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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 
 

«Σν θαηλφκελνλ ηεο επαλαζηά-
ζεσο ηεο Κξήηεο είλαη κνλαδηθφλ 
εηο φιελ ηελ ηζηνξίαλ ηνλ ειιεληθνχ 
αγψλνο. Ήην κία εμέγεξζηο εγθα-
ζείξθηνπ θαη αιπζζνδέηνπ ηηηάλνο, 
κε κφλελ δχλακηλ ηελ ειιεληθήλ 
ηνπ ζπλείδεζηλ, ηελ δσηηθφηεηα, ηελ 
θηινηηκίαλ ηνπ θαη ηελ νξγήλ ηνπ. 
Καη απηή ε δχλακηο ήην αξθεηή φρη 
κφλνλ δηά λα αξρίζε ε επαλάζηα-
ζηο αθ' εαπηήο, αιιά θαη δηά λα ζπ-
λερηζζή αθαηάβιεηνο, ιάκπνπζα 
εηο φιελ ηελ ειιεληθήλ επνπνηίαλ 
κε ην θσο ηνπ απζνξκήηνπ ηεο, 
ζρεδφλ αγξία εθ ησλ αλεθδηεγήησλ 
καξηπξίσλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ 
πςψζε, θαηαδπνκέλε θαη αλαδπν-
κέλε δηαξθψο εληφο θπκάησλ αίκα-
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ηνο, αληινχζα νινέλα δπλάκεηο 
απφ ηνλ ζθιεξφηαηνλ αγψλα ηεο...» 
(Γηνλ. Θόθθηλνο, Ζ Διιεληθή 
Δπαλάζηαζηο, η. Α', ζ. 611) 
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Α. Ν ΑΓΥΛΑΠ ΡΖΠ ΔΘΛΔΓΔΟΠΗΑΠ 
ΠΡΖΛ ΘΟΖΡΖ (1821-1830) 

 
1. Ζ πξώηε πεξίνδνο (1821-1824) 
 
α. H θαηάζηαζε ζηελ Θξήηε θαηά 
ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν 
 

Ζ κεγάιε Δζληθή Δπαλάζηαζε 
ηνπ 1821 εμαπιψζεθε γξήγνξα θαη 
ζηελ Κξήηε, παξά ην γεγνλφο φηη νη 
ηνπηθέο ζπλζήθεο ήηαλ εμαηξεηηθά 
δπζκελείο γηα ηελ νξγάλσζε επα-
λαζηαηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ κεγάιε 
απφζηαζε απφ ην γεσγξαθηθφ 
θνξκφ ηεο Διιάδαο θαη ε παξεκ-
βαιιφκελε ζάιαζζα θαζηζηνχζαλ 
δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία κε ηα άι-
ια ειιεληθά θέληξα, ηελ απνζηνιή 
εθνδίσλ θαη φπισλ θαη ην ζπληνλη-
ζκφ ησλ πνιεκηθψλ ελεξγεηψλ. Αι-
ιά θαη κέζα ζην λεζί νη ζπλζήθεο 
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δσήο παξνπζίαδαλ ηδηαηηεξφηεηεο, 
πνπ δελ ππήξραλ ζηελ άιιε Διιά-
δα. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 
ήηαλ ε κεγάιε αλαινγία ηνπ κνπ-
ζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ, πνπ πα-
ξέκελε ζηαζεξά ζην 30% ηνπ ζπλφ-
ινπ. Σν κνπζνπικαληθφ απηφ πιε-
ζπζκφ απνηεινχζαλ Σνχξθνη θαη 
Σνπξθνθξεηηθνί, δειαδή Κξήηεο 
πνπ είραλ αζπαζζεί ηνλ ηζιακηζκφ 
απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηνπξθη-
θήο θαηάθηεζεο ηνπ λεζηνχ. Απηνί 
ήηαλ πεξηζζφηεξν θαλαηηθνί θαη 
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Σνχξθνπο θαη 
άζπνλδνη δηψθηεο θαη θαηαπηεζηέο 
ησλ ρξηζηηαλψλ. Γχν ηζρπξά γελη-
ηζαξηθά ηάγκαηα, ησλ απηνθξαην-
ξηθψλ γεληηζάξσλ θαη ησλ ληφπησλ 
γεληηζάξσλ, πνπ είραλ νξγαλσζεί 
ζηελ Κξήηε ήδε απφ ηνπο πξψηνπο 
ρξφλνπο ηεο ηνπξθηθήο θαηνρήο, εί-
ραλ επηβάιεη έλα θαζεζηψο αζθπ-
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θηηθήο θαηαπίεζεο ζην λεζί. Γελ 
ππάθνπαλ νχηε ζηηο ζνπιηαληθέο 
δηαηαγέο. Δίλαη γλσζηφ φηη απφ φ-
ιεο ηηο ειιεληθέο πεξηνρέο, κφλν ε 
Μαθεδνλία γλψξηζε αλάινγεο α-
γξηφηεηαο γελίηζαξνπο.  

Ζ παηδεία, κέζσ ηεο νπνίαο θπ-
ξίσο πξνπαξαζθεπάζηεθε ηδενιν-
γηθά ε επαλάζηαζε ζηελ άιιε Δι-
ιάδα, ήηαλ ζηελ Κξήηε ζρεδφλ α-
λχπαξθηε. Σν λεζί, πνπ άιινηε 
βξηζθφηαλ ζηελ πξσηνπνξία ηεο 
πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ έ-
ζλνπο, δνχζε επί δχν ζρεδφλ αηψ-
λεο ζε απνκφλσζε θαη ζε βαζχ 
πλεπκαηηθφ ζθνηάδη. Διάρηζηνη 
Κξήηεο είραλ κπεζεί ζηε Φηιηθή Δ-
ηαηξεία θαη ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη 
γηα ηνλ επηθείκελν αγψλα ηεο ειεπ-
ζεξίαο. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θξε-
ηηθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ εληειψο 
απξνεηνίκαζην ςπρνινγηθά γηα κε-
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γάιεο θιίκαθαο απειεπζεξσηηθή 
επαλάζηαζε.  

 

β. Ζ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο 
ζηελ Θξήηε. Ζ ηνπξθηθή αληίδξα-
ζε 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Κξήηεο ζηελ 
παλεζληθή εμέγεξζε απνθαζίζηεθε 
ζην ηζηνξηθφ κνλαζηήξη ηεο Παλα-
γίαο ηεο Θπκηαλήο ζηα θαθηά, ζηηο 
15 Απξηιίνπ 1821, αιιά σο επίζεκε 
εκέξα έλαξμεο ηνπ θξεηηθνχ αγψλα 
ζεσξείηαη ε 14ε Ηνπλίνπ 1821. Σελ 
ίδηα εκέξα ζεκεηψζεθε θαη ε πξψηε 
κεγάιε λίθε ησλ επαλαζηαηψλ ζην 
Λνχιν Υαλίσλ.  

Ζ ηνπξθηθή δηνίθεζε ηεο Κξήηεο 
απάληεζε ακέζσο κε γεληθή θηλε-
ηνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο 
δπλάκεσλ θαη κε βηαηνπξαγίεο 
πξσηνθαλνχο αγξηφηεηαο. Απνθν-
ξχθσκα ππήξμε ε κεγάιε ζθαγή 
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ηνπ Ζξαθιείνπ (24 Ηνπλίνπ 1821), 
πνπ έκεηλε γηα πνιιά ρξφληα ζηε 
κλήκε ηνπ ιανχ σο «ν κεγάινο αξ-
πεληέο»*. Παξ' φια απηά, ε επαλά-
ζηαζε επεθηάζεθε γξήγνξα ζε ν-
ιφθιεξε ηελ Κξήηε θαη ζηεξεψζε-
θε. 

 

Ζ επίζεκε ζθξαγίδα 
ηεο Γεληθήο Γηνηθήζεσο Θξήηεο, θαηά 
ηελ πεξίνδν 1821-1824 
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γ. Ζ πνιηηηθή νξγάλσζε ηεο Θξή-
ηεο 

 
Απφ ηελ αξρή ηνπ αγψλα θαηέ-

ζηε θαλεξή ε αλάγθε πνιηηηθήο 
νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ 
πνιεκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ελεξ-
γεηψλ πξνο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 
Αγψλα ζηελ άιιε Διιάδα, ηδηαίηεξα 
κεηά ηηο απνθάζεηο ηεο Α' Δζλνζπ-
λέιεπζεο ζηελ Δπίδαπξν. Ζ απνπ-
ζία γεληθνχ αξρεγνχ ζηελ Κξήηε 
θαη νη θηινδνμίεο ησλ ηνπηθψλ αξ-
ρεγψλ θαη νπιαξρεγψλ έβιαπηαλ 
ηα πνιεκηθά πξάγκαηα θαη ν ζπ-
ληνληζκφο ηνπ αγψλα ήηαλ αδχλα-
ηνο. Εεηήζεθε ινηπφλ απφ ηνλ Γε-
κήηξην Τςειάληε, πνπ εθπξνζσ-
πνχζε ηελ ππέξηαηε επαλαζηαηηθή 
αξρή ζηελ Διιάδα, λα δηνξίζεη 

ζηελ Κξήηε έλα Γεληθφ Αξρεγφ «εηο 

ηνλ νπνίνλ λα ππνηαρζνύλ νη κε-
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ηαμύ ησλ εξίδνληεο θαη νπδέλα 
ππέξηεξνλ ηνπ άιινπ αλαγλσξί-
δνληεο Θξήηεο νπιαξρεγνί». Ο 
Τςειάληεο δηφξηζε σο Γεληθφ Γηνη-
θεηή Κξήηεο ηνλ Μηραήι Κνκλελφ 
Αθεληνχιε (ή Αθεληνχιηεθ), ν ν-
πνίνο απνδέρζεθε πξφζπκα ην δη-
νξηζκφ θαη θαηέβεθε ζηελ Κξήηε 
(Ννέκβξηνο 1821) κε ηνλ ερεξφ θαη 
ελνριεηηθφ γηα πνιινχο νπιαξρε-

γνχο ηίηιν ηνχ «Γεληθνύ Δπάξρνπ 
θαη Αληηζηξαηήγνπ ηεο Θξήηεο». 

Ο Αθεληνχιεο παξέκεηλε ζηελ 
Κξήηε έλαλ αθξηβψο ρξφλν, σο ην 
Ννέκβξην ηνπ 1822. Καηφξζσζε λα 
αλαζπληάμεη ηηο επαλαζηαηηθέο δπ-
λάκεηο θαη λα θξαηήζεη ηελ επαλά-
ζηαζε δσληαλή ζε φιν ην λεζί. Σν 
πην ζεκαληηθφ είλαη φηη θξφληηζε λα 
ζπγθξνηεζεί Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Κξεηψλ ζηνπο Αξκέλνπο Απνθν-
ξψλνπ (11-22 Μαΐνπ 1822) θαη λα 
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ςεθηζηεί ην «Ξξνζσξηλόλ Ξνιί-
ηεπκα ηεο Θξήηεο», θαζψο θαη 

«Πρέδηνλ Ξξνζσξηλήο Γηνηθήζεσο 
ηεο λήζνπ Θξήηεο», κε πξφηππν 
ηηο απνθάζεηο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο 
ηεο Δπηδαχξνπ. Ο αγψλαο ζηελ 
Κξήηε θάλεθε λα εμειίζζεηαη πα-
ξάιιεια κε ηνλ αγψλα ηεο άιιεο 
Διιάδαο. 

 

δ. Ζ πξώηε κεγάιε θξίζε ηεο θξε-
ηηθήο επαλάζηαζεο 

 
ηελ πξάμε ηα πξάγκαηα απν-

δείρζεθαλ πνιχ δπζθνιφηεξα. Ο 
ζνπιηάλνο βξέζεθε ζε αδπλακία λα 
θαηαζηείιεη ηελ θξεηηθή επαλάζηα-
ζε θαη δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ αληη-
βαζηιέα ηεο Αηγχπηνπ Μσράκεη 
Άιπ, ν νπνίνο απνδέρζεθε πξφζπ-
κα ηελ πξφζθιεζε. Ζ απφβαζε αη-
γππηηαθνχ ζηξαηνχ ζηελ Κξήηε 
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(ηέιε Μαΐνπ 1822) θαη νη πξψηεο 
απνηπρίεο ησλ Κξεηψλ ζην πνιε-
κηθφ πεδίν θιφληζαλ ηε ζέζε ηνπ 
Αθεληνχιε. Ζ αληίζεζή ηνπ κε ηνπο 
ηνπηθνχο αξρεγνχο θαη νη ζπλερείο 
ακθηζβεηήζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 
νδήγεζαλ ζε κεγάιε θξίζε ηελ ε-
παλάζηαζε. Ο Αθεληνχιεο ζεσξή-
ζεθε ππεχζπλνο γηα πνιιέο πνιε-
κηθέο απνηπρίεο, θαζαηξέζεθε απφ 
ηα κέιε ελφο λενζχζηαηνπ «Κξεηη-
θνχ πκβνπιίνπ» θαη θπιαθίζηεθε 

ην Ννέκβξην ηνπ 1822. Οη «Ξαξα-

ζηάηαη θαη Ξιεξεμνύζηνη ηεο Ξα-
ηξίδνο», φπσο νλνκάδνληαλ νη 
Κξήηεο αληηπξφζσπνη ζηηο Δζλν-
ζπλειεχζεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ, 
δήηεζαλ ην δηνξηζκφ λένπ Γηνηθεηή. 
Ο Ησάλλεο Κσιέηηεο ππέδεημε σο 
Αξκνζηή Κξήηεο ηνλ Τδξαίν Δκκα-
λνπήι Σνκπάδε, ν νπνίνο έθηαζε 
ζην λεζί ην Μάην ηνπ 1823.  
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Ζ άθημε ηνπ Σνκπάδε ζηελ Κξή-
ηε ζπλδέζεθε κε νξηζκέλεο πνιεκη-
θέο επηηπρίεο θαη ην εζηθφ ησλ επα-
λαζηαηψλ αλαπηεξψζεθε. Έλα κή-
λα κεηά ηελ άθημή ηνπ, ν Σνκπάδεο 
ζπγθάιεζε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
Κξεηψλ ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ν 

«Νξγαληζκόο ηεο εληαπζίνπ ηνπη-

θήο δηνηθήζεσο ηεο λήζνπ Θξή-
ηεο», κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ π-
ληάγκαηνο ηεο Δπηδαχξνπ. Ο θξεηη-
θφο αγψλαο εηζήιζε έηζη ζε λέα θά-
ζε.  

Παξάιιεια φκσο αλαζπληάρζε-
θαλ θαη νη ηνπξθναηγππηηαθέο δπ-
λάκεηο. ηηο αξρέο Ηνπλίνπ 1823 έ-
θηαζε ζηελ Κξήηε σο λένο δηνηθε-
ηήο ηνπ αηγππηηαθνχ ζηξαηνχ ν 
Υνπζεΐλ βέεο, κε λέεο ζηξαηησηηθέο 
δπλάκεηο θαη άθζνλν πνιεκηθφ πιη-
θφ. Ζ ηαρχηαηε θίλεζε ηνπ ηνπξθν-
αηγππηηαθνχ ζηξαηνχ πξνο ηα α-
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λαηνιηθά, ε θαηαζηξνθή ησλ ρσ-
ξηψλ, ε πνιηνξθία θαη ε ζπζία 370 
ρξηζηηαλψλ ζην ζπήιαην ηνπ Μειη-
δνλίνπ (Ηαλνπάξηνο 1824) δεκηνχξ-
γεζαλ βαξχ θιίκα απαηζηνδνμίαο. Ο 
Σνκπάδεο απεχζπλε έθθιεζε γηα 
βνήζεηα πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ-
θηειεζηηθνχ Γεψξγην Κνπληνπξηψηε 
(2 Μαξηίνπ 1824).

1
 Δληνχηνηο, βνή-

ζεηα δελ έθζαζε θαη ε επαλάζηαζε 
θάλεθε λα θάκπηεηαη παληνχ, ηδηαί-
ηεξα κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ Υνπζεΐλ 
ζηα θαθηά θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
επαξρίαο ζηα ηέιε Μαξηίνπ. ηηο 12 
Απξηιίνπ ν Σνκπάδεο εγθαηέιεηςε 
ηελ Κξήηε, δεηψληαο απφ ηνπο 
Κξεηηθνχο λα ζπλερίζνπλ κε θάζε 
ζπζία ηνλ αγψλα. 

 

1. Ζ έθθιεζε ηνπ Ρνκπάδε  

Κχξηε, ε ηαιαίπσξνο Κξήηε πλέ-
εη ηα ινίζζηα. Οιίγε ζηξαηησηηθή 
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βνήζεηα θαη ε έθπιεπζηο ησλ πινί-
σλ ζέιεη ειεπζεξψζεη απηήλ απφ 
ηνπ λα αθαληζζή... Κχξηε, αλ ράζε 
ην Έζλνο ηελ σξαίαλ Κξήηελ, ράλεη 
ηνλ δεμηφλ νθζαικφλ ηνπ θαη ε αλε-
μαξηεζία δελ ζέιεη είλαη ζεκαληη-
θή...  

 
ηα ηέιε Μαΐνπ 1824 ν Υνπζεΐλ 

δηαθήξπηηε φηη θαηέπλημε ηελ επα-
λάζηαζε ζηελ Κξήηε. Ο ηνπξθναη-
γππηηαθφο ζηξαηφο ήιεγρε φια ηα 
πεδηλά κέξε θαη ν αγψλαο πήξε 
κνξθή αληαξηνπφιεκνπ. Αληαξηη-
θέο νκάδεο ζπλέρηζαλ ηνλ αγψλα 
κε λπθηεξηλέο επηζέζεηο θαη δνιηνθ-
ζνξέο θαηά ησλ Σνχξθσλ. Απηνί ή-

ηαλ νη δηαβφεηνη Θαιεζπέξεδεο. 
Αλάινγεο αληαξηηθέο νκάδεο πνπ 

νλνκάδνληαλ Ενπξίδεο* ζρεκάηη-
ζαλ θαη νη Σνχξθνη. 
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Ζ  
Γεληθή Δθεκεξίο 
ηεο Διιάδνο, ε 
νπνία ηδξύζεθε 
ζηηο 7 Νθησβξίνπ 
1825 από ηνλ 
Θεόθιεην  
Φαξκαθίδε ζην  
Λαύπιην θαη ήηαλ 
ε επίζεκε ηεο 
Διιεληθήο  

Γηνηθήζεσο, πξόδξνκνο ηεο ζεκεξη-
λήο «Δθεκεξίδνο ηεο Θπβεξλήζεσο».  
Θαηά θαηξνύο εθδηδόηαλ ζηελ Αίγηλα ή 
ζην Άξγνο θαη θηινμελνύζε ζηηο  
ζηήιεο ηεο εηδήζεηο από όιν  
ηνλ ειιεληθό θόζκν. 
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ε. Ζ δεύηεξε πεξίνδνο ηεο θξεηη-
θήο επαλάζηαζεο: Ζ πεξίνδνο ηεο 
Γξακπνύζαο (1825-1828) 
 

Δλψ θαηλφηαλ φηη ε επαλάζηαζε 
ζηελ Κξήηε είρε θαηαζηαιεί θαη πε-
ξηνξηδφηαλ απιψο ζε ζπνξαδηθέο 
επηζέζεηο αληαξηψλ ζε ρσξηά θαη 
θξνχξηα ησλ Σνχξθσλ, Κξήηεο ε-
παλαζηάηεο, νη νπνίνη θαηά θαηξνχο 
είραλ θαηαθχγεη ζηελ άιιε Διιάδα, 
επέζηξεςαλ ζην λεζί ην θαινθαίξη 
ηνπ 1825, κε ηελ απφθαζε λα αλα-
δσππξψζνπλ ηελ επαλάζηαζε. Με 
επηθεθαιήο ηνλ Γεκήηξην Καιιέξγε 
θαη ηνλ Δκκαλνπήι Αλησληάδε θα-
ηέιαβαλ ην θξνχξην ηεο Γξακπνχ-
ζαο (9 Απγνχζηνπ 1825) ζην νκψ-
λπκν αθξσηήξην ηεο Γπηηθήο Κξή-
ηεο, θαη ηελ ίδηα εκέξα άιινη επα-
λαζηάηεο θαηέιαβαλ ην θξνχξην ηεο 
Κηζάκνπ. Πξνζπάζεηα ησλ Σνχξ-
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θσλ λα αλαθηήζνπλ απηά ηα θξνχ-
ξηα απέηπρε θαη έηζη άξρηζε ζηελ 
Κξήηε κηα λέα επαλαζηαηηθή πεξί-

νδνο, ε ιεγφκελε πεξίνδνο ηεο 
Γξακπνύζαο (1825-1828). Οη επα-
λαζηάηεο πνπ νρπξψζεθαλ εθεί, ε-
πηδφζεθαλ θπξίσο ζηελ πεηξαηεία 
γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηξφθηκα θαη 
εθφδηα, έθηηζαλ νηθηζκφ θαη ηελ εθ-
θιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο Κιεθηξί-
λαο* θαη ίδξπζαλ ζρνιείν. Οξγαλψ-
ζεθε επίζεο πξνζσξηλή Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή, πνπ νλνκάζηεθε «Θξε-
ηηθόλ Ππκβνύισλ» θαη απνηεινχζε 
ηελ επίζεκε επαλαζηαηηθή αξρή 
ηεο Κξήηεο, θαη αγνξάζηεθε ε γν-
ιέηηα «Πεξηθιήο» ηνπ Σνκπάδε, γηα 
λα κεηαθέξεη ηξφθηκα θαη εθφδηα 
ζηε θξνπξά ηεο Γξακπνχζαο. 

Ζ ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (6 Ηνπ-
ιίνπ 1827) είρε άκεζε επίπησζε θαη 
ζηα θξεηηθά πξάγκαηα. Ήδε είρε 
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επξέσο θπθινθνξήζεη ε θήκε γηα 
επηθείκελε ιχζε ηνπ ειιεληθνχ δε-
ηήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία αλεμάξ-
ηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ε αγ-
γιηθή δηπισκαηία δηαβεβαίσλε φηη 
ζα πεξηιεθζνχλ ζ' απηφ φιεο νη 
επαλαζηαηεκέλεο ειιεληθέο πεξην-
ρέο. Ο Σνκπάδεο έγξαθε ζηνπο 
Κξήηεο λα αλαδσππξψζνπλ πάζε 
ζπζία ηελ επαλάζηαζε ζε νιφθιε-
ξε ηελ Κξήηε. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 
θζηλνπψξνπ 1827 ζεκεηψζεθαλ 
ππξεηψδεηο θηλήζεηο, ζρεκαηίζηε-
θαλ επαλαζηαηηθά ζψκαηα εζειν-
ληψλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη 
ηελ άιιε Διιάδα, γηα λα ζηεξίμνπλ 
ηνλ θξεηηθφ αγψλα, θαη ζθιεξέο 
κάρεο δηεμάγνληαλ ζε νιφθιεξε ηελ 
Κξήηε. 

 

ζη. Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο  
επαλάζηαζεο ζηελ Θξήηε 
(1828-1830)  
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Ξνιεκηθέο θαη πνιηηηθέο ελέξγεηεο 
θαηά ηα δύν ηειεπηαία έηε ηνπ 
αγώλα. 

 

Οη θηλήζεηο ηεο επξσπατθήο δη-
πισκαηίαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 
κε ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Διιάδα 
θαη ηελ νξγάλσζε αλεμάξηεηνπ ει-
ιεληθνχ θξάηνπο, ήηαλ θπζηθφ λα 
επεξεάζνπλ θαη ηελ επαλάζηαζε 
ζηελ Κξήηε. Ο Ησάλλεο Καπνδί-
ζηξηαο έθηαζε ζηελ Διιάδα ζηηο 
αξρέο ηνπ 1828 θαη επηδφζεθε ακέ-
ζσο ζηελ νξγάλσζε θξάηνπο. 
Πξνζπαζψληαο λα θαηαζηήζεη α-
ζθαιέο ην ζαιάζζην εκπφξην, ζχκ-
θσλα θαη κε ζρεηηθή αμίσζε ησλ 
Γπλάκεσλ θαη ηδίσο ηεο Αγγιίαο, 
απνθάζηζε λα παηάμεη ηε ιεζηεία 
θαη ηελ πεηξαηεία ζηηο ειιεληθέο 
ζάιαζζεο. ηε Γξακπνχζα έζηεηιε 
ηνλ Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην, κε 
ηε ζπλνδεία αγγιηθνχ θαη γαιιηθνχ 
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ζηφινπ. Σα πινία ησλ επαλαζηα-
ηψλ θαηαζηξάθεθαλ θαη ην θξνχξην 
ηεο Γξακπνχζαο παξαδφζεθε 
ζηνπο Άγγινπο, νη νπνίνη αλέιαβαλ 
θαη ην έξγν ηεο επηηήξεζεο ησλ ζα-
ιαζζψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπ-
ζηπινΐαο. Οη επαλαζηάηεο ηεο 
Γξακπνχζαο δηαιχζεθαλ θαη 
θαηέθπγαλ ζηα βνπλά. 

