
Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

(ΜΑΙΟΣ 1 8 06)*

Στους απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης σπουδαίος σταθμός 
υπήρξε ή Σύμβαση τής Χαλέπας (1878), γιατ'ι εξασφάλιζε στους Χρι
στιανούς αξιόλογα δικαιώματα. Δεν αποτελούσε δμως λύση τού Κρη
τικού ζητήματος, από τό ενα μέρος γιατί ή Πόλη, θεωρώντας τά δι
καιώματα αυτά υπερβολικά, συνεχώς τά καταπατούσε, καί από τό άλλο

*) Ευχαριστίες θερμές θά ήθελα νά έκφράσω στον κ. Έρρϊκο Μοάτσο, 
ό όποιος μέ τή μεγαλύτερη προθυμία έθεσε στή διάθεσή μου τό πολύτιμο αρχείο 
του, όταν έγραφα τή μελέτη αυτή. Στό αρχείο τού κ. Μοάτσου, εκτός άλλων 
σπουδαίων εγγράφων καί επιστολών, ύπάρχει καί τό μεγαλύτερο μέρος τής άλ 
ληλογραφίσς τοΰ Ελληνικού Γενικού Προξενείου Χανίων τών ετών 1895· 1898, 
καθώ; καί τμήμα τής αλληλογραφίας τοΰ 'Αλεξάνδρου Σκούξε τής εποχής πού 
γιά πρώτη φορά ήταν ‘Υπουργός τών Εξωτερικών (1895 - 1897). Αυτές οί συλ
λογές εγγράφων εννοούνται δπου στις υποσημειώσεις άναφέρεται τό ’Αρχείο 
τού Ελληνικού Γενικού Προξενείου Χανίων καί ιό ’Αρχείο Σκούζε.

’Ακόμα θά ήθελα νά ευχαριστήσω τό Συμβολαιογράφο κ. Ιωάννη Γαλά- 
νη: πού είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ δώση ορισμένες τοπογραφικέ; πληροφορίες 
γιά τον Άποκόρωνα καί ιδιαίτερα γιά τό Βάμο, από δπου καί δ ίδιος κατά
γεται.

Βιβλιογραφία. "Εκτός άπό τις πηγές καί τά βοηθήματα πού άναφέ- 
ρονται στις υποσημειώσεις, βλ. καί Ν. Β. Τωμαδάκη, «Συμβολή εις τήν Βι
βλιογραφίαν τών Κρητικών ’Επαναστάσεων», Έπειηρίς Εταιρείας Ε ρητικών 
Σπουδών, τόμ. Α' (1938), σσ. 530 - 55 καί τόμ Β' (1939), σσ. 239 - 44.

Συντομογραφίες.
Κ. Η. (Κούνδουρου Ημερολόγιο): Μανούσου Κούνδουρου, 'Ημερολόγιου. 

Ίατορικαί και Δ ιπλο,ματικα'ι ’Αποκαλύψεις, ’Αθήνα, 1921.
Λ. II (Αεκανίδη Ημερολόγιο): ’Ανέκδοτο 'Ημερολόγιο τού ’Ιωσήφ Λεκα- 

νίδη, πού βρίσκεται στό Ιστορικό ’Αρχείο Κρήτης.
Α. Λ. (Αρχείο Αεκανίδη): Μαρίνης Ζινευράκη - Λεκανίδου, Έκ τοΰ ’Αρ

γείου Ίωοήφ Γ. Λεκανίδου Άλλ.ηλ.ογραφία τής Άπελ.εν&ερωτικής Έπαναοτάοεος 
τής Κρήτης, 1895 - 1898, Χανιά, 1954.

Β. Β. (Blue Book): Turkey No. 7 (1896). Correspondence Respecting 
the Affairs of Crete, Λονδίνο, 1896.

L- J- (Livre Jaune): Ministere des Affaires Etrangeres. Documents Di- 
plomatiques. Affaires d’ Orient. Affaire de Crete. Juin 1890 - Fevrier 1897,
Παρίσι, 1897.

Γ. A. Κ. : Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους.
Σημ. : Οί αριθμοί πού ακολουθούν τις συντομογραφίες τυπωμένων έργων 

άναφέρονται στις σελίδες τους.
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γιατ'ι οι Χριστιανοί τής Κρήτης, πιστεύοντας δτι ή Σύμβαση ήταν κά
τι ανεπαρκές και προσωρινό, διεκδικοΰσαν πότε συμπληρωματικά δι
καιώματα και πότε την ένωση μέ την Ελλάδα.

Οί λόγοι αυτοί, καθώς και ό ανταγωνισμός τών Χριστιανικών κομ
μάτων μεταξύ τους, οδήγησαν στην άτυχή επανάσταση τοΰ 1889 καί 
τό Φιρμάνι τοΰ ίδιου χρόνου μέ τό όποιο ό Σουλτάνος κατάργησε τά 
περισσότερα από τά προνόμια που είχαν άναγνωριστή στους Χριστια
νούς μέ τη Σύμβαση τής Χαλέπας *.

Μετά τό 1889 στην Κρήτη επικράτησε δεινή πολιτική και οικονο
μική κατάσταση καί χρόνια αναρχία. Μολονότι δέν έλειψε ή κλέφτικη 
δράση στά βουνά, ό Χριστιανικός πληθυσμός γενικά ήταν τρομοκρα
τημένος. Ή ψυχολογία αυτή τοΰ λαοΰ δέν ευνοούσε τά σχέδια ορισμέ
νων οπλαρχηγών γιά μιά νέα επαναστατική έξόρμηση, άλλ’ οί περιπλο
κές πού δημιουργήθηκαν στο ’Ανατολικό Ζήτημα από τό 1894 ιδίως 
μέ τις ’Αρμένικός σφαγές κρίθηκε πώς δέ θά έπρεπε νά μείνουν άνεκ 
μετάλλευτες. Είναι αλήθεια πώς στη Γενική Συνέλευση πού συνήλθε 
στά Χανιά στις αρχές Μαΐου τοΰ 1895 (ν. ή.), γιά πρώτη φορά μετά 
τό 1889, επικράτησε πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στο Χριστιανό 
Βαλή Καραθεοδωρή Πασά καί στούς αντιπρόσωπους τών Χριστιανών 
καί τών Μουσουλμάνων, οί όποιοι διατύπωσαν από κοινού συντηρη
τικά αιτήματα προς τό Σουλτάνο γιά την ανόρθωση τοΰ νησιού. 'Ωσ
τόσο, από τό ένα μέρος ή πρόωρη διάλυση τής Συνέλευσης από τό 
Βαλή, ό όποιος φοβόταν ότι οί Χριστιανοί βουλευτές δέ θά έμεναν ως 
τό τέλος μετριοπαθείς έξ αιτίας τών πιέσεων πού τούς γίνονταν γιά 
νά διεκδικήσουν τήν ίπαναφορά τών προνομίων, καί από τό άλλο μέ
ρος ή απροθυμία τής Πύλης νά ίκανοποιήση τά αιτήματα τής Συνέ' 
λευσης προκάλεσαν πρόσθετες δυσαρέσκειες καί διευκόλυναν τό έργο 
εκείνων πού πίστευαν ότι ή Πύλη, γιά νά ύποχωρήση, χρειάζεται δυ
ναμικότερα μέσα

Ύπό τις περιστάσεις αυτές οργανώθηκε στο Βάμο από τον εκεί δι
καστή Μανοϋσο Κουνδουράκη ή Μεταπολιτευτική ’Επανάσταση, πού 
στις 3/15 Σεπτεμβρίου 1895 εκδηλώθηκε μέ τήν ένοπλη συνάθροιση 
στο Κλήμα. Ή επανάσταση αυτή είχε χαραχτήρα συντηρητικό, γιατί, 
μολονότι διεκδικούσε γιά τούς Χριστιανούς τής Κρήτης περισσότερα 
προνόμια από όσα τούς έδινε ή Σύμβαση τής Χαλέπας, είχε θέσει γιά 
σκοπό της τή μεταπολίτευση, δηλαδή ένα είδος μερικής αυτονομίας,

') Πβλ. Η. Couturier, ‘Η Κρήτη. Ή Θέσις αυτή; έξ Άπάψεω; τοϋ 
Αιε&νοϋς Δικαίου, μετάφραση Τι μ Βενέρη, 'Ηράκλειο, 1911, σσ. 78 ■ 88. 

η Β. Β. 6 - 7, 37, 43 - 44.
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και δχι την ένωση μέ την Ελλάδα. Αυτό δέ σημαίνει ότι ο! πρωτερ
γάτες τής έπανάσταστης δεν ήθελαν την ένωση. 'Η πείρα όμως των 
προηγουμένων έπαναστάσεοιν τούς έπειθε δτι ή ένωση ήταν απραγμα
τοποίητη χωρίς νά μεσολάβηση κάποιο ενδιάμεσο καθεστώς. ’Αλλά 
και ώς προς τα μέσα οι επαναστάτες στην αρχή δείχτηκαν μετριοπα 
θεις και επανειλημμένως διακήρυξαν πώς δέ θά χρησιμοποιήσουν βία, 
παρά μόνο άν ύπάρξη ανάγκη νά αμυνθούν3. 'Ο τρόπος μέ τον όποΤο 
κυρίως έλπιζαν νά πετύχουν το σκοπό τους ήταν ή μεσολάβηση των 
Δυνάμεων, προς τις όποιες έστειλαν μακροσκελές υπόμνημα4 μέ τά 
αΐτήματά τοτ>ς. Τά κυριότερα από τά αιτήματα τής Επιτροπής—δπως 
συνήθως λεγόταν ή Κεντρική ’Επιτροπή τής Μ εταπολιτενοεως Κρήτης 
—ήταν : 'Ο Βαλής νά είναι Χριστιανός, νά διορίζεται από τό Σουλ
τάνο γιά πέντε χρόνια και νά έχη τό δικαίωμα νά έπικυρώνη τους νό
μους πού τό αιρετό από τό λαό νομοθετικό σώμα θά ψήφιζε" ή Πύλη 
νά περιοριστή στην είσπραξη ενός πάγιου ετήσιου φόρου από 15.000 
λίρες Τουρκίας καί νά μην έχη δικαίωμα νά διατηρή στο νησί στρατό 
περισσότερο από 4.000 άνδρες" ή Χωροφυλακή νά συγκροτηθή από 
ντόπιους Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους σύμφωνα μέ τήν αναλογία 
τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης" καί τά δικαστήρια τού νησιού νά είναι 
ανεξάρτητα από τήν Κωνσταντινούπολη.

Ό συντηρητικός χαραχτήρας τής Μεταπολιτευτικής Επανάστασης 
εξηγείται από τήν αντίδραση πού οί πρωτεργάτες της περίμεναν δτι 
θά συναντήσουν από τούς συμπατριώτες τους, από τήν 'Ελλάδα καί 
από τις Δυνάμεις. Πράγματι ό Κρητικός λαός, ιδιαίτερα στις ανατο
λικές επαρχίες, είχε στήν αρχή δισταγμούς γιά μιά καινούργια περιπέ
τεια. Επίσης οί περισσότεροι από τούς αντιπρόσωπους του στή Γενι
κή Συνέλευση (Βουλή), πού, δπως είδαμε, ακολουθούσαν πολιτική συν
εργασίας μέ τό Βαλή, άποδοκίμασαν μέ ποικίλους τρόπους τήν επα
νάσταση5, είτε γιά λόγους κομματικούς είτε από σεβασμό προς τις 
υποδείξεις τής Ελληνικής Κυβέρνησης. ’Αλλά καί από τούς Κρητι
κούς πού βρίσκονταν στήν Ελλάδα, καί πού οί περισσότεροί τους ήταν 
παλαίμαχοι τής Επανάστασης τού 1866, δέν τάχτηκαν δλοι μέ τούς 
μεταπολιτευτικούς. ’Εκείνοι πού μπορούσαν νά εξασφαλίσουν πραγμα
τική βοήθεια στούς επαναστάτες, δπως ό Ρενιέρης, ό Ρικάκης, ό Μπο- 
γιατζόγλου, συμφωνώντας μέ τήν Ελληνική Κυβέρνηση, έκριναν τή 
στιγμή ακατάλληλη γιά νέο σηκωμό6. Οί άλλοι πάλι, πού έπιδοκίμα-

*) Α. Λ. 157 - 8.
4) Α. Λ. 17 - 80.
5) Κ. Η. 39 - 40.
β) Κ. Η. 20, 26. Α. Λ. 189 · 90.
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σαν την επανάσταση, όπως δ Χατζημιχάλης, ό Παρθένιος Περίδης, δ 
Ματθαίος Μυλωνογιαννάκης, δ Εμμανουήλ Βαρδίδης, ό Βασίλειος 
Ψιλάκης, δεν κατάιρεραν νά δράσουν με σύμπνοια καί να στείλουν 
στην Κρήτη αξιόλογη βοήθεια και συνεχώς συμβούλευαν σύνεση καί 
αποφυγή συγκρούσεων μέ τούς Μουσουλμάνους και τον Τούρκικο 
στρατό

Ό Βασιλιάς Γεώργιος Α' καί ή Κυβέρνηση τοϋ Θεόδωρου Δηλι- 
γιάννη έπιάίυμοΰσαν βέβαια τήν ένωση της Κρήτης μέ τήν Ελλάδα. 
’Αλλά, δπως δ 'Υπουργός τών Εξωτερικών Αλέξανδρος Σκουζές έ
γραφε στο Γενικό Πρόξενο τής Ελλάδας στα Χανιά Νικόλαο Γεννά- 
δη, οι Μεγάλες Δυνάμεις, ακόμα κ’ εκείνες πού λίγο πριν παρακινού
σαν τούς λαούς τής Ανατολής σε εξέγερση, είχαν ταχθή υπέρ τής ει
ρήνης. ΓΓ αυτό ή περίσταση δεν κρινόταν κατάλληλη γιά ν’ άνακινη- 
θή τό Κρητικό ζήτημα. Άν, συνέχιζε δ Σκουζές, ή 'Ελληνική Κυβέρ
νηση νόμιζε διι καί μερικές μόνο από τις Δυνάμεις θά έβλεπαν ευχα
ρίστως τή μεταβολή στήν Κρήτη, δε θά δίσταζε νά επωψεληθή από 
τήν κατάσταση πού είχε διαμορφωθή στο νησί. Ή πολιτική, έξ άλλου, 
τών τετελεσμένων γεγονότων κρινόταν επικίνδυνη, γιατί όταν δεν α
σκείται υπό ευνοϊκούς όρους δδηγεΐ σέ αντίθετα αποτελέσματα* 8· Τήν 
εποχή εκείνη ή δραστηριότητα τών Βουλγάρων έδειχνε ότι ένα πραξι 
κόπημα στήν Κρήτη θά μπορούσε νά ζημιώση τον 'Ελληνισμό στή 
Μακεδονία9. Επίσης ή Ελλάδα δέν ήταν έτοιμη γιά πόλεμο μέ τήν 
Τουρκία στον όποιο θά τήν δδηγούσε ϊσως τό Κρητικό ζήτημα καί, 
όπως δ Θ. Δηλιγιάννης εξήγησε στον Πρεσβευτή τής Γαλλίας Bouree, 
ή χώρα μετά τήν πτώχευση τού 1893 έπρεπε απερίσπαστη νά έπιδιώ- 
ξη τήν οικονομική της ανόρθωση καί νά ρυθμίση τίς σχέσεις της με 
τούς δανειστές της10.

Άλλ’ αν ή Ελληνική Κυβέρνηση πίστευε ότι ή ένωση ήταν απρα
γματοποίητη καί ή πολιτική πού άπέβλεπε σ’ αυτή επικίνδυνη γιά 
τον Ελληνισμό τήν εποχή εκείνη, ούτε καί τή Μεταπολιτευτική Έπανά-

’) Κ. Η. 26. Α. Λ. 50, 57, 232 - 4, 261 -2. Καί άπ’ αυτούς ορισμένοι, 
ενώ στήν αρχή έδειχναν ενδιαφέρον γιά τήν επανάσταση, κατόπιν αδιαφόρησαν, 
ίσως ύστερα από ενέργειες τής Ελληνικής Κυβέρνησης. Πβλ Α. Λ. 222.

8) Σκουζές πρός Γεννάδη, 20J1 ’Απριλίου 1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν. Προξ. 
Χανιών). Βλ. επίσης Β. Β. 70' καί Έφημ. τών Συζητήσεων τής Βουλής, περίοδ. 
ΙΛ’, σΰνοδ. έκτακτη, συνεδρ 4 (11J23 Νοεμ. 1896), σ 12 καί συνεδρ 9 (19)1 
Δεκ 1896), σ 81.

9) V. Berard, Les Affaires de Crete, Παρίσι, 1898, σσ. 175 · 6.
10) L J. 25. Πβλ καί *Εφημ. τών Συζητήσεων τής Βουλής, περίοδ. ΙΕ', 

σΰνοδ. Γ', συνεδρ. 36 (19J31 Μαρτίου 1902).
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στάση μέ τούς αύτονομιστικούς της σκοπούς ευνοούσε. ’Από τό ένα 
μέρος γιατί ως ενα σημείο οί προηγούμενες αντιρρήσεις ϊσχυαν καί 
για μια τέτοια επανάσταση, καί από τό άλλο γιατί έτσι θά διευκολυ" 
νόταν ίσως ή κατοχή τής Κρήτης από ξένη Δύναμη. ’Άλλωστε δεν Ε

λειπαν καί κείνοι πού φοβόνταν δτι ή αυτονομία θά ψύχραινε τούς 
ένωτικούς πόθους τού Κρητικού λαού, δπως, έλεγαν, είχε γίνει μέ τη 
Σάμο“.

Γιά δλους αυτούς τούς λόγους ή Ελληνική Κυβέρνηση δεν ενθάρ- 
ρυνε τούς επαναστάτες 12 καί δ Γενικός της Πρόξενος στά Χανιά στις 
18/30 Δεκεμβρίου 1895 έλαβε μέρος σέ κοινή γραπτή δήλωση των 
Προξένων ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας καί ’Ιταλίας πού συνιστούσε τή 
διάλυση τής ’Επιτροπής καί τήν αναχώρησή της από τήν Κρήτη la. 
’Επίσης ή Ελληνική Κυβέρνηση μέ διαβήματά της πρός τις Δυνάμεις 
καί τήν Πύλη προσπάθησε νά έμποδίση τήν ενίσχυση τού Τουρκικού 
Στρατού στήν Κρήτη, γιά νά προλάβη τή γενίκευση τής επανάστα
σης14. Αυτό πού ή Κυβέρνηση τών ’Αθηνών επιθυμούσε γιά τήν ώρα 
ήιαν νά έπανέλθη ή Σύμβαση τής Χαλέπας και γιά τό σκοπό αυτό έ
καμε επίσης διαβήματα καί πρός τήν Πύλη καί πρός τις Δυνάμεις 1δ.
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“) Σχετικά μέ τή Σάμο βλ. L· J. 22. Ό Δηλιγιάννης, δημοσία τουλάχιστο, 
δέ συμφωνούσε δτι οΐ Σαμιώτες είχαν πάψει νά ποθούν τήν ένωσή τους μέ τήν 
’Ελλάδα καί δτι τό ίδιο θά γινόταν καί μέ τούς Κρητικούς. Αϋτά δμως τά έ
λεγε τό Δεκέμβριο τού 1896 (ν. ή.) υποστηρίζοντας τό ημιαυτόνομο καθεσιώς 
(Κανονισμός τού 1896) πού είχε τότε δοθή στήν Κρήτη (Έφημ. τών Συζητή
σεων τής Βουλής, περίοδος ΙΔ', σύνοδος έκτακτη, συνεδρ. 9 (19]1 Δεκ. 1896), 
σ. 89).

“) Α. Λ. 62. Έφημ. τών Συζητ. τής Βουλής, περίοδος, ΙΔ', σύνοδος έκτα
κτη, συνεδρ. 9 (19] 1 Δεκ. 1896), σ. 85.

*’) Β Β. 48 - 49. Ό Σκουζές δήλωσε στις 20)1 ’Ιανουάριου 1896 στόν "Αγ
γλο Πρεσβευτή δτι δέν έβλεπε τό λόγο νά μή φύγη ή 'Επιτροπή άπό τήν Κρή
τη, μολονότι, δπως είπε, πίστευε δτι μιά άλλη θά εμφανιζόταν στή θέση της, 
αν έξακολουθοΰσε ή ίδια ανυπόφορη κατάσταση στό νησί (Β. Β. 45). Στους α
πεσταλμένους τών έπαναστατών, ωστόσο, έλεγε δτι ή ’Ελληνική Κυβέρνηση δέν 
επιδίωκε τή διάλυση τής ’Επιτροπής, αλλά τήν ικανοποίηση τών αιτημάτων τού 
Κρητικού λαού. ’Εκείνο πού πάντα συνιστούσε επίμονα ήταν σύνεση καί απο
φυγή συγκρούσεων (Α. Λ. 172, 193). Ή διαφορά ανάμεσα στή στάση τού Σκου- 
ζέ καί τού Γεννάδη δείχνει τή δύσκολη θέση πού βρισκόταν ή 'Ελληνική Κυ
βέρνηση. Δέν ήθελε νά βοηθήση τούς επαναστάτες γιά τούς λόγους πού εκτέ
θηκαν παραπάνω, φοβόταν δμως καί νά άντιταχθή ανοιχτά σ’ αυτούς, μήπως 
χολωθοΰν καί στραφούν πρός καμιά ξένη Δύναμη, πράγμα γιά τό όποιο δέν 
έλειψαν οί υπαινιγμοί (Α. Λ. 193 - 4).

