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[Γ.Α.Φ CD 10-Φάκελος 16] 
 

RL 33-46 
 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 21 σελίδων συνολικά, που 
εκτείνονται χρονικά από 5.5. έως 5.6.1941. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αρχική σελίδα για το Ημερολόγιο Πολέμου με τον αριθμό 1 από το 2
ο
 Σύνταγμα 

αλεξιπτωτιστών που αναγράφει την ημερομηνία από 5.5. έως 3.6.1941. 
 

Σελίδες 2-4 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από το 2ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών που φέρει ημερομηνία 

από 5.6.1941. 

Περιέχει εν συντομία αναφορά μάχης της ομάδας Sturm ως ενίσχυση του 2ου
 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών. 
(μετάφραση) Αποστολή. Το 2ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών (χωρίς το 2
ο
 τάγμα 2ου

 

Συντάγματος) ενισχυμένο από το 7ο
 τάγμα οπλοπολυβόλων (χωρίς έναν λόχο), από τον 

2
ο
 λόχο πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 7 και έναν λόχο του 7ου

 τάγματος 
πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων είχε την εντολή, σε Χ ημέρες, στις Υ η ώρα συν 8 
ώρες να ριχθεί στην περιοχή του Ρεθύμνου και προς τα ανατολικά τούτου και να θέσει 
υπό την κατοχή του την πόλη του Ρεθύμνου και το αεροδρόμιο, 8 χλμ ανατολικά 
τούτης, να προβεί σε επισκευές του αεροδρομίου και να το κρατήσει ανοιχτό για τις 
επικείμενες αποβάσεις στρατευμάτων. 

Προτιθέμενη πραγματοποίηση: Για την πραγματοποίηση της αποστολής 

δημιουργήθηκαν από τον διοικητή του 2ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών τρεις ομάδες 

μάχης: 
1) Ομάδα Kroh: Διοικητής: ο ταγματάρχης Kroh. 

Στρατιωτικά τμήματα: 1
ο
 τάγμα 2ου

 Συντάγματος (χωρίς τον 2ο
 λόχο 2

ου
 

Συντάγματος), 2
ος

 λόχος 7ου
 τάγματος οπλοπολυβόλων, 1

ος
 λόχος πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων 2ου
 Συντάγματος, μία διμοιρία 13

ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος και 
μία διμοιρία 14

ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος. 
Αποστολή: Η ομάδα Kroh θα ριχθεί και από τις δύο πλευρές του αεροδρομίου, θα 

καταλάβει το αεροδρόμιο, θα το ανακατασκευάσει και θα το κρατήσει ανοιχτό για τις 
επικείμενες αποβάσεις στρατευμάτων. 

2) Ομάδα Wiedemann: Διοικητής: Λοχαγός Wiedemann 

Στρατιωτικά τμήματα: 3
ο
 τάγμα 2

ου
 Συντάγματος, 2ος

 λόχος 7ου
 τμήματος 

παράκτιου πυροβολικού, ένας λόχος 7ου
 τάγματος οπλοπολυβόλων, μισός λόχος 

πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων, μια διμοιρία 13ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών και μια διμοιρία 14

ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος. 
Αποστολή: Η ομάδα υπό τον Wiedemann θα ριχθεί μεταξύ του ποταμού 

Πλατανιάς και του Ρεθύμνου, θα θέσει υπό την κατοχή της την πόλη και θα την 
κρατήσει εναντίον επιθέσεων του εχθρού. 

3) Ομάδα Επιτελείου Συντάγματος: Διοικητής: ο Διοικητής Συντάγματος. 
Στρατιωτικά τμήματα: το Επιτελείο Συντάγματος, μια διμοιρία Συντάγματος, 

Επιτελείο και διμοιρία 7
ου

 τάγματος οπλοπολυβόλων, 2
ος

 λόχος 2ου
 Συντάγματος 
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αλεξιπτωτιστών, μια διμοιρία 13
ου

 λόχου 2
ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών και μια 
διμοιρία 14ου

 λόχου 2ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, συγχωνεύτηκαν ως εφεδρείες 

Συντάγματος υπό την καθοδήγηση του διοικητή 7ου
 τάγματος οπλοπολυβόλων 

(ταγματάρχη Schulz) 

Αποστολή για τις εφεδρείες του Συντάγματος: Οι εφεδρείες του Συντάγματος θα 
ριχθούν στον χώρο μεταξύ των ομάδων Kroh και Widemann, θα δώσουν μάχη για να 
τεθεί ελεύθερος ο χώρος της ρίψης για το Επιτελείο του Συντάγματος και θα κρατήσουν 
τον χώρο εκεί κατόπιν της πραγματοποίησης της στρατιωτικής αποστολής υπό την 
ασφάλεια του Επιτελείου Συντάγματος για τη διάθεση του Συντάγματος. 

Ακολουθία της μεταφοράς δια αέρος, συγχρόνως σειράς ρίψης: 

1) Στρατιωτική ομάδα υπό τον Kroh, 

2) Στρατιωτική ομάδα υπό τον Wiedemann, 

3) Στρατιωτική ομάδα Επιτελείου Συντάγματος. 

Εξέλιξη μαχών. 

Εξαιτίας μη σωστής ρίψης δεν μπόρεσε η προτιθέμενη έλευση να εκτελεστεί και 
να πραγματοποιηθεί η αποστολή. Από τις αναφορές μάχης των μεμονωμένων ομάδων 
(βλπ συνημμένο) είναι η διεξαγωγή των μαχών καταφανής. 

Η ομάδα Επιτελείο Συντάγματος ρίχθηκε εντελώς αποδεκατισμένη. Η διμοιρία 
του Συντάγματος, 8 χλμ μακριά προς τα ανατολικά στην ομάδα Kroh. Σχετικά με την 
παραμονή (στρατιωτικών) τμημάτων του 2ου

 λόχου 2ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, 

τα οποία έπρεπε να ανοίξουν δίδοντας μάχη τον δρόμο για το Επιτελείο Συντάγματος, 
επικρατεί έως τώρα ακόμα ασάφεια. Το Επιτελείο Συντάγματος ρίχθηκε επομένως σε 
μια από τον εχθρό ακόμα κατεχόμενη περιοχή. Ήδη στον αέρα παρουσιάστηκαν 

μεγάλες απώλειες. 
Ο διοικητής του Συντάγματος αιχμαλωτίστηκε με περίπου δέκα άνδρες το βράδυ 

της δεύτερης ημέρας, αφότου αυτός ήδη κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας είχε 
χωριστεί από το υπόλοιπο του Επιτελείου, είχε περικυκλωθεί από τον εχθρό και είχε 
χρησιμοποιήσει όλα τα πυρομαχικά. 

Δεν κατέστη εφικτό να δημιουργηθεί επικοινωνία μεταξύ των ομάδων Kroh και 
Wiedemann σε όλη τη διάρκεια της μάχης. Μια ενιαία καθοδήγηση του Συντάγματος 
ήταν ως εκ τούτου μη εφικτή. Υπήρχε απλώς έως το τέλος ραδιοτηλεγραφική 
επικοινωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Ραδιοτηλεγραφική σύνδεση προς τη Μεραρχία 
(ομάδα Κέντρο) δεν επιτεύχθηκε. Όπως φαίνεται είχε δοθεί στο Σύνταγμα ένα πολύ 
μικρό μηχάνημα (ασύρματος στρατού αντί 80 β πομπός), που ακόμα η έκταση της 
συχνότητας ήταν κλειστή (η κύρια συχνότητα ήταν πολύ υψηλή). 

Στο συνημμένο περιλαμβάνονται οι αναφορές μάχης των ομάδων Kroh, 

Wiedemann, του 7ου
 τάγματος οπλοπολυβόλων και της ομάδας Schirmer (2

ο
 τάγμα 2ου

 

Συντάγματος χωρίς 5ο
 και 6ο

 λόχο)- υπαγόμενης στο 1ο
 Σύνταγμα πλησίον του 

Ηρακλείου-. Ο 5ος
 και 6ος

 λόχος τοποθετήθηκε από το σώμα στρατού την 21./6./41 στον 
χώρο της ομάδας Κέντρο. 

 

Σελίδες 5-8 (μετάφραση) 
 

Ομάδα Kroh ( Ι/2) 
Η ομάδα Kroh αναχώρησε στις 13:30 από το αεροδρόμιο των Μεγάρων με τις 

κάτωθι υπαγόμενες μονάδες: 
Επιτελείο, Ν-διμοιρία 

1
ος

, 3
ος

, 4
ος

 λόχος, 
Μια διμοιρία 13ου

 λόχου, 

Μια διμοιρία 14ου
 λόχου 2

ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, 

2
ο
 λόχο τάγματος οπλοπολυβόλων και 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

3 

 

μια διμοιρία 2ου
 λόχου τάγματος αντιαεροπορικών πολυβόλων. 

Η απόβαση πραγματοποιήθηκε από τις 15:30 στη διαδοχική σειρά: 
4

ος
 λόχος, 3ος

 λόχος, Επιτελείο και Ν-διμοιρία, 
1

ος
 λόχος και στις διαμοιρασμένες μονάδες. 

Ο 1ος
 και ο 3ος

 λόχος, το Επιτελείο και η Ν- διμοιρία ρίχθηκαν ωστόσο 7 χλμ σε 
πολύ μακρινή απόσταση προς την Ανατολή. Το έδαφος ρίψης, εξαιρετικά άσχημο, 
επέφερε πολυάριθμες περιπτώσεις τραυματισμών κατά την πτώση. Ο 4ος

 λόχος, ο 
οποίος σύμφωνα με την αποστολή του έπρεπε να διασπάσει τον χώρο προς το 
αεροδρόμιο, υπέστη εν μέρει ήδη βρισκόμενος στα αλεξίπτωτα κατά την πτώση 800 μ 
στα ανατολικά της άκρης του αεροδρομίου, πολλές απώλειες. Όλοι συνολικά οι 
αξιωματικοί σκοτώθηκαν. Την ίδια μοίρα είχε ο 1ος

 λόχος. Οι υπόλοιποι του 4ου
 και 1ου

 

λόχου έμειναν ξαπλωμένοι μπροστά από τον αμπελώνα, 600 μ προς τα ανατολικά του 
αεροδρομίου. Στην πορεία από τον χώρο ρίψης προς τον αμπελώνα ετοίμασα τον μόλις 
συγκεντρωμένο 3ο

 λόχο στον δρόμο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Όταν το επιτελικό 
τάγμα βρισκόταν κατά τις 17:15 δίπλα στον δρόμο, 400 μ προς τα ανατολικά του 
αμπελώνα, είχαν προπορευτεί τμήματα του 3ου

 λόχου κατά μήκος του δρόμου εναντίον 
του αμπελώνα. 

Βορείως του δρόμου βρίσκονταν τμήματα του 12ου
 λόχου, τα οποία είχαν ριχθεί 

μαζικά στον τομέα της ομάδας Kroh αντί στον τομέα της ομάδας Wiedemann, μπροστά 
από τον αμπελώνα. Κάτω από την προστασία βολών ενός ολμοβόλου του 13ου

 λόχου 
κατόρθωσαν τμήματα του 3ου

 λόχου κατά τις 18:00 να καταλάβουν τη βόρεια κατηφόρα 

του αμπελώνα. 
Ο υπεύθυνος του 2ου

 λόχου τάγματος οπλοπολυβόλων έλαβε στις 17:30 από μένα 
διαταγή, το νότιο τμήμα του αμπελώνα να καταλάβει, προχωρώντας μέσω του ρυακιού 
κάτω από προστασία πυρός των στα ανατολικά μέσα σε ένα λιόφυτο βρισκόμενων 1ου

 

και 4ου
 λόχου. Στις 19:30 περιήλθε στην κατοχή μας ο αμπελώνας χωρίς την προβολή 

ισχυρής αντίστασης. 
Εν συνεχεία προέλαση του τάγματος μέσω της 1ης

 διμοιρίας του 3ου
 λόχου και 2ου

 

λόχου τάγματος οπλοπολυβόλων και ενός πολυβόλου αντιαεροπορικών μέσων έως το 
κέντρο του αεροδρομίου στην έλευση της νύχτας. Από την άμεση οριζόμενη 
κατασκοπεία-αναγνώριση προέκυψαν ισχυρές εχθρικές δυνάμεις στα υψώματα γύρω 
από το αεροδρόμιο. 

