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[Γ.Α.Φ CD 13 Φάκελος 1]  

N  667-7 

Ο φάκελος τούτος περιέχει ένα τον αριθμό στρατιωτικό έγγραφο 196 σελίδων συνολικά. 

Σελίδες 1-196  (περίληψη-μετάφραση) 

Το πρώτο εδάφιο με τον τίτλο «επέκταση της μονάδας των Γερμανών 

αλεξιπτωτιστών το καλοκαίρι του 1940» περιέχει μεταξύ άλλων την υπό το πρίσμα  των πρώτων 
στρατιωτικής φύσης επιτυχιών διαταγή του Χίτλερ αναφορικά της άμεσης επέκτασης της 
μονάδας των αλεξιπτωτιστών, τη συμμετοχή στο εν λόγω χρονικό σημείο  της 7ης

 

αερομεταφερόμενης Μεραρχίας σε σκληρές μάχες στην Ολλανδία (καταγράφονται καθήκοντα 
τούτης έπειτα της λήξης των μαχών), την επιστροφή της στη Γερμανία και  την ίδρυση νέων 
σχολών αλεξιπτωτιστών  στο Stendal (πόλη του κρατιδίου Sachsen Anhalt)  και Braunschweig 

(πόλη στην Κάτω Σαξονία), την αναδιάρθρωση και τον εξοπλισμό τούτων  (καταγράφεται είδος 
όπλου και νέα δημιουργημένα τμήματα), τη δυσχερή θέση του γερμανικού στρατού στο Νάρβικ 
(πόλη της Νορβηγίας)  λόγω μη υφιστάμενης δυνατότητας χώρων απόβασης και την εκ τούτου 
άφιξη ενισχύσεων μέσω ρίψης με αλεξίπτωτο, τις προετοιμασίες και τον σχεδιασμό τακτικής 
μάχης και την εκκένωση του Νάρβικ από τις αντίπαλες στρατιωτικές δυνάμεις, την ανάρρωση 
του πτέραρχου Student και την ανάληψη της διοίκησης της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού  και της 7ης
 

αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, την παράλληλα με την επέκταση της μονάδας αλεξιπτωτιστών 
τη νέα δομή και επέκταση των μοιρών μεταγωγικών (δημιουργία μιας νέας μοίρας 
μεταγωγικών στις ήδη υπάρχουσες δύο τον αριθμό).  

Το δεύτερο εδάφιο με τον τίτλο «επιχείρηση «Seeloewe-θαλάσσιος λέων»  περιέχει 
μεταξύ άλλων εντολή στην 7η

 αερομεταφερόμενη Μεραρχία για προετοιμασία αεραπόβασης 
στην νοτιοανατολική Αγγλία στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας απόβασης στην Αγγλία με τον 
κωδικό «Seeloewe», την έρευνα και καθορισμό των χώρων ετοιμότητας και αεροδρομίων 
έναρξης της απόβασης στη βορειοανατολική Γαλλία, τη λήξη όλων των προετοιμασιών στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 1940, την άποψη του Student και του Τσόρτσιλ σχετικά της απόβασης στην 
Αγγλία, την σε ανέλπιστα σύντομο χρονικό διάστημα είσοδο των γερμανικών τεθωρακισμένων 
στις ακτές της Μάγχης, τις απώλειες της βρετανικής αεροπορίας στο δυτικό μέτωπο και κατά τη 
διάρκεια ασφάλισης της εκκένωσης της Δουνκέρκης (καταγράφεται μια 5:1 υπεροχή της 
γερμανικής αεροπορίας) , την δημιουργία  ευνοϊκών προϋποθέσεων για τα γερμανικά 
στρατεύματα αεραπόβασης,  τη σημασία του χρόνου (η κάθε καθυστέρηση υπέρ των αγγλικών 
δυνάμεων και κατά των γερμανικών), την αποδυνάμωση κατά τη διάρκεια της μάχης της 
Δουνκέρκης και των επόμενων εβδομάδων της άμυνας της Αγγλίας λόγω τη μη αναμενόμενης 
και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάρρευσης του μετώπου της Γαλλίας αφήνοντας την 
Αγγλία απροετοίμαστη χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά, τον επαπειλούμενο 
κίνδυνο από τη ρίψη των μονάδων αλεξιπτωτιστών και την απόβαση των ευέλικτων γερμανικών 
τεθωρακισμένων, εξουδετερώνοντας την άμυνα της νήσου (καταγράφεται η μη ύπαρξη 
πυροβόλων καταπολέμησης τεθωρακισμένων, έμπεδου πυροβολικού και πυρομαχικών ),την μη 
εκμετάλλευση στη χρονική περίοδο τούτη της αδυναμίας των Άγγλων ( καταγράφεται 
παλινωδία στις απόψεις του Χίτλερ σχετικά της επέμβασης στην Αγγλία και την άποψη του περί 
συνθηκολόγηση της Αγγλίας υπό την πίεση της ήττας των Γάλλων), τις  εντατικής μορφής 
αεροπορικές επιθέσεις εναντίων της Αγγλίας  έχοντας ως σκοπό όχι την κατάληψη της από τους 
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Γερμανούς αλλά την κούραση της Αγγλίας εξαιτίας του εναέριου τούτου πολέμου και του 
εξαναγκασμού προς σύναψης ειρήνης. 

Το τρίτο εδάφιο με τον τίτλο «αερομαχία πάνω από την Αγγλία» περιέχει  μεταξύ 
άλλων τις ωφέλιμες προϋποθέσεις σχετικά της πραγματοποίησης συγκεντρωτικής μορφής 
γερμανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίων της Αγγλίας, του λάθους σχεδιασμού και στόχων 
των επιθέσεων (καταγράφεται η σε επίθεση την 15η

 Αυγούστου 1940 εναντίων βιομηχανικών 
στόχων απώλεια τριάντα γερμανικών αεροσκαφών έναντι του τραυματισμού δύο Άγγλων 
πιλότων, χαρακτηριστικά των γερμανικών καταδιωκτικών 109 και 110 (καταγράφονται 
αρνητικής μορφής χαρακτηριστικά τούτων  και δυσκολίες για τους Γερμανούς πιλότους λόγω 
της κούρασης εξαιτίας των καθημερινών επιθέσεων και των μονοθέσιων αεροπλάνων μη 
δίδοντας τη δυνατότητα της κατά τη διάρκεια της επιστροφής από τα νώτα κάλυψης, τις 
δυσκολίες εναέριου βομβαρδισμού θέσεων και της επιστροφής στις βάσεις λόγω  έλλειψης 
καυσίμων), την αδιάκοπη δραστηριοποίηση ισχυρών γερμανικών αεροπορικών δυνάμεων 
εναντίων αεροδρομίων στη νότια και νοτιοανατολική Αγγλία προκαλώντας σοβαρές υλικές 
ζημιές, τη διαταγή του Χίτλερ προς μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίων της πόλης του 
Λονδίνου (ενάντια στον σχεδιασμό τακτικής του Goering)  προκαλώντας την 25.9. την απώλεια 
πενήντα έξι γερμανικών πολεμικών αεροσκαφών και βάζοντας τους Άγγλους ξανά στο παιχνίδι, 
τη διακοπή κατόπιν προσωπικής απόφασης του Goering των αεροπορικών  επιθέσεων 
(καταγράφονται οι λόγοι της απόφασης τούτης). 

Το τέταρτο εδάφιο με τον τίτλο «φιλοξενούμενος του Goering στο Rominten» 

περιέχει τη φιλοξενία του πτέραρχου Student από τον Goering στην εξοχική έπαυλη  Rominten 

στα τέλη Σεπτεμβρίου 1940  καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο εφικτή μια συζήτηση μεταξύ 
των δύο τούτων ανδρών αναφορικά μεταξύ άλλων των αεροπορικών επιθέσεων στην Αγγλία 
εκθειάζοντας από την πλευρά του Goering τον ηρωισμό, την αντίσταση των Άγγλων υπό το 
καθεστώς πίεσης και την απογοήτευση του σχετικά των δισταγμών, των αμφιταλαντεύσεων και 
τα μεγάλα ρίσκα από πλευρά του Χίτλερ, την άποψη του Student περί της ελπίδας από την 
πλευρά του Χίτλερ για διαπραγμάτευση με τους Άγγλους και τη διαταγή του ιδίου σχετικά του 
βομβαρδισμού του Λονδίνου με σκοπό την εγκατάλειψη από τους Άγγλους κάθε προοπτικής 
αντίστασης τους και τον εξαναγκασμό τούτων προς συζητήσεις. 

Το πέμπτο εδάφιο με τον τίτλο «στον Χίτλερ στο Berghof  (η κατοικία του Χίτλερ 
στις Βαυαρικές Άλπεις)” περιέχει μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση μιας συζήτησης μεταξύ 
του Χίτλερ, του Student και του Goering σχετικά του ζητήματος της Αγγλίας,  τη δήλωση από 
πλευρά του Χίτλερ αναφορικά των προσεκτικών κινήσεων εναντίων της Αγγλίας λόγω της 
σημασίας στην μακρά αποικιοκρατική της ιστορία ως η καλύτερη διοικητικά αποικιακή δύναμη 
από άλλους λαούς και η οδήγηση κατόπιν της καταστροφή τούτης πεντακοσίων εκατομμυρίων 
υπό την ηγεμονία της σε ταραχές που θα συγκλόνιζαν όλον τον κόσμο προκαλώντας το χάος και 
την αταξία, την ταύτιση πλέον της άποψης του Goering και του  Student ότι οι προετοιμασίες 
απόβασης τον Σεπτέμβριο  1940 ήταν μια μανούβρα τακτικής από τον Χίτλερ, την κατά τον 
Student μη υλοποίηση ενός προγεφυρώματος από αερομεταφερόμενα στρατεύματα και 
εξαιτίας τούτου και του αποκλεισμού με φραγμό άμυνας-εμπόδια( όπως χαρακώματα, 
συρματοπλέγματα)  όλου συνολικά του πεδινού εδάφους στα νώτα  τη μη πραγματοποίηση της 
απόβασης στα νότια παράλια της Αγγλίας,  την πρόταση από τον πτέραρχο Student 

λαμβανομένου  υπ’ υπόψη το μέγεθος και τη δύναμη υπεράσπισης των νοτίων ακτών της 
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Βρετανίας σχετικά έναρξης μεγάλης κλίμακας επίθεσης εναντίων της Αγγλίας μέσω μιας για 
λόγους τακτικής και αιφνιδιασμού του αντιπάλου επιχείρησης αεραπόβασης στη βόεια 
Ιρλανδία, προσφέροντας ταυτόχρονα υποστήριξη στις αποβάσεις στις  νότιες και νοτιοδυτικές 
ακτές  της Βρετανίας, την προσπάθεια από πλευρά του Goering σχετικά αποτροπής  της 
επίθεσης εναντίων της Ρωσίας και παίρνοντας θέση υπέρ  της επίθεσης εναντίων της Αγγλίας 
και του Γιβραλτάρ, τη δήλωση του Χίτλερ αναφορικά της σε τρεις μήνες κατάκτησης της Ρωσίας 
και τη σύναψη ειρήνευσης με την Αγγλία. 

Το έκτο  εδάφιο με τον τίτλο «παράταξη του 11ου
 αεροπορικού σώματος (σώμα 

αεραπόβασης) περιέχει μεταξύ άλλων την υπαγωγή τούτου στον πτέραρχο Student,  τη δομή 
τούτου (μεταξύ άλλων  αποτελούμενη από την 7η

 αερομεταφερόμενη Μεραρχία,  την 22η
 

Μεραρχία πεζικού), τοποθετήσεις διοικήσεων (του υποπτεράρχου Schlemm  στη θέση του 
αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του 11ου

 αεροπορικού σώματος με πρώτο εν τάξη αξιωματικό 
τον αντισμήναρχο Trettner,  του αντισμηνάρχου  Suessmann με πρώτο εν τάξη αξιωματικό του 
Γενικού Επιτελείου τον ταγματάρχη Uexkuell στη διοίκηση της 7ης

 αερομεταφερόμενης 
Μεραρχίας, του αντισμηνάρχου Sponeck  στη διοίκηση της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού), την 
επιθεώρηση του πτέραρχου Student της μονάδας τούτης (αναφέρεται πρόοδος στον εξοπλισμό 

κατά  τη διάρκεια  της απουσίας του, ανύψωση του ηθικού λόγω μεταξύ άλλων της 
δυνατότητας της ρίψης πυροβόλων  αντιμετώπισης τεθωρακισμένων και κανονιών 
αντιμετώπισης αεροσκαφών  2 cm, της ευελιξίας πυροβολικού αλεξιπτωτιστών και της  
αναμονής κατασκευής ενός νέου τύπου πυροβόλου). 

Το έβδομο  εδάφιο με τον τίτλο  «αεραπόβαση εναντίων της Toulon;” περιέχει την 
πρόθεση του Χίτλερ για τη σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάληψη της Γαλλίας παραβιάζοντας 
τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τον Compiegne, την πρόθεση προετοιμασιών εμπόδισης 
αναχώρησης και επίθεσης εναντίων  του γαλλικού στόλου ( περιλαμβάνοντας μεγάλου αριθμού 
πολεμικά πλοία, καταδρομικά, αντιτορπιλικά, υποβρύχια) από το λιμάνι  της Toulon  και την 
έπειτα ματαίωση της επιχείρησης τούτης. 

Το όγδοο εδάφιο με τον τίτλο «σχεδιασμός Γιβραλτάρ» περιέχει τις προετοιμασίες 
από τον γερμανικό στρατό ξηράς για επίθεση με τον κωδικό «Felix»   εναντίων του Γιβραλτάρ 
και την ετοιμότητα στρατιωτικών δυνάμεων, την άρνηση του Φράνκο σχετικά τούτης, 
συνομιλίες μεταξύ Φράνκο και Χίτλερ σχετικά εισόδου του πρώτου στον πόλεμο, τους 
δισταγμούς και αοριστίες τούτου καθώς και την άρνηση του ουσιαστικά περί μη εισόδου 
γερμανικών στρατευμάτων στην Ισπανία, την πρόθεση του Χίτλερ και του Goering μιας 
κατάληψης του Γιβραλτάρ μέσω αερομεταφερόμενων  μονάδων προς ικανοποίηση της 
ευαισθησίας του Φράνκο, την εξέταση δυνατοτήτων  αεραπόβασης παράλληλα με το 
Γιβραλτάρ (καταγράφονται δυσκολίες) στη  Διώρυγα του Σουέζ, στην Κρήτης, στην Κύπρου και 
Μάλτα,  περιγραφή της εν λόγω χερσονήσου, τη μετακίνηση των κατοίκων στην Αγγλία και τη 
μετατροπή των σπιτιών σε χώρους στρατιωτικού σχεδιασμού, την άφιξη εκεί της ισχυρότερης  
μονάδας βρετανικού στόλου, τη «Force H» (καταγράφεται δύναμη τούτης) έχοντας ως 
αποστολή τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις στη Μεσόγειο ή στον Ατλαντικό.  

Το ένατο εδάφιο με τον τίτλο «η ρίψη στον Ισθμό της Κορίνθου» περιέχει τη γνώση 
ήδη από τα τέλη του έτους 1940 της μη νικηφόρου έκβασης του πολέμου της Ιταλίας εναντίων 
της Ελλάδας χωρίς τη βοήθεια της Γερμανίας, την έκδοση διαταγής με τον αριθμό 20 την 
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13./12/1941 περί επίθεσης της Γερμανίας εναντίων της Ελλάδας με τον κωδικό  «Μαρίτα», την 
είσοδο την 2η

 Μαρτίου 1941 στη Βουλγαρία  της 12ης
 Στρατιάς υπό τη διοίκηση του στρατάρχη 

List ως προς την ετοιμότητα  εκεί  για εκδήλωση  επίθεσης  εναντίων της Ελλάδας και του 8ου
 

αεροπορικού σώματος υπό τη διοίκηση του πτέραρχου von Richthofen, προς την απαραίτητη  
εναέρια υποστήριξη της 12

ης
 Στρατιάς, την προετοιμασία υπό τον διοικητή της 7ης

 

αερομεταφερόμενης Μεραρχίας  αντιπτέραρχο Suessmann  (καταγράφονται στρατιωτικά 
τμήματα με το όνομα «κλιμάκιο Suessmann”) κατάληψης  της Λήμνου, βάση-σταθμός  των 
αγγλικών  στρατιωτικών δυνάμεων το 1915 εναντίων των Δαρδανελίων, με σκοπό την 
ματαίωση πραγματοποίησης εναέριων και θαλάσσιων επιχειρήσεων από τους Άγγλους, 
(περιέχεται η σε αργότερο χρονικό σημείο ματαίωση της επιχείρησης τούτης και η εκ τούτου 
μεταφορά του «κλιμακίου Suessmann» στη Βουλγαρία και η εκεί υπαγωγή του στο 8ο

 

αεροπορικό σώμα), τις στρατιωτικού χαρακτήρα προετοιμασίες  κατάληψης  του σπουδαίας 
σημασίας Ισθμού της Κορίνθου (καταγράφονται λόγοι), την καθυστερημένη  αεραπόβαση 

γερμανικών δυνάμεων (καταγράφονται τούτες) στην  Πελοπόννησο και την  προώθηση μέσω  
του Άργους στο Ναύπλιο, τη διεξαγωγή μαχών και την αιχμαλωσία  μεγάλου αριθμού  
Βρετανών, Αυστραλών και  Νεοζηλανδών, την καταστροφή της διώρυγας της Κορίνθου, την 
κατοχή  όμως του Ισθμού, της πόλης και του αεροδρομίου από τα γερμανικά στρατεύματα.  

(μετάφραση)  Η μάχη της Κρήτης. 

Η προϊστορία της μάχης τούτης.  

Στην ιστορία του πολέμου καταλαμβάνει η μάχη της Κρήτης μια ιδιαίτερη θέση. 
Τούτη είναι όμως η πρώτη μάχη, της οποίας της η  έκβαση καθορίστηκε καταλυτικά  από τα 
στρατεύματα και πολεμικά μέσα, τα οποία έφτασαν στο μέτωπο της Κρήτης αποκλειστικά μέσω 
εναέριας οδού. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αεραπόβασης στο οχυρό Ολλανδία δέχτηκαν 
ορμητικού χαρακτήρα επίθεση, καθηλώθηκαν και αποφασιστικά αποδυναμώθηκαν ισχυρές 
δυνάμεις του αντιπάλου μέσω των αφιχθέντων με αεροσκάφη μονάδων αλεξιπτωτιστών και 
αερομεταφερόμενων στρατευμάτων. Ωστόσο, η επιχείρηση είχε εκ των προτέρων κατά τέτοιο 
τρόπο διαταχθεί, ώστε οι δικές μας μονάδες στρατού ξηράς να προκαλέσουν το ρήγμα για τις 
αερομεταφερόμενες μονάδες και με τούτες μαζί  να τελειώσουν νικηφόρα τη μάχη. Η μάχη του 
Φρουρίου Ολλανδία ήταν επομένως τμήμα μιας ευρείας εκστρατείας.  

Η Μάχη της Κρήτης ήταν απεναντίας μια αυτόνομου χαρακτήρα στρατιωτική 

επιχείρηση, η οποία προετοιμάστηκε και πραγματοποιήθηκε μόλις κατόπιν της λήξης της  
εκστρατείας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η Κρήτη είναι ένα νησί. Στη θάλασσα κυριαρχούσε ο 
βρετανικός στόλος της Μεσογείου. Ήταν εξαιτίας τούτου αδύνατο  να  καταληφθεί το νησί 
μέσω μιας συμβατικής αμφίβιας επίθεσης.  Το χτύπημα εναντίων του νησιού μπορούσε 
επομένως να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω στρατευμάτων, τα οποία θα μεταφέρονταν προς τα 
εκεί δια αέρος. Είχε μεν σχεδιαστεί, να μεταφερθούν ενισχύσεις δια της θαλάσσιας οδού, 
ωστόσο εκτιμήθηκε η επιτυχία της πρόθεσης τούτης από την αρχή με μεγάλη 
επιφυλακτικότητα. Πράγματι, η προσπάθεια τούτη  απέτυχε κατά τη διάρκεια της μάχης επίσης 
σε ύστερο χρονικό σημείο. 
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Για την κοινή γνώμη και ιδιαίτερα για το σύνολο του στρατιωτικού κόσμου  ήταν η 
γερμανική νίκη στην Κρήτη ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο επίτευγμα. Εκ τούτου δεν είναι  
παράξενο, ότι- παρομοίως, κατόπιν της επιτυχημένης αστραπιαίας επίθεσης εναντίων του Fort 

Eben- Emall  και των γεφυρών του Καναλιού Albert- για αρκετό χρονικό διάστημα βούιζαν 
επικίνδυνης μορφής εικασίες  και ισχυρισμοί μέσω του διεθνούς εξειδικευμένου τύπου. 
Φαίνονταν αδιανόητο, ότι η σκληρή και σε εξαιρετικό βαθμό σθεναρή αντίσταση  των γενναίων 
υπερασπιστών θα μπορούσε από τους αριθμητικά και εξοπλισμένων με βαριά όπλα 
υποδεέστερων Γερμανών επιτιθέμενων να ξεπεραστεί μόνο με τη βοήθεια ήδη γνωστών 
πολεμικών μέσων. Η πορεία της μάχης έδωσε τροφή στην εικασία, ότι από τη γερμανική 
πλευρά έχουν χρησιμοποιηθεί νέα μυστικά πολεμικά μέσα.  Το βράδυ της πρώτης ημέρας 
μάχης φάνηκε αρχικά, ότι η μάχη είχε ήδη κριθεί προς όφελος των υπερασπιστών. Ότι παρόλα 
ταύτα κατόρθωσαν οι Γερμανοί επιτιθέμενοι να κατακτήσουν  το νησί, φάνηκε στα μάτια 
πολλών συγχρόνων ως ένα μυστήριο.  

Δικαίως είναι οι μαχητές της Κρήτης και από τις δύο πλευρές εξαιρετικά  
υπερήφανοι για τη μεγάλη τους  εντελώς ασυνήθιστη επίδοση.  

 

Για τον πτέραρχο Student όμως, τον επικεφαλή  των αερομεταφερόμενων  
μονάδων, οι οποίες κυρίευσαν  την Κρήτη, σήμαινε το όνομα Κρήτη μια από τις πιο πικρές του 
εμπειρίες. Συνεχώς ένοιωθε υπεύθυνος ότι έκανε λάθος εκτίμηση και έπεσε έξω καθώς 
πρότεινε να καταληφθεί το νησί. Τούτο το λάθος στην εκτίμηση του  προκάλεσε τον θάνατο 
πολλών αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι είχαν μπει σαν οι ίδιοι του οι γιοί στην καρδιά του. Εξάλλου, 
η μάχη της Κρήτης σήμαινε εν τέλει τον θάνατο, του από τον ίδιο δημιουργημένου 
αεραποβατικού σώματος. 

 

Να γραφτεί κάτι σχετικά της προϊστορίας, της προετοιμασίας και της διεξαγωγής 
της μάχης τούτης, ήταν εξαιτίας τούτου πολύ δύσκολο στον πτέραρχο Student. 

 

Tην 6η
 Απριλίου 1941 έγινε η έναρξη της εκστρατείας των Βαλκανίων από τον 

γερμανικό στρατό. Όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους βρίσκονταν ο γερμανικός στρατός  ξηράς 
με το όπλο παρά πόδας, το τωρινό χρονικό διάστημα διέλυσε κάθε αντίσταση  του εχθρού και 
εφόρμησε παρά των δυσχερών συνθηκών εδάφους με συναρπαστικό μάλιστα ρυθμό στη 
Γιουγκοσλαβία και στην Ελλάδα. Ο πτέραρχος Student βρίσκονταν τις καθοριστικές τούτες 
εβδομάδες στο Βερολίνο και παρακολουθούσε με μεγάλη αγωνία  τις με γρήγορο ρυθμό 
εξελισσόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέσω της Βαλκανικής  χερσονήσου εκδηλώθηκε με 
όλη τη σημασία της λέξης ένας πόλεμος αστραπή (Blitzkrieg). Ο πτέραρχος Student  θυμόταν 
τον διάλογο, τον οποίο διεξήγαγε στο ειδικά διαμορφωμένο τρένο ο Goering μαζί του κατά την 
επιστροφή από το  Berchtesgarden. O Goering  θεωρούσε τότε τα από τους Βρετανούς  
κατεχόμενα νησιά της Μεσογείου, το Γιβραλτάρ και τη Μέση Ανατολή ως πεδίο στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, στο οποίο θα μπορούσε το αερομεταφερόμενο σώμα με τη μεγαλύτερη 
στρατιωτική και πολιτική επίδραση να δραστηριοποιηθεί. Στο τωρινό χρονικό διάστημα 
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συμπεριλήφθηκε ο χώρος τούτος στο θέατρο πολέμου. Σύμφωνα με την άποψη του πτέραρχου 
Student εξουδετερώθηκε η Ελλάδα ως εμπόλεμη περιοχή, όταν κυριεύτηκε όχι μόνο η 
ηπειρωτική χώρα, αλλά επίσης και το νησί της Κρήτης. Στη Μεσόγειο δεν βρίσκονταν κανένα 
απολύτως γερμανικό πολεμικό πλοίο. Το ιταλικό πολεμικό ναυτικό είχε υποστεί λίγες 
εβδομάδες πριν την έναρξη της γερμανικής εκστρατείας στα Βαλκάνια σε μια σύγκρουση με τη 
βρετανική μοίρα της Αλεξάνδρειας στο Ιόνιο Πέλαγος μια αισθητής μορφής ήττα. Η βοήθεια 
του μπόρεσε εκ τούτου, στη σκέψη να κυριευθεί το νησί της Κρήτης, να λογαριαστεί μόνο υπό 
όρους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο σχετικά της κατάκτησης  
του νησιού μόνο με την επέμβαση αλεξιπτωτιστών  και αερομεταφερόμενων μονάδων. Με 
αυξανόμενη ανησυχία έπρεπε ο πτέραρχος Student μέρα με τη μέρα να αναμένει μάταια τη 
διαταγή, την κατάληψη της Κρήτης να προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει. Εξαιρετικά 
πολύτιμος χρόνος πέρασε ανεκμετάλλευτος. Προβληματισμένος παρατήρησε, πως 
εξαπλώνονταν στο στρατεύματα του μια δυσθυμία, η οποία τελικώς κατέβαλε το  Επιτελείο του 
στρατεύματος. Όλο και συχνότερα συναντούσε κατά την επιθεώρηση στο στράτευμα του την 
ερώτηση «γιατί το σώμα των αλεξιπτωτιστών, το οποίο ένοιωθε ως η ελίτ του γερμανικού 
στρατού, δεν είχε δραστηριοποιηθεί  και γιατί αφέθηκε ανενεργό χωρίς δράση;». 

Για να υπάρξει σαφήνεια, απεφάσισε ο πτέραρχος Student να μετακινηθεί 
αεροπορικώς στο κεντρικό διοικητήριο, κάτι το οποίο πραγματοποίησε την  20η

 Απριλίου 1941. 
Συνοδεύτηκε εκεί από τον επί σειρά ετών πρώτο αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου, τον 
αντισυνταγματάρχη  Trettner. Το κεντρικό διοικητήριο βρίσκονταν στη διάβαση του Semmering 

(περιοχή της Αυστρίας). Η Ανώτατη Διοίκηση της  Αεροπορίας στεγάζονταν σε  κάμποσα τον 
αριθμό ξενοδοχεία και πανσιόν. Ο Goering διέμενε στο εντυπωσιακό ξενοδοχείο «Panhans». 

Είκοσι χιλιόμετρα περίπου από την Ανώτατη Διοίκηση της Αεροπορίας βρίσκονταν το ιδιαιτέρα 
διαμορφωμένο  τρένο του Χίτλερ μπροστά από ένα τούνελ.. Μέσα σε τούτο έμενε ο Χίτλερ με 
τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης Γερμανικού  Στρατού.  

 

Την πρώτη του συνομιλία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Ανώτατη 
Διοίκηση της Αεροπορίας την πραγματοποίησε  ο πτέραρχος  Student με τον πτέραρχο   
Jeschonnek τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της αεροπορίας. Εκεί, πληροφορήθηκε  προς 
έκπληξη του, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια θα ολοκληρωνόταν με την κατοχή 
της Πελοποννήσου. Ο πτέραρχος Student δεν πίστευε καθόλου στα αυτιά του. Δεν μπορούσε να 
πιστέψει, ότι κάποιος μια τέτοιου είδους ισχυρή βάση –σταθμό, όπως παρουσιάζονταν η 
Κρήτη, να θέλει να εκχωρήσει αναμφισβήτητα στον αντίπαλο. Ο πτέραρχος  Jeschonnek 

εξέφρασε, ότι για τον Goering και επίσης για αυτόν τον ίδιο θα είναι μια λήξη της εκστρατείας 
στην Ελλάδα χωρίς την κατοχή της Κρήτης εντελώς μη ικανοποιητική. Προφανώς αποφεύγει ο 
Χίτλερ επίσης εδώ την ρίψη πάνω από τη θάλασσα. Η πρόταση του πτέραρχου Student να 
καταλάβουν την Κρήτη με το αεραποβατικό σώμα, βρήκε εκ τούτου στον πτέραρχο Jeschonnek 

έναν πολύτιμο σύμμαχο. Μερικές ώρες αργότερα  επανέλαβε ο πτέραρχος Student την 
πρόταση του στον Goering. Σ΄ αυτόν επίσης, ο οποίος ήδη εδώ και μήνες υποστήριζε μια 
ενισχυμένη διεξαγωγή πολέμου στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, βρήκε η πρόταση του μια 
πλήρη συγκατάθεση. Το ίδιο βράδυ ακόμα επέβαλε ο Goering  υπό την παρουσία του Χίτλερ 
μια διάλεξη του πτέραρχου Student για την επόμενη ημέρα. 
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Η σύσκεψη  υπό την  παρουσία του Χίτλερ: Κρήτη ή Μάλτα; 

 

Την 20η
 Απριλίου 1940 πήγαν μαζί ο πτέραρχος Student,ο πτέραρχος  Jeschonnek και ο 

αντισυνταγματάρχης Trettner στο «κεντρικό διοικητήριο του Φύρερ». Η σύσκεψη είχε οριστεί 
χρονικά για νωρίς το απόγευμα. Προηγήθηκε μια πρώτης φάσης σύσκεψη με τον στρατάρχη  
Keitel και τον στρατηγό Jodl στο βαγόνι διαλέξεων. Ο Χίτλερ θα καλούταν μόνο τότε, όταν θα 
αποσαφηνίζονταν όλες οι πρώτες ερωτήσεις. Ο στρατάρχης Keitel και ο στρατηγός  Jodl  έθιξαν 
προς έκπληξη του πτέραρχου Student αρχικά το ερώτημα, εάν  δεν θα ήταν στο πλαίσιο της 
συνολικής διεξαγωγής του πολέμου στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου πιο επείγων και 
λειτουργικότερο να καταλάβουν αρχικά το νησί της Μάλτας. Και οι δύο ανώτατοι αξιωματούχοι 
θεωρούσαν τούτο κάθε στιγμή ως τη σημαντικότερη και επίσης ευκολότερη αποστολή. Ο 
πτέραρχος Student πρόβαλε απεναντίας αντιρρήσεις, δεν έβλεπε καμία ουσιαστική διαφορά 
μεταξύ των δυσκολιών, τις οποίες έπρεπε και στην περίπτωση της Μάλτας και σ’  αυτή της 
Κρήτης να υπολογίσει. Απεναντίας θεώρησε τις προοπτικές για τους αλεξιπτωτιστές να 
εισβάλουν στα σε μάκρος παράλια της Κρήτης ως μεγαλύτερη από ότι στο μικρότερο σε 
μέγεθος νησί της Μάλτας. Εκεί θα μπορούσε ο αντίπαλος να οργανώσει μια χωρίς κενά άμυνα 
και να μεταφέρει γρηγορότερα τις εφεδρείες του. 

 

Ο πτέραρχος Student δεν προέβαλλε μια άλλη αιτία, η οποία ήταν για τούτον κατά 
πολύ σημαντικότερη. Κατά παρότρυνση του Goering διέκρινε στην Κρήτη την πρώτη αφετηρία 
εξόδου προς τη διώρυγα του Σουέζ. Η δεύτερη θα ήταν η Κύπρος. Θεώρησε τούτος ως πολύ 
πρόωρο, τούτα τα προς διεργασία σχέδια να αποκαλύψει ήδη από τώρα. 

 

Με τούτη την ανταλλαγή σκέψεων τέλειωσε η σύσκεψη. Ο Χίτλερ κλήθηκε κατόπιν. 

 

Ο πτέραρχος Student εξήγησε στην αρχή της ομιλίας του, ότι θεώρησε  καθήκον του 
να τονίσει ως ειδικός σχετικά ζητημάτων αεραπόβασης, ότι είναι εφικτό να κατακτηθεί η Κρήτη 
δια αέρος. Έξαλλου, έχει με ανησυχία παρατηρήσει μια αυξανομένη απογοήτευση  στην 
υπαγόμενη σε τούτον μονάδα, ότι έχει καταδικαστεί σε απραξία, ενώ οι σύντροφοι τους στην 
Ελλάδα προήλαυναν από νίκη σε νίκη. Η το Φθινόπωρο του 1939 κατά τη διάρκεια της 
εκστρατείας της Πολωνίας δημιουργημένη εμπειρία έχει δείξει, ότι είναι δυσάρεστο, μιας 
άριστης ποιότητας και διψώντας για δράση μονάδα, όπως είναι στο σημείο τούτο οι 
αλεξιπτωτιστές, να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας στον ρόλο του άπραγου 
θεατή. 
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Έπειτα, ο πτέραρχος Student παρουσίασε το περιεχόμενο του εισαγωγικού 
τμήματος της σύσκεψης. Στην ερώτηση «Μάλτα ή Κρήτη»  είχε αποφασίσει ο Χίτλερ άμεσα και 
ξεκάθαρα υπέρ της Κρήτης.  « Για τη Μάλτα θα υπάρχει αργότερα χρόνος» είχε εκφράσει. 
Θεωρεί την κατάληψη της Κρήτης ως μια καλή αυλαία της εκστρατείας των Βαλκανίων. 
Αιφνιδιασμένος άκουσε τότε ο πτέραρχος Student από το στόμα του Χίτλερ, ότι δεν θεώρησε 
έως τώρα εφικτό, ότι θα μπορούσαν η Κρήτη ή η Μάλτα να κατακτηθούν με 
αερομεταφερόμενες μονάδες. Δεν μπορούσε σχεδόν να πιστέψει, ότι τούτη τη δήλωση την 
έκανε ο ίδιος άνδρας, από το μυαλό του οποίου σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν ξεπήδησε η ιδέα, 
να καταληφθούν το Eben- Emael ( Φρούριο στο Βέλγιο) και οι γέφυρες του Καναλιού  Albert 

(στο Βέλγιο) με μια αστραπιαία επίθεση με τη βοήθεια ανεμόπτερων. Στο χρονικό σημείο τούτο 
ζύγιζε ο Χίτλερ επιμελώς τις προοπτικές επιτυχίας της επιχείρησης. Κατέθεσε μια σειρά 
διευκρινιστικών ερωτήσεων. Είπε έπειτα, ότι σκέφτεται την επίθεση κατά τέτοιον τρόπο, «ότι  
θα ριχθούν αιφνιδιαστικά στο νησί ταυτόχρονα σε πολλές τον αριθμό θέσεις πολλά 
«πακετάκια» αλεξιπτωτιστών». Ωστόσο, ο πτέραρχος Student δεν θα προετοίμαζε και θα 
πραγματοποιούσε την επιχείρηση αποκλειστικά ως καθαρά αερομεταφερόμενη επιχείρηση. 
Του φαίνονταν τούτο απεναντίας τόσο ριψοκίνδυνο. Πολύ περισσότερο θα έπρεπε ταυτόχρονα 
να προσεγγίσουν το νησί στρατιωτικές μονάδες δια τις θαλάσσιας οδού. «Δεν θα έπρεπε να 
βρίσκονται επομένως μόνο με το ένα πόδι», έκλεισε ο Χίτλερ αυτό το μέρος των συλλογισμών.   

 

Έπειτα συζητήθηκε το χρονικό σημείο, στο όποιο θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η 
επιχείρηση. Ο Χίτλερ απήντησε στο ζήτημα τούτο με τα εξής λόγια: «Για το συμφέρον άλλων 
επιχειρήσεων θα έπρεπε η επίθεση να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατό συντομότερα. Κάθε 
μέρα νωρίτερα είναι μια νίκη, κάθε μέρα αργότερα είναι μια απώλεια!». 

Ο πτέραρχος Student τόνισε, ότι το αερομεταφερόμενο σώμα χρειάζεται έναν 
συγκεκριμένο  χρόνο προσαρμογής. Βρίσκεται στην κεντρική και βόρεια Γερμανία και θα 
μπορέσει να φτάσει στην ελληνική βάση παράταξη μόνο μέσω μεταφοράς δια σιδηροδρόμου 
και οχημάτων. Μια μεγαλύτερης κλίμακας μεταφορά δια αέρος δεν θα ήταν εφικτή, διότι  η 
πλειοψηφία των μεταγωγικών ήδη θα δραστηριοποιούνταν  για την εκστρατεία των Βαλκανίων 
και της Αφρικής. Εξάλλου, θα έπρεπε για τη μεγάλης κλίμακας  τούτη επίθεση να προωθηθούν 
εγκαίρως προς την Ελλάδα  μεγαλύτερες ποσότητες όλων των ειδών ανεφοδιασμού. Υφίσταται 
εκ τούτου μια συγκεκριμένη ανάγκη χρόνου, η οποία δεν θα μπορεί να υποτιμηθεί. 

 

Ο Χίτλερ το αντιλήφθηκε τούτο. Τελικά, καθορίστηκε μια ημερομηνία «για της 15 
Μάιου περίπου». 

 

Με τούτο έλαβε η σύσκεψη τέλος. Ωστόσο, δεν διατάχτηκε από τον Χίτλερ οριστικά 
ακόμα η επίθεση εναντίων της Κρήτη. Εάν όμως η επίθεση στην Κρήτη θα έπρεπε να διεξαχθεί 
στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τότε έπρεπε να ειδοποιηθεί άμεσα η μονάδα και να 
ξεκινήσει  χωρίς καθυστέρηση με τις προετοιμασίες. Ο πτέραρχος Student ήθελε εκ τούτου να 
πορευτεί με σιγουριά. Κυρίως, ήθελε για τη μονάδα του να αποφύγει κάθε είδους 
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απογοήτευση και κάθε υπερβολική επιβάρυνση, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω 
διαταγής και πιθανώς άλλης αντίθετης διαταγής. Όταν αποχαιρέτησε τον Χίτλερ, τον ρώτησε εκ 
τούτου για ακόμα μια φορά, εάν η επίθεση στην Κρήτη είναι  τώρα οριστικά μια συμφωνημένη 
υπόθεση.  Ξεφεύγοντας απήντησε ο Χίτλερ , ότι θα έπρεπε να ξανασκεφτεί το ζήτημα τούτο για 
μια ακόμα φορά. Στη  με επιμονή σύσταση του πτέραρχου Student, ότι κάθε ημέρα θα έπρεπε 
να μην περάσει ανεκμετάλλευτη, εάν θα έπρεπε να τηρηθεί η ημερομηνία, απεφάσισε ο Χίτλερ 
τελικώς, ότι όλες οι προετοιμασίες θα μπορούσαν άμεσα  να αρχίσουν σοβαρά, θα έπρεπε 
ωστόσο να ξεκαθαρίσει τούτος ένα σημαντικό ζήτημα, προτού δώσει την οριστική διαταγή 
σχετικά της πραγματοποίησης της επιχείρησης.  

 

                                     Οι πρώτες απογοητεύσεις 

 

Μια δημιουργώντας ανησυχία αναμονή επιβάρυνε για ημέρες τη διοίκηση και το 
στράτευμα. Επιτέλους, έφτασε η προκαλώντας λύτρωση διαταγή. Αργότερα πληροφορήθηκε ο 
πτέραρχος Student, ότι ο Χίτλερ είχε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα βεβαιωθεί για τη 
σύμφωνη γνώμη του Μουσολίνι. Η Κρήτη ανήκε δηλαδή στον τομέα ενδιαφέροντος της Ιταλίας 
και ο Χίτλερ γνώριζε, ότι ο Μουσολίνι ήταν έχοντας φόβο   προσηλωμένος να διατηρήσει την 
ακεραιότητα της σφαίρας επιρροής του. 

 

Από τα Δωδεκάνησα συμμετείχε τότε η Ιταλία την 28.5.1941 με ένα ενισχυμένο 
Σύνταγμα Πεζικού στην επίθεση εναντίων της Κρήτης. Στο χρονικό σημείο τούτο είχε ωστόσο η 
μάχη ήδη κριθεί. Η ιταλική ανάμειξη έχει εκ τούτου μόνο επιδεικτικό χαρακτήρα. 

 

Οι ημέρες της αναμονής ενίσχυσαν επιπλέον τη χρονική πίεση, η οποία υφίστατο 
για την επιχείρηση ως εξαιρετικά βαρύ φορτίο. Η έλλειψη χρόνου, κατά την οποία βρίσκονταν  
τώρα η προετοιμασία της επιχείρησης, επέδρασε ακόμα εξαιρετικά αρνητικά. 

 

Η οριστική απόφαση επέφερε ταυτόχρονα  την πρώτη σοβαρή απογοήτευση. Η 22η
 

Μεραρχία Πεζικού, η οποία από την 1.1.1941 υπάγονταν  ως αεραποβατική Μεραρχία στο 11ο
 

αεροπορικό σώμα, δεν αποδεσμεύτηκε για την επίθεση στην Κρήτη. Τον Μάρτιο 1941 
μεταφέρθηκε επείγων δια αέρος στη Ρουμανία, για να προστατεύει τις για τη γερμανική 
διοίκηση ζωτικής σημασίας πετρελαϊκές περιοχές. Κατά τη  διάρκεια της σύσκεψης την 21η

 

Απριλίου αιτήθηκε ο πτέραρχος Student να υπαχθεί σε τούτον η Μεραρχία για την επίθεση 
στην Κρήτη. Ο Χίτλερ  το αποδέχτηκε τούτο επίσης. Τώρα έλαβε ο πτέραρχος Student την 
ειδοποίηση, ότι δεν μπορεί να αποδεσμευτεί η Μεραρχία στο τωρινό χρονικό διάστημα από το 
καθήκον της προστασίας στη Ρουμανία και εκ τούτου δεν θα μπορούσε να τεθεί στη διάθεση 
για την επίθεση στην Κρήτη. Η 22η

 Μεραρχία Πεζικού ήταν η μοναδική Μεραρχία του 
γερμανικού στρατού ξηράς, η οποία είχε εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί ως αεραποβατική 
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Μεραρχία. Κατά τη διάρκεια των μαχών στο Φρούριο Ολλανδία μπόρεσε τούτη να αποκτήσει  
στον νέου είδους και ωστόσο δύσκολο τομέα διεξαγωγής πολέμου εξαιρετικά αξιόλογες 
εμπειρίες. Από την προετοιμασία της επιχείρησης «Gruen-πρασινάδα» είχαν έρθει σε επαφή 
τμήματα της Μεραρχίας ήδη μέσω στενής συνεργασίας με το σώμα των αλεξιπτωτιστών. Το 
στην Ολλανδία κοινό χυμένο αίμα και η από τη 22η

 Μεραρχία για το ζήτημα της αεραπόβασης 
κατορθωμένη  πολυετή απασχόληση των σκαπανέων ενίσχυσαν και σταθεροποίησαν τον δεσμό 
τούτο. 

 

Αντί της 22ης Μεραρχίας Πεζικού υπήχθη η 5η
 ορεινή Μεραρχία (διοικητής: 

στρατηγός Ringel) στο 11ο
 αεροπορικό σώμα για την επίθεση στην Κρήτη. Τούτη είχε στην 

έναρξη  της εκστρατείας στην Ελλάδα ανοίξει τη διάβαση Ρούπελ και μέσω τούτου κατόρθωσε 
το ρήγμα μέσω της γραμμής Μεταξά. Τώρα βρίσκονταν στην Ελλάδα ανάμεσα στη 
λιμνοθάλασσα της Αταλάντης και στον κόλπο της Κορίνθου. Η Μεραρχία ήταν δοκιμασμένη 
προς μάχη, καθοδηγούνταν από έναν ικανό διοικητή και θεωρούνταν δικαίως ως μια αξιόπιστη 
Μεραρχία. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ισοδύναμη αντικατάσταση για τη 22η

 

Μεραρχία Πεζικού. Και ακόμα λιγότερο επειδή διέθετε μόνο δύο Συντάγματα εφόδου αντί 
τριών Συνταγμάτων πεζικού που ανήκαν στη 22η

 Μεραρχία. Πολύ περισσότερο έλειπε μεταξύ 
της Μεραρχίας τούτης και του σώματος αλεξιπτωτιστών ακόμα η πολυετή στην ειρήνη και 
πόλεμο εγγυημένη συνεργασία του αναπτυσσόμενου εσωτερικού δεσμού, ο οποίος 
εκφράζονταν επίσης σε πολυάριθμες προσωπικές φιλίες μεταξύ αξιωματικών, υπαξιωματικών 
και ανδρών και των δύο σωμάτων στρατού. Αντιθέτως εξοικειώθηκε  πολύ γρήγορα η 5η

 ορεινή 
Μεραρχία στην εντελώς  τούτη νέα αποστολή. Στη μάχη της Κρήτης αποδείχθηκε έπειτα από 
κάθε άποψη αξιόπιστη. 

 

Οι συνθήκες διαταγών για την επιχείρηση ρυθμίστηκαν με τον κάτωθι τρόπο: Η 
συνολική διοίκηση ανατέθηκε στον πτέραρχο Loehr, τον διοικητή του υπεύθυνου για την 
εμπόλεμη περιοχή τούτη 4ου

 αεροπορικού στόλου. Σε τούτον υπήχθησαν: το 11ο
 αεροπορικό 

σώμα (πτέραρχος Student) με όλες συνολικά τις μονάδες αλεξιπτωτιστών, τις αεροπαβατικές 
και αερομεταφερόμενες ομάδες, το 8ο

 αεροπορικό σώμα (πτέραρχος Freiherr von Richthofen) 

με όλες συνολικά τις μονάδες βομβαρδιστικών, στούκας, καταδιωκτικών, ο ναύαρχος 
νοτιοανατολικής Ευρώπης (ναύαρχος Schuster) με όλα τα βρισκόμενα στο Αιγαίο υπαγόμενα 
στη διαταγή του πλοία. Αρχές Μάιου υπέβαλε ο πτέραρχος Student στον πτέραρχο Loehr την 
αίτηση, σχετικά της επιθυμίας τους περί της άμεσης υπαγωγής του 8ου

 αεροπορικού σώματος 
σε τούτον. Η αίτηση τούτη δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή. Αν ικανοποιούνταν, τότε θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν ορισμένες συγκρούσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά την 
προετοιμασία και πραγματοποίηση της επιχείρησης. Η επιχείρηση έλαβε τον κωδικό «Ερμής». 

 

                                                            Το νησί Κρήτη 
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Η Κρήτη είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Έχει περίπου διακόσια 
εξήντα χιλιόμετρα μήκος, το κατά μέσο όρο πλάτος της περιλαμβάνει περίπου σαράντα 
χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού είναι ένας  γυμνός, αφιλόξενος ορεινός χώρος. 
Μια σε μάκρος οροσειρά εκτείνεται μέσω όλου συνολικά του μήκους του νησιού τούτου. Τα 
βουνά φτάνουν σε ύψος έως δύο χιλιάδες πεντακόσια μέτρα. Σε πολλά μέρη προσεγγίζει η 
οροσειρά άμεσα τα παράλια. Το νησί είναι σχετικά αραιοκατοικημένο. Στο μεγάλο τούτο νησί 
δεν υπάρχει καθόλου σιδηρόδρομος. Το οδικό δίκτυο επίσης ήταν μόνο σε μικρό βαθμό 
αναπτυγμένο. Οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι οικισμοί του νησιού βρίσκονται στα βόρεια 
παράλια. Αντιστοίχως είχε η περιοχή τούτη  περισσότερο αξιοποιηθεί. Από την στα δυτικά στον 
κόλπο Κισσάμου βρισκόμενη περιοχή του Καστελίου οδηγεί η κεντρική οδική αρτηρία προς 
ανατολικά. Συνδέει τους χώρους Μάλεμε, Χανιά, Σούδα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο με τα 
αεροδρόμια και τα λιμάνια τους και οδηγεί εν συνεχεία έως τη Σητεία. Προσφέρει μια σειρά 
μεγάλης ποιότητας φυσικά ερεθίσματα. Κατά τόπους περνάει πολύ κοντά κατά μήκος της 
θαλάσσης: σε απόσταση από τις ακτές κάπως απομακρυσμένες διαδρομές βλέπει κάποιος από 
τον δρόμο τη θάλασσα. Εκεί όπου πλησιάζει το βουνό τη θάλασσα, ελίσσεται ο δρόμος σε 
στενές οφιοειδές αποστάσεις με πολυάριθμες κλειστές στροφές αναφορικά και κατηφορικά. 
Απότομες, με πολλές ρωγμές βραχώδεις πλαγιές ορθώνονται έπειτα  από τη μια πλευρά του 
δρόμου, καθώς από την άλλη πλευρά χάσκουν σε βάθος απόκρημνοι γκρεμοί. Το τοπίο έχει μια 
άγρια ρομαντική ομορφιά. Ο κεντρικός τούτος δρόμος δεν ήταν το έτος 1941 σε καθόλου καλή 
κατάσταση. Το μεγαλύτερο του τμήμα ήταν γεμάτο με λακκούβες. Επειδή το υπέδαφος του 
όμως ήταν από τη φύση του σταθερό και επειδή οι γέφυρες και οι δίοδοι κατείχαν μια επαρκή 
αντοχή, μπορούσε ο δρόμος να χρησιμοποιηθεί επίσης  από βαρύτερου φορτίου οχήματα. 
Εξαιτίας της κακής κατάστασης των δρόμων μπορούσαν τα οχήματα ωστόσο να πιάσουν μόνο 
κάποιες συγκεκριμένες ταχύτητες. Από τον κεντρικό τούτο δρόμο διακλαδίζεται ένας αριθμός 
μικρότερων δρόμων προς τα νότια, στα ενδότερα του νησιού. Απ’ αυτούς οδηγούν μόνο 
ορισμένοι έως τα νότια παράλια. Οι περισσότεροι καταλήγουν στα βουνά και μετατρέπονται 
κατόπιν σε μονοπάτια. 

 

Οι νότιες ακτές κλίνουν σχεδόν χωρίς εξαίρεση απότομα στη θάλασσα. Στο σημείο 
τούτο βρίσκονται μόνο μικρά σε μέγεθος λιμάνια για ψαράδες με χώρους για μικρού μεγέθους 
ψαροκάικα. Τα βασικά λιμάνια βρίσκονται στα βόρεια παράλια. Απ’ αυτά το σπουδαιότερο 
είναι ο κόλπος της Σούδας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα (αν όχι το μεγαλύτερο) φυσικά 
λιμάνια ολόκληρης της Μεσογείου με μάλιστα ιδανικά γνωρίσματα. Προς Ανατολή είναι ο 
κόλπος ανοικτός μέσω μιας αναλόγως στενής εύκολα να αποκλειστεί εισόδου. Προς Βορρά 
είναι προστατευμένος από τη θάλασσα μέσω μιας ορεινής χερσονήσου. Το μέγεθος της και το 
βάθος του νερού της επιτρέπουν να δεχθεί  ταυτόχρονα πολλά τον αριθμό σημαντικού 
μεγέθους πλοία. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο κατέχουν μικρές σε μέγεθος, κατά 
τεχνητό τρόπο βελτιωμένες λεκάνες λιμανιού. 

 

Η πρωτεύουσα της Κρήτης είναι τα Χανιά. Αριθμεί περίπου τριάντα χιλιάδες 
κατοίκους. Η πόλη τούτη παρουσιάζει παράλληλα με την παλιά πόλη με τα στενά της σοκάκια 
μια σύγχρονη συνοικία με φαρδύς δρόμους και πλατείες.  
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Οι κάτοικοι του νησιού είναι ένας πολύ αγαπώντας την ελευθερία και πολεμικός 
λαός. Κατά τη διάρκεια της ταραγμένης τους ιστορίας έπρεπε συχνά να δώσουν μάχες για την 
ελευθερία τους. Διατηρούν τα, παρά των πολλών αντιστάσεων, περνώντας από γενιά σε γενιά 
έθιμα. Έτσι μπόρεσε επίσης η βεντέτα, τούτος ο πανάρχαιος άγραφος νόμος μερικών ομάδων 
ανθρώπων στην Κρήτη να διατηρηθεί έως τις ημέρες μας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 
αεραπόβασης συμμετείχε ένα μέρος του πληθυσμού με ασιατικής μορφής αγριότητα και 
ωμότητα στις μάχες.   

 

                              Λιγοστές πληροφορίες για τον εχθρό. 

                                    Θα υπερασπιστεί η Κρήτη; 

 

  Οι πληροφορίες σχετικά του αντιπάλου ήταν εξαιρετικά λιγοστές και πολύ 
αντικρουόμενες. Αναμφισβήτητα είχαν επιβεβαιωθεί στην Κρήτη η 14η

 Βρετανική 
Ταξιαρχία, τμήματα της Βασιλικής Αεροπορίας, βρετανικές μονάδες αντιαεροπορικών 
πυροβόλων και ναυτικού καθώς και ακόμα καμπόσες ελληνικές μονάδες εφέδρων και 
στρατιωτικές σχολές. Η εναέρια αναγνώριση ανέφερε στα τέλη Απριλίου και αρχές Μαρτίου 
τη ζωηρή κίνηση πλοίων στον κόλπο της Σούδας. Ωστόσο, δεν ήταν διακριτό, εάν επρόκειτο 
για αναχωρήσεις προς εκκένωση του νησιού ή για μεταφορά ενισχύσεων. Ήταν επίσης 
πιθανό, ότι αποσυρόμενα από την Ελλάδα βρετανικά στρατεύματα, τα οποία μπόρεσαν 
αρχικά εξαιτίας έλλειψης χώρου στα πλοία να μεταφερθούν μόνο έως την Κρήτη, να 
έπρεπε το τωρινό χρονικό σημείο  να προωθηθούν εν συνεχεία προς την Αίγυπτο ή την 
Παλαιστίνη.  

 

Στη γερμανική πλευρά επικράτησε σε αποφασιστικό βαθμό αρχικώς η άποψη, ότι 
τα ελληνικά επίσης στρατεύματα στο νησί της Κρήτης θα υπέκυπταν στην με ευνοϊκότερους 
όρους συνθηκολόγηση των Ελλήνων και θα παρέδιδαν το νησί κατόπιν της απόσυρσης των 
Άγγλων χωρίς μάχη. Αρχές Μαΐου 1941 έφθασε ο ναύαρχος Canaris, ο επικεφαλής της 
γερμανικής αντικατασκοπείας στην Αθήνα. Εκεί προέβη στην αισιόδοξη δήλωση «οι 
Βρετανοί έχουν στο μεγαλύτερο τους μέρος αποσυρθεί. Οι προύχοντες της Κρήτης 
αναμένουν τους Γερμανούς για να αφοπλίσουν τα υπόλοιπα τμήματα των Βρετανών σε 
περίπτωση που τούτοι δεν θέλουν να αποχωρήσουν με τη θέληση τους». 

 

Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών εκτίμησε αρχικώς τη δύναμη των βρετανικών 
στρατευμάτων στο νησί σε περίπου δεκαπέντε χιλιάδες άνδρες. Αναφορές σε ύστερο 
χρονικό σημείο πρακτόρων αρίθμησαν τα βρετανικά στρατεύματα στην Κρήτη σε σαράντα 
έως εξήντα χιλιάδες άνδρες. Εν συνεχεία  αναφορές σημείωσαν λιγότερες δυνάμεις. Λίγες 
ημέρες πριν την επίθεση σημείωσε μια πληροφορία μάλιστα ογδόντα έως εκατό χιλιάδες 
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άνδρες. Έτσι κυμαίνονταν οι αναφορές σχετικά της δύναμης του εχθρού μεταξύ δεκαπέντε 
και εκατό χιλιάδες άνδρες. Tα ξεχωριστά στοιχεία αριθμών ήταν επίσης τελείως ολοφάνερα 
τόσο διαφορετικά και αναξιόπιστα επίσης, μπορούσε όμως κατά κοινή ομολογία να βγει 
απ’ όλες τις αναφορές τούτες το συμπέρασμα, ότι  βρίσκονταν στο νησί αξιόμαχα 
βρετανικά στρατευμάτων. Με βεβαιότητα μπορεί κάποιος να δεχθεί, ότι το νησί  θα 
υπερασπιζόταν με βρετανική επιμονή. 

 

Στην αλλαγή των μηνών Απριλίου/ Μαΐου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
της νύχτας μια διαρκής μορφής αναγνώριση της Κρήτης μέσω των δύο μοιρών αναγνώρισης 
του 8ου

 και του 11ου
 αεροπορικού σώματος. Ιδιαιτέρως, στο  σημείο τούτο είχε δοθεί η 

αρμοδιότητα στη μοίρα αναγνωριστικών του 11ου
 αεροπορικού σώματος από τον πτέραρχο 

Student, να διαπιστώσει τακτικής φύσης λεπτομέρειες (οχυρωματικά έργα, χαρακώματα 
προστασίας, στρατόπεδα σκηνών, στρατιωτικές κινήσεις), από τις οποίες μπορούσε να 
εξακριβωθεί η δύναμη και η κατανομή των εχθρικών δυνάμεων. Οι προσπάθειες τούτες 
έμειναν ωστόσο χωρίς επιτυχία. Αναμφίβολα αναγνωρίστηκαν και κατεγράφησαν σε 
αεροφωτογραφίες μόνο τα αεροδρόμια, θέσεις αντιαεροπορικών πυροβόλων, στρατόπεδα 
(τα οποία ήταν μάλλον άδεια) και δύο μεγάλα στρατόπεδα με σκηνές πλησίον των Χανίων 
και του Αλικιανού. Σύμφωνα με τα πενιχρά αποτελέσματα της εναέριας αναγνώρισης δεν 
φαίνονταν να είναι ο εχθρός στο νησί σε καμιά περίπτωση ισχυρός. Ο λιγοστός αριθμός των 
επιβεβαιωμένων πυροβολαρχιών αντιαεροπορικών πυροβόλων και η εξαιρετικά λιγοστή 
κίνηση, η οποία διακρίνονταν την ημέρα, φάνηκαν να επιβεβαιώνουν την υπόθεση τούτη. 
Κατόπιν της άφιξης του στην Αθήνα συνέτασσε  προσωπικά ο πτέραρχος Student 

καθημερινά μέσω των έχοντας επιστρέψει πιλότων αναγνώρισης μια αναφορά. Ανέφεραν 
ξανά ωστόσο, ότι στο νησί δεν παρατηρείται καμιά κίνηση. Απλώς, μιας αδύναμης μορφής 
αντιαεροπορική άμυνα και μερικές φορές παρουσιάζονταν ένα καταδιωκτικό του εχθρού. 
Όταν το 8ο

 αεροπορικό σώμα όμως άρχισε να εκδηλώνει επιθέσεις συγκεντρωτικά και κατ΄ 
επανάληψη με βόμβες εναντίων των πλοίων στον κόλπο της Σούδας, έπεσε σε μια πολύ 
μεγάλης μεγέθους άμυνα αντιαεροπορικών  πυροβόλων. Καταφανέστατα, ο αντίπαλος 
ήταν αντιθέτως ισχυρότερος απ΄ ότι φαίνονταν και ήταν επίσης αποφασισμένος να 
υπερασπιστεί σθεναρά το νησί. Τούτο το συμπέρασμα μπορούσε να βγει απ΄ αυτή την 
προβολή άμυνας  και από κάμποσες τον αριθμό νυχτερινές επιθέσεις με βομβαρδισμό, τις 
οποίες η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε κατόπιν της άφιξης των 
γερμανικών αερομεταφερόμενων μονάδων εναντίων  των αεροδρομίων τους. Η μη 
δυνατότητα να ληφθεί μέσω εναέριας αναγνώρισης μια επαρκή καθαρή εικόνα του εχθρού, 
κατέστη τελικά στενάχωρο. Τι θέλουν άραγε να καλύψουν τα πυκνά λιόφυτα, τα οποία 
κάλυπταν μεγάλες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού, ήταν η ερώτηση, την οποία 
συνεχώς έθετε η διοίκηση του 11ου

 αεροπορικού σώματος. Δεν συμμερίζονταν τη 
μεταδιδόμενη αισιοδοξία  του πτέραρχου Korten, επικεφαλή του Επιτελείου του 4ου

 στόλου 
αεροπορίας,.   
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Ως διάδοχος του έχοντας βρει τον θάνατο υποσμηναγού Lampertsdoerfer ανέλαβε 
ο υποσμηναγός Holthoefer τη διοίκηση της πτέρυγας αναγνωριστικών του 11ου

 

αεροπορικού σώματος. Δεν ήθελε να συμφιλιωθεί με τα ισχνά αποτελέσματα της εναέριας 
αναγνώρισης. Χωρίς να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του προηγουμένως στους 
προϊστάμενους ή συντρόφους του, προσπάθησε μέσω μιας προσγείωσης με το 
αεροσκάφος του Me 110 να λάβει γνώση στο αεροδρόμιο του Ρεθύμνου σχετικά της 
κατάστασης του εχθρού. Εκεί βρήκε τον θάνατο. Επειδή δεν ήταν σε κανέναν γνωστό το 
σχέδιο του Holthoefer, να προσγειωθεί στο Ρέθυμνο, δεν μπόρεσαν από την αποτυχία της 
προσπάθειας τούτης να βγουν καθόλου συμπεράσματα για την υπεράσπιση από τον εχθρό 
του αεροδρομίου στο Ρέθυμνο. Μόλις μετά την κατάκτηση της Κρήτης διασαφηνίστηκαν  
από μαρτυρίες αιχμαλώτων οι συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του 
υποσμηναγού. 

