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[Γ.Α.Φ. CD. 4 – ΦΑΚ. 4] 

 

RL  21-203 

 

 
Ο φάκελος περιέχει 5 σελίδες που εκτείνονται χρονικά από 8.6.1941 έως 

12.5.1944.  

 

Σελίδες 1-3 (Μετάφραση) 
 

 Τμήμα από το Ημερολόγιο Πολέμου της ενότητας L05256.  

 
                                                                                                         

Στρατιωτική διοίκηση αεροπορίας  
12/ ΧΙΙΙ Ηράκλειο                                                                   26 Ιανουαρίου 1943 

 

Θέμα: Ενέργειες του τεχνικού επιθεωρητή Popp σχετικά με τα γεγονότα στις 
25.05.1942, 01.06.1942 και 14.07.1942. 

1) Ο τεχνικός επιθεωρητής Popp απέτρεψε στις 25.05.1942 μια καταστροφή 
τεραστίων διαστάσεων, μέσω μιας αποφασιστικής πράξης, μια μέρα πριν την μεγάλης 
κλίμακας επιχείρησης στο Τομπρούκ.  

Δύο μικρά πλοιάρια ανεφοδιασμού XIV και XVII της Shell γεμάτα με 1.200.000 
το καθένα λίτρα καύσιμης ύλης για αεροπλάνα, βρίσκονταν στο λιμάνι του Ηρακλείου 
στην αριστερή πλευρά των πλοίων και δίπλα στο ιταλικό δεξαμενόπλοιο Rondine (7000 

RRT) γεμάτο με 3.000.000 λίτρα καύσιμη ύλη Β4 για αεροπλάνα. 

Ο Popp διαπίστωσε ένα ρήγμα στην αντλία και στο σωλήνα κατά τη διάρκεια 
ανεφοδιασμού αυτού του καυσίμου υγρού, για την επιχείρηση στο Τομπρούκ. Η 
καύσιμη ύλη, υπό μεγάλη πίεση, αντλήθηκε από τα σημεία με αυτή τη ζημιά και 
ψεκάστηκε χώρος των κινητήρων και αντλιών. 

Επειδή ο κινητήρας ήταν ακόμα σε λειτουργία, υπήρχε κίνδυνος ανά πάσα στιγμή 
έκρηξης στον χώρο με τις αντλίες και μηχανές λόγω ατμών της βενζίνης. 

Πήγε γνωρίζοντας ήδη τον υψηλότατο κίνδυνο στο χώρο των μηχανών και 
αντλιών και έθεσε την μηχανή εκτός λειτουργίας. Μετά το κλείσιμο της μηχανής, 
έπειτα από εξαντλητική προσπάθεια διοχέτευσε στην επιφάνεια «φρέσκο» αέρα. Με την 
συνολική απώλεια της υπάρχουσας καύσιμης ύλης των βρισκόμενων στρατευμάτων στη 
βάση Ηρακλείου, Καστελλίου και Τυμπακίου θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η μάχη 
στο Τομπρούκ. 

2) Στις 01.06.1942 ρυμουλκήθηκε το πλοιάριο ΧIV της Shell (χωρητικότητας 
1.200.00 λίτρα) από το Ηράκλειο για τη Σούδα. Ξέσπασε ασυνήθιστα δυνατή τρικυμία. 
Τα σκοινιά της ρυμούλκησης έφυγαν και κόπηκαν και το πλοιάριο βρέθηκε εξαιτίας της 
πορείας των μεγάλων κυμάτων στην παραλία ενός κόλπου κοντά στο Ρέθυμνο. 

Λόγω της ανεξέλεγκτης πορείας των κυμάτων, έβγαινε συνεχώς το πλοιάριο από 
την παραλία και τοποθετούνταν ξανά εκεί. Ένα κινητό μέρος της αντλίας για την 
εξόρυξη της καύσιμης ύλης τοποθετήθηκε στο πάνω μέρος της επιφάνειας του 
πλοιαρίου. Εξαιτίας της, επί ημερών τρικυμίας, διεκόπη η στερέωση αυτού του 
τμήματος της αντλίας. Τα κύματα ξεπερνούσαν το ύψος του πλοιαρίου.  

Παρόλα αυτά κολύμπησε ο επιθεωρητής Popp μέχρι το πλοιάριο και 
αναρριχήθηκε προς τα πάνω από ένα σκοινί που κρεμόταν. Έπρεπε, εξαιτίας της 
μεγάλης ποσότητας νερών στο πλοίο να δεθεί με ένα σκοινί στο κατάστρωμα, ώστε να 
είναι ασφαλής. Αμέσως μετά επιχείρησε το ανέβασμα τμήματος της αντλίας. Αυτό 
διήρκησε περίπου 20 λεπτά.  
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Το κινητό τμήμα της αντλίας θα έβγαινε σίγουρα έξω από το κατάστρωμα και θα 
καταστρεφόταν, εάν ο επιθεωρητής Popp δεν εκτελούσε εγκαίρως και αυθόρμητα αυτή 
την στερέωση.  