Επειδή μια νυχτερινή επίθεση με αυτές τις λιγοστές στρατιωτικές δυνάμεις ήταν 
αδύνατη, ετοιμάζεται η ομάδα Kroh να εκδηλώσει επίθεση, η οποία πρέπει να 
εκδηλωθεί το ξημέρωμα. Μετά το πέρας της προετοιμασίας πραγματοποιείται στις 4:00 
μια μεγάλου μεγέθους αγγλική επίθεση από τον Νότο, η οποία αποκρούστηκε με 
μεγάλες απώλειες. Κατόπιν ανασύνταξης των δυνάμεων πραγματοποιήθηκε στις 9:00 
μια δεύτερη επίθεση των Άγγλων. Ο αμπελώνας πρέπει να εκκενωθεί. Το τάγμα 
μετακινείται μέχρι το στα 1.800 μέτρα προς τα ανατολικά βρισκόμενο εργοστάσιο. 

Αυτό πραγματοποιείται αρχικά χωρίς επαφή με τον εχθρό, αφότου ο αντίπαλος 
είχε καταλάβει τον αμπελώνα μέσω ισχυρών πυρών από την κατεύθυνση του αμπελώνα 
και από τις θέσεις των ακτών. 

Στο εργοστάσιο και στα γύρω παρακείμενα κτήρια ετοιμάζεται το τάγμα για 
υπεράσπιση, ασφαλίζοντας τον χώρο προς Ανατολή, Νότο και Δύση. Δημιουργούνται 
θέσεις κανονιών για ένα πυροβόλο αντιαεροπορικών μέσων με κατεύθυνση βολής προς 
την Ανατολή και για ένα κανόνι εναντίον αρμάτων μάχης στο δυτικό άκρο της 
περιοχής. 

Επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Άγγλων μπόρεσαν άμεσα να 

αντιμετωπισθούν. Πενήντα έξι άνδρες, οι οποίοι βρίσκονταν ξαπλωμένοι στην παραλία 

κάτω από ισχυρής έντασης πυρά από την κατεύθυνση του αμπελώνα και οι οποίοι 
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αιχμαλωτίστηκαν από προπορευμένους Άγγλους, μπόρεσαν από ένα απόσπασμα 
εφόδου-κρούσης χωρίς όπλα να παρθούν πίσω. 

Το βράδυ βολές πυροβολικού. Μικρής δύναμης αποσπάσματα κρούσης 
προσπαθούν να διασπάσουν τις γραμμές στην ακτή και αποκρούονται. 

Την τρίτη ημέρα πραγματοποιούνται από τις 6:00 βολές πυροβολικού, τις οποίες 
στις 7:00 ακολουθεί μια εχθρική επίθεση, η οποία υποστηρίζεται από δύο 
τεθωρακισμένα οχήματα. Κατόπιν τακτοποίησης των δύο αυτών τεθωρακισμένων 
οχημάτων αποκρούεται επίσης αυτή η επίθεση. 

Στις 10:10 γίνεται αποδεκτή η πρόταση από τον εχθρό κατάπαυσης του πυρός για 
διάσωση των τραυματιών. Πενήντα τραυματίες, από τους οποίους τριάντα πέντε βαριά, 

μεταφέρονται στον χώρο επίδεσης τραυμάτων. 

Στις 14:00 κινήσεις διαπραγμάτευσης από τον υπολοχαγό Rosenberg προς τον 
Άγγλο διοικητή. Προτροπή για συνθηκολόγηση υπό την υπόδειξη των μεγάλων σε 
μέγεθος απωλειών πλοίων του αγγλικού στόλου στη Μεσόγειο, έμεινε χωρίς επιτυχία. 
Μεγάλου μεγέθους βολές πυροβολικού των Άγγλων ανταποδόθηκε με βολές 
πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων και πυροβόλων εναντίον τεθωρακισμένων 
οχημάτων. Πραγματοποιηθήκαν πυρά οπλοπολυβόλων εναντίον του εχθρού στον 
αμπελώνα. Προώθηση ενός στην παραλία βρισκόμενου βαρέος τύπου ολμοβόλου, με το 
οποίο δέχεται βολές η θέση πυροβόλων. Κατόπιν παύση του πυροβολικού του εχθρού. 
Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί διαρκής μάχη εναντίον ελεύθερων σκοπευτών. 

Την 23./5 (4η
 ημέρα), από τις 6:00 βολές πυροβολικού. Προσπάθεια εκδήλωσης 

επίθεσης από τους Άγγλους αποκρούστηκε. Το ύψωμα, από το οποίο εκδηλωνόταν η 
επίθεση, καταλήφθηκε από δυο αποσπάσματα διείσδυσης υπό τη διοίκηση του 
υπολοχαγού Rosenberg και του ανθυπολοχαγού Fellner και έμεινε στην κατοχή μας. 
Εξαιτίας τούτου αποσύρθηκαν όλοι συνολικά οι ελεύθεροι σκοπευτές πλησίον του 
εργοστασίου. Λήψη επαφής κατά τις 16:00 με τα διασκορπισμένα και στα βουνά 
ριγμένα τμήματα του 3ου

 λόχου. Ο υπολοχαγός von Roon λαμβάνει διαταγή με αυτόν 
τον λόχο να προωθηθεί στο τάγμα και να καταλάβει τα σπίτια στην καμπύλη του 
δρόμου, 400 μέτρα προς τα ανατολικά του εργοστασίου. Η κατόπιν αποστολή για αυτόν 
τον λόχο είναι η κατάληψη του Χουμερίου, 2 χλμ ανατολικά του εργοστασίου. 

Την 24./5. προώθηση αρμάτων μάχης, από τις 8:00 βολές πυροβολικού. Αυτές τις 
ακολουθεί ισχυρού μεγέθους επίθεση του εχθρού. Στις 10:00 εκ νέου προώθηση 

τεθωρακισμένου οχήματος των Άγγλων, το οποίο καταστρέφει μια θέση πυροβόλου 
καταπολέμησης αρμάτων μάχης. Αυτή η επίθεση τεθωρακισμένων οχημάτων 
επαναλαμβάνεται. Μια ακολουθούμενη επίθεση πεζικού αποκρούεται. Ο υπολοχαγός 
von Roon θα καταλάβει το απόγευμα το από τους Άγγλους και Έλληνες κατειλημμένο 

Χουμέρι. 
25.5. Τις πρώτες πρωινές ώρες ελαφριές βολές πυροβολικού, οι οποίες 

απαντήθηκαν από ολμοβόλα. Αντεπίθεση των Ελλήνων και των Άγγλων με την 
υποστήριξη οπλοπολυβόλων και ολμοβόλων από το ύψωμα νοτίως του Χουμερίου. Ο 
λόχος πρέπει να εκκενώσει τη θέση και να αποσυρθεί σε υψηλότερο σημείο. Η δύναμη 
της ομάδας στο εργοστάσιο περιλάμβανε τώρα έξι αξιωματικούς, διακόσιους πενήντα 
άνδρες, ένα τμήμα των ανδρών χωρίς οπλισμό. Στο υπόγειο βρίσκονταν για την ώρα 
περίπου σαράντα βαριά τραυματίες. Δεν υπάρχει καμιά ιατρική φροντίδα, επειδή ο 
στρατιωτικός ιατρός βρισκόταν στον χώρο επίδεσης τραυματιών στον χώρο ρίψης και 
στον 3ο

 λόχο. Επιπλέον, οι πληροφορίες για την κατάσταση της σίτισης- τροφοδοσίας 
ήταν πολύ άσχημες, επειδή δεν υπήρχαν εφόδια και ένα μεγάλο μέρος των ανδρών δεν 
είχε μαζί του είδη σίτισης. Μια αγελάδα και κάποιες κότες μπόρεσαν να σφαχτούν. Η 
μερίδα σίτισης την 25. κατόπιν εύρεσης ενός κιβωτίου σίτισης- διατροφής αντιστοιχεί 
ανά άνδρα σε ένα κομμάτι ψωμί, δύο πατάτες και μισό φλιτζάνι ζωμού κρέατος. 
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Στις 19:00 εκδηλώθηκαν ισχυρής έντασης πυρά από σκοπευτές καλυμμένους στα 
δέντρα και βολές ολμοβόλου από τον αμπελώνα νότια-νοτιοδυτικά του εργοστασίου. 
Εχθρικά πυρά από ελαφρύ τύπου οπλοπολυβόλα και ολμοβόλα αποκρούστηκαν. Κατά 
τη διάρκεια του απογεύματος πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός σε πυρομαχικά και είδη 
σίτισης στον λόχο υπό τον von Roon. Καθώς οι φάλαγγες των μεταφορών για την 
παραλαβή του ανεφοδιασμού ήταν καθοδόν, εισήλθε κατά τις 21:00 στον κύριο χώρο 
ρίψης του von Roon μια διαταγή, η οποία αναφερόταν με τα εξής για το τάγμα: 

«Διεισδύστε προς την πόλη του Ηρακλείου και ενωθείτε με την ομάδα Ανατολή». 
Προς τούτο εκκενώθηκε τη νύχτα η θέση στο εργοστάσιο. Δύο κανόνια 

αντιαεροπορικών μέσων ρίχθηκαν στη θάλασσα, ένα κανόνι αντιαεροπορικών μέσων 
διαλύθηκε σε κομμάτια και πάρθηκε μαζί με όλο τον οπλισμό συνολικά και τα 
πυρομαχικά. Αναχώρηση του τάγματος στις 2:00 προς τον χώρο ρίψης του von Roon 

στην εκβολή του ποταμού. Αφέθησαν πίσω δεκατέσσερις βαριά τραυματίες, 
βαθμοφόροι υγειονομικού και έντεκα Άγγλοι αιχμάλωτοι. Το τάγμα έφθασε στις 4:40 
με περίπου διακόσιους πενήντα άνδρες στην εκβολή του ποταμού. Το στράτευμα ήταν 
πολύ εξαντλημένο. Υπήρξε άμεση διανομή σίτισης. 

Η νυχτερινή αποχώρηση από το εργοστάσιο έμεινε από τους Άγγλους 

απαρατήρητη. Μετά από βολές του πυροβολικού επιτέθηκαν οι Άγγλοι στο χωριό και 
το κατέλαβαν με την υποστήριξη του άρματος μάχης κατά τις 11:00. Τα πρώτα 
(στρατιωτικά) τμήματα των Άγγλων ζήτησαν να πληροφορηθούν σχετικά με τη 

μεταχείριση των Άγγλων αιχμαλώτων. Διαμοίρασαν αμέσως έπειτα στους τραυματίες 
σίτιση, προστάτευσαν τους αιχμαλώτους με σθένος εναντίον των Ελλήνων και 
φρόντισαν για την σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφορά τους. 

Στον χώρο ρίψης του von Roon βρίσκονταν διακόσιοι τριάντα άνδρες περίπου, το 
μεγαλύτερο μέρος τούτων χωρίς οπλισμό, αποτελούμενοι από όλα τα πιθανά 
στρατιωτικά τμήματα. Το στράτευμα αναδιοργανώθηκε εκ νέου στον: 

1
ο
 λόχο διοικητής: υπολοχαγός Schindler από τον 1ο

 και 4ο
 λόχο, 

2
ο
 λόχο διοικητής: υπολοχαγός Rosenberg από το Σύνταγμα- Ν διμοιρία, 2

ο
 λόχο 

τάγματος οπλοπολυβόλων 

3
ο
 λόχο διοικητής: von Roon από τον 5ο

 και 13ο
 λόχο, 

Λόχο υπό τον Hinz από τον 10
ο
, 11

ο
 και 12ο

 λόχο, 
Βαρέου τύπου λόχο διοικητής: ανθυπολοχαγός Marr από τον 2

ο
 λόχο πυροβόλων 

αντιαεροπορικής άμυνας (ένα κανόνι), 14ο
 λόχο (ένα κανόνι) και προσωπικό για τρεις 

βαρέου τύπου ολμοβόλα από όλους τους λόχους (ολμοβόλα εισήλθαν μέσω αέρος εν τω 

μεταξύ), ένα βαρέου τύπου οπλοπολυβόλο. 
Κατόπιν διαμοίρασης των αποστελλομένων όπλων διαθέτουν οι λόχοι περίπου 

δύο οπλοπολυβόλα, ένα ελαφρύ τύπου ολμοβόλο και τριάντα περίπου τυφέκια. Οι 
άοπλοι άνδρες τοποθετήθηκαν σε φάλαγγες μεταφορέων. Στα περίχωρα της εκβολής 
του ποταμού, υπήρξε ελαφριάς μορφής δραστηριότητα μάχης από ελεύθερους 

σκοπευτές και σκοπευτές κρυμμένους σε δέντρα. 