 

 

                                           Το σχέδιο επίθεσης 

Αφότου διατάχτηκε η εκτέλεση της επιχείρησης «Ερμής» από την Ανώτατη Διοίκηση 
Στρατού άρχισε τάχιστα η μεταφορά των στρατευμάτων. Η Γενική Διοίκηση του 11ου

 

αεροπορικού σώματος μετακινήθηκε υπό τη διοίκηση του πτεράρχου Schlemm, του 
επικεφαλή του Επιτελείου, χωρίς καθυστέρησης προς την Αθήνα. Μόνο ο πτέραρχος 
Student παρέμεινε με μια μικρή ομάδα εργασίας αρχικά στο Βερολίνο. Εκεί επεξεργάστηκε 
το σχέδιο επίθεσης. 

 

Η μάχη στο Φρούριο Ολλανδία έδειξε, ότι ως προς την  επιτυχημένη διεξαγωγή 
επιχείρησης αεραπόβασης ήταν απαραίτητη η κατοχή κάμποσων χώρων απόβασης. Εκτός 
των αεροδρομίων δεν πρόσφερε το νησί της Κρήτης εντούτοις καθόλου δυνατότητες 
προσέγγισης μεταγωγικών αεροσκαφών. Τα αεροδρόμια στο νησί ήταν χωρίς εξαίρεση 
μικρότερα σε μέγεθος από ότι το αεροδρόμιο στο Waalhaven (λιμάνι της Ολλανδίας) 

πλησίον του Ρότερνταμ. Οι μάχες στο Φρούριο Ολλανδία ξεκαθάρισαν επίσης, πόσο εύκολα 
μπόρεσε να αποτύχει η προσπάθεια,  να καταληφθεί ένα υπερασπιζόμενο αεροδρόμιο 
μέσω μιας εναέριας επίθεσης. Και οι δύο αιτίες, δηλαδή το μικρό μέγεθος των 
αεροδρομίων και η δυνατότητα της αποτυχίας των επιθέσεων με αλεξίπτωτα στο ένα ή στο 
άλλο αεροδρόμιο, επέβαλαν την εκδήλωση επιθέσεων σε κάμποσα αεροδρόμια και την 
κατοχή τούτων. Επιπλέον, είχε επιδιωχθεί να θέσουν τον κόλπο της Σούδας όσο το δυνατόν 
νωρίτερα στην κατοχή τους. Τότε θα ήταν εφικτό να μεταφέρουν με πλοία στο νησί, βαριά 
όπλα, τα οποία δεν μπόρεσαν να προωθηθούν  με αεροσκάφη και επαρκή ποσότητα ειδών 
ανεφοδιασμού. Ιδιαιτέρως, τεθωρακισμένα άρματα μάχης, βαρύ πυροβολικό, βαριά 

αντιαεροπορικά πυροβόλα και οχήματα θα μπορούσαν τότε να μεταφερθούν προς 
δραστηριοποίηση στο νησί. 
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Ο πτέραρχος Student θεώρησε ως δεδομένο κατά την εκτίμηση του σχετικά της 
κατάστασης του εχθρού, ότι το σύνολο των δυνάμεων του εχθρού θα βρίσκονταν  στο 
βόρεια τμήμα του νησιού και ότι τα αεροδρόμια και ο κόλπος της Σούδας δεν ασφαλίζονταν 
ιδιαιτέρως. Υπέθεσε, ότι τα αεροδρόμια του Μάλεμε και του Ηρακλείου θα 
προστατεύονταν μέσω ενός τάγματος και το αεροδρόμιο του Ρεθύμνου από πιο αδύναμες 
στρατιωτικές δυνάμεις. Υπέθεσε, ότι βρίσκονταν ισχυρότερες δυνάμεις εφεδρειών στα 
βουνά, νοτίως της παράκτιας οδού. Λαμβανομένου υπόψη τον πολύ σημαντικό κόλπο της 
Σούδας ανέμενε ο πτέραρχος Student το κέντρο βάρους της υπεράσπισης από τον εχθρό 
στα δυτικά του νησιού. Υπέθετε εκ τούτου την ύπαρξη ισχυρότερων εχθρικών δυνάμεων 
στην περιοχή του Αλικιανού. Από το σημείο τούτο ήταν εφικτές με ταχύ ρυθμό μετακινήσεις 
τόσο προς τη Σούδα και τα Χανιά όσο και προς το Μάλεμε. Κατά τη διάρκεια των μαχών 
φάνηκε, ότι η κρίση της κατάστασης του εχθρού από τον πτέραρχο Student ανταποκρινόταν 
μόνο στο σημείο, ότι ο κύριος όγκος των δυνάμεων του εχθρού βρίσκονταν στο βόρειο 
τμήμα του νησιού και ότι τα αεροδρόμια προστατεύονταν από έτοιμα προς άμυνα  
στρατεύματα. Επειδή ο αντίπαλος ωστόσο υπολόγιζε με μια συνδυαστική δια θαλάσσης και 
αέρος απόβαση στα βόρεια παράλια, διατήρησε εξάλλου κατειλημμένα τα λιμάνια, τις 
λίγες θέσεις, στις οποίες θεώρησε ως εφικτό αποβάσεις μικρότερων πλοίων σε ελευθέρα 
παράλια και τους πιθανούς χώρους ρίψης αλεξιπτωτιστών στα παράλια σε ευρύ μέτωπο. 
Δεν δημιούργησε μια ισχυρότερη κινητή εφεδρεία. Η διανομή δυνάμεων τούτη επέτρεψε 
μεν στον αντίπαλο στην αρχική φάση των μαχών σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες, αλλά 
κατέστη τελικώς-όπως θα δείξουν οι αποφασιστικής σημασίας μάχες στο αεροδρόμιο του 
Μάλεμε- για τούτον ολέθρια.   

 

 

Τα ορεινά εδάφη ήταν σε εξαιρετικό βαθμό κατάλληλα για την υπεράσπιση. Τα τρία 
μικρά σε μέγεθος αεροδρόμια και το μεγαλύτερο τμήμα των στενών ακτογραμμών 
κυριαρχούταν  εντελώς από τις σε  ψηλό σημείο θέσεις στα βουνά. Μεγάλα σε έκταση 
λιόφυτα κάλυπταν μεγάλα τμήματα του πλησίον των ακτών εδάφους. Οι σε πολύ κοντινή 
απόσταση μεταξύ τους  κορυφές έκρυβαν κάθε κίνηση από την εναέρια αναγνώριση και 
κάθε θέση του εχθρού. Οι φυσιολάτρες Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί ήξεραν πως να 
εκμεταλλευτούν άριστα  τούτα τα πλεονεκτήματα εδάφους. Στα λιόφυτα μπορούσαν μόνο 
από κοντινή απόσταση να διακριθούν οι θέσεις τους, πολυάριθμα σε μεγάλο ύψος φυτά 
αθανάτων πρόσφεραν σε τούτους στις άκρες των δρόμων κάλυψη εναντίων πυρών και 
ορατότητα, στο ανοιχτό έδαφος είχαν μετατρέψει τις πολλές σε αριθμό ρωγμές βράχων και 
εισόδους σπηλαίων σε μικρά φρούρια. Οι προς διάθεση χάρτες ήταν κακοί. Αν και 
εμφάνιζαν με αναλογία 1:50 000 μια μεγάλη κλίμακα, ήταν ασαφείς. Προπάντων, δεν 
παρουσίαζαν μια σωστή εντύπωση  σημείο από τα κυριαρχώντας πλησίον της ακτής 
εδαφών σε υψώματα. Σύμφωνα με τους χάρτες φαίνονταν να είναι τα βουνά τούτα πολύ 
πιο ακίνδυνα από ότι ήταν στην πραγματικότητα. 

 

Όλα τα δεδομένα τούτα αποκαλύφθηκαν μόλις μετά την έναρξη της μάχης. Αρχικά, 
σκέφτηκε ο πτέραρχος Student  να εξουδετερώσει από τα νώτα την στα βόρεια παράλια 
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υποτιθέμενη υπεράσπιση του εχθρού. Γι΄ αυτό θα πραγματοποιούσαν ρίψη οι μονάδες των 
αλεξιπτωτιστών στην ενδοχώρα του νησιού. Εκεί υπήρχαν ορισμένα κατάλληλα σε ύψος 
επίπεδα για ρίψη. Η ενέργεια τούτη θα μπορούσε ωστόσο να οδηγήσει στην επιτυχία μόνο 
κατόπιν μακράς  διάρκειας μαχών. Στο σημείο τούτο θα δυσκόλευε κατά πολύ η έλλειψη 
επαρκούς υποστήριξης πυροβολικού εναντίων των αεροδρομίων για την προς 
πραγματοποίηση επιθέσεων των αλεξιπτωτιστών. Στο χρονική στιγμή της επίθεσης στην 
Κρήτη βρισκόταν προς διάθεση μόνο μια μοναδική, εφοδιασμένη  με 10,5 cm ελαφριά 
πυροβόλα προς ρίψη πυροβολαρχία αλεξιπτωτιστών. Η εκπαίδευση της αεραποβατικής 
μοίρας δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Ήταν εκ τούτου τον Μάιο 1941 σε θέση, να μεταφέρει 
μόνο στρατιωτικές μονάδες το πολύ με δύναμη ενός τάγματος με ανεμόπτερα  DFS 230. Τα 
μεγαλύτερα σε μέγεθος ανεμόπτερα δεν ήταν ακόμα έτοιμα προς δραστηριοποίηση. Ο 
εφοδιασμός των στην ενδοχώρα του νησιού έχοντας πραγματοποίηση ρίψη 
αλεξιπτωτιστών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ρίψης ειδών ανεφοδιασμού 
με  αλεξίπτωτα και όχι μέσω αεραποβάσεων. Το δεδομένο τούτο είχε επίσης εξαιρετική 
σημασία, επειδή στο σημείο τούτο η αντοχή μεταφοράς των αεροσκαφών δεν μπορούσε να 
εκμεταλλευτεί πλήρως και τα αλεξίπτωτα των ανεμόπτερων καθώς και τα κιβώτια ρίψης να 
εξασφαλισθούν εγκαίρως σε απεριόριστη ποσότητα στον χώρο της Αθήνας. 

 

Ο πτέραρχος Student αποφάσισε εκ τούτου, να επιτεθεί άμεσα με ισχυρές δυνάμεις 
αλεξιπτωτιστών στα αεροδρόμια Μάλεμε και Ηρακλείου. Ένα επιπλέον Σύνταγμα 
αλεξιπτωτιστών ρίχθηκε στα Χανιά, ώστε τις εκεί υποτιθέμενες κύριες δυνάμεις του 
αντιπάλου να περικυκλώσει και από εκεί ταχύτερα να μπορεί να προωθηθεί προς τη Σούδα. 
Οι κύριες εφεδρείες του αντιπάλου βρίσκονταν μάλλον πλησίον του Αλικιανού. Εναντίων 
τούτων θα πραγματοποιούσε εκεί ρίψη το τάγμα σκαπανέων αλεξιπτωτιστών και θα 
κάλυπταν τα νώτα του έχοντας στα Χανιά πραγματοποιήσει ρίψη Συντάγματος. Η πιο 
αδύνατη ομάδα θα καταλάμβανε το αεροδρόμιο και την περιοχή του Ρεθύμνου. Έτσι θα 
πραγματοποιούνταν η σύνδεση μεταξύ του Ηρακλείου και του δυτικού τμήματος του 
νησιού και ταυτόχρονα θα καθίστατο η παράκτια οδός μη χρησιμοποιήσιμη για τον 
αντίπαλο. Κατόπιν της κατάκτησης των αεροδρομίων θα μεταφέρονταν εκεί  δια αέρος οι 
αλπινιστές και οι υπόλοιπες αεραποβατικές  μονάδες.  

 

Το σχέδιο του πτέραρχου Student προέβλεπε, να σχηματιστούν  δύο τον αριθμό 
μεικτές, αποτελούμενες από αλεξιπτωτιστές και αλπινιστές, ομάδες επίθεσης. Μια δυτική 
ομάδα υπό τον πτέραρχο Suessmann, τον διοικητή της 7ης

 αερομεταφερόμενης Μεραρχίας 
και μια ανατολική υπό τον στρατηγό Ringel,τον διοικητή της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας. Η 
δυτική ομάδα θα ρίχνονταν στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, η ανατολική στο αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου. Μέσω των αεροδρομίων τούτων θα αναπτύσσονταν ο αγώνας των δύο αυτών 
ομάδων. Η ομάδα Suessmann θα πραγματοποιούσε ρίψη με ισχυρές δυνάμεις νοτίως των 
Χανίων και θα προωθούταν εναντίων της πόλης. Το ανήκων παρομοίως στην ομάδα Δύση 
Σύνταγμα εφόδου-κρούσης υπό την καθοδήγηση του διοικητή του, του υποστράτηγου 
Meindl, θα καταλάμβανε το αεροδρόμιο του Μάλεμε, για να προωθηθεί κατόπιν προς τα 
ανατολικά, να ενωθεί με τα υπόλοιπα τμήματα της ομάδας Δύση και να ακολουθήσει 
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κατόπιν στην επίθεση εναντίων του κόλπου της Σούδας. Ο πτέραρχος Student υπολόγιζε, 
ότι ο κόλπος της Σούδας θα κυριεύονταν την 4η

 ημέρα επίθεσης. Αντιστοίχως, θα 
μπορούσαν να εισέλθουν τα πρώτα πλοία την 5η

 ημέρα στον κόλπο της Σούδας. Το κέντρο 
βάρους της επίθεσης το έθεσε ο πτέραρχος Student στο δυτικό τμήμα του νησιού. Οι στους 
εκεί χώρους ρίψης διακρινόμενες πυροβολαρχίες αντιαεροπορικών πυροβόλων θα 
δέχονταν στην αρχή της επιχείρησης αιφνιδιαστική επίθεση μέσω των πλησιάζοντας με 
ανεμόπτερα αλεξιπτωτιστών και θα εξουδετερώνονταν. Τούτη της σπουδαίας σημασίας 
αποστολή ανέθεσε ο πτέραρχος Student στον ταγματάρχη Koch, στον νικητή του Albert 

Kanal (στο Βέλγιο). Τώρα ήταν διοικητής του 1ου
 τάγματος, του προερχόμενου από το παλιό 

του τμήμα εφόδου-κρούσης Συντάγματος εφόδου. Ωστόσο, ο αριθμός των έτοιμων προς 
επέμβαση ανεμόπτερων επαρκούσε μόνο για να επιτεθούν στις στον χώρο μάχης της 
ομάδας Δύση διακρινόμενες θέσεις αντιαεροπορικών πυροβόλων. Μια αντίστοιχη 
επέμβαση πλησίον του Ηρακλείου δεν θα ήταν εκ τούτου  δυνατή. 

 

Δεν ήταν εφικτό, η επιχείρηση να αρχίσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι τεχνικές 
ρίψης προς τούτο δεν υπήρχαν την Άνοιξη 1941 ακόμα. Παρομοίως, δεν ήταν ακόμα εφικτό 
να πετάξουν με τα ανεμόπτερα στα τυφλά. 

 

Ο πτέραρχος Student καθόρισε εξαιτίας τούτου την έναρξη της επίθεσης στις 7.15 
γερμανικής θερινής ώρας και μάλιστα ήταν αρχικά σίγουρος, ότι στη χρονική τούτη στιγμή 
θα άνοιγαν τη μάχη όλες οι ομάδες επίθεσης με τις μονάδες εμπροσθοφυλακής τους. Το 
σχέδιο επίθεσης του πτέραρχου Student παραδόθηκε όσο το συντομότερο δυνατό στους 
διοικητές των Συνταγμάτων αλεξιπτωτιστών. Έπρεπε να πραγματοποιήσουν το πρώτο και 
το δυσκολότερο κομμάτι της επιχείρησης και εξαιτίας τούτου θα ασχολούνταν επίσης όσο 
το δυνατό νωρίτερα με τα καθήκοντά τους και θα εξοικειώνονταν με τούτα. Το πως θα 
φέρουν την αποστολή τους εις πέρας, το άφησε ο πτέραρχος Student στους διοικητές τους. 
Κάποιες ήμερες πριν την έναρξη της επιχείρησης επέτρεψε από αυτούς να εκφέρουν 
προφορικά τις προθέσεις τους. Στο σημείο τούτο τους έδωσε επιπρόσθετες επεξηγήσεις και 
οδηγίες. Παρά των ελλιπών και εν μέρει αντιφατικών πληροφοριών σχετικά της κατάστασης 
του εχθρού ήταν όλοι οι διοικητές πεπεισμένοι, ότι ο αγώνας στο νησί θα είναι μεν 
σκληρός, αλλά θα οδηγήσει γρήγορα σε μια πλήρη επιτυχία. Η από την επιχείρηση στην 
Ολλανδία πραγματοποιημένη επέκταση  της μονάδας των αλεξιπτωτιστών, η αύξηση και η 
βελτίωση του οπλισμού τους και του στρατιωτικού τους εξοπλισμού καθώς και η έκτοτε 
αποκτημένη εμπειρία μάχης ενίσχυσαν την πεποίθηση τούτη. 

 

                                            Ελλείψεις στην οργάνωση εδάφους. 

 

Η χειρότερη απογοήτευση περίμενε το Επιτελείο του 11ου
 αεροπορικού σώματος 

κατά την άφιξη του στην Αθήνα. Ο υποπτέραρχος Schlemm,ο αρχηγός του Επιτελείου του 
11

ου
 αεροπορικού σώματος πληροφορήθηκε από το ίδιο το στόμα του υποπτεράρχου 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Korten, ότι το 11ο
 αεροπορικό σώμα δεν θα λάβει καθόλου εφοδιασμό και στρατιωτικά 

τμήματα για την τροφοδοσία  των πεντακοσίων τριάντα διανεμόμενων μεταγωγικών του. 

 

Η βαρύτητα του δεδομένου τούτου μπορεί μόνο τότε να εκτιμηθεί, εάν γνωρίζει 
κάποιος σε γενικές γραμμές τη στην τότε γερμανική αεροπορία βασικό πυλώνα ρύθμισης 
για τον εφοδιασμό των ιπτάμενων ομάδων. Θα παρουσιαστεί εκ τούτου εν συντομία. 

 

(περίληψη) Περιγράφεται κατόπιν η οργάνωση εδάφους της αεροπορίας, από τι 
αποτελούταν, πως κάλυπταν οι εγκαταστάσεις τις ανάγκες τούτης , σχετικά του 
εφοδιασμού και της περίθαλψης τραυματιών, τα καθήκοντα της διοίκησης του 11ου

 

αεροπορικού σώματος σχετικά της προετοιμασίας και πραγματοποίησης εναέριων 
επεμβάσεων.  

 

(μετάφραση) Την ευθύνη για το δυσχερές φορτίο της επιχείρησης την ανέλαβε από 
μόνος του  ο 4ος

 αεροπορικός στόλος. Πριν την έναρξη της εκστρατείας στην Ελλάδα 
υπήχθησαν στο 8ο

 αεροπορικό σώμα τρία φρουραρχεία υπεύθυνα  αεροδρομίων και 
ορισμένες ομάδες μεταγωγικών. Επειδή  σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα τελείωνε  η 
εκστρατεία κατόπιν της κατάκτησης της ηπειρωτικής Ελλάδας  και η Ελλάδα κατόπιν τούτου 
θα παραχωρούταν στους Ιταλούς ως κατεχόμενη περιοχή, ήταν τούτο παρεκκλίνοντας  του 
κανόνα  μια κατάλληλη και επαρκής διευθέτηση. Κατόπι της ολοκλήρωσης της εκστρατείας 
στο ελληνικό έδαφος θα αποσύρονταν το 8ο

 αεροπορικό σώμα σύμφωνα με τον αρχικό 
σχεδιασμό από την Ελλάδα και  θα τιθόταν σε ετοιμότητα για την επιχείρηση με τον κωδικό 
«Μπαρμπαρόσα». Οι υπαγόμενες σ’ αυτό έως το χρονικό σημείο τούτο υπηρεσίες εδάφους  
θα έπρεπε να εγκαταλείψουν ταυτόχρονα τον ελλαδικό χώρο και παρομοίως να υπαχθούν 
στην πτέρυγα μάχης ως προς τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση «Μπαρμπαρόσα».  

 

Με την εντολή της Ανώτατης Διοίκησης Στρατού αρθμ 28 από 25.4.41 διατάχτηκε η 
επιχείρηση «Ερμής». Κατόπιν θα δραστηριοποιούνταν το 8ο

 αεροπορικό σώμα επίσης.  
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τούτης δεν θα έπρεπε οι ομάδες του σώματος τούτου να 
αλλάξουν τα  αεροδρόμια  επέμβασης τους. Εξαιτίας τούτου αρκούσε απλώς ένα εκ των 
τριών βρισκόμενων στο σώμα  φρουραρχείο αεροδρομίων ως προς τον εφοδιασμό των 
αεροπορικών τους δυνάμεων. Δόθηκε και δραστηριοποιήθηκε με ικανές για εργασία ανά 
τμήματα μονάδες στα αεροδρόμια ξεχωριστά. Οι δύο άλλες διοικήσεις αποχώρησαν μέσω 
του 4ου

 αεροπορικού στόλου ωστόσο προς τη Ρουμανία. Τούτο συνέβη σε μια  χρονική 
στιγμή , κατά την οποία ήταν γνωστό, ότι  έπρεπε πεντακόσια τριάντα μεταγωγικά 
αεροσκάφη του 11ου

 αεροπορικού σώματος  να εφοδιαστούν κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης «Ερμής». Να πρέπει να στερήσουν από  τούτα τις απαραίτητες υπηρεσίες 
εδάφους, ήταν ένα ασυγχώρητο λάθος της διοίκησης του 4ου

 στόλου της αεροπορίας. 

 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Στην αναφορά μάχης του από 28.11.1941 απέκρυψε ο 4ος
 στόλος αεροπορίας το 

λάθος τούτο. Πίστευε δηλαδή, ότι θα διατίθονταν μόνο τρία Ε φρουραρχεία αεροδρομίων 
του 8ου

 αεροπορικού σώματος και απέκρυψε, ότι η διαπίστωση τούτη ανταποκρίνονταν 
μόνο για το πριν το πριν  της επιχείρησης «Ερμής» χρονικό σημείο της εκστρατείας στο 
ελληνικό έδαφος. Στην ίδια αναφορά μάχης παραδέχεται ο στόλος αεροπορίας, ότι δεν 
μπόρεσαν «ποτέ να ξεπεραστούν εντελώς»οι δυσκολίες στη διαβίβαση πληροφοριών, 
επειδή οι διοικήσεις  πληροφοριών της ήδη θα απασχολούταν σε μια άλλη εμπόλεμη 
περιοχή και εξαιτίας τούτου δεν θα μπορούσαν να αφιχθούν εκεί. Τώρα, θα έπρεπε 
κάποιος στην πραγματικότητα χωρίς ντροπή να παραδεχθεί, ότι οι συνδέσεις 
τηλεπικοινωνιών μεταξύ του 11ου

 αεροπορικού σώματος και των παραχωρημένων σε τούτο 
αεροδρομίων ήταν εντελώς ανεπαρκείς.  Το τμήμα πληροφοριών του 11ου

 αεροπορικού 
σώματος είχε μεν προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα εκπληρώνοντας σε ελάχιστο βαθμό 
των απαιτήσεων  δίκτυο τηλεπικοινωνίας. Για την αποστολή τούτη ούτε είχε ωστόσο 
προβλεφθεί ούτε εξοπλισθεί. Δεν μπορούσε εκ τούτου να αντικαταστήσει τις απούσες  
εξοπλισμένες με βαριά μηχανήματα μονάδες πληροφοριών του αεροστόλου. Εξάλλου, 
εμποδίστηκε τούτο εξαιτίας τούτης της επιπρόσθετης επιβάρυνσης στη διεξαγωγή του 
ουσιαστικού καθήκοντος του, δηλαδή της δημιουργίας συνδέσεων καθοδήγησης προς το 
μέτωπο του πολέμου και στο μέτωπο του πολέμου. 

 

Ακόμα να ληφθεί υπόψη, ότι οι προετοιμασίες της επιχείρησης με τον κωδικό 
«Μπαρμπαρόσα» περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις στον 4ο

 στόλο αεροπορίας 
προσφερόμενες δυνατότητες, δεν μπορεί να υφίσταται καμία περί τούτου αντίρρηση, ότι οι 
περιγραφόμενες ελλείψεις θα μπορούσαν να παραμεριστούν ή κατ΄ αποφασιστικό τρόπο 
να μειωθούν. Το ότι δεν συνέβαινε τούτο αποδίδεται σε μια λανθασμένη εκτίμηση της 
κατάστασης από τον 4ο

 στόλο αεροπορίας. Ο πτέραρχος Korten εξέφρασε πολλάκις–επίσης 
κατά την παρουσία του συντάκτη- ,ότι θεωρεί για την κατάκτηση της Κρήτης την επέμβαση 
μόνο ενός Συντάγματος αλεξιπτωτιστών ως επαρκές. Οι δηλώσεις τούτες είναι ενδεικτικές 
στο πόσο πολύ οι συνδεδεμένες με τη διεξαγωγή της επιχείρησης «Ερμής» δυσκολίες 
υποτιμήθηκαν από την πλευρά του 4ου

 στόλου της αεροπορίας. Ο 4ος
 στόλος  αρνήθηκε 

επίσης να αναλάβει  το σε τούτον εκχωρημένο καθήκον, να διεξάγει κατά την προετοιμασία 
και πραγματοποίηση της επιχείρησης «Ερμής» τον εφοδιασμό των δύο υπαγόμενων σε 
τούτον σωμάτων. Ο αντιπτέραρχος Homburg, ο ανώτατος- υπεύθυνος για τον εφοδιασμό- 

αξιωματικός Γενικού Επιτελείου του 4ου
 στόλου αεροπορίας, αφίχθη  λίγο πριν την έναρξη 

της επιχείρησης στην Αθήνα. Ένα εν τούτοις ικανό Επιτελείο δεν έφερε μαζί του. 
Περιορίστηκε σε ρόλο παρατηρητή και συμβουλευτικό και παρείχε στο 11ο

 αεροπορικό 
σώμα απλώς το από υψηλόβαθμα στελέχη αποτελούμενο Επιτελείο του. Η κίνηση τούτη 
δεν είχε παρά μόνο μια συμβολική σημασία.  

 

Η από τον 4ο
 στόλο αεροπορίας σχεδιασμένη ανάθεση των αεροδρομίων έφερε στο 

11
ο
 αεροπορικό σώμα μια επιπλέον απογοήτευση.  
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Πρέπει δικαιολογημένα να τονιστεί, ότι στην Πελοπόννησο, στην Αττική και  στη 
Βοιωτία, επομένως  στην περιοχή, στην οποία οι αεροπορικές ομάδες και των δύο σωμάτων 
παρατάθηκαν, διατίθονταν μόνο δύο τον αριθμό προορισμένα για περίοδο ειρήνης 
αεροδρόμια. Τούτα ήταν το πρώην αεροδρόμιο της πολιτικής αεροπορίας των Αθηνών, το 
Τατόι και  το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Όλες οι άλλες στον χώρο τούτο 
χρησιμοποιούμενες ως αεροδρόμια εκτάσεις ήταν χωράφια, τα οποία κατά προφανές 
τρόπο είχαν μόλις μετά την έναρξη της ιταλικής αιφνιδιαστικής επίθεσης στην Ελλάδα 
διαμορφωθεί  από τους Βρετανούς προσωρινά σε στρατιωτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση 
τους ήταν γενικά μη ικανοποιητική. Τα ανθεκτικά μεταγωγικά δεν χρειάστηκαν αφενός 
καθόλου σκυροδετούμενους διαδρόμους απογείωσης, εντούτοις τούτα τα επιβαρυμένα 
στα όρια της αντοχής τους αεροσκάφη μπορούσαν στις επεμβάσεις αλεξιπτωτιστών να 
απογειωθούν μόνο σε αεροδρόμια με τροχιοδρόμους μεγάλου μήκους και έδαφος 
επαρκούς στερεότητας. Στο 8ο

 αεροπορικό σώμα παραχωρήθηκαν από τον 4ο
 στόλο 

αεροπορίας τα αεροδρόμια Τατοίου και Ελευσίνας καθώς και όλα τα στην Πελοπόννησο 
βρισκόμενα αεροδρόμια με εξαίρεση αυτό της Κορίνθου. Αρχικά, παραχωρήθηκε επίσης 
και το αεροδρόμιο των Μυκηνών από τον στόλο αεροπορίας στο 11ο

 σώμα αεροπορίας. Ο 
αντισμήναρχος Parrisius, υπεύθυνος εφοδιασμού και οικονομικής διαχείρισης του 8ου

 

αεροπορικού σώματος, ακύρωσε την απόφαση τούτη και με αθώο ύφος εξήγησε, ότι δεν 
υπήρχε αεροδρόμιο με το όνομα «Μυκήνες», αλλά ένα στην συγκεκριμένη περιοχή 
βρισκόμενο αεροδρόμιο ονομάζεται «Άργος-Βορράς» και τούτο ανήκει αναμφισβήτητα στα 
δοσμένα στο 8ο

 αεροπορικό σώμα αεροδρόμια. Ο 4ος
 στόλος αεροπορίας δέχτηκε 

αναντίρρητα  τούτο τον ισχυρισμό του αντισμηνάρχου. 

 

Το 11ο
 αεροπορικό σώμα επέτρεψε να εξερευνηθούν  άμεσα τα σε τούτο δοσμένα 

αεροδρόμια και να πραγματοποιηθούν σε τούτα δοκιμές προσγείωσης και απογείωσης με 
ένα φορτωμένο Junker 52. Καθορίστηκε κατόπιν,  ότι τα κάτωθι αεροδρόμια θα 
επανδρώνονταν με ομάδες μεταγωγικών σύμφωνα με τον παρακάτω παρουσιαζόμενο 
τρόπο : 

Της Κορίνθου με μια ομάδα μεταγωγικών, 

των Μεγάρων με δύο ομάδες μεταγωγικών, 

της Τανάγρας δυόμιση ομάδες μεταγωγικών και δύο μοίρες ανεμοπλάνα, 

του Δαδίων με μια ομάδα μεταγωγικών, 

της Ελευσίνας με τη μοίρα αναγνωριστικών καθώς και μισής ομάδας μεταγωγικών με δύο 
τον αριθμό μοίρες ανεμοπλάνων (στο αεροδρόμιο τούτο επρόκειτο και για κοινόχρηστη 
κυρίως χρήσης από τον 8ο

 αεροπορικό σώμα), 

του Φαλήρου με μια μοίρα μεταγωγικών του 8ου
 αεροπορικού σώματος. 
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Το στο 8ο
 αεροπορικό σώμα παρομοίως δοσμένο αεροδρόμιο του Αλμυρού δεν 

μπόρεσε να επανδρωθεί, επειδή δεν μπορούσε εξαιτίας της μεγάλης απόστασης από την 
Αθήνα να εφοδιαστεί. Δεν ήταν επίσης δυνατό, να δημιουργηθεί με τα υπάρχοντα μέσα μια 
μεταξύ Αθήνας και Αλμυρού  επίσης κατά προσέγγιση χρήσιμη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση. 

 

Το παρομοίως παραχωρημένο αεροδρόμιο Αταλάντης αποδείχτηκε ως εντελώς 
ακατάλληλο. 

 

Για τρεις ομάδες μεταγωγικών έλειπαν την παρούσα στιγμή ακόμα αεροδρόμια. Ως 
τελευταία δυνατότητα προσφέρθηκε η μεγάλη επιφάνεια της αποξηραμένης λίμνης της 
Κοπαίδας. Ένα τμήμα της στη Βοιωτία βρισκόμενη πρώην λίμνης είχε μεταβληθεί σε 
βοσκότοπο. O βοσκότοπος  τούτος αποτελούνταν από σκληρά συγκεντρωμένα σε μικρά 
μεγέθη αναπτυσσόμενα τμήματα  πρασίνου. Κατά την κίνηση των αεροσκαφών 
προκαλούσαν τούτα ένα ελαφρύ τράνταγμα. Κάμποσες τον αριθμό δοκιμές προσγείωσης 
και απογείωσης με ένα φορτωμένο Junker 52 πραγματοποιήθηκαν χωρίς να δημιουργηθεί 
κανένα πρόβλημα. Τούτη η μεγάλη έκταση καθορίστηκε έπειτα από το 11ο

 αεροπορικό 
σώμα ως αεροδρόμιο και δόθηκε όνομα σύμφωνα με το παρακείμενο χωριό Τοπόλια. 
Μπορούσε να υποδεχθεί τρεις ομάδες μεταγωγικών. 

 

(περίληψη)  Αναφέρονται οι δυσκολίες κατά την προσγείωση-απογείωση 
αεροσκαφών λόγω εδάφους, η τοποθέτηση  διοικήσεων αεροδρομίων καταγράφοντας  
καθήκοντα τούτων, οι ελλείψεις σε προσωπικό εδάφους και μέσα  τηλεπικοινωνίας, η 
αποψίλωση του χώρου αεροδρομίου στα Τοπόλια καθιστώντας τον συγκεκριμένο χώρο μη 
λειτουργικό λόγω της δημιουργημένης αμμώδους επιφάνειας, η επιστροφή των ομάδων 
μεταγωγικών στη Γερμανία κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκστρατείας στην Ελλάδα και η 
επισκευή εκεί όλων των αεροσκαφών σε σύντομο χρονικό διάστημα, η άφιξη στις 14 Μαΐου  
των ομάδων μεταγωγικών στην Ελλάδα και η βελτίωση εκ τούτου του αεροδρομίου στα 
Τοπόλια   

Κατόπιν, καταγράφεται η δια σιδηροδρόμου  μεταφορά του σώματος των 
αλεξιπτωτιστών  από την κεντρική και βόρεια Γερμανία, η μεταφορά σε κομμάτια των 
ανεμοπλάνων στα Σκόπια, η εκεί συναρμολόγησης τους και η μετακίνησης τους κατόπιν στα 
αεροδρόμια της Τανάγρας και της Ελευσίνας, η μεγάλου βαθμού  δυσκολία σχετικά της 
προμήθειας και διάθεσης εφοδιασμού  στρατιωτικού υλικού και καυσίμων (καταγράφονται 
ανάγκες επέμβασης, η άφιξη μέρους τούτων από τη Ρουμανία στο λιμάνι του Πειραιά και η 
εκεί αποθήκευση τους)  ως προς την προετοιμασία της επιχείρησης εναντίων της Κρήτης, η 
εκτίμηση από τον πτέραρχο Student του χρόνου κατάληψης της Κρήτης εντός  των δέκα 
ημερών από την έναρξη των επιχειρήσεων, η μεταφορά αποθηκευμένων στη Βουλγαρία 
ειδών ανεφοδιασμού μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των Δαρδανελίων στον Πειραιά 
(καταγράφεται η μη ικανοποιητικού βαθμού κατάσταση του λόγω γερμανικής αεροπορικής 
επίθεσης προκαλώντας μεγάλου μεγέθους εκεί ζημιές), ο αποκλεισμός  του Ισθμού της 
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Κορίνθου λόγω της ανατιναγμένης γέφυρας και η αποκατάσταση της διέλευσης μέσω 
υποθαλάσσιων εκρήξεων έπειτα μεγάλης προσπάθειας με συνεργασία των σκαπανέων της 
12

ης
 Στρατιάς και δυτών του πολεμικού ναυτικού, η άφιξη την 16η

  

Μαΐου πλοίων φορτωμένων με στρατιωτικό υλικό στον Πειραιά. 

 

(μετάφραση) Η έναρξη της επίθεσης εναντίων την νήσου Κρήτης είχε οριστεί την 
20

η
 Μαΐου 1941. Ο πτέραρχος Student έπρεπε να εξασφαλίσει ως απαίτηση του 

αντισμηνάρχου Seibt, ότι έως τη νύχτα της 19.5.  θα έπρεπε να αφιχθεί σε όλα τα 
αεροδρόμια μια για δύο επεμβάσεις επαρκή ποσότητα καυσίμων. Η καθυστερημένη  άφιξη 
των πλοίων, η με δυσκολία διακίνηση, οι μακρινοί και σε πολύ άσχημη κατάσταση οδοί 
μεταφοράς μεταξύ του Πειραιά και των αεροδρομίων και τέλος ο περιορισμένος χώρος 
μεταφοράς άφησαν  σύντομα να διακριθεί, ότι δεν μπόρεσε να εκπληρωθεί η απαίτηση 
τούτη. Αργά το απόγευμα της 19.5. και εν  μέρει κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την 20.5. 
αφίχθη μια επαρκή ποσότητα καυσίμων για μια τον αριθμό επέμβαση. Εάν μπόρεσε 
παρόλα ταύτα  η μάχη της Κρήτης να αρχίσει την 20.5, οφείλεται αποκλειστικά στο ότι η 
κίνηση των φαλαγγών  στην τωρινή χρονική στιγμή είχε μπει αδιάκοπα σε λειτουργία και 
επειδή μπόρεσε ο πτέραρχος Student να στηριχθεί στο ότι οι οδηγοί οχημάτων της  
μονάδας των  αλεξιπτωτιστών  του θα έδιναν τα μέγιστα για τη νίκη  όπως οι πολεμώντας 
σύντροφοί τους. 

 

Σε συνθήκες  ζέστης υπολόγιζε ο υποσμηναγός Seibt, ότι τα μαχόμενα στρατεύματα 
θα έχουν μια μεγάλου μεγέθους ανάγκη σε πόσιμο νερό. Παρά το κατά τ’ άλλα πολύπλευρο 
φορτίο τους μερίμνησε τούτος με τον στοργικό του τρόπο, ώστε πριν την έναρξη της μάχης 
να τεθεί ξανά σε λειτουργία μια μονάδα μεταλλικού νερού στην Αθήνα με την καθημερινή 
ικανότητα παραγωγής είκοσι πέντε χιλιάδων μπουκαλιών.  

 

                              Ο Χίτλερ επεμβαίνει. 

 

Κατά τη σύσκεψη την 21.4.1941 απαίτησε ο Χίτλερ, η επίθεση εναντίων της νήσου 
Κρήτη δεν θα έπρεπε να διεξαχθεί μόνο ως αεραποβατική επίθεση, αλλά θα έπρεπε  
ταυτόχρονα να μεταφερθούν εκτός τούτου στρατιωτικές δυνάμεις μέσω θαλάσσης προς το 
νησί. Έπρεπε σχετικά τούτου τάχιστα να ξεκαθαριστεί, ποιες δυνατότητες προσφέρονταν 
προς τούτο. 

 

Ο ναύαρχος Schuster μαζί με το Επιτελείου του αφίχθη  ως «διοικητής ναυτικού 
νοτιοανατολικής Ευρώπης» μεν στην Αθήνα, δεν διέθετε εν τούτοις κανένα πλοίο. Σε 
τούτον βρίσκονταν προς διάθεση μόνο προσωπικό ναυτικού για τη στελέχωση ορισμένων 
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διοικήσεων λιμένων. Δεν αναμένονταν εκ τούτου μια  μεγάλου μεγέθους βοήθεια από 
πλευρά του ναυτικού. 

 

Μια μεικτή, αποτελούμενη από εκπρόσωπους του ναυτικού, της 12ης
 Στρατιάς και 

του 11ου
 αεροπορικού σώματος, ειδική ομάδα αναγνώρισης-κατασκοπείας όφειλε κατόπιν 

άδειας του 11ου
 αεροπορικού σώματος να διαπιστώσει κατόπιν  περιοδείας με αεροσκάφος 

σε ποιόν χώρο της κεντρικής Ελλάδος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί  η επιχείρηση 
απόβασης δια θαλάσσης-ξηράς. Η παράκτια ζώνη προσέφερε σε τούτη την ειδική ομάδα 
αναγνώρισης-κατασκοπείας μια περιορισμένου μεγέθους ευχάριστη εικόνα. Τα κουφάρια 
πολλών τον αριθμό ατμόπλοιων προεξείχαν από το νερό πλησίον των ακτών. Είχαν  
βυθιστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκστρατείας από γερμανικές αεροπορικές 
επιθέσεις. Η ίδια η ακτή ήταν καλυμμένη  σε μεγάλο βαθμό με μια μαύρου χρώματος 
γλοιώδη στρώση λαδιού. Από ικανά προς χρήση πλοία μπόρεσαν μόνο μικρού μεγέθους 
πλοιάρια-σχεδόν αποκλειστικά μηχανοκίνητα ιστιοφόρα εκατό έως τετρακοσίων τόνων- να 
εξακριβωθούν στους πολυάριθμους κόλπους. Αποφασίστηκε, να αποκτηθούν  τα σε μεγάλο 
μεγέθους χρειαζούμενα τούτα μέσα μεταφοράς και να μεταφερθούν  στα λιμάνια της 
Χαλκίδας και του Πειραιά. Επειδή έλειπαν στον διοικητή θαλάσσης νοτιοανατολικής 
Ευρώπης οι προς τούτο αναγκαίες δυνάμεις, έπρεπε να πραγματοποιήσουν οι σκαπανείς 
της 12ης

 Στρατιάς την αποστολή τούτη. ¨Έτσι, αφίχθησαν ογδόντα περίπου αυτών των 
ελαφριών σκαφών έπειτα από ορισμένες ημέρες στον Πειραιά και στο λιμάνι της Χαλκίδας.     

 

Ο πτέραρχος Student ήταν πεπεισμένος, ότι η βρετανική μοίρα της Αλεξάνδρειας 
θα κατέβαλε εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια για να εμποδίσει μια θαλάσσια απόβαση στην 
Κρήτη. Το ιταλικό ναυτικό διέθεσε ως προς  την ασφάλιση της δια θαλάσσης μεταφοράς 
απλώς και μόνο τα δύο παλαιάς κατασκευής και όχι πολύ αξιόμαχα αντιτορπιλικά «Lupo» 

και «Sagittario». Συνέπεια  της κατάστασης τούτης ήθελε  ο πτέραρχος Student να 
πραγματοποιήσει την επίθεση εναντίων της Κρήτης αρχικώς αποκλειστικά ως αεραπόβαση. 
Μόλις ο κόλπος της Σούδας ή το λιμάνι του Ηρακλείου  απελευθερώνονταν από 
αερομεταφερόμενα στρατεύματα, ήθελε τούτος να εκμεταλλευτεί τη θαλάσσια οδό ως 
προς την έπειτα μεταφορά βαρέων όπλων, τα οποία δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν με 
αεροσκάφη. Προς τούτο ήθελε να δραστηριοποιήσει τα λίγα ατμόπλοια, τα οποία είχαν 
μεταφέρει τον ανεφοδιασμό. Από τούτα θα δημιουργούνταν μια μοίρα βαριών πλοίων. Η 
όψη των αργών και αδύναμων μηχανοκίνητων ιστιοφόρων ενίσχυσε την πρόθεση του. 
Ήθελε να εγκαταλείψει τη δραστηριοποίηση τούτων. 

 

Στο σημείο τούτο παρενέβη ξαφνικά ο Χίτλερ. Από κάπου, πιθανότατα από τον 4ο
 

στόλο αεροπορίας, πληροφορήθηκε, ότι ο πτέραρχος Student ήθελε μόνο μέσω 
αεραποβατικών και όχι επίσης μέσω δια θαλάσσης αποβάσεων να κατορθώσει να φτάσει 
στο νησί της Κρήτης. Απαίτησε τη στιγμή τούτη ρητά μέσω ενός τηλεγραφήματος, η 
επίθεση στην Κρήτη θα έπρεπε να διεξαχθεί όχι μόνο μέσω αεραπόβασης αλλά επίσης μιας 
δια θαλάσσης απόβασης ελαφριών στρατευμάτων. Στο χρονικό τούτο σημείο δεν έμεινε 
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καμία άλλη επιλογή, από ότι να δημιουργηθεί από τα μηχανοκίνητα ιστιοφόρα μια σε δύο 
κύματα δομημένη ελαφριά μοίρα σκαφών και τούτος ο φτωχός αργοναυτικός στόλος, 
απλώς προστατευμένος από δύο ιταλικά αντιτορπιλικά, να συμπεριληφθεί στο σχέδιο 
επίθεσης. 

 

Τούτη ήταν η μοναδική-ωστόσο όμως μοιραία- παρέμβαση του Χίτλερ στον 
σχεδιασμό και καθοδήγηση  της μάχης της Κρήτης. 

 

(περίληψη) Κατόπιν, περιέχεται εδάφιο με τον τίτλο  «οι τελευταίες σπουδαίας σημασίας 
συσκέψεις» καταγράφοντας την επίσκεψη του πτέραρχου Student στον αιθεράρχη Loehr  

την 7.Μαίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης  και την μετακίνηση του την ίδια ημέρα στην 
Αθήνα προς ανάληψη της διοίκησης του έχοντας εκεί συγκεντρωθεί αερομεταφερόμενου 
σώματος, την πραγματοποίηση στην Αθήνα συσκέψεων με τον πτέραρχο von Richthofen 

και την εμφάνιση διαφοράς αντιλήψεων των δύο πτεράρχων (από την πλευρά  von 

Richthofen η ακράδαντη άποψη της δημιουργίας ενός  στο αρχικό στάδιο των επιχειρήσεων 
κέντρου βάρους, η πεποίθηση του Student περί  ταυτόχρονων χτυπημάτων σε κάμποσες 
θέσεις και στους τέσσερις νομούς του νησιού και κατόπιν αποσαφήνισης  της κατάστασης 
μέσω επέμβασης των εφεδρειών), η πρόθεση του Student  αναφορικά της τοποθέτησης 
καταδιωκτικών και μαχητικών αεροσκαφών σε αλυσίδες στην αρχή της ρίψης των 
αλεξιπτωτιστών με μικρές χρονικές αποστάσεις μεταξύ τους πάνω από τους χώρους ρίψης 
και την εξουδετέρωση της αντίπαλης άμυνας με πυρά κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
των αλεξιπτωτιστών, η ταύτιση απόψεων μεταξύ του Loehr και του von Richthofen, ο 
καθορισμός του χρόνου έναρξης  των επιθέσεων εναντίων του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου 
για τις 15:15 γερμανική ώρα, η σύγκληση μιας προτελευταίας σύσκεψης μεταξύ του 
αιθεράρχη Loehr και των υπεύθυνων  για την επιχείρηση «Ερμής» υψηλόβαθμων 
αξιωματικών όλων των σωμάτων  στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία το απόγευμα της 16η

 

Μαΐου με σκοπό τον συντονισμό των  επιχειρήσεων μεταξύ τους έχοντας ως κέντρο βάρους 
το σχέδιο του Student ( καθορισμός της  χρονικής έναρξης της μάχης για την 20η

 Μαΐου, την 
απελευθέρωση και των τριών αεροδρομίων του νησιού ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης 
ημέρας και κατόπιν  πραγματοποίηση αεραποβάσεων των Αλπινιστών μετά  την 21.Μαίου, 
πτώση  αλεξιπτωτιστών μέσω πεντακοσίων τριάντα μεταγωγικών στο δυτικό τμήμα της 
Κρήτης, πραγματοποίηση αμφίβιων αποβάσεων   αναλόγως των εξελίξεων  μαχών των 
Συνταγμάτων Αλεξιπτωτιστών, προστασία από  το 8ο

 αεροπορικό σώμα μόνο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας της μοίρας ελαφριών πλοίων από επίθεση της βρετανικής μοίρας 
Αλεξάνδρειας και η  εξαιτίας του αργού ρυθμού κίνησης μετακίνηση της συνοδευόμενη από 
τα δύο ιταλικά αντιτορπιλικά «Lupo» και  «Sagittario»  προς το νησί της Μήλου και η 
παραμονής της εκεί σε στάση αναμονής), η έγκαιρη πληροφόρηση της  Ανώτατη Διοίκηση 
των Βρετανών στο Κάιρο σχετικά της άφιξης των μονάδων αλεξιπτωτιστών στον ελληνικό 
χώρο  (εκτίμηση περί των εννέα χιλιάδων ανδρών, ως αρχικοί στόχοι η Κύπρος και κατόπιν 
η Συρία και η επίθεση εναντίων της Κρήτης ως αντιπερισπασμός για μεγαλύτερης κλίμακας 
επίθεση), η έναρξη των επιχειρήσεων σχετικά της μάχης της Κρήτης την 19η

 Μαΐου από  το 
8

ο
 αεροπορικό σώμα με μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίων του κόλπου της 
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Σούδας, όλων των διακρινόμενων θέσεων μονάδων πυροβολικού, της αεροπορικής άμυνας, 
της παράκτιας υπεράσπισης καθώς και εναντίων και όλων των αεροδρομίων. 

Το χωρίο με τον τίτλο  «αισιοδοξία στη γερμανική και βρετανική πλευρά» 
αναφέρεται στην τελευταία πριν την έναρξη της μάχης σύσκεψη την 16η

 Μαΐου από τον 
πτέραρχο Student  κάτω από  κλίμα αισιοδοξίας, η πραγματοποίησή των τελευταίων 
προετοιμασιών, η ετοιμότητα των αεροσκαφών για προσγείωση,  η πεποίθηση επίσης των 
Βρετανών για νικηφόρα υπέρ τους έκβαση του αγώνα λόγω της βρετανικής θαλάσσιας 
κυριαρχίας (ακράδαντη άποψη τούτων αναφορικά της κατάληψης της Κρήτης με αμφίβιες 
επιχειρήσεις και ο ρόλος   αλεξιπτωτιστών ως δευτερεύων υποστήριξης), οι ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες για την 20η

 Μαΐου σχετικά της πραγματοποίησης της στρατιωτικής 
επιχείρησης. 

 

 

      (μετάφραση)             Η έναρξη της μάχης  

 

Η 20η
 Μαΐου 1941 ήταν Τρίτη. Για πολύ ώρα πριν την ανατολή του ηλίου 

προθερμένονταν  οι μηχανές σε όλα τα αεροδρόμια του 8ου
 και 11ου

 αεροπορικού σώματος. 

 

Καθώς ο ήλιος ανέτειλε κατακόκκινος  πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος, φώτισε μια 
τεράστιου μεγέθους κινητοποίηση στρατού, ο οποίος με ατσάλινε φτερά κατευθύνονταν 
προς το αντικείμενο πολλών μύθων νησί του βασιλικά Μίνωα. Η μάχη της Κρήτης, ο 
ματωμένος δρόμος θυσίας του γερμανικού σώματος αλεξιπτωτιστών έχει ξεκινήσει. Ο 
αντίπαλος ανέμενε τη γερμανική επίθεση. Ήδη εδώ και κάμποσες ημέρες βρίσκονταν όλα 
τα στρατεύματα του στο νησί καθημερινά από το ξημέρωμα σε πλήρη ετοιμότητα άμυνας. 

 

Η πρώτη φάση της επιχείρησης ξεκίνησε στο δυτικό τμήμα του νησιού σε πλήρη 
συμφωνία με το χρονικό πλάνο. Πλησίον των Χανίων και του Μάλεμε εγκαινίασαν τη μάχη 
μοίρες βομβαρδιστικών του 8ου

 αεροπορικού σώματος με έναν δέκα λεπτών διάρκειας 
πρωτοφανή ορμητικό βομβαρδισμό. Νεοζηλανδοί αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν αργότερα, 
ότι την επίθεση τούτη την αντιλήφθησαν ως έναν ισχυρό σεισμό, ως ένα πρωτοφανές 
φυσικό γεγονός. 

 

Ως πρώτη γερμανική μονάδα αποβιβάστηκε στην Κρήτη το 1ο
 τάγμα του 

Συντάγματος εφόδου-κρούσης, διαιρούμενο σε κάμποσες τοπικού χαρακτήρα ομάδες 
μάχης, στις 7:15 γερμανική θερινή ώρα με ανεμοπλάνα υπό την προστασία καταδιωκτικών 
και μαχητικών. Ήταν το τάγμα του ταγματάρχη Koch, ο οποίος έναν χρόνο πριν είχε 
απελευθερώσει με μια θαρραλέα επίθεση τις διαβάσεις μέσω της  διώρυγας του Αλβέρτου. 
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Τώρα, το τάγμα είχε την αποστολή να εξουδετερώσει αίφνης τις συστοιχίες 
αντιαεροπορικών πυροβόλων πλησίον του Μάλεμε και των Χανίων και να εισβάλει στο 
ύψωμα 107, το οποίο ήλεγχε το αεροδρόμιο του Μάλεμε. 

 

Ο ταγματάρχης Koch απεφάσισε να οδηγήσει προσωπικά την επίθεση εναντίων του 
υψώματος 107 και των θέσεων αντιαεροπορικής άμυνας πλησίον του Μάλεμε με τον 3ο

 και 
4

ο
 λόχο του τάγματος του και το απόσπασμα πληροφοριών και Επιτελείου του. 

Εξουσιοδότησε απεναντίας τον 1ο και  2ο
 λόχο του να   εξουδετερώσουν ενεργώντας σε δύο 

χωριστά μεταξύ τους αυτόνομες ομάδες τις θέσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του εχθρού 
πλησίον των Χανίων και  της χερσονήσου Ακρωτήρι, βόρεια-βορειοανατολικά των Χανίων. 

 

Ο υπολοχαγός Genz επιτέθηκε σύμφωνα με τη διαταγή με τον λόχο του εναντίων 
μιας συστοιχίας βαριών αντιαεροπορικών πυροβόλων πλησίον των Μουρνιών (νοτίως των 
Χανίων). Αν και έφτασε μόνο με πέντε τον αριθμό από τα ανεμοπλάνα του κοντά στον 
στόχο του διατασσόμενου χώρου απόβασης, (τα υπόλοιπα ανεμόπτερα του λόχου του 
έχασαν την πορεία τους και προσγειώθηκαν κάπου στο πεδινό έδαφος, ένα μάλιστα σε ένα 
προάστιο των Χανίων) είχε η επίθεση του πλήρη επιτυχία. Παρά της σφοδρής αντίστασης 
των εξοπλισμένων με αυτόματα και πλήρως εκπαιδευμένων σε καθήκοντα πεζικού 
Βρετανών πολυβολητών του ναυτικού, υπερνικήθηκαν τούτοι από τον υπολοχαγό Genz και 
τους λίγους άνδρες του κατόπιν σύντομης χρονικής διάρκειας σκληρής κοντινής απόστασης 
μάχης. Η μονάδα πυροβολικού κατελήφθη. Η μικρή μεγέθους ομάδα μάχης εγκαταστάθηκε 
στην έχοντας κυριευτεί θέση. Απέκρουσε κάμποσες τον αριθμό αντεπιθέσεις. 
Πραγματοποιήθηκε κατόπιν αρκετού χρόνου μια ασύρματη για σύντομο χρονικό διάστημα 
σύνδεση με το 3ο

 τάγμα αλεξιπτωτιστών. Στο σημείο τούτο πληροφορήθηκε ο υπολοχαγός 
Genz, ότι η επίθεση του Συντάγματος έχει σταματήσει. Η προτιθέμενη προέλαση στα Χανιά 
δεν μπορεί σε ένα προβλεπόμενο χρονικό σημείο να πραγματοποιηθεί. Το Σύνταγμα 
περνάει προσωρινά στην υπεράσπιση. Ο υπολοχαγός Genz θα πρέπει να προσπαθήσει να 
διασπάσει τη γραμμή προς το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. Ο Genz έδωσε εντολή για 
ανατίναξη  λίγο πριν το βράδυ των έχοντας καταληφθεί κανονιών, απελευθέρωσε τους 
αιχμαλώτους του και παρατάχθηκε με τους άνδρες του προς μια πολύ ριψοκίνδυνη  
νυχτερινή πορεία μέσο μιας εις βάθους διαιρεμένης θέσης του εχθρού. Το επόμενο πρωί 
έφτασε στον συνταγματάρχη Heidrich. Μόνο χάρη στο θάρρος και στην γεμάτη πονηριά 
επινοητικότητα του υπολοχαγού Genz,ο οποίος έκανε χρήση της έξοχης γνώσης του στην 
Αγγλική Γλώσσα σε τούτη την κρίσιμη στιγμή επανειλημμένα με ψυχραιμία και με μεγάλη 
επιδεξιότητα, οφείλεται η επιτυχία τούτης της ανάβασης. Μπόρεσε μάλιστα να δώσει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά της δύναμης και των θέσεων του αντιπάλου στον 
συνταγματάρχη Heidrich λόγω της πολύπλευρης δράσης  και  παρατηρήσεων του. 

 

Λιγότερο τυχερός ήταν ο λοχαγός Altmann με τον λόχο του. ¨Ένα χρόνο πριν είχε 
ηγηθεί με επιτυχία της αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίων της γέφυρας του Veldwerelt στη 
διώρυγα του Αλβέρτου. Τώρα έπρεπε να κυριέψει προς τα βορειοανατολικά των Χανίων, 
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στην αρχή της χερσονήσου Ακρωτήρι μια βρετανική θέση αντιαεροπορικών πυροβόλων και 
έπειτα να κρατήσει και να αποκλείσει το εκεί σε επίπεδο έδαφος. Τούτη η υψωμένη 
απότομα από την κοιλάδα θέση έλεγχε τη διάβαση προς τη χερσόνησο. Η χερσόνησος 
σχηματίζει το όριο και τη κάλυψη του κόλπου της Σούδας με κατεύθυνση τον Βορρά προς 
την ανοιχτή θάλασσα, στα ανατολικά αφήνει ελεύθερη μόνο μια στενή, εύκολα να 
αποκλειστεί, είσοδο προς τον κόλπο της Σούδας. Αν κατορθώνονταν να εμποδιστεί η 
πρόσβαση προς τη χερσόνησο τούτη, τότε θα δυσκόλευε σημαντικά στον αντίπαλο η 
υπεράσπιση του κόλπου της Σούδας όπως επίσης και η χρήση τούτης. 

 

Όμως, η μοίρα ρυμουλκών ακολούθησε λάθος πορεία. Μπέρδεψε το Ακρωτήρι με 
το βρισκόμενο στο δυτικό τμήμα του νησιού ακρωτήριο Σπάθα. Με τις βαριές και 
δυσκίνητες ομάδες ρυμουλκών πέταξε εξαιτίας τούτου πάνω από την άκρη του Ακρωτηρίου 
και συνέχισε προς τα νοτιοανατολικά έως ότου κατέλαβε λίγο πριν του υψώματος στο 
Ρέθυμνο το σφάλμα της. Στο σημείο τούτο έκανε στροφή και επανέφερε τα από τη λάθος 
κατεύθυνση πορείας ανεμοπλάνα με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση πλησίον του 

Ακρωτηρίου. Εντωμεταξύ  είχε περάσει αρκετός χρόνος από την προετοιμαζόμενη επίθεση 
με βομβαρδισμό του 8ου

 αεροπορικού σώματος, ορισμένα καταδιωκτικά δεν ήταν πλέον 
παρόντα και είχε ήδη σε πολλές περιοχές στο δυτικό τμήμα του νησιού πλήρως ξεσπάσει η 
μάχη της Κρήτης. Ο αντίπαλος είχε προειδοποιηθεί και ήταν έτοιμος προς προβολή άμυνας. 
Υποδέχθηκε τον λόχο υπό τον Altmann με σφοδρά πυρά άμυνας. Ήδη αιωρούμενος στον 
αέρα είχε κατακερματιστεί και προσγειώθηκε ο ένας μακριά με τον άλλο. Δεν μπόρεσε 
πλέον να δημιουργηθεί μια συνοχή μεταξύ των ονομαστών  τμημάτων του λόχου. Έχοντας 
διασπαστεί ομάδες μάχονταν ακόμα για ημέρες. Τελικά όμως έπρεπε και οι τελευταίοι της 
μικρής τούτης ομάδας να  καταθέσουν  τα όπλα. 

