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[CD 16 φάκελος 2] 
RW 2v.140 

 

 

Ο δεύτερος φάκελος με τον κωδικό RW 2v.140 περιλαμβάνει στρατιωτικά 

έγγραφα-ένορκες καταθέσεις αναφορικά με την Παραβίαση του Στρατιωτικού Διεθνούς 
Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών- 283 σελίδων με χρονική έκταση από τις 
5.10.1940 έως τις 31.10.1941. Αφορά κυρίως τη Μάχη της Κρήτη.   

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
Εξώφυλλο του φακέλου της Ανώτατης Διοίκησης Γερμανικού Στρατού.  

 

Σελίδες 2-4 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ecker με 

ημερομηνία 6.6.1941. Περιέχει την ένορκη κατόπιν ανάκρισης  κατάθεση του ιατρού 
και διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας Χανίων Ευάγγελου Παπαντωνάκη. (μετάφραση) 
Σχετικά με την υπόθεση: 

  Είχα πριν και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για έξι χρόνια σπουδάσει 
στην πόλη του Ίνσμπρουκ και βρέθηκα επίσης το 1929 στο Ινστιτούτο Τροπικών 
Ασθενειών στο Αμβούργο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου διέμενα στην Αθήνα και 
συμμετείχα στην προπαγάνδα υπέρ των «Δυνάμεων του Άξονα». Ως αποδεικτικό 
στοιχείο προς τούτο καταθέτω μια επιστολή του πρώην Αυστριακού πρέσβη στην 
Αθήνα, Bein.   

 

Ως γερμανόφιλος είμαι πρόθυμος ανά πάσα στιγμή  να δώσω πληροφορίες 
σχετικά με την πολιτικού χαρακτήρα κατάσταση στην Κρήτη. Οι απόψεις του άμαχου 
πληθυσμού αναφορικά με την Αγγλία και τη Γερμανία ήταν ανέκαθεν μοιρασμένες. Στο 
τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαιτέρως από τη χρονική στιγμή της κατάληψης του 
νησιού από τα αγγλικά στρατεύματα, επικρατούσε μια αγγλόφιλη τάση. Αυτό 
οφείλονταν από τη μια στην αγγλόφιλη στάση της κυβέρνησης και από την άλλη στην 
αγγλική προπαγάνδα. Παρά ταύτα υπήρχαν πολλοί γερμανόφιλοι Κρήτες. Ο τύπος που 
λογοκρίνονταν από την κυβέρνηση, ήταν φιλικά προσκείμενος στους Άγγλους μολονότι 
δεν παρότρυνε προς μια ιδιάζουσας μορφής πυροδότηση της έντασης εναντίων της 
Γερμανίας. Από την κατάληψη της ηπειρωτικής Ελλάδος και ιδιαιτέρως από το χρονικό 
σημείο της φυγής του βασιλιά προς την Κρήτη  συζητιόταν κάπου κάπου αναφορικά με 
μια ενδεχόμενη κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς  αν και δεν το πίστευε 
κάποιος αυτό σοβαρά. Επίσης, δεν γινόταν λόγος για κάποιο συγκεκριμένο  χρονικό 
σημείο άφιξης των Γερμανών. Σε καμία περίπτωση δεν αναμένονταν  η κατάληψη του 
νησιού την τωρινή αυτή στιγμή. Υπολογίζονταν περισσότερο μια άφιξη των Ιταλών με 
πλοία. Δεν υπήρξε κάποιου είδους προπαγάνδα εκ τούτου σχετικά με την οργάνωση της 
αντίστασης του άμαχου πληθυσμού. Επίσης, ένα τέτοιο κλίμα ότι θα έπρεπε κάθε 
Κρητικός να υπερασπίσει το σπίτι και το αγρόκτημα του από έναν ενδεχομένως 
εισβάλοντας εχθρό, ούτε κυριαρχούσε μεταξύ του άμαχου πληθυσμού ούτε είχε κάτι 
τέτοιο ήδη προπαγανδιστεί.  Εάν πράγματι συμμετείχε  ο άμαχος πληθυσμός στον 
αγώνα , νομίζω ότι μπορώ να πω με σιγουριά ότι  αυτό συνέβη πριν την άφιξη των 
Γερμανών κατόπιν παρότρυνσης των ελληνικών στρατιωτικών αρχών με εντολή της 
αγγλικής κυβέρνησης και της αγγλικής στρατιωτικής αρχής.  Ο άμαχος πληθυσμός της 
Κρήτης είχε με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης πριν ένα περίπου χρόνο αφοπλιστεί 
κατά το μεγαλύτερος του μέρος, πιθανότατα για να καταστεί μια εξέγερση εναντίων 
αυτής ανέφικτη.  Εάν είχε το χρονικό αυτό σημείο όπλα στην κατοχή του, υποθέτω ότι 
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αυτά προέρχονταν από τους Άγγλους. Αυτό άκουσα πάντως από διαφορετικούς πολίτες. 
Είχα ακούσει επίσης ότι είχε εμφανιστεί λίγο πριν την άφιξη των Γερμανών στην 
Κάνδανο ένας Έλληνας αξιωματικός ως υπεύθυνος στρατού ονόματι Σφεραδάκης, είχε 
οργανώσει την αντίσταση του άμαχου πληθυσμού και τους είχε διανείμει όπλα. Όπως 
με διαβεβαίωσαν οι κάτοικοι της Κανδάνου και της γύρω περιοχής, δεν συμμετείχαν 
αυτοί οι ίδιοι στην αντίσταση αλλά κυρίως ξένοι φυγάδες. Όπως γνωρίζω είχαν ανοίξει 
επίσης οι φυλακές και κατά τη γνώμη μου οι διαφεύγοντας αυτοί κατάδικοι  
αποτελούσαν ένα μεγάλο τμήμα των μαχόμενων πολιτών. Δεν είναι σε μένα γνωστό εάν 
η κρητική Αστυνομία συμμετείχε ασκώντας διοικητικά καθήκοντα στην αντίσταση ή 
στην οργάνωση της. Γνωρίζω αντιθέτως ότι η Αστυνομία της Κρήτης είχε 
συμπεριφερθεί στο μεγαλύτερο της μέρος πολύ συγκρατημένα και επίσης  δεν 
υπάκουσε την προτροπή του ΄Έλληνα αξιωματικού στην Κάνδανο.  Δεν γνωρίζω εάν 
είχαν εμφανιστεί Έλληνες αξιωματικοί παρομοίως σε άλλες περιοχές και παρακίνησαν 
τον άμαχο πληθυσμό σε αντίσταση. Δεν αποδίδω τις διαπραττόμενες ωμότητες γενικά 
στον κρητικό πληθυσμό λόγω της ιδιοσυγκρασίας του. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση πρόκειται κατά κύριο λόγο για αιματηρές πράξεις των έχοντας δραπετεύσει 
κατάδικων μεταξύ των οποίων βρίσκονταν δολοφόνοι και άλλοι βαρυποινίτες. Δεν 
έχουν σε μένα γνωστοποιηθεί σφαγές Γερμανών στρατιωτών ή αλεξιπτωτιστών. Όπου 
και να πήγα είχε τρομάξει ο άμαχος πληθυσμός σχετικά με αυτό που είχε συμβεί και 
καταλόγιζε την ευθύνη στην κυβέρνηση και στο βασιλιά.  
 

Σελίδες 5-7, 183-185 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου της Ανώτατης Διοίκησης 12ης 

Στρατιάς με ημερομηνία 31.5.1941.Περιέχει τέσσερεις ένορκες καταθέσεις  σχετικά με 
την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής επέμβασης στην 
Κρήτη.  Η πρώτη προέρχεται από τον υποδεκανέα Michael Kandlinger του 8ου Λόχου 
100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. (μετάφραση) Το τάγμα μας ήταν η πρώτη 
αερομεταφερόμενη μονάδα. Αφιχθήκαμε στην Κρήτη  στις 21.5. το απόγευμα.    

Αρχικά, προχωρήσαμε χωρίς δυσκολίες. Στις 22.5. συναντήσαμε δύο πολίτες, 
,από τους οποίους ο ένας έφερε ένα πιστόλι με οχτώ σφαίρες και ένα μικρού μεγέθους 
πακέτο με εφεδρικά πυρομαχικά. Του πήραμε το όπλο και τα πυρομαχικά και αφήσαμε 
και τους δύο άνδρες  να κουβαλήσουν πολεμοφόδια ολμοβόλου έως ότου βρήκαμε ένα 
μουλάρι. Τότε τους  διώξαμε. Έπειτα απ’ αυτό  προχωρήσαμε το πολύ τρία με τέσσερα 
χλμ  ακόμα και δεχθήκαμε τα πυρά πολιτών  από ένα ύψωμα. Ήμασταν πεπεισμένοι ότι 
οι δυο αυτοί άνδρες, τους οποίους είχαμε διώξει, είχαν στείλει αυτό το πλήθος να μας 
ακολουθεί κατά πόδας.   
Στις 24 ή 25 Μαΐου είδα πριν το Γαλατά να βρίσκεται ένας αλεξιπτωτιστής    πεσμένος 
στο έδαφος δίπλα σε ένα χαντάκι του δρόμου. Βρίσκονταν με την πλάτη στο έδαφος. 
Του είχαν κόψει το λαρύγγι. Μπορούσε κάποιος ξεκάθαρα να διακρίνει την σε ευθεία 
γραμμή τομή. Τελείωνε εκεί όπου ήταν σκληρό για να κοπεί.  

Στις 26 και 27 επιτεθήκαμε εναντίων των Άγγλων πλησίον του Γαλατά. 
Διασπαστήκαμε και βρήκαμε στο σημείο αυτό επτά νεκρούς  Άγγλους. Στο σακούλι 
τους φύλαξης του ψωμιού ανακαλύψαμε μια στρατιωτική σημαία με τον αγκυλωτό 
σταυρό του ιδίου μεγέθους με αυτή που φέρουμε μαζί μας στην πρώτη γραμμή.    

Οι Άγγλοι είχαν προχωρήσει στην κατάχρηση, όπως επανειλημμένα βίωσα, της 
γερμανικής σημαίας με τον αγκυλωτό σταυρό.    

Πριν τα Χανιά δεχθήκαμε πυρά από μια αγγλική θέση στην οποία είδαμε να 
βρίσκεται σε εμφανή θέση  μια γερμανική σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό.   

Σε θέσεις, οι οποίες είχαν μόλις προσφάτως εκκενωθεί από τους Άγγλους, 
ανακαλύψαμε φόρμες Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Είχαν τραβηχτεί, όπως μπορούσε 
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κάποιος να διακρίνει ξεκάθαρα, από το σώμα τους και είχαν ριχτεί κάτω την τελευταία 
στιγμή  πριν την εκκένωση της θέσης.  Είχα επανειλημμένως ακούσει ότι οι Άγγλοι 
φορούσαν στρατιωτικές στολές των αλεξιπτωτιστών.  

 
(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον Hans Schieber του 7ου Λόχου 

100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση) Στις 24.5.1941 κατά τη διάρκεια 
μιας επίθεσης εναντίων ενός χωριού στην Κρήτη δεχθήκαμε πυρά από πολίτες. 
Σκοτώσαμε έναν πολίτη  κατά τη διάρκεια της εχθροπραξίας. Όταν παρατηρήσαμε από 
κοντινή απόσταση το νεκρό διαπιστώσαμε ότι ήταν οπλισμένος με ένα τυφέκιο και 
ξιφολόγχη. Βρίσκονταν δίπλα του είκοσι περίπου κάλυκες, οι οποίοι ήταν ακόμα πολύ 
ζεστοί. Ο πολίτης δεν έφερε καθόλου διακριτικά και ούτε  φορούσε στρατιωτικά ρούχα.  

Στις 27.5.1941 είδαμε ανατολικά του Μάλεμε να κείτεται νεκρός στο έδαφος 
ένας αλεξιπτωτιστής. Είχε ένα σκοινί τυλιγμένο γύρω από τον αριστερό του  καρπό. 
Μεταξύ του σκοινιού και του καρπού ήταν περασμένα ανάμεσα  δύο μικρού μεγέθους 
ραβδιά. Τα ραβδιά ήταν πολλές φορές γυρισμένα με αποτέλεσμα το σκοινί  να καλύπτει 
τον καρπό. Τα δάκτυλα του αριστερού χεριού ήταν πάρα πολύ σκληρά και άκαμπτα. Οι 
αρθρώσεις είχαν πολύ πρηστεί εξαιτίας τη μη κυκλοφορίας του αίματος. Προεξείχαν οι  
κλειδώσεις στα κόκαλα. 

Ο αλεξιπτωτιστής δεν είχε τραυματιστεί στο χέρι και επομένως δεν το  είχε ο 
ίδιος  για να σταματήσει τη ροή του αίματος. Είχε επιδεθεί μάλλον κατά αυτόν τον 
απάνθρωπο τρόπο.  

Εντοπίσαμε επιπλέον ένα τραύμα από  σφαίρα στο κεφάλι.   
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από το στρατιωτικό ιατρό Hans 

Wagner του 6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. (μετάφραση) Στις 
24.5. πραγματοποίησε μια διμοιρία του λόχου μας ενισχυμένη με μια ομάδα κρούσης 
αναγνώριση προς τον Αλικιανό. Όταν φτάσαμε στον χώρο αυτό εντοπίσαμε έναν πολίτη 
ο οποίος βρισκόμενος μέσα σε έναν κήπο προσπάθησε να διαφύγει. Δόθηκε σε μας η 
εντύπωση ότι είχε τα χρέη φρουρού και ήθελε να ειδοποιήσει σχετικά με την άφιξή μας. 
Τον συλλάβαμε. Ήταν ένας πενήντα περίπου ετών άνδρας με γκρι μαλλιά. Φορούσε ένα 
παντελόνι του ελληνικού στρατού και ένα κανονικό σακάκι. Έφερε μαζί του ένα 
τριάντα πέντε περίπου εκατοστών  μαχαίρι. 

Κατά τη διάρκεια της εν συνεχεία προέλασης μας αιφνιδιάσαμε σε ένα καφενείο 
έξι άνδρες φέροντας όλοι συνολικά πολιτική περιβολή. Είχαν ακουμπήσει στην 
καρέκλα ένα τυφέκιο και έπιναν κρασί. Τους μεταφέραμε έξω και πετάξαμε το όπλο. Οι 
πολίτες αυτοί όρμησαν αμέσως προς το όπλο. Τους εμποδίσαμε και πήραμε τους άνδρες 
αυτούς μαζί μας.  
  Στο κέντρο του χωριού δεχθήκαμε από τα σπίτια τα πυρά από τυφέκια και 
πιστόλια. Επρόκειτο αναντίρρητα για πολίτες. Εγώ ο ίδιος διέκρινα έναν άνδρα, ο 
οποίος βρίσκονταν πίσω από έναν πέτρινο τοίχο και πυροβολούσε εναντίων μας, να 
απομακρύνεται με κατεύθυνσή το δάσος. 
Κατά την εν συνεχεία προέλαση μας φτάσαμε σε ένα τμήμα δάσους στην έξοδο του 
χωριού. Εκεί, είδα να βρίσκονται δύο πολίτες δίπλα σε ένα δέντρο και να κρατούν τα 
όπλα σε θέση βολής. Έριξαν τρείς έως τέσσερεις σφαίρες εναντίων μας. Δεν χτυπήθηκε 
κάποιος επειδή κατορθώσαμε να καλυφθούμε εγκαίρως. 

Κατά την επιστροφή μας δεχθήκαμε σφοδρά πυρά από το δάσος. Ήταν πολίτες 
με κάποιους λίγους Έλληνες στρατιώτες.  

Επιθυμώ να συμπληρώσω ακόμα ότι οι πολίτες που είχαμε αιφνιδιάσει στο 
καφενείο είχαν μαζί τους εκτός των τυφεκίων μακριά καμπυλωτά στιλέτα και πριόνια 
σε σχήμα χειροπρίονου. 
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(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Paul Friedland του 

6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση) Η διμοιρία, στην 
οποία είχα τεθεί ως επικεφαλής πραγματοποίησε αναγνώριση στον Αλικιανό. Στον 
χώρο εκεί αιφνιδιάσαμε έξι πολίτες σε ένα καφενείο. Είχαν στην κατοχή τους τυφέκια, 
μαχαίρια και πριόνια. Στον ίδιο χώρο δεχθήκαμε τα πυρά πολιτών. Διέκρινα ξεκάθαρα 
ότι ήταν δεκαπέντε περίπου τον αριθμό. Οι πολίτες αυτοί δεν έφεραν κάποια διακριτικά 
που θα τους χαρακτήριζαν ως εθνοφρουρά. Παρατηρήσαμε κατ΄ επανάληψη ότι οι 
γυναίκες δραστηριοποιούταν ως πληροφοριοδότριες και έδιναν πληροφορίες στους 
ένοπλους πολίτες. Οι γυναίκες αυτές μας πλησίασαν σε απόσταση των δέκα περίπου 
μέτρων, παρατηρούσαν ό,τι κάναμε και κατόπιν αποσύρονταν ξανά. Καθώς βρίσκονταν 
εκεί ρίχθηκαν από τα σπίτια από τα οποία προηγουμένως  είχαν βγει έξω,  σε κάθε 
περίπτωση από κοντινά βρισκόμενα σπίτια, πυρά.                 
  

 

 
Σελίδες 8-12  (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το πταισματοδικείο της πόλης Stendal με ημερομηνία  5.7.1941. 
Περιέχει την ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Otto Homuth του 11ου Λόχου 1ου 
Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου στην Κρήτη. 
(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 

Στις 20 Μαΐου 1941 επιβιβάστηκε η αποτελούμενη από δέκα άνδρες ομάδα μου 
σε ένα ανεμοπλάνο  λίγο πριν τις 8:00 το πρωί για την επέμβαση της μονάδας μου στο 
νησί της Κρήτης. Η μονάδα μου είχε την εντολή να ασφαλίσει μια γέφυρα σε άμεσα 
κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Αμέσως μετά την επιβίβαση μας 
ανέμισε μια σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό ,σαν να μας καθοδηγούσε ως σημαία 
καθοδήγησης των αεροπλάνων, από έναν αμπελώνα βρισκόμενο σε  απόσταση  
διακοσίων περίπου μέτρων έτσι ώστε ήμασταν σίγουροι ότι είχαν μόλις  επιβιβαστεί 
σύντροφοι μας στο σημείο αυτό. Ακούγαμε από εκεί  πολλάκις τη λέξη «Hallo», 

«Hallo» και εκτός αυτού το συνθηματικό μας «κομήτης», «κομήτης». Εκ τούτου 
ενισχύθηκε σε μας η εντύπωση ότι επρόκειτο για Γερμανούς συντρόφους. 
Κατευθυνθήκαμε λοιπόν κάπως ανυποψίαστοι προς την κατεύθυνση από την οποία μας 
καλούσαν και ανέμιζε η σημαία. Δεν είδαμε όμως κανένα έως ότου δεχθήκαμε ξαφνικά 
από μια απόσταση των εκατό περίπου μέτρων τα πυρά από γερμανικά υποπολυβόλα. 
Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι μπροστά μας είχαμε εχθρούς, οι οποίοι μας είχαν 
παραπλανήσει φωνάζοντας τη συνθηματική μας λέξη και κουνώντας τη σημαία με τον 
αγκυλωτό σταυρό. Καλυφθήκαμε αμέσως και ανταποδώσαμε τα πυρά.  Η αψιμαχία 
κράτησε μια ώρα περίπου και προχωρήσαμε με μικρά πηδήματα δίδοντας μάχη.  Εγώ ο 
ίδιος δέχθηκα από τα πλάγια πυρά με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνω προσωρινά 
ξαπλωμένος στο έδαφος.  Από εδώ μπόρεσα ωστόσο να δω ότι  άλλοι σύντροφοι 
τριάντα περίπου μέτρα στο πλάι μου είχαν αιχμαλωτίσει τέσσερεις Άγγλους από τους 
οποίους  ο ένας κρατούσε ακόμα στο χέρι του τη σημαία μας με τον αγκυλωτό σταυρό. 
Ταυτόχρονα  έριξα στα πλάγια προς τα δεξιά μου εκεί όπου είχε προσγειωθεί ένα δικό 
μας ανεμοπλάνο, μια χειροβομβίδα και μετά απ’ αυτό σταμάτησαν από εκεί τα πυρά. 
Βρήκα κατόπιν στα είκοσι περίπου μέτρα από μένα έναν νεκρό Άγγλο, ο οποίος 
κείτονταν νεκρός  από τη χειροβομβίδα μου. Φορούσε ένα γερμανικό κράνος 
αλεξιπτωτιστών και τη γερμανική φόρμα αλεξιπτωτιστών καθώς επίσης και ένα 
κιτρινωπό παντελόνι, γκέτες και δετά παπούτσια αυτά που φοράνε οι Άγγλοι 
στρατιώτες.  Εντωμεταξύ ήρθε σε μένα ένας Γερμανός υπαξιωματικός, τον οποίο δεν 
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γνώριζα, και ψάξαμε εν τάχει το πτώμα του Άγγλου. Εκεί βρήκαμε στην αριστερή πάνω 
τσέπη της φόρμας ένα γερμανικό σημειωματάριο με τυπωμένα πάνω γράμματα που 
παρέπεμπαν νομίζω κάπως σε μια επιχείρηση κάρβουνου ή κάποια άλλη εμπορική 
επιχείρηση όπου στην πρώτη του σελίδα βρίσκονταν γραμμένο  με στυλό ή μελάνι το 
όνομα «Rosi Mueller». Αμέσως μετά έλαβε χώρα μια επίθεση του εχθρού με δύο 
ελαφριά τεθωρακισμένα μέσω της βρισκόμενης  μπροστά από μας  αποξηραμένης 
κοίτης ποταμού με αποτέλεσμα να καλυφθούμε ξανά και να μην μπορούμε να 
ασχοληθούμε περαιτέρω με το πτώμα του Άγγλου. Το σημειωματάριο παρέμεινε δίπλα 
στη σωρό. 
 

Μπορώ κατόπιν τούτου μόνο να υποθέσω ότι ο Άγγλος είχε αφαιρέσει τη φόρμα 

των αλεξιπτωτιστών από έναν νεκρό ή αιχμάλωτο σύντροφο και την είχε ο ίδιος 
φορέσει για να μας παραπλανήσει παριστάνοντας τον Γερμανό. 
 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών συγκροτήθηκε μια ομάδα από περίπου 
δέκα άνδρες-έναν ανθυπολοχαγό, έναν λοχία, ένα υπαξιωματικό και έξι περίπου 
στρατιώτες-, η οποία μάχονταν ως εμπροσθοφυλακή. Δεχθήκαμε σε ένα χωριό πυρά 
από όλες τις πλευρές, τα περισσότερα γερμανικής προέλευσης όπλα και κυρίως από 
γερμανικά  υποπολυβόλα και επίσης πολυβόλα. Δεχόμασταν πυρά κυρίως από το 
καμπαναριό του χωριού , στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τέσσερα  κατά την εκτίμηση μου 
πολυβόλα. Βρισκόμουν με έναν σύντροφο, τον οποίο δεν γνώριζα, σε ένα σπίτι  πάνω 
στο οποίο έπεφταν ωστόσο πυρά. Οι σφαίρες που χτυπούσαν πάνω στους τοίχους, 
άφηναν μια άσχημη και έντονη οσμή που ενοχλούσε τα αναπνευστικά όργανα και 
προκαλούσε στο λαιμό μια αίσθηση φαγούρας. Την επόμενη νύχτα πήρε θέση πυρός η 
μονάδα μας σε έναν αμπελώνα στην ανατολική έξοδο του χωριού. Καθώς εκτελούσα 
βραδινή σκοπιά-από τις 12:00 έως τις 2:00- μετακινήθηκαν γερμανικά στρατεύματα 
μέσω του χωριού. Υποθέτω ότι ήταν γερμανικές μονάδες επειδή φορούσαν τις 
στρατιωτικές μας στολές και επίσης στο κάλεσμα μου για τη συνθηματική λέξη μου 
απήντησαν «Αντιπτέραρχος Κομήτης». 
 

Την τρίτη ημέρα περίπου μετά την αποβίβαση μας εντοπίσαμε κατά την 
προώθηση μας μέσω ενός άλλου χώρου τρείς  δεμένους σε ένα δέντρο ο ένας δίπλα 
στον άλλο νεκρούς αλεξιπτωτιστές με εντελώς ακρωτηριασμένα πρόσωπα. Τα μάτια 
τους ήταν τρυπημένα, οι μύτες και τα αυτιά τους ήταν κομμένα. Ήταν ένα αποτρόπαιο 
θέαμα. Μια ταυτοποίηση των πτωμάτων δεν ήταν δυνατή, επειδή δεν έφεραν μαζί τους 
προσωπικά έγγραφα. Στην ίδια περιοχή βρήκαμε τρία με τέσσερα εντελώς γυμνά 
ανδρικά πτώματα, τα οποία παρομοίως δεν μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε.  Δεν 
βρίσκονταν εκεί στρατιωτικές στολές ή ταυτότητες. Μερικές εκατοντάδες μέτρα 
απόσταση από την ακτή, στα δυτικά της πόλης των Χανίων, εντοπίσαμε το νεκρό 
πλήρωμα αποτελούμενο από επτά περίπου άνδρες ενός ανεμοπλάνου, οι οποίοι όλοι 
συνολικά βρίσκονταν ακόμα μέσα στο σκάφος. Τα πλάγια τοιχώματα του είχαν 
τραβηχτεί προς τα έξω. Δεν διαπιστώσαμε στους σωρούς τραύματα προερχόμενα από 
σφαίρες. Κατόπιν μιας καλύτερης παρατήρησης διαπίστωσα ότι σε όλους συνολικά 
τους συντρόφους είχε κοπεί ο πίσω μισός αυχενικός σπόνδυλος. Τα τραύματα είχαν 
ολοφάνερα προκληθεί από ένα εβδομήντα περίπου εκατοστών καμπυλωτό βαρύ μαχαίρι 
το οποίο ήταν στην μία του πλευρά πολύ τροχισμένο και η άλλη πλευρά του είχε ένα 
πριόνι. Τέτοιου είδους μαχαίρια είδα να βρίσκονται τριγύρω στο έδαφος. Σύμφωνα με 
αυτό το συμπέρασμα καταλήγω ότι το ανεμοπλάνο είχε προσγειωθεί πολύ κοντά σε μια 
θέση του εχθρού και ότι όλο συνολικά το πλήρωμα προτού καταφέρει να αποβιβαστεί 
είχε σφαγιαστεί με αυτό το μαχαίρι.  
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Βρήκα στην περιοχή κάμποσους κάλυκες, οι οποίοι σύμφωνα με το σχήμα τους 
ομοίαζαν με  σφαίρες διασποράς. Είχαν μεν μια μυτερή άκρη, δεν κατέληγαν  ωστόσο  
σε μια επικλινή μορφή αλλά φάρδαιναν πίσω από την άκρη. Είχαν το κάτωθι σχήμα: 
(σ.τ.Μ στο πρωτότυπο γερμανικό έγγραφο αναπαριστάται η μορφή τους)  

 

Στις εχθροπραξίες συμμετείχαν εκτός τους ένστολους στρατιώτες ακόμα επίσης 
πολίτες, οι οποίοι μας πυροβολούσαν ύπουλα από σπίτια, σκεπές και χαντάκια. 
Βρισκόμασταν εκ τούτου συχνά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε αυτό προστέθηκε ότι 
οι βρισκόμενοι απέναντι μας στρατιώτες του  εχθρού μας οδηγούσαν σε σύγχυση με το 
να φωνάζουν τη συνθηματική μας λέξη και τα «είμαστε Γερμανοί», «μην 
πυροβολείται».     
Στις 26 Μαΐου 1941 τραυματίστηκα από έναν πολίτη. Συνέβη ένα βράδυ όχι μακριά 
από τα Χανιά. Είχα λάβει την εντολή από τον αρχίατρο μας να κοιτάξω να βρω 
ορισμένα αυγά τα οποία θα τα έφερνα από κάποια παρακείμενα κοντά μεταξύ τους 
σπίτια. Συνάντησα καθοδόν τρείς στρατιώτες, οι οποίοι με ακολούθησαν. Καθώς 
ήμασταν σε μια αυλή ενός σπιτιού, ξεπρόβαλε ξαφνικά ένας πολίτης από τη γωνιά του 
σπιτιού και με πυροβόλησε με ένα πιστόλι. Η σφαίρα με βρήκε στο αριστερό χέρι. Οι 
σύντροφοι μου έτρεξαν αμέσως πίσω από  τον πολίτη και τον έριξαν νεκρό. Ένας 
σύντροφος έμεινε πίσω για κάλυψη. Εμείς οι άλλοι  τρείς αιφνιδιαστήκαμε αμέσως μετά 

από ένα αριθμό Άγγλων και αιχμαλωτιστήκαμε. Οι Άγγλοι μας έβγαλαν αμέσως τις 
φόρμες μας και μας αφαίρεσαν τα κράνη μας. Μας έριξαν στο έδαφος και προσπάθησαν 
επίσης να μας πάρουν τα ρολόγια  και τα βραχιόλια (φυλαχτά). Στο σημείο αυτό 
αντισταθήκαμε, όσο μπορούσαμε, κλοτσώντας. Μια αξιόλογου χαρακτήρα αντίσταση 
δεν ήταν καθόλου όμως δυνατή επειδή ορισμένοι μας κρατούσαν με δύναμη  κάτω στο 
έδαφος. Θέλησαν ακόμα από έναν σύντροφο να αφαιρέσουν από το δάκτυλο το 
δακτυλίδι του αρραβώνα του κάτι το οποίο αυτός δεν το άφηνε επίσης να συμβεί. 
Εξαιτίας αυτού ένας Άγγλος τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάκι του όπλου με 
αποτέλεσμα να πέσει αμέσως νεκρός. Εγώ και ένας άλλος σύντροφος, τον οποίο δεν 
γνώριζα, μεταφερθήκαμε από τους Άγγλους  πίσω στις  αγγλικές θέσεις. Το επόμενο 
πρωί απελευθερωθήκαμε από τον παραμένοντας πίσω σύντροφο μας,  ο οποίος είχε 
παρατηρήσει την αιχμαλωσία μας. Ο συγκεκριμένος σύντροφος γλίστρησε αθόρυβα με 
ένα υποπολυβόλο προς τα εδώ και πυροβόλησε βρισκόμενος σε μια κάλυψη με αυτό 
εναντίων των Άγγλων. Μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε  τον προκαλούμενο σ’ αυτό το 
σημείο αιφνιδιασμό των Άγγλων για να τραπούμε σε φυγή. Οδηγήθηκα κατόπιν σ’ έναν 
χώρο πρώτων βοηθειών και την επόμενη ημέρα αναχώρησα.  
 

Σελίδες 13-14,158 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Ανώτατης Διοίκησης 12ης 

Στρατιάς με ημερομηνία 10.6.1941. Περιέχει δύο ένορκες καταθέσεις σχετικά με την 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην 
Κρήτη. Η πρώτη προέρχεται από τον σκαπανέα Rudolf Georg Sackenheim του 1ου 
Λόχου 95ου Συντάγματος Ορεινού Μηχανικού.  (μετάφραση) Στις 24.5.41 
πραγματοποίησε το τάγμα μας επίθεση στο Καστέλι στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια των 
μαχών έλαβα τη διαταγή να ερευνήσω μια ξεκάθαρα εξουδετερωμένη «φωλιά 
πολυβόλων» στο προτελευταίο ύψωμα πριν το Καστέλι. Εκεί τραυματίστηκα. Ένας 
πολίτης που βρίσκονταν ο μισός καλυμμένος πίσω από ένα δέντρο και τον οποίο 
αμέσως διέκρινα, πυροβόλησε εναντίων μου από περίπου τριάντα μέτρα απόσταση και 
με πέτυχε στον αριστερό μου αντιβραχίων.  Σύμφωνα με την κατάσταση της πληγής και 
την έκταση της δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο πολίτης χρησιμοποίησε 
σφαίρες διασποράς.  Το ιατρικό πόρισμα είναι:  
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«καταστροφή του αριστερού αντιβραχίονα μέσω σφαίρας διασποράς». Δεν ήταν δυνατό 
μέσω εξοστρακισμένης σφαίρας επειδή είχα δεχθεί ευθεία βολή.  

Στη θέση εκεί όπου προηγούμενος βρίσκονταν ο πολίτης, ανακαλύψαμε σε ένα 
πολύχρωμο μη στρατιωτικό  σακίδιο ένα γεμιστήρα με αγγλικά πυρομαχικά πεζικού. Οι 
κεφαλές τους ήταν κομμένες ή λιμαρισμένες. 

Την προηγούμενη ημέρα είδαμε πλησίον του κόλπου της Κισσάμου δίπλα σε 
ένα καινούργιο αγγλικής κατασκευής  επιβατικό όχημα έναν νεκρό αλεξιπτωτιστή. Του 
είχαν αφαιρεθεί τα ρούχα  εκτός από το εσώρουχό του και έφερε στο σώμα του 
μαχαιριές, οι οποίες είχαν ξεκάθαρα προέλθει από ένα λεπτό μαχαίρι. Διαπίστωσα 
χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ακόμα ότι είχαν τα μάτια του πεσόντα είχαν τρυπηθεί. 
Δεν υπάρχει προς αυτό καμία αμφισβήτηση επειδή ο νεκρός κείτονταν το πολύ μια 
ημέρα εκεί .  

Σε ένα αεροδρόμιο πλησίον των Χανίων δέχθηκε το νοσοκομειακό μας 
αεροσκάφος πριν την απογείωση του τα πυρά πολυβόλων αγγλικών αεροπλάνων και με 
σφοδρότητα ρίψη βομβών. Το αεροσκάφος τύπου Junker που ήταν ξεκάθαρα 
χαρακτηρισμένο ως νοσοκομειακό  αεροσκάφος, δέχθηκε είκοσι χτυπήματα. Ένας 
τραυματίας σκοτώθηκε στο σημείο αυτό. Είδα να πηδούν έξω από τα άλλα αεροσκάφη 
τραυματίες, των οποίων καίγονταν ολόκληρο το σώμα.  
 

(περίληψη) Η δεύτερη κατάθεση έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Fritz 

Backhaus του 1ου Λόχου 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. 
(μετάφραση)  Στις 20.5.41 δεχθήκαμε κοντά στη φυλακή πλησίον των Χανίων 

τα πυρά πολιτών που βρίσκονταν σε ένα χωράφι με καλαμπόκι. Ήταν τρείς άνδρες με 
τυφέκια και μια γυναίκα. Το βράδυ αναγνώρισα μεταξύ έξι συλληφθέντων τον έναν από 
αυτούς τους άνδρες. Οι πολίτες δεν φορούσαν στρατιωτική στολή. Δεν έφεραν επίσης 
διακριτικά.      
 

 Σελίδες 15-18,31,43-46,151,156-157,159,215,216 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφα από το στρατιωτικό δικαστήριο της Ανώτατης Διοίκησης 12ης 

Στρατιάς με ημερομηνία 11.6.1941. Περιέχουν δέκα ένορκες καταθέσεις σχετικά με την 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην 
Κρήτη.  

Η πρώτη προέρχεται από τον λοχία Max Weber του 2ου Λόχου Συντάγματος 
Εφόδου. (μετάφραση)  Στις 20.5.41 αποβιβάστηκα με μέλη του λόχου μου πλησίον του 
Μάλεμε στην Κρήτη. Τραυματίστηκα την ίδια ημέρα και έπρεπε εξαιτίας αυτού να 
επιστρέψω στις 21.5. με ένα Junker που είχε προσγειωθεί στην ακτή. Καθώς έφτασα 
πλησίον του αεροσκάφους διαπίστωσα ότι τα πυρά ρίχνονταν από το εσωτερικό του. 
Είδα να τρέπονται σε φυγή πολίτες, οχτώ με δέκα άνδρες, που έφεραν μαζί τους 
τυφέκια. Δεν φορούσαν στρατιωτικές στολές μήτε έφεραν διακριτικά.  

Ο επικεφαλής του αεροσκάφους μου εξήγησε κατόπιν ότι οι άνδρες αυτοί είχαν 
προσπαθήσει να επιτεθούν στο αεροσκάφος.  

Στις 20.5.41 σκοτώθηκε ως ένας από τους πρώτους, ο επικεφαλής της ομάδας 
μου, ο υπολοχαγός Gerbeshagen. Είχε δεχθεί σφαίρα στο γοφό και εξέπνευσε καθώς 
ήθελα να τον επιδέσω. Έπρεπε να τον αφήσουμε προσωρινά εκεί. Όταν μισή μέρα 
αργότερα επιστρέψαμε στη συγκεκριμένη περιοχή τον βρήκαμε να είναι κυριολεκτικά 
διάτρητος από σφαίρες. Έφερε δεκαοχτώ έως είκοσι περίπου σφαίρες σε ολόκληρο το 
σώμα του.   
 

(περίληψη) Η δεύτερη κατάθεση έχει ληφθεί από τον ανθυπολοχαγό Richard 

Christ του 3ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών αντιαεροπορικών πολυβόλων.  
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(μετάφραση) Στο δρόμο από το Μάλεμε προς τα Χανιά είδα στις 24.5.41 δύο νεκρούς 
αλεξιπτωτιστές να κείτονται στο έδαφος. Έφεραν μαχαιριές σε όλο τους το σώμα, 
ιδιαιτέρως στο θώρακα και στο υπογάστριο. Δεν εντόπισα άλλα τραύματα.  
Στις 20.5.41 εντόπισα πλησίον του Μάλεμε, σε μια θέση στο βουνό μια γερμανική 
σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Διέταξα να σταματήσουν τα πυρά και ανέμισα μια 
ίδια σημαία επειδή θεώρησα ότι επρόκειτο για συντρόφους.  

Διακρίναμε όμως σύντομα ότι ήταν Άγγλοι επειδή όταν εμφανίστηκε κάποιος 
από εμάς, δεχτήκαμε από εκεί πυρά. Αργότερα καταλάβαμε την αγγλική αυτή θέση. Η 
σημαία βρίσκονταν ακόμα εκεί.  
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον υπαξιωματικό Werner 

Kieszling του 2ου Λόχου Τάγματος Πολυβόλων Αλεξιπτωτιστών. 
(μετάφραση) Τραυματίστηκα στις 21.5.41 πλησίον του αεροδρομίου στο 

Ρέθυμνο. Διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της μάχης ότι ορισμένοι Αυστραλοί φορούσαν 
γερμανικά κράνη. Καθώς έπρεπε η μονάδα μου να υποχωρήσει λόγω της υπεροχής του 
εχθρού, παρέμεινα στο έδαφος και αιχμαλωτίστηκα από τους Αυστραλούς. Αυτοί 
εκθέταν μεγάλου μεγέθους σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό όταν εμφανίζονταν 
γερμανικά αεροσκάφη πάνω από την περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν δέχονταν 
πυρά.     
 

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον δεκανέα Karl Kliebisch της 2ης 
Πυροβολαρχίας 2ου Συντάγματος Αντιαεροπορικών Πυροβόλων.  

(μετάφραση)  Στις 22.5.41 και ώρα 8:30 το πρωί  δεχθήκαμε κατά την πορεία 
μας προς την Κρήτη επίθεση από πέντε αγγλικά καταδρομικά περίπου στα μέσα της 
διαδρομής μεταξύ της Μήλου και της Κρήτης. Έπρεπε να πέσουμε στη θάλασσα επειδή 
το σκάφος μας δέχθηκε ομοβροντίες βλημάτων. Ένας αριθμός κατέφυγε στις 
φουσκωτές λέμβους, το μεγαλύτερο όμως μέρος κολυμπούσε στο νερό. Βρέθηκα 
εξαιτίας του τραύματος μου σε μια λέμβο. Οι Άγγλοι πυροβολούσαν έπειτα από δύο 
(μήπως διακόσια;) έως τριακόσια μέτρα απόσταση εναντίων όσων κινούταν στο νερό 
και των φουσκωτών λέμβων. Κάμποσοι σύντροφοι χτυπήθηκαν στο σημείο αυτό. 
Ορισμένοι αργότερα βυθίσθηκαν όπως εγώ ο ίδιος διάκρινα. Τα πυρά εναντίων όσων 
βρίσκονταν στη θάλασσα διήρκησαν δεκαπέντε έως είκοσι λεπτά περίπου.  
 

(περίληψη) Η πέμπτη κατάθεση έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Josef Hager 

του 6ου Λόχου 85ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. 
(μετάφραση) Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης μας στην Κρήτη δέχθηκε το 

ψαροκάικο μας τα πυρά από τέσσερα ή πέντε πολεμικά πλοία του Αγγλικού Στόλου. 
Δέχθηκα διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην κάτω γνάθο και έπεσα στη θάλασσα μαζί 
με άλλους συντρόφους κατόπιν της διαταγής «όλοι στο νερό». Καθώς ήμασταν 
διακόσια περίπου μέτρα απόσταση από το σκάφος μας, δεχθήκαμε βρισκόμενοι στο 
νερό τα πυρά πολυβόλων από τους Άγγλους.    
 

(περίληψη) Η έκτη προέρχεται από τον υποδεκανέα Josef Kuwollik  του 13ου 
Λόχου Συντάγματος Εφόδου.  (μετάφραση)  Είδα στην Κρήτη να κείτεται στο έδαφος  
νεκρός ένας Γερμανός αξιωματικός. Ήταν εντελώς γυμνός  Στο σώμα του, και κυρίως 
στο θώρακα του και στο υπογάστριο του, μπορούσε κάποιος να διακρίνει δεκαπέντε τον 
αριθμό περίπου χτυπήματα από μαστίγιο.  
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(περίληψη) Η έβδομη έχει ληφθεί από τον αρχίατρο Helmut Zaenker του 15ου 
Λόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Πάνω σε ένα δρόμο στο βουνό που 
οδηγούσε από το Μάλεμε προς Νότο, εντόπισα στις 23.ή 24 Μαΐου δεκαεπτά περίπου 
νεκρούς αλεξιπτωτιστές. Περίπου οχτώ από αυτούς έφεραν τραύματα από μαχαίρι στην 
περιοχή της καρδιάς.  Ορισμένοι είχαν πληγές από μαχαιριά στο λαιμό. Σε κάποιους 
ήταν κομμένα τα αυτιά.  Διαπίστωσα επίσης επανειλημμένως τομές στη μύτη. Σε έναν 
στρατιώτη, από όσο μπορώ να θυμηθώ ήταν ένας ανθυπολοχαγός, είχαν τα μάτια του 
τρυπηθεί. Οι κόγχες του ήταν εντελώς άδειες και μπορούσε κάποιος να διακρίνει 
κρούστες αίματος γύρω από τα μάτια του. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι οι 
πληγές από μαχαίρι  προήλθαν αφότου οι άνδρες είχαν πέσει στα χέρια του εχθρού. 
Βρίσκονταν όλες στην ίδια θέση του θώρακα ή του λαιμού και σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να προξενήθηκαν εκ τούτου κατά τη διάρκεια της μάχης.  

