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• Ειρήνη Βιδάκη - Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70: «Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσα 
από πηγές Τοπικής Ιστορίας. Η επανάσταση του 1821 στην Κρήτη μέσα από πηγές της Τοπικής 
Ιστορίας»

• Μανόλης Μακράκης - Διευθυντής Π/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου: «Όσα πρέπει να 
γνωρίζουμε για τη συμβολή της Κρήτης στη Μεγάλη Επανάσταση. Η περίοδος της Τουρκοκρατίας»
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της Ιστορίας μέσα από την Τέχνη (εργαστήριο)»

• Νίκος Δερεδάκης - Διευθυντής 10ου Δ.Σχ. Ρεθύμνου: «Ανακαλύπτοντας την ανάγκη 
προσέγγισης της Τοπικής Ιστορίας με αφορμή την επέτειο από τα 200 χρόνια από την επανάσταση 
του 1821»
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Η επανάσταση του 1821 στην Κρήτη μέσα από 
πηγές Τοπικής Ιστορίας 
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για το επετειακό έτος 2021 

(200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821) 
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Γιούλη Χρονοπούλου, 2015

Τι …   είναι, η Τοπική Ιστορία;

εννοούμε την ιστορία που ξεκινά από τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες μιας τοπικής κοινωνίας, (του μαθητή/τριας για τον τόπο του)

συνδέεται με τους τοπικούς θεσμούς 
και ανατροφοδοτεί την τοπική ταυτότητα και αυτογνωσία.

η αναζήτηση της 

ιστορίας

των ανθρώπων

της πόλης, του 
χωριού … της 

περιοχής

(νεκρών και 
ζωντανών)….

…πίσω από τα 
ονόματα 
δρόμων,  
πλατειών, 
μνημείων, 

αγαλμάτων, 
προτομών …

να καλέσεις 
τους 

μάρτυρες

ενός γεγονότος

η προβολή 

αρχειακού 
και 

φωτογραφικ
ού υλικού 

στην τάξη

να 

αποκαταστήσεις

να αναδείξεις,

το  παρελθόν 

και να το δέσεις

με το παρόν 

να εκδώσεις
αφηγήσεις 

ή να γράψεις
εσύ κάτι

να 

ονοματίσεις 

μια αίθουσα του 
σχολείου



Τι …   είναι, η Τοπική Ιστορία; 

Μάθηση 

με νόημα 

για κάτι που 
αφορά το 

μαθητή/τρια

Μάθηση από το 
κοντινό στο 

μακρινό

Μάθηση με 

ενεργό έρευνα

και με έξοδο

στην κοινότητα -

στο πεδίο 

Σύνδεση της 
Τοπικής Ιστορίας 

με  τη 

Γενική Ιστορία

Καλλιέργεια 
ιστορικής
σκέψης

και ιστορικής
συνείδησης



Προσέγγιση με …. μικρά σχέδια εργασίας 
…. έρευνα με έξοδο στην κοινότητα

μέσα στην τάξη

• συζητώ

• Φέρνω φωτογραφία από 
ένα κάστρο  της περιοχής

• φωτογραφία από το 
άγαλμα της πλατείας

• φέρνω αντικείμενο

• Το όνομα του δρόμου …

έξω στο πεδίο

• πάω στο κάστρο

• πάω στη γειτονιά

• πάω στην πλατεία

• πάω στο μουσείο

βγαίνω και παρατηρώ

Γυρίζω στην τάξη και 

αναπλαισιώνω



… πιο αναλυτικά

Συζήτηση
στην τάξη

-Επιλογή 
θέματος

από κοινού

Χωρισμός 
σε ΟΜΑΔΕΣ

(κανόνες, 
κατανομή 
εργασιών, 
ρόλων και 
ευθυνών)

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ // Τι; 
ερευνητικά 
ερωτήματα

Μεθοδολογία 
/ Πώς;…

Επιλογή 
κατάλληλων 

τεχνικών και

μέσων

Συγκέντρω
ση υλικού & 
τεκμηρίων / 

Τι;….

Γιατί;…

Επεξεργασί
α -

Αξιολόγησ
η  -

ταξινόμηση 
του υλικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥ
ΣΗ / 

Επαναπρο
σ

διορισμός
στόχων 

Σύνθεση
υλικού

Οργάνωση
παρουσίασ

ης

Παρουσίασ
η - Τελικό 

προϊόν 

Ανατροφοδ
ότηση



• Στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, 
στα βουνά ….

• Σε σχολεία, σε εκκλησίες 

• Σε μουσεία 

• Στο δήμο  ή σε δημόσιες υπηρεσίες 

και φορείς 

• Σε αρχεία βιβλιοθηκών  

• Στο διαδίκτυο 

(Πού….;)     Αναζήτηση πηγών 

• Σε αρχεία ραδιοφώνων (πρωτογενές ηχητικό 
υλικό) 

• Σε ταινιοθήκες, βίντεο κλαμπ (ντοκιμαντέρ, 
ταινίες) 

• Στα σπίτια, σε οικογένειες 

• Σε σωματεία, σε συλλόγους 

• Σε συναντήσεις με πρόσωπα (προφορικές 
συνεντεύξεις, μαρτυρίες, συλλογή πληροφοριών) 



(Πώς;…) Εκπαιδευτικές μέθοδοι – στρατηγικές –τεχνικές

για  αρχή και συλλογή υλικού…

Καταιγισμός ιδεών

με μικρές έρευνες & 
παρουσιάσεις

μελέτη  πεδίου με περιήγηση στη γειτονιά 
ή την περιοχή, φωτογράφιση, 

καταγραφή

επεξεργασία πηγών (κειμένων, έργων 
τέχνης, επιγραφών, νομισμάτων)

Συλλογή, σύγκριση παλιών και νέων 
φωτογραφιών και δημιουργία λευκώματος

Αναζήτηση  
βιβλιογραφίας

Αρχειακή έρευνα

αξιοποίηση χαρτών και 
ιστορικής γραμμής

Χαρτόνια εργασίας
(κατασκευή μακέτας και 

χαρτοκατασκευές)



(Πώς;…) Εκπαιδευτικές μέθοδοι – στρατηγικές –τεχνικές
Κατά τη διάρκεια … και για το τέλος …

σύνταξη & παρουσίαση άρθρων,
ποιημάτων, επιστολών 

συζητήσεις & αντιπαραθέσεις
επιχειρημάτων

εικαστική έκφραση, 

Θεατρική έκφραση

μουσική έκφραση

Αθλητικές δραστηριότητες 

Έκφραση με πολυμέσα

κατασκευή διαγραμμάτων & εννοιολογικών
χαρτών

οργάνωση εκθέσεων

Δημιουργία Παιχνιδιού
κρυμμένου θησαυρού 

Παιχνίδια  μνήμης με κάρτες 

Δημιουργία  επιτραπέζιου
παιχνιδιού

Παιχνίδια ρόλων

Δραματοποιήσεις



Κατασκευή   

ιστορικού
χάρτη

Ιστορική 
χρονογραμ
μή (σταθμοί 
στην ιστορία 
του τόπου) 

Χάρτης 
πόλης 

(παρελθόντος) 

Απεικόνιση
πόλης σε 

χαλκογραφία ή 
γκραβούρα

Χρονολογικός 

πίνακας 
γεγονότων, 
ονομάτων 

Γενεαλογικά 

δέντρα

(Μετά…) // Παρουσίαση - Τελικό προϊόν (έντυπο – ψηφιακό-

οπτικοακουστικό- δημιουργική έκφραση ) 

Αναπαράστα
ση ιστορικού 

μνημείου σε 
αντίστιξη προς τη 

σημερινή του 
μορφή

Σκαρίφημα
μνημείου, 

εκθέματος, 
ιστορικής 

τοποθεσίας 

Κατασκευή 

κολλάζ με την 
ιστορία του 

τόπου 

Αναπαράστα
ση ιστορικού 
γεγονότος (και 
σε διαδοχικές 
φάσεις του) 

Παρουσίαση 

λογοτεχνικών 
κειμένων με 

σχετικές ιστορικές 
αναφορές



Τοπική Ιστορία είναι 

Ο τόπος Οι άνθρωποι, οι φορείς, οι 
υπηρεσίες

Η άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά

Τα μνημεία



Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη,
Υδατογραφία με το έργο και τα λόγια των Δ. Ζωγράφου - Ι. Μακρυγιάννη, 1836,  Εθν. Ιστ. Μουσείο, (Οι 

Έλληνες Ζωγράφοι, εκδ.Μέλισσα σελ.60-61),με θέμα τις μάχες της Κρήτης

Μεταξύ άλλων στο υπόμνημα:  " Η νήσος Κρήτη με τα κάστρα της και τα χωριά της. Πολεμούν οι Έλληνες και από 

μέσα απ' τα φρούρια οι Τούρκοι".



