαλνχ. ΐι. Κσλζηαληίλνο 

Φνπξλαξάθεο, “Δ ηζηνξηθή ξίκα 'Δ κάρε ηνπ Ώιηθηαλνχ, 15 Μαξηίνπ 1878': ε αθήγεζε ηεο κάρεο, Βλ Υαλίνηο, 

Βηήζηα Έθδνζε Αήκνπ Υαλίσλ, η. 7, 2013, ζ. 201-244. 

822  J. de Romilly, Ηζηνξία θαη ιόγνο ζηνλ Θνπθπδίδε, ΜΕΒΣ, Ώζήλα, ζ. 83. 

823  ΐι. θαη Βξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Πνηεηηθή, Παηάθεο, Ώζήλα 2003, ζ. 111-117. 
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 Τπάξρνπλ πνηεηηθά θείκελα πνπ κεηέρνπλ θαη ηεο αθεγεκαηηθφηεηαο, γηαηί ιφγσ ηεο θχζεο 

ηνχ είδνπο ηνπο δνκνχλ ηε ζεκαζία πάλσ ζηνλ ζπληαγκαηηθφ άμνλα. Σέηνηα είλαη ηα έπε φισλ ησλ 

επνρψλ. Βδψ, λνκίδνπκε, φηη θαηαηάζζεηαη θαη “Δ Κξεηηθνπνχια”. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεδά πνπ 

κεηέρνπλ ηεο πνηεηηθφηεηαο, γηαηί ε ζεκαζία ηνπο δνκείηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ 

άμνλα. Σέηνηα ζα ιέγακε φηη είλαη ηα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε ή ηα πεδά ηνπ Καξπσηάθε. Δ 

πνίεζε ηνπ Καβάθε δείρλεη πψο κηα πεδή ιέμε ή έθθξαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνηεηηθά: “Μα 

ηα παξάζπξα δελ βξίζθνληαη ή δελ κπνξψ / λα ηάβξσ. Καη θαιχηεξα ίζσο λα κελ ηα βξψ”. Βίλαη 

δχν ζηίρνη απφ ην πνίεκα ηνπ Καβάθε “Παξάζπξα”. Φξάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο νκηιίαο, ιέμεηο 

ρσξίο θαλέλα πνηεηηθφ ζηνιίδη γίλνληαη αιεζηλή πνίεζε, γηαηί ε ιέμε “παξάζπξα” απνθηά έλα 

βαζχηεξν ζπκβνιηθφ λφεκα ζηελ παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Ώπ' ηελ άιιε πιεπξά, 

ζηνηρεία  ηεο εκεξνινγηαθήο, ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο, ηεο επηζηνιηθήο θαη δνθηκηαθήο γξαθήο 

βξίζθνπκε ζην κνληέξλν πνηεηηθφ ιφγν. Ο εθέξεο, γηα παξάδεηγκα,  δε δηζηάδεη λα ηηηινθνξήζεη 

πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ “Δκεξνιφγην θαηαζηξψκαηνο”, “Μπζηζηφξεκα”, θξάζεηο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηελ πξφδα. Ο ίδηνο ζρνιηάδεη ηελ αδπλακία κεξηθψλ πνηεηψλ λα εθθξαζηνχλ ζηνλ 

πεδφ ιφγν, αιιά θαη ηελ σθέιεηα πνπ ζα είρε ε πνίεζε απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεδνχ ιφγνπ:  

 “Σν ζέκα είλαη ελδηαθέξνλ. Θα ην θνίηαδα απφ κηαλ άιιε πιεπξά· έκαζαλ ηελ πνίεζε κφλνλ 

απφ ηελ πνίεζε πνπ βξήθαλ ζηε δηάζεζή ηνπο· θη αλ ππήξρε θάπνηα πξφδα, ην βξήθαλ αληηπνηεηηθφ 

λα σθειεζνχλ απ' απηνχο· ελλνψ γηα ζθνπνχο πνηεηηθνχο. Καη ζα ήηαλ σθέιηκν, αλ κάζαηλαλ νη 

πνηεηέο καο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξφδα γηα ζθνπνχο πνηεηηθνχο. Δ γιψζζα ζηε ξίδα ηεο είλαη 

εληαίν πξάγκα”.
824

 

 

πζρεηηθόο Καηάινγνο: Κπξηόηεξα ηζηνξηθά γεγνλόηα όπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνύια” θαη ηα“Απνκλεκνλεύκαηα”. 

 Γηα λα δείμνπκε ηελ αληηζηνηρία ησλ γεγνλφησλ ζηελ πεδή θαη πνηεηηθή εθδνρή θαηαξηίζακε 

ζπζρεηηθή ιίζηα (βι. παξαθάησ). Σν πεδφ θείκελν ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ην πνίεκα 

πξαγκαηνινγηθά θαη λα δηεπθξηλίζεη νξηζκέλα γεγνλφηα, πνπ πεξηγξάθνληαη ζπκππθλσκέλα ζηελ 

πνηεηηθή εθδνρή. Χο εθ ηνχηνπ ην πεδφ είλαη θαη έλα εθηελέο ζρφιην γηα ηελ “Κξεηηθνπνχια”.  Καη 

ην αληίζηξνθν θπζηθά ζπκβαίλεη.   

 

θεθ. 1-8, ζη. 1-146: Ο χληεθλνο απνθαιχπηεη έλα φλεηξν ζηνπο αδειθνθηνχο ηνπ. Πεξηγξαθή ηεο 

Κξεηηθνπνχιαο (Μάλαο -Κξήηεο). θέςεηο γηα λα εξκελεχζνπλ ην φλεηξν.  

--- (δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο αλαθνξέο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”. Πξφθεηηαη γηα θαζαξφ πνηεηηθφ 

ζηξαηήγεκα) 

                                                 
824  Γηψξγνο εθέξεο, Μέξεο Β, Ίθαξνο, Ώζήλα 1973, ζ. 73.  
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θεθ. 9-45, ζη. 147-930: πλέιεπζε ηνπ ιανχ ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα Οκαινχ, ζπδήηεζε γηα ηελ 

επαλάζηαζε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 10-13 

 

θεθ. 27, ζ. 461-502 (κέξνο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο): Οη ζπνπδαίνη αγσληζηέο ηεο επαξρίαο 

Κπδσλίαο ζηε δηήγεζε ηεο Νηθνινχδαηλαο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β5, 75r-84r 

 

θεθ. 46-47, ζη. 931- 964: Ώπεζηαικέλνη απφ ην ηκήκα ησλ Υαλίσλ ελεκεξψλνπλ ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηνπ Νεζηνχ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 23-29 

 

Κεθ. 48-52, ζη. 965-1034: πγθέληξσζε πιεξεμνπζίσλ ηεο Κξήηεο ζηα Μπνπηζνπλάξηα, 

αγνξεχζεηο ηεξσκέλσλ θαη πιεξεμνπζίσλ απφ ηα ηκήκαηα Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ θαη Δξαθιείνπ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 21-22 

 

Κεθ. 53-56, ζη. 1035-1064: Ο Εζκαήι παζάο ζνξπβεκέλνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ επαλαζηαηψλ 

ζηέιλεη ηνπο πκβνχινπο ηνπ  ζηα Μπνπηζνπλάξηα. Οη Υξηζηηαλνί ηνπο θαζεζπράδνπλ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 20-21 

 

Κεθ. 57-60, ζη. 1065-1110:  Οξθσκνζία Υξηζηηαλψλ ζηε Μνλή Ώγίαο Κπξηαθήο ΐαξππέηξνπ. 

Τπφκλεκα Υξηζηηαλψλ πξνο ηνλ νπιηάλν θαη ηηο Μ. Απλάκεηο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 29-30 

 

Κεθ. 61, ζη. 1111-1120: Έλαο απφ ηνπο Πξνμέλνπο ησλ Μ. Απλάκεσλ θνηλνπνηεί ην κπζηηθφ 

ππφκλεκα ζηνλ Εζκαήι. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 31 

 

Κεθ.61, ζη. 1121-1130: Ο νπιηάλνο ζηέιλεη θηξκάλη ζηνλ Εζκαήι παζά θαη ηνπξθηθά 

ζηξαηεχκαηα απνβηβάδνληαη ζηελ Κξήηε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 32 

 

Κεθ. 61, ζη. 1131-1154: Ο Μπξάηεο θαη ν Κνπάζεο, απεζηαικέλνη ηνπ Εζκαήι, θηάλνπλ ζηε 

Βπηηξνπή ησλ Υξηζηηαλψλ, πνπ βξίζθεηαη ζην Μπξφζλεξν, θαη δεηνχλ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο λα 

παξαδψζνπλ  ηα φπια. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4,32 
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Κεθ. 62, ζη. 1155-1186: Οη Υξηζηηαλνί απνθεξχζζνπλ ηνλ Εζκαήι, πςψλνπλ ηε ζεκαία ηεο 

επαλάζηαζεο θαη δηαθεξχζζνπλ ηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4,33 

 

Κεθ. 63, ζη. 1187-1208: Δ Βπηηξνπή ησλ Υξηζηηαλψλ, ε νπνία ζην εμήο νλνκάδεηαη Γ. πλέιεπζε, 

νξγαλψλεη ηνλ Ώγψλα, ζηέιλεη αληίγξαθα ηεο απνθήξπμεο ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο ζηελ Κξήηε, 

δεηά απφ ηελ Ώζήλα πνιεκνθφδηα. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 33 

 

Κεθ. 63, ζη. 1209-1226: Δ πλέιεπζε ησλ Κξεηηθψλ ζην Μειηδφλη Ώπνθνξψλνπ μεθεχγεη  ησλ 

Σνχξθσλ, νη νπνίνη πξνζπαζνχζαλ λα ηε ζπιιάβνπλ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 34 

 

Κεθ. 63-65, 1227-1288: Δ πλέιεπζε αλαζέηεη ηελ αξρεγία ζην ζηξαηεγφ Αεκήηξην Καιιέξγε θαη 

θάλεη εθθιήζεηο γηα βνήζεηα ζηνλ ΐεξλαδάθε θαη άιινπο παηξηψηεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 31-32, 39 

 

Κεθ. 66, ζη. 1289-1304: Σα πξψηα πνιεκνθφδηα θαη νη πξψηνη εζεινληέο (Πεηξίηζεο, 

Μπνζηαληδφγνπ, Νάζνο, Ώγγειίδεο) απφ ηελ Ώζήλα θηάλνπλ ζηα Ρνδσπνχ Κηζάκνπ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 34-35 

 

Κεθ. 66, ζη. 1305-1324: Πνιεκηθέο πξνεηνηκαζίεο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 35 

 

Κεθ. 67, ζη. 1325-1334: Οη πξψηεο κάρεο ηεο επαλάζηαζεο: Πιαηαλέ ειίλνπ, Κεξακεηψλ 

Κπδσλίαο (16-8-66) θαη Μαιάμαο Κπδσλίαο (17-8-66). 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 35-38 θαη β4, 41-43 

 

θεθ. 67, ζη. 1335-1364: Οη Σνχξθνη ζπγθεληξψλνληαη πξνο ηηο ΐξχζεο Ώπνθνξψλνπ. Βθθιήζεηο γηα 

βνήζεηα. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 39 

 

Κεθ. 68-69, ζη. 1365-1388: Ο αθεγεηήο επηθαιείηαη ηελ νκφλνηα. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 66 
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Κεθ. 69-70, ζη. 1389-1424: Οη Σνχξθνη ηεο Καληάλνπ ζηέιλνπλ ηαρπδξφκν ζηνλ Εζκαήι δεηψληαο 

βνήζεηα. Ο ηαρπδξφκνο ζπιιακβάλεηαη θαη ζθνηψλεηαη. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 59 

 

Κεθ. 71-72, ζη. 1425-1468: Μάρε ΐξπζψλ Ώπνθνξψλνπ. Υίιηνη Υξηζηηαλνί ληθνχλ πέληε ρηιηάδαο 

Σνχξθνπο. Δξσηθφο ζάλαηνο Νεξάληδε. Σα Κξεηηθφπνπια πνιεκνχλ γελλαία. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 39 

 

Κεθ. 73, ζη. 1469-1490: Νένο ζηξαηάξρεο ηεο Κξήηεο δηνξίδεηαη ν Μνπζηαθά παζά Κηξηηιήο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 43 

 

Κεθ. 73, ζη. 1491-1520: Μάρε Μαιάμαο Κεξακηψλ. Δξσηθφο ζάλαηνο Εσάλλε ΐνιάλε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 48-54 

 

Κεθ. 74-75, ζη. 1506-1519: Οη δνιηφηεηεο Μνπζηαθά παζά γηα λα ππνηάμεη ηνπο Υξηζηηαλνχο. 

 

Κεθ. 76-77, ζη. 1520-1555: Μάρε ηαπξνχ Καληάλνπ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 60-61 

 

Κεθ. 78, ζη. 1556-1561: Ώπφ ην ηκήκα ησλ Υαλίσλ δεηνχλ σο ζηξαηησηηθφ αξρεγφ ηνλ Ε. 

Γπκβξαθάθε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 61 

 

Κεθ. 79-80, ζη. 1562-1615: Οη Υξηζηηαλνί θαηαδηψθνπλ ηνπο Καληαληψηεο Σνχξθνπο πνπ 

κεηαθέξνληαη ζηα Υαληά κέρξη ηνλ Πιαηαληά θαη ηνπο πξνθαινχλ κεγάιεο απψιεηεο. Ώξηζηεία 

Παλάγνπ Γηαλλαξάθε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 62-64 

 

Κεθ. 81, ζη. 1616-1621: Οη Υξηζηηαλνί ζάβνπλ ηνπο ζθνησκέλνπο ηνπο ζην Κνληνκαξί θαη 

αλαρσξνχλ γηα ηνλ Ώιηθηαλφ κε ηνπο ηξαπκαηίεο. Ώπνινγηζκφο ηεο κάρεο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 64 

 

Κεθ. 82, ζη. 1622-1641: Οη επαλαζηάηεο ζρεδηάδνπλ λα απνθιείζνπλ ηα Υαληά. 
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Κεθ. 82- 83-84, ζη. 1642- 1695: Πξψηε κάρε ησλ Λάθθσλ ζηηο 27-9-66. Ο Μνπζηαθά παζάο θαίεη 

ηνπο Λάθθνπο.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 68-72 

 

Κεθ. 85-86, ζη. 1696-1729: Ο Μνπζηαθάο θαίεη ηα Μεζθιά θαη ην Θέξηζν. Μάρε Θεξίζνπ ζηηο 28-

9-66. Ώπνρψξεζε Σνχξθσλ κε ζεκαληηθέο απψιεηεο. Ώπνινγηζκφο ηεο κάρεο: εξσηθφο ζάλαηνο 

Θεξηζηαλψλ θαη ειηλησηψλ θαη δχν πξψησλ νπιαξρεγψλ, ηνπ ΐνιάλε θαη Παπίιαξε.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 73-74 

 

Κεθ.  86, ζη. 1730-1737: Αεθαελληά Λαθθηψηεο εθνξκνχλ ζηελ Ώγηά θαη  ζθνηψλνπλ ηξηάληα 

Σνχξθνπο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 78-79 

 

Κεθ. 87, ζη. 1738-1775: Μάρε ηνπ ακσλά (10-10-66) κε ζπκκεηνρή ησλ πέληε επαξρηψλ ησλ 

Υαλίσλ. Ο Γπκβξαθάθεο εξρφκελνο απφ ηα θαθηά ζηξαηνπέδεπζε ζηνλ ΐαθέ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 84-89 

 

Κεθ. 88, ζη. 1776-1789: Ο Μνπζηαθάο θαηαιακβάλεη ηνπο Κάκπνπο Κεξακηψλ. Οη επαλαζηάηεο 

απνζχξνληαη πέξημ ησλ Κάκπσλ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 90-91 

 

Κεθ. 88, ζη. 1790-1845: Μάρε ηνπ ΐαθέ (13-10-66). Ώπνζάξξπλζε Υξηζηηαλψλ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 92-93 

 

Κεθ. 89, ζη. 1846-1859: Σν “Παλειιήλην” πξνζεγγίδεη ζηα θαθηά, αιιά δηψρλεηαη κε εληνιή ηνπ 

Σζηξηληάλε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 93 

 

Κεθ. 89, ζη. 1860-1895: Μάρε ησλ Πεκνλίσλ Ώπνθνξψλνπ. ηε κάρε γηα ηε ζσηεξία ηεο ζεκαίαο 

δηαθξίζεθαλ νη: Παλαγηψηεο Γηάλλαξεο, Γεψξγηνο Κξηάξεο θαη Π. Φξνπδάθεο.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 95-99 

 

Κεθ. 90-92, ζη. 1896- 2017: Σν νινθαχησκα ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 103 [βι. ζρεηηθφ ζρφιην γηα ηε κε αλάπηπμε ηνπ θνξπθαίνπ 

γεγνλφηνο ζηα Ώπνκλεκνλεχκαηα] 
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Κεθ. 93, ζη. 2018-2026 Ο Μνπζηαθάο επηζηξέθεη ζηα Υαληά. Οη Υξηζηηαλνί ζπγθεληξψλνληαη 

ζηελ Παλαγηά. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 100 

 

Κεθ. 93, ζη. 2026- 2049: Μάρε Καζηειιίνπ Κηζζάκνπ. Θάλαηνο αξρεγνχ Φξνπδάθε, 

Μαπξνδεκεηξάθε, ηεξέσλ ειίλνπ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 100-102 

 

Κεθ. 94, ζη. 2050-2195: Αεχηεξε Μάρε ησλ Λάθθσλ κε ηε ζπκκεηνρή νπιαξρεγψλ απφ φιε ηελ 

Κξήηε (30-11-66). Θέζεηο Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ. Δ κάρε θνξπθψλεηαη ζην ιφθν ηνπ 

αβνπξέ. ηε κάρε δηαθξίζεθαλ έλαο ινραγφο απφ ην Μαπξνβνχλην, νη νπιαξρεγνί ηνπ Δξαθιείνπ 

Π. Νηεληηδάθεο θαη Γ. Ααζθαιάθεο, δχν Λαθθηψηηζζεο. Οη Υξηζηηαλνί απνζχξνληαη ζηε Γνχξβα, 

γηα λα ηελ ππεξαζπηζηνχλ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 103-105 

 

Κεθ. 94, ζη. 2196- 2227: Ο Κνξσλαίνο ζέηεη ην δήηεκα ηεο γεληθήο αξρεγίαο θαη αλεθνξίδεη πξνο 

Οκαιφ. ηε Γνχξβα κέλεη κφλν ην ζψκα ηνπ Γπκβξαθάθε θαη νη Λαθθηψηεο γηα λα ηελ 

ππεξαζπηζηνχλ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 105-106 

 

Κεθ. 98, ζη. 2228-2241: Οη Έιιελεο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο Φψθηεο. Ώπφ ηνλ Οκαιφ ν 

Γπκβξαθάθεο δηεπζχλεη. Παξίζηαληαη θαη νη νπιαξρεγνί Γελίζαξιεο, αξάηζνγινπο, Σξηηάθεο, 

Κξηάξεο, Πξσηφπαπαο, Γνγνλήο, Σζνληάθεο.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 108-118 

 

Κεθ. 98, ζη. 2242-2251: Ο πινίαξρνο Πεκ παίξλεη πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαθέξεη ζηελ Ώγγιία. 

Υηιηάδεο γπλαηθφπαηδα θνηκνχληαη ζηα παξάιηα νχγηα θαη Ώγίαο Ρνπκέιεο πεξηκέλνληαο λα 

θχγνπλ γηα ηελ Βιιάδα.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 119 

 

Κεθ. 98, ζη. 2253-2259: Σν ηεο αξρεγίαο δήηεκα. Αηακάρε Κνξσλαίνπ- Γπκβξαθάθε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 120 

 

Κεθ. 98, ζη. 2260-2299: Μάρε ζηηο Φψθηεο (8-12-66). Ο Καληηδνρξηζηφδνπινο πξνζπαζεί λα 
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ζψζεη ηνπο Υξηζηηαλνχο. Οη Υξηζηηαλνί δελ θαηνξζψλνπλ λα θξαηήζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 120-125 

 

Κεθ. 98, ζη. 2300-2315: Ο Μνπζηαθάο θηλείηαη πξνο ην έιηλν ρσξίο λα ζπλαληήζεη αληίζηαζε. Οη 

Υξηζηηαλνί ζηξαηνπεδεχνπλ ζην Κνπζηνγέξαθν ειίλνπ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 127-129 θαη β8, 143 

 

Κεθ. 98, ζη. 2316-2331: Ο Κνξσλαίνο ζέηεη πάιη ην ηεο αξρεγίαο δήηεκα. Οη ηκεκαηηθνί αξρεγνί 

κεηαβαίλνπλ ζηα ηκήκαηά ηνπο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 129-130 θαη β8, 147-148 

 

Κεθ. 98, ζη. 2332- 2341: Πνιινί εζεινληέο εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγψλα θαη θεχγνπλ γηα ηελ Βιιάδα.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 140 θαη β8, 151 

 

Κεθ. 98-99, ζη. 2342-2359:Πνιιά γπλαηθφπαηδα πέζαλαλ απφ ην θξχν θαη ηελ πείλα.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 132 

 

 Κεθ. 100, ζη. 2360- 2369: Σνπξθηθή θξεγάηα πξνζπνηείηαη φηη ζα πάξεη ηα γπλαηθφπαηδα θαη ηα 

ζθνηψλεη.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4 134 θαη β8, 157-159 

 

Κεθ. 100-101, ζη. 2370-2423: Ο Ρψζνο λαχαξρνο ΐνπηαθψθ ζψδεη γπλαηθφπαηδα θαη ηα κεηαθέξεη 

ζηελ Βιιάδα.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 134-137 θαη β8, 159-167 

 

Κεθ. 101, ζη. 2424-2430: Βζεινληέο θαη Κξεηηθνί βηψλνπλ ηηο θαθνπρίεο ζηνλ Οκαιφ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 160-161 θαη β8, 169 

 

Κεθ. 102-103, ζη. 2431-2469: Ο Μνπζηαθάο εηζέξρεηαη ζηα θαθηά θαη ζπλελλνείηαη κε ηνλ 

Σζηξηληάλε. Οη θαθηαλνί ππνθξίλνληαη ππνηαγή.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 138-139 θαη β8, 170-171 

 

Κεθ. 103, ζη. 2470- 2479: Οη ρξηζηηαλνί αξρεγνί ησλ ηξηψλ δπηηθψλ επαξρηψλ απνθαζίδνπλ λα 

εηζβάιινπλ ζηα θαθηά.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 140 θαη β8, 171 
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Κεθ. 103, ζη. 2480-81: Κηζζακίηεο θαη Ρηδίηεο δηακάρνληαη γηα ην ςσκί. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 156-158 θαη β8, 193-195 

 

Κεθ. 103, ζη. 2482- 2551: Μάρε Πφληαο – σκαξίνπ (6-1-67) κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δπηηθψλ 

νπιαξρεγψλ. Πνιεκηθφ επεηζφδην ζηε ζάιαζζα. Πνιινί Μνπζνπικάλνη ζθνηψζεθαλ ζηε κάρε ή 

πλίγεθαλ. Ώπφ ηνπο Υξηζηηαλνχο  πνπ έπεζαλ καρφκελνη μερψξηδαλ νη Λαθθηψηεο Υξ. Γνπξηδάθεο, 

Ν. ΐνιάλεο. Ο Μνπζηαθάο γξάθεη ςεπδείο εηδήζεηο ζηελ Πχιε φηη ηάρα ππέηαμε ην Νεζί. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 141-156 θαη β8, 173-192 

 

Κεθ. 104, ζη. 2552-2563: θαθηαλνί θαη Ώπνθνξσληψηεο επηηίζεληαη ζηνλ Μνπζηαθά παζά ζην 

νξνπέδην ηνπ Ώζθχθνπ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 158-159 θαη β8, 196-197 

 

Κεθ. 104, ζη. 2552-2563: Ο Μνπζηαθάο θεχγνληαο γηα ηελ Κξάπε δέρεηαη μαλά ηελ επίζεζε ησλ 

θαθηαλψλ θαη θαηαιαβαίλεη φηη νη θαθηαλνί, πνπ δήισλαλ ππνηαγή, ηνλ εμαπάηεζαλ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 160 θαη β8, 199 

 

Κεθ. 104, ζη. 2576-2583: Ο Μνπζηαθάο ζηέιλεη αρπξαλζξψπνπο σο πιεξεμνπζίνπο ηεο Κξήηεο 

ζηελ Πφιε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 172 θαη β8, 209 

 

Κεθ. 106, ζη. 2584-2627: Ο ζηξαηεγφο Ώιή αξρφο κε ην ζηξαηφ ηνπ αλεθνξίδεη πξνο ηα νξεηλά 

ηεο Κπδσλίαο. Δ κάρε δηεμάγεηαη κέζα ζην ρηνληζκέλν ηνπίν ζηηο Καθέο Πιεπξέο, πιεζίνλ ζηηο 

Φψθηεο (27-1-67). Νπθηεξηλή επίζεζε Υξηζηηαλψλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ αξρνχ. Ο Γάιινο 

Γνπζηαχνο Φινπξάλο ελζαξξχλεη ηνπο καρεηέο ζηε κάρε. Οη εζεινληέο θαηαδηψθνπλ ηνλ αξρφ 

κέρξη ην Υιηαξφ. Οη Υξηζηηαλνί ζπιιακβάλνπλ Σνχξθνπο ηαρπδξφκνπο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 162-165 θαη β8, 203-207 

 

Κεθ. 107, ζη. 2628-2639: Ο Ώιή αξρφο θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ Κίζζακν. Μάρε ζηνλ Ώτ Κπξ- 

Γηάλλε Κηζζάκνπ. πκεηνρή Κηζζακηηψλ, ειηλησηψλ θαη Λαθθησηψλ. Σξαπκαηηζκφο 

Γηαλνπδνβαξδάθε.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 173 θαη β8, 208 
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Κεθ. 107, ζη. 2640- 2651:  Οη νπινθφξνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ςσκί λα θάλε. πγθέληξσζε 

αληηπάισλ θαη κάρεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ώιηθηαλνχ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 174-175 θαη β8, 210-213 

 

Κεθ. 107, ζη. 2652- 2669: Οη εζεινληέο δεηνχλ απφ ηνλ Γπκβξαθάθε λα κάρνληαη κε δηθή ηνπο 

ζεκαία. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 177 θαη β8, 215 

 

Κεθ. 107, ζη. 2670- 2744: Δ κάρε ησλ Μπνπηζνπλαξίσλ (20-3-66). Οη νπιαξρεγνί δελ άθνπζαλ ηε 

γλψκε ηνπ γεξαηνχ νπιαξρεγνχ Ληβηνπέηξνπ κε απνηέιεζκα λα εθηεζνχλ ζε θίλδπλν. Σξηάληα δχν 

Υξηζηηαλνί ζθνηψζεθαλ. Οη Σνχξθνη θφβνπλ ην θεθάιη ηνπ αδειθνχ ηνπ Υαηδεκηράιε, Παλαγηψηε, 

θαη ην πεξηθέξνπλ ηξεηο κέξεο ζηα Υαληά.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 181-185 θαη β8, 217-222 

 

Κεθ. 108, ζη. 2744- 2753: Οη επαλαζηάηεο ιακβάλνπλ ελζαξξπληηθά γξάκκαηα απφ ηελ Ώζήλα θαη 

ηελ είδεζε φηη ην “Παλειιήλην” κεηέθεξε πνιεκνθφδηα. Οη νπιαξρεγνί κεηαβαίλνπλ ζην έιηλν 

(νχγηα) γηα λα παξαιάβνπλ ηξφθηκα θαη φπια.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 187, 191 θαη β8, 226 

 

Κεθ. 108-109, ζη. 2754- 2781: Ο Οκέξ παζάο θηάλεη ζηελ Κξήηε σο λένο δηνηθεηήο. Δ Βιηζάβεη 

Κνληαμάθε (ΐαζηιαθνπνχια) γίλεηαη φξγαλν ησλ Σνχξθσλ θαη πξνηείλεη ζηνπο επαλαζηάηεο λα 

παξαδνζνχλ. Οη επαλαζηάηεο απνξξίπηνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Οκέξ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 192 θαη β8, 226 

 

Κεθ. 110-114, ζη. 2782- 2879: Ο Οκέξ παζάο ζρεδηάδεη λα ππνηάμεη ηα θαθηά. Ο Γπκβξαθάθεο 

κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ζηξαηνπεδεχεη ζηελ Κξάπε θαη ν Κνξσλαίνο ζηνλ Καιιηθξάηε. Ο Οκέξ 

πξνζβάιιεη ηνπο επαλαζηάηεο θαη ζηα δχν ζεκεία (8-7-67). ηελ Κξάπε ζηέιλεη ηνλ ζηξαηεγφ 

Μεκέηε θαη ζηνλ Καιιηθξάηε νδεχεη ν ίδηνο. Οη ζηξαηηέο ηνπ Οκέξ δελ θαηνξζψλνπλ λα 

απσζήζνπλ ηνπο Υξηζηηαλνχο. Βλφο θαθηαλνχ ην ζθπιί θαηαδίσθε κε καλία ηνπο Σνχξθνπο.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 203-204 θαη β8, 232-235 

 

Κεθ. 115, ζη. 2880-2940: Ο Οκέξ θαηεπζχλεηαη ζην πξνο ην Δξάθιεην. ηνλ Μπινπφηακν δέρεηαη 

επίζεζε ησλ επαλαζηαηψλ. Δ εθζηξαηεία ηνπ Οκέξ θαηά ηνπ Λαζηζίνπ. Καηαζηξνθή νξνπεδίνπ 

Λαζηζίνπ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 204 θαη β8, 236 [Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ νξνπεδίνπ Λαζηζίνπ 

ππάξρεη κφλν κηα απιή αλαθνξά ζηα Ώπνκλεκνλεχκαηα. Πξβι. θαη νινθαχησκα Ώξθαδίνπ] 
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Κεθ. 116, ζη. 2941-2978: Ο Οκέξ παζάο αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ Ρεζίη, ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηνπ 

Δξαθιείνπ εηζέβαιε ζηα θαθηά. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 222-223 

 

Κεθ. 116-117-118, ζη. 2979-3031: Ώηκαηεξέο κάρεο ηεο Ίκβξνπ θαη Ώζθχθνπ θαθίσλ. Γελλαία 

πνιεκνχλ εζεινληέο, Ώλσγηαλνί, Λαθθηψηεο θαη ειηληψηεο.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 224-227 θαη β8,-254 

 

Κεθ. 118, ζη. 3032-3035: Οη επαλαζηάηεο απνζχξνληαη ζηα θαθίδηα θαη ζην Μνπξί θαθίσλ 

δεηψληαο λεξφ θαη ηξνθή. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 228 θαη β8, 259-260 

 

Κεθ. 118, ζη. 3036-3073: Γπλαηθφπαηδα θαηαθεχγνπλ ζε ζπήιαην γηα λα ζσζνχλ. Ο Οκέξ αζεηεί 

ηελ ππφζρεζή ηνπ λα ηα αθήζεη ειεχζεξα θαη βηάδεη έλα θνξίηζη. Σν θηλεηφ ηππνγξαθείν ησλ 

επαλαζηαηψλ πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ.  

 

 

Κεθ. 118-119, ζη. 3074-3083: Οη επαλαζηάηεο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Ώλψπνιε θαη Ώξάδαηλα ησλ 

θαθίσλ. ηα παξάιηα θηάλεη βνήζεηα, ηξνθή θαη πνιεκνθφδηα. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4,231 

 

Κεθ. 120-121, ζη. 3084-3161: Δ κάρε ηεο Ώξάδαηλαο (14-7-67). Σνπξθηθφο ζηξαηφο θαηαθζάλεη 

απφ ηε ζάιαζζα (Αηαιεζθάξη). Βζεινληέο θαη Κξήηεο απνζχξνληαη ζηα Κξνχζηα. ' έλα εθθιεζάθη 

πνπ θιείζηεθαλ κεξηθνί ηεξενειιαδίηεο ζθνηψζεθαλ φινη. ηε Μάρε απηή ζθνηψζεθαλ επίζεο ν 

Πξψηκνο θαη ν Σζειεπήο (Ααζθαιάθεο).  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 232-233 θαη β8, 263-269 

 

Κεθ. 122, ζη. 3162-3173: Δ Μάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο (16-7-67). Ο Μεκέηεο θαηεπζχλεηαη ζηνλ 

Ώπνθφξσλα. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα,β4, 234 θαη β8, 270 

 

Κεθ. 122-123, ζη. 3174-3191: Πελήληα Λαθθηψηηζζεο ζπγθξνηνχλ ζψκα θαη κάρνληαη κε δηθή ηνπο 

ζεκαία. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 188-189 
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Κεθ. 124, ζη. 3192-3255: Ο Οκέξ εηζβάιιεη ζηνλ Οκαιφ, ηελ θνηηίδα ηεο επαλάζηαζεο. Μάρεο ζε 

δηάθνξα ζεκεία, φπνπ ππήξραλ δίνδνη. Αεθανθηψ Λαθθηψηηζζεο βνεζνχλ ηνπο καρεηέο. Απν ηξία 

παηδηά δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ δηαπξέπνπλ ζηε κάρε. ηηο κάρεο ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληέο.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 306-311 θαη β8,271-275 

 

Κεθ. 125, ζη. 3256- 3261: Μάρε Κεξακηψλ θαη Λνχινπ (27-8-67)-. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β8,280 

 

Κεθ. 125, ζη. 3262-3275: Μάρε Υνηξνζπήιηνπ. Θάλαηνο Ώλησλίνπ Γηάλλαξε. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 174-175 θαη β8, 210 

 

Κεθ. 125, ζη. 3276-3305: Μάρε Καησρσξίνπ (29-8-67). Οη Λαθθηψηεο πνιεκνχλ λεζηηθνί, γηαηί 

ήηαλ ηνπ Πξνδξφκνπ. ηε Μάρε ζθνηψζεθε ην Υαδεξάθε.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 246 θαη β8, 281 

 

Κεθ. 126, ζη. 3307-3339: Ώληίπνηλα ησλ Υξηζηηαλψλ ζηηο βηαηφηεηεο ησλ Σνχξθσλ. Καίνπλ ηξηάληα 

ηέζζεξα ρσξηά.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4,212 θαη β8,242 

 

Κεθ. 126, ζη. 3340-3357: Δ Πχιε ζηέιλεη ηνλ Ώαιή παζά ζηελ Κξήηε, ν νπνίνο θεξχηηεη αλαθσρή 

θαη πξνηείλεη ζηνπο Υξηζηηαλνχο εγεκνλία. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 247 θαη 282 

 

Κεθ. 127-129, ζη. 3358-3419: Ώπεζηαικέλνη ηεο Βιιάδαο θηάλνπλ ζηελ Ώξγπξνχπνιε γηα λα 

ζπδεηήζνπλ κε ηνπο επαλαζηάηεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ Ώαιή. Οη Υξηζηηαλνί απνξξίπηνπλ ηηο 

πξνηάζεηο Ώαιή θαη ζπλερίδνπλ ηνλ αγψλα γηα ηελ Έλσζε.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 252-257 θαη β8,283-289 

 

Κεθ. 130, ζη. 3420-3425: Σν πινίν “Ώξθάδη” εκβνιίδεηαη απφ ην “Ελδεδίλ” θαη θαηαζηξέθεηαη 

θνληά ζην αθξσηήξην Κξηφο. πλερίδνληαη φκσο νη απνζηνιέο πνιεκνθνδίσλ απφ άιια πινία. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 244,250 θαη β8, 278-279 

 

Κεθ. 131, ζη. 3436- : Ο Ώαιή ζηέιλεη ηνλ Ρενχθ παζά ζηνπο Λάθθνπο. Οη Σνχξθνη πξνζπαζνχλ λα 

θαηαιάβνπλ ηε Γνχξβα, πνπ ππεξαζπίδνληαη νη Έιιελεο. Σξίηε κάρε ησλ Λάθθσλ (10-11-67). 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 269-271 θαη 295-300 
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θεθ. 132-133, ζη. 3437-3553: Ο ΥνπζεΎλ παζάο θηάλεη ζηελ Κξήηε θαη αξρίδεη ην πξφγξακκα ηεο 

θαηαζθεπήο πχξγσλ. Οη Υξηζηηαλνί κε λπθηεξηλέο επηζέζεηο ηνπο ραινχλ.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 293 θαη β8, 301 

 

Κεθ. 134, ζη. 3555-3566: Μάρεο ζηελ επαξρία Κηζζάκνπ, ζηα ρσξηά Γπκβξαγνχ, Καθφπεηξν, 

Μαιάζπξν. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 298 θαη β8, 327 

 

Κεθ. 135, ζη. 3367-3594: Οη επαλαζηάηεο εθνδηάδνληαη κε ηξφθηκα πνπ απνβηβάδνπλ ηα πινία ζηα 

παξάιηα ηνπ ειίλνπ. Σελ άλνημε ηνπ '68 γίλνληαη κάρεο ζηελ επαξρία ειίλνπ (Λεηβαδά, 

Ρνδνβάλη, Μνλή), ζηα θαθηά, ζηνλ Ώπνθφξσλα θαη ζην λνκφ Δξαθιείνπ. ηηο κάρεο ηνπ 

Δξαθιείνπ ζθνηψζεθαλ νη αξρεγνί Κνθθηλίδεο θαη Νηεληηδάθεο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 311 θαη β8, 339 

 

Κεθ. 136, ζη. 3595- 3610: Μάρε ζην Θέξηζν (16-5-68). Οη επαλαζηάηεο απσζνχλ ηνπο Σνχξθνπο 

απφ ηηο Ώιηάθεο θαη Μεζθιά. Απν λένη Λαθθηψηεο λεθξνί. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 322-324 θαη β8, 345-350 

 

Κεθ. 137, ζη. 3611-3638: Οη Λαθθηψηεο βνεζνχκελνη απφ ηνπο επαλαζηάηεο ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ 

δηψρλνπλ ηνπο Σνχξθνπο πνπ επηρεηξνχλ λα εηζβάινπλ ζηνλ Οκαιφ.  

 

Κεθ. 138, ζη. 3639-3648: Οη Σνχξθνη ζθάδνπλ Κακπηαλνχο θαη Θεξηζηαλνχο ζ' έλα ζπήιαην. 

 

Κεθ. 139, ζη. 3649-3674: Οη Σνχξθνη εηζβάιινπλ απφ δχν εηζφδνπο ζην νξνπέδην ηνπ Οκαινχ θαη 

θαηαιακβάλνπλ ην θέληξν ησλ επαλαζηάζεσλ (1-6-68). Οη Έιιελεο παξελνρινχλ ηνπο Σνχξθνπο 

πνπ ζέινπλ λα θηίζνπλ πχξγνπο. Ο Γπκβξαθάθεο θεχγεη γηα ηελ Βιιάδα. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 322-325 θαη β8, 373 

 

Κεθ. 140, ζη. 3675-3680: Ο άββαο παζάο δεηά απφ ηνπο Ώπνθνξσληψηεο λα ππνηαρζνχλ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 356 

 

Κεθ. 141, ζη. 3681-3688: Οη κάρεο ζπλερίδνληαη ζηνπο λνκνχο Ρεζχκλνπ θαη Δξαθιείνπ. 

--- 

Κεθ. 142, ζη. 3689-3724: Ώςηκαρίεο ζην Ώγνχδη, ζην έιηλν θαη ζηηο Ώιηάθεο Θεξίζνπ. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 328 θαη β8, 356-362 
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Κεθ. 143-144, ζη. 3725-3758: Οη πνιηηηθνί ζηέιλνπλ ςεθίζκαηα γηα πξνζηαζία απφ Ώγγιία. 

Πξφζθιεζε ζηνπο ζηξαηησηηθνχο φισλ ησλ ηκεκάησλ λα ππνγξάςνπλ. Δ “πνλεξά” Ώγγιία κέλεη 

αζπγθίλεηε. Οη Υξηζηηαλνί δεηνχλ ζηνλ Γπκβξαθάθε λα επηζηξέςεη σο αξρεγφο ηεο Κξήηεο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β4, 325-327, 350 θαη β8, 365-371 

 

Κεθ. 145, ζη. 3759-3768: Ώςηκαρία ζην Φξαγθνθάζηειιν. Οη Σνχξθνη θηππνχλ ηνπο Υξηζηηαλνχο 

απφ ηα πινία.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β8,372 

 

Κεθ. 146-147, ζη. 3769-3796: Σειεπηαίεο αλαιακπέο ηεο επαλάζηαζεο. Νίθεο ησλ Υξηζηηαλψλ θαη 

ζηα ηξία ηκήκαηα ηεο Κξήηεο. Υηιηάδεο γπλαηθφπαηδα θεχγνπλ γηα ηελ Βιιάδα. 

---- 

Κεθ. 148, ζη. 3797-3828: Οη νπιαξρεγνί  πνπ πνιέκεζαλ ζηηο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, ελ κέξεη ζηα β5, 61r -65v θαη β5, 78r-84r 

 

θεθ. 149, ζη. 3829-3834: Σν ηκήκα ησλ Υαλίσλ ζπγθεληξψζεθε ζηα θαθηά. 

--- 

Κεθ. 150, ζη. 3835-3848: Ο Πεηξνπνπιάθεο θαηεβαίλεη ζηελ Κξήηε κε εζεινληέο. Ώπνβηβάδεηαη 

ζην Μπινπφηακν θαη πηεδφκελνο θηάλεη ζηα θαθηά, φπνπ γίλεηαη κάρε.  

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β8, 41, 53, 69 

 

Κεθ. 150, ζη. 3849-3866: Δ “Έλσζηο” απνθιείεηαη ζην ιηκάλη ηεο χξνπ απφ ηνλ Υφβαξη παζά. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β8, 83 θαη β8[α' κνξθή], 403 

 

Κεθ. 151- 155, ζη, 3867-4010: Αηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ. Δ Κξήηε θαηαδηθάδεηαη λα κείλεη ζηελ 

Σνπξθία. Ώπνδνθηκαζία ησλ ΐαζηιηάδσλ πνπ βνήζεζαλ ηελ Σνπξθία θαη επγλσκνζχλε γηα ηνπο 

μέλνπο πνπ βνήζεζαλ ηνπο Υξηζηηαλνχο. 

Πξβι. Ώπνκλεκνλεχκαηα, β8, 83 θαη β8 [α' κνξθή] 409 

 

Κεθ. 156-157, ζη. 4011-4028: Σα ρξνληθά φξηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66 θαη ν επηθφο ςάιηεο ηεο.  
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Έκκεηξε θαη πεδή αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο 

 Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζέηεη θαη άιιν έλα κείδνλ δήηεκα 

πνηεηηθήο,  ηελ παξάιιειε ζχλζεζε θεηκέλνπ απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα  ζε πεδφ θαη πνηεηηθφ ιφγν. 

Ώπ' φζν μέξνπκε, απηφ ην ζέκα δελ έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά κέρξη ηψξα ζηε ινγνηερλία καο. Θα 

άμηδε ινηπφλ κηα ελδειερέζηεξε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. ηε κειέηε καο ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε 

φζα θείκελα ζπγγξαθέσλ παξήρζεζαλ απφ ηνπο ίδηνπο ζε δχν κνξθέο (πεδφ θαη πνίεκα)
825

. Θα 

μεθηλήζνπκε ηελ εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηπιήο κνξθήο (πεδφ θαη πνίεκα) απφ ηνπο ιατθνχο 

θξεηηθνχο ξηκαδφξνπο θαη ζα επεθηαζνχκε ζε παξαδείγκαηα απφ ηε βπδαληηλή ψο ηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή πνίεζε. 

 Πξέπεη θαηαξράο λα εμεγήζνπκε ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν ιατθφο ξηκαδφξνο 

παξήγαγε θείκελν  ζε δχν κνξθέο. Ο ξηκαδφξνο δηεγείην (ζε πεδφ ιφγν) έλα γεγνλφο πνπ ηνπο 

έθαλε εληχπσζε. Ώλ γλψξηδε λα γξάθεη κπνξνχζε λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο γηα ην πεξηζηαηηθφ πνπ 

ηνπ έθαλε εληχπσζε. Τπήξραλ ξηκαδφξνη πνπ γλψξηδαλ αλάγλσζε θαη γξαθή θαη πνιινί απ' απηνχο 

ππεξεηνχζαλ ζην ςαιηήξη ηεο εθθιεζίαο, γη' απηφ θαη απνθαινχληαη θαη “αλαγλψζηεο”. Σν αξρηθφ 

πεδφ ζρεδίαζκα ηνχο βνεζνχζε λα ζπλζέζνπλ ζε έκκεηξν ιφγν, ν νπνίνο εχθνια απνκλεκνλεχεηαη.  

 Έλαο ξηκαδφξνο πνπ δηεγφηαλ έκκεηξα θαη πεδά ην ίδην γεγνλφο είλαη ν Γεψξγηνο νιηδήο, ν 

νπνίνο είρε ρξεκαηίζεη νπιαξρεγφο ηνπ Γηάλλαξε ζηηο ηειεπηαίεο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο.  ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 ν καθαξηζηφο επίζθνπνο Κηζάκνπ θαη ειίλνπ Βηξελαίνο Γαιαλάθεο θαηέγξαςε 

ζε ηεηξάδηα ηηο δηεγήζεηο ηνπ νιηδή, έλα κέξνο απφ ηηο νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ ζε ζπλέρεηεο ζηελ 

εθεκεξίδα “Παξαηεξεηήο” ησλ Υαλίσλ
826

. Έηζη ζψζεθε εθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ηξφπνπ ζχλζεζεο ησλ θεηκέλσλ θαη κηα εθδνρή βηνγξαθίαο  ηνπ Γηάλλαξε θακσκέλε απφ έλα ιατθφ 

αθεγεηή, θνληά ζηηο κνξθέο απηνβηνγξαθίαο θαη βηνγξαθίαο, νη νπνίεο παξαδίδνληαη ζην Ώξρείν 

Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν νιηδήο δηεγήζεθε πξψηα ζε πεδφ ιφγν θαη 

έπεηηα ηξαγνπδηζηά ζε ξίκα ην ίδην ζέκα, ην νπνίν αθνξνχζε ζηε ζχιιεςε θαη θπιάθηζε ηνπ 

Γηάλλαξε απφ ηνλ Υνπζλή ην 1859 θαη ηε “ζπλάληεζε” ηνπ αγσληζηή κε ηνλ νπιηάλν (ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε αλψηεξνπο Σνχξθνπο αμησκαηνχρνπο ζηελ Πφιε)
827

. Ο ελ ιφγσ ξηκαδφξνο, 

βέβαηα, δελ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξέςεη ηελ πεδή αθήγεζε ζε πξαγκαηηθή πνίεζε. Γη' απηφ ε 

κφλε δηαθνξά ηεο πξφδαο ηνπ απφ ηελ πνηεηηθή κνξθή είλαη ε νκνηνθαηαιεμία: 

                                                 
825  πλεπψο δελ ζα εμεηαζηεί εδψ ε πεδή δηαζθεπή ηνπ Αηγελή Ώθξίηα, ε νπνία δελ έγηλε απφ ηνπο πνηεηέο ησλ 

παξαιιαγψλ ηνπ έπνπο, νχηε ηελ ίδηα επνρή. Σελ πεδή δηαζθεπή ηνπ Ώθξίηε δεκηνχξγεζε ν Μειέηηνο ΐιαζηφο ην 

1632 θαη δεκνζίεπζε ν Α. Παζράιεο ην 1926 (βι. Λανγξαθία, ζ', 1926, 305-441). Σν θαηλφκελν πνπ εμεηάδνπκε εδψ 

δελ κνηάδεη νχηε κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηζηνξηθψλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε, ν νπνίνο κεηακφξθσλε ην πεδφ 

απφζπαζκα ελφο ηζηνξηθνχ ζε πνίεζε. Οη εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη ηηο πεδέο ηζηνξηθέο πεγέο ηνπ πνηεηή. ΐι. θαη 

Κ. Π. Καβάθεο, Αηειή Πνηήκαηα, 1818-1932, θηινινγηθή έθδνζε Renata Lanagnini, Ώζήλα, 1994, ζ. 93, 142-144, 

163-170 passim.  

826  ΐι. εθ. Παξαηεξεηήο Υαλίσλ, 20 έσο 30 Ενπιίνπ 1965. 

827  ΐι. Φνπξλαξάθεο Κσλζηαληίλνο, “Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, φ.π., ζ. 126-130. 
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                        “Κάζε πξσί κε ηε δξνζηά π' αλνίγνπλε φια η' άζε 

  αθξνπθαζηείηε λα ζαο πσ γηα ηνπ Υαηδή ηα πάζε. 

 ηα ρίιηα νθηαθφζηα εηο ηα εμήληα πάλσ, 

 ζηνπο Λάθθνπο θάλεη ζηξάηεκα η' αζθέξη ηνπ ζνπιηάλν. 

 Χγηά λα πηάζνπλ ηνλ Υαηδή, ηεο Κξήηεο ην θεθάιη,  

 γηα δελ αθήλεη ηελ ηνπξθηά λα πξνρσξήζεη πάιη. 

 Μηα ηαρπλή μεκέξσκα κελ είρε μεκεξψζεη 

                                    ζην ζπίηη ηνπ Καηνραηδή η' αζθέξη πάεη λα δψζεη [...]”.    

 Έλα άιιν παξάδεηγκα δηπιήο ζχλζεζεο ζε πεδφ θαη πνηεηηθφ ιφγν εληνπίζακε ζην 

αδεκνζίεπην Ώξρείν ηνπ Παχινπ ΐιαζηνχ. Ο ΐιαζηφο εθηφο απφ αλππέξβιεηνο ζπιιέθηεο θάζε 

πνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ παξήγαγε ν θξεηηθφο ιαφο ήηαλ θαη πνηεηήο. Έγξαθε πνίεζε  

κηκνχκελνο ην  δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Μηα ηζηνξηθή ξίκα ηνπ γηα ηνλ ραΎλε, θξεηηθφ επαλαζηάηε, ηνπ 

1821, Ώζηξηλφ Υαηδηδάθε, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή πεδήο δηήγεζεο γηα ην ίδην αθξηβψο 

ζέκα.
828

  Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζην “ΐνπθνιηθφλ” ηνπ Π. 

ΐιαζηνχ, πνιχζηηρν πνηκεληθφ εηδχιιην, πνπ εθηείλεηαη ζε 2.496 ζηίρνπο θαη απφθεηηαη ζηνλ 17ν 

ηφκν ηνπ Ώξρείνπ ηνπ. Ώπφ ζπζηεκαηηθή κειέηε δηαπηζηψζακε φηη ν ΐιαζηφο κεηαζρεκάηηζε ζε 

ηακβηθνχο ελδεθαζχιιαβνπο  δχν κχζνπο, πνπ είρε θαηαγξάςεη ζηνλ 28ν ηφκν ηνπ Ώξρείνπ ηνπ. “ῌ 

λεξάτδεο ηνπ Σξηπφδν θαη ν βνζθφο” (ζ. 85-89) απνηέιεζε ηνλ ππξήλα  ηεο έκκεηξεο ηζηνξίαο ηνπ 

Ρνδάξε, θαη έλα άιιν παξακχζη “Δ Ογιήγνξε λεξάτδα πνπ ηελ πήξε έλαο θη έθακε δπν παηδηά, ε 

Παλψθια, ην θνλνζηάζη η' Ώγίνπ Υαξάιακπνπ”(ζ. 138-140) ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ώξραχιε
829

.  

 Μηα ελ δσή ιατθή αθεγήηξηα θαη ξηκαδφξνο, ε Οιπκπία Αεζπνηάθε-Αξαθαθάθε (1932-) 

ρξεζηκνπνίεζε πεδφ θαη πνηεηηθφ ιφγν, γηα λα δηεγεζεί ζηε γηαηξφ Π. Νηνπληνπιάθε ηελ εθηέιεζε 

ησλ ηεζζάξσλ αδειθψλ ηεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηνλ Καθφπεηξν Κηζζάκνπ ηνλ Ενχλην ηνπ 

1944.
830

 Σν παξάδεηγκα απηφ επηβεβαηψλεη φηη ν ηζηνξηθφο πξνθνξηθφο ιφγνο ηεο Κξήηεο 

παξνπζηάδεηαη κεξηθέο θνξέο ζε έκκεηξε θαη πεδή ζχληαμε. Παξαζέηνπκε έλα κηθξφ δείγκα απφ ηηο 

δχν κνξθέο ηεο αθήγεζεο ηεο Οιπκπίαο Αεζπνηάθε: 

 “[...]Οη πεξηζζφηεξεο ρσξηαλέο ήξζαλε θαη κνλνκεξίζαλε ζε καο. Οη γπλαίθεο θνπβαιήζαλε 

η' αδέξθηα κνπ ζην ζπίηη ηνπ ζείνπ κνπ, γηαηί ε κεηέξα κνπ θνβήζεθε κελ έξζνπλ πάιη νη Γεξκαλνί 

θαη θάςνπλ ην ζπίηη θαη δε βξεη νχηε πηψκαηα λα ζάςεη. Σν πξσί ζεθσζήθαλε, βάιαλε ηα παηδηά 

                                                 
828  ΐι. Ώξρείν Παχινπ ΐιαζηνχ, ηφκνο 15, ζ. 829-832 (Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο). 

829  ΐι. Παχινο ΐιαζηφο, Βνπθνιηθόλ, επηκέιεηα Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, Βθδφζεηο ΓΏΚ- Εζηνξηθνχ 

Ώξρείνπ Κξήηεο, Υαληά 2012, ζ. 45-47. 

830  ΐι. Πελειφπε Ε. Νηνπληνπιάθε, Ζ κλήκε θαη ε ζηάρηε ΗΗΗ, Υαληά 2006, ζ. 42-56. Δ ίδηα ζπλέιεμε θαη ηηο 

πεδέο αθεγήζεηο ηεο Βπγελίαο θαη ηνπ Αεκεηξίνπ εηξαδάθε γηα ην νινθαχησκα ηνπ ρσξηνχ Ληβαδά ειίλνπ θαη 

ηνλ καξηπξηθφ ζάλαην ηεο δεθαεμάρξνλεο Μαίξεο εηξαδάθε, θαζψο θαη ηελ έκκεηξε απφδνζε ηνπ γεγνλφηνο απφ 

ηελ Βηξήλε εηξαδάθε. ΐι. Πελειφπε Νηνπληνπιάθε, Δ κλήκε θαη ε  ζηάρηε VI, Υαληά 2009, ζ. 99-119.  
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πάλσ ζηηο πφξηεο θαη ηα θαηεβάζαλε έλα έλα. ην πξψην έβαιε ηνλ ψκν ε κεηέξα κνπ αιιά ζηε 

κέζε ηνπ δξφκνπ έπεζε θάησ θαη ιηπνζχκεζε. 

 Σα θεδέςαλε ζηνλ Μηραήι Ώξράγγειν. Νεθξνζάθηεο ήηαλ ε εμαδέξθε κνπ νθία 

Αεζπνηάθε, θαη ε Υξπζάλζε ε Σζηριάθε. Σα αδέξθηα κνπ ζάθηεθαλ δπν- δπν, ν Μαλψιεο θαη ν 

πχξνο καδί θαη ηα δίδπκα ζε άιιν ηάθν. ηαλ εγχξηζε ε νθία ζην ζπίηη ηεο (φπσο ε ίδηα κνπ 

δηεγνχηαλ πξνρζέο κφιηο) εηξέραλε ηα αίκαηα απφ ηα ξνχρα ηεο. Οχηε παπάο ππήξρε λα ηνπο 

θεδέςεη νχηε ςάιηεο[...]”.
831

   

Εδνχ ην ίδην ζέκα αλεπηπγκέλν ζε ζηίρνπο: 

 “[...]Παίξλνπλ ηα, ηα ζεθψλνπλε, ζην ζπίηη λα ηα πάλε, 

 θη Παλαγία θη ν Υξηζηφο θιαίλε θαη ζπκπνλάλε. 

 Σελ άιιε κέξα ε κάλα ηνπο ε Αεζπνηνθσζηίλα, 

 ζηνλ ψκν ηεο ηα ζήθσζε, ηα πήγε εηο ην κλήκα. 

 Απν δπν ηα βάδαλε ζηε γε ζηεο εθθιεζηάο ηελ άθξε, 

 θαη ν νπξαλφο εζείζηεθε θη έξημε καχξν δάθξπ. 

 Παπάο δελ ήηαλε εθεί, επρή γηα λα ηνπο δψζεη, 

 κεη' άλζξσπνο γηα ηελ ηαθή, ζηε γε λα ηνπο θνπθιψζεη[...]”
832

 

   

 Ώιεζηλή απνθάιπςε ήηαλ γηα καο φηαλ ην Μάην ηνπ 2013 βξεζήθακε ζην ζπίηη ηνπ 

Γεσξγίνπ Φνπληνπιάθε, ζην ρσξηφ Κεξά Κηζάκνπ ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο θαηαγξαθήο 

πξνθνξηθψλ ηζηνξηθψλ καξηπξηψλ. Ο θχξηνο Φνπληνπιάθεο γελλήζεθε ζηα 1926 θαη καο 

δηεγήζεθε αξρηθά ζε πεδφ ιφγν θαη έπεηηα ζε ζηίρνπο, κηα νδπλεξή εκπεηξία πνπ έδεζε σο 

δεθαηεηξάρξνλνο έθεβνο, ηε ζχιιεςε θαη ηε θπιάθηζή ηνπ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηηο Φπιαθέο ηεο 

Ώγηάο Υαλίσλ ηελ πεξίνδν ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο ζηελ Κξήηε
833

. 

 Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα παξαδείγκαηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνηεηηθήο θαη 

πεδήο απφδνζεο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζηε ειιεληθή ινγνηερλία.  

 Ο J. Koder επηζήκαλε φηη ν πκεψλ ν Νένο Θενιφγνο έγξαςε ηα ζενινγηθά ηνπ  έξγα ζε 

πεδφ θαη ζε έκκεηξν ιφγν θαη παξαηεξεί φηη ε πνηεηηθή εθθνξά ηνπ ιφγνπ δεκηνπξγεί έμαξζε ζε 

λνήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία κέλνπλ ζπγθξαηεκέλα ζηνλ πεδφ ιφγν
834

. Θα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φκσο φηη ν ηξφπνο ζχλζεζεο ηνπ πκεψλ δελ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. πσο κάο επηβεβαίσζε ν Ώζαλάζηνο Μαξθφπνπινο ζε 

επηζηνιή ηνπ, ζηνλ πκεψλ ππάξρνπλ παξάιιειεο ηδέεο ή λχμεηο ζηνλ πεδφ θαη πνηεηηθφ ηνπ ιφγν, 

                                                 
831   Πελειφπε Νηνπληνπιάθε, φ.π., ζ. 53-54. 

832   Πελειφπε Νηνπληνπιάθε, φ.π., ζ. 46 

833 Σν πιηθφ έρεη θαηαηεζεί ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο θαη ιφγσ ηεο έθηαζήο ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

δεκνζηεπηεί ζηελ παξνχζα κειέηε νιφθιεξν. 

834 ΐι. Joannes Koder,  “Ο πκεψλ ν λένο Θενιφγνο θαη νη χκλνη ηνπ”, Σέζζεξα θείκελα γηα ηελ πνίεζε ηνπ 

πκεώλ ηνπ λένπ Θενιόγνπ, εθδίδεη Ώ. Μαξθφπνπινο, Ώζήλα, 2008, ζ. 11 θαη 17. 



 

432 

 

αιιά ηίπνηα πεξηζζφηεξν, γη' απηφ θαη νη κειεηεηέο δελ θαηαθεχγνπλ ζηα πεδά ηνπ πκεψλ, φηαλ 

ζέινπλ λ' αλαιχζνπλ ηα πνηήκαηά ηνπ
835

. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ην έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε. ην 

δεχηεξν θαη ηξίην βηβιίν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” έρνπλ δεκηνπξγεζεί παξάιιεια κε ηελ 

“Κξεηηθνπνχια” θαη ηνλ “Βξρνκφ”, φπσο δείμακε παξαπάλσ.  

 Πεξηζζφηεξν θνληά ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε, βξίζθεηαη ν επίζθνπνο 

Ώξζέληνο (1550-1626), ν νπνίνο ζπλέζεζε έλα έκκεηξν απνκλεκφλεπκα κε ηίηιν: “Κφπνη θαη 

δηαηξηβή ηνπ ηαπεηλνχ αξρηεπηζθφπνπ Ώξζελίνπ γξάθεη θαη ηελ πξνβίβαζηλ ηνπ Παηξηάξρνπ 

Μνζρνβίαο”
836

 θαη παξάιιεια κεηέθεξε ηα ίδηα γεγνλφηα ζηνλ πεδφ ιφγν. ην έξγν ηνπ αθεγείηαη 

ην ηαμίδη ηνπ νηθνπκεληθνχ παηξηάξρε Εεξεκία ηνπ Σξαλνχ ζηε Ρσζία, ν νπνίνο έθηαζε κέρξη εθεί 

γηα λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηνπο Ρψζνπο θαη λα επηηξέςεη ηελ ίδξπζε ηνπ Παηξηαξρείνπ ηεο 

Ρσζίαο (1588). Ο ζπγγξαθέαο ήηαλ επλννχκελνο ηνπ Εεξεκία θαη δηεξκελέαο ηνπ ζην ηαμίδη. Ώπφ 

ην ηαμίδη απηφ πξνέθπςε  ε παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ πνιηηηθήο- εθθιεζηαζηηθήο  ζθνπηκφηεηαο ζε 

ζηίρνπο, εχιεπην θαη επζχλνπην, κε ζηφρν λα εμπκλήζεη ηνλ Εεξεκία θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

ίδξπζε ηνπ Ρσζηθνχ Παηξηαξρείνπ, ε νπνία είρε πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Ο Ώξζέληνο επεδίσμε  λα εμππεξεηήζεη δηαθνξεηηθνχο επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ. Καίξηεο είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Άιθε Ώγγέινπ γηα ηε 

ζπγγξαθή ηνπ Ώξζελίνπ Βιαζζφλνο
837

. Ο έκκεηξνο ιφγνο, επηζεκαίλεη, επέηξεςε ζηνλ Ώξζέλην λα 

θηλεζεί αξρηθά πην ειεχζεξα ζην ζέκα, λα απνθξχςεη θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία θαλέξσζε έπεηηα 

ζηελ αλαιπηηθή πεδή εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ, πνπ παίξλεη ηε κνξθή εθθιεζηαζηηθνχ ρξνληθνχ.  

 Σν θαηλφκελν ηεο πεδήο θαη πνηεηηθήο εθδνρήο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί 

ζπγθξηηηθά θαη κε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ ζνισκηθνχ έξγνπ. Χο γλσζηφλ, ν νισκφο 

θαηέγξαθε ηηο πνηεηηθέο ηνπ ηδέεο ζε πεδφ θείκελν ζηα ηηαιηθά θαη έπεηηα έδηλε ηελ πνηεηηθή 

εθδνρή ηνπ ζε ζηίρνπο ζηα ειιεληθά. Ο Ν. ΐ. Σσκαδάθεο πξψηνο επεζήκαλε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ ηηαιηθψλ πεδψλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζσζηή έθδνζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ νισκνχ.
838

 

Σα πεδά ηηαιηθά ζρεδηάζκαηα αμηνπνίεζε ν ηπιηαλφο Ώιεμίνπ ζηελ έθδνζε ηνπ νισκνχ κε 

                                                 
835 Βπηζηνιή 2-9-2015. Καη απφ ηε ζέζε απηή επραξηζηνχκε ηνλ θαζεγεηή θ. Ώ. Μαξθφπνπιν.  

836 Γηα ην θείκελν βι. ππξίδσλ Γακπέιηνο, Καζίδξπζηο Παηξηαξρείνπ ελ Ρσζζία, εθδ. Ν. Αξαγνχκε, ελ Ώζήλαηο 

εθ ηεο ηππ. Λ.Α. ΐειαξά, 1859. Πξβι. Σν Απνκλεκόλεπκα, 1453-1953, επηκέιεηα Γ.Π. Κνπξλνχηνο, Ώεηφο, Ώζήλα 

1953, ζ. 73- 78. Οη πξψηνη ζηίρνη ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο έρνπλ σο εμήο: “Γίγλσζθε πάιηλ, αδειθέ, ηε πξψηε ηνπ 

ΜαΎνπ, / ελ θάζηξσ Λχβη ήιζε κνη γξάκκα ηνπ παηξηάξρνπ / Εεξεκίνπ ηνπ ζνθνχ ηνπ λένπ ηνπ Εψβνπ / ηνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνπ παλαγησηάηνπ”. 

837  Άιθεο Ώγγέινπ, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Βθδνηηθήο Ώζελψλ, Ώζήλα 1977, η. ΕΏ, ζ. 345. Γηα ηε δσή θαη 

ην έξγν ηνπ Ώξζέληνπ Βιαζζψλνο ΐι θαη Κσλζηαληίλνο άζαο, Νενειιεληθή Φηινινγία, ΐηνγξαθία ησλ ελ ηαηο 

γξάκκαζη δηαιακςάλησλ Βιιήλσλ απφ ηεο θαηαιχζεσο ηεο ΐπδαληηλήο Ώπηνθξαηνξίαο κέρξη ηεο Βιιεληθήο 

Βζλεγεξζίαο (1453-18210, ηχπ. Ώ. Κνξνκειά, 1868. εκαληηθφηαηε ε κειέηε ηνπ Φψηεο Αεκεηξαθφπνπινο, 

Αξζέληνο Διαζόλνο (1550-1626), ΐίνο, έξγν, απνκλεκνλεχκαηα, ζπκβνιή ζηε κειέηε ησλ κεηαβπδαληηλψλ ινγίσλ 

ηεο Ώλαηνιήο, Κπξηαθίδεο, Ώζήλα 2007. 

838   ΐι. Ν. ΐ. Σσκαδάθεο, “Άγλσζηνη ζηίρνη ηνπ νισκνχ”, Πξαθηηθά ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 1936, ζ. 224, ζεκ. 

3. Ώο ζεκεησζεί φηη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Σσκαδάθε είλαη ε πξψηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ην έξγν ηνπ 

νισκνχ. ΐι. Ν.ΐ. Σσκαδάθεο, Δθδόζεηο θαη ρεηξόγξαθα ηνπ πνηεηνύ Γ. νισκνύ, Ώζήλα 1935. Ο εθέξεο γηα ηνλ 

πεδφ θαη πνηεηηθφ νισκφ γξάθεη: “Ο νισκφο δελ ηνπ έιεηπαλ ηα θηεξά· φκσο είλαη πξψηεο γξακκήο 

πεδνγξάθνο”. ΐι. Γ. εθέξεο, Μέξεο, Β, Ίθαξνο Ώζήλα 1977, ζ. 37.  
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εληππσζηαθά απνηειέζκαηα
839

. Παξά ηηο φπνηεο ελζηάζεηο, πνπ θαηά θαηξνχο δηαηππψζεθαλ γηα 

ηελ έθδνζή ηνπ, καο έδσζε κε αληηπαξαβνιή ησλ πεδψλ ηηαιηθψλ θαη ησλ ειιεληθψλ 

πνηεκάησλ ηνπ νισκνχ, θείκελα θαηαιεπηά. Δ αμηνπνίεζε ησλ ηηαιηθψλ πεδψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πνηεηηθή κνξθή ζηα ειιεληθά  θαλέξσζε έλαλ λέν νισκφ, πεξηζζφηεξν πξνζηηφ θαη 

ιηγφηεξν ζθνηεηλφ.  

 Θεσξνχκε φηη ηα πεδά ηηαιηθά θείκελα ηνπ νισκνχ δελ ήηαλ κφλν κηα ππφκλεζε, ε νπνία 

ηνλ βνεζνχζε λα ζπλζέζεη ηελ πνηεηηθή ηδέα. Ήηαλ θαη έλα κέηξν ζχγθξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

πνηεηηθήο θαη πεδήο ζχληαμεο. Βίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ν νισκφο κειεηνχζε ζπζηεκαηηθά ηνλ 

ηξφπν ζχλζεζεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. ηνλ “Κξεηηθφ” εμάιινπ ν νισκφο κηκείηαη, πέξα 

απφ ηνλ “Βξσηφθξηην” θαη ηα νκνηνθαηάιεθηα δίζηηρα ηεο θξεηηθήο ηζηνξηθήο ξίκαο. Ο Κξεηηθφο, 

πνπ αθεγείηαη ζε ζηίρνπο ηα βηψκαηά ηνπ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ηνλ ζάλαην ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπ είλαη έλαο ξηκαδφξνο.  

 Παξαζέηνπκε απφ πεδφ ηηαιηθφ θείκελν έλα απφζπαζκα ζε κεηάθξαζε ηνπ Λίλνπ Πνιίηε 

θαη αθνινχζσο ηελ πνηεηηθή επεμεξγαζία ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο:  

α) πεδφ θείκελν κεηαθξαζκέλν απφ ηα ηηαιηθά  

 “Χζηφζν ε ηξηθπκία αχμαηλε, θαη ζεκάδη δε θαηλφηαλ απφ ηα απνκεηλάξηα ηνπ λαπαγίνπ. 

Έζρηδα ην ζθνηεηλφ πέιαγν κε ηελ θνξαζηά θάησ απφ ηε καζράιε. Ήκνπλ θνπξαζκέλνο, ε θαξδηά 

κνπ θηππνχζε δπλαηά πιάη ζην θεθάιη ηεο θνξαζηάο. Ήηαλ καθξηά η' αθξνγηάιη. 

 Θα πσ ηελ αιήζεηα, κα ηηο ςπρέο εθείλσλ πνπ έπεζαλ πνιεκψληαο· κα ην αίκα πνπ ρχζεθε 

ζηελ Κξήηε, κα, κα, κα, κα ηελ ςπρή Βθείλεο πνπ κε άθεζε κφλνλ. “Γιήγνξα ιάιεζε, ζάιπηγγα, 

θαη μχπλεζε ηε δσή πνπ βιαζηαίλεη πάλσ ζηνπο ηάθνπο ζαλ ηελ ηξηαληαθπιιηά, θη αο απνθξηζεί ν 

θαηλνχξγηνο αληίιαινο θη φρη νη παιηνί πνπ θνπξάζηεθαλ απφ ηε βιαζηήκηα θαη απφ ηηο ςεπηηέο ησλ 

αλζξψπσλ. Βγψ ζα ηηλάμσ ην ζάβαλν απφ ην ρψκα ηνπ ηάθνπ, ζα βξεζψ κεο ζηε κεγάιε θνηιάδα 

αλάκεζα ζηνπο αλαζηεκέλνπο. “Μελ είδαηε ηε ζετθηά γπλαίθα; Ήηαλ κνλάρε; Κνηηνχζε γχξσ; 

Ώξγνπνξνχζε ην βήκα; Δ γε ράζεθε, νη νπξαλνί έγηλαλ θαηλνχξηνη· θαη ν έξσηαο δεη. Πέζηε κνπ αλ 

ηελ είδαηε· ζέισ λα ηε βξσ θαη λα θξηζψ καδί ηεο.” [18]
840

.  

 

β) πνηεηηθή κνξθή ηνπ πεδνχ ηηαιηθνχ απνζπάζκαηνο 

 “Βθνίηαα, θη ήηαλε καθξηά αθφκε η' αθξνγηάιη· 

 αζηξνπειέθη κνπ θαιφ, γηα μαλαθέμε πάιη! 

 Σξία αζηξνπειέθηα επέζαλε, έλα μνπίζσ ζη' άιιν, 

 πνιχ θνληά ζηελ θνξαζηά κε βξφληεκα κεγάιν· 

                                                 
839 Αηνλπζίνπ νισκνχ, Πνηήκαηα θαη Πεδά, επηκέιεηα-εηζαγσγέο ηπιηαλφο Ώιεμίνπ, ηγκή, Ώζήλα 1994. 

840  Δ κεηάθξαζε ζην: Λίλνο Πνιίηεο, Γύξσ ζηνλ νισκό, κειέηεο θαη άξζξα (1938-1982), ΜΕΒΣ, Ώζήλα 1985, ζ. 

406-407 [“Δ δνκή ηνπ “Κξεηηθνχ”]. Σν θείκελν ηνπ πνηήκαηνο πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα είλαη απφζπαζκα απφ 

ηελ έθδνζε ηνπ η. Ώιεμίνπ: Αηνλπζίνπ νισκνχ, φ.π. 
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 ηα πέιαγα ζηελ αζηξαπή θη ν νπξαλφο αληήραλ, 

 νη αθξνγηαιηέο θαη ηα βνπλά κ' φζεο θσλέο θη αλ είραλ. 

 

 Πηζηέςεηε π' φ,ηη ζα πσ είλ' αθξηβή αιήζεηα, 

 κα ηεο πνιιέο ιαβσκαηηέο πνπ κφθαγαλ ηα ζηήζηα, 

  κα ηνπο ζπληξφθνπο πφπεζαλ ζηελ Κξήηε πνιεκψληαο, 

 κα ηελ ςπρή πνπ κ' έθαςε ηνλ θφζκν απαξαηψληαο. 

 (Λάιεζε, ζάιπηγγα! Κη εγψ ην ζάβαλν ηηλάδσ, 

 θαη ζρίδσ δξφκν θαη ηζ' αρλνχο αλαζηεκέλνπο θξάδσ: 

 “Μελ είδεηε ηελ νκνξθηά πνπ ηελ Κνηιάδα αγηάδεη; 

 Πέζηε λα ηδήηε ην θαιφ εζείο, θη φ,ηη ζαο κνηάδεη. 

 Καπλφο δε κέλεη απφ ηε γε· ληνο νπξαλφο εγίλε. 

 αλ πξψηα εγψ ηελ αγαπψ θαη ζα θξηζψ κ' απηήλε”. [...] 

 Ο Λίλνο Πνιίηεο παξαηήξεζε ζην επίγξακκα γηα ηελ Φξαγθίζθα Φξαίδεξ ην εθάκηιιν ηεο 

πνηεηηθήο θαη πεδήο κνξθήο. Χο γλσζηφλ ην επίγξακκα απηφ ηνπ νισκνχ ζψζεθε αθέξαην, 

εθδφζεθε κάιηζηα φζν δνχζε ν πνηεηήο ζε κνλφθπιιν. Ο Λίλνο Πνιίηεο παξαζέηεη ηηο δχν κνξθέο 

θαη επηζεκαίλεη: “Οη ζαπκάζηνη φκσο ζηίρνη ηνπ επηγξάκκαηνο, νη ηφζν αιεζηλά κεζηνί ζε λφεκα 

θαη ζκηιεπκέλνη ζηε κνξθή, είλαη κία αθάληαζηε πνηεηηθή ζπκπχθλσζε. Τπάξρεη θαη εδψ ην 

πξψην ηηαιηθφ ζρεδίαζκα, πνπ είλαη έλα θείκελν θαηαπιεθηηθφ θαη απνθαιππηηθφ καδί, απφ ηα 

σξαηφηεξα αζθαιψο πεδά ζρεδηάζκαηα ηνπ νισκνχ πνπ καο έρνπλ ζσζεί, φζν θη αλ βέβαηα είλαη 

εμαηξεηηθά δπζθνινλφεην”.
841

 

 Σν αμηνπξφζερην απηφ θαηλφκελν ζην έξγν ηνπ νισκνχ ζρνιηάδεη θαη ν Ώλδξέαο 

Καξαληψλεο ηδηαίηεξα ζηνπο “Βιεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο”: “ηα πεδά ηνπ ζεκεηψκαηα – έλα 

είδνο ζρεδίνπ επηθήο ζθελνγξαθίαο, πνπ έρνπλ θη απηά εθείλε ηελ παξαδεηγκαηηθή νπζηαζηηθφηεηα 

ηνπ πεδνχ ιφγνπ ηνπ νισκνχ – απεηθνλίδεη αξθεηέο ζηηγκέο απφ ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγηνχ. 

Σν έδσλε ν ερζξφο απφ ζηεξηάο θαη ζάιαζζα, ηελ ψξα πνπ νη πνιηνξθεκέλνη έιπηδαλ λα θαλεί γηα 

λα ηνπο ζψζεη ν ειιεληθφο ζηφινο. Ο νισκφο πεξλψληαο απφ ην ζρέδην ζηελ πνηεηηθή 

πξαγκαηνπνίεζε, φιεο απηέο ηηο δξακαηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηηο ζθπθηφθιεηζε κνλνκηάο ζην 

ζπκππθλσκαηηθφ κα θαη θαη γηα ηνχην άζβεζηα εληππσζηαθφ ζηίρν: 

                          πέιαγν κέγα βξάδ' ν ερζξφο κπξνο ζην θησρφ θαιχβη. [...]”.
842

 

  

 Σν 1884 ν Κσζηήο Παιακάο δεκνζίεπζε ηελ πξψην θξηηηθφ ζεκείσκά ηνπ γηα ηνλ νισκφ 

                                                 
841 ΐι. Λίλνο Πνιίηεο, φ.π., ζ. 314. 

842 ΐι. Ώλδξέαο Καξαληψλεο, Φαλαξηώηηθε θαη επηαλεζηαθή πνίεζε, Ώζήλα 1987, Βπηθαηξφηεηα, ζ. 77.  
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κε ηίηιν “Βπί ηε Βπεηείσ ηεο Βμφδνπ”
843

. Απν ρξφληα ζην πνίεκα “νισκφο” ζπλφςηζε ζε ζηίρνπο 

ηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηνλ νισκφ, κε ζέζεηο πνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζηηο κεηαγελέζηεξεο 

αλεπηπγκέλεο ζε πεδφ θείκελν θξηηηθέο ηνπ. Οη επηθπιάμεηο ηνπ Παιακά γηα ηελ 

απνζπαζκαηηθφηεηα ζηελ πνίεζε ηνπ νισκνχ είλαη  ραξαθηεξηζηηθέο. Παξαζέηνπκε 

απνζπάζκαηα απφ ηελ πεδή θαη έκκεηξε θξηηηθή ηνπ. 

α) Ώπφζπαζκα απφ ηελ πεδή κνξθή ηεο θξηηηθήο (1884): 

 “Βζρεδίαδελ (ν νισκφο) επί ηνπ ράξηνπ αηάθηνπο γξακκάο, επψδεηο, σξαίνπο, αιιά 

κεκνλσκέλνπο, εκηηειείο ζηίρνπο, θαη απέζβελε θαη επαξρήληδε, θαη νπδέλ επεξαίνπ. Σν επηκφρζσο 

επί ησλ θπκάησλ ζεκειηνχκελνλ νηθνδφκεκα ηεο εκέξαο θαηέζηξεθε νξγίιε λεξείο, ε ζπλαίζζεζηο 

ηεο αλεπαξθείαο ηνπ έξγνπ, ε δίςα ηεο αληαμίαο πξνο ηελ έκπλεπζηλ ηειεηφηεηνο, θαη ν πνηεηήο 

απέζαλελ ελ ησ πςειψ ηνχησ αγψλη”.
844

 

 

Εδνχ θαη απφζπαζκα απφ ην πνίεκα” νισκφο” (1886): 

 “[...]Γη' απηφ ζησλ ηξαγνπδηψλ ζνπ ην βηβιίν 

 ζθφξπηνη, ξηγκέλνη ζαλ απφ ηχρε, 

 κηζφπιαζηνη, έλαο έλαο, δχν δχν, 

 καδή
(sic)

 αζηξάθηνπλ θαη ζβχλνπλ ηφζνη ζηίρνη” [...] 

 

 Σν μαθνπζηφ παιάηη ηελ εκέξα 

 ζηα θχκαηα ρηηζηφ ζακπνβνινχζε, 

 κα φηαλ ε λχρη' απιψλνηαλ 'θεη πέξα, 

 λεξάηδα πεηζκαηάξα ην ραινχζε. [...]
845

 

  

 Ο ίδηνο πνηεηήο δηαηχπσζε ην εγθψκην θαη ηελ θξίζε ηνπ γηα ηνλ ιφγην, ηνλ θξηηηθφ, ηνλ 

κεηαθξαζηή, ηνλ ινγνηέρλε Εάθσβν Πνιπιά ζε ζηίρνπο θαη ζε πεδφ κε ηίηιν “ηαλ πέζαλε ν 

Πνιπιάο”:  

α) Ώπνζπάζκαηα απφ ην πεδφ θείκελν: 

 “Σν έηνο πνπ έθπγελ εζεκείσζε θαη ελ άιιν αιεζκφλεηνλ γεγνλφο. Σνλ ζάλαηνλ ηνπ 

Εαθψβνπ Πνιπιά. Μεγαιεπίβνιε δηδάζθαιε, δελ ζ' απνηππψζσ ηελ εηθφλα ζνπ απφ ηελ “θνξθή ηεο 

                                                 
843 ΐι. Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, εθδφζεηο Μπίξεο, Ίδξπκα Κσζηή Παιακά, η. ΕΒ', ζ. 11-17. Σν πνίεκα 

“νισκφο” απφθεηηαη ζηε ζπιινγή “Σα ηξαγνχδηα ηεο Παηξίδαο κνπ”.  

844 ΐι. Κσζηήο Παιακάο, φ.π., ζ. 13.  

845 ΐι. Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα,  φ.π., η. Ώ', ζ. 136-137. Κξηηηθέο ζέζεηο ηνπ Παιακά γηα ηνλ νισκφ ζε πεδή 

κνξθή βι. θαη: “Ο πνηεηήο νισκφο”, η. ΐ' , ζ. 484- 504 θαη “νισκφο, ε δσή θαη ην έξγν ηνπ”, φ.π., η. η', ζ. 27-

78. θαη “Δ θξηηηθή θαη ν νισκφο”, φ.π., η. η', ζ. 79- 94. Εδηαίηεξα γηα ηελ θξηηηθή ηνπ ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα 

ηνπ ζνισκηθνχ έξγνπ βι. φπ΄, η. η', ζ. 61-66. Bι. θαη Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ώπφ ην 'Μηζνιφγγη' ηνπ Α. 

νισκνχ ζηε 'Μεζνινγγηάδα' ηνπ Ώ. Ώλησληάδε”, Πεπξαγκέλα Δ' Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ Νενειιεληθώλ πνπδώλ 

ηεο ΔΔΝ, επηκέιεηα Κ. Αεκάδεο, η. ΐ', ζ. 862-873. 



 

436 

 

δσήο', φπνπ έρεηο ζηήζεη ην κεηεξίδη ζνπ, θαηά ηελ έθθξαζηλ ελφο απφ ηνπο πξνζθηιέζηεξνπο 

καζεηάο ζνπ. Θα γνλππεηχζσ κφλνλ επζεβψο ελψπηφλ ζνπ. 

 Τπήξμε ζαπκαζηήο κάιινλ ή καζεηήο ηνπ ηξαλνχ νισκνχ. Μεηέθξαδελ άιισζηε πξνο  

γλψζηλ απνθιεηζηηθήλ ηνπ εηδψινπ ηνπ ηνπο δπζπξνζίηνπο ζηνραζκνχο ηεο γεξκαληθήο θηινζνθίαο 

[...] Πλεχκα επξηζθφκελνλ εηο αδηάθνπνλ εμέιημηλ, πθηζηάκελνλ ηνλ λφκνλ ηεο πξνφδνπ, σο νπδείο 

κεηέθξαζελ ηνλ Άκιεη άιισο ηε ή σο είρε κεηαθξάζεη πξν πνιιψλ εηψλ ηελ “Σξπθπκίαλ” θαη ηελ 

“Ειηάδα”'αιισο πσο 'ε σο κεηέθξαζε ηελ “Οδχζζεηαλ”[...]
846

. 

 

β) Εδνχ θαη έλα δείγκα απφ ηελ πνηεηηθή κεηάπιαζε ηεο θξηηηθήο ζε ζνλέην, κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηίηιν: 

 “ηαλ πέζαλε ν Πνιπιάο” 

 [...] ησλ παξαδείζσλ ηα ππεξθφζκηα θαινθαίξηα, 

 ζηεο Λχξαο η' άζηξν, εθεί πνπ ν ςάιηεο θη ν ηερλίηεο, 

 ιάκπνπλ αζάλαη' απφ πλεχκα πεξηζηέξηα, 

 ηνπ νισκνχ ζε ζέξλεη ν ίζθηνο ν καγλήηεο[...] 

 

 Καηάβαζα αβαζίιεπην βιέπε κπξνζηά ζνπ, 

 θαη ζαλ αέξη απφ ιαηξεία πλέε ηξηγχξσ 

 ζηνλ κεξν, καθάξηε, θαη ζην αημπήξν !”  

  

 ηε κνληέξλα πνίεζε ην θαηλφκελν ηεο πνηεηηθήο θαη πεδήο κνξθήο θεηκέλνπ εληνπίζακε ζε 

πνηήκαηα ηνπ πνηεηή Γηψξγε Μαλνπζάθε. Ώλ θαη δελ έρεη κειεηεζεί ψο ηψξα ε επίδξαζε ηνχ 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζην έξγν ηνπ, ζεσξψ φηη είλαη ππαξθηή. Σα δηαθείκελα απφ ηε δεκνηηθή 

πνίεζε θαη ην ιατθφ ήζνο αληρλεχνληαη εχθνια ζην πεδφ ηνπ “ηαλ ην πέικα καο εηαίξηαδε κε ην 

ρψκα”
847

. Οη φλησο αμηφινγεο εξγαζίεο ηνπ Ώθηεξψκαηνο ηεο “Νέαο Βζηίαο” γηα ηνλ Γηψξγε 

Μαλνπζάθε αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηα ζέκαηα ηεο πνίεζήο ηνπ, δελ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα 

πνηεηηθήο ζην έξγν ηνπ
848

. Θεσξνχκε ινηπφλ φηη ν κνληέξλνο πνηεηήο γλψξηδε ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο 

ησλ ιατθψλ πνηεηψλ. Με κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ πνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ δηαπηζηψλεηαη ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηνπ Υάξνπ θαη ζηα κεηαθπζηθά πνηήκαηα ηνχ Μαλνπζάθε, φζα 

νξκψληαη δειαδή απφ ην βίσκα ηνπ ζαλάηνπ, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θηινζνθηθέο δνλήζεηο πνπ 

πξνθαιεί.  

                                                 
846 Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, εθδφζεηο Μπίξεο, Ίδξπκα Κσζηή Παιακά, η. ΐ', ζ. 100- 102, ε παξνπζίαζε ζε 

ζηίρνπο ζην: Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, φ.π., η. Γ', ζ. 30.  

847  Γηψξγεο Μαλνπζάθεο, Όηαλ ην πέικα καο εηαίξηαδε κε ην ρώκα, κπζηζηφξεκα ρσξίο κχζν, Φηινινγηθφο 

χιινγνο “Υξπζφζηνκνο”, Υαληά 2000. 

848  ΐι. Νέα Δζηία, ηφκνο 165, Μάξηηνο 2007, Ώθηέξσκα ζην Γηψξγε Μαλνπζάθε. 
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 ηα 1969 ν Μαλνπζάθεο έγξαςε ηε ζηνραζηηθή ηαμηδησηηθή εληχπσζε “Οδνηπνξηθφ ησλ 

θαθηψλ”. Έλα ρξφλν έπεηηα, ην 1970, ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή “Σν ζψκα ηεο ζησπήο” 

δεκνζίεπζε ηελ πνηεηηθή εθδνρή ηνπ νδνηπνξηθνχ ηνπ ζε κηα ελφηεηα κε ηίηιν “θαθηαλφ 

Σξίπηπρν”, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα εμαηξεηηθά πνηήκαηα:α) “Φξαγθνθάζηειιν”, β) “Σν 

θνξίηζη ηεο Ώξάδαηλαο”, γ) “θαθηαλφ θνηκεηήξη”. Παξαζέηνπκε δείγκα απφ ηελ πεδή θαη πνηεηηθή 

εθδνρή ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάζεκα βιέπνπκε πψο ν πεδφο ιφγνο ηνπ 

Μαλνπζάθε κεηέρεη ηεο πνηεηηθφηεηαο θαη πψο ν ιπξηζκφο ηνπ ελψ είλαη ζπγθξαηεκέλνο, ρσξίο 

κέηξα, πεξηηηά ζηνιίδηα ζηελ έθθξαζε, θάπσο πεδφο, αθνχ αθνινπζεί ην ξπζκφ ηεο θαζεκεξηλήο 

νκηιίαο, έρεη κεγάιν θηινζνθηθφ βάζνο θαη πνηεηηθφηεηα. 

α) Ώπφζπαζκα απφ ηελ πεδή κνξθή: 

 “Κάησ απ‟ ην ρσξηφ κέζα ζην ιηφθπην, ζπλαληνχκε κηάλ εθθιεζηά, φρη κεγαιχηεξε απφ 

δσκάηην ζπηηηνχ. Βίλ‟ έλαο βπδαληηλφο Ώη- Γηψξγεο. Ο κηζφο βξίζθεηαη ζεκειησκέλνο κέζα ζε 

βξάρν, πνπ νη βξνρέο θαη ηα λεξνπάξκαηα ηνλ έρνπλε ζθάςεη απφ θάησ θη έρεη θινληζηεί θαη γέξλεη. 

Μαδί ηνπ γέξλεη θη νιφθιεξν ην εθθιεζηδάθη. […] 

 Δ εηθφλα ελφο ζπηηηνχ, πνπ θαηαξξέεη εγθαηαιεηκκέλν, γελλά πάληα ζιίςε. Βίλ‟ ν ζάλαηνο 

κηαο νηθνγέλεηαο πνπ ζπληειείηαη κπξνο ηα κάηηα ζνπ. Δ εηθφλα φκσο ηεο εθθιεζηάο, πνπ 

ζηεξήζεθε ηηο θξνληίδεο ησλ αλζξψπσλ θαη παξαδφζεθε αλππεξάζπηζηε ζηελ θαηαιπηηθή δχλακε 

ηνπ θαηξνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, αλαδίλεη κηα πνιαπιή ηξαγηθφηεηα. Βίλαη πξψηα ν 

ζάλαηνο ή ε θπγή φισλ εθείλσλ πνπ ζηεγάδνπληαλ θάησ απφ ηε ζθέπε ηεο, ζάλαηνο ησλ ειπίδσλ, 

ηεο ραξάο, ηνπ πφλνπ θαη ηεο πίζηεο πνπ θξεκάζηεθαλ ηφζεο θνξέο ζαο ηζακπηά κέιηζζεο απφ ηελ 

νξνθή ηεο. Βίλαη χζηεξα ε ππνςία ηνπ ζαλάηνπ ηεο ίδηαο ηεο ππεξβαηηθήο δχλακεο πνπ γηα ράξε 

ηεο εθηίζηεθε θαη πνπ αλάκεζα ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο εδέρηεθε ηφζεο εθδειψζεηο ιαηξείαο 

απφ γελεέο γελεψλ. […] 

 Ο Άη- Γηψξγεο ηνπ Παηζηαλνχ είλ‟ έλα ππνςήθην εξείπην. Γαηδσκέλνο απάλσ ζην βξάρν 

πνπ ηνλε ζηήξηδε ηφζνπο αηψλεο θαη ηψξα ηνλε ηξαβά ζην ρακφ, κφλνο ζηελ εξεκηά ηνπ, αλάκεζα 

ζηηο πάκπνιιεο ειηέο πνπ βνγθνχλ απφ ηα βάλαπζα ξαπίζκαηα ηνπ αέξα, ππνκέλεη θαξηεξηθά ηε 

κνίξα ηνπ. […] 

 Οη ηνίρνη είλαη καπξηζκέλνη θαη κνπριηαζκέλνη, κε ηζηνχο απφ αξάρλεο ζηε γσληέο. Οη 

ηνηρνγξαθίεο ζπκπαζεηηθέο απιντθέο κνξθέο ιατθήο ηέρλεο, έρνπλε μεζσξηάζεη θαη μεθηίζεη. Δ 

πγξαζία πνπ αλεβαίλεη απφ ηα ζεκέιηα, ηα λεξά πνπ καίλνπλ απφ ηηο ζρηζκέο, δνπιεχνπλε κε γνξγφ 

ξπζκφ λα ζβήζνπλε ηα ρξψκαηα θαη ηηο γξακκέο. Έρεηο ηελ εληχπσζε πσο νη δσγξαθηζκέλνη άγηνη 

απνζχξνληαη έλαο- έλαο, εγθαηαιείπνληαο ην εηνηκφξξνπν θηίζκα. (Πξψηνη έθπγαλ εθείλνη πνπ κηα 

ξαγηζκαηηά ηνπο ερψξηζε ην πξφζσπν ή ην ζψκα ζηα δπν). Ώπνζχξνληαη φκσο ή πεζαίλνπλε θη 

απηνί ηνλ αξγφ ζάλαην ηεο θξνξάο ηνπ λανχ πνπ ηνπο εζηέγαδε, απφ ηνλ θαηξφ πνπ ν αλψλπκνο 

δσγξάθνο ηνπο έβγαιε απφ απιή, δπλαηή θαη αξάγηζηε ςπρή ηνπ θαη ηνπο έζηεζε ππθλνχο – γηα λα 



 

438 

 

ρσξέζνπλ φινη – ζηηο επηθάλεηο ησλ ηνίρσλ ηνπ κηθξνχ εθείλνπ ρψξνπ. 
849

[…]” 

 

β) Ώπφζπαζκα απφ ηελ πνηεηηθή εθδνρή ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο: 

 

 ΦΏΚΕΏΝΟ ΚΟΕΜΔΣΔΡΕ 

   Ώπ‟ φηαλ ην πέικα καο έκαζε 

 Να ηαηξηάδεη θαιά κε ην ρψκα ην μέξακε: 

 Βθεί ζην ρψξν ηνπ κηθξνχ πεξηβφινπ  

 ηνλ θφξθν ηνπ αξραίνπ ειαηψλα  

 Ήηαλ ν ηφπνο ηεο αλάπαπζήο καο. 

 Μαο ην βεβαίσλε ε ζησπή 

 Καη ηα κηζνζβεζκέλα αρλάξηα 

 Ώπφ ηα ρσλεπηήξηα ησλ πξνγφλσλ. 

 

 Μαο ην ππνζρφηαλ ν ιαφο ησλ αγίσλ 

 Ο αξαδηαζκέλνο ζηνπο ηνίρνπο ηεο κηθξήο εθθιεζηάο 

  Με ηα κεγάια εθζηαηηθά κάηηα 

 Πνπ μέξαλε λα εξεπλνχλ ην βάζνο ηεο θαξδηάο καο […] 

 

 Σψξα ηνπο ληψζακε λα καο εγθαηαιείπνπλ 

 Τπνθχπηνληαο ζηε θζνξά πνπ αλεβαίλεη απ‟ ηα ρψκαηα 

 κνηα φπσο αθαλίζηεθαλ ηα θζαξηά ζψκαηά καο. 

 Υισκαίλνπλ νη αηψληεο φςεηο  

  Καη ράλνληαη πίζσ απ‟ ηηο πέηξεο ησλ ηνίρσλ 

  Σηο πέηξεο θαη ηε ιάζπε πνπ δε δέρνπληαη πηα 

  Να θξαηήζνπλ ην ζεπηφ ζρήκα ηνπο  

  Καη ην παξαδίδνπλ ζην ηίπνηα. 

 Ώξκνρσξίδεη ην νηθνδφκεκα ηνπ λανχ […] 

  

 Κηφιαο νη πέηξεο αξρίζαλ λα καο πιεγψλνπλ 

 Κ‟ νη αλήζπρεο ξίδεο δεηνχλ λα καο δηψμνπλ 

  Ώπφ ηα βάζε πνπ ινγηάδνπλ δηθά ηνπο. […] 

 

                                                 
849  Γηψξγεο Μαλνπζάθεο, Οδνηπνξηθό ησλ θαθηώλ, Κέδξνο, Ώζήλα, 1980, ζ. 54-59. Δ επηινγή ησλ 

απνζπαζκάησλ δηθή κνπ. 
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 χληνκα ηα νζηά καο ζ‟ αζπξίδνπλε  

 θάησ απφ η‟ αλάιγεην θεγγάξη 

 ζιηβεξά μεξά ηξίκκαηα πνπ άιινηε ζπλείρε ε ειπίδα 

 θ‟ ε πίζηε. Καζψο ηα απ‟ αηψλσλ λεθξά ιηζάξηα 

 ζα ζθνξπίζνπλ ζηα πέξαηα 

 κε πξνζδνθψληαο πηα ηνλ ήρν ηεο ζάιπηγγνο. 
850

 

 

Απηνβηνγξαθηθό ζηηρνύξγεκα; 

 Σεθκεξηψζεθε, λνκίδνπκε, παξαπάλσ ε ζρέζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” κε ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε. Παξ' φια απηά δελ ραξαθηεξίζακε ην πνίεκα έκκεηξε 

απηνβηνγξαθία / απνκλεκφλεπκα. Κακηά ζρέζε δελ έρεη ε “Κξεηηθνπνχια” κε ηηο πνιχζηηρεο 

απηνβηνγξαθηθέο αθεγήζεηο, φπσο απηέο, πνπ γηα παξάδεηγκα, έγξαςε ν Καηζάξηνο Ααπφληε
851

 ή ηηο 

έκκεηξεο βηνγξαθίεο
852

. Λίγνη κφλν ζηίρνη απφ ηελ έκκεηξε απηνβηνγξαθία ηνπ Ααπφληε δείρλνπλ 

ηε δηαθνξά: 

 Υξηζηέ, βνήζεη κνη λα πσ ηα θαηά ηνλ ζηαπξφλ ζνπ, 

 θαη ηα θαηά ηνλ δνχινλ ηνπ πξνο ηνλ Ώιέμαλδξφ ζνπ. 

 Πνιιάθηο κε είρεο εηπεί, θίιηαηε κπεεδαδέ κνπ, 

 λα ζε εηπψ ηα θαη' εκέ, θαη δελ ηά ' πα πνηέ κνπ, 

 κε ην λα ήηνλ αηειήο ε πεξηήγεζίο κνπ, 

 θ' ήζειελ είζζαη αηειήο θαη ε δηήγεζίο κνπ. 

 Ήκνπλ εγψ κεζνζηξαηίο, αθφκε πεξπαηνχζα, 

 θαη λα ζε πψ ηα θαη' εκέ ζσζηά δελ εκπνξνχζα. 

 Σψξα δε φπνπ έιαβαλ ηα δηαβήκαηά κνπ, 

 ηέινο ην ηειεηψηαηνλ, θαιά ηε θαη θαθά κνπ, 

 ηψξα πνπ εηειείσζελ ε πεξηήγεζίο κνπ 

 εθείλ' ε πνιπρξφληνο θαη ε πνιπεηδήο κνπ, 

 θαη ήιζα εηο ην Άγηνλ ην ξνο κε πγείαλ, 

 θαη πιένλ αλαπαχζεθα, εχξα ηελ εζπρίαλ, 

 άλνημα ην θειιίνλ κνπ, έπηαζα ην θνληχιη, 

 θαη ηνλ Θεφλ εδφμαζα κε λνπλ θαη κε ηα ρείιε. 

                                                 
850  Γηψξγεο Μαλνπζάθεο, Σν ζώκα ηεο ζησπήο, Υαληά, 1970, ζ. 42-44. Δ επηινγή ησλ απνζπαζκάησλ δηθή κνπ. 

851  Καηζάξηνο Ααπφληεο, Κήπνο Υαξίησλ, επηκέιεηα Άιθεο Ώγγέινπ, Βζηία, Ώζήλα 1997. 

852  Αηάζεκε είλαη ε έκκεηξε βηνγξαθία ηνπ Ώιή παζά Σεπειελιή (1744-1822), ε “Ώιεπαζηάο”, πνπ ζπλέζεζε 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζε ηακβηθνχο δεθαπεληαζχιιαβνπο ν Σνπξθαιβαλφο Υαηδή ερξέηεο. ΐι. Κ.Ν. άζαο, 

Εζηνξηθαί δηαηξηβαί, α' ελέξγεηαη ησλ ηππνηψλ ηεο Μειίηεο επί ηνπ ειιεληθνχ αγψλνο, β' Ώιβέξζηη, ζρέδηνλ 

δηαλνκήο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, γ' Ώιεπαζηάο ηνπ ηνπξθαιβαλνχ Υαηδή ερξέηε, Βλ Ώζήλαηο, ηππ. Ώλ. 

Κνξνκειά, 1870. 



 

440 

 

 Εδνχ νπνχ ηα θαη' εκέ πάληα κεη' αθξηβείαο  

 ηα γξάθσ, θαζψο αγαπάο, ελ είδεη ηζηνξίαο [...] (Κήπνο Υαξίησλ, θεθάιαην Ώ', ζ. 1-18) 

 

 Ο Μαλνπήι Γεδεψλ παξαηήξεζε γηα ηνλ Ααπφληε: “Ο Ααπφληεο αλέγξαςελ ελ ηε πεξηνδεία 

ηαχηε παλ φ,ηη είδε θαη ήθνπζε πεξίεξγνλ, θαίπεξ κεκςηκνηξψλ βεβαίσο, δηφηη δχν κφλνλ ψηα θαη 

δχν είρε ρείξαο, λ' αθνχε νιίγα θαη λα γξάθε[...]
853

” ηελ 'Κξεηηθνπνχια” νη ηξεηο αδεξθνθνί 

δηεγνχληαη ηα γεγνλφηα θαη ε δξάζε ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 εληέρλσο 

απνθξχπηεηαη. Γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα γξαθηεί κηα έκκεηξε απηνβηνγξαθία αθφκε θαη ζην 

ηξίην πξφζσπν, θαηαιαβαίλνπκε απφ ην ζηηρνχξγεκα ηνπ Βκκαλνπήι ΐπβηιάθε
854

, πνπ ην εμέδσζε 

ζηελ Ώζήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. ην απηνβηνγξαθηθφ πνιηηηθφ 

ζηηρνχξγεκα κε ηίηιν “Ο πξνγεγξακκέλνο Κξεο ή ν Φαηξηαζκφο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο” ν 

ΐπβηιάθεο αλαθέξεηαη ζηελ εζληθή δξάζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξεηηθψλ επαλαζηάζεσλ θαη 

ππεξαζπίδεηαη ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ηνπ
855

. Ώλ θαη ε αθήγεζε εθθέξεηαη ζην θάπσο 

απνζηαζηνπνηεκέλν ηξίην πξφζσπν, ην ζηηρνχξγεκα δελ θξχβεη φηη πξφθεηηαη γηα θείκελν  κε ην 

νπνίν ν ζπγγξαθέαο πεξηαπηνινγεί θαη απνινγείηαη. Παξαζέησ ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ γηα λα 

γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ: 

           “' ηελ πξψηελ επαλάζηαζηλ, ηελ πξψηελ ειηθίαλ, 

πξνζέθεξ' νινθαχησκα, φιελ δεθαεηίαλ. 