 
  (περίληψη) Η όγδοη κατάθεση προέρχεται από τον υποδεκανέα Erich Fiedler 

του 6ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Λίγο μετά τη ρίψη μας με 
αλεξίπτωτο  στις 20.5.42 κοντά στο Καστέλι Κρήτης αιχμαλωτιστήκαμε από Άγγλους, 
Έλληνες στρατιώτες και πολίτες. Εγώ ο ίδιος ήμουν τραυματίας και βρισκόμουν ο 
μισός καλυμμένος από έναν έναν νεκρό λοχία. Ένας πολίτης μετακίνησε το λοχία 
ρίχνοντας τον στο έδαφος, πήρε ένα στιλέτο και το κάρφωσε πάνω του. Με τα ίδια τα 
μάτια μου έπρεπε να δω πως τρύπησε τα μάτια του λοχία. Έμπηξε το μαχαίρι την πρώτη 
φορά εκεί δίπλα και τη δεύτερη φορά το κάρφωσε μέσα. Το έστριψε στις κόγχες  δύο με 
τρείς φορές και έπειτα το τράβηξε προς τα έξω. Με το άλλο μάτι έκανε ακριβώς το ίδιο.  
Μεταφερθήκαμε στο Καστέλι. Οι  γυναίκες που στέκονταν στο δρόμο μας έφτυναν και 
χτύπησαν ορισμένους συντρόφους με βέργες. Εμένα τον ίδιο δεν με κτύπησαν αλλά με 
έφτυσαν. 
Ενώ βρισκόμασταν στους δρόμους αυτού του χώρου, μετέφεραν Έλληνες στρατιώτες 
και πολίτες έναν εντελώς γυμνό άνδρα. Ήταν ο λοχίας Heidenbreck από τη διμοιρία 
μου. Είχε δεχθεί σφαίρα στην κοιλιά. Τα έντερα του προεξείχαν. Οι πολίτες και οι 
στρατιώτες τον έσερναν εδώ και εκεί. Μπορούσε μόνο μετά δυσκολίας να συρθεί προς 
τα εμπρός. Όταν ήθελε κάποιες φορές να σταματήσει να ξεκουραστεί απειλούταν με το 
κοντάκι. Το ίδιο συμβάν το πληροφορήθηκαν και άλλοι σύντροφοι, οι οποίοι βρέθηκαν 
μαζί μου ως αιχμάλωτοι.    
 

(περίληψη) Η ένατη προέρχεται από τον υπαξιωματικό Georg Hochsteiner του 
13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση)  Στις 21.5.41 βρεθήκαμε σε μια 
διάβαση μεταξύ των Χανίων και του Μάλεμε. Το πρωί πέρασε από δίπλα μας  ένα 
επιβατικό όχημα με τέσσερα μέλη του Συντάγματος Εφόδου Koch. Ήταν ένας λοχίας, 
ένας υπαξιωματικός και δύο υποδεκανείς. Ρώτησαν εάν ο δρόμος προς δυσμάς είναι 
χωρίς εχθρούς. Απαντήσαμε ότι κινούταν μέσω της περιοχής πολίτες σε ορδές και είχαν 
ανοίξει πυρ εναντίων των στρατιωτών. Οι άνδρες συνέχισαν την πορεία τους παρά 
ταύτα. Καθώς δεν είχαν επιστρέψει το απόγευμα, τους ακολούθησα με κάποιους 
συντρόφους σε δύο μοτοσυκλέτες.  Μετά από οχτώ περίπου χιλιόμετρα εντοπίσαμε το 
όχημα. Βρίσκονταν λοξά  από τον δρόμο. Όταν το πλησιάσαμε δεχθήκαμε από δύο έως 
τρία σπίτια πυρά. Ανταπαντήσαμε και συρθήκαμε έπειτα σε ένα χωράφι με καλαμπόκι. 
Εκεί βρήκαμε τον λοχία, ο οποίος είχε περάσει το πρωί δίπλα από εμάς. Τα ρούχα του 
ήταν κατεβασμένα και βρίσκονταν πάνω από τα πόδια του. Στο κεφάλι του έφερε ένα 
διαμπερές τραύμα από σφαίρα που ήταν προφανώς θανατηφόρο. Στην καρδιακή χώρα 
έφερε τρείς έως τέσσερεις πληγές από μαχαίρι που είχαν μήκος δύο έως τρία εκατοστά. 
Έφερε ακόμα ένα τραύμα από μαχαίρι το οποίο είχε εισχωρήσει από δεξιά στο δεξί του 
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μάτι και το είχε αυτό καταστρέψει. Τα γεννητικά του όργανα ήταν κατά το ήμισυ 
κομμένα.  

Τριάντα περίπου μέτρα από εκεί πάνω σε μια πλαγιά εντοπίσαμε τον 
υπαξιωματικό. Ανέφερε ότι το όχημα τους είχε δεχτεί τα πυρά πολιτών. Κατόρθωσε να 
βρει ένα ασφαλές μέρος και από εκεί παρατήρησε ότι τριάντα περίπου πολίτες 
ερεύνησαν το όχημα και τη γύρω περιοχή. 

Πλησίον του χωριού Μάλεμε διέκρινα ότι οι Άγγλοι είχαν τοποθετήσει στις 
θέσεις τους πάνω στο βουνό μεγάλες σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό.  
 

(περίληψη) Η δέκατη κατάθεση έχει ληφθεί από τον σκαπανέα Gustav 

Beltle.(μετάφραση) Τραυματίστηκα το βράδυ της 20.5.41 στην Κρήτη. Όταν 
προήλαυσαν εν συνεχεία τα στρατεύματα μας με κατεύθυνση τα Χανιά, αφέθηκα πίσω 
με άλλους βαριά τραυματίες στην φροντίδα δύο δεκανέων του Υγειονομικού. Το 
επόμενο πρωί κατευθύνθηκαν προς εμάς εικοσιπέντε έως τριάντα περίπου άνδρες, ήταν 
στην πλειοψηφία τους ένοπλοι πολίτες, αλλά και ορισμένοι Άγγλοι. Μεταξύ αυτών 
βρίσκονταν ένας ο οποίος φορούσε ένα καφέ χρώματος παντελόνι, γκέτες και ένα 
στρατιωτικό σακάκι αλεξιπτωτιστών. Φόραγε επίσης ένα γερμανικό κράνος.                             
         

 
  Σελίδες 19-20 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Ανώτατης Διοίκησης 12ης 
Στρατιάς με ημερομηνία  29.5.1941. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού 
Friedrich Kugelschreiber από τη Μοίρα Αντιαεροπορικών Πυροβόλων 609  σχετικά με 
την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής επιχείρησης 
στην Κρήτη.  (μετάφραση)  Βρισκόμουν με τη μονάδα μου σε θέση πυρός στο ύψωμα 
ενάμιση χιλιόμετρο ανατολικά του αεροδρομίου του Μάλεμε. Καταλάβαμε το ύψωμα 
στις 24.5. λίγο πριν το μεσημέρι. Καθώς βρισκόμασταν καθοδόν προς τα εκεί είδαμε 
ήδη κάμποσους νεκρούς αλεξιπτωτιστές να κείτονται στο έδαφος. Αφότου λάβαμε θέση 
πυρός πάνω στο βουνό, θάψαμε την επόμενη ημέρα τους βρισκόμενους κοντά σε μας 
συντρόφους.  

Στο δρόμο προς μια πηγή νερού είδα δύο αλεξιπτωτιστές που ήταν 
ακρωτηριασμένοι κατά φρικτό τρόπο. Τα μάτια τους ήταν τρυπημένα, ο θώρακας τους 
ήταν ανοιγμένος, τα γεννητικά τους όργανα ήταν κομμένα, τα εντόσθια τους εξείχαν. 
Έχω δει ήδη πολλές φρικιαστικές εικόνες αλλά αυτό ξεπερνούσε όλα όσα είχα έως 
τώρα βιώσει. Οι άνδρες οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί για πρώτη φορά ήταν σε 
τέτοιο βαθμό τρομαγμένοι και ταραγμένοι ώστε να μην μπορούν να αντέξουν το θέαμα. 
Το γεγονός αυτό το διηγήθηκα στη μονάδα μου. Οι σύντροφοι μου δεν ήθελαν να το 
πιστέψουν. Κάποιοι από αυτούς  πήγαν οι ίδιοι εκεί και πείστηκαν. Δεν μπορέσαμε να 
θάψουμε τους δύο αυτούς άνδρες επειδή ήταν πολύ μακριά. Αυτοί θάφτηκαν, όπως 
υποθέτω, χθες ή σήμερα. Εκτός από αυτούς θα έπρεπε να βρίσκονται ακόμα πολλοί 
ακρωτηριασμένοι αλεξιπτωτιστές πλησίον του Μάλεμε, εγώ ο ίδιος όμως δεν τους είδα. 

Δεν μπορώ να πω ποιος κακοποίησε αυτούς τους δύο αλεξιπτωτιστές. Οι 
στρατιώτες, με τους οποίους μίλησα, ήταν ακράδαντα της άποψης ότι η πράξη αυτή 
διεπράχθη από Έλληνες πολίτες ή από Άγγλους που είχαν εφοδιαστεί πολιτικά ρούχα 
και τριγύριζαν ως άτακτοι στην περιοχή.      
 

Σελίδες 21-24, 180-182 (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχουν τρείς ένορκες καταθέσεις από το στρατιωτικό νοσοκομείο της 

Γερμανικής Αεροπορίας στην Αθήνα  με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρονται στην 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην 
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Κρήτη. Η πρώτη προέρχεται από τον υπαξιωματικό Georg Heckens. (μετάφραση) 
Σχετικά με την υπόθεση: Δραστηριοποιήθηκα στις 20.5.41 ως επικεφαλής διαβιβαστής 
στον 7ο Λόχο. Πραγματοποιήσαμε πτώση πλησίον του χωριού Γαλατάς. Το ξημέρωμα 
της 20.5.1941 βίωσα το παρακάτω: 

Οι Άγγλοι διεξήγαγαν μια επίθεση με τρία  τεθωρακισμένα. Για την προστασία 
αυτών των τεθωρακισμένων κινήθηκε εναντίων μας  το αγγλικό πεζικό. Έλαβε χώρα 
μάχη κοντινής απόστασης. Αφού είχα ρίξει τρείς χειροβομβίδες δέχθηκα από έναν 
Άγγλο ένα χτύπημα με τον υποκόπανο στο κράνος. Σωριάστηκα προς τα εμπρός χωρίς 
να χάσω τις αισθήσεις μου και δεν μπορούσα μόνο να κινηθώ σωστά. Ένας Άγγλος 
στρατιώτης, πιθανότατα ο ίδιος ο οποίος είχε καταφέρει αυτό το χτύπημα εναντίων μου 
μέτρησε το σφυγμό μου και από τους δύο καρπούς. Κατόπιν άφησε τα χέρια μου 
ελύθερα. Σε αυτό το σημείο τοποθέτησε το τυφέκιο του με την κάννη του στραμμένη 
στο σβέρκο μου κάτω από το δεξί αυτί. Φώναξε έπειτα ακόμα έναν σύντροφο του. 
Συζητούσαν στην αγγλική γλώσσα, κάτι που δεν κατάλαβα. Άκουσα και τους δύο να 
γελούν. Αυτό που  συνέβη σε μένα ύστερα ήταν σαν να είχε ανατιναχτεί στο κεφάλι μου  
μια χειροβομβίδα. Την επόμενη στιγμή έτρεξε αίμα από το στόμα και  τη μύτη. Ο 
Άγγλος είχε πυροβολήσει με το τυφέκιο το οποίο είχε τοποθετήσει στο σβέρκο μου. 
Κατόρθωσα έπειτα τη νύχτα να μετακινηθώ με έναν άλλο σύντροφο προς τα πίσω και 
να  πάω στο Χώρο Πρώτων Βοηθειών του Συντάγματος μας. 
 

(περίληψη) Η δεύτερη προέρχεται από  τον ανθυποσμηνία Heinz Schubert. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Είμαι υπεύθυνος για την πτώση των 
αλεξιπτωτιστών στη μοίρα μου.  Την Τετάρτη της 21ης

 Μαίου 1941 μεταφέραμε με τη 
μοίρα μας αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη. Δεν μπορώ να αναφέρω το αεροδρόμιο, στο 
οποίο θα προσγειωνόμασταν. Βρίσκονταν ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Όταν το 
αεροσκάφος μας τοποθετήθηκε για προσγείωση, δέχθηκε σφοδρά αντιαεροπορικά 
πυρά. Χτυπήθηκα ο ίδιος στο κεφάλι, στη δεξιά πλευρά του σώματος μου και επίσης 
στο γόνατο από έναν αριθμό θραυσμάτων των αντιαεροπορικών.  Κατόρθωσα εν 
τούτοις να πέσω  από το αεροσκάφος  και σύρθηκα κάπως προς τα εμπρός,  σε ένα 
ύψωμα στα τριάντα περίπου μέτρα. Τραυματίστηκαν επίσης ορισμένοι από τους άλλους 
άνδρες.  Όλη τη νύχτα έμεινα σε αυτή τη θέση. Το ξημέρωμα με  πλησίασαν έξι με επτά 
Άγγλοι. Φορούσαν χαμηλά κράνη, δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς τις στρατιωτικές 
τους στολές. Επειδή δεν μπορούσα πλέον να αμυνθώ, σήκωσα τα χέρια ψηλά. Παρόλα 
αυτά με πυροβόλησαν από τα είκοσι πέντε μέτρα. Μια σφαίρα πέρασε ξυστά από το 
χέρι μου. Δέχθηκα ακόμα μια σφαίρα στον αριστερό μου γοφό. Και άλλοι σύντροφοι 
που βρίσκονταν εκεί δέχθηκαν τα πυρά των Άγγλων. Δεν μπορώ να πω εάν οι 
σύντροφοι αντιστάθηκαν. Οι περισσότεροι ήταν σίγουρα από προηγουμένως ήδη 
τραυματίες. Κατόρθωσα έπειτα να συρθώ προς τη θάλασσα. Με εντόπισαν μετά από 
τρείς ημέρες και με διέσωσαν. 
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Hans Loeser. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 20 Μαΐου 1941 αποβιβάστηκα από το ίδιο 
αεροπλάνο με τον υπαξιωματικό Raasch κοντά στο Καστέλι. Κατά τη διάρκεια της 
αμέσως μετά ακολουθώντας  μάχης  δέχθηκα από μια σφαίρα στο μικρό αριστερό μου 
δάκτυλο και το αριστερό μου μηρό μου έτσι ώστε κατέστην εντελώς ανυπεράσπιστος. 
΄Έμεινα στο έδαφος με άλλους τραυματίες συντρόφους. Οι δίδοντας μάχη σύντροφοι 
προχώρησαν. Μετά από μισή ώρα περίπου ακούσαμε ένα συνονθύλευμα φωνών και 
διακρίναμε ένα πλήθος από πολίτες με δύναμη τριών περίπου λόχων ακολουθούμενοι 
από Έλληνες στρατιώτες να κατευθύνονται προς εμάς. Σηκώθηκε τότε όρθιος ένας 
τραυματίας από εμάς και σήκωσε ψηλά τα χέρια του για να παραδοθεί. Όταν ένας 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

πολίτης σκόπευσε εναντίων του έπεσε προς τα μπροστά με αποτέλεσμα η σφαίρα να 
περάσει από δίπλα του. Τη χρονική στιγμή αυτή άρχισαν να ρίχνονται σφοδρά πυρά 
εναντίων των θάμνων που υποτίθεται ότι βρίσκονταν ακόμα Γερμανοί αλεξιπτωτιστές. 
Δεν έλαβε χώρα μια ανταλλαγή πυρών επειδή επρόκειτο μόνο για τραυματισμένους 
αλεξιπτωτιστές. Τότε σηκωθήκαμε όλοι σε κλειστό σχηματισμό και σηκώσαμε για 
ακόμα μια φορά τα χέρια μας ψηλά. Οι Έλληνες πολίτες μας σκόπευαν με τα όπλα και 
εμποδίστηκαν από έναν Έλληνα αξιωματικό να πυροβολήσουν εναντίων μας.   
 

  Όλοι οι τραυματίες συγκεντρωθήκαμε έπειτα και μεταφερθήκαμε προς το 
Καστέλι. Αφότου είχα ήδη  δύο ημέρες παραμείνει  σε ένα κελί  με έναν σύντροφο μου-

οι βαριά τραυματίες βρίσκονταν κάτω στο γυμνό πάτωμα χωρίς κουβέρτες-  

εμφανίστηκε ένας Έλληνας στρατιώτης που φορούσε τα διακριτικά του λοχία στο 
διάδρομο της οικίας και σκόπευσε με το τυφέκιο του εναντίων μου. Μια γυναίκα που 
απασχολούταν ως νοσοκόμα ρίχτηκε την ίδια στιγμή  ανάμεσα μας  με αποτέλεσμα  ο 
Έλληνας να μην πυροβολήσει. 

Κατά τη διάρκεια των τριών ακόμα ημερών αιχμαλωσίας λαμβάναμε ανά μέρα 
δύο πατάτες και νερό. 

Όταν ενσωματώθηκα ξανά στο Καστέλι στα στρατεύματα μας, 
πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του λόχου μας Pissin η ταφή των πεσόντων 
συντρόφων μας. Κατευθυνθήκαμε στο μαζικό τάφο και διακρίναμε ακρωτηριασμένους 
συντρόφους μεταξύ άλλων τον δεκανέα Gottowy στον οποίο είχαν τρυπηθεί να μάτια 
και ήταν κομμένη η μύτη. Εντόπισα ακόμα άλλους συντρόφους τους οποίους δεν 
μπορούσα πλέον να τους αναγνωρίσω επειδή ήταν ακρωτηριασμένοι σε τέτοιο σημείο 
που καθίσταντο  αγνώριστοι. Προστίθεται προς τούτο ακόμα  ότι οι πεσόντες 
σύντροφοι βρίσκονταν ήδη κάμποσες ημέρες κάτω από το ζεστό ήλιο και μάλιστα από 
τις 20. έως 26.5.1941.       
                    

 

Σελίδες 25-30,174-178,193-195  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχουν έξι ένορκες καταθέσεις από το στρατιωτικό δικαστήριο του 11ου 

Αεροπορικού Σώματος με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρονται στην παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Η πρώτη ως 
επικυρωμένο αντίγραφο προέρχεται από τον υποδεκανέα Josef Hacker του 1ου Λόχου 
1ου Τάγματος της 5ης Ορεινής Μεραρχίας. (μετάφραση)  Σχετικά με την υπόθεση:  

Στις 22.5.1941, το πρωί αποβιβαστήκαμε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε για την 
υποστήριξη των εκεί μαχόμενων αλεξιπτωτιστών. Στις 22.και 23.5. προχωρήσαμε 
διαμέσου της παράκτιας ζώνης μέχρι λίγο πριν την πόλη των Χανίων και φτάσαμε στις 
24.5.1941 στο δρόμο Αλικιανού-Χανίων. Πέντε χιλιόμετρα περίπου πριν τα Χανιά 
βρίσκεται μια φυλακή που ήταν διαμορφωμένη ως Κεντρικός Χώρος Περίθαλψης 
Τραυματιών. Τα γύρω από τη φυλακή υψώματα ήταν ακόμα κατειλημμένα από 
Άγγλους και έπρεπε να τα καταλάβουμε. Στις 25.5.1941 το μεσημέρι επιτεθήκαμε από 
βορειοδυτικά του χώρου περίθαλψης εναντίων ενός υψώματος. Σε αυτό το ύψωμα 
υπήρχε ένα διαμορφωμένο σε καταφύγιο σπίτι. Εκεί πάνω είδα έναν αλεξιπτωτιστή, ο 
οποίος πιθανότατα  κατά την πτώση του είχε σπάσει το δεξί του πόδι όπως συμπέρανα 
από την αφύσικη θέση του ποδιού του. Το άνω τμήμα του σώματος του ήταν γυμνό και 
τα χέρια του δεμένα στο σώμα με τα λουριά του αλεξίπτωτου. Η μύτη ήταν κομμένη. 
Δεν μπόρεσα να διακρίνω άλλα τραύματα επειδή το πτώμα βρίσκονταν μάλλον μερικές 
ημέρες εκεί και εξαιτίας της ζέστης ήταν τελείως μελανού χρώματος και  πρησμένο.  
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(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Kurt Klindt του 6ου 
Λόχου 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.  (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 
21.5.41, λίγο πριν τις 18:00, αποβιβάστηκα με την 3η Διμοιρία του 6ου Λόχου πλησίον 
του Μάλεμε για την υποστήριξη εκεί των μαχόμενων μονάδων. Το επόμενο πρωί 
καταλάβαμε τα υψώματα γύρω από το Μάλεμε. Κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίων 
ενός χωριού, δύο χιλιόμετρα περίπου νοτίως του Μάλεμε, είδα σε μια πλαγιά δύο 
νεκρούς αλεξιπτωτιστές να κρέμονται ακόμα στα αλεξίπτωτα τους. Και των δύο ήταν 
τα μάτια τρυπημένα και κομμένοι οι όρχεις. Τα παντελόνια τους ήταν σκισμένα. Μια 
παρανόηση από την πλευρά μου πρέπει να αποκλειστεί.  Πέρασα από μια απόσταση του 
ενός με δύο μέτρα  δίπλα από τους δύο συντρόφους κατά τη διάρκεια της εφόδου  και 
διέκρινα με ακρίβεια τις άδειες ποτισμένες με αίμα κόγχες των ματιών  τους και τα 
σκισμένα παντελόνια με τα γεμάτο αίματα  υπογάστρια.  

 

Στις 25.5. μεταφέρθηκαν σε μας αιχμάλωτοι. Ήταν εν μέρει Νεοζηλανδοί. Κατά 
την  έρευνα στις τσέπες αυτών βρέθηκαν πάνω τους γερμανικά χρήματα.     
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον λοχία Sigfried Klotzsche του 
13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:  Στις 20.5.41 
έπεσα με το αλεξίπτωτο πλησίον του αεροδρομίου στο Μάλεμε. Η αποστολή του λόχου 
μας ήταν να ασφαλίσουμε το αεροδρόμιο. Για την πραγματοποίηση αυτής της 
αποστολής έπρεπε να καταληφθεί ένα ελέγχοντας το αεροδρόμιο ύψωμα. Καθώς είχα 
προχωρήσει λίγο πριν το βράδυ μαζί με κάποιους άνδρες μέσω μιας αποξηραμένης 
κοίτης ποταμού εναντίων αυτού του υψώματος, είδα αριστερά δίπλα σε μια γέφυρα με 
κατεύθυνση το αεροδρόμιο τρείς νεκρούς συντρόφους, έναν ανθυπολοχαγό και δύο 
υποδεκανείς, όλοι συνολικά αλεξιπτωτιστές. Στο πρόσωπο του νεκρού ανθυπολοχαγού 
αναγνώρισα τον ανθυπολοχαγό Trude του 4ου τάγματος Συντάγματος Εφόδου. Σε 
όλους συνολικά τους νεκρούς ήταν το άνω τμήμα του σώματος τους γυμνό. Τα σώματα 
τους παρουσίαζαν σε βάθος σημάδια από βουρδουλιές, ο κορμός τους ήταν πρησμένος 
και με αίματα. Δίπλα στους νεκρούς βρίσκονταν ένα σκληρό καμτσίκι από δέρμα. Δεν 
μπόρεσα να διακρίνω στους νεκρούς πληγές από σφαίρες έτσι ώστε πρέπει να υποθέσω 
ότι οι σύντροφοι είχαν μαστιγωθεί έως θανάτου. Η κατάσταση των σωμάτων τους 
επιβεβαιώνουν την κρίση μου.  
 

(περίληψη) Η τέταρτη κατάθεση έχει ληφθεί από Eugen Perpent σκαπανέα του 
1ου  Λόχου 3ου Τάγματος Μηχανικού. (μετάφραση) Ριχθήκαμε δίπλα από έναν 
ταμιευτήρα κοντά στον οποίο βρίσκονταν μια φυλακή και δεχθήκαμε ήδη κατά τη 
διάρκεια της πτώσης μας με αλεξίπτωτο τα πυρά βαρύ πολυβόλου. Κατά την προέλαση 
μας διέκρινα έναν πολίτη σε ένα δέντρο να πηδάει κάτω. Του έριξα δύο σφαίρες. Με 
πλησίασε κατόπιν, με χτύπησε στον ώμο και είπε: «Greco, Greco». Τον πυροβόλησα 
ρίχνοντας τον νεκρό επειδή διάκρινα ότι στο δέντρο από το οποίο είχε πηδήσει κάτω 
βρίσκονταν σακιά με άμμο, ένα δίκτυ καμουφλάζ, ένα τυφέκιο καθώς και άδειοι 
κάλυκες. Δεν υπήρχαν άλλα πυρομαχικά εκεί. Εντόπισα εκεί κοντά έναν ακόμα πολίτη 
να κείτεται νεκρός δίπλα σε ένα δέντρο στον οποίο είχε πέσει πάνω του ένα περασμένο 
με γράσο  κιβώτιο όπλων. Κρατούσε ακόμα στο χέρι του το τυφέκιο. 

Μετά από τρείς ημέρες πραγματοποιήσαμε επίθεση εναντίων ενός χωριού πάνω 
σε βουνό, βρισκόμενο πλησίον της ακτής κοντά στα Χανιά. Στο σημείο αυτό δέχθηκα 
μια σφαίρα διαπερνώντας τον μηρό και την άκρη του μορίου μου. Έφτασαν κάποιοι 
Άγγλοι, με επίδεσαν και μου έδωσαν να πιώ νερό. Φορούσαν κοντά γκρι χρώματος λινά 
παντελόνια, πουκάμισα του ίδιου χρώματος και αγγλικά κράνη. Οι Άγγλοι συνέχισαν 
την πορεία τους και εγώ παρέμεινα στο έδαφος. Αργότερα, ήρθαν και κάποιοι άλλοι 
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στρατιώτες με μαύρους βασκικούς σκούφους, καφέ χρώματος υφασμάτινο παντελόνι 
παραλλαγής και κοντά γιλέκα αναρρίχησης από ύφασμα. Μου αφαίρεσαν το αυτόματο 
μου, τα κιάλια, το πιστόλι μου και μου έβγαλαν το σακάκι μου. Ένας από τους 
στρατιώτες το φόρεσε την ίδια στιγμή. Βρίσκονταν εκεί μέσα επίσης το πορτοφόλι μου 
με εξήντα μάρκα σε χαρτονομίσματα. Οι ξένοι στρατιώτες αυτοί απωθήθηκαν λίγη ώρα 
αργότερα από τα δικά μας στρατεύματα. Καθώς οι δικές μας μονάδες 
πραγματοποιούσαν ξανά έφοδο, κατευθύνθηκα έρποντας πίσω στον προσωρινό χώρο 
Πρώτων Βοηθειών. Βρίσκονταν σε ένα μονοπάτι μιας χαράδρας τριακόσια περίπου 
μέτρα απόσταση από την ακτή. Σε αυτό το σημείο έπρεπε να συρθώ διασχίζοντας όλο 
το χωριό. Ξαφνικά άνοιξε στο τρίτο ή στο τέταρτο σπίτι ένα παντζούρι και μια γυναίκα 
από ένα παράθυρο πυροβόλησε με ένα πιστόλι εναντίων μου. Διέκρινα εντελώς 
ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για μια γυναίκα. Τα πυρά με βρήκαν και υπέστην διαμπερές 
τραύμα στο δεξί  χέρι και ένα επιφανειακό στο δεξί. Έριξα αμέσως μια χειροβομβίδα 
προς το βρισκόμενο στο ισόγειο του σπιτιού παράθυρο, η οποία πέτυχε τη γυναίκα και 
τη σκότωσε όπως διαπίστωσα αργότερα. Παρέμεινα στο χωριό όλη τη διάρκεια της 
νύχτας και την επόμενη ημέρα μετακινήθηκα πάνω σε ένα γαϊδούρι προς τον κεντρικό 
χώρο Πρώτων Βοηθειών. Βρισκόταν σε ένα σπίτι. Από τα παρακείμενα υψώματα, τα 
οποία ήταν κατειλημμένα από τον εχθρό, ρίχνονταν πυρά στον περιβάλλοντα χώρο της 
φυλακής. Ο χώρος των Πρώτων Βοηθειών δεν δέχθηκε πυρά. Διακρίναμε ωστόσο ότι οι 
Άγγλοι είχαν τοποθετήσει στα υψώματα σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό.  
 

(περίληψη) Η πέμπτη προέρχεται από τον Karl-Heinz Findeisen του 2ου Λόχου 
Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Το απόγευμα 
της 21ης

 Μαΐου 1941 ριχθήκαμε πλησίον του Ηρακλείου. Βρισκόμενοι ήδη στον αέρα 
δεχθήκαμε τα σφοδρά πυρά πολυβόλων και αμέσως υπεστήκαμε μεγάλες απώλειες. 
Επειδή δεν μπορέσαμε να προσεγγίσουμε τα κιβώτια των όπλων μας, προβάλαμε 
αντίσταση μόνο με τα πιστόλια μας. Μόνο με την έλευση της νύχτας κατορθώσαμε να 
σχηματίσουμε μια ομάδα και να καταλάβουμε ένα αγρόκτημα όπου μείναμε εκεί τη 
νύχτα. Κατά τις 4:00 το πρωί μας επιτέθηκαν έφιππες αγγλικές μονάδες. Επειδή η 
ομάδα μας (δεκατέσσερεις άνδρες) ήταν πολύ αδύναμη έπρεπε να υποχωρήσουμε. 
Προχωρήσαμε δεχόμενοι πυρά μέσω θέσεων με ελεύθερους σκοπευτές προς το 
αεροδρόμιο δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. Ανέλαβα με το αυτόματο μου  την  
κάλυψη των νώτων μας. Μετά από λίγη ώρα παρατήρησα ότι είχα αποκοπεί από τους 
συντρόφους μου. Κατέστρεψα το αυτόματο μου για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού, 
ξάπλωσα σε μια συστάδα κάκτων και προσποιήθηκα τον νεκρό. Οι Άγγλοι πέρασαν από 
δίπλα μου. Ένας με χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του, γέλασε και συνέχισε. 
Βρισκόμουν επτά ώρες περίπου στις αγγλικές γραμμές. Λίγο πριν το μεσημέρι 
παρατήρησα ότι οι Άγγλοι είχαν επιστρέψει. Προσπάθησα τότε να διαφύγουμε με έναν 
τραυματία σύντροφο προς το αεροδρόμιο. Καθοδόν προς τα εκεί συναντήσαμε έναν 
τραυματισμένο σύντροφο ενός πληρώματος μεταγωγικού. Δίπλα του κείτονταν νεκροί 
δύο ορεινοί κυνηγοί. Δεν γνωρίζω τα ονόματα των συντρόφων αυτών. Ο πιλότος μου 
διηγήθηκε ότι είχε τραυματιστεί κατά την προσγείωση του σκάφους του και οι δυο 
αυτοί ορεινοί κυνηγοί ήθελαν να τον επιδέσουν και να τον μεταφέρουν. Ενώ το 
έπρατταν αυτό πυροβολήθηκαν πισώπλατα αν και ο αντίπαλος έπρεπε να είχε διακρίνει 
ότι ήταν στη διαδικασία επίδεσης ενός τραυματία.  
 

Στις 23.5. μετακινήθηκα με τον αρχίατρο Malison στον Κεντρικό Χώρο Πρώτων 
Βοηθειών. Στην άκρη του δρόμου εντοπίσαμε μια  φυσιγγιοθήκη με σφαίρες 
κυνηγετικής καραμπίνας διαμετρήματος περίπου δεκατεσσάρων χιλιοστών. Ένα μέρος 
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αυτών των φυσιγγίων είχε χρησιμοποιηθεί. Υποθέσαμε ότι ελεύθεροι σκοπευτές είχαν 
κάνει χρήση αυτών των πυρομαχικών για την καταπολέμηση Γερμανών στρατιωτών.  
 

(περίληψη) Η έκτη έχει ληφθεί από τον σκαπανέα Johann Ahrens  του 4ου 
Λόχου Μηχανικού Αλεξιπτωτιστών.  (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 

Το πρωί της 20.5. ριχτήκαμε με αλεξίπτωτο κοντά σ’ ένα υδραγωγείο πλησίον 
του Ηρακλείου. Ήδη βρισκόμενοι στον αέρα δεχτήκαμε σφοδρά πυρά τυφεκίων και 
αδύναμα πυρά πολυβόλων. Δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τον αντίπαλο επειδή 
βρίσκονταν καλά κρυμμένος στο έδαφος. Τραυματίστηκα λίγο πριν το μεσημέρι και 
μεταφέρθηκα σ’έναν προσωρινό χώρο Πρώτων Βοηθειών. Το τάγμα τοποθετήθηκε 
κατά το απόγευμα σε επίθεση εναντίων του Ηρακλείου. Οι τραυματίες, τριάντα περίπου 
άνδρες, έμειναν πίσω. Μας φρόντισαν Έλληνες τραυματίες υπό την εποπτεία ενός 
τραυματισμένου Έλληνα ιατρού. 

Λίγο πριν το μεσημέρι  της 21.5. δέχθηκε ο χώρος Περίθαλψης Τραυματιών, αν 
και ήταν ως τέτοιος  χαρακτηρισμένος, πυρά. Οι Έλληνες είχαν φτιάξει μια σημαία του 
Ερυθρού Σταυρού και με φωνές κατέστησαν στην προσοχή του αντιπάλου ότι 
επρόκειτο για έναν χώρο συγκέντρωσης αιχμαλώτων.  Παρόλα αυτά δεν σταμάτησαν τα 
πυρά. Ο αντίπαλος πλησίαζε όλο και περισσότερο έως ότου βρέθηκε δέκα με δώδεκα 
περίπου μέτρα απόσταση περιμετρικά του χώρου μας. Διέκρινα ότι ήταν αποκλειστικά 
πολίτες. Φορούσαν μαύρες βράκες, μπότες και ήταν οπλισμένοι με γερμανικά πολυβόλα 
και υποπολυβόλα, καραμπίνες και διαφορετικού τύπου αγγλικά τυφέκια. Ήταν πολίτες 
διαφόρων ηλικιών. Διέκρινα πολύ ηλικιωμένους άνδρες και νεαρά αγόρια. 
Δημιουργήσαμε οδοφράγματα από τα κιβώτια των όπλων και σωθήκαμε καλυπτόμενοι 
πίσω απ΄ αυτά από τα πυρά των πολιτών. Ένας σύντροφος βρήκε τον θάνατο από 
σφαίρα στο κεφάλι. Οι πολίτες εισέβαλαν στον χώρο, μας απείλησαν, πήραν τα όπλα 
μας και τα πυρομαχικά μας. Μας αφαίρεσαν επίσης τα αντικείμενα αξίας.  

Θάψαμε τον σκοτωμένο από μια σφαίρα στο κεφάλι σύντροφο σε ένα χωράφι με 
καλαμπόκια. Παρατήρησα ότι λίγο μετά ένας πολίτης σκάλιζε τον τάφο με τη 
ξιφολόγχη του. Υποθέτω ότι έψαχνε για αντικείμενα αξίας. 

Το μεσημέρι της 23.5.1941 μας παρέλαβε το τάγμα μας και μεταφερθήκαμε με 
φορτηγά στον κεντρικό χώρο Πρώτων Βοηθειών. Μολονότι μπορούσε κάποιος να 
διακρίνει ξεκάθαρα τους άσπρου χρώματος επιδέσμους των τραυματιών, (ο Ερυθρός 
Σταυρός δεν συμμετείχε στη φάλαγγα) δεχθήκαμε από τους κήπους πυρά. Δεν 
μπορέσαμε να διακρίνουμε την ταυτότητα του αντιπάλου. Πληροφορήθηκα από 
συντρόφους ότι και η τελευταία επίσης μεταφορά τραυματιών δέχθηκε τα πυρά από δυο 
πολίτες. Οι πολίτες έριξαν χειροβομβίδες στον χώρο παραμονής των τραυματιών.                                                         
 

 
Σελίδες 32-34 (περίληψη-μετάφραση)  

Περιέχουν δύο ένορκες καταθέσεις από την Υπηρεσία της Αστυνομίας Στρατού 
με ημερομηνία 31.5.1941. Η πρώτη προέρχεται από τον Rudolf Bachmann του 16ου 
Λόχου 4ου Τάγματος του 1ου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναντίων μας  συστοιχίας αντιαεροπορικών 
πυροβόλων στις 20.5.41 είδα ότι  ξαφνικά κυμάτισε από αυτή τη συστοιχία η σημαία με 
τον αγκυλωτό σταυρό.  Βρισκόμουν τη χρονική αυτή στιγμή στα διακόσια περίπου 
μέτρα απόσταση και παρατήρησα με ακρίβεια το συγκεκριμένο αυτό γεγονός. Οι 
Άγγλοι ήθελαν προφανώς να ματαιώσουν την επίθεση από αυτή τη θέση. 
 

Την ίδια ημέρα τραυματίστηκα από μια σφαίρα στο μπράτσο. Βρισκόμουν σε 
έναν αμπελώνα και έπεσα στα χέρια των Άγγλων. Σε ένα κοίλωμα από απόσταση των 
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εξήντα με εβδομήντα μέτρων είδα ότι οχτώ έως δέκα περίπου Άγγλοι απασχολούταν με 
έναν  τραυματισμένο Γερμανό αλεξιπτωτιστή. Του αφαίρεσαν τη φόρμα. Καθώς 
βρίσκονταν στο έδαφος τον πυροβόλησε ένας Άγγλος με ένα πιστόλι από πολύ κοντινή 
απόσταση. Έπειτα παράτησαν οι Άγγλοι τον τραυματία στο έδαφος και εξαφανίστηκαν. 
Το συγκεκριμένο συμβάν το παρατήρησα λεπτομερώς και κατόπιν της επιστροφής μου 
στη μονάδα μου το γνωστοποίησα στους  συντρόφους μου. Δεν μπόρεσα εγώ ο ίδιος να 
φροντίσω τον Γερμανό επειδή με ταλαιπωρούσε η πληγή μου.   
 
  (περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον δεκανέα Rueger του 13ου Λόχου 
Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:  Στις 20.5.1941 
δραστηριοποιήθηκα για την επιχείρηση της Κρήτης και ρίχθηκα με αλεξίπτωτο. Κατά 
τη διάρκεια των εχθροπραξιών έλαβα την πληροφορία ότι πλησίον είχε πέσει ένα 
ανεμοπλάνο μέσα στο οποίο βρίσκονταν ακόμα τραυματίες. Μαζί με έναν σύντροφο 
αποφασίσαμε να πάμε να διασώσουμε τους τραυματίες. Όταν φτάσαμε κοντά στο 
αεροσκάφος παρατηρήσαμε ότι οι τραυματίες, δύο άνδρες δηλαδή, βρίσκονταν στο 
έδαφος δίπλα από το σκάφος. Από ένα ύψωμα, το οποίο βρίσκονταν ακόμα στην 
κατοχή των Άγγλων, ρίχνονταν τροχιοδεικτικά πυρά προς τους τραυματίες. Όταν 
πλησιάσαμε δεχτήκαμε επίσης πυρά και δεν μπορέσαμε κάτι να καταφέρουμε.    

Την επόμενη ημέρα έφτασα με δύο συντρόφους σε μια εγκαταλελειμμένη 
αγγλική θέση αντιαεροπορικών πυροβόλων. Είχαμε βάλλει με πυροβόλα εναντίων των 
Άγγλων. Σε αυτή τη θέση πυρός βρέθηκε ένα ζευγάρι καλής ποιότητας κιάλια. Πρέπει 
να προορίζονταν για τον προσανατολισμό  της κατεύθυνσης των βλημάτων πυροβόλων. 
Με αυτά τα κιάλια παρατήρησα τις αγγλικές θέσεις. Οι Άγγλοι πραγματοποίησαν 
κατόπιν μια αντεπίθεση και στο σημείο αυτό μου ήταν πολύ χρήσιμα τα κιάλια 
παρακολουθώντας έτσι την προέλαση των Άγγλων. Διέκρινα ξεκάθαρα ότι οι Άγγλοι 
ήθελαν να αφαιρέσουν το παντελόνι σε έναν Γερμανό στρατιώτη, ο οποίος δεν φορούσε 
πλέον το στρατιωτικό τους σακάκι. Επρόκειτο για δύο Άγγλους, ο Γερμανός δεν άφηνε 
να συμβεί αυτό και κρατούσε γερά το παντελόνι του. Παρατήρησα ότι έπειτα ο ένας 
από τους Άγγλους πυροβόλησε με ένα πιστόλι εναντίων του τραυματία. Ο Γερμανός 
κατάρρευσε πέφτοντας προς τα πίσω και οι Άγγλοι του έβγαλαν τότε το παντελόνι. Το 
γεγονός αυτό έλαβε χώρα τριακόσια μέτρα περίπου απόσταση από μένα. Αυτό μπόρεσα 
να το δω εξαιτίας των καλής ποιότητας κιαλιών.  

Από τη θέση μου παρατήρησα επίσης ότι οι Άγγλοι είχαν τοποθετήσει σε κοινή 
θέα σημάδια αναγνώρισης για τους πιλότους με σκοπό να παραπλανήσουν τα 
γερμανικά πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία συμμετείχαν στις μάχες εδάφους. Κάμποσοι 
επίσης Άγγλοι φορούσαν γερμανικές στολές, διακρίνονταν παρομοίως φόρμες 
αλεξιπτωτιστών και γερμανικά κράνη.  

Δεν επρόκειτο στην περίπτωση εδώ για Γερμανούς αιχμαλώτους επειδή διέκρινα 
ξεκάθαρα τα κοντά καφέ χρώματος παντελόνια των Άγγλων. Το γερμανικό σακάκι 
εκτείνονταν δηλαδή μόνο έως το μισό του μηρού.   
 
 Σελίδες 35-37, 96-97,100-101,188-190  (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφα από το στρατιωτικό δικαστήριο της Γερμανικής Αεροπορίας με 
ημερομηνία 3.6.1941.Περιέχουν τέσσερεις ένορκες καταθέσεις σχετικά με την 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από Βρετανούς ή Έλληνες στρατιώτες  κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη.  

Η πρώτη προέρχεται από τον ανθυπολοχαγό Ulrich Kiesewetter του 7ου Λόχου 
1ου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:  Έπεσα με το 
αλεξίπτωτο στις 20.5.41 κοντά στο Μάλεμε Κρήτης και δέχτηκα είκοσι περίπου μέτρα 
πάνω  από το έδαφος μια σφαίρα στον πνεύμονα. Προσεδαφίστηκα ενάμιση μέτρο 
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περίπου από ένα αγγλικό πολυβόλο και σκότωσα τους τρείς χειριστές με το 
υποπολυβόλο, το οποίο είχα γεμίσει ήδη βρισκόμενος στον αέρα. Μετά από λίγη ώρα 
πλησίασαν δύο Άγγλοι στους οποίους είπα ότι ήμουν τραυματισμένος κάτι που 
μπορούσαν επίσης να το διακρίνουν πάνω στη φόρμα μου. Μου αφαίρεσαν από μένα τη 
φωτογραφική μου μηχανή, το μικρό πακέτο επιδέσμων, το ρολόι χειρός καθώς και την 
τροφή και τα πήραν μαζί τους. Έπειτα πήρε ο ένας το πιστόλι μου, πίεσε στο κεφάλι 
μου στο έδαφος, κάποιος είχε κάτσει πάνω στην κοιλιά μου, τοποθέτησε το πιστόλι στο 
πίσω μέρος της κεφαλής μου και πάτησε τη σκανδάλη. Άκουσα τον θόρυβο του 
πυροβολισμού, δεν έχασα όμως τις αισθήσεις μου.  Όταν έφυγαν οι Άγγλοι, διαπίστωσα 
ότι είχα ένα μεγάλου μεγέθους καρούμπαλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Δεν 
μπόρεσα να διαπιστώσω άλλα τραύματα, κυρίως αίμα. Υποθέτω ότι η σφαίρα δεν 
εγκατέλειψε τη θαλάμη εξαιτίας του σχηματισμού μιας στρώσης αέρος μεταξύ του 
κρανιακού θόλου. Το πρήξιμο στο πίσω μέρος της κεφαλής προήλθε μάλλον από την 
πίεση του αέρος.  