Υπήρξε πρόθεση σχετικά με διέλευση προς την πόλη του Ηρακλείου για την 
27./5. το βράδυ κατόπιν εισαγωγής ειδών σίτισης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας 

παρεδόθησαν σίτιση και πυρομαχικά. Συγχρόνως βρίσκονταν τμήματα του VVVV 

σώματος στρατού. Ο Darnasch οχύρωσε τον χώρο στις ομάδες Δύση και Ανατολή και 
υπήρξε εντολή να κρατήσουν. Έπειτα υπήρξε αλλαγή της απόφασης, παραμονή στην 
έως τώρα θέση και διαρκή δραστηριότητα μάχης για ανακούφιση της ομάδας 
Wiedemann. Προς τούτο καταλήφθηκαν το βράδυ τα υψώματα 156 από τον 3ο

 λόχο και 
217 από τον 1ο

 λόχο με την υποστήριξη βολών από όπλα καταπολέμησης 
τεθωρακισμένων, αντιαεροπορικών πυροβόλων και βαρέου τύπου ολμοβόλα, εν 
πρώτοις στο ύψωμα 156 και κατόπιν στο ύψωμα 217. Συγχρόνως προήλασε ο 2ος

 λόχος 
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προς Νότο και επέκτεινε την ασφάλεια προς τα νότια έως λίγο πριν τον Πρίνο. Κατά τη 
διάρκεια της επίθεσης υπήρξαν έξι δικοί μας τραυματίες και είκοσι Έλληνες 
αιχμάλωτοι στρατιώτες. 

Την 28./5., στις 4:30 προήλασε ο 2
ος

 λόχος εναντίον του Πρίνου. Ελληνικός λόχος 
εμποδίζει με υποστήριξη ελαφριών και βαρέου τύπου ολμοβόλα την εν συνεχεία 

διείσδυση. Διαρκή ραδιοτηλεγραφική σύνδεση με το 3ο
 τάγμα. 

Απαίτηση για ενίσχυση για το 3ο
 τάγμα, γνωστοποιήθηκε μέσω γραφής στην 

άμμο στην εκβολή του ποταμού στα δικά μας κατασκοπευτικά. Εχθρικά δίκτυα 

αντίστασης πλησίον του Wiedemann σημειώθηκαν παρομοίως μέσω γραφής στην 
άμμο. Στο ύψωμα 217 (διοικητήριο του τάγματος) μπορεί κάποιος ξεκάθαρα να 
παρατηρήσει τις ενισχύσεις μέσω Ju 52 στον Wiedemann και υποστήριξη μέσω 
καταδιωκτικών. Διαρκείς εκκλήσεις βοηθείας από την ομάδα Schulz και Wiedemann. 

Κατά τη διάρκεια της 29./5. επιπλέον σίτιση και ανεφοδιασμός πυρομαχικών. Το 
τάγμα προβαίνει σε αναγνώριση-κατασκοπεία προς τα ανατολικά του Πανόρμου, στον 
Νότο, 9 χλμ νοτίως της εκβολής του ποταμού, προς τα νοτιοδυτικά προς το Χουμέρι. Σε 
αυτό το χρονικό σημείο άφιξη αιχμαλώτων πολιτών, οι οποίοι εκτελέστηκαν εξαιτίας 

κατοχής πυρομαχικών. Το Χουμέρι υπό την κατοχή του εχθρού. Ένας ελληνικός λόχος.  
Στις 17:00 αναφορά πραγματοποίησης σύνδεσης των αλπινιστών με την ομάδα 

Wiedemann. 

Στις 18:00 πορεία του τάγματος για την κατάληψη του Χουμερίου μέσω του 
σημείου 254 κατά μήκος του χωριού, 1 χλμ νότια-νοτιοανατολικά του Πρίνου. Σε αυτό 
το σημείο σε κατάσταση ετοιμότητας. Επίθεση με τον 1ο

 λόχο, το Επιτελείο και τον 
λόχο υπό τον Hinz εναντίον του Χουμερίου από τα δεξιά του δρόμου. Ο 2ος

 λόχος 
δραστηριοποιήθηκε ταυτόχρονα για την κατάληψη του Πρίνου. Ο 3ος

 λόχος οδηγήθηκε 
αργότερα. Το πεδινό έδαφος ήταν προς τα βορειοανατολικά του Πρίνου τραχύ. Τα 
υψώματα 156, 217, 254 είναι μη επαρκώς ασφαλισμένα. Επίθεση στο Χουμέρι 
πραγματοποιήθηκε περίπου στις 1:30. Αιφνιδίασε εντελώς τον εχθρό. Αυτός εκκένωσε 
τρεπόμενος σε φυγή την περιοχή και κατέλαβε τους ελαιώνες βορείως τούτου. Δύο 
τραυματίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινήθηκαν όλα συνολικά τα στρατιωτικά 
τμήματα στην περιοχή εναντίον του Πρίνου. Την 30./5., στις 6:30 εμφάνιση όλου 

συνολικά του τάγματος στον δρόμο και στο εργοστάσιο στην καμπύλη του δρόμου 
προς τα ανατολικά του εργοστασίου. Λήψη επαφής με τα πρώτα τμήματα του τάγματος 
σκοπευτών σε μοτοσικλέτες και με τους ορεινούς καταδρομείς. 

Κατά τη λήψη επαφής βρισκόταν στην ομάδα Kroh εννέα αξιωματικοί και 
τετρακόσιοι πενήντα υπαξιωματικοί και στρατιώτες. Επιπλέον (μη ευδιάκριτη λέξη) 

τριάντα τέσσερις τραυματίες. 
 

Σελίδες 9-12 (μετάφραση) 
 

Ομάδα υπό τον Schirmer 

(2
ο
 τάγμα 2ου

 Συντάγματος χωρίς τον 5
ο
 και 6ο

 λόχο) 
Την 20./5./41, στις 14:00 χρονικής έναρξης, απογειώνεται το 2ο

 τάγμα 2ου
 

Συντάγματος με τα κάτωθι (στρατιωτικά) τμήματα: 
1) Επιτελείο και Ν-διμοιρία  (τέσσερα αεροσκάφη) 
2) 7

ος
 λόχος                            ( εννέα αεροσκάφη) 

3) 8
ος

 λόχος                            (εννέα αεροσκάφη) 
4) Διμοιρία πυροβόλων καταπολέμησης τεθωρακισμένων 14ου

 λόχου 1
ου

 

Συντάγματος (τρία αεροσκάφη) 
Συνολική δύναμη: τριακόσιοι πενήντα αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες. 
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Η απόβαση πραγματοποιήθηκε ακριβώς στις 16:30 στους διατασσόμενους 

χώρους απόβασης και από τις δύο πλευρές του υψώματος 67 δυτικά του Ηρακλείου. 

Στις 17:00 αντιμετώπισε ο 8
ος

 λόχος αυτή τη χρονική στιγμή λιγοστή αντίσταση 
από ένοπλους πολίτες, απέκλεισε την πόλη προς τη Δύση και ο 7ος

 λόχος 
πραγματοποίησε την παροχή ασφάλειας από τα νοτιοδυτικά και αρχικά επίσης από τα 
ανατολικά πλησίον του Ποφυρού ( Γιόφυρου;) ποταμού. Μόλις στις 17:30, ως χρονική 
αφετηρία, πραγματοποίησε ρίψη κάτω από σημαντική παρουσία του εχθρού το 1ο

 

Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών. Κατόπιν έγινε λήψη επαφής από τον 7ο
 λόχο με το 3ο

 τάγμα 
1

ου
 Συντάγματος, το οποίο βρισκόταν στο νότιο και δυτικό άκρο της πόλης του 

Ηρακλείου. Πριν την έλευση της χαραυγής πραγματοποιήθηκε άμυνα εναντίον 
αδύναμων εχθρικών δυνάμεων (μάλλον μόνο ένοπλων πολιτών) με δυτική κατεύθυνση. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηρεμία. Πραγματοποιήθηκε ραδιοτηλεγραφική σύνδεση 
με το 1ο

 Σύνταγμα.  
Την 21./5., λίγο πριν τις 7:00, παρατηρήθηκαν κάμποσα μεγάλα σε μέγεθος 

αγγλικά πολεμικά πλοία, τα οποία αποσύρονταν προς τα ανατολικά. Στις 8:00 έλαβε το 
τάγμα υπό τον Schirmer από το 3

ο
 τάγμα 1

ου
 Συντάγματος την παράκληση, αυτό στην 

επίθεση εναντίον της πόλης να το υποστηρίξει. Κατόπιν τούτου τέθηκε μια διμοιρία του 
7

ου
 λόχου (διοίκηση υπό τον υπολοχαγό Schroeder) και μια τοποθετημένη από το 

Επιτελείο και Ν-διμοιρία (διοίκηση υπό τον ανθυπολοχαγό Krueckeberg) στη διάθεση 
του 3ου

 τάγματος 1
ου

 Συντάγματος. Και οι δύο διμοιρίες διείσδυσαν στην πόλη και 
έφθασαν στην προκυμαία. Παρομοίως προσήλθε η διμοιρία αντιμετώπισης 

τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης ήδη κατά τη διάρκεια της νύχτας στο 3ο
 τάγμα 1ου

 

Συντάγματος και τέθηκε υπό τις διαταγές του. Σε αυτές τις μάχες σκοτώθηκε ο 
ανθυπολοχαγός Krueckeberg. Και οι δύο διμοιρίες έμειναν στην πόλη, έως ότου δόθηκε 
η διαταγή για υποχώρηση το απόγευμα κατά τις 16:00 από το 3ο

 τάγμα 1ου
 

Συντάγματος. 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν μάχες άμυνας των υπολοίπων 

(στρατιωτικών) τμημάτων του 2ου
 τάγματος 2ου

 Συντάγματος εναντίον της Δύσης και 
του Νότου. Απώλειες σε αυτό το χρονικό σημείο: δύο υπαξιωματικοί και δύο άνδρες. 

Κατόπιν εντολής του διοικητή 3ου
 τάγματος 1ου

 Συντάγματος εκτελέστηκαν σαράντα 
αιχμάλωτοι πολίτες, οι οποίοι είχαν δώσει μάχη εν μέρει με γερμανικά όπλα εναντίον 
του τάγματος. Εκτός τούτου στάλθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας κατόπιν διαταγής 
του 1ου

 Συντάγματος ο ανθυπολοχαγός Schulze ως διαπραγματευτής στην πόλη για να 
επιτύχει την παράδοση της. Ο διοικητής του 3ου

 τάγματος 1ου
 Συντάγματος εμπόδισε 

την πραγματοποίηση αυτής της εντολής. 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας δημιουργήθηκε μαζί με τμήματα του 7

ου
 λόχου 

υγειονομικού ένας κεντρικός σταθμός συγκέντρωσης και περίθαλψης τραυματιών 
πλησίον του διοικητηρίου του 2 τάγματος 2ου

 Συντάγματος και καλωδιακή σύνδεση στο 
3

ο
 τάγμα 1ου

 Συντάγματος. Ο αριθμός των αιχμαλώτων περιλάμβανε το βράδυ πολύ 
πάνω από τους εκατό, από τους οποίους πάρα πολλούς πολίτες. 

