


ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:1770-1895

1669: Ολοκλόρωςη υποταγόσ τησ Κρότησ ςτουσ Σοϑρκουσ.

Περύοδοσ Γενιτςαριϊσ

Καθεςτώσ εξευτελιςμών, τρομοκρατύασ, καταπύεςησ, χωρύσ ςτοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Πολλού αναγκϊςτηκαν να εξιςλαμιςτοϑν.

ημαντικό μεύωςη του πληθυςμοϑ.

Πϊςχα 1770: Ο εμποροπλούαρχοσ Ιωϊννησ Βλϊχοσ ό Δαςκαλογιϊννησ μετϊ απϐ ςυνεννϐηςη με 
τουσ προεςτοϑσ τησ Πελοποννόςου ϋλαβε υπϐςχεςη απϐ τη Ρωςύα για ςτρατιωτικό βοόθεια.

Οι Κρητικού των ϊλλων διαμεριςμϊτων δεν τϐλμηςαν να εξεγερθοϑν και οι Ρώςοι δεν ϋςτειλαν τη 
ςτρατιωτικό βοόθεια που υποςχϋθηκαν.

Οι Σοϑρκοι κατϋλαβαν την επαρχύα φακύων και κατϋςτρεψαν τα χωριϊ τησ.

Σα γυναικϐπαιδα ζότηςαν καταφϑγιο ςε ςπηλιϋσ και φαρϊγγια.

Μϊρτιοσ 1771: Παρϊδοςη  αρχηγών τησ επανϊςταςησ.

Θανϊτωςη Δαςκαλογιϊννη, φυλϊκιςη πρωτεργατών επανϊςταςησ.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1821
α’ περίοδος

5 Ιουλύου 1821:Μεγϊλη νύκη επαναςτατών ςτα Καμπιϊ.

Μϊιοσ 1822: ο ουλτϊνοσ, που ζότηςε τη βοόθεια του Μωχϊμετ Ωλη τησ 
Αιγϑπτου, δϋχτηκε τη βοόθεια 6.000 Αιγυπτύων ςτρατιωτών με αρχηγϐ τουσ 
τον Φαςϊν Παςϊ.

Σούρκοι και Αιγύπτιοι

καταςτρϋφουν Ανώγεια, Λϊκκουσ, την Κριτςϊ και το Θϋριςςο για δεϑτερη 
φορϊ .

Θανϊτωςη 2.000 αμϊχων ςτη ςπηλιϊ τησ Μιλϊτου.

Δεν κατορθώνουν να υποτϊξουν τουσ επαναςτϊτεσ.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1821
α΄ περίοδος

Καλοκαύρι 1823: Διαδοχό του Φαςϊν παςϊ απϐ τον Φουςεΐν μπϋη.

Νύκηςε τουσ επαναςτϊτεσ ςτη Γϋργερη.

Τποταγό ανατολικών επαρχιών.

Πολιορκύα 400 απϐλεμων ςτο ςπόλαιο Μελιδονύου και θανϊτωςη τουσ με καπνϐ.

Υεβρουϊριοσ 1824

Κατακαύει Αποκϐρωνα, φακιϊ.

Ειςβολό ςε ϋλλινο, Κύςαμο, ςφαγό 600 γυναικϐπαιδων ςτο Ελαφονόςι.

Ελληνικϊ πλούα μεταφϋρουν απϐ το Λουτρϐ ςτην Πελοπϐννηςο 10.000 ϊμαχουσ κι 
απϐ ϐλο το νηςύ 60.000.

Απρύλιοσ 1824

Ϊχει εκλεύψει κϊθε εςτύα αντύςταςησ, κλεύνει η πρώτη περύοδοσ τησ Επανϊςταςησ 
του 1821 ςτην Κρότη.



ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΟ ΠΗΛΑΙΟ ΣΗ ΜΙΛΑΣΟΤ 
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 1823

Ο Φαςϊν μετϊ την καταςτροφό του Λαςιθύου 
παραχεύμαςε ςτο Μεραμπϋλλο.

Υεβρουϊριοσ 1823
 2.000 περύπου ϊμαχοι, κυρύωσ γυναικϐπαιδα, και γϋροντεσ με 

ελϊχιςτουσ οπλοφϐρουσ κατϋφυγαν ςτο ςπόλαιο τησ Μιλϊτου απϐ το 
φϐβο των Σοϑρκων. 

 Οι Αιγϑπτιοι πολιϐρκηςαν 15 ημϋρεσ το ςπόλαιο αναγκϊζοντασ τουσ 
πολιορκοϑμενουσ να παραδοθοϑν εξαιτύασ τησ ϋλλειψησ νεροϑ και 
τροφύμων και τησ απελπιςύασ τουσ .

 Οι περιςςϐτεροι απϐ εκεύνουσ που παραδϐθηκαν ςφαγιϊςτηκαν επύ 
τϐπου και ϊλλοι πουλόθηκαν ωσ δοϑλοι.

 Λύγεσ μϋρεσ αργϐτερα ο Φαςϊν ςκοτώθηκε ςτο Καςτϋλι Πεδιϊδασ 
πϋφτοντασ απϐ το αφηνιαςμϋνο του ϊλογο.   



ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΟ ΜΕΛΙΔΟΝΙ 
25-01-1824

1822
 Ο Φαςϊν Παςϊσ περνϊ απϐ το Μελιδϐνι και ςκορπϊ το θϊνατο.

Οκτώβριοσ 1823
 Ο ΦουςεϏν  ςτρατοπεδεϑει ςτο Μελιδϐνι μϋχρι να περϊςει ο χειμώνασ. 

 Οι κϊτοικοι για να γλυτώςουν ςυγκεντρώθηκαν ςτο Γεροντϐςπηλιο για 
να ςωθοϑν, παύρνοντασ μαζύ τουσ τρϐφιμα και νερϐ. 

 Ο Φλουςεύν ϋμαθε ϐτι κρϑβονταν ςτο ςπόλαιο και τουσ πρϐτεινε να 
παραδοθοϑν. 

 Οι κϊτοικοι του Μελιδονύου αρνόθηκαν γιατύ όξεραν τι τουσ περιμϋνει.

 Ο Φουςεύν προςπϊθηςε χωρύσ επιτυχύα να παραβιϊςει την εύςοδο του 
ςπηλαύου, χϊνοντασ και 24 ςτρατιώτεσ. 





ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΟ ΜΕΛΙΔΟΝΙ 
25-01-1824

Οι Σοϑρκοι κλεύνουν την εύςοδο του ςπηλαύου με 
πϋτρεσ, μεταφϋρουν ξϑλα, ϊχυρα, λϊδι κ.ϊ. υλικϊ και 
βϊζουν φωτιϊ.

Οι πολιορκοϑμενοι αγκαλιϊζοντασ τα παιδιϊ τουσ 
πϋθαναν απϐ αςφυξύα 

340 γυναικϐπαιδα και 30 οπλοφϐροι όταν τα θϑματα 
αυτόσ τησ θηριωδύασ.   

Μετϊ απϐ 18 ημϋρεσ οι τοϑρκοι ϋςτειλαν ϋναν χριςτινϐ 
να δει αν ζοϑςε κανεύσ. 

Εκεύνοσ τουσ απϊντηςε ϐτι δε ζοϑςε κανεύσ. 



ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΟ ΜΕΛΙΔΟΝΙ 
25-01-1824

Οι Σοϑρκοι ςκϑλευςαν τα θϑματϊ τουσ. 

Αφοϑ ϋφυγαν οι Σοϑρκοι, πόγαν 6 χωριανού να δουν τι εύχε ςυμβεύ (3 
μπόκαν ςτο ςπόλαιο και οι υπϐλοιποι φϑλαγαν την εύςοδο). 

Ϊνασ απϐ τουσ χωρικοϑσ αντικρύζοντασ αυτϐ το θϋαμα δεν ϊντεξε το 
αποτρϐπαιο θϋαμα και πϋθανε μετϊ απϐ 9 μϋρεσ.

Σο ύδιο ϋπαθε και ϋνασ ϊλλοσ μετϊ απϐ 20 ημϋρεσ. 

Ο Μαν. Κιρζιμϊκησ τρύτοσ απϐ τουσ χωρικοϑσ που μπόκε ςτο ςπόλαιο μετϊ 
απϐ 10 χρϐνια διηγόθηκε αυτϊ που εύδε. 

Όταν ηςϑχαςαν τα πρϊγματα, οι διαςωθϋντεσ αποφϊςιςαν να αφόςουν 
τουσ νεκροϑσ μϋςα ςτο ςπόλαιο, θεωρώντασ ϐτι το ςπόλαιο αποτελεύ τον πιο 
αξιοπρεπό και ϋνδοξο τϊφο για εκεύνουσ. 

Σα τελευταύα χρϐνια ϋςτηςαν ϋνα κενοτϊφιο ςτην πρώτη αύθουςα του 
ςπηλαύου , που το ονϐμαςαν ΑΙΘΟΤΑ ΣΨΝ ΗΡΨΨΝ 



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1821
β’ περίοδος

Ιούλιοσ 1825

Ϊναρξη β΄περιϐδου επανϊςταςησ.

Κατϊληψη φρουρύου Γραμποϑςασ απϐ 400 περύπου Κρητικοϑσ απϐ την 
Ηπειρωτικό Ελλϊδα.

Ενύςχυςη ϋνοπλων τμημϊτων.