Μετά από δύο ώρες περίπου επέστρεψαν οι δύο Άγγλοι. Ο ένας ρώτησε εάν 
ήμουν νεκρός. Επειδή κινούμουν ακόμα, απήντησε ο άλλος: «όχι, αγκομαχάει ακόμα». 
Ο πρώτος προέτρεψε τότε τον δεύτερο να πυροβολήσει ακόμα μια φορά. Αυτός  όμως 
το αρνήθηκε. 

Μετά από δεκατρείς περίπου ώρες με εντόπισαν δύο Νεοζηλανδοί, οι οποίοι με 
επίδεσαν, με φρόντισαν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σοκαρίστηκαν από τη 
συμπεριφορά των Άγγλων απέναντι μου. Με έβαλαν να ξαπλώσω κατά τη διάρκεια της 
νύχτας σε τρείς κουβέρτες και οι ίδιοι κοιμήθηκαν στο γυμνό έδαφος. Κοίταξαν προς το 
μέρος μου πάνω από τριάντα φορές και μου έδωσαν κάτι να πιώ. Ένας Νεοζηλανδός 
ιατρός με φρόντισε επίσης.   

Βίωσα στο αεροδρόμιο στο Μάλεμε ακόμα ότι αγγλικά καταδιωκτικά ύστερα 
από μια επίθεση με βομβαρδισμό εναντίων των βρισκόμενων στο αεροδρόμιο 
αεροσκαφών πραγματοποίησαν επίθεση χαμηλού ύψους με πυρά πολυβόλων εναντίων 
του χώρου συγκέντρωσης τραυματιών.   

 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Erich Linnemayr του 
Επιτελικού Λόχου 2ου Τάγματος Συντάγματος Εφόδου. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Αποβιβάστηκα στις 20 Μαΐου στην 
Κρήτη, στην περιοχή του Μάλεμε. Νοτιοανατολικά του Μάλεμε, πέντε χιλιόμετρα 
περίπου απόσταση, εντόπισα με τα κιάλια  σε μια απόσταση των τριακοσίων μέτρων  
έναν ξεκάθαρα τραυματισμένο από την πτώση αλεξιπτωτιστή, ο οποίος  ακόμα 
κινούταν. Έφτασαν έπειτα τέσσερεις με πέντε Άγγλοι και συνομίλησαν με τον 
αλεξιπτωτιστή. Λίγο μετά άκουσα να πέφτει ένας πυροβολισμός, άνοιξα ο ίδιος πυρ 
εναντίων των στρατιωτών του εχθρού, τους οποίους είχα αναγνωρίσει ως Άγγλους, και 
είδα ότι αυτοί οι στρατιώτες έπειτα απομακρύνθηκαν. Καθώς πλησίασα κατόπιν τον 
αλεξιπτωτιστή παρατήρησα ότι τα μάτια του ήταν τρυπημένα. 

Στον ίδιο χώρο, πολύ κοντά στο Μάλεμε, εντόπισα μια ημέρα αργότερα ένα 
αγγλικό στρατόπεδο με σκηνές. Σε μια σκηνή ανακάλυψα δύο νεκρούς αλεξιπτωτιστές, 
εκ των οποίων στον έναν είχαν κοπεί τα αυτιά και στον άλλον ο δεξιός παράμεσος. 

Σε μια άλλη σκηνή ανακάλυψα έναν νεκρό αλεξιπτωτιστή, στον οποίο έλειπαν 
και τα δύο του χέρια.  

Εκτός τούτου είδα και έναν λοχία, ο οποίος κρέμονταν ακόμα στο αλεξίπτωτο, 
όπου έφερε σφαίρα στο κεφάλι και τα γεννητικά του όργανα ήταν κομμένα. 

Κατά τα άλλα εντοπίσαμε ακόμα δέκα με είκοσι περίπου νεκρούς 
αλεξιπτωτιστές που ήταν ακρωτηριασμένοι κόβοντας τους τον λαιμό, τα αυτιά, τη μύτη 
ή τα χέρια.   
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(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον ασυρματιστή Willi Knierim 

του Λόχου Διαβιβάσεων Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση)  Σχετικά με την υπόθεση:  

Αποβιβάστηκα τη δεύτερη ημέρα πλησίον του Μάλεμε στην Κρήτη. Το πρωί της τρίτης 
ημέρας πραγματοποιήσαμε μια διείσδυση προς ανατολάς. Περάσαμε δίπλα από 
αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι ήταν νεκροί και κρέμονταν ακόμα στα αλεξίπτωτά τους, 
πέντε χιλιόμετρα περίπου απόσταση από το Μάλεμε. Θυμάμαι ακόμα ότι είδα τρείς 
αλεξιπτωτιστές  να κείτονται στο έδαφος. Τα μάτια τους ήταν γεμάτα αίματα έτσι ώστε 
δεν είχαμε καμία απολύτως αμφιβολία ότι είχαν τρυπηθεί με ένα μαχαίρι. Δεν 
διαπιστώσαμε τραύματα από σφαίρες, όμως δεν πραγματοποιήσαμε κάποια έρευνα 
σχετικά με αυτό.  
Την ίδια ημέρα βρήκαμε σε μια λόχμη έναν Γερμανό λοχία, ο οποίος ήταν τραυματίας. 
Μας διηγήθηκε ότι οι Άγγλοι τον είχαν εντοπίσει. Επειδή παρίστανε τον νεκρό δεν 
συνέβη κάτι σ΄ αυτόν. Κάποιος είχε ψάξει όλες συνολικά τις τσέπες του και είχε πάρει 
μαζί του όλα τα αντικείμενα αξίας, μεταξύ των οποίων και το σουγιά του.   
 

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον υπολοχαγό Wolf von Bullion του 
6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. (μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση: Στις 22.5.1941 έπρεπε να οδηγήσω μια ομάδα κρούσης από τα Χανιά προς το 
Μάλεμε. Στον δρόμο προς την κατεύθυνση αυτή δεχτήκαμε τα πυρά πενήντα περίπου 
πολιτών, ένας μέρος των οποίων φορούσε παντελόνι του ελληνικού στρατού και οι 
υπόλοιποι κανονική ενδυμασία. Οι πολίτες πυροβόλησαν από ένα χωριό. Δεν γνωρίζω 
πλέον το όνομα του, βρίσκεται όμως δέκα περίπου χιλιόμετρα ανατολικά του Μάλεμε. 
Διεισδύσαμε στο χωριό δίνοντας μάχη, συλλάβαμε εβδομήντα με ογδόντα περίπου 
πολίτες και στείλαμε τους συλληφθέντες αυτούς πίσω στις θέσεις μας.  

Εν συνεχεία, μετά από μια ώρα πορείας φτάσαμε ξανά σε ένα χωριό, το όνομα 
του οποίου επίσης δεν γνωρίζω πλέον. Δεχθήκαμε και από εκεί επίσης πυρά. Όταν 
εισβάλαμε στο χωριό, υποχώρησαν οι πολίτες με τα όπλα τους σε έναν λόφο. Πλησίον 
του λόφου αυτού έλαβε χώρα μια μάχη μεταξύ των ανδρών μου και των Ελλήνων 
πολιτών. Στο σημείο αυτό τραυματίστηκα μαζί με τρείς από τους άνδρες μου. Οι 
υπόλοιποι που δεν είχαν τραυματιστεί προχώρησαν, αναγκάστηκαν όμως να 
ακινητοποιηθούν πριν από έναν λόφο, στον οποίον είχαν οχυρωθεί οι Έλληνες πολίτες 
με δύναμη των εκατό πενήντα περίπου ανδρών, ενώ ο αριθμός της ομάδας μου 
περιλάμβανε μόνο δέκα περίπου στρατιώτες. Εγώ ο ίδιος υποχώρησα με τους τρείς 
τραυματίες άνδρες μου και έναν ακόμα στη θέση πυρός μου. Καθώς διασχίζαμε το 
πρώτο αναφερόμενο χωριό από εκεί όπου είχαμε δεχθεί πυρά, εντοπίσαμε έναν 
εβδομήντα περίπου ετών Κρητικό που έστελνε με ένα μαντήλι σινιάλα προς τα δασώδη 
υψώματα που έπρεπε να διασχίσουμε. Όταν φτάσαμε πλησίον της κορυφογραμμής 
ξαφνικά εξαφανίστηκε. Καθώς περνούσαμε έπειτα μέσω του κατόπιν ακολουθούμενου 
φαραγγιού, δεχθήκαμε ξαφνικά απ’ όλες τις πλευρές τα πυρά των Νεοζηλανδών. 
Αντισταθήκαμε για περίπου μιάμιση ώρα και ύστερα αναγκαστήκαμε όμως να 
παραδοθούμε. Τότε είδαμε ξανά τον γέρο άνδρα που έστελνε προηγουμένως τα σινιάλα. 
Όταν είπα σ΄ έναν Άγγλο αξιωματικό ότι είχε πυροβολήσει εναντίων τραυματιών 
απήντησε ότι μας είχε διακρίνει μεν ως τραυματίες αλλά όφειλε να περιμένει τα πάντα 
από τους Γερμανούς στρατιώτες. Μεταφερθήκαμε έπειτα στο νοσοκομείο στα   Χανιά. 
Καθώς μεταφερόμασταν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο της πόλης των Χανίων 
λιθοβολούνταν τα οχήματα μεταφοράς μας, τα οποία υπάγονταν στον Ερυθρό Σταυρό, 
από Έλληνες πολίτες μεταξύ των οποίων επίσης γυναίκες. Διέκρινα ότι γυναίκες 
μάλιστα προσπάθησαν να τραβήξουν έναν βαριά τραυματία έξω από το καμιόνι. Δεν το 
κατάφεραν ωστόσο. 
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Κατηγόρησα έναν Άγγλο αξιωματικό σ΄ ένα νοσοκομείο στα Χανιά ότι το 
αγγλικό πολεμικό ναυτικό είχε πυροβολήσει εναντίων επιζησάντων Γερμανών 
στρατιωτών. Απήντησε ότι βασικά αυτό το γεγονός έλαβε χώρα επειδή η γερμανική 
αεροπορία είχε πράξει το ίδιο. Ανέφερε προς τούτο ότι είχαν βομβαρδίσει γερμανικά 
αεροσκάφη νοσοκομεία μολονότι αυτά έφεραν το σήμα του Ερυθρού Σταυρού.                          
 

Σελίδες 38-42 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Γερμανικής Αεροπορίας με 
ημερομηνία 27.5.1941.Περιέχουν δύο ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου από Βρετανούς ή Έλληνες στρατιώτες  κατά τη διάρκεια της 
γερμανικής επέμβασης στην Κρήτη. Η πρώτη προέρχεται από τον υποδεκανέα Rudolf 

Dollenberg του 8ου Λόχου 1ου Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση)   Σχετικά με την 
υπόθεση: Αποβιβάστηκα στις 20.5.41 δυτικά του του αεροδρομίου στο Μάλεμε ως 
μέλος του 8ου

 λόχου. Αρχικά, πραγματοποιήσαμε μια επίθεση μέσω της γέφυρας. Ένας 
σύντροφος ενός άλλου λόχου, τον οποίο δεν γνωρίζω με το όνομα του, τραυματίστηκε 
από μια σφαίρα στο στήθος. Βρίσκονταν περίπου εβδομήντα μέτρα απόσταση από 
μένα. Μπόρεσα να παρατηρήσω ξεκάθαρα ότι ακόμα ζούσε. Απέναντι μας βρίσκονταν  
Νεοζηλανδοί, οι οποίοι διακρίνονταν από τη λέξη «Νέα Ζηλανδία» πάνω σε μια μαύρη 
λωρίδα στην επωμίδα τους. Ξαφνικά ανασηκώθηκε ένας Νεοζηλανδός στρατιώτης και 
κατευθύνθηκε προς τον σύντροφο μου. Αυτός βρίσκονταν στο έδαφος και έκλαιγε με 
λυγμούς. Τότε ο Νεοζηλανδός του πήρε το τυφέκιο και τον χτύπησε στο κεφάλι με το 
κοντάκιο. Ο σύντροφος μου φορούσε μεν κράνος εν τούτοις τα χτυπήματα αυτά ήταν 
αποτελεσματικά.   

Ένας άλλος σύντροφος, το όνομα του οποίου επίσης δεν γνωρίζω, παρατήρησε 
το συμβάν αυτό και πυροβόλησε με το υποπολυβόλο εναντίων αυτού του Νεοζηλανδού 
στρατιώτη, ο οποίος έπεσε νεκρός. Μετά απ’ αυτό κατευθυνθήκαμε προς το σύντροφό 
μας και διαπιστώσαμε ότι ήταν νεκρός. Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε εκτός από τη 
σφαίρα στο στήθος άλλα τραύματα επειδή δεν είχαμε καθόλου χρόνο να το 
ερευνήσουμε αυτό. Θάψαμε το σύντροφο μας και συνεχίσαμε αμέσως την πορεία μας.     
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Horst Raasch. 

(μετάφραση) Το πρωί της 20.5.41 έπεσα με αλεξίπτωτο ως μέλος της ειδικής 
επιχείρησης  υπό τον ανθυπολοχαγό Muerle κοντά στο Καστέλι της Κρήτης. Ήδη κατά 
την προσεδάφιση μας υποδέχθηκαν σφοδρά πυρά. Αντιληφθήκαμε ότι η προσεδάφιση 
μας ήταν ήταν ήδη γνωστή επειδή σε όλα συνολικά τα υψώματα εκεί τριγύρω είχαν 
δημιουργηθεί θέσεις πολυβόλων. Απέναντι μας βρίσκονταν Νεοζηλανδοί, οι οποίοι 
επενέβησαν αργότερα αφότου είχε ριχθεί ο κύβος εις βάρος μας. Οι πρώτοι μας 
αντίπαλοι ήταν κυρίως Έλληνες στρατιώτες και Κρητικοί. Αυτοί φόραγαν ένα είδος 
μαύρου χρώματος σαλβάρι και μια άσπρη ριγέ πουκαμίσα. Ως κάλυμμα κεφαλής είχαν 
ένα είδος σαρίκι από μαύρο ύφασμα. Στη μέση τους φορούσαν μια σάρπα που είχα 
τοποθετήσει φυσίγγια. Τραυματίστηκα σε ένα χωράφι με καλαμπόκια δεχόμενος 
σφαίρα στο θώρακα καθώς και στο χέρι. Κινήθηκα ξαπλώνοντας σε ένα χωράφι με 
καλαμπόκι και παρατήρησα από μια απόσταση των δέκα μέτρων το κάτωθι: 

Ο δεκανέας Wilhem Gottowy από το λόχο μου  ήθελε να παραδοθεί, σήκωσε τα 
χέρια ψηλά και έριξε κάτω το όπλο του. Αυτό το είδαν οι βρισκόμενοι μπροστά απ’ 
αυτόν Κρητικοί. Ένας παραπάνω περιγραφόμενος Κρητικός πυροβόλησε τον δεκανέα, 
μολονότι είχε παραδοθεί, με ένα τυφέκιο με αποτέλεσμα ο Gottowy να πέσει νεκρός. 
Τότε όρμησε ο σκοπευτής εναντίων του συντρόφου μου, έβγαλε ένα μαχαίρι, το οποίο 
είχε τοποθετημένο στο ζωνάρι του και τον κάρφωσε. Δεν μπόρεσα να δω που επειδή 
είχα πιαστεί στο χρονικό σημείο αυτό αιχμάλωτος. Βρισκόμενος  στο έδαφος ύψωσα  το 
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ακόμα αλώβητο δεξί μου χέρι για να δώσω σινιάλο ότι παραδίδομαι. Στο σημείο αυτό 
έβαλλε  ένας Κρητικός εναντίων μου ωστόσο  εμποδίστηκε η σφαίρα να βρει το στόχο 
της από έναν Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος τράβηξε το τυφέκιο του Κρητικού με 
αποτέλεσμα η σφαίρα κατευθυνθεί ψηλά.  Μεταφέρθηκα έπειτα μαζί με δέκα άλλους 
αιχμάλωτους συντρόφους στην πόλη Καστέλι. Εκεί ο άμαχος πληθυσμός μας έβριζε, 
μας έφτυνε μας έριχνε πέτρες και οι Έλληνες στρατιώτες μας χτυπούσαν με τα κοντάκια 
των όπλων τους. Εγώ ο ίδιος οδηγούμουν  από έναν Έλληνα αξιωματικό. Εκτός αυτού 
συνοδευόμουν ακόμα από έξι περίπου άνδρες. Δεν βίωσα περαιτέρω κακοποιήσεις.     
 

Σελίδες 47-49 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της 7ης Αερομεταφερόμενης 

Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών με ημερομηνία 7.6.1941. 
Περιέχει την ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Alfred Dembsky από τον 4ο 

Λόχο 1ου Συντάγματος αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. (μετάφραση) Σχετικά 
με την υπόθεση: 

Στις 21.5.1941 πήγε ο λόχος μου από τον χώρο ρίψης με αλεξίπτωτο σε θέση 
κάλυψης και κατόπιν μετακινήθηκε με κατεύθυνση τα Χανιά. Εγώ ό ίδιος έλαβα με 
άλλους πέντε συντρόφους της διμοιρίας διαβιβαστών την εντολή να αναλάβουμε την 
ασφάλιση από τα δεξιά  του δρόμου που οδηγεί στα Χανιά. Είχαμε τρία τυφέκια στην 
κατοχή μας. Επειδή ο λόχος δεν μπόρεσε να έρθει και έπρεπε να υποχωρήσει δίδοντας 
μάχη εξαιτίας μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης από ενέδρα, χάσαμε την επαφή μαζί του. 
Το ξημέρωμα της 22.5.1941 περάσαμε απέναντι από τον δρόμο και μετακινηθήκαμε 
προς τα αριστερά του για να διαπιστώσουμε που βρίσκονταν ο λόχος. Δύο άνδρες 
προχώρησαν δίπλα από τον δρόμο στα πεντακόσια περίπου μέτρα από εμάς. 
Επέστρεψαν με την πληροφορία  ότι μπροστά μας βρίσκονταν Άγγλοι. Αποφασίσαμε 
τότε να κινηθούμε ξανά προς το λόχο μας. Στο σημείο αυτό εμποδιστήκαμε ωστόσο 
από τρείς ομάδες των Άγγλων, οι οποίες πέρασαν δίπλα μας στον δρόμο και στην 
περιοχή όπου βρισκόμασταν. Το ακολουθώντας τώρα τέταρτο κύμα των Άγγλων μας 
ανακάλυψε-είχαμε κρυφτεί σε έναν αμπελώνα- και άνοιξε πυρ. Εδώ σκοτώθηκε ένας 
σύντροφος, ενώ ο υποδεκανέας Brautigam τραυματίστηκε από σφαίρα στον ώμο. Στο 
χρονικό αυτό σημείο αιχμαλωτιστήκαμε από τους Άγγλους. Έπρεπε έτσι και αλλιώς να 
παραδοθούμε επειδή μας είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά. Όταν αιχμαλωτιστήκαμε από 
τα αγγλικά στρατεύματα- ήταν Νεοζηλανδοί επειδή έφεραν πάνω στις επωμίδες τα με 
χρυσά γράμματα διακριτικά «Νέα Ζηλανδία», άκουσα τον υποδεκανέα Brautigem να 
στενάζει σε πολύ κοντινή απόσταση δίπλα από μένα. Ήμουν μόνο πέντε μέτρα 
απόσταση, δεν μπορούσα ωστόσο να τον δω επειδή βρίσκονταν στο έδαφος και ήταν 
κρυμμένος στον αμπελώνα. Τη χρονική αυτή στιγμή εισήλθε ένας Νεοζηλανδός με το 
όπλο του και του έριξε μια σφαίρα στο κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση, η οποία 
του επέφερε τον άμεσο θάνατο. Αφότου συγκεντρωθήκαμε να συνεχίσουμε την πορεία 
εξέφρασα την επιθυμία να πάω στον νεκρό σύντροφο μου κάτι το οποίο δεν μου 
επετράπη. 
Εμείς οι τρείς αιχμάλωτοι οδηγηθήκαμε τότε με άλλους Γερμανούς αιχμαλώτους στην 
πρώτη γραμμή πυρός των Νεοζηλανδών. Εκεί δεχθήκαμε τα πυρά των συντρόφων μας. 
Δεν προκλήθηκαν ωστόσο απώλειες. Μετά από δύο ώρες μεταφερθήκαμε σε μια θέση 
στα μετόπισθεν και αποβιβαστήκαμε σε ένα φορτηγό με κατεύθυνση τα Χανιά. 
Μείναμε εκεί έως την 27.5.1941. Τη μέρα εκείνη καταλήφθηκαν τα Χανιά από τα 
στρατεύματα μας και απελευθερωθήκαμε.                        
  
 Σελίδες 50-59, 70-71, 160-161,219-220  (περίληψη-μετάφραση) 
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Έγγραφα από το στρατιωτικό δικαστήριο της Διοίκησης του 17ου Αεροπορικού 
Σώματος  με ημερομηνία 1.7.1941.Περιέχει επτά συνοπτικού χαρακτήρα Εκθέσεις από 
τα πρακτικά ενόρκων καταθέσεων σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

 Η πρώτη προέρχεται από τον αλεξιπτωτιστή Heinrich Peters του 5ου Λόχου 
1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. (μετάφραση) Επιβιβάστηκα με μια μονάδα 
αλεξιπτωτιστών σε ένα Junker 52 στις 20 Μαΐου 1941, απογειωθήκαμε από ένα 
αεροδρόμιο στην Ελλάδα κατά τις 15:00 και ριχτήκαμε με αλεξίπτωτο λίγο μετά τις 
17:00 από ένα ύψος των εκατό πενήντα μέτρων περίπου πάνω από την Κρήτη στο 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ήμουν οπλίτης με εξοπλισμό ένα  οπλοπολυβόλο και είχα 
την εντολή να αναλάβω την πρώτης φάσης προστασία πυρών με μια μονάδα βαριών 
πολυβόλων. Μεταβήκαμε αμέσως στην πραγματοποίηση επίθεσης εναντίων του 
αεροδρομίου. Έπρεπε ήδη από την πρώτη στιγμή εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης του 
εχθρού να προστατευθώ αμυνόμενος, επειδή είχα ήδη μετά από μια ώρα από την πτώση 
μου με το αλεξίπτωτο  τραυματιστεί  σοβαρά στο δεξί πόδι. Κατόρθωσα με το που 
έπεσε το σκοτάδι να συρθώ σε ένα μοναχικό αγροτόσπιτο μέσα στο οποίο συνάντησα 
έναν στρατιωτικό ιατρό των αλεξιπτωτιστών, ο οποίος μου τοποθέτησε έναν επίδεσμο. 

Το σπίτι βρίσκονταν μεταξύ των στρατιωτικών γραμμών και καταλήφθηκε από 
τα ακολουθώντας γερμανικά στρατεύματα και μάλιστα στις 29 Μαΐου 1941.  Εγώ ο 
ίδιος δεν πιάστηκα συνεπώς αιχμάλωτος, αντιλήφθηκα όμως κατά τη μεταφορά μου 
στις 31 Μαΐου 1941 από τον χώρο Πρώτων Βοηθειών του Συντάγματος, ο οποίος 
βρίσκονταν δύο περίπου χιλιόμετρα απόσταση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το 
κάτωθι: 

Στο αεροδρόμιο καταλήγει ένα ύψωμα των περίπου ογδόντα μέτρων ύψους, 
πάνω στο οποίο βρίσκονται ορισμένοι φοίνικες. Μπροστά από έναν τέτοιο φοίνικα, από 
εκεί όπου περνάει ο δρόμος εισόδου προς το αεροδρόμιο, είδα να κείτεται νεκρός στο 
έδαφος ένας νεαρότερης ηλικίας αλεξιπτωτιστής, ο οποίος φορούσε ακόμα τη 
στρατιωτική του φόρμα. Αυτή ήταν από το λαιμό έως τα πόδια του σκισμένη και το 
σώμα του ήταν με ένα μαχαίρι βαθιά χαραγμένο από την κλείδα έως τα γεννητικά 
όργανα. Ο παράμεσος του ήταν κομμένος επειδή μάλλον φορούσε ένα δακτυλίδι. Όλα 
αυτά τα είδα ξεκάθαρα καθώς το φορτηγό περνούσε από εκεί με μειωμένη ταχύτητα.  

Στο ίδιο δέντρο βρίσκονταν σταυρωμένος ένας άλλος αλεξιπτωτιστής, ο οποίος 
φορούσε επίσης ακόμα τη στρατιωτική του φόρμα. Κάποιος  είχε καρφώσει τους 
καρπούς των χεριών και τα κόκκαλα  των ποδιών μέσα από τις   μπότες του  με καρφιά 
περίπου στο μέγεθος ενός δακτύλου. Δεν παρατήρησα άλλα τραύματα στον άνδρα 
αυτόν.  

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μου είχα μεν δυνατούς πόνους, αλλά μάλλον 
καθόλου πυρετό έτσι ώστε να είμαι απολύτως σε θέση να τα δω όλα.  

Έπειτα μεταφέρθηκα αμέσως από το αεροδρόμιο σε ένα στρατιωτικό 
νοσοκομείο στην Ελλάδα.   

Δεν παρατήρησα κάτι άλλο.  
      
(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον δεκανέα Hermann Pauli του 11ου 

Λόχου 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Στις 20.Μαίου 1941, περίπου 
στις 16:00 απογειώθηκα με ένα Junker 52 από ένα αεροδρόμιο στην Ελλάδα ως 
χειριστής πολυβόλου    και ρίχτηκα με αλεξίπτωτο πάνω από την Κρήτη  λίγο πριν τις 
17:30 από ένα ύψος των διακοσίων πενήντα περίπου μέτρων πριν το αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου. Τοποθετήθηκα με την ομάδα μου για επίθεση εναντίων του προμαχώνα και 
πριν πέσει το σκοτάδι τραυματίστηκα από μια ριπή πολυβόλου σοβαρά στην κνήμη. Οι 
τρύπες στο πόδι είχαν διάμετρο από πέντε έως οχτώ εκατοστά και ήταν σε τέτοιο βαθμό 
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χτυπημένο ώστε είμαι εντελώς πεπεισμένος ότι έπρεπε να ήταν μόλυβδος ή σφαίρες 
διασποράς. Είχα ήδη δεχθεί μια σφαίρα στο κόκαλο που το διαπέρασε με ευθεία πορεία 
κατά την πτώση μου με αλεξίπτωτο πάνω από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, έτσι ώστε 
πιστεύω ότι μπορώ να εκτιμήσω τη δράση μιας φυσιολογικής σφαίρας.   

Με μετάφεραν σύντροφοι μου σε ένα κοντινά βρισκόμενο σπίτι μέσα στο οποίο 
βρίσκονταν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μεν δεν με φρόντισαν, αλλά ούτε με έβλαψαν 
επίσης. Παρέμειναν σε ένα διπλανό δωμάτιο και δεν νοιάστηκαν καθόλη τη διάρκεια 
της νύχτας για μένα αν και έπρεπε να γνώριζαν ότι δεν θα έρχονταν οι τραυματιοφορείς 
και ήμουν εντελώς αβοήθητος.  

Στις 21 Μαΐου, κατά τις 8:00 περίπου έφτασαν ό ένας μετά τον άλλο  ορισμένοι 
ένοπλοι πολίτες, οι οποίοι με απείλησαν με τα όπλα τους, προφανώς για να αποσπάσουν 
από μένα οποιαδήποτε αντικείμενα. Ο πρώτος ακούμπησε στο θώρακά μου την 
τοποθετημένη  στο όπλο του ξιφολόγχη απειλώντας με ουρλιαχτά, τα οποία δεν 
μπορούσα να καταλάβω, αφαίρεσε το πιστόλι μου και τη φωτογραφική μηχανή και 
απομακρύνθηκε κατόπιν ξανά χωρίς να με τραυματίσει. Μετά από ένα πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα ήρθε ένας δεύτερος πολίτης, ο οποίος τοποθέτησε στο μέτωπο μου 
ένα τυφέκιο χωρίς ξιφολόγχη πάνω του με την κάνη κάθετα και απειλούσε ότι θα 
πυροβολήσει. Του έδειξα το τραύμα στο πόδι μου, πήρε το.. (λέξη αφαιρεμένη από την 
πρόταση λόγω φωτογράφισης)..από το σακουλάκι για το ψωμί  και απομακρύνθηκε 
έπειτα και αυτός επίσης χωρίς να με τραυματίσει. Μετά από λίγη ώρα έφτασε μια χορδή 
από δώδεκα έως δεκαπέντε άνδρες, όλοι εφοδιασμένοι με τυφέκια. Δύο απ΄ αυτούς με 
άρπαξαν και με έσυραν στον δρόμο.  

Την προηγούμενη μέρα είχα επιδεθεί πρόχειρα από τους συντρόφους μου.  
Είχαν τοποθετήσει στο τραυματισμένο μου πόδι ένα νάρθηκα από ένα ξύλο μόνο, το 
οποίο ήταν αρκετά μακρύ με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πατήσω ούτε και με το υγιές 
μου πόδι. 

Οι πολίτες το πρόσεξαν ότι ήμουν βαριά τραυματίας και εξαιτίας αυτού δεν 
μπορούσα να περπατήσω, παρόλα αυτά πήγαιναν αδιάκοπα  τρείς πολίτες με 
τοποθετημένες τις ξιφολόγχες  στα τυφέκια τους πίσω από την πλάτη μου, οι οποίοι 
συνεχώς με ακουμπούσαν ελαφρώς με τις ξιφολόγχες. Κατά αυτό τον τρόπο με έσερναν 
για περίπου μισή ώρα μέσω του προμαχώνα και μέσω των δρόμων του Ηρακλείου, ενώ 
ούρλιαζαν «German» και οι υπόλοιποι πολίτες ρίχνονταν πάνω μου, ιδιαιτέρως 
γυναίκες. Με έφτυναν, με χτυπούσαν με τις γροθιές τους και πάταγαν με τα πόδια τους 
το τραυματισμένο μου πόδι. Νεαρά άτομα πήραν κυβόλιθους και μου τους πέταξαν 
στην κοιλιά και στο πόδι. Συνεπεία αυτού έχασα μετά από ένα τέταρτο της ώρας τις 
αισθήσεις μου. Όταν συνήλθα ξανά, βρισκόμουν στο δρόμο και με προστάτευαν δύο 
Άγγλοι στρατιώτες, οι οποίοι είχαν τραβήξει τα πιστόλια τους, τα είχαν στρέψει 
εναντίων των πολιτών και τους κρατούσαν υπό έλεγχο. Αυτοί οι στρατιώτες με έσωσαν 
ξεκάθαρα από τον όχλο. Ένας τρίτος στρατιώτης έφερε ένα φορείο. Με οδήγησαν 
έπειτα  στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Εκεί οι Ελληνίδες νοσοκόμες με άφησαν απλά 
ξαπλωμένο. Μου απομάκρυναν αρχικά όλα συνολικά τα προσωπικά μου αντικείμενα, 
το ρολόι χειρός μου, το σουγιά, τη λίμα νυχιών και το πορτοφόλι με περίπου εκατό 
πενήντα μάρκα. Η μία, μια ξανθιά, φορούσε την επόμενη ημέρα, όπως παρατήρησα 
ξεκάθαρα, το ρολόι μου. Όταν κατέστησα σε κείνη σαφές ότι αυτό ήταν το ρολόι μου, 
με έφτυσε στο πρόσωπο. Βρισκόμουν αρχικά σχεδόν μόνος στον χώρο, αργότερα 
κατέφτασαν κάμποσοι Έλληνες στρατιώτες και πολίτες, τους οποίους οι νοσοκόμες 
φρόντισαν και περίθαλψαν, ενώ σε μένα δεν είχε δοθεί  έως στις 27.Μαίου κάτι να φάω 
ή να πιώ. Πήρα από μόνος μου μια φορά από σύμπτωση μια τοποθετημένη σε κοντινό 
σημείο κανάτα νερού. Όταν άρχισα φανερά να εκνευρίζομαι εξαιτίας αυτής της 
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κακομεταχείρισης, μου έδωσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας ίσως δύο με τρείς φορές 
ένα μικρό ποτήρι με νερό, χωρίς όμως κάτι να φάω. 

Στις 23 Μαΐου με φρόντισε ένας Έλληνας ιατρός, ο οποίος είχε σπουδάσει στη 
Γερμανία και μιλούσε γερμανικά, και ακρωτηρίασε την αριστερή μου κνήμη. O γιατρός 
αυτός συμπεριφέρθηκε απέναντι μου πολύ ευπρεπώς και σίγουρα δεν γνώριζε ότι δεν 
είχα λάβει κάτι να φάω.  Με ξαναβρήκε στις 27 Μαΐου και με έβαλε σε έναν άλλο χώρο 
με Γερμανούς συντρόφους. Εκεί με φρόντισαν με ευπρέπεια , ιδιαιτέρως από μια 
ελληνική οικογένεια φαρμακοποιών, η οποία έφερε τον μιλώντας τη γερμανική γιατρό. 
Αυτή φρόντισε τους Γερμανούς στρατιώτες. 

Μεταφέρθηκα στις 29 Μαΐου 1941 στην Ελλάδα.  
Εγώ ο ίδιος δεν παρατήρησα κάτι σχετικό με κακοποιήσεις άλλων στρατιωτών.                                   

   
(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον δεκανέα Willi Becker του 

4ου Λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Στις 20 Μαΐου 1941, 
περίπου στις 13:00 απογειώθηκα με ένα Junker 52 από ένα αεροδρόμιο στην Ελλάδα ως 
οπλίτης με υποπολυβόλο    και ρίχτηκα με αλεξίπτωτο πάνω από ένα αεροδρόμιο μιας 
πόλης της Κρήτης  κατά τις 15:00 περίπου από ένα ύψος των εκατό ογδόντα περίπου 
μέτρων. Η πόλη αυτή ονομάζεται Ρέμιτον, Ρετίμιον ή κάπως έτσι. Ήδη κατά τη 
διάρκεια της πτώσης, ίσως είκοσι μέτρα πάνω από το έδαφος, τραυματίστηκα από μια 
βολή αντιαεροπορικών πυροβόλων στο δεξί μου χέρι. Έφερα στον αντιβραχίονα δύο 
τρύπες στο μέγεθος περίπου μιας παλάμης. Προσεδαφίστηκα πέντε μέτρα περίπου 
δίπλα από μια θέση αντιαεροπορικών πυροβόλων και προσποιήθηκα τον νεκρό. Οι 
Άγγλοι στρατιώτες με άφησαν εξαιτίας αυτού εκεί. Κατόπιν, για να μπορέσω να 
ξεφύγω  σκότωσα  κρατώντας στο αριστερό μου χέρι το υποπολυβόλο την τεσσάρων 
ανδρών ομάδα, απελευθερώθηκα από το αλεξίπτωτο και συνάντησα μετά από πενήντα 
περίπου μέτρα έναν Γερμανό υπαξιωματικό, ο οποίος μου επίδεσε το χέρι μου.  Αυτός ο 
υπαξιωματικός δέχθηκε αμέσως έπειτα μια σφαίρα στο χέρι και επιδέθηκε από έναν 
άλλον πλησιάζοντας εδώ υποδεκανέα. Σε αυτό το σημείο αιφνιδιάστηκε από έναν 
Άγγλο στρατιώτη, ο οποίος σκότωσε και τους δύο με μια σφαίρα στον θώρακα.  
Προσποιήθηκα ξανά τον νεκρό έχοντας ως αποτέλεσμα να με αφήσει στο έδαφος.  

Παρέμεινα καθόλη τη διάρκεια της νύχτας στο έδαφος. Το επόμενο πρωί 
σύρθηκα έως την πόλη, από εκεί όπου άκουσα γερμανικές φωνές. Στο σημείο αυτό είχα 
περάσει δίπλα από δύο νεκρούς αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι βρίσκονταν ο ένας δίπλα στον 
άλλο και των δύο τα χέρια είχαν κοπεί  στο ύψος της άρθρωσης του ώμου. Δεν θα 
μπορούσε αυτό  να είχε προέλθει από όλμους, επειδή μπορούσε να διακρίνει κάποιος 
ξεκάθαρα ίχνη από τομές. Δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο δράστης.  

Λίγο πριν τις 10:00 περίπου το πρωί συνάντησα έναν Γερμανό στρατιώτη, ο 
οποίος με μετάφερε σε ένα γερμανικό σταθμό Πρώτων Βοηθειών όπου εκεί με 
επίδεσαν. Αυτός ο χώρος καταλείφθηκε από τους Άγγλους στις 22 Μαΐου 1941 με 
αποτέλεσα να να αιχμαλωτιστώ. Οι Άγγλοι με οδήγησαν σε έναν ελαιώνα όπου μας 
έβαλαν στο έδαφος κάτω από τα δέντρα  χωρίς καμία κουβέρτα ή άχυρο. Ωστόσο, μας 
περίθαλψαν. Με επίδεσαν επίσης, μου έκαναν μια ένεση για τον τέτανο και μου 
συμπεριφέρθηκαν με ευπρέπεια. Μετά από τρείς μέρες περίπου μας πήγαν σε σκηνές. 
Στις 30 Μαΐου 1941 απελευθερωθήκαμε από γερμανικά στρατεύματα και 
μεταφερθήκαμε αμέσως στην Αθήνα.  
  Δεν είδα κάτι άλλο και δεν παρατήρησα άλλες κακοποιήσεις.                  
  

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον δεκανέα Peter Gentgen του 3ου 
Τάγματος 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Στις 20 Μαΐου 1941, 
περίπου στις 13:00 απογειώθηκα με ένα Junker 52 από ένα ελληνικό στρατιωτικό 
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αεροδρόμιο με κατεύθυνση την Κρήτη  ως οπλίτης με υποπολυβόλο μιας μονάδας 
αλεξιπτωτιστών   και ρίχτηκα με αλεξίπτωτο περίπου στις 16:00 από ένα ύψος των 
εκατό ογδόντα περίπου μέτρων δυτικά του Ρεθύμνου. Ήδη κατά τη διάρκεια της 
πτώσης τραυματίστηκα ελαφριά στο δεξί μου χέρι και προσεδαφίστηκα, μέσω ενός 
φαραγγιού μακριά από τους συντρόφους μου,  μόνος σε έναν ελαιώνα. Εκεί,  είδα από 
μια απόσταση των πενήντα περίπου μέτρων ότι τέσσερεις σύντροφοι κρέμονταν στο 
αλεξίπτωτο τους σε τέσσερα δέντρα και δέχονταν επίσης επίθεση από ένοπλους πολίτες 
και μάλιστα με πυροβόλο όπλο. Πήρα το υποπολυβόλο μου και πυροβόλησα εναντίων 
των πολιτών, οι οποίοι κατόπιν τράπηκαν σε φυγή. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο 
σχετικά με την τύχη των κρεμασμένων πάνω στα δέντρα συντρόφων μου. Παρατήρησα 
μόνο ότι βρίσκονταν ανάμεσα στα διασταυρούμενα εχθρικά πυρά που στρέφονταν από 
μακρινή απόσταση εναντίων μας. Προσπάθησα τότε να φτάσω στο στο συμφωνημένο 
χώρο συγκέντρωσης, κάτι το οποίο κατάφερα και εκεί βρήκα ένα τμήμα της ομάδας 
μας. Από τον χώρο αυτό συμμετείχα έως στις 24 Μαίου 1941 σε μάχες απόκρουσης 
επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν γύρω από τις θέσεις μας εκείνες τις ημέρες.  

Το βράδυ της 24ης
 Μαΐου 1941 δέχθηκα ένα θραύσμα από όλμο στο δεξί  μου 

ισχίο  και το πρωί της 25.5.1941 μια σφαίρα στο μηρό. Προσπάθησα τότε να φτάσω στο  
χώρο των Πρώτων Βοηθειών μας.  Ενώ σερνόμουν αιφνιδιάστηκα από δύο Έλληνες 
πολίτες που με λήστεψαν, μου αφαίρεσαν όλα συνολικά τα ρούχα μου και με 
απειλούσαν επανειλημμένος με το μαχαίρι μου (ένα στιλέτο αλεξιπτωτιστών) ότι θα 
μου το καρφώσουν, μέχρι που έφτασε ένα Άγγλος στρατιώτης στη θέα του οποίου 
εξαφανίστηκαν. Και οι δύο είχαν στην κατοχή τους γερμανικά υποπολυβόλα, πιστόλια 
0,8 καθώς και άλλα αντικείμενα εξοπλισμού των αλεξιπτωτιστών. Ο Άγγλος 
στρατιώτης με παράτησε εν τούτοις να βρίσκομαι αβοήθητος στο έδαφος. Οι πολίτες με 
είχαν επίσης πατήσει προηγουμένως με τα πόδια τους πάνω στο τραυματισμένο μου 
πόδι και στην πλάτη μου και με είχαν χτυπήσει στο πρόσωπο. Εντόπισα κατόπιν είδη 
στρατιωτικού εξοπλισμού από άλλους αλεξιπτωτιστές, τα οποία είχαν προφανώς επίσης 
κλαπεί και τα έριξα πρόχειρά πάνω μου. Όταν σύρθηκα στον χώρο των Πρώτων 
Βοηθειών μας,  ήταν ήδη εκεί ένας από τους γιατρούς μας, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε 
να με επιδέσει επειδή δεν υπήρχε εκεί καθόλου υλικό επίδεσης τραυμάτων. Αυτός ο 
χώρος των Πρώτων Βοηθειών καταλήφθηκε εντωμεταξύ από τα αγγλικά και 
αυστραλιανά στρατεύματα, τα οποία μας ανάγκασαν όλους όσους μπορούσαμε ακόμα 
κάπως να κινηθούμε, να μετακινηθούμε προς Νότο, δέκα χιλιόμετρα περίπου σε μια 
οροσειρά. Καθοδόν διασχίσαμε ένα χωριό από το οποίο δεχθήκαμε από πίσω πυρά 
ενόπλων πολιτών ακόμα και από πολύ νεαρής ηλικίας παιδιά καθώς και πολύ 
ηλικιωμένων ανδρών παρά τους προπορευόμενους Άγγλους φρουρούς, τη σημαία μας 
του Ερυθρού Σταυρού και τη λευκή σημαία. Η αγγλική Ομάδα Συνοδείας δεν 
νοιάστηκε αρχικώς για μας, μόνο στην έξοδο του χωριού γύρισε ένας Άγγλος 
στρατιώτης και έριξε μερικές σφαίρες εναντίων των πολιτών. Επικράτησε τότε ηρεμία.  
Δηλώνω ακόμα ότι οι δύο αυτοί πολίτες που μου επιτέθηκαν και με λήστεψαν,  
επιτέθηκαν μετά από μένα σε δύο ακόμα συντρόφους, τους οποίους είδα να στέκονται 
όρθιοι φορώντας τη στρατιωτική τους στολή σε μια απόσταση των είκοσι περίπου 
μέτρων από εμένα και αφαίρεσαν τα ρούχα τους, κατόπιν τους χτύπησαν με ραβδιά με 
αποτέλεσμα να ουρλιάζουν μέχρι που σταμάτησαν να κινούνται. Πιθανότατα ήταν 
νεκροί.   

