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Η Τουρκοκρατία στην Κρήτη
• Η Κρήτη έχει πλούσιο παρελθόν. Μία ιστορία 8.000 χρόνων γεμάτη αγώνες 

για την Ελευθερία ενάντια των κατακτητών.
• Το νησί το 1204 παραδίδεται στους Ενετούς από το Βυζάντιο. Όμως οι 

Οθωμανοί Τούρκοι πάντα ήθελαν την Κρήτη. Μετά από πολλές επιθέσεις, το 
1645 κατακτούν τα Χανιά, μετά το Ρέθυμνο και 24 χρόνια μετά, το 1669, τον 
Χάνδακα (Ηράκλειο). Από τότε αρχίζει μία σκοτεινή και δύσκολη περίοδος για 
το νησί . Η Τουρκοκρατία.



Η Τουρκοκρατία στην Κρήτη

• Οι κατακτητές καταστρέφουν. 
Εκκλησίες, σπίτια, κτήρια. 

• Οι Κρητικοί όμως είναι ενωμένοι 
και αντιστέκονται με θυσίες και 
αίμα. 

• Όλες οι εξεγέρσεις καταλήγουν 
σε αποτυχία με μεγαλύτερες, 
κάθε φορά, συνέπειες και 
τιμωρίες για τους Κρητικούς 
που είναι υπόδουλοι.



Η ιδέα της Εθνικής Εξέγερσης
• Κάπου μακριά στην Οδησσό 

της Ρωσίας , το 1814, τρεις 
Έλληνες, ο Τσακάλωφ, ο 
Ξάνθος και ο Σκουφάς 
οργανώνουν τη Φιλική 
Εταιρεία .

• Είναι μυστική ομάδα που 
σχηματίστηκε για την 
απελευθέρωση των 
Ελλήνων. Καταφέρνει να 
ξεσηκώσει 600.000 περίπου 
Έλληνες για επανάσταση 
κατά των Τούρκων.



Κρητικοί Φιλικοί

• ΣτηΦιλική Εταρεία 
μυούνται αρκετοί 
Κρητικοί. 

• Πρώτος επίσημος κήρυκας 
της Φιλικής Εταιρείας  
στην Κρήτη είναι ο 
Κρητικός λόγιος 
Εμμανουήλ Βερνάρδος.



Μελχισεδέκ Τσουδερός

• Ο πρώτος που υψώνει την σημαία της 
επανάστασης στο νησί είναι ο 
ηγούμενος της ιστορικής μονής 
Πρέβελη, Μελχισεδέκ Τσουδερός. 

• Οι Τούρκοι όμως αντιδρούν γρήγορα , 
σκοτώνουν τους μοναχούς και 
λεηλατούν το μοναστήρι. Ο ηγούμενος 
γλιτώνει με δυσκολία και καταφεύγει 
στα Σφακιά. Το βόλι θα τον βρει 
αργότερα σε μια άλλη μάχη, στο 
Πολεμάρχι Κισάμου, προσθέτοντας 
ένα ακόμη ήρωα στην οικογένεια των 
Τσουδερών- Καλλέργηδων-
Φωκάδων.



Η είδηση του ξεσηκωμού

• Και όταν στο τέλος του 
Μάρτη του 1821 τα 
σφακιανά καράβια 
φέρνουν την είδηση του 
ξεσηκωμού των Ελλήνων 
στο Μωριά, 



Η είδηση του ξεσηκωμού

• οι πρόκριτοι και 
προύχοντες των Σφακίων 
αποφασίζουν να 
συκεντρωθούν 



Α΄Συγκέντρωση στα Γλυκά Νερά

• στην απόμερη παραλία 
μεταξύ Λουτρού και 
Χώρας Σφακίων, στα 
Γλυκά Νερά, στις 7 
Απριλίου του 1821, 
Μεγάλη Πέμπτη και να 
ανταλλάξουν σκέψεις και 
απόψεις για το τι θα 
κάνουν. Εκεί αποφασίζουν  
τη συμμετοχή τους στην 
επανάσταση.

http://loutro.gr/el/photos/9-kyma-loutro/detail/


Η είδηση του κρητικού ξεσηκωμού

• Οι Σφακιανοί θυμούνται αυτό 
που είχε συμβεί το 1770 στο 
Δασκαλογιάννη κινούνται 
προσεκτικά προσπαθώντας να 
ξεσηκωθεί και επαναστατήσει 
όλο το νησί ταυτόχρονα.

• Με πολλή χαρά λοιπόν, 
γιορτάζουν οι  Σφακιανοί το 
Πάσχα επειδή το «ναι» των 
προυχόντων – αρχηγών έχει 
μαθευτεί και έτσι συνδυάζουν 
την Ανάσταση του Χριστού με 
την Ανάσταση του Γένους των 
Ελλήνων.