Καηά μεξάλ θαη ζάιαζζαλ καρφκελνο γελλαίσο, 

εξίζηεπ' ελ ησ κεηαμχ ησλ πξψησλ θαίηνη λένο. [...]”  

 

 Παξακέλνληαο ζηε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” κε άιια έκκεηξα θείκελα 

γηα λα δηαπηζηψζνπκε ην είδνο ηεο αθήγεζεο, κπνξνχκε λα ηε ζπγθξίλνπκε ηελ έκκεηξε 

βηνγξαθίαο ηνπ Γεσξγίνπ Υαηδεγξεγνξάθε, αγσληζηή κε ζπνπδαία δξάζε ηελ επνρή ησλ θξεηηθψλ 

επαλαζηάζεσλ, ηελ νπνία ν αλψλπκνο ζηηρνπξγφο ζπλέζεζε απφ επγλσκνζχλε πξνο ηνλ 

βηνγξαθνχκελν
856

.  Δ παξάζεζε κφλν ιίγσλ ζηίρσλ δείρλεη ηελ πξφζεζε ηνπ αλψλπκνπ πνηεηή, πνπ 

βηνγξαθεί έκκεηξα  ηνλ επεξγέηε ηνπ: 

  “Σν ρίιηα νθηαθφζηα εηο ηα πελήληα ηξία  

                                                 
853 Μ.Ε. Γεδεψλ, Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, Κσλζηαληηλνχπνιε, Γ' 1882, 740.  

854  Γηα ηνλ Βκκ. ΐπβηιάθε βι. Μηράιεο Σξνχιεο, Δκκαλνπήι Βπβηιάθεο. Ζ δσή, ε δξάζε θαη ην έξγν ηνπ, εθδ. 

Καιατηδάθεο, Ρέζπκλν 22005. Ο ΐπβηιάθεο, ζπνπδαζκέλνο ζηε Γεξκαλία ήηαλ ν πξψηνο πνπ απάληεζε ζηε ζεσξία 

ηνπ Φαικεξάηεξ: Βκκαλνπήι ΐπβηιάθεο, Ο λενειιεληθόο βίνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αξραηνειιεληθό. Μηα ακθίδξνκε 

εξκελεία, κηθξ. απφ ηα γεξκαληθά Πεηξάθεο άββαο, Δξάθιεην 2005. 

855  ΐι. Ο πξνγεγξακκέλνο Κξεο ή ν θαηξηαζκφο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο ππφ Β. ΐπβηιάθε, Βλ Ώζήλαηο, εθ ηνπ 

ηππνγξαθείνπ Ραδακάλζπνο, νδφο Ώραξλψλ αξ. 7, 1868. ΐι. θαη Μηράιεο Σξνχιεο, Βκκαλνπήι ΐηβηιάθεο, ζ. 203.  

856  Δ βηνγξαθία απνηειείηαη απφ 389 ζηίρνπο. Γηα ην θείκελν ΐι. Εσάλλα Ρακνπηδάθε, “Γεψξγηνο Ε. 

Υαηδεγξεγνξάθεο. Δ ζπκβνιή ηνπ ζηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα”, Κξεηνινγηθά Γξάκκαηα, 21, 2008, ζ. 

130-140. 
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λένη θαη γέξνη θαη παηδηά, αθνχζ' ηζηνξία: 

Μέζα ζηε Υψξα ησλ θαθηψλ, ζηαο πέληε ηνπ Φιεβάξε, 

εγίλεθελ έλα παηδί θ' ήηνλ έλα θακάξη. 

Παηέξα είρελ ηαηξφλ, θ' ειέγεην εθάθεο, 

Υξπζ' ήηνλ ε κεηέξα ηνπ, θ' απηφ ήην Γεσξγάθηο. 

Υαηδεγξεγφξεο ήηαλε θαη ην επίζεηφλ ηνπ, 

θαη φινη ηφη' ειέγαλε, δελ βξίζθεη' φκνηφλ ηνπ. [...] (ζη. 1-8)  

 

 Ο Υαηδεκηράιεο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” δελ ζέηεη σο ζθνπφ ηεο έκκεηξεο αθήγεζήο ηνπ ηελ 

πξνβνιή ηεο δξάζεο ηνπ ην 1866, αιιά ηελ εμχκλεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηξίρξνλνπ αγψλα  

ησλ ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ. Ώλ ν Υαηδεκηράιεο έγξαθε έκκεηξε απηνβηνγξαθία ζα είρακε έλα θείκελν 

ζε πξψην πξφζσπν, φπνπ ν ζπγγξαθέαο  ζα άθελε κηα ηδαληθή εηθφλα ηνπ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζα βξηζθφηαλ ζε ζπλερή αληηπαξάζεζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπ, 

ζηξαηησηηθνχο ή πνιηηηθνχο, θαζψο έθακε ν  Μαθξπγηάλλεο ζηνλ πεδφ ιφγν ή ν ΐηβηιάθεο ζην 

έκκεηξν ζηηρνχξγεκά ηνπ. Ο Γηάλλαξεο δελ θαηαηξχρεηαη λα απνδείμεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ήηαλ πην παηξησηηθή, πην αγσληζηηθή, νη πνιηηηθέο ηνπ ζέζεηο γηα ην θξεηηθφ δήηεκα θαιχηεξεο απφ 

ησλ άιισλ πνιεκηθψλ εγεηψλ.  Μάιηζηα απνπνηείηαη ην ξφιν ηνπ αθεγεηή ησλ γεγνλφησλ θαη 

παξαρσξεί ηελ εμηζηφξεζε ηνπ πνιέκνπ ζηνπο ηξεηο Ώδειθνθηνχο. Ώλ δελ είραλ ζσζεί ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα ππνπηεπζεί φηη ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

αδειθνθηψλ θαη ηνπ πνηεηή θξχπηεηαη ν ιφγνο ηνπ απνκλεκνλεχκαηνο. Βλψ ππάξρνπλ ηφζεο 

αλαθνξέο γηα ηε δξάζε ηφζσλ πξνζψπσλ ζηηο δηάθνξεο κάρεο ηνπ αγψλα, γηα ηνπο άζινπο ησλ θαη 

ησλ εξσηθφ ηνπο ζάλαην, γηα ην ειεχζεξν θξφλεκα ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ ζηηο πλειεχζεηο, 

πνπζελά, κα πνπζελά δελ αθνχκε γηα ηε δξάζε ηνπ Υαηδεκηράιε, έζησ θαη ζε ηξίην πξφζσπν. Ώπηφ 

ην γεγνλφο ζα έπξεπε λα ην ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην είδνο ηνπ 

πνηήκαηνο.  

 

Πεξηερόκελν ηεο “Κξεηηθνπνύιαο” - Αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο 

 Σν ζέκα ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” δειψλεηαη ζηνλ πξφινγν, ζπλήζεηα ηεο επηθήο πνίεζεο ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνίεζε θαη ν Κνξλάξνο.  ην πξννίκην ν πνηεηήο επηθαιείηαη ηε θψηηζε ηεο 

Παλαγίαο, φπσο ν κεξνο ηεο Μνχζαο, γηα λα κπνξέζεη λα εμηζηνξήζεη ηα πάζε ηεο Κξήηεο ην 

1866. Δ επίθιεζε ζην ζείνλ παξαηεξείηαη ζηηο ιατθέο ηζηνξηθέο ξίκεο, αιιά θαη ζε ζπλζέζεηο 

ινγίσλ πνηεηψλ
857

. πλερηζηήο κηαο καθξάο επηθήο παξάδνζεο πνπ μεθηλά απφ ηα ρξφληα ηνπ 

                                                 
857  Ο Π. ΚαηζαΎηεο ζην πνίεκα ηνπ “Κιαπζκφο Πεινπνλλήζνπ” θάλεη κηα εθηελέζηαηε επίθιεζε ζηελ Παλαγία, 

ε νπνία επίθιεζε αξρίδεη σο εμήο: “Χ κνχζα, νπνχ δελ ζνπ ζηεθαλψλεη / ηελ θεθαιή θζαξηήο δάθλεο θνξψλα / 

εθεί απάλσ ζη' φξνο ηνπ Βιηθψλα [...]” βι. Βκκ. Κξηαξάο, φ.π., [65r ζη. 1-3], ζ. 127. Πξβι. ηελ αξρή ηνπ πνηήκαηνο 
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Οκήξνπ, ζεσξεί φηη ε πνίεζε είλαη απνηέιεζκα ζετθήο έκπλεπζεο. Δ αλάθιεζε ηνπ παξειζφληνο 

είλαη γηα ηνλ πνηεηή κηα επψδπλε θαη ζπλάκα ιπηξσηηθή δηαδηθαζία. Οη αλακλήζεηο ηνπ πνιέκνπ 

ηαξάζζνπλ ηα ζπιάρλα ηνπ. Δ εμσηεξίθεπζε φκσο ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ αλαθνπθίδεη ηελ 

ςπρή ηνπ. Ο πνηεηήο αλαθέξεη φηη δίζηαδε  “λα κπεη ζ' απηφ ην θίλδπλν”, ζηελ πεξηπέηεηα ηεο 

γξαθήο δειαδή, αθνχ δελ αλήθε ζηνπο κνξθσκέλνπο, δίζηαδε  λα αζρνιεζεί κε έλα ηφζν δχζθνιν 

έξγν, αιιά ην ρξένο ηνλ παξαθίλεζε
858

 λα απαζαλαηίζεη κε ην ιφγν ηνπ ηνπο ήξσεο θαη ηα πάζε ηεο 

Κξήηεο ην 1866. 

  “Μία κεγάιε ηαξαρή, έλα κεγάιν πάζνο, 

κνπ θαηαηξψγεη ηελ θαξδηά, ηα ζπιάρλα θεη ζην βάζνο.[…]” 

Έθακα ηελ απφθαζηλ, ην ρξένο κ‟ επηβάιιεη, 

ζην κέγα ράνο λα ξηρηψ, αθνχ θνβνχληαη άιινη. 

Ώθνχζεηε ηελ ηαξαρήλ, ζηελ Κξήηελ ηελ κεγάιελ, 

απφ κηαλ άθξα ηνπ Νεζηνχ, ψζηε λα πα ζηελ άιιελ. 

ηα ρίιηα νθηαθφζηα έηνο εμήληα έμε, 

                        Σα βάζαλα λα δηγεζψ, σ Παλαγηά κνπ, ηξέμε”.(θεθ. 1,ζη.1-2 θαη 11-16) 

 

       Ώλ ν Υαηδεκηράιεο έγξαθε σο ηζηνξηθφο ζα έπηαλε ην λήκα ηεο αθήγεζεο απ‟ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ αηηίσλ ηνπ κεγάινπ μεζεθσκνχ. Χο ινγνηέρλεο θηίδεη ηελ πινθή ηνπ πνηήκαηνο κε αθνξκή 

έλα ζεφζηαιην φξακα
859

. Έλαο Υαληψηεο―ν πνηεηήο ηνλ νλνκάδεη χληεθλν―αμηψλεηαη κηα κέξα, 

μεκεξψκαηα Κπξηαθήο λα δεη ζε φξακα κηα φκνξθε θφξε αιπζνδεκέλε. χκθσλα κε ηε ιατθή 

δνμαζία ην φλεηξν ή ε νπηαζία, φηαλ θαλεξσζεί πξσί ηεο Κπξηαθήο είλαη ζεφπεκπην θαη 

επαιεζεχεηαη ακέζσο
860

. Ο Υαηδεκηράιεο πίζηεπε φηη κε ηα φλεηξα ν Θεφο ηνλ πξνεηδνπνηνχζε ζηηο 

δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ, ηνλ βνεζνχζε λα πάξεη ζσζηέο απνθάζεηο, λα πξνιέγεη ηελ έθβαζε 

κηαο πνιεκηθήο επηρείξεζεο
861

. Ο αλψλπκνο Υαληψηεο χληεθλνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 

ινγνηερληθφ πξφζσπν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα.   

         Δ θφξε, πιάζκα ηνπ άθζαξηνπ θφζκνπ ησλ Εδεψλ, κε εμαίζηα ζαξθηθή νκνξθηά, δεηεί απ‟ ηα 

παηδηά ηεο λα ηελ ιπηξψζνπλ απ‟ ηα βάζαλα θαη ηε ζθιαβηά. Ο χληεθλνο αμηψζεθε λα αληηιεθζεί 

                                                                                                                                                                  
ηνπ Σδ. Κνξσλαίνπ, Μ. Μπνύα, Αλδξαγαζήκαηα: “Χ δέζπνηα πακβαζηιεχ θαη ησλ απάλησλ θηίζηα, /  εχζπιαρλε θαη 

καθξφζπκε θαη ησλ θηλδχλσλ ξχζηα, / βνπιφκελνο αλδξαγαζίαο ηνπ Μεξθνπξίνπ γξάςσ / ην φλνκά ζνπ η'άγηνλ έλε 

κνπ ρξεία λα θξάμσ” θαη ηα πξννίκηα ζην “Σξαγνχδη Ααζθαινγηάλλε”, ζηα “Πνηήκαηα Σξαγηθά” ηεο Ώλησλνχζαο 

Κακπνπξνπνχιαο. Σα παξαδείγκαηα δελ εμαληινχληαη εδψ. ΐι. φζνλ αθνξά ζηε ιατθή ξίκα θαη Α. Ώ. Πεηξφπνπινο, 

“Οη πνηεηάξεδεο ζηελ Κξήηε θαη ζηελ Κχπξν”, Λανγξαθία, ΕΒ΄, 1953, ζ. 385-386.  

858  Πξβι. «Σνπ θχθινπ ηα γπξίζκαηα, [...] ησλ αξκάησ νη ηαξαρέο, [...]ηνπ έξσηα ε εκπφξεζε θαη ηεο θηιηάο ε 

ράξε παξαθίλεζαλ ηνλ αθεγεηή ζηνλ «Βξσηφθξηην» λα αξρίζεη ηε δηήγεζε.  

859  Πξβι. Σν φλεηξν ηεο Ώξεηνχζαο ζην ηέηαξην κέξνο ηνπ «Βξσηφθξηηνπ» θαη πψο απηφ θηλεηνπνηεί ηνλ ςπρηθφ 

ηεο θφζκν. «Μηα λχρηα, κηα βαζεηάλ απγή ην γάκν εκηινχζα / θαη ηφηεο φλεηξν βαξχ είδελ ε Ώξεηνχζα.», Α', ζη. 49-

50. 

860  ΐι. Μηραήι Κ. ηεθαλίδεο, “Ολεηξνπνκπνί”, Λανγξαθία, Γ', 1923, ζ. 260. 

861  ΐι. θαη Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Μηα έκκεηξε επηζηνιή ηνπ Υ'' Μηράιε Γηάλλαξε απφ ηελ Σήλν, 

παξαηεξήζεηο σο πξνο ηε ζξεζθεπηηθφηεηά ηνπ”, φ.π., ζ. 125. 
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ηε ζετθή βνχιεζε, αθνχ “'λεηξνο ν Θεφο θαη δη' απηνχ ζέακα” θαηά ηνλ Δζχρην, θαη γίλεηαη ν 

ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη ηνλ γήηλν θφζκν. Ώπηφο ζ‟ απνθαιχςεη ην κήλπκα ηεο 

θφξεο ζηνπο ππφινηπνπο. Σν ζετθφ θάιινο ηεο Κξεηηθνπνχιαο γελλά ζηελ ςπρή ηνπ πληέθλνπ ηνλ 

ζείν Έξσηα θαη ηελ επηζπκία λα εμεγήζεη ηε ζεκαζία ηνπ νξάκαηνο. Δ πεξηγξαθή ηεο θφξεο 

εθπιήζζεη επράξηζηα κε ην γισζζηθφ πινχην θαη ηε ιεπηή παξαηήξεζε ηεο νκνξθηάο ηνπ 

γπλαηθείνπ ζψκαηνο. Εδνχ πψο πεξηγξάθεη ηελ Κξεηηθνπνχια: 

  “Βπγεληθφ η‟αλάβιεκκα, ηα κάηηα θιφγα βγάλαλ, 

καθξά καιιηά, αμέπιεθηα, θάησ ζηελ ξάρελ θηάλαλ. 

Σα θξνχδηα ηεο θακπνπξσηά, πιεκέλα κε κεηάμη 

θη νχια ηεο ηα‟ πνζέκαηα κε νκνξθηά θαη ηάμε. 

Μηθξνχηζηθν ην ζηφκα ηεο θαη ν ιαηκφο θξνπζηάιιη, 

ηα ζηήζηα θαη ην πξφζσπν θφθθηλν πνξηνθάιη. 

Έλα ςηιφ πνπθάκηζν εθφξεηε ζαλ θνπζηάλη, 

φπσο θαη αλ ζαο ηα δηγεζψ, ν λνπο κνπ δελ ηα θηάλεη. 

Φηιή, ιηαλή ε κέζε ηεο θαη δψζηξ‟ απφ κεηάμη, 

αλ δελ εθφξεηε ζίδεξα, εζάξγεο ζα πεηάμεη. 

Σα ρέξηα σο ηνλ άγθσλα έδεηρλαλ θξνπζηαιιέληα 

Μα νη θεξθέιινη ηά `ραλε νιίγνλ πιεγσκέλα. 

Κνλη‟ αιπζίδα ησλ ρεξηψλ, καθξχηεξε ζηα πφδηα, 

κα θαίλεην ρξπζφ πνπιί θαη άγγεινο ζηα ιφγηα. 

Θαξξψ λα θαηαιάβεηε απνχ ηελ δίγεζηλ κνπ, 

ην πιαζκ‟ απηφ δελ έηπρε πνηέ κνπ ζηελ  δσήλ κνπ. (θεθ. 3, ζη.73-89) 

 

 Ο χληεθλνο θαιεί ζην ζπίηη ηνπ δπν θίινπο ηνπ, ην Ρεζεκληψηε Ώδεξθνθηφ θαη ηνλ 

Καζηξηλφ πκπέζεξν, γηα λα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ην φξακα. Οη ηξεηο αλψλπκνη θίινη- 

αδειθνπνηηνί αληηπξνζσπεχνπλ ζην πνίεκα ηα ηξία δηνηθεηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Νεζηνχ ηελ 

επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαη είλαη ελσκέλνη κε ηνπο  ηεξνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο ηεο 

“ζπληεθληάο”, πνπ δεκηνπξγνχζε ηελ αθαηάιπηε πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα κε ην κπζηήξην ηνπ 

βαπηίζκαηνο, ηεο “ζπκπεζεξνζχλεο”, πνπ έλσλε ηηο νηθνγέλεηεο κε ην γάκν θαη ηεο 

“αδεξθνζχλεο”
862

, πνπ ζθπξειαηνχζε ηελ αλαγθαία ελφηεηα κεηαμχ ησλ αγσληζηψλ  πξηλ απφ 

θάζε επαλάζηαζε. 

                                                 
862  Γηα ηνπο αδεξθνπνηηνχο ή αδεξθνρηνχο ζηελ Κξήηε θαη ηνπο ηξφπνπο αδειθνπνηίαο βι. Παλαγηψηεο Κ. 

Κξηάξεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, η. ΐ', ηεχρνο α΄, Ώζήλα 1931, πξνζζήθε ζ. 9-10. Βπίζεο ζηε Μεγάιε Διιεληθή 

Δγθπθινπαηδεία Ππξζνύ, η. Ώ, Ώζήλα 1928, ζ. 586 θαη Αεηνξάθεο Θενράξεο, “Δ αδειθνπνηία ζηελ Κξήηε”, 

Κξεηνινγία, 7 (1978), ζ. 131-151. Πξβι. Κ. Άκαληνο, “Βπηηίκηνλ θαηά ηεο αδειθνπνηίαο”, Δπεηεξίο Δηαηξείαο 

Βπδαληηλώλ πνπδώλ, Α, 1927, 280-284.  
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 Οη ηξεηο θίινη - αδειθνπνηηνί απνθαζίδνπλ λα ζπγθαιέζνπλ  ην ιαφ ζην νξνπέδην ηνπ 

Οκαινχ. Βθεί, φινη καδί ζα πξνζεπρεζνχλ ζηνλ Θεφ λα ηνπο απνθαιχςεη ηε ζεκαζία ηνπ 

νξάκαηνο, λα “μεδηαιχλεη” ην φλεηξν
863

. Σε ζπγθέληξσζε ηνπ Οκαινχ, ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1866, ε 

νπνία ζέηεη ηηο βάζεηο ηεο Βπαλάζηαζεο, αλαθέξεη θαη ν ηζηνξηθφο ΐαζίιεηνο Φηιάθεο
864

. Μεηά ηε 

ιεηηνπξγία ζην ηζηνξηθφ εθθιεζάθη ηνπ αγίνπ Παληειεήκνλα
865

 γίλεηαη παξάθιεζε. 

            “ηνλ Άγηνλ Παληειεήκνλα, πιεζίνλ ζηα πεγάδηα, 

εθεί καδψλεηαη ιαφο, πνηίδνπλ ηα θνπάδηα. 

ην θιεζηδάθη ην κηθξφ γίλεη‟ ε ιεηηνπξγία, 

θξαηνχλ θεξηά, πξνζεχρνληαη, δεηνχλ ηελ επινγίαλ. 

‟ ηζη πέηξεο γνλαηίδνπλε, ζθχθηνπλ πξνζεισκέλνη 

θη αθνχνπζηλ ηελ πξνζεπρή κε πφλν δαθξπζκέλνη. […]” (θεθ.11, ζη.169-174) 

 

 Ο Θεφο εηζαθνχεη ηηο ηθεζίεο ηνπ ιανχ θαη ζηέιλεη έλαλ Άγγειν πνπ εμεγεί ην λφεκα ηεο 

νπηαζίαο: ε θφξε ήηαλ ε κάλα Κξήηε θαη δεηεί απ‟ ηα παηδηά ηεο λα ηελ απειεπζεξψζνπλ
866

. πσο 

αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηα νκεξηθά έπε ε ζετθή επίλνηα θαη φρη ε αηνκηθή βνχιεζε θηλεηνπνηεί ηνπο 

ήξσεο θαη ηνπο νδεγεί ζε κεγάιεο απνθάζεηο θαη γελλαίεο πξάμεηο. 

 Δ παξνπζία ηνπ Ώγγέινπ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο δηήγεζεο, ζχκθσλα κε ην θπθιηθφ 

ζρήκα, ζπγθξνηεί ηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε θαη ππνδειψλεη ηε βαζηά ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ηνπ 

πνηεηή. Δ επαλάζηαζε γίλεηαη κε ζετθή ππφδεημε, θαη φρη κε ξσζηθή ππνθίλεζε
867

. Δ Κξήηε δεηά 

απφ ηα παηδηά ηεο λα επαλαζηαηήζνπλ γηα λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ. Σν 

ζετθφ φξακα θηλεηνπνηεί ηνπο Κξεηηθνχο θαη γίλεηαη αηηία ηεο επαλάζηαζεο. Ώπηφ, λνκίδνπκε, 

ζεκαίλεη πνηεηηθή εξκελεία ηεο ηζηνξίαο, γηαηί γλσξίδνπκε φηη ηα αίηηα θαη ε αθνξκή ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ήηαλ άιια. Έηζη νη Κξεηηθνί αλαιακβάλνπλ ηνλ ηξηεηή αγψλα γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Κξεηηθνπνχιαο. Σν πνίεκα θιείλεη κε ην θπθιηθφ ζρήκα: ν Άγγεινο πνπ 

                                                 
863  Ο επιαβήο χληεθλνο επηδεηεί ηελ εξκελεία ηνπ νξάκαηνο κέζσ ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο, 

αληίζεηα  κε  ηε γεληθφηεξε ιατθή πξαθηηθή λα εμεγνχληαη ηα φλεηξα κε βάζε ηα νλεηξνθξηηηθά ηνπ Ώξηεκηδψξνπ 

θαη ηνπ Ώζηξαςχρνπ. ΐι. θαη Μηραήι ηεθαλίδνπ, φ.π., ζ. 260-261. 

864 ΐι. ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο, ηφκνο δ, ρ.ρ., εθδ. Μηλψηαπξνο, ζ.2153(α΄έθδνζε 1909): 

“Ώπνηαρζείο νχησο ν Υαηδεκηράιεο θαηέιαβε ηαο αεηηήηνπο ξίδαο απηνχ θαη ελ ζπλλελνήζεη κεη' άιισλ 

Λαθθησηψλ πξν πάλησλ, ελ νηο ν νίθνο ησλ Μαληάθσλ, ησλ Νηθνινχδεδσλ, ησλ Γηαλλαθάθεδσλ εθ ησλ πξψησλ 

[...] ζπλεθξφηεζαλ ελ Οκαιψ πκβνχιηνλ, ελ σ ζπλδηαζθεπζέληεο έζεθαλ ηαο βάζεηο ηεο επαλαζηάζεσο[...]”. 

865 Σν εθθιεζάθη θηίζηεθε κεηά ηε ζσηεξία ηνπ Υ Μ, ζηηο 17-2-1862. Αεθαεπηά Λαθθηψηεο έθακαλ ηάκα λα 

κπνξέζεη ν αξρεγφο ηνπο λα δξαπεηεχζεη απ‟ ηε θπιαθή, φπνπ ηνλ είρε θιείζεη ν Εζκαήι παζάο θαη λα θηίζνπλ ην 

εθθιεζάθη ηνπ αγίνπ Παληειεήκνλα ζηνλ Οκαιφ. 

866 Έρνληαο ππ' φςεη ηνπ ν Π. Πξεβειάθεο ηνλ Ώξράγγειν ζηελ “Κξεηηθνπνχια” γξάθεη: “Δ Κξήηε ζχζηεθε απ' 

άθξε ζ' άθξε ζα λάθνπγε ηε ζάιπηγγα ηνπ Ώξράγγεινπ. Σα παιιεθάξηα κπαίλαλ αγθαιηαζηά ζηηο εθθιεζηέο, 

πηάλνπληαλ αιπζίδη κπξνζηά ζην θφληζκα ηνπ Αεζπφηε Υξηζηνχ θαη αδεξθνζκίγαλε [...]”. ΐι. Παληειήο 

Πξεβειέθεο, Παληέξκε Κξήηε, Ώζήλα  Βζηία, (α΄έθδνζε 1945) ρ.ρ.ζ. 22. Βπηζεκαίλσ φηη αθφκε θαη ζηε ιεθηηθή 

δηαηχπσζε θαίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηάλλαξε: “απ' άθξε ζ' άθξε” πξβι. Κξεηηθνπνχια ζη. 14 “απφ κηάλ άθξα ηνπ 

λεζηνχ ψζηε λα πα ζηε άιιε”. 

867  Ώλ θαη ξσζφθηινο ν Γηάλλαξεο ζ' φιε ηνπ ηε δσή, απνθεχγεη κηα ηέηνηα πεδή εξκελεία γηα ηα θίλεηξα ηεο 

επαλάζηαζεο.  
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παξνπζηάζηεθε ζηε αξρή ηεο δηήγεζεο εμεγψληαο ην φξακα, εκθαλίδεηαη θαη ζην ηέινο δίλνληαο 

θνπξάγην ζηνπο θαζεκαγκέλνπο Κξεηηθνχο κεηά ηελ απνηπρία ηεο επαλάζηαζεο. Ο Άγγεινο 

εκθαλίδεηαη ζηε ζχλαμε ηνπ ιανχ γηα λα θαζνξίζεη ηελ εμέιημε ηεο Εζηνξίαο, φπσο ε βνπιή ηνπ 

Αηφο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηα γεγνλφηα ηεο Ειηάδαο. Δ Θεία Πξφλνηα  γίλεηαη θνξέαο ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο, παξεκβαίλεη ζηελ Εζηνξία ζαπκαηνπξγηθά κε εκθάληζε ηνπ Ώγγέινπ, αληηπξνζψπνπ ηνπ 

Θενχ. Δ βνχιεζε ηεο Θείαο Πξφλνηαο ζα εθθξαζηεί κέζσ ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη φρη 

κέζσ κηαο κνλαδηθήο ραξηζκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο
868

. Καη' αληηζηνηρία ν π. Γακπέιηνο είρε 

δηαηππψζεη, ιίγα ρξφληα λσξίηεξα, ηελ ίδηα ηδέα επεξεαζκέλνο πξνθαλψο απφ ηνλ Hegel: “πεξ 

ιαφο βνχιεηαη νκνθψλσο, ηνχην θαη ηειείηαη ζειήκαηη Κπξίνπ ... Ο Θεφο ην ζέιεη”
869

.  

 ηνλ Οκαιφ γίλεηαη ζπδήηεζε, πνπ ζπκίδεη ηελ «αγνξά» ησλ νκεξηθψλ επψλ. Γέξνληεο 

Κξεηηθνί, ζαλ άιινη Νέζηνξεο, αλαζπκνχληαη ηα παιηά, δηεγνχληαη ζηνπο λεφηεξνπο ηα δεηλά ηεο 

Κξήηεο ζηελ Σνπξθνθξαηία αλά επαξρία ηεο δπηηθήο Κξήηεο θαη κλεκνλεχνπλ ηηο έλδνμεο 

θξεηηθέο γεληέο πνπ θξάηεζαλ άζβεζηε ηε θιφγα ηεο ειεπζεξίαο απφ ηελ επνρή ηεο Βπαλάζηαζεο 

ηνπ 1821
870

. Ο πνηεηήο απνηππψλεη ζε ζηίρνπο κηα πξαγκαηηθφηεηα. Οη γέξνληεο ζπλήζηδαλ λα 

δηεγνχληαη ζηνπο λένπο πξνο παξαδεηγκαηηζκφ ηελ επαλαζηαηηθή παξάδνζε ηεο Κξήηεο. Οη 

πνηεηηθνί θαηάινγνη ησλ εξσηθψλ νηθνγελεηψλ, φπσο θαη νη θαηάινγνη ησλ λεψλ ηεο  Ειηάδαο, είλαη 

αξθεηά καθξνζθειείο
871

. Οη απφγνλνη ησλ επαλαζηαηψλ ζα πξέπεη λα αλαδεηρηνχλ «πνιιψ 

θάξξνλεο» ζηελ λέα επαλάζηαζε. 

           “Σεο Κπδσλίαο ηα ρσξηά νχιά `ζαλ καδσκέλα, 

ηα παιηθάξηα ηεο θαιά ζηέθνπλ αγθαιηαζκέλα, 

Γηαλλάξεδεο, Πξσίκεδεο, Παξαζθηαλνί, Μπνιάλνη, 

αξηδαληψλεο, Λνχπεδεο, Υάιαη θαη Καηειάλνη, 

                                                 
868  Σν εξκελεπηηθφ ζρήκα ηεο αηηίαο ηεο επαλάζηαζεο, φπσο ην δίλεη πνηεηηθά ν Υαηδεκηράιεο ηαπηίδεηαη θαηά 

θάπνην ηξφπν κε ηηο  απφςεηο ηνπ αγίνπ Ώπγνπζηίλνπ (345-430 κ.X) ζην πεξίθεκν έξγν ηνπ “De Civitate Dei”. Δ 

Εζηνξία θαηά ηνλ Ώπγνπζηίλν εμεγείηαη ηειενινγηθά, κε ηελ έλλνηα φηη πξνεηνηκάδεη ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. 

πλεπψο ε Θεία Πξφλνηα επεκβαίλεη ζηελ Εζηνξία είηε άκεζα, κε εμαηξεηηθά, απξνζδφθεηα, ππεξθπζηθά γεγνλφηα, 

είηε έκκεζα, θσηίδνληαο ηνπο αλζξψπνπο, ψζηε νη πξάμεηο ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκάησζε ηεο ΐαζηιείαο 

ηνπ Θενχ.  ΐι. θαη Ώχγνπζηνο Μπαγηφλαο, Ζ ζεσξία ηεο Ηζηνξίαο από ηνλ Θνπθπδίδε ζηνλ Sartre, Θεζζαινλίθε 

1980, ζ. 98-104. Πξβι. θαη Ώληψλεο Ληάξνο, Απνθάιπςε, νπηνπία θαη Ηζηνξία, νη κεηακνξθώζεηο ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο, Πφιηο Ώζήλα, 2012, ηδηαίηεξα ηηο απφςεηο ηνπ ζην θεθάιαην “Ο ηζηνξηζκφο, αλάκεζα ζην έζλνο θαη 

ζηνλ Θεφ, ζ. 237-250, φπνπ κεηαμχ άιισλ ππνζηεξίδεη φηη “ηζρπξή ζέζε βέβαηα, είρε ε ζξεζθεία θαη ζηνπο 

εζληθηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ νξζφδνμν θφζκν, θαη βεβαίσο ζηελ Βιιάδα”. 

869 ΐι. ππξίδσλ Γακπέιηνο, “Λφγηνη θαη Γιψζζαη ηεο ΕΑ' Βθαηνληαεηεξίδνο”, Παλδώξα, η. Γ', 1856, ζ. 128. 

Πξβι. θαη  Taylor C. , Hegel, Cambridge University Press, 1975, ζ. 389-393. Ώπίζαλε ζεσξψ ηε γλψζε απηνχ ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ απφ ηνλ Γηάλλαξε. Ο πνηεηήο γξάθεη σο πηζηφο ρξηζηηαλφο, αιιά ε ηαχηηζε κε ηε ζεσξία ηνπ 

Γακπέιηνπ είλαη αμηνζεκείσηε.  

870  Πξβι. ηελ άπνςε ηνπ ηζηνξηθνχ ΐ. Φηιάθε: “Καη ήην ε Κξεηηθή ηνπ 1866-69 άιιε Βιιεληθή Βπαλάζηαζηο, 

ζπλέρεηα ηνπ Εεξνχ εθείλνπ ηνπ έζλνπο Ώγψλνο”,  φ.π., ζ. 2157. 

871  Ννκίδσ φηη δελ είλαη εθηθηφ απφ ηνπο πνηεηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ αγσληζηψλ λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρσξηψλ / επαξρηψλ ηεο Κξήηεο. ηνπο πνηεηηθνχο θαηαιφγνπο θαηαγξάθνληαη, φπσο πνιχ εχθνια 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζε ζχγθξηζε κε ηα παιαηά Αεκνηνιφγηα ησλ Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηα Μεηξψα Ώξξέλσλ 

λνκνχ Υαλίσλ, θαη ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ 1906, πνπ απφθεηληαη ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο, φρη φιεο νη 

νηθνγέλεηεο ησλ ρσξηψλ/ επαξρηψλ, αιιά κφλν νη ζεκαίλνπζεο, φζεο δειαδή είραλ αλαδείμεη αγσληζηέο. Δ ιεηηνπξγία 

ησλ πνηεηηθψλ θαηαιφγσλ, φπσο εμεγήζακε, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή.    
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Μνχηζεδεο θαη Κνθνιηαλνί, Παπαδεληξέο θαη Πίπνο, 

νη Καληηιηέξνη, Φηψηεδεο, Λεβέληεδεο θαη Μπίθνο[…]”(θεθ.27,465-70) 

 

 Ο Λαφο απνδέρεηαη ηε ζετθή πξφζθιεζε, αλαιακβάλεη ηελ εξσηθή ηδηφηεηα, γίλεηαη ην 

ππνθείκελν δξάζεο θαη επηβεβαηψλεη κε νξθσκνζία ηελ απφθαζή ηνπ λα αγσληζηεί. Κηλεηνπνηείηαη 

γηα λα εμαιείςεη ην αδίθεκα πνπ πθίζηαηαη ε θφξε. ην πνίεκα δελ μερσξίδεη έλαο θεληξηθφο 

ήξσαο. Ώθφκε, φπσο εηπψζεθε, θαη ε δξάζε ηνπ πνηεηή - Υαηδεκηράιε σο γεληθνχ αξρεγνχ 

Κπδσλίαο απνζησπάηαη εληειψο γηα λα πξνβιεζεί ν Κξεηηθφο Λαφο, ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν 

δξάζεο. 

 Σελ άλνημε ηνπ `66 ιίγν πξηλ αξρίζνπλ νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο νξγαλψλεηαη λέα 

ζπλέιεπζε, ζην κεηφρη ηεο Ώγίαο Κπξηαθήο θαη ζηα Μπνπηζνπλάξηα, κε ζπκκεηνρή πιεξεμνπζίσλ 

απφ φιν ην λεζί. Οη αγνξεχζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ θαη ησλ  εγεηψλ ηνπ αγψλα 

δηαθσηίδνπλ ηα αίηηα ηεο επαλάζηαζεο. Οη «αγψλεο ιφγσλ» ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ 

ηνπ παζά πεξηγξάθνπλ ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο ησλ αληηπάισλ.(θεθ. 45-65) Σα γεγνλφηα σο ην 

θεθάιαην 65 ζπγθξνηνχλ ηελ πξψηε αθεγεκαηηθή ελφηεηα θαη πξνεηνηκάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο 

δξάζεο ζηε δεχηεξε. 

 ηε δεχηεξε θαη εθηελέζηεξε ελφηεηα ζπληειείηαη ε θνξπθαία πξάμε ηνπ έπνπο, ν ηξηεηήο 

αγψλαο ησλ Κξεηψλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξεηηθνπνχιαο.(θεθ. 66-149) Δ θφξε κπνξεί λα 

κελ έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, φπσο ηζρπξηδφηαλ ν θηιφινγνο Ώληψληνο Γηάλλαξεο, είλαη φκσο ην 

πνιχηηκν πξφζσπν
872

 γηα ην νπνίν ν ιαφο αλαιακβάλεη ηνλ αγψλα. Ώλ θαη ε Κξεηηθνπνχια 

εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ αξρή ηνπ έπνπο, είλαη δηαξθψο παξνχζα ζηε ζθέςε ησλ Κξεηηθψλ. Δ 

αθεγεκαηηθή ζχληαμε αηηηνινγεί ηνλ ηίηιν ηνπ έπνπο. 

 Οη Κξεηηθνί αγσλίδνληαη κε εξσηζκφ θαη απηαπάξλεζε. Έρνπλ λ‟ αληηκεησπίζνπλ ηζρπξνχο 

αληηπάινπο: ηε ζηξαηησηηθά ππέξηεξε Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία, ηελ ηδηνηειή πνιηηηθή ησλ 

Μεγάισλ Απλάκεσλ θαη ηηο αδπζψπεηεο δπλάκεηο ηεο θχζεο, ην θξχν θαη ηελ πείλα. Σα πάζε ηνπο 

είλαη κεγάια θαη θνβεξά: θάζε είδνπο ζηεξήζεηο, αηηκψζεηο, θαηαζηξνθέο θαη ην ρεηξφηεξν φισλ, 

ην ζάλαην. Μφλε βνεζφο ησλ Κξεηηθψλ είλαη ε Παλαγία. Δ θηινπαηξία θαη ε αγάπε γηα ηελ 

ειεπζεξία είλαη νη αμίεο πνπ ηνπο θηλεηνπνηνχλ. Ο αγψλαο δηεμάγεηαη αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην 

θαθφ, ην δίθαην θαη ην άδηθν: 

  “Σελ λίθελ ησλ νη Υξηζηαλνί δελ δνχδνπλ ζηελ αληξεία, 

ην δίθαην θαη η‟ άδηθν δνχδεη ηελ ιεπηεξία.[…]” (θεθ.76,ζη.1540-1541) 

 

 Ο αλαγλψζηεο πιεξνθνξείηαη κε ηε ζπλνκηιία ησλ ηξηψλ θίισλ γηα ηηο κάρεο ηεο 

                                                 
872  Ο φξνο είλαη παξκέλνο απφ ηε ζεσξία ηνπ A.J.Greimas γηα ην κνληέιν δξσζψλ δπλάκεσλ ζηα αθεγεκαηηθά 

θείκελα. ΐι. αλαιπηηθά: Βξαηνζζέλεο Καςσκέλνο,  Αθεγεκαηνινγία, Παηάθεο, Ώζήλα,  2003,113-134.  
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επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ζηε δπηηθή θπξίσο Κξήηε, ηα πάζε ησλ ακάρσλ θαη ηηο ππξπνιήζεηο ησλ 

Λάθθσλ θαη άιισλ ρσξηψλ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ώπφ ην πνίεκα κπνξνχκε λα αληιήζνπκε 

αμηφπηζηεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, αθνχ ν Υαηδεκηράιεο ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο 

εθείλεο ηεο ηζηνξηθήο επνρήο, πιεξνθνξίεο θπξίσο γηα ηνλ αγψλα ζηηο δπηηθέο επαξρίεο. Θα πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε άιιε κία θνξά φηη ν πνηεηήο αθεγείηαη φζα γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο έρεη ηδία 

αληίιεςε, ηα βηψκαηά ηνπ. Ώπνθεχγεη ηε γεληθή εμηζηφξεζε ηνπ αγψλα ζ' φιε ηελ Κξήηε. 

 Δ έιεπζε θαη απνρψξεζε απ‟ ηελ Κξήηε ησλ Σνχξθσλ δηνηθεηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξηεηή 

αγψλα θαηαλέκεη ηελ αθήγεζε ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο: επνρή ηνπ Εζκαήι (θεθ. 66-72), ηνπ 

Μνπζηαθά (θεθ. 73-108),ηνπ Οκέξ (θεθ. 109-126), ηνπ Ώαιή (θεθ.127-131), ηνπ ΥνπζεΎλ 

(θεθ.132-151).Οη αθεγεηέο επηζεκαίλνπλ θάζε ρξνληθή θαη δηνηθεηηθή αιιαγή κε θαηάιιειεο 

εηζαγσγηθέο θξάζεηο:“Νένλ ζηξαηάξρε Μνπζηαθά κπέκπνπλ απνχ ηελ Πφιηλ”(ζη.1469), 

“Βκπέςαλέ καο, θίιε κνπ, ηνλ μαθνπζκέλν Μέξε”(ζη.2776)θιπ. 

 Δ ηξίηε αθεγεκαηηθή ελφηεηα (θεθ. 150-157) πεξηιακβάλεη ην ηέινο ηνπ αγψλα, ηε ιχζε 

αθεγεκαηηθήο ζχληαμεο. Σν πλέδξην ησλ Παξηζίσλ απνθαζίδεη ε Κξήηε λα παξακείλεη 

ζθιαβσκέλε ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία. Οη Κξεηηθνί εμαλαγθάδνληαη λα ζηακαηήζνπλ ηνλ 

αγψλα ηνπο ρσξίο λα πεηχρνπλ ην πνζνχκελν, ηελ απειεπζέξσζε ηεο κάλαο Κξήηεο. Έλα 

πιεγσκέλν παιιεθάξη παξαπνλείηαη γηα ηελ αδηθία ησλ Μεγάισλ Απλάκεσλ, επηθαιείηαη ηνπο 

παιηνχο αγσληζηέο θαη δεηά παξεγνξηά απ‟ ηνλ Άγγειν. Δ επηθάλεηα ηνπ Ώγγέινπ, σο απφ κεραλήο 

Θενχ, δίλεη θνπξάγην θαη ηνλψλεη ην εζηθφ ησλ Κξεηψλ. Ο Άγγεινο ζπλδέεη ηελ αξρή κε ην ηέινο 

ηεο δηήγεζεο, θαηά ην θπθιηθφ ζρήκα, δείρλνληαο φηη ηίπνηα ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε δελ είλαη 

ηπραίν, αιιά φηη ην πνίεκα δηέπεηαη  απφ εζσηεξηθή ζπλνρή. Σα βάζαλα ησλ Κξεηηθψλ, 

απνηέιεζκα ζετθήο ηηκσξίαο ζχκθσλα κε ηε γλσζηή ζενινγηθή εμήγεζε
873

, ζα ηέιεησλαλ κηα κέξα. 

Μηα λέα νξθσκνζία  ππνδειψλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα ζην κέιινλ. Οη θαηαδησθφκελνη αξρεγνί 

ηεο Βπαλάζηαζεο, πξηλ θχγνπλ γηα ηελ εμνξία, αληηθξίδνπλ απ‟ ηα βνπλά ηε κάλα Κξήηε θαη ηεο 

αλαπέκπνπλ δνμαζηηθφ χκλν. 

 ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ έπνπο ν πνηεηήο απνθαιχπηεη ην φλνκά ηνπ, δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε κφξθσζή ηνπ θαη ην ήζνο ηνπ έξγνπ ηνπ, θάλεη έλα ζχληνκν απνινγηζκφ ηεο 

δσήο ηνπ. Οη ζηίρνη απηνί θέξλνπλ ζηε κλήκε καο ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ ηνπ επηιφγνπ ηνπ 

                                                 
873 Πξβι. φζα ζηηρνπξγεί ν Μαλφιεο θιάβνο γηα ην ζεηζκφ πνπ θαηέζηξεςε ην Δξάθιεην ηνλ 16ν αηψλα: “Σηο 

είδε ηέηνηα θνβεξά ζεκεία 'ο ηνλ θαηξφλ καο, / σζάλ καο ηά 'δεημελ εκάο εθέηνο ν Θεφο καο, / λα πέθηνπ η' άζηξα 

ηνπ νπξαλνχ, νη κέξεο λα καπξίδνπ, / ηα ηίκηα μχια ηνπ ζηαπξνχ θαη εηθφλεο λα γπξίδνπ; / Καη ηαχηα πάληα εγίλεζαλ 

σγηα λα καο δηδάμε / θαη α δε κεηαλνήζσκελ, ζέιεη καζε παηάμεη, / κε ην ζπαζί ην ηνχξθηθν λα θφςε ηα θνξκηά καο, 

/ θαη αηρκάισηνη λα γέλσκελ σγηά ηα θξίκαηά καο. Λνηπφλ, αλ ζέιηε λά 'βξσκελ εηο ηεο πιεγέο βνηάληα, / αο 

πέζσκελ πξνο ηνλ Θεφλ φινη κε κηα κεηάλνηα, [...] ζη. 139- 148 βι. Φαίδσλ Μπνπκπνπιίδεο, Ζ ζπκθνξά ηεο 

Κξήηεο ηνπ Μαλόιε θιάβνπ, Ώζήλα, 1955, ζ. 29. Σελ ίδηα ηδέα εθθξάδεη θαη ν Άλζηκνο (Ώθάθηνο) Αηαθξνχζεο: 

“Βπαίδεπζάο καο, Κχξηε, δηα ην πηαίζηκφλ καο / κε ηελ δηθαίαλ θξίζηλ ζνπ εηο ρείξαο ησλ ερζξψλ καο, / αιιά, πάιη, 

ιππήζνπ καο, δηα ην έιεφο ζνπ / θαη δηα ηεο ηεθνχζεο ζε αρξάληνπ θαη κεηξφο ζνπ[...] βι. φ.π., ζ. 800-4. Σν ζέκα 

δελ εμαληιείηαη κε απηά ηα παξαδείγκαηα. 
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«Βξσηφθξηηνπ». 

                      “Κη φζα ‟γξαςε ν ζηηρνπξγφο ζηε Νηά Κξεηηθνπνχια, 

δεηά ζαο ηε ζπγρψξεζηλ, γηαηί δελ ηα γξας΄ νχια. 

Λαθθηψηεο ηελ θαηαγσγήλ Γηάλλαξεο ε γελεά ηνπ, 

πξνζθπλεηήο θ` εμφξηζηνο απφ ηελ θακειηά ηνπ. 

Κη φζα ζσξείηε η‟ άθνπζε, είδε θαη κνλαρφο ηνπ, 

ζ‟ νχια αλαθαηψζεθε θη έθακε θη απαηφο ηνπ.(θεθ.157 ζη. 4022-2) 

 

 Με ηελ εθηελή ηζηνξηθή αθήγεζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ν πνηεηήο κεηαδίδεη ζηηο 

επεξρφκελεο γελεέο ηελ εξσηθή παξάδνζε ηεο Κξήηεο ζέηνληαο σο πξφηππν ηηο αμίεο  ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ην θξεηηθφ έπνο ηνπ 1866-69. Δ απηνζπλείδεζε, ην ζχζηεκα αμηψλ 

θαη ε πνξεία ησλ Κξεηηθψλ ζην κέιινλ δηακνξθψλνληαη απφ ην βάξνο απηήο ηεο κεγάιεο 

Εζηνξίαο
874

. Ο πνηεηήο ηνλίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ έπνπο ηνπ ζην αθηεξσκαηηθφ κφην 

ηεο ΄Κξεηηθνπνχιαο”. Δ αθήγεζή ηνπ είλαη “ππνδεηγκαηηθή”: 

  “Λαέ ηεο λέαο γελεάο θαη δνπισκέλεο Κξήηεο 

ηνπο πφζνπο ησλ παηέξσλ ζνπ μεηέιες' σο πνιίηεο 

' αθηεξψ ηα βάζαλα, ζνπ κεηαδίδσ πφλνπο 

θαη λα θαλείο αληάμηνο ζαλ νχινπο ηνπο πξνγφλνπο  

Ο πνλήζαο” 

  

 Ο Βξαηνζζέλεο Καςσκέλνο ηαμηλφκεζε ηηο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε 

βάζε ην ρεηξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο χιεο: ηελ “ππνδεηγκαηηθή αθήγεζε”, φηαλ ε αθήγεζε ιεηηνπξγεί 

σο παξάδεηγκα γηα κίκεζε ή απνθπγή, ηελ “αληηθεηκεληθή ζπζηνηρία” φπνπ ην παξειζφλ 

πξνηείλεηαη σο θιεηδί γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο θαη ην “ηζηνξηθφ βίσκα”, 

φπνπ ε ηζηνξηθή αθήγεζε ελζσκαηψλεη ηελ ηζηνξηθή δηαρξνλία ζηελ παξνχζα ζηηγκή
875

. Σν έπνο 

ηνπ Υαηδεκηράιε θαηαηάζζεηαη ζην πξψην είδνο. Βίλαη κηα “ππνδεηγκαηηθή αθήγεζε”, αθνχ ν 

αθεγεηήο ζεκαηνδνηεί ηελ ηζηνξηθή πξάμε έηζη πνπ λα πξνζθέξεηαη σο παξάδεηγκα γηα κίκεζε. Σν 

παξειζφλ θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο αμίεο ηνπ παξφληνο ζχκθσλα κε ην ζεκεησηηθφ ζρήκα: 

πξφηππν vs κίκεζε. Δ γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο γηα ηνλ  πνηεηή ηεο Κξεηηθνπνχιαο είλαη 

αλαγθαία γηα λα εθηηκήζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην κέιινλ. Βίλαη ε βάζε γηα 

                                                 
874  κνηα ε Ειηάδα, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηακνξθψλεη ηελ εζληθή 

ζπλείδεζε θαη λα παξαδεηγκαηίδεη ηνπο Έιιελεο.  

875  ΐι. Βξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, “Σν Εζηνξηθφ βίσκα ζηελ Κππξηαθή ινγνηερλία”, Αθηέξσκα ζηελ Κύπξν γηα ηα 

πελήληα ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηία, Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην “Οη ηέρλεο θαη ηα 

Γξάκκαηα ζηελ Κύπξν”, 5-8 Απγνύζηνπ 2010, Υαληά -Λεπθσζία 2012, ζ. 185- 218. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη ηε 

ζπγγέλεηα φζν θαη ηε δηαθνξά ηεο 'παξαδεηγκαηηθήο” απφ  ηελ θαηά Genette “ζακηζηηθή” αθήγεζε: G. Genette, 

Αθεγεκαηνινγία, ζεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο ηεο αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο, Παηάθεο, Ώζήλα, 2003, ζ. 147.  
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ηελ πξνθνπή ηνπ ιανχ. Μφλν φηαλ ν ιαφο γλσξίδεη ηηο αμίεο θαη ηνπο αγψλεο ησλ πξνγφλσλ ηνπ, ζα 

ζπλερίζεη ην έξγν απηψλ πνπ ζπζηάζηεθαλ θαη ζα θαλεί αληάμηφο ηνπο. Δ ζετθή κνξθή ηεο 

Κξεηηθνπνχιαο  επηζεκαίλεη ζε θάζε Κξεηηθφ: 

  “Ρσηήμεηε λα κάζεηε πνηα ήην ε αξρή ζαο 

πνηνη ήζαλ νη παππνχδεο ζαο, πνηα ε θαηαγσγή ζαο. 

Άκε λα πεηο ζη‟ αδέξθηα ζνπ φ,ηη είδεο θη φ,ηη ιέγσ 

θη αλέ ην θαηαδέρνληαη, άζηε κε πα λα θιαίσ. 

Ώλ δελ ιππάζηε, πεο ησλε, ηελ δφιηα ζαο ηελ κάλα, 

αο ζψζνπλ ηελ ηηκήλ ησλε θ‟ εθείλσλ π‟ απνζάλαλ”.(θεθ.3,ζη. 59-64) 

 

Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

 Βίλαη ζθφπηκν ζ‟ απηφ ην ζεκείν λα εμεηάζνπκε  ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο
876

 ηνπ 

πνηήκαηνο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγεο. ηελ «Κξεηηθνπνχια» έλαο εμσδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο, ν πνηεηήο αλαιακβάλεη, λα νξγαλψζεη ηε δηήγεζε. Σα γεγνλφηα φκσο ηεο επαλάζηαζεο 

δελ ηα καζαίλνπκε κφλν απ‟ απηφλ, αιιά θαη απφ ηηο κεηαδηεγήζεηο ελδνδηεγεηηθψλ αθεγεηψλ. Οη 

ηξεηο αδειθνπνηηνί, δειαδή ν Υαληψηεο, ν   Ρεζεκληψηεο θαη ν Καζηξηλφο, δηεγνχληαη δηαιεγφκελνη 

θαη ζρνιηάδνπλ  ηα γεγνλφηα ηεο Βπαλάζηαζεο. Ώξθεηέο θνξέο δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ επηπέδσλ. Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη ηξεηο αδεξθνθηνί λα 

ζρνιηάδνπλ ηε δηήγεζε ηνπ εμσδηεγεηηθνχ αθεγεηή ζαλ λα είλαη παξφληεο θαη λα αθνχλ, φζα 

εθείλνο δηεγείηαη.
877

 Έηζη, ζην θεθάιαην 100 ν αθεγεηήο-πνηεηήο αλαθέξεη ηελ επέκβαζε ηνπ 

Ρψζνπ λαπάξρνπ ΐνπηαθψθ, ν νπνίνο έζπεπζε λα παξαιάβεη απφ ηα λφηηα παξάιηα ηεο Κξήηεο ηα 

γπλαηθφπαηδα γηα λα ζσζνχλ. Ο πνηεηήο δε κπνξεί λα θξχςεη ηα θηινξσζηθά ηνπ αηζζήκαηα. ην 

επφκελν θεθάιαην ν πκπέζεξνο παίξλεη αθνξκή απφ ηε δηήγεζε ηνπ αθεγεηή  θαη απεπζπλφκελνο 

ζηνπο δχν άιινπο αδεξθνπνηηνχο ζρνιηάδεη ην γεγνλφο σο: «εκείνλ επεκβάζεσο κέγα απηφ ην 

βήκα,/ λα κπέκπνπλ ηα παπφξηα ησλ λα παίξλνπλε ην ζχκα». Άιινηε πάιη έλαο ελδνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο, φπσο ν γέξνληαο ζην θεθάιαην 27  αλαιακβάλεη γηα κηα ζηηγκή ην ξφιν ηνπ 

εμσδηεγεηηθνχ αθεγεηή― αλ δερηνχκε ην ζηίρν
878

 φπσο είλαη ζηελ πξψηε έθδνζε― παξνπζηάδεη 

θαη  δίλεη ην ιφγν ζηνλ επφκελν ελδνδηεγεηηθφ αθεγεηή. 

 Δ «Κξεηηθνπνχια» επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηνπ Μπαρηίλ
879

 φηη ηα επηθά πνηήκαηα είλαη 

κνλνθσληθά
880

. Οη θσλέο ηνπ αθεγεηή-πνηεηή θαη ησλ ηξηψλ αδειθνπνηηψλ αλακεηγλχνληαη θαη 

                                                 
876  ηελ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο αθνινπζνχκε ηε ζεσξία ηνπ G.Genette. ΐι. Gerard Genette, ρήκαηα ΗΗΗ, κηθξ. 

Μπ. Λπθνχδεο, επηκ. Βξ. Καςσκέλνο, Παηάθεο Ώζήλα 2007 θαη Βξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Αθεγεκαηνινγία, 

ζεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο ηεο αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο, Ώζήλα 2005. 

877  ΐι. θεθ. 100 θαη 101, 102 θαη 103. 

878  « Ο μάδεξθφο κνπ πξφβαιε Γηψξγεο θαη ησλε θάλεη...» 

879  Μηραήι Μπαρηίλ, Πξνβιήκαηα ινγνηερλίαο θαη αηζζεηηθήο ,κηθ. Γηψξγνο παλφο, Ώζήλα,1980, ζ. 200. 

880 ην θεθ. 104, γηα παξάδεηγκα, δελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ ζπλερίδεη λα νκηιεί ν ζχληεθλνο ή αλ πήξε ην ιφγν ν 
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δελ δηαθξίλνληαη. ην θεθάιαην 73, αλ δελ ππήξρε ε έλδεημε  ηεο αιιαγήο ηνπ αθεγεηή, ζα 

κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη ζπλερίδεηαη ν ιφγνο ηνπ Ώδεξθνθηνχ απφ ην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Μφλν ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ θεθαιαίνπ 73 καζαίλνπκε φηη: «απηά ηα θνπβεδηάδνπλε 

νη ηξεηο αδεξθσκέλνη» (ζη.1505). Ώιιά θαη απφ ην θεθάιαην 147 έσο ην 154 φπνπ θαίλεηαη φηη 

κηιεί κφλν ν αθεγεηήο- πνηεηήο, ζα κπνξνχζακε, ιφγσ ηεο κείμεο ησλ θσλψλ, λα απνδψζνπκε ηελ 

αθήγεζε απηή ζηνπο ηξεηο δηαιεγφκελνπο αδειθνπνηηνχο. ε άιια ζεκεία ηνπ πνηήκαηνο, ζηε 

θσλή ηνπ αθεγεηή ελζσκαηψλεηαη
881

 ν επζχο ιφγνο ησλ πξνζψπσλ ρσξίο εμάξηεζε απφ ιεθηηθφ 

ξήκα, κε απφιπηε ηαχηηζε ησλ δχν θσλψλ. 

              “Ξεηάδεη ηελ πνιηηηθήλ, πξνβάιιεη ηαο Απλάκεηο, 

 «πφζνλ ην δπζαλάινγνλ εκείο θ‟ νη Μνπζνπικάλνη![…]” (θεθ.51, 1017-18) 

 

 “Ο χληεθλνο θη Ώδεξθνθηφο πεδνχλ αγθαιηαζκέλνη:    

«πκπέζεξε, εηο ηελ Σνπξθηά σο πφηε ζθιαβσκέλνη; 

ήθσ θαη ζπ κε κηα θαξδηά, κε κηα ςπρή νη ηξεηο καο 

λα βάινκε ζ‟ ελέξγεηα φ,ηη δεηεί ε Παηξίο καο”.  ζη. 675 

 

 Άιινηε ε εηζβνιή ηνπ επζχ ιφγνπ ελφο πξνζψπνπ γίλεηαη ηφζν απξφνπηα θαη κφλν ζην 

ηέινο καζαίλνπκε πνηνο νκηιεί. 

  “Θπκνχκαη ηνλ παιηφλ θαηξφλ θαιέο λνηθνθεξάδεο”[...] 

“Ώπηά `πε ε Νηθνινχδαηλα θαη η‟ άθνπζα απαηφο κνπ”[...] (θεθ. 27,ζη. 451 θαη 502) 

 

 Σν πςειφ πνζνζηφ ηνπ επζχ ιφγνπ ζηελ «Κξεηηθνπνχια» απμάλεη ηε 

ζεαηξηθφηεηα/δξακαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Αεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη βξηζθφκαζηε δίπια ζηνπο 

πξσηαγσληζηέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ1866 θαη ηνπο αθνχκε, φηαλ ζπδεηνχλ. Οη αθεγεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ πνηθηιία εθθξάζεσλ γηα λα δψζνπλ ην ιφγν ζηα πξφζσπα θαη λα ζρνιηάζνπλ ηνλ 

ηξφπν ηεο νκηιίαο: «ηέθεη κε γιψζζα θαη κηιεί γηα ηα παιηά θαη βξάδεη,/ θη ν ιφγνο ηνπ ηνπο 

άλαςε θη νχινπο ηζ‟ ελζνπζηάδεη»(ζη.434-5). πρλά, φκσο, ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο παίξλνπλ ην 

ιφγν ρσξίο ηε κεζνιάβεζε
882

 ηνπ αθεγεηή, ηερληθή πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηνλ «Βξσηφθξηην», 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ηε ζεαηξηθφηεηα θαη θαζηζηά αλαγθαία ηε δήισζε ησλ νκηινχλησλ 

πξνζψπσλ. 

 ην ζρέδην ηνπ πνηεηή ήηαλ λα εληάμεη ζηελ αθήγεζε θαη ηηο πξνεγνχκελεο  θξεηηθέο 

επαλαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, αθνχ ν αγψλαο ηνπ 1866 ήηαλ ε ζπλέρεηά ηνπο. 

                                                                                                                                                                  
αθεγεηήο, αθνχ νη θσλέο ηνπο ηαπηίδνληαη. 

881  ΐι. θεθ. 27 έσο 30, 38, 55 θιπ. 

882  ΐι. θεθ.4,7, 10έσο 14, 18έσο 22,25,28,34,37,38 θ.η.ι. 
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Δ αλαδξνκή ζηα πεξαζκέλα πάζε ηεο Κξήηεο γίλεηαη κε κηα ζεηξά κεηαδηεγήζεσλ απφ νθηψ 

ελδνδηεγεηηθνχο αθεγεηέο, ηνπο ηξεηο αδειθνθηνχο θαη ηνπο πέληε γέξνληεο, νη νπνίνη κηινχλ ζηελ 

ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ. Αχν απ‟ ηνπο γέξνληεο κεηαθέξνπλ ζην ιαφ ηηο δηεγήζεηο
883

 ηξηψλ γπλαηθψλ 

απ‟ ηνπο Λάθθνπο, ηεο Μαλσιέδαηλαο, ηεο Νηθνινχδαηλαο θαη ηεο Καδάιαηλαο. Οη γέξνληεο 

επηθαινχληαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο, αθνχ ηελ είραλ θαη νη ίδηνη αθνχζεη απφ 

«θαπεηάληζζεο», γπλαίθεο γλσζηψλ νπιαξρεγψλ απ‟ ηνπο Λάθθνπο, γηα λα δηεγεζνχλ ηα πνιεκηθά 

θιέε θάζε επαξρίαο θαη ηηο έλδνμεο γεληέο ηεο (εγθηβσηηζκέλεο δηεγήζεηο).  Δ εθηελήο απηή 

παξέθβαζε θαηαξγεί ηε γξακκηθή αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ γηα λα   ζπλδέζεη ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

'66 κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ '21 θαη λα δείμεη ηε ζπλέρεηα πνπ ππήξρε ζηηο εξσηθέο γεληέο. Οη 

αλαδξνκέο επίζεο αηηηνινγνχλ θαηά θάπνην ηξφπν θαη ηελ απφθαζε ηνπ θξεηηθνχ ιανχ λα 

μεθηλήζεη κηα λέα επαλάζηαζε. 

  “Πηζηέςεηέ κνπ Υξηζηαλνί, φξθν αλ ζέιηε, θάλσ, 

αιήζεηα έρσ λα ζαο πσ, ςφκαηα δε ζαο βάλσ. 

Γπλαίθεο ηα δηγνχληαλε θαη καξηπξηά ζα θέξσ, 

δελ ιέσ απφ κέξνπο κνπ, κ΄ φ,ηη είδα θη φ,ηη μέξσ”.(θεθ.27,ζη.437-40) 

  

 Ώο ζεκεησζεί εδψ φηη κφιηο άξρηζε ε Βπαλάζηαζε ηνπ `66 θπθινθφξεζε έλα δεθαεμαζέιηδν 

θπιιάδην κε ηίηιν: «Σα δεηλά ηεο Κξήηεο ππφ ηνπο Σνπξθνκάλνπο» ηχπνηο Ώζελάο, ελ Ώζήλαηο ηε 

26
ε
 Ώπγνχζηνπ 1866. ην έληππν απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ αληίζηαζε 

ησλ Κξεηηθψλ ζηνπο θαηαθηεηέο απφ ην 70 π. Υ., φηαλ ν Ρσκαίνο  Μέηειινο θαηέθηεζε ηελ 

Κξήηε.  

 Δ έληαμε ησλ αθεγήζεσλ ησλ ηξηψλ Λαθθησηηζζψλ ζηε δηήγεζε ησλ γεξφλησλ γίλεηαη 

ρσξίο εηζαγσγηθή ζχλδεζε, απξφνπηα, κε κείμε ησλ θσλψλ. Δ απξφνπηε απηή κεηάβαζε απφ ηνλ 

πιάγην ζηνλ επζχ ιφγν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνθνξηθήο αθήγεζεο.
884

 Δ ρξήζε, κάιηζηα 

ελεζηψηα ζηηο δηεγήζεηο ησλ ηξηψλ γπλαηθψλ  θαηαξγεί ην δηαρσξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ζε παξφλ θαη 

παξειζφλ θαη δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη νη ηξεηο θαπεηάληζζεο βξίζθνληαη ζηε ζπλέιεπζε ηνπ 

ιανχ ην 1866. 

  “εθψλεη‟ ε Καδάιαηλα, ζηέθεηαη ζηα πνδάξηα, 

η‟ αδξάρηη ηζε παξάηεζε θαη έπηαζε ηα θάδηα. 

„„Γη‟ απηφλ ηνλ Ώπνθφξσλα, θαιέ, δελ νκηιείηε;” (θεθ.29,587-89) 

 

  ην πνίεκα ηνπ Υαηδεκηράιε ζχληνκεο ή εθηελέζηεξεο παξνκνηψζεηο παξκέλεο θπξίσο απ΄ 

                                                 
883  Βδψ παξαηεξνχκε, ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηεο  αθεγεκαηνινγίαο, ηελ έληαμε ζηελ πξψηε  κεηαδηήγεζε 

κηαο άιιεο κεηαδηήγεζεο. Bl. G. Genette, ρήκαηα ΗΗΗ, φ.π., ζ. 306-309. 

884  Πξβι. Μάξζα Ώπνζθίηε, “Παξαηεξήζεηο ζηε γιψζζα ηνπ Μπνπληαιή”, Πεπξαγκέλα ηνπ Ε' Γηεζλνύο 

Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, ηφκνο ΐ1, Ρέζπκλν 1995, ζ. 49. 
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ηε θχζε θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο θαη κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ηεο ινγνηερληθφηεηαο. Εδνχ δχν παξάδεηγκαηα παξνκνηψζεσλ: 

            Πνηνο λα ζθνηψλεη πιηάηεξνπο , πνηνο δσληαλνχο λα πηάλεη 

θαη ηνπ ερζξνχ ηζη κπαισηέο ζην λνπ ηνπ δελ ηζη βάλεη. 

ζθαζψο πξνβαηνθνχξαδν πνπ πα λα ην θνπξηίζεη, 

λα κπεί ν βνζθφο ζηε κέζε ηνπ, κε κηαο λα ην ζθνξπίζεη, 

σο παίδνπλ νη βνζθνί θσλή θαη ηα ζθαθηά μηπνχλε, 

ζαλ ζθχινη κπνχλ ζηε κέζε ησλ θη αηθλίδηα ηαξαρζνχλε, 

λα ηα κεξψζεη πξνζπαζεί, ζηελ θνχξηα λα ηα βάιεη, 

θη εθείλα θεχγνπλ πα θαη θεη κε ηαξαρή κεγάιε.(θεθ.72, ζη.1455-62) 

 

 Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηέινο, απνθηνχλ ελάξγεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα κε ηελ εθθνξά ηνπο 

ζε δξακαηηθφ ελεζηψηα, πνπ έξρεηαη ζε αλίζηημε κε ηνλ ηζηνξηθφ/επηθφ αθεγεκαηηθφ ηξφπν, πνπ 

είλαη παξειζνληηθφο. 

 

Από ηελ έκκεηξε εγθσκηαζηηθή ηζηνξία θαη ηε ρξνλνγξαθία έσο ηελ “Κξεηηθνπνύια” 

 Σν κεγάιν γεγνλφο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69 απαηηνχζε έλα λέν ξαςσδφ πνπ ζα 

εμηζηνξνχζε κε ζηίρνπο ην κεγάιν γεγνλφο  ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. Δ ηζηνξηθή αθήγεζε δηα 

ζηίρσλ έρεη καθξά παξάδνζε ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία.  Βπεηδή ζηα νκεξηθά έπε θαη ζηνλ 

“Αηγελή”, ζηε “Αηήγεζε ηνπ ΐειηζάξηνπ”, ζηνλ “Πφιεκν ηεο Σξσάδαο” ην κπζνινγηθφ ζηνηρείν  

ζπκπιέθεηαη αρψξηζηα κε ην ηζηνξηθφ, ζα πεξηνξίζνπκε ηελ ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ζηα έξγα 

εθείλα κε ζαθή ηζηνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Βμάιινπ ν Κ. Κξνπκβάρεξ ζηελ “Εζηνξία” ηνπ θάλεη 

έλα ζαθή δηαρσξηζκφ ζε “κπζνινγηθά θαη ηζηνξηθά πνηήκαηα εζληθήο ππνζέζεσο”
885

.  Βπψλπκνη 

βπδαληηλνί ζηηρνπξγνί, αλψλπκνη ζηηρνπξγνί κεηά ηελ Άισζε, Κξεηηθνί ηελ επνρή ηεο 

Ώλαγέλλεζεο θαη αλψλπκνη ξηκαδφξνη ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο κεηέδσζαλ κε ζηίρνπο 

ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα. Μία ζπλνπηηθή αλαδξνκή ζηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο απηήο ηεο 

ινγνηερληθήο παξαγσγήο θαη ζπλάκα έλα ζρέδην γηα κηα εθηελέζηεξε ζπγθξηηηθή κειέηε, ε νπνία 

ππεξβαίλεη ηηο πξνζέζεηο ηεο εξγαζίαο καο, ζα βνεζήζεη θαιχηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

γξακκαηεηαθνχ είδνπο θαη ηνπ χθνπο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”. Δ αλαγσγή ηνπ εηδηθνχ ζην γεληθφ, ε 

ππαγσγή ηνπ κέξνπο ζην φινλ είλαη, λνκίδνπκε, κηα αζθαιήο θηινινγηθή κέζνδνο. 

 Σν εγθσκηαζηηθφ πνίεκα “Δξαθιεηάο” πνπ ζπλέζεζε ν Γεψξγηνο Πηζίδεο ηνλ 7ν αηψλα γηα 

λα εμπκλήζεη ηηο λίθεο ηνπ απηνθξάηνξα Δξαθιείνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ήηαλ ην πξφηππν γηα ην 

πνίεκα “'Ώισζηο Κξήηεο” πνπ έγξαςε ν Θενδφζηνο Αηάθνλνο (920-990)
886

. Ο πνηεηήο ζε ρίιηνπο 

                                                 
885  Κ. Κξνπκβάρεξ, Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Λνγνηερλίαο, η. Γ', κεηάθξαζε Γ. σηεξηάδνπ, Ώζήλα, 1900, ζ. 78. 

886   Βίλαη εχγισηηε ε ηαμηλφκεζε ηνπ H.Hunger, αθνχ εληάζζεη απηά ηα έξγα ζηελ ελφηεηα “ηζηνξηθή επηθή 
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πεξίπνπ ηακβηθνχο ηξίκεηξνπο αθεγείηαη ηε λίθε ηνπ Νηθεθφξνπ Φσθά ελαληίνλ ησλ αξαθελψλ 

θαηαθηεηψλ ηεο Κξήηεο. Σν έξγν ρξνλνινγείηαη ακέζσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ Υάλδαθα (961) θαη 

ρσξίδεηαη ζε “αθξνάζεηο”, πνπ ππνδειψλεη φηη απαγγέιζεθε κπξνζηά ζηνλ απηνθξάηνξα Ν. Φσθά.  

πσο επηζεκαίλεη ν Ν. Μ. Παλαγησηάθεο ζηε δηαηξηβή ηνπ: “,ηη φκσο δελ ζεζαπξίδεη ε πνίεζηο, 

θεξδίδεη ε ηζηνξία, θαζ' φζνλ ην πνίεκα απνηειεί κία ησλ ζπνπδαηνηέξσλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ηνπ 

ελδφμνπ γεγνλφηνο”
887

. 

 Ο Κσλζηαληίλνο Μαλαζζήο, βπδαληηλφο ρξνλνγξάθνο ηνπ 12νπ αηψλα, γξάθεη ηελ 

πεξίθεκε έκκεηξε ρξνλνγξαθία ηνπ θαη εμηζηνξεί ζε 6.733 πνιηηηθνχο ζηίρνπο ηα γεγνλφηα απφ 

θηίζεσο θφζκνπ κέρξη ηελ αλάξξεζε ζην ζξφλν ηνπ Ώιεμίνπ Ώ' Κνκλελνχ
888

. Ο 

δεθαπεληαζχιιαβνο, ε επηινγή θαηαλνεηνχ απφ ην επξχ θνηλφ ιεμηινγίνπ, ηα ζηνιίδηα ησλ 

ζχλζεησλ επηζέησλ, ην ρξνλνγξαθηθφ πλεχκα (αλαθνξέο ζε αμηνπεξίεξγα, ζξχινπο, ζαχκαηα, 

πξνθιεηηθέο ηζηνξίεο γηα ηε δσή θαη ην ραξαθηήξα ησλ απηνθξαηφξσλ, απιντθή παξάζεζε 

ζπκβάλησλ θ.ιπ.) έθακαλ ηε ρξνλνγξαθία ηνπ αγαπεηή ζηνπο νιηγνγξάκκαηνπο αλζξψπνπο, πνπ  

δελ θαηαλννχζαλ ηα ηζηνξηθά θείκελα ησλ αηηηθηζηψλ, φπσο ν Μηραήι Φειιφο θαη ε Άλλα 

Κνκλελή.   

  Έκκεηξεο ρξνλνγξαθίεο έγξαςαλ ζηε ζπλέρεηα ν Εσήι θαη ν Βθξαίκ γηα ηε δσή ησλ νπνίσλ 

νη εηδηθνί δελ γλσξίδνπλ πνιιά πξάγκαηα
889

. Ο Εσήι ζα έγξαςε ηε ρξνλνγξαθία ηνπ θαηά ην πξψην 

κηζφ ηνπ 13νπ αηψλα. Σν έξγν ηνπ είλαη έλα ζπκπίιεκα θαηαιφγσλ βαζηιέσλ απφ ηελ επνρή ηεο 

Αεκηνπξγίαο κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 1204.  Ο Βθξαίκ επεξεαζκέλνο απφ 

ηνλ Μαλαζζή γξάθεη ζην πξψην κηζφ ηνπ 14νπ αηψλα ην ρξνληθφ ηνπ ζε δσδεθαζχιιαβνπο. Δ 

ρξνλνγξαθία ηνπ πξνζπαζεί λα ηαηξηάμεη ηνλ θιαζηθηζκφ θαη ηηο ιατθέο ηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ θαη 

πεξηέρεη δηεγήζεηο γηα ηνπο απηνθξάηνξεο απφ ηνλ Καιηγνχια ψο ην Μηραήι Δ'
890

.  

 Σν “Υξνληθφ ηνπ Μνξέσο” (αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα) εμηζηνξεί  ζε ελληά ρηιηάδεο 

δεθαπεληαζχιιαβνπο θαη δεκψδε γιψζζα ηελ θαηάθηεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ απφ ηνπο 

ζηαπξνθφξνπο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξηγθηπάηνπ ηεο ΏραΎαο. Βίλαη έλα αλζειιεληθφ έξγν πνπ 

πξνβάιιεη ηνλ Φξάγθν Γνπιηέικν ΐηιιεαξδνπίλν σο πξφηππν ηππνηηθήο αξεηήο. Δ θηινινγηθή 

παξάδνζε ηνπ θεηκέλνπ απνηειεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα κεηαηξνπήο ελφο έκκεηξνπ 

                                                                                                                                                                  
πνίεζε”, βι. H.Hunger, Βπδαληηλή Λνγνηερλία, η. ΐ', κηθ. Σ. Κφιιηαο θ.ά., ΜΕΒΣ, Ώζήλα 2001, ζ. 514-518.  

887  Νηθφιανο Μ. Παλαγησηάθεο, Θενδόζηνο ν Γηάθνλνο θαη ην πνίεκα απηνύ “Άισζηο Κξήηεο”, δηαηξηβή επί 

δηδαθηνξία, ΒΚΕΜ, Δξάθιεην 1960. Σν παξάζεκα ζηε ζ. 33 ηεο εηζαγσγήο. ην πνίεκα ηνπ Θενδνζίνπ νη Κξήηεο 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο Άξαβεο. ΐι. φ.π., ζ. 44.  

888  Γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Μαλαζζή βι. Κ. Κξνπκβάρεξ, Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Λνγνηερλίαο, η. B', φ.π., ζ. 

764-773, Δ. Hunger, φ.π., ζ. 250-255. Με ην έξγν ηνπ Μαλαζζή έρεη αζρνιεζεί δηεμνδηθά ν Οδπζζέαο Λακςίδεο κε 

πνιιά δεκνζηεχκαηά ηνπ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. πσο έρσ δείμεη ζε αδεκνζίεπηε εξγαζία κνπ ζην Παλ/κην 

Κξήηεο ηα άπαμ ιεγφκελα ζχλζεηα επίζεηα ηνπ Μαλαζζή κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ σο πξνο ηε ινγνηερληθή ιεηηνπξγία 

ηνπο κε ηα ζχλζεηα επίζεηα πνπ έπιαζε ν Καδαληδάθεο ζηελ “Οδχζζεηα” ηνπ. 

889  ΐι. H. Hunger, φ.π., Εσήι ζ. 326-327, Βθξαίκ ζ. 329-332. 

890  ΐι. θαη Κ. Κξνπκβάρεξ, φ.π., ζ. 792-795 θαη Βθξαίκ ηνπ Ώηλίνπ, Υξνλνγξαθία, έθδνζε Οδπζζέα Λακςίδε, η. 

Ώ+ΐ, Ώζήλα 1984. 
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θεηκέλνπ ζε πεδφ. Ώλ θαη δελ ππάξρεη απφιπηε νκνθσλία γηα ην πνηα παξαιιαγή ηνπ “Υξνληθνχ” 

πξνεγείηαη, ηείλεη λα επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη απφ ην αξρηθφ ειιεληθφ θείκελν
891

, πνπ ζπλέζεζε 

θάπνηνο ζηηρνπξγφο  πξνήιζαλ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη πεδέο δηαζθεπέο ζηα γαιιηθά, ηηαιηθά θαη 

ηα αξαγνληθά ηεο βφξεηαο Εζπαλίαο
892

.  

 Καηά ηνλ 15ν αηψλα γξάθηεθαλ ηα εμήο ηζηνξηθά ζηηρνπξγήκαηα:  Έλα πνίεκα ζε 

αλνκνηνθαηάιεθηνπο δεθαπεληαζχιιαβνπο αθεγείηαη ηελ εηζβνιή ηνπ Μνγγφινπ Σακεξιάλνπ 

(Timur Lenk) ζηε Μ. Ώζία (αξρέο 15νπ αηψλα). Ο πνηεηήο ηνπ είλαη άγλσζηνο. Σε Μάρε ηεο 

ΐάξλαο ηνπ 1444 ζηελ νπνία εηηήζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο ηα ζηξαηεχκαηα ησλ Οχγγξσλ θαη 

ΐιάρσλ απφ ηνπο Σνχξθνπο εμηζηνξεί έλαο άιινο αλψλπκνο ζηηρνπξγφο ζε 466 ζηίρνπο. Σν 

“Ώλαθάιεκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο”, γξακκέλν πηζαλφηαηα απφ θξεηηθφ ζηηρνπξγφ, ακέζσο κεηά 

ηελ 'Ώισζε, κεηαδίδεη ζε δεθαπεληαζχιιαβνπο ην ζιηβεξφ άγγεικα ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο. Ο 

Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, γξάθεη ν ζηηρνπξγφο, πξνέηξεςε ηνπο Κξεηηθνχο ππεξαζπηζηέο ηεο 

Πφιεο λα θφςνπλ ην θεθάιη ηνπ θαη λα ην κεηαθέξνπλ ζηελ Κξήηε. “Θξήλνο ή Άισζηο ηεο 

Κσλζηαληλνχπνιεο” επηγξάθεηαη θαη έλα άιιν νκφζεκν κε ζηηρνχξγεκα πνπ πξέπεη λα γξάθηεθε 

κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Πεινπνλλήζνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο άγλσζηνο ζηηρνπξγφο θαίλεηαη 

θηιελσηηθφο θαη ζαπκαζηήο ηνπ απηνθξάηνξα Εσάλλε ηνπ Δ'. ηελ άισζεο ηε Ώηηηθήο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ην 1456 αλαθέξεηαη έλα άιιν άηερλν ζηηρνχξγεκα, ζην νπνίν ε Ώζήλα ζπκάηαη ηελ 

παιηά ηεο δφμα θαη ζξελεί γηα γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο. ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα Μαλφιεο 

Ληκελίηεο, γλσζηφηεξνο παιαηφηεξα σο Βκκαλνπήι Γεσξγηιάο, έγξαςε ζε αλνκνηνθαηάιεθηνπο 

δεθαπεληαζχιιαβνπο ην “Θαλαηηθφλ ηεο Ρφδνπ” γηα λα εμηζηνξήζεη ηελ επηδεκία παλψιεο πνπ 

μέζπαζε ζηε Ρφδν ην 1498
893

.  

 Ώξρέο ηνπ 16νπ αηψλα ν Μαλφιεο θιάβνο κε έλα ζηηρνχξγεκα πνπ ηηηινθνξείηαη “Δ 

ζπκθνξά ηεο Κξήηεο” πεξηγξάθεη ηνλ ηξνκεξφ ζεηζκφ ηεο 29/30 ΜαΎνπ 1508 πνπ θαηέζηξεςε ην 

Δξάθιεην
894

. Ο Γαθπλζηλφο Σδάλεο Κνξσλαίνο έγξαςε ην 1519 έλα πνιχζηηρν πνίεκα ζε 

δεθαπεληαζχιιαβνπο θαη ελδεθαζχιιαβνπο, “Σα Ώλδξαγαζήκαηα Μεξθνπξίνπ Μπνχα”, γηα λα 

εμπκλήζεη ηνλ Μεξθνχξην Μπνχα, Ώξβαλίηε πνπ γελλήζεθε ζην Ναχπιην θαη δηέπξεςε σο 

δηνηθεηήο κηζζνθφξσλ Βιιήλσλ ζηξαηησηψλ, ππεξεηψληαο ηε ΐελεηία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία 

(ηέιε 15νπ αξρέο 16νπ αηψλα). Σνλ 16ν αηψλα επίζεο ν εμειιεληζκέλνο Εηαιφο Εσάλλεο Ώμαγηψιεο 

                                                 
891  Ο πξψηνο εθδφηεο ηεο ειιεληθήο παξαιιαγήο J. Schmitt (1904) ζεσξνχζε σο αξρηθφ ην ειιεληθφ θείκελν. Ο 

Iηαιφο θαζεγεηήο G. Spadaro, “Studi introduttivi alla Cronηca di Morea”, Siculorum Gymnasium, 12,1959, ζ.125-

152 ακθηζβήηεζε απηή ηε ζέζε, αιιά αληηθξνχζηεθε κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα απφ ηνπο: Γ. Κεραγηφγινπ, 

“Απζθνιίεο ζην θείκελν ηνπ Υξνληθνχ ηνπ Μνξέσο”, Διιεληθά 27, 1974, ζ. 254-267 θαη M.J. Jeffreys, “The 

Chronicle of Morea: Priority of the Greek version”, Byzantinische Zeitschrift, 68, 1975, ζ. 304-350.  

892   ηελ πεξίπησζε ηνπ Υαηδεκηράιε δείμακε  φηη ε δηαζθεπή ηεο πεδήο εθδνρήο δελ γίλεηαη κεραληθά, δελ είλαη 

δειαδή απιή κεηαθνξά ηνπ πεδνχ θεηκέλνπ ζε ζηίρνπο. Ο Γηάλλαξεο θαηαζηξψλεη έλα πνηεηηθφ ζρέδην γηα λα 

κεηαηξέςεη ην απνκλεκφλεπκά ηνπ ζε πνίεζε.  

893  ηελ εξγαζία καο δελ παξαηίζεληαη φια ηα ηζηνξηθά πνηήκαηα ηεο επνρήο. Ώλαιπηηθά ηα έρεη παξνπζηάζεη ν 

Κ. Κξνπκβάρεξ ζηελ Εζηνξία ηνπ. ΐι. Κξνπκβάρεξ, φ.π., ζ. 79-119. 

894  Μπνπκπνπιίδεο Φαίδσλ, Ζ πκθνξά ηεο Κξήηεο ηνπ Μαλόιε θιάβνπ, Ώζήλα 1955. 
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παξαθαιεί κε ζηίρνπο ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Εζπαλίαο Κάξνιν Β' λα 

εθζηξαηεχζεη θαηά ησλ Σνχξθσλ (“Αηήγεζηο πλνπηηθή Καξφινπ Β'”). Σελ ίδηα επνρή θαη ν 

Κεξθπξαίνο Εάθσβνο Σξηβφιεο γξάθεη ζε νθηαζχιιαβνπο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ ηελ “Εζηνξία ηνπ 

Σαγηαπηέξα” γηα λα εμπκλήζεη ηνλ ΐελεηφ λαχαξρν πνπ πνιέκεζε θαηά ησλ Σνχξθσλ. Πηζαλφηαηα 

θξεηηθφο είλαη ν ζηηρνπξγφο πνπ εμηζηφξεζε κε ηνλ “Θξήλν ηεο Κχπξνπ” ηελ θαηάιεςε ηεο 

Κχπξνπ ην 1571 απφ ηνπο Σνχξθνπο. Φαίλεηαη φηη ην πέξαζκα απφ ηελ Κξήηε ηνπ ζπκκαρηθνχ 

ζηφινπ ηεο ΐελεηίαο, ηνπ ΐαηηθαλνχ θαη ηνπ Φηιίππνπ ΐ' ηεο Εζπαλίαο γηα λα βνεζήζεη ηελ Κχπξν, 

είρε πξνθαιέζεη κεγάιε εληχπσζε ζηνλ αλψλπκν Κξεηηθφ ζηηρνπιφθν. Γηα ηνλ Ώξζέλην 

Βιαζζφλνο πνπ έγξαςε ζε ζηίρνπο γηα ην ηαμίδη ηνπ Παηξηάξρε Εεξεκία ηνπ Σξαλνχ  ζηε Ρσζία 

αλαθεξζήθακε ζε άιιε ελφηεηα
895

.  

 Ο  Ώληψληνο Ώρέιεο απφ ην Ρέζπκλν δηεγήζεθε ηελ πνιηνξθία ηεο Μάιηαο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ζηα 1565 θαη ηε ληθεθφξα αληίζηαζε ησλ Εσαλληηψλ ηππνηψλ  κε έλα έκκεηξν πνίεκα, 

πνπ ηηηινθνξείηαη: “Μάιηαο Πνιηνξθία”. Σν πνίεκα βαζίδεηαη ζε δεκηνπξγηθή δηαζθεπή  ελφο 

βηβιίνπ ηνπ Εηαινχ ρξνλνγξάθνπ Marino Fracasso, ην νπνίν είρε θπθινθνξήζεη ακέζσο κεηά ηελ 

πνιηνξθία ηεο Μάιηαο
896

. Ο Ώρέιεο θάλεη εθηεηακέλε ρξήζε επηθψλ παξνκνηψζεσλ απφ δηάθνξα 

επηθά έξγα θαη θπξίσο απφ ηνλ Ariosto. Ο η. Καθιακάλεο, αμηφινγνο κειεηεηήο ηνπ Ώρέιε,  

ζπγθξίλνληαο άιιεο έκκεηξεο ηζηνξηθέο δηεγήζεηο ηνπ 15νπ θαη 16νπ αηψλα κε ηε “Μάιηαο 

Πνιηνξθία” έδεημε φηη ν Ώρέιεο κε ηηο αθεγεκαηηθέο θαηλνηνκίεο θαη κε ηελ επξεία ρξήζε δάλεηνπ 

επηθνχ πιηθνχ επηδίσμε λα ζπλζέζεη επηθφ πνίεκα θαη φρη κηα παξαδνζηαθή ηζηνξηθή ξίκα. Γηα ην 

ζέκα ν Καθιακάλεο αλαθέξεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:“ην 'Μάιηαο Πνιηνξθίαο' ε πιαηηά ρξήζε 

δάλεηνπ επηθνχ πνηεηηθνχ πιηθνχ θαλεξψλεη ηε ζέιεζε ηνπ Ώρέιε λα πξνζδψζεη ζην έξγν ηνπ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ πςεινχ, ηνπ επίζεκνπ θαη ηνπ κεγαινπξεπνχο, θαη έηζη λα αλαηξέςεη ηελ παγησκέλε 

απφ ηελ παξάδνζε εηθφλα ηεο έκκεηξεο κελ, αιιά πεδφηξνπεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη ηε 

κνλνδηάζηαηε ζεκαηηθή ηεο χιεο ηνπ”
897

. Σν παξάδεηγκα ηνπ Ώρέιε είλαη εχγισηην γηα λα 

θαηαλνήζνπκε πψο έλα ζέκα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ πνηεηή κπνξεί λα πάξεη επηθή πλνή, ρσξίο 

                                                 
895 Γηα ηηο έκκεηξεο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ βι. αλαιπηηθφηεξα ζηηο ηζηνξίεο ηεο ινγνηερλίαο, 

φπνπ αλαθέξνληαη θαη ζηνηρεία γηα ηα ρεηξφγξαθα θαη ηηο παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπο: Κ. Κξνπκβάρεξ, Ηζηνξία ηεο 

Βπδαληηλήο Λνγνηερλίαο, η. Γ', κηθξ. σηεξηάδε, ζ., Κ. Αεκαξάο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Ίθαξνο, 

Ώζήλα, 2ε έθδνζε, ρ.ρ., ζ. 34, 62, Mario Vitti, Εζηνξία Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Οδπζζέαο, Ώζήλα 1978, ζ. 39-

49, Hans- Georg Beck, Iζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο, MIET, Ώζήλα, 1988, ζ. 249-264, ηπιηαλφο 

Ώιεμίνπ, Διιεληθή Λνγνηερλία, από ηνλ Όκεξν ζηνλ 20ν αηώλα, ζηηγκή, Ώζήλα 2010, ζ. 210, 362-3, 391, 409-410. 

Ώπφ ηηο εθδφζεηο ησλ πνηεκάησλ αλαθέξνπκε κφλν ηηο ηξεηο πξφζθαηεο: α)Tzane Koroneos, Le gesta di Mercurio 

Bua, a cura di Roberta Angiolillo, Edizioni dell' Orso, Alessandria 2013, β) Μαλφιε θιάβνπ, Σεο Κξήηεο ν 

ραιαζκόο, επηκ. Σαζνχια Μαξθνκηρειάθε, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 2014, γ) Βκκαλνπήι/ 

Μαλφιεο Ληκελίηεο, Σν ζαλαηηθόλ ηεο Ρόδνπ, επηκ. G. St. Henrich, Ελζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ, 

Θεζζαινλίθε 2015. 

896  ΐι. ηέθαλνο Καθιακάλεο, “Δ Μάιηαο Πνιηνξθία ηνπ Ώλησλίνπ Ώρέιε θαη ην μέλν πξφηππφ ηεο”, Κξήηε θαη 

Δπξώπε: ζπγθξίζεηο, ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο ζηε ινγνηερλία, Πξαθηηθά Α΄Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ, 

επηκ. Κ. Φπρνγπηφο, ΐάξβαξνη Κξήηεο 2001, ζ. 31-40. 

897  ηέθαλνο Καθιακάλεο, “Αηαθεηκεληθφηεηα θαη πνηεηηθή ηέρλε: Ώρέιεο θαη Κνξλάξνο”, ζην: Εεηήκαηα 

Πνηεηηθήο ζηνλ Δξσηόθξηην, επηκέιεηα η. Καθιακάλεο, ΐηθειαία Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε, Δξάθιεην 2006, ζ. 267.  
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λα ππάξμεη απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα  θαη  ρσξίο νη ζχγρξνλνη ήξσεο λα 

πεξηβιεζνχλ κε ηελ αριή ηνπ κχζνπ. ην κειέηεκά καο πξνζπαζνχκε λα δείμνπκε κε πνηνπο 

ηξφπνπο ν Υαηδεκηράιεο  θαηφξζσζε λα ππεξβεί ηηο απιντθέο  ηζηνξηθέο ξίκεο.  

 Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ Κξεηηθνχ Πνιέκνπ (1645-1669), πνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

δηάξθεηάο ηνπ, ηεο εκπινθήο επξσπατθψλ πνιεκηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ αληηπάισλ Βλεηψλ θαη 

Σνχξθσλ είρε πάξεη επξσπατθέο δηαζηάζεηο, εμηζηφξεζαλ πνιινί ζπγγξαθείο ζε πεδφ ή ζηίρνπο. 

Ώπφ ηα ελλέα ειιελφγισζζα έκκεηξα έξγα ζα αλαθέξνπκε ηα δχν πην γλσζηά, γηαηί ππάξρνπλ θαη 

άιια πνπ παξακέλνπλ αδεκνζίεπηα
898

.  

 Δ M. Alexiou επηζεκαίλεη φηη ε “δηήγεζε δηα ζηίρσλ ηνπ δεηλνχ πνιέκνπ ηνπ ελ ηε λήζσ 

Κξήηε γελνκέλνπ [...]” ηνπ Άλζηκνπ Αηαθξνχζε, πνπ εθδφζεθε ην 1667 είλαη έλα “ρξνληθφ 

πνιέκνπ” θαη φρη έλαο ζξήλνο, αλ θαη ζην έξγν ππάξρνπλ επηξξνέο απφ ηηο γλσζηέο ινγνηερληθέο 

ζπκβάζεηο ζξήλνπ πφιεσλ
899

. Ο Αηαθξνχζεο θαίλεηαη φηη είλαη απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ 

θαηά ηελ πνιηνξθία ησλ Υαλίσλ (1645), γη' απηφ θαη ηα πεξηγξάθεη δηεμνδηθά. Σα ππφινηπα 

γεγνλφηα έσο ηελ πηψζε ηνπ Μεγάινπ Κάζηξνπ, γηα ηα νπνία δελ είρε ηδία αληίιεςε, έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί κε ινγνηερληθφ πιηθφ ζπζηεκαηηθά αληιεκέλν απφ ηνλ Ώρέιε θαη απφ πξνθνξηθέο 

αθεγήζεηο Κξεηηθψλ πνπ είραλ θηάζεη πξφζθπγεο ζηε ΐελεηία, φπσο έδεημε ν η. Καθιακάλεο. Σν 

ρξνληθφ ηνπ Αηαθξνχζε απεπζχλεηαη ζην επξχ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο επνρήο ηνπ, γη' απηφ θαη είλαη 

γξακκέλν ζηελ θνηλή νκηινχκελε ηνπ 17νπ αηψλα θαη ζε δεθαπεληαζχιιαβν. Σν πνίεκα ζηεξείηαη 

ηζηνξηθνχ πξαγκαηηζκνχ. Ο πνηεηήο δελ αλαθέξεη ηα νλφκαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ, ηα ηνπσλχκηα, 

ηηο αθξηβείο ζέζεηο ησλ αληηπάισλ ζηελ πνιηνξθία ησλ Υαλίσλ
900

.  

 Ο Μαξίλνο Σδάλεο Μπνπληαιήο είρε ππφςε ηνπ ηνλ Αηαθξνχζε, φηαλ έγξαθε ηνλ “Κξεηηθφ 

Πφιεκν”, πνιχζηηρν πνίεκα, πνπ ηππψζεθε ην 1681 θαη πεξηγξάθεη ηα γεγνλφηα απφ ηελ απφβαζε 

ησλ Σνχξθσλ ζηε Απηηθή Κξήηε κέρξη ηελ θαηάιεςε ηνπ Υάλδαθα. Ο αληςηφο ηνπ Υαηδεκηράιε, 

Ώληψληνο Γηάλλαξεο, ραξαθηήξηδε ηα ηζηνξηθά πνηήκαηα ηνπ Αηαθξνχζε θαη ηνπ Μπνπληαιή 

“έκκεηξα κνηξνιφγηα” θαη ζπληζηνχζε “ηελ εηο ιήζελ παξαπνκπήλ ηνηνχησλ αληαξψλ 

ζηηρνπξγεκάησλ”
901

. Ο ηειεπηαίνο εθδφηεο ηνπ πνηήκαηνο, η. Ώιεμίνπ, επηζεκαίλεη ηηο ηεξάζηηεο 

απνθιίζεηο ζηηο θξίζεηο ησλ θηινιφγσλ ζρεηηθά κε ηε ινγνηερληθή αμία ηνπ Μπνπληαιή, αθνχ απφ 

άιινπο ζεσξείηαη αμηφινγνο πνηεηήο θαη απφ άιινπο θαθφηερλνο ζηηρνπξγφο θαη ρξνληθνγξάθνο. 

ζνη φκσο κε επθνιία ραξαθηεξίδνπλ ην πνίεκα έκκεηξε ρξνλνγξαθία δελ πξφζεμαλ ηνπο 

ινγνηερληθνχο ηξφπνπο θαη ηα θεηκεληθά επξήκαηα ηνπ πνηεηή κε ηα νπνία ηα γεγνλφηα ηνπ 

                                                 
898  Γηα ηα ειιεληθά πνηήκαηα κε ζέκα ηνλ Κξεηηθφ Πφιεκν, αιιά θαη ηα αδεκνζίεπηα έξγα βι. Άλζηκνο 

(Ώθάθηνο) Αηαθξνχζεο, Ο Κξεηηθόο Πόιεκνο, θξηηηθή έθδνζε η. Καθιακάλεο, Ώζήλα 2008, ζ. 85-88. 

899  ΐι. Margaret Alexiou, O ηειεηνπξγηθόο ζξήλνο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε, επηκ., κηθξ. Α. Ν. Γηαηξνκαλσιάθεο, 

Παλαγηψηεο Ώ. Ρντιφο, Ώζήλα 2002, ζ. 164. 

900  ΐι. Άλζηκνο (Ώθάθηνο) Αηαθξνχζεο, Ο Κξεηηθόο Πόιεκνο, φ.π., ζ. 89.  

901 Ώληψληνο Γηάλλαξεο, εθ. Νέα Έξεπλα Υαλίσλ, θ. 516, 18-12-1908. 
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ρξνληθνχ γίλνληαη αμηφινγε πνίεζε
902

. Δ Μάξζα Ώπνζθίηε παξαιιειίδεη ηνλ Μπνπληαιή κε ηνλ 

Μαθξπγηάλλε: “ηνλ Μπνπληαιή έρνκε έλα Μαθξπγηάλλε ηνπ ΕΓ αηψλα, έλαλ άλζξσπν κε κηθξή 

κφξθσζε, αιιά κε κεγάιε ςπρή θαη κε εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο
903

”. 

 Θα κπνξνχζε λα είλαη γλσζηά ηα δχν θείκελα ηνπ  Κξεηηθνχ Πνιέκνπ ζηνλ Υαηδεκηράιε; 

Ώπνζπάζκαηα απφ ην πνίεκα ηνπ Μπνπληαιή δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Κσλζηαληίλν άζα ην 

1869
904

, ν νπνίνο παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ δηάθνξεο κάρεο θαη ηε θηινληθία 

ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ Κάζηξνπ. Ο η. Ώιεμίνπ παξαηήξεζε φηη ν άζαο κεηαγξάθεη ην θνηλφ 

φλνκα ιάθθνη, πνπ ζεκαίλεη ηνπο ηάθξνπο γχξσ απφ ηα θάζηξα, σο ηνπσλχκην: Λάθθνη
905

. Σν 

ρσξηφ ηνπ Υαηδεκηράιε, νη Λάθθνη, είρε γίλεη γλσζηφ ζ' φινπο ηνπο Έιιελεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηνλ αγψλα ηνπ 1866. Βίλαη ινηπφλ πηζαλφλ θάπνηνο πινχζηνο νκνγελήο ζην Σατγάλη ηεο Ρσζίαο λα 

πξνκήζεπζε ηνλ Υαηδεκηράιε έλα αληίηππν ηεο έθδνζεο ηνπ άζα.  

