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Ελληνική Επανάσταση

Παναγία Θυμιανή - 29 Μαΐου 1821
Έναρξη της Επανάστασης στην Κρήτη

Στις 29
Μαΐου
1821,
στην εκκλησία
της
Παναγίας
της Θυμιανής,
ολοκληρώνονται
οι προετοιμασίες
για την έναρξη
της Επανάστασης στην Κρήτη. Πρόκριτοι από τα
Σφακιά και άλλες επαρχίες της Κρήτης ορκίζονται
και αποφασίζουν να εξεγερθούν, στο όνομα της
Πίστης, της Πατρίδας και της Ελευθερίας.
Πολλοί Σφακιανοί ήταν μέλη της
Φιλικής Εταιρείας από τη σύστασή της και ο
πόθος της λευτεριάς ζύμωνε την ψυχή τους.
Γνωστοί Σφακιανοί Φιλικοί ήταν οι Γεώργιος
και Χαϊδεμένος Δαιμονάκης, ο Ανδρέας
Μοράκης, ο Χατζη Ιωάννης Πωλιουδάκης, ο
Αναγνώστης Παναγιώτου, ο Χατζη Γεώργιος
Κελαϊδής, ο Ιωάννης Μπυράκης, ο Μανουήλ
Καλλικράτης, ο Αναγνώστης Μανουσογιαννάκης,
ο Αναγνώστης Ψαρουδάκης, ο Ανδρέας
Φασούλης, ο Γεώργιος Δασκαλάκης – Τσελεπής,
ο Ρούσσος Βουρδουμπάς, ο Χατζηστυλιανός
Χιονάς, ο Βολουδάκης Κωστόπωλος, ο Γεώργιος
Πωλογιαννάκης, ο Χατζηανδρέας Κριαράς, ο
Αναγνώστης Πρωτοπαπαδάκης, ο Πρωτόπαπας
Γεώργιος Μοράκης και ο Σταυριανός Μπίρης.
Η σύναξη
των ηλικιωμένων και
φρονιμότερων Σφακιανών την Μεγάλη Πέμπτη
7 Απριλίου 1821, στο άγγελμα του μεγάλου
ξεσηκωμού στην Ελλάδα από τις 25 Μαρτίου,
αποφάσισε ότι η Κρήτη θα ακολουθούσε και τα
Σφακιά θα ήταν το προπύργιο της Επανάστασης. Το
νέο μαθεύτηκε σε όλα τα χωριά των Σφακίων και
η Ανάσταση, τρεις ημέρες αργότερα, γιορτάστηκε
πανηγυρικά σε όλες τις εκκλησίες.
Την Παρασκευή 15 Απριλίου σε νέα
συγκέντρωση στο Λουτρό, αποφασίστηκε ο
γενικός ξεσηκωμός της Κρήτης και ορίστηκε το
Λουτρό ως έδρα της Επανάστασης. Οι οθωμανοί
της Κρήτης ήταν σκληροί, ο στρατός τους άριστα
εξοπλισμένος, ο αγώνας φαινόταν δύσκολος. Αυτό
δεν κλόνισε τις καρδιές των Σφακιανών και η
απόφαση του ξεσηκωμού πάρθηκε ομόφωνα. Το
ίδιο είχε γίνει πενήντα χρόνια πρωτύτερα, στην
επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770.
Στις 21 Μαΐου 1821, οι πρόκριτοι όλων
των χωριών των Σφακίων συναντήθηκαν και
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πάλι στο Λουτρό και εξέλεξαν την Καγκελαρία.
Ύψωσαν και την πρώτη σημαία της επανάστασης
με την Παναγία στη μέση και γύρω της τη φράση
«Παναγία του Λουτρού». Η Καγκελαρία πήρε την
απόφαση για τη μεγάλη συγκέντρωση όλων των
προκρίτων της Κρήτης στα Σφακιά και την έναρξη
της Επανάστασης.
Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη,
πέρασε πολλές δυσκολίες. Σφακιανοί πολεμιστές
και Αρχηγοί πήραν μέρος στις μάχες σ’ολόκληρο
το νησί. Από τα Χανιά ως τη Σητεία. Οι επιδιώξεις
των τούρκων στην Επανάσταση, ήταν η υποταγή
των Σφακιανών και η καταστροφή της επαρχίας.
Αν υποτάσσονταν τα Σφακιά, θα ακολουθούσαν
και οι υπόλοιπες επαναστατημένες επαρχίες της
Κρήτης.
Για να υλοποιήσουν το σχέδιό τους, τον
Αύγουστο του 1821, όλοι οι πασάδες της Κρήτης
εκστρατεύουν εναντίον των Σφακίων. Τα χωριά
μας παραδίδονται στις φλόγες και την καταστροφή,
χιλιάδες γυναικόπαιδα σφαγιάζονται, ο τόπος μας
ερημώνει. Όμως, αυτή η καταστροφή, δεν κλονίζει
τους αγωνιστές. Τα Σφακιά αναδημιουργούνται
και οι μάχες συνεχίζονται.
Δεν είναι υπερβολή ο ιστορικός ισχυρισμός,
ότι η Επανάσταση στην Κρήτη το 1821 δεν θα
είχε καμιά τύχη χωρίς τη συμμετοχή και την
υποστήριξη των Σφακιανών. Στο Φραγκοκάστελλο
των Σφακίων δόθηκε και η υπέρτατη μάχη, με
Σφακιανούς και άντρες του γενναίου Ηπειρώτη
Χατζημιχάλη Νταλιάνη, εναντίον του Μουσταφά
πασά και δέκα χιλιάδων τούρκων.
Ο πόθος όμως των Κρητικών για την
απελευθέρωση του νησιού δεν ευοδώθηκε. Στο
τέλος της Επανάστασης, η Κρήτη δεν αποτέλεσε
μέρος του νέου Ελληνικού Κράτους. Έπρεπε να
περάσουν άλλα 83 χρόνια, να φτάσουμε στο 1913
για την ΕΝΩΣΗ της Κρήτης με την Ελλάδα.
Φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821. Στεκόμαστε με σεβασμό
και τιμούμε τους χιλιάδες νεκρούς του τόπου
μας, τις θυσίες και τα βάσανα των Κρητικών για
τη λευτεριά. Γιατί οι λέξεις ελευθερία και Κρήτη,
είναι μπολιασμένες μεταξύ τους. Ας είναι αιωνία η
μνήμη των παλικαριών, αιωνία η μνήμη όλων των
θυμάτων της οθωμανικής βαρβαρότητας.
						