Παξά ηηο απνηπρίεο απηέο θαη ηηο 
δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ δηακνξ-
θψζεθαλ, νη Κξήηεο εμαθνινχζε-
ζαλ λα θξαηνχλ δσληαλή ηελ επα-
λάζηαζε ζε νιφθιεξε ηελ Κξήηε. 
Απξνζδφθεηε εμέιημε, πνπ δε-
κηνχξγεζε θιίκα έληνλεο αλεζπρί-
αο ζην λεζί, ήηαλ ε απφθαζε ηνπ 
Καπνδίζηξηα λα απνζηείιεη ζηελ 
Κξήηε σο αληηπξφζσπν ηνπ ηνλ 
βαξψλν Ρέηλεθ, κε ζπζηάζεηο γηα 
θαηάπαπζε ησλ ερζξνπξαμηψλ. Οη 
Κξήηεο αξλήζεθαλ λα ππαθνχζνπλ 
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ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ Κπβεξλήηε. Σν 
θαινθαίξη ηνπ 1828 νιφθιεξε ζρε-
δφλ ε Κξήηε βξηζθφηαλ ππφ ηνλ έ-
ιεγρν ησλ επαλαζηαηψλ. Οη Σνχξ-
θνη είραλ πεξηνξηζηεί ζηα κεγάια 
θξνχξηα, φπνπ πξνζηαηεχνληαλ 
απφ ηνλ ηαθηηθφ ηνπξθηθφ ζηξαηφ. 

Σα γεγνλφηα απηά είραλ απήρε-
ζε ζηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο, φ-
πνπ παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο εθδε-
ιψζεηο ζπκπάζεηαο ππέξ ηνπ αγσ-
ληδφκελνπ θξεηηθνχ ιανχ. Αγγιηθφο 
θαη γαιιηθφο ζηφινο απέθιεηζε ηα 
θξεηηθά παξάιηα, γηα λα εκπνδίζεη 
απνβάζεηο ηνπξθναηγππηηαθψλ δπ-
λάκεσλ ζην λεζί, ελψ θαη ν Καπν-
δίζηξηαο, κεηαβάιινληαο ηελ πνιη-
ηηθή ηνπ απέλαληη ζηνπο Κξήηεο, 
έζηεηιε ζην λεζί ηνλ Σνκπάδε 
(Ννέκβξηνο 1828), κε ηελ εληνιή λα 
θαηαιάβεη ηε εηεία, ηε κφλε πεξη-
νρή ηεο Κξήηεο πνπ παξέκελε α-
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θφκε εμνινθιήξνπ ζηελ απφιπηε 
θαηνρή ησλ Σνχξθσλ. Μηα κεγάιε 
επηρείξεζε πνπ νξγαλψζεθε γηα 
ηελ απειεπζέξσζή ηεο απέηπρε θαη 
ε εηεία ππέζηε ζθιεξά αληίπνηλα 
απφ ηνπο Σνχξθνπο (Γεθέκβξηνο 
1828). 

Απφ δηπισκαηηθή άπνςε ην 
Κξεηηθφ Εήηεκα βξηζθφηαλ ηελ ε-
πνρή απηή ζε θαηάζηαζε ξεπζηφ-
ηεηαο, θαζψο δελ ππήξρε απφθαζε 
νξηζηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ φινπ ει-
ιεληθνχ πξνβιήκαηνο, θαη νη πιε-
ξνθνξίεο πνπ έθηαλαλ ζηνλ Καπν-
δίζηξηα δελ ήηαλ ζαθείο. Απηφ εξ-
κελεχεη θαη ηελ αζηαζή πνιηηηθή 
ηνπ ζρεηηθά κε ην Κξεηηθφ δήηεκα. 
Πηεδφκελνο απφ ηελ Αγγιία αλαθά-
ιεζε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Ρέηλεθ 
απφ ηελ Κξήηε θαη ζηε ζέζε ηνπ 
ηνπνζέηεζε ηνλ Άγγιν Υαλ, ν ν-
πνίνο παξέκεηλε ζηε Γξακπνχζα 
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σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1829, νπφηε 
αληηθαηαζηάζεθε θαη απηφο απφ ηνλ 
επηθαλή Κξεηηθφ Νηθφιαν Ρεληέξε. 
Οη πξννπηηθέο θαίλνληαλ ηψξα πε-
ξηζζφηεξν απφ πνηέ επνίσλεο, θα-
ζψο νιφθιεξε ζρεδφλ ε Κξήηε 
βξηζθφηαλ ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν 
ησλ επαλαζηαηψλ, εθηφο απφ ηα 
ηξία κεγάια θξνχξηα (Υαληά, Ρέζπ-
κλν, Ζξάθιεην), ζηα νπνία είραλ 
θαηαθχγεη νη Σνχξθνη. 

 

Ρν πξσηόθνιιν ηνπ Ινλδίλνπ 
θαη ν απνθιεηζκόο ηεο Θξήηεο. Νη 
πξώηεο αληηδξάζεηο. 

 

Οη ειπίδεο, πνπ ηηο ζπληεξνχζαλ 
νη δηπισκάηεο ηεο επνρήο θαη ηηο 
ζπκκεξηδφηαλ ν Καπνδίζηξηαο, φηη 
κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ζα 
θαζφξηδαλ ηελ ππφζηαζε ηνπ ειιε-
ληθνχ θξάηνπο ζα δηθαηψλνληαλ φ-
ιεο νη επαλαζηαηεκέλεο ειιεληθέο 
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πεξηνρέο θαη βεβαίσο θαη ε Κξήηε, 
δηαςεχζηεθαλ. Με ην Πξσηφθνιιν 
ηνπ Λνλδίλνπ (1830) νη Μεγάιεο Γπ-
λάκεηο, παξά ηηο πξνεγνχκελεο ε-
παγγειίεο ηνπο, άθεζαλ ηελ Κξήηε 
έμσ απφ ηα φξηα ηνπ λενπαγνχο ει-
ιεληθνχ θξάηνπο, ζηελ απφιπηε δη-
θαηνδνζία ηνπ ζνπιηάλνπ. Σε ιχζε 
απηή ηελ επέβαιε ε αγγιηθή δηπισ-
καηία, πνπ επηρεηξνχζε λα πείζεη 

ηελ επξσπατθή θνηλή γλψκε φηη «ε 

πξνζάξηεζηο ηεο Θξήηεο εηο ηνλ 
Διιεληθόλ θνξκόλ δελ είλαη νπζη-
σδώο ζπληειεζηηθή εηο ηελ επε-
κεξίαλ θαη αλεμαξηεζίαλ ηνπ λένπ 
θξάηνπο». Ζ ελέξγεηα απηή ηεο αγ-
γιηθήο δηπισκαηίαο γέκηζε πηθξία 
θαη απνγνήηεπζε ηνπο Κξήηεο. 

Ζ πηθξία ησλ Κξεηψλ ζηξάθεθε 
ηφηε θαη ελαληίνλ ηνπ Καπνδίζηξηα. 
ε έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ Κξεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ζηηο 22 Απξηιίνπ 1830 
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ζπληάρζεθε δξακαηηθή πξνθήξπμε 
πξνο ηνπο Έιιελεο, ε νπνία απν-
ηειεί νπζηαζηηθά θαη ηελ πξψηε δη-
αθήξπμε ηεο λέαο ηζηνξηθήο πνξεί-
αο, πνπ νλνκάζηεθε θαη επίζεκα 

«Θξεηηθόλ Εήηεκα» (Question Cre-
toise) θαη απαζρφιεζε γηα έλαλ πε-
ξίπνπ αηψλα ηελ επξσπατθή δη-
πισκαηία, σο λέα αθαλζψδεο πηπ-
ρή ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο. Σα 
ζεκειηψδε αηηήκαηα ηεο εζληθήο ε-
ιεπζεξίαο θαη ηεο έλσζεο κε ηελ 
Διιάδα απνηέιεζαλ πιένλ ηνπο 
ζηαζεξνχο δείθηεο πνξείαο ησλ 
θξεηηθψλ αγψλσλ.

2 

 

2. Απόζπαζκα από ηελ πξνθήξπμε 
ηνπ Θξεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

«Ζ Κξήηε ήην θαη είλαη κέξνο α-
δηάζπαζηνλ ηεο Διιάδνο απηήο, σο 
ζπλαγσληζζείζα θαη ζπλαγσληδν-
κέλε κε ηα ινηπά επαλαζηαηεκέλα 
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κέξε απφ ηελ αξρήλ, ψζηε δελ ε-
κπνξεί ηηο λα ελλνήζε πψο εηο δηα-
θφξνπο πξάμεηο πιεξεμνπζίσλ ησλ 
ζεβαζηψλ ηνχησλ κνλαξρψλ ε 
Κξήηε παξεζησπήζε δηφινπ, ελψ 
αθφκε κάιηζηα έρεη ηνλ εμνινζξεπ-
ηηθφλ πφιεκνλ εηο ηνπο θφιπνπο 
ηεο θαη νη Σνχξθνη είλαη πεξησξη-
ζκέλνη εηο κφλα ηα θξνχξηά ησλ 
απφ ηνπο Έιιελαο... Ζκείο δελ επ-
ξίζθνκελ αιινχ ηελ ζσηεξίαλ καο 
παξά εηο ηα φπια καο θαη εηο απηφλ 
ηνλ έληηκνλ ζάλαηνλ...». 
 

 

Πινία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ 
απέθιεηζαλ ηα θξεηηθά παξάιηα, γηα 
λα επηβάινπλ ηελ εηξήλε ζην λεζί, 

ελψ ην «Θξεηηθόλ Ππκβνύιηνλ» 
δελ ζηακάηεζε ηηο εθθιήζεηο θαη ηα 
δηαβήκαηα πξνο ηνπο εγεκφλεο ηεο 
Δπξψπεο, δηεθηξαγσδψληαο θαη 
ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο 
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Κξήηεο. Απφπεηξα ησλ Κξεηψλ λα 
αλαθαηαιάβνπλ ην θξνχξην ηεο 
Γξακπνχζαο θαη λα αλαδσππξψ-
ζνπλ ηελ επαλάζηαζε απέηπρε. 
ηηο 23 Ννεκβξίνπ ζπλεδξίαζε γηα 

ηειεπηαία θνξά ην «Θξεηηθόλ Ππκ-
βνύιηνλ» ζηνπο Μαξγαξίηεο Μπιν-
πνηάκνπ. πλέηαμε κηα ηειεπηαία 
δηακαξηπξία πξνο ηνλ Κπβεξλήηε 
ηεο Διιάδαο θαη πξνο ηνπο Ναπάξ-
ρνπο ησλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ, 
ζηελ νπνία θαηήγγειιε ηε γεληθή 
ζπλσκνζία εηο βάξνο ηεο Κξήηεο: 

«Όινη ζπκθώλσο, Ρνύξθνη, Σξη-

ζηηαλώλ Ζγεκόλσλ πνπξγνί θαη 
ε Διιεληθή Θπβέξλεζηο ζπλώκν-
ζαλ ελαληίνλ ησλ Σξηζηηαλώλ ηεο 
Θξήηεο ζήκεξνλ, ζέινληεο ίζσο 
λα ηνπο δώζνπλ αληίιπηξνλ ζύκα 
ηεο ειεπζεξίαο ησλ ινηπώλ αδει-
θώλ ησλ...». πληάρζεθε επίζεο 
ςήθηζκα γηα ηελ νξγάλσζε κφλη-
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κεο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα παξα-
θνινπζνχζε ζην εμήο ηελ εμέιημε 
ηνπ Κξεηηθνχ δεηήκαηνο θαη ζα ε-
μαζθάιηδε ηε ζπλνρή θαη ηε ζπλεξ-
γαζία ησλ ρηιηάδσλ Κξεηψλ, πνπ 
είραλ εγθαηαζηαζεί σο πξφζθπγεο 
ζηελ ειεχζεξε Διιάδα. 

Ζ ζηάζε ηεο αγγιηθήο δηπισκα-
ηίαο απέλαληη ζην Κξεηηθφ δήηεκα 
ζπλδεφηαλ κε ηε γεληθφηεξε πνιηηη-
θή ηεο γηα ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα. Ζ 
Αγγιία ζεσξνχζε ηνλ έιεγρν ηεο 
Κξήηεο σο ζέκα θεθαιαηψδνπο ζε-
καζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο ζηελ Αλαηνιή. Ζ 
γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ ζην 
ζηαπξνδξφκη ησλ ζαιάζζησλ επη-

θνηλσληψλ, ηελ θαζηζηνχζε «θιεηδί 
ηνπ ειιεληθνύ αξρηπειάγνπο» θαη 

καδί κε ηελ Κχπξν ήηαλ «ηα θιεηδηά 
ηεο Αηγύπηνπ». Σν πξφβιεκα ηνπ 
αγγιηθνχ ειέγρνπ ζηελ Κξήηε είρε 
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γελλεζεί ήδε απφ ηελ πεξίνδν ησλ 
λαπνιεφληεησλ πνιέκσλ (1806), 
φηαλ ε Αγγιία ζρεδίαδε ηελ άκεζε 
θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ, ζηελ πεξί-
πησζε πνπ ε Γαιιία θαη ε Ρσζία 
επεμέηεηλαλ ηηο δψλεο επηξξνήο 
ηνπο ζην Βνξξά θαη ζηελ Αλαηνιή. 
Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ην δφγ-
κα ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο Σνπξθίαο, 
πνπ ην ππνζηήξηδε ζηαζεξά ε αγ-
γιηθή δηπισκαηία, απνζθνπνχζε, 
θνληά ζε πνιιά άιια, θαη ζηελ θα-
ηνρή ηεο Κξήηεο απφ δχλακε θηιη-
θή πξνο ηελ Αγγιία, αθνχ έηζη ζα 
εμαζθαιηδφηαλ ε λαπηηθή θπξηαξρία 
ηεο ζηε Μεζφγεην. Απηφο ήηαλ ν 
ζνβαξφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
ε Αγγιία αξλήζεθε λα πεξηιεθζεί ε 
Κξήηε ζην λενζχζηαην ειιεληθφ 
θξάηνο. 
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Β. Ζ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 1830-1866  
 
1. Ζ πεξίνδνο ηεο αηγππηηνθξαηίαο 
(1830-1840) 

 
Ο ζνπιηάλνο παξαρψξεζε ηελ 

Κξήηε ζηνλ αληηβαζηιέα ηεο Αηγχ-
πηνπ Μσράκεη Άιπ, σο αληάιιαγκα 
γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ είρε 
πξνζθέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δε-
θαεηνχο επαλάζηαζεο ζηελ Πειν-
πφλλεζν θαη ηελ Κξήηε, θαη ε πα-
ξαρψξεζε απηή θαηνρπξψζεθε κε 
ην Πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ. Έηζη 
ε Κξήηε πεξλνχζε απφ ηελ ηνπξθη-
θή ζηελ αηγππηηαθή θαηνρή, ζε κηα 

λέα πεξίνδν «εζηηιβσκέλεο δνπ-
ιείαο». Ο θηιφδνμνο κνλάξρεο ηεο 
Αηγχπηνπ θαηαλννχζε ηε ζπνπ-
δαηφηεηα πνπ είρε γηα ηε ρψξα ηνπ 
ε θαηνρή ηεο Κξήηεο θαη απέβιεςε 
απφ ηελ αξρή ζηε κνληκνπνίεζε 

38 / 183 



ηεο λέαο θαηάζηαζεο. Γηα λα απν-
θχγεη εμσηεξηθέο επεκβάζεηο θαη δη-
εζλείο πεξηπινθέο, έιαβε ακέζσο 
ζχληνλα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο εζσηεξηθήο γαιήλεο θαη ηελ ε-
γθαζίδξπζε ελφο θαζεζηψηνο κε 
επηθαλεηαθή ηζνλνκία θαη δηθαην-
ζχλε, ελψ παξάιιεια έζεζε ζε ε-
θαξκνγή έλα πξφγξακκα κεγάισλ 
θνηλσθειψλ έξγσλ ζην λεζί. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο επηβιήζεθε ε-
παρζέζηαηε θνξνινγία ζην ρξηζηη-
αληθφ πιεζπζκφ. Οη λέεο θαηαπηέ-
ζεηο αλάγθαζαλ ηνπο Κξήηεο λα 
πξνβνχλ ζε έληνλε άνπιε δηακαξ-
ηπξία ζην ρσξηφ Μνπξληέο ησλ Υα-
λίσλ. Ζ ελέξγεηα απηή έκεηλε ζηελ 

ηζηνξία σο «Θίλεκα ησλ Κνπξ-
ληώλ, ή ησλ Κνπξληδώλ» (επηέκ-
βξηνο 1833). Πεξίπνπ 7.000 άνπινη 
ρξηζηηαλνί απφ φιεο ηηο επαξρίεο 
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ηεο Κξήηεο δηαδήισζαλ ηελ πηθξία 
θαη ηελ αγαλάθηεζή ηνπο θαη ππέ-
γξαςαλ αλαθνξά πξνο ηηο Μεγάιεο 
Γπλάκεηο, επηθαινχκελνη ηελ πξν-
ζηαζία ηνπο. Ζ αληίδξαζε ηεο αη-
γππηηαθήο δηνίθεζεο ππήξμε άκεζε 
θαη ζθιεξή. πλειήθζεζαλ 41 
πξσηαίηηνη θαη απαγρνλίζηεθαλ.  

Σα θηιφδνμα ζρέδηα ηνπ Μσρά-
κεη Άιπ ελνρινχζαλ πνιινχο Άγ-
γινπο πνιηηηθνχο, νη νπνίνη επαλεη-
ιεκκέλα έζεζαλ ην ζέκα ηεο θαηά-
ιεςεο ηεο Κξήηεο ή ηεο απφζπα-
ζήο ηεο απφ ηελ αηγππηηαθή θπξη-
αξρία. Σέηνηεο επψλπκεο πξνηάζεηο 
έγηλαλ κεηά ην θίλεκα ησλ Μνπξλη-
δψλ, θαη ην 1837, φηαλ είρε δεκη-
νπξγεζεί πξφβιεκα εηνηκφηεηαο 
ηνπ βξεηαληθνχ λαπηηθνχ ζηελ Αλα-
ηνιηθή Μεζφγεην, εμαηηίαο ησλ επε-
θηαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο Ρσζίαο. Ζ 
θαηάιεςε θαη νρχξσζε ηνπ θφιπνπ 
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ηεο νχδαο θαη άιισλ επίθαηξσλ 
ζέζεσλ ησλ θξεηηθψλ παξαιίσλ 
ήηαλ ζηα άκεζα ζρέδηα ησλ Άγ-
γισλ ζηξαηησηηθψλ. Απφ ηε δηθή 
ηνπο πιεπξά, νη Κξήηεο άξρηζαλ λα 
θαηαλννχλ φηη ε δχλακε ησλ φ-
πισλ δελ ήηαλ αξθεηή γηα ηε ιχζε 
ηνπ Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο θαη φηη ε 
ειεπζεξία θαη ε εζληθή απνθαηά-
ζηαζε ηνπ λεζηνχ ήηαλ θπξίσο ζέ-
κα ηεο επξσπατθήο δηπισκαηίαο, 
θαη πεξηζζφηεξν ηεο αγγιηθήο.  

Καζψο κάιηζηα ε λέα δεζπνηεία 
ζηελ Κξήηε θαηλφηαλ παλίζρπξε 
θαη ε μέλε δηπισκαηία δελ έδεηρλε 
θακηά δηάζεζε λα αζρνιεζεί κε έλα 
δήηεκα, πνπ κφιηο πξηλ απφ ιίγν ην 
είρε θιείζεη, πνιινί Κξήηεο επαλα-
ζηάηεο θαη δηαλννχκελνη, πνπ είραλ 
θαηαθχγεη ζηελ ειεχζεξε Διιάδα, 
άξρηζαλ λα κεζνδεχνπλ λέα ζρήκα-
ηα ελεξγεηψλ. Δπηηξνπή Κξεηψλ 
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ππέβαιε ζηελ Αγγιία ζηηο 20 Ννεκ-
βξίνπ 1839 πξφηαζε γηα απνηθηαθή 
θαηνρή ηεο λήζνπ ή αθφκε θαη γηα 
αλαθήξπμή ηεο ζε αγγιηθφ πξνηε-
θηνξάην. Ζ Αγγιία, απαζρνιεκέλε 
κε άιια κείδνλνο ζεκαζίαο πξν-
βιήκαηα ζηελ Αλαηνιή, δελ έδεημε 
ηφηε θακηά δηάζεζε λα θηλεζεί πξνο 
ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δίλαη κάιηζηα 
ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη απηφο ν θη-
ιέιιελαο ππνπξγφο ιφξδνο Πάι-
κεξζηνλ έδσζε ηελ απάληεζε: 

«...εθόζνλ ε Θξήηε αλήθεη de fac-

to et de jure* ζην Πνπιηάλν, ζα 
ήηαλ αδύλαην γηα ηε Κ. Βξεηαλία 
λα απνζπάζεη ην λεζί από ηε θίιε 
θαη ζύκκαρν ηεο Ρνπξθία θαη λα 
ην ππαγάγεη ζηηο θηήζεηο ηνπ 
Πηέκκαηνο». Αιιά θαη ε επίζεκε 
ειιεληθή πνιηηηθή απνδνθίκαδε θαη 
θαηαδίθαδε ηέηνηεο θηλήζεηο, πνπ 
φρη κφλν εγθπκνλνχζαλ ζνβαξνχο 
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θηλδχλνπο γηα ην κέιινλ ηεο Κξή-
ηεο, αιιά ήηαλ ελδερφκελν λα πξν-
θαιέζνπλ θαη γηα ηελ ίδηα ηελ Διιά-
δα πεξηπινθέο, πνπ ίζσο νδεγνχ-
ζαλ ζε ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν. 

Ζ κεγάιε θξίζε ηνπ Αλαηνιηθνχ 
Εεηήκαηνο θαηά ηα έηε 1839-1841, 

κε ην δεχηεξν ηνπξθναηγππηηαθό 
πόιεκν, επεξέαζε, φπσο ήηαλ θπ-
ζηθφ, θαη ηα θξεηηθά πξάγκαηα. Ζ 
ήηηα ηνπ Μσράκεη Άιπ ζηε πξία 
θιφληζε ηελ αηγππηηαθή θπξηαξρία 
ζηελ Κξήηε. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο, 
ησλ νπνίσλ νη αληηζέζεηο επλννχ-
ζαλ ηελ Σνπξθία, αθνχ ην δφγκα 
ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο εμαζθάιηδε 
ηηο ιεπηέο ηζνξξνπίεο ηεο επξσπα-
τθήο εηξήλεο, απνθάζηζαλ κε ηε 
πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (3 Ηνπιίνπ 
1840) λα απνζπάζνπλ ηελ Κξήηε 
απφ ηελ Αίγππην θαη λα ηελ επαλα-
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θέξνπλ ζηελ απφιπηε θπξηαξρία 
ηνπ ζνπιηάλνπ. 

 

 
Ρν Κεγάιν Θάζηξν (Ζξάθιεην) ηεο 
Θξήηεο ην 1843. Ιηζνγξαθία από 

ράξηε ηνπ Αγγιηθνύ Λαπαξρείνπ, κε 
ρσξνκέηξεζε ηνπ W.T. Chapman.  

