
O SAMUEL HOWE
ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1866

Στην πρώτη γραμμή τής φιλελληνικής κινήσεως, πού έκδηλοίθηκε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής τόσο τό 1821 δσο και τό 
1866,—κίνηση, πού δεν έχει μελετηθή ακόμη όσο έπρεπε—, διακρίνε- 
ται ή μορφή τού Samuel Howe.

Για τον εξαιρετικόν αυτόν άνθρωπο και φιλέλληνα εχει έκδόσει 
σύντομη βιογραφία ό φίλος κ. Λ. Π. Καλογερόπουλος \ Σύμφωνα μ’ 
αυτήν ό Χάου γεννήθηκε στή Βοστώνη τό 1801 και σπούδασε για
τρός. "Οταν τό 1821 ό κόσμος ολόκληρος συνεκτνήθη από τό ξεσήκω- 
μα τού ελληνικού έθνους, ό Χάου έργάσθηκεν 5σο μπορούσε, για να 
συγκεντρωθούν μεγάλα ποσά για τήν ενίσχυση τών άγωνιζομένων, και 
ό ίδιος ήλθε δυο φορές στην Ελλάδα, για να επιτυχή τήν καλή διά
θεση τών συγκεντρωθέντων χρημάτων. "Αφού έγΰρισεν από τό δεύτερο 
ταξίδι του στήν 'Ελλάδα, τό 1828, έδημοσίευσε καί ιστορία τήςΈλλη- 
νικής Έπαναστάσεως.

Κατόπιν άφωσιώθηκε στή φιλανθρωπία. "Ιδρυσε τήν πρώτη σχο
λή τυφλών, συνεκρότησε μέ άλλους εταιρεία για τήν προστασία τών 
άποφυλακιζομένων καί έξέδωκε, τή μια μετά τήν άλλη, τρεις εφημε
ρίδες, γιά νά επιτυχή τήν κατάργηση τής δουλείας.

Πίταν πια 65 ετών, όταν ή Θυσία τού Άρκαδίου έκαμε νά άντη- 
χήση σ’ όλο τον κόσμο τό κήρυγμα τής έπαναστατημένης Κρήτης : 
«"Ενωση ή θάνατος». 'Ο αμερικανικός λαός συγκινεΐται καί δ «’Ε
θνικός Νεολόγος» τής Ούάσιγκτων τελειώνει τό φλογερό άρθρο του 
γιά τον αγώνα τής Κρήτης μέ τή διαβεβαίωση : «Ό ’ Αιιερικανικδς 
λαδς δεν μπορεί νά μένη αδιάφορος ϋεατης μπροοτά οιυν αγώνα ενός 
γενναίου και καταπιεζομένου λαοϋ, που ζήτα την ελευθερία τον».

Στήν κίνηση πού ακολούθησε ή Βοστώνη προηγείται μέ τήν ίδρυ
ση συλλόγου μέ τον τίτλο «Greek Relief Comitee» καί σ’ αυτόν 
πρωτοστατεί πάλιν ό Χάου. Συγκροτούνται συλλαλητήρια, εκφωνούν
ται ένθουσιώσεις λόγοι2 γιά τον Κρητικό ’Αγώνα καί διενεργοΰνται

') Βλ. Διονυσίου II. Καλογεροπούλου, ’Αμερικανοί φιλέλληνες. 
Σύντομος Βιογραφία τοΰ Σαμουήλ Χάου. Έν Άίλήναις 1935.

2) Οί λόγοι έδημοσιεύθησαν μεταφρασμένοι ελληνικά μέ τον τίτλο: .«Λό
γοι τών ρητόρων τής έν Βοστώνη υπέρ τών Κρητών γενομενης συνελεύσεως. 
ΆΟήναι, 1867.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:00 EEST - 54.161.213.156



έρανοι για την ενίσχυση των άγωνιζομενών και την ανακούφιση των 
δ ει νο πα θο ΰν τονν.

Έπιζητειται υστέρα συνεννόηση μέ τό Φιλοκρητικό Κομιτάτο τού 
Λονδίνου—στην κίνηση αυτή μετέχει από τούς πρώτους και ό Howe3— 
καί μέ τον ιστορικό Φίνλαιυ, ανταποκριτή των «Τάϊμς» τού Λονδί-

*0 Samuel Howe καί ή Κρητική, "Επανάσταση του 1866 50*?

s) Χαρακτηριστική είναι ή επιστολή του Φιλοκρητικοϋ Κομιτάτου τής 
Βοοτά)νης, προς τό Φιλοκρ. Κομιτάτο του Λονδίνου. Την υπογράφουν οί S. G. 
Howe, I. Andrews, A. Lawrence, H. Warner καί II. Woodman. Δημοσι
εύτηκε στον «Αιώνα» των "Αθηνών τής 9-8-1867 (άρ. φ. 222). "Λναδημοσιεύομεν 
εδώ ενδιαφέρον απόσπασμα: «. . . *0 λαός ημών δεν έπαυσεν είσέτι χαίρων, δτι 
ή ήμετέρα Συμπολιτεία άπηλλάγη επί τέλους τής μομφής δτι ενεπαιζε την ελευθε

ρίαν, ανεχόμενη την δουλείαν των ’Αφρικανών. Ποθεί άρα κατά φυσικόν λόχον 
νά ΐδη καί την Ευρώπην άπηλλαγμένην τής μομφής, δτι ανέχεται σύστημα επίσης 

μοχθηρόν, δπερ υποβάλλει λαούς Χριστιανικούς εις την δεσποτείαν τον Μωαμεθα
νισμόν, δεσποτείαν διά τον ξίφους άποκτηθεισαν καί διά τον ξίφους διατηρουμέ- 
νην, εναντίον διηνεκούς διαμαρτυρήσεως. *Ο 9Αμερικανικός λαός παρατηρεί, δτι δ 
Νόμος τ (ό ν *Εθνών διερμηνεύεται προς εκμηδένισιν του Νόμου του 
θεόν, δτι ή ουδέτερό της χρησιμεύει προς άπόκρνψιν τής συνενοχής εις 

την αδικίαν, καί δτι σνχνάκις ή ουδέτερό της είναι πρόφασις καί πρόσχημα, ής αί 
κυβερνήσεις δράττονται οσάκις ταΐς άρέσκει. 9Ενθυμείται δτι καί αυτή ή κυβέρνη· 
σις ημών ήμφισβήτησεν εν τω παρελθόντι τό δικαίωμα του επεμβήναι εις τά τής 

δουλείας χών 9Αφρικανών εν ταΐς 'ΙΙν. Πολιτείαις, δτι ή Νερά Σνμμαχία ωκειο- 
ποιήθη τό δικαίωμα τής έπεμβάσεως μεταξύ τινων λαών καί τών κυβερνήσεων αυ

τών, καί δτι αί τρεις σύμμαχοι Δυνάμεις έπενέβησαν μεταξύ τής Ίουρκίας καί τής 
Ελλάδος. Καίτοι δε τό έπενεχθεν τ ή Τουρκία εν ΙΙυλψ ράπισμα 
έμνημονενθη μετά λύπης εν Βασιλικώ τινι λόγω, ώς άξιοθρήνητον συμβεβηκός, 

καίτοι ή διπλωματία του 1S30 διέταξε καί ήνάγκασε τους νικηφόρους Κ ρ ή
τα ς νά έπιτρέψωσιν εις τους τεταπεινω μένους Τούρκους νά εξέλθωσι 

