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 16 μελισ Επιτροπι : Μετά τθν αναχϊρθςθ των ξζνων Ναυάρχων (10 Δεκεμβρίου 
1898) άρχιςε με γοργοφσ ρυκμοφσ το δυςχερζσ ζργο τθσ οργάνωςθσ του νζου πολιτικοφ 
ςχιματοσ, που ονομάςτθκε Κρθτικι Πολιτεία. Ορίςτθκε μια 16μελισ Επιτροπι από 12 
χριςτιανοφσ και 4 μουςουλμάνουσ, για να εκπονιςει το ςχζδιο του κρθτικοφ 
ςυντάγματοσ, ενϊ παράλλθλα προχϊρθςαν οι πολιτικζσ πράξεισ, χωρίσ χρονοτριβι.  
 

 Διάταγμα περί υγκροτιςεωσ τθσ Κρθτικισ Εκνοςυνελεφςεωσ : Ζναν ακριβϊσ μινα 
μετά τθν εγκατάςταςθ του Υπατου Αρμοςτι, δθμοςιεφτθκε το πρϊτο ςθμαντικό 
διάταγμα «Περί ςυγκροτιςεωσ τθσ Κρθτικισ υνελεφςεωσ» και αμζςωσ 
προκθρφχκθκαν εκλογζσ για τθν ανάδειξθ πλθρεξουςίων. τισ εκλογζσ αυτζσ 
αναδείχκθκαν 138 χριςτιανοί και 50 μουςουλμάνοι πλθρεξοφςιοι και θ Κρθτικι Βουλι 
άρχιςε τισ εργαςίεσ τθσ ςτισ 8 Φεβρουαρίου 1899. 
 

 Πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ :  Λίγεσ θμζρεσ αργότερα μετά τθν ζγκριςθ 
του Κρθτικοφ υντάγματοσ από τισ Μεγ. Δυνάμεισ, ςυγκροτικθκε και ορκίςτθκε θ 
πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ, ςτθν οποία Τπουργόσ Δικαιοςφνθσ ορίςτθκε 
ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ.  

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ εργάςτθκε με ηιλο και απζδωςε ςε ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα ςθμαντικό ζργο. Εξζδωςε πολφ γριγορα νόμουσ και διατάγματα, 
ζκοψε κρθτικό νόμιςμα (τθν κρθτικι δραχμι), ίδρυςε τθν Κρθτικι Σράπεηα, οργάνωςε 
ταχυδρομικι υπθρεςία και Χωροφυλακι με Ιταλοφσ αξιωματικοφσ και υπαξιωματικοφσ 
(καραμπινιζρουσ). Ιδιαίτερθ ιταν θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ και τθ δθμόςια υγεία. 
Αντιμετωπίςτθκε το μεγάλο πρόβλθμα τθσ λζπρασ, που είχε προςλάβει ενδθμικι μορφι 
ςτισ πόλεισ και τα χωριά τθσ Κριτθσ, με τθν οργάνωςθ του λεπροκομείου τθσ 
πιναλόγκασ (1903), ιδρφκθκαν πολλά ςχολεία και διορίςτθκαν δάςκαλοι.  
Ζνα ςοβαρό ηιτθμα, που επίςθσ αντιμετωπίςτθκε με επιτυχία, ιταν το κακεςτϊσ τθσ 
τοπικισ Εκκλθςίασ. Με τον Οργανικό Νόμο του 1900, δόκθκε λφςθ ςε ακανκϊδθ 
εκκλθςιαςτικά ηθτιματα, όπωσ ιταν θ ςχζςθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και θ εκλογι Μθτροπολίτθ και Επιςκόπων. Σο βαςικό ςχιμα, 
που ιςχφει με μικρζσ τροποποιιςεισ ζωσ ςιμερα, είναι ζνα κακεςτϊσ θμιαυτόνομθσ 
Εκκλθςίασ, τθσ οποίασ ο Προκακιμενοσ εκλζγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και θ 
Κρθτικι Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα τθσ αναγνϊριςθσ και εγκατάςταςθσ του. 
 

 Λεπροκομείο πιναλόγκασ :  Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ, μεταξφ 
άλλων, ζδειξε ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ και τθ δθμόςια υγεία. 
Αντιμετωπίςτθκε το μεγάλο πρόβλθμα τθσ λζπρασ, που είχε προςλάβει ενδθμικι 
μορφι ςτισ πόλεισ και τα χωριά τθσ Κριτθσ, με τθν οργάνωςθ του λεπροκομείου τθσ 
πιναλόγκασ (1903). 
 

