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Η νευραλγική θέση της Κρήτης στο µέσο σχεδόν της κλειστής θάλασσας της
Μεσογείου τής προσδίδει µια τεράστια και ζωτική γεωστρατηγική αξία και σηµασία.
Αποτελεί το σταυροδρόµι συνάντησης τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και
της Αφρικής, καθώς και το σηµείο συσσώρευσης λαών και πολιτισµών ανά τους
αιώνες. Ως ενδιάµεσος σταθµός των θαλάσσιων οδών της Μεσογείου που οδηγούν
προς τους ωκεανούς αποτέλεσε «µήλον της έριδος» για τις ισχυρές δυνάµεις που κατά
καιρούς εµφανίστηκαν στο προσκήνιο της ιστορίας.
Το 1669 η Κρήτη πέρασε στην κατοχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπου
ενσωµατώθηκε ως Βιλαέτι, ύστερα από αγώνες κατά των Βενετών που διήρκεσαν
πάνω από είκοσι χρόνια (1645-1669). Ο έλεγχος της Κρήτης από την
παρακµάζουσα Οθωµανική Αυτοκρατορία αποτελούσε ένα πρόσκοµµα για τα
αποικιοκρατικά και εµπορικά συµφέροντα των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών. Από
το 17ο αιώνα και µετά οι Μεγάλες ∆υνάµεις άρχισαν να προσβλέπουν στις κτήσεις
της καταρρέουσας Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, προκειµένου να επωφεληθούν
πολιτικά και οικονοµικά, ενώ, παράλληλα, µε την είσοδο της τσαρικής Ρωσίας στους
κόλπους της σύγχρονης Ευρώπης προσδόθηκε νέα µορφή στο πανάρχαιο Ανατολικό
Ζήτηµα.
Οι κατά καιρούς αγώνες των Ελλήνων, µε αποκορύφωµα την Επανάσταση
του 1821, για την απόκτηση της ανεξαρτησίας τους, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον
των Μεγάλων ∆υνάµεων, οι οποίες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα ελληνικά
πελάγη. Η παρουσία τους αυτή δεν αποσκοπούσε σε τίποτε άλλο εκτός από την
εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους και τη διατήρηση των ισορροπιών στην
ανατολική Μεσόγειο, µε τη συντήρηση και διαιώνιση του Ανατολικού Ζητήµατος. Σε
αυτό ενσωµατώθηκε και το Κρητικό Ζήτηµα, που αφορούσε την αυτοδιάθεση και
το σεβασµό των δικαιωµάτων του κρητικού λαού.
Μεταξύ των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών δηµιουργήθηκε ένα πλέγµα
συµµαχιών και ανταγωνισµών που οδηγούσαν σε συγκρούσεις άλλοτε στρατιωτικές και
άλλοτε πολιτικές, οικονοµικές και διπλωµατικές1. Ιδιαίτερα η Γαλλία, ως αποικιακή
ανταγωνίστρια της Βρετανίας, µετά το Συνέδριο του Βερολίνου (1878), πέτυχε την
κατάκτηση της Τυνησίας και κινήθηκε για τη δηµιουργία ενός αποικιακού κράτους
στην κεντρική και δυτική Αφρική. Παράλληλα, προσπάθησε να διεισδύσει στη νότια
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Κίνα και την Ινδοκίνα. Το 1891 η αυξανόµενη φιλία της Γαλλίας προς τη Ρωσία
επισφραγίσθηκε µε τη σύναψη συνθήκης µεταξύ των δύο χωρών, η οποία
ανανεώθηκε µε τη µορφή πολιτικής συµµαχίας το 1893. Η γαλλορωσική συµµαχία
αποτελούσε το αντίβαρο της αυστρογερµανικής.

Ο ευρωπαϊκός πολεµικός στόλος και ο ελληνικός στρατός
Η µεγάλη κρητική επανάσταση2 του 1866 ευαισθητοποίησε τη διεθνή κοινή
γνώµη και ανάγκασε τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, παρά την αδιαφορία
τους για τα τεκταινόµενα στην Κρήτη, να υποχρεώσουν την Υψηλή Πύλη να προβεί σε
παραχωρήσεις και µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση του κρητικού λαού, οι οποίες το
1868 πήραν τη µορφή του Οργανικού Νόµου3. Ο γαλλογερµανικός πόλεµος του 1870
και η ρωσοτουρκική σύρραξη του 1877 αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες για
την άµεση επέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων στα κρητικά ζητήµατα. Η Υψηλή
Πύλη ελάχιστα σεβάστηκε τον Οργανικό Νόµο, µια στάση που, σε συνδυασµό µε
τις πολεµικές συγκρούσεις που ξέσπασαν, οδήγησε σε µια ακόµη επανάσταση στην
Κρήτη το 1878, η οποία έληξε µε την υπογραφή της Σύµβασης της Χαλέπας4. Το
πάγιο αίτηµα του κρητικού λαού για ένωση µε την Ελλάδα οδήγησε στην
επανάσταση του 1889, η οποία δεν υποστηρίχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και τις
ευρωπαϊκές δυνάµεις παρά τις υποσχέσεις τους για την υποστήριξη των δίκαιων
αιτηµάτων του κρητικού λαού. Η αποτυχία της επανάστασης έδωσε την αφορµή στους
Τούρκους να αναστείλουν την εφαρµογή της Σύµβασης της Χαλέπας. Η Κρήτη
επανήλθε στα χρόνια προ του Οργανικού Νόµου. Οι βιαιοπραγίες, οι διώξεις και οι
δολοφονίες σε βάρος των χριστιανών Κρητικών πυροδότησαν µία ακόµη εξέγερση
το 1895 µε σκοπό την ανάκτηση των χαµένων προνοµίων.
Σταθµό για την εξέλιξη του Κρητικού Ζητήµατος και αποφασιστική καµπή
για τα πολιτικά δρώµενα στην Κρήτη αποτέλεσε η πολιορκία, από τους εξεγερµένους,
της τουρκικής φρουράς του Βάµου5, που διήρκεσε από τις 4 ως τις 18 Μαΐου 1896.
Παράλληλα, οι πρόξενοι των Μεγάλων ∆υνάµεων ειδοποίησαν τις κυβερνήσεις
τους να αποστείλουν πολεµικά πλοία προκειµένου να προστατέψουν τους ξένους
υπηκόους στο νησί. Πράγµατι, το Μάιο του 1896 κατέπλευσαν στα Χανιά πέντε
πολεµικά πλοία (γαλλικό, ρωσικό, βρετανικό, ιταλικό και αυστριακό). Η γαλλική
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κυβέρνηση επισήµανε στις άλλες προστάτιδες δυνάµεις ότι η οποιαδήποτε
επέµβαση στις κρητικές υποθέσεις δε θα έπρεπε να θίγει το κύρος του σουλτάνου. Η
Γαλλία δεν αντιλήφθηκε την παρελκυστική πολιτική και στάση του σουλτάνου
Abdul Hamid II6, γεγονός που οφειλόταν κατά ένα µεγάλο ποσοστό στη γαλλοτουρκική
φιλία καθώς και στην αδικαιολόγητη αισιοδοξία της γαλλικής κυβέρνησης για την
καλή θέληση της Υψηλής Πύλης7.
Η σύσταση της «Γενικής Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως», η
επανασύσταση της «Κεντρικής των Κρητών Επιτροπής» στην Αθήνα, η σιωπηρή
υποστήριξη του αγώνα από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και η συνεχιζόµενη
κάθοδος Ελλήνων αξιωµατικών στην Κρήτη, αναζωπύρωσαν το Κρητικό Ζήτηµα.
Οι σφαγές και οι λεηλασίες στα Χανιά και το Ηράκλειο το Μάιο και τον Ιούνιο του
ιδίου έτους, αφενός, προκάλεσαν την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία
αποφάσισε να στείλει πολεµικά πλοία, χωρίς αυτό τελικά να υλοποιηθεί, και,
αφετέρου, θορύβησαν τις Μεγάλες ∆υνάµεις8, οι οποίες, βλέποντας τη δραστηριοποίηση
της διεθνούς κοινής γνώµης υπέρ του χριστιανικού πληθυσµού της Κρήτης,
εµφανίστηκαν ως εγγυήτριες ενός νέου πολιτικού οργανισµού, θέτοντας προσωρινά
τέλος στις εχθροπραξίες. Η επανάσταση έλαβε τέλος τον Αύγουστο του 1896 και
χαρακτηρίστηκε ως «Τυχερή Επανάσταση».
