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] Ιδιωτική {εκδοση 
 
 
 
 



 

 
Χάρτης τ ~ης Κρήτης το~υ Gulielmi Sanson, 17ος α]ιώνας. 



 
 
 
[ Η παρο ~υσα {εκδοση ]αφιερώνεται στούς γονε~ις µου, στήν ο ]ικογένειά µου,  στούς προγόνους µου καί σέ \ολους ]εκείνους ο [ι 

[οπο ~ιοι ]αντλο ~υν ]από τό παρελθόν καί παραδειγµατίζονται ]από α ]υτό, προκειµένου νά προχωρήσουν στό µέλλον. 
 
 
Ε ]υχαριστ ~ω τή σύζυγό µου, Παναγιώτα Βασιλοπούλου, φιλόλογο, γιά τή διόρθωση τ ~ων κειµένων καί τίς παρατηρήσεις της, 

\οπως ]επίσης τή συντηρήτρια {εργων τέχνης,] Αναστασία Σαµπατζιώτη, γιά τή συντήρηση τ ~ων ]εγγράφων. 



 
 

 
 

 
 
]  Ιωάννης Μιχαήλ Ταµιολάκης



 
 

 
 

 

 
 
Τά κίνητρα τ ~ης {εκδοσης το ~υ παρόντος λευκώµατος ]αποτελο ~υν ]αφ ]  [ενός µέν ο [ι ]επέτειοι ]]απόκτησης τ ~ης α ]υτονοµίας τ ~ης 

Κρήτης ]από τόν τουρκικό ζυγό καί τ ~ης [οριστικ ~ης προσάρτησής της στήν [υπόλοιπη [ Ελλάδα, ]αφ ]  [ετέρου δέ [η ]επιθυµία µου γιά 
]απότιση χρέους καί φόρου τιµ~ης στή µνήµη τ ~ων προγόνων µου.    

 
{ Εχοντας κατόπιν ε]υτυχ ~ων συγκυρι ~ων στήν κατοχή µου [ιστορικ ~ης ]αξίας {εγγραφα*, τά [οπο ~ια φύλασσε [ο πάππος µου, 

] Ιωάννης Μιχαήλ Ταµιολάκης  (τόν [οπο ~ιο δυστυχ ~ως δέν ε@ιχα τήν τιµή νά γνωρίσω \οσο ζο ~υσε,  ]αφο ~υ ]απεβίωσε |όταν ο [ι γονε~ις µου 
@ηταν ]αρραβωνιασµένοι) καί στή συνέχεια [η µάµµη µου Θέκλα Λοµέφ - Ταµιολάκη, θεώρησα \οτι {όχι µόνο λόγω τ ~ης 
σπουδαιότητας, ]αλλά καί το ~υ ]επίκαιρου µηνύµατός τους, ε@ιχα [υποχρέωση νά συµβάλω µέ τόν τρόπο µου στήν περαιτέρω  
διάδοσή τους σέ \οσο τό δυνατόν ε]υρύτερο κοινό.  

 
[ Ορισµένα [ιστορικά στοιχε ~ια** πού παρατίθενται ]ελπίζω \ότι θά βοηθήσουν τόν ]αναγνώστη νά {ερθει σέ ]επαφή µέ τό πνε~υµα 

τ ~ης ]εποχ~ης, στήν [οποία ]ανήκουν τά {εγγραφα καί τά διπλώµατα καί ]αποτυπώθηκαν ο [ι φωτογραφίες. 
 
Στά τέλη το ~υ προπερασµένου α ]ι ~ωνα [η πολιτική τ ~ων «Μεγάλων ∆υνάµεων» καί τ ~ης Τουρκίας [ως πρός τό Κρητικό ζήτηµα 

@ηταν [η γνωστή το ~υ «διαίρει καί βασίλευε». Ο[ι  µέν Ε ]υρωπα ~ιοι ({ Αγγλοι, Γερµανοί, Γάλλοι, Ρ ~ωσοι) ]ενεργο ~υσαν σύµφωνα πρός τό 
[εκάστοτε συµφέρον τους, ]εν ~ω ο [ι Το ~υρκοι γύρευαν ]αφορµή γιά νά καταργήσουν τά προνόµια τ ~ης συνθήκης τ ~ης Χαλέπας (1878), 
]αφο ~υ ]ανάλογη @ηταν πάντοτε [η πάγια τακτική τους ]απέναντι στούς χριστιανούς. Κάτι τέτοιο κατάφεραν τό 1889. ] Εξελίξεις 
\όµως στό ]εσωτερικό τ ~ης Τουρκίας, \όπως ο [ι σφαγές τ ~ων ]Αρµενίων καί [η γενικότερη πολιτική ο ]ικονοµικ~ων ]ατασθαλι ~ων καί 
βιαιοπραγι ~ων σέ βάρος τ ~ων χριστιαν ~ων ]από µέρους τ ~ων Τούρκων στό νησί, [οδήγησαν σέ ]ενέργειες, \οπως τήν [οργάνωση στό Βάµο 
τ~ης Μεταπολιτευτικ ~ης ] Επανάστασης ]από τό Μανο ~υσο Κούνδουρο, µέ ]αρχή τή σύνταξη [υποµνήµατος. Α]υτό ε@ιχε [ως ]αποτέλεσµα 
τήν ]επιδείνωση τ ~ης κατάστασης, τήν ]αδυναµία ]ελέγχου ]από τουρκικ ~ης πλευρ ~ας καί τίς πρ~ωτες {ενοπλες συγκρούσεις. Μετά δέ 
]από ]αρκετές α [ιµατηρές συµπλοκές, ]εξεγέρσεις (1889, Βάµος 1896), σφαγές καί διωγµούς τ ~ων χριστιαν ~ων (Χανιά, ] Ιανουάριος 