Ο Δήμαρχος Σφακίων
Μανούσος Ιωσήφ Χιωτάκης

Χορηγοί:

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 1821. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΥΜΙΑΝΗ
Η έναρξη της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη, έχει ως αφετηρία
τις περιοχές των Σφακίων Γλυκά Νερά, Λουτρό και Παναγία
Θυμιανή. Οι Σφακιανοί, ανυπότακτοι καθ’όλη τη διάρκεια της
τουρκοκρατίας, (1845-1821), με μια ολοκληρωτική καταστροφή
της επαρχίας τους στην Επανάσταση του Δασκαλογιάννη
το 1770, σε τέσσερις συνεδριάσεις τους μήνες Απρίλιο και
Μάιο του 1821, αποφασίζουν την έναρξη της Επανάστασης.
Στα Γλυκά Νερά στις 7 Απριλίου 1821, στο Λουτρό στις 15
Απριλίου και 21 Μαΐου 1821 και στην Παναγία Θυμιανή στις
29 Μαΐου 1821. Η επιλογή της 29ης Μαΐου, συνάδει με την 29η
Μαΐου 1453 που οι Οθωμανοί «πάτησαν» τη Βασιλεύουσα. Στη
βιβλιογραφία της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη, την πλέον
εμπεριστατωμένη και με πολλές λεπτομέρειες καταγραφή της
προετοιμασίας των Επαναστατών στα Σφακιά, συναντήσαμε στο
βιβλίο του Γρηγορίου Παπαδοπετράκη, Ιστορία των Σφακίων.
Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αποσπάσματα του βιβλίου από
τις συνελεύσεις στα Γλυκά Νερά, το Λουτρό και την Παναγία
Θυμιανή, καθώς επίσης και τους τέσσερις Σφακιανούς Αρχηγούς
που πήραν μέρος στην πρώτη μάχη στο χωριό Λούλος Χανίων,
στις 14 Ιουνίου 1821.

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, 7 Απριλίου 1821

«… άνευ αναβολής δε και μετά πολλής μυστικότητος συνελθόντες
οι γέροντες και οι μάλλον φρόνιμοι προς σύσκεψιν παρά τα Γλυκά
Νερά τη 7 Απριλίου (Μεγάλη Πέμπτη) και συζητήσαντες σοβαρώς
και λίαν περιεσκεμμένως το πράγμα έγνωσαν ότι η επανάστασις εν
Κρήτη είναι εκ των ων ουκ άνευ, αλλ’εφαίνοντο ωσεί διστάζοντες
και αποφεύγοντες έκαστος εκφέρειν οριστικήν υπέρ εξεγέρσεως
γνώμην. Το μέγιστον αυτοίς φόβητρον, ούτινος και συνεχώς
μνείαν εποιούντο εν τη συνελεύσει, ην η ενδεχομένη απομόνωσις
αυτών εν τω αγώνι. Τούτο διετάραττεν αυτών τους κύκλους διότι
είχον πρόσφατα σχεδόν τα παθήματα του 1770, άτινα ζωηρώς
ανεπολούντο εν τη μνήμη των εισέτι επιζώντων ανδρών.
Τέλος δε ο υπέρ ελευθερίας έρως και η φιλοτιμία εις το σώσαι
τους πάσχοντας αδελφούς των παρώθησαν αυτούς και πάλιν ,
ίνα υποβληθώσιν εις αγώνα άνισον και δεινότατον. Απεφάσισαν
μεν αυτοί παμψηφεί, πλην την απόφασίν των έδει να υποβάλωσι
και εις των πολλών την έγκρισιν, οίτινες έμελλον να υποστώσι
θυσίας και συμφοράς απροόπτους. Και μολονότι συνήλθον μετά
πολλής επιφυλάξεως, η απόφασίς των όμως διεδόθη εις όλα τα
χωρία εν ακαρεί, ώστε το Πάσχα εγένετο πανηγυρικότατον είπερ
ποτέ και άλλοτε, διότι έμελλον να πολεμήσωσι τους Τούρκους και
προκινδυνεύσωσιν αυτοί υπέρ όλων…»
(Γρηγορίου Παπαδοπετράκη, Ιστορία των Σφακίων, επανέκδοσις
αδελφών Βαρδινογιάννη, Αθήναι 1971, σελ. 181)

