
 

 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Κρητικό Σύνταγμα: 

Στο πλαίσιο της Κρητικής Πολιτείας ορίστηκε μια 16μελής Επιτροπή, για να εκπονήσει, 

μεταξύ άλλων το σχέδιο του κρητικού συντάγματος. Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας, 

που συντάχθηκε κατά το πρότυπο του ισχύοντος τότε ελληνικού συντάγματος, αφού 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Πρέσβεων των Προστατίδων Δυνάμεων στη Ρώμη, τέθηκε 

αμέσως σε εφαρμογή.  



 
 Προκήρυξη της 26 Φεβρουαρίου 1905 :  

Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης και προκηρύχθηκαν 
εκλογές για την ανάδειξη 64 βουλευτών. Σύμφωνα με το σύνταγμα, 10 ακόμη θα 
διορίζονταν απευθείας από τον Πρίγκιπα. Η αντιπολίτευση αποφάσισε να μη 
συμμετέχει στις εκλογές αυτές, κατήγγειλε τα ανελεύθερα μέτρα του Πρίγκιπα και 
κάλεσε το λαό σε αποχή. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1905, όταν 
η τριανδρία της αντιπολίτευσης και 15 άλλοι επιφανείς πολιτευτές συνέταξαν και 
υπέγραψαν προκήρυξη, με την οποία ζητούσαν μεταβολή του συντάγματος της 
Κρητικής Πολιτείας. Η προκήρυξη αυτή είναι το πρώτο επίσημο επαναστατικό κείμενο, 
το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου. 

 

 Κρητική Πολιτοφυλακή :  
Επί Αρμοστείας Αλεξάνδρου Ζαΐμη, οργανώθηκε για πρώτη φορά η Πολιτοφυλακή της 
Κρήτης, δηλαδή ο πρώτος στρατός του νησιού (1907), που εξελίχθηκε σε αξιόλογη 
δύναμη, όπως φάνηκε αργότερα στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. Η παρουσία 
των ξένων στρατευμάτων κατέστη πλέον περιττή και οι Μ. Δυνάμεις αποφάσισαν να 
εκκενώσουν την Κρήτη μέσα σε ένα χρόνο, με μόνη εγγύηση την ασφάλεια των 
μουσουλμάνων της νήσου. 

 

 Ενωτικό ψήφισμα 24 Σεπτεμβρίου 1908 :  
Το 1908, όταν δύο, μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ήρθαν να ταράξουν πάλι την πορεία 
των κρητικών πραγμάτων, δηλαδή η προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης από 
την Αυστρία και η ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο, με ταυτόχρονη προσάρτηση 
της Ανατολικής Ρωμυλίας, η ελληνική κυβέρνηση του Γ. Θεοτόκη υπέδειξε στους Κρήτες 
την ανάγκη λαϊκών κινητοποιήσεων, για την κήρυξη της ένωσης με την Ελλάδα. Αρχικά, 
σε λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά εγκρίθηκε ομόφωνα το πρώτο ψήφισμα της ένωσης 
και έπειτα η Κρητική Κυβέρνηση εξέδωσε με τη σειρά της επίσημο Ψήφισμα (24 
Σεπτεμβρίου 1908), το οποίο σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της νέας περιόδου της 
πολιτικής ζωής στην Κρήτης. 
 

 Συνθήκη Λονδίνου (1913) : 
Η ευτυχής για την Ελλάδα έκβαση των Βαλκανικών πολέμων έδωσε και στο Κρητικό 
Ζήτημα την οριστική λύση του. Με το άρθρο 4 της Συνθήκης του Λονδίνου (30 Μαΐου 
1913) ο σουλτάνος παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματα του στην Κρήτη, την οποία 
παραχωρούσε στις Μ. Δυνάμεις της Ευρώπης. 
 

 Ιδιαίτερη ελληνοτουρκική Συνθήκη Ειρήνης (14 Νοεμβρίου 1913) :  
Η συνθήκη αυτή υπογράφηκε στις 14 Νοεμβρίου 1913, μετά το τέλος του Α΄ 
Βαλκανικού Πολέμου και την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου. Με την ιδιαίτερη 
αυτή συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας ο σουλτάνος παραιτήθηκε 
από κάθε δικαίωμα του στην Κρήτη, η οποία έτσι εντάχθηκε στην ελληνική επικράτεια 
ως οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της. Οι Μ. Δυνάμεις αποδέχθηκαν σιωπηρά τη 
λύση αυτή, δηλώνοντας απλώς ότι έλαβαν γνώση των ενεργειών της ελληνικής 
κυβέρνησης. 