Ο νέος πολιτικός οργανισµός προέβλεπε, µεταξύ άλλων, το διορισµό από τον
σουλτάνο ενός χριστιανού ως γενικού διοικητή µε την έγκριση των Μεγάλων
∆υνάµεων και την αναδιοργάνωση της χωροφυλακής µε τη συµµετοχή Ευρωπαίων
αξιωµατικών9. Όµως οι Τούρκοι δεν ήταν διατεθειµένοι να εφαρµόσουν άµεσα τις
διατάξεις του νέου πολιτεύµατος και ο τουρκικός όχλος άρχισε να αντιδρά βίαια
στην εφαρµογή του. Στις 13 Ιανουαρίου 1897 Τούρκοι βασιβουζούκοι (άτακτοι)
επιδόθηκαν σε σφαγές χριστιανών στο Ηράκλειο, οι οποίες επεκτάθηκαν στο Ρέθυµνο
και αργότερα στα Χανιά. Στις 17 Ιανουαρίου κατέπλευσαν στο Ηράκλειο ένα
βρετανικό, ένα ιταλικό και ένα γαλλικό πολεµικό πλοίο, εξαιτίας της έκρυθµης
κατάστασης. Ιδιαίτερα στα Χανιά, στις 23 και 24 Ιανουαρίου, οι σφαγές, οι λεηλασίες
και οι πυρπολήσεις χριστιανικών συνοικιών είχαν φτάσει στο αποκορύφωµα τους10.
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Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι τα πολεµικά πλοία των ευρωπαϊκών δυνάµεων
δεν αποβίβασαν αγήµατα για να εµποδίσουν τις τουρκικές θηριωδίες.
Τα γεγονότα των Χανίων ανάγκασαν την ελληνική κυβέρνηση να αποστείλει
στην Κρήτη κατά το διάστηµα από 25 ως 27 Ιανουαρίου πέντε πολεµικά πλοία11
υπό τον Μοίραρχο Reineck12 για την προστασία του χριστιανικού πληθυσµού και τη
µεταφορά των προσφύγων χριστιανών, µε τη συνδροµή των ευρωπαϊκών πλοίων, σε
ασφαλή ελληνικά λιµάνια. Στις 29 Ιανουαρίου µία µοίρα τορπιλοβόλων υπό τον
πρίγκιπα Γεώργιο κατέπλευσε στην Κρήτη µε σκοπό να εµποδιστεί η αποστολή
τουρκικών στρατευµάτων, αλλά και να τονιστεί στα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη η
επιθυµία για ένωση της Κρήτης µε τη µητέρα Ελλάδα. Η αποστολή των ελληνικών
πολεµικών πλοίων δεν αντιµετωπίστηκε µε εύνοια από τις Μεγάλες ∆υνάµεις,
καθώς αποτελούσε απόφαση που λήφθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή τους και χωρίς
προηγουµένως η ελληνική κυβέρνηση να έχει καταφέρει να πείσει τις ευρωπαϊκές
αυλές για την αναγκαιότητα της επέµβασης. Η ενεργός ανάµειξη της Ελλάδας στις
κρητικές υποθέσεις προϋπόθετε την αφανή υποστήριξη κάποιου ισχυρού ευρωπαϊκού
κράτους, αλλά εκείνη την εποχή τα συµφέροντά της δεν ταυτίζονταν µε τις
επιδιώξεις και τα συµφέροντα κανενός από αυτά. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις, οι οποίες
δεν ήθελαν να διαταραχθεί το status quo στην ευρύτερη περιοχή, είχαν αναγορευθεί
αυτόκλητα σε προστάτιδες δυνάµεις, λαµβάνοντας αυτοβούλως το δικαίωµα να
επεµβαίνουν σε εµπόλεµες περιοχές στις οποίες διακυβεύονταν τα συµφέροντα και
η εκεί παρουσία τους. Έτσι και στην περίπτωση της Κρήτης η ενεργητική παρέµβασή
τους ήταν αναπόφευκτη, έπρεπε ωστόσο να προηγηθούν οι φρικαλεότητες των
Τούρκων για να αποφασίσουν να στείλουν τους στόλους τους στο νησί.
Η ενεργός επέµβαση των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών στα κρητικά ζητήµατα
δεν υπαγορεύθηκε από την επιθυµία τους να αποκαταστήσουν την τάξη και να
θέσουν οριστικό τέλος στις εχθροπραξίες ανάµεσα σε χριστιανούς και µουσουλµάνους,
λύνοντας το Κρητικό Ζήτηµα, αλλά από την επιδίωξή τους να προλάβουν να
εµποδίσουν την κατοχή του νησιού από τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις,
γεγονός που θα τους ανάγκαζε να αποδεχθούν την ένωση της Κρήτης µε την
Ελλάδα. Η δυναµική αλλά άστοχη διπλωµατικά ανάµειξη της Ελλάδας στο Κρητικό
Ζήτηµα και η αδυναµία της Πύλης να αντιµετωπίσει τους επαναστατηµένους και
ατίθασους Κρητικούς ανάγκασαν τις Μεγάλες ∆υνάµεις να επέµβουν στρατιωτικά
µε την κατάληψη τριών σηµαντικών πόλεων της Κρήτης, των Χανίων, του Ηρακλείου
και του Ρεθύµνου. Η απόβαση των ευρωπαϊκών στρατευµάτων είχε οριστεί για τις 3
Φεβρουαρίου 1897. Όµως η ελληνική κυβέρνηση, θέλοντας να προλάβει τη διεθνή
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κατοχή του νησιού, απέστειλε13 την 1η Φεβρουαρίου στρατιωτικό σώµα επιπέδου
συντάγµατος14 µε διοικητή τον Συνταγµατάρχη Πεζικού ∆ηµοσθένη Στάικο, ενώ
αρχηγός της αποστολής και εκπρόσωπος του βασιλιά ορίστηκε ο υπασπιστής του,
Συνταγµατάρχης Πεζικού Τιµολέων Βάσσος15. Αποστολή του στρατιωτικού σώµατος
ήταν η επιβολή της ειρήνης, η αποκατάσταση της τάξης και η προστασία των
δικαιωµάτων των κατοίκων του νησιού, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις και την εθνική τους προέλευση. Αυτό ήταν και το περιεχόµενο της
προκήρυξης16 που διανεµήθηκε από τον Συνταγµατάρχη Βάσσο στον κρητικό λαό
µετά την απόβαση του ελληνικού σώµατος στο νησί. Η ειρηνική αποστολή του
ελληνικού στρατιωτικού τµήµατος καταδεικνύεται και από τη µικρή αριθµητικά
δύναµή του, που δεν προσφερόταν για τη διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων ευρείας
κλίµακας.
Η αντίδραση των Μεγάλων ∆υνάµεων σε αυτή την τολµηρή ενέργεια της
Ελλάδας αποκάλυψε τη διχογνωµία και τις έριδες µεταξύ τους. Η Γερµανία
επιζητούσε τον άµεσο αποκλεισµό του λιµανιού του Πειραιά, η Ρωσία έδινε τριήµερη
προθεσµία στην Ελλάδα για να αποσύρει τα στρατεύµατά της και συµπορευόταν µε τη
Γερµανία, ενώ η Γαλλία θα ακολουθούσε τη σύµµαχό της Ρωσία. Αντίθετα, η
Βρετανία και η Ιταλία ήταν αρνητικές στην προοπτική του αποκλεισµού της
Ελλάδας, χωρίς προηγουµένως να έχει δοθεί λύση στο Κρητικό Ζήτηµα17. Οι
πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη προσπαθούσαν
να πείσουν τον σουλτάνο να παραχωρήσει αυτονοµία στο νησί µε ταυτόχρονη
αποχώρηση των στρατευµάτων του, αλλά ο σουλτάνος υπάκουε στις οδηγίες της
Ρωσίας και της Γερµανίας, ακολουθώντας άλλη κατεύθυνση. Οι Τούρκοι παρέδωσαν
την Κρήτη στις Μεγάλες ∆υνάµεις, αφενός, γιατί δεν µπορούσαν να ελέγξουν την
κατάσταση και, αφετέρου, γιατί έτσι θα εµπόδιζαν οποιαδήποτε επέµβαση της
Ελλάδας στις κρητικές υποθέσεις. Ο Abdul Hamid II σκόπευε στην καθυπόταξη των
εξεγερµένων Κρητικών, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε απόλυτη οµόνοια και σύµπνοια
µεταξύ των ισχυρών.
