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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

Π
αρά την αποτυχία στις άμεσες επιδιώξεις της, η επανάσταση του 1866-1869 
είχε, όπως είδαμε, ένα «παράπλευρο» αποτέλεσμα, την παραχώρηση ενός ει
δικού διοικητικού κανονισμού, που έμεινε γνωστός ως ο Οργανικός Νόμος 
της Κρήτης. Αν και τη στιγμή της υπογραφής του, τον Ιανουάριο του 1868, ο 
νέος αυτός κανονισμός δεν εκτιμήθηκε στις πραγματικές του διαστάσεις, κα

θώς οι επαναστάτες είχαν ήδη αποδυθεί σε έναν αγώνα με πολύ ευρύτερους στόχους, η εφαρ
μογή του μετά την ήττα της επανάστασης, εγκαινίασε μια νέα περίοδο στην κρητική ιστορία του 
19ου αιώνα. 

Ο Οργανικός Νόμος του 1868 και η εφαρμογή του 
Πέραν της διοικητικής αναδιάρθρωσης του νησιού, ο Οργανικός Νόμος προέβλεπε τη συμμε
τοχή χριστιανών σε όλη την κλίμακα του διοικητικού μηχανισμού και στη σύνθεση των δικα
στηρίων, την ισότιμη χρήση της τουρκικής και της ελληνικής γλώσσας ενώπιον της διοίκησης, 
την ίδρυση τοπικής Τράπεζας και, το σημαντικότερο ίσως, την εκλογή Γενικής Συνέλευσης με 
νομοθετικές αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα. 

Με μεικτή σύνθεση από τις δύο εθνικές ομάδες του νησιού, εκλεγόμενη έμμεσα από τους 
κατά τόπους δημογέροντες, η Συνέλευση αυτή προβλεπόταν να συνέρχεται 40 ημέρες ετησίως 
σε κλειστές συνεδριάσεις και να λαμβάνει μέτρα επί τοπικών ζητημάτων όπως η συγκοινωνία, 
τα δημόσια έργα, το πιστωτικό σύστημα, το εμπόριο, η γεωργία, η εκπαίδευση κ.τ.λ, υπό τον ό
ρο ότι οι αποφάσεις της θα επικυροονονταν από το Γενικό Διοικητή και την οθωμανική κυβέρ
νηση. 

Στα πρώτα χρόνια, η Συνέλευση λειτούργησε υποτυπωδώς, με έντονη παρέμβαση της δι
οίκησης στην, έμμεση άλλωστε, εκλογική διαδικασία, ασύμμετρη εκπροσώπηση των εθνικών 
ομάδων (οι χριστιανοί που αποτελούσαν το 74 % του πληθυσμού, είχαν πλειοψηφία δύο και στη 
συνέχεια μιας μόνο έδρας), αυταρχική διεύθυνση των συζητήσεων από το Γενικό Διοικητή που 
ασκούσε ex officio την προεδρία της, συχνές διαλύσεις προ της παρέλευσης των 40 ημερών, 
συλλήψεις ενοχλητικών πληρεξουσίων και την επικύρωση ελαχίστων μόνο από τις ουσιαστικές 
αποφάσεις της. Εν τούτοις, η λειτουργία της, έστω και υπ' αυτούς τους δυσμενέστατους όρους, 
δημιούργησε ένα forum συζήτησης και αντιπαράθεσης πάνω στα βασικά προβλήματα του πλη-
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θυσμού της Κρήτης, ανέδειξε τη δυναμικότη
τα του χριστιανικού στοιχείου ως φορέα προ
όδου - έναντι του μοιρολατρικού και συντηρη
τικού μουσουλμανικού - και απέδειξε ότι η στοι
χειωδώς ορθολογική διαχείριση, ακόμη και των 
απλούστερων εκ πρώτης όψεως τοπικών ζη
τημάτων, ερχόταν εκ των πραγμάτων σε σύ
γκρουση με την πολιτική κατάσταση και την ί
δια τη φύση του καθεστώτος της οθωμανικής 
κυριαρχίας. 

Η Σύμβαση 
της Χαλέπας του 1878 
Τα αλλεπάλληλα διεθνή γεγονότα στην περιο
χή των Βαλκανίων από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1870 (επανάσταση της Βοσνίας-Ερζεγοβί-
νης το 1875-1876, παρέμβαση της Σερβίας και 
του Μαυροβουνίου υπέρ των επαναστατών το 
1876, ρωσο-τουρκικός πόλεμος το 1877-1878), 
δημιούργησαν ένα έντονα φορτισμένο κλίμα 
στην Κρήτη, που, αν και δεν οδήγησε τελικώς 
σε μια απευθείας αποσχιστική εξέγερση, επέ
τρεψε να συγκροτηθεί ένα ισχυρό μεταρρυθ
μιστικό κίνημα στους κόλπους της χριστιανι
κής κοινότητας του νησιού, με εκφραστή τη Γε
νική Συνέλευση. Δεν είναι ίσως άμοιρο της ε
ξέλιξης αυτής και το γεγονός ότι η αρχική 
κοινωνική σύνθεση του σώματος, που ήταν στη 
συντριπτική της πλειοψηφία αγροτική, είχε αρ
χίσει να αλλάζει από το 1875, όταν κατέλαβαν 
τα έδρανα της οι πρώτοι νέοι χριστιανοί πλη
ρεξούσιοι, κατά κανόνα γιατροί και δικηγόροι, 
που είχαν ανατραφεί και σπουδάσει στην Ελ
λάδα. 

Ήδη στη Συνέλευση του 1876, οι χριστια
νοί αρνήθηκαν να συζητήσουν τα συνήθη τρέ
χοντα ζητήματα και έθεσαν θέμα όχι μόνο α-
φαλκίδευτης εφαρμογής αλλά και μεταρρύθμι
σης του Οργανικού Νόμου, ώστε να ανταπο
κριθεί στα αιτήματα της ισονομίας και της 
ισοπολιτείας. Το εκτενές τους υπόμνημα, με 
έμφαση στην αναλογικότερη εκπροσώπηση 
του χριστιανικού πληθυσμού στη συνέλευση, 
τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη, το δικαίωμα σύ
νταξης του τοπικού προϋπολογισμού, την α
παγόρευση φυλάκισης χωρίς προηγούμενη δι
καστική απόφαση και την ελεύθερη οικοδόμη
ση ναών, υποβλήθηκε στις 22 Μαΐου 1876 και 
διαβιβάστηκε στην Κωνσταντινούπολη από το 
γενικό διοικητή Ρεούφ Πασά. 

Η απάντηση της Υψηλής Πύλης τοιχοκολ
λήθηκε στις 2 Αυγούστου και ήταν απορριπτι
κή για τα περισσότερα από τα υποβληθέντα αι
τήματα, με εξαίρεση ορισμένα, όπως την ίδρυ
ση Τράπεζας, την εγκαθίδρυση υποχρεωτικής 
δημόσιας εκπαίδευσης, την ψήφιση δημοτικού 
νόμου και το δικαίωμα σύστασης τυπογραφεί
ων και έκδοσης εφημερίδων. Η στάση αυτή ι

κανοποίησε τους μουσουλμάνους και προκά
λεσε έντονο ερεθισμό στο χριστιανικό πληθυ
σμό. Οι χριστιανοί αξιωματούχοι, διοικητικοί 
σύμβουλοι και δικαστικοί εξακολουθούσαν να 
απέχουν από τα καθήκοντα τους, καθώς η πρό
ωρα διαλυμένη συνέλευση δεν είχε προλάβει 
να ανανεώσει τη θητεία τους, ενώ έκαναν ήδη 
την εμφάνιση τους στα βουνά οι πρώτες ένο
πλες ομάδες, και το κρητικό lobby της Αθήνας 
συγκέντρωνε χρήματα και πολεμοφόδια. Η ο
θωμανική διοίκηση επιχείρησε να κτυπήσει το 
κίνημα εν τη γενέσει του, συλλαμβάνοντας χω
ρίς συγκεκριμένες κατηγορίες το δικηγόρο Κων
σταντίνο Μιτσοτάκη, πληρεξούσιο Κυδωνιάς 
και ηγετική προσωπικότητα της χριστιανικής 
κοινότητας, αναγκάσθηκε όμως τελικώς να τον 

απελευθερώσει, όταν οι 
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τη βαθύτατη ψυχολογική 
μεταβολή του φρονήματος των χριστιανών και 
τη μη αναστρέψιμη πορεία παρακμής του ο
θωμανικού ελέγχου στο νησί. 

Στο μεταξύ, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια 
να προλάβει τις γενικότερες ραγδαίες εξελί
ξεις, που απειλούσαν τη συνοχή όλου του οι
κοδομήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
ο νέος σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ Β ' (ο τρίτος 
μέσα σε τρεις μήνες, μετά από διαδοχικά πρα
ξικοπήματα και παραιτήσεις) εξήγγειλε την πα
ραχώρηση Συντάγματος και την προσεχή ε
κλογή, για πρώτη φορά, οθωμανικού κοινο
βουλίου. 

Δεν θα εμβαθύνουμε εδώ στην ευρύτερη 
σημασία της πολιτικής αυτής κίνησης, που άλ
λωστε γρήγορα θα αποδεικνυόταν ένας εφή
μερος ελιγμός χωρίς συνέχεια. Σε ό,τι αφορά 
τους Κρήτες, πάντως, οι οποίοι κλήθηκαν να α
ποστείλουν δύο βουλευτές στην Κωνσταντι
νούπολη, έναν χριστιανό και ένα μουσουλμά
νο - και πέραν της πλήρως αναντίστοιχης με 
τα αριθμητικά δεδομένα εκπροσώπησης των 
δύο κοινοτήτων - το όλο ζήτημα αντιμετωπί
στηκε εξαρχής ως ένας κίνδυνος κατά της στοι
χειώδους, έστω, αυτονομίας τους και των ό
ποιων βελτιώσεων είχαν κατορθώσει να επι
φέρουν στα πράγματα της πατρίδας τους, ως 
μια εξέλιξη ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με το 
πρόσφατο αίτημα τους για διεύρυνση αυτής 
της αυτονομίας και ως μια οπισθοδρόμηση, που 
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τους επανέφερε στο καθεστώς μιας απλής ο
θωμανικής επαρχίας, υπαγόμενης χωρίς ειδι
κές ρυθμίσεις στο γενικό θεσμικό πλαίσιο της 
Αυτοκρατορίας. Παρά τις εκκλήσεις και τις α
σφυκτικές πιέσεις που ασκήθηκαν από τη δι
οίκηση, δεν πείσθηκαν να λάβουν μέρος στην 
εκλογική διαδικασία, το Μάρτιο του 1877, πα
ρά μόνο πέντε (5) χριστιανοί εκλέκτορες ενώ 
οι δύο χριστιανοί «βουλευτές», που «εξελέγη
σαν» διαδοχικά για να εκπροσωπήσουν τους 
συμπατριώτες τους στο οθωμανικό κοινοβού
λιο, αρνήθηκαν το αξίωμα. 