3) Στις 14.07.1942 ξέσπασε σε δευτερόλεπτα εκτενή πυρκαγιά στην βενζίνη στο 
πλοιάριο XVII της Shell, το οποίο ήταν γεμάτο με 1.000.000 καύσιμη ύλη B4 για 
αεροπλάνα, κατά την διάρκεια εφοδιασμού. Η πυρκαγιά, όπως επιβεβαίωσε ένας 
μεγάλος αριθμός μαρτύρων, προκλήθηκε εξαιτίας σπίθας του πολύ κοντινά 
βρισκόμενου ατμόπλοιου «Herkules». Ένας σωλήνας βενζίνης Ν.80 πάνω στο 
κατάστρωμα πήρε φωτιά πρώτα. Το ίδιο λεπτό πήραν φωτιά οι δυο σωλήνες της 
στρόφιγγας Ν. 80 του αγωγού άντλησης και -πίεσης και κάηκαν αμέσως. Ο κινητήρας 
για την άντληση της καύσιμης ύλης συνέχισε να δουλεύει κατά την διάρκεια της 
πυρκαγιάς μέχρι που τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η καύσιμη ύλη για τα αεροπλάνα 
διέρρευσε μέσω των υπόλοιπων καμένων σωλήνων στο κατάστρωμα του πλοιαρίου. Η 
μεγάλη σε ποσότητα βενζίνη ξεχύθηκε από τους στέρεους αγωγούς άντλησης και 
πίεσης καθώς και από το KGF500, από το κατάστρωμα κατά μήκος του τοιχώματος 
πάνω στη θάλασσα, ανάμεσα στην προκυμαία και στο τοίχωμα του πλοιαρίου.  

Την επόμενη στιγμή προέκυψε πάνω στο νερό, ανάμεσα στο μόλο και στο 
τοίχωμα του καταστρώματος του πλοιαρίου, μια δεύτερη πυρκαγιά μεγαλύτερης 
έκτασης. Το ύψος από τις φλόγες, εξαιτίας της καύσης της βενζίνης πάνω στο 
κατάστρωμα και ανάμεσα στην προκυμαία και στο πλοιάριο, αποτελείτο κάποια 
χρονικά διαστήματα από 5 έως 10 μέτρα. Υπήρχε ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος μεγάλης 
έκρηξης. Στο λιμάνι βρίσκονταν 11 πολεμικά και εμπορικά πλοία. Εξαιτίας της ύπαρξης 
υψηλού κίνδυνου, μεταφέρθηκαν τα μέλη του πληρώματος στα παρακείμενα εμπορικά 
πλοία που βρίσκονταν κοντά στο πλοίο. Ένα απερίγραπτο ατύχημα θα συνετέλετο, 
επειδή δεν υπήρχε καθόλου δυνατότητα τα βρισκόμενα πλοία που παραμένουν στο 
λιμάνι του Ηρακλείου, να μπορέσουν να είναι ασφαλή. Συγχρόνως με την ενδεχόμενη 
απώλεια των πλοίων, θα ήταν εξ ίσου διακινδυνευμένη η ετοιμότητα επιχείρησης των 
στρατιωτικών σωμάτων της βάσης Ηρακλείου, Καστελλίου και Τυμπακίου, αφού η 
καύσιμη ύλη δεν θα ήταν διαθέσιμη σε περίπτωση καταστροφής για την εξαιρετικά 
μεγάλη αυτή επιχείρηση. 11 καταθέσεις μαρτύρων, που υποβλήθηκαν γραπτώς, 
επιβεβαιώνουν ότι ο τεχνικός επιθεωρητής Popp βρισκόταν πάνω από 7 λεπτά μόνος 
στο δεξαμενόπλοιο για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η κατάσβεση αυτής, 
πραγματοποιήθηκε από αυτόν μόνο με την βοήθεια πυροσβεστήρων. Ο επιθεωρητής 
Popp απέτρεψε με αυτή την παραδειγματική συμπεριφορά μια καταστροφή τεραστίου 
μεγέθους. Οι πράξεις καθώς και η συμπεριφορά του αναγνωρίστηκαν από τον στρατηγό 
Geissler με εντολή στρατ. επιτελ. Κρήτης (ιδ. εντολή στις 29.05.1942, εντολή αριθ.205 
και 231 επιτελείου Κρήτης). 

Ο επιθεωρητής Popp συμμετείχε στις επιχειρήσεις σε Πολωνία Γαλλία και 
Σικελία. Βρίσκεται από τις 08.06.1941 στη Κρήτη. Σε αυτόν ανατέθηκε η τροφοδοσία 
των ομάδων στην αεροπορική βάση Ηρακλείου. Με αφορμή κάποιων ιδιαίτερης 
μορφής επιχειρήσεων, επιφορτίσθηκε ο επιθεωρητής Popp με την μεταφορά από αέρα 
και θάλασσα και τροφοδοσία καυσίμων για τα αεροπλάνα προς Αφρική και Ρόδο.  

2. Είχε ελαφριά εγκαύματα στο σώμα. 
 

Σελίδα 4 (Περίληψη) 
 

Ιδιόχειρη γραφή του επιθεωρητή Popp(3 αράδων). 
 

Σελίδα 5 (Περίληψη) 
 

352 Σώμα αντιαεροπορίας. Τόπος διεξαγωγής επιχειρήσεων׃ Estland και 
Tusendvik στις 12 .05.1944. 
 


