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[Γ.Α.Φ CD.9–ΦΑΚ 4] 
 

RW 2V-138 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα ανακρίσεων-καταθέσεων, 397 

σελίδων συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από 15.7.1941 έως 5.11.1942.  

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αρχική σελίδα αρχείου -με αριθμό καταχώρησης Rw 2/v 138 από την Ανώτατη 

Διοίκηση Γερμανικού Στρατού που αφορά τη νήσο Κρήτη. 
 

Σελίδες 2-5 (περίληψη) 
 

Περιέχουν σύνοψη του περιεχομένου του εν λόγω αρχείου- φακέλου. 
 

Σελίδες 6-77 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου (το ίδιο των σελίδων 4-97 του τρίτου 
φακέλου του ιδίου cd) από το στρατιωτικό δικαστήριο του ΧΙ σώματος αεροπορίας 

προς την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού- υπηρεσία διερεύνησης παραβιάσεων 
διεθνoύς δικαίου που φέρει ημερομηνία 15.7.1941. 

Περιέχει τη συνέχεια των συνημμένων καταθέσεων των σχετικών με τις 
παραβιάσεις διεθνούς δικαίου και την οργάνωση αντίστασης από τους πολίτες στην 
Κρήτη. 

 

1) Του ανθυπολοχαγού Hans Engelhardt, 24 ετών, και υπασπιστή λόχου ΙV 

Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 25.5.1941 πραγματοποίησε το 
τάγμα επίθεση εναντίον υψώματος ανατολικά της Αγίας Μαρίνας. Κατά τη διάρκεια της 
προέλασης ύψωσαν, τα βρισκόμενα στο ύψωμα εχθρικά στρατεύματα σε τέσσερις 
περίπου θέσεις, την άσπρη σημαία και σήκωσαν ψηλά τα χέρια. 

Στη δικαιολογημένη υπόθεση, ότι αυτό το στρατιωτικό τμήμα του εχθρού ήθελε 
να παραδοθεί, προχώρησα μαζί με τους άνδρες μου προς το μέρος τους. Όταν φθάσαμε 
σε σχετικά κοντινή απόσταση από αυτούς, επέστρεψαν οι εχθροί στα σημεία κάλυψης 

τους και πυροβόλησαν εναντίον μας. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε οκτώ περίπου 
νεκρούς. 

 

2) Του υπολοχαγού Helmut Ringler, 24 ετών, και Διοικητή του 15ου
 λόχου 

Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 20.5.1941 παρατήρησα σε μάχη 
δυτικά του αεροδρομίου του Μάλεμε και βόρεια του δρόμου, ότι στην πλευρά του 
εχθρού και σε διαφορετικές στρατιωτικές θέσεις κουνούσαν μεμονωμένα σκοπευτές (ως 
επί τον πλείστον καλυμμένοι πίσω από τα δέντρα), σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό. 
Εάν αυτοί οι άνδρες ήταν στρατιώτες ή πολίτες, δεν μπορούσε κάποιος να διακρίνει. 
Είδα όμως, ότι παρά τον κυματισμό αυτών των λαβάρων πυροβόλησαν εναντίον 
θέσεων μας, όταν ανταποδώσαμε τον κυματισμό. Υποθέτω, ότι με αυτόν τον τρόπο 
επεδίωκε ο εχθρός να πληροφορηθεί ακριβώς τις θέσεις μας. 

Πρόσεξα εκτός τούτου, ότι ήταν στην πλευρά του εχθρού τρείς άνδρες φορώντας 
τη στολή Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Κατά αυτόν τον τρόπο αμφίεσης πολεμούσαν 
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εναντίον μας. Δεν μπορώ να πω σε ποια μονάδα ανήκαν αυτά τα άτομα. Πολεμούσαν 
κανονικά στο πλαίσιο εχθρικής στρατιωτικής ομάδας. 

 

3) Του στρατιώτη Ingwer Petersen, 26 ετών, 16ου
 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 23.5 1941 έλαβα μέρος σε 
επιχείρηση ανίχνευσης για διεξαγωγή μάχης. Σε ένα μονοπάτι περίπου δεκαπέντε 
χιλιόμετρα βορείως της Κανδάνου δεχθήκαμε πυρά από όλα συνολικά τα γύρω 
υψώματα. Πρόσεξα, ότι οι αντίπαλοι μας ήταν πολίτες και κάποιοι χωροφύλακες. Μετά 
από πολύωρη αντίσταση που προβάλαμε, πιαστήκαμε αιχμάλωτοι, επειδή δεν 
μπορούσαμε πλέον να βάλλουμε εναντίον τους, εξαιτίας της έλλειψης πυρομαχικών. 
Ένας χωροφύλακας μας μετέφερε και παρατήρησα, ότι από το ύψωμα που δεχθήκαμε 
τα πυρά περίπου διακόσιοι στον αριθμό πολίτες είχαν λάβει θέσεις με διαφορετικό τύπο 

οπλισμού. Ένας χωροφύλακας μας αφαίρεσε τα προσωπικά μας αντικείμενα, μεταξύ 
των οποίων επίσης το ρολόι μου.  

Μείναμε αρχικά μια νύχτα σε ένα χωριό και την επομένη μεταφερθήκαμε σε ένα 
άλλο. Εκεί φρουρούμασταν από χωροφύλακες. Είχα την εντύπωση, ότι επρόκειτο εδώ 
για στρατιωτικό διοικητήριο μάχης, στο οποίο είχε καθοριστεί επικεφαλής ένας 
χωροφύλακας, ο οποίος συνομιλούσε με τον στρατιωτικό υπεύθυνο. Από το παράθυρο 

πρόσεξα, ότι οι χωροφύλακες πήγαν οπλισμένοι στην πεδιάδα και ξαναγύρισαν.  
Στην πρώτη περιοχή, όπου αρχικά μεταφερθήκαμε, είδα ότι οπλισμένοι πολίτες 

έρχονταν συνεχώς προς εκεί, όπου βρισκόμουν εγώ και χωροφύλακες επίσης. 

 

4) Του δεκανέα Willi Hartmann, 23 ετών, 16ου
 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής 

επιχείρησης ανίχνευσης στις 23.5.1941 δεχθήκαμε πυρά σε ένα στενό μονοπάτι περίπου 
δεκαπέντε χιλιόμετρα βορείως της Κανδάνου. Είδα, ότι από την αντίπαλη πλευρά 

πυροβολούσαν εναντίον μας πολίτες και ορισμένοι χωροφύλακες. Όταν μας 
εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά και παύσαμε πυρ, κατέβηκαν ένας χωροφύλακας και 
τρεις πολίτες από το ύψωμα και μας αιχμαλώτισαν. Μας εμπόδισαν να ολοκληρώσουμε 
την επίδεση ενός τραυματία συντρόφου, του στρατιώτη Gamperl, ο οποίος είχε δεχτεί 
μια σφαίρα στον πνεύμονα και δύο στον μηρό. Ο χωροφύλακας μου αφαίρεσε το όπλο, 
πιστοποιητικά και άλλα προσωπικά μου αντικείμενα εκτός τη στρατιωτική μεταλλική 
ταυτότητα. Αυτόν θα τον αναγνώριζα, αν τον ξαναέβλεπα. Αρχικά οδηγηθήκαμε σε ένα 

βρισκόμενο δυτικά του στενού μονοπατιού χωριό. Στη διαδρομή προς τα εκεί πρόσεξα 

στο ύψωμα διακόσιους με τριακόσιους στον αριθμό πολίτες οπλισμένους με 
διαφορετικού τύπου όπλα. Ήταν άνδρες διαφορετικής ηλικίας, μεταξύ των οποίων 
παιδιά ηλικίας περίπου δεκατριών ετών. Πίσω από τα υψώματα, όπου βρίσκονταν οι 
πολίτες σε στρατιωτικές θέσεις, είδα επίσης γυναίκες, οι οποίες ωστόσο δεν έφεραν 
μαζί τους όπλα. Μια από αυτές μας απείλησε με ένα ραβδί.  

Μείναμε μια νύχτα σε ένα μικρό χωριό και μεταφερθήκαμε εν συνεχεία την 
επομένη σε ένα άλλο δυτικά βρισκόμενο. Εκεί καθοδηγούσε τους χωροφύλακες ένας 
επικεφαλής χωροφυλακής. Αυτοί ερχόντουσαν και έφευγαν, για να λάβουν εκεί 
διαταγές. 

 

5) Του υποδεκανέα Walter Stass, 18 ετών, 16ου
 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής 
επιχείρησης ανίχνευσης στις 23.5.1941 αιχμαλωτιστήκαμε από έναν χωροφύλακα και 
τρεις πολίτες περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα βορείως της Κανδάνου σε ένα στενό 
μονοπάτι, όταν μας τελείωσαν τα πυρομαχικά. Ένας πολίτης μας αφαίρεσε τα όπλα, 

διάφορα πιστοποιητικά, μεταλλικές στρατιωτικές ταυτότητες και προσωπικά 
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αντικείμενα. Θα μπορούσα να τον αναγνωρίσω ξανά. Όλοι μας εμπόδισαν να 

ολοκληρώσουμε την επίδεση του στρατιώτη Gamperl. Κατά τη διαδρομή σε ένα δυτικά 
του μονοπατιού βρισκόμενου χωριού είδα στο ύψωμα, από το οποίο δεχθήκαμε πυρά, 
περίπου διακόσιους με τριακόσιους στον αριθμό πολίτες και κάποιους χωροφύλακες. 

Όλοι ήταν οπλισμένοι. Ήταν ξεκάθαρο, ότι ήταν οι αντίπαλοί μας. Σε αυτές τις θέσεις 
δεν είδα καθόλου Έλληνες ή Άγγλους στρατιώτες. Ωστόσο στο πρώτο χωριό που 
οδηγηθήκαμε, πρόσεξα έναν Έλληνα στρατιώτη με δύο διακριτικά στο μπράτσο. Δεν 
γνωρίζω, τι έκανε εκεί αυτός ο στρατιώτης. Είδα μόνο, ότι χαιρετίστηκε με παράδοξα 
εγκάρδιο τρόπο από τους εκεί παριστάμενους πολίτες. Πίσω από το ύψωμα, όπου 

βρίσκονταν οι πολίτες- μεταξύ των οποίων επίσης παιδιά δεκατριών και δεκατεσσάρων 
ετών- είδα επίσης τέσσερις γυναίκες, οι οποίες δεν έφεραν ωστόσο όπλα. Μια από 
αυτές μας απείλησε με μια ράβδο. 

Παραμείναμε ως αιχμάλωτοι σε ένα δεύτερο δυτικά βρισκόμενο χωριό. 

Στρατιωτικά υπεύθυνος εκεί ήταν ένας επικεφαλής της χωροφυλακής. Σε αυτόν 
αναφέρονταν διαρκώς οπλισμένοι χωροφύλακες και δέχονταν ξεκάθαρα από αυτόν 
διαταγές. 

 

6) Του λοχία Karl Sina, 26 ετών, 16ου
 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 21.5.1941 ηγήθηκα στρατιωτικού 
τμήματος ανίχνευσης μάχης περίπου δεκαπέντε χλμ. νοτίως του Μάλεμε. Κατά την 
προέλαση μας δεχθήκαμε πυρά από πολίτες, βρισκόμενοι σε χωριά. Καλύπτονταν πίσω 
από πέτρινα τοιχία ή σε σπίτια. Επίσης πάνω σε δέντρα ή πίσω από καλάμια, 
παρουσιάζονταν πολίτες ως αντίπαλοι. Υπήρχαν μεμονωμένα Έλληνες στρατιώτες 
επίσης μεταξύ αυτών. Κάποια στιγμή άκουσα επίσης γυναικείες φωνές. Εάν οι γυναίκες 

αυτές συμμετείχαν στις μάχες, δεν το γνωρίζω. 
Από τη μονάδα μου τραυματίστηκε ο στρατιώτης Polster. Δέχθηκε σφαίρα στο 

πρόσωπο. Είχε φυσιολογική διάμετρο στην είσοδό της, η έξοδος της όμως είχε μέγεθος 
περίπου σαν μια γροθιά. Ο αντίπαλος πυροβολούσε με δικά μας εν μέρει πυροβόλα 
πιστόλια, αγγλικής κατασκευής και προέλευσης πυροβόλα όπλα και τυφέκια. Στο 
πεδινό έδαφος βρήκα επίσης 6μμ διαμέτρου όπλο με ίχνος μπαρούτι. Έτσι κάποιος 
μπορούσε να διακρίνει, ότι με αυτό είχαμε δεχτεί πυρά. 

Στις 22.5.1941 παρατήρησα ομάδα αποτελούμενη από τριάντα έως σαράντα 
πολίτες, οι οποίοι οπλισμένοι κατευθύνονταν προς την πεδινή περιοχή. 

Είδα επίσης, ότι μια γυναίκα, η οποία έπρεπε να συλληφθεί από έναν από τους 

άνδρες μου, αντιστεκόταν με χέρια, πόδια και φτυσίματα και ήθελε να διαφύγει. Στα 
πράγματά της βρέθηκε ανδρικός ρουχισμός και είδη ανεφοδιασμού αγγλικής 
προέλευσης. 

Εκτός τούτου παρατήρησα, ότι από την αντίπαλη πλευρά πολεμούσε εναντίον 
μας ένας άνδρας με στολή αλεξιπτωτιστών, κράνος πτώσης και κυμάτιζε σημαία με τον 
αγκυλωτό σταυρό. Αποκλείω να ήταν δικός μας στρατιώτης. Τη στολή μπορεί να την 
πήρε από έναν νεκρό και τη σημαία να την αφαίρεσε από κιβώτια όπλων, τα οποία 
πολλά έπεσαν στην πλευρά του εχθρού. 

Τα χωριά, με εξαίρεση αυτά που πολεμούσαν εκεί πολίτες ήταν άδεια. Στην 

ευρύτερη περιοχή βρίσκονταν σπηλιές, στις οποίες είχε βρει στέγη ο ντόπιος 

πληθυσμός. 

 

7) Του στρατιώτη Bodo Brose, 24 ετών, 16ου
 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Την πρώτη επαφή με τον εχθρό την 
είχα κατά την προέλαση από το Μάλεμε προς νότο στις 22 Μαΐου. Αυτή τη μέρα και τις 
επόμενες πολεμούσαμε αποκλειστικά εναντίον πολιτών. Δεν παρατήρησα ούτε Έλληνες 
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ούτε Άγγλους στρατιώτες. Μόνο μια φορά είδα στην πλευρά του εχθρού έναν άνδρα με 
αγγλικό κράνος.  

Σκοτώσαμε έναν πολίτη που πολεμούσε εναντίον μας. Έφερε πολιτική περιβολή, 
ένα μπουφάν γκρι χρώματος, παντελόνι και μπότες. Είχε μαζί του αγγλικής κατασκευής 

όπλο και ζώνη με σφαίρες στη μέση του. 

Παρατήρησα, ότι οι πολίτες στα υψώματα συνεννοούνταν διαρκώς μεταξύ τους 
με δυνατές φωνές. 

 

8) Του ανθυπολοχαγού Guenther Klitzing, 24 ετών, και υπασπιστή τάγματος 
αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 22.5.41 βρισκόμουν μαζί με τη 
μονάδα μου στη δυτική έξοδο στα Περιβόλια. Από εκεί παρατήρησα, ότι μια γυναίκα 

βρισκόμενη σε στρατιωτική θέση του εχθρού έστελνε σήματα, τα οποία ξεκάθαρα 
εξυπηρετούσαν την καθοδήγηση των πυρών. 

Τη νύχτα της 22/5 προς 23/5 άκουσα ότι κάποιος εχθρός από τα νοτιοανατολικά 
σε μια επίθεση κοντά στα Περιβόλια φώναξε «σύντροφοι, ιταλιάνο σταματήστε». Εάν 
σε αυτή την περίπτωση επρόκειτο για στρατιώτες ή πολίτες, δεν το γνωρίζω. 

 

9) Του στρατιώτη Arthur Ellend, 25 ετών, 9
ου

 λόχου 2ου
 Συντάγματος εφόδου 

αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 20.5 έμεινα μαζί με τον 
υπολοχαγό Froehlich, ο οποίος είχε τραυματιστεί, καθώς ο λόχος μας έπρεπε να πάει 
και να επιστρέψει αργότερα από το Ρέθυμνο. Όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά μου, 
αιχμαλωτίστηκα. Από τις γραμμές του εχθρού ήρθαν εναντίον μας εκτός των Άγγλων 
στρατιωτών πολλοί πολίτες και χωροφύλακες και αφαίρεσαν όλα, όσα είχαμε μαζί μας. 
Όταν μεταφερόμουν σε άλλο χώρο, είδα ακόμη, ότι ένας Άγγλος στρατιώτης 

πυροβόλησε τον υπολοχαγό Froehlich χωρίς ωστόσο να βρει στόχο. 
Όταν με επίδεσαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, ένας χωροφύλακας 

μου έδεσε τα χέρια και με μετέφερε αλλού. 

Κάποιες μέρες αργότερα οδηγήθηκα στο Σπήλι μαζί με τον ανθυπολοχαγό 
Schaefer, τον στρατιώτη Scheuer και έναν Ρώσο πράκτορα, ο οποίος είχε επίσης πιαστεί 
αιχμάλωτος. Δεθήκαμε μεταξύ μας με χειροπέδες, εγώ με τον Ρώσο και ο 

ανθυπολοχαγός Schaefer και τον στρατιώτη Scheuer. Στον δρόμο προς τα εκεί 
δεχτήκαμε κτυπήματα επανειλημμένως από Έλληνες στρατιώτες και πολίτες. Σε αυτό 
συμμετείχαν επίσης νεαρά άτομα ηλικίας από δεκατεσσάρων έως δεκαέξι ετών. Με 

χτύπησαν στο πρόσωπο, μέχρι να ματώσει. Στο Σπήλι παρέμεινα με τον υπολοχαγό 
Schaefer σε ένα σκοτεινό κελί λαμβάνοντας ψωμί και νερό, υπό την επιτήρηση των 
χωροφυλάκων. 

 

10) Του ανθυπολοχαγού Erich Schaefer, 25 ετών, 3ου
 τάγματος πληροφοριών 2ου

 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 
(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 22.5.41 βρισκόμουν με έναν 

στρατιώτη σε μια σπηλιά 200 μέτρα νοτιοανατολικά των Περιβολιών. Όταν την 
πλησίασε ένας πολίτης και τον απομακρύναμε, ρίξαμε τότε μια ματιά στο μπροστά από 
εμάς βρισκόμενο φαράγγι και είδαμε, ότι οι πλαγιές του βουνού ήταν καταλυμένες 

αποκλειστικά από πολίτες και χωροφύλακες. Κατευθυνθήκαμε στο φαράγγι και 
δεχτήκαμε πυρά από τις βουνοπλαγιές. Στην προσπάθεια να φτάσουμε σε μια όσο το 
δυνατόν καλύτερη κάλυψη, ανακάλυψα ότι μια γυναίκα αποκάλυπτε μέσω σινιάλων με 
κίτρινο πανί στους, στις βουνοπλαγιές, βρισκόμενους πολίτες κάθε φορά τον χώρο της 
παραμονής μας. 
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Επειδή μας είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά, έπρεπε να παραδοθούμε. Μας 
πλησίασαν πολλοί πολίτες και μας πήραν όλα τα σημαντικά αντικείμενα που είχαμε 
μαζί μας. Επειδή ο στρατιώτης ήταν τραυματισμένος, δεν τον πήραν μαζί τους, αλλά 
έμεινε εκεί. Σε εμένα ανακάλυψε κάποιος, ότι κάτω από την στρατιωτική μπλούζα της 
αεροπορίας φορούσα μια ελληνική ζώνη από την απόβαση στην Κόρινθο. Εξαιτίας 
τούτου, κάποιος μου έκανε ένα νόημα, που σήμαινε, ότι έπρεπε να με κρεμάσουν. Η 
εκτέλεση αυτής της πρόθεσης ωστόσο δεν έγινε πράξη και μεταφέρθηκα με κατεύθυνση 

το Ρέθυμνο. Στο δρόμο προς εκεί κάποιος ήθελε επίσης να μου αφαιρέσει το δακτυλίδι-
σφραγίδα. Όταν το αρνήθηκα, με έσπρωξαν οι πολίτες και κύλησα περίπου 5 έως 6 
μέτρα κάτω στο φαράγγι. Σε αυτό το σημείο υπέστη αιματώματα και στραμπούληγμα 
του ποδιού. 

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μου πέρασα δύο φορές από τις δικές μας 
γραμμές. Το απαίτησαν από εμένα ένας πολίτης και ένας χωροφύλακας. Εξαιτίας 
τούτου δεχτήκαμε πυρά μια φορά από την πλευρά των Γερμανών. 

Στη φυλακή στο Ρέθυμνο, όπου μεταφέρθηκα, ένας χωροφύλακας έκανε σε μένα 

και στον στρατιώτη- μεταφορέα τραυματιών Scheuer, ο οποίος παρομοίως βρισκόταν 
εκεί, με το μαχαίρι την κίνηση, ότι θα μας κόψει τον λαιμό. Ο ίδιος χωροφύλακας με 
έδεσε με τον στρατιώτη Scheuer και έναν Ρώσο πράκτορα των Μπολσεβίκων για τη 
συνέχεια της μεταφοράς μας. Στο κελί και στον προαύλιο χώρο της φυλακής μας 
κτύπησαν επανειλημμένως οι χωροφύλακες και με ποδοπάτησαν μια φορά. Ήταν 
αξιοσημείωτο, ότι ο στρατιώτης Ellend κτυπήθηκε ακριβώς πάνω στο τραύμα του, στο 
αυτί. Όταν αυτός ούρλιαξε εξαιτίας του πόνου, οι χωροφύλακες μιμήθηκαν την κραυγή 
του και δέχτηκε εκ νέου χτυπήματα πάνω από το αυτί. 

Αφού πέρασε η νύχτα μεταφερθήκαμε το επόμενο πρωί από τρείς χωροφύλακες 
στη φυλακή στο Σπήλι. Τα 2/3 της απόστασης τα διανύσαμε δεμένοι μεταξύ μας. Μόλις 

μετά έλυσε τα δεσμά μας ένας χωροφύλακας. Κατά τη διαδρομή μας συνόδευαν επίσης 
πολίτες, μεταξύ των οποίων οπλισμένα αγόρια δεκατεσσάρων έως δεκαέξι ετών. 
Έλληνες φυγάδες, που βρέθηκαν στον δρόμο μας, έδειξαν εν μέρει απειλητική διάθεση 
εναντίον μας. Πετύχαμε να αποφύγουμε ωστόσο κάποια βίαιη επίθεση εναντίον μας, 
επειδή ο Ρώσος εξηγούσε μονίμως στους Έλληνες πολίτες, ότι ήμασταν Βούλγαροι 
αιχμάλωτοι πολέμου. 

Στη φυλακή στο Σπήλι βρεθήκαμε για πολλές ημέρες σε ένα σκοτεινό κελί, το 
οποίο είχε εμβαδόν τρία επί δύο και 1,80 μέτρα ύψος, και το μοιραζόμασταν ανά τρεις. 

Βγαίναμε έξω από αυτό το κελί μόνο για να κάνουμε την ανάγκη μας και αυτό μόνο 
σπανίως.  

Επιθυμώ ακόμα να προσθέσω, ότι τον στρατιώτη, τον οποίο έπρεπε να αφήσω 
τραυματισμένο πίσω στο φαράγγι, τον βρήκα περίπου επτά ημέρες αργότερα. 
Διαπίστωσα, ότι εκτός του ελαφριού από τη μάχη τραύματος στο κεφάλι (επιπόλαιο 
τραύμα από σφαίρα) και σφαίρας στον μηρό, παρουσίαζε σοβαρότερο τραύμα από 

σφαίρα στο δεξιό τμήμα του μετώπου του.  
Ο αρχηγός της χωροφυλακής στο Σπήλι με ρώτησε, εάν θέλουμε καλύτερα να 

μεταφερθούμε σε φυλακή των Άγγλων, επειδή οι Έλληνες στρατιώτες δεν έχουν 
καθόλου εμπειρία προς τη συμπεριφορά απέναντι στους αιχμάλωτους πολέμου. Είπα, 
ότι επιθυμούμε να παραμείνουμε στην ελληνική φυλακή, επειδή φοβόμουν, ότι οι 
Άγγλοι θα μας μετέφεραν εκτός του νησιού.  

Θέλω επίσης να συμπληρώσω ακόμα, ότι ένας Έλληνας χωροφύλακας είπε, ότι ο 
υπαξιωματικός του σταθμού της χωροφυλακής στο Σπήλι άφησε τους χωροφύλακες να 
φορέσουν πολιτικά και τους επέτρεψε να περιφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο σε αυτήν 
την περιοχή. Είδα επίσης δύο χωροφύλακες να φεύγουν με πολιτική περιβολή. Αυτό 
συνέβη όταν τέθηκε σε εφαρμογή η διαπραγμάτευση για κατάπαυση πυρός. 
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11) Του αρχίατρου Hans von Wolffersdorf, 34 ετών, 3ου
 τάγματος 2ου

 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Μετά τη αιχμαλωσία μου 
δραστηριοποιήθηκα σε χώρο συγκέντρωσης τραυματιών μεταξύ της πόλης του 
Ρεθύμνου και του Άδελε, σε έναν ελαιώνα δυτικά του Άδελε. Από εκεί παρατήρησα, ότι 
Έλληνες πολίτες σε ελαιώνα οπλισμένοι με διαφορετικού τύπου όπλα, μεταξύ των 
οποίων δύο με κυνηγετικές καραμπίνες εκτελούσαν περιπολίες. Κάποιες φορές είδα, ότι 
πήγαινε ένας πολίτης στους Αυστραλούς στρατιώτες και από εκεί μετέφερε 

πυρομαχικά.  
Στον χώρο του Άδελε είδα επίσης ορισμένους από αυτούς τους πολίτες να 

κάθονται μπροστά από τα σπίτια. Είχαν εναποθέσει τα όπλα τους σε καρέκλες και 
μεταξύ αυτών βρισκόταν και ένα νεαρό αγόρι στην ηλικία των δεκαπέντε ετών. 

Όταν κάποια στιγμή πέρασα μέσα από το Άδελε με τη συνοδεία ενός Αυστραλού, 
μας πλησίασε ένας οπλισμένος πολίτης και προσπαθούσε με νοήματα να δώσει στο 
Αυστραλό να καταλάβει, ότι ήθελε νε με πυροβολήσει. Ο Αυστραλός όμως τον 
απώθησε με απότομο τρόπο. 

 

12) Του υποδεκανέα Hans Sommer, 20 ετών, 2ου
 λόχου τάγματος αλεξιπτωτιστών 

(ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά την προέλαση μας από το 
αεροδρόμιο του Μάλεμε προς την πόλη των Χανίων, δεχτήκαμε επίθεση από τρεις 
πολίτες με γερμανικής κατασκευής και προέλευσης πολυβόλο όπλο. Πιάστηκαν 

αιχμάλωτοι και σκοτώθηκαν δια τουφεκισμού. 
Όταν στις 23.5 ήθελα με έναν σύντροφο να μεταφέρουμε σκεπάσματα, δεχτήκαμε 

πυρά από ελευθέρους σκοπευτές. Ένας από αυτούς βρισκόταν πάνω σε ένα δέντρο, ένας 
άλλος πίσω από αυτό. Αυτοί οι πολίτες άνοιξαν πυρ εναντίον μας με γερμανικής 
κατασκευής πυροβόλα πιστόλια. 

Κατά τη μεταφορά των συντρόφων μου για ταφή, βρήκα κάποιον, ο οποίος έφερε 
χοντρό σπάγκο γύρω από τον λαιμό του. Είχε τοποθετηθεί έτσι γύρω από τον λαιμό του, 
ώστε να είναι μπροστά το δέσιμο χαλαρό και οι δύο του άκρες είχαν 50 εκατοστά 

μήκος. Στον λαιμό του μπορούσε κάποιος να διακρίνει μια τομή και μπλε λωρίδες από 
την επαφή του με το σκοινί. 

Ένα άλλος νεκρός είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο θώρακα. Στο δεξί του 
καρπό ήταν κομμένες οι αρτηρίες. 

 

13) Του υποδεκανέα Heinrich Wehrstedt, 19 ετών, 2ου
 λόχου τάγματος 

αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας 
μου κοντά στο Ρέθυμνο, είδα ότι σε έναν λόχο Ελλήνων στρατιωτών βρίσκονταν τρεις 

πολίτες. Οι πολίτες αυτοί κινήθηκαν με τους Έλληνες στρατιώτες εναντίον μας και 
πολέμησαν ξεκάθαρα στο πλευρό τους. 

Κατά τη μεταφορά συντρόφων προς ταφή πλησίον του Ρέθυμνου βρήκα έναν 
λοχία. Του είχαν κόψει τον λάρυγγα και είχε χτυπήσει πολύ άσχημα στο στήθος. Δεν 
παρατήρησα τραύματα από σφαίρες. 

 

14) Του στρατιώτη Otto Sturm, 24 ετών, 10ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Το πρωί της 22.5.41 βρισκόμουν με 
τον υπολοχαγό Sempter και έξι στον αριθμό άνδρες σε περιπολία χώρου με καλάμια, 

περίπου 200 μέτρα δυτικά του αεροδρομίου στο Ρέθυμνο. Μας είχαν τελειώσει τα 
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πυρομαχικά και δεχόμασταν ισχυρής έντασης πυρά από τους απέναντι βρισκόμενους 
Έλληνες στρατιώτες. Ο υπολοχαγός Sempter αποφάσισε για αυτόν τον λόγο, να 
καταστρέψουμε τον οπλισμό, που φέραμε μαζί μας, να τον ρίξουμε στη θάλασσα και 
μετά να παραδοθούμε. Όταν ρίχτηκαν όλα τα όπλα στη θάλασσα, σηκώθηκε πρώτος ο 
υπολοχαγός Sempter και πήγε με υψωμένα τα χέρια προς στις θέσεις των Ελλήνων. Με 
εξαίρεση τριών ανδρών, οι οποίοι είχαν εν τω μεταξύ τραυματιστεί, ακολουθήσαμε το 
παράδειγμα του. 

Όταν ο υπολοχαγός Sempter είχε προχωρήσει περίπου είκοσι βήματα με 
κατεύθυνση τους Έλληνες στρατιώτες, δέχθηκε σφαίρα στην κοιλιά και σωριάστηκε 
αμέσως κάτω. Με παρακάλεσε να του επιδέσω το τραύμα, εμποδίστηκα ωστόσο από 
τους Έλληνες. Οι στρατιώτες μας αφαίρεσαν όλα τα προσωπικά μας αντικείμενα και 
αποδεικτικά έγγραφα εκτός τις μεταλλικές στρατιωτικές μας ταυτότητες. 