                                                           
* [ Η ]αποτίµηση τ ~ης ]αξίας τους {εγινε ]από τήν ]επιµελήτρια το~υ [ Ιστορικο ~υ Μουσείου Κρήτης, κα Κατσαλάκη, τό 1998, τήν [οποία καί 
ε ]υχαριστ ~ω. 
 
** Γιά περισσότερα στοιχε ~ια µπορε ~ι [ο ]αναγνώστης νά ]ανατρέξει σε ]εξειδικευµένες ]εκδόσεις, \όπως: 

α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, «] Εκδοτική ] Αθην ~ων», τόµος Ι∆’, σελ. 100 - 215. 
β. ΚΡΗΤΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,  « Σύνδεσµος Τοπικ ~ων [ Ενώσεων ∆ήµων, Κοινοτήτων Κρήτης », τόµος Β’, σελ. 411 - 457.   



 
1897) κορυφώνεται [ο ]επαναστατικός ]αναβρασµός. [ Η ]εµπλοκή τ ~ων «Μεγάλων ∆υνάµεων» σέ συνδυασµό µέ τίς µεταξύ τους 
διαµάχες περιπλέκει τήν κατάσταση. Έν τ ~ω µεταξύ [η \ιδρυση (1894) καί δράση τ ~ης «] Εθνικ~ης ] Εταιρείας» [υποδαύλιζε στήν 
[ελληνική κοινή γνώµη τό φιλοπόλεµο ρε~υµα πού δηµιουργο ~υσαν ο [ι τουρκικές βιαιοπραγίες.  

 
{ Ετσι τό Φεβρουάριο το ~υ 1897 [η [ελληνική κυβέρνηση το ~υ Θεόδωρου ∆ηλιγιάννη ]αποφασίζει νά στείλει \ενα στρατιωτικό 

σ ~ωµα στήν Κρήτη µέ ]επικεφαλ ~ης τόν πρίγκηπα Γεώργιο, ]επιχειρώντας κατοχή το ~υ νησιο ~υ, ]εν ~ω [η {ιδια πρόθεση [υπ~ηρχε καί ]από 
τήν πλευρά τ ~ων «Μεγάλων ∆υνάµεων». Ο[ι συγκρούσεις ξέσπασαν σύντοµα καί συνεχίστηκαν ]ακόµη καί µέ κανονιοβολισµούς τ ~ων 
Ε ]υρωπαίων ]εναντίον τ ~ων [οµοθρήσκων τους σέ [ορισµένες περιπτώσεις. Σύντοµα (Μάρτιος 1897) [η Κρήτη καταλήφθηκε ]από τίς 
«Μεγάλες ∆υνάµεις» πού ]αποφάσισαν τήν πλήρη α ]υτονοµία της [υπό τήν ]επικυριαρχία το ~υ Σουλτάνου. Ο[ι ]εξελίξεις α ]υτές 
[οδήγησαν µοιρα ~ια στόν ]ατυχ ~η [ Ελληνοτουρκικό πόλεµο το ~υ 1897 (] Απρίλιος - Μάϊος), πού {εληξε µέ τήν παρέµβαση τ ~ων 
Ε ]υρωπαίων καί τήν ταπεινωτική γιά τήν [ Ελλάδα συνθήκη τ ~ης Κωνσταντινούπολης, τό Νοέµβριο το ~υ 1897. Σφαγές ]από µέρους 
τ ~ων Τούρκων τόν Α{υγουστο το ~υ 1898  στό [ Ηράκλειο [υποχρέωσαν τίς «Μεγάλες ∆υνάµεις» νά τούς ]αναγκάσουν νά 
]εγκαταλείψουν τό νησί.  Στίς 2 Νοεµβρίου 1898 καί [ο τελευτα ~ιος Το ~υρκος στρατιώτης ]εγκατέλειψε την Κρήτη. Ε ]υθύς ]αµέσως [η 
] Εκτελεστική ] Επιτροπή τ~ης Κρήτης, πού ]ασκο ~υσε τήν ]εξουσία κατά τήν περίοδο ]εκείνη, ]εξέδωσε διακήρυξη πρός τόν κρητικό λαό, 
]αναγγέλλοντας έπίσηµα τό τέλος τ ~ης τουρκικ ~ης κυριαρχίας καί προσκαλώντας τον νά παραδώσει τά \οπλα. [ Η πρωτότυπη α ]υτή 
πολιτική διακήρυξη τ~ης Κρητικ ~ης Πολιτείας πού δηµοσιεύτηκε στίς 5 Νοεµβρίου, καθώς καί  δύο ]ανάλογες θρησκευτικές 
διακηρύξεις το ~υ ] Επισκόπου Ρεθύµνης καί Α]υλοποτάµου, µέ [ηµεροµηνίες 4 καί 7 Νοεµβρίου 1898, παρουσιάζονται στό παρόν 
λεύκωµα.  
 