 

Ο ταγματάρχης Koch επιβιβάστηκε με τον 3ο
 και 4ο

 λόχο στον καθορισμένο χρόνο 
δυτικά του Μάλεμε. Το αεροδρόμιο βρίσκονταν στην πεδιάδα πλησίον της ακτής, λίγα μόνο 
εκατοντάδες μέτρα από την όχθη της θάλασσας. Σε άμεση κοντινότητα νοτίως  του 
αεροδρομίου υψώνονταν μια οροσειρά, σε τούτη ανήκε το επιβλητικό ύψωμα 107. Δυτικά 
του αεροδρομίου βρίσκονταν η φαρδιά, τούτη την εποχή του χρόνου αποξηραμένη κοίτη 
του ποταμού Ταυρωνίτη. Καλύπτονταν από μια μακρά γέφυρα. Νοτιοδυτικά του 
αεροδρομίου έπεφτε απότομα η δυτική πλαγιά του υψώματος 107 στην κοίτη του 
ποταμού. Μεταξύ της δυτικής άκρης του αεροδρομίου και της κοίτης του ποταμού 
βρίσκονταν σε κορήματα στους θάμνους μια  καλά κρυμμένη συστοιχία αντιαεροπορικών 
πυροβόλων. Κατελήφθη από τμήματα του 3ου

 λόχου κατόπιν μιας σύντομης σε διάρκεια 
μάχη. Άλλα τμήματα του λόχου επίσης κατόρθωσαν να καταλάβουν τη γέφυρα. 

 

Ο ίδιος ο ταγματάρχης Koch αποβιβάστηκε με το Επιτελείο του και τον 4ο
 λόχο στη 

δυτική πλαγιά του υψώματος 107, πλησίον ενός χώρου στρατοπέδευσης με σκηνές. Μόλις, 
είχε τούτο το σημαντικής σημασίας τμήμα της υπεράσπισης από τον αντίπαλο του 
αεροδρομίου ιδιαιτέρως σφοδρά βομβαρδιστεί. Στα πυκνά σύννεφα καπνού των 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

τελευταίων χτυπημάτων από βόμβες προσέγγισαν αιωρούμενα τα ανεμόπτερα. Ορισμένα 
αεροσκάφη ξέφυγαν της πορείας του στόχου, αλλά υπέστησαν ρήγματα και υπήρξε μια 
σειρά τραυματιών. Τα ικανά προς μάχη τμήματα της ομάδας τούτης πραγματοποίησαν 
έφοδο παρά των πρώτων απωλειών εναντίων του υψώματος, εισέβαλαν στον-ωστόσο 
άδειο- χώρο στρατοπέδευσης με σκηνές και εκμεταλλευόμενοι με επιδέξιο τρόπο τη 
σύγχυση του αντιπάλου εισχώρησαν σε τμήματα της θέσης του εχθρού. Όμως, η πρώτη 
τούτη επιτυχία της θαρραλέας αστραπιαίας επίθεσης δεν μπόρεσε να διαρκέσει. Ο 
ταγματάρχης Koch τραυματίστηκε από μια σφαίρα στο κεφάλι. Διατήρησε ωστόσο προς το 
παρόν τη διοίκηση και γαντζώθηκε με τους άνδρες του στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς 
του υψώματος 107. 

 

                                                Τα Συντάγματα αλεξιπτωτιστών πραγματοποίησαν ρίψη πλησίον 
του Μάλεμε και των Χανίων. 

 

Ακολουθώντας τις εμπροσθοφυλακές των ανεμόπτερων ρίχθηκαν τα δυο 
ενισχυμένα Συντάγματα αλεξιπτωτιστών με πυκνά ισχυρά κύματα ταυτόχρονα πλησίον του 
Μάλεμε και των Χανίων.  

 

Από την αρχή ήταν σύνηθες στις μονάδες των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, ότι οι 
αρχηγοί θα ρίχνονταν πρώτοι κάθε φορά από τα αεροσκάφη. Μια διατηρημένη ανά τους 
αιώνες  στον πρωσικό-γερμανικό στρατό βασική θεμελιώδη αρχή είχε από εσωτερικό 
κίνητρο  στο στράτευμα τούτο, παρά των όλων αντιθέτων εξελίξεων της εποχής μας, 
αφυπνισθεί. Οι αρχηγοί ήθελαν να είναι στις μονάδες τους ως πρότυπα προς μίμηση. Στην 
αρχή πραγματοποίησαν ρίψη οι διοικητές Συνταγμάτων, οι διοικητές ταγμάτων, οι 
επικεφαλείς λόχων και έπειτα οι νέοι αξιωματικοί, οι λοχίες και οι ανωτέρου βαθμού 
στρατιώτες εφόδου και τούτους ακολούθησε το τεράστιο ποτάμι των νεαρών 
αλεξιπτωτιστών, το άνθος  της νέας γερμανικής ομάδας αντίστασης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
ρίχθηκε στη μάχη το γερμανικό σώμα των αλεξιπτωτιστών. 

 

Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν επιδείξει οι μονάδες αλεξιπτωτιστών 
παντού σε φίλους και εχθρούς ιδιαιτέρου μεγάλου βαθμού υψηλές επιδόσεις ανδρείας. Ότι 
τούτες οι άριστες και σημαντικές, γεμάτες στρατιωτική αρετή μονάδες των αλεξιπτωτιστών 
είναι μοναδικές, είναι τόσο γνωστό, ώστε θα μπορούσε να καταστεί τελείως άσκοπο, να 
γίνεται σε τούτες ιδιαίτερη μνεία. Ο πτέραρχος Student θεωρεί ωστόσο όμως ως 
υποχρέωση του, να τονίζει ιδιαιτέρως πάντα την υψηλή γενναιότητα και τον μεγάλου 
μεγέθους ηρωισμό των αλεξιπτωτιστών και των αερομεταφερόμενων μονάδων του κατά 
την περιγραφή της μάχης στην Κρήτη. Ακόμα και αν έχει από τον τότε αντίπαλο 
απεριόριστα αναγνωριστεί. 
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Η επίθεση του Συντάγματος εφόδου εναντίων του αεροδρομίου Μάλεμε έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με μια βασική αρχή, η οποία είχε αποδειχτεί ως αξιόπιστη κατά 
τη διάρκεια της αεραπόβασης στην Ολλανδία. Οι χώροι απόβασης του Συντάγματος είχαν 
κατά τέτοιο τρόπο επιλεχθεί, ώστε ο χώρος τούτος να προσεγγιστεί ταυτόχρονα από πολλές 
πλευρές και κατ΄ αυτόν τον τρόπο ασκώντας πίεση να κυριευτεί με μια αστραπιαία 
επίθεση. 

 

Εξαιτίας τούτου έπρεπε να ριχθεί το 3ο
 τάγμα (ταγματάρχης Scherber) προς 

ανατολάς, το 4ο
 τάγμα (λοχαγός Gericke) σε κοντινή απόσταση δυτικά του αεροδρομίου, 

ενώ το 2ο
 τάγμα (ταγματάρχης Stenzel) θα τοποθετούταν   πιο δυτικά. Το 3ο

 και το 4ο
 τάγμα 

έπρεπε να παρέμβουν υποστηρίζοντας την ήδη από τον ταγματάρχη Koch με τον 3ο
 και  4ο

 

λόχο του αρχινημένη επίθεση εναντίων των υπερασπιστών του αεροδρομίου και να 
καταλάβουν το αεροδρόμιο κατόπιν αστραπιαίας επίθεσης. Το 2ο

 τάγμα έπρεπε να 
ακινητοποιηθεί στον χώρο απόβασης του, δυτικά του 4ου

 τάγματος προς το παρόν με τον 
όγκο του τιθέμενο ως εφεδρεία στη διάθεση στου διοικητή Συντάγματος.  Μια διμοιρία θα 
πραγματοποιούσε ρίψη δυτικά του κύριου όγκου του τάγματος και θα παρέμενε ως 
ασφάλιση εναντίων της πόλης του Καστελίου. 

 

Δύο κανόνια της πρώτης μονάδας του σώματος πυροβολικού αλεξιπτωτιστών θα 
αποβιβάζονταν υπό τη διοίκηση του αρχηγού της μονάδας πυροβολικού, λοχαγού Schram, 

με ανεμόπτερα και θα υποστήριζαν από τα δυτικά την επίθεση εναντίων του αεροδρομίου 
με τις βολές τους. 

 

Το Σύνταγμα μεταφέρθηκε από τη διοικούμενη από τον αντισμήναρχο Buchholz 

μοίρα μεταγωγικών. Η αποβίβαση του 2ου
 και του 4ου

 τάγματος μπόρεσε να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο και χωρίς μεγάλης κλίμακας επίδραση από τον 
εχθρό. Η διμοιρία του 2ου

 τάγματος, η οποία έπρεπε να παρέχει ασφάλεια εναντίων της 
πόλης του Καστελίου, αποβιβάστηκε ωστόσο λάθος και πάρα πολύ κοντά στην πόλη τούτη. 
Ήδη κατά τη διάρκεια της ρίψης δέχθηκε σφοδρά πυρά από ένοπλους πολίτες και έμπλεξε 
σε σκληρές μάχες. Ο ανθυπολοχαγός   Muerbe, ο επικεφαλής της διμοιρίας σκοτώθηκε, η 
διμοιρία αποδεκατίστηκε, όλοι σχεδόν οι τραυματίες δολοφονήθηκαν κατά κτηνώδες 
τρόπο. Ο δοσμένος στο Σύνταγμα 3ος

 λόχος του τμήματος υγειονομικού αλεξιπτωτιστών 
αποβιβάστηκε παρομοίως σωστά. Δημιούργησε στο χωριό Ταυρωνίτης έναν κεντρικό χώρο 
περίθαλψης τραυμάτων. 

 

Το 3ο
 τάγμα απογειώθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Η απογείωση του Επιτελείου 

του Συντάγματος και του 4ου
 τάγματος κάλυψε το αεροδρόμιο των Μεγάρων με τόσο πυκνά 

σύννεφα σκόνης, ώστε η απογείωση του ακολουθώντας 3ου
 τάγματος ήταν μόλις στο 

χρονικό σημείο δυνατή, στο οποίο το τάγμα θα έπρεπε ήδη σύμφωνα με τη διαταγή 
επέμβασης να έχει αφιχθεί στον χώρο απόβασης. Έτσι απέτυχε πλήρως η αποβίβαση 
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τούτου του τάγματος. Όχι σε κλειστό σχηματισμό, αλλά σε απόσταση μεταξύ τους πετώντας  
από τα νοτιοανατολικά πραγματοποιώντας χαμηλή πτήση πάνω από τις θέσεις του εχθρού 
δέχθηκε η ομάδα μεταγωγικών από νωρίς σφοδρά πυρά πεζικού. Πάνω απ΄ όλο συνολικά 
τον χώρο υπήρχε ένα πέπλο καταχνιάς, το οποίο δυσκόλεψε τον σε μικρή απόσταση 
προσανατολισμό. Ο άνεμος φυσούσε από νότια κατεύθυνση. Στην ευνόητη προσπάθεια οι 
αλεξιπτωτιστές να μην παρασυρθούν  προς τη θάλασσα, ρίχθηκαν  μεγάλου μεγέθους 
ομάδες του τάγματος σε μακρινή απόσταση στα νότια και διασκορπισμένοι μακριά ο ένας 
από τον άλλο, κυρίως όμως ένα μεγάλο τμήμα στο μέσω των θέσεων του εχθρού. Ο 
ταγματάρχης Scherber και πολλοί από τους άνδρες του έχασαν τη ζωή τους κατά τη 
διάρκεια της απόβασης ή κατά τις μάχες στα βουνά. Ο λοχαγός Witzig, ο οποίος είχε 
κυριαρχήσει στο Forts Eben Emael (φρούριο στο Βέλγιο), τώρα επικεφαλής του 9ου

 λόχου 
τραυματίστηκε βαριά από μια σφαίρα στον πνεύμονα. Κρύφτηκε σε ένα κρατήρα από 
βόμβα κάτω από θάμνους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ξέφυγε της αιχμαλωσίας. Έπειτα από 
ημέρες βρέθηκε και διασώθηκε από προωθημένα γερμανικά στρατεύματα. 

 

Οι δυσχερείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το τάγμα τούτο έφτασε στο μέτωπο 
της μάχης, εμπόδισαν να μπορέσουν να συγκεντρωθούν αξιόμαχα τμήματα αυτής της 
μονάδας. Ο υπολοχαγός Trebes κατόρθωσε, ως μοναδικός αξιωματικός τούτου του 
τάγματος, να διεισδύσει  με δεκάδες άνδρες δημιουργώντας ρημάγματα προς τα δυτικά και 
να φτάσει στο 4ο

 τάγμα. Η επίθεση όμως εναντίων της υπεράσπισης του αεροδρομίου, την 
οποία έπρεπε το τάγμα να είχε διεξάγει από τα ανατολικά, δεν μπόρεσε να 
πραγματοποιηθεί από τα υπολείμματα του τάγματος τούτου. Και όμως-όπως θα δούμε 
ακόμα-ξεχωριστές ομάδες του τάγματος τούτου τα έβγαλαν πέρα μόνοι τους σε μια χωρίς 
ελπίδα κατάσταση έπειτα από μέρες, σαν χαμένο πλήθος, ανακουφίζοντας σημαντικά  τις 
από τα δυτικά διεξάγοντας επίθεση δικές μας δυνάμεις. 

 

Ένα ανεμόπτερο συντρίβει με ένα εκ των δύο κανονιών της 1ης
 μονάδας 

πυροβολικού του τμήματος πυροβολικού αλεξιπτωτιστών. Η υποστήριξη πυρών, την οποία 
ανέμενε ο στρατηγός Meindl σε τούτο το πρώιμο στάδιο της μάχης, είχε μειωθεί εξαιτίας 
τούτου στο μισό. 

 

Η επίθεση του Συντάγματος εφόδου μπόρεσε κάτω από τις δεδομένες συνθήκες να 
διεξαχθεί μόνο από δυτική κατεύθυνση. Παρά τη γενναιότητα των στρατιωτών κέρδισε 
κατά τη λιγοστή υποστήριξη των βαριών όπλων μόνο λίγο έδαφος. Η 5η

 Ταξιαρχία των 
Νεοζηλανδών, ιδιαιτέρως το 22ο

 τάγμα Νεοζηλανδών, προέβαλλε σθεναρή αντίσταση. Κατά 
επιδέξιο τρόπο τοποθετούμενοι προκάλεσαν ιδιαιτέρως  οι ελεύθεροι σκοπευτές των 
Νεοζηλανδών απώλειες, οι οποίες επέδρασαν αισθητά στη διάρκεια του χρόνου. Αφού είχε 
ήδη στις πρώτες ώρες της μάχης τραυματιστεί στο χέρι, δέχθηκε ο στρατηγός Meindl αργά 
το πρωί μια σφαίρα στο στήθος. Βαριά τραυματισμένος συνέχισε  να διοικεί ωστόσο 
ξαπλωμένος σε ένα φορείο ακόμα για εικοσιτέσσερις ώρες το Σύνταγμα του. 
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                           Το κλιμάκιο Κέντρο μπαίνει στη μάχη.  

 

Την ίδια χρονική περίπου στιγμή, στην οποία πραγματοποίησε ρίψη ο στρατηγός 
Meindl με τον κύριο όγκο του Συντάγματος εφόδου δυτικά του Μάλεμε, ρίχθηκε στη μάχη ο 
συνταγματάρχης Heidrich με το ενισχυμένο 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. Στα αεροσκάφη 
της από τον σμήναρχο von Heyking διοικούμενης μοίρας μεταγωγικών μετακινήθηκε το 
Σύνταγμα με σειρά 3ο

 τάγμα (ταγματάρχης Heilmann), Επιτελείο Συντάγματος, 1ο
 τάγμα 

(λοχαγός Fhr v.d Heydte), 2
ο
 τάγμα (ταγματάρχης Derpa) στον σε μακρινή απόσταση του 

χώρου από τις δύο πλευρές της φυλακής στην Αγυιά, νοτιοδυτικά των Χανίων, βρισκόμενο 
προορισμό του. Δυστυχώς, το προβλεπόμενο ως εμπροσθοφυλακή 3ο

 τάγμα δεν 
αποβιβάστηκε επίσης εδώ σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά μακριά διασκορπισμένο, εν μέρει 
στο μέσο των θέσεων του εχθρού. Υπέστη άμεσα πολύ βαριές απώλειες. Μετά από μεγάλο  
χρονικό διάστημα κατόρθωσε ο ταγματάρχης Heilmann να αναλάβει τα κατά τέτοιο τρόπο 
ικανό προς μάχη υπόλοιπα τμήματα του τάγματος του. Τα υπόλοιπα τμήματα του 
Συντάγματος αποβιβάστηκαν στους σύμφωνα με το σχέδιο χώρους, ωστόσο με σημαντική 
εν μέρει καθυστέρηση. Παρομοίως, ρίχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο πλησίον του Αλικιανού 
το ενισχυμένο από έναν λόχο του τάγματος αλεξιπτωτιστών με οπλοπολυβόλα τάγμα 
μηχανικού αλεξιπτωτιστών υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Leibach. Είχε την αποστολή, να 
καλύψει τα νώτα του 3ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών από τα νοτιοδυτικά. 

 

Τον Δεκέμβριο 1947 πέθανε ο στρατηγός Heidrich. Τις πρώτες του εντυπώσεις, τις 
οποίες αποκόμισε στην Κρήτη, τις περιέγραψε σε μια περιεχόμενη  στην κληρονομιά μου 
καταγραφή ως εξής: « στην ειρκτή των Χανίων, σε ένα πολύ μαλακό έδαφος έπεσα έπειτα 
της ρίψης. Υπήρξε αρχικά ένα μεγάλο αίσθημα της απελευθέρωσης. Ακόμα δεν γνώριζε 
κανένας άνθρωπος, τι συμβαίνει. Βούιζε και αντηχούσε τούτο στον αέρα. Από τον εχθρό 
μόνο λιγοστά πυρά τυφεκίων. Πάρα πολύ και πνιγερή ζέστη. Ήμασταν ντυμένοι όπως για το 
Narvik. Βγάλαμε επομένως τα στρατιωτικά σακάκια και ανακουφιστήκαμε. Μετέβηκα στη 
φυλακή, ήρθα αμέσως σε επαφή με το 1ο

 τάγμα και αργότερα επίσης με το  
ακολουθούμενο 2ο

 τάγμα. Στον χώρο ρίψης μου βλέπω δυο ανεμόπτερα να 
προσγειώνονται . Θα είναι σίγουρα το Επιτελείο της Μεραρχίας με τον υποπτέραρχο 
Suessmann. Του στέλνω έναν αγγελιοφόρο, ότι πορεύομαι προς τη φυλακή. Το 3ο

 τάγμα 
είναι άφαντο, δεν μπορεί κάποιος ούτε να ακούσει και ούτε να δει τίποτα. Μεγάλη έκπληξη 
σχετικά της μορφολογίας του εδάφους. Το έδαφος είναι αρκετά λοφώδες. Τούτο δεν 
μπορούσε να διακριθεί από ψηλά μέσω των  ληφθέντων αεροφωτογραφιών. Εκτός τούτου 
είναι το έδαφος εξαιτίας της πυκνής βλάστησης ασαφές. Σταδιακά πύκνωναν οι αναφορές, 
ότι το 3ο

 τάγμα είχε ριχθεί εντελώς διασπασμένος και είχε εν μέρει εξολοθρευτεί. 
Προσέρχεται μόνο ο επικεφαλής του τάγματος με τμήματα του Επιτελείου. Έχει μαζί του 
μόνο τα υπόλοιπα από το τάγμα του, τα οποία έχει  όμως ήδη τοποθετήσει προς επίθεση 
εναντίων των παρακείμενων υψωμάτων. Είναι σε μένα σαφές, ότι με τις αδύναμες 
δυνάμεις μου χωρίς πυροβολικό δεν μπορώ να εκπληρώσω την αποστολή, να καταλάβω τα 
Χανιά. Στην αρχή θα πρέπει τα υψώματα που κυριαρχούν, ιδιαιτέρως το ύψωμα του 
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Γαλατά, να τεθούν υπό την κατοχή μου. Το ύψωμα τούτο έχει κοστίσει πολύ αίμα, χωρίς να 
κατορθώσουμε να το θέσουμε υπό την κατοχή μας». 

 

Το 1ο
 τάγμα κατέλαβε κατόπιν εφόδου αμέσως μετά τη ρίψη τα εδάφη στα  

υψώματα προς τα βορειοανατολικά του χώρου της ειρκτής και προωθήθηκε κάμποσα 
χιλιόμετρα με κατεύθυνση την πόλη των Χανίων μέχρι που βρέθηκε σε πολύ κοντινή 
απόσταση  πριν το χωριό Μουρνιές. Στα βόρεια του χώρου της ειρκτής βρίσκονταν σε ένα 
κυριαρχώντας ύψωμα το χωριό Γαλατάς. Μόνο, όταν θα βρίσκονταν το ύψωμα τούτο και το 
χωριό υπό την κατοχή μας, θα μπορούσε το Σύνταγμα να προωθηθεί εναντίων της πόλης 
των Χανίων. Ο συνταγματάρχης Heidrich τοποθέτησε εξαιτίας τούτου το αρχικά ως 
εφεδρεία βρισκόμενο 2ο

 τάγμα  προς επίθεση εναντίων του υψώματος του Γαλατά. Η 
δύσκολης μορφής επίθεσης επιτεύχθηκε. Το σπουδαίας σημασίας ύψωμα κατελήφθη. Εν 
τούτοις, τούτο το αποφασιστικής σημασίας σημαντικό σημείο παραδόθηκε ξανά 
προαιρετικά εξαιτίας κάποιας  ατυχούς παρεξήγησης το βράδυ της 20ης

 Μαΐου. 

 

Ήδη το απόγευμα της 20ης
 Μαΐου διέκρινε ο συνταγματάρχης Heidrich, ότι ο 

σκληρός και με πολλές απώλειες αγώνα θα συνέτριβε γρήγορα τις δυνάμεις του, χωρίς να 
κατορθώνονταν η διείσδυση προς τα Χανιά. Απεφάσισε εκ τούτου, να παύσει προσωρινά 
όλες τις επιθέσεις, να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του πλησίον της ειρκτής, να μεταβεί 
στην κατάσταση της  υπεράσπισης, να παρενοχλεί συνεχώς τον αντίπαλο μέσω συχνών 
στρατιωτικών επιχειρήσεων διείσδυσης και αναγνώρισης και να τον κρατήσει 
ακινητοποιημένο εκεί, όπου βρίσκονταν.  Ήλπιζε, ότι τα αποθέματα του σε όπλα, 
πυρομαχικά, σίτιση, υλικό υγειονομικού και στρατιωτικό εξοπλισμό θα μπορούσαν σε 
τέτοιο βαθμό να συμπληρωθούν από τον απ΄ αυτόν απαιτούμενο ανεφοδιασμό μέσω 
ρίψης με αλεξίπτωτα, ώστε να μπορούσε σε δεδομένη χρονική στιγμή με ισχυρή δική του 
υποστήριξη πυρών να μεταβεί εκ νέου με επιτυχία στη μάχη. Σύμφωνα με την απόφαση 
τούτη απέσυρε ο συνταγματάρχης Heidrich τμήματα του 1ου

 λόχου του και τα μετέφερε σε 
κοντινή απόσταση από τον χώρο της ειρκτής. Τα υψώματα προς τα βορειοανατολικά της 
πεδιάδας της ειρκτής τα διατήρησε υπό την κατοχή του. Τούτα ήταν μια απαραίτητη βάση 
για μια σε αργότερη χρονική στιγμή εκ νέου αφετηρία επιθέσεων με κατεύθυνση την πόλη 
των Χανίων και του κόλπου της Σούδας. Η κατοχή τους από την ομάδα Heidrich λήφθηκε 
εξάλλου από τον αντίπαλο ως μια διαρκή απειλή της βρισκόμενης νοτίως του κόλπου της 
Σούδας μεγάλης του βάσης εφοδιασμού. Παρομοίως, ο αντισυνταγματάρχης Heidrich 

διέταξε το τάγμα σκαπανέων αλεξιπτωτιστών, να εγκαταλείψει τη νύχτα προς την 21.Μαίου 
τη θέση του και να μετακινηθεί προς το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. Το τάγμα τούτο 
εκπλήρωσε επιτυχώς την αποστολή του, να καλύψει δηλαδή τα νώτα του 3ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών. Αριθμητικά υπερέχουσες ελληνικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε σφοδρές 
μάχες και αμύνθηκαν σταθερά και ακλόνητα. Σε μια νυχτερινή αθόρυβη πορεία διάσχισε τις 
εχθρικές θέσεις και ενώθηκε σύμφωνα με τη διαταγή με το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. 
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Ο ταγματάρχης Derpa δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την απώλεια του υψώματος του 
Γαλατά. Ενάντια στη ρητή διαταγή του συνταγματάρχη Heidrich ξεκίνησε την 21η

 Μαΐου με 
το 2ο

 τάγμα του εκ νέου επίθεση εναντίων του υψώματος τούτου. Η επίθεση απέτυχε με 
βαριές απώλειες. Ο ίδιος ο ταγματάρχης Derpa τραυματίστηκε θανάσιμα. 

 

Ο 1ος
 λόχος του τμήματος υγειονομικού αλεξιπτωτιστών ρίχθηκε με τον όγκο του 3ου

 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών πάνω από την πεδιάδα της ειρκτής. Στην ειρκτή δημιούργησε 
έναν κεντρικό χώρο πρώτων βοηθειών. Από νωρίς ανάλαβε την περίθαλψη των 
τραυματιών. Χάρη του εξαιρετικά εκπαιδευόμενου προσωπικού του και του έξοχου και σε 
μεγάλη επάρκεια εξοπλισμού του έφτασε ο λόχος τούτος με την ευλογημένη 
δραστηριότητα του σχεδόν στο αποτέλεσμα του κινητού στρατιωτικού νοσοκομείου. 

 

 

                     Θανάσιμη πτώση του αντιπτεράρχου  Suessmann 

 

 Ο αντιπτέραρχος Suessmann ήθελε να πετάξει την 20η
 Μαΐου με το Επιτελείο της 

Μεραρχίας του με ανεμόπτερα προς την Κρήτη και να αποβιβαστεί  πλησίον του 3ου
 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών στην πεδιάδα της ειρκτής. Από εκεί σκόπευε αρχικά να 
οδηγήσει την  ομάδα μάχης του στα δυτικά του νησιού. Παρομοίως, όπως ο πτέραρχος 
Student κατά την έναρξη της μάχης στο Φρούριο Ολλανδία ξεκίνησε την πτήση του προς το 
Walhaven μόλις μισή ώρα μετά την απογείωση του πρώτου κύματος, ήθελε ο 
αντιπτέραρχος Suessmann να ακολουθήσει τώρα τους αλεξιπτωτιστές του με μια χρονική 
απόσταση μισής ώρας. Ο πτέραρχος Student είχε εγκρίνει πλήρως το σχέδιο του διοικητή 
της Μεραρχίας του. Ήταν πεπεισμένος, ότι θα πρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις 
αερομεταφοράς επίσης να εμφανιστεί στο πεδίο της μάχης στρατού όσο το δυνατό 
νωρίτερα ένας υψηλόβαθμος  διοικητής. Όμως, λίγο μετά την απογείωση από το 
αεροδρόμιο της Ελευσίνας συντρίβει το ανεμόπτερο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν ο 
αντιπτέραρχος Suessmann, από περίπου οχτακόσια πόδια ύψους στο νησί της Αίγινας. Ο 
άξιος τούτος αντιπτέραρχος βρήκε στο σημείο τούτο τον θάνατο με όλους τους 
επιβαίνοντες του αεροσκάφους. Μαζί με  κάμποσους αξιωματικούς και γραφείς βρίσκονταν 
επίσης ο ιατρός της Μεραρχίας στους έχοντας βρει τον θάνατο. Ο προκάτοχος του είχε βρει 
τέσσερις εβδομάδες πριν κατά την ρίψη στον Ισθμό τον θάνατο. Έτσι  έχασε η Μεραρχία σε 
σύντομο χρονικό διάστημα για δεύτερη φορά τον προϊστάμενο της  αξιωματικό 
υγειονομικού. Ο θάνατος του αντιπτεράρχου Suessmann ήταν μια βαριά απώλεια. Ξεκίνησε 
τη μοιραία αλυσίδα αποτυχιών και επιδεινώσεων,  οι  οποίες τούτες τις ημέρες βάραιναν 
τους αλεξιπτωτιστές και τη διοίκηση τους.  Η αιτία της πτώσης τούτης δεν μπόρεσε ποτέ να 
διαλευκανθεί πλήρως. Κάμποσες αιτίες θεωρούνταν ως πιθανές. Το δυστύχημα τούτο ήταν 
το μοναδικό, το οποίο είχε συμβεί σε ένα ανεμόπτερο.  Σημάδεψε ειδικά την επιχείρηση 
στην Κρήτη και στέρησε στο στράτευμα τις δύσκολες τούτες ώρες έναν από τους 
σημαντικότερους ηγέτες. 
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  (περίληψη) Περιέχεται κατόπιν εδάφιο με τον τίτλο «Η Γενική Διοίκηση του 11ου 
Αεροπορικού Σώματος την 20η

 Μαΐου 1941» καταγράφοντας την κατάσταση το πρωί της 
20

ης
 Μαΐου 194 στη Γενική Διοίκηση του 11ου

 αεροπορικού σώματος, η     προετοιμασία του 
αεροδρομίου στα Μέγαρα ως βάση για τον εναέριο εφοδιασμό των δραστηριοποιημένων 
στην Κρήτη στρατευμάτων, τη μεταφορά μεγάλου αριθμού ειδών εφοδιασμού από το 
λιμάνι του Πειραιά προς το αεροδρόμιο των Μεγάρων, αναφορές περί της επιτυχημένης  
απόβασης αλεξιπτωτιστών πλησίον του Μάλεμε και των Χανίων χωρίς καθόλου προβολή 
άμυνας αντιαεροπορικών πυροβόλων, τις λιγοστές απώλειες μεταγωγικών αεροσκαφών 
(έξι τον αριθμό από τα περίπου πεντακόσια τριάντα) , τη μεταφορά του επισμηναγού 
Snowadzki με μια ειδική ομάδα με αποστολή τη δημιουργία απαραιτήτων συνθηκών 
απογειώσεων και προσγειώσεων   προς το Μάλεμε και την αιφνιδιαστική επίθεση των 
Άγγλων από τον χώρο του αεροδρομίου εναντίων τους, αποτυχημένες γερμανικές επιθέσεις 
κατόπιν βαριών απωλειών, τον βαρύ τραυματισμό του στρατηγού Meindl. 

 

                                      (μετάφραση)  Η επίθεση εναντίων του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου 
αποτυγχάνει στην απογείωση. 

 

Η έναρξη του δεύτερου μέρους της επιχείρησης στην Κρήτη ορίστηκε στις 15:15. 
Στο χρονικό σημείο τούτο έπρεπε οι αλεξιπτωτιστές  άμεσα μετά τους τελευταίους 
βομβαρδισμούς της ομάδας αεροπορίας  του Richthofen να πραγματοποιήσουν ρίψη πάνω 
από τους διατασσόμενος χώρους όπως το πρωί στο δυτικό τμήμα της νήσου. Όμως συνέβη 
κάτι άλλο. 

 

Στο τωρινό χρονικό σημείο προξένησε η ανεπαρκής οργάνωση εδάφους 
καταστροφικής έκτασης συνέπειες. Ήδη οι προσγειώσεις των επιστρέφοντας από την 
πρωινή επέμβαση μεταγωγικών καθυστέρησαν ένα μη ανεκτό μακρύ χρονικό διάστημα 
εξαιτίας της στα αεροδρόμια επικρατούσης πελώριου μεγέθους  σκόνης. Ο εφοδιασμός με 
καύσιμα και η συντήρηση των αεροσκαφών απαίτησε βασικά περισσότερη ώρα από ότι 
μπορούσε να προβλεφτεί. Ο εντελώς ελλιπής σε τεχνικά μέσα εξοπλισμός των αεροσκαφών 
ήταν η αιτία προς τούτο. Οι επικεφαλείς των ομάδων μεταγωγικών προσπάθησαν να 
επιτύχουν όσο το δυνατό γρηγορότερα την ετοιμότητα εκκίνησης των μονάδων τους. Όμως, 
οι πιθανότητες  του ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Παράλληλα των μη αποτελεσματικών 
υποδομών ανεφοδιασμού με καύσιμα δεν υπήρχαν στα αεροδρόμια οι τηλεπικοινωνιακές 
συνδέσεις προς τις μοίρες ξεχωριστά. Μεταξύ των αεροδρομίων ήταν τούτες εντελώς 
ελλιπής. Μπορούσε κάποιος λίγο πριν το μεσημέρι να προβλέψει, ότι δεν θα μπορούσαν να 
τηρηθούν τα-διαφορετικά στους στόχους αναλόγως της απόστασης των αεροδρομίων- 

καθορισμένα μετά τις 13:00 χρονικά σημεία απογείωσης. Στο σημείο τούτο προσπάθησαν 
οι τρεις επικεφαλείς σμηναρχιών -καθένας ξεχωριστά- να έρθουν σε επαφή με  τον αμέσως 
μετά προϊστάμενο τους, τον επικεφαλής της αεροπορίας πτέραρχο Conrad.Όλες οι 
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προσπάθειες τούτες απέτυχαν. Τελικά, κατόρθωσε ο  σμήναρχος von Heyking, ένας εκ των 
τριών επικεφαλείς των σμηναρχιών, να έρθει σε τηλεφωνική επαφή με τον πτέραρχο  
Schlemm, τον αρχηγό του Επιτελείου του 11ου

 αεροπορικού σώματος. Τον πληροφόρησε, 
ότι δεν θα μπορούσε στο διατασσόμενο χρονικό σημείο να πραγματοποιηθεί η απογείωση 
της μοίρας του εξαιτίας των παρουσιαζόμενων δυσκολιών. Η απογείωση θα έπρεπε εκ 
τούτου χρονικά να αναβληθεί. Ο πτέραρχος   Schlemm υποσχέθηκε να βγάλει σχετικά 
τούτου μια άμεση απόφαση, εάν ένα νέο χρονικό σημείο απογείωσης θα μπορεί να οριστεί. 
Μια χρονική αλλαγή του σχεδίου επέμβασης ήταν μόνο τότε εφικτή, εάν όλες οι μονάδες 
μεταγωγικών και όλες οι ομάδες του 8ου

 αεροπορικού σώματος θα μπορούσαν εγκαίρως να 
πληροφορηθούν σχετικά τούτου. Τούτο όμως αποδείχθηκε πάρα της μεγάλης προσπάθειες 
ως μη πραγματοποιήσιμο. Ο χρόνος είχε κατά πολύ προχωρήσει και δυστυχώς είχε εντελώς 
καταρρεύσει στο χρονικό τούτο σημείο το αξιοθρήνητο δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Τα  
λιγοστά  υφιστάμενα καλώδια συνδέσεων είχαν πολύ βιαστικά με ακατάλληλα μηχανήματα 
εγκατασταθεί. Ήταν εκ τούτου τελείως ευπαθή. Ήταν εύκολο στους δολιοφθορείς να 
διακόψουν τις συνδέσεις τούτες. Τούτο το έκαναν άμεσα στις κρίσιμες στιγμές. Δεν 
υπήρχαν συνδέσεις παράκαμψης και καλυπτόμενες γραμμές. Στην αποφασιστικής 
σημασίας χρονική στιγμή είχε διακοπεί εντελώς η άσκηση διοίκησης του 8ου

 αεροπορικού 
σώματος στη τούτη φάση της επιχείρησης. 

 

Στο 8ο
 αεροπορικό σώμα ήταν οι συνθήκες καλύτερες. Επικρατούσε μεν σε όλα 

σχεδόν τα αεροδρόμια επίσης του σώματος τούτου μια σημαντική ενόχληση από τη σκόνη, 
όμως διέθεταν όλοι οι χώροι έναν εντελώς επαρκή εξοπλισμό σε προσωπικό και τεχνικά 
μέσα για τον εφοδιασμό με καύσιμα και πυρομαχικά των αεροσκαφών. Εκ τούτου 
μπόρεσαν οι ομάδες καταδιωκτικών, βομβαρδιστικών και μαχητικών αεροσκαφών να 
τηρήσουν χωρίς δυσκολία τα καθορισμένα στο σχέδιο επίθεσης χρονικά σημεία 
απογείωσης. 

 

Μεταξύ των Επιτελείων του 8ου
 και 11ου

 αεροπορικού σώματος υπήρχαν άρτιες 
συνδέσεις επικοινωνίας και αγγελιοφόρων.  Άμεσα, αφότου γνωστοποιήθηκε  στο 11ο

 

αεροπορικό σώμα, ότι οι ομάδες μεταγωγικών δεν θα μπορούσαν να τηρήσουν το 
χρονοδιάγραμμα για την απογευματινή επέμβαση, έγινε παράκληση στο 8ο

 αεροπορικό 
σώμα να επιτρέψει να απογειωθούν  οι ομάδες του σε αργότερο χρονικό σημείο. ¨Όμως, ό 
χρόνος είχε εδώ ήδη κατά πολύ προχωρήσει. Το 8ο

 αεροπορικό σώμα δεν μπόρεσε να έρθει 
με τις ομάδες του σε επαφή. Το πεπρωμένο πήρε τον δρόμο του. 

 

Οι ομάδες μεταγωγικών  απογειωθήκαν με μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν ήταν όμως 
μόνο αυτό. Δεν ήταν επίσης δυνατό να υπάρξει χρονικός συντονισμός στην απογείωση των 
ομάδων. Κάθε ομάδα βιάζονταν να απογειωθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα μπορούσε, 
καθώς ήταν έτοιμη. Η επιδίωξη τούτη, να καλυφθεί όσο το δυνατόν περισσότερος χαμένος 
χρόνος, ήταν σίγουρα άξιο αναγνώρισης. Εκεί συναγωνίζονταν οι πιλότοι μεταγωγικών με 
τους αλεξιπτωτιστές. Όμως εξαιτίας τούτου αφίχθησαν μεμονωμένα  οι ομάδες η μια μετά 
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την άλλη, χωρίς τακτική συνοχή, με λάθος σειρά ακολουθίας και με μεγαλύτερες ή 
μικρότερες χρονικές αποστάσεις πάνω από τους στόχους της επίθεσης τους. Οι 
καθυστερήσεις της καθεμιάς ξεχωριστά στρατιωτικής μονάδας κυμαίνονται μεταξύ μιας και 
τριών ωρών. Σε  μια περίπτωση ξεπέρασε μάλιστα τις τρείς ώρες. Ο εχθρός είχε εξαιτίας 
των έχοντας προηγηθεί βομβαρδισμών ειδοποιηθεί. Το σοκ της αεροπορικής επίθεσης το 
είχε προ πολλού ξεπεράσει. Έτοιμος αμυντικά ανέμενε τους αλεξιπτωτιστές. Χωρίς να 
εμποδιστεί ή  και ακόμα να εξουδετερωθεί από τις ρίψεις βομβών και τα πυρά των 
αεροσκαφών, κατόρθωσε τούτος με όλες του τις δυνάμεις τις πλησιάζοντας αεροπορικές 
ομάδες ξεχωριστά τη μια μετά την άλλη ήδη στον αέρα και άμεσα κατόπιν της προσγείωσης 
τους-επομένως επακριβώς στο χρονικό σημείο της μεγαλύτερης τους αδυναμίας-με το 
καλύτερο αποτέλεσμα να καταπολεμήσει. Οι πρώτες αφιχθείσες ομάδες αλεξιπτωτιστών 
βρήκαν επίσης ήδη στον αέρα και προτού τούτες φτάσουν στα κιβώτια των όπλων τους 
μετά την απόβαση καθώς και πριν τούτες επίσης μπορέσουν να σχηματίσουν έστω πολύ 
μικρό μέγεθος μονάδες μάχης-επομένως σε μια κατάσταση σχεδόν πλήρους αδυναμίας 
υπεράσπισης- υποδοχή με ένα χαλάζι πυρών. Έτσι απέτυχαν οι επιθέσεις εναντίων του 
Ηρακλείου και του Ρεθύμνου ήδη κατά την απογείωση των ομάδων μεταγωγικών στα 
αεροδρόμια της Βοιωτίας και Αττικής. 

 

Από υπαιτιότητα του 4ου
 στόλου αεροπορίας ήταν η οργάνωση εδάφους και το 

δίκτυο τηλεπικοινωνιών στην ελληνική βάση ανεπαρκή. Εξαιτίας τούτου πλήρωσαν οι 
μονάδες αλεξιπτωτιστών έναν υψηλό φόρο αίματος. 

 

 

                                   Η μάχη του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου την 20.5.1941. 

 

Το ενισχυμένο 1ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών είχε την αποστολή, να καταλάβει με 

αστραπιαία επίθεση το αεροδρόμιο και την πόλη του Ηρακλείου και να εξουδετερώσει τον 
αναμένοντας στον χώρο τούτο αντίπαλο. 

Προς τούτοις, διέταξε ο διοικητής Συντάγματος την επέμβαση των δυνάμεων του 
όπως ακολουθεί: 

Το 2
ο
 τάγμα θα αποβιβάζονταν προς τα ανατολικά και δυτικά του αεροδρομίου και 

θα έθετε με αστραπιαία επίθεση το αεροδρόμιο υπό την κατοχή του. Προς τούτο 
υπήχθησαν σ΄ αυτό: 

μια διμοιρία του 13ου
 λόχου (τρία ολμοβόλα διαμετρήματος δέκα cm), 

μια διμοιρία του 14ου
 λόχου (τρία πυροβόλα αντιμετώπισης τεθωρακισμένων 

διαμετρήματος τριάντα επτά cm), 
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ένας λόχος αντιαεροπορικών πυροβόλων αλεξιπτωτιστών (έξι πυροβόλα αντιαεροπορικής 
άμυνας διαμετρήματος δύο cm με βάση σε τρείς τροχούς) 

 

Το 3ο
 τάγμα θα αποβιβάζονταν δυτικά και νοτιοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου και 

θα καταλάμβανε την πόλη με τα παλιά οχυρώματα, τα στρατόπεδα και τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις. Προς τούτο υπήχθησαν σ΄ αυτό: 

δύο διμοιρίες του 13ου λόχου (έξι ολμοβόλα διαμετρήματος δέκα cm) 

μια διμοιρία του 14ου
 λόχου (τρία πυροβόλα αντιμετώπισης τεθωρακισμένων 

διαμετρήματος 3,7 cm) 

 

Το 1ο
 τάγμα τα αποβιβάζονταν προς τα ανατολικά του ποταμού Καρτερός, στην 

περιοχή του ραδιοσταθμού Γουρνών, θα τον καταλάμβανε, θα ασφάλιζε προς ανατολάς , 
θα συνέχιζε προς αναγνώριση και θα τίθοταν ως εφεδρεία με τον κύριο όγκο του στη 
διάθεση του διοικητή του Συντάγματος. Προς τούτο υπήχθην σ΄ αυτό: 

μια διμοιρία του 14ου
 λόχου (τρία πυροβόλα αντιμετώπισης τεθωρακισμένων 

διαμετρήματος  3,7 cm). 

 

Το 2ο
 τάγμα του Συντάγματος αλεξιπτωτιστών θα αποβιβάζονταν περίπου πέντε 

έως έξι χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, θα ασφάλιζε προς δυσμάς, 
νοτιοδυτικά και νότια, θα προέβαινε σε αναγνώριση και θα κάλυπτε τα νώτα της επίθεσης 
του 3ου

 τάγματος 1ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών. Προς τούτοις υπήχθην σ΄ αυτό μια 

διμοιρία του 14ου
 λόχου (τρία πυροβόλα αντιμετώπισης τεθωρακισμένων διαμετρήματος 

3,7 cm) 

 

Την κάτωθι σειρά πορείας έχει ο διοικητής του Συντάγματος για την αερομεταφορά 
διατάξει: 

το 2ο
 τάγμα με τις υπαγόμενες μονάδες, 

το 3ο
 τάγμα με υπαγόμενες μονάδες, 

το 1ο
 τάγμα με το Επιτελείο Συντάγματος, διμοιρία πληροφοριών Συντάγματος και 

υπαγόμενες μονάδες, 

το 2ο
 τάγμα  2ου Συντάγματος αλεξιπτωτιστών με υπαγόμενες μονάδες. 

 

Οι δυσκολίες, με τις οποίες έπρεπε οι ομάδες μεταγωγικών να βρεθούν 
αντιμέτωπες, δεν είχαν μόνο ως συνέπεια μια σημαντική καθυστέρηση στις αναχωρήσεις. 
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Δεν κατορθώθηκε παρομοίως, όλα τα αεροσκάφη να είναι έως και την καθυστερημένη 
αναχώρηση έτοιμα για πτήση. Ο καθαρός χώρος στις πτήσεις δεν έφτανε εξαιτίας τούτου 
πλέον για τη μεταφορά του 2ου

 κύματος. Από τις καθορισμένες για την επέμβαση στον χώρο 
του Ηρακλείου στρατιωτικές μονάδες έπρεπε για τον λόγο τούτο να μείνουν πίσω ο 12ος

 

λόχος του 1ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών και δύο λόχοι του 2ου

 τάγματος 2ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών. Εν τέλει πέρασε έως την απογείωση του 4ου
 λόχου 1ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε επίσης ο λόχος τούτος έπρεπε 
εξαιτίας του προχωρημένου χρονικού σημείου  να παραμένει πίσω. 

 

Από τους ήδη αναφερόμενους λόγους δεν τηρήθηκε η διατασσόμενη ακολουθία 
πορείας. 

 

Το 2ο
 τάγμα του 2ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, το οποίο θα σχημάτιζε την ουρά 
στη σειρά πορείας, αφίχθη νωρίτερα απ’ όλες τις άλλες μονάδες του ενισχυμένου 1ου

 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών πάνω από τον χώρο αποβίβασης του. Τούτος βρίσκονταν σε 
απόσταση δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. Εξαιτίας τούτου δεν έπεσε το τάγμα τούτο 
πάνω σε τακτικές στρατιωτικές μονάδες του εχθρού, αλλά  βρήκε αντίσταση μόνο από 
ένοπλους πολίτες. Λόγω τούτης της αιτίας δεν επέφερε  το χρονικό προβάδισμα του 
τάγματος τούτου, το οποίο προχώρησε σε μάχη χωρίς τη σχεδιαζόμενη προσάρτηση στο 3ο

 

τάγμα, καθόλου σοβαρές επιπτώσεις.     

 

Άλλη τύχη περίμενε ωστόσο τον λόχο αντιαεροπορικών πυροβόλων 
αλεξιπτωτιστών. Δυστυχώς, εμφανίστηκε ως πρώτο στρατιωτικό τμήμα της μονάδας 
αλεξιπτωτιστών, πολύ πιο πριν απ’ όλα τα άλλα, πάνω από τον χώρο αποβίβασης του. Ο 
λόχος αποβιβάστηκε κανονικά. Πουθενά, δεν φαίνονταν όμως κανένα γερμανικό 
βομβαρδιστικό, κανένα καταδιωκτικό ή άλλο πολεμικό αεροσκάφος στον αέρα. Η 
υπεράσπιση του αεροδρομίου από τον εχθρό, κυρίως από το σκοτσέζικο τάγμα «Black 

Watch» μπόρεσε σχεδόν εντελώς ανενόχλητο πραγματοποιώντας ελιγμούς να θέσει σε 
λειτουργία όλα τα όπλα του. Βαριά και ελαφριά αντιαεροπορικά πυροβόλα, βαριά και 
ελαφριά όπλα πεζικού έριχναν από όλες τις κάνες τους. Τοποθετούμενα σ’ ένα βρισκόμενο 
σε κοντινή απόσταση λιόφυτο καλυμμένα βαριά τεθωρακισμένα άρματα μάχης αφαίρεσαν 
τα δίχτυα κάλυψης τους, εγκατέλειψαν τους χώρους παραμονής τους και μετακινηθήκαν 
ανοίγοντας πυρ μεταξύ των στο χρονικό σημείο τούτο αποβιβαζόμενων αλεξιπτωτιστών. Σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα  αποδεκατίστηκε ο λόχος, χωρίς να μπορέσει να προβάλει 
μια άξιας λόγου αντίσταση. 

 

Ως επόμενη ομάδα εμφανίστηκε μετά το τραγικό τέλος του λόχου αντιαεροπορικών 
πυροβόλων αλεξιπτωτιστών το 2ο

 τάγμα του 1ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών πάνω από 

τον χώρος αποβίβασης. Ο λοχαγός Burckhardt, ο διοικητής του τάγματος τούτου, είχε 
αρχίσει με πίεση σύμφωνα με διαταγή την επίθεση του τάγματος του εναντίων του 
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αεροδρομίου. Δύο λόχοι και το Επιτελείο του τάγματος ρίχθηκαν προς ανατολάς, οι άλλοι 
δύο λόχοι δυτικά του αεροδρομίου. Οι δύο πραγματοποιώντας ρίψη προς δυσμάς του 
αεροδρομίου  λόχοι  είχαν την ίδια μοίρα του λόχου αντιαεροπορικών πυροβόλων. Πολύ 
καλύτερα δεν πήγε όμως επίσης στον προς ανατολικά του αεροδρομίου αποβιβαζόμενου 
λόχου. Ο επικεφαλής του 5ου

 λόχου δέχθηκε ήδη βρισκόμενος στο αλεξίπτωτο μια σφαίρα 
στο κεφάλι. Αμέσως μετά τον τραυματισμό τούτο τυφλώθηκε προσωρινά. Παρόλα αυτά 
οδήγησε τον λόχο του από τα ανατολικά προς επίθεση εναντίων του βρισκόμενου σε 
ύψωμα αεροδρομίου. Αρχικά αντικαταστάθηκε εκεί από τον επιλοχία του και μετά τον 
θάνατο του από έναν υποδεκανέα. Έτσι, οδήγησε προς τα εμπρός τον λόχο του μέσω του 
στο ύψος του αεροδρομίου βρισκόμενου εδάφους παρά τα σφοδρά πυρά του εχθρού, 
σκαρφάλωσε στην απότομη πλαγιά προς το αεροδρόμιο και παρέμεινε στην άκρη της σε 
ψηλό σημείο επιφάνειας του αεροδρομίου. Αντιθέτως, ο λόχος του και τα υπόλοιπα 
τμήματα του τάγματος του αποτελούνταν μόνο από υπολείμματα με καθόλου αξιόλογη 
δύναμη μάχης. Εντός μιας ώρας είχε χάσει το τάγμα το 90% της δύναμης του περίπου. Η 
οδηγούμενη από το τάγμα τούτο αστραπιαία επίθεση ενάντιων του αεροδρομίου είχε 
αποτύχει. 

 

Ο συνταγματάρχης Braeuer είχε τοποθετήσει το 1ο
 τάγμα του στις εφεδρείες του. 

Είχε εξαιτίας τούτου για τούτο το τάγμα επιλέξει έναν χώρο αποβίβασης, ο οποίος 
θεωρούταν ως ελεύθερος από την παρουσία εχθρικών δυνάμεων. Τούτος βρίσκονταν-το 
πεδινό έδαφος δεν προσέφερε καμία άλλη δυνατότητα-πλησίον του ραδιοσταθμού στις 
Γούρνες, επομένως δεκατέσσερα έως δεκαπέντε χιλιόμετρα προς τα ανατολικά του 
αεροδρομίου. Επειδή οι λόχοι τούτου του τάγματος κατόρθωσαν με μεγάλη χρονική 
απόσταση να απογειωθούν, διήρκησε η αποβίβαση του τάγματος τούτου περισσότερο από 
τρείς ώρες. Ο διοικητής του Συντάγματος αποβιβάστηκε με το Επιτελείο του μόλις στις 
18:40 πλησίον των Γουρνών. Προχώρησε αμέσως μετά την αποβίβαση του προς τα δυτικά 
με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Αργά το βράδυ έφτασε στην ανατολική πλαγιά του 
υψώματος του αεροδρομίου. Μόλις στο χρονικό σημείο τούτο έλαβε μια ξεκάθαρη εικόνα 
αναφορικά της κατάστασης. Τότε πληροφορήθηκε επίσης τη τραγική μοίρα του 2ου

 

τάγματος του. Πρωτύτερα, είχε ήδη διατάξει το 1ο
 τάγμα να προχωρήσει προς δυσμάς και 

να υποστηρίξει το καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια 2ο
 τάγμα στον αγώνα του στο 

αεροδρόμιο. Η συγκέντρωση όμως του τάγματος τούτου καθυστέρησε για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα κατόπιν της στο εντωμεταξύ έλευσης της νύχτας. Επιπλέον, χάθηκε η 
σύνδεση προς μια για την ασφάλιση και αναγνώριση σταλμένη προς ανατολάς διμοιρία 
υπό τη διοίκηση του ανθυπολοχαγού Lindenberg. Τούτη ψάχνονταν μάταια για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Μόλις έπειτα το πέρας των μαχών διαπιστώθηκε, ότι η διμοιρία τούτη 
συνεπλάκη σε μάχες με άτακτους και αποδεκατίστηκε. Όλες οι δυσκολίες τούτες και οι 
διενέξεις είχαν ως αποτέλεσμα, να φτάσει αργά το βράδυ στο πεδίο της μάχης ως 
εμπροσθοφυλακή του 1ου

 τάγματος μόνο μια διμοιρία υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού 
κόμη Bluecher. Τούτη προέλασε αμέσως εναντίων του αεροδρομίου και έφτασε παρά τη 
σφοδρή αντίσταση έως την νοτιοανατολική περιφέρεια του αεροδρομίου. Εκεί 
εγκαταστάθηκε. Ο όγκος του τάγματος αφίχθη μόλις το πρωί της 21ης

 Μαΐου στο πεδίο της 
μάχης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατορθώθηκε από το διοικητήριο του Συντάγματος, το 
οποίο είχε δημιουργηθεί χίλια μέτρα περίπου προς τα ανατολικά του αεροδρομίου, να 
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δημιουργηθεί μια καλή ασύρματη σύνδεση προς το 11ο
 αεροπορικό σώμα. Ο 

συνταγματάρχης  Braeuer ανέφερε την έχοντας προκαλέσει μεγάλες απώλειες αποτυχία της 
αστραπιαίας επίθεσης εναντίων του αεροδρομίου και την πρόθεση του, να ανανεώσει 
βάση σχεδίου την 21η Μαΐου την επίθεση εναντίων της πόλης και του αεροδρομίου. 

 

Στο 3ο
 τάγμα του 1ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών δεν απέφεραν οι μάχες της 20ης 

Μαΐου την επιζητούμενη επίσης επιτυχία. Το τάγμα τούτο ρίχθηκε με μια δίωρη 
καθυστέρηση υπό την διοίκηση του ταγματάρχη Schulz (Karl Lothar) νοτιοδυτικά της πόλης 
του Ηρακλείου, στο μέσο πέντε τον αριθμό- η μια πίσω από την άλλη- βρισκόμενων στην 
πόλη προς τα δυτικά και νοτιοδυτικά θέσεων του εχθρού. Επίσης, τούτο το τάγμα υπέστη 
ήδη βρισκόμενο στον αέρα σημαντικές απώλειες, τις οποίες τις περισσότερες είχε ο 9ος

 

λόχος. Κατόρθωσε όμως δίδοντας μάχη,  να απελευθερώσει έως το βράδυ όλη τη δυτική 
και νοτιοδυτική περιφέρεια της πόλης. Η πόλη περιβάλλονταν κατά το πρότυπο φρουρίου 
με ένα παλιό τείχος. Τούτο το με προμαχώνες επιβλητικό κυκλικό οχύρωμα είχε ένα κατά 
μέσο όρο ύψος είκοσι μέτρων. Μέσω τού τείχους της πόλης οδηγούσαν κάμποσες κατά τη 
διάρκεια των μαχών σταθερά κλειδωμένες και αποκλεισμένες πύλες. Δεν μπόρεσαν εν όψει 
της ισχυρής αντίστασης να παραβιαστούν. Προσπάθειες, ακόμα το βράδυ να διεισδύσουμε 
στην πόλη, απέτυχαν στο τείχος τούτο. Στις 21:00 περίπου διέκοψε ο ταγματάρχης Schulz 

όλες τις επιθέσεις και απέσυρε το τάγμα του στα υψώματα, τα οποία βρίσκονταν περίπου 
τέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης. Εντωμεταξύ, είχε δημιουργηθεί η σύνδεση προς 
το ακόμα δυτικότερα βρισκόμενο 2ο

 τάγμα του 2ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών (λοχαγός 

Schirmer). Αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια ασύρματη σύνδεση διαρκείας προς το 
Επιτελείο του Συντάγματος. Ο ταγματάρχης Schulz σχεδίαζε, να εκδηλώσει τις πρωινές ώρες 
της 21ης

 Μαΐου με το τάγμα του κατόπιν ανασύνταξης των ομάδων εκ νέου επίθεση 
εναντίων της πόλης. Το 2ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών έχει την αποστολή να καταλάβει το 
αεροδρόμιο και την πόλη του Ρεθύμνου. Επειδή το 2ο

 του τάγμα είχε δραστηριοποιηθεί 
πλησίον του Ηρακλείου, βρίσκονταν στη διάθεση του συνταγματάρχη Sturm από το 
Σύνταγμα του μόνο το 1ο και το 3ο τάγμα καθώς ο 13ος και 14ος λόχος. Εξάλλου, σε τούτον 
υπάγονταν το Επιτελείο και δύο λόχοι του τάγματος αλεξιπτωτιστών με αυτόματα, ο 
δεύτερος λόχος του στοιχείου αντιαεροπορικών πυροβόλων και η δεύτερη πυροβολαρχία 
του τμήματος πυροβολικού αλεξιπτωτιστών. Έτσι, ο συνταγματάρχης Sturm διέθετε μια 
δύναμη πυρός, η οποία εξισορροπούσε την απώλεια του 2ου

 τάγματος του σε μεγάλο 
βαθμό. Η σε τούτον υπαγόμενη πυροβολαρχία ήταν έως το χρονικό τούτο σημείο 
εφοδιασμένη ως  η μοναδική με τέσσερα ελαφρύ τύπου πυροβόλα οπισθοδρόμησης 10,5 
cm διαμετρήματος. Τούτα τα πυροβόλα μπόρεσαν να ριχθούν με αλεξίπτωτα. 

Ο συνταγματάρχης Sturm διέταξε την επέμβαση του ενισχυμένου Συντάγματος του 
με τον κάτωθι τρόπο: 

Το 1ο τάγμα (ταγματάρχης Kroh) ενισχυμένο από τον 2ο
 λόχο του στοιχείου 

αντιαεροπορικών πυροβόλων αλεξιπτωτιστών και από μια διμοιρία του 2ου
 λόχου του 

στοιχείου αντιαεροπορικών πυροβόλων αλεξιπτωτιστών και  του 13ου
 και 14ου

 λόχου του 2ου
 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών όφειλε να πραγματοποιήσει ρίψη και από τις δύο πλευρές 
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του αεροδρομίου, να καταλάβει τον χώρο του αεροδρομίου και να το κρατήσει ανοιχτό για 
τις επόμενες αποβάσεις των μονάδων. 

Το 3
ο
 τάγμα (λοχαγός Wiedemann) ενισχυμένο από μια διμοιρία του 13ου

 και 14ου
 λόχου, 

τμήματα του 2ου
 λόχου του στοιχείου αντιαεροπορικών πυροβόλων αλεξιπτωτιστών, τον 1ο

 

λόχο του τάγματος αλεξιπτωτιστών με αυτόματα και της 2ης
 πυροβολαρχίας του τμήματος 

πυροβολικού αλεξιπτωτιστών όφειλε να πραγματοποιήσει ρίψη  προς τα ανατολικά της 
πόλης του Ρεθύμνου, να επιτεθεί στην πόλη και να την καταλάβει. 

 

Ο συνταγματάρχης Sturm διατήρησε για τον ίδιο μια ομάδα εφεδρείας. 
Αποτελούταν από τα κάτωθι τμήματα:  

το Επιτελείο Συντάγματος με μια διμοιρία πληροφοριών, το Επιτελείο του τάγματος 
αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα, τον 2ο λόχο και από μια διμοιρία του 13ου και 14ου λόχου 
2ου Συντάγματος αλεξιπτωτιστών.  