Επϋκταςη δρϊςησ επαναςτατών ςε ϐλη την Κρότη με τη μορφό 
κλεφτοπϐλεμου.

Νοϋμβριοσ 1827

Αποτυχύα κατϊληψησ Μεραμπϋλου 1500 Κρητικών με αρχηγϐ τον Ιωϊννη 
Φϊλη.

Ϋττεσ Κρητικών.

Κατϊληψη φρουριου Γραμπϐυςασ απϐ πλούα των Μεγϊλων Δυνϊμεων.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1821
β’ περίοδος

18Μαΐου 1828

Ϋττα και θϊνατοσ Φατζημιχϊλη Νταλιϊνη ςτο Υραγκοκϊςτελλο.

Σϋλοσ 1829

Ολϐκληρη η ϑπαιθροσ εύναι ςτα χϋρια των επαναςτατών.

Ωρνηςη  Μεγϊλων Δυνϊμεων να περιληφθεύ η Κρότη ςτο ιδρυϐμενο 
ελληνικϐ κρϊτοσ με το Πρωτϐκολλο του Λονδύνου το 1830.



ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΜΑΡΣΗΡΙΑ  ΣΙ ΜΟΤΡΝΙΔ

1830-1840: Αιγυπτιακό κυριαρχύα

Ο διοικητόσ Μουςταφϊ παςϊσ:

Αφϐπλιςε Φριςτιανοϑσ και Σοϑρκουσ τιμωρώντασ κϊθε βιαιοπραγύα.

Καταςκεϑαςε δρϐμουσ, γϋφυρεσ, υδραγωγεύα κ.ϊ. δημϐςια ϋργα.

Επϋβαλε ςτουσ κατούκουσ του νηςιοϑ βαρειϊ φορολογύα.

Διϋλυςε τη ςυγκϋντρωςη 7000 χριςτιανών που μαζύ με πολλοϑσ Σοϑρκουσ 
ζότηςαν την ανϊκληςη των φορολογικών μϋτρων ςτισ Μουρνιϋσ.

Ακολοϑθηςαν ςυλλόψεισ και θανατώςεισ και ςε ϊλλα μϋρη τησ Κρότησ.



ΔΠΑΝΑΣΑΗ  ΥΑΙΡΔΣΗ - ΒΑΙΛΟΓΙΩΡΓΗ

Ιούλιοσ 1840: Οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ επαναφϋρουν την Σουρκικό κυριαρχύα ςτην 
Κρότη.

Πριν την  υπογραφό τησ ςχετικόσ ςυνθόκησ ςυγκροτόθηκαν επαναςτατικϊ ςώματα 
που κατϋβηκαν ςτην Κρότη με αρχηγοϑσ τουσ αδερφοϑσ Φαιρϋτη για το δυτικϐ τμόμα 
του νηςιοϑ και το Βαςιλογιώργη για το ανατολικϐ.

Υεβρουϊριοσ 1841

Κηρϑχτηκε η επανϊςταςη.

Ϋττεσ Κρητικών ςε Πρϐβαρμα, Βαφϋ, Βρϑςεσ Αποκϐρωνα και Ξυδϊ Ηρακλεύου.

Όςοι οπλαρχηγού ςώθηκαν μεταφϋρθηκαν ςτην Ελλϊδα με ευρωπαώκϊ πλούα .

Η επανϊςταςη ϋςβηςε γρόγορα γιατύ οι μϐνιμοι κϊτοικοι τησ Κρότησ δύςταςαν να 
πϊρουν μϋροσ ςτην επανϊςταςη και η ελληνικό κυβϋρνηςη αρνόθηκε να βοηθόςει.



ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΤ ΜΑΤΡΟΓΕΝΗ

Αιτύεσ αναβραςμού ςτην Κρότη:

Κινόματα του 1848 ςτην Ευρώπη

Κριμαώκϐσ Πϐλεμοσ (1853-1856)

Έκδοςη Φϊτι Φουμαγιούν

Παραχώρηςη ανεξιθρηςκεύασ.

Προςωπικϋσ ελευθερύεσ

Εγγϑηςη τησ τιμόσ και τησ ιδιοκτηςύασ των υπηκϐων.



ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΤ ΜΑΤΡΟΓΕΝΗ

Απρύλιοσ 1858

Κινητοπούηςη απϐ 5000 ςτα Μπουτςουνϊρια Φανύων για τη βαριϊ 
φορολογύα και οι αυθαιρεςύεσ των Σοϑρκων.

Ιούνιοσ 1858

Ικανοπούηςη των περιςςϐτερων αιτημϊτων των Φριςτιανών.

Αντικατϊςταςη Βελό παςϊ με αμό παςϊ.

Ανεξιθρηςκεύα 

Κατϊργηςη οριςμϋνων φϐρων.

Αναγνώριςη Δημογεροντιών, που ρϑθμιζαν οικογενειακϋσ και 
κληρονομικϋσ υποθϋςεισ.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1866

Απϐ το 1861 Γενικϐσ Διοικητόσ Κρότησ : Ιςμαόλ παςϊσ

Διούκηςε με δικαιοςϑνη.

Ωρχιςε να καταπατϊ τα δικαιώματα των Φριςτιανών.

Επιβολό νϋων φϐρων και ανϊμειξη ςτο μοναςτηριακϐ ζότημα, αφορμϋσ για τη μεγϊλη 
επανϊςταςη του 1866-1869.

Απρύλιοσ – Μϊιοσ 1866

Ϊνοπλεσ ςυγκροϑςεισ ςτα Μπουτςουνϊρια, Ατςιπϐπουλο, Ανώγεια, Ωγιο Μϑρωνα, Κρϊςι.

υγκρϐτηςη υνϋλευςησ ςτην Αγύα Κυριακό (Φανιϊ) και διαμαρτυρύα ςτο ουλτϊνο για την 
παραβύαςη των δικαιωμϊτων των Φριςτιανών.

Ιούλιοσ 1866

Αρνητικό απϊντηςη ουλτϊνου.

υνεδρύαςη Νϋασ Επαναςτατικόσ Επιτροπόσ ςτο χωριϐ Αςκϑφου.

21 Αυγούςτου 1866: Κόρυξε την ϋνωςη με την Ελλϊδα και κϊλεςε το λαϐ ς’ επανϊςταςη.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1866

χηματιςμϐσ επαναςτατικών ςωμϊτων ςε διϊφορα μϋρη τησ Κρότησ.

Μεταφορϊ ϐπλων και πολεμοφοδύων απϐ την Ελλϊδα.

Βιαιοπραγύεσ Σοϑρκων κατϊ των Φριςτιανών.

6000 επιπλϋον Αιγϑπτιοι ςτρατιώτεσ ςτα τουρκικϊ ςτρατεϑματα για να 
βοηθόςουν το ουλτϊνο.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1866

Αύγουςτοσ 1866: Ο Κωνςταντύνοσ Κριϊρησ αναγκϊζει του Σοϑρκουσ να 
κλειςτοϑν ςτην Κϊντανο.

31 Αυγούςτου 1866: Οι Αποκορωνιώτεσ πολιϐρκηςαν τον Αιγϑπτιο αχύν 
παςϊ, τον ανϊγκαςαν να ςυνθηκολογόςει και να φϑγει απϐ τον Αποκϐρωνα.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1866

Αντιμετώπιςη επανϊςταςησ

Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ

 Η Ρωςύα υποςτόριζε μυςτικϊ την Επανϊςταςη.

 Γαλλύα, Βρετανύα επιθυμοϑςαν τη διατόρηςη του καθεςτώτοσ τησ Κρότησ.

Η κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα

 Η Ελληνικό κυβϋρνηςη δε μποροϑςε να βοηθόςει παρϊ την πύεςη τησ κοινόσ γνώμησ.

 Οργϊνωςη επιτροπών για ςυγκϋντρωςη χρημϊτων και ςυγκρϐτηςη ςωμϊτων 
εθελοντών.

 Ο ταγματϊρχησ Ιωϊννησ Ζυμβρακϊκησ κατεβαύνει ςτην Κρότη και αναλαμβϊνει μαζύ 
με ϊλλουσ αξιωματικοϑσ την αρχηγύα των δυτικών επαρχιών. 

 Οι ελλεύψεισ ςε οπλιςμϐ και πολεμοφϐδια εμποδύζουν την προςπϊθεια των 
επαναςτατών να αποφϑγουν την απελευθϋρωςη των πολιορκημϋνων ςτην Κϊντανο 
Σοϑρκων, και την πυρπϐληςη των Λϊκκων, του Θερύςου και των Μεςκλών.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1866

12 Οκτωβρύου 1866

Ο Μουςταφϊσ νικϊ το Ζυμβρακϊκη.

Οι επαναςτϊτεσ υποχωροϑν ςε μϊχη ςτη περιοχό Καςταμονύτςασ-
Αμαριανοϑ Ηρακλεύου.

Ο Μουςταφϊ προτεύνει κατϊθεςη ϐπλων και υπϐςχεται γενικό αμνηςτύα.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1866
ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

Ολοκαύτωμα Αρκαδύου: Σο ςημαντικότερο ιςτορικό γεγονόσ  
του 1866

το Αρκϊδι κατϋφυγαν 300 περύπου ϋνοπλοι και 600 γυναικϐπαιδα.

Πολϋμηςαν  ηρωικϊ τουσ Σοϑρκουσ με αρχηγοϑσ τον Ηγοϑμενο 
Γαβριόλ και τον ανθυπολοχαγϐ Ιωϊννη Δημακϐπουλο. 

