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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ο Κρητικός πόλεμος (1645-1669)            

Το εικονογραφικό υλικό τοποθετημένο στην αρχή και στο τέλος κάθε κεφαλαίου πηγάζει από την αφήγηση και 

συμβάλλει στη σφαιρική κατανόηση των ιστορικών γεγονότων 

 

Προοργανωτής Η Οθωμανική αυτοκρατορία επιτέθηκε εναντίον της Κρήτης τον Ιούνιο του 1645. Οι Τούρκοι 

κατέλαβαν τα Χανιά τον Αύγουστο του ίδιου έτους και το Ρέθυμνο το Νοέμβριο του 1646. Λεηλατώντας και 

καταστρέφοντας γίνονται κύριοι της Κρήτης μέσα σε δύο έτη και ξεκινούν την πολιορκία του Χάνδακα τον οποίο θα 

κατακτήσουν ύστερα από 21 έτη. 

 

Λεζ.  Φωτογραφίας 1 Η πολιορκία Χάνδακα       

Οι Τούρκοι ήθελαν από καιρό να καταλάβουν την Κρήτη, τη μοναδική στρατιωτική βάση που είχε η δύση στη λεκάνη 

της Ανατολικής Μεσογείου. Η αφορμή που περίμεναν οι Τούρκοι για να επιτεθούν εναντίον της βενετοκρατούμενης 

Κρήτης βρέθηκε το 1644, έτος κατά το οποίο  καράβι των Ιωαννιτών Ιπποτών της Μάλτας αιχμαλώτισε ανοικτά της 

Κρήτης τουρκικό καράβι κατευθυνόμενο για προσκύνημα στην ιερή τους πόλη Μέκκα. Οι Τούρκοι κήρυξαν τον 

πόλεμο στους Βενετούς κατηγορώντας τους ότι προσέφεραν καταφύγιο στους επιδρομείς. 

 Στις 23 Ιουνίου του 1645, σε μια γιγαντιαία επιχείρηση, 100 πολεμικά και 350 μεταγωγικά πλοία αποβίβασαν 

150.000 άνδρες στην παραλία του μοναστηρίου Γωνιάς Κισσάμου. Με την αποβίβαση του τουρκικού στρατού στο νησί, 

αρχίζει στα χώματα της Κρήτης ένας σκληρός και αδυσώπητος αγώνας μεταξύ Βενετών και Τούρκων. Λίγες ώρες μετά 

την αποβίβαση του στρατού οι Τούρκοι πολιόρκησαν το οχυρωμένο νησάκι Θοδωρού, το οποίο υπεράσπιζε ο γενναίος 

φρούραρχος Ιουλιανός με μικρή φρουρά. Έπειτα από 4ωρη πολιορκία μιας άνισης αναμέτρησης και αφού οι Τούρκοι 

είχαν εισορμήσει στον περίβολο του φρουρίου ο Βενετός φρούραρχος ανατίναξε το φρούριο ! 

     Οι γενίτσαροι έκαιγαν και κατάστρεφαν τα πάντα στο διάβα τους παρά τις επίσημες διαταγές των Τούρκων για 

περιορισμό των βιαιοπραγιών και σεβασμό της περιουσίας των Κρητών στην προσπάθειά τους να προκαλέσουν τη 

συμπάθεια των εντοπίων.  
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    Από τις 23 Ιουνίου άρχισε η πολιορκία των Χανίων από στεριά και θάλασσα. Ημέρα και νύχτα  η φρουρά αμύνθηκε με  

αξιοθαύμαστη γενναιότητα, αντιμετωπίζοντας τους βομβαρδισμούς των τουρκικών πλοίων και τις συνεχείς επιθέσεις από 

τη στεριά. Στις αρχές του Αυγούστου τα τείχη είχαν υποστεί σοβαρά ρήγματα από τους βομβαρδισμούς και η φρουρά 

αποδεκατιστεί.  Μια τρομερή έφοδος των Τούρκων στις 17 Αυγ. αποκρούστηκε αλλά με 600 νεκρούς και τραυματίες. 

Λίγες ημέρες αργότερα η πόλη παραδόθηκε (στις 22 Αυγούστου 1645). 

      Η πολιορκία του Ρεθύμνου άρχισε τέλη Σεπτ. 1646. Μέσα στην πόλη, εντός των τειχών δηλαδή, η κατάσταση ήταν 

φρικιαστική. Στις 11 Οκτ. οι Τούρκοι επιχείρησαν  μεγάλη έφοδο επιτυγχάνοντας να καταλάβουν μέρος των τειχών και 

να ανοίξουν τις πύλες του φρουρίου. Πολλοί άμαχοι κλείστηκαν στο φρούριο της Φορτέτσας. Οι Τούρκοι άρχισαν να 

πολιορκούν τη Φορτέτσα η οποία έπεσε στα χέρια των Τούρκων στις 13 Νοεμβρίου.  Οι κάτοικοι κατέφυγαν στο Χάνδακα 

και στα Επτάνησα. Και στα δύο αυτά πόλεις –κάστρα Χανιά Ρέθυμνο και Ηράκλειο η αντίσταση Κρητών και Βενετών 

ήταν γενναία.  

          Οι Τούρκοι συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην ανατολική Κρήτη. Γνωρίζοντας ότι τα τείχη του Χάνδακα ήταν 

απόρθητα θέλησαν να κατακτήσουν την πρωτεύουσα και να την αποκόψουν από την ενδοχώρα της. Τον ίδιο χρόνο οι 

Τούρκοι έφτασαν στο φρούριο Μεραμπέλο και το κατέλαβαν (18 Αυγ. 1647). Στη συνέχεια πολιόρκησαν της Ιεράπετρα 

και στις 3 Δεκ. 1647 την κατάκτησαν αφού οι απώλειες Βενετών και ντόπιων που αντιστέκονταν γενναία από τις 

κακουχίες και τις επιδημίες έφταναν 20-25 καθημερινά. Οι Τούρκοι λεηλατούν άγρια δέκα χωριά της στην επ. Σητείας 

και φτάνουν στην πόλη. Αρχές του 1648 εκκενώθηκε η πόλη της Σητείας από τον πληθυσμό της  το φρούριο όμως είχε 

κρατηθεί επανδρωμένο και ετοιμοπόλεμο.  Το 1651 οι Βενετοί αποφάσισαν την κατεδάφιση του καστελιού της Σητείας 

προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων και προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά. Η φρουρά και το πυροβολικό του 

μεταφέρθηκαν στο Χάνδακα. 

          Το Μάιο του 1648 άρχισε η γιγαντομαχία για την κατάληψη του Χάνδακα (Ηρακλείου), που διήρκησε περισσότερο 

από 21 χρόνια (Μάιος 1647- Οκτωβρ. 1669). Την άμυνα του Χάνδακα είχε αναλάβει ο αρχιστράτηγος Φραγκίσκο 

Μοροζίνι. Αρκετές φορές τα πλοία των χριστιανικών δυνάμεων της Δύσης έσπασαν τον αποκλεισμό των Τούρκων και 

ενίσχυσαν τους πολιορκημένους με πολεμοφόδια και μαχητές, αναπτερώνοντας το ηθικό τους. Ο πόλεμος πήρε 

πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Τα τρία τελευταία έτη πολιορκίας οι συνεχείς βομβαρδισμοί, η έλλειψη τροφίμων και εφοδίων, 

ο μεγάλος αριθμός πληγωμένων και νεκρών συνθέτουν την εικόνα της πόλης 

        Το έτος 1666 ο Μέγας Βεζύρης Αχμέτ Κιοπρουλής  αντικατέστησε τον Ντελή Χουσεΐν.  Η θέση των πολιορκούμενων 

δυσκόλεψε έπειτα από την προδοσία του συνταγματάρχη Ανδρέα Μπαρότση που υπέδειξε στους Τούρκους τα αδύνατα 

σημεία των τειχών του Χάνδακα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, παρά τον ηρωισμό των χριστιανών και τις πολυπληθείς θυσίες 

τους, το Μεγάλο Κάστρο, τελευταίο οχυρό της χριστιανοσύνης στην Ανατολή, έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Ο ηγέτης 

τους Κιοπρούλης μπήκε στην πόλη στις 28/9/1669 την οποία βρήκε σωρούς ερειπίων και έρημη αφού στο μεταξύ τα 

δυστυχή γυναικόπαιδα είχαν μπει στα καράβια των Βενετών και μεταφέρθηκαν στο νησί Δία απέναντι από το Μ. Κάστρο. 

Από το νησί αυτό αναζήτησαν πατρίδα στη Βενετία ή στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές (Ιόνια νησιά κ.α.). 

Ιστορική γραμμή στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας 

Γλωσσάρι 3-4 λέξεις επεξήγηση (με πλάγια γράμματα οι λέξεις που ερμηνεύονται στο γλωσσάρι) ενώ με έντονα οι 

βασικές λέξεις του κάθε κεφαλαίου 

                             Οι πηγές αφηγούνται    

1. Ο Κρητικός Πόλεμος, ένα σπουδαίο ιστορικό έπος του Μαρίνου Μπουνιαλή 
Ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής (1613-1686) είναι ο ποιητής του Κρητικού Πολέμου (1645-1669).  Ο Μπουνιαλής 

γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. Μετά την κατάκτησή του από τους Τούρκους το 1646 κατέφυγε στο Χάνδακα. Bίωσε τα 

δραματικά γεγονότα και   μας έδωσε το ομώνυμο επικό ποίημα στο κρητικό ιδίωμα, στο οποίο αφηγείται τον πόλεμο 

ανάμεσα σε Βενετσιάνους και Τούρκους για την κατάκτηση της Κρήτης 
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Το πέρασμα των Τούρκων από το νομό Χανίων προς το Ρέθυμνο. Στο διάβα τους σκοπούν τον όλεθρο 

καταστρέφοντας τα πάντα όπως μας διηγείται ο αυτόπτης μάρτυρας Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής 

«Στιάν  ’βάνασι ’ς τα λιόφυτα, τα μοναστήρια  ’σπούσαν 

Και τα μετόχια των πτωχών έκαιαν και ’χαλούσαν, 

Πηαίνοντας εχουγιάζασι, και τα χωριά εφεύγαν, 

Κι’ αφήνασι τα σπίτια τως κ’ οι Τούρκοι τα κουρσεύαν, 

Τα δένδρη εξεριζώνασι, τον κόσμον αφανήσαν, 

Την γην εμεταθέκασιν όπου κι αν επατήσαν. 

Επαίρναν τα ζευγάρια τως και όλα τα πρόβατά τως 

Κι’ ότι φτωχιά κι’ αν είχασι και τα ’ποστατικά τως. 

Κι επήγασιν οι χριστιανοί ’ς σπήλια να χωστούσι, 

Γιατί  ’γρικούσαν ταις φωναίς, μην πα να σκλαβωθούσι. 

Κ’ οι Τούρκοι παν κ’ ευρίσκου τσοι οπού τονε χωσμένοι 

Και  ’λέγασι, πόσν κακόν ’που ’παθαν οι καϋμένοι, 

Που ’πιάσαν τας γυναίκας τως εκεί και τση  ’φιλήσαν 

Και τσ’ άνδραις, οπού ’βρήκασιν, εδείρασι κ’ εγδύσαν ». 

   Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, σελ. 187, στίχοι 5-18 

 

 

2. Καταστροφή των χωριών των ανατολικών επαρχιών (Μεραμπέλου, Λασιθίου, Σητείας) 

 « εις το κακόν που ’παθασιν οπού τα σπίτια  ’καίγαν, 

Όσοι κι’ αν ήτονε εκεί εδέρνουταν κι’ εκλαίγαν. 

Κι’ εγροίκας θρήνους άμετρους, δαρμούς πολλούς να κάνουν, 

Την γην τους να φιλιούσινε και τα μαλλιά να βγάνουν, 

Την χώραν να ρημάσωσιν και τα περίχωρά της, 

Τα ζώα να σκοτώνουσι, να κόπτουν τα δεντρά της. 

Εδέρνοντανε διχερίς κι ελέγαν τι θωρούμεν, 

Και που να ευρούμεν κατοικιαίς σαν τούταις να σταθούμεν; 

Και την πατρίδα την γλυκειά πως ν’ αποχωρισθούσι, 

Και πλειο δεν την κυττάζουνε ουδέ τηνε πατούσι » 

Μπουνιαλής ο Κρητικός Πόλεμος, (Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, σελ. 249, στίχοι 1-10) 

 
Δημοτικό τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην προδοσία του Μπαρότση, χάρη στην οποία οι Τούρκοι κατέλαβαν την 

Κάντια (Ηράκλειο) 

Κάστρο, και πούν’ν’ οι πύργοι σου και τα καμπαναριά σου,  

Και πούν ’ν ’ οι αντρειωμένοι σου, τ’ όμορφα παλληκάρια ;  

-Μα μένα οι αντρειωμένοι μου, τ’ όμορφα παλληκάρια, 

Η μαύρη γης τα χαίρεται στον μαυρισμένον Άδη. 

Δεν έχω αμάχη τση Τουρκιάς, μουιδέ κακιά του χάρου, 

Μόνο  ’χω αμάχη και κακιά του σκύλου του προδότη, 

Απού μου τα κατάδουδε ».  

Ματιά στο παρελθόν  - Η πολιορκία του Χάνδακα  - Η πιο χρονοβόρα πολιορκία στην ιστορία της 

ανθρωπότητας – τρομακτικός ο απολογισμός της μακρόχρονης πολιορκίας 

    Η πόλη του Χάνδακα πιθανόν να άντεχε αν  ο Βενετός  συνταγματάρχης Ανδρέας Μπαρότσης δεν αυτομολούσε στο 

στρατόπεδο του Κιοπρουλή. Ο Μπαρότσης υπέδειξε στον Κιοπρουλή τα ασθενή σημεία της οχύρωσης του Χάνδακα και 
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οι Τούρκοι επικέντρωσαν  σ’ αυτά τις προσπάθειές τους. Έτσι το έργο τους έγινε ευκολότερο. Οι  δύσκολες συνθήκες που 

ζούσαν οι πολιορκούμενοι χριστιανοί και η απόγνωση στην οποία βρέθηκαν ήταν γνωστά στους Τούρκους. Ο Κιοπρουλής 

δαπάνησε τεράστια ποσά για να ενθαρρύνει και να πετύχει λιποταξίες Βενετών.  Τα τρία τελευταία έτη πολιορκίας  

συνεχείς υπήρξαν οι βομβαρδισμοί και η έλλειψη σε τρόφιμα και εφόδια, ενώ μεγάλος ήταν  ο αριθμός πληγωμένων και 

νεκρών, μια εικόνα που απογοήτευε τους υπερασπιστές της πόλης. Η πολιορκία του Χάνδακα υπήρξε η πιο μακροχρόνια 

(21 έτη, Μάιος 1648- 4 Οκτ. 1669)  πολιορκία στην ιστορία των πολέμων.  Και από πλευράς όμως των πολιορκητών 

Τούρκων οι απώλειες ήταν τεράστιες.  Σύμφωνα με τουρκική πηγή, σκοτώθηκαν από την αρχή της πολιορκίας ως την 

άλωση του Χάνδακα 137.116 Τούρκοι, από τους οποίους 25.000 ήταν γενίτσαροι, 15 πασάδες, 80 τζορμπατζήδες 

(προύχοντες) και 120 τσαούσηδες ( αξιωματικοί).  

 

Λεζ. Φωτογρ. 2  Η πολιορκία των Χανίων από χάρτη της εποχής (1645) 

Στο χάρτη διακρίνεται η πόλη με τους πέντε προμαχώνες της, να πολιορκείται από στεριά και θάλασσα.  Οι Τούρκοι έχουν 

στήσει τις σκηνές και τα δικά τους οχυρωματικά έργα γύρω από τα τείχη της πόλης. Επισημαίνονται οι κανιοβολισμοί, 

ενώ  αριστερά της εικόνας διακρίνονται χριστιανοί να διαφεύγουν από την ανατολική  πύλη των τειχών, την πύλη της 

Άμμου ή Σαμπιονάρα  ( φωτογρ. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, ιδ. συλλογή Γ. Χριστόπουλου ) 

 Λεζ. Φωτογρ.3  Η πολιορκία του Ρεθύμνου από χάρτη της εποχής 

Στην εικόνα διακρίνομε την πόλη του Ρεθύμνου να πολιορκείται από τουρκικά πλοία και τον Τουρκικό στρατό 

                 Βενετο-τουρκικές μάχες για το κάστρο του Μεραμπέλλου 

   Οι Τούρκοι έφτασαν, στις 18 Αυγούστου του 1647, στο φρούριο Μεραμπέλλο,το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε 

αρκετές φορές επισκευαστεί, και πριν καν αρχίσουν την πολιορκία του ο διοικητής του φρουρίου Colonelo Baldella το 

εγκατέλειψε ! Η Βενετία κρέμασε τον επίορκο και για να ξεπλύνει τη ντροπή έστειλε στρατεύματα με το γενναίο στρατηγό 

Γιολντάση, αποβιβάστηκαν στον ορμίσκο του Αγίου Νικολάου (Καθολικό), ανακατάλαβαν το φρούριο και εξόντωσαν 

την τούρκικη φρουρά. Μετά την ανέγερση του φρουρίου της Σπιναλόγκας ,επειδή το φρούριο δεν ήταν εύκολο να 

κρατηθεί , οι Βενετοί το κατεδάφισαν για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. (φωτογραφία σκίτσο φρουρίου με τους 

αντιπάλους και την πολιορκία) 
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                           Η πολιορκία και επανακατάληψη από τους Βενετούς του κάστρου Μεραμπέλο 

( 1648 ) 

 

 Λεζ. Φωτογρ.4  Η πολιορκία του Ρεθύμνου από στεριά και θάλασσα. Χάρτης  εποχής 

Οι Βενετοί ανακαταλαμβάνουν το φρούριο. Στη φωτογραφία βλέπουμε τους Βενετούς και στρατιώτες από το 

Τάγμα του Αγίου Ιωάννη του Ιερουσαλήμ, υπό την εντολή του Βενετού Αρχηγού Γκριμάνι (Gianbattista Grimani), 

να ανακαταλαμβάνουν το φρούριο που πάρθηκε από τους Τούρκους στις 23 Ιανουαρίου 1648. Οι δυνάμεις των 

Βενετσιάνων αποβιβάζονται από πλοία που ανήκουν στον βενετικό στόλο και μερικούς από τους Ιππότες της 

Μάλτας. Μια πυκνή γραμμή Τούρκων στρατιωτών αντιπροσωπεύει τόσο την πρόωσή τους για την ανακούφιση 

του φρουρίου όσο και την επακόλουθη υποχώρησή τους από αυτό. Χαραγμένα τα μπράτσα της οικογένειας 

Γκριμάνι πάνω αριστερά....... 

από τον Jean de Werth . Δημοσίευση φωτογραφίας στο διαδίκτυο Σημαντήρη Ελένη  
 

Λεζ. Φωτογρ. 5    Το κάστρο της Ιεράπετρας στα χρόνια του Κρητικού Πολέμου και ο οικισμός (βούργος) 

                                  Η Καζάρμα ( Το φρούριο) της Σητείας 
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Λεζ. Φωτογρ. 6    Το φρούριο της Σητείας 

Στο βορειοδυτικό τμήμα (επάνω) της πόλης σώζεται το επάνω μέρος του βενετσιάνικου φρουρίου της Σητείας, η 

Καζάρμα. Το φρούριο οικοδομήθηκε αρχικά τη Β΄ βυζ. Περίοδο, επισκευάστηκε από τον Πεσκατόρε και έπειτα από 

τους Βενετσιάνους. Το 1212 το κατέλαβαν οι Κρητικοί επαναστάτες. Το 1303 μεγάλος σεισμός το κατάστρεψε κι 

αναγκάστηκαν να το ξανακτίσουν. Με το σεισμό του 1508 έπαθε πάλι αρκετές καταστροφές. Στην επιδρομή του 

Μπαρμπαρόσα το 1538  από τα 400 σπίτια που είχε η Σητεία, μόνο 10 έμεινα όρθια. Το 1651 το κατέστρεψαν οι Βενετοί 

μαζί με το Βούργο (οικισμό), που ήταν στη νότια πλευρά του φρουρίου και μετέφεραν τον πληθυσμό στο Χάνδακα.. 

Στη θέση της Αγ. Αικατερίνης ήταν κατά τη βενετοκρατία λατινική εκκλησία των Αυγουστίνων, με το ίδιο όνομα Santa 

Caterina, που την κατάστρεψε ο Μπαρμπαρόσα. Για δύο ολόκληρους αιώνες ως το 1869 έπαψε να υπάρχει. Το 1845, 

έτος επίσκεψης του περιηγητή Ρολίν (Raulin) στη Σητεία, δεν υπήρχε τίποτα, παρά μόνο μερικοί μαγατζέδες (αποθήκες) 

για την εξαγωγή του λαδιού. 

Για την καταστροφή των οικιών της  Σητείας προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων, τη  μεταφορά των 

κατοίκων της στο Χάνδακα αλλά και τα συναισθήματα των κατοίκων της Σητείας μας κάνει λόγο ο Μαρίνος 

Μπουνιαλής στον Κρητικό Πόλεμο 

« Ο Γενεράλης έστειλε τα κάτεργα στη Στεία 

να πάρουν όλο το λαό, να τη χαλούν με βία. 

Και το ρετούρη επήρασι κι όλους με πλείσα πίκρα, 

κι αφήκασι τα σπίτια τους τα πλούσια κι εδιαβήκα. 

Στις βάρκες και στα κάτεργα τσ’ έβαλε να μισέψει 

Μα την καρδιά των χριστιανώ τις να τη θεραπέψει! 

Εις το κακό που πάθασι, όπου τα σπίτια καίγαν, 

Όσοι κι αν ήτονε εκεί εδέρνουνταν κι εκλαίγαν. 

Και γροίκας θρήνους άμετρους, δαρμούς πολλούς να κάνου 

τη γη τους να φιλούσινε και τα μαλλιά να βγάνου, 
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τη χώρα να ρημάσουσι και τα περίχωρά της, 

Τα ζώα να σκοτώνουσι, να κόβουν τα δεντρά της » 

Μπουνιαλής, σ. 248 (Στέργιος Σπανάκης, Κρήτη (τουρισμός, Ιστορία, Αρχαιολογία, τόμ. Α΄ σελ. 471 ) 

                  Ερωτήματα κατανόησης και ερωτήματα επί των πηγών 

1. Αντιστάθηκαν οι Βενετοί και οι Κρήτες στην πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία ; 

2. Ποιες ήταν οι ωμότητες που διέπραξαν οι γενίτσαροι κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου 

σύμφωνα με τις πηγές  1 και 2  ; 

3. Το φρούριο του Χάνδακα έπεσε στα χέρια των Τούρκων μετά από προδοσία του Μπαρότση. 

Θυμήσου με τη βοήθεια του δασκάλου από την ιστορία των προηγούμενων τάξεων περιστατικά 

νίκης των εισβολέων μετά από προδοσίας των ντόπιων (Θερμοπύλες) 
 

 

                   Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία  

«Ο Κρητικός Πόλεμος» Μαρίνου Μπουνιαλή 

Την κατάκτηση της Κρήτης, τη δυστυχία και τα βάσανα των προσφύγων αποτυπώνει οι ποιητής του Κρητικού 

Πολέμου 

Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής 

« Ένα νησί περίφημον πως εκαταπατήθη, 

Και ’σκοτωθήκαν άμετροι, και πόσον αίμα ’χύθη 

Οπού ’χεν όλο το νησί χιλιάδες εξακόσιες 

Αθρώποι, και ’στολίσαν το με τέχνες άξιες τόσες, 

Που τόσον αίμα  ’χύθηκε κ’ ακόμη πλείσιο χύνουν, 

Ωσάν της Κρήτης το νησί κι’ όλους τους Τούρκους κρίνουν ; 

Πλειότερα σαν τους Κρητικούς τόσους καιρούς τι  ’κάμαν 

Πόλεμον με τσ’ Αγαρηνούς ’που σμίγασιν αντάμα; 

Αν είχαν έλθει τακτικά να μπαίνει ένας μ’ ένα 

Εφαίνονταν τα δυνατά χέρια και τα’ ανδρειωμένα. 

Εις έναν δέκα ’πέφτανε πώς ήθελαν να δείξουν 

Την δύναμιν, οπού ’χανε έξω πολλοί να σμίξουν! 

Αν μαζωκτούν οι Κρητικοί όλοι, δεν είναι, κρίνω, 

Δέκα χιλιάδες ζωντανοί  ’που τον καιρόν εκείνο, 

Γιατί εσκοτωθήκασι, γιατί εσκλαβωθήκαν, 
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Στες χώρες οι κακότυχοι εδιαμοιραστήκαν. 

Κι αν σμίξουν δεν γνωρίζουνται, μόνον οπού ρωτούσιν 

« Από ποιον τόπο ξένε μου, είσαι ; « μα δεν μπορούσιν 

άλλο να συντυχαίνουσι, μα «από την Κρήτη » λέσι 

κι ο εις το χέρι τ’ αλλονού πιάνουσι και κλαίσι.. 

Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής μας δίνει την εικόνα της φρίκης 

Οι καθημερινοί βομβαρδισμοί ήταν ανελέητοι. Καταστρέφουν τα πάντα και προκαλού πανικό στους πολιορκημένους. Ο 

Χάνδακας, η Κρήτη αποχτούν φωνή και κλαίν απεγνωσμένα 

Βροχή τσι  μπάλες ρίχνει μου, τσι μπάλες σαν χαλάζι 

Αστροπελέκια λουμπαρδιές και να μη δέ σκολάζη. 

Αφάνισέ μου τσ’ εκκλησιές, τσι πύργους είχε ρίξει,  

Ωσάν σιφούνι έτρεχε να με καταρουφήξη. 

 

Άνθρωπος δεν επήγαινε σε σπίτι να κοιμάται 

Ούτε ποθές να προπατεί και να μη δέν φοβάται. 

Όλη θλιμένη βρίσκομαι, γιατί  ’μαι στολισμένη 

Κορμιά νεκρά χριστιανών και καταματωμένη…. 

 

Κορμιά εθώρριες ξαπλωτά κομμάτια καμωμένα, 

Κεφάλια, χέρια και μερά κι ήτονε χωρισμένα… 

(Ξηρουχάκης Αγαθ. Σελ. 497, στιχ. 1-18) 

              Το κάστρο (ή η Κρήτη) αποχαιρετά τους αφέντες 

Κλάψε, ουρανέ μου, σήμερο, για λόγου μου θρηνήσου, 

κ’ η Κρήτης η ’κατόμπολη, για όνομά μου σείσου, 

να πέσου τα καμπαναριά, τους Τούρκους να πλακώσου, 

στον κόσμο για να γροικηθεί τ’ άδικο το δικό μου, 

να κλάψουσιν οι χριστιανοί όλοι τον επαρμό μου 

το πώς μ’ εδώκαν των Τουρκών κι έμεινα σκλαβωμένη 

η Κρήτης η περίφημη η παντοδοξασμένη » 
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Λεζ. Φωτ. 7. Μάχες στα τείχη του Χάνδακα 

 

Ο Μπουνιαλής καταγράφει την ανακατάληψη του Κάστρου Μεραμπέλλου από το Βενετό Γιολντάση 

 

«Διακόσιοι Τούρκοι πιάνουσι στο Μεραμπέλο μέσα 

Κι όλο τον τόπο πιάνουσι μα ’ εις ίντα πρίκα επέσα 

Εκάθουντο αξέγνοιστοι με δίχως φόβο πλήσιο, 

Γιατί ήτονε πολλά μακρά εις το νησί από πίσω, 

Και σκλάβοι δεν ολπίζουσι πως έχουν να γενούσι 

Πως πα να τσι πλακώσουσι μια νύχτα να χαθούσι. 

Στη Χώρα σαν το μάθανε έστειλαν για να μπάσου 

Με το Γιλντάση κάτεργα να πα να τσι χαλάσου. 

Κι από το Κάστρο εκίνησε στη Ντία πως περνάει 

Κι απέκει ρίχνει τ’ άρμενα στο μεραμπέλλο πάει 

Κι εβγάλαν όξω το λαό πριχού να ξημερώσει 

Να δώσουσι απάνω ντως ξάφνου να τσι πλακώσι. 

Ως το λογιάσαν γίνηκε κι επήγαν και τσι πιάσα 

Κι άλλους εκαταλύσασι κι άλλους αλυσιδιάσα. 

Και μπήκασι στα κάτεργα στην Κρήτη να γυρίσου, 

Πρόβατα, βούγια επήρασι τη Χώρα να νομπλίσου» 

 

Κρήτη (εννοεί το Χάνδακα), νομπλίσου= εφοδιάσουν) 

 
 

          Τζουάνε Παπαδόπουλος «Τον καιρό της σχόλης » 

Η μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε τη φρίκη της πολιορκίας 

         To καμπαναριό του Αγ. Μάρκου και ο τρόμος που σκορπούσε η μεγάλη καμπάνα του την ώρα των 

επιθέσεων του εχθρού στα ρήγματα 
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Ο συγγραφέας Ιωάννης (Τζουάνε) Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Κάντια (Ηράκλειο) περί το 1618. Ανήκε 

στην τάξη των ευγενών. Υπήρξε γαιοκτήμονας και αξιωματούχος στη Δουκική Καγγελαρία (Διοίκηση). Με 

την πτώση του Χάνδακα κατέφυγε πρόσφυγας αρχικά στην πόλη της Παρέντζο της Ίστρια και  αργότερα στην 

Πάδοβα της Β. Ιταλίας, όπου ο γιος του Νικόλαος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Το 1696 σε 

ηλικία 78 ετών τον καιρό της σχόλης (αργίας) άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του τα οποία αποτελούν 

μια πολύτιμη ιστορική πηγή, μια ολοζώντανη περιγραφή της καθημερινής ζωής στην Κρήτη του 17ου αιώνα. 

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τα χρόνια της πολιορκίας της Κάντια (Ηρακλείου) από τους Τούρκους : 

 « Το καμπαναριό του Αγ. Μάρκου ήταν ένα πελώριο κτίσμα, αν και παλαιού ρυθμού, ευρύχωρο, με τεράστιες 

καμπάνες. Όμως μετά την εισβολή στο Βασίλειο, ιδίως το 1647, το ’48 και ως το ’69, που έγινε η τελική επίθεση, 

η καμπάνα του  Αγίου Μάρκου είχε πάρει το όνομα Καμπάνα του Συναγερμού, επειδή κανονικά τη χτυπούσαν 

όταν ο Τούρκος έκανε επίθεση στα ρήγματα, για να δώσει το σήμα να τρέξουν όλοι, όσοι ήταν κι όσοι δεν ήταν 

τοποθετημένοι σ’ εκείνα τα πόστα, με τα όπλα τους στην άμυνα της πόλης και να αποκρούσουν τον εχθρό. Ω, 

πόσοι απ’ αυτούς που έτρεχαν τότε με τα σπαθιά τους σκοτωνόταν ή πληγωνόταν προτού φτάσουν  στα τείχη από 

τα βόλια και τις μπάλες του εχθρού,  που έπεφταν βροχή εκείνη την ώρα, όπως πέφτει σ’ αυτά εδώ τα μέρη το 

χαλάζι πως οι γυναίκες των υπερασπιστών, οι μητέρες τους, οι πατέρες τους, τα παιδιά τους και άλλοι συγγενείς 

από τους άμαχους έμεναν στα σπίτια τους, στις πόρτες και τα παράθυρα, και καρδιοχτυπούσαν ώσπου να μάθουν 

αν οι δικοί τους είναι ζωντανοί, νεκροί ή πληγωμένοι, ή  να δουν να τους κυνηγάει ο εχθρός με τη σπάθα στο χέρι. 

    Στην παράδοση κατέβασαν αυτές τις καμπάνες από το καμπαναριό με τη βοήθεια των τσούρμων από τις γαλέρες 

και τις φόρτωσαν στα πολεμικά καράβια που είχαν αράξει στο πιο βαθύ σημείο του λιμανιού για να παραλάβουν 

τα  κειμήλια αυτής της δύστυχης πόλης ». Τζουάνε Παπαδόπουλος « Τον καιρό της σχόλης », αναμνήσεις από την 

Κρήτη του 17ου αιώνα, έκδοση Π.Ε.Κ.,  σελίδες 69-70 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  2.Η τουρκική Κατοχή - Διοικητική διαίρεση  -  Φορολογία 

και Οι καταπιέσεις του χριστιανικού πληθυσμού 

Εισαγωγή προοργανωτής 

Τα χρόνια από την τουρκική κατάκτηση (1669) ως το 1821 ήταν πολύ δύσκολα για τους Κρήτες. Οι 

καταπιέσεις ήταν συχνό φαινόμενο. Οι διακρίσεις εις βάρος τους πολλές, ιδιαίτερα στη φορολογία. Για να 

εισπράττει αποτελεσματικά τους φόρους της η  Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχώρησε στους Κρήτες μια 

υποτυπώδη μορφή αυτοδιοίκησης. 

 

Λεζάντα  φωτογρ.  2Α   Χάρτης της οθωμανικής Κρήτης (  Γ. Παναγιωτάκης ‘Κρήτη : Ιστορία-Εικόνες’  )  

                     Ιστορική γραμμή 

Μετά την άλωση του Χάνδακα, το 1669, ολόκληρη η Κρήτη περνά στην τουρκική κατοχή.  Στην κυριαρχία της 

Βενετίας παρέμειναν τα τρία θαλάσσια  νησιά-φρούρια, Γραμβούσας, Σούδας, και Σπιναλόγκας  

      Θα αρχίσει τότε για το πολύπαθο νησί μια σκληρή και απάνθρωπη σκλαβιά χειρότερη από την Βενετική. 

Μια σκλαβιά γεμάτη αίμα, δάκρυα πόνο και οδύνη. Οι καταστροφές που είχε υποστεί το νησί κατά την διάρκεια 

των 24 χρόνων του «Κρητικού πολέμου» (1645-1669) ήταν μεγάλες. Η δραματική μείωση του πληθυσμού, η 

καταστροφή οικιών και καλλιεργειών από τους γενιτσάρους, η κατάρρευση της οικονομίας είχαν σαν συνέπεια 

τον περιορισμό της γεωργίας και τον αφανισμό της κτηνοτροφίας. Οι υπόδουλοι Κρήτες  έπεσαν σε άθλια 

κατάσταση.           
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 Το μόνο παρήγορο γεγονός ήταν η αποκατάσταση της ορθοδοξίας από τους κατακτητές που έγινε βέβαια 

με υπολογισμό και σκοπιμότητα για τον καλύτερο έλεγχο των Κρητικών. Οι Λατίνοι επίσκοποι εκδιώχθηκαν 

και οι Τούρκοι εγκατέστησαν ορθόδοξο ηγέτη στο νησί γεγονός όπως αποδείχθηκε σωτήριο, αφού η εκκλησία 

περιόρισε τους εξισλαμισμούς, ενδυνάμωσε την εθνική συνείδηση και διατήρησε άσβεστη την ελπίδα των 

σκλαβωμένων για λευτεριά 

                                               Διοικητική διαίρεση 

Το βιλαέτι της Κρήτης διαιρέθηκε σε 3 σαντζάκια ή λιβάδες, διοικητικές περιοχές, του Χάνδακα, των Χανίων 

και του Ρεθύμνου. Τα σαντζάκια αποτελούνταν από καζάδες (υποδιοικήσεις) και οι καζάδες υποδιαιρούνταν σε 

Ναχιγιέδες1 (διοικητικές περιοχές που τελούσαν υπό τη δικαστική εξουσία ενός ναΐπη, τμήμα ενός καζά). Οι 

διοικητές του Χάνδακα και των Χανίων συνήθως είχαν το βαθμό του βεζίρη. Μετά τα ορλωφικά (1770) τα τρία 

σαντζάκια της Κρήτης υπάγονταν σ’ ένα εγιαλέτι, με πρωτεύουσα του νησιού και έδρα του βαλή τον Χάνδακα 

(Ηράκλειο), μέχρι το 1850 που η έδρα μεταφέρθηκε στα Χανιά.      