 Κρθτικι Χωροφυλακι :  Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ, μεταξφ άλλων, 
ίδρυςε και τθν Κρθτικι Χωροφυλακι που ςτελεχϊκθκε με Ιταλοφσ αξιωματικοφσ και 
υπαξιωματικοφσ (καραμπινιζρουσ).  
Αξίηει να προςτεκεί ότι, με τθν ζκρθξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτο Θζριςο, οι επαναςτάτεσ 
(με προκθρφξεισ που τοιχοκόλλθςαν ςτα Χανιά) ςυνιςτοφςαν ςτθ χωροφυλακι να μθν 
υπακοφει ςτισ διαταγζσ του Πρίγκιπα.  



Μετά τθ ςυγκρότθςθ τθσ Προςωρινισ κυβζρνθςθσ Κριτθσ, Θ χωροφυλακι, που 
υποςτιριηε τον Πρίγκιπα, δεν ιταν ςε κζςθ να ελζγχει τα πράγματα, κακϊσ μάλιςτα 
πολλοί χωροφφλακεσ αυτομόλθςαν προσ τουσ επαναςτάτεσ.  
Σζλοσ, μετά τθ νζα ρφκμιςθ του κρθτικοφ ηθτιματοσ (1906), το οριςτικό κείμενο των 
μεταρρυκμίςεων προζβλεπε τθν οργάνωςθ Κρθτικισ Χωροφυλακισ με εντελϊσ νζο 
ςχιμα. 
 

 Κρθτικι Πολιτοφυλακι : Θ ίδρυςθ Κρθτικισ Πολιτοφυλακισ, ενόσ τοπικοφ κρθτικοφ 
ςτρατοφ, που κα αντικακιςτοφςε τα ξζνα ςτρατεφματα που υπιρχαν ςτο νθςί, 
αποτελοφςε τον πρϊτο ςτόχο του Ελ. Βενιηζλου ςτα πλαίςια τθσ προςπάκειάσ του για 
ςταδιακι επίλυςθ του Κρθτικοφ Ηθτιματοσ.  Όπωσ είναι γνωςτό, ο Βενιηζλοσ, 
βλζποντασ τα πράγματα πρακτικότερα και ρεαλιςτικότερα, κεωροφςε ότι θ λφςθ του 
Κρθτικοφ Ηθτιματοσ ζπρεπε να είναι ςταδιακι, με βακμιαίεσ κατακτιςεισ. Ωσ πρϊτθ 
μάλιςτα κατάκτθςθ κεωροφςε τθν απομάκρυνςθ των ξζνων ςτρατευμάτων από τισ 
κρθτικζσ πόλεισ και τθν αντικατάςταςθ τουσ από ντόπια πολιτοφυλακι, με Ζλλθνεσ 
αξιωματικοφσ.  
Θ απόφαςθ για τθν ίδρυςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτοφυλακισ περιλαμβανόταν ςτθ νζα 
ρφκμιςθ του κρθτικοφ ηθτιματοσ (1906). Σο οριςτικό κείμενο των μεταρρυκμίςεων 
προζβλεπε, μεταξφ άλλων, τθν ίδρυςθ Κρθτικισ Πολιτοφυλακισ, με Ζλλθνεσ 
αξιωματικοφσ που προθγουμζνωσ κα παραιτοφνταν από τον ελλθνικό ςτρατό, και τθν 
ανάκλθςθ των ξζνων ςτρατευμάτων, μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ γαλινθσ 
ςτθν Κριτθ.  
Σζλοσ, επί Αρμοςτείασ Αλεξάνδρου Ηαϊμθ, οργανϊκθκε για πρϊτθ φορά θ 
Πολιτοφυλακι τθσ Κριτθσ, δθλαδι ο πρϊτοσ ςτρατόσ του νθςιοφ (1907), που 
εξελίχκθκε ςε αξιόλογθ δφναμθ, όπωσ φάνθκε αργότερα ςτουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ 
1912-1913. Θ παρουςία των ξζνων ςτρατευμάτων κατζςτθ πλζον περιττι και οι Μ. 
Δυνάμεισ αποφάςιςαν να εκκενϊςουν τθν Κριτθ μζςα ςε ζνα χρόνο, με μόνθ εγγφθςθ 
τθν αςφάλεια των μουςουλμάνων τθσ νιςου. 
 

