
9. Η �ριστικ( λ�ση τ�υ Κρητικ�� �ητ(µατ�ς
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Τα γεγ�ν�τα σ�ετικ� µε τ� Κρητικ� +�τηµα απ� την �ναρ�η των Βαλκα-
νικ�ν π�λ�µων ('κτ�&ρι�ς 1912) µ��ρι την �ριστικ� λ"ση τ�υ Κρητικ�"
+ητ�µατ�ς και την επ�σηµη �νωση της Κρ�της µε την Ελλ�δα.
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� 7κτ��ρι�ς 1912, αµ�σως µετ� την �ναρ2η των Βαλκανικ�ν π�λ�µων:
'ι Κρ�τες &�υλευτ�ς �γιναν πανηγυρικ� δεκτ�� στ� ελληνικ� Κ�ιν�-
&�"λι�.
Η Β�υλ� των Ελλ�νων ε��δωσε Ψ�4ισµα π�υ δι�&ασε � Πρ�εδρ�ς της
σ"µ4ωνα µε τ� �π��� �ι Κρ�τες &�υλευτ�ς θεωρ�"νται µ�λη τ�υ ελλη-
νικ�" Κ�ιν�&�υλ��υ.

� 7 Βενι��λ�ς
∆εν &ι�στηκε να κηρ"�ει την �νωση της Κρ�της µε την Ελλ�δα.
7στειλε στην Κρ�τη τ� 4�λ� τ�υ Στ�4αν� ∆ραγ�"µη ως Γενικ� ∆ι�ι-
κητ� Κρ�της.
12 'κτω&ρ��υ 1912: ' Στ�4αν�ς ∆ραγ�"µης αν�λα&ε και επ�σηµα τα
καθ�κ�ντ� τ�υ.

� 7ι ε2ελ�2εις εν �ψει της �ρατ
ς 
ττας της Τ�υρκ�ας στ�ν Α’ Βαλκανι-
κ� π�λεµ�
14 Φε&ρ�υαρ��υ 1913: Υπ�στ�λ� των σηµαι�ν των Μεγ�λων ∆υν�µε-
ων και της Τ�υρκ�ας στ� 4ρ�"ρι� της Σ�"δας.

� Ε2α-αν�στηκαν απ� την Κρ
τη τα σ�µ��λα τ�σ� της τ�υρκικ
ς
επικυριαρ'�ας �σ� και της ευρωπαϊκ
ς κηδεµ�ν�ας.

� Η �νωση �υσιαστικ� ε�'ε συντελεστε�. Hµενε µ�ν� η επ�σηµη επι-
κ�ρωσ
 της µε µια διεθν
 συνθ
κη.

� Η �ριστικ
 λ�ση τ�υ Κρητικ�� Eητ
µατ�ς
� Ν�κη της Ελλ�δας και στ�υς δ"� Βαλκανικ�"ς π�λ�µ�υς. 'ριστικ� λ"-

ση τ�υ Κρητικ�" +ητ�µατ�ς. Συγκεκριµ�να:
� 30 ΜαN�υ 1913, Συνθ�κη Λ�νδ�ν�υ, �ρθρ� 4: ' σ�υλτ�ν�ς παραιτε�-

ται απ� �λα τα δικαι�µατ� τ�υ στην Κρ�τη και την παρα�ωρε� στις
Μεγ�λες ∆υν�µεις.
� 14 Ν�εµ&ρ��υ 1913, ιδια�τερη Συνθ�κη ειρ�νης µετα�" Ελλ�δας και

Τ�υρκ�ας: ' σ�υλτ�ν�ς παραιτε�ται απ� κ�θε δικα�ωµ� τ�υ επ� της
Κρ�της.
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Η Κρ�τη εντ�σσεται στην ελληνικ� επικρ�τεια.
'ι Μεγ�λες ∆υν�µεις απ�δ���νται σιωπηρ� τη λ"ση αυτ�.
� 1 ∆εκεµ&ρ��υ 1913: Επ�σηµη κ�ρυ�η της �νωσης της Κρ�της µε την

Ελλ�δα παρ�υσ�α τ�υ &ασιλι� της Ελλ�δας Κωνσταντ�ν�υ και τ�υ
πρωθυπ�υργ�" Ελευθερ��υ Βενι��λ�υ.
Η ελληνικ� σηµα�α υψ�θηκε στ� ιστ�ρικ� 4ρ�"ρι� τ�υ Φιρκ�.
Στη θ�ση �π�υ �ταν η τ�"ρκικ� σηµα�α στ�θηκε µαρµ�ρινη επιγρα-
4� στην �π��α αναγρ�4τηκε η δι�ρκεια τ�υ αγ�να των Κρητ�ν για
�νωση µε την Ελλ�δα.

Α Σ Κ Η Σ Η

Fσκηση αντιστ�$Dισης
Να αντιστ�ι��σετε να στ�ι�ε�α της στ�λης Α µε αυτ� της στ�λης Β, συ-
µπληρ�ν�ντας, �π�υ υπ�ρ�ει αν�γκη, τις στ�λες Α και Β, �τσι �στε τελι-
κ� να υπ�ρ�ει αντιστ�ι��α µετα�" �λων των στ�ι�ε�ων της στ�λης Α και
της στ�λης Β.

Α Β

α) 'κτ�&ρι�ς 1912. 1) Παρα�τηση τ�υ σ�υλτ�ν�υ 
απ� τα δικαι�µατ� τ�υ 
επ� της Κρ�της και παρα��ρησ�
της στις Μεγ�λες ∆υν�µεις.

&) 2) Κ�ρυ�η της επ�σηµης �νωσης 
της Κρ�της µε την Ελλ�δα.

γ) 30 ΜαN�υ 1913, Συνθ�κη Λ�νδ�ν�υ. 3) 7ναρ�η Βαλκανικ�ν π�λ�µων.
δ) 14 Ν�εµ&ρ��υ 1913, 4) Απ�στ�λ� απ� τ� Βενι��λ�

Συνθ�κη ειρ�νης Ελλ�δας – στην Κρ�τη τ�υ Στ�4αν�υ
'θωµανικ�ς Αυτ�κρατ�ρ�ας. ∆ραγ�"µη ως Γενικ�" ∆ι�ικητ�.

