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ΔΝΟΤΖΤΑ 21 

 

Τν Κξεηηθό Εήηεκα (1821-1905) 
 

 Η επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηελ Κξήηε θαηαπλίγεθε από ηνλ Αηγύπηην Μσράκελη Άιη. 

 Ο Μσράκελη Άιη θξάηεζε ηελ Κξήηε κέρξη ην 1840. 

 Με ηνλ όξν «Κξεηηθό Εήηεκα» ελλννύληαη νη πξνζπάζεηεο ησλ Ειιήλσλ ηεο Κξήηεο θαη ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο θαζώο θαη ε εκπινθή ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ησλ Δπλάκεσλ (Αγγιίαο, 

Γαιιίαο, Ρσζίαο, Θηαιίαο) γηα ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Ειιάδα ζηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηώλα. 

 

 

Δπαλαζηαηηθά θηλήκαηα ζηελ Κξήηε 

Δπαλάζηαζε 1866-1869 

 Σν νινθαύησκα ηεο Μνλήο Αξθαδίνπ (Ννέκβξηνο 1866) είλαη ε θνξπθαία ζηηγκή ηεο απνηπρεκέλεο 

επαλάζηαζεο ησλ εηώλ 1866-1869 ζηελ Κξήηε. 

 Σν νινθαύησκα πξνθάιεζε ζπγθίλεζε ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Επξώπε θαη έλα ξεύκα ζπκπαξάζηαζεο 

ζηνπο Κξήηεο. 

 Με ηνλ Οξγαληθό Νόκν (1868) ν νπιηάλνο πξνζπάζεζε λα κεηξηάζεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ Κξεηώλ. 

 Ο Οξγαληθόο Νόκνο πξνέβιεπε: 

 Πξόζιεςε θαη ρξηζηηαλώλ ππαιιήισλ ζηε δηνίθεζε. 

 Σπκκεηνρή ρξηζηηαλώλ αληηπξνζώπσλ ζηε Γεληθή Δηνίθεζε. 

 Ηζνηηκία ηνπξθηθήο θαη ειιεληθήο γιώζζαο. 

 Μεηθηά δηθαζηήξηα (απνηεινύκελα θαη από κνπζνπικάλνπο θαη από ρξηζηηαλνύο). 

 

 

Δπαλάζηαζε 1878 

 Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1878 ν ζνπιηάλνο παξαρώξεζε (ππέγξαςε) ηε Σύκβαζε ηεο Φαιέπαο 

(πξνάζηην ησλ Χαλίσλ). 

 ύκθσλα κε ηε Σύκβαζε ηεο Φαιέπαο (1878): 

 Ο Γεληθόο Γηνηθεηήο ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη ρξηζηηαλόο. 

 ηε Γεληθή Δηνίθεζε ζα πιεηνςεθνύζαλ νη ρξηζηηαλνί, 

 Θεζπίζηεθε ζηελ Κξήηε θαζεζηώο εκηαπηνλνκίαο. 

 

 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1889 

 Μεηά ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ηνπ 1889 ε νζσκαληθή δηνίθεζε θαηάξγεζε ηε ύκβαζε ηεο 

Χαιέπαο. 

 

 

Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1896-1897 

 Η επαλάζηαζε απηή νδήγεζε ηελ Ειιάδα θαη ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ζε πόιεκν (1897). 

 ηνλ πόιεκν ε Ειιάδα εηηήζεθε. 

 Ο ζνπιηάλνο αλαγλώξηζε ηε δεκηνπξγία ηεο απηόλνκεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κε ύπαην αξκνζηή 

(δηνηθεηή) ηνλ πξίγθηπα Γεώξγην, δεπηεξόηνθν γην ηνπ βαζηιηά ηεο Ειιάδαο Γεσξγίνπ Α΄. 

 Υπνπξγόο Γηθαηνζύλεο ζηελ απηόλνκε Κξεηηθή Πνιηηεία ήηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο. 
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Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1905 

 Επεηδή ν ύπαηνο αξκνζηήο (πξίγθηπαο Γεώξγηνο) θαζπζηεξνύζε ην ζέκα ηεο έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Ειιάδα, μέζπαζε λέα επαλάζηαζε ζην Θέξηζν ησλ Χαλίσλ ην 1905, κε επηθεθαιήο ηνπο Διεπζέξην 

Βεληδέιν, Κσλ/λν Φνύκε θαη Κσλ/λν Μάλν, νη νπνίνη θήξπμαλ ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Διιάδα. 

 Ο πξίγθηπαο Γεώξγηνο αληηθαηαζηάζεθε ζηε ζέζε ηνπ αξκνζηή από ηνλ Αιέμαλδξν Εαΐκε. 

 Η έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Ειιάδα δελ έγηλε δεθηή ηόηε από ηηο Δπλάκεηο. 

 Ζ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1913 (πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ, Μάηνο 

1913). 

 

Δξσηήζεηο 

 

Εξσηήζεηο 1, 2 ηνπ βηβιίνπ, ζει. 65 

 

Επηπιένλ: 

1. Ση νλνκάδνπκε Κξεηηθό Ζήηεκα; 

2. Πνηα ήηαλ ε απήρεζε ηνπ νινθαπηώκαηνο ηνπ Αξθαδίνπ ζηελ Επξώπε; 

3. Πνηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα εθδειώζεθαλ ζηελ Κξήηε από ην 1866 έσο ην 1905 θαη κε πνηνλ 

ζθνπό; 

4. Ση πξνέβιεπε ν Οξγαληθόο Νόκνο (1868); 

5. Ση πξνέβιεπε ε ύκβαζε ηεο Χαιέπαο; 

6. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο Επαλάζηαζεο ηνπ 1896 γηα ηελ Ειιάδα θαη πνηεο ήηαλ νη εμειίμεηο ζην 

Κξεηηθό Ζήηεκα; 

7. Πνηνη ήηαλ νη επηθεθαιήο ησλ επαλαζηαηώλ ηνπ Θεξίζνπ (1905) θαη πνηεο ήηαλ νη επηδηώμεηο ηνπο; 

8. Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Ειιάδα; 

 

 

 

 

 


