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ΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Ήταν πρόεδρος της 

Επαναστατικής Επιτροπής 

Ρεθύμνης με καταγωγή από τις 

Μαργαρίτες Μυλοποτάμου .

Ήταν εξέχουσα και 

επιβλητική προσωπικότητα. 

Αρνήθηκε στον Ισμαήλ πασά 

να διώξει την Επαναστατική 

Επιτροπή.

Αρνήθηκε να παραδοθεί 

στους Σούρκους και πέθανε 

πολεμώντας γενναία για να 

σώσει το μοναστήρι. 



ΥΑΡΜΑΚΗ ΗΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗ ΖΤΜΒΡΑΚΑΚΗ

Ο Ιωάννης Ζυμβρακάκηήταν 

Έλληνας στρατιωτικός του 19ου

αιώνα που έλαβε μέρος στην 

Κρητική Επανάσταση του 1866-

1869 και στον ελληνοτουρκικό 

πόλεμο του 1886. πατέρας του 

ήταν ο αγωνιστής Εμμανουήλ 

Ζυμβρακάκης και  αδελφός του 

ο επίσης στρατιωτικός και 

υπουργός  Φαράλαμπος 

Ζυμβρακάκης. Είχε αγωνιστεί 

στην Κρήτη την περίοδο 1866-

1869. ανέλαε την οργάνωση της 

άμυνας των πολιορκημένων του 

Αρκαδίου. Σο 1866 ανέλαβε τη 

διοίκηση της μιας από τις τρεις 

διοικήσεις του στρατού του 

αρχηγείου των Σρικάλων. 
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ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΚΑΛΑΚΗ
Η ηρωίδα Φαρίκλεια Δασκαλάκη ήταν κόρη, σύζυγος και 

μάνα πολεμιστών. Ο πατέρας της είχε σκοτωθεί σε 

προηγούμενη επανάσταση. Οι 3 γιοί της σκοτώθηκαν στην 

Κρητική Επανάσταση της χρονιάς του ολοκαυτώματος του 

Αρκαδίου (1866). Ο σύζυγός της ήταν απόγονος του 

Εθνομάρτυρα Δασκαλογιάννη. Καταγόταν από τα Φάρκια 

Ρεθύμνου και ήταν η κόρη του παλαίμαχου αγωνιστή της 

επανάστασης του 1821 Πέτρου Αρκαδιώτη.   

Σην 8η Νοεμβρίου ο Μουσταφάς μετέφερε από το Ρέθυμνο 

πυροβόλο μεγάλης ολκής, για να καταρρίψει τη σιδερένια 

πύλη της μονής. Άρχισε ο κανονιοβολισμός.

Η Φαρίκλεια Δασκαλάκη, κλεισμένη σε ένα κελί με το γιο 

της Κωνσταντίνο και άλλους πολεμιστές, πολεμούσε 

ακατάβλητη και εμψύχωνε με το θάρρος της τους άλλους. 

Σρεις φορές έτρεξε και αναστήλωσε τη σημαία του 

οπλαρχηγού γιου της, την οποία κατέρριπταν ο σφαίρες 

του εχθρού. Σέλος, την τέταρτη φορά, αφού έσπασε το 

κοντάρι, δίπλωσε τη σημαία, τη φίλησε και την έκρυψε 

στην αγκάλη της.

Ενώ η ηρωίδα πυροβολούσε αδιάκοπα τους εχθρούς, 

ξαφνικά εχθρική σφαίρα πληγώνει το γιό της. «Για τόσο 

μικρό πράγμα!», του λέει η Φαρίκλεια. Η φωνή της 

μητέρας δίνει δύναμη και ζωή στο γιο της. ηκώνεται, 

παίρνει το όπλο του και αρχίζει πάλι να πυροβολεί. Σα 

φυσίγγιά τους εξαντλούνται. Η Δασκαλάκη, με απίστευτη 

ψυχραιμία και θάρρος, ανοίγει την πόρτα του κελιού, 

τρέχει κάτω από χαλάζι σφαιρών προς το πτώμα Σούρκου 

στρατιώτη. Παίρνει τα φυσίγγιά του και επανέρχεται.