“) L J. 27, 31. Β. Β. 46.
15) Σκουζές πρός Μαυροκορδάτο, 10)22 Φεβρουάριου 1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν. 

Προξ. Χανίων).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 14
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210 Έλευθ Πρεβελάκη

'Ωστόσο, ή Ελληνική Κυβέρνηση, παρά την ειλικρινή φιλειρηνική πο
λιτική της, δεν παράλειψε παράλληλα νά τονίση ότι δέ θά έμενε απα
θής, αν γεγονότα σαν τής ’Αρμενίας συνέβαιναν σέ περιοχής πού εν
διαφέρουν τήν Ελλάδα

Ή αντιπολίτευση καυτηρίαζε, από τις στήλες ιδίως τών δημόσιό 
γραφικών της οργάνων, τήν απραξία τής Κυβέρνησης, άλλα κυρίως 
γιά λόγους κομματικούς και όχι μέ τρόπο τέτοιο πού ή στάση της νά 
ένισχύη ουσιαστικά τον αγώνα πού είχε αρχίσει στήν Κρήτη

’Από απραξία ή δισταχτικότητα χαραχτηρίζεται γενικά και ή επί
σημη τουλάχιστο στάση των Μ. Δυνάμεων απέναντι στο Κρητικό ζή
τημα μετά τήν εκδήλωση τής Μεταπολιτευτικής ’Επανάστασης* 18 *. Γνώ
ριζαν οί Δυνάμεις ότι ή αντίθεση των συμφερόντων τους στήν ’Εγγύς 
’Ανατολή και ειδικότερα στο ζήτημα τής Κρήτης 18 δέ θά οδηγούσε σέ 
εύκολη λύση τού ζητήματος αυτού, ενώ ή άνακίνησή του ταυτόχρονα 
μέ τό ’Αρμενικό θά δημιουργούσε κίνδυνους πολέμου. Γι’ αυτό οί πε
ρισσότερες από τις Δυνάμεις συνιστούσαν στούς επαναστάτες νά δια- 
λυθο στήν Ελληνική Κυβέρνηση νά αποφυγή κάθε επέμβαση και 
στην Πύλη να έξετάση μέ κατανόηση τά αιτήματα τού Κρητικού λαού.

Ή Πύλη, παραβλέποντας τις μεμονωμένες και χλιαρές συστάσεις 
τών Δυνάμεων, αφού άπέτυχε νά διάλυση τούς επαναστάτες μέ τή βία· 
άντικατάστησε τό Χριστιανό Βσλή Καραθεοδωρή Πασά μέ τό Μου
σουλμάνο Γουρχάν (Μάρτιος 1896), δίδοντας συγχρόνως και γενική α
μνηστία. ’Αλλά μέ τά μέτρα αυτά ή κατάσταση περιπλέχτηκε ακόμα 
περισσότερο, γιατί ενώ από τήν αμνηστία επωφελήθηκαν μόνον οί 
εγκληματίες τού κοινού δικαίου καί ενώ οί δολοφονίες, τών Χριστια
νών κυρίως, εξακολουθούσαν20, ό διορισμός Μουσουλμάνου Βαλή θε
ωρήθηκε νέα περιφρόνηση τών αιτημάτων τών Χριστιανών τής Κρή- 
της21.

Στο μεταξύ ή ’Επιτροπή είχε αποφασίσει νά περάση στήν Ιπίθε- 
ση22. Προανάκρουσμα τής νέας της τακτικής στάθηκε ή σύγκρουσή

,Β) Documents Uiplomatiques Franpais (1871 - 1914). Ire Serie (1871- 
1900), τόμ. IB', dp. 221. Στό έγγραφο τοϋτο, καθώς καί στό ΰπ’ άριθ. 227 
βρίσκει κανείς ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά χίς απόψεις τοΰ Γεωργίου Α' 
καί τοΰ Θ. Δηλιγιάννη σχετικά μέ τήν κατάσταση στήν ’Ανατολή καί τήν "Ελ
ληνική πολιτική.

■’) L J. 24 - 25. Α. Λ. 182, 223.
18) Πβλ. Β. Β. 30 - 31. L. J. 27 - 28, 42 - 43,
1Β) Β. Β. 108.
20) Πβλ. Β. Β. 56 - 58, 81 - 82.
") Β. Β. 110.
2*, Α. Λ. 231, 237. Κ. Η. 85, 92, 107. Πώς ακριβώς ένοοϋσε ό Κούνδου-
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της μέ τον Τουρκικό στρατό στην Πισκοπή (31/12 - 1/13 Άπρ. 1896)2*. 
Οί Τούρκοι σκέφτηκαν τότε νά ξαναδοκιμάσουν τη βία και νά συντρί
ψουν τους επαναστάτες κυκλώνοντάς τους στην επαρχία τοΰ 'Αγίου 
Βασιλείου, δπου είχαν άποσυρθή μετά τά γεγονότα τής Πισκοπής. 
'Αλλά ή ήττα τοΰ Τουρκικού στρατού στα Σελιά (10/22 ’Απριλίου)24 
ενίσχυσε περισσότερο την Επιτροπή και τής έδωσε τό κύρος πού χρει
αζόταν γιά την επιθετική της εξόρμηση. Επίσης τη δυναιότητα για 
την εξόρμηση αυτή «εν εποχή καθ’ ήν ό αγών ημών ούδεμιάς παρ’ ού- 
δενός έτΰγχανεν ύποστηρίξεως»25 * * τής την έδωσαν τά πυρομαχικά 
(20.000 φυσέκια) πού έφτασαν στο Λουτρό. Τά πυρομαχικά αυτά τά- 
στειλε στην ’Επιτροπή μυστικά από τις Έ/ληνικές ’Αρχές ό αξιωμα
τικός Γεώργιος Τσόντος καί άλλα μέλη τής «’Εθνικής Εταιρείας»28.

Μετά τά γεγονότα τής Πισκοπής καί τών Σελιών ή Ελληνική Κυ
βέρνηση από φόβο δτι ή δράση τών επαναστατών θά εκμηδένιζε τις 
προσπάθειές της γιά νά επανέλθη ή Σύμβαση τής Χαλέπας, τηλεγρά
φησε στο Γενάδη νά τούς άποτρέψη από παράτολμα κινήματα21. Ό 
Γεννάδης ξεπερνώντας τις οδηγίες του, πράγμα γιά τό όποιο τον επέ- 
πληξε κατόπιν ό Σκουζές, έκαμε μιά ακόμα άκαρπη προσπάθεια γιά 
νά πείση τήν Επιτροπή νά φύγη από τήν Κρήτη (τέλος ’Απριλίου 
1896 ν. ή.)28.

'Ο Βαλής, από τό άλλο μέρος, από φόβο δτι οί βουλευτές μέ τήν 
υποστήριξη τής Επιτροπής θά υπέβαλλαν απαράδεκτα γιά τήν Πύλη

ρος τήν επίθεση τό λέει σέ επιστολή του πρός τό Γ. Τσόντο τής 24] 6ης Μοίου 
1896 (Γ. A. Κ., ‘Αρχείο Τσόντου): «Δέν θεωρώ καί εγώ άναγκαϊον καί ωφέλι
μον νά καταλήξωμεν είς πλήρη έπανάστασιν κσί διά τούς λόγους τούς οποίους 
άνέφερες, αλλά καί διά τόν άλλον λόγον: δτι ό Τούρκος υποχωρεί περισσότε
ρον δταν εύρίσ εται είς τά πρόθυρα τής έπαναστάσεως, ή άφοϋ είσέλθη είς 
αύτήν. "Ωστε επί τοΰ παρόντος θά περιορισθώμεν είς άπειλάς διά τινων επα
ναστατικών πράξεων. Είς τό στάδιον ιοΰτο ελπίζω νά ώφεληθώμεν χωρίς κα- 
ταστροφάς. Άλλ’ άν ή Κυβέρνησις τοΰ Σουλτάνου δέν ΰποχωρήση, θά άκολου- 
θήσωμεν τάς περιστάσεις...». Ωστόσο, άν κρίνουμε άπό τό δισταγμό τής ’Επι
τροπής, δπως θά δούμε παρακάτω, νά όμολογήση δτι είχε προσχεδιάσει τήν 
πολιορκία τοΰ Βάμου, ίσως πρέπει νά υποθέσουμε δτι καί στην έπιστολή αύτή 
δ Κούνδουρος δέν αποκαλύπτει έντελώς τό επιθετικό του σχέδιο.

»■) Κ. Η. 93 - 95. Β. Β. 69 - 70.
“) Κ. Η. 97 - 101. Β. Β. 71.
2S) Α. Λ. 437.
*·) Κ. Η. 106, 142. Α. Λ. 261, 437 - 8.
”) Σκουζές πρός Γεννάδη, κρυπτ. τηλεγρ. 12J24 ‘Απριλίου 1896 (Άρχ. 

Σκουζέ).
!S) Γεννάδης πρός Σκουζέ, 15)27 Απριλίου καί 1] 13 Μαίου 1896' Σκουζές 

πρός Γεννάδη, 24]6 Μαίου καί 26]8 Μαίου 1896 ('Αρχείο Σκουζέ).
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αιτήματα 29, ανέβαλε (22/4 Μαΐου) τή σύγκληση τής Βουλής για τον 
Αύγουστο.

Τό μέτρο αυτό θεωρήθηκε στην Κρήτη σά μια ακόμη καταπάτηση 
των λαϊκών ελευθεριών και μερικοί βουλευτές, από κείνους πού πολι
τεύονταν σύμφωνα μέ τ'ις οδηγίες τής Ελληνικής Κυβέρνησης, άρχι
σαν νά δυσανασχετούν λέγοντας δτι ή κατάσταση θά τούς έκανε να 
τραπούν «την εκνομον οδόν» 30. Ή Ελληνική Κυβέρνηση αναγκάστη
κε τότε νά κάμη νέο διάβημα στην Πύλη 11 και νά ζητήση την επέμβα
ση τών Δυνάμεων γιά τή σύγκληση τής Βουλής82. Μέ τον τρόπο αυτό 
έλπιζε νά συγκρατήση ακόμα τά μετριοπαθή στοιχεία μακριά από τούς 
«δαιμονισμένους» τών βουνών, ό'πως 6 Σκουζές χαραχτήρισε τούς επα
ναστάτες σέ συνομιλία του μέ τον Bouree38. Μεγάλη σημασία έδινε 
καί δ Γεώργιος Α' στή σύγκληση τής Βουλής, γΓ αυτό ζήτησε και 
προσωπικώς άπό τον Τσάρο νά μεσολαβήση σχετικά στο Σουλτάνο34.

Μιά τελευταία προσπάθεια γιά τή διάλυση τής Επιτροπής έγινε, 
άπό τον Επίσκοπο Κυδωνιάς καί Άποκορώνου Νικηφόρο καί άπό 
τον Επίσκοπο Κισάμου και Σέλινου Δωρόθεο ύστερα άπό εντολή τού 
Πατριάρχη, πού ή Πύλη τού είχε υποδείξει νά μεσολαβήση γιά ν’ ά· 
ποκατασταθή ή τάξη στήν Κρήτη. Οί Επίσκοποι συνάντησαν τούς ε
παναστάτες στο Νίππος, χωριό 4 περίπου χιλιόμετρα ΝΔ άπό τό Βά 
μο, στις 3/1 δ Μαΐου, άλλ’ οί συστάσεις τους έφεραν άντίθετο άποτέ- 
λεσμα,3.

Οί επαναστάτες γιά νά δείξουν τήν άγανάχτησή τους άρχισαν τήν 
ίδια μέρα ν’ ανταλλάσσουν πυροβολισμούς μέ τήν Τουρκική φρουρά 
τού Βάμου83, πού ή πολιορκία του είχε, δπως βεβαιώνει δ Κούνδου- 
ρος, «πρό πολλυύ άποφασισθή»37 * * *. Ή Επιτροπή τήν εποχή εκείνη 
ά ινήθηκε πώς είχε ευθύνη γιά τά γεγονότα αυτά88, επειδή, φαίνεται, 
δέν τολμούσε άκόμη νά διακηρύξη πώς έγκατέλειψε τό ειρηνικό πρό
γραμμα καί πέρασε στήν επίθεση. Σήμερα δμως γνωρίζουμε δτι δ

8β) Β. Β 75.
•°) *Ε. Παπαγιαννάκης πρός Σκούζε, 27]9 Μαΐου 1896. Γ. Παπαδοπετρά· 

κμς πρός Σκούζε, 28)10 Μαΐου 1896 (‘Αρχείο Σκούζε).
*') Μουροκορδάτος πρός Σκούζε, κρυπτ. τηλεγρ., 8J20 Μαΐου 1896 ('Αρ

χείο Σκιυζέ).
88) L. J. 42, 46.
·») L. }. 46.
84) Documents Diplomatiques Franpais, 6. π., άρ. 402.
■5) Β. Β. 93, 94. Α, Λ. 272. Κ. Η 104 - 6.
8β) Λ. Η. 3)15 Μαΐου 1896.
3Ϊ) Κ. II. 107.
38) Α. Λ. 272 - 3, 280.
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ίδιος δ Γενικός Γραμματέας τής Επιτροπής Ιωσήφ Λεκανίδης πρω
τοστάτησε στο ντουφεκίδι ".

Ή συστηματική πολιορκία τοΰ Βάμου ’ίρχισε στις 4/ 1 β <·ο κο ι 
τησε ως τις 18/30 Μαΐου 1896. Άλλ’ ή σφαγή πού έγινε στα Χανιά 
στις 12/24 Μαΐου επιβάλλει νά εξεταστούν τά γεγονότα τής πολιορ
κίας σε δυο κύκλους: α'. από 3/15 μέχρι 12/24 και β'. από 13/25 μέ
χρι 18/30 Μαΐου.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

Οί πολιορκητές ήταν Άποκορωνιώτες, Σφακιανοί, Κυδωνιάτες, 
λίγοι Ρεθεμνιώτες καί λίγοι Άγιοβασιλιώτες40. 'Η δύναμή τους έ
φτασε σιγά - σιγά τούς 4.000 περίπου άνδρες41. Ή πολιορκία ήταν 
πολύ στενή, γιατί οί πολιορκητές από τίς 4/16 Μαΐου εισχώρησαν μέ
σα στο Βάμο καί περιόρισαν τη φρουρά του, τούς χωροφύλακες καί 
τούς Τούρκους πολιτικούς υπαλλήλους στο μεγαλοπρεπές Διοικητήριο 
καί στα γύρω του σπίτια, στον πύργο πού βρισκόταν στη σημερινή θέ
ση «Κουλές», κάπου 800 μέτρα ΝΔ από τό Διοικητήριο, καί στή 
Βάρδια τής Λιτσάρδας, ένα ύψωμα στα Α τού Βάμου42 *.

Άλλ’ οί πολιορκητές δέν περιορίστηκαν μόνο στή στενή κύκλωση 
τής φρουράς τοΰ Βάμου" έπιασαν καί δλες τις οχυρές θέσεις άπό τήν 
Άλμυρίδα ίσαμε τό Στύλο 4S, για νά ματαιώσουν τίς προσπάθειες τών 
Τούρκων πού ασφαλώς θά έρχονταν απ’ έξω μέ σκοπό νά βοηθήσουν 
τούς πολιορκημένους. Άπό τις θέσεις αυτές οί στρατηγικότερες βρί
σκονται γύρω άπό τον Τσιβαρά, χωριό στά μισά τοΰ δρόμου πού ενώ
νει τό Βάμο μέ τίς Καλύβες, καί είναι ή Πιχέρα, ύψωμα στά Α τοΰ 
Τσιβαρά, καί τά Καρτσάβλια, δυο αδελφοί λόφοι πού ελέγχουν τον Τσι- 
βαρά άπό τά Ν44.

Οί Τούρκοι πού είχαν συγκεντρωθή στις Καλύβες έπρεπε νά πε
ράσουν άπό τον Τσιβαρά γιά νά ελευθερώσουν τούς πολιορκημένους 
τοΰ Βάμου. 'Ο Κούνδουρος φοβόταν πώς, αν οί Τούρκοι περνούσαν 
τον Τσιβαρά, οί πολιορκημένοι θά έκαναν έξοδο καί έτσι οί έπαναστά-

'H πολιορκία τοΰ Βάμου καί ο! διπλωματικές της συνέπειες 213

*·) Λ. Η. 3] 15 Μαΐου 1896.
4°) Α. Λ. 273.
41) Κ. Η. 108. *0 Λεκανίδης σημειώνει στό Ημερολόγιό του στις 10]22 

Μαΐου δτι οί επαναστάτες είχαν φτάσει τούς 1500. Στις 12]24 δμως σημειώνει 
καί νέες προσελεύσεις. "Αλλες πηγές δίδουν άλλους αριθμούς, π χ. Β. Β 123: 
5 - 6 χιλ.

42) Α. Λ. 276. Κ. Η. 107.
“) Κ. Η. 108.
41) Κ. Η. 107. Α. Λ. 274
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τες θά βρίσκονταν ανάμεσα σέ δυο πυρά καί θά αναγκάζονταν νά υπο
χωρήσουν. Γι’ αΰιο ακριβώς τό λόγο έστησε τό στρατηγείο του στην 
Πιχέρα, από δπου μπορούσε νά έλέγχη την κατάσταση 1δ.

Τά πυρομαχικά πού είχαν ξεφορτωθή στο Λουτρό μεταφέρθηκαν 
μέ διαταγή τού Κούνδουρου έξω από τό Βάμο καί βρέθηκαν μέ την 
ώρα τους στά χέρια τών πολιορκητών18. Γενικά δμως 6 οπλισμός τους 
ήταν κατάλληλος γιά κλεφτοπόλεμο περισσότερο παρά γιά συστηματι
κή πολιορκία. Κανόνια δεν είχαν γιά νά γκρεμίσουν τό Διοικητήριο 17 
πού βρισκόταν στο ψηλότερο μέρος τού Βάμου (δπου σήμερα τό γυ
μνάσιο la) καί νά αναγκάσουν έτσι τή φρουρά του νά παραδοθή. Τά 
δπλα τους ήταν διαφόρων τόπων, σασσεπώ (τά 2/3), γκρά καί μαρτίνι 
(περίπου τό 1/3), καθώς καί λίγα μάουζερ, καί ή ποικιλία αυτή δυ
σκόλευε τον ανεφοδιασμό τών άνδρών μέ φυσέκια, τά όποια εξ άλλου 
δεν υπήρχαν σέ αφθονία19.

’Επίσης ό τρόπος τού επισιτισμού αποτελούσε μιά ακόμα δυσκο
λία γιά τούς πολιορκητές, γιατί κάθε χωριό είχε άναλάβει νά τροφοδο- 
τή τούς άνδρες του. ’Επειδή δμως τά μακρινά χωριά δέν ήταν εύκολο 
νά φροντίζουν τούς δικούς τους, αυτοί κάθε βράδι σκόρπιζαν γυρεύον
τας τροφή, μέ αποτέλεσμα νά αδυνατίζουν οί διάφορες θέσεις. Γιά 
νά μήν έπωφεληθούν από τήν κατάσταση αυτή οί Τούρκοι από τις 
Καλύβες, τά ταχτικά μέλη τής ’Επιτροπής φύλαγαν τις νύχτες βάρδια 
στά πιο στρατηγικά σημεία60.

Τον Τουρκικό σιρατό πού είχε άποκλειστή στο Βάμο τον αποτε
λούσαν 1.200 περίπου άνδρες61. Άπ’ αυτούς οί περισσότεροι βρίσκον- * 47 * 49

«) Κ. Η. 107 - 8.
«) Κ. Η. 108.
47) Κ. Η. 108. Στις 10)22 Μαίου ό Π. Άναγνωστάκης καί άλλοι πρότει· 

ναν στον Κούνδουρο νά μεταφέρουν σιή Λιτσαρδα ένα κανόνι πού βριοκόταν 
στόν Κεφαλά, γιά νά χτυπήσουν μ’ αυτό τή Βάρδια τής Λιτσάρδας (Α.Λ. 266). 
Δέ γνωρίζω τί άπέγινε μέ τό κανόνι αυτό, αλλά, κι άν μεταφέρθηκε στή Λι- 
τσάρδα, δέ θά πρέπει νά στάθηκε πολύ χρήσιμο, γιατί ot επαναστάτες δέν εί
χαν παρά έξη μόνο κατάλληλα βόλια (δ. π.).