Ήδη, άλλωστε, προχωρούσαν οι επανα
στατικές διεργασίες, πύκνωναν οι κινήσεις των 
ένοπλων ομάδων στην ύπαιθρο και συνεχιζό
ταν η κάθοδος στο νησί των οπλαρχηγών που 
ζούσαν από το 1869 εξόριστοι στη Ελλάδα, με 
αποκορύφωμα τη σύνοδο της «Παγκρητίου Ε
παναστατικής Συνελεύσεως», τον Ιανουάριο 
του 1878 στο χωριό Φρες της επαρχίας Απο-
κορώνου. Έχοντας εμπλακεί στον πόλεμο με 
τη Ρωσία, η Υψηλή Πύλη δεν ήταν σε θέση να 
κινητοποιήσει δυνάμεις επαρκείς για να κατα
στείλουν την εξέγερση και αναγκάσθηκε να 
συνδιαλλαγεί με τους επαναστάτες. Σύντομα, 
εξάλλου, επήλθε η ήττα της στο πεδίο της μά
χης και η Συνθήκη του Βερολίνου, τον Ιούλιο 
του 1878, προσδιόριζε ότι «η Υψηλή Πύλη υ
ποχρεούται να εφαρμόση αυστηρώς εν τη Νή
σω Κρήτη τον Οργανικόν Κανονισμόν του 1868 
μετά των τροποποιήσεων, όσαι ήθελον κριθή 
αναγκαίοι». 

Ανακουφισμένη σχεδόν που δεν χρειάστηκε 
να παραχωρήσει την Κρήτη στην Ελλάδα, όπως 
αναγκάστηκε να το πράξει με τη Θεσσαλία και 
την Άρτα, η οθωμανική κυβέρνηση προσήλθε 
σε διαπραγματεύσεις και τον Οκτώβριο του 
1878 υπογράφηκε στο προάστιο Χαλέπα των 
Χανίων η ομώνυμη Σύμβαση, που επικυρώθη
κε με σουλτανικό φιρμάνι στις 9 Νοεμβρίου 
1878. 

Η Σύμβαση της Χαλέπας επέφερε αξιοση
μείωτες μεταρρυθμίσεις στον Οργανικό Νόμο, 
οι οποίες, όπως ρητά αναφερόταν, «δεν δύνα
νται να αλλοιωθώσιν υπό του [οθωμανικού] Συ
ντάγματος». Οριζόταν υποχρεωτική πενταετής 
θητεία για τους Γενικούς Διοικητές του νησι
ού, προκειμένου να υπάρχει μια συνέχεια στο 
διοικητικό έργο, ενώ υπήρχε ρητή μνεία του 
ενδεχομένου, έστω, να είναι χριστιανικής κα
ταγωγής και, σε κάθε περίπτωση, θα είχαν δί
πλα τους σύμβουλο του άλλου θρησκεύματος. 
Ιδρυόταν τοπική χωροφυλακή με συμμετοχή 
και των δύο κοινοτήτων. Η διοικητική αλληλο
γραφία και οι δικαστικές αποφάσεις θα συ
ντάσσονταν και στις δΰο γλώσσες ενώ η ελλη
νική θα αποτελούσε τη μοναδική επίσημη γλώσ
σα των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και της 

Γενικής Συνέλευσης. Η τελευταία θα ήταν 80με-
λής, με σαφή χριστιανική πλειοψηφία (49 ένα
ντι 31). 

Το ιδιότυπο «κοινοβουλευτικό» 
καθεστώς της τουρκοκρατούμε
νης Κρήτης ( 1878-1889) 
Η εφαρμογή της Συνθήκης της Χαλέπας άρχι
σε αμέσως με το διορισμό ως Γενικού Διοικη
τή του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή πασά, ενός 
από τους πολυάριθμους σημαίνοντες χριστια
νούς που διέθετε ο οθωμανικός διοικητικός μη
χανισμός στις υψηλές του βαθμίδες. Και η πρώ
τη παράβαση της έγινε μόλις 14 ημέρες αργό
τερα, όταν, αντί να υπηρετήσει επί πενταετία, 
αντικαταστάθηκε αιφνιδίως από το συνάδελ
φο του Ιωάννη Φωτιάδη πασά. Ο Φωτιάδης υ
πήρξε ο πρώτος - και ο μόνος - διοικητής που 
όχι μόνο παρέμεινε στη θέση αυτή επί μια πε
νταετία αλλά και του οποίου η θητεία ανανεώ
θηκε, για να λήξει τελικώς άδοξα το 1885. Α
κολούθησαν διαδοχικά μέχρι το 1889 τρεις δι
οικητές, ο Ιωάννης Σάββας πασάς για ένα 20μη-
νο, ο Κωστάκης Ανθόπουλος πασάς για ένα 
15μηνο και ο Νικολάκης Σαρτίνσκι πασάς για 
ένα 16μηνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι για την Υ
ψηλή Πύλη ήταν ευχερέστερο να διορίζει χρι
στιανικής καταγωγής διοικητές (που μόνο ως 
ενδεχόμενο προβλεπόταν από τη σύμβαση της 
Χαλέπας), παρά να τους διατηρεί στη θέση αυ
τή επί πενταετία (που αποτελούσε ρητή της υ
ποχρέωση). 

Αυτή η δεκαετία χαρακτηρίζεται από την 
πλέον μακρόχρονη απόπειρα εφαρμογής στην 
τουρκοκρατούμενη Κρήτη ενός καθεστώτος 
που είχε κάποια, στοιχειώδη έστω, φιλελεύθε-
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ρα και κοινοβουλευτικά στοιχεία. Και n εφαρ
μογή αυτή ανέδειξε ανάγλυφα τις αντιφάσεις 
και τα όρια αυτού του καθεστώτος. 

Την εποχή εκείνη είχε παγιωθεί η διαίρε
ση των χριστιανών της Κρήτης σε δύο πολιτι
κές μερίδες, αυτή των Φιλελευθέρων ή Ξυπό
λητων κι εκείνη των Συντηρητικών ή Καραβα-
νάδων. Η διαίρεση αυτή είχε τις ρίζες της στο 
απώτερο παρελθόν και είχε εδραιωθεί ήδη α
πό την περίοδο του Οργανικού Νόμου, με τον 
πολύπλοκο διοικητικό μηχανισμό που συ
γκρότησε και τη συνεπαγόμενη πληθώρα δι
οικητικών θέσεων που δημιούργησε, για την 
κατάληψη των οποίων σχηματίστηκε μια συ
μπαγής, φίλα προσκείμενη στη διοίκηση πο
λιτική μερίδα. Στη μερίδα αυτή συμπαρατασ
σόταν μια ευρεία ποικιλία ατόμων, από εκεί
νους που είχαν δράσει κατά την επανάσταση 
του 1866 ως κατάσκοποι, καταδότες και συ
νεργάτες των Τούρκων, μέχρι τους φύσει συ
ντηρητικούς «νοικοκυραίους» (που αντετίθε
ντο στις ανατρεπτικές κινήσεις και τους κιν
δύνους που συνεπάγονταν), σημαντική μερί
δα του ανώτερου κλήρου αλλά και τους απλούς 

Την εποχή 
εκείνη είχε 
παγιωθεί η 
διαίρεση των 
χριστιανών 
της Κρήτης 
σε δυο πολι
τικές μερίδες 

καιροσκόπους, που απέβλεπαν στο οικονομι
κό ή άλλο όφελος. Εκ των πραγμάτων η παρά
ταξη αυτή συμμαχούσε συχνά με το αντίστοι
χο μουσουλμανικό κόμμα των Μπέηδων, στο 
οποίο συνυπήρχαν σημαίνοντες και εύποροι 
μουσουλμάνοι πρόκριτοι, ανώτατα διοικητικά 
και στρατιωτικά στελέχη, μέλη των φανατικών 
θρησκευτικών αδελφοτήτων, το υποπρολετα
ριάτο των μουσουλμάνων εποίκων (πάμπτω

χοι Κιρκάσιοι, Κούρδοι 
αλλά κυρίως Βεγγάζιοι, 
οι επιλεγόμενοι «Χαλι-
κούτηδες», που είχαν με
ταφερθεί στο νησί, κυρίως 
κατά την περίοδο της Αι-
γυπτιοκρατίας και είχαν 
εγκατασταθεί στις παρυ
φές των πόλεων, απα
σχολούμενοι ως αχθοφό
ροι κ,ο.κ.) αλλά και απλοί 
τυχοδιώκτες, με κύριο κοι

νό χαρακτηριστικό την πάγια αντίδραση ακό
μη και σε εκείνα τα απλά μεταρρυθμιστικά μέ
τρα που προωθούσε η Υψηλή Πύλη και τη συ
στηματική υπονόμευση των Γενικών Διοικη
τών που επιχειρούσαν να τα εφαρμόσουν. 

«Η μόνη θετική διάκρισις, ην μεταξύ των 
δύο παλαιουσών μερίδων ηδϋνατό τις να βε
βαίωση», σημειώνει με αξιοπρόσεκτη μετριο
πάθεια ένας νέος και ανερχόμενος τότε πολι
τικός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε ένα από τα 
πρώτα πολιτικά του κείμενα, «ην ότι η μία, εκ 
των ζωτικωτέρων στοιχείων του τόπου εξ υ-
παρχής συγκειμένη και περιλαμβάνουσα πά-
ντας σχεδόν τους τότε επιστήμονας, ελάμβανε 
πάντοτε την πρωτοβουλίαν, εδείκνυτο ζωηρό
τερα της άλλης, επρωτοστάτησε και ηγωνίσθη 
πάντοτε υπέρ διαφόρων μεταρρυθμίσεων, ε-
ξετίθετο περισσότερον εις την μήνιν της Κυ
βερνήσεως και δια τούτο υπ' αυτής κατεδιώ-
κετο και κατασυνετρίβετο, ει και πλειστάκις 
πλειοψηφήσασα, ενώ η ετέρα, πλειότερα συ
ντηρητικά στοιχεία περιέχουσα, απαρτιζόμε
νη δ' εν πολλοίς εκ προσώπων δρασάντων εν 
τω παρελθόντι, μάλλον επιφυλακτική και του 
παρόντος εχομένη, εχρησίμευεν ως κανονι-
στικόν τι όργανον της ορμητικής δυνάμεως της 
ετέρας. 

»Εν τοιαύτη των πραγμάτων καταστάσει, 
λίαν φυσικόν είναι ότι η ζωηρά μερίς διεξεδί-
κησε μεν υπέρ εαυτής τον τίτλον της προο
δευτικής ή φιλελεύθερος, απέδωκε δε τον της 
συντηρητικής εις την ετέραν, εξ ου και αύτη έ-
μεινεν ευχαριστημένη, άνευ τίνος διαμαρτυ
ρίας αποδεξαμένη τούτον». 

Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν ήταν 
τόσο απλά, καθώς η διαπάλη μεταξύ των δύο 
μερίδων είχε φθάσει πλέον σε σημείο να πυ-



ΚΡΗΤΗ 1871 - 1913 

ροδοτήσει έντονα πάθη. Στην ατμόσφαιρα αυ
τή συνέβαλε και το εκλογικό σύστημα, σύμ
φωνα με το οποίο το ήμισυ των πληρεξουσίων 
ανανεωνόταν κάθε χρόνο, εκλεγόμενο από ε
κλέκτορες, που και οι ίδιοι εκλέγονταν με έμ
μεσο και ανομοιόμορφο τρόπο. Περαιτέρω, η 
Συνέλευση λειτουργούσε και ως εκλογοδικείο, 
πράγμα που επέτρεπε στην εκάστοτε πλειο
ψηφία (κατά κανόνα συντηρητική), να διαμορ
φώνει αυθαίρετα το πολιτικό τοπίο, κατανα
λώνοντας το ήμισυ σχεδόν της βουλευτικής συ
νόδου των 40 ημερών στην, επιτυχή συνήθως, 
προσπάθεια ακύρωσης της εκλογής των αντι
πάλων (κατά κανόνα φιλελευθέρων). Το γεγο
νός ότι τον έλεγχο των εκλογών πραγματοποι
ούσαν οι παλαιοί πληρεξούσιοι και από τους 
νέους εκείνοι κατά των οποίων δεν υπήρχαν 
ενστάσεις, ωθούσε στη σωρηδόν υποβολή εν
στάσεων, των επιλεγομένων «στρατηγικών εν
στάσεων», προκειμένου να αλλοιωθεί η σύν
θεση της κρίνουσας αυτές Συνέλευσης. Πα
ράλληλα, το νέο καθεστώς, εισάγοντας τον ό
ρο της πλήρωσης των περισσότερων δημοσίων 
θέσεων με εκλογή αντί του μέχρι τότε αυθαί
ρετου διορισμού από τις οθωμανικές αρχές, πέ
ρασε από το ένα άκρο στο άλλο, μεταβάλλοντας 
τη νήσο σε μια ατέρμονη εκλογική παλαίστρα. 

«Εάν λάβωμεν υπ' όψιν τρία αλλεπάλληλα 
έτη», τόνιζε χαρακτηριστικά ο γενικός διοικη
τής Σάββας πασάς το 1886, «θέλομεν ίδει ότι, 
πλην των κατ' έτος ενεργούμενων συμπληρω
ματικών εκλογών των πληρεξουσίων, εκτε
λούνται αλληλοδιαδόχως και κατά μικρά χρο
νικά διαστήματα αι εκλογαί α) των δημάρχων, 
δημαρχιακών παρέδρων και συμβούλων, β) των 
δημοτικών, επαρχιακών και τμηματικών εφό
ρων, γ) δημογερόντων των πόλεων και χωρίων, 
δ) των εκλογέων των τμημάτων δημογερόντων, 
ε) των εκλογέων των αιρετών υπαλλήλων των 
εβκαφίων, στ) των εκλογέων των πρωτοδικών 
και των ειρηνοδικειακών παρέδρων, ζ) των ε
παρχιακών και διοικητικών συμβούλων, κ.τ.λ., 
κ.τ.λ. Νομίζω ότι παρ' οιωδήποτε λαώ, παρό-
μοιον σύστημα εκλογικόν, ήθελε γεννήσει πά
θη βεβαίως σφοδρώτερα των παρ' ημίν υπαρ
χόντων και κόμματα πεισματωδέστερον κατ' 
αλλήλων διαμαχόμενα». 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, τα δύο 
κόμματα ετοιμάζονταν για την τελική τους α
ναμέτρηση. Την άνοιξη του 1888, η φιλελεύ
θερη μερίδα κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλο
γές. Ακολούθησε πλήθος ενστάσεων εκ μέρους 
των αντιπάλων αλλά τελικώς η Γενική Συνέ
λευση προχώρησε στις εργασίες της και, στο 
βραχύτατο διάστημα που υπολειπόταν από την 
εξέλεγξη των εκλογών μέχρι τη λήξη της συ
νόδου, πέτυχε να ψηφίσει σημαντικούς νόμους 
για την οργάνωση των δήμων, την οργάνωση 
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της χωροφυλακής, 
την ίδρυση Τρά
πεζας κ.ά., συμπε
ριλαμβανομένου 
και του νέου εκλο
γικού νόμου, ο ο
ποίος για πρώτη φο-
ρά εισήγαγε στην 
Κρήτη το θεσμό της 
καθολικής μυστικής 
ψηφοφορίας με σφαι
ρίδια. 

Οι επόμενες ε
κλογές που διεξή
χθησαν στις 2 Απρι
λίου του 1889 με το 
νέο αυτό νόμο, οδή
γησαν σε ήττα κατά 
κράτος των Συντηρη
τικών, που μόλις κα
τάφεραν να εκλέξουν 
11 πληρεξούσιους, και 
στο θρίαμβο της φιλε
λεύθερης μερίδας που 
ανέδειξε 40 πληρεξου
σίους. Μεταξύ των τε
λευταίων συμπεριλαμ 
βανόταν και ο Ελευθέ
ριος Βενιζέλος, ο οποίος 
είχε πρόσφατα (1887) α
ποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπι
στημίου Αθηνών και εκλεγόταν για πρώτη φο
ρά πληρεξούσιος Κυδωνιάς, στη θέση του α
ποχωρήσαντος γαμπρού του Κωνσταντίνου Μι-
τσοτάκη, ο οποίος του παραχώρησε και την 
εφημερίδα Λευκά Όρη, που εξέδιδε από το 1881. 
Η εφημερίδα επανακυκλοφόρησε το 1888 από 
τους Βενιζέλο, Κ. Φούμη, Χ. Πωλογεώργη και 
Ι. Μοάτσο, οι οποίοι και συγκρότησαν μια εκ
συγχρονιστική ομάδα εντός του κόμματος των 
Φιλελευθέρων, που έγινε γνωστή ως «Λευκο-
ρείτες», λόγω του ονόματος του εντύπου τους. 

Στο πλευρό ενός εκάστου των δύο αντι
μαχομένων κομμάτων της χριστιανικής κοινό
τητας συμπαρατάχθηκαν οι αντίστοιχες μερί
δες των μουσουλμάνων πληρεξουσίων. Όπως 
ήταν αναμενόμενο, οι πρώτες συνεδριάσεις της 
νέας Γενικής Συνέλευσης κατακλύσθηκαν από 
τις εκλογικές ενστάσεις, εξάπτοντας περαιτέ
ρω τα ήδη έντονα κομματικά πάθη. 

Η «επανάσταση 
του 1889» και οι συνέπειες της 
Ενώ όμως η εξέλεγξη των εκλογών βρισκόταν 
σε εξέλιξη, πέντε από τους πληρεξουσίους της 
συντηρητικής μερίδας (οι Α. Κριάρης, Ν. Ζου-
ρίδης, Ι. Μυγιάκης, Α. Κακούρης και Ι. Ανα-
στασάκης) υπέβαλαν αιφνιδίως υπόμνημα, με 
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H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΗ» 

εκδιδόταν από το 1869 

ως το τέλος της 

Τουρκοκρατίας στα 

Χανιά, στην ελληνική 

γλώσσα. Ήταν το ' 

επίσημο όργανο της 

Γενικής Διοίκησης 

Κρήτης, δημοσιεύοντας 

επίσημες ανακοινώσεις, 

διατάγματα και τα 

πρακτικά της Γενικής 

Συνέλευσης. Εδώ 

εικονίζεται το τεύχος 838 

του έτους 1887, με το 

διορισμό του Κωστάκη 

Ανθόπουλου πασά 

(1837-1902). 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΟΡΗ ΠΑΣΑΣ 

(1833-1906), από τους 
πλέον σημαίνοντες 

χριστιανούς που διέθετε 
ο οθωμανικός 

διοικητικός μηχανισμός, 
υπουργός Εξωτερικών 

και ηγεμόνας της Σάμου, 
διορίστηκε δύο φορές 

Γενικός Διοικητής 
Κρήτης (1878,1896), 

χωρίς να επιτύχει τα 
προσδοκώμενα 

κατευναστικά 
αποτελέσματα. 

Συλλογή του συγγραφέα 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» 

αρχικά ανήκε στον Κ. 
Μιτσοτάκη, ο οποίος την 

παραχώρησε, το 1888, 
στον Ελ. Βενιζέλο και 

τους συνεργάτες του Κ. 

Φούμη, Χ. Πωλογεώργη 

και Ι. Μοάτσο, που 
αποτελούσαν την 

εκσυγχρονιστική πτέρυγα 
του Κόμματος των 
Φιλελευθέρων και 

επονομάστηκαν κατόπιν 
αυτού «Λευκορείτες». 

το οποίο διακήρυτταν ότι, κρίνοντας αδύνατη 
οιαδήποτε βελτίωση των ζητημάτων της νήσου 
υπό το παρόν καθεστώς και θεωρώντας ως μό
νη λύση την Ένωση της Κρήτης με την Ελλά
δα, αποφάσισαν να απέχουν από τις εργασίες 
της Συνέλευσης, ακολουθούμενοι και από τους 
υπόλοιπους οπαδούς της μειοψηφίας. 

Η απροσδόκητη αυτή ενέργεια, η οποία έ
λαβε χώρα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα 
προξένου στα Χανιά να την αποτρέψει εκφρά
ζοντας ρητά την πλήρη διαφωνία της ελληνι
κής κυβέρνησης του Χαριλάου Τρικούπη, έθε
σε την πλειοψηφία ενώπιον δεινού διλήμμα
τος, καθώς μη συμπαρατασσόμενη με την άκαι
ρη πρωτοβουλία των Συντηρητικών, κινδύνευε 
να κατηγορηθεί επί εθνική μειοδοσία. 

Η μεν Γενική Συνέλευση έθεσε στις 5 Ιου
νίου 1889 στον έκτακτο αυτοκρατορικό απε
σταλμένο Μαχμούτ πασά σειρά οικονομικών 
αιτημάτων, όπως την ενσωμάτωση των τελω
νειακών προσόδων στον τοπικό προϋπολογι
σμό και την ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας με δι
καίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων. Οι δε συ
γκεντρωμένοι οπαδοί της αντιπολίτευσης, ε
γκαταλείποντας άρδην τα περί Ένωσης με την 
Ελλάδα, υπέβαλαν υπόμνημα αιτούμενοι κυ
ρίως την αντικατάσταση του γενικού διοικητή 
Σαρτίνσκι πασά (του μόνου διοικητή που δεν 
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είχε λάβει θέση υπέρ της συντηρητικής μερί
δας αλλά συνεργάσθηκε με τη φιλελεύθερη 
πλειοψηφία), την ακύρωση όλων των πράξεων 
της Γενικής Συνέλευσης και την παύση όλων 
των υπαλλήλων, προσθέτοντας χάριν δημοκο-
πίας την παραγραφή των οφειλών προς το δη
μόσιο, αρτιότερη απονομή της δικαιοσύνης 
κ.τ.λ. Παρόμοια αιτήματα υπέβαλε σχεδόν ταυ
τόχρονα με ανάλογο υπόμνημα και το Κόμμα 
των Μπέηδων. 