ΛΟΥΤΡΟ ΣΦΑΚΙΩΝ, 15 Απριλίου 1821

«…την Παρασκευήν της Διακαινισίμου προσκληθέντες εξ όλων
των Σφακίων οι πρόκριτοι εις Λουτρόν, όπου τότε ετελείτο και
η εορτή της Παναγίας και του Τσελεπή αφικομένου μετά των
ρηθέντων ανδρών, παρευρέθησαν άπαντες εκεί. Και πάλιν τα

Ο Γεώργιος Δασκαλάκης – Τσελεπής,
(1789-1821), από την Ανώπολη Σφακίων.
Εγγονός του Δασκαλογιάννη, (παιδί του γιου
του Ανδρέα). Είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία.
Στην Παναγία Θυμιανή είχε επιλεγεί ως ένας
από τους δέκα στρατηγούς της Επανάστασης
του 1821 στην Κρήτη. Πήρε μέρος στην πρώτη
μάχη εναντίον των τούρκων που έγινε στο
χωριό Λούλος Χανίων στις 14 Ιουνίου 1821.
Η μάχη έληξε με νίκη των Χριστιανών
και τον θάνατο του αρχηγού των τούρκων
Ταμπουρατζή.
Στις 6 Δεκεμβρίου 1821, ο Γεώργιος
Δασκαλάκης – Τσελεπής βρήκε ηρωικό
θάνατο σε μάχη με τους οθωμανούς στην
Κάντανο Σελίνου

προαποφασισθέντα ενεκρίθησαν και εις τους εμποροπλοιάρχους
των Σφακίων εδόθη διαταγή, ίνα έκαστος ιδία δαπάνη και προς
λογαριασμόν του κοινού προμηθεύωνται όπλα και πολεμοφόδια
οπόθεν ηδύναντο.
Την των γερόντων απόφασιν άπαντες ομοθυμαδόν εδέχθησαν,
πολλοί δε μάλιστα τα ολίγα προς τα πλοία των χρήσιμα παρέδωκαν
αμέσως. Πρώτος πάντων ο Ανδρέας Φασούλης 400 οκάδας
πυρίτιδος και ανάλογον μόλυβδον και χάρτην ενθουσιωδώς
έδωκε. Παραχρήμα δε και πάντες οι γέροντες, οι πρόκριτοι
και οι εμποροπλοίαρχοι και εν γένει άπας ο λαός κατέθεντο
όσα έκαστος ηδύνατο και προηρείτο. Οι μεν περιττά όπλα και
πολεμοφόδια, οι δε χρήματα, ζώα, τυρόν, μέλι, κηρόν και τα
παραπλήσια. Πολλαί γυναίκες παντοειδή υφάσματα, κειλίμια και
άλλα έργα των χειρών αυτών έδιδον. Ταύτα πάντα απέστειλαν
με το πλοίον του Χ. Τσουράκη εις Μάλταν ίνα πωληθώσι και
αγορασθώσι πολεμοφόδια και είτι άλλο χρήσιμον τω πολέμω…».
(Γρηγορίου Παπαδοπετράκη, Ιστορία των Σφακίων, επανέκδοσις
αδελφών Βαρδινογιάννη, Αθήναι 1971, σελ. 181-182)

ΛΟΥΤΡΟ ΣΦΑΚΙΩΝ, 21 Μαΐου 1821

Μανούσος Ζαμπέτης του Βαρδή,
Βαρδουλομανούσος (1785-1860), από την
Ανώπολη (και Λιβανιανά) Σφακίων. Ένας
από τους δέκα στρατηγούς της Επανάστασης
του 1821 στην Κρήτη. Το 1828 ιδρύεται το
«Στραταρχείο Κρήτης» που διοικείται από
πενταμελές συμβούλιο. Κάθε μέλος του
συμβουλίου είχε τον βαθμό του Στρατάρχη. Ο
Βαρδουλομανούσος ήταν ένας από τους πέντε
Στρατάρχες της Κρήτης, (Βαρδουλομανούσος,
Αναγνώστης Μανουσογιαννάκης, Βασίλης
Χάλης, Γεώργιος Τσουδερός και Παναγιώτης
Ζερβουδάκης). Απέκτησε τρεις γιους. Ο
πρώτος του γιος σκοτώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου
1821 στην Κάντανο πολεμώντας στο πλάι του
Αρχηγού Γεωργίου Δασκαλάκη – Τσελεπή. Ο
Βαρδουλομανούσος πήρε μέρος στην πρώτη
μάχη των Κρητικών με τους οθωμανούς στις
14 Ιουνίου 1821 στο χωριό Λούλος Χανίων