Στις 3 Φεβρουαρίου 1897 ο ευρωπαϊκός πολεµικός στόλος, µε επικεφαλής
τους Ναυάρχους της Γαλλίας Pottier, της Ιταλίας Canevaro, της Βρετανίας Harris,
της Γερµανίας Kellnerr, της Ρωσίας Andreeff και της Αυστροουγγαρίας Hinke,
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αποβίβασε στρατιωτικά αγήµατα, τα οποία κατέλαβαν τις πόλεις των Χανίων, του
Ρεθύµνου και του Ηρακλείου, υψώνοντας τις σηµαίες τους –µεταξύ των οποίων ήταν
και η τουρκική– στα φρούρια. Η Βρετανία συµµετείχε µε είκοσι πλοία, ακολουθούσε η
Ιταλία µε δεκαεννιά, η Αυστρία µε δεκαπέντε, η Ρωσία µε δέκα πλοία, η Γαλλία µε
έξι ή επτά πλοία συνοδείας τα περισσότερα µέσων διαστάσεων, ενώ η Γερµανία
διέθεσε µόνο ένα πλοίο συνοδείας, το «Αυτοκράτειρα Αυγούστα». Η διεθνής
κατοχή του νησιού επεκτάθηκε τις επόµενες µέρες και σε άλλες παραλιακές πόλεις
της Κρήτης, ενώ το νησί κατανεµήθηκε σε τοµείς κατοχής. Έτσι, οι Ρώσοι ανέλαβαν το
Ρέθυµνο, οι Άγγλοι το Ηράκλειο, οι Γάλλοι τη Σητεία και τη Σπιναλόγκα, οι
Αυστριακοί την Κίσσαµο, οι Γερµανοί τη Σούδα και οι Ιταλοί τα Χανιά. Κάθε πόλη είχε
το δικό της καθεστώς και ο κάθε ανώτερος διοικητής ασκούσε κατά βούληση την
εξουσία, λαµβάνοντας διαταγές από τον ναύαρχο και την κυβέρνησή του. Στις
πόλεις δεν υφίστατο µεικτή κατοχή, αλλά κάθε χώρα είχε τη δική της φρουρά.
Στις 5 Φεβρουαρίου 1897 ο Ιταλός Αντιναύαρχος Canevaro διαδέχθηκε στην
αρχηγία18 του ευρωπαϊκού στόλου και στην προεδρία του συµβουλίου των ναυάρχων
τον Γάλλο Αντιναύαρχο Pottier. Ο µικρός αριθµός γαλλικών πολεµικών πλοίων στην
αποστολή προξένησε τη δυσαρέσκεια19 των άλλων ναυάρχων, οι οποίοι επισήµαιναν το
γεγονός ότι η Γαλλία, ως µεσογειακή χώρα, είχε τα περισσότερα συµφέροντα σε αυτή
την περιοχή της Μεσογείου. Όσον αφορά στη συµµετοχή της κάθε ευρωπαϊκής
δύναµης σε στρατεύµατα, η Γαλλία διακήρυττε τη µεικτή κατάληψη του νησιού από
ισάριθµες δυνάµεις, έτσι ώστε να διατηρηθεί η συλλογικότητα της αποστολής.
Ωστόσο η άρνηση της Γερµανίας να αποστείλει στρατεύµατα στην Κρήτη, γιατί
έτσι εξυπηρετούσε τα συµφέροντά της, οδήγησε στην αποστολή ενός νέου γαλλικού
συντάγµατος.
Μετά την απόβαση των ευρωπαϊκών στρατευµάτων στα Χανιά και στις άλλες
πόλεις, δηµιουργήθηκαν ουδέτερες ζώνες σε απόσταση έξι χιλιοµέτρων, µέσα στις
οποίες απαγορευόταν η διεξαγωγή οποιασδήποτε σύγκρουσης ή επιχείρησης. Με τον
τρόπο αυτό οι Μεγάλες ∆υνάµεις θέλησαν να εµποδίσουν την προέλαση του
ελληνικού στρατιωτικού σώµατος, απαγορεύοντάς του να καταλάβει την πόλη των
Χανίων και έτσι να στερήσουν από την Ελλάδα ένα ισχυρό διαπραγµατευτικό χαρτί
για την επίλυση του Κρητικού Ζητήµατος. Αυτό όµως δεν εµπόδισε τις ελληνικές
δυνάµεις να διεξάγουν επιχειρήσεις20 µε µεγάλη επιτυχία. Παράλληλα, µε το
τακτικό στρατιωτικό σώµα, συγκροτήθηκαν και σώµατα εθελοντών, µε κυριότερο
εκείνο του Λοχαγού Μηχανικού Αριστοτέλη Κόρακα, το οποίο διέθετε και
18
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πυροβολικό. Η Τουρκία διαµαρτυρήθηκε προς τις Μεγάλες ∆υνάµεις και απαίτησε
από την Ελλάδα την άµεση ανάκληση του στόλου και του στρατού της, χωρίς όµως
αποτέλεσµα. Οι επιτυχίες του ελληνικού σώµατος θορύβησαν τις ευρωπαϊκές
δυνάµεις κατοχής, οι οποίες στις 9 Φεβρουαρίου προέβησαν στον αποτρόπαιο
σφοδρό βοµβαρδισµό21 του ελληνικού στρατοπέδου στο Ακρωτήρι της Σούδας. Στο
βοµβαρδισµό συµµετείχαν και τουρκικά πλοία που ναυλοχούσαν στη Σούδα. Η
πράξη αυτή σχεδιάσθηκε και προκλήθηκε έντεχνα από τον Ιµπραήµ µπέη και
καταδείκνυε τόσο τη φιλική στάση των Μεγάλων ∆υνάµεων απέναντι στον
σουλτάνο όσο και τις εχθρικές τους διαθέσεις απέναντι στους Έλληνες. Στη Σητεία
ο Γάλλος ανώτατος διοικητής διέταξε να καταστραφούν µε βοµβαρδισµό τα καταφύγια
των εξεγερµένων, αφού πρώτα εκκενωθούν, ενώ στη γαλλική βουλή ο Gabriel
Hanotaux22 δήλωσε ότι «επειδή ένας λαός έχει πολλές συµπάθειες στην Ευρώπη,
αυτό δεν σηµαίνει ότι έχει το δικαίωµα να διαταράσσει την ειρήνη και να
παραβαίνει τις διεθνείς του υποχρεώσεις»23.
Η τουλάχιστον µεροληπτική στάση των ισχυρών της Ευρώπης και των
ναυάρχων αντιπροσώπων τους στην Κρήτη υπέρ του µουσουλµανικού στοιχείου και
η αδιαφορία τους για τους οµοθρήσκους τους καταδεικνύονται και από την
ανταλλαγή τηλεγραφηµάτων24 µεταξύ του αρχηγού του ελληνικού σώµατος
Συνταγµατάρχη Βάσσου και του αρχηγού του ευρωπαϊκού στόλου Canevaro.
Τελικά, από τις 17 Φεβρουαρίου ανεστάλησαν οι επιθετικές επιχειρήσεις του
ελληνικού σώµατος και αποµακρύνθηκε ο ελληνικός στόλος από τα κρητικά ύδατα,
όπου παρέµειναν µόνο δυο ατµοδρόµωνες. Μόνο οι επαναστάτες και οι εθελοντές
συνέχισαν τον ένοπλο αγώνα στην Κρήτη. Το ελληνικό στρατιωτικό σώµα είχε
καταφέρει, παρά το εχθρικό κλίµα των Ευρωπαίων, να περιορίσει και ουσιαστικά να
εγκλωβίσει τους µουσουλµάνους στις βόρειες παραθαλάσσιες πόλεις, αφήνοντας το
εσωτερικό του νησιού στους επαναστάτες, οι οποίοι δρούσαν υπό την εποπτεία του.