  

2. Ζ επαλάζηαζε ηνπ Σαηξέηε-
Βαζηινγεώξγε (1841) 

 
Οη λέεο απηέο εμειίμεηο έδσζαλ 

ηελ επθαηξία ζηνπο εμφξηζηνπο 
Κξήηεο νπιαξρεγνχο λα επη-
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ζηξέςνπλ ζηελ Κξήηε θαη λα νξγα-
λψζνπλ λέα επαλάζηαζε, ππνινγί-
δνληαο λα επαλαθέξνπλ ζην ηξαπέ-
δη ηεο δηεζλνχο δηπισκαηίαο ην 
Κξεηηθφ Εήηεκα. Μαδί ηνπο θαηέβε-
θε ζηελ Κξήηε θαη ν λεαξφο ηφηε 
Έιιελαο πνιηηεπηήο Αιέμαλδξνο 
Κνπκνπλδνχξνο. Ο βαζηιηάο Όζσ-
λαο θαη ε ηφηε ειιεληθή θπβέξλεζε 
ελζάξξπλαλ ηελ επαλάζηαζε, πνπ 
ηελ ηνπνζεηνχζαλ κέζα ζην γελη-
θφηεξν πιαίζην ηεο κεγαιντδεαηη-
θήο πνιηηηθήο ηεο επνρήο. Ζ ιεγφ-

κελε «Φηινξζόδνμε Δηαηξεία», 
πνχ, αο ζεκεησζεί, ήηαλ ερζξηθή 
πξνο ηνλ Όζσλα, είρε πξνγξακκα-
ηίζεη αλάινγεο εμεγέξζεηο ζε πνι-
ιέο ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο. 
Όινη πίζηεπαλ φηη νη εμεγέξζεηο απ-
ηέο ζα επεξεάδνληαλ απφ ηελ εμέιη-
με ηεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο. 
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Ζ επαλάζηαζε, πνπ εθδειψζεθε 

κφιηο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1841 (ε-

παλάζηαζε Σαηξέηε θαη Βαζηιν-
γεώξγε), είρε πεξηνξηζκέλε έθηαζε 
θαη ήηαλ απφ ηελ αξρή θαηαδηθα-
ζκέλε ζε απνηπρία. Ζ ειιεληθή θπ-
βέξλεζε βξηζθφηαλ ζε παληειή 
αδπλακία λα βνεζήζεη ηνπο επαλα-
ζηάηεο, ελψ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο 
θαηαδίθαζαλ απφ ηελ αξρή ην θί-
λεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ λέσλ 
επαλαζηαηηθψλ ηδεψλ ήηαλ ε νξγά-

λσζε ηεο «Θξεηώλ Ξνιηηείαο». 
Παξά ηελ απνηπρία ηεο, ε λέα 

απηή θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1841 
έδσζε ηελ επθαηξία λα πξνβιεζνχλ 
αηηήκαηα, πνπ κφλν πνιχ αξγφηεξα 
ζα έβξηζθαλ ηε ιχζε ηνπο. Έλα π-
πφκλεκα ησλ επαλαζηαηψλ ηεο 
Γπηηθήο Κξήηεο, πνπ ππνβιήζεθε 
ζηνπο πξνμέλνπο ησλ ηξηψλ Μεγά-
ισλ Γπλάκεσλ (Αγγιίαο, Γαιιίαο 
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θαη Ρσζίαο) ζηηο 5 Απξηιίνπ 1841, 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκά-
ησλ ηνπ θξεηηθνχ ιανχ θαη γηα ηελ 
εζληθή ηνπ αλεμαξηεζία, δελ βξήθε 
θακηά αληαπφθξηζε. Δίλαη επίζεο 
αμηνζεκείσην φηη θαηά ηελ επαλά-
ζηαζε απηή πξνηάζεθε γηα πξψηε 
θνξά απφ Κξήηεο επαλαζηάηεο ε 
ιχζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ λεζηνχ. 
Σε ιχζε απηή ηελ απέξξηςαλ επί-
ζεο νη Μ. Γπλάκεηο, φρη κφλν γηαηί 
ζα απνηεινχζε έλα πξνεγνχκελν 
θαη γηα άιιεο αιχηξσηεο ειιεληθέο 
πεξηνρέο, αιιά θπξίσο γηαηί ζα ή-
ηαλ ε απαξρή λέσλ δηεθδηθήζεσλ 
γηα έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιά-
δα. Γηα ηελ αγγιηθή πνιηηηθή, κε ηελ 
νπνία ζπλέπιεε ηψξα θαη ε γαιιη-
θή, ε έλσζε κε ηελ Διιάδα ζα έ-
θεξλε ηελ Κξήηε ζηε ζθαίξα ηεο 
ξσζηθήο επηξξνήο, θαη απηφ έπξε-
πε κε θάζε ηξφπν λα απνηξαπεί. 
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3. Ρα γεγνλόηα θαηά ηελ πεξίνδν 
1841-1866. Ρν θίλεκα ηνπ Καπ-
ξνγέλε 

 
Ζ επαλαθνξά ηεο Κξήηεο ζηε 

ζνπιηαληθή εμνπζία (Ηαλνπάξηνο 
1841), δελ κεηέβαιε ηηο βαζηθέο αξ-
ρέο ηεο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο ηνπ 
λεζηνχ. Κάπνηνο επαλαζηαηηθφο 
αλαβξαζκφο ζεκεηψζεθε ην 1848, 
κε αθνξκή ηα θηιειεχζεξα θηλήκα-
ηα ζηελ Δπξψπε ην έηνο εθείλν, αι-
ιά νη ζπλζήθεο δελ επέηξεπαλ ηψ-
ξα ηελ έθξεμε λέαο επαλάζηαζεο. 
Γηα ιφγνπο ζηξαηησηηθνχο πάλησο, 
ν ζνπιηάλνο κεηέθεξε ηελ πξσηεχ-
νπζα ηεο Κξήηεο απφ ην Ζξάθιεην 
ζηα Υαληά (1850), ψζηε λα βξίζθε-
ηαη θνληά ζην κεγάιν ιηκάλη ηεο 
νχδαο θαη ζηνπο ζηφινπο ησλ Μ. 
Γπλάκεσλ. 

48 / 186 



εκαληηθφο ζηαζκφο ζηηο ηζηνξη-
θέο εμειίμεηο ππήξμε ν Κξηκατθφο 

Πφιεκνο (1853-1856). Με ηε Ππλζή-
θε ησλ Ξαξηζίσλ (1856) ν ζνπιηά-
λνο ππνρξεψζεθε λα εθδψζεη ην 

πεξίθεκν Σάηηη Σνπκαγηνύλ (Απ-
ηνθξαηνξηθή Γξαθή), κε ην νπνίν 
παξαρσξνχζε γηα πξψηε θνξά 
ζεκαληηθά πξνλφκηα ζηνπο ρξηζηη-
αλνχο ππεθφνπο ηνπ (αλεμηζξεζθία, 
πξνζσπηθή ειεπζεξία, εμαζθάιηζε 
ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ηηκήο). 

Ζ άξλεζε ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ 
ηεο Κξήηεο λα εθαξκφζνπλ θαη ζην 
λεζί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάηηη Υνπκα-
γηνχλ νδήγεζε ζε λέα επαλαζηαηη-
θή ελέξγεηα, πνπ είλαη γλσζηή σο 

«Θίλεκα ηνπ Καπξνγέλε», απφ ην 
φλνκα ηνπ Υαληψηε νπιαξρεγνχ 
Δκκαλνπήι Μαπξνγέλε (14 Μαΐνπ 
1858). Ο θφβνο γηα κηα λέα επαλά-
ζηαζε, ζε πεξίνδν πνπ ε Σνπξθία 
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ήηαλ δηεζλψο ηαπεηλσκέλε, αλά-
γθαζε ηνλ ζνπιηάλν λα δηαπξαγκα-
ηεπηεί κε ηνπο αξρεγνχο ησλ Κξε-
ηψλ. ηηο 7 Ηνπιίνπ 1858 εθδφζεθε 
ζνπιηαληθφ θηξκάλη κε ην νπνίν 
παξαρσξνχληαλ ζηνπο ρξηζηηαλνχο 
ηεο Κξήηεο πξνλφκηα ζξεζθεπηηθά, 
δηνηθεηηθά, θνξνινγηθά θαη δηθαζηη-
θά, θαζψο επίζεο θαη ην δηθαίσκα 
ηεο νπινθνξίαο. Αθφκε, παξαρσ-
ξήζεθε ην πξνλφκην ηεο νξγάλσ-

ζεο ησλ ρξηζηηαληθψλ Γεκνγεξν-
ληηώλ, ζεζκνχ κεγάιεο ζεκαζίαο 
γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηε 
δσή ησλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ. 
Οη Γεκνγεξνληίεο αλέιαβαλ ην ζε-
καληηθφ έξγν ηεο θνηλσληθήο πξφ-
λνηαο θαη ηεο παηδείαο, κε ηελ ίδξπ-
ζε λνζνθνκείσλ θαη ζρνιείσλ. 

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία, σο 
ηελ έθξεμε ηεο κεγάιεο επαλάζηα-
ζεο ηνπ 1866, ε αγγιηθή πξνπα-
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γάλδα πξνζπάζεζε λα θαιιηεξγή-
ζεη ζηελ Κξήηε ηελ ηδέα ηεο δεκη-

νπξγίαο ελφο «λεζησηηθνύ ειιελη-
θνύ θξάηνπο», ππφ αγγιηθή πξν-
ζηαζία. Δίλαη ε θίλεζε ησλ ιεγφκε-

λσλ «αληεπαλαζηαηώλ», ηνπο ν-
πνίνπο ππνζηήξηδε θαη ππνθηλνχζε 
ν Άγγινο Πξφμελνο ζηα Υαληά Hen-
ry Ongley. Ζ ηδέα δελ βξήθε πξφ-
ζθνξν έδαθνο, θαζψο πξνζέθξνπ-
ζε ζηελ θαζνιηθή απνδνθηκαζία 
ησλ Κξεηψλ θαη νη ειάρηζηνη ππν-
ζηεξηθηέο ηεο απνκνλψζεθαλ σο 
πξνδφηεο ηεο εζληθήο ηδέαο θαη δηα-
θσκσδήζεθαλ κε ιατθέο ζάηηξεο. 
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Γ. Ζ ΚΔΓΑΙΖ ΘΟΖΡΗΘΖ ΔΞΑΛΑ-
ΠΡΑΠΖ ΡΝ 1866-1869 

 
1. Ν εζληθόο ραξαθηήξαο ηεο επα-
λάζηαζεο 

 
Ζ πξψηε κεηά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1821 κεγάιε θξίζε ηνπ Κξεηη-
θνχ Εεηήκαηνο ζεκεηψζεθε ην 1866, 
κε κηα λέα κεγάιε επαλάζηαζε. Ζ 
επαλάζηαζε ηνπ 1866-69, ην «δεχ-
ηεξν '21», φπσο νλνκάζηεθε, απν-
ηειεί ηελ θνξπθαία έθθξαζε ηνπ 
πφζνπ ησλ Κξεηψλ γηα ειεπζεξία 
θαη εζληθή απνθαηάζηαζε. Σν θπξί-
αξρν ζχλζεκα «Έλσζηο ή Θάλα-
ηνο», πνπ ππνθαηέζηεζε ην παιαηφ 
«Διεπζεξία ή Θάλαηνο», εθθξάδεη 
εχγισηηα θαη επηγξακκαηηθά ηνλ 
εζληθφ ραξαθηήξα ηνπ Κξεηηθνχ Εε-
ηήκαηνο, πνπ γξήγνξα πήξε κεγά-
ιεο δηαζηάζεηο θαη απαζρφιεζε 
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ζνβαξφηαηα ηελ ειιεληθή θαη ηελ 
επξσπατθή δηπισκαηία, σο ζεκα-
ληηθή πηπρή ηνπ φινπ Αλαηνιηθνχ 
Εεηήκαηνο. 

Οη ζπλζήθεο ήηαλ δπζκελείο, φρη 
κφλν απφ ηελ άπνςε ησλ ζηξαηησ-
ηηθψλ πξνπαξαζθεπψλ θαη ηεο α-
λαινγίαο ησλ δπλάκεσλ ησλ επα-
λαζηαηψλ κε εθείλεο ηεο Σνπξθίαο, 
αιιά θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο 
γεληθήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ 
Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Οη Μεγά-
ιεο Γπλάκεηο, θαη ηδηαίηεξα ε Αγγιία 
θαη ε Γαιιία, ήηαλ απφ ηελ αξρή 
αληίζεηεο πξνο θάζε θίλεκα πνπ ζα 
έζεηε ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα 
ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 
Μφλν ε Ρσζία, πνπ είρε ηαπεηλσζεί 
κε ηνλ Κξηκατθφ Πφιεκν θαη ηε ζπλ-
ζήθε ησλ Παξηζίσλ (1856), έδεηρλε 
λα επλνεί ηελ επαλάζηαζε ηεο Κξή-
ηεο θαη ηελ ππνθηλνχζε, κάιηζηα, 
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κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο ζην 
λεζί. 

Ζ ειιεληθή πνιηηηθή παξνπζηά-
ζηεθε απφ ηελ αξρή δηραζκέλε. Ο 
Γεκήηξηνο Βνχιγαξεο, πνπ ζπ-
κπαζνχζε ηελ αγγιηθή πνιηηηθή, 
ήηαλ δηζηαθηηθφο, ελψ ν Αιέμαλ-
δξνο Κνπκνπλδνχξνο, νπαδφο ηεο 
ξσζηθήο πνιηηηθήο θαη δεδεισκέ-
λνο θηινθξεηηθφο, ήηαλ πεξηζζφηε-
ξν απνθαζηζηηθφο. Ζ επίζεκε φ-
κσο θπβέξλεζε ηνπ Μπεληδέινπ 
Ρνχθνπ ήηαλ ζαθψο αληίζεηε.

3
 

Παξ' φιεο απηέο ηηο αληημνφηεηεο ε 
Κξήηε βξηζθφηαλ ζε δηαξθή επα-
λαζηαηηθφ ππξεηφ. Σν αίηεκα ηεο 
έλσζεο κε ηελ Διιάδα ππνβιήζεθε 
κε επίζεκε αλαθνξά ηεο Γεληθήο 
πλειεχζεσο ησλ Κξεηψλ (14 Μαΐ-
νπ 1866) ζηνλ ζνπιηάλν θαη ζηηο 
Μεγάιεο Γπλάκεηο σο «νκφζπκνο 
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θαη δηαξθήο πφζνο» ηνπ Κξεηηθνχ 
ιανχ. 

 

3. πόκλεκα ηνπ πνπξγνύ Δμσ-
ηεξηθώλ Πππξ. Βαιασξίηε πξνο 
ηνλ Έιιελα πξόμελν ζηα Σαληά Λ. 
Παθόπνπιν, (16 Απξηιίνπ 1866):  

«Δηο ηελ παξνχζαλ ησλ πξαγκά-
ησλ θαηάζηαζηλ ελ Δπξψπε θαη Α-
λαηνιή, παλ θίλεκα απεξίζθεπηνλ 
ελ Κξήηε έζεηαη αλακθηβφισο θα-
ηαζηξεπηηθφλ. Οη Κξήηεο... πξέπεη 
κεγάισο λα πξνζέμσζη κε παξα-
ζπξζψζη εηο θίλεκά ηη ηνηνχηνλ, είηε 
εθ θαθήο εθηηκήζεσο ηεο ελεζηψ-
ζεο θαηαζηάζεσο ηεο Δπξψπεο, εί-
ηε εμ αζπλέησλ ζπκβνπιψλ θαη 
πξνηξνπψλ αλζξψπσλ αλππνκφ-
λσλ θαη εμεκκέλσλ».  
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Γεληθή Ππλέιεπζηο ησλ Θξεηώλ (1866) 

 
Ζ επαλάζηαζε, πνπ εμεξξάγε 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1866, πήξε ακέ-
ζσο κεγάιεο δηαζηάζεηο. ηελ 
πξψηε επίζεκε επαλαζηαηηθή 
πξνθήξπμε ηεο Γεληθήο πλειεχ-
ζεσο ησλ Κξεηψλ ζην ρσξηφ Α-
ζθχθνπ θαθηψλ (21 Απγνχζηνπ 
1866) δειψλεηαη ζαθψο φηη ε επα-
λάζηαζε είλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα 
ηνπ 1821.

4 

 

4. Δκκέλνληεο θαξηεξηθψο εηο ηνλ 
φξθνλ εκψλ ηνπ 1821, εκπλεφκελνη 
απφ ην εζληθφλ αίζζεκα ηνπ ειιελη-
θνχ κεγαιείνπ θαη ηεο εζληθήο ελφ-
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ηεηνο θαη έκπιενη ειπίδνο εθ ηνπ 
δηθαίνπ αγψλνο εκψλ, απνξξίπην-
κελ πάζαλ πξνζθνξάλ θαη ζαξξα-
ιέσο δηαθεξχηηνκελ ελψπηνλ Θενχ 
θαη αλζξψπσλ σο ηνλ κφλνλ νκφ-
ζπκνλ θαη δηαξθή πφζνλ εκψλ ηελ 
έλσζηλ κεηά ηεο κεηξφο Διιάδνο, 
θαζηθεηεχνληεο ηνλ Ύςηζηνλ λα επ-
ινγή ηα φπια εκψλ δηά πιεξεζηά-
ηεο επηηπρίαο....

 

 

Ζ έθξεμε λέαο επαλάζηαζεο 
ζηελ Κξήηε δεκηνχξγεζε γεληθφ 
εζληθφ ελζνπζηαζκφ ζηελ άιιε Δι-
ιάδα. ηελ Αζήλα ηδξχζεθε ε «Κε-
ληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ Δπηηξν-
πή» θαη ζηε χξν ε «Δηδηθή επί ησλ 
Απνζηνιψλ Δπηηξνπή», γηα ηελ ε-
λίζρπζε ηνπ θξεηηθνχ αγψλα κε 
απνζηνιέο φπισλ, ρξεκάησλ θαη 
εθνδίσλ, αιιά θαη εζεινληψλ πνπ 
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έζπεπδαλ απφ παληνχ λα εληζρχ-
ζνπλ ηνπο Κξήηεο.  

Βέβαηα, ήηαλ ζε φινπο θαλεξφ 
φηη ν παηξησηηζκφο θαη ν ελζνπζηα-
ζκφο δελ αξθνχζαλ γηα λα αληη-
ζηαζκίζνπλ ηηο θαηά πνιχ ππέξηε-
ξεο ηνπξθηθέο δπλάκεηο. Σν κεγάιν 
φκσο πξφβιεκα ήηαλ ν άκαρνο 
πιεζπζκφο, πνπ έκελε ηηο πεξηζζφ-
ηεξεο θνξέο αλππεξάζπηζηνο ζηελ 
εθδηθεηηθή καλία ηνπ ερζξνχ θαη 
έπξεπε λα θαηαθεχγεη ζηα βνπλά ή 
ζηνλ εθπαηξηζκφ. Ζ κεγάιε απηή 
επαλάζηαζε έκειιε λα εμειηρζεί ζε 
αιεζηλή ηξαγσδία, πνπ ηελ αληηκε-
ηψπηζε εληνχηνηο ν θξεηηθφο ιαφο 
κε αμηνζαχκαζηε απνθαζηζηηθφηε-
ηα θαη θαξηεξία. 

 

2. Ζ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο θαη 
ε νξγάλσζε ηνπ αγώλα 
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Σα πνιεκηθά γεγνλφηα άξρηζαλ 
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1866 κε ζπ-
γθξνχζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ Υαλί-
σλ. Ο ζνπιηάλνο αλέζεζε ην έξγν 
ηεο θαηαζηνιήο ηεο επαλάζηαζεο 
ζηνλ Μνπζηαθά παζά, πνπ θαη άι-
ινηε είρε πνιεκήζεη ζηελ Κξήηε θαη 

είρε ιάβεη ηελ επσλπκία «Γθηξηη-
ιήο»*. Ο Μνπζηαθά παζάο θάιεζε 
κε πξνθήξπμή ηνπ ηνπο Κξήηεο λα 
θαηαζέζνπλ ηα φπια, κε ηελ ππφ-
ζρεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ δί-
θαησλ αηηεκάησλ ηνπο. Σελ απά-
ληεζε έδσζε ε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Κξεηψλ: «Ρν ζύλζεκα "Έλσ-

ζηο ή Θάλαηνο", ην νπνίνλ άπαζα 
ε Θξήηε αλαθήξπμε, δίδεη ηελ 
πξέπνπζαλ απάληεζηλ». 

Σε γεληθή αξρεγία ηνπ αγψλα εί-
ραλ αλαιάβεη παιαίκαρνη ζηξαηησ-
ηηθνί, ελψ ιφγηνη ηεξσκέλνη αλέια-
βαλ ην ιεπηφ θαη δπζρεξέο έξγν ηεο 
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αιιεινγξαθίαο κε ηνπο μέλνπο 
Πξνμέλνπο θαη ηε δηπισκαηηθή δηα-
ρείξηζε ηνπ αγψλα. Οξγαλψζεθε 
επίζεο «Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο 
Κξήηεο», ρσξίο κφληκε έδξα. Ζ δη-
αξθήο κεηαθίλεζε ηεο έδξαο ηεο 
ζηα βνπλά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ αγψλα, ήηαλ ε αηηία λα ηεο δν-
ζεί ε επσλπκία «Κπβέξλεζηο ηνπ 
βνπλνχ». Με θηλεηφ ηππνγξαθείν 
εμέδηδε πξνθεξχμεηο πξνο ηνλ Κξε-
ηηθφ ιαφ θαη επίζεκε εθεκεξίδα, 
ηελ πξψηε ειιελφθσλε εθεκεξίδα 
ζην λεζί, κε ηνλ ηίηιν «Κξήηε» θαη 
ηνλ ππφηηηιν «Έλσζηο ή Θάλαηνο».  
 

3. Ρα πνιεκηθά γεγνλόηα. Ζ δηε-
ζλήο απήρεζε 

 

Καηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο 
επαλάζηαζεο δηεμάγνληαλ επηθέο 
κάρεο ζε φιε ηελ Κξήηε. Σα γεγν-
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λφηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θνξπθψζε-
θαλ κε ηελ πνιηνξθία θαη ην νιν-
θαχησκα ηεο ηζηνξηθήο Μνλήο Αξ-
θαδίνπ (8 Ννεκβξίνπ 1866). 

 

 
Ζ αλαηίλαμε ηεο Κνλήο Αξθαδίνπ  
(Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε) 

 

Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε η-
ζρπξή ζπγθίλεζε ζηελ παγθφζκηα 

θνηλή γλψκε. «Ζ εξσηθή Κνλή, ε 

δίθελ θξνπξίνπ αγσληζακέλε, 
απνζλήζθεη σο εθαίζηεηνλ! Ρα 
Ταξά δελ είλαη επηθώηεξα, ην Κε-
ζνιόγγη δελ ίζηαηαη πςειόηεξνλ», 
έγξαθε ν κεγάινο Γάιινο ζπγ-
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γξαθέαο Βίθησξ Οπγθψ, απφ ηνπο 
ζεξκφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ 
θξεηηθνχ αγψλα. Δπηζηνιέο, αληα-
πνθξίζεηο θαη άξζξα ζην δηεζλή 
ηχπν δεκηνχξγεζαλ επλντθφ θιίκα 
ππέξ ηεο αγσληδφκελεο Κξήηεο 
ζηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 
Ακεξηθήο. Πνιινί μέλνη θηινθξεηη-
θνί θαη θηιέιιελεο ήιζαλ ζηελ Κξή-
ηε γηα λα πνιεκήζνπλ ή γηα λα εξ-
γαζηνχλ σο πνιεκηθνί αληαπνθξη-
ηέο επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ 
εθεκεξίδσλ. Ο Κξεηηθφο αγψλαο 
πξνθάιεζε αιεζηλή έθξεμε θηιε-
ιεπζεξηζκνχ. Ηδξχζεθαλ Δηαηξείεο 
θαη χιινγνη γηα ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ θξεηηθνχ αγψλα θαη θπξίσο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ δνθηκαδφκελνπ 
άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ πεξί-
ζαιςε ησλ πξνζθχγσλ, πνπ θαηά 
ρηιηάδεο θαηέθεπγαλ ζηνλ Πεηξαηά 
θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θπξίσο 
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ζηε χξν. Δζεινληέο απφ ηε εξβία, 
ηελ Ηηαιία, ηελ Οπγγαξία θαη απφ 
άιιεο πεξηνρέο, δήηεζαλ λα έιζνπλ 
ζηελ Κξήηε, θαζψο θαη πνιινί 
γλσζηνί δεκνζηνγξάθνη ηεο επν-
ρήο. Σνικεξνί Έιιελεο λαπηηθνί 
πξαγκαηνπνηνχζαλ απνζηνιέο 
φπισλ, ηξνθίκσλ θαη εθνδίσλ θαη 
κεηέθεξαλ εζεινληέο απφ ηελ άιιε 
Διιάδα ζηα παξάιηα ηεο Κξήηεο κε 

ηα πινία «Αξθάδηνλ» θαη «Ξαλει-
ιήληνλ». 