Όταν έφτασα στο στρατόπεδο αιχμαλώτων, το οποίο βρισκόταν στη στρατιωτική 
θέση μιας αυστραλιανής στρατιωτικής μονάδας, παρακάλεσα να πάω να επιδέσω τα 
τραύματα του επικεφαλής του λόχου μου και να μπορέσω να τον φέρω πίσω. Μου 
δόθηκε η άδεια. Όταν ξαναπήγα στη θέση, όπου ο υπολοχαγός Sempter είχε σωριαστεί 
κάτω- ήταν το πολύ 1½ ώρα δρόμος από τον χώρο που κρατούμασταν αιχμάλωτοι- 
διαπίστωσα, ότι ο υπολοχαγός είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι. Βρισκόταν ακριβώς στο 
μέσο του μετώπου του. Επίσης οι τρείς άλλοι σύντροφοί μου, τους οποίους έπρεπε να 
αφήσω πίσω τραυματισμένους, έφεραν σφαίρα στο ίδιο σημείο του μετώπου τους. 

Εκτός τούτου τους είχαν, όπως στον υπολοχαγό Sempter, αφαιρέσει ως λεία όλα τα 
χρήσιμα για αυτούς αντικείμενα και όλοι ήταν χωρίς παπούτσια. 

Το να έριξε ο ίδιος ο υπολοχαγός Sempter τη σφαίρα στο κεφάλι του αποκλείεται, 
επειδή είχε ρίξει το όπλο του στη θάλασσα. 

Καθώς οδηγούμουν πίσω στο στρατόπεδο αιχμαλώτων, είδα κοντά στη θάλασσα 

πολλούς Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έφεραν γερμανικά όπλα και ζώνες με πυρομαχικά. 
Εάν τούτοι συμμετείχαν σε μάχες, δεν το γνωρίζω. 

Ο λοχίας Gerber του 10ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών συζήτησε στο 
στρατόπεδο αιχμαλώτων με έναν Έλληνα στρατιώτη και μου μετέφρασε, ότι ο Έλληνας 
είπε, ότι ορισμένοι από τους Έλληνες είχαν φερθεί άσχημα στους συντρόφους μου. 
Αυτοί ήταν κατάδικοι δραπέτες. Λέγοντας «σύντροφοι» μου, εννοούσε τον υπολοχαγό 

Sempter και τους τρεις πίσω αφημένους τραυματίες. 

 

15) Του λοχία Helmut Gerber, 23 ετών, 10ου
 λόχου 2ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Περίπου στις 25.5.41 συζήτησα υπό 
την παρουσία του στρατιώτη Sturm με έναν Έλληνα στρατιώτη. Αυτός είπε, ότι ήταν 
δικηγόρος στην Αθήνα και μου διηγήθηκε, ότι Έλληνες πολίτες κακομεταχειριστήκαν 

τους συντρόφους του στρατιώτη Sturm. Συμπλήρωσε προς τούτοις, ότι ένας Έλληνας 
ανώτερος αξιωματικός συνέλαβε αυτούς τους πολίτες και διέταξε να κινηθούν οι 
απαραίτητες διαδικασίες. Δεν είπε εάν επρόκειτο για δραπέτες φυλακών.  

 

16) Του υπαξιωματικού Hans Nienhaus, 23 ετών, 2ου
 λόχου τάγματος 

αλεξιπτωτιστών (ακολουθεί η κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Μετά την αιχμαλωσία μου είδα να 
έρχονται πολίτες ο ένας πίσω από τον άλλο με κατεύθυνση ένα εργοστάσιο, μέσα στο 
οποίο κρατούμασταν ως αιχμάλωτοι, και οι οποίοι έδειχναν απειλητική διάθεση 
εναντίον μας. Ο ένας είχε μαζί του κυνηγετική καραμπίνα, ενώ κάποιος άλλος είχε 
κρεμάσει στη μέση του ζώνη με σφαίρες πυροβόλου όπλου. 
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Στις 5.6.41 είδα ακόμη συμπτωματικά σε αμπελώνα ανατολικά του αεροδρομίου 
στο Ρέθυμνο πολλούς νεκρούς συντρόφους. Βρήκαμε έναν υποδεκανέα, ο οποίος είχε 
στραγγαλιστεί με λεπτό σκοινί. Αυτό το σκοινί το έφερε ακόμη γύρω από τον λαιμό 
του. Επίσης βρήκα έναν λοχία, ο οποίος είχε τομή στο λάρυγγα περίπου δέκα 
εκατοστών μήκους και περίπου τρία έως τέσσερα βάθους. Εκτός τούτου το στήθος του 
παρουσίαζε πολύ σοβαρά τραύματα.  

Τον υπαξιωματικό Anstedt τον βρήκα με τρυπημένα τα μάτια και κομμένη τη 
μύτη. Είχε ακόμη τη ζώνη του αλεξίπτωτου πάνω του. 

Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω, εάν οι νεκροί έφεραν τραύματα από σφαίρες. Όλα 
τα πτώματα είχαν συληθεί. 

 

17) Του ανθυποσμηναγού Hans Boick, XI σώματος αεροπορίας (ακολουθεί η 
κατάθεσή του σε στενόγραφη μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 25.5.41 βρήκα σε νότια 
βουνοπλαγιά πλησίον του Μάλεμε το πτώμα ενός αλεξιπτωτιστή. Ήταν ήδη σε πολύ 
προχωρημένο βαθμό πρησμένο. Παρά ταύτα, μπόρεσα μετά βεβαιότητας να 
εξακριβώσω, ότι και τα δύο αυτιά είχαν επίπεδα κοπεί. Άλλα τραύματα ή πληγές από 
σφαίρες δεν μπόρεσα να διαπιστώσω. 

 

18) Του υποδεκανέα August Dorn, 20 ετών, 3
ου

 λόχου 95ου
 Συντάγματος 

σκαπανέων: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά την προέλαση του λόχου στην 
Κάνδανο συναντήσαμε δώδεκα νεκρούς του λόχου μας, οι οποίοι ανήκαν σε 
στρατιωτική ομάδα ανίχνευσης που είχε σταλεί ως εμπροσθοφυλακή. Βοήθησα στην 
ταφή των νεκρών συντρόφων μου. Σχεδόν όλοι ήταν γυμνοί και τους είχαν κλέψει τα 
ρούχα και τον οπλισμό. 

Στο πτώμα του υπαξιωματικού Pickel πρόσεξα μια τομή στον λαιμό και μια 
μαχαιριά στη περιοχή της καρδιάς. Στον υποδεκανέα Despalmes είχε αφαιρεθεί το ένα 
μάτι. Εκτός τούτου είχε τομή στον λαιμό και πολλαπλές μαχαιριές στον μηρό. Στον 
σκαπανέα Schnoell είχε σπάσει το κρανίο. Στο πτώμα του σκαπανέα Hofer έλειπε ένα 
αυτί.  

 

19) Του λοχία Franz Haver- Kemeter, 28 ετών, 3ου
 λόχου 95ου

 τάγματος 
σκαπανέων: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά τη διάρκεια της προέλασης προς 
την Κάνδανο συνάντησα τρεις τραυματίες ενός από εμάς σταλμένου ως 
εμπροσθοφυλακή στρατιωτικού τμήματος ανίχνευσης. Στην ερώτηση για την τύχη των 
συντρόφων μας, μου εξήγησε ένας από τους τραυματίες, ότι αυτοί βρίσκονταν λίγο 
μακρύτερα και ήταν πιθανότατα όλοι νεκροί. Ανακαλύψαμε τότε δώδεκα δικούς μας 
νεκρούς στρατιώτες. Σε όλους είχαν αφαιρεθεί τα ρούχα με εξαίρεση το παντελόνι και 
το σακάκι. Τα ρούχα που τους έλειπαν καθώς και ο οπλισμός τους δεν βρίσκονταν εκεί.  

Μόλις είχαν πεθάνει και τα πτώματα είχαν αρχίσει να παγώνουν. Σε δύο 
παρατήρησα πληγές από τομές αιχμηρού αντικειμένου στον λαιμό, σε έναν είχε 
αφαιρεθεί το μάτι και σε έναν τέταρτο έλειπε το αυτί. 

 

20) Του υπολοχαγού Robert Hoefeld, 23 ετών, και επικεφαλή του 16
ου

 λόχου 
Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά τη διάρκεια πτώσης με 
αλεξίπτωτο στο Μάλεμε υπέστη τραύμα στο πόδι και δεν μπορούσα συνεπεία τούτου 

κατά την προέλαση μας να κινηθώ με ευκολία. Κατά τη διάρκεια πορείας με νότια 
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κατεύθυνση σε στενό δρόμο άκουγα κατά το χρονικό διάστημα από 20. έως 25.5.41 
διαρκώς από τους άνδρες μου, ότι στην αντίπαλη πλευρά πολεμούσαν μόνο πολίτες, 
χωροφύλακες και γυναίκες. Ο τρόπος μάχης ήταν για μένα όσον αφορά τούτο ξεκάθαρα 

αποδεικτικό στοιχείο. Όλα συνολικά τα χωριά ήταν άδεια από κατοίκους, εν αντιθέσει 
με τα γύρω υψώματα που ήταν όλα συνολικά κατειλημμένα. Δεχθήκαμε επίθεση με 
όπλα διαφόρων τύπων. Σε κάποιον τραυματία διαπίστωσε ο ιατρός του λόχου, 
αρχίατρος Δρ Wolf, ότι η έξοδος της σφαίρας ήταν μεγαλύτερης διαμέτρου του χώρο 
που είχε εμβάλει και είχε καταστραφεί ο ιστός κατά την έξοδο της. 

Εξαιτίας τούτου μπορεί κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα, ότι είχαν 
χρησιμοποιηθεί πυρά Dum-Dum ή κυνηγετικού όπλου. Παρατήρησα επίσης, ότι από 
την αντίπαλη πλευρά πραγματοποιείτο επικοινωνία μέσω ιδιότυπων ήχων φωνής, οι 
οποίοι καθόριζαν ξεκάθαρα την κατεύθυνση των πυρών από την πλευρά του εχθρού. 
Επίσης ρίχνονταν εναντίον των ανδρών μας από το ύψωμα βράχια και πέτρες. 

Περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα πριν την Κάνδανο βρήκα εννέα νεκρούς, οι οποίοι 
ανήκαν σε από εμένα σταλμένο στις 23.5.1941 ως εμπροσθοφυλακή στρατιωτικό τμήμα 
ανίχνευσης μάχης. Σε αυτούς είχε αφαιρεθεί η στρατιωτική στολή, οι μπότες, σε 
κάποιους τα κράνη, όλα συνολικά τα όπλα, οι μεταλλικές στρατιωτικές ταυτότητες, τα 
πιστοποιητικά, αντικείμενα αξίας, μεταξύ των οποίων και μια βέρα. 

Κάποια σημάδια, που άφηναν να διαφανεί κακοποίηση αυτών των ανδρών, δεν 
μπόρεσα να διαπιστώσω. Ο στρατιώτης Gamperl, ο οποίος επέστρεψε τραυματισμένος 

από την αποστολή ανίχνευσης, διηγήθηκε, ότι είχε πετροβοληθεί. Ήταν αξιοσημείωτο, 

ότι ο αντίπαλος είχε καλό σημάδι. Σχεδόν όλοι ο δικοί μας νεκροί είχαν δεχθεί σφαίρα 
στο κεφάλι. Παρατήρησα ακόμη, ότι έριχναν πυρά με δίκαννα όπλα. Βρέθηκε ακόμη 
μια καραμπίνα έξι χιλιοστών. 

 

21) Του δεκανέα Josef Kastner, 25 ετών, 3ου
 λόχου 95ου

 τάγματος σκαπανέων: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά την προέλαση μας στην 
Κάνδανο οδήγησα τον υπολοχαγό Hoefeld, του 16ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου, με 
στρατιωτική μηχανή. Είδαμε δίπλα στον δρόμο να κείτονται πολλοί νεκροί 
αλεξιπτωτιστές. Αυτοί ήταν εν μέρει χωρίς ρούχα. Δεν μπορούσε κάποιος να διακρίνει 
πάνω τους αντικείμενα αξίας, ιδιαίτερα δακτυλίδια. Όλα συνολικά τα όπλα τους είχαν 

επίσης αφαιρεθεί.  
Λίγο πιο μπροστά είδα νεκρούς στρατιώτες από τον λόχο μου. Παρατήρησα 

κάποιους και πρόσεξα ότι ήταν σχεδόν γυμνοί και τους είχαν πάρει τα όπλα. Σε έναν 

από τους νεκρούς διαπίστωσα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του. 
Ο σκαπανέας Eberhardter, ένας από τους επιζώντες αυτού του στρατιωτικού 

τμήματος ανίχνευσης, μου διηγήθηκε, ότι τους επιτέθηκαν πολίτες και τους λήστεψαν. 

Σε αυτόν τον ίδιο αφαίρεσαν εν μέρει τα ρούχα και του πήραν τα αντικείμενα αξίας που 
κατείχε. Είχε προσποιηθεί, ότι ήταν νεκρός. Σε έναν άλλο σύντροφο, ο οποίος ήταν 
τραυματίας και έδειχνε ξεκάθαρα σημεία ζωής, πυροβολήθηκε εκ νέου από τους 
πολίτες. Πρόκειται για τον σκαπανέα Feigele. Και οι δύο βρίσκονται σε στρατιωτικό 
νοσοκομείο. 
 

Σελίδες 78- 79 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο γερμανικής υπηρεσίας προς άλλη υπηρεσία που φέρει 
ημερομηνία 5.8.1941. 

Αναφέρει την ολοκλήρωση καταχωρήσεων στοιχείων όσον αφορά παραβιάσεις 

διεθνούς δικαίου από εχθρικές δυνάμεις κατά τη γερμανική απόβαση στην νήσο Κρήτη 
και την έγκρισή τους από αρμόδια υπηρεσία για την περαιτέρω συνέχιση της 

διαδικασίας ελέγχου. 
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Σελίδα 80 (περίληψη) 
 

Αφορά στο ίδιο στρατιωτικό έγγραφο των σελίδων 78-79. 

 

Σελίδες 81-82 (περίληψη) 
 

Αφορούν στο ίδιο στρατιωτικό έγγραφο των σελίδων 78-79. 

 

Σελίδα 83 (περίληψη) 
 

Αφορά στο ίδιο στρατιωτικό έγγραφο των σελίδων 78-79. 

 

Σελίδες 84-126 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από υπηρεσία της Ανώτατης Διοίκησης Γερμανικού 
Στρατού προς την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού- νομικό τμήμα, Υπουργό και Ανώτατο 
Διοικητή Αεροπορίας- Ανώτατο Διοικητή Πολεμικού Ναυτικού. 

Περιέχεται περιληπτική παρουσίαση, ολοκληρωμένη από την αρμόδια υπηρεσία 
διερεύνησης, σε συνημμένο με τη μορφή εντύπου- έγγραφο σχετικά με παραβιάσεις 
διεθνούς δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στη νήσο Κρήτη.  

(μετάφραση) Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού.  

Υπηρεσία διερεύνησης σχετικής με τις παραβιάσεις διεθνούς δικαίου  

Βερολίνο, Ιούλιος 1941 

 

Παραβιάσεις διεθνούς δικαίου από εχθρικές δυνάμεις κατά την απόβαση στη 
νήσο Κρήτη. 

Ενώ η γερμανική επίθεση στην Κρήτη διακρίνεται ως ένα –μέχρι πρότινος 
θεωρούμενη μη πραγματοποιήσιμη- στρατιωτικό κατόρθωμα ιδιαίτερου είδους, η 
συμπεριφορά των υπερασπιστών της νήσου, φαίνεται ως αποχαιρετισμός όλων των 
βασικών διατάξεων του διεθνούς δικαίου. 

Κατόπιν των αποδεικτικών στοιχείων της ακόλουθης παρουσίασης και του 
προσκομιζόμενου υλικού από την υπηρεσία διερεύνησης του γερμανικού στρατού, 

διεπράχθησαν απεχθούς μορφής δολοφονίες και ωμότητες από βρετανικά στρατεύματα 
και μάλιστα τόσο από τους Άγγλους όσο και από τους Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, 

εναντίον ανυπεράσπιστων Γερμανών τραυματιών. Ακόμη πιο βάναυση ήταν η 
συμπεριφορά των Κρητικών παρτιζάνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις μάχες σε όλες 

συνολικά τις περιφέρειες στο νησί, όπου εκεί διεξάγονταν. Σύμφωνα με τις εδώ 
υφιστάμενες και κατά τούτου ομόφωνες καταθέσεις και αναφορές Ελλήνων 
αξιωματικών και πολιτών από την Κρήτη, αποδίδεται η συμμετοχή του ντόπιου 

πληθυσμού στις μάχες στην επέμβαση και στην παρακίνηση των αγγλικών 
στρατιωτικών αρχών. Η Αγγλία είχε αναλάβει την υπεράσπιση του νησιού και για 
αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα την προετοίμαζε κατόπιν συμφωνίας με την τότε 
ελληνική κυβέρνηση και κατόπιν συνεννόησης με τον πρώην Έλληνα βασιλιά, ο οποίος 

κατά τη φυγή του στην Αίγυπτο παρέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα στο νησί.  
Η υπεράσπιση του κόλπου της Σούδας βρισκόταν ήδη από την έναρξη του 

ελληνοϊταλικού πολέμου στα χέρια των Άγγλων. Αρχικά προσπάθησε ο ανώτατος 
Άγγλος Διοικητής στην Κρήτη χωρίς ουσιαστική επιτυχία, όπως φαίνεται, να επηρεάσει 
τον Έλληνα κυβερνήτη της Κρήτης και τον εκπρόσωπό του στο πνεύμα ενός γενικού 
καλέσματος του κρητικού πληθυσμού για τη συμμετοχή στον ένοπλο αγώνα εναντίον 
των γερμανικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με αξιόπιστη μαρτυρία ενός σεβαστού 
πολίτη της Κρήτης (U 602/ 41) και με υπεύθυνες επίσης μαρτυρίες Ελλήνων 

αξιωματικών πραγματοποιήθηκε αργότερα, και μάλιστα μόλις πριν την έναρξη της 
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επίθεσης του γερμανικού στρατού εναντίον του νησιού, κατ’ εντολή της αγγλικής 
στρατιωτικής Διοίκησης και άλλων αγγλικών στρατιωτικών αρχών, κάλεσμα του 
πληθυσμού του νησιού για συμμετοχή στον αγώνα. Σε αυτό το σημείο 
δραστηριοποιήθηκε κάποιος Έλληνας αξιωματικός, ονόματι Σφαιραδάκης, ο οποίος 

οργάνωσε την αντίσταση του ντόπιου πληθυσμού στην Κάνδανο και τους διαμοίρασε 
οπλισμό. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν καταφανώς αγγλικής κατασκευής και προέλευσης 
όπλα για αυτόν τον σκοπό, τυφέκια καθώς και άλλα όπλα, τα οποία βρίσκονταν από το 
προηγούμενο διάστημα στην κατοχή του ντόπιου πληθυσμού. Έτσι κατόρθωσε 

ανέλπιστα ο πληθυσμός του νησιού να έχει στην κατοχή του εκ νέου όπλα, την οποία η 
ελληνική κυβέρνηση υπό τον Μεταξά λίγο χρονικό διάστημα πριν, δηλαδή το έτος 
1940, τους είχε με μεγάλη προσπάθεια αφαιρέσει, υπό τον φόβο αντικαθεστωτικών 
δραστηριοτήτων.  

Μετά την έναρξη του πολέμου συμμετείχαν, όπως φαίνεται, αντάρτες στη 
διεξαγωγή μαχών και μάλιστα κατόπιν χρήσης κυνηγετικών όπλων και καραμπινών και 
σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων γερμανικής κατασκευής και προέλευσης όπλων, 
ιδιαίτερα τυφεκίων και πυροβόλων πιστολιών, τα οποία προέρχονταν από νεκρούς ή 
τραυματίες κατά τη διάρκεια των μαχών, Γερμανούς στρατιώτες. Επίσης μεγάλου 
μήκους μαχαίρια και τα ονομαζόμενα μαχαίρια θαλάσσης, τα οποία είχε στη διάθεση 
του ένα μεγάλο τμήμα των κατοίκων του νησιού, χρησιμοποιήθηκαν για θανάτωση και 
ακρωτηριασμό Γερμανών αξιωματικών και στρατιωτών. 

Σχετικά με την κατά κατεπείγοντα τρόπο στρατιωτική εκπαίδευση οπλισμένων 
πολιτών, για τη δημιουργία στρατιωτικών σχηματισμών με τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά, την καθοδήγηση αυτών που φέρουν όπλα τα καθήκοντά τους και μέσω 
στρατιωτικών εκπροσώπων δεν έχει σε καμιά περίπτωση επιληφθεί από την πλευρά του 
Άγγλου στρατιωτικού Διοικητή: Στις πολλές ένορκες καταθέσεις σχετικές με την 

συμμετοχή πολιτών σε μάχες είχε ομόφωνα προκύψει, ότι κανείς από τους μαχόμενους 
άνδρες δεν φορούσε στρατιωτικά διακριτικά, τον οποίο θα καθιστούσαν ως μέλος 
κάποιου στρατιωτικού σχηματισμού. Απεναντίας έχει επανειλημμένως αναφερθεί, ότι οι 
άτακτες ένοπλες ομάδες φορούσαν γερμανικά κράνη αλεξιπτωτιστών, είχαν καλύψει τις 
θέσεις τους με σημαίες που έφεραν τον αγκυλωτό σταυρό, όπως αυτοί είχαν δει 
ενδεχομένως από τα αγγλικά στρατεύματα. Κατά τόπους συμμετείχαν επίσης γυναίκες 
στις μάχες και μάλιστα ή κάνοντας χρήση όπλων ή μέσω της διατήρησης της 
επικοινωνίας μεταξύ των χωριστών ενόπλων ομάδων με τη βοήθεια διαφόρων τύπων 
ηχητικών και άλλων σινιάλων. Με κανένα τρόπο δεν τηρούσαν οι συμμετέχοντες στη 
μάχη κρητικοί αντάρτες τις διατάξεις και τις στρατιωτικές συνθήκες του εγχώριου 
αγώνα, περισσότερο έπρατταν αποτρόπαιες ωμότητες εναντίον ανυπεράσπιστων και 
συμμετείχαν σε ακρωτηριασμούς των νεκρών στρατιωτών. Η σύληση των πεσόντων 

πραγματοποιήθηκε στη δική τους περιφέρεια.  
Κατά αυτόν τον τρόπο της ασυνήθιστης δηλαδή διεξαγωγής πολεμικών 

συγκρούσεων του συμμετέχοντα στις μάχες κρητικού πληθυσμού, κερδίζει σημασία ο 

ισχυρισμός του ήδη προαναφερόμενου πολίτη (U 602/ 41), ότι σε κάποιες περιοχές του 

νησιού άνοιξαν οι φυλακές και ότι ένα μεγάλο τμήμα των μαχόμενων πολιτών 
αποτελούταν από φυγάδες καταδίκους, στων οποίων τη συμπεριφορά αποδίδονται οι 
ωμές και αποτρόπαιες πράξεις βίας. Γιατί εάν επίσης οι κάτοικοι του νησιού από παλιά 
σε πολεμικές συγκρούσεις και σε επαναστατικές πράξεις και ακόμα εν καιρώ ειρήνης, 

είχαν ροπή σε εκδίκηση με αίμα, ακόμα και έτσι δεν θα γίνονταν σε τέτοιο μεγάλο 
βαθμό γενικευμένες βιαιότητες, όπως εδώ αυτοί στον ένοπλο αγώνα ενάντια της 

γερμανικής επίθεσης στην Κρήτη, και δεν εξηγείται μόνο από αυτά τα ένστικτα, 
μάλιστα ξεχωριστά σε άλλες περιοχές από Γερμανούς στρατιώτες περιγραφόμενες 
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περιπτώσεις. Άλλα τμήματα του πληθυσμού της Κρήτης φέρθηκαν ανθρώπινα και 
μάλιστα σε μεγάλο βαθμό πρόθυμοι να βοηθήσουν τραυματίες Γερμανούς στρατιώτες. 

Σχετικά με το μέγεθος των δικών μας πράξεων βίας στα βρετανικά στρατεύματα 

φέρει εξαιτίας τούτου η Αγγλία, στην στρατιωτική ευθύνη της οποίας βρίσκεται η 
Διοίκηση, τουλάχιστον την συνυπευθυνότητα για τις στοιχειώδους βαθμού 
φρικαλεότητες των κρητικών άτακτων ενόπλων ομάδων, τις οποίες χωρίς θεωρητική 
καθοδήγηση, όσον αφορά στον θεμελιώδη νόμο διεθνούς δικαίου και χωρίς την μετά 
από αυτό απαραίτητη οργάνωση και δομή, κάλεσαν για διεξαγωγή ένοπλου αγώνα και 
εξόπλισαν και από τον αχαλίνωτο πόλεμο συμμοριών διαμόρφωσαν τα πλεονεκτήματα 

για αυτούς, στο πλαίσιο του εγωισμού τους. 

 

Α. Θανάτωση και άλλες πράξεις βίας. 
Ακρωτηριασμοί. 
(περίληψη) Περιέχει τις -ήδη μεταφρασμένες στον φάκελο 2 του ίδιου cd- ένορκες 

καταθέσεις του υποδεκανέα Kandlinger, στρατιώτη Schieber, ανθυπολοχαγού 

Kugelmaier, υπαξιωματικού Heckens, υποδεκανέα Schubert, υποδεκανέα Hacker, του 

στρατιώτη Klindt, λοχία Klotzsche, στρατιώτη Bachmann, υποδεκανέα Rueger, 

στρατιώτη Bachmann, υποδεκανέα Rueger, ανθυπολοχαγού Kiesenwetter, υποδεκανέα 

Dollenberg, στρατιώτη Raasch, λοχαγού von Sternbach, υπαξιωματικού Meier, δεκανέα 

Hack, στρατιώτη Altenhof, διαβιβαστή Knierim, στρατιώτη Gumpfer, υποδεκανέα 

Lorenz, στρατιώτη Plewka, υποδεκανέα Fallmann, δεκανέα Kassegger, στρατιώτη Noh, 

λοχία Ueckermann, υποδεκανέα Brueck, υποδεκανέα Lyx, υποδεκανέα Terjung, 

ταγματάρχη και επικεφαλής τάγματος Forster, ανθυπολοχαγού Schager, αρχιταμία 

Finzel, επιλοχία Hoyer, βοηθού ιατρού Sochor, λοχία Bauer, υπαξιωματικού Zarre, 

στρατιώτη Kummig, υποδεκανέα Petrits και Galler και του ελεύθερου σκοπευτή 

Bleimuth. 

Στον φάκελο 3 του ιδίου cd βρίσκονται μεταφρασμένες οι καταθέσεις του 
λοχαγού Vogel, του επιλοχία Hoppe-Blank, ταγματάρχη Schulz, υποδεκανέα Vogel, 

Gregorius Posniansky, υποδεκανέα Boog, υποδεκανέα Bleul, υποδεκανέα Gerstenberg, 

δεκανέα Koenig, λοχαγού Steinmayer, υπολοχαγού Tappe, και σκαπανέα Guehl. 

Στον ίδιο φάκελο 4 βρίσκονται μεταφρασμένες οι καταθέσεις του ανθυπολοχαγού 
Schaefer, υποδεκανέα Sommer, υπαξιωματικού Nienhaus υποδεκανέα Wehrstedt, 

στρατιώτη Sturm, ανθυπολοχαγού Boik, υποδεκανέα Dorn.  

(μετάφραση) Στις 23 Μαΐου 1941 βρήκε ο υποδεκανέας Homuth σε μια μικρή σε 
έκταση περιοχή το νησιού, τρεις Γερμανούς υπαξιωματικούς δεμένους σε δέντρο, ό 
ένας δίπλα στον άλλο, έχοντας τα πρόσωπα τους σε μεγάλο βαθμό ακρωτηριαστεί: τα 
μάτια τους είχαν τρυπηθεί και οι μύτες και τα αυτιά τους είχαν κοπεί. Σε κοντινή 

απόσταση βρίσκονταν τρία ή τέσσερα γυμνά ανδρικά πτώματα, που δεν μπορούσαν να 
αναγνωρισθούν. 

Σε κάποια άλλη θέση στην παράκτια γραμμή δυτικά των Χανίων, είδε ο Homuth 

νεκρό το πλήρωμα αεροσκάφους, αποτελούμενο από επτά στον αριθμό άνδρες. Αυτοί 
βρίσκονταν ακόμα στο προσγειωμένο σκάφος. Τα πλάγια τοιχώματα του είχαν 
αποκολληθεί. Δεν διακρίνονταν πάνω στα πτώματα τραύματα από σφαίρες, απεναντίας 

ήταν αποκομμένος ο σπόνδυλος στον λαιμό και μάλιστα κατά τα φαινόμενα με ένα 
καμπυλωτό 70 εκατοστών μαχαίρι, του οποίου η μια του πλευρά ήταν πολύ καλά 
τροχισμένη και η άλλη χρησιμοποιείτο ως πριόνι. Πολλά τέτοιου είδους μαχαίρια βρήκε 
ο Homuth σε πεδινό έδαφος. Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εδώ ευρήματα υπέθεσε ο 
μάρτυρας, ότι το ανεμόπτερο προσγειώθηκε σε εχθρική στρατιωτική θέση και το 
πλήρωμα δολοφονήθηκε με μαχαίρια, πριν προλάβει να αποβιβαστεί. 
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Στις 26 Μαΐου 1941 τραυματίστηκε ο προαναφερόμενος υποδεκανέας Homuth 

κατά τη διάρκεια μάχης από σφαίρα πιστολιού ενός πολίτη και πιάστηκε αιχμάλωτος με 
δύο άλλους συντρόφους του από τους Άγγλους. Πέντε στον αριθμό Άγγλοι στρατιώτες 
έβγαλαν με βίαιο τόπο την στρατιωτική στολή τους και αφαίρεσαν τα κράνη τους 
καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Όταν ένας από τους συντρόφους τους 
αντιστάθηκε σε αυτό, του τσάκισε ένας Άγγλος το κρανίο με το κοντάκιο του όπλου του 
(U 372.41). 

Στις 23 Μαΐου 1941 έπεσε ο σκαπανέας Sackenheim πλησίον του φαραγγιού της 
Κίσσαμου πάνω σε ένα νεκρό αλεξιπτωτιστή. Τα μάτια του είχαν αφαιρεθεί, το σώμα 
του ήταν εκτός του εσωρούχου του γυμνό και έφερε τομές, οι οποίες είχαν προκληθεί 
από λεπτό μαχαίρι. Το σώμα του δεν είχε περιέλθει σε κατάσταση αποσύνθεσης, επειδή 

βρισκόταν εκεί το πολύ μια μέρα. 
Ο ίδιος ο μάρτυρας ανέφερε, ότι μετά τον τραυματισμό του έπρεπε να μεταφερθεί 

με μεταγωγικό αεροσκάφος τραυματιών και αυτό, αν και έφερε ξεκάθαρα το διακριτικό 
του Ερυθρού Σταυρού, δέχτηκε πυρά πριν την απογείωση του από πυροβόλα όπλα 

αγγλικών αεροσκαφών και του έριξαν ακόμα βόμβες. Το αεροσκάφος δέχτηκε είκοσι 
βολές. Ένας τραυματίας σκοτώθηκε. Από άλλα αεροσκάφη μεταφοράς τραυματιών, τα 
οποία κατά τον ίδιο τρόπο δέχθηκαν επίθεση, είδε να πηδούν έξω από αυτά τραυματίες, 
των οποίων ολόκληρο το σώμα τους είχε πιάσει φωτιά (U 393/ 41). 