τών φρουρίων, εν οις ήσαν τρυπωμένοι, καί νά νποδουλώσωσιν εκ νέου 
πάσαν την νήσον, ό ήμέτερος λαός ελπίζει ονδέν ήττον, δτι ή επελθονσα 
μεταβολή ώς προς τήν κυβέρνησιν ημών δυναται νά έπέλθη καί ώς προς τάς κυ
βερνήσεις τής Ευρώπης, καί δτι αί μεγάλαι Δυνάμεις θ’ άποφαοίσωσίν, δτι από 
το ϋδε και εις τό εξής ό Μουσουλμανισμός ουδένα θά καιαδυναστευη καί θά κατα- 
πιέζη Χριστιανικόν Λαόν, τουλάχιστον έν Ευρώπη, οτι δέ, οσάκις οί άν
θρωποι είρηνικώς ύ ψ ο ϋ σ ι τον Σταυρόν, ο ν δ ε μ ί α ένοπλος 
χειρ θά ρ ί π τ η αυτόν χαμαί. ’Ήδη άπαντώντες εις τήν υμετέραν έρώ- 

τησιν, «εάν ή ήμετέρα έν Βοστώνι επιτροπή δυναται νά βοηθήση τάς γυναίκας καί 

τά παιδία τών Κρηιών, αΐτινες έξεδιώχθησαν υπό τής μάστιγος τον πολέμου τών 
οικιών αυτών, άλλ’ ουχί καί τής νήσου», λέγομεν : «Μέρος τών χρημάτων ημών 
εδόθη ρητώς διά τους προσφυγόντας εις ούδετέραν χοοραν Κρήτας* αλλά μέρος 
έδόθη, ΐνα ο ήμέτερος Πρόεδρος μεταχειρισθή αυτό προς περίθαλψιν τών π α- 
σ χ ό ν τ ω ν Κ ρ η τ ώ ν. Δύνασθε άρα νά συμπεράνητε, δτι οί εχοντες τάς άνω 

έκτεθείσας ιδέας δεν είναι πιθανόν νά έξετάσωσιν, εάν ή γή, έφ’ ής οί πάαχοντες 
Κρήτες ΐστανται, ώρίσθη υπό τής διπλωματίας τον 1S30, ΐν’ άνήκη εις τους φυ

σικούς αυτής κυρίους ή εις τους Ίουρκους κατακτητάς».
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508 'ί. Π. Μαμαλάκή

νου και άλλων αγγλικών περιοδικών στην ’Αθήνα και αντιπρόσωπό 
τοΰ κομιτάτου τοϋ Λονδίνου, στον όποιο στέλνονται, ως πρώτη δόση,
5.000 δολλάρια για την ενίσχυση τοϋ κρητικοΰ αγώνα.

Στο μεταξύ ό Χάου μέ τη βοήθεια καί τής γυναίκας του ’Ιου
λίας, πού δημοσιεύει εμπνευσμένα τραγούδια για την άγωνιζόμενη 
Κρήτη—αυτή είχε συνθέσει καί τον εθνικό ύμνο τών ’Αμερικανών— 
καί μέ τη συνδρομή πολλών άλλων, κατορθώνουν νά συγκεντρώσουν 
σοβαρέ* * ποσέ* για την άγωνιζόμενη Κρήτη. ’Έρχονται ύστερα αυτός, ή 
γυναίκα του καί οί δυό τοιν κόρες στην ’Αθήνα, για να φροντίσουν, 
ώστε να διατεθή δ'σο τό δυνατόν καλύτερα ή ενίσχυση πού φέρουν 
μαζί τους από την πατρίδα τους 3α .

Στην ’Αθήνα συγκροτεί την Έλληνοαμερικανική ’Επιτροπή, παίρ
νει τό Μιχαήλ Άναγνωστόπουλο, αρχισυντάκτη τοΰ «Έθνοφύλακος», 
ως γραμματέα καί, θέλοντας νά στείλη πράγματα στήν Κρήτη, βρίσκει 
τον Ήλία Στεκούλη, ένα από τούς εκλεκτούς Γαριβαλδινούς, πού 
προθυμοποιείται, χωρίς αμοιβή, νά μπή στήν υπηρεσία τοϋ Howe.

Γιά τό πώς καί μέ ποιούς έργάσθηκεν ό Howe γιά νά έπιτύχη 
τούς φιλοκρητικούς σκοπούς του, νομίζω πώς είναι αρκετά διαφωτι- 
στικέ* τά ιστορικέ* στοιχεία, πού δίδω πιο κάτω, χωρίς όμως νά θεω- 
ρηθή πώς μ’ αυτά εξαντλείται καί τό θέμα.

Τό πρώτο είναι απόσπασμα από ένα έγγραφο τής Κεντρικής υπέρ 
τών Κρητών ’Επιτροπής ’Αθηνών (ΚΕΑ) πρός τήν Γεν. Συνέλευσιν

3α) Δέν είναι εξακριβωμένο πότε ακριβώς έ'φυγεν από τήν "Αμερική καί 
αν ήλθε κατ’ ευθείαν στήν Ελλάδα, ή άν πέρασε πιο μπροστά από τήν ’Αγ
γλία. Γιατί στις 10 Μαρτίου 1867 γράφει ό «Έθνοφύλαξ» (άριθ. 1197).

«*0 εν SAμερική την πρώτην ώϋ'ηοιν είς τον φιλελληνισμόν δούς δόκιωρ 
Howe, μετά β αίνων είς 3Αγγλίαν σκοπεί να ελ&η ένταΰάα». Καί στις 
27 Μαρτίου ϊ. έ. ή ϊδια εφημερίδα (άριθ. 1208) στα διάφορα αναγγέλλει: 
φιλέλλην κ. Χάου άναχωρήσας εκ Βοστώνης τής 3Αμερικής φ&άνει προσεχώς έν- 

τανιϊα...» "Ωστε άπο τίς 27 Μαρτίου υπάρχει ή ειδησις δτι είχε φύγει άπο τή 
Βοστοινη. Μονάχα δμως τέλη ’Απριλίου έφθαοε στήν ’Αθήνα (ίδ. καί άρ. Γ 
πρβλ. καί «Αιώνα» άρ. 2236] 1 Μαΐου 1867).

*Ως πρός τίς ενέργειες τών φιλελλήνων τής Βοσταινης στο ϊδιο φύλλο τοΰ 
«Έθνοφύλακος» (άριθ. 1208 τής 27-3-67) διαβάζομεν: <Αι ’Αΰήναι τής 3Αμε
ρικής, Βοστώνη, μάς παρέχουσι δυο έτερα παραδείγματα ακραιφνούς φιλελληνισμόν. 
Ίο πρώτον είναι ή υπέρ τών Κρητών άνανέωσις τής γυναικείας εταιρείας, τής σν- 
σταϋ-είσης διαρκονντος τοΰ εμφυλίου πολέμου υπέρ τών παάόντων εξ αΰτοΰ' τό 

δεύτερον είναι μουσική τις συμφωνία, δοΰ'εΐσα υπό δλων τών μουσικών τής Βο

στώνης, προϊόν τής οποίας καϋαρόν υπήρξε τό οΰχί ευκαταφρόνητον ποσόν τών 
δυο χιλιάδων ταλλήρων! Αί πράξεις αΰται όμιλοϋσιν υπέρ εαυτών. Μεταξύ τών 
άόκνως υπέρ τών Κρητών εργαζομένων είναι και ό ομογενής κ. Ροδοκανάκης».
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*0 Samuel Howe καί ή Κρητική ’Επανάσταση τΰϋ 1866 509

των Κρητών (ΓΣΚ) μέ χρονολογία 29 Απριλίου 1867 4. Σ’ αυτό με
ταξύ άλλων γράφει:

1. Αφίχβη ένταν&α εξ ’Αμερικής ό κ. IJowe, φέρο>ν //«'λ’ έαντον 
τήι εις την πατρίδα τον γενομένην υπέρ των Κρητών συνδρομήν. Χθες 
Ιπεαχέφϋη μετά τον ήμετέρου συναδέλφου κ. Μανροκορδάτον 
τ ά διάφορα οικήματα, έ ν ο ί ς ο ί κ ο ν σ ι κ ρ η τ ι - 
και ο ί κ ο γ έ ν ε ι α ι. Κατ’ αυτός θέλομεν λάβει συνέντενξιν μετ’ 
αυτόν».