40) Ίδομ. Παπαγρηγοράκη, «Ό Βάμος», Κρητικη Έατία, τεύχος 50 (Μάρ
τιος - ’Απρίλιος 1955), σσ. 21 - 22.

49) Κούνδουρος πρός Τσόντο, 27)8 ’Απριλίου 1896 (Γ.Α.Κ , ’Αρχείο Τσόν- 
του). Κ. Η. 111. Άπό τήν έλλειψη πολεμοφοδίων, πού δσο περνούν οί μέρες 
γίνεται μεγαλύτερη, συχνά δημιουργοίνται παράπονα καί καμιά φορά κατά τή 
διανομή τους απειλούνται συγκρούσεις (Λ. Η. 10)22, 12)24, 17)29 Μαίου).

«°) Κ. Η. 108.
sl) A. Λ. 972. Λ. Η. 10)22 Μαίου. L. J 62. Κατά τόν Κούνδουρο (Κ. Η. 

107) οί αποκλεισμένοι ατό Βάμο ήταν 1500.
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ταν στο Διοικητήριο και καμιά πενηντάρια στον Πύργο52 53 54. Ή πιθα
νότητα νά καταληφθή τό Διοικητήριο μέ έφοδο ήταν, δπως είδαμε, 
μικρή, αφού οί πολιορκητές δεν είχαν κανόνια. Άλλ’ από έλλειψη τρο
φίμων οί πολιορκημένοι πολύ γρήγορα θά αναγκάζονταν νά παραδο- 
θοΰν, αν δεν ερχόταν βοήθεια από τις Καλύβ=ς, γιατί ακόμα καί τό 
ψωμί τής ημέρας πού άρχισε ή πολιορκία έπεσε στά χέρια των επανα
στατών 5S.

'Ο στρατός πού στάθμευε στις Καλύβες ήταν συνήθως 150 - 200 
άνδρες 51, αμέσως δμως άρχισαν νά στέλνωνται εκεί ενισχύσεις. Στην 
αρχή στάλθηκε ένα σώμα από 600 περίπου άνδρες μέ ορεινά πυροβό
λα δ\ και αργότερα καί άλλα στρατιωτικά σώματα, χωροφύλακες καί 
ντόπιοι Μουσουλμάνοι εθελοντές. Ανάμεσα στούς τελευταίους ήταν 
καί αρκετοί Βεγγάζιοι από τά Χανιά, πού είχαν φήμη σκληρών πολε
μιστών δβ. Οί Τουρκικές δυνάμεις πού συγκεντρώθηκαν στις Καλύβες 
έφτασαν τελικά, αλλά κατά τή δεύτερη πιά φάση τής πολιορκίας, τούς 
2.000 περίπου άνδρες5’.

'Ως προς τον οπλισμό οι Τούρκοι ήταν σε καλύτερη μοίρα από τούς 
“Ελληνες καί ό ανεφοδιασμός τών δυνάμεων πού στάθμευαν στις Κα
λύβες μπορούσε νά γίνεται εύκολα από τή θάλασσα. Επίσης οί Τοΰρ. 
κοι είχαν στή διάθεσή τους κανόνια, τοπομαχικά καί όρειβατικά, μ£ 
τά όποια χτυπούσαν τις θέσεις τών επαναστατών. Τοπομαχικά κανό
νια είχαν στο φρούριο τού Ίτζεδίν (ακρωτήριο Καλάμι) καί στον πά
νω απ’ αυτό Πύργο τού Ίτζεδίν. Μ’ αυτά χτυπούσαν τον Τσιβαρά καί 
τά Καρτσάβλια, πού βρίσκονται σέ άπόστασι πέντε χιλιομέτρων περί
που. Τούς ίδιους στόχους χτυπούσαν καί μέ τά ορειβατικά κανόνια 
πού ήταν τοποθετημένα στον πάνω από τις Καλύβες γήλοφο. ’Ορειβα
τικά κανόνια είχαν έπίσης οί Τούρκοι στον Πύργο ιού Καστελλιοΰ, 
πού βρίσκεται ανατολικά από τις Καλύβες, καί στο Βάμο. Μέ τά κα
νόνια τού Καστελλιοΰ σφυροκοπούσαν τά ανατολικά τού Τσιβαρά υ
ψώματα τής Πιχέρσς καί τού 'Αγ. Ήλία, ενώ μέ τά κανόνια τού Βά-

52) Β. Β. 93.
53) Λ Η. 4] 16, 5] 17 Μαΐου. Α. Λ. 276.
54) Β. Β. 154.
55) Β. Β. 76.
5Β) Γιά τή σύνθεση τών Τουρκικών δυνάμεων βλ. Β. Β. 110 - 11, 207· καί 

Κ. Η. 109, 113.
5’) Β. Β. 154. L. J. 62. Κατά τό Λεκανίδη (Λ. Η 10]22 Μαΐου) «ίς τις 

10)22 Μαΐου στις Καλύβες είχαν συγκεντρωθή 1250 στρατιώτες καί 3(0 ντό
πιοι. Στις 12)24 Μαΐου σημειώνει νέες αφίξεις στρατού. Σιόν αριθμό 2000 δεν 
περιλαμβάνονται οί ενισχύσεις πού ήρθαν στην Κρήτη μέ τόν Άβΰουλλάχ στις
17)29 Μαΐου, γιά τις όποιες θά γίνη λόγος παρακάτω.
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μου χτυπούσαν τις θέσεις των πολιορκητών. Τέλος ένα ■ δυο πολεμικά 
πού ήταν αραγμένα έξω από τις Καλύβες κανονιοβολούσαν πότε ιόν 
ίδιο στόχο με τά τοπομαχικά καί πότε την περιοχή τού χωριού Πλά
κα58. Πρέπει ωστόσο νά σημειώσουμε ότι, αν εξαιρεθούν τά τοπομα
χικά, τα υπόλοιπα κανόνια βρίσκονταν σέ χέρια αδέξια, και γι’ αυτό 
πολύ λίγο επηρέασαν την έκβαση τού αγώνα59.

Μολονότι οί Τούρκοι στρατιώτες πολεμούσαν μέ γενναιότητα, οί 
θέσεις πού έπιαναν την ώρα τής μάχης δεν ήταν συνήθως οί κατάλλη
λες για νά τούς εξασφαλίσουν τη νίκη. Αυτό εξηγείται από την ά'γνοια 
πού είχαν οί αξιωματικοί τους σχετικά μέ την τοπογραφία τής Κρή
της και αυτός είναι ό λόγος πού οί Τουρκικές δυνάμεις δέν έσπευσαν 
νά καταλάβουν τον Τσιβαρά, μόλις οί επαναστάτες άρχισαν νά συγκεν
τρώνονται γύρω από τό Βάμο. ’Επίσης οί Τούρκοι αξιωματικοί είχαν 
την τάση νά υποτιμούν τη δύναμη τών επαναστατών. ’’Ετσι ενώ, πολύ 
πριν άρχίση ή πολιορκία τού Βάμου, ό Πρόξενος τής ’Αγγλίας Biliot- 
ti είχε προειδοποιήσει τό Βαλή για τον επικείμενο κίνδυνο, ό Τούρ
κος Στρατιωτικός Διοικητής διαβεβαίωσε πώς τίποτα δέν είχε νά φο- 
βηθή ή φρουρά τού Βάμου από επίθεση τής ’Επιτροπής60. “Οταν ά- 
ποδείχτηκε δτι οί προβλέψεις του ήταν αστήριχτες καί ότι ή φρουρά 
όχι μόνο αποκλείστηκε, αλλά καί κινδύνευε πολύ σύντομα νά παραδο- 
θή, οί Τούρκοι έστρεψαν επί τέλους τήν προσοχή τους στον Τσιβαρά. 
Άλλ’ ή οχυρή αυτή θέση δέν μπορούσε πιά νά πατηθή ούτε μέ δύνα
μη από τρεις χιλιάδες άνδρες61.

Τά πολεμικά γεγονότα δέν παρουσιάζουν τίποτε τό θεαματικό κα
τά τήν πρώτη φάση τής πολιορκίας, ή οποία, δπως είπαμε, άρχισε 
στις 3/15 Μαΐου μέ τήν επίθεση τών Χριστιανών κατά τού Πύργου 
τού Βάμου καί έγινε στενώτερη από τήν επομένη, οπότε οί Τούρκοι 
περιορίστηκαν στο Διοικητήριο κυρίως. Βέβαια κάθε μέρα τό ντουφε- 
κίδι καί οί αψιμαχίες δέν έλειπαν, ιδίως προς τό μέρος τού Τσιβαρά, 
δπου οί επαναστάτες είχαν νά αποκρούουν τις εφόδους πού έκαναν οί 
Τούρκοι από τις Καλύβες. Ή πρώτη μεγάλη από τις εφόδους αυτές 
έγινε τήν όγδοη μέρα τής πολιΌρκίας, δηλαδή στις 10/22 Μαΐου, όταν 
οί Τούρκοι μέ συνδυασμένες κινήσεις δρμησαν συγχρόνως καί από τά 
ανατολικά καί από τά δυτικά καί προσπάθησαν νά κυριεύσουν τις γύ
ρω από τον Τσιβαρά θέσεις. Μολονότι δμως τούς βοηθούσε καί τό

δ8) Α. Λ. 277. Λ. Η. 9)21, 10]22, 12J24, 13]25 Μαΐου. 
Μ) Λ. Η. 13]25 Μαΐου.
°») Β Β. 93.
61) Ό. π.
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πυροβολικό, στάθηκε αδύνατο νά κάμψουν τή γενναία αντίσταση των 
επαναστατών, οι όποιοι τελικά τούς ανάγκασαν νά υποχωρήσουν στις 
Καλύβες62. Οί πολιορκητές τη σπουδαιότερη επιχείρησή τους κατά τής 
φρουράς τοΰ Βάμου την είχαν οργανώσει γιά τή νύχτα τής 12/24ης 
Μαΐου. Τή νύχτα αυτή με πρωτοβουλία τοϋ Ε. Δ. Φραντζεσκάκη καί 
τοϋ Χρίστου Βολουδάκη έστησαν ενέδρες σ’ δλα τα κατάλληλα σημεία 
γύρω από τό Διοικητήριο και περίμεναν την πρόσφορη στιγμή για νά 
επιτεθούν. Είχαν παραλείψει δμως νά ειδοποιήσουν δλες τις βάρδιες 
γιά τό σχέδιο κ’ έτσι μιά άπ’ αυτές κατά τά μεσάνυχτα άρχισε νά άν- 
ταλλάσση πυροβολισμούς με τήν Τουρκική φρουρά, μέ αποτέλεσμα νά 
άποκαλυφθοϋν οί ενέδρες καί νά ματαιωθή ή επιχείρηση68.

Άν τό σχέδιο αυτό πετύχαινε, αν μάλιστα οί επαναστάτες αποφά
σιζαν νά πάρουν εκδίκηση γιά τή σφαγή των Χριστιανών πού είχε 
γίνει στά Χανιά τό άπόγεμα τής ίδιας μέρας, σφάζοντας τή φρουρά, 
ασφαλώς τά γεγονότα θά είχαν άλλη εξέλιξη. Άλλα πριν μιλήσουμε 
γιά τή σφαγή τών Χανιών, άς εκθέσουμε μιά προσπάθεια πού έγινε 
για ειρηνική λύση τής πολιορκίας.

Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Οί επίσημοι Τουρκικοί κύκλοι στά Χανιά φοβόνταν δτι, αν ή φρου
ρά τοϋ Βάμου αναγκαζόταν νά παραδοθή, οί επαναστάτες θά σκότω
ναν τούς άνδρες της. Άπό τό άλλο μέρος οί εκεί Χριστιανοί βουλευ
τές έβλεπαν δτι οί Μουσουλμάνοι γίνονταν δλο καί πιο απειλητικοί, εξ 
αιτίας τοΰ έξευτελισμοΰ καί τών καθημερινών απωλειών πού είχαν 
στον Άποκόρωνα, καί δτι υπήρχε κίνδυνος σφαγών γιά τούς Χριστια
νούς τών Χανιών καί τούς 800 περίπου64 Χριστιανούς πού οί Τούρ
κοι κρατούσαν ομήρους στις Καλύβες.

Γι’ αυτό οί Χριστιανοί βουλευτές, μέ τή συγκατάθεση καί τοΰ 
Γεννάδη, δέχτηκαν τήν πρόταση τοΰ Τουρχάν νά σταλή στο Βάμο άν- 
τιπροσωπία τους, ή οποία νά διαπραγαατευτή μέ τούς πολιορκητές 
τήν απελευθέρωση τής φρουράς65. Μέ τήν ευκαιρία αυτή οί βουλευτές

62) Α. Λ. 276 - 77. Λ. Η, 10]22 Matou Κ. Η. 109.
68) Α. Λ. 268. Λ. Η. 12J24 Μαΐου.
64) L. J. 62.
65) Γ. ΙΙαπαδόπετρος πρός Γ. Τσόντο, 23)4 'Ιουνίου 1896 (Γ. Α. Κ., ’Αρ

χείο Τσόντου). "Οτι ή πρωτοβουλία ανήκει στό Βυλή βλ. Β. Β. 77. Ό Γ. Σή- 
φακας (Σήφακας, δ "Ηρως τής Κρήτης, ’Αθήνα, 1953, σ. 154) αποδίδει τήν 
πρωτοβουλία αυτή στό Βαλή καί τούς ΙΙροξένους, ενώ ό Πρεσβευτής τής Γαλ
λίας στήν ’Αθήνα τήν αποδίδει στήν Ελληνική Κυβέρνηση (L. J 52) Πβλ. 
καί Ε. Driault - Μ. Eheritier, Histoire Diplomatique de la Grece de 1821 ά 
nos Jours, Παρίσι, 1925 - 26, τόμ. Δ’, σ. 314.
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σκέφτηκαν νά έλθουν και σέ μυστική συνεννόηση μέ τους επαναστάτες 
σχετικά μέ τά αιτήματα πού οί Χριστιανοί θά υπέβαλλαν στην Πύλη, 
όταν θά άνοιγε ή Βουλή, καί πού ή ’Επιτροπή θά τά υποστήριζε από 
τά βουνά χωρίς νά διαλυθή. Ή Βουλευτική Άντιπροσωπία άποτελέ- 
στηκε από τον ’Αντώνιο Σήφακα, τό Γεώργιο Παπαδόπετρο καί τον 
Εμμανουήλ Παπαγιαννάκη, βουλευτές τοϋ Άποκόρωνα, των Σφα- 
κιών καί τοϋ Σέλινου, εφοδιάστηκε μέ σχετική επιστολή τών βουλευ
τών Π. Κονδυλάκη, Ν. Ε. Χατζιδάκη, Γ. Μαρή, X. Άσκούτση, Γ. 
Πωλογιώργη, Άχ. Ζουρίδη καί Θ. Σαουνάτσου προς τούς έπαναστά 
τες καί ξεκίνησε γιά τδ Βάμο τό πρωί τής 11/23ης Μαΐου66.

Τήν ίδια μέρα ή Βουλευτική ’Αντιπροσωπία συναντήθηκε μέ τούς 
αρχηγούς τών επαναστατών, στούς οποίους έδωσε τις έξης πληροφο
ρίες : δτι ή Βουλή συνεκλήθη γιά τ'ις 16/28 Μαΐου- ότι ή Διοίκηση 
σκέφτεται νά άποσύρη ό'λο τό στρατό από τον Άποκόρωνα’ δτι οί 
Μουσουλμάνοι ήταν εξερεθισμένοι από τήν πολιορκία καί επομένως οί 
Χριστιανοί στά Χανιά και στις Καλύβες κινδύνευαν νά σφαγοΰν’ καί 
δτι Τουρκικός στρατός έρχεται στήν Κρήτη από τή Θεσσαλονίκη. Οί 
πληροφορίες αυτές, πού από τό ένα μέρος έδειχναν, φαινομενικά του
λάχιστο, δτι ή Διοίκηση ειλικρινά ήθελε τή συνδιαλλαγή καί από τό 
άλλο τούς κινδύνους πού θά διέτρεχαν οί Χριστιανοί, άν ή πολιορκία 
συνεχιζόταν, άποτέλεσαν καί τά επιχειρήματα τών τριών Βουλευτών 
γιά τό δτι ή στιγμή ήταν κατάλληλη νά λυθή ή πολιορκία μέ διαπρα
γματεύσεις 67.

‘Ο Κούνδουρος, μή συμφωνώντας <5 ίδιος μέ τήν πρόταση αυτή 
τών βουλευτών, έφυγε πριν τελειώση ή συζήτηση καί άφησε άλλους νά 
συνεχίσουν τις συνεννοήσεις. Οί πολιορκητές δέχτηκαν «κατ’ αρχήν» 
νά ελευθερώσουν τή φρουρά υπό δρους, αλλά μέ τήν προϋπόθεση δτι 
θά διαπραγματευτούν μέ αντιπρόσωπο Ιπίσημα εξουσιοδοτημένο από 
τή Διοίκηση καί ότι ένας ή περισσότεροι Πρόξενοι τών Δυνάμεων θά 
έγγυηθοϋν τήν εκτέλεση τών δρων τής συμφωνίας68. Φαίνεται δμως 
δτι δέ διευκρίνησαν69 απόλυτα τούς δρους αυτούς, τούς οποίους ή Βου
λευτική Άντιπροσωπία διατύπωσε αργότερα ως εξής στο Βαλή καί

ββ) Γ. Παπαδόπετρος πρός Γ. Τσόντο, δ. π. Τήν παραπάνω επιστολή τών 
βουλευτών μέ ημερομηνία 10J22 Μαΐου βλ, στό Α. Λ. 267. "Οτι ή Άντιπρο- 
σωπία ξεκίνησε άπό τά Χανιά στις 11]23 Μαΐου βλ. Β. Β. 77. Ό Γ. Σήφακας 
(δ. π, σ. 155) τοποθετεί τήν αναχώρηση τής Άντιπροσωπίας στις 6]18 Μαΐου 
καί δέχεται δτι έμεινε στό Βάμο πέντε μέρες.

6;) Α. Λ. 273. Λ. Η. 11J23 Μαΐου. Κ. Η. 109- 10.
68) "Ο.π.
6ί>) Κ. Η. 110.
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τούς Προξένους: 1. Οι επαναστάτες ν’ άφήσουν τή φρουρά τοϋ Βά- 
μου ελεύθερη νά φύγη μέ τά δπλα και τις αποσκευές της. 2. 'Ο Τούρ
κικος στρατός νά άποσυρθή από τον ’Αποκόρωνα. 3. Νά ελευθερω
θούν οι Χριστιανοί πού βρίσκονταν στις Καλύβες. 4. Οϊ Πρόξενοι τίόν 
Μ. Δυνάμεων νά έγγυηθοΰν τούς τρεις προηγούμενους ορούς, αφού 
λάβουν σχετική έγκριση από τις Κυβερνήσεις τους και από την Πύλη70 * * *.

Ώς προς to δεύτερο καί μυστικό σκοπό της Βουλευτικής Αποστο
λής σχετικά μέ τά αιτήματα πού οί Χριστιανοί θά υπέβαλλαν στην 
Πύλη διά τής Βουλής, οί επαναστάτες δεν αρνήθηκαν δτι θά μπορού
σε νά γίνη μια συμφωνία. Δέ δέχτηκαν δμως νά συζητήσουν επίσημα 
τό θέμα αυτό μέ τούς τρεις Βουλευτές καί ζήτησαν νά διαπραγματευ
τούν μέ αντιπρόσωπους ειδικά εξουσιοδοτημένους από δλους ή από 
την πλειοψηφία τών Χριστιανών Βουλευτών. Σέ ανεπίσημη συζήτηση, 
ωστόσο, ή Επιτροπή δέν παράλειψε νά τονίση δτι δέ σκόπευε νά άλ- 
λάξη τό Υπόμνημα τής 3/15 Σεπτεμβρίου 1895, πού είχε ήδη υποβά
λει στούς Προξένους, καί δτι ποτέ δέ θά υποστήριζε αιτήματα τής 
Βουλής πού δέ θά συμφωνούσαν μέ τό Υπόμνημα αυτό".

Οί τρεις βουλευτές ξεκίνησαν γιά τά Χανιά τό πρωί τής 12/24ης 
Μαΐου γιά νά Ιφοδιαστούν μέ τά άπαιτούμενα πληρεξούσια ”. “Οταν 
δμως πλησίαζαν στην πόλη, ή σφαγή είχε αρχίσει, παρά λίγο μάλιστα 
νά πέσουν κι αυτοί θύματα τού Τουρκικού φανατισμού 7“.