Παξά ηηο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο 
ησλ Σνχξθσλ, ε επαλάζηαζε δηα-
ηεξήζεθε δσληαλή ζε φιε ηελ Κξή-
ηε. Ζ Τςειή Πχιε, έρνληαο λα αληη-
κεησπίζεη ηελ θαηαθξαπγή ηεο δηε-
ζλνχο θνηλήο γλψκεο θαη ηελ πξφ-
ζθαηξε κεηαζηξνθή ηεο γαιιηθήο 
δηπισκαηίαο ππέξ ησλ Κξεηψλ, 
πξνέβε ζε κηα θίλεζε εληππσζηα-
ζκνχ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1867 απέ-
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ζηεηιε ζηελ Κξήηε αληηπξφζσπν 
ηνπ ζνπιηάλνπ, κε δχν θχξηεο πξν-
ηάζεηο: α) ηελ θαηάπαπζε ησλ ε-
ρζξνπξαμηψλ θαη β) ηελ απνζηνιή 
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δχν αληη-
πξνζψπσλ, ελφο ρξηζηηαλνχ θαη 
ελφο κνπζνπικάλνπ, νη νπνίνη ζα 
ζπλεξγάδνληαλ κε ηελ Τςειή Πχιε 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 
Παξάιιεια, αλαθάιεζε ηνλ Μνπ-
ζηαθά παζά θαη δηφξηζε ζηε ζέζε 
ηνπ σο ζεξαζθέξε ηεο Κξήηεο ηνλ 
Οκέξ, πνπ είρε ηε θήκε ελφο απφ 
ηνπο θαιχηεξνπο ζηξαηεγνχο ηεο 
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

Ο Οκέξ έθηαζε ζηελ Κξήηε ην 
Μάξηην ηνπ 1867 θαη άξρηζε ακέζσο 
εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Δ-
ληνχηνηο, νη επηηπρίεο ηνπ δελ έθε-
ξαλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 
Απέδεημαλ απιψο φηη νη επαλαζηά-
ηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληηκεησ-
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πίζνπλ ηνλ ηαθηηθφ ηνπξθηθφ ζηξα-
ηφ. Όκσο, ε κνληκνπνίεζε ηεο 
ηνπξθηθήο θαηνρήο ζηηο δηάθνξεο 
πεξηνρέο δελ ήηαλ εθηθηή. Μφιηο 
απνρσξνχζε ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο, 
νη επαλαζηάηεο επέζηξεθαλ απφ ηα 
απξφζηηα θξεζθχγεηά ηνπο. Έλαο 
αιεζηλφο θαχινο θχθινο είρε δεκη-
νπξγεζεί θαη ε επαλάζηαζε είρε ε-
μειηρζεί ζε ηξαγσδία, κε θχξην ζχκα 
ηνλ άκαρν πιεζπζκφ. 

 

4. Ρν ηέινο ηεο κεγάιεο θξεηηθήο 
επαλάζηαζεο 

 

Ζ επξσπατθή δηπισκαηία αλαδε-
ηνχζε πνιηηηθή ιχζε ζην Κξεηηθφ 
δήηεκα. Ήδε νη απνζηνιέο εζειν-
ληψλ, εθνδίσλ θαη φπισλ απφ ηελ 
Διιάδα είραλ εμαγξηψζεη ηελ Σνπξ-
θία. Με ηειεζίγξαθν ηεο ε Σνπξθία 
ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 1868 θαηεγν-
ξνχζε ηελ Διιάδα γηα ελεξγφ αλά-
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κεημε ζηελ θξεηηθή επαλάζηαζε θαη 
επέζεηε ηελ απεηιή ελφο ειιελν-
ηνπξθηθνχ πνιέκνπ, ν νπνίνο απν-
θεχρζεθε κφλν κε ηελ επέκβαζε 
ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ζ Διιά-
δα, ππφ ηελ πίεζε ησλ Μεγάισλ 
Γπλάκεσλ, αλαγθάζηεθε λα δερζεί 
ηνπο φξνπο ηνπ ηνπξθηθνχ ηειεζη-
γξάθνπ θαη λα ζηακαηήζεη ηηο απν-
ζηνιέο εζεινληψλ θαη εθνδίσλ 
ζηελ Κξήηε. Ζ Σνπξθία απφ ην άι-
ιν κέξνο ππνρψξεζε ζηηο ππνδεί-
μεηο ηεο Αγγιίαο θαη πξφηεηλε ζηνπο 
επαλαζηάηεο κηα έληηκε ιχζε, κε 
ηελ παξαρψξεζε γεληθήο ακλεζηί-
αο θαη λέσλ πξνλνκίσλ ζηνλ θξεηη-
θφ ιαφ. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1869 ηα γεγν-
λφηα εμειίρζεθαλ ξαγδαία. Ζ επ-
ξσπατθή δηπισκαηία είρε πηα νξη-
ζηηθά ζηξαθεί ππέξ ηεο Σνπξθίαο. 
Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο απνθάζηζαλ 
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κε ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ (9-20 
Ηαλνπαξίνπ) λα απαγνξεπζεί ζηελ 
Διιάδα ν ζρεκαηηζκφο εζεινληηθψλ 
ζσκάησλ γηα δξάζε ζηα ηνπξθηθά 
εδάθε, θαζψο θαη ν εθνδηαζκφο 
απφ ηα ειιεληθά ιηκάληα πινίσλ 

«πξννξηζκέλσλ λα βνεζήζνπλ 

ππό νηαλδήπνηε κνξθήλ πάζαλ 
απόπεηξαλ εμεγέξζεσο εηο ηαο 
θηήζεηο ηεο Α. Κ. ηνπ ζνπιηάλνπ».  

Ζ επαλάζηαζε είρε πιένλ εθ-
πλεχζεη, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηε-
ζεί ν πφζνο ησλ Κξεηψλ γηα ειεπ-
ζεξία θαη εζληθή απνθαηάζηαζε. Οη 
αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη νη πιηθέο 
θαηαζηξνθέο ππήξμαλ γηα ηελ Κξή-
ηε αλππνιφγηζηεο, αιιά θαη ηεο 
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ην γφε-
ηξν ππέζηε αλεπαλφξζσην πιήγ-
κα, θαζψο θάλεθε αλίθαλε λα δα-
κάζεη έλα λεζί, παξά ηνλ ηξνκαθηη-
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θφ φγθν ησλ δπλάκεψλ ηεο ζε άλ-
δξεο θαη νπιηζκφ.  

 

5. Ν «Νξγαληθόο Λόκνο ηεο Θξή-
ηεο» 

 
Ήδε απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ 

1867 ν ζνπιηάλνο είρε δηαηάμεη δηα-
θνπή ησλ ερζξνπξαμηψλ γηα πέληε 
εβδνκάδεο, πξνηείλνληαο γεληθή 
ακλεζηία θαη πνιηηηθή ιχζε ζην 
Κξεηηθφ Εήηεκα. Αξγφηεξα, έζηεηιε 
ζηελ Κξήηε ηνλ πξσζππνπξγφ ηνπ, 
ηνλ κεγάιν βεδίξε Ααιή παζά, θν-
κηζηή δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ παξα-
ρσξήζεσλ, πνπ απνηέιεζαλ ηε 
βάζε ελφο λένπ θαηαζηαηηθνχ ράξ-
ηε δηνίθεζεο ηεο Κξήηεο, ηνπ ιεγφ-

κελνπ «Νξγαληθνύ Λόκνπ».  
Οη επαλαζηάηεο απέξξηςαλ ηηο 

ηνπξθηθέο πξνηάζεηο, αιιά ν Αιή 
παζάο πξνρψξεζε κε ηαρχηεηα 
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ζηελ επεμεξγαζία ηνπ Οξγαληθνχ 
Νφκνπ. Πξνθήξπμε εθινγέο ζηηο θα-
ηερφκελεο απφ ηνπο Σνχξθνπο πε-
ξηνρέο θαη ζπγθξφηεζε κηα ζπλέ-
ιεπζε απφ 30 κνπζνπικάλνπο θαη 
20 ρξηζηηαλνχο, αλζξψπνπο ρσξίο 
θαλέλα θχξνο θαη θακηά επηβνιή, 
εθιεγκέλνπο κε ππνζρέζεηο θαη 
δσξνδνθίεο. Έηζη πξνρψξεζε ζηελ 
ςήθηζε ηνπ Οξγαληθνχ Νφκνπ, πνπ 
ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο 3 Φε-
βξνπαξίνπ 1868. 

Οη βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαλη-
θνχ Νφκνπ ήηαλ νη εμήο:  

1. Ζ Κξήηε απνηεινχζε έλα βη-
ιαέηη ηεο Οζσκαληθήο απηνθξα-
ηνξίαο, δηνηθνχκελν απφ Γεληθφ 
Γηνηθεηή (βαιή) κνπζνπικάλν, 
ηνλ νπνίν δηφξηδε ν ζνπιηάλνο.  

2. Σν λεζί δηαηξέζεθε ζε πέληε 
δηνηθήζεηο θαη είθνζη επαξρίεο. 
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3. ηελ θεληξηθή θαη ζηηο επαξ-
ρηαθέο δηνηθήζεηο ζα κπνξνχζαλ 
λα δηνξίδνληαη θαη ρξηζηηαλνί 
ππάιιεινη.  

4. ηε ζχλζεζε ησλ δηθαζηεξίσλ 
ζα κεηείραλ ρξηζηηαλνί θαη κνπ-
ζνπικάλνη, ελψ αηξεηνί ζχκβνπ-
ινη ζα κεηείραλ ζην θεληξηθφ 
ζπκβνχιην ηεο Γεληθήο Γηνίθε-
ζεο θαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχ-
ιηα ησλ λνκψλ θαη ησλ επαξ-
ρηψλ.  

5. Αλαγλσξίζηεθε ε ηζνηηκία ησλ 
δχν γισζζψλ.  

6. Θεζκνζεηήζεθαλ δηάθνξεο 
θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. 

Σα ζθηψδε απηά πξνλφκηα ηνπ 
Οξγαληθνχ Νφκνπ, πνπ έζεηαλ ην 
Κξεηηθφ Εήηεκα ζε λέεο βάζεηο, 
απνηέιεζαλ ζην εμήο ζηαζεξφ ζε-
κείν αλαθνξάο γηα φια ηα επφκελα 

70 / 192 



απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ηνπ λε-
ζηνχ, σο ηελ απηνλνκία.  

 

Φύιιν ρεηξόγξαθεο 
ζάηηξαο πνπ ηνηρνθνιιήζεθε ζηνπο 
δξόκνπο ησλ Σαλίσλ, ηηο εκέξεο πνπ 
ν κεγάινο βεδύξεο Ααιή Ξαζάο,  
αξρηηέθησλ ηνπ Νξγαληθνύ Λόκνπ, 
εηνηκαδόηαλ λα αλαρσξήζεη από ηελ 
Θξήηε. (Ηζηνξηθό Κνπζείν Θξήηεο, 
Ζξάθιεην) 
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Γ. ΡΝ ΘΟΖΡΗΘΝ ΕΖΡΖΚΑ ΘΑΡΑ 
ΡΖΛ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΞΔΟΗΝΓΝ  

ΡΖΠ ΡΝΟΘΝΘΟΑΡΗΑΠ (1869-
1898) 

 
1. Ζ Θξήηε από ην 1868 σο ην 
1878 

 
Ο Οξγαληθφο Νφκνο ίζρπζε γηα 

κηα δεθαεηία, σο ηε λέα επαλάζηα-
ζε ηνπ 1878. Παξά ηηο ζξηακβνινγί-
εο ηεο Τςειήο Πχιεο, πνπ επηρεη-
ξνχζε λα παξνπζηάζεη ηνλ Οξγαλη-
θφ Νφκν σο ρεηξνλνκία θαιήο ζέ-
ιεζεο θαη σο απφδεημε παξαρψ-
ξεζεο λέσλ πξνλνκίσλ, ν λφκνο 
απηφο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
θελάθε. Ζ κεγάιε αδηθία ζε βάξνο 
ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ ηνπ λε-
ζηνχ θάλεθε ακέζσο κε ηηο δηαηά-
μεηο γηα ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ 
ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Οη 250.000 
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ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ εμέιε-
γαλ 38 αληηπξνζψπνπο, ελψ νη κφ-
ιηο 70.000 ηνπ κνπζνπικαληθνχ 36. 
Αθφκε θαη νη Δβξαίνη, πνπ ήηαλ κφ-
ιηο 50 νηθνγέλεηεο ζε νιφθιεξε ηελ 
Κξήηε, εμέιεγαλ 1 αληηπξφζσπν. 
Έηζη, απφ ηελ αξρή ν Οξγαληθφο 
Νφκνο έγηλε αληηθείκελν ιατθήο ζά-
ηηξαο, πνπ εθθξάζηεθε κε πνιχ ελ-
δηαθέξνληα ζηηρνπξγήκαηα, ηα ν-
πνία θπθινθνξνχζαλ αλψλπκα θαη 
πνιιέο θνξέο ηνηρνθνιινχληαλ ζε 
θεληξηθνχο δξφκνπο ησλ θξεηηθψλ 
πφιεσλ σο παξάλνκεο εθεκεξίδεο 

ηνίρνπ. Ζ ιατθή έθθξαζε «Ρζε 

Θξήηεο ν Νξγαληζκόο ηνπ ληνβιε-
ηηνύ ν ζηνιηζκόο» απνδίδεη ηελ 
απέρζεηα πνπ έλησζαλ νη Κξεηηθνί 
γηα ην λέν απηφ θαηαζθεχαζκα ηεο 
Τςειήο Πχιεο. 

Οη ηνπξθηθέο αξρέο ηεο Κξήηεο 
εθάξκνδαλ θαηά γξάκκα ηηο δηα-
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ηάμεηο ηνπ Οξγαληθνχ Νφκνπ θαη 
θπιάθηδαλ ή εμφξηδαλ επηθαλείο 
Κξήηεο κε ηελ παξακηθξή ππνςία. 
Ζ θαηάζηαζε θαηά ηα πξψηα ρξφ-
ληα κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 
ήηαλ αιεζηλά ηξαγηθή. Ο πιεζπ-
ζκφο είρε ειαηησζεί κε ηνλ πφιεκν 
θαη ηνπο ζπλερείο εθπαηξηζκνχο, ηα 
ρσξηά είραλ εξεκσζεί, ηα ζπίηηα 
ήηαλ εξεηπσκέλα θαη αθαηνίθεηα 
θαη ηα θηήκαηα έκελαλ αθαιιηέξγε-
ηα. Ζ Τςειή Πχιε θξφληηδε λα 
ζηέιλεη ζηελ Κξήηε Γεληθνχο Γηνη-
θεηέο θαλαηηθνχο κνπζνπικάλνπο, 
πνπ δηαθαηέρνληαλ απφ πλεχκα κη-
ζαιινδνμίαο. Σν πλεχκα απηφ εμέ-
θξαδε, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, θαη 

ην παλίζρπξν «θόκκα ησλ κπέε-
δσλ», αληίζεην πξνο θάζε ηδέα πα-
ξαρψξεζεο πξνλνκίσλ θαη εμίζσ-
ζεο ηνπ ρξηζηηαληθνχ κε ην κνπ-
ζνπικαληθφ ζηνηρείν. 
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Απφ ην 1871 ε Σνπξθία εηζήιζε 
ζε πεξίνδν πνιηηηθήο αζηάζεηαο, 
πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πεξίνδνο 
ηνπ «νζσκαληθνχ ράνπο». Σελ πε-
ξίνδν απηή ηεο πνιηηηθήο ξεπζηφηε-
ηαο θαη αζηάζεηαο αλαβίσζε ην πα-
ιαηφ ζρέδην ηεο αγγιηθήο δηπισκα-
ηίαο, γηα ηελ ίδξπζε αγγιηθνχ πξν-
ηεθηνξάηνπ ζηελ Κξήηε. Σελ ηδέα 
ππνζηήξηδαλ νη αγγιφθηινη Κξήηεο, 
νη νπνίνη φκσο δελ δηέζεηαλ ιατθφ 
έξεηζκα. Άιινη πνιηηεπηέο ηνπ λε-
ζηνχ, πνπ ήηαλ αληίζεηνη πξνο ηελ 
άπνςε απηή, πξνσζνχζαλ ηελ ηδέα 
γηα ίδξπζε «Ζγεκνλίαο», θαηά ην 
πξφηππν ηεο άκνπ. Οη απφςεηο 
απηέο είραλ απιψο ζεσξεηηθφ ρα-
ξαθηήξα, αθνχ ε Τςειή Πχιε δελ 
είρε θακία δηάζεζε λα κεηαβάιεη, κε 
δηθή ηεο κάιηζηα πξσηνβνπιία, ην 
θαζεζηψο ηεο Κξήηεο. Σν πξψην 
ηνπξθηθφ ζχληαγκα (ζχληαγκα Μη-
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δάη), δελ πξνέβιεπε θακηά κεηαβν-
ιή ζην θαζεζηψο ηεο Κξήηεο, παξά 
ηα έληνλα δηαβήκαηα ησλ Κξεηψλ. 

 

2. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1878 θαη ε 
Πύκβαζε ηεο Σαιέπαο 

 
Ζ λέα θξίζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Εε-

ηήκαηνο, κε ηελ έθξεμε ηνπ ξσζν-
ηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηελ άλνημε ηνπ 
1877, ήηαλ κηα θαιή επθαηξία γηα 
ηελ νξγάλσζε λένπ επαλαζηαηηθνχ 
θηλήκαηνο ζηελ Κξήηε. Οξγαλψζε-
θαλ ακέζσο επαλαζηαηηθά θνκηηά-
ηα, εθιέρζεθε 24κειήο Δπηηξνπή 
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Κξεηηθνχ Εε-
ηήκαηνο θαη ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα 

ην «Θξεηηθόλ Θέληξνλ», γηα ηε ζπ-
γθέληξσζε εθνδίσλ θαη φπισλ. 
Δλψ άξρηζαλ λα θαηεβαίλνπλ ζηελ 
Κξήηε νη εμφξηζηνη νπιαξρεγνί, ε 
δηαθαηλφκελε ήηηα ηεο Σνπξθίαο 
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ελζάξξπλε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 
ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε λα δειψζεη 
απεξίθξαζηα φηη ζα ππνζηήξηδε κηα 
λέα επαλάζηαζε ζηελ Κξήηε (27 
Γεθεκβξίνπ 1877). 

Ζ επαλάζηαζε εμεξξάγε ηνλ Ηα-
λνπάξην ηνπ 1878 θαη πήξε ακέζσο 
παγθξήηηεο δηαζηάζεηο. Ζ θαηάξ-
ξεπζε ηεο Σνπξθίαο ζην ξσζν-
ηνπξθηθφ πφιεκν είρε άκεζεο επη-
πηψζεηο ζηελ εμέιημε ηνπ Κξεηηθνχ 
Εεηήκαηνο. Σν άξζξν 15 ηεο πλζή-
θεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (Φεβξνπά-
ξηνο 1878) ππνρξέσλε ηελ Σνπξθία 
ζε πιήξε εθαξκνγή ηνπ Οξγαληθνχ 
Νφκνπ ηνπ 1868. Σνλ Ηνχιην 1878 νη 
Πξφμελνη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ 
ζηελ Κξήηε επέβαιαλ αλαθσρή, κε 
ηε δηαβεβαίσζε φηη ην Κξεηηθφ Εή-
ηεκα επξφθεηην λα απαζρνιήζεη ην 
πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ, ην νπνίν 
ζα αλαζεσξνχζε ηε πλζήθε ηνπ 
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Αγίνπ ηεθάλνπ. Ζ Γεληθή πλέιεπ-
ζε ησλ Κξεηψλ εμέιεμε δχν αληη-
πξνζψπνπο γηα ην πλέδξην ηνπ 
Βεξνιίλνπ αιιά ε ειιεληθή Κπβέξ-
λεζε, επεηδή θνβφηαλ κήπσο νη 
Κξήηεο αληηπξφζσπνη πηεζζνχλ 
θαη απνδερζνχλ ηε ιχζε ηεο εγε-
κνλίαο, εγθαηέιεηςε ην πάγην αίηε-
κα ηεο έλσζεο θαη απαγφξεπζε ηε 
κεηάβαζε ηνπο ζην Βεξνιίλν.  

Ζ απφθαζε ησλ Μεγάισλ Γπλά-
κεσλ ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ 
δελ δηέθεξε νπζηαζηηθά απφ εθείλε 
ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Ζ απεηιή φ-
κσο ηεο ζπλέρηζεο ηεο επαλάζηα-
ζεο αλάγθαζε ηελ Σνπξθία λα δε-
ρζεί πξφηαζε ηεο Αγγιίαο γηα λέεο 
παξαρσξήζεηο ζηνλ θξεηηθφ ιαφ. 
Απνηέιεζκα ησλ λέσλ δηαβνπιεχ-

ζεσλ ππήξμε ν ιεγφκελνο «Σάξηεο 
ηεο Σαιέπαο», κηα λέα χκβαζε, 
πνπ ππνγξάθεθε ηνλ Οθηψβξην 
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1878 ζην νκψλπκν πξνάζηην ησλ 
Υαλίσλ θαη επηθπξψζεθε ακέζσο κε 
ζνπιηαληθφ δηάηαγκα. Δπξφθεηην 
γηα έλα λέν Οξγαληθφ Νφκν, πνπ 
ίζρπζε θαη απηφο γηα κηα πεξίπνπ 
δεθαεηία, σο ηελ επαλάζηαζε ηνπ 
1889. 

Οη θπξηφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε 
ηεο Υαιέπαο ήηαλ νη εμήο:  

1. Ο Γεληθφο Γηνηθεηήο ηεο Κξή-
ηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 
ρξηζηηαλφο. Ζ ζεηεία ηνπ ήηαλ 
πεληαεηήο, κε δπλαηφηεηα αλα-
λέσζεο.  

2. Ο Γεληθφο Γηνηθεηήο ζα είρε 
έλα ζχκβνπιν απφ ην άιιν ζξή-
ζθεπκα (κνπζνπικάλν, άλ ήηαλ 
ρξηζηηαλφο, θαη ρξηζηηαλφ, αλ ή-
ηαλ κνπζνπικάλνο).  

3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε (= Βνπιή), 
ζηελ νπνία ζα πιεηνςεθνχζαλ 
γηα πξψηε θνξά νη ρξηζηηαλνί, 
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ζα είρε 80 κέιε (49 ρξηζηηαλνχο 
θαη 31 κνπζνπικάλνπο).  

4. Ηδξχζεθε Κξεηηθή Υσξνθπια-
θή.  

5. Αλαγλσξίζηεθε ε ειιεληθή σο 
επίζεκε γιψζζα ησλ δηθαζηε-
ξίσλ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπ-
ζεο. Μφλν ηα επίζεκα πξαθηηθά, 
νη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ 
θαη ε επίζεκε αιιεινγξαθία ζα 
ζπληάζζνληαλ θαη ζηηο δχν 
γιψζζεο.  

6. Υνξεγήζεθε γεληθή ακλεζηία.  
7. Θεζκνζεηήζεθαλ ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο.  
8. Παξαρσξήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ην δηθαίσκα ηεο ίδξπζεο 
Φηινινγηθψλ πιιφγσλ θαη ηεο 
έθδνζεο εθεκεξίδσλ.  
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Νη επαλαζηάζεηο ηνπ 
1878 ζηε Θεζζαιία, 
Ήπεηξν, Καθεδνλία 

θαη Θξήηε 
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Ζ χκβαζε ηεο Υαιέπαο ήηαλ 
έλα λέν βήκα πξνο ηε ιχζε ηνπ 
Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο. Γεκηνπξγνχ-
ζε έλα θαζεζηψο εκηαπηφλνκεο ε-
παξρίαο, κε ηδηαίηεξα πξνλφκηα. Οη 
ξπζκίζεηο ηεο χκβαζεο απηήο άι-
ιαμαλ γηα πξψηε θνξά ηε κνξθή 
ηεο δσήο ζηελ Κξήηε θαη αλέηξε-
ςαλ ππέξ ησλ Υξηζηηαλψλ ηελ έσο 
ηφηε θαηάζηαζε. 