Ή επίσκεψη αυτή των κρητικών οικογενειών από το Χάου θά 
δοΰμε πιο κάτω, πώς επέδρασε σ’ αυτόν 5.

Γιά το πώς θά ένίσχυε την έπαναστατημένη Κρήτη διαφωτιστικά 
είναι, οσα γράφει στίς 2 Μαΐου 1867 ή ΚΕΑ προς την ’Επιτροπή 
’Αποστολών τής Σΰρου (ΕΑΣ) :

2. «Μανθάνομεν την στιγμήν ταύτην παρά του Κ"ν Hoiue, δτι υπάρ- 
γουσιν αντοϋ εις διαταγήν τον 400 βελονωτά ’Αμερικανι
κά μετά τ ώ ν φνσεκίων των και θά γράψη προς τον κ. 
Σαπουντζάκην νά συνεννοηθή μεθ’ 'Υμών, διά νά πεμφθώαιν δλα ή 
μέρος δ ι’ ανθρώπων, οΐτινες θέλουσι διδαγβή παρά του κ. Ροδοκα
ν άκη ή Σαπουντζάκη περί τής χρήοεως αυτών, δπως δείξωσι την χρή- 
σιν εις τους έν Κρήτη αρχηγούς Κορωναϊον και Ζνμβρακάκην» 6.

Ό Χάου δμως δεν μένει στήν ’Αθήνα. Πηγαίνει στη Σύρο γιά 
νά παρακολουθήση από κοντά τήν αποστολή τών ειδών στήν Κρήτη, 
δπως φαίνεται από τό έξης απόσπασμα επιστολής τοΰ Λ. Μελά τής 
ΚΕΑ προς τό Μίνοια Μπογιατζόγλου τής ΕΑΣ, τής 4/16 Μαΐου 1867:

3· « Ο Hoiue νομίζω θά έρχεται δ μ ο ν με τήν πα
ρούσαν μου, τιμήσατε τον τον καλόν αντδν φιλέλληνα.. 'Οδηγή
σατε και αντδν και τήν χρυσήν κόρην τον εις τά σχολειά σας, νοσοκο
μεία, εργοστάσια κλπά περίεργό σας, δπως λάβωσι καλήν περί ημών 
ιδέαν»1.

Φαίνεται δμως, δτι δεν έφυγεν, δπως από τά παραπάνω θά ένό- 
μιζε κανείς, στίς 4 Μαΐου γιά τή Σύρο. Γιατί στίς 5 τοΰ ίδιου ή 
ΚΕΑ γράφει τά ακόλουθα προς τή Γενική Συνέλευση τών Κρητών 
(ΓΣΚ) καί τήν προσωρινή Κυβέρνηση (ΠΚ) στήν Κρήτη :

4) 'Ιστορικό ’Αρχείο Κρήτης (IA Κ), ’Έγγραφα Κεντρικής ’Επιτροπής ’Α
θηνών (ΕΚΕΑ), χωρίς ιδιαίτερο διακριτικό γιά καθένα άπύ αύτά, πού είναι καί 
αντιγραμμένα σέ ιδιαίτερο βιβλίο μέ χρονολογική σειρά.

“) Δές παρακάτω τό ύπ’ άριθ. 10 έγγραφο.
β) Τά γράφουν σέ υστερόγραφο τής επιστολής πού βρίσκεται στα ΓΑΚ 

Κ 14α άρ 749.
ή ΓΑΚ. 14α άρ. 754,
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510 Ί. Π. Μαμαλάκη

4· «Σήμερον σας γράφομεν, όπως ζητήσωμεν ακριβείς τινας πληρο
φορίας, ας ο μέγας φιλέλλην, δ Αμερικανός δόκτωρ Χάυν..., έπιδυιχεϊ 
να εχη. 'Ο φιλέλλην οντος δ ν ν α τ α ι, ώς μας είπε, ν ά δ ι α δ έ σ η 
χρηματικόν τι π ο σ ό ν, επιθυμεί δε ν ά δ ι α & έ α η 
αυτό άποκλειστικώς προς διατροφήν και π ε~ 
ρ ί δ α λ η> ι ν των οικογενειών αϊτινες εν Κρήτη πάσχουσι, 
εγκαταλείχφασαι τας οικίας των και ζώσαι εις τά σπήλαια και τά όρη 
"Ο δεν πριν ή ά π ο σ τ ε ί λ η διά του Ά ρ κ α δ ί ο ν τ ρ ο- 
φ ά ς, προς χρήσιν τών οικογενειών τούτων, έπιδυμεί ν ά βέ
βαια) δήεπιοή μ ως: 1) αν αί στα/.ησόμεναι τροφαϊ δννανται
rd έξασφαλισχΊώσιν εις μέρη τινά Ασφαλή τής νήσου, όπως μή διαρπά- 
ζωνται αδίκως ούτε υπό τών εγχωρίων, ούτε υπό τών δδωμανών, 
2) ποια φρονείτε ότι είναι τά μέρη ταΰτα και ποιοι οι καταλληλότεροι 
όρμοι προς εκφόρτωσιν, 3) αν εις αυτά τά μέρη δύνασδε νά έχητε 
αντιπροσώπους τής εμπιστοσύνης σας, προς παραλαβήν, φνλαξιν και 
δικαίαν διανομήν τών Αποβιβαζόμενων τροφίμων»*.

Πότε ακριβώς εφυγε για τή Σύρο, τό μαθαίνομεν από τό ακόλουθο 
γριίμμα τής ΚΕΑ προς την ΕΑΣ τής 6/18 Μ a t ο υ 1867 :

5. «...Σ ή μ ε ρ ο ν διά τον Αυστριακού αναχωρεί δι’ αυτού ό φι- 
λέλλην κ. Χάου με την πρόδεσιν ν’ Α ρ γί σ η Αποατολάς τ ρ ο- 
φ ί μ ο) ν, Αλλά υπό τον όρον τ ή ς μ ή δ ι α ρ π α γ ή ς. 
"Αν κατορδώση νά έξασφαλισδή όπως διανέμωνται δικαίως εις τάς 
πεινώαας οικογένειας, τότε, μας έβεβαίωσεν, ότι δέλει έζακολου δήσει. 
Λάβετε λοιπόν τά αναγκαία μέτρα' γράχρετε τά δέοντα εις την Προσω
ρινήν Κυβέρνησιν' συνοδεύσατε την πριότην αποστολήν δι’ άνδοώπων 
τής εμπιστοσύνης σας και με τάς Αναγκαίας εγγράφους οδηγίας σας, 
όπως έκπληρωδή ή επιδυμία τού φιλέλληνος και οϋτοι έξακολουδήαη 
Αποστέλλω ν»*.

