Ενότητα Πέµπτη
Η περίοδος της αυτονοµίας και η ένωση της Κρήτης
µε την Ελλάδα
Ερωτήσεις ανάπτυξης
1.
ΠΗΓΗ 1
Ο Βενιζέλος και το Κρητικό Σύνταγµα του 1899
Απόσπασµα από επιστολή του Ελ. Βενιζέλου της 12ης Φεβρουαρίου του
1906 στον Α. Βορεάδη
«Όλοι είχοµεν πλανηθή επιζητήσαντες … την υπέρµετρον ενίσχυσιν του
ανεύθυνου παράγοντος προς περιορισµόν του κοινοβουλευτισµού, εις ον
αποδίδοµεν … την εθνικήν γυµνότητα, ην απεκάλυψεν ο πόλεµος του 1897. Η
ευθύνη δε εµού είναι µεγαλυτέρα ως επιδράσαντος πλειότερον εις την σύνταξιν
του συντηρητικού πολιτεύµατος το 1889».
ΙΑΧ, Αρχείο Θερίσου, 18/4

ΠΗΓΗ 2
Ο συντηρητικός χαρακτήρας του Κρητικού Συντάγµατος του 1899
Σύµφωνα µε µια θεωρία, το σύνταγµα (σηµ.: του 1899) είχε συντηρητικό
χαρακτήρα επειδή ο λαός της Κρήτης - και τα δεκαέξι µέλη της συντακτικής
επιτροπής - πίστευε ότι µια εκτελεστική εξουσία µε ενισχυµένες αρµοδιότητες
και απαλλαγµένη από κοινοβουλευτικούς περιορισµούς και επεµβάσεις
βραχυπρόθεσµα θα συνέβαλε πιο αποτελεσµατικά στην επίλυση των
πολιτικών προβληµάτων του νησιού … Οι συντάκτες της τελικής µορφής του
σχεδίου του συντάγµατος δεν θεωρούσαν οριστικό το καθεστώς της
αυτονοµίας, αφού δεν ικανοποιούσε τις εθνικές προσδοκίες των Κρητών. Η
αρµοστεία αντιπροσώπευε γι’ αυτούς ένα σύντοµο µεταβατικό στάδιο, το
προοίµιο της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα. Με την αντίληψη αυτή ως
προϋπόθεση των συνταγµατικών τους επιλογών, τα µέλη της επιτροπής
ενίσχυσαν τις σχεδόν µοναρχικές εξουσίες του προσωρινού ηγέτη της Κρήτης,
για να διευκολύνουν τη γρήγορη επίλυση των εσωτερικών προβληµάτων του
τόπου τους και να αποκλείσουν τις πιθανές τραγικές συνέπειες (όπως η ήττα
της Ελλάδας στον πόλεµο του 1897) που µπορούσαν να έχουν οι τυχόν
εκτροπές των εκλεγµένων εθνικών αντιπροσώπων από τα πλαίσια της
κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, ό.π., σσ. 382-383

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραθέµατα και τις πληροφορίες του βιβλίου σας:
α) Να επισηµάνετε τα στοιχεία εκείνα που υποδηλώνουν το συντηρητικό
χαρακτήρα του Κρητικού Συντάγµατος του 1899.
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β) Να προσδιορίσετε τα κριτήρια βάσει των οποίων η συντακτική επιτροπή
προχώρησε στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου Συντάγµατος.
2.
ΠΗΓΗ
Το Κρητικό Σύνταγµα του 1899
Τα σοβαρά προβλήµατα που γεννήθηκαν στην εφαρµογή του ήταν συνέπεια
των ατελειών του. Για παράδειγµα, ο ύπατος αρµοστής οριζόταν ως
αντιπρόσωπος των Μεγάλων ∆υνάµεων στην Κρήτη, αλλά συνδεόταν και µε
το λαό της µε µια «σύµβαση». Ήταν ο κεντρικός παράγοντας του κράτους και ο
κύριος εκτελεστικός λειτουργός και σηµαντικό στέλεχος της νοµοθετικής
εξουσίας. Όπως παρατηρούσε ο πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής Ι.
Σφακιανάκης, «το πρόσωπον του Ηγεµόνος είναι το κέντρον όλων των
εξουσιών». Από την άλλη µεριά, τα µέλη της αρµοστειακής κυβέρνησης,
σύµφωνα πάντοτε µε το σύνταγµα, ήταν σύµβουλοι του πρίγκιπα, ελεγχόµενοι
και άµεσα υπόλογοι σ’ αυτόν µάλλον παρά στη Συνέλευση από την οποία
προέρχονταν … Η Κρητική Συνέλευση, η οποία εκλεγόταν µε γενική
ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια, δεν είχε σαφείς εξουσίες ούτε αρκετές
αρµοδιότητες. Πραγµατοποίησε µόνο µια συνεδρίαση στη διάρκεια της θητείας
της και, καθώς φαίνεται, είχε περιορισµένη δικαιοδοσία, αφού η τελική
επικύρωση των νόµων ενέπιπτε στην αρµοδιότητα του ύπατου αρµοστή.
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, ό.π., σ. 382

