
23-24 Ιανουαρίου 1897: 

Όηαλ νη Σνχξθνη ππξπφιεζαλ ηα Υαληά θαη ε αλαθίλεζε ηνπ Κξεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ 

νδήγεζε ζηελ ηειεπηαία θξεηηθή επαλάζηαζε 

 

Γξάθεη ν Γηψξγνο Ληκαληδάθεο* 

 

Οη κέξεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ 122 ρξφληα -ζρεδφλ- απφ ηελ ηειεπηαία θξεηηθή 

επαλάζηαζε, ε νπνία μεθίλεζε σο αληίδξαζε ζηηο ηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ζηα αζηηθά θέληξα 

ηνπ λεζηνχ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1897, κε επίθεληξν ηα Υαληά. Ζ ηειεπηαία επαλαζηαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είρε ιήμεη κφιηο κήλεο πξηλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1896, κε ηελ επαλαθνξά κηα 

βειηησκέλεο εθδνρήο ηεο χκβαζεο ηεο Υαιέπαο ηνπ 1878, ε νπνία φξηδε ηε ιεηηνπξγία 

ελφο απηφλνκνπ θαζεζηψηνο ζην λεζί. ε κηα απφπεηξα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο επαλαζηάηεο, 

ν ζνπιηάλνο Αβδνχι Υακίη Β’ δέρηεθε θαηφπηλ μέλσλ πηέζεσλ ην δηνξηζκφ ρξηζηηαλνχ 

δηνηθεηή ηεο Κξήηεο ππφ ηελ έγθξηζε ησλ δπλάκεσλ, ηε ζέζπηζε αλαινγίαο δχν ηξίησλ γηα 

ην δηνξηζκφ ρξηζηηαλψλ έλαληη κνπζνπικάλσλ ζε δεκφζηεο ζέζεηο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πλέιεπζεο ησλ Κξεηψλ λα ςεθίδεη λφκνπο θαη πξνυπνινγηζκφ, ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο Υσξνθπιαθήο απνθιεηζηηθά απφ Κξήηεο θαη ηε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία 

ηνπ λεζηνχ (1). Ο λένο θαλνληζκφο θπξψζεθε κε θηξκάλη (δηάηαγκα) ζηηο 31 Απγνχζηνπ 

1896, ελψ ηελ ίδηα κέξα δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Κξήηεο ν Γεψξγηνο 

Βέξνβηηο, πξψελ εγεκφλαο ηεο άκνπ (2). Οη ρξηζηηαλνί επαλαζηάηεο δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην απνηέιεζκα θαη απνδέρηεθαλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, δηαιχνληαο ηελ 

ζπληνληζηηθή ηνπο Δπηηξνπή ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1896 θαη εθθξάδνληαο επίζεκα κε 

δηαβήκαηά ηνπο πξνο ηα μέλα πξνμελεία ηελ ειπίδα λα ηεξεζνχλ ηα ππεζρεκέλα (3). 

Παξά ηηο πςειέο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνχξγεζε ε ζπκθσλία ηνπ Απγνχζηνπ, ην απηφλνκν 

θαζεζηψο ζα απνδεηθλπφηαλ βξαρχβην, θαζψο ε δπζπηζηία κεηαμχ ησλ δχν ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ άξρηζε θαη πάιη λα εληείλεηαη ην Ννέκβξην ηνπ 1896, ιφγσ ηεο εκθαλνχο 

απξνζπκίαο ηεο Πχιεο λα αλερζεί θαη ζεβαζηεί φζα είρε απξφζπκα θαη ππφ πίεζε 

παξαρσξήζεη. ην πιαίζην απηφ, θαη θαζνδεγνχκελνη ελδερνκέλσο απφ θχθινπο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνιινί κνπζνπικάλνη δήισλαλ αλνηρηά φηη ζα αληηζηαζνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ πνιηηεχκαηνο θαη ζα απέρνπλ απφ ηηο εθινγέο, πξνθεηκέλνπ κε ηε ζηάζε  

*Απφθνηηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ, θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο (ΜΑ)ζηηο Γηεζλείο 

θαη Δπξσπατθέο πνπδέο, Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Ηζηνξίαο ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 



ηνπο λα ηηο απαμηψζνπλ θαη λα ηηο καηαηψζνπλ (4). ηφρνο ηεο Πχιεο θαη ησλ νξγάλσλ 

ηεο ζηελ Κξήηε θαίλεηαη λα ήηαλ ε έκπξαθηε ακθηζβήηεζε ηνπ παξαρσξεζέληνο 

θαζεζηψηνο, ψζηε λα αλαζρεζεί ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηεο εμνπζίαο ζηνπο ρξηζηηαλνχο 

θαη λα απνθαηαζηαζεί ε πιήξεο νζσκαληθή θπξηαξρία (5). 
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ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο απηήο, αξθεηνί κνπζνπικάλνη εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ 

αλαηαξαρή γηα λα εθπνηήζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζηελ χπαηζξν θαη λα κεηαθνκίζνπλ ζηα 

αζηηθά θέληξα, φπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1897 μεθίλεζαλ βηαηνπξαγίεο ζε βάξνο ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξψηεο ζπγθξνχζεηο μεθίλεζαλ ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ ζην 

Ζξάθιεην θαη ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ζην Ρέζπκλν, ελψ απνθνξχθσκά ηνπο απνηέιεζε ε 

ππξπφιεζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζπλνηθίαο ησλ Υαλίσλ, ηνπ Σνπαλά, κεηαμχ 23 θαη 24 

Ηαλνπαξίνπ 1897. Ο Γάιινο πεξηεγεηήο Victor Bérard πεξηγξάθεη: «Ζ κηζή πφιε 

εθκεδεληζκέλε. Μηα δηαξπαγή ηξηψλ εκεξψλ. Μεξηθέο ρηιηάδεο δνινθνλίεο. Έλαο 

νιφθιεξνο ιαφο λα ξίρλεηαη κέζα ζηηο βάξθεο γηα λα θηάζεη ηα πινία ηεο Δπξψπεο, θαη λα 

ηνπθεθίδεηαη ζηελ άθξε ηεο απνβάζξαο. Σέικαηα αίκαηνο πιπκέλα μαθληθά απφ ξπάθηα 

θαηγφκελνπ ιαδηνχ -ε ζπγθνκηδή ηνπ ρξφλνπ ήηαλ αθφκε κέζα ζηα καγαδηά θαη 

εθαηνληάδεο εμάιηηξα αλαπεδνχζαλ απφηνκα απφ ηηο ππεξππξαθησκέλεο επηθάλεηεο ησλ 

δνρείσλ. […] Αλαδπφκελνη απφ απηφ ην ζθνηάδη, βξηζθφκαζηε κέζα ζε εξείπηα, πέηξεο, 

ηνίρνπο γιεηκκέλνπο απφ ηελ ππξθαγηά, γθξεκηζκέλεο μπισζηέο, κηα ζπλνηθία απφ ζηάρηε 

πνπ απνπλέεη αθφκα ηελ νζκή θακέλνπ ιαδηνχ θαη αιινησκέλεο ζάξθαο. Απηά απέκεηλαλ 

απφ ηε ρξηζηηαληθή ζπλνηθία ησλ Υαλίσλ» (6). 

ρεδφλ ηαπηφρξνλα, ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα πνπ έδξεπαλ ζηα Υαληά πξνρψξεζαλ 

ζηελ ππξπφιεζε αξθεηψλ θνληηλψλ πξνο ηελ πφιε ρσξηψλ, κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο πεξηνρήο θαη λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο ππαίζξνπ. 