Η ομάδα των τραυματιών αναγκάστηκε από τους Άγγλους να διανυκτερεύσει 
από τις 25  έως τις 28  Μαΐου σε έναν ελαιώνα, χωρίς κάποιου είδους κατάλυμα. Στις 26 
Μαΐου ήρθαν δύο Γερμανοί γιατροί που είχαν μαζί τους λίγους επιδέσμους. Λαμβάναμε 
καθημερινά από τους Άγγλους δύο μπισκοτάκια και ένα κουτί παστό βοδινό  ανά 
τέσσερεις άνδρες. 
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Το πρωί της 30ης
 Μαΐου απελευθερωθήκαμε από γερμανικά στρατεύματα.  

Προσωπικά εγώ ο ίδιος δεν παρατήρησα  άλλες περιπτώσεις  κακοποιήσεων.  
Μεταφέρθηκα αμέσως σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στην ηπειρωτική Ελλάδα 

και μάλιστα στην Αθήνα.  
Δεν παρατήρησα κάτι στη θάλασσα που να αντιβαίνει το Διεθνές Δίκαιο.   

 
(περίληψη) Η πέμπτη ένορκη κατάθεση προέρχεται από τον υποδεκανέα 

Johannes Hilgenfeld του 14ου Λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) 
Στις 20 Μαΐου 1941, λίγο πριν τις 14:00 απογειωθήκαμε  με ένα Junker 52 από ένα 
στρατιωτικό αεροδρόμιο πλησίον της Κορίνθου με κατεύθυνση την Κρήτη. Ριχθήκαμε 
λίγο πριν τις 16:15 πάνω από το Ρέθυμνο.  

Εγώ ο ίδιος δεν βρέθηκα υπό την αιχμαλωσία των Ελλήνων ή των Άγγλων, δεν 
παρατήρησα επίσης  εγώ ο ίδιος προσωπικά να κακοποιείται κάποιος Γερμανός 
στρατιώτης. Αντιθέτως, μπορώ να καταθέσω το εξής: στις 30 Μαΐου 1941 βρήκαμε 
πλησίον του Ρεθύμνου δεκαπέντε περίπου πεσόντες συντρόφους, οι οποίοι όλοι 
συνολικά εμφάνιζαν πολλές τον αριθμό πληγές από μαχαίρι. Επρόκειτο σχετικά με  
αυτούς τους συντρόφους για τους τραυματίες, τους οποίους δεν μπορέσαμε να 
διασώσουμε κατά τη διάρκεια των μαχών, είχαν προφανώς αιχμαλωτιστεί κατόπιν και 
ανυπεράσπιστοι μαχαιρωθεί. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο σχετικά με 
αυτό. Μπορέσαμε απλώς να διαπιστώσουμε πάνω στους νεκρούς τις ήδη αναφερόμενες 
πολλαπλές πληγές από μαχαίρι. Υποθέτω ότι ο επικεφαλής του τάγματος μου, ο 
λοχαγός Wiedemann, ο οποίος είχε διατάξει τον ενταφιασμό των πεσόντων, είχε 
φυλάξει τις μεταλλικές τους ταυτότητες. Εγώ ο ίδιος δεν μπορώ πλέον να αναφέρω τα 
ονόματα των πεσόντων.   

Συναντήσαμε πολλούς πολίτες, οι οποίοι έφεραν τον στρατιωτικό εξοπλισμό μας 
των αλεξιπτωτιστών (κράνος, υποπολυβόλο, καραμπίνα, πιστόλι 0,8 και εν μέρει ακόμα 
επίσης πολυβόλα μας) και δραστηριοποιούνταν ως ελεύθεροι σκοπευτές. Όλοι 
αποκλειστικά ανήκαν στον άμαχο πληθυσμό. Από τέτοιους ανθρώπους δεχθήκαμε 
πυρά. 

Παρατήρησα πολλές φορές ότι Ελληνίδες γυναίκες και ακόμα παιδιά είχαν 
κλέψει όλα τα υπάρχοντα, συμπεριλαμβανομένου του ρουχισμού, των πεσόντων 
συντρόφων μας και τα μετέφεραν στις  θέσεις των Άγγλων και των Ελλήνων. 

Στις 23 Μαΐου 1941 παρατήρησα πως προσπαθούσε ένα γερμανικό υδροπλάνο 
να προσθαλασσωθεί και στο σημείο αυτό αναποδογύρισε. Καθώς προσπαθούσε το 
πλήρωμα να σωθεί με φουσκωτές λέμβους, δέχθηκε τα βλήματα του πυροβολικού του 
εχθρού. Το πλήρωμα κατόρθωσε ωστόσο να βγει στη στεριά.  

Άκουσα από συντρόφους που είχαν βρεθεί αιχμάλωτοι των Άγγλων  ότι είχαν 
πολύ καλά μεταχειριστεί από αυτούς.   
 

(περίληψη)  Η έκτη έχει ληφθεί από τον δεκανέα Kurt Galle του 8ου Λόχου 1ου  
Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση)  Στις 21 Μαΐου 1941 απογειώθηκα με ένα 
Junker 52 από ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα ως σκοπευτής αλεξιπτωτιστής 
για την επέμβαση στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος ρίχθηκα μαζί με 
μέλη του 8ου Λόχου του Συντάγματος μας  πλησίον του Μάλεμε.  

Εγώ ο ίδιος δεν αιχμαλωτίστηκα ούτε κακοποιήθηκα, παρατήρησα όμως ο ίδιος 
προσωπικά ορισμένες περιπτώσεις κακοποίησης άλλων συντρόφων μου. Παρατήρησα 
έτσι στις 24 Μαΐου 1941 μεταξύ του Μάλεμε και των Χανίων ότι ένας βαριά 
τραυματίας σύντροφος που βρίσκονταν πεσμένος στο έδαφος πυροβολήθηκε από 
πολίτες (ελεύθερους σκοπευτές). Πυροβολούσαν από θάμνους και κοιλώματα στο 
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έδαφος. Δεν διέκρινα κάτι άλλο επειδή λάβαμε τη διαταγή να προχωρήσουμε και εκ 
τούτου δεν μπορέσαμε να απελευθερώσουμε τον σύντροφο.   

Εγώ ο ίδιος τραυματίστηκα το βράδυ της 25ης
 Μαΐου από βλήμα στο μετάρσιο 

του αριστερού μου  ποδιού.    
 

(περίληψη) Η έβδομη κατάθεση προέρχεται από τον δεκανέα Walter Segel του 
2ου Λόχου Τάγματος Αντιαεροπορικών Πολυβόλων Αλεξιπτωτιστών. (μετάφραση) 
Στις 17 Μαΐου 1941 επιβιβάστηκα με τη μονάδα μου από τον Πειραιά σ΄ ένα ελληνικό 
μηχανοκίνητο ιστιοφόρο που έπρεπε να προσαράξει στις 20 Μαΐου στο δυτικό τμήμα 
της Κρήτης για την εκεί υποστήριξη των αλεξιπτωτιστών. Ταξιδεύαμε σε μια νηοπομπή 
αποτελούμενη από είκοσι ένα σκάφη που δέχθηκε επίθεση τη νύχτα της 20ης

 προς 21η
 

Μαΐου, από τις 22:10 έως τις 3:30 από αγγλικά πολεμικά πλοία πριν την Κρήτη. Οι 
Άγγλοι ερευνούσαν με τους προβολείς τη θάλασσα, έριξαν βολές πυροβόλων όπλων 
εναντίων των πλοίων και αναζητούσαν κατόπιν της βύθισης τους με μικρότερου 
μεγέθους προβολείς τις ομάδες των εξελθόντων των σκαφών που είχαν ανέβει στις 
φουσκωτές λέμβους ή σε παρόμοιες αυτών και άνοιξαν πυρ με πολυβόλα εναντίων τους 
ή τους έριξαν βλήματα μικρού διαμετρήματος κανονιών. Εγώ ο ίδιος μπόρεσα να 
διακρίνω ξεκάθαρα τα πυρά από τις φωτεινές ενδείξεις που άφηναν πίσω τους. 
Κατόρθωσα να παρατηρήσω πολύ καθαρά πως άνδρες που βρίσκονταν σε μια τέτοια 
φουσκωτή λέμβο σκοτώθηκαν αργότερα από τα πυρά. Οι Άγγλοι δεν διανοήθηκαν 
απολύτως καθόλου να προσπαθήσουν να διασώσουν αυτούς τους άνδρες. Είδα 
τουλάχιστον είκοσι τέτοιες ομάδες εξελθόντων των πλοίων, τους οποίους φώτιζαν οι 
Άγγλοι με τους προβολείς και τους πυροβολούσαν κατόπιν στο νερό. 

Το πλοίο μου που έφερε τον αριθμό 107 ή 103 υπέστη λιγοστές ζημιές και 
επέστρεψε κατόπιν της εχθροπραξίας αυτής σ΄ ένα λιμάνι της Πελοποννήσου.                        
      
 Σελίδες 60-66 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Διοίκησης του 8ου Αεροπορικού 
Σώματος  με ημερομηνία 29.5.1941.Περιέχει δύο ένορκες καταθέσεις σχετικά με την 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην 
Κρήτη. 
Η πρώτη προέρχεται από τον ανθυποσμηνία Hartwig Hupe. (μετάφραση)  Σχετικά με 
την υπόθεση: Το πρωί της 21ης

 Μαίου 1941, στις 9:45 απογειώθηκε το Do 17 με τα 
χαρακτησρστικά   U5+OR  με το εξής πλήρωμα: τον ανθυποσμηναγό Schilling 

(πιλότο), τον επισμηναγό Eichhorn ως υπεύθυνο αεροσκάφους και επίσης έναν 
πυροβολητή, τον  υπαξιωματικό Land ως παρατηρητή και εμένα ως διαβιβαστή. Η 
αποστολή ήταν: αναγνώριση της περιοχής του Ρεθύμνου. Πετάγαμε πάνω από την 
περιοχή του προορισμού μας αρχικά σε ένα ύψος των χιλίων διακοσίων μέτρων και 
έπειτα χαμηλώσαμε ύψος. Εντοπίσαμε σημάνσεις κατεύθυνσης των στρατευμάτων μας, 
σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό και το Σήμα Αυξημένου Κινδύνου (δύο βέλη). 
Χαμηλώσαμε κατόπιν ύψος έως τα τριακόσια μέτρα και ρίξαμε βόμβες στην 
κατεύθυνση των βελών. Ο δεξιός κινητήρας έχασε ταχύτητα εξαιτίας σφαιρών 
τυφεκίων, όπως διαπιστώσαμε αργότερα. Πετάξαμε προς δυσμάς με κατεύθυνση τον 
κόλπο της Σούδας. Η πίεση λαδιού έπεσε στο 0, αλλάξαμε πορεία επιστρέφοντας και το 
αεροσκάφος έχανε ύψος δύο μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Εξαιτίας του γεμάτου 
ντεπόζιτου υγρών καυσίμων δεν μπορούσε το σκάφος να ανακόψει πλέον την πορεία 
του. 
Έπρεπε να προβούμε σε αναγκαστική προσγείωση και μάλιστα λίγο πριν τις 12:00. 
Πραγματοποιήθηκε μια ίσια με την άτρακτο προσγείωση. Δεν τραυματίστηκε κανείς. 
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Πριν την προσγείωση στείλαμε επίσης σήμα κινδύνου προς την υπηρεσία διαβιβάσεων 
εδάφους της διοίκησης αεροπορίας στην πατρίδα, το οποίο επιβεβαιώθηκε.  

Αποβιβαστήκαμε, καταστρέψαμε όλα απόρρητα έγγραφα, 
αποσυναρμολογήσαμε δύο πυροβόλα του αεροσκάφους  και τα πήραμε αυτά μαζί μας 
με δέκα ακόμα κυλίνδρους καθώς και δύο δοχεία με φωτοβολίδες από τη φουσκωτή 
λέμβο έχοντας ως πρόθεση διασχίσουμε τις γραμμές του εχθρού. Καθώς κινούμασταν 
με κατεύθυνση τα βουνά, είδαμε ότι τέσσερεις πολίτες στους οποίους προστέθηκαν 
αργότερα άλλοι δύο, μας πλησίαζαν. Ένας από αυτούς κρατούσε πιστόλι και σε καμία 
περίπτωση δεν έφεραν στρατιωτική περιβολή. Έφτασαν έως τα εκατό μέτρα από εμάς 
και πήραν απειλητική  στάση. Όταν ο ανθυποσμηναγός Schilling πήρε έπειτα ένα 
οπλοπολυβόλο από τον ώμο του και πήρε θέση βολής, καλύφθηκαν σε ένα χαντάκι. 
Προχωρήσαμε κατόπιν πενήντα μέτρα περίπου και είδαμε στο σημείο αυτό ότι ένα 
τεθωρακισμένο όχημα αναγνώρισης με ένα πλήρωμα αποτελούμενο από έξι με επτά 
άνδρες και έναν πολίτη (ξεκάθαρα Εβραίο) να έρχεται κατά πάνω μας και μάλιστα σε 
μια απόσταση των εκατό μέτρων. Ένας στρατιώτης από αυτούς κατευθύνθηκε προς 
εμάς, οι υπόλοιποι πήραν θέση για επίθεση. Κινηθήκαμε αμέσως μετά προς το 
τεθωρακισμένο όχημα αναγνώρισης  αφού είχαμε βάλει στην άκρη τα όπλα μας και τα 
πυρομαχικά εξαιτίας της έλλειψης  προοπτικής προβολής αντίστασης. Μας έψαξαν για 
όπλα και μας ανέβασαν στο όχημα. Η κατεύθυνση ήταν στα βουνά προς δυσμάς. Τα 
μάτια δεν ήταν δεμένα, μπορούσαμε επομένως να δούμε ότι βρίσκονταν στα εκεί βουνά 
πολλές στρατιωτικές μονάδες, ένας στρατιώτης ανά ένα σχεδόν τετραγωνικό μέτρο.  
Καθώς περνούσαμε από εκεί  δίπλα, ανασηκωνόταν από τις θέσεις κάλυψης τους (από 
δέντρα και θάμνους), καλούνταν όμως από τους επικεφαλής τους πίσω. Κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής πάνω στο όχημα αυτό, κάθονταν σε κάθε γωνιά του ένας 
Άγγλος στρατιώτης με ένα όπλο. Αφήνονταν στους στρατιώτες να διακριθεί ότι ήθελαν 
να έχουν τα ρολόγια μας. Ένας από αυτούς αφαίρεσε από τον ανθυποσμηναγό Schilling 

το ρολόι του, εμείς οι υπόλοιποι τους τα παραδώσαμε από μόνοι μας επειδή οι άλλοι 
στρατιώτες θα μας τα έπαιρναν έτσι και αλλιώς. Δεν λάβαμε κάποια απόδειξη για αυτά. 
Οι στρατιώτες ήθελαν προφανώς να κρατήσουν για αυτούς τους ίδιους. 

Μετά από ένα τέταρτο της ώρας περίπου διαδρομής, σε ένα μπλόκο του δρόμου 
μας έλεγξε εξονυχιστικά ένας αξιωματικός φέροντας δύο αστέρια. Έπρεπε επίσης να 
βγάλουμε τις φόρμες μας  και μας τα πήραν όλα εκτός τα κοσμήματα, τα μαντήλια, τα 
τσιγάρα και τα σπίρτα μας. Τα αφαιρεμένα αντικείμενα (πορτοφόλια, χρήματα, 
ταυτότητες, σουγιάδες, στρατιωτικά σακάκια, σωσίβια, τσάντες με είδη 
παρακολούθησης) πακεταρίστηκαν μαζί και φορτώθηκαν σε ένα φορτηγό για τη 
συνέχιση της διαδρομής. Δεν μας δόθηκε απόδειξη σχετικά με τα αφαιρεμένα 
αντικείμενα. Δεν μπορέσαμε να πληροφορηθούμε προς τα που μεταφέρθηκαν αργότερα 
αυτά. Ο επισμηναγός  Eichhorn και ο ανθυποσμηναγός Schilling  είχαν μαζί τους πολλά 
χρήματα, εγώ ο ίδιος τριάντα πέντε μάρκα και ο Land περίπου είκοσι. Μας δέθηκαν τα 
μάτια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πάνω στο αναφερόμενο φορτηγό. Η διαδρομή 
διήρκησε περίπου δέκα λεπτά, έπειτα οδηγηθήκαμε ο ένας μετά τον άλλο-με δεμένα 
ακόμα τα μάτια-σε μια σκηνή και ανακριθήκαμε. Πριν την ανάκριση έδεσαν τα χέρια 
με σκοινιά  στον υπαξιωματικό Land και σε μένα, όχι όμως στους αξιωματικούς.  

Δεν μπορέσαμε να δούμε, ποιος διεξήγαγε αυτή την ανάκριση. Επρόκειτο 
ωστόσο ξεκάθαρα για έναν αξιωματικό, ο οποίος είχε δίπλα του έναν ομιλώντας τη 
γερμανική γλώσσα διερμηνέα. Ερωτηθήκαμε για τα ονόματα μας, τον στρατιωτικό 
βαθμό, τη μονάδα, τη βάση και την αποστολή της πτήσης. Απαντήσαμε μόνο στις 
ερωτήσεις σχετικά με το όνομα και τον βαθμό. Η τότε βάση μας στην Αθήνα ήταν 
ξεκάθαρα γνωστή. Ερωτηθήκαμε ακόμα, σε ποιο αεροπορικό σώμα ανήκαμε. Όσο 
αρνούμασταν να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τόσο επέμενε σ’ αυτό. Δεν 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

αναγκαστήκαμε όμως ουδενί να αναφέρουμε το οτιδήποτε ή απειληθήκαμε. Κατόπιν 
επιθυμίας λάβαμε κάτι να πιούμε. Μας πρόσφεραν και τσιγάρα ακόμα.  

Οδηγηθήκαμε έπειτα  ξανά σε φορτηγά και συνεχίστηκε με δεμένα ξανά τα 
μάτια η μεταφορά μας. Σύμφωνα με τη θέση του ήλιου μπορούσαμε να συμπεράνουμε 
ότι πηγαίναμε προς δυσμάς, το τελευταίο τμήμα προς τα βορειοδυτικά. Η ομάδα 
φρούρησης  συμπεριφέρθηκε άψογα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η διαδρομή 
σταμάτησε στα Χανιά όπου εκεί ανακριθήκαμε σε μια σκηνή στην άκρη της πόλης. 
Εκεί μας αφαίρεσαν τα υφάσματα που μας κρατούσαν τα μάτια κλειστά. Η ανάκριση 
πραγματοποιήθηκε από έναν απλό στρατιώτη (Νεοζηλανδό), ο οποίος μιλούσε με 
ευχέρεια τη γερμανική γλώσσα. Αρχικά, έγιναν οι ίδιες ερωτήσεις όπως στην πρώτη 
ανάκριση, έπειτα όμως συνεχίστηκαν σχετικά με την απόβαση των γερμανικών 
στρατευμάτων και με τα πλοία, με τα ανεμοπλάνα και τις μονάδες των αλεξιπτωτιστών 
και μάλιστα δόθηκε ιδιαίτερη σημασία εάν γνωρίζαμε κάτι σχετικό αναφορικά τέτοιου 
είδους αποβάσεων στο ανατολικό μέτωπο. Είπαμε ότι δεν γνωρίζαμε κάτι. Μετά την 
ανάκριση οδηγηθήκαμε στο κάστρο της πόλης των Χανίων. Εκεί υπήρχαν κάμποσα 
θολωτά υπόγεια. Στο πρώτο διέμεναν  αγγλικά στρατεύματα, στο δεύτερο από αυτά 
οδηγηθήκαμε εμείς, τα υπόλοιπα ήταν τότε άδεια. Στο υπόγειο μας βρίσκονταν ήδη δύο 
πληρώματα Messerschmit 110 της 2ης Μοίρας 26ης Πτέρυγας Μάχης (ο σμηνίας 
Reinhardt, ο υπαξιωματικός Bauer, ο ανθυποσμηνίας Ketterer και ο ανθυποσμηνίας 
Bromer), ακόμα ένας αλεξιπτωτιστής, το όνομα του οποίου δεν γνωρίζω. Για τον ύπνο 
λάβαμε ένας είδος ξυλοκρέβατου και το πρώτο βράδυ τέσσερεις μάλλινες κουβέρτες. 
Στη συνέχεια κρατήσαμε μόνο τη μία κουβέρτα επειδή οι υπόλοιπες διανεμήθηκαν σε 
άλλους αιχμαλώτους και τραυματίες. 

Το βράδυ της 21ης
 λάβαμε στο φρούριο  νοστιμότατο ζεστό φαγητό (σούπα), 

άσπρο ψωμί, ένα είδος σιροπιού και τσάι. 
Το πρωί της 22ης

  μας έδωσαν άσπρο ψωμί, μπισκότα, βούτυρο, σιρόπι και τσάι. Από το 
μεσημέρι αυτής της ημέρας έγινε η σίτιση πιο λιτή. Μας πρόσφεραν τότε καθημερινά 
ακόμα επίσης περίπου μισή κονσέρβα παστό κρέας, ένα μικρό πακέτο μπισκότα κα 
νερό. Παρατηρήσαμε ότι και οι Άγγλοι δεν έτρωγαν  πλέον κάτι καλύτερο. 
Πληροφορηθήκαμε από τη φρουρά ότι δεν υπήρχαν πια πολλά τρόφιμα εδώ επειδή δεν 
έρχονταν πλέον  πλοία, ήδη την πρώτη ημέρα καταστράφηκε ένα πλοίο με είδη 
τροφοδοσίας στον κόλπο της Σούδας και επειδή επίσης αργότερα είχε πέσει μια βόμβα 
στην αποθήκη τροφοδοσίας μέσα στην πόλη. 

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, επομένως της 22ης, ήρθαν σε μας ακόμα 
κάμποσοι αλεξιπτωτιστές (αξιωματικοί επίσης) και δύο πιλότοι (αξιωματικοί) των 109. 
Τα ονόματα τους δεν μου ήταν γνωστά εκτός ενός ανθυπολοχαγού της μονάδας των 
αλεξιπτωτιστών, ονόματι Mohr. 

Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στο φρούριο είχαμε τη δυνατότητα να 
βγαίνουμε στο προαύλιο αλλά μόνο τότε όταν δεν υπήρχαν καθόλου Γερμανοί πιλότοι 
εκεί.   

Την Παρασκευή της 23ης
  μεταφέρθηκαν οι αξιωματικοί, με τους οποίους  

βρισκόμασταν έως τώρα μαζί σε ένα υπόγειο του φρουρίου, σε έναν άλλο χώρο. Την 
ίδια ημέρα αυτή μεταφέρθηκαν εδώ ακόμα ένας λοχαγός ονόματι Altmann και ένας 
αρχίατρος αγνώστων στοιχείων.  Ο λοχαγός Altmann ανήκε στους αλεξιπτωτιστές. Ο 
αρχίατρος φορούσε ένα στρατιωτικό χιτώνιο της Αεροπορίας. Κατά τη γνώμη μου δεν 
είχε ο αρχίατρος ριχθεί με αλεξίπτωτο αλλά είχε μεταφερθεί με πλοίο και κατά τη 
διάρκεια των επιθέσεων εναντίων των πλοίων ρίχθηκε στη θάλασσα και έπειτα  
αιχμαλωτίστηκε. 

Στη συνέχεια έφταναν συνεχώς όλο και περισσότεροι αιχμάλωτοι και 
τραυματίες Γερμανοί στρατιώτες. Οι τραυματίες παράμειναν σε ένα ένα ξεχωριστό 
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χώρο και περιθάλπονταν από τους αιχμαλώτους Γερμανούς του Υγειονομικού υπό τις 
οδηγίες του αρχίατρου. Την πρώτη ημέρα, όταν δεν ήταν ακόμα εδώ ο αρχίατρος, 
βρίσκονταν εδώ ένας Έλληνας υπεύθυνος Υγειονομικού. Οι βαριά τραυματίες 
οδηγήθηκαν εν συνεχεία στο νοσοκομείο. 

Το Σάββατο της 24ης
 και την Κυριακή της 25ης

 βομβαρδίστηκαν όπως ακούσαμε 
ανά κύματα τα Χανιά. Καθώς είχε ανοίξει η πύλη του προαυλίου μπορούσε κάποιος να 
δει ότι η πόλη φλέγονταν. Το ίδιο το φρούριο  δεν χτυπήθηκε. Πενήντα μέτρα όμως 
μακριά είχαν ήδη καταστραφεί σπίτια.  
Από το Σάββατο και έπειτα δεν επιτρέπονταν πλέον να εισέλθουν οι Άγγλοι κατά τη 
διάρκεια της ημέρας στην πόλη. Η τροφοδοσία διεξάγονταν μόνο τη νύχτα. Σε αυτό το 
σημείο λήφθηκαν Γερμανοί στρατιώτες για την παραλαβή της σίτισης.  

Τη νύχτα της 25ης
 προς την 26η

 μεταφέρθηκαν αλλού οι αξιωματικοί-με 
εξαίρεση τον αρχίατρο-. Όπως πληροφορηθήκαμε από τους Άγγλους οδηγήθηκαν οι 
αξιωματικού αρχικά στον κόλπο της Σούδας και από εκεί μεταφέρθηκαν με ταχύπλοα 
στην Αίγυπτο. Δεν γνωρίζουμε εάν έφτασαν εκεί.  Δεν τους ξαναείδαμε και ούτε 
ακούσαμε κάτι πλέον για αυτούς.  

Τη νύχτα της 26ης
 προς την 27η

 Μαΐου έπρεπε να μεταφέρουμε επίσης και 
άλλους στρατιώτες προς τον κόλπο της Σούδας. Αυτό δεν είχε πλέον κανένα νόημα 
επειδή η πόλη ήταν ήδη περικυκλωμένη από τα στρατεύματα μας. Μπορούσε κάποιος 
να ακούσει τον θόρυβο μάχης αρχικά από δυτική κατεύθυνση, αργότερα ακόμα από τα 
ανατολικά (κανόνια πλοίων, βαριά ολμοβόλα). Τα κανόνια των πλοίων μπορούσαν να 
ακουστών κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν γνωρίζαμε εάν ήταν γερμανικά ή 
αγγλικά.  

Το πρωί της 27ης
 Μαΐου γίνονταν αισθητές  ομοβροντίες κανονιών, πυρά 

πολυβόλων και αεροπορικές επιθέσεις. Τα Messerschmitt  109 πραγματοποιούσαν 
διαρκώς επιθέσεις χαμηλού ύψους, κατά τ΄ άλλα επικράτησε ηρεμία έως το μεσημέρι. 
Λίγο πριν τις 16:00 ή τις 17:00 εμφανίστηκαν στο φρούριο Ορεινοί Κυνηγοί, μας 
απελευθέρωσαν και αιχμαλώτισαν την αγγλική φρουρά (τρεις αξιωματικούς, έναν λοχία 
και επτά ως οχτώ άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας). 

Εμείς οι ίδιοι πορευτήκαμε προς την αγορά όπου εκεί μαζευόταν όλοι.  Στο 
σημείο αυτό είδαμε ακόμα τα ελληνικά πληρώματα των πλοίων που είχαν μεταφέρει 
γερμανικά στρατεύματα όπου και αυτά επίσης είχαν αιχμαλωτιστεί. Είδαμε επίσης 
Ιταλούς στρατιώτες που είχαν απελευθερωθεί. 

Από τα Χανιά οδηγηθήκαμε με ένα διαμορφωμένο όχημα για τη μεταφορά των 
τραυματιών αρχικά  στον κεντρικό σταθμό Πρώτων Βοηθειών  όπου εκεί 
διανυκτερεύσαμε. Την  επόμενη ημέρα πορευτήκαμε προς το αεροδρόμιο του Μάλεμε. 
Καθοδόν εντοπίσαμε σε ένα φαράγγι έναν Γερμανό αλεξιπτωτιστή, του οποίου το 
κεφάλι ήταν κομμένο. Είχαμε ήδη ακούσει από αιχμάλωτους αλεξιπτωτιστές ότι είχαν 
μεταχειριστεί με κτηνώδη τρόπο από πολίτες και αυστραλιανά στρατεύματα και αυτοί 
είχαν κόψει τα αυτιά και τα γεννητικά όργανα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, τους 
είχαν τρυπήσει τα μάτια και τους είχαν ληστέψει. Δεν μπορούμε να δώσουμε πλέον 
ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Οι αλεξιπτωτιστές οι ίδιοι είχαν επίσης 
απελευθερωθεί. Από αυτούς γνωρίζουμε ονομαστικά μόνο τον αρχιλοχία Hempe που 
κατείχε τον ανώτερο στρατιωτικό βαθμό στο χώρο μας και τον δεκανέα Ort που 
διάνειμε τη σίτιση.  

Στο Μάλεμε παρουσιαστήκαμε στο 11ο Αεροπορικό Σώμα, γραφείο Ιγ, στον 
σμηναγό Moers, μας ανέκρινε ένας ανθυποσμηναγός κυβερνήτης αεροσκάφους  και 
ανακοίνωσαν έπειτα ότι οι καταθέσεις μας συγκλίνουν αναφορικά με την περίθαλψη, τη 
μεταχείριση και με τη σίτιση με τις καταθέσεις των τριών Άγγλων αξιωματικών της 
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φρουράς μας που είχαν ήδη προηγουμένως ανακριθεί. Από το Μάλεμε επιστρέψαμε 
κατόπιν στην ηπειρωτική Ελλάδα.  

Ο ανθυποσμηνίας Ketterer της 2ης Μοίρας 26ης Πτέρυγας Μάχης μας 
διηγήθηκε κατόπιν της ανάκρισης τους ότι οι Άγγλοι γνώριζαν επακριβώς τους χώρους 
στους οποίους θα κατευθυνόταν η 26η Πτέρυγα από τη Γαλλία έως την Ελλάδα. Σε 
αυτόν είχαν επισημανθεί αυτοί οι χώροι και μάλιστα με την παρατήρηση ότι ένας 
Άγγλος ακολούθησε συνεχώς τη μονάδα ή και συμμετείχε ακόμα σε αυτή και έπειτα 
κατευθύνθηκε με ταχύπλοο από τη Θεσσαλονίκη προς την Κρήτη.  

Ο οξύς και διαπεραστικός ήχος από τις βόμβες των αεροσκαφών καθέτου 
εφόρμησης και οι σειρήνες είχαν, όπως και εμείς οι ίδιοι παρατηρήσαμε πάνω μας, μια 
μεγάλης κλίμακας επίδραση στο ηθικό.  Είχαν επιφέρει  στους άνδρες της φρουράς 
μεγάλου μεγέθους σύγχυση.  
Εμείς οι ίδιοι δεν παρατηρήσαμε κάτι το αξιόλογο σχετικά με το αποτέλεσμα των 
βομβών. Δεν αντλήσαμε επίσης από την ομάδα φρούρησης σημαντικές πληροφορίες 
όσο αφορά στρατιωτικά ζητήματα.                                    
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό της Αεροπορίας Emil 

Land και έρχεται σε πλήρη ταύτιση με την παραπάνω κατάθεση.  
 

Σελίδες 67-69 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από στρατιωτικό δικαστήριο του Γερμανικού Στρατού  με ημερομηνία 

27.6.1941. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του Hans Kotzur του 16ου Λόχου 
Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Ο λόχος μου δραστηριοποιήθηκε στις 
20.5.1941, λίγο πριν τις 7:00, στην Κρήτη με την αποστολή να θέσει κυρίως υπό τη 
κατοχή του ένα χώρο στρατοπέδευσης με σκηνές και δευτερεύοντος να καταλάβει μια 
διάβαση με ένα αεροδρόμιο πλησίον αυτής. Κατά την προώθηση μας προς τη διάβαση 
δόθηκε σε μένα από τον επικεφαλής της διμοιρίας η εντολή να βρω ένα μουλάρι ως 
φορτηγό ζώο. Καθώς πλησίασα κατά την αναζήτηση μου ορισμένα βρισκόμενα  
διάσπαρτα μεταξύ τους σπίτια, αντιλήφθηκα έναν πολίτη με μια μπλε χρώματος 
μπλούζα, ο οποίος πυροβόλησε κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο. Καλύφτηκα, σήκωσα 
όμως το κράνος από το χώρο κάλυψης μου, με αποτέλεσμα ο πολίτης αμέσως να 
αδειάσει όλο τον γεμιστήρα του υποπολυβόλου εναντίων του. Καθώς σκόπευε να 
τοποθετήσει το δεύτερο γεμιστήρα κατόρθωσα να τον σκοτώσω με το πιστόλι μου και 
να ρίψω προς τα εκεί επίσης μια χειροβομβίδα που κομμάτιασε το θώρακά του.  

Κατά τη συνέχιση του εντοπισμού ενός μουλαριού με συνάντησαν πέντε 
πολίτες, δύο κορίτσια, δύο νεαρά αγόρια και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αυτοί με 
φοβήθηκαν πάρα πολύ, αν και άοπλος. Έκανα νόημα στους νεαρούς ότι θα έπρεπε να 
μου προμηθεύσουν ένα ποδήλατο κάτι το οποίο συνέβη εντός των δέκα λεπτών. 
Αμέσως μετά συναντήθηκα ξανά με την ομάδα μου, επιβιβαστήκαμε όλοι σε ένα 
παρατημένο εκεί φορτηγό και συνεχίσαμε την πορεία μας. Μετά από λίγη ώρα πορεία 
πέσαμε σε μια ενέδρα, όπου εκεί είχαμε κάμποσους νεκρούς και τραυματίες στο όχημα. 
Επειδή η ομάδα μου έπρεπε εν συνεχεία να προχωρήσει, έμεινα πίσω μαζί με δύο 

ακόμα τραυματίες συντρόφους. Από την κοντά βρισκόμενη αγγλική μονάδα μας 
πλησίασαν με απειλητικές διαθέσεις ορισμένοι Άγγλοι με τοποθετημένες τις ξιφολόγχες 
στο όπλο τους. Ο ένας από αυτούς τοποθέτησε την ξιφολόγχη του στο στήθος μου ενώ 
ο άλλος μου έκανε σωματική έρευνα. Έκανα νόημα ότι ήθελα να πιώ κάτι και τότε 
αυτός που είχε στρέψει τη ξιφολόγχη εναντίων μου, απομακρύνθηκε με το παγούρι μου. 
Στο εντωμεταξύ μου αφαίρεσε ό άλλος όλα τα κομμάτια της στολής μου εκτός από το 
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εσώρουχο και τις κάλτσες. Παράλληλα, μου πήρε επίσης και το πουγκί που ήταν 
κρεμασμένο στο στήθος μου, μέσα στο οποίο βρίσκονταν περίπου πενήντα μάρκα. 
Εντωμεταξύ επέστρεψε  ο άλλος με το παγούρι. Κατά την πρώτη γερή γουλιά 
αντιλήφθηκα ότι το νερό ήταν ανακατεμένο με αλκοόλη ή με βενζίνη και έκανα αμέσως 
εμετό. 

Μετά από μια ώρα περίπου επέστρεψε ο Άγγλος που μου είχε αφαιρέσει τα 
ρούχα μου, μαζί με έναν άλλο και με μετέφεραν σε ύψωμα όπου εκεί είχαν τοποθετηθεί 
ήδη και άλλοι Γερμανοί τραυματίες και νεκροί. Σε αυτό το σημείο  προπορεύονταν μαζί 
μου χωρίς να κρατούν οποιαδήποτε προφύλαξη, δεν με έβαλαν κάπως  πάνω σε μια 
κουβέρτα ή σε μια τέντα σκηνής αλλά με άρπαξαν από το κεφάλι και τα τραυματισμένα 
πόδια, μολονότι εγώ ούρλιαζα από τον πόνο. Πάνω στο ύψωμα παρέμεινα κατόπιν μια 
νύχτα και μια ημέρα χωρίς να μου προσφέρουν κάτι να φάω ή να πιώ. Όταν την 
επόμενη ημέρα παρέλαβαν τα βρισκόμενα στο ύψωμα αγγλικά στρατεύματα πολυβόλα, 
χρησιμοποίησαν ως κάλυψη τους βρισκόμενους στο ύψωμα Γερμανούς νεκρούς και 
τραυματίες. Κατόπιν αυτής της εχθροπραξίας βρέθηκα για ακόμα μια φορά ένα 
μερόνυχτο χωρίς περίθαλψη και σίτιση. Το βράδυ αυτής της δεύτερης ημέρας ήρθαν 
Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων επίσης και το ένα κορίτσι που είχα συναντήσει 
την ημέρα της πρώτης επέμβασης. Της έδωσα μέσω νοημάτων να καταλάβει ότι ήθελα 
να εξαφανισθώ. Λίγο πριν τις 21:30, καθώς βράδιασε ήρθε με ένα άλλο κορίτσι και δύο 
νεαρά αγόρια, τα οποία επίσης ήταν τότε μαζί της, και με πήραν. Με έσυραν δύο 
περίπου χιλιόμετρα προς το σπίτι της, το οποίο βρίσκονταν σε ένα κτηριακό 
συγκρότημα φρενοκομείου. Εκεί μου έκαναν χώρο στο υπόγειο και μου έδωσαν να φάω 
φρούτα και να πιώ. Επίσης, με επίδεσαν με ένα καθαρό πανί σκισμένο σε λωρίδες. Η 
μια κοπέλα πέρασε τη νύχτα δίπλα μου. Την επόμενη ημέρα μου έδωσε να καταλάβω 
ότι Γερμανοί σύντροφοι βρίσκονταν κοντά και έφερε σε μένα αυτούς τους συντρόφους 
των Ορεινών Κυνηγών. Αυτοί φρόντισαν έπειτα για τη μεταφορά μου πάνω σε μια 
καρότσα μοτοσυκλέτας  προς τον χώρο συγκέντρωσης τραυματιών.                                        
 
  Σελίδες 72- 73 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Γερμανικής Αεροπορίας  με 
ημερομηνία 30.5.1941. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του Alfred Steeb 6ου Λόχου 
Συντάγματος Εφόδου  σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 
Διατάχθηκα με τέσσερεις ακόμα άνδρες  στην περιοχή του Καστελίου να εντοπίσουμε 
πεσόντες συντρόφους και να προετοιμάσουμε τα πάντα για τον ενταφιασμό αυτών.  
Βρήκαμε στις 24.5.1941 τριάντα πέντε περίπου σωρούς που όλες συνολικά βρίσκονταν 
διάσπαρτες σε αμπελώνες βορείως του δρόμου από το Μάλεμε προς το Καστέλι. Μου 
έκανε μόνο εντύπωση ότι τέσσερα πτώματα βρίσκονταν πολύ κοντά, το ένα πίσω από 
το άλλο σε ένα χαντάκι ενός χωραφιού και ήταν ήδη καλυμμένα με λίγο χώμα. Τους 
είχαν αφαιρεθεί τα ρούχα εκτός του εσωρούχου. Αργότερα ανακαλύψαμε τμήματα 
στολών αλεξιπτωτιστών σε σπίτια στο Καστέλι. Βρίσκονταν ακόμα εκεί ταυτότητες και 
προσωπικά αντικείμενα πεσόντων συντρόφων. Εντοπίστηκα επίσης ταυτότητες σε 
σπίτια. Υποθέτω ότι επρόκειτο για τη στρατιωτική ενδυμασία των νεκρών συντρόφων 
επειδή μόνο η δική μας μονάδα ρίχτηκε με αλεξίπτωτο κοντά στο Καστέλι. Διαπίστωσα 
πάνω στα πτώματα αυτά σφαίρες στο κεφάλι και στον θώρακα. Υποθέτω ότι 
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών.   
Σε ένα πτώμα που έφερε παρομοίως σφαίρα στο κεφάλι και στον θώρακα, διαπίστωσα 
ότι ήταν κομμένα τα γεννητικά όργανα. Αποκλείω να οφείλεται η αφαίρεση αυτών σε 
άλλα αίτια. Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω εάν η αφαίρεση του γεννητικού μορίου 
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προήλθε πριν ή μετά τον θάνατο.  Παρά τις ιατρικές μου γνώσεις (έξι εξάμηνα στην 
ιατρική) δεν μπορώ να πω πότε συνέβη αυτή η κακοποίηση.  

Σε τρία πτώματα παρατήρησα ότι τα μάτια ήταν τρυπημένα. Και αυτοί επίσης οι 
στρατιώτες έφεραν σχεδόν όλοι από ό,τι είδα σφαίρες στο κεφάλι και στο στήθος, οι 
οποίες τους επέφεραν τον άμεσο θάνατο. Δεν μπορούσα παρομοίως  να εξακριβώσω 
εάν αυτές οι σφαίρες ρίχτηκαν πριν το τρύπημα των οφθαλμών.  
 

Σε ένα πτώμα ήταν η κοιλιά σκισμένη από τον ομφαλό έως το θωρακικό τόξο 
(δώδεκα έως δεκαπέντε εκατοστά). Και σ΄ αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να πω με 
σιγουριά εάν ο άνδρας αυτός δεν ήταν ήδη νεκρός. Όλα τα πτώματα βρίσκονταν στην 
περιοχή όπου εκεί η μονάδα μας είχε δώσει μάχη, ήταν διασκορπισμένα και βρίσκονταν 
σε διαφορετική κατεύθυνση. Όλα ήταν ελαφρώς σκεπασμένα με χώμα. 
 

Επειδή τα πτώματα ήταν βιαστικά κάπως θαμμένα και είχαν βρεθεί όλα τα 
εξαρτήματα του εξοπλισμού τους, ιδιαιτέρως τα αλεξίπτωτα, η χαρακτηριστική 
ενδυμασία των αλεξιπτωτιστών, τα προσωπικά τους αντικείμενα και οι μεταλλικές τους 
ταυτότητες στο χωριό, έχω την εντύπωση ότι ο εκεί πληθυσμός είχε κακοποιήσει τους 
ακόμα εν ζωή συντρόφους μου.                               
   
Σελίδα 74 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Γερμανικής Αεροπορίας  με 
ημερομηνία 31.5.1941.Περιέχει την ένορκη κατάθεση από τον δεκανέα Johann Mayer 

του 6ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη.(μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση: 

Στις 24.5.1941 τοποθετήθηκα στην ειδική ομάδα διάσωσης του υπαξιωματικού 
Steeb, η οποία είχε την αποστολή να περισυλλέξει τα πτώματα και να τα θάψει. 
Βρήκαμε σαράντα περίπου πτώματα στους αμπελώνες αριστερά και δεξιά του δρόμου 
του Μάλεμε προς το Καστέλι. 
Σχεδόν όλα τα πτώματα εμφάνιζαν εκτός από πληγές προερχόμενες από σφαίρες ακόμα 
τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα, στην κοιλιά και στον μηρό. Σε ένα πτώμα έλειπαν 
τα δύο δάκτυλα του χεριού. Σε τρείς άντρες ήταν τρυπημένα τα μάτια και σε έναν άλλο 
κομμένο το όσχεό.  
 