Η απάντηση του αυτοκρατορικού απε
σταλμένου τοιχοκολλήθηκε στις 22 Ιουνίου και, 
ενώ προσέφερε κάποια προσωρινή λύση στις 
δημοσιονομικές δυσχέρειες και υποσχόταν τη 
μελλοντική σύσταση Τράπεζας, ήταν απορρι
πτική στα υπόλοιπα αιτήματα, εφόσον δεν υ
ποβλήθηκαν μέσω της επίσημης Συνέλευσης 
αλλά διατυπώθηκαν από συνάθροιση που δεν 
εκπροσωπούσε νομίμως τον τόπο. Η εξέλιξη 
αυτή αποθάρρυνε αρχικά τους συγκεντρωμέ
νους αλλά στη συνέχεια αποφασίστηκε η πε
ραιτέρω εκβίαση των πραγμάτων, με τη μετα
κίνηση τους στα Μπουτσουνάρια, το συνήθη 
τόπο επαναστατικών συναθροίσεων κοντά στα 
Χανιά, γνωστού όντος, όπως παρατηρεί και ο 
Βενιζέλος, ότι και «αυτό μόνον το όνομα της 
θέσεως διεγείρει ιερούς παλμούς εις τα χρι
στιανικά στήθη, ανάλογον δε φρικίασιν εις τα 
τουρκικά νεύρα». Απορρίπτοντας κάθε συνεν
νόηση με τους κομματικούς τους αντιπάλους 
και κάθε νουθεσία της ελληνικής κυβέρνησης, 
οι οπαδοί της εξέγερσης επιχείρησαν μέσω της 
τρομοκράτησης των μουσουλμάνων της υπαί
θρου να δημιουργήσουν τετελεσμένα, ελπίζο
ντας να ενισχύσουν την τελική διαπραγματευ
τική τους θέση. 

Παράλληλα, και ενώ ο έκτακτος αυτοκρα
τορικός απεσταλμένος ανακαλείτο στην Κων
σταντινούπολη, έκαναν την εμφάνιση τους τα 
πρώτα σημάδια εκτράχυνσης του κλίματος, κα
θώς εκδηλώθηκαν οι πρώτες ένοπλες συμπλο
κές μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, αλ
λά και μεταξύ χριστιανών των αντιμαχομένων 
μερίδων, ενώ άρχισαν και οι συνήθεις επιθέ
σεις του εξαγριωμένου μουσουλμανικού όχλου 
κατά των χριστιανών κατοίκων των πόλεων. 
Προ της επιδείνωσης της κατάστασης, οι επι
κεφαλής των δύο χριστιανικών μερίδων κατέ
ληξαν σε μια κατ'αρχήν συμφωνία, καθώς οι 
Φιλελεύθεροι δέχθηκαν να συναινέσουν στο 
αίτημα αντικατάστασης του Σαρτίνσκι πασά, 
υπό τον όρο της άμεσης διάλυσης των ενόπλων 
συναθροίσεων των Συντηρητικών. Αν και η ο
θωμανική κυβέρνηση αποδέχθηκε το κοινό, 
πλέον, αίτημα και έσπευσε να παύσει το Γενι
κό Διοικητή στις 16 Ιουλίου 1889, οι ηγέτες της 
συντηρητικής παράταξης δεν τήρησαν τα συμ
φωνηθέντα. 
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Η δυναμική των πραγμάτων τους είχε, άλ
λωστε, καταστήσει αιχμαλώτους των ένοπλων 
οπαδών τους, που παρέμεναν συγκεντρωμέ
νοι, αρνούμενοι κάθε συμβιβασμό, δίνοντας με 
τον τρόπο αυτό και την αφορμή στους κατά τό
πους Τούρκους διοικητές να προχωρήσουν στον 
εξοπλισμό παραστρατιωτικών μουσουλμανι
κών ομάδων, που ενέτειναν τη δράση τους ε
ναντίον των χριστιανών, των οποίων οι οικο
γένειες έσπευδαν για μια ακόμη φορά στα α
κρογιάλια της νήσου, προκειμένου να κατα
φύγουν με κάθε μέσο στην Ελλάδα. Ήδη «ένοπλοι 
συμμορίαι εξ αμφοτέρων των θρησκευμάτων 
λυμαίνονταν την χώραν, αρπάζουσαι, καίου-
σαι και φονεύουσαι». 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ η ελληνι
κή κυβέρνηση επέδιδε διακοίνωση προς τις Με
γάλες Δυνάμεις δηλώνοντας την πρόθεση της 
να επέμβει προς προστασία του χριστιανικού 
πληθυσμού, η Κωνσταντινούπολη διόριζε τον 
Σακίρ πασά ως έκτακτο Στρατιωτικό Διοικητή 
και τοποτηρητή της Γενικής Διοίκησης, με ε
ντολή ταχείας αποκατάστασης της τάξης. Φθά
νοντας στην Κρήτη ο Σακίρ πασάς κήρυξε α
μέσως το στρατιωτικό νόμο, κατορθώνοντας 
σε σύντομο διάστημα να περιορίσει τη δράση 
των αδιάλλακτων μουσουλμάνων και να απω
θήσει τους ένοπλους χριστιανούς στα ορεινά 
ενώ οι περισσότεροι πολιτικοί παράγοντες α
σχέτως κομματικής ένταξης, ανάμεσα τους και 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατέφυγαν στην Ελ
λάδα. 

Η σημαντικότερη όμως συνέπεια της «ε
πανάστασης του 1889» ήταν ότι δόθηκε το πρό
σχημα στην οθωμανική κυβέρνηση να καταρ

γήσει πραξικοπηματικά 
τις περισσότερες από τις 
μεταρρυθμίσεις που εί
χαν επιτευχθεί με τη Σύμ
βαση της Χαλέπας έντε
κα χρόνια νωρίτερα. Με 
το σουλτανικό φιρμάνι 
της 17ης Νοεμβρίου 1889, 
καταργήθηκαν σειρά δια
τάξεων, όπως η υποχρε
ωτική πενταετής θητεία 
του Γενικού Διοικητή, το 

ανακλητό των προέδρων των δικαστηρίων και 
των εισαγγελέων (οι οποίοι θα διορίζονταν πλέ
ον από την κυβέρνηση ισοβίως), η μέχρι τότε 
συγκρότηση της χωροφυλακής κατά προτε
ραιότητα από ντόπιους ενά> παράλληλα οριζό
ταν ότι κατά το διορισμό των δημοσίων υπαλ
λήλων θα προτιμώνται του λοιπού οι κάτοχοι 
της τουρκικής γλώσσας και, τέλος, μειωνόταν 
ο αριθμός των μελών της Γενικής Συνέλευσης 
από 80 σε 57 (35 χριστιανοί έναντι 22 μου
σουλμάνων), οι οποίοι δεν θα εκλέγονταν με 

Η «επανά
σταση 
του 1889» 
κατάργησε 
τις μεταρ
ρυθμίσεις 
της Σύμβασης 
της Χαλέπας 

καθολική μυστική ψηφοφορία αλλά εμμέσως, 
από πέντε εκλέκτορες ανά επαρχία. Ταυτό
χρονα, κηρυσσόταν μεν θεωρητικά αμνηστία 
αλλά εξαιρούνταν όσοι αρχηγοί των επανα
στατών είχαν ήδη καταδικασθεί από τα στρα
τοδικεία καθώς και τα πολιτικά πρόσωπα που 
θεωρήθηκαν πρωτεργάτες των πρόσφατων «τα
ραχών». Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβα
νόταν και το όνομα του Ελευθέριου Βενιζέλου, 
ο οποίος, αν και είχε σαφώς αντιταχθεί στα τε
λευταία γεγονότα, αναγνωριζόταν έτσι με τον 
επισημότερο τρόπο από τον αντίπαλο ως α
διαμφισβήτητη ηγετική προσωπικότητα του 
κρητικού λαού. 

Η μεταπολιτευτική 
επανάσταση του 1895-1896 
Η άρση του στρατιωτικού νόμου και η παύση 
των διώξεων συντελέσθηκε στη διάρκεια του 
1890. Δεν ήρθησαν όμως οι ευρύτερες συνέ
πειες των γεγονότων του 1889, καθώς συνεχί
στηκαν οι αυθαιρεσίες της οθωμανικής εξου
σίας ενώ κάθε ίχνος αυτοδιοικητικού θεσμού 
είχε ουσιαστικά εκλείψει, αφού οι χριστιανοί 
αρνούνταν στην πλειοψηφία τους να δεχθούν 
διορισμούς σε δημόσιες θέσεις ή να συμμετά
σχουν στις εκλογές που θα προσέδιδαν επί-

0 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΡΙΑΡΗΣ 

(1858-1921) από το 
Σέλινο Χανίων, 
πληρεξούσιος στη Γενική 
Συνέλευση με το 
συντηρητικό «Κόμμα των 
Καραβανάδων», 
πρωταγωνίστησε στο 
άκαιρο κίνημα του 1889, 
που είχε ως αποτέλεσμα 
την κατάργηση των 
προνομίων της Χαλέπας. 
Μέλος της Βουλής 
και της κρητικής 
κυβέρνησης, πολιτεύθηκε 
πάντοτε σε αντιπαράθεση 
με τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο. Στους πολέμους 
του 1912-1913 
συμμετείχε επικεφαλής 
σώματος Κρητών 
εθελοντών. 
Συλλογή του συγγραφέα. 
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0 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 

(1860-1933) δικαστικός 
από τα Σφακιά, 

πρωτοστάτησε στη 
μεταπολιτευτική 

επανάσταση του 1895-
1896 και στη συνέχεια 

συμμετείχε στις 
περισσότερες κρητικές 

κυβερνήσεις της 
αυτονομίας. Πολιτικός 

αντίπαλος του Ελ. 
Βενιζέλου, συγκρούστηκε 
μαζί του και στη διάρκεια 

του Διχασμού ενώ 
διορίστηκε Γενικός 

Διοικητής Κρήτης μετά 
την παλινόρθωση του 

Κωνσταντίνου (1922) και 
επί Πάγκαλου (1926). 

Συλλογή του συγγραφέα. 

φάση νομιμότητας στο νέο καθεστώς. Τον Σαρ
τίνσκι διαδέχθηκαν πέντε μουσουλμάνοι πα
σάδες, ουδενός των οποίων η θητεία ξεπέρα
σε τους 14 μήνες. 

