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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

«Ξενάγηση στο Κρητικό Παρελθόν, Πολιτισμοί – Ιστορία» Κύκλος Ομιλιών 

Τεσσάρων Ενοτήτων – Τελευταία συνάντηση, 6 Ιουνίου 2018 

Ο  Δήμος  Ηρακλείου και το  Μουσείο  Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

συνδιοργανώνουν Κύκλο Ομιλιών Τεσσάρων Ενοτήτων με γενικό τίτλο «Ξενάγηση στο Κρητικό 

Παρελθόν, Πολιτισμοί – Ιστορία» από την κυρία Αθηνά Κυριακάκη - Σφακάκη, την Τετάρτη 6 

Ιουνίου 2018, ώρα 18:00. 

Κύκλος ομιλιών 

Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Πολυμέσων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης. Θα συνοδεύονται με προβολές  εικόνων και στη συνέχεια θα ακολουθεί συζήτηση με 

το κοινό. 

4
η
 ΕΝΟΤΗΤA- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ, 6.6.2018 

«1840-1898  Β΄περίοδος Τουρκοκρατίας εξεγέρσεις  και επαναστάσεις  των Κρητών. 

1898-1913  Ανεξαρτησία , Ένωση της Κρήτης  με την Ελλάδα’». 

 

 Το 1851 πρωτεύουσα του Εγιαλετίου της Κρήτης ορίσθηκε η πόλη των Χανίων. Ο 

Κριμαϊκός  πόλεμος  1853-1856, είχε  επιπτώσεις στο Κρητικό ζήτημα. Με  την συνθήκη των 

Παρισίων  το  1856, ο Σουλτάνος  υποχρεώθηκε  να  εκδώσει  το «Χάττι  Χουμαγιούν», δια  του  

οποίου παρεχωρούντο στους  υπηκόους  του «προνόμια». Μέχρι το 1898, οι συνεχείς  

παραβιάσεις των  διατάξεων  του Χάττι Χουμαγιούν, από τους  Τούρκους, υπήρξαν αφορμές  

επαναστάσεων των Κρητών. Το 1856 εμφανίσθηκε η κίνηση των «αντεπαναστατών», με ψυχή  

την Ελισάβετ Κονταξάκη. Πρέσβευαν  την δημιουργία  νησιωτικού Κράτους  της Κρήτης, υπό  

την προστασία της Αγγλίας.                                                                                                               

 Το 1866 ο Ισμαήλ πασάς  ενεπλάκη  στο μοναστηριακό ζήτημα  της Κρήτης. Μετά  την 

απόρριψη του υπομνήματος των Κρητών από τον Σουλτάνο, εξεγέρθηκαν. Η Κρήτη  

κατεκλύσθη  από Τούρκους  και Αιγυπτίους. Έδρα  της επαναστατικής  επιτροπής  ορίσθηκε  η 

Μονή Αρκαδίου, ακολούθησε η  πολιορκία και το ολοκαύτωμα, γεγονός που διεθνοποίησε το 

Κρητικό ζήτημα. Ο Μουσταφάς στράφηκε κατά των  δυτικών επαρχιών, Σέλινο, Κυδωνία, και ο 

Ομέρ στοχοποίησε το Λασίθι και τα Σφακιά. Οι ωμότητες των Τούρκων κινητοποίησαν την 

Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εναντίον της Τουρκίας, η οποία  αντικαθιστά  τον Ομέρ  με  τον Αλή 

του οποίου οι διοικητικές παραχωρήσεις απετέλεσαν τον Οργανικό Νόμο.                                                         

Το 1877 το αίτημα των Κρητών να κηρυχθεί το νησί ανεξάρτητη αυτοδιοικούμενη  επαρχία 

απερρίφθη, και ξέσπασε η επανάσταση  του 1878. Στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο η Τουρκία 

κατετροπώθη και υποχρεώθηκε σε εφαρμογή του Οργανικού νόμου με όσες τροποποιήσεις  

εκρίνοντο αναγκαίες. Τον Οκτώβριο του 1878 υπεγράφη η Συνθήκη της Χαλέπας. 
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Δημιουργήθηκαν τα κόμματα «καραβανάδες» και «ξυπόλυτοι». Οι διενέξεις, φατριασμοί και 

διαιρέσεις, εμπόδισαν την εξέλιξη του τόπου. Οι ζωοκλοπές, οι φόνοι, οι βανδαλισμοί και 

βιαιοπραγίες οργίαζαν. Η νοθεία στις  εκλογές  του 1889, η κήρυξη επανάστασης από τους  

αυτοεξόριστους  καραβανάδες ήταν αφορμή για την Τουρκία που ανακάλεσε την συνθήκη  της 

Χαλέπας και επανήλθε η σκληρή Τουρκοκρατία προηγουμένων αιώνων. 