                      Φορολογία -  Οι καταπιέσεις του χριστιανικού πληθυσμού 

Οι κατακτητές κράτησαν για τους ίδιους όλα τα εύφορα μέρη, και άφησαν για τους γηγενείς ελάχιστα, τα πιο 

άγονα, για τα οποία πλήρωναν διάφορους φόρους. Ένας από τους φόρους ήταν ο μουκατάς φόρος-ποσοστό επί 

των παραγόμενων προϊόντων. Το ποσοστό ορίστηκε στο 1/5 της παραγωγής (σε αντίθεση με την υπόλοιπη 

Ελλάδα που ίσχυε το 1/10). Οι γενιτσαραγάδες όμως αυθαιρετούσαν εις βάρος των Κρητών και εισέπρατταν 

περισσότερα. Η αυθαιρεσίες των γενιτσάρων της Κρήτης συνέβαιναν κυρίως επειδή το νησί βρισκόταν μακριά 

από την Κωνσταντινούπολη και ήταν δύσκολο για το Σουλτάνο να τους ελέγξει. Η Υψηλή Πύλη, όταν η 

κατάσταση έφτανε στα άκρα, προσπαθούσε να τους περιορίσει αλλά τα διατάγματά της δεν εφαρμόζονταν. Ο 

κυριότερος όμως φόρος ήταν ο κεφαλικός, φόρος σε χρήμα που έπρεπε να πληρώνει αρχικά κάθε οικογένεια, 

και μετέπειτα κάθε φορολογούμενος, κάθε άτομο κάθε κεφάλι γι’ αυτό ονομάστηκε κεφαλικός. Οι τοπικοί 

πασάδες όμως επέβαλαν αυθαίρετα πρόσθετους φόρους. Οι αυθαιρεσίες και οι παρανομίες της τουρκικής 

διοίκησης ήταν συχνό φαινόμενο. 

      Στα χρόνια αυτά 1645-1821 της πικρής σκλαβιάς, της γενιτσαριάς όπως ονομάστηκε, το φέρσιμο των 

Οθωμανών (ιδίως των γενιτσάρων) προς τους υπόδουλους ήταν απάνθρωπο, η συμπεριφορά τους βάρβαρη, ενώ 

κανένας σεβασμός δεν υπήρχε προς την ανθρώπινη ζωή, αξιοπρέπεια, θρησκεία, πίστη οικογένεια και τιμή. 

                                                 Κοινοτική οργάνωση 

Επειδή οι Τούρκοι δεν είχαν (μηχανισμό) υπηρεσίες και υπαλλήλους για να εισπράττουν τους φόρους, 

παραχώρησαν στους υπόδουλους μια μορφή αυτοδιοίκησης, με κύρια υποχρέωση την είσπραξη των φόρων.  

 

 

                                   Οι πηγές αφηγούνται 

   Οι  ευρωπαίοι περιηγητές για τις καταπιέσεις των χριστιανών από τους Τούρκους 

Για τις καταπιέσεις των Τούρκων κατά των Ελλήνων κάνουν λόγο και οι ξένοι περιηγητές που επισκέφτηκαν το νησί. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια τις περιγραφές των περιηγητών Σαβαρύ, Σίμπερ καθώς και δύο έγγραφα του Τουρκικού 

Αρχείου του Χάνδακα,  στα οποία φαίνεται η σκληρή καταπίεση και οι διακρίσεις κατά των χριστιανών. 

1.   Ο Μ. Savury γράφει: « Οι χριστιανοί ζουν ανάμεσα στους τυράννους τους. Οι μέρες τους περνούν με 

την ανησυχία, το φόβο και τελειώνουν συχνά στην απελπισία » 
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2. Ένας απ’ αυτούς ο αυστριακός γιατρός και βοτανολόγος Σίμπερ που επισκέφτηκε την Κρήτη το 1817 

αναφέρει: « … Ο Μητροπολίτης είναι ο μόνος Έλληνας στο νησί, στον οποίο επιτρέπεται να μπαίνει στην πόλη 

έφιππος, πάνω σε άλογο ή σε μουλάρι. Ακόμα και οι επίσκοποι και ηγούμενοι, των οποίων τα αξιώματα δεν 

έχουν και τόσο μεγάλο κύρος εδώ, αναγκάζονται να ξεπεζέψουν και να δώσουν τα μουλάρια τους στους 

υπηρέτες τους. Αυτή είναι μια από τις πιο οφθαλμοφανείς ταπεινώσεις για το ελληνικό έθνος. Γενικά, δεν 

επιτρέπουν στους Έλληνες να ιππεύουν στους δρόμους της πόλης. 

Οι Έλληνες θα ήταν διατεθειμένοι να υπομείνουν πολλούς εκβιασμούς, αν αυτοί οι άθλιοι βάρβαροι δεν 

τους έκαναν να αισθάνονται συνεχώς εξαρτημένοι με τόσο εξευτελιστικό τρόπο. Είναι αφόρητο για έναν 

μορφωμένο να βρεθεί στην ανάγκη να ζητήσει οτιδήποτε από έναν άξεστο νεόπλουτο, ή για κάποιον που έχει 

πέσει άδικα σε φτώχεια, να έχει έναν Εβραίο σαν πιστωτή του. Και των δύο αυτών οι περιπτώσεις είναι 

αξιολύπητες. Η καταπίεση όμως των Ελλήνων δε διαθέτει καμιά προστασία από τις προσβολές του φτωχότερου 

Τούρκου ζητιάνου…»  

             3.  Ένας σκληρός και άδικος ναΐπης (δικαστής επαρχίας) 

Επιστολή προς το Σουλτάνο, των κατοίκων των επαρχιών Μεραμπέλλου και Λασιθίου. Εκφράζουν τα 

παράπονά τους για το ναΐπη των επαρχιών τους, έναν σκληρό και απάνθρωπο δικαστή. Ζητούν να παυτεί με 

σουλτανική διαταγή (1719).  

  «  Εξοχότατε και ευσπλαχνικότατε Σουλτάνε μας, έσο υγιής: 

Σας υποβάλλουν την παρούσαν αίτησιν οι πτωχοί ραγιάδες των επαρχιών Μεραμπέλλου και Λασιθίου, δια να 

σας καταστήσουν γνωστόν, ότι ο Ναϊπης των επαρχιών μας Αλή Εφένδη Ζαδέ Αβδουρραχμάν Εφένδης, ων 

τύρρανος σκληρός άδικος και οινοπότης, απονέμει την δικαιοσύνη άλλοτε μεν δικαίως και άλλοτε αδίκως, 

ουδέποτε δε βάση του Ιερού Νόμου. Άπειροι είναι αι αδικίαι και ατελεύτητοι αι καταπιέσεις του. Από τας κακίας 

και τας καταδυναστεύσεις του εξηντλήθησαν αι δυνάμεις μας και εκάησαν τα σπλάχνα μας, Ευσπλαχνικώτατε 

αφέντη μας, ο εν λόγω Αβδουρραχμάν Εφένδης κατέστρεψε και ηφάνισε την επαρχίαν Ιεράπετρας, όταν δε οι 

ραγιάδες της επαρχίας μας παραπονέθησαν εις στον Διοικητήν των Χανίων, οπότε και διετάχθη η παύσις του, 

δεν ηθέλησεν ούτος να συμμορφωθή και συνέπεια τούτου αι επαρχίαι μας κατεστράφησαν και ηφανίσθησαν. 

Εξ’ αιτίας των αδικιών του  η κατάστασίς μας είναι αξιολύπητος. […] »  

Με έγγραφό του προς τον Ιεροδίκη του Χάνδακος, ο πασάς του Ηρακλείου έδωσε τη διαταγή να παυτεί ο ναΐπης 

και να μην ανατεθούν πια  σ’ αυτόν καθήκοντα. 

Νικόλαος Σταυρινίδης, μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων  

 

3.Απαγόρευση για την ενδυμασία (Σταυρινίδης) 

ΤΑΗ, κωδ. 9ος , σελ. 215, αριθμ. μετάφρ. 2727, 29-5-1761 

« Αυστηρά διαταγή διά τας ενδυμασίας των ραγιάδων. Επιβάλεται όπως απαγορευθή να γίνη αυστηρά 

παραγγεία εις την τάξιν των χριστιανών να μην φέρουν σαλβάρια από τσόχαν…να μη φορούν κόκκινα 

γεμενιά…να φορούν οι χριστιανοί γεμενί μαύρου χρώματος και μαύρον φέσιον  με ιδιάζουσαν προς αυτούς 

ρωμέικην ενδυμασίαν…να ενδύονται οι προαναφερθέντες με ενδύματα ραγιαδικά και περιφέροντας και διάγουν 

εν ενδεία…εις τους μη συμμορφωθέντας να επιβληθή η δέουσα τιμωρία » 

Νικόλαος Σταυρινίδης, μεταφράσεις τουρκικών εγγράφων  

                         Ματιά στο παρελθόν 

Ένα φορολογικό σύστημα  ζημιογόνο και για τους φορολογούμενους και και την οθωμανική 

αυτοκρατορία 
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   Η καθιέρωση, το 1720, νέου φορολογικού συστήματος στους μουκατάδες χειροτέρεψε την κατάσταση. Μέχρι 

το 1720  οι μουκατάδες, τα φορολογούμενα δηλ. προϊόντα έβγαιναν σε πλειοδοσία κάθε χρόνο και 

κατοχυρώνονταν στον τελευταίο πλειοδότη, σ’ αυτόν που πρόσφερε τα περισσότερα χρήματα. Το έτος αυτό 

καθιερώθηκε νέο σύστημα στους μουκατάδες, η ισόβια ενοικίαση των έγγειων (κοντινών ;) φόρων που 

ονομάστηκε ΄μαλικιανέ’. Ο τελευταίος δηλαδή πλειοδότης, νοίκιαζε τους φόρους μιας περιοχής για όλη του τη 

ζωή. Μετά το 1720, οι ισόβιοι ενοικιαστές των φόρων ονομάστηκαν ‘μαλικιανέ αγασί’. Καθώς περνούσαν τα 

χρόνια εξελίχτηκαν σε  ανελέητους εκμεταλλευτές των χριστιανών. Μόνος τους σκοπός, με κάθε μέσο ο 

εύκολος και γρήγορος πλουτισμός. Συγκέντρωσαν τεράστια περιουσία και οικονομική δύναμη και έγιναν 

ισχυροί τοπικοί παράγοντες, πολλές φορές αντίθετοι στις διαταγές της κεντρικής εξουσίας, στη οποία σπάνια 

υπάκουαν. Πολλούς απ’ αυτούς τους δυνατούς (γενιτσαραγάδες) π.χ. Χανιαλή τους εξόντωσαν οι Τούρκοι με 

αυτοκρατορική διαταγή. Με την καθιέρωση δηλ. αυτού του φορολογικού συστήματος ζημιώθηκαν και οι 

χριστιανοί οι οποίοι εξαθλιώθηκαν και η οθωμανική αυτοκρατορία στην οποία δεν αποδίδονταν οι φόροι από 

τους ισχυρούς ενοικιαστές. 

Για την απάνθρωπη αυτή δουλεία των Κρητών μας πληροφορούν πολλά έγγραφα του τουρκικού αρχείου 

Ηρακλείου   

 « ΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΖΟΝΤΑΙ » 

   Τ.Α.Η. Κωδ. 9ος      ,σελ. 336  17 Νοεμβρίου 1761 

   Αρ. μεταφρ. 2749 

Π.Μ. Μπουγιουρουλντί του εξοχοτάτου βεζύρου Ελχάτζ Αχμέτ πασά φέρον την σφραγίδα του Εγιαλετίου. 

         « Ναΐπη της επαρχίας Μεραμπέλλου, αξιωματικοί των μαλικιανέδων, Κετχουντά του Καστελλίου και 

διακεκριμένοι προύχοντες της επαρχίας 

Γίνεται εις υμάς γνωστό 

Επειδή εσχάτως οι δυστυχείς ραγιάδες της επαρχίας σας, τρομοκρατούμενοι και απειλούμενοι δι’ αφορμάς 

ανυπάρκτους και αβασίμους, ότι δήθεν κατά το παρελθόν διέπραξες έγκλημα και συνεπώς τυγχάνεις ένοχος, 

υποβαλόμενοι ούτω, άνευ ουδεμίας αιτίας και όντας τελείως αθώοι, εις πρόστιμα και διαφόρους 

καταδυναστεύσεις και καταπιέσεις, επιπλητόμενοι και επιτιμούμενοι και υπ’ αυτών των Ναΐπηδων και 

απειλούμενοι εκ μέρους ορισμένων διεφθαρμένων ατόμων, μη ευρίσκοντες ουδεμίαν ησυχίαν και ζώντες 

πάντοτε υπό το κράτος του φόβου και της ανησυχίας, υπέβαλον αναφοράν προς ημάς, εν τη οποία, 

διεκτραγωδούντες πάντα ταύτα, αιτούνται την εκ μέρους μας έκδοσιν παραμυθητικού επί τούτοις 

μπουγιουρουλντί. Επί τούτοις εγράφη και εξεδόθη, εκ του διβανίου του Χάνδακος το παρόν μπουγιουρουλντί 

και εδόθη τούτο εις χείρας αυτών. Από σήμερον όθεν και εις το εξής, δέον οι δυστυχείς ούτοι ραγιάδες να μην 

υποβάλλονται εις πρόστιμα και ενοχοποιήσεις δια σκηνοθετημένων αιτιών, ότι δήθεν κατά το παρελθόν 

υπέπεσες καταπιέσεις και εις τι παράπτωμα και απεδείχθη ενοχή σου, και να μην υποβάλλονται άνευ τινός 

παραπτώματος και πέρα τον Ιερόν Νόμον εις επιπλήξεις και τρομοκρατήσεις, αλλά να ζώσιν εν ησυχία, βέβαιοι 

όντες και πεπεισμένοι περί της αθωότητος και ασφαλείας των. Οι δε Ναΐπαι να μην υποβάλλουν αυτούς εις 

εκφοβισμούς και τρομοκρατήσεις και να μην ταλαιπωρούνται και καταπιέζονται εκ μέρους ορισμένων 

διεφθαρμένων, αλλά να ζώσιν άπαντες εν ησυχία και ασφαλεία ευχόμενοι υπέρ της ευδαιμονίας του βασιλέως 

και της αυτοκρατορίας. Ενεργήσατε και εκτελέσατε συμφώνως προς το παρόν μπουγιουρουλντί. 

 Τη 19 Ρεμπιουλαχίρ 1175 (17 Νοεμβρίου 1761)                  » 
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Εν συνεχεία αναφέρεται ότι απεστάλησαν υπό το πνεύμα τούτο, μπουγιουρουλντιά εις όλας γενικώς τας 

επαρχίας. 

                                Η    Κοινοτική οργάνωση στην Κρήτη 

Μετά από τη λειτουργία, μέσα ή στον αυλόγυρο της εκκλησίας, επέλεγαν οι Κρήτες τους κοινοτικούς τους 

άρχοντες. Διάλεγαν κάποιους συγχωριανούς τους που εκτιμούσαν περισσότερο. Επιλέγονταν εθιμικά από τους 

ντόπιους, οι γεροντότεροι, οι επιφανέστεροι, οι ικανότεροι κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά που είχαν 

όμως την έγκριση ή την αναγνώριση της τουρκικής διοίκησης. Τα πρόσωπα αυτά ονομάζονταν πρόκριτοι, 

καπεταναίοι, αντιπρόσωποι, δημογέροντες, γέροντες, πρωτόγεροι, προεστοί. Ήταν οι τοπικοί άρχοντες. 

Σύντασσαν τους φορολογικούς καταλόγους με τα προϊόντα που παρήγαγε ο κάθε κάτοικος (οικογένεια), το 

φόρο που έπρεπε να πληρώσει, εισέπρατταν το φόρο και τον κατέβαλαν στις τουρκικές αρχές (πασά της 

περιοχής).. Οι τοπικοί άρχοντες από κάθε χωριό εξέλεγαν τον κετχουντά, τον πρόεδρο δηλ. της επαρχίας, ο 

οποίος αναλάμβανε τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που αφορούσαν τους χριστιανούς, τους 

αντιπροσώπευε στις τουρκικές αρχές και είχε την ευθύνη της είσπραξης του κεφαλικού φόρου. Ο θεσμός του 

Κετχουντά, προέδρου της επαρχίας ίσχυσε μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, εποχή σκληρότατου γενιτσαρισμού. 

                  Λεζάντες φωτογραφιών 

 



Μανόλης  Κ. Μακράκης: «Η τουρκοκρατία στην Κρήτη – Η επανάσταση του 1821 στο νησί»        

(ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ για τους  μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης των σχολείων της Κρήτης ) 

 

2Β. Τουρκοκρητικός. Η ενδυμασία των τουρκοκρητικών ήταν η ίδια με των Κρητών χριστιανών (είχαν μικρές 

μόνο διαφορές) 

 

2Γ. Ηράκλειο, Η πλατεία στο Βαλτέ Τζαμί (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) 
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2Δ. Παιδιά παίζουν σε στενό των Χανίων 
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2Ε. Όργωμα στο χωρίο Ασκύφου Σφακίων (παιδί βοηθά τον πατέρα του) 

 

2 ΣΤ. ελαιοσυλλογή κοντά στο μοναστήρι Πρέβελη Ρεθύμνου (Φρ. Μπουασονά, 1911) 
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2Ζ Χάρτης της Κρήτης υπό Οθωμανική κατοχή 

 

 

                                           Ερωτήματα 

1. Ποιες ήταν οι κυριότερες διακρίσεις εις βάρος των υπόδουλων Κρητών ; 

2. Ποια παράπονα εκφράζουν οι κάτοικοι των επαρχιών Μεραμπέλλου και Λασιθίου για το ναΐπη των 

επαρχιών τους ; (πηγή 3) 

3. Σε ποιες ταπεινώσεις υποβάλλονταν οι υπόδουλοι Κρήτες σύμφωνα με τους ευρωπαίους περιηγητές ; 

(πηγές, 1 & 2) 
 

  



Μανόλης  Κ. Μακράκης: «Η τουρκοκρατία στην Κρήτη – Η επανάσταση του 1821 στο νησί»        

(ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ για τους  μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης των σχολείων της Κρήτης ) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.Εξισλαμισμοί. Τουρκοκρήτες. Κρυπτοχριστιανοί 

 
Εισαγωγή προοργανωτής 

Η επικράτηση των Τούρκων έκανε αρκετούς Κρήτες να ασπαστούν το ισλάμ,  για να σώσουν τις περιουσίες 

τους και να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση (φορολογία) από τις τουρκικές αρχές. Δημιουργήθηκε μια νέα 

κατηγορία (ομάδα) κρητικού πληθυσμού οι μουσουλμάνοι της Κρήτης, οι αποκαλούμενοι και Τουρκοκρήτες. 

Αρκετοί ενώ φαινομενικά ασπάστηκαν το ισλάμ, διατήρησαν κρυφά τη χριστιανική πίστη. Γι’ αυτό 

ονομάστηκαν κρυπτοχριστιανοί. 

 
Λεζ. Φωτ. 3Α  Ο Δημήτριος Κουρμούλης, κρυπτοχριστιανός από τον Κουσέ Μεσσαράς. Όταν 

ξέσπασε η επανάσταση συστρατεύτηκε με τους Κρήτες χριστιανούς προσφέροντας πολλές υπηρεσίες 

στον αγώνα 

 

 Οι εξισλαμισμοί παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του Kρητικού Πολέμου και συνεχίστηκαν αμείωτοι μετά 

την οριστική κατάκτηση της Κρήτης. Αλλά και μετά την κατάκτηση οι καταπιέσεις και ωμότητες των 

κατακτητών καθώς και η σκληρότητα των συνθηκών ζωής ανάγκασαν μερικούς σκλάβους στην άρνηση της 

χριστιανικής θρησκείας και στην αποδοχή του ισλάμ της μουσουλμανικής δηλ. θρησκείας. 
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        Υπήρχαν οι ατομικοί εξισλαμισμοί αλλά και οι ομαδικοί. Ολόκληρα χωριά με τον ιερέα τους ασπάστηκαν 

τον μουσουλμανισμό σύμφωνα με έγγραφα της εποχής. Μεγαλύτερες διαστάσεις έλαβε το φαινόμενο στις 

επαρχίες Μονοφατσίου, Σελίνου και  Σητείας. Στην επαρχία Σητείας τα χωριά Βαβέλοι, Δάφνη, Ζού, 

Κατελιώνας και Κάτω Επισκοπή αλλαξοπίστησαν ομαδικά. Οι εξισλαμισμοί γινόταν είτε από μεμονωμένα 

άτομα είτε από ομάδες πληθυσμών. Αρκετοί βέβαια ασπάστηκαν τον ισλαμισμό για ίδιον όφελος για να έχουν 

όλα τα ευεργήματα που είχαν οι μουσουλμάνοι. Οι εξισλαμισθέντες αποτέλεσαν ιδιαίτερη κατηγορία κρητικού 

πληθυσμού τους τουρκοκρητικούς, με κρητική καταγωγή, γλώσσα, ήθη και έθιμα αλλά που ήταν προσηλωμένοι 

με φανατισμό στην μουσουλμανική θρησκεία γεγονός που τους έκανε αγριότερους και σκληρότερους κι απ’ 

αυτούς ακόμη τους Τούρκους. Σε όλες τις επαναστάσεις για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού οι 

Τουρκοκρήτες στρατευόταν στον τουρκικό στρατό και πολεμούσαν με μανία και μίσος εναντίον των χριστιανών 

συμπατριωτών τους. 

 Σύμφωνα με πληροφορία του Γάλλου περιηγητή Τούρνεφορτ πάνω από 60.000 κρητικοί  είχαν εξισλαμισθεί 

μέχρι το 1669. 

    Μερικοί ενώ φανερά δέχτηκαν το μουσουλμανισμό, διατήρησαν κρυφά τη χριστιανική τους πίστη. Αυτοί 

ήταν οι λεγόμενοι κρυπτοχριστιανοί. Στη λαϊκή γλώσσα λέγονταν κρυφοί ή λινοβάμβακοι. Ονομαστή 

οικογένεια κρυπτοχριστιανών στην Κρήτη ήταν οι Κουρμούληδες της Μεσαράς, που εξομώτησαν το 1680. Με 

την έναρξη της επανάστασης του 1821 αρνήθηκαν τον μουσουλμανισμό και προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες 

στον αγώνα .  

 Οι περισσότεροι χριστιανοί, για να καταφέρουν να επιζήσουν, έμπαιναν σκλάβοι-φαμέγοι στην 

υπηρεσία αγάδων που είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω τους. Η γεωργία παραμελήθηκε, το εμπόριο 

περιορίστηκε, τα δημόσια έργα ήταν ελάχιστα και γίνονταν μόνο για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 

αγάδων. Η αγραμματοσύνη βασίλευε παντού όπως και η χαλάρωση των ηθών. Οι Κρητικοί εξουθενωμένοι 

ηθικά και οικονομικά, ταπεινωμένοι και εξαθλιωμένοι περιήλθαν σε κατάσταση μεγάλης απελπισίας. Με το 

πέρασμα των χρόνων όμως αναπτερώθηκε το ηθικό του Κρητικού λαού, διατήρησε με τη βοήθεια της εκκλησίας 

την εθνική του συνείδηση και άρχισε να υψώνει το ανάστημα του στον εχθρό. 

                      Οι πηγές αφηγούνται     

Οι ξένοι περιηγητές που επισκέφτηκαν την  Κρήτη την περίοδο της Τουρκοκρατίας γράφουν για τη 

γλώσσα των Κρητών (και τα πάθη τους ) 

Α1.« Οι Τούρκοι από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη, είναι χριστιανοί εξισλαμισμένοι ή γιοι τους »    

Τούρνεφορτ  (Tournefort) Γάλλος περιηγητής 

2. « Οι Τούρκοι, κυρίως οι κάτοικοι της Κάντια, απόγονοι όλοι εξομωτών, εκτός από μερικούς, που ήρθαν για 

να καταλάβουν δημόσιες θέσεις, είναι οι πιο φανατικοί και ενθουσιώδεις της νέας τους πίστης. Σκοτώνουν εν 

ψυχρώ οποιονδήποτε »   Σίμπερ (1817) 

3. « Η ελληνική γλώσσα είναι η κοινώς ομιλουμένη στο νησί. Οι κυβερνητικές αποφάσεις ανακοινώνονται  στα 

χωριά, ελληνικά, και γίνονται αντιληπτές από όλους »    

« Ο Κρητικός μιλάει ελληνικά, όπως όλοι εξ’ άλλου οι έλληνες και μωαμεθανοί κάτοικοι του νησιού. Δεν 

άργησαν να αντιληφθώ ότι ολόκληρος ο πληθυσμός της υπαίθρου στην Κρήτη καταλαβαίνει μόνο ελληνικά. 

Μόνο οι αγάδες που ζουν στις κυριότερες πόλεις γνωρίζουν και τουρκικά. Αλλά ακόμα και γι’ αυτούς η μητρική 

γλώσσα είναι η ελληνική.[…] Δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί η καθολική επικράτηση της ελληνικής γλώσσας 

στην Κρήτη. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλος σχεδόν ο πληθυσμός της υπαίθρου στο νησί κατάγεται από 
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τους Κρήτες χριστιανούς του μεσαίωνα. Τα εγκόσμια όμως πλεονεκτήματα που επέφερε ο ασπασμός του 

ισλαμισμού, παρώτρυναν ολόκληρες περιοχές να εγκαταλείψουν την πίστη των προγόνων τους. Εξ’ άλλου η 

επίδραση αυτή της τουρκικής κατοχής ήταν αισθητή ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα. Αυτήν την πικρία είχε 

και ο αρχιεπίσκοπος Γορτύνης όταν ο Chevalier επισκέφτηκε το νησί (1669). Είναι αυτονόητο λοιπόν πώς, η 

απλή αλλαγή της θρησκευτικής πίστης δεν συνοδεύτηκε από κάποια αλλαγή της γλώσσας ». Ρ. Πάσλεϋ (1830)   

 « Αυτοί οι δυστυχισμένοι φτωχοί (οι Έλληνες) καταπιέζονται και βασανίζονται τόσο πολύ από τους Τούρκους, 

όπως μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος της Candia, ώστε υπάρχουν πολλοί που γίνονται Τούρκοι για να λυτρωθούν 

από τα βάσανα και να απαλλαγούν από την πληρωμή του κεφαλικού φόρου », Chevalier (χειρόγραφο αρ. 19, 

Bibliotheque de l’Arsenal, Παρίσι) 

Σίμπερ F.W.SIEBER , ταξιδεύοντας τη νήσο Κρήτη το 1817, εκδόσεις Ιστορίτης (1994), α΄ έκδοση Λονδίνο 

1823, σελίδες 162-163      Κρυπτοχριστιανοί 

« Η κατάσταση των Ελλήνων θα ήταν σίγουρα πολύ πιο αξιοθρήνητη, αν ένας μικρός, αλλά σταθερός αριθμός 

Τούρκων δεν ήταν κρυφά χριστιανοί ή τουλάχιστον δεν έτειναν προς το χριστιανισμό. Αυτοί, όχι μόνο δίνουν 

κάποια ανακούφιση, όπου μπορούν, αλλά θανατώνουν και τους κακοήθεις Τούρκους που μεταχειρίζονται 

υπερβολικά άσχημα τους Έλληνες. Έχω αδιάσειστες μαρτυρίες και γι’ αυτό το γεγονός. Αν ου Τούρκοι 

υποψιαστούν έναν κρυπτοχριστιανό, μπορεί αυτός σύμφωνα με το Κοράνι να υπερασπίσει τον εαυτό του, 

τραβώντας το σπαθί του και ζητώντας να φέρουν μπροστά του αυτόν που τον κατηγορεί. Ο τελευταίος όμως, 

είτε Έλληνας είτε Τούρκος, βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του και προκαλεί το μίσος και την εκδίκηση των 

υπολοίπων, γι’ αυτό και προτιμά να σιωπήσει. Η συνήθεια των νεαρών Τούρκων να διαλέγουν όμορφες 

Ελληνίδες ή να τις παίρνουν με τη βία, για να τις κάνουν γυναίκες τους, αποτελεί και τη βασική αιτία που ο 

χριστιανισμός εισέβαλε σε τόσο πολλές τουρκικές οικογένειες, όχι μόνο στο Χάνδακα, αλλά και σε άλλες 

περιοχές της Κρήτης. Επιπλέον, μέλη ενετικών οικογενειών, των οποίων η καταγωγή είναι αδιαμφισβήτητη, 

προσποιούνταν τους Μωαμεθανούς, για να διασφαλίσουν την ιδιοκτησία τους κατά τη διάρκεια της 

κατάκτησης του νησιού. Ο Τούρκος που έχει συνδεθεί μ’ αυτόν τον τρόπο με τους συγγενείς της γυναίκας 

του και βρίσκεται συνεχώς σε επαφή μαζί τους, κυριευμένος από την ομορφιά και τις χάρες της, εμπνέεται 

συχνά από τη μεγάλη της αφοσίωση στη θρησκεία της, ενώ μεγαλώνει η αδιαφορία του για τη δική του. Τα 

παιδιά που είναι πιο δεμένα με τη μητέρα τους, προετοιμάζονται για το ρόλο που πρέπει να παίξουν ως 

Τούρκοι. Ο Ισλαμισμός υπονομεύεται στην καρδιά του παιδιού με τη γελειοποίηση που υφίσταται. Έτσι 

δημιουργείται το έδαφος για μια προσέγγιση στο Χριστιανισμό. Δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς 

έναν Τούρκο που πρόσκειται στο Χριστιανισμό. Η συμπεριφορά του αλλάζει εντελώς και τον προδίδει ». 

  Κουρμούληδες  - Μια μεγάλη οικογένεια κρυπτοχριστιανών η οποία προσέφερε σπουδαίες υπηρεσίες 

στον αγώνα της ανεξαρτησίας (1821) 

 Στον Κώδικα Θυσιών αναφέρονται οι δυο γιοι του Κουρμούλη, ένας από τους οποίους είχε μεγάλη 

περιουσία σε δεκατέσσερα χωριά: ελιές, χωράφια, αλώνια, ελαιοτριβεία και νερόμυλους. Ο ίδιος ο Μιχαήλ 

Κουρμούλης, γνωστός ως Χουσεΐν Αγάς, σώθηκε από τον Τομπάζη, που είχε σταλεί από την Προσωρινή 

κυβέρνηση της Ελλάδος στο νησί ως αρμοστής, και κατέφυγε τον Απρίλιο του 1824 στην Ύδρα, όπου και 

πέθανε λίγο αργότερα, έχοντας χάσει όχι μόνο την τεράστια περιουσία του αλλά και πάνω από 100 μέλη της 

οικογένειάς του. Στο ΚΘ καταγράφονται σε ξεχωριστό κατάλογο οι 35 ή 36 εξωμότες από τα χωριά της 

Μεσσαράς « που έφυγαν ή χάθηκαν » και οι οποίοι είχαν σχέση με τους Κουρμούληδες. Άλλοι 23 εξωμότες 

και μέλη των οικογενειών τους καταγράφονται στα χωριά τους, μαζί με τους άλλους κατοίκους, στον πρώτο 

κατάλογο των δημευμένων περιουσιών…» 
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Ο περιηγητής Πάσλεϋ, επισκέφτηκε την Κρήτη λίγα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821 και αναφέρει για 

την προσφορά των Κουρμούληδων στον αγώνα της ανεξαρτησίας (1821): « Μετά την κατάκτηση του νησιού 

από τους μωαμεθανούς εισβολείς, μερικοί από τους πλουσιότερους κατοίκους του Μεγάλου Κάστρου και των 

περιχώρων απαρνήθηκαν δημόσια το χριστιανισμό αλλά διατήρησαν μυστικά τη χριστιανική πίστη και την 

μεταβίβασαν κατά τον ίδιο τρόπο στους απογόνους τους. Μεταξύ αυτών των οικογενειών συγκαταλέγονται 

και οι Κουρμούληδες που είναι διάσημοι σε όλο το νησί και για αυτά που έκαναν πριν από την ελληνική 

επανάσταση, αλλά και για αυτά που υπέστησαν μετά. Σύμφωνα με τη γενική μαρτυρία των Κρητών, η 

διακεκριμένη αυτή οικογένεια είχε μεγάλη επιρροή σε όλη την πεδιάδα της Μεσσαράς και προστάτευε 

μονίμως τους χριστιανούς από τη βία και την καταπίεση των μουσουλμάνων γειτόνων τους. […] ΄Ένα από τα 

πιο αξιοσημείωτα μέλη της οικογενείας ήταν ο Χουσεΐν αγάς, τα κατορθώματα του οποίου πριν από την 

ελληνική επανάσταση θα μπορούσαν να γεμίσουν έναν τόμο. Ε’ άλλου διακρίθηκε και ως αρχηγός στα πρώτα 

χρόνια του πολέμου με τους Τούρκους, με το χριστιανικό του όνομα καπετάν Μιχάλης Κουρμούλης. Ήταν ο 

έλληνας αρχηγός στα καστρινά, και πέθανε στην Ύδρα το 1824. Τον διαδέχτηκε ο Ριζιβάν αγάς ή καπετάν 

Δημήτριος, που σκοτώθηκε στην Αθήνα. Ο αδελφός του Μουσταφά αγάς ή καπετάν Μανώλης έπεσε 

αργότερα στο Μοχό της Κρήτης. Από τους εξήντα τέσσερις άντρες της οικογένειας μόνον δύο επέζησαν του 

φονικού πολέμου της επανάστασης…» Πάσλεϋ σελ. 97-100, Κουρμούληδες  

Ματιά στο παρελθόν  Τουρκοκρήτες μια ιδιαίτερη κατηγορία Κρητών 

Οι Τουρκοκρήτες υπήρξαν μια ιδιαίτερη κατηγορία πληθυσμού, με κρητική καταγωγή, ελληνική 

γλώσσα, ενδυμασία, ήθη και έθιμα, χορό κλπ. Παρακάτω παρουσιάζουμε την προκήρυξη των 

επαναστατημένων Κρητών από την προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης (1821) προς τους 

Τουρκοκρητικούς στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει  αν όχι την υποστήριξη, τουλάχιστον την ανοχή 

και την ουδετερότητά τους 

« …γιατί τα σπίθια σας είναι μαζί με τα δικά μας, γιατί φορείτε τα ίδια ρούχα με μας, γιατί έχετε την ίδια 

παλληκαριά, το ίδιο ζάλο, την ίδια γλώσσα. Για τούτα ούλα πρέπει νά  ’ρθετε μαζί μας, για να ζήσωμε πάντοτε 

ομάδι σαν καλοί πατριώτες… Και πάλι δεύτερη φορά σας γράφομε να σμίξετε με μας, γιατί απατοί σας δεν 

είστε από την Ανατολή, μηδ’ από την Αραπιά, μοναχάς είστε χαλίσικοι (γνήσιοι) Κρητικοί, έχετε αίμα ελληνικό, 

και γρικήσετέ το…» 
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Λεζ. Φωτ. 3Β  τουρκοκρήτες 

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ 1681. 
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Παραθέτουμε παρακάτω μια ενδιαφέρουσα απόφαση του ιεροδίκη Χανίων που φαίνεται ξεκάθαρα πως 

αντιμετώπιζαν οι κατακτητές Τούρκοι τους Έλληνες κρυπτοχριστιανούς. Το ζεύγος "Μανώλης του Γιώργη" και 

"Μαρία", εξισλαμίστηκαν και μετονομάστηκαν σε "Ιμβραήμ" και "Φατμέ" και τα μικρά παιδιά τους αντίστοιχα 

σε "Μουσταφά" και "Χατιτζιέ". Μια μέρα που έτρωγαν στο χωράφι τους στο χωριό Πλακάλωνα τους είδε ο 

γείτονάς τους Μουράτ Αγάς να κάνουν το σταυρό τους πριν από το φαγητό. Τους παρακολούθησε και το 

επανέλαβαν όταν τελείωσαν. Κατήγγειλε το γεγονός στον Ιεροδίκη Χανίων ο οποίος με δυο μάρτυρες τους 

παρακολούθησε και το διαπίστωσε και ο ίδιος. Τους συνέλαβε και τους ζήτησε να απολογηθούν. Αυτοί δήλωσαν 

ότι παραμένουν χριστιανοί και ο Ιεροδίκης τους καταδίκασε σε αποκεφαλισμό και να πεταχτούν τα σώματά τους 

στην ανατολική τάφρο των Χανίων. Μετά την έκδοση της απόφασης τους ζήτησε να μετανοήσουν, αυτοί όμως 

επέμειναν και έτσι εκτελέστηκε η απόφαση "εις το ύψωμα του ανατολικού μέρους του φρουρίου Πεχλιβάν 

ταμπιασί" και τα "βρωμερά πτώματά τους" πετάχτηκαν "εις τους έξωθι του φρουρίου κοπρώνας 

(Χεντέκ=τάφρος)". Το γεγονός συνέβη το έτος "από Εγίρας" 1092, ή 1681 "από Χριστού Γεννήσεως" (κατά λάθος 

η ιστοσελίδα αναφέρει το έτος 1861 !).  