ε) 5)

Ε Π Ι Λ� Γ � Σ  Τ Η Σ  Ε Ν � Τ Η ΤΑ Σ

Τ� Κρητικ� E
τηµα απ� την αρ'
 απ�τ�λεσε µ�ρ�ς τ�υ Ανατ�λικ�� Eη-
τ
µατ�ς και γι’ αυτ� �ργησε να επιλυθε� σ�µ-ωνα µε τ�υς εθνικ��ς π�-
θ�υς των Κρητ�ν. Στην αλλαγ
 τ�υ αι�να η Κρ
τη απ�κτησε αυτ�ν�-
µ�α υπ� την επικυριαρ'�α τ�υ σ�υλτ�ν�υ και υπ� την πρ�στασ�α-κηδε-
µ�ν�α των Μεγ�λων ∆υν�µεων. Η ε2�λι2η αυτ
 απ�τελ��σε ���αια �να
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σηµαντικ� �
µα, αλλ� δεν εκπλ
ρωνε τ� �νειρ� της �νωσης της Κρ
της
µε την Ελλ�δα. Η επαν�σταση στ� Θ�ρισ� λειτ��ργησε σαν καταλ�της.
7 Ελευθ�ρι�ς Βενι��λ�ς, επικε-αλ
ς της επαν�στασης, µε τ� �2�τατ�
π�λιτικ� αισθητ
ρι� τ�υ και τη διπλωµατικ
 τ�υ ευστρ�-�α κατ�-ερε
τελικ� να �δηγ
σει τ� Κρητικ� E
τηµα στην επιθυµητ
 για τ�υς Κρ
-
τες και τ�υς Hλληνες λ�ση. Την 1η ∆εκεµ�ρ��υ 1913 η Κρ
τη εν�θηκε
και επ�σηµα µε την Ελλ�δα.

� Ρ � Ν � Λ� Γ Ι Κ � Σ  Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Τ' ΚΡΗΤΙΚ' +ΗΤΗΜΑ:
Η ΠΕΡΙ'∆'Σ ΤΗΣ ΑΥΤ'Ν'ΜΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

9 ∆εκεµ*ρ$�υ 1898: I4ι�η πρ�γκιπα Γεωργ��υ στα Hανι� και αν�ληψη δι-
��κησης Κρ�της απ� τ�ν Πρ�εδρ� τ�υ Συµ&�υλ��υ των
Ναυ�ρ�ων, Γ�λλ� Να"αρ�� Π�ττι�.

10 ∆εκεµ*ρ$�υ 1898: Ανα��ρηση ��νων Ναυ�ρ�ων απ� τ� νησ�.

8 Φε*ρ�υαρ$�υ 1899: 7ναρ�η εργασι�ν Κρητικ�ς Β�υλ�ς.

1900: 'ργανικ�ς Ν�µ�ς µε τ�ν �π��� ρυθµ��εται τ� καθε-
στ�ς της τ�πικ�ς Εκκλησ�ας δηλ. η σ��ση µε τ� 'ικ�υ-
µενικ� Πατριαρ�ε�� και η εκλ�γ� Μητρ�π�λ�τη και Επι-
σκ�πων.

18 Μαρτ$�υ 1901: ' πρ�γκιπας Γε�ργι�ς απ�λ"ει τ�ν Ελ. Βενι��λ� απ�
τ� α��ωµα τ�υ Υπ�υργ�" ∆ικαι�σ"νης.

1903: ∆ηµι�υργ�α λεπρ�κ�µε��υ Σπιναλ�γκας για την αντι-
µετ�πιση της λ�πρας π�υ ε��ε πρ�σλ�&ει ενδηµικ� µ�ρ-
4� στις π�λεις και τα �ωρι� της Κρ�της.

Τ/λ�ς 1904: Λ��η περι�δ�υ Γενικ�ς Συνελε"σεως και πρ�κ�ρυ�η
εκλ�γ�ν για αν�δει�η 64 &�υλευτ�ν. Σ"µ4ωνα µε τ�
Σ"νταγµα 10 ακ�µα θα δι�ρ���νταν απευθε�ας απ� τ�ν
Πρ�γκιπα.

26 Φε*ρ�υαρ$�υ 1905: Η τριανδρ�α της «Ηνωµ�νης Αντιπ�λ�τευσης» (Ελ. Βε-
νι��λ�ς, Κ. Φ�"µης, Κ. Μ�ν�ς) και 15 �λλ�ι επι4ανε�ς
π�λιτευτ�ς συντ�σσ�υν και υπ�γρ�4�υν πρ�κ�ρυ�η µε
την �π��α �ητ�"ν µετα&�λ� τ�υ Συντ�γµατ�ς της Κρη-
τικ�ς Π�λιτε�ας. Πρ�µ�νυµα Επαν�στασης Θερ�σ�υ.

10 Μαρτ$�υ 1905: 7ναρ�η Επαν�στασης Θερ�σ�υ αντ� για τις 14 Μαρτ��υ
π�υ σκ�π�µως ε��ε διαρρε"σει απ� την αντιπ�λ�τευση
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για αι4νιδιασµ� τ�υ Ηγεµ�να. Τ� πρω� &ρ�θηκαν τ�ι��-
κ�λληµ�νες στ�υς δρ�µ�υς των Hαν�ων πρ�κηρ"�εις
π�υ κ�ρυτταν την κατ�ργηση της αρµ�στε�ας, καλ�"-
σαν τ� λα� σε συµπαρ�σταση, για να πραγµατ�π�ιη-
θε� τ� �νειρ� της �νωσης και συνιστ�"σαν στη Hωρ�-
4υλακ� να µην υπακ�"ει στις διαταγ�ς τ�υ Πρ�γκιπα.

12 Μαρτ$�υ 1905: ' 7λληνας Πρωθυπ�υργ�ς Θ. ∆ηλιγι�ννης υπ� την
π�εση τ�υ &ασιλικ�" περι&�λλ�ντ�ς καλε� τ�υς αντι-
πρ�σ�π�υς τ�υ αθηναϊκ�" τ"π�υ και πρ�&α�νει σε
σκληρ�ς δηλ�σεις κατ� τ�υ Βενι��λ�υ και των συνερ-
γατ�ν τ�υ.

21 Μαρτ$�υ 1905: ' παλα�µα��ς π�λιτικ�ς Ιω�ννης Σ4ακι�νακης σε π�ν-
δηµ� συλλαλητ�ρι� στ� Ηρ�κλει� µιλ� αν�ι�τ� για
απαρ�δεκτη ��νη αν�µει�η και καλε� τ� λα� σε καθ�-
λικ� συµπαρ�σταση πρ�ς τ�υς επαναστ�τες.