Σύμφωνα με την κατάθεση του λοχία Weber σκοτώθηκε πρώτος από τον λόχο 
του στις 20 Μαΐου 1941 ως επικεφαλής διμοιρίας ο υπολοχαγός Gebershagen. Δέχθηκε 
σφαίρα στο ισχύον και πέθανε, καθώς ο μάρτυρας ήθελε να τον επιδέσει. Ήταν 
αναγκασμένοι να αφήσουν εκεί τον νεκρό. Δώδεκα ώρες μετά, είδε ο λοχίας Weber τον 
υπολοχαγό Gebershagen ξανά και μάλιστα γαζωμένο από δεκαοκτώ έως είκοσι 
σφαίρες. (U 396.41) 

Ο ανθυπολοχαγός Christ είδε στις 24 Μαΐου 1941 στον δρόμο από το Μάλεμε 
προς την πόλη των Χανίων δύο νεκρούς αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι έφεραν μαχαιριές σε 
όλο τους το σώμα, ιδιαίτερα στο στήθος και τη κοιλιακή χώρα. Εκτός τούτων δεν είχαν 
άλλα τραύματα (U 397.41).  

Επίσης ο υποδεκανέας Kuwollik βρήκε σε απομακρυσμένη περιοχή του νησιού 
το εντελώς απογυμνωμένο πτώμα ενός Γερμανού αξιωματικού, το οποίο έφερε περίπου 
δεκαπέντε πληγές από μαστίγωμα, ιδιαίτερα στην περιοχή του στήθους και της κοιλιάς. 

Ο αρχίατρος Δρ.Helmut Zaenker δήλωσε ενόρκως τα κάτωθι: «Σε έναν δρόμο 
πάνω στο βουνό, ο οποίος οδηγεί από το Μάλεμε προς νότο, είδα στις 23 ή 24 Μαΐου 

περίπου δεκαεπτά στον αριθμό να κείτονται στο έδαφος νεκρούς αλπινιστές. Περίπου 
οκτώ από αυτούς έφεραν τραύματα από μαχαίρι στην καρδιακή χώρα. Κάποιοι άλλοι 
είχαν πληγές από μαχαίρι στον λαιμό. Στους περισσότερους είχαν κοπεί τα αυτιά. 
Παρατήρησα κατ’ επανάληψη επίσης τομές στην μύτη. Σε έναν από τους στρατιώτες, 
όσο μπορώ να θυμηθώ ήταν ένας ανθυπολοχαγός, είχαν αφαιρέσει και τα δύο μάτια. Οι 
τρύπες των ματιών του ήταν εντελώς άδειες και εκεί που βρίσκονταν τα μάτια, 
μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει μια κρούστα αίματος. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, ότι 
οι πληγές από μαχαίρι προήλθαν αφού έπεσαν οι άνδρες στα χέρια του εχθρού. Όλες 
βρίσκονταν στο ίδιο σημείο του θώρακα ή του λαιμού και είναι αδύνατο έτσι να 
προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης (U 399.41). 

Στις 20 Μαΐου 1941 αιχμαλωτίστηκαν λίγο μετά την πτώση τους με αλεξίπτωτο 
πλησίον του Καστελίου πολλοί Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, έχοντας τραυματιστεί από 
Άγγλους και Έλληνες στρατιώτες καθώς και από πολίτες. Ο υποδεκανέας Friedler 

βρισκόταν κάτω από το σώμα ενός νεκρού λοχία. Ένας πολίτης πλησίασε, τράβηξε το 
σώμα του λοχία από αυτόν και τρύπησε με το μαχαίρι πρώτα το ένα και μετά το άλλο 
μάτι του νεκρού λοχία. Αργότερα στο Καστέλι έφτυναν οι γυναίκες τους αιχμάλωτους 
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Γερμανούς στρατιώτες και τους χτύπαγαν με βέργες. Ενώ αυτοί εκεί περίμεναν την εν 
συνεχεία μεταφορά τους, έφεραν πολίτες και Έλληνες στρατιώτες έναν γυμνό άνδρα, 
στο πρόσωπο του οποίου αναγνώρισε ο μάρτυρας Friedler τον λοχία του Heidenbreck. 

Ο λοχίας Heidenbreck είχε δεχτεί σοβαρό τραύμα από σφαίρα στην κοιλιά, με 
αποτέλεσμα να προεξέχουν τα έντερά του. Οι πολίτες και στρατιώτες τον έφερναν προς 

τα εδώ, μπορούσε με δυσκολία να συρθεί και απειλούνταν με κοντάκια όπλων, εάν 
ήθελε κάποια στιγμή να ξαποστάσει. Ο μάρτυρας δεν μπόρεσε να εξακριβώσει, τι 
συνέβη έπειτα στον λοχία, επειδή ο ίδιος ήταν τραυματισμένος και οδηγήθηκε σε 
στρατιωτικό νοσοκομείο (U 432.41). 

Σε μια μάχη στις 22 Μαΐου 1941 πλησίον των Χανίων, τραυματίστηκε, σύμφωνα 
με ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Dombsky ο υποδεκανέας Brautigen από σφαίρα 

στον ώμο. Νεοζηλανδοί στρατιώτες αιχμαλώτισαν τον μάρτυρα και πέντε συντρόφους 

του, των οποίων είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά. Ο Brautigen βρισκόταν σε μικρή 
απόσταση από τον μάρτυρα και αναστέναζε εξαιτίας του τραύματός του. Ένας 
Νεοζηλανδός στρατιώτης έστρεψε το όπλο του εναντίον του και τον πυροβόλησε από 
κοντινή απόσταση στο κεφάλι, με άμεσο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Ο μάρτυρας και 
άλλοι Γερμανοί αιχμάλωτοι αναγκάστηκαν έπειτα να προχωρήσουν στην πρώτη 
γραμμή των Νεοζηλανδών, όπου εκτίθονταν εκεί στα πυρά των γερμανικών 
στρατευμάτων. Μετά από δύο ώρες περίπου οδηγήθηκαν σε στρατιωτική θέση, πίσω 
από εκεί που βρίσκονταν (U 433.41). 

Στις 31 Μαΐου 1941 είδε ο στρατιώτης Peters στον δρόμο από το σημείο 
περίθαλψης τραυματιών του Συνάγματος προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου να βρίσκεται 
δίπλα σε φοίνικα ένας νεκρός μικρής ηλικίας αλεξιπτωτιστής. Η στρατιωτική του στολή 

ήταν σκισμένη από τον λαιμό έως τους μηρούς και από την κλείδα των μηρών μέχρι τα 
γεννητικά όργανα ήταν το σώμα βαθιά χαραγμένο με μαχαίρι, το παράμεσο δάκτυλο 

ήταν κομμένο. Στο ίδιο δέντρο βρισκόταν σταυρωμένος φορώντας τη στολή του ένας 
άλλος αλεξιπτωτιστής. Κάποιος του είχε μπήξει χοντρά καρφιά στους καρπούς των 
χεριών και στις στρατιωτικές του μπότες, στο ύψος των αστραγάλων. Δεν μπορούσαν 
να διαπιστωθούν άλλα είδη τραύματος (U 548.41). 

Ο δεκανέας Pauli ανέφερε για κακοποίηση του από πολίτες, τον οποίο μετά από 
σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο απείλησαν να τον πυροβολήσουν, τον σύλησαν 

και τον ανάγκασαν να πορευτεί μέσα από τους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, 

χτυπώντας και κλωτσώντας το τραυματισμένο του πόδι. Αναφέρει επιπλέον για κακή 
μεταχείριση από νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο Ηρακλείου (U 549.41). 

Ο δεκανέας Willi Becker είδε στις 21 Μαΐου 1941 πλησίον της πόλης του 
Ρέθυμνου δύο νεκρούς αλεξιπτωτιστές, των οποίων τα μπράτσα ήταν κομμένα από τον 
ώμο. Διαπίστωσε εμφανή σημάδια αποκοπής (U 550.41). 

Ο δεκανέας Genten παρατήρησε στις 20 Μαΐου 1941, ότι τέσσερις οπλισμένοι 
πολίτες πυροβόλησαν Γερμανούς στρατιώτες, που κρέμονταν ακόμα πάνω στα δέντρα 
από τα αλεξίπτωτά τους. Καθώς ο ίδιος ο μάρτυρας στις 24 Μαΐου 1941 είχε 
τραυματιστεί, δύο Έλληνες πολίτες του αφαίρεσαν τα προσωπικά και στρατιωτικά του 

αντικείμενα, τον απείλησαν με το δικό του μαχαίρι, τον κλότσησαν και τον κτύπησαν 

στο πρόσωπο. Οι πολίτες κατείχαν γερμανικής προέλευσης και κατασκευής πυροβόλα 
πιστόλια. Αργότερα σύλησαν επίσης δύο άλλους Γερμανούς τραυματίες, τους χτύπησαν 
με ραβδιά και στο τέλος τους έριξαν τόσες σφαίρες, μέχρι που να μην ακούγεται ο 
παραμικρός θόρυβος απ’ αυτούς. 

Κατά τη μεταφορά του από Άγγλους στρατιώτες σε χώρο περίθαλψης 
τραυματιών, δέχτηκε πυρά σε ένα χωριό από πολίτες το όχημα που έφερε πάνω του το 
σήμα του Ερυθρού Σταυρού (U 552.41). 
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Ο λοχίας Hupe και ο υπαξιωματικός Land μετά την απελευθέρωσή τους κατόπιν 
αιχμαλωσίας τους από Άγγλους, στην οποία τους συμπεριφέρθηκαν καλά, είδαν κατά 
τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, έναν Γερμανό αλεξιπτωτιστή σε ένα 
φαράγγι, του οποίου το κεφάλι ήταν κομμένο (U 495.41). 

Ο στρατιώτης Kotsur βρέθηκε τραυματισμένος αιχμάλωτος των Άγγλων. 

Παρακάλεσε έναν Άγγλο στρατιώτη να του δώσει να πιεί νερό. Ο Άγγλος του έφερε 
αμέσως νερό σε στρατιωτικό παγούρι, το οποίο, όπως αμέσως μετά ο μάρτυρας 
διαπίστωσε, ήταν αναμεμειγμένο με βενζίνη ή οινόπνευμα προκαλώντας του εμετό. 
Επίσης άλλοι Άγγλοι στρατιώτες τον κακοποίησαν, με το να τον πιάνουν από το κεφάλι 
και τα τραυματισμένα πόδια του και να τον σύρουν έτσι σε χώρο συγκέντρωσης 

τραυματιών. Εκεί τον άφησαν ένα μερόνυχτο χωρίς τροφή. Σε μια μάχη αργότερα με 
γερμανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν οι Άγγλοι τους νεκρούς και τραυματίες 

Γερμανούς στρατιώτες ως ασπίδα προστασίας. Στο τέλος υποχώρησαν οι Άγγλοι. 
Κρητικοί πολίτες (νεαρά αγόρια και κορίτσια) βρήκαν τον τραυματία μάρτυρα και τον 
οδήγησαν στην κατοικία τους, όπου εκεί τον φρόντισαν καλά, τον επίδεσαν και την 
επόμενη μέρα κάλεσαν Γερμανούς αλπινιστές να πλησιάσουν, οι οποίοι φρόντισαν για 
την μεταφορά του σε χώρο περίθαλψης τραυματιών (U 506.41). 

Ο υποδεκανέας Rilgenfeld βρήκε στις 30 Μαΐου 1941 πλησίον του Ρεθύμνου 
περίπου δεκαπέντε νεκρούς συντρόφους του. Αυτοί είχαν τραυματιστεί πριν λίγες 
ημέρες σε μάχη και έπρεπε να τους αφήσουν πίσω. Στις 30 Μαΐου διαπίστωσε, ότι ο 
εχθρός είχε καταφανέστατα δολοφονήσει τους τραυματίες, μη μπορώντας αυτοί να 
προβάλουν αντίσταση, επειδή όλα συνολικά τα σώματα των νεκρών παρουσίαζαν 
πολλές πληγές από μαχαίρι, τις οποίες δεν είχαν πρωτύτερα (U 554.51).  

Ως μέλος ειδικής ομάδας ταφής Γερμανών στρατιωτών ανακάλυψε ο στρατιώτης 
Steeb του Συντάγματος εφόδου στις 24 Μαΐου 1941 βορείως του δρόμου από το 
Μάλεμε προς το Καστέλι μεταξύ άλλων πεσόντων έναν νεκρό, ο οποίος είχε δεχτεί 
σφαίρα στο στήθος, στο κεφάλι και εκτός τούτου του είχαν κόψει τα γεννητικά του 
όργανα. Σε τρεις άλλους νεκρούς στρατιώτες παρατήρησε, ότι τα μάτια είχαν αφαιρεθεί 
και έφεραν επίσης σφαίρες στο κεφάλι και στο στήθος. Σ’ ένα πτώμα ήταν η κοιλιά από 
τον αφαλό μέχρι την πρώτη καμπύλη των πλευρών σκισμένη (με μαχαίρι μήκος περίπου 
δώδεκα έως δεκαπέντε εκατοστά). Όλα τα πτώματα ήταν πρόχειρα καλυμμένα με χώμα. 
Όλα τα στρατιωτικά και προσωπικά αντικείμενα καθώς και οι μεταλλικές στρατιωτικές 
ταυτότητες έλειπαν. Βρέθηκε όμως ένα μέρος από αυτά αργότερα σε σπίτια στο 
Καστέλι. 

Ο δεκανέας Mayer από την ίδια ειδική ομάδα ταφής Γερμανών στρατιωτών 
επιβεβαιώνει αυτή την κατάθεση. Αυτός βρήκε ακόμη πτώματα, τα οποία εκτός των 
σφαιρών που είχαν δεχτεί, έφεραν πληγές από μαχαίρι στον θώρακα, στην κοιλιά και 
στους μηρούς. Σε δύο νεκρούς μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει, ότι αυτοί οι 
στρατιώτες είχαν ασχοληθεί ο ένας με τον άλλον στην επίδεση των τραυμάτων τους και 
μάλιστα ο ένας με τον μηρό και ο άλλος με το μπράτσο του άλλου, όταν επήλθε σε 
αυτούς το θανάσιμο τραύμα από σφαίρα. Επίσης ο Mayer επιβεβαιώνει, ότι όλα σχεδόν 
συνολικά αυτά τα σαράντα στον αριθμό πτώματα ήταν γυμνά, μόνο λίγα ήταν με το 
πουκάμισο και το εσώρουχο και δύο φορούσαν την στρατιωτική τους στολή (U 606.41). 

Δυτικά του Ηρακλείου βρήκε ο υπολοχαγός Riese έναν νεκρό αλεξιπτωτιστή, του 
οποίου έλειπαν και τα δύο χέρια. Ο υπολοχαγός Riese είχε δει να βρίσκεται ένα 
κομμένο χέρι προηγουμένως στον δρόμο (U 607.41).  

Κατά τη μεταφορά για ταφή του πτώματος του υπολοχαγού Mohr διαπίστωσαν ο 
επιλοχίας Knaeble και ο υποδεκανέας Bohnke, ότι στον νεκρό και οι δύο καρποί των 
χεριών ήταν κομμένοι, έτσι ώστε να κρέμονται ελεύθεροι οι βραχίονες. Το κεφάλι του 
έφερε βαριάς μορφής χτυπήματα. Πάνω στο στήθος έφερε μια χάσκουσα πληγή μήκους 
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περίπου δέκα ως δεκαπέντε εκατοστών, η οποία καταφανέστατα προήλθε από τσάπα. 
Το πτώμα του υποδεκανέα Brummer ήταν παρομοίως ακρωτηριασμένο στους καρπούς 
των χεριών. Αυτά βρίσκονταν στα πόδια του. Το πρότινος αναφερόμενο εύρημα 
σχετικά με το πτώμα του υπολοχαγού Mohr είναι προσέτι επίσης από τον βοηθό ιατρού 
Δρ Rasch επιβεβαιωμένο (U 612.41). 

Ο στρατιώτης Linnemayr παρατήρησε, αφού στις 20 Μαΐου 1941 έπεσε με το 
αλεξίπτωτο του περίπου πέντε χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μάλεμε, με τα κιάλια 

από απόσταση 300 μέτρων περίπου έναν εμφανώς από την πτώση τραυματισμένο 
αλεξιπτωτιστή. Ο αλεξιπτωτιστής κινιόταν ακόμα. Ο μάρτυρας παρατήρησε τότε, ότι 
τέσσερις ή πέντε Άγγλοι, πλησίασαν αυτόν τον τραυματία αλεξιπτωτιστή και 
συνομίλησαν μαζί του. Λίγο μετά άκουσε να πέφτει ένας πυροβολισμός. Αυτό 

προκάλεσε τον ίδιο να ανοίξει πυρ εναντίον των Άγγλων στρατιωτών. Όταν κατόπιν 
απομακρύνθηκαν, αναζήτησε τον αλεξιπτωτιστή και διαπίστωσε, ότι του είχαν 
τρυπήσει τα μάτια. 

Στον ίδιο χώρο πλησίον του Μάλεμε είδε την επόμενη μέρα ένα χώρο 
στρατοπέδευσης αποτελούμενο από στρατιωτικές σκηνές των Άγγλων, τον οποίο είχαν 
εγκαταλείψει. Σε μια σκηνή βρήκε δύο νεκρούς Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, από τους 
οποίους στον έναν είχαν κόψει τα αυτιά και στον άλλον τον παράμεσο του δεξιού του 

χεριού. Σε μια άλλη σκηνή βρισκόταν ένας άλλος νεκρός Γερμανός αλεξιπτωτιστής, 
στον οποίο έλειπαν και τα δυο χέρια. Σε έναν λοχία, ο οποίος καταφανέστατα είχε 
σκοτωθεί με σφαίρα στο κεφάλι και κρεμόταν ακόμη από το αλεξίπτωτό του, είχαν 
κοπεί τα γεννητικά του όργανα. Εκτός αυτών των διαπιστώσεων βρήκε ακόμη 
τουλάχιστον δέκα επιπλέον Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι είχαν ακρωτηριαστεί 
με κόψιμο των αυτιών, της μύτης, των χεριών και του λαιμού τους. Στην εδώ 
περιγραφόμενη περίπτωση δεν φαίνεται να αποκλείεται η εκδοχή, ότι οι διαφορετικού 

τύπου ακρωτηριασμοί διεπράχθησαν από αντάρτες κατά τη διάλυση του χώρου 
στρατοπέδευσης των Άγγλων (U 368.41).  

Μετά από μια μάχη στις 20 Μαΐου 1941, έκρινε αναγκαίο ο μάρτυρας 
ανθυπολοχαγός Fiedler να αφήσει πίσω τον δεκανέα Obermoser, αφού αρχικά του είχε 
επιδέσει τα τραύματα του, επειδή έπρεπε να συνεχίσει την προέλαση μαζί με τους 
άνδρες του. Επίσης μια προσπάθεια να τον μεταφέρουν αργότερα δεν θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί. Στις 31 Μαΐου 1941 βρήκε κατά την αναζήτηση του για τραυματίες 

νεκρό τον δεκανέα Obermoser με βαριάς μορφής κάταγμα στο κρανίο. Είχε εν τω 

μεταξύ παρά τον σοβαρό τραυματισμό του πυροβοληθεί από τους εχθρούς και μάλιστα 
όπως εικάζεται από τον μάρτυρα με σφαίρα Dum-Dum, η οποία του δημιούργησε 

μεγάλη πληγή (U 625.41). 

(περίληψη) Σχετικά με τη κατάχρηση γερμανικών συμβόλων από εχθρικά 
στρατεύματα υπάρχει μετάφραση των ένορκων καταθέσεων στον φάκελο 2 του 
υποδεκανέα Litzenberg, υποδεκανέα Kandlinger, αλπινιστή Bachmann και 
υποδεκανέων Rueger και Sack.  

(μετάφραση) Στις 20 Μαΐου διετάχθησαν ο υπολοχαγός Ursius και ο αλπινιστής 
Sosna κατά την προέλαση τους να κινηθούν προς σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό, που 
βρισκόταν εκτεινόμενη σε πεδινό έδαφος. Κατά την προσέγγισή τους προς αυτήν 
δέχθηκαν πυρά. Ο υπολοχαγός Ursius τραυματίστηκε. Προκύπτει από αυτό το γεγονός, 

ότι η σημαία χρησίμευε ως κάλυψη στρατιωτικής θέσης των Άγγλων (U 346.41). 

Επίσης ο υπαξιωματικός Eickmann παρατήρησε στις 20 Μαΐου 1941 σε αγγλική 

στρατιωτική θέση σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό, η οποία βρισκόταν σε πλάγια θέση 
προς τα πάνω για να παραπλανήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ότι είναι γερμανική θέση και 
να προστατεύσει τη θέση τους από τη ρίψη βομβών γερμανικών αεροπλάνων τύπου 
«στούκας» (U 346.41). 
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Ο υπαξιωματικός Kiessling παρατήρησε στις 21 Μαΐου 1941 κοντά στο 
αεροδρόμιο του Μάλεμε, Αυστραλούς φορώντας γερμανικά κράνη, οι οποίοι 
τοποθετούσαν γερμανικές σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό (U 400.41). 

Στις 22 Μαΐου 1941 παρατήρησε ο υποδεκανέας Brandt τρεις Άγγλους, οι οποίοι 
φορούσαν γερμανικές στρατιωτικές στολές και κράνη αλεξιπτωτιστών. Άφησαν τον 

υποδεκανέα Brandt να πλησιάσει σε κοντινή απόσταση και κατόπιν πυροβόλησαν 
εναντίον αυτού και των συντρόφων του (U 346.41).  

Επίσης ο υποδεκανέας Sack παρατήρησε στις 20 Μαΐου 1941 σημαίες με τον 
αγκυλωτό σταυρό σε αγγλικές στρατιωτικές θέσεις, οι οποίες χρησίμευαν 
καταφανέστατα για προστασία αυτών των χώρων από τις επιθέσεις γερμανικών 
αεροπλάνων τύπου «στούκας». Αυτός και οι σύντροφοί του δέχθηκαν πυρά από αυτές 
τις θέσεις. Ο ίδιος βρήκε κατά τη διείσδυση του σε αγγλική θέση έναν νεκρό Άγγλο, ο 
οποίος ακόμα φόραγε στο κεφάλι γερμανικό κράνος αλεξιπτωτιστή. Ο δεκανέας 
Kunsler, οι υποδεκανείς Rueger και Sack καθώς και ο αλπινιστής Bachmann, 

επιβεβαίωσαν κατόπιν παρατηρήσεων τους στις 20 και 21 Μαΐου 1941 παρομοίως τη 
χρήση γερμανικών σημαιών με τον αγκυλωτό σταυρό από βρετανικά στρατεύματα (U 

346.41). 

Ο υποδεκανέας Homuth, ο οποίος ως τραυματίας ανακρίθηκε στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο της πόλης Halberstadt, παρατήρησε παρομοίως την κάλυψη αγγλικής 
στρατιωτικής θέσης με γερμανικές σημαίες που έφεραν τον αγκυλωτό σταυρό. Ένας 

Άγγλος, τον οποίο σκότωσε σε μάχη με χειροβομβίδα, ήταν ντυμένος με γερμανικό 
στρατιωτικό σακάκι αλεξιπτωτιστών, αλλά αγγλικό παντελόνι στρατού, αγγλικές 

περικνημίδες και υποδήματα με κορδόνι. Φόραγε γερμανικό κράνος και δίπλα 
βρισκόταν γερμανικής προέλευσης και κατασκευής πυροβόλο πιστόλι (U 372.41). 

Όταν ο ανθυπολοχαγός Engelhardt στις 25 Μαΐου 1941 επιτέθηκε με τους άνδρες 
του εναντίον υψώματος ανατολικά της Αγίας Μαρίνας, ύψωσαν οι στο ύψωμα αυτό 
βρισκόμενοι εχθροί σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις τη λευκή σημαία. Ο 
ανθυπολοχαγός Engelhardt και οι στρατιώτες του συμπεραίνοντας, ότι οι εχθροί ήθελαν 

να παραδοθούν, προχώρησαν προς τη θέση τους και δέχθηκαν ξαφνικά, καθώς είχαν 
πλησιάσει κοντά, πυρά. Οκτώ άνδρες του σκοτώθηκαν εξαιτίας αυτής της ύπουλης 

επίθεσης (U 627.41). 

Ένα παρόμοιου είδους συμβάν αναφέρεται από τον υπολοχαγό Ringler: Κατά την 
επίθεση εναντίον του αεροδρομίου στο Μάλεμε στις 20 Μαΐου 1941, κυμάτιζαν 
ελεύθεροι σκοπευτές του εχθρού στην απέναντι πλευρά σημαίες με τον αγκυλωτό 
σταυρό. Καθώς ήταν οι Γερμανοί στρατιώτες της άποψης, ότι επρόκειτο για 
συντρόφους τους, τους έγνεψαν παρομοίως με τις δικές τους σημαίες και καθώς 
φαίνονταν αυτοί ευδιάκριτα, δέχθηκαν ξαφνικά πυρά από την πλευρά του εχθρού. 
Ξεκάθαρα θέλησαν οι εχθροί με αυτόν τον τρόπο να πληροφορηθούν τις θέσεις των 
Γερμανών. 

Ο υπολοχαγός Ringler διαπίστωσε επίσης, ότι από την αντίπαλη πλευρά 

συμμετείχαν στη μάχη τρεις άνδρες με στρατιωτική στολή Γερμανών αλεξιπτωτιστών 

(U 628.41). 

 

Γ. Αντάρτικο. 
Εκτός των πολλών ήδη στο τμήμα Α περιγραφομένων περιπτώσεων, οι οποίες 

παρουσιάζουν ένδειξη δράσης αντάρτικων ομάδων αποτελούμενων από τμήματα του 
πληθυσμού της Κρήτης, παρατίθενται εν συνέχεια ακόμα επιπλέον ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις δράσης τέτοιων ομάδων: 

Ο σκαπανέας Sackenheim πυροβολήθηκε στις 24 Μαΐου 1941 κατά τη διάρκεια 
επίθεσης εναντίον του Καστελίου από έναν πολίτη και τραυματίστηκε. Ο αριστερός 
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κάτω βραχίονας του μάρτυρα είχε συνθλίβει από σφαίρα τόσο άσχημα, που 
δικαιολογείται σε αυτήν περίπτωση η άποψη της χρήσης βολής Dum-Dum, και κυρίως 
έχει αποκλειστεί η περίπτωση χρήσης ελαφριού όπλου εξαιτίας τούτου. Από ιατρική 
άποψη επίσης έχει επιβεβαιωθεί η χρήση βολής Dum-Dum. Στη θέση που βρισκόταν ο 
πολίτης βρέθηκε χρωματιστή μη στρατιωτική τσάντα με αγγλικής προέλευσης και 
κατασκευής πυρομαχικά, των οποίων οι άκρες ήταν κομμένες ή λιμαρισμένες (U 

393.41). 

Ο υπαξιωματικός Hochsteiner αναφέρει στην ένορκή του κατάθεση στις 11 
Ιουλίου 1941 την κάτωθι περίπτωση σχετικά με αντάρτες: «Βρισκόμασταν στις 
21.5.1941 σε μονοπάτι ενός υψώματος μεταξύ της πόλης των Χανίων και του Μάλεμε. 
Το πρωί μας πλησίασε όχημα με τέσσερα μέλη του Συντάγματος εφόδου Koch. Ήταν 

ένας λοχίας, ένας υπαξιωματικός και δύο υποδεκανείς. Ρώτησαν, εάν ο δρόμος προς τα 
δυτικά ήταν ελεύθερος από την παρουσία εχθρικών στρατιωτικών δυνάμεων. 
Απαντήσαμε, ότι πολίτες οργανωμένοι σε συμμορίες κινήθηκαν προς την συγκεκριμένη 
περιοχή και έχουν βάλλει με πυρά εναντίον Γερμανών στρατιωτών. Οι άνδρες 
συνέχισαν παρά ταύτα την πορεία τους. Καθώς δεν είχαν επιστρέψει ακόμα το 
απόγευμα, πήγα με κάποιους συντρόφους πάνω σε δύο μοτοσικλέτες προς αυτούς. 
Μετά από οκτώ περίπου χιλιόμετρα είδαμε το όχημα. Βρισκόταν πλάγια πάνω από τον 
δρόμο. Όταν πλησιάσαμε κοντά του, δεχτήκαμε πυρά από δύο ή τρία σπίτια. Τα 
ανταποδώσαμε και συρθήκαμε έπειτα σε ένα χωράφι με καλαμπόκια. Εκεί βρήκαμε τον 
λοχία, ο οποίος είχε έρθει σε μας το πρωί. Τα ρούχα του είχαν τραβηχτεί προς τα κάτω, 
έτσι ώστε βρίσκονταν πάνω από τα πόδια του. Μια σφαίρα είχε διαπεράσει το κεφάλι 
του, η οποία επέφερε ξεκάθαρα το θάνατό του. Στην περιοχή της καρδιάς έφερε τρεις με 
τέσσερις μαχαιριές, οι οποίες είχαν διάμετρο δύο έως τρία εκατοστά μήκος. Είχε επίσης 
δεχθεί μαχαιριά, η οποία είχε εισχωρήσει από τη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του στο 
δεξί μάτι και το είχε καταστρέψει. Τα γεννητικά του όργανα είχαν κατά το ήμισυ κοπεί. 

Περίπου τριάντα μέτρα παρακάτω πάνω σε μια πλαγιά βρήκαμε τον 
υπαξιωματικό. Μας διηγήθηκε: Το όχημα τους δέχτηκε πυρά από πολίτες. Μπόρεσε να 
καταφύγει σε ασφαλές μέρος και παρατήρησε, ότι περίπου τριάντα στον αριθμό πολίτες 

ερεύνησαν το αμάξι και την γύρω περιοχή (U 431.41). 

Ο υποδεκανέας Backhaus και κάποιοι σύντροφοι του δέχθηκαν πυρά από πολίτες 

στις 20 Μαΐου 1941 πλησίον της φυλακής των Χανίων. Είδαν τρείς οπλισμένους άνδρες 
και μια γυναίκα. Δεν διέκριναν στρατιωτικές στολές ή διακριτικά (U 394.41). 