«...προσεκάλεσαν εις Λουτρόν τους προκρίτους όλων των
Σφακίων τη 21 Μαΐου και συσκεψάμενοι σοβαρώς εξελέξαντο
εκ των μάλλον ευκαταστάτων και συνετών εξ άνδρας. Τον
Πρωτοπαπάν Γεώργιον, τον Χατζή Πωλιόν, τον Σήφην
Παπαδάκην, τον Στρατήν Βουρδουμπάν, τον Ανδρέαν Κριαράν
και τον Αναγνώστην Ψαρουδάκην, ίνα ούτοι διευθύνωσι
πολιτικώς τον προκείμενον αγώνα και φροντίζωσι περί
εξευρέσεως των επιτηδείων. Το σωματείον τούτο ωνόμασαν
“Καγκελαρίαν των Σφακίων” γραμματεύς δε αυτής διωρίσθη
ο εκεί πρόσφυξ Δημήτριος Φλαμπουριάρης εξ Ηρακλείου.
Σφραγίδα δε μετεχειρίζοντο την άνωθεν, έως ου κατεσκεύασαν
άλλην φέρουσα εν τω μέσω την εικόνα της Πανάγνου Κόρης και
γύρωθεν επιγραφήν Παναγία του Λουτρού..».
(Γρηγορίου Παπαδοπετράκη, Ιστορία των Σφακίων, επανέκδοσις
αδελφών Βαρδινογιάννη, Αθήναι 1971, σελ. 193-194)

  ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΥΜΙΑΝΗ, 29 Μαΐου 1821

«...ενταύθα συνήλθον την 29 Μαΐου πάντες οι άνδρες των
Σφακίων, οι ξένοι ευρεθέντες εκεί αρματολοί και οι πρόσφυγες.
Ωρίσθησαν δ’υπό των πολλών και να εργασθώσιν εν τη
συνελεύσει μόνο οι εξής 33 άνδρες πρόκριτοι Σφακιανοί.
Από τον Καλλικράτη οι αδελφοί παπά Ιωάννης και Σήφης
Παπαδάκης και οι αδελφοί Αναγνώστης Ανδρέας και
Πέτρος Μανουσέλιδες. Από το Άσφενδον οι αδελφοί
Γεώργιος και Σήφης Δεληγιανάκαι, ο Σηφοδασκαλάκης
και ο Σφηνιαδομανούσος. Από το Άσκυφον ο Πρωτοπαπάς
Γεώργιος, ο Ανδρουλιός Μοράκης, ο Αναγνώστης Μοράκης
και ο Σήφης Καυκαλάς. Από την Νίμβρον ο Πωλογιάννης και
ο υιός αυτού Πολωγεωργάκης, ο Κωστόπουλος, οι αδελφοί
Εμμανουήλ και Αναγνώστης Μανουσογιαννάκαι. Από το
Μουρί οι ιερείς Ανδρέας και Ιωάννης. Από τον Εμπρόσγιαλον
οι αδελφοί Ρούσος και Στρατής Βουρδουμπάδες, ο
Χατζή Χιονιάς, ο Αναγνώστης Ψαρουδάκης και Στρατής
Μπελιβάνης. Από την Ανώπολιν και τα πέριξ αυτής χωρίδια
ο Χατζή Πωλιουδάκης, οι αδελφοί Αναγνώστης και Ανδρέας