 

3. Ζ Θξήηε ζηε δεθαεηία 1878-
1888 

 
Σν απνηέιεζκα ησλ επεξγεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο ηεο Υαιέ-
παο θάλεθε ακέζσο. Ζ Τςειή Πχ-
ιε δηφξηζε ρξηζηηαλφ Γεληθφ Γηνηθε-
ηή, ηνλ Αιέμαλδξν Καξαζενδσξή, 
ηνλ νπνίν δηαδέρζεθε έλαο πνιχ 
κνξθσκέλνο θαη δξαζηήξηνο άλ-
ζξσπνο, ν Ησάλλεο Φσηηάδεο, πνπ 
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είρε θαη δηνηθεηηθή θαη δηπισκαηηθή 
εκπεηξία, θαζψο είρε ρξεκαηίζεη 
πξεζβεπηήο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Α-
ζήλα. Γηνίθεζε ηελ Κξήηε σο ην 
1885, κε θξφλεζε θαη δηθαηνζχλε. 
Τπνζηήξημε ηελ παηδεία, κε ηελ ί-
δξπζε ζρνιείσλ, θαη πξνψζεζε ηε 
ιχζε κεγάισλ θαη ζνβαξψλ νηθν-
λνκηθψλ πξνβιεκάησλ. ηηο κεγά-
ιεο πφιεηο ηδξχζεθαλ Φηιεθπαηδεπ-
ηηθνί χιινγνη, θαη ιήθζεθαλ κέηξα 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηή-
ησλ ηνπ λεζηνχ. Δίλαη βέβαην φηη 
ρσξίο ηα κέηξα απηά πνιιά απφ ηα 
ηεθκήξηα ηεο θξεηηθήο αξραηφηεηαο 
ζα βξίζθνληαλ ζήκεξα ζε μέλεο 
ρψξεο. 

Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
γηα έθδνζε εθεκεξίδσλ άλνημε ην 
δξφκν ζηελ θξεηηθή δεκνζηνγξα-
θία. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ήδε 
απφ ην 1880 παξαηεξείηαη ζηελ 
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Κξήηε έλαο αιεζηλφο δεκνζηνγξα-
θηθφο ππξεηφο, κε ηελ ίδξπζε θαη 
έθδνζε γηα πξψηε θνξά ειιεληθψλ 
εθεκεξίδσλ, κε καρεηηθνχο δεκν-
ζηνγξάθνπο, πνπ ξηςνθηλδχλεπαλ 
θαζεκεξηλά, απεηινχκελνη κε θπια-
θίζεηο θαη εμνξίεο απφ ηνπο Σνχξ-
θνπο. 

Αιιά ηε ζεηηθή απηή εηθφλα ήιζε 
λα ζθηάζεη ην πάζνο ησλ θνκκαηη-
θψλ αληαγσληζκψλ. Σε δεθαεηία 
απηή, ε Κξήηε γλψξηζε πεξίνδν 
θνκκαηηθψλ θαηξηαζκψλ, πνπ εί-
ραλ ζνβαξφηαηεο επηπηψζεηο ζηελ 
εζσηεξηθή ελφηεηα ηνπ ρξηζηηαλη-
θνχ ζηνηρείνπ θαη ζηελ νκαιή εμέιη-
με ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ. Γχν κεγάια 

θφκκαηα είραλ ηδξπζεί, νη Θαξαβα-
λάδεο* θαη νη Μππόιπηνη, κε δηαθν-
ξεηηθέο απφςεηο θαη ζέζεηο γηα ην 
Κξεηηθφ Εήηεκα. Σα δχν απηά θφκ-
καηα φμπλαλ ηα πνιηηηθά πάζε, πνπ 
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πνιιέο θνξέο πξνθάιεζαλ πξάμεηο 
βίαο, θαηαζηξνθέο θαη θφλνπο. Σν 
Κξεηηθφ Εήηεκα θαηλφηαλ ηψξα λα 
έρεη ιεζκνλεζεί κέζα ζηε δίλε ησλ 
πνιηηηθψλ παζψλ. 

Σν 1888 πξνβιήζεθε γηα κηα α-
θφκε θνξά ε ηδέα ηεο αγγιηθήο 
πξνζηαζίαο, πνπ φκσο απνξξίθ-
ζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πν-
ιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο αξρε-

γνχο. ηελ εθεκεξίδα «Ιεπθά Ό-
ξε», ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, λεα-
ξφο δηθεγφξνο ηφηε θαη αλαηέιισλ 
αζηήξ ζην πνιηηηθφ ζηεξέσκα ηεο 

Κξήηεο, έγξαθε: «Ξξνηηκώκελ ρη-

ιηάθηο ηελ ηνπξθηθήλ θπξηαξρίαλ 
από πάζεο αγγιηθήο». Ήηαλ βέβαην 
φηη ε ηνπξθηθή θπξηαξρία ζηελ Κξή-
ηε ζα θαηαιπφηαλ γξήγνξα, ελψ ε 
απνηίλαμε κηαο ελδερφκελεο αγγιη-
θήο θαηνρήο ζα ήηαλ δχζθνιε θαη 
ίζσο αδχλαηε θαη έηζη, ν εζληθφο 
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πφζνο ηεο Κξήηεο δελ ζα κπνξνχ-
ζε λα βξεη δηθαίσζε. 

 
4. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1889 θαη νη 
ζπλέπεηεο ηεο 
 

Σν 1888 είραλ πξνθεξπρζεί ε-
θινγέο γηα ηελ αλάδεημε πιεξεμνπ-
ζίσλ γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε. ηηο 
εθινγέο απηέο θέξδηζε ην θφκκα 
ησλ Ξππφιπησλ. Σν θφκκα ησλ Κα-
ξαβαλάδσλ, πνπ ππνζηήξηδε φηη νη 
εθινγέο δελ είραλ δηεμαρζεί νκαιά, 
αληέδξαζε κε ηξφπν απξνζδφθεην 
θαη απεξίζθεπην. ηε Γεληθή πλέ-
ιεπζε ηεο 6εο Μαΐνπ 1889 θαηέζεζε 
αηθληδηαζηηθά ζρέδην Φεθίζκαηνο, 
κε ην νπνίν θήξπηηε ηελ έλσζε ηεο 
Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. Ζ πξάμε 
θξίζεθε επζέσο αλαηξεπηηθή, ε π-
λέιεπζε δηαιχζεθε, ηα ζηειέρε ησλ 
Καξαβαλάδσλ θαηέθπγαλ ζηα βνπ-
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λά θαη θήξπμαλ λέα έλνπιε επαλά-
ζηαζε.  

Ζ άθαηξε θαη επηπφιαηε απηή ε-
λέξγεηα είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα 
ην Κξεηηθφ Εήηεκα. ην λεζί θεξχ-
ρζεθε ν ζηξαηησηηθφο λφκνο θαη 
ζεκεηψζεθαλ βηαηνπξαγίεο θαη ιε-
ζηξηθέο ελέξγεηεο ζε βάξνο ηνπ ά-
καρνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ. 
Παξάιιεια ε Τςειή Πχιε, κε ην 
πξφζρεκα φηη θηλδπλεχνπλ ζηελ 
Κξήηε νη θνηλνβνπιεπηηθνί ζεζκνί, 
αλαθάιεζε ηα πξνλφκηα ηνπ Υάξηε 
ηεο Υαιέπαο (17 Γεθεκβξίνπ 1889). 
ηελ Κξήηε επαλήιζε ε ηξνκνθξα-
ηία πεξαζκέλσλ θαηξψλ θαη επη-
βιήζεθε επαρζέζηαηε θνξνινγία.  
 

5. Ζ ηδέα ηεο Κεηαπνιίηεπζεο. Ζ 
επαλάζηαζε ηνπ 1895-1896 
 

Ζ πεληαεηία 1889-1894 ραξαθηε-
ξίδεηαη σο ε πην δνθεξή πεξίνδνο 
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ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηελ Κξήηε.Ζ 
πξνζσπηθή ειεπζεξία, ε πεξηνπζία 
θαη ε ηηκή ησλ Κξεηψλ ήηαλ ζηε 
δηάθξηζε ησλ εμαγξησκέλσλ αηά-
θησλ Οζσκαλψλ (βαζηβνπδνχθσλ), 
πνπ καδί κε θαλαηηζκέλνπο ηνπξ-
θνθξεηηθνχο δεκηνχξγεζαλ παληνχ 
θιίκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Οη 
λπθηεξηλέο επηζέζεηο ζε ρσξηά, νη 
δηψμεηο ησλ θιεξηθψλ, νη δνινθνλί-
εο θαη νη βεβειψζεηο λαψλ θαη κν-
λαζηεξηψλ ήηαλ θαηλφκελν θαζε-
κεξηλφ.  

Σελ πεξίνδν απηή ηεο κεγάιεο 
αλαξρίαο γελλήζεθε ε ηδέα ηεο «Με-
ηαπνιηηεχζεσο», δειαδή ελφο θα-
ζεζηψηνο απηφλνκεο ή εκηαπηφλν-
κεο πνιηηείαο ππφ ηελ επηθπξηαξ-
ρία ηνπ ζνπιηάλνπ θαη ππφ ηελ 
πξνζηαζία ησλ Μ. Γπλάκεσλ. Δ-
κπλεπζηήο ηεο ηδέαο απηήο ήηαλ ν 
θαθηαλφο πνιηηεπηήο Μαλνχζνο 
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Κνχλδνπξνο, ν νπνίνο πίζηεπε φηη 
νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ δελ 
επέηξεπαλ ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο 
κε ηελ Διιάδα θαη έπξεπε λα κεζν-
δεπηνχλ ιχζεηο άιινπ ηχπνπ, δε-
ιαδή ελφο θαζεζηψηνο πξνζσξη-
λνχ, πνπ ζα απνηεινχζε ην πξν-
ζηάδην γηα ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ 
Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο. Σηο ηδέεο απ-
ηέο θαηλφηαλ λα αζπάδεηαη θαη ν 
Άγγινο Πξφμελνο ζηα Υαληά. Έλα 
ππφκλεκα ηνπ Κνχλδνπξνπ, ππν-
βιήζεθε ζηνπο Πξνμέλνπο ησλ Με-
γάισλ Γπλάκεσλ. Σξία ήηαλ ηα θχ-
ξηα ζεκεία ηνπ ππνκλήκαηνο:  

1. Να αλαθεξπρζεί ε Κξήηε απ-
ηφλνκε πνιηηεία θφξνπ ππνηε-
ιήο ζηνλ ζνπιηάλν, έλαληη 
15.000 νζσκαληθψλ ιηξψλ εηε-
ζίσο. 

2. Να δηνξίδεηαη ρξηζηηαλφο δηνη-
θεηήο κε πεληαεηή ζεηεία, ρσξίο 
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λα έρεη ν ζνπιηάλνο δηθαίσκα λα 
ηνλ παχζεη ή λα ηνλ αληηθαηα-
ζηήζεη.  

3. Να επαλαρνξεγεζνχλ κε νπ-
ζηψδεηο βειηηψζεηο φια ηα πξν-
λφκηα ηνπ Υάξηε ηεο Υαιέπαο, 
πνπ είραλ αλαθιεζεί κεηά ηελ 
επαλάζηαζε ηνπ 1889.  
Ζ πξάμε απηή ζεσξήζεθε επζέσο 

επαλαζηαηηθή ελέξγεηα θαη ν Γελη-
θφο Γηνηθεηήο δηέηαμε λα ζπιιεθ-
ζνχλ νη αξρεγνί ηεο «Μεηαπνιηηεχ-
ζεσο». Έηζη άξρηζε ε λέα θαη ηειεπ-
ηαία πεξίνδνο ησλ θξεηηθψλ επα-
λαζηάζεσλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ην 
Κξεηηθφ Εήηεκα ζηε ιχζε ηνπ. Οξ-
γαλψζεθε πάιη ζηελ Κξήηε ε «Γε-
ληθή Δπαλαζηαηηθή ησλ Κξεηψλ 
πλέιεπζηο» θαη αλαζπζηάζεθε 
ζηελ Αζήλα ε «Κεληξηθή ππέξ ησλ 
Κξεηψλ Δπηηξνπή» .  
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Οη βηαηφηεηεο πνπ είραλ δηαπξα-
ρζεί ζε βάξνο ησλ ρξηζηηαλψλ είραλ 
πξνθαιέζεη κεγάιε έληαζε θαη θα-
λεξή δηάζεζε αληεθδηθήζεσλ απφ 
κέξνπο ησλ επαλαζηαηψλ. Μπξν-
ζηά ζ' απηήλ ηελ θαηάζηαζε, νη Μ. 
Γπλάκεηο επελέβεζαλ θαη αλάγθα-
ζαλ ηελ Σνπξθία λα παξαρσξήζεη 
έλα λέν «Οξγαληθφ Νφκν», πνπ 
πξνέβιεπε ηελ επαλαθνξά ηνπ 
Υάξηε ηεο Υαιέπαο, κε βειηηψζεηο 
ησλ πξνλνκίσλ. Ο λένο απηφο θα-
λνληζκφο παξείρε γηα πξψηε θνξά 
ζηηο Μ. Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο ην 
δηθαίσκα επέκβαζεο, γηα ηελ πξν-
ζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ 
απφ ηηο ζπλερείο θαη αλεμέιεγθηεο 
βηαηνπξαγίεο.  

 

6. Νη ηειεπηαίεο επαλαζηάζεηο 
(1897-1898) 
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Δμώθπιιν αγγιηθνύ 
πεξηνδηθνύ, κε  
ηίηιν:  
Ρνπξθηθόο ζηξαηόο 
θαηαζηξέθεη  
εθθιεζία ζην  
Γαιαηά (Σαλίσλ) 
1896 (Γελλάδεηνο 
Βηβιηνζήθε) 
 

Ζ αληίδξαζε ηνπ ληφπηνπ κνπ-
ζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ, θαη θπξίσο 
ησλ Σνπξθνθξεηψλ θαη ησλ αηά-
θησλ (βαζηβνπδνχθσλ), ζηελ εθαξ-
κνγή ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ ήηαλ θαη 
πάιη βίαηε. Μπξνζηά ζ' απηήλ ηελ 
θαηάζηαζε, νη επαλαζηάηεο ησλ 
Υαλίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εγεηηθή 
ζέζε είρε ήδε ν Διεπζέξηνο Βεληδέ-
ινο, ππέγξαςαλ, ζην Αθξσηήξη, 
Φήθηζκα (25 Ηαλνπαξίνπ 1897), κε 
ην νπνίν θήξπηηαλ ηελ θαηάιπζε 
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ηεο ηνπξθηθήο θαηνρήο ηεο Κξήηεο 
θαη ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα θαη 
θαινχζαλ ην βαζηιηά Γεψξγην Α' λα 
θαηαιάβεη ην λεζί. Παξφκνηα ςεθί-
ζκαηα ππέγξαςαλ ακέζσο θαη ππέ-
βαιαλ ζηηο Μ. Γπλάκεηο ηεο Δπξψ-
πεο φιεο νη επαλαζηαηηθέο νξγα-
λψζεηο ηεο Κξήηεο. ε ιίγεο εκέξεο 
ε επαλάζηαζε είρε γεληθεπζεί θαη 
νιφθιεξε ε Κξήηε βξηζθφηαλ ζε 
επαλαζηαηηθφ ππξεηφ, κε ην ζχλ-

ζεκα «Έλσζηο ή Θάλαηνο». Ο δην-
ξηζκφο ηνπ Άγγινπ Μπνξ, σο αξ-
ρεγνχ ηεο θξεηηθήο ρσξνθπιαθήο, 
ήηαλ κηα πξνζπάζεηα ηεο Τςειήο 
Πχιεο λα δείμεη φηη ζέβεηαη ηηο δηε-
ζλείο ζπλζήθεο, αιιά ε ελέξγεηα απ-
ηή δελ είρε θαλέλα απνηέιεζκα. 

Παξάιιεια κε ηνλ επαλαζηαηηθφ 
αλαβξαζκφ, θνξπθψζεθε θαη ε δη-
πισκαηηθή θίλεζε γηα ην Κξεηηθφ 
Εήηεκα. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο α-
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πνθάζηζαλ λα επέκβνπλ ζηελ Κξή-
ηε, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ 
πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχ-
νληα Οξγαληθφ Νφκν. Ζ Διιεληθή 
Κπβέξλεζε, έπεηηα απφ κηα πεξίν-
δν αλαπνθαζηζηηθφηεηαο, έζπεπζε 
θαη απηή λα πξνιάβεη ηελ επέκβα-
ζε ησλ Μ. Γπλάκεσλ θαη πήξε ηελ 
απφθαζε λα απνζηείιεη ζηελ Κξή-
ηε ζηξαηεχκαηα θαη λα ηελ θαηαιά-
βεη ζην φλνκα ηνπ βαζηιηά ησλ Δι-
ιήλσλ. Ζ επηρείξεζε αλαηέζεθε 
ζην ζπληαγκαηάξρε ηνπ ππξνβνιη-
θνχ Σηκνιένληα Βάζζν, ν νπνίνο 
απνβηβάζηεθε ζηελ Κξήηε ηελ 1ε 
Φεβξνπαξίνπ 1897 θαη κε πξνθήξπ-
με πξνο ηνλ Κξεηηθφ Λαφ αλαθνί-
λσζε ηελ θαηνρή ηεο Κξήηεο απφ 
ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, ηελ θαηάιπζε 
ησλ λφκσλ ηεο Οζσκαληθήο απην-
θξαηνξίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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ειιεληθνχ ζπληάγκαηνο θαη ηεο ει-
ιεληθήο λνκνζεζίαο. 

Ζ λέα απηή ηξνπή ησλ πξαγκά-
ησλ εμφξγηζε ηηο Μ. Γπλάκεηο, νη 
νπνίεο έζπεπζαλ λα απνθιείζνπλ 
ηα θξεηηθά παξάιηα θαη λα απνβη-
βάζνπλ ζηξαηησηηθά αγήκαηα ζηα 
Υαληά. Ζ Κξήηε ηέζεθε γηα πξψηε 
θνξά επίζεκα ππφ δηεζλή πξνζηα-
ζία. Οη πξψηεο ζηξαηησηηθέο επηηπ-
ρίεο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ επαλα-
ζηαηψλ αλάγθαζαλ ηηο Μ. Γπλάκεηο 
λα επέκβνπλ, πξνηείλνληαο γηα 
πξψηε θνξά επίζεκα ηε ιχζε ηεο 
απηνλνκίαο (17 Φεβξνπαξίνπ 1897). 
Όκσο, ηφζν νη Κξήηεο πνιηηηθνί θαη 
ζηξαηησηηθνί αξρεγνί, φζν θαη ε ει-
ιεληθή θπβέξλεζε ηελ απέξξηςαλ 
θαηεγνξεκαηηθά.

5 
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5. Απάληεζε ησλ Αξρεγώλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Θξήηεο ζηνλ Άγγιν 
Ππληαγκαηάξρε Ζ. Chermside:  

«Δδνθηκάζακελ άπαληα ηα πνιη-
ηεχκαηα θαη ηα πξνλφκηα, ηα νπνία 
καο εράξηζελ ε Δπξψπε, αιι' εθ 
ηνχησλ φισλ νπδέλ άιιν απεθνκί-
ζακελ, παξά κφλνλ θαηαζηξνθάο 
επί θαηαζηξνθψλ, ηαο νπνίαο δελ 
εδπλήζε ε ρξηζηηαληθή Δπξψπε λα 
εκπφδηζε. Απεπδήζακελ πιένλ εθ 
ησλ αηπρψλ πεηξακάησλ, ηα νπνία 
αη ρξηζηηαληθαί θπβεξλήζεηο ηεο Δπ-
ξψπεο εθήξκνζαλ θαηά θφξνλ επί 
ηεο ξάρεσο ηνπ δπζηπρεζηέξνπ ησλ 
ηπξαλλλνπκέλσλ ιαψλ θαη δηά ηνχ-
ην δελ ζα δηαπξάμσκελ πιένλ ην 
έγθιεκα λα δερζψκελ πξνλφκηα θαη 
απηνλνκίαο, ηα νπνία ζα καο θπιή-
ζσζη πάιηλ αχξηνλ εηο ην αίκα θαη 
ηαο θαηαζηξνθάο, αιιά ζα επηκεί-
λσκελ κέρξηο εζράησλ εηο ηελ Δ-
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ΝΧΗΝ ΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΜΖΣΡΟ 
ΔΛΛΑΓΟ, θαη, ή ζα επηηχρσκελ ηελ 
έλσζηλ ηαχηελ ή ζα απνζάλσκελ 
κέρξηο ελφο κεηά ησλ γπλαηθψλ θαη 
ησλ ηέθλσλ καο, θαη ηφηε αο δηαζέ-
ζε ε πεπνιηηηζκέλε ρξηζηηαληθή 
Δπξψπε ηελ έξεκνλ Διιεληθήλ 
Κξήηελ καο, φπσο βνχιεηαη».  

(Ηζηνξηθό Αξρείν Γήκνλ Αξραλώλ)  
 
Πηελ επαλάζηαζε ηνπ 1897 πνιέκε-
ζαλ σο εζεινληέο θαη θνηηεηέο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δδώ ε ζθξα-
γίδα ηνπ Ηεξνύ Φνηηεηηθνύ Ιόρνπ Ζ-

ξαθιεησηώλ, κε 
ην ζύλζεκα 
Έλσζηο ή Θά-
λαηνο). (Θενρ. 
Γεηνξάθεο, 
Πθξαγίδεο 
Θξεηηθήο Διεπ-
ζεξίαο, αξ. 67) 

97 / 200 



7. Ν ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο 
ηνπ 1897 θαη ε ιύζε ηεο απηνλν-
κίαο 
 

Ζ ελεξγφο αλάκεημε ηεο Διιάδαο 
ζηελ επαλάζηαζε ηεο Κξήηεο ήηαλ 
ε αθνξκή ηνπ αηπρνχο ειιελν-
ηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1897. Ζ Δι-
ιάδα ππνρξεψζεθε λα αλαθαιέζεη 
ηηο δπλάκεηο ηεο απφ ηελ Κξήηε (21 
Απξηιίνπ) θαη ην θξεηηθφ φλεηξν γηα 
ηελ έλσζε θάλεθε λα δηαςεχδεηαη 
γηα κηα αθφκε θνξά. Έηζη, νη εγέηεο 
ησλ Κξεηψλ απνθάζηζαλ λα δε-
ρζνχλ ηελ πξνηεηλφκελε απφ ηηο 
Μεγάιεο Γπλάκεηο ιχζε ηεο απην-
λνκίαο, ηελ νπνία σο ηφηε απέξξη-
πηαλ θαηεγνξεκαηηθά.  

Σα πην αθαλζψδε ζεκεία ζηελ 
πξφηαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ 
ήηαλ ε κνξθή ηνπ λένπ πνιηηεχκα-
ηνο θαη, θπξίσο, ην πξφζσπν ηνπ 
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πξψηνπ εγεκφλα. Οη Κξήηεο δεηνχ-

ζαλ λα είλαη Δπξσπαίνο «δηόηη κό-

λνλ Δπξσπαίνο Θπβεξλήηεο ζα 
θέθηεηαη θαη εμσηεξηθόο ην αλα-
γθαίνλ θύξνο, όπσο ππνζηεξίμε 
ηειεζθόξσο ηελ απηνλνκίαλ ηνπ 
ηόπνπ θαηά ελδερνκέλελ επέκβα-
ζηλ θαη επηβνπιήλ ηεο Ξύιεο». ην 
πξφζσπν φκσο θνηλήο απνδνρήο 
απφ ηελ Δπξψπε δελ κπνξνχζαλ 
λα ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο νη Μ. 
Γπλάκεηο, θαη έηζη πξφηεηλαλ θαη 
επέβαιαλ σο Ύπαην Αξκνζηή ηνλ 
πξίγθηπα Γεψξγην, δεπηεξφηνθν γην 
ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ Α' ηεο Διιά-
δαο.  

Σα φπια είραλ πιένλ ζηγήζεη, 
αιιά δελ είραλ θαηαηεζεί. ηηο επα-
λεηιεκκέλεο εθθιήζεηο θαη πηέζεηο 
ησλ Ναπάξρσλ ησλ Μ. Γπλάκεσλ 
γηα αθνπιηζκφ, νη Κξήηεο έζεηαλ 
σο απαξάβαην φξν θαη πξνυπφζε-
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ζε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ Κξή-
ηε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ, ν ν-
πνίνο ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο ηνπξθη-
θήο θαηνρήο αιιά θαη ην ζηήξηγκα 
ησλ αηάθησλ θαη ησλ Σνπξθνθξε-
ηψλ.  

 
Ρν Δθηειεζηηθόλ 
ηεο Θξήηεο. Πην 
κέζνλ ηεο  
πξώηεο ζεηξάο ν 
Ξξόεδξνο ηνπ 
Δθηειεζηηθνύ Ησ. 
Πθαθηαλάθεο θαη 
δεμηά ηνπ ν Δι. 
Βεληδέινο. 