2 Ι�υλ$�υ 1905: Η επιµ�ν� των Επαναστατ�ν στ�ν �ν�πλ� αγ�να και
η παρ�ταση της �κρυθµης κατ�στασης π�υ απειλ�"σε
µε κατ�ρρευση την �ικ�ν�µικ� και π�λιτικ� υπ�σταση
της Κρ�της αναγκ��ει τις Πρ�στ�τιδες ∆υν�µεις να
απ�στε�λ�υν αυστηρ� τελεσ�γρα4� πρ�ς τ�υς επανα-
στ�τες µε τ� �π��� �ι Γενικ�� Πρ��εν�ι των ∆υν�µεων
π�υ τ� υπ�γρα4αν, καθιστ�"σαν σα4�ς �τι δε µπ�-
ρ�"σαν να µετα&�λ�υν τ� π�λιτικ� καθεστ�ς τ�υ νη-
σι�". ∆ια&ε&α�ωναν �µως �τι θα επι4�ρ�υν �υσι�δεις
εσωτερικ�ς µεταρρυθµ�σεις π�υ θα &ελτ�ωναν θεαµα-
τικ� την κατ�σταση, υπ� τ� ρητ� �ρ� �τι εντ�ς 15 ηµε-
ρ�ν �ι επαναστ�τες �4ειλαν να καταθ�σ�υν τα �πλα
εν�, παρ�λληλα, θα τ�υς διν�ταν αµνηστ�α.

2 Ν�εµ*ρ$�υ 1905: Τ�λ�ς Επαν�στασης Θερ�σ�υ. Υπ�γρα4� τελικ�ς συµ-
4ων�ας απ’ τ�ν Ελ. Βενι��λ� στ� µ�ναστ�ρι των Μ�υρ-
νι�ν Κυδων�ας. Ε�ασ4αλ�στηκε γενικ� αµνηστ�α και
�ι Μ. ∆υν�µεις δεσµε"τηκαν να επε�εργαστ�"ν �να ��ρ-
τη ν�ων παρα�ωρ�σεων στ�ν Κρητικ� λα�, αρν�"µε-
νες π�ντως να επιτρ�ψ�υν την �νωση της Κρ�της µε την
Ελλ�δα.

Φε*ρ�υ3ρι�ς 1906: ∆ιεθν�ς Επιτρ�π� �ρ�εται στην Κρ�τη για να ε�ετ�σει
την κατ�σταση και τ�υς �ρ�υς λειτ�υργ�ας τ�υ αρµ�-
στειακ�" καθεστ�ς και να υπ�&�λλει σ�ετικ� �κθεση.

14 Αυγ��στ�υ 1906: 'ι ∆υν�µεις παρα�ωρ�"ν στ�ν &ασιλι� των Ελλ�νων
Γε�ργι� Α< τ� δικα�ωµα να δι�ρ��ει εκε�ν�ς τ�ν ;πατ�
Αρµ�στ� της Κρ�της.
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12 Σεπτεµ*ρ$�υ 1906: Παρ� τις επ�µ�νες παρακλ�σεις των αντι&ενι�ελικ�ν
4�λων τ�υ � πρ�γκιπας Γε�ργι�ς παραιτε�ται απ� τ�
α��ωµα και τη θ�ση τ�υ ;πατ�υ Αρµ�στ� και ανα�ω-
ρε� την Κρ�τη.

18 Σεπτεµ*ρ$�υ 1906: Αναλαµ&�νει καθ�κ�ντα ;πατ�υ Αρµ�στ� στην Κρ�-
τη � πρ�ην πρωθυπ�υργ�ς της Ελλ�δ�ς Αλ��ανδρ�ς
+αNµης.

1907: Ιδρ"εται και �ργαν�νεται η Π�λιτ�4υλακ� της Κρ�-
της, � πρ�τ�ς στρατ�ς τ�υ νησι�" π�υ ε�ελ��θηκε σε
α�ι�λ�γη δ"ναµη, �πως 4�νηκε στ�υς Βαλκανικ�"ς
Π�λ�µ�υς τ�υ 1912-1913.

21 ΜαQ�υ 1908: Ευ�αριστ�ρι� Ψ�4ισµα Κρητικ�ς Β�υλ�ς πρ�ς τις Μ.
∆υν�µεις π�υ απετ�λεσε την επ�σηµη π�λιτικ� πρ��η
�ειρα4�τησης της Κρ�της απ� την πρ�στασ�α των Μ.
∆υν�µεων.

24 Σεπτεµ*ρ$�υ 1908: 7κδ�ση επ�σηµ�υ ενωτικ�" ψη4�σµατ�ς απ� την Κρη-
τικ� Κυ&�ρνηση µετ� απ� λαϊκ� συγκ�ντρωση στα Hα-
νι� και την �µ�4ωνη �γκριση πρ�τ�υ ενωτικ�" ψη4�-
σµατ�ς.

17 ΜαQ�υ 1910: Σ�ηµατισµ�ς κυ&�ρνησης Ελ. Βενι��λ�υ µετ� τη ν�κη τ�υ
κ�µµατ�ς τ�υ στις εκλ�γ�ς Μαρτ��υ 1910, στην Κρ�τη.

Σεπτ/µ*ρι�ς 1910: ' Στρατιωτικ�ς Σ"νδεσµ�ς π�υ �λεγ�ε τα π�λιτικ�
πρ�γµατα στην Ελλ�δα µετ� τ� Κ�νηµα στ� Γ�υδ�
(1909) καλε� τ�ν Ελ. Βενι��λ� στην Αθ�να να αναλ�-
&ει την πρωθυπ�υργ�α της Ελλ�δ�ς, ε��λι�η π�υ πρ�-
κ�λεσε στ�υς Κρ�τες αµ4ιθυµικ� αισθ�µατα.

3 Ιαν�υαρ$�υ 1912: Μετ� την �ρνηση τ�υ Βενι��λ�υ να επιτρ�ψει την ε�-
σ�δ� Κρητ�ν &�υλευτ�ν στ� ελληνικ� κ�ιν�&�"λι� και
την εκδ�λωση αναταρα��ς στα τ�λη τ�υ 1911, συγκρ�-
τε�ται Επαναστατικ� Συν�λευση εν� �ρ�ισαν να �ρ-
γαν�ν�νται και �ν�πλα τµ�µατα.

�κτ=*ρι�ς 1912: Με την �κρη�η των Βαλκανικ�ν π�λ�µων �ι π"λες τ�υ
ελληνικ�" Κ�ιν�&�υλ��υ αν��γ�υν για τ�υς Κρ�τες &�υ-
λευτ�ς π�υ γ�ν�νται δεκτ�� µε εκδηλ�σεις απερ�γρα-
πτ�υ ενθ�υσιασµ�" εν� δια&�στηκε και ψ�4ισµα απ�
τ�ν Πρ�εδρ� της Β�υλ�ς των Ελλ�νων.

12 �κτω*ρ$�υ 1912: ' Βενι��λ�ς στ�λνει Γενικ� ∆ι�ικητ� στην Κρ�τη τ� 4�-
λ� τ�υ Στ�4αν� ∆ραγ�"µη.