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πηγής και τις πληροφορίες του
βιβλίου σας:
α) Να επισηµάνετε τις αδυναµίες στην οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας που
προκάλεσαν εσωτερική κρίση µετά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας της.
β) Να εξηγήσετε πώς εκδηλώθηκε αυτή η κρίση σε πολιτικό επίπεδο και
πώς, στη συνέχεια, η διάσταση των απόψεων πήρε τη µορφή
προσωπικής αντιπαράθεσης.
3.
ΠΗΓΗ 1
Η Προκήρυξη της Αντιπολίτευσης (26 Φεβρουαρίου 1905)
[Το προµήνυµα της επανάστασης του Θερίσου]
«Οι υπογεγραµµένοι, αποτελούντες την ηνωµένην εν Κρήτη αντιπολίτευσιν,
συνελθόντες εν Χανίοις τη 26 Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την
εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράµµατος, αποφασίζοµεν: α) Πρώτον και κύριον
µέληµα ηµών έστω η επίτευξις του από αιώνων επιδιωκοµένου σκοπού της
ενώσεως της Κρήτης µετά της ελευθέρας Ελλάδος. β) Αδυνάτου αποβαίνοντος
του σκοπού τούτου, θέλοµεν επιδιώξει την πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος
µας προς την ελευθέραν Ελλάδα, µεταβαλλοµένης από διεθνούς απόψεως της
σηµερινής καταστάσεως. γ) Μη εκπληρουµένου µηδέ του σκοπού τούτου
θέλοµεν επιδιώξει την αναθεώρησιν του ηµετέρου συντάγµατος κατά το
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πρότυπον του ελληνικού, όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισµού. Του
προγράµµατος τούτου την πραγµάτωσιν θέλοµεν επιδιώξει και δι’ ενόπλων
λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις ενεργείαις ηµών δεν θέλοµεν επιδιώξει
προσωπικήν µεταβολήν, αλλ’ επελθούσης τοιαύτης θέλοµεν αποκρούσει παντί
σθένει και δια των όπλων έτι πάντα µη Έλληνα κυβερνήτην».
Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σ. 212

ΠΗΓΗ 2
Πανηγυρικός λόγος του Ε. Βενιζέλου
«…Ευθύς εξ αρχής ωνόµασαν τον Πρίγκιπα αντιπρόσωπον της Εθνικής Ιδέας
εν Κρήτη. Κατά του τίτλου τούτου διεµαρτυρήθην και διαµαρτύροµαι. Η Κρήτη
δεν έχει ανάγκην αντιπροσώπων της Εθνικής Ιδέας. Τίτλοι αυτής είναι οι
αγώνες της. Εδέχθηµεν τον Ύπατον Αρµοστήν µόνον ως κοµίζοντα τον
αρραβώνα της ενώσεως της Κρήτης µετά της Ελλάδος. Αλλ’ ο αρραβών
διήρκεσε τόσον πολύ, ώστε το στάδιον της µνηστείας κατήντησεν απεχθές,
καθ’ όσον δεν επήλθεν η πρόοδος η προσδοκωµένη και συµφυής προς την
απόκτησιν της ελευθερίας. Υπό το απεχθές τούτο καθεστώς παρενεβλήθησαν
παρεξηγήσεις, αίτινες το κατέστησαν απεχθέστερον. Καθ’ έκαστον ταξίδιον του
Πρίγκιπος επιστεύετο ότι θα γίνη η ένωσις. Παρήλθον ήδη εξ έτη. Ήτο φυσικόν
ο Κρητικός Λαός να προσφύγη άπαξ έτι εις τα όπλα, όπως καταστήση
εναργεστέραν την ανάγκην της εθνικής του αποκαταστάσεως. Υπάρχουν οι
φρονούντες ότι το κίνηµα τούτο είναι άκαιρον. ∆εν έχει, άραγε, αναγνωρισθή
ότι η µόνη λύσις του Κρητικού Ζητήµατος είναι η ένωσις της Κρήτης µετά του
Βασιλείου της Ελλάδος; Την ένωσιν, λέγουν, θα την κάµη µόνον όταν θελήσει
ο υιός του βασιλέως της Ελλάδος! ∆ιαµαρτύροµαι και κατά της αντιλήψεως
αυτής. ∆εν δυνάµεθα να αναθέσωµεν το εθνικόν µας µέλλον εις µίαν
οικογένειαν…»
Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σ. 214

ΠΗΓΗ 3
Σύµπτωση των προγραµµατικών αρχών του Βενιζέλου µε τις βαθύτερες
αναζητήσεις µεγάλης µερίδας της κοινής γνώµης
Η σύµπτωση των προγραµµατικών αρχών του Βενιζέλου µε τις βαθύτερες
αναζητήσεις µεγάλης µερίδας της κοινής γνώµης δεν εξέφρασε τις κοινές µόνο
παροδικές αντιδράσεις απέναντι στην αρµοστειακή διοίκηση. Ο Κρητικός
ηγέτης, ουσιαστικός εισηγητής των νεώτερων µορφών του φιλελευθερισµού
στο πεδίο της ελληνικής πολιτικής και οικονοµικής πρακτικής, έτεινε έκτοτε να
ανταποκριθεί στις νέες αναζητήσεις της φιλελεύθερης κοινής γνώµης… Η
διαφοροποίηση της κοινής γνώµης ήταν πραγµατικά άµεσα συνυφασµένη µε
την εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων, στο µέτρο που αυτά αντικατόπτριζαν
αντιθέσεις ή βαθύτερους ανταγωνισµούς, απότοκους των δυναµικών
διαµορφώσεων στους κόλπους της κρητικής κοινωνίας. Τα πολιτικά γεγονότα
της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αι. και, τέλος, η ανακήρυξη του αυτόνοµου
καθεστώτος είχαν συντελέσει στην, περιορισµένη έστω, αλλά σταθερή
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διακίνηση των κατοίκων της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα. Η σηµασία του
φαινοµένου αποβαίνει ακόµη µεγαλύτερη, αν συσχετισθεί µε την υποχώρηση
του µουσουλµανικού και τη χειραφέτηση του χριστιανικού στοιχείου.
Παράλληλα προς τη δηµογραφική διαφοροποίηση, η δηµιουργία νέων
προϋποθέσεων στο επίπεδο τόσο της κρατικής οργανώσεως όσο και της
οικονοµικής δραστηριότητας συνέβαλε αποφασιστικά στην αριθµητική
διεύρυνση και την κοινωνική ανάδειξη των µεσοαστικών ιδίως και των
µικροαστικών στρωµάτων. Η συνακόλουθη παρουσία τους στο πεδίο της
πολιτικής ζωής ήταν φυσικό να συναφθεί µε την παράλληλη προοδευτική
κατίσχυση των αντιπροσωπευτικών τους αναζητήσεων. … Φορείς νέων
δυναµικών αντιλήψεων στα πλαίσια της δηµόσιας ζωής, οι εκπρόσωποι της
ανερχόµενης τάξεως, ήταν εύλογο να διεκδικούν το δικαίωµα της ενεργότερης
συµµετοχής στα κοινά και να κατατείνουν στην αξιοποίηση των παραγωγικών
δυνάµεων του τόπου, ενώ η συγκεντρωτική διακυβέρνηση της αρµοστείας στο
επίπεδο της διοικήσεως και η στατική αντίληψη στον τοµέα της οικονοµίας ήταν
φυσικό να προκαλέσουν τη ζωηρή αντίδρασή τους.
Κ. Σβολόπουλος, «Η διάσταση ανάµεσα στον πρίγκιπα Γεώργιο
και τον Ελευθέριο Βενιζέλο», Ι.Ε.Ε., τόµος Ι∆΄, σ. 207