Τελικά [ως «\ Υπατος ] Αρµοστής τ~ων ∆υνάµεων» {εφτασε στήν Κρήτη, τό ∆εκέµβριο το ~υ 1898, [ο πρίγκηπας Γεώργιος. [ Ο 
Γεώργιος σύντοµα συνέστησε ]επιτροπή ]από 16 µέλη (12 χριστιανούς καί 4 µουσουλµάνους), [η [οποία ]ανακήρυξε τούς νέους 
πληρεξούσιους τ ~ης Συνέλευσης (138 χριστιανούς καί 50 µουσουλµάνους). Στίς 8 Φεβρουαρίου 1899 {εγινε [η πρώτη Συνέλευση µέ 
πρόεδρο τόν ] Ι. Σφακιανάκη καί σύντοµα ψηφίστηκε τό «Σύνταγµα τ~ης Κρητικ ~ης Πολιτείας». [ Η [οριστική προσάρτηση τ ~ης 
Κρήτης στήν [ Ελλάδα {εγινε τό 1913.       

 
] Εκτός ]από τήν παράθεση [ιστορικ ~ων στοιχείων πού ]αφορο ~υν στίς δύο ]επετείους καί ]]αναφέρθηκαν ]ανωτέρω, θά {ηθελα, \οπως 

κάθε {ανθρωπος πού σέβεται καί {εχει λόγους νά α ]ισθάνεται [υπερήφανος γιά τό παρελθόν του, νά ]αποτίσω  \εναν ]ελάχιστο φόρο 
τιµ~ης στούς προγόνους µου. Α]υτοί, µεταξύ {αλλων, [υπ~ηρξαν ο [ι πρωτοπόροι τ ~ης δηµιουργίας το ~υ δηµοκρατικο ~υ ]ορθοδόξου κράτους, 
το ~υ [οποίου σήµερα τυγχάνουµε τυχεροί πολίτες, χωρίς δυστυχ ~ως νά τό συνειδητοποιο ~υµε πλήρως καί νά τό ]επιβεβαιώνουµε.  

 
 Στίς ]αµέσως [επόµενες σελίδες παρατίθενται τά [ιστορικά {εγγραφα πού {εχω στήν κατοχή µου. Κατ ]  ]αρχάς [η πολιτική καί 

δύο θρησκευτικές διακηρύξεις τ ~ης α ]υτονοµίας τ ~ης Κρήτης που κατά τή γνώµη µου ]αποτελο ~υν ]αποδεικτικά στοιχε ~ια [υψίστης 
σηµασίας γιά τόν τρόπο σκέψης καί ]ενέργειας  ]εκείνων τ ~ων ]ανθρώπων. Λαµβάνοντας δέ [υπ]  {οψιν τίς συνθ~ηκες τ ~ης ]εποχ~ης, θά 
{επρεπε σήµερα νά ]αποτελέσουν παράδειγµα γιά \ολους µας στόν ]εκβαρβαρισµένο τόπο πού ζο ~υµε. ∆ιαφαίνεται [η [αγνότητα {η καί 
[η ]αφέλεια, {αν θέλετε, τ ~ων βασανισµένων ]εκείνων ]ανθρώπων. ] Αποτελο ~υν µία πρόταση ]επίκαιρου πολιτισµο ~υ  µέ πανανθρώπινη 
]εµβέλεια δίνοντας \ενα καλό µάθηµα τόσο στούς ] Αµερικανούς καί τούς Ε ]υρωπαίους \οσο καί σέ \ολους \οσοι [υποστηρίζουν τά περί 



 
δ ~ηθεν κακοµεταχείρισης ]από µέρους µας τ ~ων µειονοτήτων, ]εν ~ω παραβλέπουν τίς µύριες \οσες κακουχίες, λεηλασίες περιουσι ~ων, 
]απελάσεις, σφαγές καί διωγµούς {εχουν [υποστε ~ι κατά καιρούς ο [ι συµπατρι ~ωτες στή σηµερινή Τουρκία, στήν Κύπρο, στήν  
] Αλβανία, στή Βουλγαρία, στήν Α{ιγυπτο καί ]αλλο ~υ. ] Ακόµη \ενα τρανταχτό παράδειγµα δώσαµε πρόσφατα, βοηθώντας 
(]απαράδεκτα περισσότερο ]από \ο,τι θά {επρεπε καί µέ λάθος τρόπο χάριν τ ~ης τηλεθέασης, κατά τήν ταπεινή µου γνώµη) τούς 
µωαµεθανούς, ]ινδουϊστές καί βουδιστές τ ~ων παραλίων το ~υ ] Ινδικο ~υ ]ωκεανο ~υ, ]εν ~ω παραβλέπουµε (λόγω [υποκρισίας, 
παραπληροφόρησης ]αλλά καί κακ~ως ]εννοουµένων ]εξωτερικ ~ων και ]εσωτερικ ~ων συµφερόντων καί {αλλων σκοπιµοτήτων καί πιέσεων) 
τίς ]ανάγκες τ ~ων ]απανταχο ~υ ]ορθοδόξων [ιεραποστολ ~ων (µέ τό \υψιστο καθ ~ηκον νά σώζουν ψυχές καί }όχι σώµατα), τ ~ης [οµογένειας 
καί τά πάµπολα τοπικά µας προβλήµατα (]ελλιπής ]ιατρική περίθαλψη, ]ανεργία, παραπαίουσα ο ]ικονοµία κ.{α.), ζητήµατα ζω~ης {η 
θανάτου τίς περισσότερες φορές για συµπατρι ~ωτες µας, γιά τά [οπο ~ια ποτέ δέν {εχουν ]οργανωθε ~ι τηλεοπτικοί καί λοιποί 
«µαραθώνιοι ]αγάπης», δηµοπρασίες καί συναυλίες, τέτοιου µεγέθους τουλάχιστον. Τά παθήµατα δέ µ~ας γίνονται δυστυχ ~ως 
µαθήµατα.  
 