Μικρή ομάδα αρχηγών του 
επαναστατικού κινήματος

Σφραγίδα της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης το 1821 Σημαία Επανάστασης   στα Σφακιά



τέλη 1821

Στο νησί αποστέλλεται ως 
«έπαρχος» και εκπρόσωπος 
του Υψηλάντη ο Μιχαήλ 
Κομνηνός Αφεντούλιεφ . 



τι είναι τα …..χαρτούτσια;

Η διαταγή των Πασάδων της Κρήτης για καθολικό αφοπλισμό των 

Χριστιανών 

δεν έγινε δεκτή από τους επαναστάτες, 

κατασκεύασαν φυσέκια ("χαρτούτσια") από τα 

βιβλία εκκλησιών και μοναστηριών 

και βόλια από τα βαρίδια των ζυγαριών, για να 

λύσουν το πρόβλημα των πολεμοφοδίων

Γράφει ο Θεοχάρης Δετοράκης στην Ιστορία της Κρήτης:

« Η έκρηξη της επανάστασης στην Κρήτη, αμέσως μετά την εξέγερση της Πελοπονήσσου , ήταν φαινομενικά 

αδύνατη.

Δύο ήταν τα μεγάλα εμπόδια: 

1. Η παντελής έλλειψη όπλων και εφοδίων και

2. Η μεγάλη αναλογία του τούρκικου πληθυσμού 

και η αγριότητά του».

Πώς το ξεπέρασαν οι Κρητικοί;



Πηγές 

1. Γρυντάκη Γιάννη : Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 
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11. Σπ. Ζαμπελίου - Κ. Κριτοβουλίδου, Ιστορία των Επαναστάσεων της Κρήτης - συμπληρωθείσα υπό 
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13. Φαφουτάκης Παύλος, Συλλογή Ηρωικών Κρητικών ασμάτων, Τυπογραφείον "Αθηναίς", Αθήναι 
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Νικόλαος Γύζης, Η Ιστορία
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https://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/b/7/d/metadata-70-0000260.tkl&do=235522.pdf&pageno=46&pagestart=1&width=341&height=549&maxpage=634&lang=el
http://www.ensfakia.gr/docs/xronologio_simantikoteron_maxon_tis_epanastasis_toy_1821-1830_stin_kriti-dimitri_nikolakaki.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/e/7/0/metadata-218-0000027.tkl&do=251410.pdf&lang=el&pageno=1&pagestart=1&width=727.68pts&height=515.52pts&maxpage=69
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF_%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9


Τοπική Ιστορία είναι 

Ο 
τόπος

Οι 
άνθρωπ

οι, οι 
φορείς, 

οι 
υπηρεσί

ες

Η άυλη
πολιτιστικ

ή 
κληρονομ

ιά

Τα μνημεία

Χώροι 
μαρτυρί

ου & 
αγώνων, 
κάστρα, 
φρούρια

ερειπωμ
ένα ή 

διατηρη
τέα

κτήρια, 
βρύσες

….

Εκκλησίε
ς, τάφοι

&  
κενοτάφι

α

ονόματα 
οδών

Αγάλματ
α , 

προτομέ
ς

και 
γλυπτά

σε 
πλατείες

Μουσεί
α

και
αντικείμ. 
καθημερ

ινής 
ζωής

τοπό
σημ

α

ΤΟΠΟΣΗΜΑ είναι  χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς σε μια περιοχή ή έναν τόπο (μνημεία) που συνδέονται άμεσα με την κοινωνική και την εθνική ιστορία
μιας περιοχής,
εκφράζοντας βαθύτερες πνευματικές ή καλλιτεχνικές ανησυχίες των κατοίκων της

έχουν μεγάλη σημειολογική δύναμη, ώστε συχνά λειτουργούν ως σύμβολα δηλωτικά μιας εποχής, μιας κοινωνίας ή ενός συνόλου αφηρημένων αρχών και αξιών



Ένα άγαλμα ….μιλάει, για την επανάσταση του 1770

Ανώπολη ΣφακίωνΙωάννης Βλάχος –Δασκαλογιάννης 
(1730-1771)

Αρχηγός της εξέγερσης στα Σφακιά της Κρήτης (1770-1771)



Η ιστορική κατοικία  του Δασκαλογιάννη 
[ο Μανούσακας, ο Γιωργάκης, ο Χούρδος, ο Μπονάτος, 

ο Βουρδούμπας, ο Σκορδύλης, ο Παπασήφης, ο Μοράκης, ο Βολούδης]

Τι είναι αυτά τα ερείπια που περνώ κάθε μέρα και βλέπω …στην Ανώπολη Σφακίων



Τραγούδια ….για το  Δάσκαλο το Γιάννη

Γράφει ο Στρατής Βρετουδάκης

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

να κάτσω να συλλογιαστώ το Δάσκαλο το Γιάννη,

Το 1786 ένας αγράμματος τυροκόμος, από το Μουρί Σφακίων

έγραψε ένα έπος, 1.034 στίχων,

το περίφημο τραγούδι του Δασκαλογιάννη

«Αγνώριστα ‘βραν τα Σφακιά τσι γειτονιές ξεχνούσι
κι’ όνειρο των εφαίνετο εκεί που τσι θωρούσι –
κανένα σπίτι που και πού ανατροχαλιασμένο
και σα μιτατοκάθισμα χτισμένο σκεπασμένο
πείνα και φτώχεια κι ερημιά, κλάματα, μοιρολόγια,
ακούγοσιν εις τσι γιαλίες και βλέπουν εις τα αόρια».



Φεβρουάριος 1821
Έναρξη επανάστασης στη Μολδοβλαχία

Στο πλευρό του Αλ. Υψηλάντη πολεμούν 150 Κρήτες .

Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης
Μάρτιος 1821

Μονή Πρέβελη – υψώνεται η σημαία της επανάστασης

Ο ηγούμενος της ιστορικής μονής Πρέβελη Μελχισεδέκ

Τσουδερός, ύψωσε τη σημαία της επανάστασης στο νησί. Οι

Τούρκοι αντέδρασαν γρήγορα σκότωσαν τους μοναχούς και λεηλάτησαν το

μοναστήρι.

Ο Μελχισεδέκ Τσουδερός

Κατασκευή …Ιστορικής χρονογραμμής (σταθμοί στην ιστορία του τόπου) 

Χρονολογικός πίνακας γεγονότων, ονομάτων 

Φεβρουάριος 1821 Μάρτιος 1821



7 Απριλίου 1821 – τι συνέβει στα Γλυκά Νερά Σφακίων; Συνήλθε η Συνέλευση των Γερόντων 

21 Απριλίου 1821 – τι συνέβει στο Λουτρό Χανίων;  Συμμετείχαν οπλαρχηγοί και πρόκριτοι από όλη σχεδόν την Κρήτη

τι είναι η «Καγκελλαρία»;     η προσωρινή επαναστατική  κυβέρνηση, για να συντονίσει την εξέγερση 

στο νησί. 