Οι ευρωπαϊκές δυνάµεις στην Κρήτη προσπαθούσαν να υποβαθµίσουν το
ρόλο του Βάσσου και, µάλιστα, πολλές φορές τον παρέκαµπταν, όπως συνέβη στην
περίπτωση που ο Renier, κυβερνήτης του γαλλικού πλοίου «Rodne», ως επικεφαλής
των δυνάµεων στην Παλαιοχώρα, απευθυνόµενος στους αρχηγούς των επαναστατών
στην περιοχή του Σελίνου για να συµβάλουν στη µεταφορά της φρουράς και των
κατοίκων της Κανδάνου, εκείνοι απάντησαν ότι θα έπρεπε να απευθυνθεί στον
21

Στο βοµβαρδισµό δε συµµετείχαν τα ιταλικά και γαλλικά πλοία λόγω της θέσης τους, βλ. στο ίδιο,
62.
22
Γάλλος πολιτικός και ιστορικός. Θήτευσε ως Υπουργός Εξωτερικών στις περιόδους 1894-1895 και
1896-1898.
23
Πικρός, ό.π., 122.
24
Αρχείο ΓΕΣ/∆ΙΣ, Ελληνοτουρκικός Πόλεµος, Φ.1800/Α/1, Έκθεση του Συνταγµατάρχη Τιµολέοντα
Βάσσου, 22-30.

αρχηγό του ελληνικού σώµατος25. Στις 25 Φεβρουαρίου, µετά από δύο ηµέρες
διαπραγµατεύσεων, µε την παρέµβαση του Βάσσου συµφωνήθηκε µεταξύ των
επαναστατών και των ευρωπαϊκών στρατευµάτων η λύση της πολιορκίας της
Κανδάνου, η µεταφορά 3000 µουσουλµάνων υπό την προστασία 500 αντρών των
ευρωπαϊκών ναυτικών αγηµάτων –100 άντρες από κάθε χώρα εκτός της Γερµανίας–
στο Καστέλλι και ο αφοπλισµός τους. Ωστόσο οι Μεγάλες ∆υνάµεις δεν τήρησαν τη
συµφωνία, δεν αφόπλισαν τους µουσουλµάνους, τους επιβίβασαν στα πλοία και
βοµβάρδισαν τις θέσεις των επαναστατών.

Η αυτονοµία της Κρήτης και το τέλος της τουρκικής κατοχής
Στις 18 Φεβρουαρίου, µετά από έντονο πολιτικό και διπλωµατικό παρασκήνιο,
τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη παρέδωσαν διακοίνωση στην Ελλάδα και την Τουρκία,
τα κύρια σηµεία της οποίας ήταν ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν ήταν εφικτή η
ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα και η µόνη λύση αποτελούσε η παραχώρηση
αυτονοµίας υπό την ψιλή επικυριαρχία του σουλτάνου µε ταυτόχρονη απόσυρση
των ελληνικών δυνάµεων από το νησί και τη σταδιακή µείωση των τουρκικών
στρατευµάτων, τα οποία αρχικά θα συγκεντρώνονταν στα φρούρια. Η Ελλάδα
απέρριψε τη διακοίνωση, προτείνοντας τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος από τον
κρητικό λαό προκειµένου να αποφασίσει ο ίδιος για τον τρόπο αυτοδιάθεσης και
διοίκησής του, ενώ η Τουρκία ικανοποιήθηκε, για µια ακόµη φορά, από το περιεχόµενο
της διακοίνωσης. Από τη µεριά τους, οι επαναστάτες ήταν αποφασισµένοι να
συνεχίσουν τον αγώνα, εκφράζοντας έτσι την εναντίωσή τους στα σχέδια των
Ευρωπαίων. Στις 28 Φεβρουαρίου το σώµα του Λοχαγού Κόρακα επιτέθηκε κατά
του φρουρίου της Σπιναλόγκας, αλλά από το λιµάνι της Σητείας κατέπλευσε το
γαλλικό πολεµικό πλοίο «Sughet», µε αποτέλεσµα η επιχείρηση26 να ανασταλεί.
Οι ναύαρχοι, µε την έγκριση των κυβερνήσεών τους, προχώρησαν στις 6
Μαρτίου στον αποκλεισµό της Κρήτης, ενώ, επιπλέον, στάλθηκαν 600 άνδρες από
κάθε µία από τις Μεγάλες ∆υνάµεις εκτός από τη Γερµανία και την Αυστρία. Οι
Γάλλοι και οι Ιταλοί επέδειξαν τη φιλανθρωπία τους και παρείχαν τρόφιµα στους
λιµοκτονούντες, κυρίως σε γυναίκες και παιδιά, αµβλύνοντας κατά κάποιο τρόπο τα
αποτελέσµατα του αποκλεισµού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα27 του Γάλλου
Ναυάρχου Pottier, ο οποίος φρόντισε για τη µεταφορά στο γαλλικό νοσοκοµείο της
Σµύρνης δύο βαριά τραυµατισµένων επαναστατών που είχαν εγκαταλειφθεί από τους
Αυστριακούς στο τουρκικό νοσοκοµείο της Σούδας. Αργότερα, ο ναυτικός
25

Στο ίδιο, 51-52.
Αρχείο ΓΕΣ/∆ΙΣ, Ελληνοτουρκικός Πόλεµος, Φ.1800/Β/1, Έκθεση του Λοχαγού Αριστοτέλη
Κόρακα.
27
Bérard, ό.π., 230.
26

αποκλεισµός περιορίσθηκε στα όπλα και τα πυροµαχικά και έγινε χαλαρότερος για
τα τρόφιµα.
Οι µουσουλµάνοι που είχαν συγκεντρωθεί στις παραθαλάσσιες περιοχές µέσα
στις ουδέτερες ζώνες που είχαν δηµιουργήσει οι ευρωπαϊκές δυνάµεις επιθυµούσαν
τη µεταφορά τους σε ασφαλείς περιοχές. Αυτή ήταν και η πρόθεση των ναυάρχων,
γιατί είχαν συνειδητοποιήσει ότι η εκούσια µεταφορά των µουσουλµάνων από το
νησί θα έλυνε πολλά προβλήµατα. Αλλά ο Abdul Hamid II ήταν αντίθετος σε µια
τέτοια προοπτική, γιατί έτσι θα έχανε τη δικαιολογία να επεµβαίνει στα κρητικά
πράγµατα. Σύµµαχο στην αρνητική του στάση βρήκε τη γαλλική κυβέρνηση28. Οι
µουσουλµάνοι αυτοί αποτελούσαν όργανο στα σχέδια του σουλτάνου, αφού κατά
περιόδους µεταβάλλονταν σε ατάκτους, επιτίθονταν στους εξεγερµένους Κρητικούς,
και στη συνέχεια, έβρισκαν καταφύγιο πίσω από τις τουρκοευρωπαϊκές δυνάµεις.
Παράλληλα µε την ανακοίνωση της αυτονοµίας και του αποκλεισµού, οι
ναύαρχοι κυκλοφόρησαν την ίδια µέρα προκήρυξη29 που απευθυνόταν στους
κατοίκους της Κρήτης. Ωστόσο οι ναύαρχοι δε διέθεταν ούτε τις δυνάµεις ούτε το
χρόνο για να θεµελιώσουν την απόφαση των εντολοδόχων τους. Ως ανταπάντηση,
οι Κρήτες επαναστάτες εξέδωσαν τη δική τους διακήρυξη, στην οποία εξέφραζαν,
για µια ακόµη φορά, ότι η µοναδική και δίκαιη λύση του Κρητικού Ζητήµατος ήταν
η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις ήταν αναποφάσιστες ως
προς το χρόνο εφαρµογής της ανάκλησης των τουρκικών στρατευµάτων30 από το
νησί. Η Γαλλία, ως σύµµαχος της Ρωσίας, υποστήριξε31 την προσωρινή τουλάχιστον
παρουσία των στρατευµάτων αυτών σε ορισµένες περιοχές.