          Διαβάστε το σχετικό κείμενο, όπως δημοσιεύεται από τη Μητρόπολη, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το κλίμα που επικρατούσε στο νησί κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία και τις διαδικασίες, οι 

οποίες ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του "Ιερού Νόμου", με "θρησκευτική ευλάβεια". Χαρακτηριστική είναι 

η αναφορά προς το φρούραρχο των Χανίων της εκτέλεσης της ποινής: "Έγινε η εκτέλεσις ως αναγράφεται 

ανωτέρω, τα βρωμερά πτώματα τρώγονται από κόρακας και σκύλους". 

                                  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
« Ενεφανίσθη ενώπιον εμού του ιεροδίκου Χανίων Ισμαήλ Χακή Χαφήζ Αλή Ογλού εκ Μελισσουργιού και μου 

κατήγγειλε τα εξής: 

Προ οκτώ ετών παρουσιάσθη εις τον ιεροδίκην Κισσάμου ο Ιβραήμ Ιβνί Αβδουλλάχ και εδήλωσεν ότι είναι 

χριστιανός «Μανώλης του Γιώργη» και η σύζυγος του Φατμέ Ιβνί Αβδουλάχ «Μαρία» και επιθυμούν να γίνουν 

Μουσουλμάνοι ως και τα τέκνα του, εν θύλη και εν άρρεν, αυτοπροαιρέτως. 

Με την ανωτέρω δήλωσιν εγένοντο Ισλάμιδες ως η επιθυμία των κατά τους κανόνας του Ιερού Δικαίου λαβόντες 

τα ανωτέρω Ιερά ονόματα οι γονείς και Μουσταφάς και Χατιζιέ τα τέκνα των και έζων Ισλάμιδες και οι τέσσαρες, 

θεωρούμενοι από τους πιστούς ως γνήσιοι Μουσουλμάνοι. 

Ο γείτων των όμως Μουρά αγάς τους είδε προ ενός μηνός εις το Πλακάλωνα χωρίον Κισσάμου μεσημέρι και 

εκάθισαν να φάνε και προτού αρχίσουν έκαμαν τον Σταυρό των χριστιανών. Τους παρηκολούθησε άμα απόφαγαν 

και έκαμαν πάλι Σταυρόν ως και τα παιδιά. Ήλθε αμέσως και μου το είπε δια να πεισθώ τους παρηκολούθησα με 

τους Γαλήπ, Μπαχρήν και Χασάν και τους είδομεν με τα μάτια μας την ώρα που ετοιμάζοντο να κοιμηθώσιν εις 

το αυτό αλώνι και έκαμαν και οι 4 Σταυρόν. 

Έφερα και τους ανωτέρω μάρτυρας και τους 4 Χιγιανέτ δια να τιμωριθώσι όπως ο Ιερός Νόμος ορίζει. «Ισαλλάχ 

Βαλλαχή». 

Διέταξα και παρουσιάσθησαν οι 3 Τούρκοι μάρτυρες και οι 4 Χιγιανέτ άπιστοι με δεσμά οκάδων 86 λαιμού και 

μέσης και αφού εξήτασαν τους πιστούς ενώπιον των κατηγορουμένων τους είπον να απολογηθούν. Ούτοι ηλικίας 

οι γονείς 38-40 ετών και τα παιδιά 16-18 ετών, απήντησαν: «Χριστιανοί εγεννήθησαν και χριστιανοί θα 

αποθάνουν». 

Τους ηρώτησα αν έχουν Τουρκέψη και απήντησαν εις το σώμα, όχι εις την ψυχήν και δεν εννοούν να αρνηθούν 

πλέον το Χριστόν και να προσκυνήσουν τον προφήτην του Θεού Μωάμεθ, τον οποίον επί ολίγα έτη προς το 

θεαθήναι ελάτρευον ψευδώς. Ήμαρτον δια την φράσιν. 

Λαβών υπ όψει τον Ιερόν Νόμον, τον υπ αριθμ. 28 Φετφάν του Ενδοξοτάτου Μουτφή Σεϊρουλλάχ εφένδη και τας 

καταθέσεις των 3 πιστών ως και τας απολογίας των κατηγορουμένων: 

Καταδικάζω τους τέσσαρας απίστους Μανώλην του Γεωργίου ετών 40 Γιώργην του Μανώλη ετών 18, Ανεζίναν 

του Κωσταντή ετών 38 και την Μαρίαν του Μανώλη ετών 16, εις τον δι αποκεφαλισμού θάνατον , 

εκτελεθησόμενον υπό των γεναίων Τζελάτιδων του Ορτά των Γιαννιτσάρων Χανίων εις το ύψωμα του Ανατολικού 

μέρους του φρουρίου Πεχλιβάν ταμπιασί εντός της εβδομάδος μετά τα εσπερινά, τα δε βρωμερά πτώματα των να 

πεταχθώσι εις τους έξωθι του φρουρίου κοπρώνας (Χεντέκ). Η περιουσία των εις το Μπειτούλ Μαλ. 

Ο Θεός γνωρίζει κάλλιον 

Ο Ιεροδίκης Χανίων 

Ισμαήλ Χακκή 

Μετά την έκδοσιν της αποφάσεως και αφού το ήκουσαν οι κατηγορούμενοι εκλήθησαν και πάλιν υπ' εμού άνευ 

δεσμών ίνα μετανοούντες επανέλθουν εις την θρησκείαν του Ισλάμ σώζοντες και την παρούσαν ζωήν και την 

μέλλουσαν των ουρανών, απήντησαν πάλι: «Χριστιανοί εγεννήθησαν, Χριστιανοί ας αποθάνουν». 

Αριθμ. εκτελεστής αποφάσεως 67. 
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27 του Σεληνιακού μηνός Τζεμάζιελ Άχηρ 1092 την Εγίρας. 

Προς τον Γενναιότατον Φρούραρχον Χανίων Χουσεΐν αγάν Τσαούσην του Ορτά των Γιαννιτσάρων 8 Χανίων.  

Έγινε η εκτέλεσις ως αναγράφεται ανωτέρω, τα βρωμερά πτώματα τρώγονται από κόρακας και σκύλους.  

(14 Ιουλίου 1861 – Χριστιανική χρονολογία). Δημοσίευση Μιχάλη Ανδριανάκη στο διαδίκτυο (από την 

ιστοσελίδα της μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου) 

                                              Λεζάντες φωτογραφιών 

 

Λεζ. Φωτ. 3Γ  Ο περιηγητής Ρόμπερτ Πάσλεϋ γράφοντας στο σπίτι ενός Κρητικού 

 

Λεζ. Φωτογρ. 3Δ. Ο πύργος των Κουρμούληδων στον Κουσέ Μεσσαράς Ηρακλείου 
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Λεζ. Φωτογρ. 3 Ε.  Καταγραφή της οικογένειας των Κουρμούληδων στον Κώδικα Θυσιών. Οι Κουρμούληδες 

έχασαν τις περιουσίες τους και έδωσαν στον αγώνα γι τη λευτεριά της Κρήτης  62 αγωνιστές. 
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Λεζ. Φωτ. 3 ΣΤ  Ζωγραφικός πίνακας που απεικονίζει την κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλειου το 1830 (Μουσείο 

Μπενάκη)  

 

Λεζ. Φωτ. 3 Ζ Τα Χανιά με φόντο τα Λευκά όρη  ( ζωγραφ. πίνακας του  Willey Reveley, έτους 1785) 
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Λεζ. Φωτ. 3 Η. Το Ρέθυμνο στις αρχές του 17ου αιώνα. Διακρίνεται η κίνηση στην παραλία και δεξιά το λιμάνι 

και στο ύψωμα η Φορτέτσα (άγνωστου ζωγράφου)  

 

                       Ερωτήματα κατανόησης και ερωτήματα επί των πηγών 

1. Ποιοι ήταν κατά τη γνώμη σου οι λόγοι που έκαναν πολλούς Κρητικούς να απαρνηθούν το χριστιανισμό 

και να σπαστούν τον ισλαμισμό δηλ. να εξισλαμισθούν ; 

2. Ποιες ήταν οι διακρίσεις σε βάρος των υποδούλων Κρητών σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής 

εκείνης ; (πηγές , 2 & 3) 
 

    

Μαθαίνοντας ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία 

« Θέλω να γράψω ακόμη και για τους άλλους, τους πολέμαρχους που δεν τους ξέρανε ούτε τ’ αδέλφια τους, 

τους θεωρούσαν πια Τούρκους, προσκυνημένους. Ξέσπασ’ ο λίβας του μεγάλου ξεσηκωμού, αναμετρήθηκαν 

αφέντες και δούλοι, βγάλανε το σαρίκι μερικοί, πήγαν και σμίξαν με τους δούλους, οι κρυφτοχριστιανοί δεν 

άντεξαν άλλο, ο Μουχαμέτης θυμήθηκε τον πατέρα του το Μανούσακα, έδιωξε τη χανούμη, έσφαξε τα ζα 

του να χορτάσουν πολεμιστάδες, πήρε τουφέκι και βγήκε στο βουνό, οι μαδάρες χαιρετίσανε τον άσωτο που 

γυρνούσε. Κι ακόμη να πω για τους καμπίσιους. Ετούτοι δέχτηκαν τη μπόρα στη ράχη τους, ήτανε τα 

πρόχειρα θύματα, η εύκολη λεία, πολέμησαν χωρίς όπλα με τη θυσία τους, είδανε τα κορίτσια τους στα 

χαρέμια αγάδων, τους σφάξανε γενίτσαροι τα παιδιά τους. […] Μανώλης Γιαλουράκης  Κρήτη, εκόσεις 

Νέαρχος, Κρυπτοχριστιανοί-Κουρμούληδες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  4. Γενίτσαροι και χαΐνηδες 
      Γενίτσαροι (Οι αυθαιρεσίες και τα εγκλήματα των γενιτσάρων – Οι Χαΐνηδες -   Η κάθοδος του 

Οσμάν Πασά (Πνιγάρη) στην Κρήτη 

Εισαγωγή προοργανωτής 

Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας στην Κρήτη, ορισμένοι πασάδες, ιδιαίτερα όμως οι γενίτσαροι 

εκμεταλλεύτηκαν τη μακρινή απόσταση της Κρήτης από την πρωτεύουσα και την αδυναμία ελέγχου τους από 

την Υψηλή Πύλη, προέβαιναν και ωμότητες και εγκληματικές συμπεριφορές  εις βάρος των χριστιανών. Όποτε 

η κατάσταση έφτανε στα άκρα, η Πύλη έπαιρνε μέτρα εναντίον των. Αντίπαλος φόβος των γενιατσαραγάδων 

στάθηκαν οι χαΐνηδες. 
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 Λεζ. Φωτ. 4Α  Ο Δημήτριος Βαρούχας ή Λόγιος  ονομαστός χαΐνης (1770-1811, έργο του Γ.Μ. Πατεράκη) 

 

         Ιστορική γραμμή 

       Επειδή οι Τούρκοι φοβόντουσαν απόβαση των Βενετών (μιας και οι Βενετοί κατείχαν τα τρία νησιά 

φρούρια) αλλά και  επαναστάσεις των Κρητών διατήρησαν στην Κρήτη πολυάριθμο στρατό. Τον τουρκικό 

στρατό στην Κρήτη αποτελούσαν οι αυτοκρατορικοί γενίτσαροι και οι ντόπιοι γενίτσαροι ή γερλήδες. Οι 

ντόπιοι γενίτσαροι, που αποτελούνταν και το μεγαλύτερο μέρος του στρατού, ήταν απόγονοι εξισλαμισθέντων 

Κρητών αλλά προήρχοντο και από το παιδομάζωμα των κρητικόπουλων. Μόλις οι Τούρκοι εδραίωσαν την 

κυριαρχία τους εφάρμοσαν το σκληρό και απάνθρωπο παιδομάζωμα. Υπολογίζεται ότι 15.000 χριστιανόπουλα 

8-13 χρονών αρπάχτηκαν από τα σπίτια τους, εκπαιδεύτηκαν στα γενιτσαρικά τάγματα και γεμάτα φανατισμό 

στράφηκαν εναντίον των ομοφύλων τους.  

    Η αγριότητα των γενιτσάρων της Κρήτης υπήρξε μοναδική σ’ ολόκληρη την οθωμανική αυτοκρατορία. 

Μάλιστα η εποχή που έδρασαν κατά των χριστιανών της Κρήτης κυρίως από το 1669 έως το 1821, έμεινε στη 

μνήμη των νεοτέρων ως « γενιτσαριά ». 

           Όταν η κατάσταση έφτανε στα άκρα η Υψηλή Πύλη προσπαθούσε να περιορίσει τις αυθαιρεσίες τους 

αλλά τα διατάγματά της δεν εφαρμόζονταν. Οι «ξεκουκούλωτοι» όπως ονομάζονταν οι γενίτσαροι της Κρήτης 

ήταν αχαλίνωτοι, στρεφόμενοι εναντίον και των Τούρκων πασάδων θανατώνοντας τους, επειδή ήθελαν να 

εφαρμόσουν το νόμο (1694). 

 Η κατάσταση είχε φτάσει εκτός ελέγχου, και το 1812 ο ίδιος ο Σουλτάνος Μαχμούτ, έστειλε το δυναμικό 

στρατηγό Οσμάν Πασά να καταστείλει την τυραννία των γενιτσάρων. Αφού τους εξόντωσε στα Χανιά και στο 

Ρέθυμνο ανακλήθηκε στην πόλη, κατηγορήθηκε  ως κρυπτοχριστιανός και απηγχονίστηκε. Το έργο του Οσμάν 

συνέχισε ο σερασκέρης της Κρήτης τα έτη (1815-1816) Ρεσίτ Μουσταφά Πασάς ο γνωστός ως Κιουταχής. 

  Οι ασυδοσίες των γενιτσάρων συνεχίστηκαν όμως και τα επόμενα χρόνια όπως μας πληροφορεί το αρχείο του 

Γαλλικού προξενείου στα Χανιά. 

       Τα γενιτσαρικά τάγματα διέλυσε το 1826 ο σουλτάνος Μαχμούτ, στην Κρήτη όμως δρούσαν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της επανάστασης. 
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Λεζ. Φωτογρ. 4Β  Γενίτσαροι έφιπποι επιδρομείς (Βιέννη, Εθνική Βιβλιοθήκη) 

3Β. Οι Χαΐνηδες - Η Γραμβούσα, η Σπιναλόγκα και η Σούδα καταφύγια -  ορμητήρια των Κρητών 

επαναστατών 

          Αντίπαλο δέος στις καταπιέσεις των γενιτσαραγάδων υπήρξαν οι χαΐνηδες.  Προτού ακόμη ολοκληρωθεί 

η κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους  από το 1647 έως το 1715 καταφύγιο και -  ορμητήριο των Κρητών 

επαναστατών, των Χαΐνηδων έγιναν τα τρία νησιά κάστρα της Γραμβούσας, της Σούδας και της Σπιναλόγκας.   

 Οι Χαΐνηδες με νυκτερινές επιδρομές εναντίον των τουρκικών χωριών τιμωρούσαν σκληρά τους 

αιμοβόρους γενιτσάρους, για τις αυθαιρεσίες και τις αδικίες που διέπρατταν εις βάρος των χριστιανών. Είχαν 

καταστεί ο τρόμος και ο φόβος των χριστιανομάχων αγάδων, και υπερασπιστές των χριστιανών της 

Κρήτης.Τους επιδρομείς αυτούς τους ονόμασαν οι Τούρκοι Χαΐνηδες δηλ. επίβουλους ή επίορκους. 

Δημιούργησαν πολλά προβλήματα στις τουρκικές αρχές, οι οποίες πήραν σκληρά μέτρα εναντίον των. Η μοίρα 

εκείνων που θα αιχμαλώτιζαν ήταν σκληρή. Τρομερά βασανιστήρια μέσα στο Μεγάλο Κούλε του Ηρακλείου 
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και έπειτα ο τυραννικός θάνατος με τη μέθοδο του τσιγκελιού. Κρέμασμα από ένα μέρος του κορμιού στο « 

τσιγγέλι ». Άλλοι καταδικάζονταν να υπηρετούν ισόβια στα πλοία του αυτοκρατορικού στόλου στη σκληρή 

αγγαρεία της κωπηλασίας. 

      Επειδή οι χαΐνηδες έβρισκαν προστασία σε  διάφορα χωριά, η τουρκική διοίκηση απαίτησε αλληλέγγυο 

δήλωση των χριστιανών κατοίκων, ότι δεν θα περιθάλπουν χαΐνηδες, ούτε θα τους δίνουν τρόφιμα και 

ζωοτροφίες, αλλά όταν πληροφορούνται το παραμικρό θα ειδοποιούν τους Τούρκους στρατιώτες. Η τουρκική 

διοίκηση όπως αποδεικνύεται από έγγραφα της εποχής διόρισε αρματωλούς για την καταδίωξη των χαΐνηδων.  

          Μετά την άλωση των φρουρίων αυτών από τους Οθωμανούς (1715) οι Χαΐνηδες έκαναν λημέρι τους τα 

απάτητα Κρητικά βουνά και τα μοναστήρια απ’ όπου εξορμούσαν και με νυκτερινές επιθέσεις σκορπούσαν τον 

τρόμο στους Τούρκους. Η λαϊκή μούσα εξύμνησε την ηρωική δράση και τα κατορθώματά τους. Το κίνημα των 

Χαΐνηδων ανδρώθηκε ιδιαίτερα τα χρόνια 1790-1820 εποχή του φοβερού γενιτσαρισμού, λειτούργησε σαν 

«αντίπαλο δέος» στις αυθαιρεσίες και τις ωμότητες των αγάδων και αποτέλεσε τη μαγιά του ντόπιου στρατού 

στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821. 

                       Οι πηγές αφηγούνται   
 

1.Σουλτανική διαταγή σχετική με τις υπερβάσεις των γενιτσάρων του Χάνδακα (6 Ιουλίου 1762) 

« ..οι εν τη φρουρά του φρουρίου τούτου λησταί και κακούργοι αποπλανήσαντες και εξαπατήσαντες τους 

αρχηγούς των και απομακρυθέντες των υποχρεώσεών των, εύρον την ευκαιρίαν να επιδοθούν δημοσία εις 

ληστείας και κακουργίας και διατελούντες εν μέθη να περιφέρωνται ανά τας συνοικίας ένοπλοι, να 

προσβάλλουν την τιμήν των κατοίκων και να επιτίθενται κατά των οικογενειών και των τέκνων των. Και πλην 

των τοιούτων κατά της τιμής και υπολήψεως επιθέσεών των προέβησαν εις πράξιν άνευ προηγουμένου, 

επιτεθέντες μετά θρασύτητος και ένοπλοι κατά της Πόρτας του Αγά του μεγίστου τούτου φρουρίου…Το 

θεοφύλακτον και μέγιστον τούτο μεθοριακόν οχυρόν δέον να αποκαθαρισθή και εκκαθαρισθή από την λύμην 

αυτών των ληστών και τας μιαράς πράξεις των και να εξασφαλισθή και ανακουφισθή ο λαός…»   

3. Η εξουσία των γενιτσάρων (υπεράνω και του Οθωμανικού κράτους ! ) 

Απόσπασμα από το αρχείο του γαλλικού προξενείου στα Χανιά, όπως τις αντέγραψε ο Πάσλεϋ 

« Το σώμα των γενιτσάρων αποτελείται από ντόπιους όλων των τάξεων. Είναι άμισθοι και συνήθως κακοί και 

σκληροί. Αυτοί που έχουν κάνει τα περισσότερα εγκλήματα είναι περιζήτητοι στα συντάγματα και χαίρουν της 

προστασίας των αρχηγών και των αγάδων, οι οποίοι τους χρησιμοποιούν, όταν είναι ανάγκη, είτε για να 

ξυλοκοπήσουν είτε για να δολοφονήσουν αυτούς που δεν συμπαθούν είτε πάλι για να υποκινήσουν στάσεις 

ενάντια στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους της πόρτας, όπως είναι ο πασάς, ο γενίτσαρος αγάς, ο μουφτής ή ο 

καδής, που τελικά παραιτούνται από τη θέση τους ή φεύγουν ντροπιασμένοι. 

           Οι παραπάνω βιαιότητες, καθώς και ο φόβος ότι οι αγάδες και οι αρχηγοί των σωμάτων θα τους 

στερήσουν τα προνόμια που συνδέονται με τα αξιώματα που αγοράζονται στην Τουρκία, αναγκάζουν το 

γενίτσαρο αγά, τον μουφτή, τον καδή και τους άλλους υπαλλήλους της Πόρτας να είναι πολύ ανεκτικοί απέναντί 

τους, και να υποχωρούν στις  απαιτήσεις τους. Συνεπώς η εξουσία του πασά είναι μηδαμινή σε αυτόν τον 

τόπο, ενώ οι αγάδες και οι αρχηγοί των σωμάτων προπηλακίζουν όποιον θέλουν χωρίς κανείς να τολμά να 

παραπονεθεί: οι κακοποιοί του κάθε σώματος παραδίδονται σε ακρότητες και μπαίνουν στα σπίτια των 

ραγιάδων και τους μεταχειρίζονται όπως θέλουν ». Πάσλεϋ, σελ. 131-132 

Μια σημείωση με μεγάλη σημασία του Ρ.  Πάσλεύ. « Λεπτομέρειες αυτών που αναφέρονται στην τελευταία 

πρόταση, είδα κατά την παραμονή μου στην Κρήτη και θα μπορούσαν να γεμίσουν ένα τόμο. Ωστόσο, πολλές 

από αυτές είναι τόσο αισχρές και τρομερές που δεν θα τολμούσα να τις περιγράψω. Πρόκειται για φοβερούς 
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συνδυασμούς πόθου και σκληρότητας που κανένας δεν θα φανταζόταν ότι υπάρχουν στην ανθρώπινη φύση, 

ακόμα και στην πιο άγρια και υποβαθμισμένη της κατάσταση ». 

3.Έκθεση  Βενετού αξιωματούχου προς τις Βενετικές αρχές της Βενετίας για τη δράση των Χαΐνηδων 

της Σπιναλόγκας 

  Στις 16 Απριλίου 1659 ο φρούραρχος της Σπιναλόγκας :  « Πιστεύει όμως ότι το ρεύμα των ντόπιων που 

καταφεύγουν εκεί δεν είναι  σωστό να ανακοπεί επειδή πολλοί, οι λεγόμενοι χαΐνη (caini ), στρέφονται 

ενεργητικά κατά των Τούρκων με ενέδρες και οι Τούρκοι της επαρχίας τους τρέμουν. Υπάρχουν 80 τέτοιοι 

άνδρες στο φρούριο , που υπόσχονται μιαν αποτελεσματική άμυνα ».  Το 1660 υπήρχαν 80 κρητικές οικογένειες 

από τα γύρω χωριά που κατέφυγαν στην Σπιναλόγκα για να αποφύγουν την τουρκική τυραννία. Οι άνδρες 

βοηθούσαν στην άμυνα του φρουρίου και εξορμώντας ανέπτυξαν αξιόλογη δράση εναντίον των Τούρκων της 

περιοχής ως αντάρτες (Χαΐνηδες, caini). Σε αναφορά του Zuanne Dandolo από την Κάντια (Ηράκλειο) το 

Σεπτέμβρη του 1660, για την κατάσταση στα χωριά κοντά στη Σπιναλόγκα ότι: «οι ντόπιοι ζητούν όπλα και 

αρχηγό, έτοιμοι να ξεσηκωθούν. Σε συμπλοκή στο λιμάνι οι τούρκοι είχαν, απώλειες ». Στις 2 Δεκ. 1660 

μαθαίνουμε ότι οι Βενετοί δίστασαν να στείλουν βοήθεια οι ελπίδες έσβησαν και πολλοί κάτοικοι του φρουρίου 

πείστηκαν από τους δικούς να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην κατεχόμενη επαρχία.  Στις 26 Δεκ. 1689 ομάδα 

Χαΐνηδων με αρχηγό το Chierizonico έφεραν από εξόρμησή τους 4 σημαίες, 8 κεφάλια και 28 αιχμαλώτους. 

Στις 10 Μαρτ. 1691 : «..στο φρούριο βρίσκονται πολλοί χωρικοί, που ζουν κάνοντας αποβάσεις στο Βασίλειο 

με κίνδυνο της ζωής τους ». Μαρία Αρακαδάκη, Το οχυρό της Σπιναλόγκας,   

1. Ο περιηγητής Τournefort ( Τούρνεφορτ) που επισκέφτηκε την Κρήτη το 1700 κάνει λόγο για « 

Κρητικούς «αντάρτες , αποτραβηγμένους στους Βενετούς , στη Σούδα ή στη Σπιναλόγκα, που καίνε , 

λεηλατούν , βιάζουν και διαπράττουν κάθε είδους  εγκλήματα » . 

        Ματιά στο παρελθόν: Οσμάν Πασάς ο « Πνιγάρης»  

Ο Οσμάν έφτασε στην Κρήτη και προσπάθησε με ήπιο αρχικά τρόπο να συνετίσει τους γενιτσάρους. Οι 

γενίτσαροι όμως στασίασαν κατά του στρατηγού και συγκεντρώθηκαν στο χωριό Κάινα Χανίων με σκοπό να 

αντισταθούν. Ο Οσμάν με τη βοήθεια εντοπίων Κρητών οπλαρχηγών επιτέθηκε εναντίον τους και τους 

εξόντωσε όλους. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Ρέθυμνο όπου συνέλαβε 280 στασιαστές τους οποίους 

απηγχόνισε. Η προσπάθεια του να καθαρίσει το νησί από τους αυθαιρετούντες γενιτσάρους σταμάτησε στο 

Ηράκλειο όπου επιχείρησε να μπει στην πόλη αλλά οι ντόπιοι του έκλεισαν τις πύλες της. Στη συνέχεια 

κατηγορήθηκε και ανακλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου απηγχονίστηκε σαν κρυπτοχριστιανός. Οι 

Τούρκοι τον έλεγαν κοροϊδευτικά παπά Γιάννη και οι χριστιανοί « Πνιγάρη » γεγονός πάντως είναι ότι στάθηκε 

μέγας ευεργέτης του χριστιανικού στοιχείου.  

Οι πόθοι των Κρητών για την εξόντωση των γενιτσάρων εκφράστηκε με το παρακάτω δίστιχο 

« Θε μου, και να ’ρθει ένας παπάς να τόνε λεν’ Αντώνη 

Να ξεσκλαβώνει τσι Ρωμιούς, τσι Τούρκους να σκλαβώνει »  

           

 

                          Ονομαστοί χαΐνηδες  τα έτη 1790-1829  

Αμέτρητο ήταν το πλήθος των Χαΐνηδων στην Κρήτη. Στο παράθεμα αυτό σημειώνουμε τα ονόματα των 

γνωστών χαΐνηδων. 
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Στα Χανιά οι Χάληδες και οι Γιανναρήδες, στα Σφακιά οι Δεληγιαννάκηδες και Κατσούρηδες, ο Σήφακας στον 

Αποκόρωνα. Στο Ρέθυμνο οι Τσουδεροί, ο Γιάννης Παλμέτης στο Μυλοπόταμο. Στα Ανώγεια οι Σταύρος 

Ξετρύπης, Σταυρούλης Νιώτης Βασίλης Σμππώκος. 

Ονομαστός χαΐνης υπήρξε ο Δημήτριος Βαρούχας ή Λόγιος από τον Άγ. Θωμά Ηρακλείου ο «κυρίως υψώσας 

τον κλεφτισμόν εις την Κρήτην». Στο νομό Ηρακλείου έδρασαν επίσης στην περιοχή της Μεσαράς ο Μιχάλης 

Κόρακας, ο Ιωάσαφ Μαρκάκης ή Ξωπατέρας, οι αδελφοί Λεράτοι, ο Μαλικούτης, ο Ρωμάνος, ο Πετρογιάννης, 

ο Τσακίρης, στο Μαλεβίζι ο Μιχ. Βλάχος, στην ανατολ. Πεδιάδα ο Γιώργης Βέργας. 

στο νομό Λασιθίου ο Μανώλης Καζάνης και ο  Βασιλακογιώργης από το Γεροντομούρι Οροπεδίου (αρχηγός 

της επανάστασης του 1841), ο Αλεξομανόλης από την Κριτσά Λασιθίου, ο Μουρελομανόλης από το 

Χουμεριάκο, ο Αναγνώστης Συμιακός από τη Σύμη Βιάνου, ο Περαντώνης ή Αντωναράς με τους πέντε του 

γιούς από τους Μεσελέρους και άλλοι. 

(Θεοχ. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης σελ. 306, Μουρέλος Ιωάννης) 

                                      Λεζάντες φωτογραφιών 



Μανόλης  Κ. Μακράκης: «Η τουρκοκρατία στην Κρήτη – Η επανάσταση του 1821 στο νησί»        

(ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ για τους  μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης των σχολείων της Κρήτης ) 

 

 

Λεζ. Φωτογρ. 4Γ. Το κρέμασμα στο τσιγκέλι. Ένα φρικτό μαρτύριο με το οποίο θανατώνονταν οι  χαΐνηδες  
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Λεζ. Φωτογρ. 4Δ. Ο Μανώλης Καζάνης ονομαστός χαΐνης και οπλαρχηγός το 1821  

 

Λεζ. Φωτογρ. 4Ε. Ο Μιχάλης Βλάχος ή Καλησπέρης, χαΐνης στον περιοχή του Μαλεβιζίου  

 

                              Ερωτήματα 

1) Γιατί αυθαιρετούσαν σε μεγάλο βαθμό οι γενίτσαροι της Κρήτης ; (μεγάλη απόσταση από την Πόλη, το 

κέντρο της αυτοκρατορίας) 

2) Ποιοι λόγοι ανάγκαζαν τους νέους της Κρήτης να γίνουν χαΐνηδες ; 

3) Ποιες τιμωρίες επέβαλαν οι Τούρκοι στους χαΐνηδες όταν τους συλλάμβαναν ; 

 



Μανόλης  Κ. Μακράκης: «Η τουρκοκρατία στην Κρήτη – Η επανάσταση του 1821 στο νησί»        

(ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ για τους  μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης των σχολείων της Κρήτης ) 

 

                     Η Ιστορία μέσα από τη Λογοτεχνία 

Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από τη Λογοτεχνία - Δημοτικό τραγούδι για την εξόντωση του αιμοβόρου 

γενιτσάρου Μεμέτακα της Σητείας 

Στην ιστορία και στη δημοτική ποίηση του λαού καταγράφηκαν ορισμένοι από τους γενιτσαραγάδες στα τέλη 

του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Έμειναν στη μνήμη και στα τραγούδια του λαού για τα φοβερά  

κακουργήματά τους. Τέτοιοι διαβόητοι γενίτσαροι  καταγράφηκαν στην ιστορία ο Αληδάκης στα Χανιά, ο Αρίφ 

Αγάς στο Ρέθυμνο, ο Μπεντρή εφέντης στο Ηράκλειο, οι Χανιαλής και Τσούλης στο Ηράκλειο και στο 

Οροπέδιο Λασιθίου, ο Μεμέτ Αγάς ή Μεμέτακας στη Σητεία. 

Το παρακάτω λαϊκό άσμα κάνει λόγο για τη θανάτωση (1782) του Μεμέτακα (γενίτσαρου της Σητείας) από τον 

πασά του Ηρακλείου στο Ηράκλειο 

« Να θελ’ αστράψει ο ουρανός και να βροντήξει η γιώρα, 

Οντέν εβαρκάριζε ο Τουρνατζής στη Χώρα (…) 

Κι απήτις εποπέζεψε τον αρωτά ντελόγο. 