Από τους 950 πολιορκημένους στη Μονή γύρω στους 100 

μόνο σώθηκαν. Η ηρωίδα Δασκαλάκη σώθηκε και επέζησε. 

Ενώ συνελήφθη μαζί με το γιο της, ο οποίος φονεύθηκε 

από τους Σούρκους, η Φαρίκλεια κατόρθωσε να διαφύγει. 

Μετά την επανάσταση εμφανίστηκε στην Αθήνα, έδωσε 

πολύτιμες πληροφορίες για την πολιορκία του Αρκαδίου 

και την αυτοθυσία των πολιορκημένων.
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ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
Ο Ιωάννης Δημακόπουλος ήταν Έλληνας 

εθνικός αγωνιστής του 19ου αιώνα.

Γεννήθηκε στη Βυτίνα της Γόρτυνας του νομού 

Αρκαδίας στις 20 Μαρτίου 1835. Ο πατέρας του 

ήταν παλαιός αγωνιστής κι έφτασε στο βαθμό 

του συνταγματάρχη. Αφού τελείωσε το 

γυμνάσιο κατατάχτηκε εθελοντής στο στρατό, 

συγκεκριμένα στο πεζικό. Όταν έγινε 

ανθυπολοχαγός, τοποθετήθηκε στο Τπουργείο 

τρατιωτικών. Σο 1855 έλαβε ενεργό μέρος 

στην επανάσταση της Θεσσαλίας και της 

Ηπείρου. Σο 1866 μετέβη στην Κρήτη με τον 

Κορωναίο, ο οποίος τον διόρισε φρούραρχο 

της Μονής  Αρκαδίου . Εκεί βρήκε τραγικό, 

αλλά και ηρωικό θάνατο στις 9 Νοεμβρίου 1866. 

Όταν η μονή τινάχτηκε στον αέρα, έχασαν τη 

ζωή τους οι εγκλειστοι σ' αυτήν πολιορκημένοι 

και πολλοί Σούρκοι πολιορκητές. Μόνο μια 

πτέρυγα έμεινε ανέπαφη. την πτέρυγα αυτή 

βρισκόταν ο Δημακόπουλος. Σράβηξε το σπαθί 

του και όρμησε εναντίον των εχθρών. Οι 

Σούρκοι τον έπιασαν ζωντανό και τον 

κατατρύπησαν επιφέροντάς του βάναυσο και 

οδυνηρότατο θάνατο. Σο πτώμα του που 

βρέθηκε είχε δεκαοκτώ τραύματα, που είχαν 

προκληθεί από μαχαίρια και λόγχες.
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ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ 

ΡΕΘΤΜΝΗ 

ΠΑΝΟ ΚΟΡΩΝΑΙΟ

Αποβιβάστηκε στον όρμο 

Αττάλης στο Μπαλί .

Πηγαίνει αμέσως στο Αρκάδι.

Ανακηρύσσεται Γενικός 

Αρχηγός Ρεθύμνης.

Είπε στον Ηγούμενο ότι το 

μοναστήρι δεν ήταν κατάλληλο 

για άμυνα. 

Οργάνωσε τελικά την άμυνα 

του μοναστηριού.

Έφυγε με τους άνδρες του στο 

Αμάρι. 
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ΓΙΑΜΠΟΤΔΑΚΗ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
Θεωρήθηκε ο πυρπολητής της 

Μονής Αρκαδίου.

Καταγόταν από το Άδελε 

Ρεθύμνου.

Ζήτησε την άδεια από τον 

Ηγούμενο Γαβριήλ να 

πυρπολήσει τη Μονή στις 9 

Νοεμβρίου 1866. 

Αγωνίστηκε γενναία και 

υπερασπίστηκε τη Μονή.

Θυσιάστηκε μαζί με 

γυναικόπαιδα και άλλους 

επαναστάτες που βρίσκονταν 

μέσα στη Μονή. 

κόρπισε το θάνατο όχι μόνο 

στους χριστιανούς αλλά και 

στους Σούρκους. 
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Σημαία ποσ τρηζιμοποιήθηκε καηά ηην πολιορκία ηοσ Αρκαδίοσ, με ηα αρτικά: Κ 

(Κρήηη), Ε (Ένωζις), Ε (Ελεσθερία), Θ (Θάναηος).