Από τις 18:00 επέστρεψαν οι υπόλοιποι του 3ου
 τάγματος 1

ου
 Συντάγματος και του 

υπαγόμενου στο 2
ο
 τάγμα 2

ου
 Συντάγματος από την πόλη και οπισθοχώρησαν στον από 

το 2ο
 τάγμα 2ου

 Συντάγματος ασφαλισμένο χώρο. Σε αυτό το σημείο πραγματοποιήθηκε 
μια αλλαγή δομής του τάγματος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επικρατεί ηρεμία. 

Νωρίς το πρωί προσέγγισε το 3
ο
 τάγμα 1

ου
 Συντάγματος εκ νέου το 2ο

 τάγμα 2ου
 

Συντάγματος, με την παράκληση να διαθέσει στρατιωτικές δυνάμεις για μια νέα 
επίθεση εναντίον της πόλης του Ηρακλείου. Ετοιμάστηκαν κατόπιν για την εκδήλωση 
της επίθεσης από τις έξι διμοιρίες, τις οποίες διέθετε το τάγμα, τέσσερις (δύο διμοιρίες, 
του 7

ου
 λόχου, μια διμοιρία με βαρέου τύπου οπλοπολυβόλα του 8ου

 λόχου, μια διμοιρία 
αντιμετώπισης τεθωρακισμένων του 14

ου
 λόχου 1ου

 Συντάγματος). Παρομοίως 
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μετακινήθηκε το Επιτελείο τάγματος και η Ν- διμοιρία έως τον ποταμό Ποφυρό 

(Γιόφυρο;). 
Στις 9:30 παρατάχτηκαν τα ετοιμοπόλεμα τμήματα και των δύο ταγμάτων προς 

εκδήλωση επίθεσης και μάλιστα: τα (στρατιωτικά) τμήματα του 2ου
 τάγματος 2ου

 

Συντάγματος σε πυκνή γραμμή και από τις δύο πλευρές του δρόμου (κεντρικός 
δρόμος), ο οποίος από τα δυτικά οδηγεί στο Ηράκλειο. Ήδη στο ανατολικό άκρο 
έπρεπε η αριστερή πτέρυγα της ομάδας επίθεσης (11ος

 λόχος 1
ου

 Συντάγματος) ξανά να 
υποχωρήσει. Η επίθεση σταμάτησε κατόπιν τούτου από τον διοικητή του 3ου

 τάγματος 
1

ου
 Συντάγματος. 

Τα (στρατιωτικά) τμήματα του 2ου
 τάγματος 2ου

 Συντάγματος υποχώρησαν εκτός 

μιας ομάδας με βαρέου τύπου οπλοπολυβόλο, η οποία παρέμεινε στις πρωτύτερες 
θέσεις πίσω με πεδίο βολής εναντίον της δυτικής εισόδου του Ηρακλείου στις θέσεις 
του 3ου

 τάγματος 1
ου

 Συντάγματος. 

Αργά το απόγευμα εκδηλώθηκε επίθεση από έξι άρματα μάχης του εχθρού από 
τον Νότο και Ανατολή. Ο 7ος

 λόχος ανάγκασε τέσσερα ελαφρύ τύπου από αυτά να 
στρίψουν, δύο βαρέου τύπου άρματα μάχης διέσπασαν τη γραμμή έως την πόλη του 
Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προσπάθησε ξεκάθαρα ένα ισχυρό 
απόσπασμα αναγνώρισης των Άγγλων να διεισδύσει προς τη θέση του 8ου

 λόχου. Αυτό 
αποκρούστηκε αφήνοντας πίσω τρεις νεκρούς από μια (στρατιωτική) ομάδα υπό τη 
διοίκηση του ανθυπολοχαγού Rada. Κατά τα άλλα ηρεμία κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

Την 23./5., στις 6:00 εκ νέου προσπάθεια τεσσάρων αρμάτων μάχης να 
διεισδύσουν στη θέση. Αυτή η προσπάθεια αποκρούστηκε από ένα πυροβόλο 
αντιμετώπισης αρμάτων μάχης. 

Στις 10:15: πρώτος ανεφοδιασμός μέσων ρίψεων κιβωτίων. Από τις 15:00 
βομβαρδισμός της πόλης του Ηρακλείου από μια ομάδα αεροσκαφών τύπου Do 215 και 
τμημάτων μιας ομάδας τύπου Ju 88, παρομοίως ενός σμήνους τύπου ΗΕ 111. 

Στις 17:15 δεύτερο κύμα ανεφοδιασμού μέσω ρίψης κιβωτίων. 
Κατά το μεσημέρι έγινε προτροπή στο 3ο

 τάγμα 1ου
 Συντάγματος και στο 2ο

 

τάγμα 2ου
 Συντάγματος από έναν στρατηγό του εχθρού να παραδοθούν με την 

επισήμανση «αυτά είναι τα μοναδικά μαχόμενα (στρατιωτικά) τμήματα στην Κρήτη». 

Η παράδοση απορρίφτηκε. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας επικρατεί ηρεμία. 

24.5.41: 

Στις 5:30 πραγματοποιήθηκε από τα δυτικά αιφνιδιαστικά μια επίθεση από τον 3ο
 

λόχο του αγγλικού Συντάγματος Black- Watch. Στην προβολή αντίστασης συμμετείχε 

το Επιτελείο και η Ν- διμοιρία 2ου
 τάγματος του 2ου

 Συντάγματος, (στρατιωτικά) 
τμήματα του 7ου

 λόχου υγειονομικού υπό τη διοίκηση του αρχίατρου Δρ Langemeier 

και κυρίως δύο βαρέου τύπου οπλοπολυβόλα του 8ου
 λόχου υπό τη διοίκηση του 

ανθυπολοχαγού Kirsten. Ο αντίπαλος κατατροπώθηκε τρεπόμενος σε φυγή αφήνοντας 
πίσω είκοσι επτά πεσόντες. 

Στις 7:35 πραγματοποίησε ρίψη πολύ κοντά στα δυτικά των θέσεων του 8ου
 λόχου 

2
ου

 Συντάγματος ένα τάγμα υπό τη διοίκηση του λοχαγού Vogel. 

Ο πολύ μακριά δυτικά αποβιβαζόμενος λόχος του υπολοχαγού Jung κατόρθωσε 
να φθάσει τμήματα του έχοντας τραπεί σε φυγή εχθρού και να αιχμαλωτίσει τριανταένα 

άνδρες. 
Κατόπιν διαταγής του Συντάγματος δημιουργήθηκε το μεσημέρι από τρία 

υφιστάμενα τάγματα η (στρατιωτική) ομάδα υπό τον Schulz. Το 2ο
 τάγμα 2ου

 

Συντάγματος ενισχύθηκε από τον το μεσημέρι ριγμένο 12ο
 λόχο του 1ου

 Συντάγματος 
και από έναν από τα υπόλοιπα τμήματα του 10ου

 και 13ου
 λόχου 1ου

 Συντάγματος 
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δημιουργημένο λόχο υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού Egger. Και οι δύο λόχοι 
διατέλεσαν αρχικά ως εφεδρείες. 

Στις 18:30 έλαβε το 2ο
 τάγμα 2ου

 Συντάγματος διαταγή για εκδήλωση επίθεσης 
εναντίον του νότιου τμήματος της πόλης του Ηρακλείου για την 25./5. και ώρα 5:00. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας επικρατεί ηρεμία. 

25.5.41: 

Στις 4:30 πέρας της προετοιμασίας του τάγματος. 
Ο λόχος υπό τον Egger τοποθετήθηκε αριστερά μπροστά, ο 7ος

 λόχος 2
ου

 

Συντάγματος μπροστά δεξιά, ο 12ος
 λόχος 1ου

 Συντάγματος με τον κυρίως όγκο για 
κάλυψη της προέλασης κατά μήκος των υψωμάτων, 2 χλμ δυτικά της πόλης του 
Ηρακλείου. 

Ο 8ος
 λόχος παρέμεινε στις παλιές θέσεις για την προστασία από τα δυτικά. 

Από τις 5:00 προέλαση εναντίον της πόλης του Ηρακλείου, στις 6:00 
καταλήφθηκε το ύψωμα 117, 1,5 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου από τον 
7

ο
 λόχο. 

Στις 6:30 έφθασαν τα (στρατιωτικά) τμήματα στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης 
του Ηρακλείου. Εκεί εκδηλώθηκαν βολές πυροβολικού. Από τα αποσπάσματα 

ανίχνευσης- αναγνώρισης διαπιστώθηκε, ότι το νότιο τμήμα της πόλης του Ηρακλείου 

είναι κατειλημμένο ακόμα με ισχυρές δυνάμεις των Άγγλων.  
Κατά τις 8:00 έλαβε το τάγμα διαταγή να μην επιτεθεί, αλλά απλώς να προβεί σε 

ανίχνευση- κατασκοπεία εναντίον του νότιου και του νοτιοανατολικού χώρου. Με 
αυτήν την αποστολή επιφορτίστηκε ο 7ος

 λόχος 2ου
 Συντάγματος. Ο 12ος

 λόχος 1ου
 

Συντάγματος και ο λόχος υπό τον Egger οπισθοχώρησαν χωρίς αντίστοιχη διαταγή στις 
θέσεις εφεδρειών τους και τοποθετήθηκαν εκεί αμέσως από την ομάδα υπό τον Schulz 

για την ασφάλεια της υποχώρησης του τάγματος υπό τον λοχαγό Vogel. 

Ο 7ος
 λόχος 2ου

 Συντάγματος έλαβε την αποστολή του και διαπίστωσε, ότι όλο 
συνολικά το πεδινό έδαφος νοτίως και προς τα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, ήταν 
ελεύθερο από την παρουσία του εχθρού. 

Στις 17:00 έλαβε το τάγμα τη διαταγή, να απομακρυνθεί στις 22:00 με όλα τα 
(στρατιωτικά) τμήματα, να φθάσει νοτίως του Ηρακλείου και αμέσως μετά στο ύψωμα 
182 ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου και να δημιουργήσει επαφή με την ομάδα του 
συνταγματάρχη Brauer. Την ίδια διαταγή έλαβε το τάγμα υπό τον Vogel. 

Στις 22:00 άρχισε η νυχτερινή πορεία, εν μέρει πάνω σε πολύ στενούς αγροτικούς 
δρόμους, εν μέρει μέσω του πεδινού εδάφους. Η διοίκηση περιλάμβανε τον λοχαγό 
Schirmer και τον υπολοχαγό Kerfin. 

Για την προστασία του χώρου περίθαλψης τραυματιών του στρατεύματος, μέσα 
στον οποίο βρίσκονταν εκατόν ογδόντα τραυματίες, παρέμεινε μόνο μια διμοιρία 
υγειονομικού του 7ου λόχου 2ου

 Συντάγματος και μια διμοιρία υγειονομικού του 7
ου

 

λόχου από τη διοίκηση του αρχίατρου Δρ Langemeyer. Αυτές οι εξαιρετικά αδύναμες 
(στρατιωτικές) δυνάμεις έλαβαν εν συνεχεία την αποστολή, να αποκλείσουν την πόλη 

από τα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Ο αρχίατρος Δρ Langemeyer εκπλήρωσε αυτή 
την αποστολή με ασυνήθιστη επιδεξιότητα. 