Σε δύο πτώματα μπορούσε να διακρίνει ακόμα κάποιος ότι αυτοί οι στρατιώτες 
είχαν αρχίσει να επιδένονται. Ο ένας έφερε επίδεσμο στο πόδι, ο άλλος στο χέρι, δεν 
είχαν όμως ολοκληρωθεί η επίδεση και οι επίδεσμοι ήταν μόνο εν μέρει τυλιγμένοι.  
 

Σε όλους σχεδόν τους σωρούς είχαν αφαιρεθεί τα ρούχα και ήταν εν μέρει 
γυμνοί ή φορούσαν μόνο το πουκάμισο και το εσώρουχο. Μόνο δύο περίπου φορούσαν 
τη στρατιωτική τους στολή.   
 
 Σελίδες 75-76 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφα από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ruedel  με 
ημερομηνία 30.6.1941. Περιέχουν δύο ένορκες καταθέσεις μελών του Γερμανικού 
Στρατού σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της 
γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Η πρώτη προέρχεται από τον υπολοχαγό Rainer 

Riess του Σώματος των Αλεξιπτωτιστών. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 

Στις 25.5.1941 διέκρινα κατά εξακολούθηση στην πλευρά του εχθρού 
ολιγάριθμες  ή και πολυάριθμες ομάδες πολιτών που ένοπλες μάχονταν εναντίων  μας.  
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Στην περιοχή δυτικά της πόλης του Ηρακλείου άκουσα για έναν νεκρό 
αλεξιπτωτιστή του οποίου έλειπαν και τα δύο χέρια. 

Έψαξα αμέσως για αυτό το πτώμα, επειδή είχα δει προηγουμένως να βρίσκεται 
ένα κομμένο  χέρι στο δρόμο.   
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον λοχαγό Gustav Vogel του Σώματος 
των Αλεξιπτωτιστών. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:  

 Στις 25.5.1941 είδα κατά την προέλαση μας εναντίων του Ηρακλείου τρείς πεσόντες 
αλεξιπτωτιστές σε μια περιοχή δυτικά της πόλης. Το ένα πτώμα είχε μια τομή στο 
πρόσωπο σε σχήμα σταυρού. Τα μάτια του ήταν τρυπημένα. Στο δεύτερο πτώμα που 
είδα ήταν παρομοίως τα μάτια τρυπημένα. Και οι δύο σωροί βρίσκονταν σε έναν δρόμο 
μεταξύ μιας γέφυρας και της δυτικής πύλης του Ηρακλείου, περίπου τετρακόσια μέτρα  
από τη γέφυρα με μια απόσταση εκατό μέτρων μεταξύ τους. Το τρίτο πτώμα το 
εντόπισα σε μια κοιλότητα ανατολικά του δρόμου αυτού και μάλιστα ήταν χωρίς χέρια. 
Η τομή της αφαίρεσης τους βρίσκονταν συμμετρικά στους καρπούς. Συμπέρανα εκ 
τούτου ότι είχαν κοπεί εκ προμελέτης.   
 
Σελίδες 77- 83,125-131,172-173 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφα από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ruedel   με 
ημερομηνία 22.6.1941. Περιέχουν δεκατέσσερεις ένορκες καταθέσεις μελών του 
γερμανικού στρατού σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια 
της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Η πρώτη προέρχεται από τον αρχιλοχία Franz Knaeble  του 1ου Λόχου 
Τάγματος των αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Σε 
πολλά μέρη κοντά στα Περιβόλια διέκρινα στην πλευρά του εχθρού ένοπλους πολίτες 
που συμμετείχαν στις μάχες. Είδα επίσης ότι γυναίκες μετέφεραν πάνω σε μουλάρια 
πιθανότατα τρόφιμα στις θέσεις των πολιτών.  

Κατά την ταφή των πεσόντων του 1ου Λόχου εντόπισα το πτώμα του 
υπολοχαγού Mohr. Διαπίστωσα ότι έφερε στον θώρακα μια χάσκουσα των περίπου 
δέκα έως δεκαπέντε εκατοστών πληγή. Υπέθεσα ότι αυτή η πληγή προκλήθηκε από 
τσεκούρι. Εκτός αυτού του είχαν συνθλίψει το κρανίο. Επίσης και αυτός ο 
τραυματισμός θα έπρεπε να είχε προέλθει κατά τη γνώμη μου από κάποιο βαρύ 
αντικείμενο. Επίσης, είχαν κοπεί και τα δύο του χέρια.  

Δεν διαπίστωσα ακριβώς πληγές από σφαίρες. Πιστεύω ότι θυμάμαι όμως ότι η 
μεταλλική του ταυτότητα έφερε τρύπα από σφαίρα.   
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Alfred Boehnke του 
1ου Λόχου Τάγματος αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα. (μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση:  Κατά τη διάρκεια της ταφής των συντρόφων μου διαπίστωσα ότι στο πτώμα 
του υπολοχαγού Mohr ήταν και τα δύο χέρια κομμένα. Κρέμονταν χαλαρά ακόμα στους 
ώμους.  Στο θώρακα υπήρχε μια χάσκουσα, περίπου δέκα με δεκαπέντε εκατοστών, 
πληγή, πιθανότατα έχοντας προκληθεί από τσεκούρι. Το κρανίο του ήταν εντελώς 
τσακισμένο.  
Στη σωρό ενός κατά πρόχειρο τρόπο καλυμμένου με χώμα υποδεκανέα ήταν και τα δύο 
χέρια κομμένα. Βρίσκονταν στα πόδια του νεκρού. Και στα δύο πτώματα δεν 
διαπίστωσα τραύματα προερχόμενα από σφαίρα.                   
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον υποδεκανέα Heinrich 

Waldfried του 1ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα. (μετάφραση) 
Σχετικά με την υπόθεση: Κατά την ταφή των συντρόφων μου βρέθηκε ένας 
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υποδεκανέας κατά πρόχειρο τρόπο σκεπασμένος με χώμα. Και τα δυο του χέρια ήταν 
κομμένα. Βρίσκονταν στα πόδια του νεκρού.(Πρόκειται για τη σωρό του υποδεκανέα 
Georg Brunner).  

 

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον βοηθό στρατιωτικό γιατρό Hans 

Rusch του Τάγματος των αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα. (μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση: Στις  6.6.41 ήμουν παρών στην ταφή των πεσόντων του 1ου Λόχου. Μου 
υποδείχτηκε μια σωρός ως αυτή του υπολοχαγού Mohr. Δέχτηκα την υπόδειξή αυτή ως 
σωστή επειδή εντόπισα στη σωρό τη «λέικα» μου, την οποία είχα δώσει τον υπολοχαγό 
Mohr πριν την επέμβαση. Εκτός της μιας σφαίρας στην κοιλιά εντόπισα στο πτώμα ότι 
και τα δύο χέρια ήταν κομμένα, το κρανίο τσακισμένο και μπορούσε κάποιος να 
διακρίνει στον θώρακα μια χάσκουσα βαθιά πληγή των δέκα έως δεκαπέντε περίπου 
εκατοστών  έχοντας ξεκάθαρα προκληθεί από  τσεκούρι ή αξίνα. Διέκρινα χωρίς 
αμφιβολία σε όλα τα τραύματα με εξαίρεση αυτό που προέρχονταν από σφαίρα ότι δεν 
είχαν προκληθεί από πυροβολισμό, αλλά μέσω ενός βίαιου χτυπήματος με τσεκούρι, με 
ένα είδος αξίνας ή κάποιο άλλο σκληρό αντικείμενο.      
 

(περίληψη) Η πέμπτη προέρχεται από τον αρχιλοχία Johann Hoppe-Blank του 
1ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα. (μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση: Την πρώτη ημέρα της μάχης δεχθήκαμε πυρά από τα σπίτια του βρισκόμενου 
ανατολικά των Περιβολίων χωριού. Κατά την έρευνα στο σπίτι από εκεί όπου 
δεχθήκαμε τα πυρά ανακαλύψαμε μόνο άοπλους πολίτες. Υποθέτω ότι τα όπλα τα είχαν 
κρύψει. Κατά την ταφή των πεσόντων μας παρατήρησα ότι σ’ έναν υποδεκανέα που 
είχε σκεπαστεί κατά πρόχειρο τρόπο με χώμα σε ένα χαντάκι, το κεφάλι του είχε 
αποκοπεί από τον κορμό του. Βρίσκονταν στα πόδια του νεκρού. Η τομή της αποκοπής 
στον κορμό  ήταν  εντελώς ίσια. Εκ τούτου έβγαλα το συμπέρασμα ότι το κεφάλι είχε 
κοπεί. Στο σώμα βρίσκονταν ακόμα τα λουριά, το αλεξίπτωτο είχε αφαιρεθεί και δεν 
μπορούσε κάποιος να το εντοπίσει. Το πτώμα ήταν συλημένο, ακόμα και η μεταλλική 
ταυτότητα δεν βρισκόταν εκεί. Το ίδιο το κεφάλι ήταν ακόμα μέσα στο κράνος, αλλά 
είχε σε τέτοιο βαθμό συνθλιβεί που καθίστατο δύσκολη η αναγνώριση του.  
 

(περίληψη) Η έκτη έχει ληφθεί από τον ταγματάρχη και διοικητή του Τάγματος 
Αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα  Erich Schule. (μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση:Στις 31.5.41, μετά το πέρας των μαχών κοντά στα Περιβόλια, κλήθηκα από 
μια ειδική ομάδα Εντοπισμού και Περισυλλογής Πτωμάτων  της 2ης Πυροβολαρχίας 
Αλεξιπτωτιστών. Εκεί μου έδειξαν δέκα περίπου πτώματα, τα οποία ήταν σε 
προχωρημένη αποσύνθεση. Σε τρία από αυτά μπόρεσα αναμφισβήτητα να εξακριβώσω 
ότι τους είχαν τρυπηθεί τα μάτια.  
 

(περίληψη) Η έβδομη κατάθεση με ημερομηνία 24.6.1941 προέρχεται από τον 
υποδεκανέα Fritz Vogel του 2ου Λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά την ταφή της σωρού του 
υπαξιωματικού Neumueller ανατολικά του Ρεθύμνου διέκρινα ότι ήταν κομμένος ο 
παράμεσος του δεξιού του χεριού. Εκτός αυτού ήταν το πτώμα συλημένο: η 
στρατιωτική  φόρμα βρίσκονταν δίπλα στον νεκρό, τα υποδήματα του έλειπαν, οι 
τσέπες του ήταν άδειες.  
Κατά τη διάρκεια  αναζήτησης για αγνοουμένους εντόπισα μερικές ημέρες αργότερα 
τρία πτώματα βρισκόμενα σε ένα κοίλωμα προστασίας.  

Οι σωροί του ανθυπολοχαγού Windt και του υποδεκανέα Weissmann 

βρίσκονταν δεμένες με πετονιές και μάλιστα στον ανθυπολοχαγό Windt ήταν δεμένα τα 
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χέρια  πίσω στη μέση στο ύψος των αγκώνων. Στον Weissmann ήταν παρομοίως δεμένα 
τα πόδια με πετονιά στους αστραγάλους. Στο τρίτο πτώμα δεν παρατήρησα κάτι 
παράξενο. Δεν μπορώ πλέον να αποφανθώ εάν οι σωροί αυτοί εμφάνιζαν τραύματα 
προερχόμενα από σφαίρες.  

Στον υπαξιωματικό Neumueller διακρίνονταν τραύματα από σφαίρες στην 
κοιλιά.    
 

(περίληψη) Η όγδοη προέρχεται από τον ανθυπολοχαγό Erich Schaefer του 3ου 
Τάγματος 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.  

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 22.5.41 βρισκόμουν με έναν 
υπαξιωματικό σε μια σπηλιά διακόσια μέτρα νοτιοανατολικά από τα  Περιβόλια. Όταν 
ένας πολίτης πλησίασε τη σπηλιά μας, τον απωθήσαμε και ρίξαμε μια ματιά στη 
βρισκόμενη  μπροστά μας χαράδρα. Παρατηρήσαμε ότι οι πλαγιές του βουνού ήταν 
κατειλημμένες αποκλειστικά από πολίτες και αστυνομικούς. Υποχωρήσαμε στη 
χαράδρα και δεχθήκαμε πυρά από αυτές τις πλαγιές. Κατά την προσπάθεια να βρούμε 
μια όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη, ανακάλυψα ότι μια γυναίκα έκανε σινιάλα με ένα 
κίτρινο μαντήλι στους βρισκόμενους στις πλαγιές πολίτες πληροφορώντας τους κάθε 
φορά σχετικά με το χώρο παραμονής μας.  
  Έπρεπε να παραδοθούμε επειδή είχαμε εξαντληθεί. Ήρθαν κάμποσοι πολίτες 
προς το μέρος μας και μας τα πήραν όλα. Επειδή ο υπαξιωματικός βρίσκονταν εκεί 
τραυματισμένος, δεν τον πήραν μαζί τους, αλλά παρέμεινε στο έδαφος. Μπορούσε 
κάποιος σε μένα να διακρίνει ότι φορούσα κάτω από το πουκάμισο μια ελληνική 
ζωστήρα προερχόμενη από την επέμβαση εναντίων της Κορίνθου. Κάποιος μου έκανε 
τότε σήμα που σήμαινε ότι θα με κρέμαγαν. Δεν το πραγματοποίησαν ωστόσο και 
μεταφέρθηκα με κατεύθυνση το Ρέθυμνο. Στον δρόμο προς τα εκεί κάποιος ήθελε 
επίσης να αφαιρέσει από μένα το σφραγιστικό μου δακτυλίδι. Όταν το αρνήθηκα με 
έσπρωξαν οι πολίτες και έπεσα περίπου πέντε έως έξι μέτρα κάτω στο φαράγγι. Στο 
σημείο αυτό υπέστηκα μώλωπες και στραμπούληγμα στο πόδι.  

 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μου στάλθηκα δύο φορές μπροστά στις δικές 
μας γραμμές. Αυτό το απαίτησαν από μένα ένας πολίτης και ένας αστυνομικός. Σε αυτό 
το σημείο μας πυροβόλησαν μια φορά από τη γερμανική πλευρά.  

Στη φυλακή του Ρεθύμνου εκεί όπου μεταφέρθηκα ένας αστυνομικός έκανε 
προς εμένα και τον υπαξιωματικό Υγειονομικού Scheuerer, που ήταν παρομοίως εκεί, 
με το στιλέτο του την κίνηση ότι θα μας έκοβε το λαιμό. Ο ίδιος αστυνομικός με έδεσε 
μαζί με τον υπαξιωματικό Scheurer και έναν Ρώσο μπολσεβίκο κατάσκοπο για τη 
συνέχιση της μεταφοράς μας. Στο κελί και στο προαύλιο της φυλακής μας χτυπούσαν 
επανειλημμένως οι αστυνομικοί και μια φορά με κλώτσησαν. Ήταν αξιοσημείωτο ότι 
χτυπούσαν τον υπαξιωματικό Ellend  ειδικά πάνω στο τραυματισμένο του αυτί. Καθώς 
ο Ellend ούρλιαζε εξαιτίας των χτυπημάτων, οι αστυνομικοί τον μιμούνταν και 
δέχονταν εκ νέου χτυπήματα πάνω στο αυτί.          

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και του επόμενου πρωινού οδηγηθήκαμε από 
τρείς αστυνομικούς  στη φυλακή στο Σπήλι. Τα 2/3 του δρόμου αυτού έπρεπε να τα 
διανύσουμε δεμένοι ο ένας με τον άλλο. Έπειτα, ένας αστυνομικός μας έλυσε τα 
δεσμά. Μας συνόδευαν καθοδόν επίσης πολίτες μεταξύ των οποίων νεαροί 
δεκατεσσάρων έως δεκαέξι ετών κρατώντας τυφέκια. Έλληνες πρόσφυγες που 
βρίσκονταν στο δρόμο έπαιρναν εν μέρει μια εχθρική στάση απέναντι μας. 
Κατορθώσαμε να αποφύγουμε ωστόσο τις βίαιες επιθέσεις  εναντίων μας μόνο και 
μόνο επειδή ο Ρώσος εξηγούσε συνεχώς στους πολίτες ότι ήμαστε Βούλγαροι 
αιχμάλωτοι πολέμου.  
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Στη φυλακή στο Σπήλι παραμείναμε για κάμποσες ημέρες ανά τρείς σε ένα 
σκοτεινό κελί που είχε μέγεθος περίπου τρία επί δύο μέτρα  και 1,80 μέτρα ύψος.  
Βγαίναμε από το κελί αυτό μόνο για να κάνουμε την ανάγκη μας και για αυτό το 
σκοπό επίσης πολύ σπάνια.  
Επιθυμώ να αναφέρω ακόμα ότι ο υπαξιωματικός που έπρεπε να μείνει 
τραυματισμένος πίσω στη χαράδρα, εντοπίστηκε από μένα περίπου επτά μέρες 
αργότερα. Διαπίστωσα ότι αυτός εκτός του δεχόμενου στη μάχη ελαφρού τραύματος 
στο κεφάλι (επιδερμικό τραύμα από σφαίρα) και μιας σφαίρας στο μηρό, παρουσίαζε 
πληγή από σφαίρα που του είχε διαπεράσει το κεφάλι στη δεξιά πλευρά του μετώπου. 

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Σπήλι με ρώτησε εάν θέλαμε να περιέλθουμε 
καλύτερα στην αιχμαλωσία των Άγγλων επειδή οι Έλληνες στρατιώτες δεν έχουν 
καθόλου εμπειρία σχετικά με την αντιμετώπιση των αιχμαλώτων πολέμου. Απήντησα 
ότι θα θέλαμε να παραμείνουμε υπό την ελληνική αιχμαλωσία επειδή φοβόμουν ότι 
οι Άγγλοι θα μας μετέφεραν από το νησί. 

Επιθυμώ να προσθέσω ακόμα ότι ένας Έλληνας αξιωματικός ανέφερε ότι ο 
ανθυπαστυνόμος του αστυνομικού σταθμού στο Σπήλι άφησε να φοράνε οι 
αστυνομικοί υπάλληλοι πολιτικά  και τους  επέτρεψε να εγκαταλείψουν το Σπήλι. 
Είδα επίσης δύο από αυτούς να φεύγουν με πολιτική περιβολή.  Αυτό συνέβη όταν 
άρχισαν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.  
 

(περίληψη) Η ένατη έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Hans Sommer του 2ου 
Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά την προέλαση από το 
αεροδρόμιο στο Μάλεμε με κατεύθυνση τα Χανιά, δεχθήκαμε τα πυρά από τρείς 
πολίτες με ένα γερμανικό βαρύ πολυβόλο. Αυτοί αιχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν.   

Καθώς στις 23.5 έπρεπε να φέρουμε μαζί με έναν σύντροφο κουβέρτες, 
δεχθήκαμε τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών. Ο ένας από αυτούς βρίσκονταν πάνω 
σε ένα δέντρο, ο άλλος πίσω απ΄ αυτό. Αυτοί οι πολίτες έβαλλαν εναντίων με 
γερμανικά υποπολυβόλα. 

Κατά τη διάρκεια της ταφής των συντρόφων μας διάκρινα έναν, ο οποίος 
έφερε ένα σφιχτά τυλιγμένο σκοινί γύρω από το λαιμό του. Ήταν κατά τέτοιο τρόπο 
τοποθετημένο ώστε μπροστά να είναι δεμένο και οι δύο του άκρες να έχουν πενήντα 
περίπου εκατοστά μήκος. Στο λαιμό διακρίνονταν μια τομή και μπλε χρώματος 
λωρίδες προερχόμενες από το σκοινί. 

Σ’ έναν άλλο νεκρό είχαν σπάσει το θώρακα. Στο δεξί του χέρι ήταν κομμένες 
οι αρτηρίες.   
 

(περίληψη) Η δέκατη κατάθεση προέρχεται από τον υπαξιωματικό Hans 

Nienhaus του 2ου λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα.  
(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Όταν αιχμαλωτίστηκα είδα να 

έρχονται στο εργοστάσιο που βρισκόμασταν πολίτες, ο ένας μετά τον άλλο και να 
έχουν απειλητική διάθεση απέναντι μας. Ο ένας είχε μαζί του κυνηγετική καραμπίνα 
ενώ ο άλλος είχε ρίξει στους ώμους του μια ζώνη με σφαίρες πολυβόλου.  

Στις 55.6.41 ανακάλυψα τυχαία σε έναν αμπελώνα ανατολικά του 
αεροδρομίου του Ρεθύμνου κάμποσους νεκρούς συντρόφους. Εντοπίσαμε ένα 
υποδεκανέα τον οποίο είχαν στραγγαλίσει με ένα λεπτό σκοινί. Αυτό το σκοινί το 
έφερε ακόμα τυλιγμένο γύρω από το λαιμό. Επιπλέον, διέκρινα έναν δεκανέα που 
εμφάνιζε μια τομή γύρω από το λαρύγγι του, περίπου δέκα εκατοστών μήκους και 
τριών έως τεσσάρων εκατοστών βάθους. Επιπλέον, ο θώρακας του ήταν σπασμένος.  
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Βρήκα τον υπαξιωματικό Anstedt με τρυπημένα τα μάτια και κομμένη τη 
μύτη. Έφερε πάνω του τα λουριά από το αλεξίπτωτο.   

Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω ακριβώς, εάν οι νεκροί έφεραν επίσης τραύματα 
από σφαίρες  Όλα τα πτώματα ήταν συλημένα.   
 

(περίληψη) Η εντέκατη έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Heinrich Wehrstedt 

του 2ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα. 
(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά την αιχμαλωσία μου πλησίον 

του Ρεθύμνου είδα ότι βρίσκονταν τρείς πολίτες σε ένα λόχο Ελλήνων στρατιωτών. 
Οι πολίτες αυτοί κινήθηκαν  μαζί με τους Έλληνες στρατιώτες εναντίων μας και 
πολέμησαν ξεκάθαρα στο πλευρό τους.  
Κατά τη διάρκεια της ταφής των συντρόφων πλησίον του Ρεθύμνου εντόπισα έναν 
δεκανέα. Του είχαν κόψει το λαρύγγι και είχαν συνθλίψει το θώρακα του. Δεν 
διέκρινα τραύματα προερχόμενα από σφαίρες.                    
                               

(περίληψη) Η δωδέκατη κατάθεση προέρχεται από τον υπαξιωματικό Otto 

Sturm του 10ου Λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Σχετικά την 
υπόθεση: Το πρωί της 22.5.41 βρέθηκα με τον υπολοχαγό Semder και έξι ακόμα 
άνδρες σε περιπολία στις καλαμιές διακόσια μέτρα περίπου δυτικά του αεροδρομίου 
του Ρεθύμνου. Δεν είχαμε καθόλου πυρομαχικά πλέον και δεχτήκαμε τα σφοδρά 
πυρά  από τους βρισκόμενους απέναντι μας Έλληνες στρατιώτες. Ο υπολοχαγός 
Semder απεφάσισε εξαιτίας αυτού να καταστρέψουμε τον οπλισμό μας, να τον 
πετάξουμε στη θάλασσα και έπειτα να παραδοθούμε. Όταν ρίχθηκαν όλα τα όπλα, 
σηκώθηκε ως πρώτος ο υπολοχαγός Semder και κινήθηκε με υψωμένα τα χέρια προς 
τις ελληνικές θέσεις. Ακολουθήσαμε το παράδειγμα του με εξαίρεση τρείς άνδρες 
που είχαν εν τω μεταξύ τραυματιστεί. 

Καθώς είχε προχωρήσει ο υπολοχαγός Semder είκοσι περίπου βήματα προς 
τους Έλληνες, δέχθηκε μια σφαίρα στην κοιλιά και σωριάστηκε αμέσως στο έδαφος. 
Με παρακάλεσε να τον επιδέσω. Εμποδίστηκα ωστόσο από τους Έλληνες. Οι 
στρατιώτες μας τα αφαίρεσαν όλα εκτός τις μεταλλικές μας ταυτότητες, ακόμα και τα 
προσωπικά μας αντικείμενα και τις ταυτότητες.  

Όταν έφτασα στο στρατόπεδο αιχμαλώτων που βρίσκονταν στη γραμμή πυρός 
μιας αυστραλιανής μονάδας, ζήτησα να επιδέσω τον επικεφαλής του λόχου και να 
τον φέρω εδώ. Μου έδωσαν την άδεια. Όταν έφτασα ξανά στο μέρος όπου εκεί είχε ο 
υπολοχαγός Semder σωριαστεί- ήταν το πολύ μιάμιση ώρα ώρα περίπου μετά την 
αιχμαλωσία- διαπίστωσα ότι είχε δεχθεί ο υπολοχαγός Semder μια σφαίρα στο 
κεφάλι. Είχε διαπεράσει ακριβώς το κέντρο του μετώπου του. Τρείς άλλοι ακόμα 
σύντροφοι, τους οποίους έπρεπε να αφήσω εκεί τραυματισμένους, έφεραν τους ίδιους 
πυροβολισμούς. Εκτός αυτού τους είχαν όλους ληστέψει όπως τον υπολοχαγό 
Semder και ήταν όλοι εκτός ενός χωρίς παπούτσια.  

Αποκλείεται να είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι του ο υπολοχαγός Semder 

επειδή είχε ρίξει το πιστόλι του στη θάλασσα. 
Καθώς μεταφερόμουν στο στρατόπεδο αιχμαλώτων, διέκρινα δίπλα στη θάλασσα 
κάμποσους Έλληνες πολίτες οι οποίοι έφεραν στην κατοχή τους γερμανικά όπλα και 
πυρομαχικά σε φυσιγγιοθήκες. Δεν γνωρίζω εάν αυτοί συμμετείχαν στις μάχες. 

Ο λοχίας Gerber του 10ου Λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών 
συζητούσε με έναν Έλληνα στρατιώτη στο στρατόπεδο αιχμαλώτων και μου 
μετάφρασε ότι ο Έλληνας είχε αναφέρει ότι κάποιοι Έλληνες είχαν μεταχειριστεί 
άσχημα συντρόφους μου. Αυτοί ήταν φυγάδες από τη φυλακή. Με τους συντρόφους 
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εννοούσε τον υπολοχαγό Semder και αυτούς τους τρείς τραυματίες έχοντας αφεθεί 
πίσω συντρόφους.  
 

(περίληψη) Η δέκατη τρίτη έχει ληφθεί από τον ανθυπολοχαγό και υπασπιστή 
Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με πολυβόλα Guenther Klitzing. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 22.5.41 βρισκόμουν με τη μονάδα 
μου στη δυτική έξοδο στα Περιβόλια. Από εκεί παρατήρησα ότι μια γυναίκα έκανε 
σινιάλα από τη θέση του εχθρού τα οποία εξυπηρετούσαν σαφώς στην κατεύθυνση 
των πυρών.  

Τη νύχτα της 22. προς την 23.5 άκουσα ότι ο εχθρός φώναζε από τα 
νοτιοανατολικά κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης κοντά στα Περιβόλια «σύντροφοι, 
Ιταλοί, σταματήστε». Δεν γνωρίζω εάν πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση για 
στρατιώτες ή πολίτες.  
 

(περίληψη) Η δέκατη τέταρτη ένορκη κατάθεση προέρχεται από τον 
αρχίατρο Hans von Wolffersdorf του 3ου Τάγματος 2ου Συντάγματος 
Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Μετά την αιχμαλωσία μου 
δραστηριοποιήθηκα σ’ έναν χώρο παροχής Πρώτων Βοηθειών μεταξύ Ρεθύμνου και 
Άδελε, που βρίσκονταν σ’ ένα λιόφυτο δυτικά του Άδελε. Από εκεί διέκρινα ότι 
Έλληνες πολίτες περιπολούσαν στο λιόφυτο με διαφορετικού τύπου τυφέκια, μεταξύ 
των οποίων δύο με κυνηγετικές καραμπίνες. Κάποιες φορές παρατήρησα  ότι ένας 
πολίτης πήγαινε στους Αυστραλούς και προμηθεύονταν από εκεί πυρομαχικά.   

Εντόπισα στην περιοχή του Άδελε  επίσης ορισμένους απ’ αυτούς τους 
πολίτες, μεταξύ των οποίων και έναν νέο δεκαπέντε ετών, να κάθονται μπροστά στα 
σπίτια. Είχαν τοποθετήσει τα τυφέκια τους στις καρέκλες. 

Όταν κάποια στιγμή συνόδεψα έναν Αυστραλό διασχίζοντας το Άδελε, μας 
πλησίασε ένα πολίτης με ένα τυφέκιο και προσπάθησε με νοήματα να προτρέψει τον 
Αυστραλό να με εκτελέσει. Ο Αυστραλός τον απώθησε ωστόσο απότομα.                            
      

 
Σελίδες 84-85,92 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφα από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ecker με ημερομηνία 
31.5.1941. Περιέχει δύο ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου εις βάρος Γερανών στρατιωτών στην Κρήτη. Η πρώτη προέρχεται από τον 
ρωσικής καταγωγής Gregorius Posniansky, κατοίκου Ταυρωνίτη.   

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Ως φιλαλήθης και λόγω των 
θρησκευτικών μου πεποιθήσεων αισθάνομαι υποχρεωμένος να περιγράψω κατόπιν της 
ερώτησης σας τα παρακάτω περιστατικά: 

Στις 16.5.41, λίγο πριν τις 16:00, εμφανίστηκαν πάνω από το χώρο κατοικίας 
μου κάμποσα τον αριθμό πολεμικά αεροσκάφη καθέτου εφορμήσεως και προέβησαν σε 
βομβαρδισμό. Δύο από αυτά που χτυπήθηκαν από το αγγλικό Αντιαεροπορικό 
Πυροβολικό, έπρεπε να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση πενήντα περίπου 
μέτρα απόσταση από το σπίτι μου. Τα αεροσκάφη προσεδαφίστηκαν με τον σκελετό 
προς τα πάνω και εγώ με κάποιους άλλους κατοίκους σηκώσαμε τα σκάφη για να 
ελευθερώσουμε τα πληρώματα από αυτή την κατάσταση. Εν τω μεταξύ εμφανίστηκαν 
περίπου διακόσιοι κάτοικοι από τα παρακείμενα χωριά, δηλαδή του Ταυρωνίτη, των 
Καμισιανών και των Ραπανιανών και τα περικύκλωσαν. Ένας γνωστός σε μένα 
ταχυδρομικός υπάλληλος, ονόματι Αρτεμάκης, από τον Ταυρωνίτη φανάτιζε το πλήθος 
με τα λόγια «ο γιός μου είναι στο μέτωπο» και γελώντας έλεγε « να σκοτώσουμε 
αυτούς τους Γερμανούς» . Κατόπιν, όρμησε το πλήθος εναντίων του πληρώματος του 
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ενός αεροσκάφους που βρισκόμουν εκεί  κοντά του, ούρλιαξε: «θα σας σκοτώσουμε», 
ξεκόλλησαν τις επωμίδες των Γερμανών, τους έπιασαν από τα αυτιά και  από τις μύτες 
και τα έκοψαν. Εκτός τούτου, το πλήθος  χτύπησε τους πιλότους με πέτρες και άλλα 
αντικείμενα. Τραυμάτισαν έναν από τους πιλότους που ήθελε να αμυνθεί με το πιστόλι 
του και ένας δεκαεξάχρονος νέος από τα Ραπανιανά, το σπίτι του οποίου μπορώ 
επακριβώς να καταδείξω, τον κάρφωσε με ένα μαχαίρι στο υπογάστριο. Μια γυναίκα, 
ονόματι Ολυμπία, από τον Ταυρωνίτη πήρε μαζί της το πιστόλι και το πορτοφόλι αυτού 
του μαχαιρωμένου επικεφαλής του αεροσκάφους. Ο άνδρας αυτής της γυναίκας είχε 
στις 19.5. σκοτωθεί από τις γερμανικές βόμβες.  Αυτή η ίδια, το δεκαεξάχρονο αγόρι 
καθώς και υπάλληλος του ταχυδρομείου, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σέ αυτή την 
επιδρομή, βρίσκονται, όπως μπορώ να πω με σιγουριά, στο μοναστήρι του 
Κολυμπαρίου. 

Δεν μπορώ να δώσω κανένα στοιχείο σχετικά με την κακοποίηση του δεύτερου 
άνδρα του πληρώματος. Αυτόν τον ίδιο τον είδα αργότερα ωστόσο να κείτεται στο 
έδαφος έχοντας υποστεί τους ίδιους ακρωτηριασμούς. Παρατήρησα επίσης να 
βρίσκεται στο έδαφος ακρωτηριασμένο το πλήρωμα του δεύτερου σκάφους. Κατόπιν, 
εμφανίστηκαν ορισμένοι Άγγλοι και θέλησαν να εμποδίσουν αυτές τις δολοφονίες. 
Ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Ένα αγγλικό νοσοκομειακό αεροσκάφος μετέφερε τους 
τέσσερεις Γερμανούς πιλότους, δεν γνωρίζω όμως προς ποια κατεύθυνση.   

Σχετικά με τους συμμετέχοντες πολίτες μπορώ επίσης να αναφέρω τα 
παρακάτω:    1) Ο Ηλίας Γιακουμάκης, έμπορος από τον Ταυρωνίτη, φώναξε: «να 
σκοτώσουμε αυτούς τους Γερμανούς». 

2) Ο φούρναρης Χαρίλαος από τον Ταυρωνίτη χτύπησε με τις γροθιές του τα 
πρόσωπα των Γερμανών πιλότων του πρώτου αεροσκάφους και μαζί με τον Αρτεμάκη  
(ταχυδρομικός υπάλληλος) φανάτιζαν τους παρευρισκόμενους και φώναζαν: «θα σας 
σκοτώσουμε». 

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιωθούν  ενόρκως 
από τη γυναίκα και την αδελφή μου. Εγώ ο ίδιος τα έχω καταθέσει ενόρκως.  
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον λοχαγό Hermann Steinmayr 1ου 
Λόχου 95ου Συντάγματος Ορεινών Σκαπανέων. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 

Κατά την προέλαση μας εναντίων του Καστελίου στις 25.5.41 είδα τριάντα πέντε 
νεκρούς αλεξιπτωτιστές να κείτονται  διάσπαρτα νεκροί στην ακτή. Αναγνωρίζονταν ως 
αλεξιπτωτιστές από τα εκεί βρισκόμενα αλεξίπτωτα, τα δοχεία ρίψης καθώς και τα 
ειδικά γάντια που ακόμα κάποιοι φορούσαν. Στους περισσότερους από αυτούς είχε 
αφαιρεθεί η στρατιωτική τους ενδυμασία εκτός των εσωρούχων. Μπορούσε κάποιος να 
διαπιστώσει στα πτώματα τραύματα από σφαίρες και έχοντας φροντιστεί κατά πρόχειρο 
τρόπο πληγές. Ακόμα έφεραν όλοι συνολικά τραύματα που οφείλονταν σε εκ των 
υστέρων ακρωτηριασμούς, όπως μπορούσε κάποιος να συμπεράνει. Τα τραύματα αυτά  
αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από τρυπημένα μάτια, σύνθλιψη του κρανίου, βαθιές 
τομές στον θώρακα και τις περισσότερες φορές αφαίρεση των γεννητικών οργάνων. Οι 
αλεξιπτωτιστές είχαν ξεκάθαρα τραυματιστεί μετά τη ρίψη τους ή βρέθηκαν στο έδαφος  
τραυματισμένοι κατά την πτώση με το αλεξίπτωτο και αργότερα ακρωτηριάστηκαν. Σε 
όλους συνολικά τους ακρωτηριασμούς δεν πρόκειται για ίσιες, επίπεδες τομές αλλά για 
σχισίματα τα οποία προφανώς προκλήθηκαν από μικρού μεγέθους οδοντωτά 
αναδιπλούμενα μαχαίρια, τα οποία έφερε μαζί του σχεδόν κάθε κάτοικος  σε αυτή την 
περιοχή.  

Όταν αργότερα επισήμανα αυτό το γεγονός στους αιχμάλωτους Έλληνες 
στρατιώτες στο Καστέλι, αρνήθηκαν όλοι συνολικά αγανακτισμένοι την αυτουργία 
αυτή και υπέδειξαν ως ένοχους τους πολίτες.                  
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Σελίδες 86-91 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφο από το στρατοδικείο του 11ου Αεροπορικού Σώματος με ημερομηνία 
27.5.1941. Περιέχει τέσσερεις ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερανών στρατιωτών στην Κρήτη.Η πρώτη προέρχεται από 
τον υποδεκανέα Ernst Boog του 13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση)  Τη 
δεύτερη ή τρίτη ημέρα της επέμβασης εντόπισα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης 
διείσδυσης ένα νεκρό σύντροφο αλεξιπτωτιστή να βρίσκεται σε ένα  λιόφυτο, πέντε 
περίπου χιλιόμετρα πριν τα Χανιά και διακόσια περίπου μέτρα απόσταση από τη 
θάλασσα. Τα μάτια του ήταν τρυπημένα και τα γεννητικά του όργανα κομμένα. Αυτά τα 
τραύματα, που ξεκάθαρα  δεν επρόκειτο για πληγές, τα παρατήρησα με τα ίδια μου τα 
μάτια επίσης και σε άλλους δύο με τρείς περίπου συντρόφους.  
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Max Bleul του 
Επιτελείου Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση) Τη  δεύτερη ή τρίτη ημέρα της 
επέμβασης εντόπισα στη διάβαση πριν το Καστέλι δύο τραυματισμένους θανάσιμα από 
μαχαίρι και όπλο αλεξιπτωτιστές. Έφεραν και άλλα τραύματα, τα οποία αποδίδονταν σε 
κακοποίηση. Είδα επίσης να βρίσκονται και άλλοι νεκροί  εκεί τριγύρω οι οποίοι είχαν 
σκοτωθεί ενώ ήταν ξεκάθαρα τραυματίες με μια σφαίρα στο κεφάλι. Από τα σημάδια 
του εγκαύματος γύρω από τις προερχόμενες από τις σφαίρες τρύπες, βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι σε αυτούς πρέπει να είχε τοποθετηθεί το όπλο ακριβώς δίπλα από  το 
κεφάλι τους.   
 

(περίληψη) Η τρίτη προέρχεται από τον υποδεκανέα Rudolf Gerstenberger του 
6ου Λόχου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. (μετάφραση) Στις 23.5.41 
αιχμαλωτίστηκα από τα νεοζηλανδικά στρατεύματα πλησίον των Χανίων. Βρισκόμουν 
τραυματισμένος σε μια αγροικία που είχα προς τα εκεί συρθεί. Στο αγροτικό σπίτι αυτό 
εισήλθαν δύο Νεοζηλανδοί οι οποίοι μου αφαίρεσαν το χρυσό δακτυλίδι των 
αρραβώνων μου και  το χρυσό βραχιόλι μου. Δεν μπορέσαμε να διαμαρτυρηθούμε για 
την περαιτέρω μεταχείριση.  Ένας εκ των Νεοζηλανδών που παρέμεινε πίσω μας έδωσε 
νερό. Μισή ώρα αργότερα απελευθερώθηκα από τα δικά μας στρατεύματα.   

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, καθώς επρόκειτο να μεταφερθούμε, είδα εννέα με 
δέκα περίπου νεκρούς συντρόφους, περίπου δύο χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων, να 
βρίσκονται στο δρόμο ανάμεσα σε δύο σπίτια. Σύμφωνα με τη θέση τους φαίνονταν σαν 
να είχαν εκτελεστεί σε σειρά. Επρόκειτο αποκλειστικά για αλεξιπτωτιστές που στην 
πλειοψηφία τους έφεραν σφαίρες στον θώρακα. Σε έναν σύντροφο παρατήρησα ότι του 
είχαν σκίσει την κοιλιά και ήταν κομμένα τα γεννητικά του όργανα. Αυτά τα τραύματα 
δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από άλλα αίτια. 

Σε πολλούς συντρόφους που είχαν πυροβοληθεί καθώς ήδη βρίσκονταν στα 
αλεξίπτωτα τους, μπορέσαμε κατόπιν να διαπιστώσουμε τραύματα από σφαίρα στην 
κροταφική χώρα και μάλιστα στο ίδιο σημείο. Κατά την άποψη μου πρέπει να το 
προξένησαν αυτό στους συντρόφους μου μετά τον τραυματισμό τους. Πέρασα δίπλα 
από τουλάχιστον δέκα νεκρούς συντρόφους που έφεραν αυτά τα τραύματα από σφαίρα 
στην κροταφική περιοχή.   
 

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον δεκανέα Josef Koenig του 6ου 
Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. (μετάφραση) Στις 24.5.41 διεξήγαμε 
μια επιχείρηση αναγνώρισης με κατεύθυνση τον κόλπο της Σούδας. Σε ένα χωριό 
περίπου έξι χιλιόμετρα νοτίως των Χανίων είδαμε να βρίσκονται κατά μήκος του 
δρόμου αλεξιπτωτιστές που κρέμονταν ακόμα στα αλεξίπτωτα τους και τα σώματα 
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κάποιων από αυτούς ήταν εν μέρει καμένα και σε άλλους είχαν τρυπηθεί τα μάτια, είχε 
κοπεί η μύτη και οι τένοντες των χεριών τους και μπορούσε κάποιος ακόμα να 
διαπιστώσει επίσης πολυάριθμα τραύματα από σφαίρες και μαχαίρι. Σε όλους συνολικά 
είχαν αφαιρεθεί τα ρούχα εκτός του πουκαμίσου και του εσωρούχου. Έλειπαν όλα τα 
μέρη της φόρμας τους. Το χωριό περικυκλώθηκε εν τω μεταξύ από πολίτες και 
δεχθήκαμε πυρά από γερμανικά υποπολυβόλα. Οι πολίτες πυροβολούσαν επίσης 
εναντίων μας με πολυβόλα. Στο χωριό εκτελέσαμε τέσσερεις πολίτες  εξήντα έως 
εβδομήντα περίπου ετών, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με ένα μακρύ μαχαίρι και ένα 
κυνηγετικό τυφέκιο.  
Είδα ότι στο αεροδρόμιο εκτελέστηκε από τους στρατιώτες μας ένας Άγγλος επειδή 
φορούσε τη γερμανική στολή των αλεξιπτωτιστών.   
 

 Σελίδες 93-95, 186-187 (περίληψη-μετάφραση)  
Έγγραφα από το στρατοδικείο του Διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

την 1.6.1941. Περιέχει έξι ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου κατά τη γερμανική εισβολή στην Κρήτη.   