Στις 5 Απριλίου 1897 ξέσπασε ο Ελληνοτουρκικός Πόλεµος32, του οποίου η
άσχηµη τροπή για την Ελλάδα είχε άµεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη του Κρητικού
Ζητήµατος. Τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη απέστειλαν ενισχύσεις στην Κρήτη, φοβούµενα
τυχόν επιθέσεις του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος σε πόλεις και φρούρια που
βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, αλλά και για να εµποδίσουν τυχόν εθελοντές να
µεταβούν στην Ελλάδα και να πολεµήσουν στη Θεσσαλία. Έτσι, κατέφθασαν, λίγες
µέρες µετά την κήρυξη του πολέµου, τρία συντάγµατα (γαλλικό, ρωσικό και ιταλικό),
τρία τάγµατα (δύο βρετανικά και ένα αυστριακό) και ένας λόχος Γερµανών
πεζοναυτών. Μεταξύ των ναυάρχων συµφωνήθηκε η ολοκληρωτική κατάληψη του
28
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νησιού, αλλά λίγο αργότερα η Γερµανία και η Αυστρία ανακάλεσαν τις δυνάµεις τους
από την Κρήτη λόγω διαφωνιών που είχαν για την επικείµενη εφαρµογή του νέου
πολιτεύµατος. Έτσι, η περιοχή των Χανίων-Σούδας βρέθηκε υπό διεθνή κατοχή,
αποτελούσε έδρα όλων των ναυάρχων και στάθµευαν στρατιωτικά τµήµατα από τις
τέσσερις εναποµένουσες δυνάµεις, µε ανώτερο διοικητή ένα Γάλλο συνταγµατάρχη
και διοικητή αστυνοµίας έναν Ιταλό πλοίαρχο. Για τον υπόλοιπο νοµό των Χανίων
υπεύθυνοι ήταν οι Ιταλοί. Οι Ρώσοι ανέλαβαν το νοµό Ρεθύµνου, οι Βρετανοί το νοµό
Ηρακλείου και οι Γάλλοι το νοµό Λασιθίου.
Η άσχηµη τροπή του Ελληνοτουρκικού Πολέµου ανάγκασε την ελληνική
κυβέρνηση στις 21 Απριλίου 1897 να ανακαλέσει από την Κρήτη τον Συνταγµατάρχη
Βάσσο. Οι ελληνικές δυνάµεις αναχώρησαν σταδιακά από τα δυτικά παράλια του
νησιού. Η αναχώρηση του ελληνικού σώµατος από το νησί και, τελικά, η ήττα της
Ελλάδας στον πόλεµο του 1897 προκάλεσαν την απογοήτευση του δοκιµαζόµενου
κρητικού λαού, που έβλεπε τις ελπίδες του για ένωση να διαψεύδονται. Οι
Κρητικοί, κάτω από το πρίσµα των εξελίξεων, αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την
πρόταση των Μεγάλων ∆υνάµεων για αυτονοµία, που µέχρι τότε απέρριπταν, µε
τον όρο να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύµατα από το νησί. Οι προτάσεις33 της
Γαλλίας για τη θεµελίωση του καθεστώτος της αυτονοµίας δεν έτυχαν αποδοχής
από τις υπόλοιπες προστάτιδες δυνάµεις. Στις 16 Οκτωβρίου 1897, µετά από τρεις
συνελεύσεις34, αποφασίστηκε µε την επίδοση τριών ψηφισµάτων από το Εκτελεστικό
στους ναυάρχους η αυτονοµία της Κρήτης υπό την ψιλή επικυριαρχία του σουλτάνου, η
αποχώρηση του τουρκικού στρατού και ο διορισµός ξένου κυβερνήτη από τις
προστάτιδες δυνάµεις.
Το νέο πολίτευµα υπαγόρευε τη σταδιακή µεταβίβαση των εξουσιών από τις
τουρκικές αρχές στο Εκτελεστικό35, γεγονός που έκρυβε κινδύνους. Η παραµονή
των τουρκικών στρατευµάτων αποτελούσε αγκάθι στην προσπάθεια εφαρµογής του
νέου καθεστώτος. Ο Γάλλος Ναύαρχος Pottier διαβεβαίωνε για την προσπάθεια που
καταβαλλόταν από τους ναυάρχους για την υλοποίηση της αποχώρησης, ενώ και ο
Ρώσος ναύαρχος δήλωνε ότι οι Μεγάλες ∆υνάµεις είχαν αντιληφθεί ότι για να
λειτουργήσει το καθεστώς της αυτονοµίας θα έπρεπε πρώτα να αποχωρήσει ο
τουρκικός στρατός. Αλλά οι ναύαρχοι ήταν δέσµιοι, όπως ήταν φυσικό, των εντολών
των κυβερνήσεών τους. Οι Τούρκοι δεν ήταν διατεθειµένοι να αποδεχθούν τόσο
εύκολα την πολιτειακή αλλαγή και γι’ αυτό επιδόθηκαν σε ενέργειες κωλυσιεργίας, ή
ακόµα χειρότερα, σε ακραίες πράξεις, οικίες σε αυτούς. Η υποβόσκουσα αναρχία στο
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Παδουβάς, ό.π., 262.
Στο ίδιο, 88-99.
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Το Εκτελεστικό αποτελούσε την προσωρινή διοίκηση του νησιού υπό την επίβλεψη των ναυάρχων,
οι οποίοι ασκούσαν τη διοίκηση στις περιοχές που κατέχονταν ακόµα από τους Τούρκους.
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Ηράκλειο εκδηλώθηκε µε τις σφαγές36 της 25ης Αυγούστου 1898, όταν οι µουσουλµάνοι
αντέδρασαν ένοπλα στην επικείµενη εγκατάσταση χριστιανών στο τελωνείο του
Ηρακλείου. Επιδόθηκαν σε σφαγές και πυρπολήσεις οικιών και καταστηµάτων, ενώ
δεν δίστασαν να έλθουν σε ένοπλη αντιπαράθεση µε τα βρετανικά στρατεύµατα που
είχαν αναπτυχθεί στο Ηράκλειο. Ανάµεσα στα θύµατα της τουρκικής θηριωδίας ήταν
και ο πρόξενος της Βρετανίας στην Κρήτη Λυσίµαχος Καλοκαιρινός, και φυσικά το
γεγονός αυτό αποτέλεσε πλήγµα για το γόητρο της κραταιάς βρετανικής αυτοκρατορίας.
Τα γεγονότα του Ηρακλείου άλλαξαν κυριολεκτικά τη στάση των ευρωπαϊκών
δυνάµεων απέναντι στις τουρκικές αρχές. Οι Βρετανοί, αφού τιµώρησαν
παραδειγµατικά τους πρωταίτιους και τους υποκινητές της σφαγής, απέστειλαν ισχυρή
µοίρα του στόλου στην Κρήτη και προετοίµασαν την αποστολή νέων
στρατευµάτων37. Παράλληλα, εστάλη τελεσίγραφο στον διοικητή του τουρκικού
στρατού του Ηρακλείου Χασάν Ταχσίν Πασά38 να αποχωρήσει από το νησί εντός
δεκαπέντε ηµερών. Σε ανάλογες ενέργειες προέβησαν και οι άλλες ευρωπαϊκές
δυνάµεις κατοχής, οι οποίες επέκτειναν την κυριαρχία τους σε όλο το εύρος του
τοµέα για τον οποίο ήταν υπεύθυνες. Συγκροτήθηκαν σώµατα χωροφυλακής από
ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι, υπό την επίβλεψη των Ευρωπαίων αξιωµατικών,
λάµβαναν ταχύρυθµη εκπαίδευση, διευκολύνοντας έτσι την άσκηση της διοίκησης
από τις ευρωπαϊκές δυνάµεις. Συνέπεια αυτών των δραστικών και αποτελεσµατικών
ενεργειών των ναυάρχων ήταν ότι µέχρι στις 3 Νοεµβρίου 1898 δεν υπήρχε Τούρκος
στρατιώτης στο νησί. Η αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων και η στρατιωτική
διοίκηση του νησιού από τις τέσσερις δυνάµεις έβγαλαν τον κρητικό λαό από το
σκοτάδι της αναρχίας και της παρανοµίας. Βέβαια, η εκδίωξη των Τούρκων από την
Κρήτη δε θα πρέπει να πιστωθεί µόνο στα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη αλλά και στον
πολύπαθο κρητικό λαό, που µε τους µακροχρόνιους και αιµατηρούς αγώνες του
ανάγκασε την αδιάφορη και συντηρητική Ευρώπη να υποκύψει στα δίκαια αιτήµατά
του.