Με την ομάδα τούτη ήθελε ο συνταγματάρχης Sturm να πραγματοποιήσει ρίψη δυτικά του 
αεροδρομίου-επομένως μεταξύ  του δικού του 1ου

 και 3ου
 τάγματος –και έπειτα τούτη 

αναλόγως της εκάστοτε κατάστασης να δραστηριοποιήσει προς υποστήριξη του 1ου
 και 3ου

 

τάγματος. 

 

Η επίθεση επίσης τούτου του Συντάγματος εμποδίστηκε-όπως έχει ήδη αναφερθεί- 
σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών στα αεροδρόμια. Δεν 
μπορούσε να διανοηθεί μια απογείωση, η οποία θα πραγματοποιούνταν βάσει 
χρονοδιαγράμματος. Οι καθυστερήσεις απογείωσης είχαν στην κάθε μία μονάδα ξεχωριστά 
διαφορετικό μέγεθος. Τούτο είχε ως συνέπεια, το Σύνταγμα του συνταγματάρχη Sturm να 
μην-όπως είχε σχεδιαστεί- φτάσει ταυτοχρόνως πάνω από τους χώρους ρίψης, αλλά η ρίψη 
να πραγματοποιηθεί σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες και να υπάρξει περισσότερο της 
μιας ώρας καθυστέρηση. Εξαιτίας τούτου είχε αφαιρεθεί από την επίθεση ήδη ένα 
σημαντικό τμήμα της προς τούτο καθορισμένης  ορμής,  με αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί 
το μειονέκτημα τούτο, ώστε να παρουσιαστούν μια σειρά σοβαρών λαθών στην πτώση. 
Τμήματα τόσο του 1ου

 και του 3ου
 τάγματος προσγειώθηκαν σε θέσεις του 

προετοιμασμένου για άμυνα εχθρού. Στην ομάδα του Συνταγματάρχη Sturm δεν εξελίχθηκε 
η κατάσταση καλύτερα. Άλλα τμήματα του 1ου

 τάγματος προσγειώθηκαν  σε μεγάλη 
απόσταση προς τα ανατολικά του προβλεπόμενου χώρου ρίψης, σε ένα βραχώδες 
ανώμαλο έδαφος. Παρουσιάστηκαν πολυάριθμοι τραυματισμοί από την πτώση. Πολλά 
κιβώτια με όπλα δεν βρέθηκαν. Χωρίς να μπορούν να ενωθούν με τις  μονάδες τους, 
δημιούργησαν αποσπάσματα και μικρότερες ομάδες διαφόρων μεγαλύτερων ομάδων υπό 
τη διοίκηση του υπολοχαγού von Roon,  του επικεφαλή του 3ου

 λόχου, στον σε μακρινή 
απόσταση προς ανατολάς χώρο ρίψης μια προσωρινή όμοια λόχου ομάδα, η οποία 
τοποθετήθηκε τάχιστα προς δυσμάς στο πεδίο της μάχης. Το μεγαλύτερο τμήμα του 3ου

 

τάγματος προσγειώθηκε στον προβλεπόμενο χώρο ρίψης προς τα ανατολικά της πόλης του 
Ρεθύμνου. Ο χώρος τούτος ήταν μεν χωρίς την παρουσία του εχθρού, όμως δέχθηκαν οι 
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αλεξιπτωτιστές εκεί λίγο μετά την απόβαση βολές πυροβολικού και αργότερα επίσης πυρά 
τυφεκίων και πολυβόλων. Όχι μόνο εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών απογείωσης, αλλά 
επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας λαθών προσανατολισμού  καθυστέρησε η 
άφιξη των σχηματισμών πάνω από τους χώρους ρίψης. Έτσι, έφτασε ο σχηματισμός 
μεταγωγικών, με τον οποίο μετακινούταν η 2η

 πυροβολαρχία του σώματος πυροβολικού 
αλεξιπτωτιστών, στην ακτογραμμή της Κρήτης πλησίον του ακρωτηρίου Χονδρός, προς τα 
ανατολικά του αεροδρομίου του Ρεθύμνου. Όταν ανακαλύφθηκε το λάθος, έστριψε ο 
σχηματισμός και πέταξε τότε κατά μήκος της ακτής προς τα δυτικά στον χώρο ρίψης του. 
Στο σημείο τούτο δέχονταν σχεδόν συνεχώς βολές από βρετανικά αντιαεροπορικά 
πυροβόλα. Εξαιτίας τούτου υπέστησαν ορισμένα αεροσκάφη τέτοιου μεγέθους ζημιά, ώστε 
έπρεπε να προβούν σε αναγκαστική προσγείωση στην παραλία πλησίον του χώρου ρίψης 
και δεν μπόρεσαν πλέον να απογειωθούν. 

 

Ανάμεσα στον σε μακρινή απόσταση βρισκόμενο προς τα ανατολικά και προς τα 
δυτικότερα χώρο απόβασης των τμημάτων του Συντάγματος τούτου βρίσκονταν ένας 
ενδιάμεσος χώρος οχτώ περίπου χιλιομέτρων. Ο ίδιος ο συνταγματάρχης Sturm 

πραγματοποίησε ρίψη δυστυχώς στο μέσο μιας θέσης του εχθρού. Πλησίον τούτου 
βρίσκονταν μόνο μια μικρή των δέκα αλεξιπτωτιστών περίπου ομάδα. Άλλα τμήματα του 
Συντάγματος του, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον συνταγματάρχη Sturm, δεν 
βρίσκονταν εκεί. Κατόπιν πολύωρης γενναίας αντίστασης νικήθηκε η ομάδα τούτη και ο 
συνταγματάρχης Sturm πιάστηκε αιχμάλωτος. Το υπόλοιπο τμήμα της ομάδας εφεδρείας 
του Συντάγματος ρίχθηκε διασκορπισμένο, υπέστη βρισκόμενο  ήδη στον αέρα απώλειες 
και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μια αξιόμαχη μονάδα. Ο διοικητής του τάγματος 
αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα δημιούργησε ρήγμα με τα απομεινάρια της ομάδας τούτης 
την επόμενη νύχτα προς δυσμάς προς το 3ο

 τάγμα. 

 

Ο 1ος
 και ο 4ος

 λόχος πραγματοποίησαν ρίψη μέσα ή πολύ κοντά στους χώρους 
απόβασης τους. Υπέστησαν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά της ρίψης βαριές απώλειες. 
Ο επικεφαλής του 4ου

 λόχου και όλοι συνολικά οι αξιωματικοί του λόχου τούτου 
σκοτώθηκαν ήδη στην αρχή της μάχης. Ωστόσο, πραγματοποίησαν επίθεση τα υπόλοιπα 
τμήματα και των δύο λόχων χωρίς καθυστέρηση με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Δεν 
μπόρεσε όμως η επίθεση τούτη να έχει θετικό αποτέλεσμα εξαιτίας της ισχυρής άμυνας του 
εχθρού. Παρέμεινε τελικά στάσιμη. 

 

Ο ταγματάρχης Kroh ρίχθηκε μαζί με το Επιτελείο του 1ου τάγματος του προς τα 
ανατολικά του αεροδρομίου πλησίον ενός ελαιοτριβείου. Στην περιοχή τούτη δεν υπήρχαν 
καθόλου δυνάμεις του εχθρού. Εκεί δημιουργήθηκε το διοικητήριο του τάγματος. Από τα 
ανατολικά ερχόμενος έφτασε ο υπολοχαγός von Roon με τους άνδρες του στο διοικητήριο 
του τάγματος. Ο ταγματάρχης Kroh του ανέθεσε την αποστολή, όσο το δυνατό γρηγορότερα 
να προωθηθεί με κατεύθυνση το αεροδρόμιο και να εκδηλώσει επίθεση. Αμέσως μετά 
δημιουργήθηκε μια επιπλέον μονάδα αποτελούμενη από αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι είχαν 
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παρομοίως ριχθεί πλησίον του ελαιοτριβείου. Απ’ αυτούς σχηματίστηκε παρομοίως άμεσα 
μια όμοια λόχου μεικτή μονάδα, η οποία αποτελούταν στην πλειοψηφία της από μέλη του 
2

ου
 λόχου του τάγματος αλεξιπτωτιστών με οπλοπολυβόλα. Η μονάδα τούτη επίσης 

τοποθετήθηκε από τον ταγματάρχη Kroh προς εκδήλωση επίθεσης εναντίων του 
αεροδρομίου. Κάτω από τροπικό καύσωνα έφτασε ο υπολοχαγός von Roon κατόπιν 
βιαστικής πορείας, η οποία απαίτησε από τους βαριά φορτωμένους άνδρες του πολύ 
μεγάλη σωματική κούραση, κατά τις 17:15 στο πεδίο μάχης. Μπροστά του βρίσκονταν ένα 
ύψωμα με αμπέλια, το οποίο ήλεγχε το δυτικά απ΄ αυτό βρισκόμενο αεροδρόμιο. Ήταν 
κατειλημμένο με ισχυρές δυνάμεις του εχθρού. Χωρίς καθυστέρηση επιτέθηκε ο 
υπολοχαγός von Roon στη βόρεια πλαγιά του υψώματος τούτου, κυρίευσε τη θέση του 
εχθρού και λίγο αργότερα κατέλαβε κατόπιν εφόδου η δεύτερη τοποθετούμενη από τον 
ταγματάρχη Kroh μονάδα μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα του 1ου

 και του 4ου
 λόχου τη νότια 

πλαγιά του υψώματος με τα αμπέλια. 

 

Προς τα ανατολικά του Ρεθύμνου αποβιβάστηκε ο λοχαγός Wiedemann  με το 3ο
 

του τάγμα, τη 2η πυροβολαρχία του τμήματος πυροβολικού αλεξιπτωτιστών καθώς και 
τμήματα των υπολοίπων σε τούτο ως ενίσχυση δοθέντων μονάδων*.Η συγκέντρωση των 
μονάδων πραγματοποιήθηκε εν μέρει χωρίς, εν μέρει κάτω από λιγοστή επαφή με τον 
εχθρό. Η πυροβολαρχία χρειάστηκε περίπου μισή ώρα έως ότου να συγκεντρωθεί έτοιμη 
για επέμβαση. Ένα πυροβόλο χάθηκε, επειδή οι τροχοί του αχρηστεύθηκαν κατά τη ρίψη. 
Παρομοίως, από τέσσερις ως μέσα μετακίνησης μεταφερόμενες καρότσες μοτοσυκλέτας οι 
δύο τσακίστηκαν κατά την πτώση. Εν τέλει, δεν γλίτωσε επίσης από την πτώση ένα κάρο 
μεταφοράς πυρομαχικών.  Το εξελισσόμενο το καλοκαίρι 1940 πενταπλό αλεξίπτωτο, με το 
οποίο θα ρίπτονταν τούτα τα αντικείμενα, είχε ξεκάθαρα ακόμα σημαντικές ελλείψεις. 
Παρόλα ταύτα ήταν τρία πυροβόλα πλήρως προς χρήση. Η μεταφερόμενη ποσότητα 
πυρομαχικών των συνολικά εκατό είκοσι οβίδων έκρηξης και σαράντα αντιαρματικών σε 
καλή κατάσταση οβίδων ήταν λιγοστή. Υπήρχε εν τούτοις ελπίδα, να μπορέσει  να 
αντεπεξέλθει τούτη στη δύσκολη φάση της αρχής του αγώνα. Έπειτα, θα μπορούσε μέσω 
ανεφοδιασμού η  τρέχουσα απαραίτητη για τη διεξαγωγή του εν συνεχεία αγώνα ανάγκη  
πυρομαχικών-όπως αναμένονταν- να καλυφθεί  επαρκώς. 

 

*Επειδή στην ιστορία του πολέμου τούτη η πυροβολαρχία ήταν η πρώτη μονάδα 
πυροβολικού, η οποία θα έφτανε με αλεξίπτωτα στο πεδίο της μάχης, θα εξεταστεί 
λεπτομερώς η πορεία του αγώνα της στην κάτωθι περιγραφή της μοίρας της ομάδας μάχης 

υπό τον Wiedemann. 

 

Εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης μεταφέρθηκε η επίθεση των δύο λόχων στο 
ανατολικό προάστιο της πόλης του Ρεθύμνου. Τα τρία πυροβόλα της πυροβολαρχίας 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά σε τούτες τις οδομαχίες ως πυροβόλα εφόδου. Η επίθεση 
περιήλθε όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα σε στασιμότητα, επειδή ο εχθρός έβαλλε από 
τα υψώματα στα νότια και νοτιοανατολικά της πόλης με σφοδρά και αποτελεσματικά πυρά 
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τυφεκίων και πολυβόλων εναντίων της πλάγιας πλευράς και των νώτων των επιτιθεμένων. 
Μια αδύναμη ομάδα μάχης, η οποία-ενισχυμένη με ένα πυροβόλο- τοποθετήθηκε εναντίων 
του εχθρού τούτου, κατόρθωσε να κερδίσει μόνο έδαφος προσωρινά. Ήταν πολύ αδύναμη 
για να κατορθώσει μια πλήρης μορφής επιτυχία. Με την έλευση της νύχτας έμεινε η μάχη 
στάσιμη. Ο λοχαγός  Wiedemann απέσυρε το τάγμα του προς το χωριό Περιβόλια. Στο 
σημείο εκεί τοποθετήθηκε για υπεράσπιση. 

  

Το 2ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών δεν κατόρθωσε τον σημαντικότατο στόχο του της 

ημέρας, δηλαδή την κατάληψη του αεροδρομίου του Ρεθύμνου. Το 1ο
 τάγμα είχε μεν 

επιτύχει με την  κυρίευση του υψώματος με τους αμπελώνες μια προσωρινής μορφής 
επιτυχία, η οποία έδωσε το δικαίωμα στην ελπίδα, να μπορούν να καταλάβουν την 
επόμενη ημέρα το αεροδρόμιο. Ωστόσο, η υφιστάμενη μάχη αποδυνάμωσε αισθητά 
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού θυμάτων το τάγμα. Μόνο εάν τις πρώτες πρωινές ώρες της 
21

ης
 Μαΐου θα ρίχνονταν με αλεξίπτωτα πυρομαχικά, αντικατάσταση απολεσθέντων 

βαρέων όπλων και υγειονομικό υλικό, θα μπορούσε η έως τώρα επιτυχία σημαντικά, ίσως 
και ακόμα αποφασιστικά, να διευρυνθεί . Εάν οι τώρα πλέον ξεκάθαρα διακρινόμενες 
θέσεις του εχθρού σε ύστερο χρονικό σημείο σφοδρά βομβαρδιζόταν και δέχονταν πυρά 
μέσω μαχητικών αεροσκαφών καθέτου εφόρμησης και βομβαρδιστικών, θα 
κατορθώνονταν κατόπιν με σιγουριά να καμπθεί η αντίσταση του αντιπάλου και να 
καταληφθεί το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση,  έγινε προσπάθεια κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, όσο γινόταν καλύτερα,  να μπουν σε τάξη οι μεικτές στρατιωτικές ομάδες, ώστε 
τουλάχιστον να αυξηθεί δια τούτο η ικανότητα μάχης. 

 

Ωστόσο, έλειπε για την προσδοκώμενη ευνοϊκή εξέλιξη μια καθοριστικής σημασίας 
προϋπόθεση. Η θαρραλέα απόφαση του συνταγματάρχη Sturm, να ριχθεί  με το Επιτελείο 
του και τη διμοιρία πληροφοριών του στο μέσο του προβλεπόμενου χώρου μάχης του 
Συντάγματος του, όχι μόνο δεν αποδιοργάνωσε  από τη μάχη  αυτόν τον ίδιο, αλλά ακόμα 
οδήγησε στην απώλεια του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Για τον λόγο τούτο δεν 
υφίστατο καμία δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το 11ο

 αεροπορικό σώμα, να 
δημιουργηθεί αναφορά  περιγραφή της κατάσταση, να ζητηθεί ανεφοδιασμός και να 
αναφερθούν οι ασφαλείς χώροι ρίψης. Η κλιμάκιο μάχης Ρεθύμνου είχε τώρα  τοποθετηθεί 
μαχόμενο χωρίς επικοινωνία με το 11ο

 αεροπορικό σώμα σε δύο  ξεχωριστά πεδία μάχης. 
Ήταν αμφίβολο, εάν  κάτω από τις συνθήκες τούτες θα μπορούσε να θεωρηθεί τουλάχιστον 
ως η  μοναδική αληθινή επιτυχία τούτης της πλούσιας σε θύματα μάχης ημέρας, δηλαδή να 
κρατηθεί αποκλεισμένη η παράκτια οδός προς δυσμάς και ανατολάς και να καταστήσουν 
τον αντίπαλο στον χώρο του Ρεθύμνου ανίκανο προς μετακίνηση. 

 

                                            Η σημαντική απόφαση.  
 

Στο Επιτελείο του 11ου
 αεροπορικού σώματος  είχε ξεκάθαρα αποσαφηνιστεί  

αργά το βράδυ της 20ης
 Μαΐου 1941 και κατά τη διάρκεια της επόμενης νύχτας η 
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εικόνα της κατάστασης των μαχών στο νησί. Υπήρχε καλή τηλεπικοινωνιακή 
σύνδεση με το Σύνταγμα εφόδου, το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών και το 1ο
 Σύνταγμα 

αλεξιπτωτιστών. Με το 2ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών δεν επιτευχτεί εν αντίθεση 

καμία επαφή. Η σιωπή του Συντάγματος τούτου επέτρεπε να υπάρχει φόβος για το 
χειρότερο. 
 

Αλλά και οι αναφορές επίσης όλων των άλλων Συνταγμάτων ήταν σε μεγάλο 
βαθμό απογοητευτικές. Κανένας των επιζητούμενων ημερήσιων στόχων δεν είχε 
επιτευχτεί. Κανένα αεροδρόμιο δεν ήταν υπό την κατοχή μας. Παντού είχαν τα 
Συντάγματα περιέλθει σε κατάσταση υπεράσπισης  έπειτα της αποτυχίας των 
επιθέσεων τους. Επειδή δεν βρίσκονταν υπό την κατοχή μας καμία επίπεδη έκταση 
εδάφους στο νησί, δεν θα μπορούσαν να δοθούν ως ενίσχυση ούτε 
αερομεταφερόμενα στρατεύματα ούτε βαριά όπλα στους δίδοντας σκληρές μάχες 
αλεξιπτωτιστές. Παράλληλα, ανέφεραν όλα τα εισερχόμενα ραδιογραφήματα για 
τρομακτικού βαθμού μεγάλες δικές μας απώλειες. 

 

Υποκλεμένα ραδιογραφήματα του αντιπάλου ήταν γεμάτα από υπερηφάνεια 
σχετικά της ημερησίας επιτυχίας. Προέβλεπαν γεμάτα αισιοδοξία τη σίγουρη για την 
εν συνεχεία εξέλιξη του αγώνα συντριβή των γερμανικών μονάδων αλεξιπτωτιστών. 

 

Παρά τις σπουδαίες τούτες πληροφορίες, ούτε ο αντιπτέραρχος Student ούτε 
ένας των αξιωματικών του Επιτελείου του δεν μπήκαν στη σκέψη, να διακόψουν τη 
μάχη. Επανεξετάστηκε όμως τάχιστα ποιες μονάδες αλεξιπτωτιστών διατίθονταν   
στην ηπειρωτική Ελλάδα έτοιμες προς επέμβαση και ποιες μονάδες ακόμα θα 
μπορούσαν να συγκεντρωθούν. 

Παράλληλα με το τάγμα καταπολέμησης τεθωρακισμένων αλεξιπτωτιστών, το 
οποίο βρίσκονταν διαθέσιμο με το Επιτελείο και ενάμιση λόχο, δήλωσε  ο 
συνταγματάρχης Ramcke ως άμεσα έτοιμο προς επέμβαση ένα από τα  έχοντας απ΄ 
αυτόν αφεθεί πίσω τμήματα των δραστηριοποιούμενων Συνταγμάτων 
αλεξιπτωτιστών συγκεντρωμένο τάγμα. Εκτός τούτου, βρίσκονταν παρομοίως σε 
ετοιμότητα και οι δύο λόχοι, τους οποίους έπρεπε  το 2ο

 τάγμα 2ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών να αφήσει πίσω, ως προς μια άμεση επέμβαση. Με τη βοήθεια των 
δυνάμεων τούτων έπρεπε την 21η

 Μαΐου να δημιουργηθεί η αποφασιστικής  
σημασίας μεταστροφή της κατάστασης. 
 

   Λίγο πριν το πέρας της νύχτας κάλεσε ο αντιπτέραρχος Student τους 
στενότερους του συνεργάτες σε μια σύντομης χρονικής διαρκείας σύσκεψη. Άκουσε 
τη σύντομη τους παρουσίαση περί της κατάστασης και απεφάσισε κατόπιν να να 
τοποθετήσει το κέντρο βάρους ολόκληρης της επιχείρησης στο δυτικό τμήμα της 
νήσου. Ο συνταγματάρχης Ramcke θα ρίχνονταν με το απ΄ αυτόν συγκεντρωμένο 
τάγμα αλεξιπτωτιστών και το τάγμα καταπολέμησης τεθωρακισμένων 
αλεξιπτωτιστών την 21η

 Μαΐου δυτικά του Μάλεμε και θα αναλάμβανε στη θέση του 
τραυματία στρατηγού Meindl τη διοίκηση του πλέον ενισχυμένου Συντάγματος 
εφόδου. Εξάλλου, έπρεπε όλες οι στην περιοχή του Μάλεμε δραστηριοποιούμενες 
και οι προς επέμβαση στρατιωτικές δυνάμεις να τεθούν μέχρι νεωτέρας κάτω από τις 
εντολές του. Με τα σε τούτον υπαγόμενα στρατεύματα θα καταλάμβανε το 
αεροδρόμιο του Μάλεμε. Την ίδια ήμερα ακόμα θα ξεκινούσε –εάν ήταν κάπως 
εφικτό-η προσγείωση τμημάτων της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας στο αεροδρόμιο του 
Μάλεμε. Με μια όσο δυνατό ταχύτερη σειρά ακολουθίας θα έφτανε ο όγκος της 5ης

 

ορεινής Μεραρχίας. Εκτός τούτου, διέταξε ο πτέραρχος Student, ο σμηναγός Kleye, 
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ένας ασκώντας διοικητικά καθήκοντα αξιωματικός στο Επιτελείο του 11ου
 

αεροπορικού σώματος, να πετάξει χωρίς καθυστέρηση προς την Κρήτη με ένα 
πλήρως φορτωμένο με είδη ανεφοδιασμού μεταγωγικό αεροσκάφος, να προσπαθήσει 
να προσγειωθεί στην ακτή δυτικά του Μάλεμε, να έρθει σε επαφή με το Σύνταγμα 
εφόδου και να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση. Αν θα πετύχαινε τούτη η προσπάθεια, 
τότε θα μπορούσε με σιγουριά να αρχίσει η προσγείωση των ορεινών κυνηγών ήδη 
πριν την κατάκτηση του αεροδρομίου του Μάλεμε. Έγινε παράκληση στον ναύαρχο 
νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά των ήδη αναφερόμενων μέτρων, και τα δύο 
κύματα της μοίρας ελαφριών πλοίων να επιτρέψει χωρίς καθυστέρηση  να 
μετακινηθούν από τον χώροι παραμονής τους στη Μήλο με κατεύθυνση τα παράλια 
δυτικά του Μάλεμε.  
 

Όλες οι διαταγές, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την εκτέλεση της απόφασης 
τούτης, εκδόθηκαν άμεσα. Η πραγματοποίηση τους ξεκίνησε άμεσα. 
 

Μόλις τότε πληροφορήθηκε ο 4ος
 στόλος αεροπορίας σχετικά των ληφθέντων 

μέτρων. 
 
Η αναφορά μάχης του 4ου

 στόλου αεροπορίας, η οποίο συντάχθηκε μετά από αρκετό 
χρονικό διάστημα κατόπιν της λήξης της μάχης, παρουσιάζει τα συμβάντα τούτα κατά 
τέτοιο τρόπο, σαν η σημαντική απόφαση να τοποθετηθεί το κέντρο βάρους της επιχείρησης 
στην περιοχή του Μάλεμε, να έχει ληφθεί ήδη το βράδυ της 20η

 Μαΐου από τον 4ο
  στόλο 

αεροπορίας. Τα από το 11ο
 αεροπορικό σώμα ληφθέντα μέτρα θα είχαν παρουσιάσει 

έπειτα μόνο την εκτέλεση των καθηκόντων, τα οποία είχαν δοθεί ήδη το απόγευμα με μια 
ανάλογη εντολή του 4ου

 στόλου αεροπορίας. Η παρουσίαση τούτη δεν ταυτίζονταν με την 
πραγματική πορεία των γεγονότων. Μόλις κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 21η

 Μαΐου 
μπόρεσε να φανεί ξεκάθαρα, ότι η αρχική πρόθεση, να αποβιβαστεί η 5η

 ορεινή Μεραρχία 
στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δεν ήταν πραγματοποιήσιμη. Επομένως, δεν υφίστατο κανένας 
λόγος, πριν το χρονικό σημείο τούτο να οριστεί η σχεδιασμένη επέμβαση τούτης της 
Μεραρχίας στον χώρο του Μάλεμε. Το ίδιο συνέβη με την περιληφθείσα στην αναφορά 
μάχης του αεροπορικού στόλου άποψη, ότι ο 4ος

 στόλος αεροπορίας θα είχε θέσει υπό τις 
διαταγές του τον αντιστράτηγο Ringel ήδη το βράδυ της 20ης

 Μαΐου ως νέο  διοικητή των 
κλιμακίων Κέντρο και Δύση. Το πόσο λίγο εφικτή είναι η άποψη τούτη, βγαίνει από το 
γεγονός , ότι το βράδυ της 20η

 Μαΐου δεν υπήρχε καμία δυνατότητα να προσγειωθεί  ο 
στρατηγός Ringel στον χώρο του Μάλεμε. Ο 4ος

 στόλος αεροπορίας όμως δεν είχε, όπως 
δείχνει η εν συνεχεία εξέλιξη της μάχης, υπολογίσει το μεσημέρι της 21.5, ότι τούτο θα ήταν 
δυνατό. Εξάλλου δεν είχε το βράδυ της 20ης

 Μαΐου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρόθεση 
εγκαταλειφτεί, να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου ο στρατηγός Ringel και οι 
αλπινιστές του. Από την άλλη, η διαταγή τούτη θα σήμαινε μια παρέμβαση στην εξουσία 
έκδοσης  διαταγών  του υποπτεράρχου Student, η οποία θα έρχονταν σε αντίθεση με τις 
στον γερμανικό στρατό υπάρχουσες θεμελιώδεις αρχές και δεν υφίστατο προς τούτο καμία 
αφορμή. Τελικά, αναπλήρωσε ο ίδιος οι συντάκτης κατά τη διάρκεια της νύχτας της 20ης

 

προς 21ης
 Μαΐου τον υπεύθυνο διαχείρισης και εφοδιασμού, υπολοχαγό Seibt και βίωσε 

όλα τα γεγονότα της νύχτας τούτης στο επιτελείο του 11ου
 αεροπορικού σώματος. 

Συμμετείχε στην αναφερόμενη σύσκεψη λίγο πριν το πέρας της νύχτας και συνέβαλε στην 
εκτέλεση της καθοριστικής σημασίας απόφαση. Η ιστορική αλήθεια χρειάζεται τη 
διαπίστωση, ότι η σημαντική για τη  μάχη απόφαση, το κέντρο βάρους της επιχείρησης να 
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τοποθετηθεί στο δυτικό τμήμα της νήσου, λήφθηκε μόνο από τον πτέραρχο 
Student.Πιθανότατα θα λάμβανε ο 4ος

 στόλος αεροπορίας την ίδια απόφαση. Στην 
πραγματικότητα δεν είχε όμως στη διαμόρφωσης της απόφασης τούτης καμία συμμετοχή. 
Ο πτέραρχος Student ήταν επίσης αυτός, ο οποίος έδωσε στον συνταγματάρχη Ramcke με 
τέτοια εξουσιοδότηση, ώστε τούτος- όπως θα δούμε ακόμα- από την πλευρά του εξαιτίας 
μιας σε αργότερο χρονικό σημείο απόφασης μπόρεσε ξανά να δώσει στην εν συνεχεία 
πορεία των μαχών μια μεγάλου μεγέθους ευνοϊκή αλλαγή. 

 

Προτού ακόμα  μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα οι  έχοντας διαταχθεί 
αποφάσεις, παρουσιάστηκε μια πρώτη σημαντική επιτυχία στο δυτικό τμήμα του 
νησιού: το ύψωμα 107 κατελήφθη από το Σύνταγμα εφόδου. Η επιτυχία τούτη ήταν ο 
καρπός της σκληρής μάχης, την οποία έδωσε το Σύνταγμα εφόδου από το πρωί της 
20

η
 Μαΐου με τον αντίπαλο. Κυρίως το 22ο

 νεοζηλανδικό τάγμα έπρεπε να αντέξει 
την ισχυρή τούτη πίεση. 
 

Ο συνταγματάρχης Andrews, ο διοικητής του 22ου
 νεοζηλανδικού τάγματος, 

ήταν ένας δοκιμασμένος αξιωματικός, ο οποίος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε 
παρασημοφορηθεί με τον σταυρό της νίκης. Το μεσημέρι της 20ης

 Μαΐου θεώρησε, 
ότι θα μπορούσε την αποστολή του, να υπερασπιστεί το αεροδρόμιο και το ύψωμα 
107, μόνο μέσω μιας επίθεσης να εκπληρώσει. Η άποψη τούτη ήταν αναμφισβήτητα 
σωστή.  Παράταξε αναλόγως τις απογευματινές ώρες όλες τις δυνάμεις, τις οποίες 
μπόρεσε με κάποιο τρόπο να αποδεσμεύσει, προς μια επίθεση μέσω του αεροδρομίου 
με κατεύθυνση προς δυσμάς εναντίων του Ταυρωνίτη. Η επίθεση τούτη συνοδεύτηκε 
από δύο Mark IVτεθωρακισμένα. Το τάγμα του λοχαγού Gericke απέκρουσε την με 
απώλειες επίθεση τούτη και κατεστράφησαν τα δύο τεθωρακισμένα άρματα μάχης. 
Ακινητοποιήθηκαν χωρίς την πλέον δυνατότητα κίνησης και συμμετοχής σε μάχη.  

 

Ήδη στις 17:00 έκανε έκκληση ο συνταγματάρχης Andrews στον άμεσα 
στρατιωτικό του ανώτερο για ενισχύσεις. Τούτος- ο ταξίαρχος Hargest,διοικητής της 
5

ης
 νεοζηλανδικής Ταξιαρχίας-απέρριψε την αίτηση βοήθειας. Πίστευε, ότι ο 

μεγαλύτερος κίνδυνος δεν προέρχονταν ως απειλή από τους σύμφωνα με την άποψη 
του καταπονημένους αλεξιπτωτιστές, αλλά από μια επικείμενη δια θαλάσσης  
απόβαση. Εκ τούτου, άφησε τον κύριο όγκο της Ταξιαρχίας του να παραμείνει  στις 
θέσεις του στη γραμμή των υψωμάτων νοτίως του δρόμου Μάλεμε-Πλατανιάς. Η 
ανησυχία μιας αναμενόμενης -από τη γερμανική πλευρά όμως καθόλου προτιθέμενη-

αμφίβιας απόβασης όχι μόνο δεν επηρέασε απλά τον ταξίαρχο Hargest, να απορρίψει 
την έκκληση του υπολοχαγού Andrews προς αποστολή βοήθειας, αλλά τον 
παρότρυνε επίσης, όλες συνολικά τις μονάδες του να παρατάξει εναντίων μιας 
απειλής από τη θάλασσα και να αρνηθεί της αποστολής μιας εφεδρείας. 

Στις 18:00 ανέφερε ο συνταγματάρχης Andrews στον διοικητή της Ταξιαρχίας 
του, ότι η απ΄ αυτόν οδηγούμενη μέσω του αεροδρομίου  προς δυσμάς επίθεση είχε 
αποτύχει έχοντας μεγάλες απώλειες. Σε περίπτωση που δεν θα  λάμβανε καμία 
ενίσχυση, θα έπρεπε να διαφύγει σε περιορισμένο χρονικό διάστημα Έλαβε την 
απάντηση: «if you must, you must». Εκ των υστέρων παρουσιάστηκαν στον ταξίαρχο 
Hargest ωστόσο ενδοιασμοί σχετικά της απόρριψης της παράκλησης του υπολοχαγού 
Andrews. Απεφάσισε να ενισχύσει το 22ο τάγμα με δύο λόχους. Η απόφαση τούτη 
σήμαινε μόνο ένα ημίμετρο. Η πιθανή επίδραση του μετριάστηκε, επειδή τους λόχους 
τούτους τους αφαίρεσε από δύο διαφορετικά τάγματα, δηλαδή το 23ο και το 28ο 
τάγμα Μαορί. Επειδή και τα δύο τάγματα έπρεπε εντούτοις υπό την πλήρη δομή τους  
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να υπερασπίσουν  τους τομείς τους  πλησίον της ακτής, προκάλεσε η αφαίρεση των 
δύο λόχων χρονοβόρες αναδιαρθρώσεις. Έτσι μπόρεσαν οι ενισχύσει τούτες να 
τεθούν με μεγάλη καθυστέρηση σε πορεία. 
 

 

Εντωμεταξύ, η κατάσταση του 22ου τάγματος είχε ωστόσο ξανά επιδεινωθεί. 
Στη δυτική και βορειοδυτική πλαγιά του υψώματος 107 είχαν εγκατασταθεί τα 
υπόλοιπα τμήματα του 3ου και 4ου λόχου του Συντάγματος εφόδου. Όλοι οι 
αξιωματικοί των δύο τούτων λόχων είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Ο αρχίατρος του 
Επιτελείου Δρ Neumann, ο ιατρός του Συντάγματος εφόδου, ανέλαβε τη διοίκηση 
των δύο τούτων μονάδων. Το βράδυ, με τη δύση του ηλίου επιτέθηκαν αναπάντεχα 
γερμανικά καταδιωκτικά στους υπερασπιστές του υψώματος 107. Μεταξύ τούτων και 
των ανδρών του επιτελικού αρχίατρου Δρ Neumann πραγματοποιήθηκε μια 
συνεννόηση με σήματα αναγνώρισης. Έχοντας με επιτήδειο τρόπο εκμεταλλευτεί  το 
αποτέλεσμα τούτης της αεροπορικής επίθεσης εφόρμησε ο επιτελικός αρχίατρος Δρ 
Neumann με τους άνδρες του και κατέλαβε τη βορειοδυτική βουνοκορφή του 
υψώματος 107. 
 

Μεταξύ 21:00 και 22:00 αφίχθη μόλις η πρώτη ενίσχυση, δηλαδή ένας λόχος 
του 23ου

 τάγματος, στον αντισυνταγματάρχη Andrews. Στο χρονικό τούτο σημείο 
διακόπηκαν όλες οι συνδέσεις μεταξύ του διοικητηρίου του υπολοχαγού Andrews και 
των βρισκόμενων βορείως του υψώματος 107 τμημάτων του τάγματος του, δηλαδή 
των Γ, Δ και του επιτελικού λόχος. Η προσπάθεια του αντισυνταγματάρχη Andrews 

να δημιουργήσει  επαφή μέσω αγγελιοφόρων απέτυχε. Στο σημείο τούτο κατέστη  
όμως επίσης η παρέμβαση του 2ου τάγματος Συντάγματος εφόδου για τον 
αντισυνταγματάρχη Andrews δυσάρεστη. Το τάγμα τούτο προσγειώθηκε τις πρωινές 
ώρες σε έναν χωρίς την παρουσία εχθρού χώρο και  συγκροτήθηκε ως εφεδρεία από 
τον στρατηγό Meindl, τον διοικητή Συντάγματος, με τα μεγαλύτερα του τμήματα όλη 
σχεδόν  τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα -το βράδυ- πλησίασαν δύο λόχοι του τάγματος 
τούτου τη νοτιοανατολική βουνοκορφή του υψώματος 107 και τον χώρο νοτίως του 
υψώματος τούτου. Ο αντισυνταγματάρχης Andrews διέκρινε ξεκάθαρα τον κίνδυνο 
να περικυκλωθεί από τον νότο. Εξαιτίας τούτου θεώρησε τις σε αυτόν διατιθέμενες 
στη γραμμή των υψωμάτων βρισκόμενες δυνάμεις επίσης κατόπιν της άφιξής του 
λόχου του 23ου

 τάγματος ως μη επαρκείς, να κρατήσουν το ύψωμα 107 και 
ταυτόχρονα να μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τη νότια πλευρά του. Πότε θα 
έφταναν σε τούτον ο ως περαιτέρω ενίσχυση υποσχόμενος λόχος Μαορί, δεν 
διαφαίνονταν στο χρονικό τούτο σημείο. Ο συνταγματάρχης  Andrews απεφάσισε 
στην κατάσταση τούτη, να εκκενώσει το ύψωμα 107 και να ανακαλέσει  τα υπόλοιπα 
τμήματα του τάγματος του προς τα ανατολικά βρισκόμενα γειτνιάζοντα τμήματα, 
δηλαδή το 21ο

 και το 23ο
 τάγμα. Επίσης, δεν του ήταν -όπως του διοικητή του 

ταξιαρχίας-εντελώς ξεκάθαρο, ποια σημασία θα είχε η αποστολή του υψώματος 107 
και του απ΄ αυτό ελεγχόμενου αεροδρόμιου για την εν συνεχεία συνέχισης της μάχης. 
 

Ο στον αντισυνταγματάρχη Andrews ως περαιτέρω ενίσχυση υποσχόμενος 
λόχος του 28ου

 τάγματος (Μαορί) δεν είχε έως αργά το βράδυ ακόμα αφιχθεί. Είχε 
ξεφύγει της πορείας του. Μόλις κατά τις 2:30 έφτασε στο ύψωμα προς τα ανατολικά 
του υψώματος 107. 
 

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης
 Μαΐου εμφανίστηκαν τα γερμανικά 

καταδιωκτικά αεροσκάφη όπως τα προηγούμενο βράδυ πάνω από το ύψωμα 107. Η 
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ομάδα του επιτελικού αρχίατρου Δρ Neumann και τμήματα του 2ου
 τάγματος 

χρησιμοποίησαν ξανά επιδέξια τούτη την αεροπορική επίθεση και εξουδετέρωσαν 
την αντίσταση των υπερασπιστών. Η διαταγή υποχώρησης του αντισυνταγματάρχη  
Andrews δεν έφτασε προφανώς  το προηγούμενο βράδυ σε όλα τα τμήματα του 
τάγματος του. Φαίνονταν επίσης, ότι μεμονωμένες ομάδες  του λόχου των Μαορί να 
έχουν χαθεί προς το ύψωμα 107. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαν οι Γερμανοί 
επιτιθέμενοι κατειλημμένη την ανατολική βουνοκορφή του υψώματος 107. Κατόπιν 
μιας εν μέρει σφοδρής μάχης αιχμαλώτισαν ένα άξιο λόγου αριθμό ανδρών, μεταξύ 
των οποίων βρίσκονταν επίσης Μαορί. Η στο αεροδρόμιο του Μάλεμε κυριαρχική 
θέση ήταν επιτέλους υπό την κατοχή μας. Η αδιάρρηκτη  θέληση για νίκη των 
αλεξιπτωτιστών και η λάθος εκτίμηση της κατάστασης του ταξίαρχου Hargest ήταν 
εκ τούτου η αιτία μιας γερμανικής επιτυχίας, της οποίας η μεγάλη σημασία θα 
φαίνονταν σύντομα. 
 

Την 21.5. στις 6:00, κατόρθωσε ήδη ο λοχαγός Kleye να πραγματοποιήσει μια 
προσγείωση με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος αντί της ακτής, στο αεροδρόμιο του 
Μάλεμε. Παρά τα σφοδρά εχθρικά πυρά κατόρθωσε τούτος επίσης έπειτα από 
ορισμένο χρονικό διάστημα να απογειωθεί. Μπόρεσε εκ τούτου να προβεί στις 
σημαντικής σημασίας διαπιστώσεις, ότι το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου 
βρίσκονταν σε μια νεκρή οπτική γωνία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 
αεροδρόμιο μπόρεσε ο λοχαγός  Kleye να παραδώσει τα έχοντας μεταφέρει 
πυρομαχικά και να έχει μια γενική εικόνα σχετικά της κατάστασης. Πληροφορήθηκε, 
ότι όχι μόνο το ύψωμα 107 έχει καταλειφθεί, αλλά ακόμα ότι το 4ο

 τάγμα του 
Συντάγματος εφόδου υπό τη διοίκηση του λοχαγού Gericke κατόρθωσε στο 
εντωμεταξύ  να επεκτείνει τη θέση του έως το νότιο άκρο του αεροδρομίου. Ωστόσο, 
έπρεπε ο ίδιος ο λοχαγός Kleye να διαπιστώσει, ότι μεγάλα τμήματα του αεροδρομίου 
είχαν σκεπαστεί από πυρά τυφεκίων και οπλοπολυβόλων και ότι επίσης ορισμένες 
οβίδες είχαν ριχτεί στον διάδρομο του αεροδρομίου. Οι αναφορές, τις οποίες σύνταξε 
ο λοχαγός Kleye κατόπιν της επιστροφής στον πτέραρχο Student, ήταν τα πρώτα 
χαρμόσυνα νέα, τα οποία έλαβε τούτος από την αρχή της μάχης. 
 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης και εφοδιασμού του 11ου
 αεροπορικού σώματος 

έπρεπε το τωρινό διάστημα να προσαρμόσει τον σχεδιασμό εφοδιασμού του στην 
έχοντας υποστεί αλλαγές συνολική κατάσταση. Στο σημείο τούτο ήταν σίγουρος, ότι 
οι πλησίον του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και νοτίως των Χανίων 
δραστηριοποιούμενες ομάδες μάχης δεν θα μπορούσαν πιθανώς περίπου για δέκα έως 
δώδεκα ημέρες να ανεφοδιαστούν διαφορετικά από ότι μέσω της ρίψης με 
αλεξίπτωτα. Προς τούτοις τα στην Αθήνα έχοντας διατεθεί αποθέματα σε αλεξίπτωτα 
φορτίου και δοχεία ρίψης εν τούτοις θα επαρκούσαν μόνο όταν θα καθίστατο δυνατό,  
ήδη την 21η

 Μαΐου να μπορούσε ο εφοδιασμός του κλιμακίου  Δύση να σταλθεί  από 
την αρχή της ημέρας αποκλειστικά  μέσω αερομεταφοράς. Για να επανελεγχθεί, εάν 
τούτο είναι εφικτό, πραγματοποίησαν πτήση έξι τον αριθμό φορτωμένα με 
πυρομαχικά και μηχανήματα υγειονομικού μεταγωγικά λίγο μετά την αναχώρηση του 
λοχαγού Kleye παρομοίως προς την Κρήτη. Προσγειώθηκαν κατόπιν διαταγής στην 
ακτή δυτικά του αεροδρομίου Μάλεμε, ξεφόρτωσαν τα μεταφερόμενα είδη 
ανεφοδιασμού και μετέφεραν πίσω στην Αθήνα τον βαριά τραυματία στρατηγό 
Meindl. 

 

 Είχε τώρα αποδειχθεί, ότι οι προσγειώσεις στην ακτή πλησίον του Μάλεμε 
ήταν εφικτές και ο εφοδιασμός όλων των δραστηριοποιημένων και ακόμα προς 
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επέμβαση μονάδων  θα ήταν κατά πάσα πιθανότατα σε όλη τη διάρκεια της μάχης 
εξασφαλισμένος. Ωστόσο, είχαν δείξει οι προσγειώσεις στη στενή ακτή, ότι τούτη 
επαρκούσε μεν για την προσγείωση ορισμένων αεροσκαφών εφοδιασμού, ωστόσο 
δεν θα αρκούσε για απόβαση ολόκληρων στρατιωτικών μονάδων. Μεγάλου μεγέθους 
αξιόμαχες αερομεταφερόμενες μονάδες μπόρεσαν επομένως μόνο μέσω του 
αεροδρομίου του Μάλεμε  να μεταφερθούν στο νησί. Εκεί ήταν μεν  επίσης μόνο 
χωριστά μεταξύ τους αποβάσεις δυνατές, ωστόσο κατορθώθηκε σε σημαντικά 
γρήγορη σειρά προσγείωσης και απογείωσης να πραγματοποιηθούν στην ακτή. 
Εξαιτίας τούτου υπήρχε προς το παρών η δυνατότητα, όσο το δυνατό γρηγορότερα 
και με όλα τα υφιστάμενα μέσα  να εκτοπίσουν τον αντίπαλο από το ανατολικό άκρο 
του αεροδρομίου όσο το δυνατό σε μακρινότερη απόσταση προς τα ανατολικά. Τούτο 
όμως θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο κατόπιν της προτιθέμενης  ρίψης των ακόμα 
διατιθέμενων μονάδων αλεξιπτωτιστών. 
 

Ο προς ανατολάς του αεροδρομίου του Μάλεμε βρισκόμενος εχθρός 
εκτιμήθηκε από το Επιτελείο του 11ου

 αεροπορικού σώματος εξαιτίας της τρέχουσας 
λαθρακουσμένης ασύρματης επικοινωνίας του εχθρού σε μια δύναμη των τριών 
νεοζηλανδικών ταγμάτων, ενισχυμένα από πυροβολαρχία και τεθωρακισμένα 
οχήματα. Ο πτέραρχος Student υπέθεσε το τωρινό χρονικό σημείο, ότι ο αντίπαλος 
κατόπιν της απώλειας του υψώματος 107 και του αεροδρομίου του Μάλεμε  θα είχε 
αποσύρει τις δυνάμεις του στην περιοχή του Μάλεμε-Πύργος και στις από τις δύο 
τούτες περιοχές διασχίζοντας προς Νότο οροσειρές.  Μόνο μέσω μιας τέτοιας 
κίνησης θα κατόρθωνε ο αντίπαλος να μπορέσει κατά τέτοιο τρόπο με όλα τα όπλα να 
βάλλει εναντίων του αεροδρομίου, ώστε να μην καθίσταται προς χρήση για τις 
γερμανικές αεραποβάσεις. Συγχρόνως θα ήταν σε θέση, να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά μια εν συνεχεία διείσδυση των αλεξιπτωτιστών προς τα ανατολικά 
και η συγκέντρωση  εν τέλει των δυνάμεων του στην περιοχή τούτη να είναι για τον 
αντίπαλο απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματικές αντεπιθέσεις εναντίων του 
υψώματος 107 και του αεροδρομίου. Σύμφωνα με την άποψη του πτέραρχου Student 

έπρεπε ο αντίπαλος να έχει διακρίνει, ποιος κίνδυνος προμηνύεται για την 
υπεράσπιση ολόκληρου του νησιού από την απώλεια του υψώματος 107 και του 
αεροδρομίου του Μάλεμε. Για τον λόγο τούτο θα έπρεπε να προσπαθήσει μέσω 
πραγματοποιημένων με όλες τις δυνάμεις του  αντεπιθέσεων να επανακτήσει το 
ύψωμα 107 και το αεροδρόμιο. Μόνο με την κίνηση τούτη  θα μπορούσε ο 
αντίπαλος, όπως πίστευε ο πτέραρχος Student,  να αντιμετωπίσει έχοντας προοπτική 
επιτυχίας την εντωμεταξύ επικίνδυνη προς τούτον διαμορφωμένη κατάσταση. Δεν 
φαίνονταν να υπάρχουν σε άμεση κοντινότατα περαιτέρω εφεδρείες του αντιπάλου. 
Κατόπιν των αναλογισμών τούτων συμπέρανε ο πτέραρχος Student,ότι το πεδινό 
έδαφος μεταξύ Πύρου και Πλατανιά έπρεπε να βρίσκεται  ουσιαστικά χωρίς την 
παρουσία του εχθρού. 
 

H εκτίμηση, την οποία έκανε ο πτέραρχος Student ήταν σωστή εφόσον οι  
θεωρούμενες απ’ αυτόν  κινήσεις του αντιπάλου θα ήταν οι μόνες, τις οποίες τούτος 
θα έπρεπε να κάνει οπωσδήποτε καταλλήλως πράττοντας  και χωρίς καθυστέρηση. 
Εντούτοις, ο ταξίαρχος Hargest δεν είχε προφανώς επίσης στη χρονική στιγμή τούτη 
ακόμα διακρίνει, ποιος μεγάλος κίνδυνος παραμόνευε απειλητικά για αυτόν  και για 
όλη την υπεράσπιση του νησιού από τους Βρετανούς κατόπιν της απώλειας του 
υψώματος 107 και του αεροδρομίου του Μάλεμε. Ξανακοίταξε σαν μαγεμένος προς 
τη θάλασσα,  όπου από εκεί ανέμενε ακόμα την αποφασιστικής σημασίας γερμανική 
επίθεση. Εξαιτίας τούτου δεν ήταν επίσης η περιοχή μεταξύ του Πύργου και του 
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Πλατανιά άνευ της παρουσίας του εχθρού! Εξαιτίας τούτου διεξήχθησαν έως τις 
πρωινές ώρες της 21ης

 Μαΐου μόνο ορισμένες ξεχωριστές, αδύναμες και χρονικά όχι η 
μια μετά την άλλη συντονισμένες αντεπιθέσεις, ώστε να καταστήσουν στους 
Γερμανούς αλεξιπτωτιστές να αμφισβητήσουν τις επιτυχίες τους. 
 

Λόγω της εκτίμησης της κατάστασης του εχθρού απεφάσισε ο πτέραρχος 
Student, να σπάσει την αντίσταση του στην περιοχή Πύργου- Μάλεμε βρισκόμενου 
αντιπάλου μέσω μιας από τα ανατολικά και δυτικά διεξαγόμενης επίθεσης «τανάλια». 
Μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 14:00 έως 15:00 θα διεξήγαγε το 8ο

 

αεροπορικό σώμα σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις προς τον στα ανατολικά του 
αεροδρομίου βρισκόμενο εχθρό και εν συνεχεία θα προχωρούσε το Σύνταγμα εφόδου 

εκ νέου για προς ανατολάς επίθεση. Ο 5ος
 και 6ος

 λόχος του 2ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών καθώς και μια διμοιρία ενός λόχου υγειονομικού υπό τη διοίκηση 
του αρχίατρου Δρ Hartmann θα ρίχνονταν υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού Nagele, 

του επικεφαλή του 6ου
 λόχου, παρομοίως στις 15:00 δυτικά του Πλατανιά-ποταμού 

και από το σημείο τούτο θα επιτίθονταν προς τα δυτικά. 
 

Εν αντιθέσει των απογευματινών επεμβάσεων της προηγούμενης ημέρας 
υπήρξε σε μεγάλο βαθμό τήρηση του χρονοδιαγράμματος των αεροπορικών 
επιθέσεων, ρίψης των δύο λόχων του υπολοχαγού Nagele και της έναρξης επίθεσης 
του Συντάγματος εφόδου. Επειδή όμως η κατανομή δυνάμεων του εχθρού δεν 
ανταποκρίθηκε  στην κρίση του πτέραρχου Student,απέτυχε η προσδοκώμενη 
επιτυχία στην επιχείρηση του υπολοχαγού Negele. Αντί μιας άνευ παρουσίας του 
εχθρού περιοχής αποβιβάστηκε ένα τμήμα των δύο τούτων λόχων μπροστά από εν 
μέρει καλά καμουφλαρισμένες εχθρικές θέσεις πολυβόλων και σκοπευτών , εν μέρει 
σε ένα μπροστά των θέσεων τούτων δημιουργημένο ναρκοπέδιο. Προκλήθηκαν 
άμεσα βαριές απώλειες. Ο 5ος

 λόχος έχασε κατά τη διάρκεια και λίγο μετά την 
απόβαση όλη τη δύναμη  των αξιωματικών  και έφεδρων υπαξιωματικών. Η διμοιρία 
υγειονομικού συνετρίβει, ο αρχίατρος Δρ Hartmann έχασε τη ζωή του. Ο υπολοχαγός 
Nagele  άνοιξε δρόμο μαχόμενος κατά την έλευση της νύχτας παρά τα σφοδρά πλάγια 
εχθρικά πυρά με περίπου ογδόντα άνδρες του 6ου

 λόχου του έως τη δυτική περιφέρεια 
του Πύργου. Σε ένα αγρόκτημα στην ακτή παρατάχτηκε τούτος προς κυκλικής 
μορφής υπεράσπιση. Ορισμένα αποσπάσματα ανίχνευσης χτένισαν κατά τη διάρκεια 
της νύχτας τον χώρο ρίψης και έφεραν κιβώτια και τραυματίες για την ασφάλεια 
τούτων στο αγρόκτημα. Οι κινήσεις τούτες πέτυχαν, αν και ο εχθρός σάρωνε το 
έδαφος με τους προβολείς και κινούταν με τεθωρακισμένα οχήματα εναντίων 
διακρινόμενων τμημάτων του λόχου. 
 

Η επίθεση του Συντάγματος εφόδου κέρδισε εντωμεταξύ έδαφος προς τα 
ανατολικά. Στις 17:00 κατελήφθησαν η περιοχή και το νεκροταφείο του Μάλεμε. 
Στην παράκτια οδό προς τα ανατολικά του Μάλεμε διακρίθηκαν κινήσεις 
υποχώρησης. 

 

Ως πρώτες ενισχύσεις ρίχτηκαν το Επιτελείο, ενάμισης λόχος του τάγματος 
καταπολέμησης τεθωρακισμένων αλεξιπτωτιστών καθώς και ένας λόχος 
αλεξιπτωτιστών δυτικά του αεροδρομίου στο Μάλεμε. Εκτός τούτου ρίχτηκε ο 
συνταγματάρχης Ramcke κατά τη διάρκεια του απογεύματος και κάμποσοι λόχοι 
αλεξιπτωτιστών δυτικά του Ταυρωνίτη. Ο πτέραρχος Student αποφάσισε εξάλλου, 
την 21η

 Μαΐου να κατορθώσει υπό τη λήψη όλων των ρίσκων την απόβαση ενός 
τάγματος αλπινιστών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Επέμενε στην πρόθεση τούτη αν 
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και ο πτέραρχος Loehr δεν θεωρούσε τις προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Μάλεμε 
ακόμα πραγματοποιήσιμες και τις απέρριπτε κατηγορηματικά. Έτσι αποβιβάστηκαν  
από τις 16:00 οι πρώτοι αλπινιστές στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Έως το βράδυ 
κατόρθωσε το Επιτελείο Συντάγματος και το ενισχυμένο 2ο

 τάγμα 100ου
 Συντάγματος 

αλπινιστών να αποβιβαστούν στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Ούτε τα όπλα 
πυροβολικού, ούτε και τα πολυβόλα, τα οποία βρίσκονταν σε σημαντικό αριθμό  στο 
αεροδρόμιο, μπόρεσαν να εμποδίσουν τις προσγειώσεις τούτες. Η αποφασιστικότητα, 
το θάρρος και η υψηλής κλίμακας ικανότητα των πιλότων του σμήναρχου Buchholz 

πραγματοποίησαν την επιτυχία τούτη. 
Κατά τις 18:00 ανέλαβε ο συνταγματάρχης Ramcke τη διοίκηση του 

κλιμακίου Δύση. Μέσω τούτου αναμιγνύθηκε  στο γίγνεσθαι των πραγμάτων  μια 
αρχηγική προσωπικότητα ιδιαίτερης άξιας. Από τον καιρό της από κοινού δράσης στο 
ανατολικό πρωσικό 2ο

 Σύνταγμα πεζικού ήταν από παλιά στον πτέραρχο Student 

ιδιαιτέρως πολύ γνωστός. Εξαιτίας τούτου είχε το καλοκαίρι 1940 κατά την 
παραμονή του στο στρατιωτικό νοσοκομείο άμεσα ανταποκριθεί στην παράκληση 
του συνταγματάρχη Ramcke  να τον δεχθεί στην μονάδα αλεξιπτωτιστών, αν και στο 
χρονικό σημείο τούτο όλα τα Συντάγματα αλεξιπτωτιστών είχαν ήδη επανδρωθεί με 
τους διοικητές τους. Για τον λόγο τούτο ανατέθηκε στον Ramcke προς το παρόν η 
διοίκηση των σχολών αλεξιπτωτιστών και των μονάδων αντικατάστασης. Έτσι 
εξασφάλισε ο πτέραρχος Student μια αρχηγική προσωπικότητα της εμπιστοσύνης 
του, η οποία θα βρίσκονταν στη διάθεση του την αποφασιστική στιγμή. Η στιγμή 
τούτη είχε τώρα έλθει. Ο συνταγματάρχης Ramcke ήταν ένας διοικητής, 
προικισμένος με την ικανότητα επίσης να επιδράσει αναζωογονητικά και με 
ενθουσιασμό στο νωθρό στράτευμα δια του παραδείγματος της ανδρείας του και της 
σε καμία περίπτωση  αδύναμης  ιδιοσυγκρασίας του. Τούτος ο έμπειρος πολεμιστής 
κατείχε ακόμα επίσης το χάρισμα, να προβλέψει γρήγορα το τακτικό αναγκαίο και να 
προβεί άμεσα σε ενέργειες. Έτσι έδωσε ως διοικητής του κλιμακίου Δύση το βράδυ 
της 21ης

 Μαΐου στον ταγματάρχη Utz, διοικητή του 100ου
 Συντάγματος αλπινιστών, 

τη διαταγή, να παραταχθεί κατά την έναρξη της επόμενης ημέρας με τους 
αποβιβαζόμενους αλπινιστές προς από τα νότια επίθεση περικύκλωσης μέσω των 
Καμισιανών με κατεύθυνση το ύψωμα 299, τέσσερα χιλιόμετρα νοτίως της Αγίας 
Μαρίνας. Όλα τα την 22η

 Μαΐου αφιχθέντα τμήματα της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας θα 

ενημερωνόταν και θα υπάγονταν στον συνταγματάρχη Utz. Η μέσω της διαταγής 
τούτης καθορισμένη κίνηση ήταν –όπως θα  φαίνονταν- μια μεγάλης  σημασίας 
κίνηση. Έφερε  στην εν συνεχεία πορεία της μάχης μαζί με την προέλαση του 
Συντάγματος εφόδου κατά μήκος της παράκτιας οδού και τη με σθένος επιμονή  του 
3

ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών το δυτικό και νοτίως των Χανίων υφιστάμενο 

μέτωπο υπεράσπισης του εχθρού τελικώς προς κατάρρευση. 
 

Ο στρατηγός Freyberg διέκρινε το βράδυ της 21ης
 Μαΐου, ότι η απώλεια του 

αεροδρομίου του Μάλεμε και του υψώματος 107 θα σήμαινε για τούτον έναν μεγάλο 
κίνδυνο. Απεφάσισε για τον λόγο τούτο να πραγματοποιήσει μια νυχτερινή 
αντεπίθεση εναντίων της περιοχής και του αεροδρομίου του Μάλεμε. Αντί να καλέσει 
όμως τάχιστα προς τον σκοπό τούτο όλες τις μη χρησιμοποιούμενες για την 
υπεράσπιση των ακτών ακινητοποιημένες δυνάμεις, απεφάσισε  ακόμα και τώρα για 
ένα ημίμετρο. Από την υπεράσπιση των ακτών αφαίρεσε κατόπιν  χρονοβόρας 
διαδικασίας λήψης τούτων δύο τάγματα και ορισμένα τεθωρακισμένα άρματα μάχης 
και τα έθεσε σε πορεία προς δυσμάς. Θα ανακαταλάμβαναν προωθημένα από τις δύο 
πλευρές της ακτογραμμής το χωριό Μάλεμε και το αεροδρόμιο. Αντιθέτως, θα 
παρουσιάζονταν, ότι η αποστολή τούτη όχι μόνο δεν υπερέβη τις δυνάμεις της 
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μονάδας τούτης, αλλά ότι παραλήφθηκε πάρα πολύ αργά. Για να φτάσουν στον χώρο 
διάθεσης τους, έπρεπε και τα δύο τάγματα να διασχίσουν το έδαφος, στο οποίο είχε 
το πρωί της 20ης

 Μαΐου το 3ο
 τάγμα του Συντάγματος εφόδου προσγειωθεί και 

αποδεκατιστεί. Ωστόσο, βρίσκονταν όμως μεμονωμένα αποσπάσματα του τάγματος 
τούτου σε τούτη την περιοχή. Χωρίς να δώσουν στη δική τους σχεδόν χωρίς ελπίδα 
κατάσταση σημασία, ξεκίνησαν τώρα να αναχαιτίζουν τους προπορευμένους 
Νεοζηλανδούς. Το θάρρος να θυσιαστούν και η γενναιότητα τούτου του μικρού 
χαμένου πλήθους δεν αποδυνάμωσε μόνο τον εχθρό, αλλά έχασε  κατά τη διάρκεια 
της μάχης τούτης πολύτιμο χρόνο. Τελικά, ο υπολοχαγός Nagele επέδρασε με τους 
ογδόντα τον αριθμό άνδρες του στην άκρη του Πύργου όπως ένας βράχος στο 
σκάσιμο των κυμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο αφαιρέθηκε η δύναμη της επίθεσης, 
προτού τούτη  μπορέσει να πραγματοποιήσει τον πραγματικό της στόχο. Πριν την 
περιοχή Μάλεμε κατέρρευσε τότε επίσης η επίθεση κατόπιν  λιγοστού εδαφικού  
κέρδους. Υπό τη διοίκηση του λοχαγού   Gericke εκδιώχθηκαν οι Νεοζηλανδοί 
κατόπιν αποφασιστικής αντεπίθεσης ξανά προς τον Πύργο. Οι αλεξιπτωτιστές 
εισέβαλαν έχοντας  την ίδια κατεύθυνση στον  χώρο τούτο. 