14 Φε*ρ�υαρ$�υ 1913: Α4αιρ�"νται απ’ τ� 4ρ�"ρι� της Σ�"δας �ι σηµα�ες
των Μ. ∆υν�µεων και της Τ�υρκ�ας.
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30 ΜαQ�υ 1913: Με τ� �ρθρ� 4 της Συνθ�κης τ�υ Λ�νδ�ν�υ � σ�υλτ�-
ν�ς παραιτε�ται απ< �λα τα δικαι�µατ� τ�υ στην Κρ�-
τη τα �π��α παρα�ωρε� στις Μ. ∆υν�µεις.

14 Ν�εµ*ρ$�υ 1913: Με ιδια�τερη Συνθ�κη ειρ�νης µετα�" Ελλ�δας και
Τ�υρκ�ας � σ�υλτ�ν�ς παραιτε�ται απ� κ�θε δικα�ω-
µ� τ�υ στην Κρ�τη η �π��α εντ�σσεται στην ελληνικ�
επικρ�τεια ως �ργανικ� και αναπ�σπαστ� τµ�µα της.

1 ∆εκεµ*ρ$�υ 1913: Κηρ"σσεται και επ�σηµα η �νωση της Κρ�της µε την
Ελλ�δα µε την παρ�υσ�α τ�υ τ�τε &ασιλι� Κωνσταντ�-
ν�υ και τ�υ πρωθυπ�υργ�" Ελ. Βενι��λ�υ.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑNΙ�Λ�ΓΗΣΗΣ 
ΓIA THN ΕΝ�ΤΗΤΑ ΕI

ΚΡΙΤΗΡΙ� Ι
�ΜΑ∆Α Α
ΘΕΜΑ Α.1.
Να πρ�σδι�ρ�σετε �σ� τ� δυνατ�ν συντ�µ�τερα τ�υς παρακ�τω �ρ�υς:

(20 µ�ν�δες)
α) Κρητικ� Π�λιτε�α.
*) «Γεννηθ�τω 4ως».
γ) Πρ�σωριν� Κυ&�ρνησις της Κρ�της.
δ) Π�λιτ�4υλακ� Κρ�της.

ΘΕΜΑ Α.2.
α) Η αρµ�στε�α τ�υ Αλ��ανδρ�υ +αNµη. (10 µ�ν�δες)
*) Η µετ�κληση τ�υ Βενι��λ�υ στην Αθ�να και �ι επιπτ�σεις στ� Κρητι-

κ� +�τηµα. (10 µ�ν�δες)

ΘΕΜΑ Α.3.
Να ελ�γ�ετε την �ρθ�τητα των παρακ�τω πρ�τ�σεων και να σηµει�σετε
την �νδει�η H στ� �ικε�� πλα�σι�. (10 µ�ν�δες)

ΣΩΣΤ� – ΛΑΘ�Σ
α) Τα µ�λη της Κρητικ�ς Β�υλ�ς �ταν �λα

�ριστιαν�� �ρθ�δ���ι. � �

*) Σ"µ4ωνα µε τ� Σ"νταγµα της Κρητικ�ς Π�λιτε�ας
τα µ�λη της Κρητικ�ς Β�υλ�ς �ταν �λα εκλεγµ�να
απ� τ�ν κρητικ� λα�. � �

γ) Σ"µ4ωνα µε τ�ν 'ργανικ� Ν�µ� τ�υ 1900
η Εκκλησ�α της Κρ�της �ταν ηµιαυτ�ν�µη απ� τ�
'ικ�υµενικ� Πατριαρ�ε�� Κωνσταντιν�"π�λης. � �

δ) Η επαν�σταση στ� Θ�ρισ� �ταν η τελευτα�α
επαν�σταση για την απελευθ�ρωση της Κρ�της
απ� την �θωµανικ� κυριαρ��α. � �
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ε) ' Βενι��λ�ς εκµεταλλε"τηκε τα αλληλ�συγκρ�υ�µενα
συµ4�ρ�ντα των Μεγ�λων ∆υν�µεων,
για να δηµι�υργ�σει τις κατ�λληλες πρ�ϋπ�θ�σεις
για την τελικ� λ"ση τ�υ Κρητικ�" +ητ�µατ�ς. � �

�ΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ
Με &�ση τα κε�µενα π�υ ακ�λ�υθ�"ν και τις γν�σεις σας:
α) Να ανα4�ρετε την �π�ψη τ�υ ;πατ�υ Αρµ�στ�, Πρ�γκιπα Γεωργ��υ,

και την �π�ψη τ�υ Βενι��λ�υ σ�ετικ� µε την π�λιτικ� π�υ �πρεπε να
ακ�λ�υθηθε� για την ικαν�π��ηση τ�υ εθνικ�" αιτ�µατ�ς της Κρ�της.

(20 µ�ν�δες)
*) Να απ�τιµ�σετε τις απ�ψεις των δ"� ανδρ�ν. (30 µ�ν�δες)

ΚΕΙΜΕΝ� 1: ... Κ�τω απ� την επ�δραση των καθ�ριστικ�ν αυτ�ν κριτηρ�ων,
� σ/µ!�υλ�ς της ∆ικαι�σ/νης εισηγ
θηκε εµπιστευτικ� στ�ν Sπατ� Αρµ�-
στ
, τ� καλ�κα�ρι 
δη τ�υ 1900, τη διπλωµατικ
 µεθ�δευση της σταδιακ
ς
ε@ελ�@εως πρ�ς την ενωτικ
 λ/ση: Η �µεση επ�τευ@η της εν�σεως 
ταν αδ/-
νατηF η παρ�ταση �µως τ�υ καθεστ�τ�ς της αρµ�στε�ας αν�στελλε την
ε:αρµ�γ
 των µ�τρων π�υ θα επ�τρεπαν τη !αθµια�α απαλλαγ
 της Μεγα-
λ�ν
σ�υ απ� τα δεσµ� της διεθν�/ς ε@αρτ
σεωςF �τσι επ�!αλλε την �µεση
υπ�ταγ
 της στην απ�:αση των Μεγ�λων ∆υν�µεων και την καθιστ�/σε �ρ-
µαι� των αντικρ�υ�µενων ευρωπαϊκ�ν συµ:ερ�ντωνF αντ�θετα, η �λ�κλ
ρω-
ση της αυτ�ν�µ�ας, σ/µ:ωνη πρ�ς τις υπ�σ��σεις των Μεγ�λων ∆υν�µεων
και τις πρ�!λ�ψεις τ�υ Συντ�γµατ�ς, θα συντελ�/σε στην πρ�αγωγ
 των
εθνικ�ν συµ:ερ�ντων στ� ε@ωτερικ� και την κατ��/ρωση της αυτ�δι�ικ
σε-
ως στ� εσωτερικ�, ιδ�ως µετ� τη δι�ργ�νωση της π�λιτ�:υλακ
ς απ� Aλλη-
νες α@ιωµατικ�/ς και την παρ�λληλη απ���ρηση των διεθν�ν στρατευµ�-
τωνF τελικ�, � παραµερισµ�ς !ασικ�ν ανασταλτικ�ν παραγ�ντων, �πως η
παρ�υσ�α των @�νων αγηµ�των και η δι��κηση της Μεγαλ�ν
σ�υ απ� εντ�-
λ�δ��� των ευρωπαϊκ�ν κυ!ερν
σεων, θα �ν�ιγε την πρ��πτικ
 µιας ε@ελ�-
@εως αν�λ�γης πρ�ς τ� καθεστ�ς της Ανατ�λικ
ς Ρωµυλ�ας.