Ανατύναξη πυριτιδαποθόκησ απϐ Κωςτό Γιαμπουδϊκη (ό τον Εμμ. 
κουλϊ) ςτισ 8 Νοεμβρύου, ϐταν οι Σοϑρκοι μπόκαν ςτο μοναςτόρι.

800 απϐ εκεύνουσ που κλεύςτηκαν ςτην πυριτιδαποθόκη 
ςκοτώθηκαν.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1866
ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

Αντύκτυποσ Ολοκαυτώματοσ Αρκαδύου

Η θυςύα των πολιορκημϋνων προκϊλεςε ςυγκλονιςτικό εντϑπωςη ςε ϐλο 
τον κϐςμο.

 Ωρθρα ςε μεγϊλεσ εφημερύδεσ του εξωτερικοϑ με ςτόριξη ςτον αγώνα 
των Ελλόνων.

 Εθελοντϋσ ζότηςαν να αγωνιςτοϑν ςτην Κρότη.

 Δημιουργύα επιτροπών για την περύθαλψη των προςφϑγων και την 
ενύςχυςη των επαναςτατών.

Μετϊ το ολοκαϑτωμα ο Μουςταφϊ παςϊσ καταλαμβϊνει την περιοχό 
Υραγκοκϊςτελου.

ταματοϑν οι επιχειρόςεισ του εξαιτύασ του χειμώνα. 



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟ 1867

Μϊρτιοσ - Απρύλιοσ 1867

Ο Ομϋρ παςϊσ:

 προςπαθεύ ανεπιτυχώσ να καταλϊβει την περιοχό φακύων.

Κατευθϑνεται ςτην επαρχύα Ρεθϑμνου και Κιςϊμου.

Ο Ρεςύτ παςϊσ:

Μπόκε ςτο οροπϋδιο Λαςιθύου με τη βοόθεια τριών 
αιγυπτιακών ταγμϊτων.

Ο Μιχαόλ Κόρακασ:

Προςπαθεύ ανεπιτυχώσ να αντιμετωπύςει τουσ 
Σουρκοαιγυπτύουσ.

Τποχώρηςε μετϊ απϐ μϊχη δϑο ημερών το Μϊιο του 1867.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟ 1867

επτϋμβριοσ 1867

 Οργανικόσ νόμοσ

 Αμνηςτύα 

 Ημι-αυτονομύα Κρότησ , αν οι κϊτοικοι του νηςιοϑ εγκατϋλειπαν την 
επιδύωξη τησ ϋνωςησ με την Ελλϊδα.

 Απϐρριψη των προτϊςεων και ςυνϋχιςη εχθροπραξιών.

 Ο Ααλό παςϊσ:

 εφϊρμοςε το ςχϋδιο ςτισ πϐλεισ .

 υγκρϐτηςη ςτα Φανιϊ ςυνϋλευςησ απϐ Μουςουλμϊνουσ και 
Φριςτιανοϑσ.

 Η Βρετανύα υποςτόριζε τισ προςπϊθειϋσ του .

 Παρακινοϑςε τουσ Κρητικοϑσ να δεχθοϑν τον Οργανικϐ Νϐμο.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟ 1867

Νοϋμβριοσ 1867

 Διοριςμϐσ Φουςεΐν Αυνό παςϊ ωσ Γενικϐσ Διοικητόσ του νηςιοϑ.

 Εφαρμογό νϋασ ςτρατιωτικόσ τακτικόσ για αντιμετώπιςη των 
επαναςτατών.

 Οχϑρωςη επύμαχων ςημεύων με πϑργουσ και εγκατϊςταςη φρουρών 
για ϋλεγχο του μεγαλϑτερου μϋρουσ τησ υπαύθρου.

 Δυςκολύα εφαρμογόσ ςυςτόματοσ κλεφτοπολϋμου απϐ τουσ 
επαναςτϊτεσ.

 Ο ςτενϐτεροσ αποκλειςμϐσ τησ Κρότησ περιϐριςε περιςςϐτερο τον 
ανεφοδιαςμϐ των επαναςτατών.

 Η Ελληνικό κυβϋρνηςη μετϊ απϐ τελεςύγραφο τησ Σουρκύασ 
απαγορεϑει τη μεταφορϊ ανθρώπων και εφοδύων ςτην Κρότη.



Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟ 1867

1868

 ταθεροπούηςη θϋςεων Σοϑρκων.

 Περιοριςμϐσ πολεμοφοδύων επαναςτατών.

 Αιφνιδιαςτικό πολιορκύα Προςωρινόσ Κυβϋρνηςησ ςτισ 11 Δεκεμβρύου και 
θανϊτωςη των περιςςϐτερων μελών τησ (11 Δεκεμβρύου 1868, Γωνιϊ 
Κιςϊμου).

Αρχϋσ 1869

 Αναγκαςτικό ςυνθηκολϐγηςη και αναχώρηςη απϐ την Κρότη των 
εθελοντών του Δ. Πετροπουλϊκη .

 Η επανϊςταςη  εξϋπνευςε.

 Πολλού απϐ τουσ αρχηγοϑσ με την υπϐςχεςη τησ αμνηςτύασ κατϋθεςαν τα 
ϐπλα τουσ. 



ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 1866-1869

Αφϊνταςτεσ υλικϋσ ζημιϋσ και πολλού νεκρού για την Κρότη.

Απραγματοπούητοι οι ςτϐχοι για την ελευθερύα και την ϋνωςη.

Θετικϐ ςτοιχεύο τησ περιϐδου αυτόσ ο Οργανικϐσ Νϐμοσ που 
εφαρμϐςτηκε ςε λύγεσ περιπτώςεισ.

τρατιωτικϋσ απώλειεσ, οικονομικό αφαύμαξη προκϊλεςαν τη 
μεύωςη του κϑρουσ τησ Σουρκύασ εξαιτύασ τησ δυςκολύασ 
καταςτολόσ τησ εξϋγερςησ των υπηκϐων τησ.



ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΧΑΛΕΠΑ

Διεθνό γεγονότα  που επηρϋαςαν την επανϊςταςη ςτην Κρότη

Επανϊςταςη ςτη Βοςνύα Ερζεγοβύνη 1875.

Ρωςοτουρκικϐσ πϐλεμοσ 1877-1878.

Οι Ρώςοι εύναι ϋξω απϐ την Κωνςταντινοϑπολη και οι Σοϑρκοι αδυνατοϑν να 
ςτεύλουν ςτρατϐ ςτο νηςύ. 

Γεγονότα ςτην Ελλϊδα που επηρϋαςαν την επανϊςταςη ςτην Κρότη

Εκλογό 24μελοϑσ Επιτροπόσ ςτισ δυτικϋσ επαρχύεσ του νηςιοϑ.

άδρυςη «Κρητικοϑ Κϋντρου» ςτην Αθόνα για τη ςυγκϋντρωςη ϐπλων και εφοδύων με 
πρωτοβουλύα του Μϊρκου Ρενιϋρη.

άδρυςη 3 επαναςτατικών κομμϊτων ςε Βϊμο, Φανιϊ και Ρϋθυμνο.

Εκλογό Μεταπολιτευτικόσ Επιτροπόσ και απϐφαςη για ςϑγκλιςη παγκρότιασ 
Επαναςτατικόσ υνϋλευςησ ςτο Υρε Αποκϐρωνα. 

Οι αρχηγού τησ επανϊςταςησ του 1866-1869 κατϋβηκαν ςτην Κρότη.



ΓΕΓΟΝΟΣΑ 1878

Ϊναρξη επανϊςταςησ ςτη δυτικό Κρότη και επϋκταςό τησ ςτην ανατολικό.

Γκρϋμιςμα τουρκικών πϑργων απϐ τουσ επαναςτϊτεσ.

Οι Μουςουλμϊνοι εγκαταλεύπουν την ϑπαιθρο και ςυγκεντρώνονται ςτισ πϐλεισ.

Ιούλιοσ 1878: οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ επιβϊλλουν ανακωχό ςτην Κρότη.

Σο  υνϋδριο του Βερολύνου υποχρϋωςε την επιβολό του Οργανικοϑ Νϐμου απϐ το 
ουλτϊνο. 

Οι αντιπρϐςωποι των Κρητικών ζότηςαν παραχώρηςη περιςςϐτερων δικαιωμϊτων.

υνϋχιςη ϋνοπλησ εξϋγερςησ.

Η Σουρκύα με την υπϐδειξη τησ Αγγλύασ δϋχεται να ςυζητόςει το ζότημα τησ Κρότησ.

Οκτώβριοσ 1878: Τπογραφό ϑμβαςησ Φαλϋπασ απϐ τουσ εκπροςώπουσ τησ Πϑλησ 
και τουσ Κρητικοϑσ. 



ΤΜΒΑΗ ΧΑΛΕΠΑ

Όροι ςύμβαςησ:

Ο Γενικϐσ Διοικητόσ Κρότησ θα μποροϑςε να εύναι Φριςτιανϐσ με ςϑμβουλο απϐ το 
αντύθετο θρόςκευμα.

Σα 2/3 τησ Γενικόσ υνϋλευςησ θα όταν Φριςτιανού απϐκτηςη μεγαλϑτερων 
δικαιωμϊτων.

Πρϐβλεψη για ύδρυςη κρητικόσ χωροφυλακόσ.

Αναγνώριςη ελληνικόσ γλώςςασ ωσ επύςημησ γλώςςασ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ και 
των δικαςτηρύων. 