Η απόφαση για την συγκρότηση της Καγκελλαρίας, 

πάρθηκε 

σε 2 συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν 

στα Γλυκά Νερά  στις 7 Απριλίου 1821 και 
στο Λουτρό στις 21 Μαΐου 1821.

Την αποτελούσαν ο πρωτοπαπάς των Σφακίων Γεώργιος, ο Χατζή Ιωάννης Πωλιουδάκης, ο Ιωσήφ Παπαδάκης, ο Ρούσσος Βουρδουμπάς, ο 

Ανδρέας Κριαράς, ο Αναγν. Ψαρουδάκης και ο Δ. Φλαμπουράρης ως γραμματέας. Υπεύθυνοι των ναυτικών επιχειρήσεων τοποθετήθηκαν οι 

πλοίαρχοι Αναγν. Παναγιώτου ή Πωλίδης και Αναγν. Αναγνωστάκης.

7 Απριλίου 1821 21 Απριλίου 1821 



15 Απριλίου 1821 – ποια είναι η Αγία Λαύρα της Κρήτης;      τι συνέβει στην Παναγία Θυμιανή ;

Κηρύχτηκε ομόφωνα, σε ανοιχτή συνέλευση, η έναρξη της  Επανάστασης στην Κρήτη. 
Στο Μοναστήρι της Παναγίας της Θυμιανής, στα Σφακιά.    ///         Η Παναγία Θυμιανή έγινε η Αγία Λαύρα της Κρήτης.

«Οι κάτοικοι της νήσου Κρήτης, πλήρεις από υψηλόν και ευγενές της ελευθερίας αίσθημα, έλαβαν, κατά της ανθρώπινης τυραννίας, τα 

όπλα»

15 Απριλίου 1821 



19 Μαΐου 1821  - Φρούριο Κισσάμου - πλατεία  1821  Σπλάντζια

Οι  πληροφορίες για ξεσηκωμό των Κρητικών εξαγρίωσαν τους Τούρκους, 

Στο φρούριο φυλάκισαν, βασάνισαν και τελικά απαγχόνισαν τον επίσκοπο Κισσάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη, στην πλατεία της 

Σπλάντζιας μαζί με τον δάσκαλο Καλλίνικο Βερραίο.

Φυλάκισαν τους επισκόπους Κυδωνίας Καλλίνικο και Ρεθύμνης Γεράσιμο,  αλλά προχώρησαν και σε κακοποιήσεις χριστιανών. 

Το φρούριο της Κισσάμου Πλατεία 1821 Σπλάντζια

19 Μαΐου 1821 



14 Ιουνίου 1821 – τι συνέβει στο Λούλος Χανίων

Η πρώτη μεγάλη νίκη των Κρητών επαναστατών,  στο χωριό  Λούλος Χανίων, 

εξοντώθηκε ένα σώμα γενιτσάρων από τα Χανιά και σκοτώθηκε ο αρχηγός τους Ταμπουρατζής,     από τους Σφακιανούς οπλαρχηγούς 

Ιωάννη Χάλη, Ιωάννη Παπαδογεωργάκη, Παπανδρέα, Σήφακα και Βαρδουλομανούσο.

14 Ιουνίου 1821 



Σημαντικές επιτυχίες των επαναστατών στην Κρήτη. Αλλά  στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα σφάζονται πάνω από 1200 
Χριστιανοί.

Η Μάχη των Ρουστίκων ή μάχη του Ζουριδίου ήταν η 2η μεγάλη μάχη και μεγάλη νίκη των αγωνιστών στον νομό 

Ρεθύμνης, μετά την εναρκτήρια μάχη που δόθηκε στην Κρήτη, στον Λούλο Χανίων.

Ιωάν. Ασουμανάκης (Ασουμάνης) 
Οπλαρχηγός 1821

17 Ιουνίου 1821 – τι συνέβει…; στις Καλύβες Αποκορώνου, στα Ρούστικα Ρεθύμνου &  στον Άγιο Ιωάννη Λάμπης

17 Ιουνίου 1821



15 Ιουνίου 1821 – τι συνέβει στο χωριό Λάκκοι Χανίων; Κατατροπώνεται ο στρατός 5.000 Τούρκων, ταυτόχρονα  

17 Ιουνίου 1821 - τι συνέβει στην Αμπαδιά, στο Αμάρι Ρεθύμνου νικήθηκαν οι φοβεροί Αμπαδιώτες Τουρκοκρήτες. .

Λάκκοι Χανίων Η μάχη στην Αμπαδιά

15 Ιουνίου 1821 17 Ιουνίου 1821



24 Ιουνίου 1821 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ……Τι είναι ο μεγάλος Αρπεντές;

H σφαγή των Χριστιανών του Mεγάλου Κάστρου

Το πρωί της 24ης Ιουνίου 1821, 

οι Τούρκοι έσφαξαν το μητροπολίτη Γεράσιμο Παρδάλη και 5  
επισκόπους τους: 
Κνωσού Νεόφυτο, Χερρονήσου Ιωακείμ, Λάμπης και Σφακίων
Ιερόθεο, Σητείας Ζαχαρία και Διοπόλεως Καλλίνικο. 

Η μητρόπολη λεηλατήθηκε και παραδόθηκε στις φλόγες. 

Οι ηγούμενοι των μοναστηριών και άλλοι κληρικοί βρήκαν τραγικό θάνατο. 

Σε 800 υπολογίζονται οι νεκροί της ημέρας εκείνης στο Μεγάλο 
Κάστρο και στα περίχωρα. 

Ανάμεσά τους ο διάσημος για τη λογιότητά του γιατρός Ιωάννης 
Λευθεραίος, οι Βατοπαιδινοί ιερομόναχοι Νεόφυτος και Αμβρόσιος
και ο μοναχός Μακάριος.. Μόνο οι έντονες διαμαρτυρίες των υποπροξένων
της Αγγλίας και της Γαλλίας συγκράτησαν τους Τούρκους και έσωσαν τους 
Έλληνες από την ολοσχερή καταστροφή.

Πηγή: Θεοχάρης Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, σελ. 323 – 324

24 Ιουνίου 1821



24 Ιουνίου 1821 - ΛΑΣΙΘΙ

Ανάλογα έγιναν και στην ανατολική Κρήτη.

Στη Σητεία σκοτώθηκαν 300 άνθρωποι.
Τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακείμ τον έσφαξαν οι 
Τούρκοι του Χουμεριάκου στη μονή Αρετίου. 

Η μονή Τοπλού λεηλατήθηκε και πολλοί 
μοναχοί σφάγηκαν.
Ήταν λίγο πριν το ξημέρωμα της 27ης  
Ιουνίου και οι γραφές λένε πως 12 μοναχοί 
απαγχονίστηκαν ή σφάχτηκαν στην Πόρτα 
της Λότζας , προληπτικά. Η Μονή ερήμωσε ως 
τα 1830 και πολλού θησαυροί της χάθηκαν.

Πηγή: Θεοχάρης Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, σελ. 323 – 324

η λεηλασία της μονής Τοπλού τον Ιούνιο του 1821!

24 Ιουνίου 1821



Ρέθυμνο - Μονή Ασωμάτων 1821

Μονή Ασωμάτων
1866: Στην επανάσταση του 1866-69 η μονή γίνεται επαναστατικό κέντρο 

της περιοχής. Οι μοναχοί εντάσσονται στα επαναστατικά σώματα του 
Αμαρίου

Μονή Ασωμάτων
1821: Οι Τούρκοι καταστρέφουν εντελώς τη μονή 

και σφάζουν τον ηγούμενο Γεράσιμο.