Τά αποτελέσματα τής Βουλευτικής ’Αποστολής στάθηκαν, δπως 
φαίνεται καί από τά παραπάνω, ασήμαντα 74 7 *. Σ’ αυτό συντέλεσε ή α
καμψία τού Κούνδουρου, ή δυσπιστία τής Επιτροπής γιά τις πραγμα
τικές προθέσεις τών βουλευτών καί ή ανώμαλη κατάσταση πού επι
κράτησε στά Χανιά αμέσως μετά τή σφαγή. ’Από μιά άποψη μόνο τό 
έργο τής ’Αποστολής υπήρξε γόνιμο, δτι οί τέσσερις δροι πού διατύ
πωσε γιά τήν απελευθέρωση τής φρουράς άποτέλεσαν τήν αφετηρία 
γιά τήν κοινή επέμβαση τών Μ. Δυνάμεων στο Κρητικό ζήτημα.

70) Β. Β. 86. 123 - 4. L. J 54. Πβλ. καί Παπαδόπετρο πρός Τσόντο, δ. π.
7Ι) Λ. Η. 11)23 Μαΐου. Ό Παπαδόπετρος (δ. π.) λέει δτι επαναστάτες καί

βουλευτές συμφώνησαν γιά τά ζητήματα πού οί τελευταίοι θά υπέβαλλαν στή
Βουλή.

7S) Α. Λ. 273.
7S) Β. Β 112. Γ. Σήφακα, δ. π , 155 - 6.
!4) Στό παραπάνω βιβλίο τοϋ Γ. Σήφακα, σ. 155, καθώς καί στή μελέτη 

του «Ή Πολιορκία τοΰ Βάμου καί ή Σφαγή τών Χανιωτών (12 Μαΐου 1896)», 
Κρητικη 'Εστία, τεύχος 19 (Δεκ. 1950), σ. 14, παρατηρεί κανείς διαφορές σχε
τικά μέ δ,τι λέγεται εδώ γιά τά άποτελέσμαια τής Βουλευτικής Αποστολής.
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Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

“Οπως είπαμε, μόλις ή φρουρά τοϋ Βάμου πυλιορκήθηκε, οί Χρι
στιανοί των Χανιών ά'ρχισαν νά φοβούνται ότι γιά αντίποινα οί εκεί 
Μουσουλμάνοι θά οργάνωναν σφαγή η. Τό πράγμα δέ φαίνεται απί
θανο, αν ληφθή ύπ’ όψη ή πλοιίσια δολοφονική δράση πού είχαν ήδη 
αναπτύξει οί Μουσουλμάνοι στην Κρήτη καί οί φοβερές σφαγές τών 
Αρμενίων πού είχαν γίνει σε πολλά μέρη τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας μέ τη συνεργασία τοϋ στρατού 7β.

Πραγματικά οί Μουσουλμάνοι τών Χανιών βρίσκονταν σέ μεγάλο 
αναβρασμό, καί γι,ατί ή εθνική τους φιλοτιμία είχε θιγή ύστερα από 
τον έξευτελισμό τοϋ στρατού τους στην Πισκοπή, στα Σελιά καί στο 
Βάμο, καί γιατί φοβόνταν ότι ή Πύλη θά αναγκαζόταν τελικά νά ύπο- 
χωρήση στις αξιώσεις τών Χριστιανών". Ό αναβρασμός τών Μου
σουλμάνων μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, όταν στίς 10/22 Μαΐου ό 
Βαλής διάταξε τη σύγκληση τής Βουλής σύμφωνα μέ την επιθυμία τών 
Χριστιανών καί όταν από τούς ντόπιους Τούρκους εθελοντές πού είχαν 
πάει νά πολεμήσουν στο μέτωπο τοϋ Τσιβαρά άρχισαν νά μεταφέρων- 
ται στά Χανιά οί πρώτοι τραυματίες* 78. Τέλος, οί διαδόσεις ότι μιά 
Μουσουλμανική οικογένεια στο Σέμπρωνα είχε σφαγή από Χριστια ■ 
νούς καί ότι οί Χριστιανοί ετοίμαζαν γενικό άφανισμό τών Μουσουλ
μάνων στά χωριά τήν ημέρα τού Μπαϊραμιού (12/24 Μαΐου) είχαν 
φέρει τον ερεθισμό στο απροχώρητο79.

’Από τό πρωί τής Κυριακής, 12/24ης Μαΐου, Μουσουλμάνοι, από 
τά περίχωρα τών Χανιών είχαν συγκεντριοθή στήν πλατεία Σπλάντζια 
καί στο Καλέ Καπισί, τήν κυριότερη πύλη τής πόλης, καί διαμαρτύ
ρονταν για τήν τύχη τών συγγενών καί τών ομοθρήσκων τους στά χατ

«) Β. Β. 113.
7β) W. Miller, The Ottoman Empire and its Successors..., Gambridge, 

1936, σσ. 429 - 30.
") Β. B. 110.
78) Β. B. 111. A. A. 273.
79) Β. B.lll, 196, 198 (Υπόμνημα Μουσουλμάνων Κρήτης πρός Biliotti| 

15]27 ’Ιουνίου 1896). Πβλ. καί άλλο σχετικό ύπόμνημα τών Μουσουλμάνων τής 
Κρήτης τής 8]20 ’Ιουνίου 1896 μέ τόν τίτλο: Les Evenements Cretuis du 24 
Mai 1896, Παρίσι, 1896. Μιτάφραση τοΰ υπομνήματος τούτου υπάρχει στήν 
Κρητικη ’Εστία, τεύχη 21 - 23 (Άπρ. 1950 - Νοέμ. 1951). Βλ. Ιδιαίτερα τό 
τεύχος 21, σ. 11. Ό Biliotti (2)14 ’Ιουνίου 1896, Β Β 156) λέει οτι ή είδηση 
γιά τή σφαγή τής Μουσουλμανικής οικογένειας σιό Σέμπρωνα άποδείχτηκε α
ληθινή. Ό Γεννάδης, αντίθετα, κάνει λόγο περί «δήθεν σφαζομένων Τουρκ. 
οικογενειών έν Κισάμφ» (Γεννάδης πρός Σκούζε, κρυπτ. τηλεγρ. 16)28 Μαΐου 
1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν. Προξ. Χανίων)).
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Qtci. Ένώ, όπως λέει ό Biliotti, ή Διοίκηση προσπαθούσε νά τούς 
καθησυχάση μέ υποσχέσεις δτι θα πάρη τά κατάλληλα μέτρα, Ινα πε
ριστατικό — τυχαίο ίσως — οδήγησε σέ γενικότερο ξέσπασμα τών τα
ραχών ?.ίγο μετά τό μεσημέρι τής ίδιας ημέρας. Τό περιστατικό αυτό 
είναι ή λογομαχία που, φαίνεται, είχε μέ μερικούς Μουσουλμάνους ό 
καβάσης τού Ρωσικού Προξενείου Γεώργιος Κοτζαμπασάκης, καθώς 
έβγαινε μέ τέσσερις άλλους Χριστιανούς από τό Καλέ Καπισΐ για νά 
πάη στη Χαλέπα, δπου βρίσκονταν οί κατοικίες τών Προξένων. Ή 
λογομαχία αυτή οδήγησε σέ ανταλλαγή πυροβολισμών, στο φόνο τού 
Καβάση, στον τραυματισμό άλλων καί στην επέκταση τοΰ κακού στη 
γειτονική Χριστιανική συνοικία τής πόλης. Οί Χριστιανοί κυριεύτη
καν από πανικό και κλείστηκαν στά σπίτια τους, ιδίως όταν είδαν δτι 
καί ό στρατός δέν έμενε αμέτοχος. Καί εκεί δμως δέν ήταν απόλυτα 
ασφαλείς. Σέ μιά τουλάχιστο περίπτωση Χριστιανοί (δ Κουφάκης καί 
ή γυναίκα του) σκοτώθηκαν μέσα στο ’ίδιο τους τό σπίτι από στρατι
ώτες πού μπήκαν μέσα Επίσης οί στρατιώτες έπωφελήάηκαν από τήν 
κατάσταση γιά νά σπάσουν καί νά λεηλατήσουν 15 περίπου Χριστια
νικά μαγαζιά καί 2-3 σπίτια. Τό ντουφεκίδι ανάμεσα στούς στρα
τιώτες κυρίως, πού πυροβολούσαν από τις επάλξεις, καί τούς Χριστια
νούς, πού έρριχναν από τά σπίτια, κράτησε περίπου τέσσερις ώρες καί 
είχε πολλά θύματα 80.

Ό απολογισμός σέ νεκρούς κο,ί τραυματίες στις 12/24 Μαΐου μέ
σα στά Χανιά ήταν : Χριστιανοί: 16 νεκροί καί 7 τραυματίες' Μου
σουλμάνοι : 4 νεκροί καί 3 τραυματίες. ’Από τούς πρώτους πού σκο
τώθηκαν τήν ημέρα εκείνη ήταν καί δ καβάσης τού Ελληνικού Προ
ξενείου Γεώργιος Κουβαριτάκης, τοΰ δποίου μάλιστα οί Μουσουλμά
νοι έκοψαν τό κεφάλι, δπως έκαμαν καί σέ πολλές άλλες περιπτώσεις81.

’Από τά Χανιά οί ταραχές απλώθηκαν καί στά περίχωρα τής πό
λης, δπου οί Χριστιανοί θρήνησαν στις 12/24 Μαΐου άλλους έξη νε
κρούς, καθώς καί σέ διάφορα κοντινά χωριά, δπως στά Τσικαλαριά 
καί στο Νεροκούρου 8\ ’Αλλά καί γενικότερα στήν Κυδωνιά καί στον 
Κίσαμο επικράτησε εξαιρετικά ανώμαλη κατάσταση από τις 12/24 
Μαΐου88.

Τήν επομένη, 13/25 Μαΐου, τά Χανιά παρουσίαζαν δψη νεκρής 
πολιτείας. Τήν αλλόκοτη αυτή ήσυχία διέκοψαν κατά τις 10 τό πρωί

8°) Β. Β. 111 - 16, 130 - 31, 147.
8‘) Β. Β. 112, 115, 116, 130, 131, 139. Γεννάδης πρός Σκουζέ 18)30 Μαΐου 

1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν. Προξ. Χανίων).
82) Β. Β. 112, 113. Α. Λ. 268 - 70.
8Β) Β. Β. 155 - 7, 166 - 8.
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πυροβολισμοί στην περιοχή τοΰ Καλέ Καπισί καί οί φωνές 200 - 300 
Χριστιανών πού πανικόβλητοι έτρεχαν νά σωθούν στα Προξενικά γρα
φεία των Χανιών. Άπό τούς πυροβολισμούς αυτούς σκοτώθηκαν άλ
λοι 4 Χριστιανοί84 *. "Υστερα επικράτησε πάλι ή ησυχία τού τρόμου, 
πού τη διέκοπταν μόνο οί πυροβολισμοί άπό τά κοντινά χωριά88.

Στίς 14/26 Μαΐου, σέ νέες συγκρούσεις στούς δρόμους, σκοτιόθη- 
κ <ν 2 4 ακόμα Χριστιανοί, ό ένας μάλιστα απ’ αυτούς ύστερα άπό 
τά πιο βάρβαρα βασανιστήρια πού μπορούσε νά επινόηση 6 Μουσουλ
μανικός φανατισμός86. Ή κατάσταση, ωστόσο, άρχισε νά ήρεμη μόλις, 
το πρωί τής ημέρας εκείνης, φάνηκαν έξω άπό τά Χανιά τά πρώτα πο 
λεμικά τών Δυνάμεων, τά οποία είχαν καλέσει οί Πρόξενοι. Αυτό εξη
γείται άπό το φόβο τών Μουσουλμάνων ότι, άν οί ταραχές συνεχίζον
ταν, τά πλοία θά βομβάρδιζαν τις Μουσουλμανικές συνοικίες καί ύ
στερα θά άποβίβαζαν άγήματα καί θά έκαναν μικτή Ευρωπαϊκή κατο
χή τών πόλεων τής Κρήτης87. Πολύ μεγάλη στάθηκε ή άπογοήτευση 
τών Χριστιανών, δταν άργότερα πληροφορήθηκαν on τά πλοία δέν 
είχαν τέτοια άποστολή. Γι’ αυτό, μολονότι οί σκοτωμοί καί τό ντου- 
φεκίδι σταμάτησαν, ό πανικός δέν έπαψε νά κατέχη τούς Χριστιανούς. 
Έπί δέκα περίπου μέρες πολλά γυναικόπαιδα εξακολούθησαν νά είναι 
συγκεντρωμένα σιά Προξενεία καί δπου άλλου έλπιζαν on θά σωθούν 
άπό νέα σφαγή. ’Επίσης γιά πολλές μέρες οί Χριστιανοί είχαν τά μα
γαζιά τους κλειστά καί έμεναν άμπαρωμένοι στά σπίτια τους, ενώ οί 
Μουσουλμάνοι επιδίδονταν στή λεηλασία τής γύρω άπό τά Χανιά πε
ριοχής88.

Συνολικά οί νεκροί άπό τά αιματηρά γεγονότα μέσα στά Χανιά, 
στά περίχωρα καί στά γύρω χωριά ήταν περίπου 50, άπό τούς οποίους 
οί 40 Χριστιανοί89.

Τά γεγονότα τών Χανιών άπό τις 12/24 μέχρι τις 14/26 Μαΐου 
χαραχτηρίσιηκαν άπό τούς Χριστιανούς τήν εποχή εκείνη ως «σφαγή»

8‘) Β. Β. 112, 113, 131. L· J. 51.
83) Β. Β. 80. L. J. 61.
86) Β. Β. 85, 113, 123. Γεννάδης προς Σκούζε, τηλεγρ., 14)26 καί 16)28 

Μαΐου 1896 (Άρχ· Έλλ. Γεν. Προξ. Χανίων).
87) Β. Β. 129.
88) Β. Β 90, 96, 123, 129, 138. L. J. 66. Α. Λ. 278.
89) Ειδικότερα θά μπορούσαν νά δοθούν ώς πιθανότεροι οΐ εξής αριθμοί. 

Χανιά: Χριστιανοί : 23 νεκροί καί 9 τραυματίες' Μουσουλμάνοι: 6 νεκροί καί 7 
τραυματίες. Περίχωρα και κοντινά χωριά: Χριστιανοί : 17 νεκροί' Μουσουλμά
νοι : 5 νεκροί. Γιά σχετικές πληροφορίες βλ. Β. Β. 96 καί Λ. Η. 25)6 ’Ιου
νίου καί 24)6 ’Οκτωβρίου 1896. ’Επίσης πβλ. Β. Β. 112, 123, 131, 138.
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προμελετημένη90 91 και μέ το χαραχτηρισμό αυτό τά αναφέρουν όσοι 
"Ελληνες έγραψαν σχετικά σέ ημερολόγια, αναμνήσεις ή μελέτες81. 'Ο
ρισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν δτι οί Μουσουλμάνοι είχαν προσχε
διάσει τη σφαγή, για νά προκαλέσουν αντιπερισπασμό στους πολιορ
κητές τοΰ Βάμου92 *. ’Άλλοι πάλι συμπληρώνουν δτι ή σφαγή επρόκει- 
το ν’ «ρχ'ση την ώρα τοΰ απογευματινού περιπάτου, δταν οί περισσό
τεροι Χριστιανοί θά ήταν στους δρόμους, άλλ’ δτι τό επεισόδιο Κο- 
τζαμπασάκη ματαίωσε τό σχέδιο καί ή σφαγή ξέσπασε νωρίτερα. 
’Έτσι οί Χρ·στιανοί πρόλαβαν νά κρυφτούν στα σπίτια τους καί νά 
σωθούν πυροβολώντας3S. Τέλος, καί ό Βασιλιάς Γεώργιος Α', που, 
δπως είπε στον Bouree, είχε πληροφορίες γιά τά γεγονότα των Χα
νιών οχτώ ολόκληρες μέρες πριν εκδηλωθούν, πίστευε δτι αποτελούσαν 
σφαγή προμελετημένη από ορισμένους φανατικούς συμβούλους τού 
Σουλτάνου καί οργανωμένη ανεξάρτητα από τήν πολιορκία τοΰ Βά
μου 94.

Οί Μουσουλμάνοι, αντίθετα, άρνοΰνται τό χαραχτηρισμό τής σφα
γής καί ρίχνουν τήν ευθύνη των ταραχών στους Χριστιανούς, οί όποιοι, 
δπως λένε, μετά τό επεισόδιο Κοτζαμπασάκη κλείστηκαν στά μαγαζιά 
καί σιά σπίτια τους καί πρώτοι άρχισαν νά πυροβολούν95.

Οί Πρόξενοι των Μ. Δυνάμεων καί τής Ελλάδας σέ κοινή συνε
δρίαση ασχολήθηκαν μέ τά γεγονότα των Χανιών, οί γνώμες τους 
δμως επίσης διχάστηκαν ως προς τό αν ήταν σχεδιασμένα από πρίν ή 
δχι. "Οτι τά γεγονότα αυτά αποτελούσαν τήν απαρχή προμελετημένων 
σφαγών υποστήριξε ό Γεννάδης καί ίσως καί ό Πρόξενος τής Αυστρίας. 
’Αντίθετα οί Πρόξενοι τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας καί 
ό Κυβερνήτης τοΰ ’Αγγλικού πολεμικού Hood Charles Drury υπο
στήριξαν δτι οί Μουσουλμάνοι δεν ήταν δυνατόν νά είχαν προσχεδιά

") Α Λ. 268 - 70, 273, 278 κ. ά.
91) Κ. Η. 110 - 11. Λ. Η. 11]26 Μαΐου. Ί. Μουρέλλου, Ίοτορία τής Κρή- 

της, Ηράκλειο, 1950 (;), τόμ. Γ', σ. 1554. ‘Επίσης στο έργο των Ε). Driault 
καί Μ. Lberitier, Iiistoire Diplomatique de la Groce de 4821 ά nos Jours, 
Παρίσι, 1925 - 26, τόμ. Δ', σ. 315, τά γεγονότα αυτά χαραχτηρίζονται ώς 
σφαγή.

") Μουρέλλου, ό. π. Α. Λ. 338 (σημ. Ζινευράκη - Λεκανίδου).
") Κ. Η. 111. Ν. Πίμπλη, «‘Ιστορικαί ‘Αναμνήσεις από 1889 - 1897», Κρη

τική 'Εστία, τεύχος 48 (’Ιανουάριος 1955), σ. 4.
94) Documents Diplomatiques Francais (1871 - 1914). Ier Serie (1871 - 

1900), τόμ. IB‘, άρ. 402.
9δ) Βλ. τά δυό υπομνήματα των Μουσουλμάνων τής Κρήτης πού άναφέρον- 

ται στην υποσημείωση 79. Επίσης πβλ. Γεννάδη πρός Σκούζε, κρυπτ. τηλεγρ., 
16]28 Μαΐου 1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν. Προξ. Χανίων).
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σει σφαγή: α'. γιατί σέ τέτοια περίπτωση τίποτε δέ θά τούς εμπόδιζε 
νά την πραγματοποιήσουν, άφοϋ ήταν περισσότεροι από τούς Χριστι
ανούς (τριπλάσιοι, ή, αν υπολογιστούν και οί στρατιώτες, τετραπλά
σιοι)' (3'. γιατί οί ταραχές περιορίστηκαν στο μεταξύ των δύο πυλών 
χώρο καί τη γειτονική Χριστιανική συνοικία, ενώ, αν υπήρχε σχέδιο 
σφαγής, θά έπρεπε νά εκδηλωθούν σ’ δλες τις συνοικίες καί μάλιστα 
συγχρόνως' καί γ\ γιατί ό αριθμός τών θυμάτων θά ήταν πολύ μεγα
λύτερος, αν οί ταραχές είχαν δργανωθή από πρίν 90.

“Οπως καί νάχη τό πράγμα τά αιματηρά γεγονότα τών Χανιών καί 
ή κατάσταση πού επικράτησε κατόπιν είχαν σοβαρό αντίχτυπο καί στις 
τάξεις τών πολιορκητών τού Βάμου καί στην Ελληνική κοινή γνώμη 
καί στή στάση τών Δυνάμεων 9Τ.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Νωρίς τό άπόγεμα τής 12/24ης Μαΐου, αμέσως μετά τό άκουσμα 
τών πρώτων πυροβολισμών στά Χανιά, οί Πρόξενοι τών Μ. Δυνάμεων 
καί τής Ελλάδας έσπευσαν στο γραφείο τού Βαλή, δπου έμειναν σχε
δόν ώς τό βράδι παρακολουθώντας τά γεγονότα. "Οταν πείστηκαν δτι 
ό Βαλής αδυνατούσε νά επιβάλη τήν τάξη, τηλεγράφησαν στις Κυβερ
νήσεις τους νά στείλουν αμέσως πολεμικά πλοία γιά νά προστατεύσουν 
τή ζωή καί τήν περιουσία τών ξένων υπηκόων Μ. 96 97 98

96) Β. Β. 113, 138-9. Γεννάδης πρός Σκούζε, 22J3 ’Ιουνίου 1896 (Άρχ. 
Έλλ. Γεν. Προξ. Χανίων).