Φορόγηςη γενικόσ αμνηςτύασ.

Απαλλαγό απϐ οριςμϋνουσ φϐρουσ.

Ωδεια για ύδρυςη φιλολογικών ςυλλϐγων και ϋκδοςη εφημερύδων. 

Διοριςμϐσ Ιωϊννη Υωτιϊδη ωσ πρώτου Φριςτιανοϑ διοικητό του νηςιοϑ, που 
βοόθηςε ςτην προώθηςη των θεμϊτων τησ Κρότησ.  



ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ 
ΧΑΛΕΠΑ

Ϊντονεσ πολιτικϋσ διαιρϋςεισ εξαιτύασ του εκλογικοϑ ςυςτόματοσ.

Δημιουργύα δϑο κομμϊτων: υντηρητικών ό Καραβανϊδων και των Υιλελλόνων
ό Ξιπόλητων με αρχηγοϑσ το Μύνωα Ηςυχϊκη και Κωνςταντύνο Μητςοτϊκη 
αντύςτοιχα. 

τα κϐμματα αυτϊ ςυμμετεύχαν και Μουςουλμϊνοι.

Ϊντονοσ φανατιςμϐσ που οδηγοϑςε ςε βύαιεσ πρϊξεισ κατϊ των πολιτικών 
αντιπϊλων. 

Όςοι ϋχαναν τισ εκλογϋσ μϋςα απϐ ραδιουργύεσ και τη βοόθεια απϐ το εξωτερικϐ 
αςκοϑςαν αντιπολύτευςη χωρύσ ηθικοϑσ διςταγμοϑσ. 

Εμπλοκό Γενικών Διοικητών ςτισ πολιτικϋσ διαμϊχεσ.

 υνϋπεια: Αλλαγό 5 διοικητών ςε 10 χρϐνια.



ΕΚΛΟΓΕ 1888 ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ 
ΣΟΤ

Νύκη κϐμματοσ Ξιπολότων

Καταγγελύα Καραβανϊδων για νοθεύα και παρανομύεσ.

6 Μαΐου 1889: Κατϊθεςη ψηφύςματοσ ςτη Γενικό υνϋλευςη που κόρυςςε την Ϊνωςη με την 
Ελλϊδα.

Διαταγό ςϑλληψησ αρχηγών υντηρητικών που αρκετού κατϋφυγαν ςτα βουνϊ, καλώντασ το λαϐ 
ςε επανϊςταςη. 

Καταδύκη ενεργειών Καραβανϊδων απϐ τον Σρικοϑπη.

Διακόρηξη Σουρκύασ ϐτι οι Ϊλληνεσ εύναι ανώριμοι να αυτοδιοικηθοϑν.

Αντικατϊςταςη Γενικοϑ Διοικητό απϐ το ςτρατιωτικϐ ακόρ Παςϊ.

Επιβολό ςτρατιωτικοϑ νϐμου.

Κατϊργηςη ςπουδαιϐτερων διατϊξεων ϑμβαςησ Φαλϋπασ.

Κατϊληψη επύκαιρων ςημεύων νηςιοϑ απϐ Σοϑρκουσ.

Σρομοκρατύα και διωγμού Φριςτιανών.

υχνϋσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ και εκτελϋςεισ. 



ΕΠΑΝΑΣΑΗ
(ΜΕΣΑΠΟΛΙΣΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ)1895-1896 

Μανούςοσ Κούνδουροσ

Πρωτοςτϊτηςε ςτην οργϊνωςη τησ Μεταπολιτευτικόσ Επιτροπόσ.

Πύςτευε ϐτι πριν απϐ την ανεξαρτηςύα ϋπρεπε να προηγηθεύ μια περύοδοσ αυτονομύασ ςτο νηςύ. 

Τπϋβαλε υπϐμνημα ςτουσ Πρϐξενουσ των Μ. Δυνϊμεων που ζητοϑςε:

 Δημιουργύα αυτϐνομησ πολιτεύασ φϐρου υποτελόσ ςτο ουλτϊνο.

 Επαναφορϊ με βελτιωμϋνουσ ϐρουσ τησ ϑμβαςησ τησ Φαλϋπασ. 

υνϋπειεσ:

Βύαιη αντύδραςη Σουρκύασ.

Ϊναρξη Επανϊςταςησ.

Πολιορκύα φρουρϊσ Βϊμου.

Ενύςχυςη ηθικοϑ επαναςτατών με την ϊφιξη εθελοντών και πολεμοφοδύων.

Οι Σοϑρκοι επιδϐθηκαν ςε ςφαγϋσ ςε Φανιϊ και Ηρϊκλειο.

Οι Μ. Δυνϊμεισ ανϊγκαςαν το ουλτϊνο να δεχθεύ το νϋο Οργανιςμϐ Κρότησ με την αναγνώριςη 
ςημαντικών παραχωρόςεων ςτουσ χριςτιανοϑσ.

Αποδοχό του νϋου πολιτεϑματοσ απϐ τη Μεταπολιτευτικό Επιτροπό και λόξη τησ επανϊςταςησ.



ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 1897

Αντιδρϊςεισ των Σούρκων για το νϋο Οργανιςμό Κρότησ:

 Βιαιοπραγύεσ ςε Φανιϊ (23-24 Ιανουαρύου 1897), Ηρϊκλειο και  Ρϋθυμνο.

 Ωγριεσ ςφαγϋσ , πυρπϐληςη τησ Επιςκοπόσ και τησ χριςτιανικόσ ςυνοικύασ.

Ενϋργειεσ Κρητών: 

Οργϊνωςη Επαναςτατικοϑ τρατοπϋδου (Ακρωτόρι) με 100 Κρητικοϑσ με ςκοπϐ 
την ϋνωςη τησ Κρότησ με την Ελλϊδα.

Ο Ελ. Βενιζϋλοσ εύχε ϋντονεσ διπλωματικϋσ επαφϋσ με τουσ ναυϊρχουσ των Μ. 
Δυνϊμεων. 

Αντιδρϊςεισ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ

Αποςτολό εκςτρατευτικοϑ ςώματοσ με 1500 ϊντρεσ με αρχηγϐ τον Σιμ. Βϊςςο.

1 Υεβρουαρύου: αποβύβαςη ςώματοσ ςτο Κολυμπϊρι Φανύων για να καταλϊβει το 
νηςύ ςτο ϐνομα του βαςιλιϊ των Ελλόνων.

Σο ςώμα αυτϐ πϋτυχε ςημαντικϋσ νύκεσ μαζύ με τουσ επαναςτϊτεσ.



ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 1897

Αντιδρϊςεισ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ

Αποςτολό εκςτρατευτικοϑ ςώματοσ με 1500 ϊντρεσ με αρχηγϐ τον Σιμ. 
Βϊςςο.

1 Υεβρουαρύου: αποβύβαςη ςώματοσ ςτο Κολυμπϊρι Φανύων για να 
καταλϊβει το νηςύ ςτο ϐνομα του βαςιλιϊ των Ελλόνων.

Σο ςώμα αυτϐ πϋτυχε ςημαντικϋσ νύκεσ μαζύ με τουσ επαναςτϊτεσ.

Αντιδρϊςεισ Μ. Δυνϊμεων :

Προειδοπούηςη ςτον Σιμ. Βϊςςο για επϋμβαςη αν πληςιϊςει τα Φανιϊ ςε 
ακτύνα 6 χμ. 

Δημιουργύα ουδϋτερησ ζώνησ μεταξϑ επαναςτατών και Σοϑρκων για 
αποφυγό ςυγκροϑςεων.



ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 1897

υνϋπειεσ παραβύαςησ των ορύων από τουσ Σούρκουσ (9 Υεβρουαρύου 
1897):

Βομβαρδιςμϐσ ςτρατοπϋδου απϐ το ςτϐλο των Μ. Δυνϊμεων.

Η πρϊξη του π. Καγιαλεδϊκη να υψώςει την ελληνικό ςημαύα ςτον ιςτϐ 
τησ ϐταν καταρρύφτηκε απϐ οβύδα.

Η πρϊξη αυτό προκϊλεςε παγκϐςμια ςυγκύνηςη και οι μεγϊλεσ ευρωπαώκϋσ 
πϐλεισ ζητοϑςαν τη λϑςη του κρητικοϑ ζητόματοσ.

Μϊρτιοσ 1897: παραχώρηςη αυτονομύασ απϐ τισ Μ. Δυνϊμεισ.

Ωρνηςη αποδοχόσ αυτονομύασ και ςυνϋχιςη τησ επανϊςταςησ ςε ϐλο το 
νηςύ. 



ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 1897

Προςπϊθειεσ κατϊληψησ των ςημαντικϐτερων κϋντρων επανϊςταςησ απϐ τουσ 
Σοϑρκουσ ςε:

Ρϋθυμνο

Ηρϊκλειο 

Ιερϊπετρα 

Αρχϊνεσ 

Γεγονότα που επηρϋαςαν την επανϊςταςη ςτην Κρότη:

Ϊναρξη ελληνοτουρκικοϑ πολϋμου (Απρύλιοσ 1897).

Σαπεινωτικό όττα ελληνικοϑ ςτρατοϑ.



ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 1897

Η κατϊςταςη μετϊ την παραχώρηςη αυτονομύασ από τισ Μ. Δυνϊμεισ 
το Μϊρτιο του 1897

Ανϊκληςη απϐ την ελληνικό κυβϋρνηςη των δυνϊμεων που ϋςτειλαν ςτην 
Κρότη. 