Ο σκαπανέας Beltle είδε στις 21 Μαΐου 1941 το πρωί εικοσιπέντε με τριάντα 
άνδρες και μάλιστα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οπλισμένους πολίτες, μεταξύ των 
οποίων και κάποιους Άγγλους, από τους οποίους ένας φορούσε στρατιωτικό σακάκι και 
γερμανικό κράνος (U 395.41). 

Ο λοχίας Weber έπρεπε να μεταφερθεί στις 21 Μαΐου 1941 πλησίον του Μάλεμε 
εξαιτίας τραυματισμού του σε αεροσκάφος τύπου «Junger», το οποίο ήδη βρισκόταν 
πλησίον της παράκτιας γραμμής. Κατά την προσέγγισή του στο αεροσκάφος δέχθηκε 
αιφνιδιαστικά μέσα από αυτό πυρά από πυροβόλο όπλο. Ο λοχίας Weber είδε οχτώ έως 
δέκα άνδρες να διαφεύγουν, οι οποίοι ούτε φορούσαν στρατιωτική στολή ούτε έφεραν 
οποιαδήποτε διακριτικά. Ο υπεύθυνος του αεροσκάφους του εξήγησε σχετικά με τούτο, 

ότι οι πολίτες προσπάθησαν να επιτεθούν στο αεροσκάφος και αυτός μπόρεσε να 
αμυνθεί με τη βοήθεια του πυροβόλου όπλου (U 396.41). 

Στις 20 Μαΐου 1941 είδε ο στρατιώτης Kotzur έναν άνδρα με μπλούζα μπλε 

χρώματος, ο οποίος κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο ελιάς τον πυροβόλησε και ο 
στρατιώτης παρέμεινε ζωντανός παρά τη σφαίρα από πιστόλι και τη χειροβομβίδα που 
εκτοξεύτηκε εναντίον του (U 506.43). 
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Ο υποδεκανέας Hilgenfeldt συνάντησε μαζί με τους συντρόφους του πολλούς 
πολίτες, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με καραμπίνες, πιστόλια και εν μέρει ακόμα με 
πυροβόλα όπλα Γερμανών αλεξιπτωτιστών και δραστηριοποιούνταν ως ελεύθεροι 
σκοπευτές. Κάποιοι από αυτούς φορούσαν επίσης γερμανικά κράνη. Παρατήρησαν 

αργότερα γυναίκες και παιδιά που προσπαθούσαν να πλησιάσουν νεκρούς Γερμανούς 
στρατιώτες, τους έκλεβαν τα ρούχα και τα μικροαντικείμενα που είχαν στην κατοχή 
τους και κατόπιν τα μετέφεραν σε θέσεις Άγγλων και Ελλήνων (U 554.41). 

Ο υποδεκανέας Galle είδε στις 24 Μαΐου 1941 να βρίσκεται στο έδαφος ένας 
βαριά τραυματισμένος σύντροφος μεταξύ του Μάλεμε και της πόλης των Χανίων, ο 
οποίος παρά το τραύμα του, είχε δεχτεί εκ νέου πυρά από πολίτες πίσω από θάμνους και 
από κοιλώματα εδάφους (U 556.41). 

Ο Βούλγαρος δικηγόρος Dimitroff είδε στις 23 Μαΐου 1941 πλησίον του χωριού 
Πλατανιά, ένα νεκρό Γερμανό στρατιώτη να βρίσκεται σε χαντάκι στην άκρη του 
δρόμου. Έφερε μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος, όπως αυτά που κουβαλούν στην 
Κρήτη. Τα χέρια του και το πουκάμισο του είχαν αίματα. Κάποιος του είχε αφαιρέσει 
τo στρατιωτικό του σακάκι. Εν συνεχεία ανέφερε ο μάρτυρας, ότι είδε δύο Έλληνες 
πολίτες, οι οποίοι φορούσαν γερμανικά στρατιωτικά σακάκια. Γερμανοί στρατιώτες 

πήγαν προς το μέρος των δύο αυτών πολιτών και τους έγνεψαν. Οι Έλληνες τους 
άφησαν να πλησιάσουν στα περίπου 150 μέτρα και άνοιξαν τότε πυρ εναντίον τους. 

Ο μάρτυρας Dimitroff επιβεβαίωσε επίσης τις στην εισαγωγή αναφερόμενες 

πληροφορίες από κρητικό πολίτη (βλπ. σελ 2-3), όπου μετά την επίθεση των 
γερμανικών στρατευμάτων στην Κρήτη, εξοπλίστηκε ο ανδρικός πληθυσμός. Επίσης 

τονίζει, ότι αυτοί που έφεραν όπλα δεν παρέλαβαν ούτε διακριτικά ούτε στρατιωτικές 
στολές και δεν δραστηριοποιήθηκαν σε οργανωμένους στρατιωτικούς σχηματισμούς. 
Λάμβαναν διαταγές μόνο από Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι τους είχαν τοποθετήσει 
έχοντας καθήκον την καταπολέμηση των αλεξιπτωτιστών. Αυτή η κατάθεση επίσης 

επιβεβαίωσε το γεγονός, ότι από την πλευρά του Άγγλου Διοικητή και καταφανέστατα 

από την πλευρά των Ελλήνων αξιωματικών είχε δοθεί σημασία στο κάλεσμα μη 
οργανωμένης συμμετοχής του ντόπιου πληθυσμού, επομένως στη διεξαγωγή 
ανταρτοπόλεμου (U 329.41). 

(περίληψη) Περιέχονται ακόμα οι ήδη επεξεργασμένες καταθέσεις στον ίδιο 

φάκελο αλλά και σε προηγούμενους του ιδίου cd, του επιλοχία Baeckhaus, στρατιώτη 

Franz, επιλοχία Knaeble, επιλοχία Hoppe-Blank, δεκανέα Schmidleitner, 

ανθυπολοχαγού Neumann, υπολοχαγού Riess, στρατιώτη Petersen, του λοχία Sina, 

στρατιώτη Brose, ανθυπολοχαγού Klitzing και Schaefer, αρχίατρου von Wolffersdorf, 

υπαξιωματικού Nienhaus, σκαπανέα Perpent, στρατιώτη Findesein, στρατιώτη Schiller, 

υποδεκανέα Loeser, ιατρού Wagner και στρατιώτη Friedland, του υπολοχαγού von 

Bullion. 

 

Δ. Επιθέσεις εναντίον γερμανικών μεταγωγικών πλοίων. Έναρξη πυρών με 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου κατά γερμανικών δυνάμεων βρισκόμενων σε άμεσο 
θαλάσσιο κίνδυνο. 

(περίληψη) Περιέχει τις ένορκες καταθέσεις του ανθυπολοχαγού Henglein, 

υποδεκανέα Grimm, υποδίοπου Zaremba και Stribny, του υπαξιωματικού Wall, του 

υπαξιωματικού Buchleitner (επεξεργασμένες στον φάκελο 2 του ιδίου cd), οποίοι 
βρισκόμενοι σε ψαροκάικο με ογδόντα ακόμα άνδρες δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα 
αγγλικά πολεμικά πλοία. 

(μετάφραση) Ο δεκανέας Kliebisch και ο υποδεκανέας Hager ανέφεραν 
ενόρκως, ότι κατά τη διαδρομή τους με κατεύθυνση την Κρήτη, δέχθηκε πυρά η λέμβος 
τους στις 22 Μαΐου 1941 τις πρωινές ώρες περίπου στις 8:30, από πέντε αγγλικά 
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καταδρομικά και άλλα πλοία και αυτοί, αφού η βάρκα τους είχε δεχθεί πολλές σφαίρες, 
έπρεπε να πηδήσουν στη θάλασσα. Και σε αυτήν την περίπτωση επίσης άνοιξαν τα 
βρετανικά πλοία πυρ από απόσταση 200 έως 300 μέτρων εναντίον αυτών που 
βρίσκονταν στη θάλασσα και κολυμπούσαν. Δεν χρησιμοποιήθηκαν λέμβοι διάσωσης. 
Η διάρκεια αυτών των πυρών, η οποία διήρκησε περίπου δεκαπέντε έως είκοσι λεπτά, 
άφησε πολλούς νεκρούς συντρόφους (U 392.41).  

Οι βενζινάκατοι S 10 και S 14 δέχτηκαν επίθεση στις 21 Μαΐου 1941 στον κόλπο 
της Κίσσαμου στην Κρήτη και στις 23 Μαΐου 1941 στο ακρωτήριο Σπάθα από αγγλικά 
πλοία. Όταν τα πληρώματα επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους από καουτσούκ ή 
προσπάθησαν κολυμπώντας να σωθούν, δέχθηκαν πυρά όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα 
και οι λέμβοι με ελαφριά πυροβόλα όπλα, ενώ πραγματοποιήθηκαν βολές εναντίον των 
βενζινακάτων πρωτύτερα με μεσαίου διαμετρήματος πολυβόλα κανόνια. Οι λέμβοι και 
αυτοί που βρίσκονταν στη θάλασσα κολυμπώντας δέχονταν το φως των προβολέων. 

Δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστικές βάρκες. Πολλοί στρατιώτες βρήκαν εδώ τον θάνατο 

(U 530 .41). 

Ο δεκανέας Segel ανέφερε επίσης ενόρκως, ότι μια γερμανική νηοπομπή 

συνοδείας δέχτηκε επίθεση τη νύχτα της 20ης
 προς 21η

 Μαΐου 1941 πριν την Κρήτη από 
αγγλικά πολεμικά πλοία. Μετά τη βύθιση των πλοίων και σε αυτήν την περίπτωση 
άνοιξαν πυρ υπό το φώς των προβολέων με κατεύθυνση εναντίον όσων βρίσκονταν στο 
νερό, οι οποίοι σκοτώθηκαν από αυτά. Επίσης και αυτή η περίπτωση χαρακτηρίστηκε 
από το ότι δεν διεξήχθη καμιά επιχείρηση διάσωσης από την πλευρά των αγγλικών 
πλοίων. Σχετικά με παρόμοια περίπτωση, αναφέρει ο κομισάριος της στρατιωτικής 

αστυνομίας Eger στην ένορκη κατάθεσή του στις 8 Ιουλίου 1941 (U 553.41 και U 

610.41). 

Στις 21 Μαΐου 1941 λίγο πριν τις 23:00 δέχθηκαν επίθεση τα πλοιάρια S 12 και S 

107. Το S 107 βυθίστηκε εξαιτίας βολής που δέχθηκε και η οποία βρήκε το στόχο της. 
Το S 12 δεν ήταν σε θέση να προβεί σε ελιγμούς. Παρόλα αυτά έβαλαν οι αγγλικές 
δυνάμεις από κοντινή απόσταση με πυροβόλα κανόνια και πυροβόλα όπλα. Στο 
κατάστρωμα υπήρχαν πολλοί νεκροί και τραυματίες. Δύο λέμβοι από καουτσούκ με 
τραυματίες ρίχτηκαν στη θάλασσα. Αυτές οι δύο βάρκες και αυτοί που κολυμπούσαν 

ήδη στη θάλασσα και καλούσαν δυνατά για βοήθεια, δέχθηκαν πυρά από πυροβόλα 

όπλα και πυροβόλα κανόνια 4 εκατοστών. Οι εκκλήσεις για βοήθεια σταμάτησαν μόνο 
τότε, όταν αυτοί που βρίσκονταν στη θάλασσα είχαν χτυπηθεί από τα πυρά. Και σε 
αυτήν την περίπτωση επίσης δεν διεξήχθη καμία απολύτως προσπάθεια διάσωσής τους 
από την πλευρά του εχθρού (U 611.41). 

Η, στις αναφερόμενες περιπτώσεις, σκιαγραφημένη συμπεριφορά των Άγγλων 
Διοικητών απέναντι σε αυτούς των οποίων είχαν βυθιστεί τα πλοιάρια όπου επέβαιναν 

και κολυμπούσαν χωρίς να μπορούν να προβάλουν καμία απολύτως αντίσταση, 

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από το ότι ομόφωνα, σε καμιά των περιπτώσεων δεν υπήρξε 
καμία απολύτως προσπάθεια διάσωσης αυτών των ανυπεράσπιστων πληρωμάτων. Η 
αντίληψη των Διοικητών των αγγλικών πλοίων, οι οποίοι ήταν συνυπεύθυνοι επίσης 

εδώ στο θάνατο ανυπεράσπιστων ναυτών και στρατιωτών καταφανέστατα στο πλαίσιο 

των διαταγών τους, δεν διαφέρει σημαντικά από την συμπεριφορά του Διοικητή 

αγγλικού υποβρυχίου, το οποίο βύθισε το μηχανοκίνητο ιστιοφόρο «Αγία Παρασκευή», 

στις 12 Μαΐου 1941 όπου άφησε το πλήρωμα και τους ναύτες να επιβιβαστούν σε 
σωστική λέμβο και κατόπιν αυτούς, στο βυθιζόμενο πλοίο βρισκόμενους Γερμανούς 
αξιωματικούς και τρεις επιπλέον Γερμανούς στρατιώτες από πολύ μικρή απόσταση, 

έκανε χρήση με στρεφόμενα πάνω τους πυρά, όση ώρα χρειαζόταν, μέχρι ο κάθε 
Γερμανός που κολυμπούσε να χτυπηθεί από αυτά και να βυθιστεί στο νερό. 
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Η συμπεριφορά των Άγγλων Διοικητών της ναυτικής μοίρας στις επιθέσεις 
εναντίον των γερμανικών μεταγωγικών πλοίων κατά την πορεία τους προς την Κρήτη, 

ξυπνάει επίσης αναμνήσεις από το Νάρβικ (στην Νορβηγία) και χωρίς να λάβουν υπόψη 

άλλους παραμέτρους καταπολέμησης των πληρωμάτων των βυθισμένων γερμανικών 

αντιτορπιλικών, κυρίως του αντιτορπιλικού «Erich Giese». Και τότε επίσης 

πραγματοποιήθηκε έναρξη πυρών εναντίον όσων βρίσκονταν ανυπεράσπιστοι στη 
θάλασσα ναυτών από πυροβόλα όπλα και πυροβόλα κανόνια 4 εκατοστών. Εν αντιθέσει 
με τούτο το πλήρωμα αυτού του γερμανικού αντιτορπιλικού τρείς μέρες πριν, στις 10 
Απριλίου 1941, διέσωσε με κίνδυνο τη ζωή του κατά τη βύθιση του αγγλικού 
αντιτορπιλικού «Hunter», τους ανυπεράσπιστους ναύτες που βρίσκονταν στη θάλασσα 
και κολυμπούσαν και τους οδήγησαν στο κατάστρωμα του «Erich Giese». Ένας από 
τους Άγγλους ομήρους, με το όνομα Harry Clark, εξήγησε στις 10 Απριλίου 1940 μετά 
τη διάσωση του σε ένα μέλος του πληρώματος του «Erich Giese», ότι ήταν έκπληκτος, 
που οι Γερμανοί τον είχαν διασώσει, επειδή αυτοί, οι Άγγλοι είχαν λάβει τη διαταγή να 

μη σώσουν κανέναν (U 2344.40). 

Από τα πυρά εναντίον Γερμανών ναυτών κατά τη βύθιση του αντιτορπιλικού 

«Erich Giese» και τη δολοφονία των τεσσάρων μελών του γερμανικού στρατού στο 
μηχανοκίνητο ιστιοφόρο «Αγία Παρασκευή», μέχρι την ανηλεή εντελώς με παρόμοιο 
τρόπο διεξαγωγή πυρών εναντίον όλων των, κατά την πορεία προς την Κρήτη 
βρισκόμενων στη θάλασσα Γερμανών ναυτών και στρατιωτών, πυκνώνει ολοένα και 
περισσότερο η αλυσίδα των αποδεικτικών στοιχείων για διατασσόμενη απαγόρευση 

κάθε προσπάθειας διάσωσης. 
 

Σελίδες 127-128 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού προς το 
γραφείο αλλοδαπής που φέρει ημερομηνία 20.8. 1941. 

Αναφέρει την αποστολή παρατηρήσεων της υπηρεσίας διερεύνησης σχετικά με 

παραβιάσεις διεθνούς δικαίου από εχθρικές δυνάμεις κατά την επιχείρηση στην Κρήτη 
για λήψη γνώσης περί τούτου και τονίζεται η απόρρητη σημασία του εγγράφου και η 
χρήση του περιεχόμενου του ως ενδουπηρεσιακό και σε περιορισμένο κύκλο η 
δυνατότητα πρόσβασής του. 
 

Σελίδες 129-132 (περίληψη) 
 

Περιέχει την σε στενόγραφη μορφή κατάθεση του υποδεκανέα Rumpf του 7ου
 

λόχου 1ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών με ημερομηνία 13.8. 1941. 

 

Σελίδες 133-176 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο του ΧΙ σώματος 
αεροπορίας προς την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού- υπηρεσία διερεύνησης σχετικά με 

τις παραβιάσεις διεθνούς δικαίου που φέρει ημερομηνία 12.8.1941. 

Περιέχει την αποστολή σε συνημμένη μορφή αριθμό καταθέσεων κατόπιν 
ανακρίσεων, σχετικές με μεταχείριση εναντίον Γερμανών στρατιωτών κατά την 

απόβαση στη νήσο Κρήτη, και παραβιάσεις των διατάξεων διεθνούς δικαίου. 

 

1)Του Eugen Perpent 21 ετών, 1ου
 λόχου 3ου

 τάγματος σκαπανέων (σε 
στενόγραφη μορφή κατάθεση και ακολουθεί δακτυλογραφημένη, η οποία έχει ήδη 
αναφερθεί στον φάκελο 2). 
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2) Του Adolf Konrad, 22 ετών, στρατιώτη 3ου
 τάγματος, 1

ου
 Συντάγματος εφόδου 

(σε στενόγραφη μορφή κατάθεση και ακολουθεί σε δακτυλογραφημένη): 

(μετάφραση) Στις 20.5.1941 είδα, πως δέχτηκαν πυρά από απόσταση το πολύ 3- 

4 μέτρων πιθανότατα με πυροβόλο πιστόλι από δύο Άγγλους πλησίον ενός χωριού 
ανάμεσα στο αεροδρόμιο και στην πόλη των Χανίων δύο σύντροφοι του Συντάγματος 
εφόδου, οι οποίοι βρίσκονταν τραυματισμένοι στο έδαφος. Οι σύντροφοι 
ανασηκώθηκαν κάπως καθώς πλησίαζαν οι Άγγλοι και σήκωσαν ψηλά τα χέρια κατόπιν 
εντολής τους. Δέχτηκαν αμέσως πυρά. Σύρθηκα προς την πλευρά των συντρόφων μου 
και πυροβόλησα με το πιστόλι μου εναντίον των Άγγλων ρίχνοντας επίσης και 
χειροβομβίδες. Αυτοί απομακρύνθηκαν κατόπιν τούτου, ρίχνοντας επίσης 
χειροβομβίδες προς την πλευρά μας. Εξερράγησαν σε απόσταση δέκα μέτρων περίπου 

από εμάς, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος. Οι δύο σύντροφοί μου είχαν, όπως 

διαπίστωσα, δεχθεί σφαίρες στο στήθος. Ο ένας εξέπνευσε περίπου μισή ώρα αργότερα, 
ο άλλος τη νύχτα που ακολούθησε. 

 

3) Του στρατιώτη Herbert Kerst, 20 ετών, 14ου
 λόχου Συντάγματος εφόδου 

αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Στις 20.5.41 στάλθηκα περίπου 12 χλμ ανατολικά της περιοχής του 
Ηρακλείου (Κρήτη). Μετά την απόβαση δεχθήκαμε πυρά από αγρότες, οι οποίοι 
απασχολούνταν μαζί με άλλους συναδέλφους τους στα χωράφια. Εγώ ο ίδιος είδα, πως 
ένας γεωργός έριξε εναντίον μας δύο φορές. Οι σφαίρες δεν βρήκαν όμως τον στόχο. 
Επειδή είχαμε την εντολή να συγκεντρωθούμε αμέσως, δεν ανταποδώσαμε τα πυρά, 
αλλά προχωρήσαμε στη διατεταγμένη θέση. Κατά την εν συνεχεία διάρκεια 
εχθροπραξιών, δεν αντιλήφθηκα ο ίδιος να δεχόμαστε πυρά από πολίτες.  

Στις 2 Ιουνίου 1941 πήγα με τον στρατιώτη Kramkowski, τον δεκανέα Laudisch 

και τον υποδεκανέα Haug (όλοι του λόχου μου) σε προάστιο της πόλης του Ηρακλείου. 
Επειδή έπρεπε να φτιάξουμε το σχέδιο ενός μνήματος, ψάχναμε για μνήματα ανάμεσα 
στο αεροδρόμιο και στο στρατόπεδο. Σε απόσταση 500 μέτρων από το αεροδρόμιο 
περάσαμε δίπλα από τείχος, όπου πίσω από αυτό βρίσκονταν τα πρώτα σπίτια της 
πόλης. Αρχικά είδαμε δύο κράνη αλεξιπτωτιστών εφόδου να βρίσκονται πίσω από έναν 
τοίχο. Επειδή αντιληφθήκαμε οσμή αποσύνθεσης πτώματος, κατευθυνθήκαμε προς το 
μέρος που προερχόταν και φτάσαμε σε ένα σωρό από πέτρες, ο οποίος είχε ύψος 1,20 
περίπου μέτρα. Επειδή η μυρωδιά του πτώματος ερχόταν προς εμάς από αυτό το 
σημείο, απλωθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλο σε αυτόν τον χώρο. Εκεί βρήκαμε σε πολύ 
ψηλό σημείο ένα σιδερένιο γάντζο, καθώς και ένα σιδερένιο τηγάνι, το οποίο όπως και 
ο γάντζος ήταν λερωμένο από αίμα. Δίπλα στον σωρό είδαμε να βρίσκεται δέρμα 

κρανίου με το τριχωτό πάνω μέρος. Το δέρμα είχε σκούρα κόκκινα μαλλιά. Αφότου 
ανακαλύψαμε και μετακινήσαμε το πτώμα, διαπιστώσαμε το εξής: επρόκειτο για το 
πτώμα Γερμανού αλεξιπτωτιστή, το οποίο έφερε ακόμα το στρατιωτικό σακάκι και το 

παντελόνι. Επειδή έλειπε το δέρμα της κεφαλής, καταλάβαμε ότι το δέρμα που βρήκαμε 
ανήκε σ’ αυτό, ξεκάθαρα σε αυτό. Το κρανίο παρουσίαζε μεγάλης διαμέτρου τρύπα, η 
οποία θα μπορούσε να είχε προέλθει από χτύπημα με βαρύ αντικείμενο. Για σφαίρα 
ήταν το άνοιγμα πολύ μεγάλο. Επίσης ένα θραύσμα χειροβομβίδας δεν θα μπορούσε να 
επιφέρει αυτό το τραύμα. Έλειπαν τέσσερα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Ήταν 
κομμένα μέχρι την μέση. Κάποιος μπορούσε να το διακρίνει από την επίπεδη τομή. Την 
επόμενη μέρα θάψαμε το πτώμα, αφού πήραμε μαζί μας την μεταλλική στρατιωτική 
ταυτότητα του. Αυτή παραδόθηκε στο Σύνταγμα. Όπως αργότερα πληροφορηθήκαμε, 
αυτός ο νεκρός αλεξιπτωτιστής ανήκε στο τάγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων. 
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4) Του επιλοχία Walter Rasch, 31 ετών, ΙΙ Επιτελείου 1
ου

 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 21.5.1941 βρισκόμουν ανατολικά 
από το μέτωπο του Ηρακλείου προς την πόλη του Ηρακλείου. Πίσω μου είδα τρεις 
άοπλους συντρόφους, οι οποίοι κουβαλούσαν νερό. Περικυκλώθηκαν-το είδα με τα 
κιάλια μου από απόσταση 250 περίπου μέτρων- σε θερισμένο χωράφι με δημητριακά 

από έξι έως οκτώ οπλισμένους πολίτες και έπρεπε να παραδοθούν. Αυτοί εφόρμησαν 
εναντίον των ανδρών και τους αφαίρεσαν τα αντικείμενα αξίας που κατείχαν. Αφότου 
συνέβη αυτό, τους χτύπησαν και τους τρείς με τα κοντάκια των όπλων τους, με 
αποτέλεσμα να πέσουν και να παραμείνουν κάτω στο έδαφος. Τόσο εγώ όσο και άλλοι 
σύντροφοι μου πυροβολήσαμε μετά από αυτό εναντίον του θερισμένου χωραφιού. Οι 
πολίτες έτρεξαν τότε να καλυφθούν και εξαφανίσθηκαν. 

Αργότερα άκουσα, ότι αυτοί βρίσκονταν υπό τις διαταγές ενός παπά από τα γύρω 
χωριά. Αυτός βρέθηκε αργότερα και εκτελέστηκε. 

 

5) Του υποδεκανέα Wilhelm Wuermser, 18 ετών, 13ου
 λόχου 1ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 20.5.1941 προελάσαμε από τα 
δυτικά προς την πόλη του Ηρακλείου. Αυτήν την μέρα και κατά τη διάρκεια όλων 

συνολικά των δοθέντων μαχών είδα κατ’ επανάληψη οπλισμένους πολίτες στην πλευρά 
του εχθρού. Ένα μέρος μαχόταν αυτόνομα ως ελεύθεροι σκοπευτές, ένα άλλο σε 
ομάδες μαζί με στρατιώτες του εχθρού. 

Στις 21.5.1941 εισβάλλαμε στην πόλη του Ηρακλείου. Από απόσταση 100-150 

μέτρων περίπου είδα σε ψηλό σημείο ξύλινης καμπυλωτής πόρτας, που στηριζόταν σε 
γάντζους, να κρέμεται ένας αλεξιπτωτιστής. Τα δύο του χέρια εκτείνονταν και από τις 
δυο πλευρές προς τα πάνω και το κεφάλι είχε ακουμπήσει στο στήθος του. Τα πόδια του 
ήταν ενωμένα, αλλά περίπου μισό μέτρο απόσταση από το έδαφος. Από αυτή τη στάση 

του σώματος συμπέρανα, ότι αυτός ο άνδρας ήταν καρφωμένος στην πόρτα. 
Μετά τη λήξη των μαχών είδα κατά τη συγκέντρωση των αλεξιπτωτιστών δύο 

νεκρούς αλεξιπτωτιστές σε ένα σπίτι. Και οι δύο δεν είχαν περιέλθει ακόμα σε 
προχωρημένο βαθμό αποσύνθεσης. Ο ένας βρισκόταν στον σκελετό ενός κρεβατιού, ο 
άλλος κάτω από το τραπέζι. Στον πρώτο δεν διαπίστωσα κάποια αλλαγή, ενώ στον 
δεύτερο έλειπαν τα μάτια. Εκ τούτου συμπεραίνω, ότι είχαν τρυπηθεί. Στο πρόσωπο 
μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει και άλλης μορφής τραύματα. Δεν πιστεύω μεν, ότι 
επρόκειτο για τραύματα προερχόμενα από σφαίρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να 
αποκλειστεί τελείως.  

 

6) Tου αρχίατρου δρ Karl Langemayer, 33 ετών, του 2ου
 λόχου τμήματος 

υγειονομικού αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά την προέλασή μας από τα δυτικά 

προς την πόλη του Ηρακλείου, πρόσεξα επανειλημμένως στην πλευρά του εχθρού 
μερικούς ένοπλους πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στις μάχες. Παρατήρησα με τα 
κιάλια μου επίσης, ότι οι Άγγλοι στρατιώτες άλλαζαν ρούχα, αφαιρώντας αυτά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών και φόραγαν γερμανικά κράνη, τα στρατιωτικά σακάκια και 
τα παντελόνια τους. Εξαιτίας αυτής της κίνησης θα μπορούσε να δημιουργηθεί μεγάλου 
βαθμού σύγχυση.  

Το κάτωθι συμβάν μου φαίνεται άξιο αναφοράς: Ένα Άγγλος λοχαγός και δύο 
στρατιώτες σήκωσαν ψηλά τα χέρια μετά από πυρά πυροβόλων όπλων. Καθώς 
προχωρήσαμε προς το μέρος τους, υποχώρησε ο εχθρός στις θέσεις του και άνοιξε πυρ 
εναντίον μας. 
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Στις 20.5.41 σκοτώθηκε ο βοηθός ιατρού δρ Lutz πριν την πύλη στα δυτικά της 
πόλης του Ηρακλείου. Έπρεπε να υποχωρήσουμε και δεν μπορούσαμε να τον 
μεταφέρουμε. Στις 22.5.41 προχωρήσαμε εκ νέου και βρήκα τον δρ Lutz εντελώς 

συλημένο. Φορούσε μόνο το στρατιωτικό του σακάκι και ένα κοντό εσώρουχο, αλλά 
δεν είχε καθόλου πάνω του αντικείμενα αξίας. Και τα δύο του μάτια ήταν τρυπημένα. 

Κάτω περίπου από το ύψος των κροτάφων, σε θέση όπου είχε δεχτεί σφαίρα, υπήρχε 

στο αριστερό του μάγουλο τομή σε σχήμα σταυρού έξι εκατοστών περίπου μήκους. Στο 
σημείο αυτής της τομής είχε σφηνωθεί πέτρα σε μέγεθος περίπου όσο ενός καρυδιού. 
Περίπου 200 μέτρα δυτικά της δυτικής πύλης της πόλης του Ηρακλείου, βρισκόταν 
πάνω στον δρόμο το πτώμα ενός λοχία. Και τα δύο του χέρια ήταν κομμένα στο ύψος 
των καρπών, υποθέτω με μαχαίρι. Δεν τα βρήκα. 

 

7) Του λοχία Erwin Jost, 25 ετών, 14ου
 λόχου 1ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών 
εφόδου (περιέχεται η κατάθεσή του σε δακτυλογραφημένη επίσης μορφή): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Έπεσα με το αλεξίπτωτο μαζί με τον 
λόχο μου στις 20.5.41 δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. Εγώ ο ίδιος είδα κατά τη 
διάρκεια όλων συνολικά των ημερών που διεξήχθησαν μάχες, ότι ο ανδρικός 
πληθυσμός συμμετείχε σε αυτές. Από ότι παρατήρησα, ήταν εξοπλισμένοι με όπλα και 
μάλιστα εν μέρει με δικά μας, τα οποία προφανώς τα πήραν από τα κιβώτια, που 
ρίχτηκαν στο νησί. Είδα και άτομα μεμονωμένα και κάποιες ομάδες επίσης 
αποτελούμενες από πολίτες επτά έως οχτώ περίπου, που μας επιτέθηκαν. Δεν φορούσαν 
κάποια διακριτικά ή στρατιωτικές στολές, που θα τους έκαναν να ξεχωρίζουν ως μέλη 
ελληνικών στρατευμάτων. 