 

Προβαίνοντας σε μια ανασκόπηση μπορεί να διαπιστωθεί, ότι είχε η μάχη για 
τον στρατηγό Freyberg με την αποτυχία της αντεπίθεσης τούτης χαθεί. Ο νόμος  του 
πράττειν είχε απ΄ αυτόν ξεγλιστρήσει. Ισχυρά τμήματα των δυνάμεων του 
καθηλώθηκαν ανήμπορα να μετακινηθούν  στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και επίσης 
πλησίον του Γαλατά. Για τον λόγο τούτο δεν μπόρεσε να εμποδίσει, ότι μέσω 
διαρκών αποβάσεων ενισχύσεων στην καθοριστικής σημασίας περιοχή του μετώπου 
μάχης δημιουργήθηκε μια σταθερά αυξημένη σε τοπικό επίπεδο γερμανική υπεροχή. 
Ο ίδιος ο στρατηγός Freyberg έδειξε κατόπιν της αποτυχίας της αντεπίθεσης του τη 
δυσκολία να έχει ορθά διακρίνει την απελπιστική την κατάσταση του. Σε τούτον είχε  
τώρα καταστεί επίσης ξεκάθαρο, ότι η γερμανική επίθεση στο νησί στηρίζονταν σε 
μια μεγάλου μεγέθους διεξαγόμενη αεραπόβαση και όχι σε αμφίβια επιχείρηση. 
Επειδή τούτος πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει στο τωρινό χρονικό σημείο την 
κατοχή από τους Γερμανούς επιτιθέμενους του αεροδρομίου του Μάλεμε, προέβλεψε 
τη σίγουρη ήττα του. Πήρα λοιπόν εξαιτίας τούτου την 21η

 Μαΐου την απόφαση να 
εκκενώσει το νησί. Αντιθέτως, ο Τσόρτσιλ και ο Wavell αρνήθηκαν να 
συγκαταθέσουν ως προς την εκκένωση και τον κάλεσαν να παραμείνει στο νησί. 
 

          Ο βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος διέφυγε της αιχμαλωσίας. 

 

Το πρωί της 20ης
 Μαΐου γλίτωσε ο βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος ο 2ος

 παρά 
τρίχα την αιχμαλωσία. Στη γερμανική πλευρά ήταν γνωστό, ότι ο βασιλιάς 
βρίσκονταν στην Κρήτη και μάλιστα πιθανότατα πλησίον της πόλης των Χανίων. Δεν 
ήταν όμως επακριβώς γνωστό, που βρίσκονταν η κατοικία του. Μόλις κατοπινών 
δημοσιοποιήσεων πληροφορήθηκε ο πτέραρχος Student σχετικά της περιπετειώδους 
φυγής του. Ύστερα απ΄αυτό, παρέμεινε ο βασιλιάς το βράδυ της 19ης

 Μαΐου κατόπιν 
παραίνεσης του πρωθυπουργού Τσουδερού στην εξοχική κατοικία τούτου. Η οικεία 
τούτη βρίσκονταν στον χώρο ρίψης του 3ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών. Λίγα 
εκατοντάδες μέτρα απόσταση από την οικεία τούτη ρίχθηκαν το επόμενο πρωί 
Γερμανοί αλεξιπτωτιστές. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο αποφάσισε ο βασιλιάς 
προς άμεση φυγή. Προφανώς, είχε προσφερθεί σε τούτον ήδη σε νωρίτερο χρονικό 
σημείο η Αίγυπτος ως χώρος ασύλου για την περίπτωση αυτή. Προς τα εκεί είχαν 
διαφύγει λίγες εβδομάδες νωρίτερα συγγενείς του βασιλιά, μεταξύ των οποίων ο 
διάδοχος του θρόνου με την οικογένεια του. Αναχώρησε άμεσα συνοδευμένος μόνο 
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από τον Τσουδερό και λίγους έμπιστους και προστατευόμενος  μέσω μιας 
αποτελούμενης από Έλληνες και Νεοζηλανδούς φρουράς. Την αναχώρηση του 
Έλληνα βασιλιά μπόρεσε ο λοχαγός Freiherr von der Heydte , ο διοικητής  του 1ου

 

τάγματος 3ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, να παρατηρήσει με τα κιάλια του από το 

διοικητήριο του το πρωί της 20ης
 Μαΐου. Δεν μπόρεσε όμως να παρέμβει ,επειδή η 

ομάδα κινιόταν εκτός του βεληνεκούς των όπλων του. Πληροφορήθηκε μόλις εκ των 
υστέρων επίσης, ότι το απ΄ αυτόν παρατηρούμενο συμβάν επρόκειτο για τη φυγή του 
Έλληνα βασιλιά. Μέσω επίπονης πεζοπορίας πέρασε απέναντι στην οροσειρά και 
έφτασε την 23η

 Μαΐου στα νότια παράλια του νησιού. Τη νύχτα της 23ης
 προς 24ης

  

Μαΐου παρελήφθη ο βασιλιάς κοντά στο μικρό ψαροχώρι Αγία Ρούμελη από ένα 
βρετανικό αντιτορπιλικό και μεταφέρθηκε προς την Αίγυπτο. 
 

Στο όνομα του βασιλιά Γεώργιου του 2ου
 θα μένει κολλημένο για πάντα το 

στίγμα, ότι αυτός ήταν, ο οποίος μέσω μιας έκκλησης κάλεσε τον λαό της Κρήτης σε 
ένα αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο λαϊκό ξεσήκωμα εναντίων των Γερμανών 
επιτιθέμενων. Ένα τμήμα του πληθυσμού της Κρήτης ακολούθησε την έκκληση 
τούτη και πραγματοποίησε σε διασκορπισμένους και τραυματισμένους-κυρίως 
αλεξιπτωτιστές-κτηνώδεις απεχθείς πράξεις. 
 

 

 

                       Οι μάχες πλησίον του Ηρακλείου την 21η
 Μαΐου. 

 

Το πρωί της 21ης
 Μαΐου πραγματοποίησε το 8ο

 αεροπορικό σώμα 
βομβαρδισμό εναντίων  της πόλης του Ηρακλείου και των πλησίον του αεροδρομίου 
διακρινόμενων ή υποτιθέμενων θέσεων του εχθρού. Εναντίων της υπεράσπισης του 
αεροδρομίου είχε η αεροπορική τούτη επίθεση πενιχρό αποτέλεσμα. Η προσπάθεια 
επίθεσης από τα ανατολικά με το 1ο

 τάγμα του 1ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών 

εναντίων  του αεροδρομίου απέτυχε. Η διμοιρία του υπολοχαγού κόμη Bluecher , ο 
οποίος είχε φτάσει το προηγούμενο βράδυ στην περίμετρο του αεροδρομίου, δεν 
μπόρεσε να προκαλέσει τον φόβο. Το μεσημέρι συντρίβει μέσω μιας αντεπίθεσης από 
τις κατά πολύ  υπερέχουσες εχθρικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ο υπολοχαγός κόμης 
Bluecher και τα  δύο του νεότερα αδέλφια σκοτώθηκαν. 

Δυτικά της πόλης χώρισε ο ταγματάρχης Schulz το πρωί της 21ης
 Μαΐου το 

αποδυναμωμένο του 3ο
 τάγμα σε δύο τον αριθμό ομάδες κρούσης. Διοικήθηκαν από 

τον υπολοχαγό Egger, τον επικεφαλή του 10ου λόχου και και τον υπολοχαγό  Becker, 

επικεφαλή του 11ου λόχου. Στις 9:00 περίπου παρατάχθηκε το τάγμα με την ομάδα  
Egger στα δεξιά και την ομάδα  Brecker στα αριστερά εκ νέου προς επίθεση. Υπό την 
αποτελεσματική προστασία βολών ορισμένων πυροβόλων του 13ου

 λόχου 
επιτεύχθηκε γρήγορα, να εκκαθαριστεί για δεύτερη φορά ο χώρος μπροστά από τις 
στρατιωτικές θέσεις. Στις 10.10 κάμπθηκε ο βόρειος προμαχώνας.  Και οι δύο ομάδες 
κρούσης διείσδυσαν κατόπιν ορμητικής επίθεσης  βαθιά στην πόλη. Στις 10:40 
έφτασε η βόρεια ομάδα επίθεσης στον μόλο του λιμανιού. Στις 11:15 
βολιδοσκόπησαν χωριστά μεταξύ τους αποσπάσματα κρούσης ήδη προς  τα 
ανατολικά της πόλης βρισκόμενα στρατόπεδα. Το παλιό κάστρο στο λιμάνι 
υπερασπίζονταν ακόμα με πείσμα. Η αντίσταση  του όμως έδειχνε επίσης να 
εξασθενεί. Η αντοχή των υπολοίπων Ελλήνων υπερασπιστών της πόλης φαίνονταν σε 
γενικές γραμμές να έχει σπάσει. Τη συγκεκριμένο όμως χρονική στιγμή παρενέβησαν 
τα βρετανικά στρατεύματα. Το τάγμα ήταν πάρα πολύ αδύναμο, να μπορέσει επίσης 
τούτα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Η προς κάλυψη νότια πτέρυγα εκτείνονταν  
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σε μεγάλο μήκος. Και οι δύο ομάδες κρούσης του τάγματος συμπτύχτηκε τώρα υπό 
την πίεση των Βρετανών και παρατάχθηκαν σε ένα συγκρότημα σπιτιών στον δυτικό 
μόλο. Εκεί αμυνθήκαν εναντίων όλων των επιθέσεων. Η ασαφής κατάσταση 
διαταγών εμπόδισαν μια επέμβαση του δυτικά της πόλης βρισκόμενου 2ου

 τάγματος 
του 2ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών (Schirmer). Χωρίς την προοπτική μιας 
ενίσχυσης από το τάγμα του Schirmer (ΙΙ/2) θα σήμαινε μη εν συνεχεία παραμονή 
στην έχοντας καταληφθεί θέση μια βέβαιη εξόντωση και των δύο ομάδων κρούσης. Ο 
δρόμος επιστροφής τους είχε ήδη μέσα στην πόλη αποκοπεί από τους Βρετανούς. 
Στις 16:00 παρατάχτηκε η περικυκλωμένη ομάδα εκ τούτου για ρήγμα  προς δυσμάς. 
Παίρνοντας μαζί τους τραυματίες άνοιξαν δρόμο μαχόμενοι κατά μήκος του 
παράκτιου δρόμου προς τα δυτικά και έφτασαν στο βόρειο και δυτικό προμαχώνα της 
πόλης. 
 

Στις 17:20 εμφανίστηκε στον βόρειο προμαχώνα ένας Έλληνας ταγματάρχης 
και δύο πολίτες ως διαπραγματευτές. Ήθελαν να παραδώσουν την πόλη. 
Ταυτοχρόνως κατέθεσαν εκατό τριάντα Έλληνες στρατιώτες τα όπλα. Όμως, τη 
στιγμή τούτη επενέβησαν εκ νέου τα βρετανικά στρατεύματα. Άνοιξαν πυρ εναντίων 
της ομάδας των διαπραγματευτών και προωθήθηκαν με ισχυρές δυνάμεις στην πόλη, 
κατά μήκος των κεντρικών δρόμων προς δυσμάς. 
 

Η προσπάθεια, να καταληφθεί η πόλη του Ηρακλείου, είχε αποτύχει. Δυτικά 
της πόλης και προς τα ανατολικά του αεροδρομίου είχαν οι αλεξιπτωτιστές του 
συνταγματάρχη Brauer περάσει στην υπεράσπιση. Έπρεπε κατά πρώτο να αρκεστούν 
στο να εμποδίσουν στον εχθρό μια έξοδο προς τα ανατολικά και δυτικά. 
 

               Οι μάχες στην περιοχή του Ρεθύμνου την 21η
 Μαΐου. 

 

Ήδη πριν το ξημέρωμα της 21.5. διεξήγε ο αντίπαλος μια πρώτη επίθεση για 
την ανακατάληψη των υψωμάτων με τους αμπελώνες. Αποκρούστηκε. Η επίθεση 
ωστόσο τούτη θα σήμαινε ήδη μια επιτυχία για τον εχθρό, εφόσον ο ταγματάρχης 
Kroh έπρεπε προς το παρόν να εγκαταλείψει την πραγματοποίηση μιας δικής του 
επίθεσης για την κατάληψη του αεροδρομίου. Περίπου στις 9:00, επιτέθηκε εκ νέου ο 
αντίπαλος. Τη φορά τούτη υπερφαλάγγισε την ανοιχτή πτέρυγα της γερμανικής 
θέσης. Ο ταγματάρχης Kroh ήταν τώρα αναγκασμένος να εγκαταλείψει τη θέση των 
αμπελώνων. Υποχώρησε έως το εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου και 
παρατάχτηκε εκεί προς υπεράσπιση από τα δυτικά και νότια. Αποκρούστηκαν κατ΄ 
επανάληψη επιθέσεις του εχθρού. Μέσω μιας επιχείρησης ομάδων κρούσης 
μπόρεσαν να απελευθερωθούν πενήντα έξι τον αριθμό αιχμάλωτοι αλεξιπτωτιστές. Ο 
υπολοχαγός von Roon δημιούργησε έναν χώρο ανεφοδιασμού περίπου επτά έως οχτώ 
χιλιόμετρα προς τα ανατολικά του εργοστασίου επεξεργασίας ελαιολάδου. Εκεί 
ήλπιζε ο ταγματάρχης Kroh να μπορέσουν να περισυλλέξουν με ασφάλεια τον 
ριγμένο με αλεξίπτωτα αναμενόμενο ανεφοδιασμό χωρίς την επίδραση του εχθρού. Ο 
χώρος προστατεύτηκε από μια αδύναμη ομάδα ασφάλισης εναντίων πιθανής 
παρενόχλησης από ατάκτους. Όμως ο ανεφοδιασμός δεν εμφανίστηκε. Ούτε η 
κατάσταση τού τάγματος Kroh ούτε ο χώρος ανεφοδιασμού ήταν στο 11ο

 αεροπορικό 
σώμα γνωστή. 
 

Ο λοχαγός Wiedemann οργάνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες τις δυνάμεις του. 
Η κατά τη διάρκεια της νύχτας το προηγούμενο βράδυ καταλαμβανόμενη θέση 
υπεράσπισης διαιρέθηκε σε τομείς υπό την ευθύνη διοικητών. Το τάγμα βίωσε όμως 
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κατόπιν μια άσχημη έκπληξη. Για ώρες βομβαρδίζονταν από δικά μας αεροσκάφη. 
Ταυτοχρόνως, έβαλλε συνεχώς το πυροβολικό του εχθρού  εναντίων των θέσεων του 
τάγματος. Εντοπίστηκε μια θέση πυροβολαρχίας του εχθρού. Η πυροβολαρχία 
αλεξιπτωτιστών έβαλλε με βολές εναντίων τούτης και την αδρανοποίησε για αρκετές 
ώρες. Αργά το απόγευμα επιτέθηκε ο εχθρός ταυτόχρονο από Ανατολή και Δύση. 
Αποκρούστηκε. Μια νυχτερινή επίσης επίθεση απέτυχε εναντίων του 
περιλαμβανομένου στη δική μας υπεράσπιση υψώματος με τα παρεκκλήσια,  νοτίως 
του χώρου Περιβόλια. 

Δεν εκπληρώθηκε η ελπίδα στις δύο ομάδες μάχης του 2ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών, να μπορεί να καμπθεί η εχθρική αντίσταση τη δεύτερη ημέρα μάχης. 
Τώρα τίθεται το ζήτημα, να διατηρήσουν τη μαχητικότητα τους και τον αντίπαλο να 
κρατήσουν στην περιοχή του Ρεθύμνου τόσο χρονικό διάστημα έως ότου θα 
κρίνονταν η μάχη για την κατοχή της Κρήτης σε ένα άλλο τμήμα του πεδίου μάχης. 
Όλοι οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί του Συντάγματος είχαν συνειδητοποιήσει, 
ότι επίκειται σε τούτους δύσκολες γεμάτες στερήσεις ημέρες μάχης. Ήταν 
αποφασισμένοι να ανταπεξέλθουν σε τούτες. 
 

      Η Γενική Διοίκηση του 11ου
 αεροπορικού σώματος το βράδυ της 21ης

 Μαΐου. 

 

Σε αντίθεση με την άποψη του 4ου
 στόλου αεροπορίας θεώρησε η Γενική 

Διοίκηση του 11
ου

 αεροπορικού σώματος το βράδυ της 21ης
 Μαΐου ότι είχε 

ξεπεραστεί η κρίση της μάχης. Το αεροδρόμιο Μάλεμε ήταν όπως παρομοίως το  
ελέγχοντας τούτο ύψωμα 107 σταθερά υπό την κατοχή μας. Το μέτωπο μας είχε 
επεκταθεί έως τη νότια περιφέρεια του χωριού Μάλεμε. Οι συνθήκες διαταγών της 
ομάδας Δύση είχαν αναδιοργανωθεί. Ο Συνταγματάρχης Ramcke διοικούσε την 
ομάδα τούτη. Την 21η

 Μαΐου θα μετέβαινε με αεροσκάφος ο πτέραρχος Student, 

διοικητής της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας, με το Επιτελείο του προς το Μάλεμε. Θα 

αναλάμβανε έπειτα τη διοίκηση όλων στο δυτικό τμήμα του νησιού βρισκόμενων 
στρατιωτικών δυνάμεων. Με τις κατά τη διάρκεια της 21ης

 Μαΐου διανεμόμενες 
ενισχύσεις ήταν η ομάδα αρκετά ισχυρή, να υπερασπίσει με επιτυχία το έχοντας 
κερδηθεί έδαφος και το αεροδρόμιο. Ο αριθμός επίσης των βαριών όπλων, τα οποία 
διέθεταν οι υπαγόμενες στον συνταγματάρχη Ramcke δυνάμεις, είχε αισθητά αυξηθεί 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περιλάμβανε στο χρονικό σημείο τούτο τουλάχιστον 
περί των είκοσι αντιαρματικών 3,7 cm, περίπου είκοσι ολμοβόλα διαμετρήματος 10 
και 8 cm , περί των τριάντα βαριών πολυβόλων, έξι έως δέκα 2 cm αντιαεροπορικά 
πυροβόλα και ένα ορεινό πυροβόλο 7,5 cm της πυροβολαρχίας του λοχαγού Schram. 

Είχαν διανεμηθεί σε επαρκή ποσότητα πυρομαχικά, όπλα αντικατάστασης καθώς και 
υγειονομικού υλικό στο στράτευμα. Η φροντίδα των τραυματιών ήταν προς το παρών 
επαρκής. Την επόμενη ημέρα θα βελτιωνόταν ακόμα περισσότερο  μέσω της άφιξης 
του αερομεταφερόμενου κινητού νοσοκομείου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης

 

Μαΐου θα αποβιβαζόταν κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας ξεκούραστες 
στρατιωτικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Με τη βοήθεια τούτων θα 
συνέχιζε η έχοντας ξεκινήσει επιχείρηση να διεξάγεται ενισχυμένη. Ο αρχηγός της 
αεροπορίας, πτέραρχος Conrad,είχε στείλει ήδη το απόγευμα της 21ης

 Μαΐου τον 
επισμηναγό Snowadzki με τη διοίκηση του αεροδρομίου εκ νέου προς το Μάλεμε. Ο 
Snowadzki ανέλαβε, παρά τα εχθρικά πυρά εναντίων του αεροδρομίου, τη διοίκηση  
της διαδικασίας απογειώσεων και προσγειώσεων κατά δυναμικό και επιδέξιο τρόπο. 
Έδωσε εγγυήσεις, ότι οι επιδόσεις απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου 
Μάλεμε θα εκπλήρωναν επίσης τις εγειρόμενες απατήσεις τις επόμενες ημέρες. 
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Αντίθετος με την αντίληψη του πτέραρχου Student θεωρούσε ο 4ος
 στόλος της 

αεροπορίας τον βρισκόμενο πλησίον του Καστελίου αντίπαλο και τις εχθρικές 
δυνάμεις, οι οποίες θα πλησίασαν από την πλευρά της Παλαιόχωρας ως μια απειλή 
για το κλιμάκιο Δύση. Ο πτέραρχος Student είχε αντίθετος την άποψη, ότι  δεν ισχύει 
η αναφορά σύμφωνα με την οποία φάλαγγες εχθρικών στρατευμάτων μετακινούνται  
στον οδηγώντας στην Παλαιόχωρα προς Βορρά δρόμο με κατεύθυνση το πεδίο μάχης 
του κλιμακίου Δύση. Αν εν τούτοις  επαληθεύονταν, τότε θα εξουδετερώνονταν με τη 
βοήθεια των την επόμενη ημέρα αφιχθέντων στο Μάλεμε ενισχύσεων, 
υποστηριζόμενων από το 8ο

 αεροπορικό σώμα, ο νέος αντίπαλος τούτος. 
 

Αν και είχε κατορθώσει ο βρισκόμενος κοντά στο Καστέλι εχθρός, να 
αποδεκατίσει τη διμοιρία Muerbe, υποτιμούσε  ο πτέραρχος Student τον αντίπαλο 
σχετικά της δύναμης και της σε μεγάλο βαθμό προθυμία του για την πραγματοποίηση 
στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από το πρωί της 20ης

 Μαΐου δεν έκανε καμία 
προσπάθεια να προωθηθεί προς ανατολάς, με κατεύθυνση το Μάλεμε. Αν δεν το 
έπραττε κατά τη διάρκεια της κρίσιμης καμπής του αγώνα, τότε δεν μπορεί καθόλου 
να δεχθεί κάποιος, ότι τούτος θα αισθανόταν  τώρα από μια  γι΄ αυτόν πολύ δυσχερή 
θέση τη ξεχωριστή ηδονή της επίθεσης. 
 

Το 3ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών καθήλωσε νοτίως των Χανίων μεγάλου 

αριθμού  εχθρικές δυνάμεις. Επιπλέον, κράτησε κατειλημμένες προς τα ανατολικά 
του Γαλατά ορισμένες θέσεις υψωμάτων, οι οποίες αργότερα θα είχαν μεγάλη 
σημασία ως χώροι εφόρμησης για την επίθεση εναντίων της πόλης των Χανίων. Η 
απώλεια τούτων των εδαφών στα υψώματα  θεωρήθηκε  από τον εχθρό δικαίως ως 
μια διαρκή απειλή προς την πόλη των Χανίων και τον κόλπο της Σούδας. Νοτίως του 
κόλπου της Σούδας  βρίσκονταν όμως  η μεγάλη βάση-σταθμός εφοδιασμού, από την 
οποία είχαν προμηθευτεί με στρατιωτικό  υλικό  οι μάχες όλων των βρετανικών και 
νεοζηλανδικών στρατευμάτων στα δυτικά του  νησιού.  Αν θα έπεφτε η βάση τούτη 
στα χέρια του 3ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, τότε θα έπρεπε όλα τα δυτικά και 
νοτιοδυτικά των Χανίων και της Σούδας δραστηριοποιημένα στρατεύματα της 
Κοινοπολιτείας να διακόψουν πολύ σύντομα τον αγώνα τους εξαιτίας ελλείψεων του 
αναγκαίου στρατιωτικού υλικού. Ήταν εξαιτίας τούτου κατανοητό, ότι ο στρατηγός 
Freyberg αντιμετώπισε τον κίνδυνο τούτο με το να τοποθετήσει εναντίων των 
αλεξιπτωτιστών του συνταγματάρχη Heidrich σημαντικού αριθμού στρατιωτικές 
δυνάμεις. Το Σύνταγμα θα είχε να υποστεί κατά τη διάρκεια των πρώτων μαχών 
πολλές μεγάλες απώλειες. Τώρα όμως μπόρεσε μέσω της αναδιοργάνωσης των  
μονάδων του να ενισχύσει σημαντικά τη μαχητικότητα του. Το  ηθικό μάχης του 
στρατεύματος δεν είχε διαρραγεί. Εν τέλει, προσφέρθηκε στο Σύνταγμα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας εκτενής ανεφοδιασμός μέσω ρίψης με αλεξίπτωτα. Τα 
αποθέματα του σε όπλα και πυρομαχικά θα καθιστούσαν  το Σύνταγμα τώρα ικανό να 
πραγματοποιήσει με επιτυχία επίσης τις μεγάλης κλίμακας μάχες. Η ασύρματη 
επικοινωνία μεταξύ του Συντάγματος και της Γενικής Διοίκησης του 11ου

 

αεροπορικού σώματος λειτουργούσε ομαλά.  Ο εφοδιασμός του Συντάγματος 
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί για ένα επαρκές χρονικό διάστημα μέσω της ρίψης με 
αλεξίπτωτα σε μεγάλο βαθμό.  
 

Έχοντας απόλυτη  εμπιστοσύνη μπόρεσε ο πτέραρχος Student να βασιστεί στο 
ότι το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών δεν θα επέτρεπε στον αντίπαλο του να το 
αποδυναμώσει, ώστε με ισχυρότερες δυνάμεις να εμπλακεί στη μάχη του χωριού και 
του αεροδρομίου του Μάλεμε. 
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Όλες οι προσπάθειες του 1ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών να καταλάβουν 

την πόλη και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου  απέτυχαν με βαριές απώλειες. Το 
Σύνταγμα έπρεπε να περιοριστεί τώρα, να αναχαιτίσει τον στην περιοχή του 
Ηρακλείου βρισκόμενο αντίπαλο, να διακόψει τις επαφές του προς ανατολάς και 
δυσμάς και να εμποδίσει μια χρήση του αεροδρομίου από την αεροπορία του εχθρού. 
Η ασύρματη επικοινωνία με το Σύνταγμα ήταν αξιόπιστη. Ο εφοδιασμός του 
Συντάγματος είχε ξεκινήσει. Θα μπορούσε να καταστεί  επομένως χωρίς δυσκολία 
εφικτό, όχι μόνο να διατηρηθεί η σε στρατιωτικό υλικό δύναμη του Συντάγματος, 
αλλά ακόμα και να ενισχυθεί. Είχε τέλος σχεδιαστεί, να δοθούν στο Σύνταγμα νέες 
στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς η συνολική κατάσταση το επέτρεπε. Τότε θα μπορούσε 
το Σύνταγμα τούτο να ανανεώσει την επίθεση και να εξουδετερώσει τον αντίπαλο 
του. 
 

Ο πτέραρχος Student είχε μεγάλη ανησυχία σχετικά της τύχης του 2ου
 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών. Ότι μαχόταν στην περιοχή του Ρεθύμνου κατά τη 
διάρκεια της 21ης

 Μαΐου, είχε αναντίρρητα διαπιστωθεί  μέσω των δικών μας πιλότων 
και των έχοντας  υποκλαπεί ραδιογραφημάτων του αντιπάλου. Πού όμως βρίσκονταν 
οι δικές του δυνάμεις και τι δύναμη είχαν, είναι αδιευκρίνιστο. Ήταν βέβαιο, ότι το 
αεροδρόμιο και  η πόλη του Ρεθύμνου βρίσκονταν ακόμα υπό την κατοχή του 
εχθρού. Ήταν σε ιδιαίτερο βαθμό θλιβερό, ότι στην κατάσταση τούτη δεν υφίστατο 
καμία δυνατότητα, να εφοδιαστούν οι άνδρες του συνταγματάρχη  Sturm. Ο χώρος 
ρίψης, τον οποίο είχε προετοιμάσει ο υπολοχαγός von Roon, δεν είχε ακόμα 
ανακαλυφθεί από τους δικούς μας πιλότους. Αναφορικά της ομάδας του λοχαγού 
Wiedemann κυριαρχούσε η ίδια αβεβαιότητα. Δεν μπορούσε να διακριθεί εκεί 
επίσης, σε ποια θέση ο έχοντας ριχθεί ανεφοδιασμός θα μπορούσε με σιγουριά να 
βρεθεί στην κατοχή των αλεξιπτωτιστών. Οι προσπάθειες, να βολιδοσκοπηθεί η 
κατάσταση πλησίον της πόλης του Ρεθύμνου και να δημιουργηθεί  επαφή προς τους 
δίδοντας μάχη αλεξιπτωτιστές, έπρεπε ενισχυμένες  την 22η

 Μαΐου να συνεχιστούν. 
 

Η ανησυχία επίσης σχετικά της  ελαφριάς μοίρας πλοίων είχε καταστεί το 
βράδυ αφόρητη. Σύμφωνα μιας τελευταίας το βράδυ εισερχόμενης αναφοράς 
αναγνώρισης θα μπορούσε μόνο ένα θαύμα να σώσει  τη νηοπομπή τούτη από την 
πλήρη εξόντωση. Δεν υπολογίζεται επομένως καμία πλέον  ενίσχυση του κλιμακίου 
Δύση μέσω της μοίρας ελαφριών πλοίων. 

 

Αντιθέτως, παρά όλων τούτων των δυσκολιών και αβεβαιοτήτων ήταν ο 
πτέραρχος Student πεπεισμένος, ότι οι έχοντας από το κλιμάκιο Δύση κατορθωθεί 
επιτυχίες θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό την 22η

 Μαΐου  να επεκταθούν.  Η 
συνολική κατάσταση θα σταθεροποιούνταν σίγουρα αισθητά την ημέρα τούτη. Η 
νικηφόρος έκβαση της μάχης δεν αμφισβητούταν από εκείνον. 
 

                        Η τραγική διαδρομή της ελαφριάς μοίρας πλοίων. 

 

Η μοίρα ελαφριών πλοίων εγκατέλειψε τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης
 

Μαΐου τη Μήλο. Θα κατευθυνόταν προς τα βόρεια παράλια της Κρήτης, δυτικά του 
Μάλεμε. Στα ιταλικά αντιτορπιλικά συνοδείας «Lupo» και «Sagittario» βρίσκονταν 
Γερμανοί αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού με μικρές ειδικές ομάδες 
επικοινωνίας. Μέσω τούτων κατόρθωσε ο ναύαρχος νοτιοανατολικής Ευρώπης να 
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διαβιβάσει τις διαταγές του προς τα δύο αντιτορπιλικά και έτσι προς τον 
«αργοναυτικό στόλο»  
 

Τη νύχτα της 20ης
 προς 21ης

 Μαΐου μετακινήθηκαν αγγλικές μονάδες στόλου 
προς τον θαλάσσιο χώρο βορείως της Κρήτης. Κατά το χάραμα της 21ης

 Μαΐου 
διακρίθηκαν μέσω της εναέριας αναγνώρισης του 8ου

 αεροπορικού σώματος και εν 
συνεχεία δέχθηκαν χωρίς καθυστέρηση τη σφοδρή και επιτυχημένη επίθεση από 
μοίρες μαχητικών. 
 

Ο ναύαρχος νοτιοανατολικής Ευρώπης θεωρούσε εν όψει τούτης της 
κατάστασης να μην μπορεί να εγγυηθεί  για την εν συνεχεία πορεία της αδύναμης 
πομπής  πλοίων. Προς τούτο επέτρεψε τούτη να επιστρέψει με κατεύθυνση τη Μήλο. 
Στις 9:00 ανέφερε το 8ο

 αεροπορικό σώμα, ότι ο θαλάσσιος χώρος βορείως της 
Κρήτης βρίσκεται άνευ εχθρικής παρουσίας. Κατόπιν, έδωσε ο ναύαρχος 
νοτιοανατολικής Ευρώπης στη μοίρα των πλοίων εκ νέου τη διαταγή να αλλάξει 
πλεύση και να κατευθυνθεί προς την Κρήτη. Ήλπιζε, ότι θα μπορούσε να φτάσει πριν 
την έλευση της νύχτας στις ακτές της Κρήτης. Η μικρή ταχύτητα πλεύσης  ωστόσο 
των μηχανοκίνητων ιστιοφόρων κατέστρεψε την ελπίδα τούτη. Ο εξαιτίας της 
περιττής αλλαγής πλεύσης χαμένος χρόνος δεν μπόρεσε να αναπληρωθεί. Έχοντας 
σηκωθεί αντίθετος άνεμος κατέστησε εξάλλου  τη διαδρομή πιο αργή. Χάθηκε έτσι η 
ελπίδα, να φτάσουν με το φως της ημέρας στην Κρήτη. Από την άλλη πλευρά 
αντιθέτως έπρεπε να αναμένουν, ότι οι βρετανικές μονάδες στόλου κατά την έλευση 
της νύχτας εκ νέου θα χτένιζαν τη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κρήτης. Αμήχανα 
έπρεπε το Επιτελείο του 11ου

 αεροπορικού σώματος να παρατηρήσει, πως έπεφτε  η 
νύχτα, ίδια μιας απειλούμενης συμφοράς, χωρίς να βρίσκεται η μοίρα των πλοίων σε 
ασφάλεια. Το τελευταίο αναγνωριστικό αεροσκάφος, το οποίο την 21η

 Μαΐου χτένιζε 
κατά την έναρξη της νύχτας τη θάλασσα, ανακοίνωσε τότε επίσης αμέσως μια 
βρετανική μοίρα στόλου, η οποία από τα νοτιοδυτικά με μεγάλη  ταχύτητα είχε πάρει 
πορεία προς τη θαλάσσια οδό των Κυθήρων. Αργά το βράδυ, πραγματοποιήθηκε 
δυτικά του ακρωτηρίου Σπάθα η σύγκρουση που κάποιος φοβόταν μεταξύ της μοίρας  
του στόλου και της μοίρας των ελαφριών πλοίων. Αν και το ιταλικό αντιτορπιλικό 
«Lupo» ρίχτηκε με αξιοσημείωτο θάρρος εναντίων του εχθρού, δεν μπόρεσε να 
υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά της έκβασης του άνισου τούτου αγώνα. Η μοίρα 
των πλοίων εξολοθρεύτηκε. Ένας αριθμός από μηχανοκίνητα ιστιοφόρα βυθίστηκε, 
το αντιτορπιλικό « Lupo» δέχτηκε δεκαοχτώ τον αριθμό βολές, επιτέθηκε εναντίων 
του εχθρού με πυροβόλα και τορπίλες και εξαιτίας τούτου κατορθώθηκε, σημαντικά 
τμήματα του προπορευόμενου κύματος της μοίρας των ελαφριών πλοίων να 
μπορέσουν  να αποφύγουν την εξόντωση. Κάποια λίγα τον αριθμό σκάφη έφτασαν 
στις ακτές της Κρήτης, άλλα διέφυγαν προς Βορρά. Το βρισκόμενοι πολύ πίσω 
δεύτερο κύμα καλύφθηκε από το αντιτορπιλικό «Sagittario». Υπό την προστασία ενός 
από το αντιτορπιλικό τούτο δημιουργημένου προπετάσματος καπνού κατόρθωσε 
χωρίς σχεδόν απώλειες να βρεθεί εκτός του βεληνεκούς των βρετανικών πλοίων και 
να φτάσει στους νότιους κόλπους της Πελοποννήσου. 
 

Η προσπάθεια, να δοθούν ενισχύσεις στο κλιμάκιο Δύση δια της θαλάσσιας 
οδού, απέτυχε. 
 

Η βρετανική μοίρα στόλου ανέκρουσε προς δυσμάς και σκόπευε τότε 
στρίβοντας κατά μήκος των δυτικών ακτών της Κρήτης προς Νότο να κυριαρχήσει 
στην ανοιχτή θάλασσα. Τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκε όμως από τα 
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αναγνωριστικά του αεροπορικού σώματος υπό τον Richthofen  και δέχτηκε απ΄ όλα 
τα φέροντας βόμβες αεροσκάφη του αεροπορικού σώματος τούτου επί ώρες 
αδιάκοπη επίθεση. Σύμφωνα με σε αργότερο χρονικό σημείο βρετανικά στοιχεία 
υπέστη η ομάδα βαριές απώλειες. Τέλος, οι Βρετανοί  θα έπρεπε επομένως να 
υποστούν  για την επίθεση εναντίων της μοίρας των ελαφριών πλοίων κατά πολύ 
μεγαλύτερες απώλειες από ότι οι ίδιοι μπόρεσαν οι ίδιοι να προξενήσουν στον 
Γερμανό αντίπαλο τους. 

Σχετικά τούτης της νυχτερινής ναυμαχίας και των στη γερμανική πλευρά 

εμφανιζόμενων απωλειών επικρατούσαν για αρκετό καιρό λανθασμένες εντυπώσεις. 
Δόθηκε από θλιβερούς πωλητές ψυχών στη  νηοπομπή τούτη το τιμητικό όνομα 
«στόλος απόβασης». Δεν της άξιζε πράγματι ο χαρακτηρισμός τούτος. Είχαν 
φορτωθεί στη μοίρα ελαφριών πλοίων συνολικά περίπου δύο τάγματα αλπινιστών, 
τμήματα του 2ου

 στοιχείου Συντάγματος εκμάθησης χειρισμού αντιαεροπορικών 
πυροβόλων και κάποιες αδύναμες μονάδες του σώματος αλεξιπτωτιστών και κυρίως 
οχήματα, ογκώδη και άβολα στρατιωτικά μηχανήματα, βαριά όπλα, σίτιση και 
ανεφοδιασμός πυρομαχικών. Το μεγαλύτερο τμήμα του αποβιβαζόμενου στα πλοία 
προσωπικού παρέμεινε σώο ή σώθηκε έπειτα της βύθισης των σκαφών του. 
 

Αν θα συνέβαινε  σύμφωνα με τη θέληση του πτέραρχου Student, τότε δεν θα 
υπήρχε ποτέ μια μοίρα ελαφριών σκαφών. 
 

       

            Η εξέλιξη της μάχης στα δυτικά του νησιού έως την κατάληψη των Χανίων. 

 

Ο πτέραρχος Student είχε την πρόθεση, να μεταφερθούν νωρίς το πρωί της 22ης
 

Μαΐου ο ίδιος με τον πτέραρχο Schlemm, τον αρχηγό του Επιτελείου του  και με μια 
μικρή ομάδα διοίκησης αεροπορικώς προς το Μάλεμε και από εκεί να διευθύνουν τις 
εν συνεχεία επιχειρήσεις. Πιέζονταν -όπως παρομοίως κατά την αεραπόβαση στην 
Ολλανδία- να σπεύσει προς τους δίδοντας σκληρές μάχες αλεξιπτωτιστές του και από 
μια κεντρική και αποφασιστικής σημασίας θέση να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. 
Πίστευε, ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η παρουσία του στην Αθήνα. Όλες οι 
αποφάσεις, οι οποίες έδωσαν την αποφασιστική τροπή στην επιχείρηση, έχουν 
ληφθεί. Η πραγματοποίηση τους βρίσκονταν σε εγγυημένα χέρια. Ο πτέραρχος 
Conrad καθοδηγούσε αυστηρά τις κινήσεις αερομεταφοράς. Ανάθεσε σε δύο των 
διοικητών του σμηναρχίας, δηλαδή στον σμήναρχο Buchholz και Heyking, τη 
διεξαγωγή της μεταφοράς στρατευμάτων, έναν τρίτο, δηλαδή τον σμήναρχο Wilke, 

τον κατέστησε υπεύθυνο για την ομαλή πορεία όλων των μεταφορών ανεφοδιασμού. 
 

Ο αντισυνταγματάρχης  Seibt ασχολήθηκε με το τμήμα εφοδιασμού και 
οικονομικής διαχείρισης του ακριβώς το ίδιο αξιόπιστα όπως έπραξε κατά την 
προετοιμασία της μάχης. Τα Μέγαρα ήταν κατά τέτοιο μέγεθος εφοδιασμένα με 
αποθέματα, ώστε να μπορέσουν οι απατήσεις ανεφοδιασμού βραχυπρόθεσμα να 
εκπληρωθούν. Η πλειοψηφία των για τις επόμενες ημέρες αναγκαίων πτήσεων 
εφοδιασμού διατάχθηκε και προετοιμάστηκε ήδη τη νύχτα παίρνοντας ως βασική  

αρχή των από το στράτευμα πραγματοποιημένων βραδινών δια του ασυρμάτου 
αναφορών. Ο εφοδιασμός των μοιρών μεταγωγικών με καύσιμα κύλησε ανεμπόδιστα. 
Οι προς τούτο ειλημμένες κάτω από μεγάλες δυσκολίες πριν τη μάχη με οξυδέρκεια 
αποφάσεις από τον υπολοχαγό Seibt απέφεραν τώρα τους καρπούς τους. 
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Τη διοίκηση του παραμένοντας πίσω στην Αθήνα Επιτελείου έπρεπε να την 
αναλάβει κατά την διάρκεια της απουσίας του πτέραρχου ο επισμηναγός Trettner Από 
τη χρονική στιγμή τούτη και έπειτα, όπου είχε ανατεθεί στον πτέραρχο Student η 
διοίκηση του σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών και αερομεταφερόμενων 
μονάδων, ήταν ο Trettner ο στενότερος του συνεργάτης. Όλοι οι έκτοτε σχεδιασμοί 
και επεμβάσεις πραγματοποιηθήκαν κατόπιν αγαστής συνεργασίας των δύο τούτων 
ανδρών. Υπό την καθησυχασμένη συνείδηση, ότι το παραμένοντας πίσω στην Αθήνα 
τμήμα του Επιτελείου του θα είχε καθοδηγηθεί σύμφωνα με το πνεύμα του και θα 
είχε λάβει εγκαίρως όλα τα κάθε φορά απαραίτητα μέτρα, θεωρούσε ο πτέραρχος 
Student, ότι ο σωστός χώρος για τον ίδιο προσωπικά θα έπρεπε να βρίσκεται τώρα 
στο πεδίο της μάχης. 

Όμως, το ίδιο βράδυ ωστόσο της 21ης
 Μαΐου βίωσε μια μεγάλη απογοήτευση. 

Ο πτέραρχος Jeschonnek, ο οποίος παρέμενε σ΄ όλη τη διάρκεια της μάχης 
παρομοίως στην Αθήνα, διαβίβασε στον πτέραρχο  Student μια ειδικού τύπου διαταγή 
του Goering, σύμφωνα με την οποία ο  Student θα έπρεπε να μείνει μέχρι νεωτέρας 
στην Αθήνα. Ο Goering είχε διαβιβάσει τηλεφωνικώς στον  Jeschonnek τούτη τη 
διαταγή. Οι προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες ο πτέραρχος  Student πήρε την 
απόφαση του, να διοικήσει από το Μάλεμε δεν ήταν  στον Goering γνωστές. Ήταν εκ 
τούτου της γνώμης, μόνο από την Αθήνα θα έχει ο πτέραρχος  Student  την 
απαραίτητη τη συνολική εικόνα σχετικά της κατάστασης σ’ ολόκληρο το νησί. Έτσι, 
ο πτέραρχος Student παρέμεινε στην Αθήνα. Για να λάβει μια όσο το δυνατό πιο 
αντιπροσωπευτική  εικόνα της κατάστασης του σημαντικότερου τμήματος του πεδίου 
μάχης, έστειλε στο Μάλεμε τον πτέραρχο Schlemm. Τούτος αποβιβάστηκε εκεί τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 22ης

 Μαΐου υπό ασθενής βολές πυροβολικού. Απεκόμισε 
την απαραίτητη γενική εικόνα σχετικά της κατάστασης και επέστρεψε το βράδυ για 
σύνταξη αναφοράς στην Αθήνα. 
 

Κατά τη διάρκεια της 22ης
 Μαΐου αποβιβάστηκαν στο Μάλεμε δύο τάγματα 

αλπινιστών, το τάγμα ορεινού μηχανικού 95 , ο στρατηγός Ringel με το Επιτελείο της 
Μεραρχίας του, το στοιχείο πυροβολικού αλεξιπτωτιστών με το Επιτελείο, τα υπόλοιπα 
τμήματα της 1ης

 και 4ης
 πυροβολαρχίας και το αερομεταφερόμενο κινητό νοσοκομείο. 

Σχετικά των  αποβιβάσεων  στο αεροδρόμιο του Μάλεμε εξέδωσε ο πτέραρχος Student 

γενικές οδηγίες, στηριζόμενος στη μεγάλη του αεροπορική εμπειρία. Ήταν αναγκαίες, 
επειδή το αεροδρόμιο  ήταν πολύ μικρό. Ήταν μόνο εξακόσια μέτρα μήκους περίπου, δεξιά 
ήταν στενό και βρίσκονταν πολύ κοντά στην ακτή. Σε τούτο το άθλιο αεροδρόμιο 
μπορούσαν τα μεταγωγικά αεροσκάφη μόνο χωριστά μεταξύ τους να προσγειωθούν και να 
απογειωθούν. Για τον λόγο τούτο είχε διατάξει  ο πτέραρχος  Student, όλα τα μεταγωγικά 
αεροσκάφη να εκτελούν πτήση προς το αεροδρόμιο  ανά πέντε χωριστά   κρατώντας  
αποστάσεις  πέντε λεπτών . Κατά τη διάρκεια των πέντε τούτων λεπτών έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί  η προσγείωση, η εκφόρτωση, σε πολλές των περιπτώσεων η επιβίβαση 
τραυματιών και η απογείωση κάθε αεροσκάφους. Η αποβίβαση κάθε τάγματος απαίτησε 
επομένως περίπου τέσσερεις ώρες.  Πτήσεις μεταφορών απαγορεύονταν κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. Οι την 22η

 Μαΐου έχοντας επιτευχτεί επιδόσεις μεταφοράς έδειξαν, ότι η 
προθεσμία εκτέλεσης των πέντε λεπτών είχε μένει πίσω από κάμποσα τον αριθμό 
αεροσκάφη, αν και το αεροδρόμιο όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκονταν κάτω από τα 
πυρά του πυροβολικού. Αφενός, υπήρχε στο στενό αεροδρόμιο μια σειρά από 
προκαλώντας ρήγματα προσγειώσεις και ζημιές κατά την κύλιση των αεροσκαφών, 
αφετέρου  ο επισμηναγός Snowadzki φρόντιζε να απελευθερώνεται ξανά  γρήγορα ο 
διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης.  Τα μη ικανά προς κίνηση αεροσκάφη άφησε τούτος 
να απομακρυνθούν  με τη βοήθεια   ληφθέντων ως λεία τεθωρακισμένων χειραμαξών στο 
άκρο του διαδρόμου. Έως το τέλος της μάχης προσγειωνόταν μέρα με τη μέρα, από τις 
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πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο του Μάλεμε με μια χωρίς 
διάλειμμα  ακολουθία, κατ’  αυτόν τον τρόπο στρατεύματα και είδη ανεφοδιασμού. Οι 
αλπινιστές προσαρμόζονταν  παντού γρήγορα με τις ιδιαιτερότητες της αερομεταφοράς. Το 
προηγούμενο έτος είχαν προσφέρει  οι αλεξιπτωτιστές πλησίον του Narvik υποστήριξη  
στους αλπινιστές σε χιόνι και πάγο. Ορισμένοι αλεξιπτωτιστές έφεραν από τότε  την 
επιγραφή του Narvik στο μανίκι του στρατιωτικού τους σακακιού. Τώρα ήρθαν οι 
αλπινιστές στο τροπικού χαρακτήρα καύσωνα της Κρήτης προς βοήθεια σ τους 
αλεξιπτωτιστές, για να δώσουν μαζί, χέρι με χέρι με τούτους επίσης τη μάχη έως τη 
νικηφόρο λήξη. 
 

Με την άφιξη του αερομεταφερόμενου κινητού νοσοκομείου επιτεύχθηκε-όπως 
αναμένονταν- μια σημαντική βελτίωση της μέριμνας των τραυματιών. Πάνω σε δώδεκα 
καρότσες μοτοσικλέτας με δώδεκα ομοαξονικές ρυμούλκες μετέφερε η μονάδα τούτη έναν 
πλήρες άριστης ποιότητας νοσοκομειακό εξοπλισμό. Κατόπιν της ανέγερσης του 
νοσοκομείου πλησίον της Σπηλιάς δραστηριοποιηθήκαν τα οχήματα του ως μεταφορικά 
μέσα τραυματιών. Κάθε μια των δώδεκα μοτοσικλετών ήταν εφοδιασμένη πάνω στην 
καρότσα της με ελαστικούς μηχανισμούς ενίσχυσης για τη στερέωση ενός φορείου, στο 
καθένα των δώδεκα ρυμουλκών βρίσκονταν τέτοια για λήψη δύο φορείων. Στις δώδεκα 
μοτοσικλέτες και ρυμούλκες τους μπόρεσαν επομένως ταυτόχρονα να μεταφερθούν 
τριάντα έξι τον αριθμό βαριά τραυματίες και στις βοηθητικές θέσεις εκτός τούτου δώδεκα 
ελαφρά τραυματίες. Στο τωρινό χρονικό σημείο εξασφαλίστηκε στο αποφασιστικής 
σημασίας πεδίου μάχης μια κατά ορθό τρόπο διακομιδή τραυματιών μεταξύ των χώρων 
πρώτων βοηθειών των μονάδων, των κεντρικών χώρων φροντίδας τραυμάτων και στο 
κινητό νοσοκομείο. Με τις μηχανές τούτες μεταφέρθηκαν ακόμα στο χρονικό διάστημα που 
ακολούθησε επίσης τρέχων ικανοί προς μεταφορά τραυματίες προς το αεροδρόμιο του 
Μάλεμε, για να προωθηθούν με τα επιστρέφοντας αεροσκάφη στην Αθήνα. Εκεί, ήδη πριν 
την έναρξη της μάχης είχε μια μεγάλη νοσοκομειακή βάση προετοιμαστεί και ήταν 
στελεχωμένη με έξοχους ειδικούς ιατρούς-μεταξύ των οποίων ο καθηγητής Toennies-. Όλα 
τα αεροσκάφη, τα οποία μετέφεραν πίσω τους τραυματίες από το νησί, έπρεπε να 
πραγματοποιήσουν στο Φάληρο ενδιάμεση προσγείωση. Υπό τη διοίκηση του επιτελικού 
ιατρού Δρ Gabler ανεγέρθηκε εκεί μια εξοπλισμένη με πολλά τον αριθμό ασθενοφόρα 
βάση μεταφοράς τραυματιών. Τούτη υποδεχόταν τους τραυματίες και τους προωθούσε 
αμέσως με σωστό τρόπο στη νοσοκομειακή βάση. Τα εξαιτίας της μεταφοράς τραυματιών 
από το νησί άδεια φορεία αντικαταστάθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ανεφοδιασμός 
μεταφερόμενου αεροσκάφους να φέρνει στο νησί επιπροσθέτως μια συγκεκριμένη 
ποσότητα φορείων. 

 

Το απόγευμα της 22ης
 Μαΐου αφίχθη ο αντιστράτηγος Ringel μαζί με το Επιτελείο 

του στο αεροδρόμιο Μάλεμε. Το βράδυ της ίδιας ημέρας του παρέδωσε ο συνταγματάρχης  
Ramcke τη διοίκηση του κλιμακίου Δύση. Για να εξασφαλισθεί η για την εν συνεχεία 
διεξαγωγή της επιχείρησης αναγκαία σαφήνεια και ενότητα στη καθοδήγηση διαταγών, 
ύπαγε ο πτέραρχος Student ήδη τώρα το κλιμάκιο Κέντρο υπό τις διαταγές του στρατηγού 
Ringel, αν και αρχικά υφίστατο μόνο ασύρματη επικοινωνία προς τούτο. 
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Ο αντιστράτηγος Ringel  δόμησε τις δυνάμεις του σε τρείς ομάδες: 

1) Ομάδα υπό τον ταγματάρχη Schaette, αρχικά μόνο με το τάγμα του ορεινού μηχανικού 
95 (αργότερα θα μεταφέρονταν στην ομάδα τούτη ενισχύσεις). 

2) Ομάδα υπό τον συνταγματάρχη Utz με το 100ο
 Σύνταγμα αλπινιστών και τα ήδη 

αφιχθέντα τμήματα του 85ου
 Συντάγματος αλπινιστών. 

3)Ομάδα υπό τον συνταγματάρχη Ramcke με το ενισχυμένο Σύνταγμα εφόδου. 

 

Ο ταγματάρχης Schaette έπρεπε να ασφαλίσει προς τα δυτικά και τα ανατολικά, ο 
συνταγματάρχης Utz θα συνέχιζε τις έχοντας ξεκινήσει κινήσεις παράκαμψης μέσω των 
βουνών, ώστε να εξουδετερώσει αρχικά το επιδρόντας από τον Νότο εναντίων του 
αεροδρομίου Μάλεμε εχθρικό πυροβολικό. Ο συνταγματάρχης Ramcke έπρεπε να 
ασφαλίσει το αεροδρόμιο προς ανατολάς και αργότερα στηριζόμενος προς τα  δεξιά στην 
ομάδα Utz να συνεχίσει την επίθεση με κατεύθυνση τα Χανιά. 

 

Φάνηκε, ότι η αντίληψη του πτέραρχου Student ήταν ορθή, σύμφωνα με την οποία 
δεν βρίσκονταν ισχυρές δυνάμεις του εχθρού πλησίον του Καστελίου και στον χώρο 
βορείως της Παλαιοχώρας. Ωστόσο, προσέκρουσε η ομάδα του ταγματάρχη Schaette κατά 
το χτένισμα του εδάφους σε σθεναρή αντίσταση Κρητικών άτακτων. Κατά τη διάρκεια 
τούτης της εκκαθάρισης μπόρεσε να ξεκαθαρίσει επίσης η τύχη του ανθυπολοχαγού 
Muerbe και της διμοιρίας του. Προελαύνοντας με αργούς ρυθμούς προς τα δυτικά και 
νότια, εκκαθάρισε βάσει σχεδίου η ομάδα υπό τον Schaette το έδαφος από τους ατάκτους. 
Αφότου, ήρθε το 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών ως ενίσχυση προς τούτη, ετοιμάστηκε η 
ομάδα το βράδυ της 22ης

 Μαΐου για επίθεση εναντίων του Καστελίου. Την 25η
 Μαΐου 

περιήλθε το Καστέλι στην κατοχή μας έπειτα από μάχη με τακτικά ελληνικά στρατεύματα 
και κατελήφθη η Παλαιοχώρα.   

 

Την 23η
 Μαΐου είχε για πρώτη φορά αποτέλεσμα η κίνηση παράκαμψης της ομάδας 

Utz . Την ημέρα τούτη υποχώρησε ο εχθρός προς τη γραμμή ύψωμα 299,2-Πλατανιάς. Η 
ομάδα Ramcke προωθήθηκε άμεσα και απώθησε ισχυρές δυνάμεις οπισθοφυλακής του 
εχθρού σε εν μέρει σφοδρές μάχες  στη βόρεια πλευρά της ονομαζόμενης γραμμής. 

 

Νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας προωθήθηκε ο ταγματάρχης Heilmann με μια 
αδύναμη ομάδα του 3ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών με κατεύθυνση το χωριό Σταλός. Στις 
6:00 κατέλαβε το Σταλό. Τη δοσμένη σε τούτον από τον συνταγματάρχη Heidrich εντολή, να 
προωθηθεί από τον Σταλό προς Βορρά, έως την ακτή και  να αποκλείσει την παράκτια οδό 
για τον πλησίον του Μάλεμε και του Πύργου βρισκόμενο εχθρό, δεν μπόρεσε ωστόσο να 
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εκπληρώσει  ο ταγματάρχης  Heilmann, επειδή η ομάδα δέχθηκε  σε σύντομο χρονικό 
διάστημα κατόπιν της κατάληψης του Σταλού από δυτική κατεύθυνση επίθεση μέσω 
ισχυρών δυνάμεων του εχθρού. Όλες οι επιθέσεις, οι οποίες επαναλαμβανόταν πολλάκις 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποκρούστηκαν από τον ταγματάρχη Heilmann και τους 
άνδρες του. Ο Σταλός κρατήθηκε. Την  ίδια ήμερα επαινέθηκε η γενναιότητα της ομάδας 
Heilmnann. Το βράδυ, περίπου στις 18:30, αφίχθη το 2ο

 τάγμα του 100ου
 Συντάγματος 

αλπινιστών στον Σταλό. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε η πρώτη επαφή μεταξύ του 
κλιμακίου Δύση και του κλιμακίου Κέντρο. Η απώλεια του Σταλού και η εμφάνιση των 
αλπινιστών σε τούτη τη θέση παρακίνησαν τον εχθρό, να υποχωρήσει και άλλο   την 
επόμενη ήμερα. Το βρισκόμενο στο υπερέχων ύψωμα χωριό Γαλατάς ήταν στο χρονικό 
σημείο τούτο τα κομβικό σημείο όλου του βρισκόμενου στα Χανιά συστήματος θέσεων του 
εχθρού Την 20

η
 Μαΐου θυσίασε το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών σε μάταιες επιθέσεις 
εναντίων τούτης της ισχυρής θέσης στο ύψωμα πολύ αίμα. Υπήρχε ο φόβος, ότι η 
επικείμενη επίθεση εναντίων της θέσης τούτης ξανά θα απαιτούσε βαρύ φόρο αίματος. 

 

Για να οδηγήσουν γρηγορότερα προς κατάρρευση όλο το δημιουργημένο από τον 
αντίπαλο σύστημα υπεράσπισης για την πρωτεύουσα των Χανίων και τον κόλπο της 
Σούδας, απεφάσισε ο στρατηγός Ringel να τοποθετήσει το 85ο

 Σύνταγμα αλπινιστών προς 
μια περιλαμβάνοντας μεγάλη περιοχή περικύκλωση από τον Νότο, μέσω Αλικιανού-Στύλου. 

 

Ως προς την κατανόηση, ποιες τεραστίου μεγέθους απαιτήσεις τίθενται για τούτες 
ή για άλλες κατά τη διάρκεια της μάχης  πραγματοποιημένες κινήσεις προς το στράτευμα, 
είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση  ορισμένων σημείων. 

 

Το ορεινό στράτευμα κατείχε μεν στρατιωτικό εξοπλισμό και οπλισμό, ο οποίος 
λάμβανε υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες του πολέμου σε ορεινές περιοχές με τα συχνά 
δύσκολα προς διάβαση τμήματα πεδινών εδαφών. Από την άλλη, είχε υπολογιστεί προς 
τούτο  η χρησιμοποίηση μουλαριών ως απαραίτητοι βοηθοί τούτων. Οι δύσκολες συνθήκες, 
κάτω από τις οποίες έπρεπε να πραγματοποιηθεί η αερομεταφορά- ιδιαίτερα η έλλειψη 
χώρου μεταφοράς-, εμπόδισαν τη λήψη των μουλαριών. Ορισμένα λιγότερο πεισματάρικα 
γαϊδούρια, τα οποία κατόρθωσαν οι αλπινιστές να κατέχουν στην Κρήτη, ήταν εντελώς ένας 
πενιχρό ανεπαρκές υποκατάστατο για την έλλειψη σε μουλάρια. Έτσι, μπόρεσε επομένως η 
πλειοψηφία των φορτίων, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μεταφέρονταν από τα ζώα, να 
φορτωθεί σε ανθρώπους. Φορτωμένοι, όπως φορτηγά ζώα, και φορώντας τα χρώματος 
γκρι στρατιωτικά μαντήλια, κινούνταν σε μακρές σειρές οι φάλαγγες των αλπινιστών κάτω 
από τροπικού κλίματος καύσωνα πάνω σε συχνά στενές ανηφόρες στα γυμνά βουνά της 
Κρήτης, προς τους έχοντας διαταχθεί προορισμούς τους. Πλησίον του Αλικιανού έπεσε το 
85

ο
 Σύνταγμα αλπινιστών πάνω σε σθεναρή αντίσταση του εχθρού. Ο διοικητής του 

Συντάγματος, συνταγματάρχης Krakau, διέκρινε εγκαίρως, ότι θα χρειάζονταν όλη η δύναμη 
του Συντάγματος του, για να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο τούτο. Αφότου όλα τα τμήματα 
του Συνάγματος κάλυπταν έδαφος και ετοιμάζονταν για μια βάσει σχεδίου επίθεση, θα 
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παρατάσσονταν εκ νέου, τον αντίπαλο να εκδιώξουν και να μπορούν να συνεχίσουν τη 
διατασσόμενη προέλαση. Τούτο όμως απαιτούσε χρόνο, επειδή τμήματα του Συντάγματος 
δραστηριοποιούταν στον τομέα του 100ου

 Συντάγματος αλπινιστών. Έπρεπε από εκεί να 
αποδεσμευτούν 

 

Η κίνηση παράκαμψης του 85ου
 Συντάγματος αλπινιστών δεν κατόρθωσε εκ τούτου, 

παρόλη την προσπάθεια του στρατηγού  Ringel, να φέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο ήλπιζαν. 

