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Σουλιώτες, Μανιάτες και Σφακιανοί 
 

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι Σουλιώτες στην Θεσπρωτία, οι Μανιάτες στην Λακωνία και οι 
Σφακιανοί στην Κρήτη είχαν καταφέρει να κατακτήσουν κάποια αυτονομία από τους Τούρκους. 
 
Σουλιώτες 
Οι Σουλιώτες ήταν Έλληνες που ζούσαν σε χωριά τα οποία 
ήταν κτισμένα πάνω σε βραχώδεις και απότομες πλαγιές των 
βουνών της Θεσπρωτίας.  
Τα χωριά τους ήταν τόσο απομονωμένα, που η πρόσβαση σ’ 
αυτά γινόταν μόνο από ελάχιστα μονοπάτια. Σε διάφορα 
σημεία των μονοπατιών είχαν κτίσει οχυρούς πύργους για να 
ελέγχουν τα περάσματα.  
Από μικρή ηλικία, όλοι μάθαιναν να ζουν σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες, καθώς και να χειρίζονται τα όπλα. Το αποτέλεσμα 

ήταν πως σε αυτά τα απόκρημνα ορεινά χωριά, και με αυτούς τους 
κατοίκους, δεν τολμούσαν να εισβάλουν οι Τούρκοι. Έτσι οι Σουλιώτες είχαν 
κατακτήσει ενός είδους αυτονομία και διοικούνταν σύμφωνα με τα δικά 
τους ήθη και έθιμα. 
Με τα χρόνια απέκτησαν μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Έρχονταν σε συχνές 
συγκρούσεις με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων, επειδή γίνονταν εμπόδιο στα 
επεκτατικά του σχέδια. Σε μία από τις μάχες, οι Τούρκοι πολιόρκησαν το 
οχυρό Κούγκι. Ο καλόγερος Σαμουήλ, που βρισκόταν οχυρωμένος εκεί μαζί 
με άλλους Σουλιώτες, έβαλε φωτιά στα πυρομαχικά και ανατινάχτηκαν 
όλοι, Έλληνες και Τούρκοι. 
Όταν έχασαν τον πόλεμο, έφυγαν από το Σούλι. Κάποια ομάδα όμως 

χτυπήθηκε στο Ζάλογγο από τον Αλή πασά και οι περισσότεροι Σουλιώτες σκοτώθηκαν. Οι Σουλιώ-
τισσες που γλύτωσαν κατέφυγαν σε έναν απότομο βράχο και γκρεμίστηκαν μαζί με τα παιδιά τους. 
 
Μανιάτες 
Οι Μανιάτες ζούσαν σε χωριά πάνω σε απόκρημνα 
και απάτητα βουνά της Λακωνικής χερσονήσου. 
Κατοικούσαν σε πυργόσπιτα, σε σημεία όπου 
μπορούσαν να έχουν τον έλεγχο της περιοχής, για 
να αμύνονται καλύτερα. Τα χωριά τους ήταν 
κτισμένα σε τέτοια μέρη, που οι Τούρκοι ήταν 
αδύνατον να πλησιάσουν. 
Είχαν οργανώσει την ζωή τους με βάση τον θεσμό  
της οικογένειας. Πολλές οικογένειες μαζί έκαναν μία πατριά. Αρχηγός της πατριάς γινόταν ο πιο  
ικανός από τους γεροντότερους. 
 
Σφακιανοί 

Τα Σφακιά βρίσκονται σε μία απόκρημνη περιοχή της Κρήτης. Οι 
Σφακιανοί ζούσαν εκεί ανοργάνωτοι, σχεδόν πρωτόγονα, και ήταν 
ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων που έμεναν στις γύρω περιο-
χές. Γι’ αυτούς τους λόγους και αυτοί είχαν ορισμένα παραπάνω 
προνόμια σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Τι κοινό είχαν τα μέρη που κατοικούσαν και οι τρεις 
ομάδες Ελλήνων; Γιατί είχαν διαλέξει αυτού του είδους 
τα μέρη; 

  Πώς μπόρεσαν και κατέκτησαν την –όποια– αυτονο-
μία τους οι Σουλιώτες; 

 Τι έγινε στο Κούγκι; (Ποιοι είχαν οχυρωθεί, ποιοι επιτέ-
θηκαν, γιατί επιτέθηκαν, γιατί αντέδρασαν έτσι οι 
αμυνόμενοι;) 

 Τι έγινε στο Ζάλογγο; (Ποιοι κατέφυγαν εκεί; Για ποιον 
λόγο; Γιατί διάλεξαν αυτόν τον τρόπο αντίδρασης;) 

 Με ποιο σύστημα είχαν οργανώσει την ζωή τους οι Μα-
νιάτες; 

 Γιατί οι Σφακιανοί απολάμβαναν μεγαλύτερη αυτονο-
μία από τους υπόλοιπους Κρήτες;; 

 
 

 