97) Γιά τά αιματηρά γεγονότα τών Χανιών, 12)24 - 14)26 Μαΐου 1896, καί 
γιά τήν κατάσταση πού αμέσως ακολούθησε χρήσιμες πληροφορίες βρίσκει κα
νείς, όπως φαίνεται καί από τις παραπάνω παραπομπές, σίήν Κυανή Βίβλο 
(Β. Β ), όπου υπάρχουν σχετικές εκτενείς εκθέσεις τοΰ Biliottl καί τοϋ Κυβερ
νήτη τοΰ ’Αγγλικού πολεμικού Hood (Β. Β. 110- 16, 123- 25, 129 · 31, 138* 
40, 147, 196-205). Μερικές από τις εκθέσεις αυτές συνοδεύονται άπό καταθέ
σεις αύτοπτών μαρτύρων καί άναφορές υπαλλήλων ή οργάνων τής Τουρκικής 
Διοίκησης. Στήν Κυανή Βίβλο, καθώς καί στήν Κίτρινη Βίβλο (L, J ) βρίσκει 
κανείς καί χρησιμότατα τηλεγραφήματα σχετικά μέ τά γεγονότα.

"Επίσης γιά τά γεγονότα αυτά, εκτός άπό τις πηγές καί τά βοηθήματα πού 
άναφέρονται στις οικείες υποσημειώσεις, πρέπει νά προστεθούν καί τά εξής: 
Σπ Βαρδάκη, «Αί Σφαγαί τής 12 Μαΐου 1896», Άοτήρ Κρητικό;, έτος A 
(1907), σσ 101 - 2, 108 ■ 9, 118 - 19, 125. Ν. Πίμπλη, <Κρητικαί ‘Επαναστά
σεις 1896 · 1897», Κρητική Έοτία, τεύχος 68 (Μάιος 1957). Ί. Καλιτσουνάκη, 
«ΑΙ δύο Ήμέραι τών Σφαγών έν Χανίοις», περιοδ. Τά Τήνια, άρ 8 (Σεπτ. 
1896), σσ. 1-4. Τό άρθρο τοΰ Καθηγητή κ. Καλιτσουνάκη, ό όποιος, όπως 
μοΰ είπε, υπήρξε αύτόπτης τών γεγονότων, δέν κατόρθωσα δυστυχώς νά τό 
βρώ στις βιβλιοθήκες τών ’Αθηνών.

98) Β.Β. 78, 79, 112. h. J. 50. Γεννάδης πρός Σκούζε, τηλεγρ , 12)24 Μαΐου
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Πρώτο από τα πλοία τών Δυνάμεων έφτασε στα Χανιά ιό πρωί 
τής 14/26ης Μαΐου το ’Αγγλικό πολεμικό Hood καί λίγο αργότερα 
το Γαλλικό Cosmao. Τά πολεμικά τής Ρωσίας, τής ’Ιταλίας καί τής 
Αυστρίας, Tchernomoretz, Piemonte καί Maria Therezia, έφτασαν 
στις 15/27, 16/28 καί 17/29 Μαΐου. 'Η Γερμανία δεν έστειλε πλοίο 
στην Κρήτη, άλλ’ άνάθεσε στην Αυστρία την προστασία τών συμφε
ρόντων της".

Οί Πρόξενοι τών Μ Δυνάμεων καί τής Ελλάδας, που βρίσκονταν 
σέ συνεχή σχεδόν επαφή μεταξύ τους, μόλις έφτασαν τά πρώτα πολεμι 
κά στά Χανιά, συγκεντροόθηκαν σ’ ένα άπ’ αυτά, γιά ν’ αποφασίσουν 
πώς θά προστατεύσουν τούς Ευρωπαίους υπηκόους. Δυο από τούς Προ
ξένους πρότειναν, σέ περίπτωση σφαγής, ν’ αποβιβαστούν από τά πλοία 
αγήματα στην πόλη. 'Η πρότασή τους δμως δεν έγινε δεχτή, γιατί οί 
Κυβερνήτες τών πλοίων είχαν άλλες πολύ πιο περιορισμένες οδηγίες. 
'Ο Κυβερνήτης τού Hood ειδικότερα παρατήρησε τότε ότι μιά τέτοια 
ενέργεια θά ίσοδυναμοϋσε μέ κήρυξη πολέμου καί εξήγησε στον Biliotti 
ότι ή αποστολή του ήταν νά προστατεύση τούς Βρεταννούς υπηκόους 
καί τούς υπηκόους άλλων Ευρωπαϊκών κρατών πού δεν είχαν στείλει 
πλοία στά Χανιά καί ότι ή προστασία αυτή θά περιοριζόταν στη με" 
ταφορά τους στά πολεμικά, αν παρουσιαζόταν ανάγκη. ’Ένοπλες δυνά
μεις θά χρησιμοποιούνταν μόνο άν δεν υπήρχε άλλο μέσο γιά νά προ- 
στατευθή ή ζωή καί ή περιουσία τών Βρεταννών υπηκόων καί ό άπαι- 
τοΰμενος χρόνος γιά νά ζητηθούν σχετικές οδηγίες από τό Λονδίνο ,0°.

"Οπως είδαμε, ή άφιξη τών πολεμικών προκάλεσε τήν κατάπαυση 
τών ταραχών στήν πόλη, δέ διάλυσε όμως καί τό φόβο τών Χριστια
νών ότι απειλούνται μέ νέα σφαγή. Τό φόβο αύτό τον συμμερίζονταν 
καί οί Πρόξενοι, οί όποιοι θεωρούσαν τή σφαγή τών Χριστιανών στις 
πόλεις καί τά γύρω χωριά αναπόφευκτη, αν ή φρουρά τού Βάμου, 
πού από ώρα σέ ώρα ήταν ενδεχόμενο νά παραδοθή, σφαζόταν από 
τούς πολιορκητές. Σέ μιά σύσκεψη πού έγινε στις 15/27 Μαΐου οί 
Πρόξενοι κατάληξαν στό συμπέρασμα ότι ό μόνος τρόπος νά προ
λάβουν τό κακό ήταν νά μεσολαβήσουν στούς πολιορκητές γιά τήν α
πελευθέρωση τής φρουράς μέ βάση τούς γνωστούς τέσσερις όρους τής * 10

1896, 6 30' μ. μ (Έφημερίς τών Συζητήσεων τής Βουλής, περίοδος ΙΕ', σύνοδος 
Γ', συνεδρ. 36 (19]31 Μαρτίου 1902)).

90) Β. Β. 88, 90, 95, 140, 141 I,. J. 52. ’Αντίθετα μέ τή Γερμανία, ή
"Αγγλία, ή Γαλλία καί ή Ρωσία έκριναν αναγκαίο νά ένισχύσουν κατόπιν τις 
ναυτικές τους δυνάμεις στά νερά της Κρήτης (Β. Β. 97, 99, 106).

10°) Β. Β 123-5. Γεννάδης πρός Σκουζέ, κρυπτ. τηλεγρ , 16J28 Μαίου 
1896 (Άρχ 'Ελλ. Γεν. Προξ. Χανίων).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 1»
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Βουλευτικής Άντιπροσωπίας ,01. Με τό πνεύμα αυτό τηλεγράφησαν 
αμέσως στις Κυβερνήσεις τους (15/27 Μαΐου) εκθέτοντας την κατά
σταση και ζητώντας οδηγίες, καθώς καί τή διαβεβαίωση ότι ή Πΰλη 
θά δεχόταν τους παραπάνω ορούς. Οί Πρόξενοι αισιοδοξοΰσαν για τό 
αποτέλεσμα των προτάσεων τους, από τό ένα μέρος γιατί οι επαναστά
τες εμφανίζονταν ότι είχαν ήδη δεχτή τούς ορούς αυτούς, καί από τό 
άλλο γιατί καί 6 Βολής είχε ήδη συμφωνήσει για την εκκένωση τοϋ 
Άποκόρωνα. 'Ωστόσο, σοβαρά εμπόδια έμελλαν νά παρουσιαστούν 
σχετικά μέ τον όρο των εγγυήσεων loa.

Ή ενέργεια αυτή των Προξένων, οί περισσότεροι από τούς οποίους 
προηγουμένως πολεμούσαν τήν Επιτροπή καί συνιστούσαν τή διά
λυση ή τήν αναχώρησή της από τήν Κρήτη * 103 * I0S, αποτελεί σημείο καμ
πής στήν πολιτική των Δυνάμεων απέναντι στο Κρητικό ζήτημα καί 
δείχνει τή γενικότερη σημασία τής πολιορκίας τού Βάμου. ’Από τή 
στιγμή αυτή οί Δυνάμεις σιγά - σιγά προσανατολίζονται προς τήν ιδέα 
νά διαπραγματευτούν μέ τούς επαναστάτες, νά πιέσουν τήν Πόλη καί 
κυρίως νά αντιμετωπίσουν τό Κρητικό ζήτημα από κοινού 104.

'Ο "Αγγλος Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός τών Εξωτερικών Λόρ
δος Salisbury, 6 όποιος στο μεταξύ είχε πληροφορηθή δτι ό Μ. Βε
ζίρης είχε ζητήσει τή βοήθεια τής ’Αγγλίας γιά ν’ άποκατασταθή ή 
τάξη στήν Κρήιη 105, έσπευσε νά συμφωνήση μέ όλες τις προτάσεις τών 
Προξένων, ακόμα καί μέ τον δρο τών εγγυήσεων. Στις οδηγίες του, 
ωστόσο, προς τον Biliotti διευκρίνιζε δτι οί εγγυήσεις αυτές έπρεπε 
νά έχουν χαραχτήρα συλλογικό, νά προέρχωνται δηλαδή από τούς Προ
ξένους δλων τών Μ. Δυνάμεων, καί νά μή δεσμεύουν ιδιαίτερα τήν 
’Αγγλία. ’Επίσης τόνιζε στον ’Άγγλο Πρόξενο δτι δέν έπρεπε νά προ- 
βή σέ καμιά ενέργεια, πριν λάβη εντολή από τον ’Άγγλο Επιτετραμ
μένο στήν Κωνσταντινούπολη, ό όποιος είχε οδηγίες νά έπιδιώξη τή 
σχετική συγκατάθεση τής Πύλης106 * 108.

Οί άλλες Μ. Δυνάμεις δμως δέ δέχτηκαν μέ τήν ίδια προθυμία τις

Ι01) Βλ. παραπάνω σ. 219.
■°5) Β. Β. 86, 123 - 4. L. J. 54
103) Πβλ. τι έγραφε ό Blanc στον Hanotaux σάς 29)11 Μαΐου 1896 (L. 

J. 44) : «Λέ θά έπρεπε, κατά τή γνώμη μου. νά φροντίζη πράγματι κανείς πα
ρά γιά νά πετΰχη, είτε μέ τήν πειθώ είτε μέ τή βία, τήν άναχιύρηση τής Ε
πιτροπήν πού ή παρουσία της αποτελεί τόν πιό σοβαρό κίνδυνο». Επίσης πβλ-
Β. Β. 71, 77.

10‘) Πβλ. V. Berard, Les Affaires de Crete, Παρίσι, 1898, σ. 108.
·«) Β. Β. 77, 80 · 81.
108J Β. Β. 89, 90.
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προτάσεις των Προξένων καί, αν εξαιρέσουμε τή Γαλλία, φαίνεται οτι 
καθυστέρησαν ακόμα κα'ι νά στείλουν οδηγίες στους αντιπρόσωπους 
τους στην Κωνσταντινούπολη και στα Χανιά.

'Ο Hanotaux, Γάλλος 'Υπουργός των Εξωτερικών, ό όποιος Ιδι
αίτερα τόνιζε την ανάγκη συνεργασίας των Δυνάμεων σχετικά μέ τό 
Κρητικό ζήτημα, μέ την ελπίδα οτι έτσι θά βρισκόταν κάποια λύση ή 
τουλάχιστον θά προλαμβάνονταν μεμονωμένες ενέργειες επικίνδυνες 
γιά την ειρήνη107, απαντώντας στις προτάσεις αυτές εξουσιοδότησε τόν 
Blanc, Πρόξενο τής Γαλλίας στά Χανιά, νά λάβη ανεπίσημα μέρος 
στο διάβημα πού οι άλλοι Πρόξενοι άμεσα ή — όπως εκείνος θά προ
τιμούσε — μέ τό μέσο τρίτων θά έκαναν στους αρχηγούς των επανα
στατών γιά την απελευθέρωση τής φρουράς τού Βάμοί'. Επίσης τόν 
εξουσιοδότησε νά μεσολαβήση στις Τουρκικές ’Αρχές γιά την εκκένωση 
τού ’Αποκόρωνα. ’Έθεσε δμως συνάμα καί τις εξής δυο ρητές επιφυ
λάξεις: α'. οτι οι ενέργειες αυτές θά ήταν αποτέλεσμα ομοφωνίας τών 
Προξένων δλων τών Μ. Δυνάμεων, οί όποιοι ενεργώντας ανεπίσημα 
θά έκαναν ταυτόσημα διαβήματα' καί β'. οτι καμιά εγγύηση δέ θά δι
νόταν πού 9ά μπορούσε στο μέλλον νά προκαλέση ή νά δικαιολογήση 
όποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση εις βάρος τών κυριαρχικών δικαιω
μάτων τού Σουλτάνου 108.

Τις οδηγίες του αυτές προς τόν Blanc ό Hanotaux τις κοινοποίη
σε προς δλες τις Μ. Δυνάμεις, προφανώς σά βάση γιά κοινή ενέργεια, 
καί διάταξε τόν Bouliniere, Γάλλο Επιτετραμμένο στήν Κωνσταντι
νούπολη, νά πιέση επίμονα τήν Πύλη γιά νά δεχτή τή μεσολάβηση 
τών Προξένων 107 * 109.

Στήν Κωνσταντινούπολη οί ’Αντιπρόσωποι τών Μ. Δυνάμεων, μό
λις πήραν τά τηλεγραφήματα τών Προξένων μέ τις γνωστές προτά
σεις, συνήλθαν (16/28 Μαΐου) στήν Αυστριακή Πρεσβεία. Μολονότι 
δέν είχαν ακόμα λάβει οδηγίες από τις Κυβερνήσεις τους, επειδή βρή
καν τήν κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη, τηλεγράφησαν αμέσως στούς 
Προξένους τους στά Χανιά, εξουσιοδοτώντας τους νά αρχίσουν προκα
ταρκτικές διαπραγματεύσεις μέ τούς επαναστάτες καί τίς Τουρκικές 
’Αρχές, μέ σκοπό νά προπαρασκευάσουν τό έδαφος γιά μιά ειρηνική 
λύση. ’Επίσης άνάθεσαν στον Βαρώνο Calice, Αυστριακό Πρεσβευτή 
καί Πρύτανη τού Διπλωματικού Σώματος στήν Κωνσταντινούπολη, 
νά ζητήση από τήν Πύλη νά διευκολύνη τήν προσπάθεια τών Προ

107) L. J. 54.
>08) L. J. 56. Β. Β. 90.
>") L,. J. 57, 58, 60.
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ξένων στέλνοντας οδηγίες στις Τουρκικές ’Αρχές τής Κρήτης110.
Στο διάβημα τοϋ Calice ή Πύλη απάντησε την επομένη (17/29 

Μαΐου) δτι έστειλε σχετικές οδηγίες στην Κρήτη. Συγχρόνως δμως υ
ποστήριξε διι οί Χριστιανοί στις Καλύβες δχι μόνον δέν ήταν πολιορ- 
κημένοι από τό στρατό, άλλα καί προστατεύονταν άπ’ αυτόν καί δτι, 
άν δέν τούς επιτρεπόταν να φύγουν, τούτο γινόταν για την ίδια τους 
την ασφάλεια. Επομένως, κατά την Πύλη, δέν υπήρχε ζήτημα παρά 
γιά την απελευθέρωση τής φρουράς τού Βάμου111.

Οί ισχυρισμοί αυτοί τής Πύλης έδειχναν δτι οί Τούρκοι δέ δέχον
ταν είλικρινά τη μεσολάβηση τών Προξένων, δτι φοβόνταν την εξωτε
ρική επέμβαση καί δτι έλπιζαν νά ρυθμίσουν την κατάσταση με άλλα 
μέσα, δηλαδή με τή βία. Πράγματι δέν έκρυβαν δτι είχαν άποφασίσει 
νά στείλουν στήν Κρήτη μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Δυο τάγματα 
μάλιστα είχαν ήδη ξεκινήσει από τή Θεσσαλονίκη τή νύχτα τής ΐ5/27ης 
Μαΐου μέ τή διαταγή, μόλις φτάσουν στήν Κρήτη, ν’ αρχίσουν επι
χειρήσεις γιά τήν απελευθέρωση τής φρουράς τού Βάμου. ’Επί κεφα' 
λής τους βρισκόταν 6 διάδοχος τού Τουρχάν, Στρατηγός Άβδουλλάχ 
Πασάς, ό όποιος είχε διοριστή συγχρόνως καί Στρατιωτικός Διοικητής 
τής Κρήτης 112.

"Οταν στις 17/29 Μαΐου οί ’Αντιπρόσωποι τών Μ. Δυνάμεων ξα- 
νασυναντήθηκαν, ή κακοπιστία τής Πύλης είχε άποκαλυφτή, γι’ αυτό 
καί κρίθηκε απαράδεχτο νά δοθούν εγγυήσεις γιά δρους πού ή Τουρ
κία ήταν αμφίβολο δτι θά τηρήση καί άποφασίστηκε οί Πρόξενοι νά 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανεπίσημα, χρησιμεύοντας σά μάρτυ
ρες στή συμφωνία πού θά γινόταν. Στις αποφάσεις αυτές ιδιαίτερα 
βάρυναν οί γνωστές απόψεις τού Hanotaux, πού ό Bouliniere ανα
κοίνωσε στούς’Αντιπρόσωπους τών Μ. Δυνάμεων118. Ό Herbert, Ε
πιτετραμμένος τής’Αγγλίας στήν Κωσταντινούπολη, έχοντας καί αυτός 
τή γνώμη δτι δέν έπρεπε νά δοθούν εγγυήσεις114, δέν άποκάλυψε, φαί
νεται, δτι ή Κυβέρνησή του θά δεχόταν τον δρο αυτό, αν εξασφαλι
ζόταν ή συμμετοχή όλων τών Δυνάμεων. Έξ άλλου θά ήταν περιττό 
νά τό άποκαλύψη, αφού οί σχετικές επιφυλάξεις τού Hanotaux απέ
κλειαν τή συμμετοχή τής Γαλλίας καί επομένως καί τή δυνατότητα γιά 
συλλογική εγγύηση. Οί ’Αντιπρόσωποι τών άλλων Δυνάμεων δέν εί-

,ΙΙ>) Β Β. 87, 101 - 2.
‘“) Β. Β. 104 - 5.
112) Β. Β. .87, 88. L. J. 69, G9.
“») L,. J. 62, 63, 66 - 7. Β. Β. 89, 101. 
114) Β. Β. 87.
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χαν, φαίνεται, ακόμα λάβει οδηγίες, γι’ αυτό και τό βρήκαν σά λύση 
νά δεχτούν τις τόσο συντηρητικές απόψεις τοΰ Hanotaux"5, πράγμα 
πού, όπως άποδείχτηκε κατόπιν, ήταν σύμφωνο μέ την επιθυμία των 
Κυβερνήσεων τους “6. Ό Ρώσος ’Επιτετραμμένος Jadowski, πού ήδη 
συνεργαζόταν στενά μέ τον Bouliniere, έλοβε τις οδηγίες του βγαί
νοντας από τή σύσκεψη. Οί οδηγίες του, επομένως, πού μοιάζει νά 
ήταν λιγότερο συντηρητικές από τ'ις απόψεις τοΰ Hanotaux, δέν επη
ρέασαν τις αποφάσεις των συναδέλφων του

Οί οριστικές οδηγίες πού οί ’Αντιπρόσωποι των Δυνάμεων έστει
λαν στούς Προξένους τους αμέσως μετά τή σύσκεψη σχετικά μέ τή 
μορφή πού έπρεπε νά πάρη ή μεσολάβησή τους περιέχονται στο εξής 
τηλεγράφημα: «...δέν πρέπει νά άναλάβετε ευθύνη γιά όποιαδήποτε 
εγγύηση πού θά μπορούσε νά δεσμεύση τήν Κυβέρνησή σας σχετικά 
μέ τήν εκτέλεση των όρων οί όποιοι είναι δυνατόν νά συμφαινηθοΰν 
μέ τήν ανεπίσημη βοήθειά σας» “8.