Στη Σύρο έγνόίρισε τότε καλά τον εξαιρετικό πατριώτη και ψυχή 
τής Επιτροπής τής Σύρου Μίνω Μπογιατζόγλου, συνεννοήθηκε μαζί 
του για τό πώς θά ήταν δυνατό νά πετύχη τό σκοπό του, και κατόπιν 
γύρισε πάλι στην ’Αθήνα, από δπου στις 1.2/24 Μαΐου τού απευθύ
νει τό εξής ύπ’ άριθ. 12 γράμμα του :

6. «’Αξιότιμε κ. Βογιατζόγλου. Σας παρακαλώ με πρώτην ευκαιρίαν 
νά μοι στείλητε τά ύπ’ άριδ. 10 καί 11 εκ τών αντόδι κιβωτίων. Τών 
δε άλλων ή διανομή νά μή γείνη επί τον παρόντος, διότι σκοπώ νά 
στείλ,ω ταΰτα εις Κρήτην επί πλοίου φέροντας την σημαίαν τών Ήνω-

») ΙΑΚ. ΕΚΕΑ. 
») ΙΑΚ, ΕΚΕΑ.
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μενών Πολιτειών τής ’Αμερικής. [ύπογρ.] Σ. Γ. Χάον. Ύ. Ι\ Γρά- 
ψατέ μοι σάς παρακαλώ, αν νπάρχη αυτόθι γαλέτα έτοιμη, ή αν δΰνα- 
ται νά κατασκευασθή και πόσον τιμάται. ’Ενταύθα παρήγγειλα 25 χιλ. 
όκάδας προς 60 λεπτά την όκάν. "Αν αυτόθι είναι καλής ποιότητος και 
εύθηνοτέρα, γράψατε μοι νά παραγγείλω νά μάς κάμωαιν. Ί) αυτός» ι<>.

Δεν μένει δμως πάλι συνεχώς στην Αθήνα. Μόλις τό κρίνει σκό
πιμο, πηγαίνει καί πάλι στη Σύρο, δπιος βλέπομεν καί από τά επόμε
να τής ΚΕΑ προς την ΕΑΣ τής 15 Μαΐου 1866 :

7- «’Αξιότιμοι Κύριοι. Ό γνωστός νμιν φιλέλλην Λόκτωρ Howe 
μεταβαίνει σήμερον αντόσε, ΐνα φροντίση την κατασκευήν παξιμαδιού, 
σκοπεύει δε νά τά ατείλη εις Σφακιά. Πληροφορήσατε ανιόν, ότι έκεϊ 
νπάρχουσι τ.ρυφα'ι δι’ εΐκοσιν ημέρας και επομένως προσπαθήσετε νά 
πείσετε αυτόν νά σταλή τό παξιμάδι, εί δυνατόν, είς άλλα ενδεή μέρη, 
οίον "Αγ. Βασίλειον . . , οδηγούμενοι και εκ των πληροφοριών, ας 
εσχάτως θά έλ.άβετε. Φροντίσετε προσέτι, υίστε τό φορτίον τούτο καί 
ό απεσταλμένος τοΰ κ. Howe )ά συνοδευθώσιν από τινας άνδρας 
πιστούς, δπως πρυληφθή πάσα δίαρπαγή»".

"Ολοι σκέπτονται καί εξετάζουν, πώς θά μπορέσουν νά διατεθούν 
τα τρόφιμα τοΰ Howe, δσο τό δυνατόν σύμφωνα μέ την επιθυμία 
του, δπως είναι καί σωστό. Έτσι καί ό Γ. Πρόξενος τής Ελλάδος στα 
Χανιά Ν. Σακόπουλος, γράφει την ίδια μέρα (15 Μαΐου 1867) στό 
Μπογιατζόγλου :

8. «..."Οσον αφορά τάς υπό τοΰ Rowe σταλησομένας τροφός, καλών 
θα η το νά κατορθτοθή ό σχηματισμός μιάς αποθήκης εις 'Αγίαν Ρου- 
μέλην, ήτις είναι θέσις οχυρά καί ασφαλής, αλλά περί τούτον πρέπει 
ν αποφασίση ή Προσωρινή Κνβέρνησις καί νά λάβη τά κατάλληλα α
σφαλιστικά μέτρα. Τό αυτό δύναται νομίζω νά γίνη καί εις τήν Μονήν 
Πρέβελη, ήτις επίσης είναι οχυρά θέσις»ι\

Δεν ξέρομεν, αν πραγματικά έπήγε στις 15 Μαΐου 1867 στη Σύ
ρο, δπως μπορουσαμεν νά συμπεράνωμεν από τό πιο πάνω (άριθ. 7) 
γράμμα τής Κ.Ε.Α. Μιά φορά στις 18 Μαΐου ήταν πάλι στην ’Αθή
να, δπως φαίνεται από δσα γράφει ό γραμματευς του Μ. Άναγνωστό- 
πουλος από τον Πειραιά στη Σύρο, τήν ημέρα εκείνη :

9· «Φίλε κ. Μπογιατζόγλου. Διά τον ελληνικού άτμοπλοίου στέλλα) 
κατ’ εντολήν τον κ. Χάον υπό τά στοιχεία Α.Ε. καί αϋξοντα αριθμόν

10) ΓΑΚ. Κ 11α άρ. 802. γραμμένο ελληνικά από τό γραμματέα του Μ· 
Άναγνωστόπουλο.

*■) ΓΑΚ. Κ 14α άρ. 808.
■2) ΓΑΚ. Κ 14α άρ. 815-
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714 ηακκιά γαλέταν. ’Εγκλείω την φορτοπικήν καί σάς παρακαλώ νά 
τα παραλαβήτε καί τά καιαθέσητε εις την αυτού αποθήκην σας. Την ε
πιούσαν εβδομάδα θά έ'χωμεν συμπεπληρωμένον τδ φορτίον εκ γαλετών 
καί αλεύρου, θά τδ αυγκεντρώαωμεν δ’ αυτόθι έκ διαλειμμάτων. Ό 
δ ό κ τ ω ρ X ά ο υ μ ο ί είπε σήμερον την πρωίαν νά 
σας ΰπομνήσο) περί τής ταχείας άποστολής των νπ άριθ. 10 καί 11 
κιβωτίων. Ό κ. Στεκυν)·.ης θά μεταβή αντύσε τη έπιούση έβδομάδι, 
ΐνα έτοιμασθή ν’ αναχώρηση, [υπογρ.] Μ. Άναγνωστύπουλος»'*.