 

Η 24η
 Μαΐου εκμεταλλεύτηκε, με το να  προετοιμαστεί η ετοιμότητα της 

σχεδιασμένης επίθεσης εναντίων της θέσης του Γαλατά. Προς τούτοις έπρεπε να 
εξουδετερωθούν οι  πολυάριθμες προωθημένες φωλιές αντίστασης και θέσεις του εχθρού. 
Ο εχθρός κάλυψε κατά τη διάρκεια της ημέρας όλες τις γερμανικές κινήσεις και θέσεις με 
σφοδρά πυρά πυροβολικού. Ο διοικητής του στοιχείου πυροβολικού αλεξιπτωτιστών, 
ταγματάρχης Bode, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής εχθρικής επίθεσης με 
πυρά.  

 

Το βράδυ της 24ης
 Μαΐου κυρίευσε το Σύνταγμα εφόδου το στο απόκρημνο, 

βραχώδες ύψωμα βρισκόμενο χωριό Πλατανιάς και διείσδυσε έως προς τα ανατολικά του 
χωριού Αγία Μαρίνα. Έτσι, η βόρεια πλευρά της γραμμής άμυνας του εχθρού περιορίστηκε 
σε τέτοιο σημείο, ώστε την επόμενη ημέρα μπόρεσε η επίθεση των αλπινιστών στον Γαλατά 
να συνοδευτεί πλήρως και να υποστηριχθεί αποτελεσματικά από  μια επίθεση του 
Συντάγματος εφόδου προς ανατολάς και νοτιοανατολικά. 

 

Την 23η
 και 24

η
 Μαΐου αφίχθησαν το Επιτελείο του Συντάγματος και δύο τμήματα 

του 95ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού στο Μάλεμε. Ο υπολοχαγός Wittmann, ο 

διοικητής του 95ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού, ανέλαβε το χρονικό σημείο 

τούτο τη διοίκηση όλου συνολικά του πυροβολικού.  Επειδή και τα δύο τμήματα του 95ου
 

Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού αφίχθησαν στο μέτωπο της μάχης χωρίς μέσα 
μεταφοράς και μετακίνησης, έπρεπε τούτα να κινούνται προσωρινά  με τη βοήθεια 
επιταγμένων οχημάτων και γαϊδουριών. Καθώς ο υπολοχαγός Wittmann είχε διακρίνει 
μέσω αυτοψίας την ισχύ των θέσεων του εχθρού και την επιμονή της αντίστασης του 
αντιπάλου, εκτίμησε για την επιτυχή καταπολέμηση του  την ανάγκη σε πυρομαχικά 
πυροβολικού καθημερινά στις τριακόσιες οβίδες και απαίτησε ανεφοδιασμού στο 
αντίστοιχο ύψος. Τώρα, παρουσιάστηκε ξαφνικά μια δυσάρεστη συνέπεια της αλλαγής της 
22

ης
 Μεραρχίας έναντι της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας. 
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Το πυροβολικό της 22ης
 Μεραρχίας ήταν εξοπλισμένο με το παλιότερο ορειβατικό 

πυροβόλο Skoda 16. Για τον λόγο τούτο είχε μεταφέρει το 11ο
 αεροπορικό σώμα σε επαρκή 

ποσότητα ανεφοδιασμό πυρομαχικών προς την Αθήνα. Το  πυροβολικό της 5ης
 ορεινής 

Μεραρχίας είχε απεναντίας εξοπλιστεί με το πιο σύγχρονο ορειβατικό κανόνι 36. Στο 
απόθεμα ανεφοδιασμού του 11ου

 αεροπορικού σώματος είχαν διατεθεί πυρομαχικά για 
τούτο τον τύπο πυροβόλου απλώς μόνο προς τον εφοδιασμό του τμήματος πυροβολικού 
αλεξιπτωτιστών. Τώρα όμως βρίσκονταν ο αριθμός των πυροβόλων τούτου του τύπου 
κατασκευής εις τριπλούν σε έντονης δραστηριότητας  μάχη πυροβολικού. Η 12ης

 Στρατιά 
δεν μπορούσε να προσφέρει καμία σημαντική βοήθεια. Τα αποθέματα της περιλάμβαναν 
μόνο χίλιες οβίδες, τις οποίες διέθεσε αμέσως. Ο συνταγματάρχης Seibt απευθύνθηκε 
άμεσα στην κατάσταση τούτη στον γενικό υπεύθυνο εφοδιασμού και διαχείρισης 
οικονομικών της αεροπορίας. Μόνο τούτος μπορούσε να προσφέρει τη βοήθεια του  και 
βοήθησε άμεσα. Έκανε έκκληση στην ανώτατη διοίκηση του στρατού ξηράς σχετικά 
διάθεσης μιας επαρκούς ποσότητας τούτου του είδους πυρομαχικών στη Wiener Neustadt 

(πόλη της Αυστρίας), αφαίρεσε  για μερικές ημέρες  από τις σχολές εκπαίδευσης  
αεροπορίας έναν επαρκή αριθμό μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου Junker 52, σχημάτισε 
από τούτα ορισμένες μοίρες μεταγωγικών και τα δραστηριοποίησε ως αερογέφυρα για τη 
μεταφορά πυρομαχικών πυροβολικού μεταξύ της Wiener  Neustadt και Αθήνας. Κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο καλύφθηκε τούτο το μεγάλο κενό εφοδιασμού, προτού καταστεί αισθητό στο 
δίδοντας μάχη στράτευμα ή μπορέσει μάλιστα να επιδράσει. 

 

Επιτέλους, νωρίς το πρωί της 25ης
 Μαΐου, κατόρθωσε ο πτέραρχος Student να 

αποχωρήσει από το διοικητήριο του στην Αθήνα και να μετακινηθεί αεροπορικώς προς το 
Μάλεμε. Στο διοικητήριο του στρατηγού Ringel κατάφερε να έχει μία γενική εικόνα σχετικά 
της κατάστασης. Έπειτα, επισκέφτηκε το Σύνταγμα εφόδου. Στο σημείο τούτο κατέστη 
μάρτυρας, πως το Σύνταγμα τούτο κατόπιν προηγούμενου σφοδρού βομβαρδισμού  δικών 
μας αεροσκαφών και καταιγισμού πυρών του δικού μας πυροβολικού εναντίων σθεναρής 
αντίστασης του εχθρού κυρίευσε δια της εφόδου τα υψώματα βορειοδυτικά του Γαλατά σε 
ορμητικές προωθήσεις. Πέντε τον αριθμό δύσκολες και εξαιρετικά αιματηρές  
προηγούμενες ήμερες μάχης δεν μπόρεσαν να κλονίσουν αρκετά την επίθεση του 
Συντάγματος τούτου. 

 

Εν συνεχεία, προέλασε προς τα νότια το 100ο
 Σύνταγμα αλπινιστών εναντίων του 

Γαλατά. Η θέση κλειδί τούτη υπερασπίστηκε σθεναρά και αμείλικτα από τον αντίπαλο. Στην 
ασκούμενη μεγάλη πίεση της αποφασιστικά ακλόνητης προώθησης των ανδρών του 
συνταγματάρχη Utz και ταυτόχρονα από τον Νότο μέσω της ομάδας μάχης υπό τον 
Heilmann του 3ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών  και στον Βορρά από την ομάδα μάχης  
Ramcke και δεν μπόρεσε ο αντίπαλος ωστόσο μακροπρόθεσμα να προβάλει αντίσταση. 
Μια προς τα ανατολικά προώθηση αναγνώρισης, πραγματοποιημένη   από τμήματα του 1ου

 

τάγματος  3ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών μέσω του δρόμου Αλικιανού-Χανίων, στα 

υψώματα προς την περιοχή στα ανατολικά του Γαλατά, δημιούργησε στους Βρετανούς 
υπερασπιστές προσωρινά μια σημαντικού βαθμού σύγχυση. Σε με πολλές εναλλαγές μάχες 
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κατόρθωσαν οι αλπινιστές να καταλάβουν το χωριό. Δεν ήθελαν ωστόσο ακόμα οι Βρετανοί 
να χάσουν  τούτον τον ελεγχόμενο χώρο. Κατόπιν σφοδρών αντεπιθέσεων προσπαθούσαν 
να ανακαταλάβουν το χωριό. Με άγριας μορφής οδομαχίες, οι οποίες διήρκησαν έως τη 
νύχτα, απέκρουσαν οι αλπινιστές όλες τις επιθέσεις του εχθρού και υπερασπίστηκαν 
ακλόνητα το χωριό Γαλατάς και τα υψώματα του. Πολλά ήταν τα θύματα που προκλήθηκαν 
και από τις δύο πλευρές στη σφοδρή μάχη  για την κατοχή του χωριού. Ωστόσο, τούτη η 
αιματοκυλισμένη 25η

 Μαΐου οδήγησε τους Γερμανούς επιτιθέμενους στην κατοχή όλων των 
θέσεων εξόδου, από τις οποίες μπορούσε κατόπιν να προκληθεί η κατάρρευση της 
υπεράσπισης της πόλης των Χανίων. 

 

 Έως το βράδυ της ίδιας της 25ης
 Μαΐου αφίχθησαν όλα τα μάχιμα τμήματα της 5ης

 

ορεινής Μεραρχίας στο νησί. Λαμβανομένου υπόψη των άθλιων συνθηκών των 
αεροδρομίων της ηπειρωτικής Ελλάδας και των μεγάλων δυσκολιών, τις οποίες πρόσφερε 
το αεροδρόμιο του Μάλεμε, ήταν τούτο μια εξαίρετη επίδοση των μοιρών μεταγωγικών. 

 

Λαμβανομένου υπόψη της σθεναρής αντίστασης του εχθρού θεώρησε ο στρατηγός 
Ringel τη δραστηριοποίηση  πυροβόλων μεγάλου διαμετρήματος ως απαραιτήτως 
επείγουσα. Απαίτησε εκ τούτου, να μεταφερθεί η ομάδα  βαριών πυροβόλων πεζικού του 
100

ου
 Συντάγματος αλπινιστών όσο το δυνατό γρηγορότερα στο νησί. Εκτός τούτου, ζήτησε 

να μετακινηθεί άμεσα αεροπορικώς προς την Κρήτη μια ομάδα βαριών αντιαρματικών 
εφοδιασμένη με τρία τότε καινούργια πυροβόλα αντιμετώπισης  τεθωρακισμένων με μια 
διάμετρο των 5 cm. Η πραγματοποίηση των απαιτήσεων τούτων φαίνονταν από την πρώτη 
ματιά να είναι αδύνατη. Τόσο τα βαριά πυροβόλα πεζικού όσο και τα βαριά πυροβόλα 
καταπολέμησης τεθωρακισμένων υπερέβαιναν σύμφωνα με το εξωτερικό τους μέγεθος και 
το με το  βάρος τους τη χωρητικότητα των μεταγωγικών αεροσκαφών. Ωστόσο γρήγορα  
βρέθηκε λύση. Τα πυροβόλα διαλύθηκαν σε κομμάτια. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν με 
το σύνηθες φορτίο να φορτωθούν χωριστά στα μεταγωγικά. Έτσι μεταφέρθηκαν 
αεροπορικώς  τότε πυροβόλα, τα πυρομαχικά τους, χειριστές πυροβόλων και το για την 
επανασυναρμολήγηση των πυροβόλων αναγκαίο σε θέματα οπλισμού προσωπικό με τον 
αντίστοιχο εξοπλισμό προς το Μάλεμε.  Εκεί συναρμολογήθηκαν τα πυροβόλα ξανά και με 
κατασχόμενα ως λεία πολέμου οχήματα κατόρθωσαν να κινηθούν. 

 

Το συμβάν τούτο δείχνει, με τι πρωτότυπο τρόπο σε ιδέες και με πόση ενέργεια 
όλοι οι συμμετέχοντας στη μάχη-επίσης οι στα μετόπισθεν στρατιωτικές υπηρεσίες-

δραστηριοποίησαν όλη τους την ενέργεια για την κατάκτηση του νικηφόρου 
αποτελέσματος. 

 

Την 26η
 Μαΐου παρατάχτηκε το 85ο

 Σύνταγμα αλπινιστών  προς επίθεση εναντίων 
του  Αλικιανού. Στο Σύνταγμα τούτο επίσης έτυχε τούτη η πικρή μοίρα, να εκτιμηθεί λάθος 
από τους δικούς μας πιλότους μαχητικών αεροσκαφών και να βομβαρδιστεί  σφοδρά. Η 
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διείσδυση του Συντάγματος καθυστέρησε πολύ εξαιτίας τούτου του ατυχούς συμβάντος. Ο 
Αλικιανός ωστόσο κατελήφθη, η αντίσταση του αντιπάλου κατέρρευσε. Το Σύνταγμα 
παρατάχτηκε έπειτα -και με χωρίς να φταίει  καθυστέρηση-στην έχοντας διαταχτεί πορεία 
παράκαμψης μέσω των χωρίς δρόμους και άνυδρων οροσειρές κάτω από τροπικό 
καύσωνα. 

 

Την ίδια ημέρα επιτέθηκαν ξανά επίσης όλες οι υπόλοιπες μονάδες της ομάδας 
Ringel. Το Σύνταγμα εφόδου προωθήθηκε-υπερβαίνοντας κατά πολύ τον διατασσόμενο 
προορισμό επίθεσης- έως μια γραμμή δύο χλμ δυτικά των Χανίων. Το 100ο

 Σύνταγμα 
αλπινιστών κατέλαβε με άμεση επίθεση το Δαράτσο (;). Στις 14:00 παρατάχτηκε επίσης το 
3

ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών για επίθεση προς τα βορειοανατολικά. Οι μάταιες αιματηρές 

επιθέσεις των δύο πρώτων ημερών είχαν ξεπεραστεί, είχαν ξεχαστεί οι γεμάτες στερήσεις 
ημέρες σκληρής άμυνας, σθεναρής παρεμπόδισης και κοπιαστικής δραστηριότητας 
αναγνώρισης και προώθησης. Στο τωρινό χρονικό σημείο εφόρμησε το Σύνταγμα, 
αιφνιδίασε τις θέσεις του εχθρού, κατέλαβε τα Περιβόλια και Γαλαρία (;) και διείσδυσε 
τελικά αργά το απόγευμα πλησίον του Πλατανιά στην τελευταία θέση υπεράσπισης πριν 
την πόλη των Χανίων. 

 

Ο στρατηγός Freyberg διέκρινε ξεκάθαρα το βράδυ της 26ης
 Μαΐου, ότι είχε γι΄ 

αυτόν χαθεί η μάχη και τώρα του ήταν αναπόφευκτο, ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος 
των υπαγόμενων σ΄ αυτόν στρατευμάτων να προφυλάξει από την εξόντωση  μέσω μιας 
γρήγορης εκκένωσης του νησιού. Έστειλε εκ τούτου το βράδυ της 26ης

 Μαΐου την κάτωθι 
αναφορά στον στρατάρχη Wavell:  

«Λυπάμαι, που πρέπει να ανακοινώσω, ότι σύμφωνα με τη γνώμη μου έχουν  
φτάσει το επίπεδο της αντοχής για το υπό τη διαταγή μου στράτευμα εδώ στην είσοδο της 
Σούδας σε οριακό σημείο. Ασχέτως, ποια απόφαση από στρατιωτική οπτική  γωνία έχει 
ληφθεί από την Ανώτατη Διοίκηση, έχει καταστεί η θέση μας εδώ ανέλπιδη. Μια μικρή σε 
μέγεθος, κακά εξοπλισμένη και μένοντας στάσιμη στρατιωτική δύναμη όπως η δικής μας, 
δεν μπορεί να αντέξει στον συγκεντρωτικό βομβαρδισμό, τον οποίο εμείς κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων επτά ημερών πλήρως  βιώνουμε…. 

Υπό την προϋπόθεση, ότι θα παρθεί  άμεσα μια απόφαση, θα μπορούσε ένας 
λογικός αριθμός των δυνάμεων να επιβιβαστεί στα πλοία.»   

  

   Την 27η
  Μαΐου διέταξε ο στρατάρχης Wavell τότε την εκκένωση ολόκληρης της νήσου. 

 

Στο χρονικό σημείο τούτο ήταν ο πτέραρχος  Student πεπεισμένος, ότι δεν 
αισθανόταν ακόμα ο αντίπαλος ηττημένος. Πολύ περισσότερο υπολόγιζε, ότι ο Freyberg θα 
υπερασπίσει ακόμα για πολλές ημέρες σθεναρά κάθε τετραγωνικό μέτρο του εδάφους της 
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Κρήτης. Την 26η
 Μαΐου επίσπευσε ο πτέραρχος Student  τη μετακίνηση  του διοικητηρίου 

της γενικής του διοίκησης στο νησί, σε χώρο πλησίον του Μάλεμε. Στην Αθήνα παρέμεινε 
ένα τμήμα του Επιτελείου υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού Trettner. Το καθήκον του 
αποτελείτο κυρίως στον χειρισμό του ανεφοδιασμού και των κινήσεων αερομεταφορών. Ο 
υπολοχαγός Seibt είχε δημιουργήσει εντωμεταξύ πλησίον του Μάλεμε μια υπηρεσία 
διανομής πυρομαχικών, υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Kaethler. Από το σημείο τούτο 
εφοδιάζονταν με πυρομαχικά οι μονάδες της ομάδας Ringel. Το μεγαλύτερο τμήμα του 
λόχου μεταφοράς διέφυγε της συμφοράς της μοίρας των ελαφριών πλοίων, στα οποία είχε 
ο λόχος τούτος επιβιβαστεί. Τώρα μετακινήθηκε δια αέρος τούτος ο λόχος προς το Μάλεμε 
και δραστηριοποιήθηκε με μεγάλο όφελος για τις μεταφορές εφοδιασμού στο νησί. 

Ο στρατηγός Ringel απεφάσισε, την 27η
 Μαΐου να περικυκλώσει την πόλη των 

Χανίων και να δραστηριοποιήσει  ένα επιπλέον κλιμάκιο μάχης μεταξύ του 3ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών και του 85ου
 Συντάγματος αλπινιστών. Τούτο το κλιμάκιο μάχης 

αποτελούταν από το 141ο
 Σύνταγμα αλπινιστών. Το Σύνταγμα τούτο διοικούταν από τον 

συνταγματάρχη Jais.Υπαγόταν στην 6η
 ορεινή Μεραρχία. Λαμβανομένου υπόψη των 

σφοδρών στο νησί διεξαγόμενων μαχών είχε διατεθεί επιπλέον το Σύνταγμα της 12ης
 

Στρατιάς προς ενίσχυση της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας. Από νωρίς το πρωί της 26ης

 Μαΐου ήταν 
η μεταφορά του σε εξέλιξη. Στο χρονικό τούτο σημείο έπρεπε ο συνταγματάρχης Jais με 
τους άνδρες του να καταλάβει, προελαύνοντας  νοτίως του κόλπου της Σούδας κατά μήκος 
του βόρειου άκρου της οροσειράς, τα κατεχόμενα υψώματα προς τα νοτιοανατολικά των 
Χανίων. 

 

Το βράδυ της 26ης
 Μαΐου απεφάσισε ο στρατηγός Freyberg, να εκκενώσει τα Χανιά 

και να υποχωρήσει προς τα ανατολικά. Ως οπισθοφυλακή άφησε την 25η
 και 26η

  Μαΐου να 
λάβουν θέση ισχυρές αφιχθείσες μονάδες μεταξύ του δρόμου Χανίων-Σούδας και στη 
βόρεια περιφέρεια της οροσειράς. Το έδαφος τούτο πρόσφερε στον υπερασπιστή με τους 
πυκνούς σε διάταξη ελαιώνες εξαίσιες δυνατότητες κάλυψης. Παρά πολύ επιδέξια το 
εκμεταλλεύτηκαν τούτο οι Βρετανοί. Πάνω στον αντιπάλο τούτου έπεσαν το πρωί της 27ης

 

Μαΐου οι αλπινιστές του συνταγματάρχη Jais. Ξέσπασαν εξαιρετικά σφοδρές μάχες. Με 
μεγάλες απώλειες κατόρθωσε το 1ο

 τάγμα του 141ου
 Συντάγματος αλπινιστών κατόπιν  

πολύωρων μαχών να καταλάβει τις θέσεις του εχθρού και να κυριεύει κατόπιν εφόδου τα 
υψώματα προς τα νοτιοανατολικά των Χανίων. 

 

Κατά τη διάρκεια του πρωινού παρατάχθηκε το 3ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών δυτικά 

του κλιμακίου μάχης υπό τον Jais εκ νέου προς επίθεση. Έπρεπε προωθούμενη προς τα 
ανατολικά της πόλης των Χανίων να φτάσει στον κόλπο της Σούδας. Έχοντας απέναντι της 
μια αδύναμη αντίσταση του εχθρού κατόρθωσε η επίθεση με ταχύτητα να μεταφερθεί έως 
τον δρόμο Χανιά-Σούδα. Τότε όμως δέχτηκαν οι επιτιθέμενοι σφοδρά πυρά από μπροστά 
και από τα αριστερά, δηλαδή από την περιφέρεια της πόλης των Χανίων. Η επαφή με το 
στα αριστερά γειτνιάζον στρατιωτικό τμήμα -το 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών-χάθηκε. Από τον 
αντηχώντας από τα αριστερά προς τα πίσω θόρυβο μάχης συμπέρανε ο λοχαγός Freiherr 

von der Heydte- ο διοικητής του 1ου
 τάγματος 3ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών-ότι οι  
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βρισκόμενοι δίπλα  αλπινιστές είχαν πέσει σε σθεναρή αντίσταση και βρίσκονταν  νοτίως 
της πόλης των Χανίων. Στην κατάσταση τούτη άλλαξε ο λοχαγός Freiherr  von der Heydte 

την κατεύθυνση της αριστερής πτέρυγας του λόχου του τάγματος του προς την ανατολική 
περιφέρεια της πόλης των Χανίων. Προτού φτάσουν στην πόλη, σταμάτησαν τα πυρά του 
εχθρού. Χωρίς να συναντήσουν αντίσταση διείσδυσαν τμήματα του τάγματος στο 
ανατολικό τμήμα της πόλης. Ο διοικητής του τάγματος άφησε στο χρονικό τούτο σημείο 
δίπλα στον δρόμο Χανίων-Σούδα μόνο τμήματα ασφάλισης και οδήγησε τον κύριο όγκο του 
τάγματος του προς την πόλη. Στις 13:00 δημιουργήθηκε το διοικητήριο του τάγματος σε μια 
ταβέρνα στην πόλη, μαχητικά αποσπάσματα αναγνώρισης προωθήθηκαν προς την παλιά 
πόλη. Δεν συνάντησαν καμία αντίσταση. Διασκορπισμένοι, τρεπόμενοι σε φυγή Βρετανοί 
στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν. Ένα οδηγούμενο από τον υπολοχαγό Krueger απόσπασμα 
αναγνώρισης ύψωσε στις 15:00 στον μιαρέ του βρισκόμενου στο λιμάνι τζαμιού τη 
γερμανική σημαία, λίγο αργότερα έφερε ένα απόσπασμα αναγνώρισης υπό τη διοίκηση του 
ανθυπολοχαγού Abratis τον δήμαρχο της πόλης στον λοχαγό  Freiherr von der Heydte, στον  
οποίο παρέδωσε τυπικά την πόλη. Εντωμεταξύ, δεν είχαν ακόμα παύσει οι μάχες στη 
δυτική και νοτιοδυτική περιφέρεια της πόλης. Για να μη θέσει σε κίνδυνο, λαμβανομένου 
υπόψη των ασαφών συνθηκών, τα δικά μας στρατεύματα, δεν αναμείχτηκε ο λοχαγός 
Freiherr von der Heydte στις μάχες τούτες. Αρκέστηκε πολύ περισσότερο, να αποκλείσει 
μέσω μιας γραμμής ασφάλισης το δυτικό τμήμα της πόλης και να αιχμαλωτίσει τους 
υποχωρούντες προς την πόλη Βρετανούς. Μόλις λίγο μετά, έφτασαν στο κέντρο της πόλης 
συγχρόνως τότε οι  από τα νοτιοδυτικά διεισδύοντας αλπινιστές και από τα δυτικά έχοντας 
προωθηθεί αλεξιπτωτιστές του Συντάγματος εφόδου με τα έμπρσθεν τμήματα ασφάλισης 
του τάγματος του Heydte* 

 

Με την κυρίευση της πόλης των Χανίων και της αμέσως μετά έχοντας κατορθωθεί 
κυριαρχίας του κόλπου της Σούδα δεν τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση η νικηφόρος 
κατάληξη της μάχης στην Κρήτη. Ωστόσο, δεν τελείωσε με τούτο η μάχη. 

 

* Ήταν αναγκαία μια λεπτομερή περιγραφή των συμβάντων τούτων, επειδή η αναφορά 
μάχης του 11ου

 αεροπορικού σώματος σχετικά τούτου ήταν μόνο συνοπτική και 
μεταπολεμικές δημοσιοποιήσεις περιέχουν διάφορες ανακριβείς παρουσιάσεις. 

 

 

 

                    Τα πρώτα τεθωρακισμένα άρματα μάχης αποβιβάζονται στην Κρήτη. 

 

Κατόπιν της κυρίευσης της πόλης Καστέλι θεώρησε ο ναύαρχος Schuster, ο 
διοικητής θαλάσσης νοτιοανατολικής Ευρώπης, δυνατό, να χρησιμοποιήσει τον κόλπο  
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Κισσάμου για την προσόρμηση βαριών στρατιωτικών μηχανημάτων μέσω θαλάσσης. 
Έπρεπε ευλόγως να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά την προετοιμασία τέτοιων μεταφορών οι 
έχοντας δημιουργηθεί σχετικά της μοίρας ελαφριών πλοίων θλιβερές εμπειρίες. Εκ τούτου, 
διατέθηκαν αρχικά στο νησί της Μήλου ελαφριά πυροβόλα αντιαεροπορικής προστασίας 
για την προστασία της θαλάσσιας οδού, ενώ μια βαριά αντιαεροπορική πυροβολαρχία 
τοποθετήθηκε στο νησί των Κυθήρων. Για τη μεταφορά στρατιωτικών μηχανημάτων προς 
το νησί της Κρήτης ήταν στη δεδομένη κατάσταση θαλασσίου πολέμου κατάλληλα μόνο 
τέτοιου είδους πλοία, τα οποία μέσα σε μια ημέρα θα μπορούσαν τη γραμμή Πειραιάς-

κόλπος Κισσάμου να καλύψουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μόνο με το φως της ημέρας 
θα  μπορούσαν σαν  οι δικοί μας πιλότοι να επιβλέπουν τη θαλάσσια τούτη οδό και να 
εγγυηθούν την προστασία των δια θαλάσσης μεταφορών από εχθρικές  θαλάσσιες 
δυνάμεις. Κατά συνέπεια επιλέχθηκε το ατμόπλοιο «Cordelia» για προετοιμασία και 
πραγματοποίηση της πρώτης μεταφοράς των τεθωρακισμένων προς το νησί της Κρήτης. Το 
πλοίο τούτο είχε προβλεφθεί για δραστηριοποίηση στη μοίρα βαριών πλοίων. Είχε 
θαλάσσια εκτόπιση χιλίων πεντακοσίων περίπου τόνων, η ταχύτητά του επαρκούσε, ώστε 
να μπορεί να φτάσει με το φως της ημέρας από τον Πειραιά στην Κρήτη. Το «Cordelia» 

διοικούταν από έναν ικανό νεαρής ηλικίας καπετάνιο, το πλήρωμά του είχε αποδειχθεί ήδη 
κατά την προετοιμασίας της επιχείρησης «Ερμής» ως εξαιρετικό. Ως πρώτο φορτίο στον 
κόλπο της Κισσάμου μετέφερε το «Cordelia» μηχανήματα δημιουργίας  γεφυρών πάνω στη 
θάλασσα. Με τη βοήθεια των μηχανημάτων τούτων κατασκεύασαν οι σκαπανείς του 
ταγματάρχη Schaette μια γέφυρα εκφόρτωσης, της οποίας η αντοχή επαρκούσε για την 
αποβίβαση των τεθωρακισμένων. Σε μια δεύτερη διαδρομή μετάφερε το «Cordelia» 

κατόπιν δύο τεθωρακισμένα ΙΙΙ του 31ου
 Συντάγματος τεθωρακισμένων με το πλήρωμα και 

επαρκές απόθεμα πυρομαχικών και καυσίμων προς τον κόλπο της Κισσάμου. Και τα δύο 
τεθωρακισμένα τοποθετήθηκαν το πρωί της 20ης

 Μαΐου στη ξηρά. Χωρίς καθυστέρηση 
ετέθησαν σε πορεία προς τα ανατολικά. 

 

Τέσσερις ημέρες χρειάστηκαν συνολικά για την προετοιμασία και την 
πραγματοποίησης τούτης της πρώτης μεταφοράς. Ο στο σημείο τούτο πραγματοποιημένος 
συντονισμός και επιμέλεια επέφεραν τους καρπούς τους. Ένα ουσιώδες μερίδιο για την 
επιτυχία της επιχείρησης τούτης το είχε ο υπολοχαγός Oesterlin. 

 

Αν η κατάσταση το απαιτούσε, τότε θα ήταν επομένως επίσης και χωρίς την κατοχή 
του κόλπου της Σούδας δυνατό τώρα πλέον, μονάδες τεθωρακισμένων, βαρύ πυροβολικό, 
πυρομαχικά, βαριά στρατιωτικά μηχανήματα καθώς επίσης κάθε είδους ανεφοδιασμός να 
μεταφερθούν σε μεγαλύτερες ποσότητες στο νησί.* 

 

 

Αναδιάρθρωση των δυνάμεων κατόπιν της κατάκτησης της πόλης των Χανίων και 
του κόλπου της Σούδας. 
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Κατόπιν της κατάκτησης της πόλης των Χανίων και του κόλπου της Σούδας έπρεπε 
να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι αποστολές:  

εκκαθάριση της χερσονήσου Ακρωτήρι, ασφάλιση του έχοντας κυριευτεί δυτικού 
τμήματος του νησιού, εκκαθάριση της νότιας όχθης του κόλπου της Σούδας, κατόπιν 
ασφάλιση του κόλπου της Σούδας και άμεση επισκευή των έχοντας υποστεί μεγάλες ζημιές 
γεφυρών φόρτωσης του κόλπου τούτου, με αποφασιστικό τρόπο καταδίωξη του νικημένου 
αντιπάλου, γρήγορος απεγκλωβισμός των πλησίον του Ρεθύμνου και Ηρακλείου 
μαχόμενων αλεξιπτωτιστών. 

 

Η ως τελευταία αναφερόμενη αποστολή είχε για τον πτέραρχο Student την ύψιστη 
προτεραιότητα. Τον βάρυνε αρκετά η έγνοια σχετικά της μοίρας των πλησίον της πόλης του 
Ρεθύμνου απελπισμένων, δίδοντας μάχη για τη ζωή τους αλεξιπτωτιστών. Κατόπιν οδηγιών 
τούτου, συγκέντρωσε ο στρατηγός Ringel ένα σώμα απεγκλωβισμού, στο οποίο ανήκαν οι 
κάτωθι μονάδες: 

το τάγμα ορεινής αναγνώρισης 95, 

το τάγμα προστασίας δικυκλιστών 55, 

τμήματα του τάγματος ορεινού μηχανικού 95, 

η διμοιρία βαριών πυροβόλων πεζικού του 100ου
  Συντάγματος αλπινιστών, 

η 1η
 πυροβολαρχία του σώματος πυροβολικού αλεξιπτωτιστών,  

μια πυροβολαρχία του 95
ου

 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού. 

 

*Στην αναφορά μάχης του 4ου
 στόλου αεροπορίας υπήρξαν κατά την περιγραφή των 

συμβάντων τούτων ορισμένα λάθη. Δεν μεταφέρθηκαν τέσσερα αλλά δύο τεθωρακισμένα 
προς το νησί. Οι εκφορτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν στην ακτή του Μάλεμε, αλλά στον 
κόλπο της Κισσάμου. Εξάλλου, το ρυμουλκό πλοίο με τα δύο πλοία ανοιχτής οροφής 
δραστηριοποιήθηκαν όχι για τη μεταφορά των τεθωρακισμένων, αλλά για τη μεταφορά των 
αντιαεροπορικών πυροβόλων. 

 

Ο  πτέραρχος Student φρόντισε με όλο του το κύρος, ότι τούτο το υπό τη διοίκηση 
του διοικητή του 95ου

 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού, υπολοχαγό Wiittmann, 

ακινητοποιημένο  σώμα απεγκλωβισμού, να μετακινηθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα με 
κατασχεμένα οχήματα και να ετοιμαστεί για πορεία προς τα ανατολικά. 
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Στο 100ο
 Σύνταγμα αλπινιστών υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη Utz ανατέθηκε 

η καταδίωξη του υποχωρώντας προς τα νότια παράλια  όγκου των  δυνάμεων του εχθρού. 

 

Εντωμεταξύ, το 85ο
 Σύνταγμα αλπινιστών συνέχισε την μέσω των βουνών πορεία 

παράκαμψης. Βόρεια από εκεί προωθήθηκε με μια παράλληλη κίνηση το 141ο
 Σύνταγμα 

αλπινιστών κατά μήκος της βόρειας πλευράς της οροσειράς περνώντας  παρομοίως προς τα 
ανατολικά.  

 

Οι στο δυτικό τμήμα του νησιού βρισκόμενες μονάδες αλεξιπτωτιστών σταμάτησαν 
στην περιοχή των Χανιών-κόλπου της Σούδας και υπήχθησαν όλες συνολικά στον 
συνταγματάρχη Ramcke. Αυτός ανάθεσε στο 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών την εκκαθάριση 
και την κατοχή της χερσονήσου Ακρωτήρι, στο Σύνταγμα εφόδου την κατοχή της πόλης των 
Χανίων, ενώ μετακίνησε το τάγμα αλεξιπτωτιστών προς το χωριό Σούδα. Το τάγμα τούτο 
έπρεπε να ασφαλίσει το σημαντικό τούτο φυσικό λιμάνι, να θέσει σε λειτουργία ικανά προς 
κίνηση λιμενικά σκάφη και να επισκευάσουν μόνιμα όσο το δυνατό γρηγορότερα τις 
μεγάλου μεγέθους ζημιές της προβλήτας. Δυτικά των Χανίων δημιουργήθηκε σε ένα 
βρετανικό στρατόπεδο από σκηνές ένας μεγάλου μεγέθους χώρος συγκέντρωσης 
κρατουμένων. Την επιτήρηση και εφοδιασμό του ανέθεσε ο συνταγματάρχης Ramcke σε 
ένα τάγμα του Συντάγματος εφόδου. 

 

Περίπου δεκαπέντε χιλιάδες Ιταλοί στρατιώτες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των 
μαχών του περασμένου χειμώνα στο μέτωπο της Αλβανίας είχαν περιέλθει στην 
αιχμαλωσία των Ελλήνων και είχαν μεταφερθεί σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στην Κρήτη, 
απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών. Έπρεπε να συγκεντρωθούν νοτίως του 
χωριού της Σούδας. Έως τη μεταφορά τους στην Ιταλία ανατέθηκε η φροντίδα τους στο 
τάγμα σκαπανέων αλεξιπτωτιστών. 

 

Η εκκαθάριση και η κατοχή της χερσονήσου Ακρωτήρι πραγματοποιήθηκε τάχιστα 
από το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. Η  κατοχή της χερσονήσου τούτης ήταν προϋπόθεση 
για τον έλεγχο του κόλπου της Σούδας και της εισόδου της. 

 

Παράλληλα, κατορθώθηκε επιτέλους να αρχίσει ο καθαρισμός του πεδίου της 
μάχης και η περισυλλογή των μη ακόμα θαμμένων πεσόντων. 

 

Εντωμεταξύ, οι μάχες πλησίον του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου ήταν ακόμα σε 
πλήρη εξέλιξη. Η πορεία τους θα σκιαγραφηθεί παρακάτω κατά σύντομο τρόπο.  
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                   Οι μάχες πλησίον του Ηρακλείου από 22.έως 29.5.1941. 

 

Ο συνταγματάρχης Brauer διέταξε το βράδυ της 21
ης

 Μαΐου, να παύσουν όλες οι 
επιθέσεις και να περιοριστούν προσωρινά στην  ακινητοποίηση του αντίπαλο στην 
υπερασπιζόμενη απ΄ αυτόν περιοχή, να μην του επιτρέψουν μια διαφυγή προς ανατολάς ή 
δυσμάς και –αν καθίστατο δυνατό- να καταστήσουν στον εχθρό μέσω των πυρών τους 
αδύνατη τη χρησιμοποίηση του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Στο σημείο τούτο έπρεπε οι 
ομάδες να αναδιαρθρωθούν και να μετακινηθούν σε τέτοιες θέσεις, οι οποίες θα 
μπορούσαν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με επιτυχία να υπερασπισθούν. Κυρίως, 
έπρεπε να δημιουργηθούν στη στα δυτικά της πόλης βρισκόμενη ομάδα ξεκάθαρες 
συνθήκες διαταγής. Ο συνταγματάρχης Brauer  έθεσε εκ τούτου το 2ο

 τάγμα του 2ου
 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών υπό τις διαταγές του ταγματάρχη Schulz, του διοικητή του 3ου
 

τάγματος του Συντάγματος του. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης
 Μαΐου απέσυρε ο 

ταγματάρχης  Schulz το τάγμα του από τη δυτική περιφέρεια της πόλης προς την 
κατεχόμενη την πρώτη νύχτας μετά την  έναρξη της μάχη θέση. Εκεί ενώθηκε με το τώρα 
πλέον σε τούτον  υπαγόμενο τάγμα  του λοχαγού Schirmer. Ο σε τούτον παρομοίως 
υπαγόμενος λόχος υγειονομικού του αρχίατρου Δρ Langemeier είχε ήδη δημιουργήσει σε 
μια κατάλληλη θέση στον χώρο τούτο έναν κεντρικό  σταθμό παροχής πρώτων βοηθειών 
και έλαβε άμεσα κατόπιν της απόβασης του δράση. 

 

Ο συνταγματάρχης Brauer ανακάλεσε το 1ο
 και το υπόλοιπο τμήμα του 2ου

 

τάγματος του προς τα ανατολικά του αεροδρομίου, σε μια ιδανική θέση στον λόφο και 
επέκτεινε το μέτωπό του –όσο το επέτρεπαν οι αδύναμες στρατιωτικές του δυνάμεις- προς 
τον Νότο. Πίσω από τη θέση τούτη δημιούργησε ο ιατρός του Συντάγματος Δρ Mueller έναν 
χώρο πρώτων βοηθειών των στρατιωτών. Ο συνταγματάρχης  Brauer  ήρθε  σε επαφή μέσω 
ασύρματης επικοινωνίας με το κλιμάκιο μάχης του ταγματάρχη  Schulz, με τη Γενική 
Διοίκηση του 11

ου
 αεροπορικού σώματος υπήρχε μια καλή ασύρματη σύνδεση. Μέσω των 

δύο τούτων ασύρματων συνδέσεων κατορθώθηκε στο τωρινό  σημείο να εξασφαλισθεί σε 
επαρκές μέγεθος ο απαραίτητος εφοδιασμός όλων των στον συνταγματάρχη Brauer 

υπαγόμενων δυνάμεων. Από το χρονικό σημείο τούτο και έπειτα απαιτούνταν ο για την 
επόμενη ημέρα επιθυμητός ανεφοδιασμός, δίδοντας στοιχεία σχετικά του είδους και της 
ποσότητας μέσω ραδιογραφήματος από το Σύνταγμα στη Γενική Διοίκηση του 11ου 
αεροπορικού σώματος. Οι ανάγκες του κλιμακίου μάχης υπό τον Schulz και του κλιμακίου 
Ανατολή αναφέρθηκαν μέσω τούτου με προσεγμένη διάκριση. Και οι δύο ομάδες είχαν 
περιγράψει τους χώρους ρίψης και τους είχαν καταστήσει ευδιάκριτους. Οι μεταφορές 
ανεφοδιασμού συνοδεύονταν κάθε φορά από ορισμένα πολεμικά αεροσκάφη. Η αποστολή 
τους ήταν να εξουδετερώσουν μέσω ρίψης βομβών και πυρών από τα πυροβόλα των 
αεροσκαφών την άμυνα του εχθρού κατά τη διάρκεια της ρίψης και της περισυλλογής των 
κυτίων εφοδιασμού. Κατόπιν αρχικών προστριβών διορθώθηκε σε σημαντικό βαθμό 
σύντομα ο εφοδιασμός των δύο τούτων ομάδων. Έπρεπε ωστόσο προσωρινά να διακοπεί η 
ρίψη σίτισης. Το στράτευμα έπρεπε να εξαντλήσει την έχοντας πάρει μαζί του σίτιση. Ο 
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ανεφοδιασμός σε πυρομαχικά, όπλα και μηχανήματα υγειονομικού είχε τις δύο πρώτες 
ημέρες προτεραιότητα. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε όμως ρίψη μαζί με συγκεντρωτικές 
επαρκείς ποσότητες τροφίμων επίσης ανά τακτικό ρυθμό ανθρακούχου νερού. 
Προηγουμένως, είχε όμως επιτευχθεί, να αποσταλούν αρκετά πυρομαχικά και σε έλλειψη 
βαριά όπλα. Ο εφοδιασμός όμως επίσης μη υγειονομικού υλικού ήταν τόσο άφθονος και 
πολύπλευρος, ώστε η φροντίδα και η περίθαλψη των τραυματιών να μπορέσει να 
πραγματοποιηθεί σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Κατόπιν της ρίψης βαριών ολμοβόλων 
ήταν το κλιμάκιο Ανατολή σε θέση, το αεροδρόμιο κάτω από σποραδικά πυρά 
παρενόχλησης να καταλάβει. 

 

Τις πρωινές ώρες της 24ης
 Μαΐου κατορθώθηκε να διατεθεί ένα επιπλέον τάγμα στο 

Σύνταγμα. Συγκεντρώθηκε, αποτελούμενο από τα υπολείμματα των διαφόρων 
Συνταγμάτων αλεξιπτωτιστών, τα οποία είχαν παραμένει πίσω στην Ελλάδα λόγω έλλειψης 
σε χώρο μεταφοράς, υπό τη διοίκηση του λοχαγού Vogel. Το τάγμα τούτο ρίχθηκε δυτικά 
της πόλης του Ηρακλείου και ενίσχυσε εκεί το κλιμάκιο μάχης του ταγματάρχη Schulz. 

Άμεσα κατόπιν της απόβασης του, συγκρούστηκε με μια πιο αδύναμη βρετανική μονάδα. 
Σε μια σύντομης χρονικής διάρκειας μάχη εξουδετερώθηκε ο αντίπαλος τούτος. 

 

Ο ταγματάρχης Schulz δόμησε την ομάδα του τη χρονική τούτη στιγμή σε δύο 
ισοδύναμα τάγματα των τεσσάρων λόχων, τους οποίους έθεσε στις διαταγές των λοχαγών 
Schirmer και Vogel. 

 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας επέκτεινε ο ταγματάρχης  Schulz την μπροστινή γραμμή 
του έως μια απόσταση των τετρακοσίων περίπου μέτρων προς το δυτικό τείχος της πόλης. 
Στο σημείο τούτο τοποθέτησε το τάγμα υπό τον Schirmer προς τα δεξιά και το τάγμα υπό 
τον Vogel προς τα αριστερά. Η ενίσχυση της ομάδας  Schulz, η επίσπευση από τη μπροστινή 
πλευρά τους και μια προς τούτο δραστηριοποιημένη έντονη δράση αποσπασμάτων 
αναγνώρισης ανησύχησε ξεκάθαρα τον αντίπαλο. Την 25η

 Μαΐου, από τις 9:30 περίπου, 
πραγματοποίησε τούτος ενισχυμένες αιφνιδιαστικές επιθέσεις με βολές πυροβολικού 
εναντίων του τάγματος Vogel και επιτέθηκε κατόπιν μεγάλης έντασης, μισής ώρας περίπου 
διάρκειας, σφυροκοπήματος πυρών στις 14:00 από τον βόρειο προμαχώνα στο τάγμα υπό 
τον Vogel. Η επίθεση αποκρούστηκε κατόπιν εν μέρει κοντινής απόστασης σφοδρών μαχών, 
οι οποίες διήρκεσαν έως λίγο πριν της 15:00. 

  

Εντωμεταξύ, ο ταγματάρχης Schulz έλαβε από τον διοικητή του Συντάγματος του τη 
διαταγή, να αφήσει στα δυτικά της πόλης μόνο αδύναμου μεγέθους δυνάμεις, οι οποίες θα 
είχαν ως αποστολή, να εμποδίσουν μια φυγή του αντιπάλου προς δυσμάς. Με τον κύριο 
όγκο της ομάδας του θα καταλάμβανε από τον Νότο τη νύχτα της 25ης

 προς 26ης
 Μαΐου το 

ύψωμα 269, περίπου τέσσερα χλμ νοτίως του αεροδρομίου και θα λάμβανε εκεί θέση, 
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ώστε από το σημείο να επιτεθεί κατόπιν ανάλογης προετοιμασίας αργότερα προς Βορρά με 
κατεύθυνση το αεροδρόμιο. 

 

Η διαταγή τούτη είχε τη ρίζα της σε μια απόφαση του πτέραρχου Student. Την 23η
 

Μαΐου μπόρεσε τούτος να διακρίνει, ότι είχε σε τέτοιο βαθμό προχωρήσει η συγκέντρωση 
του τάγματος Vogel, ώστε θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 
24

ης
 Μαΐου. Δεν θα χρειάζονταν τούτο στο δυτικό τμήμα του νησιού, επειδή οι μάχες εκεί 

εξελίσσονταν ομαλά. Εξάλλου, μεταφέρονταν αδιάκοπα στο πεδίο μάχη τούτο νέες 
δυνάμεις μέσω  συνεχών αποβιβάσεων στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. 

 

Στη σθεναρή αντίσταση του γενναίου αντιπάλου υπήρχε όμως ο φόβος, ότι θα 
χρειαζόταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να καταληφθούν ή πόλη των Χανίων και ο 
κόλπος της Σούδας. Τότε θα μπορούσαν να απελευθερωθούν οι πλησίον του Ρεθύμνου 
δίδοντας μάχη αλεξιπτωτιστές του συνταγματάρχη Sturm. Πιθανών όμως να έρχονταν η 
απελευθέρωση τούτη πολύ αργά. Έπρεπε εκ τούτου να γίνει προσπάθεια, ο πλησίον της 
πόλης του Ηρακλείου βρισκόμενος αντίπαλος να εξοντωθεί μέσω της επέμβασης του 
τάγματος Vogel και της αργότερης  άφιξης επιπλέον μονάδων αλεξιπτωτιστών, να 
καταληφθούν η πόλη και το αεροδρόμιο και από εκεί τότε έπειτα να προωθηθούν προς 
δυσμάς, στο Ρέθυμνο. Αφού δεν κατόρθωσε το Σύνταγμα του συνταγματάρχη Braeuer, να 
συγκρατήσει μέσω επιθέσεων από ανατολική και δυτική κατεύθυνση τον αντίπαλο, έπρεπε 
να διεξαχθεί μια σε μελλοντικό χρόνο επίθεση με κέντρο βάρους την περιοχή νοτίως του 
αεροδρομίου. Αρχικά, έπρεπε επομένως τούτη η βάση εξόδου να αναλάβει μιας 
μελλοντικής επίθεσης. 

 

Κατόπιν της άφιξης του τάγματος υπό τον Vogel έλαβε ο συνταγματάρχης Braeuer 

από τη Γενική Διοίκηση μια αντίστοιχη της απόφασης του αντιπτεράρχου Student διαταγή. 
Την ανέμενε από την πλευρά του τούτος εξαιτίας  της ήδη αναφερομένης διαταγής προς 
τον ταγματάρχη Schulz την 25η

 Μαΐου.  

 

Ο ταγματάρχης Schulz απομάκρυνε από τις 15:30 το κλιμάκιο του μάχης από τον 
εχθρό. Μια έχοντας αφεθεί πίσω μικρού μεγέθους ομάδα προστασίας κάλυψε κατ΄ 
επιδέξιο τρόπο την κίνηση τούτη από την επιτήρηση του εχθρού. 

 

Η αναχώρηση προετοιμάστηκε επιμελώς. Συμπληρώθηκαν τα πυρομαχικά και η 
σίτιση και καθαρίστηκαν τα όπλα. Την 25η

 Μαΐου ξεκίνησε το κλιμάκιο μάχης υπό τον 
Schulz σε δύο ομάδες τη διατασσόμενη αναχώρηση. Λίγο πριν το πρωί της 26ης

 Μαΐου 
έφτασε κατόπιν πολύ κοπιαστικής πορείας στο ύψωμα 269. Κατελήφθη κατόπιν σύντομου 
χρονικού διαστήματος μάχης με ασθενέστερες εχθρικές δυνάμεις. Η ομάδα μάχης υπό τον 
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Schulz διείσδυσε. Τα τελευταία τμήματα της οπισθοφυλακής του έφτασαν μόλις στις 9:00. 
Δημιουργήθηκε άμεση σύνδεση με το Επιτελείο του Συντάγματος. Αποκρούστηκαν 
αντεπιθέσεις του εχθρού. Για να δημιουργηθεί δυνατότητα απογείωσης και προσγείωσης 
μεταγωγικών αεροσκαφών, ξεκίνησε στο ύψωμα 269 η δημιουργία μιας κατάλληλης 
επιφάνεια απομακρύνοντας τα εμπόδια εδάφους. Στον νέο τούτο χώρο μάχης εφοδιάστηκε 
βάσει σχεδίου η ομάδα μάχης υπό τον Schulz μέσω ρίψης από αλεξίπτωτα. 

 

Η Γενική Διοίκηση του 11ου αεροπορικού σώματος κατόρθωσε έως την 27η
  Μαΐου 

να διαθέσει ένα επιπλέον τάγμα αλεξιπτωτιστών. Τούτο ρίχθηκε  το πρωί της 28ης
 Μαΐου 

υπό τη διοίκηση του λοχαγού Boehmler πλησίον των Γουρνών και τέθηκε στις διαταγές του 
συνταγματάρχη Braeuer. Ο συνταγματάρχης Braeuer έλαβε την 27η

 Μαΐου τη διαταγή από 
τη Γενική Διοίκηση, κατόπιν της άφιξης του τάγματος Boehmler το απόγευμα της 28ης

 

Μαΐου να επιτεθούν με όλες τις δυνάμεις αμέσως κατόπιν της σχεδιαζόμενης σφοδρής 
αεροπορικής επίθεσης εναντίων του αεροδρομίου  Ηρακλείου, να το καταλάβουν και να το 
διατηρήσουν ανοιχτό για αεραποβάσεις. 

 

Παρουσιάστηκε, ότι δεν μπόρεσαν οι προετοιμασίες για την επίθεση τούτη να 
ολοκληρωθούν εγκαίρως. Η αεροπορική επίθεσή πραγματοποιήθηκε, η επίθεση των 
αλεξιπτωτιστών όμως αναβλήθηκε χρονικά για την 29η

 Μαΐου. 

 

Ο συνταγματάρχης Braeuer ανέφερε το μεσημέρι της 28η
 Μαΐου, ότι η 

προετοιμασμένη από το κλιμάκιο μάχης Schulz επιφάνεια προσγείωσης στο ύψωμα 269 
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πτήσεων. Ο αντισυνταγματάρχης Seibt απέστειλε 
χωρίς καθυστέρηση ένα φορτωμένο με πυρομαχικά μεταγωγικό αεροσκάφος προς το 
Ηράκλειο με την αποστολή, να προσγειωθεί στο ύψωμα 269 και να παραδώσει τα 
μεταφερόμενα πυρομαχικά στην ομάδα μάχης υπό τον Schulz. Το αεροσκάφος τούτο 
προσγειώθηκε, όπως είχε προβλεφθεί, την 28η

 Μαΐου, στις 17:45 παράδωσε τα 
πυρομαχικά, παρέλαβε δεκαοκτώ τραυματίες και απογειώθηκε για την επιστροφή. Με 
τούτο αποδείχθηκε, ότι ήταν τώρα πλέον δυνατό, να μεταφερθεί στην περιοχή διεξαγωγής  
μάχης του Ηρακλείου επίσης βαρύ στρατιωτικό υλικό και -σε περίπτωση που ήταν 
αναγκαίο-αερομεταφερόμενες μονάδες. 

 

Η 3η
 πυροβολαρχία του τμήματος  πυροβολικού αλεξιπτωτιστών είχε επιβιβαστεί 

στη μοίρα ελαφριών πλοίων. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας απώλεσε τα πυροβόλα της 
εξαιτίας της βύθισης του πλοίου της. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού τούτης της 
πυροβολαρχίας επέστρεψε όμως έχοντας διασωθεί στην Αθήνα. Η πυροβολαρχία τούτη 
εξοπλίστηκε στο τωρινό διάστημα με πυροβόλα του Συντάγματος πυροβολικού της 6ης

 

ορεινής Μεραρχίας και αναχώρησε δια αέρος τις πρώτες πρωινές ώρες της 29
ης

  Μαΐου 
προς Ηράκλειο.  
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Δεν χρειάστηκε ωστόσο πλέον να υποστηρίξει τη σχεδιαζόμενη γενική επίθεση. 

 

 Δικά μας αποσπάσματα αναγνώρισης βρήκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης
 

Μαΐου τις βρετανικές θέσεις εγκαταλελειμμένες. Ο συνταγματάρχης  Braeuer παρέταξε 
αμέσως τα τάγματα του προς μάχη. Δεν συνάντησαν καμία αντίσταση. Το αεροδρόμιο και η 
πόλη του Ηρακλείου είχαν εκκενωθεί. 

 

Οι Βρετανοί κατόρθωσαν να διαφύγουν από τις εχθρικές δυνάμεις  με 
παραδειγματικό μάλιστα τρόπο και να υποχωρήσουν. Τρία τον αριθμό βρετανικά 
καταδρομικά και έξι αντιτορπιλικά αφίχθησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο λιμάνι του 
Ηρακλείου. Δέχθηκαν εντός τριών ωρών όλα τα βρισκόμενα πλησίον του Ηρακλείου 
βρετανικά στρατεύματα. Μόνο οι βαριά τραυματίες παρέμειναν πίσω. Επιβιβάστηκαν 
συνολικά τέσσερις χιλιάδες  στρατιώτες περίπου. Κατόπιν της λήψης τους απέπλευσε ξανά 
η μοίρα του βρετανικού στόλου. Ο προορισμός της ήταν το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Όμως, 
όπως θα δούμε ακόμα, δεν ήταν η ομάδα των πολεμικών πλοίων ακόμα με τους σ΄ αυτή 
επιβιβαζόμενους  στρατιώτες ασφαλής. Έπρεπε υποχρεωτικά να διασχίσει μια γεμάτη 
θύματα οδό έως την άφιξή στο προορισμό της. 

 

Ο συνταγματάρχης   Braeuer κατέλαβε το πρωί της 29ης
 Μαΐου το αεροδρόμιο και 

την πόλη του Ηρακλείου. Με τούτο τερματίστηκε νικηφόρα ο αγώνας του κλιμακίου μάχης 
Ανατολή. 

 

Οι μάχες πλησίον του Ρεθύμνου από την  22η
 έως τη 30η

 Μαΐου 1941. 

 

Στη Γενική Διοίκηση του 11ου
 αεροπορικού σώματος δεν βρίσκονταν επίσης το πρωί 

της 23ης
 Μαΐου ούτε αναφορές, μήτε άλλες νέες διαπιστώσεις σχετικά της κατάστασης 

πλησίον του Ρεθύμνου. Ο αντιπτέραρχος Student, για να τελειώσει τούτη η αβεβαιότητα, 
απεφάσισε να στείλει με ένα αεροσκάφος τύπου  Fieseler Storch προς το Ρέθυμνο τον 
λοχαγό  Kleye, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα είχε ως πρώτος αποβιβαστεί στο 
αεροδρόμιο του Μάλεμε. Ο λοχαγός Kleye απογειώθηκε, πέρασαν ώρες, η επιστροφή του 
αναμένονταν μάταια. Δεν επέστρεψε. 

 

Ένα υδροπλάνο της κεντρικής υπηρεσίας  θαλασσίου κινδύνου στο Φάληρο 
αναχώρησε το πρωί της ίδιας ημέρας με κατεύθυνση την ακτογραμμή πλησίον του 
Ρεθύμνου. Όταν θέλησε να προσθαλασσωθεί πλησίον της ομάδας υπό τον Wiedemann, 
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τέθηκε κάτω από τα πυρά οπλοπολυβόλων και πυροβολικού του αντιπάλου. Το 
αεροσκάφος υπέστη τόση σοβαρή ζημιά, ώστε κατάστησε μη ικανό για πτήση. Το πλήρωμα 
κατόρθωσε ωστόσο με τη βοήθεια μιας φουσκωτής βάρκας να φτάσει στην ομάδα 
Wiedemann. Συμμετείχε με τα έχοντας διασωθεί όπλα του αεροσκάφους στη μάχη της 
ομάδας Wiedemann. Στο σημείο τούτο επίσης δεν έφτασε ωστόσο κανένα στοιχείο στη 
Γενική Διοίκηση του 11ου

 αεροπορικού σώματος.  

 

Ο πτέραρχος Student έδωσε τώρα πλέον στη μοίρα αναγνωριστικών του τη 
διαταγή, να διαλευκανθεί πάση θυσία η τύχη του Συντάγματος του συνταγματάρχη  Sturm 

πλησίον του Ρεθύμνου. Ο υπολοχαγός Triebel βρήκε τον θάνατο στον αέρα κατά την 
πραγματοποίηση της αποστολής τούτης. Ήταν ο αξιωματικός, ο οποίος είχε διακριθεί κατά 
τη μάχη αεραπόβασης στην Ολλανδία με προκαλώντας τον θαυμασμό επιδόσεις. Με 
τούτον έχασε η μοίρα αναγνωριστικών του 11ου αεροπορικού σώματος σε λίγες εβδομάδες 
τον τρίτο της αρχηγό. 

 

Ο υποσμηναγός Griemer της ίδιας μοίρας αναγνωριστικών έβαλε στο χρονικό τούτο 
σημείο τον στόχο, να ξεκαθαρίσει πάση θυσία την κατάσταση πλησίον του Ρεθύμνου. Ο 
βάσει σχεδίου επίμονος κόπος του είχε-όπως θα δούμε-τελικά επιτυχία. 

 

Θα γυρίσουμε όμως προσωρινά ξανά στις μάχες των ομάδων υπό τον Kroh και 
Wiedemann.  

 

Το πρωί της 22ης
 Μαΐου, στις 7:00 περίπου, δέχθηκε στη θέση του πλησίον του 

εργοστασίου επεξεργασίας λαδιού επίθεση το τάγμα του ταγματάρχη Kroh από δύο 
τεθωρακισμένα άρματα μάχης κατόπιν εχθρικών πυρών από δύο αυστραλιανούς λόχους 
και ένα ελληνικό τάγμα . Η επίθεση απέτυχε, προξενώντας πολλά θύματα χάρη στη γενναία 
άμυνα των αλεξιπτωτιστών. Κατόπιν πρόκλησης των Αυστραλών αντιπάλων συμφωνήθηκα 
κατά τη διάρκεια του πρωινού μια τοπικού χαρακτήρα ανακωχή για την περισυλλογή των 
τραυματιών. Η δραστηριότητα πυρών άρχισε ξανά  μετά τις 14:00 και από τις δύο πλευρές. 
Διήρκεσε ως το βράδυ. 