’Επίσης στή σύσκεψη τής 17/29ης Μαΐου άποφασίστηκε οί Διερ
μηνείς των Πρεσβειών νά τονίσουν πάλι στον Τούρκο 'Υπουργό τών 
Εξωτερικών τήν ανάγκη νά γίνη κάποια συμφωνία και νά τοΰ ζητή
σουν ακριβείς πληροφορίες γιά τις οδηγίες πού ή Πύλη έστειλε στις 
Τουρκικές ’Αρχές τής Κρήτης σχετικά μέ τή μεσολάβηση τών Προξέ
νων “9. Μέ τον τρόπο αύτό οί ’Αντιπρόσωποι τών Δυνάμεων έπιδίο:- 
καν νά εξουδετερώσουν τήν κακοπιστία τής Πύλης, ή οποία, μολονότι 
απάντησε στούς Διερμηνείς ότι ό Βαλής διατάχτηκε νά διευκολύνη μέ 
κάθε τρόπο τό έργο τών Προξένων120, σχεδίαζε πράγματι νά δεχτή τή 
μεσολάβηση τών Δυνάμεων, μόνο άν τά μέτρα βίας δέν έφερναν απο
τέλεσμα121. Γιά νά κερδίση μάλιστα ή Πύλη καιρό γιά τό διπλό της 
παιγνίδι, ζήτησε στις 18/30 Μαΐου από τον Calice νά έφοδιαστή ή 
φρουρά τοΰ Βάμου μέ τρόφιμα, ενώ θά διαρκοΰσαν οί διαπραγματεύ
σεις. 'Ο Calice άπέρριψε τό αίτημα αύτό μέ τό επιχείρημα ότι ή υπό
θεση βρισκόταν πιά εντελώς στά χέρια τών Προξένων 122.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Στό μεταξύ τά γεγονότα τής Κρήτης, παρά τις κατευναστικές προσ-

>16) L. J. 71.
116) L. J. 63, 65. Β. Β. 95.
“ή L. J. 66 - 7.
118) Β. Β. 103. L. J. 62.

Β. Β. 101. Β. J. 63.
120) Β. Β. 103.
IS1) ΓΙβλ. 6,π. καί Β. J. 67. 
m) Β. Β. 101.
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πάθειες τού Κυβερνητικού τύπου, ε’χαν προκαλέσει μεγάλη συγκίνη
ση στην Ελληνική κοινή γνώμη. Οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες 
χτυπούσαν τήν Κυβερνητική άτολμία, ενώ διάφορες Κρητικές οργανώ
σεις τών ’Αθηνών αξίωναν να σταλούν πλοία μέ στρατό στο πολύπα
θο νησί, για νά σώσουν τούς Χριστιανούς από τούς «σφαγείς» και να 
βοηθήσουν τούς πολιορκητές τοΰ Βάμου * 124 12S.

’Αλλά και από τήν Κρήτη, ό'που ή αγανάκτηση τών Χριστιανών 
για τήν αδιαφορία τών Ελλήνων υπευθύνων μεγάλωνε μέρα μέ τή 
μέρα, δέν έλειψαν οί εκκλήσεις, έκ μέρους μάλιστα φίλων τής Κυβέρ
νησης, για τήν κινητοποίηση τού Ελληνικού στόλου124 *.

Ό Γεννάδης, τονίζοντας τον κίνδυνο νά αφανιστούν οί Χριστια
νοί τού νησιού, αλλά καί τό ενδεχόμενο νά χάση οριστικά ή Ελλάδα 
τις συμπάθειες τών Κρητικών, σύστησε κι αυτός τήν αποστολή Ελλη
νικών πλοίων στήν Κρήτη 12ί καί μάλιστα πέτυχε τήν υπόδειξή του 
αυτή νά τήν υποστήριξή καί ό Μαυροκορδάτος, Πρεσβευτής τής Ελ
λάδας στήν Κωνσταντινούπολη128.

“Οταν τό πρωί τής 13/25ης Μαΐου ό Θεόδωρος Δηλιγιάννης χρει
άστηκε νά πάρη αποφάσεις σχετικά μέ τή σφαγή τών Χανιών καί τήν 
πρόταση τού Γεννάδη, αντί νά καλέση 'Υπουργικό Συμβούλιο, συζή
τησε τήν υπόθεση μέ τον 'Υπουργό τών Ναυτικών Νικόλαο Λεβίδη, 
σάν άρμοδιότερο ίσως μετά τό Σκουζέ, ό όποιος τήν ήμέρα κείνη α
πούσιαζε από τήν Αθήνα. Δυο κυρίως ερωτήσεις έθεσε τότε ό Πρω
θυπουργός στο Λεβίδη: α'. σέ πόσες ώρες τά πολεμικά θά μπορούσαν 
νά ετοιμαστούν γιά εκκίνηση, καί β\ αν, κατά τή γνώμη του, στήν 
περίσταση αυτή έπρεπε νά σταλούν πλοία 'Ελληνικά στήν Κρήτη.

Στο πρώτο ερώτημα ό Λεβίδης απάντησε δ τι δυο θωρηκτά θά 
μπορούσαν νά είναι έτοιμα σέ δώδεκα ώρες, άλλο ένα σέ είκοσι τέσ

,28) L. J. 52. Α. Λ. 286 - 7. Πβλ, G. Streit, La Question Cretoise au 
Point de Vue du Droit International, Παρίσι, 1897 - 1903 (άνάτ. 4 άρθρων 
από to περιοδ. Benue General de Droit International Public), άρθρο α’, σσ.
35 - 36

124) X. Πωλογιώργης, ’Α. Σήφακας, Έμμ Παπαγιαννάκης, Γ, Παπαδό- 
πειρος πρός Γεννάδη, 13]25 Μαΐου 1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν Προξ. Χανίων). ΙΙβλ. 
καί Γ. Παπαδόπειρο πρός Γ. Τσόντο, 23]4 ‘Ιουνίου 1896 (Γ. A. Κ., ’Αρχείο
Τσόνιου).

*’“) Γεννάδης πρός Σκουζέ, τηλεγρ , 12)24 Μαΐου 1896, 6,30' μ. μ. (Έφημ.
ιών Συζ. της Βουλής, περίοδος ΙΕ', σύνοδος Γ', συνεδρ. 36 (19)31 Μαρτίου 
1902)). Γεννάδης πρός Σκουζέ, 13)25 καί 16)28 Μαΐου 1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν· 
Προξ. Χανίων). Σκουζές πρός Γεώργιο Α', 11)26 Μαΐου 1896 (’Αρχείο Σκουζέ)·

***) Γεννάδης πρός Μαυροκορδάτο, 14)26 Μαΐου 1896 (Άρχ, Έλλ Γεν. 
Προξ. Χανίων). Σκουζές πρός Γεώργιο Α', δ.π.
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σερις ώρες καί αμέσως κατόπιν to Ιλαφρό αθωράκιστο κατοδρομικό 
Ναύαρχος Μιαούλης και έξη τορπιλλοβόλα.

Στο δεύτερο ερώτημα ό 'Υπουργός τών Ναυτικών έδωσε την έξης 
απάντηση : «Έσφάγησαν Κρήτες Χριστιανοί, έτι δέ κιιι υπήκοοι ήμέ- 
τεροι... Τοΰτο μοί αρκεί' δεν γνωρίζομεν άλλως αν αί σφαγαί θέλουσι 
καταπαύσεΓ κα'ι εν πάση περιπτώσει ούδεμία ξένη Δύναμις δΰναται να 
πλεύση προ ημών έκεΤ κάτω, ένθα πλοία Ευρωπαϊκά γνωρίζομεν δτι 
δεν εύρίσκονται, ινα προστατεύσωσι τους Χριστιανούς έν γένει. Πέ- 
πυιθα άρα δτι και δικαίωμα καί καθήκον έχομεν, πρώτοι μάλιστα 
ημείς, διά τούς ευνόητους λόγους, ν’ άποστείλωμεν εκεί τά δύο τών 
■θωρηκτών, άτινά δΰνανται νά εκπλεύσωσιν απόψε τό μεσονύκτιον, και 
θέλουσι καταπλεΰσει εις Κρήτην ιή 9η τής πρωίας. Έκεΐ, εν ανάγκη, 
δΰνανται νά έπιβάλωσι την τάξιν, όταν μάλιστα επιβώσιν αυτών εντεύ
θεν στρατιώται περί τούς τετρακοσίους ”Αν δ’ εις τούτο άποτΰχωσι, 
πρέπει αυθωρεί νά καταλάβωσι την νήσον. Πέποιθα δτι εν ή κατα- 
στάσει εύρίσκεται ή Τουρκία, ή καταδιηρημένη Ευρώπη, τό τετελεσμέ· 
νον τούτο γεγονός — ce fait accompli — δεν θέλει είσθαι δυνατόν νά 
άκυρωθή. Παράδειγμα έστωσαν τά έν Βουλγαρία λαβόντα χώραν. ’Αλ
λά, καί άν ή Ευρώπη άπαιτήση νά άποσύρωμεν έκ τού εδάφους τής 
Κρήτης τά ήμέτερα αγήματα, τι προς τούτο ; 'Ημείς θέλομεν ε’ίπει 
δτι : δεν έσκοπούμεν νά άνακτήσωμεν την νήσον, έσκοπούμεν νά σώ 
σωμεν τούς ομοφύλους μας καί τούς Χριστιανούς εν γένει !! ’Ήδη δτε 
ξένα πλοία έφθασαν εκεί [καί] 6 κίνδυνος ήλαττώθη, άποσύρομεν τά 
αγήματα, καί τά πλοία ημών παραμένουσιν εκεί οϊφ τίτλφ καί τά τών 
ξένων... Πεποίθατε επί τό Ελληνικόν ναυτικόν, ή στιγμή είναι πρόσ
φορος δσον αφόρα τουλάχιστον τό ζήτημα τής Κρήτης. Τί λέγετε ; Τί 
διατάσσετε ; Αΐ, Κύριε Πρόεδρε, ολίγον ακόμη καιρόν θέλετε ζήσει- 
Έμπρός μη διστάζετε».

'Ο Δηλιγιάννης συμφώνησε νά δοθούν διαταγές γιά την προετοι
μασία των πλοίων καί τηλεγράφησε σχετικά σιό Βασιλιά, ό όποιος 
βρισκόταν στην Κέρκυρα.

Μέχρι τή νύχτα τά δύο θωρηκτά ήταν έτοιμα, άλλ’ ή απάντηση 
τού Βασιλιά, πού είχε φτάσει στο μεταξύ καί πού έλεγε «συνεννοηθή- 
τε προς τούς πρεσβευτάς τών ξένων δυνάμεων», οδήγησε σέ αδράνεια. 
Ίσως, λέγει ό Λεβίδης, αυτό νά επιθυμούσε ό Πρωθυπουργός, γι’ αυ
τό καί έσπευσε νά διατάξη νά μην άποπλεύσουν τά θωρηκτά. ’Άλλωσ
τε καί στο 'Υπουργικό συμβούλιο πού έγινε την επομένη (14/26 
Μαΐου), μολονότι σέ νέο τηλεγράφημά του ό Βασιλιάς έλεγε δτι «αφού 
αί ξέναι δυνάμεις άποστέλλουσι πλοία πολεμικά εις Κρήτην, πρέπει 
νά πέμψωμεν καί ημείς», ό Δηλιγιάννης επέμεινε στην πολιτική τής
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αδράνειας, αφήνοντας να έννοηθή δη δ Βασιλιάς δεν ήταν καλά κα
τατοπισμένος. Στο 'Υπουργικά αυτό συμβούλιο οί γνώμες είχαν διχα
στή. Την αποστολή των πλοίων υποστήριζε, εκτός από τό Λεβίδη, και 
6 'Υπουργός των Εσωτερικών Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ενώ την 
πολιτική τής αδράνειας δ Πρωθυπουργός, μέ αυταρχικό κάπως ύφος, 
καί οί λοιποί 'Υπουργοί μέ τή σιωπή τους σάν «μαθηταί αμελείς καί 
αμαθέστατοι προ αυστηρού καθηγητοϋ !», δπως λέει δ Λεβίδης127.

Τήν αιτιολογία τής πολιτικής τοϋ Δηλιγιάννη τή βρίσκει κανείς 
γενικότερα σέ δσα έχουν ήδη λεχθή στήν εισαγωγή αυτής τής μελέτης 
σχετικά μέ τή στάση τής Ελληνικής Κυβέρνησης στο Κρητικό ζήτη
μα *28, και ειδικότερα στις ενέργειες πού οί Πρεσβευτές τών Μ. Δυνά
μεων στήν ’Αθήνα έκαμαν γιά νά κρατήσουν τήν Ελλάδα μακριά από 
κάθε επέμβαση καί Ιδίως γιά νά τήν εμποδίσουν νά στείλη πολεμικά 
πλοία στήν Κρήτη, πράγμα πού φοβόνταν δτι θά δδηγοϋσε σέ σοβα
ρές Έλληνο - Τουρκικές προστριβές ή καί σέ πόλεμο ,29.

Ή μόνη ίσως Δύναμη πού παραδεχόταν δτι ή Ελληνική Κυβέρ
νηση έξ αιτίας τοϋ ερεθισμού τής κοινής γνώμης δέ μπορούσε νά 
άδιαφορήση εντελώς γιά τά γεγονότα τής Κρήτης ήταν ή ’Αγγλία. Σέ 
παρατήρηση μάλιστα τού Hatzfeldt, Γερμανού Πρεσβευτή στο Λον
δίνο, δτι καί άλλοτε ή Ελλάδα ύπέκυψε στήν πίεση τών Δυνάμεων, δ 
Sanderson, 'Υφυπουργός τών Εξωτερικών, απάντησε δτι δέ θά ήταν 
ΐσως εύκολο στήν περίσταση αυτή νά άνεχθή ή ’Αγγλική κοινή γνώμη 
ένα αποκλεισμό τής Ελλάδας, ό δποίος θά εμφανιζόταν δτι δέν ευ
νοεί παρά τούς Τούρκους ,so. ’Επίσης δ ’Άγγλος Πρεσβευτής στήν ’Α
θήνα Edwin Egerton, αναγνωρίζοντας τήν ανάγκη νά προστατεύση 
ή Ελλάδα τουλάχιστον τούς υπηκόους της στήν Κρήτη, πού μόνο στά

**7) Γιά τις ενέργειες τής Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά μέ τό ζήτημα 
τής αποστολής πολεμικών στήν Κρήτη βλ. Ν. Λεβιδη : «Τά Δραματικά Γεγο
νότα τών Κρητικών Επαναστάσεων κατά τά Έτη 1895 - 1897. (Έκ τών ανεκδό
των Ιστορικών καί Πολιτικών Απομνημονευμάτων τοϋ κ. Νικολάου Λεβίδη)», 
έφημ. Έλεύΰερον Βήμα, 7 ’Ιανουάριου 1931.

,,β) Βλ. παραπάνω σσ. 208 - 10.
’Επίσης πβλ. τή συζήτηση πού έγινε στήν Ελληνική Βουλή άπό τις 19)1 

μέχρι τις 23J5 Δεκεμβρίου 1896 πάνω στό Κρητικό ζήτημα, Στή συζήτηση αΰ- 
τή ή άντιπολίτευση Ιδιαίτερα κατάκρινε τό δτι ή Κυβέρνηση δέν έστειλε τά 
Ελληνικά πολεμικά στήν Κρήτη (Έφημ. τών Συζ. της Βουλής, περίοδος ΙΔ', 
σύνοδος έ'κτακτη, συνεδρ. 9 (19J1 Δεκ. 1896)).

>’») Β. Β. 80, 97. L. J. 52, 55.
1,°) Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871 - 1914 : Samm- 

lunq der Diplomatischen Aden des Auswdrtigen Amies, Βερολίνο, τόμ. IB 
(1927), άρ. 2994.
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Χανιά έφταναν τούς 600, έξέφρασε τη γνώμη δτι ή Ελληνική Κυβέρ
νηση θά μπορούσε νά στείλη εκεί πλοία αλλά μέ «λιγότερο επιθετικό 
χαραχτήρα» από τά θωρηκτά13'. Σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό ό Λεβί- 
δης αναφέρει : «ό εν Άθήναις πρεσβευτής τής ’Αγγλίας πολλάκις μοί 
είχεν εΐπει δτι έδυνάμεθα από τής πρώτης στιγμής νά έκπέμψωμεν εις 
Κρήτην τό πολεμικόν ημών πλοΐον Ναύαρχος Μιαονλης» 132.

Οί Πρεσβευτές δμως των άλλων Δυνάμεων ήταν περισσότερο κα
τηγορηματικοί. Ή επόμενη συνομιλία τού Σκουζέ μέ τον Πρεσβευτή 
τής Γαλλίας δείχνει τή δύσκολη θέση τής Ελληνικής Κυβέρνησης κα'ι 
τό χαραχτήρα πού είχαν τά διαβήματα των Δυνάμετον :

— «Πώς θά κάμουμε τούς Κρητικούς καί τούς Έλληνες συμπα
τριώτες μας — λέει ό Σκουζές — νά καταλάβουν δτι δέ μπορούμε νά 
πράξουμε γιά τούς αδελφούς μας πού κινδυνεύουν εκείνο πού σείς καί 
δλες οί άλλες Δυνάμεις κάνετε γιά τούς υπηκόους σας; Γνωρίζετε δτι 
πολλοί μάς θεωρούν ήδη προδότες τού Ελληνικού αγώνα ; 'Οπλαρχη
γοί από τήν Κρήτη, πρόσφυγες, απεσταλμένοι τής Επιτροπής μάς πο
λιορκούν καί μάς παρουσιάζουν τήν Κρήτη έτοιμη νά ριχτή στις αγ
κάλες μας μέ τό πρώτο σύνθημα πού θά τής δίναμε. Πρέπει, ενώ 
αισθανόμαστε δτι έχουμε δλα τά αναγκαία μέσα γιά νά εκδικηθούμε 
τις φρικαλεότητες πού γίνονται σέ ένα έδαφος προσφιλές, γιά νά πρα
γματοποιήσουμε τις ευχές ενός γενναίου λαού πού μάς φωνάζει, πού 
μάς επικαλείται, πρέπει νά περιοριζόμαστε σέ απραξία πού επιτρέπει 
τις χειρότερες υποθέσεις εναντίον μας... καί θά μάς κάμη, οριστικά 
ίσως, νά χάσουμε τήν ευκαιρία νά ξαναενώσουμε μέ τήν Ελληνική πα
τρίδα εκείνους πού πάντα στάθηκαν οί πιό δραστήριοι υπερασπιστές 
της καί πού σήμερα είναι μάρτυρες ; Κάμαμε τό πάν, είστε γι’ αύτό 
μάρτυρας, καί σείς καί ό [Ρώσος] συνάδελφός σας, γιά νά προλάβουμε 
τήν έκρηξη πού ή τύφλιοση τής Πύλης, ή ένοχη αδεξιότητα τών οργά
νων της καί ή αγριότητα τών ντόπιων Μουσουλμάνων πού χρησιμο
ποιεί κάνουν αναπόφευκτη' αλλά, αληθινά, θά μπορούσαμε, απέναντι 
ατούς συμπατριώτες μας, νά συνεχίσουμε επ αόριστον τό ρόλο πού 
ακόμη μάς υποδεικνύετε καί πού δσο είναι οδυνηρός, άλλο τόσο είναι 
καί απαράδεχτος ;»

’*') Β. Β. 80. Αλλού, ωστόσο, ό “Αγγλος Πρεσβευτής τά πλοία αυτά τά 
χαραχτηρίζει μεταγωγικά ή πλοία «χωρίς έπιθετικό χαραχτήρα» καί λέει δτι 
δέν περιορίστηκε νά άποτρέψη τήν Ελληνική Κυβέρνηση από τήν αποστολή 
τών θωρηκτών μόνο στήν Κρήτη, αλλά καί δτι τής ιόνισε πόσο επικίνδυνο ερε
θισμό θά δημιουργούσε ή παρουσία ενός Ελληνικού πολεμικού στά Κρητικά 
”ερά (Β. Β. 97). Πβλ, καί Β. Β. 124.

18ί) Λεβίδη, δ. π., ΈΧεύ&ευον Βήμα, 8 Ίανουαρίου 1931.
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Ό Bouree απάντησε επισείοντος τον κίνδυνο ενός πολέμου μέ την 
Τουρκία :

—Σέ τέτοια περίπτωση, αν δ Σουλτάνος, άντι να πολεμήση στη 
θάλασσα, ρίξη το στρατό του στη Θεσσαλία, ή Ελλάδα μέ τί δυνά
μεις θά αντιμετώπιση την επίθεση ; Καί αν ή Ευρώπη, που τ'ις συμ
βουλές της θά τις έχετε περιφρονήσει, σάς άφήση τότε αβοήθητους, τί 
κίνδυνο θά διατρέξη ή ίδια ή εθνική ύπαρξη τής χώρας σας ; 188

Ή Ελληνική Κυβέρνηση ακολούθησε, δπως είδαμε, τις συμβουλές 
των Δυνάμεων και δέν έστειλε τά πολεμικά της στήν Κρήτη. Ζήτησε 
μόνο απ’ αυτές ώς αντάλλαγμα, γιά άλλη μιά φορά, νά πιέσουν το 
Σουλτάνο νά έπαναφέρη τή Σύμβαση τής Χαλέπας ,84.