 Δ “Αηήγεζηο δηα ζηίρσλ” ηνπ Αηαθξνχζε είρε θπθινθνξήζεη έλα ρξφλν πξηλ ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866 ζηελ Ώζήλα απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ Κξεηηθνχ ιφγηνπ θαη ζεξκνχ παηξηψηε, 

Βκκαλνπήι ΐπβηιάθε
906

. Σν ιεζκνλεκέλν θείκελν ηνπ Αηαθξνχζε, δεκνζηεπκέλν ζε δχν 

δεθαεμαζέιηδα, έθηαζε κέρξη ηελ Κξήηε γηα λα ζπλεγείξεη ηνπο Κξεηηθνχο. ηνλ πξφινγν ν 

ηππνγξάθνο θαιεί ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ λα ζέζνπλ σο πξφηππν ηε δηήγεζε ηνπ Αηαθξνχζε θαη λα 

θαηαγξάςνπλ κε απιφηεηα ζε ζηίρνπο ζεκαληηθά πξνζσπηθά ή ζπιινγηθά γεγνλφηα. Σν θάιεζκα 

ηνπ ΐπβηιάθε ήηαλ έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηνπο θξεηηθνχο ξηκαδφξνπο θαη κάιινλ έθηαζε θαη 

ψο ηνλ Υαηδεκηράιε. Παξαζέηνπκε ηε ζεκαληηθή γηα ην ζέκα καο αλαθνξά: 

 “Αελ κεηαθηλήζακε δε παληάπαζηλ νχηε ην ιεθηηθφλ, νχηε ηαο αλνξζνγξαθίαο ηεο ηζηνξίαο 

ηαχηεο, δηα λα ελζαξξχλσκελ θαη ηνπο απινπζηέξνπο θαη ακαζεζηέξνπο ρσξηθνχο, λα ζπγγξάθσζηλ 

έθαζηνο ηελ ηζηνξίαλ ηεο επαξρίαο ή ηνπ ρσξίνπ ηνπ ή θαη ελφο κφλνπ γλσζηνχ πξνο απηφλ 

ζπκπαηξηψηνπ, δηφηη εθ ησλ ηνηνχησλ απιψλ θαη αηέρλσλ δηεγήζεσλ, δηαηεξείηαη ε ηζηνξία 

εθάζηνπ αηφκνπ θαη γεγνλφηνο αγλή θαη αλφζεπηνο, απφ ηελ πξνζηηζεκέλελ πνιιάθηο απηή 

πνηθηιίαλ ησλ ρξσκάησλ ηεο ζρνιαζηηθήο επηδείμεσο.” 

 ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ν Κεθαιινλίηεο Πέηξνο ΚαηζαΎηεο έγξαςε ζε νκνηνθαηάιεθηνπο 

ελδεθαζχιιαβνπο έλα καθξνζθειέζηαην πνίεκα ηνλ “Κιαπζκφ Πεινπνλλήζνπ”. ην πνίεκα ε Βιιάδα 

θαη ε Πεινπφλλεζνο πξνζσπνπνηεκέλεο κηινχλ γηα ην έλδνμν παξειζφλ θαη ηε δπζηπρία ηνπο κεηά ηελ 

                                                 
902  ΐι. Μαξίλνπ Σδάλε Μπνπληαιε, Κξεηηθόο Πόιεκνο, εηζαγσγή-επηκέιηα η. Ώιεμίνπ, Μ. Ώπνζθίηε, ηηγκή, 

Ώζήλα 1990, ζ. 111-113. 

903  Μάξζα Ώπνζθίηε, φ.π., ζ. 49. 

904  Κσλζηαληίλνπ άζα, Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάο, 1869, ζ. 223-307. 

905  ΐι. Μαξίλνπ Σδάλε Μπνπληαιε, φ.π, ζ. 32. 

906  ΐι. Γηήγεζηο δηα ζηίρσλ ηνπ δεηλνύ πνιέκνπ ηνπ ελ ηε Νήζσ Κξήηε γελνκέλνπ [...], ελ Ώζήλαηο, εθ ηνπ 

ηππνγξαθείνπ Ραδακάλζπνο, 1865. Σν κφλν γλσζηφ δεθαεμαζέιηδν ζψδεηαη ζηε ΐηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο (“Ώλέκε”). Αελ είλαη ηπραίν φηη κέζα ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 εθδίδεη ν Κ. άζαο ηνλ “Κξεηηθφ Πφιεκν” 

ηνπ Ώζαλαζίνπ θιεξνχ, πνίεκα ζε αξραηνπξεπή γιψζζα θαη κέηξν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ην 1669. ΐι. Ώζαλαζίνπ θιεξνχ, Κξεηηθφο Πφιεκνο, ειιεληθά αλέθδνηα, πεξηζπλαρζέληα θαη 

εθδνζέληα θαη' έγθξηζηλ ηεο ΐνπιήο, εζληθή δαπάλε, ππφ Κσλζηαληίλνπ Ν. άζα, Ώζήλεζη, 1867. 
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ηνπξθηθή εηζβνιή. Δ Πεινπφλλεζνο παξαπνληέηαη ζηελ Βιιάδα γηα ηελ εγθαηάιεηςή ηεο απφ ηελ 

Βπξψπε θαη ςέγεη ηελ Κξήηε πνπ αδηαθφξεζε, ηδηαίηεξα δε ηελ Κπδσλία. Σν πνίεκα γξάθηεθε ιίγν κεηά 

ηελ θαηάιεςε ηνπ Ναππιίνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο (1715) θαηά ηελ νπνία ν ΚαηζαΎηεο αηρκαισηίζηεθε θαη 

κεηαθέξζεθε ζηα Υαληά. (“Κιαπζκφο Πεινπνλλήζνπ νλνκάζζε / ζηελ ρψξαλ Κπδσλίαο εηο ηελ Κξήηελ. 

/ Πνίεκα είλ' ηνπ Πέηξνπ ΚαηζαΎηε”)
907

.   

 Δ έκκεηξε ηζηνξηθή αθήγεζε ηεο Ώλησλνχζαο Κακπνπξνπνχιαο “Πνηήκαηα Σξαγηθά” 

(1840)  εμηζηνξεί ζε δεθαπεληαζχιιαβν θαη κηθηή γιψζζα ηελ έλαξμε, ηηο θπξηφηεξεο πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε θαη ην ηξαγηθφ ηέινο ηεο. πσο έρνπκε αιινχ 

ππνζηεξίμεη, ζην θείκελν ηεο Ώλησλνχζαο δηαζηαπξψλνληαη ηα ξεχκαηα ηεο ιφγηαο θαη ηεο ιατθήο 

παξάδνζεο, ε αθήγεζε ηνπ ιφγηνπ ρξνλνγξάθνπ θαη ηνπ αγξάκκαηνπ θξεηηθνχ ξηκαδφξνπ
908

. Σελ 

παξάδνζε ηεο θξεηηθήο ηζηνξηθήο ξίκαο ε ζηηρνπξγφο θαίλεηαη φηη ηελ γλσξίδεη θαιά θαη κε ηα 

“Πνηήκαηα Σξαγηθά” θπξηεχεη έλα θαηεμνρήλ αληξηθφ ινγνηερληθφ νρπξφ, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ε 

κφλε γπλαίθα, πνπ θαηαπηάζηεθε κε ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε, αζρνιία πνπ απφ ηα ρξφληα ηνπ 

Οκήξνπ ήηαλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ αλδξψλ. Δ ζηηρνπξγφο μεπεξλά ην απηνβηνγξαθηθφ 

επίπεδν ηνπ ιφγνπ, αζρνινχκελε κε ην είδνο ηεο έκκεηξεο ηζηνξηνγξαθίαο, δείρλνληαο έηζη φηη κε 

ην έξγν ηεο, “πξντφλ ηνπ γπλαηθείνπ πλεχκαηνο”, εηζέξρεηαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα, ηζηνξεί ηα θνηλά 

θαη ηα εζληθά θαη φρη ηα ηδησηηθά, θαηαθηά ηελ ηζηνξηνγξαθία, έλα θαηεμνρήλ αληξηθφ ινγνηερληθφ 

είδνο. Ο θηιαλαγλψζηεο Υαηδεκηράιεο ζα είρε δηαβάζεη ην πνίεκα ηεο Κακπνπξνπνχιαο. Αχν 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθήγεζεο ηεο  Κακπνπξνπνχιαο ζπλαληηφληαη θαη ζηελ έκκεηξε αθήγεζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε: ε παξεκβνιή δηαινγηθψλ ζθελψλ, πνπ εμηζηνξνχλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα  θαη ε 

έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ καρψλ, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ θνξκφ ηεο αθήγεζεο
909

.  

 Βθαηφ αθξηβψο ρξφληα ρσξίδνπλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ Ααζθαινγηάλλε (1769-1770) θαη ηε 

κεγάιε επαλάζηαζε ηεο Κξήηεο ηνπ 1866-69. Βθαηφ αθξηβψο ρξφληα κεηά απφ ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ πχξγνπ ηνπ γελίηζαξνπ Ώιηδάθε (1774) γξάθηεθε ε “Κξεηηθνπνχια” (1874). Σα πνιχζηηρα 

ηξαγνχδηα ηνπ Ααζθαινγηάλλε (ζηίρνη 1032) θαη ηνπ Ώιηδάθε (ζηίρνη 530) είλαη δχν ζπνπδαία 

θείκελα ηα νπνία καο απνθαιχπηνπλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο κηαο επηθήο ζχλζεζεο κε βάζε ηελ 

                                                 
907  Βκκ. Κξηαξάο, ΚαηζαΎηεο, “Εθηγέλεηα”, “Θπέζηεο”, “Κιαπζκφο Πεινπνλλήζνπ”, αλέθδνηα έξγα, θξηηηθή 

έθδνζε, Ώζήλα 1950. / Emm. Kriaras, Katsaitis, Iphigenie-Thyeste- La plαinte du Peloponnese, edition critique, 

Athenes, 1950. Γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηoο βι. φ.π., ζ. ηβ'-ηε'. Υαξαθηεξηζηηθνί νη εμήο απηνβηνγξαθηθνί ζηίρνη 

ηνπ πνηεηή: “Ο γξάςαο ηαχηα αηρκάισηνλ είραζη ηνλε θέξεη / απφ ηελ Πεινπφλλεζνλ ζηα Κξεηηθά ηα κέξε / έπεηηα 

απφ ηελ άισζηλ ηεο ρψξαο Ώλαππιίνπ, / νπφγηλε εηο ηηο ελληά κελφο ηνπ Ενπιίνπ”. ΐι. φ.π., ζ. 203.  

908  ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Δ δηακφξθσζε κηαο αλεμάξηεηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο ζην πξψην κηζφ 

ηνπ 19νπ αηψλα.Δ πεξίπησζε ηεο πνηήηξηαο Ώλησλνχζαο Κακπνπξάθε”, Γ' Δπξσπατθό πλέδξην Νενειιεληθώλ 

πνπδώλ, Γξαλάδα 2010, Σαπηόηεηεο ζηνλ ειιεληθό θόζκν από ην 1204 έσο ζήκεξα, η. Α', επηκέιεηα Κ. Αεκάδεο, 

Ώζήλα 2011, ζ. 290-292. ΐι. θαη Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “'εηο ζε θηιηάηε κνπ , Παηξίο, ζα 'θδψζσ ηζηνξίαλ': 

πνίεζε θαη ηζηνξία ζην έξγν ηεο Ώλησλνχζαο Κακπνπξνπνχιαο'”, αλαθνίλσζε ζην πκπφζην “Δ Κξήηε απφ ηε 

ζθνπηά ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ζρέζεο ησλ δχν θχισλ, Εζηνξηθφ Ώξρείν Κξήηεο, Υαληά, 5-9-2015 (ππφ 

δεκνζίεπζε). 

909  Πξβι. Σνλ πίλαθα πεξηερφκελσλ ηεο Κξεηηθνπνχιαο, φπνπ ζπλαληνχκε ηνπο ηίηινπο “Πξψηε κάρε ησλ 

Λάθθσλ [...], Μάρε ελ Θεξίζσ [...], Μάρε ελ Ώγπηά [...]”θαη ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ ζην πνίεκα ηεο 

Ώλησλνχζαο, πνπ επηγξάθνληαη σο “Πφιεκνο θαη λίθε ησλ Βιιήλσλ / Κξεηψλ” ζην ηάδε κέξνο. 
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πξνθνξηθή παξάδνζε. Χο ηψξα νη κειεηεηέο ζπκθσλνχζαλ ζηνλ επηθφ ραξαθηήξα ησλ 

ηξαγνπδηψλ, ζηελ νκνηφηεηά ηνπο σο πξνο ην χθνο, ζην φηη γξάθηεθαλ ιίγα ρξφληα κεηά ηα 

γεγνλφηα, ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαη φηη είλαη δεκηνπξγίεο απιντθψλ βνζθψλ, πνπ έηπρε λα 

θαηαγξαθνχλ θαη έηζη λα δηαζσζνχλ.  

 Ο C. Mango δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ην ηξαγνχδη ηνπ Ααζθαινγηάλλε πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζχλζεζε πξνθνξηθψλ ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη κνηξνινγηψλ πνπ είραλ σο ζέκα ηνπο ηνλ ήξσα
910

. 

Σέηνηα ηξαγνχδηα πξάγκαηη ηξαγνπδηνχληαη κέρξη ζήκεξα ζηα θαθηά θαη επξίζθνληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ζπιινγέο δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο Κξήηεο. Ώθξηβψο αληίζεηε πνξεία σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπ Ααζθαινγηάλλε πξφηεηλε ν Α. Πεηξφπνπινο,ν νπνίνο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απφ ηελ πνιχζηηρε ξίκα ηνπ Μπάξκπα Παλδειηνχ πξνήιζαλ νη ζπληνκφηεξεο 

ξίκεο γηα ηνλ Ααζθαινγηάλλε, πνπ ηξαγνπδηφληαλ ζηα γιέληηα
911

.  

 Χο πξνο ην φλνκα ηνπ πνηεηή ηνπ “Σξαγνπδηνχ ηνπ Ααζθαινγηάλλε” θαη ην ρξφλν ζχλζεζεο 

ηνπ πνηήκαηνο είρε επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ην ηξαγνχδη ην ζπλέζεζε αγξάκκαηνο, αιιά 

πξνηθηζκέλνο κε ηε ζεία δσξεά ηεο πνηήζεσο βνζθφο, ν κπάξκπα Παλδειηφο (Παληειήο) θαη ην 

θαηέγξαςε ν αληςηφο ηνπ Ώλαγλψζηεο ηνπ παπά ήθε νξδχιεο. Παξαζχξζεθαλ απφ ηνλ  

εθζαξκέλν – κάιινλ ζθφπηκα- ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο: “ηα ρίιηα εθηαθφζηα 'γδνεληαέμη έηνο / πνπ 

ηνπ Ααζθάινπ ηνλ γθαηξφ δεθάμη ρξφλ' νθέηνο” θαη ζεψξεζαλ φηη ην πνίεκα γξάθηεθε δεθαέμη 

ρξφληα κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Ααζθαινγηάλλε.  

 Ο ΐαζίιεηνο Λανχδξαο είρε πξνζέμεη ήδε απφ ην 1947, εξεπλψληαο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ηνπξθνκαζή Ν. ηαπξηλίδε ην Σνπξθηθφ Ώξρείν Δξαθιείνπ, φηη νη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο 

δίλεη ην Σξαγνχδη ηνπ Ααζθαινγηάλλε είλαη ζε πνιιά ζεκεία αλαθξηβείο. Ώλ θαη δελ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη πνίεκα πνιχ κεηαγελέζηεξν, επεζήκαλε φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 

επηθχιαμε απφ ηνπο ηζηνξηθνχο. Μφλν ν Ν. ΐ. Σσκαδάθεο είδε ην πεξίηερλν χθνο θαη ηε ινγηφηεηα 

ηνπ πνηεηή ησλ δχν δίδπκσλ πνηεκάησλ, ηνπ Ααζθαινγηάλλε θαη ηνπ Ώιηδάθε, θαη ηα ζεψξεζε 

έξγα ελφο πνηεηή πνπ έδεζε εθαηφ ρξφληα έπεηηα απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ Ααζθαινγηάλλε.  

Βμέθξαζε κάιηζηα ηελ άπνςε φηη πνηεηήο ηνπο είλαη ν Βκκαλνπήι ΐαξδίδεο, αγσληζηήο ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο “Λεπθά ξε”.  Δ άπνςε ηνπ Σσκαδάθε σο πξνο ηνλ ρξφλν 

ζχλζεζεο ηνπ πνηήκαηνο ζεσξνχκε φηη κέιεη λα απνδεηρηεί ζσζηή
912

.  

 ια απηά πνπ αλαθέξακε σο ηψξα γηα ηελ παηξφηεηα ηεο ξίκαο ηνπ Ααζθαινγηάλλε θαη ην 

ρξφλν ηεο ζχλζεζήο ηεο δελ ζα είραλ αμία, αλ δελ είραλ ζρέζε κε ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν ζχλζεζεο 

ηεο  “Κξεηηθνπνχιαο”. Ώπηφ πνπ δείρλεη ην “Σξαγνχδη ηνπ Ααζθαινγηάλλε” είλαη πψο έλαο 

επψλπκνο δεκηνπξγφο αθνπκπψληαο ζην πιηθφ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο δεκηνχξγεζε κηα επηθή 

                                                 
910  ΐι. C. Mango, “Quelques remarques sur la chanson de Daskaloyannes”, Κξεηηθά Υξνληθά, Δ', 1954, ζ. 44-54. 

911  ΐι. Α. Πεηξφπνπινο, “Σνπ Ααζθαινγηάλλε ηα ηξαγνχδηα”, Κξεηηθά Υξνληθά, Δ', 1954, ζ. 227-237. 

912  ΐι. Ν. ΐ. Σσκαδάθεο, Νενειιεληθά Γνθίκηα θαη Μειέηαη, Ώζήλα, 1954, ζ. 54-55. Ώλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο 

έξεπλάο καο, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε ηνπ Σσκαδάθε ζα παξνπζηάζνπκε ζε ρσξηζηή κειέηε.  
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ζχλζεζε κε έληνλν ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν, έλα πνίεκα πνπ μεπεξλά ηα απιντθά ηζηνξηθά 

ζηηρνπξγήκαηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν εξγάζηεθε θαη ν Υαηδεκηράιεο. Δ ρεηξφγξαθε παξάδνζε ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο” έξρεηαη επίζεο λα επηβεβαηψζεη ηελ άπνςε ηνπ C. Mango φηη ηα πνιχζηηρα 

πνηήκαηα ηνπ Ααζθαινγηάλλε θαη ηνπ Ώιηδάθε είραλ εμαξρήο θαηαγξαθεί
913

. Ο ήθεο θνξδχιεο 

ζηηρνχξγεζε ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ηνπ θεηκέλνπ: “εγψ εθξάζηνπ ην ραξηί θ' εθξάζηνπ θαη ηε κπέλα, 

/ θ' εθείλνο κνπ δεγάηνλε θαη ηά 'γξαθα 'λα έλα” (ζη. 995-6). ηαλ έλα πνιχζηηρν πνίεκα γξαθεί, 

κπνξεί, αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, λα γίλεη γλσζηφ θαη λα αθνκνησζεί απφ ηελ 

πξνθνξηθή παξάδνζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλέβε κε ηνλ “Βξσηφθξηην”.  

 Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο φηαλ έγξαθε ηελ “Κξεηηθνπνχια” δελ είρε ππφςε ηνπ ηα εθηελή 

επηθά ηξαγνχδηα ηνπ Ααζθαινγηάλλε θαη Ώιηδάθε, πνπ εθδφζεθαλ πξψηε θνξά ην 1879 απφ ηνλ Β. 

Legrand. Θα γλψξηδε φκσο ζίγνπξα ηηο ζπληνκφηεξεο ιατθέο ξίκεο  ηνπ Ααζθαινγηάλλε πνπ 

ηξαγνπδηφηαλ ζ' φιε ηελ Κξήηε ζηα πνιπήκεξα γιέληηα ησλ γάκσλ
914

. Δ ζρέζε ησλ Γηαλλάξεδσλ 

κε ηα θαθηά είλαη ηζρπξή, αθνχ κηα ζεία ηνπ Υαηδεκηράιε είρε παληξεπηεί ζηνλ Άη- Γηάλλε 

θαθίσλ θαη ιφγσ ηεο δπλακηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηα παηδηά ηεο ιεγφηαλ Γηαλλαξάθηα. 

εκεηψλνπκε φηη ν  Υαηδεκηράιεο κε ηνλ μάδειθφ ηνπ ηνλ Γηαλλαξνκηρειή απφ ηα θαθηά 

ηηκψξεζαλ ηνπο Σνχξθνπο αγάδεο ζηνλ Κπξηνκάδσ Υαλίσλ. Ο Υαηδεκηράιεο ζπκάηαη ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια” ηελ Ώλζνχζα, θφξε ηνπ Ααζθαινγηάλλε, πνπ, ζχκθσλα κε κηα εθδνρή ηεο 

πξνθνξηθήο παξάδνζεο
915

, βίαζαλ νη Σνχξθνη κεηά ηε ζχιιεςε ηνπ παηέξα ηεο. Δ Ώλζνχζα δελ 

άληερε ηελ ληξνπή  θαη απηνθηφλεζε πέθηνληαο ζε πεγάδη. Σν ίδην ήζειε λα θάκεη θαη κηα άιιε 

θφξε απ' ηα θαθηά ηελ νπνία βίαζαλ νη Σνχξθνη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866:   

 “ηνλ λνπ ηεο βάλεη ζάλαηνλ, ζθέθηεηαη λ‟απνζάλεη,  

  γηα ηελ ηηκήλ λα γθξεκηζζεί, ζαλ ηνπ Ααζθαινγηάλλε.” (“Κξεηηθνπνχια”, ζη. 3073-4).   

   

Πνηήκαηα γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 

 Δ Κξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866-69 θαη θπξίσο ε ζπζία ηνπ Ώξθαδίνπ ζπγθιφληζε ηνλ 

θφζκν θαη ελέπλεπζε πιήζνο πνηεηψλ
916

. Λφγηνη πνηεηέο ζπλέζεζαλ πνηεηηθά έξγα φισλ ησλ εηδψλ 

(επχιιηα, δξάκαηα, ιπξηθά πνηήκαηα, σδέο, επηγξάκκαηα), ηα νπνία ειάρηζηα έρνπλ κειεηεζεί ζην 

                                                 
913  ΐι. C. Mango, φ.π., ζ. 46-47. 

914  Ο Ώ. Γηαλλαξάθεο ζηα 1875 εμέδσζε  ηα ζχληνκα ηξαγνχδηα ηνπ Ααζθαινγηάλλε. Ώξγφηεξα ν Παχινο 

Φαθνπηάθεο, πιινγή θξεηηθώλ αζκάησλ εηο ηελ δεκώδε γιώζζαλ, Ώζήλα 1889, ζα εθδψζεη ηε ξίκα πνπ απνδίδεηαη 

ζηνλ κπάξκπα Παλδειηφ. 

915  Πξβι. Γξεγφξηνο Παπαδνπεηξάθεο, Ηζηνξία ησλ θαθίσλ, Ώζήλα 1888, ζ. 146.  

916  Ο αληίθηππνο ηνπ γεγνλφηνο ζην εμσηεξηθφ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάινο, δεκηνχξγεζε, ζα ιέγακε, έλα θιίκα 

θηινθξεηηζκνχ, φπσο εθείλν ηνπ θηιειιεληζκνχ ην 1821. Ώπφ ηνπο δηάζεκνπο μέλνπο θηινθξήηεο ζα αλαθέξνπκε 

ηνλ ΐίθησξα Οπγθψ θαη ηελ επηζηνιή ηνπ κεηά ην νινθαχησκα ηνπ Ώξθαδίνπ πνπ αξρηθά δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. 

Παιηγγελεζία, θ. 1051, 26-11-1866, ηνλ Γνπζηάβν  Φινπξάλο, θαζεγεηή ζην Παξίζη, πνπ θαηέβεθε ζηελ Κξήηε γηα 

λα πνιεκήζεη θαη ηηκήζεθε σο “πνιίηεο Κξεο” θαη ηνλ Ώκεξηθαλφ γηαηξφ ακνπήι Υάνπ, πνπ νξγάλσζε ζηε 

ΐνζηψλε Βπηηξνπή ΐνήζεηαο γηα ηνπο Κξεηηθνχο. ΐι. γηα ηε δξάζε ηνπ ζρεηηθά έγγξαθα ζηηο ζπιινγέο ηνπ ΕΏΚ 

ππ' αξ. 25 (Ώξρείν Π. Κειατδή) επηζηνιήο 12/ 24-7-1867 θαη ζπιινγή ππ' αξ. 3, (Ώξρείν Κεληξηθήο ππέξ ησλ 

Κξεηψλ Βπηηξνπήο), έγγξαθν 6/18 ΜαΎνπ 1867. 
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ζχλνιφ ηνπο. Σα δεκνζηεχκαηα ηνπ Γ. αθειιαξηάδε, παιαηφηεξα, θαη ηεο Ώ. Ώζαλαζνπνχινπ, πην 

πξφζθαηα, επηθεληξψλνληαη ζηα έξγα ηνπ Ώζελατθνχ Ρνκαληηζκνχ θαη ζηνλ “ξθν”
917

. Ώγλνείηαη 

φκσο εληειψο ε αμηφινγε “Κξεηηθνπνχια”. Κακία αλαθνξά επίζεο δελ γίλεηαη ζηα πνηήκαηα ηνπ 

Θ. Ώθεληνχιε θαη Ε. Κσλζηαληηλίδε, πηζαλφλ επεηδή ε πνηεηηθή ηνπο είλαη επεξεαζκέλε απφ ηε 

ιατθή πνίεζε. Ο Κσζηήο Παιακάο ζρνιηάδνληαο ηελ πνηεηηθή παξαγσγή, πνπ πξνθάιεζε ε 

επαλάζηαζε ηνπ '66 επηζεκαίλεη: “Δ Κξεηηθή Βπαλάζηαζηο ηνπ 1866 εγέλλεζε έλα πιήζνο 

ζηηρνπξγηθψλ εγθιεκάησλ πνπ θαιά βξίζθνληαη ιεζκνλεκέλα εηο αηψλεο ησλ αηψλσλ κε ην 

επεξγέηεκα ηεο παξαγξαθήο. Έπαημαλ θαη απηά ηα δχζηπρα ην ξφιν ηνπο”
918

.  

 Ώπφ ηελ πινχζηα απηή πνηεηηθή παξαγσγή ζα αζρνιεζνχκε ζηελ ελφηεηα απηή ηεο κειέηεο 

καο κφλν κε φζα έξγα ινγίσλ πνηεηψλ αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν 

απφ ηε ιατθή ηζηνξηθή ξίκα. Βίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ιατθή παξάδνζε  κπνιηάδεη ηα έξγα 

κνξθσκέλσλ πνηεηψλ ηεο Ώζήλαο, θαλεξψλνληαο φηη ε επίδξαζε ηεο δεκψδνπο παξάδνζεο είλαη 

ηζρπξή ζηελ επνρή ηεο παληνδπλακίαο ηεο θαζαξεχνπζαο. Ώπφ ηελ πνίεζε ινγίσλ πνηεηψλ ηεο 

Ώζήλαο πξνθχπηεη φηη ε δεκνηηθή πνίεζε απνηεινχζε πξφηππν γηα κίκεζε. Βμάιινπ θαη ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ιφγηνπ θαη ηνπ ιατθνχ πνηεηή κε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ήηαλ ν ίδηνο ζε πεξίνδν 

πνιέκνπ. Πνιιά πνηήκαηα επψλπκσλ πνηεηψλ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 πξσηνθπθινθφξεζαλ 

ζε κνλφθπιια ή  δεθαεμαζέιηδα, αθξηβψο φπσο θπθινθνξνχζαλ ζε “θπιιάδεο” φζεο αλψλπκεο 

ξίκεο ιατθψλ πνηεηψλ θαηφξζσλαλ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα θηάζνπλ ζην ηππνγξαθείν.  

 ε  κνλφθπιιν θπθινθφξεζε αξρηθά έλα πνίεκα ηνπ θνξπθαίνπ πνηεηή ηνπ Ώζελατθνχ 

Ρνκαληηζκνχ Ώρηιιέα Παξάζρνπ εκπλεπζκέλν απφ ηα παξάηνικα ηαμίδηα ηνπ θαηαδξνκηθνχ 

“Ώξθάδηνλ”, ην νπνίν έθηαλε κε ρίιηνπο θηλδχλνπο ζηελ Κξήηε γηα λα κεηαθέξεη ηξφθηκα θαη 

πνιεκνθφδηα: “Ώρηιένπο
(sic)

 Παξάζρνπ, Ο 13νο Πινπο ηνπ “Ώξθαδίνπ”, ηχπνηο Φξ. Μνθεξξάηνπ, 

δηαλέκεηαη δσξεάλ”. ' έλα άιιν θπιιάδην βξήθακε ηππσκέλν πνίεκα ηνπ Θεκηζηνθιένπο 

νινκνχ ζρεηηθά κε ην εξσηθφ νινθαχησκα ηνπ Ώξθαδίνπ
919

.  Ώπφ ην θπιιάδην  ζπλάγνπκε φηη ν 

Θ. νινκφο είρε θαηέβεη ζηελ Κξήηε ην 1867: “Θεκηζηνθιένπο νινκνχ, Δ Μνλή Ώξθαδίνπ, 

“Γαιάδηνλ
(sic)

, 31 Αεθεκβξίνπ 1867”.  

                                                 
917  ΐι. Υ. Γ. αθειιαξηάδεο, “Σν Ώξθάδη ζηελ πνίεζή καο”, Διιεληθή Γεκηνπξγία, Σ', 1950, ζ. 683-691. 

Μεξηθνί απφ ηνπο πνηεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν:Μαξθνξάο, Βπ. Άλληλνο, π. Λνβέξδνο, Α. Παπαξξεγφπνπινο, 

π. ΐαζηιεηάδεο, Ώρ. Παξάζρνο, Γ. Παξάζρνο, Σ. Ώκπειά, Ώ. ΐνξεάδεο, Ώ. Ώλησληάδεο. Οη εθεκεξίδεο επίζεο 

“Βζλνθχιαμ' θαη “Παιηγγελεζία” ηνπ 1866 γεκάηεο κε ζηηρνπξγήκαηα. Ώθξνδίηε Ώζαλαζνπνχινπ, “Ο απφερνο ηνπ 

θξεηηθνχ αγψλα ζηελ πνίεζε ησλ Βιιήλσλ Ρνκαληηθψλ”, Ο Ρνκαληηζκόο ζηελ Διιάδα, Βηαηξεία πνπδψλ 

Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, ρνιήο ΜσξαΎηε, Ώζήλα 1995, ζ. 31-53. Πξβι. θαη [ηεο 

ζχληαμεο]“Σν Ώξθάδη ζηελ ειιεληθή πνίεζε”, Νέα Δζηία, ηεχρνο 944, 1966, Ώθηέξσκα ζηελ Κξεηηθή Βπαλάζηαζε ηνπ 

1866, ζ. 1572-1589, φπνπ ην αλζνιφγην πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο πνίεζεο, ην Αεκνηηθφ Σξαγνχδη, ηνπο 

Ρνκαληηθνχο θαη ηνπο Βπηαλεζίνπο, αιιά δελ αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηαηα πνηήκαηα ησλ Ώθεληνχιε, 

Κσλζηαληηλίδε θαη Υ'' Μ. Γηάλλαξε. 

918  ΐι. Κ. Παιακάο, Άπαληα, 12, φ.π., ζ. 272  

919  Θα πξέπεη λα ηαπηίζνπκε ην ζηηρνπξγφ απηφ κε ηνλ Κεθαιινλίηε δηθεγφξν Θ. νισκφ, ζηνλ νπνίν ν 

Υαηδεκηράιεο εκπηζηεχηεθε ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ γηα λα ηα κεηαθέξεη ζηελ Βπγελία θαξακαγθά. 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 θπθινθφξεζαλ αλψλπκα ζε θπιιάδην νη ηξεηο 

πξψηεο ξαςσδίεο ηνπ πνηήκαηνο “Κξεηηθά” ηνπ Θεφδσξνπ  Ώθεληνχιε. Βληνπίζακε δεκνζηεπκέλε 

ζε δπζεχξεην θπιιάδην ηελ ηξίηε ξαςσδία: “Δ ελ ΐξχζαηο ησλ Ώπνθνξψλσλ (sic) κάρε. Δ 

ζπλζεθνιφγεζηο ησλ Ώξάβσλ”. Σν θπιιάδην έρεη ηίηιν: “Σα Κξεηηθά, πνίεκα αθηεξσκέλν εηο ηνπο 

ελ Κξήηε αγσληδνκέλνπο, Βλ Ώζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Εσ. Ώγγεινπνχινπ, θαηά ηελ νδφλ 

Ώζελάο 72, 1867 [ζο 37-56, ζρ. 8ν]”. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν θφζκνο ζηελ Ώζήλα πιεξνθνξνχληαλ 

ηα πνιεκηθά γεγνλφηα ζηελ Κξήηε, φρη κφλν απφ ηηο εθεκεξίδεο, αιιά θαη κέζα απφ ηα 

ζηηρνπξγήκαηα δηαθφξσλ πνηεηψλ
920

.  

 Σν πνίεκα ηνπ Θ. Ώθεληνχιε
921

, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα κηα ζπγθξηηηθή 

κειέηε ε νπνία ζα έδεηρλε ηελ επίδξαζε ηεο ιατθήο ηζηνξηθήο ξίκαο ζην έξγν ιφγησλ πνηεηψλ. Ο 

Ώθεληνχιεο δεκνζίεπζε ηηο ηξεηο πξψηεο ξαςσδίεο απφ ην πνίεκα ηνπ “Κξεηηθά” ελψ εμειηζζφηαλ 

ε θξεηηθή επαλάζηαζε. Σν επηζεκαίλνπκε απηφ γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ άπνςε φηη ηα δεκνηηθά 

ηζηνξηθά πνηήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζπγρξφλσο κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ή 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα
922

. Σφηε ηα γεγνλφηα είλαη απνηππσκέλα έληνλα ζηε κλήκε  θαη ζεξκαίλνπλ 

ηελ θαξδηά ηνπ πνηεηή. Ο Ώθεληνχιεο είρε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα γεγνλφηα ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1866 θαη ε ζχλζεζή ηνπ ζα γξαθφηαλ ηκεκαηηθά, παξάιιεια κε ηα γεγνλφηα. 

Έκεηλε φκσο αλνινθιήξσηε. Ώηηία ήηαλ ε απνγνήηεπζε ηνπ πνηεηή απφ ηελ πνξεία ηνπ θξεηηθνχ 

αγψλα:  

 “Ήζεινλ, επεζχκνπλ λα παξέηεηλα ηελ αθήγεζηλ δη' φινπ ηνπ θξεηηθνχ αγψλνο ηνπ 1867-

1868 αιιά ηα ζπκβάληα ηφηε κνπ επέρπζαλ ηνζαχηελ ζιίςηλ εηο ηελ θαξδίαλ, ψζηε κνπ παξέιπζαλ 

πάζαλ πηήζελ ηεο θαληαζίαο. ήκεξνλ είλαη πιένλ αξγά [...]
923

”.  

 Ώθνξκή γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πνηήκαηνο, φπσο αλαθέξεη ν πνηεηήο, ζηάζεθαλ νη ξίκεο γηα 

ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 ελφο  ηπθινχ Κξεηηθνχ πξφζθπγα, πνπ ηξαγνπδνχζε ζηνλ Πεηξαηά. 

Παξαζέηνπκε ηε καξηπξία ηνπ Ώθεληνχιε απφ ηνλ πξφινγν ηεο ζπλνιηθήο έθδνζεο ηνπ πνηήκαηνο 

ην 1881. Δ καξηπξία απηή πξνζηίζεηαη ζ' απηήλ πνπ έρεη επηζεκάλεη ν Ώιέμεο Πνιίηεο γηα ηνλ 

ηπθιφ ξηκαδφξν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
924

. 

 “Έηπρε λα αθνχζσ ελ ηηλη θαθελείσ ηνπ Πεηξαηψο αφκκαηφλ ηηλα πξφζθπγα Κξήηα, φζηηο 

αθεγείην εηο ζηίρνπο ηα ηξαγηθά ηεο παηξίδνο ηνπ ζπκβάληα. Ώπηά ηαχηα θαη ε βαξεία θαη σδηθή 

θσλή, κεζ' εο απεγγέινλην, κε ζπλεθίλεζαλ κέρξη δαθξχσλ παξακείλαο δε κέρξη ηέινπο ηεο 

ξαςσδίαο θαη πξνζελεγθψλ ηνλ νβνιφλ κνπ εηο ηνλ δίζθνλ ηνπ ξαςσδνχ απήιζνλ, αλαθπθιψλ ελ 

                                                 
920  Σα δπζεχξεηα απηά θπιιάδηα απφθεηληαη ζηε ζπιινγή ζπαλίσλ εληχπσλ ηνπ Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Κξήηεο. Δ 

θαηαγξαθή ηνπ θπιιαδίνπ ηνπ Θ. Οξθαλίδε απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Εαθψβνπ Καιατζάθε (ΕΏΚ). 

921   Θ. Ώθεληνχιεο (1824-1893), θαζεγεηήο, πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, πνηεηήο θαη θξηηήο ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Αηαγσληζκψλ. 

922   ΐι. θαη Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο, θξηηηθή έθδνζε η. Ώιεμίνπ, Ώζήλα 1985, ζ.  

923  Θ. Ώθεληνχιε, Φηινινγηθά Πάξεξγα, ΗΗ, Σα Κξεηηθά, Ωδαί Αιθατθαί, ζύκκηθηα, επηκέιεηα θαη δαπάλε Εσ. 

Ώγγειφπνπινπ, Ώζήλεζη, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο Παιηγγελεζίαο, 1881, ζ. 6. 

924  Ώιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο, Δξάθιεην 2010, ζ. 199. 



 

463 

 

ηε δηαλνία ηα αθνπζζέληα. ζνλ δε πιείνλ αλεινγηδφκελ απηά, ηφζσ βαζχηεξνλ ελεηππνχλην εηο 

ηελ κλήκελ κνπ, θαη ηφζσ κάιινλ κε έηεξπνλ. Βζηνράζζελ, φηη φηη ίζσο άζθνπνλ δηα ηαο ζήκεξνλ 

πεξηζηάζεηο δελ είλαη λα δεζκεχζσ δηα ηεο γξαθήο ηα πηεξξφεληα έπε ηνπ ξαςσδνχ, θαη λα 

δεκνδηεχζσ εηο ζπλδαχιεζηλ ηνπ παηξησηηθνχ ππξ'νο, ην νπνίνλ θαίεη θαη ζήκεξνλ θαη πάληνηε ηα 

ζπιάρλα ηνπ έζλνπο. Οχησο εζηνράζζελ, νχησο θαη έπξαμα. Καη ηδνχ δεκνζηεχσ ηηο ηξεηο πξψηεο 

ξαςσδίεο ησλ Κξεηηθψλ. Βπηπρήο δε ζα λνκίδνκαη, αλ επηηχρσ λα ζπγθηλήζσ ηνλ ιαφλ ππέξ νπ 

γξάθσ ηφζνλ, φζνλ κε ζπλεθίλεζελ απηφο δηα ηνπ ηπθινχ ξαςσδνχ ηνπ θαη πνιχ κάιινλ δηα ησλ 

έξγσλ ηνπ
925

”. 

 

 Με κηα πξψηε αλάγλσζε ησλ “Κξεηηθψλ” ζα κέλακε κε ηελ εληχπσζε φηη ν Ώθεληνχιεο 

κεηαθέξεη ζην γξαπηφ ιφγν ηε ξίκα ηνπ αφκκαηνπ ξηκαδφξνπ. Αηαπηζηψλνπκε φκσο 

πξνζεθηηθφηεξα φηη ην πνίεκα ηνπ Ώθεληνχιε έρεη δηαθνξεηηθή δνκή θαη χθνο απφ ηελ ηζηνξηθή 

θξεηηθή ξίκα, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε έλα πεξηζηαηηθφ, είλαη ζπληνκφηεξε θαη αξθεηά 

πεδνιφγνο. Οη εθηελείο παξνκνηψζεηο, νη ζπλερείο δηαζθειηζκνί, νη δηαινγηθέο ζθελέο ή ε κλεία ηεο 

ξνδνδάθηπιεο Δνχο, κε ηελ νπνία μεθηλά ζπλήζσο  κηα λέα κέξα ζηα νκεξηθά έπε, είλαη επξήκαηα 

ιφγηνπ πνηεηή:  

   “Υάξαμελ ε γιπθεηά απγή ηξηαληάθπιιν, δξνζάηε, 

 θαη ζηξψλεη ηεκ πιεμνχδα ηεο ζηε δαθεηξέληα πιάηε 

 ηεο ζάιαζζαο, θη απαλσζηφ ιακπνθνπψληαο βγαίλεη 

 ην κέγ' αζηέξη η' νπξαλνχ θαη κε ρξπζάθη λδέλεη [...]” (ζ. 45) 

  

 ηα πξνιεγφκελα ησλ “Κξεηηθψλ” κε έλα γλσζηφ ζπγγξαθηθφ ηέρλαζκα
926

, ν Ώθεληνχιεο 

επηδηψθεη λα θαλεί σο απιφο δηακεζνιαβεηήο ηνπ ιφγνπ ελφο αλψλπκνπ ξαςσδνχ. Σν ίδην αθξηβψο 

ηέρλαζκα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν νισκφο ζηνλ “Κξεηηθφ” παξνπζηάδνληαο ην πνίεκα  ζαλ λα είλαη 

ε απηνδηεγεηηθή αθήγεζε ελφο αλψλπκνπ ξηκαδφξνπ, ν νπνίνο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κξήηεο, 

ην 1824, θαη ην πληγκφ ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, έθηαζε πξφζθπγαο ζηε Γάθπλζν θαη δηεγείηαη έκκεηξα 

ηελ ηζηνξία ηνπ.  

 Ο δηαπξεπήο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Θ. Ώθεληνχιεο έγξαθε ηα 

επηζηεκνληθά ηνπ ζπγγξάκκαηα, ηηο θξίζεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Αηαγσληζκψλ θαη δίδαζθε ζηελ 

επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, ηελ θαζαξεχνπζα. ηα “Κξεηηθά” φκσο κηκήζεθε ην ιατθφ / 

δεκνηηθφ ιφγν. Δ  δεκνηηθή ηνπ Ώθεληνχιε είλαη ερεξή, γεκάηε ζηνιίδηα,  θαη ν ζηίρνο ηνπ έρεη 

                                                 
925   Θ. Ώθεληνχιε, ό.π., ζ. 1.   

926  Ώλάινγα παξαδείγκαηα: Ο Παπαδηακάληεο ζε κεξηθά δηεγήκαηά ηνπ θαίλεηαη ζαλ λα κεηαθέξεη ην ιφγν ελφο 

αθεγεηή, γη' απηφ θαη ζην ηέινο πξνζζέηεη “δηα ηελ αληηγξαθήλ”. Ο ηξάηεο Μπξηβήιεο ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ 

“Δ δσή ελ ηάθσ”  παξνπζηάδεη ηηο αθεγήζεηο ηνπ αληηπνιεκηθνχ κπζηζηνξήκαηφο ηνπ λα πξνέξρνληαη απφ ην 

εκεξνιφγην ελφο ζθνησκέλνπ αμησκαηηθνχ, ην νπνίν “αλαθάιπςε” κεηά ην ζάλαην ηνπ. 
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δηαθνξεηηθή δνκή απφ ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Θα ιέγακε φηη κνηάδεη κε ηε δεκνηηθή ζηηο 

αξκαηνιηθέο επνπνηίεο ηνπ Ώξηζηνηέιε ΐαιασξίηε: 

   “Θπκνχκνπλ, αρ! ηεο Κπδσληαίο
927 (sic)

, ηεκ παηξηθή κνπ ζηέγε, 

 θαη άθνπγα ην κάηη κνπ ζην δάθξπ ηνπ λα πιέγε, 

 αλάβαλα ηαηο δξνζεξαίο βξπζνχιαηο, ηα πνηάκηα, 

 ηνπο θήπνπο, ηα ηξηαληάθπιια, ηαηο ιεχθαηο, ηα θαιάκηα, 

 ηνλ άλεκν πνπ βφηδε θ' εράηδεπε ηνπο θιψλνπο, 

 θαη ζηεγ θαξδηά κνπ αγξνίθαγα ηεο εξεκηάο ηνπο πφλνπο 
928

[...]” 

 

 Ο Ώθεληνχιεο ζεσξεί ην ιατθφ θξεηηθφ πνηεηή πνπ άθνπζε ζηνλ Πεηξαηά σο έλα απφ ηνπο 

ζπλερηζηέο ηεο νκεξηθήο παξάδνζεο,  έλαλ νκεξίδε. Με ηε ζεηξά ηνπ θαη ν Ώθεληνχιεο ζεσξεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζπλερηζηή ηνπ Οκήξνπ, γη' απηφ ρσξίδεη ηα “Κξεηηθά” ζε ξαςσδίεο. Δ πξψηε ξαςσδία 

αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο επαλάζηαζεο, “ηε ζπλσκνζία”, ε δεχηεξε ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

Εζκαήι θαη ηελ θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο, ε ηξίηε ζηε κάρε ησλ ΐξπζζψλ θαη ζηε ζπλζεθνιφγεζε 

ησλ Σνχξθσλ. Ώλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε ξαςσδία αξρίδεη κε κηα ζχζθεςε ζην Οκαιφ, ηελ εκέξα 

ηεο ενξηήο ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε. ' απηήλ έρνπλ 

θιεζεί “ηξεηο 'γνχκελνη, ηξεηο πξνεζηνί θαη ηξεηο θαπεηαλένη” γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα 

ηε ζρεδηαδφκελε επαλάζηαζε. Ο Γηάλλαξεο παίξλεη ην ιφγν θαη δηεγείηαη φηη θαηά ηελ θπιάθηζή 

ηνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο είδε έλα φλεηξν, ζην νπνίν ηνπ παξνπζηάζηεθε ν άγηνο Γεψξγηνο γηα λα ηνλ 

εκςπρψζεη λα απνδξάζεη απφ ηε θπιαθή θαη, αθνχ ζπλελλνεζεί κε ηνπο ηνπο εγήηνξεο ηνπ ηφπνπ, 

λα πάεη ζην Ώξθάδη θαη λα μεζεθψζεη ην ιαφ. Βίλαη αμηνπξφζερην φηη ν Ώθεληνχιεο δίλεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ Υαληψηε νπιαξρεγφ. ηελ “Κξεηηθνπνχια” φκσο ε δξάζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε απνζησπάηαη γη' απηφ θαη ην φξακα ηεο Κξεηηθνπνχιαο ην βιέπεη έλαο αλψλπκνο 

θαπεηάληνο, ν Υαληψηεο χληεθλνο. ην απφζπαζκα πνπ παξαζέηνπκε απφ ην πνίεκα ηνπ 

Ώθεληνχιε, κηιεί ν Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο: 

  “Βθεί πνπ ζηξεθνδέξλνπκαλ, θαη ηέηνηα ζπιινγηνχκαη, 

θνληά ζηα μεκεξψκαηα βαζεηά απνθνηκνχκαη, 

θαη γιέπσ έλα φλεηξν. Λάκςε ηε θπιαθή κνπ  

ηελ πεξηράεη, θαη δξνζηά ζηαιάδεη ζην θνξκί κνπ. 

Ώπ' ηα νπξάληα ςαικνπδηαίο αθνχσ θη αληηρνχλε, 

ζαλ φηαλ εηο ηα Υεξνπβείκ παππάδεο ιεηηνπξγνχλε, 

θ' αθάλε κνπ, πσο ήηαλε ηεο θπιαθήο ζρηζκέλνο 

ν ζφινο, εθαηέβαηλε ιακπξά αξκαησκέλνο 

                                                 
927  Βλλνεί ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο. 

928  Θ. Ώθεληνχιεο, φ.π., ζ. 17. 
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ν άγηνο ν ζεκεξλφο θαβάια ζη' άινγφ ην, 

θ' έιακπε ράξη αλέθθξαζηε απφ ην πξφζσπφ ηνπ. 

Σνλ είδα θαη ηηράρηεθα ζηα γφλαηα κπξνζηά ηνπ 

θαη κε ηνκ πφλν ζηελ θαξδηά θηιάσ η' άξκαηά ηνπ·  

άρλε κηιηάο δε κνχβγαηλε απ' η' αλνηρηφ ηνπ ζηφκα, 

κφλν ην δάθξπ έπεθηε ζαλ ηε βξνρή ζην ρψκα. 

Σφηε κε ην θνληάξη ηνπ ν άγηνο ηεκ πιάηε 

κ' άγγημε θη είπε: “κε δεηιηάο, θαη ζηέγλσζε ην κάηη! 

Κείλν πνπ ζέιεηο ζα γελή! Θα μεκεξψζε εκέξα 

ραξά θαη γηα ηνγ Κξεηηθφ ζα ιάκςε ζηε δεπηέξα 

αλάζηαζη ηεο 'ιεπζεξηάο ην δειεκέλν άζηξν, 

θαη ζηεγ θνξθή ηνπ ην ζηαπξφ ζα βάιε θάζε θάζηξν. 

Βίζαη ηαρχ ειεχζεξνο· πήδεμε ην ραληάθη, 

εγψ ην ζψκα ζνπ θηεξφ, ην πφδη δαξθαδάθη 

ζα θάκσ θαη αθξάηεηνο πάξε ην θχζεκά ζνπ 

πξνο ην Ώξθάδη γηα λα πεο εθεί ηα παηεξκά ζνπ· 

θαη λα εηπήο ζην γνχκελν, πνχρε ην φλνκά κνπ, 

πσο είλαη πξνζηαγή Θενχ, θ' είλαη ην ζέιεκά κνπ, 

λα πάε λα βξε ηξεηο 'γνχκελνο θαη ηξεηο θαπεηαλένπο 

λα θάκνπλε ζπκβνχιην κε ηξεηο λπθνθπξαίνπο 

θαη λ' αλαβνχλ ζηνλ Οκαιφ εηο ηνπ λεξνχ ηε Μάλα 

φηαλ αλζίζε ην θιαδί λα βξνχλε ηεγ θξπςάλα 
929

[...]” 

 

 Βίπακε φηη ε ζχλζεζε ηνπ Ώθεληνχιε δελ νινθιεξψζεθε. Θα ιέγακε ινηπφλ φηη κε ηελ 

“Κξεηηθνπνχια” ν Υαηδεκηράιεο νινθιεξψλεη ηα “Κξεηηθά” ηνπ Ώθεληνχιε. Δ ζπγγέλεηα ησλ δχν  

πνηεκάησλ ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή θαη ζην πεξηερφκελν είλαη ηφζν ηζρπξή, πνπ ζεσξψ βέβαην φηη 

ν Γηάλλαξεο είρε ππφςε ηνπ ηα “Κξεηηθά” φηαλ έγξαθε ηελ “Κξεηηθνπνχια”. Δ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα θείκελα, ε δηαθεηκεληθφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηεο ζχγρξνλεο θξηηηθήο, είλαη 

λφκηκε θαη παξαηεξείηαη ζε πνιιά αμηφινγα ινγνηερληθά θείκελα. Ώλ  πάξνπκε σο παξάδεηγκα 

κφλν ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο ηεο Ώθκήο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε 

“Μάιηαο Πνιηνξθία”, ν “Βξσηφθξηηνο”, ε “Θπζία ηνπ Ώβξαάκ” ε “Βξσθίιε” νη θσκσδίεο θ.ι.π. 

έρνπλ σο πξφηππν θάπνην έξγν ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, γλσζηφ ή ιαλζάλνλ ην νπνίν 

αλαδεκηνπξγνχλ θαη ην μεπεξλνχλ κε ηελ αθεγεκαηηθή ή ζθεληθή νηθνλνκία θαη ηε γισζζηθή 

                                                 
929  Θ. Ώθεληνχιεο, φ.π., ζ. 17-18. 
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αξηηφηεηα. Βηπψζεθε φηη ν Ώρέιεο εμηζηνξεί ηελ πνιηνξθία ηεο Μάιηαο παίξλνληαο επηθνχο ζηίρνπο 

απφ ηνλ Ariosto, o Αηαθξνχζεο κε ηε ζεηξά ηνπ δαλείδεηαη ζηίρνπο απφ ηνλ Ώρέιε θαη ν 

Μπνπληαιήο πνιιά νθείιεη ζηνπο πξνεγνχκελνπο γηα ηε δηθή ηνπ εμηζηφξεζε ηνπ “Κξεηηθνχ 

Πνιέκνπ”. Δ θηινινγηθή θξηηηθή απνθαίλεηαη γηα ηελ αμία ελφο θεηκέλνπ φρη ηφζν εμεηάδνληαο ηελ 

πξσηνηππία ηνπ κχζνπ/ππφζεζεο, αιιά εμεηάδνληαο ηελ επηηπρία ηεο αλαδεκηνπξγίαο ελφο 

πξνγελέζηεξνπ έξγνπ ζηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, ζηε γιψζζα θαη ζην χθνο. Ο Υαηδεκηράιεο 

νξγαλψλνληαο έλα θαηλνχξγην αθεγεκαηηθφ ζρέδην θαη αμηνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε γιψζζα ηνπ 

Κνξλάξνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαηφξζσζε λα εμηζηνξήζεη έκκεηξα ηελ ηξηεηή 

επαλάζηαζε ησλ Κξεηηθψλ ζηελ “Κξεηηθνπνχια”.  

 Σν δεχηεξν πνίεκα πνπ κειεηήζακε γηα λ' αληρλεχζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ ιατθνχ ιφγνπ ζε 

ιφγην πνηεηή είλαη “Δ εθζηξαηεία ηνπ Οκέξ Παζζά θαηά ηνπ Λαζηζίνπ” ηνπ Εσάλλε 

Κσλζηαληηλίδε
930

. Σν πνίεκα γξάθηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο, ζηα 1868, θαη 

δεκνζηεχηεθε ζηε χξν
931

. Ο πνηεηήο ηνπ, ηνλ νπνίν αγλννχλ νη ηζηνξίεο ηεο ινγνηερλίαο,  

γελλήζεθε ζηηο Γνχβεο Δξαθιείνπ ην  1848 θαη απεβίσζε ζηελ Ώζήλα ην 1917. Ο ζεκαηηθφο 

ππξήλαο ηνπ επηθνχ πνηήκαηφο ηνπ πξνέξρεηαη απφ δηεγήζεηο (έκκεηξεο ή πεδέο) Κξεηψλ 

πξνζθχγσλ πνπ ζπλέιεμε ν ίδηνο ν πνηεηήο
932

. Έηζη καδί κε ην πιηθφ ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγία 

ηνπ Κσλζηαληηλίδε δηαπηζηψλεηαη φηη ζπλππάξρεη θαη έλα ινγνηερληθφ ππφζηξσκα ην νπνίν 

αληιείηαη απφ  ηε ζπιινγηθή δεκηνπξγία, ηηο ιατθέο ηζηνξηθέο δηεγήζεηο. Εδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηε 

γισζζηθή έθθξαζε ηεξείηαη ην ηδίσκα ηνπ θξεηηθνχ ιανχ θαη απνθεχγνληαη ηα ιφγηα ζηνηρεία. Ο 

Κσλζηαληηλίδεο φκσο δελ κέλεη ζην χθνο ηεο ιατθήο αθήγεζεο, γηαηί ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα ζπλζέζεη 

έπνο κε πιηθφ απφ ηα ζχγρξνλα γεγνλφηα. ηελ επίηεπμε ηεο επηθφηεηαο ζπκβάιιεη ε ζπζηεκαηηθή 

άληιεζε ινγνηερληθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ “Βξσηφθξηην”. ην πνίεκα ηνπ Κσλζηαληηλίδε 

εληνπίζακε κεηαζρεκαηηζκέλεο θξάζεηο
933

 απφ ηνλ Βξσηφθξηην, παξνκνηψζεηο θαη γλσκηθά 

αλεπηπγκέλα θαηά ην πξφηππν ηεο ξεηνξηθήο ηνπ Κνξλάξνπ
934

. Μέρξη ζήκεξα έρεη επηζεκαλζεί ε 

επίδξαζε ηνπ Κνξλάξνπ ζηνπο κείδνλεο ινγνηέρλεο καο
935

. ην εμήο ζα πξέπεη λα ζηξέςνπκε ην 

                                                 
930  Εσάλλνπ Κσλζηαληηλίδνπ ηνπ Κξεηφο, Ζ εθζηξαηεία ηνπ Οκέξ Παζζά θαηά ηνπ Λαζηζίνπ, ηχπνηο Μ. Π. 

Πεξίδνπ, ελ Βξκνππφιεη 1868.  

931  ηελ “αγγειία” γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο έθδνζεο αλαθέξεη: “Παξακέλσλ ελ Σήλσ εηο ησλ ηαιαηπψξσλ 

πξνζθχγσλ Κξεηψλ θαη άλεπ έξγνπ σλ, εζρνινχκελ πεξί ηελ ζχληαμηλ νινγνζηίρσλ πνηεκαηίσλ, νηέ κελ επαηλψλ 

ηελ θαξηεξίαλ θαη απηαπάξλεζηλ ησλ κεγαινςχρσλ ζπκπαηξησηψλ κνπ, αγσληδνκέλσλ ππέξ ηεο αλζξσπφηεηνο 

[...]”.  

932  ΐι. Σηκφζενο ΐελέξεο, Σν Αξθάδη δηα ησλ αηώλσλ, φ.π., ζ. 378-380. 

933  Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θξάζεηο: “Φπρνκαρεί ηνπ ζαλαηά”, “θη εκνπγθαιίζζε ηξεηο θνξαίο”, “ζηελ 

πζηεξλήλ ηνπ ψξα”, “πεδνί θαη θαβαιάξνη” (36) “θάιιε ραξηησκέλα”, “ζαλ αεηφο επέηαλε”, “ζέξλεη ην ζπαζί ηνπ”, 

(37), “ζηνλ θφζκν μαθνπζκέλνο”, “ην πξφζσπφ ησλ ιάκπεη” (41), “'ζην Κάζηξνλ εγελλήζεθε ζην Κάζηξνλ 

αλεηξάθε” (47), “ήηνλε δεθνρηψ ρξνλψ” (48), “γεινχλ νη θάκπνη” (52), “ζεξγηφ ηεο Κξήηεο” (56), “ηα ζπιάρλα ηνπ 

πιαθψλεη” (58) “ηξνκάξα ηελε πηάλεη” (62), “ρνριαθά θαη βξάδεη” (67). Ο ζάλαηνο ηνπ Σνχξθνπ Μπξαδέξε 

πεξηγξάθεηαη κε ζηίρνπο πνπ ζπκίδνπλ έληνλα ην ζάλαην ηνπ Καξακαλίηε (βι. ζ. 36).  

934  Βξσηνθξίηεηα γλσκηθά θαη παξνκνηψζεηο ππάξρνπλ θαη ζηηο ζειίδεο 11-12, 20, 22, 26-27, 34, 36-37, 46-47, 

51, 52, 58, 62, 63.  

935  Γηα ηελ επίδξαζε ηνπ Κνξλάξνπ ζηνπο νισκφ, Παιακά, ηθειηαλφ, Ρίηζν, Πξεβειάθε, εθέξε βι. 
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ελδηαθέξνλ καο θαη ζηνπο ειάζζνλεο θαη ηδηαίηεξα ζ' απηνχο πνπ ιφγσ θαηαγσγήο έγξαςαλ ζην 

θξεηηθφ ηδίσκα. Παξαζέηνπκε κηα ξεηνξηθή αλάπηπμε γλσκηθνχ: 

 

   “ια ηα πξάγκαηα' έρνπλ αξρήλ κα έρνπλε θαη ηέιε, 

 θαη γέξνο γίλεη' άλζξσπνο απφ κηθξφ θνπέιιη. 

 Υηιηψ ινγηψ κπεξδέκαηα εβγαίλνπλ εηο ηε κέζε, 

 Κη φζν ςειψζε άλζξσπνο πάιη ζε λα μεπέζε. 

 Ώπφ βιαζηάξη ην δελδξφ κεγάινπο ζέξλεη θιψλνπο, 

 απίδεη, μεπαηψλεηαη, ράλεηαη κεηά ρξφλνπο. 

 Καη θάζε έζλνο πάληνηε απφ κηθξφλ αξρίδεη,  

 Καη χζηεξα μαπιψλεηαη πνιινχο αλζξψπνπο 'ξίδεη. 

 Μα πάιη θη φζα 'βξίζθνληαη ζηνλ θφζκνλ γελλεκέλα, 

 Με ηνλ θαηξφλ 'μνθιίδνληαη θαη ράλνλη' έλα έλα. 

 Κη φηη είλαη λάιζε απ' ην Θεηφ, ζα λάιζε κε ηελ ηάμη, 

 αλ ζέιεη ν Θεηφο, δίδεη πηεξά η' αλζξψπνπ λα πεηάμε. 

 Καη ζθάιαηο θάλεη ν Θεφο θαη άιινπο θαηεβάδεη, 

 Καη άιινπο πάιη κε θαηξφ εηο ηα ςειά ηνπο βγάδεη. 

 Κ' έρνκε ην παξάδεηγκα απ' ηνπο παιηνχο ηνπο ρξφλνπο, 

 Πσο βαζηιηάδεο γθξέκηζε απφ κεγάινπο ζξφλνπο. 

 Βηζά θαηέβαζελ θαη καο, κα ήιζε πάι' ε ψξα, 

 Βπέξαζελ ε ζπλλεθηά, απφβξεμελ ε κπφξα. [...]” 

 

 ην πνίεκα ηνπ Κσλζηαληηλίδε, ινηπφλ, βιέπνπκε πψο ε ιατθή ξίκα αιιάδεη χθνο ζηα 

ρέξηα ελφο κνξθσκέλνπ πνηεηή.  Δ απιντθή παξαηαθηηθή δνκή ηεο ξίκαο ζπλππάξρεη κε 

ζηίρνπο φπνπ ην χθνο αιιάδεη εληειψο κε πεξίηερλεο ξεηνξηθέο αλαπηχμεηο ηδεψλ, κεηξηθνχο 

δηαζθειηζκνχο, πεξηγξαθέο, κε πξσηφηππα ινγνηερληθά επξήκαηα, ζηνηρεία ελφο ηδηαίηεξα 

θαιιηεξγεκέλνπ χθνπο. Σν πνίεκα επηθεληξψλεηαη ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηηο  αλαηνιηθέο επαξρίεο ηνπ λεζηνχ θαη ηδηαηηέξσο ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ απφ ηηο νξδέο ηνπ Οκέξ παζά.  ε θαίξηα ζεκεία ηεο δηήγεζεο 

εληάζζνληαη δχν φλεηξα ηνπ Οκέξ παζά, ηα νπνία απνθαιχπηνπλ ην ζθιεξφ ραξαθηήξα ηνπ 

αξλεζίζξεζθνπ ζηξαηεγνχ. Σξεηο ζξήλνη επίζεο πνηθίινπλ ηε δηήγεζε, ν πξψηνο αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Κξήηεο (ζηίρνη 39, ζ. 9-10), ν δεχηεξνο ζην ζάλαην ηνπ λεαξνχ 

Πεηξνπνπιάθε θαη άιισλ Μαληαηψλ εζεινληψλ (ζηίρνη 56, ζ. 43-45) θαη ν ηξίηνο ζηελ 

αγαπεκέλε ηνπ ήξσα (είλαη ην κνηξνιφη ηνπ Μαλσιηνχ). Θεσξνχκε πηζαλφ ν  Κσλζηαληηλίδεο 

                                                                                                                                                                  
ΐηηζέληζνο Κνξλάξνο, Δξσηόθξηηνο, θξηηηθή έθδνζε η. Ώιεμίνπ, Βξκήο, 1980, ζ. ξε'-ξζ'. 
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λα είρε δηαβάζεη ην πνίεκα ηνπ Ώθάθηνπ Αηαθξνχζε απφ ηελ έθδνζε ΐηβηιάθε ηνπ 1865, ζην 

νπνίν απαληψληαη ζξήλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κξήηεο
936

. 

   “Κιαχζαη' νπνχζζε άλζξσπνη, θη ν ήιηνο θαη θσηίδεη, 

 θ' ε πέηξα φπνπ δε γξνηθά θ' εθείλε μεδαθξχδεη. 

 Κιαχζαη' νπνχζζε ρξηζηηαλνί 'ο φιε ηελ νηθνπκέλε. 

 Σελ Κξήηελ, ηνλ παξάδεηζνλ, ηελ λήζνλ ησλ καθάξσλ, 

 εηο θφιαζηλ κεηέβαιελ ε ιχζζα ησλ βαξβάξσλ”. (Κσλζηαληηλίδεο, ζ. 9)  

 

 Ο πνηεηήο επεξεαζκέλνο απφ έξγα ηνπ Ρνκαληηζκνχ εηζάγεη ην εξσηηθφ ζηνηρείν κέζα ζηελ 

εμηζηφξεζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία αγάπεο ηνπ Μαλσιηνχ 

θαη ηεο Μαξίαο. Μηα λέα απφ ην Λαζίζη, ε Μαξία, ληχλεηαη αλδξηθά θαη αθνινπζεί ηνλ 

αξξαβσληαζηηθφ ηεο, ην Μαλψιε, ζηηο κάρεο. ε κηα κάρε έλα βφιη ερζξηθφ θηππά ηελ Μαξία. Ο 

Μαλψιεο ζξελεί ηελ αγαπεκέλε ηνπ. Μεηά απφ ιίγν ζα ηελ αθνινπζήζεη ζην ζάλαην, θηππεκέλνο 

θαη απηφο απφ ερζξηθή ζθαίξα
937

.  

  “Κη φπνηα 'γαπά κε ηελ θαξδηά, ηξνκάξα ηελ επηάλεη, 

φηαλ ηδή ηνλ αγαπά φια ηα ιφγηα ράλεη. 

Ση λα ηνπ 'πή πνιιαίο θνξαίο εκέξαηο ζπιινγάηαη, 

αλ ηνλ ηδή ηα 'ιεζκνλά θαη ιέμηλ δε ζπκάηαη. 

Καη φπνηαλ θη αλ εγάπεζε θαλέλα κπηζηεκέλα, 

αο πε αλ είλαη ςεχκαηα, φζα 'ρσ 'δσ γξακκέλα. 

Έηζη ινηπφλ ν έξσηαο ην έθακε θαη ηψξα, 

θ' ε θφξε φια ηά 'ραζε ηελ ηδηακέλελ ψξα. 

Σξέκ' ε θαξδηά ηεο, θαη θηππά, κπιαβίδεη, θνθθηλίδεη, 

θαη ηη λα 'πε ηνπ Μαλσιηνχ θαζφινπ δελ γλσξίδεη”
938

.   

 

  Ο Υαηδεκηράιεο πηζαλφλ λα είρε δηαβάζεη ην πνίεκα ηνπ Κσλζηαληηλίδε. Δ εκθάληζε ηεο 

Κξήηεο  σο θφξεο θαη ζηα δχν πνηήκαηα ζπλεγνξεί γη' απηή ηελ άπνςε
939

. Ο Γηάλλαξεο βέβαηα 

                                                 
936  ΐι. Ώθάθηνο Αηαθξνχζεο, φ.π., ζηίρνη 1119-1242. Βλδεηθηηθά νη πξψηνη ζηίρνη ηνπ ζξήλνπ: Αεχηε, πεγαί, 

αληιήζαηε χδσξ ηνηο νθζαικνίο κνπ, / λα θιάςσ θαη λα ζξελεζψ εμ' φιεο ηεο δσήο κνπ. Πψο λα ζε θιάςσ, άζιηα 

θαη πψο λα ζε ζξελήζσ, ηνπο δησγκνχο θαη ραιαζκνχο πψο λα ηνπο αξρηλίζσ; [...]”. 

937   Έηζη πέζαλε θαη κηα άιιε Κξεηηθνπνχια, ε Λάκπξσ, ινγνηερληθή εξσίδα ηνπ νκψλπκνπ δξάκαηνο ηεο 

Ώλησλνχζαο Κακπνπξνπνχιαο. ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο (επηκέιεηα), Ώλησλνχζα Κακπνπξνπνχια, Ζ 

Λάκπξσ, εθδ. Έξεηζκα, Υαληά, 2013.   

938  Εσάλλεο Κσλζηαληηλίδεο, φ.π., ζ. 62-63. Οη ζηίρνη πνπ επηιέμακε ζπκίδνπλ έληνλα ηελ αλάιπζε ηεο ηαηξηθήο 

πεξί έξσηνο, φπσο ηελ απέδσζε ΐ. Κνξλάξνο. ΐι. θαη Massimo Peri, Tνπ πόζνπ αξξσζηεκέλνο, ηαηξηθή θαη πνίεζε 

ζηνλ “Δξσηόθξηην, κηθ. Ώ. Ώζαλαζνπνχινπ, ΠΒΚ, Δξάθιεην, 1999. 

939   Σελ εηθφλα ηεο Κξήηεο ζηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνλ Κσλζηαληηλίδε ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζε ρσξηζηή 

ελφηεηα. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζηε ζρέζε ησλ δχν πνηεκάησλ είλαη κηα θνηλή παξνκνίσζε. Δ άηαθηε 

θπγή ησλ ζηξαηησηψλ παξνκνηάδεηαη κε ηα πξφβαηα πνπ ζθνξπνχλ εδψ θαη εθεί απφ ηνλ θφβν ΐι. Εσάλλεο 

Κσλζηαληηλίδεο, φ.π., ζ. 36 θαη “Κξεηηθνπνχια”, θεθ. 72, ζη. 1457-1465. 
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ζέηεη έλα πην επξχ ζηφρν, λα παξνπζηάζεη φιν ηνλ ηξηεηή αγψλα ησλ Κξεηηθψλ κε πεξηζζφηεξν 

πξαγκαηηζκφ, επηθφ ξεαιηζκφ, ζα ιέγακε, ηνλ νπνίν πεηπραίλεη ζηεξηδφκελνο ζηα βηψκαηά ηνπ.  

 

Λατθνί ξηκαδόξνη γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 

 Έπεηηα απφ ηηο ιφγηεο πνηεηηθέο δεκηνπξγίεο, αο πεξάζνπκε ηψξα ζηελ ιατθή πνίεζε γηα 

ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866. Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο γλσξίδεη ηνλ “θχθιν” ησλ δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 θαη ν ίδηνο σο ελεξγεηηθφο δέθηεο ηεο παξάδνζεο  

ζπλέζεηε ηζηνξηθέο ξίκεο, έρεη κάιηζηα δεκνζηεπηεί κία ξίκα ηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθφ 

επεηζφδην ηεο παξάδνζεο ησλ ηειεπηαίσλ αγσληζηψλ κέζα ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο. Βίλαη 

δειαδή έλαο  απφ ηνπο γλσζηνχο πνηεηέο δεκνηηθψλ αζκάησλ, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ 

Νηθνιάνπ Πνιίηε
940

. Ο νιηγνγξάκκαηνο πνιεκηζηήο είρε επίζεο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ηεο 

δεκνηηθήο ινγνηερληθήο παξάδνζεο, γη' απηφ θαη ράξε ζηελ θαζνδήγεζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ ζηήξημε ζψζεθαλ ηα θξεηηθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ έθδνζε, πνπ  

πξαγκαηνπνίεζε ν αληςηφο ηνπ, Ώληψληνο Γηάλλαξεο ζηα 1876
941

. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη νη 

ιατθέο ξίκεο  πνπ  αθεγνχληαλ δηάθνξα επεηζφδηα ηνπ πνιέκνπ ή εμπκλνχζαλ ηνπο ήξσεο 

θαηφξζσζαλ λα εληαρζνχλ απφ ηνλ Υαηδεκηράιε ζε κηα επξχηεξε ζχλζεζε πνπ εμηζηνξεί φινλ 

ηνλ πφιεκν ηνπ 1866.  

 Σν έπνο, φπσο έδεημε ζηε ζπνπδαία κειέηε ηνπ ν  C.M. Bowra, ζπλδέεηαη κε έλα επξχ 

θχθιν πξνθνξηθψλ ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ
942

. Οη θιαζηθνί θηιφινγνη παξαδέρνληαη φηη ηα 

νκεξηθά έπε ζηεξίρζεθαλ ζε κηα καθξά επηθή παξάδνζε εξσηθψλ ηξαγνπδηψλ, ηα νπνία 

ηξαγνπδνχζαλ νη ανηδνί ζηηο απιέο ησλ βαζηιηάδσλ. Ο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο νκεξηζηήο 

Ε.Θ.Καθξηδήο επεζήκαλε φηη ηα ηξαγνχδηα απηά ησλ ιατθψλ βάξδσλ, πνπ δπζηπρψο δελ 

ζψζεθαλ κέρξη ζήκεξα, κεηαζρεκάηηζε θαη ελέηαμε ζηηο δχν κεγάιεο επηθέο ζπλζέζεηο ηνπ ν 

κεξνο
943

. ΐαζχο γλψζηεο ηεο επηθήο πνίεζεο θαη ν Εάθσβνο Πνιπιάο παξαηήξεζε, πνιχ 

λσξίηεξα, φηη ν κεξνο ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε ζε κεγάια έπε ηα απιντθά δεκψδε άζκαηα 

ησλ ιατθψλ πνηεηψλ ηεο επνρήο ηνπ:  

                                                 
940  βι. Ν. Γ. Πνιίηεο, “Γλσζηνί πνηεηαί δεκνηηθψλ αζκάησλ”, Λανγξαθηθά ύκκεηθηα, η. Ώ΄, Ώζήλα 1920, ζ. 228.  

941  ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, ό.π.,, ζ. 115-138. 

942  ΐι. C. M. Bowra, Heroic Poetry, Macmillan, London, 1952, ζ. 510.  

943   ΐι. Ε.Θ. Καθξηδήο, Ξαλαγπξίδνληαο ζηνλ Όκεξν, Δ ΐηβιηνζήθε ηνπ Φηινιφγνπ, Θεζζαινλίθε 1971, θπξίσο 

ζ. 10-111, 174-175, 180-181, 242. ηε κειέηε ηνπ αλαδεηθλχεη επίζεο ηε ζπλέρεηα ηεο αξραίαο επηθήο πνίεζεο ζην 

λεφηεξν ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη (βι. φ. π., ζ. 169-199). Ο Εσάλλεο Καθξηδήο γηα λα απνθαιχςεη φηη 

παιαηφηεξν κπζνινγηθφ πνηεηηθφ πιηθφ βξίζθεηαη κεηαζρεκαηηζκέλν κέζα ζηα έπε ηνπ Οκήξνπ εηζήγαγε ηε κειέηε 

δηαθφξσλ κπζηθψλ ζεκάησλ. Σελ πξσηνπφξα κέζνδφ ηνπ ηελ νλφκαζε “λεν-αλάιπζε”. Ξεθηλά απφ ηελ παξαδνρή 

ηεο ελφηεηαο θαη ηεο πνηεηηθήο αμίαο ησλ νκεξηθψλ επψλ, γηα λα εξεπλήζεη ηελ πξνεγνχκελε επηθή χιε πνπ 

εληάρζεθε ζηα πνηήκαηα ηνπ Οκήξνπ, βι. Ε.Θ.Καθξηδή, Οκεξηθέο έξεπλεο, Δ ΐηβιηνζήθε ηνπ Φηινιφγνπ 4, Ώζήλα 

1944. Δ “λεναλάιπζε” φκσο δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ 'Κξεηηθνπνχια” επεηδή ν πνηεηήο δελ ζπλζέηεη 

παιαηνχο “κχζνπο”, αιιά κηα ζεηξά απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα. Σα “αθεγεκαηηθά κνηίβα” ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, φπσο 

ηα νλνκάζακε, δελ ηαπηίδνληαη κε ηνπο “κχζνπο”, αιιά είλαη ζέκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη είηε γηα λα βνεζήζνπλ 

ηνλ ιατθφ αθεγεηή ζηε δηήγεζε (π.ρ. εμαγγειία άθημεο παζάδσλ, απνινγηζκνί καρψλ) είηε είλαη ζέκαηα πνπ 

επηιέγεη λα πξνβάιεη εκθαηηθά (φλεηξα, βνήζεηα Ώγίνπ, ξφινο γεξφλησλ). 
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 “Καηφπηλ πνιιψλ ανηδψλ, ήηνη δεκνηηθψλ πνηεηψλ, νη νπνίνη, κε ηα απιά ηνπο θαη 

απηνδίδαθηα, σο ηα ιέγεη ν κεξνο, ηξαγνχδηα, δηέζσζαλ παληαρνχ ηεο Βιιάδνο φιαο ηαο αξραίαο 

παξαδφζεηο, θαη ηαο ζξεζθεπηηθάο θαη πνιηηηθάο, αλέηεηιε εηο ηνλ Βιιεληθφλ νξίδνληα ν κέγαο 

εθείλνο λνπο, ν ζείνο κεξνο, ηνπ νπνίνπ έκεηλε άγλσζηνο ν ηφπνο ηεο γελλήζεψο, σο λα επξφθεηην 

κε ηνχην λα εθθξαζηεί ε αιήζεηα φηη ε ζεία θαληαζία ηνπ Οκήξνπ είλαη θηήκα φρη ηεο ηδηαίηεξεο 

παηξίδαο ηνπ, αιιά φιεο ηεο Βιιεληθήο θπιήο
944

”. 

 Σψξα πηα δελ ακθηζβεηείηαη θαη ε χπαξμε βπδαληηλψλ εξσηθψλ αζκάησλ, παιαηφηεξσλ ηεο 

γξαπηήο ζχλζεζεο ηνπ έπνπο ηνπ Αηγελή. Ο . Κνπγέαο είρε επηζεκάλεη ηε καξηπξία ηνπ επηζθφπνπ 

Καηζαξείαο Ώξέζα (αξρέο 10νπ αηψλα) φηη ζην ΐπδάληην ππήξραλ  πεξηπιαλψκελνη (“αγχξηεο”)απφ 

ζπίηη ζε ζπίηη, πνπ ηξαγνπδνχζαλ επ' ακνηβή εξσηθά ηξαγνχδηα, “σδάο ηηλαο ζπκπιάζαληεο πάζε 

πεξηερνχζαο ελδφμσλ αλδξψλ”
945

. Ο Γξεγφξηνο εθάθεο κάιηζηα πξφηεηλε κηα ζπζηεκαηηθή 

κνξθνινγηθή αλάιπζε ηνπ έπνπο ηνπ Αηγελή γηα λα απνδεηρηεί πψο ζπγθξνηνχληαη νη ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ απφ κηθξφηεξα πνηεηηθά θείκελα (ηξαγνχδηα)
946

. 

 ηα ρξφληα κεηά ηελ Άισζε ε επηθή παξάδνζε ηεο κεηάδνζεο αμηνκλεκφλεπησλ γεγνλφησλ 

ζπλερίζηεθε απφ επαγγεικαηίεο πεξηπιαλψκελνπο ξηκαδφξνπο. Έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη 

αμηνινγεζεί καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε επαγγεικαηηψλ ξηκαδφξσλ ζηελ χπαηζξν θαη ζηα αζηηθά 

θέληξα απφ ηνλ 18 έσο ηνλ 19ν αηψλα
947

. Ώιιά ζε γεηηνληθνχο ιανχο παξαηεηείηαη ην θαλφκελν ηεο 

παξαγσγήο ιατθήο επηθήο πνίεζεο. Σα ιατθά επηθά ηξαγνχδηα ησλ λφηησλ ιάβσλ θαηέγξαςαλ νη 

Milman Parry θαη Albert Lord
948

. 

 Πνιινί ξηκαδφξνη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είραλ ην πξνλφκην λα είλαη νη απνθιεηζηηθνί 

ηξαγνπδηζηέο ελφο αγσληζηή ή κηαο κεγάιεο νηθνγέλεηαο αγσληζηψλ
949

. ηελ Κξήηε θαη ηελ Κχπξν 

ε ξίκα έθηαζε ζε κεγάιε αθκή ηνλ 19ν αηψλα
950

. Βηδηθφηεξα νη θξεηηθνί ξηκαδφξνη ηξαγνπδνχζαλ 

                                                 
944  ΐι. Εάθσβνο Πνιπιάο, Άπαληα, επηκέιεηα Γ. ΐαιέηα, εθδ. Νίθα, Ώζήλα 1969, ζ. 172-173.  

945  ΐι. Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο, θξηηηθή έθδνζε -επηκέιεηα ηπιηαλφο Ώιεμίνπ, Βξκήο, 1985, ζ. ξβ'-ξιγ' φπνπ 

αμηνπνηείηαη ε επηζήκαλζε ηνπ . Κνπγέα, “Ώη ελ ηνηο ζρνιίνηο ηνπ Ώξέζα ιανγξαθηθαί εηδήζεηο”, Λανγξαθία, 4, 

1912-13, ζ. 239. Πξβι. θαη Γ.Μ.εθάθεο, φ.π., ζ. 200. Σα ίδηα αλαθέξεη θαη έλα ρσξίν ηνπ Υξνληθνχ ηνπ πλερηζηή 

ηνπ Θενθάλε. ΐι. Hans-Georg Beck, Ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Γεκώδνπο Λνγνηερλίαο, ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 1988, ζ. 99. 

946  ΐι. Γξεγφξηνο εθάθεο, “Γεηήκαηα πνηεηηθήο ηνπ Αηγελή Β θαη ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ”, Αξηάδλε, 5, 

1989, ζ. 125-139. Χο κέηξν ζχγθξηζεο ιακβάλνληαη ηα επηβηψκαηα ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ απφ δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ.  

947  ΐι. Ώιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, Δξάθιεην 2010, ζ. 190-199. 

Πξβι. θαη     Κπξηάθνο ηκφπνπινο, Ξέλνη ηαμηδηψηεο ζηελ Βιιάδα, ΐ', Ώζήλα 1973, ζ. 659-661.  

948  Bι. Albert Lord, The singer of tales, Harvard University, 1960 θαη Milman Parry and Albert Lord, 

Serbocroatian Heroic Songs, Cambridre aλd Belgrade 1954, v. 1 p. XVI+497 (Harvard University Press and Serbian 

Academy of Sciences). v. 2, XXI+448. Πνιιά απφ ηα ζεξβνθξνάηηθα ηξαγνχδηα καγλεηνθσλήζεθαλ επί ηφπνπ. 

Ώμίδεη ηδηαίηεξα λα επηζεκαλζεί φηη νη θαηαγξαθείο- εθδφηεο παξέδσζαλ κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ησλ πξνθνξηθψλ πνηεηψλ (π.ρ. Τπέβαιαλ εξσηήζεηο γηα ην πφζα ηξαγνχδηα ήμεξαλ, απφ πνχ ηα 

έκαζαλ, αλ ηα κάζαηλε κε ηνλ ηίηιν ηνπο, αλ γλψξηδαλ ηελ παιαηφηεξε επηθή παξάδνζε θιπ). εκαληηθά είλαη ηα 

πνιχζηηρα επηθά ηξαγνχδηα πνπ ζπλέζεζε ν Avdo Mededovic, ν ηειεπηαίνο, φπσο νλνκάδεηαη, επηθφο πνηεηήο ησλ 

ιάβσλ.  

949  ΐι. Ώιέμεο Πνιίηεο, φ.π., ζ. 194. 

950  ΐι. Αεκήηξηνο Πεηξφπνπινο, “Οη πνηεηάξεδεο ζηελ Κξήηε θαη ηελ Κχπξν”, Λανγξαθία, 15, 1954, ζ. 374-

400. θαη ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Κ. Γηαθαιή, Οη πνηεηάξεδεο ηεο Κχπξνπ, Θεζζαινλίθε 1976. Αελ ππάξρεη 
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ηηο ξίκεο κε έλα είδνο  κνπζηθήο απαγγειίαο
951

. Μεξηθέο πνιχζηηρεο ξίκεο θαηαγξάθεθαλ ζε 

ρεηξφγξαθα. Ώπφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη σο ηα ηέιε ηνπ 20νπ νη ξηκαδφξνη ηεο Κξήηεο 

ηχπσλαλ ηηο ξίκεο ζε θπιιάδηα θαη ηηο πνπινχζαλ
952

. Ο Καδαληδάθεο γλψξηδε φιε απηή ηε 

ινγνηερληθή παξαγσγή θαη ζηνλ “Καπεηάλ Μηράιε” πεξηγξάθεη ηνλ ξηκαδφξν Κξηαξά, πνπ 

ηξαγνπδνχζε ξίκεο γηα ην νινθαχησκα ηνπ Ώξθαδίνπ: 

 “ΐξήθαλ ην ζπίηη γεκάην γπλαίθεο, δηθέο ηνπο θαη μέλεο. ιε ε γεηηνληά είρε καδεπηεί λ' 

αθνχζεη ην ξηκαδφξν, ην γεξν- Κξηαξά, πνπ ηψξα λα έθηαζε θαη έκπαηλε ζην αξρνληηθφ ηνπ 

θαπεηάλ ήθαθα· ζην ζπίηη απηφ εχξηζθε ην πην θαιφ θαη κπφιηθν θαΎ, θαη θφλεπε πάληα. [...] 

Πήγαηλε απφ ρσξηφ ζε ρσξίν, ηξαγνπδνχζε ηηο ξίκεο ηνπ θαη γέκηδε ην ηαγάξη. ηέθνπληαλ νη 

ρσξηάηεο γχξα ηνπ θαη κσξνζακάδνπληαλ πνχ ηα 'βξηζθε ηα ιφγηα θαη πψο ηα ηαίξηαδε θαη πψο 

έθαλε ηα κάηηα λα θιαίλε! Ξαλαδσληάλεπε ην '21, αλέβαηλαλ απφ ηα κλήκαηα νη κεγάινη αγσληζηέο, 

ηηλάδνπληαλ ζηνλ αγέξα ην Ώξθάδη, έπηαλαλ νη γέξνη ηα θαξδηά πνιχρξσκα καληίιηα ηνπο θαη 

ζθνχπηδαλ ηα θιάκαηα. “Ώθφκα ζηέθεη θαη πνιεκάεη ην Ώξθάδη, ζπιινγίδνπληαλ, αθφκα θαίγεηαη, 

ζα βαζηάμεη φζν ε ξίκα εηνχηε αζάλαην!”
953

 

 Ο Παληειήο Πξεβειάθεο αλαθέξεη επίζεο ζρεηηθά: “Οη ιπξάξεδεο θέξλαλε γχξν ηα ρσξηά 

θαη ζθνξπνχζαλε ζα ζπφξν ζηηο ςπρέο ηηο ξίκεο ηνπ Ώξθαδηνχ θαη ηνπ Κφξαθα, ηνπ Υαηδεκηράιε 

θαη ηνπ Κξηγηάξε, ηνπ Κνθθηλίδε θαη ηεο “Έλσζηο”. Μηα δεχηεξε Κξήηε, πεο ηελε πιαζκέλε απφ 

ζχλλεθα, θξεκφηαλ απάλσ ζηα βνπλα΄θη άζηξαθηελ απφ δφμα”
954

.  

 Δ “Κξεηηθνπνχια” είλαη ίζσο ην κνλαδηθφ ηζηνξηθφ έπνο ζην νπνίν κπνξνχκε λα 

αληρλεχζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο, γηαηί έρεη δηαζσζεί έλα κεγάινο αξηζκφο 

δεκνηηθψλ ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866.  Ώλ θαη δελ ακθηζβεηείηαη ε  

χπαξμε εξσηθψλ ηξαγνπδηψλ, ηα νπνία έιαβε ππ' φςε ηνπ ν κεξνο γηα λα ζπλζέζεη ηα έπε ηνπ,  

δελ ζψζεθαλ ζπιινγέο κε αξραία εξσηθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα. ε απηφ ην ζεκείν φκσο είλαη 

αλαγθαίεο θαη δχν δηεπθξίληζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηά καο απφ ηε ζεσξία ηεο 

πξνθνξηθήο ζχλζεζεο ησλ Parry- Lord. Αερφκαζηε φηη ν Υαηδεκηράιεο ρξεζηκνπνίεζε ηξφπνπο ηεο 

πξνθνξηθήο πνίεζεο, αιιά ην έπνο ηνπ, ε “Κξεηηθνπνχια” δελ ζπληέζεθε πξνθνξηθά. Βμάιινπ, 

φπσο ζσζηά επεζήκαλε ν C.M. Bowra, ν πνηεηήο κεγάισλ επψλ ζπλζέηεη γξαπηψο ηα πνηήκαηά 

ηνπ
955

. Δ δεχηεξε παξαηήξεζε καο είλαη φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηε ιατθή 

                                                                                                                                                                  
κηα ζπλνιηθή έθδνζε ή αλζνιφγεζε θεηκέλσλ ηεο θξεηηθήο ξίκαο θαη ε  πνηεηηθή ηεο είλαη αθφκε αδηεξεχλεηε. 

951  Πξβι. Samuel Bauy -Bovy, “Les airs des “Rimes” et de “Rotocritos”, Πεπξαγκέλα Γ' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ 

πλεδξίνπ, Γ', Ώζήλα, 1981, 31-45. 

952  Γλψξηζα πξνζσπηθά ηνλ ξηκαδφξν ηακάηε Κνπθνγηαλλάθε, ν νπνίνο ηχπσλε θαη πνπινχζε ηηο ξίκεο ηνπ.  

Φπιιάδην: 'Υαηξεηηζκφο ζηνλ εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε θ. Βηξελαίν, Καζηέιιη” 1972 [νθηαζέιηδν] θαη 

ηακάηεο Κνπθνγηαλλάθεο, Ο μεζεθσκφο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ εβ. Μεηξνπνιίηνπ θ. Βηξελαίνπ, Υαληά 1980 

[δσδεθαζέιηδν].  

953  ΐι. Νίθνο Καδαληδάθεο, Ο θαπεηάλ Μηράιεο, (ειεπζεξία ή ζάλαηνο), Ώζήλα 31974, ζ. 398-399. 

954  ΐι. Π. Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, ζ. 323-4. Δ αθήγεζε ηνπ Πξεβειάθε επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο ζπιινγέο 

θξεηηθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ.  

955  C.M. Bowra, φ. π., ζ. 240 θαη Ε.Θ.Καθξηδήο, Ξαλαγπξίδνληαο ζηνλ Όκεξν, φ.π., ζ. 7-8. 
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πξνθνξηθή ινγνηερλία, αιιά θαη ζηε γξαπηή πνηεηηθή παξάδνζε. Δ επίδξαζε ηνπ  “Βξσηφθξηηνπ”, 

ηνπ Θεφδσξνπ Ώθεληνχιε, ηνπ Ε. Κσλζηαληηλίδε θαη πηζαλφηαηα ηνπ νισκνχ εκπινχηηζε θαη 

εμχςσζε ηελ απιντθή θξεηηθή ξίκα
956

.  

 Δ “Κξεηηθνπνχια” ζπλδέεηαη, ινηπφλ, κε ηελ χπαξμε ελφο επξχ θχθινπ πξνθνξηθψλ 

νκνηθαηάιεθησλ εξσηθψλ αζκάησλ πνπ ηξαγνπδήζεθαλ ή θπθινθφξεζαλ ζε θπιιάδηα γηα ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1866. Σέηνηεο ηζηνξηθέο ξίκεο κειεηήζακε ζηελ πιεξέζηεξε, αιιά αδεκνζίεπηε 

σο ηψξα ζπιινγή ηνπ Παχινπ ΐιαζηνχ (Ε.Ώ.Κ.). Γηα ηελ πνηεηηθή ηεο ηζηνξηθήο ξίκαο πξνηείλακε 

ζε παιαηφηεξε εξγαζία καο ηε δηάθξηζε ηεο αθεγεκαηηθήο ξίκαο ζε δηεγεκαηηθή, ηζηνξηθή θαη 

βηνγξαθηθή
957

. Ο ιατθφο πνηεηήο δειαδή δηεγείηαη έκκεηξα έλα κφλν επεηζφδην ηνπ πνιέκνπ 

(“δηεγεκαηηθή ξίκα”), δεκηνπξγψληαο έλα έκκεηξν δηήγεκα πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, 

ρξφλν θαη πξφζσπα
958

. Σν αμηνπξφζερην είλαη φηη ν Υαηδεκηράιεο θαηφξζσζε ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια” κε ην αθεγεκαηηθφ ηέρλαζκα ηνπ δηαιφγνπ ησλ ηξηψλ αδειθνθηψλ λα εληάμεη ζηε 

δηήγεζή ηνπ πνιιά επεηζφδηα, πνιιά “δηεγήκαηα” ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69. Άιινηε πάιη ν 

ιατθφο ξηκαδφξνο επηρεηξεί λα δηεγεζεί κηα νιφθιεξε ηζηνξηθή πεξίνδν (γηα παξάδεηγκα ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821), ζπλζέηνληαο γηα “ηζηνξηθή” ξίκα.  Αελ θαηνξζψλεη φκσο λα  δεκηνπξγήζεη 

κηα πιαηηά επηθή αθήγεζε, λα ζπλζέζεη δειαδή έπνο πνπ λα πεξηιακβάλεη φιν ηνλ αγψλα, φιεο ηηο 

κάρεο ηηο επαλάζηαζεο, ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο. Δ ξίκα, γηα παξάδεηγκα πνπ ζπλέζεζε ν 

ζηηρνπιφθνο Ώλαγλψζηεο Υαδίξεο
959

 γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, εθηείλεηαη ζε κφιηο 114 

ζηίρνπο, παξαζέηνληαο ζπκβάληα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε, ρσξίο λα αλαπηχζζεη θαη 

λα πξνβάιεη ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ θαη λα θαηαγξάθεη ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Άιιεο θνξέο ν 

ξηκαδφξνο ηεο Κξήηεο αλαθέξεηαη ζηε δσή θαη ζηα ζπνπδαηφηεξα θαηνξζψκαηα ελφο ήξσα ηνπ 

πνιέκνπ. Ώπφ ην είδνο ηεο βηνγξαθηθήο ηζηνξηθήο ξίκαο
960

 ν Υαηδεκηράιεο ρξεζηκνπνηεί κφλν ην 

εγθσκηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο θαη κάιηζηα πνιχ ζχληνκα ζε έλα ή δπν ην πνιχ ζηίρνπο, γηαηί ε 

“Κξεηηθνπνχια” είλαη ην έπνο πνπ πξνβάιιεη ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν δξάζεο θαη φρη ηνπο 

αηνκηθνχο ήξσεο. Μαθξνζθειέζηαηνη, επίζεο, έκκεηξνη εγθσκηαζηηθνί θαηάινγνη γηα ηνπο ήξσεο 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 εληνπίδνληαη ζηε ιατθή πξνθνξηθή πνίεζε. Ο Ώλαγλψζηεο Νηνχλεο, γηα 

παξάδεηγκα, ζπλέζεζε έλα ηέηνην θαηάινγν γηα ηνπο ήξσεο ηνπ 1866 απφ ηνλ νπνίν ιείπεη ε 

πνίεζε, αιιά ηνλ ζεξκαίλεη ν άδνινο παηξησηηζκφο
961

. ηελ “Κξεηηθνπνχια” ηνπ Υαηδεκηράιε νη 

                                                 
956  Πξβι. ην παξάδεηγκα ηνπ Οκήξνπ. Ο Καθξηδήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν κεξνο “ρεηξαθεηήζεθε απφ 

ηε ιατθή επηθή πνίεζε”. ΐι. Ε.Θ. Καθξηδήο, φ.π., ζ. 10-11. 

957  Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Ο Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξγεο θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη”, φ.π., ζ. 123-126 

958   Δ ξίκα, γηα παξάδεηγκα, πνπ ζπλέζεζε ίδηνο ν Υαηδεκηράιεο, παξνπζηάδεη κφλν έλα επεηζφδην ηνπ αγψλα ηνπ 

1866, ηελ πνιηνξθία ησλ ηειεπηαίσλ επαλαζηαηψλ ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ηελ παξάδνζή 

ηνπο χζηεξα απφ ηελ είδεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ ησλ Παξηζίσλ (ηφπνο: ακαξηά, ρξφλνο: αξρέο 

Εαλνπαξίνπ 1869, πξφζσπα: ηειεπηαίνη επαλαζηάηεο). 

959  Γηα ηε ξίκα ηνπ Υαδίξε ζην  Anton Jeannaraki, Άζκαηα Κξεηηθά/ Kretas Volkslieder, Leipzig 1876, ζ. 45. 

960  Παξαδείγκαηα έκκεηξσλ ιατθψλ βηνγξαθηψλ γηα ηνπο ήξσεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 βξίζθνπκε πάκπνιια 

ζηηο πιινγέο ηνπ Π. Φαθνπηάθε θαη ηνπ Π. ΐιαζηνχ. 

961  Σε ρξνλνγξαθηθή  ζπξξαθή ζπκβάλησλ ζε δίζηηρα παξαηεξνχκε θαη ζε κηα εθηελέζηεξε ξίκα ηνπ  ίδηνπ 
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πνηεηηθνί θαηάινγνη εληάζζνληαη ζηελ επηθή ζχλζεζε κέζα απφ ην ιφγν ησλ ηξηψλ γπλαηθψλ απφ 

ηνπο ησλ Λάθθνπο 
962

. Ώπηφ, ζέινπκε λα πνχκε, είλαη έξγν επηθνχ πνηεηή, πνπ ζπλζέηεη γξαπηά ην 

θείκελφ, φρη πξνθνξηθή δεκηνπξγία αλψλπκνπ ή θαη επψλπκνπ ιατθνχ ξηκαδφξνπ.  

 Δ έκκεηξε δηήγεζε ηνπ Υαηδεκηράιε γηα ην Ώξθάδη (θεθ 91 ζη. 1907-2018) δείρλεη πψο 

εξγάδεηαη έλαο επηθφο πνηεηήο, ν νπνίνο έρεη ππφςε ηνπ έλα επξχ θχθιν πξνθνξηθψλ εξσηθψλ 

ηξαγνπδηψλ. Βίλαη επηπρήο ζχκπησζε γηα ηε θηινινγία φηη γηα ην νινθαχησκα ηνπ Ώξθαδίνπ 

ζψζεθαλ 11 ξίκεο. πσο επηζεκαίλεη ν Γ. ππξηδάθεο νη ξίκεο απηέο γξάθηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66 ή ιίγν κεηά απφ απηήλ
963

. Έηζη κπνξνχκε κέζα απφ ην corpus απηψλ ησλ 

θεηκέλσλ κε κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε λα επηζεκάλνπκε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηε ζχλζεζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε.  

 Μειεηήζακε ηηο ξίκεο γηα ην 1866 απφ ηελ αδεκνζίεπηε ζπιινγή ηνπ 15νπ ηφκνπ ηνπ Π. 

ΐιαζηνχ. εκεηψλνπκε ζηε ζπλέρεηα ηνλ πξψην θαη ηειεπηαίν ζηίρν ηεο ξίκαο απφ ην ρεηξφγξαθν 

ηνπ ΐιαζηνχ, ηελ έθηαζε ηνπ δηαιφγνπ, ζχληνκα ζρφιηα γηα ην χθνο θαη ηε γιψζζα, ζηίρνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Γηάλλαξε. Εδηαίηεξα ζρνιηάδνπκε ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ παξαηεξείηαη λα 

εηζβάιεη εληνλφηεξα ην ιφγην ζηνηρείν ζηελ αθήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ επεηζνδίνπ. Δ εμέηαζε απηή 

έδεημε ηηο απνθιίζεηο, αιιά ελίνηε θαη ηηο ζπγθιίζεηο  ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” κε ηηο ιατθέο ξίκεο.  

Ώπφ ηελ εμέηαζε απηή ζπλάγεηαη επίζεο φηη νη ιατθνί ξηκαδφξνη εκκέλνπλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

ελφο κφλν ηζηνξηθνχ επεηζνδίνπ.  Σέινο, παξαηεξνχκε φηη νη δηαινγηθέο ζθελέο ζηηο ξίκεο ηνπ 1866 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαινγηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ 

“Κξεηηθνπνχια”.  

 

 (1) Σίηινο: Δ ηξηεηήο επαλάζηαζηο ηεο αλαμηνπαζνχζεο Κξήηεο απφ ηνπ 1866-1868 (ζηίρνη 

228) [ζ. ρ/θ 1101-1110] 

Πξψηνο ζηίρνο: Κξήηε! Καη πνηφλ επήξαμεο, πνηνλ είρεο αδηθήζεη, 

Σειεπηαίνο ζηίρνο: θηαλέλα δελ επήξαμε, θηαλείο κελ απνλάηαη. 

Πνηεηήο ήηαλ ν ηπιηαλφο εθάθεο απφ ην έιηλν, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ επηιφγνπ: 

«Θπκάζηε θαη ηνπ πνηεηνχ ηπιηαλνχ εθάθε / [ν]'πνπ ζχλζεζε θαη ην „βγαιε απηφ ην 

ηξαγνπδάθη» (ζη. 223-224). Ο ΐιαζηφο ην αληέγξαςε ζηε ζπιινγή ηνπ απφ ρεηξφγξαθν πνπ ηνπ 

                                                                                                                                                                  
ξηκαδφξνπ γηα ην θίλεκα ηνπ 1858. Έλα κέξνο απηήο ηεο ξίκαο είρε ηελ ηχρε λα δηαζθεπαζηεί θαη λα γίλεη δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη, πνπ ηξαγνπδηφηαλ ζηα γιέληηα κε ην καθξφζπξην “πνιεκηθφ ζθνπφ”Ώλαγλψζηνπ Νηνχλε, Οη αγώλεο ηεο 

Κξήηεο, Πνηήκαηα, εθδηδφκελα ππφ Κσλζη. Ανπλάθε, Βλ Υαλίνηο, 1910, ζ. 16-28 θαη 29-47. Πξβι. ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ζε ιατθή ξίκα ζην Anton Jeannaraki, Άζκαηα Κξεηηθά/ Kretas Volkslieder, Leipzig 1876, ζ. 84-88. 

962  Πνηεηηθνί θαηάινγνη λεψλ θαη βαζηιέσλ εληάζζνληαη απφ ηνλ κεξν θαη ζηε ζχλζεζε ηεο “Ειηάδαο”.  