ΠΗΓΗ 4
Ο Μ. Φούµης (γιος του οπλαρχηγού Κων/νου Φούµη, συνεργάτη και
φίλου του Βενιζέλου) χαρακτήρισε το Θέρισο (1905) «σκηνοθετηµένο
κίνηµα»:
«Ήταν ένα είδος σκηνοθετηµένου κινήµατος, ένας ευφυής πολιτικός ελιγµός, ο
οποίος επέτρεψε στον Βενιζέλο να ανακτήσει τα ενωτικά του διαπιστευτήρια,
που τα είχε χάσει στο διάστηµα µεταξύ του 1901 και του 1905. Ήταν
ταυτόχρονα διακήρυξη της ενωτικής του τοποθέτησης και αντιδυναστική
πράξη, παρά τις διαβεβαιώσεις του περί του αντιθέτου…»
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, ό.π., σσ. 408 και 424

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των παραθεµάτων και τις ιστορικές σας
γνώσεις να επισηµάνετε και να αναλύσετε τα αίτια και τους σκοπούς της
επανάστασης του Θερίσου (1905).
4.
ΠΗΓΗ
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναλύει τη σηµασία των πολιτικών εξελίξεων
ενώπιον των Κρητών πληρεξουσίων στη συνεδρίαση της 7ης
Οκτωβρίου 1906 της Β΄ Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών.
«Αντιλαµβάνοµαι εγώ και είµαι βέβαιος, Κύριοι πληρεξούσιοι, ότι πολύ ταχέως
θα συµφωνήσωµεν όλοι ότι το Κρητικόν Ζήτηµα έκαµεν εν βήµα γενναιότατον
προς τα εµπρός δια της επιτευχθείσης λύσεως, όχι µόνον από απόψεως
εσωτερικής διοίκησεως, αλλά και από καθαρώς εθνικής απόψεως…
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Του λοιπού, το Πολίτευµα, τον οποίον θα µας διέπη θα είναι οι ελεύθεροι
θεσµοί του Ελληνικού Βασιλείου. Νοµίζω, ότι αυτό δεν είναι κάτι τι, το οποίον
θα µας ανησυχή διότι εις αυτό όλοι εσπεύδοµεν ηµείς µεν από του φανερού,
άλλοι δε λεληθότως, µη θέλοντες να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους, τους
οποίους είχεν η διεξαγωγή του αγώνος αυτού … Του λοιπού, κύριοι, η
διοίκησις ηµών θα είναι διοίκησις καθαρώς ελληνική, όχι µόνον διότι ο
κεκληµένος να εφαρµόση το νέον Πολίτευµα διορίζεται παρά του Βασιλέως
των Ελλήνων, αλλ’ ελληνική και κατά τούτο, διότι το πνεύµα ακόµη της
διοικήσεως θα είναι Ελληνικόν, αφ’ ου θα γίνηται επί τη βάσει των αρχών του
Ελληνικού Συντάγµατος, το οποίον διέπει το Ελληνικόν Κράτος επί του
παρόντος και τον οποίον είµαι βέβαιος, ότι θα είναι και το µέλλον Σύνταγµα του
Έθνους ακόµη.
Αλλά η Κρήτη, δεν πρέπει να παραγνωρίζωµεν ότι, αν απετέλει προ µικρού
ηθικόν απλώς εξάρτηµα του Ελληνικού Βασιλείου, ήδη από των τελευταίων
παραχωρήσεων των ∆υνάµεων, η Κρήτη αποτελεί πολιτικόν πλέον εξάρτηµα
του Ελληνικού Βασιλείου. Αν οι ∆υνάµεις δια των ανακοινώσεών των οφείλουν
να περιορίζωνται εις την διπλωµατικήν γλώσσαν, η οποία δύναται τέλος
πάντων να µη εγείρη τας αντιρρήσεις, είτε του έχοντος το δικαίωµα της
επικυριαρχίας εν Κρήτη, είτε άλλων αντιζήλων κρατών εν τη Ανατολή, ηµείς
όµως έχοµεν καθήκον, λαµβάνοντες τα πράγµατα υπ’ όψιν όπως έχουσι να
διακηρύξωµεν, ότι κατ’ ουσίαν αι ∆υνάµεις ενούσι την Κρήτην προς την
Ελλάδα … Λείπουσι, κύριοι συνάδελφοι, οι τύποι και δεν εξεύροµεν πόσον
χρόνον ακόµη θα λείπωσι, αλλ’ η αλήθεια είνε, ότι ουσιαστικώς δια της
αναγνωρίσεως εις τον Βασιλέα των Ελλήνων του δικαιώµατος να διορίζη τον
Ύπατον Αρµοστήν η Κρήτη ηνώθη µετά της Ελλάδος…»
Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Β΄ Συντακτικής Συνελεύσεως των Κρητών,
Χανιά 1907, σσ. 38-39
[Πηγή: Κ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις
εις την Αυτόνοµον Κρήτην, εκδ. Ίκαρος, Αθήναι 1974, σσ. 273-274]