 Οργανικόσ Νόμοσ του 1900 : Ζνα ςοβαρό ηιτθμα, που επίςθσ αντιμετωπίςτθκε με 
επιτυχία από τθν πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ, ιταν το κακεςτϊσ τθσ 
τοπικισ Εκκλθςίασ. Με τον Οργανικό Νόμο του 1900, δόκθκε λφςθ ςε ακανκϊδθ 
εκκλθςιαςτικά ηθτιματα, όπωσ ιταν θ ςχζςθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και θ εκλογι Μθτροπολίτθ και Επιςκόπων. Σο βαςικό ςχιμα, 
που ιςχφει με μικρζσ τροποποιιςεισ ζωσ ςιμερα, είναι ζνα κακεςτϊσ θμιαυτόνομθσ 
Εκκλθςίασ, τθσ οποίασ ο Προκακιμενοσ εκλζγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και 
θ Κρθτικι Πολιτεία εκδίδει το Διάταγμα τθσ αναγνϊριςθσ και εγκατάςταςθσ του. 
 

 Θνωμζνθ Αντιπολίτευςισ : Κάτω από τισ ςυνκικεσ αυτζσ, Μετά τθν κορφφωςθ τθσ 
πολιτικισ κρίςθσ μεταξφ του Πρίγκιπα Γεωργίου και του Βενιηζλου (απόλυςθ 
Βενιηζλου ςτισ 18 Μαρτίου 1901, δθμοςίευςθ άρκρων ςτον Κιρυκα, αυταρχικά μζτρα 
Γεωργίου), τα πολιτικά πράγματα ςτθν Κριτθ οδθγικθκαν ςε πλιρεσ αδιζξοδο και όλεσ 
οι προςπάκειεσ ςυνδιαλλαγισ των αντίπαλων πολιτικϊν μερίδων ναυάγθςαν. Γφρω 
από τον Βενιηζλο ςυναςπίςτθκαν όςοι ιταν δυςαρεςτθμζνοι από τθν αυταρχικι 
πολιτικι του Πρίγκιπα και ςχθματίςτθκε μια ιςχυρότατθ «Θνωμζνθ Αντιπολίτευςισ». 
Ζμπιςτοι ςυνεργάτεσ του Βενιηζλου ιταν ο Κ. Φοφμθσ και ο Κ. Μάνοσ. Οι τρεισ αυτοί 
αποτζλεςαν μια τριανδρία, που δεν δίςταςε να προχωριςει ςε δυναμικι αναμζτρθςθ 
με τον Πρίγκιπα. 
Θ αφορμι δόκθκε ςτο τζλοσ του 1904, όταν ζλθξε θ περίοδοσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 
και προκθρφχκθκαν εκλογζσ για τθν ανάδειξθ 64 βουλευτϊν. φμφωνα με το ςφνταγμα, 
10 ακόμθ κα διορίηονταν απευκείασ από τον Πρίγκιπα. Θ αντιπολίτευςθ αποφάςιςε να 



μθ ςυμμετζχει ςτισ εκλογζσ αυτζσ, κατιγγειλε τα ανελεφκερα μζτρα του Πρίγκιπα και 
κάλεςε το λαό ςε αποχι. Θ κατάςταςθ εκτραχφνκθκε ςτισ 26 Φεβρουαρίου 1905, όταν 
θ τριανδρία τθσ αντιπολίτευςθσ και 15 άλλοι επιφανείσ πολιτευτζσ ςυνζταξαν και 
υπζγραψαν προκιρυξθ, με τθν οποία ηθτοφςαν μεταβολι του ςυντάγματοσ τθσ 
Κρθτικισ Πολιτείασ. Θ προκιρυξθ αυτι είναι το πρϊτο επίςθμο επαναςτατικό κείμενο, 
το προμινυμα τθσ επανάςταςθσ του Θερίςου. 
 