«Οζσκαλνί εμειζφληεο εθ Υαλίσλ εππξπφιεζαλ θαη θαηέθαπζαλ ηα ρσξία Μνπξληέο, 

Σζηθαιαξηά θαη Σαξάηζα [Γαξάηζν]. Καηά ηαο πξνεγεζείζαο ηαξαράο νπδέπνηε ηα 

Σνπξθηθά θαηαζηήκαηα εθιείζζεζαλ, ελψ θαηά ηαο πξνρζεζηλάο Σνπξθηθά θαη ρξηζηηαληθά 

θαηαζηήκαηα, σο θαη αη νηθίαη πάζαη ήζαλ θαηάθιεηζηνη, νη δε ελ ηαηο νδνίο επξεζέληεο 

έηξερνλ κε ην πνιχθξνηνλ εηο ρείξαο, δεηνχληεο θαηαθχγηνλ» 

(7). 
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Ωζηφζν, νη ελέξγεηεο απηέο είραλ ην αληίζεην απνηέιεζκα, θαζψο νη ρξηζηηαλνί 

εμαγξηψζεθαλ θαη ζχληνκα νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ 

γεληθεχηεθαλ. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1897, ν Γάιινο πξφμελνο ζηα Υαληά Blanc έγξαθε πξνο 

ην Παξίζη: «Έρσ απνδείμεηο πσο ε ηαπηφρξνλε εμέγεξζε ησλ κνπζνπικάλσλ ζε Ζξάθιεην, 

Ρέζπκλν θαη Υαληά είλαη ζπλέπεηα νδεγηψλ θαη ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ζηαιεί απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζπληζηνχλ ηε δεκηνπξγία ηαξαρψλ γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ» (8). Όζν νη ζπγθξνχζεηο θιηκαθψλνληαλ, έγηλε γεληθή πεπνίζεζε θαη 

ζε άιινπο μέλνπο αμησκαηνχρνπο φηη «ε θαηάζηαζηο δεηλνχηαη επί κάιινλ [ελψ] αη πεξί 

ζπλδηαιιαγήο πξνζπάζεηαη ελαπάγεζαλ αξλεζέλησλ ησλ Σνχξθσλ» (9). 

Σν ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ε επέθηαζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

λεζηνχ επέθεξε κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο δεκνγξαθηθέο ηζνξξνπίεο ζηελ χπαηζξν, κηαο 

θαη νη κνπζνπικάλνη εγθαηέιεηπαλ καδηθά ηα ζπίηηα θαη ηα θηήκαηά ηνπο, αλαδεηψληαο 

θαηαθχγην ζηηο νρπξέο πφιεηο∙ ηα Υαληά, ην Ρέζπκλν θαη ην Ζξάθιεην. Ο θαχινο θχθινο ηεο 

βίαο γλψξηζε λέα έμαξζε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ, φηαλ κηα ηπραία ζχγθξνπζε ζην Παιηνπέηζη 

εηείαο ζηάζεθε αθνξκή λα μεθηλήζεη ε εθθαζάξηζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

επαξρίαο, ε νπνία θξάηεζε πεξίπνπ κία εβδνκάδα. Ζ επαξρία δελ είρε μαλαπάξεη κέξνο ζηηο 

πξνεγνχκελεο εμεγέξζεηο, θαη νη άιινη Κξεηηθνί κηινχζαλ κε πεξηθξφλεζε «γηα ηα πξφβαηα 

ηεο εηείαο». Με αθνξκή ηα ηειεπηαία γεγνλφηα, σζηφζν, ε δηαθνηλνηηθή βία γλψξηζε κηα 

πξσηφγλσξε έμαξζε εθεί, κε ην απνηέιεζκα πνπ πεξηγξάθεη ν Bérard: «Σν Ηζιάκ ηεο 

εηείαο αθαλίζηεθε… Άληξεο ζθαγκέλνη, γπλαίθεο μεθνηιηαζκέλεο, αγφξηα επλνπρηζκέλα, 