Οι ναύαρχοι εγκαθίδρυσαν την έννοµη τάξη, τήρησαν ίσες αποστάσεις από
τους χριστιανούς και τους µουσουλµάνους και συνέβαλαν, στο µέτρο του δυνατού,
στην προσέγγιση των δυο στοιχείων. Ο κίνδυνος που ελλόχευε από την εξέλιξη αυτή
ήταν η επ’ αόριστον ευρωπαϊκή κατοχή του νησιού, γεγονός που θα αποτελούσε
τροχοπέδη για την υλοποίηση των εθνικών προσανατολισµών του κρητικού λαού.
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Για τα αιµατηρά γεγονότα του Ηρακλείου βλ. Παδουβάς, ό.π., 131-135.
Τα στρατεύµατα αυτά στάθµευαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου υπό τον Λόρδο Kitchener.
Απεστάλησαν δύο συντάγµατα, τα οποία ενίσχυσαν τα δύο τάγµατα του Ηρακλείου, βλ. στο ίδιο, 137.
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Ο Χασάν Ταχσίν Πασάς ήταν ο µετέπειτα στρατηγός που παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στον ελληνικό
στρατό στις 26 Οκτωβρίου 1912 κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέµου. Για τον Α΄
Βαλκανικό Πόλεµο βλ. ΓΕΣ/∆ΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους του 19121913, τ. Α΄, Αθήνα 1988.
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Ωστόσο η δυσοίωνη αυτή προοπτική εξαλειφόταν, ή τουλάχιστον µειωνόταν η
πιθανότητα να υλοποιηθεί εξαιτίας της ποικιλότητας των νόµων που εφάρµοσαν οι
προστάτιδες δυνάµεις και των αντικρουόµενων συµφερόντων τους.

Η πρώτη περίοδος της αρµοστείας
Η επιλογή του προσώπου που θα αναλάµβανε την εφαρµογή του νέου
καθεστώτος αποτέλεσε αντικείµενο έντονων παρασκηνιακών συνεννοήσεων και
διπλωµατικών διαβουλεύσεων. Οι Ρώσοι, για να εµποδίσουν την εκλογή ενός ξένου
ηγεµόνα που δε θα ήταν ορθόδοξος, πρότειναν τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας,
ο οποίος τελικά επιλέχθηκε ως ο πρώτος ύπατος αρµοστής της Κρήτης. Στις 9
∆εκεµβρίου 1898 ο πρίγκιπας Γεώργιος κατέπλευσε στη Σούδα, όπου τον υποδέχθηκαν
οι ναύαρχοι και ο ενθουσιώδης κρητικός λαός. Εγκαταστάθηκε στη Χαλέπα Χανίων
και ανέλαβε τα καθήκοντά39 του για τρία χρόνια, προκειµένου να διαφυλάξει την
ειρήνη στο νησί και να θεµελιώσει το αυτόνοµο καθεστώς, αναγνωρίζοντας την
ψιλή επικυριαρχία του σουλτάνου.
Την 1η Μαΐου 1899 οι ναύαρχοι παρέδωσαν σε επίσηµη τελετή τη διοίκηση
του νησιού στον ύπατο αρµοστή, ενώ χορηγήθηκε και δάνειο 4.000.000 φράγκων
από τις προστάτιδες δυνάµεις για την οικονοµική ανάκαµψη της νεοσύστατης
πολιτείας. Σε αυτά τα πρώτα στάδια της εφαρµογής του καθεστώς της αυτονοµίας οι
ναύαρχοι δεν είχαν ουσιαστικό ρόλο και γι’ αυτό, λίγες εβδοµάδες µετά την
παράδοση της διοίκησης στον πρίγκιπα Γεώργιο, αναχώρησαν από το νησί µαζί µε
το µεγαλύτερο µέρος του στόλου τους. Παρέµειναν µόνο τµήµατα του στρατού και
του στόλου, καθώς και εκπαιδευτικές αποστολές, για να συνδράµουν στο έργο των
ελληνικών αρχών. Ο κρητικός λαός, για να δείξει την ευγνωµοσύνη του στους
ναυάρχους για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να επιβάλουν την ειρήνη και την
τάξη στο νησί, έδωσε τα ονόµατά τους στους τέσσερις µεγαλύτερους δρόµους των
Χανίων.
Μετά την ανάληψη της διοίκησης, ο ύπατος αρµοστής συγκρότησε µία 16µελή
επιτροπή, η οποία ανέλαβε να εκπονήσει το σχέδιο του κρητικού Συντάγµατος,
σύµφωνα µε τους νόµους και τις αρχές των ευρωπαϊκών δυνάµεων, αλλά και µε
γνώµονα τα στοιχεία οργάνωσης του ελληνικού κράτους. Στις 9 Ιανουαρίου 1899
δηµοσιεύτηκε το διάταγµα «Περί συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως», στην
οποία συµµετείχαν 138 χριστιανοί και 50 µουσουλµάνοι, κατόπιν εκλογών. Τελικά,
στις 16 Απριλίου, κατόπιν έγκρισης των προστάτιδων δυνάµεων και επικύρωσης
από τον ύπατο αρµοστή, δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβέρνησης το «Σύνταγµα
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Για τους όρους της αρµοστείας βλ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η Κρητική Πολιτεία από το 1899
ως το 1909», Ι.Ε.Ε., τ. Ι∆΄, 197.

της Κρητικής Πολιτείας»40. Παράλληλα, οργανώθηκε σώµα κρητικής χωροφυλακής,
δύναµης 1.500 ανδρών, υπό την επίβλεψη Ιταλών καραµπινιέρων µε επικεφαλής τον
Λοχαγό Federico Craver. Στις 29 Απριλίου συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση41 της
κρητικής πολιτείας, στην οποία συµµετείχε, µεταξύ των άλλων, και ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, ως υπουργός ∆ικαιοσύνης.
Τα πρώτα χρόνια της αρµοστείας του πρίγκιπα Γεώργιου χαρακτηρίστηκαν
γόνιµα για την κρητική πολιτεία. Η οργάνωση των διοικητικών βαθµίδων σε όλους
τους τοµείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και η παγίωση της δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας καταδείκνυαν την εσωτερική αυτοτέλεια του νησιού, σε συνδυασµό
µε την πλήρη οικονοµική αυτονοµία του. Η πρόοδος που παρουσίασε η Κρήτη, ως
µία νεοσύστατη πολιτεία, προκάλεσε το ενδιαφέρον και το θαυµασµό των ξένων, οι
οποίοι της προσέδωσαν την επωνυµία «Ελβετία της Ανατολής». Όµως πάντα
υπήρχε ο προβληµατισµός για την επαύριον της λήξης της τριετούς θητείας του
πρώτου ύπατου αρµοστή.