Το σούρουπο της 22.5.41 τοποθετήθηκα ως ασφάλεια δίπλα σε γέφυρα στο 
δρόμο, η οποία οδηγούσε στη δυτική πύλη της πόλης του Ηρακλείου. Τα χαράματα 

έφτασαν επτά περίπου πολίτες κατά μήκος του δρόμου, οι οποίοι είχαν συλήσει 
καταφανέστατα τους νεκρούς και τραυματισμένους άνδρες μας. Φορούσαν στρατιωτικά 
κράνη και έφεραν μαζί τους με αίμα καλυμμένα κοφτερά μαχαίρια και πιστόλια. Εκτός 
τούτου, είχαν πάνω τους πυρομαχικά γερμανικής προέλευσης. Όταν τους φώναξα και 
συνειδητοποίησαν, ότι απέναντί τους βρίσκονταν γερμανικά στρατεύματα, μπορούσε 
κάποιος να ακούσει, πως πέταγαν στο έδαφος τα αντικείμενα που κουβαλούσαν μαζί 
τους. Τότε τους αιχμαλωτίσαμε και τους καταστήσαμε ακίνδυνους προς εμάς. 

Το απόγευμα της 21.5.41 όταν η διμοιρία μας προέλασε για εκδήλωση επίθεσης 
στο δρόμο, που οδηγούσε στη δυτική πύλη της πόλης του Ηρακλείου, μου 
παρουσιάστηκε στο δρόμο περίπου δύο χιλιόμετρα απόσταση από τη δυτική πύλη η 
ακόλουθη εικόνα:  

Ένας δεκανέας του σώματος των αλεξιπτωτιστών, βρισκόταν πλαγίως στον 
δρόμο ο μισός με την πλάτη, ο μισός με τον αριστερό του ώμο. Και τα δύο του χέρια 
ήταν κομμένα και μάλιστα όπως μπορούσε κάποιος να διακρίνει στους βραχίονες του 
ξεκάθαρα με αμβλύ αντικείμενο. Στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του είχε μεγάλη 
πληγή. Εάν είχε προκληθεί από σφαίρα δεν μπορώ να πω. Το πρόσωπό του ήταν 
πρησμένο και μάλιστα παρουσίαζε σοβαρού βαθμού εσωτερικά αιματώματα. Φαινόταν 
να είχε δεχτεί πολλά χτυπήματα με ραβδί στο πρόσωπο. Κάποιος μπορούσε να διακρίνει 
πολλούς μώλωπες μπλε χρώματος. Εάν ο νεκρός δεκανέας είχε επίσης δεχτεί σφαίρα, 
δεν μπορώ να το πω, επειδή δεν τον εξέτασα έπειτα.  

Μια μέρα αργότερα, σε μια εκ νέου επίθεση εναντίον της πόλης, είδα σε πολύ 
κοντινή απόσταση από τη δυτική πύλη, να βρίσκεται σε ένα χωράφι περίπου 100 με 200 
μέτρα βορείως της πύλης ένας νεκρός αξιωματικός υγειονομικού (υπίατρος ή ιατρός 
Επιτελείου). Τον κοίταξα φευγαλέα και παρατήρησα, ότι του είχαν τρυπήσει τα μάτια. 
Δεν μπορώ να δώσω σχετικά με τούτο περισσότερα στοιχεία, επειδή έφυγα αμέσως. 
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Ένας αριθμός στρατιωτών βρισκόταν γύρω από τον νεκρό. Δεν μου είναι γνωστά τα 

ονόματά τους.  

 

8) Του στρατιώτη Bruno Kramkowski, 22 ετών, 14ου
 λόχου 1ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών εφόδου: 

(μετάφραση) Έπεσα με αλεξίπτωτο στις 20.5.1941 ανατολικά του Ηρακλείου 

στην Κρήτη. Στις 21.5.1941 μας συνάντησαν, καθώς κινούμασταν ο ένας πίσω από τον 
άλλο με δυτική κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ορισμένοι πολίτες, οι 
οποίοι έφεραν αγγλικής κατασκευής καραμπίνες. Όταν τους προτρέψαμε πολλές φορές, 
να ρίξουν τα όπλα τους στη θάλασσα, ακολούθησαν αυτήν την απαίτηση. Κανείς από 
αυτούς δεν έκανε χρήση του όπλου του εναντίον μας. 

Από τα γύρω βρισκόμενα υψώματα έπεφταν διαρκώς σφαίρες εναντίον μας. 
Ήμασταν της άποψης, ότι έπρεπε να ήταν πολίτες, επειδή δεν είχαμε δει ως τώρα 
Άγγλους στρατιώτες. Δεν συλλάβαμε κανέναν από αυτούς. 

Μετά την Πεντηκοστή, κατά την άποψη μου ήταν η 6η
 Ιουνίου, πήγα με τον 

στρατιώτη Kerst προς αναζήτηση για την κατασκευή ενός σχεδίου μνήματος. Στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης του Ηρακλείου, περίπου πλησίον των στρατοπέδων, 
αντιληφθήκαμε έντονη μυρωδιά πτώματος. Όταν προχωρήσαμε προς το μέρος, από 
όπου αυτή προερχόταν, φτάσαμε κοντά σε ένα κοτέτσι, όπου εκεί βρίσκονταν επίσης 
δυο σκισμένα στρατιωτικά σακάκια, ανάμεσα σε δύο πέτρινους τοίχους πάνω σε σωρό 
από χαλίκια και βότσαλα. Παραδίπλα βρισκόταν ένα κομμάτι σίδερο με γωνία. Όταν 
παραμερίσαμε τα βότσαλα, είδαμε έναν Γερμανό στρατιώτη φορώντας το σακάκι του 
να κείτεται μπρούμυτα. Παρατηρήσαμε, ότι στο δεξί του χέρι ήταν τέσσερα δάκτυλα 
επίπεδα κομμένα περίπου στο ύψος της μεσαίας κλείδωσης. Κατά την άποψή μας δεν 
μπορούσε αυτό το τραύμα σε καμιά περίπτωση να προέρχεται από πυροβολισμό. 
Ήμασταν προπαντός πεπεισμένοι για αυτό, επειδή αργότερα παρατηρήσαμε στο κεφάλι 
φρικιαστικούς ακρωτηριασμούς. Το κεφάλι ήταν καλυμμένο με ένα σακί. Όταν το 
βγάλαμε, είδαμε ότι το κρανίο ήταν πάνω από το δεξί μάτι συνθλιμμένο στο μέγεθος 
περίπου μιας παλάμης. Εκτός τούτου είχε αφαιρεθεί το δέρμα από όλο το κρανίο, 

σχεδόν μέχρι το πίσω μέρος της κεφαλής. Το δέρμα της κεφαλής βρισκόταν δίπλα στο 
πτώμα. Εάν είχε αφαιρεθεί πριν τη σύνθλιψη του κρανίου, δεν μπορούμε να πούμε με 
σιγουριά. Τα ότι όμως αφαιρέθηκε, μπορούσε κάποιος να δει ξεκάθαρα, επειδή αυτό 
βρισκόταν παραδίπλα. Η σύνθλιψη του κρανίου πραγματοποιήθηκε ξεκάθαρα ή με τον 
σιδερένιο γάντζο ή πιθανότατα με ένα βαρύ σιδερένιο τηγάνι, το οποίο βρισκόταν δίπλα 
στο πτώμα και είχε ίχνη από αίμα και μαλλιά. Εάν υπήρχαν στον γάντζο ίχνη αίματος, 
δεν το γνωρίζω σήμερα πλέον. Το πτώμα έφερε εξολοκλήρου τη στρατιωτική στολή 
του. Δεν του την αφαιρέσαμε και εξαιτίας τούτου δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, 
εάν είχε άλλα τραύματα. Αναφέραμε στον επικεφαλή μας σχετικά με το εύρημα. Από 
ότι γνωρίζω θάφτηκε το πτώμα την επόμενη μέρα. Εάν προηγουμένως εξακριβώθηκε η 
ταυτότητά του, δεν το γνωρίζω.  

Κατά τα άλλα δεν είδα προσωπικά άλλες περιπτώσεις κακοποίησης συντρόφων 
μου, αλλά άκουσα από συζητήσεις, ότι πραγματοποιήθηκαν σταυρώσεις, τρύπημα 

ματιών και διάφορα άλλα. 
 

9) Του υποδεκανέα Werner Weinholtz, 20 ετών, 13ου
 λόχου 1ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών εφόδου: 

(μετάφραση) ¨Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 21.5.1941 προήλασε η μονάδα 
μας προς την πόλη του Ηρακλείου. Σε μια πάροδο, σε πόρτα ενός σπιτιού πρόσεξα έναν 
αλεξιπτωτιστή. Φορούσε ακόμα τη στρατιωτική στολή του, μόνο το στήθος του ήταν 
ακάλυπτο. Εκεί βρισκόταν μια μεγάλη κηλίδα από αίμα. Το κεφάλι έπεφτε στο στήθος. 
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Στην κορυφή του κεφαλιού του υπήρχε χάσκουσα μεγάλη πληγή. Τα χέρια του ήταν 
εκτεινόμενα προς τα πάνω, καρφωμένα το καθένα με ένα καρφί στην πόρτα. Τα πόδια 
κρεμόντουσαν προς τα κάτω. Δεν πρόσεξα, εάν ήταν δεμένα ή καρφωμένα. Είχα την 
εντύπωση, ότι ο στρατιώτης καρφώθηκε μετά τον θάνατό του. Το συμπεραίνω, εξαιτίας 

του ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν είχαν αλλοιωθεί. 
Στις 29.5.1941 μου έδειξε ο στρατιώτης Ost του λόχου μου έναν νεκρό 

αλεξιπτωτιστή δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. Φορούσε το εσώρουχο του, τους 
προστατευτικούς επιδέσμους και το πουκάμισό του. Τα γεννητικό του όργανο ήταν 
κατά το ήμισυ κομμένο. 
 

Σελίδες 177-181 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατοδικείο της 7ης
 Μεραρχίας αεροπορίας προς 

την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού- υπηρεσία διερεύνησης σχετικά παραβιάσεων διεθνούς 
δικαίου που φέρει ημερομηνία 18.8.1941. 

Περιέχει συνημμένο έγγραφο με ένορκη κατάθεση κατόπιν ανακρίσεως του 
υποδεκανέα Rumpf, 21 ετών, 7ου

 λόχου 1ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών εφόδου 

σχετικά με παραβίαση του διεθνούς δικαίου από Άγγλους ή Έλληνες στρατιώτες κατά 
την απόβαση στη νήσο Κρήτη: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 25 Μαΐου 1941 πραγματοποίησε 

έφοδο ο λόχος Klein μαζί με αλπινιστές και άλλους λόχους του Συντάγματος εφόδου 
λίγο πριν το βράδυ στα εναντίον των υψωμάτων του Γαλατά, πριν την πόλη των 
Χανίων. Στις 19:00 περίπου βρισκόμουν μαζί με έναν αλπινιστή και κάποιους άλλους 
συντρόφους πριν το χωριό Γαλατάς. Σε απόσταση 60 μέτρων είδα στα περίχωρα του 
χωριού έναν αλεξιπτωτιστή, τον οποίο αιχμαλώτισαν αλώβητο δύο στρατιώτες. Εάν 

ήταν Έλληνες ή Άγγλοι δεν το γνωρίζω, επειδή οι στρατιώτες φορούσαν στρατιωτικές 
στολές τροπικού κλίματος. Σε αυτήν την ομάδα προστέθηκαν περίπου δέκα στον 
αριθμό πολίτες. Ο ένας από τους δύο στρατιώτες στάθηκε μπροστά από τον αλπινιστή, 
ο οποίος ακινητοποιήθηκε από τον άλλον στρατιώτη και έναν πολίτη. Ο στρατιώτης 
έκοψε υπό τον ευφημισμό των πολιτών τη γλώσσα του αλπινιστή και το αριστερό του 
αυτί. Ένας δίπλα σε εμένα βρισκόμενος αλπινιστής πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον 

του δράστη πάνω από το πλήθος. Εγώ ο ίδιος έβγαλα το πυροβόλο πιστόλι μου, το 
οποίο αχρηστεύτηκε ωστόσο την ίδια στιγμή από δύο σφαίρες. Η αριστερή πτέρυγα μας 
έμεινε πίσω και δεχθήκαμε επίθεση τότε από τα αριστερά. Εξαιτίας καταιγισμού πυρών 

από πυροβόλο όπλο σκοτώθηκαν τρεις δίπλα μου βρισκόμενοι αλεξιπτωτιστές. Εγώ ο 
ίδιος δέχθηκα σφαίρα στο πόδι. Επειδή τότε από τα δεξιά ερχόντουσαν αγγλικά 
τεθωρακισμένα, σύρθηκα σε ένα χωράφι με καλαμπόκι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα 

μεταφέρθηκα από συντρόφους μου στον χώρο συνάθροισης των στρατευμάτων. 

Εξαιτίας τούτου, μου ήταν αδύνατο να φροντίσω για τη σωτηρία του ακρωτηριασμένου 

αλπινιστή. 

 

Σελίδες 182-224 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από ανώτατο μέλος στρατοδικείου της 12ης
 

Στρατιάς προς την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού που φέρει ημερομηνία 
6.6.1941. 

Περιέχει οκτώ στον αριθμό ήδη επεξεργασμένων ιδιόχειρων στον φάκελο 2 

καταθέσεων σχετικών με παραβιάσεις διεθνούς δικαίου κατά την απόβαση στη νήσο 
Κρήτη. 

Του ταγματάρχη Hans Forster, 38 ετών, και επικεφαλή 1ου
 τάγματος 141ου

 

Συντάγματος αλπινιστών, του υπίατρου Hans Wagner, 22 ετών, 6
ου

 λόχου 100ου
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Συντάγματος αλπινιστών, του υπίατρου Επιτελείου Roland Kuemmert, 32 ετών, 100ου
 

Συντάγματος αλπινιστών, του υποδεκανέα Kandlinger, 26 ετών, 8ου
 λόχου 100

ου
 

Συντάγματος αλπινιστών, του υποδεκανέα Thomas Westner, 28 ετών, 2ου
 Επιτελείου 

100
ου

 Συντάγματος αλπινιστών, του λοχαγού Robert von Sternbach, 36 ετών, 1
ου

 

τάγματος 95ης πυροβολαρχίας, του υπαξιωματικού Ludwig Meier, 24 ετών, 6ου
 λόχου 

100
ου

 Συντάγματος αλπινιστών και του αρχίατρου Επιτελείου Fritz Sochor, 33 ετών, 1ου
 

Επιτελείου 141
ου

 Συντάγματος. 
 

Σελίδες 225-227 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού της 

υπηρεσίας της σχετικής με την διερεύνηση των απωλειών και των αιχμαλώτων πολέμου 
προς το νομικό τμήμα του γερμανικού στρατού και την υπηρεσία διερεύνησης 

παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου που φέρει ημερομηνία 20.8.1941. 

Περιέχει αναφορά σχετική με τον ανθυπολοχαγό Alfred Bobach, 31 ετών, 2ου
 

λόχου αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Ο 2ος
 λόχος έπρεπε μαζί με άλλες στρατιωτικές ομάδες μέσω 

θαλάσσης να φθάσει στην Κρήτη. Το πλοίο, πάνω στο οποίο επέβαινε ο λόχος, έμεινε 
πίσω λόγω μηχανικής βλάβης. Τις πρωινές ώρες της 22/5 περικυκλώθηκε από έξι 
πολεμικά αγγλικά πλοία. Οποιαδήποτε πιθανότητα αντίστασης ή διαφυγής 

αποκλείστηκε. Υψώθηκε η άσπρη σημαία. Παρόλα ταύτα επιτέθηκε από κοντινή 
απόσταση ένα καταδρομικό, φέροντας πυροβόλα αντιαεροπορικών μέσων. Οι συνέπειες 
ήταν, εξαιτίας της απόλυτης στρατιωτικής υπεροχής, τρομακτικές. Η πρώτη οβίδα 
βρήκε θανάσιμα τον βρισκόμενο στη γέφυρα διοίκησης του πλοίου υπολοχαγό Wurzer. 

Την ίδια χρονική στιγμή έπρεπε να βρίσκεται δίπλα του ο σύντροφος και φίλος του 
ανθυπολοχαγός Bobach. Από αυτήν την στιγμή και έπειτα χάθηκε κάθε ίχνος του 
ανθυπολοχαγού Bobach. Εναντίον όσων βρίσκονταν στη θάλασσα- εν μέρει 
τραυματίες- εξαιτίας της βύθισης του πλοίου ρίχτηκαν πυρά με πυροβόλα όπλα. Δεν 
παρατηρήθηκε, ότι επιχειρήθηκε από τους Άγγλους οποιαδήποτε ενέργεια διάσωσης 
αυτών. 
 

Σελίδες 228-250 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατοδικείο ΧΙ σώματος αεροπορίας προς την 
Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού της υπηρεσίας διερεύνησης σχετικά με 
παραβιάσεις διεθνούς δικαίου που φέρει ημερομηνία 27.8.1941. 

Περιέχει επτά καταθέσεις, κατόπιν ανάκρισης, σχετικές με μεταχειρίσεις που 
αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο, εναντίον Γερμανών στρατιωτών κατά την στρατιωτική 
επιχείρηση στην Κρήτη. 

 

1) Του Theodor van den Berg, 19 ετών, υποδεκανέα 7
ου

 λόχου Συντάγματος 
εφόδου: 

(μετάφραση) Oσον αφορά στην υπόθεση: Στις 22 Μαΐου πήγα να φέρω 
πυρομαχικά μαζί με τον υποδεκανέα Persigehl και κάποιους άλλους συντρόφους μου. 
Εξαιτίας τούτου περάσαμε μέσα από ένα μικρό σε μέγεθος χωριό ανάμεσα στην πόλη 
Χανίων και στο Μάλεμε. Σε ένα σπίτι βρισκόταν νεκρός αλεξιπτωτιστής του τμήματος 

υγειονομικού, φέροντας τομή μπροστά στον λαιμό του. Μπροστά από το σπίτι 
βρίσκονταν πέντε έως έξι νεκροί αλεξιπτωτιστές του ίδιου τμήματος. Σε ένα από τα 
πτώματα είχαν τρυπηθεί τα μάτια, σε κάποιον άλλο είχαν κοπεί οι αρτηρίες.  

Κατά τον ενταφιασμό νεκρών συντρόφων μου μετά το πέρας των εχθροπραξιών 
είδα ένα πτώμα, του οποίου τα μπράτσα είχαν με σκοινί αλεξιπτώτου δεθεί στους 
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ώμους. Το πτώμα στηριζόταν σε δέντρο με το κεφάλι ριγμένο προς τα εμπρός. Το 
δέρμα του κρανίου του είχε στο μεγαλύτερο μέρος του αφαιρεθεί. Επειδή ο άνδρας ήταν 
δεμένος, συμπέρανα, ότι του είχαν σπάσει το κρανίο. Δεν μπόρεσα εξαιτίας 

προχωρημένης αποσύνθεσης να διαπιστώσω, εάν υπήρχαν τραύματα από σφαίρες. Από 
την στρατιωτική ταυτότητα που είχε μαζί του ο νεκρός, επρόκειτο για τον υποδεκανέα 
Gess του 10ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου. 
 

2) Του Kurt Greschke, 21 ετών, υποδεκανέα 6
ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Το απόγευμα της 20ης
 Μαΐου είδα λίγο 

πριν την αιχμαλωσία μου από απόσταση 150 μέτρων περίπου, ότι ένας φορώντας μόνο 
πουκάμισο και παντελόνι αλεξιπτωτιστών στρατιώτης, έτρεχε στον δρόμο προς το 
Καστέλι και καταδιωκόταν από πολλούς πολίτες. Έφερε τραύμα στο μπράτσο του και 
κρατούσε με το ένα χέρι την κοιλιά. Όταν τον έφτασαν οι πολίτες, τον χτύπησαν πολλές 
φορές με ραβδιά, έως ότου να πέσει στο έδαφος. Κάθε φορά που σηκωνόταν όρθιος, 
τον χτυπούσαν εκ νέου. Οι δράστες ήταν άνδρες μεγάλης ηλικίας, φορώντας πολιτικά. 
Τι συνέβη αργότερα δεν γνωρίζω, επειδή έπρεπε να εγκαταλείψω αυτήν τη χρονική 
στιγμή τη θέση μου. Δεν γνωρίζω ποιός ήταν αυτός που υπέστη αυτήν την κακοποίηση, 

υποθέτω όμως, ότι ήταν ο λοχίας Heydebreck, επειδή άκουσα από συντρόφους μου, ότι 
αυτός κακοποιήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

 

3) Του Martin Premm, 23 ετών, δεκανέα 10
ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Αμέσως μετά την πτώση μου με 
αλεξίπτωτο στις 20 Μαΐου συνάντησα κατά την προέλαση μου τέσσερις τραυματίες 

συντρόφους, οι οποίοι επίδεναν ο ένας τον άλλο. Για να έχω καλύτερη θέση κάλυψης 

πήγα σε μια μικρή κοιλάδα στην κάτω πλευρά του χώρου, όπου βρίσκονταν οι τέσσερις 
αυτοί άνδρες. Από εκεί είδα, ότι τρεις Κρητικοί πολίτες και ένας Άγγλος στρατιώτης με 
τοποθετημένη την ξιφολόγχη στα όπλα τους, κατευθύνθηκαν εναντίον των τεσσάρων 

συντρόφων μου. Αφού έφθασαν εκεί τις κάρφωσαν επανειλημμένα εναντίον τους. Αυτό 
διήρκησε από πέντε έως δέκα λεπτά. Οι σύντροφοί μου ούρλιαζαν δυνατά εξαιτίας του 

πόνου. Ο Άγγλος, ο οποίος έως τώρα παρακολουθούσε, έβγαλε μια χειροβομβίδα, την 
τοποθέτησε ανάμεσα στους τραυματίες και απομακρύνθηκε με τους πολίτες. Όταν 
εξερράγη η βόμβα, συνέχισαν να ουρλιάζουν, επομένως δεν πέθαναν. Τους άκουγα να 
ουρλιάζουν και να αναστενάζουν μέχρι που άρχισε να βραδιάζει, δηλαδή κατά το 
χρονικό διάστημα από τις 9:00 έως τις 21:00. Δεν μπορούσα να τους βοηθήσω, επειδή 
δεν είχα καθόλου πυρομαχικά πάνω μου. Εκ των τεσσάρων γνώριζα τον δεκανέα 
Freitag και τον υποδεκανέα Martin, και οι δύο τους από τον 10ο

 λόχο Συντάγματος 
εφόδου. Τα κελεύσματα και τα ουρλιαχτά των τεσσάρων ανδρών έπαψαν, αφότου 
άκουσα κάποιους πυροβολισμούς. Υποθέτω, ότι και οι τέσσερις σκοτώθηκαν από μια 
αγγλική περίπολο. 

 

4) Του Johann Mayer, 25 ετών, στρατιώτη 6
ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Κατά τον ενταφιασμό των νεκρών 
συντρόφων μου ανατολικά του Καστελίου πρόσεξα σε διάφορα πτώματα σημάδια 

κακοποίησης. Στο πτώμα του υποδεκανέα Walter είχαν τρυπηθεί και τα δυο μάτια, στο 
πτώμα του υποδεκανέα Thomas είχαν κοπεί οι όρχεις, του στρατιώτη Wolf είχε κοπεί ο 
παράμεσος και το μικρό του δάκτυλο. Σε πολλά άλλα πτώματα διαπίστωσα τραύματα 

από μαχαίρι στον θώρακα και την κοιλιά. 
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5) Του Werner Kroll, 25 ετών, επιλοχία 14
ου

 Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Το απόγευμα της 20ης
 Μαΐου 

αιχμαλωτίστηκα με τέσσερις άλλους συντρόφους μου από Έλληνες. Συνέβη πριν το 
Καστέλι στην περιοχή ανάμεσα του βρισκόμενου μαζικού τάφου του ανθυπολοχαγού 

Muerbe. Κατά την αιχμαλωσία μας αφαίρεσαν οι Έλληνες στρατιώτες τα έγγραφα μας 

και τα αντικείμενα αξίας, και εν τω μεταξύ ερχόμενοι Κρητικοί πολίτες, συμμετείχαν 
στη σύληση και υπεξαίρεσαν από εμάς κυρίως χρήματα. 

Κατά τη διαδρομή προς το Καστέλι και στο Καστέλι απειληθήκαμε 

επανειλημμένως από Κρητικούς πολίτες, οι οποίοι με όπλα και μαχαίρια συμμετείχαν 
στις μάχες. Κάποιοι μας απείλησαν, ότι θα μας πυροβολήσουν, άλλοι μας λιθοβόλησαν. 
Μεμονωμένα συμμετείχαν γυναίκες και παιδιά επίσης εκεί. Εκεί είδα, ότι μια γυναίκα 
είχε στην κατοχή της ένα μαχαίρι. Η πραγματοποίηση της απειλούμενης εκτέλεσης ή 
κάποιων άλλων ειδών κακοποίησης (με εξαίρεση τον λιθοβολισμό μας) δεν 
πραγματοποιήθηκε, επειδή τους εμπόδισαν δύο Άγγλοι αξιωματικοί και ένας Έλληνας 
ταγματάρχης. 

Στις 24 Μαΐου απελευθερωθήκαμε εξαιτίας μιας γερμανικής αεροπορικής 
επίθεσης με αεροπλάνα τύπου «στούκας». Αιχμαλωτίσαμε ένα μέρος των βρισκόμενων 

στο Καστέλι Άγγλων στρατιωτών και ήμασταν οι κυρίαρχοι της κατάστασης σε αυτήν 
την περιοχή, όταν έφθασαν οι αλπινιστές.  

Στις 25 Μαΐου ανακαλύψαμε τον ομαδικό τάφο. Εκεί ξαναείδα τον υποδεκανέα 
Schmidt του 14ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου. Είχε δεχθεί σφαίρα στην κνήμη κατά τη 
διάρκεια μάχης. Είχε επιδεθεί από τον στρατιώτη Mohr. Όταν τον ανακάλυψα νεκρό 
είχε ανοιχτή πληγή ξεκάθαρα από αιχμηρό αντικείμενο στην θωρακική χώρα. Μπορεί 
να είχε προκληθεί από ξιφολόγχη. Άλλα τραύματα δεν διέκρινα πάνω στο πτώμα του. 

Εκτός τούτου ξαναείδα τον πυροβολητή μου- χειριστή αντιαρματικού όπλου, 
υποδεκανέα Plettner, του 14ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου. Είχε δεχθεί σφαίρα στην 
κοιλιά και στο γόνατο κατά τη διάρκεια μάχης και βρισκόταν ακόμα εν ζωή. Στο πτώμα 
του είχε κομματιαστεί το μισό του πρόσωπο. Αυτό το τραύμα είχε, κατά τη γνώμη μου, 
προκληθεί από βαρύ αντικείμενο. 

Σε ένα ακόμα πτώμα παρατήρησα, ότι είχαν τρυπηθεί και τα δύο μάτια και είχαν 
κοπεί τα γεννητικά του όργανα (πέος και όρχεις). 

Ήδη κατά τη διάρκεια μάχης είδα, ότι στην πλευρά του εχθρού τριγύριζαν άτομα 
με δικά μας στρατιωτικά κράνη και στρατιωτική στολή. Κατά τη μεταφορά μας σε 
στρατόπεδο αιχμαλώτων είδα ξανά άνδρες με αυτήν τη στρατιωτική ενδυμασία. Κατά 
τη διάρκεια μάχης διάταξα μια φορά παύση πυρός, καθώς είδα κατά αυτόν τον τρόπο 
ενδεδυμένους άνδρες. Αμέσως μόλις διαπίστωσα αυτήν την εξαπάτηση, ξανάρχισαν τα 
πυρά.  

 

6) Του Persigell Julius, 19 ετών, υποδεκανέα 7
ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 22 Μαΐου πήγα με τον 
υποδεκανέα van den Berg και κάποιους άλλους να φέρουμε πυρομαχικά. Πήγαμε μέσω 
ενός μικρού χωριού ανάμεσα στην πόλη των Χανίων και στο Μάλεμε. Σε ένα σπίτι 
βρισκόταν ένας νεκρός αλεξιπτωτιστής του υγειονομικού τμήματος φέροντας τομή στον 
λαιμό. Μπροστά από το σπίτι κείτονταν νεκροί περίπου πέντε έως έξι αλεξιπτωτιστές. 
Σε ένα από αυτά τα πτώματα είχαν τρυπηθεί τα μάτια, σε ένα άλλο είχαν κοπεί οι 
αρτηρίες. 

 

7) Του Werner Pissin, 28 ετών, υπολοχαγού και επικεφαλή 6
ου

 λόχου 

Συντάγματος εφόδου: 
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(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Πορεύτηκα στις 24.5.1941 με ένα 
τάγμα σκαπανέων προς το Καστέλι, για να βρω ένα τμήμα της μονάδας μου (ανθυπ. 
Muerbe). Βρήκα 3-500 μέτρα πριν το Καστέλι και από τις δύο πλευρές του κεντρικού 
δρόμου αγνώστου ταυτότητας πτώματα, από περίπου οκτώ μέλη του λόχου μου. 
Φορούσαν μόνο το πουκάμισο πιλότου και το εσώρουχο. Όλα τα υπόλοιπα ρούχα 
καθώς και οι μεταλλικές τους ταυτότητες τους είχαν κλαπεί. 

Μπόρεσα ξεκάθαρα να διακρίνω στα περισσότερα πτώματα τρυπήματα με 
μαχαίρι στα μάτια, σε ένα άλλο κομμένο το γεννητικό του μόριο. Είχε τελείως 
αφαιρεθεί. Αυτός ο άνδρας είχε δεχθεί θανάσιμο τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, έτσι 
ώστε μπορεί κάποιος να υποθέσει, ότι αυτή η ντροπιαστική πράξη είχε γίνει μετά τον 
θάνατο του. Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω, αν η σφαίρα στο κεφάλι προήλθε από 
κοντινή απόσταση. Ο χώρος, όπου είχε εισχωρήσει η σφαίρα, φαινόταν ξεκάθαρα, όχι 
όμως από εκεί, όπου είχε εξέλθει. Υπήρχε όμως και θα ήταν μεγαλύτερος από εκεί όπου 
είχε εισχωρήσει, αν είχε προέλθει εκ των υστέρων από βολή.  

Αυτό που έχω καταθέσει μπορεί να το επιβεβαιώσει ο στρατιώτης Aermen του 
6

ου
 λόχου Συντάγματος εφόδου. Παρομοίως η ομάδα διάσωσης. 

Επιθυμώ να προσθέσω επίσης, ότι κάποια πτώματα παρουσίαζαν μαχαιριές στο 
κεφάλι. Επίσης και αυτό προήλθε μετά θάνατό τους. 