 

Η ομάδα υπό τον Wiedemann βρέθηκε την ίδια ημέρα κάτω από ισχυρές εχθρικές 
βολές πυροβολικού. Λίγο πριν το μεσημέρι ξεκίνησε μια σειρά επιθέσεων από τον εχθρό, η 
οποία τελείωσε μόλις μετά τις 23:00. Σε βάθος επιδρομές του εχθρού, τις οποίες μπόρεσε ο 
αντίπαλος εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι να πραγματοποιήσει και επιτυχημένοι 
παραπλανητικοί ελιγμοί, μεταστράφηκαν σε αιματηρές σφοδρής έντασης μάχες κοντινής 
απόστασης. 
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Την 23η
 Μαΐου βρέθηκαν οι θέσεις της ομάδας  Kroh  ήδη νωρίς το πρωί κάτω από 

τις βολές του εχθρικού πυροβολικού. Με άμεση κατόπιν επιχειρούμενη επίθεση 
αποκρούστηκε. Ομάδες κρούσης του τάγματος προωθήθηκαν ακολουθώντας έως τις θέσεις 
του τον προβαίνοντας σε  οπισθοχώρηση αντίπαλο, εγκαταστάθηκαν σε ένα έως τώρα 
κατειλημμένο από τον εχθρό ύψωμα και διατήρησαν τη θέση τούτη εναντίων κάμποσων 
τον αριθμό επιθέσεων του εχθρού. 

 

Η ομάδα επίσης υπό τον Wiedemann δέχθηκε βολές ήδη το πρωί της 23ης
 Μαΐου 

από το εχθρικό πυροβολικό. Μόλις το απόγευμα επανέλαβε όμως ο αντίπαλος την επίθεση 
του εναντίων του υψώματος με τα παρεκκλήσια και του νότιου μετώπου της «θέσης 
σκαντζόχοιρος» στα Περιβόλια. Τούτη η με μεγάλη ορμή πραγματοποιημένη  επίθεση 
δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση. Στο σημείο τούτο παρενέβη ξαφνικά μια  μοίρα 
γερμανικών καταδρομικών και μια ομάδα γερμανικών αεροσκαφών καθέτου εφορμήσεως.  
Τούτη τη φορά επλήγη  ο αντίπαλος  και όχι τα δικά μας στρατεύματα από τις βόμβες και τα 
πυροβόλα των σκαφών. Η επίθεση του εχθρού κατέρρευσε. Αμέσως κατόπιν της δικής μας 
τούτης αεροπορικής επίθεσης οδήγησε ο υπολοχαγός Thorbecke,  ο αρχηγός της 
πυροβολαρχίας αλεξιπτωτιστών, αυθόρμητα τους άνδρες του σε εκτενές μέτωπο προς 
πορεία εφόδου εναντίων του ανατολικά της θέσης “σκαντζόχοιρου” βρισκόμενου 
αντιπάλου. Κατορθώθηκε, να επεκταθεί το αριστερά της ακτής βρισκόμενο μέτωπο μας στα 
περίπου τριακόσια μέτρα προς ανατολάς και να εισδύσει σε μια πιο κατάλληλη θέση. Το 
τίμημα όμως, το οποίο απαίτησε τούτη η επιτυχία, ήταν υψηλό. Ο υπολοχαγός Thorbecke, 

ένας από τους άνδρες του σεβαστός και γενναίος αξιωματικός, τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 
πυροβολαρχία υπέστει  εξάλλου βαριές απώλειες. 

 

Τούτη η αεροπορική επίθεση μπόρεσε πραγματοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά, 
επειδή ο υποσμηναγός Greiner κατόρθωσε να εντοπίσει τη θέση του κλιμακίου μάχης υπό 
τον Wiedemann. Κάτω από την προστασία τούτης της αεροπορικής επίθεσης μπόρεσαν 
επίσης μεταγωγικά αεροσκάφη να ρίξουν ανεφοδιασμό σε τέτοια μεγάλη έκταση, ώστε να 
επιτύχει η περισυλλογή τους. Στην αποστολή του ανεφοδιασμού τούτου έλειπαν όμως τα 
τόσο επείγοντα απαραίτητα πυρομαχικά πυροβολικού. Δεν ήταν γνωστό στο 11ο

 

αεροπορικό σώμα, εάν η πυροβολαρχία αλεξιπτωτιστών κατείχε ακόμα έτοιμα προς χρήση 
πυροβόλα και που δραστηριοποιούταν. Εξαιτίας τούτου θεώρησε ο υπολοχαγός Seibt 

σωστό, να χρησιμοποιήσουν κάθε διατιθέμενο χώρο μεταφοράς για τον ανεφοδιασμό 
τέτοιων πυρομαχικών, τα οποία θα εξαντλούνταν μετά βεβαιότητας από  από υφιστάμενα 
όπλα. 

Την 24η
 Μαΐου έπρεπε η ομάδα υπό τον ταγματάρχη Kroh εκ νέου να αποκρούσει 

σφοδρές επιθέσεις του εχθρού, τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα. Αν και η ομάδα τούτη 
δεν μπόρεσε εδώ και μέρες να εφοδιαστεί και οι έως τώρα μάχες απαίτησαν τη δύναμη της 
μέχρι εσχάτων, κατέλαβε δια εφόδου ο υπολοχαγός von Roon με τον 3ο

 λόχο του το 
απόγευμα, ακολουθώντας μια έχοντας αποκρουστεί επίθεση του εχθρού, το χωριό Καμάρι 
(;) έπειτα σφοδρών κοντινής απόστασης μαχών. 
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Την 24η
 Μαΐου έπρεπε παρομοίως να αμυνθεί το κλιμάκιο Wiedemann εναντίων 

εχθρικών από τα δυτικά επιθέσεων. Το τάγμα υπερασπίστηκε της θέσης του. 

  

Την 25η
 Μαΐου έπρεπε ο υπολοχαγός von Roon υπό την ισχυρή πίεση του 

αντίπαλου να εκκενώσει ξανά τον χώρο Καμάρι (;). Οι επί μέρες όμως κοπιαστικές 
προσπάθειες του υπολοχαγού Greiner έφεραν επιτέλους την επιτυχία. Κατόρθωσε να 
συντονίσει την ομάδα Kroh και την από αυτή ελεγχόμενη περιοχή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
αποκλείστηκε κάθε αμφιβολία.  

 

Στις σε φυσίγγια καπνού ριγμένες γραπτές απαιτήσεις τους σχηματίστηκαν από 
τους αλεξιπτωτιστές του ταγματάρχη Kroh πάνω σε μια ευδιάκριτη επιφάνεια φωτεινές 
πέτρες σε γράμματα της αλφαβήτου και αριθμούς. Κατά αυτόν τον τρόπο 
γνωστοποιήθηκαν στον Greiner τα απ΄ αυτόν απαιτούμενα σημεία αναγνώρισης και η 
κατεπείγουσα ανάγκη ανεφοδιασμού. Ο Greiner δημιούργησε από την επιφάνεια τούτη μια 
από αέρος λήψη. Η κατ΄ αυτόν τον τρόπο δημιουργημένη αεροφωτογραφία ήταν μια από 
τις σπανιότερες και επίσης μάλλον συναρπαστικότερες απαιτήσεις ανεφοδιασμού, τις 
οποίες είχε λάβει στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ένας Γερμανός υπεύθυνος εφοδιασμού. 

 

Και έτσι κατορθώθηκε ακόμα το απόγευμα της 25ης
 Μαΐου για πρώτη φορά να 

ριχθεί και να περισυλλεχθεί μια αξιοσημείωτη ποσότητα πυρομαχικών, υλικού 
υγειονομικού και σίτισης στον δημιουργημένο από τους άνδρες του Kroh ευδιάκριτο χώρο 
ρίψης. Η Γενική Διοίκηση του 11ου

 αεροπορικού σώματος έριξε ταυτόχρονα τη γραπτή 
εντολή προς τον ταγματάρχη Kroh, να δημιουργήσει ρήγμα με την ομάδα του προς το 
Ηράκλειο και να προετοιμάσει άμεσα την αναχώρηση του. 

  

Ο ταγματάρχης Kroh κατόρθωσε να εκκενώσει απαρατήρητα από τον αντίπαλο τις 
θέσεις του τη νύχτα και να αποσύρει  την ομάδα του έως τον χώρο ρίψης. Στο σημείο τούτο 
παρέμεινε και ανέμενε τη ρίψη του από τη Γενική Διοίκηση  προτιθέμενου εξοπλισμού 
πορείας. 

 

Το βράδυ της 26η
 Μαΐου έλαβε ο ταγματάρχης Kroh, ωστόσο από τη Γενική 

Διοίκηση μια αντίθετη διαταγή. Η διαταγή της προηγούμενης ημέρας ανακαλέστηκε και 
απαιτήθηκε, το τάγμα υπό τον Kroh να περικυκλώσει τον αντίπαλο επίσης εκτός τούτου 
πλησίον του Ρεθύμνου. 
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Στη γρήγορη τούτη ακολουθία της διαταγής και αντίθετης διαταγής απεικονίστηκε 
η άμεση μεταβολή της συνολικής κατάστασης. Η Γενική Διοίκηση του 11ου

 αεροπορικού 
σώματος βασίστηκε, σχετικά της διαταγής προς τον ταγματάρχη να δημιουργήσει ρήγμα με 
τους αλεξιπτωτιστές του προς το Ηράκλειο, στον κάτωθι συλλογισμό: 

Η πορεία της ομάδας Schulz επίκειτο από την περιοχή δυτικά της πόλης του 
Ηρακλείου προς  τα νοτιοανατολικά. Ήταν ανοιχτό, εάν η κίνηση τούτη θα επέφερε την 
προσδοκώμενη επιτυχία. Σε περίπτωση που κατόρθωνε ο βρισκόμενος πλησίον του 
Ηρακλείου αντίπαλος να καταβάλει την αδύναμη δυτικά της πόλης τούτης παραμένουσα 
ομάδα ασφάλισης και να προωθηθεί προς δυσμάς  στο Ρέθυμνο, θα σήμαινε επίσης τούτο 
κατά πάρα μεγάλη πιθανότητα την εξολόθρευση της ομάδας υπό τον Kroh.  Αν 
μετακινούταν αντιθέτως η ομάδα υπό τον Kroh προς την πόλη του Ηρακλείου και  ενίσχυε 
την στα δυτικά της πόλης βρισκόμενης ομάδα ασφάλισης, τότε θα αποφεύγονταν κατά 
πάσα πιθανότητα ο κίνδυνος τούτος. 

 

Κατά τη διάρκεια της 26ης Μαΐου μεταστρέφει αντιθέτως η κατάσταση ριζικά. Η 
πορεία της ομάδας υπό τον Schulz επέφερε την αναμενόμενη επιτυχία. Από τη νέα της θέση 
υποδήλωνε μια τέτοιου είδους επικίνδυνη απειλή του πλησίον της πόλης του Ηρακλείου 
βρισκόμενου αντιπάλου, ώστε δεν χρειάζονταν να υπάρχει ο φόβος, ότι μπορεί να 
εξουδετερωθεί ο δυτικά της πόλης τούτης αδύναμος δικός μας αποκλεισμός. 

 

Ο Γαλατάς είχε πέσει. Η πόλη των Χανίων βρίσκονταν υπό την έντονη  πίεση του 
κλιμακίου Δύση. Δεν φαίνονταν να είναι πάρα πολύ μακριά το χρονικό σημείο, στο οποίο 
θα μπορούσε να ξεκινήσει από τα δυτικά η ίσως ακόμα από το Ηράκλειο η κατάληψη του 
κόλπου της Σούδας και η απελευθέρωση των πλησίον της πόλης του Ρεθύμνου μαχόμενων 
αλεξιπτωτιστών.  

 

Οι διαταγές και οι ακολουθώντας αντίθετες διαταγές είχαν κατά κανόνα ως 
συνέπεια τη δημιουργία σύγχυσης και αταξίας στο στράτευμα. Τις περισσότερες φορές 
σηματοδοτούσαν μια αποδυνάμωση της αξιόμαχης δύναμης. Στο σημείο τούτο 
πραγματοποιήθηκε ωστόσο το αντίθετο. Η ομάδα υπό τον Kroh κατόρθωσε ,καθώς 
μπόρεσε να απομακρυνθεί απαρατήρητη από τον εχθρό, να αναδιοργανωθεί και για πρώτη 
φορά να εφοδιαστεί επαρκώς. Ταυτόχρονα δεν ενοχλήθηκε καθόλου από τον αντίπαλο. 
Όταν ανακαλέστηκε η διαταγή αναχώρησης, μπόρεσε να στραφεί ενισχυμένη στην 
καταπολέμηση του έως τώρα αντιπάλου. Τούτη την αποστολή την πραγματοποίησε με 
επίθεση. Την 27η

 Μαΐου κατόρθωσε να καταλάβει κάμποσα τον αριθμό κατεχόμενα 
υψώματα και να εισδύσει προσωρινά στο χωριό Πρίνος. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο κέρδισε ο 
ταγματάρχης Kroh  έδαφος προς δυσμάς και ανατολάς. Ο χώρος ρίψης ήταν 
προστατευμένος, ο εν συνεχεία εφοδιασμός είχε ασφαλισθεί. Οι αλεξιπτωτιστές του Kroh 

μπορούσαν τώρα να αναμένουν  τις επόμενες μάχες με νέα αυτοπεποίθηση. 
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Ενώ η 25η
 Μαΐου κύλησε για την ομάδα υπό τον Wiedemann σχετικά ήρεμα, 

αύξησε σημαντικά ο αντίπαλος από την 26η
 Μαίου την πίεση του στην ομάδα τούτη. Ήδη 

τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης
 Μαΐου επιτέθηκε με την υποστήριξη τεθωρακισμένων 

από τα ανατολικά. Αποκρούστηκε έχοντας μεγάλες απώλειες.  Όλη τη διάρκεια της ημέρας 
βρίσκονταν οι θέσεις της ομάδας κάτω από σφοδρά εχθρικά πυρά. 

 

Την 27η
 Μαΐου πραγματοποίησε  ξανά ο αντίπαλος μια κατόπιν ισχυρής 

προετοιμασίας με πυρά επίθεση με την υποστήριξη τεθωρακισμένων από ανατολική 
κατεύθυνση. Η ισχυρή πίεση στράφηκε εναντίων του από την πυροβολαρχία 
αλεξιπτωτιστών διατηρημένου τομέα. Τούτη είχε γεμίσει τα δύο μοναδικά της έτοιμα προς 
πυρ κανόνια με κενές οβίδες. Ο ανθυπολοχαγός Damm, ο μοναδικός ακόμα μη 
τραυματισμένος αξιωματικός της πυροβολαρχίας τούτης, άφησε με ψυχραιμία να 
πλησιάσει έως τα διακόσια μέτρα ο αντίπαλος και έπειτα δραστηριοποίησε μονομιάς 
κατόπιν διαταγής του τα πυρά άμυνας όλων των όπλων με καταστροφικό αποτέλεσμα. Και 
τα δύο τεθωρακισμένα είχαν εξουδετερωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, η επίθεση 
κατέρρευσε με βαριές απώλειες. H επιτυχία τούτη οφείλονταν στη γενναία στάση τού 
αξιωματικού τούτου και στην πειθαρχία πυρών των ανδρών του. Δυστυχώς, η 
πυροβολαρχία έχασε το απόγευμα της ίδιας της μέρας επίσης τούτον τον τελευταίο της 
αξιωματικό. Έπεσε από τις βολές πυροβολικού του εχθρού. 

 

Την 28η
 Μαΐου προσπάθησε ο αντίπαλος μέσω δυναμικών από δυτική και νότια 

κατεύθυνση πραγματοποιημένων επιθέσεων να καταβάλλει την ομάδα υπό τον 
Wiedemann. Κατέληξαν σε επικίνδυνου χαρακτήρα εισβολές στο δικό  μας μέτωπο. Και 
τούτη όμως η δύσκολη κρίση, αν και με μεγάλες θυσίες, ξεπεράστηκε. Μεταξύ των 
τραυματιών βρέθηκε τη μέρα τούτη ο ίδιος ο λοχαγός Wiedemann. 

 

Η δύναμη της ομάδας υπό τον Wiedemann πλησίασε ανησυχητικά τα όρια της 
διάλυσης. Η ομάδα απελευθέρωσης  προήλαυνε τώρα όμως. Σύντομα θα ανταμείβονταν ο 
με γενναιότητα αγώνας της ομάδας  Wiedemann και η με σθένος αντοχή του. 

 

 

Την 28η
 Μαΐου συνέχισε την προσπάθειά του ο ταγματάρχης Kroh, να κερδίσει 

χώρο προς δυσμάς. Κατά τη διάρκειας της 29ης
 Μαΐου κατόρθωσε να επανακτήσει το χωριό 

Καμάρι, στις 30 Μαΐου ήθελε να συνεχίσει από τις πρώτες πρωινές ώρες την προώθηση 
προς δυσμάς. 

 

Να ακολουθήσουμε όμως αρχικά την πορεία του τμήματος απελευθέρωσης. 
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Η εμπροσθοφυλακή υπό τον Wittmann απελευθερώνει το Ρέθυμνο. 

 

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης
 Μαΐου παρατάχθηκε το απόσπασμα Wittmann  

πριν την έλευση της ημέρας για την πορεία του προς ανατολάς. Ήδη στα βόρεια των 
Μεγάλων Χωραφιών εμποδίστηκε ήδη για πρώτη φορά από ισχυρές δυνάμεις 
οπισθοφυλακής του εχθρού. Με μια έντονου χαρακτήρα επίθεση ελευθέρωσε το 
απόσπασμα τον δρόμο του.  Κατά την εν συνεχεία προώθηση έπεφτε όμως το απόσπασμα 
σε συνεχώς νέες θέσεις οπισθοφυλακής, οι οποίες καθυστερούσαν την προώθηση του. Για 
να μην αποδυναμωθεί πρόωρα η ισχύς του αποσπάσματος, ακινητοποιήθηκε έως ότου η σε 
εξέλιξη κίνηση παράκαμψης  του 85ου

 και 141ου
  Συντάγματος αλπινιστών να φέρει 

αποτέλεσμα. 

 

Το 85ο
 Σύνταγμα αλπινιστών έπεσε επίσης νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας πλησίον 

του Στύλου σε ισχυρή αντίσταση του εχθρού. Ισχυρές εχθρικές δυνάμεις οπισθοφυλακής, 
υποστηριζόμενες από πυροβολικό και τεθωρακισμένα άρματα μάχης, αναχαίτισαν 
προσωρινά την περαιτέρω προέλαση. Σε μια έξι ωρών περίπου μάχη κατέρρευσε η 
αντίσταση του εχθρού, κατελήφθη το χωριό και συνεχίστηκε η πορεία. Ένα βρετανικό 
τάγμα αιχμαλωτίστηκε στη μάχη τούτη. 

 

Το 141ο
 Σύνταγμα αλπινιστών έφτασε λίγο πριν το βράδυ στον Βάμο. Το Σύνταγμα 

επίσης τούτο συνάντησε εκεί δυνάμεις οπισθοφυλακής του εχθρού. Τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 29ης

 Μαΐου, έσπασε το Σύνταγμα την αντίσταση του αντιπάλου. Ο εχθρός 
υποχώρησε προς Νότο. Ο δρόμος του αποσπάσματος υπό τον Wittmann προς το Ρέθυμνο 
ήταν τώρα πλέον ελεύθερος. Το 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών τοποθετήθηκε για την 
καταδίωξη του υποχωρώντας προς Νότο εχθρού. 

 

Το απόσπασμα  Wittmann συνέχισε τώρα την πορεία του με γρήγορο ρυθμό, 
προσπέρασε καθοδών ορισμένες με μικρό αριθμό δυνάμεις κατειλημμένες ελληνικές 
θέσεις, έφτασε το μεσημέρι με τα έμπροσθεν τμήματα στο Ρέθυμνο, διέσχισε την πόλη και 
συνάντησε μεταξύ της ανατολικής περιφέρειας της πόλης και του χωριού Περιβόλια μια 
ομάδα του εχθρού, από την οποία πιέζονταν εδώ και μέρες το δυτικό μέτωπο 
της«περιμετρικής άμυνας» στα Περιβόλια της ομάδας Wiedemann. Τώρα, βρισκόμενη 
μεταξύ δύο πυρών κατέρρευσε σύντομα η αντίσταση του αντιπάλου τούτου. Η επαφή προς 
την ομάδα υπό τον Wiedemann είχε επιτέλους δημιουργηθεί, αλλά ο αγώνας των 
αλεξιπτωτιστών του Wiedemann δεν είχε ακόμα τελειώσει. Ο όγκος των εχθρικών 
δυνάμεων βρίσκονταν προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά των Περιβολιών. Για να τον 
εξουδετερώσουν, θα χρειάζονταν όλη η δύναμη του αποσπάσματος Wittmann. Το 
απόσπασμα έπρεπε  αρχικά να επανακτήσει έδαφος. Τούτο απαιτούσε χρόνο. Ο 
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αντισυνταγματάρχης Wittmann διέκρινε πολύ σύντομα, ότι θα μπορούσε να διεξάγει την 
αποφασιστικής σημασίας επίθεση μόλις το επόμενο πρωί. Όμως, για να αμυνθεί εναντίων 
των έκαστοτε ακόμα υφιστάμενων προθέσεων για πραγματοποίηση επιθέσεων από τον 
αντίπαλο, παρέταξε ο υπολοχαγός Wittmann όσο το δυνατό συντομότερα το πυροβολικό 
του. Περιλάμβανε τουλάχιστον δέκα τον αριθμό κανόνια, από τα οποία δύο βαριά. 
Πυρομαχικά είχαν σε αφθονία μεταφερθεί.  Οι αλεξιπτωτιστές βίωσαν τώρα προς χαρά 
τους για πρώτη φορά εδώ και δέκα ημέρες, ότι οι βολές του εχθρικού πυροβολικού είχαν 
απαντηθεί με μεγάλη σφοδρότητα. 

 

Το πρωί της 29ης
 Μαΐου βρίσκονταν ο πτέραρχος Student ήδη στο διοικητήριο του 

στρατηγού Ringel, όταν εκεί έφτασαν τα δύο τεθωρακισμένα άρματα μάχης. Ο πτέραρχος 
Student διέταξε τον επικεφαλή των δύο τούτων τεθωρακισμένων, έναν νέο ανθυπολοχαγό, 
να συνεχίσουν μαζί χωρίς καθυστέρηση προς το Ρέθυμνο. Ο πτέραρχος Student κάθισε 
στην καρότσα μιας μοτοσυκλέτας και αναχώρησε με την ειδική ομάδα συνοδείας του, η 
οποία αποτελούταν από μοτοσικλέτες, και τα δύο τεθωρακισμένα άρματα μάχης. Το βράδυ 
ήρθε σε επαφή η ομάδα τούτη προς τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου με το 
απόσπασμα Wittmann. Ο αντισυνταγματάρχης Wittmann ήταν στο σημείο τούτο 
απασχολημένος , να προετοιμάσει επιμελώς  την για το επόμενο το πρωί σχεδιαζόμενη 
επίθεση. Ο πτέραρχος Student πέρασε τη νύχτα στο διοικητήριο του αντισυνταγματάρχη 
Wittmann άγρυπνος. Στο διάστημα τούτο επίσης, όπου ήταν αναμφισβήτητη η νικηφόρος 
έκβαση της μάχης, τον βασάνιζε η ανησυχία για την ομάδα Kroh. Τον στεναχωρούσε ή 
σκέψη, ότι θα μπορούσε την τελευταία στιγμή να μην έχει ολοκληρωθεί αίσια η τύχη όμως 
της ομάδας Kroh. Τόσο βασανιστικά αργά περνούσαν για αυτόν επίσης οι ώρες, ωστόσο δεν 
παρένεβη ο πτέραρχος Student στα καθήκοντα διοίκησης του αντισυνταγματάρχη 
Wittmann. Στο σημείο τούτο  θα ενοχλούσε μόνο τις κατάλληλες προετοιμασίες και έκθετε 
την επιχείρηση σε κίνδυνο. 

 

Επιτέλους έφτασε η 30η
 Μαΐου. Κατόπιν ενός σφοδρού καταιγισμού όλων των 

όπλων πυρών παρατάχθηκε το απόσπασμα υπό τον Wittmann προς επίθεση. Οι άνδρες του 
55

ου
 τάγματος δικυκλιστών και οι αλπινιστές διέσχισαν τις θέσεις των αλεξιπτωτιστών και 

επιτέθηκαν προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά. Ο αντίπαλος προέβαλλε προσωρινά 
σθεναρή αντίσταση, ωστόσο κέρδιζε η επίθεση -υποστηριζόμενη από τα πυρά των δικών 
βαριών όπλων- διαρκώς έδαφος. Έπειτα κινήθηκαν και τα δύο τεθωρακισμένα άρματα 
μάχης εναντίων του κέντρου της άμυνας του εχθρού. Στο σημείο τούτο κατέρρευσε ξαφνικά 
η αντίσταση του αντιπάλου. Όλη η δύναμη συνολικά του αντιπάλου συνθηκολόγησε. 

 

Το πρωί της 30ης
 Μαΐου, παρέταξε ο ταγματάρχης Kroh -όπως είχε σχεδιαστεί-την 

ομάδα του. Όμως δεν υποψιάζονταν, πόσο κοντά το χρονικό τούτο σημείο είχε ήδη 
πλησιάσει το απόσπασμα απελευθέρωσης. Στο μέσο της προέλασης έπεσαν τότε οι 
αλεξιπτωτιστές του Kroh ξαφνικά πλησίον του ελαιουργείου σε στρατιώτες με γκρι στολές. 
Ήταν άνδρες του αποσπάσματος Wittmann, οι οποίοι ασχολούνταν με τον αφοπλισμό των 
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έχοντας συνθηκολογήσει Αυστραλών. Με τούτο είχε τελειώσει επίσης ο σκληρός αγώνας 
της ομάδας υπό τον Kroh επιτυχώς. 

 

Ο πτέραρχος Student παρέμεινε αρχικά στους απελευθερωμένους αλεξιπτωτιστές 
του. Περικυκλωμένος από τους άνδρες του πληροφορήθηκε απ΄ αυτούς σχετικά της 
εξέλιξης του αγώνα τους. Σημαδεμένοι από τις βιωμένες ταλαιπωρίες απολογούνται εν 
τούτοις με υπερήφανο βλέμμα ειλικρίνειας ενώπιων του σεβαστού πτέραρχου. 

 

Με μεγάλη χαρά μπόρεσε να υποδεχθεί ο πτέραρχος Student τον συνταγματάρχη  
Sturm και τον λοχαγό Kleye. Και οι δύο είχαν απελευθερωθεί από την αιχμαλωσία. Μόλις 
τώρα πληροφορήθηκε τούτος, τι είχαν αντιμετωπίσει. (Σχετικά της αιχμαλωσίας του 
συνταγματάρχη Sturm έχει ήδη αναφερθεί προηγουμένως). Ο λοχαγός Kleye είχε την 
κακοτυχία, κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Ρέθυμνο να αποβιβαστεί στην 
ουδέτερη ζώνη μεταξύ του ανατολικού μετώπου της «ζώνης περιμετρικής άμυνας-

Περιβόλια» και του πεδίου μάχης του αντιπάλου- και μάλιστα πλησιέστερα του αντιπάλου 
από ό,τι των αλεξιπτωτιστών. Αμέσως μετά την προσγείωση έπιασε το δεχόμενο πυρά 
αεροσκάφος του φωτιά. Από τα πρώτα πυρά τραυματίστηκε ο επικεφαλής του 
αεροσκάφους, ένας υπαξιωματικός, θανάσιμα. Ο λοχαγός Kleye κατόρθωσε απεναντίας να 
εγκαταλείψει σώος το αεροσκάφος και να βρει κάλυψη στο έδαφος. Όλες όμως οι 
προσπάθειες του να διασπάσει τη γραμμή και να προχωρήσει προς την ομάδα υπό τον 
Wiedemann απέτυχαν από τα πυρά του εχθρού, τα οποία ρίχνονταν σε κάθε κίνησή του. 
Τελικά, τον αιχμαλώτισε ένα απόσπασμα κρούσης του εχθρού. 

 

Στο χρονικό τούτο σημείο επομένως είχε επίσης τελειώσει ο αγώνας πλησίον του 
Ρεθύμνου. Το απόσπασμα υπό τον Wittmann επέτρεψε στο ίδιο μόνο μιας σύντομης 
χρονικής διάρκειας ανάπαυλα. Έπειτα αναχώρησε και έφτασε στις 14:00 της ίδιας ημέρας 
στην πόλη του Ηρακλείου. 

 

                Η καταδίωξη έως τα Σφακιά στα νότια παράλια. 

 

Κατά τη διάρκεια της 28ης
  και 29ης

 Μαΐου προέλασε το 100ο
 Σύνταγμα αλπινιστών 

κατά μήκος των νότιων ακτών του κόλπου της Σούδας. Εκκαθάρισε όλη την μεταξύ του 
πρόποδα της οροσειράς και του κόλπου της Σούδας επιφάνεια από διασκορπισμένους 
αντίπαλους στρατιώτες. Στο σημείο τούτο έπεσαν επίσης τριακόσιοι περίπου Έλληνες 
δόκιμοι αξιωματικοί στα χέρια του Συντάγματος. Ήταν σπουδαστές της σχολής αξιωματικών 
στην Αθήνα. Κατά την εκκένωση της Ηπειρωτικής Ελλάδας είχαν μετακινηθεί στο νησί της 
Κρήτης. 
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Κατόπιν της προσπέρασης του ακρωτηρίου Δράπανο  μετακίνησε ο 
συνταγματάρχης Utz κατόπιν διαταγής του στρατηγού Ringel το Σύνταγμα του με 
κατεύθυνση προς Νότο. Υπήρχαν εν τω μεταξύ έγκυρα αποτελέσματα αναγνώρισης , ότι ο 
αντίπαλος είχε υποχωρήσει όχι προς ανατολάς, αλλά προς τον Νότο μέσω των βουνών με 
κατεύθυνση το μικρό σε μέγεθος λιμάνι  των Σφακίων. Τούτη την κουραστική διαδρομή, η 
οποία έπρεπε κάτω τον ανηλεή ήλιο του Νότου σε  δύσκολα μέσω μακρών διαδρομών 
προσβάσιμα μονοπάτια στο βουνό να καλυφθεί, τη χαρακτήρισε αργότερα ο στρατηγός 
Freyberg ως «via dolorosa» των στρατιωτών του. 

 

Για τους διώκτες αλπινιστές του συνταγματάρχη Utz δεν  ήταν η πορεία όμως τούτη 
σίγουρα η ευκολότερη, αλλά σε μεγάλο βαθμό η δυσκολότερη. 

 

Το Σύνταγμα συνάντησε την 29η
 Μαΐου νοτίως του Αλίκαμπου για πρώτη φορά 

ξανά αδύναμου μεγέθους ομάδες οπισθοφυλακής του εχθρού. Απωθήθηκαν κατόπιν 
σύντομης μάχης. Έπειτα, άρχισε η επίπονη απόβαση προς τη διάβαση του υψώματος που 
υπερασπίζονταν σθεναρά από τον αντίπαλο. Ο συνταγματάρχης Utz απέφυγε μια επιζήμια 
μετωπικού χαρακτήρα επίθεση και παρέταξε τον κύριο όγκο του Συντάγματος του προς 
δυσμάς για την περικύκλωση της θέσης του εχθρού. Αφού τούτη η σε δύσκολο πεδινό 
έδαφος κάτω από μεγάλες αντιξοότητες  πραγματοποιημένη κίνηση έφερε αποτελέσματα, 
διέφυγε ο αντίπαλος εν συνεχεία προς Νότο. Κατέστησε ωστόσο προηγουμένως μέσω 
ανατινάξεων τον δρόμο διάβασης, προσωρινά μη διαβατό. Οι αλπινιστές κατόρθωσαν τη 
νύχτα προς την 30η

 Μαΐου να καταστήσουν προσωρινά τις ανατιναγμένες θέσεις ξανά 
διαβατές. Το πρωί της 30ης

 Μαΐου συνέχισε ο συνταγματάρχης Utz με τους αλπινιστές του 
την καταδίωξη μέσω των Λευκών Όρεων προς Νότο. 

Πλησίον της Ίμβρου εμφανίστηκε εκ νέου ο εχθρός. Δίδοντας μάχη υποχώρησε 
αρχικά έως ότου εγκαταστάθηκε περίπου στη γραμμή τέλος του δρόμου-ύψωμα 789. Στο 
σημείο τούτο αμύνθηκε με μεγάλο σθένος. Αν και όλες οι κινήσεις μπόρεσαν σε τούτη τη 
χωρίς δρόμο περιοχή της οροσειράς μόνο με μεγάλη δυσκολία να πραγματοποιηθούν, 
κατόρθωσε ο συνταγματάρχης Utz με όλους τους αλπινιστές του, να περικυκλώνουν και 
από τις δύο πλευρές τις θέσεις του αντιπάλου. Ναι, οι αλπινιστές κατάφεραν μάλιστα, να 
σύρουν ένα ελαφρύ ορειβατικό πυροβόλο πεζικού με εκατό είκοσι οβίδες παρά των 
μεγάλων δυσκολιών προς το ελεγχόμενο ύψωμα 892 και εκεί να το τοποθετήσουν. Η 31η

 

Μαΐου κύλησε με την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων κινήσεων. 

 

Το πρωί όμως της 1ης
 Ιουνίου -ήταν η Κυριακή της Πεντηκοστής- άνοιξε πυρ το 

κανόνι.  Όλα έγιναν τώρα γρήγορα. Όλες οι μονάδες του Συντάγματος φυσικά 
παρατάχθηκαν ξεχωριστά προς επίθεση. Η αντίσταση του αντιπάλου κατέρρευσε γρήγορα. 
Οι οικισμοί Κομιτάδες, Σφακιά και Λουτρό καταλήφθηκαν. Εννέα χιλιάδες Άγγλοι και 
εννιακόσιοι Έλληνες αιχμαλωτίστηκαν. Η αιφνιδιαστική κατάρρευσή της αντίστασης του 
εχθρού είχε πολλές αιτίες. Πρώτον, ο αντίπαλος έμεινε για τρεις ημέρες χωρίς 
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ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και πυρομαχικά, δεύτερον, η ασυνήθιστη πορεία μέσω των 
άνυδρων βουνών εξάντλησε σχεδόν τους στρατιώτες του εχθρού. Οι αλπινιστές αντίθετα 
διέμεναν σχεδόν χωρίς εξαίρεση στις χώρες των Άλπεων. Από τη νεαρή τους ηλικία ήταν 
εξακριβωμένοι με το πέρα δώθε στα απόκρημνα μονοπάτια των βουνών. Το σθένος τους 
υπερείχε εξαιτίας τούτου από του αντιπάλου. 

 

Η υποβλητική επιτυχία του 100ου
 Συντάγματος αλπινιστών επιτεύχθηκε με ανεκτές 

απώλειες, ωστόσο κάτω από σχεδόν καθόλου ευφάνταστες ταλαιπωρίες. 

 

 

                                   Η ναυμαχία και αερομαχία στην Κρήτη. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν μπόρεσε καθόλου να υπολογιστεί κατά τον 
σχεδιασμό της επιχείρησης «Ερμής» μια αξιόλογη υπεράσπιση από τον ιταλικό στόλο. Όταν 
όμως στο πρώτο μισό του μήνα Μαΐου αφίχθη ένας ιταλικός στολίσκος αντιτορπιλικών στο 
λιμάνι του Πειραιά, δημιούργησε τούτο κατά κατανοητό τρόπο μια ευχάριστη έκπληξη στις 
γερμανικές υπηρεσίες διοίκησης. Τώρα μπορεί κάποιος λοιπόν ευλόγως να δεχτεί, ότι ο 
στολίσκος τούτος θα δραστηριοποιούταν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Ερμής» ως 
προς την κάλυψη των γερμανικών θαλάσσιων μεταφορών. Πολύ σύντομα απογοήτευσε 
όμως η ελπίδα τούτη. Μόνο τα δύο αντιτορπυλικά «Lupo» και «Sagittario» διατέθηκαν από 
την ιταλική διοίκηση θαλασσίου πολέμου ως προς την προστασία των μοιρών ελαφριών 
σκαφών, ενώ ο όγκος του ιταλικού στολίσκου εγκατέλειψε μερικές ημέρες πριν την έναρξη 
της μάχης το λιμάνι του Πειραιά και δεν ήταν διαθέσιμος για την κάλυψη των γερμανικών 
θαλάσσιων μεταφορών.  

 

Ήδη την πρώτη νύχτα κατόπιν της έναρξης μάχης, δηλαδή από το βράδυ της 20ης
 

Μαΐου-διέσχισαν βρετανικές μονάδες στόλου τη θαλάσσια οδό της Κάσου και το στενό των 
Κυθήρων και κτένισαν από τα ανατολικά και δυτικά τη θαλάσσια περιοχή βορείως της 
Κρήτης. Επειδή τούτη τη νύχτα δεν πραγματοποιήθηκαν από τη γερμανική πλευρά καθόλου 
κινήσεις πλοίων στην περιοχή τούτη, δεν διεξήχθησαν συγκρούσεις. Και όμως ξεκίνησε  
μέσω τούτης της πρώτης προέλασης του βρετανικού στόλου η καταστροφή της μοίρας 
ελαφριών σκαφών. 

 

Η εναέρια αναγνώριση του 8ου
 αεροπορικού σώματος διέκρινε τις πρώτες πρωινές 

ώρες της 21ης
 Μαΐου τούτη την έχοντας αναχωρήσει μοίρα στόλου, η οποία κατόπιν 

δέχθηκε χωρίς καθυστέρηση επίθεση με βόμβες από μοίρες πολεμικών αεροσκαφών του 
έχοντας προηγουμένως κατονομαστεί αεροπορικού σώματος. Το αντιτορπιλικό «Juno» 

βυθίστηκε στο σημείο τούτο, το καταδρομικό «Ajax» υπέστη ζημιές. Όπως ήδη γνωρίζουμε, 
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παρακίνησε η αναφορά πιλότων για εμφάνιση μιας εχθρικής μοίρας στόλου στη θαλάσσια 
περιοχή βορείως της Κρήτης τον διοικητή θαλάσσης νοτιοανατολική Ευρώπης, να επιτρέψει 
την επιστροφή της μοίρα των ελαφριών σκαφών.  Όταν τούτος τη διέταξε αργότερα να 
γυρίσει πίσω και να πάρει εκ νέου πορεία προς την Κρήτη, είχαν χαθεί πολύτιμες ώρες. Η 
μοίρα των ελαφριών πλοίων δεν μπόρεσε εξαιτίας τούτου να φτάσει πλέον κατά τη 
διάρκεια της ημέρας στην Κρήτη. Όπως είδαμε, το πεπρωμένο της πραγματοποιήθηκε την 
επόμενη νύχτα. Εάν δεν εμφανιζόταν η μοίρα του βρετανικού στόλου τη νύχτα προς την 21η

 

Μαΐου στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κρήτης, τότε δεν θα υπήρχε η ολέθρια τούτη 
απώλεια χρόνου. Η μοίρα ελαφριών σκαφών θα έφτανε- προτού ο βρετανικός στόλος εκ 
νέου αναμειχθεί, στον προορισμό της. 

 

Οι Βρετανοί επίσης δεν μπόρεσαν όμως να χαρούν ιδιαιτέρως την επιτυχία της 
νυχτερινής τους ναυμαχίας. Κατόρθωσαν μεν να εμποδίσουν την προσέγγιση μέσω 
θαλάσσης γερμανικών ενισχύσεων προς το νησί της Κρήτης, όμως με το πρώτο φως της 
ημέρας της 22ης

 Μαΐου άρχισε για τον βρετανικό στόλο της Μεσογείου  η πρώτη μεγάλη 
θαλάσσια και εναέρια μάχη στην πολεμική ιστορία. 

 

Πριν ακόμα βραδιάσει εντοπίστηκαν από τη γερμανική εναέρια αναγνώριση το 
προηγούμενο βράδυ τρεις ομάδες βρετανικών θαλάσσιων δυνάμεων στη θαλάσσια 
περιοχή βορείως της Κρήτης. Ο 4ος

 στόλος αεροπορίας διέταξε ήδη τη νύχτα το 8ο
 

αεροπορικό σώμα, με όλες, αναβάλλοντας άλλες αποστολές-καθήκοντα, τις διαθέσιμες 
δυνάμεις να επιτεθεί στις μοίρες  του στόλου τούτου, αρχής γενομένης την επόμενη ημέρα. 
Ο βρισκόμενος στην Αθήνα αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της αεροπορίας πτέραρχος 
Jeschonnek, θεώρησε στη δεδομένη κατάσταση  τις δυνάμεις του 8ου

 αεροπορικού σώματος 
μη επαρκείς ως προς την πραγματοποίηση όλων των καθηκόντων-αποστολών. Διέταξε εκ 
τούτου το βρισκόμενοι στη νότια Ιταλία 10ο

 αεροπορικό σώμα να εκχωρήσει στο 8ο
 

αεροπορικό σώμα χωρίς καθυστέρηση μια ομάδα μαχητικών και μια ομάδα αεροσκαφών 
καθέτου εφόρμησης και να μετακινηθεί στον ελληνικό χώρο. Έτσι ξέσπασε από τις πρώτες 
πρωινές ώρες της 22ης

 Μαΐου μια κακοκαιρία πάνω από τα βρετανικά πολεμικά πλοία. Επί 
ώρες εισχωρούσαν σταθερά  ανά κύματα γερμανικά αεροσκάφη προς τα σφοδρά πυρά 
άμυνας του εχθρικού πυροβολικού των πλοίων και βομβάρδιζαν τους στόχους τους με ένα 

χαλάζι βαριών βομβών. Η επιτυχία έδωσε το παρών της. Τα καταδρομικά «Cloucester» και 
«Fiji» καθώς και το αντιτορπιλικό «Greyhound» βυθίστηκαν, ενώ το πολεμικό πλοίο 
«Warspite» και το καταδρομικό «Najad» υπέστησαν βαριάς, το πολεμικό πλοίο «Valiant» 

και το καταδρομικό  «Carlisle» ελαφριάς μορφής ζημιές. Οι βρετανικές ναυτικές δυνάμεις 
υπέστησαν εκ των υστέρων  για την εύκολη τους   «θαλάσσια νίκη» απώλειες τόσο σε 
έμψυχο όσο και σε στρατιωτικό υλικό, οι οποίες ξεπέρασαν κατά πολύ  εκείνες της 
γερμανικής μοίρας ελαφριών σκαφών. Η γερμανική διοίκηση εγκατέλειψε προσωρινά την 
εκ νέου προσπάθεια, να μεταφέρει μέσω θαλάσσης ενισχύσεις και βαριά όπλα προς την 
Κρήτη. Η απόφαση τούτη λήφθηκε ευκολότερα  καθώς ο πτέραρχος Student ήθελε να 
στηρίξει ούτως ή άλλως τη μάχη στο νησί αρχικά με απόβαση αλεξιπτωτιστών και 
αερομεταφερόμενων στρατευμάτων. Ο αγώνας για την κατοχή της Κρήτης δυσκολεύτηκε 
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δια τούτο για τους Γερμανούς επιτιθέμενους, δεν εμποδίστηκε παρά ταύτα η βρετανική 
ήττα. Κάποιος μπορεί εξαιτίας τούτου να κλίνει προς την άποψη, ότι την κατορθωμένη 
επιτυχία από τους Βρετανούς σχετικά της μοίρας των ελαφριών πλοίων να χαρακτηρίσει ως 
μια πύρρειο νίκη λαμβάνοντας υπόψη την εκατόμβη θυμάτων, η οποία απαιτήθηκε εκ των 
υστέρων προς τούτο. 

 

 

Εάν οι βρετανικές θαλάσσιες δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν 
αποτελεσματικά από τον αέρα επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν η γερμανική 
στρατιωτική διοίκηση όμως απολύτως αποφασισμένη, να αρνηθεί αποτελεσματικά στον 
βρετανικό στόλο την πραγματοποίηση επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια  της ημέρας στη 
θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Όταν διακρίθηκαν την 23η

 Μαΐου εκ νέου βρετανικές 
μονάδες ναυτικού, το ενισχυμένο 8ο

 αεροπορικό σώμα επιτέθηκε εναντίων τούτων με την 
ίδια ορμή όπως την προηγούμενη ημέρα. Στο σημείο τούτο βυθίστηκαν τα αντιτορπιλικά 
«Kashmir» και  «Kelly» νοτίως της Κρήτης.  

 

Παρά των στη μάχη εναντίων του βρετανικού στόλου πραγματοποιημένων 
επιτυχιών, ανέμενε η γερμανική διοίκηση, ότι οι βρετανικές ναυτικές δυνάμεις θα 
πραγματοποιούσαν επίσης στις επόμενες ημέρες εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας 
προσπάθειες, για να δώσουν μια για τους Βρετανούς ευνοϊκή τροπή στη μάχη της Κρήτης. Η 
ετοιμότητα δραστηριοποίησης και η γενναιότητα των Βρετανών ναυτών εκτιμιόταν τόσο 
πολύ, ώστε ήταν κάποιος από τη γερμανική πλευρά πεπεισμένος, ότι ήταν έτοιμοι να 
δώσουν από τη δική τους πλευρά πολλά θύματα για την επίτευξή του στόχου τούτου. 

 

Ο ναύαρχος  Cunningham, ο Βρετανός Διοικητής Βρετανικού Στόλου Μεσογείου , 
έβγαλε ωστόσο το συμπέρασμα, ότι η έως τώρα πορεία των πρώτων και από τις δύο 
πλευρές με αποφασιστικότητα πραγματοποιημένη διένεξη μεταξύ αεροσκαφών και 
πολεμικών πλοίων έχει δείξει σαφώς μια υπεροχή της αεροπορίας. Ανέφερε εκ τούτο στην 
Ανώτατη Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση, η σε τούτον υπαγόμενη ομάδα στόλου δεν είναι 
πλέον σε θέση να προβεί, λαμβανομένου υπόψη της γερμανικής εναέριας υπεροχής, σε 
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Αιγαίο ή στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. 
Γερμανικές αμφίβιες αποβάσεις στο νησί θα μπορούσαν να εμποδιστούν μόνο με την ανοχή 
τέτοιων απωλειών, οι οποίες θα βρίσκονταν στο όριο του υποφερτού. 

 

Μη αναμένοντας κάτι άλλο, επικράτησε στην Ανώτατη Βρετανική Θαλάσσια  
Διοίκηση η ίδια πεποίθηση, την οποία μπορέσαμε εμείς ήδη στον στρατηγό Freyberg και 
στους διοικητές των Ταξιαρχιών του να διαπιστώσουμε. Κατά την άποψη τους ήταν 
αναγκασμένοι οι Γερμανοί επιτιθέμενοι, να επαναλάβουν τις προσπάθειες τους να φέρουν 
με πλοία ενισχύσεις προς την Κρήτη. Χωρίς μιας τέτοιου είδους προσπάθεια θα αποτύχαινε 
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κατά τη γνώμη τους τελικώς  η γερμανική απόβαση. Οι με τη σταγόνα αεραποβάσεις στο 
κάκιστης κατάστασης αεροδρόμιο του Μάλμε δεν θα μπορούσαν ποτέ να επαρκέσουν για 
την επίτευξη της γερμανικής νίκης. 

 

Σύμφωνα με τούτη την εκτίμηση της κατάστασης διέταξε η Βρετανική Ανώτατη 
Στρατιωτική Διοίκηση, ότι δεν θα επιτρεπόταν το ναυτικό και η αεροπορία να πάρουν 
κανένα ρίσκο, ώστε να εμποδίσουν τις γερμανικές ενισχύσεις να φτάσουν στην Κρήτη. Σε 
περίπτωση που κρίνονταν απαραίτητο, θα πρέπει ο στόλος επίσης να προβεί σε 
επιχειρήσεις στον θαλάσσιο χώρο βορείως της Κρήτης. Η πορεία των μαχών θα δείξει, για 
πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα οι στο σημείο τούτο αναμενόμενες απώλειες θα είναι 
υποφερτές. 

Σχετικά τούτης από ασφαλή απόσταση ληφθείσας απόφασης, δεν θα ήταν ο 
ναύαρχος Cunningham καθόλου ιδιαιτέρως χαρούμενος. Συνέχισε όμως τις σύμφωνα με τις 
διαταγές προωθήσεις στόλου κατά τη  διάρκεια των επόμενων νυχτών προς τις βόρειες 
ακτές της Κρήτης και μπόρεσε στο σημείο τούτο να μεταφέρει ενισχύσεις στρατευμάτων 
στο νησί. 

 

Την 23η
 Μαΐου, επομένως την τέταρτη ημέρα της μάχης, έκανε την εμφάνισή της η 

βρετανική αεροπορία για πρώτη φορά ξανά. Οι βάσεις τις όμως ήταν τόσο μακριά, ώστε η 
Κρήτη να βρίσκεται στο περιθώριο του βεληνεκούς των βρετανικών αεροσκαφών. Η 
ενδεχόμενη πρόθεση,  να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για 
ανεφοδιασμό των καταδιωκτικών καθέτου εφόρμησης, έπρεπε να εγκαταλειφθεί. Το 
αεροδρόμιο μπορούσε  πλήρως να ιδωθεί από τις θέσεις της ομάδας Ανατολή του 
συνταγματάρχη Braeuer. Από το σημείο τούτο μπόρεσε τούτο να δεχτεί βολές με βαριά 
ολμοβόλα, αντιαρματικά και βαριά πολυβόλα. Όταν προσγειώθηκαν την 23η

 Μαΐου 
κάμποσα αεροσκάφη τύπου Hurricane, ξεκίνησαν χωρίς καθυστέρηση τα γερμανικά πυρά. 
Ένα εκ των προσγειωμένων αεροσκαφών έπιασε φωτιά, τα υπόλοιπα δεν είχαν  εξαιτίας 
της γρήγορης απογείωσης την ίδια μοίρα. Η προσπάθεια δεν επαναλήφθηκε. Δεν ήταν εκ 
τούτου δυνατό να παρέχουν, στηριζόμενοι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου,  προστασία στις 
βρετανικές μονάδες στόλου από καταδρομικά. 

 

Την ίδια ημέρα της 23ης
 Μαΐου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πέντε βρετανικά 

πολεμικά αεροσκάφη τύπου Bristol Blenheim προς πραγματοποίηση επίθεσης πάνω από το 
Μάλεμε. Δύο εκ τούτων κατερρίφθησαν. Τούτη η αεροπορική επίθεση δεν προξένησε άξιες 
λόγου ζημιές. Τις επόμενες ημέρες δεν επέφερε η εμφάνιση επίσης μεμονωμένων εχθρικών 
αεροσκαφών στον χώρο του Μάλεμε καμία επίδραση στην πορεία των μαχών. 

 

Για να δημιουργηθεί ωστόσο μια ελάφρυνση στον βρετανικό στόλο, 
δραστηριοποιήθηκε το αεροπλανοφόρο «Formidable».Διέθετε δώδεκα έτοιμα προς 
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επέμβαση αεροσκάφη στο κατάστρωμα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης
 Μαΐου 

απογειώθηκαν οχτώ αεροσκάφη από το αεροπλανοφόρο τούτο προς εκδήλωση επίθεσης 
εναντίων του αεροδρομίου στην Κάρπαθο. Από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο 
πραγματοποιούσαν γερμανικά και ιταλικά αεροσκάφη εδώ και μέρες έχοντας αποτέλεσμα 
επιθέσεις εναντίων μονάδων του βρετανικού στόλου. Το αποτέλεσμα της επίθεσης των 
αεροσκαφών του αεροπλανοφόρου δεν αντιστοιχούσε στις βρετανικές προσδοκίες. Το 
μεσημέρι της 26ης

 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μια γερμανική αεροπορική επίθεση εναντίων 
του «Formidable» και των συνοδεύοντας τούτο βρετανικών πολεμικών πλοίων. Το 
«Formidable” δέχθηκε δύο βαριά χτυπήματα, το αντιτορπιλικό “Nubian” έχασε από 
χτύπημα βόμβας τμήματα της πρύμης του. Και τα δύο πλοία επέστρεψαν στην 
Αλεξάνδρεια. Ετέθησαν για εβδομάδες εκτός μάχης. Η προσπάθεια, να δημιουργηθεί μια 
σίγουρη προστασία στο ναυτικό από καταδιωκτικά στηριζόμενη στο αεροπλανοφόρο, 
απέτυχε. 

 

Το μεταγωγικό πλοίο «Glenroy» με οκτακόσιους άνδρες στρατού ξηράς ήταν  την 
ίδια ημέρα καθοδόν από την Αλεξάνδρεια προς το Τυμπάκι (στα νότια παράλια της Κρήτης). 
Συνοδεύονταν από τρία τον αριθμό αντιτορπιλικά. Κατόπιν κάμποσων αεροπορικών 
επιθέσεων ξέσπασε φωτιά στο μεταγωγικό πλοίο. Αναγκάστηκε να επιστρέψει στην 
Αλεξάνδρεια. 

 

Το πρωί της 27ης
 Μαΐου ανακαλέστηκε πίσω στην Αλεξάνδρεια μια πομπή 

αποτελούμενη από δύο μεταγωγικά πλοία, ένα καταδρομικό και δύο αντιτορπιλικά. 
Προορίζονταν για τον κόλπο της Σούδας. Η εξέλιξη της κατάστασης στο νησί όπως επίσης 
και η εναέρια κατάσταση απαγόρευαν να συνεχίσουν την πορεία τους προς την Κρήτη. 
Παρομοίως, την 27η

 Μαΐου μια αποτελούμενη από επτά μονάδες μοίρα στόλου δέχθηκε 
επίθεση ήδη τις πρώτες πρωινές ώρες από μια ομάδα γερμανικών αεροσκαφών. Το 
πολεμικό πλοίο «Barham» δέχθηκε στο σημείο τούτο βαριά χτυπήματα. Ένας πύργος 
γκρεμίστηκε, δύο τμήματα έμπαζαν νερά και προκλήθηκε φωτιά. Η ομάδα τούτη επίσης 
ανακαλέστηκε στην Αλεξάνδρεια. 

 

Για τους Βρετανούς είχε η μάχη της Κρήτης χαθεί. Ο στόλος δεν μπορούσε να 
αντιστρέψει το πεπρωμένο της μάχης. Και τα δύο μέρη, τόσο οι Γερμανού πιλότοι, όσο και 
οι Βρετανοί ναύτες, πέρασαν τούτες τις δύσκολες ημέρες με μια τέτοια ετοιμότητα 
επέμβασης και τέτοιο θάρρος, τα οποία αξίζουν έναν μεγάλο θαυμασμό. Οι πιλότοι βγήκαν 
νικητές. Η αεροναυμαχία της Κρήτης όμως δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Ο βρετανικός 
στόλος βρίσκονταν τώρα μπροστά από τη δύσκολη αποστολή, να πραγματοποιήσει την 
εκκένωση της νήσου Κρήτης. Τη διεξήγαγε με την ίδια ναυτικού τύπου επιδεξιότητα και 
ετοιμότητα θυμάτων, την οποία είχε υποδείξει στις προηγούμενες επιχειρήσεις. 

 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Η παραλαβή και η μεταφορά πίσω της πλησίον του Ηρακλείου βρισκόμενης 
βρετανικής στρατιωτικής δύναμης ήταν η δυσκολότερη στη σημείο τούτο αποστολή. Το 
εμπρός-πίσω πραγματοποιούνταν  μέσω μιας μακρινής απόστασης κατά μήκος των 
βόρειων ακτών της Κρήτης. Στο μπρος- πίσω έπρεπε να διασχιστεί το στενό της Κάσου. Η 
περαιτέρω πορεία προς την Αλεξάνδρεια βρίσκονταν όμως ακόμα εντός του βεληνεκούς 
των Γερμανών πιλότων. 

 

Η  συγκεκριμένη για την επιστροφή των  βρετανικών στρατευμάτων από το 
Ηράκλειο προς την Αλεξάνδρεια μοίρα στόλου έφερε τον χαρακτηρισμό «Δύναμη Β». Η 
ομάδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά την 28η

 Μαΐου, στις 15:45 από την εναέρια 
αναγνώριση περίπου ογδόντα ναυτικά μίλια προς τα νοτιοανατολικά του στενού της Κάσου 
με πορεία προς τα εκεί. Όπως θα δούμε αργότερα, βρίσκονταν την ημέρα τούτη μια ιταλική 
πομπή καθοδόν από την Κάρπαθο προς τη Σητεία, στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Ως 
προς την προστασία τούτης  της συνοδείας είχαν δραστηριοποιηθεί  από την πλευρά των 
Ιταλών εναέριες και ναυτικές δυνάμεις. Από τις 17:00 περίπου  έως την έλευση της νύχτας  
δέχτηκε η Δύναμη Β επίθεση από Ιταλούς και έπειτα κυρίως από τους Γερμανούς πιλότους. 
Το αντιτορπιλικό «Imperial” και το καταδρομικό  “Ajax”-το τελευταίο για δεύτερη φορά-

υπέστησαν ζημιές. Η πλεύση της ομάδας καθυστέρησε εξαιτίας των επιθέσεων τούτων. 
Έφτασε όμως στο Ηράκλειο, τα πίσω κληθέντα στρατεύματα, όπως είχε σχεδιαστεί, 
παρελήφθησαν. Κατά την επιστροφή αποδείχτηκε, ότι οι ζημιές του καταδρομικού 
«Imperial» ήταν τόσο σοβαρές, ώστε δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του. Έπρεπε να 
εγκαταλείψει και να βυθιστεί. Το περιστατικό τούτο προκάλεσε με την παραλαβή του 
πληρώματος και των στρατιωτών από άλλα πλοία μια στάση διάρκειας μιάμισης ώρας. Δεν 
ήταν εξαιτίας τούτου εφικτό στην ομάδα Β, να διασχίσει πριν την έναρξη της ημέρας το 
στενό της Κάσου. Και έτσι ξεκίνησαν οι γερμανο-ιταλικές επιθέσεις εναντίων της Δύναμης Β  
στις 6:00 το πρωί στο στενό πέρασμα της Κάσου. Συνεχίστηκαν με διαλείμματα και 
τελείωσαν περίπου στις 15:00, εκατό ναυτικά μίλια βορείως της Αλεξάνδρειας. Το πρώτο 
θύμα ήταν το αντιτορπιλικό «Hereward». Έπρεπε να εγκαταλείψει  κατόπιν ενός βαρύ 
χτυπήματος από βόμβα. Τις πρωινές ώρες βυθίστηκε. Έπειτα υπέστη ζημιά το αντιτορπιλικό 
«Decoy». Με μειωμένη ταχύτητα μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του. Τα καταδρομικά 
«Orion” και  “Dido” χτυπήθηκαν εκ νέου. Υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στο “Orion» ήταν οι 
ανθρώπινες απώλειες ιδιαιτέρως μεγάλες. Περιλάμβαναν διακόσιους εξήντα νεκρούς και 
διακόσιους ογδόντα τραυματίες. Ανάμεσα στους πεσόντες βρίσκονταν επίσης ο κυβερνήτης 
του «Orion». 

 

Από τους τέσσερις χιλιάδες άνδρες, οι οποίοι παρελήφθησαν στο Ηράκλειο από τη 
Δύναμη Β, οχτακόσιοι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή ήταν αγνοούμενοι-οι τελευταίοι εν 
μέρει αιχμαλωτίστηκαν στη διαδρομή προς την Αλεξάνδρεια. 
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Η εξέλιξη της επιχείρησης τούτης ήταν για τη βρετανική διοίκηση στόλου τόσο 
απογοητευτική, ώστε η συνέχιση της ανάκλησης των Βρετανών μαχητών της Κρήτη είχε 
αποφασιστεί τώρα κάτω από πολλές σκέψεις.  

 

Τώρα ήταν οι προϋποθέσεις ωστόσο καταλληλότερες. Τα Σφακιά, το σημείο 
επιβίβασης στα πλοία, βρίσκονταν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η μετάβαση και η 
επιστροφή δεν πραγματοποιούνταν μέσω ιδιαίτερος επικίνδυνων στενών περασμάτων και 
οι εναέριες οδοί των γερμανικών αεροσκαφών ήταν μακρινότερες  από αυτές, οι οποίες 
έπρεπε να καλυφθούν για την εξουδετέρωση της Δύναμης Β. Τέλος, υφίστατο 
δικαιολογημένα η ελπίδα, ότι τα βρετανικά καταδιωκτικά από την Αφρική θα μπορούσαν 
να παρέχουν μέσω ενός σημαντικού τμήματος της πορείας προστασία στα πολεμικά πλοία. 

 

Η επιστροφή πράγματι των στρατευμάτων από τα Σφακιά προς την Αλεξάνδρεια 
κύλησε πολύ καλύτερα από ότι η βρετανική διοίκηση θα μπορούσε να ελπίζει. Οι 
γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις ήταν ασθενέστερες από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες, 
οι βρετανικές απώλειες παρέμειναν υποφερτές. Στο χρονικό διάστημα από την 30η

 Μαΐου 
έως την 1η

 Ιουνίου βυθίστηκαν το βρετανικό καταδρομικό με αντιαεροπορικά πυροβόλα 
«Calcutta”, το καταδρομικό  “Perth” και υπέστησαν ζημιές τα αντιτορπιλικά  “Kelvin” και  
“Napier”. 