-Εσύ  ’σαι ο Μεϊμέτ αλής , ο Μουστοτσελεπάκης, 

Απού ποτίζει τσι Στειακούς νερό με το φαρμάκι ; 

-Εγώ  ’μαι ο Μεϊμέτ αλής , ο Μουστοτσελεπάκης, 

που πότιζα  τσι Στειακούς γλυκύ γλυκύ κρασάκι(…) 

-Αμέτε, πνίξετέ τονε, πριχού πρεμαζωχτούνε,  

Γιατί δα βάλουνε καυγά, πολλοί δα σκοτωθούνε. 

Κι απήτις τον επνίξανε κι απήτις τον εγδάρα (…),  

Το άλογό ντου πήρανε και τση κεράς το πάνε. 

-Το άλογό μου ’φερετε, μα ’μένα ο αγά μου πού  ’ναι ; (…) 

-Στη Χώρα τον εφήκαμε, χανούμη, τον αγά σου, 

Μηδέ τσιφλίκι θέλει μπλιο, μηδέ την αφεντιά σου. 

Και τότες ήσυρε φωνή η ταπεινή τζη γλώσσα (…) 

Κ’ ήβγαλε το τσακάκι τζης και κόβγει τα μαλλιά τζης 

Κ’ οι κοπελιές την είδανε και πήανε κοντά τζης 

Και χίλιες χαρές εκάνανε απού γλυτώσανε απ’ τον παλιοαγά τζης. 

Παραλλαγή Ζ΄από τις Πατσίδες Ηρακλείου) 

Το μίσος του λαού για το Μεμέτακα φαίνεται στο στίχο που ο Μεμέτακας αναχωρεί από την Ετιά για το Μεγάλο 

Κάστρο 
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« Όλοι να παν και να ’ρθουνε κι αγάς να μη γιαγείρει, 

Ν’ ακούσω το χαμπέρι ντου να κάμω πανεγύρι  » (Θ. Δετοράκη, ανέκδοτα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης)  

Σε πολλά δημοτικά τραγούδια εξυμνούνται η παλλικαριά και η εκδίκηση στα εγκλήματα των ασύδοτων 

γενιτσάρων. 

 Όπως λέει η λαϊκή μούσα 

« Κοιμούνταν πάνω στα κλαδιά, στα χιονισμέν’ αόρια 

Κι είχαν τα δέντρα σκέπασμα, την πέτρα προσκεφάλι 

Και κατοικιά τους το βουνό, για τη σκλαβιά τη μαύρη » 

                             Οι   Χαΐνηδες στη λογοτεχνία         

Θέλω να γράψω για όλους αυτούς κι αναρωτιέμαι που και πως. Δεν είναι ένας, ούτε δέκα. Οι περισσότεροι 

χαθήκανε στα βάθη της Ιστορίας, άγνωστοι, τελείως άγνωστοι, κανείς δεν ξέρει τα ονόματά τους,  χαΐνηδες 

τους είπανε, έμεινε τ’ όνομά μια πρόκληση στον Τούρκο κι ένα ράπισμα ηχηρό, αναπάντεχο στην έπαρσή 

του. Δεν πρόλαβε να πατήσει Τούρκου ποδάρι στο νησί κι οι Χαΐνηδες πήρανε τ’ άρματα, βγήκανε στο κλαρί, 

στον ελεύτερο αγέρα. Κρατούσανε ακόμη οι Βενετσιάνοι τρία κάστρα. Στη Σούδα, στη Γραμπούσα και στη 

Σπιναλόγκα κυμάτιζε το μπαϊράκι του φτερωτού λιονταριού. Οι Βενετσιάνοι τους βοηθήσανε, πολεμούσαν 

τον ίδιο εχτρό κι αυτό τους ένωνε τις μοίρες. Ξεκινούσανε μέσα στη νύχτα, σφάζανε Τούρκους, γυρίζαν 

ασύλληπτοι. Σπηλιές τους κρύψανε, βουνά τους κρύψανε, ποτέ δε γύριζαν παραπάνω από δέκα. Σπάνια 

πέφτανε σε χέρι Τούρκων, η σύλληψή τους γιόμιζε χαρά τους αγάδες, είχανε σοφιστεί γι’ αυτούς, ένα σπάνιο 

μαρτύριο. Τους δένανε ψηλά σ’ ένα πάσσαλο, κι έπειτα τους αφήνανε να πέσουνε μ’ ορμή σ’ ένα τσιγκέλι, 

να ξεψυχήσουνε εκεί και τα σπλάχνα τους χυμένα έξω. Απ’ τους  χαΐνηδες  ξεκινήσαν οι κατοπινοί ήρωες, οι 

Χάληδες οι τρεις…και τι να πω για τους Τσουδερούς ; και για τους Δεληγιαννάκηδες ; […] 

          Θέλω να γράψω για όλους αυτούς και διστάζω. Το μέτρο τους γιγάντιο, πώς να το δώσεις στο χαρτί με 

το μολύβι; Αστράφτανε και μπουμπουνίζανε σαν κατεβαίνανε καβαλαραίοι, οι Τούρκοι ζαρώνανε, έπειτα 

πέφτανε χιλιάδες καταπάνω τους για να σωθούνε. Οι Τούρκοι δεν τους νικήσανε ποτές. Τους νίκησε ο ψυχρός, 

άσπλαχνος, αδάμαστος Αριθμός […] 

    Θέλω να γράψω για όλους αυτούς, μα τι να πώ ; Δεν τους ταιριάζουν τα μνημόσυνα των λόγων, οι ψυχές 

τους ευφραίνονται μ’ άλλα μνημόσυνα, με μυρουδιές μπαρουτιού και ιαχές των πολέμων. Θέλω να γράψω 

και να το πω και να το φωνάξω πως ετούτοι δεν αγαπήσανε τον πόλεμο, αγαπήσανε μόνο τη γης τους… Στον 

πόλεμο πήγαν από σκληρή αναγκαιότητα, πήγαν και τον εκάμανε πανηγύρι. Μονάχοι ήτανε καμμιά βοήθεια, 

θάλασσα μόνο τριγύρω στο νησί και σύννεφα που ταξιδεύανε κατά την άλλη Ελλάδα. Μπορούσανε να 

προσκυνήσουνε και θα τελειώνανε όλα, ν’ αλλάξουνε πίστη και να γίνουν αφέντες, άλλοι λαοί το κάμανε κι 

ανασάνανε. Ετούτοι, όχι […] 

Γιαλουράκης Μανώλης, Κρήτη, εκδόσεις Νέαρχος    (σελ. 90-93) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5. Η κατάληψη των θαλασσίων φρουρίων Γραμβούσας, 

Σούδας και Σπιναλόγκας - Τα Σφακιά και η επανάσταση του Δασκαλογιάννη 

Εισαγωγή προοργανωτής 
Λίγα χρόνια μετά την τουρκική κατάκτηση οι Κρήτες επαναστάτησαν με αρχηγό το Μαχαιριώτη. Κατά τη 

διάρκεια του βενετοτουρκικού πολέμου έπεσαν στην κυριαρχία των Τούρκων η Σούδα (1714)  και η Σπιναλόγκα 

(1715). Με τα ορλωφικά το 1770, επαναστάτησε η επαρχία Σφακίων με αρχηγό το Δασκαλογιάννη. Η ρωσική 

βοήθεια δεν έφτασε ποτέ και ο Δασκαλογιάννης είχε μαρτυρικό τέλος, ενώ η επαρχία καταστράφηκε και τα 

προνόμια καταργήθηκαν. 

 
 

Λεζ. Φωτ. 5Α  Ο Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης. Ο ηρωικός αρχηγός της επανάστασης του 1770 στην 

Κρήτη  
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Λεζ. Φωτ. 5Β   Τα όπλα του Δασκαλογιάννη 

 

Η επανάσταση του Μαχαριώτη  (1692) 

 Το 1692, Αποκορωνιώτες και Σφακιανοί με αρχηγό το Μαχαιριώτη ζώστηκαν τ’ άρματα και έσπευσαν 

προς αγωγή του Βενετού ναυάρχου Μοτσενίγου που αποβιβάστηκε στο κόλπο των Χανίων και προσπάθησε να 

ανακαταλάβει το νησί. Ο αγώνας όμως τέλειωσε άδοξα με μεγάλες απώλειες για τους Κρήτες. Τα χωριά του 

Αποκορώνου και των Σφακίων καταστράφηκαν από τους Τούρκους. 2000 επαναστάτες με τις οικογένειές τους. 

για να γλιτώσουν πήραν το δρόμο της φυγής στα Επτάνησα και στην Πελοπόννησο.  

    Η κατάληψη των νησίδων φρουρίων: Γραμβούσας, Σούδας και Σπιναλόγκας από τους Τούρκους 

Ενώ με την κατάληψη του Χάνδακα ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Κρήτης τρία νησιά - φρούρια της 

Γραμβούσας της Σούδας και της Σπιναλόγκας έμειναν υπό Βενετική κυριαρχία. Η Βενετία τα κράτησε με σκοπό 

να τα χρησιμοποιήσει σαν βάσεις επίθεσης κατά της τουρκικής πια Κρήτης. Το 1691 έπεσε με προδοσία  η 

Γραμβούσα, ενώ το 1714 η Σούδα και το επόμενο έτος η Σπιναλόγκα. Οι αιχμάλωτοι πουλήθηκαν στα 

σκλαβοπάζαρα. Η Βενετία έχασε οριστικά κάθε ελπίδα ανακατάληψης της Κρήτης. 

                                Η επανάσταση του Δασκαλογιάννη 

Η περιοχή των Σφακίων απολάμβανε ορισμένα ιδιαίτερα προνόμια. Είχε μια μορφή αυτοδιοίκησης γι’ αυτό 

αναπτύχθηκε οικονομικά και είχε σχετική ευμάρεια. Με πρωτοβουλία του Ιωάννη Βλάχου ή Δασκαλογιάννη 

εξέχουσας προσωπικότητας, πλούσιου και μορφωμένου πλοιοκτήτη, ο οποίος είχε γνωριμίες με άλλους 

επιφανείς Έλληνες και ξένους της εποχής οι Σφακιανοί εφοδιάστηκαν με όπλα και πολεμοφόδια από την 

Ευρώπη και έχοντας αποσπάσει τις υποσχέσεις των Ρώσων αδερφών Ορλώφ για επέμβαση της χώρας τους σε 

ενδεχόμενο κρητικό ξεσηκωμό, επαναστάτησαν το Πάσχα (4 Απριλίου) του 1770. Η τουρκική αντίδραση 

εκδηλώθηκε άμεσα. Απέναντι στους 2000 Σφακιανούς βρέθηκαν στα σύνορα Σφακιών –Αποκόρωνα 15.000 

Τούρκοι. Οι Σφακιανοί έστειλαν τα γυναικόπαιδα στα Κύθηρα και στη νότια Πελοπόννησο. Η πρόταση των 

Τούρκων για παράδοση των επαναστατών απορρίφθηκε. Ο τουρκικός στρατός επιτέθηκε ταυτόχρονα από τρία 

σημεία. Σην πρώτη μεγάλη μάχη που δόθηκε στην Κράπη, οι επαναστάτες ηττήθηκαν και αναγκάστηκαν να 

υποχωρήσουν στα υψηλά όρη της επαρχίας των. 

     Ολόκληρο το θέρος και το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου αμύνθηκαν ηρωικά στα βουνά και στα φαράγγια της 

επαρχίας τους και αντιμετώπισαν τον πολυαριθμότερο εχθρό με αφάνταστη γενναιότητα. Η καταστροφή και η 

πρωτοφανής λεηλασία των χωριών τους, η απογοήτευση από τη στάση των Ρώσων ανάγκασε το Δασκαλογιάννη 

με τους συμπολεμιστές του, να παραδοθούν για να ελαφρύνει τη θέση των  αμάχων συμπατριωτών του. 

Φυλακίστηκαν στον Κούλε του Ηρακλείου και υπέμειναν πολλά βασανιστήρια. Ο πασάς του Μεγάλου 
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Κάστρου διάταξε  το φανατισμένο όχλο και τον έγδαρε ζωντανό στις 17 Ιουνίου 1771 στην πλατεία λιονταριών 

του Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης. Τραγικό θάνατο βρήκαν επίσης πολλοί από τους συντρόφους του, ενώ 

ορισμένοι που επέζησαν κατόρθωσαν ύστερα από τρία χρόνια να δραπετεύσουν και να επανέλθουν στα Σφακιά, 

αντικρίζοντας εικόνες καταστροφής και ερήμωσης. 

       Μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη η καταπίεση των Τούρκων κατακτητών σε βάρος όλων των 

χριστιανών της Κρήτης κορυφώθηκε. Η φορολογία αυξήθηκε. Η επιβίωση του πληθυσμού ήταν πολύ δύσκολη. 

Επιβλήθηκαν επιβαρύνσεις στη θρησκευτική λατρεία και το αυτοδιοίκητο των Σφακίων καταργήθηκε με την 

αφαίρεση της δικαστικής εξουσίας από τους κοινοτικούς άρχοντες. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες 

για να επανέλθουν στην προ της επαναστάσεως κατάσταση. 

                                          Οι πηγές αφηγούνται  

1. Το Τραγούδι του Δασκαλογιάννη - Μια πολύτιμη ιστορική πηγή 
 

Το Τραγούδι του Δασκαλογιάννη, εκτός από τις ποιητικές και λογοτεχνικές του αρετές, είναι μια πολύτιμη ιστορική πηγή. Το 

συνέγραψε και το αφηγήθηκε ο Σφακιανός συμπολεμιστής του Δασκαλογιάννη Μπατζελιός (Παντελής) στον ανιψιό του, 

Αναγνώστη γιο του παπά Σήφη Σκορδύλη. Ο Σκορδύλης  το κατέγραψε, γιατί ο ίδιος ο μπάρμπα Μπατζελιός ήταν εντελώς 

αγράμματος (βοσκός και τυροκόπος). Είναι ένα έπος που αποτελείται από 1034 ομοικατάληκτους στίχους, τους οποίους ο 

Μπατζελιός θυμόταν όλους απ’ έξω, όπως οι αρχαίοι επικοί ποιητές, αλλά και οι Κρήτες με τον Ερωτόκριτο. Το έγραψε ο 

Μπατζελιός 16 χρόνια μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη.   Στο ποίημα υπάρχουν κοινά στοιχεία με  τα ομηρικά έπη: 

επίκληση του ποιητή στο Θεό για να του δώσει όχι μόνο φώτιση αλλά και δύναμη για να τελειώσει με επιτυχία την προσπάθειά 

του (επίκληση στη μούσα ο Όμηρος), επανάληψη κάποιων φράσεων, ζωντανοί  διάλογοι και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα 

πρόσωπα, τρόπος περιγραφής του ήρωα κ.ά. 

 

 

 « Θε μου, και δώσ’ μου φώτιση, καρδιά σαν το καζάνι, 

να κάτσω να συλλογιαστώ το Δάσκαλο το Γιάννη, 

Θε μου, και δώσ’ μου λογισμό και μπόρεση ν’ αρχίξω, 

το Δάσκαλο τον ξακουστό πρικιά να τραγουδήξω, 

Θε μου, και δώσ’ μ’ απομονή και νουν εις το κεφάλι, 

ν’ αναθιβάλω και να πω και τω Σφακιώ τα βάλη.  

Ο Μπέης απού τη Βλαχιά κι ο Μπέης ’πού τη Μάνη 

κρυφοκουβέντες είχασι με το Δασκαλογιάννη, 

οπού ’τονε ξεχωριστός σε πλούτη κι αξιοσύνη, 

με την καρδιά ντου ήθελε την Κρήτη Ρωμιοσύνη[1]. 

Κάθε Λαμπρή και Κυριακή έβανε το καπέλο 

και του Πρωτόπαπά ’λεγε «Το Μόσκοβο[2] θα φέρω, 

να τα συντράμει τα Σφακιά, τσι Τούρκους να ζιγώξου 

και για την Κόκκινη Μηλιά δρόμο να τώνε δώσου. 

Κι όσ’ απ’ αυτούς το θέλουσι στην Κρήτη ν’ απομείνου, 

σταυρό να προσκυνήσουσι και χρισθιανοί να γίνου.» 

Μά ’λεγε κι Πρωτόπαπας «Δάσκαλε, είντα λογιάζεις; 

Θα τα σκλαβώσεις τα Σφακιά μ’ αυτά που λογαριάζεις. 

Κι άνε ντο μάθ’ ο βασιλιάς[3], Τουρκιά θα μάσε φέρει, 

να δίδομε δωσίματα[4] σαν κι εις τα κάτω μέρη, 

να δίδομε δωσίματα, να δίδομε χαράτσια, 

και θα μας πέψει μονομιάς τρακόσια μπαϊράκια, 

να μπούμε στα δωσίματα, χαράτσια κάθε χρόνο. 

ποιοί δεν πλερώνου τζερεμνιά[5]; Οι Σφακιανοί ’ναι μόνο! 

Δάσκαλε Γιάννη, σώπασε, την Κρήτη μην ξεβγάλεις[6], 

Τα παλληκάργια τω Σφακιώ εις τη φωθιά θα βάλεις.» 

«Σώπαινε μπλιο, Πρωτόπαπα, μα ύστερις γ-ή πρώτα, 

εγώ θα πάω το σταυρό εις τω Χανιώ την πόρτα, 

εγώ θα πάω το σταυρό στην πόρτα να κολλήσω 
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και με τσι λεμονόκουπες όξω να τσι πορίσω. 

Δε δίδω ’γώ δωσίματα, δε δίδω ’γώ χαράτσια, 

κι ας μάσε πέψ’ ο βασιλιάς χιλιάδες μπαϊράκια. 

Ας μάσε πέψ’ ο βασιλιάς ασκέργια και πασάδες, 

έχουσιν άντρες τα Σφακιά άξιους πολεμιστάδες, 

έχουσιν άντρες τα Σφακιά άξιους και παλληκάργια 

να θαλασσώσουν την Τουρικά , να τήνε φάν’ τα ψάρια, 

ούλης τση Κρήτης την Τουρκιά στη θάλασσα να ρίξου [….] 

 

Παραπομπές 

[1]  Ελληνική. 

[2] Τους Ρώσους, οι οποίοι, επειδή ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, θεωρούνταν σύμμαχοι των Ελλήνων. Οι Έλληνες της 

Τουρκοκρατίας ήλπιζαν ότι οι Ρώσοι θα τους βοηθήσουν να ελευθερωθούν. 

[3] Εννοεί το Σουλτάνο. 

[4] Φόρους. 

[5] Πρόστιμα. 

[6] Εξοντώσεις. 

 

  2. Οι  συνεπαναστάτες του Δασκαλογιάννη δραπετεύουν, φτάνουν στα Σφακιά και τα βρίσκουν  

κατεστραμμένα  

Οι έγκλειστοι συνεπαναστάτες του Δασκαλογιάννη κατόρθωσαν να δραπετεύσουν από τον Κούλε και να 

επιστρέψουν στην επαρχία τους έπειτα από τρία χρόνια. Βρήκαν την επαρχία τους καταστρεμενη, έρημη.  

Ο Παντζελιός στο ποίημα του για το Δασκαλογιάννη περιγράφει την εικόνα 

«  Αγνώριστά  ’βραν τα Σφακιά, τσι γειτονιές ξεχνούσι 

Κι όνειρο τως εφαίνετο εκεί που τσι θωρούσι. 

Κιανένα σπίτι που και που ανατροχαλιασμένο 

και σα μιτατοκάθισμα χτισμένο, σκεπασμένο 

Πείνα και φτώχεια κι ερημιά, κλάηματα, μοιρολόγια 

Ακούγουσιν εις τσι γιαλές και βλέπουν εις τ’ αόρια ».  

Πάρις  Στ. Κελαϊδής Η Επανάσταση του Δασκαλογιάννη (εκδ. «Καράβι και Τόξο») 

 

3.   Πηγές – Η απάντηση του Βενετού  προβλεπτής Zuan Francesco Giustinian.υπερασπιστή της 

Σπιναλόγκας στον Καπουδάν πασά 

  « Ο στρατός σας θα κουραστεί γρηγορότερα από εμάς , μέσα σ’ αυτά τα άγρια βουνά. Το φρούριο είναι πλήρως 

εξοπλισμένο και δεν μας τρομάζει ούτε ολόκληρος ο στόλος σας. Η επίθεση θα σας κοστίσει περισσότερο αίμα 

απ’ ότι ο Χάνδακας και με μικρότερη ωφέλεια . Περιμένουμε να σας δείξουμε εμπράκτως πως υπερασπίζονται 

τα φρούρια !!!»   
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                     Λεζ. Φωτογρ. 5Γ.  Τα Σφακιά όπως τα ‘είδε’ ο χαρτογράφος Φραγκ. Βασιλικάτα το 1618. 

Διακρίνεται το κάστρο ( castel Sfachia) και τα σπίτια του οικισμού της Χώρας Σφακίων 

    Ματιά στο παρελθόν  

Η άλωση των θαλασσίων φρουρίων Γραμβούσας, Σούδας και Σπιναλόγκας 

    Το 1691 έπεσε η Γραμβούσα έπειτα από προδοσία. Οι Τούρκοι πρόσφεραν πολλά χρήματα στον υπερασπιστή 

του φρουρίου της Γραμβούσας τον Ναπολιτάνο Καπετάν Ντε Λά Τζόκα ο οποίος  πρόδωσε τους Βενετούς και 

παρέδωσε το φρούριο  στους Τούρκους. Ο Τζόκα έζησε την υπόλοιπη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη και 

έμεινε γνωστός με το παρωνύμιο « Καπετάν Γραμβούσας ». Κατά τη διάρκεια του Βενετοτουρκικού πολέμου 

(1714-15) έπεσαν η Σούδα με τη Σπιναλόγκα. Στη Σούδα ζούσαν, σύμφωνα με απογραφικό κατάλογο του 1713, 

582 άτομα, μέσα σε άθλιες συνθήκες. Ο Τούρκος ναύαρχος έπλευσε στην Κρήτη και ύστερα από ολιγοήμερη 

πολιορκία  κατέλαβε τη Σούδα. Στις 4 Οκτωβρίου 1715 έπεσε έπειτα από τρίμηνη πολιορκία η Σπιναλόγκα. Οι 

Τούρκοι δεν τήρησαν τους όρους της συνθήκης που υπέγραψαν και από τους αιχμαλώτους της Σούδας και της 

Σπιναλόγκας (616 άτομα), ορισμένοι απαγχονίστηκαν και οι περισσότεροι πουλήθηκαν ως δούλοι στα 

σκλαβοπάζαρα των Χανίων και του Χάνδακα. Οι νέοι και ρωμαλαίοι εστάλησαν στο ναύσταθμο της Κων/πολης 

καταδικαζόμενοι για όλη τους τη ζωή στη βαριά δουλεία της κωπηλασίας.  

                                  Λεζάντες φωτογραφιών 
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Λεζ. Φωτογρ. 5Δ. Σφακιανή κοπέλα 
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 Λεζ. Φωτογρ. 5Ε  Σφακιανός (Πάσλεϋ, σκίτσο του Senior Antonio Schranz) 

 

Λεζ. Φωτ. 5Στ  Γραμβούσα, το κάστρο 
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Λεζ. Φωτ. 5 Ζ.  Σούδα το οχυρωμένο νησί στην είσοδο του ομώνυμου κόλπου, όπως το είδε ο Άγγλος πλοίαρχος 

Σπράτ το 1850 

 

Λεζ. Φωτ. Η  Η Σπιναλόγκα  

                                 Ερωτήματα 

1. Αντιστάθηκαν οι Βενετοί και ο ντόπιος πληθυσμός στους εισβολείς Τούρκους ; Υπερασπίστηκαν τα 

τρία θαλάσσια φρούρια ; 

2. Για ποιους λόγους νομίζεις ότι απέτυχε η επανάσταση του Δασκαλογιάννη ; 

3. Οι Ρώσοι βοήθησαν τους χριστιανούς (ομόθρησκους) της Κρήτης να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό 

όπως τους είχαν υποσχεθεί ; Ποιο ευεργέτημα είχα οι Έλληνες μετά τα Ορλωφικά ; Συνδυασμός με 

Εθνική Ιστορία (εγχειρίδιο ΣΤ Δημοτικού) (Προσοχή κορύφωση των Ορλωφικών υπήρξε η ναυμαχία 

του Τσεσμέ και η επακολουθήσασα συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Αναπτύχθηκε η ελληνική 

εμπορική ναυτιλία ! ) 

4. Σύμφωνα με την πηγή 3 ποια εικόνα αντίκρισαν οι Σφακιανοί όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους  
      

Δράση. Μεγάλο μέρος του ποιήματος του Δασκαλογιάννη,  σε παραδοσιακό σκοπό ηχογράφησε το 1978, ο ιερέας 

παπά Άγγελος Ψυλλάκης στο δίσκο Το Τραγούδι του Δασκαλογιάννη (Calypso 80001). Νεώτεροι κρητικοί καλλιτέχνες 

έχουν με επιτυχία ερμηνεύσει το ποίημα (Μαρτσάκης, Μπούχλης κ.ά.) 
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                  Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία 

                                     Τα  Σφακιά της Κρήτης 

«Τα Σφακιά…Η Κρήτη στην πρωτόγονη εποχή, μια γη άγρια, μεγαλόπρεπη, απρόσιτη », γράφει με δέος ένας 

ευρωπαίος. Τα Σφακιά είναι απάνθρωπη γη, ένα φυσικό οχυρό, ένας βράχος, μια πρόκληση κι ένας μπάτσος 

ηχηρός στα μάγουλα της πολυτέλειας των αβροδίαιτων…. 

    Απάτητα, λεβέντικα, αγέρωχα βράχια. Οι Σαρακηνοί υποτάξανε το νησί, ετούτα μείνανε λεύτερα, 

αντάρτικα βουνά που δεν είπανε « ναι », μια φλόγα που μάταια πασκίσανε να τη σβήσουν. Ροβολήσανε κάτω 

σαν ήρθε ο Νικηφόρος Φωκάς, χτυπήσανε ανελέητα τους τυράννους. Όταν ο Αλέξιος ο 2ος έστειλε τ’ 

αρχοντόπουλα στο νησί, ο Μαρίνος Σκορδύλης πήρε τα  Σφακιά, η φάρα του γίνηκε σφακιανή, κάθε 

αρσενικός κι ένας πολέμαρχος γιομάτος περηφάνεια. Οι Σφακιανοί που μισήσανε τους ξένους αφέντες, ήταν 

αδύνατο να ’χουνε ντόπιους. Την επαρχία τη διοικούσε η μάζωξη του λαού, εκείνη έπαιρνε αποφάσεις για 

όλα. Ήρθανε Βενετσιάνοι και μάταια πάσκισαν, τα χωριά μείναν λεύτερα, τα κάστρα των νέων αρχόντων, 

μια εξουσία σκιά, που δεν τη λογάριαζαν ούτ’ οι γυναίκες. 

  Κι ακόμη κι οντέ ήσανε στην Κρήτ’ οι Βενετσάνοι 

Κανείς δεν πήγε στα Σφακιά κατοικιργιό να κάνει. 

Μόνο στη Χώρα των Σφακιών, οπού ’ναι το καστέλλι, 

ήρθ’ ένας μ’ άλλους δεκατρείς και δίχως να το θέλει. 

Η λευτεριά η δική τους δεν τους έφτανε. Θέλανε τη λευτεριά του νησιού και γι’ αυτήν πολεμούσαν. Είκοσι 

εφτά φορές ξεσηκώθηκε το νησί στα χρόνια της Βενετιάς, είκοσι εφτά φορές κι οι Σφακιώτες, χώρια από 

τρεις που ξεσηκώθηκαν μόνοι τους […] 

    Κρήτη νησί μου, είπα καθώς τ’ αναλογιζόμουνα. Το ξέρω πως στα Σφακιά χτυπά η καρδιά σου…  Έβλεπ’ 

αχόρταγα τις μαδάρες τις άγριες, αχόρταγα κοίταζα βράχο προς βράχο. Ήμουνα πια ένα με τούτα, είχα κοπεί 

απ’ την έξω ζωή, μακριά μου φαινότανε όλα τ’ άλλα. Δεν είχε τόπο, δεν είχε πατημασιά που να μην το’ βρεξε 

αίμα… 

    Οι Κομητάδες σουφρώνουν τα φρύδια τους, γοργοκτυπά η καρδιά τους μονάχα σα θυμούνται το 

Δασκαλογιάννη, ριγούνε τότε στην ανάμνηση της μεγάλης καταστροφής, το ξεθεμέλιωμά τους. Σπίτι ορθό 

δεν έμεινε, τα ρήμαξ’  η φωτιά και το τσεκούρι… 

   Οι σταυραετοί πεθαίνουνε στο τέντωμα του τόξου, όρθιες φλόγες, έτοιμες για το καθετί. Το μαρτυρούνε 

και τα σπίτια τους στα βουνά τους. Φωλιές. Ένα με το βράχο που τα περιζώνει, ένα με τούτα τα πέτρινα 

κάστρα που τους προσφέρουν τα πάντα: τη λευτεριά και τη ζωή. Στις βουνοκορφές σμίγουνε με τα σύννεφα. 

Γίνουνται ένα οι ονειροπαρμένοι και κείνα. 

  « Άντρες τα ρίζουν τα Σφακιά ». Τα ρίζουνε κι είναι άντρες, γιατί αναπνέουν ελεύτερα, δεν ξέρουνε 

συμβιβασμούς των καμπίσιων.  

   Στεκόμουνα σε τούτη την απότομη πλαγιά και κοίταζα τα σπίτια της χώρας, σπίτια που στρέφουν τις πλάτες 

στα βουνά και κοιτάζουν τη θάλασσα. Η θάλασσα ήτανε ο πλούτος που θα ’ρχότανε, οι καραβοκύρηδες που 

θα γυρνούσανε με πλούσια δώρα. Τώρα η θάλασσα πόμεινε μοναχή, καράβια δεν έχουν τα Σφακιά, οι 

Σφακιανοί ξαναγυρίσανε στα βουνά τους, η κουρσεμένη πολιτεία δεν ξαναβρήκε τα παλιά, τα μπρογιαλίτικα 
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σπίτια μάταια περιμένουνε τους αρχοντοκαπετάνιους. Η Χώρα τω Σφακιών με τα πολλά καράβια και τις 

εκατό εκκλησιές, ζει με τα όνειρα, κι είναι πολλά τα όνειρα στα ονταλίδικα σπίτια τα δίπατα…. ». 

Γιαλουράκης Μανώλης,  ΚΡΗΤΗ,  Α΄  ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΊΟ  ταξιδιωτικών εντυπώσεων, εκδόσεις 

‘Νέαρχος’ Παγκρήτιας αδελφότητας Μακεδονίας,  Θεσ/νίκη 1960, Σφακιά, σελ. 70-74 

Μπορεί να μπει και στη στήλη «Ματιά στο παρελθόν» 

Σίμπερ F.W.SIEBER , ταξιδεύοντας τη νήσο Κρήτη το 1817, εκδόσεις Ιστορίτης (1994), α΄ έκδοση Λονδίνο 

1823 

«Τα Σφακιά, το Τιρόλο της Κρήτης, είναι το μόνο μέρος του νησιού όπου οι κάτοικοι είναι ελεύθεροι από 

την καταπίεση του τουρκικού ζυγού. Αυτή η επαρχία ανήκει στη βαλιδέ σουλτάνα και δεν υπάγεται σε 

κάποιον πασά, αλλά στον τεφτερντέρη, τον οικονομικό διευθυντή του Ηρακλείου. Παράγει άφθονο και καλό 

κρασί, σιτηρά, μέλι και άλλα. Έχουν πολλά κοπάδια και, καθώς δεν καταπιέζονται από τους Τούρκους, ζουν 

σε ευνοϊκές συνθήκες. Έχουν ακόμα και πλοία με τα οποία στέλνουν τα προϊόντα τους στη Μάλτα, τη Σμύρνη, 

την Κωνσταντινούπολη ή την Αλεξάνδρεια. Τα Σφακιά είναι αρκετά πυκνοκατοικημένα και ο αρχηγός τους 

(ο αρχικαπετάνιος) μου είπε ότι μπορεί να στείλει 2.000 άνδρες στον πόλεμο. Από τον αριθμό αυτό, το μισό 

μάλλον ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Κάθε χωριό έχει τον καπετάνιο του, που είναι πάντα Έλληνας και όχι 

Τούρκος ή σούμπασης. Μισούν αυτή τη λέξη και δεν ανέχονται να βλέπουν Τούρκο μπροστά τους. Είναι 

ψηλοί, καλοφτιαγμένοι κι έχουν αρχοντικό περπάτημα. Οι τρόποι τους έχουν γίνει ηπιότεροι μέσα σ’ αυτό το 

μισό του αιώνα. Έχουν μεγάλη ιδέα για την περιοχή τους και είναι με πάθος δεμένοι με αυτήν » 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

  

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  6.Η επανάσταση του 1821 

 

Εισαγωγή προοργανωτής 
Τον Απρίλιο του 1821 ξέσπασε η επανάσταση στην Κρήτη και στηρίχτηκε στα όπλα των ξακουστών χαΐνηδων. 

Οι Τούρκοι αντέδρασαν με τρομερές σφαγές. Εκστρατεύουν στην Κυδωνία, στον Αποκόρωνα και στα Σφακιά 

νικούν τους επαναστάτες και καταστρέφουν τις επαρχίες. Η επανάσταση όμως αναζωπυρώθηκε. 

 

Λεζ. Φωτογρ. 1  Σφαγές αμάχων Κρητών από τον τουρκικό στρατό 

    Τα χρόνια που πέρασαν από την επανάσταση του Δασκαλογιάννη ωρίμασαν οι συνθήκες για μια γενική 

εξέγερση. Η Φιλική Εταιρεία, αν και δεν μπόρεσε να οργανώσει και να προετοιμάσει συστηματικά τους Κρήτες 

για το μεγάλο ξεσηκωμό, κυρίως λόγω της μακρινής απόστασης και των δυσμενών τοπικών συνθηκών,  
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συνέβαλε στην προετοιμασία του κρητικού λαού για τον αγώνα της απελευθέρωσης. Τα κηρύγματα της 

Εταιρείας είχαν φτάσει στην Κρήτη από εμπόρους, διανοούμενους και ιερωμένους που ζούσαν στις 

παραδουνάβιες περιοχές και στην Κων/λη. Ο λαός προσδοκούσε τη λευτεριά. 

