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ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1 8 6 6- 69

’Επί τή ευκαιρία τοϋ πρώτου Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τού οποίου 
την πραγματοποίησιν καί την τοιαύτην έπιτυχίαν μέ μεγάλην χαράν 
χαιρετίζομεν, κατόπιν τών όποιων δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία ότι 
Da έχωμεν συνεχείαν τοιοΰτων συνεδρίων, παρακαλώ να μοΰ έπιτραπή, 
όπως θέσω ένώπιόν σας καί τδ ζήτημα τοϋ εορτασμού έπΊ τή συμπλη
ρώσει εκατονταετίας άπδ τής έκρήξεως τής μεγάλης Κρητικής Έπα- 
ναστάσεως τού 1866 - 9.

’Ίσως Da ήδύνατό τις νά προβάλη, ότι είναι λίαν πρόωρον τδ νά 
σκεπτώμεθα, τί πρέπει νά γίνη μετά πέντε έτη, άλλά άκριβεστέρα έξέ- 
τασις τού πράγματος θά ήδύνατο νά μάς πείση, ότι όχι μόνον δέν εί
ναι πρόωρον, άλλά καί ότι θά πρέπη νά γίνη σύντονος εργασία διά νά 
δυνηθώμεν νά έπιτύχωμεν επάξιόν τι τοϋ μεγάλου εκείνου άγώνος τοϋ 
Έθνους μας ολοκλήρου.

’Ακόμη καί άπδ τήν πείραν τού πρώτου τούτου Συνδρίου δυνάμε- 
θα νά διδαχθώμεν καί νά πεισθώμεν, ότι τοιοϋτοι εορτασμοί άπαιτοϋσι 
μακροχρόνιον προεργασίαν. Διότι, άν είχεν άποφασισθή ένωρίτερον ό 
εορτασμός τής συμπληρώσεως χιλιετηρίδος άπδ τής άπελευθερώσεως 
τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος άπδ τούς Σαρακηνούς, δέν θά εΐχομεν μό
νον τρεις εισηγήσεις επί τού έορταζομένου γεγονότος έκ τών ύπερ- 
ογδοήκοντα τού Συνεδρίου τούτου, άλλά πολύ περισσοτέρας. Ουτίο δέ 
καί ή τόσον μακρά περίοδος τής κατοχής υπό τών Σαρακηνών τής Κρή
της καί αί προσπάθειαι τών Βυζαντινών διά τήν άνάκτησιν αυτής, 
ώς καί ή τελευταία επιτυχής εκστρατεία τοϋ Νικηφόρου Φωκά θά έμε- 
λετώντο καί θά διελευκαίνοντο περισσότερον. Ευτυχώς τδ παρουσια- 
ζόμενον τοιοϋτον κενόν έρχεται νά συμπληρώση ή διάλεξις τοϋ Γεν. 
Γραμματέως τοϋ Συνεδρίου.

’Αλλά καί άπδ άτομικήν μου πείραν έχω σχηματίσει τήν πεποίθη- 
σιν ότι άπαιτείται άρκετδς χρόνος, διά νά έπιτύχωμεν τοϋ τιθεμένου 
μεγάλου σκοπού. Διότι, ενώ επί είκοσαετίαν σχεδόν, μέ σημαντικάς εν
νοείται διακοπάς, άσχολοΰμαι μέ τήν έπανάστασιν εκείνην, κάθε άλλο 
παρά Ικανοποιημένος είμαι άπδ τά άποτελέσματα τής προσπάθειας μου 
ταύτης.
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Διεπίστωσα μάλιστα από την άπασχόλησίν μου περί αυτήν, δτι θά 
πρέπη καί κατά τά ύπολειπόμενα πέντε έτη νά έργασθώσιν δχι όλίγοι 
καί κατά ποικίλους τρόπους, διά νά έπιτύχωμεν τοϋ ποθουμένου.