Παναγιωτάκαι ο Νικόλαος Ανδρουλακάκης, ο Γεώργιος
Δασκαλάκης ο και Τσελεπής, ο Ανδρέας Κριαράς, ο
Μανούσος Πρωτοπαπαδάκης και ο Ανδρέας Φασούλης.
Εκ δε των από διαφόρους επαρχίας της Κρήτης εκεί
ευρεθέντες ωρίσθησαν να λάβωσι μέρος οι εξ Αγίου Βασιλείου
αδελφοί Ηγούμενος Μελχισεδέκ, Γεώργιος και Ιωάννης
Τσουδεροί. Οι εκ της Ρεθύμνης Ι. Δαμβέργης. Ι. Δρουλίσκος,
Γ. Καλλέργης και οι αδελφοί Σ. και Μ. Χιονάκαι. Οι εξ
Αποκορώνου Σήφακας,
Γ. Παπαδάκης ο Τσακίρης και ο Γ. Γιάνναρης. Από την
Κυδωνίαν ο Άνθιμος Ηγούμενος, ο Παπαδαντρέας, ο
Γερακάκης και ο Ν. Πρώιμος. Από το Μαλεβύζι ο Νεόφυτος
Οικονόμος. Εν όλω 50 άνδρες αληθείς πατριώται και προ
πολλού εχθροί κεκηρυγμένοι κατά των τυράννων.
Και πρώτην μεν πράξις της αθανάτου εκείνης ομηγύρεως ην
η αναγνώρισις της άρτι συσταθείσης Καγκελαρίας, είτα δε η
ανάγνωσις των εκ διαφόρων επαρχιών της Κρήτης προς τα
Σφακία αποστελλομένων εκθέσεων, εν αις διετραγωδούντο
τα δεινοπαθήματα των δυσμοίρων Χριστιανών, ως και
αι ικετευτικαί αυτών προσκλήσεις εις βοήθειαν. Συνεχώς
ανεγινώσκοντο αι φράσεις : Αδελφοί Σφακιανοί, κάμετε έλεος
δι’αγάπην του Ιησού Χριστού ! Έλεος εις ό,τι δύνασθε και δια
μας. Καθεκάστην μας σφάζουν οι σκύλοι ως αρνία. Πολλάκις
χάριν διασκεδάσεως δικιμάζουσι τα τουφέκια των, αν τρυπούσι,
λέγει τα κορμιά μας. Εάν αργοπορήσετε να κάμετε τίποτα,
δεν θα μείνει κανείς μας. Θέλομεν να φύγωμεν, αλλά τότε
κινδυνεύομεν περισσότερον. Αλλά και πού θα υπάγωμεν τόσοι
και πού και πώς θα ζήσωμεν ;
Τα τοιαύτα αναγινωσκόμενα εν τη συνελεύσει της Θυμιανής
ενέβαλον τοις πάσι σπαραξικάρδιον συγκίνησιν και πάντων
τα δάκρυα έρρεον κρουνηδόν. Η αγανάκτησις εκορυφώθη και
άλλοι άλλα έλεγον ως απεγνωσμένοι, διότι και η πεποίθησις εις
τα όπλα και τας ασθενείς δυνάμεις των ην ολίγη. Μετά ταύτα
δε ηρώτων και τους παρόντας πρόσφυγας ίνα τοις είπωσιν ό,τι
εγνώριζον, παραλογιζόμενοι εκ της θλίψεως. Ηρώτων προσέτι
αν έχωσιν ελπίδα ότι και τα μέρη των θα επαναστατήσωσιν.
Άπαντες έλεγον ότι αι ζητούμεναι πληροφορίαι ήσαν όλως
περιτταί, αφού αι σχετικαί εκθέσεις εξ όλων σχεδόν των
επαρχιών ανεγνώσθησαν, και όλαι συμφωνούσιν ως προς
τα δεινοπαθήματα και την ποθητήν απαλλαγήν αυτών. Περί
της εξεγέρσεως εφαίνοντο ωσεί διστάζοντες να δώσωσιν
οριστικήν υπόσχεσιν. Διαβεβαίωνον όμως τους ερωτώντας
ότι άπαντες μηδενός εξαιρουμένου έχουσι την διάθεσιν,
αλλά πού καταφύγιον δια τοσούτον λαόν ; πού τέλος όπλα
και πολεμοφόδια όπως αμύνωνται καν να μη σφαγώσιν όλοι
καθ’οδόν ;
Τοιαύτας και άλλας ούτοι προβαλλόμενοι δυσκολίας απέφευγον
έκαστοι ίνα δώσωσιν υπόσχεσιν, διότι έπειτα ηυθύνοντο
απέναντι των Σφακιανών. Εν τούτοις δεν απελπίζοντο εντελώς
ότι πλείστοι όντες απηλλαγμένοι τοιούτων δυσκολιών και
οικογενειακών φροντίδων, ιδίως δ’οι όμοροι ορεινοί, ηδύναντο
ακωλύτως να εξεγερθώσι κατά πρώτην παρουσίαν και νίκην
των Σφακιανών όπλων εις τας επαρχίας των. Εάν όμως δεν
ενίκων εν αρχή και τούτων η εξέγερσις εθεωρείτο αμφίβολος
παρ’αυτών.

Σήφης Κωνσταντουδάκης - Σήφακας
(1771-1823) από το Μελιδόνι Αποκορώνου. Ο
πατέρας του ήταν από την Ίμπρο Σφακίων και
είχε εγκατασταθεί στο Μελιδόνι. Στις επιχειρήσεις
των Κρητικών με τους τούρκους της επαρχίας
Κισσάμου τον Φεβρουάριο του 1823, ο Καπετάν
Σήφακας αρρώστησε από πνευμονία. Πέθανε στις
18 Μαρτίου 1823 και τάφηκε στη Μονή Γωνιάς
Κισσάμου. Ο Σήφακας πήρε μέρος στην πρώτη
μάχη των Κρητικών με τους οθωμανούς στο
χωριό Λούλος Χανίων στις 14 Ιουνίου 1821. Οι
άλλοι Αρχηγοί που πήραν μέρος στη μάχη, ήταν
οι Βαρδουλομανούσος, ο Γεώργιος ΔασκαλάκηςΤσελεπής, ο Αναγνώστης Παναγιώτου, ο
Ιωάννης Χάλης, ο Παπαδαντρέας, ο Ιωάννης
Παπαδογεωργάκης-Γερανιώτης και ο Ιωάννης
Μουτσάκης-Μουτσογιάννης

Αναγνώστης ΠαναγιώτουΠωλίδης

από

την

Ανώπολη

Σφακίων. Στην Παναγία Θυμιανή
είχε επιλεγεί ως ένας από τους δέκα
Στρατηγούς της Επανάστασης του
1821 στην Κρήτη. Ήταν μέλος της
Φιλικής εταιρείας. Είχε αναλάβει
την επαρχία Κυδωνίας. Πολέμησε
στην πρώτη μάχη που έδωσαν οι
Κρητικοί με τους τούρκους στις 14
Ιουνίου 1821 στο χωριό Λούλος
Χανίων.