ΙΕΕ, τ�µ�ς Ι∆<, σ. 201

ΚΕΙΜΕΝ� 2: � Sπατ�ς Αρµ�στ
ς, :�ρ�ας των εντ�λ�ν της Αυλ
ς των Αθη-
ν�ν, µε τη συγκατ�θεση π�ντ�τε και της ελληνικ
ς κυ!ερν
σεως, απ�κρ�υε
τη συµ!ι!αστικ
 ε@ελικτικ
 διαδικασ�α και επεδ�ωκε περισσ�τερ� να κατα-
στ
σει α!�στακτη την π�εση απ� τις εσωτερικ�ς συνθ
κες, µε την ελπ�δα να
εκ!ι�σει την τα�/τερη κατ� τ� δυνατ�ν συγκατ�νευση των ευρωπαϊκ�ν ∆υ-
ν�µεων στην ενωτικ
 λ/ση. Η ευ�δωση �µως της τακτικ
ς αυτ
ς επ�!αλλε
�πωσδ
π�τε την �µ�:ωνη πρ�σ��ρηση �λων των παραγ�ντων της Κρητικ
ς
π�λιτικ
ς 	ω
ς. «I�ριν τ�υ εθνικ�/ συµ:�ρ�ντ�ς», τ�ν�	ει � Sπατ�ς Αρµ�-
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στ
ς στα απ�µνηµ�νε/µατ� τ�υ, «π�υ απαιτ�/σεν �πως �λ�ι �ι Κρ
τες να
ε�ναι σ/µ:ων�ι εις την επιδ�ω@ιν της εν�σεως µε την Ελλ�δα και �πως λε�ψη
απ� τας µεγ�λας ∆υν�µεις η πρ�:ασις �τι υπ�ρ�ει εις την Κρ
την κ�µµα
π�υ πρ�τιµ�/σε την ηγεµ�ν�αν αντ� της εν�σεως, επε�ε�ρησα να πε�σω τ�ν
Βενι	�λ�ν να εγκαταλε�ψη την επι	
µι�ν ιδ�αν τ�υ περ� της ηγεµ�ν�ας...».

ΙΕΕ, τ�µ�ς Ι∆<, σ. 201

ΚΕΙΜΕΝ� 3: �/τε η απαρ�γκλιτη πρ�σ
λωση �µως των Κρητ�ν στην εθνικ

ιδ�α �/τε η αναγκαστικ
 συνειδητ�π��ηση των �ργανικ�ν αδυναµι�ν τ�υ
αυτ�ν�µ�υ καθεστ�τ�ς 
ρκεσαν για να καταστε� δυνατ
 η ικαν�π��ηση τ�υ
ενωτικ�/ 	ητ
µατ�ς. Τ� Κρητικ� 	
τηµα ε��ε εµπλακε� στ� ανατ�λικ� αδι�-
@�δ�, αλλ� και στ� ευρ/τερ� σ/στηµα της µεσ�γειακ
ς ισ�ρρ�π�ας. Απ�ναντι
στην εθνικ
 θ�ληση των κατ��κων �ρθ�ν�νταν δυσυπ�ρ!λητες πι�σεις και
αλληλ�συγκρ�υ�µενες !λ�ψεις.

Η στρατηγικ
ς σηµασ�ας θ�ση τ�υ νησι�/, και ιδια�τερα τ� λιµ�νι της Σ�/-
δας, δεν ε��ε πα/σει να κεντρ�	ει τ� ενδια:�ρ�ν τ�σ� των ισ�υρ�ν δυτικ�ν
ναυτικ�ν ∆υν�µεων �σ� και των κεντρικ�ν αυτ�κρατ�ρι�ν και, ακ�µα πε-
ρισσ�τερ�, της Ρωσ�ας. Παρ�λληλα, εν� η Π/λη, 
δη για λ�γ�υς στρατηγι-
κ�/ς κυρ�ως αλλ� και ψυ��λ�γικ�/ς, εν�µενε σταθερ� στην ανθενωτικ
 στ�-
ση της, τα γειτ�νικ� !αλκανικ� κρ�τη α@�ωναν αν�λ�γες εδα:ικ�ς ικαν�π�ι-

σεις σε αντιστ�θµισµα της ενδε��µενης πρ�σαρτ
σεως της Κρ
της στην Ελ-
λ�δα. Κ�τω απ� τις συνθ
κες αυτ�ς η εµµ�ν
 των ευρωπαϊκ�ν κυ!ερν
σεων
στην αρ�
 τ�υ status quo �τεινε να απ�τελ�σει την ασ:αλιστικ
 δικλε�δα τ�σ�
για την αλληλ�ε@ισ�ρρ�πηση των δικ�ν τ�υς !λ�ψεων, �σ� και για τη διατ
-
ρηση της ε/θραυστης !αλκανικ
ς ισ�ρρ�π�ας.

ΙΕΕ, τ�µ�ς Ι∆<, σσ. 199-200

ΚΡΙΤΗΡΙ� ΙΙ
�ΜΑ∆Α Α
ΘΕΜΑ Α.1.
Να πρ�σδι�ρ�σετε �σ� τ� δυνατ�ν συντ�µ�τερα τ�υς παρακ�τω �ρ�υς:

(20 µ�ν�δες)
α) «Κ�ρυ�» Hαν�ων.
*) Hωρ�4υλακ� Κρ�της.
γ) Ηνωµ�νη Αντιπ�λ�τευσις.
δ) «Ρ�παλ�4�ρ�ι».