Η σε μένα δοσμένη κατάθεση Άγγλων αξιωματικών, οι οποίοι ήθελαν να 
προστατεύσουν Γερμανούς αιχμαλώτους από τους Έλληνες, είναι αληθής. Το ίδιο μου 
διηγήθηκε ο επιλοχίας Kroll του 14ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου, ο οποίος βρισκόταν 

μεταξύ των αιχμαλώτων. Μπορεί ακόμα να καταθέσει και να δώσει πληροφορίες 

σχετικά με απειλές εναντίον αιχμαλώτων αλεξιπτωτιστών από τον γηγενή πληθυσμό 

του νησιού κατά τη μεταφορά τους στην φυλακή. Ως μάρτυρες κατονομάζω τον 
επιλοχία Kroll του 14ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου, τον δεκανέα Kistler και τον 
υποδεκανέα Will του 6ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου. Και αυτοί επίσης είχαν πιαστεί 
αιχμάλωτοι. Μεταξύ των τραυματιών και αιχμαλώτων του 6ου

 λόχου Συντάγματος 
εφόδου οδηγήθηκαν εν τω μεταξύ οι στρατιώτες Baier και Schmidt και ο υποδεκανέας 

Fiedler στο στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Θέλω ακόμα να συμπληρώσω, ότι 
παρατήρησα κατ’ επανάληψη, ότι πολίτες πολεμούσαν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες 
εναντίον μας. Κατά την προέλαση προς το Καστέλι πολέμησα κυρίως μόνο εναντίον 

πολιτών, κυρίως σε χωριά και σε σπηλιές. Οι πολίτες ήταν κατά στρατιωτικό τρόπο 
οργανωμένοι και πολεμούσαν προπάντων κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εμείς να 
μετατοπιζόμαστε σε σχήμα ημικυκλίου. Σε κάθε κίνηση προς τα εμπρός, έκλεινε ο 
κύκλος πίσω μας και δεχόμασταν από εκεί πυρά.  

Σχετικά με τη ζήτηση στοιχείων: Ότι η ατίμωση πραγματοποιήθηκε μετά τον 
θάνατο, το συμπέρανα επίσης από τα λεγόμενα ενός αιχμαλώτου από την ομάδα του 
ανθυπολοχαγού Muerbe. Είπε, ότι οι αφημένοι πίσω στην μάχη τραυματισμένοι είχαν 
χτυπηθεί τόσο άσχημα, ώστε ο θάνατος τις περισσότερες φορές επήλθε λίγα μόνο λεπτά 
από τη σφαίρα που δέχθηκαν. 
 

Σελίδες 251-276 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από ανώτερο μέλος στρατιωτικού δικαστηρίου προς την 
Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού-υπηρεσία διερεύνησης παραβιάσεων διεθνούς 
δικαίου που φέρει ημερομηνία 26.8.1941. 

Περιέχει επτά στον αριθμό συνημμένα πρωτότυπα έγγραφα καταθέσεων κατόπιν 
ανακρίσεων, σχετικά με μεταχειρίσεις που αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο εναντίον 

Γερμανών αλεξιπτωτιστών κατά την στρατιωτική επιχείρηση στην Κρήτη.  
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1) Του Leopold Eberhardt, 21 ετών, υποδεκανέα 3
ου

 λόχου σκαπανέων 95ου
 

Συντάγματος: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Προσγειωθήκαμε στις 22.5.1941 το 
μεσημέρι ως αερομεταφερόμενα στρατεύματα με ένα αεροσκάφος τύπου Ju 52 στην 
Κρήτη. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας προελάσαμε προς τη 
στρατιωτική θέση, από όπου επρόκειτο να επιτεθούμε: Σε αυτό το χρονικό σημείο δεν 
σημειώθηκε κάτι που να έχει σημασία. Στις 23.5.41 προελάσαμε εν συνεχεία δεκατρείς 

άνδρες με έναν ανθυπολοχαγό και έναν υπαξιωματικό και μάλιστα διανύοντας 
απόσταση οκτώ έως εννέα χιλιόμετρα. Μετά από ένα χιλιόμετρο πορείας, δεχθήκαμε 
ξαφνικά πυρά όπλων από συγκρότημα σπιτιών και θάμνους. Αυτά επαναλαμβάνονταν 

συνεχώς καθώς συνεχίζαμε την προέλαση μας. Δεν μπορούσαμε να εξακριβώσουμε, 
ποιός πυροβολούσε. Δεν είδαμε κατά πρόσωπο Άγγλους ή Έλληνες στρατιώτες.  

Καθώς ο ανθυπολοχαγός και ο υπαξιωματικός έφυγαν πρώτοι για κατασκοπεία 
περιοχής και διαπίστωσαν, ότι η αντίσταση γινόταν ολοένα και πιο ισχυρή, 
υποχωρήσαμε ξανά κατά μήκος του δρόμου. Μετά από δυο χιλιόμετρα πορείας 

δεχθήκαμε ξαφνικά από όλες τις πλευρές πυρά. Αρχικά, όσο ήταν σε εμάς εφικτό, 
ανταποδώσαμε τα πυρά. Ο ανθυπολοχαγός διαπίστωσε, κοιτώντας με τα κιάλια του, ότι 
ήταν πολίτες αυτοί που πυροβολούσαν εναντίον μας. Μεταξύ του χρονικού 
διαστήματος από 18:30 έως 19:00 δεν είχαμε πλέον πυρομαχικά στη διάθεσή μας. 
Καλυφθήκαμε στα χαντάκια δίπλα στον δρόμο. Όταν οι πολίτες αντιλήφθησαν, ότι δεν 
πυροβολούσαμε πλέον, έρχονταν όλο και πιο κοντά μας και συνέχισαν να μας 
πυροβολούν και μάλιστα καθώς βρίσκονταν σε ένα μέτρο απόσταση από εμάς, παρόλο 
που οι σύντροφοί μου, οι οποίοι δεν μπορούσαν πλέον να προβάλουν αντίσταση, είχαν 
σηκώσει ψηλά τα χέρια. Έμεινα κάτω στο χαντάκι και δέχθηκα σφαίρα από έναν πολίτη 
που μου διαπέρασε το σαγόνι και κατέστρεψε τον ουρανίσκο. Αμέσως μετά με 
πλησίασε μια γυναίκα, με γύρισε- βρισκόμουν με το πρόσωπο στο έδαφος μέσα στο 
χαντάκι- και μου κάρφωσε σε τρείς πλευρές το μαχαίρι στον λαιμό. Αυτά τα τραύματα 

δεν ήταν σοβαρής μορφής, δεν αντιλήφθηκα πόνο εξαιτίας αυτών. Παραμείναμε όλη τη 
διάρκεια της νύχτας στο χαντάκι, δεν γνωρίζω πόσες ώρες και την επόμενη μέρα ακόμη, 
έως ότου Γερμανοί αλεξιπτωτιστές πέρασαν από εκεί, οι οποίοι μας πήραν μαζί τους. 
Από τη δική μας στρατιωτική ομάδα πέθαναν όλοι, εκτός εμένα και άλλους δυο 
συντρόφους. Δύο επιπλέον σύντροφοι μου ήταν αγνοούμενοι. 

Μπορώ να πω μετά βεβαιότητας, ότι στα παραπάνω περιγραφόμενα συμβάντα 
επρόκειτο για πολίτες και όχι για στρατιώτες. Δεν πρόσεξα να φοράνε αυτοί 
οποιοδήποτε διακριτικό (περιβραχιόνιο στο μπράτσο ή κάτι άλλο παρεμφερές). Δεν 
είδαμε καθόλου στρατιώτες κατά τη διάρκεια αυτών των περιστατικών. Οι πολίτες 
φαίνονταν να ενεργούν κάτω από κοινή διαταγή. Άκουσα μια φορά να φωνάζουν 

δυνατά κάτι σαν «καπιτάνο» και « πυρομαχικά». 
 

2) Του Otto Acheriner, 30 ετών, λοχία 2
ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 20.5.1941 πέσαμε με αλεξίπτωτο 
στην Κρήτη και δεχθήκαμε ήδη στον αέρα καταιγισμό πυρών. Μετά την πτώση 

δεχθήκαμε ακόμη για περίπου τρεις με τέσσερις ώρες πυρά. Όταν σταμάτησαν, άκουσα 
ξαφνικά μια κραυγή και είδα ένα πλήθος από πολίτες, παιδιά και νεαρά άτομα μέχρι 
είκοσι ετών, να έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις κατά πάνω μας. Αυτοί μου 
αφαίρεσαν τα αντικείμενα και τα ρούχα μου. Για να παρατηρήσουν καλύτερα τα ρούχα 
μου, τα έσκισαν από πάνω μέχρι κάτω, έτσι ώστε να μείνω εντελώς γυμνός. 

Επειδή ήμουν σε πολλά σημεία τραυματισμένος, δεν μπόρεσα να προβάλω 
αντίσταση. Όταν μια φορά πήγα να βάλω το χέρι στην τσέπη μου, μου τοποθέτησαν το 
πιστόλι στο στήθος. Ένας δεκαοκτάχρονος νεαρός, ο οποίος έφερε όπλο με στερεωμένη 
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πάνω του τη ξιφολόγχη, μου την τοποθέτησε στην περιοχή της καρδιάς, για να με 
καρφώσει. Ένας άλλος πλησίασε τότε και παραμέρισε με μια χειρονομία το κοντάκιο 

του όπλου του. 
Όλα όσα είχα μαζί μου τα αφαίρεσαν (π.χ. δακτυλίδι, ρολόι, πορτοφόλι, 

χαρτοφύλακα). 

Κατόπιν έμεινα για ακόμη δύο ώρες κάτω στο έδαφος. Ύστερα ήρθαν στρατιώτες 
της Νέας Ζηλανδίας και με αιχμαλώτισαν. Μου εξήγησαν, ότι δεν θα μπορούν τώρα να 
βρουν και να συλλάβουν αυτούς τους πολίτες που μου αφαίρεσαν τα αντικείμενά μου.  

Στις 20.5.1941 και 16:00 οδηγήθηκα στον χώρο κράτησης μου. Η τοποθεσία μου 

είναι άγνωστη. Οι Νεοζηλανδοί με επέδεσαν αμέσως μετά τη σύλληψη μου και μου 
έδωσαν αμέσως μετά τροφή και νερό. 

Τοποθετηθήκαμε αμέσως μετά με τους Νεοζηλανδούς, που συνέχισαν να 
πολεμούν, σε χαρακώματα προστασίας από θραύσματα βομβών. Όταν αντιλήφθηκαν, 

ότι η κατάσταση ήταν χωρίς προοπτική, με μετέφεραν σε χώρο περίθαλψης τραυματιών 

των Γερμανών. 

Οι Νεοζηλανδοί μου συμπεριφέρθηκαν καλά και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω 

για το οτιδήποτε μεμπτό. Εξάλλου δεν με πίεσαν να εκμαιεύσουν από μένα με 
εκβιαστικό τρόπο κάποιες πληροφορίες. 

Ο επιλοχίας Gabka και ένας δεκανέας, οι οποίοι τραυματίστηκαν μαζί μου, 
μεταφέρθηκαν παρομοίως από τους Νεοζηλανδούς στον γερμανικό χώρο περίθαλψης 

τραυματιών.  
Πετάξαμε με ένα αεροσκάφος τύπου Ju 52- άλλα χαρακτηριστικά του δεν μου 

είναι γνωστά- προς την Κρήτη. 

 

3) Του  Erwin Suitner, 28 ετών, υπαξιωματικού 3
ου

 λόχου 1ου
 Συντάγματος 

εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Προσγειωθήκαμε στις 20.5.1941 με 
αεροσκάφος τύπου L 5 στην Κρήτη, πλησίον του αεροδρομίου στο Μάλεμε. Ανήκαμε 
στα πρώτα γερμανικά στρατεύματα που αποβιβάστηκαν εκεί και δεχθήκαμε αμέσως 
πυρά, καθώς καταλάβαμε θέση βαρέων τύπου αντιαεροπορικών πολυβόλων όπλων, που 
βρισκόταν στον χώρο απόβασης μας καθώς και χώρο με στρατιωτικές σκηνές. Οι 
τραυματίες μας συγκεντρώθηκαν σε μικρής έκτασης κοιλάδα, αλλά συνέχισαν να 
ρίχνουν πυρά. Οι Άγγλοι τότε πέταξαν χειροβομβίδες εναντίον αυτού του χώρου. Εγώ ο 
ίδιος τραυματίστηκα από σφαίρα στο κεφάλι, αλλά μπόρεσα να παρατηρήσω, ότι οι 
στρατιώτες που έβαλαν με πυρά εναντίον μας φορούσαν γερμανικές στολές 
αλεξιπτωτιστών. Τους φωνάξαμε τη συνθηματική μας λέξη και ότι ήμασταν εδώ 

τραυματίες, αλλά δεχθήκαμε εκ νέου πυρά. Αρχικά πίστεψα εξαιτίας τούτου, ότι 
έσφαλλα στην εκτίμησή μου αλλά άκουσα αργότερα για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. 
Οι αγγλικές στολές αεροπορίας διαφέρουν σημαντικά από τις δικές μας. Ρώτησα 
αργότερα κάποιους αιχμάλωτους στρατιώτες από το αεροδρόμιο στο Μάλεμε, από πού 
προέρχονταν και διαπίστωσα, ότι επρόκειτο αποκλειστικά για Άγγλους και όχι για 
Νεοζηλανδούς. 

Δεν μπορώ να δώσω άλλες πληροφορίες σχετικές με παραβιάσεις διεθνούς 
δικαίου.  

 

4) Του Gerhard Stoermer, 21 ετών, υποδεκανέα 12
ου

 λόχου 2ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Έπεσα με αλεξίπτωτο στις 20.5 
ανατολικά του αεροδρομίου στο Ρέθυμνο. Κατά την πτώση μας δεχθήκαμε πυρά. 
Καταλάβαμε ένα ύψωμα πριν το αεροδρόμιο, αλλά μας εκδίωκαν συνεχώς προς τα 
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κάτω. Στο τέλος δεχθήκαμε βολές και από το πυροβολικό. Περικυκλωθήκαμε από τρεις 
πλευρές καθώς ήμασταν με κατεύθυνση ένα εργοστάσιο. Τραυματίστηκα όταν 

οπισθοχωρήσαμε σε αυτό το εργοστάσιο. Με πήρε ο ύπνος εξαιτίας του τραύματος μου 
σε χώρο παραγωγής κρασιού. Είχα δεχθεί σφαίρα στο στομάχι. Μετά από περίπου τρεις 
έως τέσσερις ώρες ήμουν ξανά ξύπνιος. Έλληνες πολίτες, ο ένας με ένα όπλο, ό άλλος 
με ένα γερμανικής κατασκευής πιστόλι τύπου 08 ήταν έτοιμοι να μου αφαιρέσουν το 
στρατιωτικό μου σακάκι. Από την καραβάνα που είχα μαζί μου πήραν τα τσιγάρα και 
μια σοκολάτα. Ξαφνικά ξέσπασαν εκ νέου πυρά, εκεί όπου οπισθοχωρούσαν ανατολικά 
οι πολίτες.  

Το βράδυ μου έφερε ένας σύντροφος πίσω το στρατιωτικό μου σακάκι. Δεν 
γνωρίζω που το βρήκε . 

Όταν βρισκόμουν τραυματίας στο εργοστάσιο, υπήρξε για σύντομο χρονικό 
διάστημα κατάπαυση του πυρός. Μεταφερθήκαμε σε ουδέτερο χώρο αλλά επειδή δεν 
μπόρεσαν οι βαριά τραυματίες να μεταφερθούν από τους άνδρες μας, οδηγήθηκα σε ένα 
στρατιωτικό νοσοκομείο των Αυστραλών. Εκεί με φρόντισαν και μου 
συμπεριφέρθηκαν αξιοπρεπώς. 

 

5) Του Walter Jaeger, 21 ετών, στρατιώτη 9
ου

 λόχου 1ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Είδα στο Ηράκλειο έναν Γερμανό 

στρατιώτη και μάλιστα αλεξιπτωτιστή, ο οποίος ήταν καρφωμένος σε μια εξώπορτα. 
Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των μαχών, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να 
παρατηρήσω από κοντά αυτόν τον άνδρα. Σύντροφοι μου διηγήθηκαν, ότι επρόκειτο για 
έναν αξιωματικό. Εγώ ο ίδιος δεν τον αναγνώρισα ως τέτοιον. Κατά τη διάρκεια του 
σύντομου χρονικού διαστήματος που ήμουν αιχμάλωτος, μου συμπεριφέρθηκαν καλά. 
Βρέθηκα σε χώρο περίθαλψης τραυματιών των Άγγλων, όπου εκεί με φρόντισαν 
αμέσως. 

 

6) Του Wilhelm Betke, 22 ετών, υποδεκανέα 10
ου

 λόχου 3ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Έπεσα με αλεξίπτωτο μαζί με τον λόχο 
μου στις 24.5.1941 ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια επίθεσης 
εναντίον του Ηρακλείου το πρωί της 25.5 είδα στο νεκροταφείο της πόλης να κείτεται 
νεκρός ένας Γερμανός αξιωματικός, του οποίου είχαν τρυπήσει τα μάτια. Το πτώμα 
έπρεπε να βρίσκεται εκεί για κάποιες ημέρες. Δεν γνωρίζω περισσότερα για το συμβάν. 

 

7) Του Michael Miemitz, 29 ετών, υποδεκανέα Επιτελείου 2ου
 τάγματος 1

ου
 

Συντάγματος αλεξιπτωτιστών: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Έπεσα με αλεξίπτωτο στις 20.5 
ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Δραστηριοποιήθηκα με άλλους δύο στον αριθμό 
συντρόφους μου σε ένα ύψωμα. Βρισκόμασταν υπό καταιγισμό εχθρικών πυρών. 
Μπροστά από εμάς, περίπου στα 600 μέτρα απόσταση, είδα στα χωράφια περίπου 
είκοσι άοπλους συντρόφους μου. Οδηγούνταν από τέσσερις έως πέντε πολίτες. Οι 
πολίτες αυτοί ήταν σε αντίθεση με τους συντρόφους μου βαριά οπλισμένοι. Δεν 
μπόρεσα να διακρίνω, εάν οι σύντροφοι μου ήταν τραυματίες. 

Επειδή βρισκόμασταν κάτω από καταιγισμό πυρών του εχθρού, δεν μπορούσαμε 

να τους βοηθήσουμε. Οδηγήθηκαν από τους πολίτες πίσω από μια οικία, όπου εκεί 
βρισκόταν μια σπηλιά. Από αυτούς τους συντρόφους δεν ακούσαμε ή είδαμε κάτι. 
Αργότερα τραυματίστηκα και Έλληνες πολίτες με έκρυψαν από τους Άγγλους, έτσι 
απέφυγα την αιχμαλωσία. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

34 

 

Σελίδες 277-300 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο του 7
ου

 σμήνους 

αεροπορίας προς την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού-υπηρεσία διερεύνησης 
παραβιάσεων διεθνούς δικαίου που φέρει ημερομηνία 31.5.1941. 

Περιέχει 5 ένορκες καταθέσεις από ανακρίσεις σχετικές με μεταχειρίσεις που 
αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, από Βρετανούς στρατιώτες εναντίον Γερμανών 
αλεξιπτωτιστών κατά την στρατιωτική επιχείρηση στην Κρήτη.  

 

1) Του Walter Plewka, 20 ετών, στρατιώτη 9
ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Τραυματίστηκα στις 20.5.41 και 
αιχμαλωτίστηκα από τους Άγγλους, όπου επίδεσαν τα τραύματά μου και έτυχα καλής 
μεταχείρισης. Την επόμενη μέρα έπρεπε να υποχωρήσουν οι Άγγλοι. Με άφησαν πίσω, 
αφού πρώτα με είχαν φροντίσει. Το πρωί της 21.5. επέστρεψαν οι Άγγλοι στρατιώτες. 
Επειδή δεν γνώριζα εάν θα αντιμετώπιζα την ίδια καλή μεταχείριση από τα 
στρατεύματα που πλησίαζαν, όπως από τα προηγούμενα, εγκατέλειψα τη θέση, από την 
οποία βρισκόμουν και προσπάθησα να διαφύγω στις γερμανικές γραμμές. Τότε δέχθηκα 
πυρά πυροβόλου όπλου από προσωρινού τύπου καταφύγιο, το οποίο βρισκόταν περίπου 
στα 170 μέτρα απόσταση, αν και κάποιος ξεκάθαρα έβλεπε, ότι ήμουν τραυματίας. Το 
παντελόνι μου κρεμόταν μέχρι τις μπότες μου. Το κομμάτι του πουκαμίσου, που ακόμα 
φορούσα, ήταν ματωμένο. Αυτό το κουρέλι κρεμιόταν έξω από το σακάκι μου, ώστε 
μπορούσε κάποιος να το δει. Δεν χτυπήθηκα από σφαίρες αλλά αντιθέτως εξαιτίας του 
τραύματος που είχα δεχθεί την προηγούμενη μέρα, σωριάστηκα κάτω τρείς φορές. 
Επίσης αυτό έπρεπε να είχαν προσέξει οι Άγγλοι από την απόσταση των 170 μέτρων 
και να παρατηρήσουν, ότι ήμουν τραυματίας. 

 

2) Του  Josef Fallmann, 20 ετών, υποδεκανέα 9
ου

 λόχου 3ου
 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών εφόδου: 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 20.5.41 τραυματίστηκα στην 
Κρήτη. Βρισκόμουν με πολλούς τραυματίες συντρόφους σε ένα νεκροταφείο κοντά 
στην πόλη του Ηρακλείου. Άγγλοι στρατιώτες μας πυροβόλησαν με καραμπίνες από 
απόσταση 300 μέτρων, αν και δεν ανταποδώσαμε τα πυρά και έπρεπε να γνώριζαν καλά 
οι Άγγλοι, ότι ήμασταν τραυματισμένοι. Μετέφερα έναν βαριά τραυματία στρατιώτη 
από την έκθεση του στον ήλιο στη σκιά τοίχου του νεκροταφείου και δέχθηκα εκεί 
πυρά. Έφερα νερό με το παγούρι μου, για να δώσω να πιεί λίγο ο βαριά τραυματίας 
σύντροφος μου δεκανέας Tritschler. Και την στιγμή αυτή με πυροβόλησαν, όμως δεν με 
βρήκαν οι σφαίρες. Πολλοί σύντροφοί μου ωστόσο χτυπήθηκαν εκ νέου από αυτά τα 
πυρά, τα οποία έριχναν οι Άγγλοι στρατιώτες εναντίον των τραυματιών, μεταξύ των 
οποίων ο δεκανέας Goerke του 9ου

 λόχου 3ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών εφόδου. 

Αναγνώρισα αυτούς που μας πυροβολούσαν ξεκάθαρα ως Άγγλους από τα κράνη που 
φόραγαν. Επειδή δεν πυροβολούσαμε, αλλά επίδενε ο ένας τον άλλο, πρέπει να 
παρατήρησαν οι Άγγλοι από απόσταση 300 μέτρων, ότι ήμασταν τραυματίες. 

 

3) Του Kassenger, 25 ετών, δεκανέα 3
ου

 λόχου τάγματος πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων (ακολουθεί στενόγραφη μορφή κατάθεσης): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Ήδη την πρώτη μέρα υπέστη ζημιά το 
κανόνι μας. Ήμασταν τέσσερις στο πυροβόλο αντιαεροπορικών μέσων και 
τραυματιστήκαμε μετά από δυο ώρες περίπου. Κατόπιν τούτου δεν 
ξαναχρησιμοποιήθηκε το πυροβόλο κανόνι για ρίψη βολών. Βρισκόμουν με τον 
σύντροφο μου Franz Mosch κοντά στο κανόνι και ο ένας βοηθούσε τον άλλο να 
επιδέσει τα τραύματα του. Ο εχθρός έριχνε από απόσταση 100- 150 μέτρων περίπου 
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εναντίον μας πυρά με βαρέα πυροβόλα όπλα και οβίδες τεθωρακισμένων, αν και 
έβλεπε, ότι δεν γινόταν χρήση του κανονιού εξαιτίας των τραυμάτων μας και το κανόνι 
είχε σιγήσει. Δυο ώρες περίπου δεχόμασταν  κατ’ αυτόν τον τρόπο πυρά. 

 

4) Του Wilhelm Noh, 27 ετών, στρατιώτη 10
ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου 

(ακολουθεί στενόγραφη μορφή κατάθεσης): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Στις 20.5.41 δεχθήκαμε αμέσως μετά 
την πτώση μας με αλεξίπτωτο στην Κρήτη, πυρά. Πολλοί σύντροφοί μας 
τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν. Πρόσεξα σε περίπου 30 μέτρων απόσταση έναν 
αλεξιπτωτιστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί και καλούσε σε βοήθεια. Κατόπιν είδα έναν 
Άγγλο στρατιώτη φορώντας αγγλικό κράνος να πυροβολεί εναντίον του 
τραυματισμένου στρατιώτη και να τον σκοτώνει. 

 

5) Του Karl- Heinz Ueckermann, 24 ετών, λοχία 10
ου

 λόχου Συντάγματος εφόδου 
(ακολουθεί στενόγραφη μορφή κατάθεσης): 

(μετάφραση) Όσον αφορά στην υπόθεση: Όταν έπεσα με αλεξίπτωτο στις 
20.5.41 ανατολικά του Μάλεμε στην Κρήτη, προσπάθησα αρχικά να συγκεντρώσω τους 
άνδρες μου, ωστόσο βρήκα μόνο έναν. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα έφθασαν 
σύντροφοι από άλλες μονάδες, από τους οποίους πολλοί ήταν τραυματίες. Σκόπευα να 
περιμένω με τους επτά αλώβητους και τους έξι τραυματίες να έρθει η νύχτα, 
αιφνιδιαστήκαμε όμως αργά το απόγευμα από έναν λόχο στρατιωτών (πιθανότατα 
Αυστραλών). Αρχικά είχα την πρόθεση, να αφήσω τους στρατιώτες να πλησιάσουν όσο 
το δυνατόν πιο κοντά, για να μπορέσουμε να τους αναχαιτίσουμε με πιστόλια και 
χειροβομβίδες. Μερικοί από τους τραυματίες συντρόφους μας έχασαν ωστόσο την 
ψυχραιμία τους και σηκώθηκαν πρόωρα όρθιοι, σήκωσαν τα χέρια ψηλά και έδειξαν 
τους επιδέσμους τους, τους οποίους νωρίτερα είχαν τοποθετήσει. Αν και ο αντίπαλος 
είδε ξεκάθαρα από σαράντα μέτρα απόσταση που βρισκόταν, ότι είχε μπροστά του 
τραυματίες, πυροβόλησε εναντίον τους. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή δεν πυροβόλησαν 
όσοι σύντροφοι δεν είχαν τραυματιστεί. Από εμάς, όσο μπορώ να θυμηθώ, εγώ μόνο 
πυροβόλησα και το έκανα μόλις ο εχθρός πυροβόλησε εναντίον των τραυματιών και 
ήρθε πίσω από εμάς. 
 

Σελίδες 301-309 (Περίληψη-μετάφραση) 
 

Οι παρακάτω σελίδες περιέχουν περιγραφή της επίθεσης αγγλικού υποβρυχίου 
εναντίον πλοιαρίων με κατεύθυνση από την Κρήτη στον Πειραιά. 

(μετάφραση) 
Αντίγραφο. 

 

Αναφορά απωλειών. 

 

Κατά τη ρίψη πυρών από αγγλικό υποβρύχιο καταστράφηκαν ολοσχερώς τα 

πλοιάρια L Ι , LV, L VI. Το L II έπλεε στη θάλασσα χωρίς πλήρωμα. Αυτή η επίθεση 

πραγματοποιήθηκε στις 9.7.41, στις 3:00 το πρωί. Παραθέτω αριθμό των νεκρών, 
σοβαρά και ελαφρά τραυματισμένων: 

 

Πεσόντες: Βαριά τραυματίες: Ελαφρά τραυματίες: 

L I  2 1 2 

L V  2 2 - 

L VI  4 3 1 
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Σύνολο 8 6 3  

Από τους οποίους:  

Από μονάδα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων 609 

Πεσόντες: Βαριά τραυματίες: Ελαφρά τραυματίες: 

5 5 2 

 

Στόλος μεταγωγικών πλοίων 

Πεσόντες: Βαριά τραυματίες: Ελαφρά τραυματίες: 

3 1 1 

 

Ονόματα πεσόντων: Βαριά τραυματίες 

Ναύτης Ι   Lux Kurt Μηχανικός Reichenhing 

Ναύτης ΙV   Pritzbilla 

Ναύτης ΙΙ    Will 

 

Αντίγραφο 

L I 

Πηδαλιούχος   Schwartau                                                           11.7.41 

 

Προς τη Διοίκηση στόλου μεταγωγικών 

Ανθυποπλοίαρχος Wehrter. 

 

Αναφορά σχετική με την πορεία του πλοιαρίου L I από το λιμάνι του Πειραιά και 
πίσω ως τη βύθισή του: 

Στις 29.6.41 εγκαταλείψαμε το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τον κόλπο της 
Σούδας. Επιλέξαμε τη διαδρομή μέσω Κυθήρων, επειδή μεταφέραμε επίσης 
ταχυδρομείο και τρόφιμα για τους άνδρες των πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων. 
Αγκυροβολήσαμε στις 29.6,στις 20:00 πριν από τα Κύθηρα. Στις 30.6 το πρωί 
ξεφορτώσαμε τα πράγματα στη ξηρά και στις 13:00 εγκαταλείψαμε τον χώρο 
προσόρμισης με κατεύθυνση την Κρήτη. Στις 1.7. φτάσαμε στην προκυμαία του κόλπου 
της Σούδας. Με διαταγή του Διοικητή ναυτικού ταξιδέψαμε με το L I προς Χανιά, όπου 
δέσαμε στις 17:00 στο λιμάνι. Ξεφορτώσαμε ακόμα τριάντα βόδια. 