Το τελευταίον τούτο συμπέρασμα των ανδρών ενέβαλε τοις
Σφακιανοίς βαθείαν αίσθησιν και κατήφειαν εφ’ικανόν χρόνον
και εφαίνοντο ότι δεν ήσαν αυτοί οι προ ολίγων ημερών
ενθουσιώντες υπέρ απαλλαγής των καταθλιβομένων. Ο
παρατηρών αυτούς κατά πρόσωπον εν ώρα της άκρας σιωπής
ουδέν άλλο περιέμενε ν’ακούση ή μεταμέλειαν οικτράν ! Πλην
ερρίφθη ο κύβος. Ηκούσθη αίφνης εν τω μέσω της ενδόξου
ομηγύρεως. Η οπισθοβουλία και πάσα αναβολή, ανέκραζον όλοι,
δύναται να παράσχη εις τους πάσχοντας αδελφούς μας, καθώς
και εις ημάς αυτούς, μεγάλας και ανηκούστους συμφοράς. Πάσα
σκέψις μεταμελείας, εβόα ο εις προς τον άλλον, είναι πλέον ίση
προς αυτοχειρίαν εθνικήν, είναι πραγματική εξόντωσις όλου του
εν Κρήτη χριστιανικού λαού. «Θα νικήσωμεν τσοι βαρβάρους με
την δύναμι του τιμίου Σταυρού», αναφωνούσιν αναστάντες και
χειροκροτούμενοι οι αρειμάνιοι νεανίαι Ανδρέας Μανουσέλης
και Τσελεπής. Συν αυτοίς δε και πάντες οι λοιποί ανιστάμενοι
έλεγον το αυτό σταυροκοπούμενοι.
Είτα δε βαθείας συναισθήσεως αγαθής και ελπίδος επιτυχίας
καταλαβούσης τους πάντας εκαθέζοντο πάλιν εις τας οικείας
θέσεις και παραχρήμα επρότειναν τοις ξένοις ίνα προβώσιν
εις εκλογήν οπλαρχηγών δια τας επαρχίες των εξ εκείνων, ους
αυτοί ενόμιζον ικανούς και σταθερούς εις τον αγώνα. Αλλ’ούτοι
ομοφώνως είπον ότι δεν αδύνατα να προβώσιν εις τοιαύτην
πράξιν, αφού έκαστος μόνον εαυτόν είχεν, ουδένα δε στρατιώτην,
και τίνος ήθελον άρχειν ; Όθεν επρότειναν τοις Σφακιανοίς ίνα
αναδεχθώσιν εκείνοι τας αρχηγίας όλων των επαρχιών επί του
παρόντος και αν ο θεός δώση αυτοίς την δύναμιν ίνα νικήσωσι
και ταπεινώσωσι τους εχθρούς, τότε τα πράγματα ήθελον γίνει
οδηγός δια τα περαιτέρω.
Το τελευταίον συμπέρασμα δεν έκαμεν ευάρεστον εντύπωσιν
εις την ακοήν των Σφακιανών. Δηλ. το συμπέρασμα ότι, εάν
νικήσωσιν οι Σφακιανοί τους πολεμίους, οι των λοιπών επαρχιών
ήθελον αντικαταστήση δι’εαυτών εις τας αρχηγίας εκείνους,
άλλως τους μετά των Τούρκων λογαριασμούς άφηνον εις μόνους
τους Σφακιανούς !
Οι Σφακιανοί φοβούμενοι, φαίνεται, την απομόνωσιν εποίησαν
μεν παρατηρήσεις, πλην ελαφράς. Μόνος δ’ο συστράτηγος του
Δασκάλου Ιωάννου Ανδρουλιός Μοράκης αναλογιζόμενος τα
εκ της απομονώσεως πάλαι παθήματα των Σφακίων επετέθη
κατ’αυτών ραγδαίος, τρέμων δ’εκ της οργής έλεγε : «Και μόνοι
όσοι δεν είχαν οικογενείας, ουδέ άλλο τίποτα να χάσουν τω 1770,
εάν ήρχοντο εις βοήθειαν των Σφακιανών, δεν επαθαίναμεν
όσα επάθαμεν δια να ανακουφίσωμεν αυτούς από τα κατά των
Τούρκων». Αλλά μηδενός άλλου λαλήσαντος, έπαυσε και του
Γέροντος η οργή.
Ο δε τολμηρότατος Ηγούμενος Μελχισεδέκ εδήλωσεν ότι αυτός
εδέχετο δια τον αδελφόν του Γεώργιον την αρχηγίαν της επαρχίας
των Αγ. Βασιλείου, ώσπερ και εγένετο. Τούτον μιμηθείς και ο
Σήφακας, εκ της Νίμβρου των Σφακίων καταγόμενος και το
συγγενικόν θάρρος έχων ως και οι Τσουδεροί, εδήλωσεν ότι και
αυτός εδέχετο την αρχηγίαν των Αποκορώνων. Ουδείς δ’άλλος
των παρευρεθέντων εδέχθη την της επαρχίας του αρχηγίαν.
Αλλά και οι ρηθέντες εδέχθησαν μόνον επί τω όρω του να
εισβάλωσιν εις τας εαυτών επαρχίας ομού με τους Σφακιανούς,
διότι η μονομερής παρουσία τούτων, ως επαναστατών, ήρκει να