θνξίηζηα θακέλα ή βηαζκέλα, κέιε βγαικέλα θαη ξηγκέλα ζηα ζθπιηά, ζηήζε θνκέλα, 

θακέλα πηψκαηα, ππξνβνιηζκνί, ζπαζηέο θαη καραηξηέο, ηίπνηα δελ έιεςε απφ ηελ 

απνηξφπαηε ζθαγή» (10).  
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Οη κνπζνπικάλνη ππνζηήξημαλ πσο ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ έθηαζε ηα 1.200 κε 1.500 

άηνκα, αιιά νη Γάιινη λαχηεο ππνιφγηζαλ ηα ζχκαηα ζε 850 πεξίπνπ (11). 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1897 εθδηψρζεθαλ επίζεο απφ ηηο εζηίεο ηνπο νη κνπζνπικάλνη ηεο 

επαξρίαο ειίλνπ, νη νπνίνη κεηά ηελ πνιηνξθία ηεο Καλδάλνπ δήηεζαλ δηεζλή πξνζηαζία, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζηάιζεθαλ πινία ζηελ Παιηφρσξα πνπ ηνπο κεηέθεξαλ ζηα Υαληά. 

Σνλ Μάξηην, νη ρξηζηηαλνί επηηέζεθαλ ζηα θξνχξηα ηεο Ηεξάπεηξαο θαη ηεο πηλαιφγθαο, 

φπνπ βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλνη ρηιηάδεο κνπζνπικάλνη, ελψ εθαηνληάδεο ζχκαηα 

ππήξμαλ θαη ζην Μνλνθάηζη Ζξαθιείνπ. Σν ίδην δηάζηεκα άξρηζαλ λα αλαρσξνχλ καδηθά 

απφ ηα ρσξηά ηνπο θαη νη κνπζνπικάλνη ηνπ Μπινπνηάκνπ, ιεειαηψληαο ηνπο νηθηζκνχο 

κέρξη ην Ρέζπκλν (12). 

πλέπεηα ησλ γεγνλφησλ απηψλ ήηαλ κεγάινη πιεζπζκνί κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ λα 

θαηεπζπλζνχλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα γηα αζθάιεηα θαη ηδίσο πξνο ην Ζξάθιεην, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ δνχζε ν κεγαιχηεξνο κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ηεο Κξήηεο (47% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ). Δπαθφινπζν ησλ ζπγθξνχζεσλ ήηαλ ν 

αζηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Ζξαθιείνπ λα απμεζεί ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα ζηα κέζα ηνπ 

1897 λα βξίζθνληαη ζηελ πφιε θαη ηα πεξίρσξά ηεο 40 κε 45 ρηιηάδεο κνπζνπικάλνη, νη 

νπνίνη απμήζεθαλ πεξαηηέξσ (13). Ζ κεηαθίλεζε απηή σζηφζν δελ ππήξμε ε κφλε, θαζψο 

κνπζνπικάλνη θαηεπζχλζεθαλ επίζεο πξνο ηε Ρφδν θαη ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, θπξίσο 

ηε κχξλε θαη ηα πεξίρσξά ηεο. πγρξφλσο, πνιινί ρξηζηηαλνί αθνινχζεζαλ ηνλ αληίζεην 

δξφκν πξνο ηελ θξεηηθή χπαηζξν ή ηελ Διιάδα αλαδεηψληαο αζθάιεηα, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

ηεξάζηηαο ζπξξνήο κνπζνπικάλσλ ζηηο πφιεηο, ε νπνία είρε δεκηνπξγήζεη κηα απνπληθηηθή 

θαηάζηαζε γηα απηνχο (14).  