 
Ζ Κξήηε ηέζεθε ππφ δηεζλή πξν-

ζηαζία κε δηαλνκή ησλ πεξηθε-
ξεηψλ ηεο κεηαμχ ησλ Γπλάκεσλ. 
Σελ πεξηνρή ησλ Υαλίσλ αλέιαβαλ 
Γάιινη, ηνπ Ρεζχκλνπ Ρψζνη, ηνπ 
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Ζξαθιείνπ Άγγινη θαη ηνπ Λαζηζίνπ 
Ηηαινί. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο 
Κξήηεο εξγάζηεθε ζθιεξά γηα ηελ 
νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ 
ηεο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, ζε ζηελή 
ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά ηφπνπο ε-
παλαζηαηηθέο επηηξνπέο θαη ππφ 
ηελ επνπηεία θαη ηελ εγγχεζε ησλ 
Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Σν πξφβιεκα 
ήηαλ ε νκαιή κεηάβαζε ηεο εμνπζί-
αο ζην πξφζσπν ηνπ Ύπαηνπ Αξ-
κνζηή. 
 
Γεξκαληθή γεινη-
νγξαθία πνπ ζα-
ηπξίδεη ηηο δνιν-
πινθίεο ηεο επ-
ξσπατθήο δηπισ-
καηίαο. Ν ηίηινο 
ηεο είλαη «Ν 
Θξεηηθόο Ιαβύ-
ξηλζνο». Δηθνλί-
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δεηαη ε Δπξώπε λα θόβεη ην κίην, πνπ 
ν βαζηιηάο ηεο Διιάδαο ρξεηάδεηαη, 
γηα λα βγεη από ηνλ Θξεηηθό Ιαβύξηλ-
ζν, ζηελ είζνδν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε 
απαγνξεπηηθή επηγξαθή: «Θξήηε. Ζ 
είζνδνο ζην Ιαβύξηλζν απαγνξεύε-
ηαη». Ξάλσ ε Ξεινπόλλεζνο ζαλ ρέξη 
ηεο Διιάδαο, πνπ ηεληώλεη λα αξπά-
μεη ην γεκάην αγθάζηα ζώκα ηεο Θξή-
ηεο. 
 

8.Ζ κεγάιε ζθαγή ηνπ Ζξαθιείνπ 

θαη ε ιύζε ηνπ Θξεηηθνύ Εεηήκα-
ηνο 
 

Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηεο ε-
ζσηεξηθήο δηνίθεζεο ηεο Κξήηεο 
απφ ην ζνπιηαληθφ ζχζηεκα ζην 
λέν θαζεζηψο ηεο απηνλνκίαο, έ-
πξεπε λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο δηά-
θνξεο ζέζεηο νη λένη ππάιιεινη ηνπ 
Δθηειεζηηθνχ ηεο Κξήηεο. Καζψο 
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απφζπαζκα ηνπ αγγιηθνχ ζηξαηνχ 
εγθαζηζηνχζε ζην Ζξάθιεην ηνπο 
θνξνινγηθνχο ππαιιήινπο ην πξσί 
ηεο 25εο Απγνχζηνπ 1898, εμαγξη-
σκέλνη Σνχξθνη, κε ηελ παξφηξπλ-
ζε ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ 
θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ, θηλήζεθαλ 
ζε κηα πξσηνθαλνχο αγξηφηεηαο 
ζθαγή ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, ζε 
εκπξεζκνχο θαη ιεειαζίεο ζπηηηψλ 
θαη θαηαζηεκάησλ ησλ ρξηζηηαλψλ. 
Μεηαμχ ησλ ζπκάησλ ήηαλ θαη ν 
Λπζίκαρνο Καινθαηξηλφο, Τπνπξφ-
μελνο ηεο Αγγιίαο ζην Ζξάθιεην, 
θαζψο θαη 17 Άγγινη ζηξαηηψηεο. Ο 
αγγιηθφο ζηφινο αλαγθάζηεθε λα 
θαλνληνβνιήζεη ηελ πφιε, νινθιε-
ξψλνληαο ηελ θαηαζηξνθή. 

Ζ κεγάιε ζθαγή ηνπ Ζξαθιείνπ 
επέζπεπζε ηε ιχζε ηνπ Κξεηηθνχ 
Εεηήκαηνο. Σα δηεζλή εηδεζενγξα-
θηθά πξαθηνξεία παξνπζίαζαλ ην 

103 / 202-203 



δξάκα ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ κε 
ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα θαη δεκν-
ζίεπζαλ θαηαιφγνπο ησλ ζπκάησλ 
θαη ησλ πξνζθχγσλ. 

 

Κηα εηθόλα 
ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ Ζξαθιείνπ ηελ 
25ε Απγνύζηνπ 1898 
 

Ζ πφιε ηέζεθε ππφ ηελ απζηεξή 
επηηήξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ησλ 
Μ. Γπλάκεσλ θαη άξρηζαλ αλαθξί-
ζεηο γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηηκσξία 
ησλ πξσηαηηίσλ. Σν Δθηειεζηηθφ 
ηεο Κξήηεο απεχζπλε αγσληψδεηο 
εθθιήζεηο πξνο ηνλ θξεηηθφ ιαφ, ζε 
κηα πξνζπάζεηα λα ζπγθξαηήζεη ηα 
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εμεκκέλα πλεχκαηα, λα ειέγμεη κε 
ςπρξαηκία ηελ θαηάζηαζε θαη λα 
επηζπεχζεη ηελ ηηκσξία ησλ ελφ-
ρσλ, ηθαλνπνηψληαο ην πεξί δηθαί-
νπ αίζζεκα ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνη-
ρείνπ.

6
 Ζ δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο 

ησλ ελφρσλ άξρηζε ζηηο 8 επηεκ-
βξίνπ 1898. Απαγρνλίζηεθαλ 17 
ζεκαίλνληεο ηνπξθνθξεηηθνί, πνπ 
ζεσξήζεθαλ πξσηαίηηνη θαη ππνθη-
λεηέο ησλ βηαηνπξαγηψλ, ελψ πνι-
ινί άιινη θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνιπ-
εηείο θπιαθίζεηο θαη εμνξίεο. 

 

6. Ν Ξξόεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνύ 
Ησ. Πθαθηαλάθεο πξνο ηνπο ρξη-
ζηηαλνύο ηεο Θξήηεο (7/9/1898):  

«Ζ ζηάζηο καο πξέπεη λα είλαη 
απζηεξψο ακπληηθή. Έρνκελ κέγα 
ζπκθέξνλ λα κε δηαηαξάμσκελ ηελ 
αξμακέλελ ελέξγεηαλ ησλ Γπλάκε-
σλ, αιιά λα αλακείλσκελ εζχρσο 
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ην απνηέιεζκα θαη ηφηε λα απνθα-
ζίζσκελ κεηά ςπρξαηκίαο ηνλ δξφ-
κνλ πνπ ζα βαδίζσκελ...».  

 

Έγγξαθν ηνπ Κεηξνπνιίηε 

Θξήηεο Δπκέληνπ Μεξνπδάθε πξνο 
ηνλ πξόμελν ηεο Αγγιίαο Sir 
Alfred Billioti:  

 

«...δεινχκελ ηε Τκεηέξα Δμνρφ-
ηεηη φηη θαίηνη πνιπάξηζκνη ρξηζηηα-
λνί απφ ηνζνχησλ εκεξψλ έρνπζη 
ζπγθεληξσζή εληαχζα, εηο νπδέλ 
απνιχησο δηάβεκα θαη' νπδελφο 
κνπζνπικάλνπ νχηε ζηξαηηψηνπ 
νχηε πνιίηνπ έρνπζη πξνβή, εη θαη 
βαξέσο θέξνπζη θαη ππεξκέηξσο 
αιγνχζη επί ηαηο ηνπ Ζξαθιείνπ 
ηξαγηθαίο ζθελαίο, φπεξ δεηθλχεη 
φηη βαζέσο ζπλαηζζάλνληαη ην θξί-
ζηκνλ ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ζπλά-
κα ηελ απφιπηνλ πεπνίζεζηλ επί 
ηελ παξνηκηψδε αγγιηθήλ απζηεξφ-
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ηεηα θαη δηθαηνζχλελ...».  
 
Παξάιιεια κε ηελ ηηκσξία ησλ 

πξσηαηηίσλ, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο 
απνδέρζεθαλ ην πάγην αίηεκα ησλ 
ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο γηα ηελ α-
πνκάθξπλζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξα-
ηνχ, παξά ηηο πνιιέο επηθπιάμεηο 
θαη ηηο παξειθπζηηθέο θηλήζεηο ηεο 
αγγιηθήο δηπισκαηίαο. 

Ο δξφκνο πξνο ηελ ειεπζεξία εί-
ρε αλνίμεη. ηηο 2 Ννεκβξίνπ 1898 
θαη ν ηειεπηαίνο Σνχξθνο ζηξαηηψ-
ηεο εγθαηέιεηπε νξηζηηθά ηελ Κξή-
ηε. ηηο 5 Ννεκβξίνπ 1898 νη Κξήηεο 
θαηέζεζαλ ηα φπια, ππαθνχνληαο 
ζηελ εληνιή ηνπ Δθηειεζηηθνχ, γηα 
λα δηεπθνιπλζεί ε νκαιή κεηαβίβα-
ζε ηεο εμνπζίαο ζηνλ εληνινδφρν 
ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ πξίγθηπα 
Γεψξγην, ν νπνίνο έθηαζε ζηελ 
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Κξήηε έλα κήλα αξγφηεξα, ζηηο 9 
Γεθεκβξίνπ 1898. 

 

 
Ιηζνγξαθία ηνπ 1898, κε ηίηιν: «Ζ 
αλάζηαζηο ηεο Θξήηεο». Δηθνλίδνληαη 
από αξηζηεξά: Ν ζνπιηάλνο Αβδνύι 
Σακίη, ν Ξξόεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνύ 
Θξήηεο Ησάλλεο Πθαθηαλάθεο, ν βα-
ζηιηάο Γεώξγηνο Α', ν ηζάξνο ηεο Οσ-
ζίαο Ληθόιανο Β΄, ε βαζίιηζζα Βηθησ-
ξία ηεο Αγγιίαο, ε Θξήηε, ν Ξξόε-
δξνο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο Φέ-
ιημ Φσξ, ν βαζηιηάο ηεο Ηηαιίαο Νπκ-
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βέξηνο θαη ν ιαόο ηεο Θξήηεο πνπ 
ζπληξίβεη ηηο αιπζίδεο ηεο δνπιείαο. 
(Δζληθό Ηζηνξηθό Κνπζείν) 

 
Ζ καθξαίσλε πεξίνδνο ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ζηελ Κξήηε είρε ηε-
ιεηψζεη. Σν παξαθάησ ηζηνξηθφ 
ζηηρνχξγεκα ηεο επνρήο εθθξάδεη 
κε ηξφπν ιηηφ ηε ιατθή ζπγθίλεζε 
γηα ηελ νξηζηηθή απαιιαγή ηεο 
Κξήηεο απφ ηε ζνπιηαληθή θπξηαξ-
ρία: 

 
Δζηγαλέςαλ νη θαηξνί 

θη επάςαλ νη γη-αλέκνη, 
Ξάςαλ θαη ζέλα νη ζηξάηεο ζνπ, 

ζνπιηάλν, απνύ ηελ Θξήηε. 
Πηελ Θξήηε κπιηό ζνπ δελ παηείο, 

ζηελ Θξήηε δε δηαβαίλεηο,  
κόλν ζηελ Θόθθηλε Κειηά... 
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Θξεηηθόλ Ξάλζενλ. Ιηζνγξαθία ηνπ 

1898. Ζ Διιάδα ζηεθαλώλεη ηελ Θξή-
ηε. Πρεκαηηθή εμεηθόληζε ησλ αγσλη-
ζηώλ ηεο Θξεηηθήο ειεπζεξίαο ζηε 

ζεηξά ησλ επαλαζηάζεσλ από ην 1770 
-1897. (Ηζηνξηθό Κνπζείν Θξήηεο. 

Ζξάθιεην)
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Δ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 
ΚΑΗ Ζ ΔΝΧΖ ΣΖ ΚΡΖΣΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 
 
1. Ζ νξγάλσζε ηεο Κξεηηθήο  
Πνιηηείαο 

 
 
 
Ζ ζεκαία ηεο 
Θξεηηθήο  
πνιηηείαο 

 
Μέζα ζε κηα απεξίγξαπηε θξελί-

ηηδα ελζνπζηαζκνχ ν εληνινδφρνο 
ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ πξίγθηπαο 
Γεψξγηνο αλέιαβε ηα θαζήθνληά 
ηνπ ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1898. Ο Γάι-
ινο Ναχαξρνο Πνηηηέ, ππφ ηελ ηδηφ-
ηεηά ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπ-
ιίνπ ησλ Ναπάξρσλ, παξέδσζε ε-
πίζεκα ζην Γεψξγην ηε δηνίθεζε 
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ηεο Κξήηεο. Σα πινία ησλ Γπλάκε-
σλ ηεο Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο ραηξέ-
ηηζαλ ηε ζεκαία ηεο Κξεηηθήο Πνιη-
ηείαο θαη ν Ύπαηνο Αξκνζηήο α-
πεχζπλε ην πξψην ηνπ δηάγγεικα 
πξνο ηνλ θξεηηθφ ιαφ

7
. Ζ θξεηηθή 

ζεκαία πςψζεθε ζην θξνχξην ηνπ 
Φηξθά, ελψ ε ηνπξθηθή δηαηεξήζεθε 
κφλν ζην θξνχξην ηεο νχδαο, σο 
ηειεπηαίν ζχκβνιν ηεο ηνπξθηθήο 
επηθπξηαξρίαο ζηελ Κξήηε. Σν λεζί 
ηέζεθε ππφ δηεζλή πξνζηαζία. 

 

7. «Θα θαηαβάισ πάζαλ πξν-
ζπάζεηαλ ππέξ ηεο επεκεξίαο ζαο, 
ζα θξνληίζσ λα δηνηθεζήηε θαιψο, 
δηθαίσο θαη ακεξνιήπησο, λ' απν-
θηήζεηε αλεμαηξέησο αζθάιεηαλ 
αιεζή, ελ εγγπάηαη κφλνλ ην θξά-
ηνο ηνπ λφκνπ θαη ζεζκνί ιπζηηε-
ιείο...». 
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Οη μέλνη Ναχαξρνη αλαρψξεζαλ 
ηελ επνκέλε (10 Γεθεκβξίνπ) θαη 
ακέζσο άξρηζε κε γνξγνχο ξπζ-
κνχο ην δπζρεξέο έξγν ηεο νξγά-
λσζεο ηνπ λένπ πνιηηηθνχ ζρήκα-

ηνο, πνπ νλνκάζηεθε Θξεηηθή Ξν-
ιηηεία. Οξίζηεθε κηα 16κειήο Δπη-
ηξνπή απφ 12 ρξηζηηαλνχο θαη 4 
κνπζνπικάλνπο, γηα λα εθπνλήζεη 
ην ζρέδην ηνπ θξεηηθνχ ζπληάγκα-
ηνο, ελψ παξάιιεια πξνρψξεζαλ 
νη πνιηηηθέο πξάμεηο, ρσξίο ρξνλν-
ηξηβή. Έλαλ αθξηβψο κήλα κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Ύπαηνπ Αξκν-
ζηή, δεκνζηεχηεθε ην πξψην ζεκα-

ληηθφ δηάηαγκα «Ξεξί ζπγθξνηή-

ζεσο ηεο Θξεηηθήο Ππλειεύζεσο» 
θαη ακέζσο πξνθεξχρζεθαλ εθιν-
γέο γηα ηελ αλάδεημε πιεξεμνπζίσλ. 
ηηο εθινγέο απηέο αλαδείρζεθαλ 
138 ρξηζηηαλνί θαη 50 κνπζνπικάλνη 
πιεξεμνχζηνη θαη ε Κξεηηθή Βνπιή 
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άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 8 Φε-
βξνπαξίνπ 1899. 

Σν χληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιη-
ηείαο, πνπ ζπληάρζεθε θαηά ην 
πξφηππν ηνπ ηζρχνληνο ηφηε ειιε-
ληθνχ ζπληάγκαηνο, αθνχ εγθξίζεθε 
απφ ην πκβνχιην ησλ Πξέζβεσλ 
ησλ Πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ ζηε 
Ρψκε, ηέζεθε ακέζσο ζε εθαξκνγή. 
Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζπγθξνηή-
ζεθε θαη νξθίζηεθε ε πξψηε θπβέξ-
λεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ζηελ 
νπνία Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο νξί-
ζηεθε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο. 

 

 
Σάξηεο Γηεζλνύο Ξξνζηαζίαο 
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Ν Ύπαηνο 
Αξκνζηήο 
ηεο  
Θξήηεο 
Ξξίγθηπαο 
Γεώξγηνο 
κε ηνπο 

Λαπάξρνπο ησλ Κ. Γπλάκεσλ, επζύο 
κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ 
ηνπ (9 Γεθεκβξίνπ 1898) 
 

2. Ζ πεξίνδνο ηεο δεκηνπξγίαο 
 

Ζ πξψηε θπβέξλεζε ηεο Κξεηη-
θήο Πνιηηείαο εξγάζηεθε κε δήιν 
θαη απέδσζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ζεκαληηθφ έξγν. Δμέδσζε 
πνιχ γξήγνξα λφκνπο θαη δηαηάγ-
καηα, έθνςε θξεηηθφ λφκηζκα (ηελ 
θξεηηθή δξαρκή), ίδξπζε ηελ Κξεηη-
θή Σξάπεδα, νξγάλσζε ηαρπδξνκη-
θή ππεξεζία θαη Υσξνθπιαθή κε 
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Ηηαινχο αμησκαηηθνχο θαη ππαμησ-
καηηθνχο (θαξακπηληέξνπο). Ηδηαίηε-
ξε ήηαλ ε κέξηκλα γηα ηελ εθπαί-
δεπζε θαη ηε δεκφζηα πγεία. Αληηκε-
ησπίζηεθε ην κεγάιν πξφβιεκα 
ηεο ιέπξαο, πνπ είρε πξνζιάβεη 
ελδεκηθή κνξθή ζηηο πφιεηο θαη ηα 
ρσξηά ηεο Κξήηεο, κε ηελ νξγάλσ-
ζε ηνπ ιεπξνθνκείνπ ηεο πηλαιφ-
γθαο (1903), ηδξχζεθαλ πνιιά ζρν-
ιεία θαη δηνξίζηεθαλ δάζθαινη. 

Έλα ζνβαξφ δήηεκα, πνπ επίζεο 
αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία, ήηαλ 
ην θαζεζηψο ηεο ηνπηθήο Δθθιεζί-
αο. Με ηνλ Οξγαληθφ Νφκν ηνπ 
1900, δφζεθε ιχζε ζε αθαλζψδε 
εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, φπσο ή-
ηαλ ε ζρέζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο 
Κξήηεο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξ-
ρείν θαη ε εθινγή Μεηξνπνιίηε θαη 
Δπηζθφπσλ. Σν βαζηθφ ζρήκα, πνπ 
ηζρχεη κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο έσο 
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ζήκεξα, είλαη έλα θαζεζηψο εκηαπ-
ηφλνκεο Δθθιεζίαο, ηεο νπνίαο ν 
Πξνθαζήκελνο εθιέγεηαη απφ ην 
Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ε 
Κξεηηθή Πνιηηεία εθδίδεη ην Γηάηαγ-
κα ηεο αλαγλψξηζεο θαη εγθαηά-
ζηαζήο ηνπ. 
 

3. Ρα πξώηα λέθε 
 

Σν ζεηηθφ θαη αηζηφδνμν θιίκα 
ησλ δχν πξψησλ εηψλ ηεο ιεηηνπξ-
γίαο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο άξρηζαλ 
λα ζθηάδνπλ απεηιεηηθά ζχλλεθα, 
ηα νπνία επξφθεηην λα δεκηνπξγή-
ζνπλ ιίγν αξγφηεξα ζνβαξή εζσ-
ηεξηθή θξίζε. Σν χληαγκα ηεο Κξε-
ηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ ππεξβνιηθά 
ζπληεξεηηθφ θαη παξαρσξνχζε 
ζηνλ Ζγεκφλα, φπσο νλνκάζηεθε ν 
Ύπαηνο Αξκνζηήο, ππεξεμνπζίεο, 
πνπ εχθνια κπνξνχζαλ λα ηνλ ν-
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δεγήζνπλ ζε δεζπνηηθή ζπκπεξη-
θνξά. Δπηπιένλ, ε αζάθεηα ζηνλ 
αθξηβή θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ 
δεκηνπξγνχζε ηξηβέο θαη πξνζσπη-
θέο αληηπαξαζέζεηο ζην έξγν ηεο 
δηνίθεζεο. Οη ηνπηθνί παξάγνληεο 
ηεο Κξήηεο, πνπ πνιέκεζαλ γηα 
ηελ ειεπζεξία ηνπ λεζηνχ θαη ζηήξη-
μαλ κε ελζνπζηαζκφ ηνλ Πξίγθηπα, 
έβιεπαλ ηψξα κε δπζθνξία θαη πη-
θξία λα παξαγθσλίδνληαη θαη λα δη-
νξίδνληαη ζε θαίξηεο ζέζεηο Αζελαί-
νη ζχκβνπινη ηνπ Γεσξγίνπ, πνπ 
αγλννχζαλ ηα θξεηηθά πξάγκαηα 
θαη ηελ ςπρνινγία ησλ Κξεηψλ. 

Αιιά ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ ε 
δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο 
ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ Δι-
ιάδα. ην νπζηψδεο απηφ δήηεκα 
παξαηεξήζεθε εμαξρήο δηάζηαζε 
απφςεσλ κεηαμχ ηνπ Γεσξγίνπ θαη 
ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Ο Γεψξ-
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γηνο πίζηεπε φηη ε ιχζε ηνπ εζληθνχ 
δεηήκαηνο ζα σξίκαδε κε ζπλερείο 
παξαζηάζεηο θαη ππνκλήκαηα πξνο 
ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, ελψ ν Βελη-
δέινο, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα 
πξαθηηθφηεξα θαη ξεαιηζηηθφηεξα, 
ζεσξνχζε φηη ε ιχζε έπξεπε λα εί-
λαη ζηαδηαθή, κε βαζκηαίεο θαηα-
θηήζεηο. Χο πξψηε κάιηζηα θαηά-
θηεζε ζεσξνχζε ηελ απνκάθξπλζε 
ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηηο 
θξεηηθέο πφιεηο θαη ηελ αληηθαηά-
ζηαζή ηνπο απφ ληφπηα πνιηηνθπ-
ιαθή, κε Έιιελεο αμησκαηηθνχο. 