15η Απριλίου 1821- Απόφαση για Επανάσταση

• Όμως η απόφαση των 
Σφακιανών δεν αρκεί. Πρέπει 
να συμφωνήσουν και οι 
υπόλοιποι Κρητικοί. Γι΄αυτό 
και στις 15 Απριλίου 1821 
συγκεντρώνονται όλοι μαζί, 
Σφακιανοί και αντιπρόσωποι  
της υπόλοιπης Κρήτης, στο 
Λουτρό των Σφακίων για να 
αποφασίσουν όλοι μαζί τον 
ξεσηκωμό. 



Καγκελαρία των Σφακίων

• Στο Λουτρό συγκροτούν, κάνουν την 
«Καγκελαρία των Σφακίων». Μία 
επιτροπή που έχει έξι μέλη και είναι η 
Αρχή της Επανάστασης, μέχρι το 
Νοέμβριο του 1821. 

• Μέλη της οι: Πρωτόπαπας Σφακίων 
Γεώργιος Μωράκης από τ’ Ασκύφου, 
Χατζη-Ιωάννης Πωλιουδάκης από 
την Ανώπολη, Σήφης Παπαδάκης 
από τον Καλλικράτη, Στρατής 
Βουρδουμπάς από τη Χώρα, Ανδρέας 
Κριαράς και Αναγνώστης 
Ψαρουδάκης από την Ανώπολη.  

http://loutro.gr/el/photos/9-kyma-loutro/detail/
http://loutro.gr/el/photos/9-kyma-loutro/detail/


Ενίσχυση του Αγώνα
• Αμέσως παίρνεται και η 

απόφαση μαζέψουν χρήματα α 
και ξεκινά ο πρώτος έρανος για 
τις ανάγκες του αγώνα. 
Μετρούν τα όπλα και 
βρίσκονται 1200 (800 από 
Σφακιανούς και 400 από άλλες 
επαρχίες). Με τα έσοδα των 
εράνων που ακολουθούν αλλά 
και των αναθημάτων της 
εκκλησίας, αρχίζει αμέσως η 
αποστολή Σφακιανών εκτός 
Κρήτης , προκειμένου να  βρουν 
και εφοδιάσουν τους 
επαναστάτες με όπλα και 
πυρομαχικά.



Η Παναγία η Θυμιανή

• Μετά το Λουτρό, επόμενη συγκέντρωση των Κρητικών 
ορίζεται για την τελευταία Κυριακή του Μάη. Στις 29-5-1821 
στην Παναγία τη Θυμιανή, γίνεται η μεγάλη Γενική 
Συνέλευση με πολλούς Κρητικούς από όλο το νησί.  



Η Επαναστατική Συνέλευση των 
Κρητών

• Η  Επαναστατική Συνέλευση 
με μια φωνή, εγκρίνει όλα όσα 
έχουν γίνει μέχρι τότε και διά 
βοής αποφασίζει την επίσημη 
κήρυξη, αρχή της 
Επανάστασης. 

• Εκλέγονται οι στρατηγοί, 
ευλογούνται τα όπλα και 
καταστρώνεται το βασικό 
σχέδιο. Αυτή η συγκέντωση 
είναι η αρχή του Αγώνα. Η 
Παναγία Θυμιανή είναι η Αγία 
Λαύρα της Κρήτης. 



Οι μάχες

• Η πρώτη νικηφόρα μάχη 
δίνεται στο Λούλο των 
Κεραμειών στις 14 
Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου 
1821, στο ηρωικό χωριό 
Λάκκοι, οι Κρητικοί 
νικούν  το στρατό 5.000 
Τούρκων.



Αγώνες και θυσίες

• Οι Κρητικοί συνεχίζουν να 
νικούν, με τους Τούρκους 
όμως να γίνονται θηρία 
και να κάνουν σφαγές. 

• Πρώτα ελευθερώνεται το 
δυτικό τμήμα του νησιού 
και σιγά σιγά οι 
επαναστάτες προχωρούν 
στο κέντρο του.



Αρχηγία Μιχ. Κομν. Αφεντούλιεφ

• Όμως χρειάζεται ένας αρχηγός, 
ηγέτης της επανάστασης. 

• Οι Κρητικοί ζητούν από τον 
Υψηλάντη που είναι αρχηγός 
της Φιλικής Εταιρείας να ορίσει 
έναν. Μετά από συζητήσεις και 
προσπάθειες ορίζεται ο Μιχαήλ 
Κομνηνός Αφεντούλιεφ, που 
όμως είναι άπειρος για την 
επανάσταση.