Αποδοχό απϐ τουσ Κρητικοϑσ τησ αυτονομύασ (Αϑγουςτοσ 1898).

Ωγριεσ ςφαγϋσ  χριςτιανών και 17 Ωγγλων απϐ τουσ Σοϑρκουσ.

Οι Μ. Δυνϊμεισ διατϊςςουν τον τουρκικϐ ςτρατϐ να αποχωρόςει οριςτικϊ 
απϐ την Κρότη.

Νοϋμβριοσ 1898: οριςμϐσ Πρύγκιπα Γεώργιου ωσ Ύπατου Αρμοςτό 
Κρότησ.

Διακυβϋρνηςη του νηςιοϑ απϐ δεκαπενταμελό Επιτροπό «Εκτελεςτικϐν 
Κρότησ». Κλεύνει μια μακραύωνη περύοδοσ τουρκικόσ κατοχόσ ςτο νηςύ. 



ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ 1898

9 Δεκεμβρύου 1898:

 υποδοχό Πρύγκιπα Γεώργιου ςτη οϑδα απϐ τουσ ναυϊρχουσ των Μ. Δυνϊμεων.

Ανϊληψη διούκηςησ νηςιοϑ ωσ Ύπατοσ Αρμοςτόσ Κρότησ.

Η Κρότη παρϋμενε υπϐ τουρκικό επικυριαρχύα.

Σην προςταςύα τησ ανϋλαβαν οι Μ. Δυνϊμεισ.

Προκόρυξη εκλογών .

Χόφιςη πρώτου υντϊγματοσ Κρητικόσ Πολιτεύασ (καθοριςτικό η ςυμβολό του Ελ. 
Βενιζϋλου ςτη θϋςπιςό του).

16 Απριλύου 1899: Δημοςύευςη υντϊγματοσ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ.

17 Απριλύου 1899: χηματιςμϐσ πρώτησ κυβϋρνηςησ με τον Ελ. Βενιζϋλο ϑμβουλο 
(Τπουργϐ) Δικαιοςϑνησ. 



ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ 1898

Σο κυβερνητικϐ ϋργο τα πρώτα χρϐνια τησ διακυβϋρνηςησ απϐ τον Πρύγκιπα Γεώργιο:

Αξιϐλογο ϋργο ςτουσ τομεύσ τησ δημϐςιασ παιδεύασ, τησ υγεύασ, τησ δικαιοςϑνησ και 
τησ οικονομύασ. 

άδρυςη Σρϊπεζασ Κρότησ.

Κοπό κρητικόσ δραχμόσ.

ϑςταςη χωροφυλακόσ.

Εκςυγχρονιςμϐσ δικαςτικοϑ ςυςτόματοσ.

Φτύςιμο ςχολεύων. 

Λόψη νϋων υγειονομικών μϋτρων.

Αναςτολό προςπαθειών για την ϋνωςη τησ Κρότησ με την Ελλϊδα εξαιτύασ των 
ςυμφερϐντων των Μ. Δυνϊμεων που εξυπηρετοϑςε ο Πρύγκιπασ. 



ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ 1898

Οι απόψεισ και οι ενϋργειεσ του Ελ. Βενιζϋλου για την ϋνωςη τησ 
Κρότησ με την Ελλϊδα

ταδιακό ϋνωςη μετϊ την πλόρη αυτονϐμηςη του νηςιοϑ.

Αποχώρηςη διεθνών ςτρατευμϊτων.

Οργϊνωςη κρητικόσ πολιτοφυλακόσ.

18 Μαρτύου 1901:απϐλυςη Βενιζϋλου απϐ τη θϋςη του υμβοϑλου 
και ςυκοφϊντηςό του απϐ τον Πρύγκιπα.

Δημοςύευςη ϊρθρων ςτην εφημερύδα «Κόρυξ» για να υποςτηρύξει 
τισ θϋςεισ του.



ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ 1898

Αντιδρϊςεισ του Πρύγκιπα και ο αντύκτυποσ τουσ :

Λόψη αυταρχικϐτερων μϋτρων εναντύον του κρητικοϑ λαοϑ.

Αϑξηςη δυςαρϋςκειασ εναντύον του Πρύγκιπα.

υςπεύρωςη αςτικόσ τϊξησ γϑρω απϐ το Βενιζϋλο που όταν ο αρχηγϐσ τησ 
αντιπολύτευςησ.

26 Υεβρουαρύου 1905: υπογραφό προκόρυξησ απϐ την αντιπολύτευςη για την  
ϋνωςη ό την αναθεώρηςη του Κρητικοϑ υντϊγματοσ για να απαλλαγοϑν απϐ τον 
Πρύγκιπα.

Διεϑρυνςη χϊςματοσ με την Κρητικό κυβϋρνηςη και απϐρριψη των αιτημϊτων τησ 
αντιπολύτευςησ. 



ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΘΕΡΙΟΤ 1905

10 Μαρτύου 1905: κόρυξη επαναςτατικοϑ κινόματοσ με τριακϐςιουσ περύπου 
ϋνοπλουσ ϊνδρεσ απϐ το Βενιζϋλο και τουσ Υοϑμη, και Μϊνο ςτο χωριϐ Θϋριςο Φανύων.

κοπόσ κινόματοσ : ϋνωςη τησ Κρότησ με την Ελλϊδα.

ημαντικϋσ προςωπικϐτητεσ βοόθηςαν να εξαπλωθεύ και να ενιςχυθεύ η επανϊςταςη 
με ϐπλα και χρόματα.

Οι Μ. Δυνϊμεισ δεν κατϋληξαν ςε κοινό απϐφαςη για τη ςτϊςη που θα τηροϑςαν.

Μϐνο η Ρωςύα υποςτόριξε τον Πρύγκιπα Γεώργιο για να αντιμετωπύςει τουσ 
επαναςτϊτεσ(κυριϐτερεσ μϊχεσ ςε Ατςιπϐπουλο Ρεθϑμνου και Γεωργιοϑπολη Φανύων).

χηματιςμϐσ «Προςωρινόσ Κυβϋρνηςησ» απϐ τον Ελ. Βενιζϋλο ςτο Θϋριςο για τη 
ςτόριξη του αγώνα.

Οργϊνωςη υπηρεςιών. 

Ϊκδοςη εφημερύδασ «Σο Θϋριςο».

Εκτϑπωςη γραμματοςόμων. 



ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΘΕΡΙΟΤ 1905

Αντύδραςη του Πρύγκιπα 

Επιβολό ςτρατιωτικοϑ νϐμου.

υλλόψεισ επαναςτατών.

Λογοκριςύα του Σϑπου.

Απαγϐρευςη ςυγκεντρώςεων. 

Ενϋργειεσ του Ελ. Βενιζϋλου ςτο εξωτερικό

Παρϊλληλα με τισ ϋνοπλεσ ςυγκροϑςεισ ο Βενιζϋλοσ διαπραγματευϐταν με 
τισ Μ. Δυνϊμεισ.

15 Νοεμβρύου 1905: τερματιςμϐσ τησ επανϊςταςησ ςτισ Μουρνιϋσ 
Φανύων.



ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΘΕΡΙΟΤ 1905

Ενϋργειεσ Μ. Δυνϊμεων:

 Απϋρριψαν  αύτημα Διεθνοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ για την  εξϋταςη του Κρητικοϑ 
Ζητόματοσ και την ϋνωςη τησ Κρότησ με την Ελλϊδα. 

Αποδοχό προτϊςεων για ςημαντικϋσ μεταρρυθμύςεισ για την αποκατϊςταςη τησ 
ηρεμύασ ςτο νηςύ. 

Ο Πρύγκιπασ Γεώργιοσ δε δϋχτηκε τισ προτϊςεισ των Μ. Δυνϊμεων και παραιτόθηκε 
ςτα τϋλη επτεμβρύου του 1906. 

Επιτεύγματα επανϊςταςησ Θερύςου

Αναθεώρηςη υντϊγματοσ, υιοθϋτηςη πιο δημοκρατικοϑ.

Προβολό ξανϊ του ϊλυτου Κρητικοϑ Ζητόματοσ.

Πανελλόνια ανϊδειξη Ελ. Βενιζϋλου. 

Τπόρξε ο κυριϐτεροσ καταλϑτησ για τισ μετϋπειτα εξελύξεισ μϋχρι την επύτευξη τησ 
ϋνωςησ. 



ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ

18 επτεμβρύου 1906: διοριςμϐσ Αλ. ΖαϏμη ωσ νϋου Ύπατου Αρμοςτό Κρότησ απϐ 
το βαςιλιϊ των Ελλόνων.

Εγκαινιϊςτηκε μια νϋα περύοδοσ ομαλόσ και φιλελεϑθερησ διακυβϋρνηςησ.

2 Δεκεμβρύου 1906: ψόφιςη νϋου δημοκρατικοϑ υντϊγματοσ απϐ τη Β΄ 
υντακτικό υνϋλευςη.

υμμετοχό του Ελ. Βενιζϋλου ωσ υμβοϑλου (Τπουργοϑ) Δικαιοςϑνησ και 
Εξωτερικών. 

Ανϊκαμψη οικονομύασ.

Αναδιοργϊνωςη δημϐςιασ διούκηςησ και δικαιοςϑνησ.

Βελτύωςη δημϐςιασ υγεύασ και παιδεύασ. 

Ενύςχυςη δεςμών νηςιοϑ με το ελληνικϐ κρϊτοσ. 