Το Μάρτιο του 1895 τοποθετήθηκε στη θέ
ση του Γενικού Διοικητή ο Αλέξανδρος Καρα-
θεοδωρή πασάς, για δεύτερη φορά στη διάρ
κεια της καριέρας του. Ο έμπειρος πρώην υ
πουργός Εξωτερικών κατόρθωσε να πείσει τους 
χριστιανούς να παύσουν την αποχή από το δη
μόσιο βίο και να αποστείλουν αντιπροσώπους 
στη Γενική Συνέλευση. Σύντομα όμως η πολι
τική του οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, καθώς οι μεν 
αδιάλλακτοι μουσουλμάνοι επιδόθηκαν σε βι
αιοπραγίες επιδιώκοντας τη δημιουργία έ
κρυθμης κατάστασης με σκοπό την ανάκληση 
του Καραθεοδωρή, οι δε χριστιανοί αφενός ορ
γάνωσαν ομάδες που προέβησαν σε αντεκδι
κήσεις και αφετέρου έθεσαν το ζήτημα της ε
παναφοράς των ειδικών ρυθμίσεων της Σύμ
βασης της Χαλέπας. Ενώ ο πασάς διέλυε θο
ρυβημένος τη Γενική Συνέλευση, ένας Σφακιανός 
δικαστικός, ο Μανούσος Κούνδουρος, πρωτο
στατούσε στη συγκρότηση μιας Επιτροπής, που 
ονομάστηκε Μεταπολιτευτική και προέ
βαινε στη σύνταξη ενός υπομνήματος, 
που εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση 
στην Κράπη Αποκορώνου, το Σεπτέμ
βριο του 1895. Το υπόμνημα αυτό ζη
τούσε την παραχώρηση στην Κρήτη 
μερικής αυτονομίας, υπό χριστια
νό διοικητή πενταετούς θητείας 
και την επαναφορά των προ
νομίων της Χαλέπας σε βελ
τιωμένη και διευρυμένη 
μορφή. Ήταν η πρώτη 
φορά που μια εξέγερση 
δεν ξεκινούσε με το πά
γιο αίτημα της Ένωσης 
με την Ελλάδα αλλά έθε
τε εξαρχής «ρεφορμι
στικούς» στόχους, παρ' ό
λα αυτά όμως η δράση της 
θεωρήθηκε επαναστατική 
και ο Καραθεοδωρής, αφού 
επιχείρησε μάταια να συλ
λάβει τους πρωτεργάτες της, 
ανακλήθηκε στην Κωνστα
ντινούπολη το Φεβρουάριο 
του 1896. Η γενική αμνηστία 
που προσέφερε ο διάδοχος 
του Τουρχάν πασάς, επίσης 
για δεύτερη φορά διοριζόμενος 
διοικητής της νήσου, δεν βρήκε 
ανταπόκριση και οι εχθροπρα
ξίες επεκτάθηκαν, με αποκο
ρύφωμα την πολιορκία του 
Βάμου Αποκορώνου από τους 

επαναστάτες το Μάιο του 1896, πρώτη πραγ
ματική μάχη εκ παρατάξεως των δύο αντίπα
λων πλευρών μετά από τριάντα χρόνια. Κατό
πιν αυτών των εξελίξεων η οθωμανική κυβέρ
νηση απέστειλε ως νέο διοικητή τον άλλοτε η
γεμόνα της Σάμου Γεώργιο Βέροβιτς πασά και 
στις 31 Ιουλίου 1896, υπό την πίεση των Με
γάλων Δυνάμεων, αναγκάσθηκε να παραχω
ρήσει νέο Οργανικό Νόμο, που προέβλεπε το 
διορισμό χριστιανού Γενικού Διοικητή με πε
νταετή θητεία και με την έγκριση των Δυνάμε
ων, τη συγκρότηση κρητικής χωροφυλακής με 
Ευρωπαίους οργανωτές και αξιωματικούς, την 
κατάληψη των δημόσιων αξιωμάτων από ντό
πιους χριστιανούς και μουσουλμάνους σε α
ναλογία δύο προς έναν και εγγυήσεις δικαστι
κής και οικονομικής ανεξαρτησίας. 

Από τη μεταπολίτευση 
στην αυτονομία 
Η αποδοχή του νέου Οργανισμού από τους ε
παναστάτες κατασίγασε προς στιγμή τα πάθη, 
δεν άργησε όμως να προκύψει νέο αδιέξοδο, 
καθώς οι αδιάλλακτοι μουσουλμάνοι της νήσου 

σε συνεργασία με σκληροπυρηνικούς κύ
κλους της οθωμανικής κυβέρνησης έθε
σαν σε εφαρμογή σχέδιο υπονόμευσης του 
νέου καθεστώτος, δημιουργώντας ένα κλί

μα τρομοκρατίας, που κλιμακώθηκε ρα
γδαία από τις μεμονωμένες δολοφο

νίες χριστιανών παραγόντων στις 
μαζικές σφαγές του χριστιανικού 

πληθυσμού των πόλεων και τις 
πυρπολήσεις χριστιανικών συ

νοικιών. 

Και ενώ οι χριστιανοί συ
γκροτούσαν επίσης ένοπλα 
σώματα, κλιμακώνοντας με 

τη σειρά τους τη δράση τους, 
και οι Μεγάλες Δυνάμεις ανα
ζητούσαν τρόπους εξόδου α
πό την κρίση, καταλήγοντας 

στην απόφαση διεθνούς επέμ
βασης, η ελληνική κυβέρνηση 
του Θεόδωρου Δηλιγιάννη α
ποφάσιζε να τους προλάβει με 
την αποστολή εκστρατευτικού 
σώματος για την κατάληψη της 
νήσου. 

Τη νύκτα της 2ας προς 3η 
Φεβρουαρίου 1897, ελληνικά με

ταγωγικά κατέπλευσαν στο Κο-
λυμπάρι της δυτικής Κρήτης, ό

που αποβιβάστηκε εκστρα
τευτικό σώμα 15.000 ανδρών 

υπό το συνταγματάρχη Τι-
μολέοντα Βάσσο, αποτε
λούμενο από δύο τάγμα-

W* 
ytj&tek 
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τα πεζικού, ένα λόχο ευζώνων και μια ορεινή 
πυροβολαρχία. Σχεδόν ταυτοχρόνως, τα ευ
ρωπαϊκά πολεμικά πλοία που ναυλοχούσαν στα 
ανοικτά του Κρητικού Πελάγους, αποβίβαζαν 
στα Χανιά, με τη σύμφωνη γνώμη της Υψηλής 
Πύλης, αγήματα των 100 ανδρών από κάθε Με
γάλη Δύναμη (πλην της Γερμανίας που δεν εί
χε αποστείλει ακόμη πλοία στην περιοχή), τα 
οποία ύψωσαν στο φρούριο τις σημαίες τους 
πλησίον της οθωμανικής. Οι ευρωπαϊκές κυ
βερνήσεις που συμμετείχαν στην επέμβαση δή

λωσαν ότι λαμβάνουν υ
πό την προστασία τους 
τις πόλεις και το λιμάνι 
της Σούδας και ότι θα α
ντιταχθούν κατά των Ελ
λήνων, εάν επιχειρούσαν 
κατάληψη τους. Κατόπιν 
διαβουλεύσεων, οι Με
γάλες Δυνάμεις κατέλη
ξαν σε μια κοινή διακοί
νωση, σύμφωνα με την 
οποία η Κρήτη δεν ήταν 

δυνατόν προς το παρόν να προσαρτηθεί στην 
Ελλάδα αλλά μπορούσε να κηρυχθεί αυτόνο
μη, χωρίς να θιγεί η ακεραιότητα της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, προκειμένου όμως να 
δρομολογηθεί η λύση αυτή, η Ελλάδα όφειλε 
αμέσως να αποσύρει τις δυνάμεις της, εν ανά
γκη και διά της βίας. 

Η διακοίνωση συνάντησε την άρνηση της 
ελληνικής κυβέρνησης, είναι αξιοσημείωτο ό
μως ότι, τη στιγμή κατά την οποία απερρίπτε-
το η αυτονομία, που θα μπορούσε να θεωρη-

0 Αλέξανδρος 
Καραθεο-
δωρή πασάς 
έπεισε τους 
χριστιανούς 
να επιστρέ
ψουν στο 
δημόσιο βίο 

θεί μια σημαντική νίκη και εύσχημη αποφυγή 
της σύρραξης, ο υπουργός Στρατιωτικών συ
νταγματάρχης Νικόλαος Σμόλενιτς είχε το σθέ
νος να υποβάλει την παραίτηση του, πεπει
σμένος για το απαράσκευο της χώρας προς πό
λεμο και χαρακτηρίζοντας την ακολουθούμε
νη πολιτική ως «αιματηρά κωμωδία». Η απόφαση 
της Αθήνας, που ελήφθη υπό την πίεση των α
διαλλάκτων και της κοινής γνώμης, χωρίς κα
μία στρατιωτική προετοιμασία ή διπλωματική 
προεργασία, επρόκειτο πράγματι να οδηγήσει 
στον ελληνο-τουρκικό πόλεμο του 1897, που έ
μεινε γνωστός υπό τη μάλλον εξωραϊστική ε
πωνυμία «ατυχής». Ταυτόχρονα όμως επέσπευσε 
την εξέλιξη των γεγονότων στην Κρήτη, ορι
στικοποιώντας την απόφαση διεθνούς κατο
χής της νήσου και οδηγώντας εν συνεχεία στην 
ανακήρυξη της σε αυτόνομη ηγεμονία, θέτο
ντας έτσι, de facto, τέρμα στην επί τρεις και πλέ
ον αιώνες κατοχή της από την Οθωμανική Αυ
τοκρατορία. 

Κρητική Πολιτεία (1898-1908) 
Στις 6 Μαρτίου του 1897, οι ναύαρχοι των ευ
ρωπαϊκών μοιρών που βρίσκονταν στα κρητι
κά ύδατα γνωστοποίησαν στους Κρήτες ότι οι 
κυβερνήσεις τους «απεφάσισαν αμετακλήτως 
να εξασφαλίσουν την πλήρη αυτονομίαν της 
Κρήτης υπό την επχκυριαρχίαν του Σουλτάνου», 
με στόχο την ειρήνευση και την εξασφάλιση 
της ελευθερίας όλων των κατοίκων, ανεξαρτή
τως φυλής και θρησκείας. Παράλληλα, απέ
στειλαν συμπληρωματικές στρατιωτικές δυνά
μεις και κατένειμαν μεταξύ τους τη νήσο σε ζώ-

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ 

αποβιβάσθηκαν στην 

Κρήτη το Φεβρουάριο 

του 1897 και παρέμειναν 

για περισσότερο από 

δέκα χρόνια. 

Από το λεύκωμα Η Κρήτη 

στις αρχές του αιώνα μας 

(φωτογραφικό πανόραμα 

από το αρχείο του 

Περικλή 

Διαμαντόπουλου), 

Υπουργείο Πολιτισμού-

Φιλολογικός Σύλλογος 

Χανίων «0 

Χρυσόστομος», 

Αθήνα, 1988. 
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ΤΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ» 

ανέλαβε τη 

διακυβέρνηση της 

Κρήτης από τον Ιούλιο 

μέχρι το Δεκέμβριο του 

1898. 