        Η επανάσταση που στο μεταξύ είχε εκραγεί στην υπόλοιπη Ελλάδα ξέσπασε στην Κρήτη στις 15 Απριλίου 

με τη συγκέντρωση των αντιπροσώπων όλων των επαρχιών στην Παναγία Θυμιανή των Σφακιών. Τα 

πολεμοφόδια ήσαν ελάχιστα, μέγιστος όμως ο πόθος για ελευθερία. Τα επαναστατικά σώματα των Κρητών 

στηρίχτηκαν στην τέχνη και την εμπειρία ξακουστών χαΐνηδων. Οι Τούρκοι που δεν περίμεναν μια τέτοια 

εξέλιξη έντρομοι κλείστηκαν στα κάστρα. Αμέσως ξεκίνησε και η προσπάθεια πολιτικής οργάνωσης του 

νησιού, στις 29 Μαΐου , με τη δημιουργία Καγγελαρίας της Κρήτης. Οι εχθροπραξίες άρχισαν στις 14 Iουνίου, 

με τη μάχη στο Λούλο Χανίων. 

Η βιαιότητα και το εκδικητικό μένος των Τούρκων, κατά των επαναστατημένων Κρητών, υπήρξαν 

φοβερά. Μόλις πληροφορήθηκαν ότι οι χριστιανοί επαναστάτησαν, τον Ιούνιο του 1821, άρχισαν τις σφαγές 

στις τρεις πόλεις και στην ύπαιθρο.  

Οι βιαιοπραγίες αυτές δεν έκαμψαν το φρόνημα των επαναστατημένων. Η επανάστασή τους 

εξαπλώθηκε, γιγαντώθηκε και κρατήθηκε ζωντανή για δέκα περίπου χρόνια. 

                     Τα πολεμικά γεγονότα του πρώτου έτους 

Στις 5 Ιουλίου 1821 ο Λατίφ πασάς εκστρατεύει με 5 χιλιάδες στρατό προς το Θέρισσο και τους Λάκκους. Οι 

επαναστάτες τον απέκρουσαν στη θέση Καμπιά, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη. Ακολούθησαν ανάλογες 

επιτυχίες στο φαράγγι του Κατρέ και στ’ Ασκύφου, στα Κεραμειά, στη Μαλάξα και στις  Αλιάκες. Ο Λατίφ 

κατόρθωσε να περάσει στο Θέρισο και στους Λάκκους και να καταστρέψει τα δύο αυτά χωριά όπως και αρκετά 

του Αποκόρωνα και των Σφακίων. Τα θύματά στον Αποκόρωνα ξεπέρασαν τις 3.000. Στις 19 Αυγ. 1821 οι 

επαναστάτες αναχαιτίζουν τον Καούνη στο Θέρισο. Οι Τούρκοι έχασαν 200 άνδρες, ανάμεσά τους και τον ίδιο 

τον  Καούνης. Σκοτώθηκαν αρκετοί επαναστάτες. Οι Σφακιανοί απεύθυναν στους Σπετσιώτες απεγνωσμένες 

εκκλήσεις για επείγουσα βοήθεια σε πολεμοφόδια και τρόφιμα.. Η ζητηθείσα βοήθεια δεν έφτασε ποτέ στα 

Σφακιά και ο τουρκικός στρατός με αρχηγό τον Οσμάν πασά μπήκε στα Σφακιά στις 29 Αυγ. 1821. Οι 

Σφακιανοί καπεταναίοι δεν μπόρεσαν να τον αντιμετωπίσουν και η επαρχία για μια ακόμη φορά καταστράφηκε. 

Έντρομος ο άμαχος πληθυσμός κατέφυγε στα φαράγγια και στις παραλίες για να επιβιβαστεί σε πλοία και να 

μεταφερθεί στα νησιά ή στην Πελοπόννησο. Μετά την καταστροφή της επαρχίας Σφακίων οι τούρκοι 

επέστρεψαν στα φρούριά τους διαβεβαιώνοντας την Υψηλή Πύλη ότι η επανάσταση έχει κατασταλεί. 

Παρά τις καταστροφές αυτές των χριστιανικών χωριών, η επανάσταση αναζωπυρώθηκε και οι 

επαναστάτες κυριάρχησαν στην ύπαιθρο και έκλεισαν στα κάστρα των Χανίων και της υπαίθρου τους 

Τούρκους. Ανάλογα επιτυχίες σημειώνουν οι επαναστάτες στο νομό Ρεθύμνης στο Αμάρι και το Μυλοπόταμο, 

στο νομό Ηρακλείου στο Τυμπάκι. 

             Οι επαναστάτες προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να καταλάβουν το φρούριο της Κανδάνου, όπου είχαν 

καταφύγει (κλειστεί) οι τουρκοκρητικοί του Σελίνου. Κατά την πολιορκία έχασε τη ζωή του ο Γ. 

Δασκαλογιάννης.  Ανάλογη απόπειρα κατάκτησης του κάστρου της πόλης του Ρεθύμνου από τους τοπικούς 

οπλαρχηγούς αποτυγχάνει και ο φιλέλληνας λοχαγός Βαλέστρας έχασε τη ζωή του. 

       Τον Οκτώβριο του 1821 έφτασε στην Κρήτη ο Μιχαήλ Κομνηνός Αφεντούλιεφ Ρώσος αξιωματικός γενικός 

αρχηγός Κρήτης. Οι Κρητικοί τον αποκαλούσαν Αφεντούλης. Το Μάρτιο του 1822 οι επαναστάτες 

πολιόρκησαν το Ρέθυμνο. Η πολιορκία λύθηκε άδοξα με το θάνατο του φιλέλληνα Λ. Βαλέστρα. Μετά από 

λυσσώδεις αγώνες η νίκη έστεψε τα όπλα των Ελλήνων και ολόκληρη η ύπαιθρος χώρα ξεκαθαρίστηκε απ’ 
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τους τούρκους, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στα κάστρα των  μεγάλων πόλεων. Μολονότι οι Τούρκοι 

συγκέντρωσαν νέες δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταστείλουν την επανάσταση που κέρδιζε συνεχώς έδαφος.        

                              Οι  πηγές αφηγούνται   

1. Οι Κρητικοί περιμένουν την ημέρα της λύτρωσης 

  

Λίγα χρόνια πριν από την έκρηξη της επανάστασης του 1821 επισκέφτηκε την Κρήτη ο Αυστριακός περιηγητής  

Σίμπερ ο οποίος μας δίνει το κλίμα της εποχής, το φρόνημα των Κρητών και τον πόθο τους για λευτεριά. Στις 

σελίδες του βιβλίου του προκύπτει ότι κάτι σοβαρό κυοφορείται, ότι η ώρα της λύτρωσης πλησιάζει. Στο 

μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βραχασώτη οι καλόγεροι «..ήταν περίεργοι να μάθουν νέα, και ειδικά πότε 

και πού θα τελείωνε η κυριαρχία των Τούρκων...» . 

    Στις Καλύβες Αποκορώνου συνεχίζει ο  Σίμπερ σε άλλη σελίδα του βιβλίου «….ο παπάς με οδήγησε 

στο υπνοδωμάτιο και με παρακάλεσε πολύ εμπιστευτικά και με δάκρυα στα μάτια, να του εκμυστηρευτώ μπροστά 

στον Μεγαλοδύναμο πότε θα ερχόταν η ώρα της απελευθέρωσης των Ελλήνων  από την αβάσταχτη σκλαβιά 

Πίστευε ,πράγματι, ότι είχα έρθει στο ασήμαντο αυτό χωριό με αυτές τις προθέσεις και με παρακαλούσε με τέτοια 

σοβαρότητα και συγκίνηση, ώστε δεν άντεξα και του είπα το ψέμα ότι ‘το πολύ σε δυο χρόνια τα πράγματα θα 

έπαιρναν ευνοϊκή τροπή γι’ αυτούς και θα είχαν ελπίδες να ενωθούν με τα Επτάνησα’.Δεν μπορούσα ν’ αρνηθώ 

σ’ αυτόν το σεβάσμιο γέροντα την πρόσκαιρη αυτή ικανοποίηση , όποιες κι αν ήταν οι συνέπειες. Ικανοποιημένος, 

ευχαρίστησε το Θεό, ύψωσε τα χέρια και έγειρε το κεφάλι του, ενώ ένα βαθύ συναίσθημα διακρινόταν στο 

πρόσωπό του …»   

2.Πηγές  :  Ο  όρκος των φιλικών  - ο όρκος του Αναγνώστη Μανουσογιαννάκη 

«Ευχαριστούμαι να δοκιμάσω και υπομείνω τον σκληρότερον θάνατον, εάν λείψω εξ  όλων των άνωθεν 

υποσχέσεών μου ή εάν γίνω επίορκος ή προδότης ή επίβουλος κατά των ομογενών μου και κατά των εταίρων 

της Πατρίδος» Βασίλειος Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης 
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Λεζ. Φωτ. 6Ε. Ο  Αναγνώστης Μανουσογιαννάκης, οπλαρχηγός από τη Νίμπρο ( Σφακίων) 

 
 

3.Πηγές - Παράρτημα 

Έκκληση των Σφακιανών προς τους Σπετσιώτες για βοήθεια (14 Αυγ. 1821) 

« Στενοχωρημένοι είμεθα από όλα, δύναμις πλέον δεν μας έμεινε, καθ’ ότι ο εχθρός μας πολεμά και διά 

ξηράς και διά θαλάσσης, βέβαια η έλλειψις των ελληνικών πλοίων είναι ο αφανισμός των χριστιανών…» 

«μπαρούτια , μολύβια, άρματα» και να φανούν πλοία που με την εμφάνισή τους στα κρητικά παράλια θα 

κατατρομάξουν τους Τούρκους. Την ίδια ημέρα (14 Αυγ. 1821 γράφουν στους προκρίτους των Σπετσών : 

«Δεν μας έμεινε πλέον ούτε καιρός ούτε νους δια να σας διηγηθώμεν την αθλίαν κατάστασιν της 

πατρίδος μας. Ο ήδη ερχόμενος προς την αγάπην σας καπετάν Παύλος Μπελιβανάκης θέλει σας εκτραγωδήσει 

διά ζώσης φωνής τον τέλειον αφανισμόν της πατρίδος μας. Οι εχθροί εβγήκαν και από τας τρεις χώρας (δηλ. τα 

τρία μεγάλα κάστρα) έως 25 χιλιάδες ομού με τους τρεις βεζυράδες της Κρήτης και μας περικύκλωσαν από την 

στερεάν και ώραν την ώραν ορμούσιν εις το καστέλλιόν μας…Λοιπόν, διά την αγάπην Χριστού κάμετε, 

στείλετε μερικά από τα ευλογημένα καράβια σας, όσα κρίνετε εύλογον, να απαντήσωμεν την ορμήν των 

εχθρών…» 

 

4. Η απάντηση των αδελφών Χάλη στον Χασάν πασά και τον επίσκοπο Καλλίνικο που τους 

ζητούσαν να δηλώσουν υποταγή 
Ο Χασάν πασάς βλέποντας ότι η καταστολή της επανάστασης δεν ήταν εύκολη προσπάθησε με προκηρύξεις να πείσει 

τους Κρήτες να δηλώσουν υποταγή, υπόσχοντάς τους δίκαιη διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα αποφυλάκισε τον επίσκοπο 

Χανίων Καλλίνικο εξαναγκάζοντάς τον να αποστείλει εγκύκλιο υποδεικνύοντας στους Κρήτες να καταθέσουν τα όπλα. 

                     Οι Χάληδες ζήτησαν την άδεια από την κεντρική Διοίκηση και απάντησαν και στους δύο 

για συνέχισε του αγώνα 

« Ηπορήσαμεν, όταν είδομεν να μας προτρέπητε να υποταχθώμεν και δευτέραν φοράν. Το αυτό δε νομίζομεν, 

ως να μας λέγετε να δέσωμεν τας χείρας μας, διά να μας σφάξωσιν πάλιν. Ουδείς δ’ εξ’ ημών θα υπήρχε 

σήμερον ένεκα της σκληρότητος των Τούρκων της Κρήτης, εάν δεν επρολαμβάνομεν να υπερασπίσωμεν 

εαυτούς διά των όπλων. Ημείς εκάμαμεν σταθεράν απόφασιν, ή με αυτά να αποθάνωμεν όλοι ομού ή να 

απαλλαχθώμεν τοιαύτης φρικτής τυραννίας. Όθεν και παρακαλούμεν του λοιπού να μη μας γράψητε περί 

τούτου. Ούτε την ευχήν σας ζητούμεν ούτε την κατάραν σας φοβούμεθα ».  

 

Ματιά στο παρελθόν – Οι Τούρκοι αντιδρούν με σφαγές στην είδηση της επανάστασης των 

Κρητών 

Στις 24 Ιουνίου, στο Ηράκλειο, έσφαξαν το μητροπολίτη Γεράσιμο Παρδάλη και 5 επισκόπους, 

λεηλάτησαν τη μητρόπολη και έπειτα την παρέδωσαν στις φλόγες. Το Μεγάλο Κάστρο μετατράπηκε σε φοβερό 

σφαγείο. Οι νεκροί εκείνης της θλιβερής μέρας υπολογίζονται σε 800 στην πόλη και τα περίχωρα. Ο 

μανιασμένος όχλος συγκρατήθηκε τελικά με την έντονη διαμαρτυρία των υποπρόξενων της Αγγλίας και της 

Γαλλίας που με την παρέμβαση τους έσωσαν τους Καστρινούς από ολοκληρωτική εξολόθρευση. Παρόμοιες σε 

φρικαλεότητα σφαγές έγιναν στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, όπου απαγχονίστηκε ο επίσκοπος Μελχισεδέκ 

Δεσποτάκης, σκοτώθηκαν πολλοί ηγούμενοι Μοναστηρίων και σφάγηκαν 400 χριστιανοί, μέσα  σε λίγες μέρες.  

Στο νομό Λασιθίου τα θύματα ήταν εκατοντάδες. Ο Αφεντάκης ή Αφεντακάκης (Ζαδέ Ιμπραχήμ αγάς) 

αλβανικής καταγωγής κάτοικος Τουρτούλων με εξομότες από τους  Βαβέλους  εξόντωσε περί τους 300 
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κατοίκους των Τουρτούλων και των πέριξ χωρίων. Οι άλλοι τοπάρχες της Σητείας, σύμφωνα με τον ιστορικό 

Αγγελάκη άλλους 450 στα χωριά Αχλάδια, Ζήρο , Ζάκρο και στα πέριξ χωριά ενώ  λεηλάτησαν στις 26 Ιουνίου 

τη μονή Τομπλού και έσφαξαν 26 μοναχούς ενώ ο Αφεντάκης 300 χριστιανούς στη Σητεία. Στην Επάνω 

Φουρνή, έδρα του επισκοπείου, Τούρκοι του Χουμεριάκου με επικεφαλής το γενίτσαρο Μουλαμέτ Αγά, και 

γενιτσάρους της Σπιναλόγκα πυροβόλησαν και σκότωσαν τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακείμ Κλώντζα, διαγούμισαν 

τα χωριά και τα μοναστήρια της περιοχής Φουρνής.  

 

 

            Λεζάντες  φωτογραφιών 

 

 
Λεζ. Φωτ. Η Παναγία η Θυμιανή στους Κομητάδες Σφακίων. Εδώ συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι των 

επαρχιών της Κρήτης και αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στον αγώνα  
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Λεζ. Φωτ. 6Γ.  Επαναστάτες κάνουν σινιάλα με φωτιές στα βουνά της Κρήτης 
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Λεζ. Φωτ. 6Δ. Άτακτος τουρκικός στρατός (Βαζιμπουζούκοι) εξορμά κατά των επαναστατών 
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Λεζ. Φωτ. 6 ΣΤ. Ο Γεώργιος Δεληγιαννάκης, οπλαρχηγός Ρεθύμνου. Σκοτώθηκε μαχόμενος για τη λευτεριά 

στον Αρμενόκαμπο Ρεθύμνης στις 28 Οκτ. 1822 
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Λεζ. Φωτ. 6 Ζ Ο Βασίλειος Χάλης 

 
Λεζ. Φωτ. 6Η.  Ο Βαλέστρας, Γάλλος φιλέλληνας σκοτώθηκε στην πολιορκία του Ρεθύμνου 
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Λεζ. Φωτ. 6Θ.  Η Μονή Τομπλού Σητείας  

 

 

 

 

Ερωτήματα 
1. Ποια ήταν η αντίδραση των Τούρκων στην επανάσταση των υποδούλων Κρητών 

2. Ποιος ήταν ο πόθος του ιερέα στις Καλύβες Αποκορώνου και των καλογέρων του Αγ. Γεωργίου 

Βραχασώτη ; 

3. Ποια συναισθήματα διακρίνεις  στα πρόσωπα των πηγών: στην επιστολή των Σφακιανών και στην 

απάντηση των Χάληδων στον Χασάν Πασά και στον επίσκοπο Καλλίνικο ;  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.Τα γεγονότα του δευτέρου έτους -Ο Χασάν πασάς φτάνει στην 

Κρήτη – δράση του 1822-23 

 
Εισαγωγή προοργανωτής 

 
    Η Πύλη που το διάστημα αυτό προσπάθησε να καταπνίξει την επανάσταση στη Ρούμελη και το Μωριά 

διαπιστώνει πως η Κρήτη είναι μια πληγή που δεν κλείνει εύκολα. Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β΄  κατέφυγε στη 

βοήθεια του Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου, ο οποίος έστειλε το Μάιο του 1822 ισχυρό στρατό (6000 στρατιώτες) 

και στόλο στο νησί με αρχηγό τον Χασάν πασάν, για την καταστολή της επανάστασης.  
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Λεζάντα φωτογρ. 7Α  Ροδάνθη, χαΐνισσα από την  Κριτσά. Έλαβε μέρος στη Μάχη στην Κοντάραντο της 

Κριτσάς όπου έχασε τη ζωή της. 

                        Οι επιχειρήσεις του  Χασάν στη δυτική και κεντρική Κρήτη 

Ο τουρκικός και ο αιγυπτιακός στρατός επιχειρεί συνδυασμένες (συντονισμένες) επιθέσεις καταστρέφοντας 

Θέρισο και Λάκκους για δεύτερη φορά και τα Ανώγεια στο Μυλοπόταμο. Οι επαναστάτες πολιόρκησαν  με τη 

βοήθεια κασσώτικων πλοίων το Καστέλλι Κισσάμου. 

          Ο Χασάν σημείωσε επιτυχίες στα δυτικά. Στις 14 Ιουνίου 1822 πέφτει στα χέρια των τουρκοαιγυπτίων η 

Μαλάξα. Τις μέρες αυτές ο Σερίφ πασάς του Χάνδακα στρατοπέδευσε στον Άγ. Μύρωνα και κατέστρεψε τα 

Ανώγεια, οι κάτοικοι των οποίων τα είχαν εγκαταλείψει καταφεύγοντας στα όρη. Οι Ανωγειανοί οπλαρχηγοί 

χτύπησαν το στρατόπεδο του Σερίφ στον Άγ. Μύρωνα και παρέσυραν 350 τουρκαλβανούς στον Κρουσώνα, οι 

οποίοι αποκλείστηκαν στο ναό του Αγ. Χαραλάμπους και εξοντώθηκαν από τους επαναστάτες.  

       Ο Χασάν αφού απέτυχε να πείσει τους Κρήτες να δηλώσουν υποταγή επανέλαβε τις επιχειρήσεις την  1η 

Αυγ. Πάτησε τα χωριά Λάκκους και Θέρισο, πέρασε στον Αποκόρωνα καίοντας και καταστρέφοντας, 

προχώρησε στο Ρέθυμνο και έστησε το στρατόπεδό του στο μοναστήρι του Χριστού της Χαλέπας 

Μυλοποτάμου. Εκεί στις 30 Αυγ. 1822 δέχτηκε άγρια επίθεση από Ανωγειανούς και άλλους Μυλοποταμίτες 

οπλαρχηγούς που προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στον τουρκικό στρατό. Το ίδιο και την επόμενη μέρα σε νέα 

επίθεση των επαναστατών στη θέση Σκλαβόκαμπος όπου οι τουρκοαιγύπτιοι έχασαν πολλούς άνδρες. Ο Χασάν 

αφού διαπίστωσε ότι η περιοχή ήταν επισφαλής και η αξιοποίηση του ιππικού του αδύνατη, κινήθηκε 

ανατολικά, στα περίχωρα του Ηρακλείου. 

                     Οι επιχειρήσεις του  Χασάν στην ανατολική Κρήτη 

        Αντικειμενικός του σκοπός το χτύπημα του Οροπεδίου Λασιθίου, σιτοβολώνα και ορμητήριο των 

ανατολικών επαρχιών. Και οι τρεις προσπάθειες εισόδου που επιχείρησε το Σεπτέμβρη του 1822 απέτυχαν. 

Στρατοπέδευσε στο Καστέλλι Πεδιάδος και μέσω Εμπάρου και Βιάνου, λεηλατώντας και καταστρέφοντας 

έφτασε μέσω Μουρνιών και Μύρτου τον Οκτώβριο  στην Ιεράπετρα.  Το Νοέμβριο του 1822 οπλαρχηγοί του 

Λασιθίου και ο εθελοντής Ζερβονικόλας επιτέθηκαν κατά των Τούρκων της Ιεράπετρας από το χαμηλό τείχος 

της κώμης. Η επίθεση όχι μόνο δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα αντίθετα προκάλεσε πολλά θύματα από 

πλευράς επαναστατών. Αρχές του Γενάρη του 1823 ο Χασάν προχώρησε προς τα χωριά Μάλλες, Πρίνα, 

Κρούστα και βρέθηκε στην Κριτσά. 

     Η μάχη στη Κοντάραντο της Κριτσάς και η καταστροφή του Λασιθίου (Γενάρης  1823) 

Ο Χασάν έδωσε διήμερη μάχη με τους επαναστάτες στη θέση Κοντάραντο. Τρεις χιλιάδες Κρήτες  οπλισμένοι 

υποτυπωδώς, αντιτάχθηκαν εναντίον 16.000 πάνοπλων του Χασάν. Όσο κρατούσε η μάχη οι επαναστάτες με 

συνεχείς εξορμήσεις με τα σπαθιά, τα λεγόμενα γιουρούσια και με μεγάλες απώλειες προσπάθησαν να 

σκοτώσουν Τούρκους για να εφοδιαστούν με μπαρούτι και βόλια που είχαν ανάγκη. Σ’ ένα τέτοιο νυχτερινό 

γιουρούσι σκοτώθηκε ο Σπανομανώλης, όπως ήταν γνωστή η Ροδάνθη η ξακουστή χαΐνισσα κόρη του 

πρωτόπαππα της Κριτσάς, που έπεσε κι αυτός στην ίδια μάχη. Μετά από διήμερη σκληρή αντίσταση, μόνοι, 

αβοήθητοι χωρίς μπαρουτοβόλα υποχώρησαν. Στη συνέχεια ο Χασάν πυρπόλησε την Κριτσά και με 2.000 

στρατό πέρασε το Οροπέδιο του Καθαρού, που οι επαναστάτες δεν μερίμνησαν να οχυρώσουν και έφτασε στο 

Οροπέδιο Λασιθίου στις 23 Γενάρη. Το βρήκε ανυπεράσπιστο, αφού οι επαναστάτες βρίσκονταν στο 

Μεραμπέλο. Τα χωριά του Λασιθίου παραδόθηκαν στις φλόγες στην άγρια σφαγή και τον ανελέητο ξολοθρεμό. 

Όσοι γλίτωσαν από το μαχαίρι των Τούρκων αιχμαλωτίστηκαν. Άλλοι  πέθαναν από πείνα και το κρύο και 

άλλοι κατηφόρισαν για τα Πεδιαδίτικα χωριά.  
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   Οι πηγές αφηγούνται 

1. Ένας Άγγλος συγγραφέας για τις σκλάβες από την Κρήτη στην Αίγυπτο 

 « […]  Ο Edward Lane, ένας Άγγλος συγγραφέας που έζησε αρκετά χρόνια στην Αίγυπτο την εποχή 

εκείνη, γράφει: « οι περισσότερες από τις λευκές σκλάβες που βρίσκονταν στην Αίγυπτο κατά την 

διάρκεια της πρώτης μου επίσκεψης σ’ αυτή τη χώρα (1825-1828) ήταν Ελληνίδες. Τεράστιοι αριθμοί 

από τον άτυχο αυτόν λαό είχαν πέσει αιχμάλωτοι του τουρκικού και αιγυπτιακού στρατού υπό τον 

Ιμπραχήμ Πασά, και πολλοί από αυτούς, άνδρες και γυναίκες, ακόμη και πολλά νήπια μόλις ικανά να 

περπατήσουν, στάλθηκαν να πουληθούν στην Αίγυπτο» . Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ανάμεσα σ’ 

αυτούς ήταν και πολλές γυναίκες και παιδιά από την Κρήτη »  

Edward Lane, Τhe Manners and Customs of the modern Egyptians 

2. Ο Βρετανός περιηγητής Πάσλεϋ για την αιχμαλωσία των γυναικών   και την πώλησή τους στην 

Αίγυπτο 
 

Ο Βρετανός περιηγητής Πάσλεϋ που επισκέφτηκε την Κρήτη (1834) και στις 9 Μαρτίου 1834 το χωριό  Ρογδιά που 

βρίσκεται 15 χμ. δυτικά της πόλης του Ηρακλείου αναφέρει για την αιχμαλωσία των γυναικών : 

« Από όλον το γυναικείο πληθυσμό της Ρογδιάς μόνο δύο δεν έχουν ποτέ αιχμαλωτισθεί από τους μωαμεθανούς. 

Ομάδες συνήθιζαν να βγαίνουν από το Μεγάλο Κάστρο και να απαγάγουν πέντε, δέκα ή είκοσι γυναίκες κάθε 

φορά. Το σκλαβοπάζαρο της Αλεξάνδρειας ήταν ο προορισμός των περισσοτέρων. Η τελευταία φορά που 

επέστρεψε κάποια από τις άτυχες αυτές γυναίκες ήταν πριν από έναν σχεδόν χρόνο. Τότε ήρθαν δύο από την 

Αίγυπτο όπου, ωστόσο, παραμένουν πολλές ακόμη στη σκλαβιά. Η Ρογδιά είχε γύρω στις 80 οικογένειες, ενώ 

σήμερα είναι μόνο 25. Τα σπίτια άλλωστε είναι όλα καινούργια, αφού τα παλαιά καταστράφηκαν τελείως από 

τους μωαμεθανούς ». 

Ματιά στο παρελθόν 

      Οι γυναίκες της Κρήτης στον αγώνα  μέσα από τον Kώδικα των  Θυσιών 

« Οι γυναίκες στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πήραν ενεργό μέρος στην επανάσταση και πολέμησαν στο 

πλευρό των ανδρών τους. Στις 706 που συμποσούνται αυτές που καταγράφονται ότι έπεσαν με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο θύματα (ποσοστό 16% του συνόλου), οι 64 (9%) σκοτώθηκαν, οι 197 (28%) πέθαναν (πολλές απ’ αυτές πρέπει 

να χάθηκαν στα βουνά, κάτω από τραγικές συνθήκες, προσπαθώντας να σωθούν), οι 164 (23%) ήταν αιχμάλωτες, οι 

12 είχαν πουληθεί ως σκλάβες, 218 (31%) είχαν φύγει και για 51  (7%) απ’ αυτές δεν αναφέρεται η τύχη τους. Δηλαδή 

μόνο το 1/3 των γυναικών κατάφερε να διαφύγει και να σωθεί. Οι αριθμοί όμως αυτοί απηχούν και πάλι ένα μικρό μόνο 

ποσοστό των γυναικών που έπεσαν θύματα. Στις ιστορικές διηγήσεις της επανάστασης στην Κρήτη αφθονούν οι 

αναφορές σε γυναίκες που σκοτώθηκαν πολεμώντας, όπως η Ροδάνθη από την Κριτσά, που τη μνήμη της διέσωσε η 

παράδοση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αριθμός τους ήταν πολλαπλάσιος. Ποτέ όμως δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε 

πόσες ήταν ».  

            Λεζάντες  φωτογραφιών 
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Λεζ. Φωτ. 7Β Κρήτες στα ακρογιάλια προσμένουν τα πλεούμενα να τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος και  

να σωθούν  

 
Λεζ. Φωτ. 7Γ.  Το χωριό Κρουσώνας. Διακρίνεται δεξιά ο ναός του Αγ. Χαραλάμπους 
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Λεζ. Φωτ. 7Δ. Η Ιεράπετρα το έτος 1850 (Τ. Σπράτ) 

 

 
Λεζ. Φωτ. 7Ε. Η Κριτσά αριστερά και δεξιά η θέση Κοντάραντος όπου δόθηκε η μάχη 
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Λεζ. Φωτ. 7 ΣΤ. Το λιμάνι του Αγ. Νικολάου (Μπερίντα) 

 

 

 
Λεζ. Φωτ. 7 Ζ  Ο Κώδικας Θυσιών καταγράφει τον παπά Καμπάνη  
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Λεζ. Φωτ. 7Θ.  Το Οροπέδιο Λασιθίου υπήρξε καταφύγιο και ορμητήριο των Κρητών επαναστατών κατά τη 

Βενετοκρατία και την τουρκορατία ( M. Boschini, 1651)  

 

                                Ερωτήματα 

1. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες συγκρούσεις  

2. Ερωτήματα επί των πηγών 

3. Τραγούδι Ροδάνθης της Κριτσοτοπούλας από Δημήτρη Σγουρό (άνθη της πέτρας) 

 

Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία 

         Οι γυναίκες της Κρήτης στον αγώνα – Ροδάνθη η Κριτσοτοπούλα 

« Κι ακόμα πρέπει να γράψω για κείνες, γυναίκες που ζωστήκανε τα φυσέκια περήφανες, καπετάνισσες που 

μοιραστήκανε με τους άντρες τις σκληρές μέρες, πήρανε τα βουνά και τα κατσάβραχα, ξεχάσανε πως είχανε 

στήθια για γάλατα, κοιλιές να καρπίσουνε βλαστάρια που θα πάρουνε τις θέσεις π’ αδειάζαν. Καμιά δεν τα 

λόγιαζε όλ’ αυτά, τις είχε μεθύσει το κρασί του Θανάτου, το βέβαιο τέλος τ’ αγώνα του άνισου, αγώνα που 

δεν ήξερε οίκτο. Κι ανάμεσα σ’ όλες αυτές, ο Μανώλης, που σαν πληγώθηκε, λίγο πριν ξεψυχήσει, μάθανε 

οι πολεμιστές το μυστικό του. Ο Μανωλάκης ο σπανός, ο αντρείος σύντροφός τους, ήταν η ροδομάγουλη 

Ροδάνθη, κόρη του πρωτόπαπα της Κριτσάς. 
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    Θέλω να γράψω για όλους αυτούς, μα βλέπω δεν το δύναμαι να βρω αρχή και τέλος, κάθε φαράγγι κι εκατό, 

κάθε κάμπος χιλιάδες. Κι αν ρίξω το βλέμμα πιο μακριά, αν δω ακόμα  πίσω, θ’ αναστηθούν κι άλλες μορφές, 

θα ’ρθούνε κι άλλα χρόνια […]   

Άγριε Χριστέ πολεμιστή που κατοικείς στ’ Αρκάδι, ήρθ’ η στιγμή να θυμηθείς πως ήσουνα χαΐνης.  

Στην Κριτσά, έτσι καθώς κοίταζα τα ψηλά βουνά, έτσι καθώς ένιωθα μακριά απ’ τον κόσμο, αναθυμήθηκα 

τη Ροδάνθη. Γιόμισαν οι πλαγιές αρματωμένους, αντήχησαν όρκοι, αντιλαλήσανε τραγούδια πολεμικά. Η 

Κριτσά, το κλεφτοχώρι τ’ απάτητο, ξεσηκώθηκε απ’ τα πρώτα στο 21, οι ελεύτεροι πολεμούνε για τη λευτεριά 

περισσότερο απ’ τους σκλάβους.  

  Τα λόγιαζα όλα τούτα κι η Ροδάνθη καταμεσής. Η φαντασία μου την ήθελε όμορφη, την ήθελε αγέρωχη και 

περήφανη, αρχοντοκόρη, να φαίνει στον αργαλειό της και να τραγουδά. Πέρασε τότες ο Χουρσίτης ο 

Τουρκαλάς και την άκουσε, φλόγισ’ ο πόθος το κολασμένο κορμί του, γύρισε στο χωριό του κι έμεινε 

άγρυπνος […] 

   Οι Τούρκοι διψούσανε για εκδίκηση, βάλανε μπροστά τους ιμάμηδες να τους φανατίζουνε και τραβήξανε 

να πάρουν πίσω το αίμα, τους περιμένανε οι Κρητικοί στην Κριτσά, μαζί τους κι ο Καζάνης με τη Ροδάνθη, 

το Σπανομανώλη καθώς τη φωνάζανε. Γυρίσανε ντροπιασμένοι τα πίσω, χίλια και βάλε κορμιά αφήσανε οι 

Τούρκοι στην Κριτσά. Τώρα είναι π’ αγρίεψαν για καλά, φτιάχνουν καινούριο στρατό και ξαναγυρίζουν. 

Γίνηκε τότες μεγάλο φονικό. Οι Τούρκοι μπήκανε στο χωριό, πήρε τουφέκι κι ο παπάς να πολεμήσει. Χύμηξε 

πάνω του ένας Τουρκαλάς, πρόλαβε ο Σπανομανώλης και τον μαχαίρωσε, πήρε και κείνος μια μαχαιριά ίσια 

στα στήθια. Οι Τούρκοι φύγανε, οι Ρωμιοί μείνανε χωρίς μπαρούτι, οι πολεμιστές τραβήξανε για το Λασήθι, 

το χωριό ερήμωσε. Ξανάρθαν οι Τούρκοι και το κάψανε, κατεβήκανε στερνά τα γυναικόπαιδα, να σώσουν 

ότι μπορούσαν, μαζί τους φέρανε και τους πληγωμένους, το Σπανομανώλητον πήγανε ίσια στου παπά, στο 

σπίτι του. Πάνε να πλύνουνε την πληγή και πισωδρομούν, δυο στήθια αμάλαγα, γυναικεία στήθια, και το ‘να 

βυζί ολομάτωτο. «Πατέρα», λέει του παπά, «πατέρα» και πεθαίνει. Μούγκρισ’ ο γέρος, θρήνησε, χάνει το 

φως του, γέρνει, πεθαίνει. Τους θάψανε στον τάφο της παπαδιάς, τρία κορμιά σ’ ένα λάκκο. 