26.5.41:  

Με την έλευση της ημέρας έφθασε κατά τις 4:30 η ομάδα υπό τον Schulz με τον 
7

ο
 λόχο 2ου

 Συντάγματος στην κορυφή του εδάφους του βουνού προς τα νοτιοδυτικά 
της πόλης του Ηρακλείου. Στους πρόποδες του προσιτού βρισκόμενου υψώματος 296 
δέχθηκε η κεφαλή πυρά. Παρά την υπερκόπωση κατέλαβαν τμήματα του 8ου

 λόχου 2ου
 

Συντάγματος και του 7ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος και του 1
ου

 λόχου 1
ου

 Συντάγματος με 
άμεση επίθεση το ύψωμα 296. Σε αυτό το σημείο διακρίθηκε ιδιαιτέρως ο υπολοχαγός 
Paul, ο οποίος συγκέντρωσε όλα τα έμπροσθεν τμήματα και οδήγησε την επίθεση 
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τάχιστα προς τα εμπρός. Εξαιτίας του αιφνιδιασμού και της γρήγορης επίθεσης 
κατελήφθη το βουνό χωρίς μεγάλου μεγέθους απώλειες. Είκοσι οχτώ Άγγλοι 
αιχμαλωτίστηκαν. Ένας μεγαλύτερος αριθμός σκοτώθηκε. Κατά τις 9:00 προτού ο 
κύριος όγκος του 2ου

 τάγματος 2ου
 Συντάγματος και το τάγμα υπό τον Vogel φθάσουν 

στο ύψωμα, πραγματοποίησαν οι Άγγλοι μια αντεπίθεση από τον Νότο. Στη αντεπίθεση 
εκδίωξαν ο υπολοχαγός Paul (ερχόμενος από τα βορειοανατολικά) και τμήματα του 
Επιτελείου και της Ν- διμοιρίας 2

ου
 τάγματος 2

ου
 Συντάγματος υπό τη διοίκηση του 

υπολοχαγού Ewald (από τα βορειοδυτικά ερχόμενα) και υπό της αξιομνημόνευτης 
συμμετοχής της διμοιρίας με βαρέου τύπου οπλοπολυβόλο του 8ου

 λόχου υπό τη 
διοίκηση του ανθυπολοχαγού Kirsten, η οποία ήταν έως πρότινος η μοναδική διμοιρία 

που είχε φθάσει στο ύψωμα, ξανά τους Άγγλους από το ύψωμα. 
Κατά τη διάρκεια του απογεύματος ανασυγκροτήθηκαν ξανά οι στρατιωτικές 

ομάδες. 
Ο 8ος

 λόχος για την ασφάλιση προς τον Βορρά εναντίον του αεροδρομίου, 
ο 7ος

 λόχος από τα βορειοδυτικά, 

ο λόχος υπό τον Egger από τα νοτιοανατολικά,  
ο 12ος

 λόχος 1ου
 Συντάγματος από τα νοτιοανατολικά με κατεύθυνση μάχης στο 

δρόμο Ηρακλείου- Ιεράπετρας. 
Η επαφή προς το Σύνταγμα λήφθηκε από το 2ο

 τάγμα 2ου
 Συντάγματος. 

Κατά τις 18:00 έθεσε ο 12ος
 λόχος 1ου

 Συντάγματος στον αναφερόμενο δρόμο 
πέντε (στρατιωτικά) φορτηγά εκτός μάχης, από τα οποία τα τρία έπιασαν φωτιά. Κατά 
τη διάρκεια της νύχτας επικράτησε ηρεμία.  

27.5.41: 

Μικρής έντασης βολές πυροβολικού (βολές παρενόχλησης). Οι θέσεις 
επεκτάθηκαν μέσω της προώθησης του 7ου

 λόχου 2ου
 Συντάγματος και του λόχου υπό 

τον Egger. Στο εξαντλημένο στράτευμα παραχωρήθηκαν στιγμές χαλάρωσης. 
28.5.41: 

Το πρωί καθόλου ιδιαίτερα συμβάντα. Εξαιτίας μιας αναφοράς του 12ου
 λόχου 1ου

 

Συντάγματος καταλήφθηκε χωρίς μάχη από τμήματα του τάγματος υπό τον Vogel ένα 
στρατιωτικό νοσοκομείο των Άγγλων στο δυτικό άκρο του υψώματος 296. Στις 16:00 
έλαβε το τάγμα διαταγή επίθεσης εναντίον του αεροδρομίου του Ηρακλείου στο 
πλαίσιο μιας επίθεσης όλης συνολικά της ομάδας υπό τον Brauer.  

Από τις 18:30 νέα δομή του τάγματος για αυτή την επίθεση και μετακίνηση του 
λόχου υπό τον Chefs στο ύψωμα 296.  

Στο χρονικό διάστημα από 21.-29./5. ασφαλίσθηκε μέσω της Ν- διμοιρίας 2ου
 

τάγματος του 2
ου

 Συντάγματος η ραδιοτηλεγραφική σύνδεση στο Σύνταγμα συγχρόνως 

για την ομάδα Schulz. 

Οφείλεται στην περισκόπηση του υπολοχαγού Ewald, ότι κατά τη διάρκεια της 
νυχτερινής πορείας δεν χάθηκε κανένα τμήμα του βαρέος κινούμενου μηχανήματος 
μετάδοσης πληροφοριών. 

29.5.41: 

Στις 7:00 ανέφερε η φρουρά επιτήρησης του 8ου
 λόχου, ότι παρά την πολύ 

αυστηρή επιτήρηση στο αεροδρόμιο και στην πόλη δεν έχει παρατηρηθεί κανένας 
εχθρός. Δόθηκε ως εκ τούτου εξουσιοδότηση στον 8

ο
 και 12ο

 λόχο, να στείλει 
αποσπάσματα αναγνώρισης. Λίγο αργότερα έλαβε γνώση το τάγμα εξαιτίας μιας 
γνωστοποίησης του Συντάγματος, ότι οι Άγγλοι είχαν διαφύγει με πλοία. Το τάγμα 
παρατάχθηκε κατόπιν τούτου αμέσως για προέλαση στο νότιο άκρο του αεροδρομίου 
εναντίον της πόλης του Ηρακλείου. 

Στις 10:00 βρίσκονταν όλα συνολικά τα (στρατιωτικά) τμήματα του τάγματος 

στην πόλη. 
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Το τάγμα έλαβε από το Σύνταγμα στις 9:00 τη διαταγή, όλα τα τμήματα του 2ου
 

τάγματος 2ου
 Συντάγματος να συγκεντρώσει, κατόπιν να αναδιοργανώσει τούτα και να 

τα παρατάξει για προέλαση προς το Ρέθυμνο. 
Στις 16:00 είχαν εγκαταλείψει όλα τα τμήματα του 2ου

 τάγματος 2ου
 Συντάγματος 

την πόλη του Ηρακλείου με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έφτασαν στο Γάζι. 
30.5.41: 

Στις 12:15 δημιουργήθηκε από την μηχανοκίνητη εμπροσθοφυλακή του υπό τη 
διοίκηση του υπολοχαγού Jakob τάγματος, περίπου 35 χλμ δυτικά του Ηρακλείου η 
επαφή- σύνδεση με το εναντίον της Ανατολής προπορευόμενο στράτευμα ξηράς. Όλα 

τα (στρατιωτικά) τμήματα του 2ου
 τάγματος 2ου

 Συντάγματος προχώρησαν κατόπιν στον 
χώρο ρίψης, εκεί που επικρατεί ηρεμία. Υπό τη διοίκηση του ανθυπολοχαγού Raabe 

δημιουργήθηκε ένας λόχος για τη συγκέντρωση όλων των με το τάγμα υπό τον Vogel 

και το τάγμα υπό τον Boehmler ριγμένων τμήματα του 2ου
 Συντάγματος. 

Από την 31./5. ασχολίες εκκαθάρισης. 

 

Σελίδες 13-17  (μετάφραση) 
 

Ομάδα Wiedemann 3.6.41 

III/2
ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών 

 

Αναφορά μάχης. 

1
η
 ημέρα -20.5.41:- Αναχώρηση της πρώτης αλυσίδας του τάγματος από το 

στρατιωτικό αεροδρόμιο στα Μέγαρα. Πτήση πάνω από τη θάλασσα χωρίς να υπάρχει 
επαφή με τον εχθρό. Κατά την άφιξη στην Κρήτη έως τη ρίψη πραγματοποιήθηκαν 
βολές πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων και πυρά οπλοπολυβόλων και τυφεκίων 
προερχόμενα από τον εχθρό. Ρίψη του τάγματος από τις 16:00 έως τις 16:30. 
Αποβιβάστηκαν στον διατασσόμενο χώρο ρίψης και στα κοντινότερα καθώς και στα 
μεγαλύτερης απόστασης περίχωρα τούτου: Ο 9ος

 λόχος, ο 11ος
 λόχος, το Επιτελείο και 

Ν- διμοιρία, επιπλέον (στρατιωτικά) τμήματα του 1ου
 λόχου 7ου

 τάγματος 
οπλοπολυβόλων, ο 2ος

 λόχος 7ου
 τμήματος πυροβόλων αλεξιπτωτιστών, 2ος

 λόχος 7ου
 

τάγματος αλεξιπτωτιστών οπλοπολυβόλων αντιαεροπορίας και τμήματα του 14ου
 λόχου 

2
ου

 Συντάγματος. Τρεις αναγκαστικές προσγειώσεις Ju 52. Ο χώρος ρίψης πολύ 
δυσδιάκριτος, ως εκ τούτου η εύρεση κιβωτίων οπλισμού με μεγάλη δυσκολία, εν μέρει 
όχι εφικτή. Κάποια κιβώτια δεν ρίχθηκαν αλλά εξερράγησαν από εχθρικά πυρά εν μέρει 
στον αέρα, εν μέρει στο έδαφος. 

Ο 9ος
 λόχος αναλαμβάνει την ασφάλεια προς τα δυτικά και προελαύνει αμέσως 

προς το Ρ (Ρέθυμνο;). Ο εχθρός βρίσκεται νοτίως στα υψώματα που κυριαρχούν στα 
παράλια και στην ανατολική έξοδο του Ρ (Ρέθυμνου;). Ο 9

ος
 λόχος, ενισχυμένος από 

(στρατιωτικά) τμήματα του 11ου
 λόχου και υποστηριζόμενος από όπλα αντιμετώπισης 

αρμάτων μάχης, πυροβολικό αλεξιπτωτιστών και οπλοπολυβόλα αντιαεροπορικών 
μέσων προωθήθηκε ως το άκρο της πόλης στο Ρ (Ρέθυμνο;). Εκεί ενισχύεται η 
αντίσταση του εχθρού κατά πολύ και κάτω από ισχυρής έντασης εχθρικά πυρά, των 
οποίων αυξανόταν το μέγεθος από τα βουνά και νοτίως της πόλης, σταματάει η 
επίθεση. Η εμφάνιση εφεδρειών δεν είναι καθόλου εφικτή, επειδή ο δρόμος βρίσκεται 
υπό συνεχή πυρά. 

Στις 18:00 αρχίζει ο εχθρός αντεπιθέσεις εναντίον της νότιας πλευράς. Τα 
προπορευόμενα τμήματα κρατάνε με πείσμα. Οι απώλειες είναι μεγάλες. Κατά τις 
19:00 έρχεται η διαταγή για οπισθοχώρηση. Ο 9ος

 και 11ος
 λόχος υποχωρούν με τάξη 

μεταφέροντας σχεδόν όλους συνολικά τους τραυματίες, όπλα και πυρομαχικά. Στις 
20:00 έφθασαν οι λόχοι στη θέση εξόδου. 
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Αν και ο αντίπαλος πιεζόταν συνεχώς, δημιουργήθηκε στα και γύρω από τα 
Περιβόλια μια αντίσταση σε μορφή σκαντζόχοιρου. Νυχτερινές επιθέσεις του 
αντιπάλου στα τμήματα του 9ου

 και 11ου
 λόχου αποκρούστηκαν. 

2
η
 ημέρα 21.5.41: Το σούρουπο κατελήφθη από τμήματα του 9ου

 και 11ου
 λόχου ο 

χώρος με τα παρεκκλήσια του υψώματος νοτίως των Περιβολιών. Η θέση προς τα 
ανατολικά και νοτιοανατολικά βελτιώθηκε. Η άμυνα σε μορφή σκαντζόχοιρου έχει 
όπως ακολουθεί παρακάτω τη δομή: δυτικό μέτωπο: από τη θάλασσα έως τον δρόμο 
τμήματα του 9ου

 λόχου, από τον δρόμο έως το ύψωμα με τα παρεκκλήσια ο 11
ος

 λόχος, 

νότιο μέτωπο: στο ύψωμα με τα παρεκκλήσια ο 5ος
 λόχος, στη διακλάδωση του δρόμου 

έως το ύψωμα με θημωνιές από άχυρα ο 14ος λόχος, ανατολικό μέτωπο: στον δρόμο έως 
τη θάλασσα (στρατιωτικά) τμήματα του πυροβολικού αλεξιπτωτιστών, ενισχυμένα από 
τμήματα του 1ου

 λόχου τάγματος οπλοπολυβόλων 7
ου

 Συντάγματος και του 2
ου

 λόχου 
7

ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών οπλοπολυβόλων αντιαεροπορικών μέσων. 