 

 
Ξαξέιαζε Άγγισλ 
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Ζ δηάζηαζε ησλ απφςεσλ ζην 
πνιηηηθφ δήηεκα δελ άξγεζε λα ιά-
βεη ηε κνξθή πξνζσπηθήο αληηπα-
ξάζεζεο. Ο Βεληδέινο είρε θαηα-
ζηήζεη ζαθέο φηη δελ αλαγλσξίδεη 
ζηνλ Πξίγθηπα ην δηθαίσκα λα δηα-
ρεηξίδεηαη πξνζσπηθψο ην εζληθφ 

δήηεκα ηεο Κξήηεο: «Υο έλαο εθ 

ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ Θξεηώλ, 
δελ ζαο εθρσξώ ην δηθαίσκά κνπ, 
ώζηε κόλνο ζεηο λα ξπζκίδεηε απ-
ηνβνύισο ηελ εζληθήλ πνιηηηθήλ 
ηνπ ηόπνπ κνπ!». Καθνί ζχκβνπινη 
ηνπ Γεσξγίνπ δηνρέηεπαλ ραιθεπ-
κέλα θαη ζπθνθαληηθά θείκελα ζηηο 
αζελατθέο εθεκεξίδεο ελαληίνλ ηνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, γεγνλφο πνπ 
δεκηνχξγεζε βαξχ θιίκα δηραζκνχ. 
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4. Ζ επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ 
(1905) 
 

α. Ρα αίηηα θαη νη αθνξκέο 
 

Ζ θξίζε θνξπθψζεθε ζηηο 18 
Μαξηίνπ 1901, φηαλ ν Γεψξγηνο α-
πέιπζε ηνλ Βεληδέιν απφ ην αμίσκα 
ηνπ ππνπξγνχ. Γηα λα ππνζηεξίμεη 
ηηο απφςεηο ηνπ ζην εζληθφ δήηεκα 
ηεο Κξήηεο, ν Βεληδέινο δεκνζίεπ-
ζε ζηελ εθεκεξίδα «Κήξπμ» ησλ 
Υαλίσλ, πνπ ν ίδηνο εμέδηδε, πέληε 
πνιχθξνηα άξζξα, κε ην ραξαθηε-

ξηζηηθφ ηίηιν «Γελλεζήησ θσο». Ο 
Γεψξγηνο αθνινχζεζε πνιηηηθή α-
δηαιιαμίαο θαη πξνρψξεζε ζε κέ-
ηξα πεξηζζφηεξν απηαξρηθά, κε ηελ 
απαγφξεπζε ηεο ειεπζεξνηππίαο 
θαη κε δηψμεηο θαη θπιαθίζεηο δηαθε-
θξηκέλσλ κειψλ ηεο θξεηηθήο αληη-
πνιίηεπζεο. 
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Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ηα 
πνιηηηθά πξάγκαηα ζηελ Κξήηε ν-
δεγήζεθαλ ζε πιήξεο αδηέμνδν θαη 
φιεο νη πξνζπάζεηεο ζπλδηαιιαγήο 
ησλ αληίπαισλ πνιηηηθψλ κεξίδσλ 
λαπάγεζαλ. Γχξσ απφ ηνλ Βεληδέιν 
ζπλαζπίζηεθαλ φζνη ήηαλ δπζαξε-
ζηεκέλνη απφ ηελ απηαξρηθή πνιη-
ηηθή ηνπ Πξίγθηπα θαη ζρεκαηίζηεθε 

κηα ηζρπξφηαηε «Ζλσκέλε Αληηπν-
ιίηεπζηο». Έκπηζηνη ζπλεξγάηεο 
ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ ν Κ. Φνχκεο θαη 
ν Κ. Μάλνο. Οη ηξεηο απηνί απνηέ-
ιεζαλ κηα ηξηαλδξία, πνπ δελ δί-
ζηαζε λα πξνρσξήζεη ζε δπλακηθή 
αλακέηξεζε κε ηνλ Πξίγθηπα. 

ην ηέινο ηνπ 1904 έιεμε ε πεξί-
νδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 
πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο γηα ηελ 
αλάδεημε 64 βνπιεπηψλ. χκθσλα 
κε ην ζχληαγκα, 10 αθφκε ζα δηνξί-
δνληαλ απεπζείαο απφ ηνλ Πξίγθη-
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πα. Ζ αληηπνιίηεπζε απνθάζηζε λα 
κε ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο απηέο, 
θαηήγγεηιε ηα αλειεχζεξα κέηξα ηνπ 
Πξίγθηπα θαη θάιεζε ην ιαφ ζε α-
πνρή. 

Ζ θαηάζηαζε εθηξαρχλζεθε ζηηο 
26 Φεβξνπαξίνπ 1905, φηαλ ε ηξη-
αλδξία ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη 15 
άιινη επηθαλείο πνιηηεπηέο ζπλέηα-
μαλ θαη ππέγξαςαλ πξνθήξπμε, κε 
ηελ νπνία δεηνχζαλ κεηαβνιή ηνπ 
ζπληάγκαηνο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηεί-
αο. Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη ην 
πξψην επίζεκν επαλαζηαηηθφ θεί-
κελν, ην πξνκήλπκα ηεο επαλά-
ζηαζεο ηνπ Θεξίζνπ.

8 

 

8. Ζ πξνθήξπμε ηεο αληηπνιίηεπ-
ζεο  

«Οη ππνγεγξακκέλνη, απνηεινχ-
ληεο ηελ ελσκέλελ ελ Κξήηε αληη-
πνιίηεπζηλ, ζπλειζφληεο ελ Υαλίνηο 
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ηε 26ε Φεβξνπαξίνπ 1905, απν-
ζθνπνχληεο εηο ηελ εθπιήξσζηλ 
ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο, απν-
θαζίδνκελ: α) Πξψηνλ θαη θχξηνλ 
κέιεκα εκψλ έζησ ε επίηεπμηο ηνπ 
απφ αηψλσλ επηδησθνκέλνπ ζθν-
πνχ ηεο ελψζεσο ηεο Κξήηεο κεηά 
ηεο ειεπζέξαο Διιάδνο, β) Αδπλά-
ηνπ απνβαίλνληνο ηνπ ζθνπνχ ηνχ-
ηνπ, ζέινκελ επηδηψμεη ηελ πνιηηη-
θήλ πξνζέγγηζηλ ηεο παηξίδνο καο 
πξνο ηελ ειεχζεξνλ Διιάδα, κεηα-
βαιινκέλεο απφ δηεζλνχο απφςε-
σο ηεο ζεκεξηλήο θαηαζηάζεσο, γ) 
Με εθπιεξνπκέλνπ κεδέ ηνπ ζθν-
πνχ ηνχηνπ ζέινκελ επηδηψμεη ηελ 
αλαζεψξεζηλ ηνπ εκεηέξνπ ζπ-
ληάγκαηνο θαηά ην πξφηππνλ ηνπ 
ειιεληθνχ, φπσο απαιιαγή ν ηφ-
πνο ηνπ δεζπνηηζκνχ. Σνπ πξν-
γξάκκαηνο ηνχηνπ ηελ πξαγκάησ-
ζηλ ζέινκελ επηδηψμεη θαη δη' ελφ-
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πισλ ιατθψλ ζπλαζξνίζεσλ. Δλ 
ηαηο ελεξγείαηο εκψλ δελ ζέινκελ 
επηδηψμεη πξνζσπηθήλ κεηαβνιήλ, 
αιι' επειζνχζεο ηνηαχηεο ζέινκελ 
απνθξνχζεη παληί ζζέλεη θαη δηά 
ησλ φπισλ έηη πάληα κε Έιιελα 
θπβεξλήηελ».  

 
Όινη πιένλ είραλ πεηζζεί φηη κηα 

έλνπιε εμέγεξζε ήηαλ επί ζχξαηο. 
Οη ππεξεζίεο ηνπ Πξίγθηπα είραλ 
ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο, ελψ ε 
ελσκέλε αληηπνιίηεπζε άθελε 
ζθφπηκα λα δηαξξεχζεη ε πιεξν-
θνξία φηη πηζαλή εκέξα εμέγεξζεο 
ζα ήηαλ ε 14ε Μαξηίνπ. ην ελδηά-
κεζν δηάζηεκα άξρηζαλ λα ζπξξέ-
νπλ κε κεγάιε κπζηηθφηεηα νκάδεο 
ελφπισλ ζην Θέξηζν. Ο Βεληδέινο 
θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ είραλ επηιέμεη 
ην ρσξηφ απηφ σο έδξα ηεο επαλά-
ζηαζεο, γηαηί ήηαλ θνληά ζηα Υαληά 
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θαη επίζεο ήηαλ πεξηνρή δπζπξφ-
ζηηε, έλα θπζηθφ νρπξφ. 

 

 
Δπαλαζηάηεο ηνπ Θεξίζνπ (1905) 

 
Οη επαλαζηάηεο αηθληδίαζαλ ηνλ 

Ζγεκφλα θαη θήξπμαλ ηελ επαλά-
ζηαζε ζηηο 10 Μαξηίνπ 1905. Σν 
πξσί ηεο εκέξαο εθείλεο βξέζεθαλ 
ηνηρνθνιιεκέλεο ζηνπο δξφκνπο 
ησλ Υαλίσλ πξνθεξχμεηο, πνπ θή-
ξπηηαλ ηελ θαηάξγεζε ηεο αξκν-
ζηείαο, θαινχζαλ ην ιαφ ζε ζπ-
κπαξάζηαζε, γηα λα πξαγκαησζεί 
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ην φλεηξν ηεο έλσζεο, θαη ζπλη-
ζηνχζαλ ζηε ρσξνθπιαθή λα κελ 
ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ηνπ Πξίγθη-
πα. Παξάιιεια, εθπξφζσπνη ησλ 
επαλαζηαηψλ δηαζθνξπίζηεθαλ ζε 
φιε ηελ Κξήηε, γηα λα κεηαδψζνπλ 
θαη λα πξνπαγαλδίζνπλ ην επαλα-
ζηαηηθφ κήλπκα. Μέζα ζε ιίγεο ε-
κέξεο νιφθιεξε ε θξεηηθή χπαη-
ζξνο βξηζθφηαλ ζε επαλαζηαηηθφ 
αλαβξαζκφ. Φεθίζκαηα ζπκπαξά-
ζηαζεο έθηαλαλ απφ παληνχ, ελψ 
νη ηζρπξφηεξνη παξάγνληεο ηνπ λε-
ζηνχ, αθφκε θαη πνιηηηθνί αληίπαινη 
ηνπ Βεληδέινπ, πξνζρψξεζαλ ζηελ 
επαλάζηαζε. Ο Βεληδέινο, πνπ ή-
ηαλ ν θπζηθφο αξρεγφο ηνπ λένπ 
απηνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, 
αλέιαβε λα ελεκεξψζεη ην ιαφ θαη 
ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Μεγάισλ 
Γπλάκεσλ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη 
ηνπο ζθνπνχο ηεο επαλάζηαζεο.
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9. Ξαλεγπξηθόο ιόγνο ηνπ 
Δ. Βεληδέινπ (25/3/1905): 

«... Δπζχο εμ αξρήο νλφκαζαλ 
ηνλ Πξίγθηπα αληηπξφζσπνλ ηεο 
Δζληθήο Ηδέαο ελ Κξήηε. Καηά ηνπ 
ηίηινπ ηνχηνπ δηεκαξηπξήζελ θαη 
δηακαξηχξνκαη. Ζ Κξήηε δελ έρεη 
αλάγθελ αληηπξνζψπσλ ηεο Δζλη-
θήο Ηδέαο. Σίηινη απηήο είλαη νη α-
γψλεο ηεο. Δδέρζεκελ ηνλ Ύπαηνλ 
Αξκνζηήλ κφλνλ σο θνκίδνληα ηνλ 
αξξαβψλα ηεο ελψζεσο ηεο Κξή-
ηεο κεηά ηεο Διιάδνο. Αιι' ν αξξα-
βψλ δηήξθεζε ηφζνλ πνιχ, ψζηε ην 
ζηάδηνλ ηεο κλεζηείαο θαηήληεζελ 
απερζέο, θαζ' φζνλ δελ επήιζελ ε 
πξφνδνο ε πξνζδνθσκέλε θαη 
ζπκθπήο πξνο ηελ απφθηεζηλ ηεο 
ειεπζεξίαο. Τπφ ην απερζέο ηνχην 
θαζεζηψο παξελεβιήζεζαλ παξε-
μεγήζεηο, αίηηλεο ην θαηέζηεζαλ 
απερζέζηεξνλ. Καζ' έθαζηνλ ηαμί-
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δηνλ ηνπ Πξίγθηπνο επηζηεχεην φηη 
ζα γίλε ε έλσζηο. Παξήιζνλ ήδε έμ 
έηε. Ήην θπζηθφλ ν Κξεηηθφο Λαφο 
λα πξνζθχγε άπαμ έηη εηο ηα φπια, 
φπσο θαηαζηήζε ελαξγεζηέξαλ ηελ 
αλάγθελ ηεο εζληθήο ηνπ απνθαηα-
ζηάζεσο. Τπάξρνπλ νη θξνλνχληεο 
φηη ην θίλεκα ηνχην είλαη άθαηξνλ. 
Γελ έρεη, άξαγε, αλαγλσξηζζή φηη ε 
κφλε ιχζηο ηνπ Κξεηηθνχ Εεηήκα-
ηνο είλαη ε έλσζηο ηεο Κξήηεο κεηά 
ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο; Σελ 
έλσζηλ, ιέγνπλ, ζα ηελ θάκε κφλνλ 
φηαλ ζειήζε ν πηφο ηνπ βαζηιέσο 
ηεο Διιάδνο! Γηακαξηχξνκαη θαη 
θαηά ηεο αληηιήςεσο απηήο. Γελ 
δπλάκεζα λα αλαζέζσκελ ην εζλη-
θφλ καο κέιινλ εηο κίαλ νηθνγέλεη-
αλ...».  
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β. Ζ αληίδξαζε ηνλ Ξξίγθηπα 
 

Ζ έθξεμε θαη ε ηαρχηαηε επέθηα-
ζε ηεο επαλάζηαζεο θαηαζνξχβε-
ζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, φρη κφλν 
ηνλ Πξίγθηπα θαη ην πεξηβάιινλ 
ηνπ, αιιά θαη ηελ ειιεληθή θπβέξ-
λεζε θαη ηηο Πξνζηάηηδεο Γπλάκεηο. 
Ο Πξίγθηπαο πξνρψξεζε ζηε ιήςε 
ζπαζκσδηθψλ κέηξσλ. Με απζηεξή 
πξνεηδνπνίεζε έδηλε ζηνπο επα-
λαζηάηεο πξνζεζκία 36 σξψλ, λα 
θαηαζέζνπλ ηα φπια. Όηαλ ε πξν-
ζεζκία απηή παξήιζε, θήξπμε, κε ηε 
ζπγθαηάζεζε ησλ Μεγάισλ Γπλά-
κεσλ, ην ζηξαηησηηθφ λφκν ζε φιε 
ηελ Κξήηε. Ζ Κξεηηθή Βνπιή, πνπ 
ελεξγνχζε θαηά ηηο εληνιέο ηνπ αξ-
κνζηεηαθνχ πεξηβάιινληνο, αθνχ 
δελ ππήξρε αληηπνιίηεπζε, ςήθηζε 

ην λφκν «Ξεξί ηδξύζεσο ζώκαηνο 

δεκνθξνπξώλ», νη νπνίνη ζα ζηή-
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ξηδαλ ηελ έλλνκε ηάμε. Απηνχο ηνπο 

απνθαινχζαλ νη επαλαζηάηεο «ξν-
παινθόξνπο». ηελ Κξήηε ππήξ-
ραλ πηα δχν θπβεξλήζεηο, ηνπ Αξ-
κνζηή ζηα Υαληά θαη ησλ επαλα-
ζηαηψλ ζην Θέξηζν. Ζ δηάζπαζε 
ήηαλ πιήξεο θαη ε απεηιή εκθχιηνπ 
πνιέκνπ ήηαλ πιένλ νξαηή. 

 
 
 
 
 
Ιηζνγξαθία  
αθηεξσκέλε ζηελ 
Δπαλάζηαζε ηνπ 
Θεξίζνπ 

 
Σν βαζηιηθφ πεξηβάιινλ ζηελ 

Αζήλα αλεζπρνχζε γηα ηηο εμειίμεηο 
ζηελ Κξήηε θαη πίεδε ηελ ειιεληθή 
θπβέξλεζε λα θαηαδηθάζεη ην θίλε-
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κα ηνπ Θεξίζνπ. Ο πξσζππνπξγφο 
Γειηγηάλλεο θάιεζε ζηηο 12 Μαξηί-
νπ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ αζε-
λατθνχ ηχπνπ θαη πξνέβε ζε ζθιε-
ξέο δειψζεηο θαηά ηνπ Βεληδέινπ 
θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Δληνχ-
ηνηο, ην θίλεκα έβξηζθε ζεηηθή α-
ληαπφθξηζε ζην θνηλφ αίζζεκα θαη 
νη πεξηζζφηεξεο αζελατθέο εθεκε-
ξίδεο ην ππνζηήξηδαλ αλνηρηά.  

 
γ. Ζ ζηάζε ησλ Κεγάισλ Γπλά-
κεσλ θαη νη δηπισκαηηθνί ειηγκνί 
ηνπ Δι. Βεληδέινπ 
 

Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο δελ ηήξε-
ζαλ εληαία ζηάζε έλαληη ησλ επα-
λαζηαηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο αλέκε-
λαλ ηηο εμειίμεηο θαη κφλν ε Ρσζία 
ππνζηήξηδε θαλεξά ηνλ Πξίγθηπα. 
Ρσζηθφ πνιεκηθφ θαλνληνβφιεζε 
επαλεηιεκκέλα ηηο ζέζεηο ησλ επα-
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λαζηαηψλ ζην Θέξηζν, ρσξίο φκσο 
θαλέλα απνηέιεζκα. Ο Βεληδέινο 
είρε ζσζηά εθηηκήζεη ηε δηεζλή πν-
ιηηηθή θαη ήηαλ βέβαηνο φηη νη Μεγά-
ιεο Γπλάκεηο ήηαλ αδχλαην λα 
ζπκθσλήζνπλ ζηελ ηήξεζε εληαίαο 
ζηάζεο έλαληη ηνπ θηλήκαηνο. Αξ-
θνχζε θαη κηα κφλν δηαθσλία, γηα 
λα καηαησζεί ε ζπληνληζκέλε δξά-
ζε ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ.  

Δμάιινπ, νη Γπλάκεηο δελ κπν-
ξνχζαλ λα παξαβιέςνπλ ηνλ θίλ-
δπλν εκθχιηνπ πνιέκνπ, πνπ ζα 
γεληθεπφηαλ ζηελ Κξήηε κε αθνξκή 
ηε δηθή ηνπο αλάκεημε. Ο παιαίκα-
ρνο πνιηηηθφο Ησάλλεο θαθηαλά-
θεο, ζε πάλδεκν ζπιιαιεηήξην ζην 
Ζξάθιεην (21 Μαξηίνπ) κίιεζε αλνη-
θηά γηα ηελ απαξάδεθηε μέλε αλά-
κεημε θαη θάιεζε ην ιαφ ζε θαζνιη-
θή ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο επα-
λαζηάηεο.

10 
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10. Ν I. Πθαθηαλάθεο ζηνλ  
Θξεηηθό ιαό: 

«Τπάξρεη θαλείο απφ ζαο, ππάξ-
ρεη θαλείο Κξεο, ππάξρεη θαλείο 
Έιιελ, έρσλ ηνηαχηελ θαηαζθεπήλ 
λεχξσλ, ψζηε λα δχλαηαη λα κέλε 
απαζήο, φηαλ καλζάλε φηη ζηξαηηψ-
ηαη μέλνη πξφθεηηαη λα θηππήζνπλ 
αδειθνχο, νη νπνίνη άιιν δελ δε-
ηνχλ παξά εθείλν ην νπνίνλ φινη 
εκείο ρηιηάθηο εδεηήζακελ; Πξνηεί-
λσ λα εθθξαζζή αλελδνηάζησο ην 
θξφλεκα ησλ παξφλησλ θαη λα δε-
ισζή πξνο ηαο Γπλάκεηο, φηη, εηο 
ηελ πξνθεηκέλελ πεξίζηαζηλ, πά-
ληεο νη Κξήηεο ζπληάζζνληαη, ςπρή 
θαη ζψκαηη κεηά ησλ ελ Θεξίζσ».  

 
ην κεηαμχ, ε επαλάζηαζε είρε 

απνθηήζεη ηζρπξά εξείζκαηα ζε 

φιε ηελ Κξήηε. Οξγαλψζεθε «Ξξν-

ζσξηλή Θπβέξλεζεο ηεο Θξήηεο» 
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ζην Θέξηζν, κε πξφεδξν ηνλ Δι. 
Βεληδέιν θαη ππνπξγνχο ηνπο Κ. 
Φνχκε θαη Κ. Μάλν. Ζ θπβέξλεζε 
πξνέβε ζηελ έθδνζε γξακκαηίσλ 
γηα εζσηεξηθφ παηξησηηθφ δάλεην 
100.000 δξαρκψλ, νξγάλσζε ππε-
ξεζίεο νηθνλνκηθψλ, ζπγθνηλσληψλ 
θαη δηνίθεζεο, ηχπσζε γξακκαηφ-
ζεκα θαη εμέδηδε ηελ εθεκεξίδα, 

«Ρν Θέξηζo». Ζ ρσξνθπιαθή, πνπ 
ππνζηήξηδε ηνλ Πξίγθηπα, δελ ήηαλ 
ζε ζέζε λα ειέγρεη ηα πξάγκαηα, 
θαζψο κάιηζηα πνιινί ρσξνθχια-
θεο απηνκφιεζαλ πξνο ηνπο επα-
λαζηάηεο. 

Ζ θξίζε κεηαηνπίζηεθε ζην πε-
δίν ηεο δηπισκαηίαο θαη αλαδεηή-
ζεθε πνιηηηθή ιχζε. Οη αληηπξφ-
ζσπνη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, 
εθηηκψληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ   
δηακνξθψζεθε ζην λεζί, κε θαλεξή 
ηελ πηψζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ 
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Πξίγθηπα, αιιά θαη κε ηελ θαζνιηθή 
ζρεδφλ απνδνρή ησλ επαλαζηαηη-
θψλ ηδεψλ απφ ην ιαφ, θηλήζεθαλ 
πξνο εμνκάιπλζε ηεο θξίζεο κε  
δηαπξαγκαηεχζεηο. Ήηαλ απηφ α-
θξηβψο πνπ πξνέβιεςε ν Βεληδέ-
ινο, φηη ν επαλαζηαηηθφο αγψλαο 

ηνλ νπνίν αλέιαβε «απέδεημελ όηη 

ε δηπισκαηία εηο ησλ δεηεκάησλ 
ησλ ππνδνύισλ ιαώλ ηελ ιύζηλ 
πξνβαίλεη κόλνλ όηαλ ηαύηα ηίζε-
ληαη πξν απηήο ππό ηελ νμπηάηελ 
κνξθήλ ηεο εζληθήο εμεγέξζε-
σο...».  

Σα πξψηα ππνκλήκαηα ησλ επα-
λαζηαηψλ πξνο ηνπο εθπξνζψ-
πνπο ησλ Γπλάκεσλ έζεηαλ σο α-
λππνρψξεηε βάζε ζπδήηεζεο ην 
ελσηηθφ δήηεκα. Νσξίο φκσο θαηέ-
ζηε ζαθέο φηη νη Δπξσπατθέο Γπ-
λάκεηο δελ ήηαλ αθφκε έηνηκεο γηα 
ηε ιχζε απηή θαη ν Βεληδέινο, 
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ζηαζκίδνληαο πάληνηε ηελ πθηζηα-
κέλε θαηάζηαζε, άξρηζε λα ζρεδηά-
δεη ηηο ππνρσξήζεηο ηνπ, γηα λα ε-
μαζθαιίζεη ηα κεγαιχηεξα δπλαηά 
θέξδε. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα δεκη-
νπξγεζεί πξνο ην παξφλ θαη ζηελ 
Κξήηε έλα θαζεζηψο αλάινγν κε 
εθείλν ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, 
νπζηαζηηθά ειεχζεξν, κε ζθηψδε 
ζνπιηαληθή επηθπξηαξρία. 

 

 
Πηηγκηόηππν από ην κεγάιν ζπιιαιε-
ηήξην ζηα Σαληά (20 Απξηιίνπ 1905) 
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δ. Ρν ηέινο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 
Θεξίζνπ θαη ν ζξίακβνο ηεο  
πνιηηηθήο ηνπ Διεπζεξίνπ  
Βεληδέινπ 
 

Ζ επηκνλή ησλ επαλαζηαηψλ 
ζηνλ έλνπιν αγψλα θαη ε παξάηα-
ζε ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο, πνπ 
απεηινχζε κε θαηάξξεπζε ηελ νη-
θνλνκηθή θαη πνιηηηθή ππφζηαζε 
ηεο Κξήηεο, αλάγθαζε ηηο Πξνζηά-
ηηδεο Γπλάκεηο λα απνζηείινπλ απ-
ζηεξφ ηειεζίγξαθν πξνο ηνπο επα-
λαζηάηεο ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1905. Οη Γε-
ληθνί Πξφμελνη ησλ Γπλάκεσλ, νη 
νπνίνη ππέγξαςαλ απηήλ ηε δηαθνί-
λσζε, θαζηζηνχζαλ ζαθέο φηη δελ 
κπνξνχζαλ λα κεηαβάινπλ ην πν-
ιηηηθφ θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ. Γηαβε-
βαίσλαλ φκσο φηη ζα επηθέξνπλ 
νπζηψδεηο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκί-
ζεηο, πνπ ζα βειηίσλαλ ζεακαηηθά 
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ηελ θαηάζηαζε, ππφ ην ξεηφ φξν 
φηη εληφο 15 εκεξψλ νη επαλαζηά-
ηεο φθεηιαλ λα θαηαζέζνπλ ηα φ-
πια, κε παξάιιειε ρνξήγεζε γε-
ληθήο ακλεζηίαο.  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ ζθιε-
ξέο θαη δηήξθεζαλ φιν ην θαινθαίξη 
ηνπ 1905. Ζ ηειηθή ζπκθσλία ππν-
γξάθεθε απφ ηνλ Δι. Βεληδέιν ζηηο 
2 Ννεκβξίνπ 1905 ζην κνλαζηήξη 
ησλ Μνπξληψλ Κπδσληάο. Δμαζθα-
ιίζηεθε γεληθή ακλεζηία θαη νη Μ. 
Γπλάκεηο δεζκεχηεθαλ λα επεμεξ-
γαζηνχλ έλα ράξηε λέσλ παξαρσ-
ξήζεσλ ζηνλ θξεηηθφ ιαφ, αξλνχ-
κελεο πάλησο λα επηηξέςνπλ ηελ 
έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα.  