Το επόμενο πρωί κατέβηκαν και τα τελευταία. Πήραμε φορτίο για τον Πειραιά. 
Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, έφτασαν επίσης τα πλοιάρια L 5, L 6 

και L 9 στα Χανιά. Όλα αυτά φόρτωσαν σταφίδες και φύλα δάφνης για το λιμάνι του 
Πειραιά. Στις 8.7 είχαν φορτωθεί όλα συνολικά τα πλοιάρια. Εγκαταλείψαμε στις 17:00 

κατόπιν διαταγής του ναυάρχου το λιμάνι.  
Επειδή αναφέρθηκε κίνδυνος εξαιτίας ύπαρξης υποβρυχίου πριν το νησί της 

Ύδρας, επιλέξαμε για την επιστροφή μας την ίδια διαδρομή μέσω Κυθήρων. Συνολικά 
και τα τέσσερα πλοιάρια ταξίδεψαν με απόσταση μεταξύ τους δύο έως τριών ναυτικών 

μιλίων.  
Στις 9.7, στις 2:45 είδα από το κατάστρωμα να υψώνεται ένα κόκκινο αστέρι και 

αμέσως μετά παρατήρησα φωτεινά ίχνη πυρών. Έστριψα αμέσως με κατεύθυνση τα 
Αντικύθηρα και προσπάθησα να φτάσω κοντά στη στεριά. Το κτυπημένο πλοιάριο 
έπιασε αμέσως φωτιά. Έστειλα την ίδια στιγμή σήμα κινδύνου, ότι χτυπηθήκαμε και 
ανέφερα τη θέση, 36, 05 βόρεια και 23, 30 ανατολικά. Μεταξύ 3:00 και 3:15 χτυπήθηκε 
και το δεύτερο πλοίο, το οποίο έπιασε αμέσως επίσης φωτιά. Στις 03:30 διαβίβασα για 

ακόμη μια φορά σήμα κινδύνου. Ο διαβιβαστής το επανέλαβε σε πολλές συχνότητες.  
Στις 4:30 ήρθε το υποβρύχιο από πίσω και προσέκρουσε στη γραμμή του νερού 

που αφήνει το πλοίο κατά την κίνηση του. Προσπάθησα να ξεφύγω από το πεδίο βολής 
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του αλλά αυτό ακολουθούσε την ίδια καμπύλη διαδρομής και παρέμεινε στην ίδια 
πορεία με μας. Όταν ήταν περίπου 350 μέτρα πίσω μας, έστριψε κάπως και αμέσως 
μετά έριξε την πρώτη βολή, η οποία κτύπησε το κανόνι μας και το έθεσε εκτός 
λειτουργίας. Τη χρονική στιγμή της πρώτης βολής βρισκόταν το υποβρύχιο περίπου δύο 
γραμμές πίσω και περίπου 250 μέτρα μακριά. Έριξε τότε κάποιες βολές ακόμα εναντίον 
του φορτίου του πλοιαρίου, το οποίο πήρε αμέσως φωτιά. Εν τω μεταξύ ριπές 

πυροβόλου όπλου μας γάζωσαν από το μπροστινό έως το πίσω μέρος του πλοιαρίου. 

Άφησα τότε όλους τους άνδρες να πηδήσουν από το κατάστρωμα. Επειδή η 
λέμβος μας από καουτσούκ βρισκόταν έτοιμη δίπλα από τον θάλαμο πλοήγησης να 
κατέβει, ήθελα να την αφήσω στο νερό. Έπεσε ακόμη μια βολή και από την πίεση του 
αέρα που προκάλεσε, εκσφενδονίστηκα από το κατάστρωμα. Όλοι οι άνδρες έπεσαν 
τότε στη θάλασσα. Αυτή τη χρονική στιγμή έπεφταν πυρά πυροβόλου όπλου από το 
υποβρύχιο εναντίον μας στο νερό, χωρίς ωστόσο να πετύχουν κάποιον. Αμέσως μετά 
καταδύθηκε το υποβρύχιο.  

Από το πλοίο μας ήρθε την ίδια στιγμή άδεια η λέμβος, προσπάθησα να φτάσω σε 
αυτήν. Όταν έφτασα κοντά, είδα ότι ένας άνδρας βρισκόταν μέσα εκεί. Ήρθε προς το 
μέρος μου και με τράβηξε μέσα. Πήραμε τότε τον ένα μετά τον άλλο τους στρατιώτες 

που βρίσκονταν στο νερό και τους τραβήξαμε πάνω στη λέμβο. 
Στις 7:00 πέταξε ένα αεροσκάφος τύπου Je 52 πάνω από εμάς, το οποίο και μας 

είδε. Αργότερα έφτασε αεροσκάφος θαλάσσιου κινδύνου από τον κόλπο της Σούδας, 
πήρε δύο άνδρες, οι οποίοι ήταν τραυματίες. Μετά από μια ώρα περίπου επέστρεψε και 
πήρε άλλους δύο .Όλη αυτή την ώρα είχαμε όλο το πλήρωμα μαζί μας εκτός δύο 
ανδρών. Αυτοί οι δύο στρατιώτες ανήκαν στους χειριστές πολυβόλων αντιαεροπορικών 
μέσων και βρίσκονταν δίπλα στο κανόνι. Κανείς από εμάς δεν τους ξαναείδε. Έπεσαν 
νεκροί πιθανότατα από την πρώτη βολή εναντίον του πολυβόλου. Μαζί -κατά τη 
δεύτερη φορά- με το αεροσκάφος από την Σούδα ήρθαν δύο επίσης αεροπλάνα από την 
Αθήνα, τα οποία περισυνέλλεξαν το υπόλοιπο πλήρωμα και το μετέφεραν στην Αθήνα, 
όπου εμείς στις 11:30 προσγειωθήκαμε. Το L 1 καιγόταν ακόμα αυτό το χρονικό 
διάστημα και έπλεε με νοτιοδυτική κατεύθυνση. 

(περίληψη) Αντίγραφο αναφοράς από τον επικεφαλής του L V Ehlebracht Fritz 

προς τη Διοίκηση στολίσκου μεταγωγικών που φέρει ημερομηνία 11.7.1941 σχετικά με 
την προσέγγιση στις 9.7.1941 του πλοιαρίου L V από τον εχθρό:  

(μετάφραση) Στις 8 Ιουλίου 1941, στις 16:30 εγκατέλειψα το λιμάνι των Χανίων. 
Μετά από μισή ώρα έπαθα βλάβη στη μηχανή και όταν αυτή επιδιορθώθηκε μετά από 
δύο ώρες περίπου, προηγούνταν τα υπόλοιπα πλοιάρια περίπου οκτώ έως δέκα ναυτικά 
μίλια. Κατεύθυνα το πλοιάριο 360° και τα έφτασα λίγο πριν τις 02:30. 

Στις 02:45 είδα ξαφνικά μπροστά από το κατάστρωμα ένα κόκκινο αστέρι και 
παρατήρησα αμέσως μετά να φλέγεται ένα καράβι. Έστρεψα το πλοίο τότε με 
βορειοανατολική κατεύθυνση. Όταν μετά από δέκα λεπτά η ένδειξη της φωτιάς δεν 
ήταν πλέον ορατή, ακολούθησα την αρχική πορεία. Ξαφνικά είδα ακριβώς μπροστά 
μου, στα 300 μέτρα περίπου, ένα κύμα από πλώρη πλοίου, έστριψα αμέσως το τιμόνι 
και διέκρινα ένα υποβρύχιο. Στη θέα του υποβρυχίου βρισκόταν το φεγγάρι πίσω μου, 
έτσι ήρθε το υποβρύχιο από την χωρίς φωτισμό πλευρά και βρέθηκα έτσι με το 
πλοιάριο φωτισμένο μπροστά από αυτό. Αφού το γύρισα, πλησίασε το υποβρύχιο από 

μεγάλη απόσταση πίσω μου και ήρθε στην πλαϊνή πλευρά του καταστρώματος. Όταν 
ήταν περίπου 1-2 γραμμές πίσω, μείωσε την απόσταση περίπου 75 μέτρα. Υπέθεσα, 
σύμφωνα με το σχήμα κατασκευής του, ότι είχα μπροστά μου ένα γερμανικό 

υποβρύχιο. 
Ξαφνικά έπεσε μια βολή και το πλοιάριο μου δέχθηκε ταυτόχρονα καταιγισμό 

πυρών πυροβόλων όπλων. Η οβίδα, τουλάχιστον 8,8 εκατοστών, το χτύπησε στη μέση. 
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Τα τμήματα του ιστίου του έπεσαν από πάνω και έσπασαν τα κατάρτια. Επειδή δεν 
υπήρχε κανόνι στο κατάστρωμα, έδωσα τη διαταγή να πηδήξουν όλοι στη θάλασσα. Το 
ότι δεν υπήρχαν νεκροί ή τραυματίες από τη βολή και τα πυρά που δεχθήκαμε, το 
εξηγώ εξαιτίας του φορτίου που λειτούργησε ως κάλυψη και σταμάτησε τα θραύσματα.  

Παρά τη διαταγή μου, παρέμειναν ορισμένοι στρατιώτες στο κατάστρωμα. Το 
υποβρύχιο κατευθύνθηκε τότε κατά μήκος στο πλαϊνό τμήμα του και ένας Βρετανός 
αξιωματικός προέτρεψε αυτούς που παρέμειναν στο κατάστρωμα να κατεβάσουν τη 
λέμβο από καουτσούκ. Αφού κατέβηκε, πήρε φωτιά το L V. Η λέμβος προσπαθούσε 

όσο τον δυνατό γρηγορότερα να ξεφύγει από το εχθρικό υποβρύχιο. Όταν ήταν περίπου 
είκοσι με τριάντα μέτρα απόσταση από αυτό, άνοιξε το υποβρύχιο πυρ με πυροβόλα 
όπλα εναντίον της. Σε αυτό το χρονικό σημείο σκοτώθηκαν οι ναύτες Lux Kurt και 
Josef Pritzbilla και τραυματίστηκε βαριά ο μηχανικός Heinrich Reichheng και ένας 

αδειούχος στρατιώτης. Η λέμβος καταστράφηκε. Τότε κατευθύνθηκε το υποβρύχιο δύο 
φορές γύρω από αυτούς τους στρατιώτες που κινούνταν στη θάλασσα και προσπάθησε 
να τους συγκεντρώσει κοντά με ριπές πυροβόλου όπλου Αυτό ματαιώθηκε με δική μου 
υπαιτιότητα καθώς διέταξα να κολυμπούν ό ένας χωριστά από τον άλλο με μεταξύ τους 

απόσταση. Κανείς πλέον δε χτυπήθηκε από τα πυρά. Τότε απομακρύνθηκε το 
υποβρύχιο με κατεύθυνση το L 1. Κολύμπησα με τρεις στρατιώτες για τέσσερις ώρες 
και τριάντα λεπτά και έφτασα λίγο πριν τις 07:30 στο πλοιάριο μου, στο οποίο είχε 
εξέλθει η καρίνα και όλοι σωθήκαμε ανεβαίνοντας πάνω σε αυτή.  

Λίγο πριν τις 4:45 μας είδε ένα αεροσκάφος τύπου Ju 52 και έριξε δύο λέμβους 
από καουτσούκ και πολλά σωσίβια. Στις 10:30 περισυλλεχθήκαμε από ένα υδροπλάνο 
τύπου Do 24. Όλοι συνολικά οι στρατιώτες συμπεριφέρθηκαν άψογα και 
προφυλάχθηκαν. 

(περίληψη) Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον επικεφαλής του 
πλοιαρίου L VI Siegfried Barholz προς τη Διοίκηση στολίσκου μεταγωγικών που φέρει 
ημερομηνία από 12.7.41 σχετικά με την επαφή του L VI με εχθρικές δυνάμεις. 

(μετάφραση) Στις 8.7.41, στις 16:45 εγκατέλειψα με εντολή του Διοικητή 
Ναυτικού τα Χανιά με φύλλα δάφνης ως φορτίο στο αμπάρι και στο κατάστρωμα και 
επτά επιβάτες, έχοντας ως αποστολή να πλεύσω προς το λιμάνι του Πειραιά. Για 

πλήρωμα είχα στο καράβι τέσσερις ναύτες, δύο θερμαστές, ως προστασία πυροβόλου 
αντιαεροπορικών μέσων ένα πυροβόλο C 30 και έξι άνδρες ως χειριστές του. Με μένα 
απέπλευσαν ακόμα το L I, το L V και το L 9 με τον ίδιο προορισμό. Επειδή αναφέρθηκε 
κίνδυνος ύπαρξης υποβρυχίου πριν το νησί της Ύδρας, ακολουθήσαμε πορεία μέσω 
Κυθήρων. 

Στις 2:35 αναδύθηκε ακριβώς πίσω μας ένα υποβρύχιο κατευθυνόμενο αρχικά με 
ημιαναδυόμενη κατάσταση πίσω μας και αναδύθηκε ολοκληρωτικά έπειτα στις 2:40. 

Επειδή είχα αμφιβολίες, τι εθνικότητας ήταν, μη φέροντας το υποβρύχιο πάνω του 
διακριτικά αλλά μοιάζοντας λόγω κατασκευαστικού του σχεδίου με γερμανικό 
υποβρύχιο, δεν επέτρεψα αρχικά να ανοίξουν πυρ. Στις 2:45 άλλαξε το υποβρύχιο, το 
οποίο βρισκόταν δύο γραμμές πίσω μας, κατεύθυνση προς το κατάστρωμα, ύψωσε 
σημαία και άνοιξε πυρ. Η πρώτη βολή είχε διάμετρο περίπου 8,8 εκατοστών και έσπασε 
το μπροστινό κατάρτι. Αμέσως τότε ανταποδώσαμε τα πυρά. Εκτός τούτου, έριξα με 
πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων ένα κόκκινο αστέρι ως προειδοποίηση για τα άλλα 
πλοιάρια. Από το υποβρύχιο έπεσαν τότε βολές πυροβόλου όπλου. Μετά από σύντομη 
διάρκεια βολών από το κανόνι μας σκοτώθηκε ο πυροβολητής 1 από βολή στον λαιμό 
του. Μια ακόμη βολή χτύπησε το μέσο κατεύθυνσης του κανονιού, έτσι το κατέστησε 

άχρηστο. Αμέσως μετά χτύπησε μια δεύτερη οβίδα 8,8 εκατοστών την πίσω πλευρά του 
πλοιαρίου, στο μεσαίο κατάστρωμα, κατέστρεψε τον τοίχο του καταστρώματος και του 
προκάλεσε φωτιά. Από τα θραύσματα σκοτώθηκε ο πυροβολητής 2 και ένας αδειούχος 
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και τρεις επιπλέον άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά. Η προσπάθεια να εμβολίσουμε το 
υποβρύχιο απέτυχε, επειδή διέκρινε τις προθέσεις μας και το πλοιάριο προηγούνταν σε 
μεγάλη απόσταση. Δεχθήκαμε συγχρόνως στα πλάγια του καταστρώματος ισχυρό 

χτύπημα, το οποίο προκάλεσε φωτιά στο ντεπόζιτο του λαδιού. Από την πίεση του αέρα 
εξαιτίας της έκρηξης από την οβίδα και από τα πάνω ερχόμενα κομμάτια του 
καταρτιού, εκσφενδονίστηκα εγώ και ο πηδαλιούχος εκτός καταστρώματος. Το 
υποβρύχιο κατευθύνθηκε τώρα γύρω από το πλοιάριο και έβαλλε εναντίον του με 

ισχυρά πυρά πυροβόλου όπλου από όλες τις πλευρές. Επειδή αυτή την χρονική στιγμή η 
πλάγια πλευρά του υποβρυχίου φωτιζόταν από το φώς του φεγγαριού, διέκρινα 

ξεκάθαρα δύο χτυπήματα από βολές στον πύργο, τα οποία είχαν προέλθει από το κανόνι 
μας. Αυτό μου το επιβεβαίωσε επίσης αργότερα και ο ναύτης Beer. 

Προσπάθησα κολυμπώντας να φτάσω στο πλοίο μου. Όμως απέτυχε η 
προσπάθεια μου, επειδή εν τω μεταξύ οι παραμείναντες στο κατάστρωμα ναύτες 

Habeck, Dunker και Feltz ξαναπόκτησαν τον έλεγχο του πλοιαρίου και το κατεύθυναν 
με πορεία τα Κύθηρα. Το πλοιάριο φλεγόταν με μεγάλη ένταση σε αυτό το χρονικό 
σημείο. Το υποβρύχιο έβαλλε τότε με καταιγισμό πυρών πυροβόλου όπλου εναντίον 
της θάλασσας. Αργότερα μου ήταν ξεκάθαρο, ότι αυτά τα πυρά στρέφονταν εναντίον 
αυτών που κολυμπούσαν.  

Συνεπεία της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί, θεώρησε ο Διοικητής του υποβρυχίου, 
ότι το πλοιάριο είχε καταστραφεί και ακολούθησε νότια πορεία. Μισή ώρα περίπου 

αργότερα είδαμε, ότι η φωτιά στο κατάστρωμα ολοένα και περιοριζόταν, έτσι ώστε 
έβγαλα αρχικά το συμπέρασμα, ότι το πλοιάριο άρχισε να βυθίζεται. Μόλις μετά τη 
διάσωσή μας πληροφορήθηκα, ότι αυτοί που παρέμειναν πάνω σε αυτό κατόρθωσαν να 
τη σβήσουν και να το οδηγήσουν πολύ κοντά στη στεριά.  

Καθώς βρισκόμουν στη θάλασσα, άκουσα λίγο μετά την έναρξη των πυρών που 
είχαν στόχο τη θάλασσα, δυνατές κραυγές και ανακάλυψα έναν από τους ναύτες μου, ο 
οποίος έτσι όπως φαινόταν είχε δεχθεί σφαίρα στην κοιλιά. Επρόκειτο για τον ναύτη ΙΙ 
Will, όπως διαπίστωσα το ξημέρωμα. Μαζί μου βρισκόταν επίσης ο ναύτης Beer, ο 
οποίος κολυμπούσε προς αυτούς που κινούνταν στο νερό. Τον πήραμε μαζί μας, να μην 
τον αφήσουμε να απομακρυνθεί. Αργότερα βρήκαμε ακόμα τον υποδεκανέα Holzberger 

της ομάδας χειριστών αντιαεροπορικών μέσων και το ξημέρωμα τον ναύτη ΙΙ Pinkert. 

Και οι δύο τους είχαν παρομοίως εξαιτίας της πίεσης αέρος εκσφενδονιστεί εκτός του 

καταστρώματος. Ο Holzberger δεν είχε τραυματιστεί, ο Pickert έφερε όμως ελαφρύ 
τραύμα από θραύσμα στον βραχίονα, το οποίο όμως ωστόσο δεν τον εμπόδιζε να 
κινείται. 

Επειδή αεροσκάφη έψαχναν για επιζώντες του ναυαγίου σε κοντινή απόσταση 
από εμάς, αλλά δεν μας ανακάλυψαν, ελαχιστοποιήθηκε η αντοχή αυτών που 
βρίσκονταν στο νερό. Επίσης συντέλεσε σε αυτό κατά πολύ ο κλαυθμυρισμός των 
τραυματιών. Λίγο πριν τις 12:00 είχε χάσει ο Will τις αισθήσεις του και τα μάτια του 
ήταν ήδη θολά, έτσι ώστε, σύμφωνα με τη γνώμη μας, είχε λίγες μόνο ώρες ζωή. 
Αποφάσισα τότε να αφήσω τον τραυματία να επιπλέει στη θάλασσα, ώστε να μείνουν οι 
άλλοι μαζί, επειδή ορισμένοι είχαν ήδη αρχίσει να προσπαθούν να απομακρύνονται 
κολυμπώντας, επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη θέα των ήδη νεκρών. Κατάφερα 

επίσης να συγκρατήσω ακόμα τέσσερις από εμάς, ως τη διάσωσή μας. 
Μεταξύ 16:00 και 17:00 μας ανακάλυψε επιτέλους αεροσκάφος τύπου Do 24 και 

μας περισυνέλεξε. Μέσα στο αεροσκάφος ήταν οι τελευταίοι τρεις άνδρες του 
πληρώματος μου, οι οποίοι ανασύρθηκαν από αυτούς που βρίσκονταν στο νερό. Όπως 
μου ανέφεραν, οι νεκροί στη θάλασσα αφέθησαν εκεί, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες και οι 
υπόλοιποι των χειριστών πολυβόλου αντιαεροπορικών μέσων διεσώθησαν από 
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αεροπλάνο. Το πλοιάριο είχε υποστεί μεν μεγάλη ζημιά, αλλά δεν είχε ακόμα βυθιστεί 
και θα ρυμουλκούνταν από ιταλικό πλοίο μέχρι το επόμενο λιμάνι. 

(περίληψη) Άρθρο γερμανικής εφημερίδας από 6.9.1941 και περιέχει την 
περιγραφή της επίθεσης αγγλικού υποβρυχίου εναντίον τριών πλοιαρίων καθώς επίσης 

και άλλες περιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή της Νορβηγίας, όπου εκεί σημειώθηκε και 
κατάρριψη γερμανικών αεροσκαφών θαλασσίου κινδύνου και άλλη περίπτωση πορείας 

από τη Λήμνο προς Θεσσαλονίκη του γερμανικού ατμόπλοιου με το όνομα «Wakama». 

 

Σελίδες 310-314 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού προς την 
Ανώτατη Διοίκηση Στρατού- υπηρεσία διερεύνησης παραβιάσεων διεθνούς δικαίου που 
φέρει ημερομηνία 22.9.1941. 

Περιέχει συνημμένη αναφορά από το ημερολόγιο πολέμου του 12ου
 στολίσκου 

παράκτιας ασφαλείας του Αιγαίου σχετικά με την ήδη καταγεγραμμένη στις σελίδες 
301-309 επίθεση που δέχθηκαν τα πλοιάρια L VI, L I και L IX από βρετανικό 
υποβρύχιο και τις ανθρώπινες απώλειες που προξένησαν. 

 

Σελίδες 315-327 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη Διοίκηση Πολεμικού 
Ναυτικού νοτίου Ελλάδος προς την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού που φέρει 
ημερομηνία από 8.8.1941. Περιέχει στρατιωτικό έγγραφο του Ναυάρχου Αιγαίου προς 
τον Διοικητή Πολεμικού Ναυτικού Αττικής του 12ου

 στολίσκου παράκτιας ασφάλειας 
και ομάδα πολεμικού ναυτικού Νότου στη Σόφια που φέρει ημερομηνία 30.7.1941 

(μετάφραση) Από κατασχεμένες και συγκεντρωμένες ελληνικές βενζινάκατους 

δημιουργήθηκε στολίσκος μεταγωγικών πλοιαρίων υπό τη διοίκηση του 
ανθυποπλοιάρχου Werther. Αυτός ο στολίσκος μεταφοράς τέθηκε στη διάθεση του ΧΙ 
σώματος πολεμικής αεροπορίας, με σκοπό τη μεταφορά ανεφοδιασμού από το λιμάνι 
του Πειραιά προς Κρήτη. Η φόρτωση και κατεύθυνση των πλοιαρίων 
πραγματοποιήθηκε άμεσα κατόπιν εντολής του ΧΙ σώματος αεροπορίας, μέσω του 
ανθυποπλοιάρχου πολεμικού Ναυτικού Werther, υπό την επίβλεψη της κεντρικής 
υπηρεσίας μεταφοράς δια θαλάσσης στο Αιγαίο. 

Κατά παραδειγματικό τρόπο όσον αφορά στην πειθαρχία και στην επιμέλεια, 

παρεδόθησαν τα πλοιάρια στον 12ο
 στολίσκο παράκτιας ασφάλειας. Επειδή τέθηκαν 

στην διάθεση της αεροπορίας ονομάστηκαν Α. πλοιάρια (L- Boote) και έλαβαν 
τρέχοντες αριθμούς. Κινήθηκαν εξαιτίας της έλλειψης στρατιωτικών δυνάμεων 
ασφαλείας χωρίς συνοδεία κατά μήκος της Πελοποννήσου μέσω Κυθήρων με 
κατεύθυνση την Κρήτη και για κάποιο χρονικό διάσημα επίσης μέσω της Μήλου. Για 
να προσφέρουν στα πλοιάρια τουλάχιστον κάποια μορφή προστασίας, εξοπλίστηκαν εν 
μέρει από το 609

ο
 Σύνταγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων με δύο πυροβόλα 

όπλα δύο εκατοστών και τοποθετήθηκε σε αυτά επιπλέον στρατιωτική ομάδα χειριστών 
τους. 

Το πλήρωμα των ναυτών αποτελούνταν από περίπου πέντε έως δέκα άνδρες του 
ναυτικού για την αξιοποίηση τους στο κατάρτι και στη μηχανή. Οι υπεύθυνοι ήταν 
πηδαλιούχοι, λοστρόμοι και επίσης υποδίοποι με εμπειρία στη ναυσιπλοΐα από το 
εμπορικό ναυτικό. Εν συνεχεία, εξοπλίστηκαν κάποια πλοιάρια με ασυρμάτους. Είχαν 
εντολή να πλεύσουν σε σχηματισμό, με ένα τουλάχιστον πλοιάριο που έφερε το 
ηλεκτρονικό σύστημα πορείας, το οποίο από τη μια να μπορούσε να αναφέρει διάφορου 
τύπου παρενοχλήσεις, από την άλλη να μπορούσε να λάβει πληροφορίες και εντολές. Η 
διαδρομή μέσω Κυθήρων επιλέχθηκε, ώστε σε περίπτωση που παρουσιαζόταν κακός 
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καιρός και δημιουργούνταν πρόκληση ζημιών στο σκάφος να μπορούν να 
προστατευτούν στα κοντινά παράλια. 

Στις 8.7 δόθηκε στον Διοικητή Ναυτικού στην Κρήτη αναφορά σχετικά με την 
παρουσία εχθρού με την επιφύλαξη, ότι νοτίως της νήσου Ύδρας υπολογίζεται κίνδυνος 
υποβρυχίου. Ο Διοικητής ναυτικού διέταξε την εκκίνηση των πλοιαρίων L Ι, L V, L VI 

και L IX. Στις 7.7 είχαν τα πλοιάρια L VIII, L XIII και L XIV εγκαταλείψει το λιμάνι 
του Πειραιά με κατεύθυνση τη Σούδα. Στις 9.7 το μεσημέρι έλαβε γνώση ο Ναύαρχος 

Αιγαίου μέσω της ομάδας θαλάσσιου κινδύνου σχετικά με πραγματοποιούμενη επίθεση 

στις 9.7 και 03:00 από υποβρύχιο εναντίον των πλοιαρίων. Από αναφορές των 
διασωθέντων προέκυψαν τα ίδια γεγονότα, όπως αυτά είχαν κατατεθεί στην αναφορά 

του ανθυποπλοίαρχου πολεμικού Ναυτικού Werther και του Διοικητή πολεμικού 
ναυτικού Κρήτης. Το από βόρεια ερχόμενο πλοιάριο L XIV, το οποίο εξαιτίας ενός 
προβλήματος στη μηχανή του, έχασε από το οπτικό του πεδίο τα άλλα δύο πλοιάρια L 

VII και L XIII, καταστράφηκε ήδη στις 8.7 το πρωί στις 10:00 ξεκάθαρα από το ίδιο 
υποβρύχιο. Επ’ αυτού έλαβε γνώση ο Ναύαρχος Αιγαίου μόλις στις 15.7, μέσω της 
ομάδας μεταγωγικών υπό τον Werther, η οποία το πληροφορήθηκε από διασωθέντες 
άνδρες του πλοιαρίου L XIV στα Κύθηρα. 

Στις 9.7 δόθηκε η εντολή στα βρισκόμενα ακόμη στη θάλασσα πλοιάρια να 
συνεχίσουν την πορεία μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δίπλα στις παράκτιες 
γραμμές και τη νύχτα να αγκυροβολήσουν κοντά στην ξηρά σε πολύ κοντινή απόσταση 
μεταξύ τους. Μετά τη γνωστοποίηση της καταστροφής του L XIV κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, εκδόθηκε απαγόρευση απόπλου για όλα τα πλοιάρια, έως ότου να τεθεί στη 
διάθεση τους ένα κατάλληλο πλοίο για την ασφάλεια τους. 

Μετά την τοποθέτηση του πλοιαρίου προφυλακής 12 VI (20.7) διατάχθηκε: τα 
πλοιάρια να πλέουν κατά ομάδες υπό την καθοδήγηση του 12 VI μόνο την ημέρα δίπλα 
από τα παράλια, τη νύχτα να αγκυροβολήσουν κοντά στη στεριά, το ένα δίπλα στο 
άλλο, σε πυκνό σχηματισμό. Το 12 VI θα επιληφθεί την ασφάλεια του χώρου 
αγκυροβολήματος. Καθώς διατίθεται μόνο ένα πλοιάριο προστασίας, θα κατευθυνθούν 
τα πλοιάρια από την Σούδα προς τη Μονεμβασιά. Λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνση 

επιστροφής τους. Η πορεία από τη Μονεμβασιά προς τον Πειραιά θα διεξαχθεί με 
βόρεια και νότια κατεύθυνση χωρίς νηοπομπή. Έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση επιπλέον 
πλοιαρίων προφυλακής για την ασφάλεια των πλοιαρίων για όλη τη διαδρομή. Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις αρχές Αυγούστου. 

Επιδοκιμάζεται η συμπεριφορά των Διοικητών και των πληρωμάτων. Η αλλαγή 
άποψης, σχετικά με τη συμπεριφορά του Διοικητή και τριών μελών πληρώματος του L 

VI, η οποία προέκυψε από την κατάθεση της αναφοράς του Διοικητή του πολεμικού 
ναυτικού Κρήτης και του ανθυποπλοιάρχου Werther, επανεξετάστηκε μέσω 
ανακρίσεων από το στρατοδικείο. Θεωρείται ως αξιόπιστη η αναφορά του επικεφαλή 

του L VI, λοστρόμου Barholz. 

Το ζήτημα το σχετικό με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξαιτίας των 
πυρών εναντίον όσων βρίσκονταν στη θάλασσα από την πλευρά του υποβρυχίου, 

εξετάζεται προς το παρόν μέσω της δικαστικής οδού. 
Ο εξοπλισμός όλων των πλοιαρίων με κανόνια 2 εκατοστών καθώς και ο 

εξοπλισμός όλων των πλοιαρίων με πυξίδα κατεύθυνσης είναι σε εξέλιξη. Θα ληφθούν 
οι απαιτούμενες ενέργειες. 

(περίληψη) Στρατιωτικό αντίγραφο εγγράφου από τον Διοικητή Πολεμικού 
Ναυτικού θαλάσσιας υπεράσπισης στην Κρήτη προς τον Ναύαρχο Αιγαίου με 
ημερομηνία 10.7.1941. Σχετικά με το περιεχόμένο αυτού του εγγράφου όσον αφορά 

στην επίθεση από αγγλικό υποβρύχιο εναντίον των πλοιαρίων L I, L V, L VI, L IX 

υπάρχει εκτενής περιγραφή στα άλλα έγγραφα. Ακολουθεί αντίγραφο στρατιωτικού 
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εγγράφου από τον στόλο μεταγωγικών προς τον στολίσκο ασφαλείας στον Πειραιά, 
σχετικά με αναφορά για την καταστροφή του πλοιαρίου L XIV από εχθρικό υποβρύχιο. 

(μετάφραση) Σύμφωνα με καταθέσεις των επιζώντων του πλοιαρίου L XIV 

αναφέρω τα κάτωθι: 
Τη Δευτέρα, στις 7.7.1941 και ώρα 10:00 το πρωί, απέπλευσαν από τον Πειραιά 

με κατεύθυνση τον κόλπο της Σούδας τα πλοιάρια L VIII, L XIII, L XIV με φορτίο από 
χωριστά τακτοποιημένα δέματα. Τα πλοιάρια ταξίδευαν σε ομάδα υπό τη διοίκηση του 
επικεφαλή πλοιαρίου L XIII πηδαλιούχου-ναύτη Witt. Ήταν εξοπλισμένο με ασύρματο. 
Σε κάθε πλοιάριο υπήρχε ένας ναύτης υπεύθυνος επικοινωνίας, στο L XIII επιπλέον δύο 
χειριστές ασυρμάτου. 