’Ακόμη θά ήδύνατό τις νά ίσχυρισθή, δτι δεν θά έπρεπε νά άπα- 
σχολήσωμεν μέ τδ ζήτημα τούτο τούς Συνέδρους, οΐτινες άπδ τόσα 
άλλα θέματα έχουσι τοσούτον καταπονηθή και έκ τών όποιων δέν εί
ναι όλίγοι εκείνοι, οΐτινες είσί τελείως ξένοι πρδς τό τιθέμενον ύπ’ ε
μού θέμα πρδς έπίλυσιν. Καί εις τούτο δέν θά είχεν άδικον. ’Αλλά 
καί καλυτέρα ευκαιρία διά την έστω καί πρόχειρον έξέτασιν τούτου, 
εγώ τουλάχιστον δέν νομίζω δτι θά εύρίσκετο ευκόλως καί έγκαίρως. 
Διότι μεταξύ τών συνέδρων υπάρχουν πολλοί, οΐτινες δχι μόνον τά 
σχετικά μέ τδν άγωνα έκείνον κατέχουσιν, άλλά καί θά ήδύναντο νά 
μάς βοηθήσωσι μέ την πείράν των περί τά τοιαύτα, άλλά καί μέ τάς 
είδικάς αυτών γνώσεις.

Διά δέ την μεγάλην σημασίαν τού άγώνος εκείνου, ούδείς νομίζω 
άμφιβάλλει δι’ αυτήν καί δτι επιβάλλονται ούχί μικραί υποχρεώσεις 
τόσον είς τούς Ιστορικούς καί έρευνητάς, δσον καί εις πάντα Κρήτα 
καί 'Έλληνα άπδ αυτήν.

Επειδή δμως καί οί προβαλλόμενοι λόγοι εναντίον τής συζητήσεως 
τού τοιούτου θέματος κατά τδ παρδν συνέδριον είναι άρκετά σημαντι
κοί, δέν θά πρέπη νά προχωρήσωμεν είς τήν έξονύχισιν τού ζητήμα
τος, ουδέ καί είς τήν λήψιν δριστικών άποφάσεων, άλλά μόνον είς τήν 
έναρξιν τής προεργασίας διά τούτο.

Καί δι’ αύτδ είναι άνάγκη νά έξετάσωμεν τδ θέμα μας, δσον τδ 
δυνατόν συντομώτερον, άλλά καί ούσιαστικώτερον. Ώς σπουδαιότερα 
λοιπόν χαρακτηριστικά τού άγώνος εκείνου ευρίσκω εγώ τά άκόλουίία.