Ποιος είναι αυτός ….στο άγαλμα στη Χανιώπορτα του Ηρακλείου…  (ο Μιχαήλ Κόρακας)

Ο Μιχαήλ Κόρακας (1797 - 7 Σεπτεμβρίου 1882 )

Γεννήθηκε στην Πόμπια της Μεσσαράς, το 1797 

ως Μιχάλης Καρούζος. 

Σε ηλικία 18 ετών σκότωσε τον Αγά Αλήκο και κατόπιν 

αγωνίστηκε στην Κρητική επανάσταση του 1821.

Το 1827 με πειρατικό πλοίο και ορμητήριο την Κάρπαθο, 

πολέμησε τον αιγυπτιακό και οθωμανικό στόλο. 

Το 1828, συνέχισε τον αγώνα στην Πελοπόννησο και 

τιμήθηκε με το βαθμό του λοχαγού και το χάλκινο σταυρό 

του Φοίνικα. 

Επέστρεψε με τιμές στην Κρήτη το 1834 και πήρε μέρος 

στην Κρητική επανάσταση του 1841, στην Κρητική 

επανάσταση του 1858 και στην Κρητική επανάσταση 

του 1866, πολεμώντας ενάντια σε πολυάριθμες οθωμανικές 

δυνάμεις. Κήρυξε την επανάσταση του 1878 και κατόπιν 

τιμήθηκε από το βασιλιά Γεώργιο στην Αθήνα και τον 

πατριάρχη Αλεξάνδρειας.



ΛΑΣΙΘΙ –Η Ροδάνθη της Κριτσάς –η Κριτσωτοπούλα

Την περίοδο της τουρκοκρατίας και 
της επανάστασης, συγκεκριμένα το 

διάστημα 1817 με 1823, 

έπαιξε σπουδαίο ρόλο με τη δράση 
της 

η κόρη του πρωτόπαπα της 
Κριτσάς, Ροδάνθη ή αλλιώς 
Κριτσωτοπούλα. 

Η σφαγή της μητέρας της από τους 
Τούρκους μπροστά στα μάτια της την 
οδήγησε στο να απαρνηθεί τη ζωή 
μιας κοινής και αθώας κοπέλας και 
να αφιερωθεί εξ' ολοκλήρου στον 
πόλεμο εναντίων των κατακτητών 
παίρνοντας έτσι την εκδίκηση της. 



ΡΕΘΥΜΝΟ 1823- Αποδούλου- η ιστορία της Καλλίτσας

Αποδούλου Αμαρίου

Το 1823 ένα 11χρονο κοριτσάκι,

η κόρη του προεστού καπετάν 
Αλέξανδρου Ψαράκη, που το 

έλεγαν Καλλίτσα, 

αρπάχτηκε από τους Τούρκους 

στο χωριό Αποδούλου του 

Αμαρίου Ρεθύμνου 

και στάλθηκε για πούλημα στα 

σκλαβοπάζαρα της 

Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου

Πηγή: Κωνσταντίνος Νικ. Ψαρουδάκης, 2020 Οικογ. Ψαρουδάκηδων-αποδούλου Αμαρίου, σελ. 669-678



Σπήλαιο Μιλάτου, 15 Φεβρουαρίου 1823

Το χειμώνα του 1822-23, ο Χασάν Πασάς κατάστρεψε 
και ερήμωσε το Οροπέδιο Λασιθίου.

Έπειτα, επέδραμε στην περιοχή του Μιραμπέλλου 
και οι κάτοικοι, προβλέποντας την καταστροφική του μανία, 
κατέφευγαν σε σπηλιές.

Οι κάτοικοι του Βραχασίου κατέφυγαν στο σπήλαιο 
Περιστέρας κοντά στο Σίσι

και οι  2.000 κάτοικοι της Νεαπόλεως, της 

Λατσίδας, της Βουλισμένης και της Μιλάτου
κατέφυγαν στο σπήλαιο της Μιλάτου.
Ένας Τούρκος από τη Βουλισμένη, ο Τερζαλής ή Ντερές, πληροφόρησε τον 

Χασάν Πασά ότι οι κάτοικοι είχαν καταφύγει στο σπήλαιο της Μιλάτου. 

Αυτός αμέσως έστειλε τον υποστράτηγο του, Χουσεΐν Βέη, 

με 5.000 στρατιώτες να το καταλάβουν.

Στις 15 Φεβρουαρίου, οι Τούρκοι άναψαν φωτιά
στην είσοδο του σπηλαίου, με αποτέλεσμα να γεμίσει 
από καπνούς. Δημιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα 
και οι πολιορκημένοι αναγκάστηκαν σε έξοδο με 
δυστυχώς ολέθρια αποτελέσματα. 

Αυτό ήταν το τέλος του δράματος 
του σπηλαίου της Μιλάτου.

15  Φεβρουαρίου 1823



Σπήλαιο Μελιδονίου, Ιανουάριος 1824

Οκτώβριος 1823: 
Ο Χουσεϊν Μπέης, συνεχίζοντας το έργο της καταστροφής και της 
ερήμωσης στην Κρήτη, μετά το θάνατο του Χασάν – Πασά, 

μεταφέρεται από το Ηράκλειο στην Επαρχία
Αυλοποτάμου (Μυλοποτάμου) και στρατοπεδεύει στο 
Μελιδόνι.

Τριακόσια εβδομήντα (370) γυναικόπαιδα και τριάντα 
(30) οπλοφόροι παίρνουν το δρόμο για το σπήλαιο 
Μελιδονίου.
Ο Χουσεϊν «επί 3 μήνας επολιόρκει κανονιοβολών, 
βομβιλίζων και εφόδους ποιούμενος», γράφει ο 
Πανεπιστημιακός ιστορικός Γεώργιος Κρέμος, στο έργο του 

«Χρονολογία της Ελληνικής Ιστορίας 1453-1830».

Ο Χουσεϊν Μπέης, τρυπά το δώμα του Σπήλιου και ρίχνει μέσα 
–εκεί που κοιμούνται ξέγνοιαστα αθώα παιδιά- λαδωμένα 
πανιά κι άλλες ύλες που ανάβουν εύκολα, κλαδιά, κορμούς
δένδρων, άχερα, φρύγανα και όταν ο αέρας στάθηκε ευνοϊκός, 

φυσώντας προς το μέρος που τρυπούσαν το σπήλαιο, τα άναψαν για να 

ολοκληρώσουν το σατανικό τους σχέδιο. Δημιουργείται τέτοια αποπνικτική 
ατμόσφαιρα, που δε γλιτώνει ούτε ένα από τα δυστυχή αυτά 
πλάσματα, γιατί «κρούβγονται» από το πολύ καπνό.

Ιανουάριος 1824



Φραγκοκάστελο, 18 Μαϊου 1827, Χατζηγιάννης Νταλιάνης

Οι προτομές του 

Χατζηγιάννης Νταλιάνη

και του Κυριακούλης

Αργυροκαστρίτη στο 

Φραγκοκάστελλο

Χατζηγιάννης Νταλιάνης

Στις 13 Μαΐου 1827,  
ο Μουσταφά επικεφαλής 8.000 πεζών, 400 ιππέων 
και με έξι κανόνια ξεκινά από τις Βρύσες για το 
Φραγκοκάστελο. 

Ο Χατζηγιάννης Νταλιάνης ήταν στο Φραγκοκάστελο
με 500 άνδρες και 100 ιππείς. 37 από τη Γραμβούσα 
και 50 Σφακιανοί με αρχηγούς 
το Δεληγιαννάκη, τον Παπαδογιάννη και τον 
Τσουδερό στρατοπεδεύουν στο χωριό Πατσιανός....

Η επίθεση ξεκινά ξημέρωμα της 18ης Μαΐου. Η μάχη 
ήταν άνιση. 