ΘΕΜΑ Α.2.
α) Η στ�ση της ελληνικ�ς κυ&�ρνησης και της ελληνικ�ς κ�ιν�ς γν�µης,

καθ�ς και η στ�ση των Μεγ�λων ∆υν�µεων απ�ναντι στην επαν�-
σταση στ� Θ�ρισ�. (10 µ�ν�δες)

*) Τα γεγ�ν�τα των ετ�ν 1909 και 1910 στην Κρ�τη. (10 µ�ν�δες)

Τ� κρητικ� 	
τηµα απ� διπλωµατικ
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ΘΕΜΑ Α.3.
Να αντιστ�ι��σετε τα στ�ι�ε�α της στ�λης Α µε αυτ� της στ�λης Β. 7να
στ�ι�ε�� απ� τη στ�λη Α και �να απ� τη Β δεν αντιστ�ι����νται.

(6 µ�ν�δες)

Α Β

1) Σ"νταγµα α) Η Κρ�τη αυτ�ν�µη υπ� την επικυριαρ��α
της Κρητικ�ς Π�λιτε�ας τ�υ σ�υλτ�ν�υ και την πρ�στασ�α

των Μεγ�λων ∆υν�µεων.
2) 'ργανικ�ς Ν�µ�ς (1900) *) Sδρυση σ�µατ�ς δηµ�4ρ�υρ�ν.
3) Β< Συντακτικ� Συν�λευση γ) «Η Ελλ�ς απ�δ��εται �πως τ�υ λ�ιπ�"

ενυπ�ρ�η κ�ιν�ν Κ�ιν�&�"λι�ν 
δια τ� ελε"θερ�ν Βασ�λει�ν και δια την ν�σ�ν
Κρ�την».

4) Κρητικ� Β�υλ� (1905) δ) ' Πρ�γκιπας δι�ρ��ει 10 &�υλευτ�ς 
στην Κρητικ� Β�υλ�.

5) Β�υλ� των Ελλ�νων ε) Ενωτικ� Ψ�4ισµα (1906).
6) Ελλην�τ�υρκικ� στ) ' Πρ�καθ�µεν�ς της Εκκλησ�ας

Συνθ�κη ειρ�νης, της Κρ�της εκλ�γεται απ� τ� 'ικ�υµενικ�
14 Ν�εµ&ρ��υ 1913. Πατριαρ�ε�� Κωνσταντιν�"π�λης 

και αναλαµ&�νει τα καθ�κ�ντ� τ�υ,
α4�" πρ�τα η Κρητικ� Π�λιτε�α 
µε ∆ι�ταγµα επικυρ�νει την εκλ�γ� τ�υ.

ΘΕΜΑ Α.4.
Να &�λετε σε κ"κλ� τ� γρ�µµα αρ�θµησης π�υ αντιστ�ι�ε� στη σωστ�
απ�ντηση απ� τις παρακ�τω. 7πειτα να αιτι�λ�γ�σετε τις επιλ�γ�ς σας.

(4 µ�ν�δες)

Α.4.1. Με την απ�4αση π�υ π�ραν �ι Μεγ�λες ∆υν�µεις στις 14 Αυγ�"-
στ�υ 1906.
α) Η Κρ�τη εν�θηκε µε την Ελλ�δα.
*) Καταργ�θηκε η επικυριαρ��α τ�υ σ�υλτ�ν�υ και η Κρ�τη π�ρασε στην

επικυριαρ��α τ�υ &ασιλι� της Ελλ�δας.
γ) ∆εν καταργ�θηκε επ�σηµα τ� καθεστ�ς π�υ �ι Μεγ�λες ∆υν�µεις ε�-

�αν υπ�γρ�ψει τ� 1898.
Α.4.2. Με τ� �ρθρ� 4 της Συνθ�κης τ�υ Λ�νδ�ν�υ, 30 ΜαN�υ 1913.
α) Η Κρ�τη εν�θηκε και επ�σηµα µε την Ελλ�δα.
*) Η Κρ�τη �παψε να ε�ναι υπ� την επικυριαρ��α τ�υ σ�υλτ�ν�υ.
γ) Η Κρ�τη �παψε να ε�ναι υπ� την πρ�στασ�α των Μεγ�λων ∆υν�µεων.
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�ΜΑ∆Α Β
ΘΕΜΑ Β.1.
Με &�ση τα κε�µενα π�υ ακ�λ�υθ�"ν και τις γν�σεις π�υ ��ετε απ�κ�µ�-
σει να περιγρ�ψετε και να �αρακτηρ�σετε τ� αρµ�στειακ� καθεστ�ς και
τη λειτ�υργ�α τ�υ και να τ� συνδ�σετε µε τα αιτ�µατα π�υ εκ4ρ���νται
στην πρ�κ�ρυ�η της Ηνωµ�νης Αντιπ�λ�τευσης. (25 µ�ν�δες)

ΚΕΙΜΕΝ� 1: Η πρακτικ
 τ�υ π�λιτικ�/ διαλ�γ�υ, συνυ:ασµ�νη µε τη λειτ�υρ-
γ�α τ�υ κ�ιν�!�υλευτικ�/ π�λιτε/µατ�ς, δεν αντ�:ασκε �υσιαστικ� στ� πνε/µα
τ�υ συντηρητικ�/ κρητικ�/ Συντ�γµατ�ς, τ� �π��� και !ασικ� αναγν�ρι	ε τα
‘�µ:υτα δικαι�µατα’ τ�υ ανθρ�π�υ. Η εµµ�ν
 εντ�/τ�ις των αρµ�στειακ�ν κ/-
κλων στην αν�γκη για την τυ:λ
 υπακ�
 στα κελε/σµατα της κεντρικ
ς ε@�υ-
σ�ας ε��ε µετα!�λει τ� ν�µ�θετικ� σ�µα σε �ργαν�, ��ι δια!�υλε/σεως, αλλ� πι-
στ
ς εκτελ�σεως απ�:�σεων, συ�ν� αντ�θετων πρ�ς αυτ� τ� πνε/µα τ�υ π�λι-
τε/µατ�ς. � δι�ρισµ�ς των δηµ�τικ�ν αρ��ν, � περι�ρισµ�ς τ�υ δικαι�µατ�ς
τ�υ συν�ρ�εσθαι, η δι�ικητικ
 αν�κληση της �δειας για την �κδ�ση ε:ηµερ�δας,
µ�τρα !ασισµ�να σε απ�:�σεις της �διας της !�υλ
ς, υπ�γρ�µµι	αν την ανε@�-
λεγκτη παντ�δυναµ�α της :ιλ�πριγκιπικ
ς πλει�ψη:�ας σε !�ρ�ς των �υσιαστι-
κ�ν εγγυ
σεων τ�υ Συντ�γµατ�ς [...]. � �αρακτηρισµ�ς, σ/µ:ωνα πρ�ς τ� �ρ-
θρ� 111 τ�υ Συντ�γµατ�ς, των ν�µων των δ/� πρ�των ετ�ν της αυτ�ν�µ�ας ως
πρ�σωριν�ν �δωσε στις αρµ�στειακ�ς αρ��ς τη δυνατ�τητα να µετα!�λ�υν ρι	ι-
κ� τ� αρ�ικ� ν�µ�θετικ� πλα�σι� και να υπαγ�γ�υν τη λειτ�υργ�α τ�υ δι�ικητι-
κ�/ τ�µ�α στ�ν �µεσ� �λεγ�� της κεντρικ
ς ε@�υσ�ας.