Επίσης, σέ διάβημα τής Πύλης νά μεσολαβήση ή Ελληνική Κυ. 
βέρνηοη γιά τήν ειρήνευση τής Κρήτης, δ Σκουζές απάντησε δτι τοΰτο 
θά μπορούσε νά γίνη, μόνο αν δ Σουλτάνος δεχόταν νά έκκενώση ιόν 
Άποκόρωνα από τόν Τουρκικό στρατό, νά έλευθερώση τις Χρι
στιανικές οικογένειες που βρίσκονταν στίς Καλύβες καί νά άναγγείλη 
τήν επαναφορά τής Σύμβασης τής Χαλέπας στήν εναρκτήρια συνεδρία
ση τής Κρητικής Βουλής185. Σείς σχετικές οδηγίες, ωστόσο, πού έστει
λε στο Γεννάδη δέν έπέμεινε στον τελευταίο τοΰτο δρο, επειδή ίσως 
αυτό θά εμπόδιζε τον "Ελληνα Πρόξενο νά συμπράξη μέ τούς συνα
δέλφους του 188.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΩΝ

“Υστερα από τή διπλωματική κίνηση πού παρατηρήθηκε στήν 
Κωνσταντινούπολη στίς 14/28 καί 15/29 Μαΐου, ή πρωτοβουλία γιά 
τήν ειρηνική λύση τής πολιορκίας τοΰ Βάμου ανατέθηκε, δπως είδαμε, 
στούς Προξένους των Χανιών. Στο μεταξύ δ Τουρκικός στρατός πού 
μέ τον Άβδουλλάχ κατευθυνόταν προς τήν Κρήτη έφτασε στή Σούδα 
(17/29 Μαΐου) καί άμέσως διατάχτηκε νά προωθηθή στίς Καλύβες. 
'Ο νέος Βαλής πήγε κατόπιν στά Χανιά, δπου το άπόγεμα τής 17/29ης 
Μαΐου δέχτηκε τήν επίσκεψη των Προξένων τών Μ. Δυνάμεων καί 
τής Ελλάδας.

Οί Πρόξενοι, άφοΰ τοΰ εξέθεσαν τήν κατάσταση, τοΰ πρότειναν 
διαπραγματεύσεις γιά τήν ειρηνική λύση τής πολιορκίας τοΰ Βάμου μέ * 14

‘**) Documents Dip'.omatiques Frangais, τόμ. IB', άρ. 392.
1S4) I,. J. 59, 67. B. B. 98. Documents Uiplomatiques Franpais, ό. π.
,85) L- J. 58.
ise) B. B 97, 99. Πβλ. Μαυροκορδάτο πρός Γεννάδη, 17/29 Μαΐου 1896 

καί Σκουζέ πρός Γεννάδη, 17/29 Μαΐου 1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν. Προξ. Χανίων).
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βάση τούς γνωστούς ορούς τής Βουλευτικής Άντιπροσωπίας, εκτός από 
τον δρο των εγγυήσεων. Ό Άβδουλλάχ, 6 οποίος προτιμούσε τή βία 
από τις διαπραγματεύσεις137, ζήτησε δυο ωρών προθεσμία για νά με- 
λετήση τό ζήτημα καί, αφού τηλεγράφησε στο Μ. Βεζίρη, ύποσχέθηκε 
δτι θά απαντήση οριστικά τό πρωί τής επομένης.

Κατά τ'ις 8,30' τό πρωί τής 18/30ής Μαΐου 6 Βαλής επισκέφθηκε 
τούς Προξένους στη Χσλέπα, ήταν όμως πάλι επιφυλαχτικός ως προς 
τούς ορούς των διαπραγματεύσεων καί δταν δ Blanc τον ρώτησε τί 
σκέπτεται νά κάμη, δ Άβδουλλάχ απάντησε αινιγματικά: δ,τιδήποτε 
πού δέ θά αμαύρωση την τιμή τής πατρίδας μου. ’Αλλά τό αίνιγμα 
δεν άργησε νά λυθή, γιατί εκείνη την ώρα ακούστηκαν από τις Καλύ
βες τά κανόνια πού είχαν λάβει τό λόγο : ή μεγάλη επίθεση γιά την 
απελευθέρωση τής φρουράς τοϋ Βάμου είχε αρχίσει138.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

"Ως τις 12/24 Μαΐου μπορεί οί πολιορκητές νά μην είχαν κατα
φέρει νά αλλάξουν θετικά τή στρατιωτική κατάσταση προς δ'φελός τους, 
είχαν όμως πετύχει νά αποκρούσουν τις εφόδους των Τούρκων από τις 
Καλύβες καί νά κρατούν τήν πολιορκία στενή. Έτσι δ χρόνος φαινό
ταν νά δουλεύη γι’ αυτούς, γιατί οί πολιορκημένοι στο τέλος θ’ αναγ
κάζονταν από τήν πείνα νά παραδοθοϋν. ’Επίσης ως τις 12/24 Μαΐου 
οί τάξεις των πολιορκητών κάθε μέρα ενισχύονταν μέ καινούργιες ό- 
μάδες επαναστατών, Ιδίως από τήν Κυδωνιά, τά Σφακιά καί τό Ρέ- 
θεμνος 139.

Άλλ’ ή είδηση γιά τις σφαγές τών Χριστιανών στά Χανιά καί σέ 
διάφορα άλλα μέρη τής Κυδωνιάς έβαλε σέ τέτοια αγωνία τούς 600 
περίπου Κυδωνιάτες πού μετείχαν στην πολιορκία, ώστε αποφάσισαν 
νά τρέξουν στά χωριά τους, γιά νά σώσουν τις οικογένειες τους από 
τον άφανισμό. Ή ’Επιτροπή, πού είχε επίγνωση δτι από τήν έκβαση 
τής πολιορκίας έμελλε νά κριθή δλόκληρο τό Κρητικό ζήτημα, προσπά
θησε νά συγκραιήση τούς Κυδωνιάτες. Αυτοί δμως δχι μόνο παράτη
σαν τις θέσεις τους — θέσεις στρατηγικές, δπως τά Καρτσάβλια — αλ
λά καί αξίωσαν από τήν ’Επιτροπή νά τούς έφοδιάση μέ πυρομαχικά, 
τά όποια στο μεταξύ είχαν σέ βαθμό επικίνδυνο λιγοστέψει * 14°.

,3ί) Ε. J. 66.
,,β) Γιά τις επαφές αυτές ανάμεσα σιέν Άβδουλλάχ καί τούς Προξένους 

στις 17/29 καί 18/30 Μαΐου βλ. Β. Β. 91, 103, 144, 154. Επίσης πβλ. Γεννάδη 
προς Σκουζέ, κρυπτ. τηλεγρ·, 18)30 Μαΐου 1896 (Άρχ. Έλλ. Γεν. Προξ. Χανίων).

"") Λ. Η. 12)24 Μαΐου 1896 Α. Λ. 268.
14°) Α. Λ. 268 - 70, 273. Κ. Η. 110 · 11. Λ. Η. 13126 Μαΐου 1896.
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Σέ δυο - τρεις μέρες, δίαν έγινε γνωστό δτι καί στις επαρχίες Ρε- 
θύμνης καί 'Αγίου Βασιλείου η κατάσταση ήταν κρίσιμη καί δτι οί 
δολοφονίες των Χριστιανών πύκνωσαν141 * * * 145, οί λίγοι Ρεθεμνιώτες καί 
‘Αγιοβασιλιώτες πού μετείχαν στην πολιορκία έφυγαν κι’ αυτοί για 
τις επαρχίες τους “2.

’Έτσι τό βάρος τοΰ αγώνα έπεσε στους Άποκορωνιώτες καί στους 
Σφακιανούς. ’Αλλά καί αυτών οι τάξεις είχαν αραιώσει σημαντικά 
από έλλειψη τροφής : τις τελευταίες μέρες της πολιορκίας έτρωγαν συν
ήθως βρασμένους βλαστούς από κλήματα, χωρίς ψωμί ,4Β.

Κατά τη δεύτερη φάση τής πολιορκίας, οί ά'νδρες πού είχαν κυ
κλώσει τό Βάμο δεν ξεπερνοΰσαν τούς πεντακόσιους καί αυτοί πού φύ
λαγαν τις θέσεις γύρω από τον Τσιβαρά δεν ήταν πάνω από τετρα
κόσιοι 14\

Γενικότερα οί επαναστάτες είχαν πιάσει ιώρα τις εξής θέσεις: τη 
λοφοσειρά ’Αμπέλια - Άγιος Άνδρέας - Άγιος Ήλίας, πού αρχίζει 
από την παραλία, ανατολικά από τις Καλύβες, καί ειδικότερα νοτιοα
νατολικά από τό Καστέλλι καί τον ορμίσκο τής Κυράς, καί ακολουθεί 
σχεδόν παράλληλα τό δρόμο Καλυβών - Βάμου' την Πιχέρα πού βρί
σκεται, δπως είδαμε, ανατολικά από τόν Τσιβαρά καί στην ίδια γραμ
μή μέ την προηγούμενη λοφοσειρά' τά Καρτσάβλια, νότια από τόν 
Τσιβαρά' τό χωριό Τσιβαρά, πού βρίσκεται στούς πρόποδες τών Καρ- 
τσαβλιών καί δυτικά τοΰ δρόμου Βάμου · Καλυβών' τη λοφοσειρά πού 
αρχίζει δυτικά από τά Καρτσάβλια και περνώντας από τόν Προφήτη 
Ήλία (Αρμένων) καί τό Στύλο καταλήγει στά Μεγάλα Χιοράφια, 
προς την παραλία, διαγράφοντας έτσι μιά καμπύλη δυτικά από τόν 
Τσιβαρά' τις Γαλανές, λοφοσειρά μέ σπουδαίες στρατηγικές θέσεις, 
πού βρίσκεται ανάμεσα στούς Άρμένους καί τό Βάμο καί απέναντι, 
προς Ν, από τά Καρτσάβλια' τις συνοικίες τοΰ Βάμου Μαμουνιανά, 
Τσικολιανά, Κανδηλιανά καί τις πλαγιές τοΰ λόφου δπου βρισκόταν 6 
Πύργος τοΰ Βάμου' τά Τρουλιά, θέσεις δυτικά από τό Βάμο καί ανά
μεσα στά χωριά Καρύδι, Λιτσάρδα καί Ξεροστέρνι' καί τόν Άγιο 
Μάμαντα, θέση ανάμεσα στο Βάμο καί τό ΓαβαλοχώριΙ4δ.

141) Λ. Η. 17)29 Μαΐου. Γιά ιήν κατάσταση στά Ρεθεμνιώτικα βλ. Β. Β. 
132 - 3. Γιά τήν επαρχία Αγίου Βασιλείου βλ. Α. Λ. 270 - 71 Στά Ήρακλει- 
ώτικα ή τάξη δέν είχε διαταραχτή τήν περίοδο αυτή (Β. Β. 133 - 4).

■4Β) Α. Λ. 273.
>4·) Κ. Η. 111. Λ. Η. 12)24 Μαΐου.
>“) Κ. Η. 114.
145) Τις πληροφορίες αυτές γιά τήν παράταξη τών επαναστατών βρίσκουμε 

σέ μιά έκθεση πού ή "Επιτροπή έστειλε στούς συνεργάτες της στήν "Αθήνα
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Οί επαναστάτες, παρά το αδυνάτισμα τής παράταξής τους, παρά 
την πείνα και την έλλειψη πυρομαχικών,ι πού συχνά τούς έκανε να κα- 
ταφέρωνται κατά τής Επιτροπής 14β, κρατούσαν τις θέσεις τους μέ καρ
τερία ,4'. Άλλ’ ή Επιτροπή άρχισε ν’ άνησυχή. ’Ιδιαίτερα τή φόβιζε 
τό ενδεχόμενο νά ένισχυθή ό Τουρκικός στρατός στην Κρήτη, πριν 
πσραδοθή ή φρουρά τοΰ Βάμου ι18.

Οί επιχειρήσεις κατά τή δεύτερη φάση τοΰ αγώνα χαραχτηρίζον- 
ται από ανισότητα δυνάμεων, όχι μόνο γιατί ή Ελληνική παράταξη 
αραίωσε, αλλά καί γιατί ή Τουρκική ένισχύθηκε μέ στρατό από τό Ρέ- 
θεμνος, τό 'Ηράκλειο καί τό Λασήθι. Μεγάλο μέρος από τις Τουρκι
κές αύιές δυνάμεις τό αποβίβασαν στίς Καλύβες τέσσερα πολεμικά στις 
12/24 Μαΐου 149.

Οί εξορμήσεις των Τούρκων από τις Καλύβες είναι τώρα συχνότε
ρες, αποκρούονται όμως πάλι από τούς επαναστάτες. Τέτοιες μεγάλες 
εξορμήσεις, μέ τή βοήθεια πάντα τοΰ πυροβολικοΰ, έγιναν στίς 13/25, 
14/26 καί 15/27 Μαΐου μέ αντικειμενικό σκοπό τον Τσιβαρά, καί στίς 
16/28 μέ αντικειμενικό σκοπό τον "Αγιο Άνδρέα. Στις 17/29 Μαΐου 
έγιναν ασήμαντες μόνο αψιμαχίες στον τομέα αυτό 15°. Παράλληλα οί 
πολιορκητές παρενοχλοΰσαν τή φρουρά τοΰ Βάμου άλλα χωρίς αποτέ
λεσμα ,5\

Μολονότι οί "Ελληνες είχαν καταφέρει νά αποκρούσουν όλες τις 
Τουρκικές επιθέσεις, ό κίνδυνος από τό αδυνάτισμα τής παράταξής 
τους γινόταν κάθε μέρα καί πιό φανερός. Χαραχτηριστικά αναφέρουμε 
ότι, όταν στίς 15/27 Μαΐου εκατό περίπου Τούρκοι έκαμαν τήν έφοδο 
στον Τσιβαρά, εκεί βρέθηκαν νά φρουρούν πέντε μόνο "Ελληνες, οί ό
ποιοι κράτησαν τήν άμυνα, ώσπου από τό ντουφεκίδι ειδοποιήθηκαν 
καί άλλοι, ιδίως ή ομάδα τού Κούνδουρου, καί έτρεξαν νά βοηθή
σουν 1δ3.

στίς 23]4 ’Ιουνίου 1896 (Α. Λ. 273 - 4) Στήν ίδια έκθεση άναφέρονται κατά 
χωριά καί οί ομάδες τών επαναστατών πού έπιασαν τις παραπάνο) θέσεις. Ή 
Επιτροπή είχε ένα ειδικό γραμματέα πού συνέτασσε λεπτομερείς στρατιωτικές 
εκθέσεις γιά τις μάχες καί τις συμπλοκές μέ τούς Τούρκους (Α. Λ. 228).

146) Λ. Η. 12)24 Μαΐου.
UJ) Α. Λ. 274.
,4β) Κ. Η. 111.
149) Λ. Η. 12)24 καί 13)25 Μαΐου. Β. Β. 132, 133. Φαίνεται δτι τοιρα οί 

Τουρκικές δυνάμεις στίς Καλύβες έφτασαν τούς 2000 άνδρες. Βλ. παραπάνω 
σ. 216

15°) Α. Λ. 277. Λ. Η. 13)25, 15)27, 16)28, 17)29 Μαΐου.
,δ1) Πβλ. Α. Λ. 277.
,δί) Λ. Η. 15)27 Μαΐου.
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Το αδυνάτισμα τής Ελληνικής παράταξης πρέπει να άποδοθή καί 
σέ κομματικές διαφοινίες. ’Έτσι, λόγου χάρη, όπως άναωέρει ό Λεκα- 
νίδης, ό βουλευτής καί δικηγόρος Χανιών Χαράλαμπος Πωλογιώργης 
έστειλε επιστολές προς τό Χρίστο Βολουδάκη καί άλλους, παρακινών
τας τους νά λυσουν την πολιορκία, για νά μή σφαγοΰν από τους Τούρ
κους οί Χριστιανοί στις Καλύβες153. Στις ενέργειες τοΰ Πωλογιώργη 
αποδίδει ό Κούνδουρος καί την άρνηση τοΰ Γιώργη Άνδρουλακάκη, 
που μέ μια ομάδα Σφακιανών καλά εφοδιασμένων έφτασε στην Κάϊνα 
στις 17/29 Μαΐου, νά μείνη καί νά συμπράξη στην πολιορκία151.

Επίσης άντιδροϋσαν ό Άνδρέας Κακούρης, ό Ά. Γογονής καί άλ
λοι, μέ τούς οποίους ό Κούνδουρος όρισε συνάντηση στους Άρμενου? 
γιά τό πρωί τής 18/30ής Μαΐου μέ σκοπό νά τούς πείση νά σύνεργα" 
στοΰν Ι55. Στούς Άρμένους είχαν επίσης κληθή οί υπεύθυνοι δλων των 
Ελληνικών θέσεων 15β.

Τό πρωί τής 18/30ής Μαΐου ό Λεκανίδης τόνισε στον Κούνδουρο 
πόσο Ιπικίνδυνο θά ήταν νά άφήσουν ανυπεράσπιστες θέσεις σαν τον 
Τσιβαρά καί τα Καρτσάβλια γιά νά πάνε στούς Άρμένους. Ό Κούν
δουρος όμως πίστευε ότι έπρεπε νά πραγματοποιηθή οπωσδήποτε ή 
συνάντηση Ι5\ Έξ άλλου δυο Τούρκοι αιχμάλωτοι πού είχαν πιαστή 
εκείνο τό πρωί είχαν δώσει τήν ανακριβή, δπως θά δούμε, πληροφο
ρία δτι οί δυνάμεις στις Καλύβες ήταν μικρές, 1200 στρατιώτες καί 
λίγοι ντόπιοι, καί δτι δίσταζαν γΓ αυτό νά επιχειρήσουν τήν απελευ
θέρωση τής φρουράς τοΰ Βάμου 168. 'Ο Κούνδουρος, λοιπόν, αφού 
κάλεσε τό στρατιωτικό επόπτη Κ. Μαλινό καί τοΰ άνάθεσε τήν υπερ
άσπιση τής γραμμής Πιχέρας - Καρτσαβλιών, έφυγε γιά τούς Άρμέ
νους μαζί μέ τό Λεκανίδη καί μέ πενήντα άνδρες 159. Τό καταπληχτι-

·8') Λ. Η. 13)25 Μαΐου.
164) Κ. Η. 112 - 13, 116. Τή στάση τοΰ Άνδρουλακάκη τήν αποδίδει δ 

Λεκανίδης (Λ. Η. 17)29 Μαΐου) σέ ενέργειες τοΰ Γ. Παπαδόπετρου.
15δ) Ό Κούνδουρος (Κ. Η. 114) λέει δτι έκεΐνος είχε ορίσει ιή συνάντηση 

τών Άρμενων. ‘Ωστόσο, δ συγγραφέας τής μελέτης αυτής ακούσε άνθρωπο πού 
είχε λάβει μέρος στην πολιορκία τοΰ Βάμου νά ΰποστηρίζη δτι άλλοι μέ προ
δοτικό σκοπό κάλεσαν τδν Κούνδουρο στούς Άρμένους, δηλαδή, όπως λέει ή 
κ. Ζινευράκη - Λεκανίδου, γιά νά «περισπασθή ή προσοχή τών πολιορκητών 
καί διαρραγή ή άλυσις τής πολιορκίας, ϊνα εΰρη άνοιγμα εισόδου του ό έξω
θεν ερχόμενος στρατός τοΰ Άβδουλλάχ πρός άπελευθέρωσιν τοΰ πολιορκυυμέ- 
νουζ ως καί έγένετο» (Α. Λ. 338).

,5β) Α. Λ. 274.
Ι81) Λ. Η. 18)30 Μαΐου.
168) Α. Λ. 272. Λ. Η. 18)30 Μαΐου.
1δ») Κ. Η. 113 - 4. Λ. Η. 18)30 Μαΐου.
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κότερο είναι ότι και τούς άλλους οπλαρχηγούς τούς ακολούθησαν ατούς 
Άρμένους όλοι σχεδόν οί ανδρες τους, μέ αποτέλεσμα νά αδυνατίση ή 
'Ελληνική παράταξη σέ τέτοιο βαθμό, ώστε ή φρουρά, λόγου χάρη, 
πού μέ τό Μαλινό κρατούσε τη γραμμή Πιχέρας - Καρτσαβλιών νά πε
ριοριστή σε δέκα έξη ανδρες160 *.

Στο μεταξύ τα δυο τάγματα (1515 ανδρες) πού μέ τον Άβδουλλάχ 
είχαν φτάσει στην Κρήτη από τό άπόγεμα τής 17/29ης Μαΐου προ
χώρησαν στις Καλύβες καί ένοόθηκαν μέ τις Τουρκικές δυνάμεις πού 
ήδη βρίσκονταν εκεί καί αριθμούσαν 2 000 ανδρες. Οί Τούρκοι, κα
θώς ήταν έτσι δυναμωμένοι καί έ'τοιμοι για επίθεση, μπόρεσαν μέ 
θαυμαστή ταχύτητα νά εκμεταλλευτούν τό αναπάντεχο αδυνάτισμα των 
‘Ελληνικών θέσεων 1β1.