           Η Κριτσά, είναι το χωριό της Ροδάνθης. Το λένε οι χαρουπιές στα κατσάβραχα, το λένε οι πέτρες στις 

σαύρες. Η Ροδάνθη γίνηκε στοιχειό, αχνοπερνά απ’ την Κριτσά, πάει στις στέγες και κουρνιάζει να βλέπει 

πέρα. Πήρα το δρόμο του γυρισμού συνοδειά της. Ένα ρογοβύζι ματωμένο σημάδευε την πληγή του στήθους 

της. […] 

                                Η ναυμαχία στο Μαντράκι (λιμάνι Αγίου Νικολάου) 

    Στο μεταξύ μετά την αποτυχία κατάληψης του φρουρίου της Ιεράπετρας το Νοέμβρη του 1822, οι οπλαρχηγοί 

συναντήθηκαν στην Ελούντα για να συνεργαστούν με το γενναίο οπλαρχηγό της περιοχής Μιχάλη Μαγουλάκη 

από τη Φουρνή. Αντικείμενο της συνάντησης της Ελούντας ήταν η οργάνωση συστηματικής άμυνας κατά των 

Τούρκων στη Σπιναλόγκα, οι οποίοι για να εκδικηθούν τις επιδρομές που ενεργούσε ο Στειακός καραβοκύρης 

Μιχάλης Βογιατζής με το πλοίο του και άλλα Κασώτικα, οργάνωσαν νυχτερινές επιδρομές με πλοία και 

κατέσφαζαν όσους χριστιανούς συναντούσαν στα παραλιακά μέρη. Στη Σπιναλόγκα εκτός από τους 2000 

κατοίκους και  τη στρατιωτική φρουρά, είχαν συγκεντρωθεί και όλοι οι Τούρκοι του Μεραμπέλλου . 

 Γι’ αυτό το λόγο οι επαναστάτες, πλήρωσαν τον Ψαριανό πλοίαρχο Χ. Κοτζιά ο οποίος με την ταχύπλοο γολέτα 

του «Ταχύπλουν» βοηθούμενος και από τους Μακρή και Μπογιατζή απέκλεισε συστηματικά τη Σπιναλόγκα. 

Μια νύχτα όμως που η γολέτα του Κοτζιά βρισκόταν στο λιμάνι Αγίου Νικολάου για επισκευές εξόπλισαν 13 

μαλτέζες και μια γολέτα, επέλεξαν για πλήρωμα παλιούς πειρατές και περικύκλωσαν τη γολέτα του Κοτζιά η 

οποία καθώς ήταν αγκυροβολημένη δεν μπόρεσε να διαφύγει και να προλάβει την επίθεση από τα τουρκικά 
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πλοία, Στην οχτάωρη ναυμαχία που ακολούθησε μέσα στους καπνούς και τις φωτιές βούλιαξε δύο και τσάκισε 

όσα τολμούσαν να τον πλησιάσουν, αναγκάζοντας τα τουρκικά καράβια να τραβήξουν σακατεμένα για την 

Σπιναλόγκα με πολλούς νεκρούς και τραυματίες αφήνοντας ελεύθερο το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, μέσα σε 

ζητωκραυγές, πυροβολισμούς και πανηγυρισμούς των πολεμιστών που παρακολουθούσαν από τα γύρω 

υψώματα την άνιση ναυμαχία. Δυστυχώς όμως ο Κοτζιάς έφυγε για επισκευές και δεν επέστρεψε. 

( Μουρέλλου Ιωάννη, Ιστορία της Κρήτης ) 

οι γυναίκες στον αγώνα και στις επόμενες επαναστάσεις 

« Ο Μουσταφάς πήρε τον ανήφορο από του Αλικιανού να πάει να πατήσει τους Λάκκους, τη δρακοφωλιά. 

Προσπέρασε το Σκινέ, ανέβηκε στα Κρανοσκάφιδα και τραβούσε ανεκράτητος καταπάνω στο Σαβουρέ, όπου 

είχαν ετα καρτέρια τους οι χριστιανοί. Ο Χατζημιχάλης πηδούσε από ταμπούρι σε ταμπούρι, σταυροχάραζε 

με το μαχαίρι τα μολύβια και τα μοίραζε στα παλληκάρια: «Ρίχτε! Για το ντιγέτι των αδελφών μας που 

θυσιάστηκαν στο Αρκάδι!» . […] Μια δεκαριά Λακκιώτισσες είχανε τρέξει μέσα στη φωτιά και πολεμούσανε 

πλάι στους άντρες, κι όσες δεν είχανε ντουφέκια σηκώνανε διπλάχερα τα κοτρώνια και τα σφεντουρίζανε 

μέσα στην τουρκοθημωνιά. Δυο καλογριές, η Ερήνη κ’ η Δεσποινιά, λαβωθήκαν από βόλι αγαρηνό κι όμως 

δε σπάραξε το μάτι τους μπρος  στο αίμα. Η μάχη βάστηξε με θυμό όλη τη μέρα, 30 του Νοέβρη, ίσαμε το 

κοντόβραδο. Οι δικοί μας είχανε πια μπαϊλντίσει μπροστά σε κείνα τα κύματα που ξεχειλίζαν ολούθε. Τα 

φουσέκια τους είχανε σωθεί. Αρχίσανε τότες να μαζώνουνται με τάξη κατά τους Λάκκους, κι από κει ν’ 

ανεβολιάζουνε στα ψηλότερα, κατά το χωριό Ζούρβα. Ο Αξιωματικός ο Νικολαΐδης τους σκέπασε τις πλάτες 

ώσπου αποτραβήχτηκαν. Ο Μουσταφάς πάτησε το Σαβουρέ, άναψε φωτιές μέσα στα χιόνια και ξεκούραζε 

το πετσοκομμένο φουσάτο του […]Πρεβελάκης Παντέρμη Κρήτη , σελ. 119-120   

   Το Σεπτέμβριο του 1866 δημοσιεύτηκε σε πολλές εφημερίδες έκθεση της μάχης των Βρυσών. Σ’ αυτήν 

τονίζεται ο ηρωισμός των αντρών και στο υστερόγραφο, ο συντάκτης της έκθεσης δεν παραλείπει να εξάρει 

την καθοριστική συμμετοχή των γυναικών: « Κατά την συμπλοκήν ταύτην αι γυναίκες του μέρους του 

Κεφαλά εφάνησαν εφάμιλλοι των αρχαίων σπαρτιατίδων. Διαρκούσης της μάχης έφερον εις τους στρατιώτας 

ύδωρ, άρτον, τυρόν, σταφυλάς, ενισχύοντες και ευλογούντες αυτούς. Τα αυτά πράττουσιν και αι 

Σελινιώτισσαι καθ’ άς έχομεν πληροφορίας»,  Νόμος 10-9-1866, Αναμόρφωσις 17-9-1866. 

   Ένα μήνα αργότερα το Φως (21-10-1866) γράφει ότι « εις τα χωρία Γεράκι, Ξυδά και Κασταμονίτσαν 

γυναίκες Κρήσσαι επολέμησαν ενδεδυμέναι κάππας, και εξ (6) εξ αυτών έπεσον ηρωικώς μαχόμεναι και 

δεχθείσαι σφαίρας εις το στήθος » (Οι δυο τελευτ. παράγραφοι από το έργο της Καραθανάση Αγγελικής 

‘λοχοτεχνικές εν θερμώ απηχήσεις της μεγάλης Κρητικής Επανάστασης’, σελ. 73-98) 

      Η τραγική ιστορία των αδελφών Καμπάνη από το Οροπέδιο Λασιθίου 

Κατά την έφοδο των Τούρκων στο χωριό Ψυχρό, το Γενάρη του 1823, οι Τούρκοι σκότωσαν τον παπά Φραγκιό 

Καμπάνη και την παπαδιά . Σύμφωνα πάντως με τον Κώδικα Θυσιών σκοτώθηκε ο παπάς. Τα παιδιά τους 

αιχμαλωτίστηκαν ο Αντώνιος 12 ετών (γεννηθείς το 1811) και ο Εμμανουήλ 8 ή 11 ετών (γεννηθείς το 1812 ή 

το 1815). Τα ορφανά αυτά παιδιά, που πουλήθηκαν σκλάβοι, θα μεγαλουργήσουν στην ξενιτιά και θα παίξουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο από διαφορετικά στρατόπεδα κατά την επανάσταση του 1866. Ο Αντώνιος πουλήθηκε 

στην Κων/πολη. Κατάφερε να διαφύγει και να πάει στην Οδησσό και τη Βράιλα. Απόκτησε μεγάλη περιουσία. 

Η επανάσταση των συμπατριωτών του Κρητών, το 1866 για την απελευθέρωση του νησιού και την Ένωση με 

την Ελλάδα δεν μπορούσε να τον αφήσει ασυγκίνητο. Αγόρασε όπλα και μερίμνησε για την αποστολή τους 

στην Κρήτη και τον εξοπλισμό των επαναστατών. Ο μεγαλύτερος ο Εμμανουήλ πουλήθηκε στην Αίγυπτο. 

Εξισλαμίστηκε και κατάφερε να γίνει αξιωματικός του αιγυπτιακού στρατού και να ανεβεί τα στρατιωτικά 
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αξιώματα φτάνοντας στο βαθμό του Αντιστράτηγου, με την ονομασία Ισμαήλ Σελήμ με τον τίτλο του Φερίκ 

(στρατάρχης) Πασάς. Ηγήθηκε των αιγυπτιακών στρατευμάτων και με τον Ομέρ, για να καταπνίξει την 

επανάσταση του 1866.  Όταν ακούστηκε ότι ο Ισμαήλ σκοτώθηκε στη Μάχη του Οροπεδίου Λασιθίου, το Μάιο 

του 1867, ο Αντώνιος αναφώνησε απελπισμένος: « Είμαι δυστυχισμένος γιατί αγόρασα όπλα και σφαίρες για 

τους συμπατριώτες μου και από μια τέτοια, δική μου σφαίρα σκοτώθηκε ο αδελφός μου ». Στο παρακάτω 

μυθιστόρημα η βραβευμένη συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη περιγράφει τις μνήμες και τα συναισθήματα του Ισμαήλ 

Φερίκ Πασά, όταν επικεφαλής των αυγυπτιακών στρατευμάτων, αντικρίζει τη γενέθλια γη και αναθιβάνει τις 

παιδικές μνήμες:. 

« Η πρώτη εικόνα που αντίκρισε σαν νεογέννητος ήταν το Οροπέδιο, και παρ’ όλο που η εικόνα ήταν παλιά όσο 

και η μνήμη του, του είχε φανεί ταυτόχρονα και γνώριμη και καινούργια. Ψηλοί πρίνοι και μια μεγάλη συκιά 

πλαισίωναν τα δεμένα χέρια και τα ελεύθερα μάτια του. Είδε μπροστά του τη μικρή χαράδρα και το αναδίπλωμα 

της απέναντι ράχης, που έκρυβε την είσοδο της σπηλιάς. Είδε πόσο μάταια οχύρωσε η φύση το πατημένο σπήλαιο 

και πόσο σοφά οι παλιοί με τις φαντασίες τους. Δυό γύπες πέταξαν κοντά στον αιχμάλωτο και χύθηκαν 

περιμένοντας στον κάμπο. Το βλέμμα του τους ακολούθησε κατεβαίνοντας στον στρογγυλό δίσκο του οροπεδίου. 

Οι βενετσιάνικες αρδευτικές λίνιες, που χώριζαν με αυλάκια νερού τη γη σε μεγάλα καφέ τετράγωνα, έδειξαν την 

τάξη των φθινοπωρινών αναίμακτων εργασιών αρμονική, σαν άγγελο θανάτου. Οι σπόροι δεν φαίνονταν στ’ 

αυλάκια, μα τα μήλα κρέμονταν από τις ευθυγραμμισμένες μηλιές λιτανεύοντας σταγόνες αίμα. Το πέτρινο 

στεφάνι των βουνών μαλακώνοντας τις πλαγιές του έσφιγγε τον οριζόντιο κάμπο. Είδε τα χωριά, σκορπισμένα 

εκεί που έσμιγε η περιφέρεια του οροπέδιου με τις ρίζες των βουνών, και για μια στιγμή τα αντίκρισε ακριβώς 

όπως τα γνώριζε. Αμέσως μετά αντίκρισε τις φλόγες, που τύλιξαν τα σπίτια και τα δέντρα μετατρέποντας την 

εικόνα σε ήττα. Είδε τους σφαγμένους στην πλατεία και μέτρησε τους αιχμαλώτους πάνω από τετρακόσιους, 

γυναίκες, παιδιά και απόλεμους άντρες. Χώρια τα αιχμαλωτισμένα ζώα και τα λάφυρα. 

    Τράβηξε το βλέμμα του από τις φλόγες και κοίταξε τη γη μπροστά στα πόδια του. Βράχια και λίγο ξερό χώμα. 

Ο Χασάν πασάς, κατακτητής του οροπέδιου και γαμπρός του αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μωχάμετ Άλη, διέσχιζε 

το ξερό χώμα επιστρέφοντας στο Χάνδακα νικητής. Το μέγεθος αλόγου και αναβάτη δεν ξεπερνούσε το 

περίγραμμα της πεταλούδας που πετά. Είδε το άλογο ν’ αφηνιάζει και να ρίχνει καταγής τον ιππέα. Το αγόρι 

σήκωσε τον σκοτωμένο ιππέα πιάνοντάς τον προσεκτικά από τα φτερά των κόκκινων ρούχων, κι αμέσως τον 

πέταξε πέρα φοβισμένο. Το πρόσωπο του κατακτητή έμοιαζε στο δικό του. 

    Λίγες μέρες αργότερα οι Οθωμανοί σήκωσαν από τη γη το πτώμα του Χασάν πασά, που σκοτώθηκε πέφτοντας 

από το αφηνιασμένο του άλογο ενώ ξεκινούσε για την πόλη, και το κουβάλησαν κρυφά στον Χάνδακα από τον 

φόβο μήπως ο θάνατός του ενθαρρύνει τους νικημένους ». 

  (σημ. συγγραφέα) Για το θάνατο του Ισμαήλ Σελήμ,  Φερίκ Πασά οι απόψεις συγκρούονται. Άλλοι λένε ότι 

πέθανε αναχωρώντας από το οροπέδιο από τραύμα που προήλθε στη μάχη στο  χωριό Πινακιανώ, ενώ άλλοι 

ισχυρίζονται ότι τον δηλητηρίαζε ο ίδιος ο Ομέρ Πασάς (ρίχνοντας του δηλητήριο στον καφέ), επειδή 

καθυστέρησε την επίθεση κατά των συμπατριωτών του. Ο Αντώνιος Παπαδάκης εκτός από κύριος 

χρηματοδότης της επανάστασης του 1866, υπήρξε ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

δωρίζοντας σ’ αυτό το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8.Τα γεγονότα των ετών 1823-1824 

 

Εισαγωγή προοργανωτής 

Ο αιγυπτιακός στρατός πολιορκεί εκατοντάδες άμαχους στη Μίλατο οι οποίοι βρίσκουν φρικτό θάνατο. 

Προχωρεί προς τη Μεσσαρά νικά τους επαναστάτες, στρέφεται στο Μελιδόνι και θανατώνει 400 άμαχους στο 

σπήλαιο του χωριού. Το Φεβρ. του 1824 προχωρεί στα χανιώτικα, κατακαίει τον Αποκόρωνα και τα Σφακιά 

και σφαγιάζει 600 γυναικόπαιδα στο Ελαφονήσι. Η επανάσταση εκπνέει. 

 

 Λεζάντα   Φωτογρ. 8A    Το  σπήλαιο της Μιλάτου 

                  Ο τουρκικός (αιγυπτιακός) στρατός καταστρέφει τα χωριά του Μεραμπέλλου 

Μετά την καταστροφή των χωριών του Οροπεδίου Λασιθίου, ο Χασάν  κατηφόρισε στο Μεραμπέλλο. Έστειλε 

2.000 στρατό στην Ελούντα για να λύσει τον αποκλεισμό της Σπιναλόγκας. Έκαψαν την Ελούντα, λεηλάτησαν 

και έκαψαν τις Δωριές και τα άλλα χωριά και έφτασαν στη Φουρνή. Τα πλοία του Βογιατζή και του Μακρή 

απέπλευσαν αφήνοντας ελεύθερο για τους Τούρκους τον κόλπο του Μεραμπέλου. Ο ίδιος ο Χασάν προχώρησε 

από τα Λακώνια στη σκάφη του Μεραμπέλλου καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Πυρπόλησε τις 

Λίμνες, τη χριστιανική συνοικία του Χουμεριάκου, το Νικηθιανό, τις Βρύσες και έφτασε στη Νεάπολη. Πάνω 

από 1000 ήταν τα θύματα της φοβερής θηριωδίας του αιμοδιψή Αιγύπτιου στο πέρασμά του από τα χωριά και 

κατά τη διάρκεια των συγκρούσεών του με τους επαναστάτες.  
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                                         Η θυσία της Μιλάτου 

Στο άκουσμα της έλευσης του Χασάν και προκειμένου να αποφύγουν τα μαρτύρια που τους επιφύλασσε αν 

έμεναν στα χωριά τους, πολλά γυναικόπαιδα (2000-3000 αναφέρουν οι ιστορικοί, άλλοι 3700)  από τη Νεάπολη, 

τη Βουλισμένη, τη Λατσίδα και τη Μίλατο κατέφυγαν στο σπήλαιο της Μιλάτου συνοδευόμενα από 150 

πολεμιστές. Οι αριθμοί των γυναικόπαιδων αμφισβητούνται, γιατί ο χώρος του σπηλαίου δεν είναι δυνατόν να 

χωρέσει τόσους ανθρώπους. Το γεγονός έγινε γνωστό, από προδοσία , στο Χασάν που άρχισε να πολιορκεί με 

το στρατό του τους έγκλειστους. Ο Ρούσος Βουρδουμπάς που παρακολουθούσε τις κινήσεις του εχθρού, 

προσπάθησε με τους άνδρες του να σώσει τους πολιορκούμενους χωρίς αποτέλεσμα. Η πείνα και η δίψα θέριζαν 

τους έγκλειστους που απελπισμένοι για παροχή βοήθειας, που δεν ερχόταν, πίστεψαν τις υποσχέσεις του Χασάν 

για σεβασμό της ζωής τους και αποφάσισαν να παραδοθούν στα μέσα Φεβρουαρίου, ύστερα από 15νθήμερη 

πολιορκία. Οι πρώτοι άνδρες που βγήκαν από το σπήλαιο σφάχτηκαν. Οι γέροντες οδηγήθηκαν στον κάμπο 

Γραμπέλες έξω από τη Νεάπολη όπου ποδοπατήθηκαν από το ιππικό. Με τα κεφάλια τους οι Αιγύπτιοι έστησαν 

πυραμίδα. Οι περισσότερες κοπέλες προτίμησαν το θάνατο και έπεσαν σε βάραθρα στέρνες και πηγάδια κατά 

τη διαδρομή από τη Μίλατο στη Νεάπολη. Το Ζάλογγο επαναλαμβάνεται στο Μεραμπέλλο. Πολλοί αιχμάλωτοι 

οδηγήθηκαν στη Σπιναλόγκα και κατέληξαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. 

 Την άνοιξη του 1823 έφτασε στην Κρήτη ο γενικός αρχηγός Τομπάζης με τη γολέτα « Τερψιχόρη », 5 

πολεμικά, τρία φορτηγά πλοία και 600 εθελοντές, αντικαθιστώντας τον Αφεντούλη που είχε χάσει την 

εμπιστοσύνη των επαναστατών. Γεμίζοντας ελπίδες τους Κρήτες. Στις 25 Μαΐου πολιόρκισε και κατέλαβε το 

κάστρο της Κισσάμου. Ακολούθησε η πολιορκία της Γραμβούσας το Δεκέμβριο του 1823, την οποία δεν 

μπόρεσαν να κυριεύσουν.  

         Στο μεταξύ οι τουρκοαιγύπτιοι ανασυντάχτηκαν. Στην Κρήτη αποβιβάστηκαν 3.000 πολεμιστές με 

άφθονο πολεμικό υλικό με αρχηγό το Χουσεΐν μπέη, γαμπρό κι αυτός του Μεχμέτ Αλή, σε αντικατάσταση του 

Χασάν. Ο Χουσεΐν επιχείρησε γρήγορες και αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Μεγάλο τμήμα του στρατού 

αποτελούμενο από 12.000 άνδρες άριστα εξοπλισμένους με την υποστήριξη ιππικού και πυροβολικού 

στρατοπέδευσε στην Αγ. Βαρβάρα και κατευθύνθηκε προς τη Μεσαρά. Οι επαναστάτες το προσβάλλουν  στην 

οχυρή θέση Αμουργέλες βορειοανατολικά του χωριού Γέργερη. Στην πεισματώδη  μάχη που ακολούθησε νικά 

τους επαναστάτες και τους διασκορπίζει. Ο Χουσεΐν αφού υπέταξε τη Μεσσαρά προχώρησε στα Ρεθεμνιώτικα. 

Στις αρχές Οκτωβρίου 1823 στρατοπέδευσε στο χωριό Μελιδόνι Μυλοποτάμου. Στο σπήλαιο του χωριού είχαν 

βρει καταφύγιο 370 γυναικόπαιδα και 30 οπλοφόροι. 
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Λεζ. Φωτ. 8B  To σπήλαιο του Μελιδονίου (Πάσλεϋ, σχέδιο Senior Antonio Schranz)  

 

                                              Μελιδόνι 

Ο Χουσείν Μπέης πολιόρκησε στην συνέχεια το σπήλαιο και ζήτησε από τους αγωνιστές να παραδοθούν. Οι 

,πολιορκημένοι αρνήθηκαν ενώ παράλληλα προκάλεσαν αρκετά θύματα στον εχθρό. Η πολιορκία κράτησε 

τρεις ολόκληρους μήνες, όταν τον Ιανουάριο του 1824 οι Τούρκοι έριξαν εύφλεκτες ύλες από το άνοιγμα της 

οροφής του σπηλαίου και έβαλαν φωτιά. Αυτό είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να πεθάνουν όλοι από ασφυξία.                                       

     Το Φεβρουάριο του 1824 ο Χουσεΐν κατακαίει τα χωριά του Αποκόρωνα και των  Σφακίων και στη συνέχεια 

προχωρεί στο Σέλινο και στην Κίσσαμο. 600 γυναικόπαιδα έντρομα καταφεύγουν για ασφάλεια στο Ελαφονήσι 

σφαγιάζονται από τους αιγυπτίους. Οι επιτυχίες αυτές έκαμψαν το φρόνημα των επαναστατημένων, ενώ οι 

εκκλήσεις του Τομπάζη για βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση δεν βρήκαν ανταπόκριση. Μέχρι τα τέλη 

Μαΐου 1824 ο Χουσεΐν είχε κατορθώσει να καταπνίξει την επανάσταση στην Κρήτη. Το νησί θα χρησιμοποιηθεί 

ως ορμητήριο και βάση ανεφοδιασμού των αιγυπτιακών δυνάμεων για  τις επιχειρήσεις τους στην 

Πελοπόννησο. 

         Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί (Μάιος 1823-Απρίλης 1824) ο Τομπάζης δεν κατάφερε με 

τ’ αλλεπάλληλα σφάλματά του να δρομολογήσει θετικές εξελίξεις για την επανάσταση, που φαίνεται να σβήνει. 

        Πάνω από 60.000 Κρητικοί εκπατρίστηκαν με ελληνικά πλοία, ο Τομπάζης αναχώρησε τον Απρίλη του 

1824, αρκετοί αρχηγοί δήλωσαν υποταγή, ενώ ελάχιστοι έμειναν για να συνεχίσουν τον αγώνα με τη μορφή 

κλεφτοπολέμου.  

                         Οι πηγές αφηγούνται 

  1.           Η τραγωδία της Μιλάτου, μέσα από τη γραφή του ιστορικού της επανάστασης Κριτοβουλίδη 
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 «Τρόμος και φόβος κατεκυρίευσε τους κατοίκους της επαρχίας ταύτης και κατέφυγον υπέρ τας δύο χιλιάδας 

ψυχών γυναικών, παίδων και ανδρών μεταξύ των οποίων ήσαν και 500 ένοπλοι, εις σπήλαιον τι, κείμενον 

προς άρκτον τπό τους πρόποδας λόφου υψουμένου προς το χωρίον το νυν καλούμενον Μίλατον, επί των 

ερειπίων της αρχαίας πόλεως Μιλήτου κείμενον […] Περί τα μέσα λοιπόν του μηνός Φεβρουαρίου 

καταστεναχωρηθέντες υπό της δίψης και απελπισθέντες από πάσαν ανθρωπίνην βοήθειαν οι εν τω σπηλαίω, 

παρεδόθησαν εις τον πασάν, όστις έσφαξεν τότε απανθρώπως τους πλειοτέρους εκ των ευρεθέτων εκεί 

ανδρών. Τριάκοντα δε εξ αυτών, τους εκλεκτοτέρους, απήγαγε σιδηροδεσμίους εις τας σκοτεινάς φυλακάς 

της Σπιναλόγκας, όπου και ετελεύτησαν μετ’ ολίγας ημέρας. Όσους δε ιερείς εύρε μεταξύ αυτών συνδέσας 

προς αλλήλους δίκην κτηνών, τους έριιψε ζώντας, ως λέγεται, εις μεγάλην πυράν, οίτινες και ολοκαυτώθησαν. 

Εκ δε των γυναικών, τας μεν προβεβηκυΐας εθανάτωσαν, άλλας δε με τους ίππους κατεπάτησαν, τας δε 

νεωτέρας και τα παιδία απήγαγον εις την πικράν αιχμαλωσίαν αγεληδόν εις την Ασίαν, την Αίγυπτον και 

αλλαχού της Αφρικής […] Εκτός δε των ειρημέων εθανατώθησαν και έως 60 άλλοι Έλληνες εις τας γενομένας 

διαφόρους μάχας, αφού εισέλασεν ο πασάς εις Μιραμπέλον. Εκ δε των Τούρκων έπεσον υπέρ τους 300, εξ’ 

ων έως 150 λέγεται ότι εφονεύθησαν εις τας εφορμήσεις των κατά της Σπηλιάς ». Ζαμπέλιου & 

Κριτοβουλίδου « Ιστορία των επαναστάσεων της Κρήτης » (σελ. 503-505) 

                        2.            Το δράμα στο Μελιδόνι 

Ο Βρετανός περιηγητής Πάσλεϋ, λίγα χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα επισκέφτηκε το χωριό και το σπήλαιο. Ο 

Πάσλεϋ έφτασε στο Μελιδόνι στα τέλη  Φεβρουαρίου 1834 και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προεστού Κωνσταντίνου 

Κωνσταντουδάκη ο οποίος είχε δύο αδελφές, μία κουνιάδα και δώδεκα ακόμα συγγενείς στο σπήλαιο: η γυναίκα του 

έχασε μία αδελφή με όλα της τα παιδιά και δύο θείους. Σύμφωνα με τον Πάσλεϋ και οι άλλοι επιζώντες στο Μελιδόνι 

έχασαν συγγενείς με τον ίδιο τρόπο. Πριν από την ελληνική επανάσταση, το Μελιδόνι είχε 140 χριστιανικές και δέκα 

μωαμεθανικές οικογένειες, δηλαδή το διπλάσιο πληθυσμό απ’ ότι το 1834. 

« Μισή ώρα ανάβαση από το χωριό μ έφερε στην είσοδο του σπηλαίου. Θα αναφερθώ σύντομα στην σύγχρονη ιστορία 

του σπηλαίου όπως μου τη διηγήθηκαν κατά την παραμονή μου στο Μελιδόνι.  Λίγο μετά το θάνατο του Χασάν πασά, ο 

Χουσεΐν μπέης και ο Μουσταφά Μπέης, ο νυν πασάς, έφτασαν με τον στρατό τους στο Μελιδόνι. Ο αριθμός αυτών που 

κρύφτηκαν στο σπήλαιο υπερέβαινε τους τριακόσιους. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, τα σπήλαια της Κρήτς είχαν 

την ίδια χρήση από τα πολύ πρώιμα χρόνια, και το κρυσφύγετο, το κρητικό καταφύγιο, ήταν η κοινή ονομασία των τόπων 

που παρείχαν ασφάλεια από τον κίνδυνο. Μάταια ο  Χουσεΐν μπέης καλούσε τους χριστιανούς φυγάδες να βγουν από την 

κρυψώνα τους: ο αγγελιοφόρος πυροβολήθηκε και έπεσε. Στη συνέχεια προσπάθησε να καταλάβει την είσοδο του 

σπηλαίου: κάνοντας αυτό έχασε είκοσι από τους γενναίους τους αρναούτηδες, που σκοτώθηκαν από τις σφαίρες των 

εγκλείστων χριστιανών. Βλέποντας αυτό ο μωαμεθανός στρατηγός πήρε μια πέτρα και την πέταξε στην είσοδο του 

σπηλαίου. Οι στρατιώτες μιμήθηκαν το παράδειγμά του και έτσι έφραξαν το μόνο άνοιγμα που έδινε φως και αέρα. Το 

επόμενο πρωί οι μωαμεθανοί είδαν ότι είχε σχηματιστεί ένα μικρό άνοιγμα στο έργο τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Το ξαναγέμισαν αλλά ι χριστιανοί το ξαναγκρέμισαν. Η προσπάθεια των Τούρκων να κλείσουν την είσοδο επαναλήφθηκε 

δύο ακόμα φορές. Στο τέλος είδαν ότι οι χριστιανοί ζούσαν και ανέπνεαν ακόμα. Μάζεψαν λοιπόν ξύλα, λάδι, άχυρο, 

οινόπνευμα, θειάφι, πυρήνα και ότι άλλο καύσιμο βρήκαν για να φράξουν την είσοδο του σπηλαίου με αυτά, και όχι πλέον 

με πέτρες και χώμα που είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως. Δεν είχαν καλά καλά αποτελειώσει το έργο τους και έβαλαν 

φωτιά. Όγκοι καπνού γέμισαν αμέσως το μεγάλο θόλο της εισόδου όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί κακότυχοι 

χριστιανοί: ο πυκνός καπνός γέμισε την αίθουσα τόσο γρήγορα ώστε πολλοί δεν είχαν καν το χρόνο να διαφύγουν από 

τους παράπλευρους διαδρόμους στα εσωτερικά διαμερίσματα του σπηλαίου. Ο σύζυγος και η γυναίκα, ο γονιός και το 

παιδί είχαν καιρό μόνο για τον τελευταίο ασπασμό και πέθαιναν. Οι άτυχοι χριστιανοί χάθηκαν λίγα λεπτά μετά το άναμμα 

της  νεκρικής πυράς. Με την υποταγή θα είχαν σίγουρα αποφύγει αυτή τη μοίρα, αλλά ήταν όλοι πεπεισμένοι ότι, ένα 

παραδίδονταν στον άγριο και σκληρό εχθρό, οι άντρες θα σφαγιάζονταν και τα γυναικόπαιδα θα γίνονταν δούλοι. Κανείς 

λοιπόν δεν αναρωτιέται γιατί αρνήθηκαν την προσφορά που τους έγινε ». Πάσλεϋ, σελ. 112-115 Μελιδόνι 

   Ματιά στο παρελθόν – Το  ιστορικό τραγούδι 
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Το ιστορικό τραγούδι είναι το τραγούδι απλών ανθρώπων, με το οποίο εκφράζουν ιστορικά γεγονότα σε 

δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους. Διεκτραγωδούν τους καημούς και τα βάσανα που πέρασαν 

από τους Τούρκους, αλλά και ηρωικά κατορθώματα των Κρητών επαναστατών. Σε αρκετές περιπτώσεις ο 

ποιητάρης είναι γνωστός, αφού φροντίζει στο τέλος του τραγουδιού να αναφέρει το όνομά τους, ενώ σε άλλες 

άγνωστος ( τραγούδι του Ξωπατέρα). Στα μέχρι τώρα ποιήματα γνωστοί δημιουργοί είναι ο Μαρίνος 

Μπουνιαλής (Κρητικός Πόλεμος), ο Μπατζελιός (ποίημα  Δασκαλογιάννη) και στο σημερινό ο παπά 

Μπουνιαλέτος. Αποτελούν μια σπουδαία ιστορική πηγή.                      

            Λεζάντες  φωτογραφιών 

 

 
Λεζ. Φωτ. 8Γ.  Το χωριό Μελιδόνια με φόντο τον Ψηλορείτη. Πάσλεϋ, σχέδιο Senior Antonio Schranz)  
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Λεζ. Φωτ. 8Δ.   Ο Εμμ. Τομπάζης, πλοίαρχος, αρμοστής Κρήτης τα έτη 1823-24 

 

 

 

 
Λεζ. Φωτ. 8Ε. Η γολέτα του Τομπάζη Τερψιχόρη 
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Λεζ. Φωτ. 8ΣΤ. Κρήτες αμύνονται σε οχυρό πέρασμα (περιοδικό Illustrated ) 

 

 
Λεζ. Φωτ. 8Z.  Ο Σήφης Δερμιτζάκης οπλαρχηγός Σητείας στην επανάσταση του 1821 

 

 

 

 

 

                                   Ερωτήματα 
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1. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές από πλευράς Αιγυπτίων και ποιοι των Κρητών επαναστατών ; 
2. Γιατί οι κάτοικοι του Μεραμβέλλου και του Μυλοποτάμου κατέφυγαν στα σπήλαια ; 
3. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες συγκρούσεις ; 

   

 

Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία 

 
Τραγούδι για τη θυσία της Μιλάτου. Το ποίημα αυτό που έχει διασώσει η προφορική μας παράδοση το έχει 

γράψει ο διασωθείς από το Σπήλαιο Παπά Μανόλης Μπουνιαλέτος από τη Μίλατο. 