Πρώτον δτι ή έπανάστασις αύτη δέν περιωρίσθη είς ώρισμένην 
περιοχήν, ή περιοχάς τής πατρίδος μας, άλλ’ έξηπλώθη είς δλόκληρον 
τήν νήσον καί μάλιστα έλαβε τήν άρχήν αυτής, είς τήν άνατολικήν 
Κρήτην, ενώ συνήθως αί άλλαι εξεγέρσεις τών Κρητών ήρχιζαν άπδ 
τάς δρεινοτέρας περιοχάς αυτής. Δεύτερον δτι είς δλόκληρον τήν νή
σον συνήφθησαν μάχαι σκληρόταται, καθ’ δς διεκρίθησαν πολλοί καί 
Κρήτες καί άλλοι, έκ τής έλευθέρας Ελλάδος προστρέξαντες, τόσον 
διά τήν άνδρείαν κσί εθελοθυσίαν αυτών, δσον καί διά τήν ύπ’ αυ
τών διεύθυνσιν ή διοργάνωσιν τών μαχών τούτων. Τρίτον: Γεγονός 
άναμφισβήτητον τυγχάνει, δτι δ άγών ούτος δέν είναι άγών μόνον 
τών Κρητών' διότι καί οί εκτός τής νήσου 'Έλληνες, τόσον τδ επίση
μον Κράτος, δσον καί ποικίλαι δργανώσεις, άλλά καί πολλοί ώς άτο
μα, καί γενικά δυνάμεθα νά εΐπωμεν πάντες οί 'Έλληνες, άλλος όλΐ- 
γώτερον καί άλλος περισσότερον, συμμετέσχον είς τδν άγώνα αυτόν
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και ούχί ολίγον έπέδρασαν οί έν Έλλάδι καί δια την έναρξιν αυτού 
καί διά την παράτασιν τούτου καί γενικά διά την δλην έξέλιξιν αυτού. 
Καί τέταρτον: Τυγχάνει επίσης άναμφισβήτητον, δτι καί ή γενική 
έξέλιξις τών πολιτικών γεγονότων εις την Ευρώπην καί ή στάσις την 
όποιαν έτήρησαν αί κυβερνήσεις τών Μεγάλων Δυνάμεων έναντι τών 
προσπαθειών τών Κρητών, διά την μετά τού έλευθέρου Ελληνικού 
Κράτους ένωσιν αυτών, δέν επηρέασαν δλίγον τούς ένεργώς άναμει- 
χθέντας είς τδν άγώνα τούτον. ’Αλλά καί τδ ενδιαφέρον τδ όποιον 
έπέδειξαν τόσον σπουδαίαι προσωπικότητες, δσον καί ή κοινή γνώμη 
τών ελευθέρων λαών τού Κόσμου, άποτελεί σημαντικόν παράγοντα 
καί λίαν ενεργόν έν τή δλη εξελίξει τής έπαναστάσεως ταύτης. Αυτά 
κατ’ εμέ εί^αι τά σπουδαιότερα χαρακτηριστικά τού μεγάλου έκείνου 
άγώνος, τού όποιου θέλομεν μετ’ όλίγον νά έορτάσωμεν τήν ΙΟΟετη- 
ρίδα. Άπό αυτά δέ δέον νά όδηγηθώμεν, διά νά καταλήξωμεν είς τδν 
δσον τδ δυνατόν έμπρεπέστερον έορτασμδν τούτου.

Καί, διά νά μή μακρηγορώμεν, πρώτον καθήκον ημών νομίζω θά 
ήτο, νά εύρεθώσι καί τακτοποιηθώσι καί τέλος νά δημοσιευθώσιν δλαι 
αί σχετικαί μέ πάντα τά σημεία ταύτα πηγαί. ’Ιδιαιτέρως δέ σπου- 
δαϊον θά ήτο τούτο διά τάς τουρκικάς πηγάς καί διά τάς εκθέσεις καί 
γενικά τήν Αλληλογραφίαν τών τότε έν Έλλάδι, Κρήτη καί Τουρ
κία, αντιπροσώπων τών μεγάλων Δυνάμεων, μετά τών Κυβερνή
σεων αυτών. Είς τούτο δέ ίσως θά ήδύναντο νά μάς βοηθήσωσιν καί 
οί έν ταίς πρωτευούσαις τών χωρών τούτων διαμένοντες είτε σύνε
δροι, ή καί "Ελληνες έπιστήμονες ή σπουδασταί ευρισκόμενοι προσω
ρινούς έκεί.

Ή δημοσίευσις τών πηγών αυτών θά καθίστα δυνατήν τήν έξονύ- 
χισιν δλων τών μερικών ζητημάτων τού άγώνος τούτου καί τήν συγ
γραφήν εμπεριστατωμένων καί έπί άναμφισβητήτων στοιχείων στηρι- 
ζομένων ειδικών μελετών, έπί τή βάσει δέ αυτών πάλιν θά ήδύνατο 
νά συγγραφή ή γενική ιστορία τού δλου άγώνος.

Μία τοιαύτη ιστορία θά ήτο νομίζω ή καλυτέρα προσφορά τής επι
στήμης διά τδν άγώνα τούτον.

Δυστυχώς, δπως άφ’ εαυτού γίνεται φανερόν, έντδς τών ύπολειπο- 
μένων πέντε έτών δέν είναι δυνατόν νά γίνωσι καί ή δημοσίευσις τών 
πηγών καί ή συγγραφή τών ειδικών μελετών καί ή σύνταξις τής Γε
νικής 'Ιστορίας τού άγώνος.