Σε όλη τη χρονική διάρκεια βρισκόταν όλη συνολικά η θέση συνεχώς κάτω από 
τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών του εχθρού (κυρίως πολίτες). Οι θέσεις τους είναι σε 
τόσο καλό βαθμό καμουφλαρισμένες, ώστε μόνο σε λίγες περιπτώσεις μια 
καταπολέμηση τούτων να είναι εφικτή. 

Στις 7:30 εμφανίζονται ομάδες αεροσκαφών τύπου Do- 17 πάνω από τη θέση και 
ρίχνουν σχεδόν ακατάπαυστα έως λίγο πριν τις 13:00 βόμβες. Όπως φαίνεται δεν έχει 
φανεί ξεκάθαρα η θέση μας, επειδή το 50%  περίπου των βομβών πέφτει στις δικές μας 
γραμμές και προκαλεί τεράστιο αριθμό θυμάτων. Επίσης πέφτει η μαχητική διάθεση 
του στρατεύματος. Ταυτόχρονα και επίσης αργότερα βρίσκονται οι δικές μας θέσεις 
κάτω από καλοζυγισμένες βολές πυροβολικού. Ιδιαίτερα το (στρατιωτικό) νοσοκομείο 
έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Οι ιατροί και το υγειονομικό προσωπικό τα έχουν καταφέρει κατά τη διάρκεια 
όλου αυτού του διαστήματος κατά υποδειγματικό τρόπο. Χωρίς να επιτρέψουν να 
επηρεαστούν από τα μεγάλης έντασης εχθρικά πυρά, προσφέρθηκε σε όλους τους 
τραυματίες όσο το δυνατόν καλύτερη βοήθεια. Στην εισβολή του αντιπάλου 
συμμετείχαν οι ιατροί δρ Weidemann, δρ Liebold και δρ Rusch στην άμυνα αυτών των 
επιθέσεων. 

Το απόγευμα εμφανίζονται έξι αεροσκάφη τύπου Ju 52 πάνω από τη θέση μας, τα 
οποία ρίχνουν κιβώτιων με εφόδια, από τα οποία ένα τμήμα αυτών πέφτει στη δική μας 

θέση, ένα άλλο στη νεκρή ζώνη. Υπό τη καθοδήγηση του υπευθύνου όπλων, Wirth 

οδήγησε το Επιτελείο σε ασφαλή χώρο το μεγαλύτερο μέρος των κιβωτίων. Σε ένα 

τμήμα των ριπτόμενων κιβωτίων με οπλισμό πρέπει να διακοπεί η ρίψη τους, επειδή 
κατά τη διάρκεια της ημέρας βρίσκονται υπό τα ισχυρά πυρά του εχθρού και τη νύχτα 

δεν μπορούν να βρεθούν. 

Στις 16:00 αρχίζει ο αντίπαλος να επιτίθεται από τα νότια και νοτιοανατολικά των 
υψωμάτων. Η επίθεση σταματάει στα 400 μέτρα κάτω από τα πυρά άμυνας του 9ου

 και 
11

ου
 λόχου. 

Τη νύχτα πραγματοποιείται παροχή ασφαλείας προς τη θάλασσα από το Επιτελείο 
και Ν- διμοιρία. Στο ύψωμα με τα παρεκκλήσια εκδηλώνονται αδύναμου χαρακτήρα 

εχθρικές επιθέσεις, οι οποίες αναχαιτίζονται. 
3 ημέρα- 22.5.41:- Δραστηριότητα ελεύθερων σκοπευτών, βολές πυροβολικού το 

πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Δική μας υποστήριξη αεροπορίας, η οποία επιφέρει 
καλό αποτέλεσμα. Κατά τις 16:00 έναρξη της επίθεσης του εχθρού εναντίον του 
υψώματος με τα παρεκκλήσια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδήλωση επίθεσης 

εναντίον του ανατολικού μετώπου. Ενώ ο 9ος
 και 11ος

 λόχος αφήνει να πλησιάσει ο 
αντίπαλος, είναι η κατάσταση στο ανατολικό πεδίο μάχης εντελώς ασαφής. Εκεί 
επιτιθέμενα στρατεύματα των Αυστραλών ρίχνουν γερμανικές φωτοβολίδες και 
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επιτρέπουν στον διοικητή να υποθέσει, ότι πρόκειται για γερμανικά στρατεύματα. 

Διατάσσεται να οπλίσουν. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία, αν πρόκειται 
για φίλιες ή εχθρικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της έλευσης της ημέρας είναι ακόμα 

όλα αδιευκρίνιστα. Όταν αναγνωρίσθηκε ο αντίπαλος, έχει ήδη διεισδύσει στη θέση 
μας και μπορεί μόλις μετά από μια σκληρή μάχη, στην οποία συμμετέχουν όλες οι 
στρατιωτικές μονάδες, να εκδιωχθεί. 

Εν τω μεταξύ βρίσκεται ιδιαίτερα ο 9ος
 λόχος κάτω από μεγάλης έκτασης πυρών 

του εχθρού και υφίσταται μέσω πλαγίων από τα δυτικά και ανατολικά πυρών 
σημαντικές απώλειες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πλησίασε ο αντίπαλος σε κοντινή 
απόσταση και εισέβαλε στην αριστερή ανοιχτή πλευρά του λόχου. Η εισβολή 
αναχαιτίστηκε και έπειτα οπισθοχώρησε ο λόχος συντεταγμένα στο νεκροταφείο του Κ 
(υψώματος με τα παρεκκλήσια;) και δημιούργησε ασπίδα ασφαλείας προς όλες τις 
πλευρές. Ο υπολοχαγός Begemann έρχεται από το χωριό προς το Κ (ύψωμα με τα 
παρεκκλήσια;), με την ανακοίνωση, ότι το τάγμα έχει εξολοθρευθεί. Μόνο το 
νεκροταφείο είναι ότι έχει απομείνει της θέσης. Αυτός προτίθεται να διασπάσει τις 
γραμμές προς τα δυτικά. Εξαιτίας μιας λάθους συνεννόησης διατηρεί ο ανθυπολοχαγός 
Kuehl με ένα τμήμα του 9ου

 λόχου τη θέση του νεκροταφείου, ενώ ο υπολοχαγός 
Bergemann κινείται προς τα δυτικά. Εκεί πέφτει στα πυρά του 11ου

 λόχου. 
Παρουσιάζονται σημαντικές απώλειες, προτού ξεκαθαρίσει η κατάσταση. 

Εν τω μεταξύ επιχειρεί ο εχθρός μια προσπάθεια εισβολής εναντίον του 
νεκροταφείου. Εξαιτίας της ρίψης χειροβομβίδων από αυτούς προκαλούνται σε εμάς 
σημαντικές απώλειες, η ίδια η επίθεση αποκρούεται. Μια αντεπίθεση, από λίγους 
θαρραλέους άνδρες πραγματοποιημένη, ωθεί οριστικά τον αντίπαλο προς τα πίσω. Για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται ο λόχος κάτω από εχθρικά πυρά, κατόπιν 

επικρατεί οριστικά ηρεμία. 
4

η
 μέρα- 23.5.41: Ελεύθεροι σκοπευτές, βολές πυροβολικού του εχθρού το πρωί, 

το μεσημέρι και το βράδυ. Το ξημέρωμα εμφανίζεται ένα αεροσκάφος τύπου Vickers- 

Wellington, το οποίο ρίχνει αγγλικά εφόδια πυρομαχικών στις γραμμές μας. Κατά τις 
16:00 επιτίθεται ο αντίπαλος από τα νότια και νοτιοδυτικά. Από τις 17:00 έως τις 18:30 
διεξάγεται μια επίθεση ανακούφισης των στρατιωτικών τμημάτων από γερμανικά 

καταδιωκτικά, στούκας και ομάδες μαχητικών αεροσκαφών με εξαιρετικό αποτέλεσμα. 
Η συνεννόηση μέσω σημείων ορατότητας και φωτισμού με τους πιλότους λειτουργεί 
καλά. Μετά την επίθεση παρεδόθησαν είκοσι πέντε περίπου πολίτες υπό τη διοίκηση 

ενός αστυφύλακα, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά από τις δικές μας γραμμές. Κατόπιν 

διαταγής του ταγματάρχη Schulz εκτελέστηκαν όλοι. Στον αντίπαλο πέρασε κατόπιν 

τούτου η διάθεση για επιπλέον επιθέσεις. Η νύχτα κύλησε χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα. 
5

η
 ημέρα- 24.5.41:- Το πρωί εμφανίστηκε ένα αεροσκάφος τύπου Vickers- 

Wellington , το οποίο όμως άφησε ανενόχλητη τη θέση μας. Το πρωί, το μεσημέρι και 
το βράδυ δραστηριότητα πυροβολικού του εχθρού. Το πρωί πλησιάζει ο αντίπαλος από 
τα δυτικά έως τα 200 μ. Ένα απόσπασμα εφόδου- κρούσης υπό τον ανθυπολοχαγό 

Molsen, μέσω καλοζυγισμένων πυρών του 9ου
 λόχου υποστηριζόμενο, αιφνιδίασε τον 

αντίπαλο και τον τρέπει σε φυγή. Είκοσι πέντε νεκροί Άγγλοι μένουν πίσω. Δικές μας 
απώλειες: τρεις νεκροί. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά πλησιάζει ο αντίπαλος 
μόνο τώρα σπάνια στο δυτικό πεδίο μάχης. Το απόγευμα υποστήριξη από τέσσερα 
καταδιωκτικά αεροσκάφη. Με την απομάκρυνση των αεροσκαφών αρχίζει το 
πυροβολικό ξανά να βάλλει και σταματάει μόλις κατά την έλευση της νύχτας. Τη νύχτα 
ελαφριάς μορφής αψιμαχίες σε όλα τα μέτωπα. 

6
η
 ημέρα- 25.5.41: Τις πρωινές ώρες εμφάνιση ενός αεροσκάφους τύπου Vickers-

Wellington, το οποίο αφήνει ανενόχλητη τη θέση. Το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ 
δραστηριότητα ελεύθερων σκοπευτών και πυροβολικού του εχθρού. 
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Κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών επεκτείνεται στο δυτικό μέτωπο ο τομέας 

του δρόμου- θάλασσα στα 300 μέτρα, έτσι ώστε η αριστερή πτέρυγα του 11ου
 λόχου 

από αυτό το σημείο να έχει σε άρτιο βαθμό ασφαλισθεί. 
Στην άμυνα σκαντζόχοιρου βρίσκεται ένα κενό στο νότιο μέτωπο. Η αριστερή 

πτέρυγα του 9ου
 λόχου βρίσκεται στον αέρα. Μόλις περίπου 400 μέτρα προς τα 

ανατολικά και πίσω αρχίζει η θέση του 14ου
 λόχου. 

Κατά το βράδυ αυξάνεται η ένταση των εχθρικών πυρών, ιδιαίτερα στο νότιο 
μέτωπο, ωστόσο πλησιάζει ο αντίπαλος μόνο έως τα 600 μ. 

7
η
 ημέρα-26.5.41:- Ελεύθεροι σκοπευτές, δραστηριότητα πυροβολικού του 

εχθρού τις πρωινές ώρες, το μεσημέρι και το βράδυ. Κατά τις 11:30 επιθέσεις από 
άρματα μάχης του εχθρού εναντίον του ανατολικού μετώπου. Ένα άρμα μάχης 
καταστρέφεται από όπλο αντιμετώπισης τεθωρακισμένων, η ακολουθουμένη επίθεση 
από σκοπευτές σταματάει στα πυρά όλων των όπλων. 

