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Γυμνάσιο Αλικιανού 
 
 

«Οι άνθρωποι του τόπου μας μιλούν….πώς το φυσικό 
περιβάλλον βοήθησε να επιβιώσουμε σε δύσκολες 

συνθήκες» 
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Μαρία Τζανοδασκαλάκη 



Η Περιβαλλοντική ομάδα στη 
Βιβλιοθήκη του Σχολείου 

Η Περιβαλλοντική ομάδα στη 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Ηρακλείου 
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Από τον Οκτώβριο του 1940, 
μετά το ΟΧΙ του Ιωάννη 
Μεταξά, η Ελλάδα πολεμά 
λυσσαλέα και νικά, ενάντια σε 
κάθε πρόβλεψη, έναν ασύλληπτα 
ισχυρότερο εχθρό προκαλώντας 
πρωτοφανή κύματα παγκόσμιου 
θαυμασμού. Τότε, όμως, ένας 
νέος πόλεμος ξεσπά: ο Χίτλερ 
επιτίθεται.  

Το πολεμικό ανακοινωθέν της 6ης Απριλίου 
1941. Εφημερίδα «Ακρόπολις»  



Στις 9 Απριλίου 1941 η 
Θεσσαλονίκη έχει 
καταληφθεί από τους 
Γερμανούς, οι οποίοι 
προελαύνουν ταχύτατα προς 
τη Νότιο Ελλάδα.  
Στις 27 Απριλίου 1941 τα 
χιτλερικά στρατεύματα 
μπαίνουν στην Αθήνα. Στα 
συγκλονιστικά πρωτοσέλιδα 
εκείνων των ημερών ο 
τίτλος που κυριαρχεί είναι: 
 «Η Ελλάς δε γονατίζει γιατί 
δε κατακτάται» 

Ύψωση της γερμανικής σβάστικας στην 
Ακρόπολη 

Γερμανικά άρματα μάχης στην παραλία 
 της Θεσσαλονίκης 





Με την ολοκλήρωση της 
εκστρατείας, ο Χίτλερ 
απευθύνεται στους βουλευτές 
του Ράιχ και κάνει τον 
απολογισμό της. Εκεί, πλέκει το 
εγκώμιο του Έλληνα στρατιώτη: 
«Η Ιστορική δικαιοσύνη μοι 
επιβάλλει να διαπιστώσω ότι 
μεταξύ των εχθρών οι οποίοι 
εβρίσκοντο απέναντι ημών, ο 
Έλλην στρατιώτης προ πάντων 
επολέμησε με το μεγαλύτερον 
θάρρος. Παρεδόθη μόνον όταν 
η εξακολούθησις της 
αντιστάσεως δεν ήτο πλέον 
δυνατή και δεν είχε πλέον 
κανέναν λόγον.» 

Αντίσταση με κάθε τρόπο 



Κρήτες κάθε ηλικίας έλαβαν εθελοντικά 
μέρος στην απόκρουση των Γερμανών 

αλεξιπτωτιστών 

Ζευγάρι στον ορεινό Σέμπρωνα, 
πάνοπλο με γερμανικά λάφυρα 





Μια από τις πιο ηρωικές στιγμές του 2ου Παγκοσμίου πολέμου 
ήταν η Μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου 1941 – 31 Μαΐου 1941).  

Γερμανός έτοιμος για πτώση 

Γερμανός πριν πατήσει 
την κρητική γη 

Γερμανοί 
αλεξιπτωτιστές 
και αεροπλάνα 
πάνω από την 
Κρήτη,  
Μάιος 1941  



Η ελίτ των δυνάμεων τους, οι αλεξιπτωτιστές τους, 
αποδεκατίστηκαν πέφτοντας στο έδαφος του υπερήφανου λαού 
που είχε αποφασίσει να τους βάλει να πληρώσουν βαρύ τίμημα: 
τη στέρηση της δυνατότητας του 3ου Ράιχ να βασιστεί ξανά στο 
επίλεκτο αυτό σώμα τα επόμενα χρόνια του πολέμου.  

Κρητικός με Νεοζηλανδό 
στρατιώτη 

Ταυτόχρονα, η Κρή-
τη έγινε σύμβολο της 
παγκοσμιότητας της 
αντίστασης κατά των 
Γερμανών, αφού στο 
χώμα της πολέμησαν 
για την ελευθερία 
μαχητές ακόμη και 
από τη Νέα 
Ζηλανδία και την 
Αυστραλία. 





20 Μαΐου 1941 
Στις 6:30 το πρωί αρχίζει η γερμανική  επίθεση από 
αέρος. Βομβαρδίζονται τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το 
Ηράκλειο και ακολουθούν ρίψεις αλεξιπτωτιστών.  