Αιγυπτιοκρατία

• Βλέποντας οι Τούρκοι ότι 
δεν μπορούν να νικήσουν 
τους επαναστάτες ζητούν 
βοήθεια από την Αίγυπτο. 
Έτσι στις 28 Μαΐου1822 ο 
Μωχάμετ Άλη μαζί με 
πολυάριθμο στρατό και 
στόλο, φτάνει στη Σούδα.



Ο διαρκής αγώνας 

• Οι μάχες που γίνονται 
είναι σκληρές καθώς ο 
αριθμός των κατακτητών 
είναι πολύ μεγάλος. Όμως 
οι Κρητικοί δεν παύουν να 
πολεμούν γενναία. 
Ζητούν βοήθεια από την 
υπόλοιπη Ελλάδα, δεν 
παίρνουν καμία απάντηση 
και καμία βοήθεια.



Η συμβολή της Κρήτης

• Η προσφορά της Κρήτης 
στην Ελληνικής Επανάσταση 
είναι μεγάλη. Για 3 χρόνια η 
Κρήτη κρατά απασχολημένο 
τον στρατό του Μωχάμετ Άλη 
στο νησί χωρίς να μπορεί να 
επιτεθεί στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Πολλοί Κρητικοί 
βοηθούν στον αγώνα στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Παρ΄όλα 
αυτά η προσπάθεια της Κρήτης 
δεν αναγνωρίζεται.



Χατζημιχάλης Νταλιάνης
• Το 1828 ο γενναίος Ηπειρώτης Χατζημιχάλης 

Νταλιάνης με σώμα 600 πεζών ανδρών και 100 
ιππέων, φθάνει στην Κρήτη για να ενισχύσει 
τον αγώνα. Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης δεν 
υπολογίζει τη γνώμη των Σφακιανών 
στρατηγών να αγωνισθεί στα βουνά αλλά 
κλείνεται στο φρούριο του Φραγκοκάστελου 
όπoυ γίνεται μία από τις πιο δύσκολες μάχες 
του αγώνα. Οι Τούρκοι με αρχηγό τον 
Μουσταφά Πασά, τον περικυκλώνουν. Ο 
Νταλιάνης σκοτώνεται μαζί με 400 αγωνιστές, 
οι εχθροί έχουν τις διπλάσιες απώλειες και οι 
λίγοι αγωνιστές που επιζούν αναγκάζονται να 
έρθουν σε συνθήκη. Οι Σφακιανοί  που 
παρακολουθούν το Μουσταφά Πασά κατά την 
επιστροφή του μέσω των Σφακίων για τα 
Χανιά, τον χτυπούν και χάνει πάνω από 100 
άνδρες. Η καταστροφή τους θα ήταν 
ολοκληρωτική αν δεν το έβαζαν στα πόδια, 
αφήνοντας όπλα και εφόδια .



Το άδοξο τέλος

• Αν και η επανάσταση 
διαρκεί 10 χρόνια και 
κατά τη διάρκειά της 
χύνεται άφθονο Κρητικό 
αίμα, αν και 
απελευθερώνεται 
ολόκληρη η ύπαιθρος και 
μόνο οι πόλεις με τα 
φρούρια παραμένουν 
στους Τούρκους, τελικά η 
επανάσταση τελειώνει το 
1830.



Αγώνας χωρίς δικαίωση

• Το μέλλον της Κρήτης δεν 
γράφεται από τις νίκες των 
Κρητικών αλλά από τους 
Ευρωπαίους διπλωμάτες. Στο 
Πρωτόκολλο του Λονδίνου, 
στις 21 Ιανουαρίου 1830 όπου 
αποφασίζονται τα σύνορα του 
Ελληνικού κράτους, η Κρήτη 
δεν είναι μέσα, με αποτέλεσμα 
τη μεγάλη απογοήτευση όλων 
των Κρητικών αφού ο αγώνας 
τόσων χρόνων δεν δικαιώνεται.



Διεκδίκηση της ελευθερίας

• Με οκτώ μεγάλες 
επαναστάσεις (1833, 1841, 
1856, 1866-67, 1878, 1895, 
1897) οι Κρητικοί 
διεκδικούντην ελευθερία 
τους.



Η Ένωση με την Ελλάδα
• Με την τελευταία 

κερδίζουν το 1898 την 
αυτονομία και την 1η 
Δεκεμβρίου 1913 
επισημοποιείται η 
πολυπόθητη Ένωση με τη 
Μητέρα Ελλάδα.

http://2.bp.blogspot.com/_6F14oiut6xY/SxggQncBbMI/AAAAAAAAAHE/hmodznd22Lg/s1600-h/SHMAIA+ENVSIS.jpg
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