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72 Χρόν ια μετά. . .



Αγαπητοί συνδημότες
Πιστεύοντας ότι η γνώση και ο σεβασμός της ιστορίας δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά 
συνδέονται με την ίδια την ύπαρξη της ελευθερίας, ο Δήμος Σφακίων, με την συμπλήρωση 
72 χρονών απο την καταστροφή του Καλλικράτη και τις εκτελέσεις 31 κατοίκων του, 
ανδρών και γυναικών,χαιρετίζει τις φετινές εκδηλώσεις.
Η πλούσια αντιστασιακή δράση των συντοπιτών μας Καλλικρατιανών τα δύσκολα χρόνια 
της σκλαβιάς 1941-1945 οδήγησαν στο ιστορικό χωριό Γερμανούς και δοσίλογους τον 
Οκτώβρη του 1943 με τις γνωστές συνέπειες.
Γνωρίζοντας ότι η ελευθερία είναι απαραίτητη δικλείδα αξιοπρεπούς επιβίωσης του 
ανθρώπου, προπάντων όμως και ένα καθημερινό αγώνισμα και αγαθό που όπως οι 
μεγάλες αξίες δεν απονέμεται αλλά κατακτάται, χαιρετίζουμε τη φετινή συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις του Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου μας καθώς επίσης 
και του Εργαστηρίου Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σήμερα που ο Καλλικράτης τιμά τους νεκρούς του ναζισμού και φασισμού, σας καλούμε 
να κάνουμε πράξη το διαχρονικό στοχασμό του Καζαντζάκη «Η λευτεριά είναι κάστρο και 
το παίρνεις με το σπαθί σου. Όποιος δέχεται απο ξένα χέρια τη λευτεριά είναι σκλάβος»

                                      Ιωάννης Ι. Ζερβός

   
             
           
                  Δήμαρχος Σφακίων

Καλλικράτης, ένα ορεινό χωριό των Σφακίων που κείτεται με τις πέντε γειτονιές του στο 
ομώνυμο οροπέδιο στα ανατολικά Λευκά Όρη στα 760 μέτρα υψόμετρο. 
Χωριό με συμμετοχές στις επαναστάσεις απέναντι στους Τούρκους και στο Μακεδονικό 
αγώνα. Χωριό ζωντανό και πλούσιο με μεγάλη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, 
μέχρι τις αποφράδες μέρες 8-11 Οκτωβρίου του 1943, όταν οι ναζιστικές ορδές μαζί με 
προδότες από την ανατολική Κρήτη κατέκαψαν και λήστεψαν το χωριό σκοτώνοντας 
31 κατοίκους του (μεταξύ αυτών και τον παππού μου) στα πλαίσια εκκαθαριστικών 
επιχειρήσεων του γερμανικού στρατού για το χτύπημα της ένοπλης εθνικής αντίστασης.
 Τιμάμε τους νεκρούς μας, δεν ξεχνούμε τις βαρβαρότητες των ναζί και είναι προφανές ότι 
διεκδικούμε ηθική και υλική αποζημίωση από τη σημερινή γερμανική κυβέρνηση. 
 Ο Καλλικράτης παρά την πορεία παρακμής που ακολούθησε την καταστροφή 
επουλώνει σιγά σιγά τις πληγές του τα τελευταία χρόνια και σίγουρα με στήριξη από 
κεντρικές αλλά και τοπικές πολιτικές μπορεί να ξαναγίνει ένα ζωντανό και παραγωγικό 
χωριό με εναλλακτικό τουρισμό αξιοποιώντας το ιδανικό κλίμα και το φυσικό τοπίο που 
διαθέτει.