 

Σε τέσσερις νύχτες μετέφερε ο βρετανικός στόλος προς την Αλεξάνδρεια συνολικά 
κοντά στους δεκαεπτά χιλιάδες άνδρες, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των στην Κρήτη 
δραστηριοποιούμενων στρατιωτών. Η επίδοση τούτη πρέπει πολύ περισσότερο να 
εκτιμηθεί, καθώς η επιβίβαση των στρατευμάτων στα πλοία πραγματοποιήθηκε μόνο κατά 
τη διάρκεια της νύχτας και κυρίως στην ανοιχτή παραλία. 

 

Η θετική εξέλιξη τούτης της επιχείρησης απόσυρσης οφείλονταν κατά το 
μεγαλύτερο ποσοστό, ότι οι γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις εκείνες τις ημέρες στόχευαν 
κυρίως εναντίων στόχων στο νησί της Κρήτης. Δεν μπόρεσε ποτέ να διευκρινιστεί, γιατί ο 4ος

 

στόλος αεροπορίας και το 8ο
 αεροπορικό σώμα δεν έβλεπαν ως κατεπείγων καθήκον των 

γερμανικών αεροπορικών μοιρών ακριβώς εκείνο το χρονικό διάστημα την εξουδετέρωση 
του βρετανικού στόλου. Η μάχη στο νησί είχε κριθεί. Πραγματοποιήθηκε με όλη την 
ενέργεια  η καταδίωξη του κατατροπωμένου αντιπάλου έως τις ακτές της Κρήτης. Τώρα 
ήταν προτεραιότητα, να εμποδιστεί η μέσω θαλάσσης διαφυγή του αντιπάλου. Για ακόμα 
μια φορά θα έπρεπε όλες οι διαθέσιμες μοίρες αεροπορίας να δραστηριοποιηθούν  με όλη 
τη δύναμη τους συνολικά προς επίθεση εναντίων του χώρου συγκέντρωσης και επιβίβασης 
του αντιπάλου στα πλοία και εναντίων των βρετανικών ομάδων στόλου. Η τέχνη του 
πολέμου απαιτεί ανέκαθεν,  να αναβαθμίσουν  την αξία κάθε μιας από τις κερδισμένες 
μάχες σε μια ολοκληρωμένη νίκη μέσω μιας καταδίωξης έως την τελευταία ανάσα ανδρών 
και ίππων. Το καθήκον τούτο περιήλθε στην πρώτη γραμμή των κλιμακίων  μάχης της 
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γερμανικής αεροπορίας στη μάχη της Κρήτης. Σε τούτη ακριβώς την τελική φάση της μάχης 
πραγματοποιήθηκαν αμέτρητες επιθέσεις της αεροπορίας εναντίων στόχων εδάφους στο 
νησί ενάντια στη θέληση του πτέραρχου Student. Εάν θα υπάγονταν πριν την έναρξη της 
μάχης σε τούτον το 8ο

 αεροπορικό σώμα σύμφωνα με την επιθυμία του, τότε θα είχε η 
μάχη της Κρήτης ολοκληρωθεί με σιγουριά με μια «θαλάσσιας-εναέριας μάχης καταδίωξη». 
Το ότι δεν συνέβη τούτο, ήταν ένα λάθος της γερμανικής διοίκησης. 

 

Παρά της παράληψης τούτης αντιθέτως, μπόρεσαν οι Γερμανοί πιλότοι να 
αναπολήσουν με υπερηφάνεια τις επιτυχίες τους. Τούτοι κατόρθωσαν να εμποδίσουν στον 
βρετανικό στόλο μια αποτελεσματική ανάμειξη στη μάχη της Κρήτης. Όλες οι 
αποφασιστικής σημασίας στο νησί μάχες πραγματοποιήθηκαν σε άμεση κοντινότατα των 
βορείων ακτών της Κρήτης. Όλα τα πεδία μάχης ήταν εντός του βεληνεκούς των πυροβόλων 
στα πλοία, όμως η γερμανική αεροπορία δεν άφησε επιλογή στα βρετανικά πολεμικά πλοία 
μπροστά από τις ακτές. Δεν μπόρεσαν εξαιτίας τούτου να επέμβουν στις συγκεκριμένες 
μάχες. 

 

Όταν είχε τελειώσει η μάχη της Κρήτης, είχαν χάσει οι μοίρες στόλου του ναυάρχου 
Cunningham περίπου το 75%της δύναμης τους λόγω ολικών απωλειών και σοβαρών ή 
ελαφριών ζημιών. Εκτός των έχοντας βυθιστεί ή υποστεί ζημιές ονομαζόμενων μονάδων 
πλοίων, βυθίστηκε ή υπέστη ζημιές παρομοίως ένα αριθμός ταχύπλοων και βοηθητικών 
πλοίων. 

 

Η αναφορά του ναύαρχου Cunningham σχετικά της μάχης τούτης τελείωνε με τις 
φράσεις:  

« απώλειες και ζημιές, τις οποίες υποστήκαμε, φυσικά θα υπήρχαν, εάν θα 
επρόκειτο για μια μεγάλη επιχείρηση στόλου, κατά την οποία ο εχθρικός στόλος θα έπρεπε 
να αναμένει, ότι θα υποστεί μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι εμείς. Αλλά, στην προκειμένη 
περίπτωση δεν συμμετείχε ο εχθρικός στόλος καθόλου και η μάχη διεξήχθη μεταξύ πλοίων 
και αεροσκαφών». 

 

Κατά την εξέλιξη της μάχης της Κρήτης είχε για πρώτη φορά διακριθεί, ότι είχαν 
ριζικά μεταβληθεί οι μορφές του θαλάσσιου πολέμου εξαιτίας της εμφάνισης της 
αεροπορίας. 

 

Η αναφορά σχετικά της ναυμαχίας και αερομαχίας της Κρήτης θα ήταν ελλιπής, εάν 
θα παρέλειπε τις επιδόσεις της γερμανικής υπηρεσίας θαλασσίου κινδύνου. 
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Στο Φάληρο δημιουργήθηκε η κεντρική υπηρεσία θαλασσίου κινδύνου «Aegaeis». 

Διέθετε αρχικά μόνο οχτώ υδροπλάνα, δηλαδή πέντε He 59 και τρία Do 24. Ένας αριθμός 
αεροσκαφών Focke Wolf 58 αφίχθη ως προς τον εντοπισμό ναυαγών και τη ρίψη σωστικών 
λέμβων, ανέλαβε επίσης το καθήκον της πρόγνωσης του καιρού και της ετοιμότητας 
πτήσεων του αεροστόλου. Μια ομάδα της μοίρας θαλάσσιας κατασκοπείας  126 αφίχθη  
αργότερα-για την πραγματοποίηση αποστολών αναγνώρισης —για την ενίσχυση 
παρομοίως της υπηρεσίας θαλασσίου κινδύνου. Τέλος κατορθώθηκε ακόμα, να δοθούν 
υπό όρους στην υπηρεσία θαλασσίου κινδύνου  τρία κατάλληλα υδροπλάνα. Ένας μεγάλος 
αριθμός σωστικών λέμβων βρίσκονταν στη διάθεση προς ρίψη. Για τη μοίρα ελαφριών 
σκαφών και για τις αερομεταφορές βρίσκονταν επαρκείς ποσότητες σωσιβίων προς 
διάθεση.  

Η υπηρεσία θαλασσίου κινδύνου μπόρεσε συνολικά να διασώσει διακόσιους 
εξήντα δύο επιζήσαντες. Τα ιταλικά αντιτορπιλικά «Lupo» και «Lyra» καθώς και ορισμένα  
ιταλικά ταχύπλοα διέσωσαν επιπλέον έναν μεγάλο αριθμό στρατιωτών με μια αλτρουιστική 
δια θαλάσσης επέμβαση. 

 

       Η απόβαση του ιταλικού εκστρατευτικού σώματος στην Κρήτη. 

 

Η φιλοδοξία του Μουσολίνι δεν μπόρεσε να επιτρέψει, ότι θα μπορούσε η 
κατάκτηση της Κρήτης να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή ιταλικών μονάδων στρατού 
ξηράς. Ως βάση για μια αμφίβια ιταλική επιχείρηση εναντίων της Κρήτης προσφέρονταν  το 
τότε υπό την ιταλική κατοχή  σύμπλεγμα  νησιών των Δωδεκανήσων. Το βράδυ της 27ης

 

Μαΐου εγκατέλειψε το νησί της Ρόδου μια αποτελούμενη από δεκαπέντε μηχανοκίνητα 
ιστιοφόρα νηοπομπή, προστατευόμενη από ένα αντιτορπιλικό, τέσσερις τορπιλάκατες και 
έξι τον αριθμό διθέσια σκάφη φέροντας πάνω τους γρήγορες τορπίλες και έφτασε το ίδιο 
βράδυ στο νησί της Καρπάθου. Το επιβιβαζόμενο στην νηοπομπή τούτη εκστρατευτικό 
σώμα αποτελούταν από δύο χιλιάδες εξακόσιους ογδόντα πέντε στρατιώτες, διακόσια 
πέντε φορτηγά και ζώα προς ίππευση, δεκατρία ελαφριά τεθωρακισμένα και τέσσερα 
οχήματα. Την 28η

 Μαΐου συνέχισε η νηοπομπή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες την πορεία 
της προς την Κρήτη. Η ήδη αναφερόμενη εμφάνιση της βρετανικής Δύναμης   Β προκάλεσε 
στην ιταλική διοίκηση μεν μια βέβαιη ανησυχία, εν τούτοις χάρη στα αντίμετρα της 
γερμανικής και ιταλικής αεροπορίας καθυστέρησε η εν συνεχεία πορεία των Βρετανών. Η 
ιταλική νηοπομπή έφτασε ανενόχλητη στην Κρήτη. Το ιταλικό εκστρατευτικό σώμα 
αποβιβάστηκε την 28η

 Μαΐου χωρίς απρόοπτα στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18:00 και 
20:00 στη Σητεία. Δεν έπεσε σε καμία μορφής αντίσταση. Χωρίς να δώσει μάχη έφτασε 
στην Ιεράπετρα, όπου συναντήθηκε εκεί   με το από το Ηράκλειο έχοντας αφιχθεί τμήμα 
του υπολοχαγού Wittmann. 

Η μάχη της Κρήτη είχε ολοκληρωθεί. 

 

                     Μετά τη μάχη. 
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Αμέσως μόλις τα όπλα σίγησαν στο νησί, μπόρεσε από τη γερμανική πλευρά να 
υπάρχει μια γενική εικόνα, πόσο ισχυρός ήταν ο αντίπαλος, ο οποίος είχε στο νησί της 
Κρήτης αναγκαστεί για σφοδρή μάχη. Οι τότε διαπιστώσεις και οι βρετανικές 
μεταπολεμικές δημοσιοποιήσεις δίδουν την παρακάτω εικόνα σχετικά της δύναμης των 
υπερασπιστών του νησιού: 

Κατά την έναρξη της γερμανικής επίθεσης βρίσκονταν στο νησί 

η 14η
 βρετανική Ταξιαρχία, 

η 2η
 νεοζηλανδική Μεραρχία, 

ο όγκος της 6ης
 Αυστραλιανής Μεραρχίας 

δύο χιλιάδες άνδρες του Βασιλικού Ναυτικού (τούτοι αντιστοιχούσαν περίπου στους 
Γερμανούς πυροβολητές ναυτικού, οι οποίοι δραστηριοποιούταν στις μονάδες 
πυροβολικού αντιμετώπισης αεροπορικών επιθέσεων, στις παράκτιες πυροβολαρχίες και 
ήταν επίσης καλά εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι για μάχες πεζικού). 

Η συνολική δύναμη των στρατευμάτων της Κοινοπολιτείας περιλάμβανε περίπου 
τριάντα δύο χιλιάδες άνδρες. Σχημάτιζαν τον πυρήνα της υπεράσπισης του νησιού. Σε 
τούτη προστίθονταν ακόμα ένας μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών διαφόρων ειδών 
μονάδων. Ήταν μονάδες φρουράς, τάγματα χωροφυλακής, τάγματα νεοσυλλέκτων, 
απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών και άλλες ισχυρότερες αξιόμαχες μονάδες. Η δύναμη 
τούτων των ελληνικών μονάδων μπορεί να υπολογισθεί στους δεκαπέντε χιλιάδες περίπου 
άνδρες. Έτσι, η υπεράσπιση του νησιού διέθετε την 20η

 Μαΐου 1941 περίπου σαράντα επτά 
χιλιάδες τακτικούς στρατιώτες και ένα μεγάλο αριθμό από ελληνικές δυνάμεις 
χωροφυλακής. Εκτός τούτου συμμετείχε στις μάχες ένα μεγάλος αριθμός μη μπορώντας με 
λεπτομέρειες να εκτιμηθεί αριθμός ατάκτων αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο. 

 

Σχεδόν όλα στο νησί βρισκόμενα στρατεύματα της Κοινοπολιτείας συμμετείχαν στις 
προηγούμενες μάχες στην ελληνική ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά την εγκατάλειψη του 
ελλαδικού χώρου έχασαν οι μονάδες τούτες όλο σχεδόν τον βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό 
τους. Στις λίγες εβδομάδες έως την έναρξη της γερμανικής επίθεσης μπόρεσε τούτο το κενό 
στον εξοπλισμό να καλυφθεί από τη βρετανική διοίκηση μόνο κατά ένα μικρό τμήμα. 
Υπήρχε ιδιαίτερη έλλειψη σε πυροβόλα όπλα και οχήματα. Σε πολλές περιπτώσεις 
βολευόταν τούτο με τα ιταλικά κανόνια, τα οποία είχαν ληφθεί από τον ελληνικό στρατό ως 
λάφυρα πολέμου το χειμώνα 1940/41 κατά τη διάρκεια των μαχών στην Αλβανία και 
μετακινήθηκαν στην Κρήτη με τα σε τούτα ανήκοντα πυρομαχικά. Παρά τις διαταγές τούτες 
δεν έφτασε η ισχύς του πυροβολικού το από τους υπερασπιστές του νησιού επιθυμητό 
μέγεθος. Επειδή όμως επίσης οι επιτιθέμενοι δεν διέθεταν κατά τη διάρκεια της 
αποφασιστικής πρώτης φάσης των μαχών στο δυτικό τμήμα του νησιού- σε όλη τη διάρκεια 
της μάχης πλησίον της πόλης του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου–καθόλου πυροβόλα, 
υφίστατο παρόλα ταύτα σχεδόν παντού μια υπεροχή πυροβολικού από την πλευρά των 
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Βρετανών υπερασπιστών. Δεν επαρκούσε όμως τούτο, μέσω σφυροκοπήματος βολών να 
βάλουν τα θεμέλια ή να πραγματοποιήσουν αποφασιστικής σημασίας επιτυχίες. Μια σειρά 
από ανοιχτού τύπου τεθωρακισμένα και εννέα τον αριθμό βαριά τεθωρακισμένα πεζικού 
τύπου κατασκευής Mark IV ενίσχυσαν σε σημαντικό βαθμό τη δύναμη άμυνας των 
υπερασπιστών του νησιού. Ιδιαιτέρως ο τύπος VI τεθωρακισμένων δημιούργησε για τους 
Γερμανούς επιτιθέμενους μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Εξαιτίας της ισχυρής θωράκισης 
τους δεν είχαν τα γερμανικά πυροβόλα άμυνας εναντίων τεθωρακισμένων διαμέτρου 3,7 
cm με τα φυσιολογικά πυρομαχικά τους κανένα αποτέλεσμα. Μόνο με τους προσφάτως 
εισαχθέντες όλμους τεθωρακισμένων 41 κατόρθωσαν τα πυροβόλα τούτα σε απόσταση 
των εκατό μέτρων και προς τα κάτω να επιτύχουν ένα επαρκές αποτέλεσμα. Τούτα τα νέα 
πυρομαχικά μεταφέρθηκαν στον γερμανικό στρατό, ακριβώς στο χρονικό σημείο όταν η 
μονάδα αλεξιπτωτιστών εγκατέλειψε τις θέσεις της. Μόνο το τμήμα καταπολέμησης 
τεθωρακισμένων αλεξιπτωτιστών κατόρθωσε να εφοδιαστεί με τούτα πριν την αναχώρηση 
του. Τούτο όμως δεν δραστηριοποιήθηκε την πρώτη ημέρα μάχης, στην οποία τα 
τεθωρακισμένα τούτα προκάλεσαν διαφορετικού είδους κρίσιμες καταστάσεις. Τα πλησίον 
του Ρεθύμνου τοποθετημένα ελαφριά πυροβόλα αποδείχτηκαν απέναντι στους τύπους των 
τεθωρακισμένων τούτων-όπως έχουμε δει- ως υπερέχων. Όμως, εναντίων τούτων 
εμφανίστηκαν για μόνο μια φορά δύο τεθωρακισμένα τύπου Mark IV.Η πλειοψηφία των 
τεθωρακισμένων τούτων μπόρεσε τελικά-αφότου τούτα απέφεραν στους Γερμανούς 
επιτιθέμενους εν μέρει βαριές για τούτες τις γεμάτες απώλειες μάχες- να καταπολεμηθούν 
μέσω της αυτοθυσίας και του θάρρους των ανδρών. 

Βλέποντας το σφαιρικά, δεν αρκούσε εν τούτοις η υπεροχή των υπερασπιστών του 
νησιού σε βαριά όπλα, ώστε να ανακουφίσουν επαρκώς το πεζικό τους και έτσι έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί και από τις δύο πλευρές ο αγώνας κυρίως με τα ελαφριά και βαριά όπλα 
του πεζικού. Μια τέτοιου είδους «μάχη πεζικού» δεν επαναλήφθηκε ξανά κατά την εξέλιξη 
του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σε κανένα πεδίο μάχης των γερμανικών στρατευμάτων. 

 

Από τη γερμανική πλευρά ρίχθηκαν ή αποβιβάστηκαν με μεταγωγικά αεροσκάφη 
στο νησί για την κατάκτηση της Κρήτης σύμφωνα με το Ημερολόγιο Πολέμου του Αρχηγού 
της Αεροπορίας πτέραρχου Conrad συνολικά είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα 
τέσσερις στρατιώτες. Παράλληλα μεταφέρθηκαν προς το νησί μέσω αέρος τριακόσια 
πενήντα τρία πυροβόλα διαφόρου τύπου, επτακόσια έντεκα μοτοσυκλέτες, πέντε χιλιάδες 
τριακόσια πενήντα οχτώ κιβώτια όπλων και ανεφοδιασμού και εκατό ογδόντα  τόνοι 
φορτωμένα είδη ανεφοδιασμού. Η πλειοψηφία τούτων των στρατιωτών και το στρατιωτικό 
υλικό τούτο αποβιβάστηκε-εκφορτώθηκε στο Μάλεμε. 

 

Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη μάχη μεταφέρθηκαν συνολικά τρεις χιλιάδες 
εκατό εβδομήντα τρεις Γερμανοί και αντίπαλοι τραυματίες από το νησί στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. 

Οι αριθμοί τούτοι υπογραμμίζουν τις εντυπωσιακές επιδόσεις των ομάδων 
μεταγωγικών. Παρά των εντελώς ανεπαρκών αεροπορικών βάσεων στην ελληνική 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

ενδοχώρα και παρά των παροδικών μάλιστα επικίνδυνων συνθηκών στο μικρό μεγέθους 
αεροδρόμιο του Μάλεμε κατόρθωσαν τούτες να επιτευχθούν μόνο εξαιτίας της χωρίς 
προϋποθέσεις ετοιμότητας επέμβασης και της ψηλής ικανότητας των πιλότων 
μεταγωγικών. Χωρίς αυτούς ούτε θα κερδίζονταν η μάχη  ούτε θα είχε επιτυχημένη έκβαση. 

 

Η μικρή δύναμη τεθωρακισμένων έφτασε δια θαλάσσης ως η μοναδική μονάδα 
κατά τη διάρκεια της μάχης στο νησί. 

 

Για πρώτη φορά στην ιστορία πολέμου κατορθώθηκε, ένα μεγάλο, υπερασπιζόμενο 
με γενναιότητα και επιδεξιότητα, νησί να κατακτηθεί δια αέρος χωρίς την υποστήριξη δικών 
μας ναυτικών δυνάμεων. Η επιτυχία τούτη ήταν το αποτέλεσμα μιας εντυπωσιακής επί 
συνόλου επίδοσης όλων  των με κάποιο τρόπο στη μάχη συμμετεχόντων Γερμανών 
στρατιωτών. Συντελέστηκε κατά τον ίδιο τρόπο μέσω των αλεξιπτωτιστών, των αλπινιστών 
και όλων των μονάδων συνολικά  αεροπορίας.  Διαποτισμένοι από την απόλυτη θέληση  για 
τη νίκη δραστηριοποιήθηκαν έως τον τελευταίο με όλη τους την ενέργεια. 

 

Τούτη η γερμανική επιτυχία σήμαινε για τους στρατιωτικούς σ’ όλο τον κόσμο ένα 
νέο δημιουργώντας αίσθηση γεγονός. Πολλές φωνές στο εξωτερικό μίλησαν για το «θαύμα 
της Κρήτης». 

 

Παρομοίως, όπως το προηγούμενο έτος μετά την κατάκτηση του Forts Eben Emael 

και κατόπιν της αεροναυμαχίας στο Φρούριο Ολλανδία διέσχισαν -όπως έχει ήδη 
αναφερθεί- ξανά ευφάνταστοι ισχυρισμοί και εικασίες  τον παγκόσμιο τύπο. Τη φορά τούτη 
δεν ρίχθηκαν οι αλεξιπτωτιστές με ρούχα ιερέων και αγροτών, αλλά με στρατιωτικές στολές 
όμως της Νέας Ζηλανδίας πλησίον του Μάλεμε και εκεί κατόρθωσαν κατά αυτόν τον τρόπο 
τις πρώτες αποφασιστικής σημασίας επιτυχίες. Όμως τούτοι οι «μεταμφιεσμένοι» δεν θα 
μπορούσαν από μόνοι τους  σύμφωνα με την άποψη ορισμένων αρθρογράφων σε 
εφημερίδα να επαρκέσουν για να δημιουργήσουν το «θαύμα της Κρήτης». Μόνο ένα 
μαζικής μορφής ντοπάρισμα με κάποιου είδους μεθυστικού μέσου θα μπορούσε- 

ανέφεραν τούτοι-  να καταστήσει ικανούς τους αλεξιπτωτιστές προς τούτες τις μεγάλες 
επιδόσεις γενναιότητας. Γι΄ αυτό έπρεπε, σύμφωνα με την άποψη τους, να έχει 
χρησιμοποιηθεί κάποιο νέο είδους ναρκωτικό, ένα είδους χαπιού «γενναιότητας» , το 
οποίο θα μπορούσε να μεταβάλει έναν άνθρωπο σε έναν επακριβώς αψηφώντας τον 
θάνατο ήρωα. 

 

Ο Αυστραλός πολεμικός ανταποκριτής Alan Moorhead αναφέρει στο συναρπαστικό 
και με αντικειμενικότητα γραμμένο βιβλίο « African Trilogy», στο κεφάλαιο «Ηράκλειο», 
όπου οι γερμανικές απώλειες ήταν ιδιαιτέρως μεγάλες, οι Βρετανοί είχαν βρει πεσόντες 
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Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι λίγες ώρες μετά τον θάνατο τους εμφάνισαν μια 
έντονη χροιά. Το πρόσωπο, ο θώρακας και τα χέρια των νεκρών ήταν καλυμμένα με τούτο 
το πράσινο. Ο Moorehead  ήταν προς τούτο πεπεισμένος, ότι η εμφάνιση τούτη οφείλονταν 
σε μια κατανάλωση ναρκωτικών, υπό την επήρεια της οποίας θα βρίσκονται οι πεσόντες 
πριν τον θάνατό τους. Ένας Αυστραλός του ανέφερε, ότι βρήκε ένα μικρό πακέτο του 
ναρκωτικού τούτου και δοκίμασε λίγο απ΄ αυτό. Τις επόμενες ώρες που ακολούθησαν 
κυριεύονταν από ένα ακατάπαυστο κύμα ενθουσιασμού, ενέργειας και ανεμελιάς. Οι 
σύντροφοι του διηγήθηκαν, ότι ούρλιαζε και αναγαλλιάζοντας και έπρεπε με τη βία να τον 
συγκρατήσουν να μην εφορμήσει μόνος του προς μια ισχυρή θέση του εχθρού.  

 

Ο Moorehead συνεχίζει με μεγάλη αντικειμενικότητα: «εάν τούτο ήταν ή όχι η 
επίδοση του ναρκωτικού, σε οποιαδήποτε περίπτωση εμφανίστηκαν τούτοι οι νέοι με έναν 
υψηλό στόχο μπροστά τους. Τα βρισκόμενα στους νεκρούς γράμματα φανέρωσαν πολύ 
ρομαντισμό και ιδεαλισμό. Συμπεριλάμβαναν περισσότερο οικογενειακά συναισθήματα 
απ΄ ό,τι πατριωτικό εθνικισμό, περισσότερο έγνοια για τις οικογένειες τους στην πατρίδα 
απ΄ ό,τι ενθουσιασμό για την υπόθεση της «Μεγάλης Ιδέας». Το θέμα πολλών γραμμάτων 
ήταν: «όταν τελειώσει ο πόλεμος, τότε...». Η πληροφορία ότι Γερμανοί αποβιβάστηκαν με 
στρατιωτικές στολές Νέας Ζηλανδίας, δεν ισχύει. Ήταν το αποτέλεσμα μιας ατυχούς, αν όχι 
πειστικής φήμης». 

Έτσι ο Moorehead. 

 

Τα δήθεν «χάπια γενναιότητας» δεν ήταν τίποτε άλλο απ΄ ότι το γνωστό διεγερτικό 
μέσο Pervitin. Ορισμένες μονάδες τoυ σώματος των αλεξιπτωτιστών το μετέφεραν 
δοκιμαστικά μαζί τους. Ήλπιζαν με τη βοήθεια του να μπορούν στις επί μακρού κοπιαστικές 
προσπάθειες να διώξουν την κούραση. 

 

Ο αντίπαλος απώλεσε στο νησί της Κρήτης ως αιχμαλώτους τετρακόσιους είκοσι 
επτά αξιωματικούς και έντεκα χιλιάδες οκτακόσιους δεκαοχτώ  υπαξιωματικούς και άνδρες 
των στρατευμάτων της Κοινοπολιτείας και εκατό εβδομήντα επτά αξιωματικούς και πέντε 
χιλιάδες εβδομήντα οχτώ Έλληνες υπαξιωματικούς και άνδρες. Ο αριθμός των αιχμαλώτων 
Βρετανών και Ελλήνων περιλάμβανε συνεπώς δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιους συνολικά 
άνδρες. Παρέμεναν προσωρινά σε ένα πρόχειρα δημιουργημένο μερικά χιλιόμετρα δυτικά 
της πόλης των Χανίων στρατόπεδο. Λίγο μετά τη λήξη των μαχών εξέφρασε ένας Αυστραλός 
αιχμάλωτος ιατρός, ο οποίος δραστηριοποιούταν ως ιατρός στο στρατόπεδο τούτο, την 
υποψία, ότι σε έναν από τους ασθενείς του εμφανίστηκε πολιομυελίτιδα. Ήδη σε μονάδα 
του βρετανικού στρατού στην Αίγυπτο αντιμετώπισε τούτος πολυάριθμες περιπτώσεις 
τούτης της ύπουλης αρρώστιας. Για τον λόγο τούτο θεώρησε έναν άμεσο εμβολιασμό για 
την προστασία όλων των αιχμαλώτων ως απαραίτητο και έκανε έκκληση για λήψη των προς 
τούτο αναγκαίων φαρμάκων. Επειδή το κατάλληλο φάρμακο δεν βρίσκονταν ούτε στην 
Κρήτη, ούτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, ζητήθηκε τηλεγραφικώς στα κεντρικά γραφεία 
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υγειονομικού του γερμανικού στρατού στο Βερολίνο και παραλήφθηκε από ένα 
αεροσκάφος. Εντός των σαράντα οκτώ ώρες μπόρεσε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός 
προστασίας όλων των αιχμαλώτων. Η φοβούμενη επιδημία δεν ξέσπασε. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία των Βρετανών περιλάμβαναν οι απώλειες των στρατευμάτων 
της Κοινοπολιτείας στο νησί περίπου δύο χιλιάδες πεντακόσιους άνδρες σε νεκρούς και 
τραυματίες. Στον αριθμό τούτο συμπεριλαμβανόταν οι απώλειες  προσωπικού του 
Βρετανικού Βασιλικού Στόλου και των μεταφερόμενων σε τούτον μονάδων. Αν υπολογίσει 
κάποιος τις μεγάλες απώλειες πολεμικών πλοίων, τις οποίες υπέστη ο Βρετανικός Βασιλικός 
Στόλος στη μάχη της Κρήτης, τότε ο αριθμός των στο σημείο αυτό πεσόντων και έχοντας 
τραυματιστεί στρατιωτών θα έφτανε το ύψος  των υφιστάμενων  στο νησί απωλειών και 
μάλιστα θα το ξεπερνούσε. 

 

Όμως, η γερμανική δάφνη της νίκης επισκιάστηκε. Σε καμία μάχη των 
προηγούμενων εκστρατειών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν υπέστη ο γερμανικός 
στρατός τόσο βαριές απώλειες όπως στη μάχη της Κρήτης. 

 

Στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο πάνω στο έχοντας διεξαχθεί σκληρές 
μάχες ύψωμα 107 πλησίον του Μάλεμε αναπαύονται τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι 
πενήντα έξι Γερμανοί στρατιώτες, από τους οποίους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
μάχης στο νησί περίπου τέσσερις χιλιάδες στρατιώτες. 

Οι υπόλοιποι έχασαν τη ζωή τους στα επόμενα τέσσερα χρόνια κατοχής στον αγώνα 
εναντίων των ανταρτών, σε αερομαχίες, αεροπορικές επιθέσεις ή πέθαναν από αρρώστιες 
ή τραυματισμούς. 

 

Ο αριθμός των κατά τη διάρκεια  της μάχης τραυματισμένων Γερμανών στρατιωτών 
συμπεριλάμβανε τρεις χιλιάδες τετρακόσιους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και 
στρατιώτες. 

 

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του υποπτεράρχου Conrad εκατό πενήντα ένα 
μεταγωγικά αεροσκάφη έπαθαν βλάβη κατά τη διάρκεια της μάχης μεγάλες ζημιές, από τα 
οποία οχτώ αγνοούνταν- πιθανότατα έπεσαν στη θάλασσα. Εκατό είκοσι επιπλέον 
μεταγωγικά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τούτα μπόρεσαν στο μεγαλύτερο μέρος τους να 
επισκευασθούν προσωρινά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να  μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω 
στην πατρίδα προς την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών τους. Ένα μεγάλο τμήμα των 
έχοντας υποστεί βλάβη μεταγωγικών αεροσκαφών υπέστη ρήγμα εξαιτίας των δύσκολων 
συνθηκών προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Αλλά και στα 
αεροδρόμια της Ηπειρωτικής Ελλάδας προξενήθηκαν  σημαντικές ζημιές σε μεταγωγικά 
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αεροσκάφη κατά την απογείωση και προσγείωση. Η πελώριου μεγέθους δημιουργία 
σκόνης και η ελλιπής οργάνωση εδάφους ήταν η αιτία στα αεροδρόμια τούτα. Τα εξαιτίας 
της επίδρασης του εχθρού απολεσθέντα αεροσκάφη κατείχαν το μικρότερο μερίδιο των 
απωλειών τούτων. Παρατηρώντας το συνολικά το ποσοστό των απωλειών μεταγωγικών 
αεροσκαφών ήταν παρόμοιο των έχοντας απολεσθεί στη μάχη του Φρουρίου Ολλανδία 
αεροσκαφών. 

 

Έπειτα της λήξης των μαχών βρέθηκε σε μια σπηλιά πλησίον των Χανίων ένας 
μεγαλύτερος αριθμός εγγράφων του Επιτελείου του στρατηγού Freyberg. Στα έγγραφα 
τούτα βρίσκονταν επίσης μια νέα προδιαγραφή των Βρετανών σχετικά της άμυνας στην 
επιχείρηση αλεξιπτωτιστών. Προς μεγάλη του έκπληξη ανακάλυψε ο πτέραρχος Student 

στην προδιαγραφή τούτη σημαντικά σημεία της από τον ίδιο δοσμένης επιχειρησιακής 
διαταγής για την αεραπόβαση στο Φρούριο Ολλανδία. Ένα αντίγραφο της διαταγής τούτης 
είχε πέσει στα χέρια του αντιπάλου κατά την έχοντας αποτύχει επίθεση εναντίων της 
Χάγης. Έχοντας στην κατοχή του το έγγραφο τούτο μελέτησε εις βάθος το βρετανικό Γενικό 
Επιτελείο τη γερμανική τακτική αεραπόβασης και έβγαλε εκ τούτου ορθά συμπεράσματα. 
Οι κερδισμένες από την αναφερόμενη προδιαγραφή διαπιστώσεις έδωσαν τη δυνατότητα 
στον Freyberg να μπορέσει να πληροφορηθεί την αποβίβαση των αλεξιπτωτιστών σε 
κατάλληλους χώρους κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης και αντιστοίχως και 
να τους ασφαλίσει. Η αδυναμία κάθε επίθεσης είναι η επανάληψη ήδη μιας φοράς 
δοκιμασμένης και εφαρμοσμένης μεθόδου. Επιδρά εδώ ιδιαιτέρως μειονεκτικά. 

 

Που βρίσκονται οι αιτίες της για τη γερμανική πλευρά τόσο κρίσιμης και  επιζήμιας 
εξέλιξής της μάχης; 

 

Τα χτυπήματα, τα οποία οι Ιταλοί δέχτηκαν στη διάρκεια του από αυτούς 
αρχινημένου με την Ελλάδα πολέμου, ανάγκασαν προς παρέμβαση τον Χίτλερ. Στον 
σχεδιασμό της εναντίων της Ελλάδας τώρα πλέον προς εκτέλεση γερμανικής εκστρατείας 
έπρεπε να συμπεριληφθεί από την αρχή η κατάκτηση του νησιού της Κρήτης. Το νησιώτικο 
σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων ήταν υπό ιταλική κατοχή. Εάν βρίσκονταν η Κρήτη υπό την 
κατοχή μας, τότε θα σχημάτιζε το νησί τούτο  μαζί με τα Δωδεκάνησα ένα φυσικό τέλος 
εναντίων του ανοιχτού χώρου της Μεσογείου. Θα είχε ως δική μας αεροπορική βάση μια 
ιδιαίτερη αξία για την περαιτέρω διεξαγωγή  της μάχης στον θαλάσσιο χώρο της 
Μεσογείου. Εάν απεναντίας παρέμενε η Κρήτη υπό την κατοχή των Βρετανών, τότε θα 
απειλούταν σε μεγάλο βαθμό η από εκεί σημαντικής σημασίας για τον πόλεμο μετακίνηση 
των πλοίων στο Αιγαίο και στη διώρυγα της Κορίνθου. Από την αεροβάση της Κρήτης θα 
προστατευόταν από βρετανικές αεροπορικές επιθέσεις οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας. 
Από τούτους και μια σειρά άλλων λόγων έπρεπε να συμπεριληφθεί αναγκαστικά η Κρήτη 
στο πλάνο της εκστρατείας εναντίων της Ελλάδας. Γιατί όμως παραλείφθηκε τούτο; 
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Στις συνομιλίες της 21ης
 Απριλίου 1941 πληροφορήθηκε ο πτέραρχος Student  την 

αιτία της παράλειψης τούτης: ο Χίτλερ θεώρησε απίθανο, το μεγάλο σε μέγεθος τούτο νησί 
να κατακτηθεί μέσω μιας επιχείρησης αεραπόβασης. Θεωρούσε απαραίτητη την 
αποφασιστικής σημασίας συμμετοχή του ναυτικού. Δεν βρίσκονταν όμως στη διάθεση του 
τούτο στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. Στην αναφερόμενη διαβούλευση κατέστη από 
την άλλη επίσης ξεκάθαρο, ότι ο Χίτλερ είχε ξεκάθαρα διακρίνει, το όφελος να βρίσκεται  το 
νησί υπό τη δική μας κατοχή και τον  κίνδυνο να τεθεί η Κρήτη υπό βρετανική κατοχή για 
την εν συνεχεία διεξαγωγή του πολέμου στον θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου. Όταν ο 
στρατάρχης Keitel και ο στρατηγός Jodl του πρότειναν, να κατακτήσει αρχικά τη Μάλτα, 
απέρριψε τούτη την πρόταση και αιτιολόγησε την επείγουσα ανάγκη της κατάληψης της 
Κρήτης αυτοσχεδιάζοντας με ένα μεγάλο αριθμό ευνόητων επιχειρημάτων. 

 

Οπωσδήποτε, ήταν ένα μεγάλο λάθος, ότι η κατάκτηση της Κρήτης δεν 
συμπεριελήφθη από την αρχή στο πλάνο της εκστρατείας εναντίων της Ελλάδας. Αντί να 
προετοιμαστεί ένας με ηρεμία σχεδιασμός, μπόρεσε τώρα η επιχείρηση τούτη να αρχίσει 
ως ένας μεγάλου μεγέθους αυτοσχεδιασμός. 

 

Η πλήρη αποτυχία μιας μακροπρόθεσμης κατασκοπείας μέσω της δικής μας  
υπηρεσίας πληροφοριών σήμαινε μια περαιτέρω μεγάλη επιβάρυνση της επιχείρησης. Το 
μειονέκτημα τούτο μεγεθύνθηκε ακόμα στο πολλαπλάσιο, με αποτέλεσμα η δια αέρος 
αναγνώριση πριν την έναρξη της μάχης δεν απόφερε καθόλου συμπεράσματα παρά της 
αλτρουιστικής και αφοσιωμένης δραστηριοποίησης  των ιπτάμενων πληρωμάτων σχετικά 

των θέσεων και της δύναμης του αντιπάλου. 

 

Τα από τον 4ο
 αεροπορικό στόλο διαπρατόμενα λάθη επιβάρυναν ιδιαιτέρως σε 

μεγάλο βαθμό την επιχείρηση «Ερμής». Έχουν ήδη περιγραφεί. 

 

Παράλληλα, κατέστη τώρα τελευταία μέσω μιας βρετανικής δημοσιοποίησης 
γνωστό, πόσες μεγάλου μεγέθους συνέπειες είχε ως επακόλουθο ένα περαιτέρω γεγονός. 
Το πρότινος ευνοϊκό «κλειδί» στις τηλεπικοινωνίες της γερμανικής διοίκησης αεροπορίας 
είχε αποκωδικοποιηθεί από τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών. Με ένα ολωσδιόλου 
επιδέξιο τρόπο κατόρθωσαν οι Βρετανοί να αποκρύψουν στη γερμανική διοίκηση τη 
δημοσιοποίηση  τούτου του «κλειδιού επικοινωνίας».  Μέσω τούτου πληροφορήθηκαν 
παράλληλα των πολλών σημαντικών πληροφοριών την ακριβή επίσης χρονική στιγμή της 
γερμανικής επίθεσης. Δεν χρειάζεται μάλλον καθόλου κάποια αποσαφήνιση, ποιές 
βαρυσήμαντες συνέπειες προέκυψαν από την υποκλοπή των γερμανικών τηλεγραφημάτων 
για την επιχείρηση «Ερμής». 
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Οι μεταξύ των ασκώντας διοικητικά καθήκοντα Γερμανών προσωπικοτήτων 
υφιστάμενες προσωπικές σχέσεις δεν έμειναν στον σχεδιασμό και διοίκηση της μάχης 
φυσικά ανεπηρέαστες. Τούτο επίσης θα εξεταστεί εν συντομία. 

 

(περίληψη) Κατόπιν, γίνεται μια σκιαγράφηση  του ανώτατου διοικητή του 4ου
 

στόλου αεροπορίας,  αιθεράρχη Loehr σχετικά της έως τώρα στρατιωτικής του 
σταδιοδρομίας και ικανοτήτων του, του πτέραρχου von Richthofen, διοικητή του 8ου

 

αεροπορικού σώματος  (εκθειάζοντας την απ΄ αυτόν εφαρμογή υποστήριξη της αεροπορίας 
στα στρατεύματα ξηράς στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, στην Πολωνία και στο δυτικό 
μέτωπο, την υποστήριξη της 12ης

 Στρατιάς στον ελλαδικό χώρο από το 8ο
 αεροπορικό σώμα, 

τη συμμετοχή του  στην επιχείρηση στον Ισθμό της Κορίνθου, τα στρατιωτικής μορφής λάθη 
και παραλείψεις τούτου, τις διαφορετικές του απόψεις με εκείνες του πτέραρχου Student), 

του  αρχηγού  του Γενικού Επιτελείου του 4ου
 στόλου της αεροπορίας,  αντιπτεράρχου 

Korten  καταγράφοντας τη φιλία του με τον πτέραρχο von Richthofen, την υποτίμηση των 
δυσκολιών της μάχης της Κρήτης ,την  ευθύνη τούτου για μια σειρά  λανθασμένων 
αποφάσεων, τις διαφορές του με τον πτέραρχο Student , τον κατά κάποιο τρόπο 
παραγκωνισμό στρατάρχη List και την υπαγωγή του σε ρόλο θεατή στη μάχη της Κρήτης,  τη 
δυσκολία συντονισμού στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεων και τακτικής λόγω  παραμονής 
διαφόρων Επιτελείων στην Αθήνα, τη μεταφορά του διοικητηρίου του πτέραρχου Student 

στην Κρήτη με αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό  των στρατιωτικών κινήσεων και την 
άρτια συνεργασία μεταξύ του πτέραρχου Student και του στρατηγού  Ringel. 

 

(μετάφραση) Η αερομεταφορά δημιούργησε τη ραχοκοκαλιά της μάχης της Κρήτης. 
Ο σχεδιασμός για τη μάχη τούτη έπρεπε να διακοπεί έως να τεθούν υπό την κατοχή μας 

εγκαίρως ορισμένοι χώροι αποβίβασης στο νησί. Χωρίς την κατοχή τούτων των χώρων 
αποβίβασης δεν θα μπορούσαν ούτε οι αλπινιστές ούτε άλλες αερομεταφερόμενες 
μονάδες να μεταφερθούν στο νησί και να εμπλακούν στη μάχη. Ως χώροι αποβίβασης 
υπολογίστηκαν μόνο τα αεροδρόμια του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Μάλεμε. Δεν 
υπήρχαν άλλες ιδανικές επιφάνειες για προσγείωση και απογείωση μεταγωγικών 
αεροσκαφών στο νησί. 

 

Θα ήταν λάθος, να στηριχθεί το σχέδιο επίθεσης εξαρχής στην κατάληψη ενός μόνο 
αεροδρομίου. Οι κατά τη διάρκεια της αερομαχίας στο Φρούριο Ολλανδία αποκτημένες 
εμπειρίες συνηγορούν κατά τούτου. Έτσι, θα ήταν παραδείγματος χάριν μεγάλο λάθος, να 
περιοριστεί το σχέδιο επίθεσης μόνο στην κατάκτηση του αεροδρομίου του Μάλεμε, στο 
οποίο συνηγορούσε η συντομότερη διαδρομή πραγματοποίησης  πτήσεων. Το αεροδρόμιο 
τούτο ήταν τόσο πολύ μικρό, ώστε μπορούσε ήδη στον σχεδιασμό της μάχης να 
προβλεφθεί η αποβίβαση σε τούτο ενός όγκου στρατευμάτων μεγαλυτέρου μιας 
Μεραρχίας. Είχε καταστεί εκ τούτου αναπόφευκτα αναγκαίο, να επιδιωχθεί η κυρίευση και 
των τριών αεροδρομίων  υπό την επέμβαση όλων των προς τούτο διατιθέμενων δυνάμεων. 
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Το αεροδρόμιο του Μάλεμε κατορθώθηκε μεν στην αποφασιστικής σημασίας φάση 
της μάχης της Κρήτης να καταληφθεί. Εν αντίθεση του σχεδίου της μάχης έπρεπε εξαιτίας 
τούτου να μεταφερθούν υπό την πίεση της κατάστασης στο νησί  όλες οι 
αερομεταφερόμενες μονάδες μέσω τούτου του ανεπαρκούς αεροδρομίου. Οι μεγάλης 
χρονικής διάρκειας καθυστερήσεις στην αποβίβαση των αερομεταφερόμενων μονάδων και 
οι αναρίθμητες προκαλώντας ρήγματα στα μεταγωγικά αεροσκάφη  προσγειώσεις στο 
αεροδρόμιο του Μάλεμε είχαν ωστόσο αποδείξει, ότι το για την κατάληψη της Κρήτης 
εκπονημένο σχέδιο ήταν στη βασική του θεμελιώδη αρχή ορθό. Η αρχική αποτυχία της 
επίθεσης εναντίων του αεροδρομίου του Μάλεμε και η καθολική αποτυχία των επιθέσεων 
εναντίων των δύο άλλων αεροδρομίων αποδίδονταν στο μεγαλύτερο μέρος τους στην -
όπως έχουμε παρατηρήσει- εντελώς ανεπαρκή κατάσταση των στην Ηπειρωτική Ελλάδα 
χρησιμοποιουμένων ως βάσεις αεροδρομίων.  Δεν ήταν γνωστό πριν την έναρξη της μάχης 
στη Γενική Διοίκηση του 11ου

 αεροπορικού σώματος, ότι οι ελλείψεις τούτων των 
αεροβάσεων θα μπορούσαν να είναι τόσο μεγάλες και πολλές. Με εξαίρεση του 
αεροδρομίου στα Τοπόλια είχαν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης δραστηριοποιηθεί 
όλα τα άλλα χρησιμοποιούμενα από τις μονάδες μεταγωγικών του 11ου

 αεροπορικού 
σώματος αεροδρόμια προηγουμένως κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της εκστρατείας 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα ως βάσεις επέμβασης των μονάδων  καταδιωκτικών και 
μαχητικών του 8ου

 αεροπορικού σώματος. Ήταν εντούτοις γνωστό, ότι η κατάσταση τους 
δεν ήταν ιδανική. Ωστόσο, θα έπρεπε να ισχύει ως προϋπόθεση,  ότι θα μπορέσει  σε τούτα 
να πραγματοποιηθεί μια  σε επαρκή βαθμό αποτελεσματική λειτουργία. Δεν είχε 
αναφερθεί  έως την έναρξη της μάχης από έναν εκ των τριών διοικητών πτερύγων μάχης 
ούτε στον Αρχηγό Αεροπορίας ούτε στη Γενική Διοίκηση του 111ου

 αεροπορικού σώματος, 
ότι οι συνθήκες στα αεροδρόμια θα παρεμπόδιζαν την τήρηση του στο σχέδιο μάχης 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος ή μάλιστα θα το καθιστούσαν ανέφικτο. Η με 
καθυστέρηση άφιξη των καυσίμων δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή ασκήσεων απογείωσης και 
προσγείωσης σε μονάδες, από τις οποίες οι επικεφαλής τους θα μπορούσαν να έχουν 
βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα. Η καθυστερημένη άφιξη των καυσίμων όμως ήταν ένα 
από τα μειονεκτήματα, που οφείλονταν στην τελικά καθυστερημένη-και εν τέλει πολύ 
καθυστερημένη-απόφαση του Χίτλερ να καταλάβει την Κρήτη. 

(περίληψη)  Η σελίδα 190 αντιστοιχεί  με κάποιες διαγραφές στη σελίδα 187 του εν 
λόγω εγγράφου, η σελίδα 191 στην ήδη καταγεγραμμένες 188-189. Η μετάφραση της 
σελίδας 192 περιλαμβάνει στο πρωτότυπο γερμανικό έγγραφο χειρόγραφης μορφής 
ερωτηματικά. 

(μετάφραση)Και στις δύο περιπτώσεις έπρεπε να κατευθυνθεί όλη η δύναμη 
αρχικά στην κατάληψη των αεροδρομίων. Εάν τούτα καταλαμβανόταν, τότε θα στρέφονταν 
οι προσπάθειες στην κατάκτηση των πόλεων του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Δεν 
αρκούσε επίσης, να πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις εναντίων των αεροδρομίων μόνο από 
ανατολική και δυτική κατεύθυνση. Και στις δύο περιπτώσεις θα έπρεπε επίσης να 
αποβιβάζονταν δυνάμεις  στις περιοχές δυτικά των αεροδρομίων, έτσι ώστε ο αντίπαλος να 
αναγκάζονταν προς μάχη έχοντας τη θάλασσα στα νώτα του. Τελικά, δεν επέτρεψε τόσο 
πλησίον του Ρεθύμνου  όσο και πλησίον του Ηρακλείου η σχεδιασμένη επέμβαση των 
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βαριών όπλων καθόλου μια τοπικής εμβέλειας δημιουργίας κέντρου βάρους. Από τη μια  
υπολόγιζαν τόσο ο συνταγματάρχης Brauer πλησίον του Ηρακλείου, όπως και ο 
συνταγματάρχης Sturm πλησίον του Ρεθύμνου μια ισχυρή αντίσταση του εχθρού, ωστόσο 
δεν μπορεί να αποκλειστεί, ότι οι εμπειρίες της μάχης της Ολλανδίας και προ πάντων 
επίσης η αεραπόβαση στον ισθμό της Κορίνθου οδήγησαν και στις δύο περιπτώσεις σε μια 
βέβαιη υπερεκτίμηση της δικής μας δύναμης. 

 

Το σχέδιο επίθεσης είχε εκπονηθεί κατά ορθό τρόπο, να δοθεί χωρίς ευδιάκριτο 
κέντρο βάρους το πρώτο χτύπημα εναντίων του νησιού της Κρήτης και κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο ήταν απαραίτητο, να δημιουργηθεί σε ύστερο χρόνο τη δεύτερη ημέρα μάχης 
κατόπιν διαλεύκανσης της κατάστασης ένα κέντρο βάρους. Τούτο συνέβη. Δεν είχαν όμως 
πραγματοποιηθεί υπό την εξάντληση όλων των δοσμένων πιθανοτήτων οι προς τούτο 
απαραίτητες προετοιμασίες πριν την έναρξη της μάχης. Μια σειρά κινήσεων βοηθείας, στις 
οποίες προχώρησε με αξιοσημείωτη ευστροφία  η διοίκηση  του 11ου

 αεροπορικού 
σώματος, κάλυψαν πολύ γρήγορα εντελώς το μειονέκτημα τούτο. 

 

Οι συνέπειες της μάχης. 

 

Οι βαριές απώλειες, τις οποίες υπέστην η μονάδα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών 
κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, δημιούργησαν στον Χίτλερ ένα σοκ. Οι αναλογικά 
λιγοστές απώλειες, με τις οποίες κατόρθωσε έως τότε να πραγματοποιήσει ο γερμανικός 
στρατός στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τις μεγάλου μεγέθους επιτυχίες του, τον είχαν 
«κακομάθει». Ήδη κατά τη διάρκεια της μάχης επέτρεψε ο Χίτλερ να μπει  σε εφαρμογή το 
σχέδιο επίθεσης του πτέραρχου Student συγκρίνοντας στον χάρτη και μελετώντας  
εμβριθώς τους χώρους αποβίβασης όλων των Συνταγμάτων αλεξιπτωτιστών. 

Δεν είχε να προσάψει τίποτα το επιλήψιμο.  Είχε ληφθεί υπόψη στο σχέδιο 
επίθεσης τα απ΄ αυτόν επιθυμητά «πολλά πακετάκια» αλεξιπτωτιστών, καθώς και η απ΄ 
αυτόν με κατηγορηματικό τρόπο απαιτούμενη προσπάθεια, να μεταφερθούν ενισχύσεις 
μέσω θαλάσσης προς το νησί,. Αντί όμως να αντιληφθεί, ότι θα έπρεπε μελλοντικά να 
αλλάξει η τακτική επίθεσης, να βελτιωθεί και εκ νέου να εξελιχθεί ο τεχνικής φύσης 
εξοπλισμός και οπλισμός της μονάδας των αλεξιπτωτιστών σύμφωνα των αποκτημένων  
εμπειριών,  έλαβε ο «μεγαλύτερος στρατηγός όλων των εποχών»(όπως τούτος 
ονομάζονταν από την προπαγάνδα του Goebels ) μια σε σύντομο χρονικό διάστημα 
απόφαση. Όταν δηλαδή παρουσίασε ο πτέραρχος Student την 19η

 Ιουλίου στον Χίτλερ τους 
στρατιώτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί εξαιτίας των αποδεδειγμένων ιδιαίτερων επιδόσεων 
ανδρείας και διοίκησης με τον σταυρό των ιπποτών κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, 
άκουσε προς τη μεγαλύτερη έκπληξη από το στόμα του: «η Κρήτη έχει αποδείξει, ότι οι 
ημέρες της μονάδας των αλεξιπτωτιστών είναι παρελθόν. Το σώμα τούτο ένα όπλο καθαρά 
αιφνιδιασμού, τώρα έχει φθαρεί ο παράγοντας τούτος!». Ο Χίτλερ είχε βρει στη συγκυρία 
τούτη για την επίδοση της μονάδας λόγια της μεγαλύτερης αναγνώρισης. 
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Αν και ακουγόταν μάλλον παράδοξο, ο Χίτλερ είχε χάσει με τη μεγάλου μεγέθους 
νίκη αερομεταφοράς την πίστη του στο αεραποβατικό σώμα. 

 

Από την πλευρά των πτεράρχων Korten  και von Richthofen αντιπροσωπεύτηκε η 
αντίληψη, ότι οι βαριές απώλειες της μονάδας των αλεξιπτωτιστών αποδίδονταν στην κακή 
τους εκπαίδευση μάχης. Πρότειναν εκ τούτου, να μην οριστεί για διοικητής, ως διάδοχος 
του νεκρού πτέραρχου Suessmann, της 7ης

 αερομεταφερόμενης Μεραρχίας ένας από τους 
αποδεδειγμένους ως άξιους διοικητές σχηματισμών της μονάδας αλεξιπτωτιστών, αλλά να 
ζητηθεί από την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού Ξηράς  ένας αξιωματικός του Στρατού Ξηράς 
για το καθήκον τούτο. Ο διοικητής του 125ου

 Συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης 
Petersen, μετατέθηκε τον Φεβρουάριο του 1941 στην αεροπορία, αναγορεύτηκε σε 
διοικητή της 7ης

  αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και σύντομα κατόπιν τούτου 
αναβαθμίστηκε σε υποπτέραρχο. Σύμφωνα με τη βασική θεμελιώδη αρχή, ότι η επίθεση 
είναι η καλύτερη άμυνα, καλύφθηκαν κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα μεγάλα λάθη απέναντι στον 
Goering, τα ποία είχε κάνει ο 4ος

 στόλος της αεροπορίας. 

 

Ο πτέραρχος Student, ο άνδρας, χωρίς τη πολύ μεγάλη επίδοση του οποίου πριν και 
κατά τη διάρκεια της μάχης δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί η νίκη στην Κρήτη, δεν 
διακρίθηκε προς τούτο. Η μονάδα των αλεξιπτωτιστών του το πληροφορήθηκε με 
δυσαρέσκεια. Πόσο πολύ έδυσε το άστρο του πτέραρχου Student παρά –ή καλύτερα 
εξαιτίας- της μεγάλου μεγέθους νίκη φαίνεται στο γεγονός, ότι για ένα ολόκληρο έτος δεν 
καλέστηκε ούτε από τον Χίτλερ ούτε από τον Goering για προσωπική ακρόαση. Με τη 
βοήθεια υπομνημάτων και αναφορών προσπάθησε να μεταδώσει στον Χίτλερ και στον 
Goering τα από τις εμπειρίες στην Κρήτη βγαλμένα συμπεράσματα. Δεν κατόρθωσε όμως 
καθόλου να τους πείσει. Ο Χίτλερ δεν πίστευε πλέον στο όπλο των αλεξιπτωτιστών, δεν 
πίστευε επίσης, ότι ο αντίπαλος θα παρατάξει μονάδες αλεξιπτωτιστών. Επειδή οι Βρετανοί 
το έτος 1942 δεν είχαν ούτε κατά την ειδικού τύπου επιχείρηση τους εναντίων της βάσης 
υποβρυχίων στο St Nazaire (πόλη –λιμάνι στη Γαλλία) ούτε κατά τη μεγάλης κλίμακας 
προσπάθειας απόβασης πλησίον του Dieppe δραστηριοποιήσει μονάδες αλεξιπτωτιστών, 
αισθάνονταν τούτος στην εκ των προτέρων διαμορφωμένη γνώμη του επιβεβαιωμένος. 
Κατά τον τρόπο τούτο έμενε η Ανώτατη Γερμανική Διοίκηση στην αρνητικού χαρακτήρα 
κρίση της σχετικά των εμπειριών της μάχης της Κρήτης. Η στάση τούτη δεν είναι μόνο από 
μια ανασκόπηση πλήρως κατανοητή. Για τη μάχη της Κρήτης δεν υπήρχε στην έως τώρα 
ιστορία του πολέμου κανένα άλλο παράδειγμα, ήταν για τη διεξαγωγή του πολέμου ένα 
γεγονός επαναστατικής σημασίας. Έως σήμερα δεν έχει επαναληφθεί μια παρόμοιου τύπου 
τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση. 

 

  Ο γνωστός και σημαντικός Βρετανός στρατιωτικός συγγραφέας, υποστράτηγος 
Fuller, επιβεβαίωσε τούτη τη διαπίστωση στο βιβλίο του «Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 
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1939-45». Γράφει δηλαδή τα παρακάτω: «Από όλες τις επιχειρήσεις του πολέμου βρίσκεται 
η αεροπορική επίθεση στην Κρήτη, κάτι που σηματοδοτεί την τόλμη, στην κορυφή. Ούτε 
προηγουμένως ούτε αργότερα επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο παρόμοιο. 

 

Ήταν μια εναέρια απόβαση, καθώς ο διεισδύοντας  στρατός ήρθε από  το αέρα, 
αντί από τη ξηρά ή τη θάλασσα. Η μάχη κρίθηκε επίσης χωρίς την υποστήριξη στρατού 
εδάφους. Το αξιόλογο χαρακτηριστικό της ήταν η αερομεταφορά, η ανύψωση ενός στρατού 
στον αέρα, που πραγματοποιήθηκε υπό την πλήρη ανεξαρτησία από τους δρόμους, τους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς και της πορείας πάνω από το έδαφος.  

Όπως η μάχη πλησίον της Cambrai (πόλη της Γαλλίας) το 1917( η πρώτη μάχη 
τεθωρακισμένων στην πολεμική ιστορία), σήμανε η επίθεση στην Κρήτη μια επανάσταση 
στον τομέα της τακτικής. 

 

Ότι η επίθεση πέτυχε, πρέπει πρώτον να χρεωθεί στην εκπληκτική ικανότητα 
οργάνωσης των Γερμανών και δεύτερον στην παρομοίως εκπληκτική έλλειψη του 
χαρίσματος της φαντασίας των Βρετανών». 

 

Οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν για αυτούς ως για αποτέλεσμα της μάχης, ότι η 
σκληρή αντίσταση των υπερασπιστών του νησιού προφύλαξε  τις θέσεις τους στη Μέση 
Ανατολή από τον σοβαρότατο κίνδυνο περαιτέρω γερμανικών επιχειρήσεων αεραπόβασης. 
Τότε είναι απολύτως σωστό. Δεν είναι όμως σωστός ο ισχυρισμός, ότι οι κρίσεις και η 
μακρά χρονική διάρκεια της μάχης της Κρήτης θα είχαν καθυστερήσει την έναρξη της 
γερμανικής επίθεσης στη Ρωσία και εκ τούτου θα είχαν πραγματοποιήσει την εκστρατεία 
στη Ρωσία στο μέσο του ολέθριου ρωσικού χειμώνα. Το χρονικό σημείο της έναρξης της 
επίθεσης εναντίων της Ρωσίας είχε εκ νέου καθοριστεί ήδη στα μέσα Μαΐου. Είχε σε τούτο 
το χρονικό σημείο φανεί, ότι η παράταξη για την εκστρατεία τούτη δεν επέτρεψε μια σε 
νωρίτερο χρονικό σημείο έναρξη της επίθεσης. Επίσης είναι λάθος ακόμα ο ισχυρισμός ότι 
είχε διαρραγεί η δομή της γερμανικής μονάδας αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη. Θα δούμε, ότι 
η γερμανική μονάδα αλεξιπτωτιστών παρά την Κρήτη και παρά τη συμμετοχή της στη 
χειμερινή μάχη 1941/42 στη Ρωσία πολύ σύντομα ήταν έτοιμη, ισχυρότερη και πιο 
μαχητική από ότι πρωτύτερα για επεμβάσεις αεραπόβασης. 
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