                                                             
 

             Στο τέλος του εικοσιδυό, αρχές του εικοσιτρία 
                                                           Τούρκοι, Αλβανοί, Αιγύπτιοι κάμαν τη φασαρία.  
                                                            Εφέραν την καταστροφή στο άμοιρο Λασίθι 
                                                            κι ο χαλασμός κι η συφορά απανταχού εγρικήθη. 
                                                  Ο κόσμος πιάνει τα βουνά, τσι σπήλιους και τσι   τρύπες, 
                                                                για να γλυτώσει τη σφαγή από τσι αγιογδύτες. 
                                                           Στη Μίλατο αποπανωθιό, στα πλάγια και στ' αόργια 
                                                            εκειά ανεμαζωχτήκανε όλα τα γυροχώργια. 
                                                            Γυναίκες, γέροι και παιδιά, ανήμποροι κι αρρώστοι 
                                                            βοήθεια ζητούσανε από τον αη - Σώστη. 
                                                            Οι Μιλαθιώτες μπήκανε όλοι μικροί, μεγάλοι 
                                                            μ' όλα ντως τα υπάρχοντα, να σώσουν το κεφάλι. 
                                                            Τρακόσοι πάνω ήρθανε από τη Βουλισμένη, 
                                                            πως θα σωθούνε πίστευαν οι καταφρονεμένοι. 
                                                           ' πο τη Λατσίδα φτάσανε διακοσοριά νομάτοι 
                                                            στο σπήλιο εγυρεύγανε σωτήρα και προστάτη. 
                                                     Τρακόσοι κι απ' το Νιο Χωργιό, μπορεί και τετρακόσοι,  
                                                            Θε μου ηκάτεχε κιανείς πως δε θελα γλιτώσει ; 
                                                            Χίλοι διακόσοι εμπήκανε κι εγέμισεν ο σπήλιος,  
                                                           όλα εσκοτεινιάσανε, εχάθηκεν ο ήλιος.  
                                                            Λίγο φαΐ, λίγο νερό, πολύς, μεγάλος πόνος,  
                                                   εχθρός ο Τούρκος στην αυλή, εχθρός 'πομέσα ο χρόνος. 
                                                            Η πείνα τσι εθέριζε, η δίψα τσι ξεραίνει,  
                                                            ο θάνατος καθημερνά το ζωντανό ποθαίνει. 
                                                         Γυναίκες εγεννούσανε δίπλα στσ' αποθαμένους,  
                                                      τσι άθαφτους στα πόδια ντως και τσι τραματισμένους. 
                                                            Φωνές, κακό και βλαστημνιές το αίμα επαγώναν 
                                                   και για μια μπουρμπουλιά νερό μπορεί να σε σκοτώναν. 
                                                        ' κατόν πενήντα βρίσκονται στην πόρτα του πολέμου, 
                                                        κουράγιο, νου και φώτιση να τως-ε  δίδεις, Θε μου,  
                                                            που μάχονται σα 'δράκοντες τη νύχτα και τη μέρα,  
                                                            το όπλο δεν αφήνανε καθόλου από τη χέρα. 
                                                            Επέψαν και του Σήφακα γραφή και του ζητούνε 
                                                           στρατό να φέρει κι άρματα να μην καταστραφούνε. 
                                                           Είπανε και του Τσουδερού βοήθεια να πέψει,  
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                                                            για' ο Χουσεΐνης βούλεται όλους να εξολοθρεύσει 
                                                            ο Χουσεΐνης  κι ο Χασάν υπόσχεση τους φέρνουν 
                                                        να παραδόσουν τ' άρματα και πράμα δεν παθαίνουν. 
                                                            Μ' αφού από βοήθεια ελπίδα δε θορούνε 
                                                         όλοι αποφασίσανε για να παραδοθούνε. 
                                                        Μα πώς εμπιστευτήκανε τσ' άπιστους, τσι προδότες,  
                                                            που λόγο δεν κρατήσανε ποτέ μουδέ και τότες 
                                                        κι ως βγήκανε οι άμοιροι από του σπηλιού τον πόρο,  
                                                            τα αίματα και τα μυαλά ηπιάσανε το χώρο. 
                                                           Το εικοσιτρία ήτανε στη μέση του Φλεβάρη,  
                                                            ο χάρος ήρθε στη σπηλιά αθρώπους για να πάρει. 
                                                            Σκιας πεντακόσα τα κορμιά στο χώμα πεταμένα,  
                                                            άταφα, αλειτρούητα, κατακομμαθιασμένα. 
                                              Και τσ' άλλους τσι πλια άμοιρους στο δρόμο τσι οδηγούνε, 
                                                         τσι δέρνουν, τσι σκοτώνουνε και τσι καταφρονούνε. 
                                                            Κοπέλες ατιμάζουνε, γέρους ποδοπατούνε,  
                                                            άντρες, γυναίκες και παιδιά ωσάν τα ζα λαλούνε. 
                                                            Δεν το βαστά τ' αθρώπου η ψη -θάνατε κάμε χάρη- 
                                                          να βλέπει αδέρφια και παιδιά δεμένους στο παζάρι. 
                                                 Άλλοι πουλιούνται σαν τ' αρνιά κι άλλοι σαν τα μουλάρια 
                                                            κορίτσια μοσχαναθρετα, λεβέντες παλικάρια 
                                                          σκλάβοι για πάντα χάνονται, κλαίνε δικοί και φίλοι,  
                                                            παρηγοριά πού να βρεθεί και λάδι στο καντήλι. 
                                                            Μίλατος όμορφο χωργιό τι σου 'μελλε να γίνεις, 
                                                        να χάσεις τσι αθρώπους σου, στη μοναξιά να μείνεις. 
                                                  Μίλατος πού 'ναι η δόξα σου και πού 'ναι η αρχοδιά σου 
                                                            έχασες τσι αθρώπους σου, έχασες τα παιδιά σου. 
                                                            Ερήμαξεν η Μίλατος, δεν έχει μπλιο κουράγιο, 
                                                            ο θάνατος την έπνιξε, εγίνηκε ναυάγιο. 
                                                          Σ' όλα τα γύρω τα χωργιά θλίψη, καημός, πικρία, 
                                                            στη Μίλατο η γι- αμοναξά, η νέκρα κι ησυχία. 
                                                           Κιανείς δεν κλαίει το θάνατο, κιανένας δε δακρύζει, 
                                                            μουδέ καντήλι τσι νεκρούς τσι άταφους δε φωτίζει. 
                                                            Θε μου μεγαλοδύναμε, Θε μου δικαιοκρίτη, 
                                                           Θε μου λυπήσουνέ τηνε τη δύστυχη την Κρήτη. 
                                                            Ετούτονε το ποίημα, εγώ το καταθέτω, 
                                                         πως γράφτηκε από τον παπά Μανόλη Μπουνιαλέτο. 
                                                            Που να 'χε και να μην τ' αξωθώ κι εγώ να επιζήσω,  
                                                            γιατί δεν είμαι άξιος τον πόνο να θρηνήσω.   
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   Σπήλαιο Μελιδονίου 

Κλεισμένα μέσα στη σπηλιά, ελυώσαμ’ ένα μήνα ! 

Μας έφαγε η αγρυπνιά, μας έφαγε η πείνα, 

και άντικρυ σε τούρκικο ο χάρος μετερίζι 

τα δόντια του ανάμεσα εις το σκοτάδι τρίζει ! 

Επάψαμε να βλέπομε το φως πια της ημέρας 

και μόνο αντικρύζομε τη λάμψη της μαχαίρας ! 

Δέκα τουφέκι’  ακοίμητα το σπήλαιο κρατούνε ! 

Από στεριά και πέλαγο οι Τούρκοι μας χτυπούνε … 

   (Σοφ. Καρύδη, Βωμός, Αθήνησι 1869,35 ) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.   Η επανάσταση τα έτη 1825-1830 - Η περίοδος της 

Γραμβούσας (1825-1828)  

Εισαγωγή προοργανωτής  
 

Η επανάσταση αναζωπυρώθηκε το φθινόπωρο του 1827 στις ανατολικές επαρχίες οι επαναστάτες όμως 

ηττώνται. Ο Μουσταφά.νικά στο Φραγκοκάστελλο των Σφακίων τους κατά την επιστροφή του παθαίνει 

πανωλεθρία. Ο Αγώνας συνεχίστηκε και σ’ άλλα μέρη της Κρήτης. Οι Τούρκοι προβαίνουν σε σφαγές στο 

Ηράκλειο (Αυγ. 1828), ενώ οι Κρήτες ανακαταλαμβάνουν την επαρχίας Σητείας (Δεκ. 1828-Ιαν. 1829) 

 
 

Λεζ. Φωτογραφ. 9Α  Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης 
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Λεζ. Φωτογραφ. 9Β Το Φραγκοκάστελλο και η μικρή πεδιάδα που το περιβάλλει  σε σχέδιο του Μ.  Boschini 

(1651) 

 

H 2η περίοδος ξεκινά το καλοκαίρι του 1825 με την κατάληψη του φρουρίου της Γραμβούσας. Στα μέσα του 

1825 Κρητικοί αγωνιστές που είχαν καταφύγει στην Πελοπόννησο αναζωπύρωσαν την επανάσταση.   

          Ο Κλεφτοπόλεμος κράτησε ζωντανή τη φλόγα του ξεσηκωμού και εκτός από τις σημαντικές φθορές που 

προξένησε στον εχθρό, περιόρισε τα κακουργήματα των γενιτσάρων και έδωσε κουράγιο στον άμαχο 

πληθυσμό. Κρήτες οπλαρχηγοί οργάνωσαν μικρά σώματα τους περίφημους «καλησπέρηδες»  και 

πραγματοποιούσαν επιθέσεις κατά των Τούρκων συλλαμβάνοντας αιχμαλώτους τους οποίους αντάλλασαν με 

διπλό αριθμό αιχμαλωτισθέντων χριστιανών γυναικόπαιδων. Μετά την καταστροφή της Κάσου, οι 

προαναφερόμενοι οπλαρχηγοί συνέχισαν τον αγώνα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το 1825 συναντούμε το Μ. 

Καζάνη να πολεμά γενναία στο Μεσολόγγι και να σώζεται ως εκ θαύματος με 12 άνδρες του κατά την ηρωική 

έξοδο.  

        Οι κρητικές υποθέσεις επηρεάστηκαν από τη συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827). Η Κρήτη έπρεπε 

να βρίσκεται σε επανάσταση για να είναι δυνατή η προβολή αιτήματος ένταξής της στα όρια του νεοϊδρυθέντος 

ελληνικού κράτους. Αρχές φθινοπώρου του 1827, 1.100 Κρήτες και εθελοντές μεταφέρθηκαν από το Μιαούλη 

στη Γραμβούσα. Ένα σώμα του στρατού υπό τον Ι. Χάλη αποφασίστηκε να σταλεί ανατολικές επαρχίες με την 

οργάνωση της επανάστασης στο Μεραμπέλλο. Στις 20-11-1827 ο Χάλης αποβιβάστηκε στον Άγιο Νικόλαο με 

ισχυρό σώμα. Εξουδετέρωσαν αμέσως την τουρκική αντίσταση και κατευθύνθηκαν στη Κριτσά. Από την 
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Κριτσά κατευθύνθηκαν στο Χουμεριάκο καταδιώκοντας τους φοβερούς γενιτσάρους του, που αναγκάστηκαν 

να κλειστούν με άλλους Τούρκους 295 τον αριθμό στον πύργο του Καρακάση στη Νεάπολη όπου 

πολιορκήθηκαν επί 4 μερόνυχτα από τους Κρητικούς αρνούμενοι να παραδοθούν. Στο μεταξύ τουρκικός 

στρατός αποτελούμενος από 700 πεζούς και ιππείς, με αρχηγό το Λαδάογλου είχε ξεκινήσει από το Ηράκλειο 

και κατευθυνόταν προς τη Νεάπολη για να ενισχύσει τους πολιορκούμενους. Οι επαναστάτες με αρχηγό το 

Μανόλη Καζάνη τους επιτέθηκαν στο Σελινάρι διαλύοντάς τους. Τα θύματα της σύγκρουσης ήταν 150 Τούρκοι 

ανάμεσά τους και ο ίδιος Λαδάογλου.  

Οι πολιορκημένοι στο σπίτι του Καρακάση Τούρκοι μεταφέρθηκαν στο τζαμί της Νεάπολης με σκοπό να 

ανταλλαγούν με Κρήτες αιχμαλώτους. Οι τουρκοκρητικοί όμως σκότωσαν 9 επαναστάτες που τους είχαν 

προκαλέσει γεγονός που εξόργισε τους Κρητικούς. Άνοιξαν οπή στην οροφή του τζαμιού, έριξαν μέσα 

αναμμένα πανιά βουτηγμένα στο λάδι προκαλώντας ασφυξία στους  έγκλειστους .  

Στην Κρήτη κατέφταναν συνεχώς πολεμιστές από την Πελοπόννησο και τα νησιά και ο αριθμός τους έφτασε 

τους 3.000. Όμως η απουσία γενικού αρχηγού και η έλλειψη πειθαρχίας οδήγησε και την επιχείρηση αυτή σε 

άσχημο τέλος. 

 Το ηθικό των Κρητών κάμφθηκε, ιδιαίτερα μετά την άτυχη έκβαση της μάχης της 13ης Δεκεμβρίου 

κοντά στα Μάλλια, τη Σταλίδα, Κράσι και το Μοχό όπου 3000 πεζοί τουρκαλβανοί και 400 ιππείς, με πυροβόλα 

επιτέθηκαν κατά των επαναστατών του Ι. Χάλη που είχαν καταλάβει τα χωριά της Β.Α. Πεδιάδας Μοχό, Κράσι 

και Γωνιές διαλύοντάς τους. Στις μάχες αυτές έχασαν τη ζωή τους οι οπλαρχηγοί Μιχ. Μαγουλάκης και Γ. 

Κουρμούλης. Στις 15 Δεκεμβρίου οι Τούρκοι εισέβαλαν στο Μεραμπέλλο. Οι έριδες των αρχηγών 

κορυφώθηκαν όταν η ομοψυχία ήταν πρώτιστη επιταγή. Ο Ι. Χάλης διέλυσε το στρατό του που επιβιβάστηκε 

σε πλοιάρια και επέστρεψε στη Γραμβούσσα. Άλλοι κατέφυγαν στα νησιά και άλλοι στα κρησφύγετα των ορέων 

για να συνεχίσουν τον αγώνα. 

                                     Η άφιξη του Χατζημιχάλη Νταλιάνη (1828) 

 Η επανάσταση αναζωπυρώθηκε το 1828. Χάληδες , Μαλικούτης, Ξωπατέρας και Κόρακας 

πυροδότησαν καινούργιο ξεσηκωμό. Όλοι συνειδητοποίησαν ότι χρειάζεται ένας αρχηγός, μια ισχυρή 

προσωπικότητα που θα άμβλυνε τις αντιθέσεις, τις αντιζηλίες και τις έριδες μεταξύ των αρχηγών και θα 

συντόνιζε τον αγώνα. Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης, γενναίος Ηπειρώτης αγωνιστής, κατέφθασε στην Κρήτη 

επικεφαλής εκστρατευτικού σώματος και ανέλαβε την ηγεσία του αγώνα. Στις 8 Μαΐου 1828, έδωσε μάχη στις 

Βρύσες και  κατετρόπωσε τον εχθρό. Ξέσπασε όμως διαφωνία  μεταξύ οπλαρχηγών και Νταλιάνη για το πού 

θα δοθεί η επόμενη μάχη. Τελικά επικράτησε η άποψη του Νταλιάνη ο οποίος κλείστηκε στο Φραγκοκάστελλο 

των Σφακίων. Εδώ οι επαναστάτες πολιορκήθηκαν από τους Τούρκους στενά. Μπροστά από το φρούριο στο 

μικρό  κάμπο δόθηκε λυσσώδης μάχη. Καβάλα στ’ άλογό του ο καπετάν Νταλιάνης μάχεται με γενναιότητα και 

χάνει τη ζωή του. Κατά την επιστροφή του στα Χανιά ο Μουσταφάς παθαίνει πανωλεθρία σε αιφνιδιαστική 

επίθεση των Σφακιανών, οι οποίοι εμπόδισαν τον τουρκικό στρατό να προχωρήσει, με εμπρησμούς των δασών. 

Στη θέση Χάλαρα του Αγ. Αντωνίου ο Μουσταφάς έχασε  χίλιους άνδρες ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή, 

αφήνοντας επί τόπου όπλα και εφόδια για να αποφύγουν την ολοκληρωτική καταστροφή. Στις 30 Μαΐου ο 

Μουσταφάς έφτασε στα Χανιά με αποδεκατισμένη τη στρατιά του. 

Παρά την ήττα τους οι επαναστάτες συνεχίζουν τον αγώνα στον Αποκόρωνα, στη Μαλάξα, στη Μεσσαρά και 

στη Σητεία σημειώνοντας αρκετές επιτυχίες. 

          Οι σφαγές των χριστιανών του Μεγάλου Κάστρου τον Αύγουστο του 1828, θηριωδία που έμεινε στη 

μνήμη του κόσμου ως « ο αρπεντές του Αγριολίδη » ανάγκασαν τις Μεγάλες Δυνάμεις να επέμβουν τον Οκτώβρη 
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του ίδιου χρόνου για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και την παρεμπόδιση απόβασης νέων αιγυπτιακών 

δυνάμεων στο νησί. Την ευνοϊκή για τους Κρήτες ευρωπαϊκή στάση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Ιωάννης 

Καποδίστριας που έστειλε το Νοέμβριο σαν αντιπρόσωπο του τον Εμμ. Τομπάζη με σκοπό την κατάληψη της 

Σητείας, της μοναδικής επαρχίας που έμενε στον απόλυτο έλεγχο των Τούρκων.   

                                  Η ανακατάληψη της επαρχίας Σητείας 

     Η επιχείρηση οργανώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 1828. Ισχυρή δύναμη από 2.500 άνδρες με αρχηγούς 

τους Γ. Τσουδερό, Γ. Πρωτοπαπαδάκη και Π. Ζερβουδάκη ξεκίνησε από το Καβούσι και εισέβαλε στη Σητεία 

από την περιοχή της Ρουκάκας. Οι Τούρκοι κλείστηκαν στους οχυρούς πύργους των, ενώ άλλοι 

τρομοκρατημένοι κατέφυγαν στα φρούρια της Σπιναλόγκας και της Ιεράπετρας όπου τους πολιορκούσαν οι 

Αναγνώστης Συμιακός και Φραγκιός Τσαντηράκης. Στον βενετικό τριόρωφο πύργο του χωριού Λιθίνες 

κατέφυγαν 140 ένοπλοι και 200 γυναικόπαιδα. Πολιορκήθηκαν από τους επαναστάτες που έχασαν 14 άνδρες 

και είχαν πολλούς πληγωμένους. Η άρνηση των επαναστατών να παραδοθούν και οι απώλειες των επαναστατών 

οδήγησαν το Γ. Τσουδερό να ανοίξει όρυγμα στο μέρους του τείχους γεμίζοντας μια στάμνα πυρίτιδα και μ’ 

αυτό τον τρόπο ανατίναξε τον πύργο. Όλοι οι Τούρκοι κάηκαν εκτός από μια γυναίκα. Στην Εθιά, στο λεγόμενο 

σεράι (βενετική έπαυλη Ντε Μέτζο) αιχμαλωτίστηκαν 3.500 Τούρκοι οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μικρά Ασία. 

Οι παραπάνω ειδήσεις ανάγκασαν και τους 1200 Τούρκους που είχαν κλειστεί στο μοναστήρι Τομπλού και 

πολιορκούνταν από τους Ι. Μακρή και Ι. Κοντό να παραδοθούν και να μεταφερθούν στη Χάλκη των 

Δωδεκανήσων. 

 Έτσι απελευθερώθηκε η περιοχή της Σητείας, όχι όμως για πολύ. Οι νίκες είχαν μεθύσει τους 

επαναστάτες που στράφηκαν στη λαφυραγωγία (λεηλατούσαν , διαγούμιζαν οικίες τουρκρητικών στα χωριά). 

Στις 15 Ιανουαρίου 1829, Τούρκοι του Ηρακλείου ενώθηκαν με τους ευρισκόμενους στη Σπιναλόγκα και 

Ιεράπετρα (4.000 τον αριθμό) και εξεστράτευσαν κατά της επαρχίας Σητείας. Την ανακατέλαβαν παραδίδοντας 

τα χωριά στις φλόγες και χιλιάδες ντόπιους χριστιανούς στην αιχμαλωσία. Λίγοι Σφακιανοί έμειναν να 

πολιορκούν την Ιεράπετρα. Οι μάχες συνεχίστηκαν και στα Χανιά (Μαλάξα, Τσικαλαριά) διατηρώντας 

ζωντανή την επανάσταση σ’ ολόκληρη την Κρήτη. Οι Τούρκοι το Σεπτέμβρη του 1829 βρίσκονταν κλεισμένοι 

στα φρούρια για να σωθούν, ενώ στην ύπαιθρο που ελεγχόταν απόλυτα από τους επαναστάτες, η ζωή είχε 

επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς. 

 Οι Κρητικοί νικητές στα πεδία των μαχών περίμεναν τη δικαίωση των μεγάλων, μακροχρόνιων και 

πολυαίμακτων αγώνων τους. Στις 22 Ιανουαρίου 1830 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και οι 

Μεγάλες Δυνάμεις άφησαν την Κρήτη έξω από τα όρια του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους. Το νησί 

παραχωρήθηκε από την Τουρκία στην Αίγυπτο ως αντάλλαγμα των υπηρεσιών που τους προσέφεραν στην 

Πελοπόννησο και στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της επανάστασης. 

               

 

                    Οι πηγές αφηγούνται 

 
1.Τα Θύματα Επανάστασης 1821 σύμφωνα με τον Κώδικα των Θυσιών  

Ο Κώδικας των Θυσιών είναι ένα κατάστιχο του 1827 σε αραβική γραφή στο οποίο καταγράφονται από τις οθωμανικές 

αρχές (από την αντίπαλη δηλ. πλευρά) τα θύματα και οι δημευθείσες περιουσίες των, τα θύματα από την Ανατολική 

Κρήτη (νομοί Ηρακλείου και Λασιθίου) ήταν περί τις 15.000 χωρίς να υπολογίζονται εκείνοι που χάθηκαν χωρίς να 

έχουν περιουσία. Αυτά τα άτομα δεν καταγράφηκαν, γιατί σκοπός της καταγραφής ήταν να καταγράψει τις δημευθείσες 

περιουσίες αδιαφορώντας για τα θύματα. 
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 « Συνοψίζοντας τα στοιχεία του Κώδικα και τις πληροφορίες που δίνουν σύγχρονοι της εποχής μελετητές, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι η καταστροφή που σημειώθηκε στην ανατολική Κρήτη από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια της επανάστασης ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους  (58%) 

σκοτώθηκαν στις μάχες ή πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα στα απόκρημνα βουνά της Κρήτης όπου 

είχαν καταφύγει, μεταξύ αυτών πολλές γυναίκες και παιδιά. Σημαντικός επίσης ήταν και ο αριθμός αυτών 

που εγκατέλειψαν τις εστίες τους (26%) είτε από φόβο μπροστά στις επερχόμενες επιδρομές των οθωμανών 

είτε διότι έλειπαν για εμπορικούς λόγους από την Κρήτη. Ένας άλλος σοβαρός λόγος που πολλοί 

εγκατέλειψαν το νησί, ακόμη και πριν από την επανάσταση, ήταν η αδυναμία να πληρώσουν τους  φόρους, 

οι οποίοι βάραιναν, όπως είναι γνωστό, τους κατοίκους που είχαν απομείνει στα χωριά. Μόνο 48 άτομα 

κατάφεραν να επιβιώσουν και να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους. Παίρνοντας υπόψη το τελευταίο 

αυτό στοιχείο, καθώς και το γεγονός ότι η τύχη πολλών παραμένει άγνωστη (9%), εύκολα μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το ήδη υψηλό ποσοστό των σκοτωμένων ήταν ακόμη μεγαλύτερο και 

πιθανόν να αυξηθεί αν έλθουν στο φως και νέα στοιχεία από την επεξεργασία άλλων πηγών[…] » 

Κώδικας Θυσιών, Ονόματα και δημευμένες περιουσίες των χριστιανών αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης κατά την επανάσταση 

του 1821, Επιμέλεια Βασίλης Δημητριάδης, Διονυσία Δασκάλου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης-Βικελαία Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 

    2.             Μια τραγική  ποιητική διαμαρτυρία  

                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ Οι Κρητικοί απευθυνόμενοι στους βασιλείς της Ευρώπης 

διεκτραγωδούν  τα πάθη τους,  την αιχμαλωσία και την πώληση των παιδιών τους στην Αίγυπτο, την 

εγκατάλειψη από τους χριστιανικούς λαούς της Ευρώπης και την απόφασή τους να ζήσουν ελεύθεροι ή να 

πεθάνουν 

«…Ακούσετε να σασε πω τα πάθη τα δικά μας. 

  Στην αραπιά πουλήσανε οι Τούρκοι τα παιδιά μας 

και όσοι απομείναμε  εις τα βουνά γλακούμε 

ξυπόλυτοι κι ολόγδυμνοι για να λευτερωθούμε […] 

Κι είχαμε θάρρος εις εσάς, τσι βασιλείς τσι Φράγκους, 

κι εδά μας αδικήσετε κι αφήκετέ μας σκλάβους […] 

Φύγετε, φύγετε, άστε μας, μα μεις θε να σκεφτούμε 

γή ούλοι θ’ αποθάνομε γη θα λευτερωθούμε.» 

3.Διαμαρτυρία Κρητών μετά την ανακοίνωση των ορίων του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, 

Δετοράκης Θ. σελίδα 349 

Eλληνική Πολιτεία, Το Κρητικόν Συμβούλιον 

Προς τους Έλληνας 

« Οπόταν, αδελφοί ομογενείς και συναγωνισταί, εκορυφώθησαν τα δεινά μας από τον  ανυπόφορον ζυγόν 

μας, και καμμίαν θεραπείαν δεν ηδυνάμεθα πλέον να εύρωμεν, παρά να καταφύγωμεν εις τα όπλα με την 

σταθεράν και ένορκον απόφασιν, ή να ζήσωμεν ως άνθρωποι, και ως χριστιανοί ελεύθεροι, ή να καταβώμεν 

όλοι μαζί εις τον τάφον […] 
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           Η Κρήτη ήτο και είναι μέρος αδιάσπαστον της Ελλάδος αυτής, ως συναγωνισθείσα και 

συναγωνιζωμένη με τα λοιπά επαναστατήσαντα μέρη, από την αρχήν, ώστε δεν ημπορεί τις να εννοήση, πως 

εις διαφόρους πράξεις των πληρεξουσίων των σεβαστών τούτων μοναρχών η Κρήτη παρεσιωπήθη διόλου, εν 

ώ ακόμη μάλιστα έχει τον εξολοθρευτικόν πόλεμον εις τους κόλπους της, και οι Τούρκοι είναι περιορισμένοι 

εις μόνα τα φρούριά των από τους Έλληνας […] 

    Ημείς δεν ευρίσκομεν αλλού την σωτηρίαν μας, παρά εις τα όπλα μας και εις αυτόν τον έντιμον θάνατον, 

και αν η χριστιανοσύνη μας παραδώση εις την ασπλαχνίαν των Τούρκων, αφού κατασφάξωμεν απαθώς τας 

γυναίκας, τα τέκνα και γέροντάς μας, ας γενώμεν και ημείς θύματα, αλλά θύματα ένδοξα σταθερότητος και 

των απαραγράπτων δικαίων μας, αφήνοντες καν εις μνημόσυνον αιώνιον αντί κατοίκων χριστιανών τους 

ακολούθους λόγους χαραγμένους εις όλην την επιφάνειαν και περιφέρειαν της νήσου. «Εδώ είναι η Κρήτη, 

η βασιλεία του Μίνωος, ήτις έδωκε τους πρώτους θεσμούς και νόμους, πολλάς επιστήμας και τέχνας, ακόμη 

και αυτήν την ναυτικήν και πολεμικήν εις την Ελλάδα, την μητέρα των φώτων. Διετήρησεν υπό το ελληνικόν 

όνομα τα τέκνα της υπέρ τας τρεις χιλιάδες έτη, τα οποία εγκαταληφθέντα ήδη από τους συναδέλφους των 

χριστιανούς ύστερον από δέκα ετών αδιάκοπον εξολοθρευτικόν πόλεμον διά ν’ απαλλαχθώσι της φρικτής 

τυραννίας, έγιναν ελεεινά θύματα της ωμότητος των απανθρώπων Τούρκων ». 

Εν Μαργαρίταις Αυλοποτάμου της Κρήτης την 22 Απριλίου 1830 

Ζαμπέλιου, σελίδες 778-782 

4.Διαμαρτυρία των Κρητών για τα πάθη τους επί τουρκοκρατίας και τη μη ένταξη τους στο νεοϊδρυθέν 

ελληνικό κράτος 

« Τα απαραδειγμάτιστα δεινά, τα οποία ο χριστιανικός λαός της Κρήτης υπέφερεν υπέρ την ένα ήμισυν αιώνα, 

και τα οποία εις τους εσχάτους χρόνους είχον κορυφωθεί τόσον, ώστε η ζωή, η τιμή, η ασφάλεια και η 

ιδιοκτησία παντός έλληνος Κρητός είχε καταντήσει εις την διάκρισιν και του τελευταίου Τούρκου της 

Κρήτης, όστις αχαλίνωτος και ατιμώρητος εις όσα και αν ήθελεν επιθέσει δεινά εναντίον των αόπλων 

Ελλήνων, δεν επερνούσεν ούτε ημέρα, ίσως ούτε ώρα να μη θύση και απωλέση χριστιανόν, ή να μην του 

αρπάξη την κόρην, την σύζυγον, το τέκνον από τας αγκάλας τους καθώς και την ιδιοκτησίαν του κλπ. Οι 

τραγικοί θάνατοι των αρχιερέων του, και εν γένει του κλήρου όλου και των χριστιανών της Κρήτης, όλα 

ταύτα και τόσα άλλα, τα οποία και τους όρους της σεμνότητος και τον χαρακτήρα των δημοσίων εγγράφων 

παραβαίνουν, εβίασαν τους Έλληνας Κρήτας, άμα ήκουσαν την κλαγγήν των όπλων των γειτόνων και 

συναδέλφων των πελοποννησίων, Νησιωτών κλπ. να πάρουν τα όπλα και αυτοί, και να ορμήσουν εναντίον 

των απανθρώπων τυράννων των απηλπισμένοι. 

      Άοπλοι, απρομήθευτοι, αγύμαναστοι κατά τα όπλα, ολιγώτατοι όρμησαν ενθουσιώντες κατά πρώτον 

εναντίον χιλιάδων Τούρων […] 

  Τα δίκαια παράπονα των Κρητών, αι αλλεπάλληλοι αναφοραί, και δεήσεις των προς τους ισχυρούς, τα 

πύρινα δάκρυά των, αι απαραδειγμάτιστοι δυστυχίαι των δεν ηδυνήθησαν να κάμψουν ούτε τας ψυχάς των 

πληρεξουσίων των Σ. τριών Συμμάχων Δυνάμεων, αλλ’ ούτε των κατά διαταγήν τούτων ενεργούντων 

Υπουργών ! Αλλά το εναντίον, παραχωρούν την Κρήτην εσχάτως εις τον Σατράπην της Αιγύπτου […] 

Εις τοιαύτην δεινήν και ανέλπιστον θέσιν ευρισκόμενος ήδη ο πολυπαθής χριστιανικός λαός της Κρήτης, 

συνηγμένος διά των Αντιπροσώπων του εις διαφόρους γενικάς Συνελεύσεις, και κατά συνέπειαν των 

αποφάσεων αυτών διαμαρτύρεται σήμερον πασιφανώς ανώπιον Θεού και ανθρώπων, ενώπιον της 

χριστιανοσύνης και του φωτισμένου κόσμου, ενώπιον των τριών Σεβαστών Μοναρχών, Αγγλίας, Γαλλίας, 

Γαλλίας και Ρωσίας   
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Εν Μαργαρίταις Αυλοποτάμου της Κρήτης  23 Νοεμβρίου 1830 » 

Από το βιβλίο Ζαμπέλιου και Κριτοβουλίδου, «Ιστορία των επαναστάσεων της κρήτης», συμπληρωθείσα υπό 

του Ιωάννου Δ. Κονδυλάκη, επανέκδοσις αφών Βαρδινογιάννη, Αθήναι 1971, σελίδες 806-812 

      Ματιά στο παρελθόν: Η μείωση του πληθυσμού της Κρήτης λόγω του πολυχρόνιου πολέμου  

 Σύμφωνα με το Βυζάντιο Χουρμούζη, ιστορικό που έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά την 

επανάσταση του 1821, αλλά και άλλων ιστορικών ο πληθυσμός του νησιού πριν από την επανάσταση 

υπολογιζόταν σε 260-280.000 ψυχές από τα οποία οι μισοί ήταν χριστιανοί. Το 1834 λίγα μόλις χρόνια μετά ο 

Πάσλεϋ, υπολογίζει τον πληθυσμό όλης της Κρήτης σε 129.000 άτομα. Τα μισά περίπου απ’ ότι ήταν πριν την 

έναρξη της επανάστασης. (71.369 άτομα της ανατολικής Κρήτης σύμφωνα με την αιγυπτιακή απογραφή 1832-

34). Ο Άγγλος πλοίαρχος Τ. Σπράτ, ο οποίος επισκέφτηκε την Κρήτη το 1851 και τα έτη 1858-60 αναφέρει ότι 

ο πόλεμος της ανεξαρτησίας αφάνισε το μισό πληθυσμό του νησιού. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Θυσιών ένα κατάστιχο του 1827 σε αραβική γραφή στο οποίο καταγράφονται από τις 

οθωμανικές αρχές (από την αντίπαλη δηλ. πλευρά) τα θύματα και οι δημευθείσες περιουσίες των, τα θύματα 

από την Ανατολική Κρήτη (νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου)  ήταν περί τις 15.000 χωρίς να υπολογίζονται 

εκείνοι που χάθηκαν χωρίς να έχουν περιουσία.  

 

Ο Δημήτριος Καλλέργης 
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Ο Μουσταφά Πασάς ο αποκαλούμενος Γκιριτλής (Κρητικός) 
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Ο Νικόλαος Μαλικούτης, οπλαρχηγός Μεσσαράς 
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Το σαράι  στην Ετιά 

Σητείας όπου κλείστηκαν οι τουρκοκρήτες της περιοχής (αρχές 20ου αιώνα, φωτογράφος Γκιουζέπε Γκερόλα) 

 

 

Ο Γεώργιος Τσουδερός οπλαρχηγός Ρεθύμνου, έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις στην επαρχία Σητείας 
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Ο Ξωπατέρας ( Ιωάσαφ Μαρκάκης) 

Ξωπατέρας μια ηρωική μορφή και ένας ένδοξος θάνατος 

Ο  Ξωπατέρας γεννήθηκε το 1788 στο χωριό Μανουσανά κοντά στη Μονή Οδηγητρίας στη Μεσσαρά. Το 

κοσμικό του όνομα ήταν Ιωάννης Μαρκάκης. Έγινε μοναχός (καλόγερος) στην Οδηγήτρια και έλαβε το 

ιερατικό όνομα Ιωάσαφ. Σκότωσε ένα γενίτσαρο και ο επίσκοπος τον καθαίρεσε (αποσχημάτισε). Επειδή 

αποσχηματίστηκε από παπάς (από πατέρας) τον αποκαλούσαν Ξωπατέρα ή Ξέπαπα. Ο Ξωπατέρας πέταξε τα 

ράσα και έφυγε χαΐνης στα βουνά τρομοκρατώντας τους γενιτσάρους της Μεσαράς για τα εγκλήματά τους. 

Αγωνίστηκε με τον καπετάν Κουρμούλη, το Μαλικούτη και τον Κόρακα κρατώντας σε επανάσταση τον 

πληθυσμό. Το Φλεβάρη του 1829 ο πύργος του, στη Μονή Οδηγητρίας στη Μεσαρά Ηρακλείου, 

πολιορκήθηκε από 800 Τούρκους. Σκοτώθηκαν όλοι οι συμπολεμιστές του. Τελευταίος, ο Ξωπατέρας, 

σκοτώνοντας πολλούς Τούρκους επιχείρησε να σπάσει τον κλοιό των Τούρκων και να διαφύγει κι αντάμωσε 

το θάνατο. Ο Ξωπατέρας έγινε θρύλος. Η λαϊκή μούσα διέσωσε τα κατορθώματα και τον ηρωϊκό του θάνατο. 