                                                                                     Παύλος Πολάκης 
                                       Πρώην Δήμαρχος Σφακίων
                                                               Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Δ.Ε.Α.Π.Σφακίων
                                                                                  Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας







ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

  Την 1η Ιουνίου 1941 η Κρήτη βρίσκονταν κάτω από την κατοχή των γερμανοϊταλών. Τους νομούς 
Χανίων Ρεθύμνου και Ηρακλείου κατείχαν οι Γερμανοί και το νομό Λασιθίου οι Ιταλοί. Σε μικρό χρονικό 
διάστημα, από την κατάληψη της Κρήτης ως την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, οι Βρετανοί 
οργάνωσαν και ανέπτυξαν στην Κρήτη σταθμούς ασυρμάτου με υπεύθυνους αξιωματικούς Συνδέσμους 
και χειριστές υπαξιωματικούς. Η βρετανική προπαγάνδα, καθ’όλα τα χρόνια της κατοχής,  διέρρεε ότι 
προετοίμαζε απόβαση για την ανακατάληψη της Κρήτης. Με απόβαση των συμμαχικών στρατευμάτων 
η Κρήτη θα κατέληγε και πάλι στα χέρια των συμμάχων. Το μετέδιδαν στις Ανταρτικές Οργανώσεις, στους 
Αρχηγούς των ανταρτικών ομάδων, στους κρητικούς, στα στρατεύματα κατοχής. Με προκηρύξεις, 
με έγγραφα που «από λάθος» κατέληγαν στα χέρια των γερμανών, με εκπομπές σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Οι γερμανοί πίστεψαν αυτές τις φήμες το ίδιο και οι Αρχηγοί των ανταρτικών ομάδων. 
Σκοπός της βρετανικής αντικατασκοπείας ήταν, να διατηρούν οι κατακτητές στην Κρήτη μεγάλο αριθμό 
στρατευμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε άλλα μέτωπα του πολέμου.
  Το Σεπτέμβρη του 1943 ο Στρατηγός Κάρτα, επικεφαλής των Ιταλικών δυνάμεων του Λασιθίου, με τη 
συνθηκολόγηση της Ιταλίας παραδόθηκε στους συμμάχους. Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ τον φυγάδευσε στη 
Μέση Ανατολή. Ο Καπετάν Μανόλης Μπαντουβάς, πιστεύοντας ότι η ώρα της απόβασης είχε φτάσει, 
διέταξε μικρή ομάδα ανδρών του να μεταβεί στη Σύμη Βιάννου  και να αιχμαλωτίσει τους στρατιώτες του 
γερμανικού φυλακίου που ήταν εκεί. Οι αντάρτες πήγαν αλλά στην προσπάθειά τους να αιχμαλωτίσουν 
τους δύο γερμανούς, μπλέχτηκαν μαζί τους σε πάλη σώμα με σώμα και τους σκότωσαν.Την επόμενη 
ημέρα, οργανωμένος  γερμανικός στρατός ανέβηκε στο χωριό Σύμη της Βιάννου, αναζητώντας τους 
στρατιώτες του φυλακίου. Οι αντάρτες, με επικεφαλής τον Καπετάν Χρήστο Μπαντουβά, δίδουν σκληρή, 
ολοήμερη, νικηφόρο μάχη με τους γερμανούς. Τέσσερις  δεκάδες  γερμανοί νεκροί και δέκα αιχμάλωτοι. 
Μετά τη μάχη οι κατακτητές καίνε τα χωριά της Βιάννου και εκτελούν τους κατοίκους. Οι Βρετανοί 
αξιωματικοί Σύνδεσμοι αποφασίζουν να φυγαδεύσουν τον Καπετάν Μανόλη Μπαντουβά και τους 