’Αλλά καί τδ πρώτον μόνον έάν έπετυγχάνετο, δσον τδ δυνατόν 
ένωρίτερον, θά έβοήθει πολύ, ώστε κατά τδν έορτασμδν τής ΙΟΟετηρί- 
δος μελετηταί τών ειδικών θεμάτων, αίτίων, μαχών, άναδειχθέντων 
άνδρών κλπ. νά δύνανται νά παρουσιάσωσι εργασίας θετικάς δι’ αυτά.
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Ή δημοσίευσις δέ τών είδικών τούτων μελετών κατά την διάρ
κειαν τού εορτασμού ή και μετ’ αυτόν, θά διηυκόλυνε μεγάλως δχι 
μόνον την συγγραφήν Γενικής 'Ιστορίας τού άγώνος, άλλά και συντο- 
μωτέρας τοιαΰτης, προοριζομένης διά τδ ευρύ κοινόν τών Ελλήνων 
κλπ. φιλομαθών. Ίσως δέ καί οί μελετηται τών ειδικών θεμάτων θά 
ήδύναντο νά κάμωσιν καταλλήλους υποδείξεις διά τδν πρέποντα εορ
τασμόν τούτου ή εκείνου εκ τών σπουδαιότερων περιστατικών τού ά
γώνος, άν καί δεν θά είναι ορθόν νά περιμένωμεν τάς τοιαύτας υπο
δείξεις διά νά καθορίσωμεν τό πρόγραμμα τού εορτασμού και νά προ- 
χωρήσωμεν εις την έναρξιν τών κριθησομένων ώς όρθών διά τόν έορ- 
τασμόν αυτόν. Ευτυχώς ή σπουδαιότατη αύτη περίοδος τής Ελληνικής 
'Ιστορίας γενικώτερον καί τής Κρητικής 'Ιστορίας είδικώτερον δεν 
είναι τελείως άγνωστος εις πολλούς έκ τών συνέδρων καί μάλιστα ό 
Γενικός Γραμματεύς τού Συνεδρίου έχει άσχοληθή άρκετά μέ αυτόν. 
Άλλά καί έχουσιν συγγραφή τόσα δΓ αυτόν, ώστε διά τούς «έπαίον- 
τας»—καί τοιοϋτοι είναι οι τακτικοί καθηγηταί τής νεωτέρας Ελληνι
κής 'Ιστορίας καί τής Γενικής καθόλου 'Ιστορίας τών Πανεπιστημίων 
μας καί άλλοι — δεν θά ήτο δύσκολον νά διακρίνωσι τά σημεία τού 
άγώνος, τά όποια θά έπρεπε νά έξαρθώσι κατά τόν εορτασμόν καί επί 
τή βάσει αυτών νά καταρτισθή καί τό γενικόν πρόγραμμα. Άργότερον 
δέ καί αί υποδείξεις τών μελετητών τών είδικών θεμάτων θά ήδύ
ναντο συμπληρωματικώς νά συντελέσωσιν εις τόν Οριστικόν καθορι
σμόν τού προγράμματος τού εορτασμού.