Ελαττώθηκε ο πιεςτικϐσ ϋλεγχοσ των Μ. Δυνϊμεων. 

υγκρϐτηςη Κρητικόσ Πολιτοφυλακόσ με Ϊλληνεσ αξιωματικοϑσ. 

ταδιακό απϐςυρςη ξϋνων ςτρατευμϊτων απϐ την Κρότη απϐ τον Ιοϑλιο του 1907.   



1908-1909 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΑΡΜΟΣΕΙΑ 
ΚΗΡΤΞΗ ΕΝΩΗ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΣΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΟΤ ΕΤΝΟΗΑΝ ΣΗΝ ΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΕΝΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κύνημα Νεϐτουρκων.

Ανακόρυξη Βουλγαρύασ ςε ανεξϊρτητο βαςύλειο.

Προςϊρτηςη Βοςνύασ – Ερζεγοβύνησ ςτην Αυςτροουγγαρύα. 

23 επτεμβρύου 1908: κόρυξη κατϊργηςησ τησ Αρμοςτεύασ και ϋνωςη με την 
Ελλϊδα ςτα Φανιϊ και ςε ϊλλα μϋρη του νηςιοϑ.

24 επτεμβρύου 1908: ϋκδοςη και επικϑρωςη ενωτικοϑ ψηφύςματοσ απϐ την 
επύςημη κυβϋρνηςη τησ Κρότησ για κατϊργηςη τησ Αρμοςτεύασ και του Κρητικοϑ 
υντϊγματοσ. 

Οκτώβριοσ 1908: ςχηματιςμϐσ προςωρινόσ διακομματικόσ κυβϋρνηςησ 
(πενταμελόσ Εκτελεςτικό Επιτροπό). 

Ο Ελ. Βενιζϋλοσ ςυμμετϋχει ςτην κυβϋρνηςη ωσ υπεϑθυνοσ για τισ εξωτερικϋσ 
υποθϋςεισ. 



1908-1909 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΑΡΜΟΣΕΙΑ 
ΚΗΡΤΞΗ ΕΝΩΗ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΣΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ

Αντιδρϊςεισ Μ. Δυνϊμεων ςτην κόρυξη τησ ϋνωςησ με την Ελλϊδα

Θετικό- αρχικϊ- αντύδραςη των Μ. Δυνϊμεων ςτισ ενϋργειεσ τησ προςωρινόσ 
διακομματικόσ κυβϋρνηςησ. 

Τπαναχώρηςη ϐμωσ ςτισ πιϋςεισ των Νεϐτουρκων για την επύλυςη του Κρητικοϑ 
Ζητόματοσ. 

Τποςτολό ελληνικόσ ςημαύασ απϐ το φροϑριο απϐ τισ Μ. Δυνϊμεισ ςτο φροϑριο ςτα 
Υιρκϊ Φανύων.

Αντιδρϊςεισ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ

Παθητικό ςτϊςη για αποφυγό περεταύρω περιπλοκών. 

Αύγουςτοσ 1909: παραύτηςη προςωρινόσ διακομματικόσ κυβϋρνηςησ και Κρητικόσ 
Βουλόσ. 

Δεκϋμβριοσ 1909:Οριςμϐσ νϋασ τριμελοϑσ Επιτροπόσ με τουσ Κ. Υοϑμη, Γ. κουλοϑδη, 
Αλ. Παπαχατζό. 



1909: ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΟΤΔΙ

Κύνημα ςτο Γουδύ

Φρόνοσ εκδόλωςησ: Αϑγουςτοσ 1909. 

Αφορμϋσ:

 παρατεταμϋνη πολιτικό κρύςη,

 κρύςη ςτισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ μετϊ την όττα τησ Ελλϊδασ ςτον ελληνοτουρκικϐ 
πϐλεμο του 1897. 

Ενϋργειεσ του κινόματοσ:

 Οργϊνωςη  απϐ το τρατιωτικϐ ϑνδεςμο (αρχηγϐσ κινόματοσ Ν. Ζορμπϊσ).

 Πολιτικϐ αδιϋξοδο μεταξϑ ςτρατιωτικών και παλιών πολιτικών κομμϊτων. 

 Πρϐςκληςη ςτον Ελ. Βενιζϋλο για τερματιςμϐ κρύςησ. 

 18 Ιανουαρύου 1909:χηματιςμϐσ νϋασ κυβϋρνηςησ μετϊ απϐ θετικϋσ 
παρεμβϊςεισ του Βενιζϋλου.

 Νϋοσ αρχηγϐσ ορύςτηκε ο τϋφανοσ Δραγοϑμησ. 



ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ 

ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ
ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Επιςτροφό Ελ. Βενιζϋλου ςτην Κρότη.

υμμετοχό Βενιζϋλου ςτισ εκλογϋσ του Μαρτύου του 1910.

Νύκη κϐμματοσ Βενιζϋλου.

Ανϊληψη καθηκϐντων Πρωθυπουργοϑ ςτη νϋα κυβϋρνηςη τησ Κρητικόσ 
Πολιτεύασ. 

Αναςτολό για ϋνα τετρϊμηνο τησ λειτουργύασ τησ Κρητικόσ Βουλόσ λϐγω 
πιθανόσ εςωτερικόσ πολιτικόσ κρύςησ και επϋμβαςησ των Μ. Δυνϊμεων. 

 Ιούνιοσ 1910: αναχώρηςη Βενιζϋλου για την Ελβετύα.

Αύγουςτοσ 1910: προκόρυξη εκλογών ςτην Ελλϊδα και εκλογό  Βενιζϋλου 
ωσ πρώτου βουλευτό Αττικοβοιωτύασ. 

Επιςτροφό ςτα Φανιϊ.

Παραύτηςη απϐ την πρωθυπουργύα τησ Κρότησ.

6 Οκτωβρύου 1910:  ανϊληψη καθηκϐντων Πρωθυπουργοϑ τησ Ελλϊδασ



ΠΕΡΙΟΔΟ 1910 -1912

Διούκηςη Κρότησ απϐ τριμελεύσ Επιτροπϋσ. 

Νοϋμβριοσ 1911 και Απρύλιοσ 1912: προςπϊθειεσ Κρητών βουλευτών να 
ειςϋλθουν ςτην ελληνικό Βουλό. 

Ωρνηςη του αιτόματϐσ τουσ απϐ τον Ελ. Βενιζϋλο. 

Αιτιολογύα ϊρνηςησ αιτόματοσ:

 Απαιτοϑνταν λεπτού διπλωματικού χειριςμού για αποφυγό αρνητικών 
αντιδρϊςεων απϐ τισ Μ. Δυνϊμεισ.

υνϋπειεσ ϊρνηςησ Ελ. Βενιζϋλου:

 Νϋα επαναςτατικό κινητοπούηςη ςτην Κρότη.

 υγκρϐτηςη νϋασ τριμελοϑσ Επιτροπόσ με πρϐεδρο τον Αντ. Μιχελιδϊκη. 

Ϊκρηξη Βαλκανικών πολϋμων καθοριςτικϐ γεγονϐσ για την εύςοδο των Κρητών 
βουλευτών ςτο ελληνικϐ Κοινοβοϑλιο την 1η Οκτωβρύου 1912 μϋςα ςε 
ενθουςιώδη ατμϐςφαιρα. 



ΠΕΡΙΟΔΟ 1912 -1913

Διατόρηςη καθεςτώτοσ τησ Κρητικόσ Πολιτεύασ.

11 Οκτωβρύου 1912: διοριςμϐσ τϋφανου Δραγοϑμη ωσ Γενικοϑ Διοικητό 
Κρότησ απϐ το Βενιζϋλο. 

Απόψεισ Ελ. Βενιζϋλου

Αυτονομύα Κρότησ απαραύτητη κατϊ τη διϊρκεια των πολεμικών 
επιχειρόςεων.

Οριςτικό λϑςη Κρητικοϑ Ζητόματοσ μετϊ το τϋλοσ του Α΄ Βαλκανικοϑ 
Πολϋμου.

17 Μαΐου 1913: λόξη Α΄ Βαλκανικοϑ πολϋμου, υπογραφό υνθόκησ ειρόνησ 
του Λονδύνου. 



υνθόκη ειρόνησ Λονδύνου (17 Μαΐου 1913)

Παραύτηςη ουλτϊνου απϐ ϐλα τα δικαιώματα του ςτην Κρότη.

Ειρόνευςη με Βουλγαρύα, ερβύα, Μαυροβοϑνιο και Ελλϊδα. 

υνθόκη Βουκουρεςτύου (28 Ιουλύου 1913)

Παραύτηςη τησ Βουλγαρύασ απϐ κϊθε αξύωςη απϐ το νηςύ.

Παραχώρηςη νηςιοϑ ςτην Ελλϊδα.

υνθόκη των Αθηνών (1 Νοεμβρύου 1913)

Παραύτηςη ουλτϊνου απϐ κϊθε δικαύωμα επικυριαρχύασ πϊνω ςτο νηςύ.

Ρϑθμιςη επιμϋρουσ θεμϊτων που αφοροϑςαν το νηςύ. 

1η Δεκεμβρύου 1913: κόρυξη ϋνωςησ ςε επύςημη τελετό που ϋγινε ςτο φροϑριο 
Υιρκϊ Φανύων με την παρουςύα του βαςιλιϊ Κωνςταντύνου, του πρωθυπουργοϑ Ελ. 
Βενιζϋλου, κορυφαύων αγωνιςτών και πλόθοσ κϐςμου.   