Η πρώτη προέρχεται από τον λοχαγό και διοικητή της 1ης Μοίρας 95ου 
Συντάγματος Ορεινού Πυροβολικού Gobert von Sternbach. (μετάφραση)  Σ’ έναν 
ελαιώνα, περίπου τρία χιλιόμετρα δυτικά του Μάλεμε (Κρήτη) και τριακόσια έως 
πεντακόσια μέτρα νοτίως της κεντρικής οδού είδα τρεις νεκρούς αλεξιπτωτιστές να 
κείτονται στο έδαφος. Έφεραν βαθιές πληγές από μαχαίρι στο κεφάλι και στο λαιμό. 
Στους δύο ήταν τα μάτια τρυπημένα. Οι βολβοί των ματιών είχαν πέσει στο έδαφος. 
Δεν υφίσταται καμία αμφιβολία σε μένα. Ήταν ένα φριχτό θέαμα.  
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Ludwig Meier του 
6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση) Στις 25.5.1941 
πραγματοποίησα στην περιοχή του Γαλατά μια περιπολία αναγνώρισης, η οποία είχε ως 
αποστολή να έρθει σε επαφή με τους βρισκόμενους δύο χιλιόμετρα περίπου από μας 
αλεξιπτωτιστές. Ο δρόμος οδηγούσε μέσω ενός λιόφυτου.  Εκεί μέσα εντόπισα σε ένα 
πέτρινο τοιχίο δύο νεκρούς αλεξιπτωτιστές. Και στους δύο ήταν τα μάτια τρυπημένα 
και οι κόγχες των ματιών τους ήταν άδειες. Το πρόσωπό τους παρουσίαζε διάφορες 
πληγές από τομές. Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω άλλα τραύματα.  
 

(περίληψη) Η τρίτη προέρχεται από τον δεκανέα Max Hack του 6ου Λόχου 
100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.  (μετάφραση) Στις 25 Μαΐου 1941 έλαβα 
μέρος υπό τη διοίκηση του υπαξιωματικού Meier σε μια περιπολία αναγνώρισης 
πλησίον του Γαλατά. Μέσα σ’ έναν ελαιώνα εντοπίσαμε δύο νεκρούς αλεξιπτωτιστές  
δίπλα σ’ έναν τοίχο. Τα μάτια τους ήταν τρυπημένα. Οι κόγχες τους ήταν εντελώς 
άδειες. Κοίταξα μόνο τα μάτια και εκ τούτου δεν παρατήρησα άλλα τραύματα.  
 

(περίληψη) Η τέταρτη κατάθεση έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Willi 

Nuernberg του 6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. 
(μετάφραση) Στο τέλος ενός οικισμού δυτικά του Γαλατά βρίσκονταν κοντά σε 

καταστραμμένα από βομβαρδισμούς σπίτια ένας νεκρός αλεξιπτωτιστής. Το πρόσωπο 
του είχε σε μεγάλο βαθμό συνθλιβεί. Οι κόγχες των ματιών του ήταν άδειες. Γύρω από 
τα μάτια του υπήρχαν χοντρές κρούστες από αίμα. Τα αυτιά του επίσης έλειπαν. Οι 
αλεξιπτωτιστές που βρίσκονταν στο σημείο εκεί, δήλωσαν ότι  του είχαν κοπεί επίσης 
και τα γεννητικά του όργανα. Δεν συνέχισα να κοιτάω επειδή είχα αηδιάσει. Ήταν στις 
25 Μαΐου 1941.   
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(περίληψη) Η πέμπτη προέρχεται από Επιτελικό στρατιωτικό γιατρό Romuald 

Huemert του Επιτελείου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. 
(μετάφραση) Τη νύχτα της 31ης

 Μαΐου προς 1η
 Ιουνίου έφτασα οδηγώντας πολύ 

γρήγορα  από το Ρέθυμνο μέσω του χωριού Επισκοπή στις Βρύσες, λίγο πριν τις 22:30. 
Στο μέρος αυτό υπήρχε στην αριστερή πλευρά του δρόμου ένα πανδοχείο στου οποίου 
το πρόστεγο βρίσκονταν δέκα έως δεκαπέντε περίπου πολίτες με κάμποσα γαϊδούρια 
και άλογα. Μείωσα την ταχύτητα επειδή νόμισα ότι επρόκειτο για γερμανικά 
στρατεύματα, συνέχισα όμως με ταχύτητα την πορεία μου γρήγορα χωρίς να 
σταματήσω. Ακριβώς πίσω από το χωριό, αφότου είχα πάρει μια απότομη αριστερή και 
έπειτα δεξιά στροφή, δέχθηκα πυρά. Η σφαίρες δεν με πέτυχαν. Επειδή δεν υπήρχε 
κανείς στην περιοχή αυτή, θα μπορούσε να ήταν ο σκοπευτής μόνο ένας πολίτης. Δε 
βρίσκονταν απολύτως κανένας στρατιώτης σε απόσταση χιλιόμετρων πριν και μετά το 
χωριό.  

Το χωριό αυτό είναι εδώ και τέσσερις ημέρες υπό γερμανική κατοχή. Στα 
βόρεια παράλια της Κρήτης όπου εκεί βρίσκεται, δεν διεξάγονται πλέον μάχες. 

Στην ίδια διαδρομή δέχτηκα παρομοίως πυρά από όπλο πεζικού περνώντας 
δίπλα από ένα εκεί βρισκόμενο μόνο του σπίτι, ένα χιλιόμετρο περίπου ανατολικά της 
Γεωργιούπολης. Η σφαίρα αυτή δεν με χτύπησε επίσης. Και σ΄ αυτή την περίπτωση 
επίσης επρόκειτο για έναν μόνο πολίτη επειδή κανείς στρατιώτης δεν υπήρχε σε 
απόσταση. Οδηγούσα με ανοιχτά τα παράθυρα και εξαιτίας αυτού μπόρεσα αναμφίβολα 
να το αντιληφθώ αυτό και λόγω επίσης του δρόμου με τις πολλές στροφές. Η 
Γεωργιούπολη βρίσκεται επίσης στα βόρεια παράλια.  
 

(περίληψη) Η έκτη κατάθεση έχει ληφθεί από τον δεκανέα Υγειονομικού 
August Edelmann του 100ου Συντάγματος Ορεινων Κυνηγών. (μετάφραση) 
Αναχώρησα στις 31 Μαΐου 1941 λίγο πριν τις 21:30 από το Ρέθυμνο με τον Επιτελικό 
στρατιωτικό γιατρό Huemmert. Κατά τις 22:30 δεχθήκαμε πυρά πίσω από ένα χωριό. 
Δέκα περίπου χιλιόμετρα εν συνεχεία δεχθήκαμε παρομοίως μια σφαίρα. Και τις δύο 
φορές δεν μας πέτυχαν τα πυρά.  

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι επρόκειτο για ελεύθερους σκοπευτές. Τη χρονική 
αυτή στιγμή δεν βρίσκονταν στις βόρειες ακτές κανένας στρατιώτης του εχθρού επειδή 
δεν διεξάγονταν εκεί πλέον μάχες.  
  

 
Σελίδες 98-99,106-121, 191-192 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφα από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Reineke με 
ημερομηνία 28.5.1941. Περιέχει δέκα ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη.Η πρώτη 
προέρχεται από τον υπαξιωματικό Hans-Georg Altenhof του 7ου Λόχου Συντάγματος 
Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 23.5.41 έπρεπε να μεταφέρω 
τραυματίες στον χώρο στρατοπέδευσης με σκηνές στο αεροδρόμιο πριν το Μάλεμε 
(Κρήτη). Εκεί, είδα έναν αλεξιπτωτιστή να κείτεται νεκρός, του οποίου τα μάτια ήταν 
τρυπημένα και κομμένα τα γεννητικά του όργανα. Γνωρίζαμε ήδη ότι οι Αυστραλοί 
ήταν ιδιαιτέρως βίαιοι. Τα μέλη του τάγματος υπό τον Koch πιθανότατα θα γνώριζαν 
ακριβέστερα ποιος είχε ακρωτηριάσει τους αλεξιπτωτιστές. 

Στο λόχο μου σκοτώθηκε ο υποδεκανέας κατά τη διάρκεια «κτενίσματος» μιας 
περιοχής. Τον βρήκαμε με κομμένη την αρτηρία του λαιμού του. Η μεταλλική του 
ταυτότητα ήταν μπηγμένη στην πληγή. Βρίσκονταν εκεί μαχόμενος εναντίων των 
Αυστραλών. 
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Στις 23.5. συναντήσαμε έχοντας αφεθεί πίσω Νεοζηλανδούς τραυματίες. Ένας 
από αυτούς μας ανέφερε ότι είχαν προπορευτεί και άλλοι Νεοζηλανδοί στρατιώτες. 
Πήραμε έναν Νεοζηλανδό μαζί μας για να εντοπίσουμε τους συντρόφους του. Μαζί με 
αυτόν περάσαμε δίπλα από μια στρατιωτική θέση έξι περίπου χιλιόμετρα από τα Χανιά 
όπου εκεί κείτονταν νεκροί Γερμανοί αλεξιπτωτιστές. Δεν φορούσαν πλέον τις 
στρατιωτικές τους στολές, δίπλα από αυτούς βρίσκονταν βρετανικές στολές.  

Διέκρινα ξεκάθαρα ότι Άγγλοι στρατιώτες, οι οποίοι φορούσαν γερμανικά 
κράνη, πυροβολούσαν εναντίων μας.  
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον οπλίτη Walter Plewka του 9ου 
Λόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Τραυματίστηκα 
στις 20.5.41 και αιχμαλωτίστηκα από τα αγγλικά στρατεύματα όπου εκεί με επίδεσαν 
και μου συμπεριφέρθηκαν καλά. Την επόμενη ημέρα έπρεπε οι Άγγλοι να 
υποχωρήσουν. Με άφησαν πίσω αφότου με φρόντισαν προηγουμένως.  Το πρωί της 
21.5. επέστρεψαν ωστόσο τα αγγλικά στρατεύματα. Επειδή δεν γνώριζα εάν θα 
μεταχειριζόμουν από τα προελαύνοντα στρατεύματα το ίδιο όπως από αυτά που 
βρισκόταν νωρίτερα εκεί, εγκατέλειψα τη θέση που βρισκόμουν και προσπάθησα να 
διαφύγω προς τις γερμανικές γραμμές. Στο σημείο αυτό δέχτηκα τα πυρά πολυβόλου 
από ένα πρόχειρο καταφύγιο που βρίσκονταν εκατό εβδομήντα περίπου μέτρα 
απόσταση αν και μπορούσαν ξεκάθαρα να διακρίνουν ότι ήμουν τραυματισμένος. Το 
παντελόνι μου κρέμονταν μέχρι τις μπότες. Το κομμάτι της πουκαμίσας που ακόμα 
φορούσα ήταν ματωμένο. Αυτό το κομμάτι κρέμονταν έξω από το σακάκι έτσι ώστε 
κάποιος θα μπορούσε να το διακρίνει. Τα πυρά δεν με πέτυχαν, ωστόσο σωριάστηκα 
τρεις φορές στο έδαφος εξαιτίας του τραύματος μου που είχε προκληθεί σε μένα την 
προηγούμενη ημέρα. Οι Άγγλοι θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί από την απόσταση των 
εκατό εβδομήντα μέτρων ότι ήμουν τραυματισμένος.  
 

(περίληψη) Η τρίτη προέρχεται από τον υποδεκανέα Josef Fallmann  του 9ου 
Λόχου 3ου Συντάγματος αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:  

Τραυματίστηκα στις 20.5.41 στην Κρήτη. Βρισκόμουν με κάμποσους τραυματίες 
συντρόφους σ’ ένα νεκροταφείο πλησίον του Ηρακλείου. Από μια απόσταση των 
τριακοσίων μέτρων οι Άγγλοι μας πυροβολούσαν με καραμπίνες μολονότι δεν 
ανταποδίδαμε τα πυρά και πρέπει να είχαν αντιληφθεί ότι ήμασταν τραυματίες. Έσυρα 
ένα βαριά τραυματισμένο στρατιώτη στη σκιά δίπλα στο τοιχίο του νεκροταφείου και 
εκεί δέχτηκα πυρά. Έφερα νερό με το παγούρι μου για δώσω στο βαριά τραυματισμένο 
σύντροφο μου, τον δεκανέα Trischler, κάτι να πιεί. Και σε αυτό το σημείο 
πυροβόλησαν εναντίων μου. Παρόλα αυτά οι σφαίρες δεν με πέτυχαν. Από τα  πυρά 
αυτά που έριχναν οι Άγγλοι εναντίων των τραυματιών, χτυπήθηκαν ωστόσο εκ νέου 

ορισμένοι σύντροφοι, μεταξύ των οποίων ο δεκανέας Goerke του 9ου Λόχου 3ου 
Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. Αυτοί  που έβαλλαν εναντίων μας ήταν ξεκάθαρα 
Άγγλοι και τους αναγνώρισα από τα κράνη τους. Οι Άγγλοι αυτοί διέκριναν από την 
απόσταση των τριακοσίων μέτρων ότι ήμασταν τραυματισμένοι επειδή δεν 
πυροβολούσαμε και ο ένας επίδενε τον άλλο.  
 

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον δεκανέα F.Kassegger  του 3ου 
Λόχου Τάγματος Αντιαεροπορικών Πολυβόλων.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 
Την πρώτη ήδη ημέρα στην Κρήτη έπαθε ζημιά το πολυβόλο μας. Ήμασταν τέσσερεις 
στο αντιαεροπορικό πολυβόλο και μετά από δύο ώρες τραυματιστήκαμε. Το πολυβόλο 
δεν έριχνε έπειτα πλέον πυρά. Βρισκόμουν με το σύντροφο μου Franz Mosch  κοντά 
στο πολυβόλο. Ο ένας επίδενε τον άλλο. Ο εχθρός άνοιξε πυρ με βαριά πολυβόλα και 
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όλμους καταπολέμησης τεθωρακισμένων εναντίων μας από μια απόσταση των εκατό 
έως εκατό πενήντα περίπου μέτρων, μολονότι διέκρινε ότι οι χειριστές είχαν τεθεί λόγω 
του τραυματισμού εκτός μάχης και το πολυβόλο δεν έβαλλε πλέον. Για δύο περίπου 
ώρες δεχόμασταν κατά αυτόν τον τρόπο πυρά. 
 

(περίληψη) Η πέμπτη προέρχεται από τον υπαξιωματικό Wilhelm Noh του 
10ουΛόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 20.5.41 
δεχθήκαμε πυρά αμέσως μετά τη ρίψη μας στην Κρήτη. Κάμποσοι σύντροφοι 
τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν. Διέκρινα έναν αλεξιπτωτιστή σε απόσταση των 
τριάντα περίπου μέτρων, ο οποίος ήταν τραυματισμένος και καλούσε για βοήθεια. 
Έπειτα, παρατήρησα ότι ένας Άγγλος στρατιώτης με ένα αγγλικό κράνος (μήπως όπλο;) 
πυροβόλησε εναντίων του τραυματία στρατιώτη και τον σκότωσε. 
 

(περίληψη) Η έκτη έχει ληφθεί από τον λοχία Karl-Heinz Ueckermann του 
10ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Όταν 
ρίχθηκα με αλεξίπτωτο πάνω από την Κρήτη στις 20.5.41 ανατολικά του Μάλεμε, 
προσπάθησα αρχικά να συγκεντρώσω τους άνδρες μου, ωστόσο βρήκα μόνο έναν. 
Μετά από κάποια ώρα έφτασαν σε μας σύντροφοι άλλων μονάδων από τους οποίους 
ορισμένοι ήταν τραυματίες. Έπρεπε το σημείο αυτό να περιμένω τη νύχτα με τους επτά 
αλώβητους και τους έξι τραυματίες συντρόφους, ωστόσο αιφνιδιαστήκαμε αργά το 
απόγεμα από ένα στρατιωτικό λόχο ( πιθανότατα Αυστραλοί). Είχα αρχικά την πρόθεση 
να αφήσω το λόχο να πλησιάσει όσο πιο κοντά μπορούσε για να μπορέσουμε να τον 
καταπολεμήσουμε με πιστόλια και χειροβομβίδες. Ορισμένοι από τους τραυματίες 
συντρόφους έχασαν ωστόσο τη ψυχραιμία τους και  σηκώθηκαν πρόωρα, σήκωσαν 
ψηλά τα χέρια και επέδειξαν τους επιδέσμους τους που είχαν σε αυτούς ήδη 
τοποθετηθεί. Μολονότι είχε ήδη διακρίνει ο αντίπαλος από απόσταση των σαράντα 
μέτρων ότι είχε μπροστά του τραυματίες, πυροβόλησε εναντίων τους. Οι ακόμα υγιείς 
σύντροφοι δεν πυροβόλησαν αυτή τη χρονική στιγμή.  Από εμάς, απ’ όσο μπορώ να 
θυμηθώ, πυροβόλησα μόνο εγώ και το έπραξα  μόνο αφότου ο αντίπαλος είχε ήδη 
πυροβολήσει εναντίων των τραυματιών και μας είχε από πίσω περικυκλώσει.    
 

(περίληψη) Η έβδομη προέρχεται από τον υποδεκανέα Hans Brueck του 9ου 
Λόχου Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Όταν 
πραγματοποιήσαμε πτώση με  αλεξίπτωτο στις 20.5.1941, δεχθήκαμε δυτικά του  
Μάλεμε στην Κρήτη αμέσως σφοδρά πυρά από όλες τις πλευρές. Καταφύγαμε σε ένα 
κοίλωμα και είχαμε την πρόθεση να παραμείνουμε στο σημείο αυτό έως αργά το 
απόγευμα. Από εκεί  είχα σκοπό να συνεχίσουμε την πορεία λίγο πριν το βράδυ για να 
φτάσουμε στη γερμανική θέση, ωστόσο προχωρήσαμε μόνο διακόσια μέτρα και έπρεπε 
ξανά να κρυφτούμε για μην πέσουμε θύματα των Άγγλων. Στη συνοδεία μου 
βρίσκονταν ο δεκανέας Hillmann του 9ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου. Οι Άγγλοι μας 
ακολουθούσαν κατά πόδας και έπιασαν αιχμάλωτο τον δεκανέα Hillmann. Εγώ ο ίδιος 
κατόρθωσα κατά τέτοιο τρόπο να κρυφτώ ώστε να μην με ανακαλύψουν. Είδα από μια 
απόσταση των τριών- τεσσάρων μέτρων ότι είχαν τοποθετήσει τον Hillmann με την 
πλάτη στο έδαφος και έπειτα τον πυροβόλησαν με το πιστόλι στο στόμα. Ήταν λίγο 
πριν τις 20:00. Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω εάν ήταν Άγγλοι, Αυστραλοί ή 
Νεοζηλανδοί στρατιώτες που είχαν κακοποιήσει τον δεκανέα Hillmann. Παρατήρησα 
όμως ότι μιλούσαν αγγλικά και δεν ήταν Έλληνες.   Άφησαν κατόπιν τον δεκανέα 
Hillmann να κείτεται στο έδαφος και έψαχναν εμένα. Δεν με εντόπισαν όμως. 
Απομακρύνθηκαν έπειτα και εγώ φρόντισα τον Hillmann καθώς επίσης μερίμνησα να 
φτάσει στο Χώρο Πρώτων Βοηθειών. Δεν τον ξαναείδα αργότερα και δεν γνωρίζω εάν 
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σήμερα ακόμα ζει. Γνωρίζω μόνο ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένος από τη σφαίρα 
που δέχθηκε. Για παράδειγμα του έλειπαν όλα τα δόντια. Κατά διαστήματα δεν με 
αναγνώριζε πλέον επίσης. Αναφέρω ακόμα ότι εμείς δεν πυροβολήσαμε εναντίων των 
στρατιωτών που είχαν κακοποιήσει τον δεκανέα Hillmann επειδή δεν είχαμε 
πυρομαχικά.  
 

(περίληψη) Η όγδοη κατάθεση έχει ληφθεί από τον δεκανέα Karl-Hainz Lyx 

της 1ης Ίλης  Τεθωρακισμένων Καταπολέμησης Αρμάτων Μάχης. (μετάφραση) 
Σχετικά με  την υπόθεση: Στις 22.5.1941 βρισκόμουν στο Χώρο Πρώτων Βοηθειών του  
«Συγκροτήματος Δύση» πλησίον του Μάλεμε (Κρήτη). Μεταφέρθηκε εκεί ένας 
τραυματίας αλεξιπτωτιστής (δεκανέας) το όνομα του οποίοιυ δεν γνωρίζω. Ανέφερε ότι 
είχε αιχμαλωτιστεί από τους Άγγλους. Του είχαν τοποθετήσει στο στόμα ένα πιστόλι. 
Πάτησαν τη σκανδάλη. Τον παράτησαν έπειτα  βαριά τραυματισμένο και έφυγαν. Ο 
κακοποιημένος σύντροφος είναι βαριά τραυματίας και δεν μπορούσε να γίνει καθόλου 
κατανοητός. Τόνισε κατηγορηματικά ότι επρόκειτο για Άγγλους.    
 

(περίληψη) Η ένατη προέρχεται από τον υποδεκανέα Fritz Terjung του 10ου 
Λόχου Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 20.5.41 
κατέλαβα με κάμποσους συντρόφους ένα σπίτι στην άκρη της πόλεως του Μάλεμε 
(Κρήτη). Το υπερασπίσαμε εναντίων των Άγγλων που ήθελαν να το καταλάβουν. Κατά 
το μεσημέρι, λίγο πριν την επίθεση των Άγγλων, είδα στην ακτή σε μια απόσταση των 
τριακοσίων μέτρων έναν αλεξιπτωτιστή που έδειχνε τραυματίας διαφορετικά θα 
έρχονταν προς το μέρος μας να σηκώνεται και να πλησιάζει τους Άγγλους. Παραδόθηκε 
σ΄ αυτούς. Παρατήρησα ότι ο Γερμανός στρατιώτης έβγαλε τη φόρμα των 
αλεξιπτωτιστών και τη φόρεσε ένας Άγγλος. Ακούσαμε κατόπιν αυτού έναν 
πυροβολισμό και τον είδαμε να σωριάζεται στο έδαφος. Όταν πλησιάσαμε αργότερα, 
ήταν νεκρός. Από ό,τι μπορέσαμε να διαπιστώσουμε οι αντίπαλοι, που έπραξαν κατ΄ 
αυτό τον τρόπο, ήταν Αυστραλοί.   
 

(περίληψη) Η δέκατη έχει ληφθεί από τον σκαπανέα Guenter Konofol του 4ου 
Λόχου 7ου Τάγματος Μηχανικού Αλεξιπτωτιστών. 

(μετάφραση) Στις 21.5.41 στην Κρήτη μεταφέρθηκα με είκοσι περίπου 
συντρόφους σε ένα μη κατειλημμένο από τον αντίπαλο ξέφωτο που χρησιμοποιούταν 
ως χώρος περίθαλψης τραυματιών. Οι είκοσι στρατιώτες που βρισκόταν εκεί ήταν λίγο 
πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Παραμείναμε εκεί χωρίς προστασία επειδή ο λόχος μας 
είχε ήδη προχωρήσει στις 21.5. Βρίσκονταν στη συνοδεία μας κάμποσοι αιχμάλωτοι 
Έλληνες, οι οποίοι μας φρόντισαν και μας φέρθηκαν καλά. Στις 21.και 22.5. έρχονταν 
ωστόσο επανειλημμένως κατά τη διάρκεια της ημέρας πολίτες από την Κρήτη που είχαν 
στην κατοχή τους δικά μας υποπολυβόλα και ένα αγγλικό πολυβόλο. Άρχισαν από 
απόσταση να πυροβολούν προς το ξέφωτο, πλησίαζαν όλο και πιο κοντά και εισέβαλαν 
κατόπιν στο χώρο συγκέντρωσης τραυματιών. Έστησαν εκεί το πολυβόλο και 
πυροβόλησαν πολλές φορές. Κατά τη διάρκεια των πυρών σκοτώθηκε ένας στρατιώτης.  
                         

 
Σελίδες 102-105,213-214 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφα από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Reinecke με 
ημερομηνία 6.6.1941. Περιέχει τρεις ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη.Η πρώτη προέρχεται 
από τον υπαξιωματικό Friedel Gumpfer του 2ου Τάγματος Επιτελείου 2ου Συντάγματος 
Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Αποβιβάστηκα στις 26 Μαΐου 
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1941 στα Χανιά Κρήτης. Πλησίον των Χανίων είδα νεκρούς αλεξιπτωτιστές που σε 
ορισμένους ήταν βγαλμένες οι φόρμες. Σε κάποιους από αυτούς ήταν τα χέρια κομμένα 
και τα μάτια τρυπημένα. Επρόκειτο για δέκα έως δεκαπέντε περίπου αλεξιπτωτιστές 
που είδα σε αυτήν την κατάσταση.   
 

(περίληψη)  Η δεύτερη κατάθεση έχει ληφθεί από τον υποδεκανέα Ulrich 

Lorenz της 1ης Πυροβολαρχίας Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση)  Σχετικά με την 
υπόθεση: Αποβιβάστηκα στις 22 Μαΐου 1941 δυτικά των Χανίων. Πλησίον του 
βρισκόμενου σε απόσταση των πεντακοσίων μέτρων παρακείμενου χωριού  εντόπισα 
είκοσι πέντε περίπου αλεξιπτωτιστές που κρέμονταν ακόμα στα αλεξίπτωτά τους και η 
πληοψηφία αυτών είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι. Τα μάτια τους ήταν τρυπημένα. Ένα 
μέρος αυτών βρίσκονταν εκεί χωρίς τις φόρμες τους. Είδα ότι από τις τσέπες των 
αλεξιπτωτιστών, όσων φορούσαν ακόμα τις φόρμες, είχε αφαιρεθεί το περιεχόμενο.   
 

(περίληψη) Η τρίτη προέρχεται από τον υπαξιωματικό Alfred Buchleitner του 
2ου Τάγματος 85ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.     

(μετάφραση) Βρισκόμουν πάνω στο σκάφος με τον αριθμό 5 που είχε 
αναχωρήσει στις 20 Μαΐου 1941 από την Χαλκίδα με προορισμό την Κρήτη. Στις 22 
Μαΐου 1941 το σκάφος μας το οποίο είχε απομακρυνθεί από τα άλλα πλοία 
κανονιοβολήθηκε από έξι αγγλικά πολεμικά σκάφη. Εξήντα άνδρες ριχθήκαμε στη 
θάλασσα και εκεί δεχόμασταν για είκοσι λεπτά περίπου τα πυρά πολυβόλων των 

αγγλικών πολεμικών πλοίων. Μερικοί από τους συντρόφους μου βρήκαν το θάνατο στο 
σημείο αυτό. Όταν μπορέσαμε κατόπιν να σωθούμε ανεβαίνοντας στις φουσκωτές 
λέμβους ήμασταν μόνο τριάντα άνδρες. Και η λέμβος πάνω στην οποία κατόρθωσα να 
σωθώ δέχθηκε πυρά.     
 

 
Σελίδα 122 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφο από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Lang με ημερομηνία 
11.6.1941.Περιέχει την ένορκη κατάθεση του υπολοχαγού Tappe της 1ης Μοίρας 
Πυροβολικού Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις 
βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 

Στις 30.5.41,λίγο πριν τις 13:00, έφτασα με τη μονάδα μου στο Ηράκλειο, το 
οποίο είχε την προηγούμενη ημέρα καταληφθεί από το 1ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών 
(συνταγματάρχης Brauer). Στο ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο  Ηρακλείου άκουσα 
από τους Γερμανούς γιατρούς ότι ένας αλεξιπτωτιστής είχε βρεθεί στην πόλη 
σταυρωμένος. Όταν έφτασα κατά τις 14:00 στο Επιτελείο του 1ου Συντάγματος 
Αλεξιπτωτιστών, συζητιόταν αυτό παρομοίως στους κύκλους των αξιωματικών. Κατά 
το απόγευμα επέστρεψα στο νοσοκομείο. Εκεί, μου περιέγραψε ένας άγνωστος σε μένα 
βοηθός γιατρού το χώρο θα μπορούσα να δω το πτώμα του σταυρωμένου 
αλεξιπτωτιστή. Η θέση αυτή βρίσκονταν στο δυτικό τμήμα της πόλης, τριακόσια με 
τετρακόσια μέτρα βορείως της κεντρικής οδού. Κατευθύνθηκα αμέσως προς αυτή την 
περιγραφόμενη περιοχή.  

Σε έναν κήπο πίσω από το αναφερόμενο σπίτι παρατήρησα να βρίσκεται 
ριγμένη στο έδαφος μια πόρτα ενός αχυρώνα. Πάνω εκεί βρίσκονταν με την πλάτη ένας 
αλεξιπτωτιστής  φορώντας τη στολή του χωρίς κράνος, τα χέρια του ήταν ανοιγμένα 
στο πλάι και τα πόδια του τεντωμένα. Επειδή το πτώμα είχε ήδη περιέλθει σε 
κατάσταση αποσύνθεσης, πλησίασα μόνο σε απόσταση των οχτώ έως δέκα μέτρων. 
Παρατήρησα ότι τόσο το πρόσωπο όσο και τα χέρια του πτώματος είχαν πάρει ήδη ένα 
μελανό χρώμα, δεν μπόρεσα ωστόσο να διακρίνω καθόλου τραύματα. Αυτό που είδα 
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μου  φαίνονταν ως μια επιβεβαίωση ότι δηλαδή αυτός ο άνδρας θα έπρεπε να είχε 
σταυρωθεί, όπως μου είχαν διηγηθεί σύντροφοι του 1ου Συντάγματος.         
  

Σελίδα 123 (περίληψη-μετάφραση)  
Έγγραφο από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 12.6.1941.Περιέχει δύο ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη.Η πρώτη προέρχεται 
από τον σκαπανέα Heinz Guehl του  2ου Λόχου ενός Τάγματος Μηχανικού των 
Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Το απόγευμα της 21ης

 Μαΐου 
βρισκόμουν υπό τη διοίκηση του ανθυπολοχαγού Jahn, του 10ου Λόχου Συντάγματος 
Εφόδου σ΄ ένα σπίτι στο βουνό πάνω από το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Ένας σύντροφος 
είπε ξαφνικά: «εκεί κάτω γδύνουν κάποιον». Κοίταξα με τα κιάλια μου προς την 
αναφερόμενη κατεύθυνση και διέκρινα ότι σε έναν αλεξιπτωτιστή είχαν αφαιρέσει τα 
ρούχα και βρίσκονταν γυμνός. Καθώς ήταν έτσι γυμνός, σήκωσε τα χέρια ψηλά και 
τέσσερεις περίπου στρατιώτες πυροβόλησαν από μια απόσταση των δέκα περίπου 
μέτρων εναντίων αυτού του Γερμανού αλεξιπτωτιστή. Σωριάστηκε κατόπιν στο έδαφος. 
Το στρατόπεδο μας βρίσκονταν πεντακόσια περίπου μέτρα απόσταση από το 
εξελισσόμενο αυτό συμβάν.  

Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μετακινηθήκαμε απ’ αυτό το σπίτι προς τα 
εμπρός και πλησιάσαμε έτσι στα πενήντα με εβδομήντα μέτρα περίπου απόσταση από 
τον γυμνό και εκτελεσμένο στρατιώτη. Από εκεί κοίταξα ακόμα μια φορά με τα κιάλια 
μου και στο σημείο αυτό διέκρινα ότι ο εκτελεσμένος έφερε επίδεσμο στο χέρι.  

Δεν μπορώ να αναφέρω εάν σχετικά με αυτούς τους στρατιώτες επρόκειτο για 
Άγγλους ή Έλληνες. Μεταξύ των νεκρών εχθρών βρίσκονταν Νεοζηλανδοί.    
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον ανθυπολοχαγό Erwin Fiedler του 
2ου Λόχου Τάγματος Μηχανικού των Αλεξιπτωτιστών.(μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση: Κατά την επέμβαση της μονάδας μας στις 20 Μαΐου διαπίστωσα ότι στην 
περιοχή του Αλικιανού συμμετείχαν πολυάριθμοι πολίτες στις μάχες. 
Δραστηριοποιούνταν ως σκοπευτές πίσω από τα δέντρα. Ότι πολεμούσαν πολίτες το 
συμπεραίνω αυτό επειδή ο υπαξιωματικός Rohde είχε τραυματιστεί από σκάγια 
κυνηγετικού όπλου. Κατά τη διάρκεια της προέλασης μας διακρίναμε επίσης ότι πολλοί 
από τους σκοτωμένους από εμάς αντίπαλοι φορούσαν πολιτικά ρούχα.   

Το βράδυ της 20ης
 Μαΐου παρατήρησα ότι κάμποσοι πολίτες υπό την 

καθοδήγηση ενός Έλληνα στρατιώτη κινούταν συνεχώς λαμβάνοντας θέση μάχης.   
Κατά τις 9:30 έπρεπε να αφήσω πίσω τον δεκανέα Obermoser, ο οποίος είχε 

δεχθεί σφαίρα που είχε διαπεράσει τον αριστερό του βραχίωνα και είχε εξέλθει από την 
περιοχή του δεξιού του πνεύμονα. Τον επίδεσα και συνομίλησα μαζί του. Οι 
προσπάθειες μου να τον επαναφέρω δεν είχαν αποτέλεσμα. Στις 31 Μαΐου εντόπισα 
κατά την περισυλλογή των νεκρών το πτώμα του δεκανέα Obermoser στην ίδια θέση 
που τον είχα αφήσει. Το πτώμα ήταν ελαφρά σκεπασμένο με χώμα, τα υποδήματα και 
οι κάλτσες είχαν αφαιρεθεί, οι τσέπες είχαν αδειάσει και είχαν γυρίσει προς τα έξω. Το 
πτώμα βρίσκονταν με εξαίρεση το κεφάλι σε προχωρημένη αποσύνθεση. Εμφάνιζε 
στην αριστερή πίσω πλευρά του κρανίου ένα μεγάλου μεγέθους κάταγμα. Η μάζα του 
εγκεφάλου του δεν βρίσκονταν πλέον στο εσωτερικό του. Το τραύμα αυτό μπορώ να το 
εξηγήσω μόνο ως συνέπεια ότι ο Obermoser είχε από πίσω χτυπηθεί. Αυτό είναι 
ιδιαιτέρως κατανοητό επειδή τον είχα αφήσει να βρίσκεται με την κοιλιά στο έδαφος. 
Δεν μπορούσε εξαιτίας του τραύματος του να τοποθετηθεί με την πλάτη στο έδαφος. 
Επιθυμώ ακόμα να προσθέσω ότι το τραύμα από τη σφαίρα ήταν φυσιολογικής μορφής, 
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το σημείο όμως από όπου εξήλθε ήταν ασυνήθιστα μεγάλου μεγέθους και είχε διαλύσει 
τον ιστό. Συμπεραίνω εκ τούτου ότι είχε χρησιμοποιηθεί σφαίρα διασποράς.     
 
 Σελίδα 132 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφο από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Becker με 
ημερομηνία 24.6.1941. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του ανθυποσμηναγού Hans 

Boick του Επιτελείου 11ου Αεροπορικού Σώματος σχετικά με την παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη.(μετάφραση) Σχετικά 
με την υπόθεση: Στις 25.5.41 εντόπισα στη νότια πλαγιά ενός βουνό πλησίον του 
Μάλεμε τη σωρό ενός αλεξιπτωτιστή. Το πτώμα είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό φουσκώσει. 
Μπόρεσα παρά ταύτα να διαπιστώσω  ότι και τα δύο αυτιά ήταν κομμένα σε ευθεία 
γραμμή. Δεν μπόρεσα να διακρίνω άλλα τραύματα ή πληγές προερχόμενες από σφαίρα.   

 
 Σελίδες 133-134,167-168 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφα από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ruedel με 
ημερομηνία 25.6.1941. Περιέχει τρείς ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. Η πρώτη 
προέρχεται από τον δεκανέα August Dorn του 3ου Λόχου 95ου Συντάγματος 
Μηχανικού. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά την προέλαση του λόχου 
προς την Κάνδανο συναντήσαμε δώδεκα νεκρούς του λόχου μας που ανήκαν σε μια 
ομάδα εμπροσθοφυλακής με αποστολή την αναγνώριση του πεδίου μάχης. Συμμετείχα 
στην ταφή των νεκρών. Σχεδόν όλοι ήταν γυμνοί και τους είχαν κλέψει τα ρούχα και 
τον οπλισμό.  

Στη σωρό του υπαξιωματικού Pickel παρατήρησα μια τομή στο λαιμό και μια 
μαχαιριά στην περιοχή της καρδιάς. Στον υποδεκανέα Despalmes ήταν το ένα μάτι 
τρυπημένο. Το πτώμα εμφάνιζε επίσης μια τομή στο λαιμό και κάμποσες μαχαιριές στο 
μηρό. Στον σκαπανέα Schnoell είχε το κρανίο του συνθλιβεί. Από το πτώμα του 
σκαπανέα Hofer έλειπε το ένα αυτί. 
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον λοχία Franz Xaver Kemeter του 3ου 
Λόχου 95ου Συντάγματος Μηχανικού. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά τη 
προέλαση προς την Κάνδανο συνάντησα τρείς τραυματίες μιας σταλμένης από μας 
Ομάδας Ανίχνευσης. Στην ερώτηση σχετικά με τη θέση των συντρόφων μας ανάφερε 
σε μένα ένας εκ των τραυματιών ότι βρίσκονταν λίγο μπροστά μας και πιθανότατα ήταν 
όλοι νεκροί. Βρήκαμε αργότερα δώδεκα νεκρούς συντρόφους μας. Σε όλους είχαν 
αφαιρέσει τα ρούχα εκτός το πουκάμισο και το σακάκι. Τα ρούχα που έλειπαν καθώς 
και όπλα δεν βρίσκονταν πλέον εκεί.  
Είχαν μόλις σκοτωθεί. Είχαν περιέλθει σε κατάσταση ακαμψίας. Σε δύο πτώματα 
διέκρινα πληγές από τομές στο λαιμό, σε ένα άλλο ήταν το μάτι τρυπημένο και σε ένα 
τέταρτο έλειπε το ένα αυτί.  
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον ανθυπολοχαγό Martin 

Neumann του 3ου Λόχου 95ου Συντάγματος Μηχανικού. (μετάφραση) Σχετικά με την 
υπόθεση: Στις 24.5.1941 είδα κατά την προέλαση μας προς την Κάνδανο κάμποσους 
νεκρούς αλεξιπτωτιστές να κείτονται στο δρόμο. Σε κάποιους απ’ αυτούς είχαν 
αφαιρέσει τη στρατιωτική στολή και τα όπλα. Ρίχνοντας μια φευγαλέα ματιά 
παρατήρησα ότι τέσσερις περίπου εμφάνιζαν πληγές από μαχαίρι στον λαιμό. 

Κατά τη συνέχεια της προέλασης βρήκα δώδεκα σωρούς από μια σταλμένη   
από εμάς ως εμπροσθοφυλακή Ομάδα Αναγνώρισης. Όλοι ήταν χωρίς τη στολή τους. 
Τα στρατιωτικά τους ρούχα και τα όπλα τους δεν βρισκόταν εκεί. Στο πτώμα του 
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υπολοχαγού Pickel εντόπισα μια τομή στο λαιμό και μια πληγή από μαχαίρι στην 
καρδιακή χώρα. Η σωρός εμφάνιζε επίσης τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Στο πτώμα 
του δεκανέα Despalmes διέκρινα ότι το ένα μάτι ήταν τρυπημένο και έφερε μαχαιριά 
στην περιοχή της καρδιάς.    

Καθόλη τη χρονική διάρκεια της επιχείρησης που υπήρξε επαφή με τον εχθρό 
μπόρεσα να διακρίνω ότι στην πλευρά του μάχονταν σχεδόν αποκλειστικά πολίτες.  

Η Ομάδα Αναγνώρισης που είχε σταλθεί από το λόχο μας ως εμπροσθοφυλακή 
είχε τρείς μόνο επιζώντες. Ένας απ’ αυτούς ο δεκανέας Schmidtleitner του 3ου Λόχου 
95ου Συντάγματος Μηχανικού υπέστη τραύμα στο χέρι και στο υπογάστριο από μια 
χειροβομβίδα. Μου διηγήθηκε το παρακάτω: ‘Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης 
συναντήθηκαν πολίτες στην πλευρά του εχθρού και εκδιώχθηκαν. Κατά τη συνέχιση 
της προέλασης και καθώς βρίσκονταν η ολιγομελής μονάδα σε μια κοιλάδα οι πολίτες 
εμφανίστηκαν ξανά και την εξουδετέρωσαν. Ο ίδιος ο Schmidtleitner μετακινήθηκε 
λίγο προς τα πίσω και προσποιήθηκε το νεκρό όταν τον πλησίασαν πολίτες. Μεταξύ 
αυτών βρίσκονταν επίσης γυναίκες και παιδιά. Καθώς προσποιούταν το νεκρό, οι 
πολίτες του έβγαλαν τη στρατιωτική στολή και την πήραν μαζί τους εκτός από το 
σακάκι, όπως επίσης του έκλεψαν και όλα συνολικά τα αντικείμενα αξίας. Εκτός αυτού, 
του γυναίκες και παιδιά του ψηλάφησαν το γεννητικό του μόριο’.  
Οι δύο άλλοι επιζώντες αυτής της ομάδας είναι οι σκαπανείς Feigele και Eberhardter. 
Και οι τρείς βρίσκονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο.                    
 
 Σελίδες 135-145 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφα από το στρατιωτικό δικαστήριο της Διοίκησης της 12ης Στρατιάς με 
ημερομηνία 2.6.1941.Περιέχει έντεκα ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής  στην Κρήτη. Η 
πρώτη προέρχεται από τον ταγματάρχη και διοικητή του 1ου Τάγματος 141ου 
Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών Hans Forster. (μετάφραση) Στις 27.5. είχε το τάγμα ως 
εμπροσθοφυλακή  του Συντάγματος  την αποστολή να προωθηθεί προς τον κόλπο της 
Σούδας από τα υψώματα του Πύργου μέσω ενός λιόφυτου για να αποκόψει την 
αποχώρηση των Άγγλων από τα Χανιά. 

Ένα χιλιόμετρο περίπου πριν τον κόλπο της Σούδας ενεπλάκη το τάγμα σε 
μεγάλης κλίμακας μάχη, κατά την οποία έπρεπε να υποχωρήσει δίδοντας μάχη προς μια 
καλύτερη θέση λόγω της υπεροχής του αντιπάλου και της ακαταλληλότητας του 
εδάφους. 

Ο αντίπαλος μάχονταν με πείσμα χρησιμοποιώντας ελεύθερους σκοπευτές πίσω 
από τα δέντρα και νάρκες. Βρίσκονταν σε καλά καμουφλαρισμένες στρατιωτικές 
θέσεις. Επρόκειτο για Αυστραλούς ή Νεοζηλανδούς. Δεν παρατήρησα Έλληνες 
στρατιώτες ή πολίτες. 

Προκλήθηκαν μεγάλες απώλειες στο τάγμα. Ένα τμήμα των τραυματιών 
μπόρεσε να μεταφερθεί πίσω. Ένα άλλο παράμεινε στο πεδίο της μάχης. Σε κάθε 
περίπτωση αποκλείω ότι όλοι συνολικά οι κατόπιν εντοπισμένοι νεκροί να βρήκαν τον 
θάνατο κατά τη διάρκεια της μάχης. 