Έκ τών ανωτέρω, κατά τήν έμήν γνώμην, ένδείκνυται ήδη ή άμε
σος όςγάνωσις τής Επιτροπής τών «Έπαϊόντων», μέ κέντρον βεβαίως 
τάς ’Αθήνας, ήτις αμέσως θά έπελαμβάνετο τού έργου αυτής, τό ο
ποίον καί βασικόν τυγχάνει, άλλά καί πολυμερές καί ούχί τόσον ευχε
ρές. Διότι καί διά τήν άμεσον έξεύρεσιν καί τακτοποίησιν τών πηγών 
θά πρέπη νά εύρη τούς καταλλήλους καί δυναμένους νά άναλάβωσι 
τό έργον τούτο καί διά τήν δημοσίευσιν αυτών νά φροντίση. Άλλά 
καί διά τήν επιλογήν έκείνων, οΐτινες θ’ άνελάμβανον τήν έξερεύνη- 
σιν καί μελέτην τών είδικών θεμάτων, δέον νά έλθη είς επαφήν ούχί 
μόνον μέ εκείνους, τούς όποιους ήθελε κρίνει αύτη ώς καταλλήλους, 
άλλά καί άλλους, όπως είναι οί γυμνασιάρχαι όλων τών γυμνασίων 
τής Κρήτης ή καί τών Αθηνών, νά συμβουλευθή, ώστε ή συμμετοχή 
είς τήν σπουδαιοτάτην ταύτην εργασίαν νά είναι όσον τό δυνατόν με
γαλύτερα, όπότε καί περισσοτέρας εργασίας θά έχωμεν καί άπό αύτάς 
θά ήδύνατο νά γίνη εύκολωτέρα ή επιλογή τών καλυτέρων, όπως καί 
ή άνάθεσις ομιλιών είς τούς ίκανωτέρους έκ τούτων κατά τόν εορτα
σμόν τής ΙΟΟετηρίδος.
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Έκτδς τούτου δέ ή Επιτροπή αύτη, έν συνεννοήσει καί μέ άλλους 
Κρήτας καί 'Έλληνας γενικά, θά πρέπη νά όρίσωσι κα'ι την Κεντρι
κήν Επιτροπήν τοΰ εορτασμού, ήτις θά πρέπη νά έδρεύη εις ’Αθήνας, 
άψ’ ού εις αυτήν θά πρέπη νά συμμετέχουν καί τινες τουλάχιστον έκ 
τής Επιτροπής τών «Έπαϊόντων», ώς κα'ι τάς κατά τόπους επίτροπός, 
αϊτινες θά έδρεύωσιν εις τά σπουδαιότερα κέντρα τής Κρήτης.

Διά τάς έπιτροπάς ταύτας, δεν επιθυμώ βεβαίως νά προκαταλάβω 
εκείνους, οιτινες θά τάς όρίσωσιν, ίσως δμως θά έπρεπε άπό τοϋδε 
και τδ συνέδρων τούτο μάλιστα νά δρίση τήν επιτροπήν ή και τάς 
έπιτροπάς, δς ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμους. 'Απλώς δέ έγώ ρίπτω μίαν 
Ιδέαν, διά νά χρησιμεύση αύτη ώς βάσις τής ύφ’ υμών συζητήσεως, 
καί προτείνω τά άκόλουθα. ”Αν καί ό κ. Γεν. Γραμματεύς τού Συνε
δρίου τούτου έχει τοσούτον φόρτον τόσων καί ποικίλων έργων, είναι 
νομίζω δ μόνος, δστις υπό τήν αυτήν Ιδιότητα τοΰ Γεν. Γραμματέως, 
τόσον τής Επιτροπής τών «Έπαϊόντων», δσον καί τής Κεντρικής Επι
τροπής τού εορτασμού, θά ήδύνατο νά μάς δδηγήση εις τήν πληρεστέ- 
ραν επιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού.

Διά τήν Επιτροπήν τών «Έπαϊόντων» δέν είναι καί τόσον δύσκο
λος δΓ υμάς ή επιλογή αυτών. Πάντως μία έκ τών κυριωτέρων Ιδιοτή
των τών μελών αυτής πρέπει νά είναι έκτδς τών γνώσεων καί ή δια
μονή αυτών είς ’Αθήνας. ΕΙς τήν Κεντρικήν Επιτροπήν τού έορτα- 
σμοϋ, έκτδς τού Γεν. Γραμματέως τής Επιτροπής τών «Έπαϊόντων» 
καί τίνος άλλου έκ τών μελών αυτής, δέον νά λαμβάνη μέρος καί ό 
Μητροπολίτης Κρήτης, ώς πρώτος τής Εκκλησίας αυτής καί άρκετοί 
έκ τών έν Άθήναις σημαινόντων Κρητών, άλλά καί αντιπρόσωποι 
τών μερών έκείνων τής Ελλάδος, τά όποια συμμετέσχον περισσότερον 
ένεργώς είς τδν αγώνα, δπως είναι ή Λακωνία, εί δυνατόν δέ καί τι- 
νες τών έκγόνων τών κατ’ αυτόν διακριθέντων, άκόμη δέ καί σημαί- 
νουσαι προσωπικότητες έκ τού πολιτικού καί κοινωνικού κόσμου τής 
πρωτευούσης δπως καί δ Δήμαρχος αυτής.