άντρες του στη Μέση Ανατολή. Η καταστροφή της Βιάννου συνδέθηκε με την απόδοση ευθυνών από 
μέρους του πληθυσμού στο πρόσωπό του. Έπρεπε να απομακρυνθεί γρήγορα από την Κρήτη. Η πρώτη 
προσπάθεια από τα νότια  του νομού Ηρακλείου, (παραλία Τρυπητή), αποτυγχάνει. Αποφασίζουν 
να τον φυγαδεύσουν από την παραλία του Ροδάκινου. Στην αποστολή φυγάδευσής του συμμετέχει 
ο επικεφαλής των Βρετανών Συνδέσμων Ταγ/χης Τομ Ταμπάμπιν (Ιωάννης) με τον ασυρματιστή του 
Τζων Λιούις. Ο Λοχαγός Ζαν Φήλντιγκ (Αλέκος) με τον ασυρματιστή του Νεοζηλανδό Κιούι Πέρκινς. 
Ο Λοχαγός Ραλφ Στόκμπριτζ (Σήφης) με τον ασυρματιστή του Τζων Στάνλευ. Ο Λοχαγός Άλεξ Ρέντελ 
(Αλέξης). Στην ομάδα φυγάδευσης στη Μέση Ανατολή συμμετείχαν και δέκα άντρες της ανταρτικής 
Ομάδας Κρουσώνα υπό τις διαταγές του Μενέλαου Ξυλούρη αλλά και άλλοι κρητικοί καταδιωκόμενοι 
των Γερμανών. Οι αντάρτες κατέληξαν, περιμένοντας το μέσον για να φύγουν, στις νότιες παρυφές 
των Λευκών Ορέων στην περιοχή Τσιλίβδικα. Είχαν ενισχυθεί και από Ροδακινιώτες, Αμαριώτες, 
Σφακιανούς και απο τις δύο ανταρτικές ομάδες του Καλλικράτη του Νικολάου Μανουσέλη ή Γιατίπη 
και του Ανδρέα Μανουσέλη ή Μανουσαντρουλή. Οι γερμανοί κατεδίωκαν τον Καπετάν Μανόλη βήμα 
προς βήμα. Στα Τσιλίβδικα προδόθηκε η παρουσία της πολυπληθούς αυτής ομάδας και γερμανοϊταλική 
περίπολος τους εντόπισε. Οι αντάρτες έδωσαν μάχη (4 Οκτωβρίου 1943) και εξουδετέρωσαν όλους 
τους γερμανοϊταλούς (δεκαεφτά και τον Έλληνα  διερμηνέα τους). Στη μάχη διακρίθηκαν οι ομάδες του 
Καλλικράτη και ο Νικόλαος Γιατίπης. Οι γερμανοί αποφάσισαν τότε, με εσωτερική διαταγή του Διοικητή 
Φρουρίου Κρήτης Μπρούνο Μπρόγερ, να καταστρέψουν τα κοντινά χωριά, (της περιοχής Τσιλίβδικα), 
Καλή Συκιά και Καλλικράτη για παραδειγματισμό. Το έργο ανέλαβαν γερμανικός τακτικός στρατός και το 
Ελληνικό Καταδιωκτικό Απόσπασμα  Κακοποιών Ε.Κ.Α.Κ. ή Jacte Commando του Φριτς Σούμπερτ. Μετά 
τη μάχη στα Τσιλίβδικα οι άντρες των παραπάνω χωριών Καλή Συκιά και Καλλικράτης είχαν ειδοποιηθεί 
και κατέφυγαν στα ορεινά. Οι γερμανοί και οι Σουμπερίτες όπως άλλωστε το συνήθιζαν, εκδικήθηκαν 
τον άμαχο πληθυσμό ειδικώτερα τις γυναίκες στην Καλή Συκιά και εφήρμοσαν ένα ειδικό σχέδιο για τον 
Καλλικράτη. Τις δυο πρώτες ημέρες που έφτασαν στον Καλλικράτη, (6 Οκτωβρίου 1943), διέδιδαν ότι 
αναζητούσαν όπλα και οι κάτοικοι δεν είχαν λόγο να φοβηθούν. Ορισμένοι πίστεψαν και υπέμειναν τις 
συνέπειες. Ο συνολικός απολογισμός του Καλλικράτη, (στις 8 και 11 Οκτωβρίου 1943), ήταν 31 νεκροί, 
21 άντρες και 10 γυναίκες, η τελειωτική πυρπόληση και η λεηλασία του χωριού. Η αποστολή φυγάδευσης 
και από την παραλία του Ροδάκινου απέτυχε, η ομάδα αποσύρθηκε συντεταγμένα και τελικά η διαφυγή 
επιτεύχθηκε στα μέσα Νοεμβρίου του 1943.