Το τραγούδι του ηρωικό Ξωπατέρα τραγουδιόταν σε όλη τη διάρκεια του αιώνα, ως την απελευθέρωση της 

Κρήτης 

 

                       Το τραγούδι του Ξωπατέρα σε μια από τις επόμενες επαναστάσεις για λευτεριά 

 

Τραγουδήθηκε από κρητικό νεανία, του τάγματος επιλέκτων Κρητών, κατά την πολιορκία των Αρχανών στην 

επανάσταση του 1897, μια βραδιά ανάπαυσης από τη μάχη της ημέρας στις 6 Μαΐου, και καταγράφηκε από 

τον Ηλία Βουτυερίδη στο έργο του ‘Ημερολόγιο του τάγματος επιλέκτων Κρητών’ έκδοση Δήμου Αρχανών 

(σελίδες 127-130 ) :  « …Την εσπέραν προς τιμήν των άρτι αφιχθέντων και των εις το Τάγμα προστεθέντων 

εδόθη εν τω στρατώνι δείπνον, ό επικολούθησε νηξ διασκεδαστικωτάτη, διότι και χορός Κρητικός εχορεύθη 
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υπό τους ήχους της εγχωρίου λύρας και άσματα πατριωτικά εψάλλησαν και τελευταίον, όπερ και κυριώτερον, 

αδελφική αγάπη συνήνου πάντας ημάς.  Νεανίας δε τις Κρης, εκ των του Τάγματος, συστηθείς ημίν ως 

καλλίφωνος, προσεκλήθη και έψαλλε διάφορα της Κρήτης ερωτικά και πατριωτικά άσματα, εξ’ ων 

παραθέτομεν εν των ωραιοτέρων, αναφερόμενον εις τον ήρωα μοναχόν Ιωάσαφ Ξωπατέρα. Ο Ιωάσαφ  ο 

επικαλούμενος Ξεπατέρας ήτο μοναχός και ηγούμενος της μονής ‘Οδηγητρίας’. Ότε δε εξερράγη η 

επανάστασις του 1821 καταλείπει τον μοναχικόν βίον και τα όπλα ασπασθείς, κατέστη το φόβητρον των 

Τούρκων του Ηρακλείου και της Αμπαδιάς. Κατά το 1827 ο ηγούμενος πολιορκηθείς υπό των Τούρκων μετά 

της αδελφής του εν τη μονή, ήτις έφερε πλήθος επάλξεων και τυφεκοθυρίδων, εμάχετο εφ’ ολόκληρον την 

ημέραν με δύο μόνο όπλα, άτινα εναλλάξ επλήρου η αδελφή του. Αλλά περί το εσπέρας τα όπλα εστομώθησαν 

και τότε βλέπων την άφευκτον σύλληψίν του, φονεύει πρώτον την αδελφή του και είτα ξιφήρης ορμών εκ της 

μονής, μεθ’ όλας τας παρακελεύσεις των εχθρών του, όπως παραδοθεί, εισέρχεται εις τας πυκνάς φάλαγγας 

των Τούρκων και πίπτει υπό τας δίκην χαλάζης πιπτούσας σφαίρας, φέρων τριάκοντα τραύματα, αφού 

προηγουμένως πολλούς αυτών κατέσφαξε». 

 

 

Πουλιά μην κελαηδήσετε Σαββάτο γη Δευτέρα 

Γιατί τον εσκοτώσανε αυτόν τον Ξωπατέρα. 

Μήδε στην Κρήτη ακούστηκε μήδε στην Εγγλιτέρα 

Να πολεμήσει την Τουρκιά ωσάν τον Ξωπατέρα. 

Σαν ήθελε να κατεβεί στο Τοπαλτί μιαν ώρα, 

Μικρούς, μεγάλους την τουρκιά εμάντριζε στη Χώρα. 

Μια ταχινή κατέβηκε με το γδυμνό μαχαίρι, 

Εφτά αγάδω κεφαλές επήρεν εις το χέρι […] 

Ο Μαλικούτης αρχηγός του διπλοπαραγγέλνει, 

Για το Θεό εξάδελφε, στον Πύργο μην ξωμένεις, 

Στον Πύργο μη θαρρεύγεσαι, στον Πύργο μην πλανάσαι, 

Για θα σε κλείσει η Τουρκιά και θα παραπονάσαι. 

-Μα  ’μενα μου τα πήρανε στο Κάστρο τ’ άρματά μου, 

Μα πάλι τα ξεμπέρδεσα με την παλλικαριά μου. 

Μηνά του ο Μεραμέτ Αλής, πρόδωσε Ξωπατέρα, 

Γιατί έφταξε το τέλος σου κι’ η άσκημή σου μέρα. 

Και πάλι του ξαναμηνά, πρόδωσε Ξωπατέρα, 

Γιατί θε νάναι αύριο η ύστερή σου μέρα. 

-Δεν προσκυνώ, μωρέ σκυλιά μόνο θα πολεμήσω 

Τον Κόρακα  ’νιμένω δα, να σα σε διαολίσω […] 

Του Πύργου ’δώκασε φωθιά κι’ ανοίξαν τα θεμέλια, 

Που τον εσιγουράρανε τα τέσσερα Καστέλια. 

Μεγάλον σάλτον έπαιξε στου Πύργου την καμάρα, 

Δριμειά φωνή των έσυρε και πιάνει τση τρομάρα. 

Στη μέση των γιουρούντισε πάλι με το μαχαίρι, 

Κι έναν αγά επλάκωσε, την κεφαλή του παίρνει. 

Στον Πύργο την εκρέμασε πάνω στο μπαϊράκι 

Κι οι Τούρκοι τη θωρρούσανε κι επίνανε φαρμάκι 

Μηνά του ο Σιλιχτάρ-αγάς τον Πύργο για ν’ αφήσει 

Ώ για να δώσει τα’ άρματα και για να προσκυνήσει. 

Ντροπή ’ναι, Σιλιχτάρ-αγά, και πού αλλού ακούσθη ; 

Να πολεμούσι έναν Παπά εννιά χιλιάδες Τούρκοι; 

Μα ίντα να κάμω του καιρού, που πήραν τα ποτάμια, 

Μα όλοι στα’ Οδηγήτριας θα κείτεστε τα πλάγια. 

Μα αμέτε δα μπουρμάδες μου κάμετε το ντοά σας, 

Πάρετε τσι καντίνες σας, κάτσετε στα χωριά σας. 

Έκαμα μάνες δίχως γιους, καντίνες δίχως άντρες, 
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Σαν τα τραγιά τση μάζωνε και τση σφαξε στσι μάντρες 

-Αυτή δεν είναι, Τούρκοι αντρειά μόνο ’ναι πουτανάτο, 

Σήμερον ένας Ξώπαπας σας έκαμε άνω κάτω. 

-Αυτή δεν είναι, Τούρκοι αντρειά μόνο ’ναι πουστουλούκι, 

Να πολεμάτ’ έναν παπά  εννιά χιλιάδες Τούρκοι. 

Εχόρτασα τη χέρα μου κι έφρανα το κορμί μου, 

Κι έλα σε Σιλιχτίρ αγά, κόψε την κεφαλή μου. 

Του Ξωπατέρα ο πόλεμος πάντοτε θα γροικάται, 

Κι όσοι κι αν είστε χρισθιανοί ούλοι του συγχωράτε » 

 

Τοπαλτί= Η γύρω από το Ηράκλειο περιοχή με τα χωριά της, Γκλιτέρα=Αγγλία, έχω λαβή στη χέρα=έχω 

τραύμα στο χέρι, Μεραμέτ Αγάς, ονομαστός Τούρκος από το χωριό Αληθινή Μεσαράς, 

προδώσου=παραδώσου 

 

 
Δράση Το τραγούδι του Ξωπατέρα μελοποιήθηκε (παραδοσιακή μελωδία)  από τον Κρητικό λυράρη 

Αλέξανδρο Καλεμάκη και τραγουδήθηκε από τον ίδιο και τον Ψαραντώνη με αφήγηση του Γ. Βιτώρου. Να 

το βρείτε στο διαδίκτυο και να το ακούσετε (youtube Lavyrithmos – Το τραγούδι του Ξωπατέρα) 

 

 

 
Η Μάχη στην Κοντάραντο και ο θάνατος της Ροδάνθης ( Σπανομανώλη ) μέσα από το ποίημα του Διαλυνομιχάλη 

«Ροδάνθη η Κριτσοτοπούλα » 

  Ο ποιητής Διαλυνάς Μιχάλης από τη Νεάπολης  έγραψε  στις αρχές του 20ου αιώνα το παρακάτω ποίημα για τη Ροδάνθη 

την κόρη του πρωτόπαππα της Κριτσάς. Το ποίημα αποτελείται από 1367 στίχους. Τη όμορφη κοπέλα προσπάθησε να 

κάνει με τη βία γυναίκα του ο Χουρσίτ Αγάς του  Χουμεριάκου και την πήρε  στο σπίτι του. Εκείνη προσποιήθηκε πως 

τον ακολουθεί με τη θέλησή της, τον σκοτώνει, ντύνεται με τα ρούχα του για να μην την αναγνωρίσουν οι Τούρκοι. 

Καταφεύγει στο λημέρι του χαΐνη Καπετάν Μανώλη Καζάνη, τους λέει ότι τον λένε Μανώλη και γίνεται το 

πρωτοπαλλήκαρό του. Τα άλλα παλλικάρια μη γνωρίζοντας το μυστικό (ότι είναι γυναίκα) την ονομάζουν Σπανομανώλη 

επειδή ήταν σπανός, δεν είχε δηλαδή γένια. Στη Μάχη της Κοντάραντο το Γενάρη του 1823 μάχεται ηρωικά και 

πληγώνεται στο στήθος. Τη μεταφέρουν στο σπίτι του ιερέα πατέρα της, μαχητής κι αυτός στην Κοντάραντο,  και εκείνος 

την αναγνωρίζει. Ξεψυχούν και οι δύο. Το ποίημα παιζόταν ως θεατρικό έργο σε σχολεία τόσο από μαθητές όσο και από 

τη νεολαία του νομού για πολλά χρόνια.   

Δύο χιλιάδες Χριστιανοί, ήσαν οχυρωμένοι, 
εις την Κριτσά και τους εχθρούς καθένας των προσμένει. 

Θα ήσαν πεντακόσιοι περίπου, οι Κριτσώτες 
και χίλιοι πεντακόσιοι, άλλοι Μεραμβελλιώτες. 

Γιατ' οι Κριτσώτες είχανε γραμμένα για να 'ρθούνε 
και αδελφοί τους αδελφούς αλληλοβοηθούνε. 

Πρώτοι που 'φτασαν στην Κριτσά από το Μεραμβέλλο, 

ο Κοκκινάκης ήτανε, μαζύ με τον Μουρέλλο. 
 

Και του γενναίου αρχηγού το σώμα, του Καζάνη, 

με τον Μανώλη τον σπανό, εγκαίρως καταφθάνει. 
Φθάνουν στον κάμπο της Κριτσάς οι Τούρκοι και αρχίζει 

ο πόλεμος, που νόμιζες η γη ότι βοΐζει, 
από των όπλων την κλαγγή, ίδια σαν να βροντούσε 

κι απ' τα κανόνια του Χασάν, ο κόσμος πως χαλούσε. 

Πυκνοί καπνοί και σύννεφα εβγαίναν στον αιθέρα, 
των τουφεκιών και κανονιών, εκείνη την ημέρα. 

Πρώτη γραμμή κρατούσανε τοτ' οι Κριτσώτες όλοι 
ένεκα που τα μέρη των ως ντόπιοι, εγνωρίζα' 
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και αρχηγόν των είχανε τον Αλεξομανώλη 
κι όλο στο κρέας έπαιζαν από τα μιτιρίζα 

Τους πολεμίους έβλεπες κι από τα δύο μέρη, 

                               με τα σπαθιά στο χέρι. 
Με γενναιότητα πολλή, αλλά και καρτερία, 

εχάνοντο οι Χριστιανοί για την ελευθερία. [….] 
 

                            Ι' 
Φεβρουαρίου τας αρχάς, οι Τούρκοι ξεκινούνε, 

δια να παν' εις την Κριτσά και να εκδικηθούνε. 

Οι Χριστιανοί 'σαν τακτικά όλοι οχυρωμένοι, 
γιατί το εγνωρίζανε πως ήθελε να 'λθούνε 

και ήσαν όλοι έτοιμοι, κατενθουσιασμένοι 
και μάλιστα ελέγανε, γιατί τάχα ν' αργούνε. 

Αρχίζ' ευθύς ο πόλεμος, μουγκρίζουν τα τουφέκια, 

εδώ φωνές Χριστιανών, κει Τούρκων τουμπελέκια. 
Παρέκει βλέπεις Χριστιανούς αητούς παληκαράδες 

και πλιό παρέκει Αλβανούς, Τούρκους, στραβοφελάδες. 
Φωνές ακούονται, βροντές που βγάζουν τα κανόνια, 

τα καρυοφίλια τραγουδούν και ψάλλουν τα μιλλιόνια. 

Βλέπεις εδώ Χριστιανούς, πεντ-έξι 'ναι πεσμένοι 
και παραπέρα εκατό φελάδες σκοτωμένοι. 

Θρήνους ακούς! Σπαθιές θωρείς! Που ποταμός το αίμα, 
έτρεχε και σχημάτιζε μες στα λαγκάδια ρέμα. 

Έδιδεν ήλιος λαμπηρός, εκείνη την ημέρα, 
μ' απ' τους καπνούς των κανονιών και τουφεκιών ομάδι, 

εσυννεφοσκεπάστηκε όλη η ατμοσφαίρα, 

που νόμιζες πως βρίσκεσαι στα πρόθυρα του 'Αδη. 
Πέρνει και δίδ' ο πόλεμος, εκείνη την ημέρα, 

Κρούστα, Κριτσά, Κουτάραντο κι ακόμα πάρα πέρα. 
Ρωμηοί και Τούρκοι κάνουνε τα χέρια των τανάλια 

κι ο εις τον άλλο προσπαθεί δια να καταβάλη.[…] 

                  Το μοιρολόγι 
Καλούν αμέσως τον παππά, βάνουνε το λιβάνι 

και μια ξαδέλφη της, Λενιώ, φωνή με κλάμα βάνει: 
-"Αχ! εξαδέλφη μου καλή, που 'σουνε καύχημά μας, 
γιατί μας το 'καμες αυτό κι έκοψες τη καρδιά μας; 
Χρυσό στολίδι της Κριτσάς κι ατίμητο πετράδι, 
της Κρήτης όλης καύχημα, γιατί να πας στον 'Αδη; 
Φέρτε λουλούδια του βουνού κι απ' τα περβόλια τ' άνθη, 
να πλέξωμ' ένα στέφανο σήμερο, στη Ροδάνθη. 
Στέφανο δόξης και τιμής, μαρτυρικό στεφάνι, 
π' όποιος για τη πατρίδα του πέσει μόνο, το βάνει. 
Γεμίσετε νερατοανθούς, ένα προσκεφαλάδι, 
για ν' αναπαύσετ' ήσυχα, στον μαυρισμένον 'Αδη. 
Στρώσετε στρώμα μαλακό, για να γλυκοκοιμάται, 
γιατ' είνε ξένη κι ορφανή, να μη παραπονάται. 
Γιατί; Γιατί δε μας μιλάς, γλυκόφωτο αστέρι; 
Για πες μας πώς εχλώμιασες έτσι σαν νεκροκέρι; 
Αχ! Εξαδέλφη μου γλυκειά, ποιό άχαρο μαχαίρι, 
επήρ' ο Χάρος κι έκοψε της νιότης του το νήμα; 
Ποιό μαύρο χέρι άπλωσε και σ' έσβησεν αστέρι; 
Ποιά μαύρα νειάτα έπεμψε σ' αραχνιασμένο μνήμα; 
'Αραγε ξεύρ' η μάννα σου ψυχή μου αγιασμένη, 
ότι θα πας να την ευρής, για να σε περιμένη; 
Αχ! Πού να βρω τ' αθάνατο νερό να σε ποτίσω; 
Πέστε μου σεις, ποιός το κρατεί, όρη βουνά και δάση; 
Κανείς δε μ' αποκρίνεται; Και πώς θα σ' αναστήσω; 
Απ' τον καϋμό το στήθος μου πηγαίνει για να σπάση"! 
Τότε σηκώνεται μια γρηά και λέγει στην Ελένη, 



Μανόλης  Κ. Μακράκης: «Η τουρκοκρατία στην Κρήτη – Η επανάσταση του 1821 στο νησί»        

(ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ για τους  μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης των σχολείων της Κρήτης ) 

 
με μιαν αδύναμη φωνή και συγκεκινημένη: 
-"Σώπα παιδί μου, σώπασε, μη κάνεις να θρηνάται 
κι αυτή η πέτρα η σκληρή, με τα πικρά σου λόγια. 
Μην κλαίεις έναν άγγελο, οπού γλυκοκοιμάται. 
Στον άγγελο δεν πρέπουνε θανάτου μοιρολόγια. 
Μη πης, μη πης πως πέθανε, πώς είν' αποθαμένη, 
μον πες πως είνε άγγελος, στους ουρανούς πηγαίνει". 
 

     

 

 

  Ο Άγγλος πλοίαρχος Σπρατ για τις καταστροφές από την επανάσταση του 1821 στον 

Κάμπο και τα χωριά των Χανίων, ένα τρίτο του αιώνα μετά (κατά τη δεύτερη επίσκεψη 

του Τ. Σπράτ στην Κρήτη (1858-60) 
Ο Σπρατ περνώντας από τον Κάμπο των Χανίων αναφέρει ότι καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ελιές και 

παραθέτει την περιγραφή του  Άγγλου Lithgow που την επισκέφτησε το 1609. Ο Lithgow λόγω της 

παραγωγικότητας και της ευδοκίμησης πολλών φυτών τη χαρακτηρίζει «κήπο όλου του κόσμου. Είναι το 

καλύτερο κομμάτι γης, η λάμψη του διαμαντιού, ο γλυκύτερος τόπος όλης της Κάντυ » 

    Και συνεχίζει ο Σπράτ: «Αυτή η ενθουσιώδης περιγραφή του συμπατριώτη μας, μαζί με την αμυδρή εικόνα 

που έχω δώσει εγώ, μπορούν να κάνουν τον αναγνώστη να πιστέψει ότι σ’ αυτή τη γη υπάρχουν ακόμα τα 

σημάδια της ευημερίας και της ευτυχίας. Ας μπει στον δεντρόκηπο μαζί μου και η καρδιά του θα γεμίσει 

γρήγορα με θλίψη από τα αμέτρητα ίχνη ερήμωσης και καταστροφής που συναντά παντού. Μισοερημωμένα 

χωριά, μισοεπισκευασμένα μετόχια και κατοικίες, καπνισμένα παράθυρα και ετοιμόρροποι τοίχοι 

φανερώνουν τη δυστυχία που κυριαρχεί από τότε σ’ αυτόν τον ωραίο τόπο. Είναι το αποτέλεσμα ενός 

ανελέητου πολέμου εξολόθρευσης ανάμεσα σε δύο φυλές και θρησκείες που τον κατοικούν. Η μια μάχεται 

για ανεξαρτησία, η άλλη για κυριαρχία. 

    Μολονότι έχει περάσει πάνω από ένα τρίτο του αιώνα από τη λήξη του πολέμου, θα χρειαστεί τουλάχιστον 

μισός αιώνας ακόμα για να συνέλθει το νησί από το πλήγμα που υπέστη κατά τον ατυχή και μάταιο αγώνα 

για την ανεξαρτησία. […] 

     Απ’ όσα έχω αναφέρει σχετικά με την ερήμωση και τα ερείπια που φαίνονται ακόμη στην περιοχή της 

σημερινής πρωτεύουσας του νησιού (είχε γίνει πρωτεύουσα το 1850), σε έναν από τους πιο εύφορους τόπους 

του, μπορεί κανείς να σχηματίσει μια ιδέα για την εικόνα όλης της πεδινής Κρήτης. Ερείπια υποδέχονται τον 

ταξιδιώτη σε κάθε χωριό, οι συνέπειες ενός καταστροφικού πολέμου είναι αποτυπωμένες πάνω στη γη και 

πάνω στα πρόσωπα και οι άνθρωποι είναι πάντα έτοιμοι να διηγηθούν μια λυπητερή ιστορία …», τόμος Β΄ , 

σελ. 216-218 

 

Τόμος Α, σελ. 58 « Ο αγώνας τους ξεκίνησε αναμφισβήτητα για κάποιο ευγενή σκοπό – την ευλευθερία, την 

απελευθέρωση, αλλά χωρίς να είναι προετοιμασμένοι γι’ αυτό και χωρίς να γνωρίζουν ποιο είναι το καλύτερο 

όπλο και η δύναμη της ελευθερίας. Άρχισε, συνεχίστηκε και τέλειωσε με περιττή και απερίσκεπτη 

βαρβαρότητα και αγριότητα, τόσο από την πλευρά του κατακτημένου όσο και από την πλευρά του κατακτητή. 

Κατέληξε σε πόλεμο αντεκδίκησης ανάμεσα σε θρησκείες και φυλές. Με το ξίφος, την πείνα και την 

αρρώστεια αφάνισε το μισό πληθυσμό του νησιού, έσπειρε δυστυχία και θλίψη σε κάθε παλλόμενη καρδιά 

και αρρώστεια και φτώχεια σχεδόν σε κάθε κρητική οικογένεια. Έτσι, γύρισε το νησί μισό αιώνα πίσω σε 

ευημερία, πλούτο και πολιτισμό» 

 
Τόμος Α΄σελ. 58 «Ο αγώνας τους ξεκίνησε 

 
 

 

Νησίδα Τράφος Καλών Λιμένων: προσωρινές κατοικίες πολλών Κρητικών της περιοχής, οι οποίοι 

κατέφευγαν εδώ κατά τη διάρκεια της επανάσταση για την ανεξαρτησία» 
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Spratt, Νίκος Ψιλάκης, τόμος Β, σελ. 24 Σπράτ: «Θα αναφερθώ τώρα στην πόλη Λασαία,  οποία βρίκσεται 

κοντά στους καλούς Λιμένες, σύμφωνα με τον 8ο στίχο του 27ου κεφαλαίου των Πράξεων. Έχοντας 

προχωρήσει στο νησάκι που ονομάζεται Ντράφος ή Τράφος, ένα μίλι περίπου ανατολικά του λιμανιού, για 

να κάνομε το σχέδιο του κόλπου το οποίο δημοσιεύεται εδώ, βρήκα σ’ αυτό (όπως και σε όλα τα κοντινά 

νησιά) τις προσωρινές κατοικίες πολλών Κρητικών της περιοχής, οι οποίοι κατέφευγαν εδώ κατά τη διάρκεια 

της επανάσταση για την ανεξαρτησία» 

Νίκος Ψιλάκης : « Τα κατάλοιπα των παλιών πρόχειρων κτισμάτων δίνου την εικόνα ενός 

πυκνοκατοικημένου νησιού. Ο σημερινός παρατηρητής μπορεί να δει μια μεγάλη σειρά ερειπίων από μικρά 

σπιτάκια, χτισμένα ακόμη και σε αρκετά επικλινές έδαφος, σε κάθε σημείο της αφιλόξενης βραχονησίδας. Τα 

προχειροφτιαγμένα σπιτάκια που ήταν χτισμένα στις βραχονησίδες και στα απόμερα ακρωτήρια των Καλών 

Λιμένων χρησιμοποιήθηκαν από τους Κρητικούς στα χρόνια των επαναστάσεων ως καταφύγια. Η τοπική 

παράδοση διασώζει ότι εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως γυναικόπαιδα, εγκατέλειπαν τα πεδινά χωριά της 

Μεσαράς όταν ξεσπούσε κάποια επανάσταση και κατευθύνονταν στις ερημικές περιοχές των Καλών 

Λιμένων. Καθώς τα νησάκια ήταν απροσπέλαστα χωρίς ναυτικά μέσα, αισθάνονταν αφάλεια και γλύτωναν 

τις σφαγές. Παρόμοιες είναι οι πληροφορίες που κατέγραψε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Στ. Αλεξίου: 

« Στα χρόνια των επαναστάσεων χιλιάδες άνθρωποι κατέφευγαν απ’ όλη τη Μεσαρά στις έρημες αυτές 

ακρογιαλιές κι έχτιζαν πρόχειρα σπίτια για τα γυναικόπαιδά τους στα πιο απρόσιτα υψώματα […] Οι καλύβες 

των προσφύγων αυτών είναι από τα ρωμαϊκά χρόνια ως τις μέρες μας οι πρώτες και τελευταίες εγκαταστάσεις 

σημαντικού αριθμού ανθρώπων στις νότιες παραλίες της Μεσαράς» (Στ. Αλεξίου, ‘Στις νότιες ακτές της 

Κρήτης, περ. Περιηγητική, τ. 26/1961:41). Εκτός από το νησί Τράφος, τέτοια πρόχειρα κτίσματα υπήρχαν 

στο νησί του Αποστόλου Παύλου, στο Μεγαλονήσι, στη μικρή χερσόνησο Τραχείλι κ.ά. Σε αρκετές 

περιπτώσεις τα ερείπιά τους φαίνονται ακόμη και σήμερα. Μετά το 1961, έτος κατά το οποίο μας έδωσε την 

πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή ο Στ. Αλεξίου, ο χώρος έχει αλλάξει εντελώς. Ακριβώς δίπλα στον αρχαίο 

λιμενοβραχίονα της πόλης Λασαία έχει δημιουργηθεί παραθεριστικ΄ςο οικισμός με την ονομασία 

Χρυσόστομος»  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: 
Το υλικό αποτελεί μέρος του υπό έκδοση βιβλίου του κ. Μακράκη Εμμ., για την Τοπική Ιστορία της Κρήτης 
και είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.  
Προσφέρεται προκειμένου να αξιοποιηθεί άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και έχει διατηρηθεί η δομή 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & για κάθε χρήση του υλικού επιβάλλεται η αναφορά στο 
δημιουργό: Μακράκης Μανόλης, Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, συγγραφέας 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 10. Τα γεγονότα από το 1830 ως την Ένωση της 

Κρήτης με την Ελλάδα.  Οι επαναστάσεις για την απελευθέρωση της Κρήτης 

συνεχίζονται 

                  (19ος αιώνας – Ο αιώνας των επαναστάσεων) 

 

     Η Κρήτη παραχωρήθηκε το 1830 στην Αίγυπτο ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στους Τούρκους για 

την κατάπνιξη της επανάστασης στην Κρήτη και την Πελοπόνησο.Τα χρόνια της αιγυπτιοκρατίας (1830-1840) έγιναν 

προσπάθειες ανακούφισης του πληθυσμού με την χορήγηση δικαιωμάτων και με την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Όλα 

αυτά όμως με την αύξηση της φορολογίας που προκάλεσε το κίνημα των Μουρνιδιών (1833). Η επανάσταση αυτή που 

εκδηλώθηκε στο χωριό Μουρνιές Χανίων καταπνίγηκε στο αίμα από τις αιγυπτιακές δυνάμεις. Το 1841 ξέσπασε νέα 

επανάσταση με το Χαιρέτη στα δυτικά και το Βασιλογιώργη στα ανατολικά. 

        Το διάστημα (1841-1866) στο νησί επικρατεί ειρήνη. Μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1856) παραχωρείται το 

Χάτι Χουμαγιούν (Λαμπρά Γραφή), σημαντικά δικαιώματα στους υπόδουλους χριστιανούς. Με την ίδρυση των 

Δημογεροντιών το 1858 η ζωή των χριστιανών βελτιώνεται. Οι Δημογεροντίες ήταν συμβούλια με αρμοδιότητα 

στην κοινωνική πρόνοια οικογενειακό δίκαιο και σε θέματα εκπαίδευσης. Η προσφορά τους στην παιδεία των 

υποδούλων Κρητών υπήρξε σημαντική. 
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                                   Η επανάσταση του 1866 

 

       Οι Κρήτες επαναστάτησαν τον Αύγουστο του 1866 με το σύνθημα «Ένωσις ή θάνατος ». Η επανάσταση 

εξαπλώθηκε σ’ όλο το νησί. Ο Μουσταφά Πασάς (Γκιριτλής) χτυπά τους επαναστάτες και καίει τα χωριά 

Θέρισο, Λάκκους και Μεσκλά. Στο Βαφέ Αποκορώνου χτυπά τον επαναστατικό στρατό και τον συντρίβει. 

Φτάνει στη Μονή Αρκαδίου όπου είχαν καταφύγει 600 γυναικόπαιδα τα οποία υπερασπίζονται 300 

οπλοφόροι. Ο Μουσταφάς πολιορκεί το μοναστήρι και οι έγκλειστοι αρνούνται να παραδοθούν. Με την 

είσοδο του τουρκικού στρατού στη μονή, βάζουν φωτιά στην μπαρουταποθήκη και βρίσκουν τα θάνατο 

εκατοντάδες χριστιανοί. Το Αρκάδι γίνεται σύμβολο εθελοθυσίας και αυτοθυσίας. Στη συνέχεια ο Μουσταφάς  

εισβάλει στο Σέλινο και τα Σφακιά και δίνει μάχες στο Μυλοπόταμο, το Μαλεβίζι και την Πεδιάδα. 
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        Ο αντικαταστάτης του Μουσταφά Ομέρ εισβάλλει το Μάιο του 1867 στο Οροπέδιο Λασιθίου, 

σιτοβολώνα και ορμητήριο των επαναστατών. Οι επαναστατημένοι Κρήτες τον αντιμετωπίζουν στον κάμπο 

του Λασιθίου και μετά από δεκαήμερες μάχες κατορθώνει να επιβληθεί στους επαναστάτες, παρά τη γενναία 

τους αντίσταση. Τα χωριά του Οροπεδίου καταστρέφονται. Στη συνέχεια μέσω της Μεσσαράς και με 

συντονισμένες κινήσεις υποτάσσει τα Σφακιά και τα καταστρέφει. Μικρές εστίες αντίστασης συνεχίζουν τη 

δράση τους σ’ όλη την Κρήτη 

        Ο τουρκικός στρατός νικά στις μάχες αλλά δεν κατορθώνει να ελέγχει τις περιοχές. Μια στρατηγική 

ενέργεια από τον Χουσνή πασά να κτίσει 80 πύργους-κουλέδες σε στρατηγικές θέσεις για τον έλεγχο των 

επαναστατών αποδεικνύεται αποτελεσματική. Η έλλειψη τροφίμων και εφοδίων, η επικήρυξη των 

επαναστατών, η προστασία όσων δήλωναν υποταγή, ο αποκλεισμός του νησιού έφεραν την επανάσταση προς 

το τέλος της. Το τελειωτικό κτύπημα ήρθε με την επίθεση στην προσωρινή κυβέρνηση πολλά από τα μέλη της 

οποίας σκοτώθηκαν. Ο Ομέρ ανακαλείται στην Κων/πολη και η Πύλη στέλνει το Μεγάλο Βεζύρη Ααλή πασά 

με προτάσεις για μεταρρυθμίσεις που βελτίωναν τη θέση των υποδούλων Κρητών. 

                     Η επανάσταση του 1878 και η Σύμβαση της Χαλέπας 

.Οι Κρήτες επαναστάτησαν το 1878, με αφορμή το Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την καταπάτηση του Οργανικού 

Νόμου από πλευράς Τούρκων, ζητώντας για μια ακόμη φορά την Ένωση με την Ελλάδα. Με τη λήξη της 

επανάστασης υπογράφηκε στη Χαλέπα, προάστιο των Χανίων Σύμβαση (συμφωνία) που διεύρυνε τα προνόμια 

του Οργανικού Νόμου καθιερώνοντας καθεστώς ημιαυτονομίας 

                

                              Η εικοσαετία  1878-1897 

 
      Με την καθιέρωση της Συνέλευσης (Βουλής) κοινοβουλευτικού καθεστώτος και τη  δημιουργία κομμάτων 

διαιρέθηκαν οι Κρήτες σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Τους συντηρητικούς (Καραβανάδες) και τους 

Φιλελεύθερους (Ξυπόλητους). Το 1889 οι συντηρητικοί επειδή έχασαν τις εκλογές, επαναστατούν και ζητούν 

ένωση με την Ελλάδα. Ο σουλτάνος καταργεί τα προνόμια της Χαλέπας και επιβάλλει στρατοκρατία. Το νησί 

επανήλθε στο προ της επανάστασης του 1866 καθεστώς. Το 1896 με την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων 

επανήλθαν και  διευρύνθηκαν τα προνόμια της Χαλέπας.  
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                                Η επανάσταση του 1897-98 

 

  Το Γενάρη του 1897 ξέσπασε νέα επανάσταση που την υποκίνησαν οι Τουρκοκρήτες αντιδρώντας στη χορήγηση 

προνομίων στους χριστιανούς. Πυρπολούν τη χριστιανική συνοικία της πόλης των Χανίων. Οι Κρήτες χριστιανοί 

επαναστατούν. Οι Μ. Δυνάμεις απέκλεισαν το νησί απαγορεύοντας αποβίβαση ελληνικού και τουρκικού στρατού και 

χώρισαν την Κρήτη σε περιοχές ελέγχου για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Στους Κρήτες παραχωρήθηκε αυτονομία. 

Οι Τουρκοκρήτες δεν δέχτηκαν την εφαρμογή του νέου καθεστώτος και άρχισαν τις σφαγές στο Ηράκλειο και το κάψιμο 

της πόλης (Αυγ. 1897). Οι Μ. Δυνάμεις τιμώρησαν παραδειγματικά τους πρωταίτιους και εξανάγκασαν τον τουρκικό 

στρατό να αποχωρήσει  από το νησί. 

                   Η Κρήτη ελεύθερη – Κρητική Πολιτεία (1898-1913) 

 

    Ξεκινά η συγκρότηση της Κρητικής Πολιτείας, με καθεστώς αυτονομίας, φόρου υποτελής στο σουλτάνο, με κυβερνήτη 

(αρμοστή) το δευτερότοκο γιο του Έλληνα βασιλιά, το Γεώργιο. Η Πολιτεία οργανώθηκε σωστά και μερίμνησε ιδιαίτερα 

για την υγεία και την εκπαίδευση. Το 1905 έγινε η επανάσταση στο Θέρισο από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ενώ το 1908 

κηρύχτηκε μονομερώς από τους Κρήτες  η Ένωση. Η Ένωση της Κρήτης με το Ελληνικό Βασίλειο θα γίνει πράξη μετά 
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το νικηφόρο αποτέλεσμα των Βαλκανικών Πολέμων, το Δεκέμβριο του 1913. Το γεγονός προξενεί φρενίτιδα 

ενθουσιασμού στο νησί, και επισφραγίζεται με την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο φρούριο Φιρκά των Χανίων 

παρουσία του Βασιλέα Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου.  Πόθοι και οράματα πολλών γενεών γίνονται 

πράξη. 
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