963  ΐι. Γεψξγηνο ππξηδάθεο, “Αεκψδε άζκαηα θαη ιατθά πνηήκαηα πεξί ηελ ππξπφιεζηλ ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ”, 

Πεπξαγκέλα Β' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, η. Α', ζ. 430-437. Με ηα ζεκεξηλά θξηηήξηα ε εξγαζία ηνπ Γ. 

ππξηδάθε ζα ιέγακε φηη είλαη εληειψο ακέζνδε. Ώζρνιείηαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ  ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηηο ξίκεο ηνπ Ώξθαδίνπ θαη φρη κε ηελ πνηεηηθή ηνπο. Βμεηάδεηαη δειαδή αλ ν Γαβξηήι 

απηνθηφλεζε ή ππξπφιεζε ηε Μνλή, αλ νη Ώκαξηψηεο είραλ ζπλδξάκεη ηνπο πνιηνξθεκέλνπο ή φρη θ.ιπ., ηα νπνία 

αθήλεη αλαπάληεηα. 
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πξνκήζεπζε ν Εσζήθ Μαλνπζνγηαλλάθεο απφ ηελ Ίκβξν θαθίσλ, ξηκαδφξνο αιιά θαη ζπιινγέαο 

ρεηξνγξάθσλ πνπ πεξηείραλ θξεηηθέο ηζηνξηθέο ξίκεο. εκεηψλνπκε εδψ φηη ν Β. Legrand 

δεκνζίεπζε ηε ξίκα ηνπ Ααζθαινγηάλλε απφ ρεηξφγξαθν πνπ ηνπ πξνκήζεπζε ν 

Μαλνπζνγηαλλάθεο. Ο ξηκαδφξνο εηζάγεη ζην ζέκα κε κηα πνηεηηθή απνζηξνθή πξνο ηελ 

ζθιαβσκέλε Κξήηε θαη αλαθνξά ζηηο απνηπρεκέλεο επαλαζηάζεηο ηνπ 1821, 1833θαη 1841 γηα ηελ 

απειεπζέξσζή ηεο. Κεληξηθφ ζέκα ηεο ξίκαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο επεηζνδίνπ ζηελ αξρή ηεο 

επαλάζηαζεο: Σν πξψην κέξνο ηεο δηήγεζεο αθνξά ζηε ζχλαμε ηνπ Οκαινχ, πνπ έβαιε ηα ζεκέιηα 

ηεο επαλάζηαζεο  θαη ην δεχηεξν ζηελ αληίδξαζε ησλ Σνπξθνθξεηηθψλ θαη ηνπ εμηζιακηζκέλνπ 

Εζκαήι παζά: «„ ηελ Κξήηε ήηνλε Παζάο Εζκαήι Ρνδνθαλάθεο, / είρε ηνπξθές‟ απφ κηθξφο. 

Γηαηξφο θαη κπξλησηάθεο (ζη. 63-64) ».  

 Ο ξηκαδφξνο εκπλέεηαη απφ ηε Μεγάιε Εδέα: «ραίξεηε! θαη κε ην θαιφ λα κπνχκελ εηο ηελ 

Πφιη» (ζη. 222) θαη γξάθεη κέζα ζην γεληθφ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αγψλα θαη 

πξνηνχ αξρίζεη ε πξψηε κάρε ηεο επαλάζηαζεο.  

Εδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αλαθνξά ζηελ ζχλαμε ηνπ Οκαινχ θαη ζηνλ Γηάλλαξε: “Κη απφ ηνπο 

Λάθθνπο  δπν ηξεηο κε ην Υαηδή Μηράιε, / γηαηί δελ ήηνλε θαηξφο λα καδσρηνχζη άιινη”. (ζη. 47-

48). 

Αηάινγνο: 10 ζηίρνη 

 

 (2) ηίηινο: Δ επαλάζηαζηο ηεο Κξήηεο θαηά ην έηνο 1866 (ζηίρνη: 176) [ζ. ρ/θ 1111-1117] 

Πξψηνο ζηίρνο: Φνπξηίλα βιέπσ „ο ηα βνπλά θη αληάξα „ο ηα ιαγθάδηα, 

Σειεπηαίνο ζηίρνο: αο έρεη απηφο ηε δάραξη θ‟ νη Σνχξθνη ην θαξκάθη.  

Πνηεηήο ηεο ξίκαο είλαη ν Ώλαγλψζηεο Ρεζεκλησηάθεο απφ ην ρσξηφ Πεηξνθεθάιη ηεο επαξρίαο 

Μαιεβπδίνπ. πσο ζπλεζίδεηαη ζηνλ επίινγν ηεο ξίκαο δίλεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην πξφζσπφ 

ηνπ: Κη αλ εξσηάο πνηνο ην „βγαιε ηνχην ην ηξαγνπδάθη, / „ο ην Μαιεβχδη ην „βγαιελ έλα 

Ρεζεκλησηάθε, / Σδψξηδεο ην παξαλφκη ηνπ, ηφλνκα Γαραξάθε, / αο έρεη απηφο ηε δάραξη θ‟ νη 

Σνχξθνη ην θαξκάθη (ζη. 173-176). Δ ξίκα θπθινθφξεζε ζε θπιιάδην ζηελ Ώζήλα ην 1867 θαη απφ 

εθεί ηελ αληέγξαςε ν ΐιαζηφο.  

 Ο ξηκαδφξνο ξαςσδεί ηα γεγνλφηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο επαλάζηαζεο ψο ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ Ώξθαδίνπ. Ξεθηλά ηελ ξίκα ηνπ φρη κε ηε γλσζηή επίθιεζε ζηε ζεφηεηα, αιιά κε ηελ σξαία 

παξνκνίσζε ηεο ζαιαζζνηαξαρήο (θνπξηίλαο), ε νπνία έρεη θαηαθιχζεη ηελ Κξήηε. Έπεηηα δίλεη 

ηελ ηππηθή ρξνληθή έλδεημε ηεο αξρήο ηεο δηήγεζή ηνπ: «‟ ηα ρίιηα νθηαθφζηα εμήληα έμε απάλσ» 

(ζη. 17). Δ δηήγεζε δνκείηαη ζε δχν επεηζφδηα: α) ζηελ αληίδξαζε ηνπ Εζκαήι παζά κφιηο έκαζε 

ηηο πξψηεο θηλήζεηο ησλ επαλαζηαηψλ θαη ζηελ αληίδξαζε ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Μνπζηαθά παζά, ε 

νπνία θαηέιεμε ζην θνξπθαίν γεγνλφο ηνπ νινθαπηψκαηνο ηνπ Ώξθαδίνπ: «Σ‟ Ώξθάδη ην πεξίθεκν, 

η‟ αξραίν κνλαζηήξη, / έγηλε ησ Μαξηχξσ καο ην άγην θνηκεηήξη. / θνηψζεθε Σνπξθηά πνιιή σο 
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ρίιηνη εμαθφζηνη, / θαη ςπρνκέηξη Υξηζηηαλνί σο ρίιηνη εμαθφζηνη» (ζη. 153-156). Ο ξηκαδφξνο 

εθηηκά ξεαιηζηηθά ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη πηζηεχεη φηη ην δήηεκα ζα ιπζεί κφλν κε 

ζπλεξγαζία θαη ζέιεζε ησλ ηξηψλ Μεγάισλ Απλάκεσλ.  

 Ώλαθνξά ζηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ Γηάλλαξε: «Υαηδή Μηράιεο έζηεηιε ραηξεηηζκφ „ο 

αγάδεο, / νη Υξηζηαηλνί δε ζέινπλε λα ιέγνπληαη ξαγηάδεο. / Σ‟ άθνπζ‟ ν Εζκαήι παζάο θαη ζέιεη λα 

ηνπο πηάζεη, / θαη ζηνπο θεξθέινπο ησλ Υαληψ φινπο λα ηνπο θξεκάζε» (ζη. 25-28).  

Αηάινγνο:10 ζηίρνη 

 

 (3) ηίηινο: Έηεξνλ ηεο ελ Κξήηε επαλαζηάζεσο ηνπ 1866-68 (ζηίρνη 146) [ζ. ρ/θ 1117- 

1122] 

Πξψηνο ζηίρνο: Μαχξα ζιηκκέλα ζχλλεθα ν γέξσ Φεινξείηεο, 

Σειεπηαίνο ζηίρνο: θαη ηξεηο ρηιηάδεο Ώξαπηά θαη δπν απ‟ ηελ Ώζία. 

 Ο αλψλπκνο ξηκαδφξνο πηζαλφηαηα θαηαγφηαλ απφ ην Ρέζπκλν θαη γη‟ απηφ αλαθέξεη πνιιά 

νλφκαηα ησλ πνιηνξθεκέλσλ ζην Ώξθάδη θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην νινθαχησκα. Δ ξίκα αξρίδεη κε 

κηα πξνζσπνπνίεζε ηνπ γέξν Φεινξείηε, ληπκέλνπ κε καχξα ζχλλεθα, σο έλδεημε πέλζνπο γηα ηα 

ζθνησκέλα παηδηά ηεο Κξήηεο. Ο αθεγεηήο, πξνηνχ δηεγεζεί ηελ θχξηα ηζηνξία, κλεκνλεχεη 

ζπλνπηηθά, ζε 30 ζηίρνπο, ηα ρσξηά ηεο Κξήηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ ‟66 (είλαη 

κηα κνξθή πνηεηηθνχ θαηαιφγνπ, πνπ ζπλαληάκε θαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”). Σα πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηε ζπκβνιή ησλ ρσξηψλ ζα ηα γξάςνπλ άιινη ξηκαδφξνη πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα 

ηνπηθά γεγνλφηα: «νη ξηκαδφξνη αο γξάςνπλε γηα θάζε επαξρία». Δ θεληξηθή δηήγεζε αθνξά ζηε 

κάρε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ (ζη. 71- 146). Σν ζηηρνχξγεκα δηαπλέεηαη απφ έλα 

ζθνδξφ αληηδπηηθφ πλεχκα, εμαηηίαο ηεο ππνζηήξημεο ησλ Απηηθψλ Απλάκεσλ ζηελ Σνπξθία: «πάξε 

καο Θεέ κνπ! ηελ Σνπξθηά θαη ζέζε ηελ „ο ηνπο Φξάγγνπο, / λα πάζνπλ φζα πάζακε απφ ηζ‟ 

αλζσπνθάγνπο» (ζη. 137-8).  

 Ώλαθνξά ζηνπο Λάθθνπο: «θαη ζεηο Λαθθηψηεο μαθνπζηνί ζαλ άληξεο πνιεκάηε» (ζη. 46). 

Αηάινγνο: - (θαλέλαο ζηίρνο) 

 

 (4) ηίηινο: Οη ήξσεο ηνπ 1866 ελ Κξήηε (ζηίρνη 360) [ζ. ρ/θ 1123-1134] 

Πξψηνο ζηίρνο: Θεέ θαη ΐαζηιέα κνπ, Υξηζηέ αιεζηλέ κνπ, 

Σειεπηαίνο ζηίρνο: αλ έζθαια εηο ηίπνηα δελ ην „θζαζελ ν λνχο κνπ. 

Πνηεηήο είλαη ν Ώλαγλψζηεο Νηνπλάθεο, φπσο δειψλεηαη ζηνλ επίινγν ηεο ξίκαο: «Ο πνηεηήο ηνπ 

άζκαηνο Κξεο, Ώπνθνξσληψηεο, / ν πάπνο θη ν πξνπάπνο ηνπ θαζεαπηφ Λαθθηψηεο. / „ ην 

Πξφβαξκα γελλήζεθε Νηνπλάθεο γελλεά ηνπ, / θη άλε ιαλζάλ‟ εηο ηίπνηε πηαί‟ ε ακάζεηά ηνπ». Σν 

πνίεκα, ζχκθσλα κε ζεκείσζε ζην ηέινο ηνπ γξάθηεθε ζηηο 19 ΜαΎνπ 1869 θαη εθδφζεθε ζε 

δεθαεμαζέιηδν θπιιάδην ην 1877 ππφ ηνπ Γ. Ν. . 
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 Ο ξηκαδφξνο είρε επνπηεία φινπ ηνπ αγψλα, αθνχ ζπλέζεζε ηε ξίκα ηνπ ζην ηέινο ηεο 

επαλάζηαζεο. Ώξρίδεη κε ηελ ηππηθή επίθιεζε: «Θεέ θαη βαζηιέα κνπ Υξηζηέ αιεζηλέ κνπ,». 

χληνκεο αλαθνξέο ζηνλ εθηεηακέλν πξφινγν, πνπ πεξηιακβάλεη δχν ζέκαηα, γίλνληαη αθελφο ζηηο 

πξνεγνχκελεο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο (ζη. 7- 22) θαη αθεηέξνπ ζην θνξπθαίν γεγνλφο ηνπ 

Ώξθαδίνπ (ζη. 61- 122). Δ ξίκα δελ δηεγείηαη έλα επεηζφδην ηνπ αγψλα, αιιά κλεκνλεχεη ηνπο 

ήξσεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ ‟66 απ‟ φιε ηελ Κξήηε: «λ‟ αλαζηβάιισ ήξσαο πξσηαγσληδνκέλνπο», 

αλαθέξεη ν ξηκαδφξνο ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο πξψηνπο ζηίρνπο. Έλαο καθξχο εγθσκηαζηηθφο 

πνηεηηθφο θαηάινγνο αγσληζηψλ είλαη ην ζηηρνχξγεκα (ζη. 123- 352): «Βγθσκηάδσ θη επαηλψ φινπο 

ηνπο ζθνησκέλνπο, / θαη ηνπο κεγάινπο θαη κηθξνχο πνπ εθάκαλε πνιέκνπο» (ζη. 123-4) 

Αηάινγνο: 16 ζηίρνη 

Γηα ηνπο Γηαλλάξεδεο Υ'' Παλαγηψηε θαη Υ'' Μηράιε ππάξρνπλ δχν ζηίρνη: “ηνλ Παλαγηψηε ηνλ 

Υαηδή, φπνπ δελ ήηνλ άιινο” ζη. 164 θαη “Υαηδεκηράιε Ώξρεγφλ θη‟ απηφλ ηεο Κπδσλίαο “ ζη. 251 

 

 (5) ηίηινο: Βπκέληνο Εεξνδηάθσλ (ζηίρνη 110) [ζ. ρ/θ 1151-1155] 

  Πξψηνο ζηίρνο: Πέηε κνπ ε Μεηξφπνιηο γηαηί είλε ζιηκκέλε; 

Σειεπηαίνο ζηίρνο: ηνπ Αηαθνπκή έλαο πγηφο θαη ιελ ηνλ Ώλαζηάζε. 

 Πνηεηήο ηεο ξίκαο είλαη ν Ώλαζηάζηνο ηνπ Αηαθνπκή ΐιαηάο απφ ην ρσξίν Μάξαζνο 

Μπινπνηάκνπ: «‟ ην Μάξαζν ην έβγαιε θαη ηφρεη κε ηελ ηάμη, / ηνπ Αηαθνπκή έλαο πγηφο θαη ιελ 

ηνλ Ώλαζηάζε» (ζη. 109-110). Σε ξίκα ππαγφξεπζε ν αγξάκκαηνο ξηκαδφξνο ζηνλ Π. ΐιαζηφ θαη 

ηελ θαηέγξαςε ην 1869. 

 ηνλ πξφινγν κε έλα ηππηθφ δηάινγν 14 ζηίρσλ γλσζηνπνηείηαη ην ζέκα. Δ ξίκα αλαπηχζζεη 

ηε δηήγεζε ελφο κφλν ηζηνξηθνχ επεηζνδίνπ, ηνλ εξσηθφ ζάλαην ηνπ ηεξνδηαθφλνπ Βπκελίνπ 

(Ρνγδηά Μαιεβπδίνπ 1841- 1866) ζηε Μάρε ηνπ Ώικπξνχ Δξαθιείνπ, ε νπνία έγηλε ζηηο 29-8-

1866. Δ ξίκα δηεγείηαη κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα θαη κε ηηο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο ηε κάρε. Βίλαη 

έλαο χκλνο γηα ην ζθνησκέλν λεαξφ ηεξνδηάθνλν θαη παξάιιεια κηα πνιεκηθή έθζεζε ζε ζηίρνπο. 

Αηάινγνο: 22 ζηίρνη 

Υαηδεκηράιεο: “Μα „γσ ζα βγσ ζην πφιεκν θαη ζα γπξίζσ πάιη, / λα πα λα ηδψ ηελ Πηηξνπή θαη 

ηνλ Υαηδή Μηράιε” (ζη. 25-6) 

 

 (6) Σίηινο: Οη κάξηπξεο ηνπ Ώξθαδίνπ (ζηίρνη 115) [ζ. ρ/θ 1165-1169] 

Ώξρή: Κάζε πξσί, θάζε βξαδχ θαη θάζε κεζνλχρηη, 

Σέινο: Γηα ηέηνηα πξάμε άδηθε, γηα ηφζε αζπιαρλία  

 Ο πνηεηήο ηεο ξίκαο είλαη άγλσζηνο. Ο ΐιαζηφο αληέγξαςε ηε ξίκα απφ νθηαζέιηδν 

θπιιάδην πνπ είρε θπθινθνξήζεη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1867. Δ γιψζζα ηεο ξίκαο είλαη ε θνηλή 

δεκνηηθή θαη φρη ην θξεηηθφ ηδίσκα. Δ δνκή ηνπ ζηίρνπ θαη γεληθά ην χθνο δελ είλαη ιατθά. Ώπηά 
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καο νδεγνχλ ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα  φηη ν πνηεηήο ήηαλ θάπνηνο ιφγηνο παηξηψηεο. Δ ξίκα 

επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζέκα, αιιά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ηνπ νινθαπηψκαηνο 

ηνπ Ώξθαδίνπ ππάξρεη ζαθψο κεγάιε δηαθνξά απφ ηε ιατθή ξίκα. Βληνπίδνληαη θαιιηινγίεο, 

πνηεηηθέο εηθφλεο, αιιά θαη έλα έιιεηκκα ηζηνξηθνχ πξαγκαηηζκνχ. Ο πνηεηήο ηεο κάιινλ ζεσξεί 

ηε ξίκα ηνπ ζαλ έκκεηξν ειεγείν γηα ηνπο κάξηπξεο ηνπ Ώξθαδίνπ, ζαλ «κνηξνιφγη», φπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά. Οη παξαθάησ ζηίρνη θαίλεηαη πσο επεξέαζαλ ηνλ Γηάλλαξε: 

 

πνπ αθφκε ν θαπλφο ηνπ κπαξνπηηνχ ν καχξνο, 

Με ηνλ θαπλφ ηνπ ιηβαληνχ πήγ‟ αλαθαησκέλνο 

Χζάλ θνιψλα πςειή 'ο ηνλ νπξαλφ αλεβαίλεη, 

Καη ηε ζσξεί κε ζαπκαζκφ ε γή ε νηθνπκέλε (ζη. 29-32) 

 

Αηάινγνο:-- (θαλέλαο ζηίρνο) 

 

 (7) ηίηινο: Δ νινθαχησζηο ηεο ηεξάο θαη Δξσίδνο Μνλήο Ώξθαδίνπ (ζηίρνη 256) [ζ. ρ/θ 

1170-1183] 

      Ώξρή: „ ηα ρίιηα νρηαθφζηα „ ηα εμήληα εμ απάλσ, 

       Σέινο: θαη ε ζξεζθεία ηνπ Υξηζηνχ παληνχ λα βαζηιεχζε. 

 

 Ο πνηεηήο θαη απηήο ηεο ξίκαο είλαη άγλσζηνο. Δ ξίκα θαηαγξάθεθε απφ ρεηξφγξαθν ην 

νπνίν παξέδσζε ζηνλ Π. ΐιαζηφ ν Μηραήι Λαγθνπβάξδνο απφ ην ΐπδάξη Ώκαξίνπ. Σν 

ζηηρνχξγεκα αξρίδεη κε έλα ηππηθφ ζηίρν, ν νπνίνο βξίζθεηαη απηνχζηνο θαη ζηε ξίκα ππ‟ αξ. 8. ηε 

ξίκα απηή δελ ππάξρεη ζηελ αξρή ε ηππηθή επίθιεζε ζην Θεφ θαη ν ξηκαδφξνο δελ απνθαιχπηεη ην 

φλνκά ηνπ ζηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο. Δ ξίκα αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν γεγνλφο, ζην νινθαχησκα 

ηεο Μνλήο Ώξθαδίνπ. Ο ΐιαζηφο ζεκεηψλεη εχζηνρα φηη ην πνίεκα είλαη «ηζηνξηθψηαηνλ ελ 

ιεπηνκεξείαηο» (ζ. 1181). Πξάγκαηη ν πνηεηήο κε επηθφ ξεαιηζκφ δηεγείηαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηνξθία, ηελ άισζε,  ην ζάλαην ηνπ εγνπκέλνπ θαη άιισλ αγσληζηψλ, ην νινθαχησκα, ηελ 

αηρκαισζία φζσλ επέδεζαλ. Με ρξνλνινγηθέο ιεπηνκέξεηεο δηεγείηαη ηα γεγνλφηα απφ ηελ Σεηάξηε 

8 Ννεκβξίνπ ψο θαη ηελ Παξαζθεπή 11 Ννεκβξίνπ, φηαλ έγηλε ε κεηαθνξά ησλ αηρκαιψησλ ζην 

Ρέζπκλν. Ο ξηκαδφξνο είλαη πηζαλφηαηα θάπνηνο Ώκαξηψηεο πνπ ζπκκεηείρε ζηε κάρε ηνπ 

Ώξθαδίνπ ή είρε πιεξνθνξίεο απφ απηφπηε κάξηπξα. Αελ είλαη άκνηξνο παηδείαο θαη θαιιηηερληθήο 

επαηζζεζίαο. Αχν εθηελείο παξνκνηψζεηο ηνπ (ζη. 71-80 θαη 143-154), παξκέλεο απφ λαπηηθή δσή 

ην επηβεβαηψλνπλ.  

 

Αηάινγνο: 18 ζηίρνη 
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Γηα ηνλ Υαηδεκηράιε αλαθέξεη: “πζηήλνπλε Βπηηξνπή θαη ζχλαμη κεγάιε, /θ' ε επαξρίεο 

Ώξρεγνχο κε ην Υαηδεκηράιε”.(ζη. 3-4) 

 

 (8) ηίηινο: Δ Μνλή Ώξθαδίνπ/ Δ νινθαχησζηο απηνχ 8 Ννεκβξίνπ 1866 (ζηίρνη 72) [ζ. ρ/θ 

1184-1186] 

Ώξρή: ψζηε λα ζηέθνπλ ηχξαλλνη θαη κάξηπξεο ζα πέθηνπλ, 

Σέινο: θη φζνη πάιη εδήζαζη λα ηδνχλ ειεπζεξία. 

 

 Πνηεηήο ηεο ξίκαο είλαη, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ ΐιαζηνχ, ν Εσάλλεο Εσζήθ 

Ααζθαιάθεο απφ ην ρσξηφ Καξίλεο Ώκαξίνπ. Σν θείκελν δεκνζηεχεηαη θαη ζηε πιινγή Παχινπ 

Φαθνπηάθε. 

 Βλζσκαηψλεηαη ζηε ξίκα πνηεηηθφο πξφινγνο ηεζζάξσλ ζηίρσλ θακσκέλνο απφ ην ΐιαζηφ. 

Δ ξίκα ηνπ Ααζθαιάθε αξρίδεη κε έλα ηππηθφ ζηίρν, πνπ πξνζδηνξίδεη ρξνληθά ην ηζηνξηθφ γεγνλφο: 

„ ηα ρίιηα νρηαθφζηα εμήληα έμ απάλσ» (πξβι. ξίκα ππ‟ αξ. 7). Μεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή 

γηα ην ιφγν ηεο επαλάζηαζεο, ε ξίκα επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο ηνπ νινθαπηψκαηνο ηνπ 

Ώξθαδίνπ. Τζηεξεί φκσο, ζε ζρέζε κε ηε ξίκα ππ‟ αξ. 7, ζηελ παξάζεζε ηζηνξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. 

 

Αηάινγνο: 11 ζηίρνη 

ηίρνη πνπ επεξέαζαλ ηνλ Υαηδεκηράιε θαη αλαθέξνληαη παξαιιαγκέλνη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

 

“θνηψζεθε Σνπξθηά πνιιή, σο ρίιηνη εμαθφζηνη, 

Καη ςπρνκέηξη ρξηζηηαλνί ρξηζηηαλνί ραζήθαλ ελληαθφζηνη. 

Κη επηάζαζη θαη δσληαλνχο ζαξάληα δπν λνκάηνπο 

„ζ ην Ρέζεκλνο ηνπο έκπεςε θαη πήηε ηα‟ άξκαηά ηνπο”. (ζη. 61-64) 

 

Τπάξρεη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ Υαηδεκηράιε: 

“Υαηδή Μηράιεο έπεςε ραηξεηηζκφ „ο ηζ‟ αγάδεο, 

«νη ρξηζηηαλνί δε ζέινπλε λα ιέγνπλη‟ αξαγηάδεο». 

„ην Ρέζεκλνο θ‟ εηο ηα Υαληά έπεκςελ έλα γξάκκα, 

νη θαπεηάλνη λα „ξζνπλε ζαλ αδειθνί αληάκα. 

Λφγν γηα λα κηιήζνπλε πξψηα λα νξθσζνχλε, 

Αηα λα κε θαλεξσζεί ν ιφγνο πνπ ζαπνχλε.” (ζη. 9-14) 
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 (9) ηίηινο: Α‟ έηεξνλ ηεο ππξπνιήζεσο ηεο εξσηθήο κνλήο Ώξθαδίνπ. (ζηίρνη 172) [ζ. ρ/θ 

1187-1192] 

          Ώξρή: Καιά ην ιελ νη παιαηνί: - «Μαιψηξα „λ‟ ε αιήζεηα» 

         Σέινο: θη ψζηε λα ιεπηεξσζή ζα κάρεηαη ε Κξήηε. 

 Ο πνηεηήο ηεο ξίκαο είλαη άγλσζηνο. ηε ξίκα ηνπ ιατθνχ ξηκαδφξνπ ν ΐιαζηφο 

ελζσκάησζε έλα δηθφ ηνπ έκκεηξν πξφινγν 22 ζηίρσλ. Ο πξφινγνο ηνπ ΐιαζηνχ φκσο είλαη έλα 

μέλν ζψκα, πνπ θακηά ζρέζε δελ έρεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε, «πεξί πξάγκα ελ» δηήγεζε ηνπ 

αλψλπκνπ ιατθνχ πνηεηή. Ο ΐιαζηφο είλαη έλαο ιφγηνο ξηκαδφξνο θαη ζηνλ πξφινγφ ηνπ 

αζρνιείηαη κε πνιηηηθά δεηήκαηα πεξί νπιηάλνπ θαη θηινζνθηθά πεξί αιεζείαο. Όπνπην σο πξνο 

ηελ παηξφηεηα ζεσξνχκε θαη ηνλ εθηελή επίινγν ηεο ξίκαο (ζη. 149-172) 

Δ ξίκα αξρίδεη κε ηνλ ηππηθφ ζηίρν: «„ ηα ρίιηα νρηαθφζηα έηνο εμήληα έμε,» (πξβι. θαη ξίκεο ππ‟ 

αξ. 7,8). Θέκα απηήο ηεο δηήγεζεο είλαη ε ιεπηνκεξήο εμηζηφξεζε ηνπ νινθαπηψκαηνο ηνπ 

Ώξθαδίνπ: πξνεηνηκαζία θαη πξνηάζεηο ηνπ Μνπζηαθά γηα ππνηαγή ησλ πνιηνξθεκέλσλ, άθημε ηεο 

κπνπκπάξδαο, απηνθηνλία Γαβξηήι, γηνπξνχζηα Σνχξθσλ, αλαηίλαμε, λεθξνί θαη αηρκάισηνη. Παξά 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ππνιείπεηαη ζε ηζηνξηθφ πξαγκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηε ξίκα  ππ‟ αξ. 7. 

Αηάινγνο: 16 ζηίρνη 

Πηζαλέο επηδξάζεηο ζηνπο ζηίρνπο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”: 

 

Πέκπεη ην Μνπζηαθά παζά ηελ Κξήηε λα εκεξέςε ζη. 24 

 

Μαχξε θσζηά ζαο έθαςε κε ηζ‟ Ώπνθνξσληψηεο. ζη. 34 

 

Μα ζα μεξάζεο φζνλ πηήο αίκα ζαλ ηελ αβδέια ζη. 62 

 

Γπλαίθεο, θφξεο θαη παηδηά θπζέθηα θνπβαινχζη ζη. 78 

 

Γχξνπ ηξπγχξνπ εδψζαλε ην Μέγα Μνλαζηήξη ζη. 89 

 

Βπζχο απνχ ηελ έξξημαλ, Ώιιάρ!, Ώιιάρ! Φσληάδνπλ ζη. 95 

 

Καη ζέξλεη ν Κνχβνο ην ζπαζίθη‟ ν Αξάθνο ην καραίξη ζη. 129 

Φσζηά, θαπλφο θαη θηίξηα θνξκηά θνκκαηηαζκέλα ζη. 151 

 

Απν έηε ε Κξήηε πφιεκν εβάζηαμελ αθφκε ζη. 165 
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 (10) Σίηινο: Β‟ ΒΣΒΡΟΝ Δ αλαηείλαμηο, ππξπφιεζηο θαη θαηαζηξνθή ηεο Εεξάο θαη Βλδφμνπ 

εξσηθήο Μνλήο Ώξθαδίνπ. 8 Ννεκβξίνπ 1866 (ζηίρνη142) [ζ. ρ/θ 1193- 1197] 

 

Ώξρή: Δ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ππφζρεη‟ αησλίσο 

Σέινο: έσο λα „ξζή ε αλάζηαζηο θαη ε ειεπζεξία 

 

 Δ ξίκα ηνπ ιατθνχ πνηεηή αξρίδεη απφ ην ζηίρν 7: «ηα ρίιηα νρηαθφζηα έηνο εμήληα έμε».  

Ώθήγεζε κε δξακαηηθφ χθνο γηα ηελ απφθαζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ λα κείλνπλ ζηε Μνλή. 

Υξεζηκνπνηείηαη ην γλσζηφ αθεγεκαηηθφ κνηίβν ηεο πξφηαζεο θαη ηεο άξλεζεο επί ηεο πξφηαζεο. 

Ο Αηνηθεηήο  απνζηέιιεη αλαθνξά - ηειεζίγξαθν θαη ιακβάλεη ηελ άξλεζε ησλ Κξεηηθψλ: “Πέηε 

κνπ θαπεηάλνη κνπ πνηα „λ‟ ηα δεηήκαηά ζαο / Να ζαο ηα δψζε ν ΐαζηιηάο λα πάηε „ο ηα παηδηά 

ζαο.”(ζη. 27-28) 

 Ώμηνπξφζερηεο  είλαη θαη νη ιεπηνκέξεηο γηα γηα ηα παιιεθάξηα απφ δηάθνξα ρσξηά ηνπ Ρεζχκλνπ, 

πνπ έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιηνξθεκέλνπο, αιιά θαη ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηνπξθηθνχ 

ζηξαηνχ:                 “Βίζαλε γπλαηθφπαηδα πιηά απφ εμαθφζηα, 

                                Κνξάζηα αγγειφπιαζηα θαη παιιεθάξηα ηφζα”. (ζη. 93-94) 

 Δ ηζηνξηθή ξίκα ηνπ αλψλπκνπ ιατθνχ πνηεηή θαηαληά έλα πνιηηηθφ καληθέζην γηα ηε δφιηα 

πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο κε ηελ πξνζάξηεζε, ζχκθσλα κε ππνζεκείσζε, ελφο πξνιφγνπ έμη ζηίρσλ 

απφ ην ΐιαζηφ. Παξέκβαζε ηνπ ΐιαζηνχ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ν επίινγνο ηεο ξίκαο (ζη. 114-

142) κε ηνλ καθξχ πνιηηηθφ ιφγν ηνπ Γαβξηήι πξνο ηνπο ρξηζηηαλνχο, ιίγν πξηλ ην νινθαχησκα, 

πνπ θακία ζρέζε δελ έρεη κε ην χθνο ηεο ξίκαο ηνπ αλψλπκνπ ζηηρνπξγνχ: 

 «Αελ θηαίεη ν Σνχξθνο άγξηνο γηαη‟ είλε θπζηθφ ηνπ, 

Σν θξέαο ην ρξηζηηαληθφ είλε ην θαγεηφ ηνπ. 

Μα θηαίνπλ ηζ‟ Βπξψπεο άξρνληεο, απη‟ ε Αηπισκαηία, 

Πνπ δε καζε γιπηψλνπλε „πνπ η‟ άγξηα ζεξία”. (ζη. 117-120) […]  

 

Αηάινγνο: 19 ζηίρνη θαη ν χπνπηνο γηα ηελ παηξφηεηά ηνπ πξφινγνο 29 ζηίρνη 

 

 (11) ηίηινο: Σ‟ ΒΣΒΡΟΝ Δ νινθαχησζηο θαη θαηαζηξνθή ηεο Εεξάο θαη ελδφμνπ Μνλήο 

ηνπ Ώξθαδίνπ 1866 (ζη. 128) [ζ. 1199-1203] 

 

Ώξρή: Παηδηά! αββάην ήηνλε, γή Κπξηαθή, γή Σξίηε, 

 Σέινο: θαη ηξία ρξφληα πάιεπε κε ην ςεπδνπξνθήηε. 

 πλζέηεο ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη ν  ιατθφο πνηεηήο ηακάηηνο Αξαλδάθεο απφ ην ρσξηφ 

Γνπξίδη Ρεζχκλνπ. Σν χθνο ηεο ξίκαο είλαη εκηιφγην, φπσο ζα έιεμε ν η. Κπξηαθίδεο, θαλεξψλεη 
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φηη έρεη δεκηνπξγεζεί απφ άλζξσπν πνπ γλψξηδε αξθεηά γξάκκαηα θαη πηζαλφηαηα γξάθεη αξθεηά 

ρξφληα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Ώξθαδίνπ. Ο πνηεηήο μέξεη γηα ηε «βπδαληηλή πφξηα» ηνπ 

Ώξθαδίνπ, αλάγνληαο πξνθαλψο ηελ ίδξπζε ηεο Μνλήο ζηα ρξφληα ηνπ ΐπδαληίνπ. Ξέξεη επίζεο 

ηνπο «θειάρνπο» ηεο Ώηγχπηνπ θαη ην «δεληξφ ηεο ειεπζεξίαο» (απφ ηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε). ην 

πξννίκην δελ αλαθέξεηαη ζην θχξην γεγνλφο ηεο εμηζηφξεζεο, αιιά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή 

(ζη. 3-18) ζηηο πξνεγνχκελεο θξεηηθέο επαλαζηάζεηο θαη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ „66: «Πξψηνλ λα 

ζαο δηεγεζψ „πνπ ηα εηθνζηέλα» (ζη. 3) Δ δηήγεζε γηα ην νινθαχησκα ηνπ Ώξθαδίνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηίρνπο 48-108. Ο ζχληνκνο δηάινγνο Παζά θαη Δγνπκέλνπ ζε ηξεηο 

ζηίρνπο, νξγαλσκέλνο κε ην ζρήκα άξζε- ζέζε, πξνζδίδεη δξακαηηθφηεηα ζηελ αθήγεζε. Δ θσηηά 

θαίεη «ζαλ πχξηλν πνηάκη» (ζη. 76) ηνπο Σνχξθνπο. Ο πνηεηήο αλαθέξεη φηη ηε θσηηά ζηελ 

κπαξνπηαπνζήθε έδσζε ν Γηάλλεο θνπιάο απφ ηα Ώλψγεηα.  Καη ν ζπιινγέαο Π. ΐιαζηφο 

ζεκεηψλεη γηα ηνλ ππξπνιεηή: «ήην ηδέα ηηλσλ Μπινπνηακηηψλ δηα ην κεγαιείνλ, ελψ σο θαη 

πηζηηθφηαηαη καξηπξίαη ππνδεηθλχνπλ ηνλ Γηακπνπδάθελ [ελλ. σο ππξπνιεηή]». Ώπνπζηάδεη απφ 

ηελ αθήγεζε ν πξαγκαηηζκφο, νη ιεπηνκέξεηεο εθείλεο πνπ ζα ππνδήισλαλ φηη ν πνηεηήο είλαη 

ζχγρξνλνο ησλ γεγνλφησλ πνπ δηεγείηαη. Ο πνιηηηθφο θαη εγθσκηαζηηθφο επίινγνο ηεο  ξίκαο θαη ε 

εμαηξεηηθά κεγαιφπξεπε πνηεηηθή εηθφλα ηνπ νινθαπηψκαηνο είλαη ζηνηρεία πνπ κεηαμχ άιισλ 

δείρλνπλ φηη ε ξίκα δελ είλαη ζχλζεζε  αγξάκκαηνπ ξηκαδφξνπ: 

 “ΐξνχρνο κεγάι‟ αθνχζηεθε θαη ζείζζ‟ ν Φεινξείηεο, 

 ζαλ θάηεξγ‟ φιν ην λεζί θνπλήζεθε ηεο Κξήηεο. 

 Άζηξας‟ ν θφζκνο κε βξνληή θη αζηξνπειέθηα βγαίλνπλ, 

 θ‟ αλέβεθαλ „ο ηνλ νπξαλφ θαη πάιη θαηεβαίλνπλ. 

 Κνιψλα βγήθε ζα δεληξφ θαπλφο, θνξκηά θαη ζθφλη,  

 ην δέληξν ηεο ειεπζεξηά ζαο λα „σε ζεκεηψλεη. 

 Κη αλέβεθ‟ σο ηα λέθαια, σο η‟ άζηξα, σο ην ζξφλν, 

 ρσξίο θνξκηά νη Μάξηπξεο κφλ‟ νη ςπραί ησλ κφλν! 

 Να θάκνπλ ηα παξάπνλα εηο ηνλ Αηθαηνθξίηε, 

 πσο δελ ειεπζεξψλνπκε νη βαζηιείο ηελ Κξήηε”. (ζη. 99-108) 

 

 Ο Υαηδεκηράιεο ινηπφλ είρε κπξνζηά ηνπ ηε καθξά επηθή παξάδνζε ησλ ιατθψλ αζκάησλ 

ηα νπνία πήξε αθεγεκαηηθά θαη γισζζηθά ζηνηρεία θαη επηλφεζε έλα ηξφπν λα ζπλζέζεη ηα 

επηκέξνπο ηζηνξηθά δηεγήκαηα ζε κηα ελφηεηα κε ην ινγνηερληθφ ηέρλαζκα ηνπ δηαιφγνπ ησλ 

αδειθνθηψλ. Ώθξηβψο ην ίδην ζπλέβε θαη φηαλ βξέζεθε ν πνηεηηθφο λνπο ελφο Οκήξνπ ή ν 

ζπλζέηεο ηνπ έπνπο ηνπ Αηγελή.  

 Δ ζρέζε ηνπ Γηάλλαξε κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ηεο ηζηνξηθήο ξίκαο αληρλεχεηαη  κέζα 

ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”. Οη αθεγεηέο ηνπ πνηήκαηνο πξνηξέπνπλ ηνπο  
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ζπλνκηιεηέο/ αθξναηέο λα αθνχζνπλ φζα έκκεηξα δηεγνχληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν  θαη νη 

αλαγλψζηεο γίλνληαη θνηλσλνί θαη σηαθνπζηέο ησλ πξνθνξηθψλ δηεγήζεσλ ησλ αθεγεηψλ. Ώπηφ 

ππνδειψλεη δειαδή φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο (πεδφο ή πνηεηηθφο) ήηαλ ν θαηεμνρήλ ηξφπνο 

κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο ζηελ αγξνηηθή θνηλσλία ηεο Κξήηεο ηνλ 

19ν αηψλα.  

 Ο Γηάλλεο Ώπνζηνιάθεο έρεη επηζεκάλεη, ζσζηά, ηελ πεδνινγία, ηε κνλνηνλία θαη ηελ 

πνιπινγία ηεο ηζηνξηθήο θξεηηθήο ξίκαο
964

. Δ “Κξεηηθνπνχια” φκσο δελ είλαη κηα άηερλε ηζηνξηθή 

ξίκα, νχηε κηα έκκεηξε ρξνλνγξαθία. Ο Γηάλλαξεο δελ ζπγθνιιά απιά δίζηηρα γηα λα δηεγεζεί ηα 

γεγνλφηα, φπσο ζα έθαλε έλαο ξηκαδφξνο. Αελ παξαζέηεη ρξνλνινγηθά θαη κε πεξηζζή απιντθφηεηα 

ηα γεγνλφηα, φπσο ζα έθαλε έλαο ΐπδαληηλφο ρξνλνγξάθνο. Βξγάδεηαη πάλσ ζε έλα πνηεηηθφ 

ζρέδην. Ώπηφ θαηαξράο πνπ θάλεη ην πνίεκα λα κεηαηξαπεί απφ έκκεηξε  απηνβηνγξαθηθή καξηπξία  

ζε πνίεζε είλαη ην φλεηξν ελφο Κξεηηθνχ  θαη ε εκθάληζε ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο ηδέαο ηεο Κξήηεο 

κε ηε κνξθή κηαο παλέκνξθεο θφξεο, κε ηελ νπνία θαη μεθηλά ε αθήγεζε. Ο ηξφπνο ζχληαμεο ηεο 

αθήγεζεο αλαδεηθλχεη ηνλ Γηάλλαξε πνηεηή θαη φρη ζηηρνπιφθν, ιατθφ δεκηνπξγφ κε ηδηαίηεξν 

θαιιηηερληθφ αηζζεηήξην, πξνηθηζκέλν ιατθφ πνηεηή.  Ο Γηάλλαξεο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” παηά 

γεξά ζηελ παξάδνζε, αιιά ζπγρξφλσο ηελ μεπεξλά, ηελ πινπηίδεη, ηελ εμεπγελίδεη κε ην ηαιέλην 

ηνπ, δεκηνπξγεί έλα έξγν κε πξνζσπηθφ χθνο, δίλεη επηθή πλνή ζηελ έκκεηξε αθήγεζή ηνπ.  

  

“Δξσηόθξηηνο” θαη “Κξεηηθνπνύια” 

 ηελ “Κξεηηθνπνχια” ηνπ Υαηδεκηράιε αληρλεχεηαη επίζεο ην κπφιηαζκα ηεο παξάδνζεο 

ηεο ηζηνξηθήο ξίκαο κε ηελ εγγξάκκαηε πνηεηηθή παξάδνζε ηεο Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο ηεο Ώθκήο. 

Ώπφ ηε ινγνηερληθή επηθνηλσλία ηνπ λεψηεξνπ πνηεηή κε έλα αλππέξβιεην ινγνηερληθφ πξφηππν,  

πξνέθπςε, κηα λέα ζχλζεζε, έλα θείκελν αξηηφηεξν ινγνηερληθά, κε δηαθξηηή δνκή θαη πξσηφηππε 

αθήγεζε. ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ 

“Βξσηφθξηηνπ” ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε πψο ην ινγνηερληθφ 

πξφηππν αμηνπνηήζεθε δεκηνπξγηθά απφ ηνλ Γηάλλαξε θαη  πξνζαξκφζηεθε ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηζηνξηθήο αθήγεζεο. ηελ “Κξεηηθνπνχια” δελ βξίζθνπκε, αλαθνκνίσηα δάλεηα, κεραληθή κίκεζε 

ή ζπξξαθή ζηίρσλ ηνπ πξσηνηχπνπ
965

.  

 Βίλαη παξαδεθηφ φηη ν “Βξσηφθξηηνο” ήηαλ ε ζπνπδαηφηεξε θαιιηηερληθή ππνζήθε γηα ηνπο 

πνηεηέο ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο
966

. Δ πξφζιεςή ηνπ επηβεβαηψλεηαη απφ απφ ηηο πνιιέο 

                                                 
964 Γηάλλεο Ώπνζηνιάθεο, Σν θιέθηηθν ηξαγνύδη, Ώζήλα 1950, ζ. 96-97. 

965  Γηα ζχγθξηζεο ησλ δχν έξγσλ ιάβακε ππφςε αλάινγε κειέηε θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ν D. Holton. ΐι. 

Νηέηβηλη Υφιηνλ, Μειέηεο γηα ηνλ Δξσηόθξηην θαη άιια λενειιεληθά θείκελα, Ώζήλα 2000, ζ.82.  

966  ΐι. Ν. Γ. Πνιίηεο, “Αεκψδε βηβιία. Ο Βξσηφθξηηνο”, Λανγξαθία, Ώ, 1909, ζ. 19: “Σσλ δεκσδώλ βηβιίσλ, ηα 

νπνία απεηέινπλ ζπλήζε αλαγλώζκαηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ κέρξη πξν πεληήθνληα εηώλ, ν Δξσηόθξηηνο ήην ην 

θνηλόηαηνλ θαη πξνζθηιέζηαηνλ”. Πξβι. Κ. Γ. Φνπξλαξάθεο, Σνπξθνθξήηεο, ελ Υαλίνηο 1929, ζ. 5. θαη Ν. ΐ. 

Σσκαδάθεο, “Ο Βξσηφθξηηνο θαη νη Σνχξθνη”, Γξήξνο, ηεχρ. 5, 1937, ζ. 136-137. Γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ 
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εθδφζεηο θαη ηελ νηθεηνπνίεζε κεγάισλ απνζπαζκάησλ ηνπ απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. 

Τπήξραλ άλζξσπνη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πνπ  γλψξηδαλ κεγάια θνκκάηηα ηνπ πνηήκαηνο απέμσ, γη' 

απηφ θαη ν Fauriel δελ δίζηαζε λα ζπκπεξηιάβεη έλα απφζπαζκά ηνπ ζηε ζπιινγή ησλ δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ. Ώλ θαη ν “Βξσηφθξηηνο” είλαη πνίεκα ιφγηνπ πνηεηή, ν ιαφο ηνλ αηζζαλφηαλ πάληα σο 

δηθφ ηνπ ηξαγνχδη, γηαηί είρε γξαθηεί ζηε γιψζζα ηνπ θαη πάλσ ζηα ρλάξηα, ζηηο ζπληαθηηθέο δνκέο 

ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Δ M. Alexiou ζπλνςίδνληαο απφςεηο πνιιψλ κειεηεηψλ ηνλ νξίδεη “σο 

ην θείκελν κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή σο ινγνηερληθφ θαη γισζζηθφ πξφηππν, αιιά θαη φζνλ αθνξά 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ απηνζπλεηδήζεσλ θαηαιακβάλνληαο κηα ζέζε ζηε 

κεηαγελέζηεξε ινγνηερλία παξφκνηα κε ηνπ Αάληε ή ηνπ Shakspeare, κε ηε δηαθνξά φηη, ελψ είλαη 

ζρεηηθά άγλσζην σο ινγνηερληθφ θείκελν έμσ απφ ηελ Βιιάδα, δηαηήξεζε ηε δηθή ηνπ δσή ζηνλ 

ιατθφ πνιηηηζκφ”
967

.        

 ην μεθίλεκα ηεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 ν Γεψξγηνο Σεξηζέηεο έδσζε κηα δηάιεμε 

κε ζέκα “Πεξί Κξήηεο θαη Βξσηνθξίηνπ”
968

. Βίλαη, λνκίδσ, ην ζπνπδαηφηεξν θξηηηθφ θείκελν, πνπ 

γξάθηεθε γηα ηνλ “Βξσηφθξηην”,  πξηλ απφ ην κειέηεκα ηνπ εθέξε. Ο Σεξηζέηεο ραξαθηεξίδεη ηνλ 

Βξσηφθξηην σο πνίεκα εζληθφ, γηαηί “πεξηέρεη ηελ νπζία ηνπ έζλνπο, εβχδαμε ην γάια ηνπ, πλέεη 

ηελ ςπρή ηνπ”. ηνλ Βξσηφθξηην απνθαίλεηαη ν Σεξηζέηεο θπξηαξρεί ε βαζηθή αμία ηεο ειιεληθήο 

εζλφηεηαο, ε επκνξθία θαη ε αλδξεία, ην “θαινθάγαζνλ”. Ο Κνξλάξνο επέιεμε σο ηφπν ηεο 

κπζηζηνξίαο ηνπ ηεο Ώζήλα, πνπ ήηαλ “ν λνπο θαη ε θαξδία ηεο Βιιάδνο”. Ο Σεξζηέηεο επίζεο 

παξαηεξεί εχζηνρα φηη κνλνκαρίεο ηνπ Κξεηηθνχ κε ηνλ Καξακαλίηε θαη ηνπ Ρσηφθξηηνπ  κε ηνλ 

Άξηζην ππνδειψλνπλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ ειιεληζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξφκη Ώλαηνιήο 

(Καξακαλίηεο) θαη Αχζεο (Άξηζηνο). ηα ρξφληα ηεο ζθιαβηάο “ην εζληθφ βηβιίν” ησλ Βιιήλσλ, 

απηφ πνπ θξάηεζε δσληαλή ηελ εζληθή ζπλείδεζε θαη έπιαζε ηνπο εζληθνχο ήξσεο:  

“Αηαηί λα κελ εηπνχκε θαη εκείο, φηη ν Βξσηφθξηηνο έιαβε κέξνο, επηξξνήλ εηο ηα αλδξαγαζήκαηα 

ησλ Βιιήλσλ θαηά ην 1821 θαη αθφινπζα έηε; Σνλ αλέγλσζε, θχξηνη αθξναηαί, ν Θεφδσξνο 

Κνινθνηξψλεο, ηνλ αλέγλσζε ν Μάξθνο Μπφηζαξεο θαη ν Καλάξεο. [...]”.  

 Οη ζέζεηο ηνπ Σεξηζέηε έξρνληαη, ζπκπησκαηηθά, λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε καο γηα ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ Κνξλάξνπ ζηνλ Υαηδεκηράιε: 

 

 “Ση κε παξαθίλεζε, ζεβαζηνί αθξναηαί λα ιάβσ ζήκεξνλ ζέκα κνπ ην πνίεκα ηνπ 

Βξσηφθξηηνπ; Φαλεξφλ! Δ επγέλεηα, ν εξσηζκφο ησλ αλδξψλ ηεο Κξήηεο κνπ ελζχκεζε ηελ αμία, 

ηελ επγέλεηα ηνπ θξεηηθνχ πνηήκαηνο θαη ην επήξα θείκελν νκηιίαο. Βίλαη ηη επγελέζηεξν, 

                                                                                                                                                                  
Βξσηφθξηηνπ ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία βι. ΐηζηέληζνπ Κνξλάξνπ, Δξσηόθξηηνο, φ.π., ζ. ξδ'-ξη'. 

967  ΐι. Margaret Alexiou, “Λνγνηερλία θαη ιατθή παξάδνζε”, ζην Λνγνηερλία θαη θνηλσλία ζηελ Κξήηε ηεο 

Αλαγέλλεζεο, επηκ. D. Holton, Δξάθιεην 42002, ζ. 336. 

968  Πξψηε δεκνζίεπζε ζηνλ “Ώηψλα” ζηηο 20-8-1866, αξ. θ. 2173, κε ηίηιν “Λφγνο ηνπ Γ. Σεξηζέηνπ, 

εθθσλεζείο ελ ησ Ώζελαίσ θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο δεπηέξαο πεξηφδνπ απηνχ, ηε 16 Οθησβξίνπ 1866. Σα παξαζέκαηα 

απφ ηελ έθδνζε: Γεσξγίνπ Σεξηζέηε, Άπαληα, η. ΐ', επηκέιεηα Γ. ΐαιέηαο, Ώζήλα, ζο 299-307. 
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λνκηκφηεξν απφ ηα έξγα, απφ ηελ απφθαζη ησλ θηινθηλδχλσλ αλδξψλ ηεο Κξήηεο, λα ρπζνχλ εηο ηα 

δεηλά ηνπ πνιέκνπ δηα λ' απνθχγνπλ ην πηθξφ εκεξνιφγην ηεο δνπιείαο θαη λα θαηαηαρζνχλ, σο 

πξέπεη θαη σο ε θχζηο ηνπ Έιιελνο ην θαιεί, εηο ηελ ηάμη ησλ πνιηηηζκέλσλ ιαψλ ηεο Βπξψπεο. 

[...]” 

 Ο αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, απνθαιχπηεη ζηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, αθξηβψο φπσο θαη ν πνηεηήο ηνπ “Βξσηφθξηηνπ”: “ΐηηζέληδνο είλ' ν πνηεηήο θαη 

ζηε γεληά Κνξλάξνο, / πνπ λα βξεζή αθξηκάηηζηνο ζα ζα ηνλ πάξε ν Υάξνο [...]”
969

. Οη ζηίρνη ηνπ 

επηιφγνπ ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” δίλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παηδεία ηνπ πνηεηή, γηα ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ πνηήκαηνο, ηε κνξθή θαη ην ήζνο ηνπ  έξγνπ:  

   “Χ! αλαγλψζηαη, μεχξεηε, πξηλ κάζεηε πνηνο γξάθεη,   

 ρηιηάδεο εηο ηνπο ζηίρνπο ηνπ ζαλ απαληάηε ιάζε.    

 Κη αλ ζα θαινξσηήμεηε, πνίεζηλ λα δεηάηε, 

 ην μεχξσ, νχινη κηα θσλή ζα ηνλ θαηεγνξάηε. 

 Μ‟ αλ ζέιεηε λα κάζεηε νιίγνλ αλαγλψζε, 

 μέξεη κεξθά παπαδηθά, ειιεληθά δελ λνηψζεη.    

 Κη ν θίινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ ηα πξάκαηα αο μεηάδεη,    

 ηα γξάκκαηά ηνπ άλζξσπνο δχζθνια ηα δηαβάδεη. 

 Κη φζά ‟γξαςε ν ζηηρνπξγφο ζηε Νηα Κξεηηθνπνχια, 

 δεηά ζαο ηελ ζπγρψξεζηλ, γηαηί δελ ηα ‟γξας‟ νχια. 

 Λαθθηψηεο ηελ θαηαγσγήλ, Γηάλλαξεο ε γεληά ηνπ,  

 πξνζθπλεηήο θ‟ εμφξηζηνο απφ ηελ θακειηά ηνπ.    

 Κη φζα ζσξείηε η‟ άθνπζε, είδε θαη κνλαρφο ηνπ, 

 ζ‟ νχια αλαθαηψζεθε θ‟ έθακε θη απαηφο ηνπ”.   (ζη. 4015-4028) 

 

 Ο Υαηδεκηράιεο νλφκαζε ην έξγν ηνπ “Νηα Κξεηηθνπνχια” θαη ην αληηπαξαβάιεη ζησπεξά 

κε ηελ παιηά εξσηηθή κπζηζηνξία ηνπ Κνξλάξνπ. Βμάιινπ θαη ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο ζε γξάκκα 

πξνο ην ζείν ηνπ απεθάιεζε ηελ “Κξεηηθνπνχια”,  “Βξσηφθξηην”: “Χο πξνο ηνλ Βξσηφθξηηφ ζνπ 

είκαη    πξφζπκνο λα επηζεσξήζσ ηα ρεηξφγξαθά ζνπ, αιι' νπρί πξν ηνπ εξρνκέλνπ ζεπηεκβξίνπ 

[...]”.
970

.   

 Ο Κνξλάξνο ζηελ εξσηηθή κπζηζηνξία ηνπ παξαθηλείηαη λα κηιήζεη γηα ηα “γπξίζκαηα ηνπ 

θχθινπ”, ηηο “ηαξαρέο ησλ αξκάησλ”, ηελ “εκπφξεζε ηνπ έξσηα” θαη ηε “ράξε ηεο θηιηάο”. Ο 

αθεγεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, πνπ, φπσο είπακε, ζηνπο ζηίρνπο ηνπ επηιφγνπ πξνζσπνπνηείηαη 

                                                 
969  ΐι. ΐηζηέληζνπ Κνξλάξνπ, Δξσηόθξηηνο, θξηηηθή έθδνζε η. Ώιεμίνπ, Ώζήλα 1980, Β, 1543-4.  Βθεμήο: 

Δξσηόθξηηνο.              

970   ΐι. Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, επηζηνιή θ.1, 31/126 (ΕΏΚ) . Ώο ζπκεζνχκε φηη θαη ν Π. Πξεβειάθεο 

έρνληαο σο ππφδεηγκα ην έξγν ηνπ Κνξλάξνπ ηηηινθφξεζε κηα πνηεηηθή ηνπ ζχλζεζε “Νέν Βξσηφθξηην” 
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θαη είλαη ν Υαηδεκηράιεο, γλσζηνπνηεί ζηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηεο αθήγεζήο ηνπ ην ζέκα ηνπ θαη 

θαιεί ηνπο αθξναηέο ηνπ λ' “αθνπθξαζηνχλ”, (λα αθνχζνπλ),  γηα ηε κεγάιε  επαλάζηαζε ηνπ 

1866.  Μηιά σο  εληνινδφρνο ηνπ ιανχ ηνπ, γηα λα εθθξάζεη ηε ζπιινγηθή κλήκε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ πνιιψλ θαη λ' απαζαλαηίζεη ηνπο ήξσεο.  

                                  “Ώθνχζεηε ηελ ηαξαρήλ, ζηελ Κξήηε ηελ κεγάιελ, 

 απφ κηαλ άθξα ηνπ Νεζηνχ, ψζηε λα πά ζηελ άιιελ. 

 ηα ρίιηα νθηαθφζηα, έηνο εμήληα έμε    

 ηα βάζαλα λα δηγεζψ, σ Παλαγηά κνπ, κπέςε. 

 Ώίκα παηδηψλ θαη γπλαηθψλ, ησλ Υξηζηαλψλ ηα πάζε, 

 κέξνο ζα γξάςσ ζήκεξνλ, ν θφζκνο λα ηα κάζεη”.   (ζη. 13-18) 

  

 Χο πξνο ηηο ιεθηηθέο νκνηφηεηεο ζηα δχν πνηήκαηα απηέο ζα πξέπεη λ' αλαδεηεζνχλ φρη ηφζν 

ζε κεκνλσκέλεο ιέμεηο, αιιά θπξίσο ζε θξάζεηο (ιεθηηθά ζχλνια) επεηδή ν Γηάλλαξεο παίξλεη ην 

ιεμηιφγην φρη θαηεπζείαλ απφ ηνλ “Βξσηφθξηην”, αιιά απφ ην θνηλφ πξνθνξηθφ γισζζηθφ ηακείν 

ηνπ θξεηηθνχ ιανχ. 

 Παξαζέηνπκε κηα ξίκα - ινγνπαίγλην πνπ βξίζθεηαη θαη ζηα δχν πνηήκαηα: 

              “Σα θξνχδηα ηεο θακπνπξσηά, πιεκέλα κε κεηάμη   

 θη νχια ηεο η‟ απνζέκαηα κε νκνξθηά θαη ηάμε”.(Κξεηηθνπνχια 75-76) 

 

 “ε παξαζχξη εθάζνπλην κε γλψζε θαη κε ηάμε, 

 παλίλ εθξάηεη θ' ήθαλε γάδσκα κε κεηάμη”.  (Βξσηφθξηηνο, ΐ 609-10) 

 

Καη έλα παξάδεηγκα απφ φκνην ιεθηηθφ ζχλνιν “ςεινχ δεληξνχ”: 

   “Αελ κνηάδνπλ ηα ζνπζνχκηα ηεο απινχ αλζξψπνπ θφξε, 

 παξνκνηάδεη άγγεινλ, ςεινχ δελδξνχ ζηαζψξη”.  (Κξεηηθνπνχια,106-107) 

 

 “[...]πσο είλ' αθέληεο, βαζηιηφο, ςεινχ δεληξνχ θισλάξη, 

 πεηδή ηνλ ζπληξνθηάδνπζη πεδνί θαη θαβαιάξνη”. (Βξσηφθξηηνο, ΐ 405-6) 

 

 Εδνχ θαη δπν ραξαθηεξηζηηθά δίζηηρα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα παιιεθάξηα. Ννκίδσ φηη, αλ  δελ 

μέξακε πνηνη ζηίρνη είλαη απφ ην θάζε πνίεκα, ζα ήηαλ δχζθνιν λα ηνπο μερσξίζνπκε:  

   “ην δηψκα, ζηελ πνξπαηεμηά, εηο ην θνξκί, ζηε ράξε, 

 ηνλ θφζκνλ εζακπψλαζη θαη ηζ‟ είραλε θακάξη”. (Κξεηηθνπνχια, 539-540)  

                                 “[...]πάζη κε δάια κεηξεηά, κε δηψκα επνξπαηνχζαλ, 

 θη φινη ηνπο κπξηνραίξνληαλ εθεί πνπ ηνπο ζσξνχζαλ”. (Βξσηφθξηηνο ΐ, 2076-7) 
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 Δ παγαληζηηθή επίθιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Φχζεο
971

, κέζα ζην θείκελν ηνπ Οξζφδνμνπ 

πνηεηή, κνηάδεη ζαλ αλάκλεζε ζηίρσλ ηνπ Δξσηόθξηηνπ: 

                                  “Οξθίδνκέζηα ζηνλ Υξηζηφλ, ζηνλ Ήιην, ζηελ ειήλε  

 γή λα ηηλάμνκε δπγφλ ή γεηο κελ απνκείλεη”.  (Κξεηηθνπνχια, ζη. 1105-6) 

 

 “Μα η' Άζηξε, κα ηνλ Οπξαλφ, κ' Ώλαηνιή, κα Αχζε 

 θαη κα ηε Γε πνπ ηα θνξκηά ζε λα καο θαηαιχζε 

 θαη κα ηνλ Ήιην ην δεζηφ, κα Φέγγνο, κα ειήλε,[...]” (Βξσηφθξηηνο, Α, 1621-3)  

 

 Καη κεξηθέο αθφκε ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ λνκίδσ φηη δελ είλαη ζπκπηψζεηο. Σα 

δπν  πξψηα ρσξία κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα λέα ξίκα: 

   Φζάλεη ζηα Ρεζεκληψηηθα, θιηηφο θη απνξπηζκέλνο   (Κξεηηθνπνχια, 2887) 

 θιηηφο πνιιά θαη ηαπεηλφο, ζηεγλφο θαη ζνπξσκέλνο   (Βξσηφθξηηνο,Ώ 1066) 

 

 ν θφζκνο εινγάξηαδε ζακάζκαηα κεγάια    (Κξεηηθνπνχια, 2058) 

 θ' εθάκα ζηελ παιιεθαξηά ζακάζκαηα κεγάια    (Βξσηφθξηηνο,ΐ 2076) 

 

 Βπγεληθφ η‟ αλάβιεκκα, ηα κάηηα θιφγα βγάλαλ   (Κξεηηθνπνχια, 73) 

 κε ζιηβεξφλ αλάβιεκκα ε πξηθακέλε θφξε    (Βξσηφθξηηνο, Α 394) 

 

 Ώξρίδεη γεηο αζηβνιέο, ηα πάζε ηνπ λα ιέεη    (Κξεηηθνπνχια, 27) 

 πάληα γηα ηνλ ηξαγνπδηζηήλ αζηβνιέο εθίλα       (Βξσηφθξηηνο, Ώ 436) 

 

 Δ Κξεηηθνπνχια, αλαινγηθά κε ηνλ Βξσηφθξηην δελ έρεη ηφζεο πνιιέο πεξηγξαθέο
972

 θαη 

εθηελείο παξνκνηψζεηο, φηαλ φκσο απηφ ζπκβαίλεη είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο πνηεηηθέο ζηηγκέο ηεο. 

Ώλ θαη ν Κνξλάξνο απνθεχγεη λα αλαπηχμεη δηεμνδηθά ηελ πεξηγξαθή ηεο Ώξεηνχζαο, επηκέξνπο 

εηθφλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο Κξεηηθνπνχιαο, φπσο ηα “καθξά καιιηά”, ην “επγεληθφ 

αλάβιεκκα”, “ην ρξπζφ ζηεθάλη”, ε κφξθσζή ηεο ζηελ Ώζήλα, ε  θπιάθηζή ηεο, παξαπέκπνπλ 

ζηελ εηθφλα ηεο φκνξθεο θφξεο, πνπ πξψηνο δσγξάθηζε ν Κνξλάξνο. Ο Υαηδεκηράιεο παηά κε 

ζηγνπξηά πάλσ ζην ηδίσκα, μέξεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαπηχμεη ην ιφγν γηα λα πεξηγξάςεη 

                                                 
971   Ο Π. Πξεβειάθεο ζπκήζεθε ηνλ φξθν, φπσο ηνλ δηαηχπσζε πνηεηηθά ν Γηάλλαξεο θαη έγξαςε: “Οη 

θαηερεκέλνη δπγψζαλε κπξνο ηα βεκφζπξα, ζθχςαλε ηα θεθάιηα ηνπο θαη ν Παξζέληνο ηνπο δηάβαζε ηνλ φξθν: 

Οξθίδνκαη ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, ζηνλ Ήιην, ζηε ειήλε [...] ΐι. Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, φ.π., ζ. 

14. 

972  Ο Bowra παξαηήξεζε φηη ζην έπνο νη πεξηγξαθέο απνθεχγνληαη, γηαηί απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε αθήγεζε ηεο 

δξάζεο. ΐι. C. M. Bowra, φ.π., ζ. 132 θ. έ. 
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ηε ζετθή νκνξθηά.  

                  “ηξνγγπινκεινπξφζσπε θη αληαλαθινχζ‟ αθηίλεο, 

θαίλεηαη λα γελλήζεθε θ‟ εζπνχδαμε <ζ‟> ηζ‟ Ώζήλαηο. 

Βπγεληθφ η‟ αλάβιεκκα, ηα κάηηα θιφγα βγάλαλ, 

καθξά καιιηά, αμέπιεθηα, θάησ ζηελ ξάρελ θηάλαλ. 

Σα θξνχδηα ηεο θακπνπξσηά, πιεκέλα κε κεηάμη  

θη νχια ηεο η‟ απνζέκαηα κε νκνξθηά θαη ηάμε. 

Μηθξνχηζηθν ην ζηφκα ηεο θαη ν ιαηκφο θξνπζηάιιη,  

                  ηα ζηήζηα θαη ην πξφζσπν, θφθθηλν πνξηνθάιη”. (ζη. 71-78) 

 Με αλάινγε εθθξαζηηθή δχλακε πεξηγξάθεη ν Υαηδεκηράιεο θαη ηνπο λένπο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα, φπσο ν Κνξλάξνο ηα παιιεθάξηα  ζην αγψληζκα ηεο γθηφζηξαο. Σα 

ζρήκαηα ιφγνπ είλαη ηφζα πνιιά θαη ε πνηφηεηα ηεο γιψζζαο ηέηνηα, πνπ δελ ηε ζπλαληνχκε ζηηο 

απιντθέο ηζηνξηθέο ξίκεο. 

              “Κνπηάιεο είραλ αλνηθηέο, ηα ζηήζηα ησλ ζθνπιάηα   

 ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ησλ παρηά, καθξηά, γεκάηα.  

 Με κέζε δαθηπιηδσηή, μαλζφκαπξν κνπζηάθη, 

 καθξνί θαη αιαθξφθνξκνη, επέηνπλ ζαλ γεξάθη. 

 Σα κεινκάγνπιά ησλε ηα ξνδνθνθθηλάηα    

 ζγνπξαθηζηά θαη ιάκπαλε, ζαλ ηα κεγάια άζηξα.    

 Έηξεραλ θαη επεδνχζαλε, επαίδαλε ην βφιη 

 θνπειηαξάδεο δηαιεθηνί απνχ ηζ‟ νξέγνπλη‟ φινη. 

 Μ‟ αξκαησζηέο αζεκσηέο, εηο ηε ιηγλή ησλ κέζε, 

 άλζξσπνο δελ ηνπο έβιεπε λα πεη πσο δελ η‟ αξέζεη”. (ζη. 491-500)  

 

 Οη ζχληνκεο παξνκνηψζεηο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” είλαη πάξα πνιιέο  (αλαθέξνπκε  κεξηθέο, 

“ζαλ γεξάθη” 868,“ζαλ θίδηα” 1214, “ζαλ ιένληεο”, “ζαλ ηίγξεηο” 1581, “ζαλ ζαξδέιεο” 1713, 

“ζαλ δαίκνλεο” 1874,) θαη έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ πνηεηηθή ηεο θξεηηθήο ξίκαο. 

Κάπνηεο απ' απηέο επαλαιακβάλνληαη ζηα εκηζηίρηα, ιεηηνπξγνχλ δειαδή σο ινγφηππνη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζηίρνπ. Ώπηφ πνπ ελδηαθέξεη ζ' απηήλ ηελ ελφηεηα είλαη εθηελέζηεξεο παξνκνηψζεηο 

πνπ πεξηγξάθνπλ κάρεο κε ζθελέο απφ ηελ πνηκεληθή δσή. Βδψ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηνλ 

κεξν κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Κνξλάξνπ: 

                                   “θαζψο πξνβαηνθνχξαδν, πνπ πα λα ην θνπξηίζεη,  

 λα κπεη ν βνζθφο ζηε κέζε ηνπ, κε κηαο λα ην ζθνξπίζεη,  

 σο παίδνπλ νη βνζθνί θσλή θαη ηα ζθαρηά μηπνχλε,   

 ζαλ ζθχινη κπνχλ ζηε κέζε ησλ θ‟ αηθλίδηα ηαξαρζνχλε,  
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 λα ηα κεξψζεη πξνζπαζεί, ζηε θνχξηα λα ηα βάιεη 

 θη εθείλα θεχγνπλ πα θη εθεί κε ηαξαρή κεγάιε. 

 αο είπα ην παξάδεηγκα, ζαξξψ λα ην λνείηε,    

 λα ιάρεηε ζηνλ πφιεκν, θίινη κνπ, λα ζσξείηε. (ζη. 1459-1466)   

 

                                                             
Φσληάδνπλ πνπ ηελ κηάλ κεξηάλ, ηξέρνπλ απφ ηελ άιιελ, 

 νπιεκεξλήο ‟μαθνινπζεί κε ηαξαρήλ κεγάιελ.    

 Μέζα ζηα δάζ‟ νη  κελ ηνπο δε θσληάδνπλ θαη δπγψλνπλ,   

 ζηα θππαξίζζηα ζαλ ιαγνχο θηάλνπλ θαη ηνπο ζθνηψλνπλ. 

 Λαθθηψηεο είλ‟ νη θπλεγνί, εδξφζηζαλ ηα ρέξηα 

 κε ηα ηνπθέθηα ζθφησλαλ πνιινχο θαη κε καραίξηα”.  (ζη. 3009-3014) 

 

 ηελ “Κξεηηθνπνχια”, βέβαηα, δελ ζπλαληάκε ηηο πεξίθεκεο ξεηνξηθέο αλαπηχμεηο ηδεψλ, 

ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εξψσλ θαη έληνλν ην γλσκνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ 

“Βξσηφθξηηνπ”. Θεσξνχκε φηη ν Γηάλλαξεο δελ ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πνηεηηθέο ηερληθέο, γηαηί ε 

θχζε ηνπ ζέκαηφο είλαη δηαθνξεηηθή, έρεη λα δηεγεζεί πνιιά ηζηνξηθά ζπκβάληα, λα  ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ αθήγεζή ηνπ εξσηθέο πξάμεηο πνιιψλ εξψσλ. Βπεξεαζκέλνο απφ ηελ παξάδνζε ηεο 

πξνθνξηθήο ηζηνξηθήο αθήγεζεο εμηζηνξεί ηελ ηξηεηή κάρε ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ησλ 

Μνπζνπικάλσλ κε ξεαιηζκφ. Αελ έρεη ην ρξφλν λα δηαθφςεη ηε δηήγεζε γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

θχζε, λα αλαπηχμεη ζεσξεηηθά κηαλ ηδέα ή λα θηινζνθήζεη γηα ηελ πνιηηηθή, ηνλ πφιεκν, ηελ 

παηξίδα, ηε δσή θαη ην ζάλαην. Αηαθνξεηηθή πνηεηηθή ζχλζεζε έρεη θαη ν “Νένο Βξσηφθξηηνο” ηνπ 

Παληειή Πξεβειάθε, φπσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν Ώ. Αεθαβάιιεο. Δ επηθή αθήγεζε ηνπ 

Κνξλάξνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε ιπξηθή απηνλνκία ηνπ θάζε δίζηηρνπ ζην λεφηεξν πνίεκα
973

.  

 Βληνλφηεξε θαίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ “Βξσηφθξηηνπ” ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο”. ήκεξα δηαζέηνπκε πνιιέο κειέηεο γηα ηηο αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ 

“Βξσηφθξηηνπ”, πνπ δείρλνπλ κε πφζε καζηνξηά ν Κνξλάξνο κεηαδίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Ώπφ 

ινγνηερληθή δηαίζζεζε θαη ν πνηεηήο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” αληιεί αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο απφ ην 

θαηεμνρήλ ινγνηερληθφ πξφηππφ ηνπ, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε ινγνηερληθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ θαη 

θάλνπλ πην ζειθηηθή ηελ ηζηνξηθή δηήγεζε. Βίπακε παξαπάλσ φηη ηελ ηζηνξία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

'66 δελ ηελ δηεγείηαη κφλν έλαο εμσδηεγεηηθφο αθεγεηήο, πνπ φπσο είπακε ζην ηέινο ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ πνηεηή, αιιά θαη ηξεηο ελδνδηεγεηηθνί αθεγεηέο, νη ηξεηο αδειθνθηνί, ν Υαληψηεο ζχληεθλνο, ν 

Ρεζεκληψηεο αδειθνθηφο θαη ν Δξαθιεηψηεο ζπκπέζεξνο, πνπ δηαιεγφκελνη παξνπζηάδνπλ ηα 

γεγνλφηα.  Οη αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο ησλ ηξηψλ γπλαηθψλ, ζπδχγσλ νπιαξρεγψλ κε ηηο νπνίεο 

δίλνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επαξρίαο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ θαη κλεκνλεχνληαη νη 

                                                 
973 ΐι. Ώληψλεο Αεθαβάιιεο, Δηζαγσγή ζην ινγνηερληθό έξγν ηνπ Παληειή Πξεβειάθε, Ώζήλα 1985, ζ. 86. 
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ελδνμφηεξνη άλδξεο ηεο, κπνξνχλ λα παξαβιεζνχλ κε ηηο αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο ζην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ “Βξσηφθξηηνπ”, φπνπ ν πνηεηήο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ραξαθηήξα θαη ηνλ πξφηεξν 

βίν θάζε αξρνληφπνπινπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην αγψληζκα ηεο γηφζηξαο.  

 Δ κπζηθή δηακάρε ηνπ Κξεηηθνχ Υαξίδεκνπ θαη ηνπ Καξακαλίηε πηζφιηνληα 

παξνπζηάδεηαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε. Οη καθξνζθειέζηαηεο 

εμηζηνξήζεηο ησλ ηξηψλ αδεξθνθηψλ, αιιά θαη θάζε άιινπ πξνζψπνπ αθνινπζνχλ ηελ αγσληζηηθή 

θαη αληηζεηηθή δνκή, βαζηθφ δνκηθφ ζρήκα πνπ δηαηξέρεη θαη φιε ηε δηήγεζε ηνπ Κνξλάξνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Γηψξγν εθέξε
974

. Δ αληίζεζε Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Κξήηεο, φρη 

Κξεηηθψλ θαη Σνχξθσλ, πνπ θαλεξψλεηαη σο καθξνρξφληα δηακάρε ηνπ αθέληε θαη ην ξαγηά, σο 

αγψλαο ιφγσλ γηα ην δίθαην θαη ην άδηθν αλάκεζα ζηνλ δπλάζηε θαη ζηνλ επαλαζηάηε, σο 

πεξηγξαθή ηεο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο ησλ αληίζεησλ δπλάκεσλ. Δ απάληεζε ησλ πξψησλ 

(πξνεζηψλ) ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Σνχξθνπ δηνηθεηή γηα ππνηαγή, πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ Λάθθσλ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ αληηζεηηθνχ πλεχκαηνο: 

   “Πξνηάζεηο παι‟ ν Μνπζηαθάο πξνηείλεη ησλ Λαθθηψησ, 

 πξνλφκηα, ραξίζκαηα επξφβαιε ησλ πξψησλ. 

 Οξηζηηθή απάληεζε ηνπ Μνπζηαθά νξίδνπλ:   

 «νη Λάθθνη λα μεξηδσζνχλ, ζε ζέλα δελ κνπηίδνπλ [...]”. (ζη.1673-76)   

 Ο Υαηδεκηράιεο κεηαζρεκάηηζε θαη ηνλ κχζν ηνπ “Βξσηφθξηηνπ” δίλνληάο ηνπ  λέν 

λφεκα. Βηπψζεθε παξαπάλσ φηη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” δελ παξνπζηάδεηαη έλαο θεληξηθφο 

ήξσαο. Πξσηαγσληζηήο ήξσαο ηνπ πνηήκαηνο είλαη ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν δξάζεο, ν 

θξεηηθφο ιαφο, απηφο πνπ αγσλίδεηαη γηα λα απειεπζεξψζεη ηελ Κξήηε, φπσο ν Βξσηφθξηηνο 

αγσλίζηεθε γηα λα θεξδίζεη ηελ Ώξεηνχζα θαη ην βαζίιεην ηνπ Δξάθιε.   Σαχηηζε ηα πάζε ηνπ 

Βξσηφθξηηνπ κε ηα πάζε ηνπ Κξεηηθνχ ιανχ, πνπ αγσλίδεηαη θαη ηαιαηπσξείηαη γηα ράξε ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπ Κξήηεο. Βμάιινπ ε εηθφλα ηεο αιπζνδεκέλεο Κξεηηθνπνχιαο  παξαπέκπεη 

ζηε θπιαθηζκέλε Ώξεηνχζα, ε νπνία ζα ιπηξσζεί θαη ζα βξεη ηελ επηπρία κφλν ράξε ζηε 

θξφλεζε θαη ηελ παιηθαξηά ηνπ Βξσηφθξηηνπ – ηνπ Κξεηηθνχ ιανχ.  

“Αελ ηξέπεζηε λα βιέπεηε κάλ‟ αιπζνδεκέλε, 

θαη λα ηελ βσινζέξλνπλε ζηα θφπξα παηεκέλε”; (ζη. 53-54) 

 

 

 

                                                 
974 ΐι. Γηψξγνο εθέξεο, Ανθηκέο, Ώ', Ίθαξνο, Ώζήλα 41981,ζ. 290-291. Σεθκεξίσζε ηεο επηζήκαλζεο ηνπ 

εθέξε βι. Βξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέλνο, “Δ ξεηνξηθή ηεο αληίζεζεο ζηελ Κξεηηθή Λνγνηερλία ηεο Ώθκήο”, 

Πεπξαγκέλα ηνπ Ε' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, η.ΐ'1, Ρέζπκλν 1995, ζ. 313-324. 
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 Οη νκνηφηεηεο απηέο πηζαλφλ νδήγεζαλ ηνλ Ώληψλην Γηάλλαξε
975

, λ‟ απνθαιέζεη, 

κάιινλ ραξηηνινγψληαο, ην πνίεκα Βξσηφθξηην ζε επηζηνιέο
976

 πξνο ην ζείν ηνπ. Σνπ έγξαθε, 

ινηπφλ, απφ ηελ Ώγγιία ζηηο 14/26-2-1894:  

 «[...] Χο πξνο ηα Βξσηνθξίηνπ ζνπ είκαη πξφζπκνο λα επηζεσξήζσ ην ρεηξφγξαθφλ 

ζνπ, αιι‟ νπρί πξφ ηνπ εξρνκέλνπ επηεκβξίνπ θαζ‟ φζνλ είκαη πληγκέλνο λα ηππψζσ 

ρεηξφγξαθνλ φπεξ έρσ ζπκβιεζεί λα παξαδψζσ ηνλ Ώχγνπζηνλ, [...] Σν έξγνλ ζα θαλή ίζσο 

ρξήζηκνλ εηο κεηαγελεζηέξνπο ρξφλνπο αλ απεηθνλίδεη κεηά πνεηηθήο επθπίαο θαη απιφηεηνο 

ηα ζπκβάληα θαη ηελ γιψζζαλ ηεο επνρήο ηνπ, ηνπηέζηη θξεηηθά πξάγκαηα θαη γιψζζαλ ησλ 

εκεξψλ ζνπ. Πάζα εγθαηάκημηο πξνγελεζηέξαο ηζηνξίαο θαη γισζζηθήο επηηήδεπζηο έζηαη ε 

θαηαδίθε ηνπ έξγνπ. Οη επηινγηθνί ζηίρνη νπο κνη εγθιείεηο εχζηνρνη θαη άμηνη ιφγνπ [...]». 

  

 Απν κήλεο αξγφηεξα ζηηο 9/21-4-1894 ν Ώληψληνο γξάθεη ζην ζείν ηνπ: «[...] Σα πεξί 

εθηππψζεσο ηνπ Βξσηνθξίηνπ θαίπεξ εγείξνπζη ηελ πεξηέξγεηάλ κνπ εκβάιινπζί κνη θαη 

ππφλνηαλ κε ε εζπεπζκέλε έθδνζηο ηνπ βηβιίνπ ειαηηψζε ηελ αμίαλ ηνπ. Βίλαη αλαληίξξεηνλ 

γεγνλφο θαη απνδεδεηγκέλνλ φηη ε εηο ηνηαχηα έξγα ζπνπδή ειαηηψλεη ηελ αμίαλ θηινινγηθνχ 

έξγνπ. Βάλ δελ πξνρψξεζελ ήδε ν ηχπνο πνιχ, θαιφλ ζα ήην λα κνη έπεκπεο ην ρεηξφγξαθνλ 

κεηά ηνπ ήδε εθηππσζέληνο κέξνπο πξνο επηζεψξεζηλ».  

 Σν πςειφ πνζνζηφ ηνπ επζέσο ιφγνπ είλαη άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, 

ζαθψο κεγαιχηεξν απ' φ,ηη ζηα έκκεηξα πζηεξνβπδαληηλά ρξνληθά θαη ζηηο ηζηνξηθέο ξίκεο. ηνλ 

“Βξσηφθξηην” νη ξήζεηο θηάλνπλ ην 42%, ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ D. Holton
977

. ην έπνο 

ηνπ Γηάλλαξε ην πνζνζηφ επζχ ιφγνπ είλαη πςειφηεξν θαη αγγίδεη πεξίπνπ ην 70%. Ο αθεγεηήο- 

πνηεηήο παξαρσξεί ην ιφγν ζηνπο ελδνδηεγεηηθνχο αθεγεηέο, νη νπνίνη δηεγνχληαη δηαιεγφκελνη ηηο 

κάρεο ηεο επαλάζηαζεο.  Γη' απηφ ηα νκηινχληα πξφζσπα δειψλνληαη,  φπσο ζε έλα ζεαηξηθφ 

θείκελν. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα δηεπθξηληζηεί φηη νη δηαινγηθέο ζθελέο ζηνλ Κνξλάξν θαη ηνλ 

Υαηδεκηράιε έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. Ο  Κνξλάξνο κε ηνλ επζχ ιφγν αλαιχεη, 

δηαθσηίδεη, εξκελεχεη ην ραξαθηήξα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ εξψσλ ηεο κπζηζηνξίαο. Ώληίζεηα ν 

Υαηδεκηράιεο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ πνπ αθεγνχληαη 

ηελ Εζηνξία. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν ε “Κξεηηθνπνχια” δηαηεξεί θπξίαξρν ηνλ αθεγεκαηηθφ/ επηθφ 

ραξαθηήξα ηεο. Οη δηάινγνη, δειαδή, πθίζηαληαη γηα λα κεηαδνζνχλ ηα γεγνλφηα ηνπ 1866,  θπξίσο 

απφ ηνπο ηξεηο αδεξθνθηνχο -δηνξγαλσηέο ηεο επαλάζηαζεο. Οη αδειθνθηνί παίξλνπλ ην ιφγν γηα 

                                                 
975  Ο Ώληψληνο Ν. Γηάλλαξεο (1852-1909) θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ St. Andrews ζηε θσηία 

αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηε κειέηε ηεο  ειιεληθή γιψζζαο. Γλσζηφηεξα ζπγγξάκκαηά ηνπ είλαη ε έθδνζε ησλ 

“Κξεηηθψλ Ώζκάησλ”, Λεηςία 1876 θαη Εζηνξηθή Γξακκαηηθή  «A historical Greek grammar chiefly of the Attic 

dialect, Λνλδίλν 1897.  

976  ΐι. πιινγή 31,   Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, επηζηνιέο ππ' αξ. 126 θαη 127 (Ε.Ώ.Κ.=Εζηνξηθφ Ώξρείν 

Κξήηεο).   

977 ΐι. Νηέηβηλη Υφιηνλ, φ.π., ζ. 96 (Πξψηε δεκνζίεπζε ζην Cretan Studies, 1 (1988), ζ. 157-167). 
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λα κελ παξνπζηαζηνχλ ηα γεγνλφηα απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο κφλν παληνγλψζηε αθεγεηή- 

πνηεηή.     

 ηνλ “Βξσηφθξηην” θαη ζηελ ¨”Κξεηηθνπνχια” εληνπίδνπκε πνηθηιία εηζαγσγηθψλ 

εθθξάζεσλ κε ηηο νπνίεο  νη αθεγεηέο δίλνπλ ην ιφγν ζηα πξφζσπα πνπ κηινχλ, ζρνιηάδνπλ ην 

χθνο ηεο νκηιίαο, ηελ πνξεία απφ ηελ αλάκλεζε πξνο ηελ πξνθνξηθή δηήγεζε. Οη αθεγεηέο 

“αλαζηβάιινπλ”, “αλαζηνξνχληαη” θαη “δηγνχληαη”
978

. Εδνχ ιίγα δείγκαηα ζηίρσλ: 

 

    “Σελ γλψκελ η‟ ν πκπέζεξνο είπε θη επζχο ζσπαίλεη 

    θη  Ώδεξθνθηφο ζεθψλεηαη κε γιψζζα ππξσκέλε”.  (ζη. 99-100) 

 

  “Σα φζ‟ αλαζηβάιεηε θαη εκείο γλσξίδνκέλ ηα,    

   άιια ζα πσ κε καξηπξηά θη απηά πηζηέςεηέ ηα”. (ζη. 434-435) 

 

 “Κη εγ‟ άθνπζα ηνλ θχξε κνπ ηνπο θαθηαλνχο επαίλα,  

 ηα φζα εδηγάηνλε ηνλ άλζξσπν ηξειιαίλα”.    (ζη. 515-516) 

  

 Άιιεο θνξέο ν αθεγεηήο -πνηεηήο απνζχξεηαη απφ ην πξνζθήλην θαη αθήλεη ηνπο 

αδεξθνθηνχο λα δηαιέγνληαη κφλνη ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζε έλα ζεαηξηθφ θείκελν
979

. Γη' απηφ 

ε δήισζε ησλ νκηινχλησλ πξνζψπσλ είλαη αλαγθαία. Ώμηνκλεκφλεπην είλαη θαη ην 

θαηλφκελν ζην ιφγν ηνπ αθεγεηή-πνηεηή λα εηζβάιεη εληειψο μαθληθά ν επζχο ιφγνο θάπνηνπ 

πξνζψπνπ
980

: 

       “Σνπθέθηα, πέηξεο ζηξέθνπλε λα ηζη ιηζνβνιήζνπλ,  

      Γξεγφξε θαη Μπάηξε αγά, απνχ ‟ιζαλ λα ηζη βξίζνπλ.   

      Σν ζψκα ηεο Βπηηξνπήο, ηξέρεη, βνπηά ζηε κέζε,  

    «ηνπο πξέζβεηο κε πεηξάμεηε, θαζφινπ απηνί δελ θηαίζη.   

     Ώπφ ηνπο αλσηέξνπο ησλ εζηάιεζαλ λα πνχλε, 

                αβίαζηνη θαη δσληαλνί εηο ηα Υαληά ζα κπνχλε [...]. (ζη. 1149-1154) 

  

 Ο Κνξλάξνο ζηε κπζηζηνξία ηνπ απεπζχλεηαη ζε σηαθνπζηέο, φρη αλαγλψζηεο θαη 

πξνηξέπεη: “αθνπθξαζηείηε ην ινηπφλ θη αο κάζε απνχ 'ρεη γλψζε” (Βξσηφθξηηνο, Ώ, ζη. 17). 

                                                 
978   Πξβι: “λ' αλαζηβάισ θαη λα πσ ηα θάκαλ θαη ηα θέξα”(Βξσηόθξηηνο Ώ, 18) 

979   ΐι. γηα παξάδεηγκα ηα θεθάιαηα 3-4, 7-8, 12-14, 17-18, 20-22, 67-69, 71-72, 99-101ηεο Κξεηηθνπνύιαο. Σν 

αλάινγν θαηλφκελν ζηνλ Βξσηφθξηην έρεη επηζεκαλζεί απφ ηελ Μάξζα Ώπνζθίηε, “Παξεκβάζεηο ηνπ αθεγεηή ζηνλ 

Βξσηφθξηην”, Παιίκςηζηνλ, 14-15, 1994-5, ζ. 36 θαη κειεηεζεί αλαιπηηθφηεξα απφ ηνλ Arthur Bot, “Πψο 

κεηαδίδεηαη ν επζχο ιφγνο ησλ πξνζψπσλ ζηνλ Βξσηφθξηην”, Cretan Studies, 6 (1998), ζ. 427-439. 

980   Ο Arthur Bot επηζεκαίλεη ζηνλ Βξσηφθξηην (Α, ζη. 427-430 ) αλάινγε ηερληθή θαη εμεγεί φηη ν αθεγεηήο 

πεξηγξάθεη ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ Δξάθιε θαη κ' απηφ ηνλ ηξφπν πξνεηνηκάδεη ηελ γισζζηθή επίζεζε ηνπ βαζηιηά 

πνπ αθνινπζεί εληειψο μαθληθά. ΐι. φ.π., ζ. 433. 
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Ώλάινγα θαη ν πνηεηήο θαη νη άιινη αθεγεηέο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” απεπζχλνληαη ζε αθξναηέο. 

Εδνχ κεξηθνί ζηίρνη ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”: 

 

     “ Ώθνχζεηε ηελ ηαξαρήλ, ζηελ Κξήηε ηελ κεγάιελ” 13 

 

     “λ‟ αθνχζεηε ζηελ Κίζζακνλ, ζην έιηλν λα θιαίηε”. 318  

 

     “Αελ είλαη φζ‟ αθνχζεηε ςφκαηα κ‟ φξθν κφλν, 

    αδέξθηα, αλ πηζηεχγεηε, εγψ ηα βεβαηψλσ”.  509-510  

 

   “Ώθνχζεηε απφθξηζε ηελ δνχδνπλ νη ζηξαζηψηαη”     1957 

  

 Ο D. Holton  ππνζηήξημε φηη ν “Βξσηφθξηηνο” ηξαγνπδήζεθε απφ ην ιαφ θαη πνιιά 

θνκκάηηα ηνπ δηαδφζεθαλ πξνθνξηθά ράξε ζηελ χπαξμε ελφο “πξνθνξηθνχ ππνιείκκαηνο” 

ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ
981

. Γεηνχκελν φκσο παξακέλεη γηαηί ε “Κξεηηθνπνχια” 

δελ είρε ηελ ηχρε ηνπ Βξσηφθξηηνπ. Ώπ' φζα γλσξίδνπκε δελ δηαδφζεθε πξνθνξηθά, φπσο 

άιια ηζηνξηθά πνηήκαηα, γη' απηφ θαη δελ βξίζθνπκε απνζπάζκαηά ηεο ζε κεηαγελέζηεξεο 

ζπιινγέο θξεηηθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, νχηε δηαζθεπάζηεθε απφ ην ιαφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζπλέβε κε ηηο πνιχζηηρεο ξίκεο ηνπ Ώλαγλψζηε Νηνχλε. Ώπηφ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλδεημε δηαθνξνπνίεζεο ζηελ πξφζιεςε θαη δηάδνζε ησλ πνιχζηηρσλ ηζηνξηθψλ 

ηξαγνπδηψλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Ώλ ην πνίεκα είρε δεκνζηεπηεί ην 1874, ζα ε ίρε άιιε 

ηχρε, απ' απηή πνπ γλψξηζε, φηαλ δεκνζηεχηεθε, ηέζζεξα κφιηο ρξφληα πξηλ απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο (1898);   

 Δ ζρέζε ηνπ Υαηδεκηράιε κε ηνλ “Βξσηφθξηην” πηζηνπνηείηαη θαη απφ έλα 

εμσθεηκεληθφ γεγνλφο. Ο Υαηδεκηράιεο κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηήξημε ηελ πξνζπάζεηα ηνχ 

αληςηνχ ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε γηα επηζηεκνληθή έθδνζε ηνπ εκβιεκαηηθνχ θεηκέλνπ ηεο 

Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο
982

. Βπξηζθφκελνο ζηελ Ώζήλα θαηφξζσζε  λα δαλεηζηεί  απφ ηελ 

Βζληθή ΐηβιηνζήθε θαη λ‟ απνζηείιεη ζηνλ αληςηφ ηνπ ζηα Υαληά κία απφ ηηο πξψηεο εθδφζεηο 

ηνπ Βξσηφθξηηνπ, θαζψο θαη ην πεξηνδηθφ Ειηζζφο, ζην νπνίν γίλεηαη κλεία ηεο πξψηεο 

έθδνζεο ηνπ πνηήκαηνο. ε έλδεημε επγλσκνζχλεο ν Ώληψληνο αθηέξσζε ηε κειέηε ηνπ πεξί 

Βξσηνθξίηνπ “Σσ γεξαξψ ηεο Κξήηεο ζηξαηηψηε θαη πνιιά κ' επεξγεηήζαληη ζείσ Υ. Μ. 

Γηάλλαξε”
983

. 

                                                 
981 Νηέηβηλη Υφιηνλ, φ.π., ζ. 107.  

982 Δ έθδνζε αλαηέζεθε ζηνλ Ώληψλην Γηάλλαξε κε ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Κξεηψλ ην 1886 θαη 

επηρνξεγήζεθε κε δηάηαγκα ηνπ Αηνηθεηή άββα παζά. Απζηπρψο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. ΐι. Δξσηόθξηηνο, φ. π., ζ. 

θε'-θζ'.  

983 ΐι. Ώ. Ν. Γηάλλαξε, Πεξί Δξσηνθξίηνπ θαη ηνπ πνηεηνύ απηνύ, Ώζήλα 1889.  



 

493 

 

Πνίεζε θαη Ηζηνξία 

 Πξνθαλήο είλαη ε ζρέζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” κε ηελ Εζηνξία. Θέκα ηνπ πνηήκαηνο είλαη ε 

κεγάιε θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866-1869. Οη εθηελείο ππνζειίδηεο ζεκεηψζεηο ηνπ πνηεηή γηα ηα 

γεγνλφηα ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη θαηαηνπίδνπλ ηνλ αλαγλψζηε. Βμάιινπ ζηνπο 

ηίηινπο ησλ πεξηερνκέλσλ δίδεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ γεγνλφησλ ηεο 

επαλάζηαζεο. Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ αηειέζθνξν, αλ θνξηψλακε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζεκεηψζεηο κε 

παξαπνκπέο απφ ηηο “Εζηνξίεο” ηνπ Φηιάθε, ηνπ Κξηάξε, ηνπ Παπαδνπεηξάθε, ηνπ Ώλαζηαζάθε, 

γηα λα αλαθέξνπκε κφλν ηνπο παιαηφηεξνπο Κξήηεο  ηζηνξηθνχο, αξηζκνχο απφ ηηο ζειίδεο ησλ 

εθζέζεσλ ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ ζηα Υαληά ή απφ ηα αδεκνζίεπηα αξρεία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1866-69 θαη ηεο Κεληξηθήο ππέξ ησλ Κξεηψλ Βπηηξνπήο γηα λα απνδείμνπκε ην απηνλφεην, φηη φζα 

αλαθέξεη ν αθεγεηήο θαη νη ηξεηο αδειθνθηνί  ζηελ “Κξεηηθνπνχια” δελ είλαη επηλνήκαηα ηεο 

θαληαζίαο ηνπ Υαηδεκηράιε, φπσο ζα ήηαλ αθειέο λα επηβεβαηψζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

νισκνχ γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Μεζνινγγίνπ παξαπέκπνληαο ζε ηζηνξηθνχο, 

απνκλεκνλεπκαηνγξάθνπο, εθεκεξίδεο θαη επίζεκα έγγξαθα ηεο επνρήο. Βμεηάζακε παξαπάλσ 

ηελ αθήγεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε ζε ζρέζε κε ηελ “Κξεηηθνπνχια” θαη 

απηφ αξθεί. 

 Ο Υαηδεκηράιεο ζηελ “Κξεηηθνπνχια” δηεγείηαη κέζσ ησλ ινγνηερληθψλ πξνζψπσλ ηηο 

αλακλήζεηο ηνπ, ησλ δπζάξεζησλ εκπεηξηψλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1866 “ηα βάζαλα λα ζπκεζψ...”.  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη θχξηα πεγή έκπλεπζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο 

ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα είλαη ε κλήκε, θαζψο νη αθεγεηέο ησλ πνηεκάησλ θαη ησλ 

δηεγεκάησλ αλαθαινχλ γεγνλφηα θαη ζπκβάληα πνπ νη ίδηνη είραλ βηψζεη ην παξειζφλ. Δ κειέηε 

ηεο Εζηνξίαο σο πεγή έκπλεπζεο γηα ηε ινγνηερλία ππνρσξεί θαη ηα ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα, πνπ 

γξάθνληαλ θαηά ηα πξφηππα ηνπ Scott αξρίδνπλ λα θζίλνπλ.  Οη  ζπγγξαθείο ηεο επνρήο πίζηεπαλ 

φηη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία δελ είλαη αλαγθαία, φηαλ ππάξρεη ην ηακείν ηεο κλήκεο. Ο αθεγεηήο 

είλαη απηφπηεο ή απηήθννο ηζηνξηθψλ ή θνηλσληθψλ γεγνλφησλ. Σα εζνγξαθηθά δηεγήκαηα, πνπ 

μεθηλνχλ λα γξάθνληαη εθείλε ηελ επνρή, έρνπλ σο βαζηθή πεγή έκπλεπζεο ηε κλήκε, φπσο 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηα δηεγήκαηα ηνπ θνξπθαίνπ πεδνγξάθνπ καο Ώιέμαλδξνπ 

Παπαδηακάληε. Με εχγισηην ηξφπν έρεη ζπλνςίζεη ζε κηα θξάζε ηνπ ν ΡνΎδεο ηε ινγνηερληθή 

ηάζε εθείλεο ηεο επνρήο: “ [ν πνηεηήο] νπδέλ πξάγκαηη δεκηνπξγεί, αιιά κφλνλ ελζπκείηαη θαη 

ζπλδπάδεη
984

”. 

 Δ κεγάιε αμία ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” έγθεηηαη φρη ηφζν ζην ηζηνξηθφ ππφβαζξν, ζηηο 

πεξηγξαθέο καρψλ θαη ζηα γεγνλφηα, πνπ είλαη γλσζηά ή επηβεβαηψλνληαη απφ πάκπνιιεο ηζηνξηθέο 

πεγέο, αιιά ζην θνξηίν ηεο κλήκεο θαη ηνπ βηψκαηνο πνπ θνπβαιά. Οη ηξεηο αδειθνθηνί θαη ν 

                                                 
984  ΐι. Βκκ. ΡνΎδεο, Άπαληα, Β', επηκ. Άιθεο Ώγγέινπ, Βξκήο, Ώζήλα, 1978, ζ. 302. 
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αθεγεηήο είλαη αληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ φιεο ηεο Κξήηεο, κηινχλ εμ νλφκαηνο ηνπ ιανχ, εθθξάδνπλ 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Μέζα απφ ηνλ πνηεηηθφ ηνπο ιφγν γλσξίδνπκε πψο βίσζε ν 

απιφο ιαφο ηα γεγνλφηα ηνπ 1866.  Θα ήηαλ ιάζνο λα δνχκε ηελ “Κξεηηθνπνχια” κφλν σο 

ηζηνξηθή πεγή. Εζηνξηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ κέιινληνο άθεζε γηα ηα ίδηα γεγνλφηα 

θαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ν Υαηδεκηράιεο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ. Ννκίδνπκε φηη 

άιινο ήηαλ ν ζθνπφο ηνπ Υαηδεκηράιε ζπλζέησληαο ην πνίεκα.  Με ηελ “Κξεηηθνπνχια”  ήζειε 

λα ληχζεη κε ηελ αζάλαηε ζηνιή ηεο Πνίεζεο ηα γεγνλφηα ηεο Εζηνξίαο. Θέιεζε κε ηε δηαθνξεηηθή 

κνξθή πνπ δηάιεμε λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ Εζηνξία επί ην “θηινζνθψηεξνλ”, αλ θαη αγλννχζε ηε 

ζέζε ηνπ Ώξηζηνηέιε: 

 “Φαλεξφλ δε εθ ησλ εηξεκέλσλ θαη φηη ην ηα γελφκελα ιέγεηλ, ηνχην πνηεηνχ έξγνλ εζηί, 

αιι' νία αλ γέλνηην θαη ηα δπλαηά θαηά ην εηθφο ή ην αλαγθαίνλ. Ο γάξ ηζηνξηθφο θαη ν πνηεηήο νπ 

ησ ή έκκεηξα ιέγεηλ ή άκεηξα δηαθέξνπζηλ (είε γάξ αλ ηα Δξνδφηνπ εηο κέηξα ηεζείλαη θαη νπδέλ 

ήηηνλαλ είε ηζηνξία ηηο κεηά κέηξνπ ή άλεπ κέηξσλ ), αιιά ηνχησ δηαθέξεη, ησ ην κελ ηα γελφκελα 

ιέγεηλ, ηνλ δε νία αλ γέλνηην. Αην θαη θηινζνθψηεξνλ θαη ζπνπδαηφηεξνλ πνίεζηο ηζηνξίαο εζηίλ. Δ 

κελ γαξ πνίεζηο κάιινλ ηα θαζφινπ, ε δε ηζηνξία ηα θαζ' έθαζηνλ ιέγεη. [...]
985

” 

  

  Δ “Κξεηηθνπνχια” βέβαηα δελ είλαη Πνίεζε, επεηδή γξάθηεθε ζε ζηίρνπο. Καη ε Εζηνξία 

ηνπ Δξνδφηνπ, εμεγεί ν Ώξηζηνηέιεο, ζα κπνξνχζε λα ζηηρνπξγεζεί, ρσξίο λα ράζεη ην ραξαθηήξα 

ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ έξγνπ. Ο Γηάλλαξεο κεηέηξεςε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζε πνίεζε κε ηελ 

πνηεηηθή νξγάλσζε ησλ γεγνλφησλ. Ο αγψλαο ηνπ ιανχ ζηελ “Κξεηηθνπνχια” είλαη ην θχξην, ην 

proprio, θαζψο ζα έιεγε ν νισκφο, αθνχ γίλεηαη κε ζετθή εληνιή, απνθηά, ζα ιέγακε, βαξχηεηα 

θαη θαζνιηθφηεηα. ηα πεδία ησλ καρψλ δελ ζπγθξνχνληαη κφλν νη Κξεηηθνί θαη νη Σνχξθνη, αιιά 

ην θαιφ κε ην θαθφ, ν δεζπνηηζκφο κε ην αίηεκα γηα ηελ απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ, ε ηδέα κε ηελ χιε. 