Γερμανικός  χάρτης των  επιχειρήσεων 
κατάληψης της Κρήτης  

Ρίψις αλεξιπτωτιστών εις την κοιλάδα 
Αλικιανού 



21- 22 Μαΐου 1941 
Το απόγευμα της 21ης Μαΐου 
προσγειώνονται στο Μάλεμε 
γερμανικά αεροπλάνα με 
σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις 
και πολεμικό υλικό. Στις 22 
Μαΐου το αεροδρόμιο του Μάλεμε 
καταλαμβάνεται οριστικά από 
τους Γερμανούς.  

Γερμανοί στρατιώτες λίγο μετά την 
προσγείωσή τους  στο Μάλεμε 





Γερμανοί στρατιώτες στον Γαλατά μετά την 
κατάληψή του 

Η ξύλινη πλάκα που τοποθετήθηκε 
από τους Γερμανούς στην Κάντανο 
που καταστράφηκε ολοκληρωτικά 

25 Μαΐου 1941 
Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την 
Κάντανο και ξεσπούν σε αντίποινα: 
ομαδικές εκτελέσεις, πυρπολήσεις 
και άλλες σημαντικές 
καταστροφές. 
26 Μαΐου 1941 
Καταλαμβάνεται ο  Γαλατάς.  



27 Μαΐου 1941 
Τα Χανιά περιέρχονται στα χέρια των εισβολέων 

Γερμανοί στρατιώτες 
μπαίνουν στα Χανιά 
τραγουδώντας 

Το ανατολικό τμήμα του λιμανιού των Χανίων 
μετά τη πτώση της πόλης. Ο βομβαρδισμός 
έχει αφήσει έντονα τα ίχνη του 





28 Μαΐου 1941 
Αρχίζει η αποχώρηση 
των συμμαχικών 
στρατευμάτων προς τα 
Σφακιά. 

Άγγλοι στρατιώτες σε δρόμο των Σφακίων 

30 Μαΐου 1941 
Ο διοικητής της 
Νεοζηλανδικής μεραρχίας, 
στρατηγός Φράιμπεργκ 
αποχωρεί από την Κρήτη. 

Στρατηγός Φράιμπεργκ  



31 Μαΐου 1941 
Η γερμανική σβάστικα 
κυματίζει στο νησί, η 
κατοχή απλώνεται σε 
αυτό, η σθεναρή, όμως,  
αντίσταση του Κρητικού 
λαού συνεχίζεται. 

Άγγλοι αιχμάλωτοι προς τον τόπο 
φυλάκισής τους.  





2 Ιουνίου 1941 
Ξημερώματα της ημέρας αυτής οι Γερμανοί περικυκλώνουν 
τον Αλικιανό και συλλαμβάνουν τους ανύποπτους κατοίκους, 
οι οποίοι, βασιζόμενοι στις ψεύτικες υποσχέσεις των 
κατακτητών, είχαν κατέβει από τα ορεινά χωριά όπου είχαν 
αναζητήσει καταφύγιο. Οι συλληφθέντες σύρθηκαν αγρίως και 
συγκεντρώθηκαν στο Μετόχι του Ησυχάκη.  

Γερμανικό νεκτροταφείο στον Αλικιανό 

Επιλέχθηκαν 42 άτομα, 
τα οποία οδηγήθηκαν στο 
προαύλιο της εκκλησίας 
του Τιμίου Σταυρού.  
Εκεί εκτελέστηκαν και 
τάφηκαν σε ομαδικό τάφο 
που οι ίδιοι είχαν ανοίξει.  



Γερμανικό νεκτροταφείο στον 
Αλικιανό 

«Οι Γερμανοί μετά την 
εκτέλεση αποχωρούν 
τραγουδώντας εθνικά 
εμβατήρια», σύμφωνα με την 
προφορική μαρτυρία του 
Ιωάννη Γαλανάκη. 

Ο Αλικιανός ισοπεδωμένος 





Ο αντικαταστάτης του 
Στούντεντ, στρατηγός Αντρέ, 
είχε απώτερο σκοπό να 
συντάξει κατηγορητήριο για 
τους κατοίκους της περιοχής. 
Αφού συνέλεξε πληροφορίες 
και συμπλήρωσε τον φάκελο 
κατηγορίας εναντίον των 
πολιτών της περιφέρειας του 
Κερίτη και των χωριών της 
Ρίζας, τον παρέδωσε στη 
Γερμανική Διοίκηση. 