καταστρέψη πλήθος χριστιανών.
Μη παραδεχομένων όθεν των παρευρεθέντων οι Σφακιανοί
προέβησαν εις εκλογάς οπλαρχηγών δια τε τα Σφακία και
δι’όλην την Κρήτην. Και δια μεν τα Σφακία ουδένα ανέδειξαν
γενικόν αρχηγόν, ως εποίησαν τω 1770, αλλ’εκήρυξαν αυτά
ως το γενικόν της Κρήτης στραταρχείον, του οποίου ανώτερος
άρχων ήτο η φωνή της Πατρίδος. Ανώτατοι δε αυτού υπάλληλοι
ήσαν οι δι’έκαστον χωρίον εκλεγέντες οπλαρχηγοί, ους και
ετίμησαν έπειτα με τον ανώτατον βαθμόν του Πεντακοσιάρχου.
Ένεκα δε του τοιούτου παραδόξου διοργανισμού οι ανώτατοι
ούτοι οπλαρχηγοί ήσαν και όλως απ’αλλήλων ανεξάρτητοι
και εις μόνην την ρηθείσαν αφηρημένην αρχήν ώφειλον να
υπακούωσιν άπαντες μετά πάσης προθυμίας και κινδύνου της
ιδίας υπάρξεως. Τούτο αληθώς εξεπλήρουν προθύμως και
ολιγοστοί έμειναν εν τη ζωή, ως οψόμεθα παρακατιόντες.
Οι αναδειχθέντες δ’ανώτατοι στρατηγοί (Πεντακοσίαρχοι),
ήσαν ο Αναγνώστης Μανουσέλης επί των Καλλικρατιανών, ο
Γεώργιος Δεληγιαννάκης επί των Ασφεδιωτών, ο Αναγνώστης
Πρωτοπαπαδάκης επί των Ασκυφιωτών, ο Κωστόπουλος επί
των Νιμβριωτών, ο Πωλογεωργάκης επί των Κωμηθιανών,
ο Ρούσος Βουρδουμπάς επί των Εμπροσγιαλιτών και
προσωρινώς επί των Μουριωτών, ο δ’Αναγνώστης
Παναγιώτου, ο Γεωργάκης Τσελεπής, ο Ανδρέας Φασούλης
και ο Βαρδουλομανούσος επί των Ανωπολιτών μεθ’όλων των
πέριξ χωριδίων, ων οι κάτοικοι διαιρεθέντες ετάχθησαν υφ’ον
έκαστος ήθελεν. Οίκοθεν δ’εννοείται ότι και εις άπαντα τα χωρία
διωρίσθησαν και υποδεέστεροι οπλαρχηγοί κατ’αξίαν μέχρι
Δεκάρχου, ους δια συντομίαν και δη και άγνοιαν σιωπώμεν.
Εξ όλων δε των ρηθέντων στρατηγών ωρίσθησαν ταυτοχρόνως
και εις εξωτερικάς αρχηγίας οι εξής : Ο Α. Μανουσέλης επί της
επαρχίας Ρεθύμνης, ο Γ. Δεληγιαννάκης επί της Αμαρίου, ο Ρ.
Βουρδουμπάς μετά του Πωλογεωργάκη από το όρος της Ίδης
και εξής προς ανατολάς, ο Α. Παναγιώτου επί της Κυδωνίας,
και ο Γ. Τσελεπής επί της Σελίνου και Κισσάμου. Έκαστος
τούτων υπεχρεώθη να φροντίζη ιδίως υπέρ της αναστατώσεως
των ορισθεισών αυτώ επαρχιών και να παριστά τη Καγκελαρία
τας παρουσιαζομένας αυτών ανάγκας, ας εκείνη ώφειλε να
οικοδομή εκ των ενόντων.
Και τοιαύτη μεν εγένετο εν αρχή η διάταξις των όπλων
εφ’απάσης της Μεγαλονήσου, αλλ’έπειτα οι μεν τούτων ταχέως
φονευθέντες αντικατεστάθησαν δι’άλλων, αλλαχού δ’άλλοι
μείζονα επιρροήν κτώμενοι δι’ανδραγαθημάτων, ή υπό των
οικείων επαρχιών προτιμώμενοι, περιήλθον εις ασυνταξίαν και
ούτως ηγωνίζοντο όπου και όπως έκαστοι ηδύναντο αναλόγως
των δυνάμεων και της προθυμίας των.
Επί πάσης δε τούτοις δέον να ομολογήσωμεν ότι ουδέποτε
άλλοτε ο πατριωτισμός περιεβλήθη εν Κρήτη αγνότερον
χαρακτήρα, ουδέ διέλαμψεν η ομοφροσύνη και η αυταπάρνησις,
όσω εν εκείνη τη ενδόξω συνελεύσει. Η αποσκοράκισις της
φιλαρχίας ήτο ανυπόκριτος και πραγματική. Ουδείς υπέρ εαυτού
η υπέρ των φίλων ελάλει. Ομοθύμως και ειλικρινώς απέβλεπεν
έκαστος εις την εξεύρεσιν και ανάδειξιν της ικανότητος, ην και
μόνην άπαντες εζήτουν και επόθουν».
(Γρηγορίου Παπαδοπετράκη, Ιστορία των Σφακίων, επανέκδοσις
αδελφών Βαρδινογιάννη, Αθήναι 1971, σελ. 195-201)