Οι στρατιώτες του Χατζημιχάλη που ήταν στον 
προμαχώνα έμειναν γρήγορα από πυρομαχικά
κι έτσι οι Οθωμανοί τον κατέλαβαν σκοτώνοντας τους 
όλους.
Εκεί σκοτώνεται και υπασπιστής του Χατζημιχάλη, ο 

Κυριακούλης Αργυροκαστρίτης....

18 Μαΐου 1827



Αστερούσια - Μονή Οδηγητρίας, Μάιος 1828,    Ξωπατέρας

Ο Πύργος του Ξωπατέρα

στο εσωτερικό της μονής.

Με καταφύγιο το μοναστήρι, ο Ξωπατέρας και 
οι υπόλοιποι αγωνιστές έγιναν ο φόβος και ο 
τρόμος των γενιτσάρων.

Τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης του 1821 
κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των 

Τούρκων στα Αστερούσια, 

ο Ξωπατέρας επέλεξε να κλειστεί στη μονή
μαζί με τη γυναίκα του και άλλους συγγενείς,

Ακολούθησε, το Μάιο του 1828, 3ήμερη
πολιορκία του πύργου της μονής και 
σκοτώθηκαν οι συμπολεμιστές του Ξωπατέρα. 

Στο τέλος βρήκε και ο ίδιος το θάνατο. 
Οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τον Ξωπατέρα και 
ανάγκασαν την αδερφή του να μεταφέρει την 
κεφαλή του στο Μουσταφά Πασά.

https://el.wikipedia.org/wiki/1828


15 Αυγούστου 1828- Η 2η Σφαγή στο Μεγάλο Κάστρο (ο αρπεντές του Αγριολίδη)

Οι χριστιανοί θα απαντήσουν

σκοτώνοντας τον αρχιγενίτσαρο
Αγριολίδη (αρχηγό των τούρκικων δυνάμεων 

στο Μεγάλο Κάστρο), 

στον Αγ. Ιωάννη, στη Μεσαρά, δίπλα 
από τη Φαιστό.

Οι  γενίτσαροι, για να 
εκδικηθούν το θάνατο του 
αρχηγού τους,

στις 15 Αυγούστου 1828, έσφαξαν 
στο Ηράκλειο και στις γύρω 
περιοχές 800 περίπου άτομα. 

Η σφαγή αυτή είναι γνωστή ως η 
"σφαγή του Αγριολίδη" ή 
"αρμπεντές του Αγριολίδη".

Οι σφαγές συνεχίστηκαν στο Ρέθυμνο και στην Αρχοντική
και ίσως να γενικεύονταν, αν δεν επενέβαιναν οι Μεγ. δυνάμεις.

Νικόλαος Μαλικούτης (1782-1830), 
οπλαρχηγός από τα Βορίζα Καινουρίου Ηρακλείου

15  Αυγούστου 1828



Φραγκοκάστελλο
Το 1770 ο Κρητικός οπλαρχηγός Ιωάννης Βλάχος, γνωστότερος ως «Δασκαλογιάννης» κατέλαβε το κάστρο. 

Το 1828, κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ο Ηπειρώτης οπλαρχηγός Χατζημιχάλης Νταλιάνης οχυρώθηκε στο κάστρο μαζί με 700 

αντρες. Στις 17 Μαΐου 1828 διεξήχθη σκληρή μάχη μεταξύ των οχυρωμένων Ελλήνων και των τουρκικών δυνάμεων του Μουσταφά Ναϊλή Πασά. Οι 

Έλληνες ηττήθηκαν και πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν.

Ιστορική διαδρομή  …χανιώτικων κάστρων & μνημείων (σταθμοί στην ιστορία 
του τόπου) 



Φρούριο Ασκύφου
το 1821 έλαβε χώρα μεγάλη μάχη ανάμεσα στους Τούρκους και τους Σφακιανούς, που κατέληξε σε νίκη των ντόπιων. 

Δυστυχώς 2 χρόνια μετά, το 1823, το Ασκύφου κάηκε από τον Χουσεΐν Μπέη.



Το Φρούριο Γραμβούσας και …..οι καλησπέρηδες
Στις 2 Αυγούστου 1824, 15 Σφακιανοί καταλαμβάνουν την Γραμβούσα και το νησί γίνεται το πρώτο κομμάτι κρητικής γης που ελευθερώθηκε από 

τους Τούρκους.

Το κάστρο, για τα επόμενα 2-3 χρόνια, έγινε ορμητήριο των 3000 περίπου Κρητικών αγωνιστών. Από εκεί ξεκινούσαν οι λεγόμενοι «καλησπέρηδες», 

που πολεμούσαν τους Τούρκους με νυκτερινές ενέδρες και κλεφτοπόλεμο. Την περίοδο εκείνη η Γραμβούσα δεν ήταν μόνο το μοναδικό ελεύθερο μέρος 

στην Κρήτη αλλά και από τα λίγα απαλλαγμένα από Τούρκους μέρη σε ολόκληρη την Ελλάδα.



Πύργος  Αληδάκη
Στο νοτιοδυτικό και ψηλότερο άκρο του χωριού Εμπρόσνερος βρίσκεται ο λεγόμενος πύργος του Αληδάκη, Τουρκοκρητικός, εκ των χριστιανών 

Κρητικών, που εξισλαμίστηκαν και τους αποκαλούσαν «Γενίτσαρους».



Φρούριο Ιτζεδίν
Φρούριο που χτίστηκε από τους Τούρκους τρεις δεκαετίες πριν την απελευθέρωση της Κρήτης, για την προστασία του κόλπου της Σούδας



Φρούριο Σούδας
Στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη υπάρχει το ομώνυμο νησί και το Φρούριο. 

Πριν κτιστεί το φρούριο Ιτζεδίν, ήταν το μοναδικό κάστρο της περιοχής που προστάτευε για αιώνες την είσοδο στο λιμάνι της Σούδας και την

πόλη των Χανίων. Υπήρξε ένα από τα πιο ανθεκτικά στις επιθέσεις των Τούρκων κάστρα, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.



Πύργος Μαλάξας
Η Μαλάξα με θέα στον κόλπο Σούδας, είχε γίνει τόπος  συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 

στην Επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770 ως το 1821.



Πύργος Χαλέπας ή Πύργος των Ουζούνηδων ή Ζούνηδων
Απομεινάρι Οθωμανικής πυργοκατοικίας στην περιοχή Χαλέπα των Χανίων.



Ενετικά τείχη Χανίων
Τα τείχη της δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τους Οθωμανούς από το να καταλάβουν την πόλη το 1645 ύστερα από μια 2μηνη πολιορκία.

Οι Οθωμανοί αποβιβάστηκαν κοντά στο μοναστήρι της Γωνιάς στην Κίσσαμο, το οποίο και λεηλάτησαν και έκαψαν. 

Πολιόρκησαν τα Χανιά στις 2 Αυγούστου 1645.



Φορτέτζα Ρεθύμνου
Κατά τη διάρκεια της τούρκικης κατοχής η οργάνωση της Φορτέτζας δεν φαίνεται να υπέστη σημαντικές αλλαγές. Αρκετά νωρίς οι Τούρκοι μετέτρεψαν 

τον Ενετικό καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου μέσα στη Φορτέτζα σε τέμενος του Sultan Ibrahim.

Ιστορική διαδρομή  …ρεθεμνιώτικων κάστρων & μνημείων (σταθμοί στην ιστορία 
του τόπου) 



Φορτέτζα Γιαννουδίου ή Πύργος Γιουλούντα
Το Γιαννούδι είναι ένα μικρό χωριό σε απόσταση 6,5 χιλομέτρων από το Ρέθυμνο .

Στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένας τριώροφος πύργος που κτίστηκε στην πρώιμη περίοδο της Τουρκοκρατίας, περί τα τέλη του 17ου ή αρχές του 

18ου αιώνα. Ο πύργος δεν αναφέρεται από ιστορικές πηγές και δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης. Σήμερα ανήκει στην οικογένεια 

Γιουλούντα.



Φορτέτζα Μαρουλά, Ρεθύμνου (με 2 Πύργους)
Το 1630 εγκαταστάθηκαν στον Μαρουλά Τούρκοι που χρησιμοποίησαν τους δύο ενετικούς πύργους σαν 

φρουραρχεία και ορμητήρια. Η χρήση των πύργων συνεχίστηκε και μετά την Τουρκοκρατία. Μετά το ‘22 

φιλοξένησαν Μικρασιάτες πρόσφυγες.



Ναός Αγίου Γεωργίου Φαλάνδρας
Ναός με οχυρωματικά στοιχεία και φρουριακό περίβολο., πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Φαιστού. Ο Άγιος Γεώργιος της Φαλάνδρας είναι ό,τι 

απόμεινε από το  καστρομοναστήρι ομώνυμου ορθόδοξου μοναστηριού της όψιμης Ενετοκρατίας (16ος αιώνας), το οποίο λειτούργησε μέχρι την 

καταστροφή του το 1821. Η μονή, που είχε φρουριακή μορφή, λειτουργούσε στα χρόνια της Τουρκοκρατία Στην επανάσταση του 1821 καταστράφηκε, 

όπως δείχνουν σχετικά έγγραφα, ως εξάρτημα της Μονής Αρκαδίου.

Ιστορική διαδρομή  …ηρακλειώτικων κάστρων & μνημείων (σταθμοί στην ιστορία 
του τόπου) 



Πύργος Ξωπατέρα
H Ιερά Μονή Οδηγητρίας είναι ανδρική μονή, που βρίσκεται στο δυτικό όριο των Αστερουσίων Ορέων. Η μονή περιβαλλόταν από τείχος, του οποίου 

σώζονται μέρη, η βόρεια πύλη, που γράφει τη χρονολογία 1568 και ο ψηλός Πύργος. 

Η μονή, και ειδικά ο πύργος, έχει συνδεθεί με το θρύλο του κρητικού αγωνιστή Ξωπατέρα. Με ορμητήριο το μοναστήρι, ο Ξωπατέρας και οι σύντροφοί 

του συμμετείχαν στον αγώνα των επαναστατών της Κρήτης. Ακολούθησε, το Μάιο του 1828, τριήμερη πολιορκία του πύργου της μονής κατά την 

οποία σκοτώθηκαν οι συμπολεμιστές του Ξωπατέρα.



Παλαιόκαστρο Μαλεβιζίου
Το Παλιόκαστρο είναι ένα τριγωνικό ενετικό φρούριο χτισμένο σε έναν ψηλό βράχο πάνω από τη 

θάλασσα. Το φρούριο άντεξε μέχρι τα τελευταία χρόνια της πολιορκίας του Χάνδακα, που τελικά έπεσε το 

1669.



Κούλες ή Μέγας Κούλες ή Rocca al Mare 
Ο Κούλες μαζί με την υπόλοιπη Κρήτη έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1669. Επί Τουρκοκρατίας ο Κούλες

δεν δέχτηκε ιδιαίτερες παρεμβάσεις εκτός από την προσθήκη κτιστών επάλξεων με θέσεις τουφεκιοφόρων 

και κανονιών. Οι Τούρκοι έκτισαν μικρότερο φρούριο απέναντι από τον Κούλε από την πλευρά της στεριάς, 

τον Μικρό Κούλε.



Φρούριο Ιναντιγιέ, Φορτέτσα Ηρακλείου
Ελάχιστα υπολείμματα από φρούριο που έχτισαν οι Οθωμανοί για την στρατοπέδευσή τους κατά την 

μακρόχρονη πολιορκία του Ηρακλείου (τότε Χάνδακα) τον 17ο αιώνα.



Πύργος στους Σταμνούς Πεδιάδας
Πυργοκατοικία από την Ενετική περίοδο. Χρησιμοποιήθηκε και κατά την Τουρκοκρατία, ενώ κατοικείται μέχρι σήμερα. 

Είναι διώροφος με τυφεκιοθυρίδες.



Πύργος Βόιλας, Ζήρος Σητείας
Ερείπια οθωμανικού πύργου που χτίστηκε περί το 1740 στο μεσαιωνικό οικισμό της Βόιλας στο οροπέδιο της Ζήρου.

Ιστορική διαδρομή  …λασιθιώτικων κάστρων & μνημείων (σταθμοί στην ιστορία 
του τόπου) 



Καλές Ιεράπετρας
Ένα Ενετικό (ή ίσως Γενοβέζικο) κάστρο που δεσπόζει στο λιμάνι της Ιεράπετρας. O Καλές ήταν ένα από τα λίγα 

παλιά κάστρα που επισκεύασαν οι Τούρκοι για να ενταχθούν στο αμυντικό Οθωμανικό δίκτυο που αναπτύχθηκε 

την περίοδο 1866-1869 για να αντιμετωπιστούν οι Κρήτες επαναστάτες.



Καζάρμα Σητείας  ή Casa di Arma
Κατασκευάστηκε από τους Ενετούς αλλά δέχθηκε τροποποιήσεις και ριζική ανακατασκευή από τους Οθωμανούς. 

Συνεπώς, αυτό που σώζεται από την Καζάρμα σήμερα είναι, ως επί το πλείστον, οθωμανικής προελεύσεως.. 



Σπιναλόγκα
Μετά την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους το 1715 στη Σπιναλόγκα διαμορφώνεται σταδιακά ένας 

οικισμός αμιγώς οθωμανικός. Κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας το φρούριο περιθωριοποιείται και 

χρησιμοποιείται ως τόπος εξορίας και απομόνωσης.



Κούλες του Πλακιά.

Κούλες του Μέρωνα. Κούλες Κοξαρέ.

Κουλέδες που έκτισαν οι Τούρκοι τον 19ο αιώνα, την περίοδο 1866-1869, για να ελέγξουν τους 

επαναστατημένους Έλληνες

Κούλες Ποταμών (Πατσός).

Κούλες Βαθιακού. Έλεγχε την διάβαση 

Αμαρίου-Μεσαράς από Αποδούλου-Αγία 

Παρασκευή προς Κόκκινο Πύργο και προστάτευε 

το Τουρκοχώρι Βαθιακό

Κούλες Βασιλικής. Έλεγχε την διάβαση Παχιάς 

Άμμου-Ιεράπετρας

Ιστορική διαδρομή  … στους κουλέδες (σταθμοί στην ιστορία του τόπου) 



Κούλες Κοπροκεφάλα (ή Κελιών)  Φόδελε 1.

Κούλες Επισκοπής. Έλεγχε την διάβαση 

Παχιάς Άμμου-Ιεράπετρας

Κούλες Καλονύχτη. Είναι κτισμένος 

στη θέση «Νερό της Πέτρας», πάνω 

στο δρόμο που οδηγεί από Αρκάδι

προς Θρόνο

Κουλέδες που έκτισαν οι Τούρκοι τον 19ο αιώνα, την περίοδο 1866-1869, για να ελέγξουν τους 

επαναστατημένους Έλληνες

Κόκκινος Πύργος  Φόδελε 2

Κούλες Γραμμένης (ή Κουλές 
Γρηγοριάς ή Μαργαρικαρίου ή Λαγολιού )

Στη μικρή κοιλάδα των Καμαρών – Γρηγοριάς –

Μαγαρικαρίου

Κούλες Φόδελε ή Κάστελος Κεφάλα  -3



Φρούριο Βουκελάσι ή Κουλές Ποικιλασσού ή 
Τρυπητής, ανατολικά του παραθαλάσσιου 

οικισμού Σούγια, δυτικά του Φαραγγιού της 

Τρυπητής

Κούλες Άνω Μουλίων ή Κούλες Ράφτη. 
Έλεγχε την επικοινωνία της επαρχίας 

Μαλεβυζίου και Τεμένους με τη Μεσαρά. Κούλες Λουτρού Σφακίων. Μετά την 

απελευθέρωση της Κρήτης, ο κουλές 

χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια, μέχρι τα 

μέσα του 20ου αιώνα, σαν σχολείο.