Όλα τα πλοιάρια ήταν εξοπλισμένα με λέμβο από καουτσούκ και αρκετά 
σωσίβια. 

Οπλισμός: Κάθε πλοιάριο διέθετε πυροβόλο αντιαεροπορικών μέσων 1-2 

εκατοστών με χειριστές από το 609ο
 τμήμα αντιαεροπορικών μέσων. Τα πλοιάρια είχαν 

δεχθεί από εμένα εντολή να ταξιδεύουν σε ομάδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης
 

προς 8η
 Ιουλίου ωστόσο, διασπάστηκαν. Το L XIV βρισκόταν έως τώρα στην κεφαλή 

της πορείας. Το ξημέρωμα δεν ήταν πλέον ορατό από τα L VII και L XIII . Όλα τα 
πλοιάρια εκτός του καταστρεμμένου L XIV έφθασαν στον τόπο προορισμού τους. Όσον 

αφορά στους άνδρες, στο φορτίο και στους επιβαίνοντες βρίσκονταν στο L X IV: 

 

Άνδρες/ πλήρωμα 609 αντιαρ. Επιβαίνοντες φορτίο 

8 άνδρες 5 άνδρες 5 αλπινιστές 85 τ. τροφ. 
 

Στο κατάστρωμα βρίσκονταν πενήντα κιβώτια μεταλλικού νερού και δεκατρία 
σακιά άσπρα φασόλια. 

Την Τρίτη 8.7.1941 στις 9:45 κινούνταν το L XIV με πανί και τη βοηθητική 
μηχανή περίπου 9 μίλια νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Μαλέας με νοτιανατολική 
πορεία 36° 21 λεπτά βόρεια 23° 21 λεπτά ανατολικά. Ο αγνοούμενος πηδαλιούχος 
ναύτης Bayer νόμισε ότι είδε σε μακρινή απόσταση ένα καταδυόμενο αντικείμενο.(περ. 
στις 9:30) (σημείο 1). Το ανέφερε στον επικεφαλή του πλοιαρίου, ο οποίος διέταξε 

κατόπιν τους άνδρες του να φορέσουν άμεσα τα σωσίβια. Μετά από περίπου δέκα 
λεπτά είδαμε ξαφνικά, στα 150-200 μέτρα περίπου πλαγίως του πλοιαρίου, το 
περισκόπιο ενός υποβρυχίου (σημείο 2), το οποίο μετά από τριάντα περίπου 
δευτερόλεπτα ξαναχάθηκε. Λίγη ώρα αργότερα εθεάθη το περισκόπιο τέσσερις γραμμές 
πλαγίως πίσω μας στα 300- 400 μέτρα (σημείο 3). Αμέσως μετά έστριψε το L XIV με 
κατεύθυνση τα παράλια, στρέφοντας τα νώτα του στο υποβρύχιο. Μετά την περιστροφή 
του, βρισκόταν το υποβρύχιο στην πλευρά του καταστρώματος στα 600 μέτρα (σημείο 
4), αναδύθηκε και έβαλε με πυρά πυροβόλου όπλου εναντίον του. Δεν υπήρχαν 
ανθρώπινες απώλειες μεταξύ των ανδρών, η λέμβος από καουτσούκ υπέστη μεγάλη 
ζημιά. 

Το δικό μας πολυβόλο όπλο δύο εκατοστών, το οποίο ήταν στραμμένο εναντίον 
του υποβρυχίου ανταπέδωσε τα πυρά με περίπου εξήντα βολές. Κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των πυρών απομακρύνθηκε το υποβρύχιο στα 900 μέτρα (σημείο 5) και 
ανταπέδωσε τα πυρά με κανόνι 10,5 εκατοστών. 

Τα πυρομαχικά του πολυβόλου μας αποτελούνταν από οβίδες έκρηξης. Σύμφωνα 

με κατάθεση του επικεφαλή κανονιού διαπιστώθηκαν επιτυχημένες προσπάθειες 

εναντίον του υποβρυχίου. Οι αναφερόμενες αποστάσεις εξακριβώθηκαν μέσω 
τηλεμέτρου. 

Κατά τη διάρκεια της αψιμαχίας έβαλλαν οι Άγγλοι εκτός του πολυβόλου όπλου 
10,5 εκατοστών ακόμη επίσης με πυροβόλα όπλα. Η πρώτη σοβαρή βολή από το 
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υποβρύχιο έπεσε μέσω του πίσω καταρτιού, μια άλλη έπληξε τον κορμό του πλοιαρίου, 
περίπου στη μέση. Το πλοιάριο άρχισε να κλίνει ως εκ τούτου περίπου 10°. Διάφορα 
μέλη του πληρώματος, των οποίων ονόματα δεν έγιναν γνωστά, τραυματίστηκαν 

σοβαρά. Αμέσως μετά διέταξε ο υπεύθυνος του «όλοι οι άνδρες στη θάλασσα». Το 
πλοιάριο συνέχισε την πορεία του προς τη στεριά απομακρυνόμενο από αυτούς που 
βρίσκονταν ήδη στο νερό. Το υποβρύχιο πλησίασε τώρα το L XIV και χτύπησε με 
επιτυχία το μηχανοστάσιο. Ακολούθησαν ακόμα κάποιες βολές και το πλοιάριο 

βυθίστηκε κατόπιν φλεγόμενο. Αυτοί που βρίσκονταν στη θάλασσα, δεκαπέντε στον 
αριθμό άνδρες, συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου, βρίσκονταν περίπου 300 
μέτρα απόσταση από το βυθιζόμενο πλοίο. 

Ο εχθρός πλησίασε τότε τον χώρο που βυθίστηκε το πλοιάριο (σημείο 6), 

παρέμεινε για δύο με τρία λεπτά και εξαφανίσθηκε. Η χρονική διάρκεια ως την τελική 

εξαφάνισή του διήρκησε δεκαπέντε περίπου λεπτά. 
Κάποιοι ναύτες προσπάθησαν να φτάσουν στη θέση που βυθίστηκε. Ο υποδίοπος 

Sokolowski ανακάλυψε σε κοντινή απόσταση από εκεί έναν αλπινιστή (υποδεκανέα) σε 
πολύ σοβαρή κατάσταση (του είχε ανοίξει η κοιλιά του), ο οποίος έχασε σύντομα τις 
αισθήσεις του. Ο Sokolowski παρέμεινε δίπλα του. Άλλοι σύντροφοι που πλησίασαν 
αργότερα διαπίστωσαν τον θάνατο του αλπινιστή. 

Η επιφάνεια της θάλασσας ήταν καλυμμένη με λάδι φωταερίου. 

Οι άνδρες του βυθισμένου πλοιαρίου προσπάθησαν ανά ομάδες δύο έως τριών 
ατόμων να κολυμπήσουν έως το ακρωτήριο του Μαλέα, το ρεύμα όμως διέκοπτε τις 
προσπάθειες τους. Τότε αποφάσισαν να κολυμπήσουν έως τα Κύθηρα, 
απομακρύνθηκαν στο ανοιχτό πέλαγος, πριν το μεσημέρι άλλαξε ο άνεμος σε 
ανατολικό, έτσι ώστε κατέστη εφικτό μετά από οκτώ έως δώδεκα ώρες να φτάσουν 
εκεί. 

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18:00 και 22:00 περισυλλέχθηκαν οκτώ στρατιώτες 
του L XIV από διάφορες θέσεις ανάμεσα στο ακρωτήριο Νικόλαος και στο ακρωτήριο 
Καπέλα.  

Δεν έγινε καμία αναφορά σε ποιο σημείο εκτός του νεκρού αλπινιστή βρίσκονταν 
οι υπόλοιποι των εννέα ανδρών. 

Τέσσερις άνδρες διανυχτέρευσαν κοντά σε Έλληνες, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις, 
οι οποίοι δεν είχαν καμιά επαφή με τους κατοίκους του νησιού, στην εξοχή. 

Την επόμενη μέρα περισυλλέχθηκαν οι διασωθέντες του τμήματος πυροβολικού 

αντιαεροπορικών μέσων από βενζινάκατο, τους οποίους είχαν ειδοποιήσει εν τω μεταξύ 

Έλληνες. 
Την Τετάρτη στις 16.7.1941 και ώρα 14:00 πήρε αεροσκάφος θαλασσίου 

κινδύνου τους οκτώ άνδρες και έφθασαν στις 15:00 στο αεροδρόμιο του Φαλήρου στον 
Πειραιά. Τρεις άνδρες της μονάδας αναφέρθηκαν σε μένα. Τέσσερις στρατιώτες των 
αντιαεροπορικών μέσων και ένας αλπινιστής παρουσιάστηκαν στις μονάδες τους και 
στο στρατιωτικό νοσοκομείο. 

(Κατά τη διάρκεια των βολών καλύφθηκε το πλήρωμα πίσω από το φορτίο στο 
κατάστρωμα, το οποίο προσέφερε καλή προστασία).  

(περίληψη) Αναφέρονται οι αγνοούμενοι του πλοιαρίου L XIV και το 
στρατιωτικό σώμα που ανήκουν. 

Ακολουθεί έπειτα αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον ανθυποπλοίαρχο 

Werther προς τον Διοικητή θαλάσσιας υπεράσπισης Αττικής που φέρει ημερομηνία από 
10.7.1941, περιέχοντας αναφορά σχετικά με την επαφή των πλοιαρίων L I,  L V, L VI 

και L IX, με τον εχθρό. 

(μετάφραση) Σύμφωνα με καταθέσεις των πληρωμάτων των πλοιαρίων αναφέρω 
τα κάτωθι: Κατόπιν διαταγής του Διοικητή ναυτικού στην Κρήτη, απέπλευσαν στις 
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8.7.1941 και ώρα 16:45 τα πλοιάρια L I, L V, L VI και L IV με προορισμό το λιμάνι 
του Πειραιά. Το λιμάνι αναχώρησης ήταν των Χανίων. 

Όσον αφορά στους άνδρες, στο φορτίο και στους επιβάτες, βρίσκονταν εκεί: 
 

Πλήρωμα 605
ο
 τμ αντιαερ μέσων Επιβαίνοντες Φορτίο 

L I    14 6 16 φύλλα δάφνης κ σταφίδες 

L V   8 2 7 φύλλα δάφνης κ τσάι 
L VI  7 5 7 φύλλα δάφνης κ τσάι 
L IX  7 - 60 φύλλα δάφνης κ τσάι 
 

Τα πλοιάρια ήταν εντελώς φορτωμένα και όλα είχαν εκτός του L IX το φορτίο με 
τα φύλλα δάφνης στο κατάστρωμα. Στις 9.7.41, στις 2:45 βρίσκονταν τα τέσσερα 
πλοιάρια στη θέση 36.5 Β και 23.0 30 Δ. (περίπου όπως δείχνει το συνημμένο σχέδιο). 

Στις 2:40 πλησίασε από πίσω ερχόμενο ένα υποβρύχιο το πλοιάριο L VI, που το 
μπέρδεψε με γερμανικό, και έριξε εναντίον του βολές από 200 μέτρα και από πλάγια 
θέση καθώς επίσης άνοιξε πυρ εναντίον του με κανόνι 8,8 εκατοστών και κατόπιν με 
πυροβόλο όπλο. Το L VI ανταπέδωσε τις βολές με κανόνι 2 εκατοστών. Όπως 
διαπιστώθηκε δύο βολές βρήκαν στόχο. Η προσπάθεια να εμβολίσει το υποβρύχιο 
απέτυχε, επειδή αυτό συνεχώς ελισσόταν. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυρών 
σκοτώθηκαν:  

Ο υποδεκανέας Seemann του 609ου
 τμήματος αντιαεροπορικών μέσων, ο 

υποδεκανέας Wirth του 609ου
 τμήματος αντιαεροπορικών μέσων, ο ναύτης ΙΙ Will 

καθώς και ένας αδειούχος στρατιώτης, του οποίου το όνομα δεν εξακριβώθηκε αλλά 
έχει καταγραφεί στην Κρήτη. Από την πίεση του αέρα και το σπασμένο κατάρτι 
εκσφενδονίστηκαν πάνω από το κατάστρωμα ο υπεύθυνος του πλοιαρίου Bahrholz και 
δύο άνδρες (θερμαστές). Ο επικεφαλής δεν κατάφερε να φθάσει ξανά στο πλοιάριο. 
Αυτό υπέστη μεγάλες ζημιές και έπιασε φωτιά, κράτησε ωστόσο την πορεία του. Το 
οδήγησαν ο υπεύθυνος και μηχανικός με τους υπόλοιπους βρισκόμενους πάνω σε αυτό 
στρατιώτες προς την ακτή, όπου σύντομα η μηχανή σταμάτησε να λειτουργεί και το 
πλήρωμα περισυλλέχθηκε αργότερα από ομάδα θαλασσίου κινδύνου. 

Το L IX προχωρούσε ακολουθώντας βόρεια πορεία βγάζοντας καπνούς κατά τη 
διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Το L I έστειλε αμέσως μετά την πρώτη βολή 
σήμα κινδύνου από τις 2:45 έως τις 3:00. Το κάλεσμα επαναλήφθηκε από τέσσερις 

σταθμούς του πλοιαρίου και προωθήθηκε. 

Τότε άλλαξε κατεύθυνση το υποβρύχιο, το οποίο με δεδομένο, ότι το πολυβόλο 
όπλο βρισκόταν στο μπροστινό κατάστρωμα, επιτέθηκε από την πίσω πλευρά. Το 
πλοιάριο χτυπήθηκε επίσης με βολές 8,8 και πυροβόλο όπλο. Οι άνδρες έψαχναν 
καταφύγιο πίσω από το φορτίο στο κατάστρωμα και ένα μεγάλο μέρος των 
επιβαινόντων εκσφενδονίστηκε πάνω από το κατάστρωμα. Το υπόλοιπο μέρος πήδησε 
στη θάλασσα όταν το πλοιάριο βυθιζόταν. 

Τέσσερις άνδρες παρέμειναν παρά τη διαταγή πάνω στο πλοιάριο, το υποβρύχιο 
το πλησίασε από την πλαϊνή πλευρά του και πρότρεψε τους άνδρες να επιβιβαστούν 
στις λέμβους. Όταν κάθισαν εκεί οι άνδρες, άνοιξε ένας Άγγλος πυρ εναντίον των 
ανυπεράσπιστων ανδρών. Σε αυτό το χρονικό σημείο σκοτώθηκαν: 

1) Ο ναύτης Ι Lux 

2) Ο ναύτης ΙV Trizbilla 

Τραυματίστηκαν βαριά: 

Ο μηχανικός Reichung (στρατιωτικό νοσοκομείο ναυτικού Πειραιάς) και ένας 
αδειούχος (παρομοίως στο στρατιωτικό νοσοκομείο). 
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Κατόπιν έστρεψε ο Άγγλος το όπλο του εναντίον όλων εκείνων που κινούνταν 

στη θάλασσα και άνοιξε εναντίον τους πυρ, δεν υπήρξαν σε αυτό το σημείο ανθρώπινες 
απώλειες. Καθώς το υποβρύχιο ασχολούνταν με τα L V και L VI, προσπάθησε το L I να 
ξεφύγει με νοτιοδυτική πορεία και νότια προς τα Αντικύθηρα. Το υποβρύχιο έφθασε, 

όμως το L I περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια πριν την ακτή, πλησίασε από πίσω, άλλαξε 
την πορεία του και έβαλε εναντίον του πλοιαρίου στην νεκρή οπτική γωνία του πεδίου 
βολής με πολυβόλο 8,8 και πυροβόλο όπλο. Ένα μέρος του πληρώματος 
εκσφενδονίστηκε πάνω από το κατάστρωμα. Το υπόλοιπο έπεσε από το φλεγόμενο 
πλοιάριο στη θάλασσα. Τότε δέχθηκαν οι βρισκόμενοι στη θάλασσα άνδρες ριπές 
πυροβόλου όπλου. Κατόπιν καταδύθηκαν οι Άγγλοι και εξαφανίστηκαν. 

Το πλήρωμα του L I σώθηκε αργότερα ανεβαίνοντας στις λέμβους. Οι λίγες 
απώλειες που είχε αποδίδονται, στο ότι οι άνδρες μπόρεσαν να βρουν καταφύγιο πίσω 
από το φορτίο με τα φύλλα δάφνης.  
Πεσόντες στο L I: δεκανέας Zurngiebel   609

ο
 τμήμα πολυβόλων αντιαερ. μέσων  

                                        «     Neubauer        «                        « 

                                        «     Gratz               «                        «           

                                        «     Lachner           «                        «           

Τα πλοιάρια δέχθηκαν πυρά από τις κάτωθι αποστάσεις: 

To L VI από απόσταση 200 μέτρων, το L V από 75 μέτρων, το L I από 250 
μέτρων (από τις 4:30 έως τις 4:40 εξέπεμψε το L I ακόμη μια φορά σήμα κινδύνου). 

Το πλήρωμα του L I έπλεε στη θάλασσα σε σωστική λέμβο για περίπου τρεις 
ώρες, του L V για 4 ½ ώρες με σωσίβια, κατόπιν κολύμπησαν πίσω στο 
αναποδογυρισμένο πλοιάριο και εκεί παρέμειναν πάνω στο πίσω τμήμα του έως ότου 
σωθούν (το πλοιάριο βυθιζόταν). Οι εκσφενδονισμένοι από το κατάστρωμα του L VI 

κολυμπούσαν για 13 ½ ώρες στη θάλασσα. 
Λίγο πριν τις 5:00 πέταξε αεροσκάφος τύπου Je πάνω από το χώρο καταστροφής 

του L V και έριξε δύο λέμβους και πολλά σωσίβια. 
Στις 8:00 σώθηκε το πλήρωμα από αεροσκάφος θαλασσίου κινδύνου. Ένα μέρος 

των διασωθέντων οδηγήθηκε στον κόλπο της Σούδας, οι υπόλοιποι στον Πειραιά.  
Το πλήρωμα του L V διεσώθη λίγο πριν τις 9:00. Πριν τις 16:00 διεσώθη το σε 

κατάσταση εξάντλησης πλήρωμα του L VI και μεταφέρθηκε στον Πειραιά. Από 
αναφορές των υπευθύνων των πλοιαρίων συμπεριφέρθηκαν όλα τα μέλη του 
πληρώματος άψογα και έδειξαν θάρρος και ανδρεία. 

(περίληψη) Αναφέρονται οι νεκροί, βαριά και ελαφριά τραυματίες των 
πλοιαρίων L I, L V, και L VI . 

 

Σελίδες 328-350 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο του Ναυάρχου Αιγαίου που 
φέρει ημερομηνία 11.7.1941.  

Περιέχει ένορκες καταθέσεις κατόπιν ανακρίσεων των πληρωμάτων του L 6 και 
ενός του πληρώματος του L 5 και συγκεκριμένα του:  

 

1) Siegfried Barholz, 25 ετών υπευθύνου πλοιαρίου σχετικά με το φορτίο που 
περιείχε, τους άνδρες που επέβαιναν σε αυτό, την επίθεση που δέχθηκε από αγγλικό 
υποβρύχιο και ότι επακολούθησε κατόπιν (ακολουθεί στενόγραφης μορφής κατάθεση). 

 

2) του ναύτη Ι Walter Beer, 19 ετών, σχετικά με την επίθεση υποβρυχίου 
εναντίον του πλοιαρίου πάνω στο οποίο επέβαινε (ακολουθεί στενόγραφης μορφής  

κατάθεση). 
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3) του ναύτη Ι Hans Dunker, 17 ετών, σχετικά με την επίθεση υποβρυχίου 
εναντίον του πλοιαρίου πάνω στο οποίο επέβαινε (ακολουθεί στενόγραφης μορφής 

κατάθεση). 

 

4) του ναύτη Max Feltz, 19 ετών, σχετικά με την επίθεση από αγγλικό υποβρύχιο 

(ακολουθεί στενόγραφης μορφή κατάθεση). 

 

5) του λοστρόμου Fritz Ehlenbracht, 21 ετών, υπεύθυνο κίνησης πλοιαρίου L 5 

από Χανιά με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά και την επίθεση που δέχθηκε από 
εχθρικό υποβρύχιο, τις ανθρώπινες απώλειες μεταξύ επιβαινόντων σε αυτό, τι 
επακολούθησε κατόπιν και αριθμό τραυματιών -ελαφριά κα μη-. Αναφέρεται η ύπαρξη 
ενός Έλληνα στο πλοιάριο με το όνομα Σαρδής (ακολουθεί στενόγραφης μορφής 

κατάθεση). 

Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις παραπάνω καταθέσεις περιέχονται 
εκτενώς στα έγγραφα των σελίδων 301-327.  

 

Σελίδες 351- 378 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από στρατιωτικό δικαστήριο Ναυάρχου Αιγαίου που φέρει 
ημερομηνία 5.8.1941 

Περιέχει επιπλέον καταθέσεις κατόπιν ανακρίσεων σχετικά με την επίθεση από 
αγγλικό υποβρύχιο εναντίον των προαναφερομένων πλοιαρίων: 

 

1) Του ναύτη  Hans Trebing, 19 ετών. (ιδιόχειρη μη ευανάγνωστη κατάθεση),  
 

2) του πηδαλιούχου Heinrich Schwartau. (ιδιόχειρη μη ευανάγνωστη κατάθεση), 
 

3) του υποδίοπου Heinrich Ludwig, 22 ετών. Περιέχει κατάθεση με τα σχετικά 
της πορείας-με λιμάνι αναχώρησης και προορισμού- του πλοιαρίου L V, του φορτίου 
του, της επίθεσης που δέχθηκε από αγγλικό υποβρύχιο και τι επακολούθησε κατόπιν. 
(τα δοσμένα στοιχεία βρίσκονται ήδη καταγεγραμμένα σε προηγούμενες σελίδες), 

 

4) του Heinz Pickert, 19 ετών, ηλεκτρολόγου του 12
ου

 στολίσκου παράκτιας 

ασφάλειας. (ιδιόχειρη μη ευανάγνωστη κατάθεση), 
 

5) του λοστρόμου Rampspachert,22 ετών σχετικά με την πορεία των πλοιαρίων L 

I, L 5, L 6, L 9, αναφέροντας το λιμάνι αναχώρησης και προορισμού του πλοιαρίου L I, 

του φορτίου του, της πορείας που ακολούθησε, αριθμό επιβαινόντων-πληρώματος, της 
επίθεσης που δέχθηκε από αγγλικό υποβρύχιο και τι επακολούθησε κατόπιν. (υπάρχει 
εκτενής περιγραφή των γεγονότων στις προηγούμενες σελίδες),  

 

6) του υποδίοπου Max Jungbeck, 21 ετών, μέλος του πληρώματος του L 5. 

Αναφέρει λιμάνι αναχώρησης και προορισμού, πορεία που ακολούθησε, τη θέση του 
σχετικά με τα άλλα πλοιάρια, φορτίο και αριθμό ανδρών που επέβαιναν σε αυτό, την 
επίθεση που δέχθηκε από αγγλικό υποβρύχιο και τι επακολούθησε κατόπιν, 

 

7) του υποδίοπου Will Habeck, 19 ετών, μέλος του πληρώματος του πλοιαρίου L 

6, αναφέροντας την επίθεση που δέχθηκε το πλοιάριο από το αγγλικό υποβρύχιο, πόσες 
βολές χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του και τι επακολούθησε κατόπιν. 

Περιέχεται ακόμη η ανταλλαγή τηλεγραφημάτων από το στρατοδικείο του 
Ναυάρχου Αιγαίου και τη Διοίκηση ναυτικού στη Λήμνο, σχετικά με τα 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

47 

 

προαναφερόμενα πλοιάρια και την έγκριση άδειας να παραστεί ως μάρτυρας ο 
υποδίοπος Habeck. 

Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις παραπάνω καταθέσεις περιέχονται 
εκτενώς στα έγγραφα των σελίδων 301-327.  

 

Σελίδες 379-397 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού 
Ναυτικού προς Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού που φέρει ημερομηνία 
5.11.1942.  

Περιέχει συνημμένα έγγραφα ενόρκων καταθέσεων κατόπιν ανάκρισης σχετικά 
με την επίθεση από αγγλικό υποβρύχιο τον Ιούλιο του 1941 και συμπεριφορά των 
Άγγλων στην προκειμένη περίπτωση που παραβιάζει τις αρχές διεθνούς δικαίου εις 
βάρος όσων βρίσκονταν στη θάλασσα.  

1) Του μοναδικού Έλληνα επιβαίνοντα Αθανασίου Σαρρή, 28 ετών, μηχανικού 
του πλοιαρίου L V, αναφέροντας το λιμάνι αναχώρησης (Χανίων) και προορισμού 
(Πειραιάς) μηχανική βλάβη που πρόεκυψε, πορεία που ακολούθησε, την επίθεση που 
δέχθηκε από αγγλικό υποβρύχιο, σε ποιο σημείο χτυπήθηκε, ανθρώπινες απώλειες που 
υπήρξαν, αριθμό τραυματιών και διάσωση τους από γερμανικό υδροπλάνο. Περιέχει 
ιδιόχειρη και δακτυλογραφημένη μορφή κατάθεσης, 

2) του Rudolf Krobath, 27 ετών, πυροβολητή 10
ου

 λόχου 95ου
 Συντάγματος 

Πυροβολικού. Αναφέρεται λιμάνι αναχώρησης (Χανίων) και προορισμού (Πειραιά) του 
πλοιαρίου L 5, χρονική ώρα ανάδυσης αγγλικού υποβρυχίου, επίθεση εναντίον του 
πλοιαρίου, σημείο όπου έπεσαν οι βολές, έξοδο από το υποβρύχιο ειδικής ομάδας και 
τοποθέτησης εκρηκτικών στο πλοιάριο με αποτέλεσμα τη βύθισή του, ανθρώπινες 
απώλειες και βαριά τραυματίες, την απομάκρυνση του υποβρυχίου με σκοπό την 
επίθεση εναντίον άλλων πλοιαρίων, ρίψη λέμβου από αεροσκάφος τύπου V 52 που 
όμως έπαθε ζημιά κατά την επαφή με τη θάλασσα και τη διάσωσή τους από 
αεροσκάφος θαλασσίου κινδύνου, 

3) του Johann Monsberger, 22 ετών, πυροβολητή 10
ου

 λόχου 95ου
 Συντάγματος 

Πυροβολικού. Αναφέρεται λιμάνι αναχώρησης (Χανίων) και προορισμού (Πειραιά), 

του πλοιαρίου L 5, επίθεση που δέχθηκε από αγγλικό υποβρύχιο, έξοδο από το 
υποβρύχιο ειδικής ομάδας με σκοπό την ανατίναξη του, αριθμό νεκρών και τραυματιών 
από τα πυρά του εχθρού καθώς βρίσκονταν στη θάλασσα και διάσωση των υπολοίπων 

από αεροσκάφος θαλασσίου κινδύνου,  
4) του Josef Sinditsch, 31 ετών, υποδεκανέα του 5ου

 λόχου 65ου
 Συντάγματος 

αλπινιστών ως επιβαίνοντα στο πλοιάριο L 5. Αναφέρει λιμάνι αναχώρησης (Χανίων) 

προορισμού (Πειραιά), επίθεση που δέχθηκε από αγγλικό υποβρύχιο, τη βύθισή του 
έπειτα από τοποθέτηση εκρηκτικών από ειδική ομάδα των Άγγλων, αριθμό νεκρών και 
τραυματιών από τα πυρά του εχθρού καθώς βρίσκονταν στη θάλασσα και διάσωση των 
υπολοίπων από αεροσκάφος θαλασσίου κινδύνου,  

5) του Alois Huber, 30 ετών, υποδεκανέα 10
ου

 λόχου 85ου
 Συντάγματος 

αλπινιστών, ως αδειούχου στο πλοιάριο L 5. Αναφέρεται ο προορισμός, η επίθεση που 
δέχτηκε από αγγλικό υποβρύχιο, η άμεση εγκατάλειψη του από τους άνδρες, η 

παραμονή μόνο πέντε πάνω σε αυτό, και κατόπιν εντολής από ομιλούντα τη γερμανική 
γλώσσα μέλος του υποβρυχίου, η πτώση τους στη θάλασσα και κατόπιν η ανατίναξη 
του με τοποθέτηση εκρηκτικών από τους Άγγλους, η ρίψη πυρών εναντίον αυτών που 
βρίσκόνταν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο και τον βαρύ τραυματισμό 
άλλων δύο και η διάσωση των υπολοίπων από γερμανικό αεροσκάφος θαλασσίου 
κινδύνου,  
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6) του Josef Kremsreiter, 24 ετών, δεκανέα 4
ου

 λόχου 85ου
 Συντάγματος 

αλπινιστών. Αναφέρεται το λιμάνι αναχώρησης, η επίθεση που δέχτηκε από αγγλικό 

υποβρύχιο, η άμεση εγκατάλειψη του από τους άνδρες, η παραμονή μόνο πέντε πάνω 
σε αυτό και κατόπιν εντολής από ομιλών τη γερμανική γλώσσα μέλος του υποβρυχίου, 

την πτώση τους στη θάλασσα και κατόπιν η ανατίναξη του με τοποθέτηση εκρηκτικών 
από τους Άγγλους, η ρίψη πυρών εναντίον αυτών που βρίσκονταν στη θάλασσα, με 
αποτέλεσμα τον θάνατο δύο και τον βαρύ τραυματισμό άλλων δύο και η διάσωση των 
υπολοίπων από γερμανικό αεροσκάφος θαλασσίου κινδύνου, 

 

7) του Heinrich Klinzer, 22 ετών, υποδεκανέα του 3ου
 λόχου Συντάγματος 

αλπινιστών. Αναφέρεται η επίθεση που δέχτηκε το πλοιάριο από αγγλικό υποβρύχιο και 
ο κατόπιν τραυματισμός του ιδίου, η άμεση εγκατάλειψη του από τους άνδρες, η 

ανατίναξη του με τοποθέτηση εκρηκτικών από τους Άγγλους, η ρίψη πυρών εναντίον 
αυτών που βρίσκονταν στη θάλασσα και η διάσωση τους από γερμανικό αεροσκάφος 
θαλασσίου κινδύνου, 

 

8) του Alois Walder, 31 ετών, υποδεκανέα του 3ου
 λόχου 85ου

 Συντάγματος 
αλπινιστών, ως αδειούχου στο πλοιάριο L V. Αναφέρεται το λιμάνι αναχώρησης και 
προορισμού, η εμφάνιση αγγλικού υποβρυχίου και η επίθεση που δέχτηκε το πλοιάριο, 
η άμεση εγκατάλειψή του από τους άνδρες, και κατόπιν η ανατίναξη του με τοποθέτηση 
εκρηκτικών από τους Άγγλους, η ρίψη πυρών εναντίον αυτών που βρίσκονταν στη 
θάλασσα, η διάσωση τους από γερμανικό αεροσκάφος θαλασσίου κινδύνου. 