Σν θξάηνο ηνπ θαθνχ, ν νπιηάλνο θαη ηα φξγαλά ηνπ, ληθά παξνδηθά. Ο ζπλερήο αγψλαο ηνπ 

θαινχ ζα ζξηακβεχζεη θάπνηε, νη Κξεηηθνί ζα ειεπζεξψζνπλ ηε κάλα ηνπο ηελ Κξήηε θαη ζα 

ελσζνχλ κε ηελ Βιιάδα. Ο πνηεηήο πηζηεχεη φηη ν Θεφο επηηξέπεη παξνδηθά ηε ζπλέρηζε ηεο 

ζθιαβηάο.  Σψξα ζέιεη λα κνηξαζηεί ηνλ πφλν ηνπ, δηεγνχκελνο ηα πάζε ηεο Κξήηεο: “Μέξα θαη 

λχρηα βάζαλν θ‟ αηψλην θαξκάθη /κε ηπξαλλνχλ θαη η‟ άληεξα κνπ βγάλνπλ κε θακάθη” (ζη.3-4).   

Με ηελ ηέρλε ηεο πνηήζεσο επέξρεηαη ζην ηέινο ε θάζαξζε, ε ιχηξσζε ζηε ςπρή ηνπ πνηεηή θαη 

ηνπ αλαγλψζηε - αθξναηή. 

 Υαξαθηεξίζακε ηελ “Κξεηηθνπνχια” έπνο κε ηελ επξχηαηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, αιιά θαη 

γηα λα δείμνπκε ηελ επηβίσζε ηεο νκεξηθήο επηθήο παξάδνζεο ζην έξγν ηνπ ιατθνχ δεκηνπξγνχ
986

. 

                                                 
985  Ώξηζηνηέινπο, Πεξί Πνηεηηθήο, ΕΥ,1- 9, 1451 b, Ώθαδεκία Ώζελψλ, κεηάθξαζηο . Μελάλδξνπ, εηζαγσγή -

εξκελεία Ε. πθνπηξή, Βζηία, Ώζήλα ρ.ρ.,  

986  Πξηλ 
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Ο Κσζηήο Παιακάο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θξηηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο καο, ζηελ 

“Πνηεηηθή” ηνπ δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ θαη βξίζθεη λα 

πθίζηαηαη κηα αλάκεημή ηνπο: 

 “Σν ζσζηφ είλαη πσο νη ηξεηο ηξφπνη πνπ εθδειψλνπλ ηελ πνίεζε, δεινλφηη ε εμνκνιφγεζε, 

ε αθήγεζε θαη ε ζχγθξνπζε, πνπ θάλνπλ ηα ιεγφκελα είδε, ην ιπξηθφ, ην επηθφ, ην δξακαηηθφ, 

παίδνπλ ην κέξνο ηνπο αξάδ' αξάδα ή θαη ζπληξνθηθά ζηα πνηήκαηα απηά.  Φαηλφκελν φρη 

αζπλήζηζην ηεο ηέρλεο πνπ είλαη πεξηηηφ θαη λα ζεκεησζή. ηε ζθαίξα ηεο αλψηεξεο θξηηηθήο 

ζεσξίαο είδε θαιά δελ ππάξρνπλ μερσξηζκέλα, θαζαξά, ζεκαδεκέλα κε ζθξαγίδεο θαη απφ ηελ 

αξρή πνπ θαλεξψζεθε ηνπ θφζκνπ ε πνηεηηθή. Σν μερψξηζκα θαη ην ζεκάδεκα έξρνληαη χζηεξα θαη 

γίλνληαη αγάιηα αγάιηα γηα ηελ επθνιία ησλ θξηηηθψλ ςαμηκάησλ θαη γηα ηελ αλάιπζε [...]
987

.” 

 

 Θα έιεγα παξαθξάδνληαο ηνλ πνηεηή φηη ην έπνο είλαη ε αθήγεζε ηνπ εκείο, ζε αληίζεζε κε 

ηε ιπξηθή πνίεζε πνπ είλαη ε αθήγεζε ελφο εγψ. Δ δξακαηηθή πνίεζε κηκείηαη ηνπο ιφγνπο 

θάπνησλ πξνζψπσλ. ε θάζε ζπνπδαίν θείκελν παξαηεξείηαη ε κείμε θαη φρη ε απνκφλσζε ησλ 

εηδψλ. Οη κειεηεηέο ηνπ “Βξσηφθξηηνπ” παξαηήξεζαλ ηελ ελαιιαγή ζην επηθφ θαη ιπξηθφ είδνο 

κέζα ζην ίδην έξγν. Δ “Κξεηηθνπνχια” κεηέρεη ηνπ επηθνχ είδνπο, γηαηί ην εγψ ηνπ πνηεηή- 

αθεγεηή θαηαξγείηαη. Δ απηνβηνγξαθηθή αθήγεζε κεηαζρεκαηίζηεθε ζε επηθή. Δ θσλή ηνπ 

πνηεηή απέθηεζε κηα θαζνιηθή εκβέιεηα, πέξαζε απφ ην πξνζσπηθφ ζην απξφζσπν. Παξάιιεια 

φκσο κε ηνπο εθηελείο δηαιφγνπο ησλ πξνζψπσλ ε “Κξεηηθνπνχια” κεηέρεη θαη ηεο 

δξακαηηθφηεηαο, ζεαηξηθφηεηαο. 

 Υαξαθηήξηζα ηελ “Κξεηηθνπνχια” ηζηνξηθφ έπνο, φρη γηα λα ηε ζπγθξίλσ κε ηα έπε ηνπ 

Οκήξνπ σο πξνο ην ρεηξηζκφ ηνπ κχζνπ, αιιά γηα λα δείμσ ην επηθφ πιάηνο ηεο αθήγεζεο θαη λα 

ηελ δηαρσξίζσ απφ ηηο ξίκεο θαη ηελ έκκεηξε ρξνλνγξαθία. Θα ήηαλ αληζηφξεην λα δεηνχκε έλα λ 

κεξν ζηελ Κξήηε ηνπ 19νπ αηψλα. Σν αγσληζηηθφ εξσηθφ πλεχκα, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

έπνπο, δηαπλέεη ηελ “Κξεηηθνπνχια”.  Δ ζχλζεζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” δνκείηαη πάλσ ζηνλ 

πνιχρξνλν αγψλα ησλ Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Κξήηεο. Δ “Κξεηηθνπνχια” είλαη έπνο 

θαη γηα έλα αθφκε βαζηθφ ιφγν: έρεη άκεζε ζρέζε κε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ζπλδέεηαη, φπσο 

απνδείμακε ζε άιιν κέξνο απηήο ηεο κειέηεο κε έλα επξχ θχθιν δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, ηηο 

ηζηνξηθέο / εξσηθέο ξίκεο, πνπ γξάθηεθαλ γηα ηα γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866.  

 Ο η. Ώιεμίνπ ππνζηήξημε εχζηνρα γηα ηνλ Ώθξίηε: “Έπνο δελ είλαη κφλν ην κεγάιν, ην 

αλεπηπγκέλν, ζχλζεην, πνιππξφζσπν θαη πςειήο ζηάζκεο έπνο, φπσο ήηαλ ην νκεξηθφ. Τπάξρεη 

σο πξνβαζκίδα θαη ην απινχζηεξν, κηθξφ έπνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη απηφ, θαηά γεληθή 

                                                                                                                                                                  
απφ εκάο ν  James Notopoulos ζπλέδεζε ηελ ηέρλε ησλ ξηκαδφξσλ κε ηελ επηθή παξάδνζε. ( “Homeric and Cretan 

Heroic Poetry”American Journal of Archaeology, LXXIII, 1952, ζ. 35) θαη ν Γξεγφξεο εθάθεο ζσζηά επηζήκαλε 

φηη ε επηθή αθεγεκαηηθή πνίεζε ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ εμηζηνξεί “θιέα αλδξψλ”. (Γ. Μ. εθάθεο, φ.π., ζ. 64-65).   

987  Κσζηή Παιακά, Άπαληα, ηφκνο 10, εθδ. Μπίξεο, Ώζήλα, ρ.ρ., ζ. 531-532. 
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παξαδνρή, απφ ηε ζχλδεζε, άκεζε ή έκκεζε, πξνο ηζηνξηθά γεγνλφηα, πξφζσπα θαη παξαδφζεηο, 

θαζψο θαη απφ ηε ζρέζε πξνο έλα θχθιν αζκάησλ, απφ ηα νπνία ην έπνο αληιεί φρη κφλν ηελ χιε 

ηνπ, αιιά θαη εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ηεο πξνθνξηθήο πνηήζεσο
988

”. Σν έπνο ηνπ Αηγελή Ώθξίηε
989

, 

δελ αλήθεη ζηηο έκκεηξεο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, εδξάδεηαη φκσο ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ζε έλα 

θχθιν ηζηνξηθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ (αθξηηηθά), ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία ελφο αλψλπκνπ ξαςσδνχ, ν νπνίνο είρε ηελ ηέρλε λα δψζεη επηθή κνξθή ζηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα. Ο Ώζαλάζηνο Μαξθφπνπινο, εμάιινπ, μεθηλψληαο απφ ηε γλψκε παιαηφηεξσλ 

κειεηεηψλ επαλέθεξε ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε ηνπ “Αηγελή” κε ηε βπδαληηλή ρξνλνγξαθία θαη 

ηδηαίηεξα κε ην είδνο ηεο εγθσκηαζηηθήο βηνγξαθίαο ηεο επνρήο
990

.  

 Σν κπζηθφ παξειζφλ απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη έπνο. Σα ζχγρξνλα γεγνλφηα 

κπνξνχλ λα πάξνπλ επηθή δηάζηαζε κε ηε γξαθίδα ελφο εκπλεπζκέλνπ πνηεηή. Βίδακε παξαπάλσ 

πψο ν Ώρέιεο πξνζέδσζε επηθφηεηα ζηε δηήγεζε ζχγρξνλσλ γεγνλφησλ. Βμάιινπ είλαη γλσζηφ φηη 

εθηφο απφ ηα κπζνινγηθά έπε, ζηα νπνία ε ηζηνξία ζπκπιέθεηαη κε ην κχζν, ππάξρνπλ θαη ηα 

θηινζνθηθά, ηα δηδαθηηθά, ηα αηηηνινγηθά θαη ηα ηζηνξηθά έπε
991

. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

γξακκαηνινγηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, πνπ πξνηείλνπκε, βνεζνχλ νη ηερληθνί φξνη γέλνο θαη είδνο, 

γλσζηνί θαη απφ ηε ινγηθή. Πνηεηηθά γέλε είλαη ην επηθφ, ην δξακαηηθφ θαη ην ιπξηθφ. Βίδε ηνπ 

επηθνχ γέλνπο είλαη ην κπζνινγηθφ, ην δηδαθηηθφ θαη ην ηζηνξηθφ. Ώο έρνπκε επίζεο ππφςε καο φηη 

ηα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε είλαη έλλνηεο δπλακηθέο, δειαδή εμειηζζφκελεο.  

 Σν έπνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε έλα καθξηλφ ηζηνξηθφ παξειζφλ, πεξηβεβιεκέλν κε κπζηθή 

δηάζηαζε, αιιά θαη ζε ζχγρξνλα γεγνλφηα. Εζηνξηθφ έπνο ραξαθηεξίδεηαη ε “Farsalia” ηνπ 

Ρσκαίνπ πνηεηή Λνπθαλνχ (Marcus Annaeus Lucanus, 39-65π. Υ.), πνπ δηεγείηαη ηνλ εκθχιην 

πφιεκν κεηαμχ ηνπ Καίζαξα θαη ηνπ Πνκπήηνπ
992

. Σν έπνο απηφ γξάθηεθε ιίγα ρξφληα κεηά ηε 

κάρε ησλ Φαξζάισλ θαη ν  πνηεηήο ζέιεζε λα ππεξβεί ηηο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο, γη' απηφ θαη ην 

έπνο ηνπ  βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο “Ώηλεηάδαο”. ηε “Farsalia” ην ζέκα είλαη παξκέλν απφ ηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία, ην κπζηθφ ζηνηρείν εθιείπεη, νη ζενί δελ παξεκβαίλνπλ ζηηο πξάμεηο ησλ 

αλζξψπσλ, νη θεληξηθνί ήξσεο  απνκπζνπνηνχληαη, εγθαηαιείπεηαη ην πςειφ χθνο ηεο εξσηθήο 

πνίεζεο.  

 ηα θαζ' εκάο ν Ώληψληνο Εσάλλνπ Ώλησληάδεο έγξαςε επηά ηζηνξηθά έπε έρνληαο σο 

πξφηππν ηνλ κεξν. Γηα λα ζπλζέζεη ηα έπε ηνπ κειεηνχζε ελδειερψο ηηο ηζηνξηθέο πεγέο θαη 

κεηέβαηλε ζηνπο ηζηνξηθνχο ηφπνπο γηα επηηφπηα έξεπλα. πλέιεγε επίζεο πξσηνγελή επηθή χιε απφ 

                                                 
988  ΐι.  ΐαζίιεηνο Αηγελήο Ώθξίηεο, φπ., ζ. μζ'. Σηο ίδηεο απφςεηο επαλέιαβε ν θαζεγεηήο η. Ώιεμίνπ ζε 

αιιεινγξαθία καο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ γξακκαηηθνχ είδνπο ηεο Κξεηηθνπνχιαο. 

989 Δ ζχληαμε ηεο δεκψδνπο παξαιιαγήο ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 12νπ αηψλα. ΐι. η. Ώιεμίνπ, 

“Παξαηεξήζεηο ζηνλ Ώθξίηε”, Αξηάδλε, ΒΒΦΠΚ ,1, 1983, ζ. 54. 

990  ΐι. Ώ. Μαξθφπνπινο. “Ο Αηγελήο Ώθξίηεο θαη ε ΐπδαληηλή Υξνλνγξαθία”, Αξηάδλε, ΒΒΦΠΚ, 5, 1989, ζ. 

165-171. 

991   ΐι. θαη Γ. ΐεινπδήο, Γξακκαηνινγία, Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, Ώζήλα 1994, ζ. 82-103. 

992   Γηα ηνλ Λνπθαλφ βι.  Paul Merchant, Σν έπνο, κηθξ. Ε. Ράιιε Υαηδεδήκνπ, Βξκήο, Ώζήλα 1983, ζ. 61-65. 
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ην ζηφκα ηνπ ιανχ, ηξαγνχδηα, ζξχινπο θαη παξαδφζεηο, ηελ νπνία κεηαγιψηηηδε ζηελ 

θαζαξεχνπζα θαη ζηε ζπλέρεηα ελέηαμε ζηα καθξά ηνπ έπε. Γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ επηθνχ ν 

Παιακάο ηνλ ραξαθηήξηζε σο ηνλ θαηεμνρήλ επηθφ πνηεηή ηνπ λεψηεξνπ Βιιεληζκνχ. Δ 

“Μεζνινγγηάο” ηνπ γξάθηεθε θαηά θάπνηνλ ηξφπν γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε ζηα 

“απνζπάζκαηα” πνπ καο άθεζε ν νισκφο. Με ην έξγν ηνπ απηφ πξαγκαηψλεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

απφιπηνπ πξαγκαηηζκνχ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ π. Γακπέιηνπ
993

. 

 Έρνπκε επηζεκάλεη ηέζζεξα ζέκαηα ζηε δηήγεζή ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, πνπ θέξλνπλ ζην 

λνπ καο ηα αλάινγα ζέκαηα απφ ηα νκεξηθά έπε: α) ηελ επίθιεζε ζηε Μνχζα/ Παλαγία β) ηελ 

επηθάλεηα/ζενθάλεηα ηνπ Ώγγέινπ γ)ηελ νκηιία ησλ γεξφλησλ ζηε ζχλαμε/αγνξά ηνπ ιανχ δ) ηνπο 

πνηεηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ λεψλ ζηελ Ειηάδα, ησλ παιιεθαξηψλ ζηελ Κξεηηθνπνχια. Θα πξέπεη 

λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε χπαξμε φκνησλ ζεκάησλ δελ ζεκαίλεη φηη ν Γηάλλαξεο γξάθεη έπνο 

κηκνχκελνο ηνλ κεξν ─ εμάιινπ εληειψο δηαθνξεηηθέο είλαη νη επνρέο  θαη ν ηξφπνο ζχλζεζεο 

ησλ δχν πνηεκάησλ ─ αιιά φηη δεη ζε κηα “αξρατθή επνρή”, δηαθνξεηηθή πάλησο απφ ηε ζεκεξηλή 

επνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζηελ νπνία ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζείνλ 

ήηαλ έληνλε, νη γέξνληεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεβαζηνί θαη είραλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ θνηλφηεηα θαη ε 

αλδξεία ζηε κάρε ζεσξνχληαλ απνηέιεζκα ηεο εξσηθήο θαηαγσγήο ησλ παιιεθαξηψλ.  

 Σελ ηδέα ηεο εξσηθήο γελεαινγίαο ππεξεηνχλ νη καθξνζθειέζηαηνη πνηεηηθνί θαηάινγνη 

ησλ εξσηθψλ νηθνγελεηψλ ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Βίλαη δχζθνιν λα 

πηζηέςνπκε φηη κπνξνχκε λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ησλ ρσξηψλ 

ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, φηαλ ζηνπο θαηαιφγνπο θαηαγξάθνληαη κφλν νη “άξηζηνη”, νη έλδνμνη δειαδή 

πνιεκηζηέο ησλ επαξρηψλ. Οη γελεαινγηθέο αλαθνξέο είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έπνπο 

θαη απαληψληαη ζηελ Ειηάδα θαη ζηνλ Αηγελή, ηδηαίηεξα ζηε ζχληαμε ηoχ ρεηξνγξάθνπ G. 

 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έπνπο είλαη φηη ην εγψ ηνπ πνηεηή 

εμαθαλίδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηε ιπξηθή πνίεζε, πνπ θαηεμνρήλ εθθξάδεη ζε πξψην πξφζσπν ηε 

βίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Αείμακε παξαπάλσ φηη ν Υαηδεκηράιεο εμαθάληζε απφ ηελ 

αθήγεζή ηνπ ην εγψ γηα λα εμπκλήζεη δηα κέζνπ πνιιψλ αθεγεηψλ ηνπο άζινπο πνιιψλ εξψσλ. 

Ώπφ ηα ρξφληα ηνπ Οκήξνπ ην έπνο δηαθχιαζζε ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηε ιατθή κλήκε, φ,ηη ν ιαφο 

ζεσξνχζε ζεκαληηθφ γηα λα απαζαλαηηζηεί κε ην ιφγν.  

 

 

 

  

                                                 
993  Πεξηζζφηεξα γηα ηνλ Ώ. Ώλησληάδε θαη ην έξγν ηνπ θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζην: Κσλζηαληίλνο 

Φνπξλαξάθεο, “Ώπφ ην 'Μηζνιφγγη' ηνπ Α. νισκνχ ζηελ 'Μεζνινγγηάδα' ηνπ Ώ. Ώλησληάδε”, Πξαθηηθά Δ' 

Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ Νενειιεληθώλ πνπδώλ ηεο Δ.Δ.Ν.., (Θεζζαινλίθε 2-5 Οθησβξίνπ 2015), η. ΐ', Ώζήλα 

2015, ζ. 861- 873 (www.eens.org). 
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Γιώζζα θαη ζηηρνπξγία ηεο “Κξεηηθνπνύιαο” 

 Σα γξάκκαηα πνπ γλψξηδε ν Υαηδεκηράιεο γηα λα θαηαγξάςεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ήηαλ ιίγα: 

αλάγλσζε θαη γξαθή. Αελ είρε ηελ ηχρε, φηαλ ήηαλ κηθξφο, λα θνηηήζεη ζην ζρνιείν. Έκαζε κεξηθά 

θνιπβνγξάκκαηα απφ ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ ήηαλ ηεξέαο.  ηαλ ήηαλ ηξηάληα ρξνλψλ θαη 

ππεξεηνχζε ζην Σάγκα ησλ Κξεηψλ ζηελ Ώζήλα, έλαο θνηηεηήο ηεο ηαηξηθήο, ηνπ παξέδσζε ιίγα 

καζήκαηα γηα λα κάζεη ηελ θαζαξεχνπζα. Αελ ήηαλ φκσο δπλαηφ ζε απηή ηελ ειηθία θαη ζε ηφζν 

κηθξφ δηάζηεκα λα γίλεη πιήξεο θάηνρνο ηεο ιφγηαο γιψζζαο. Βπεδίσμε λα κάζεη ηελ 

θαζαξεχνπζα, γηαηί εθείλε ηελ επνρή ε γλψζε ηεο ιφγηαο γιψζζαο δηαρψξηδε ηνπο κνξθσκέλνπο 

αζηνχο απφ ηνλ αγξάκκαην ιαφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Καη ν Μαθξπγηάλλεο έκαζε γξάκκαηα 

“ζηα γεξάκαηα”, ηξηάληα πέληε ρξνλψλ, γηα λα απνηππψζεη ζην ραξηί ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ. 

Ο εθέξεο  ζεκεηψλεη: “Γηαηί έηζη φπσο καο θαλεξψλεηαη ν Μαθξπγηάλλεο, βιέπνπκε νινθάζαξα 

πσο αλ ήηαλ αγξάκκαηνο δελ ήηαλ δηφινπ έλαο νξεζίβηνο αθαιιηέξγεηνο βάξβαξνο. Ήηαλ αθξηβψο 

ην ελαληίνλ: ήηαλ κηα απφ ηηο πην κνξθσκέλεο ςπρέο ηνπ ειιεληζκνχ”
994

. Σν ίδην ζα κπνξνχζα λα 

ηζρπξηζηψ θαη γηα ηνλ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε.  

 Ο Υαηδεκηράιεο έγξαςε ηηο επηζηνιέο ηνπ θαη ηα Ώπνκλεκνλεχκαηά ηνπ ζε κηα ηδηφκνξθε 

θαζαξεχνπζα, γεκάηε γξακκαηηθά ιάζε θαη ζνινηθηζκνχο, ελψ γηα ηελ «Κξεηηθνπνχια» ζπλεηδεηά 

επέιεμε ην θξεηηθφ ηδίσκα. Γη‟ απηφ ζεσξνχκε φηη ε «Κξεηηθνπνχια» είλαη κηα αλεθκεηάιιεπηε, 

πνιχηηκε πεγή γηα ηε κειέηε ηνπ ηδηψκαηνο ηεο δπηηθήο Κξήηεο ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. ην 

ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Γηάλλαξε (“Ώπνκλεκνλεχκαηα” θαη “Κξεηηθνπνχια”) ππάξρεη απηή ε πάιε 

ηνπ αξρατζκνχ κε ην δεκψδεο
995

. Δ κεγάιε δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ επίζεκε δηαλφεζε θαη ζηε 

ιατθή ακφξθσηε κάδα, πνπ παξαηεξείηαη ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Μαθεδνληθήο Απλαζηείαο κε 

ηελ αλαβίσζε ηνπ θιαζζηθηζκνχ, εκθαλίδεηαη μαλά θαη ηνλ 19ν αηψλα ζηελ Βιιάδα κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο σο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο. ζνλ αθνξά ζηνλ Γηάλλαξε 

απηή ε δηαπάιε ελππάξρεη ζην ίδην πξφζσπν, φπσο ζην βπδαληηλφ Κσλζηαληίλν Μαλαζζή, ν 

νπνίνο, ηνλ 12ν αηψλα, έγξαςε ηε “χλνςε Υξνληθή” ζε δεθαπεληαζχιιαβνπο θαη απιή γιψζζα, 

ελψ ηηο “Βθθξάζεηο” θαη ην έκκεηξν “Οδνηπνξηθφ” ηνπ ζε ιφγηα γιψζζα θαη ηακβηθά ηξίκεηξα. Ο 

ιφγνο ηνπ γισζζηθνχ δηραζκνχ ζηνπο δχν απηνχο ζπγγξαθείο είλαη ν εμήο: Δ επηινγή δηαθνξεηηθνχ 

γισζζηθνχ νξγάλνπ θαζνξίδεη θαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Με ηελ “Κξεηηθνπνχια” ν 

Γηάλλαξεο αθεγείηαη ηελ επαλάζηαζε ηνπ1866 ζηνλ θξεηηθφ ιαφ, ελψ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ 

ζα ήζειε, αθνχ δηνξζσζνχλ γισζζηθά απφ ηνπο αληςηνχο ηνπ, λα δηαβαζηνχλ απφ ηνπο ινγίνπο θαη 

ηνπο εηδήκνλεο ηζηνξηθνχο. 

 

                                                 
994  ΐι. Γηψξγνο εθέξεο, Γνθηκέο, Ώ', Ίθαξνο, Ώζήλα 41981, ζ. 237. 

995  Ώλάινγν θαηλφκελν έρεη εμεηάζε ν Βκκαλνπήι Κξηαξάο ζηα θείκελα ηνπ ΐπδαληίνπ. ΐι. Βκκαλνπήι 

Κξηαξάο, “Δ δηγισζζία ζηα πζηεξνβπδαληηλά γξάκκαηα θαη ε δηακφξθσζε ησλ αξρψλ ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο”, Βπδαληηλά, 8, 1976, 215-243, ηδηαίηεξα 217-219. 
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 Οη απιέο ζπληαθηηθέο δνκέο, πνπ ζπλαληάκε ζην ιατθφ ιφγν (πξνθνξηθφ ή γξαπηφ), νη 

ζχληνκεο πξνηάζεηο, ε επαλάιεςε ηνπ ζπληαθηηθνχ ζρήκαηνο (ππνθείκελν, ξήκα, αληηθείκελν), ε 

ζπλνδεία ησλ βαζηθψλ φξσλ ηεο πξφηαζεο κε ειάρηζηνπο πξνζδηνξηζκνχο, ε παξαηαθηηθή ζχλδεζε 

εληνπίδνληαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”θαη ζηα άιια ζηηρνπξγήκαηα ηνπ Γηάλλαξε. πληαθηηθέο 

δειαδή δνκέο εχιεπηεο απφ ηνπο απινχο αλζξψπνπο, πνιχ θνληά ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία.  Σν 

ιατθφ χθνο θαλεξψλεηαη θαη ζηε δνκή ηεο αθήγεζεο, ζηηο αληηπαξαζέζεηο ρξηζηηαλψλ θαη 

Οζσκαλψλ, ζηα πεδία ησλ καρψλ θαη ζηηο ινγνκαρίεο. Οη αγψλεο ιφγσλ ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη 

Υξηζηηαλψλ δελ έρνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο κε ηνπο αγψλεο ιφγσλ ηεο αξραίαο ξεηνξηθήο, πνπ ζπρλά 

ζπλαληνχκε ζηελ Εζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε, αιιά ζηνπο αγψλεο ιφγσλ ζηηο αξρατθέο θνηλσλίεο φινπ 

ηνπ θφζκνπ, φπνπ θάζε αληίπαινο, πξηλ λα δείμεη ηε δχλακή ηνπ έξγσ ζηε κάρε, δίλεη θαη έλα 

δείγκα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ ζην ιφγν, φπσο ζηελ “Ειηάδα”. Ώληηζεηηθνχο ιφγνπο έρνπκε επηζεκάλεη 

θαη ζηηο ιατθέο ξίκεο αιιά θαη ζην ιατθφ ζέαηξν ηεο ίδηαο επνρήο.  

 Αελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε επίζεο φηη ζην θξεηηθφ ηδίσκα ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”  

έρνπλ παξεηζθξήζεη κεξηθά ιφγηα γισζζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία φκσο δελ δηαηαξάζζνπλ ην δεκψδε 

ραξαθηήξα ηεο. Σν ζηνηρείν ηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο πνζνηηθά ππεξηζρχεη ζην πνίεκα. Γη' απηφ θαη 

απνθχγακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο κηθηή, φπσο ηε ζεσξνχζε ν Ώληψληνο 

Γηάλλαξεο γξάθνληαο ζηνλ ζείν ηνπ: “επέκελνλ θαη εηο ηελ ρξήζηλ θξεηηθήο δεκψδνπο γιψζζεο θαη 

εηο ηελ παξάιεηςηλ πάζεο πξνγελεζηέξαο ηζηνξηθήο αλακίμεσο”
996

. Άιισζηε, θαη ν Ξαλζνπδίδεο  

είρε δηαπηζηψζεη φηη ε “Βξσθίιε” ηνπ Γεσξγίνπ Υνξηάηζε “έρεη απφρξσζηλ ηηλά ινγησηέξαλ”. Σα 

ιφγηα ζηνηρεία ζηα έξγα ηνπ Υνξηάηζε κειέηεζε αλαιπηηθά ε Κνκλελή Πεδψληα
997 

ζηε δηαηξηβή 

ηεο, παξ' φια απηά δε ζεσξεί ηε γιψζζα ηνπ έξγνπ κηθηή, νχηε απνθάλζεθε φηη αιινηψζεθε ε 

βαζηθή πξφζεζε ηνπ πνηεηή λα εθθξαζηεί ζην θξεηηθφ ηδίσκα
998

.  

 Πεξλψληαο ζηνλ 17ν ηα ιφγηα γισζζηθά ζηνηρεία αξρίδνπλ λα ππθλψλνπλ ζηα θείκελα πνπ 

είλαη γξακκέλα ζηε γιψζζα ηνπ ιανχ. Οη εθδφηεο ηνπ “Γήλσλα” ην πξφζεμαλ απηφ.  Γη' απηφ θαη 

θαηαρψξηζαλ ζε εηδηθφ γισζζάξη ηηο ιφγηεο ιέμεηο
999

. Δ εηζβνιή ιφγησλ ζηνηρείσλ ζηε γιψζζα ηνπ 

ιανχ θαηά ηνλ 19ν αηψλα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ιφγσ ηεο επηβνιήο ηεο θαζαξεχνπζαο σο 

επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο. Βίλαη γεγνλφο φηη ν Υαηδεκηράιεο δελ αθνινπζεί ηελ πνηεηηθή ησλ 

κεγάισλ πνηεηψλ ηεο Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο ηεο Ώθκήο,  κε ηελ νπνία επηδηψθνληαλ ε θαζαξφηεηα 

                                                 
996   ΐι. Ώξρείν Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, επηζηνιή 31/128,  (Ε.Ώ.Κ.). 

997  ΐι. Κνκλελή Πεδψληα, Σα ιόγηα γισζζηθά ζηνηρεία ζηα έξγα ηνπ Υνξηάηζε, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Εσάλληλα 

1977. 

998  Μία πξφρεηξε ζηαηηζηηθή γισζζηθή αλάιπζε ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” απέδεημε ηε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ηνπ 

δεκνηηθνχ  ζηνηρείνπ ζην πνηήκα. Τπάξρνπλ ξίκεο ηνπ ΥΜ, φπνπ ην κεηθηφ ζηνηρείν ηεο γιψζζαο είλαη νινθάλεξν, 

φπσο ζηελ δεκνζηεπζείζα απφ ηνλ γξάθνληα έκκεηξε επηζηνιή ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηελ Σήλν.  ηελ πεξίπησζε 

ηεο Κξεηηθνπνπιαο, αλ εμαηξέζνπκε ηα ιφγηα ηειηθά -λη, θαη κεξηθνχο ιεμηινγηθνχο ηχπνπο πνπ είραλ θαζηεξσζεί 

θαη ελζσκαησζεί ζηε δεκνηηθή, ππεξηζρχεη ζηε γιψζζα ην ηδησκαηηθφ γισζζηθφ ζηνηρείν.  

999 Γήλσλ, επηκέιεηα η. Ώιεμίνπ- Μ. Ώπνζθίηε, ηηγκή, Ώζήλα, 1991. Γηα ηα ιφγηα ιεμηινγηθά ζηνηρεία βι. φ.π., 

ζ.280-282. 
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ηνπ ηδηψκαηνο κε ηελ ππθλφηεηα ησλ δηαιεθηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη ηελ απνθπγή ησλ ιφγησλ θαη 

θνηλψλ λενειιεληθψλ
1000

.  

 Ώο ζθεπηφκαζηε πάληα φηη απφ ην 17ν αηψλα  κέρξη ηνλ 19ν πνιιά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη 

θαη φηη αθφκε θαη ν ιφγνο ηνπ νισκνχ ζηα πξψηα ηνπ πνηήκαηα δελ είλαη αλφζεπηνο απφ ιφγηα 

ζηνηρεία, αλ θαη θαλείο δελ ηζρπξίζηεθε φηη ε γιψζζα ηνπ είλαη κηθηή. Σν κηθηφ γισζζηθφ ζηνηρείν, 

“ην εκηιφγην”, φπσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν Κπξηαθίδεο, ζπλαληάηαη θαη ζηηο απιντθέο ξίκεο ηνπ 

19νπ αηψλα. Πξέπεη ηέινο λα ζεκεηψζνπκε φηη ε γιψζζα ηνπ Μαθξπγηάλλε δελ είλαη ε θαζαξή 

δεκνηηθή, αιιά έρεη δερηεί ηελ επίδξαζε ηεο θαζαξεχνπζαο, φπσο έδεημε ε Μ. ηνπγγάξε
1001

.   

 Βμάιινπ, ην πιήζνο ησλ ηειηθψλ λη ζηα νπζηαζηηθά θαη ζηηο θαηαιήμεηο ησλ ξεκάησλ, φπνπ 

απηά δελ είλαη αλεθηά ζηελ θξεηηθή δηάιεθην ζα κπνξνχζαλ λα καο παξαζχξνπλ λα 

ραξαθηεξίζνπκε ηε γιψζζα ηεο Κξεηηθνπνχιαο” κηθηή. Θα ήηαλ ζσζηφηεξν, αλ ιέγακε, φηη είλαη 

έλα νξζνγξαθηθφ θαη κφλν θαηάινηπν ηεο ιφγηαο γιψζζαο, πνπ πξνβιεκάηηζε θαη  ηνλ Claude 

Fauriel ζηελ έθδνζε ησλ Αεκνηηθψλ Σξαγνπδηψλ ην 1824. Ο Fauriel ζεκείσζε ην ηειηθφ -λ, γηαηί 

ήηαλ ε εθδνηηθή ηαθηηθή ηεο επνρήο, αλ θαη γλψξηδε φηη δελ απέδηδε ηε ζσζηή πξνθνξά. ην 

πξφινγν ηεο έθδνζεο αηηηνινγεί ηελ επηινγή απηή σο εμήο:  

 «Οη λεφηεξνη Έιιελεο δελ πξνθέξνπλ θαζφινπ ζηελ νκηιία ηνπο, ή κάιινλ ηξψλε κεξηθέο 

θνξέο ζηελ πξνθνξά ηνπο ην ηειηθφ λη πνπ δειψλεη ηελ αηηηαηηθή ησλ νπζηαζηηθψλ, ηελ 

νλνκαζηηθή ησλ νπδεηέξσλ θαη ην πξψην πξφζσπν πιεζπληηθνχ ησλ ξεκάησλ. Λνγάξηαδα λα 

παξαιείςσ θαη εγψ απηφ ην ηειηθφ λη ζην ηππσκέλν θείκελν θαη λ‟ αθνινπζήζσ αθξηβψο ζηελ 

νξζνγξαθία ηε ιατθή πξνθνξά. Ώιιά νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πνπ ηνπο ξψηεζα ζρεηηθά, κε 

βεβαίσζαλ πσο ε νξζνγξαθία εηνχηε, νιφηεια αζπλήζηζηε ζην γξάςηκν θαη ζηα βηβιία, ζα 

ελνρινχζε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο. θαη αλαγθάζηεθα λα δερηψ ηε γλψκε ηνπο»
1002

.  

 O επηκειεηήο ηεο λεφηεξεο έθδνζεο ηεο πιινγήο ηνπ Fauriel, Ώιέμεο Πνιίηεο, αθαίξεζε 

ηα ιφγηα ηειηθά -λ θαη ηα έζεζε ζην θξηηηθφ ππφκλεκα. Ώλάινγν πξνβιεκαηηζκφ είρε θαη ν 

επηκειεηήο ηεο έθδνζεο  ησλ “Οξακάησλ θαη Θαπκάησλ” ηνπ ζηξαηεγνχ Μαθξπγηάλλε, ν νπνίνο 

δελ αθνινχζεζε ηε γλψκε ηνπ Γηψξγνπ εθέξε πνπ ζεσξνχζε φηη  είλαη πξνηηκφηεξν λα 

αθαηξεζνχλ ηα ιφγηα ηειηθά -λ απφ ην ιφγν ηνπ Μαθξπγηάλλε, αθνχ ν ζηξαηεγφο δελ ηα 

πξφθεξε
1003

. Σελ απζηεξή ηήξεζε ηεο θσλνινγίαο, ηεο ζηίμεο θαη ησλ ιφγησλ -λ ηνπ απηνγξάθνπ 

επέιεμε θαη ν Γηψξγνο αββίδεο παξνπζηάδνληαο ηελ “Πξνζεπρή ηνπ Μαθξπγηάλλε”, έλα 

                                                 
1000  ΐι. ΐνζθνπνχια, επηκ. η. Ώιεμίνπ, Βξκήο, Ώζήλα 1977. ζ. 52 

1001  ΐι. ηξνπγγάξε Μάγδα, “Ο ινγηνηαηηζκφο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηα γξαθηά ηνπ Μαθξπγηάλλε”, Γσδώλε, 8, 

1979, 111-215. 

1002  ΐι.Claude Fauriel, Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, εθδνηηθή επηκέιεηα Ώιέμεο Πνιίηεο, Δξάθιεην 2000,ζ. 15.           

1003  ΐι. ηξαηεγνχ Μαθξπγηάλλε, Οξάκαηα θαη Θάκαηα, επηκέιεηα Άγγεινπ Παπαθψζηα, Ώζήλα 1983, ζ.281-282. 

Πξβι. Γηψξγνπ εθέξε, Γνθηκέο, Ώ, Ώζήλα 1974, ζ. 439. 
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απφζπαζκα απφ ηα “Οξάκαηα θαη Θάκαηα”
1004

. Πίζηεπε φηη ε κφλε ζεκηηή παξέκβαζε ήηαλ λα 

κεηαγξάςεη ην θείκελν ζην ζχγρξνλν νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα. ηελ έθδνζε ηνπ “Βξσηνθξίηνπ” ν 

Ώιεμίνπ αθαίξεζε ηα ιφγηα ηειηθά -λ ηνπ επηαλεζηαθνχ ρεηξνγξάθνπ θαη ηεο πξψηεο έθδνζεο, 

πξνηηκψληαο έλα νξζνγξαθηθά νκαιφηεξν θαη πνηεηηθά θαιαίζζεην θείκελν
1005

.  

 Ο Υαηδεκηράιεο ζηελ ίδηα ιέμε άιινηε ρξεζηκνπνηνχζε ην λη ζχκθσλα κε ηελ νξζνγξαθία 

ηεο θαζαξεχνπζαο θαη άιινηε ην παξέιεηπε. Θεσξνχκε φηη ζην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Υαηδεκηράιεο επέδξαζαλ θαη νη ιατθέο εθδφζεηο ηνπ «Βξσηφθξηηνπ, πνπ θπθινθνξνχζαλ εθείλε 

ηελ επνρή, νη νπνίεο είραλ θζείξεη ην θείκελν ηνπ Κνξλάξνπ κε ηελ πηνζέηεζε ζηνηρείσλ ηεο 

θαζαξεχνπζαο θαη ηνπ ινγίνπ ηειηθνχ -λ ζηελ αηηηαηηθή ησλ νπζηαζηηθψλ. Έρνκε ππφςε καο ηελ 

έθδνζε ηνπ  «Βξσηφθξηηνπ» ζηα 1865 απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ «Φνίληθνο» ηεο ΐελεηίαο. ‟ απηήλ 

εθηφο απφ ηα ιφγηα ηειηθά -λ ζπλαληάκε θαη αιιαγέο ζε ιέμεηο πξνο ην ινγηφηεξν. Αηαβάδνκε, 

παξαδείγκαηνο ράξε: «Σνπ έξσηνο ε κπφξεζεο θαη ηεο θηιηάο ε ράξη». Ο ίδηνο ζηίρνο 

απνθαηαζηεκέλνο απφ ηνλ Ώιεμίνπ: “Σνπ έξσηα ε εκπφξεζε θαη ηεο θηιηάο ε ράξε”( Ώ, ζη. 7).  

 πσο εηπψζεθε, ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο είρε επηκείλεη ζην ζείν ηνπ “εηο ηελ ρξήζηλ θξεηηθήο 

δεκψδνπο γιψζζεο θαη εηο ηελ παξάιεηςηλ πάζεο πξνγελεζηέξαο ηζηνξηθήο αλακίμεσο”. Παξ' φια 

απηά, ζηελ Κξεηηθνπνχια κεξηθέο ιέμεηο παξαδίδνληαη κε ηε κνξθνινγία ηεο θαζαξεχνπζαο, ελψ 

ζα κπνξνχζε, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ην κέηξν ή ή ξίκα λα έρνπλ γξαθηεί ζηε δεκνηηθή. Κάπνηεο 

επίζεο γξαθέο πνπ αθνινπζνχλ ηε κνξθνινγία ηεο θαζαξεχνπζαο δελ απνθιείεηαη λα πξνέξρνληαη 

απφ ην ρέξη ηνπ Υαηδεκηράιε θαη θάπνηεο άιιεο απφ ην ρέξη ηνπ αληηγξαθέα ηνπ ρεηξνγξάθνπ ηνπ.  

 Σν ιφγην ζηνηρείν ζηελ 'Κξεηηθνπνχια” εληνπίδεηαη θπξίσο ζε ιέμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εθθιεζηαζηηθή γξακκαηεία, ηε ζηξαηησηηθή νξνινγία θαη θαζηεξσκέλνπο λενινγηζκνχο, ηε 

ζηξαηησηηθή αιιεινγξαθία θαη ηηο εθζέζεηο καρψλ, πνπ ζπλέηαζζαλ νη γξακκαηηδνχκελνη. Ώπφ ην 

“εζεινληαί” θαη “εζεινληαίο” ν Υαηδεκηράιεο ζρεκαηίδεη έλα πην δεκνηηθνθαλέο πβξίδην κε ηε 

ζίγεζε ηνπ πξψηνπ θσλήεληνο: “ζεινληέο”. Δ ιέμε “ζηξάηεπκα” ζπλππάξρεη κε ην 

κεηαζρεκαηηζκέλν δεκνηηθφ ηχπν “ζηξάηεκα”. Οκνίσο θαη ηνπο δχν απηνχο ηχπνπο έγξαθε ν 

Μαθξπγηάλλεο (!) Λφγηεο εθθξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ αθνινπζνχλ ηε κνξθνινγία ηεο δεκνηηθήο 

δέλνληαη αξκνληθά θαη δελ δηαηαξάζζνπλ ην δεκνηηθφ γισζζηθφ ραξαθηήξα. ηα ηξαγνχδηα ηεο 

Παηξίδνο κνπ ηνπ Κσζηή Παιακά ζπλαληάκε ιφγηνπο θαη δεκνηηθνχο ηχπνπο, γηα παξάδεηγκα: 

“'ιεπζεξηά” θαη “ειεπζεξία”, “παηξίο” θαη “παηξίδα”. Πξνθαλψο φκσο ππεξηζρχνπλ νη δεκνηηθνί 

γισζζηθνί ηχπνη: 

   Παηξίο, θαη μέλνπο κάγεςε ην θσο ηνπ εηθνζηέλα 

               ηεο 'ιεπζεξηάο ζνπ ηάζηξν!  

 Βπξέζε θ' έλαο ΐνχιγαξνο θ' εθιείζζεθε γηα έλα 

                                                 
1004   ΐι.  Γ. Π. αββίδεο, “Δ πξνζεπρή ηνπ Μαθξπγηάλλε”, Γηαβάδσ, 101 (5-9-1984),ζ. 58-73. 

1005   ΐι.  ΐηληζέληζνο Κνξλάξνο, Δξσηόθξηηνο, θξηηηθή έθδνζε ηπιηαλφο Ώιεμίνπ, Ώζήλα 1980, ζ. κζ'-λ'. 
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    'ζ ην Σνπξθνθάγν θάζηξν
1006

. 

  

 Βιάρηζηεο είλαη θαη νη ηνχξθηθεο ιέμεηο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”, ζπγθξηηηθά κε ηηο ηζηνξηθέο 

ξίκεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, θπξίσο, γηα λα δεισζνχλ αμηψκαηα ησλ Σνχξθσλ θαη έλλνηεο ηεο 

κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο. ηα ππνζειίδηεο ζεκεηψζεηο ηεο πξψηεο έθδνζεο εθηφο απφ ηα ζρφιηα 

γηα ηηο κάρεο ηεο επαλάζηαζεο ππάξρνπλ θαη επεμεγήζεηο γηα ιέμεηο ηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο, πνπ 

εθείλε ηελ επνρή ήηαλ εχρξεζηεο θαη θαηαλνεηέο ζηνπο Κξεηηθνχο. Θεσξνχκε ινηπφλ φηη ηα 

εξκελεπηηθά ιήκκαηα απεπζχλνληαλ ζηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο, πνπ πηζαλφηαηα  ζα ζπλαληνχζαλ 

δπζθνιίεο δηαβάδνληαο ην πνίεκα. ηελ επνρή καο, βέβαηα, ηα ζρφιηα ηνπ Γηάλλαξε είλαη πνιχηηκα 

θαη γηα ηνπο Κξεηηθνχο αλαγλψζηεο, αθνχ θάπνηεο απφ ηηο ιέμεηο δελ είλαη θαηαλνεηέο κεηά ηε 

δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ γλήζηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο, ην νπνίν θαιιηεξγήζεθε ηελ πεξίνδν ηεο 

Βλεηνθξαηίαο θαη έδσζε κηα πςειήο πνηφηεηαο ινγνηερληθή γιψζζα.      

 ηελ Κξεηηθνπνχια εληνπίδνληαη θαη ινγφηππνη (formulas), ηππηθά  εκηζηίρηα ή ηππηθέο 

θξάζεηο κε κεηξηθή αμία, πνπ επαλαιακβάλνληαη απηνχζηα ή παξαιιαγκέλα ζηελ ίδηα ζέζε ηνπ 

ζηίρνπ θαη βνεζνχλ ηνλ πνηεηή λα ζπλζέζεη έλα κεγάιν πνίεκα
1007

. Με ινγφηππνπο έρνπλ γξαθηεί 

ηα καθξά αθεγεκαηηθά πνηήκαηα ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο, ηα έπε ηνπ Οκήξνπ, ν “Ώθξίηεο”, ν 

“Βξσηφθξηηνο”, αιιά θαη ηα δεκνηηθά αθεγεκαηηθά πνηήκαηα. Βπηζεκαίλνπκε φηη ε χπαξμε 

ινγφηππσλ  ζηελ “Κξεηηθνπνχια” θαηαξξίπηεη ηελ άπνςε γηα ηελ πξνθνξηθή ζχληαμε ησλ 

νκεξηθψλ επψλ θαη ηνπ Αηγελή.  

 Σα παξαδείγκαηα απφ ηελ “Κξεηηθνπνχια” είλαη ελδεηθηηθά:  

θείηεηαη ζαλ ζαξδέιεο. 1714, θείηνπληαη ζαλ ζαξδέιεο 2534, ζαλ θιέθηεο 1530, 3015, 3170, 3504, 

ζαλ καζθαξάδεο 3022, 3288, ζαλ ιένληεο 2138, 3511, 3786,  ζηέλνπλε θαξηέξη 3178, ζηέλνπζη 

θαξηέξη 3472, ζηέλνπλ ζ‟ ηζη βάξδηεο1808, ζηέλνπλε η‟ αξρεγεία 1893, ζηέλεη ηα ππξνβφια 1929, 

παίξλνπλ
1008

ην κπαξνχηη 1451, Παίξλνπλ πνιεκνθφδηα 1753, παίξλνπλ [ελλ. 

θαηαιακβάλνπλ]νη Κηζζακίηεο 1625, Καη ηελ Μαιάμα
 
παίξλνπλε1627, Παίξλνπλ θαη ηα 

Γπξίζκαηα 1628, παίξλνπζη ηελ Κεθάια 2095, παίξλνπζη ηελ Καβαιαξέ 3622, Παίξλνπλ ηα 

Ρεζεκληψηηθα1839, παίξλνπλ [ελλ. πεξηζπιιέγνπλ] ηζη πιεγσκέλνπο1620, παίξλνπλ ηα 

                                                 
1006  Κ. Παιακάο, Άπαληα, η. Ώ', εθδφζεηο Μπίξεο, ζ. 61. 

1007  O Μ. Parry θαη o A. Lord κειεηψληαο ηα ηξαγνχδηα ησλ ιάβσλ εληφπηζαλ ηηο “θφξκνπιεο” (ινγφηππνπο) 

πνπ βνεζνχλ ηνλ ιατθφ πνηεηή λα ζπλζέζεη ην καθξνζθειέο ηξαγνχδη ηνπ θαη ζπλέδεζαλ ην θαηλφκελν απηφ κε ηνπο 

ινγφηππνπο πνπ εληνπίδνληαη ζηα νκεξηθά έπε. Λνγφηππνη απαληψληαη θαη ζηα ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα φπσο 

έδεημε ν Γξεγφξεο εθάθεο, θπξηφηεξνο εηζεγεηήο ησλ ηεο ζεσξίαο ησλ Μ. Parry - A. Lord ζηελ Βιιάδα, ΐι. Γ.Μ. 

εθάθεο, Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, φ.π., ζ. 81-92. Θα ήζεια φκσο θαη πάιη λα 

δηεπθξηλίζσ φηη ε ζεσξία ησλ Πέξη θαη Λφξλη γηα ηελ πξνθνξηθή ζχλζεζε ησλ επψλ δελ λνκίδσ λα ηζρχεη γηα ηα 

κεγάια έπε, φπσο ε ε “Ειηάδα”, ν “Αηγελήο Ώθξίηεο”, ν “Βξσηφθξηηνο”, ε “Κξεηηθνπνχια”. Ο Υαηδεκηράιεο φπσο 

θαη νη άιινη επηθνί πνηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκεο θφξκνπιεο απφ ην πιηθφ ηεο παξάδνζεο, γηαηί ηνπο επθνιχλνπλ 

ζηε γξαπηή ζχλζεζε ηνπ κεγάινπ έπνπο. ΐι. θαη ηπιηαλφο Ώιεμίνπ, Αθξηηηθά, ην πξφβιεκα ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ 

θεηκέλνπ Β, Δξάθιεην 1979, ζ. 38. Ο Γ. Μ.εθάθεο, φ.π., ζ. 89 δηαηππψλεη ην δήηεκα γηα ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή 

ζχλζεζε ησλ νκεξηθψλ επψλ.  

1008  Σν ξήκα παίξλσ έρεη πνιιέο ζεκαζίεο: ιακβάλσ, θπξηεχσ, πεξηζπιιέγσ. 
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γπλαηθφπαηδα 2248, ηζη θακειηέο λα παίξλνπλ1343,  ηζη θακειηέο λα  παίξλεη1366, ηζη 

πιεγσκέλνπο παίξλνπλ 1393, θαη παίξλνπλ γπλαηθφπαηδα 1398, παίξλνπλε ηα γπλαηθφπαηδά 

καο 2410, λα παίξλνπλε ην ζχκα 1412,  Αελ ππνθέξλαλ ηελ ληξνπήλ 311, 'πφ πείλα 

ππνθέξλνπλ. 1344, ηα ηφζα ππνθέξλνπλ.2666, θέξλεη θξαζί κνζθάην 29, Μα θέξλεη θάπνηεο 

δπζθνιηέο 239, πέηξεο θαη μχια θέξλνπλ 331, θέξλεη κειάλη θαη ραξηί 1038, Φέξλνπλ ηα 

ππνκλήκαηα 1117, θη νη άιινη θέξλνπλ ην λεξφ 1774, ζηελ θεθαιή θέξλνπλ λεξφ 3230, 

Φέξλεη καδί ηνπ φξγαλα 3345, Ώθνχζεηε
1009

 ηελ ηαξαρήλ 13, αθνχζεηέ κνπ 35, Ώθνχζεηέ κνπ 

η‟ φλεηξνλ 65, ηελ πξφηαζηλ λ‟ αθνχζεη 149, Με πξνζπκηά η‟ αθνχζαλε 153, αθνχνπζη ηελ 

πξνζεπθή  174, ιαθηαξά λ‟ αθνχζεη 179, ηα ιφγη‟ αθνχζαλε 211, αθνχζαζη ην πξάκα,231 ζαλ 

παξακχζη αθνχζακε 244, ηα ζεκεξλά λ‟ αθνχζσζη 246, αθνχζαηε ηα ηχξαλλα 294,  αθνχζεηε 

ζηελ Κίζζακνλ 318 αθνχζεηε θη εκέλα 373, αθνχζεηέ κε 399, αθνχζεηε ςφκαηα  508, 

Ώθνχζεηε Καζηάλεδεο 613, αθνχζεηέ κε 655,  αθνχζνπλ ησλ κεγάισ 694, Ώθνχζεηέ κ‟ 893, 

η‟ αθνχεη 1242, λ‟αθνχζεη 1348,  αθνχζεηε πξνζεθηηθά 1368,  ησλ πξψησλ ησλ αθνχζαλ 

1667, αθνχνληαη παξάπνλα 1800, Ώθνχζεηε απφθξηζε 1957,  αθνχεη ηζη θσλέο 2401, Σ‟ 

αθνχζεηε 2455, Ώθνχζεη‟ νη παηέξεο καο 2801,  αθνχζαλε παληνχ2855, κήηε λ‟αθνχζεη 3002, 

Νίθε ζηε Γνχξβ‟ αθνχεηαη 3497, Φσλή αθνχζζε 3613, αθνχζηεθαλ αλαζηελαγκνί 3886,  η ‟ 

αθνχζαλε 3950, ήζαλ αγαπεκέλνη
1010

 20,  ήζαλ πινπκηζκέλνη 490, ήζαλε καησκέλα 1406, 

ήζαλ ζγνπξαθηζκέλνη 1686,  ήζαλ πεηλαζκέλνη 1800,  ήζαλ καξακέλνη 1891,  ήζαλ 

αξκαησκέλνη 2804,  ήζαλ θνβηζκέλνη 2864, ήζαλ απνζακέλνη. 3232,  ήζαλ πξνρσξεκέλνη 

3631, δηεγνχλην ζηα παηδηά 450,  καο ηα δηεγήηνλε 554,  δηεγείηαη ζηνλ ιαφλ 1086, ηα βάζαλα 

λα δηγεζψ 16,  ηα δηγεζψ 80,  λα δηγεζνχκε 157, νδεγεί ηνλ δηαιεθηφλ 748,  ζε δξφκνλ λα 

‟δεγήζεη 874,  ηα νδεγήζνπλε 1326,  νη θαθηαλνί ‟δεγνχζη 2331,  κνλάρν λα ‟δεγείηαη 2656, 

Ο Γακπξαθάθεο νδεγεί  2793,  ν ίδηνο νδεγείηαη 2824,  νδεγεί πνιχλ ζηξαηφλ 2825, κε ην 

ζπαζ‟ νδεγείηαη 3203,  ηνπο νδεγνχζη 3225, ζηνλ Οκαι‟ νδεγνχζαζη 3254, λα καο ‟δεγήζεη 

3908, ρχλεη θεη θαξκάθη 2952,  ρχλεη ην θαξκάθη 3450, θαη ηξέρνπλ αλππφκνλνη 1874, πξνζκέλνπλ 

αλππφκνλνη 2114, Ώπηά ηα ηπξαλλίζκαηα 425, ηα ηφζα ηπξαλλίζκαηα 956,  απνχ ηελ ηπξαλλία 

1008, απφ ηελ ηπξαλλία 1166,  δείρλνπλ κε ηε ρέξα 215, δείρλεη κε ηε ρέξα 556, δείρλεηο ηα παηδηά 

καο 2226, Λίξεο ηνπ δείρλ' 2267,  δείρλνπλ ηελ αληξείαλ 2314,  δείρλνπλε θνβέξεο 3280,  δείρλνπλ 

ζπιινγηαζκέλνη 830,  δείρλνπλ αξρεγίεο 1196,  αριάδα δηάιεμαλ 217, Σν κπατξάθη δηάιεμαλ 457, 

Σελ ζάιαζζαλ εδηάιεμαλ 1567, Βδηάιεμε ηελ Κίζζακνλ 2631, κειεηά ηνλ ζάλαηνλ 2020, ηφπνλ ηζε 

κάρεο κειεηνχλ 2074, γηα λα θηλήζεη κειεηά 2766, Δ ζέζηο ησλ είλαη βνπλά 543, Δ ζέζηο καο είλαη 

γεξή 2821, ε ζέζηο ηνπ εηο ηνλ ερζξφλ 3650, θξαηνχζη ζάκα 404, θξαηνχλε ζάκα 410, θξαηνχζη ην 

                                                 
1009  Βίλαη εληππσζηαθή ε ζπρλφηεηα ηνπ ινγφηππνπ πνπ πεξηέρεη ην ξήκα αθνχσ. Ώπηφ ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί 

κε φζα έρνπκε αλαθέξεη γηα ηελ πξνθνξηθή κεηάδνζε ησλ γεγνλφησλ ηεο αθήγεζεο. 

1010  ινη νη ινγφηππνη κε ην ξήκα ήζαλ θαη ηελ παζεηηθή κεηνρή βξίζθνληαη ζην δεχηεξν εκηζηίρην ηνπ 

δεθαπεληαζχιιαβνπ, ην απνηεινχκελν απφ επηά ζπιιαβέο. 
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ηηκφλη 2102, θξαηνχζαλ ηε γξακκή 3121, θξαηνχζη ηνλ αγψλα 3805, θξαηνχλ ηνλ φξθν 3804, ηαο 

ζέζεηο ζαο θξαηείηε 1321, ζέζεηο θξαηνχλ 2136, ηαο ζέζεηο ησλ θξαηνχλε 3511, θξαηνχλ 

Καξαλνζθάθηδα 2094, θξαηνχλ ηζ' Ώιηάθεο 2094, θξαηνχλ 'πνπ ηελ Πεξηζηεξέ 2139, θξαηνχλ θαη 

ηζη Καθέο Πιεπξέο 2595, θξαηνχλ ηνλ Καιιηθξάηε 2871, Φσληάδνπλ απνχ ηα Υαληά «ακέηε 

κνπρακέηε 2713, ηνλ Γακπξαθάθ‟ αλαδεηά, ακέηε κνπρακέηε 2976, γηα λα ηνπο δψζνπλ έμαθλα 

ακέηε κνπρακέηε 3478, πξνζηάδεη νχινπο ηζη ζηξαηνχο ακέηε κνπρακέηε 3712, γιήγνξα ζα ην 

δηψμεηε ην ηνχξθηθν κηιέηη 1468, φζνη πηζηνί, θαη ράλεηαη ην ηνχξθηθν κηιέηη 2714, Σν ζψκα 

ηεο Βπηηξνπήο 1151, Σν ζψκα ην πνιηηηθφ 1225, 3725, Σν ζψκα ηνπ ιανχ 1345, ην ζψκα 

Γακπξαθάθε 2203, Σν ζψκα ησλ εζεινληψλ 2655, 2717, 3661, θαη κέζα ηη βαζηνχλε 90,  ηζη 

βαζηνχλ θνβέξεο 262, ΐαζηνχλε θαη γδπκλά ζπαζηά 263,  ηνλ ιαφλ βαζηνχλε 977,  ηα κπζηηθά 

βαζηνχλε 1081, Σνχην βαζηνχλε κπζηηθφ 1119,  βαζηνχζη η‟ άξκαηά καο 1650,  μερσξηζηά 

βαζηνχλε 2731,  ζηελ κέζε πνπ βαζηνχλε 3143,  ζηνπο λψκνπο ησλ βαζηνχλε 3155,  ηηο 

θεθαιέο βαζηνχζη 3638,  αλαξσηήμεηέ κε 400, 656, ησλ Λάθθσλ ν πξσηαζιεηήο 1504, ησλ 

Λάθθσλ ηα θαιά παηδηά 1670,  ησλ Λάθθσλ νη ζηξαζηψηεο 2129, Σσλ Λάθθσλ δπν-ηξία παηδηά 

3241, Λάθθσλ ε εκαία 3617,  ησλ Λάθθσλ ην Βμάξη 3636, Σσλ Λάθθσλ ηα ζηξαηέκαηα 3713,  

πάλε λα πνιεκήζνπλ 3699,  πάλε λα πνιεκνχζη 3702, ιείπνπλ πνιεκνθφδηα 1220, 1788,  

ζηέθνπλ ζπιινγηαζκέλνη 213,  ζηέθνπλ αγθαιηαζκέλα 466,  ζηέθνπλ κεκνλνκέλνη 1663, Με ηα 

καραίξηα ζηέθνπλε 1941,  ζηέθνπλ κε ηα καραίξηα 2005, ζηέθνπζη λεθξσκέλνη 2008,  ζηέθνπλ 

εηνηκαζκέλνη 2792,  ζηέθνπλ ζπιινγηζκέλνη 1965,  ζηέθνπλ αξκαησκέλεο  3180,  ζηέθνπζη 

λεθξσκέλνη 3887,  ζηέθνπλ αθεξεκέλνη 3889, Ώδεξθσκέλνη ηξεηο 683,  νη ηξεηο αδεξθσκέλνη 

1506, 1949,  πσ ην κπζηηθφ κνπ 31,  λα πεη ην κπζηηθφ ηνπ 104,  λα πεη ηα κπζηηθά ηνπ 2762,  

ηα κπζηηθά βαζηνχλε 1801, Σνχην βαζηνχλε κπζηηθφ 1119, καδί θαη ειηληψηεο 1727, 2637, 

2998, 3132, καδί κε Ρεζεκληψηεο 2100,  καδί κε ηζη Υαληψηεο 3767, ζθνηψλνπλ, ζθάδνπλ 

άπηζηνπο 3218, θνηψλνπλ, ζθάδνπλ νη Έιιελεο 3247, ζθνηψλνπλ, ζθάδνπλ 3218, Βζθάδαζη 

θαη εζθάδνλην 883,  Με ιχζζαλ ζθάδνπλ, ζθάδνληαη  1831, ηζη Σνχξθνπο ζθάδνπλ, ζθάδνπληαη 

2006, ζθάδεη‟ αλζξσπνθάγνπο 1359, ζθάδεηε γπλαηθφπαηδα 3026,  ηζη Μπζηξηψηεο ζθάδνπλ 

1758, ζθάδνπλ θαη Καληαληψηεο 3219, λα ζθάδνπλ Μηζηξηψηεο 2564,   ζθάδνπλ κε καραίξη 

3042,  ζθάδνπλ κε ηα καραίξηα 3624,  γξάθνπλ γξάκκαηα
1011

 759, 1561, γξάθνπλε εθζέζεηο 

1715,  Έγγξαθνλ γξάθνπλ 3401, γξάθνπλ ησλ Πξνμέλσλ 1603,  γξάθνπλ νξθνκσζίαλ 1084,  

γξάθνπλ εηο ηζη ΐαζηιείο 1120,  γξάθεη ζηνλ αθέληε ηνπ 1124,  γξάθεη ζην Μηζίξη 1125, Γξάθ‟ 

ν νπιηάλνο 1131, Γξάθνπλ νη πιεξεμνχζηνη 1195, 3405, 3727, γξάθεη ηνλ ζθνπφλ ηνπ 3416, 

Γξάθεη ηαο εληππψζεηο ηνπ 3591, Γξάθνπλε θαη ησλ Κξεηηθψλ 1201, Γξάθνπλ θαη εηο ηελ 

Κπβέξλεζε 1237, ησλ πνιεκάξρσλ γξάθεη 1319, Γξάθνπλ ηνπ γεληθνχ παζά 1407, Βηο ηελ 

                                                 
1011  Με ην ξήκα γξάθσ απαληψληαη ινγφηππνη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα.  
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Βιιάδα γξάθνπζη, 1557, εηο ηελ Βιιάδα γξάθνπλ 3553, ηα Πξνμελεία γξάθνπλε 1319,  

Γξάθνπλ απφ ηελ Κίζζακνλ 2031, Γξάθνπζηλ απνχ ηα θαθηά 3737, Γξάθνπλ ζηε Κξάπε 

2865,  Γξάθνπλ ζηελ Πφιηλ 3549, γξάθνπλ ζηαο επηηξνπάο 3833, γξάθνπλ ‟πνχ ην ληνβιέηη 

3053, Γξάθεη ζηελ Ώξγπξνχπνιηλ 1363,  γξάθαλ ηα θεξκάληα 3688, Φέξλνπλ ηα γπλαηθφπαηδα 

265, Μέλνπλ ηα γπλαηθφπαηδα 2213, Σξέρνπλ ηα γπλαηθφπαηδα 2367, Υηιηάδεο γπλαηθφπαηδα 

1565, 1850, νχια ηα γπλαηθφπαηδα 1568, 2222, 2252, 2396, 3694,  κε ηξεηο ρηιηάδεο ιατθνχο 

258, Χο ηξεηο ρηιηάδεο Έιιελεο 2871, πέληε ρηιηάδεο Σνχξθνη 1442,  πέληε ρηιηάδεο άληξεο 

1535, ηξεηο ρηιηάδεο άληξεο  2645, Πέληε ρηιηάδεο Υξηζηαλνί 1537, θιαίλε, θσληάδνπλ, 

δέξλνπληαη1402, Κιαίζη, θσληάδνπλ, δέξλνπληαη,3065, θξπθά ηελ λχρηα πξνρσξεί 1742 (κε 

παξαιιαγέο ην ξήκα “πξνρσξεί” ζηελ ίδηα αθξηβψο ζέζε, ζηελ φγδνε ζπιιαβή: 2617, 2916, 

3452), ην δήηεκα ην ζεκεξλφ (“ην δήηεκα” επαλάιεςε ηεο ιέμεο ζηελ αξρή ηνπ ζηίρνπ: 241, 

1017, 1249, 2320), ζήκεξν λα ζθεθηνχκε 680 (επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο “λα ζθεθηνχκε” ζην 

ηέινο ηνπ ζηίρνπ:  857, 1013, 1155). 

 

 Δ “Κξεηηθνπνχια” έρεη γξαθηεί ζε ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν, ην θαηά παξάδνζε κέηξν 

ησλ αθεγεκαηηθψλ πνηεκάησλ. Ο ζηίρνο ηνπ Υαηδεκηράιε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο αξκνληθφο θαη 

θαλεξψλεη φηη έρεη βγεη απφ  ρέξη θαινχ ηερλίηε. Σν λφεκα είλαη νξγαλσκέλν ζε δχν ζηίρνπο θαη φρη 

ζε κεγαιχηεξεο ζηηρνπξγηθέο ελφηεηεο, γη' απηφ θαη ην ρεηξφγξαθν δηαρσξίδεη θάζε δίζηηρν κε 

δηάζηηρν. Σν λφεκα θπξίσο νινθιεξψλεηαη ζε θάζε εκηζηίρην
1012

, ππάξρνπλ φκσο θαη ζηίρνη κε 

δηαζθειηζκφ, θαηλφκελν πνπ δελ παξαηεξείηαη ζπρλά ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, θαη δείρλνπλ φηη ν 

πνηεηήο επεξεάζηεθε απφ ηνλ «Βξσηφθξηην». 

 Ο δεθαπεληαζχιιαβνο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”  ζηηο θαιχηεξεο ζηηγκέο ηνπ ─ γηαηί κπνξεί λα 

βξνχκε ζε έλα ηφζν κεγάιν πνίεκα θαη κεξηθνχο ζηίρνπο άηερλνπο ─ θαλεξψλεη ηελ επεξγεηηθή 

επίδξαζε κηαο πςειφηεξεο ηέρλεο. Ανκηθά ζρήκαηα ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 

Κνξλάξνο, φπσο ην ηξηκεξέο ή θαη ηεηξακεξέο ζρήκα, ην ζρήκα ηνπ παξαιιήινπ εληνπίδνληαη θαη 

ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Οη ζηηρνπξγηθέο απηέο δνκέο είλαη γλσζηέο απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη 

απφ εθεί ηηο πήξε ν Κνξλάξνο, φπσο έδεημε ν Γ. Μ. εθάθεο
1013

. Έλαο απιντθφο ξηκαδφξνο 

απνθεχγεη απηά ηα ζρήκαηα. πζζσξεχεη πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ 

αηζζεηηθή ζπγθίλεζε πνπ δεκηνπξγεί ε γισζζηθή κνξθή. Αίλεη έλα θείκελν κνλφηνλν, κνλφηξνπν 

θαη θνξηηθά πεδφ. Γηα ηνλ ξηκαδφξν ηα αλαθεξζέληα ζρήκαηα ιφγνπ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

επαλάιεςε, είλαη πεξηηηά ζηνιίδηα, ράζηκν ρξφλνπ, πνπ εκπνδίδεη ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ. 

                                                 
1012  Πξφθεηηαη γηα ηελ “αξρή ηεο ηζνκεηξίαο” ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, “έλαο ζηίρνο, έλα λφεκα”, βι. Γ.Μ.εθάθεο, 

φ.π., ζ. 96.  

1013 Γηα ηε ζρέζε ηνπ Βξσηφθξηηνπ κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη βι. Γ. Μ. εθάθεο, “Ο Βξσηφθξηηνο θαη ηα 

ζηηρνπξγηθά ρλάξηα ηνπ ιατθνχ δεθαπεληαζχιιαβνπ”, ζην Εεηήκαηα Πνηεηηθήο ζηνλ Δξσηόθξηην, επηκ. η. 

Καθιακάλεο, Δξάθιεην 2006, ζ. 429-438.  



 

506 

 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ ην ηξηκεξέο ζρήκα
1014

:  

 

 “Ρσηήμεηε λα κάζεηε πνηα ήην ε αξρή ζαο, 

 πνηνη ήζαλ νη παππνχδεο ζαο, πνηα ε θαηαγσγή ζαο”.
 (
59-60) 

 

 

 “Ώδεξθνθηφο ειάιεζε θη άιινο ηνλ δηαζθειίδεη, 

 δξνκηάδεη, ηνλ ζπρλνζσξεί θαη ηνλ ππνζηεξίδεη”. (ζη. 237-238) 

 

 Καη κηα αλάπηπμε ζηίρνπ κε ην ηεηξακεξέο ζρήκα κε παξάιιειε ζπζζψξεπζε νπζηαζηηθψλ: 

 

    “Με ζέβαο, κε ηαπείλσζε, κε ηάμε, κ‟ εζπρία, 

                θάζνπλη‟ νη πιεξεμνχζηνη δεηνχλ ηελ ιεπηεξία”. (ζη. 983-984) 

 

 Καη κφλν δπν παξαδείγκαηα κε παξάιιειν ζρήκα, φπνπ ην λφεκα επαλαιακβάλεηαη θαη ζηα 

δχν εκηζηίρηα: 

   “αθνχζαηε ηα ηχξαλλα, ηα πάζε ησλ γνληψ κνπ”.294  

 

 “απ‟ αθαλίδνπλ ηζη Ρσκηνχο, απνχ ηζη μνινζξεχγνπλ”. 382 

 

 Ώλ θαη ην λφεκα ζηελ Κξεηηθνπνχια νινθιεξψλεηαη θπξίσο ζε θάζε ζηίρν,  εληνπίδνπκε 

θαη ζηίρνπο, φπνπ ε απηνηέιεηα απηή θινλίδεηαη κε ην δηαζθειηζκφ
1015

, ελψ, έρεη παξαηεξεζεί, φηη 

ζηηο ξίκεο ην λφεκα νινθιεξψλεηαη ζε θάζε ζηίρν. Ο κεηξηθφο ηνληζκφο ηνπ πνηήκαηνο δελ  είλαη 

ηφζν “πνηθίινο θαη ιπγεξφο”, φπσο ηνπ Βξσηφθξηηνπ, αθνχ νη ζπληδήζεηο ζπαλίδνπλ
1016

. Ώξθεηνί 

δεθαπεληαζχιιαβνη ζηακαηνχλ ζηελ ηνκή κε ζεκείν ζηίμεο, αιιάδνληαο ην κεηξηθφ ξπζκφ γηα λα 

δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε. Δ κνξθή απηή είλαη άιιν έλα δείγκα έληερλεο επεμεξγαζίαο ηνπ ιφγνπ, 

πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή  ηεο απφ ηνλ Κνξλάξν
1017

: 

 

 Καη βιέπεηο ηελ θαηάζηαζηλ; Θσξείο ηελ αιπζίδα; 47 

 

                                                 
1014  Γηα ην ηξηκεξέο ζρήκα, βι. Γ.Μ. εθάθεο, φ.π., ζ. 165-174 θαη 201-208. 

1015 Αείγκαηα ζηίρσλ κε δηαζθειηζκφ:313-314, 323-324, 407-408, 411-412, 741-742, 993-994.  

1016  Βμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο ραζκσδίεο επίζεο δελ παξαηεξνχληαη ζηε “Κξεηηθνπνχια”. Ο R. Beaton έρεη 

παξαηεξήζεη φηη ε χπαξμε εζσηεξηθψλ ραζκσδηψλ ζε θείκελα, πνπ είλαη γξακκέλα ζε δεθαπεληαζχιιαβνπο, 

θαλεξψλεη φηη ην γισζζηθφ πιηθφ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηε ιφγηα γιψζζα θαη δίλεη σο παξάδεηγκα ηνπο ζηίρνπο ηεο 

“Υξνλνγξαθίαο” ηνπ Μαλαζζή. ΐι. R. Beaton, Notices of Alexiou's, ΐαζίιεηνο Αηγελήο Ώθξίηεο, J. H. B., CVI, p. 

271-272.  

1017 ΐι. ηπιηαλφο Ώιεμίνπ, Ζ Κξεηηθή Λνγνηερλία θαη ε επνρή ηεο, ηηγκή, Ώζήλα1985, ζ. 30-31. 
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 Πνχ αη ρξπζέο ειπίδεο κνπ; Πνχ ‟ληαη ηα πξψηα ρξφληα, 57 

 

 “ίζα κ‟ εκέ ζα κπεηο εζχ; Γθηανχξε, λα! ζ‟ αξέζεη;  392 

 

   Γηα ηα θνξάζηα ηη λα πεηο; Ξαλζά, αγλά, παξζέλα, 945 

 Μπνξεί κε ηελ ηδηφκνξθε θαζαξεχνπζα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε λα 

ράζακε ηελ απνθάιπςε ελφο αθφκα ηαιέληνπ ζηελ πεδνγξαθία καο, χζηεξα απφ ηνλ Μαθξπγηάλλε. 

Ο Υαηδεκηράιεο ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ πεδφ ιφγν ηελ θαζαξεχνπζαο, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο ηνλ 19ν αηψλα. Μπνξεί λα ιππνχκαζηε 

γηα ηε ρακέλε ινγνηερλία ζηνλ πεδφ ιφγν ηνπ Υαηδεκηράιε, φκσο ε πνηεηηθή εθδνρή ησλ ίδησλ 

αθξηβψο γεγνλφησλ, πνπ έδσζε κε ηελ “Κξεηηθνπνχια”, ηνλ θαηαηάζζεη, λνκίδνπκε, ζε ζέζε 

εθάκηιιε κε ηνλ Μαθξπγηάλλε. Ώλ ν Μαθξπγηάλλεο είλαη έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο 

πεδνγξάθνο καο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε ιατθή γιψζζα, ν Υαηδεκηράιεο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιατθνχο πνηεηέο ηνπ 19νπ αηψλα.  

 

Ζ εηθόλα ηεο Κξήηεο / Κξεηηθνπνύιαο 

 ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε ηελ θαηαγσγή ηεο πνηεηηθήο εηθφλαο ηεο Μεηέξαο 

Κξήηεο. Πνηεηέο κε παηξησηηζκφ πξνζσπνπνίεζαλ ηελ έλλνηα ηεο Παηξίδαο. Ο Μπνπληαιήο, ν 

νισκφο, ν Μαξθνξάο θαη άιινη ζπλνκηινχλ καδί ηελ κεηέξα Παηξίδα θαη δσγξαθίδνπλ πνηεηηθά 

ηελ νξακαηηθή κνξθή ηεο. Ο Μαθξπγηάλλεο απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε 

πεξηέιζεη ε Βιιάδα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πνιιέο θνξέο ζπλνκηιεί  

κε ηελ Παηξίδα ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ
1018

. Δ εκθάληζε ηεο Παηξίδαο είλαη έλαο θνηλφο 

ινγνηερληθφο ηφπνο ηεο παηξησηηθήο ινγνηερλίαο θαη πηζαλφηαηα ν βηβιηφθηινο Υαηδεκηράιεο είρε 

ππφςε ηνπ αλάινγεο ηέηνηεο “εθθξάζεηο”. Με ηελ επηζήκαλζε απηή δελ ζέινπκε λα πνχκε φηη ν 

Υαηδεκηράιεο  απιά κηκήζεθε άιινπο πνηεηέο. Ο αξρεγφο ηεο Κπδσλίαο βίσλε θαζεκεξηλά, ζηνλ 

πφιεκν θαη ζηελ εηξήλε, ηελ ηδέα ηεο Κξήηεο. Δ παξάδνζε κάιηζηα αλαθέξεη φηη, φηαλ δηέκελε ζην 

Σατγάλη, ηνπ πξφηεηλαλ λα παληξεπηεί κηα πινχζηα θφξε απ‟ ηελ νηθνγέλεηα Ράιιε. Βθείλνο φκσο 

αξλήζεθε ιέγνληαο φηη ήδε ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ Κξήηε
1019

. 

 Δ πνηεηηθή θαλέξσζε ηεο Κξεηηθνπνχιαο δεκηνπξγεί ζηελ ςπρή ηνπ Υαηδεκηράιε κεγάιε 

επθνξία, κε απνηέιεζκα ζ' απηφ ην θεθάιαην ηνπ έξγνπ ηνπ λα γξάςεη ηνπο σξαηφηεξνπο ζηίρνπο 

ηνπ. Ο Υαληψηεο ζχληεθλνο αμηψζεθε λα ζπλνκηιήζεη καδί ηεο. Δ κνξθή ηεο πεξηγξάθεηαη 

                                                 
1018   “Παηξίο, λα καθαξίδεηο φινπο ηνπο Έιιελεο, φηη ζπζηάζηεθαλ δηα ζέλα λα ζ' αλαζηήζνπλε, λα μαλαεηπσζείο 

άιιε κηα θνξά ειεχζεξε παηξίδα [...] Ώπφ φια απηά, θαηκέλε παηξίδα, δελ ζα ζσζνχλε ηα δεηλά ζνπ, φηη 

ζηδεξψλνπλ ηελ αξεηή εθείλνη φπνπ ζε θπβεξλνχζαλ θαη ζε θπβεξλνχλ, θαη ηψξα θαηαηξέρνπλ ην δίθαηνλ θαη ηελ 

αιήζεηαλ θαη κε ςέκαηα ζέινπλ θαη κε ζπηγνχλνπο λα ζε ιεπηεξψζνπλε [...], ηξαηεγνχ Ε. Μαθξπγηάλλε, 

Ώπνκλεκνλεχκαηα, φ.π., ζ. 147.  

1019  Δ γπλαίθα ηνπ Βιέλε πέζαλε ην 1865, κεηά ηνλ ηνθεηφ ηεο.  
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μεθάζαξα (θεθ. 3, ζηίρνη 67-88). Έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη ην πλεχκα ηεο Κξήηεο ελαλζξσπίδεηαη.  

Οη ζηίρνη 67-88 είλαη έλαο χκλνο ζηε γπλαηθεία νκνξθηά. Σίπνηα δελ ππνλνείηαη. Δ ζετθή κνξθή 

θαλεξψλεηαη κπξνζηά καο. Ο Υαηδεκηράιεο ελζάξθσζε, φπσο ν νισκφο, κέζα ζην άγην βήκα ηεο 

ςπρήο ηνπ ηε κνξθή ηεο κάλαο Κξήηεο γηα λα ηε ραξίζεη θαη ζηα άιια ηα παηδηά ηεο. Έλαο βαζχο 

ηδεαιηζκφο δηαηξέρεη ην πνίεκα ηνπ «αγξάκκαηνπ» Κξεηηθνχ. Δ κνξθή ηεο κάλαο Κξήηεο, ηνπ 

Ώγγέινπ, ησλ δηαιεγνκέλσλ αδειθνπνηηψλ απερνχλ αλάινγα κνηίβα θαη πξφζσπα ησλ 

«Βιεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ»
1020

.  

  “Κ‟ εκπξφο κνπ θαλεξψλεηαη ρξπζή Ώγγεινπνχια, 

“γλσξίδεηο κε; κνπ θψληαμε, είκαη Κξεηηθνπνχια. 

Βγψ 'καη πνπ ζ‟ αλάζξεςα, ζνπ πφηηζα ην γάια, 

εζέλα θαη η‟ αδέξθηα ζνπ, νχια, κηθξά, κεγάια. 

αο έδσθα ην αίκα κνπ, είζη‟ απφ ηελ θαξδηά κνπ,   

θνκκάη‟ απφ ηελ ζάξθα κνπ, ηα ίδηα ηα παηδηά κνπ. 

Καη βιέπεηο ηελ θαηάζηαζηλ; Θσξείο ηελ αιπζίδα; 

Σν πιεγσκέλν ζψκα κνπ, ‟πφ ζαο δελ είλ‟ ειπίδα; 

Μάλα πνπ γέλλεζε παηδηά θαη ηα ‟θακε κεγάια, 

ηα πφηηζε ην αίκα ηεο θαη ηά ‟ζξεςε κε γάια.     

Μάλα πνπ γέλλεζε παηδηά, ηα ζηφιηζε κε η‟ άλζε, 

ήιπηδε λα ηελ αξλεζνχλ, ε ζπιαρλνζχλ‟ εράζε;  

Αελ ηξέπεζηε λα βιέπεηε κάλ‟ αιπζνδεκέλε, 

θαη λα ηελ βσινζέξλνπλε ζηα θφπξα παηεκέλε;  

Αελ ζαο ηαξάζζεη ηελ ςπρήλ; Άρη! Αελ ζαο πεηξάδεη,   

ε κάλ‟ απνχ ηα ηέθλα ηεο έιενο λα θσλάδεη. 

Πνχ αη ρξπζέο ειπίδεο κνπ; Πνχ ‟ληαη ηα πξψηα ρξφληα, 

π‟ νχινη ζαο εδειεχγαλε θ‟ είζζε κηθξάθη‟ αθφκα; 

Ρσηήμεηε λα κάζεηε πνηα ήην ε αξρή ζαο, 

πνηνη ήζαλ νη παππνχδεο ζαο, πνηα ε θαηαγσγή ζαο.
   

Άκε λα πεηο ζη‟ αδέξθηα ζνπ φ,ηη είδεο θη φ,ηη ιέγσ 

                                                 
1020   Δ επαλάζηαζε ηνπ 1821 έδσζε δχν εμαίζηνπο πνηεηέο, ηνλ Αηνλχζην νισκφ θαη ηνλ Ώλδξέα Κάιβν. Ο 

νισκφο νξακαηίδεηαη ηε Μάλα Βιιάδα κέζα ζην πνιηνξθεκέλν Μεζνιφγγη θαη ηεο δεηά λα ηνπ ραξίζεη ηε θσλή 

ηεο γηα λα δηεγεζεί ηελ πνιηνξθία θαη ηελ πηψζε ηνπ Μεζνινγγίνπ:  

           “Μεηέξα κεγαιφςπρε ζηνλ πφλν θαη ζηε δφμα, 

 θη αλ ζην θξπθφ κπζηήξην δνπλ πάληα ηα παηδηά ζνπ 

 κε ινγηζκφ θαη κ' φλεηξν, ηη ράξ' έρνπλ ηα κάηηα, 

                                      ηα κάηηα ηνχηα λα ζ' ηδνχλ κεο ζην παλέξκν δάζνο [...]” 

  ηηο Χδέο ηνπ Κάιβνπ παξνπζηάδεηαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο άπιεο ηδέαο ηεο Παηξίδαο (Γαθχλζνπ) θαη ην φξακα 

ηεο ζπαξαζζφκελεο Βιιάδαο ζηελ σδή “ην Φάζκα”: 

 “Χ θηιηάηε παηξίο, / σ ζαπκαζία λήζνο, / Γάθπλζε, ζπ κνπ έδσθαο / ηελ πλνήλ θαη ηνπ Ώπφιισλνο / ηα ρξπζά 

δψξα [...]” (Ο Φηιφπαηξηο). 
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θη άλε ην θαηαδέρνληαη, άζηε κε πα λα θιαίσ. 

Ώλ δελ ιππάζηε, πέο ησλε ηελ δφιηα ζαο ηελ κάλα, 

αο ζψζνπλ ηελ ηηκήλ ησλε θ‟ εθείλσλ π‟ απνζάλαλ”. (Κξεηηθνπνχια θεθ, 3, ζη. 47-

64) 

 Δ κνξθή ηεο κάλαο Κξήηεο εκθαλίδεηαη θαη ζην πνίεκα ηνπ Υαηδεκηράιε, “Ο Βξρνκφο”, 

ζην νπνίν ν απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο δηεγείηαη ην πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη ηνπ απφ ηε Ρσζία ζηελ 

Κξήηε. Μφιηο νη ζχληξνθνη ηνπ Υαηδεκηράιε θηάλνπλ ζηελ Κξήηε γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1878, ζθχβνπλ  θαη θηινχλ ην ρψκα ηεο. Καη ηφηε εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπο ε 

Κξήηε θαη αθνχγεηαη ν εμήο δηάινγνο: 

  “Μάλα, θαιψο <ζ'> επξίθακελ, ήιζακελ ζηελ απιή ζνπ, 

  Σνχξθνπο λα πνιεκήζσκελ, δψζε καο ηελ επθή ζνπ. 

 

  Μάλα, μαλαγπξίζακελ απνχ ηελ εμνξίαλ, 125 

  θ' ήξζακελ λ' απνζάλσκελ γηα ηελ ειεπηεξίαλ”. 

 

  Ώθνχζηεθε ςειά θσλή, ζαλ κηα βξνληή κεγάιε, 

  “Καιψο ηα ηέθλα η' αθξηβά, πνχ 'ξζαλ θνληά κνπ πάιη. 

 

  Σα ρξφληα πνπ κνπ ιείπεηε, καχξε ήηνλε ε θαξδηά κνπ, 

  θη εδά θαιψο κ' νξίζαηε, πάιη ζηελ αγθαιηά κνπ. 130 

 

  Σα ρξφληα πνπ κνπ ιείπεηε, καχξε ήηνλε ε θαξδηά κνπ, 

  γη' απηφ ζαο δνχδσ ηελ επθή 'πνχ ηα πνδάλπρά κνπ. 

 

  Βπθή ηδ' επθήο κνπ, ηέθλα κνπ, εηο ηελ πνξπαηεμηά ζαο, 

  θ' εηο ηα κεγάια έξγα ζαο, ζηελ εζληθήλ δνπιεηά ζαο”. 

 

 Έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο Κξήηεο θαη ζε άιινπο πνηεηέο. Ο 

Μαλφιεο θιάβνο ζην ζηηρνχξγεκά ηνπ “Θξήλνο ηεο Κξήηεο” (αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα) 

πξνζσπνπνηεί ηελ Κξήηε θαη δηαιέγεηαη καδί ηεο γηα ηελ αηηία ηνπ θαηαζηξεπηηθνχ ζεηζκνχ: . 

 Χ Κξήηεο! Σξέκσ λα ην πσ εθείλν πνπ ηπραίλεη, 

 ην θάιινο πνχ 'ρεο πνχ 'λαη ην;θ' είζ' έηζη ραιαζκέλε; 

 Καη ηηο ηνλ εμεζηφιηζελ ηνλ ζηνιηζκφλ ζνπ, Κξήηε, 

 θαη δελ απφκεηλελ γεξφλ έμσ θαη κέζα ζπίηη; 

 ......................................................................... 
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 ιέγεη: 'Με κ' νλεηδίδεηε, θ' έρεηε κέγα θξίκα! 

 Αελ κ' έξημελ εκέ ζπαζίλ νπδέ κπνπξκάδα Σνχξθνπ, 

 νπδέ ηνπ Οχγθξνπ η' άξκαηα, νπδέ ηνπ Μακεινχθνπ. 

 Σα ηέθλα κνπ κε ράιαζαλ απφ ηελ βιαζηεκηά ηνπο, 

 θ' εράιαζαλ ηα ζπίηηα κνπ νπνχ 'ζαλ γνληθά ηνπο. (ζη. 171-184) 

 

 Ο Μαξίλνο Σδάλε Μπνπληαιήο, πνηεηήο κε ζαθή εζληθή ζπλείδεζε, ζηνλ «Κξεηηθφ 

Πφιεκν» κάο άθεζε ηελ πεξίθεκε  ζπλνκηιία κε ηελ Παηξίδα ηνπ, ην Ρέζπκλν. ηνλ πνηεηή 

θαλεξψλεηαη ε Παηξίδα- Κξήηε, εγθαηαιειεηκκέλε απφ φινπο, πηθξακέλε απφ ηηο ζπκθνξέο ησλ 

παηδηψλ ηεο, θαζεκαγκέλε απφ ηε ζθιαβηά. αλ ηε θπζηθή κάλα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ηχρε ησλ 

παηδηψλ ηεο θαη κε αγσλία ξσηά ηνλ πνηεηή: “ηάρα λα δνπλ νη ηεξείο[...]”, “ γηα ηεο γπλαίθεο ζε 

ξσηψ ηηο κπξηνηηκεκέλεο[...]”, “Καη ηα παηδηά π' αθήθαζη νη κάλεο θη αξλεζήθα, / ηάρα ηη λα ηα 

θάκαλε νη Σνχξθνη ζαλ ηα βξήθα;” (Κξεηηθφο Πφιεκνο, θεθ. 49). Δ εηθφλα ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο 

ζηνλ Μπνπληαιή κπνξεί λα παξαβιεζεί κε ηε κνξθή ηεο ζθιαβσκέλεο Κξεηηθνπνχιαο. 

Βμάιινπ,ηα ρξφληα ηεο ζθιαβηάο ηεο Κξεηηθνπνχιαο άξρηδαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Μπνπληαιή θαη 

ζπλερίδνληαλ σο ηα ρξφληα ηνπ Γηάλλαξε.  

 

 “Βθεί ' κνπλ ε βαξηφκνηξε καδί κε ηα παηδηά κνπ, 

 θ' έθιαηγα θ' εζθνηψλνπκνπλ θ' έζεξλα ηα καιιηά κνπ· 

 θη νπδέλαο δελ εζίκσζε λα κε παξεγνξήζεη, 

 λα πηάζνπζη ηα ρέξηα κνπ ή θηαο λα κνπ κηιήζεη”. (Κξεηηθφο Πφιεκνο, 99, ζη. 19-22) 

 

 Δ Παηξίδα/ Κξήηε δεηά απφ ηνλ Μπνπληαιή λα ηεο δηεγεζεί ηνλ πφιεκν θαη ηελ άισζε ηνπ 

Ρεζχκλνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο. Δ επηθή ινγνηερληθή ζχλζεζε ηνπ  Μπνπληαιή  γίλεηαη γηα ράξε ηεο 

Παηξίδαο. ηελ Παηξίδα ηνπ, θαη φρη ζηνπο αλαγλψζηεο, απνθαιχπηεηαη σο ινγνηέρλεο. Τπάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη απηή ε πνηεηηθή ζπλνκηιία ηνπ  Μπνπληαιή κε ηελ Παηξίδα δελ ήηαλ άγλσζηε θαη 

ζηνλ νισκφ
1021

.  

                                                  <Παηξίδα> 

“θνπ, η' απηηά κνπ ηη αγξνηθνχλ, σ, ιφγηα πηθξακέλα, 

θαη γηάληα λα η' αθήζνπλε εηφηε κεηά κέλα; 

Ώλ είζαη απφ ην Ρέζεκλνο, θη αλ είκ' εγψ δηθή ζνπ, 

ηε κάρε κνπ θαηαιεπηψο ζήκεξν κνπ δεγήζνπ”. (Κξεηηθφο Πφιεκνο, 50, 15-18) 

 

                                                 
1021  Πξβι. Μαξίλνο Σδάλε Μπνπληαιήο, φ.π., ζ. 113.  
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       <Πνηεηήο> 

“Μ' α ξέγεζαη θαη πεζπκάο λα κάζεηο η' φλνκά κνπ, 

πάζ' αξεηήλ εζηφιηζεο η' αδέιθηα ηα δηθά κνπ: 

Μαξίλν κε βαπηίζαζη, Σδάλεο είλ' ε γεληά κνπ, 

θαη Μπνπληαιή κε θξάδνπζη θ' έηζ' είλαη η' φλνκά κνπ”.(Κξεηηθφο Πφιεκνο, 102, 27-

30) 

 ηελ Παηξίδα ηνπ ηελ Κξήηε απεπζχλεηαη θαη ν Κξεηηθφο ξηκαδφξνο ζην επηθνιπξηθφ 

πνίεκα ηνπ Α. νισκνχ “Κξεηηθφο”: 

  “[...] θη εηάξαδε ηα ζπιάρλα κνπ ειεπζεξηάο ειπίδα 

  θη εθψλαδα “σ ζείθηά θη φιε αίκαηα Παηξίδα”. 

  Κη άπισλα θιαίνληαο θαη' απηή ηα ρέξηα κε θακάξη, 

  θαιή 'λ' ε καχξε πέηξα ηεο θαη ην μεξφ ρνξηάξη.[...]”
1022

  

  

 Γηα ηελ Παηξίδα ηεο ηελ Κξήηε έγξαςε ηα “Πνηήκαηα Σξαγηθά”, έκκεηξε ηζηνξηθή 

αθήγεζε, ε Ώλησλνχζα Κακπνπξνπνχια (1790-1875), κε ηελ Κξήηε ζπλνκηιεί ζην ζηηρνχξγεκά 

ηεο “Δ θσλή ηεο ςπρήο κνπ πξνο ηελ Κξήηελ”, πνπ απνηειεί ηελ επηηνκή ηνπ βίνπ ηεο θαη ην 

ινγνηερληθφ ηεο καληθέζην: 

  Παηξίο κνπ, ε αγάπε ζνπ κνπ θέξλεη αγξππλίαο, 

  θαη δηα ζε θαηήληεζα λα γξάςσ ηξαγσδίαο. 

  Κη επηζπκψ ην ρψκα ζνπ λα έιζσ λα παηήζσ, 

  θαη ειεπζέξα λα ζε δσ θαη πιένλ λα κελ δήζσ.[...] 

  Χ! ηφη' απφ ηνλ ηάθνλ κνπ ζα εχγεη ε ζθηά κνπ, 

  κεγαινθψλσο θξάδνπζα ηελ άκεηξνλ ραξάλ κνπ. 

  Σνπο ηειεπηαίνπο ιφγνπο κνπ, Παηξίδα, ζα αθήζσ, 

  ελφζσ δσ ηα πάζε κνπ θαη ζε ε λα πκλήζσ.  

   

 Ο Εσάλλεο Κσζηαληηλίδεο ζηα 1868 δσγξάθηζε πνηεηηθά ηελ Κξήηε ζαλ κηα φκνξθε θφξε, 

πνπ απνζπάηαη βίαηα απφ ηελ αγθάιε ηεο Μεηέξαο ηεο θαη βαζαλίδεηαη απάλζξσπα. Οη εξαζηέο ηεο 

ζα ηξέμνπλ λα ηε ιπηξψζνπλ. Ο Κσλζηαληηλίδεο ππνβάιιεη γεληθά ζηελ νκνξθηά ηεο Κξήηεο, δελ 

ηε δείρλεη. Ώπφ ηε δσγξαθηά ηνπ ιείπεη ην ζπγθεθξηκέλν, φια εθείλα ηα ζηνηρεία (βιέκκα, καιιηά, 

θξχδηα, ζηφκα, ιαηκφο, ζηήζηα, θνξκί) πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζσκαηηθή νκνξθηά ηεο Κξεηηθνπνχιαο 

(θεθ 3, ζη. 67-88). Δ Κξήηε ζην πνίεκα ηνπ Κσλζηαληηλίδε θξχβεη ζαλ ζεκλή παξζέλα ην 

πξφζσπφ ηεο απφ ηνπο εξαζηέο ηεο. Ο Υαηδεκηράιεο αμηψζεθε λα δεη ην πξφζσπφ ηεο. Καη ζηα δχν 

                                                 
1022   Αηνλχζηνο νισκφο, Πνηήκαηα θαη Πεδά, επηκέιεηα η. Ώιεμίνπ, φ.π., ζ. 229. 
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πνηήκαηα νη εξαζηέο ηεο Κξήηεο ζα αγσληζηνχλ γηα λα ειεπζεξσζεί ε παλψξηα απηή θφξε, άιιε 

κηα έλδεημε γηα χπαξμε δηαθεηκεληθφηεηαο ζηελ “Κξεηηθνπνχια”.  

  “ηξέςε θαη θχηηαμε θαιά βαζεηά εθεί πν πέξα! 

Θσξείο ηα καχξα ζχλλεθα πνπ 'βγαίλνπλ ζηνλ αέξα; 

Βίλαη ηεο Κξήηεο ζηελαγκνί ... ε άκνηξε θσλάδεη, 

Ώθνχεηε 'ζηα ζπιάρλα ηεο πψο ρνριαθά θαη βξάδεη. 

Ση βιέπσ, Θέ κνπ! 'ζήθσζελ ην έξκν ηεο θεθάιη ... 

Κ' είδε ην καησκέλν ηεο έξκφ ηεο πεξηγηάιη ... 

Εδέηε εθεί ... ηα ρέξηα ηεο ζηνπο νπξαλνχο πςφλεη! 

Φσλάδεη πσο ηελ άθεζαλ κ' φινπο ηνπο Σνχξθνπο κφλε ... 

Γσγξάθνη! Γσγξαθίζεηε κηα 'παηλεκέλε θφξε, 

φπνπ ηελ πξνχθηζελ ν Θεηφο κ' φ,ηη θαιφλ εκπφξεη.   

Με θάζε είδνο αξρνληηάο θαη επκνξθηά θαη ράξε, 

λα ιάκπεη εηο ηελ ζάιαζζαλ σο η' νπξαλνχ θεγγάξη. 

ηξέθνπλ, ζσξνχλ ηα εχκνξθα, θαη ζαπκαζηά ηεο θάιιε 

νη εξαζηαί! Καη φινη ησλ αλνίγνπλ ηελ αγθάιε. 

Ο εηο γιπθά ηελ ζπληεξά, άιινο ηελ θακαξφλεη, 

Κη άιινο πνπ ζηέθεη απφ καθξάλ ην ρέξη ηνπ απιφλεη. 

Κη απηή ηνπο απνζηξέθεηαη, θαλέλα δελ μαλνίγεη, 

'ηα ξφδα ηα παξζεληθά ην πξφζσπφ ηεο θξχβγεη. 

Σν ρέξη ηεο βάλεη εκπξφο θαη θάλεη ην ζηαπξφ ηεο, 

Καλείο δελ αμηψζεθε λα δεη ην πξφζσπφ ηεο”.[...]
1023

.    

  

 ηνλ «ξθν» ηνπ Γεξάζηκνπ Μαξθνξά, πνίεκα εκπλεπζκέλν απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ '66, 

θαη άξα νκφζεκν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, παξνπζηάδεηαη ε Κξήηε πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ Ώξθαδηνχ. 

Σν πνίεκα, θαηά ζχκπησζε, εθδφζεθε ην 1874, ηε ρξνληά πνπ γξάθηεθε ε «Κξεηηθνπνχια». Ο 

“ξθνο” αθνινπζεί ηελ πνηεηηθή παξάδνζε ηνπ “Κξεηηθνχ” ηνπ νισκνχ. Σν θνηλφ ζέκα ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο επαλάζηαζεο ζηε δσή δχν λέσλ αξξαβσληαζκέλσλ θαη ηξεηο νη βαζηθέο αμίεο, “νη 

κεγάιεο νπζίεο” “Θξεζθεία, Παηξίδα θ' Έξσηαο”
1024

 ππάξρνπλ ζην πνίεκα ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ 

καζεηή. Αηεμνδηθή εμέηαζε ηνπ χθνπο ησλ δχν πνηεκάησλ ζα έδεηρλε θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο, φηη ν 

νισκφο είλαη πην θνληά ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ελψ ν Μαξθνξάο αθνινπζεί έλα πην πεξίηερλν, 

πξνζσπηθφ θαη πην εγγξάκκαην ινγνηερληθφ χθνο. 