Το μεσημέρι εμφανίζονται δύο εχθρικά αεροσκάφη, προβαίνουν στη ρίψη 
κιβωτίων εφοδιασμού, από τα οποία ένα τμήμα πέφτει στη νεκρή ζώνη. Το βράδυ 

αύξηση της έντασης των πυρών. Δραστηριοποίηση σκοπευτών αλλά καμία επίθεση. 
Δύο κιβώτια εφοδιασμού του εχθρού μεταφέρονται από ένα απόσπασμα εφόδου-

κρούσης του 9ου
 λόχου από τη νεκρή ζώνη. 

Οι απώλειες μεταξύ αξιωματικών αυξάνονται από μέρα σε μέρα και ήδη αρχίζει 
μια αισθητή έλλειψη σε ικανούς διοικητές.  

Το δικό μας πυροβολικό, το οποίο έως τώρα καθημερινά είχε συνεισφέρει 
επιτυχώς, πρέπει εξαιτίας της έλλειψης σε πυρομαχικά όλο και περισσότερο να 
περιορίσει τη δραστηριότητα του. Το μεγαλύτερο τμήμα των πυροβολητών βρίσκεται 
ως σκοπευτές ασφαλείας στην μπροστινή γραμμή. 

8
η
 ημέρα- 27.5.41:- Από τις 5:00 έως τις 6:30 ισχυρής έντασης βαρέου τύπου 

βολές πυροβολικού του εχθρού. Κατόπιν τούτου, επίθεση από τρία άρματα μάχης στα 
ανατολικά, τα ακολουθούν σκοπευτές του εχθρού σε δύο κύματα. Δύο άρματα μάχης 
καταστράφηκαν από όπλο καταπολέμησης αρμάτων μάχης, ένα άρμα μάχης χτυπήθηκε 
και υποχώρησε. Από την αριστερή πτέρυγα φθάνει ο αντίπαλος μέχρι απόσταση που 
μπορεί να εισβάλει, η ίδια η εισβολή έμεινε στάσιμη και κατέρρευσε. Ο εχθρός υπέστη 
βαριές απώλειες. Ιδιαιτέρα ένα βαρέου τύπου οπλοπολυβόλο του 9ου

 λόχου, το οποίο 
έβαλλε με πυρά από μια σε πολύ ψηλό σημείο θέση, ματαιώνει τις εν συνεχεία 
προθέσεις μιας επίθεσης. Ο εχθρός έχει νικηθεί και οπισθοχωρεί. Ξανά αρχίζει το 
πυροβολικό του εχθρού να βάλλει με βαρέου τύπου οβίδες εναντίον των δικών μας 
θέσεων. Νωρίς το απόγευμα επιτίθεται ο αντίπαλος στο ύψωμα με τα παρεκκλήσια από 
τον Νότο. Η επίθεση σταματάει στα 400 μέτρα. 

9
η
 ημέρα- 28.5.41:- Κατά τις 1:00 τη νύχτα επιτίθεται ο αντίπαλος εκ νέου στο 

ύψωμα με τα παρεκκλήσια. Η επίθεση αποκρούεται. Ο εχθρός οπισθοχωρεί και φθάνει 
απαρατήρητος στον χώρο που υπάρχει κενό μεταξύ του 9ου

 και 14ου
 λόχου και εκεί 

εγκατασταίνεται. Στις 2:30 επιχειρεί ο 9ος
 λόχος μια αντεπίθεση με κατεύθυνση τον 

Νότο, η οποία πέφτει στο κενό. Ένα ακινητοποιημένο απόσπασμα αναγνώρισης- 

ανίχνευσης παραμένει μέχρι το απόγευμα 600 μ μπροστά από τη γραμμή μας. 
Κατά τις 4:00 προελαύνει ο εχθρός μέχρι το διοικητήριο του τάγματος και το 

(στρατιωτικό) νοσοκομείο και κατατροπώνεται έπειτα από αντεπίθεση του Επιτελείου 

και αιχμαλωτίζεται. Μόνο ένα τμήμα των Άγγλων φωλιάζει στην περιοχή της 
διακλάδωσης του δρόμου και προκαλεί από εδώ μέσω καλοζυγισμένων πυρών 
ελεύθερων σκοπευτών στο τάγμα σημαντικές απώλειες σε αξιωματικούς, 
υπαξιωματικούς και στρατιώτες. Τρεις πραγματοποιημένες επιχειρήσεις αποσπασμάτων 
εφόδου- κρούσης από τον 9ο

 και 11ο
 λόχο, καθώς κατά την τελευταία επιχείρηση ακόμα 
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και όπλο καταπολέμησης αρμάτων μάχης μεταφέρθηκε, έχουν μόνο λιγοστή επιτυχία 
και οδηγούν σε μεγάλο αριθμό απωλειών. 

Κατά τις 14:00 ρίψη ανεφοδιασμού από Ju 52, ο οποίος μόλις τη νύχτα μπόρεσε 

από το Επιτελείο να ληφθεί. 
Η ζώνη υπεράσπισης γίνεται ολοένα και πιο αραιή, σε όλα τα σημεία 

παρουσιάζονται κενά, που δεν μπορούν πλέον να καλυφτούν. Ο λοχαγός Wiedemann 

τραυματίζεται, δύο αρχηγοί λόχου (ο υπολοχαγός Pabst και ο υπολοχαγός Begemann) 

σκοτώνονται, ένας επικεφαλής λόχου (ο υπολοχαγός Paul) τραυματίζεται σοβαρά, ένας 
ακόμα αξιωματικός (ο ανθυπολοχαγός Molsen) σκοτώνεται. 

Το μεσημέρι, στις 14:00 διαθέτει η ομάδα Wiedemann ακόμα τρεις αξιωματικούς: 

(τον ταγματάρχη Schulz, τον ανθυπολοχαγό Klitzing και τον ανθυπολοχαγό Kuehl). 

Παρόλα αυτά διατηρείται η παλιά θέση, υπάρχει στην περιοχή η ίδια αδύναμου 

τύπου ασφάλεια. 

10
η
 ημέρα- 29.5.41:- Το ξημέρωμα ξεπροβάλει ο εχθρός από την περιοχή, διασπά 

το ανατολικό μέτωπο και επιστρέφει με λιγοστές απώλειες και από τις δύο πλευρές στη 
δική μας γραμμή. 

Τις πρωινές ώρες πραγματοποιούνται βαρέου τύπου βολές πυροβολικού και 
ολμοβόλων. Κινήσεις στο νότιο μέτωπο αφήνουν να διακριθεί, ότι ο εχθρός ή έχει 
αναδιοργανωθεί ή υποχωρεί. 

Μιας επίθεσης εναντίον του νοτιοανατολικού μετώπου θα μπορούσαμε μόνο 
κάτω από δυσκολότατες προϋποθέσεις να προβάλουμε αντίσταση. Μας λείπουν σε όλα 
τα σημεία στρατιώτες. 

Κατά τις 13:00 ρίψη ανεφοδιασμού από Ju 52, ο οποίος πέφτει στη νεκρή ζώνη. 
Κατά τις 12:00 γίνονται αντιληπτά από τα δυτικά πυρά γερμανικών τυφεκίων και 

οπλοπολυβόλων, επίσης ρίχνονται στον αέρα άσπρου χρώματος φωτοβολίδες. Παρόλα 
αυτά παραμένει η κατάσταση αδιευκρίνιστη, επειδή ο εχθρός διαθέτει επίσης δικά μας 
όπλα και φωτοβολίδες. 

Κατά τις 13:00 διασπούν τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα (σκοπευτές σε 
μοτοσικλέτες 55) με δύναμη μιας διμοιρίας τις γραμμές έως το δυτικό μέτωπο. Σύντομα 
ακολουθεί το πυροβολικό αλεξιπτωτιστών και ορεινό πυροβολικό, τα οποία πηγαίνουν 
σε θέση και ανοίγουν πυρ εναντίον εχθρικών θέσεων. Όλη την ημέρα διαρκεί η μάχη 

μεταξύ γερμανικού και πυροβολικού του εχθρού. Ο εχθρός βρίσκεται ακόμα μόνο στα 
ανατολικά και στα νοτιοανατολικά. 

Κατά τις 18:00 πηγαίνει ο ανθυπολοχαγός Kuehl στον στρατηγό Student, ο οποίος 
βρίσκεται στο Ρέθυμνο, παίρνει διαταγές και δίδει αναφορά σε αυτόν σχετικά με τις 

δέκα ημέρες μάχης. 
Το βράδυ ενισχύουν τμήματα σκοπευτών σε μοτοσικλέτες την έμπροσθεν γραμμή 

μας. 
11

η
 ημέρα- 30.5.41: Το ξημέρωμα αρχίζουν το πυροβολικό των Άγγλων, τα όπλα 

καταπολέμησης αρμάτων μάχης και τα ολμοβόλα να ρίχνουν βολές. 
Κατά τις 7:00 περνούν οι σκοπευτές σε μοτοσικλέτες, υποστηριζόμενοι από δύο 

γερμανικά άρματα μάχης και υπό την προστασία του πυροβολικού, στην επίθεση και 
κατατροπώνουν τον αντίπαλο, ο οποίος σύντομα οπισθοχωρεί τρεπόμενος σε άτακτη 
φυγή.  

Πριν την έναρξη της επίθεσης εμφανίζεται ο στρατηγός Student στις μπροστινές 
γραμμές, ώστε να καταστεί αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης. Αργότερα επισκέπτεται 
τους τραυματίες στρατιώτες και αυτούς στις έμπροσθεν γραμμές και τους εκφράζει την 
αναγνώρισή του για τη γενναία στάση τους να κρατήσουν. 

Η διοίκηση του Wiedemann ήταν ιδιαίτερα μετά τις δύο πρώτες ημέρες μαχών μη 
ενιαία, μη αποφασιστική και αντιφατική. Αυτό ήταν το επακόλουθο μιας επικρατούσης 
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διαφοροποίησης αναφορικά με τις διαταγές, η οποία κυριαρχούσε μεταξύ του 
ταγματάρχη Schulz και του λοχαγού Wiedemann. Μόνο η εμφάνιση, προκαλώντας 
ηρεμία και σιγουριά, του υπολοχαγού Pabst έσωσε πολλές φορές και ιδιαίτερα το βράδυ 
της 22./5./41 την κατάσταση. Ιδιαίτερα οι διαταγές και οι απόψεις του ταγματάρχη 
Schulz έρχονταν μεταξύ τους διαρκώς σε αντίφαση και αποθάρρυναν τη διάθεση των 
γενναίων μαχόμενων στρατιωτών. Εξαιτίας της απαισιοδοξίας, την οποία ο 
ταγματάρχης Schulz κάποιες φορές μετέδιδε, ήταν ιδιαιτέρως στο εσωτερικό της θέσης 
η διάθεση πολύ καταθλιπτική, ενώ στις θέσεις του μετώπου υπήρχε διαρκώς η θέληση 
να κρατήσουν και η πίστη για την ενίσχυση των δυνάμεων. Μόνο εξαιτίας της ηρεμίας 
και σιγουριάς, την οποία ο λοχαγός Wiedemann κατείχε και τη μετέδιδε στους 
στρατιώτες, παράμεινε επίσης στο εσωτερικό της θέσης η πίστη ως προς την τελική 
νίκη της ομάδας Κέντρο.  

Επίσης έλλειψε στο στράτευμα στην έμπροσθεν γραμμή η εμφάνιση των 
διοικητών. Μόνο ο λοχαγός Wiedemann εμφανίστηκε σε (στρατιωτικά) τμήματα της 
θέσης. 
 

Σελίδες 18-21 (μετάφραση) 
 

Ομάδα Schulz (εφεδρείες Συντάγματος) 

Το τάγμα αλεξιπτωτιστών με οπλοπολυβόλα μαζί με το Επιτελείο, τη Ν-διμοιρία 
και δύο λόχους, τέθηκαν για την επέμβαση στην Κρήτη στις διαταγές του 2

ου
  

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, από τις οποίες ο 1ος
 λόχος της ομάδας Wiedemann, ο 2ος

 

λόχος της ομάδας Kroh. 