Μαρμάρινη στήλη εντοιχισμένη στον
εξωτερικό τοίχο της Παναγίας Θυμιανής με
τα ονόματα των δέκα Σφακιανών Στρατηγών
που ανέλαβαν να ελευθερώσουν την Κρήτη. Ο
Ρούσσος Βουρδουμπάς (Χώρα Σφακίων), τις
επαρχίες του νομού Ηρακλείου. Ο Γεώργιος
Πωλογεωργάκης, (Ίμπρος-Κομητάδες), τις
επαρχίες του νομού Ηρακλείου. Ο Γεώργιος
Δασκαλάκης-Τσελεπής,
(Ανώπολη),
τις
επαρχίες Κισσάμου και Σελίνου. Ο Αναγνώστης
Μανουσέλης, (Καλλικράτης), το Ρέθυμνο και τις
επαρχίες του. Ο Αναγνώστης Πρωτοπαπαδάκης,
(Ασκύφου), τα Χανιά. Ο Αναγνώστης
Παναγιωτάκης, (Ανώπολη), την Κυδωνία. Ο
Γεώργιος Δεληγιαννάκης, (Ασφένδου),
το
Αμάρι. Ο Κωστόπωλος Βολουδάκης, (Ίμπρος),
τον Αποκόρωνα. Ο Βαρδουλομανούσος,
(Λιβανιανά-Ανώπολη), τα Χανιώτικα και ο
Ανδρέας Φασούλης, (Ανώπολη), τα Χανιώτικα.

Έργο της ζωγράφου
Μαρίας Δασκαλάκη - Σανδαλάκη εκ Κομιττάδων (2021)

Εκστατικοί μείναμε μπροστά στην τόλμη σου την τόση, όταν σε είδαμε, με την οδύνη ζωγραφισμένη
στο πρόσωπό σου, ν’ ανασέρνεις μέσα από τις φλόγες το λάβαρο το ιερό, αυτό το σύμβολο των αγώνων και
της θυσίας. Ήξερες πως κάθε πτυχή του είναι ταυτισμένη με κάθε πτυχή της ύπαρξής σου. Με τα ροζιασμένα
χέρια σου αγκαλιάζεις και φιλείς ευλαβικά τον περίλαμπρο σταυρό του και τα στήθεια σου φλογίζονται από
τα λόγια του ποιητή πως «Αυτό είναι το ιερό πανί το γαλανό και τ’ άσπρο, κομμάτι απ΄ ανοιξιάτικο και
ξάστερο ουρανό»...
Σαλπίζεις με τον τρόπο σου την αγάπη προς την πατρίδα και το σεβασμό στον ουρανό. Δακρύζεις.
Κι όμως σαν αρχαία Σπαρτιάτισσα, με ασυνήθιστη θέρμη και ζωηρότητα, διαλαλείς τη λεβεντιά των ηρώων
και των μαρτύρων της φυλής μας. Μέσα από το δικό σου μοιρολόι, το μοιρολόι μιας μάνας που τόσα στην
πατρίδα έχει προσφέρει, προσπαθείς, τρέχοντας παντού, να διαλαλήσεις ότι πρώτιστο καθήκον μας είναι η
εθνική απελευθέρωση.
Δείχνεις το δρόμο μιας ελεύθερης καλής ζωής, μακριά από την διχόνοια, «που κρατάει ένα σκήπτρο
η δολερή». Αυτό που φλογίζει τα σωθικά σου το μετουσιώνεις σε λέξεις φωνάζοντας πως εμείς οι γυναίκες
ξέρουμε να χορεύουμε το χορό του Ζαλόγγου και να βαδίζουμε, χωρίς κανένα δισταγμό, τα κακοτράχαλα
της Πίνδου. Αρνείσαι πεισματικά, εσύ γυναίκα το Σφακιών, την προσβολή στο ιερό σου σύμβολο. Πότε; Την
ώρα που της λευτεριάς οι βιγλάτορες, ανεβοκατεβαίνουν τα όρη και τα βουνά της Κρήτης, έτοιμοι για νέες
θυσίες. Τότε που τα ίδια εκείνα βουνά και όρη αροδαμίζουν και η μαρτυρική γη σου κοιλοπονά το χορτάρι
της, αναδίδοντας το αίμα των παλικαριών της και ασίγαστα τραγουδεί μαζί σου: «Ελλάς το μεγαλείο σου
βασίλεμα δεν έχει...»
Αντώνιος Γ. Δασκαλάκης