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του παραθέµατος και τις γνώσεις σας
από το σχολικό βιβλίο να σχολιάσετε τη φράση του βιβλίου σας (σ. 217):
«το κίνηµα του Θερίσου δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους του, αλλά έδωσε
νέα ισχυρή ώθηση στο Κρητικό Ζήτηµα και προκάλεσε θετικές εξελίξεις».
5.
ΠΗΓΗ 1
ης
Το ψήφισµα της 24 Σεπτεµβρίου 1908
«Η Κυβέρνησις της Κρήτης διερµηνεύουσα το αναλλοίωτον φρόνηµα του
Κρητικού Λαού, κηρύσσει την ανεξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν αυτής
µετά της Ελλάδος, όπως µετ’ αυτής αποτελέση αδιαίρετον και αδιάσπαστον
Συνταγµατικόν Βασίλειον. Παρακαλεί την Α.Μ. τον Βασιλέα ν’ αναλάβη την
διακυβέρνησιν της νήσου. ∆ηλοί ότι µέχρι τούτου θέλει συνεχίσει να κυβερνά
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την νήσον εν ονόµατι της Α.Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων, κατά τους νόµους
του Ελληνικού Βασιλείου. Εντέλλεται εις τας Αρχάς της νήσου, όπως,
συµφώνως τω Ψηφίσµατι τούτω εξακολουθήσωσι ν’ ασκώσι τα καθήκοντα της
υπηρεσίας των».
Παράθεµα του σχολικού βιβλίου, σ. 219

ΠΗΓΗ 2
Η αντίδραση των µεγάλων ∆υνάµεων απέναντι στην επαναστατική
πρωτοβουλία του κρητικού λαού
Η αντίδραση των µεγάλων ∆υνάµεων απέναντι στην επαναστατική
πρωτοβουλία του κρητικού λαού δεν ήταν απόλυτα αρνητική. Οι τέσσερις
κυβερνήσεις, µετά από ολιγοήµερες διαβουλεύσεις, έσπευδαν να τονίσουν ότι
«δεν θα απείχον του να αποβλέψουν µετ’ ευµενείας προς την συζήτησιν του
ζητήµατος τούτου µετά της Τουρκίας,εάν η τάξις διατηρηθή εν τη νήσω και
εξασφαλισθή η προστασία του µουσουλµανικού πληθυσµού». Ήδη η έκρηξη
του εθνικού ενθουσιασµού που είχε και πάλι καταλάβει τους Κρήτες συµβάδιζε
µε την αυστηρή τήρηση της τάξεως, ενώ η κυβέρνηση των Αθηνών ήλπιζε να
εντάξει την επίλυση του θέµατος στο πλαίσιο µιας γενικότερης ελληνοτουρκικής
προσεγγίσεως. Τόσο όµως οι τολµηρές ελληνικές προσδοκίες όσο και οι καλές
ευρωπαϊκές προθέσεις, δεν ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε άµεσα θετικά
αποτελέσµατα, εξαιτίας της βίαιης εκδηλώσεως της τουρκικής αντιδράσεως. Οι
Νεότουρκοι εθνικιστές, µετά την αναγκαστική υποχώρηση απέναντι στη
Βουλγαρία (: ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο βασίλειο) και στην
Αυστροουγγαρία (: προσάρτηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης), αναζητούσαν
στη µαταίωση της ενωτικής λύσεως το έρεισµα µιας πρώτης διπλωµατικής
επιτυχίας. Οι ζωηρές λαϊκές αντιδράσεις των δρόµων, στην πρωτεύουσα και
στις επαρχίες, συνδυάζονταν µε τη σταθερή επίσηµη επίκληση της ανάγκης για
τη διατήρηση της υφιστάµενης ισορροπίας στο χώρο του Αιγαίου και της
ανατολικής Μεσογείου. Πίσω από την παράταση των διαπραγµατεύσεων δεν
ήταν πλέον δύσκολο να διαφανεί η επιφυλακτικότητα αρχικά και η
υπαναχώρηση στη συνέχεια των προστάτιδων ∆υνάµεων. Σ’ αυτό ακριβώς το
σηµείο, η Τουρκία έκρινε σκόπιµο να ζητήσει και την πλήρη διευκρίνιση των
ευρωπαϊκών προθέσεων. Η απαντητική διακοίνωση της 4ης Ιανουαρίου
ανταποκρινόταν στις τουρκικές αξιώσεις, υπογραµµίζοντας ότι δεν είχε ακόµη
φθάσει η στιγµή για τον επιβαλλόµενο διακανονισµό του Κρητικού ζητήµατος,
µε προϋπόθεση τη σύµφωνη πάντοτε γνώµη της Πύλης. Η ουσιαστική
εντούτοις απεµπόληση της διαπραγµατευτικής διαδικασίας µε άµεσο στόχο την
ένωση δεν ανέστειλε την εφαρµογή της αποφάσεως των ∆υνάµεων να
αποσύρουν από τη Μεγαλόνησο τα υπόλοιπα στρατεύµατά τους.
Ι.Ε.Ε., τόµος Ι∆΄, σ. 214

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και την αφήγηση του
βιβλίου σας:
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α) να προσδιορίσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Κρητική Κυβέρνηση
εξέδωσε το ενωτικό ψήφισµα της 24ης Σεπτεµβρίου 1908
β) να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την αντίδραση της Ελλάδας και των
µεγάλων ∆υνάµεων στην έκδοση του ψηφίσµατος.