Ζ απάληεζε ησλ ρξηζηηαλψλ 

ζηα ηεθηαηλφκελα ήηαλ 

αλακελφκελε, θαζψο νη 

νζσκαληθέο αξρέο θαη ηα 

φξγαλά ηνπο ζηελ Κξήηε 

ακθηζβεηνχζαλ επζέσο -γηα κηα 

αθφκε θνξά- ηα θεθηεκέλα ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ θαη 

ζρεδίαδαλ απξνθάιππηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απηνλνκίαο θαη 

ηελ πιήξε ππαγσγή ηεο Κξήηεο 

ζηελ θπξηαξρία ηνπ ζνπιηάλνπ. 

Παξάιιεια, θαη παξφηη ε 

πξνεγνχκελε επαλάζηαζε δελ 

είρε αθφκε νπζηαζηηθά 

ηειεηψζεη, ε δηεζλήο ζπγθπξία 

ήηαλ επλντθή γηα κηα λέα 

θηλεηνπνίεζε: Οη Γπλάκεηο 

ηεξνχζαλ ζηάζε αλακνλήο -αλ 

φρη αλνρήο- κπξνζηά ζε φζα 
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ζπλέβαηλαλ ζηελ χπαηζξν ηνπ λεζηνχ, ελψ δηαηεξνχζαλ ην δηθαίσκα λα επέκβνπλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ππήξρε εθηεηακέλε θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ρξηζηηαλψλ. 

Δπηπιένλ, νη Γπλάκεηο ζα δέρνληαλ πνιχ δχζθνια κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

πνπ νη ίδηεο είραλ παξαρσξήζεη ζηελ Κξήηε. Καηά ζπλέπεηα, νη ρξηζηηαλνί ζεψξεζαλ ηε 

ζπγθπξία αξθεηά επλντθή γηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ ηχρε ηνπο θαη λα θεξχμνπλ κηα λέα 

επαλάζηαζε θαηά ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο. 

ην πιαίζην απηφ, νπιηζκέλεο νκάδεο ρξηζηηαλψλ απφ ηελ Κπδσλία θαη ηνλ Απνθφξσλα 

θαηέβεθαλ απφ ηα νξεηλά θαη απέθνςαλ ηελ επηθνηλσλία ησλ Υαλίσλ κε ηε νχδα, 

θαηαιακβάλνληαο ηα πςψκαηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο, φπνπ εγθαηαζηάζεθε ην αξρεγείν ησλ 

επαλαζηαηψλ, ζηελ ηνπνζεζία Πξνθήηεο Ζιίαο ηνπ Αθξσηεξίνπ. Σαπηφρξνλα, εθεί 

ζπγθεληξψζεθαλ αξθεηνί πιεξεμνχζηνη ησλ δπηηθψλ επαξρηψλ ηεο Κξήηεο, φπνπ κε 

ςήθηζκά ηνπο θήξπμαλ ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα. χκθσλα κε ην θείκελν απηφ, θαηέιπαλ 

ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία θαη θαινχζαλ ηνλ Έιιελα βαζηιηά λα ζηείιεη ζηξαηησηηθφ ηκήκα 

γηα λα θαηαιάβεη ηελ Κξήηε, ελψ δεηνχζαλ απφ ηηο Γπλάκεηο ζπκπαξάζηαζε θαη ελίζρπζε 

(15). Σν ςήθηζκα ηνπ Αθξσηεξίνπ απνηεινχζε κηα λέα, ζαθή θακπή ζηνπο αγψλεο ησλ 

ρξηζηηαλψλ, θαζψο δελ είρε πηα ζθνπφ ηελ απηνλνκία, αιιά ηελ έλσζε. 

Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηε ζηάζε θαη δξάζε ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο κπνξεί 

θαλείο λα βξεη ζην βηβιίν ηνπ Γηψξγνπ Ληκαληδάθε κε ηίηιν «Οη Σνπξθνθξήηεο θαη ην 

Κξεηηθφ Εήηεκα απφ ηελ Ύζηεξε Σνπξθνθξαηία ζηελ Έλσζε» πνπ θπθινθνξεί απφ ηηο 

Δθδφζεηο Έξεηζκα.   
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