Πτέραρχος Στούντεντ  



Tις μεταμεσονύχτιες ώρες της 1ης Αυγούστου κατέφθασε στη 
διασταύρωση της γέφυρας του Κερίτη ένα τάγμα Πεζικού και ένα τάγμα της 
5ης Μεραρχίας Αλπινιστών. Στη συνέχεια, περικύκλωσαν τα χωριά του 
Κάμπου εξορμώντας προς τα χωριά της Ρίζας. Τις πρώτες πρωινές ώρες 
άρχισαν οι συλλήψεις αθώων πολιτών από τα χωριά: Αλικιανός, Κουφός, 
Βατόλακκος, Σκινές, Χωστή, Φουρνές, Πρασσές, Νέα Ρούματα, Ορθούνι, 
Καράνου και Μεσκλά.  

Εικονοστάσι κοντά στον ποταμό 
Κερίτη, όπου είχαν στηθεί τα 

γερμανικά πολυβόλα 

Όσοι συλλαμβάνονται μεταφέρονται 
στον Αλικιανό, συγκεντρώνονται σε 
έναν ελαιώνα, στη θέση που σήμερα 
βρίσκεται το Γυμνάσιο, και δικάζονται 
από ένα έκτακτο στρατοδικείο. Όσοι 
καταδικάζονται οδηγούνται στην κοίτη 
του ποταμού Κερίτη, όπου και 
εκτελούνται. Οι Γερμανοί ανέθεσαν σε 
όσους είχαν γλιτώσει την εκτέλεση το 
μακάβριο έργο της ταφής των 
συγχωριανών τους. 





1η Αυγούστου 1941 
Οι κάτοικοι του χωριού Σκινέ 
προβάλλουν αντίσταση. Η 
γερμανική διοίκηση εξαγριωμένη 
δίνει εντολή για την πυρπόληση 
των οικισμών του χωριού. 
Στρατιώτες εφοδιασμένοι με 
βενζίνη περιέρχονταν τις 
γειτονιές του χωριού και 
κατέκαιγαν τα σπίτια. 
Ακολουθούν σκηνές δαντικής 
κολάσεως. Το απόγευμα της 1ης 
Αυγούστου πυκνά σύννεφα 
καπνού, από τις 250 περίπου 
οικίες που πυρπολήθηκαν, 
καλύπτουν το χωριό.  



Σκινές - Τα απομεινάρια της καταστροφής  





Το πρωί της  10ης Φεβρουαρίου 
του  1944 οι Λακκιώτες 
αιφνιδιάζονται βλέποντας ότι το 
χωριό τους  είναι περικυκλωμένο.  
Οι Γερμανοί  μπαίνουν στα σπίτια 
και συλλαμβάνουν όλους τους 
άνδρες από 17 χρονών και πάνω 
και τους μεταφέρουν στις φυλακές 
της Αγιάς.  
Στις 12 Μαρτίου του 1944, 160 
περίπου αιχμάλωτοι από τα χωριά 
της Κυδωνίας, του Σελίνου και της 
Αγίας Ρουμέλης οδηγούνται από 
τις φυλακές της Αγιάς στα 
γερμανικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.  

Αιχμάλωτοι οδηγούνται στις φυλακές 



Λακκιώτης γέροντας με γερμανό 
στρατιώτη 





Οι Γερμανοί  ανάγκαζαν τους Λακκιώτες να καλλιεργούν στον 
Ομαλό λαχανικά, καλαμπόκι και σιτάρι, τα οποία 
χρησιμοποιούσαν για τη σίτιση των στρατευμάτων τους.  

1942-1943 

1945 



Στα χωριά δεν υπήρχε η πείνα που θέριζε τις ζωές των 
ανθρώπων στις πόλεις. Χόρτα καλά λαδωμένα, χωρίς 
ψωμί, ήταν το φαγητό σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.  

Οι Γερμανοί διαχειρίζονται τα επιταγμένα 
τρόφιμα 

1943 







Συμμετείχαν οι μαθητές: 
Αλεφάντη Ηω, Βανταράκη Αναστασία, Γκιουζελάκης Βαγγέλης, 
Γομπάκη Μαρία, Καλογεράκης Στέλιος, Καραύτη Γεωργία, Καστρινάκης 
Γιάννης, Κουκουδάκης Γιώργος, Κούσι Μαρία, Λαδοπούλου Ρόδω, Λίτσι 
Σάρα, Μαντωνανάκη Παναγιώτα, Μαραγκουδάκη Άννα-Μαρία, 
Μπαλαντινάκη Ελευθερία, Νικολακάκη Αντωνία, Παπαμανωλιουδάκης 
Δημήτρης, Παπιδάκη Αντωνία, Παπιδάκης Γιώργος, Πετραντωνάκη 
Αριστέα, Προβιδάκη Ελένη, Σαρίδη Μαρία, Σαρινάκη Κατερίνα, 
Σιγανάκη Σταυρούλα, Στεφανάκη Χριστίνα, Τσουβαλάκης Γιώργος, 
Φυτουράκη Ειρήνη, Χανιωτάκη Αργυρή, Χατζάκη Χριστίνα  

Σας ευχαριστούμε 