Μετά λοιπόν ]από τήν παράθεση τ ~ων [ιστορικ ~ων ]εγγράφων ]ακολουθε ~ι σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα το ~υ πάππου µου καί τ ~ης 
µάµµης µου συµπληρωµένο µέ ]αξιόλογες φωτογραφίες, {ιχνη ]ακινητοποιηµένης ζω~ης, τ ~ης τόσο µακριν ~ης, ]αλλά καί ταυτόχρονα 
τόσο κοντιν ~ης καί ζωνταν ~ης  ]εποχ~ης. 

 
 
 
 



 

 
 



 
[ Η ] Εκτελεστική ] Επιτροπή τ~ης Συνελεύσεως 
Πρός τούς Χριστιανούς κατοίκους     
 
Α[ι ]εν Κρήτ ?η στρατιωτικαί καί ναυτικαί δυνάµεις τ ~ης Τουρκίας  εγκατέλιπον τήν Ν ~ησον καθ ]  [ολοκληρίαν.   Συγχρόνως 

{εγινε γνωστόν {οτι ο [ι ]εν ] Αθήναις ]αντιπρόσωποι τ ~ων 4∆υνάµεων {ελαβον [οδηγίας νά ]ερωτήσωσι τόν Βασιλέα, ]εάν ε@ιναι  
διατεθειµένος νά ]επιτρέψ ?η ε]ις τόν Πρίγκηπα Γεώργιον νά ]αναλάβ?η τήν Κυβέρνησιν τ ~ης Κρήτης.  Η µακρά περίοδος το ~υ πρός 
]απελευθέρωσιν ]αγώνος {εληξεν ]εποµένως κατ ]  ε]υχήν, [η δέ νέα ]εποχή τ ~ης ε]ιρηνικ ~ης ]αναδηµιουργίας ]αρχίζει ]επ]  α ]ισίοις ο ]ιωνο ~ις.  

 
\ Οπως προετοιµασθ~?η τό {εδαφος διά τήν ]αναδηµιουργίαν ταύτην καί διευκολυνθ ~?η τό {εργον το ~υ µέλλοντος Κυβερνήτου, ε@ιναι 

]ανάγκη ν ]  ]αποκατασταθ ~?η ταχέως τάξις καί ]ασφάλεια ε]ις τό ]εσωτερικόν τ ~ης Νήσου καί νά ]επιστρέψωσιν ε]ις τάς ]εστίας των ο [ι 
πρόσφυγες, Χριστιανοί καί µωαµεθανοί. Πρός το ~υτο ε@ιναι ]απαραίτητος [ο ]αφοπλισµός τ ~ων κατοίκων. Τόν [υπεσχέθηµεν 
]επανειληµµένως πρός τάς ∆υνάµεις διά νά ]επιτύχωµεν τήν ]αποµάκρυνσιν το ~υ τουρκικο ~υ στρατο ~υ, ]αλλά τόν ]απαιτε~ι ]ακόµη 
περισσότερον καί τό ]ιδικόν µας συµφέρον. 

 
]Αφο ~υ δέν [υπάρχει πλέον εχθρός, τά \οπλα θά χρησιµεύωσι µόνον πρός ]αλληλοκτονιών. ∆ιά το ~υτο ε{ιµεθα βέβαιοι \οτι \αµα 

προσκληθ ~ωσι πρός το ~υτο [υπό τ ~ων κατά τόπους Ε ]υρωπαϊκών ]Αρχ ~ων ο [ι Χριστιανοί, θα σπεύσωσι νά καταθέσωσιν ε]ις χε~ιρας α ]υτ ~ων 
τά \οπλα των µετά τ ~ης α ]υτ ~ης πατριωτικ ~ης προθυµίας, µεθ]  @ης {εσπευδον {αλλοτε πρός ]απόκρουσιν το ~υ εχθρο ~υ. Τά ο \υτω συλλεγµένα 
\οπλα θά παραδοθ ~ωσιν \υστερον ε]ις τήν α ]υτόνοµον Κυβέρνησιν το ~υ τόπου \αµα εγκαθιδρυθε ~ι. 