“Ή Τουρκική επίθεση έγινε (περίπου στις 8 π.μ.162) μέ τρεις κολώ- 
νες. Οί δεκαέξη φρουροί τής γραμμής Πιχέρας - Κι ρτσαβλιών πολύ γρή
γορα σαρώθηκαν από τό ορμητικό πλήθος τού τακτικού στρατού καί 
των ντόπιων Τούρκων πού χτύπησαν τις θέσεις αυτές. Παρόμοια υ
πήρξε ή τύχη καί κείνων πού κρατούσαν τή γραμμή 'Αγίου Άνδρέα- 
'Αγίου Ήλία, πού τούς χτύπησε ή δεύτερη κολώνα. Ή τρίτη κολώνα 
κινήθηκε προς τούς Άρμένους. Οί εκεί συγκεντρωμένοι 300 περίπου 
επαναστάτες είχαν αρχίσει νά συζητούν καί ή Επιτροπή είχε κυκλο
φορήσει εγκύκλιο προς τις Ελληνικές δυνάμεις γιά νά τούς τονώση τό 
ηθικό. Στήν εγκύκλιο αυτή τούς ανακοίνωνε τις πληροφορίες της ότι 
οί Τούρκοι ήταν ακόμα ανίσχυροι νά κάμουν επίθεση καί ότι σέ δυο ” 
τρεις μέρες θά έφταναν αντιπρόσωποι γιά νά διαπραγματευτούν τήν 
απελευθέρωση τής φρουράς μέ μεγάλη ωφέλεια τής Πατρίδας, καί 
τούς παρακινούσε νά κρατήσουν μέ περισσότερο ζήλο τις θέσεις τους. 
’Έτσι ή είδηση γιά τήν επίθεση βρήκε τούς "Ελληνες απροετοίμα
στους. Μόλις ακόυσαν ότι απειλείται ό Τσιβαράς, άρχισαν όλοι νά τρέ
χουν προς τά εκεί. Δέν άργησαν όμως νά άντιληφθούν τή σημαία μέ 
τό μισοφέγγαρο πού κυμάτιζε πάνω στο Μεγάλο Καρτσάβλι καί πού 
έδειχνε πώς ό Γσιβαράς ήταν πιά σέ Τουρκικά χέρια. Επίσης πολύ

160) Α. Λ. 274. Β. Β. 154.
,01) Β. Β. 91, 139, 144, 154. Α. Λ. 275. Ό Κούνδουρος (Κ. Η. 116) ανε

βάζει Γις Τουρκικές δυνάμεις πού έκαμαν τήν επίθεση τής 18]30ής Μαίου σέ 
9000 ανδρες, αριθμό υπερβολικό.

1β2) Γιά τή χρονική τοποθέτηση τών γεγονότων τής 18]30ής Μαΐου βλ. Α. 
Λ. 275 - 6 Λ. Η. 18]30 Μαΐου' Κ. Η. 113 - 5 καί Β. Β. 144, 154. Άλλ’ οί 
πηγές αυτές δέ συμφωνούν απόλυτα. Τά πιθανά συμπεράσματα πού προκύπτουν 
άπό τό συσχετισμό τών πηγών αυτών σημειώνονται σέ παρένθεση στις οικείες 
θέσεις.
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γρήγορα βρέθηκαν αντιμέτωποι μέ τό τρίτο τμήμα των Τουρκικών δυ
νάμεων στη θέση ’Αμπέλια, έξω από τούς Άρμένους. Στη μάχη πού 
έγινε σ’ αυτή τη θέση οι "Ελληνες πολέμησαν μέ γενναιότητα και προ
ξένησαν μεγάλες ζημίες στον πολυπληθέστερο αντίπαλο, τελικά όμως, 
κινδυνεύοντας να κυκλωθούν, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς 
τούς Άρμένους και ύστερα προς τις Γαλανές, δηλαδή τά στρατηγικά 
υψώματα πού, δπως είπαμε, βρίσκονται ανάμεσα στους Άρμένους, τό 
Βάμο, τά Καρτσάβλια και τήν Κάϊνα. Αλλά πριν οί Ελληνικές αυ
τές δυνάμεις μπορέσουν νά πιάσουν νέες θέσεις στις Γαλανές, ή πρώ
τη Τουρκική κολώνα πού είχε καταλάβει τή γραμμή ΙΙιχέρας - Καρ- 
τσαβλιών, κατάφερε νά φτάση ώς τό Βάμο (κατά τό μεσημέρι), νά ε- 
νωθή μέ τή φρουρά του καί νά απώθηση τούς πολιορκητές προς τήν 
Κάϊνα 18S.

Οί Τούρκοι ύστερα έπιδόθηκαν σέ έργο εκδίκησης και φανατισμού. 
Άρχισαν νά βεβηλώνουν τις εκκλησιές, νά ρίχνουν τις άγιες τράπεζες, 
νά καταστρέφουν τις ιερές εικόνες, νά σπάζουν τις καμπάνες, νά λεη
λατούν καί νά πυρπολούν τά πάντα στο Βάμο, δπως είχαν κάμει καί 
προηγουμένως στον Τσιβαρά και τά Δουλιανά. Ένώ δμως καταγίνον
ταν στο εξοντωτικό καί ανόσιο αυτό έργο, άνδρες από τά γύρω χωριά 
τού Άπακόρωνα άρχισαν νά καταφτάνουν καί νά τούς χτυπούν από 
δλα τά σημεία. ’Επίσης καί οί "Ελληνες πού είχαν καταφύγει στις Γα
λανές καί στά υψώματα τής Λιτσάρδας ανασυγκροτήθηκαν καί πήραν 
μέρος στήν αντεπίθεση. Οί Τούρκοι άρχισαν νά αδειάζουν τό Βάμο 
(κατά τις 2 τό άπόγεμα) καί νά υποχωρούν προς τις Καλύβες. Ή υπο
χώρησή τους δμως σιάθηκε περισσότερο αιματηρή από τήν επίθεση, 
ιδίως σέ μιά θέση στις Γαλανές, πάνω από τά Μαμουνιανά, δπου ένας 
λόχος τής οπισθοφυλακής τους κυκλώθηκε από τήν ομάδα τού Κούν 
δουρου μέσα σ’ ένα περιμαντρωμένο χωράφι καί σχεδόν εξολοθρεύτη’ 
κε. Στή μάχη αυτή "Ελληνες καί Τούρκοι πολέμησαν μέ πραγματική 
ανδρεία καί χρησιμοποίησαν λιγότερο τά ντουφέκια τους καί περισσό
τερό τά μαχαίρια καί τά σπαθιά τους. Τέτοια ήταν ή ορμή τών αντι
πάλων καί ή παραζάλη στή σύγκρουση αυτή, ώστε μερικοί Χριστιανοί

,6S) A. Λ. 272, 275, Κ. Η. 114. Λ. Η. 18)30 Μαίου. Β. Β. 154. Τή σύγ
κρουση στή θέση ’Αμπέλια ό Κούνδουρος (Κ. Η. 111) τήν παρουσιάζει δτι κα
τέληξε μάλλον σέ νίκη τών Ελλήνων («Ό στρατός πρός δν έπολεμήσαμεν δέν 
ήδυνήΟη νά προχωρήση έκ τοϋ μέρους οπού συνηνιήθημεν»). Ή έκθεση γιά 
τήν οποία έγινε λόγος στήν υποσημείωση 145 εμφανίζει τό αποτέλεσμα τής 
σύγκρουσης σάν τακτική υποχώρηση (Α. Λ. 275). Τέλος, ό Λεκανίδης (Λ. Η.
18)30 Μαΐου) λέει δτι οί Τούρκοι αποκρόυσαν τούς "Ελληνες καί τούς κατα
δίωξαν πέρα από τούς Άρμένους,
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νά σκοτωθούν από Χριστιανών σφαίρες κα'ι μετά τή μάχη νά βρεθή 
ένας σωρός από πτώματα Ελλήνων και Τούρκων ανακατωμένα 1β4.

Στις Καλύβες οί Τουρκικές δυνάμεις, μαζί μέ τή φρουρά τοϋ Βά
μου πού κατάφεραν νά ελευθερώσουν, έφτασαν δίαν άρχισε νά νυχτώ- 
νη. Μπορούσαν νά πανηγυρίσουν γιά τή νίκη πού τούς έδωσε ή αρι
θμητική τους υπεροχή καί των άντιπάλων τους ή ασυμφωνία καί ή α
περισκεψία. Συνάμα δμως είχαν νά θρηνήσουν καί γιά τά θύματα πού 
τούς κόστισε ή επιχείρηση αυτή.

Οί απώλειες των Τούρκων από τις 3/15 μέχρι τις 18/30 Μαΐου 
υπολογίζονται σε 200 περίπου νεκρούς καί περισσότερους τραυματίες. 
Οί αντίστοιχες απώλειες των Ελλήνων είναι 20 περίπου νεκροί καί 
καμιά τριανταριά τραυματίες. Τό μεγαλύτερο ποσοστό από δλες αυ
τές τις απώλειες πρέπει νά τοποθετηθή σιήν τελευταία μέρα των έπι 
χειρήσεων 1β5.

Οί Τούρκοι έπαθαν πολλές ζημίες καί σέ πολεμικό υλικό. ’Αναγ
κάστηκαν νά εγκαταλείπουν στο πεδίο τής μάχης πολλά δπλα, χιλιάδες 
φυσέκια, αντίσκηνα καί πολεμικές σημαίες 1ββ. ’Αλλά καί τών κατοί
κων τής περιοχής οί ζημίες στάθηκαν ανυπολόγιστες. Οί ζημίες αυτές 
προξενήθηκαν από τά τοπομαχικά κανόνια, πού σφυροκοπούσαν τον 
Τσιβαρά ιδίως, από τις πυρπολήσεις καί τις λεηλασίες. Ό Τσιβαράς 
σχεδόν ολοκληρωτικά καταστράφηκε' τά περισσότερα σπίτια τών Δου- 
λιανών πυρπολήθηκαν από τούς Τούρκους' καί στο Βάμο, εκτός από 
τις καταστροφές πού, δπως είδαμε, προξένησαν οί Τούρκοι, έγιναν κα
τόπιν πολλές καί από τούς Χριστιανούς, οί όποιοι από εκδίκηση πυρ
πόλησαν τά σπίτια τών Μουσουλμάνων, τό Διοικητήριο καί ιόν Πύρ
γο. Οί Χριστιανοί επίσης πυρπόλησαν τά σπίτια τών Μουσουλμάνων 
στούς Άρμένους. ’Αλλά καί στις Καλύβες καί τή γύρω περιοχή, όπου 
υποτίθεται δτι ή τάξη δέ διασαλεύτηκε, οί Μουσουλμάνοι λεηλάτησαν 
δλα τά μαγαζιά καί τά σπίτια πού από φόβο τά είχαν έγκαταλείψει οί

>β*) Α. Λ. 275 - 6. Κ. Η. 115. Λ. Η. 18]30 Μαΐου. Β. Β. 154.
18δ) Γιά τούς αριθμούς αυτούς σχετικά μέ τις απώλειες Ελλήνων καί 

Τούρκων δέν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα, γιατί οί πηγές παρουσιάζουν δια
φορές μεταξύ τους. Οί πηγές αύτές είναι: Α. Λ. 276, 322, 358. Κ. Η 116. Λ. 
Η. 3] 15 - 18)30 Μαΐου. Β. Β. 96, 139, 154. Γεννάδης πρός Σκούζε, 24)5 Ιου
νίου 1896 (Άρχ. Έλλ, Γεν. Προξ. Χανιών).

ι66) Α. Λ. 276. Κ. Η. 116. Μιά άπό τις σημαίες αύτές ή Επιτροπή τήν 
έστειλε ατό Μουσείο τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας (Δελ.τίον της 
Ίατ. κιι Έΰνολ, Έτ. τη- 'Ελλάδος, τόμ. Ε’, τεύχος 19 (Ίσνουάρ. 1899), σ. 389' 
Α. Λ. 332).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ. 16
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κύριοί τους, έκαψαν σιταποθήκες, έκοψαν δένδρα και κατάστρεψαν 
γεννήματα 1β7.

'Η πολιορκία τοϋ Βάμου, με την οποία ή Μεταπολιτευτική Επα
νάσταση πέρασε στη νέα της τακτική, την επίθεση, έκτος από τούς νε
κρούς, τούς τραυματίες καί τις υλικές ζημίες, είχε καί άλλα έμμεσα, 
άλλα σπουδαία αποτελέσματα. Στην Κρήτη συνετέλεσε στην έξάπλωση 
καί την παγίωση τοΰ αγώνα168 καί οδήγησε σέ πολιτικές ζυμώσεις 
πού, ύστερα βέβαια από σοβαρές αντιθέσεις, κατάληξαν στη συγκρότη
ση τής Γενικής ’Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, ή οποία 
διαδέχτηκε την Κεντρική ’Επιτροπή Μεταπολιτεύσεως ιβ9. Στην Ελλάδα 
τα γεγονότα τοΰ Βάμου καί ή σφαγή τών Χανιών προκάλεσαν τό έν
τονο ενδιαφέρον τοΰ λαοΰ καί τοΰ τύπου για τό Κρητικό ζήτημα"0 
καί κινητοποίησαν τούς δισταχτικούς από τούς έκεΐ Κρητικούς, μέ απο
τέλεσμα νά άνασυσταθή ή Κεντρική τών Κρητών 'Επιτροπή καί νά 
αρχίσουν συστηματικές αποστολές εθελοντών καί πολεμοφοδίων στο 
έπαναστατημένο νησί"1. ’Ακόμα επηρέασαν τήν πολιτική τής Έλληνι" 
κής Κυβέρνησης "°, ή οποία, αν δέν τάχθηκε ανοιχτά μέ τό μέρος τών 
επαναστατών, τούς βοήθησε έμμεσα, αφήνοντας ελεύθερους τούς ίδιώ- * *

■<") Α. Λ. 275. Κ. Η. 116. Β. Β. 154, 206 - 7.
ιβ8) Πβλ. L. J· 76 - 77. Χαραχτηριστικά είναι τά έξης, πού ό βουλευτής Γ. 

Παπαδόπετρος έγραφε στο Γ. Τσόντο σέ επιστολή του τής 23]4 ’Ιουνίου 1896 
(Γ. A. Κ., ’Αρχείο Τσόντου) : «Νϋν τό ζήτημά μας ήλλαξε καί οΰτε τής ’Επι
τροπής είναι οΰτε μέρους τής Κρήτης, είναι γενικόν Κρητικόν ζήτημα...».

1β9) Λ. Η. 18]30 Μυΐου · 19] 11 Αύγουστου 1896. Α. Λ. 423.
"°) Πβλ. Β. Β. 117.
*Τ 1) "Εκ&εαις τών Πεπραγμένων υπό της εν Ά&ήναις Κεντρικής τών Κρητών 

’Επιτροπής επί τής Πρώτης καί Αευιέρας Περιόδου Αυτής, από 27ης Μαΐου 1696 
έως 4ης Αύγούατου 1697, ’Αθήνα, 1898.

'”) Σέ δηλώσεις του στή Βουλή στις 19] 1 Δεκεμβρίου 1896 δ Θεόδωρος 
Δηλιγιάννης είπε ; «’Ημείς πολιτικήν είχομεν μέχρι τοΰ χρόνου κατά τόν ό
ποιον διεπράχθησαν αί σφαγαί έν Χανίοις... νά μή ένθαρρύνωμεν τόν Κρητι
κόν λαόν, ϊνα προβή μέχρι τής έπανασιάσεως... ’Αλλά μετά τήν διάπραξιν τών 
σφαγών μετεβάλομεν θέσιν, έπιθυμοϋντες καί προσπαθοϋντες... νά συντελέσω- 
μεν ΐνα ό Κρητικός λαός άποκτήση δσον οΐόν τε περισσότερα δικαιώματα καί 
προνόμια... Καί τί άλλο ήδυνάμην νά ελπίζω, δταν ήμην πεπεισμένος δτι δέν 
ήδυνάμεθα νά άποκτήσωμεν τήν έκπλήρωσιν τών πόθων καί τών Κρητών καί 
τών άλλων Ελλήνων, ή τήν αυτονομίαν ;» (Έφημ. τών Συζ. τής Βουλής, πε
ρίοδος IV, σύνοδος έκτακτη, συνεδρ 9 (19]I Δεκ. 1896), σσ. 85 - 86). Ή Ελ
ληνική Κυβέρνηση επηρεάστηκε καί άπό τήν απειλή δτι οί επαναστάτες θά κα
ταφύγουν στήν προστασία ξένης Δύναμης (πβλ. Α. Λ. 281, Λ. Η. 26]7 καί 31]12 
Ιουνίου 1896).
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τες νά τούς ενισχύουνΣτο εξωτερικό, επίσης, τά γεγονότα τοΰ Βά
μου καί τών Χανιών είχαν μεγάλη απήχηση καί στον τύπο καί ανά
μεσα στους ομογενείς καί ανάμεσα στους φιλέλληνες. ’Από δλες τις η
πείρους, δπως δείχνει ή ’Έκ&εοις τών Πεπραγμενών 1,4 τής Κεντρικής 
’Επιτροπής, άρχισαν τότε νά στέλνωνται εισφορές για την ενίσχυση τοΰ 
Κρητικού αγώνα καί την προστασία τών θυμάτων τής Τουρκικής θη
ριωδίας. Ή συμπάθεια τής διεθνούς κοινής γνώμης για τούς Κρητι
κούς δεν άφησε ανεπηρέαστη τη Διπλωματία καί ακριβώς στην κινη
τοποίηση τής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας βρίσκεται ή μεγάλη σημασία 
τής πολιορκίας τού Βάμου. Μολονόιι οί διπλωμάτες τής Ευρώπης από 
αμοιβαία δυσπιστία ενέργησαν μέ δισταγμό ενώ διαρκοΰσε ή πολιορ
κία, μολονόα δεν πρόλαβαν νά προσφέρουν τη μεσολάβησή τους για 
την απελευθέρωση τής φρουράς, τό δτι έδρασαν από κοινού καί ιό δτι 
αναγνώρισαν δτι υπάρχει Κρητικό ζήτημα στάθηκε γεγονός μεγάλης ση
μασίας, γιατί άποτέλεσε την αφετηρία τής κοινής τους επέμβασης ή 
δποία οδήγησε στην έστω καί προσωρινή ρύθμιση τού ζητήματος αυ
τού μέ τον Κανονισμό τού Αύγούστου 1896.

"Ισως δεν πρέπει νά μείνη απαρατήρητο δτι ή Γενική Έπαναστα 
τική τών Κρητών Συνέλενσις, τό σώμα πού ουσιαστικά εκπροσωπούσε 
τό Χριστιανικό λαό τής Κρήτης την εποχή εκείνη, αποδέχτηκε τούς 
όρους τού Κανονισμού σέ συνεδρίασή του στο Βάμο, δηλαδή στο μέ
ρος άπ’ δπου ξεκίνησε ή Μεταπολιτευτική Επανάσταση καί σάν ιδέα 
καί σά δράση.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ, Δ. Φ.

,Τ·) Α. Λ. 285, 287, 301, 401. Die Grosse Po'.itik, τόμ. 1Β', άρ. 3006, 3010» 
3011. Ή Ελληνική Κυβέρνηση βρισκόταν σέ στενή συνεργασία μέ τήν Κεντρι
κή τών Κρητών ’Επιτροπή (πβλ. τήν παραπάνω ’Έκ&εαιν Πεπραγμένων, σ. 4). 
Γιά τήν αλλαγή τής "Ελληνικής Κυβερνητικής πολιτικής διαφωτιστικό είναι τό 
εξής απόσπασμα από τά Απομνημονεύματα τοΰ Ν. Λεβίδη («Τά Δραματικά Γε
γονότα τών Κρητικών ’Επαναστάσεων...», έφημ. ’Ελεύθερον Βήμα, 8 "Ιανουάριου 
1931): ‘Υπουργικό συμβούλιο 20] 1 "Ιουνίου 1896 «Οί έπί τών "Εσωτερικών καί 
Ναυτικών υποστηρίζουν δτι ή Κυβερνησις δέον καί διά χρημάτων καί δΓ ό
πλων καί πολεμοφοδίων έκ τών δημοσίων αποθηκών, αλλά μυστικώς, νά άια- 
λάβη τήν ύποστήριξιν τοΰ έν Κρήτη άγώνος. "Ο Πρωθυπουργός σήμερον φαί 
νεται συμμεριζόμενος τήν γνώμην ταύτην, ένφ κατά τό 'Υπουργικόν συμβού
λων τής 14ης Μαίου όργίλως είχε προς τούς ιοιαΰτα προτείνοντας. 

n«) ’Έκΰεαις τών Πεπραγμένων, δ. π., σσ. 9 ■ 15.
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