                                                 
1023  Εσάλλνπ Κσλζηαληηλίδνπ ηνπ Κξεηφο, Ζ εθζηξαηεία ηνπ Οκέξ Παζζά θαηά ηνπ Λαζηζίνπ, ηχπνηο Μ. Π. 

Πεξίδνπ, ελ Βξκνππφιεη 1868, ζ. 67-68. 

1024  ΐι. ΐι. Γεξάζηκνο Μαξθνξάο, Ο Όξθνο, επηκέιεηα Π.Α. Μαζηξνδεκήηξεο, Ώζήλα,  1985, ζ. 53. 
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 ηνλ “ξθν” ε αξξαβσληαζηηθηά θαη ε Κξήηε ηαπηίδνληαη ζηα κάηηα ηνπ παιιεθαξηνχ. 

Άλζξσπνο θαη Εδέα, χιε θαη πλεχκα δέλνληαη αρψξηζηα. Μηα θξεηηθηά πξνζθπγνπνχια, ε Βπδνθηά, 

γπξίδεη ζηελ Κξήηε θαη καζαίλεη φηη ν αξξαβσληαζηηθφο ηεο Μάλζνο ζθνηψζεθε ζην Ώξθάδη.  

Πεγαίλεη ζην Ώξθάδη γηα λα ηνλ ζπλαληήζεη, θαη πξηλ πεζάλεη θαη ε ίδηα, βιέπεη ζε φξακα ηε κνξθή 

ηνπ Μάλζνπ, ν νπνίνο ηεο δηεγείηαη φζα ζπλέβεζαλ ζηε κάρε θαη ζην νινθαχησκα ηεο Μνλήο 

(εγθηβσηηζκέλε -αλαδξνκηθή αθήγεζε). Ο Μάλζνο εμεγεί πψο ε Κξήηε, πνπ έκνηαδε ζηελ 

αγαπεκέλε ηνπ, θαινχζε ηνπο αγσληζηέο λα πάλε θνληά ηεο, λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ επαλάζηαζε, λα 

ππεξαζπηζηνχλ ην Ώξθάδη. Ο λένο  εξσηεχεηαη θαη ε ζπζηάδεηαη θαη γηα ηα δχν πξφζσπα, ηελ 

αξξαβσληαζηηθηά θαη ηελ Παηξίδα.  

  “Σελ είδα ζη‟ άξκαηα παληνχ! Σνπ θάθνπ νιφγπξά ηεο 

Σ‟ ακπέιηα ε ζηηα θαηάηξσε, ηνπο θήπνπο, ηα ρσξηά ηεο. 

Μεο ηνπ θαπλνχ ην ζχλλεθν ιεο θ‟ έδεηρλε Μεγάιε, 

αλ ην πνπιί ηεο Ώξαπηάο, μαλαλησκέλα θάιιε. 

Βίρε θνξέζεη ηπιηρηά θαηάπιαηε ζεκαία, 

ην ρψκα ζαλ ηα κάηηα ζνπ, ζαλ ν νπξαλφο σξαία, 

Πίζηε ζεξκή ζην κέησπν ηεο έιακπε ζαλ άζηξν. 

Θξφλν ηεο είρε ηα βνπλά, θάζε ηεο ξάρε θάζηξν! 

  Χ! θαζψο πξψηα θιαπηεξή δελ 'εηαλ ε θσλή ηεο! 

  Ββφα κ' απηήλ ε ζάιαζζα θ' εβξφληα ν Φεινξίηεο 

  Ώιι' φπνπ δπλαηφηεξα λα εράε ηελ αγξνηθνχζα, 

  Με νξκήλ αθξάηεηε θ' εγψ ζηελ κέζε εξξνβνινχζα. 

  Μία κέξα - δελ αζηφρεζα  ηέηνηα θσλή πνηέ κνπ! 

  Λεο θη ήηαλ πφλνπ βνγγεηφ θαη ζάιπηγγα πνιέκνπ: 

  η' Ώξθάδη, ιέεη ην βιέκκα ζαο, θαιά παηδηά κνπ αο γχξε! 

  Άγξηα Σνπξθηά πεξίδσζε ην κέγα κνλαζηήξη·[...] 

 

  Ώθνχηε ! Ώθνχηε! - πνιεκνχλ, ζηε γε ηα γφλαηά ζαο! 

  Σ' άξκαηα ράκνπ! Καη' απηνχ ηα κάηηα θη ε θαξδηά ζαο! 

  Μέζα ζηε θιφγα πνπ ςειά ζαλ αζηξαπή ζα ηδήηε, 

  Γελλαία ζε θάζε θιέβα ζαο, σ ηέθλα, ππξσζείηε!”[...]
1025

 

 

 Βκπλεπζκέλν απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 είλαη θαη ην αλνινθιήξσην κειφδξακα ηνπ 

Γεσξγίνπ Παξάζρνπ “Δ κάρε ησλ Κεξακεηψλ” (Οθηψβξηνο 1866), πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. 

                                                 
1025  ΐι. Γεξάζηκνπ Μαξθνξά, Ο Όξθνο, ζηίρνη 805-832 [ Δ επηινγή ησλ ζηίρσλ δηθή κνπ]. 
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“Βζλνθχιαμ” ζηηο 30-10-66.  Έλα ιπξηθφ ηξαγνχδη πνπ παξνπζηάδεη ηελ αλαγελλεκέλε Κξήηε  

κεινπνηήζεθε σο ζνχξην απφ ηνλ ππξίδσλα Καίζαξε
1026

. Σν ζνχξην απηφ έγηλε ην θαηεμνρήλ 

ηξαγνχδη ζηηο κάρεο ησλ ηειεπηαίσλ θξεηηθψλ επαλαζηάζεσλ γη' απηφ θαη ιέγεηαη ν “Όκλνο ηεο 

Κξήηεο”
1027

. Δ πξνζσπνπνηεκέλε Κξήηε, κηα θφξε  πνπ ζθχδεη απφ ληάηα, δχλακε, νξκή  

αλαδχεηαη κέζα απφ ηηο θιφγεο ηνπ πνιέκνπ θαη ζπάδεη ηηο βαξηέο αιπζίδεο ηεο ζθιαβηάο.  

  “Ώπφ θιφγεο ε Κξήηε δσζκέλε, 

  ηα βαξηά ηεο ηα ζίδεξα ζπα 

  Καη ζαλ πξψηα ρηππηέηαη - ρηππά 

  θαη γνξγή θαηεβαίλεη. 

  Με κεγάιν ζεφξαην δφξπ, 

   φιε ληάηα πεηά θαη δσή, 

   Καη ζε ηφζε θσηηά θαη βνή, 

   ηξέκνπλ δάζε θαη φξε”. 

 Δ Κξήηε ζηνλ Ν. Καδαληδάθε γίλεηαη πεξηζζφηεξν θηινζνθηθή ηδέα, ε νπνία ζπλνςίδεηαη 

ζηελ “Κξεηηθή καηηά” ζηελ ελαηέληζε ηεο αβχζζνπ, ηνπ αλαπφθεπθηνπ ηέινπο ρσξίο θφβν θαη 

ειπίδα, αιιά κε ζπλερή αγψλα γηα λα κεηαηξαπεί ε χιε ζε πλεχκα. ην “Καπεηάλ Μηράιε” 

δσληαλεχεη ηνλ αγψλα ησλ Κξεηηθψλ ελάληηα ζηνλ Σνχξθν κε έλα κφλν ζχλζεκα “ειεπζεξία ή 

ζάλαηνο”. Σα πάζε ηνπ Υξηζηνχ θάζε Μεγάιε Ββδνκάδα ηαπηίδνληαλ ζηελ θαξδηά ησλ Κξεηηθψλ 

κε ηα πάζε ηεο Κξήηεο
1028

. Οη Κξεηηθνί πξνζδνθνχζαλ ηελ αλάζηαζε ηεο Κξήηεο, ηελ 

απειεπζέξσζή ηεο ηελ απαιιαγή ηεο απφ ηνλ δπγφ ηνπ Σνχξθνπ. Παξαζέηνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

απφζπαζκα απφ ηνλ “Καπεηάλ Μηράιε”: 

 νβαξφ είλαη ην πξφζσπν ηεο Κξήηεο, πνιπβαζαληζκέλν. Δ Κξήηε έρεη, αιεζηλά, θάηη ην 

παλάξραην, ην άγην, ην πηθξακέλν θαη πεξήθαλν, πνπ έρνπλ νη ραξνθακέλεο κάλεο πνπ γέλλεζαλ 

παιηθάξηα. [...] Ο Κνζκάο θνίηαδε αρφξηαγα. “Βηνχηε είλαη ε Κξήηε, εηνχην είλαη ην ρψκα πνπ κ' 

έπιαζε, εηνχηε είλαη ε κάλα ...” κνλνινγνχζε θαη ε θαξδηά ηνπ ρηππνχζε λα ζπάζεη. ηαλ 

ζπιινγίδνπληαλ απφ καθξηά ηελ Κξήηε, κηα θσλή ζεθψλνπληαλ κέζα ηνπ, απζηεξή, αλήιεε. Κη 

απηφο έζθπβε ην θεθάιη θαη ζψπαηλε. “Σί έθακεο ηφζσλ ρξνλψλ πνπ είζαη; ηνλ ξσηνχζε. Αελ 

ληξέπεζαη; Σφζνλ θαηξφ αγσλίδεζαη θαη παιεχεηο κε ηνλ αγέξα, μεζπκαίλεηο κε ηα ιφγηα, παξαηάο 

ην θξέαο, ζξέθεζαη κε ηνλ ίζθην, δε ζε ζέισ!”. Ήηαλ ε Κξήηε πνπ ηνπ θψλαδε, θη απηφο έζθπβε ην 

                                                 
1026   Δ ζχλζεζε ηνπ Καίζαξε έρεη ηίηιν “Δ νινλπρηία ηεο Κξήηεο”ΐι. θαη Ώθξνδίηε Ώζαλαζνπνχινπ, “Ο 

απφερνο ηνπ θξεηηθνχ αγψλα ζηελ πνίεζε ησλ Βιιήλσλ ξνκαληηθψλ”, Ο ξνκαληηζκόο ζηελ Διιάδα, Βηαηξεία 

πνπδψλ θαη Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ρνιήο ΜσξαΎηε, Ώζήλα 2001, ζ. 34. 

1027  Ώλδξέαο Γηαθνπκάθεο, Θνύξηα ζηελ Κξήηε ηνπ 19νπ αηώλα, από ηε ζπιινγή ηνπ Π.Γ. Βιαζηνύ, πξφινγνο Κ. 

Φνπξλαξάθεο, Έθδνζε Εζηνξηθνχ Ώξρείνπ Κξήηεο, Υαληά 2013, ζ. 12 (απφ ηνλ Πξφινγν ηνπ Κ. Φνπξλαξάθε). 

1028  ΐι. Ν. Καδαληδάθεο, Ο Καπεηάλ Μηράιεο, εθδ. Β. Καδαληδάθε, Ώζήλα 1974, ζ. 8. 
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θεθάιη θαη ζψπαηλε”.
1029

 

 πγθινληζηηθφο είλαη ν Π. Πξεβειάθεο ζηνλ “Νέν Βξσηφθξηην” κηα εκβιεκαηηθή ζχλζεζε 

ζηελ νπνία γεθπξψλεηαη ε αληίζεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ κνληεξληζκνχ. Ο Βξαηνζζέλεο 

Καςσκέλνο παξαηεξεί φηη ν Πξεβειάθεο “παηψληαο ζηέξεα, κέζσ ηεο εηθνλνπιαζίαο, ζηελ 

εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ, πξαγκαηψλεη νκαιά θαη αβίαζηα, ηελ αλαγσγή ηνπ πξαγκαηηθνχ ζην 

κπζηθφ, ηνπ εκπεηξηθνχ ζην ηδεαηφ, ηνπ αλζξψπηλνπ ζην Κνζκηθφ, ηνπ επηθαηξηθνχ ζην αηψλην, 

κέζα ζ' έλα κπζηθφ ζχκπαλ πνπ εκπλέεηαη απφ ηε ρξηζηηαληθή εζραηνινγία”
1030

. Ο πνηεηήο 

απεπζχλεηαη ζηε Μάλα ηνπ Κξήηε:          

  Κξήηε, κε θξάδεηο κε θσλή θακπάλαο, απφ πέξα, 

  ην κέηαιιφ ηεο ε δεζηή πνχ 'ρεη γιπθάλεη κέξα. 

 

  Κξήηε, κε θξάδεηο κε θσλή ζειεηηθή πνπ κνηάδεη 

  κε ηνλ αρφ ηνπ ζήκαληξνπ πνπ ηφ 'ζθημε η' αγηάδεη.  

 

 Ώλ είζαη, Κξήηε, κάλα κνπ, πεο κνπ ην γηα λα δήζσ!” 

 Παηδί κνπ! Με ην ζηφκα ζνπ γπξεχσ λα κηιήζσ!” 

 

  αλ ηνλ αζψν πνπ θπλεγνχλ ζε θπιαθή λα ρψζνπ, 

  λεζί κνπ, αξκέληζα αλνηρηά λα ηδψ ην δηθαζκφ ζνπ. 

 

  Σν θιάκα ζνπ, πνιχπαζν λεζί, ην 'δα απφ πέξα 

  λ' αρλίδεη ζα δεζηή πεγή ζηνλ παγσκέλν αγέξα.[...] 

 

  Χ ρψκα πεξηπφζεην! Δ δέζηα ζνπ αλεβαίλεη 

  θη αλάζεκα ζηα ζθέιε κνπ ζαλ ηελ λνηηά κνπ κπαίλεη! 

 

  Σν ράδη ληψζσ ηνπ άλεκνπ, ζχληαο ζε μαλαβξήθα, 

  θαη ηνπ λεξνχ η' αλάζαζκα θαη ηνπ ζπεξλνχ ηε γιχθα[...]” 

 ηνλ ρψξν ηνπ κνληεξληζκνχ θηλείηαη ε θηινζνθηθή πνηεηηθή ζχλζεζε ηνπ Αεκήηξε 

Καθαβειάθε “Κξήηε λεηξν Μέγα” ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο:α) Πξνγνληθή 

ηαρχηεηα, β) ήςε ηνπ αιάζεηνπ, γ) A-θαζφξηζην, δ) Σν πξσηνγελέο πνίεκα. Δ ηδέα ηεο Κξήηεο 

κέζα ζην ρψξν, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ ρξφλν δηαηξέρεη φιε ηε ζχλζεζε: 

  [...] Δ Kξήηε ζψκα πφζνπ μαλζά 

  Αφξαηα ην θαξθψλνπλ ιεγεψλεο ην 

  ηαπξψλνπλ ιένληεο ην δαγθψλνπλ 

  Μαχξνη θνπξζάξνη ην λεθξψλνπλ 

                                                 
1029  ΐι. Ν. Καδαληδάθεο, φ.π., ζ. 431. 

1030  Παληειήο Πξεβειάθεο, Ο Νένο Δξσηόθξηηνο, πεξηέρεη cd “Ο άγηνο Βξσηφθξηηηνο” ηνπ Ν. Μακαγθάθε, 

πξφινγνο Βξ. Καςσκέλνο, εθδ. Εδαία, Ώζήλα, 2008, ζ. 8. Σν απφζπαζκα απφ ην πνίεκα ζηε ζ. 133. 
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  Νηθε-θφξνη ην ιπηξψλνπλ θη χζηεξα πάιη  

  Δκηζέιελνη ην μαλα-ζηαπξψλνπλ 

  Κη έηζη ην ζείν ζψκα ηεο λήζνπ 

  Με θξίλα ζηεθαλσκέλν θαη αίκα δηαπνηηζκέλν 

  Με φλεηξα αλπςσκέλν αληηκάρεηαη 

  ΠΏΝΣΏ θσηηά ζηα ηεηεηεηείρε 

  ίζθηνη ιεειαζηψλ φρζεο δαθξπξξννχζεο 

  ηλδφληα θζνξάο θεθαιέο αζψκαηεο 

  Μέξεο θαηαζηξνθήο νπξαλίσλ δηαδσκάησλ 

  Fictus deus 

  Filliiii deus 

  DeEeEeus [...]
1031

 

 

“Κξεηηθνπνύια” θαη “Παληέξκε Κξήηε” 

 Ο Παληειήο Πξεβειάθεο ζαχκαδε ηνλ Υαηδεκηράιε θαη ηνλ ζεσξνχζε σο έλα απφ ηνπο 

ζπλερηζηέο ηεο νκεξηθήο επηθήο παξάδνζεο
1032

. ηάζεθε γη' απηφλ, φπσο καξηπξεί, έλαο απφ ηνπο 

δαζθάινπο ηνπ ζηε ηέρλε θαη ηνλ κλεκφλεπζε δίπια ζηνλ νισκφ θαη ηνλ Μαθξπγηάλλε ζηελ 

νκηιία ηνπ  θαηά ηελ ηειεηή αλαγνξεχζεψο ηνπ ζε επίηηκν δηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

Παξαζέησ νιφθιεξν ην απφζπαζκα: 

  “Ώιι΄ αλ νη πνηεηέο καο 'κε ινγηζκφ θαη κ' φλεηξν' πςψζεθαλ ζηελ ηδέα ηεο Βιιάδαο θαη 

ηεο Βιεπζεξίαο, πνηφο ζα πίζηεπε φηη έλαο απαίδεπηνο Κξεηηθφο αγσληζηήο απνδείρηεθε ηζάμηνο κε 

εθείλνπο ζε νξακαηηθή δχλακε; Ο αγσληζηήο απηφο είλαη Ο Λαθθηψηεο νπιαξρεγφο Υαηδεκηράιεο 

Γηάλλαξεο (1827-1916) πνπ δηαθξίζεθε ζηνπο απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηεο Κξήηεο. Μεηά ηνλ 

άηπρν ηέινο ηνπ εθσκνχ ηνπ ΄66, ν Υαηδεκηράιεο κεηαβαίλεη σο πξφζθπγαο ζηελ νκφδνμε 

Ρσζία, θαη εθεί αλαιακβάλεη ην έξγν λ' αληζηνξήζεη ηελ πξφζθαηε εζληθή πεξηπέηεηα. ' έλα επηθφ 

πνίεκα κε ρίιηνπο πεξίπνπ νκνηνθαηάιεθηνπο δεθαπεληαζχιιαβνπο, πνπ έρεη ηνλ ηίηιν Δ 

Κξεηηθνπνχια πνπ εθδίδεηαη αλσλχκσο ζηελ Ώζήλα ζηα 1894, ν λένο ξαςσδφο αθνινπζψληαο 

παξαδείγκαηα απφ ηελ πην καθξπλή αξραηφηεηα - φκσο δσληαλά αθφκα, θαζψο δείρλνπλ άιιεο 

ζπγθαηξηλέο ξηκάδεο – εμηζηνξεί ηνπο αγψλεο θαη ηα πάζε ησλ Κξεηψλ” κε ηνλ ηδεαιηζκφ πνπ 

ηδηάδεη ζηνπο ιατθνχο βάξδνπο, θαη ζπλάκα πεξηγξάθεη ην φξακα ηεο ελζαξθσκέλεο Κξήηεο πνπ 

ηνπ θαλεξψζεθε ζη' φλεηξφ ηνπ. Δ Κξήηε θαλεξψλεηαη ζην άμην ηέθλν ηεο σο φκνξθε θφξε “κε 

ρξπζφ ζηεθάλε”, “ζγνπξαθηζηή ζηελ νκνξθηά”, “κ΄ επγεληθφ αλάβιεκκα', θαη “κε καθξηά καιιηά 

                                                 
1031  Αεκήηξεο Καθαβειάθεο, Κξήηε Όλεηξν Μέγα, εθδ. Κεξδηζφο, Υαληά, 2011, ζ. 55. 

1032  ΐι. Παληειήο Πξεβειάθεο, πξφινγνο ζην ηζηνξηθφ δξάκα, Ζθαίζηεην, Βθδφζεηο ησλ Φίισλ, . Έρνπκε 

αλαθέξεη θαη ζε άιιεο ππνζεκεηψζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηε δηαθεηκεληθφηεηα Κξεηηθνπνχιαο” θαη 

“Παληέξκεο Κξήηεο”. 
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αμέπιερηα”, πνπ ρχλνληαη πίζσ ζηε ξάρε ηεο. Δ ζπλνιηθή φςεο είλαη αξραηφηξνπε: 

 Σν φξακα ηνπ Κξεηηθνχ ξαςσδνχ αμίδεη λα παξαιιειηζζεί κε ην είδσιν ηεο Βιεπζεξίαο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Φιακαλδφ εζληθφ αγσληζηή Κφκεηα ηνπ Έγθκνλη, ζην νκψλπκν δξάκα ηνπ 

Γθαίηε. ηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ δξάκαηνο, ε Βιεπζεξία αησξείηαη ζην κηζνζθφηαδν ηεο 

θπιαθήο, 'κε νπξάληα ελδχκαηα, ινπζκέλε ζην θψο, παηψληαο ζ' έλα ζχλλεθν”, θαη πξνζθέξεη 

ζηνλ θνηκηζκέλν κειινζάλαην έλα δάθληλν ζηεθάλη. Ώθνχγεηαη πνιεκηθή κνπζηθή. Ο Έγθκνλη 

μππλάεη, αλαπνιεί η' φλεηξφ ηνπ: “Δ νπξάληα Βιεπζεξία είρε πάξεη ηε κνξθή ηεο αγαπεκέλεο κνπ”, 

κνλνινγεί. “Ββάδηδηδε κπξνζηά κνπ κε ηα πφδηα αηκαηνβακκέλα, κε ηηο θπκαηηζηέο πηπρέο ηνπ 

ρηηψλα ηεο θειηδσκέλεο απφ αίκα...”. 

 Δ ζχληνκε απηή παξέθβαζε ειπίδσ λα κε ζεσξεζεί πεξηηηή. Δ ζπγγέλεηα ησλ νξακάησλ 

ηνπ νξεζίβηνπ Κξεηηθνχ θαη ηνπ κεγάινπ Γθαίηε δείρλεη φηη νη αξραίεο πξνζσπνπνηήζεηο ησλ ηδεψλ 

εμαθνινπζνχζαλ έσο ρζέο αθφκα λα επηζθέπηνληαη ηελ αλζξψπηλε θαληαζία”
1033

.  

 ηα marginalia ηεο “Παληέξκεο Κξήηεο” αλαθέξεηαη ε «Κξεηηθνπνχια» κεηαμχ άιισλ 

θεηκέλσλ, ηα νπνία βνήζεζαλ ηνλ Υαηδεκηράιε «λα μαλαδήζεη θαη θαηφπη λα εθθξάζεη ζ‟ έλα 

ρξνληθφ ην εθσκφ ηνπ `66»
1034

. Πξάγκαηη, ν Πξεβειάθεο κηκήζεθε ηελ εμσηεξηθή κνξθή ηεο 

ιατθήο έθδνζεο ηεο «Κξεηηθνπνχιαο» θαη γη‟ απηφ ρψξηζε ηελ «Παληέξκε Κξήηε» ζε 225 

θεθάιαηα, έδσζε ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη θαηέλεηκε ηα 

γεγνλφηα ζε επνρέο. Αηάιεμε επίζεο έλα ιατθφηξνπν αθεγεηή γηα λ‟ αθεγεζεί ηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 

1866 μεθηλψληαο, φπσο ν Γηάλλαξεο, απ‟ ηελ νξθσκνζία ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα. Μειεηψληαο 

θαη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε δηαπίζησζα φηη ην επεηζφδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ ήξσα 

Καλειή απφ ηνπο Σνχξθνπο δελ ππάξρεη ζηελ “Κξεηηθνπνχια”. Σν αλαθέξεη φκσο ν Πξεβειάθεο 

ζηελ “Παληέξκε Κξήηε”. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ν Π. Πξεβειάθεο είρε κειεηήζεη ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν 

Κξήηεο θαη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε.  

 Ο θαζεγεηήο Μηράιεο Παζράιεο ζε πξφζθαην δεκνζίεπκά ηνπ δηεξεπλψληαο ην ιφγν ησλ 

ιατθψλ αγσληζηψλ θαη απνκλεκνλεπκαηνγξάθσλ ζην έξγν ηνπ Πξεβειάθε
1035

, επηβεβαίσζε ηελ 

επίδξαζε ηνπ Υαηδεκηράιε ζηνλ Παληειή Πξεβειάθε, θαηαιήγνληαο ζην ίδην ζπκπέξαζκα πνπ 

είρακε θαη εκείο δηαηππψζεη πξνεγνπκέλσο ζηελ αλαθνίλσζή καο ζην Ε' Κξεηνινγηθφ πλέδξην ην 

2006. ην Παξάξηεκα ππάξρεη έλαο ζπζρεηηθφο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” θαη 

ηεο “Παληέξκεο Κξήηεο” γηα λα δείμνπκε ηελ απφιπηε ηαχηηζε ησλ δχν θεηκέλσλ, φζνλ αθνξά 

ζηελ παξάζεζε ησλ επεηζνδίσλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866. 

 Έρνπκε φκσο λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα δχν νκφζεκα θείκελα (“Κξεηηθνπνχια” θαη 

                                                 
1033  ρφιην ζηε κπζηζηνξία “Ο Κξεηηθφο”, νκηιία ηνπ Π. Πξεβειάθε θαηά ηελ ηειεηή ηεο αλαγφξεπζήο ηνπ ζ' 

επίηηκν Αηδάθηνξα απφ ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζηηο 3 ΜαΎνπ 1984, βι. Παληειή 

Πξεβειάθε, Γείθηεο Πνξείαο, Ώζήλα 1985, ζ. 95-97. 

1034  Παληειή Πξεβειάθε, Παληέξκε Κξήηε, Ώζήλα, Βζηία, ρ.ρ.ζ.371[ ά έθδνζε 1945].  

1035   ΐι. Μηραήι Παζράιεο, “Μχζνο θαη Εζηνξία ζηνλ Παληειή Πξεβειάθε ή ν ηζηφο ηεο αξάρλεο”, Νέα Δζηία, 

Αεθέκβξηνο 2009, ηεχρνο 1828, ζ. 1000. 
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“Παληέξκε Κξήηε”) δηαθέξνπλ ξηδηθά ζηελ αθεγεκαηηθή ζχληαμε, ζηε νξγάλσζε δειαδή ηεο 

ηζηνξίαο. Ο ηίηινο ηνπ ρξνληθνχ ηνπ Πξεβειάθε κνηάδεη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έπνπο ηνπ Γηάλλαξε. 

κσο ν Πξεβειάθεο δελ πξνζσπνπνηεί, δελ ελζαξθψλεη ηε κνξθή ηεο Κξήηεο. Σν 211 θεθάιαην 

ηεο «Παληέξκεο Κξήηεο» έρεη ηίηιν: “Ο πφλνο ηεο Κξήηεο. Μηιά ε Κξήηε‟‟. Αελ θαλεξψλεηαη 

φκσο εδψ ε κνξθή ηεο Κξήηεο, αιιά ησλ Κξεηηθψλ. ηελ «Παληέξκε Κξήηε» ηα γεγνλφηα 

παξαηίζεληαη ρξνλνινγηθά ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρξνλνγξαθίαο. ηελ «Κξεηηθνπνχια» ηα 

γεγνλφηα νξγαλψλνληαη ζ‟ έλα πνηεηηθφ ζρέδην, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ινγνηερλίαο.  

 Ο αθεγεηήο ηεο «Παληέξκεο Κξήηεο» δελ δίλεη ην ιφγν ζηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ 

γεγνλφησλ. ην θεθάιαην 30, γηα παξάδεηγκα, ν ηξηηνπξφζσπνο-εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο 

δηεγείηαη ηελ ππξπφιεζε ησλ Λάθθσλ απ‟ ην Μνπζηαθά. Ο ιφγνο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο 

Εζηνξίαο απνπζηάδεη. Ο αλψλπκνο αθεγεηήο ηνπ ρξνληθνχ ηνπ Πξεβειάθε δελ είλαη απηφπηεο 

κάξηπξαο. Μειέηεζε ζπγγξάκκαηα Εζηνξίαο γηα λα κεηαθέξεη ζε πιάγην ιφγν ην γεγνλφο. Με 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζηάδεηαη ην ίδην γεγνλφο απ‟ ηνλ Υαηδεκηράιε ζην θεθάιαην 83 ηεο 

«Κξεηηθνπνχιαο». Πξηλ αξρίζεη ε ππξπφιεζε, αθνχκε ηνπο Λαθθηψηεο λ‟ απαληνχλ αγέξσρα ζηελ 

αμίσζε ηνπ Μνπζηαθά γηα ππνηαγή.  

 Πξεβειάθεο: “Ο Μνπζηαθάο κατλάξηζε δπν κεξφλπρηα ην ηνπξθνκάλη λα κελ πέζεη ζην 

δηάγνπκν θαη κήλπζε ζηνπο Λαθθηψηεο λα πάλε λα πξνζθπλήζνπλ. Έλαο Λαθθηψηεο – 

Γαιαλαληψλεο κε ηφλνκα – απνθφηεζε λα δψζεη γλψκε ζηνπο ρσξηαλνχο ηνπ λα ζηέξμνπλε ην 

ζέιεκα ηνπ παζά γηα λα γειάζνπλε ηνλ θαηξφ. Άιινο Λαθθηψηεο, ν Μηράιεο ν Μάληαθαο, ηνπ 

άλαςε ρσξίο δεχηεξν ιφγν ηελ θνπκπνχξα ηνπ θαη ηνλ άθεζε ζηνλ ηφπν. Δ απφθξηζε ήξζε ζην 

ζεξαζθέξε απφ ηα κπνπκπνπλίζκαηα ησλ βνπλψλ πνπ δηπιαληηιαιήζαλε ην ζκπάξν. Ώκφιεζε 

ηφηεο ηε ζθπιφζθνλε, δηαγνπκίζαλε θαη θάςαλε ηα ζπίηηα, καγαξίζαλε ηηο εθθιεζηέο, αλαρψζαλε 

ηα κλήκαηα θαη ιηρλίζαλε ηα θφθθαια ζηνλ άλεκν. Πέλζε πνπ ηάρε πξαγχλεη ν θαηξφο ηα μχπλεζε 

ην αλφζην έξγν ηνπο. Ο Μνπζηαθάο, απφ ηε ιχζζα πνπ ην έθαηγε, έβαιε θαη πήγαλ σο ην ρψκα κε 

ηα μηλάξηα ην αξρνληηθφ ησλ Γηαλλάξεδσλ θαη μεζεκειηψζαλε ην ζθνιεηφ. [...]”.
1036

 

 

Υαηδεκηράιε Γηάλλαξεο:  

“Με κάλεηα απνθξίλνληαη θη αγέξσρα ηνπ ιέλε:    

«πξηλ λα παηήζεηο Ώξβαλέ, ηα ζπίζηα καο ηα θαίκε.    

Αελ καο μππνχλε πξνζηαγέο θαη ηνπξθηθέο θνβέξεο, 

ηα ιάβακ‟ νχια θαηά λνπ απφ θαηξφ ‟πφ κέξεο. 

Μηα ιχπε κφλνλ καο θξαηεί νη Λάθθνη αλ θανχλε 

θαη δελ πξνθηάμνπλ άξκαηα κ‟ αίκα λα πιεξσζνχλε”. [...](θεθ. 83, 1655-1660) 

                                                 
1036  Παληέξκε Κξήηε, φ.π., ζ. 45-46. 
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 Πξψηε θσζηά κε ην ζηξαηφ ν Μνπζηαθάο πξνηείλεη,    

νη Λάθθνη λα μεξηδσζνχλ, πέηξα κελ απνκείλεη. 

Αηαηάζζεη νχιν ηνλ ζηξαηφ, θσζηά εηο ηζη Λαθθηψηεο, 

θνιψλεο απνχ ηνλ θαπλφ βιέπνπλ νη ζηξαηηψηεο. 

Οη ζηχινη καχξνη θαίλνπληαη θαη ζαλ ρξσκαηηζκέλνη,    

απνχ ηα δάθξηα ηνπ ιανχ ήζαλ ζγνπξαθηζκέλνη.    

ηέθνπλ Λαθθηψηεο πνιεκνχλ θαη ιέλε κε ειπίδα: 

«θαείηε Λάθθνη ζαλ θεξί, ζπζία ζηελ Παηξίδα». 

Ώγξίεςαλ θαη πνιεκνχλ ζαλ ηα ζεξηά ην ηέξαο, 

δελ ιεζκνλψ, ψζηε λα δησ εθείλεο ηεο εκέξαο.   

Σξεηο κέξεο θαίεη ν Μνπζηαθάο θη απνχ ηε γε μεζάθηεη    

ηα πξντφληα ηνπ ιανχ, ζακκέλα ‟λαη γεκάηε”.  [...]      (θεθ. 84, 1681-1692) 

 

 Με πνιιέο ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο, εμάιινπ, δίλνληαη ζηελ «Παληέξκε Κξήηε»
1037

 ηα 

γεγνλφηα ζηε Μνλή Ώξθαδίνπ θαη πξνβάιιεηαη ε επίδξαζε πνπ είραλ ζηελ ςπρή ηνπ αθεγεηή. Δ 

ζηηγκή ηεο αλαηίλαμεο ηεο κπαξνπηαπνζήθεο πεξηγξάθεηαη κε ιέμεηο, πνπ ππνβάιινπλ έλα θιίκα 

δφθνπ θαη ζαλάηνπ:  

 «Θάρε πεξάζεη κηζή ψξα πνπ ιηαλίδνπληαλ κπξνο ζηε ζηδεξφπνξηα θαη κέζα ζηελ απιή, 

νπφηαλ γίλεθε θαηά ηελ Καζηξηλή Πφξηα κηαλ άμαθλε ζηγαιηά, ζα λα ζηακάηεζε θακηά θηεξσηή. 

Σα γπλαηθφπαηδα πνπ ζηξηγγιίδαλε ζηε κπαξνπηαπνζήθε είραλε βνπβαζεί κνλνκηάο θαη θξεκαζηεί 

απφ ηελ εηδή ηνπ Γηακπνπδάθε. Σφλε ηεξάδαλ πνπ γχξηζε πξνζειηαθά θ' έθακε ην ζηαπξφ ηνπ. 

Έζπξε απφ ηε κέζε ηελ θνπκπνχξα θαη ηελ άλαςε κέζα ζην ιαγνχκη. Δ γεο ηαξαθνπλήζεθε θαη 

ιαχξηζελ απάλσ ε θσηηά ζα λ΄ άλνημε ν Άδεο ηνλ θαηαπνηήξα ηνπ. Σν αλψγη θαη ε ζθεπή 

ζεθσζήθαλε ζηνλ αέξα ζαλ αρεξνθάιπβν θαη ζσξηαζηήθαλε πάλσ ζε αζψνπο θη ακαξησινχο. Ο 

ηνίρνο πνχβιεπε ηελ αλαηνιή θφπεθε μπζηά απφ ηε γεο θαη πιάγηαζε κνλφπαηα πάλσ ζ' αζψνπο θαη 

ακαξησινχο. Σα βνγγεηά θαη ηα νπξιηάζκαηα ζθεπάζαλε ην βξνληηζκφ ηεο κάρεο. Αελ άξγεζε λ' 

αθνπζηεί θαη ην δεχηεξν ιαγνχκη, ζηελ κπαξνπηαπνζήθε πνχραλε θάησ απφ ην θειί ηνπ γνπκέλνπ. 

Σν κπαξνχηη εδψ είηαλ αλαδνκέλν θ' ε κίλα μεζχκαλε. “Λαγνχκη!~ Λαγνχκη!” μεθσλίδαλε 

ηξέρνληαο νη Σνχξθνη θαη ζαξνχζαλε πσο ε γεο άλνηγε φπνπ παηνχζαλε λα ηνπο θαηαπηεί. Οη θσηηέο 

μερχλνπληαλ έλα γχξν απφ ηα παξαζχξηα ζα δσληαλέο. Ο νπξαλφο είρε ρακειψζεη ζηα θεθάιηα 

ηνπο καχξνο θαη κπνπθσκέλνο απφ ηα ζχλλεθα. [...] Δ αζβφιε θαη ν θνπξληαρηφο ζβήλαλε ην 

δξνζεξφ αγέξα»(θεθ. 71).  

                                                 
1037  Κεθ. 49 έσο 80. 
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 ην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ν πνηεηήο εμεγεί ην ρξένο θαη ην κεγαιείν 

ηεο ζπζίαο ησλ πνιηνξθεκέλσλ ηνπ Ώξθαδίνπ κέζα απφ ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηνπ δξάκαηνο. Δ ζηηγκή ηνπ νινθαπηψκαηνο, ηεο ζείαο κεηνπζίσζεο κέζα ζηελ 

θσηηά, πεξηγξάθεηαη κε ζηίρνπο πνπ πιεζηάδνπλ ηελ πνηεηηθή δηαηχπσζε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ, φπσο ηελ έδσζε ε γξαθίδα ηνπ νισκνχ: 

   

  “Δ αζηξαπή θαη ε βξνληή ζε κηα ζηηγκή εβγήθαλ, 

ηείρε, Σνχξθνη θαη Υξηζηαλνί ζηνλ Οπξαλ‟  αλεβήθαλ. 

Σσλ Υξηζηαλψλ ηα ζψκαηα αλάςαλ ζαλ ιηβάλη 

θαη εηο ηνλ ζξφλνλ ηνπ Θενχ ε κπξσδηά πξνθζάλεη”.[…](θεθ.92 ,2000-03) 

 

Σν ρεηξόγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνύιαο”, ε πξώηε θαη ε λέα έθδνζε 

 Έλα ηφζν πνιχζηηρν πνίεκα, φπσο ε “Κξεηηθνπνχια” δελ είλαη πξντφλ πξνθνξηθήο 

ζχλζεζεο, φζν θαη αλ ν πνηεηήο ηνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο ξίκαο. Βίλαη φκσο αβάζηκν λα πηζηέςνπκε φηη ε “Κξεηηθνπνχια” 

είλαη έλα πνίεκα πνπ γξάθηεθε κε επθνιία, θνιιψληαο απιά ν πνηεηήο ρηιηάδεο δίζηηρα γηα λα 

εμηζηνξήζεη ηελ επαλάζηαζε. πσο γλσξίδνπκε απφ άιιεο ζπλζέζεηο ηνπ ν Γηάλλαξεο έγξαθε  θαη 

μαλάγξαθε κέρξη λα νξηζηηθνπνηήζεη ην ηειηθφ θείκελφ ηνπ.  

 Απζηπρψο ην απηφγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” δελ ζψζεθε. Μφλν έλα κηθξφ ζπάξαγκα δπν 

ζρηζκέλσλ ζειίδσλ απφ ην απηφγξαθν ηνπ πνηεηή εληνπίζακε ζην αξρείν ηνπ, πνπ πεξηέρεη ηνπο 

ζηίρνπο 1035 έσο 1050 θαη 1064 έσο 1078. Ώπφ απηφ θαίλεηαη φηη ν πνηεηήο ππέβαιε ηα έξγα ζηελ 

πνηεηηθή βάζαλν κέρξη λα ηα θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Πάλσ ζηελ πξψηε κνξθή ηνπ  

απηνγξάθνπ δηαθξίλνπκε δηνξζψζεηο θαη πξνζζήθεο κε άιιν κειάλη. 
1038

. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη 

φηη ν πνηεηήο ελδηαθεξφηαλ γηα ηε κνξθή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ. Αελ ήηαλ έλαο 

ξηκαδφξνο πνπ έλσλε άηερλα δίζηηρα γηα λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ ηνπ γηα δηάθνξα ζπκβάληα, ρσξίο 

λα λνηάδεηαη γηα ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Ο Υαηδεκηράιεο δηαηεξνχζε κε κεγάιε επηκέιεηα ζην 

αξρείν ηνπ ηελ αιιεινγξαθία θαη φιεο ηηο επεμεξγαζίεο ησλ έξγσλ ηνπ, απηφγξαθα θαη αληίγξαθα, 

γη' απηφ θαη είλαη απνξίαο άμην, γηαηί δελ ζψζεθε ην απηφγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”.  

 Δ “Κξεηηθνπνχια” παξαδίδεηαη ζε  καχξν ζηαρσκέλν  ηεηξάδην 240 ξηγσκέλσλ ζειίδσλ, 

δηαζηάζεσλ 2919 εθ. ηνπ Ώξρείνπ Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε, πνπ θπιάζζεηαη ζην Εζηνξηθφ Ώξρείν 

Κξήηεο. ην εμψθπιιν ππάξρεη επηθνιιεκέλε εηηθέηα γξακκέλε απφ ηνλ Βκκ. Γηάλλαξε κε ηελ 

επηγξαθή: “ ΐηβιίνλ ππ' αξηζ. 3
νλ

 / Εζηνξηθαί ρεηξφγξαθνη / ζεκεηψζεηο / Υαηδή Μηράιε Γηάλλαξε / 

                                                 
1038  Γηα ηηο δηαδνρηθέο επεμεξγαζίεο φισλ ησλ έξγσλ ηνπ αλαθεξζήθακε γηα πξψηε θνξά ζε αλαθνίλσζή καο ζην 

Ε' Αηεζλέο Κξεηνινγηθφ πλέδξην. ΐι. Κσλζηαληίλνο Π. Φνπξλαξάθεο, “Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Υαηδεκηράιε 

Γηάλλαξε. Ώλαθνξά ζην Ώξρείν ηνπ”, Πεπξαγκέλα ηνπ Η' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, έθδνζε Φηινινγηθφο 

χιινγνο “Υξπζφζηνκνο”, Υαληά 2011, ηφκνο Γ5, ζ. 37-53. 
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Γελ. Ώξρεγνχ Κπδσλίαο / 1873”. ην νπηζζφθπιιν επηθνιιεκέλε εηηθέηα απφ Υαηδεκηράιε κε ηελ 

επηγξαθή: “εκεηψζεηο Υ. Μ. Γηάλλαξε / πεξί ησλ αγφλσλ ηεο Κξήηεο / ελ Σαηγαλίσ Ρσζίαο / 

1873”. Άξα, έρνπκε κηα αζθαιή έλδεημε φηη ηα θείκελα ηνπ ηεηξαδίνπ άξρηζαλ λα γξάθνληαη ζην 

Σατγάλη ηεο Ρσζίαο ην 1873. ηα θχιια 1 r- 183 r: παξαδίδεηαη ην πνίεκα, ην νπνίν είρε αξρηθά ηνλ 

ηίηιν: “Πάζε, αγψλεο θαη πεξηπέηεηαη ησλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο ην 1866-69 αλακεκηγκέλα κεηά 

παιαηνηέξσλ” ελ Σατγαλίσ 1875, ππφ ΥΜ Γηάλλαξε”. ηαλ ην πνίεκα δεκνζηεχηεθε ην 1894, 

δφζεθε ν ηίηινο “Κξεηηθνπνχια”. Σν πνίεκα, φπσο παξαδίδεηαη θαιιηγξαθεκέλα ζην 3ν ηεηξάδην, 

έρεη αληηγξαθεί γηα ράξε  ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ην απνιεζζέλ ζήκεξα απηφγξαθφ ηνπ. Σν 

αληίγξαθν θέξεη ιίγεο δηνξζψζεηο κε κνιχβη ή κειάλη απφ ην ρέξη ηνπ πνηεηή.      

 ρεηηθά κε ην φλνκα ηνπ αληηγξαθέα  αλαζεσξψ παιαηφηεξε άπνςή κνπ ζην Ε' Αηεζλέο 

Κξεηνινγηθφ πλέδξην. Σφηε είρα ππνζέζεη φηη  αληηγξαθέαο ηνπ ρεηξνγξάθνπ ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ήηαλ 

ν Ν. Φαλδξίδεο, γξακκαηέαο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878. Θα κπνξνχζακε ππνζέζνπκε 

επίζεο φηη αληηγξαθέαο ηνπ ελ ιφγσ ρεηξνγξάθνπ ήηαλ ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην 

Σατγάλη ην 1873, αιιά ηφηε ν ζείνο ηνπ είρε νινθιεξψζεη κφλν έλα κέξνο ηεο πεδήο επεμεξγαζίαο ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ θαη φρη ηελ “Κξεηηθνπνχια”.   Ο γξαθηθφο ραξαθηήξαο εμάιινπ δελ κνηάδεη 

κε ηνπ Ώλησλίνπ, φπσο ηνλ γλσξίδνπκε απφ ην 1ν ηεηξάδην ηνπ Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε θαη ηηο επηζηνιέο 

ηνπ πξνο ην ζείν ηνπ. πσο επίζεο ζπκπεξαίλνπκε απφ επηζηνιή ηνπ ην 1892, ν Ώληψληνο δελ δείρλεη λα 

γλσξίδεη πνιιά γηα ηελ “Κξεηηθνπνχια”, δεηά κάιηζηα απφ ην ζείν ηνπ λα ηνπ αληηγξάςεη ην θείκελν ζε 

“εκίθιαζηνλ ράξηελ” γηα λα ην επηζεσξήζεη πξηλ δνζεί ζην ηππνγξαθείν
1039

.  

 Σψξα κπνξνχκε λα πνχκε κε πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά φηη ην αληίγξαθν ην νπνίν παξαδίδεη 

ηελ “Κξεηηθνπνχια” γξάθηεθε αξγφηεξα, πηζαλφλ ιίγν πξηλ ην πνίεκα δνζεί ζην ηππνγξαθείν, απφ 

ηνλ  Λαθθηψηε Ώληψλην ΐνιάλε, βαθηηζηκηφ ηνπ Υαηδεκηράιε θαη γξακκαηέα ηνπ ζηηο ηειεπηαίεο 

επαλαζηάζεηο. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ πνηήκαηνο θαη 

επηζηνιψλ ηνπ Ώ. ΐνιάλε πξνο ηνλ Υαηδεκηράιε. ηνλ ππ' αξηζκ. 271 θάθειιν ηνπ Ώξρείνπ 

Ώγσληζηψλ (Ε.Ώ.Κ.) απφθεηληαη  έγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ Ώληψλην Ν. ΐνιάλε. Ώπ' απηά ζπλάγεηαη 

φηη ν Ώληψληνο ΐνιάλεο γελλήζεθε ζηνπο Λάθθνπο ην 1854.  Έιαβε κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1878, σο ζεκαηνθφξνο ηνπ αξρεγνχ Κπδσλίαο. Γηα ηε γελλαηφηεηά ηνπ ηηκήζεθε κε ην βαζκφ ηνπ 

νπιαξρεγνχ β' ηάμεσο θαη ηνπ πεληαθνζηάξρνπ. Ώπφ ζεηξά δηνξηζηήξησλ εγγξάθσλ, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1880 θαίλεηαη φηη δηεηέιεζε γξακκαηέαο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Λάθθσλ θαη 

ηνπ Βηξελνδηθείνπ Υαλίσλ. Σν 1892 εθδηψρζεθε απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο θαη θαηέθπγε ζηελ 

Ώζήλα, φπνπ ζπλάληεζε ηνλ Υαηδεκηράιε. Καηήιζε ζηελ Κξήηε μαλά θαη ζπκκεηείρε ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1896-97. Τπνζέηνπκε φηη ε αληηγξαθή απφ ην απηφγξαθν ηνπ πνηεηή έγηλε κεηά 

ηελ άθημε ηνπ ΐνιάλε ζηελ Ώζήλα ην 1892.  

                                                 
1039  βι. πιινγή Ώλησλίνπ Γηάλλαξε 31/ επηζηνιή 126 (Ε.Ώ.Κ.) 
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  Καηά ηελ αληηγξαθή ν ΐνιάλεο είλαη πηζαλφ λα επέθεξε θάπνηεο αιιαγέο, θσλνινγηθέο 

θπξίσο θαη επί ην ινγηφηεξνλ ζην αξρηθφ θείκελν ηνπ πνηεηή. Ώλάινγε ζηξνθή πξνο ην 

θαζαξεπνπζηάληθν ηππηθφ έρεη παξαηεξεζεί ζηα αληίγξαθα, πνπ παξαζθεχαζαλ νη θίινη ηνπ 

νισκνχ, γηα ην πνίεκα “Βηο ηνλ ζάλαηνλ ηνπ Λφξδνπ Μπάηξνλ”, επηζήκαλε ν ηπιηαλφο Ώιεμίνπ: 

“ην πνίεκα γηα ηνλ Byron ε παξαβνιή κε ηα ΏΒ 140 θ.ε., 209 θ.ε., έδεημε φηη ηα αληίγξαθα απηά, 

πνπ ηα θηινπφλεζαλ γλσζηνί ηνπ νισκνχ, έρνπλ ζπρλά “ινγηφηεξνπο” ηχπνπο (φπσο θηίζη, 

θσηηζζή, αηάξαθηνη, κάγεπκα, ρεηξαπιψλσ, ζπηλζνβνιή θ.α.). Ο νισκφο απηά δελ ηα ζίγεη, αιιά 

ζα ήηαλ αθέιεηα λα δερζνχκε φηη ηα αζπαδφηαλ. σζηά ν Πνιπιάο απνθαηέζηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηνπο δεκνηηθνχο ηχπνπο. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά κεηξηθψο άρξεζηα ηειηθά -λ πνπ ν 

Πνιπιάο άιινηε ηα δηαηεξεί θαη άιινηε ηα απνκαθξχλεη. Π.ρ. ηε ζηξνθή 38 γξάθεη ην ζπκφ, αιιά 

ζηελ επφκελε ζπκφλ
1040

”. 

 ζνλ αθνξά ζην ρεηξφγξαθν αληίγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” θαίλεηαη φηη ν Ώ. ΐνιάλεο 

άιιαμε ζπζηεκαηηθά ην ηδ ηνπ πνηεηή ζε ηζ θαη αθαίξεζε ην γ πξηλ ην εκίθσλν η (π.ρ. ρσξγηφ 

>ρσξηφ). ην αληίγξαθν αλάκεζα ζηα νκνηνθαηάιεθηα δίζηηρα ηνπ πνηήκαηνο ππάξρεη θελφ κηαο 

γξακκήο, ελψ ζην ζπάξαγκα θαη ηελ πξψηε έθδνζε δελ ππάξρεη. ε αληίζεζε κε ηελ πξψηε έθδνζε ε 

αξίζκεζε   ησλ θεθαιαίσλ ζην αληίγξαθν έρεη ηεζεί ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην θάζε ζειίδαο. Σα 

επεμεγεκαηηθά ζρφιηα θαη νη ηίηινη ησλ θεθαιαίσλ ηνπ  πίλαθα πεξηερνκέλσλ παξαδίδνληαη κφλν 

απφ ηελ πξψηε έθδνζε. Βίλαη πάλησο παξήγνξν φηη ην ζσδφκελν αληίγξαθν έρεη ηελ απνδνρή ηνπ 

Υαηδεκηράιε, ν νπνίνο ην επηζεψξεζε θαη επέθεξε ιίγεο δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο κε ην ρέξη ηνπ.  

 Βίθνζη ρξφληα κεηά ηελ ζχλζεζε ηνπ πνηήκαηνο ν Υαηδεκηράιεο απνθάζηζε λα ην 

δεκνζηεχζεη θαη  δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ αληςηνχ ηνπ  Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, γλσζηνχ θιαζηθνχ 

θηινιφγνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα ηεο θσηίαο. Ο αληςηφο ηνπ δέρηεθε λα 

επηζεσξήζεη ην ρεηξφγξαθν, αιιά ζπλέζηεζε ζην ζείν ηνπ λα πεξηκέλεη ιίγν, ιφγσ θφξηνπ 

εξγαζίαο
1041

. Σειηθά, ν  Υαηδεκηράιεο πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ρσξίο λα ζηείιεη φιν ην ρεηξφγξαθν 

γηα λα ην ειέγμεη ν Ώληψληνο.  

 Γηα ηελ πξψηε έθδνζε θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζσδφκελν ρεηξφγξαθν. ηαλ ην 

1894 ην θείκελν δφζεθε ζην ηππνγξαθείν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ώλησληάδε, πξνζηέζεθαλ ηα 

επεμεγεκαηηθά ζρφιηα, νη ηίηινη ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ε αθηέξσζε ηνπ πνηεηή θαη  νθηψ 

εηζαγσγηθνί ζηίρνη νη νπνίνη ηππψζεθαλ κε κηθξφηεξα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία. Οθηψ ζηίρνη πξηλ απ‟ 

ην πξννίκην ηππσκέλνη κε κηθξφηεξα ζηνηρεία πιεξνθνξνχλ γηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ζχλζεζεο ηνπ 

πνηήκαηνο. 

 […]ηα εβδνκήληα ηέζζεξα Ρνζηφβη -Σατγάλη 

                εγξάθηεθαλ εηο ην ραξηί απηά π΄αλαζηβάλεη. 

                                                 
1040  Αηνλπζίνπ νισκνχ, Πνηήκαηα θαη πεδά, επηκέιεηα -εηζαγσγέο ηπιηαλφο Ώιεμίνπ, Ώζήλα 1994, ζ. 89. 

1041  πιινγή Ώλησλίνπ Γηάλλαξε  34/ επηζηνιή 126.  
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 ηελ πξψηε έθδνζε πξνηηκήζεθε ν ηίηινο «Κξεηηθνπνχια», αλ θαη ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο 

δελ ηνλ ζεσξνχζε εχζηνρν, επεηδή, φπσο έγξαςε ζε επηζηνιή πξνο ην ζείν ηνπ, δελ απέδηδε 

ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο
1042

.  

 ηαλ ην πνίεκα δεκνζηεχηεθε
1043

 είθνζη  ρξφληα έπεηηα απφ ηε ζχλζεζή ηνπ, ην 1894, δελ 

αλαγξαθφηαλ ην φλνκα ηνπ πνηεηή ζην εμψθπιιν ηεο έθδνζεο. Γηα ηελ παηξφηεηα ηνπ πνηήκαηνο  

καζαίλνπκε κφλν ζηνπο  ζηίρνπο ηνπ επηιφγνπ. Ώλ θαη δελ έρεη κειεηεζεί ζπλνιηθά ε εθδνηηθή 

κνξθή ησλ ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απηνηειψο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο ηνλ 

19
ν
 αηψλα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζπλήζσο ην φλνκα ηνπ ιατθνχ πνηεηή δελ αλαγξαθφηαλ ζην 

εμψθπιιν. Μεξηθέο θνξέο γξαθφηαλ ηα αξρηθά γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο ή ην ςεπδψλπκν
1044

 ζην 

εμψθπιιν. Μφλν ζηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηεο ζχλζεζεο γηλφηαλ γλσζηφ ην φλνκα ηνπ πνηεηή. 

 Βίπακε φηη ε «Κξεηηθνπνχια» δελ είρε εθδνηηθή επηηπρία. Οη Κξεηνιφγνη θαη νη κειεηεηέο 

ηεο ινγνηερλίαο ηνπ 19νπ αηψλα δελ θαηαλφεζαλ ηελ αμία ηεο κε απνηέιεζκα ην έξγν λα κείλεη 

ζηελ αθάλεηα. Βιάρηζηνη εηδηθνί γλψξηδαλ κέρξη ζήκεξα ηελ χπαξμή ηεο. Κάπνηνη κάιηζηα ηε 

ζπλέρεαλ, ιφγσ ηεο θαηάιεμεο ησλ νλνκάησλ, κε ηε “ΐνζθνπνχια”[...]. Μεηά ηελ πξψηε έθδνζε 

ηνπ πνηήκαηνο έγηλε κφλν κηα επαλέθδνζή ηνπ, ρσξίο ζρνιηαζκφ, ζε κηα δίηνκε ζπιινγή ηζηνξηθψλ 

πνηεκάησλ
1045

. Σν πνίεκα φκσο ράζεθε κέζα ζηνλ φγθν ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ θαη θαλείο δελ ην 

πξφζεμε. 

 H παξνχζα έθδνζε ηεο Κξεηηθνπνχιαο έγηλε γηα πξψηε θνξά κε αληηβνιή ηνπ ζσδφκελνπ 

ρεηξνγξάθνπ θαη ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ 1894. Ώπφ ηελ αληηβνιή θάλεθε φηη ν πνηεηήο επέθεξε 

ιίγεο αιιαγέο ζην θείκελν, πξνηνχ δνζεί ζην ηππνγξαθείν. Ώπνθάζηζε, γηα παξάδεηγκα, λα 

ζπκπιεξψζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη ζηίρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε νλφκαηα ζπνπδαίσλ θξεηηθψλ 

νηθνγελεηψλ. Έηζη ζηελ πξψηε έθδνζε απαιείθεη απφ ηνπο πνηεηηθνχο θαηαιφγνπο ηα νλφκαηα 

εθείλσλ, νη νπνίνη ζηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ '66 έβιαςαλ ηνλ αγψλα κε ηε θηινηνπξθηθή 

ζηάζε ηνπο. 

 Θα πξέπεη, φκσο, εμαξρήο λα δειψζνπκε φηη δελ ζεσξνχκε ην ρεηξφγξαθν πην αμηφπηζηε 

πεγή απ‟ ηελ πξψηε έθδνζε, ε νπνία έγηλε κε ηελ επίβιεςε ηνπ πνηεηή θαη κφλν ζ' απηή 

παξαδφζεθαλ ηα ζρφιηα θαη νη ηίηινη ησλ θεθαιαίσλ, ηα πεξηερφκελα ηνπ πνηήκαηνο. Βίλαη επίζεο 

αμηνζεκείσην φηη άιινηε ην ρεηξφγξαθν θαη άιινηε ε πξψηε έθδνζε παξαδίδεη κηα ιέμε  κε 

ηδησκαηηθή ρξνηά. Σν ρεηξφγξαθν, γηα παξάδεηγκα, παξαδίδεη ηηο πην πνιιέο θνξέο ηε ιέμε 

«ζηξάηεπκα», ελψ ε πξψηε έθδνζε ηνλ ηδησκαηηθφ ηχπν: «ζηξάηεκα». Άιιεο θνξέο ην ρεηξφγξαθν 

                                                 
1042  πιινγή Ώλησλίνπ Γηάλλαξε 31, επηζηνιή 128. 

1043  Δ Κξεηηθνπνχια, ήηνη αγψλεο θαη πάζε ηεο Κξήηεο ηνπ 1866, ελ Ώζήλαηο, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Κ. 

Ώλησληάδνπ, 1894. 

1044 Πξβι. Σα παξάπνλα ηνπ Γέξν-Θώδσξνπ ηνπ Κξεηηθνύ, ελ Ώζήλαηο 1879 θαη “Ο ζάλαηνο ηνπ εθ Κηζζάκνπ ηεο 

Κξήηεο Εσάλλε Παπαγηαλλάθε απφ ην Έινο Νηα Υσξηά, ηειεπηήζαληνο ηελ 21ε Φεβξνπαξίνπ 1877”, πνηεηήο:Ν. 

Ε.Α., Ώζήλα, 1877.   

1045  ΐι. Γηάλλε Ν. Μάληαθα, Κξεηηθώλ Αγώλσλ Ηζηνξηθέο Δπηινγέο, Υαληά 2000, ζ.225-361.  
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παξαδίδεη ηε γξαθή «Υξηζηαλφο», θαζαξά ηδησκαηηθφ ηχπν, εθεί φπνπ ε πξψηε έθδνζε γξάθεη ηνλ 

θνηλφ ηχπν: «Υξηζηηαλφο». ην ζσδφκελν ζπάξαγκα ηνπ απηνγξάθνπ ν Υαηδεκηράιεο γξάθεη: 

“ρξηζζηαλφο”. Πφζν ηαιαληεχεηαη ν γξαθέαο ηνπ ρεηξνγξάθνπ, ε πξψηε έθδνζε, αιιά πξνθαλψο 

θαη ν ίδηνο ν Υαηδεκηράιε ζηελ επηινγή ελφο ιφγηνπ ή δεκνηηθνχ ηχπνπ θαίλεηαη απφ ην 

παξάδεηγκα: 

 

“Βζεινληαίο θαη Κξεηηθνί θηλνχλ θηινληθίαο, 

νη κελ θ' νη δε παξάδεηγκα θέξνπλ αλδξαγαζίαο”(πξψηε έθδνζε) 

 

“Βζεινληαί θαη Κξεηηθνί θηλνχλ θηινληθίαηο, 

  νη κελ θ' νη δε παξάδεηγκα θέξνπλ αλδξαγαζίαηο” (ρεηξφγξαθν)  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζηελ παξνχζα έθδνζε  πξνηηκήζακε ηε γξαθή πνπ είλαη θσλεηηθά θαη 

κνξθνινγηθά πην θνληά ζην θξεηηθφ ηδίσκα. 

 Βπηζεκαίλνπκε φζνλ αθνξά ην ηειηθφ -λ ζηελ αηηηαηηθή ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ζηε γεληθή 

πιεζπληηθνχ φηη δελ ηεξείηαη απαξάβαηα ν θαλφλαο ηεο θαζαξεχνπζαο γηα ην ηειηθφ –λ.  Δ πξψηε 

έθδνζε ζπλήζσο ην παξαιείπεη, πξνζαξκφδνληαο ηε ιέμε ζηε θσλνινγία ηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο. 

Έλα κφλν παξάδεηγκα:  

 

«Καζίδνπλ, γξάθνπλ γξάκκαηα, ηα κπέκπνπλ ησλ κεγάισ  

 ζηνλ Οκαιφλ λα ζπλαρηνχλ κηα κέξα δίρσο άιιν» (ζη. 757-758).  

 

 Δ ζίγεζε ηνπ ηειηθνχ -λ ζηε γεληθή πιεζπληηθνχ είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο. ηνπο ίδηνπο ζηίρνπο ην ρεηξφγξαθν παξαδίδεη ηηο γξαθέο 

«κεγάισλ» θαη «άιινλ». Άιινηε  ην ρεηξφγξαθν παξαδίδεη ηελ αηηηαηηθή εληθνχ ρσξίο ην ηειηθφ -λ: 

«θαη λα δεηνχλ κε θξφλεζη απηψλ ηελ πξνζηαζία» (θεθ.56, ζη.1064). ηνλ ίδην ζηίρν ε πξψηε 

έθδνζε γξάθεη: «ηελ πξνζηαζίαλ». Θα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα πην πνιιά -λη απαληψληαη 

ζην ρεηξφγξαθν. Μεξηθέο θνξέο, πξνθαλψο απφ ηππνγξαθηθή αβιεςία, δε ζεκεηψλεηαη ζηελ πξψηε 

έθδνζε ην ηειηθφ -λ κεηά απφ ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ζηηγκηαίν ή δηπιφ  ζχκθσλν (μ,ς): «κε 

μεράζεηε» ζη. 665, «ζην Σνχξθν» ζη.1120, «ζηε Παηξίδα» ζη.1606 θιπ.   

 Θεσξνχκε  φηη ε χπαξμε ηνπ ηειηθνχ -λ ζηελ αηηηαηηθή ησλ νπζηαζηηθψλ, φπνπ δε 

δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο κεηξηθνχο, είλαη έλα νξζνγξαθηθφ θαηάινηπν ηεο θαζαξεχνπζαο, πνπ 

θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε ηεο ιφγηαο γιψζζαο ζηνλ πνηεηή θαη δελ απνδίδεη ζσζηά ηελ πξνθνξά ηνπ 

θξεηηθνχ ηδηψκαηνο. Αηαθσηηζηηθφο γηα ην θαηλφκελν απηφ είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ Cl. Fauriel 

ζηελ έθδνζε ησλ Αεκνηηθψλ Σξαγνπδηψλ ήδε απφ ην 1823. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, 

ν Fauriel  αλαγθάζηεθε λα δεκνζηεχζεη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε ηα θαζαξεπνπζηάληθα -λη, γηαηί 
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έηζη ήηαλ ηφηε ε εθδνηηθή ηαθηηθή.  Δ αθφινπζε καξηπξία  δείρλεη κε ηνλ πην παξαζηαηηθφ  ηξφπν 

ηελ εηζβνιή ηνπ ιφγηνπ ηειηθνχ -λη ζηε ιατθή γιψζζα ησλ αγσληζηψλ: «Μηα κέξα ν Καξατζθάθεο 

ρξεηάζηεθε λα γξάςεη βηαζηηθά έλα γξάκκα. Υηχπεζε ηα ρέξηα. „„Να ‟ξζή ν γξακκαηηθφο!‟‟. 

Σξέμαλε θαη θέξαλ έλαλ άιινλ(φρη ην Υξηζηίδε). „„ρη απηφλ! είπε ν Καξατζθάθεο∙ εθείλνλ ηνλ 

άιιν, πνπ βάλεη ην -λ ζηνλ πάην λα κνπ θέξεηε!‟‟(ζην ηέινο ηεο ιέμεο)»
1046

. ηελ παξνχζα έθδνζε 

ηεο «Κξεηηθνπνχιαο» δηαηεξήζακε ην “θαζαξεπνπζηάληθν” -λη, φπνπ ππήξρε θαη ζην ρεηξφγξαθν 

θαη ζηελ πξψηε έθδνζε, ελψ ην αθαηξέζακε, φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν κάξηπξεο ην παξαιείπεη.  

 Έρνληαο κηα εμνηθείσζε κε ηα ρεηξφγξαθα ηνπ πνηεηή δηαπηζηψλνπκε φηη θαη νη δπν 

κάξηπξεο ηνπ θεηκέλνπ απέδσζαλ ην θζφγγν «ηδ», πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζπζηεκαηηθά ν πνηεηήο, ζε 

«ηζ». Αηαηεξήζακε
1047

 παληνχ ηε γξαθή  «ηζ», αλ θαη είλαη δχζθνιν λα απνδνζεί ε ζσζηή 

πξνθνξά ηνπ λεφηεξνπ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο κφλν κε ην θψλεκα «ηζ». Γλσξίδνπκε, επίζεο φηη ν 

Υαηδεκηράιεο ήζειε λα δειψζεη ηελ πξνθνξά ηνπ άηνλνπ -η, πνπ πξνήιζε απφ ζπλίδεζε, κεηά ην ξ 

θαη πξηλ απφ άιιν θσλήελ σο -γη θαη έγξαθε: “παιιεθάξγηα, ρσξγηφ, ιεπηεξγηά, σκαξγηνχ, 

Μπνπηζνπλάξγηα”. Σν ίδην νξζνγξαθεί θαη ν γξαθέαο ηνπ ρεηξνγξάθνπ. Ώθνινπζήζακε φκσο ζηελ 

παξνχζα έθδνζε ηελ πξψηε έθδνζε, ε νπνία παξαιείπεη ην -γ, ρσξίο λα ην δειψζνπκε ζην 

ππφκλεκα γξαθψλ, επεηδή ζέιακε λα πξνζαξκφζνπκε ην θείκελν ζηε ζχγρξνλε νξζνγξαθία. Ώο ηα 

έρεη απηά ππφςε ηνπ φπνηνο δε ζα δηαβάζεη ζησπεξά ην πνίεκα. 

 Μεξηθνί άκεηξνη ζηίρνη ηεο πξψηεο έθδνζεο  πνπ νθείινληαη ζε ηππνγξαθηθή αβιεςία, 

απνθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ αληηπαξαβνιή. Αηνξζψζακε ηελ αξίζκεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ ηεο πξψηεο έθδνζεο. Βκπινπηίζακε ηε ζηίμε θπξίσο  κε εηζαγσγηθά γηα λα 

μερσξίζνπκε ηνλ επζχ ιφγν ησλ νκηινχλησλ πξνζψπσλ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ρεηξφγξαθν 

έρεη πην επηκειεκέλε ζηίμε απ‟ ηελ πξψηε έθδνζε.  

 Γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηνλ αλαγλψζηε ζεκεηψλνπκε αθαίξεζε ή έθζιηςε, φπνπ  ζην ρεηξφγξαθν 

ή ζηελ πξψηε έθδνζε ελψλνληαη νη ιέμεηο ζαλ λα έρεη γίλεη θξάζε, ρσξίο λα ην δειψζνπκε ζην 

ππφκλεκα γξαθψλ. Καη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ην ρεηξφγξαθν θαηλνηνκεί, αθνχ απνθεχγεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο λα ηηο ελψλεη. Ώθνινπζήζακε, επίζεο, ηε ζσζηή γξαθή ηεο πξψηεο έθδνζεο, πνπ 

ζεκεηψλεη ην επθσληθφ έςηινλ δίπια ζηελ αλησλπκία θαη φρη ζαλ αχμεζε δίπια ζην ξήκα: “ηελε 

παηνχλ”, “ησλε θάλεη” (πξψηε έθδνζε), φρη φπσο ζην ρεηξφγξαθν “ηελ επαηνχλ”, “ησλ εθάλεη”.  

 ηελ πξψηε έθδνζε γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ θεθαιαίσλ, αθφκε θαη ζηα πεξηιεπηηθά 

νπζηαζηηθά, ζε αληίζεζε κε ην ρεηξφγξαθν.  Μεξηθέο έλλνηεο, φκσο, πνπ γηα ηνλ πνηεηή έρνπλ 

ηδηαίηεξε ηεξφηεηα θαη βαξχηεηα φπσο “Παηξίο”, “Έλσζηο” θ.η.ι. γξάθηεθαλ, φπσο ζηελ πξψηε 

έθδνζε, κε θεθαιαίν. Γξάςακε επίζεο κε θεθαιαίν ηα νπζηαζηηθά Υξηζηηαλφο θαη Μνπζνπικάλνο, 

φηαλ ζην πνίεκα δειψλεηαη ε Βιιεληθή θαη Σνπξθηθή εζλφηεηα αληίζηνηρα.  

                                                 
1046  ΐι. Γηάλλε ΐιαρνγηάλλε, Ηζηνξηθή Αλζνινγία, επηκέιεηα Άιθεο Ώγγέινπ, Ώζήλα 2000, ζ.600. 

1047  Πξβι. Γεσξγίνπ Υνξηάηζε, Δξσθίιε, επηκέιεηα η. Ώιεμίνπ- Μάξζα Ώπνζθίηε, Ώζήλα 2001, ζ. 8 
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 Ώπφ ζεβαζκφ ζηε ρεηξφγξαθε θαη έληππε παξάδνζε ηνπ θεηκέλνπ δηαηεξήζακε ην ρσξηζκφ 

ζε θεθάιαηα, αλ θαη απηφο παξνπζηάδεη πνιιέο αδπλακίεο.  ηα θεθάιαηα 27 θαη 28 ν Γεψξγηνο 

αξρίδεη λα κηιά ζηνπο δπν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ θεθ. 27 θαη ν ιφγνο ηνπ ζπλερίδεηαη  ζην 

θεθ.28. Αελ είλαη επίζεο ζθφπηκν ν ιφγνο ησλ πιεξεμνπζίσλ λα δηαζπαζηεί ζε δπν θεθάιαηα, ην 44 

θαη 45. Ο ίδηνο αδηθαηνιφγεηνο, θαηά ηε γλψκε καο, ρσξηζκφο παξαηεξείηαη ζηα θεθ.53-54, 69-70, 

71-72, 73-74, 78-79, 117-118. Σνπνζεηήζακε ηελ αξίζκεζε ησλ θεθαιαίσλ ζην αξηζηεξφ 

πεξηζψξην, φπσο ζην ρεηξφγξαθν θαη φρη αλάκεζα ζηνπο ζηίρνπο, φπσο ζηελ πξψηε έθδνζε, θαη 

πξνηηκήζακε ηελ εληαία ζηηραξίζκεζε ζην πνίεκα. πνπ θξίλακε αλαγθαίν πξνζζέζακε κέζα ζε 

γσληψδεηο αγθχιεο ηα νλφκαηα ησλ νκηινχλησλ πξνζψπσλ. 

 Δ παξνχζα θηινινγηθή έθδνζε απεπζχλεηαη ζην ζχγρξνλν αλαγλψζηε, γη‟ απηφ  ζεσξήζακε 

πξνηηκφηεξν λα εθδψζνπκε ην πνίεκα ζχκθσλα κε ηελ νξζνγξαθία ηεο  «Μηθξήο (ρνιηθήο) 

Νενειιεληθήο Γξακκαηηθήο» ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε, (έθδνζε 1976) γηα φζεο ιέμεηο αθνινπζνχλ 

ηε θσλνινγία θαη ηηο θαηαιήμεηο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο. Έηζη, γξάςακε «ζηελ Πφιε» 

(ζη.1476), «λα κεηαιάβνπλε» (ζη.736), ελψ γηα ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνχλ ηε θσλνινγία θαη ηηο 

θαηαιήμεηο ηεο ιφγηαο γιψζζαο δηαηεξήζακε ηε γξακκαηηθή ηεο θαζαξεχνπζαο: «ηελ Πφιηλ» 

(ζη.1469), «λα κεηαιάβσζη» (ζη.737). Αείγκα ηεο ζπλχπαξμεο ινγίσλ θαη δεκνηηθψλ ζηνηρείσλ ζην 

ιφγν ηνπ ΥΜ είλαη φηη νη ιεμηινγηθνί ηχπνη: «Παηξίο, Κπβέξλεζηο, πλέιεπζηο, ζηξαηηψηαη, 

εζεινληαί» πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ιίγνπο ζηίρνπο παξαθάησ σο:«Παηξίδα, ζηξαζηψηεο, 

εζεινληέο ή θαη ζεινληέο, πλέιεςηο». Ώο ζεκεησζεί φηη ηα γισζζηθά απηά πβξίδηα (“πλέιεςηο”, 

“ζεινληέο” θ.ιπ.) απαληψληαη αθξηβψο έηζη θαη ζηνλ Μαθξπγηάλλε
1048

! Καη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ 

έγξαθε ν Γηάλλαξεο δελ είραλ εθδνζεί ηα Ώπνκλεκνλεχκαηα ηνπ ξνπκειηψηε ζηξαηεγνχ. Ώπηφ 

ζεκαίλεη φηη απηέο νη παξαθζνξέο ησλ ιφγησλ ιέμεσλ ππήξραλ ζηα ρείιε ησλ αλζξψπσλ ηνπ ιανχ. 

Δ δηαιεθηηθή θαηάιεμε κεηνρψλ ζε -ζκέλνο εθεί πνπ ε θνηλή ειιεληθή πξνηηκά ηελ θαηάιεμε -

κέλνο / γκέλνο είλαη αξθεηά ζπρλή: “ιεζκνλεζκέλνπο” 6, “ηξνκαζκέλνπο” 1531, 

“πνιηνξθεζκέλνπο” 1532. κνηνπο ηχπνπο ζπλαληάκε θαη ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ 

Υαηδεκηράιε: “θαηαηξνκαζκέλνη” β9, 84,. πλεπψο ν ηίηινο “Βιεχζεξνη Πνιηνξθεζκέλνη” πνπ 

δηαβάδνπκε ζηα απηφγξαθα ηνπ νισκνχ είλαη ζσζηφο. Ο θνηλφο ηχπνο “Πνιηνξθεκέλνη” 

νθείιεηαη ζε επέκβαζε ηνπ Ε. Πνιπιά. 

 Γλσξίδνπκε απφ ηε κειέηε ησλ απηνγξάθσλ φηη ν πνηεηήο, παξ' φιν πνπ θάλεη πνιιά 

νξζνγξαθηθά ιάζε απφ παξαδξνκή, γξάθεη ην θξεηηθφ ηδίσκα αθνινπζψληαο ζε γεληθέο γξακκέο 

ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο θαζαξεχνπζαο, κε ην νπνίν, ιφγσ έιιεηςεο αμηφπηζηεο λενειιεληθήο 

γξακκαηηθήο, γξάθνληαλ θαη ηα θείκελα ηεο δεκνηηθήο. Σεξεί ην ε θαη αλ σ ηεο ππνηαθηηθήο. 

Υξεζηκνπνηεί επίζεο ηελ παιαηφηεξε θαηάιεμε ηεο αηηηαηηθήο πιεζπληηθνχ - αηο γηα  ηα 

                                                 
1048  Γηα ηελ επίδξαζε ηεο ιφγηαο γιψζζαο ζηνλ Μαθξπγηάλλε δηαζέηνπκε ηε κειέηε ηεο Μ. ηξνπγγάξε, “Ο 

ινγηνηαηηζκφο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηα γξαπηά ηνπ Μαθξπγηάλλε”, Γσδώλε, 8, (1979), ζ. 111-215.  
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πξσηφθιεηα ζειπθά. Γξάθεη ηνλ ηχπν “ηζνη” θαη “ηζῃ”, ζπλήζσο κε ππνγεγξακκέλε, γηα λα 

δειψζεη αληίζηνηρα ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ άξζξν ζηνλ πιεζπληηθφ. Ώπηά ηα ζηνηρεία είλαη 

ρξήζηκα ζε φπνηνλ ζα εμεηάζεη ηε ινγηνζχλε ηνπ πνηεηή θαη ηελ επίδξαζε ησλ εληχπσλ ζην έξγν 

ηνπ, ζα μέληδαλ φκσο ην ζχγρξνλν αλαγλψζηε ηνπ πνηήκαηνο, γη' απηφ θαη ηα πξνζαξκφζακε ζην 

ζχγρξνλε νξζνγξαθία, ρσξίο θπζηθά λα αιινηψζνπκε ηε θσλνινγία.  

 Ο αληηγξαθέαο ηνπ ρεηξφγξαθνπ ηεο Κξεηηθνπνχιαο κεξηθέο θνξέο θαηλνηνκεί, εηζάγνληαο 

γξαθέο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηε ζχγρξνλε νξζνγξαθία απ‟ φ,ηη ε πξψηε έθδνζε. Γξάθεη, 

δειαδή,  ηελ νλνκαζηηθή θαη  αηηηαηηθή πιεζπληηθνχ ησλ πξσηφθιηησλ ζε -εο  κε –εο (Λαθθηψηεο, 

Υαληψηεο), φπσο θαη ζηνλ πιεζπληηθφ ηα δεκψδε αξζεληθά θαη ζειπθά νλφκαηα ζε -αο, -α  

(ξαγηάδεο, αγάδεο, λνηθνθεξάδεο). Γξάθεη ηελ πξφζεζε “ζε” κε ην άξζξν, ζπλήζσο ελσκέλα “ζην, 

ζηα”, φπσο ζήκεξα. Υξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα ηελ έθζιηςε  ή ηελ αθαίξεζε, θαη  δηαθξίλεη ην 

αξζεληθφ θαη ζειπθφ άξζξν ζηνλ πιεζπληηθφ (ηζνη, ηζῃ). Ώληίζεηα ε πξψηε έθδνζε πξνηηκά 

παληνχ ηελ θαηάιεμε -αηο, νξζνγξαθεί ηελ πξφζεζε “ζε” κε ζίγκα ρσξηζκέλν απφ ην άξζξν 

δειαδή “ο‟ ην” ή “ζ' ην”, ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα ελσκέλεο γξαθέο ζαλ λα πξφθεηηαη γηα θξάζε, 

γξάθεη ρσξίο δηάθξηζε ην άξζξν “ηζε” ζηνλ πιεζπληηθφ. ε επηινγή ηνπ γξαθέα νθείινληαη, 

επίζεο, θαη νη γξαθέο “είλαη”, “'λαη”,  “'ληαη”, ελψ ε πξψηε έθδνζε νξζνγξαθεί “είλε”, “'λε”, “'ληε”. 

Λέμεηο ηεο θνηλήο δεκνηηθήο ή ηνπ ηδηψκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζίγεζε θάπνηνπ αξρηθνχ 

θσλήεληνο θαη φρη απφ έθζιηςε ή αθαίξεζε ζην ρεηξφγξαθν γξάθνληαη ρσξίο απφζηξνθν 

(“θνλίζκαηα”, “ληξέπεζηε” “θεη”). Ώληίζεηα ζηελ πξψηε έθδνζε επηζεκαίλεηαη κε ηελ απφζηξνθν ε 

πξψηε κνξθή ηεο, ζπλήζσο ιφγηα ('θνλίζκαηα=εηθνλίζκαηα, 'ληξέπεζηε=εληξέπεζηε θιπ.). ε φιεο 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνηηκνχκε ηελ νξζνγξαθία ηνπ ρεηξνγξάθνπ. 

 Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη γξαθέο ζην ρεηξφγξαθν ή θαη ζηελ πξψηε έθδνζε πνπ ζα μέληδαλ ηνλ 

ζχγρξνλν αλαγλψζηε, γη' απηφ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε γξαθέο ηεο λέαο ειιεληθήο γξακκαηηθήο. 

Αελ ζεσξήζακε δειαδή αλαγθαίν λα γξάςνπκε ηα ξήκαηα ζε-ψλσ κε ηελ θαηάιεμε -φλσ, πνπ 

ζπλεζηδφηαλ εθείλε ηελ επνρή. Σν ίδην ζπλέβε κε ηελ θαηάιεμε ησλ νπζηαζηηθψλ ζε -ίδεο 

(γξάςακε -ήδεο, π.ρ., Γηαλλάξεδεο) θαη ηνλ αφξηζην ησλ ξεκάησλ ηεο β' ζπδπγίαο -ίζα  (γξάςακε -

ήζα, π.ρ., απνραηξέηεζα). Πξνηηκήζακε ηελ νξζνγξαθηθή απινπνίεζε πνπ έρεη πξνηαζεί θαη 

εθαξκνζηεί ζηελ έθδνζε δεκσδψλ θεηκέλσλ θαη γη' απηφ δε δηαθξίλακε ηχπνπο ηεο νξηζηηθήο θαη 

ππνηαθηηθήο κε  -ε, -σ. Γξάςακε παληνχ ηνλ ηδησκαηηθφ ηχπν ηνπ άξζξνπ ζηνλ πιεζπληηθφ “ηζη” 

θαη γηα ηα δχν γέλε, φπσο έρεη θαζηεξσζεί ζηηο λεφηεξεο εθδφζεηο έξγσλ ηεο Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο. 

Γξάςακε επίζεο ηελ θαηάιεμε  ησλ ζειπθψλ -αηο σο -εο, φηαλ ην νπζηαζηηθφ αθνινπζεί ηε 

θσλνινγία ηεο δεκνηηθήο θαη ηελ αηηηαηηθή ηξηηφθιηησλ νπζηαζηηθψλ -ηο κε -ηλ, ζχκθσλα κε ηε 

γξακκαηηθή ηεο θαζαξεχνπζαο. Ώληηθαηαζηήζακε φκσο ην -η κε -ε, φηαλ ε ιέμε, αλ θαη πξνέξρεηαη 
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απφ ηελ αξραία ηξίηε θιίζε, θσλεηηθά αθνινπζεί ηε δεκνηηθή
1049

. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

ζπλππάξρνπλ νη ηχπνη ηεο αηηηαηηθήο “Πφιηλ” θαη “Πφιε”.  

 Αελ είκαη βέβαηνο, αλ ν πνηεηήο ζα ελέθξηλε ηελ ησξηλή θηινινγηθή έθδνζε. Ννκίδσ πάλησο 

φηη ζα ήηαλ ζπγθαηαβαηηθφο, αλ δερηνχκε φηη απνδερφηαλ ηελ νξζνγξαθία ηνπ αληηγξαθέα ηνπ 

ρεηξνγξάθνπ ηνπ ή ηνπ πξψηνπ εθδφηε ηνπ. πσο θαίλεηαη απφ ην αξρείν ηνπ ζα ήζειε λα 

επεμεξγαζηνχλ θίινη θαη ζπγγελείο ηηο ηζηνξηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο, γη' απηφ εθηφο απφ ηα 

αλνξζφγξαθα θαη ελ πνιινίο ζφινηθα απηφγξαθά ηνπ, ζψζεθαλ θαη νξζνγξαθεκέλεο θαη  ζχκθσλα 

κε ην ηππηθφ ηεο θαζαξεχνπζαο επεμεξγαζίεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ. 

 Μεηά ην θείκελν ηνπ πνηήκαηνο ππάξρεη έλα ππφκλεκα. ιεο νη γξαθέο ηνπ  ππνκλήκαηνο 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απνξξηπηέεο, αιιά παξαιιαγέο ή δηαθνξεηηθέο γξαθέο κηαο ιέμεο 

(variae lectiones), αθνχ γλσξίδνπκε φηη ν Υαηδεκηράιεο  ρξεζηκνπνηνχζε  αξθεηά ζπρλά γηα ηελ 

ίδηα ιέμε ιφγηεο θαη  δεκνηηθέο θαηαιήμεηο ρσξίο εμαίξεζε. Άιινηε πξφζζεηε ην ηειηθφ ιφγην -λ 

αθνινπζψληαο ηε θσλνινγία ηεο θαζαξεχνπζαο, ελψ ζε άιιε επεμεξγαζία, ην παξέιεηπε
1050

. Ο η. 

Ώιεμίνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “δηπιέο απζεληηθέο γξαθέο”, φηαλ γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

αληίγξαθα ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή. Ο Ξαλζνπδίδεο είρε ζσζηά δηαηζζαλζεί φηη ππήξραλ 

πεξηπηψζεηο “δηπιήο παξαδφζεσο ερνχζεο ηελ αξρήλ ίζσο εηο δεπηέξαλ δηαζθεπήλ απηνχ ηνπ 

πνηεηνχ”. Σα ρεηξφγξαθα ηνπ Υαηδεκηράιε ην επηβεβαηψλνπλ. “Βλαιιαθηηθέο γξαθέο” ηηο νλνκάδεη 

ν η. Ώιεμίνπ, νη νπνίεο έκεηλαλ απφ αβιεςία ζε θάπνηα ρεηξφγξαθα. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Υαηδεκηράιε απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα ζην πνίεκα γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878,  γηα ην νπνίν 

δηαζέηνπκε ην απηφγξαθν ηνπ πνηεηή θαη ζηηο δπν επεμεξγαζίεο. ηελ παξνχζα έθδνζε ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο” νη γξαθέο ηνπ ρεηξνγξάθνπ δειψλνληαη κε ην ζχκβνιν Υ, νη ειάρηζηνη ζηίρνη 

ηνπ απηνγξάθνπ κε ην Γ θαη εθείλεο ηεο πξψηεο έθδνζεο κε ην Ώ. 

 

Ζ θξηηηθή γηα ηελ “Κξεηηθνπνύια” 

 Παξά ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο “Δ Κξεηηθνπνχια” δελ κειεηήζεθε σο ηψξα, νχηε 

απνηηκήζεθε ε ινγνηερληθή ηνπ αμία. Δ θξηηηθή ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε ήηαλ αδεκνζίεπηε 

κέρξη πξφζθαηα. πσο ζπκπεξαίλνπκε, ν Ώληψληνο Γηάλλαξεο δελ θαηαλφεζε ηελ αμία ηνπ 

πνηήκαηνο κε απνηέιεζκα ε θξηηηθή ηνπ λα είλαη αηεθκεξίσηε θαη άδηθε
1051

. Μεηαμχ άιισλ 

ζεσξνχζε φηη  ν ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο είλαη  άζηνρνο θαη άζρεηνο, γηαηί ε Κξεηηθνπνχια δελ  

πξσηαγσληζηεί ζην πνίεκα. Υαξαθηήξηδε ην έξγν έκκεηξε ρξνλνγξαθία θαη πίζηεπε  φηη κε 

ηνλ θαηξφ ην έξγν ζα θαηαζηεί μεξφ θαη αθαηαλφεην αλάγλσζκα πνπ ζα ελδηέθεξε κφλν ηνπο 

                                                 
1049  Σε ιχζε απηή εθάξκνζε ν Ν. Α. Σξηαληαθπιιφπνπινο ζηελ θξηηηθή έθδνζε ηνπ Παπαδηακάληε.  

1050  ΐι. “Ο Βξσηφθξηηνο θαη ε πνηεηηθή ηνπ”, Εεηήκαηα πνηεηηθήο ζηνλ Δξσηόθξηην, επηκέιεηα η. Καθιακάλεο, 

Δξάθιεην 2006, ζ. 37. Γηα ηηο δηπιέο απζεληηθέο γξαθέο βι Ώιεμίνπ, Βξσηφθξηηνο, φ.π., ζ. λ' 

1051  Ο η. Ώιεμίνπ επεζήκαλε ηηο άζηνρεο θξίζεηο ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε θαη γηα ηνλ Μαξίλν Σδάλε Μπνπληαιή. 

ΐι. Μαξίλνπ Σδάλε Μπνπληαιή ηνπ Ρεζπκλαίνπ, Ο Κξεηηθφο Πφιεκνο, επηκέιεηα η. Ώιεμίνπ – Μ. Ώπηζθίηε, 

Ώζήλα 1995, ζ. 108. 
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ζπλαγσληζηέο ηνπ πνηεηή θαη φζνπο Κξεηηθνχο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπο.  

 Δ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο πξνζπαζήζακε λα δείμνπκε, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Σν φηη ε 

“Κξεηηθνπνχια” δελ επηχρεζε λα γίλεη γλσζηή θαη λα έρεη εθδνηηθή επηηπρία ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

Κξήηε, δελ έρεη λα θάλεη κε ηε ινγνηερληθή ηεο αμία, αιιά κε άιινπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο. Λίγα 

ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ πνηήκαηνο ε Κξήηε απειεπζεξψζεθε θαη ελζσκαηψζεθε ζην 

ειιεληθφ θξάηνο. Οη Κξεηηθνί άξρηζαλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πξφηππα 

πνπ επηβάιινληαλ απφ ηελ Ώζήλα. Δ πιεηνςεθία ηνπ θνηλνχ πξνηηκνχζε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ηεο επνρήο ηα εχπεπηα κεηαθξαζκέλα ξνκάληδα θαη εζνγξαθηθά 

δηεγήκαηα. Σν εξσηθφ πλεχκα, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ην έπνο ηνπ 1866 άξρηζε λα ζηγά ζηγά λα 

εθιείπεη θαη ην ηδίσκα ηεο Κξήηεο δελ ήηαλ ηφζν εππξφζδεθην θαη θαηαλνεηφ. Θα έπξεπε λα 

πεξηκέλνπκε πνιιά ρξφληα, σο ηελ παξακνλή ηνπ ΐ' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα λα ζηξαθεί ν 

Παληειήο Πξεβειάθεο ζην ιατθφ πνιηηηζκφ θαη λ' αλαθαιχςεη έπεηηα ηελ εξσηθή δηάζηαζε ζην 

κχζν ηεο Κξήηεο θαη ηελ “Κξεηηθνπνχια” ηνπ Υαηδεκηράιε. Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα έλα 

απφζπαζκα απ‟ ηελ επηζηνιή
1052

 ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, ζρεηηθφ κε ηελ “Κξεηηθνπνχια”: 

“Fern Cottage, The Vale, Hampstead N. W. 

London. Βλ Λνλδίλσ ηε 27/9 Ενπιίνπ 1894 

εβαζηέ κνη ζείε, 

Πξν εκεξψλ έιαβνλ ηειεπηαίαλ ζνπ επηζηνιήλ θαη κεη‟ απηήο ηελ Κξεηηθνπνχιαλ ζνπ, δελ ζνη 

απήληεζα δ΄επζχο δηφηη κνη ήην αδχλαηνλ λα πεξηέιζσ ην έξγνλ ζνπ ακέζσο έλεθα ησλ πηεδνπζψλ 

αζρνιηψλ κνπ.[...] 

Πεξί ηνπ βηβιίνπ ζνπ ε γλψκε ελ εζρεκάηηζα είλε φηη είζαη κελ αμηέπαηλνο δηα ηνλ θφπνλ θαη ηαο 

νηθνλνκηθάο ζπζίαο αο ππέζηεο, αιι‟ ακθηβάιισ αλ ζνη πξνζζέζε εζηθά θεθάιαηα. Σν ζπγγξάθεηλ 

είλε πάληε δηάθνξνλ ηεο θηινπαηξίαο θαη ηνπ εξσηζκνχ άηηλα είλαη ηα θχξηά ζνπ γλσξίζκαηα θαη 

θεθηεκέλα θεθάιαηα. Αελ ιέγσ φηη ην βηβιηάξηνλ ζηεξείηαη πάζεο νηαζδήπνηε αμίαο, αιι‟ νθείισ 

λα νκνινγήζσ φηη είλαη ζλεζηγελέο. Βλ πξψηνηο ν ηίηινο Κξεηηθνπνχια είλαη άζηνρνο, δηφηη θφξε 

νπδφισο πξσηαγσληζηεί. Έπεηηα παξέιηπεο λα παξεκβάιεο θαη εγθαηαζπείξεο επεηζφδηα εξσηηθά, 

                                                 
1052  ΐι. πιινγή Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, 31/επηζηνιή 128. Σελ χπαξμε ηεο επηζηνιήο είρα αλαθέξεη ζε 

αλαθνίλσζή κνπ ζην Ε' Αηεζλέο Κξεηνινγηθφ πλέδξην. ΐι. Κσλζηαληίλνο Φνπξλαξάθεο, “Σν ζπγγξαθηθφ έξγν 

ηνπ Υαηδε Μηράιε Γηάλλαξε, φ.π., ζ. 48. 
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θσκηθά, πεξηγξαθηθά θαη ηα ηνηαχηα νχησο ψζηε λα θαηαζηήζεο ην ζέκα ζνπ επαγσγφλ εηο 

αλαγλψζηαο κε ζπκκεηαζρφληαο ηνπ αγψλνο. πσο έρεη λπλ ε Κξεηηθνπνχια είλαη απιή έκκεηξνο 

ρξνλνγξαθία ηεο Βπαλαζηάζεσο ηνπ 1866 πξννξηζκέλε δηά ζπλαγσληζηάο θαη ακέζσο 

δηαθεξνκέλνπο Κξήηαο. Βπεηδή νη ηνηνχηνη ζχγρξνλνη αλαγλψζηαη εθιείπνπζηλ νζεκέξαη θαη ζα 

εθιείπνπζηλ παληειψο κεηά νιίγα έηε, ην βηβιίνλ ζα θαηαζηή μεξφλ θαη ήθηζηα επλφεηνλ 

αλάγλσζκα ηνπ κέιινληνο. Βπίζεο δηαθσλψ σο πξνο ηαο δηά καθξφλ πεξηγξαθάο ησλ παζψλ ησλ 

εκεηέξσλ πξνγφλσλ δηφηη ηνχην πξνυπνζέηεη κηθξνςπρίαλ θαη αλαλδξείαλ απηψλ, άιισο νπδέπνηε 

ήζεινλ αλέρεζζαη επί καθξφλ ηνηνχηνπο αλδξαπνδψδεηο εμεπηειηζκνχο. εκεησηένλ πξνο ηνχηνηο 

φηη παξνκνηψζεηο ησλ πεξί ζε εξψσλ πξνο ιπζαζκέλαο ηίγξεηο(ζ.72) θαζηζηά απηνχο αληηπαζείο, 

δηφηη ηίγξηο δχλαηαη λα νλνκαζζή κφλνλ ν κηζεηφο ερζξφο. Λππνχκαη φηη δελ είδνλ ην ρεηξφγξαθνλ 

πξν ηεο δεκνζηεχζεσο απηνχ, δηφηη εθηφο πνιιψλ άιισλ επέκελνλ θαη εηο ηελ ρξήζηλ θξεηηθήο 

δεκψδνπο γιψζζεο θαη εηο ηελ παξάιεηςηλ πάζεο πξνγελεζηέξαο ηζηνξηθήο αλακίμεσο, αθνχ 

κάιηζηα ηα δηδάγκαηα είλαη ζθαιεξά. Σα πεξί Ρηδηλίαο θαη ησλ ηνπ Μίλσνο αγψλσλ ιφγνπ ράξηλ 

είλε θαληαζηνζθνπίαη, δηφηη απνδείμεηο δελ έρνκελ. Σν θαη‟ εκέ φιαη αη ππνζεκεηψζεηο ήζαλ 

πεξηηηαί, νζάθηο δε πξνζζέηνπζηλ λένλ ηη, ηνχην ψθεηιε λα ζπκπεξηιεθζή εληφο ηνπ θεηκέλνπ. 

Βιπίδσ φηη δε ζα δπζαξεζηεζήο ζθφδξα δηά ηαο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο αλαινγηδφκελνο φηη 

πξνέξρνληαη παξά κέινπο ηεο νηθνγελείαο ζνπ φπεξ ελδηαθέξεηαη ακέζσο θαη επηζπκεί κφλνλ λα 

δηαηεξήζε αιψβεηνλ ην γφεηξνλ ηνπ νλφκαηφο ζνπ.[...] 

Ο ζνο αλεςηφο 

Ώ. Ν. Γηάλλαξεο” 

     Ο Ώληψληνο Γηάλλαξεο είρε δηαηππψζεη αλάινγεο ππνηηκεηηθέο θξίζεηο θαη γηα ηελ έκκεηξεο 

ηζηνξηθέο αθεγήζεηο ηνπ Αηαθξνχζε θαη ηνπ Μαξίλνπ Σδάλε Μπνπληαιή, νη νπνίεο εμηζηνξνχλ ηνλ 

Κξεηηθφ Πφιεκν ηνπ 1669. Υαξαθηήξηδε ηα πνηήκαηα “έκκεηξα κνηξνιφγηα” θαη ζπκβνχιεπε “ηελ 

εηο ιήζελ παξαπνκπήλ ηνηνχησλ αληαξψλ ζηηρνπξγεκάησλ”
1053

. Τπνζέηνπκε φηη σο θιαζζηθφο 

θηιφινγνο ζα ήζειε νη πνηεηέο λα αθεγεζνχλ ηνπο πνιέκνπο έρνληαο σο πξφηππν ηελ Ειηάδα. 

Έρνληαο κάιινλ ππφςε ηνπ θαη ηελ ελαιιαγή εξσηηθψλ θαη πνιεκηθψλ επεηζνδίσλ ζηελ πινθή ηνπ 

“Βξσηφθξηηνπ”  ή ην θσκηθφ ζηνηρείν, πνπ παξαηεξείηαη ζε κεξηθέο ξαςσδίεο ησλ νκεξηθψλ επψλ 

(Ξ, Ειηάδαο), ζα ήζειε κηα δηαθνξεηηθή πινθή ζηελ “Κξεηηθνπνχια” γηα λα γίλεη  ειθπζηηθφηεξε ζε 

                                                 
1053  ΐι. εθ. Νέα Έξεπλα (Υαλίσλ), θ. 516, 18-12-1908. 
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κε Κξήηεο αλαγλψζηεο, φπσο ζπκπεξαίλνπκε απφ επηζηνιή πξνο ηνλ ζείν ηνπ: “[...] Έπεηηα 

παξέιηπεο λα πεξηιάβεο θαη εγθαηαζπείξεο επεηζφδηα εξσηηθά, θσκηθά, πεξηγξαθηθά θαη ηα 

ηνηαχηα, νχησο ψζηε λα θαηαζηήζεο ην ζέκα ζνπ επαγσγφλ εηο αλαγλψζηαο θαη ζπκκεηαζρφληαο 

ηνπ αγψλνο”
1054

. Οη απφςεηο απηέο λνκίδνπκε φηη είλαη πξνζσπηθέο θαη αηεθκεξίσηεο θαη δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο, αλ θξίλνπκε ην έξγν αληηθεηκεληθά θαη φρη κε βάζε ηηο επηζπκίεο καο 

ή ηηο θηινινγηθέο ελαζρνιήζεηο καο. Ο έξσηαο ελφο δεπγαξηνχ ζηνλ πφιεκν, νη πεξηπέηεηεο,  ν 

ζάλαηνο ηνπ αγαπεκέλνπ ήηαλ πξνζθηιή ζέκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ 

κηα επηθνιπξηθή ζχλζεζε ζαλ ηνλ “ξθν” ηνπ Μαξθνξά. Ώιιά θαη ην ηζηνξηθφ πνίεκα ηνπ Εσάλλε 

Κσζηαληηλίδε γηα ηηο κάρεο ηεο επαλάζηαζεο ζην Λαζίζη θαηαιήγεη ζηελ εμηζηφξεζε ηνπ έξσηα 

ηνπ επαλαζηάηε Μαλψιε θαη ηεο αγαπεκέλεο ηνπ
1055

. Έλα πνίεκα ηνπ πνιέκνπ δελ θεξδίδεη πάληα 

ινγνηερληθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ εξσηηθνχ ζηνηρείνπ. Δ ηξαγηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ην αίηεκα 

γηα κηα δσή ειεχζεξε κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα, απφ ηνλ εξσηζκφ, ηελ 

απηνζπζία, ηνλ έξσηα ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ Βιεπζεξία θαη ηελ Παηξίδα.   