Μετα  την  σφαγή των Αρμενίων το 1895, δημιουργήθηκε  δυσμενές  για  την Τουρκία 

διεθνές  κλίμα, ενώ στην διοίκηση της  Κρήτης  εισήλθε ο Μανούσος  Κούνδουρος. Οι μεγάλες  

δυνάμεις παρέδωσαν τον Νέο Οργανισμό Κρήτης, αποδεκτός και από τον Πρόεδρο της 

Επαναστατικής επιτροπής, Μανούσο Κούνδουρο. Το 1898 η απόφαση των Προστάτιδων  

δυνάμεων για  προσωρινή διοίκηση της νήσου έγινε αποδεκτή. Οι σφαγές, οι λεηλασίες  οι 

βανδαλισμοί στο Ηράκλειο  την 25 Αυγούστου 1898,και η σφαγή 18 Άγγλων, κινητοποίησαν 

της Αγγλία. Διατάχθηκε η αποχώρηση των Τούρκικων στρατευμάτων από την Κρήτη  μέχρι  

2.11.1898. Το νησί  τέθηκε  υπό την Προστασία  των 4 μεγάλων δυνάμεων, Αγγλία Γαλλία, 

Ρωσία, Ιταλία, με  ύπατο  αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδος.                                                          

Το 1899 έγιναν εκλογές  και συγκροτήθηκε η πρώτη Κυβέρνηση της  Κρητικής πολιτείας  με 

υπουργό Δικαιοσύνης τον Ελ. Βενιζέλο. Τα  πρώτα έτη της αρμοστείας  του Γεωργίου ήταν έτη 

ευδαιμονίας  και ηρεμίας. Ακολούθησαν  εμπλοκές  διοικητικές, κατάχρηση εξουσιών και 

διαβολές. Το 1908 είναι το τέλος  της Αρμοστείας του Γεωργίου. Με πενταετή  εντολή, φθάνει  

στην Κρήτη ο Ζαΐμης. Μετά  την ανακήρυξη της Βουλγαρίας  σε  Βασίλειο, εγκρίθηκε  λαϊκό 

ψήφισμα  ένωσης  της  Κρήτης  με  την Ελλάδα  στα  Χανιά  και ακολούθησαν  ψηφίσματα  σε 

όλη την Κρήτη. Η Ελληνική κυβέρνηση  δεν ανεγνώρισε  την ένωση ,προς αποφυγή εμπλοκών 

με την Τουρκία. Μετά  την επανάσταση στο Γουδί, ο Ελ. Βενιζέλος κλήθηκε   στην Αθήνα. 

Ακόμη και με πρόεδρο τον Ελ. Βενιζέλο  η Ελληνική βουλή  δεν εδέχετο τους  Κρήτες 

Βουλευτές. Οι Μ. Δυνάμεις  αρνούντο την μεταβολή του status  quo  της Κρητικής  πολιτείας. 

Το 1912 με  την Κήρυξη των Βαλκανικών πολέμων, οι Κρήτες  Βουλευτές έγιναν δεκτοί  

στο Ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά  την επιτυχή έκβαση  των  Βαλκανικών πολέμων, στην 

συνθήκη του Λονδίνου 4.5.1913, ενετάχθη  η οριστική  λύση  του Κρητικού ζητήματος.  

1.11.1913, ο Σουλτάνος παραιτήθηκε  από κάθε δικαίωμα  επί  της  Νήσου. 

1.12.1913, η επίσημη ανακήρυξη  της  Ένωσης. 

 

Η συμμετοχή στις ομιλίες είναι ελεύθερη.   

Κύκλος ξεναγήσεων – Τελευταία Ξενάγηση στις 9 Ιουνίου 2018 

Η ξενάγηση του Σαββάτου, 9 Ιουνίου 2018, θα ξεκινήσει στις 14:00 το μεσημέρι από το άγαλμα 

του Ελ. Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας. Η πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή θα ξεκινήσει από 

την καρδιά της πόλης, θα συμπεριλάβει τις κρήνες Γενιτσάρ και Χαϊναλή, τον Προμαχώνα 

Σαμπιονάρα, τα Νεώρια, το Ενετικό Λιμάνι, την πλατεία 18 Άγγλων και θα καταλήξει στο 

Φρούριο του Κούλε.  
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Δηλώσεις συμμετοχών στις ξεναγήσεις : Πελαγία Βελιγραδή, 6938104008 και  

Αθηνά Αντωναράκη, 6945548800                                                                                                                                               

Στις ξεναγήσεις μπορούν να  συμμετέχουν και άτομα που δεν παρακολούθησαν τις  ομιλίες.  

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από τους Εθελοντές Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου και τους 

Φίλους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.  

Είσοδος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για την ξενάγηση: €5 (κανονικό) και €4 

(μειωμένο). 

 

Εθελοντική επιμέλεια, παρουσιάσεις και ξεναγήσεις: Αθηνά Κυριακάκη – Σφακάκη 

 Ξεναγός – Συγγραφέας 

 