Είδικαί Έπιτροπαί δέον νά καταρτισθώσιν, κατ’ έμήν πάντοτε 
γνώμην, άνά μία είς τούς 4 νομούς τής Κρήτης, είς ας δέον νά άντι- 
προσωπεύεται καί ή έκκλησία δι’ δλων ή τουλάχιστον τών βουλομέ- 
νων έκ τών έπισκόπων έκάστου Νομού καί ή παιδεία διά τών φιλολό
γων γυμνασιαρχών κλπ., άλλά καί οί Δήμαρχοι τών πρωτευουσών τών 
4 Νομών τής Κρήτης καί άλλα σημαίνοντα πρόσωπα έκάστου Νομού 
κλπ. δέον νά συμμετέχωσιν είς αύτάς.

Έργον δέ τών μέν ειδικών κατά τόπους Επιτροπών θά είναι νά 
προτείνωσιν είς τήν Κεντρικήν Επιτροπήν τδν τρόπον, τόπον καί χρό
νον τοΰ εορτασμού τής ΙΟΟετηρίδος είς τδν νομόν έκάστης έξ αυτών,
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άφού ήθελον έξεύρει κα'ι τά κατάλληλα §κ τού νομού τούτου πρόσω
πα, ατινα θά ήδύναντο και είδικάς μελετάς νά κάμωσιν, διά τά είς τήν 
περιοχήν των διαδραματισθέντα, καί νά όμιλήσωσι ακόμη κατά τδν 
εορτασμόν είς τά διάφορα θέατρα μαχών των έπαρχιών εκείνων. Επί
σης διά τόν καταλληλότερον εορτασμόν τούτων θά πρέπη νά προτεί- 
νωσι καί τόν τόπον, ένθα κατά τήν γνώμην αυτών θά έπρεπε νά στη- 
θώσιν άναμνηστικαί στήλαι ή προτομαί τών άναδειχθέντων είς τά 
μέρη εκείνα άνδρών. Αί αύται τοπικαί έπιτροπαί δέον νά φροντίσωσι 
καί διά τήν έξεύρεσιν χρηματικών μέσων, διά συνεισφοράς τών Δή
μων καί Κοινοτήτων καί άλλων όργανισμών, ως καί διά τής συλλο
γής έράνων, ώστε νά γίνη δυνατόν νά πραγματοποιηθώσιν τά ύπ’ αυ
τών προταθησόμενα καί υπό τής Κεντρικής Επιτροπής έγκριθησόμενα.

Ή Κεντρική Επιτροπή τέλος, έκτός τού δτι θά πρέπη νά φροντί- 
ση, όπως ήδη καί άνωτέρω εΐπομεν, διά τήν δημοσίευσιν τών πηγών, 
διά τόν διορισμόν τών τοπικών Επιτροπών καί τόν καταρτισμόν τού 
Προγράμματος τού έορτοσμού, ούτως, ώστε νά άρχίση έγκαίρως ή σχε
τική προεργασία, δέον νά έλθη είς συνεννόησιν καί μέ τήν κυβέρνη- 
σιν καί διαφόρους όργανισμούς ή καί κοινωνικούς παράγοντας, ώστε 
νά έξασφαλισθή έγκαίρως καί τό άπαιτηθησόμενον διά τόν έορτασμόν 
τούτου ποσόν κλπ.

Αύται έν συντομίμ είναι αί σκέψεις μου διά τήν προετοιμασίαν 
τού έορτασμού τού ενδόξου τούτου άγώνος καί έλπίζω νά δοθή δι’αύ- 
τών ή άφορμή, ώστε τό συνέδριον τούτο νά λάβη άπόφασιν, ήτις θά 
άποτελέση τήν άπαρχήν συστηματικωτέρων μελετών καί θετικωτέρων 
άποφάσεων έπί τού θέματος τούτου.
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