6.
ΠΗΓΗ
Ο Βενιζέλος χαιρέτισε το γεγονός της εκκένωσης (1909) της
Μεγαλονήσου από τα τελευταία ευρωπαϊκά στρατεύµατα από τις στήλες
του «Κήρυκα»:
«Από επτά όλων αιώνων, αφ’ ης η Κρήτη κατελήφθη υπό των Ενετών, πρώτην
φοράν από της χθες (15 Ιουλίου) το κρητικόν έδαφος δεν πατείται υπό ξένου
στρατιώτου. Βεβαίως τα ευρωπαϊκά στρατεύµατα δεν κατείχον την νήσον ως
Κατακτηταί, αλλ’ ως Ελευθερωταί και Προστάται. Παρά την ιδιότητά των όµως
ταύτην τα ευρωπαϊκά στρατεύµατα είχον και την ιδιότητα των Κηδεµόνων, υπό
την κηδεµονίαν δε ταύτην η ελευθερία ηµών και η αυτοτέλεια είχον τόσην
πραγµατικήν αξίαν, όσην εκάστοτε προηρείτο να αποδίδη αυτή η ευµένεια των
προστατών. Υπάρχουν οι κηρύττοντες, ότι ουδέν ουσιαστικώς εκερδίσαµεν
διότι την στρατιωτικήν κατοχήν αντικατέστησεν η παρουσία των φυλακίδων.
Αλλά µόνον οικτρά παρερµηνεία των πραγµάτων δύναται να οδηγή εις
τοιαύτας κρίσεις. Η στρατιωτική κατοχή ήρθη εξ ολοκλήρου και συν αυτή,
εκλειπούσης της συγκυριαρχίας των ∆υνάµεων, ανέκυψεν αδέσµευτα η
κυριαρχία του κρητικού λαού».
[Πηγή: Κ. Σβολόπουλος, Ι.Ε.Ε., τόµος Ι∆΄, σ. 215]

Να αναλύσετε τη σηµασία του γεγονότος της εκκένωσης της Μεγαλονήσου
από τα τελευταία ευρωπαϊκά στρατεύµατα στην εξέλιξη του Κρητικού
Ζητήµατος. (Στην ανάλυσή σας να λάβετε υπόψη όσα αναφέρει ο Ελ.
Βενιζέλος - σταθερά προσηλωµένος στην επιδίωξη της βαθµιαίας
αποδεσµεύσεως από τον ευρωπαϊκό έλεγχο - χαιρετίζοντας το γεγονός από
τις στήλες του «Κήρυκα»).
7.
ΠΗΓΗ 1
Ι. Αντίδραση του Βενιζέλου στην απόφαση των Κρητών βουλευτών να
µετάσχουν στις εργασίες του ελληνικού κοινοβουλίου. Μήνυµά του προς
τον Ραγκαβή, κυβερνητικό αντιπρόσωπο στα Χανιά:
«∆εν επιτρέπεται να θυσιασθούν τα κεκτηµένα δια της σπουδής. ∆εν είναι
εντροπή δια την µικράν Κρήτην να µιµηθή µέγιστα έθνη και να υποµείνη.
Ουδείς γνωρίζει τι εκπλήξεις θα προκύψουν εκ του ιταλοτουρκικού πολέµου.
Οι Κρήτες λησµονούν ότι τίθενται αντιµέτωποι όχι µόνον της Τουρκίας και των
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Μεγάλων ∆υνάµεων, αλλά και αυτού τούτου του ελευθέρου βασιλείου, του
οποίου η κυβέρνησις δεν ευνοεί να αποδεχθή το κρητικόν πραξικόπηµα και να
έλθη εις άκαιρον ρήξιν µε την Τουρκίαν. Συντόνως και άνευ απωλείας µιας
ηµέρας ασχολουµένη µε την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η
κυβέρνησις αξιοί όπως εις την γνώµην της προσαρµοσθή η γνώµη των
πολιτικών αρχηγών της Κρήτης».
ΙΙ. Σταθερή άρνηση του Βενιζέλου να επιτρέψει την είσοδο Κρητών
βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σχετικό έγγραφο προς το
Προεδρείο της Βουλής:
«Της Ελλάδος µη αποδεχθείσης εισέτι το Κρητικόν κήρυγµα της ενώσεως η
Κρήτη ούτε από απόψεως εσωτερικού δηµοσίου δικαίου πολύ δε ολιγώτερον
από απόψεως διεθνούς δικαίου, δύναται να θεωρηθή αποτελούσα µέρος της
Ελληνικής Επικρατείας, ώστε να δικαιούται ν’ αντιπροσωπεύηται κατά το
Σύνταγµα εν τω εν Αθήναις Βουλευτηρίω … Η Κυβέρνησις είναι αδύνατον να
δεχθή όπως παρεδρεύσουν οι αναφέροµενοι µετά των νοµίµων
αντιπροσώπων του Ελληνικού λαού, υποµιµνήσκει δ’ ότι απόπειρα τυχόν
αυτών, όπως βιαίως πραγµατοποιήσωσι τους σκοπούς των, θ’ απετέλει
έγκληµα κατά της εν Ελλάδι καθεστηκυίας τάξεως, την οποία έχει η κυβέρνησις
καθήκον να προασπίση και αν ακόµη ευρεθή εις την λυπηροτάτην ανάγκην να
χρησιµοποιήση προς τούτο την ένοπλον δύναµιν. Η κυβέρνησις άλλως τε
ελπίζει ότι οι Κρήτες αντιπρόσωποι δεν θα φθάσουν να ωθήσουν τα πράγµατα
µέχρι τοιαύτης ακρότητος και ότι ο εγνωσµένος αυτών πατριωτισµός θα τους
αγάγη εις την αναγνώρισιν ότι ο επιδιωκόµενος υπ’ αυτών Εθνικός σκοπός
ήκιστα δύναται να υπηρετηθή δια προκλήσεως εσωτερικών αταξιών και
ανωµαλιών».
[Πηγή: Κ. Σβολόπουλος, Ι.Ε.Ε., τόµος Ι∆΄, σ. 284]