Κουλέδες που έκτισαν οι Τούρκοι τον 19ο αιώνα, την περίοδο 1866-1869, για να ελέγξουν τους 

επαναστατημένους Έλληνες

Μικρός Κούλες Λουτρού.

Φρούριο Αγίας Ρουμέλης
Τουρκικό φρούριο του 19ου αιώνα σε ύψωμα 

πάνω από την Αγία Ρούμελη και τη νότια 

απόληξη του φαραγγιού της Σαμαριάς.Κούλες Σπανιάκου , κοντά Παλιόχωρα Χανίων



Κουλέδες που έκτισαν οι Τούρκοι τον 19ο αιώνα, την περίοδο 1866-1869, για να ελέγξουν τους 

επαναστατημένους Έλληνες

Φρούριο Απτέρων ή Κούλες Σούμπαση
Ένα σχετικά καινούργιο τουρκικό φρούριο (μετά το 

1866) που διατηρείται σε καλή κατάσταση, πάνω από 

τον όρμο της Σούδας στην Κρήτη.

Κουλές στο Νιο Χωριό Αποκόρωνα
Η θέση του ήταν στρατηγική γιατί ήταν 

πέρασμα για τις Βρύσες, το Ρέθυμνο 

και πιο ανατολικά.



Κρητικοί, μέλη της Φιλικής Εαιρείας

Κρητικοί, μέλη της φιλικής εταιρείας,
έχουν καταγραφεί:

✓ο Εμμανουήλ Βερνάρδος,
✓ο Σκουλάς,
✓ο Βαρνάβας Πάγκαλος,
✓ο Έμπορος Λαδάς,
✓ο μητροπολίτης Γεράσιμος Πάρδαλης,
✓ο επίσκοπος Πέτρας Αρτέμιος,
✓ο κληρικός Νεόφυτος Οικονόμος μετέπειτα Γενικός
Γραμματέας της καγκελλαρίας Κρήτης ,
✓ο Καλλίνικος Κριτοβουλίδης,
✓οι Σφακιανοί πλοιοκτήτες Παναγιώτης Ψαρουδάκης,
Ανδρέας Φασουλής και οι Δαιμονάκηδες (φυγάδες του
1770 στην Μολδοβλαχία),
✓ο καπετάνιος Αναγνώστης Μανουσογιαννάκης,
✓ο κρυπτοχριστιανός Χουσεϊν Κουρμούλης,
✓ο Επίσκοπος Κισάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκης
✓ο ηγούμενος Μονής Πρεβέλης Μελχισεδέκ Τσουδερός
κ.α.

Σημαία Φιλικής Εταιρίας



Κυριάκος Καλλίνικος Κριτοβουλίδης

Φιλικός, 

ηγέτης της Επανάστασης του 1821,

ιστορικός, λαογράφος και βιογράφος.

Ο Κριτοβουλίδης γεννήθηκε το 1792 στα Χανιά και η καταγωγή 

του ήταν από τους Αρμένους Αποκορώνου Χανίων, 
σύμφωνα δε με την προφορική παράδοση ήταν της οικογένειας 
Μαραγκουδάκη.

Ο Κριτοβουλίδης,στη Σμύρνη, το Μάιο του 1819, μυείται στη 

Φιλική Εταιρεία

Σπ. Ζαμπελίου - Κ. Κριτοβουλίδου, Ιστορία των 

Επαναστάσεων της Κρήτης - συμπληρωθείσα υπό 

Ιωάννου Δ. Κονδυλάκη, Δ.Φέξη, Αθήναι 1893.



ΧΑΝΙΑ

Ονόματα οδών



ΧΑΝΙΑ

Ονόματα οδών



ΧΑΝΙΑ

Ονόματα οδών



Πώς βοήθησαν τον αγώνα οι οικογένειες των Χάληδων, οι Γιαννάρηδες, , οι Τσουδεροί,  οι 
Δεληγιαννάκηδες, οι Μανουσογιαννάκηδες,  οι κρυπτοχριστιανοί Κουρμούληδες.

Δημήτριος Κουρμούλης, γιος του 
αρχηγού Μιχαήλ, της σημαντικής 
οικογένειας των Κουρμούληδων,.

Βασίλειος Χάλης (περ. 1785-
1846), οπλαρχηγός από το 
Θέρισο Κυδωνίας Χανίων

Γεώργιος Τσουδερός (1768-
1859) οπλαρχηγός από τον 
Ασώματο Αγίου Βασιλείου

Ρεθύμνης



Αγωνιστές



ΡΕΘΥΜΝΟ – Οι 4 μάρτυρες 

Ονόματα οδών

Οι Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες, 
Γεώργιος, Αγγελής, Μανουήλ και 
Νικόλαος γεννήθηκαν και έζησαν στις 
Μέλαμπες Ρεθύμνου.

Ήταν και οι τέσσερις παντρεμένοι και 
κρυπτοχριστιανοί, χριστιανοί δηλαδή 
που υποκρίνονταν πως είχαν 
ασπασθεί τον Μωαμεθανισμό.

Το 1821 όταν οι Κρητικοί 
επαναστάτησαν ενάντια στους 
Τούρκους, όπως κι άλλοι Έλληνες, οι 
τέσσερις Μάρτυρες πήραν μέρος στην 
επανάσταση.



ΡΕΘΥΜΝΟ – οικογένεια Τσουδερών

Ονόματα οδών

Ο Μελχισεδέκ Τσουδερός γεννήθηκε το 
1770 και ήταν ο τριτότοκος γιος του 
Εμμ. Τσουδερού Καλλέργη. O 
Μελχισεδέκ μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρία από τους πρώτους ,ήταν 
Έλληνας ιερομόναχος - ηγούμενος στη 
Μ. Πρέβελη και αγωνιστής της 
ελληνικής επανάστασης από την Κρήτη. 
Σκοτώθηκε το 1.823 σε μάχη με τα 
οθωμανικά στρατεύματα.

Τσουδερός Ιωάννης: Ήταν αδελφός του 
Ηγουμένου Μελχισεδέκ. Συμμετείχε 
ενεργά στην περίφημη μάχη του Αγίου 
Ιωάννη του Καμένου, όπου οι Κρήτες
είχαν και την πρώτη τους μεγάλη νίκη
εναντίον του εχθρού. Κατόπιν έλαβε 
μέρος και στη μάχη στο Σπήλι, όπου οι 
Τούρκοι έπαθαν πανωλεθρία.

Τσουδερός Γεώργιος: Κρητικός αγωνιστής 
και αρχηγός των Aγιοβασιλειωτών της 
Κρήτης σε όλες τις επαναστάσεις του 
νησιού. Γεννήθηκε το 1768 στον Aσώματο
Aγίου Bασιλείου του N. Pεθύμνης.

Τσουδερός Αναγνώστης: Ήταν ένας από 
τους τρεις γιους του Γεωργίου Τσουδερού. 
Πολέμησε με ηρωισμό σε όλες τις μάχες 
στο πλευρό του πατέρα του.



ΡΕΘΥΜΝΟ – Κωνσταντίνος Κριάρης

Ονόματα οδών

Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1797 

στο χωριό Κουστογέρακο της 
επαρχίας Σελίνου της Κρήτης. Η καταγωγή 
του ήταν από την οικογένεια των 
Μπενήδων. 