'0 Στεκούλης πραγματικά έπηγεν ύστερα απδ λίγες μέρες σιή Σύ
ρο, δπου και τοΰ στέλνει ό Χάου τις πιο κάτω οδηγίες, γραμμένες, 
στ'ις 22 Μαΐου 1867, ποίι βρίσκονται σ’ αντίγραφο στο αρχείο της 
Επιτροπής Σύρου:

ΙΟ. «Άριθ. 1S. ΙΙρδς τον κύριον Ήλίαν Στεκούλην. Κύριε! ’Εμπι
στεύομαι εις την φροντίδα σας ποσότητά τινα γαλετών, αλεύρου καί εν
δυμάτων κατά την αυνημμένην σημείωαιν. Τά είδη ταΰτα ήγοράσθη- 
σαν διά χρημάτων, συλλεγέντων εκ συνεισφορών έν ’Αμερική, ΐνα χρη- 
σιμεύσωσι προς περίθαλψιν των αδυνάτων κρητικών γυναικοπαιδών' 
διότι οι δωρηταί νομίζουσιν, δτι έχουσι τδ δικαίωμα νά τρέφωσι τους 
πεινώντας καί ένδύωσι τούς γνμνητεύοντας καί περιποιώνται τους 
άδυνάτους, χωρίς νά έπεμβαίνωσιν εις τά δικαιώματα ούδενός έθνους. 
Πρέπει επομένως νά γνωρίζητε, δτι αί συνεισφοραί αυται ώρίσθησαν 
διά τους απολέμους ιδίως δε διά τ ά ς γυναίκας καί τ ά 
π α ι δ ί α, τ ά ευρισκόμενα εις μέρη τής νήσου α
πρόσιτα εις τούς εχθρούς, καί τ ά όποια ένεκα 
π εί ν η ς καί φόβου αναγκάζονται ν ά μεταβαίνω- 
σ ι ν εις την 'Ελλάδα. Διά ν ά προ μη θεύωνται λοι
πόν οι μένοντεςέντή ν ή σ ω τά χρειώδη κ α ί ο ϋ τ ω 
διακωλυθή ή έξακολούθησις τής μεταναστέυ
σε ω ς αυτών εις την 'Ελλάδα, έκρίθη καλόν νά συατηθή 
αποθήκη εις μέρος ασφαλές καί όποισούν κεντρικόν, ένθα νά παρακατατε- 
θώσι τά περί ών ό λόγος είδη, εις υμάς δε άφίενται τά καθέκαστα τής εκ- 
τελέσεως τοΰ σκοπού καί τοΰ πόθου των δωρητών. Νομίζω δ’ έπάναγκες, 
ευθύς μετά την εις την νήσον άπόβασίν σας, νά συνεννοηθήτε μετά τών 
εγκατεστημένων αρχών καί πλ.ηροφορήσητε αντάς, δτι ή αποστολή αυτή 
τών τροφών καί ενδυμάτων έγένετο μόνον προς δοκιμήν, καί δτι, αν 
οί εντόπιοι έκτιμήσωσι τάς άγαθάς προαιρέσεις τού ’Αμερικανικού 
λαού καί, οϋ μόνον δεν παρεμβάλ.ωσι προσκόμματα, άλλα καί παρά- 
σχωσι συνδρομήν προς διευκόλυνσιν τής -πραγματοποιήσεως τον σκο-

ls) ΓΑΚ Κ 14α άρ. 842.
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που τούτον, θέλει έπ αναληφθή καί εν τώ μέλλοντι, έως. ν ά έ κ λ ε ί- 
ψ η μία των κ ν ρ ι ω τερών αφορμών τής είς την 'Ελ
λάδα μεταναστεύσεως των γυναικοπαιδών. Δι
ότι εξ όσων ήδη βλέπω καί ακούω, ή ένΈλλά- 
δ ι και Ιδίως ή εν Ά θ ή ν α ι ς διαμονή αυτών θ έ- 
λ ε ι έ π I τέλους ά π ο β ή είς βλάβην των ή ί) ι κή ν 
τ ε κ a I υλικήν. Μετά την άσφαλ^ή άποταμίευσιν τών ειδών τού
των, οφείλετε νά πεοιέλθητε τά διάφορα μέρη τής νήσου και έρευνήσητε 
αυτοπροσώπως περ'ι τών αναγκών τοϋ λαοϋ. ’Ώστε, έν γνώσει δντες 
τής αληθούς καταστάοεως και τών άναγκών τών ανθρώπων, νά χορη- 
γήτε αντοϊς τάς άπαιτουμένας άδειας, δ πως μεταβαίνωσιν είς την απο
θήκην και λαμβάνωσι τά άναγκαιοΰντα αντοϊς. ’Επιθυμητόν είναι 
προσέτι νά γίνη έρευνα προς άνεύρεσιν τών Αληθών αιτίων τής μετα- 
ναστεύσεως τών γυναικοπαιδών εκ τής νήσον, αν δηλαδή αυτά τά αί
τια είναι φόβος τών εχθρών, πείνα, ή επιθυμία νά έξασφαλισθώσι τά 
αδύνατα ταντα μέρη και ουτω ν’ άπαλλαγώαιν οι πολεμισταί τής μερί- 
μνης περί διαφυλάξεως καί ζωοτροφίας αυτών. Σνντελεστικόν δέ είς 
τον σκοπόν θά ήτο νά έξακριβωθή άν υπάρχουν τροφαί κεκρυμμέναι 
εν τή νήσφ, ή αν επί άδρα αμοιβή ήδύναντο νά πωληθώαιν αύται είς 
τους έχοντας χρείαν, καί άν οί εν ανάγκη δντες προτιμούν χρήματα αντί 
άρτου ή άλενρου. Περί όλων τούτων αναμένω ακριβείς πληροφορίας 
όσον τό δυνατόν ταχέως προς γνώσιν καί οδηγίαν μου. Ευχόμενος ύμϊν 
νά ταξιδεύοητε αισίως καί νά έπανέλθητε εν πλήρει υγεία. Είμή δλως 
υμέτερος. Σ. Γ. Χάον. Έν Άθήναις τή 22/3 ’Ιουνίου 1867»'*.

Τις οδηγίες αυτές τις έστειλεν δ γραμματεύς τοϋ Χάου Μ. Άνα- 
γνωστόπουλος στο Στεκοΰλη πιθανώτατα διά τοϋ Μ. Μπογιατζόγλου 
μαζί μέ τή φορτωτική τής γαλέτας και τοϋ αλεύρου, δπως μπορεί κα
νείς νά συμπεράνη άπδ τό ακόλουθο γράμμα του:

II. «Έν Άθήναις τή 25 Μαΐου 1867. Φίλε κ. Μπογιατζόγλου. 
’Εγκλείω επιστολήν προς τον κ. Σιεκονλην, έν ή περιέχεται ή φορτιο- 
τική τής γαλ,έτας καί τοϋ άλενρου, καί σάς παρακαλώ νά τήν δώσητε 
Αμέσως διά νά παραλάβη τό φορτίον. Διά τά τής άποστολ-ής συνεννοη- 
θήτε, παρακαλώ μετά τοϋ κ. Στεκούλη. ’Άν ή αποστολή βραδύνη, κα
λόν είναι νά άερισθή ή γαλέτα διά νά μή μονχλιάση. Τά κιβώτια έλά- 
βομεν ήδη. Δέχθητε τους ασπασμούς μου. Ό φίλος σας [ύπογο.] Μ. 
Άναγνωστόπονλος»'5.

’Αντίγραφο τών οδηγιών αυτών—αυτό πού βρήκαμε μεϊς—στέλλει

'*) ΓΑΚ. Κ1!α άρ. 857.
15) ΓΑΚ Κ11α άρ. 870.

33ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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ό Λ. Μ ελας της ΚΕΑ στο Μ. Μπογιατζόγλου στη Σύρο την ίδια μέρα, 
δπως φαίνεται από τα έξης :

12. «Έν Άϋήναις ifj 25 Μαΐον 1867. Φίλτατε Κύριε. "Εχομεν 
τήν άπό 24 σύντομον αδελφικήν σας. Έλπίζομεν δτι, άφοΰ την έγρά- 
ψατε, ελάβετε και τάς ίόικάς μου επιστολής τής Τρίτης. ... Σάς 
εσωκλείομε ν άντίγραφον των οδηγιών, ας ό κ. 
X ά ο ν ε δ ω κ ε ν εις τον ά π ο ο τε λ λ ό μ ε ν ο ν π α ρ’ α ν
το ϋ εις Κρήτην Κον Στεκούλην, δστις ίλέλει φέρει εκεί 
τας αποστελλομάνας τροφός. Κοινοποιήσατε την επιστολήν ταντην εις την 
Συνέλευαιν και Κυβέρνηπιν τής Κρήτης προς γνώσιν και οδηγίαν το»»"'.

Την ίδια μέρα δμως παίρνει ή ΚΕΑ από τήν Κρήτη γράμμα τής 
Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Κρήτης μέ προτάσεις της σχετικές μέ 
τις αποστολές τον Χάου και σπεύδει νά τις κάμη γνωστές στο Μπο- 
γιατζόγλου γράφοντας :

13. «Tfj 25 Μαΐον 1867 εν Άδήναις. Φίλπατε άδελφέ! Σήμερον 
το πρω'ι σάς έγραφα εκ τον Γραφείου τής Επιτροπής. ’Ηδη, λαβών 
επιστολήν νεωτέραν τής έν Κρήτη Προσωρινής Κυβερνήσεως, άφορώ- 
σαν τάς μελετωμένας αποστολής τροφίμων και ενδυμάτων τοΰ κ. Χάου, 
δεωρώ άναγκαϊον νά σάς διαβιβάσω αποσπάσματα τής επιστολής τού
της, δπως τά κοινοπυιήοητε εις τον Κον Στεκούλην και ένεργήοητε τά 
δέοντα προς επιτυχίαν και έξακολούϋησιν των αποστολών τούτων. Ι
δού τά οριστικά μέτρα, άτινα λέγει δτι έ'λαβεν ή Κνβέρνησις διά τάς 
άποατολάς ταντας (ίσως είναι καλά και διά τούς ίδικούς μας). »'Η 
Κίσσαμος άπετέλεσεν ιδίαν μερίδα, και τόπος άποβιβάσεως ώρίαδη ή 
ίΐέσις Σ φ η ν ά ρ ι. »'Η Κυδωνιά και το Σέλινον έτέραν μερίδα, τό
πος άποβιβάσεως ή Σουγιά. »Τά Σφακιά και ό Άποκόρωνας ιδίαν 
μερίδα, και τόπος άποβιβάσεως ή 'Αγία Ρ ο ύ μ ε λ η. »'0 "Αγιος 
Βασίλειος, τό Ρέϋνμνον και ’Αμάρι Ιδίαν μερίδα, και τόπος άποβι- 
βάσεως τό Π ρ έ β ε λ ι. »Το Μυλοπόταμον, Τέμενος, Μαλεβύζι Ιδιαι
τέραν μερίδα, τόπος άποβιβάσεως Μπαλί, Φόδελε, ή ’Αγία Πελαγία. 
» .1 Μεσαρά ιδιαιτέραν μερίδα (αΐ οΐκογένειαι αυτής είναι επι τής 
"Ιδης) εις τήν μεσημβρινήν παραλίαν ή διά τον Μνλοποτάμου. »Διά 
τάς επαρχίας Σιτείας, Ίεραπέτρον, Μεραμπέλου, ΛασιίΗου, Πεδιάδας, 
Αρκαδίας κα'ι Μονοφατσίου αΐ δέσεις Σίσι, Μάλια, "Αγιος Νικό
λαος, Ψαρή Φοράδα ή Τζούτζονρος. »Κΐς εκάστην των δέσεων τούτων 
ώρίσδη φρουρά έκ προσώπων τών διαφόρων επαρχιών των υπαγόμε
νων εις τήν ίΐέσιν τής έκφορτώσεως .... Προσδένει ή Κνβέρνησις δτι 
δεωρεΐ άναγκαϊον διά ιάς άποατολάς τον Κον Χάου (νομίζω δτι κα-

16) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 871,
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λόν νά εφαρμοστά και διά τάς ίδικάς μας) νά οτέλλετε διπλήν φορτω
τικήν, εξ ών ή μεν ν’ άποστέλΛεται εις την Κυβερνήτην, ή δε νά πα
ρουσιάζεται εις την φρουράν τής θέσεως, οπού γίνεται ή άποβίβαοις, 
εις δε τάς φορτωτικάς ν’ άναφέρωνται και αΐ έπαρχίαι δώ ας άπο- 
οτέλλονται... "Ο/.ως ύμέτερος [ύπογρ.] Λέων Μελάς»'1.

Δυο μέρες αργότερα ό ίδιος ό Χάου γράφει τά εξής προς τό Μπο- 
γιατζόγλου σχετικά μέ την αποστολή τροφίμων κλπ. στην Κρήτη : 

ιφ. «’Αριθ. 20. Έν Άθήναις τή 27/8 ’Ιουνίου 1867. ’Αξιότιμε 
κ. Μ. Βογιατζόγλε ! Διά τοΰ χθες άποπλενσαντος εκ Πειραιώς ελληνι
κού άτμοπλ.οίου έστείλαμεν αντόοε εις παραλαβήν τοΰ έμοϋ επιτρόπου 
κ. Ήλία Στεκονλη 630 σάκκους γαλέτας. Επειδή όέ τό άτμόπλοιον 
δεν έχώρει πλειότερον πράγμα και επειδή ημείς εΐχομεν συγκεντρώσει 
δλ.ον τό ποαόν εντός μαουνών εις τον λιμένα Πειραιώς, ήναγκάσθη- 
μεν νά φορτώσωμεν τό άπολειφθέν εις τό σήμερον άποπλέον Αυστρια
κόν άτμόπλοιον. Έγκλ.είομεν λοιπόν τήν επ’ δνόματί σας φορτωτικήν, 
και αν μεν κατορθώσητε νά δωρηθή υπέρ των πεινώντων γυναικοπαι
δών τής Κρήτης <5 ναύλος υπό τον αυτόθι πρακτορείου τών Αυστρια
κών άτμοπλωίων, δπερ είναι άρμόδιον ν’ άποφασίση περί τούτου, κα- 
λώς, άλλως γράφω προς τον κ. Έμ. Σαπουντζάκην νά πληρώση αυ
τόν εις λογαριασμόν μου και σας παρακαλώ νά συνεννοηθήτε μετ’ αυ
τού περί τούτον. Ευάρεστηθήτε δέ συν τούτοις, κύριε Μπογιατζόγλε, 
νά μοί γράχρητε με πρώτην ευκαιρίαν, πότε συμπεραίνετε δτι θά άπο- 
σταλή τό έμόν φορτίον εις Κρήτην διά νά στείλω εντεύθεν τούς συντρό
φους τυϋ κ. Στεκούλη. Αέχθητε παρακαλώ τήν διαβεβαίωσιν τής προς υ
μάς ϋπολήψεώς μου. ’Όλως ύμέτερος [ύπογρ.] Sam. G. Howe Χάου»19.

Ένώ δμοος ασχολούνται για τις αποστολές τροφίμων, μέ τά ποσά 
τών εράνων τής ’Αμερικής, δημιουργοΰνται και άλλα ζητήματα σχετι
κά μέ τά δπλα, πού είχε φέρει μαζί του ό Χάου, όπως φαίνεται από 
το έξης απόσπασμα επιστολής τής ΚΕΑ προς τό Μ. Μπογιατζόγλου :

15- «Άθήναι τή 6118 ’Ιουνίου 1867 αδελφέ........Ό κύριος Decay
μάς νπεσχέθη νά σάς βοηθήση εις τήν κατασκευήν τών φυαεκίων διά τά 
άμερικανικά δπλα. Ώφεληθήτε εκ τής παρουσίας του. Μ. Ρενιέρης» ν).