ΠΗΓΗ 2
Η συνείδηση της ανεπάρκειας των προϋποθέσεων, οι οποίες θα ήταν δυνατόν
να επιτρέψουν την αποτελεσµατική διεκδίκηση των εθνικών δικαίων στο
στρατιωτικό ή το διπλωµατικό πεδίο, ενίσχυσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην
απόφαση να καλλιεργήσει κλίµα υφέσεως στις σχέσεις µε τους βαλκανικούς
γείτονες και, ιδίως, την Τουρκία. Ο νέος Έλληνας πρωθυπουργός επιδίωκε,
πράγµατι, από το ένα µέρος να αποφύγει µια άκαιρη και ίσως µοιραία
περιπέτεια, και από το άλλο να κερδίσει πολύτιµο χρόνο στην προσπάθεια για
την ενίσχυση του ένοπλου δυναµικού της χώρας. Η άµεση συνειδητοποίηση
της γενικότερης αυτής αναγκαιότητας εξηγεί τη συγκρατηµένη και µετριοπαθή
στάση του απέναντι στην επικυρίαρχη Τουρκία, στα τελευταία ιδίως χρόνια της
πολιτείας του στην Κρήτη. Θα ήταν ακόµη δυνατόν να υποστηριχθεί ότι, ευθύς
µετά τον Ιούλιο του 1908, είχε προσωρινά τουλάχιστον συµµεριστεί τις
τολµηρές ελπίδες ευρύτερων κύκλων του πανελληνίου για µια εποικοδοµητική
συνεργασία των δυο λαών στα πλαίσια του φιλελεύθερου συντάγµατος που
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επαγγελόταν η νεοτουρκική επανάσταση και, κατ’ επέκταση, στο επίπεδο των
διακρατικών ελληνοτουρκικών σχέσεων.
...........................................................................................................................
Άµεσα συναρτηµένη µε τη γενικότερη αυτή φροντίδα είναι δυνατό να θεωρηθεί
και η τακτική του Βενιζέλου στην αντιµετώπιση των ειδικότερων προβληµάτων
της κρητικής πολιτείας.
Κ. Σβολόπουλος, Ι.Ε.Ε., τ. Ι∆΄, σ. 280

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των παραθεµάτων και τις γνώσεις σας
από το σχολικό βιβλίο, να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε την αντίδραση
του Ε. Βενιζέλου απέναντι στην απόφαση των Κρητών βουλευτών να
µετάσχουν στις εργασίες του ελληνικού κοινοβουλίου.
8.
ΠΗΓΗ
«Ο Οργανικός Νόµος του 1868, κοντά στους πολεµικούς αγώνες της Κρήτης,
άνοιξε ένα παράλληλο µονοπάτι µε επόµενους σταθµούς τη Σύµβαση της
Χαλέπας του 1878, τον Κανονισµό του 18961 και το Σύνταγµα του 1899,
µονοπάτι που βοηθητικά οδήγησε επίσης τα βήµατα των Χριστιανών του
νησιού στο ποθητό τέρµα, την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα…»
Ελ. Πρεβελάκη, Η µεγάλη Κρητική Επανάσταση 1866-1869, Αθήνα 1996, σ. 30

Να τεκµηριώσετε µε ιστορικά στοιχεία από την αφήγηση του βιβλίου σας την
παραπάνω άποψη (συνδυαστική).

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1.
ΠΗΓΗ 1
∆ιορισµός του Γεωργίου ως «Υπάτου Αρµοστού των ∆υνάµεων»
Στις 9 ∆εκεµβρίου 1898 ο πρίγκιπας Γεώργιος έφθασε στην Κρήτη, έπειτα από
κοινή απόφαση των Μεγάλων ∆υνάµεων και παρά τη διαµαρτυρία της Πύλης.
Λίγο νωρίτερα, οι πρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Ιταλίας είχαν
ζητήσει από το βασιλιά Γεώργιο την άδεια για το διορισµό του Γεωργίου ως
1