Ο Ώληψληνο Ώλησληάδεο, θαζεγεηήο ηνπ Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, πνπ έγξαςε έπε κηκνχκελνο ηνλ 

κεξν δνκεί ηελ “Κξεηείδα” ηνπ πάλσ ζε έλα ηξαγηθφ εξσηηθφ εηδχιιην, ελψ ζηνλ“Βζεινληή ηεο 

Κξήηεο” ηα γεγνλφηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 είλαη ην θφλην γηα λα πξνβιεζεί ν έξσηαο ηνπ 

εζεινληή Ώιέμαλδξνπ θαη κηαο Κξεηηθηάο, ηεο Ρνδάκηαο. Ο εζεινληήο αθήλεη ηε κάρε, γηαηί 

αξξσζηαίλεη θαη βξίζθεη πεξηπνίεζε απφ ηε Ρνδάκηα. Σφηε πιέθεηαη ην εηδχιιην. Σν δεπγάξη 

κλεζηεχεηαη. Ο Ώλησληάδεο ελ κέζσ ηνπ κεγάινπ πνιέκνπ ηνπ 1866 έρεη δηάζεζε λα θάκεη 

ιανγξαθία, λα πεξηγξάθεη ηα έζηκα ηνπ αξξαβψλα, λα δηεγεζεί ηνλ έξσηα ηνπ δεπγαξηνχ. Έλα 

ειιεληθφ θαηαδξνκηθφ παίξλεη ηνπο δχν λένπο γηα ηελ Βιιάδα, φπνπ ν λένο ζα ζεξαπεπφηαλ. ηε 

δηάξθεηα ηνπ πινπ ζπλαληνχλ ηπραία ηε θηιάλζξσπν θπξία Υάνπ, ηε ζχδπγν ηνπ Ώκεξηθάλνπ θίινπ 

ηεο Κξήηεο άκνπει Υάνπ. Δ θαιή θπξία ηνπο ζπκπαξαζηέθεηαη, αιιά δελ θαηνξζψλεη λα ζψζεη 

ηε δσή ηνπ εζεινληή. Ώιιά θαη ην επηθνιπξηθφ πνίεκα ν “ξθνο” ηνπ Γ. Μαξθνξά αλαθέξεηαη 

ζηνλ αγψλα ηνπ '66 αθξνζηγψο θαη απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηηο ζθέςεηο κηαο λέαο, πνπ έρεη θαηέβεη 

γηα λα βξεη ηνλ ζθνησκέλν αγαπεκέλν ηεο κέζα ζηα εξείπηα ηνπ Ώξθαδίνπ. εκεηψλνπκε, ηέινο, 

φηη ζηα 1916 παξνπζηάζηεθε ε φπεξα ηνπ πχξνπ ακάξα  “Κξεηηθνπνχια”.  Ώπφ ην ιηκπξέην ηεο, 

πνπ επηπρψο αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα, κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα ηδέα γηα ην πψο ν Ώ. Γηάλλαξεο 

θαληαδφηαλ ηελ πινθή κε “εγθαηεζπαζκέλα” εξσηηθά επεηζφδηα. ηελ νκψλπκε φπεξα 

παξαθνινπζνχκε ηνλ έξσηα θαη ηελ έλσζε ηεο εξσίδαο κε ην αγαπεκέλν ηεο ζηνλ θαηξφ κηαο 

θξεηηθήο επαλάζηαζεο θαηά ησλ Βλεηψλ.  

                                                 

1054   ΐι.πιινγή Ώλησλίνπ Γηάλλαξε, 31/128 (ΕΏΚ). Γηα ηηο θσκηθέο ζθελέο ζηα νκεξηθά έπε βι. ζ 226-366, ζ 1-

116, Ώ 571-600, ΐ 211-270.  

1055  Βξσηηθά επεηζφδηα ζπλαληάκε ζηελ “Ώηλεηάδα”  ηνπ ΐηξγηιίνπ  θαη ζηνλ “Μαηλφκελν Οξιάλδν” ηνπ Ώξηφζην. 
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πλνςίδνληαο ηελ θξηηηθή καο γηα ηνλ πνηεηή ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ζα ιέγακε φηη δεκηνχξγεζε σο 

έληερλνο ξαςσδφο, φρη σο απιντθφο ξηκαδφξνο. Αελ παξαζέηεη κφλν ρξνλνινγηθά ηα γεγνλφηα ηεο 

επαλάζηαζεο, αιιά ηα ζπλδέεη ζε κηα ελφηεηα, ηζηνξηθή, ρξνληθή θαη πνηεηηθή. Οη πξσηφηππεο 

αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ, ν εζσηεξηθφο δηάινγνο κε άιια θείκελα, ην ζπγθηλεζηαθφ πάζνο ηεο 

αθήγεζεο, νη επηθέο εηθφλεο, ε δξακαηηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε κηα εθθξαζηηθή γιψζζα 

δεκηνπξγνχλ έλα θείκελν ην νπνίν μερσξίδεη σο κηα ζεκαληηθή ιατθή δεκηνπξγία, κε ηελ έλλνηα φηη 

αγγίδεη ηνλ παικφ ηεο ιατθήο ςπρήο θαη εθθξάδεη ην πλεχκα ην θξεηηθνχ ιανχ. 
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  πκπεξάζκαηα 

 ηελ παξνχζα δηαηξηβή επηρεηξήζεθε ε κειέηε ηνπ ζπγγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Υαηδεκηράιε 

Γηάλλαξε, κε ηε ρξήζε θάζε πξφζθνξεο θηινινγηθήο θαη ηζηνξηθήο κεζνδνινγίαο. Γηα λα 

ζπγθξνηήζνπκε έλα αλαγλψζηκν θείκελν ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε 

ηαμηλνκήζακε ηα ηεηξάδηα ηνπ Ώξρείνπ ηνπ κε κηα ινγηθή θαη ρξνλνινγηθή αθνινπζία, 

δηαρσξίδνληαο ηηο “παξαιιαγέο” (δηαθνξεηηθέο επεμεξγαζίεο) απφ ηηο “δηαζθεπέο” πνπ είραλ γίλεη 

απφ άιινπο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Υαηδεκηράιε κέζα ζηα ηεηξάδηά ηνπ. Ώθνχ ζέζακε ηηο βαζηθέο 

εθδνηηθέο αξρέο καο, πξνηείλακε κηα “ζπλνπηηθή” έθδνζε ησλ παξαιιαγψλ ησλ 

“Ώπνκλεκνλεπκάησλ”, κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ιέμε “ζπλνπηηθφο” ζηα Βπαγγέιηα.  

   Ώθνινχζσο, εμεηάζακε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε. Ο 

ιατθφο αγσληζηήο έγξαθε ζε κηα ηδηφκνξθε θαζαξεχνπζα, ε νπνία βξίζεη ζνινηθηζκψλ θαη 

βαξβαξηζκψλ, ην ππφζηξσκα φκσο ηεο αθήγεζήο ηνπ είλαη θαζαξά ιατθφ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ αληηπαξαβνιή ηνπ θεηκέλνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θαη ηεο“Κξεηηθνπνχιαο”. Με άιια 

ιφγηα ν Υαηδεκηράιεο ληχλεη ηελ απιντθή  ζθέςε ελφο ιατθνχ αλζξψπνπ κε ην πεξίβιεκα ηεο 

θαζαξεχνπζαο. Ώλαθεξζήθακε ζ' απηφλ ηνλ γισζζηθφ δηραζκφ ηνπ Υαηδεκηράιε θαη 

πξνζπαζήζακε λα εμεγήζνπκε γηαηί ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ γξάθηεθαλ ζηελ ιφγηα γιψζζα, 

ελψ ε “Κξεηηθνπνχια” ζην θξεηηθφ ηδίσκα.  

 Βπηζεκάλακε κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πψο ν Υαηδεκηράιεο ζηα “Ώπνκλεκνλεχκαηά” ηνπ 

κεηαβαίλεη απφ ηελ απηνβηνγξαθία, ζην απνκλεκφλεπκα θαη απφ εθεί ζηελ ηνπηθή ρξνλνγξαθία. 

Κξίλακε εθηελψο ηελ ηζηνξηθή αμηνπηζηία ηεο αθήγεζεο ηνπ Υαηδεκηράιε θαη απνδείμακε φηη ε 

νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα πεξηνξίδεηαη απφ ην είδνο ηνπ ιφγνπ κε ην νπνίν αζρνιείηαη θαη απφ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ππεξεηεί. Αελ γξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, αιιά “ζεκεηψζεηο” 

ρξήζηκεο γηα ηνλ ηζηνξηθφ.  

 Αείμακε επίζεο φηη ε ζηε ζχλζεζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θαη ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” 

παξαηεξνχληαη επαλαιακβαλφκελα ζέκαηα, ηα νπνία νλνκάζακε “αθεγεκαηηθά κνηίβα”. Οκνίσο 

ζηελ “Κξεηηθνπνχια” εληνπίζηεθαλ ινγφηππνη πνπ βνήζεζαλ ηνλ πνηεηή λα ζπλζέζεη γξαπηά ην  

ηζηνξηθφ έπνο ηνπ.   

 Δ αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” θαη ηεο 

“Κξεηηθνπνχιαο” έδεημε ηη ζεκαίλεη παξάιιειε ζχλζεζε θεηκέλνπ ζε πεδή θαη πνηεηηθή κνξθή. 

Φέξακε αλάινγα παξαδείγκαηα απφ άιινπο ζπγγξαθείο, ηδηαίηεξα απφ ην νισκηθφ έξγν. 

Ώπαληήζακε ζην εξψηεκα γηαηί ε “Κξεηηθνπνχια” δελ είλαη κηα κεηαθνξά ησλ αλακλήζεσλ ηνπ 

Υαηδεκηράιε ζε ζηίρνπο. Μειεηήζακε ηελ πνηεηηθή γιψζζα ηεο θαη ηηο πξσηφηππεο αθεγεκαηηθέο 

ηερληθέο ηεο. Αείμακε πψο ν πνηεηήο θαηφξζσζε λα εληάμεη ηα επεηζφδηα ηνπ πνιέκνπ, ηελ 
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εγθσκηαζηηθή θαη απηνβηνγξαθηθή  ξίκα ζε έλα καθξνζθειέο πνίεκα θαη λα δψζεη ζην πνίεκά ηνπ 

επηθή πλνή μεπεξλψληαο ηηο απιντθέο ηζηνξηθέο ξίκεο ηεο επνρήο ηνπ.  Φαίλεηαη φηη ν 

“Βξσηφθξηηνο”, σο ην ζπνπδαηφηεξν ινγνηερληθφ πξφηππν  ηνπ Υαηδεκηράιε, επέδξαζε επεξγεηηθά 

ζηε γιψζζα θαη ηελ αθήγεζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζχλζεζεο. Δ “Κξεηηθνπνχια” ζε αληίζεζε κε ηα 

“Ώπνκλεκνλεχκαηα” έρεη γξαθηεί ζην θξεηηθφ ηδίσκα θαη φρη ζε “ιφγηα κηθηή γιψζζα”. 

Παξαζέζακε ινγνηερληθά παξάιιεια θείκελα ζηα νπνία ε Κξήηε πξνζσπνπνηείηαη θαη απνδείμακε 

κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία φηη ν Π. Πξεβειάθεο κηκήζεθε ηνλ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη 

κεηαζρεκάηηζε ρσξία ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” ζε πεδφ ιφγν ζηελ “Παληέξκε Κξήηε”.   

Τπνδείμακε επίζεο ηηο αξρέο γηα κηα λέα έθδνζε απηνχ ηνπ ζπνπδαίνπ πνηήκαηνο. Ώπφ ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε θάλεθε φηη ν Υαηδεκηράιεο Γηάλλαξεο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιατθφο 

πνηεηήο ηνπ 19νπ αηψλα. Βθαηφλ πελήληα ρξφληα κεηά ηελ θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866 ην 

ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ επαλαζηάηε -πνηεηή βγήθε απφ ηελ αθάλεηα θαη κειεηήζεθε ζε ηνχηε ηελ 

εξγαζία.  
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    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α'  

 Γηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζηελ εμηζηόξεζε ηεο Μάρεο ηεο Αξάδαηλαο (Ηνύιηνο 1867)  

  

 α) Ζ έθζεζε ηνπ Έιιελα πξνμέλνπ ζηα Χαληά Ν. αθόπνπινπ γηα ηε κάρε (17-7-1867).  

“ζνλ δ‟ αθνξά ηαο πνιεκηθάο εξγαζίαο, επιεξνθνξήζεκελ ηα εμήο: φηη κεηά ηελ εθ ηνπ 

νξνπεδίνπ Ώζθχθνπ ππνρψξεζηλ ηνπ αξρεγνχ θ. Γηκπξαθάθε ν κελ πνιπάξηζκνο ηνπξθηθφο ζηξαηφο 

θαηέιαβε θαη ην ρσξίνλ Ώλψπνιηλ, εθείλνο δε θαηέιαβε ηαο παξά ηελ Ώξάδαηλαλ νρπξάο ζέζεηο, φπνπ επί ηξεηο 

εκέξαο θαη λχρηαο, απφ ηεο 10-13 ηνπ ηζηακέλνπ κελφο, επνιέκεη πεηζκαησδψο θαηά ησλ πνιππιεζψλ 

ερζξψλ, εηο νχο επήλεγθε κεγάιελ βιάβελ. Οη Υξηζηηαλνί πνιεκνχληεο θαίηνη εηο πξνο είθνζη θαηψξζσζαλ 

θαζ‟ νινλ ηνχην ην δηάζηεκα φρη κφλνλ λα εκπνδίζσζη ηνλ ερζξφλ ηνπ λα θαηαιάβε ηαο ζέζεηο εθείλαο αιιά 

θαη λα ηνλ αλαγθάζσζη λα ππνρσξήζεη. Ώπειπηζζείο ηφηε νχηνο ηνπ λα πξνβή απεβίβαζε δχν ρηιηάδαο 

ζηξαηνχ εηο ζέζηλ Αηαιηζθάξη θαη δηά ησλ εηέξσλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθεί επξζθνκέλσλ θαηψξζσζελ 

ππνζηεξηδφκελνο ππφ ησλ ηειεβφισλ ησλ πινίσλ θαη φιελ ηελ εκέξαλ πνιεκνχκελνο λα θαηαιάβε πεξί ηελ 

δχζηλ ηνπ ειίνπ ζέζεηο ηηλά(ο), δη‟ ψλ πξνζέβαιελ εθ ησλ λψησλ ηνπο ελ Ώξαδαίλε καρνκέλνπο επαλαζηάηαο, 

νίηηλεο ηέινο ελαγθάζζεζαλ λα εγθαηαιείςσζηλ απηήλ”.
1056

 

 

β) Ζ δηήγεζε ηνπ Γξεγνξίνπ Παξαδνπεηξάθε ζηελ “Ηζηνξία ησλ θαθίσλ” 

 Βλσζέλησλ, ψζπεξ έθεκελ, ησλ ηξηψλ ζηξαηεπκάησλ ελ Ώζθέλδσ αί νηθνγέλεηαη, 

πξνζδξακνχζαη, θαηέθπγνλ εηο Ώγίαλ Ρσκέιελ, έλζα θαηά θαιήλ ηχρελ εχξνλ δχν επξσπατθά πινία θαη 

αλερψξεζαλ δηα ηελ Βιιάδα, φπσο επξέζεζαλ ξαθέλδπηνη, αλππφδεηνη θαη ειιεεηλαί. Οη δε θαθηαλνί 

απαιιαγέληεο ηνχησλ ζπλαπεθάζηζαλ κεηά ησλ επειζφλησλ νκφξσλ θαη εζεινληψλ λα αληηζηαζψζη θαη 

αλαραηηίζσζηλ, εη δπλαηφλ, ηελ νξκήλ ηνπ πνιεκίνπ απφ ηελ θάξαγγα ηεο Ώξάδαηλαο, φζηηο δηαηέκλεη 

φιελ ηελ επαξρίαλ απφ ηα χςηζηα φξε έσο εηο ηελ ζάιαζζαλ θαη φζηηο επνκέλσο, ελφκηδνλ αγλννχληεο 

ηελ ηζηνξίαλ, φηη ήζειελ εμαζθαιίζεη εαπηνχο εθ ησλ λψησλ∙ αιιά ζπλέβε αθξηβψο φ,ηη θαη ησ 1770 θαη 

σ 1824. 

 Δ κάρε ζπλήθζε (15 Ενπιίνπ) θνβεξά θαη πεηζκαηψδεο δηά μεξάο θαη ζαιάζζεο. Ώπφ ηα 

έκπξνζζελ είρνλ νη Έιιελεο κφιηο φληεο 1000 ηνλ αξηζκφλ ηνλ θνινζζηαίνλ ζηξαηφλ ππεξβαίλνληα 

ηαο 750001057, απφ δε ηα φπηζζελ 9 ζσξεθηά πινία άηηθνο εμεζθελδφληδνλ δηα κηάο πνιιάο ζθαίξαο 

επί ησλ λψησλ απηψλ. Βπί ηέινπο δ‟ δξψλ ν πνιέκηνο ηελ ηζρπξάλ αληίζηαζηλ ησλ Βιιήλσλ, 

κεηήλεγθε ρηιηάδαο ηηλάο ζηξαηνχ δηα ζαιάζζεο εηο ηελ δπηηθήλ φρζελ ηεο θάξαγγνο, φπνζελ 

                                                 
1056  Βι. Πξεβειάθε θαη ΐαζ. Πιαγηαλάθνπ Μπεθηάξε (επηκέιεηα), Δ Κξεηηθή Βπαλάζηαζηο ηνπ 1866-1869. 

Βθζέζεηο ησλ ελ Κξήηε Πξνμέλσλ ηεο Βιιάδνο, Μλεκεία Εζηνξίαο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ, ηφκνο Ώ, Ώζήλα 1967, ζ. 

400.  

 

1057  „Ώιι‟ σο βεβαηνχηαη δηεηέζεζαλ θαηά ηεο Κξήηεο 117.000 ζηξαηνχ θαη 37 αηκφπινηα, δχλακηλ νίαλ νπδείο 

πνηέ άιινο θαηαθηεηήο δηέζεην θαηά ηεο λήζνπ απφ ηεο δεκηνπξγίαο απηήο. 
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αλαβάληεο αζεάηνη εηο Ώξάδαηλαλ πξνζέβαινλ ξαγδαίσο εθ ησλ λψησλ ηνπο Έιιελαο ηνχην ηδφληεο 

παξ' ει‟ίδα εηξάπεζαλ εηο αλσθεξή θπγήλ πξνο ηα Κξνχζηα, αιι‟ φληεο ήδε πεξηθπθισκέλνη, ηνπ δε 

ηφπνπ φληνο θαη ζαξνχ έπεζνλ σο 25 λεθξνί εθ δηαθφξσλ ζσκάησλ.  

 Μεηά ην πέξαο δε ηεο αηπρνχο ηαχηεο κάρεο, νπδέλ είρε πιένλ ν ερζξφο λα εθηειέζε ελ θαθίνηο, αλ 

θαη νπδείο ησ θαηνίθσλ, νπδ‟ απηνχ ηνπ Σζηξηληάλε εμαηξνπκέλνπ, πξνζήιζε λα ησ δειψζε ππνηαγήλ. Ο 

Ρεζίη παζάο πιεγσζείο εληαχζα θαη πξνθαζηζζείο, φηη άθεθε ηαο επαξρίαο ηνπ Δξαθιείνπ εηο ηελ δηάπνηζηλ 

ησλ εθεί επαλαζηαηψλ, έθπγελ εζπεπζκέλσο κεζνχηνο ηνπ Ώπγνχζηνπ. Φεχγνληα δε νη παξαηπρφληεο 

Καιιηθξαηηαλνί, Ώζθεδηψηαη, Καςνδαζηαλνί θαη πνιινί Ώγηνβαζηιείηαη θαηεδίσθαλ απηφλ ζηελψο θαη 

επήλεγθνλ πνιιάο δεκίαο εθ ησλ λψησλ, έσο φηνπ έθζαζαλ εηο ηνλ Πιαηχλ πνηακφλ. Καηά ηελ νξνινγίαλ 

απηνχ ηνπ Ρεζίη, εάλ θαη ν ελ Μεζζαξά ηφηε εζπράδσλ Κφξαθαο επεηίζεην εθ ησλ έκπξνζζελ θαη‟ απηνχ, ε 

παλσιεζξία παληφο ηνπ ζηξαηνχ ζα ήην άθεπθηνο, δηφηη ήζαλ εληειψο απεπδεκέλνη εθ ηεο ζηελήο 

θαηαδηψμεσο. Βλ ηνχηνηο ε πιεγή ηνπ Ρεζίη παζά έλεθελ ηεο θαηαδηψμεσο θαη ηνπ κεγάινπ θφπνπ ηεο 

θαηεζπεπζκέλεο θπγήο θαηέζηε ζνβαξά θαη ηέινο ηνλ έθεξελ εηο ηνλ ηάθνλ. Έπεζε δε ελ Ώξάδαηλα θαη έηεξνο 

επηζεκφηαηνο ελ νζσκαλνίο ν Αειή ΥνπζεΎλ. 

 Ώπνξίαο άμηνλ πσο ν άιισο αγαζφο Μ. Κφξαθαο, ελψ απηφο ζπλερψο εβνεζείην ππφ ησλ 

θαθηαλψλ θαη αλέθαζελ δηεηήξεη θηιίαο ακνηβαίαο, πνπ ιέγνκελ, απηφο νπδέπνηε αληαπέδσθε ηα ίζα. Καη 

ηελ θνξάλ ηαχηελ εβνεζήζε σο Ώξρεγφο εηο ην ηκήκα ηνπ θαη κάιηζηα εηο ην Λαζίζη, αιι‟ φηαλ ν αληίπαινο 

ηνπ Ρεζίη αλερψξεζε κεζ‟ φιεο ζρεδφλ ηεο ζηξαηηάο ηνπ δηά ηα θαθηά, απηφο εθάζηζελ ακέξηκλνο εηο ηελ 

Πνκπείαλ ηνπ! Βάλ θαη νχηνο παξεθνινχζεη θαηά πφδαο ηνλ Ρεζίη εηο ηα θαθηά, ψζηε νη θαθηαλνί 

ζχκπαληεο ζρεδφλ ηνλ Οκέξ έσο εηο ην Λαζίζη, βεβαίσο ζα θαηήλεγθνλ εηο απηφλ κεγίζηελ θζνξάλ ελ 

Καιιηθξάηεη, φπνπ ήζειελ επξεζή κεηαμχ ηξηψλ ππξψλ. Δ δε θζνξά ηνπ Ρεζίη ζα ζπλεπέθεξε θαη ηελ ηνπ 

Μερκέη, φζηηο, εάλ δελ ήλνπην ηαρέσο κε ηνλ ζηξαηφλ ηνπ Οκέξ, ζα έθεπγελ εθ θαθίσλ θαθήλ θαθψο 

έρσλ. Σνχησλ δε γελνκέλσλ ηα ζρέδηα ηνπ Οκέξ ζα θαηεζηξέθνλην θαη νη θαθηαλνί δελ ζα πθίζηαλην φζα 

ππέθεξνλ. 

 Πιελ αιι‟ νπ κφλνλ ν βνεζεζείο Κφξαθαο έκεηλελ φισο αδηάθνξνο εηο ηα δεηλνπαζήκαηα ησλ 

βνεζεζάλησλ απηφλ, αιιά θαη νη ειηληψηαη άπαληεο έθπγνλ πξν ηνπ θηλδχλνπ, πιελ ηνπ θηινηίκνπ 

νπιαξρεγνχ Ώ. πεληψηε κεηά ησλ ππ‟ απηφλ αλδξψλ. Καη ν Κξηάξεο ειζψλ εθάζηζελ εηο ηα Κξνχζηα, 

ζεψκελνο απαζψο ηαο γηλνκέλαο ζθελάο ρσξίο ειάρηζηνλ λα ιάβε κέξνο! 

 Πνιινί δε θαη εθ ησλ ειζφλησλ κεηά ηνπ Κνξσλαίνπ απφ ηαο ηεο Ρεζχκλεο επαξρίαο 

έθπγνλ πξν ηνπ θηλδχλνπ, πξνθαζηζζέληεο φηη ν Ρεζίη, εξρφκελνο εθ ησλ ηνπ Δξαθιείνπ 

κεξψλ, έκειιε λα δηέιζε ηαο επαξρίαο ησλ θαη δηαθζξείξε απηάο νχζαο απξνζηαηε χηνπο. Δ 

πξφθαζηο απηή φζσ κελ θαίλεηαη δεδηθαηνινγεκέλε, ηνζνχησ εζηί ζαζξά, δηφηη, φηε απηνί 

αλερψξνπλ εθ θαθίσλ, ν Ρεζίη είρε δηέιζε ηαο επαξρίαο ησλ θαη φηαλ επιεζίαδελ εηο ηα 

θαθία απηνί εδχλαλην θάιιηζηα λα ηνλ παξαθνινπζήζσζη θαηά πφδαο θαη ελ θαθίνηο λα ησ 

επελέγθσζη βιάβελ κεγάιελ ν δε Μερκέη δελ ζα ελνχην κεηά ηνπ Οκέξ ηαρέσο θαη ηα ζρέδηά 
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ηνπ κεη‟ απηνχ ζα θαηεζηξέθνλην. Βλ ζπληφκσ δε ν ερζξφο ελ θαθίνηο είλαη ερζξφο κφλνλ 

ησλ θαθηαλψλ θαη νχρί ηεο Κξήηεο. Σνχην πνιιάθηο ελ ιχπε είδνκελ.1058 

 Βάλ ηα πάζε θαη ε θαθνβνπιία δελ εκπφδηδνλ ηνπο Κξήηεο λα ζπεχδσζηλ απφ ηα πέξαηα ηεο 

Μεγαινλήζνπ εηο ηα θαθία ησ 1821 επί ηεο εηζβνιήο ηνπ Οζκάλ, ησ 1824 επί ηεο ηνπ ΥνπζεΎλ, ην 1828 επί 

ηεο ηνπ Μνπζηαθά, ησ 1867 επί ηεο ηνπ απηνχ, νη πνιέκηνη ζα ελεηαθηάδνλην νκνχ κε ηελ δφμαλ ησλ εηο ηαο 

αμέλνπο θνηιάδαο θαη ηα δάζε ησλ Λεπθψλ Οξέσλ δηα παληφο∙ αιι‟ αληί λα θαηαπιήμσζη ηνλ θφζκνλ δη‟ ελφο 

ηνηνχηνπ θαηνξζψκαηνο θαη εμαλαγθάζσζη ηελ δηπισκαηίαλ, ίλα αιινθξνλήζε θαη ππέξ ηεο απνθιήξνπ 

Κξήηεο, δηέδηδνλ ηφηε νη κσξνί, φηη δελ αγσλίδνληαη ελ Κξήηε ππέξ ειεπζεξίαο, αιι‟ ίλα ιεζηεχσζηλ! 

 Χθείινλ νη ηεηπθισκέλνη λα εχρσληαη δηαθαψο ππέξ ηεο εηο θαθία ζπλερνχο εηζβνιήο ησλ 

πνιεκίσλ, ίλα θαη απηνί ζπεχδσζηλ απζνξκήησο εθεί θαη ηαο κελ θεθαιάο ησλ ζηέθσζη δάθλαηο; Σνπο δε 

πνιεκίνπο εμνληψλσζηλ. «Άιισο ηε θαη ηα θαθία θαηά ηελ επηζπκίαλ ησλ θζνλνχλησλ απηά, ιέγεη ν Ν. 

Φχραο, θαζηζηάκελα νχησ πεδίνλ ηεο πάιεο απηά κελ ζα παξεδίδνλην εηο αθεχθηνλ παλσιεζξίαλ, αη δε 

επαξρίαη απηψλ ζα εζψδνλην θαη φκσο πξάηηνπζη πάληνηε ην ελαληίνλ…». Βηο ηαχηα πξνζζέηνκελ θαη εκείο 

φηη θαη αλ ν ερζξφο εκπνδίδεην έλεθελ θφβνπ λα εηζβάιιε εηο ηα θαθία, θαη ηνχην ζα ήην θνηλφλ ζπκθέξνλ 

δηφηη ζα είρνλ ελ κέξνο ηεο Κξήηεο φισο ειεχζεξνλ δηά ηε ηαο θνηλάο ηνπ αγψλνο ελεξγείαο θαη άζπινλ δηά 

ηαο νηθνγελείαο θαη ηα πνιπηηκφηεξα απηψλ πξάγκαηα. Βλ ηνχηνηο, ίλα θαη ηα θαθηά πεξηέιζσζηλ εηο βεβαίαλ 

παλσιεζξίαλ, ππξί ηα πάληα κηρζήησζαλ. Σνχην πνιινί αλαηδψο έιεγνλ! Ώιι‟ νπσζδήπνηε νη επηκείλαληεο 

ηφηε ελ θαθίνηο Κξήηεο θαη νη εζεινληαί, απηνί κάιινλ επνιέκεζαλ ηνλ ερζξφλ∙ δηφηη ην πιείζηνλ κέξνο ησλ 

θαθηαλψλ εζρνιείην εηο δηάζσζηλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ, αο ή θνπθφηεο ησλ ελ Ώζήλαηο δηεπζπληψλ δελ είρελ 

αθαηξέζεη εηζέηη εθείζελ κε ηελ πξφθαζηλ, φηη αη νηθνγέλεηαη ησλ θαθηαλψλ είζηλ ελ αζθαιεία θαη νχησ 

ζπλεζψξεπνλ εθεί νπ κφλνλ ηαο ησλ αγσληζηψλ, αιιά θαη ηαο ησλ ππνηειψλ θαη πξνδνηψλ, ηαο νπνίαο 

κάιινλ πεξηεπνηνχλην, φπσο κε πνιεκψζη ηνλ αγψλα, σο έιεγνλ. Οη δε ζχδπγνη ηνχησλ ελλνείηαη, φηη κεγάιεο 

εζπρίαο απειάκβαλνλ ράξηλ ηνπ εληίκνπ επαγγέικαηφο ησλ! 

 Καζάπεξ έθεκελ, κεηά ηελ κάρελ ηεο Ώξάδαηλαο, νπδακνχ πιένλ εχξηζθελ ν πνιέκηνο ηζρπξφλ 

αληίζηαζηλ, ψζηε επίζηεπζελ φηη ε επαλάζηαζηο εληειψο θαηεζηξάθε. Σνχην ν ζηξαηάξρεο Οκέξ εδήισζελ εηο 

ηελ Πχιελ σο γεγνλφο ηεηειεζκέλνλ. Βλ ηνχηνηο θαη απηφο, σο νη πξνθάηνρνί ηνπ ςεπζζείο εγέλεην 

θαηαγέιαζηνο θαη απεβιήζε εθ ηεο Κξήηεο ιίαλ θαηεζρπκέλνο, σο θαη νη πξν απηνχ”.
1059

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1058  ξα ζει. 97, 120, 212, 324, 326, 377, 380 

1059  Γξεγφξηνο Παπαδνπεηξάθεο , Εζηνξία ησλ θαθίσλ, Ώζήλα 1888,ζ. 535-539. 
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γ) Ζ δηήγεζε ηνπ Βαζηιείνπ Ψηιάθε ζηελ “Ηζηνξία ηεο Κξήηεο” 

 “Ο Ρεζίη ζπεχδσλ θαηεπζχλζε εηο Δξάθιεηνλ θαη εθεί απέζαλελ ελ ηε ελ Ώξαδέλε κάρε έπεζε θαη ν 

ελ Οζσκαλνίο επηθαλήο Δξαθιεηψηεο Κξεηνηνχξθνο Αειή – ΥνπζεΎλ ν αληίπαινο ηνπ Κφξαθα, πεξί νχ ή δ‟ 

εκψδεο Μνχζα, δήζελ ζπιιππνπκέλε, επνίεζε ηνχην ην δίζηηρνλ. 

 «Νηειή κνπ Υνπζεΐλ κνπ, εληάηαλε γξαθό ζνπ 

 ΄η’ Αξάδελαο ην πέξακα λα δήο ην ζάλαηό ζνπ» 

 Ο Παπαδνπεηξάθεο δε, δξψλ ηφηε ελ ηνηο πξψηνηο πξφζσπνλ, κέκθεηαη ηηλαο εθ ησλ επηθαλψλ 

αγσληζηψλ, ελ νηο θαη ηνλ Κφξαθαλ θαη ηνλ Κξηάξελ1060 φηη ν κελ νχηε πξνειαχλνληα εηο θαθία ηνλ Ρεζίη 

πξνζέβαιελ, νχη‟ επαλαθάκπηνληα αιιά κφλνλ νη παξαηπρφληεο εθ Καιιηθξάηνπο, Ώζθέλδνπ, Καςνδάζνπ θαη 

πνιινί εμ‟ Ώγίνπ ΐαζηιείνπ, ν δ‟ φηη ειζψλ εθάζηζελ εηο ηα Κξνχζηα ζεψκελνο εθείζελ απαζψο ηαο θάησ ελ 

Ώξαδέλε ζθελάο κφλνπ ηνπ Καθνδηθηαλνχ νπιαξρεγνχ Ώλαγλψζηνπ Φνχκε ή πηληψηνπ εθ ηλ ειηλησηψλ 

κεηά ησλ πεξί απηφλ ηφηε θηινηίκσο ζπγθηλδπλεχζαληνο1061 κεηά ηελ ζπλέλσζηλ ηνπηέζηη ησλ ηνπξθηθψλ 

ζηξαηψλ ελ Ώζθέλδσ αη νηθνγέλεηαη πξνζέθπγνλ εηο ηα δπηηθφηεξα, εηο ηελ Ώγία Ρνπκέιελ, φπνπ θαη‟ 

επηπρίαλ, ηπρνχζαη δχν επξσπατθά πινία, επεβηβάζζεζαλ εηο απηά θαη απήιζνλ εηο ηελ Βιιάδα. απαιιαγέληεο 

ηφηε ηεο πεξί απηψλ κεξίκλεο νη θαθηαλνί απεθάζηζαλ κεη‟ άιισλ πξνζειζφλησλ θαη εζεινληψλ λ‟ 

αλαραηηίζσζη θαηά ην δπλαηφλ ηνλ πξνβαίλνληα πνιέκηνλ θαηά ηελ δηαηέκλνπζαλ απφ ησλ πςίζησλ νξέσλ 

κέρξη ηεο ζαιάζζεο κεγάιελ θάξαγγα ηεο Ώξαδέλεο. Οη Σνχξθνη πξνβαίλνληαη ζπλελσκέλνη ήδε, πξνζέβαινλ 

ηε 6 Ενπιίνπ ηνπο πεξί ηνλ Ξεξφθακπνλ, εληζρπζέληεο, κεη‟ ηζρπξνχ ζψκαηνο ππφ ηνλ Υαηδεκηράιελ, ελψ ν 

Γπκβξαθάθεο επεηήξεη ηνλ Μερκέη. Καη δηεθηινλείθεζαλ κελ βήκα πξνο βήκα ηελ πξνέιαζηλ ησλ πνιεκίσλ, 

αιι‟ ελ ηέιεη ππερψξεζαλ πξν ηεο ππεξνπιίαο εηο θαθηδάθηα, θπξηεπζέληνο ηνπ Μνπξίνπ θαη ππξπνιεζεηζψλ 

ησλ νηθηψλ απηνχ θαη εθείζελ εηο Νηάηνλ πξνο αλαςπρήλ ηηλά. Ο δε Γπκβξαθάθεο παξειζφλ ηελ 7 Ενπιίνπ ελ 

πξνθαλεί θηλδχλσ ηνλ ερζξφλ θχθισ θαηέιαβε ηα νρπξά θαθηδάθηα, αιι‟ απνθιεηφκελνο νχησ θαη απηφο, 

κεηέβε εηο α ππέξ ηελ Ώλψπνιηλ θαη Ώξάδελαλ κέξε πξνο αληίθξνπζηλ ησλ επεξρνκέλσλ εμ Ώζθέλδνπ. Ήδε 

πξν ηεο 10 Ενπιίνπ νη Σνχξθνη πξνειαχλνληεο εμ‟ αλαηνιψλ επεθάλεζαλ πξν ηεο παξαπιεχξσο ηεο Ώξαδέλεο 

Ώλσπφιεσο θαη εθπξίεπζαλ απηήλ. Οη αληηηαρζέληεο θαη‟ απηψλ Υαηδεκηράιεο, Γνγνλήο, Μαζηφο, Γ. 

Σζειεπήο, Μπνκπνιάθεο, νη αμησκαηηθνί ΝηθνιαΎδεο, Κ. κνιέλζθεο, Υαηδεδεκεηξίνπ νπηζζνρσξνχζηλ εηο 

Ώξάδελαλ, φπνπ πξνζβαιφληεο απηνχο νη Σνχξθνη απεθξνχζζεζαλ αιιά ηελ επηνχζαλ απνβηβαζζέληνο 

ζψκαηνο ερζξηθνχ εηο Αηαιηζθάξη, εθβάιινληαη εθείζελ νηάθακπηνη νχηνη αγσληζηαί. Βπί ηεο πείζκνλνο 

εθείλεο θαηά ηελ θάξαγγα αληηζηάζεσο θαηά ηνζνχηνπ ερζξηθνχ ζηξαηνχ θαη ησλ αιιεπαιιήισλ εθεί 

ζπκπινθψλ, ελψ νη παιαίνληεο θαη‟ απηνχ ήζαλ ρίιηνη κφλνλ πεξίπνπ θαη πξνζεβάιινλην θαη εθ ζάιαζζεο 

φπηζζελ ππφ πνιιψλ ζσξεθηψλ, νη πνιέκηνη απνβηβάζαληεο θαζ‟ νδεγίαο, σο ειέγεην. Σζηξηληαληθψλ, εηο ηελ 

                                                 
1060  ξα Παπαδνπ. ζει. 537. 

1061  «Πεξί ηνπ Φνχκε ηνχηνπ βξέθνπο επί ηεο Βιιεληθήο Βπαλαζηάζεσο κφιηο ζσζέληνο θαηά ηελ ζθαγήλ ηνπ 

Καθνδηθίνπ. Ο κελ Κφξαθαο θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα δελ ζα εδπλήζε λα επηρεηξήζε ηη θαηά ηνπ Ρεζίη κεηά ηνλ 

θνβεξφλ εθείλνλ πξν κηθξνχ ελ Λαζεζίσ αλεκνζηξφβηινλ∙ ηνλ δελ άθηλελ απηφλ βεβαίσο λα θαζεχδε, 

ππνθεληξηδφκελνλ θαη ππφ ηνπ θαιίδε, ή ηνπ Γπκβξαθάθε πάληνηε αξρεγία. 
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δπηηθήλ φρζελ ηεο θάξαγγνο ρηιηάδαο ηηλάο ζηξαηνχ θαη ππέξθαιαγγίζαληεο νχησο αζέαηνη ηνλ εθεί 

ηεηαγκέλνλ Κσζηαξφλ θαη ππνρσξήζαληα άλσ εηο Άγηνλ Εσάλλελ θαη αλειζφληεο, ελψ νη θαηά κέησπνλ ηφζν 

επάξηζκνη ήζαλ απεζρνιεκέλνη έκπξνζζελ θαηά ηνζνχηνπ επηηηζεκέλνπ ερζξνχ, πξνζβάιινπζη ξαγδαίσο εθ 

ησλ λψησλ ηνπο νχησο απειπηζηηθψο αγσληδνκέλνπο νίηηλεο ηδφληεο ηνχηνη αίθλεο θαη παξ‟ ειπίδα εηξάπεζαλ 

εηο θπγή, ζπεχδνληεο πξνο ηαο εηοηα Κξνχζηα αλσθεξείαο, φληεο φκσο ήδε πεξηθεθπθισκέλνη ζρεδφλ θαη ηνπ 

ρψξνπ φληνο αδέλδξνπ θαη γπκλνχ ππέζηεζαλ νπ κηθξάλ θζνξάλ, πεζφλησλ εθεί 25 πεξίπνπ εθ δηαθφξσλ 

ζσκάησλ, ελ νίο θαη ν εθ Λάθθσλ αλδξεηφηαηνο καρεηήο θαη νπιαξρεγφο Μπειεγξεήο, σο θαη ν αξρεγφο ησλ 

δπηηθψλ θαθίσλ Γ. Σζειεπήο Ααζθαινγηάλλεο. Πεξηέξγσο ζπλέβε θαη ηφηε ελ ηε θάξαγγη ηεο Ώξάδελεο, φ,ηη 

θαη ησ 1770 επί ηνπ κεγαισλχκνπ Ααζθαινγηάλλε θαη ησ 1824 επί ηνπ Ώηγππηίνπ ζηξαηειάηνπ ΥνπζεΎλ βέε, 

αιι‟ ελ ηειεία ησλ αγσληζηψλ εμαληιήζεη θαη ελ ηνζαχηε ηνπ ερζξνχ ππεξνπιία. Οη δε πεξί ην Γπκβξαθάθελ 

αμησκαηηθνί θαη ηνλ Καβξφλ απνθξνχνληεο εθ Καινχ Λάθθνπ θαη Μνπξίνπ ηνπο θάησζελ άιινπο 

επεξρνκέλνπο, απεζχξνλην εηο θαθηδάθηα, ελ ψ ρξφλσ νη ελ Ώξαδέλε εθθαινχλ απηνχο λα θαηαιάβσζη ηα 

ππέξ ηελ Ώλψπνιηλ Πεγαδάθηα, φπεξ θαη εγέλεην κεηά ηνπ Λεσλ. Πεηξνπνπιάθε θαη ησλ ηεξενειιαδηηψλ, 

ηνπ Παχινπ Μσξάθε θαηειζφληνο εηο Ώξάδελαλ. Οχηησ παξαηαρζέληεο πξν ηεο Φάξαγγνο ηεο Ώξαδέλεο θαη 

θάησζελ θαη άλσζελ απηήο αληέθξνπνλ παλεκεξίσο ηνπο σο θχκαηα εκκαλψο επεξρνκέλνπο πνιεκίνπο νη 

ηφζσ επάξηζκνη εθείλνη αγσληζηαί, φηε ηέινο σο πξνείξεηαη, θαηειήθζεζαλ ηα λψηα απηψλ”.
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δ) Ζ δηήγεζε ηνπ Παλαγηώηε Κξηάξε ζηελ “Ηζηνξία ηεο Κξήηεο” 

 Πεξί ηελ κεζεκβξίαλ ηεο 11 Ενπιίνπ ν πιεκκπξίζαο εηο θαθηά ερζξφο είρε θαηαιάβεη θαη ηελ 

Ώλψπνιηλ,εγθαηαιεηθζείζαλ ππφ ησλ επαλαζηαηψλ, νίηηλεο κεηέβεζαλ εηο Ώξάδαηλαλ, φπνπ έθζαζε θαη ν 

Κξηάξεο έιζσλ εθ Κηζάκνπ δηα ηεο παξαιίαο ηνπ Ώγίνπ Παχινπ σο είδνκελ. Ώιι΄ήδε θαη ηα ηξία ερζξηθά 

ζηξαηεχκαηα ηνπ Οκέξ, Μερκέη, Ρεζίη θαη αξρφο είρνλ επηηχρεη ηειείσο ηελ έλσζίλ ησλ αθ΄ελφο κελ πξνο ην 

κέξνο ηνπ Φξαγθνθάζηεινπ δηα ηκήκαηνο ησ λ δπλάκεσλ ηνπ Ρεζίη σο είδνκελ, αθ΄εηέξνπ δε πξνο ην 

Ώζθχθνπ δηα ησλ ππνινίπσλ απηνχ δπλάκεσλ. Οχησ ηα ηξία ζηξαηεχκαηα απεηέινπλ νησλεί ζπλερή γξακκήλ 

απφ Ώζθχθνπ δηα Καιιηθξάηνπο, Φξαγθνθαζηέιινπ εηο Καιφ Λαγγά, Σξηθνπθηάλ θαη Υψξαλ θαθίσλ, 

απνθιείνπζαλ ηελ πξνο ηα ΐ.Ώ. ηα Ώ θαη Μ ηεο επαξρίαο ηαχηεο δηέμνδν. Πάληεο φζελ νη ελ ηε επαξρία ηνχηε 

επαλαζηάηαη Κξήηεο θαη εζεινληαί ψθεηινλ λα βαδίζσζη πξνο ηα ΐ.Α. θαη πξνο δπζκάο, φπεξ θαη εγέλεην ηνπ 

Υαηδή Μηραήι ελ ησ κεηαμχ πάζρνληνο θαηά ηελ πφδα θαη ππξέζζνληνο αλαρσξήζαληνο δ‟ είο καιφο πξνο 

ζεξαπείαλ. Ο Γπκβξαθάθεο δηακέλσλ έηη εηο θαθηδάθηα εξψηεζε ηφηε δη‟ επηζηνιήο ηνπο εηο Ώξάδαηλαλ 

ζπγθεληξνπκέλνπο ήδε αξρεγνχο, αλ ήην αλάγθε λα κεηαβή θαη νχηνο εηο βνήζεηαλ ησλ εθεί. Οη αξρεγνί 

απήληεζαλ ηφηε εηο απηφλ ζπληζηψληεο λα θαηαιάβεη ηελ ζέζε Ληκληά (Πεγαδάθηα) θείκελε αξθηηθψο θαη νπ 

καθξάλ ηεο Ώλσπφιεσο, ίλα εθείζελ θπιάηηε ην πιεπξφλ ησλ ελ Ώξαδαίλε πξνο κάρηλ εηνηκαδνκέλσλ 

πνιεκηζηψλ.Ώπέζηεηιελ φζελ ν Γπκβξαθάθεο ηνλ ινραγφλ Λ. Πεηξνπνπιάθε (φζηηο αλαρσξήζαο ηε 3 Ενπιίνπ 

                                                 
1062  ΐαζίιεηνο Φηιάθεο, Εζηνξία ηεο Κξήηεο, Γ', εθδ. Νέαο Έξεπλαο, Υαληά 1909, ζ. 1027-1029. 
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εθ ειηψλ ηνπ Ώγ. ΐαζηιείνπ είρε κεηά επηθίλδπλνλ πνξείαλ πξν ηηλφο ελσζή κεη‟ απηνχ) θαη ηνπο ππφ ηνλ 

Αεδνχζελ θαη Κνληνγηάλλελ εζεινληάο (ηεξενιιαδίηαο) θαη άιινπο ηηλάο εηο Ληκλία ζέζηλελ ήδε θαηείρελ ν 

Παπιήο Μνξάθεο κεηά ησλ ππ‟ απηφλ θαθηαλψλ. Άκα δε ησλ αλσηέξσ εθεί θζαζάλησλ ν Μνξάθεο 

απεζχξζε θαη θαηέιαβε ζέζηλ εγγπηέξαλ πξνο ηελ Ώξάδαηλαλ. Καηά ηελ δηάξθεηαλ ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ 

θαη κέρξη ηεο θαηαιήςεσο ηνπ Μνπξίνπ ππφ ηνπ ερζξνχ ε Γεληθή πλέιεπζηο θαη Πξνζσξηλή Κπβέξλεζεο 

παξέκελνλ εηο Μνπξί ήδε δε ηνχην θαηαιεθζέληνο αχηε κεηέβε εηο Ώγίαλ Ρνπκέιελ. 

 Ώπφ ηεο εζπέξαο ήδε ηεο 11 Ενπιίνπ ν ερζξφο αθνινπζήζαο επαλαζηάηαο ηηλάο θαηαθεχγνληαο εηο 

Ώξάδαηλαλ ελήξγεζελ αλαγλψξηζηλ ηεο ζέζεσο ηαχηεο. Ώιιά ην πξνο ηα εθεί πεκθζέλ ηκήκα απεθξνχζζε ππφ 

ησλ πεξί ηνπο αξρεγνχο Κξηάξελ θαη θαιίδελ, ειζφληαο εθ Κηζάκνπ κεηά ειπλησηψλ θαη Κηζακηηψλ θαη 

ησλ ππφ ηνπο αδειθνχο αλαγλψζηελ, Νηθ. Καη Μάξθνλ Μάληαθαο θαη Σζειεπήλ θαηαθπγφλησλ εθεί κεηά ηελ 

απφ Ώζθέλδνπ, Μνπξίνπ θαη Ξεξνθάκπνπ απνρψξεζίλ ησλ, πάλησλ ηεηαγκέλσλ επί ηνπ πξνο δπζκάο ρείινπο 

ηεο κεγάιεο θαη βαζείαο θάξαγγνο ηεο Ώξαδαίλεο, ήηηο θαηεξρνκέλε απφ ησλ ππεξθεηκέλσλ ησλ ρσξίσλ 

Ώλσπφιεσο θαη Ώξαδαίλεο ππεξεηψλ ησλ Λεπθψλ νξέσλ δηαρσξίδεη ηαχηα δηά βαζπηάηεο θνίηεο. Οη Σνχξθνη 

είρνλ θζάζεη κέρξη ηνπ πξνο αλαηνιάο ρείινπο ηεο θάξαγγνο, πθηζηάκελνη δε ηα ππξά ησλ επί ηνπ απέλαληη 

ρείινπο νρπξσκέλσλ Βιιήλσλ ελαγθάζζεζαλ λα ζηακαηήζσζη θαη νρπξσζψζηλ εθεί, αθνχ ππέζηεζαλ  νχ 

κηθξάο απσιείαο. Σελ επνκέλσλ νη Έιιελεο θαηείρνλ ηαο ζέζεηο ησλ, αξρφκελνη εθ ηνπ ξείζξνπ ηεο θάξαγγνο 

φπνπ νη ππφ ηνπο Κξηάξελ, Κνξθίδελ θαη Κσλζηαληίλνλ Μπαζηάλ έσο 450 άλδξεο, αλσηέξσ δ‟ απηψλ νη ππφ 

ηνπο Γνγνλήλ, Μπισλνγηαλλάθελ, Σζειεπήλ, αδειθνχο Μάλδαθαο, Μπνκπνιάθελ, θ.ι. Ώπνθνξσληψηαη θαη 

θαθηαλνί έσο 500, αξηζηεξφζελ δη‟ απηψλ νη εζεινληαί ππφ ηνπο αμησκαηηθνχο Νηθνιατδελ, κνιέλζθελ, 

Ξαλζνπδάθελ, αλζππαζπηζηήλ Αεκεηξίνπ, ππαμησκαηηθφο Κ. ΐεζηάξρελ θαη Ν. Μπατξαθηάξελ έσο 250, ελ 

νηο Γαξηβαιδηλνί ηίλεο παξά ηελ Ώξάδαηλαλ. Ώιιά εζεινληαί κεηά ηνπ ινραγνχ Πεηξνπνπιάθε επξέζεζαλ εηο 

Ληκληά, σο είδνκελ. θαθηψηαη ππφ ηνπο Σζφληνλ, Καβξφλ, θ.ι. θαη πνιινί εζεινληαη ππφ ηνπο αμησκαηηθνχο 

νιηψηελ Σακβαθάλ, ΐνχιγαξελ, πειηνηφπνπινο, Λψξελ, Καιχβαλ θ.ι. εηο θαθηδάθηα, φπνπ ν 

Γπκβξαθάθεο, δπηηθψο ηνπ Καινχ Λάθθνπ, νλ θαηείρελ ήδε ν Ρεζίη παζζάο. Σέινο θαθηψηαη ηηλεο κεηά ηνπ 

Γέξσ Κσζηαξνχ ήζαλ εηο Αηαληζθάξη, ζέζηλ πιεζίσλ ηεο παξαιίαο, φπσο εθείζελ απνθξνχζσζηλ ελδερνκέλελ 

εθ ηνπ κέξνπο εθείλνπ πξνο ηα φπηζζελ ησλ Βιιήλσλ απνβίβαζηλ. 

 Οιφθιεξνο ε αλσηέξσ ησλ Βιιήλσλ δχλακηο δελ ππεξέβαηλε ηαο 2 ρηιηάδαο καρεηψλ. Βπηπρψο ηελ 

αξηζκεηηθήλ αδπλακίαλ απηψλ αλεπιήξνπ ν παηξησηηζκφο ησλ ηνζάθηο αλαδεηρζείο κέρξη ηνχδε, ε απηνζπζία, 

ν εξστζκφο, αιιά θαη ην απξφζηηνλ ηνπ εδάθνπο εθ‟ νπ εκχλνλην.  Ο ερζξφο δηά κεγαιεηηέξσλ δπλάκεσλ 

επερείξεζε θαη ηελ επνκέλελ εκέξαλ λα απσζήζε ηνπο πνιεκηζηάο ηνχηνπο, πξνζβαιιφκελνπο κάιηζηα θαη εθ 

ηνπ πιεπξνχ καθξφζελ ππφ ησλ πεξί ηνλ Πεηξνπνπιάθελ εζεινληψλ∙ αιιά θαηά ηαχηελ νπδέλ επέηπρε 

απέλαληη ηεο αθινλήηνπ εκκνλήο ησλ γελλαίσλ ηνχησλ επηκελφλησλ εηο ηαο ζέζεηο ησλ. Ώιι‟ αη απψιεηαη 

απηνχ ήδε ήμαλνλ θαη έδεη λα ζθεθζή πεξί εμεπξέζεσο άιιεο νδνχ πξνο εθδίσμηλ ησλ αληηπάισλ ηνπ. 

Ώλαδεηήζαο δε, δπζηπρψο εχξε ηνηαχηελ κέζσ ηνπ θηινηνχξθνπ θαη ηα πάληα κεραλνπκέλνπ ηφηε πξνδφηνπ 

Σδηξηληάλε, φζηηο δη‟ νπδέλ άιιν εζθέπηεην ή πψο λα δηαζψζε ηελ πεξηνπζίαλ ηνπ. Οχηνο, σο εγλψζζε ηφηε 
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δηα ζπγγελνχο ηνπ ππέδεημε εηο ηνπο ερζξνχο αηξαπφλ δη‟ εο εδχλαλην απαξαηήξεηνη πιεζηάδνληεο λα 

επηηεζψζηλ εθ ησλ λψησλ θαηά ησλ σο άλσ γελλαίσο ακπλνκέλσλ Βιιήλσλ. Απζηπρψο δε ε Γεληθή 

πλέιεπζηο θαίηνη εγθαίξσο εηδνπνηεζείζα δη‟ επηζηνιήο ησλ αξρεγψλ Κξηάξε, Σζειέπε θαη Ώλαγλψζηε 

Μάληαθα δελ επξφθζαζελ ή δελ εδπλήζε λα απνζηείιε πξνο ην κέξνο εθείλν δχλακηλ ηθαλήλ ίλα 

παξαθσιχζεη ηελ ηνηαχηελ ηνπ ερζξνχ ελέξγεηαλ
1063

. 

Δ ελ ιφγσ επηζηνιή εζηάιε πξάγκαηη ηελ ηξίηε εκέξαλ, θαζ‟ ελ ν ερζξφο θαη πάιηλ επαλέιαβε 

δσεξφηεξνλ κάιηζηα ηελ επίζεζηλ ηνπ. Ώπνθξνπζζείο φκσο θαη πάιηλ αλαγάζζε λα ζηακαηήζεη θαη λ‟ 

αλακείλεη πιένλ ην δηα ηεο άλσ ελεξγείαο πξνζδνθψκελνλ απνηέιεζκα. Πξάγκαηη δε ηελ 14
ελ

 ηνπ κελφο νπφηε 

είρε ζπγθεληξσζεί άπαζα ε δχλακεο ηνπ Σνπξθηθνχ ζηξαηνχ κε θέληξνλ ηελ Ώλψπνιηλ ν Οκέξ επηβηβάζαο 

ηκήκα ηνπ εη.3 ρηι. αλδξψλ ππφ ηνλ Αειή ΥνπζεΎλ ηνπ Δξαθιείνπ επί πινίσλ κεηεβίβαζε εηο ζέζηλ ηηλά 

πιεζίνλ ηεο γλσζηήο ζέζεσο Αηαληζθάξη θαη νιίγσ πέξαλ απηήο. Ο απνβηβαζζείο δε ζηξαηφο νχηνο εθδηψμαο 

ηφηε ηνπο εθεί θπιάζζνληαο κεηά καηαίαλ αληίζηαζηλ απηψλ πξνο ην κέξνο ηνπ Ώγίνπ Εσάλλνπ, θαζ‟ ελ 

εθνλεχζεζαλ ηηλεο, ελ νίο φ εθ ΐαθέ Αεκ. ΐαιζακάθεο, επεθάλε αίθλεο ηελ 15
ελ

 αθνινπζψλ ηελ 

ππνδεηρζείζαλ αηξαπφλ θαηά ηα λψηα ησλ επαλαζηαηψλ, ελ ψ έηη ρξφλσ Ώπεζρφιεη απηνχο θαηά κέησπνλ 

πξνζβιεζέληαο ν έλαληί ησλ πνιχο ζηξαηφο. Βπηπρψο νη ππθλνί ππξνβνιηζκνί θαη νη θαλνληνβνιηζκνί ηδίσο νη 

νπνίνη εθνχνλην εηο Ώξάδαηλαλ σο πξνεξρφκελνη εθ ηνπ κέξνπο ηεο παξαιίαο πξνο ην Αηαληζθάξη θαηά ηα 

εμεκεξψκαηα ηεο 15
εο

έζεθαλ εηο ππνςίαλ ηνλ πξνο ην θάησ κέξνο ηεο θάξαγγνο καρφκελνλ Κξηάξελ θαη ηδία 

ηνλ παξ‟ απηψ ππεξεηνχληα γξακκαηέα ηνπ θαη πνιεκηζηήλ Εσάλλε Σξαθάθελ, φηη ελεξγείηαη επίζεζηο θαη 

πξνο ηα εθεί δη‟ ν θαη απεζηάιε ππφ ηνπ αξρεγνχ ηνχηνπ επηθνπξία πξνο ην Αηαληζθάξη κε εληνιήλ φπσο επζχο 

ακ‟ σο απηή θζάλνπζα ίδε βεβαησκέλελ ηελ απφβαζηλ δφζε ην ζχλζεκα δηα ππξνβνιηζκψλ. Σν απνζηαιέλ 

πξάγκαηη κηθξφλ ζψκα θζάλνλ επί ησλ χπεξζελ ηνπ Ώγ. Εσάλλνπ θνξπθψλ παξεηήξεζελ φηη ηνπξθηθφο 

ζηξαηφο είρελ ήδε απσζήζεη ηνπο εηο Αηαληζθάξη ππεξαζπηζηάο θαη ερψξεη πιένλ δηά ηνπ πξνο Ν. ηεο 

Ώξαδαίλεο επη8πέδνπ, ίλα θαηαιάβε ηα λψηα ησλ επαλαζηαηψλ. Οη Έιιελεο επεηινχλην ήδε ζνβαξψο, 

εηδνπνηεζέληεο φκσο νπσζδήπνηε εγθαίξσο πεξί ηνπ θηλδχλνπ, δελ δηέηξερνλ λα επξεζψζηλ ππφ ηα 

δηαζηαπξνχκελα ππξά ηνπ ερζξνχ ήξρηζαλ ππνρσξνχληεο αηάθησο θαη πξνζηαηεπφκελνη ππφ ησλ αλδξψλ ηνπ 

Κξηάξε θαη Μάληαθα θαηέθπγνλ πξνο ηελ πςειήλ ζέζηλ «Κξνχζηα». Πνιινί ελ ηνχηνηο θαηά ηελ ππνρψξεζηλ 

ηαχηελ θαηαδησρζέληεο εθ ηνπ ζπζηάδελ δηέηξεμαλ θίλδπλνλ, βαιιφκελνη δε εθνλεχζεζαλ 18 εζεινληαί, ελ 

νίο ππεξέηεο ηνπ κνιέλζθε, ν νπιαξρεγφο Γ. Σζειεπήο, ν θαπεηάλ Μηραήι πξστκάθεο, εηο ζαιπηγθηήο θαη 

                                                 
1063  Βλ Ώξάδαηλα θαθίσλ ηε 13 Ενπιίνπ 1867. 

   Πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζηλ ηεο Κξήηεο 

      Βίο Ώγίαλ Ρνπκέιελ 

 Έζησ πξνο είδεζίλ ζαο φηη ηξεηο αιιεπαιιήινπο εκέξαο έρνκελ αθαηάπαπζηνλ πφιεκνλ θαη νη Σνχξθνη εμήπισζαλ 

εηο φια λα πεξίρεηια έσο ην Αηαληζθάξη θαη ππάξρεη κεγίζηε αλάγθε πνιεκνθνδίσλ ηξνθψλ θαη επηθνπξηψλ 

ζηξαηνχ. ζελ κεηά ηελ παξαιαβήλ ηεο παξνχζεο καο ακέζσο λα ιάβεηε κέηξα πξνο ζεξαπείαλ ησλ αλαγθψλ καο, 

λα ζηείιεηε ηα αλαγθαία θαη απφ ηνπο απηφζε άλδξαο επηθνπξίαλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ εηο Αηαληζθάξη, δηφηη άιισο 

ζπιινγηζζήηε ηαο ζπλεπείαο επεηδή φηαλ νη ερζξνί θαηαιάβνπλ απηήλ ηελ ζέζηλ θηλδπλεχεη νπ κφλνλ ε Ώγία 

Ρνπκέιε αιιά θαη ε ακαξηά. 

  Κσλζηαληίλνο Κξηγηάξεο, Γεώξγηνο Σζειεπήο, Αλαγλώζηεο Μαληαθάθεο 
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εηο Ώπνθνξσληψηεο, πεξί ηνπο 15 δε άιινη εηξαπκαηίζζεζαλ θαη 6 ζπλειήθζεζαλ δψληεο, νίηηλεο απζσξεί 

εζθάγεζαλ. 

Βθ ησλ Σνχξθσλ θαηά ηελ ηξηήκεξνλ ζρεδφλ ηαχηελ κάρελ πεξί ηνπο 85 είρνλ θνλεπζή θαη 

ηζάξηζκνη ηξαπκαηηζζή. Οη δε ππφ ηνλ Πεηξνπνπιάθελ εηο Ληκληά πξνζβιεζέληεο θαηά κέησπνλ θαη νχηνη 

ππερψξεζαλ πξνο ηαο ππσξείαο ησλ Λεπθψλ νξέσλ, νπόζελ κεηάβεζαλ εηο Κξνχζηα θαη είηα εηο Ώγίαλ 

Ρνπκέιελ. Βηο Κξνχζηα δε είρνλ ηξαπή ήδε θαη νη πεξί ηνλ Κσζηαξφλ κεηά ηνπ ΐαξδηλνγηάλλε πξψηνη εθ 

Αηαληζθαξίνπ ππνρσξήζαληεο. Σνχηνπο δε εθνινχζεζε θαη ν αλσηέξσ εηο θαθηδάθηα παξακέλσλ Γεληθφο 

αξρεγφο Γπκβξαθάθεο κεηά ησλ παξ‟ απηψ εζεινληψλ θαη Κξεηψλ. 

Ο ερζξφο θαηέιαβελ ήδε ηελ Ώξάδαηλαλ, ήλ θαη εππξπφιεζελ φπσο είρε πξάμεη θαη δηά ηελ 

Ώλψπνιηλ θαη ηνλ Ώγ. Εσάλλελ. Οη Έιιελεο θεχγνληεο εμ‟ Ώξαδαίλεο δελ εκέιεζαλ ελ ηνχηνηο λα 

εθθδηθεζψζη ηνπο ερζξνχο ησλ. Ρίςαληεο εηο ηα εθεί δχν θξέαηα δειεηεξηψδεηο ηηλάο θαη αθαζάξηνπο νπζίαο 

πξνπμέλεζαλ ζνβαξάο αζζέλεηαο εηο ηνπο εμ‟ απηψλ αληιήζαληαο θαη πνηηζζέληαο αληηπάινπο, σλ ηηλεο 

επηβηβαζζέληεο ησλ πνιίσλ θαη κεηαθεξφκελνη εηο Υαληά απέζαλνλ θαζ‟ νδφλ. Έθηνηε δε παξέκεηλε παξά ηνηο 

εληνπίνηο ην εμήο δίζηηρνλ αδφκελνλ εηο αλάκλεζηλ ηνπ θαηά ηελ απηήλ κάρελ πεζφληνο Αειή ΥνπζεΎλ: 

Νηειή κνπ Υνπζεΐλ κνπ, ηληά ηνλε γξαθηό ζνπ 

           ’ ηζ’ Αξάδαηλαο ην πέξακα λα βξείο ην ζάλαηό ζνπ. 

 Οχησο εγέλεην ε ελ Ώξαδαίλε κάρε, εηο ελ αλαθεξφκελνο φ ηεο Εζηνξίαο ησλ θαθίσλ 

ζπγγξαθεχο εγνχκελνο Παπαδνπεηξάθεο θαη θαηεγνξψλ ηνπ Κφξαθα, φηη δελ εθνινχζεζε θαηά πφδαο 

ηνλ Ρεζίη ηνπ δε Κξηάξε σο κε ζπκκεηαζρφληνο παληάπζηλ εηο ηελ θαηά ηνπ Οκέξ εθζηξαηείαλ ηαχηελ, 

ιέγεη ελ ζει. 537 ηεο Εζηνξίαο ηνπ: «Πιελ άιι’ νύ κόλνλ ν βνεζεζείο Κόξαθαο έκεηλελ όισο αδηάθνξνο 

εηο ηα δεηλνπαζήκαηα ησλ βνεζεζάλησλ απηόλ, αιιά θαη νη ειπληώηαη άπαληεο έθπγνλ πξό ηνπ θηλδύλνπ, 

πιελ ηνπ θηινηίκνπ νπιαξρεγνύ Α. πηληώηε κεηά ησλ ππ’ απηόλ αλδξώλ. Καη ν Κξηάξεο έιζσλ εθάζηζελ 

εηο ηα Κξνύζηα, ζεώκελνο απνζώο ηαο γελνκέλαο ζθελάο ρσξίο ειάρηζηνλ λα ιάβε κέξνο!»1064 

 

                                                 

1064 Βπηπρψο θαη πξνο απνθαηάζηαζηλ ηεο αιεζείαο δηεζψζε εηο ρείξαο ηνπ ζπγγξαθέσο ηεο παξνχζεο ε απηφγξαθνο 

αλσηέξσ επηζηνιή ησλ ηξηψλ αξρεγψλ, παξαδνζείζα κεηά πνιιψλ εγγξάθσλ εηο ην ελ Υαλίνηο ηζηνξηθφλ αξρείνλ, δη‟ εο 

απνδεηθλχεηαη ή επί ηξηήκεξνλ κέρξη ηεο κεγάιεο κάρεο ηεο Ώξαδαίλεο ζπκκεηνρή ηνπ Κξηάξε εηο ηνλ πξνο ππεξάζπηζηλ ησλ 

θαθίσλ αγψλα, φζνλ δ‟ αθνξά ηνλ Κφξαθαλ είδνκελ φηη θαη νχηνο δεδηθαηνινγεκέλσο απνπζίαζελ απηνχ. Ο δε 

Γπκβξαθάθεο ελ ηε πξνο Μελδειζψλα ΐαξζφιδελ απαληήζεη ηνπ δελ ψθλεζε λ‟ αλαγξάςε ηελ αιήζεηαλ φηη ν Κξηάξεο 

ζπκκεηέζρε ηεο ελ Ώξαδαίλε κάρεο. Βθ ηνχησλ δε φπσο θαη εμ‟ άιισλ πεξηζηαηηθψλ απνδεηθλχεηαη ε θαθνπηζηία ηνπ σο άλσ 

ζπγγξαθέσο, δπζηπρψο δε θαη πιεξεμνπζίνπ παξά ηε Γεληθή πλειεχζεη θαη ζεβαζκίνπ εγνπκέλνπ. Ώπνξίαο άμηνλ φκσο 

είλαη πσο κεηά ηα αλσηέξσ, άηηλα εδχλαην θάιιηζηα λα εμαθξηβψζε ν λεψηεξνο ηζηνξηθφο Φηιάθεο, νχηνο αληί ηνχησλ 

έγξαςελ ελ ζει. 1026, Σνκ.3νλ ηεο Εζηνξίαο ηνπ:«Ο κελ Κόξαθαο θαηά πάζαλ πηζαλόηεηα δελ εδπλήζε λα επηρεηξήζε ηη θαηά 

ηνπ Ρεζίη κεηά ηνλ θνβεξόλ εθείλνλ ελ Λαζεζίσ αλεκνζηξόβηινλ ηνλ δε Κξηάξελ, αλ αιεζώο έπξαμε ην ηνηνύηνλ, δηόηη άιινη 

δηαςεύδνπζηλ απηό δελ άθηλελ απηόλ βεβαίσο λα θαζεύδε, ππνθεληξηδόκελνλ θαη ππό ηνπ θαιίδε ή ηνπ Επκβξαθάθε πάληνηε 

αξρεγία!». Οχησ θαη νη δχν ηζηνξηθνί νπ κφλνλ εδήηεζαλ λα κεηψζσζη ηελ αλά ην Παλειιήληνλ απισζείζαλ ηφηε δφμαλ ησλ 

γελλαηνηάησλ πξνκάρσλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο Κξήηεο Κσλζηαληίλν Κξηάξε θαη Μηραήι Κφξαθα, αιιά θαη λα θαηεγνξήζσζηλ 

ηνλ Κξηάξελ, ν κελ πξψηνο επί απαζεία απέλαληη ησλ δεηλνπαζεκάησλ ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ θαθηαλψλ, ν δε επί 

δεινθζφλσ θηινδνμία! Βπηπρψο ν Φηιάθεο δελ απέθιεηζε εληειψο ηνπο ειηληψηαο ηεο αλσηέξσ κάρεο, δηφηη αλαγξάθεη φηη 

κφλνλ ν νπιαξρεγφο ηνπ Καθνδηθίνπ Ώλαγλψζηεο Φνχκεο ή πηληψηεο εθ ησλ ειπλησηψλ ζπλεθηλδχλεπζε θηινηίκσο κεηά 

ησλ πεξί απηφλ, κηκνχκελνο θαηά ηνχην, ηνλ πνιχλ σο άλσ Παπαδνπεηξάθελ. Ώιιά γαίαλ αο έρσζηλ ειαθξάλ ακθφηεξνλ ή 

ζεία πξφλνηα αλέζεθελ εηο ηνλ πηφλ ηνπ νχησ αδηθεζέληνο παηξφο ηελ ππεξάζπηζηλ ηνπ δηα αδηαςεχζηνπ απνδείμεσο. 
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 Αηά ηεο θαηαιήςεσο ηεο Ώξαδαίλεο ν ερζξφο εγέλεην θχξηνο απάζεο ηεο επαξρίαο ησλ θαθίσλ, 

ππνιεηπνκέλνπ κφλν ηνπ πξνο δπζκάο ηκήκαηνο απηήο, ηνπ ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο, εθηεηλνκέλνπ αθ‟ ελφο 

κελ πξνο ηελ επαξρίαλ ηνπ ειχλνπ αθ‟ εηέξνπ δε πξνο ηνλ ηνπ Οκαινχ θεληξηθφο νξνπέδηνλ”
1065

. 

 

ε) Ζ δηήγεζε ηνπ Ησάλλε Μακαιάθε ζην βηβιίν ηνπ “Ζ θξεηηθή επαλάζηαζηο ηνπ 1866-69” 

 “Σελ επαχξηνλ 11.7.67 ν ερζξφο πξνζέβαιε ηελ Ώλψπνιηλ. Ο Γνγνλήο κε 150 πεξίπνπ άλδξαο 

ζπλεπιάθε κε ηελ εκπξνζζνθπιαθήλ ηνπ ερζξνχ αιι‟ νη ερζξνί ήζαλ πνιπάξηζκνη θαη ελαγθάζζεζαλ ηφζνλ 

νη κεηά ηνπ Γνγνλή, φζνλ θαη νη θαηφπηλ ζπεχζαληεο πξνο ελίζρπζίλ ηνπ λα ππνρσξήζσζηλ εηο Ώξάδαηλαλ. 

 Οχησ ηελ 12.7.1067 εηο κελ ηελ Ώξάδαηαλ ππήξρνλ θαθηαλνί ππφ ηνπο Γεψξγηνλ Σζειεπή, Ε 

ΐαξδηλάθελ θαη Ώ. ΐαξδνπιάθελ, Κπδσληάηαη ππφ ηνπο Ώ. Μαληαθάθελ, Μπειεγξήλ θ.α. ειηληψηαη ππφ ηνλ 

Κ. Κξηάξελ, Ώπνθνξσληψηαη ππφ ηνπο Ώ. Γνγνλήλ, Μαζηφλ Μπισλνγηαλλάθελ, Ώ. Ώιηθακπηψηελ θαη Κ. 

Μαιηλφλ θαη ηα ζψκαηα εζεινληψλ ησλ κνιέλζθε, Ν.ΝηθνιαΎδε θαη Κίηζνπ. 

 Αηα ηελ ππεξάζπηζηλ δε ησλ θνξπθψλ ηεο Ώλσπφιεσο πξνο ηελ ζέζηλ Λίκλε ήζαλ ηα ζψκαηα ηνπ 

Λέσλ. Πεηξνπνπιάθε, ηνπ Ν. Κνληνγηάλλε θαη εηέξσλ εζεινληψλ ππφ ηνπο Ν. Φχραλ, ηαθπιάλ θαη 

Φηιίππνπ θαη Ώζθελδηψηαη ππφ ηνπο Π.Μνξάθελ θαη Μαλνχζνλ Μπνιησηάθελ. 

 Καη δηα ηελ ππεξάζπηζηλ ηεο παξαιίαο Αηαιηζθαξίνπ είρνλ έιζεη ν αξρεγφο Ώπνθνξψλνπ Κσζηαξφο 

ΐνινπδάθεο θαη ν θαπεηάλ ΐαζ. Μπνκπνιάθεο κεηά ηηλψλ θαθηαλψλ θαη Ώπνθνξσλησηψλ, νπρί πιεηνηέξσλ 

ησλ 60 αλδξψλ. 

 Οχησο φηε ν ερζξφο ηελ 12.7.1967 δηα καλησδψλ επηζέζεσλ απεπεηξάζε λα εθβηάζε ηαο ηεο 

θάξαγγνο ηεο Ώξάδαηλαο εηζφδνπο, απεθξνχζζε κεηά κεγίζηεο δεκίαο. 

 Σελ επνκέλελ επαλειήθζε ε κάρε πεξί ην ιπθαπγέο, αιι΄αθαη πάιηλ ν ερζξφο απεθξνχεην. Πεξί ηελ 

1.00 κ.κ. ψξαο φκσο επηά πνιεκηθά πινία θέξνπζη πεξί ηαο 3 ρηι. άλδξαο εηο ηνλ φξκνλ Αηαιηζθάξη θαη ππφ 

ηνλ ζπλερή θαλνληνβνιηζκφλ απφ ηα πινία ήξρηζε λα απνβηβάδεηαη ν ζηξαηφο εηο ηελ παξαιίαλ. Ο 

απεζηαικέλνο ηνπ Κσζηαξνχ πξνο ηνπο ελ Ώξαδαίλε δελ έγηλε δπλαηφλ λα θζάζε θαη νχησο ν Κσζηαξφο, 

αθνχ επί δίσξνλ έβαιιε ζπλερψο θαηά ησλ απνβηβαδνκέλσλ, εμελαγθάζζε λα ππνρσξήζε. 

 Καη κεηά κίαλ ψξαλ ην ρσξίνλ Ώξάδαηλα επνιηνξθείην ππφ ησλ Σνχξθσλ. «Οη εληφο ηνπ ρσξίνπ, ην 

ζψκα ηνπ Ν. ΝηθνιαΎδε θαη ην ηνπ κνιέλζθε, σο θαη ηηλεο Λαθθηψηεο θαη ειηληψηεο επνιέκνπλ κεη‟ 

απεξηγξάπηνπ αλδξείαο», θαηά ηνλ κνιέλζθελ. «Ώθνχ πιένλ εθηλδχλεπνλ πάληεο λα θπθισζψζηλ εληειψο, 

ήξρηζαλ λα ππνρσξψζη θαη νχηνη πξνο ηα πςεινηέξαο ζέζεηο, αιιά πάληνηε εξσηθψο καρφκελνη θαη δηα ηνπ 

μίθνπο αθφκε, δη‟ ν θαη πνιινί εμ‟ απηψλ εθνλεχζεζαλ θαη άιινη ζπλειήθζεζαλ. Μεηά ηελ ηξνκεξάλ απηήλ 

πάιελ, θαηνξζψζαληεο λάλαβψκελ εηο πςεινηέξαο ζέζεηο, ακπλφκελνη πάληνηε, απεζχξζεκελ εηο ηελ 

ηνπνζεζίαλ Κξνχζα, φπνπ θαη δηελπθηεξεχζακελ. Ώί δεκίαη ησλ εκεηέξσλ εηο ηελ ηξηήκεξνλ ηαχηελ πάιελ 

                                                 
1065  Παλαγηψηεο Κξηάξεο, Ηζηνξία ηεο Κξήηεο από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ησλ θαζ' εκάο ρξόλσλ,(λέα) η. 

1-3, αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Ώζήλα 1932-1938, Γ, ζ. 449-454. 
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αλαβαίλνπζηλ εηο 20 θνλεπζέληαο θαη άιινπο ηφζνπο πιεγσκέλνπο”.
1066

 

 

ζη) Ζ δηήγεζε ηνπ Π. Πξεβειάθε ζηελ “Παληέξκε Κξήηε” 

 “Ο Οκέξ – παζάο έβγαιε έλαλ πεδνδξφκν απφ ην Φξαγθνθάζηειν θαη πξνζθαινχζε ηνπο 

θαθηαλνχο λα πξνζθπλήζνπλε. Βίηαλε ζηηο 10 ηνπ Ώθισλάξε. Ώπηνί καδψλνπληαλ ζηα δπηηθά θαθηά 

θαη ζπληάδνπληαλ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Γηκπξαθάθε θαη ησλ Υαλησηψλ θαπεηαλέσλ, λα δαθεληέςνπλε 

ηνλ ηφπν ηνπο. Ο άπηζηνο είρε παηήζεη απνιέκηζηνο ηνλ Μπξφζγηαιν, -ηελ παηξίδα ηνπ εζλνθαηάξαηνπ 

ηνπ Σζηξηληάλε-, θαη ζηηο 11 ηνπ κήλα πήξε ηελ Ώλψπνιε. Οη Κξεηηθνί είραλε πνιεκήζεη εδψ κηάλ 

εκέξα, θαη ηξαβερηήθαλε παξαπέξα αθνχ θαξκαθψζακλε κε θιφκν ηα πεγάδηα. Δ ρνληξή ηνπο δχλακε 

είρε ηακπνπξσζεί κπξνο ζην ρσξηφ ηελ Ώξάδαηλα, φπνπ ειπίδαλε λα βαζηερηνχλε. Σελ Ώξάδαηλα ηελε 

ρσξίδεη απφ ηελ Ώλψπνιε έλα καθξχ θαξάγγη, πνπ θάλεη ηνλ ηφπν πνιχ γεξφ γηα πφιεκν. Ο Σνχξθνο 

βάξεζε έλα κεξφλπρην κε ην θαλφλη ηαληηθξηλά ηακπνχξηα, ακή ρακπάξηζε γξήγνξα πσο κε ηνχην νη 

Κξεηηθνί δελ μεηνπίδνπληαη. Ανθίκαζε κηα – δπφ θνξέο λα ηνπο θεθαιψζεη, κα ην κέξνο νπνχζε ζα 

κπφξηε λα πάξεη ηελ αλεγπξίδα ην βαζηνχζε δπλαηά ν Λεσλίδαο ν Πεηξνπνπιάθεο. Ο ζεξάξεο έβαιε ζ‟ 

εθαξκνγή άιιν ζθέδην θ‟ έθακε ζηληάια λα δπγψζεη ε αξκάδα. Φφξησζε κεξηθά θαξάβηα ζηξαηφ θαη ηνλ 

έβγαιε ζηηο πιάηεο ησλ Υξζηηαλψλ ζηε ζέζε Αηαιηζθάξη. Σν πέξαζκα θείλν ην θχιαγε ν γέξν 

Κσζηαξφο, ακή πνπ λα „λαθξαηήζεη ν δάβαιεο ηέηνην ιεθνχζη! Δ παξαηαγή ησλΥξηζηηαλψλ δελ άξγεζε 

λα ην ληψζεη ζηε ξάρε ηεο. Πνιέκεζε αλάκεζα ζε δχν θσηηέξο, άθεζε θακπφζνπο ζθνησκέλνπο θαη 

ηξαβήρηεθε ζηα Κξνχζηα ην βνπλνθάκπη. Οη Κξεηηθνί θνπβαινχζαλε πηζψπιαηα ηνπο ιαβσκέλνπο ηνπο 

θαη κεξηθνχο απφ ηνπο εζεινληέο πνχραλ απνθάκεη ζε θείλα ηα ηξαρψληα. Ώληί γηα λεξφ, καζνχζαλε ζην 

δξφκν ηηο αγγνπξίδεο λα μεδηςάδνπλ. Μεξηθνί απφ ην ζψκα ηνπ Γηκπξαθάθε πνπ απνθνθνπήθαλ απφ 

ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, θιεηζηήθαλε ζ‟ έλα θιεζηδάθη θαη ζθνησζήθαλε πνιεκψληαο σο ην χζηεξν”.
1067

 

 

δ) Ζ έκκεηξε δηήγεζε ηνπ Χαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζηελ “Κξεηηθνπνύια”    

Κεθ. 121: Σ‟άξκαηα ηα ειιεληθά, νη άληξεο ηνπ πνιέκνπ   3095 

ραξνχκελνη θη αθιφλεηνη ηελ κάρελ πεξηκέλνπλ.     

Οη Σνχξθνη ζηνλ Οκπξνο -Γηαιφ θαη ζέινπλ λα παηήζνπλ 

ηνπο Έιιελαο, κα ζθέθηνπληαη πψο λα η‟ απνθαζίζνπλ. 

Κηλά κε ηα ζηξαηέκαηα, θαλέλα δελ αθήλεη, 

κέιιεηαη ηεο Ώξάδαηλαο ν πφιεκνο λα γίλεη.   3100 

Ώπφ ζαιάζζεο, θαη μεξάο παλζηξαηηά πξνβαίλνπλ,    

κε ην ηξαγνχδ‟ νη Βιιελεο αλεβνθαηεβαίλνπλ. 

Φηάλνπλ εηο ηελ Ώλψπνιηλ, κε κάλεηα καιψλνπλ, 

θιφκνπο εξξίμαλ ζην λεξφ, ηζη Σνχξθνπο θαξκαθψλνπλ. 

χξνπληαη ζηελ Ώξάδαηλα,
 
ηελ θάξαγγα θξαηνχλε,  3105 

κέξα θαη λχθηα κε θσζηά, ηξεηο κέξεο πνιεκνχλε.    

Σξνκαθηηθνχο ηζη θεξαπλνχο νη Σνχξθνη ζθελδνλίδνπλ, 

δελ ρακπαξίδνπλ νη -γ- Έιιελεο, κνχηε δελ ηνπο θινλίδνπλ. 

                                                 
1066  Εσάλλεο Μακαιάθεο, Δ Κξεηηθή Βπαλάζηαζηο ηνπ 1866-69”, Υαληά 1983, ζ.  

1067  Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηία, θεθ. 142, ζ. 204-206 
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Βηο ηνπ βνπλνχ ηνπο πξφπνδαο, ην πέξακα θξαηνχζη 

ε Κπδσλία θαη έιηλν, νη Σνχξθνη δελ θνηνχζη.   3110 

ην θέληξνλ νη εζεινληαί, νη ηεξενιιαδίηεο,     

επέζαζη εξστθά ζαλ ηζη Μαξαζσλίηεο. 

Βθ‟ ήηνλ ε δηάβαζηο θαη ε ζθάια πνπ πεξλνχζαλ, 

ηελ νρπξψζαλ δπλαηά θαη ηελ θηινληθνχζαλ. 

Σν ηέινο πξνο ηε ζάιαζζα πξνο ηνπ Αηαιεζθάξε  3115 

εβιέπαζηλ νη θαθηαλνί εθεί κε μεβαξθάξεη.     

Οη Κξεηηθνί ζηα αθξηλά ηα δχζθνια θξαηνχζη, 

ζηε κέζε ‟ρνπλ ηνπο ζεινληάο λα ηνπο επηηεξνχζη. 

ηα βνξηλά Ώλσπφιεσο εκέλ‟ ν Γακπξαθάθεο, 

εθεί ‟ζαλ θη άιινη θαθηαλνί θαη ν Πεηξνπνπιάθεο.  3120 

Βθεί θξαηνχζαλ ηελ γξακκήλ, πάλσ ζηα πεγαδάθηα,    

ν Γνγνλήο θη εκάρνλην η‟Ώπνθνξσλησηάθηα. 

Βθεί καδ‟ ήηνλ θη ν Μαηζηφο, άληξαο η‟Ώπνθνξψλνπ, 

πηζηφηαηνο ζην ζχλζεκα θαη δπλαηφο ηνπ πφλνπ. 

Αηαθνπή δελ έθακε ν πφιεκνο θ' ε θιφγα,   3125 

απφ πξσί κέρξη λπθηφο επέθηαλ κπδξνβφια.     

Οη κπάιεο θφθηνπλ ηα δελδξά, ζεξίδνπλ αζηνηβίδεο 

θαη θαηαζηξέθνπλ νη Έιιελεο πιήζνο Οζκαληιήδεο. 

Κ‟ νη κελ θ' νη δε αλίθαλνη, ηα πξάκαηα ζε θξίζε, 

δελ εκπνξεί Οκέξ -παζάο ηνπο άιινπο λα παηήζεη.  3130 

Απφ ηξείο θνξέο επέξαζαλ θη έπεζαλ νη Λαθθηψηεο,    

ζηα κηηηξίδηα ησλ ερζξψλ καδί θ' νη ειηληψηεο. 

Βδαηκνλίδεη‟ ν  Οκέξ, ηα θξέαηα δαγθάλεη, 

ζ‟ ηζη βάξθεο βάλεη ηνλ ζηξαηφλ, ζηα λψηα ηνλε βγάλεη. 

Φιφγεο απφ ην πξφζσπνλ, ηζη ζάιπηγγεο εβάξεη   3135 

θαη μάθλνπ θαίλεη‟ ν ζηξαηφο εηο ηνπ Αηαιεζθάξε.    

Ο Κσζηαξφο δελ εκπνξεί ηζη Σνχξθνπο λα γπξίζεη 

θαη δελ πξνθζάλεη ηζ‟ Έιιελεο λα ηζη πιεξνθνξήζεη. 

Βζθφησζαλ πνιινχο εθεί, ηνλ Νηειή-ΥνπζεΎλε, 

ηνλ μαθνπζκέλνλ Κξεηηθφλ, ην ζηξάηεκα εζξήλεη.   3140 

αλ ιχθνη ηξέρνπλ νη Έιιελεο λα ηνπο πεξηνξίζνπλ,    

κα ηνπο θπθιψλνπλ, δελ κπνξνχλ νπίζσ λα γπξίζνπλ. 

Φηάλνπλ θαη ηνπο εζεινληάο, ζηελ κέζε πνπ βαζηνχλε, 

νη Κξήηεο ησλ εθψλαδαλ, θαζφινπ δελ δξνηθνχλε. 

Οχινη νη Σνχξθνη ηνπθεθνχλ, ηνπθέθηα θαη θαλφληα,  3145 

νη ζάιπηγγεο θαηαθηππνχλ, σο θάλνπλε η‟ακφληα.    

Οχηε Βιιήλσλ ζάιπηγγεο, νχηε θσλέο δξνηθνχληαη, 

απφ ηελ ξάρηλ ηνπο ηξαβνχλ, ηφηε κφλν θηλνχληαη. 

Οη Κξήηεο βξίζηνπλ η‟ άζρεκα, νη ζεινληέο θιεηζκέλνη 

θ' νη κελ, θ' νη δε, εκάρνλην, σζάλ απνξπηζκέλνη.  3150 

Ώπφζπαζαλ νη Κξεηηθνί, εζεινληάο κε πφλνπο,     

πνιινί ειηπνζχκεζαλ, ηνπο ζήθσζαλ ζηνπο λψκνπο. 

Ώπφ λεξφ,‟πφ θνχξαζε, ‟πφ πείλα μαληιεκέλνη, 

ζηα Κξνχζηα απνζχξνληαη θαη πέθηνπλ ιηγσκέλνη. 

Οη Κξεηηθνί εζεινληάο ζηνπο λψκνπο ησλ βαζηνχλε,  3155 

θαη αγγνπξίδεο γηα λεξφ, δνχδνπλ, παξεγνχλε.     

ε θιεζηδάθ‟ εθιείζηεθαλ κέξνο ηεξενιιαδίηεο, 

κέρξηο ελφο επέζαζη, ζθάδνπλη‟απ‟Ώξβαλίηεο. 

Βπέζαλε θαη Κξεηηθνί, ν Πξψηκνο ησλ Λάθθσλ, 

ν Σζειεπήο ηζ‟ Ώλψπνιεο, πνπ κνηάδαλε ησλ δξάθσλ.  3160 
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Δ κάρε εηειείσζε, κα πιέξσζαλ νη αγάδεο,     

                          πνιχλ ζηξαηφλ εράζαλε, πνιινχο Ώξβαληηάδεο.  

 

 ε) Ζ πεδή δηήγεζε ηνπ Χαηδεκηράιε Γηάλλαξε ζηα “Απνκλεκνλεύκαηα” 

 

 β4, ζ. 230 Ώκέζσο κεηά ηελ αλαρψξεζίλ κνπ εθ ηεο Ώξάδαηλαο νη ζηξαηάξραη ησλ 

πνιεκίσλ ηελ 9 Ενπιίνπ νδήγεζαλ ηα ζηξαηεχκαηα εθ Μπξνζγηάινπ θαηά ηελ Ώλψπνιηλ 

δηακελφλησλ, φπνπ θαη κεηά κηθξάο αληηζηάζεηο έγηλαλ θχξηνη ηεο Ώλσπφιεσο θαη ησλ πέξημ απηψλ, 

έλζα γελλαίνο ππεξαζπηδφκελνο ν Σδειεπήο ηελ γελήηεηξά* ηνπ, έπεζε ζχκα, πζηέξεζε ηνπο 

ζπκπνιεκηζηάο ηνπ ηεο νπιαξρεγίαο. 

 Οη εθείζελ πξντδφληεο φηη αδχλαηνλ ήηνλ λ' αληηθξνχζσζη, νη νιίγνη ηελ θαηά ηεο 

Ώλσπφιεσο κεγάιελ ζηξαηεηάλ ησλ πνιεκίσλ θαη γλσξίδνληεο νη θάηνηθνη ηεο Ώλσπφιεσο φηη δελ 

ππάξρνπλ πεγαί, εηκή κφλνλ ηα εληφο ηεο θψκεο πεγάδηα, εζθέθζεζαλ νχηνη ίλα θαξκαθψζσζη* ηα 

χδαηα ησλ πεγαδίσλ, νίηηλεο θαη πξηλ ηεο ππνρσξήζεσο κία εκέξαλ ζπλήζξνηζαλ θιφκνπο, νπο 

θαηέθνςαλ εηο ηκήκαηα, έξξηςαλ ελ απηνίο εθηφο ελφο εμ νπ είρνλ αλάγθε λα πίλσζη νη ίδηνη κέρξηο 

ηεο ηειείαο απνρσξήζεσο εηο ηελ πιεζίνλ νρπξάλ Ώξάδαηλαλ. 

 Οη ερζξνί ινηπφλ θπξηεχζαληεο ηελ Ώλψπνιηλ ελ θαηξψ κάιηζηα κεγίζηνπ θαχζσλνο, έπεζαλ 

δεηςαιένη πίλνλ- // 

β4, ζ. 231 [229]ηεο χδσξ άλεπ ηδέαο ηνηαχηεο, νίηηλεο έσο νπ αλαρσξήζσζη ηελ ηξίηελ εκέξαλ, ηελ 

άλνκνλ εθείλελ θαη απαηεηιήλ πξάμηλ, πεξί ηνπο ηξαθνζίνπο* εθφκηζαλ εηο ηα λνζνθνκεία εμ σλ νη 

πιείζηνη ηνχησλ απέζαλνλ εθ ιπζεληεξίαο*.  

 Οη απφ ηελ Ώλψπνιηλ εκέηεξνη κεηά ησλ δχν ηξίησλ ησλ ινηπψλ ζέζεσλ, απεζχξζεζαλ θαη 

νρπξψζεζαλ εηο Ώξάδαηλα ηελ ρσξίδνπζαλ απηήλ, ηεο Ώλσπφιεσο ε απέξαληνο θαη βαζπηάηε 

θάξαγμ παξ' εο ππάξρνπλ κφλνλ ηξεηο δηαβάζεηο. 

 Βθεί Κξήηεο θαη εζεινληαί πεξί ηαο δχν ρηιηάδαο εηνπνζεηήζεζαλ, αθνχ πξψηνλ 

ζπλεθξφηεζαλ ζπκβνχιηνλ νη ηε ερζξνί ησλ επαξρηψλ θαη εζεινληψλ ζσκαηάξαραη, απεθάζηζαλ 

θαη δηεηάρζεζαλ νη κελ Κπδσληάηαη λα θαζέμσζη ηελ αλσηάηελ αξθηηθψο είζνδνλ θαη παξαπιεχξσο 

απηψλ, νη ππφ ηνπο Κξηάξνπ θαη Κνξθίδνπ ειηληψηαη. 

 Βηο ην κέζνλ ελέθξηλαλ λα κέλσζη νη εζεινληαί ζπκβνεζνχκελνη ππφ ησλ ηζαγελψλ, σο 

εηδεκνλεζηέξσλ ελ αλάγθε ππνρσξήζεσο, έλζα ήηνλ αλαθηεκέλε* ε είζνδνο θαη αθαηφξζσηνο ε 

δηάβαζηο εθείζελ ησλ πνιεκίσλ. Σν άιινλ άθξνλ ηεο θάξαγγνο, λνηίσο θαηά ην πεξηζαιάζζηνλ, 

ζέζηλ Αηαιεζθάξη, θαηείρε ν γέξσλ Κσζηαξφο κεη' άιισλ εηδεκφλσλ ηζαγελψλ ησλ πέξημ ρσξίσλ 

Ληβαληαλψλ, Ώγίνπ Εσ<άλλε>,  Γνγνλή θ.ιπ. 

 Ο Γπκβξαθάθεο δηέκελε κεηά πνιιψλ ηζαγελψλ [Γνγνλε] Παπιή, Μσξάθε, Καβξνχ, 

Ώλσπνιηηψλ θ.ιπι, απφ αλαηνιάο ζέζηλ Πεγαδάθηα, άλσζελ, βνξείσο ηεο Ώλσπφιεσο. 

 Σελ 11 Ενπιίνπ νη πνιέκηνη επξνρψξεζαλ θαηά ηελ Ώξάδαηλα, αθνχ απέθξνπζαλ ηνπο 
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αληηθξνχζαληαο απηνχο πξψηνλ, θαηά ησλ πέξημ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ Ώλσπνιίηαο θαη ινηπνχο 

επαξίζκνπο, φπνπ θαη καρφκελνο θνλεπζείο ν εμ εξσηθήο νηθνγελείαο αξρεγφο απηψλ Σδειεπήο ή 

Ααζθαιάθεο. 

 Πιεζηάζαληεο δ' νχηνη εηο ην αληίπεξα ηεο απφ Ώξάδαηλαο θάξαγγνο ήξρημε* ακέζσο 

ζθνδξνηάηε κάρε, εμεθνινχζε εκέξα θαη λχθηα άλεπ απνηειέζκαηνο. Οη Λαθθηψηαη κάιηζηα θαη 

κέξνο ειηλησηψλ ηελ πξψηελ εκέξαλ δηαβάληεο ηελ θάξαγγα επεηέζεζαλ θαηά ησλ ερζξηθψλ 

πξνρσκάησλ, νίηηλεο δηο θαη ηξεηο απνδίσμαλ ηνπο πξνθχιαθαο ησλ ζέζεψλ ησλ. // 

 β4, ζ. 232 [230] Σελ επηνχζαλ 12 ν Οκέξ δηεπζχλσλ εθ ηεο ζαιάζζεο ηαο θηλήζεηο θαη 

βιέπεη ηελ αληίζηαζηλ εθ κέξνπο ησλ εκεηέξσλ, πξνο δε ηελ δεκίαλ ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ θαη ην 

αδχλαηνλ ηεο πξνφδνπ απηνχ, απνβίβαζε ππφ ηελ ζάιαζζαλ δηα κηθξψλ πινίσλ κέξνο ηνπ 

ζηξαηνχ, πεξηζηνηρηζκέλνπ ππ' ηζαγελψλ Σνχξθσλ ηνπ Δξαθιείνπ θαηά ηελ ππφ ηνπ Κσζηαξνχ 

θαηερνκέλελ ζέζηλ Αηαιεζθάξη, εμεδίσμελ απηνχο εθείζελ κεηά αληηζηάζεσο αξθνχζεο, αθνχ 

πξψηνλ εθφλεπζαλ νη εκέηεξνη ηνλ δηαβφεηνλ ηζαγελήλ Αειή ΥνπζεΎλη, ηνπ νπνίνπ ηνλ ζάλαηνλ 

έθιαπζαλ νη ζπληνπίηεο ηνπ απαξεγφξεηνη. 

 Ώπνρσξνχλησλ ησλ παξά ηνλ Κσζηαξφλ ινμψο θαη βνξεηνδπηηθψο βεβηαζκέλνη, δελ 

εδπλήζεζαλ φρη κφλν λα πιεζηάζσζη θαη ζπλελσζνχλ κεηά ησλ ελ Ώξαδαίλε ινηπψλ, 

ρξεζηκεχζσζη εηο αληίζηαζηλ ή ηνπράιηζηνλ πιεξνθνξήζσζη απηνχο φηη απνβηβάζζεζαλ ερζξνί εηο 

Αηαιεζθάξη θαη φηη επξνρψξεζαλ θαηά ησλ λψησλ θαη ήδε νη ελ Ώξάδαηλα επξίζθνληαη 

πεξηθπθισκέλνη, αιιά απνθφςαληεο απηνχο θαη αίθλεο εηζέπεζαλ απφ ηα λψηα απηψλ νη Σνχξθνη 

άξρημε* ε αιιεινκαρία.  

 πλάκα δε κεηά ηελ απφ βήκαζηλ* ησλ πνιεκίσλ εθ Αηαιεζθάξη, ηελ επίζεζηλ εθ ησλ λψησλ 

ησλ εκεηέξσλ, νη απφ ην αληίπεξα ερζξνί ηεο θάξαγγνο ελ εθείλε ηε ψξα επιεζίαζαλ θαηά ην 

ρείινο ηεο θάξαγγνο θαη εμ φισλ ησλ ζέζεσλ εθθηλνχζε ν ερζξηθφο ζηξαηφο γεληθφλ ππξ ησλ 

φπισλ θαη ππξνβφισλ, νη δ' εκέηεξνη νχηε ακπδξψο εδπλήζεζαλ λ' αθνχζσζη ή λνήζνπλ ηελ θαη' 

απηψλ πεξηθχθισζηλ εθ ησλ απνβηβαζζέλησλ. Μάηελ νη ελ ηνηο άθξνηο πξψηνη ησλ εκεηέξσλ 

ζπγθξνπζζέληεο
1068

 αλαθσλνχζνπλ* θαη παξεθάινπλ ηνπο εληφο ηεο Ώξάδαηλαο λα απνρσξήζσζη 

θαη νη κελ έζπεπδνλ δξνκαίνη θαηά ην θέληξνλ, πξψηνη ηδφληεο ηνλ θίλδπλνλ, ίλα πιεξνθνξήζσζη 

ηνπο ινηπνχο πεξί ηεο απσιείαο ησλ, νη δε ζπνξάδελ, φζνλ έθαζηνο εδχλεην, θαηέθεπγνλ εηο ηα 

πέξημ φξε. 

 Δ ζάιπηγμ ησλ εκεηέξσλ εζάιπηδε ηελ ππνρψξεζηλ, αιιά ηηο αθνχεη απηήλ; Σν γεληθφλ ππξ 

ησλ ερζξψλ έπηπηε σο θεξαπλφο θαη' απηψλ, απφ 100 βεκάησλ απφζηαζηλ. Οη ηδφληεο ηα πξάγκαηα 

Λαθθηψηαη κνχ δηεγήζεζαλ ηα αλσηέξσλ θαη πιείζηα ηφζα ζιηβεξά ζπλάκα θαη εξσηθά, άηηλα 

αδπλαηψλ, νχηε είκαη αξκφδηνο λα πεξηγξάςσ. // 

                                                 
1068 ζπγθξνζζέληεο 
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 β4, ζ. 233[231] Σέινο πάλησλ ε ππνρψξεζηο έγηλε άλεπ ηάμεσο θαη νη επξεζέληεο ειηληψηαη 

θαη Λαθθηψηαη εθηφο ηεο πεξηθπθιψζεσο φπσο νπλ θαηείρνλ ηνπο πξφπνδαο ησλ νξέσλ έζπεπζαλ 

άκα είδνλ ηελ αλάγθε εηο βνήζεηαλ ησλ θηλδπλεπφλησλ ελ ησ θέληξσ εζεινληψλ θ.ιπι, νίηηλεο σο 

έιεγνλ νπθ νιίγνλ ζπλέηεηλνλ, απνθξνχνληεο ηελ πξφνδνλ ησλ πνιεκίσλ ελ ηε ιπζζψδε 

αιιεινκαρία, ησλ κελ νξκνχλησλ φπσο δηαλνίμσζη ηελ δηάβαζηλ, ησλ δε ερζξψλ ίλα 

παξεκπνδίζσζη θαη θαηαζθάμσζη θαζ' νινθιεξίαλ
1069

 απηνχο. 

 Μεξίο εθιεθηψλ ηεξενιιαδηηψλ θνπζηαλειάδσλ, εθ ησλ πξνζθάησο αθηρζέλησλ, 

επξεζείζα εληφο νρπξνχ λατδίνπ θαηά ην θέληξνλ εηο κηθξνηάηελ απφζηαζηλ, δη' νπ έπηπηελ σο 

ξαγδαίαο βξνρήο αη ερζξηθαί βνιαί εθ ηνπ απέλαληη θαη αλσθεξνχο ηεο θάξαγγνο, θαζ' νλ θαηξφλ 

εγέλεην ε ζπκπινθή θαη κε γλνχζα θαζφινπ ηα δηαδξακαηηδφκελα εηο ηα φπηζζελ απηψλ, θαηά ησλ 

ζπλαδέιθσλ ησλ, σο καρφκελνη ιπζζσδψο θαηά ησλ έκπξνζζελ φηε ηδνχζα εαπηή πεξηζηνηρνπκέλε 

παξ' ερζξψλ, έκεηλε εληφο ηνπ λατδίνπ θνλεχνπζα θαη θνλεπνκέλε κέρξηο νπ είρνλ πνιεκνθφδηα θαη 

ηειεησζάλησλ ηνχησλ, νη δψληεο έηη, εμήιζνλ μηθήξεηο δηαζρίδνληεο ηαο νξδάο κέρξηο νπ έπεζε θαη 

ν ηειεπηαίνο. 