Διακρίνονται καθιστοί οι 

Ελ. Βενιζέλος, 

Ι. Σφακιανάκης και 

Ν. Παμαλάκης, όρθιοι οι 

Γ. Χατζιδάκης, 

Γ. Μυλωνογιαννάκης και 

Ι. Ζαχαράκης. 

Από το λεύκωμα Η Κρήτη 

στις αρχές του αιώνα μας 

(φωτογραφικό 

πανόραμα από το αρχείο 

του Περικλή 

Διαμαντόπουλου), 

εκδ. Φιλολογικός 

Σύλλογος Χανίων «0 

Χρυσόστομος», Αθήνα, 

1988, σ. 102. 
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νες επιτήρησης: Οι Αυστριακοί ανέλαβαν την 
Κίσσαμο, οι Ιταλοί τα Χανιά, οι Γερμανοί τη Σού
δα, οι Ρώσοι το Ρέθυμνο, οι Άγγλοι το Ηράκλειο 
και οι Γάλλοι τη Σητεία. 

Στο διάστημα κατά το οποίο η Ελλάδα διε
ξήγαγε απομονωμένη το σύντομο αλλά κατα
στροφικό πόλεμο με την Τουρκία (5 Απριλίου-
6 Μαΐου 1897), ο θ . Δηλιγιάννης απομακρύν
θηκε από την πρωθυπουργία και η νέα κυβέρ
νηση του Δημητρίου Ράλλη (15 Απριλίου) 
αναγκάσθηκε, υπό την πίεση των δυσμενών ε
ξελίξεων, να ανακαλέσει βαθμιαία το σύνολο 
του εκστρατευτικού σώματος από την Κρήτη. 
Λίγους μήνες αργότερα (12 Αυγούστου), η Συ
νέλευση των Κρητών αποδεχόταν και επίσημα 
το καθεστώς της αυτονομίας, υπό τον όρο της 
πλήρους απομάκρυνσης των τουρκικών στρα
τευμάτων από το νησί. Ο όρος αυτός αρχικά 
συνάντησε αντιδράσεις, μετά όμως τα δραμα
τικά γεγονότα του Ηρακλείου (Αύγουστος 1898), 
που κατέληξαν σε σφαγές χριστιανών και Βρε
τανών στρατιωτών, έγινε κατανοητό ότι η πα
ρουσία του τουρκικού στρατού καθιστούσε α
νέφικτη κάθε απόπειρα ειρήνευσης και στις 2 
Νοεμβρίου 1898 εγκατέλειψε την Κρήτη και ο 
τελευταίος Τούρκος στρατιώτης. 

Η επιλογή του μελλοντικού Γενικού Διοι
κητή αποτέλεσε το επόμενο αντικείμενο έντο
νων διαβουλεύσεων μεταξύ των Μεγάλων Δυ

νάμεων. Διάφορα ονόματα ερρίφθησαν στο τρα
πέζι των διαπραγματεύσεων, τελικώς όμως η 
υποψηφιότητα του δευτερότοκου γιου του Βα
σιλέα των Ελλήνων, πρίγκιπα Γεωργίου, που 
προτάθηκε από τη Ρωσία το Δεκέμβριο του 
1897, συγκέντρωσε βαθμιαία τη συγκατάθεση 
της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρε
τανίας - η Αυστρία και η Γερμανία είχαν απο
συρθεί στο μεταξύ από το «ευρωπαϊκό κον
σέρτο» - όπως είχε χαρακτηριστεί η κοινή πο
λιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στο ελληνο
τουρκικό ζήτημα. Αντί όμως της τοποθέτησης 
του ως Γενικού Διοικητή, αποφασίστηκε να διο
ριστεί ως Ύπατος Αρμοστής των Μεγάλων Δυ
νάμεων στην Κρήτη, με τριετή θητεία και βα
σική αποστολή την ειρήνευση της νήσου και 
την εγκατάσταση τακτικής διοίκησης. Με τη 
λύση αυτή κρίθηκε ότι αφενός επιτυγχανόταν 
η ικανοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας των 
κατοίκων της νήσου, λόγω του επιλεγόμενου 
προσώπου, και αφετέρου παρακάμπτονταν οι 
επίπονες διαπραγματεύσεις με την Υψηλή Πύ
λη, αναπόφευκτες στο βαθμό που θα αφορού
σαν το διορισμό του διοικητή μιας επαρχίας 
της Αυτοκρατορίας, αφού με την επιλεγείσα 
διαδικασία ο Σουλτάνος απλώς ενημερώθηκε 
από τις Μεγάλες Δυνάμεις για το διορισμό του 
εκπροσώπου τους. 

Ο πρίγκιπας Γεώργιος αποβιβάσθηκε στη 
Σούδα στις 9 Δεκεμβρίου 1898 και έγινε δεκτός 
με ηγεμονικές τιμές από τα διεθνή στρατεύμα
τα και με ενθουσιασμό από τους χριστιανούς 
κατοίκους του νησιού, που θεώρησαν το γιο 
του Βασιλέα των Ελλήνων ως συμβολικό κομι
στή του «αρραβώνα» με την Ελλάδα, εν όψει 
του «γάμου», που θα ολοκληρωνόταν οσονού
πω με την Ένωση. 

Στις 24 Ιανουαρίου 1899 διεξήχθησαν γε
νικές εκλογές και στις 8 Φεβρουαρίου συνε
δρίασε υπό την προεδρία του Ιωάννη Σφακια-
νάκη η νέα Γενική Συνέλευση, που περιλάμ
βανε 138 χριστιανούς και 50 μουσουλμάνους 
πληρεξουσίους. Δύο μήνες αργότερα, είχε ο
λοκληρωθεί η επεξεργασία και η ψήφιση του 
Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας, που δη
μοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 16 
Απριλίου. Το Σύνταγμα αυτό προέβλεπε τη λει
τουργία ενός υποτυπώδους κοινοβουλευτισμού 
σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός πανίσχυρου 
ηγεμόνα με ευρείες εξουσίες, τις οποίες θα α
σκούσε επί του παρόντος ο Ύπατος Αρμοστής. 
Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Ε
λευθέριου Βενιζέλου ότι «αι διατάξεις αίτινες 
ψηφίζονται σήμερον εν τω Συντάγματι συνδέ
ονται αναποσπάστως με το πρόσωπον του νυν 
Ανωτάτου Άρχοντος· δεν θα ήτο διατεθειμένος 
ο τόπος εις ουδένα άλλον να παραχώρηση τό
σα δικαιώματα». 
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L'ILLUSTRATION 
I'm: Ία marin-,:. : Γ." '••:!• :ίη:α SAMEDI 7 JANVIER 1890 

L ' A R R I V É E DU P R I N C E G E O R G E S E N C R È T E 

Le canot du « Bugeaud « conduisant le prince au quai de Farsenal à !a Sude 

Le prince Georges, suivi des a m i r a u x , passant devant les dé tachements de mar ins . — ;?hot. Voir lWticle, page 3.) 

H ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Γεωργίου στην Κρήτη οτις 9 Δεκεμβρίου 1898, όπως αποτυπώθηκε στο πρωτοσέλιδο της παρισινής Illustration. Στη 

λέμβο που τον μεταφέρει διακρίνεται η σημαία της κρητικής αυτονομίας. 329 
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0 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ 

(1844-1923), 
πληρεξούσιος της 

Γενικής Συνέλευσης από 
το 1879, επανειλημμένα 

πρόεδρος της Βουλής 
των Κρητών και 
επικεφαλής των 

τελευταίων κρητικών 
κυβερνήσεων. Ιδρυτής 

του συντηρητικού 
Εθνικού Κόμματος, 
αντιπολιτεύθηκε με 

σταθερότητα τον 
Ελ. Βενιζέλο μέχρι το 

τέλος, συμμετέχοντας 
στη φιλοβασιλική 

κυβέρνηση 
Στ. Σκουλούδη (1915). 

Συλλογή του συγγραφέα. 

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, 

σε αντίθεση με τη 
μεταγενέστερη 

πολιτοφυλακή, έφερε 
στολές βασιζόμενες στην 

παραδοσιακή κρητική 
φορεσιά. 

Από το λεύκωμα 
Η Κρήτη στις αρχές του 

αιώνα μας (φωτογραφικό 
πανόραμα από το αρχείο 

του Περικλή 
Δ ιαμαντόπουλου), 
εκδ. Φιλολογικός 

Σύλλογος Χανίων «0 
Χρυσόστομος», Αθήνα 

1988. 

Αμέσως μετά, ο Γεώργιος διόρισε την πρώ
τη πενταμελή κυβέρνηση, που περιλάμβανε 
τέσσερις χριστιανούς (Μανοΰσος Κούνδουρος 
Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Φουμης Οικονο
μικών, Ελευθέριος Βενιζέλος Δικαιοσύνης, Νι
κόλαος Γιαμαλάκης Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
και Θρησκευμάτων) και ένα μουσουλμάνο (Χα-
σάν Σκυλιανάκης Δημοσίας Ασφαλείας). Η αυ
τονομία της Κρητικής Πολιτείας έναντι της ο
θωμανικής κυβέρνησης στα εσωτερικά ζητή
ματα ήταν πλήρης, συμπεριλαμβανομένης της 
χωριστής ιθαγένειας, της οργάνωσης ιδιαίτε
ρου τελωνειακού συστήματος και δημόσιας δι
οίκησης, της συγκρότησης τοπικής χωροφυ
λακής, της κυκλοφορίας ιδιαίτερου νομίσμα
τος και γραμματοσήμων και της ύπαρξης ιδι
αίτερης σημαίας. Αντίθετα, η εξωτερική και 
αμυντική πολιτική υπάγονταν σε περιορισμούς 
υπό την κηδεμονία των Μεγάλων Δυνάμεων, 
οι οποίες διατηρούσαν στρατεύματα στο νησί 
ενώ μια σιδηρά τουρκική σημαία παρέμεινε υ
ψωμένη στη νησίδα της Σούδας ως υπόμνηση 
της ψιλής επικυριαρχίας του Σουλτάνου. 

Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν ένα ιδιό
τυπο διεθνές και εσωτερικό καθεστώς για την 
Κρήτη, όπως το περιέγραψε αδρά ο ίδιος ο Ε
λευθέριος Βενιζέλος: «Η νήσος, παρακατατε-
θείσα εν έτει 1897 εις χείρας των Μεγάλων Δυ
νάμεων υπό του Σουλτάνου, κυβερνάται υπ' 
αυτών, ή μάλλον υπό των τεσσάρων εξ αυτών, 
μετά την εκ της ομοφωνίας αποχώρησιν της 
Γερμανίας και της Αυστρίας, ως επαρχία του 
τουρκικού κράτους δι' εντολοδόχου του Υπά
του Αρμοστού. Την επί της νήσου επομένως 
κυριαρχίαν ασκούσι σήμερον [1901] οι τέσσα
ρες Μεγάλες Δυνάμεις. Και είναι μεν αληθές ό
τι αύται ενέκριναν το Κρητικόν Σύνταγμα δι' 
ου η νήσος χαρακτηρίζεται «πολιτεία αυτόνο

μος». Αλλ' η θέσπισις του Συντάγματος δεν κα
τέστησε την αυτονομίαν πραγματικήν, αφού η 
πλήρης αυτού εφαρμογή μόνον μετά την λήξιν 
της αρμοστείας είναι δυνατή, επηύξησε δε μό
νον την αβεβαιότητα περί της υφισταμένης πο
λιτικής της νήσου καταστάσεως». 