Πρόκειται για το νέο «Οργανικό Νόµο» που προέβλεπε την επαναφορά του Χάρτη της Χαλέπας µε
βελτιώσεις των προνοµίων: ∆ιορίζεται χριστιανός ∆ιοικητής από τον σουλτάνο µε 5ετή θητεία και
µε την έγκριση των Μεγάλων ∆υνάµεων. Οι θέσεις των χριστιανών υπαλλήλων είναι διπλάσιες
από τις θέσεις των Οθωµανών. Οργανώνεται κρητική Χωροφυλακή, µε ευρωπαίους αξιωµατικούς.
Παραχωρείται πλήρης οικονοµική και δικαστική ανεξαρτησία µε την εγγύηση των Μεγάλων
∆υνάµεων (σχολικό βιβλίο, σ. 200 και Θ. ∆ετοράκη, Ιστορία της Κρήτης…, σσ. 393-394).
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«Υπάτου Αρµοστού των ∆υνάµεων» ορίζοντας τους όρους της Αρµοστείας ως
εξής: «Αι δυνάµεις άστινας έχοµεν την τιµήν ν’ αντιπροσωπεύωµεν,
πεπεισµέναι εις το σοφόν πνεύµα της Μεγαλειότητός σας, µας επεφόρτισαν να
την παρακαλέσωµεν να παράσχη εις την Α.Β.Υ. τον Πρίγκηπα Γεώργιον την
άδειαν να δεχθή την εντολήν του Υπάτου Αρµοστού εν Κρήτη υπό τους εξής
όρους:
Α) Ο Ύπατος αρµοστής θέλει περιβληθή δι’ εντολής χρονικής διαρκείας τριών
ετών προς ειρήνευσιν της νήσου και την εγκαθίδρυσιν αυτονόµου
πολιτεύµατος.
Β) Ο Ύπατος αρµοστής θέλει αναγνωρίσει την Υψηλήν επικυριαρχίαν του
Σουλτάνου και θέλει λάβει µέτρα προς διαφύλαξιν της τουρκικής σηµαίας, ήτις
κατά την υπόσχεσιν την υπό των 4 ∆υνάµεων δοθείσαν θα υψώται εις τι των
οχυρωµένων σηµείων της Νήσου.
Γ) Η πρώτη Του φροντίς θέλει είναι η από συµφώνου µετά Συνελεύσεως, εν η
πάντα τα στοιχεία της Κρήτης θέλουσιν αντιπροσωπευθή, εγκατάστασις
Αυτονόµου Πολιτεύµατος, ικανού να εγγυηθή εν ισότητι την ασφάλειαν των
προσώπων και της περιουσίας ως και την ελευθέραν των θρησκειών
εξάσκησιν.
∆) Ο Ύπατος αρµοστής οφείλει να προβή παρευθύς εις τον οργανισµόν
χωροφυλακής ή πολιτοφυλακής τοπικής, ικανής να τηρήση την τάξιν.
Προς διευκόλυνσιν της διοργανώσεως της νέας διοικήσεως και προς
πλήρωσιν των προσωπικών υποχρεώσεων της Α.Β.Υ. του Πρίγκηπος
Γεωργίου, εκάστη των 4 ∆υνάµεων θέλει κάµει, κατόπιν εγκρίσεως των
Βουλών, δια τα συνταγµατικά κράτη, ενός εκατοµµυρίου φράγκων,
προκαταβολήν, αποδοτέαν βραδύτερον εκ του προϊόντος του δανείου του
συνοµολογηθησοµένου υπό της Κρήτης επ’ εγγυήσει των προσόδων της.
Ο Πρίγκηψ Γεώργιος αδεία του Σεπτού Αυτού Πατρός εδέχθη την αρµοστείαν
κατά τους εν τη ανωτέρω «pro memoria» τέσσαρας όρους, εις την υποστήριξν
των προστατευουσών Μεγάλων ∆υνάµεων - ως εγνωστοποίει αυταίς βασιζόµενος όπως επιτύχη προς ανάπτυξιν και ευτυχίαν παντός του
πληθυσµού της Κρήτης».
Ι.Ε.Ε., τόµ. Ι∆΄, σ. 197

ΠΗΓΗ 2
Το πρώτο διάγγελµα του Ύπατου Αρµοστή της Κρήτης, πρίγκιπα
Γεωργίου:
«Θα καταβάλω πάσαν προσπάθειαν υπέρ της ευηµερίας σας, θα φροντίσω να
διοικηθήτε καλώς, δίκαιως και αµερολήπτως, ν’ αποκτήσετε ανεξαιρέτως
ασφάλειαν αληθή, ην ευγγυάται µόνον το κράτος του νόµου και θεσµοί
λυσιτελείς…»
Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σ. 208
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Με αφετηρία το παράθεµα και τις γνώσεις σας από το σχολικό βιβλίο να
καταγράψετε τις ενέργειες που έγιναν κατά τη χρονική περίοδο 1898-1899
για την οργάνωση της Κρητικής πολιτείας.
2. Να παρουσιάσετε την άµεση αντίδραση του πρίγκιπα Γεωργίου και του
περιβάλλοντός του στην έκρηξη της επανάστασης του Θερίσου (1905).
3. Να επισηµάνετε τις συνέπειες του επαναστατικού κινήµατος του Θερίσου
(1905) στην εξέλιξη του Κρητικού ζητήµατος.
4. α) Ποια πολιτική ακολούθησε ο Ελ. Βενιζέλος, ως πρωθυπουργός της
Ελλάδας, στο Κρητικό ζήτηµα;
β) Ποιες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κρήτη η πολιτική αυτή;
5. Να παρουσιάσετε συνοπτικά τις εξελίξεις που οδήγησαν στην οριστική λύση
του Κρητικού ζητήµατος.

Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου
Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης
1. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Η εκπόνηση του Συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας (1899) ανατέθηκε:
α) σε µια Επιτροπή Αθηναίων συµβούλων του πρίγκιπα Γεωργίου
β) στο Συµβούλιο των Πρέσβεων των Προστάτιδων ∆υνάµεων
γ) σε µια 16µελή Επιτροπή από 12 χριστιανούς και 4 µουσουλµάνους
δ) στο ελληνικό κοινοβούλιο
Β. Να επισηµάνετε τα στοιχεία εκείνα που υποδηλώνουν το συντηρητικό
χαρακτήρα του Συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας: ................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Τον πρίγκιπα Γεώργιο διαδέχθηκε στην Αρµοστεία της Κρήτης (1906-1908):
α) ο Ελευθέριος Βενιζέλος
β) ο Αλέξανδρος Ζαΐµης
γ) ο Ιωάννης Σφακιανάκης
δ) ο Κων/νος Φούµης
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Β. Να αναφερθείτε σύντοµα στην κατάσταση που διαµορφώθηκε στην Κρήτη
κατά τη διάρκεια της αρµοστείας του συγκεκριµένου προσώπου: .............
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