ΙΕΕ, τ�µ�ς Ι∆<, σσ. 204-206

ΚΕΙΜΕΝ� 2: Τ� αληθ�ς εν τ�/τ�ις ε�ναι �τι η ν
σ�ς παρακατατεθε�σα εν
�τει 1897 εις �ε�ρας των Μεγ�λων ∆υν�µεων υπ� τ�υ Σ�υλτ�ν�υ, κυ!ερν�-
ται υπ’ αυτ�ν 
 µ�λλ�ν υπ� των τεσσ�ρων ε@ αυτ�ν, µετ� την εκ της �µ�:ω-
ν�ας απ���ρησιν της Γερµαν�ας και της Αυστρ�ας, ως επαρ��α τ�υ τ�υρκικ�/
κρ�τ�υς, δι’ εντ�λ�δ���υ τ�υ Υπ�τ�υ Αρµ�στ�/. Την επ� της ν
σ�υ επ�µ�-
νως κυριαρ��αν ασκ�/σι σ
µερ�ν αι τ�σσερες Μεγ�λαι ∆υν�µεις. Και ε�ναι
µεν αληθ�ς �τι α/ται εν�κριναν τ� Κρητικ�ν Σ/νταγµα δι’ �υ η ν
σ�ς �αρα-
κτηρ�	εται ‘Π�λιτε�α Αυτ�ν�µ�ς’. Αλλ� η θ�σπισις τ�υ Συντ�γµατ�ς δεν κα-
τ�στησεν την αυτ�ν�µ�αν πραγµατικ
ν, α:�/ η πλ
ρης αυτ�/ ε:αρµ�γ
 µ�-
ν� µετ� την λ
@ιν της αρµ�στε�ας ε�ναι δυνατ
. Επη/@ησε δε µ�ν�ν την α!ε-
!αι�τητα περ� της υ:ισταµ�νης π�λιτικ
ς εν τη ν
σω καταστ�σεως. Η κατ�-
στασις αυτ
, πας τις ενν�ε�, π�σ�ν ε�ναι περιπλεγµ�νη και π�σ� δ/ναται να
καταστ
 ηµ�ραν τιν� κρ�σιµ�ς. Επ� παντ�ς σπ�υδα��υ 	ητ
µατ�ς, �στω και
καθαρ�ς εσωτερικ�ν, αι ∆υν�µεις, ως ασκ�/σαι την κυριαρ��αν ���υσι δικα�ω-
µα ��ι µ�ν� αµ�σ�υ επεµ!�σεως αλλ� και πρ�σταγ
ς».

Απ�σπασµα απ� την απ�ντηση τ�υ Βενι��λ�υ σε συκ�4αντικ� δηµ�σ�ευµα 
αθηναϊκ�ς ε4ηµερ�δας. Ανα4�ρεται στ� ΕΜ. ΘΕ'∆ΩΡΑΚΗΣ,

' Ελευθ�ρι�ς Βενι��λ�ς ως εθνικ�ς ηγ�της, Hανι� 1996,
εκδ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ, σ. 34

Τ� κρητικ� 	
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ΚΕΙΜΕΝ� 3: Η πρ�κ
ρυ2η της αντιπ�λ�τευσης
«�ι υπ�γεγραµµ�ν�ι, απ�τελ�/ντες την ηνωµ�νην εν Κρ
τη αντιπ�λ�τευσιν,
συνελθ�ντες εν Iαν��ις τη 26η Φε!ρ�υαρ��υ 1905, απ�σκ�π�/ντες εις την εκ-
πλ
ρωσιν τ�υ Εθνικ�/ Πρ�γρ�µµατ�ς απ�:ασ�	�µεν:
α) Πρ�τ�ν και κ/ρι�ν µ�ληµα ηµ�ν �στω η επ�τευ@ις τ�υ απ� αι�νων επιδιω-

κ�µ�ν�υ σκ�π�/ της εν�σεως της Κρ
της µετ� της Ελλ�δ�ς.
!) Αδυν�τ�υ απ�!α�ν�ντ�ς τ�υ σκ�π�/ τ�/τ�υ, θ�λ�µεν επιδι�@η την π�λιτι-

κ
ν πρ�σ�γγιση της πατρ�δ�ς µας πρ�ς την ελευθ�ραν Ελλ�δα, µετα!αλ-
λ�µ�νης απ� διεθν�/ς απ�ψεως της σηµεριν
ς καταστ�σεως.

γ) Μη εκπληρωµ�ν�υ µηδ� τ�υ σκ�π�/ τ�/τ�υ, θ�λ�µεν επιδι�@η την αναθε�-
ρησιν τ�υ ηµετ�ρ�υ συντ�γµατ�ς κατ� τ� πρ�τυπ�ν τ�υ ελληνικ�/, �πως
απαλλαγ
 � τ�π�ς τ�υ δεσπ�τισµ�/. Τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς τ�/τ�υ την πραγ-
µ�τωσιν θ�λ�µεν επιδι�@η και δι’ εν�πλων λαϊκ�ν συναθρ��σεων. Εν ταις
ενεργε�αις ηµ�ν δεν θ�λ�µεν επιδι�@η πρ�σωπικ
ν µετα!�λ
ν, αλλ’ επελ-
θ�/σης τ�ια/της θ�λ�µεν απ�κρ�/ση παντ� σθ�νει και δι� των �πλων π�-
ντα µη Aλληνα κυ!ερν
την».