 Προκιρυξθ τθσ 26 Φεβρουαρίου 1905 : το τζλοσ του 1904 ζλθξε θ περίοδοσ τθσ 
Γενικισ υνζλευςθσ και προκθρφχκθκαν εκλογζσ για τθν ανάδειξθ 64 βουλευτϊν. 
φμφωνα με το ςφνταγμα, 10 ακόμθ κα διορίηονταν απευκείασ από τον Πρίγκιπα. Θ 
αντιπολίτευςθ αποφάςιςε να μθ ςυμμετζχει ςτισ εκλογζσ αυτζσ, κατιγγειλε τα 
ανελεφκερα μζτρα του Πρίγκιπα και κάλεςε το λαό ςε αποχι. Θ κατάςταςθ 
εκτραχφνκθκε ςτισ 26 Φεβρουαρίου 1905, όταν θ τριανδρία τθσ αντιπολίτευςθσ και 15 
άλλοι επιφανείσ πολιτευτζσ ςυνζταξαν και υπζγραψαν προκιρυξθ, με τθν οποία 
ηθτοφςαν μεταβολι του ςυντάγματοσ τθσ Κρθτικισ Πολιτείασ. Θ προκιρυξθ αυτι είναι 
το πρϊτο επίςθμο επαναςτατικό κείμενο, το προμινυμα τθσ επανάςταςθσ του 
Θερίςου. 
 

 «Ροπαλοφόροι» (Νόμοσ περί ιδρφςεωσ ςϊματοσ δθμοφρουρϊν): Ζνα από τα 
ςπαςμωδικά μζτρα που ζλαβε ο Πρίγκιπασ Γεϊργιοσ μετά τθν ζκρθξθ ςτθσ 
Επανάςταςθσ ςτο Θζριςο, ιταν και θ ίδρυςθ του ςϊματοσ «δθμοφρουρϊν». 
υγκεκριμζνα, θ Κρθτικι Βουλι, που ενεργοφςε κατά τισ εντολζσ του αρμοςτειακοφ 
περιβάλλοντοσ, αφοφ δεν υπιρχε αντιπολίτευςθ, ψιφιςε το νόμο «Περί ιδρφςεωσ 
ςϊματοσ δθμοφρουρϊν», οι οποίοι κα ςτιριηαν τθν ζννομθ τάξθ. Αυτοφσ τουσ 
αποκαλοφςαν οι επαναςτάτεσ «ροπαλοφόρουσ». 
 

 Προςωρινι κυβζρνθςθ Κριτθσ (1905) : το μεταξφ ε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά 
τθν ζκρθξι τθσ, θ επανάςταςθ του Θερίςου είχε αποκτιςει ιςχυρά ερείςματα ςε όλθ 
τθν Κριτθ. Οργανϊκθκε «Προςωρινι Κυβζρνθςισ τθσ Κριτθσ» ςτο Θζριςο, με πρόεδρο 
τον Ελ. Βενιηζλο και υπουργοφσ τουσ Κ. Φοφμθ και Κ. Μάνο. Θ κυβζρνθςθ προζβθ ςτθν 
ζκδοςθ γραμματίων για εςωτερικό πατριωτικό δάνειο 100.000 δραχμϊν, οργάνωςε 
υπθρεςίεσ οικονομικϊν, ςυγκοινωνιϊν και διοίκθςθσ, τφπωςε γραμματόςθμα και 
εξζδιδε τθν εφθμερίδα, «Σο Θζριςο». Θ χωροφυλακι, που υποςτιριηε τον Πρίγκιπα, 
δεν ιταν ςε κζςθ να ελζγχει τα πράγματα, κακϊσ μάλιςτα πολλοί χωροφφλακεσ 
αυτομόλθςαν προσ τουσ επαναςτάτεσ. 
 

 υλλαλθτιριο 21 Μαρτίου 1905 : Λίγεσ μζρεσ μετά τθν ζκρθξθ τθσ επανάςταςθσ ςτο 
Θζριςο, ςτισ 21 Μαρτίου 1905, οργανϊκθκε ςτο Θράκλειο πάνδθμο ςυλλαλθτιριο 
υποςτιριξθσ των επαναςτατϊν. ε αυτό, ο παλαίμαχοσ πολιτικόσ Ιωάννθσ 
φακιανάκθσ μίλθςε ανοικτά για τθν απαράδεκτθ ξζνθ ανάμειξθ και κάλεςε το λαό ςε 
κακολικι ςυμπαράςταςθ προσ τουσ επαναςτάτεσ. 
 