Οι παρατηρήσεις αυτές υπέκρυπταν τη βα
θύτερη πεποίθηση του Βενιζέλου ότι, εφόσον 
η Ένωση δεν φαινόταν άμεσα πραγματοποιή
σιμη, η ολοκλήρωση της αυτονομίας αποτε
λούσε προς το παρόν τη μόνη ρεαλιστική δια
ζευκτική λύση. Η παράταση του καθεστώτος 
της αρμοστείας, κατά την οποία το νησί τε
λούσε υπό την εξουσία του εντολοδόχου των 
Μεγάλων Δυνάμεων με τη συνδρομή διεθνών 
στρατευμάτων, συντηρούσε μια ερμαφρόδιτη 
κατάσταση, που ενέτεινε το αδιέξοδο. Αντίθε
τα, η απεμπλοκή από την άμεση διεθνή κηδε
μονία, με την πλήρη εφαρμογή των θεσμών της 
αυτοτελούς συνταγματικής ηγεμονίας, την ο
λοκλήρωση της αυτοδιοίκησης και τη συ
γκρότηση της συνταγματικά προβλεπόμενης 
πολιτοφυλακής, θα επέτρεπε την εγκαθίδρυ
ση ενός λειτουργικού κοινοβουλευτικού πολι
τεύματος ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε τις 
προϋποθέσεις μιας πλέον ευέλικτης πολιτικής 
στο διεθνές σκηνικό. Η γραμμή αυτή, όμως, 
βρισκόταν σε ευθεία αντιπαράθεση με την πο
λιτική του Γεωργίου, για μια σειρά από σημα
ντικούς λόγους. Ο Ύπατος Αρμοστής, κατά 
πρώτον, δεν επιθυμούσε το συνταγματικό πε
ριορισμό των εξουσιών του, που αναπόφευ
κτα θα προέκυπτε από μια τέτοια εξέλιξη' κα
τά δεύτερον, δεν επιθυμούσε να κατηγορηθεί 
ότι, υιοθετώντας την πολιτική αυτή, επιδίωκε 
εμμέσως να εξασφαλίσει για τον εαυτό του την 
εγκαθίδρυση ενός ισόβιου ηγεμονικού θρό
νου - κατά τρίτον, θεωρούσε το χειρισμό της 
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διεθνούς πτυχής του κρητικού ζητήματος προ
νομιακό χώρο της δυναστείας - που στην Κρή
τη αντιπροσωπευόταν από τον ίδιο και το πα
ράρτημα της Αυλής που είχε συγκροτηθεί γύ
ρω του στο ανάκτορο της Χαλέπας· τέλος, υ
ποστήριζε ότι δεν έπρεπε να δοθεί στις Μεγάλες 
Δυνάμεις το επιχείρημα ότι υπάρχει μερίδα των 
Κρητών που δέχεται πράγματι τη λύση της αυ
τόνομης πολιτείας, πιστεύοντας ότι με τον τρό
πο αυτό θα ήταν δυνατόν να εκβιασθεί η συ
γκατάνευση τους στο αίτημα της Ένωσης. 

Η αντίθεση αυτή οξύνθηκε ραγδαία τους 
πρώτους μήνες του 1901, όταν ο Βενιζέλος, α
φού υπέβαλε τις προτάσεις του στο Ηγεμονι
κό Συμβούλιο - όπως ονομαζόταν η κρητική 
κυβέρνηση - χωρίς να πετύχει την υποστήρι
ξη των υπολοίπων συμβούλων (υπουργών), υ
πέβαλε την παραίτηση του αλλά ο Γεώργιος 
προτίμησε να τον απολύσει με διάταγμα που 
υπέγραψε στις 20 Μαρτίου 1901, «επειδή όλως 
αναρμοδίως υπεστήριξε και δημόσια εξέθηκε 
γνώμας επί σπουδαιότατου ζητήματος του τό
που αντιθέτους προς το φρόνημα και την ε-
ντολήν Ημών». 

Τόσο οι βουλευτικές εκλογές του 1901 ό
σο και εκείνες του 1903, αναδεικνύοντας μια ι
σχυρή φιλοπριγκιπική πλειοψηφία, φάνηκε να 
δικαιώνουν την πολιτική του Γεωργίου, καθι
στώντας τον αδιαφιλονίκητο ρυθμιστή των πο
λιτικών εξελίξεων στο νησί ενώ οι απόψεις του 
Βενιζέλου περιθωριοποιούνταν και ο ίδιος με 
τους οπαδούς του γίνονταν στόχος μιας εμπα
θούς πολεμικής και αντικείμενο συστηματικών 

διώξεων, με στόχο την πλήρη πολιτική τους ε
ξουθένωση. 

Με την πάροδο του χρόνου εν τούτοις, κα
θώς ανανεώνονταν η μία μετά την άλλη οι τριε
τείς θητείες της αρμοστείας χωρίς να διαφαί
νεται στο διεθνή ορίζοντα η πολυπόθητη τελι
κή λύση, και ενώ η συσσώρευση των εσωτερι
κών προβλημάτων, η οικονομική δυσπραγία, 
τα δημοσιονομικά αδιέξοδα και τα φαινόμενα 

νεποτισμού και κακοδι
οίκησης αναδείκνυαν τα 
δυσμενή επακόλουθα της 
εδραίωσης ενός ανεξέ
λεγκτου προσωποπαγούς 
καθεστώτος, η ατμό
σφαιρα άρχισε να αλλά
ζει. 

Στις νέες αυτές συν
θήκες, ο Βενιζέλος απο
τέλεσε τον πόλο, πέριξ 
του οποίου συσπειρώθη

κε βαθμιαία η «Ηνωμένη εν Κρήτη Αντιπολί-
τευσις», η οποία στις 26 Φεβρουαρίου 1905 δια
τύπωσε με σαφήνεια την πολιτική της πλατ
φόρμα: «Πρώτον και κύριον μέλημα ημών έστω 
η επίτευξις της ενώσεως [...]. Αδυνάτου απο-
βαίνοντος του σκοπού αυτού, θέλομεν επιδιώ
ξει την πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος 
μας μετά της ελευθέρας Ελλάδος. Μη εκπλη-
ρουμένου μηδέ του σκοπού αυτού, θέλομεν ε
πιδιώξει την αναθεώρησιν του ημετέρου συ
ντάγματος κατά το πρότυπον του ελληνικού, 
όπως απαλλαγεί ο τόπος του δεσποτισμού. Του 

Οι βουλευ
τικές εκλογές 
1901,1903 
ανέδειξαν 
ισχυρή 
φιλοπρι
γκιπική 
πλειοψηφία 

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

επεξεργασίας του 

δεύτερου κρητικού 

Συντάγματος (1906). 

Διακρίνονται καθιστοί οι 

Κ. Φούμης, Ελ. Βενιζέλος 

και Κ. Μάνος. 

Από το λεύκωμα Η Κρήτη 

στις αρχές του αιώνα μας 

(φωτογραφικό πανόραμα 

από το αρχείο του 

Περικλή 

Διαμαντόπουλου), 

εκδ. Φιλολογικός 

Σύλλογος Χανίων «0 

Χρυσόστομος», 

Αθήνα, 1988. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ 

(1907). 

Στελεχώθηκε από 

Έλληνες βαθμοφόρους, 

συνετέλεσε στην 

αποχώρηση των διεθνών 

στρατευμάτων και στην 

ισχυροποίηση των 

δεσμών της Κρήτης με 

την Ελλάδα. 

Συλλογή του συγγραφέα. 

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ 

έφερε λευκό σταυρό επί 

κυανού πεδίου, όπως η 

ελληνική, με την 

προσθήκη ενός λευκού 

αστέρα επί ερυθρού 

πεδίου στο πρώτο 

τετράγωνο. Κρητικόν 

Ημερολόγιον 1899, 

Εθνική Αγωγή (εκδ.), 

Αθήνα, 1899. 
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προγράμματος τούτου την πραγμάτωσιν θέ
λομεν επιδιώξει δι' ενόπλων λαϊκών συνα
θροίσεων». Δύο εβδομάδες αργότερα (10 Μαρ
τίου) η τριανδρία των Ελευθέριου Βενιζέλου, 
Κωνσταντίνου Φούμη και Κωνσταντίνου Μά
νου ύψωνε στο Θέρισσο της ορεινής Κυδωνιάς 
την ελληνική σημαία, σηματοδοτώντας την έ
ναρξη άλλης μιας επανάστασης των χριστια
νών της Κρήτης, της οποίας όμως αυτή τη φο
ρά οι κύριοι αντίπαλοι δεν ήταν μουσουλμά
νοι. 

Οι εξελίξεις αυτές έφεραν τον Γεώργιο 
στην εξαιρετικά δυσμενή θέση να επιδιώκει 
την καταστολή ενός κινήματος με σημαία την 
Ένωση, στηριζόμενος στις ξένες ξιφολόγχες 
των διεθνών στρατευμάτων. Η στάση των Με
γάλων Δυνάμεων απέναντι στη νέα κατάστα
ση δεν υπήρξε αρχικά ενιαία, δεδομένου ότι οι 
εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό βάθαιναν ολοέ
να και περισσότερο τις αντιθέσεις εντός του 
άλλοτε «ευρωπαϊκού κονσέρτου», καθώς η αν
θρωπότητα βάδιζε αργά αλλά σταθερά προς 
την πρώτη παγκόσμια σύρραξη του 20ού αιώ
να. Υπήρξε εν τούτοις τελικά μεταξύ τους ένας 
κοινός παρονομαστής, που συνίστατο στη δια
πίστωση ότι ο αρχικός βασικός λόγος της επι
λογής του Ύπατου Αρμοστή, ως ενός προσώ
που ευρείας λαϊκής αποδοχής, που θα λει
τουργούσε σαν κυματοθραύστης προκειμένου 
να διατηρηθεί το status quo, είχε πλέον εκλεί
ψει. Από τη στιγμή που εδραιώθηκε αυτή η πε
ποίθηση, οι ημέρες παραμονής του Γεωργίου 
στην ύπατη αρμοστεία ήταν μετρημένες. Οι α
πευθείας επαφές των προξένων με τους επα

ναστάτες, που αρχικά είχαν αντιμετωπιστεί ως 
«ένοπλες συμμορίες» και η ουσιαστική αποδο
χή του αιτήματος να συσταθεί ειδική εξεταστι
κή επιτροπή προκειμένου να προτείνει τις α
παραίτητες μεταρρυθμίσεις, σηματοδότησαν 
την ουσιαστική αυτή στροφή της ευρωπαϊκής 
πολιτικής. 