Σν θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ δελ πέ-
ηπρε πιήξσο ηνπο ζηφρνπο ηνπ, 
αιιά έδσζε λέα ηζρπξή ψζεζε ζην 
Κξεηηθφ Εήηεκα θαη πξνθάιεζε ζε-
ηηθέο εμειίμεηο. Γηεζλήο Δπηηξνπή 
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πνπ ήιζε ζηελ Κξήηε ην Φεβξνπά-
ξην 1906, αλέιαβε λα εμεηάζεη ηελ 
θαηάζηαζε θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξ-
γίαο ηνπ αξκνζηεηαθνχ θαζεζηψηνο 
θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε. 
Έπεηηα απφ καθξφηαηεο θαη επίπν-
λεο δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ Δι. Βελη-
δέιν θαη κε ηελ Διιεληθή Κπβέξλε-
ζε, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο θαηέιεμαλ 
ζε κηα λέα ξχζκηζε ηνπ Κξεηηθνχ 
Εεηήκαηνο. Σν νξηζηηθφ θείκελν ησλ 
κεηαξξπζκίζεσλ πξνέβιεπε ηελ 
νξγάλσζε Κξεηηθήο Υσξνθπιαθήο 
κε εληειψο λέν ζρήκα, ηελ ίδξπζε 
Κξεηηθήο Πνιηηνθπιαθήο, κε Έιιε-
λεο αμησκαηηθνχο πνπ πξνεγνπκέ-
λσο ζα παξαηηνχληαλ απφ ηνλ ει-
ιεληθφ ζηξαηφ, θαη ηελ αλάθιεζε 
ησλ μέλσλ ζηξαηεπκάησλ, κεηά ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο γα-
ιήλεο ζηελ Κξήηε.  
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Ζ πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ είρε 
ζξηακβεχζεη. Ακέζσο έπεηηα ζπ-
γθξνηήζεθε ε Β' πληαθηηθή πλέ-
ιεπζε, γηα ηελ εθπφλεζε λένπ ζπ-
ληάγκαηνο, θαη ε πξψηε πξάμε ηεο 
ήηαλ ε έθδνζε ελσηηθνχ ςεθίζκα-
ηνο, κέζα ζε αηκφζθαηξα ζπκθηιί-
σζεο θαη εζληθήο έμαξζεο. Με λέα 
απφθαζή ηνπο νη Γπλάκεηο παξα-
ρσξνχζαλ ζην βαζηιηά ησλ Διιή-
λσλ Γεψξγην Α' ην δηθαίσκα λα δη-
νξίδεη εθείλνο ηνλ Ύπαην Αξκνζηή 
ηεο Κξήηεο (14 Απγνχζηνπ 1906). 
Σν λεζί είρε νπζηαζηηθά θαηαζηεί 
κηα ηδηφηππε ειιεληθή επαξρία.  

Μεηά ηηο εμειίμεηο απηέο, ν Πξί-
γθηπαο Γεψξγηνο δελ κπνξνχζε πηα 
λα παξακέλεη ζηελ Αξκνζηεία ηεο 
Κξήηεο. Παξά ηηο επίκνλεο παξα-
θιήζεηο ησλ αληηβεληδειηθψλ θίισλ 
ηνπ, εθείλνο ππέβαιε ηελ παξαίηε-
ζή ηνπ (12 επηεκβξίνπ 1906) θαη 
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αλαρψξεζε απφ ηελ Κξήηε. Ο βα-
ζηιηάο ηεο Διιάδαο Γεψξγηνο Α' 
ππέδεημε σο λέν Ύπαην Αξκνζηή 
ηνλ Αιέμαλδξν Εαΐκε. Σν Κξεηηθφ 
Εήηεκα είρε πιένλ εηζέιζεη ζηε θά-
ζε ηεο νξηζηηθήο ηνπ επίιπζεο. 

 

5. Ζ αξκνζηεία ηνπ Αιέμαλδξνπ 
Εαΐκε (1906-1908) 

 
Ν Αιέμαλδξνο  
Εαΐκεο, Ύπαηνο 
Αξκνζηήο Θξήηεο 
(1906-1908) 
 
Ο Αιέμαλδξνο Εαΐ-
κεο, έκπεηξνο πνιη-
ηηθφο, πξψελ πξσ-

ζππνπξγφο ηεο Διιάδαο θαη κεηέ-
πεηηα Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Γε-
κνθξαηίαο, αλέιαβε ηα θαζήθνληα 
ηνπ ζηηο 18 επηεκβξίνπ 1906. Ζ 
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πνιηηηθή νκαιφηεηα επαλήιζε ζηελ 
ηαξαγκέλε Κξήηε θαη κηα λέα πεξί-
νδνο δεκηνπξγίαο εγθαηληάζηεθε. Ζ 
νηθνλνκία βειηηψζεθε, ε δεκφζηα 
δηνίθεζε αλαδηνξγαλψζεθε θαη θα-
ηαβιήζεθε ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα 
ηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο 
θαη ηεο παηδείαο. 

Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη νξγα-
λψζεθε γηα πξψηε θνξά ε Πνιηην-
θπιαθή ηεο Κξήηεο, δειαδή ν 
πξψηνο ζηξαηφο ηνπ λεζηνχ (1907), 
πνπ εμειίρζεθε ζε αμηφινγε δχλα-
κε, φπσο θάλεθε αξγφηεξα ζηνπο 
Βαιθαληθνχο πνιέκνπο  1912 - 
1913. Ζ παξνπζία ησλ μέλσλ ζηξα-
ηεπκάησλ θαηέζηε πιένλ πεξηηηή 
θαη νη Μ. Γπλάκεηο απνθάζηζαλ λα 
εθθελψζνπλ ηελ Κξήηε κέζα ζε έλα 
ρξφλν, κε κφλε εγγχεζε ηελ αζθά-
ιεηα ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο λήζνπ. 
Έλα επραξηζηήξην Φήθηζκα ηεο 
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Κξεηηθήο Βνπιήο (21 Μαΐνπ 1908) 
πξνο ηηο Μ. Γπλάκεηο ήηαλ ε επίζε-
κε πνιηηηθή πξάμε ηεο ρεηξαθέηε-
ζεο ηεο Κξήηεο απφ ηελ πξνζηα-
ζία ησλ Μ. Γπλάκεσλ. Σν λεζί έ-
πξεπε πιένλ λα θηλείηαη κε ηηο δηθέο 
ηνπ δπλάκεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο. 

 

6. Ζ θαηάιπζε ηεο Αξκνζηείαο 
ζηελ Θξήηε. Ρν πξώην ελσηηθό 
Τήθηζκα ησλ Θξεηώλ 
 

 
Αμησκαηηθνί ηεο Ξνιηηνθπιαθήο 

Θξήηεο 
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Γχν κεγάια εμσηεξηθά γεγνλφηα 
ήξζαλ λα ηαξάμνπλ πάιη ηελ πνξεία 
ησλ θξεηηθψλ πξαγκάησλ: ε πξν-
ζάξηεζε ηεο Βνζλίαο θαη ηεο Δξδε-
γνβίλεο απφ ηελ Απζηξία θαη ε α-
λαθήξπμε ηεο Βνπιγαξίαο ζε βαζί-
ιεην, κε ηαπηφρξνλε πξνζάξηεζε 
ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Ζ ειιε-
ληθή θπβέξλεζε ηνπ Γ. Θενηφθε π-
πέδεημε ζηνπο Κξήηεο ηελ αλάγθε 
ιατθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, γηα ηελ 
θήξπμε ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα. 
ε ιατθή ζπγθέληξσζε ζηα Υαληά 
εγθξίζεθε νκφθσλα ην πξψην ςή-
θηζκα ηεο έλσζεο θαη ε Κξεηηθή 
Κπβέξλεζε εμέδσζε κε ηε ζεηξά ηεο 
επίζεκν Φήθηζκα (24 επηεκβξίνπ 
1908).

11 

 

11. Ρν Τήθηζκα ηεο 24εο Πεπηεκ-
βξίνπ 1908: 

«Ζ Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο, δη-
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εξκελεχνπζα ην αλαιινίσηνλ θξφ-
λεκα ηνπ Κξεηηθνχ Λανχ, θεξχζζεη 
ηελ αλεμαξηεζίαλ ηεο Κξήηεο θαη 
ηελ έλσζηλ απηήο κεηά ηεο Διιά-
δνο, φπσο κεη' απηήο απνηειέζε 
αδηαίξεηνλ θαη αδηάζπαζηνλ π-
ληαγκαηηθφλ Βαζίιεηνλ. Παξαθαιεί 
ηελ A.M. ηνλ Βαζηιέα λ' αλαιάβε 
ηελ δηαθπβέξλεζηλ ηεο λήζνπ. Γε-
ινί φηη κέρξη ηνχηνπ ζέιεη ζπλερίζεη 
λα θπβεξλά ηελ λήζνλ ελ νλφκαηη 
ηεο A.M. ηνπ Βαζηιέσο ησλ Διιή-
λσλ, θαηά ηνπο λφκνπο ηνπ Διιελη-
θνχ Βαζηιείνπ. Δληέιιεηαη εηο ηαο 
Αξράο ηεο λήζνπ, φπσο, ζπκθψ-
λσο ησ Φεθίζκαηη ηνχησ, εμαθν-
ινπζήζσζη λ' αζθψζη ηα θαζήθνληα 
ηεο ππεξεζίαο ησλ».  
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7. Ρα γεγνλόηα ησλ εηώλ 1909-
1913 

 
 
 
 
 
 
 
πνζηνιή ηεο 
αγγιηθήο  
Πεκαίαο 
 

Παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο 
ηεο Σνπξθίαο, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο 
δελ αληέδξαζαλ δπλακηθά θαη θά-
λεθαλ λα απνδέρνληαη ζησπεξά ηηο 
λέεο εμειίμεηο. Γελ πξνρψξεζαλ 
φκσο ζε θακηά επίζεκε αλαίξεζε 
ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, φπσο 
ην είραλ ππνγξάςεη ην 1898. Όηαλ 
φκσο πςψζεθε ζην θξνχξην ηνπ 
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Φηξθά ε ειιεληθή ζεκαία, νη Μ. Γπ-
λάκεηο απαίηεζαλ ακέζσο ηελ π-
πνζηνιή ηεο. Ζ Κπβέξλεζε ηεο 
Κξήηεο δελ ππάθνπζε θαη παξαηηή-
ζεθε. Καη θαζψο δελ βξέζεθε Κξε-
ηηθφο λα ππνζηείιεη ηελ ειιεληθή 
ζεκαία, νη Μ. Γπλάκεηο απνβίβαζαλ 
ζηξαηησηηθφ άγεκα, ην νπνίν απέ-
θνςε ηνλ ηζηφ ηεο. 

Σν πνιηηηθφ θελφ ζηε δηαθπβέξ-
λεζε ηεο Κξήηεο κεηά ηελ παξαί-
ηεζε ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο 
θαιχθζεθε κε πξνζσξηλά θπβεξλε-
ηηθά ζρήκαηα, έσο ηηο εθινγέο ηνπ 
Μαξηίνπ 1910. Σν θφκκα ηνπ Δι. 
Βεληδέινπ πιεηνςήθεζε θαη ζρεκά-
ηηζε θπβέξλεζε δχν κήλεο αξγφηε-
ξα (17 Μαΐνπ 1910). Γηα ην Κξεηηθφ 
Εήηεκα άλνηγε κηα λέα πεξίνδνο, 
θαηά ηελ νπνία ν θχξηνο δηαρεηξη-
ζηήο ηνπ ήηαλ ν Δι. Βεληδέινο, πνπ 
είρε νξηζηηθά επηβιεζεί σο ε θνξπ-
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θαία πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα 
ζηελ Κξήηε. 

 

8. Ζ κεηάθιεζε ηνπ Βεληδέινπ 
ζηελ Αζήλα θαη νη επηπηώζεηο ζην 
Θνπηηθό Εήηεκα 
 

Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ αλάιεςε 
ηεο πξνεδξίαο ηεο Κξεηηθήο Κπ-
βέξλεζεο απφ ηνλ Δι. Βεληδέιν, ν 
ηξαηησηηθφο χλδεζκνο πνπ έιεγ-
ρε ηα ειιεληθά πνιηηηθά πξάγκαηα 
κεηά ηελ επαλάζηαζε ζην Γνπδί 
(1909), ηνλ θάιεζε ζηελ Αζήλα λα 
αλαιάβεη ηελ πξσζππνπξγία ηεο 
Διιάδαο (επηέκβξηνο 1910). Ζ εμέ-
ιημε απηή δεκηνχξγεζε ζηνπο Κξή-
ηεο ακθηζπκηθά αηζζήκαηα. Οη πε-
ξηζζφηεξνη εμέθξαδαλ θφβνπο γηα 
ηελ απνπζία ελφο αλδξφο, πνπ 
γλψξηδε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άι-
ιν λα θηλείηαη ζηνπο ιαβχξηλζνπο 

149 / 218-219 



ηεο επξσπατθήο δηπισκαηίαο θαη 
λα ζψδεη ηηο εζληθέο ππνζέζεηο ζε 
θξίζηκεο πεξηζηάζεηο, ελψ άιινη 
πίζηεπαλ φηη απφ ηε λέα ζέζε ηνπ 
ζα κπνξνχζε λα ιχζεη ην Κξεηηθφ 
Εήηεκα ηαρχηεξα θαη αζθαιέζηεξα. 

Αιιά ν Βεληδέινο, σο πξσζπ-
πνπξγφο ηεο Διιάδαο, κε ην νμχηα-
ην πνιηηηθφ ηνπ αηζζεηήξην γλψξηδε 
φηη δελ είρε θηάζεη αθφκε ην πιή-
ξσκα ηνπ ρξφλνπ. ηηο επίκνλεο 
παξαθιήζεηο ησλ ζπκπαηξησηψλ 
ηνπ Κξεηψλ απαληνχζε αξλεηηθά 
θαη θαηλφηαλ δπζάξεζηνο. Ζ ζηαζε-
ξή άξλεζή ηνπ λα επηηξέςεη ηελ εί-
ζνδν Κξεηψλ βνπιεπηψλ ζην ειιε-
ληθφ θνηλνβνχιην πξνθάιεζε ζηελ 
Κξήηε ηζρπξέο αληηδξάζεηο. Αλαηα-
ξαρή εθδειψζεθε ζηα ηέιε ηνπ 
1911 θαη ζπγθξνηήζεθε πάιη ζην 
λεζί Δπαλαζηαηηθή πλέιεπζε (3 
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Ηαλνπαξίνπ 1912), ελψ άξρηζαλ λα 
νξγαλψλνληαη θαη έλνπια ηκήκαηα. 

 

9. Ζ νξηζηηθή ιύζε ηνπ Θξεηηθνύ 
Εεηήκαηνο 
 

Δθείλν πνπ δελ είρε θαηνξζψζεη 
λα ιχζεη ε δηπισκαηία, ην έιπζε ν 
πφιεκνο. Δπζχο κεηά ηελ έθξεμε 
ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ (Οθηψ-
βξηνο 1912) νη πχιεο ηνπ ειιεληθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ άλνημαλ γηα ηνπο 
Κξήηεο βνπιεπηέο, πνπ έγηλαλ δε-
θηνί κε εθδειψζεηο απεξίγξαπηνπ 
παηξησηηθνχ ελζνπζηαζκνχ. Ο Πξφ-
εδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 
αλέγλσζε Φήθηζκα, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν «ε Διιάο απνδέρεηαη όπσο 

ηνπ ινηπνύ ελππάξρε θνηλόλ Θνη-
λνβνύιηνλ δηα ην ειεύζεξνλ Βαζί-
ιεηνλ θαη δηά ηελ λήζνλ Θξήηελ». 
Αιιά ν Βεληδέινο δελ πξνρψξεζε 
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πεξηζζφηεξν, γηα λα κε δηαηαξάμεη 
ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο επξσπατθέο 
Γπλάκεηο, ελ φςεη θαη ηνπ πνιέκνπ 
πνπ είρε αξρίζεη. Αξθέζηεθε λα 
απνζηείιεη ζηελ Κξήηε σο Γεληθφ 
Γηνηθεηή ην θίιν ηνπ ηέθαλν Γξα-
γνχκε, ν νπνίνο αλέιαβε ηα θαζή-
θνληά ηνπ ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1912. 

Σα γεγνλφηα εμειίρζεθαλ ηαρχηα-
ηα, θαζψο ήηαλ πιένλ νξαηή ε ήηηα 
ηεο Σνπξθίαο. ηελ πξάμε ε έλσζε 
είρε ζπληειεζηεί θαη απιψο έκελε ε 
επηθχξσζή ηεο κε ηελ ππνγξαθή 
κηαο δηεζλνχο ζπλζήθεο. ηηο 14 
Φεβξνπαξίνπ 1913 αθαηξέζεθαλ 
απφ ην θξνχξην ηεο νχδαο νη ζε-
καίεο ησλ Μ. Γπλάκεσλ θαη ηεο 
Σνπξθίαο. Όια ηα ζχκβνια ηεο 
ηνπξθηθήο επηθπξηαξρίαο, αιιά θαη 
ηεο θεδεκνλίαο ησλ Μ. Γπλάκεσλ, 
είραλ πιένλ εμαθαληζηεί απφ ηελ 
Κξήηε. 

152 / 219 



Ζ επηπρήο γηα ηελ Διιάδα έθβα-
ζε ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ έδσ-
ζε θαη ζην Κξεηηθφ Εήηεκα ηελ νξη-
ζηηθή ιχζε ηνπ. Με ην άξζξν 4 ηεο 
πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ (30 Μαΐνπ 
1913) ν ζνπιηάλνο παξαηηήζεθε 
απφ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζηελ 
Κξήηε, ηελ νπνία παξαρσξνχζε 
ζηηο Μ. Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο. Με 
ηδηαίηεξε ζπλζήθε εηξήλεο κεηαμχ 
ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο (14 
Ννεκβξίνπ 1913) ν ζνπιηάλνο πα-
ξαηηήζεθε απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ 
ζηελ Κξήηε, ε νπνία έηζη εληάρζεθε 
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα σο νξγα-
ληθφ θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. 
Οη Μ. Γπλάκεηο απνδέρζεθαλ ζησ-
πεξά ηε ιχζε απηή, δειψλνληαο 
απιψο φηη έιαβαλ γλψζε ησλ ελεξ-
γεηψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. 

Έλα κήλα αξγφηεξα, ηελ 1ε Γε-
θεκβξίνπ 1913, θεξχρζεθε θαη επί-
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ζεκα ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ 
Διιάδα, κε ηελ παξνπζία ηνχ ηφηε 
βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ 
πξσζππνπξγνχ Διεπζεξίνπ Βεληδέ-
ινπ. Ζ ειιεληθή ζεκαία πςψζεθε 
ζην ηζηνξηθφ θξνχξην ηνπ Φηξθά 
θαη, ζηε ζέζε, φπνπ άιινηε θπκάηη-
δε ε ηνπξθηθή ζεκαία, ζηήζεθε 
καξκάξηλε επηγξαθή, πνπ έγξαθε: 

ΡΝΟΘΝΘΟΑΡΗΑ ΔΛ ΘΟΖΡΖ  
1669-1913  

ΖΡΝΗ, 267 ΔΡΖ, 7 ΚΖΛΔΠ, 7 ΖΚΔΟΑΗ  
ΔΡΖ ΑΓΥΛΗΑΠ 

 

 
 
 
 
 

πνζηνιή ηεο 
ηνπξθηθήο ζεκαίαο 
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ΓΙΥΠΠΑΟΗΝ 
 

Γθηξηηιήο: Κξεηηθφο (ηνπξθ). Ζ 
πξνζσλπκία δφζεθε ζηνλ Μνπ-
ζηαθά Νατιή Παζά γηα ηε κα-
θξφρξνλε παξακνλή ηνπ ζηε 
δηνίθεζε ηεο Κξήηεο. 

 

De facto et de jure: Λαηηληθνί φξνη. 
De facto: Καηάζηαζε πνπ δηα-
κνξθψλεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ. 
De jure: Καηάζηαζε πνπ απνξ-
ξέεη απφ ην Γίθαην. 

 

Ενπξίδεο: ηελ Κξήηε δνπξίδεο 
απνθαινχλ ηηο λπθίηζεο. 

 

Θαξαβαλάδεο-Μππόιπηνη: Υαξα-
θηεξηζκνί ησλ θξεηηθψλ θνκκά-
ησλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε ηδε-
νινγηθή δηάθξηζε. Ξππφιπηνη ή-
ηαλ νη θηιειεχζεξνη θαη Καξαβα-
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λάδεο νη ζπληεξεηηθνί. Οη πξν-
ζσλπκίεο δφζεθαλ απφ ηνπο αξ-
ρεγνχο ησλ αληηπάισλ παξαηά-
μεσλ. 

 

Κεγάινο αξπεληέο: (ηνπξθ. 
arbede), ζηάζε, αληαξζία, κεγά-
ιν θαθφ, ζπκθνξά. 

 

Ξαλαγία ε Θιεθηξίλα: Παλαγία-
πξνζηάηηο ησλ θιεθηψλ = πεηξα-
ηψλ. 
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ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 
 

Γ. ΡΝ ΘΟΖΡΗΘΝ ΕΖΡΖΚΑ ΑΞΝ ΓΗ-
ΞΙΥΚΑΡΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΘΑΡΑ ΡΝ 
19ν ΘΑΗ ΡΗΠ ΑΟΣΔΠ ΡΝ 20νύ ΑΗ-
ΥΛΑ 

 
Βελέξεο Ρηκ., Σν Αξθάδη δηά ησλ 

αηψλσλ, Αζήλαη 1938. 
Γεηνξάθεο Θενρ., Ηζηνξία ηεο Κξή-

ηεο, Αζήλα 1986 (Ζξάθιεην, 
1990). 

— Βηβιηνγξαθία ηεο Κξεηηθήο Ηζην-
ξίαο, πεξηνδηθφ «Παιίκςεζηνλ» 
η. 3, 1986, 232-233. 

— Ζ επαλάζηαζε ηνπ Θεξίζνπ 
(1905), εθ. Απνγεπκαηηλή (Δγθπ-
θινπαίδεηα-Πξνζθνξά). Διιάδα-
20φο Αηψλαο. Σφκνο Β'. Σα γεγν-
λφηα, 10-16. 

— θξαγίδεο Κξεηηθήο Διεπζεξίαο 
(1821-1898). Έθδνζε γηα ηελ εθα-

157 / 279 



ηνληαεηεξίδα ηεο Κξεηηθήο Διεπ-
ζεξίαο (1898-1998), Ζξάθιεην 
1998. Έθδνζε ηεο Δηαηξίαο Κξε-
ηηθψλ Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ. 

Δθδνηηθή Αζελώλ, Ηζηνξία ηνπ Διιε-
ληθνχ Έζλνπο, η. ΗΓ', ΗΓ', Αζήλα 
1977. 

Εακπέιηνο Ππ. - Θξηηνβνπιίδεο Θ., Η-
ζηνξία ησλ επαλαζηάζεσλ ηεο 
Κξήηεο (ζπκπιεξσζείζα ππφ Ησ. 
Κνλδπιάθε), ελ Αζήλαηο 

2
1971. 

Θαιιηαηάθε Θ., Αγγιία θαη Κξήηε 
1868, Κξεηηθά Υξνληθά 25, 1973, 
229-277. 

— Ζ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ 
Κξήηε 1868-1877, Αζήλα 1984 
(δηδ. δηαηξηβή). 

Θόθθηλνο Γηνλ., Ζ ειιεληθή επαλά-
ζηαζηο, η. 1-6, Αζήλαη 

5
1950 

(1967-1969). 
Θνύλδνπξνο Κ., Ηζηνξηθαί θαη δη-

πισκαηηθαί απνθαιχςεηο. Ζ α-
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