 Σελεςίγραφο Δυνάμεων 1905 : Θ επιμονι των επαναςτατϊν ςτον ζνοπλο αγϊνα και θ 
παράταςθ τθσ ζκρυκμθσ κατάςταςθσ, που απειλοφςε με κατάρρευςθ τθν οικονομικι 
και πολιτικι υπόςταςθ τθσ Κριτθσ, ανάγκαςε τισ Προςτάτιδεσ Δυνάμεισ να αποςτείλουν 
αυςτθρό τελεςίγραφο προσ τουσ επαναςτάτεσ ςτισ 2 Ιουλίου 1905. Οι Γενικοί Πρόξενοι 
των Δυνάμεων, οι οποίοι υπζγραψαν αυτιν τθ διακοίνωςθ, κακιςτοφςαν ςαφζσ ότι δεν 
μποροφςαν να μεταβάλουν το πολιτικό κακεςτϊσ του νθςιοφ. Διαβεβαίωναν όμωσ ότι 
κα επιφζρουν ουςιϊδεισ εςωτερικζσ μεταρρυκμίςεισ, που κα βελτίωναν κεαματικά τθν 
κατάςταςθ, υπό το ρθτό όρο ότι εντόσ 15 θμερϊν οι επαναςτάτεσ όφειλαν να 
κατακζςουν τα όπλα, με παράλλθλθ χοριγθςθ γενικισ αμνθςτίασ. 



 

 υμφωνία Μουρνιϊν : Οι διαπραγματεφςεισ μεταξφ των επαναςτατϊν του Θερίςου 
και των Μεγάλων Δυνάμεων ιταν ςκλθρζσ και διιρκεςαν όλο το καλοκαίρι του 1905. 
Θ τελικι ςυμφωνία υπογράφθκε από τον Ελ. Βενιηζλο ςτισ 2 Νοεμβρίου 1905 ςτο 
μοναςτιρι των Μουρνιϊν Κυδωνιάσ. Εξαςφαλίςτθκε γενικι αμνθςτία και οι Μ. 
Δυνάμεισ δεςμεφτθκαν να επεξεργαςτοφν ζνα χάρτθ νζων παραχωριςεων ςτον κρθτικό 
λαό, αρνοφμενεσ πάντωσ να επιτρζψουν τθν ζνωςθ τθσ Κριτθσ με τθν Ελλάδα.  
Με τθ ςυμφωνία αυτι, το κίνθμα του Θερίςου δεν πζτυχε πλιρωσ τουσ ςτόχουσ του, 
αλλά ζδωςε νζα ιςχυρι ϊκθςθ ςτο Κρθτικό Ηιτθμα και προκάλεςε κετικζσ εξελίξεισ. 
 

 Διεκνισ Επιτροπι 1906 : Με τθ υμφωνία των Μουρνιϊν (2 Νοεμβρίου 1905), το 
κίνθμα του Θερίςου δεν πζτυχε πλιρωσ τουσ ςτόχουσ του, αλλά ζδωςε νζα ιςχυρι 
ϊκθςθ ςτο Κρθτικό Ηιτθμα και προκάλεςε κετικζσ εξελίξεισ. Διεκνισ Επιτροπι που 
ιλκε ςτθν Κριτθ το Φεβρουάριο 1906, ανζλαβε να εξετάςει τθν κατάςταςθ και τουσ 
όρουσ λειτουργίασ του αρμοςτειακοφ κακεςτϊτοσ και να υποβάλει ςχετικι ζκκεςθ. 
Ζπειτα από μακρότατεσ και επίπονεσ διαβουλεφςεισ με τον Ελ. Βενιηζλο και με τθν 
Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ κατζλθξαν ςε μια νζα ρφκμιςθ του Κρθτικοφ 
Ηθτιματοσ. Σο οριςτικό κείμενο των μεταρρυκμίςεων προζβλεπε τθν οργάνωςθ 
Κρθτικισ Χωροφυλακισ με εντελϊσ νζο ςχιμα, τθν ίδρυςθ Κρθτικισ Πολιτοφυλακισ, με 
Ζλλθνεσ αξιωματικοφσ που προθγουμζνωσ κα παραιτοφνταν από τον ελλθνικό ςτρατό, 
και τθν ανάκλθςθ των ξζνων ςτρατευμάτων, μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ 
γαλινθσ ςτθν Κριτθ. 
 