Το καθεστώς της αυτονοµίας είχε και τρωτά σηµεία. Αποδείχθηκε στην
εφαρµογή του ότι δεν µπορούσε να αποτελέσει την πλατφόρµα για την αποτελεσµατική
και εύρυθµη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. Η συγκέντρωση υπερεξουσιών στο
πρόσωπο του ύπατου αρµοστή και η µη ύπαρξη σαφών διαχωριστικών γραµµών στις
αρµοδιότητες των οργάνων του καθεστώτος αποτελούσαν µερικές από τις αδυναµίες της
νέας πολιτείας. Βέβαια, η µη οµαλή εξέλιξη του νέου καθεστώτος οφειλόταν, κατά
κύριο λόγο, στο γεγονός ότι το Κρητικό Ζήτηµα είχε εγκλωβιστεί µέσα στους
ανταγωνισµούς και στις έριδες που ενέκυπταν µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων για
τον έλεγχο και την επικράτησή τους στο µεσογειακό χώρο. Η εµµονή των ισχυρών
ευρωπαϊκών κρατών να διατηρήσουν την αρχή του status quo ως δικλείδα
ασφαλείας για τα άµεσα συµφέροντά τους ήταν αυτή που τροφοδοτούσε την
παγιωµένη και συνεχόµενη άρνησή τους να ικανοποιήσουν το αίτηµα του κρητικού
λαού για ένωση µε την Ελλάδα. Η διατήρηση της αρχής της ισορροπίας στην
ανατολική Μεσόγειο αποτελούσε την πυξίδα για την πορεία που ακολουθούσαν τα
ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη και γι’ αυτό κανένα από αυτά δεν επρόκειτο να αναλάβει
κάποια µονοµερή πρωτοβουλία για τη σύντοµη λύση του Κρητικού Ζητήµατος. Η
ήττα της Ελλάδας κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 και η αµεσότερη
εµπλοκή των Μεγάλων ∆υνάµεων στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις είχαν
καταστήσει την ελληνική κυβέρνηση ανίσχυρη και ανήµπορη να διαδραµατίσει
ενεργό ρόλο στις εξελίξεις που λάµβαναν χώρα στον ανατολικό µεσογειακό χώρο.
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Ο πρίγκιπας Γεώργιος, µε τη σύµφωνη γνώµη42 της ελληνικής και κρητικής
κυβέρνησης, ανέλαβε να προωθήσει την ιδέα περί ένωσης στις ευρωπαϊκές αυλές.
Το Σεπτέµβριο του 1900 επισκέφθηκε αρχικά τη Ρωσία, έπειτα τη Βρετανία, τη Γαλλία
και, τέλος, την Ιταλία, αλλά, όπως αναµενόταν, ο ύπατος αρµοστής δεν µπόρεσε να
εξασφαλίσει την πολυπόθητη ουσιαστική συµπαράσταση. Τελικά, στις 25
Φεβρουαρίου 1901, µε επίσηµη διακοίνωσή τους, οι Μεγάλες ∆υνάµεις απέρριψαν
κάθε πρόταση για πολιτειακή αλλαγή στην Κρήτη. Η απόρριψη των προτάσεων του
πρίγκιπα Γεωργίου συνοδεύτηκε, κατά την προσφιλή τους τακτική, από υποσχέσεις
συµπαράστασης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της κατάστασης στη
Μεγαλόνησο.
Μετά την απόλυση του Βενιζέλου από το υπουργικό αξίωµα, ο πρίγκιπας
Γεώργιος σταθεροποίησε τη θέση του στο διεθνές πεδίο και επιβεβαίωσε την επιβολή
του στις εσωτερικές υποθέσεις, όπως αποδείχθηκε µε τη νίκη των οπαδών του στις
εκλογές του 1901, οπότε και ανανεώθηκε για τρία ακόµη χρόνια η περίοδος της
αρµοστείας του. Το φθινόπωρο του 1904 ο ύπατος αρµοστής πραγµατοποίησε νέο
διπλωµατικό ταξίδι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειµένου να προβάλει εκ
νέου το αίτηµα του κρητικού λαού και, κυρίως, να προσπαθήσει να έλθει σε άµεση
συνεννόηση µε τις προστάτιδες δυνάµεις για την αλλαγή του πολιτειακού
καθεστώτος. Η Βρετανία, η Ρωσία, η Γαλλία και η Ιταλία, για να αποφύγουν τυχόν
σύγκρουση µε την κρητική κοινή γνώµη, που θα έθετε σε κίνδυνο την παρουσία
τους στο νησί, προχώρησαν στην εξαγγελία µέτρων43, τα οποία βελτίωναν µεν τους
όρους λειτουργίας της αυτονοµίας αλλά δεν αποτελούσαν καινοτόµες λύσεις.
Το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει το Κρητικό Ζήτηµα και η παράταση
του αρµοστειακού καθεστώτος, σε συνδυασµό µε την αδιάλλακτη στάση του
πρίγκιπα Γεωργίου απέναντι στη συµβιβαστική διάθεση του Βενιζέλου, οδήγησαν στην
πολιτική διάσταση και κρίση στο εσωτερικό της Κρήτης και στην ενίσχυση των
αντίρροπων τάσεων. Αποτέλεσµα αυτής της άστατης πολιτικής κατάστασης ήταν η
κήρυξη της επανάστασης του Θέρισου στις 10 Μαρτίου 1905 από τον Βενιζέλο, ο
οποίος ήταν ο επικεφαλής της αντιπολιτευτικής µερίδας. Βασικό αίτηµα των
επαναστατών ήταν η προώθηση της ενωτικής ιδέας µε διαφορετικό πρόγραµµα και
µεθοδολογία χειρισµών. Παράλληλα, προβαλλόταν η ανάγκη για ριζική µεταβολή της
εσωτερικής διακυβέρνησης του νησιού µε άµεση αντικατάσταση του ύπατου αρµοστή.
Παρ’ όλο που και οι δυο πλευρές προσέβλεπαν στον ίδιο στόχο αλλά µε διαφορετικό
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Αντίθετος σε αυτή την κίνηση ήταν ο Βενιζέλος, ο οποίος υποστήριζε τη σταδιακή πορεία προς την
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Η πιο σηµαντική πρόταση ήταν της Βρετανίας, σύµφωνα µε την οποία προβλεπόταν σταδιακή µείωση
των ξένων στρατευµάτων µε ταυτόχρονη οργάνωση και ενίσχυση της χωροφυλακής και της εγχώριας
στρατιωτικής δύναµης, βλ. στο ίδιο, 203.

τρόπο, εν τούτοις προτίµησαν την αντιπαράθεση, διχάζοντας τον κρητικό λαό και
συµβάλλοντας στη συντήρηση του Κρητικού Ζητήµατος προς όφελος των ισχυρών
ευρωπαϊκών κρατών.
Η µικρή δύναµη των ευρωπαϊκών στρατευµάτων και του σώµατος της
χωροφυλακής δεν επαρκούσε για την ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας
κλίµακας κατά των επαναστατών. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, στην ανατολική και
δυτική περιοχή του νησιού, τήρησαν παθητική στάση, όπως και οι Βρετανοί στο
Ηράκλειο. Αντίθετα, οι Ρώσοι υποστήριξαν ενεργά τον ύπατο αρµοστή και ανέλαβαν
στρατιωτική δράση κατά των επαναστατών. Η κρητική χωροφυλακή, παρ’ όλο που
διοικούνταν από Ιταλούς καραµπινιέρους και είχε υπαχθεί στον ανώτερο διοικητή των
ευρωπαϊκών στρατευµάτων Γάλλο Συνταγµατάρχη Loubanski, ο οποίος δεν ήταν
πρόθυµος να συνεργαστεί µε τον ύπατο αρµοστή, συγκρούστηκε µε τους επαναστάτες,
χωρίς όµως αυτό να εµποδίσει αρκετούς από τους χωροφύλακες να λιποτακτήσουν
από το σώµα και να ενταχθούν στο αντίπαλο στρατόπεδο.
Η αδυναµία των Μεγάλων ∆υνάµεων να ακολουθήσουν µια ενιαία τακτική
για την αντιµετώπιση του επαναστατικού κινήµατος επέτρεψε την εδραίωση και τη
σταθεροποίησή του. Οι προστάτιδες δυνάµεις, βλέποντας το λαϊκό έρεισµα του
Βενιζέλου, αποδέχθηκαν, ως βάση για τη συµβιβαστική λύση του ένοπλου αγώνα,
την πρόταση της επαναστατικής συνέλευσης του Θέρισου για την κάθοδο στην
Κρήτη διεθνούς εξεταστικής επιτροπής. Πράγµατι, στις 15 Νοεµβρίου 1905
υπογράφηκε το πρωτόκολλο τερµατισµού της επανάστασης, µε τους όρους του
Βενιζέλου να γίνονται αποδεκτοί.