ΠΕΡΙΟΔΟ 1912 -1913



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑΔΙΟΤ 
ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επανϊςταςη Δαςκαλογιϊννη 1770

Επανϊςταςη κατϊ των Γενιτςϊρων 1821

Επανϊςταςη κατϊ του Αιγυπτιακού ςτρατού 1822

Επανϊςταςη Γραμβούςασ 1828

Επανϊςταςη Φαιρϋτη 1811

Επανϊςταςη 1866

Επανϊςταςη 1878

Επανϊςταςη 1895

ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΑΡΚΑΔΙΟΤ



1η Μαΐου 1866: 

υγκϋντρωςη 1500 επαναςτατών με αρχηγϐ το Φατζό Μιχϊλη Γιϊνναρη 
ςτο Αρκϊδι.

Οριςμϐσ πληρεξοϑςιων για τισ επαρχύεσ τησ Κρότησ.

Πρϐεδροσ Επιτροπόσ: Ηγοϑμενοσ Γαβριόλ Μαρινϊκησ απϐ τισ Μαργαρύτεσ 
Μυλοποτϊμου. 

Πρϐταςη παρϊδοςησ επαναςτατών απϐ τον Οςμϊν παςϊ μϋςω του 
επιςκϐπου Ρεθϑμνου Καλλύνικου Νικολετϊκη. 

Ωρνηςη παρϊδοςησ επαναςτατών απϐ τον Ηγοϑμενο Γαβριόλ Μαρινϊκη.

Αποςτολό δϑναμησ απϐ τον Ιςμαόλ παςϊ για διϊλυςη τησ Επιτροπόσ. 

Αποχώρηςη δυνϊμεων Ιςμαόλ παςϊ και μεγϊλεσ υλικϋσ ζημιϋσ ςτο 
Μοναςτόρι (καταςτροφό εικϐνων και ιερών ςκευών). 

ΦΡΟΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ



επτϋμβριοσ  1866 : 

επανϊληψη πρϐταςησ Ιςμαόλ παςϊ για παρϊδοςη τησ Μονόσ με την απειλό 
αφανιςμοϑ του ςε περύπτωςη ϊρνηςησ των επαναςτατών.

Διχογνωμύα Φατζό Νεϐφυτου και Ηγουμϋνου Γαβριόλ.

24 επτεμβρύου 1866: 

Αποβύβαςη  Πϊνου Κορωναύου ςτο Μπαλύ Ρεθϑμνου.

Μετϊβαςό του ςτο Αρκϊδι.

Ανακόρυξό του ςε Γενικϐ Αρχηγϐ Ρεθϑμνου.

Οργϊνωςη ςτρατιωτικόσ ϊμυνασ. 

Διατϑπωςη ενςτϊςεων για την αποτελεςματικϐτητα των μϋτρων για την 
ϊμυνα τησ Μονόσ λϐγω τησ θϋςησ τησ.  

ΦΡΟΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ



Γκρϋμιςμα ςτϊβλων Μονόσ.

Εξαπϐλυςη  μελιςςών για ανϊςχεςη τησ επύθεςησ του εχθροϑ.

Διοριςμϐσ Ιωϊννη Δημακϐπουλου ωσ Υροϑραρχου. 

Αναχώρηςη Κορωναύου με τουσ ϊντρεσ του. 

ΑΜΤΝΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗ ΜΑΦΗ 



Βρϊδυ 7ησ Νοεμβρύου 1866

 αναχώρηςη Μουςταφϊ παςϊ απϐ το Ρϋθυμνο για το Αρκϊδι με 
15.000 ςτρατϐ και 30 κανϐνια.

Ξημερώματα 8ησ Νοεμβρύου 1866

Ωφιξη ςτρατεϑματοσ Μουςταφϊ παςϊ ςτο Αρκϊδι (ο ύδιοσ 
παρϋμεινε ςτο χωριϐ Μϋςη). 

Οι επαναςτϊτεσ μαθαύνουν ϐτι οι Σοϑρκοι κϑκλωςαν τη Μονό. 

Ο ουλεώμϊν βϋησ ζητϊ την παρϊδοςη των πολεμιςτών. 

Ωρνηςη Κρητών πολεμιςτών για παρϊδοςό τουσ  και ϋναρξη 
εχθροπραξιών. 

ημαντικό η ςυμβολό των γυναικών για τη μεταφορϊ 
πολεμοφοδύων και νεροϑ ςτουσ πολεμιςτϋσ. 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 



Ολοόμερη πολιορκύα τησ Μονόσ με πολλοϑσ νεκροϑσ. 

Μεταφορϊ βαρϋων τουρκικών κανονιών ςτο Αρκϊδι.

Απϐφαςη του Πολεμικοϑ υμβουλύου τησ Μονόσ να ζητόςει τη 
βοόθεια του Κορωναύου και των καπετανϋων του Αμαρύου. 

Παπϊ Κρανιώτησ και Αδϊμ Παπαδϊκησ μεταφϋρουν το γρϊμα του 
Πολεμικοϑ υμβουλύου ςτον Κορωναύο. 

Βρϊδυ 8ησ Νοεμβρύου 1866

Οι πολεμιςτϋσ, οι γϋροι, οι γυναύκεσ και τα παιδιϊ μεταλαμβϊνουν 
των αχρϊντων μυςτηρύων. 

Ενθϊρρυνςη Ηγουμϋνου Γαβριόλ ςε ϐλουσ ϐςοι βρύςκονταν ςτη 
Μονό. 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 



Πρωύ 9ησ Νοεμβρύου 1866

Ϊναρξη εχθροπραξιών.

Τποχώρηςη δυτικόσ Πϑλησ Μονόσ. 

Απϐκρουςη Σοϑρκων με μεγϊλεσ απώλειεσ των Ελλόνων.

Μεγϊλεσ ελλεύψεισ ςτα πολεμοφϐδια των πολιορκοϑμενων.

Η Δαςκϊλαινα εφοδιϊζει τουσ πολιορκοϑμενουσ με τα ϐπλα των 
ςκοτωμϋνων. 

Μϊχεσ ςώμα με ςώμα με μαχαύρια, λϐγχεσ και ϊλλα αιχμηρϊ 
αντικεύμενα. 

Γυναύκεσ και παιδιϊ τρομοκρατημϋνοι τρϋχουν ςτην 
πυριτιδαποθόκη.  

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 



Ωλλεσ γυναύκεσ με τα παιδιϊ τουσ πηγαύνουν να βοηθόςουν τουσ 
ϊντρεσ τουσ ςτον αγώνα. 

Γενικό ϋφοδοσ πολιορκοϑμενων.

Μεγϊλεσ απώλειεσ των Σοϑρκων που βρύςκονταν ςτην αυλό τησ 
Μονόσ. 

Τποχώρηςη αντύςταςησ αμυνομϋνων επαναςτατών. 

υγκϋντρωςη των γυναικϐπαιδων ςτην πυριτιδαποθόκη. 

υγκϋντρωςη εκατοντϊδων Σοϑρκων ςτην εύςοδο τησ 
πυριτιδαποθόκησ. 

Ανατύναξη πυριτιδαποθόκησ απϐ τον Κωςτό  Γιαμπουδϊκη ό το 
δϊςκαλο  Εμμ. κουλϊ απϐ τα Ανώγεια. 

φαγό 36 παλικαριών ςτην Αγύα Σρϊπεζα τησ Μονόσ. 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 



Απολογιςμόσ  

864 νεκρού Έλληνεσ

114 ϊνδρεσ και γυναύκεσ αιχμαλωτύςτηκαν.

3 ό 4 αιχμϊλωτοι διϋφυγαν ˙ ανϊμεςϊ τουσ όταν και Αδϊμ 

Παπαδϊκησ. 

1.500 νεκρού  και τραυματύεσ Σούρκοι. 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 



Αντύκτυποσ Ολοκαυτώματοσ

υγκρϐτηςη επιτροπών απϐ φιλϋλληνεσ για τη 
διενϋργεια ερϊνων.

Περύθαλψη 4.600 Κρητικών προςφϑγων ςτην Αθόνα 
απϐ την «Αγγλοελληνικό Επιτροπό». 

Υιλοκρητικό δρϊςη του Αμερικανοϑ φιλϋλληνα 
αμουόλ Φϊου. 

Εθελοντϋσ απϐ ερβύα, Ουγγαρύα και Ιταλύα ζητοϑν να 
ϋρθουν ςτην Κρότη μαζύ με πολλοϑσ δημοςιογρϊφουσ. 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 



Αντύκτυποσ Ολοκαυτώματοσ

Παγκϐςμια απόχηςη δημοςιευμϊτων Βύκτοροσ Ουγκϐ ςτην 
εφημερύδα «Κλειώ» τησ Σεργϋςτησ. 

Φαρακτηριςτικϐ απϐςπαςμα του ϊρθρου του ςτην εφημερύδα εύναι 
το παρακϊτω κεύμενο:

«Η ηρωικό Μονό, η δύκην φρουρύου αγωνιςαμϋνη, αποθνόςκει ωσ 
ηφαύςτειον. Σα Χαρϊ δεν εύναι επικώτερα, το Μεςολϐγγι δεν ύςταται 
υψηλϐτερον». 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
ΑΡΚΑΔΙΟΤ 



ΗΓΟΤΜΕΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Ϋταν πρϐεδροσ τησ Επαναςτατικόσ Επιτροπόσ 
Ρεθϑμνησ με καταγωγό απϐ τισ Μαργαρύτεσ 
Μυλοποτϊμου .