Γεώργιος Α. Καλογεράκης
υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων



Τ Α  Θ Υ Μ Α Τ Α

Στρατής Μανουσέλης 
τ. Γεωργίου

Μανούσος Μανουσέλης 
τ. Γεωργίου

Γεώργιος Καδηράκης
τ. Ιωάννου

Στρατής Χαιρέτης
τ. Μιχαήλ

Ιωάννης Λυκάκης
τ. Σταύρου

Μανόλης Κωσταντουδάκης 
τ. Ιωάννου

Πιστοποιητικό Υπηρεσίας
Μανούσου Βουγιούκαλου τ. Μιχαήλ Ευαγγελία Τσιβολεδάκη Αικατερίνη Γιαννακάκη

Ελένη Πολάκη
τ. Μανούσου

Δελτίο ταυτότητας της
Ξανθίππης Κανδηράκη τ. Νικολάου

Αλέξανδρος Βουγιούκαλος
τ. Γεωργίου



Τ Α  Θ Υ Μ Α Τ Α

Μανούσος Μανουσέλης 
τ. Νικολάου

Παύλος Πολάκης
τ. Εμμανουήλ

Νίκος Χαιρέτης 
τ. Εμμανουήλ

Εμμανουήλ Μανουσέλης 
τ. Γεωργίου

Γεώργιος Μανουσέλης 
τ. Μιχαήλ

Μάρκος Μαρκουτσάκης
τ. Εμμανουήλ

Αλέξανδρος Βουγιούκαλος
τ. Γεωργίου

Μανούσος Βουγιούκαλος
τ. Γεωργίου

Εμμανουήλ Βουγιούκαλος 
τ. Γεωργίου

Δεν βρέθηκαν οι φωτογραφίες των:

Φανιάς Βλαχάκη Κουργιελάκη
Μανούσου Βουγιούκαλου τ. Μιχαήλ
Αγγελικής Γανταδάκη τ. Νικολάου
Ρούσσου Γανταδάκη τ. Γεωργίου
Ξανθίππης Κανδηράκη τ. Νικολάου
Ζαμπίας Παπαδόσηφου Μανουσέλη τ. Ιωσήφ
Αικατερίνης Πολάκη τ. Μανούσου

Ιωάννη Σηφοστρατουδάκη τ. Ευστρατίου
Αθηνάς Τσιβολεδάκη τ. Νικολάου
Μαρίας Χαιρέτη τ. Μιχαήλ
Σπύρου Χαιρέτη τ. Χρήστου
Νικολάου Χοιραναγνωστάκη τ. Αντωνίου
άνδρα αγνώστων στοιχείων



Στις 28 Σεπτεμβρίου 1945, δύο χρόνια μετά τις εκτελέσεις των κατοίκων και την πυρπόληση 
του Καλλικράτη, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πατσιανού-Καλλικράτη Γεώργιος Εμ. 
Μανουσέλης στέλνει δισέλιδη επιστολή στον Ιωάννη Μουρέλλο στο Ηράκλειο. Ο Ιωάννης 
Μουρέλλος, συγγραφέας, αναζητούσε στοιχεία για την ιστορία της Αντίστασης των Κρητών 
τα χρόνια 1941-1945. Η επιστολή του Γεωργίου Εμμανουήλ Μανουσέλη ή Δημαρχάκη, 
αναφέρει τα ονόματα των εκτελεσθέντων Καλλικραθιανών, την ηλικία και τον τόπο της 
εκτέλεσής τους. Σ’αυτά προσθέτει το Μανούσο Γεωργίου Μανουσέλη που σκοτώθηκε  το 
1944 στη θέση «Κλεφτοπέραμα» στη μάχη της Παναγιάς Χανίων. Συμπεριλαμβάνει και το 
Νικόλαο Γ. Βουγιούκαλο ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην Αγυιά Χανίων 
και είναι θαμμένος εκεί. Στην κατάσταση που στέλνει ο Πρόεδρος στον Ιωάννη Μουρέλλο, 
καταγράφονται 20 άντρες, 9 γυναίκες και τρεις άγνωστοι.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ

 (28 Σεπτεμβρίου 1945)