 
\ Oτι ]αφορ ~?α τήν συµπεριφορά τ ~ων Χριστιαν ~ων πρός τούς µωαµεθανούς συµπατριώτας, θεωρο ~υµεν π~ασαν σύστασιν περιττήν. 

Ο[ι Χριστιανοί γνωρίζουσι καλ ~ως \οτι ]αφο ~υ ]απ~ηλθε [ο ξένος κατακτητής καί ο [ι µωαµεθανοί ε@ιναι \ετοιµοι νά συµµορφωθ ~ωσι πρός 
τήν νέαν τάξιν τ ~ων πραγµάτων δέν [υπάρχει πλέον καµµία ε{υλογος ]αφορµή ]εχθρότητος µεταξύ µας. 

 
\ Ο,τι ]απεκτήθη διά τ ~ης σηµεριν ~ης µεταβολ ~ης, ]αποτελε ~ι κοινήν περιουσίαν. Ο[ι Χριστιανοί δέν ]αξιούσι νά ]επιφυλάξωσι 

τίποτε ]αποκλειστικ ~ως δι ]  ]εαυτούς.  
] Επιθυµο ~υσι νά συζήσωσι µετά τ ~ων µωαµεθαν ~ων συµπατριωτ ~ων ]εν ]ισότητι καί δικαιοσύν ?η, [υποβαλλόµενοι χάριν τ ~ης 

πολιτείας ε]ις τά α ]υτά βάρη, µετέχοντες τ ~ων α ]υτ ~ων δικαιωµάτων καί ]απολαµβάνοντες ]εν π~ασι τ ~ης αυτ ~ης παρά τ ~ων νόµων 
προστασίας. 

 
[ Η ]αδυσώπητη φορά τ ~~~~~~~~~~~~~ων πραγµάτων ]εχώρισεν [ηµ~ας κατά τό παρελθόν ε]ις δύο ]εχθρικά στρατόπεδα, πρός κοινήν δυστυχίαν.  

[ Η α ]υτή φορά τ ~ων πραγµάτων ]αλλ]  ε]υνοϊκωτέρα, ]ωθε~ι σήµερον [ηµ~ας ε]ις συνένωσιν καί συνδιαλλαγήν. ]{ Ας ]ενδώσωµεν προθύµως 
ε]ις τήν ε]υεργετικήν ταύτην {ωθησιν. ]{ Ας τείνωµεν πρός ]αλλήλους χε~ιρα φιλικήν καί ]ενθυµούµενοι  αµφότεροι τά διδάγµατα το ~υ 
παρελθόντος, {ας µείνωµεν ε]ις τό µέλλον [ηνωµένοι καί συµπράττοντες πρός τό κοινόν καλόν.$ 

] Εν Χαλέπ ?η τ?~η 5 Νοεµβρίου 1898 
Σφραγίς 
Κρητικ ~ης Πολιτείας      [ Ο Πρόεδρος 

Ι. Κ. Σφακιανάκης 
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  Α]ιδεσιµώτατοι [ιερε ~ις ε]υλογηµένοι Χριστιανοί [η χάρις το ~υ Κυρίου [ηµ~ων ] Ιησο ~υ Χριστο ~υ ε{ιη µετά πάντων [υµ~ων. 
 
 [ Η τάξις ]αποκατεστάθη ε]ις τάς ]επαρχίας το ~υ Τµήµατός µας. 
 
Το ~υτο τό χρεωστο ~υµεν πρ~ωτον ε]ις τόν Θεόν καί δεύτερον ε]ις τάς δραστηρίους ]ενεργείας τ ~ων Α]υτοκρατορικ ~ων Ρωσικ~ων 

]αρχ ~ων, τ ~ων [οποίων προϊστάµενοι ε@ιναι ο [ι τόσον καλοί, τόσον φιλοδίκαιοι καί φιλάγαθοι [ο ]εξοχώτατος Ναύαρχος κύριος 
Σκρυδλώφ καί ]εξοχώτατος Συνταγµατάρχης κύριος Σχιοστάκ. Ε ]υγνωµοσύνη ε]ις α ]υτούς, καί δι ] α ]υτ ~ων  ε]ις τόν Μεγαλειότατον 
Α]υτοκράτορα τ ~ης Ρωσίας Νικόλαον τόν Βον τόν  [οπο ~ιον ]αντιπροσωπεύουν. [ Η χαρά µας ε@ιναι µεγάλη ]αλλά δέν ε@ιναι τελεία. 