Καθώς αποκρούστηκε η αντεπίθεση του εχθρού, τοποθετήθηκαν ευθύς αμέσως 
περίπολοι αναγνώρισης με κατεύθυνση το πεδίο της μάχης για να μεταφέρουν μεταξύ 
άλλων πίσω τους τραυματίες.  

Οι περίπολοι αναγνώρισης ανέφεραν ότι εντόπισαν μόνο νεκρούς. Σύμφωνα με 
την άποψη του επικεφαλής των περιπόλων ένα τμήμα των τραυματισμένων 
αξιωματικών, υπαξιωματικών και ανδρών είχε δολοφονηθεί. 

Το τάγμα δραστηριοποιήθηκε από το απόγευμα της 27.5. έως το πρωί της 28.5. 
σε έναν άλλο τομέα. Το πεδίο μάχης μπόρεσε εκ τούτου να ερευνηθεί ενδελεχώς 
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σύμφωνα με το σχέδιο μόλις το πρωί της 28.5. Εγώ ο ίδιος κατόρθωσα να επιθεωρήσω 
μόνο ένα τμήμα λόγω έλλειψης χρόνου. Εκεί διαπίστωσα ότι όπως φαίνονταν 
βρίσκονταν σε ένα χαράκωμα οχτώ περίπου τραυματίες σύντροφοι και κατόπιν είχαν 
αυτοί δολοφονηθεί. Τα περισσότερα πτώματα εμφάνιζαν δύο έως τρείς τραύματα 
προερχόμενα από σφαίρες. Μερικά έφεραν πληγές από μαχαίρι. Ο ανθυπολοχαγός 
Roemer, ο οποίος είχε ήδη από την αρχή της μάχης τραυματιστεί στο δεξί του χέρι, 
βρίσκονταν εκεί με διαλυμένο το κρανίο.  

Λόγω της συνέχισης της πορείας του τάγματος παρέταξα μια Ειδική Ομάδα 
Ταφής υπό τη διοίκηση του υπασπιστή Pinzel. Μου ανάφερε αυτός και κυρίως ο 
υπαξιωματικός Kumnick του 5ου Λόχου 141ου

 Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών ότι 
είχαν εντοπίσει πενήντα οχτώ επιπλέον πτώματα, ένα μέρος των οποίων εμφάνιζαν 
παρόμοια τραύματα (μεταξύ άλλων πληγές από μαχαίρι). 

Έχω την εντύπωση ότι ένα μέρος των τραυματισμένων στρατιωτών είχε 
δολοφονηθεί. Δεν έχει σημασία εάν αυτό το είχαν διαπράξει Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, 
Έλληνες στρατιώτες ή πολίτες. Την ευθύνη εδώ τη φέρει μόνο ο διοικητής των 
αγγλικών στρατευμάτων.  

Επειδή εγώ ο ίδιος δεν είχα παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της μάχης καθόλου 
Έλληνες στρατιώτες ή πολίτες και δεν κείτονταν νεκροί στο πεδίο της μάχης καθόλου 
Έλληνες, θεωρούνται κατά την άποψη μου ως δολοφόνοι μόνο οι Αυστραλοί και οι 
Νεοζηλανδοί.  

 
(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον ανθυπολοχαγό Hans Schager του 

3ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση) Κατά την προέλαση 
προς τον κόλπο της Σούδας στις 27 Μαΐου είχα τοποθετηθεί με τη διμοιρία μου στην 
κεφαλή του τάγματος. Κατά τη διάρκεια της μάχης διαπίστωσα ότι απέναντι μας 
βρίσκονταν αγγλικά στρατεύματα. Δεν εντόπισα Έλληνες στρατιώτες και πολίτες. Εγώ 
ο ίδιος τραυματίστηκα ελαφρά. 
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον υπαξιωματικό Matthias 

Kumnig  του 5ου Λόχου του Επιτελείου του 141ου Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών.(μετάφραση) Κατόπιν διαταγής του επικεφαλής μου βρέθηκα στις 27 και 28 
Μαΐου μετά τη μάχη του τάγματος  ξανά στο πεδίο της μάχης γύρω από τον κόλπο της 
Σούδας. 

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης
 Μαΐου κατευθύνθηκα κατόπιν διαταγής του 

διοικητή μου στο χώρο μάχης για να εξακριβώσω τα ονόματα των πεσόντων του 
τάγματος. Εκεί, ασχολήθηκα με κάθε έναν στρατιώτη που κείτονταν νεκρός στο πεδίο 
της μάχης. Διαπίστωσα ότι είχαν σκοτωθεί στις 27.5. εκατό είκοσι ένα μέλη του 
τάγματος. Δεν εντόπισα τραυματίες εκεί.  

Είχα ήδη αντιληφθεί κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης περιπόλου αναγνώρισης 
στις 27 Μαΐου και κατά την αναζήτηση ασυρμάτων ότι όλοι οι τραυματίες που 
βρίσκονταν στις 27.5. στα χέρια του εχθρού, είχαν δολοφονηθεί. 

Στις 17  ή  28 είδα να κείτεται στο έδαφος ένας υποδεκανέας ή Ορεινός 
Κυνηγός, ο οποίος έφερε μαχαιριά στο πρόσωπο. Δεν διακρίνονταν αίμα  εκτός ή εντός 
της πληγής. Εντόπισα έπειτα τον δεκανέα Reisenhofer του λόχου μου. Η κοιλιά του 
ήταν σκισμένη. Η τομή είχε μήκος οχτώ περίπου εκατοστών και έχασκε. Και σ΄ αυτή 
την περίπτωση δεν διακρίνονταν αίμα  γύρω από την πληγή και εντός αυτής. Οι 
μαχαιριές είχαν επομένως προκληθεί όταν οι άνδρες ήταν ήδη νεκροί. Συμπέραινα εκ 
τούτου ότι οι Άγγλοι πριν την αποχώρηση τους είχαν προκαλέσει σε κάθε Γερμανό 
στρατιώτη που κείτονταν νεκρός στο πεδίο της μάχης ένα τραύμα από μαχαίρι ή από 
σφαίρα. Δεν ήθελαν προφανώς να αφήσουν κανέναν ζωντανό πίσω. Υπήρχαν ακόμα 
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σύντροφοι που έφεραν πολλά τραύματα και εκτός αυτού είχαν πυροβοληθεί με σφαίρα 
στο κεφάλι ή στην καρδιά. Διακρίνονταν ένας ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός τραυμάτων 
από σφαίρα στην περιοχή της καρδιάς και στο κεφάλι. Σύμφωνα με την εκτίμηση μου 
δεν προέρχονταν όλοι αυτοί από τη μάχη επειδή οι Άγγλοι πυροβολούσαν εκεί κυρίως 
με υποπολυβόλα.  

Βρήκα επίσης τους παρακάτω αξιωματικούς, των οποίων το κρανίο είχε 
συνθλιβεί: τους υπολοχαγούς Stuetz και  Jetze, τον ανθυοπολοχαγό Roemer και το 
βοηθό γιατρού Schiller. Οι κρανιακές κακώσεις ήταν τέτοιου μεγέθους ώστε θα 
μπορούσαν να προκληθούν μόνο μέσω πολλαπλών χτυπημάτων από τα κοντάκια των 
όπλων. Σε δέκα έως δεκαπέντε ακόμα υπαξιωματικούς και στρατιώτες είχε χτυπηθεί το 
κρανίο. Μου έχει δοθεί η εντύπωση ότι μεταξύ αυτών που έφεραν τέτοιου είδους 
βαριάς μορφής κακώσεις ήταν πολλοί που είχαν παρασημοφορηθεί  με το Σιδηρού 
Σταυρό Ι και ΙΙ. Στον υπολοχαγό Stuetz διέκρινα ξεκάθαρα ότι του είχαν βγάλει το 
Σιδηρού Σταυρό Ι. Τον είχαν πετάξει μακριά  και τον είχαν σπάσει.  

Στο βοηθό γιατρού Schiller εκτός των βαριάς μορφής κρανιακών κακώσεων, 
ήταν επίσης και τα μάτια του τρυπημένα. Οι κόγχες των ματιών ήταν γεμάτες με μια 
χυλώδη μάζα από αίμα και κρέας. Ο δράστης έπρεπε να είχε τρυπήσει τις κόγχες  με τη 
ξιφολόγχη του.  

Εντόπισα κατά τη διάρκεια της μάχης μόνο την παρουσία των Άγγλων. 
Μπόρεσα να το διακρίνω αυτό αναμφισβήτητα επειδή βρέθηκα κάποια στιγμή μόνο 
σαράντα έως πενήντα μέτρα δίπλα απ΄ αυτούς. Δεν διέκρινα κατά τη διάρκεια της 
μάχης  Έλληνες στρατιώτες και πολίτες. Στο πεδίο της μάχης του τάγματος εντόπισα 
περίπου δώδεκα έως δεκαπέντε νεκρούς Άγγλους και αντιθέτως κανένα νεκρό Έλληνα 
ή πολίτη. Θα τους είχα σίγουρα ξεχωρίσει.  

Αναφέρω εκ τούτου ότι οι σύντροφοι που έπρεπε να αφεθούν πίσω 
τραυματισμένοι δολοφονήθηκαν από τους Άγγλους. Στο σύντομο χρονικό διάστημα 
μεταξύ της μάχης και της προώθησης μου με την περίπολο Αναγνώρισης θα ήταν 
αδύνατο να μπορούσαν να βρίσκονταν εκεί πολίτες. Διήρκησε το πολύ δύο ώρες. Κατά 
τη διάρκεια των δύο αυτών ωρών ρίχνονταν σποραδικά πυρά.   
 

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από το βοηθό γιατρού Fritz Sochor του 
Επιτελείου 1ου Τάγματος 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση) Το 
τάγμα μας προήλαυσε στις 27 Μαΐου 1941, λίγο πριν τις 9:00 μέσω ενός πολύ μεγάλου 
σε μέγεθος ελαιώνα προς τον κόλπο της Σούδας (Κρήτη). Ο πρώτος λόχος ήταν στην 
κεφαλή. Εγώ ο ίδιος βρισκόμουν στο Επιτελείο του τάγματος ακριβώς πίσω από τον 
πρώτο λόχο. Ξαφνικά, δέχθηκαν τα πρώτα τμήματα σφοδρά πυρά από μπροστά και 
αμέσως μετά και από τις δύο πλευρές στα πλάγια. Τραυματίστηκαν και έπεσαν νεκροί 
πολλοί άνδρες του τάγματος. Για να μην διασπαστούμε υποχώρησαν τα μπροστινά 
τμήματα. Ορισμένοι τραυματίες κατόρθωσαν να σωθούν. Ένα μέρος τους έπρεπε να 
αφεθεί πίσω. Μεταξύ αυτών ήταν κυρίως όσοι δεν μπορούσαν να κινηθούν. Κάποιοι 
ούρλιαζαν από τον πόνο.  

Δημιούργησα έπειτα πεντακόσια μέτρα περίπου πίσω από το τάγμα ένα Χώρο 
Πρώτων Βοηθειών και περίθαλψα τριάντα δύο τραυματίες.  
Το επόμενο πρωί, λίγο πριν τις 7:00 μετακινήθηκα εκ νέου προς τα μπροστά. Είδα να 
κείτονται εκεί νεκροί σύντροφοι μας. Ήταν όπως κατόπιν πληροφορήθηκα εκατό είκοσι 
τέσσερεις άνδρες. Δεν υπήρχαν καθόλου τραυματίες εκεί. Εκτός των τριάντα δύο 
τραυματιών που μπόρεσαν να διασωθούν αμέσως μετά την πρώτη και δεύτερη 
εχθροπραξία δεν μεταφέρθηκαν άλλοι τραυματίες.  

Είμαι πεπεισμένος ότι οι τραυματίες που έπρεπε να αφήσουμε πίσω 
εκτελέστηκαν ή σκοτώθηκαν. Δεν είναι δυνατόν μετά από μια μάχη να έχουν εντοπιστεί 
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στην ανακαταλαμβανόμενη θέση του εχθρού εκατό είκοσι τέσσερεις νεκροί και κανένας 
όμως τραυματίας. Ενδεικτική στο σημείο αυτό είναι η περίπτωση του ανθυπολοχαγού 
Roemer. Ήταν τραυματισμένος, ανίκανος να πολεμήσει και έφερε μια θηλειά στο χέρι 
του. Ο βοηθός γιατρού Bernhardt του την εναπόθεσε πριν να ξεσπάσει η πρώτη μεγάλης 
κλίμακας εχθροπραξία με τον εχθρό. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης

 Μαΐου τον είδα 
να κείτεται νεκρός. Το κρανίο του είχε εντελώς συνθλιβεί από ένα χτύπημα με κοντάκιο 
όπλου. Οι περισσότεροι νεκροί τους οποίους είχα δει επίσης να κείτονται στο έδαφος 
είχαν πυροβοληθεί πολλές φορές. Κάποιος έφερε μαχαιριά στο πρόσωπο.    
 

(περίληψη) Η πέμπτη κατάθεση προέρχεται από τον υπασπιστή του Επιτελείου 
1ου Τάγματος 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών  Gerhardt Finzel. (μετάφραση) 
Στις 28 Μαΐου 1941, λίγο πριν τις 9:00 ορίστηκα ως υπεύθυνος αξιωματικός για την 
ταφή των πεσόντων. 
Σ’ ένα λιόφυτο εκεί όπου είχε διεξαχθεί μάχη την προηγούμενη ημέρα εγώ ο ίδιος 
περισύλλεξα και έθαψα με τους σε μένα δοσμένους άνδρες πενήντα εννέα νεκρούς.  

Κατά την αναζήτηση νεκρών δεν εντοπίσαμε καθόλου τραυματίες. Αυτό μου 
έκανε αμέσως εντύπωση. Γνωρίζω ότι οι τραυματίες θα επέστρεφαν αμέσως μόλις μετά 
την πρώτη μεγάλης κλίμακας μάχη. Ήταν τριάντα περίπου. Έπρεπε να βρίσκονται 
επιπλέον ακόμα τραυματίες στο χώρο όπου εκεί είχαν διεξαχθεί οι πρώτες μάχες. 
Επειδή αυτό δεν συνέβη, υποθέτω ότι όλοι συνολικά οι παραμένοντας πίσω τραυματίες 
εκτελέστηκαν ή είχαν σκοτωθεί. Σ’ αυτό το γεγονός συνηγορεί, κατά την άποψη μου,  
ότι οι περισσότεροι νεκροί έφεραν πολλαπλά τραύματα. Ένα μέρος αυτών έφερε 
παράλληλα των τραυμάτων από σφαίρα επίσης πληγές προερχόμενες από μαχαίρι. Τα 
τραύματα από μαχαίρι δεν προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μάχης. Δεν είχε 
πραγματοποιηθεί μάχη κοντινής απόστασης σώμα με σώμα. Είχε γίνει αποκλειστικά 
χρήση όπλων. Οι πληγές από μαχαίρι είχαν επομένως κατά την άποψη μου προκληθεί 
εκ των υστέρων. Σε τούτο συνηγορεί το παρακάτω: ο υπολοχαγός Becker έφερε τραύμα 
από μαχαίρι στο πρόσωπο δύο έως τριών εκατοστών μήκους και περίπου ενός 
εκατοστού πλάτους. Η ίδια η πληγή καθώς και το πρόσωπο του δεν ήταν ματωμένα. 
Επομένως, το τραύμα προκλήθηκε μόλις μετά τον θάνατο του. Όλοι όσοι βρίσκονταν 
εκεί είχαν δεχτεί προφανώς πριν την αποχώρηση τους μια επιπλέον σφαίρα ή μαχαιριά. 
Κατά συνέπεια είχαν πυροβοληθεί ή μαχαιρωθεί στο σημείο εκεί στρατιώτες που ήταν 
ήδη νεκροί.  
 

(περίληψη) Η έκτη έχει ληφθεί από από τον λοχία Erwin Hoyer του 4ου Λόχου 
141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. (μετάφραση) Στις 28 Μαΐου είχα τοποθετηθεί 
στην Ειδική Ομάδα Ταφής Πεσόντων. Περισυλλέξαμε εξήντα περίπου νεκρούς και τους 
θάψαμε σε δύο ομαδικούς τάφους. Δεν εντοπίσαμε καθόλου τραυματίες. Όλοι όσοι 
ανήκαμε στην ειδική αυτή ομάδα ταφής, ήμασταν μετά από ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα της άποψης ότι οι τραυματίες είχαν σφαγιασθεί.  
Η προσωπική μου πεποίθησή θεμελιώνεται από το παρακάτω:  

Ένας αριθμός των νεκρών έφερε τομές από ξιφολόγχες, ένα άλλο τμήμα 
σπασμένα κρανία και το μεγαλύτερο μέρος αυτών εκτός άλλων πληγών σφαίρες στην 
καρδιακή χώρα. Όλα αυτά τα τραύματα προκλήθηκαν καθώς οι νεκροί σύντροφοι είχαν  
ήδη τεθεί εκτός μάχης, επειδή δεν είχε διεξαχθεί μια μάχη σώμα με σώμα στην οποία θα 
είχαν χρησιμοποιηθεί ξιφολόγχες ή κοντάκια. Είχα τοποθετηθεί μόλις πίσω από τα 
πρώτα τμήματα του τάγματος και διέκρινα ότι οι Άγγλοι πυροβολούσαν με τυφέκια και 
πολυβόλα από μια απόσταση των εκατό περίπου μέτρων εναντίων των συντρόφων μας. 
Δεν κατέληξε σε ένοπλη σύγκρουση επειδή τα πρώτα τμήματα υποχώρησαν για να μην 
περικυκλωθούν. Εάν κατέληγε σε μάχη κοντινής απόστασης με ξιφολόγχες και 
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κοντάκια, θα έπρεπε να βρίσκονται επίσης εκεί Άγγλοι με παρόμοια τραύματα. Δεν 
εντοπίσαμε ωστόσο στο χώρο αυτό κανέναν νεκρό Άγγλο. Ούτε σε ολόκληρη τη γύρω 
περιφέρεια δεν βρίσκονταν επίσης απολύτως κανένας νεκρός Άγγλος που έφερε τραύμα 
προερχόμενο από μαχαίρι ή κοντάκιο. Εγώ ο ίδιος είδα είκοσι περίπου νεκρούς 
Άγγλους.  

Καθοριστικό για την αποκρυστάλλωση της άποψης μου ότι είχαν όλοι συνολικά 
οι τραυματίες σφαγιασθεί είναι το γεγονός ακόμα ότι δεν βρήκαμε στο χώρο όπου εκεί 
κείτονταν τόσοι πολλοί νεκροί κανέναν απολύτως τραυματία. 

Πήγα ήδη στις 27 Μαΐου, περίπου μια ώρα μετά τη μάχη και την αντεπίθεση 
των Άγγλων, με τον υπαξιωματικό Zarre, τους λοχίες Hotter και Meyer και ορισμένους 
στρατιώτες του Υγειονομικού προς το χώρο όπου τα τμήματα της εμπροσθοφυλακής 
μας είχαν δεχθεί τα σφοδρά πυρά. Οι Άγγλοι είχαν εν τω μεταξύ αποσυρθεί. Δεν 
εντοπίσαμε ακόμα και τότε  κανέναν τραυματία μολονότι είχαμε ψάξει παντού. Εκεί 
διαπιστώσαμε τραύματα τα οποία είχαν προκληθεί από ξιφολόγχες και κοντάκια. 

Ανακαλύψαμε στο πεδίο μάχης εκτός των δικών μας νεκρών ακόμα τα πτώματα 
Νεοζηλανδών και Αυστραλών, όχι όμως Ελλήνων στρατιωτών και πολιτών. Υποθέτω 
εκ τούτου ότι ήταν Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί αυτοί που σκότωσαν τους τραυματίες 
συντρόφους  μας.  

 
(περίληψη) Η έβδομη προέρχεται από τον λοχία Edmund Bauer του 5ου Λόχου 

141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση) Ανήκα στην Ειδική Ομάδα Ταφής 
πεσόντων στρατιωτών του τάγματος. Περισυλλέξαμε πλησίον του κόλπου της Σούδας 
στην Κρήτη εξήντα περίπου νεκρούς και τους θάψαμε. Έπρεπε να αφήσουμε εκεί  
εξήντα ακόμα άλλους επειδή δεν υπήρχε καθόλου χρόνος.  
Επειδή στο χώρο αυτό δεν βρίσκονταν απολύτως καθόλου τραυματίες  δίπλα στους 
εκατό είκοσι νεκρούς συντρόφους κατέληξα, όπως και τα άλλα μέλη του τάγματος, στο 
συμπέρασμα ότι οι τραυματίες που έπρεπε να εκεί να αφεθούν πίσω, είχαν 
δολοφονηθεί.  
Τα παρακάτω συνηγορούν υπέρ της άποψης μου: 
1) Ένας Ορεινός Κυνηγός του τάγματος βρίσκονταν νεκρός με την πλάτη στο έδαφος. 
Μπορούσε κάποιος ξεκάθαρα να διακρίνει ότι είχε δεχθεί χτύπημα από ξιφολόγχη στο 
λαιμό του. Από την μια πλευρά διακρινόταν η είσοδος και από την άλλη η έξοδος του. 
Η ξιφολόγχη με την οποία συντελέστηκε η πράξη αυτή βρίσκονταν μπηγμένη στο 
έδαφος δίπλα στο νεκρό. Ήταν μια γερμανική ξιφολόγχη.  
2) Βρήκαμε τον ανθυπολοχαγό Roemer που είχε το δεξί του χέρι σε επίδεσμο και 
εξαιτίας αυτού είχε καταστεί ήδη από την αρχή της μάχης εντελώς ανήμπορος να 
πολεμήσει, με μια σφαίρα στο πόδι και με εντελώς κατεστραμμένο το κρανίο. Ο 
ανθυπολοχαγός Roemer δεν μπορούσε εξαιτίας του τραύματος του να εμπλακεί σε μια 
μάχη κοντινής απόστασης. Δέχθηκε αρχικά προφανώς τη σφαίρα στο πόδι, δεν 
μπορούσε πλέον να επιστρέψει εξαιτίας αυτού του τραύματος και κατόπιν 
δολοφονήθηκε. Δεν διεξήχθη στο χώρο αυτόν μια μάχη κοντινής απόστασης με 
ξιφολόγχες και κοντάκια, αλλιώς θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί επίσης Άγγλοι έχοντας 
υποστεί τραύματα από κοντινής απόστασης μάχης. Αυτό δεν συνέβη.                    
3) Ανακάλυψα κατά την περισυλλογή πτωμάτων έναν Ορεινό Κυνηγό από τη διμοιρία 
Πληροφοριών του 5ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. Σ΄ αυτόν ήταν το 
σώμα ανοιγμένο με ένα μαχαίρι ή με ξιφολόγχη. Η τομή είχε μήκος είκοσι εκατοστών 
περίπου. Τα εσωτερικά μέρη προεξείχαν.   
4) Ένας Ορεινός Κυνηγός της διμοιρίας μου έφερε σφαίρα στην καρδιακή χώρα και 
τραύμα από σφαίρα στη δεξιά φτέρνα. Η σφαίρα στην καρδιά επέφερε τον ακαριαίο 
θάνατό του. Το τραύμα στη φτέρνα δεν μπορεί να το δέχθηκε αφότου είχε πέσει στο 
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έδαφος από  τη σφαίρα στην καρδιά επειδή βρίσκονταν στο έδαφος με το στήθος και η 
είσοδος του τραύματος βρίσκονταν μπροστά.   
 

(περίληψη) Η όγδοη κατάθεση έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Anton Zarre  

του  4ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση) Κατά τη διάρκεια 
της μάχης στις 27.5. πλησίον του κόλπου της Σούδας τραυματίστηκε δίπλα από μένα ο 
ανθυπολοχαγός Ruprecht. Δέχθηκε μια σφαίρα στο θώρακα. Καθώς όλοι υποχωρήσαμε 
για να μην περικυκλωθούμε, έμεινε πίσω. Επέστρεψα περίπου μια ώρα αργότερα στο 
χαντάκι όπου τον είχα δει εκεί για τελευταία φορά και ήθελα να τον επιδέσω. Ήταν ήδη 
νεκρός. Εντόπισα μια τρύπα προερχομένη από σφαίρα κάτω από γείσο του κράνους στο 
δεξί του κρόταφο. Ο ανθυπολοχαγός Ruprecht πρέπει να κείτονταν στο έδαφος στο πλάι 
όταν δέχθηκε τη σφαίρα. Όσο είχε το κεφάλι του όρθιο δεν θα μπορούσε να  τον είχε 
χτυπήσει σ’ αυτή τη θέση καμία σφαίρα που δεν θα είχε διαπεράσει προηγουμένως στο 
κράνος του.  
 

(περίληψη) Η ένατη προέρχεται από τον υποδεκανέα Martin Petritz του 3ου 
Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.(μετάφραση)  Επισκέφτηκα στις 28 
Μαΐου 1941 το χώρο πλησίον του κόλπου της Σούδας εκεί όπου είχε δώσει μάχη ο 
λόχος μας. Είδα να κείτεται εκεί νεκρός στο έδαφος ο υποδεκανέας  Bischof. Έφερε 
σφαίρα στον ώμο και  επίσης είχε τρυπηθεί στο λαιμό με την ίδια του την ξιφολόγχη. Η 
ξιφολόγχη αυτή ήταν καρφωμένη δίπλα του στο έδαφος. Δεν είχα κατόπιν αυτού του 
ευρήματος καμία αμφιβολία ότι τον Bischof  τον είχαν θανάσιμα τρυπήσει μ΄ αυτή 
αφού ήταν ανήμπορος να δώσει μάχη εξαιτίας της σφαίρας στον ώμο.  
 

(περίληψη) Η δέκατη κατάθεση έχει ληφθεί από τον σκοπευτή Friedrich 

Bleimuth  του 5ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. 
(μετάφραση) Στις 28 Μαΐου 1941 εντόπισα σε ένα λιόφυτο πλησίον του 

κόλπου της Σούδας στην Κρήτη έναν υποδεκανέα του τάγματος μας να κείτεται 
νεκρός στο έδαφος. Του είχαν κόψει το λαιμό. Αυτό είχε ξεκάθαρα πραγματοποιηθεί 
με την ίδια του τη ξιφολόγχη. Βρίσκονταν δίπλα απ΄ αυτόν μπηγμένη στο έδαφος.     
 

(περίληψη) Η ενδέκατη προέρχεται από τον υποδεκανέα Johann Galler του 5ου 
Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. (μετάφραση)  Στις 27 Μαΐου, καθώς 
είχε προελαύσει το τάγμα μας για δεύτερη φορά στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, 
εντόπισα ένα δεκανέα νεκρό. Έφερε τραύμα από σφαίρα στον ώμο. Η σφαίρα είχε 
εισχωρήσει από μπροστά και είχε εξέλθει πίσω από τον αντιβραχίονα.  Κάτω από το 
δεξί μάτι βρίσκονταν μια βαθιά τομή προερχόμενη από ξιφολόγχη. Η πληγή είχε κάνει 
στο πάνω μέρος του ένα μεγάλο σημάδι. Περνούσε λοξά από κάτω προς τα πάνω.  
Κάποιος μπορούσε να διακρίνει ξεκάθαρα ότι ο δράστης είχε στην αρχή μπήξει στο 
σημείο αυτό τη ξιφολόγχη και κατόπιν την πίεσε προς τα κάτω. Το μάτι είχε 
καταστραφεί μέχρι το ακρορρίνιο.   
 
Σελίδες 146-147,202-203 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφα από το στρατιωτικό δικαστήριο της Διοίκησης  της 12ης Στρατιάς με 
ημερομηνία 26.5.1941. Περιέχει δύο ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. Η πρώτη προέρχεται 
από τον υποδεκανέα Hans Litzenberg. (μετάφραση) Προωθήθηκα μαζί με τον  
επικεφαλής του λόχου μου, τον επικεφαλής της ομάδας μου και έξι περίπου ακόμα 
άνδρες βορειοδυτικά του αεροδρομίου του Μάλεμε. Σε μια βρισκόμενη στο δρόμο 
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γέφυρα που οδηγούσε από τα ανατολικά προς το Μάλεμε και πεντακόσια περίπου 
μέτρα πριν το χώρο αυτό δεχθήκαμε σφοδρά πυρά. Διαπιστώσαμε προς έκπληξη μας ότι 
πίσω από το εκεί δημιουργημένο  οδόφραγμα διακρίνονταν γερμανικά κράνη και μια 
γερμανική σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Κάναμε σινιάλο κουνώντας τη σημαία μας 
επειδή υποθέσαμε ότι επρόκειτο για συντρόφους, δεχθήκαμε όμως ξανά πυρά παρόλο 
που σίγουρα είχαν διακρίνει τη σημαία μας.  Δεν υπήρχε επομένως καμία αμφιβολία ότι 
Άγγλοι στρατιώτες φορούσαν γερμανικά κράνη και είχαν κάνει κατάχρηση της 
γερμανικής σημαίας.  
Σκοτώθηκαν στο χώρο αυτόν ο επικεφαλής του λόχου μου και δύο ακόμα 
στρατιώτες. Εγώ και ένας επίσης δεκανέας τραυματιστήκαμε.  
 

(περίληψη) Η δεύτερη κατάθεση σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό πλησίον της Κρήτης προέρχεται από τον 
δεκανέα Karl Grimm της 12ης Στρατιάς. 

(μετάφραση) Στις 20.5.41 επιβιβάστηκα μαζί με τον υπολοχαγό Henglein σ΄ 
ένα δικάταρτο ψαροκάικο με προορισμό την Κρήτη. Εκτός από εμάς βρίσκονταν 
πάνω στο σκάφος ακόμα ογδόντα έως εκατό περίπου Αλπινιστές. Ταξιδεύαμε έως 
αργά το απόγευμα, έπρεπε όμως να σταματήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω 
μηχανικής βλάβης. Λίγο πριν 8:00 το πρωί της 21ης.5. συνεχίσαμε την πορεία και 
μάλιστα κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας και της νύχτας. Στις 22.5.,κατά τις 7:00 το 
πρωί, όπου μπορέσαμε να διακρίνουμε ήδη την Κρήτη εμφανίστηκαν έξι αγγλικά 
πολεμικά πλοία. Ήταν ένα βαρύ και δύο ελαφριά καταδρομικά καθώς και τρία 
αντιτορπιλικά. Τα δύο καταδρομικά και τα δύο αντιτορπιλικά μας πλησίασαν και μας 
περικύκλωσαν. Αμέσως κατέβηκε η πολεμική μας σημαία. Ο ανθυπολοχαγός που 
διοικούσε τους Αλπινιστές διέταξε να υψωθεί μια λευκή σημαία. Δεν είδα την έγερση 
της σημαίας αυτής επειδή είχα καλυφθεί κάτω από τη μοτοσυκλέτα μου. Ξαφνικά 
δεχθήκαμε για κάμποση ώρα σφοδρά πυρά από αντιαεροπορικά πολυβόλα και 
βλήματα πυροβόλων. Επικράτησε αργότερα μια παύση πυρός. Σύρθηκα έξω από την 
κάλυψη μου και διέκρινα ότι είχαν ήδη σκοτωθεί ή τραυματιστεί πολλοί στρατιώτες. 
Παρατήρησα ακόμα ότι είχε υψωθεί ψηλά στο κατάρτι η λευκή σημαία. Ανέμιζε και 
είχε το μέγεθος ενός πουκαμίσου. Πήδησα τότε μαζί με τριάντα περίπου στρατιώτες 
στη θάλασσα. Στο σημείο αυτό παρατήρησα ακόμα ότι ένας στρατιώτης του ναυτικού 
που είχε ανέβει σε μια σωστική λέμβο δέχθηκε πυρά καθώς είχε ξεπροβάλει από τη 
λέμβο αυτή. Προσπαθήσαμε να απομακρυνθούμε όσο το δυνατό γρηγορότερα από το 
σκάφος μας. Όταν βρεθήκαμε είκοσι μέτρα περίπου απόσταση, άνοιξαν οι Άγγλοι 
πυρ εναντίων όλων όσων κολυμπούσαν στο νερό. Πυροβολούσαν κυρίως με 
πολυβόλα αλλά και με πυροβόλα. Εξαιτίας της πίεσης του νερού από τα πλησίον 
εκρηγνυόμενα βλήματα σηκώνονταν ψηλά τα πόδια μου. Δεν υπήρχε καμία 
αμφιβολία ότι οι Άγγλοι στόχευαν απευθείας αυτούς που κολυμπούσαν στο νερό. Οι 
βολές σίγουρα δεν προορίζονταν για το ψαροκάικο επειδή τη χρονική αυτή στιγμή 
δεν δέχονταν απολύτως καθόλου πυρά. Ένας σύντροφος που κολυμπούσε σε πολύ 
κοντινή απόσταση δίπλα μου δέχθηκε σφαίρα πολυβόλου στο κεφάλι και βυθίστηκε 
στο νερό. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι δέκα τουλάχιστον άνδρες σκοτώθηκαν στη 
θάλασσα. Άκουσα πολλούς συντρόφους να ουρλιάζουν. Εγώ ο ίδιος είδα δύο άνδρες 
να βυθίζονται στο νερό. Επειδή ρίχνονταν για αρκετά λεπτά διασταυρούμενα πυρά 
στη θάλασσα, είναι θαύμα που υπήρχαν ύστερα απ΄ αυτό ακόμα επιζώντες. Ένας 
στρατιώτης του Ναυτικού που παρομοίως είχε χτυπηθεί στο νερό βρίσκεται, όπως 
έχω τώρα πληροφορηθεί, σ΄ ένα νοσοκομείο κοντά΄ από εδώ.        
 

Σελίδες 148-150, 152-153 (περίληψη-μετάφραση)  
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Έγγραφα από Υπηρεσία της Στρατιωτικής Αστυνομίας στη Βιέννη με 
ημερομηνία 31.5.1941.Περιέχει πέντε ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. Η πρώτη 
προέρχεται από τον υποδεκανέα Johann Sack του 15ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου. 
(μετάφραση)  Σχετικά με την υπόθεση: Ρίχθηκα με αλεξίπτωτο στις 20.5.41 για την 
επέμβαση στην Κρήτη. Πριν από εμάς είχαν αποβιβαστεί στρατεύματα με ανεμοπλάνα. 
Ένα μεγάλο τμήμα των πληρωμάτων των ανεμοπλάνων αυτών είχε εξουδετερωθεί στις 
αγγλικές θέσεις. Οι Άγγλοι έβγαλαν κατόπιν έξω από τα αεροσκάφη τις σημαίες με τον 
αγκυλωτό σταυρό και τις τοποθέτησαν στις θέσεις τους έχοντας ως  στόχο την 
παραπλάνηση των αεροσκαφών καθέτου εφόρμησης. Εγώ ο ίδιος προσωπικά είδα αυτές 
τις τοποθετημένες σημαίες στις θέσεις των Άγγλων. Είχαμε την πρόθεση αρχικά να 
βάλλουμε με βαριά πολυβόλα εναντίων των θέσεων αυτών αλλά δεν το πράξαμε επειδή 
αντιληφθήκαμε αυτές τις σημαίες. Νομίσαμε ότι οι θέσεις αυτές ήταν υπό τη γερμανική 
κατοχή, όταν όμως πλησιάσαμε δεχθήκαμε από εκεί πυρά και συνειδητοποιήσαμε τότε 
ότι οι Άγγλοι τις είχαν σημαδέψει παραπλανητικά με τις δικιές μας σημαίες. Διακρίναμε 
από μακριά επίσης ότι Άγγλοι φορούσαν τα κράνη μας. Όταν διεισδύσαμε στις θέσεις 
αυτές, είδα ένα νεκρό Άγγλο που φορούσε ακόμα το γερμανικό κράνος. 

Τη δεύτερη ημέρα της επέμβασης προσγειώθηκαν πολλά τον αριθμό 
μεταγωγικά με Ορεινούς Κυνηγούς. Ένα μεταγωγικό έπρεπε να προσθαλασσωθεί 
πενήντα περίπου μέτρα από την ακτή. Παρατήρησα ότι οι άνδρες από το μεταγωγικό 
σκάφος αυτό ήθελαν να σωθούν κολυμπώντας προς την ακτή. Οι Άγγλοι έβαλλαν με 
πυρά πολυβόλων εναντίων όσων κολυμπούσαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να 
πνιγεί ένα αριθμός συντρόφων.   
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Soana Hans του 
4ου Λόχου 1ου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 
20.5.41 βρέθηκα στην Κρήτη με μια σχηματισμένη Ομάδα Κρούσης υπό τη διοίκηση 
του υπολοχαγού Ursius  έχοντας ως αποστολή την προώθηση μας για ανάληψη 
δράσης εναντίων του εχθρού. Δεχθήκαμε ξαφνικά από τη δεξιά πλευρά πυρά και 
καλυφθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να εξακριβώσουμε από που προέρχονταν αυτά. Ο 
υπολοχαγός Ursius εμφάνισε το κράνος του πάνω σε ένα τυφέκιο για να προκαλέσει 
τη ρίψη πυρών. Ξεπρόβαλλε έπειτα αριστερά από μας, σε μια απόσταση των σαράντα 
έως πενήντα μέτρων μια σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Νομίσαμε τότε ότι θα 
βρίσκονταν εκεί σύντροφοι επειδή επρόκειτο για τη συγκεκριμένη σημαία που και 
εμείς φέραμε μαζί μας.  

Ο υπολοχαγός Ursius ξεπρόβαλε κάπως. Δεχθήκαμε τότε ξαφνικά πυρά από 
εκεί, ενώ η σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό εξαφανίσθηκε.  

Ο υπολοχαγός τραυματίστηκε. Ρίξαμε τότε χειροβομβίδες εναντίων της θέσης 
αυτής. Αμέσως μετά εγκαταλείφθηκε και κατά την προέλαση μας εκεί δεν βρήκαμε 
κανένα.  

Επρόκειτο προφανώς για Άγγλους οι οποίοι μας προέτρεψαν να 
προχωρήσουμε μέσω της εμφάνισης της σημαίας και έβαλλαν με πυρά εναντίων μας.     
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον υπαξιωματικό Willi 

Eickmann του Λόχου Επιτελείου 4ου Τάγματος Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση) 
Σχετικά με την υπόθεση: Στις 20.5.41 ρίχθηκα με αλεξίπτωτο στο πλαίσιο της 
επιχείρησης «Κρήτη» και συγκεκριμένα δυτικά από ένα αεροδρόμιο. Βρέθηκα 
προσωρινά μόνος και επειδή δέχθηκα σφοδρά πυρά υποχώρησα σε έναν κοντινά 
βρισκόμενο λόφο. Από το σημείο αυτό παρατήρησα με τα κιάλια τις αγγλικές θέσεις. 
Βρίσκονταν σε μια απόσταση των εκατό πενήντα περίπου μέτρων από μένα. Διέκρινα 
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τους Άγγλους από τα επίπεδα τους κράνη και παρατήρησα επίσης ότι από τις θέσεις 
αυτές ρίχνονταν πυρά. Οι Άγγλοι είχαν τοποθετήσει σ΄ αυτές τις θέσεις γερμανικές 
σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό. Οι σημαίες είχαν εκτεθεί λοξά με αποτέλεσμα να 
μπορεί κάποιος να τις δει από τη θέση μας και επίσης από ψηλά.  
Ο στόχος ήταν προφανώς να εμφανίζονται παραπλανητικά ως γερμανικές θέσεις και 
να προστατευτούν από τις επιθέσεις των αεροσκαφών Καθέτου Εφόρμησης.   
 

(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον δεκανέα αλεξιπτωτιστών Hans 

Brandt της 1ης Ίλης 7ης Μοίρας Καταπολέμησης Τεθωρακισμένων. (μετάφραση) 
Σχετικά με την υπόθεση: Στις 21.5.1941 δραστηριοποιήθηκα για την επιχείρηση στην 
Κρήτη και έπεσα με το αλεξίπτωτο. Βρέθηκα μαζί με κάποιους συντρόφους υπό τη 
διοίκηση ενός αξιωματικού. Προελαύσαμε στις 22.5. δίνοντας μάχη. Βρισκόμουν 
μαζί με τον δεκανέα Scharrer της ίλης μου. Είδαμε ξαφνικά να βρίσκονται απέναντι 
μας τρείς άνδρες με στολή των αλεξιπτωτιστών  έχοντας μας γυρίσει τα πρόσωπα 
τους. Αναγνωρίσαμε ξεκάθαρα τη στρατιωτική φόρμα των αλεξιπτωτιστών και τα 
κράνη. Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρήσαμε τους άνδρες αυτούς για 
συντρόφους και τους πλησιάσαμε. Δεχθήκαμε όμως απροσδόκητα από αυτούς πυρά. 
Τρέξαμε να καλυφτούμε. Μπροστά από εμάς βρίσκονταν ένα ανοιχτό χωράφι και 
έτσι δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε αυτούς τους άνδρες επειδή πυροβολούσαν 
ακατάπαυστα. Όταν πλησίασαν και άλλοι σύντροφοι και προωθηθήκαμε μαζί, 
εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνδρες. 
 

Επρόκειτο προφανώς για Άγγλους που φορούσαν τη στρατιωτική στολή των 
αλεξιπτωτιστών για να μας παραπλανήσουν. 

                                     

(περίληψη) Η πέμπτη κατάθεση προέρχεται από τον δεκανέα Siegfried 

Kunzler του 7ου Λόχου 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. (μετάφραση) Σχετικά με 
την υπόθεση: Στις 21.5.1941 επιβιβάστηκα σ’ ένα μεταγωγικό με προορισμό την 
Κρήτη. Προτού πραγματοποιήσουμε πτώση με αλεξίπτωτο, πετάξαμε πάνω από 
αγγλικές θέσεις νότια ενός αεροδρομίου. Μπροστά από εμάς πετούσαν μαχητικά 
καθέτου εφόρμησης τα οποία χτυπούσαν αυτές τις θέσεις. Οι Άγγλοι διακρίνονταν 
ξεκάθαρα από τις καφέ χρώματος στρατιωτικές τους στολές. Διέκρινα σε μια θέση ότι 
οι Άγγλοι είχαν τοποθετήσει σε ένα κοντάρι μια τριγωνική σημαία με τον αγκυλωτό 
σταυρό και μια κανονική σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό στο έδαφος. Η θέση αυτή 
δεν είχε χτυπηθεί από τα μαχητικά αεροσκάφη Καθέτου Εφόρμησης. Βρισκόμασταν 
σε ένα ύψος εκατό πενήντα έως διακοσίων περίπου μέτρων, η θέα είχε πολύ καλή 
οπτική και μπόρεσα να τα παρατηρήσω όλα καθαρά. Ριχθήκαμε αργότερα με το 
αλεξίπτωτο και επιβεβαίωσα ο εγώ ο ίδιος τότε ότι η θέση την οποία είχα μόλις τώρα 
περιγράψει δεν βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή. Οι Άγγλοι είχαν εδώ τοποθετήσει 
τις γερμανικές σημαίες με σκοπό την παραπλάνηση των Γερμανών πιλότων. Καθώς 
ήμουν ήδη τραυματίας, βρέθηκα με άλλους τραυματίες Γερμανούς στρατιώτες που 
είχαν βρεθεί στην αιχμαλωσία των Νεοζηλανδών. Οι Άγγλοι τους είχαν βγάλει τη 
στρατιωτική τους στολή και τις μπότες, φορούσαν μόνο το πουκάμισο και το 
εσώρουχο. Τους είχαν σπάσει  επίσης τις μεταλλικές τους ταυτότητες.   
 