Ως μας γνωρίζει η Νομαρχία Χανίων δια του υπ. αριθ. 1942 εγγράφου της, επιθυμώντας 
να φέρεται εις φως τας κακουργίας των βαρβάρων κατακτητών, κατά τον χρόνον 
της σκλαβιάς, σας παρακαλώ να δεχθήται και τας πληροφορίας τας ιδικάς μου, αι 
πληροφορίαι δε αι οποίαι σας δίνω είναι αι εξής : 
1). Εις το Αλβανικόν μέτωπον εφονεύθησαν 2 ο Ιωάννης Εμμ. Παπαδάκης ετών 25 και 
ο Μιχαήλ Γεωρ. Γιαννακάκης ετών 27 εξηφανίσθην δε και ο Ανθ/γός Ανδρέας Ιωσήφ 
Πατσάκης ετών 27. Επίσης δε κατέστησαν ανάπηροι οι Ιωσήφ Εμμ. Μανουσέλης ετών 28 
Νικόλαος Ρούσου Γανταδάκης ετών 30 και Ιωσήφ Γουμενάκης ετών 32. Κατά το διάστημα 
δε της κατοχής και συγκεκριμένως από 6 Οκτωβρίου έως 10 του ιδίου μηνός το 1943, περί 
τους 3.000 Γερμανοί κατέφθασαν εις Καλλικράτην και αφού συνέλαβον και εφόνευσαν περί 
τους 22 άνδρας και 8 γυναίκας επυρπόλησαν ολοσχερώς το χωρίον τούτο. Τα ονόματα 
των του φεκισθέντων είνε τα εξής 1) Μανούσος Γ. Μανουσέλης ετών 65 πατήρ 8 τέκνων 
2) Ευστράτιος Γ. Μανουσέλης ετών 64 με 7 τέκνα 3) Μανούσος Ν. Μανουσέλης ετών 60 
με 5 τέκνα 4) Γεώρ. Μ. Μανουσέλης ετών 55 και τον υιόν του Εμμανουήλ Μανουσέλην 
ετών 18 6) Ζαμπία Μ. Μανουσέλη ετών 50 έγγαμον 7) Μανούσον Μ.  Βουγιούκαλον ετών 
70 8) Μανούσον Γεω. Μανουσέλην 4 ετών 30 9) Αλέξανδρον Γ. Βουγιούκαλον  ετών 28 
10) Εμμανουήλ Γ. Βουγιούκαλον  ετών 26 11) Νικόλαον Γ. Βουγιούκαλον ετών 33 12) 
Γεώργιον Ιω. Κανδήρον ετών 55 13) Ξανθή Ιω. Κανδήρου ετών 60 14) Παύλον Πολάκην 
ετών 70 15) Εμμανουήλ Κωνσταντουδάκην ετών 70 16) Ε. Πολάκη ετών 80 17) Μάρκον 
Μαρκουτσάκην ετών 38 18) Μαρία Μ. Χαιρετάκη ετών 80 19) Ευστράτιον Μ. Χαιρετάκη ετών 
48 20) Ευαγγελία Τσιβολεδάκη ετών 81 την οποίαν και έριξαν εις την πυράν όταν εκέαιτο η 
οικία της και εκάι 21) Αθηνά Μ. Τσιβολεδάκη ετών 75 22) Αικατερίνη Ν. Γιαννακάκη ετών 
76 23) Φανή Κουργελάκη ετών 90 24) Ρούσον Γ. Γανταδάκην ετών 68 25) Νικόλαο Εμμ. 
Χαιρετάκη ετών 58 26) Σπύρον Χρ. Χαιρετάκην ετών 19 27) Ιωάννην Σ. Λυκάκην ετών 20 28) 
Ιωάννην Χηρογιαννάκην ετών 40 29) Ιωάννην Σηφοστρατουδάκη ετών 67 30) Αγγελική Ιω. 
Γανταδάκη ετών 70 και τρεις άγνωστοι οποίοι ευρέθησαν οι δυο εις το χωριό τότε και εν τον 
οποίον έφεραν οι Γερμανοί ως οδηγόν και τον εφόνευσαν. Συνέλαβον δε  και περί τας 18 
γυναίκας και παιδιά και τα έσυραν μέχρι των φυλακών Αγυιάς.