Η κατάργηση της αρµοστείας και η αποχώρηση των ευρωπαϊκών
στρατευµάτων κατοχής
Η διεθνής εξεταστική επιτροπή αποτελούσε ένα όργανο επιτήρησης και
ελέγχου των δραστηριοτήτων του ύπατου αρµοστή, αφού ανέλαβε τον έλεγχο της
εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων και των διακανονισµών στο διοικητικό και
οικονοµικό µηχανισµό. Στις 30 Μαρτίου 1906 µε έκθεσή της η εξεταστική επιτροπή
κατέληξε σε δύο βασικά συµπεράσµατα: η µόνη βιώσιµη λύση ήταν η ένωση και η
στάση του πρίγκιπα Γεωργίου αποτελούσε εµπόδιο για την οµαλή διευθέτηση των
εσωτερικών ζητηµάτων του νησιού. Στις 23 Ιουλίου κοινοποιήθηκαν στον ύπατο
αρµοστή οι αποφάσεις των τεσσάρων ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες έθεταν σε µια
νέα φάση το Κρητικό Ζήτηµα. Μεταξύ των αποφάσεων ήταν και η παραχώρηση
του δικαιώµατος στον βασιλιά της Ελλάδας να διορίζει τον ύπατο αρµοστή µετά
από έγκριση των προστάτιδων δυνάµεων και η χορήγηση νέου δανείου ύψους
9.300.000 γαλλικών φράγκων. Στις 12 Σεπτεµβρίου ο πρίγκιπας Γεώργιος

εγκατέλειψε44 τη Μεγαλόνησο συµµορφούµενος στις αποφάσεις των Μεγάλων
∆υνάµεων και στη θέληση του πατέρα του.
Ο βασιλιάς Γεώργιος υπέδειξε τον Αλέξανδρο Ζαΐµη ως το νέο ύπατο
αρµοστή της Κρήτης, ο οποίος και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 18 Σεπτεµβρίου
1906 µε πενταετή εντολή. Η νέα αρµοστειακή κυβέρνηση ασχολήθηκε µε την
οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης και των οικονοµικών, ενώ παράλληλα συγκρότησε
πολιτοφυλακή45, η οποία προοριζόταν να αντικαταστήσει τα ευρωπαϊκά στρατεύµατα.
Ενίσχυσε επίσης την κρητική χωροφυλακή µε τη µετάκληση αξιωµατικών και
υπαξιωµατικών από την Ελλάδα, προκειµένου να στελεχώσουν τα δύο σώµατα
σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά στρατεύµατα αποσύρθηκαν στις
πόλεις, αφήνοντας τον έλεγχο της υπαίθρου στην πολιτοφυλακή και τη χωροφυλακή. Η
οµαλοποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και οι εγγυήσεις ασφάλειας και
τάξης που παρείχαν τα δύο σώµατα οδήγησαν στις 24 Ιουλίου 1908 στην
αναχώρηση σηµαντικού τµήµατος από τα στρατεύµατα ξηράς και τις ναυτικές
δυνάµεις των προστάτιδων δυνάµεων. ∆ιατηρήθηκαν µόνο οι δυνάµεις εκείνες που
ήταν απαραίτητες για την επιτήρηση των ακτών και τον ανεφοδιασµό των
παραµενόντων στρατευµάτων.
Οι ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, όπως το κίνηµα των Νεότουρκων, η ανακήρυξη
της Βουλγαρίας σε βασίλειο και η προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην
Αυστροουγγαρία, είχαν άµεσο αντίκτυπο στα κρητικά πράγµατα. Στις 24 Σεπτεµβρίου
1908, µε ανεπίσηµη υπόδειξη της ελληνικής κυβέρνησης, η κρητική βουλή, και ενώ
απουσίαζε ο ύπατος αρµοστής, κατήργησε το καθεστώς της αρµοστείας, κήρυξε την
ένωση46 µε την Ελλάδα και υιοθέτησε το ελληνικό Σύνταγµα. Η στάση των
προστάτιδων δυνάµεων απέναντι στις νέες εξελίξεις της κρητικής υπόθεσης δεν
ήταν τελείως αρνητική. ∆εν ήταν διατεθειµένες να προβούν σε βίαιες ενέργειες που
θα κατέπνιγαν τα φιλελεύθερα αισθήµατα του κρητικού λαού. Αυτό έδειξε άλλωστε
και η απόφαση να µην ενισχύσουν τις δυνάµεις τους µε την αποστολή νέων
στρατευµάτων στην Κρήτη και να αποσύρουν από το νησί και τα υπόλοιπα
στρατεύµατά τους. Από την πλευρά της Τουρκίας, οι Νεότουρκοι πίεζαν τις
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να µην αποδεχθούν την ανατροπή των ισορροπιών στην
ανατολική Μεσόγειο και απειλούσαν µε την αποστολή στρατευµάτων στο νησί. Για
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Η αναχώρηση του πρίγκιπα Γεωργίου συνοδεύτηκε από αιµατηρά επεισόδια που προκλήθηκαν από
πιστούς οπαδούς του, οι οποίοι προσπάθησαν να εµποδίσουν την αποχώρησή του και να ακυρώσουν
τις αποφάσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων, βλ. Παδουβάς, ό.π., 189-190.
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Η πολιτοφυλακή συγκροτήθηκε µε διάταγµα που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1907. Οργανώθηκαν
δύο τάγµατα, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στις 28 Απριλίου 1908 ο τότε αρχηγός των ευρωπαϊκών
στρατευµάτων Γάλλος Συνταγµατάρχης Dellarue επιθεώρησε το Α΄ Τάγµα Χανίων, βλ. στο ίδιο, 196198.
46
Η ελληνική κυβέρνηση δεν αναγνώρισε επίσηµα την ένωση προκειµένου να αποφύγει την αντίδραση της
Τουρκίας και τις διεθνείς περιπλοκές.

να αµβλύνουν τις αντιδράσεις της Τουρκίας, οι Μεγάλες ∆υνάµεις ανακοίνωσαν ότι
δεν είχε φτάσει ακόµα η στιγµή για την οριστική διευθέτηση του Κρητικού
Ζητήµατος, έχοντας υπόψη πάντα τη γνώµη της Υψηλής Πύλης. Παράλληλα,
εφάρµοσαν απρόσκοπτα την απόφασή τους για αποχώρηση των δυνάµεών τους, και
έτσι στις 24 Ιουλίου 1909 η Κρήτη εκκενώθηκε και από τα τελευταία ευρωπαϊκά
στρατεύµατα ξηράς. Αντίθετα, ενισχυόταν ο ευρωπαϊκός στόλος στις ελληνικές
θάλασσες προκειµένου να επέµβει σε περίπτωση νέας πολεµικής σύγκρουσης
µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Η εκκένωση της Μεγαλονήσου και από τα ευρωπαϊκά στρατεύµατα
δροµολόγησε τις διαδικασίες για την ένωση µε την Ελλάδα, παρ’ όλο που οι ισχυροί
της Ευρώπης δεν ήταν διατεθειµένοι την παρούσα χρονική περίοδο να επιτρέψουν
µια τέτοια εξέλιξη. Ο διακαής εθνικός πόθος47 του κρητικού λαού πήρε σάρκα και
οστά µετά τη νικηφόρο για τα ελληνικά όπλα έκβαση των βαλκανικών πολέµων,
στους οποίους οι Κρητικοί κατέθεσαν το δικό τους φόρο αίµατος.
Η πολυσχιδής δράση –πολιτική, διπλωµατική, στρατιωτική– των Μεγάλων
∆υνάµεων δεν αποσκοπούσε απλώς στην ειρηνοποιό παρέµβαση µεταξύ των
χριστιανικών και µουσουλµανικών πληθυσµών, αλλά, κυρίως, στη διατήρηση της
ισορροπίας στην ανατολική Μεσόγειο προκειµένου να µην θιγούν τα αποικιοκρατικά
τους συµφέροντα. Ωστόσο οι απρόσµενες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και ελλαδικό
χώρο ανάγκασαν τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη να προσαρµοστούν στις διαµορφωθείσες
καταστάσεις και να αποδεχθούν, ως τετελεσµένο, το γεγονός της ένωσης της Κρήτης
µε την Ελλάδα, που αποτέλεσε τη δίκαιη λύση του χρονίζοντος Κρητικού Ζητήµατος.
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