Ϋταν εξϋχουςα και επιβλητικό προςωπικϐτητα. 

Αρνόθηκε ςτον Ιςμαόλ παςϊ να διώξει την 
Επαναςτατικό Επιτροπό.

Αρνόθηκε να παραδοθεύ ςτουσ Σοϑρκουσ και πϋθανε 
πολεμώντασ γενναύα για να ςώςει το μοναςτόρι. 

ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
ΑΡΚΑΔΙΟΤ



ΓΙΑΜΠΟΤΔΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
Θεωρόθηκε ο πυρπολητόσ τησ Μονόσ Αρκαδύου.

Καταγϐταν απϐ το Ωδελε Ρεθϑμνου.

Ζότηςε την ϊδεια απϐ τον Ηγοϑμενο Γαβριόλ να πυρπολόςει 
τη Μονό ςτισ 9 Νοεμβρύου 1866. 

Αγωνύςτηκε γενναύα και υπεραςπύςτηκε τη Μονό.

Θυςιϊςτηκε μαζύ με γυναικϐπαιδα και ϊλλουσ επαναςτϊτεσ 
που βρύςκονταν μϋςα ςτη Μονό. 

κϐρπιςε το θϊνατο ϐχι μϐνο ςτουσ χριςτιανοϑσ αλλϊ και 
ςτουσ Σοϑρκουσ. 

ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
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ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΑΡΦΗΓΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 

ΠΑΝΟ ΚΟΡΩΝΑΙΟ

Αποβιβϊςτηκε ςτον ϐρμο Αττϊλησ ςτο Μπαλύ .

Πηγαύνει αμϋςωσ ςτο Αρκϊδι.

Ανακηρϑςςεται Γενικϐσ Αρχηγϐσ Ρεθϑμνησ.

Εύπε ςτον Ηγοϑμενο ϐτι το μοναςτόρι δεν όταν 
κατϊλληλο για ϊμυνα. 

Οργϊνωςε τελικϊ την ϊμυνα του μοναςτηριοϑ.

Ϊφυγε με τουσ ϊνδρεσ του ςτο Αμϊρι. 

ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
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ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ

Ο Ιωϊννησ Δημακόπουλοσ όταν Ϊλληνασ εθνικϐσ αγωνιςτόσ του 19ου αιώνα.

Γεννόθηκε ςτη Βυτύνα τησ Γϐρτυνασ του νομοϑ Αρκαδύασ ςτισ 20 Μαρτύου 1835. Ο 
πατϋρασ του όταν παλαιϐσ αγωνιςτόσ κι ϋφταςε ςτο βαθμϐ του ςυνταγματϊρχη. Αφοϑ 
τελεύωςε το γυμνϊςιο κατατϊχτηκε εθελοντόσ ςτο ςτρατϐ, ςυγκεκριμϋνα ςτο πεζικϐ. 
Όταν ϋγινε ανθυπολοχαγϐσ, τοποθετόθηκε ςτο Τπουργεύο τρατιωτικών. Σο 1855 
ϋλαβε ενεργϐ μϋροσ ςτην επανϊςταςη τησ Θεςςαλύασ και τησ Ηπεύρου. Σο 1866 μετϋβη 
ςτην Κρότη με τον Κορωναύο, ο οπούοσ τον διϐριςε φροϑραρχο τησ Μονόσ  Αρκαδύου . 
Εκεύ βρόκε τραγικϐ, αλλϊ και ηρωικϐ θϊνατο ςτισ 9 Νοεμβρύου 1866. Όταν η μονό 
τινϊχτηκε ςτον αϋρα, ϋχαςαν τη ζωό τουσ οι εγκλειςτοι ς' αυτόν πολιορκημϋνοι και 
πολλού Σοϑρκοι πολιορκητϋσ. Μϐνο μια πτϋρυγα ϋμεινε ανϋπαφη. την πτϋρυγα αυτό 
βριςκϐταν ο Δημακϐπουλοσ. Σρϊβηξε το ςπαθύ του και ϐρμηςε εναντύον των εχθρών. 
Οι Σοϑρκοι τον ϋπιαςαν ζωντανϐ και τον κατατρϑπηςαν επιφϋροντϊσ του βϊναυςο και 
οδυνηρϐτατο θϊνατο. Σο πτώμα του που βρϋθηκε εύχε δεκαοκτώ τραϑματα, που εύχαν 
προκληθεύ απϐ μαχαύρια και λϐγχεσ.

ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
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ΦΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΚΑΛΑΚΗ

Η ηρωύδα Φαρύκλεια Δαςκαλϊκη όταν κϐρη, ςϑζυγοσ και μϊνα πολεμιςτών. Ο 
πατϋρασ τησ εύχε ςκοτωθεύ ςε προηγοϑμενη επανϊςταςη. Οι 3 γιού τησ 
ςκοτώθηκαν ςτην Κρητικό Επανϊςταςη τησ χρονιϊσ του ολοκαυτώματοσ του 
Αρκαδύου (1866). Ο ςϑζυγϐσ τησ όταν απϐγονοσ του Εθνομϊρτυρα 
Δαςκαλογιϊννη. Καταγϐταν απϐ τα Φϊρκια Ρεθϑμνου και όταν η κϐρη του 
παλαύμαχου αγωνιςτό τησ επανϊςταςησ του 1821 Πϋτρου Αρκαδιώτη.   

Σην 8η Νοεμβρύου ο Μουςταφϊσ μετϋφερε απϐ το Ρϋθυμνο πυροβϐλο μεγϊλησ 
ολκόσ, για να καταρρύψει τη ςιδερϋνια πϑλη τησ μονόσ. Ωρχιςε ο κανονιοβολιςμϐσ.
Η Φαρύκλεια Δαςκαλϊκη, κλειςμϋνη ςε ϋνα κελύ με το γιο τησ Κωνςταντύνο και 
ϊλλουσ πολεμιςτϋσ, πολεμοϑςε ακατϊβλητη και εμψϑχωνε με το θϊρροσ τησ τουσ 
ϊλλουσ. Σρεισ φορϋσ ϋτρεξε και αναςτόλωςε τη ςημαύα του οπλαρχηγοϑ γιου τησ, 
την οπούα κατϋρριπταν ο ςφαύρεσ του εχθροϑ. Σϋλοσ, την τϋταρτη φορϊ, αφοϑ 
ϋςπαςε το κοντϊρι, δύπλωςε τη ςημαύα, τη φύληςε και την ϋκρυψε ςτην αγκϊλη 
τησ.

ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
ΑΡΚΑΔΙΟΤ



Ενώ η ηρωύδα πυροβολοϑςε αδιϊκοπα τουσ εχθροϑσ, ξαφνικϊ εχθρικό ςφαύρα 
πληγώνει το γιϐ τησ. «Για τϐςο μικρϐ πρϊγμα!», του λϋει η Φαρύκλεια. Η φωνό τησ 
μητϋρασ δύνει δϑναμη και ζωό ςτο γιο τησ. ηκώνεται, παύρνει το ϐπλο του και 
αρχύζει πϊλι να πυροβολεύ. Σα φυςύγγιϊ τουσ εξαντλοϑνται. Η Δαςκαλϊκη, με 
απύςτευτη ψυχραιμύα και θϊρροσ, ανούγει την πϐρτα του κελιοϑ, τρϋχει κϊτω απϐ 
χαλϊζι ςφαιρών προσ το πτώμα Σοϑρκου ςτρατιώτη. Παύρνει τα φυςύγγιϊ του και 
επανϋρχεται.

Απϐ τουσ 950 πολιορκημϋνουσ ςτη Μονό γϑρω ςτουσ 100 μϐνο ςώθηκαν. Η 
ηρωύδα Δαςκαλϊκη ςώθηκε και επϋζηςε. Ενώ ςυνελόφθη μαζύ με το γιο τησ, ο 
οπούοσ φονεϑθηκε απϐ τουσ Σοϑρκουσ, η Φαρύκλεια κατϐρθωςε να διαφϑγει. 
Μετϊ την επανϊςταςη εμφανύςτηκε ςτην Αθόνα, ϋδωςε πολϑτιμεσ πληροφορύεσ 
για την πολιορκύα του Αρκαδύου και την αυτοθυςύα των πολιορκημϋνων.

ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΟ 
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ΙΩΑΝΝΗ ΖΤΜΒΡΑΚΑΚΗ

Ο Ιωϊννησ Ζυμβρακϊκη όταν Ϊλληνασ ςτρατιωτικϐσ του 19ου

αιώνα που ϋλαβε μϋροσ ςτην Κρητικό Επανϊςταςη του 1866-
1869 και ςτον ελληνοτουρκικϐ πϐλεμο του 1886. πατϋρασ του 
όταν ο αγωνιςτόσ Εμμανουόλ Ζυμβρακϊκησ και  αδελφϐσ του ο 
επύςησ ςτρατιωτικϐσ και υπουργϐσ  Φαρϊλαμποσ 
Ζυμβρακϊκησ. Εύχε αγωνιςτεύ ςτην Κρότη την περύοδο 1866-
1869. ανϋλαε την οργϊνωςη τησ ϊμυνασ των πολιορκημϋνων 
του Αρκαδύου. Σο 1866 ανϋλαβε τη διούκηςη τησ μιασ απϐ τισ 
τρεισ διοικόςεισ του ςτρατοϑ του αρχηγεύου των Σρικϊλων. 

. 
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