Βασίλειον της Ελλάδος
Κοινότης Πατσιανού
Αριθ.πρ. 287

Εν Καλλικράτη τη 28/9/45
Προς

Τον Συγγραφέα της ιστορίας της Κρήτης
κ. Ιωάννην Μουρέλον

εις Ηράκλειον

Η επιστολή



Περιτόν είνε να σας γράψω κατά τας ημέρας εκείνας την βαρβαρότητα την οποίαν 
επέδειξαν οι βάρβαροι. Σημειωτέον ότι τους μεν άνδρας έσιραν εις μίαν ερειπομένην 
οικίαν και τους εφόνευσαν τον ένα απάνο εις τον άλο τας δε γυναίκας αφού έβαλαν εις 
εν χοιρόκουμον τας εκρίμνησαν το κτίριον και της επλάκοσεν. Κατά την ώραν που θα 
εφόνευον τον Μανούσον Ν. Μανουσέλην εκτύπισεν Γερμανόν με το πόδι του και τότε αντί 
να τον φονεύσουν με όπλον, τον έσφαξαν αφού τον εβασάνισαν πολί. 
Παρέλειψα τον 31) Αλέξανδρον Γ. Βουγιούκαλον ετών 30

Μεθ’υπολήψεως
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος
Γεώργιος Εμ. Μανουσέλης

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Πατσιανού-Καλλικράτη Γεώργιος 
Εμμανουήλ Μανουσέλης. 
(Φωτογραφία από το βιβλίο 
του Γεωργίου Μ. Μανουσέλη, 
Καλλικράτης Σφακίων, μαρτυρικό 
χωριό)

Η χειρόγραφη έκθεση του προέδρου 
της Κοινότητας Πατσιανού - 
Καλλικράτη Γεωργίου Εμμανουήλ 
Μανουσέλη με ημερομηνία 28 
Σεπτεμβρίου 1945. (Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου (Β.Δ.Β.Η.), 
Κ.Α.7, φακ. 18, αριθ.154, αρχείο  
Ι.Δ.Μουρέλλου-κατοχικά)



  Η γερμανική επιδρομή στον Καλλικράτη έγινε στις 6 Οκτωβρίου 1943. Κράτησε πέντε ημέρες ως τις 11 
Οκτωβρίου 1943. Γερμανικά στρατεύματα της Βέρμαχτ κατέκλυσαν το χωριό. Μετά το κάψιμο της Καλής 
Συκιάς το απόσπασμα του Σούμπερτ έφτασε στον Καλλικράτη. Περίπου σαράντα άντρες. Σουμπερίτες 
και Γερμανοί στρατιώτες, (δυνάμεως τεσσάρων λόχων),  άρχισαν τη δράση με βάση ένα οργανωμένο 
σχέδιο. Ο Καλλικράτης έπρεπε να τιμωρηθεί για τη μάχη στα Τσιλίβδικα, το θάνατο των γερμανοϊταλών 
στρατιωτών και για τη βοήθεια που προσέφεραν οι άνδρες του στον Καπετάν Μανόλη Μπαντουβά. 
Στο Σούμπερτ αποδόθηκε κατηγορία για τον Καλλικράτη, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. 
Την ίδια τύχη είχαν και οι δοσίλογοι που τον συνόδευαν και εκτελέστηκαν από τους αντάρτες μετά την 
κατοχή. Στο Στρατηγό Μπρόγερ, κατά παράδοξο τρόπο, δεν αποδόθηκε κατηγορία για τις εκτελέσεις 
και την πυρπόληση του Καλλικράτη. Στη διάρκεια της Κατοχής αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι συνέβαινε  
ήταν πάντοτε οι Γερμανοί Διοικητές της Κρήτης. Αυτοί αποφάσιζαν κι αυτοί έδιδαν τις εντολές. Και το 
απόσπασμα Σούμπερτ δρούσε με την ανοχή και την άδειά τους. Έτσι, ενώ στο Στρατηγό Μπρόγερ 
αποδόθηκαν κατηγορίες για εκτελέσεις και καταστροφή 27 χωριών της Κρήτης,  στην απόφαση καταδίκης 
του απουσιάζει τελείως το έγκλημα του Καλλικράτη. Αυτό είναι το ανεξόφλητο χρέος της Ελληνικής 
Πολιτείας. Ο άνθρωπος  που έδωσε την εντολή καταστροφής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την εκτέλεση των 31 
κατοίκων του δε δικάστηκε γι’αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, χωρίς υπερβολή γεννοκτονίας. 

Χρέος ανεξόφλητο...