Εργασία για το σχολείο

ΠΗΓΗ 1
Ο Βενιζέλος υπέρ της σταδιακής πορείας προς την ενωτική λύση
Η πίστη στην ενωτική αναγκαιότητα είχε σφραγίσει την πολιτική δράση και την
αγωνιστική συµµετοχή του Ελ. Βενιζέλου στην κοινοβουλευτική ζωή και την
επαναστατική αναταραχή της γενέτειράς του …
Η προσήλωση όµως του Κρητικού ηγέτη στην ενωτική ιδέα, ενιαία συνισταµένη
του πολιτικού προγράµµατος όλων των κοµµατικών µερίδων της
Μεγαλονήσου, δε συµβάδιζε πάντοτε µε την υιοθέτηση µιας ταυτόσηµης
τακτικής στην προβολή της κοινής εθνικής επιδιώξεως … Η διπλωµατική
στρατηγική του Βενιζέλου κατέτεινε στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων που
θα επέτρεπαν τη δυναµική προσαρµογή στον αδυσώπητο διεθνή
ανταγωνισµό. Το 1896, δε δίστασε να υποστηρίξει την αρχή ότι τα µικρά έθνη
όχι µόνο έχουν συµφέρον να αποφεύγουν τη σύγκρουση µε τις Μεγάλες
∆υνάµεις, αλλά και να προσαρµόζονται στις περιστάσεις και να επιδιώκουν την
εκπλήρωση των εθνικών τους διεκδικήσεων κατά στάδια. Η πεποίθηση στη
µακροπρόθεσµη αποδοτικότητα των συµµαχικών δεσµών µε τις ισχυρές
ναυτικές δυνάµεις της Μεσογείου, και ιδιαίτερα τα µεγάλα δηµοκρατικά έθνη
της ∆. Ευρώπης, σε συνδυασµό µε την πίστη στην ανάγκη της εσωτερικής
οργανώσεως και ενδυναµώσεως του έθνους αποτέλεσε έκτοτε τη βασική
συνισταµένη της διπλωµατικής δράσεως του Κρητικού ηγέτη.
...........................................................................................................................
Κάτω από την επίδραση των γενικών αυτών καθοριστικών κριτηρίων, ο
σύµβουλος της δικαιοσύνης (: Βενιζέλος) εισηγήθηκε εµπιστευτικά στον ύπατο
αρµοστή (πρίγκιπα Γεώργιο) το καλοκαίρι ήδη του 1900 τη διπλωµατική
µεθόδευση της σταδιακής εξελίξεως προς την ενωτική λύση.
...........................................................................................................................
Ο ύπατος αρµοστής, φορέας των εντολών της Αυλής των Αθηνών, µε τη
συγκατάθεση πάντοτε και της ελληνικής κυβερνήσεως, απέκρουσε τη
συµβιβαστική εξελικτική διαδικασία και επιδίωκε περισσότερο να καταστήσει
αβάσταχτη την πίεση από τις εσωτερικές συνθήκες, µε την ελπίδα να εκβιάσει
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την ταχύτερη κατά το δυνατό συγκατάνευση των ευρωπαϊκών ∆υνάµεων στην
ενωτική λύση.
Ι.Ε.Ε., τόµος Ι∆΄, σ. 201

ΠΗΓΗ 2
Η διάσταση ανάµεσα στον πρίγκιπα Γεώργιο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο
Ο πρίγκιπας Γεώργιος, έχοντας την αντίληψη ότι η άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής της Κρήτης ήταν αρµοδιότητα της ελληνικής µοναρχίας, ανέλαβε
µόνος τη µεθόδευση της προσάρτησης της Μεγαλονήσου στη µητέρα πατρίδα
χωρίς να συµβουλευτεί τους υπουργούς του για τις ενδεδειγµένες ενέργειες και
διαπραγµατεύσεις. Η πρωτοβουλία του είχε τη µορφή προσωπικών
συζητήσεων µε τον τσάρο της Ρωσίας και απευθείας διαπραγµατεύσεων µε
τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της
Ιταλίας. Ο Βενιζέλος θεώρησε πρόωρες τις ενέργειες του ύπατου αρµοστή,
κρίνοντας ότι η κρητική κυβέρνηση ήταν ασταθής και τα συνταγµατικά θεµέλια
ασαφή. Πίστευε και υποστήριζε την ανακήρυξη της Κρήτης σε ανεξάρτητο
πριγκιπάτο ως τελευταίο στάδιο για τη νοµότυπη πραγµατοποίηση της ένωσής
της µε την Ελλάδα.
...........................................................................................................................
Είναι βέβαιο ότι ο πρίγκιπας, όπως και ο περισσότερος κόσµος της εποχής
εκείνης, δεν κατανόησε το γεγονός πως ήταν δυνατό να υπάρχουν
διαφορετικές µεθοδεύσεις για την πραγµατοποίηση της ένωσης. ∆εν ήταν η
επίπλαστη η εναντίωσή του στον Βενιζέλο. Ο αυταρχικός πρίγκιπας δεν ήταν
ικανός να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά µεταξύ της δεσποτικής διακυβέρνησης
µε ξένη κηδεµονία και, από την άλλη µεριά, της πλήρους αυτονοµίας, χωρίς
ξένες επεµβάσεις και µε κυβερνήτη διορισµένο από την ελληνική κυβέρνηση
που υποστήριζε ο Βενιζέλος ως ασφαλέστερη µεθόδευση για την απώτερη
επίτευξη του ενωτικού σκοπού …
Ο πρίγκιπας Γεώργιος είχε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού
θα προερχόταν από τις Μεγάλες ∆υνάµεις και κατά τη γνώµη του, οι πολιτικοί
παράγοντες της Κρήτης ήταν άσχετοι µε το θέµα, αν όχι επιζήµιοι … Στάθηκε
αδύνατο γι’ αυτόν να αντιληφθεί τη σηµασία της πολιτικής κινητοποίησης των
ίδιων των Κρητικών, καθώς και την εύλογη απαίτησή τους να αποκτήσουν τον
έλεγχο της τύχης τους µετά από αιώνες αγώνων κατά των Τούρκων
κυριάρχων.
Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, ό.π., σσ. 397-403

Με αφετηρία τα παραθέµατα και τις πληροφορίες του βιβλίου σας να
συζητήσετε στην τάξη:
α) για τη διάσταση των απόψεων µεταξύ του πρίγκιπα Γεωργίου και του Ελ.
Βενιζέλου όσον αφορά τη διαχείριση του εθνικού ζητήµατος της ένωσης
της Κρήτης µε την Ελλάδα.
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β) για τα κριτήρια που επέδρασαν στη διαµόρφωση των διισταµένων
απόψεων στο ουσιώδες αυτό ζήτηµα.
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