Έκτος δμως από τό ζήτημα τής κατασκευής φυσεκιών γιά τά αμε
ρικανικά δπλα, παρουσιάζεται καί τό άλλο τής έπιδιορθώσεώς των. 
Σχετικά γράφει ή ΚΕΑ :

ΐ6. «Άθήναι τήν 13 ’Ιουνίου 1867. ΙΙρός τήν έν Σύρο) υπέρ τών 
Κρητών ’Επιτροπήν. Φίλτατοι συνάδελφοι ...Σήμερον φορτώνονται έπ'ι 
τον άτμοπλ.οίον πολλά πράγματα, έν οις δπλα, φυσέκια κλπ. και φρον-

Ά ΓΑΚ.ΚΗα άρ.86ϋ is) ΓΑΚ. ΚΙ4α άρ. 882. "’) ΓΑΚ.ΚΗα άρ. 922,
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τίσατε νά τά παραλ,άβητε. 'Άν τά τουφέκια του Howe <5έΐ’ (5ΰνανται να 
διορϋυηΐώσιν αυτόθι, στείλετε μας εξ αυτών πέντε εξ, ΐνα ίδωμεν άν 
δυνά/τεθα νά τά διορθώσωμεν εις τδ όπλοστάσιον. [ύπογρ.] Λ. Μελας, 
Μ. Ρενιέρης, Γ. Σκονζές, 'I. Σκαλτσούνης»22.

Άλλα έκτος από τά όπλα, μέ τό πρόσωπο τοΰ Decay, άμερικα- 
νοϋ, συνδέονται κοί δυο άλλα ζητήματα, τής χρησιμοποιήσεως τορπιλ- 
λών κατά των τουρκικών πολεμικών πλοίων, πού προσπαθούσαν νά 
πραγματοποιήσουν ένα αυστηρό αποκλεισμό τής Κρήτης, και τής δη
μιουργίας πολεμικού στόλου τών επαναστατών. Μέ αυτά σχετίζεται 
μια επιστολή τής ΚΕΑ προς την ΕΑΣ :

ιγ. «'Αϋήναι την 15/27 'Ιουνίου 1867. 'Αδελφέ Κύριε Μπογια- 
τζόγλου. Ουσιώδες. Τά Torpedo* τά εξ 'Αμερικής έλ&όντα είναι νπό 
την αποκλειστικήν διέν&ννσιν τοΰ αξιωματικού Κυρίου Decay και εις 
την διάϋεσιν αυτού. 'Επομένως δεν πρέπει νά δώσετε καί τον κ. Βι- 
βιλάκη τους εις αυτά ανήκοντας κνλάνδρους άνευ τής άδειας τοΰ κ. 
Decay. Εις τον κ. Βιβιλάχην δύνασ&ε μόνον νά χορηγήσετε τά μέσα 
προς κατασκευήν όμοιων, καϋόσον πλ,ηροφορουμεϋα δτι τούτο δύναται 
νά γίνη μέ μικρόν έξοδον»21.

Επίσης σχετικά είναι τά εξής, πού γράφει στις 6 ’Ιουλίου 18(57 
ό Μ. Ρενιέρης πρός τό Μ. Μπογιατζόγλου :

ΐ8. «. . . Σάς παρακαλοϋμεν νά στείλετε διά πρώτης ευκαιρίας τό 
έγκλειστον γράμμα εις τον Κ°ν Decay, συγχρόνως δέ νά κατασκενά- 
σητε καί στείλετε εις τον ίδιον δύω ή τρεις σημαίας μικράς συμφώ- 
νως μέ τό έν τη επιστολή ψήφισμα τής Κρητικής Κνβερνήσεως»22.

Τέλος, διαφωτιστικό γι’ αυτά τά ζητήματα είναι και τό εξής γράμ
μα τοΰ ίδιου Decay :

19. «'Αγία Ρουμέλη 'Ιουλίου 13 1867. 'Εντός τον 'Αρκαδίου. Κύ
ριε Μελά 'Ακριβέ μου Κύριε. Διά τοΰ τελευταίου 'Αρκαδίου έφϋασα 
άσφαλώς ενταύθα καί επερίμενον έκτοτε ενταύθα, όπως μοί παρουσια- 
αϋή ευκαιρία νά πράξω τι κατά θάλασσαν. Σήμερον έπέστρεψα από 
'Άσκυφον, εντός τοΰ όποιου οι Τούρκοι εϊσήλάον... Την λέμβον, την 
όποιαν τοσοϋτον έκοπίασα νά λάβω εκ Πόρου, ήρνήϋησαν νά δεχθώ- 
σιν επί τού 'Αρκαδίου. Την άφήκα υπό την έπιτήρησιν τού 'Εφόρου 
εις Σύρον όμοΰ καί τό κανόνι καί τά λοιπά, εκτός των πολεμοφοδίων, 
τά όποια έχω κατά λάθος μετά των Τορπέτο μαζί μου. II Συνέλεν- 
σις δεν μοί έπεμψεν άκόμη εντολήν τινα. (Commission.) Δύναμαι νά 
σάς άναφέρω νά πέμψητε άρι&μόν τινα Σημαιών, ώς την ΐδικήν μου

2°) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 962.
31) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 970.
22) ΓΑΚ, Κ14α άρ. 1055,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:00 EEST - 54.161.213.156



e0 Samuel Howe καί ή Κρητική Επανάσταση τοϋ ΐέόδ &1?

πρός την εδώ Κνβέρνησιν, ΐνα και ή ίδική μου αναγνώρισή; Ταπει
νότατος Σίδνεϋ Αεκέϋ»23.

”Αν ειχεν άναμιχθή και ό Χάου στα ζητήματα αυτά, δεν τό ξέρο- 
μεν ασφαλώς. Πάντως ή ΚΕΑ γράφει τα εξής προς τή ΓΣΚ και 
ΙΙροσ. Κυβέρνηση :

20. «2.9 Σεπτεμβρίου 1867. Έλάβομεν τό ύμέτερον ψήφισμα περί 
ουπτάσεως ναυτικής μοίρας ώς καί τά σχετικά διπλώματα. Έ ν ο μ ί
σα μ ε ν κατάλληλον ν ά π έ μ ψ ω μ ε ν τό "ψήφισμά 
σας προς τον φίλον X ά ο ν, δπως εΐ δυνατόν ενεργοποίηση 
διά πλοίων αμερικανικών, θέλομεν σκεφθή καί ενταύθα εάν δυνάμεθα 
επωφελώς νά ένεργήσωμέν τι περί τούτον»24.

Πάντως ό κύριος σκοπός τοΰ Χάου είναι ή αποστολή τροφίμων για 
τούς ενδεείς τής Κρήτης καί γι’ αυτόν κυρίως εργάζεται. ’Έτσι την πρώ
τη ’Ιουλίου ή ΚΕΑ σέ υστερόγραφο γνωρίζει στην ’Επιτροπή Σύρου ’·

21. «'Ο K°s Χάου μας έβεβαίωοεν δτι εντός 8 ημερών θέλει ετοι
μάσει ενταύθα γαλέταν καί άλευρον διά τους έν Κρήτη»23.