 Βϋυντακτικι υνζλευςθ Κριτθσ : Αμζςωσ ζπειτα μετά τθ νζα ρφκμιςθ του κρθτικοφ 
ηθτιματοσ (1906) ςυγκροτικθκε θ Β' υντακτικι υνζλευςθ, για τθν εκπόνθςθ νζου 
ςυντάγματοσ, και θ πρϊτθ πράξθ τθσ ιταν θ ζκδοςθ ενωτικοφ ψθφίςματοσ, μζςα ςε 
ατμόςφαιρα ςυμφιλίωςθσ και εκνικισ ζξαρςθσ. 
 

 Ενωτικό ψιφιςμα 24 επτεμβρίου 1908 : Εκδόκθκε από τθν Κρθτικι Κυβζρνθςθ ςτισ 
24 επτεμβρίου 1908. Αναλυτικότερα, το 1908  δφο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ιρκαν 
να ταράξουν πάλι τθν πορεία των κρθτικϊν πραγμάτων: θ προςάρτθςθ τθσ Βοςνίασ και 
τθσ Ερηεγοβίνθσ από τθν Αυςτρία και θ ανακιρυξθ τθσ Βουλγαρίασ ςε βαςίλειο, με 
ταυτόχρονθ προςάρτθςθ τθσ Ανατολικισ Ρωμυλίασ. Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ του Γ. 
Θεοτόκθ υπζδειξε ςτουσ Κριτεσ τθν ανάγκθ λαϊκϊν κινθτοποιιςεων, για τθν κιρυξθ τθσ 
ζνωςθσ με τθν Ελλάδα. ε λαϊκι ςυγκζντρωςθ ςτα Χανιά εγκρίκθκε ομόφωνα το πρϊτο 
ψιφιςμα τθσ ζνωςθσ και θ Κρθτικι Κυβζρνθςθ εξζδωςε με τθ ςειρά τθσ επίςθμο 
Ψιφιςμα (24 επτεμβρίου 1908).  
Για τθν επίςθμθ ζναρξθ τθσ νζασ περιόδου τθσ πολιτικισ ηωισ ςτθν Κριτθ, 
ςχθματίςτθκε προςωρινι διακομματικι Κυβζρνθςθ. Θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, για να μθν 
προκαλζςει διεκνείσ περιπλοκζσ με τθν αντίδραςθ τθσ Σουρκίασ, απζφυγε να 
αναγνωρίςει επίςθμα τθν ζνωςθ και περιορίςτθκε ςε παραςκθνιακζσ οδθγίεσ ςτθ νζα 
Προςωρινι Κυβζρνθςθ τθσ Κριτθσ. 
 

 υνκικθ Λονδίνου (1913) : Θ ευτυχισ για τθν Ελλάδα ζκβαςθ των Βαλκανικϊν πολζμων 
ζδωςε και ςτο Κρθτικό Ηιτθμα τθν οριςτικι λφςθ του. Με το άρκρο 4 τθσ υνκικθσ του 
Λονδίνου (30 Μαΐου 1913) ο ςουλτάνοσ παραιτικθκε από όλα τα δικαιϊματα του ςτθν 
Κριτθ, τθν οποία παραχωροφςε ςτισ Μ. Δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ. 
 

 Ιδιαίτερθ ελλθνοτουρκικι υνκικθ Ειρινθσ (14 Νοεμβρίου 1913) : Θ ςυνκικθ αυτι 
υπογράφθκε ςτισ 14 Νοεμβρίου 1913, μετά το τζλοσ του Αϋ Βαλκανικοφ Πολζμου και 
τθν υπογραφι τθσ υνκικθσ του Λονδίνου. Με τθν ιδιαίτερθ αυτι ςυνκικθ ειρινθσ 



μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ Σουρκίασ ο ςουλτάνοσ παραιτικθκε από κάκε δικαίωμα 
του ςτθν Κριτθ, θ οποία ζτςι εντάχκθκε ςτθν ελλθνικι επικράτεια ωσ οργανικό και 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Οι Μ. Δυνάμεισ αποδζχκθκαν ςιωπθρά τθ λφςθ αυτι, 
δθλϊνοντασ απλϊσ ότι ζλαβαν γνϊςθ των ενεργειϊν τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. 

 

 