 
 [ Ο ] Ηγεµών µας δέν @ηλθεν ]ακόµη. Καί δέν θά {ελθ?η ]εάν δέν παραδοθο ~υν τά \οπλα \όλα, καί δέν τακτοποιηθ ?~η \ολη [η διοίκησις 

τ ~ης πατρίδος µας. Τά \οπλα πρέπει νά παραδοθο ~υν. Ε ]ιξεύρω τήν ]αγάπην σας πού {εχετε δι ]  α ]υτά καί ε]ιξεύρω τόν πόνον πού θά 
α ]ισθανθ ~ητε διά τόν χωρισµόν των. Τά ]εθέλετε διά νά [υπερασπίζετε τήν πατρίδα µας κατά τ ~ης Τουρκικ ~ης τυρρανίας. ] Αλλά [η 
Τουρκική τυρρανία δέν [υπάρχει πλέον ]επάνω ε]ις τήν πατρίδα µας. [ Η πατρίς µας {εχει τώρα {αλλους προστάτας ]ισχυρούς καί 
[ηµε~ις ]εδ ~ω {εχοµεν προστάτας καί ]ισχυρούς καί [οµοδόξους Χριστιανούς. ∆έν {εχει λοιπόν [η πατρίς µας ]ανάγκη τ ~ων \οπλων µας 
πλέον. ] Απ΄ ]εναντίας. [ Η πατρίς µας θέλει νά λάβητε κλάδους ]ελαίας, µυρθι ~ας καί δάφνη καί µέ α ]υτά νά [υποδεχθ ~ητε τόν  
[ Ηγεµόνα της.  

[ Η πατρίς µας Σ ~ας προσκαλε ~ι σήµερον δι ]  ]εµο ~υ νά τρέξητε να παραδώσητε τά \οπλα σας \όλα, µικροί µεγάλοι διά νά {ιδωµεν 
τελειοµένην τήν χαράν, καί τ ]  ]αγαπηµένο µας Βασιλόπουλό µας ]εδ ~ω κάτω ε]ις τήν πατρίδα µας. Ε ]υλογία Θεο ~υ ε]υχήν τ ~ης 
πατρίδος µας δέν θά {εχει ]εκε~ινος [ο [οπο ~ιος χωρίς λόγον δέν θά παραδώσ ?η τά \οπλα του καί θά γίνωνται ]εµπόδια ε]ις τήν µεγάλην 
χαράν τ ~ης πολυαγαπηµένης µας πατρίδος.  

 
] Εχρησιµοποιήσαµε τά \οπλα διά νά ]αποκτήσωµεν τήν ]ελευθερίαν τ ~ης πατρίδος µας. Χρεωστο ~υµεν νά παραδώσωµεν τώρα 

α ]υτά διά νά ]αποκτήσωµεν τόν πόθον τ ~ης καρδι ~ας µας διά νά ]ιδο ~υµε τό ταχύτερον [ηγεµόνα µας, τόν υ[ιόν το ~υ Βασιλέως µας διά 
νά ζήσωµεν καί νά ]αποθάνωµεν ]επί τέλους [ως  
\ Ελληνες ]ελεύθεροι. ] Ακούσατε τήν φωνήν [ενός πνευµατικο ~υ πατρός σας. Σπεύσατε ]αγαπηµένα παιδιά τ ~ης πατρίδος µας κάµετε 
τό τελευτα ~ιον καθ ~ηκον σας πρός τήν πατρίδαν. Καί [η χαρά θά γεµίσ ?η τήν καρδιά µας. [ Ο Θεός νά Σ ~ας ε]υλογ ~?η. 
 
] Εν Ρεθύµν ?η τ~?η 4 Νοεµβρίου 1898       [ Ο Ε]υχέτης Σας 
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Α]ιδεσιµώτατοι [ιερε ~ις ε]υλογηµένοι Χριστιανοί [η χάρις το ~υ Κυρίου [ηµ~ων 
] Ιησο ~υ Χριστο ~υ ε{ιη µετά πάντων ]υµ~ων. 
  
∆όξα τ ~?ω [ Αγί ?ω Θε~?ω. [ Η πατρίς [ηµ~ων ε@ιναι ]ελευθέρα. 
 
 [ Η Τουρκική ]εξουσία κατηργήθη, καί [η ∆ιοίκησις τ ~ης πατρίδος µας ]αφέθη ε]ις τούς Κρήτας [ηµ~ας. Ε ]ις τό ]εξ ~ης λοιπόν ]από 

[ηµ~ας µόνους ]εξαρτ ~ωνται καί [η ]ησυχία καί [η τάξις καί [η ]ασφάλεια καί [η πρόοδος καί \όλα τ [  ]αγαθά τ ~ης καλ ~ης ∆ιοικήσεως.  
{ Εχοµεν λοιπόν χρέος ν ]  ]αποδείξωµεν ε]ις τόν κόσµον \ότι ε{ιµεθα {αξιοι τ ~ης ]ελευθερίας. Καί θά τό ]αποδείξωµεν \όταν [ο κάθε 
τίµιος {ανθρωπος, [ο καθένας πού ]αγαπ ~α τήν πατρίδαν του ε]ιλικριν ~ως, [υποβοηθ ~η τό {εργον τ ~ης κυβερνήσεως το ~υ τόπου. Ο[ι κακοί 
πρέπει νά ]επιδεικνύονται, καί [ο τόπος πρέπει νά καθαρισθ ~η ]από τά κακούργα στοιχε ~ια, ]εάν θέλωµεν καί τάς περιουσίας µας ν ]  
αύξήσωµεν, καί τήν τιµήν τ ~ων ο ]ικογενει ~ων µας νά ]εξασφαλίσωµεν. 