Καί ό Μ. Άναγνωστόπουλος γράφει από την ’Αθήνα στις 13 
’Ιουλίου 1867.

22. «Φίλτατέ μοι Μπογιατζόγλε. Έγκλείο) την φορτωτικήν 38 
σάκκων γαλέτας, ήν παρακαλώ νά παραλάβητε εκ τοΰ άτμοπλοίου καί 
τοποθέτηση τε εν τή αποθήκη Σας μέχρις ου έτοιμάσωμεν τό πλοίο ν 
διά νά την στείλωμεν εις τά φρούρια διά τάς έν αύτοις πεινώσας οι
κογένειας. ’Άαπασόν μοι τον φίλτατον Αριστοτέλη ν, ον δεν ήδυνήθην 
νά ξαναΐδω, άναχωρήαας αύτόθεν αΐφνιδίως»2".

Λίγο αργότερα απευθύνει ό ίδιος καί τό ακόλουθο γράμμα πρός 
τύν Παρθένιο Κελαϊδή, ενώ ήταν τότε στή Σύρο :

23· «Έν Σύρω την 24 ’Ιουλίου 1867. Πρός τον κ. Παρθένιον 
Κελαϊδήν, αντιπρόσωπον εις την εν Κρήτη ’Εθνικήν Συνέλευσιν. Εν
ταύθα. ’Αξιότιμε Κ. Παρθένιε ! Εμπιστεύομαι εις την φεροντίδα σας 
379 σάκκους γαλέτας καί 400 σάκκους αλεύρου. Κατά ρητήν παραγγε
λίαν τοϋ εντίμου δύκτορος Κ°υ Χάου, τον έλθόντος εν Έλλάδι ώς αν

τιπροσώπου τών υπέρ αυτής ενθέρμων συμπαθειών τοΰ μεγαλοπρά- 
γμονος ’Αμερικανικού λαού, τά τρόφιμα ταϋτα, άφοϋ άποβιβασθώσιν 
αισίως εις Κρήτην, νά φροντίσητε ν’ άποθηκεύσητε εις κατάλληλον μέ
ρος, νά έξασφαλίσητε από πάσης διαρπαγής καί νά διανείμητε, άνα- 
λόγως των αναγκών έκάστης, εις τάς δυστυχείς οικογένειας τών ήρωϊ-

21) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 1082.
24) ΙΑΚ. ΕΚΕΑ σχέδιον.
,5) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 1029.
26) ΓΑΚ. Κ14α άρ. 1083.
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κώς άπολεσύλέντων εν τώ Ιοτορικωτάτφ «’Λοκαδίω» και εις πάντα τά 
στερούμενα τροφών γυναικόπαιδα. ’Εμπιστεύομαι προς τούτοις ύμΐν 
και όνο σάκκονς περιέχοντας ενδύματα, τά όποια ίλά διανείμητε απο
κλειστικούς εις τάς χήρας και τά ορφανά των φονενίλέντων έν τη κατα
στροφή τον ’Αρκαδίου ηρώων. Εϋαοεστη&ήτε δέ, αξιότιμε φίλε, νά 
μοι έπιατείλ.ετε εγκαίρως διά τον εν Ά&ήναις κ. Καλαποθάκη ακριβή 
έ'κίίεπιν περί τής διανομής των έμπιστευθέντων ύμΐν πραγμάτων και 
προ παντός δ,τι αφορά την κατάοτασιν και τάς ανάγκας τον δυστυχούς 
λαόν τής ηρωικής Κρήτης. Πέποιίλα εις τά πατριωτικά και φιλ.άνϋρω- 
πα υμών αισθήματα και την όμολογουμένην δραστηριότητά σας Δέχάη- 
τεαύν τούτοις και τους ασπασμούς μου. ‘Ο κατά παραγγελίαν και έν δνύ- 
ματι τον κ. Χάου ενεργών γραμματεύς τον. Μ. Άναγνωστόπουλος»27.

* * *

Ή δημοσίευση των παραπάνω ιστορικών στοιχείων ελπίζω νά 
δώση αφορμή για μια ευρύτερη μελέτη των προσπαθειών, ειδικά, πού 
κατέβαλεν ό Howe, ώς εντολοδόχος τοΰ αμερικανικού λαού, για νά 
ενίσχυση την αιματηρή προσπάθεια τοΰ Ελληνισμού γιά τήν απελευ
θέρωση τής Κρήτης, αλλά και, γενικώτερα, τής φιλελληνικής κινή- 
σεως στήν ’Αμερική κατά το 19° αιώνα 2S.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ1. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

5ΐέ Ί. Π. Μαμαλάκη

2;) ΙΑΚ, Άρχειον Κελαϊδή άρ. 15.
28) Καί τό επίσημο κράτος τών Η.Π Λ. έλαβε θέση στό πλευρό τής άγω- 

νιζόμενης Κρήτης. Ό «Αιών» στις 27 ’Ιουλίου 1867 (άρ. 2261) δημοσιεύει τήν 
είδηση: «Χθες διεβιβάοθη εις τήν ήμετέραν Κυβερνήτην τη λ] μα εκ Λονδίνου τής 
22]3 Αύγουστον, <5<’ ον άνηγγέλ.θη, δτι at Βονλ.αί τών Ήνωμ. Πολιτειών τής 
’Αμερικής εψήφισαν διαμαρινρηαιν υπέρ τών Κρη τών, ή τις καί διεκοινώθη εις 

τήν Ύ■ Ιΐύ/.ΐ]ν*. Καί στις 3 Αύγουστου 1867 (άρ. 2263) μεταξύ τών «τελευ
ταίων ειδήσεων» έχει καί τήν ακόλουθον : «Εις τήν επίσημον εφημερίδα τοΰ 
Κογκρέοον The Daily Globe υπάρχει τό κείμενον τής Αμερικανικής Γερουσίας 
νπερ τών Κρηιών. Ή άπόφασις αν τη επιψηφιοθεισα παμψηφεί καί εις τάς τρεις 
αναγνώσεις εν τή συνεδρία τής 7]19 ’Ιουλίου ί'/ει ώς επεται : «*Η Γερουσία απο

φασίζει τά εξής: *0 λ.αός τών rΗνωμένων *Επικρατειών ζωηρόν αισθανόμενος 
συμπάθειαν προς τον λαόν τής Κρήτης, άποιελ.ονντα μέρος τής ελληνικής οικογέ
νειας, εις ήν ό πολιτισμός τυααϋτα οφείλει, λυπείτο.ι μανθάνων τά δεινά, όσα ήδη 
νφίαταται ό προσφιλής ουτος λ.αός* όμοθνμαδόν δέ ευελπισιεΐ ότι ή διακήρνζις 
αυτή, ήν καθήκον αυτόν θεωρεί νά γράφϊ], θέλ,ει ενμενώς κριθή παρά τής Κνβερ- 
νήοεως τής ΐονρκίας εις τά άφορώντα τήν προς τήν Κρήτην πολιτικήν αυτής. Ό 

Πρόεδρος τών Ηνωμένων 5Επικρατειών οφείλει κατά καθήκον νά ανακοίνωση τήν 
παρούσαν άπόφαοιν εις τήν Κνβέρνηαιν τής Τουρκίας». Καί πιό κάτω δημοσιεύει 
..να μέρος τοΰ αγγλικού κειμένου: «And they unite in the hojie, that this de
claration, which they feel in their duly to make, will be faborably considered 

by the Government of Turkey, in determining its policy toward Crete».
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