Από αριστερά : Βουγιουκαλάκης Ιωάννης 
του Μανούσου (Καλλικράτης), Μανουσέλης 
Νικόλαος ή Γιατίπης (Καλικράτης), Γύπαρης 
Νικόλαος (Ασή Γωνιά).Ο Ιωάννης Μανούσου 
Βουγιουκαλάκης ονομάστηκε Οπλαρχηγός 
και έφεδρος Ανθυπολοχαγός τα χρόνια της 
κατοχής, υπηρέτησε την Εθνική Αντίσταση 
υπό το Νικόλαο Μανουσέλη ή Γιατίπη και 
η συμβολή του στην εξουδετέρωση των 17 
γερμανοϊταλών στα Τσιλίβδικα ήταν σημαντική. 
Ο Νικόλαος Γιατίπης με τους Καλικρατιανούς 
αντάρτες εξουδετέρωσαν τους περισσότερους 
αφού ήταν άριστοι γνώστες της περιοχής 
κυνηγώντας τους έναν προς έναν. Οι αντάρτες  
βιάστηκαν και πυροβόλησαν γρήγορα πριν 
πλησιάσουν οι εχθροί, δίδοντάς τους την 
ευκαιρία να διασκορπιστούν άτακτα στην 
ορεινή περιοχή των Τσιλίβδικων.

Ο Αθανάσιος Καούδης του Εμμανουήλ. 
Όταν οι γερμανοί έφτασαν στον Καλλικράτη 
το 1941 και έβαλαν φωτιά στο σπίτι της 
οικογενείας του, άρχισε να τους πυροβολεί 
με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή και 
να εγκαταλείψουν τον οπλισμό τους.

Ο Δημήτρης Καούδης του Εμμανουήλ. 
Δραπέτευσε από την αγγαρεία στο 
Φραγκοκάστελλο με αποτέλεσμα οι γερμανοί 
να πυρπολήσουν τα σπίτια της οικογένειας 
Καούδη στο χωριό Καψοδάσος και Καλλικράτη 
το 1941. Το 1943 το σπίτι της οικογένειας 
Καούδη στον Καλλικράτη πυρπολήθηκε ξανά.



Οι γερμανοί εκτελεστές του Καλλικράτη

Ο επιλοχίας Σούμπερτ σε φωτογραφία την ημέρα της 
δίκης του. Ίδρυσε με διαταγή και ανοχή του Γερμανού 
Διοικητή Κρήτης Μπρούνο Όσβαλντ Μπρόγερ και  
διηύθυνε  ένα  σώμα γερμανόφιλων  «Σουμπεριτών»  
και  ονομάστηκε  «Δήμιος  της  Κρήτης».Το πέρασμά 
του από τον Καλλικράτη άφησε 31 νεκρούς και 
ένα χωριό λεηλατημένο και κατεστραμμένο.

Μπρούνο Όσβαλντ Μπρόγερ, Διοικητής 
του «Φρουρίου Κρήτη» από 10 Ιανουαρίου 
1943 ως 20 Ιουλίου 1944. Δικάστηκε για 
τα εγκλήματα που διέπραξε στην Κρήτη 
και καταδικάστηκε σε θάνατο. Υπεύθυνος 
για τις εκτελέσεις και την καταστροφή 
του Καλλικράτη, δεν του αποδόθηκε ποτέ 
αυτή η κατηγορία. Καταδικάστηκε για 
εμπρησμούς εννέα χωριών και τις εκτελέσεις 
σε δεκαοχτώ χωριά της Κρήτης. Εκτελέστηκε 
στην Αίγινα στις 20 Μαΐου 1947, ανήμερα 
της έκτης επετείου της Μάχης της Κρήτης.

Σπίτι απο την πυρπόληση του Καλλικράτη.

Εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Χανίων, 
14 Οκτωβρίου 1943. Προκήρυξη του 
«Φρουρίου Κρήτη» αμέσως μετά την 
καταστροφή και τις εκτελέσεις στον 
Καλλικράτη.



