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Παναγιώτης Λουπάσης – Υιλόλογος  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 21: Το κρηηικό ζήηημα (1821-1905)  -  (ζελ. 64-65) 

 Κρετικό δήτεμα: Οη πξνζπάζεηεο ησλ Κξεηώλ θαη ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο γηα έλσζε ηεο Κξήηεο κε 
ηελ Διιάδα θαη ε εκπινθή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ Μ. Γπλάκεσλ ζε απηέο ηηο πξν-
ζπάζεηεο. 

Οι κρηηικές επαναζηάζεις ηοσ 19οσ αιώνα μέτρι ηην ασηονόμηζη ηης Κρήηης 

 1ε  επαλάζηαζε: 1823-1824  Δμέγεξζε ζηε Γπηηθή Κξήηε  Καηαζηνιή από ηνλ Μσράκεη Άιη  
Έλαξμε Αηγππηηνθξαηίαο (1824-1840) 

 2ε επαλάζηαζε: 1841  Δμέγεξζε ησλ Κξεηώλ γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο  Σπκ-
κεηνρή ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνπκνπλδνύξνπ  Καηαζηνιή ηεο επαλάζηαζεο κέζα ζε ιίγνπο κήλεο (Κίλε-
κα ηνπ Φαηξέηε) 

 3ε επαλάζηαζε: 1858  Μηθξήο θιίκαθαο εμέγεξζε κε αθνξκή ηνλ Κξηκατθό (ξσζνηνπξθηθό) πόιεκν 
(Κίλεκα Μαπξνγέλε) 

 4ε επαλάζηαζε: 1866-1869  Μεγάλε Κρετική Επανάστασε  Αξρηθέο επηηπρίεο (1866) θαη βνή-
ζεηα από ην ειιεληθό θξάηνο (πξσζππνπξγόο: Αι. Κνπκνπλδνύξνο)  γξήγνξε θαηαζηνιή ιόγσ ηεο 
παξέκβαζεο ησλ Μ. Γπλάκεσλ ππέξ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο / Κνξπθαία ζηηγκή: Αλαηίλαμε 
επαλαζηαηώλ ζηε Μονή Αρκαδίοσ (8/11/1866)  Αλαδσπύξσζε ηνπ θηιειιεληζκνύ ζηελ Δπξώπε 

 Δπηηπρία ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866-69: «Οξγαληθόο λόκνο»  Τνπηθό Σύληαγκα ηεο Κξήηεο πνπ δί-
λεη πξνλόκηα ζηνπο ρξηζηηαλνύο (ζηνπο ηνκείο ηεο δηνίθεζεο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο γιώζζαο) 

 5ε επαλάζηαζε: 1878  Απνηπγράλεη ζηξαηησηηθά, αλαγθάδεη όκσο ην Σνπιηάλν λα ππνγξάςεη ηε 
«Σύμβασε τες Χαλέπας»  Αλαγλσξίδεη αθόκα πεξηζζόηεξα πξνλόκηα ζηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο 
Κξήηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο  Ζ Κξήηε κπαίλεη ζε θαζεζηώο εκηαπηνλνκίαο 

 6ε επαλάζηαζε: 1889  Νέα απνηπρία  Καηαξγείηαη από ηνπο Οζσκαλνύο ε Σύκβαζε ηεο Φαιέπαο 

 7ε επαλάζηαζε: 1896-1897  Αξρηθέο επηηπρίεο κε ηνλ Τηκνιένληα Βάζζν  Τειηθή απνηπρία ιόγσ 
ηεο ηαπηόρξνλεο θήξπμεο πνιέκνπ από ηελ Τνπξθία ζηελ Διιάδα θαη ηεο παξέκβαζεο ησλ Μ. Γπλά-
κεσλ 

Ζ απηνλόκεζε ηεο Κξήηεο («Κξεηηθή Πνιηηεία») 

 Με παξέκβαζε ησλ Μ. Γπλάκεσλ ν Σνπιηάλνο αλαγλσξίδεη ηελ αστονομία ηεο Κξήηεο ην 1897  
«Κρηηική Πολιηεία» 

 Οξίδεηαη σο Ύπατος Αρμοστής (δηνηθεηήο) ν Γεώξγηνο Β΄(δεπηεξόηνθνο γηνο ηνπ βαζηιηά Γεώξγηνπ 
Α΄)  

 Ωο Υπνπξγόο Γηθαηνζύλεο νξίδεηαη ν λένο πνιηηηθόο Διεπζέξηνο Βεληδέινο 

 Οιηγσξία Γεώξγηνπ Β΄ γηα έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα  Έθξεμε επανάζηαζης ηοσ Θερίζοσ 
(1905)  Δπηθεθαιήο: Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Κσλ/λνο Μάλνο, Κσλ/λνο Φνύκεο  Κήξπμε Έλσζεο 
κε ηελ Διιάδα 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ Γεσξγίνπ Β΄ από ηνλ Αιέμαλδξν Εαΐκε. 

 Αληίδξαζε ησλ Μ. Γπλάκεσλ  πξνζσξηλή απνηπρία ηεο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα 

 Τειηθή δηεπζέηεζε ηνπ θξεηηθνύ δεηήκαηνο / Έλσζε κε ηελ Διιάδα  1913 (ηέινο Βαιθαληθώλ πνιέ-
κσλ) 