 
∆έν {εχοµεν πλέον τυράννους {αρχοντας, διά νά φοβώµεθα νά παραδίδωµεν ε]ις α ]υτούς τούς ]αδελφούς µας, {εχοµεν ]επί το ~υ 

παρόντος Χριστιανικήν [οµόδοξον  Ε ]υρωπαϊκήν ∆ιοίκησιν και νόµους τιµίους καί ]αµερολήπτους καί θά {εχοµεν \υστερα ]απ΄ 
]ολίγον έντελ ~ως ]ιδικήν µας. [ Ο ]αθ~ωος θά κηρύσσεται ]αθ~ωος καί [ο ]αληθής κακο ~υργος θα παιδεύεται α ]υστηρ ~ως. Φθάνει ]εκε~ινος πού 
{εχει ]αδικηθ ~η καί ]εκε~ινος πού ξεύρει τόν ]αδικήσαντα καί τό ]αδίκηµα νά τρέχ ?η ]αµέσως νά δίδ ?η ε]ις τάς ] Αρχάς κατηγορίαν 
γραπτήν, κατηγορίαν κατά το ~υ κακούργου, καί ο [ι µάρτυρες να δίδουν µαρτυρίαν ]αληθινήν. Χωρίς γραπτ ~ων κατηγορι ~ων δέν ε@ιναι 
δυνατόν νά κρατε ~ιται ε]ις τάς φυλακάς [ο κάθε {ανθρωπος, \οσον µεγάλος κακο ~υργος καί ]εάν ε@ιναι. Καί ]εάν σήµερον 
συλλαµβάνονται ]ανεγνωρισµένοι κακο ~υργοι και ε]υθύς µετά µίαν {η δύο [{η τρε~ις [ηµέρας  ]αφήνονται ]ελεύθεροι, δέν πταίει [η ]αρχή 
]αλλά ο [ι Χριστιανοί ο [ι [οπο ~ιοι δέν δίδουν καταγγελίαν γραπτήν καί δέν τρέχουν νά µαρτυρήσουν τόν κακο ~υργον. Ε @ιναι προδότης 
τ ~ης πατρίδος του, ε@ιναι ]εγκληµατίας κατά το ~υ Θεο ~υ, το ~υ Θεο ~υ τ ~ης ]αλήθειας καί δικαιοσύνης, ]εκε~ινος [ο [οπο ~ιος δέν παραδίδει 
ε]ις τήν δικαιοσύνην, τόν ληστήν, τόν φονέα, τόν κλέπτην, τόν \αρπαγα. Βλασφηµε~ι κατά το ~υ θεο ~υ ]εκε~ινος \οστις κρύπτει τήν 
]αλήθειαν, καί \οστις µέ τήν ψευδήν µαρτυρίαν του {όχι µόνον δέν φωτίζει τήν δικαιοσύνην ]αλλά καί συντελ ~η ε]ις τό νά ]απατ ~α 
α ]υτήν κάµνων νά ]αθωωθ ~?η [ο κακο ~υργος, καί ]ενθαρρύνων α ]υτόν καί τούς [οµοίους του νά µήν παύουν τάς ]αδικίας.  

 
] Εγείναµεν ]ελεύθεροι. ] Αποκτήσαµεν α ]υτό το µέγα ε]υεργέτηµα τ ~ης ]ανθρωπότητος ]αλλ ]  ]ανελάβοµεν καί [υποχρεώσεις 

µεγάλας, [υποχρεώσεις πρός τήν πατρίδαν [ηµ~ων, πρός τό {εθνος [ηµ~ων, [υποχρεώσεις πρός τήν ]ανθρωπότητα \ολων. [ Ηµε~ις ο [ι 
Χριστιανοί Κρ~ητες θά {εχωµεν [ως ]εκ το ~υ ]αριθµο ~υ µας \ολην τήν δύναµιν τ ~ης ∆ιοικήσεως ε]ις τάς χε~ιρας µας.  

 
[ Ως Χριστιανοί, [ως \ Ελληνες {εχοµεν καθ ~ηκον νά φερώµεθα [ιπποτικοί καί ε]υγενε~ις πρός τούς ][ολιγωτέρους καί 

]ασθενεστέρους συµπολίτας µας Μωαµεθανούς. @ Ησαν κατά τό παρελθόν ]εχθροί µας, ]αλλ]  @ησαν ε]ις τό πλέον περασµένον παρελθόν 
]αδελφοί µας. Ο[ι πατέρες των καί ο [ι πατέρες µας \ένα καί τόν α ]υτόν Θεόν, τον Θεόν τ ~ης ]αγάπης. ]Αλλ]  @ησαν ]ασθενέστεροι ]εκε~ινοι 
καί µή δυνάµενοι νά [υποφέρωσι τά βασανιστήρια τ ~ων Τούρκων κατακτητ ~ων, ]αφ ~ηκαν τάς τάξεις τάς ]αδελφικάς καί προσ ~ηλθον 



 
ε]ις τάς τάξεις τάς ]εχθρικάς. { Εγειναν Μωαµεθανοί. Α[ι τύψεις τ ~ης συνειδήσεως διά τόν χωρισµόν, ]αντί νά τούς [ηµερώνουν, 
τούς εξηγρίωναν καί α ]υτοί {εγειναν χειρότεροι πρός τούς Χριστιανούς ]από τούς ξένους. Ο[ι πατέρες µας ο [ι ]αδελφοί µας [ηµε~ις 
α ]υτοί [υπεφέραµε πολλά, πολλά ]αλλ]  ε{ιµεθα Χριστιανοί µαθηταί ]εκείνου [ο [οπο ~ιος σταυρωµένος ]εσυγχώρει καί καθώς ]επνίξαµε 
τούς πόνους µας βασανιζόµενοι, κατά τόν \ιδιον τρόπον χρεωστο ~υµεν νά ]επνίξωµεν καί ]εξαφανίσωµεν τά πάθη καί τά µίση ]από 
τήν καρδίαν µας τώρα πού θριαµβεύουµε.  