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 8 τ�υ σ��λικ�" &ι&λ��υ, σ. 210

ΘΕΜΑ Β.2.
Με &�ση τα κε�µενα π�υ ακ�λ�υθ�"ν και τις γν�σεις σας να απ�τιµ�σετε
τη στ�ση τ�υ Βενι��λ�υ απ�ναντι στ�υς συµπατρι�τες τ�υ, �ταν �γινε πρω-
θυπ�υργ�ς της Ελλ�δας. (25 µ�ν�δες)

ΚΕΙΜΕΝ� 1: «∆εν επιτρ�πεται να θυσιασθ�/ν τα κεκτηµ�να δια της σπ�υδ
ς.
∆εν ε�ναι εντρ�π
 δια την µικρ�ν Κρ
την να µιµηθ
 µ�γιστα �θνη και να υπ�µε�-
νη. �υδε�ς γνωρ�	ει τι εκπλ
@εις θα πρ�κ/ψ�υν εκ τ�υ ιταλ�τ�υρκικ�/ π�λ�-
µ�υ. �ι Κρ
τες λησµ�ν�/ν �τι τ�θενται αντιµ�τωπ�ι ��ι µ�ν�ν της Τ�υρκ�ας
και των Μεγ�λων ∆υν�µεων, αλλ� και αυτ�/ τ�/τ�υ τ�υ ελευθ�ρ�υ !ασιλε�-
�υ, τ�υ �π���υ η κυ!�ρνησις δεν ευν�ε� να απ�δε�θ
 τ� κρητικ�ν πρα@ικ�πη-
µα και να �λθη εις �καιρ�ν ρ
@ιν µε την Τ�υρκ�αν. Συντ�νως και �νευ απ�λειας
µιας ηµ�ρας ασ��λ�υµ�νη µε την στρατιωτικ
ν συγκρ�τησιν της ��ρας, η κυ-
!�ρνησις α@ι�� �πως εις την γν�µην της πρ�σαρµ�σθ
 η γν�µη των π�λιτικ�ν
αρ�ηγ�ν της Κρ
της».

Ι.Ε.Ε., τ�µ�ς Ι∆<, σ. 284
ΚΕΙΜΕΝ� 2: «Της Ελλ�δ�ς µη απ�δε�θε�σης εισ�τι τ� Κρητικ�ν κ
ρυγµα της
εν�σεως η Κρ
τη �/τε απ� απ�ψεως εσωτερικ�/ δηµ�σ��υ δικα��υ π�λ/ δε
�λιγ�τερ�ν απ� απ�ψεως διεθν�/ς δικα��υ, δ/ναται να θεωρηθ
 απ�τελ�/-
σα µ�ρ�ς της Ελληνικ
ς Επικρατε�ας, �στε να δικαι�/ται ν’ αντιπρ�σωπε/η-
ται κατ� τ� Σ/νταγµα εν τω εν Αθ
ναις Β�υλευτηρ�ω... Η Κυ!�ρνησις ε�ναι
αδ/νατ�ν να δε�θ
 �πως παρεδρε/σ�υν �ι ανα:ερ�µεν�ι µετ� των ν�µ�µων
αντιπρ�σ�πων τ�υ Ελληνικ�/ λα�/, υπ�µιµν
σκει δ’ �τι απ�πειρα τυ��ν αυ-
τ�ν, �πως !ια�ως πραγµατ�π�ι
σωσι τ�υς σκ�π�/ς των, θ’ απετ�λει �γκληµα
κατ� της εν Ελλ�δι καθεστηκυ�ας τ�@εως, την �π��α ��ει η κυ!�ρνησις καθ
-
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κ�ν να πρ��σπιση και αν ακ�µη ευρεθ
 εις την λυπηρ�τ�την αν�γκην να
�ρησιµ�π��ηση πρ�ς τ�/τ� την �ν�πλ�ν δ/ναµιν. Η κυ!�ρνησις �λλως τε ελπ�-
	ει �τι �ι Κρ
τες αντιπρ�σωπ�ι δεν θα :θ�σ�υν να ωθ
σ�υν τα πρ�γµατα µ�-
�ρι τ�ια/της ακρ�τητ�ς και �τι � εγνωσµ�ν�ς αυτ�ν πατριωτισµ�ς θα τ�υς
αγ�γη εις την αναγν�ρισιν �τι � επιδιωκ�µεν�ς υπ’ αυτ�ν Εθνικ�ς σκ�π�ς

κιστα δ/ναται να υπηρετηθ
 δια πρ�κλ
σεως εσωτερικ�ν ατα@ι�ν και ανω-
µαλι�ν».

Ι.Ε.Ε., τ�µ�ς Ι∆<, σ. 284

ΚΕΙΜΕΝ� 3: Κα�ρια τ�µ
 στην π�ρε�α τ�υ εθνικ�/ 	ητ
µατ�ς πρ�ς την τε-
λικ
 λ/ση τ�υ, η σ/σ:ιγ@η των διακρατικ�ν δεσµ�ν της αυτ�ν�µης Κρ
της
µε τ� ελε/θερ� !ασ�λει� θα λειτ�υργ
σει σε ευθε�α συν�ρτηση µε τη !αθµι-
α�α απαλλαγ
 τ�υ αυτ�ν�µ�υ καθεστ�τ�ς απ� τα δεσµ� τ�υ διεθν�/ς ελ�γ-
��υ. Συγκεκριµ�να, �ι Πρ�στ�τριες ∆υν�µεις θα απ�σ/ρ�υν στις 15 Ι�υλ��υ
1909 και τα τελευτα�α αγ
µατ� τ�υς. Η ε@�λι@η �µως αυτ
 δεν θα απ�δ�σει
αυτ�µατα στ�ν κρητικ� λα�, �πως ε��ε υπ�θ�σει � Ελευθ�ρι�ς Βενι	�λ�ς, τη
δυνατ�τητα να καθ�ρ�σει ε:ε@
ς αυτ�!�υλα την π�ρε�α τ�υ. Η ανασταλτικ

παρεµ!�λ
 των ευρωπαϊκ�ν κυ!ερν
σεων στην επι!�λ
 της θ�λησ
ς τ�υ για
�νωση µε την Ελλ�δα επι!ε!α�ωνε �τι, π�ρα απ� τις συµ!ατικ�ς διατ�@εις
τ�υ διεθν�/ς καθεστ�τ�ς της αυτ�ν�µ�ας, � γενικ�τερ�ς συσ�ετισµ�ς των δι-
πλωµατικ�ν δυν�µεων στ� ��ρ� των ελληνικ�ν συµ:ερ�ντων δεν επ�τρεπε
τη θετικ
 πρ��θηση των εθνικ�ν θ�σεων.
........................................................................................................................................
Στις 18 Αυγ�/στ�υ 1909 η κατα!�!αση απ� µικτ� �γηµα των Πρ�στατρι�ν
∆υν�µεων της ελληνικ
ς σηµα�ας, η �π��α ε��ε ανυψωθε� µε απ�:αση της Κρη-
τικ
ς Β�υλ
ς στ� λιµεν�!ρα���να των Iαν�ων, θα υπ�γραµµ�σει την αδ
ριτη
αυτ
 πραγµατικ�τητα. Η αναγκαστικ
 υπ�ταγ
 των �διων των Κρητ�ν αλλ�
και της ελληνικ
ς κυ!�ρνησης στα διεθν
 κελε/σµατα αντανακλ�/σε τ� δρα-
µατικ� αδι�@�δ� �π�υ ε��ε 
δη περι�λθει η εθνικ
 υπ�θεση.
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