Είναι εν τούτοις ενδιαφέρον ότι, στις ε
κλογές που διεξήχθησαν το Μάιο του 1906, οι 

φιλοπριγκιπικές πολιτι
κές δυνάμεις, υπό τον Α
ντώνιο Μιχελιδάκη, δια
τήρησαν την πλειοψηφία 
(53,4%) έναντι του μετώ
που των Ελευθέριου Βε
νιζέλου και Κωνσταντί
νου Φούμη με τον Χ. Πω-
λογεώργη (46,6%), κατέ
στη όμως σαφές ότι η 
αντιπολίτευση αποτε
λούσε πλέον ένα ισχυρό 

ρεύμα στο εκλογικό σώμα, που δεν ήταν δυνα
τόν να αγνοηθεί. Ήδη η διεθνής επιτροπή υπό 
την προεδρία του Βρετανού Εδουάρδου Λω 
(Edward Law), αφού καθιστούσε σαφές ότι οι
αδήποτε επιμέρους μεταβολή πλην της Ένω
σης με την Ελλάδα δεν θα είχε ουσιαστικά α
ποτελέσματα, πρότεινε τις απαραίτητες με
ταρρυθμίσεις: αναδιοργάνωση της χωροφυλα
κής, συγκρότηση πολιτοφυλακής υπό την 
εποπτεία Ελλήνων αξιωματικών, αποχώρηση 
των διεθνών στρατευμάτων μόλις αποκατα
σταθεί η τάξη, αναθεώρηση του Συντάγματος 
και εκχώρηση στον Έλληνα Βασιλέα του δι-

Μετά 
τις εκλογές 
του 1906, 
η αντιπολί
τευση δεν 
ήταν δυνατόν 
πλέον να 
αγνοηθεί 
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καιώματος να ορίζει σε σύμφωνη γνώμη με τις 
Μεγάλες Δυνάμεις, τον εκάστοτε Ύπατο Αρ
μοστή. Η υιοθέτηση αυτών των προτάσεων α
πό τις Μεγάλες Δυνάμεις (23 Ιουλίου 1906) χαι
ρετίστηκε ως δικαίωση των προσδοκιών της α
ντιπολίτευσης ενώ ο Γεώργιος, παραμένοντας 
προσηλωμένος πεισματικά στην αδιάλλακτη 
στάση του έναντι της βενιζελικής μερίδας, βρέ
θηκε στο περιθώριο των εξελίξεων. Οι απολυ
ταρχικές του αντιλήψεις τον είχαν εμποδίσει 
να ενσωματώσει τους βαθύτερους ανταγωνι
σμούς της κρητικής κοινωνίας στο πολιτικό σύ
στημα διακυβέρνησης του και είχαν συντελέ
σει στη πτώση της δημοτικότητας του, έτσι ώ
στε κατέληξε, χωρίς να είναι φυσικά υπεύθυ
νος για τη μη επίτευξη της Ένωσης, να χρεωθεί 
τελικά από μεγάλη μερίδα του κρητικού λαού 
την αποτυχία της πολιτικής του και σε αυτό τον 
τομέα. Η μυστική αναχώρηση του τη νύκτα της 
12ης Σεπτεμβρίου 1906 με βάρκα, που τον με
τέφερε από μια έρημη παραλία της Χαλέπας 
στο πολεμικό πλοίο που τον ανέμενε στα α
νοικτά, ενώ στους δρόμους των Χανίων δια
δραματίζονταν αιματηρές συγκρούσεις μετα
ξύ των οπαδών και των αντιπάλων του, σημα
τοδοτούσε το άδοξο τέλος μια πορείας που έ
μοιαζε να είχε ξεκινήσει υπό τους καλύτερους 
οιωνούς, επτά χρόνια και εννέα μήνες νωρίτε
ρα. 

Έξι ημέρες μετά την αναχώρηση του Γε
ωργίου διοριζόταν ως νέος Ύπατος Αρμοστής 
ο μετριοπαθής παλαιός πρωθυπουργός Αλέ
ξανδρος Ζαΐμης (18 Σεπτεμβρίου 1906) ενώ η 
Β ' Συντακτική Συνέλευση των Κρητών προ
χωρούσε στην ψήφιση του νέου και αισθητά 
πιο φιλελεύθερου Συντάγματος (2 Δεκεμβρίου 
1906). Το Ιούλιο του 1907 άρχισε η αποχώρη
ση και των υπόλοιπων διεθνών στρατευμάτων, 
που ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα, κα
θώς προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς η συ
γκρότηση της πολιτοφυλακής (Οκτώβριος 1907), 
της τακτικής στρατιωτικής δύναμης του νησι
ού, συνολικής δύναμης 1.155 ανδρών κατανε
μημένης σε δύο τάγματα και στελεχωμένης α
πό Έλληνες βαθμοφόρους, που τυπικά είχαν 
παραιτηθεί από τις τάξεις του ελληνικού στρα
τού ενώ από το 1910 Κρήτες υπαξιωματικοί πα
ρακολουθούσαν (τυπικά ως ακροατές) μαθή
ματα στη Σχολή Ευελπίδων. 

Η αδέσποτη Κρήτη (1908-1912) 
Ήδη, όμως, οι ραγδαίες εξελίξεις στα Βαλκά
νια, με το κίνημα των Νεότουρκων, την αυτο-
ανακήρυξη της πλήρους ανεξαρτησίας της Βουλ
γαρίας και την προσάρτηση της Βοσνίας-Ερ-
ζεγοβίνης στην Αυστρο-ουγγαρία, έδιναν το έ
ναυσμα για την de facto ανατροπή του καθεστώτος 
της κρητικής αυτονομίας υπό οθωμανική επι

κυριαρχία. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1908, συ
γκροτήθηκαν πάνδημα ενωτικά συλλαλητήρια 
και τις αμέσως επόμενες ημέρες η Κυβέρνηση 
της Κρήτης και η Βουλή των Κρητών εξέδιδαν 
σχετικά ψηφίσματα, κηρύσσοντας «την ανε-
ξαρτησίαν της Κρήτης και την ένωσιν αυτής 
μετά της Ελλάδος, όπως μετ' αυτής αποτελέση 
αδιαίρετον και αδιάσπαστον Συνταγματικόν 
Βασίλειον». Η ελληνική σημαία αντικατέστησε 
παντού εκείνη της κρητικής αυτονομίας ενώ 
οι δημόσιοι υπάλληλοι ώμοσαν πίστη στον «Συ
νταγματικόν Βασιλέα των Ελλήνων», ο οποίος 
κλήθηκε να καταλάβει τη νήσο. Η ελληνική κυ
βέρνηση, αν και υπέδειξε στον Αλέξανδρο Ζαΐμη, 
που βρισκόταν τις ημέρες εκείνες στην Αίγινα, 
να μην επιστρέψει στην Κρήτη, τυπικά κράτη
σε ουδέτερη στάση, μεταθέτοντας το ζήτημα 
στην κρίση των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποί
ες δήλωσαν ότι ήταν διατεθειμένες να εισηγη
θούν «μετ' ευμενείας» τη συζήτηση του θέμα
τος με την Τουρκία. Η τελευταία δήλωσε, όπως 
ήταν αναμενόμενο, ότι η Κρήτη «δεν θα παύ
ση και του λοιπού να ανήκη εις αυτήν», χωρίς 
όμως και να προχωρήσει στη λήψη δραστικών 
μέτρων. Ακολούθησε μια μεταβατική περίοδος 
τεσσάρων ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας 
η νήσος διοικείτο από εκτελεστική επιτροπή, 
«εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων» ενώ 
τα διατάγματα της δημοσιεύονταν σε «Παράρ
τημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Βα
σιλείου της Ελλάδος εν Κρήτη». Το Νοέμβριο 
του 1911 και τον Απρίλιο του 1912 επιχειρή-

0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

με το βασιλιά 

Κωνσταντίνο, κατά την 

τελετή έπαρσης της 

ελληνικής σημαίας στο 

φρούριο του Φιρκά 

Χανίων (1η Δεκεμβρίου 

1913). Από το λεύκωμα 

Η Κρήτη στις αρχές του 

αιώνα μας (φωτογραφικό 

πανόραμα από το αρχείο 

του Περικλή 

Διαμαντόπουλου), 

Υπουργείο Πολιτισμού-

Φιλολογικός Σύλλογος 

Χανίων «0 

Χρυσόστομος», Αθήνα, 

1988. 



ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

της Κρητικής Πολιτείας 

κόπηκαν στο Παρίσι 

μεταξύ των ετών 1900-

1901, παρέμειναν δε σε 

κυκλοφορία και μετά την 

Ένωση, ως το έτος 

1929. 

Συλλογή του συγγραφέα. 

θηκε η συμμετοχή Κρητών αντιπροσώπων στη 

Βουλή των Ελλήνων, προκαλώντας τη φορά αυ

τή την αποφασιστική αντίδραση των Μεγάλων 

Δυνάμεων αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, 

ή δ η υπό τον Βενιζέλο, ο οποίος βρισκόταν για 

άλλη μια φορά αντιμέτωπος με την στενομυα-

λιά των Κρητών πολιτικών του αντιπάλων, π ο υ 

α δ υ ν α τ ο ύ σ α ν ν α α ν τ ι λ η φ θ ο ύ ν τ ο υ ς μακρό

πνοους σχεδιασμούς και τους λεπτούς διπλω

ματικούς χειρισμούς του. 

Ή δ η , όμως, επέστη το πλήρωμα του χρό

νου και, ενώ η Ελλάδα και οι Βαλκάνιοι σύμ

μαχοι της κήρυσσαν τον πόλεμο κατά της Τουρ

κίας, οι Κρήτες αντιπρόσωποι γίνονταν επιτέ

λους δεκτοί στο ελληνικό Κοινοβούλιο και διο

ριζόταν α π ό την ελληνική κυβέρνηση Γενικός 

Διοικητής της νήσου ο Στέφανος Δραγούμης 

(12 Οκτωβρίου) ενώ αποβιβάζονταν στον Πει

ραιά 3.499 επιστρατευμένοι Κρήτες έφεδροι, 

250 φοιτητές και 3.556 άλλοι εθελοντές, οι ο

ποίοι συγκροτώντας το Ανεξάρτητο Σύνταγμα 

Κρητών, τον Ιερό Αόχο Φοιτητών Κρήτης αλλά 

και ποικίλα αντάρτικα σώματα υ π ό διαφόρους 

οπλαρχηγούς, συμμετείχαν ενεργά στις πολε

μικές επιχειρήσεις του 1912-1913. 

Μετά το νικηφόρο πέρας των βαλκανικών 

πολέμων και την υ π ο γ ρ α φ ή των Συνθηκών του 

Λονδίνου και του Βουκουρεστίου, υψωνόταν 

επίσημα πλέον η ελληνική σημαία, την 1η Δε

κεμβρίου 1913 στο φρούριο Φιρκά των Χανίων, 

παρουσία του βασιλέα Κωνσταντίνου και του 

Έλληνα πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. 
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