Ο πατέρας του που παλιά τον 

αποκαλούσαν Μπενή μετονομάστηκε σε Κριάρης το 
1769 επί Δασκαλογιάννη, λόγω του χειμαρρώδους 
χαρακτήρα του.

Ο Κωνσταντίνος μέχρι το 1821, ήταν 
τσοπάνος στον πλούσιο πατέρα του. 
Με την έναρξη της επανάστασης, αυτός 
και τα πέντε αδέλφια του άρπαξαν τα 
όπλα και τάχτηκαν υπό την σημαία του 
πατέρα τους. 
Ανέλαβε Καπετάνιος του Κουτσογεράκου, 
διότι ο πατέρας του ήταν πλέον 
προχωρημένης ηλικίας. 
Έκτοτε ακολούθησε παντού τον ήρωα 
Κουμή ως οπλαρχηγός και 
πρωτοπαλίκαρο αυτού.

Ο Κωνσταντίνος Κριάρης

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF_%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82


ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ονόματα οδών

Με το όνομα Ζυμβρακάκης ή Ζυμβραγάκης φέρεται 
ιστορική οικογένεια της Κρήτης και συγκεκριμένα από τα 
Δράμια Αποκορώνου Χανίων, 

τα μέλη της οποίας πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες τόσο 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 όσο και μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδας. 

Κυριότερα μέλη αυτή της οικογένειας ήταν οι:

•Εμμανουήλ Ζυμβρακάκης (; - 1821), αγωνιστής της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

•Χαράλαμπος Ζυμβρακάκης (1812 - 1880), γιος του 
προηγουμένου, συνταγματάρχης του πυροβολικού, πολιτικός 
και πληρεξούσιος, υπουργός στρατιωτικών

•Ιωάννης Ζυμβρακάκης (1820 - ;), ανώτερος αξιωματικός 
του στρατού, αδελφός του προηγουμένου

Πηγή: για τους Αγωνιστές του Ρεθύμνου: https://www.politistiko-rethymno.org/1821/.



ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ονόματα οδών

Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης

(1775 -18 Μαΐου 1828) 

ήταν Έλληνας οπλαρχηγός

της επανάστασης του 1821 

και ηγετική μορφή της 

επανάστασης στην Κρήτη.



ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ονόματα οδών

Ο Χατζή-Μιχάλης Γιάνναρης (Λάκκοι 
Χανίων 1833-1916) ήταν οπλαρχηγός
της Κρήτης. 

Χαρακτήρας ατίθασος και αδούλωτος, 
σε ηλικία 25 ετών συμπλέκεται με 
Τουρκοκρητικούς που γλεντούσαν την 
λήξη του Κριμαϊκού πολέμου και την 
ήττα της Ρωσίας, στο χωριό Κυρτομάδω
Κυδωνίας
και έκτοτε αρχίζει η επαναστατική του 
δράση. 

Η δράση του αυτή, κορυφώνεται με 
στην επανάσταση του 1866 της οποίας 
έχει και την αρχηγία.



ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ονόματα οδών

Ο Δημήτρης Βαρούχας ή Λόγιος. 

Είχε γεννηθεί στο χωριό Άγιος 

Θωμάς στο Μονοφάτσι περίπου 

το 1770 ή το 1771. 

Πατέρας του ήταν ο παπα-Γιάννης 

Βαρούχας. 

Ονομάστηκε Λόγιος επειδή ήταν 

μορφωμένος. Είχε σπουδάσει 

ιατρική στην Ιταλία, 

όπου δραπέτευσε με το θείο του 

όταν οι Τούρκοι σκότωσαν τον 

πατέρα του. 

Ξεκίνησε η χαΐνικη ζωή  του, όταν 

οι Τούρκοι σκότωσαν το γαμπρό του  

και εκδικήθηκε το φονιά του.



ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ονόματα οδών

25 Αυγούστου 1898: 
Οι σφαγές της Τρίτης 25 Αυγούστου 
1898 στο Ηράκλειο καθόρισαν τις 
μετέπειτα εξελίξεις και οδήγησαν τις 
μεγάλες δυνάμεις στην άμεση 
απόφαση της εκδίωξης του 
τουρκικού στρατού από το νησί.
Εκείνη την ημέρα άγνωστος αριθμός 
χριστιανών σφαγιάστηκε από τον 
όχλο των Τουρκοκρητικών που 
οργανωμένα αντέδρασε στην 
παράδοση του φορολογικού γραφείου 
του λιμανιού στην αγγλική φρουρά. Οι 
νεκροί, έγραφαν οι εφημερίδες, 
υπολογίζονταν από τους 400 μέχρι και 
τους 1.000. Ο αριθμός άγνωστος 
ακόμη και σήμερα, 
επαναλαμβάνουμε.

Μια σπάνια εικόνα, ιστορικό ντοκουμέντο. Οπλισμένοι Βασιβουζούκοι στους δρόμους του 

Ηρακλείου, αναζητώντας τους Χριστιανούς, ανήμερα της 25ης Αυγούστου 1898.

Την εικόνα είχε δημοσιεύσει η “The Graphic” λίγες μέρες μετά τη σφαγή, στις 12/24 Σεπτεμβρίου 1898. Τη 

φωτογραφία είχε τραβήξει ο G. Weltch, από το Βασιλικό Ναυτικό της Αγγλίας

Πηγή: Candia-doc



«Ο Κώδικας των Θυσιών -
Ονόματα και δημοσιευμένες  περιουσίες των Χριστιανών αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης 

κατά την Επανάσταση του 1821 »

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Βικελαία  Βιβλιοθήκη Δήμου 

Ηρακλείου



Αγωνιστές & έντεχνος λόγος
«Γεύγεσαι, γιε μου, γεύγεσαι, 
χαροκοπάς και πίνεις
κι οι Τούρκοι σε κυκλώνουνε, 
μη ντροπιαστείς, υγιέ μου.

‘Πρόβαλε, μάνα μου, να ιδείς 
πόσες χιλιάδες είναι,
κι αν είναι δυο να γεύγομαι, κι 
αν είναι τρεις να πίνω
κι αν είναι περισσότεροι να 
βάλω τ’ άρματά μου!

Και τότες, μάνα μου, θα ιδείς 
πώς πολεμά ο γιος σου,
πώς τη σκοτώνουν τη ν-
Τουρκιά!»

Πηγή: Ρεθεμνιώτικα Νέα:  http://rethnea.gr/



Ιστορία & καθημερινή ζωή ….μέσα από τα οικογενειακά Κειμήλια 



Ιστορία & καθημερινή ζωή ….μέσα από τα οικογενειακά Κειμήλια 



Παλάσκες για να βάζουν τα φυσέκια ("χαρτούτσια") και τα βόλια

Ιστορία & καθημερινή ζωή ….μέσα από τα οικογενειακά Κειμήλια 



Ιστορία & καθημερινή ζωή ….μέσα από τα οικογενειακά Κειμήλια 



φωτίζει 
γεγονότα της 

γενικής 
ιστορίας

αναπτύσσει 
την προφορική 

ιστορία 

διευρύνει τον 
ορίζοντα της 

καθημερινότητας του 
μαθητή

δίνει νόημα 
στην

οικογενειακή 
ιστορία

διευρύνει την έννοια 
των ιστορικών πηγών 

και μαρτυριών

καλλιεργεί την 
ιστορική συνείδηση 

& την ιστορική 
σκέψη του μαθητή 

Η έρευνα στο πεδίο και στο Τοπικό Περιβάλλον του μαθητή/τριας

Αχιλλέας Μανδρίκας,2020



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Μ. Αναγνωστάκης: 

«Πώς τόσα πρόσωπα να γίνουν αριθμοί και 
τόσα γεγονότα απλά βιβλία;»

Σπύρος Καγιαλεδάκης (Καγιαλές) 1897 


