Παύλος Κώτσης
Δάσκαλος
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 Στο επαναστατικό κίνημα συμμετέχουν ντόπιοι και εθελοντές
από την ελεύθερη Ελλάδα.
 Τη στρατολόγηση και την αποστολή εθελοντών αναλαμβάνουν
συνήθως μυστικές εταιρείες από την ελεύθερη Ελλάδα
(όπως η «Αδελφότης» και η «Εθνική Άμυνα»).
 Επίσημα το ελληνικό κράτος κρατάει ουδέτερη στάση.
 Μαζί με τους ντόπιους Μακεδόνες πολεμούν εναντίον των
Τούρκων και παλιοί αγωνιστές όπως ο Τσάμης Καρατάσος και
ο Θεόδωρος Ζιάκας.
 Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Μακεδονία, έπειτα από
μεσολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων και κάτω από την πίεση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
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ΚΡΗΤΙΚΗ
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ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
 Στη μονή του Αρκαδίου (κοντά στο Ρέθυμνο) κλείνονται
επαναστάτες που αντιμετωπίζουν τα τουρκικά στρατεύματα.
 Καταφεύγουν εκεί και γυναικόπαιδα για να προστατευτούν.
 Οι πολιορκημένοι, για να μην αιχμαλωτιστούν από τους
Τούρκους, ανατινάζονται.
 Το ολοκαύτωμα προκαλεί μεγάλη συγκίνηση στη Δυτική Ευρώπη.
 Το ελληνικό κράτος αναγκάζεται, μετά από σύσκεψη των
Μεγάλων Δυνάμεων να μην υποστηρίζει επαναστατικά κινήματα
στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
 Η Ελλάδα πληρώνει αποζημίωση στους Οθωμανούς.
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 Έλληνες επαναστάτες από την ελεύθερη Ελλάδα και τη Μακεδονία
ξεσηκώνονται και κηρύσσουν την ένωσή της με το ελληνικό κράτος.
 Ο λοχαγός Κοσμάς Δουμπιώτης αποβιβάζεται στο Λιτόχωρο Πιερίας
με εθελοντές.
 Βοηθάει ο επίσκοπος Νικόλαος.
 Οι επαναστάτες αντιμετωπίζουν πολυάριθμες τουρκικές στρατιωτικές
δυνάμεις.
 Τελικά χάνουν και διασκορπίζονται.
 Η επανάσταση αποτυγχάνει.
 Η Βουλγαρία διεκδικεί την περιοχή.
 Συνέδριο του Βερολίνου: Η ελληνική κυβέρνηση πείθει τις Μεγάλες
Δυνάμεις να μην παραχωρήσουν την περιοχή στη Βουλγαρία.
 Η Μακεδονία παραμένει επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

 1866: Η Κρήτη επαναστατεί
ζητώντας να ενωθεί με την
Ελλάδα.
 Η Επανάσταση κορυφώνεται με
το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου.
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Οι δύο περιοχές εξεγείρονται ταυτόχρονα.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις παρεμβαίνουν και πάλι.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις διακόπτονται.
Ο Σουλτάνος αναγκάζεται να παραχωρήσει αυτονομία στην Κρήτη.
Οι ένοπλοι αγώνες αρχίζουν να δικαιώνονται.