Το τάγμα αλεξιπτωτιστών με οπλοπολυβόλα με τον υπαγόμενο 2
ο
 λόχο 2ου

 

Συντάγματος, μια διμοιρία του 14ου
 λόχου και μια διμοιρία του 13ου

 λόχου είχε την 
αποστολή, τον χώρο μεταξύ της ομάδας Wiedemann και της ομάδας Kroh προς τα 
ανατολικά του Πλατανιά και δυτικά του αεροδρομίου για το Επιτελείο του 
Συντάγματος να ελευθερώσει δίδοντας μάχη. 

20.5.41: Ώρα αναχώρησης για το τάγμα οπλοπολυβόλων με μια διμοιρία του 13ου
 

λόχου η 13:30 στην Τανάγρα. Η απογείωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο. 
Περίπου στο ύψος του αεροδρομίου περιέπεσαν τα αεροσκάφη σε ισχυρής έντασης 
πυρά άμυνας. Ένα αεροσκάφος του 13ου

 λόχου καταρρίφτηκε φλεγόμενο. 
Η ρίψη πραγματοποιήθηκε στη σωστή θέση, στις 15:47 χωρίς την προστασία 

καταδιωκτικών. Κατά την ίδια τη ρίψη διαπιστώθηκε και κατόπιν επιβεβαιώθηκε, ότι ο 
2

ος
 λόχος 2ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών δεν είχε ριχθεί. Το Επιτελείο του τάγματος 
αλεξιπτωτιστών με οπλοπολυβόλα ρίχθηκε ως εκ τούτου με τρία αεροσκάφη χωρίς την 
προστασία καταδιωκτικών και χωρίς τον 2ο

 λόχο 2ου
 Συντάγματος στις από τον εχθρό 

καταλαμβανόμενες θέσεις. Η ομάδα του ταγματάρχη Schulz κατόρθωσε εξαιτίας των 
ισχυρών πυρών άμυνας να συγκεντρωθεί πολύ αργά. Ο χώρος συγκέντρωσης ήταν ο 
προηγουμένως σχεδιαζόμενος χώρος διοίκησης του Συντάγματος. Η δημιουργία επαφής 

με το Επιτελείο του Συντάγματος μέσω αποσπασμάτων ανίχνευσης- αναγνώρισης ήταν 
ανεπιτυχής. 

Κατά τις 21:00 συγκεντρώθηκε στην ομάδα του ταγματάρχη Schulz το 
μεγαλύτερο μέρος του Επιτελείου του και μια ομάδα του 13ου

 λόχου χωρίς οπλισμό. 
Κατά τις 22:30 πραγματοποιήθηκε επικοινωνία- επαφή με τον υπασπιστή του 

Συντάγματος και ως εκ τούτου βρέθηκε το απόσπασμα 1ου
 λόχου, το οποίο είχε ριχθεί 

στον χώρο του λοχαγού Wiedemann. 

Η ομάδα Schulz υποχώρησε με κατεύθυνση στα δυτικά και παρείχε ασφάλεια από 
τα ανατολικά στη γέφυρα του Πλατανιά με δύο ομάδες προστασίας στην από το 
Ρέθυμνο μαχόμενη ομάδα Wiedemann τη νύχτα της 20./ προς 21./5./41.  
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Την 20./5./41, κατά τις 22:30 ανέλαβε ο ταγματάρχης Schulz κατόπιν αναφοράς 
του υπασπιστή Συντάγματος, ότι ο διοικητής του Συντάγματος ήταν αγνοούμενος, τη 
διοίκηση του 2ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών. 
Την 21./5./41, κατά τις 5:00, πραγματοποιήθηκε επαφή με την ομάδα 

Wiedemann. Η ομάδα Wiedemann βρισκόταν σε θέση υπεράσπισης στα Περιβόλια και 
δημιούργησε γραμμή άμυνας σε σχήμα σκαντζόχοιρου. Το Επιτελείο του τάγματος 
οπλοπολυβόλων και τα υπόλοιπα τμήματα του 1ου

 λόχου τέθηκαν στις διαταγές ως 
ομάδες σκοπευτών και οπλοπολυβόλων της ομάδας Wiedemann και 
δραστηριοποιήθηκαν. 

Μάχες: Ο εχθρός επιτέθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 20. έως τις 30.5.41 

περίπου έξι φορές με ισχυρές δυνάμεις. Η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της 21./5./41 και αποκρούστηκε αμέσως. Η δεύτερη επίθεση εκδηλώθηκε την 22./5./41 

στις 17:00 από τα νοτιοανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά. Δύναμη του εχθρού περίπου 

στο ένα τάγμα. Κατά τις 18:40 μπόρεσε να θεωρηθεί η επίθεση ως έχοντας 
αποκρουστεί, άρχισε ωστόσο εκ νέου και με μεγάλη σφοδρότητα στις 19:00. Η δική 

μας γραμμή έπρεπε από τα νοτιοανατολικά μέχρι τα πρώτα σπίτια της εξόδου των 
Περιβολιών να ανακαταληφθεί. Η αντίσταση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η επίθεση στις 
21:40 αποκρούστηκε και η θέση στα νοτιοανατολικά νωρίς το πρωί μπόρεσε ξανά να 
καταληφθεί. 

Την 26./5./41, κατά τις 9:45 πραγματοποιήθηκε επίσης εχθρική από το 
πυροβολικό προετοιμασμένη ισχυρής έντασης επίθεση εναντίον δικής μας γραμμής στα 
ανατολικά. Η επίθεση αποκρούστηκε σθεναρά. Συγχρόνως συμμετείχαν στην επίθεση 

επίσης δύο τεθωρακισμένα άρματα μάχης, από τα οποία το ένα τέθηκε εκτός μάχης. 
Την 27./5./41, στις 4:45 πραγματοποιήθηκε εκ νέου κατόπιν μεγάλου μεγέθους 

προετοιμασίας του εχθρικού πυροβολικού μια μεγάλης έντασης επίθεση από τα 
ανατολικά υπό την προστασία τεθωρακισμένων. Όλα τα επιτιθέμενα τεθωρακισμένα 

άρματα τέθηκαν εκτός μάχης από την πυροβολαρχία Thorbecke και μια διμοιρία του 
14

ου
 λόχου 2

ου
 Συντάγματος. Η επίθεση μπόρεσε να θεωρηθεί ότι αποκρούστηκε κατά 

τις 7:00. 
Την 28./5./41 πραγματοποιήθηκε ισχυρού μεγέθους εχθρική επίθεση από τις 2:00 

έως τις 6:00. Η επίθεση αποκρούστηκε. 
Εχθρός: Απέναντι στην ομάδα Wiedemann βρίσκονταν Αυστραλοί, Έλληνες και 

ένοπλοι πολίτες. Υποτιθέμενη δύναμη των Αυστραλών δύο τάγματα, δύναμη των 
Ελλήνων και πολιτών άγνωστη. 

Όπλα του εχθρού: πυροβολικό 7,5 και 10,5, πυροβόλα, όπλα καταπολέμησης 

αρμάτων μάχης, βαρέου τύπου ολμοβόλα, βαρέου τύπου οπλοπολυβόλα, ελαφρύ τύπου 
οπλοπολυβόλα, καραμπίνες, οι οποίες διαπιστώθηκαν ως αναντίρρητα γερμανικά όπλα 
και πυρομαχικά. 

Ανεφοδιασμός και κατάσταση πυρομαχικών: Εξαιτίας της σε μεγάλο βαθμό 
επαφής με τον εχθρό ήταν η κατάσταση πυρομαχικών τη δεύτερη ημέρα δύσκολη. Η 
ρίψη πυρομαχικών την 23./5. μέσω των δικών μας αεροσκαφών ελάφρυνε τη 
κατάσταση, κυρίως όμως βοήθησαν οι κυλιόμενες και διαρκείς επιθέσεις των δικών μας 
αεροσκαφών, καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας εξοικονομούνταν πυρομαχικά, έτσι 
ώστε δεν παρουσιάστηκε μια αισθητή έλλειψη αργότερα. 

Η επόμενη ρίψη πυρομαχικών πραγματοποιήθηκε την όγδοη και ένατη ημέρα. 
Ένα μέρος των πυρομαχικών και των όπλων έπεσε σε περιοχές του εχθρού, επειδή τα 
κιβώτια δεν ρίχθηκαν εν μέρει πάνω στις θέσεις ρίψης. Η λήψη των κιβωτίων 
δυσκολευόταν εξαιτίας των από τον εχθρό προερχόμενα πυρών, τα οποία αμέσως 
ρίχνονταν στις θέσεις ρίψης και η δική μας προστασία από καταδιωκτικά άλλαξε 
κατεύθυνση πολύ νωρίς. Πρέπει ακόμα να αναφερθεί, ότι τα αεροσκάφη Me 110, Ju 87 
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και  Ju 88 δραστηριοποιήθηκαν με εξαιρετικά αποτελέσματα και με μεγάλο όφελος για 
τα δικά μας στρατεύματα στις μάχες εδάφους. Η 2η

 πυροβολαρχία, η οποία ως η 
μοναδική πυροβολαρχία του σώματος είχε εξοπλιστεί με κανόνι 10,5, δέχθηκε ως 
ανεφοδιασμό πυρομαχικά 7,5. 

Κατάστασης σίτισης: Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η εξασφάλιση της σίτισης για το 
στράτευμα. Τα στρατεύματα του 2ου

 Συντάγματος έφεραν μαζί τους εν μέρει είδη 
σίτισης μόνο για μια ημέρα. Ο πρώτος ανεφοδιασμός σίτισης πραγματοποιήθηκε την 
όγδοη ημέρα, έτσι ώστε το στράτευμα έπρεπε να ανταπεξέλθει για έξι ως επτά ημέρες 
χωρίς τον παραμικρό εφοδιασμό. 

Επικοινωνία: επικοινωνία είχε το τάγμα μόνο με την ομάδα του ταγματάρχη 
Kroh, πραγματοποιούταν τακτικά, έτσι ώστε και οι δύο ομάδες ήταν πληροφορημένες 
σχετικά με τη κατάσταση. Η επικοινωνία προς τον στρατό δεν πραγματοποιήθηκε, 

επειδή τα υπάρχοντα μέσα δεν επαρκούσαν. 

Επαφή μέσω σημείων ορατότητας της αεροπορίας: σημεία ορατότητας της 
αεροπορίας ρίχθηκαν σύμφωνα με την εντολή και κατά ορθό τρόπο, επίσης λήφθηκαν 

από τα αναγνωριστικά και είχαν ως αποτέλεσμα, τα αεροσκάφη να έχουν τη 
δυνατότητα να διακρίνουν καθαρά τις δικιές μας γραμμές. Αν και είχε γνωστοποιηθεί η 
κατάσταση έκτατου ανάγκης της 2ης

 πυροβολαρχίας για απαίτηση πυρομαχικών, τόσο 
στα σήματα όπως και στα χαρακτηριστικά «πυροβολικό 10,5», έγινε η ρίψη 
πυρομαχικών μόλις μετά από οχτώ ημέρες, χωρίς ωστόσο καθόλου οβίδες των 10,5, 

αλλά των 7,5, έτσι ώστε η πυροβολαρχία υπό τη διοίκηση του Thorbecke δεν 
συμμετείχε πλέον τις τελευταίες δύο ημέρες σε μάχες εδάφους, επειδή είχαν τα 
πυρομαχικά της τελειώσει. 

Απώλειες: εξαιτίας των διαφορετικών αποβιβάσεων, της έλλειψης προστασίας 
από στρατιώτες εφόδου- κρούσης κατά τη ρίψη και της ρίψης σε θέσεις του εχθρού είχε 
το στράτευμα εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους απώλειες. Για την ομάδα Wiedemann 

παρουσιάστηκαν μεγαλύτερες απώλειες σε αξιωματικούς, με αποτέλεσμα λίγο πριν το 
πέρας των μαχών να μη διαθέτουν οι λόχοι καθόλου αξιωματικούς.  

Εξαιτίας της σε εξαιρετικό βαθμό καλής ρίψης πυρών, του διαπρεπούς πνεύματος 

του στρατεύματος, το οποίο δεν υποχώρησε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, της 
άρτιας υποστήριξης των αεροπορικών δυνάμεων οφείλεται ότι μπόρεσε να κρατηθεί η 
θέση εναντίον του ισχυρότερου εχθρού εννέα ημέρες. 
 

 