 Δ ιππεξά αχηε ππνρψξεζηο ησλ ρξηζηηαλψλ απεζάξξπλε θαη δηαζθφξπεζε ηα ιείςαλα ηεο 

Ώξαδαίλεο σο νπδεκίαλ άιιελ πεξίζηαζηλ. Τπνρσξνχληεο εθ ηνπ θφπνπ θαη δείςεο πνιινί ησλ 

ιεπηψλ θαη αζπλεζίζησλ εηο ηελ ζθιεξαγσγίαλ εθ ησλ εζεινληψλ πξνπάλησλ, έπηπηνλ 

ιηγνζπκνχληεο θαη ηηλέο εηο ηαο ρείξαο θαη ψκνπο ησλ Λαθθησηψλ απέζαλαλ άλεπ πιεγήο ή άιιεο 

ηηλφο αηηίαο. Ώλεςηφο κνπ ηηο, Εσ, Βκκ. Παπαγηαλλαξάθεο δηέζσζε ηηλάο ηπρψλ λα θ'εξε κεζ' 

εαπηνχ νιίγνλ χδσξ εηο αξαγφλ (δέξκα αηγφο) θαη αγνπξίδαο (αψξνπο
1070

 ζηξαθπιάο) δη' σλ κέζσλ 

κεηερεηξίζζεζαλ νη Λαθθηψηαη εηο ηνπο πιένλ απειπηζκέλνπο θαη φισο εκηζαλείο εζεινληάο 

έηξηβνλ επί ησλ ζηνκάησλ απηψλ ηαο αγνπξίδαο επηβνεζνχληεο απηνχο απφ απφζηαζηλ εηο 

απφζηαζηλ δηαβαίλνληεο ηα άγξηα φξε, ηνπο ηξαρείο θαη αλχδξνπο βξάρνπο κέρξηο νπ έθεξνλ απηνχο 

εηο Κξνχζζα, έλζα ππήξρε χδσξ θαη ήζαλ ζπλεζξνηζκέλνη νη ινηπνί. // 

 β4 ζ. 234 [232] Οη δε θαηέρνληεο ηα Πεγαδάθηα εηο ηελ γξακκήλ εθείλελ Γπκβξ<αθάθεο>, 

Πεηξνπιάθεο Λ., Π. Μσξάθεο, ν Ώ. Καβξφο θ.ιπ αληέθξνπζαλ ηελ θαη' απηψλ επίζεζηλ, άιινπ 

ζψκαηνο απφ Ώλσπφιεσο δηεπζπλζέληνο θαη' εθείλσλ, αιι' [ειζψλ θαη έηεξνλ] επηηέινπο 

εμαλαγθάζζεζαλ λ' απνρσξήζσζη θαη νχηνη εηο ηαο θνξπθάο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη εθείζελ ηελ 

άιιελ δηα πνιιψλ θφπσλ δηέβεζαλ ηα δάζε θαη βξάρε ζπλελψζεζαλ κεηά ησλ ινηπψλ εηο 

Κξνχζζα. Βθείζελ εμαλαγθαζζέληεο νη εκέηεξνη σο εθ ηεο πείλεο δηεζθνξπίζζεζαλ θαη ην 

πιείζζνλ* κέξνο θαηήιζε εηο ηελ θάξαγγα ηεο Ώγίαο Ρσκέιεο θαη ακαξίαο, ν Γπκ<βξαθάθεο> 

επαλήιζε εηο Μνπξί θαη θαθηδάθηα κε άιινπο, δηφηη ν ερζξφο επαλήιζε ακέζσο, αθνχ έγηλε 

θχξηνο ησλ δπηηθψλ θαθίσλ, εηο Βκπξφζγηαινλ, θαη εθείζελ εηο ηα άιια ηκήκαηα θαη επαξρίαο 
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ήιζε θαη έκελε, ιέγσ, εηο ηαο ζέζεηο ηαχηαο αθξνβνιψλ* θαηά ησλ Βκπξνζγηάισλ ερζξηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ.  

 Σν ηξίηνλ εδηεπζχλζε ακέζσο απφ Κξνχζζηα δηα ησλ αλσηάησλ θνξπθψλ ησλ Λεπθψλ
1071

 

Οξέσλ, Πιαθνζέιη, Ληκλή θ.ιπ εηο ηνλ Οκαιφλ, σο επί ην πιείζηνλ Λαθθηψηαη θαη εζεινληαί. 

 Ο ερζξφο γελφκελνο θχξηνο ησλ δπηηθψλ θαθίσλ, εππξπφιεζε θαηά ην ζχλεζεο ηα ρσξία 

απηψλ Ώλψπνιηλ, Ώξάδαηλα, Άγηνλ Εσ<άλλελ>, Ληβαληαλά θαη Μνπξί θαη ηελ 15 Ενπιίνπ κεηέθεξε 

δηα ησλ πινίσλ ζηξαηφλ κεξηθψλ
1072

 ηαγκάησλ θαη απνβίβαζελ άιινλ εηο Ώγίαλ Ρσκέιελ, νπνίνο 

επξφζβαιε ηνπο εθεί εκεηέξνπο, άιινλ επίζεο απνβίβαζε εηο νχγηα ηνπ ειίλνπ θαη ην πιείζηνλ 

ηνχηνπ απερψξεζε εηο η' αιιά ηκήκαηα κεηά ηνπ Ρεζίηνπ. 

 Βλ ηε ζπνπδαία, αιιά θαηαιήμαζα θαηά ησλ εκεηέξσλ νιεζξία κάρε ηεο Ώξάδαηλαο έπεζαλ 

αξθεηνί εθ ησλ εκεηέξσλ, ησλ πιείζησλ ηνχησλ δσληαλψλ θαηαθξενπξγεζέλησλ, εηο ππήξμε θαη ν 

αξρεηαηξηζηήο γελλαίνο νπιαξρεγφο θαη δηάζεκνο δηα ησλ αηνκηθψλ θαη παληξηθψλ* ηνπ 

αλδξαγαζεκάησλ Πξσηκνκηρειήο ή Μπειεγξήο, ηνπ νπνίνπ ηνλ ζάλαηνλ θαη πζηέξεζηλ [δελ] 

έθιαπζαλ φρη κφλνλ νη Λάθθνη, αιι' φινλ ην δπηηθφλ ηκήκα θαη νη ηνχηνπ εζεινληαί, γλσξίδνληεο 

πάληεο ηελ αμίαλ θαη ηελ ζεκαζίαλ ηνπ εηο ηελ επαλάζηαζηλ. // 

 β4, ζ.235 [233] Οχηνο έκελε κε ηνπο εζεινληάο πιεζίνλ ησλ ΝηθνιαΎδνπ θαη κνιέλζθελ 

πεξηειζψλ εθείζελ, ίζσο πξνο θαηαζθφπεπζηλ ησλ ζέζεσλ εθείλσλ, θαζ' ελ ψξαλ έγηλε ε επίζεζηο 

εθ ησλ λψησλ ππφ ησλ ερζξψλ θαη ηδψλ απηφλ εζεινληήο κάο εδηεγήζε ηα εμήο: 

 Ρηθζείο κεηά ησλ εζεινληψλ σο νδεγφο θαηά ησλ εκθαληζζέλησλ εθ ησλ λψησλ, καρφκελνη 

θαη επξνρψξνπλ λα δηαζρίζσζη ηνπο πνιεκίνπο, φηε ηξσζείο εηο ηνλ κεξφλ θαη ζξαπζζέληνο ηνπ 

πνδφο δελ εδχλαλην λα θηλήηαη, φζηηο θαζίζαο επ' αξράδνο* πξνεηνηκάδεην, θαη αληέθξνπζελ ησλ 

θαη' απηνχ ζπεπδφλησλ πνιεκίσλ. Ο εηξεκέλνο εζεινληήο δεηεί απηνχ λα ηνπ δψζε ην φπινλ ηνπ 

θαη αλ ζσζή λα ην κεηαδψζε ησλ Λαθθησηψλ θαη δνζή εηο ηα παηδηά ηνπ, αιιά απαληά ν 

γελλαηφθξσλ Πξψηκνο, “δελ απνρσξίδνκαη απφ ηνλ πηζηφλ ζχληξνθφλ κνπ, έσο νπ αλαπλέσ, αιιά 

ζα κάρνκαη κε απηφλ θαη λα απνζάλσ, σο απφζαλαλ νη πξφγνλνί κνπ δηα ηελ ειεπζεξίαλ”. 

 Αελ απνκαθξχλζε ν εζεινληήο 50 βήκαηα θαη ζηξέςαο είδε ηνπο ερζξνχο θαη 

πεξηεθχθισζαλ ηνλ Μπειεγξή, αιι' νχηνο εθιέμαο, σο έιεγε, έλα ηνπ νπνίνπ ππξνβνιεί, έξξηςε 

ρακαί θαη ελ ησ άκα επέπεζελ μηθήξεο θαη θαηέθνςαλ απηφλ. 

 Πνιιάθηο λνπζεηψλ εγψ ηνπ λ' απέρε ησλ κεκνλσκέλσλ απηνχ εθδξνκψλ θαη παξαηφικσλ 

επηζέζεσλ, ίλα κε πζηεξήζε αψξσο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ηελ επαλάζηαζηλ, εγθαηαιείςεηλ δε θαη ηελ 

επηακειή νηθνγέλεηά ηνπ εηο ηνπο δξφκνπο, φζηηο απνθξηλάκελνο, “απηή είλαη ε επνρή απνχ 

θαλεξψλνληαη νη άλδξεο, ζήκεξνλ ήιζε ε ψξα λα μεηειέςσκελ φζα δελ εκπφξεζαλ νη παππνχδεο 

θαη παηέξεο καο. Σαχηελ ηελ επνρήλ δελ ηελ βξίζηνκελ* θαζεκέξαλ, εγψ εδεηνχζα λα εχξσ απηήλ 
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ηελ πεξίζηαζηλ λα ηδψ ηη αμίδσ, δελ ζέισ λ' απνζάλσ εηο ηελ παιέηδα κνπ (ζηξψκα) κε γηαηξνχο, 

αιιά εηο ηνλ κπφιεκνλ*, σο απφζαλαλ νη κπαξπάδεο*  θαη παππνχδεο κνπ, αιιά ζα αθήζσ παηδηά 

νξθαλά θαη εκέ νξθαλφλ κε άθεζε ν παηέξαο
1073

 κνπ, αο ειεπζεξψζσκελ ηελ παηξίδα κφλνλ θαη 

εθείλε ζα θξνληίζε πεξί απηψλ”. // 

β4, ζ. 236 [234] Σνπ εηξεκέλνπ ηα πξνηεξήκαηα θαη αη ράξεηεο, ε γελλαηφηεο, ην ειθπζηηθφλ θαη ε 

επηξξνή [ήζαλ] εηο φια ηα ζηξαηφπεδα ηνπ ηκήκαηφο καο, ήζαλ γλσζηά. Οη Λάθθνη είραλ άλδξαο 

πνιεκηζηάο αθφβνπο θαη σο ιένληεο επνιεκνχζαλ θαη φινη νχηνη ππεηάζζνλην εηο απηφλ θαη κε έλα 

λφεκά ηνπ, εξξίπηνλην εηο ην ππξ, πιελ πξνπνξεπνκέλνπ πάληνηε θαη εηο φιαο ηαο επηρεηξήζεηο ηνπ 

εζθέπηελην* ην πξηλ, θαιψο θαη άκα έθαλε ηελ απφθαζηλ δελ ήηνλ πιένλ επηζηξνθήλ, νχηε 

αληηινγία. 

 

      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 

 Παξαδείγκαηα απηνύζηαο κεηαηξνπήο ησλ ζηίρσλ ηεο “Κξεηηθνπνύιαο” ζε πεδό ιόγν 

από ηνλ Π. Πξεβειάθε.  

α) Ο Μνπζηαθά παζάο ζπιιακβάλεη γπλαηθόπεδα ζηε Ενύξβα 

Κεθ. 97:   Μέλνπλ ηα γπλαηθφπαηδα ζηνπ Μνπζηαθά ηε ράξε 

θαη κπέκπεη ηνλ Μνπιά -Μπαρξή ζηε Γνχξβα λα ηα πάξεη. 

Οχιεο νη νηθνγέλεηεο ήζαλ ησλ νπινθφξσλ,   2215 

ν Μνπζηαθάο ηαο ζχλαμε, κε ιεπηεξίαο φξνλ.     

Ώλ έιζνπλε νη άληξεο ζαο λα δψζνπλ η‟ άξκαηά ησλ 

θ‟ ππνηαρζνχλ ζηνλ Παηηζάρ, ζα πάξνπλ ηα παηδηά ησλ. 

Οη πιηφηεξ' φκσο ηνχ ‟γξαςαλ, ζθιεξά ηνπ απαληνχλε, 

«κάζ‟ Ώξβαλέ φη‟ φξθνο καο, γξάθ‟ φινη λα ραζνχκε».  2220 

Άλζξσπνλ κπέκπνπλ λα ηνπ πεί ζηνπ Μνπζηαθά λα πάεη,   

νχια ηα γπλαηθφπαηδα, αο ςήζεη λα ηα θάεη. 

«Μα θη αλ ηα πάξνκ‟ απφ ζε θη αλ δελ ιεπηεξσζνχλε 

γή πάιη ζ‟ απνζάλνπλε γή ζα μεληηεπηνχλε. 

Με θνβεξίδεηο ην ινηπφλ, λα δείρλεηο ηα παηδηά καο,  2225 

νχια η‟ απνθαζίζακε γηα ηελ Βιεπηεξηά καο.     

Σνλ Υάξνληα σο ζχληξνθνλ, ηηκήλ ηελ αλζξσπηά καο, 

ηα πξάκαηά καο έθαςεο, ςήζε θαη ηα παηδηά καο». 

 

 “Σελ επαχξην, ηαρηλή – ηαρηλή, ν Μνπζηαθάο έπεςε ην Μνπιά-Μπαρξή κε ηε κάγθα ηνπ 

θαη ζήθσζε ηα γπλαηθφπαηδα απφ ηελ πξνζθπλεκέλε Γνχξβα θαη ηα ζαιάγεζε σο ηνπο Λάθθνπο. 

Ώπφ „θεη έζηεηιε κήλπκα ζηνπο άληξεο λα ηξέμνπλε λα θάκνπλε ξάτ, αλ δε ζέινπλ λα μεηηκήζεη ηηο 

γπλαίθεο ηνπο θαη λα ινπξνζχξεη ηα παηδηά ηνπο. «Μάζε, Ώξβαλίηε, -ηνπ απνθξηζήθαλε,-  πσο ν 

φξθνο καο γξάθεη λα ιεπηεξσζνχκε ή λα ραζνχκε. Μφλν κε θνβεξίδεηο κε ηα παηδηά καο, θη αλ ζνπ 

γνπζηάξεη ςήζε ηα, ζνχβιηζέ ηα, θαζψο έθαςεο ηα ζπίηηα καο.”
1074
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β) Ο Καληηδνρξηζηόδνπινο θαη ε θαηάιεςε ηεο Φώθηαο από ηνλ Μνπζηαθά 

        Κεθ. 98 Ο Μνπζηαθάο εβάιζεθε ηε Φψθηα
 
λα παηήζεη    

θη εδήηεζε θαηάζθνπνλ ηνλ ηφπνλ λα γλσξίζεη. 

Μαδί  ηνπ κέλεη Ώληξνπιήο, εθείλνο ν Κνπάζεο, 

Λαθθηψηε επξνζθάιεζε, ηνχ ‟πε λα ηζη πεξάζεη. 

Σνπ Καληηδνρξηζηφδνπινπ ην κπζηηθφ πξνηείλεη,  2265 

πνπ πήγε ηελ γπλαίθα ηνπ, λα ζψζεη, ηνχηνλ θξίλεη.    

Λίξεο ηνπ δείρλ‟ ν Μνπζηαθάο θαη ιέγεη ζηνλ Κνπάζε 

δψξα, αλ λχθηα ην ζηξαηφ ζηε Φψθηα ζα πεξάζεη. 

Σν βάξνο παίξλεη απάλσ ηνπ, δελ θάλεη λα ζηξηθψζεη, 

ζθέθηεηαη ην ηαρχηεξν ηνπο αδεξθνχο λα ζψζεη.   2270 

Σνλ αληςηφλ ηνπ πξφθηαμε ηνλ Μαλσιαξνγηάλλε,    

ζηε Φψθηα θαη εηο ηνλ Οκαιφλ γξάθεη, δηαιακβάλεη. 

Ώπφςε αλαδέρζεθα ηζη Σνχξθνπο λα ζαο θέξσ, 

εηο ηεο Αξαθψλαο ηε θνξθή, πξνζέρεηε ην κέξνο. 

Σν γξάκκα κε ηνλ άλζξσπνλ κέζα ζηε Φψθηα θηάλεη,  2275 

θη ν Γακπξαθάθεο ζη‟ Οκαιφ ακέζσο ην ιακβάλεη.    

Ο Υξίζηνο ζηέθεη αλήζπρνο, δελ θαίλεη‟ αληςηφο ηνπ, 

εδήηεζε ηνπ Μνπζηαθά, λα πάεη κνλαρφο ηνπ. 

Βπξφηεηλε ηνπ Μνπζηαθά, πξψηα λα δνθηκάζεη, 

πνπ βξίζθνληαη νη Υξηζηαλνί, εχθνια λα πεξάζεη.  2280 

Μφλνο παξνπζηάδεηαη, θαη ησλ Φσθηψη‟  νξίδεη     

ηαο ζέζεηο, ηα παηήκαηα, πνχ ζά ‟ξζεη, δηνξίδεη. 

Βπέζηξες‟ ν Υξηζηφδνπινο, αιι‟ ν παζάο καληεχγεη 

νκπξφο δηαηάζζεη ηνλ ζηξαηφλ, γηαηί δελ ηνπ πηζηεχγεη. 

ηνλ Οκαιφλ ησλ αξρεγψλ έιεγαλ νη Λαθθηψηεο,  2285 

ζε θίλδπλν επξίζθνληαη κεγάιν νη Φσθηψηεο.     

Κη φζνη πηζηεχγνπλ ζηνλ Υξηζηφ, ζηνπ ΐέξγεξε αο ηξέρνπλ, 

βάξδηεο λα ζηέζνκε θαιέο, ηζη ζηξάηεο λα πξνζέρνπλ. 

Γπξίδνπλ ιελ ησλ αξρεγψλ, ηνλ θίλδπλν πνπ ηξέρνπλ 

αιιά θνβνχληαη ηελ βξνρή, πνπ ζθέπαζκα δελ έρνπλ.  2290 

ΐαζεηά απγή παξαηεξνχλ ην ζέαηξνλ νκπξφο ησλ,    

ηεο αζηξαπέο θαη ηζη θσλέο, ζθαγή ησλ αδεξθψλ ησλ. 

Σεο Φψθηαο νη πνιεκηζηέο ππφθεξαλ ην πάζνο, 

δηφηη σο απξφζεθηνη έθακαλ κέγα ιάζνο. 

Οη Σνχξθνη θαηεδίσμαλ, ζηα Ρίθηα επξνρψξνπλ,   2295 

θη νη Έιιελεο λ‟ αληηζηαζνχλ θαζφινπ δελ εκπφξνπλ.    

Οη αξρεγνί απ‟ Οκαιφ ζην έιηλν δξνκηάδνπλ, 

ηεο Φψθηαο ηνλ θαηαθιπζκφλ εηνχηνη δελ ινγηάδνπλ. 

Ο Γακπξαθάθεο έκεηλε δεξβά εηο ην Υιαδίδη, 

ησλ ζθαδνκέλσλ ζπλδξνκή δελ έθζαλε λα δίδεη.   2300 

Οη Σνχξθνη ηξέρνπλ ζηα βνπλά ηελ Γξέ Κνξθή πεξάζαλ,   

                 ιαβαίλνπλ ηζη Καθέο Πιεπξέο, ην έιηλν επηάζαλ. 

 

  

 “Ο Μνπζηαθάο έθακε ην ζρέδην λα ρηππήζεη λχρηα ηε Φψθηα, έρνληαο νδεγνχο κεξηθνχο 

Σνπξθνθξεηηθνχο πνπ μέξαλε ηα παηήκαηα. Έλαο ρξηζηηαλφο απφ ηνπο Λάθθνπο – Καληεινρξηζηφδνπιν 

ηνλε θξάδαλ- είρε απνκείλεη ζην ρσξηφ κε ηε θακειηά ηνπ, θ‟ επεηδήο νη Σνχξθνη ηνλε θπιάγαλε γηα 
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ηδαζίηε, δελ ηνλ είραλε ραιαζκέλν. Βηνχηνο κπήθε ζηνλ θίληπλν λα ηξέμεη ζηνπο αδεξθνχο ηνπ λα 

καληέςεη ην κπζηηθφ. Ο Κξηγηάξεο θαθφβαιε λα ην αθνχζεη θαη πήγε λα ηνλε γδάξεη δσληαλφ,. 

Πεξηζζφηεξε θξνληκάδα δελ είρε θείλνο ν ιηφληαο! Σα παιεθάξηα είραλε κειεηήζεη ζην γηφκα ηνπο ηε 

ζπάια ηνπ αξληνχ θ‟ επεηδήο νη θφθθηλεο γξακκέο πνπ καξηπξνχλε ην αίκα είηαλε ιηγνζηέο θαη 

ζθνξπηζκέλεο, γείξαλε ζηα γηαηάθηα ηνπο, θνληά ζηηο θσηηέο, θαη ηνλε πήξαλε ηνπ θαινχ θαηξνχ. Ο 

Μνπζηαθάο μεζήθσζε ζηάγξηα κεζάλπρηα ην θνπζάην ηνπ, δηάβεθε ηα Πνξνζέιηα θαη ηελ Καεκέλε 

Κεθάια θ‟ έδσζε πξη λα θέμεη ε κέξα ην ρξηζηηαληθφ ζηξαηφπεδν. Σφζνη άλζξσπνη πνπ αλεβήθαλε, δελ 

αθνχζηεθε κεδέ ν ραιηθηζκφο ηνπο απ‟ ην πνιχ ην ρηφλη. Σν ζκπαξνθφπη πνπ άλαςε ηνλ ληνπληά, νη 

θνηκηζκέλνη ην πήξαλε ζηνλ χπλν ηνπο γηα θαλέλα μεξνκπνπκπνχληζκα ηνχξαλνχ. Αελ άξγεζαλ 

λάξζνπλε ζηα ζχγθαιά ηνπο, αξπάμαλε ηα ληνπθέθηα ηνπο θαη ζθνξπηζηήθαλε ζηνπο γθξεκνχο ζαλ 

ηαγξίκηα πνπ αθνχζνπλε ηαξαρή ζηελ εξεκηά ηνπο. Ο ζνπτηαξήο έδσζε ζηελ ηξνπκπέηα αλαπληά θαη 

παξαθηλνχζε ηνπο ληδάκεδεο ζην γηνπξνχζη. Οη δηθνί καο γιαθνχζαλε ρσξίο λα ξίμνπλε ληνπθεθηά, 

πεδνχζαλε ηα ηξαρψληα, θαηξαθπινχζαλε ζηα θαθνπίδαβα”. 
1075

 

 

γ) Ζ κάρε ζηελ Αγία Ρνπκέιε (Πόληα- σκάξη) 

 

θεθ. 103 Κηίδνπλ ηα κηηηξίδηα ησλ ζηελ Πφληα θη αληηπέξα,    

θαη μεκεξψλ‟ νη Έιιελεο θσλάδνπλ «θαιεκέξα». 

Δ θαιεκέξα ζαλ πξηθηά εθάλε ησλ αγάδσλ,  

ν πξσηλφο ραηξεηηζκφο απφ ησλ αξαγηάδσλ.   2490 

Μπάιεο δηαζηαπξψλνπληαη, ηνπο Σνχξθνπο μαθληδηάδνπλ,   

θεχγνπλ κε ρψξηο άξκαηα, Ώιιάρ! Ώιιάρ! θσλάδνπλ. 

Κνηκνχλη‟ νη ληφπηνη θη ν ζηξαηφο, ηξέρεη απάλσ θάησ, 

πνχ λ‟ απνδψζνπλ ζθέθηνπληαη ην ζιηβεξφ καληάην. 

Ο έλαο ζηέθεη, πιχλεηαη θη ν άιινο ην βξαθί ηνπ   2495 

θξαηεί θαη ηξέρεη ‟δψ θη εθεί λα ζψζεη ηελ δσήλ ηνπ.    

Σελ θεθαιήλ ζθεπάδνπλε, ηη ην ζπκβάλ δελ βιέπνπλ, 

νη κπάιεο ησλ Υξηζηηαλψλ σζάλ θνπξηίλα πέθηνπλ. 

Οη Έιιελεο ππξνβνινχλ, θσληάδνπλ θαη ην γηνχρα 

θη νη Σνχξθνη απνξπίδνπληαη, ράλνπλ ην ζάξξνο πνχ ‟ραλ. 2500  

Οη Μπνηζαξένη αληηθξχ θξάδνπλ «δήησ Λαθθηψηεο,     

απνχ ‟ζηε πξψηνη ζηε  θσζηά, κεγάινη παηξηψηεο». 

Κη απφ ηελ Φαζθνκεισπήλ εζεινληέο θαη Κξήηεο, 

μνξκνχλ θαηά ηνπ σκαξηνχ, πεηνχλ ζαλ ηζη πεηξίηεο. 

Σ‟ άξκαηα ηα ειιεληθά ξίθηνπλ ηζη θεξαπλνχο ησλ,  2505 

θνλεχγνπλ, θαηαζηξέθνπλε, ηξνκάδνπλ ηνπο ερζξνχο ησλ.   

Οη Σνχξθνη αμησκαηηθνί έραζαλ ηελ ζεηξά ησλ, 

κε ηα ζπαζηά ηνπο βηάδνπλε λα πηάζνπλ η‟ άξκαηά ησλ. 

Γεηνχλ κε βία ηνπ ζηξαηνχ ην ζάξξνο λα εκπλεχζνπλ, 

θαη ηνπο αλαζηειψλνπζη, ζηε ζάιαζζα κε -κ- πέζνπλ.  2510 

Ώπφ ΐνξηά έρνπλ θσζηά, ηελ ζάιαζζα 'π' ηνλ Νφηνλ,    

νη αζηξαπέο θαη νη βξνληέο ηζη ηξάιηζαλ θη ν θξφηνο. 

                                                 
1075  Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηία, Ώζήλα, ρ.ρ., θεθ. 89, ζ. 123-124. 
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‟ηζη ζθάθηεο, ηζη θαζθνκειηέο, κέζα ηζη πνηακίδεο 

ηξππψλνπλ θαη ηα φπια ησλ ζηέλνπλε ππξακίδεο. 

Ώπφ πξσί ‟μαθνινπζεί, ε κάρε δεθαηίδεη,   2515  

θαη ν ζηξαηάξρεο ηη λα πεη, λα θάκεη δελ γλσξίδεη.    

Άιιν παξά ηελ ζάιαζζα δελ έρνπλ ζσηεξία, 

θη άιιν δελ πεξηκέλνπζη παξά αηρκαισζίαλ. 

ξεο επηά ησλ Υξηζηαλψλ ηα άξκαηα ληθνχλε, 

                  θαη ηνπ νπιηάλνπ νη ζηξαηνί ζην αίκα θνιπκπνχλε.  2520  

 

  

  “Σελ επαχξην ην μεκέξσκα, ηελ ψξα πνπ νη Σνχξθνη πιελφληαλε ζην πνηάκη, ηα θξεηηθά ληνπθέθηα 

ιαιήζαλ απφ ηξεηο κεξηέο. Οη ληδάκεδεο ηα ράζαλε. Δ ζάιπηγγα αθνχζηεθε λα ηνπο πεξκαδψλεη 

παξαιντζκέλε. Σξέμαλε κηζνγδπκλνί ζην ηνηρνγχξη πνχραλε ρηηζκέλν γχξσ απφ ηα ηζαληήξηα ηνπο, θη 

αξπάμαλε ηα ληνπθέθηα ηνπο. Δ κάληξα ηνπο ηπιίρηεθε ζηνλ θαπλφ, ηα θαλφληα ηνπο βξάζαλε. Οη 

Κξεηηθνί ηνπο είραλε ηαςί απφ θάησ ηνπο; Καη ηνπο ζεξίδαλε. Αελ ηνπο απφκελε παξά λα γπξέςνπλε 

γιπησκφ ζηε ζάιαζζα. Ρίμαλε κία βάξθα ζην λεξφ λα πάεη λα δψζεη είδεζε ηνπ Μνπζηαθά. Οη 

Κξεηηθνί ηε βάιαλε ζην ζεκάδη θαη ηελ αλαπνδνγπξίζαλε. Δ ζάιαζζα βάθηεθε θφθθηλε, θαζψο ην λεξφ 

ηνπ πνηακνχ ην ίδην θείλν πξσί. ην ζηαχξσκα ηεο κέξαο, ην ζκπαξνθφπη έζπξε θαηά „θεη κία θξεγάδα 

θαη κία γνιέηα, θ‟ νη Σνχξθνη αλαζάλαλε. ηείιαλε πάλσ ηνπο ιαβσκέλνπο ηνπο –πέληε βάξθεο 

θαξγαξηζκέλεο-  θαη κπήθαλε ζηε ζθέπε ησλ θαλνληψλ. Δ θσηηά βάζηεμε σο ηε λχρηα, ρσξίο νη 

Κξεηηθνί λα θινληζηνχλε, θη αο ηνπο είρε παξαβψζεη ε δίςα, θεη πάλσ ζηα βξάρηα πνχραλε 

ηακπνπξσζεί. Δ άιιε ηνπο δεκηά είηαλε κηθξή”.
1076

 

 

 ε) Ο λαύαξρνο Βνπηαθώθ ζώδεη ηα γπλαηθόπαηδα 

         

      θεθ. 100 Καηφπηλ θαίλεη‟ άιιε κηα ζηελ Σξππεηή μακψλεη,    

ήην ν Ρνχζνο ΐνπηαθψθ, κεγάιε δε ζηκψλεη. 

Ήηνλ ν Ρνχζνο Ναχαξρνο, κα ‟ρεη θαιφλ αέξα, 

νη θακειηέο ηνπ θψληαμαλ πξνζηάηε θαη παηέξα. 

Οη νπινθφξνη βιέπνπζη, ερζξφλ ηνλε ζαξξνχζη,   2375 

ζηξέθλνπλ ηα φπια θαη‟ απηνχ θαη ηνπ ππξνβνινχζη.    

Μαηαίσο θξνχεη ζήκαληξα, ζεθψλεη θαη ζεκαίαο, 

κ‟ νη Κξεηηθνί Σνχξθνλ ηνλ ιέλ‟, δφιηνλ ζαλ ηαο γξαίαο. 

Μέζα ζηελ αλαθάησζε, ηνπ Σνχξθνπ ηα θαξάβηα, 

επξφβαιαλ θ‟ επηάζαζη ηνπ ξσζηθνχ ηα πιάγηα.    2380 

ηέλνπληαη γχξσ, ηξίγπξα ηα ηνπξθηθά ηα πινία,    

ζεληάια αλεβάδαλε θ‟ εθάλαλ νκηιία. 

Αηαηάζζ‟ επζχο ν ΐνπηαθψθ θη αλνίγνπλ ηα πνξηέια, 

ηξεηο θ‟ ελελήληα θαίλνληαη κπνπξκπάδεο ζαλ βαξέιηα. 

Οη Σνχξθνη θνβεξίδνπλε θη νη Ρνχζνη δελ πξνζκέλνπλ,  2385 

κε βηάζε αλεβάδνπλε ζεκαία ηνπ πνιέκνπ.     

Ο Σνχξθνο αλαγθάδεηαη θαη πάεη κε ηελ ιέκβνλ 

                                                 
1076  Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηία, Ώζήλα, ρ.ρ., θεθ. 101, ζ.140-141. 
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θη ν ΐνπηαθψθ, κε δηαηαγή «ήξζα εδψ, ζνπ ιέγσ!» 

Βπάλσ ζην θαηάζηξσκα καδί ζπλνκηινχλε, 

ν Σνχξθνο ππνρψξεζε θ‟ νη δπν απνραηξεηνχλε.   2390  

Σφηε ν Ρνχζνο Ναχαξρνο δηαηάζζεη κε ηε βία,     

ελλέα βάξθεο λά‟βγνπλε φμσ ζηε παξαιία. 

Μαδεχγνπλ γπλαηθφπαηδα, ηζη πιεγσκέλνπο παίξλνπλ, 

ζηνλ «Νεχζθελ ηνλ Ώιέμαλδξνλ» ηνπ Ναχαξρνπ ηα θέξλνπλ. 

Σελ λαπαξρίδα ηξηγπξλνχλ, ζηξέθνπλ ην πξφζσπφλ ησλ, 2395  

θη νχια ηα γπλαηθφπαηδα έθαλαλ ηνλ ζηαπξφλ ησλ.    

Μέξα θαη λχθηα βάλνπζη, ην πινίνλ εθνξηψζαλ 

θαη παίξλνπλ γπλαηθφπαηδα σο ρίιηα πεληαθφζηα. 

“ψζε καο απφ ηελ ζθαγήλ, θχιαμε ηελ ηηκήλ καο 

θαη αλ καο ζψζεηο ζήκεξα, ζα είζαη ν ζσηήξ καο”.  2400 

Σεο πιψξεο ην παξάζπξν ν ΐνπηαθψθ αλνίγεη,     

βιέπεη θη αθνχεη ηζη θσλέο, ηα δάθξπά ηνπ ζθνπγγίδεη. 

Ναχηεο θη αμησκαηηθνχο δηαηάζζεη λα βνεζνχλε 

ηνπο δπζηπρείο, φζνλ κπνξνχλ, λα ππεξαζπηζηνχλε, 

ξνχρα λα δψζνπλ ησλ γδπκλψλ, ζξνθή ησλ πεηλαζκέλσλ, 2405 

θαη ζεξαπείαλ δπλαηή ησλ κπαισηαξηζκέλσλ.     

Σα κέλνληα εθψλαδαλ «πάξε καο ζηελ Βιιάδα», 

                  «κείλεηε θ‟ επαλέξρνκαη κέζα ζηελ εβδνκάδα». 
 

 

 “Αελ πεξάζαλε πνιιέο κέξεο, αλάθαλε κπξφο ζηελ Σξππεηή έλα ηξηπφληε κε ξνχζηθε ζεκαία. Οη 

Κξεηηθνί ην πήξαλε γηα ηνχξθηθν θη αλνίμαλε απάλσ ηνπ θσηηά. Ο Μφζθνβνο ηνπο έθαλε ζηληάια, 

ρηππνχζε έλα ζήκαληξν –απηνί ηίπνηα. Βίηαλ ν ακηξάιεο ν ΐνπηαθψθ, θη εξφηαλε κε ηελ θαπηηάλα απφ 

ηα Υαληά, φπνπ είρε καζεπηεί ε πηβνπιηά ηνπ Σνχξθνπ, κε ηελ απφθαζε λα ζεθψζεη φζα γπλαηθφπαηδα 

κπνξέζεη. Σν ζκπαξνθφπη μαθινπζνχζε απφ ηε ζηεξηά, νπφηαλ λα ζνπ ηξία ηνχξθηθα βιεπεηηθά πνπ 

θεθαιψλαλε ηνλ θάβν. δπγψζαλε θαηά ην ξνχζηθν, αξρίμαλε γχξσ ηνπ ηηο θνληφβνιηεο, θαη ην 

κεγαιχηεξφ ηνπο αλεβνθαηέβαδε ηα ζηληάια θαη ηνπ κηινχζε. Ο Μφζθνβνο  δελ έδσζε απφθξηζε, κφλν 

ηζάξηζε ηελ παληηέξα ηνπ πνιέκνπ. Ώθνχζηεθε κία βνπξιηζκέλε ηξνπκπέηα θ‟ ε ριαπαηαγή απφ ην 

λαπηνιφτ, πνπ άλνηγε κάλη-κάλη ηα πνξηέια θ‟ έζεξλελ φμσ ηηο ινπκπάξδεο. Οη Κξεηηθνί πεηξψζαλε λα 

δνχλε ηέηνην μαθληθφ. Ο Σνχξθνο εθαηέβαζε κία βάξθα, θ‟ έλαο αμησκαηηθφο αλέβεθε ζην ξνχζηθν. Ο 

ΐνπηαθψθ ηνπ κίιεζε μεξέο θνπβέληεο, ρσξίο λα ηνλε κπάζεη πέξα απφ ην θεθαιφζθαιν. Σελ ίδηα ψξα, 

ην ηζνχξκν ζθαληαγηάξηδε ηα λεξά θ΄ ε θαπηηάλα δχγσλε ηε ζηεξηά. Σα ηνχξθηθα γπξίζαλε πιψξε θαηά 

ην πέιαγν. Σν ξνχζηθν έβγαιε ελληά βάξθεο ζην γηαιφ θαη θφξησλε αδξαρηά ηα γπλαηθφπαηδα. Οη 

πξψηεο θακειηέο παηήζαλε ηελ θνπβέξηα ζεηψληαο ηα θνλίζκαηα πνχραλε γιπηψζεη απφ ηα θακέλα 

ζπίηηα ηνπο. Οη Ρνχζνη θάλαλε ην ζηαπξφ ηνπο θαη ηα πξνζθπλνχζαλ, αγθαιηάδαλε ηνπο ιαβσκέλνπο θαη 

ηνπο εθαηαθηινχζαλ. Βίηαλε κία γηνξηή λα ηνπο ζσξείο! Ώθφκα θ‟ ε βίγια πάλσ απφ ηελ θφθα έζθπθηε 

ζηνλ θφζκν πνπ κειίζζηαδε ζηε ξίδα ηνπ θαηαξηηνχ θαη θψλαδε: «Νηνκπξό παγηάινβαη! Νηνκπξό 

παγηάινβαη!» (Καισζνξίζεηε! Καισζνξίζεηε!). Ο ακηξάιεο έζηεθε παξάκεξα θαη ζθνχγγηδε ηα κάηηα 

ηνπ. Ώλέβαζαλ ρίιηεο πεληαθφζηεο ςπρέο, ηνπο δψθαλε ζξνθή θαη ξνχρα λα ληπζνχλε. Σνπο ιαβσκέλνπο 
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ηνπο βάιαλε λα πιαγηάζνπλε. Ώπηνί πνχραλε παξαπνκείλεη ζην πεξηγηάιη θνπλνχζαλε ηα ρέξηα ηνπο θαη 

θσλάδαλε: «-Γξήγνξα λα γαείξεηε, αδέξθηα! Γξήγνξα, λα γιπηώζεηε θ’ εκάο!» Έλαο γέξνο αμησκαηηθφο 

θνχρησζε ηελ ηξνκπακαξίλα θαη ηνπο απεινγηφηαλε κε θσλή ζαλ θακπάλα: «-Υξηζηόο! Υξηζηόο!”
1077

. 

  

ζη) Ο Οκέξεο βηάδεη κηα ρξηζηηαλή θόξε 

θεθ. 118 Έβηαζε ην θνξάζηνλ, η‟αζψνλ θαη σξαίνλ, 

θαη βγάλεη ιίξεο κηα θνπρζηά λα δψζεη ησλ γνλέσλ. 

Κιαίζη, θσληάδνπλ, δέξλνπληαη, δεηνχζη ην παηδί ησλ,  3065 

νη Κξεηηθνί εηο άπηζηνπο δελ δνχδνπλ ηελ ηηκήλ ησλ.   

Κ' ε θνξαζίδα ηνπ γηαηξνχ θηππά ηελ θεθαιήλ ηεο, 

ζθίδεη η‟σξαίνλ πξφζσπνλ, θσλάδεη ηελ ηηκήλ ηεο. 

Οκέξεο δελ ζπιαρλίδεηαη, ζηκψλεη ζηελ παξζέλν, 

έξσηαο πάεη ηεο πνπιεί, γηα ζέλα απνζαίλσ.   3070 

Δ λέα απαξεγφξεηε θσλάδεη “ηελ ηηκήλ κνπ,     

κ‟ έβηαζεο, άπηζηε παζά, πάξε θαη ηελ δσήλ κνπ”. 

ηνλ λνπ ηεο βάλεη ζάλαηνλ, ζθέθηεηαη λ‟απνζάλεη, 

γηα ηελ ηηκήλ λα γθξεκηζζεί, ζαλ ηνπ Ααζθαινγηάλλε. 

 

  

 “Ώπνκέλαλε ηα γπλαηθφπαηδα πνχραλε ρσζεί ζην θαξάγγη ηεο Νίκπξνο. Βηνχηα δελ ηάραλε ζηελ 

πξνζηαζία ηνπο ηα θνλζνιάηα, γηαηί δελ πξνθηάμαλε λα ηα κάζνπλε. Ο Οκέξεο έβγαιε πάλσ ηνπο ην 

άρηη ηνπ. Ώπ‟ φιν „θείλν ην ςπρνκέηξη, δελ άθεζε ζηε δσή παξά έλα κνλαρφ θνξάζη, θισλάξη ςειήο 

γεληάο, πνπ ην ιηκπίζηεθε γηα ηα θάιιε ηνπ. Σφζπξε κέζα ζην παβηφλη ηνπ θαη ηνπ πήξελ, ν ζθχινο, ηνλ 

αλζφ ηνπ”.
1078

 

 

 δ) Σν καξηύξην ηνπ Καλεινκαλόιε 

β4, ζ. 330 “Μεηαβάο ηφηε απ' Ώιηάθαηο ν γελλαίνο νπιαξρεγφο Καλεινκαλφιεο εηο Οξζνχλη, 

δηακνλήλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, φπσο αιιάμε
1079

 θαη θνξέζε ηα μεζρηζκέλα ελδχκαηά ηνπ. Καηά 

ηχρελ δηαβαίλσλ εθείζελ ζηξαηφο ηνπξθηθφο, νδεγνχκελνο ππφ ηζαγελψλ Σνχξθσλ θαη 

πεξηθπθιψζαο ηελ θψκελ αηθληδίσο επί ζθνπψ λα ζπιιάβε επαλαζηάηαο.  

 Ο Καλειήο ινηπφλ επξεζείο εληφο ραιαζκέλνπ νηθίζθνπ κεηά ηεο νηθνγελείαο ηνπ θαη 

θαηαθζάζαληνο ηνπ ζηξαηνχ δελ ηνπ επέηξεπε ε ζέζηο θαη ε ψξα εληφο ηεο νηθνγελείαο ηνπ λ' 

αληηθξνχζε θαη εθπιεξψζε ην ηεξφλ θαζήθνλ ηνπ λα θνλεχζε θαη λα θνλεπζή, δηφηη ε λεαξά γπλή 

ηνπ ζπεχζαο πξψηε, αλέθξαμε πξνο ηνπο εκθαληζζέληαο πνιεκίνπο, “κε θνλεχζεηε ηνλ άλδξα κνπ, 

δηφηη ήιζε λα κνπηίζε”. Ο πηζηφο εηο ηνλ φξθνλ ηνπ Καλειήο αλαηαξαρζείο αθνχζαο ηελ 

ιαηξεπνκέλελ παξ' απηνχ ζχδπγνλ πξνθέξνπζα ηελ ιέμηλ ππνηαγήλ θαη εηο ππνηαγήλ πξνζθέξνπζα 

ηνλ ζχδπγνλ, πιελ αλδξεπζείο* θαη θξαηήζαο εαπηφλ δελ αληείπε. Βηο ηελ ζηηγκήλ εθείλελ 

                                                 
1077  Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηία, Ώζήλα, ρ.ρ., θεθ. 115, ζ. 164-165. 

1078  Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηία, Ώζήλα, ρ.ρ., θεθ. 140, ζ. 203. 

1079 αιάμ 
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πξνθζάζαο αλψηεξνο ηηο αμησκαηηθφο ηνπ ηαθηηθνχ εηο νλ ε πνλνχζα γπλή απνηεηλακέλε 

επαλέιαβε ηα απηά, φζηηο αθνχζαο ηελ δσεξάλ πξφηαζηλ ηεο Βιιελίδνο ζπζηήλνπζα θαη 

παξαθαινχζα ζεξκψο απηφλ λα κε θαθνπνηήζε ηνλ άλδξα ηεο, επνλνκάδε απηφλ βέε, εθέληε 

πξνζεθάιεζε ηνλ Καλειήλ λα ηνλ παξα// 

β4, ζ. 331 [327] θνινπζήζε δηαηάηησλ φκσο ζπείξα ζηξαηησηψλ λα ηνλ πεξηζηνηρήζσζη. 

Ώπνζεξζείο* ελ ηε ζθελή ή ηδηαηηέξσ κέξεη αλαθξίλσλ θαη εμεηάδσλ ηνλ Καλειήλ ηα πεξί ηεο 

ππνηαγήο ηνπ, πφηε δειαδή έθπγε εθ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ επαλαζηαηψλ θαη δηαηί δελ 

επαξνπζηάζζε απζνξκήησο εηο ηαο πιεζηεζηέξαο αξράο. Δ ζπλείδεζηο ηνπ Λαθθηψηνπ απαγφξεπε 

απηφλ ηνπ λα ςεπζζή θαη λα επηνξθήζε, αλ θαη ε αλάγθε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο παξνπζίαο ηνπ θαη 

ην ζηξαηφπεδνλ ηεο επαλαζηάζεσο ππαγφξεπε θαη απαηηνχζε λα ηξνπνινγεζή πξνο ψξαο θαη λα 

εμεθχγε ηεο καραίξαο ηνπ Σνχξθνπ. Ώιι' νχηνο απελαληίαο αληείπε εθείλα ηα νπνία επξφηεηλε ε 

ζχδπγφο ηνπ, εηπψλ φηη δελ ήιζε δηα κνπηηζκφλ, νχηε πξνζθπλά Σνχξθνπο, έσο νπ νη παηξηψηαη ηνπ 

δελ ππνηαρζνχλ φινη ή δελ ειεπζεξσζή ε παηξίο ηνπ απ' απηνχο.  

 Δ πεξηζηαζηαθή* αχηε έθθξαζίο ηνπ πξνο ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ πνιέκνπ θαη ε θαη' απηνχ 

έπαηλνη σο αλδξείνπ θαη αδακάζηνπ επαλαζηάηνπ απφ κέξνπο ησλ ηζαγελψλ Σνχξθσλ θαη ηδίσο ηνπ 

Μνπιά Μπαρξή, εβίαζε ηνλ ζηξαηάξρε λα νπηζζαγθσλίζε ηνλ λένλ Καλειήλ, ηνλ νπνίνλ ακέζσο 

παξαδψζαο απηφλ ππ' επζχλελ ηνπ θαλαηηθνχ Μνπιά Μπαρξή λα κεηαθνκίζε απηφλ εηο Υαλίαλ ηελ 

αλσηέξαλ αξρήλ. 

 Ο σκνβφξνο θαη άλαλδξνο Μνπιάο πεξηζηνηρίδσλ απηφλ απφ ηνπ ζηίθνπο ησλ αραιηλψησλ εληνπίσλ 

θαηήξρεην πξνο ηνλ θηλέ θαη πξηλ θζάζε εηο ην ρσξίνλ, ελ ησ κεηαμχ Οξζνπλίνπ θαη θηλέ εηο ηελ 

ζέζηλ Υιηαξφλ, δηαηάμαο ηα ζεξία, ηνπο νπαδνχο ηνπ λα επηπέζσζη θαηά ηνπ δεδεκέλνπ ήξσνο, ηνλ 

νπνίνλ δηα ησλ καραηξψλ θαηέθνςαλ απηφλ εηο ηεκάρηα, απνθξηζείο εηο ηνπο εξσηψληαο ή αλαθξίλνληαο 

δήζελ απηφλ φηη εθφλεπζε απηφλ, επεηδή επερείξεζε λα θχγε θαη εμνξκίδσλ επιήγσζε ηηλάο ησλ 

αλζξψπσλ θαη φηη ήηνλ αδχλαηνλ λα εηζέιζε εηο Υαλία”. // 

  

 “Ώο κηιήζσ θαη γηα κηάλ άδηθε ψξα, πνπ έβγαιε έλαλ θαηλνχξην κάξηπξα. Έλαο νπιαξρεγφο –

Καλεινκαλφιεο ηφλνκά ηνπ- είρε μεθφςεηκηά κέξα απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα πάεη ζηε θακέιηα ηνπ 

ζη‟ Οξζνχλη λάιιάμεη ξνχρα. Έλα ηνχξθηθν ηάγκα, έρνληαο καδί ηνπ κεξηθνχο ξέκπεινπο, έηπρε λα 

πεξλά απφ ην ρσξηφ. Σνλ έδσζε κέζα ζην ζπίηη ηνπ πξνηνχ πξνιάβεη λα ζεθψζεη ληνπθέθη, θαη ηνλ 

έπηαζε δσληαλφ. Δ γπλαίθα ηνπ έπεζε ζηα γφλαηα, ζηεζνρηππηφηαλε κπξφο ζηα πφδηα ηνπ κηξαιάε θαη 

ηνλ παξαθαινχζε λα ραξίζεη ηε δσή ζηνλ άληξα ηεο, φη‟ είρε θαηέβεη απ‟ ην βνπλφ κε ζθνπφ λα 

πξνζθπλήζεη. Ο Καλεινκαλφιεο ιππήζεθε ην ζηεθάλη ηνπ, δελ αξλήζεθε ηα ιφγηα ηεο. Ο Σνχξθνο 

βξέζεθε ςπρηθάξεο, ηνλε πήξε δεκέλν θαη ηνλ έθεξε ζην θαηάιπκά ηνπ: «-Γηαξακπήγ ζνπθηνύξ (δφμα ην 

Θεφ) λα ιεο, θαη λα ρξσζηάο ηε δσή ζνπ ζηα θιάκαηα ηεο γπλαίθαο ζνπ!» «- Ζ γπλαίθα ζνύπε ςώκαηα, 

γηαηί δελ ήξζα λα κνπηίζσ, κόλν λάιιάμσ ξνύρα θαη λα γπξίζσ ζην κπατξάθη κνπ. Έρσ όξθν ακνζκέλν!» 



 

576 

 

«-Κηαθίξε! Σαβιόπηζηε! Λνπξνδέζηε ηνλ ηνλ άηηκν θαη δώζηε ηνλ ηνπ Μνιά-αγά λα ηνλε πάεη ζηε ράςε!» 

Ο Μνιά-αγάο είηαλ έλαο κπατξαθαγαζήο, γπξαθνπζκέλνο ρξηζηηαλνκάρνο. Πήξε ινπξνδεκέλν ηνλ 

ηίκηνλ άληξα θαη θηλήζαλε γηα ηα Υαληά. ην κεζνζηξάηη θψλαμε ζηνπο ινχπεδεο πνχζεξλε λα 

ζηαζνχλε. Αέζαλε ηνλ Καλεινκαλφιε ζ‟ έλα δέληξν θαη ηνπ θφςαλε θνκκάηη – θνκκάηη ηηο ζάξθεο 

ηνπ”.
1080

 

 

 Σα Πεξηερόκελα ηνπ βηβιίνπ “Παληέξκε Κξήηε” ηνπ Π. Πξεβειάθε ζε ζρέζε κε ηα 

“Απνκλεκνλεύκαηα” θαη ηελ “Κξεηηθνπνύια” ηνπ Χαηδεκηράιε Γηάλλαξε 

ΐ Ε ΐ Ε Λ Ε Ο   Ώ' 

ΣΏ ΠΡΧΣΟΠΕΏΜΏΣΏ ΣΟΤ ΔΚΧΜΟΤ 

 Σα πξσηνπηάζκαηα ηνπ εθσκνχ. Οη πξψηνη ακνζκέλνη 

 Σα θεθάιηα ηνπ λεζηνχ πξνζθαινχληαη λα καδσρηνχλ ζηα Μπνπηζνπλάξηα Κξεηηθνπνύια, θεθ. 

9-45, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 10-13 

 Δ ζχλαμε. Ο Υαηδεκηράιεο πάεη λα παξαθηλήζεη ηνπο ραζνκεξηζκέλνπο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 46-47, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 23-29 

 Δ ηάμε ζηε ζχλαμε. Οη αληελέξγεηεο ηνπ ΐαιή. Δ χλαμε. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 48-52, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 21-22 

 Νένο φξθνο. Τπνγξαθή αλαθνξάο ζην νπιηάλν. 

 Οη πιεξεμνχζηνη κειεηνχλ έλα ππφκλεκα γηα ηνπο Απλαηνχο ηνπ Κφζκνπ. 

 Τπνγξάθεηαη ην ππφκλεκα 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 57-60, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 29-30 

 Ο ΐαιήο θαηαηξέρεη ηελ Βπηηξνπή ηεο χλαμεο. Πνιινί Σνχξθνη ρσξηάηεο πάλε λα θιεηζηνχλε 

ζηα θάζηξα. 

 Δ απφθξηζε ηνπ νπιηάλνπ 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 62, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 63 

 Σα ραδηξέκαηα ησλ Κξεηηθψλ. Οη Μηζηξιήδεο θπλεγνχλε ηελ Βπηηξνπή ηνπ Κνηλνχ. 

 Δ Κξήηε αθνχεη ηε ζάιπηγγα θη αλεκνηξαληάδεηαη 

 Οη Σνπξθνθξεηηθνί θιείλνπληαη θ‟ νη απνδέινηπνη ζηα θάζηξα 

 Σν πξψην ληνπθέθη ην ξίρλεη ν Κξηγηάξεο ζηελ Κάληαλν. Δ απνθήξπμε ηνπ νπιηάλνπ. Σν 

ςήθηζκα ηεο Έλσζεο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 67, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 35-38 

 πλαγεξκφο ηεο ξσκηνζχλεο. Σα θνκηηάηα Ώζήλαο θαη χξαο. 

 Δ Γεληθή χλαμε ησλ Κξεηηθψλ δηνξίδεη ηνπο αξρεγνχο. 

 Σν θαπεηαληιίθη ζηελ Κξήηε. 

 Ο Καπεηάλ Μηράιεο ν Κφξαθαο 

 Ο Υαηδεκηράιεο ν Γηάλλαξεο 

 Ο Κσζηαληήο ν Κξηγηάξεο 

 Μάρε ζηηο ΐξχζεο 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 71-72, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 39 

 Οη Σνπξθνθξεηηθνί απηαδηάδνπλ φμσ απφ ηα θάζηξα 
                                         ΐ Ε ΐ Λ Ε Ο    ΐ΄ 

                      ΠΡΧΣΔ ΒΠΟΥΔ ΣΟΤ ΔΚΧΜΟΤ 

                 Ο ΜΟΤΣΏΦΏ - ΠΏΏ ΣΔΝ ΚΡΔΣΔ 

                          ΣΏ ΠΡΕΝ ΏΠΟ ΣΟ ΏΡΚΏΑΕ 

 Ο νπιηάλνο ζηέιλεη ζηελ Κξήηε ην Μνπζηαθά παζά. Ο Μνπζηαθάο 

 Ο Μνπζηαθάο ζηελ Κξήηε. Οη ξαδηνπξγίεο ηνπ 

                                                 
1080  Παληειήο Πξεβειάθεο, Παληέξκε Κξήηε, εθδ. Βζηία, Ώζήλα, ρ.ρ., θεθ. 182, ζ. 267-268. 
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Κξεηηθνπνύια, θεθ. 73, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 43 

 Βηνηκαζίεο ηνπ Μνπζηαθά. Μάρε πξνο ηε Μαιάμα.  

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 73, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 48-54 

Σν αζθέξη μεθηλά γηα ηελ Κάληαλν. 

 Λεπηέξσκα ησλ πνιηνξθηζκέλσλ Σνχξθσλ ζηελ Κάληαλν 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 76-77, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 60-61 

 Οη απνζηνιέο ηεο Βιιάδαο. Γσζξνθέο θ‟ εζεινληέο. 

 Σν ζεθέξη ηνπ Μνπζηαθά ζηελ Κπδσλία. 

 Μάρε ζηηο Ώιηάθεο 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 85-86, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 73-74 

 Κεδεία ζθνησκέλσλ θαη πφιεκνο 

 Ο ζεθσκφο ζηα Ρεζεκληψηηθα. Φηάλεη ν Κνξσλαίνο, αξρεγφο ζην ξεζεκληψηηθν Σκήκα 

 Μάρε κπξνο ζην θάζηξν ηνπ Ρεζέκλνπ. 

 Ο ζεθσκφο ζηα Καζηξηλά. Δ ακάρε Σνχξθσλ θαη Υξηζηηαλψλ 

 Σν ζεθέξη ηνπ Μνπζηαθά ζην Ώπνθφξσλα 

 Ξνινζξεκφο ηνπ λεζηνχ κε ηελ θσηηά. Δ ιχζζα ηνπ Μνπζηαθά 

 Σα γπλαηθφπαδα ζηα βνπλά 

 Πσο δνπιεχεη ην Κνκηηάην ζηε χξα. Σα θνπξζάξηθα. 

 Φηάλεη ν Γηκπξαθάθεο, αξρεγφο ζην ραληψηηθν Σκήκα, κε 275 εζεινληέο. 

 Οη Γηκπξαθάθεδεο 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 78, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 61 

 Οη θαπεηαλένη ηεο δπηηθήο Κξήηεο ζπκβνπιεχνπληαη κε ην Γηκπξαθάθε 

 Οη εζεινληέο ζην ΐαθέ. Δ άηπρε κάρε ηνπ ΐαθέ 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 88, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 92-93 

 Σν απνθάξδηζκα ηνπ θφζκνπ. Ο Σζηξηληάλεο αληελεξγεί ζηνλ Ώγψλα. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 89, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 93 

 Ο Μνπζηαθάο θηλά ζεθέξη γηα ηα Ρεζεκληψηηθα 

 Ο Μνπζηαθάο θνβεξίδεη θαη πξνζθαιεί ην ξαγηά λα πξνζθπλήζεη. 

 Οη εζεινληέο κεο ζην ρεηκψλα θαη ηελ αλέρεηα 

 Ο Γηκπξαθάθεο ιεκεξηάδεη ζηε Αξαθψλα ηεο Κπδσλίαο 
                               ΣΟ ΏΡΚΏΑΕ 

 Πνπ θαη πσο είλαη ην κνλαζηήξη ην Ώξθάδη. 

 Σν Ώξθάδη, θέληξν επαλαζηαηηθφ 

 Ο γνχκελνο Υαηδε – Γαβξηήι Μαξηλάθεο 

 Ο παζάο ηνπ Ρεζχκλνπ θνβεξίδεη ην Ώξθάδη 

 Ο Κνξσλαίνο νξκελεχεη ηνπο Ώξθαδηψηεο ζα ζηξαηησηηθφο 

 Άζθεκα ζεκάδηα, πξνκελχκαηα ηνπ ρακνχ 

 Πξψηε κέξα ηνπ κπιφθνπ. Οη Σνχξθνη κπξφο ζην κνλαζηήξη. 

 Ο παζάο θαιεί ηνπο θιεηζκέλνπο λα παξαδνζνχλ. 

 Σν κνλαζηήξη ζθίγγεηαη απφ ηέζζεξηο κεξηέο 

 Ο πφιεκνο ζηνλ Ώλεκφκπιν 

 Δ πξψηε λχρηα. Οη κνλαζηεξίηεο γξάθνπλε ηνπ Κνξσλαίνπ. 

 Αέεζε γηα ην κνλαζηήξη ζηελ εθθιεζία 

 Οη ηξεηο ηαρπδξφκνη θεχγνπλε 

 Δ γξαθή θηάλεη ζηνλ Κνξσλαίν. 

 Ο φξζξνο ζην κνλαζηήξη. Οη θιεηζκέλνη ζπγρσξνχληαη θαη κεηαιαβαίλνπλε. 

 Ο Υαηδή-Γαβξηήι δίλεη θαξδηά ζηνλ θφζκν. 

 Δ δεχηεξε κέξα ηνπ κπιφθνπ. Σν θαλφλη ηνπ θάζηξνπ ρηππά ηε 

  Ρεζεκληψηηθε Πφξηα. 
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 Μεξηθνί ξέκπεινη ρψλνπληαη ζην κνλαζηήξη απφ κία ραιάζηξα θαη πάιη πηζσπαηνχλε. 

 Οη θιεηζκέλνη αλνίγνπλε δχν ιαγνχκηα. Ώπνθαζίδνπλε λα θανχλε. 

 Σν θαλφλη γθξεκίδεη ηε Ρεζεκληψηηθε Πφξηα. Σα γηνπξνχζηα 

 Οη Σνχξθνη κπαίλνπλε ζην κνλαζηήξη. Δ ζθαγή ζηε κεγάιε απιή 

 Ο Υαηδή – Γαβξηήι παξνπζηάδεηαη ζηεξλή θνξά. 

 Ο Γηακπνπδάθεο βάλεη θσηηά ζην ιαγνχκη. 

 Οη Ώξλανχηεδεο θ‟ νη ξέκπεινη κέζα ζην κνλαζηήξη. Δ ζθαγή ζηελ ηξάπεδα. 

 Ο αγψλαο θξαηεί ζηα θειηά θαη ζηα Μεξζνθνχκηα 

 Οη Σνχξθνη θαινχλε ηνπο χζηεξνπο αγσληζηέο λα παξαδνζνχλε. 

 Οη Υξηζηηαλνί παξαδίλνπληαη 

 Ο Μηζηξιή-παζάο κέζα ζην κνλαζηήξη. 

 Οη Σνχξθνη ζαλαηψλνπλε ηνπο εζεινληέο. 

 Οη αηρκάισηνη κπαίλνπλε ζην δξφκν γηα ην ρσξηφ ηε Μέζε 

 Ο Μνπζηαθάο πάεη λα δεη ηνπο αηρκαιψηνπο.  

 Σν καξηχξην θη ν ραιαζκφο ηνπ Κνχβνπ. 

 Οη αηρκάισηνη κεηαθέξνπληαη ζην Ρέζεκλνο. Οη άληξεο ξίρλνπληαη ζηα ζίδεξα. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 90-92 (Ώξθάδη) 
                    ΤΣΒΡΏ ΏΠΟ ΣΟ ΏΡΚΏΑΕ 

 Πσο αθνχζηεθε ζηελ νηθνπκέλε ε ζπζία ηνπ Ώξθαδηνχ.  

 Ώγνξάδεηαη ζηελ Ώγγιία ην ππξφζθαθν «Ώξθάδη» 

 Ο πφιεκνο ζ‟ φιν ην λεζί. Ο ΐπδάληηνο αζηνρά κπξνο ζην Κίζακν Καζηέιη. 

 Ο ζάλαηνο ελφο ζαξαληάπερνπ. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 93, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 100-102 

 Ο Μνπζηαθάο θηλά θαηλνχξην ζεθέξη.  

 Μάρε ζην αβνπξέ. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 94, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 103-104 

 Οη ηζαθηζκέλνη επαλαζηάηεο ζηε Γνχξβα, θ‟ χζηεξα ζηε Φψθηα. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 94 θαη 98, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 105-106 θαη 108-118 

 Ο Μνπζηαθάο ζθιαβψλεη γπλαηθφπαηδα θαη θνβεξίδεη ηνπο άληξεο. 

 Έλα εγγιέδηθν πνιεκηθφ ζεθψλεη θακειηέο απφ ην έιηλν. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 98, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 119 

 Ο Μνπζηαθάο ρηππά λχρηα ηε Φψθηα 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 98, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 120-125 

 Ο Μνπζηαθάο μερχλεηαη ζην έιηλν. 

 Κξεηηθνπνύια, θεθ. 98, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 127-129 θαη β8, 143 

 Οη Κξεηηθνί μαλαζπληάδνπληαη. Μεξηθνί εζεινληέο απνθαξδίδνπλε. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 98, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 140 θαη β8, 151 

 Πνπ βξίζθεηαη ν εθσκφο. Ώλέρεηα θαη αθαηαζηαζία. 

 Ο Γηκπξαθάθεο ζηξαηνπεδεχεη ζηνλ Οκαιφ. Οη θαθνπάζεηέο ηνπ „θεη πάλσ. 

 Δ δσή ζηνλ Οκαιφ. Πεδνδξφκνη, ηνπηνπληδήδεο, ηδαζίηεδεο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 101, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 160-161 θαη β8, 169 

 Υσζηέο ηνπ Υαηδεκηράιε. 

 Δ Βπηηξνπή ηεο Γεληθήο χλαμεο δηνξίδεη Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε. 

 Υξηζηνχγελλα ζηα 1866. 

 Φηάλεη ν Πεηξνπνπιάθεο κε ην κπατξάθη ηνπ 700-800 ληνπθέθηα. 

 Πνηνο είλαη ν ζπληαγκαηάξρεο Αεκήηξεο Πεηξνπνπιάθεο 

 Ο Μνπζηαθάο μεκπαξθάξεη ζηα θαθηά. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 102-103, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 138-139 θαη β8, 170-171 

 Οη επαλαζηάηεο ρηππνχλε ηνπο Σνχξθνπο ζηελ Ώγηά Ρνπκέιε. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 103, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 141-156 θαη β8, 173-193 
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 Ο Μνπζηαθάο εηνηκάδεηαη λα γπξίζεη ζηα Υαληά. 

 Ο ραιαζκφο ησλ Σνχξθσλ ζην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 104, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 158-160 θαη β8, 196-199 

 Ο Μνπζηαθάο γπξίδεη κε ην ζηξαηφ ηνπ ζηα Υαληά 

 Σν Σνπξθνκάλη πάεη λα θάκεη ξεκπειηφ ζηε ρψξα 

 Ο πφιεκνο ζηα Καζηξηλά θαη ζην Μπινπφηακν. Αηρνκέξηεο. 

 Δ Πφξηα ζηέιλεη ζην λεζί ην εξβέξ-εθέληε. Οη ραζξαγηάδεο 

 Φξάγθνη θηιέιιελεο ζηελ Κξήηε. Ο Οπγθψ γηα ην εθσκφ. 

 Αεχηεξν γξάκκα ηνπ Οπγθψ ζηνπο Κξεηηθνχο 

 Έξγα ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο. Βθζηξαηεία ζην Ώκάξη. Θάλαηνο ήξσα 

 Σν ζεθέξη ηνπ Ώιή αξρνχ-παζά ζηελ Κπδσλία 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 106, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 162-165 θαη 203-207. 

 Υξηζηηαλνί θη Ώιή αξρφο. Οη Βμαξίηεο 

 Ο Ώιή αξρφο ζεθψλεη ην ζηξαηφπεδφ ηνπ θαη ηξαβά γηα ηελ Κίζακν. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 107, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 173 θαη β8, 208 

 Έλα ηνχξθηθν πνιεκηθφ πάεη κε κπακπεζηά λα ζεθψζεη  

θακειηέο απφ ηε νχγηα 

  Έλα ξνχζηθν πνιεκηθφ ζεθψλεη θακειηέο απφ ηελ Σξππεηή. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 100-101, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 134-137 θαη β8, 159-167 

 Ο Γηκπξαθάθεο εηνηκάδεη εθζηξαηεία.  

 Δ Γεληθή χλαμε ζηνιίδεη ζεκαία ζηνπο εζεινληέο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 107, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 177 θαη β8, 215 

 Οη Υξηζηηαλνί ρηππνχλε ηνπο Σνχξθνπο κπξνο ζηα Υαληά 

 Οη Σνχξθνη θέξλνπλ επηθνπξίεο, θεξδαίλνπλε ηε κάρε 

Κξεηηθνπνύια, θεθ.107 , Απνκλεκνλεύκαηα, β4,181-185 θαη β8, 217-222  

 Ο πφιεκνο ζηελ Κίζακν θαη ζηα Ρεζεκληψηηθα.  

 Ο θαπεηάλ Γηψξγεο Ααζθαιάθεο ιαβψλεηαη θαη  πεζαίλεη. 

 Σν κπατξάθη ηνπ Πεηξνπνπιάθη ζην Ώξθάδη. 

 Πσο γηνξηάζηεθε ε Ώλάζηαζε ηνπ Βηθνζηέλα ζ‟ έλα ρσξηφ ηεο Κξήηεο 

 Σν Μπατξάθη ηνπ Πεηξνπνπιάθε ζην Αηζθνχξη. Ο παπά-ΐεζζαξίνο. 

 Γξαθέο απφ ηελ Βιιάδα. Σα θνπξζάξηθα 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 108-109, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 192 θαη β8, 226 

 Πνπ βξίζθεηαη ν εθσκφο χζηεξα απφ ελληά κήλεο.  

 Ο νπιηάλνο θξάδεη πίζσ ην Μνπζηαθά παζά θ‟ εηνηκάδεη ζηξάηεκα 

  κε ηνλ Οκέξ – παζά. 

 Κξεηηθνπνύια, θεθ. 108-109, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 192 θαη β8, 226 
ΐΕΐΛΕΟ Γ΄ 

ΑΒΤΣΒΡΔ ΒΠΟΥΔ ΣΟΤ ΔΚΧΜΟΤ 

Ο ΟΜΒΡ – ΠΏΏ ΣΔΝ ΚΡΔΣΔ 

 Ο Οκέξ – παζάο μεκπαξθάξεη ζηε νχδα 

 Δ Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε νξγαλψλεη αληίζηαζε ζηα θαθηά. 

 Ο Οκέξ-παζάο ζηνλ Ώπνθφξσλα 

 Ο Οκέξ-παζάο ηζαθίδεη κπξφο ζηα θαθηά. 

  Δ ιχζζα ηνπ μεζπάδεη ζηνπο αδπλάηνπο. 

 Κξεηηθνπνύια, θεθ. 110-114, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 203-204 θαη β8, 232-235 

 Οη ζθνησκέλνη θ‟ νη ιαβσκέλνη ζηηο δχν κεξηέο.  

Σα γπλαηθφπαηδα ζάθηνπληαη ζηα ρηφληα. 

 Ο Οκέξ-παζάο παίξλεη ην δξφκν γηα ηα Καζηξηλά. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 115, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 204 θαη 236 

 Ο Ρεζίη – εθέληεο ζκίγεη ηνλ Οκέξ-παζά ζην Πέξακα 
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 Ο Οκέξ – παζάο θάλεη γεο Μαδηάκ ηνλ ηφπν 

 Ο Οκέξ- παζάο παηάεη κε πφιεκν ην Λαζίζη. 

 Ο Οκέξ – παζάο ηξαβηέηαη θαη ζηξαηνπεδεχεη ζην Καζηέιη ηεο Πεδηάδαο.  

 Ο ζάλαηνο ελφο αιιαμφπηζηνπ. 

 Ο Έιιελαο βαζηιηάο αξξαβσληάδεηαη ζηε Μνζθνβηά.  

 Πσο ην δέρνπληαη ζηελ Κξήηε. 

 Ο Οκέξ – παζάο ζρεδηάδεη θαηλνχξην ζεθέξη ζηα θαθηά. 

 Ο Μερκέη – παζάο θηλά πξψηνο απφ ηνλ Ώπνθφξσλα λα ρηππήζεη ηα θαθηά. 

 Ο πφιεκνο πνπ ηνπ θάλεη ν Γηκπξαθάθεο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 116-118, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 222-228 θαη β8, 254, 259-260 

 Ο Οκέξ – παζάο μεκπαξθάξεη θνληά ζην Φξαγθνθάζηειν.  

 Σα γπλαηθφπαηδα παίξλνπλε ηα βνπλά, ρψλνπληαη ζηηο ζπειηέο. 

 Ο Ρεζίη – παζάο μερχλεηαη απφ ηνλ Καιιηθξάηε.Οη ηξεηο παζάδεο ζκίγνπλε 

  κε ηα θνπζάηα ηνπο, παηνχλε η‟ Ώφξη ηνπ Κάζηξνπ. 

 Ση απνγίλαλε ηα γπλαηθφπαηδα ζηηο ζπειηέο.  

 Ο Οκέξεο ληξνπηάδεη κηάλ θνξαζηά. 

 Κξεηηθνπνύια, θεθ. 118 

 Ο Φξαληδέδνο ακηξάιεο μεκπεξδεχεη ηελ θνξαζηά. 

 Μάρε ηεο Ώξάδαηλαο 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 120-121, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 232-233 θαη β8, 263-269 

 Νηηζκπάξθν ηνπ Οκέξ ζηελ Ώγία Ρνπκέιε. Δ ξεκαγή ηνπ ηφπνπ. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 122, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 234 θαη β8, 270 

 Ο Οκέξεο γπξίδεη ζηα Υαληά απφ πειάγνπ.  

 Ο Ρεζίηεο ζην Μεγάιν Κάζηξν απφ ζηεξηάο. 

 Δ πξνζθπγηά ζηα πεξηγηάιηα ηνπ λνηηά. 

 Σα ρξηζηηαληθά θαξάβηα ζεθψλνπλε δεθαηξείο ρηιηάδεο ςπρέο. 

 Δ πξνζθπγηά ζηελ Βιιάδα. 

 Ο νπιηάλνο απνθαζίδεη λα πεξηνδέςεη ηα ρξηζηηαληθά βαζίιεηα. 

 Πελήληα Λαθθηψηηζζεο ζηνιίδνπλ κπατξάθη δηθφ ηνπο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 122-123, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 188-189 

 Πφιεκνο πάλσ ζηνλ Οκαιφ. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 124, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 306-311 θαη β8, 271-275 

 Σν «Ώξθάδη» παίξλεη είδεζε πσο ν Φξαληδέδνο ζα ην καληαηέςεη ζηνλ Σνχξθν 

 Σν «Ώξθάδη» ζηελ Κξήηε. Σν δνμαζκέλν ηέινο ηνπ 

 Πσο απνδέρνπληαη ζηελ Βιιάδα ην θαηλνχξην Ώξθάδη. 

 Σξαθαξίζκαηα ζηα Υαληψηηθα. Σν ζηεξλφ ληνπθέθη ηνπ Οκέξ. 
                           ΐ Ε ΐ Λ Ε Ο   Α' 

                     ΣΡΕΣΔ ΒΠΟΥΔ ΣΟΤ ΔΚΧΜΟΤ 

                         Ο ΏΏΛΔ ΣΔΝ ΚΡΔΣΔ 

 Βίδεζεο πσο ε Κξήηε αζηνρά ηελ Έλσζε.  

 Οη Υξηζηηαλνί θαίγνπλε ην ηνπξθηθφ βηφο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 126, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 212 θαη 242 

 Δ Γεληθή χλαμε ζηέιλεη ζηελ Ώζήλα ην γνχκελν ηνλ Παπαδνπεηξάθε λα μεηάζεη λα κάζεη. 

 Δ θαθή είδεζε βγαίλεη αιεζηλή. Χζηφζν ν Κνπκνπληνχξνο αγσλίδεηαη. 

 Ο γνχκελνο γπξίδεη ζηελ Κξήηε, παξαθηλά ηνπο παηξηψηεο λα κειεηήζνπλε  

 ηηο πξνζθνξέο ηνπ Μεγάινπ ΐεδίξε πνπ ζηέιλεη ν νπιηάλνο. 

 Ο Μεγάινο ΐεδίξεο Ώαιήο θηάλεη ζηελ Κξήηε. 

 Οη Κξεηηθνί απνζηξέγνπλε ηηο πξνζθνξέο ηνπ Ώαιή. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 126-129, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 247, 252-257 θαη β8, 283-289 

 Οη πνιεκηζηέο γηνξηάδνπλε πνπ δε ζθνιάδεη ην ληνπθέθη. 
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 Σν θνπξζάξηθν ή «Έλσζηο» θάλεη ην πξψην ηνπ ηαμίδη ζηελ Κξήηε. 

 Σν θνπξζάξηθν ε «Κξήηε» ζπάδεη θη απηή ηνλ κπιφθν. 

 Σα θαηλνχξηα ηερλέκαηα ηνπ Ώαιή. Δ ςεπηνζχλαμε πνπ θαιεί. 

 Ο Ώαιήο απνπαίξλεη ηνλ Οκέξε κπξφο ζηελ ςεπηνζχλαμε. 

 Ο Ώαιήο νξγαλψλεη θαηλνχξηα δηνίθεζε. 

 Σν ζεθέξη ηνπ ΥνπζεΎλ Ώβλή-παζά. Σν ζρέδηφ ηνπ λα καΎλάξεη ην  

 εθσκφ ρηίδνληαο πχξγνπο πάλσ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο θνξθάδεο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 132-133, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 293 θαη 301 

 Σα θνπξζάξηθα ζπάδνπλε μαθνινπζεηηθά ηνλ κπιφθν. Μία θνπξηνχλα. 

 Ο πφιεκνο Κίζακν, Ώπνθφξσλα θαη θαθηά. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 134, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 298 θαη 327 

 Πσο πνιεκά ν ΥνπζεΎλ Ώβλή-παζάο. 

  Δ Βιιάδα εθνδηάδεη φπσο δχλεηαη ην λεζί. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 135, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 311 θαη β8,339 

 Μπαίλεη θαηλνχξηνο ρξφλνο, ην '68. Σα θνπξζάξηθα ζηελ ρεηκσληά. 

  Αηρνκέξεεο. Έλαο Ώξβαλίηεο πάεη λα ζθνηψζεη ην Γηκπξαθάθε 

 Ο Ώαιήο κηζεχεη απφ ηελ Κξήηε απνθαξδηζκέλνο. 
                                  ΐ Ε ΐ Λ Ε Ο   Β΄ 

                 Ο ΠΟΛΒΜΟ ΜΒ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 

 Οη πχξγνη. Ο πφιεκνο ζηα Καζηξηλά 

 Ο ζάλαηνο ηνπ Δξαθιή ηνπ Κνθθηλίδε. 

 Μία ιππεηεξή ηζηνξία. Ο θαηαδηθαζκφο ηνπ Καδάθνπ. 

 Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 312-315 

 Σα θνπξζάξηθα μαθνινπζνχλε ηα ηαμίδηα ηνπο κέζα ζε θαηλνχξηα θίληπλα 

 Οη ραληψηηθεο επαξρίεο απνθαζίδνπλε λα ζηείινπλε ην Γηκπξαθάθε  

 ζηελ Ώζήλα. Σν ηαμίδη ηνπ εκπνδίδεηαη απφ ηε δηρφλνηα. 

 Σξαθαξίζκαηα κπξφο ζηνπο Λάθθνπο ην ρσξηφ, ζηελ Κίζακν  

 θαη ζηνλ Ώπνθφξσλα. 

 Οη Κξεηηθνί ζηέιλνπλ αθάιεζηνη κεξηθνχο πιεξεμνχζηνπο ζηελ 

  Βιιεληθή ΐνπιή. 

 Οη Σνχξθνη παηνχλε ζηνλ Οκαιφ θαη ρηίδνπλε πχξγνπο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 139, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 322-326 θαη β8, 373 

 Ο ηίκηνο ζάλαηνο ηνπ Καλεινκαλφιε 

Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 330-331 

 Οη Κξεηηθνί ζπιινγίδνπληαη λα γπξέςνπλε ηελ Δγεκνλία, κε ηελ  

 πξνζηαζία ηεο Ώγγιίαο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 143-144, Απνκλεκνλεύκαηα, β4, 325-327 θαη β8, 365-371 

 Πνπ βξίζθεηαη ν εθσκφο. Οη πχξγνη. Δ Ώλέρεηα. Οη πξφζθπγεο. 

 Οη πφιεκνο ζηα Καζηξηλά 

 Καηλνχξηα δνθηκή ησλ Κξεηηθψλ λα γπξέςνπλε ην Ώθεληάην 

 Δ Γεληθή χλαμε παίξλεη ηελ κεγάιε απφθαζε. 

 Σν ςήθηζκα γηα ην Ώθεληάην. ρέδην γηα ην πνιίηεπκα. 
                                ΐ Ε ΐ Λ Ε Ο   Σ΄ 

                ΣΟ ΏΓΓΒΛΟΜΏΥΔΜΏ ΣΟΤ ΔΚΧΜΟΤ 

 Ο αγψλαο καξαίλεηαη. Οη πχξγνη θιείλνπλε ηα πεξηγηάιηα 

 Πνηνη κέλνπλε πηζηνί ζηνλ πξψηνλ φξθν θαη γπξεχνπλε ηελ Έλσζε. 

 Σν ζθνξπηζηφ ληνπθέθη. Σν Κνκηηάην δίλεη θαξδηά ζηνπο αγσληζηέο 

 Ο πφιεκνο Υαληά, Ρέζεκλνο, Μεγάιν Κάζηξν.  

 Οη αγσληζηέο δαλείδνπλε ην θνηλφ. 

 Δ Γεληθή χλαμε ζθνιάδεη, ζηελεκέλε απφ ηελ αλέρεηα 
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 Δ «Έλσζηο» ζην εηθνζηφ ηξίην ηαμίδη ηεο.  

 Οη πχξγνη θιείλνπλε ην θαθηαλφ γηαιφ 

 Οη επαλαζηάηεο καδψλνπληαη ζηνλ Οκαιφ. Μηα φκνξθε θιεςηά. 

 Ο Πεηξνπνπιάθεο ζηξαηνινγεί θαλεξά ζηελ Ώζήλα θαη ζηε Μάλε.  

 Ο νπιηάλνο θνβεξίδεη κε πφιεκν ην ειιεληθφ. 

 Δ «Έλσζηο» κεηαθέξεη ζηελ Κξήηε ηνλ Πεηξνπνπιάθε κε ηνπο  

 αλζξψπνπο ηνπ 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 150, Απνκλεκνλεύκαηα, β8, 41, 53, 69 

 Δ «Έλσζηο» αληακψλεη ηνλ ηνχξθηθν ζηφιν. 

 Πνηνη θπβεξλνχλε ηε κάρε. Υφβαξη-παζάο θαη νπξκειήο 

 Δ λαπκαρία ηεο «Έλσζεο». 

 Ση αθνινχζεζε χξα Ώζήλα. Ο Υφβαξη κπινθάξεη ην ιηκάλη ηεο χξαο. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 150, Απνκλεκνλεύκαηα, β8, 83 θαη β8 (α) 403 

 Σν ηειεζίγξαθν ηεο Πφξηαο. Ο ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο είλαη έηνηκνο 

  λα μεζπάζεη. 

 Οη Μεγάινη δνξίδνπλε ηελ Βιιάδα λα ππνρσξήζεη.  

 Δ «Έλσζηο» πελζεί ηελ αλεξγία φπνπ ηελ δηθάζαλε. 

 Ο γέξν Πεηξνπνπιάθεο ζηελ Κξήηε. 

 Οη θαθνπάζεηεο πνπ ζέξλεη ην κπατξάθη ηνπ Πεηξνπνπιάθε θη ν  

 ραιαζκφο ηνπ ζηνλ Άε ΐαζίιε. 

 Σν κπατξάθη θηάλεη θαθσζέρνληαο ζηνλ Καιιηθξάηε. 

  Πφιεκνο ζηελ Καιιηθξάηε. 

 Ο Πεηξνπνπιάθεο δνξίδεηαη λα „λνίμεη παδάξηα λα βάιεηθάησ η‟ άξκαηα. 

 Σν κπατξάθη ηνπ Πεηξνπνπιάθε παξαδίλεηαη θαη γπξίδεη ζηε Μάλε. 

 Σν ηίκην ηέινο ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο 

 Σν πλέδξην ηνπ Παξηζηνχ δηθάδεη ηελ Βιιάδα. 

Κξεηηθνπνύια, θεθ. 151-155, Απνκλεκνλεύκαηα, β8, 83 θαη β8(α)409 

 Ο πφλνο ηεο Κξήηεο. Μηιά ε Κξήηε 

 Οη ζηεξλνί κεγαινκάξηπξνη ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο. 

 Οη θαπεηαλένη ηεο δπηηθήο Κξήηεο βάλνπλε θάησ η‟ άξκαηα. 

Απνκλεκνλεύκαηα, β8, 85-140 θαη β8(α) 410-424 

 Ο Καπεηάλ Κξηγηάξεο παζθίδεη λα θχγεη ζην ειιεληθφ. 

 Ο Καπεηάλ Κξηγηάξεο παξαδίλεηαη ιαβσκέλνο. 

 Οη θαπεηαλένη ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο βάλνπλε θάησ η‟ άξκαηα. 
                   Β Π Ε Λ Ο Γ Ο  

 Όζηεξα απφ ηα ζπράζκαηα 

 Δ άλνημε παίξλεη ηνλ θφζκν κε ην μαθληθφ 

 Καηλνχξηα παιεθάξηα βγαίλνπλε ζην θιαξί  

 Δ θιεθηνπξηά πάλσ ζηα βνπλά 

 Πσο ζξελά θαη θεδεχεη ε θιεθηνπξηά ηνπο ζθνησκέλνπο ηεο 

 Σν λεζί ιαπξίδεη μαλά κεο ζηηο θσηηέο ηνπ πνιέκνπ. 

 Οη Σνχξθνη θ‟ νη πξνζθπλεκέλνη ζηνπο θάκπνπο 

 Οη ραΎλεδεο πάλσ ζηηο θνξθέο 

 Μλεκφζπλν ζηνπο κάξηπξεο. Σν θαζεκεξηλφ ηάκα. 
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Πξφινγνο ζ. 2-4 

Γεηνχκελα, κεζνδνινγία, βαζηθέο ζέζεηο ζ. 5-8 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Ώ' ζ. 19-137 

Ο επαλαζηάηεο- πνηεηήο  

Σα Ώξρείν ηνπ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε 

Πεξηγξαθή ηεηξαδίσλ θαη θχιισλ πνπ πεξηέρνπλ ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα” ηνπ Υαηδεκηράιε. 

Πεξηγξαθή ησλ ηεηξαδίσλ ηνπ Ώξρείνπ Υαηδεκηράιε  

Λπηά θχιια “εθ ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε  

Υξφλνο ζπγγξαθήο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

Οη παξαιιαγέο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε 

Οη δηαζθεπέο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” Υαηδεκηράιε  

Πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε σλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε 

 Πξφηαζε γηα ζπλνπηηθή έθδνζε ησλ Παξαιιαγψλ  

Παξαηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε 

Δ Γιψζζα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε 

Δ αθεγεκαηηθή ζχληαμε ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε 

Σν ραξηζκαηηθφ άηνκν θαη ε θνηλφηεηα ησλ Λάθθσλ 

Άιιεο ηδηνκνξθίεο ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” ηνπ Υαηδεκηράιε 

Ώπηνβηνγξαθία, απνκλεκφλεπκα, ηνπηθή ηζηνξία 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ ΐ' ζ. 138-405 

Ώλαιπηηθή εμέηαζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ”   

Πξνινγηθά ζεκεηψκαηα “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” 

Δ αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθήο (β5, 70v, β91-2, θ.1-Δ) 

Σα πξννίκηα ησλ “Ώπνκλεκνλεπκάησλ” (β5, 60v, β5, 75r θαη β5, 28v) 

πκπιεξσκαηηθέο εηζαγσγηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-69 (β5/1-8 θαη β5/60r 

θαη Φ10 , ηεηξαζέιηδν “Βθ ησλ Ώπνκλεκνλεπκάησλ”) 

“Βλαληίνλ ηνπ ραξαθηήξνο κνπ ...” (β5, 74r- 75r θαη Φ10, ηεηξαζέιηδν εθ ησλ 

Ώπνκλεκνλεπκάησλ”) 

Εζηνξηθέο παξαδφζεηο ησλ Λάθθσλ- Γελεαινγίεο (β5,71r- β5/73v θαη β6,1r-17v θαη β6,132- 132) 

Οη αγσληζηέο ηεο Κπδσλίαο (β5,75r-β5/84r)  

ΐηβιίν πξψην 

Δ επνρή ηεο θαινγεξηθήο (β9, 7-12) 

Σν επεηζφδην ηνπ Κπξηνκάδνπ (β9, 12-18) 

Δ πξψηε θπιάθηζε (β9, 18-41) 

Σα πξνεγεζέληα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1858 (β9, 41-45) 

Σν θίλεκα ηνπ 1858 (β9, 46-102) 

Σα γεγνλφηα κεηά ην θίλεκα ηνπ '58 (β9/101-121) 

Δ θπιάθηζε ηνπ Υ'' Μ. Γηάλλαξε απφ ηνλ Υνπζλή (β9,122-130) 

Σα Πξνζειπηηζηηθά (β9/ 130- 142) 

Δ δήζελ “αιιαμνζξεζθία” (β9,143-152)  

Δ παξνπζία ησλ Ρψζσλ (β9, 153-158) 

Ο Υαηδεκηράιεο ζηελ Ώζήλα- Πηζηφο ζηελ παξάδνζε (β9/159-164) 

Σν Σάγκα ησλ Κξεηψλ (β9,165-177) 

Δ αληηνζσληθή ζπλσκνζία θαη ε δηάιπζε ηνπ Σάγκαηνο ησλ Κξεηψλ (β9, 177- 197) 

Δ ζχιιεςε θαη ε θπιάθηζε ηνπ Υαηδεκηράιε (β9,198- 207) 
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Δ απφδξαζε ηνπ Υαηδεκηράιε (β9, 208-224) 

Ο Εζκαήι παζάο θαη νη Λάθθνη, ε δηακαξηπξία ηνπ 1864 (β9,225-235) 

ΐηβιίν δεχηεξν 

Σν ζρέδην θαηάιεςεο ηεο Γξακβνχζαο – ε νξθσκνζία (β4, 1-5) 

Ο Υαηδεκηράιεο εληάζζεηαη ζηνλ αγψλα (β4, 6-13) 

Βλεκέξσζε ησλ επαλαζηαηψλ θαη ε ζέζε ηνπ Αελδξηλνχ (β4, 14- 17) 

Οη πξψηεο θηλήζεηο ησλ Λαθθησηψλ (β4, 18-22) 

Δ απνζηνιή ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο (β4, 23-28) 

Δ ππνγξαθή ηεο αλαθνξάο θαη νη επφκελεο θηλήζεηο (β4, 28- 32) 

Σα πξψηα πνιεκνθφδηα- Δ κάρε ζην ηαπξφ Καληάλνπ (β4, 33- 42) 

Δ άθημε ηνπ Μνπζηαθά παζά - Μάρε Κεξακεηψλ (β4, 43-58) 

Οη αμηψζεηο ησλ θαθηαλψλ - Δ πξψηε ππξπφιεζε ησλ Λάθθσλ (β4, 59-72) 

Δ κάρε ηνπ Θεξίζνπ -Σν επεηζφδην ζηελ Ώγηά (β4, 73-83) 

Δ κάρε ζην ακσλά Ώπνθνξψλνπ - Δ ππξπφιεζε ησλ Κάκπσλ (β4, 84- 90) 

Δ κάρε ηνπ ΐαθέ- Δ ππνηαγή ησλ θαθηαλψλ -Δ κάρε ζηα Πεκφληα (β4, 91-99) 

Δ κάρε ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ (β4, 100-102) 

Δ δεχηεξε κάρε ησλ Λάθθσλ (β4, 103-116) 

Καηαθπγή ζηα λφηηα παξάιηα θαη ε θαηαδίσμε ζηηο Φψθηεο (β4, 116-126)  

Ο Μνπζηαθά παζά θαη νη επαλαζηάηεο ζην έιηλν, ην ηεο αξρεγίαο δήηεκα  (β4, 127 - 132 

θαη β8, 143-153) 

Σν δξάκα ησλ γπλαηθφπαηδσλ θαη ν πινίαξρνο ΐνπηαθψθ (β4, 132-137 θαη β8, 155-167) 

Ο Μνπζηαθά παζάο ζηα θαθηά - Δ κάρε ηεο Ώγίαο Ρνπκέιεο (β4, 138- 156 θαη β8, 168-192) 

Αηακάρεο γηα ιίγν ςσκί – Ο Μνπζηαθάο ζην Ώζθχθνπ (β4, 156- 160 θαη β8, 193-197) 

Ο Γνπζηαχνο Φινπξάλο (β4, 160, 163-164 θαη β8, 198, 205-206) 

Ώςηκαρίεο ζηελ Κπδσλία- Νπθηεξηλέο επηζέζεηο- Ώληίπνηλα (β4,160- 172 θαη β8, 198- 208) 

Πιεξεμνχζηνη ζηελ Πφιε - Μάρε ζηνλ Ώτθπξγηάλλε Κηζάκνπ (β4, 172-173 θαη β8, 208-

209) 

Δ κάρε ηνπ Υνηξφζπειηνπ Κπδσλίαο (β4, 173-175 θαη β8, 210-211) 

Δ κάρε ζηα Μπνπηζνπλάξηα - Δ ζεκαία ησλ εζεινληψλ (β4, β8, 214-224) 

Βλζαξξπληηθέο εηδήζεηο -Αηακάρεο γηα ην αιεχξη (β4, 186-187, 190-191 θαη β8, 224-226) 

Λαθθηψηηζζεο ζπζηήλνπλ δηθφ ηνπο εθζηξαηεπηηθφ ζψκα (β4, 188-189) 

Δ άθημε ηνπ Οκέξ παζά- πκπινθέο ζηνλ Λνχιν θαη ζηε Μαιάμα (β4, 191-200, β8, 226-

232) 

Δ πξνζπάζεηα ηνπ Οκέξ λα εηζβάιεη ζηα νξνπέδηα Ώζθχθνπ θαη Καιιηθξάηε θαθίσλ (β4, 

200-204 θαη β8, 232- 236) 

Ο Οκέξ πξνο ην Λαζίζη- Πεζακέλα γπλαηθφπαηδα ζηνλ Ώπνθφξσλα-Ώςηκαρίεο ζηνλ 

Ώπνθφξσλα (β4, 204-207 θαη β8, 236-239) 

Οη εθζέζεηο πξνθαινχλ αληηδειίεο ζηηο επαξρίεο – ν άηαθηνο πφιεκνο (β4, 206-210, β8, 

239-240) 

Ώςηκαρία ζηε Μνλή Γσληάο (β4, 210-213, β8, 240-242) 

Οη Κπδσληάηεο ππξπνινχλ ηα ζπίηηα ησλ Σνχξθσλ- Μάρεο ησλ Κπδσληαηψλ ζην Γεξάλη 

θαη ζην Υνηξφζπειην (β4, 214- 221 θαη β8,211-212, 243-252) 

Δ εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ ζηα θαθηά ηνλ Ενχλην ηνπ 1867 (β4, 222-231 θαη β8, 252-263) 

Δ κάρε ζην θαξάγγη ηεο Ώξάδαηλαο (β4, 231-236 θαη β8, 263-270) 

Δ επηρείξεζε θαηάιεςεο ηνπ Οκαινχ απφ ηνπο Σνχξθνπο (β4, 236-244 θαη β8, 270-275) 

Δ κάρε ζην Καησρψξη Κεξακεηψλ (β4, 245-246 θαη β8, 280-282) 

Σα δψξα ηνπ Ώαιή παζά θαη ε Βιηζάβεη Κνληαμάθε (β4, 247, 251 θαη β8, 282-283)  

Δ θαηαζηξνθή ηνπ πινίνπ “Ώξθάδη” - Ο πινίαξρνο Κνπξεληήο ζηελ Κπδσλία (β4, [244], 

247-251 θαη β8, 276-279)  

Οη απεζηαικέλνη ηεο Ώζήλαο ζηελ Ώξγπξνχπνιε- Φηινπφιεκνη θαη  Φηιεηξεληζηέο (β4, 252-

258 θαη β8, 283-287) 

Δ κεηαζηξνθή ηνπ Γνπξηδνκάλνια - Δ πνιέκαξρνο Ώλησλνχζα -  Μέηξα θαηά ησλ 
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αληεπαλαζηαηψλ (β4, 258-269 θαη β8, 288-292) 

Δ ηξίηε θαηάιεςε ησλ Λάθθσλ (β4, 269-271 θαη β8, 293-295) 

Βπηρεηξήζεηο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Γνχξβαο απφ ηνπο Σνχξθνπο – Νπθηεξηλέο επηζέζεηο ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Ρανχθ (β4, 272-292 θαη β8, 295-322).   

Δ ππξγνπνηία ηνπ ΥνπζεΎλ – αθξνβνιηζκνί θαη παξελνριήζεηο ησλ επαλαζηαηψλ ζηηο δπηηθέο 

επαξρίεο (β4, 293-304 θαη β8, 323-333) 

Ώληηπξνζσπία Κπδσληαηψλ ζηελ Ώζήλα- Ο Κσζηαξφο ππέξ ηεο αγγιηθήο πξνζηαζίαο (β4, 

304-306 θαη β8, 333-335) 

Ώπφπεηξα θαηάιεςεο ηνπ Οκαινχ απφ ηνπο Σνχξθνπο (β4, 306-311 θαη β8, 336-339) 

Ώςηκαρίεο σο ην ηέινο ηνπ Ώπξηιίνπ ηνπ 1868- ε εθηέιεζε ηνπ ΐ. Καδάθνπ (β4, 311-316 θαη 

β8, 340-342) 

Δ θαηάιεςε ηνπ Οκαινχ απφ ηνπο Σνχξθνπο (β4, 316-325 θαη β8, 343-357) 

Δ αλαθνξά πξνο ηελ Ώγγιία - Οη εγεκνληζηέο θαηεγνξνχλ ηνλ Υαηδεκηράιε (β4, 325-341 θαη 

β8, 357-365) 

Ώςηκαρία ζηνπο Κάκπνπο Κεξακεηψλ- Νέα ζχλαμε ζηα θαθηά γηα ηελ αγγιηθή εγεκνλία - 

Αηάθνξα γεγνλφηα θαηά ηε παξακνλή ησλ Κπδσληαηψλ ζηα θαθηά (β4, 342- 362 θαη β8, 

366-381) 

Ο θφλνο ηνπ Παπαιάκπε (β8, 1-12 θαη β8, 382-385) 

Βπηζηξνθή ησλ επαλαζηαηψλ ζηα θαθηά (β8, 13-19 θαη β8, 386-389) 

Σν Βμάξη θιέβεη ηα βφδηα ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ Ώγηά (β8, 19- 35 θαη β8, 389-394) 

Οη ππνηαγκέλνη Λαθθηψηεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο επαλάζηαζεο- ε είδεζε ηεο παξάδνζεο 

ηνπ Πεηξνπνπιάθε (β8, 35-41 θαη β8, 394-396) 

Δ απφπεηξα ηνπ Υαηδεκηράιε λα δηαθχγεη ζηελ Βιιάδα (β8, 43-54 θαη β8, 396-401) 

Οη ηειεπηαίνη αθξνβνιηζκνί γχξσ απ' ηνλ Οκαιφ (β8, 57-69 θαη β8, 402-408) 

Δ ηηκσξία ηνπ Κνπηξνπινγηάλλε (β8,71-83 )  

Δ απφθαζε ηνπ πλεδξίνπ ησλ Παξηζίσλ (β8, 83 θαη β8, 409) 

Δ παξάδνζε ησλ επαλαζηαηψλ ηεο δπηηθήο Κξήηεο ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο (β8, 85-140 θαη 

β8, 410-424) 

ΐηβιίν ηξίην 

Δ κεηαθνξά ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηελ Κξήηε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (β2, ζ. 2-6) 

Ο Υαηδεκηράιεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε – πλαληήζεηο κε πςειά ηζηάκελνπο (β2, ζ. 7-10) 

Ο Υαηδεκηράιεο πξνζηάηεο ησλ Κξεηηθψλ   (β2, 10-17) 

Σν ζρέδην θπγήο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηε Ρσζία (β2, 18-23) 

Ο Υαηδεκηράιεο ζηελ Οδεζζφ θαη ζηελ Πνιηάβα (β2, 23-27) 

Ώληςηνί θαη ζπλαγσληζηέο ηνπ Υαηδεκηράιε ζηε Ρσζία (β2, 28-33) 

Ο Υαηδεκηράιεο ζην Σατγάλη. Πξφηαζε ζηνλ Μαξή ΐαιιηάλν λα ρξηζηεί εγεκφλαο ηεο Κξήηεο 

(β2, ζ. 37-38 θαη Φ.10,Δ/43r -Φ.10/Δ45r) 

Σν ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο απφ ην Σατγάλη κέρξη ηελ Ώζήλα (Φ10/Δ, 45- 49r) 

Οη Κξεηηθνί ηεο Ώζήλαο δηαηξεκέλνη ζε παξαηάμεηο( β2, ζ. 39-41 θαη Φ10/Δ49r-51r) 

Πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ θάζνδν ησλ νπιαξρεγψλ (β2, 42-46) 

Σν πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη ηνπ Υαηδεκηράιε απφ ηνλ Πεηξαηά ζηελ Κξήηε (β2, ζ. 47-51 θαη 

Φ10/Δ52 r- Φ10/Δ57v) 

Δ άθημε ηνπ Υαηδεκηράιε ζηελ Κξήηε (β2, 51-54 θαη Φ10/Δ59r-Φ10/Δ 61r) 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ Γ' ζ. 406-532 

Δ “Κξεηηθνπνχια” θαη ηα “Ώπνκλεκνλεχκαηα”  

πζρεηηθφο Πίλαθαο: Κπξηφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα φπσο αλαθέξνληαη ζηελ “Κξεηηθνπνχια” 

θαη ηα“Ώπνκλεκνλεχκαηα”. 

Έκκεηξε θαη πεδή αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο 

Ώπηνβηνγξαθηθφ ζηηρνχξγεκα; 
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Πεξηερφκελν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” - Ώθεγεκαηηθέο ελφηεηεο 

Ώθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” 

Ώπφ ηελ έκκεηξε εγθσκηαζηηθή ηζηνξία θαη ηε ρξνλνγξαθία έσο ηελ “Κξεηηθνπνχια”  

Πνηήκαηα γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 

Λατθνί ξηκαδφξνη γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 

“Βξσηφθξηηνο” θαη “Κξεηηθνπνχια” 

Πνίεζε θαη Εζηνξία ζηελ “Κξεηηθνπνχια” 

Γιψζζα θαη ζηηρνπξγία ηεο “Κξεηηθνπνχιαο” 

Δ εηθφλα ηεο Κξήηεο / Κξεηηθνπνχιαο 

“Κξεηηθνπνχια” θαη “Παληέξκε Κξήηε” 

Σν ρεηξφγξαθν ηεο “Κξεηηθνπνχιαο”, ε πξψηε θαη ε λέα έθδνζε  

Δ θξηηηθή γηα ηελ “Κξεηηθνπνχια” 

πκπεξάζκαηα ζ. 533-534 

ΐηβιηνγξαθία ζ. 535-553 

Παξάξηεκα Ώ θαη ΐ ζ.554-582 

Πεξηερφκελα 