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΠΟΣ

1 Βουγιούκαλος Μανούσος  τ. Γεωργίου 26 8 Οκτωβρίου 1943  έξω από το σπίτι του

2 Βουγιούκαλος Αλέξανδρος τ. Γεωργίου 28 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

3 Βουγιούκαλος Εμμανουήλ τ. Γεωργίου 30 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

4 Βουγιούκαλος Μανούσος τ. Μιχαήλ 77 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

5 Μανουσέλης Γεώργιος τ. Μιχαήλ 54 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

6 Μανουσέλης Εμμανουήλ τ. Γεωργίου
(γιος του Μανουσέλη Γεωργίου) 18 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

7 Μανουσέλης Μανούσος  τ. Γεωργίου 65 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

8 Μανουσέλης Ευστράτιος τ. Γεωργίου 60 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

9 Μανουσέλης Μανούσος τ. Νικολάου 65 8 Οκτωβρίου 1943
σφάχτηκε στην είσοδο του χωριού 
από Σουμπερίτη (ίσως και από τον 
ίδιο το Σούμπερτ)

10 Γανταδάκης Ρούσος τ. Γεωργίου 65 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

11 Χαιρέτης Ευστράτιος τ. Μιχαήλ 45 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

12 Χαιρέτης Νικόλαος τ. Εμμανουήλ 55 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

13 Χαιρέτης Σπύρος τ. Χρήστου 18 8 Οκτωβρίου 1943
δολοφονήθηκε πισώπλατα από 
Σουμπερίτη έξω από το κατάλυμα 
της Πιπιλίδας

14 Σηφοστρατουδάκης Ιωάννηςτ.Ευστρατίου 62 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

15 Μαρκουτσάκης Μάρκος τ. Εμμανουήλ
 ή Δράκος 40 8 Οκτωβρίου 1943 δολοφονήθηκε στο σπίτι του από 

τον παπά-Καλλέργη

16 Πολάκης Παύλος τ. Εμμανουήλ 65 8 Οκτωβρίου 1943 τον εκτέλεσαν δίπλα στο σπίτι του

17 Λυκάκης Ιωάννης τ. Σταύρου (Ασκύφου) 25 8 Οκτωβρίου 1943 δολοφονήθηκε και πετάχτηκε σε 
κατάλυμα (ερημόσπιτο)

18 άντρας αγνώστων στοιχείων  (Επισκοπή) 8 Οκτωβρίου 1943 δολοφονήθηκε και πετάχτηκε σε 
κατάλυμα (ερημόσπιτο)

19 Κωνσταντουδάκης Εμμανουήλ τ. Ιωάννου 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

20 Κανδήρος Γεώργιος τ. Ιωάννου ή 
Μουστάκος 58 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

21 Χειραναγνωστάκης Νικόλαος τ. Αντωνίου 
(Αργυρούπολη) 30 8 Οκτωβρίου 1943 ΠΙΠΙΛΙΔΑ

22 Παπαδόσηφου Μανουσέλη Ζαμπία 
τ. Ιωσήφ 48 8 Οκτωβρίου 1943 δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της 

αφού τη βασάνισαν

23 Πολάκη Ελένη τ. Μανούσου 8 Οκτωβρίου 1943 κάηκε στο σπίτι της

24 Κανδήρου Ξανθίππη τ. Ιωάννου 
(αδελφή του Γεωργίου Κανδήρου) 58 11 Οκτωβρίου 1943 σε  χοιρόκουμο τον οποίο 

γκρέμισαν οι Γερμανοί

25 Γανταδάκη Αγγελική τ.  Νικολάου 70 11 Οκτωβρίου 1943 σε  χοιρόκουμο

26 Τσιβολεδάκη Αθηνά τ. Νικολάου 60 8 Οκτωβρίου 1943 δολοφονήθηκε στις παρυφές του 
χωριού

27 Τσιβολεδάκη Ευαγγελία τ. Γεωργίου 70 8 Οκτωβρίου 1943 κάηκε στο σπίτι της

28 Χαιρέτη Μαρία τ. Μιχαήλ (μητέρα του 
Χαιρέτη Ευστράτιου) 68 11 Οκτωβρίου 1943 σε  χοιρόκουμο

29 Γιαννακάκη Αικατερίνη τ. Νικολάου 70 8 Οκτωβρίου 1943 στο νεκροταφείο του χωριού

30 Βλαχάκη Κουργελάκη Φανιά ή Οδυσέαινα 8 Οκτωβρίου 1943 στην τοποθεσία «στου Σαπουνά»

31 Πολάκη Αικατερίνη-Κατεργιά τ.Μανούσου 68 8 Οκτωβρίου 1943 κάηκε στο σπίτι της

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  8  ΚΑΙ  11  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1943