{Ας ]αφήσωµεν τήν ]αγάπην το ~υ Χριστο ~υ ε]ις τάς καρδίας µας. Πρός τούς συµπατριώτας [ηµ~ων Μωαµεθανούς {εχοµεν καθ ~ηκον 
καί [ως Κρ~ητες Χριστιανοί καί [ως Κρ ~ητες \ Ελληνες νά φερώµεθα [ως πρός [οµοεθνε~ις. 

 
 Τά πράγµατά των, [η ζωή των, [η τιµή των πρέπει νά ε@ιναι, [ως πρός [ηµ~ας, [ως τά ]ιδικά µας. ∆έν ]αγαπ ~α τήν πατρίδα του, δέν 

]αγαπ ~α την θρησκείαν του, ]εκε~ινος [ο [οπο ~ιος µέ κάθε τρόπον θά ]αδικήσ ?η ε]ις τό ]εξ ~ης τους συµπατριώτας του Μωαµεθανούς. Μέ 
κάθε τρόπον, µέ την διαφοράν τ ~ης καρδίας µας πρέπει ν ]  ]αποδείξωµεν ε]ις α ]υτούς την διαφοράν τ ~ης θρησκείας µας. { Ας 
προσπαθήσουµε µέ τόν καλόν µας τρόπον νά ]ενθυµηθ~ωσι καί α ]υτοί µίαν ]ηµέραν πο ~ιοι @ησαν, πο ~ιοι ε@ιναι καί πο ~υ ]ανήκουν, καί 
πο ~υ {εχουν συµφέρον ]ηθικόν και [υλικόν νά ]επιστρέψουν.  

 
] Εγείναµεν ]ελεύθεροι. Τήν ]ελευθερίαν µας χρεωστο ~υµεν ε]ις τόν Θεόν τ ~ων πατέρων µας, [ο [οπο ~ιος µ~ας {εδωκεν ]ισχυρούς 

προστάτας τάς τέσσαρας Μεγάλας ∆υνάµεις, καί µεταξύ α ]υτ ~ων τόν κραταιότατον ]ορθόδοξον Α]υτοκράτορα Πασσ ~ων τ ~ων Ρωσι ~ων 
Νικόλαον τόν Βον ε]ις το ~υ [οποίου τόν στόλον καί τόν στρατόν τόσα ]αγαθά ]οφείλοµεν ]ιδιαιτέρως [ηµε~ις ο [ι κάτοικοι το ~υ 
τµήµατος τούτου. Ε ]υγνωµοσύνη παντοτινήν χρεωστο ~υµεν ε]ις α ]υτούς. δοξολογίαν δέ καθηµερινήν ε]ις τόν Θεόν τ ~ων πατέρων µας. 
Τήν δοξολογίαν δέ α ]υτήν πρέπει νά ]εκδηλώνωµεν ]εµπράκτως.  

 
{ Ας {εχοµεν παράδειγµα τήν ε]υσέβειαν καί τήν ]αγάπην πρός τήν θρησκείαν του, το ~υ προστατεύοντος [ηµ~ας ε]υλογηµένου 

Ρωσσικο ~υ στρατο ~υ. Νά ]αγαπ ~ωµε την ]]Εκκλησίαν, νά πηγαίνωµε ε]ις τήν Θείαν λειτουργίαν καί νά φυλάττοµε τήν ]αργίαν τ ~ης 
Κυριακ ~ης καί τ ~ων µεγάλων ∆εσποτικ ~ων ]εορτ ~ων. Καί διά νά σ ~ας βοηθήσωµε ε]ις α ]υτό, ]εξεδόθη διαταγή [υπό τ ~ης Σεβαστ ~ης 
Ρωσσικ~ης ]Αρχ ~ης, καί θά µένουν κλειστά ]εντός τ ~ης πόλεως Ρεθύµνης, \όλα τά καταστήµατα \εως τήν µεσηµβρίαν τ ~ης κάθε 
Κυριακ ~ης. Νά τό ]ηξεύρητε διά νά µή ]εµβαίνητε ε]ις τήν πόλιν κατά την [αγίαν α ]υτήν [ηµέραν. [ Ο Θεός τ ~ης ]αγάπης καί τ ~ης 
δικαιοσύνης νά ε]υλογ ~?η πάντας [ηµ~ας. 

 
] Εν Ρεθύµν ?η τ~?η 7 Νοεµβρίου 1898 
 Σφραγίς     Ο Ε]υχέτης πάντων [υµ~ων 