Σελίδες 154-155,162-164 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφα από τον στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ruedel με 
ημερομηνία 14.6.1941. Περιέχει τέσσερεις ένορκες καταθέσεις σχετικά με την 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. Η 
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πρώτη προέρχεται από τον ανθυπολοχαγό και υπασπιστή τάγματος  του 4ου 
Συντάγματος Εφόδου Hans Engelhardt.  (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 
25.5.1941 πραγματοποίησε το τάγμα μια επίθεση εναντίων ενός λόφου ανατολικά της 
Αγίας Μαρίνας. Κατά τη διάρκεια της  επίθεσης επίδειξαν οι βρισκόμενοι στο ύψωμα 
εχθροί σε τέσσερις περίπου διαφορετικές θέσεις την άσπρη σημαία και ύψωσαν τα 
χέρια. Κατά τη βάσιμη υπόθεση ότι αυτοί οι στρατιώτες του εχθρού ήθελαν να 
παραδοθούν, κινήθηκα με τους άνδρες μου προς αυτούς. Όταν φτάσαμε σε μια σχετικά 
κοντινή απόσταση απ’ αυτούς, καλύφτηκαν οι εχθροί ξανά και πυροβόλησαν εναντίων 
μας. Στο σημείο αυτό είχαμε τέσσερεις περίπου νεκρούς.     
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον υπολοχαγό και επικεφαλής του 15ου 
Λόχου Συντάγματος Εφόδου Helmut Ringler. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: 

Στις 20.5.1941 διέκρινα κατά την εχθροπραξία βορείως του δρόμου δυτικά του 

αεροδρομίου του Μάλεμε ότι σε διαφορετικές θέσεις στην πλευρά του εχθρού 
κυμάτιζαν από ορισμένους σκοπευτές (κυρίως σκοπευτές πίσω από δέντρα) σημαίες με 
τον αγκυλωτό σταυρό. Δεν μπορούσε να διακριθεί εάν τα άτομα αυτά ήταν στρατιώτες 
ή πολίτες. Παρατήρησα όμως ότι αυτοί πυροβόλησαν εναντίων μας όταν εμείς οι ίδιοι 
αμέσως μετά είχαμε κάνει σινιάλο με τις δικιές μας σημαίες. Υποθέτω ότι με τη μέθοδο 
αυτή αναγκαζόμαστε από τον εχθρό να προδώσουμε τις ακριβείς μας θέσεις.  

Διέκρινα εκτός αυτού ότι βρισκόταν στην πλευρά του εχθρού τρείς άνδρες 
φορώντας την ενδυμασία των αλεξιπτωτιστών. Μαχόταν εναντίων μας με αυτή την 
εμφάνιση. Δεν μπορώ να δηλώσω σε ποια μονάδα ανήκαν αυτοί οι άνδρες. 
Πολεμούσαν όμως στις τάξεις των μονάδων του εχθρού.  
 

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον αρχιλοχία του 10ου Λόχου 
Συντάγματος Εφόδου Heinrich Beckhaus.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά 
τη διάρκεια της 20.5.41 έπρεπε να παραδοθούμε εξαιτίας της υπεροχής του εχθρού. 
Είχα την πρόθεση να κουβαλήσω μαζί μου έναν τραυματία σύντροφο. Εμποδίστηκα 
όμως από κάμποσους πολίτες και έτσι έπρεπε να αφήσω τον τραυματία να βρίσκεται 
στο έδαφος.  Εάν και μου υποσχέθηκε ο υπεύθυνος αξιωματικός των Νεοζηλανδών ότι 
θα έφερνε πίσω αυτόν τον τραυματία καθώς επίσης και τον νεκρό επικεφαλής του 
λόχου μου Schulte-Sasse, δεν το έπραξε.  

Στις τάξεις της μονάδας του εχθρού μάχονταν περίπου είκοσι με εικοσιπέντε 
πολίτες. Οι εχθροπραξίες έλαβαν χώρα πεντακόσια έως χίλια μέτρα δυτικά του Ιρανί (;)  
(όνομα πόλης ή χωριού κατά τρόπο  λάθος αναφερόμενο. Μήπως Ηράκλειο ή Γεράνι;). 

Στις 21.5.41 ήμουν αιχμάλωτος στο σχολείο του Ιρανί (;) όταν ρίχθηκε πλησίον 
της περιοχής αυτής μια μονάδα αλεξιπτωτιστών. Παρατήρησα ιδιαιτέρως τη χρονική 
αυτή στιγμή αλλά επίσης και πριν και μετά ότι είχαν σταλθεί έξω από την πόλη 
Νεοζηλανδοί, κυρίως ο υπεύθυνος αξιωματικός και πολίτες υπό την καθοδήγηση ενός  
Νεοζηλανδού στρατιώτη. Οι πολίτες ήταν οπλισμένοι και είχαν πιθανότατα πολεμήσει 
εναντίων των μαχόμενων γύρω από το Ιρανί (;) Γερμανών στρατιωτών. Μου είχε δοθεί 
επίσης η εντύπωση ότι οι πολίτες δεν ήταν αποκλειστικά κάτοικοι της εκεί περιοχής. 
Διέφεραν από τα ρούχα και την όψη. Τους διαχωρίζω σε αστούς και κατοίκους της 
υπαίθρου. Επειδή στέλνονταν από τους Νεοζηλανδούς επίσης πάντα μαζί με τους 
χαρακτηρισμένους από μένα αστούς ένας κάτοικος υπαίθρου, υποθέτω ότι  είχαν σταλεί 
εκεί για την καθοδήγηση των υπόλοιπων πολιτών ως γνωρίζοντας καλά την περιοχή. 

Παρατήρησα εκτός τούτου ότι στις 21.5. ένα Νεοζηλανδός φορούσε τη 
στρατιωτική φόρμα ενός Γερμανού αλεξιπτωτιστή, εγκατέλειψε την περιοχή Ιρανί (;) 
και ξεκάθαρα μετακινήθηκε στις μπροστινές γραμμές. 
Το ίδιο μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο υπαξιωματικός Franz.  
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(περίληψη) Η τέταρτη έχει ληφθεί από τον υπαξιωματικό Erwin Franz του 

10ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Πριν 
πιαστώ αιχμάλωτος στις 20 Μαΐου 1941 διαπίστωσα ότι στις τάξεις των βρισκόμενων 
απέναντι μας μονάδων των Νεοζηλανδών μάχονταν ένας αριθμός πολιτών. 

Μετά την αιχμαλωσία μου οι Νεοζηλανδοί με έδεσαν όπως επίσης και τον 
υπαξιωματικό Gross. Το πως προέκυψε αυτό μπορώ πιθανότατα ωστόσο να το 
αποδώσω ότι μετά την αιχμαλωσία μας είχαμε ρίξει χειροβομβίδες προς τον εχθρό.  

Τα δεσμά αφαιρέθηκαν μόλις μετά από μερικές ώρες κατόπιν της μεταγωγής 
μας στο σχολείο του Ιρανί (;).  

Στις 21.5.41 βρισκόμουν μαζί με τον αρχιλοχία Beckhaus ως αιχμάλωτος 
πολέμου σε ένα χώρο του σχολείου του Ιρανί (;). Στο ίδιο μέρος βρίσκονταν επίσης 
Νεοζηλανδοί καθώς και Έλληνες πολίτες. Παρατήρησα ότι οι Έλληνες αυτοί πολίτες 
στελνόταν  έξω φέροντας όπλα κατόπιν διαταγής του υπεύθυνού Νεοζηλανδού 

αξιωματικού. Συνοδεύονταν κάθε φορά από έναν Νεοζηλανδό στρατιώτη. Ένας 
πολίτης είχε στην κατοχή μια κυνηγετική καραμπίνα, την οποία παράτησε κατόπιν 
σύστασης του αρχιλοχία Beckhaus και την αντικατέστησε με ένα αγγλικό τυφέκιο. 
Απ΄ αυτά που διακρίναμε προέκυψε ξεκάθαρα ότι οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά στις 
εχθροπραξίες.   
 

 
Σελίδες 165-166 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Becker με ημερομηνία 
27.5.1941.Περιέχει ένορκη κατάθεση από τον δεκανέα Johann Schmidtleitner   του 3ου 
Λόχου 95ου Συντάγματος Μηχανικού σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 
εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη.    (μετάφραση) Κατά την προέλαση μας 
προς την Κάνδανο στις 22.5.41 δεχθήκαμε από διαφορετικές πλευρές πυρά πολιτών. 
Κατά την υποχώρηση μας περικυκλωθήκαμε μάλιστα από αυτούς. Βρίσκονταν πάνω 
στα δέντρα, πίσω από φράκτες, σε φεγγίτες και πυροβολούσαν από όλες τις πλευρές, 
κυρίως με γερμανικά υποπολυβόλα, εναντίων μας. Η αντίσταση τους, μεταξύ των 
οποίων βρίσκονταν γυναίκες και νεαρά αγόρια δέκα έως δεκατεσσάρων ετών, ήταν 
αναμφίβολα οργανωμένη. Οι πολίτες αυτοί προχωρούσαν κάνοντας μικρά άλματα ενώ 
άλλοι είχαν αναλάβει την προστασία βάλλοντας με πυρά. Δεν διακρίνονταν άτομα με 
στρατιωτικές στολές μεταξύ αυτών.  Η μάχη μας με αυτούς τους πολίτες διήρκησε από 
το μεσημέρι έως τις 19:00 περίπου.  

Λίγο πριν τις 19:00 βρέθηκα με πολλούς άλλους τραυματίες συντρόφους σ΄ ένα 
παλιό χαράκωμα προστασίας. Πλησίασαν ορισμένοι από τους πολίτες το χαράκωμα 
αυτό, πυροβόλησαν από πάνω και έριξαν επίσης χειροβομβίδες μέσα σ΄ αυτό. 
Πυροβόλησαν από την άκρη του χαρακώματος απευθείας στο κεφάλι εναντίων όλων 
συνολικά των βρισκόμενων εκεί τραυματισμένων συντρόφων, από τους οποίους ένας 
μικρό μέρος ήταν ήδη νεκροί, στην πλειοψηφία τους όμως ήταν ακόμα τραυματισμένοι 
και δεν μπορούσαν να προβάλουν την παραμικρή πλέον αντίσταση. Και σ’ αυτή την 
περίπτωση χρησιμοποίησαν οι πολίτες γερμανικά υποπολυβόλα. Δεν γνωρίζω πως 
γλύτωσα αυτό το θανάσιμο χτύπημα από σφαίρα στο κεφάλι. Με νόμισαν προφανώς για 
νεκρό. Οι πολίτες αυτοί λήστεψαν εν συνεχεία όλους συνολικά τους συντρόφους. Και 
σε μένα επίσης μου αφαίρεσαν το ρολόι μου και μια ταμπακιέρα. Έβγαλαν από τους 
συντρόφους τις μπότες και τη στολή τους. Σε μένα τον ίδιο πήραν τις μπότες, τη ζώνη 
και το σκουφί και μου άφησαν τη γεμάτη με αίμα στολή.   
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 Σελίδες 169-171 (περίληψη-μετάφραση)  
Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

20.6.1941.Περιέχει τρεις ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. Η πρώτη προέρχεται από τον 
υπαξιωματικό Ingwer Petersen του 16ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου. (μετάφραση) 
Σχετικά με την υπόθεση: Στις 23.5.41 συμμετείχα σε μια αναγνώριση εντοπισμού του 
εχθρού. Σε ένα στενό δρόμο δεκαπέντε χιλιόμετρα περίπου βορείως της Κανδάνου 
δεχθήκαμε απ΄ όλα συνολικά τα υψώματα πυρά. Παρατήρησα ότι οι αντίπαλοι ήταν 
πολίτες και ορισμένοι αστυνομικοί. Μετά από πολύωρη αντίσταση αιχμαλωτιστήκαμε 
επειδή δεν μπορούσαμε πλέον να πυροβολήσουμε λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Ένας 
αστυνομικός μας μετέφερε και διέκρινα ότι στο ύψωμα απ΄ όπου είχαμε δεχθεί τα πυρά 
βρίσκονταν σε θέση πυρός διακόσιοι περίπου πολίτες με διαφόρων τύπων όπλα. Ένας 
αστυνομικός μας αφαίρεσε όλα συνολικά τα προσωπικά μας αντικείμενα, μεταξύ άλλων 
και το ρολόι μου.   

Μείναμε αρχικά για μια νύχτα σε ένα χωριό και την επόμενη ημέρα 
μεταφερθήκαμε σ’ ένα άλλο χωριό. Επιτηρούμασταν εκεί από αστυνομικούς. Μου 
δόθηκε η εντύπωση ότι βρίσκονταν εκεί ένα κέντρο διοίκησης στο οποίο είχε τεθεί 
επικεφαλής ένας αστυνομικός ο οποίος προσφωνούνταν «καπετάνιος». Από το 
παράθυρο διέκρινα ότι οι αστυνομικοί κατευθύνονταν ένοπλοι προς το ύπαιθρο και 
έπειτα επέστρεφαν. 

Στο πρώτο μέρος που είχα αρχικά βρεθεί, παρατήρησα ότι ένοπλοι πολίτες 
ερχόταν συνεχώς στο χώρο όπου με είχαν βάλει και βρισκόταν εκεί ο αστυνομικός 
σταθμός.    
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον λοχία Karl Sina του 16ου Λόχου 
Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:  Στις 21.5.1941 ηγήθηκα 
μιας ομάδας αναγνώρισης μάχης δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα νοτίως του Μάλεμε. 
Κατά την προέλαση δεχθήκαμε από διάφορα χωριά τα πυρά πολιτών. Βρίσκονταν πίσω 
από πέτρινα τοιχία ή σε σπίτια. Εντοπίζονταν οι πολίτες ως αντίπαλοι ακόμα πάνω σε 
δέντρα και πίσω από καλάμια. Ορισμένοι Έλληνες στρατιώτες βρίσκονταν επίσης 
μεταξύ αυτών. Μια φορά άκουσα επίσης γυναικείες φωνές. Δεν γνωρίζω ωστόσο εάν 
συμμετείχαν στη μάχη οι γυναίκες αυτές . 

Από τη μονάδα μου τραυματίστηκε ο οπλίτης Polster. Δέχθηκε σφαίρα στο 
πρόσωπο της οποίας η τρύπα έφερε κανονικό μέγεθος, η έξοδος της όμως είχε το 
μέγεθος μιας γροθιάς. Ο αντίπαλος έβαλλε εν μέρει με τα δικά μας υποπολυβόλα, με 
ένα βαρύ αγγλικό πολυβόλο και τυφέκια. Στη γύρω περιοχή εντόπισα επίσης ένα 
κυνηγετικό όπλο έξι χιλιοστών διαμετρήματος και ίχνη από μπαρούτι. Διαπιστώνεται εκ 
τούτου ότι τα πυρά είχαν ριχτεί με το όπλο αυτό. 

Στις 22.5.1941 εντόπισα μια ομάδα τριάντα έως σαράντα περίπου πολιτών οι 
οποίοι κατευθύνονταν ένοπλοι μέσω της περιοχής αυτής.  

Είδα επίσης ότι μια γυναίκα η οποία επρόκειτο να συλληφθεί από έναν από τους 
άνδρες μου αντιστέκονταν με χέρια και πόδια και φτύνοντας ακόμα και ήθελε να 
διαφύγει. Στα πράγματα της βρέθηκαν ανδρικά ρούχα  και τρόφιμα αγγλικής 

προέλευσης.    
Παρατήρησα ακόμα ότι στην πλευρά των αντίπαλων πολεμούσε εναντίων μας 

ένας άνδρας φορώντας τη φόρμα και το κράνος πτώσης των αλεξιπτωτιστών και 
ανέμιζε μια σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Αποκλείω να ήταν κάποιος στρατιώτης 
από εμάς. Τη στρατιωτική στολή θα την είχε βγάλει από κάποιον νεκρό και τη σημαία 
θα την είχε πάρει από κάποιο κιβώτιο όπλων που είχαν ριχθεί σωρηδόν στην πλευρά 
του εχθρού.  
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Τα χωριά ήταν άδεια με εξαίρεση αυτά που πολεμούσαν στις εκεί περιοχές 
πολίτες. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν σπηλιές όπου εκεί είχε καταφύγει ο άμαχος 
πληθυσμός.         
                          

(περίληψη) Η τρίτη κατάθεση προέρχεται από τον υπαξιωματικό Bodo Brose 

του 16ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου.(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Την 
πρώτη επαφή με τον εχθρό την είχα στις 22 Μαΐου κατά την προέλαση από το Μάλεμε 
προς Νότο. Την ημέρα αυτή όπως και τις επόμενες ημέρες είχαμε πολεμήσει 
αποκλειστικά εναντίων πολιτών. Δεν εντόπισα Έλληνες ή Άγγλους στρατιώτες. Μόνο 
μια φορά είδα στην πλευρά του εχθρού έναν άνδρα με αγγλικό κράνος. 

Εκτελέσαμε έναν πολεμώντας εναντίων μας πολίτη. Φορούσε πολιτικά ρούχα, 
ένα γκρι χρώματος σακάκι, παντελόνι και μπότες, έφερε μαζί του ένα αγγλικής 
κατασκευής τυφέκιο και φυσιγγιοθήκη γύρω από τη μέση του.  
Διέκρινα ότι πολίτες στα υψώματα συνεννοούταν μεταξύ τους με φωνές.        
 

Σελίδα 179 (περίληψη) 
Δυσανάγνωστη χειρόγραφη σελίδα. 

 
Σελίδες 196-199 (περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Διοίκησης  της 12ης Στρατιάς με 
ημερομηνία 27.5.1941. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του Βούλγαρου δικηγόρου 
Konstantin Theodoroff Dimitroff σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από 
τον ελληνικό πληθυσμό εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. (μετάφραση) 
Είμαι Βούλγαρος, γεννημένος στην πόλη Lom an der Donau. Ο πατέρας και η μητέρα 
μου ήταν επίσης Βούλγαροι.  

Από τις 15 Σεπτεμβρίου 1940 διαμένω στις Βουκολιές Κρήτης, πλησίον του 
αεροδρομίου στο Μάλεμε.  

Όταν εισέβαλαν τα γερμανικά στρατεύματα στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές 
εξόπλισαν όλον τον ανδρικό άμαχο πληθυσμό ηλικίας από 15 έως εξήντα ετών εφόσον 
δεν είχαν ήδη όπλα στην κατοχή τους. Τα όπλα προορίζονταν προφανώς για την 
αντιμετώπιση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Ήδη από τα μέσα Απριλίου είχαν 
τοιχοκολληθεί παντού αφίσες, πάνω στις οποίες απεικονίζονταν με εικόνα και γραπτώς 
με ποιο τρόπο θα δέχονταν οι αλεξιπτωτιστές τα πυρά. Οι εφοδιασμένοι με όπλα 
πολίτες δεν παρέλαβαν ούτε διακριτικά ούτε στρατιωτικές στολές. Μόνο οι σειρές 
40/41  εξοπλίστηκαν με αγγλικής προέλευσης όπλα και στρατιωτικές στολές και 
κατόπιν παρέμειναν ως έφεδροι. Οι πολίτες δεν οργανώθηκαν επίσης και ούτε ετέθησαν 
σε στρατιωτικό σχηματισμό. Στις 19.5.41 παρουσιάστηκαν δύο Έλληνες αξιωματικοί, 
οι οποίοι εξήγησαν στους πολίτες που θα μπορούσαν να παραταχθούν για την 
καταπολέμηση των αλεξιπτωτιστών. 

Το πρωί της 20.5., λίγο πριν τις 9:00 βρισκόμουν στο δρόμο των Βουκολιών. 
Είδα να καταφτάνουν ορισμένα αεροσκάφη. Πιστέψαμε ότι θα βομβαρδίζονταν το 
αεροδρόμιο του Μάλεμε έως ότου συνειδητοποιήσαμε ότι τα αεροσκάφη πλησίαζαν 
ολοένα και χαμηλότερα.  Κατάφερα τότε να καταφύγω στον αστυνομικό σταθμό επειδή 
κάποιος με αποκάλεσε κατάσκοπο υπέρ των Γερμανών. Εκεί, συνωστίσθηκε επίσης 
σχεδόν όλος ο άμαχος πληθυσμός, κυρίως οι γυναίκες, για να ψάξει να βρει προστασία. 
Μια γυναίκα ούρλιαξε ξαφνικά: ¨αλεξιπτωτιστές¨. Συγκέντρωσε τότε ένας αστυνομικός 
υπάλληλος τους εκεί βρισκόμενους άνδρες που ήταν όλοι οπλισμένοι και τους υπόδειξε 
τους χώρους τους. Δύο αξιωματικοί τον βοήθησαν στο σημείο αυτό. Οι δύο αυτοί 
αξιωματικοί παρέμειναν έξω από τον αστυνομικό σταθμό. Μπορούσα να τους 
παρατηρώ από τις πόρτες. 
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Κατά τη διάρκεια της ημέρας έφταναν διάφοροι ένοπλοι άνδρες και ανέφεραν στους 
αξιωματικούς. Στο σημείο αυτό διαπίστωσα ότι επίσης οι άνδρες της σειράς 190/41 
είχαν αφήσει στα σπίτια τους τις αγγλικές στρατιωτικές τους στολές. 

Λίγο πριν το μεσημέρι ήρθε ένας Έλληνας ηλικίας σαράντα έως σαράντα πέντε 
περίπου ετών.  Προσφωνήθηκε από τους παρευρισκόμενους με το όνομα Κουβαράς 
Αντρέας. Ο άντρας αυτός είχε πολύ αίμα στα χέρια του. Το δεξί του χέρι ήταν 
τυλιγμένο με ένα πανί. Έφερε μαζί του ένα ελαφρύ πολυβόλο, ένα πιστόλι, μια πυξίδα 
αεροσκάφους, μια μάσκα προστασίας από αέρια, ένα κράνος και μια ταυτότητα. Όλα τα 
αντικείμενα αυτά ήταν γερμανικής προέλευσης. Ο άνδρας αυτός διηγήθηκε στον 
Έλληνα αξιωματικό το παρακάτω: 

Ήταν από το χωριό Γαβαλομούρι και ήταν καθοδόν προς τις Βουκολιές. Εκεί 
συνάντησε έναν Γερμανό αξιωματικό, ο οποίος του μίλησε. Του είπε: ¨καλό greec¨. Με 
αυτό ήθελε να εκφράσει ότι δεν έχει τίποτε εναντίων των Ελλήνων.  Του έδωσε 
ταυτοχρόνως να καταλάβει ότι θα πολεμούσε μόνο εναντίων των Άγγλων. Ο 
αξιωματικός αυτός τον ρώτησε για τον δρόμο προς το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Του τον 
υπέδειξε. Ο αξιωματικός γύρισε έπειτα και συνέχισε την πορεία του. Τότε πήρε αυτός 
το μαχαίρι του και χτύπησε πισώπλατα τον αξιωματικό. Το μαχαίρι αυτό εξήλθε από το 
στήθος. Καθώς το τράβηξε ξανά έξω τραυματίστηκε ο ίδιος στο χέρι. Όταν τελείωσε τη 
διήγηση του όλοι οι παρευρισκόμενοι φώναξαν δυνατά ¨μπράβο¨.  

Στις 20.5, λίγο μετά που είχε τελειώσει τη διήγηση του ο Ανδρέας Κουβαράς, με 
τράβηξε ένας από τους Έλληνες αστυνομικούς μπροστά  στο σταθμό. Ρώτησε τα 
συγκεντρωμένα άτομα ποιος θα ήθελε να  σκοτώσει αυτόν τον κατάσκοπο των 
Γερμανών. Παρουσιάστηκε τότε ένας Έλληνας  ιδιοκτήτης καφενείου ονόματι 
Γουλιέρμος. Είπε: ¨δώστε μου τον¨ και έπιασε το πιστόλι του. Μια γυναίκα ονόματι 
Καλογεράκη φώναξε δυνατά τότε: ¨με μια σφαίρα θα ήταν πάρα πολύ κρίμα. Κάποιος 
θα πρέπει να του κόψει τα χέρια του, να του τρυπήσει τα μάτια, να του σπάσει τα δόντια 
και έπειτα να τον στείλει στη Βουλγαρία.¨ Στο χρονικό αυτό σημείο παρενέβη ένας 
δικηγόρος ονόματι Παπαγιαννάκης και με προστάτευσε. Άδραξα της ευκαιρίας να 
ξεφύγω. Κάποιος πίσω από μένα με πυροβόλησε τρείς φορές αλλά δεν με πέτυχε. 
Κρύφτηκα στα βουνά. Στις 4:00 την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκα στους Γερμανούς 
στρατιώτες και παρέμεινα μαζί  τους.  

Στις 23.5.41 έφτασα με τους Γερμανούς στρατιώτες πλησίον του χωριού 
Πλατανιάς. Είδαμε εκεί έναν Γερμανό στρατιώτη να κείτεται νεκρός σε ένα χαντάκι 
στον δρόμο. Είχε καρφωμένο ένα μαχαίρι στον θώρακα αυτά που φροντίζουν να 
φέρουν μαζί τους οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα χέρια και το πουκάμισο του ήταν γεμάτα 
αίματα. Το στρατιωτικό του σακάκι το είχαν ξεκάθαρα αφαιρέσει οι Έλληνες για να 
συμβεί αυτό. Εγώ ο ίδιος διέκρινα δύο Έλληνες που φορούσαν γερμανικό στρατιωτικό 
σακάκι. Οι Γερμανοί στρατιώτες προχώρησαν προς το μέρος τους και τους έκαναν 
νόημα. Οι Έλληνες αυτοί άφησαν να πλησιάσουν οι Γερμανοί μέχρι τα εκατό πενήντα 
περίπου μέτρα και έπειτα τους πυροβόλησαν.  
 

 
Σελίδες 200- 201(περίληψη-μετάφραση)  

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Διοίκησης  της 12ης Στρατιάς με 
ημερομηνία 23.5.1941. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του υπολοχαγού Walter 
Henglein σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό 
Ναυτικό πλησίον της Κρήτης. (μετάφραση) Στις 22.5.1941 επρόκειτο να μεταβώ πάνω 
σε ένα δικάταρτο ψαροκάικο με ογδόντα στρατιώτες με κατεύθυνση την Κρήτη. Καθώς 
ήμασταν εκατό περίπου χιλιόμετρα πριν την Κρήτη εμφανίστηκαν τέσσερα αγγλικά 
πολεμικά πλοία. Είμαι της άποψης ότι ήταν δυο καταδρομικά και δυο αντιτορπιλικά. 
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Έπειτα από μια σύντομη διαβούλευση με τον ανθυπολοχαγό που διοικούσε το σκάφος 
αποφασίσαμε να υψώσουμε την άσπρη σημαία επειδή η θέση μας ήταν πολύ δυσχερής 
και χωρίς κάποια προοπτική. Τοποθετήσαμε στην πρύμνη μια λευκή πετσέτα που να 

είναι ευδιάκριτη και ένα μεγάλο τμήμα του πληρώματος έγνεφε ανεμίζοντας μεταξύ 
άλλων μαντήλια. Οι Άγγλοι θα έπρεπε να είχαν δει αυτά τα σινιάλα, τα πλοία τους ήταν 
εκατό πενήντα έως διακόσια μέτρα απόσταση και κάποιος μπορούσε να διακρίνει 
ξεκάθαρα ότι μας παρατηρούσαν με κιάλια. Παρόλα αυτά μας έριξαν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτηση της άσπρης σημαίας δέκα με δεκαπέντε βολές 
από ένα κανόνι, του οποίου η διάμετρος θα έπρεπε να είναι 2,5 ή 3,7 εκατοστά. Τα  
βλήματα χτύπησαν το κατάστρωμα και τραυμάτισαν την ίδια στιγμή είκοσι περίπου 
άνδρες. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τους τραυματίες κάτω από το κατάστρωμα, 
δεχθήκαμε όμως  βλήμα 7,5 εκατοστών, το οποίο κατέστρεψε τον χώρο Πρώτων 
Βοηθειών και όλα όσα βρίσκονταν εκεί. Στο χρονικό σημείο αυτό ρίχθηκαν οι 
περισσότεροι στη θάλασσα, εγώ ο ίδιος σκαρφάλωσα δύο με τρία μέτρα σε ένα κατάρτι 
του σκάφους και έκανα σινιάλο προς τους Άγγλους με μια λευκή πετσέτα και ένα 
πουκάμισο. Μόλις είχα βρεθεί εκεί πάνω χτυπήθηκε το κατάρτι και έπεσα στο 
κατάστρωμα. Έδωσα τότε τη διαταγή: ¨όλοι οι άνδρες στη θάλασσα¨ και πήδησα ο ίδιος 
ως τελευταίως στο νερό. Είχα μαζί μου ένα μισογεμάτο δοχείο βενζίνης το οποίο μου 
διευκόλυνε το κολύμπι.  

Καθώς ήμουν πενήντα μέτρα περίπου απόσταση από το σκάφος μας, ρίχθηκε 
μια ριπή από πολυβόλο στη θάλασσα γύρω από μένα σχηματίζοντας ένα ημικύκλιο. Το 
δοχείο διαλύθηκε σε κομμάτια εξαιτίας αυτού. Έβρισα άσχημα τη στιγμή αυτή για την 
ολοφάνερη δειλία των Άγγλων.   
Σώθηκα κατόπιν από ένα γερμανικό αεροναυαγοσωστικό αεροσκάφος.   
 

 Σελίδες 204-208 (περίληψη-μετάφραση) Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο 
της Διοίκησης  της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 28.5.1941. 

Περιέχει δύο ένορκες καταθέσεις σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό πλησίον της Κρήτης. 

Η πρώτη προέρχεται από τον δίοπο Valentin Zaremba του στολίσκου 
Ασφάλισης Λιμένα Θεσσαλονίκης. (μετάφραση) Στις 19.5.41 επιβιβαστήκαμε σε ένα 
σκάφος και αναχωρήσαμε μόλις έπεσε το σκοτάδι. Κάναμε μια μικρή στάση κατά τη 
διάρκεια της μετακίνησης μας. Το πρωί της 22.5.,λίγο πριν τις 7:00 διακρίναμε 
πολεμικά πλοία  πενήντα περίπου χιλιόμετρα πριν την Κρήτη. Τα θεωρήσαμε στην 
αρχή ως ιταλικά και  συνεχίσαμε την πορεία μας με κατεύθυνση προς αυτά. Όταν όμως 
πλησίασε ένα μεταγωγικό Junker 88 και δέχτηκε τα πυρά από τα πλοία αυτά 
συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν αγγλικά. Οι σημαίες των αγγλικών αυτών πλοίων ήταν 
εντελώς ξεθωριασμένες και δεν μπορούσαν σχεδόν καθόλου να αναγνωριστούν αν και 
διαθέταμε ένα μεγάλου μεγέθους τηλεσκόπιο.  

Ξαφνικά δεχτήκαμε μια ριπή από πυρά πολυβόλου και συγχρόνως βλήματα από 
κανόνια των 2,5 και 3,7 εκατοστών. Ο ανθυπολοχαγός διέταξε να υψώσουμε μια λευκή 
σημαία. Πήρα μια μεγάλη λευκού χρώματος πετσέτα, κατέβασα την πολεμική σημαία 
και τοποθέτησα αντί αυτής την άσπρη σημαία. Ξεδιπλώθηκε αμέσως και μπορούσε 
κάποιος να τη διακρίνει το ίδιο καλά όπως νωρίτερα την πολεμική σημαία. Συνεχίζαμε 
να δεχόμαστε παρά ταύτα βαριά βλήματα όλων των διαμετρημάτων. Εξαιτίας αυτού 
τραυματίστηκαν τουλάχιστον πενήντα άνδρες τόσο βαριά ώστε να μην μπορούν να 
εγκαταλείψουν το σκάφος. 

Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι τίποτα δεν θα άλλαζε μας έδωσε ο αρχικελευστής 
τη διαταγή: ¨Όλοι έξω από το σκάφος¨. Ρίχτηκα με τρείς ακόμα άνδρες από τη δεξιά 
πλευρά του σκάφους στη θάλασσα και απομακρύνθηκα αμέσως κολυμπώντας. Ενώ 
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κολυμπούσα διαπίστωσα ότι για την ώρα  το σκάφος μας δεν δέχονταν πλέον πυρά, 
αλλά ρίχνονταν  με σφοδρή ένταση εναντίων όσων κινούταν στο νερό. Το παρατήρησα 
πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Φωνάξαμε επίσης δυνατά: ¨ αυτά τα 
γουρούνια μας πυροβολούν στη θάλασσα¨. Έβλεπα να ρίχνονται πάρα πολύ κοντά σε 
μένα ριπές πολυβόλων. Εγώ ο ίδιος δέχθηκα διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον 
αριστερό μου ώμο. Είδα ακόμα με τα ίδια μου τα μάτια ότι χτυπήθηκαν τέσσερεις με 
πέντε σύντροφοι. Σε τρείς ακόμα άλλους πέρασαν οι σφαίρες ξυστά και προκάλεσαν 
ζημιά στα σωσίβια. Είδα αρχικά  πενήντα περίπου άνδρες να κολυμπούν πέρα δώθε, ένα 
τέταρτο αργότερα ήταν μόνο είκοσι δύο. Όλοι οι σύντροφοι που αργότερα έλειπαν 
έπεσαν θύματα από τις σφαίρες των Άγγλων. Επειδή η θάλασσα ήταν πολύ ήρεμη και 
κάθε ένας από αυτούς έφερε σωσίβιο, δεν θα μπορούσαν να είχαν πνιγεί. 

Αποκλείω τελείως το γεγονός ότι τα πυρά που έπεφταν δίπλα μας προορίζονταν 
για το σκάφος μας. Ήμασταν πενήντα έως εξήντα μέτρα απόσταση απ΄ αυτό και 
δεχόμασταν πυρά από δύο με τρία πολεμικά πλοία που κινούταν ανάμεσα μας και κατά 
τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος δεν έβαλλαν εναντίων του σκάφους μας. 
Αυτό χτυπήθηκε πιάνοντας φωτιά από ένα καταδρομικό το οποίο βυθίστηκε αμέσως 
κατόπιν από ένα Junker. 

Μας εξόργισε ιδιαιτέρως ότι φαίνονταν οι Άγγλοι στρατιώτες να βλέπουν σαν 
ένα ευχάριστο θέαμα τους πυροβολισμούς εναντίων όσων βρίσκονταν στο νερό. 
Βρίσκονταν κατά μήκος της κουπαστής και παρατηρούσαν πως ο καθένας από μας 
δέχονταν τα πυρά. Οι πυροβολισμοί εναντίων όσων κολυμπούσαν πρέπει να διήρκησε 
ένα τέταρτο της ώρας. Μας δόθηκε η εντύπωση ότι περίμεναν έως ότου βυθιστεί το 
σκάφος μας. Όταν έτσι πραγματοποιήθηκε αυτό, αναχώρησαν οι Άγγλοι.  

Σώθηκα με άλλους είκοσι έναν συντρόφους πάνω σε μια μικρού μεγέθους 
βοηθητική βάρκα η οποία χωρούσε το πολύ δέκα άνδρες. Κινούμασταν δεκαέξι ώρες 
στη θάλασσα και αποβιβαστήκαμε τελικά πάνω σε έναν βράχο από κρατήρα. 
Παραμείναμε εκεί δύο ημέρες και δύο νύχτες χωρίς φαγητό και νερό. Τρεφόμασταν 
μόνο από χόρτα, σαλιγκάρια και μύδια. Μετά τη δεύτερη ημέρα μας εντόπισε ένα 
Junker 52 και μας έριξε μια φουσκωτή λέμβο και προμήθειες εκτάκτου ανάγκης. Έπειτα 
μας παρέλαβε ένα ιταλικό ρυμουλκό ανοιχτής θαλάσσης.     
 

(περίληψη) Η δεύτερη κατάθεση έχει ληφθεί από τον υποδίοπο Ernst Stribny 

του στολίσκου Ασφάλισης Λιμένα Θεσσαλονίκης.(μετάφραση) Το βράδυ της 19.5.41 
επιβιβαστήκαμε σ΄ ένα δικάταρτο ιστιοφόρο και αναχωρήσαμε τη νύχτα. Καθοδόν 
παρουσιάστηκε μια μηχανική βλάβη που προκάλεσε στην πορεία μας μια καθυστέρηση 
τεσσάρων ωρών. Το πρωί της 22.5.,λίγο πριν τις 7:00 εντοπίσαμε εχθρικές ναυτικές 
δυνάμεις. Ήταν ένα βαρύ και δυο ελαφριά καταδρομικά καθώς και τρία αντιτορπιλικά. 
Αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα μας πλησίασαν στα εκατό περίπου μέτρα. Προφανώς 
δεν είχαν αρχικά διακρίνει τη σημαία μας, επειδή είχε μπλεχθεί στο κατάρτι. Μια 
ξαφνική ριπή αέρα τη ξεδίπλωσε. Δεχθήκαμε την ίδια χρονική σχεδόν στιγμή πυρά και 
από τα έξι πλοία. Τοποθετήθηκε στο σκάφος μας κατόπιν διαταγής ενός ανθυπολοχαγού 
μια άσπρη σημαία. Δέθηκε σε ψηλό σημείο στο κατάρτι εκεί όπου βρίσκονταν έως 
τώρα η πολεμική σημαία. Οι Άγγλοι έπρεπε να την είχαν δει σίγουρα. Δεν τους ένοιαξε 
όμως. 

Πήδησα με κάποιους άλλους στη θάλασσα και προσπάθησα να απομακρυνθώ 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το σκάφος μας. Όταν βρεθήκαμε ογδόντα με εκατό 
περίπου μέτρα απόσταση απ΄ αυτό δεχθήκαμε σφοδρά πυρά πολυβόλων. Ρίχνονταν 
τριγύρω μας και μάλιστα για αρκετά λεπτά. Δέχθηκα σφαίρα στο δεξί μου ώμο. 
Πληγήκαμε ιδιαιτέρως από το βαρύ καταδρομικό. Μετακινούταν εδώ και εκεί μεταξύ 
όσων κολυμπούσαν στο νερό και έβαλλε αδιάκοπα εναντίων μας. Ένας μεγάλος 
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αριθμός επίσης από συντρόφους βυθίστηκε από τη δίνη που προκαλούσε η κίνηση του. 
Οι Άγγλοι δεν διέσωσαν ούτε έναν.    
 

 
 Σελίδες 209-212  (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Γερμανικής Αεροπορίας με 
ημερομηνία 26.5.1941. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Willi Wall  

σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος των γερμανικών 
στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της γερμανικής επέμβασης στην Κρήτη. (μετάφραση) 
Σχετικά με την υπόθεση: Στις 19.5.1941 αναχώρησα με το μηχανοκίνητο καΐκι «S 3» 

από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση την Κρήτη. Η μοίρα σκαφών αριθμούσε 
δεκαεπτά πλοία και συνοδευόταν απ’  όσο γνωρίζω από μια ιταλική τορπιλάκατο. 
Περίπου στις 23:30 της νύχτας της 21ης

  προς 22η.5.41 δέχθηκε η μοίρα σκαφών μας 
επίθεση από ναυτικές μονάδες του αγγλικού στόλου. Αυτό συνέβη πέντε περίπου 
χιλιόμετρα από τις βόρειες ακτές της Κρήτης. Ο σχηματισμός αυτός των αγγλικών 
πολεμικών πλοίων αποτελούταν κατά την άποψη μου από έξι πολεμικά πλοία από τα 
οποία ήταν μάλλον τα τέσσερα αντιτορπιλικά και  τα άλλα δύο καταδρομικά. Μετά 
καθώς το σκάφος μας δέχθηκε το φως προβολέα ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου, 
επικράτησε μια γενικής τάξης ένταση. Δόθηκε η διαταγή να ετοιμαστούν οι σωστικές 
λέμβοι. Εν τω μεταξύ δέχθηκε ένα πίσω από εμάς κινούμενο πλοίο τα βλήματα 
πυροβολικού του εχθρού και έπιασε φωτιά η πρύμνη. Καθώς δέχονταν επίσης και το 
δικό μας σκάφος κανονιοβολισμό, πήδησα στην θάλασσα αφού είχαν ριχτεί στο νερό 
δύο σωστικές λέμβοι. Στο σκάφος μας υπήρχαν εβδομήντα έξι συνολικά άνδρες από 
τους οποίους οι είκοσι ένας ρίχτηκαν στη θάλασσα ή γλίστρησαν. Κολυμπώντας 
έφτασα σε μια φουσκωτή λέμβο και σκαρφαλώνοντας μπήκα μέσα. Εκεί βρίσκονταν 
συνολικά επτά άνδρες, δηλαδή ο υποδεκανέας Moeller, ο ασυρματιστής Droppens, ο 
υποδεκανέας Burkhardt, ο δεκανέας Rudat, ο ασυρματιστήςWeissweiler καθώς και ο 
υπαξιωματικός Gebhardt, που όλοι συνολικά ανήκαν στο λόχο μου (Λόχος της 7ης 
Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών). Μετά από λίγη ώρα αφότου 
βρισκόμουν ήδη στη σωστική λέμβο, δεν ήταν πλέον το σκάφος μας ορατό. Επειδή 
φωτίζονταν συχνά από τους προβολείς προσπαθήσαμε να απομακρυνθούμε απ΄ αυτό, 
κάτι που το καταφέραμε. Μετά από δύο ώρες περίπου μας εντόπισε ο προβολέας ενός 
αγγλικού πολεμικού πλοίου και δεχθήκαμε τα πυρά πολυβόλων και οβίδες πυροβόλων 
όπλων. Ριχθήκαμε όλοι στη βάση της φουσκωτής λέμβου για να δώσουμε την εντύπωση 
ότι ήταν άδεια. Ακούγαμε καθαρά να σφυρίζουν τα πυρά  πάνω από τα κεφάλια μας και 
τα βλήματα του πυροβολικού να χτυπούν το νερό πολύ κοντά από εμάς. Δεν χτυπήθηκε 
ωστόσο η βάρκα ούτε κάποιος από το πλήρωμα. Εν τω μεταξύ ξέσπασε θαλασσοταραχή 
με αποτέλεσμα να εξαφανιζόμαστε συχνά σε ένα πλήθος μεγάλων κυμάτων. Επειδή 
μάλλον υπέθεσαν στο αγγλικό πολεμικό πλοίο ότι η βάρκα ήταν άδεια από επιβαίνοντες 
σταμάτησαν τα πυρά. Κατά τη διάρκεια που το αγγλικό πολεμικό σκάφος πυροβολούσε 
εναντίων μας δέχτηκε τα πυρά από την ιταλική τορπιλάκατο. Στο σημείο αυτό 
σταμάτησε να βάλλει εναντίων μας και άνοιξε πυρ εναντίων του ιταλικού πολεμικού 
σκάφους. Έτσι το αγγλικό αυτό πλοίο μας έχασε από το οπτικό του πεδίο και 
συνεχίσαμε να κινούμαστε προς δυτική κατεύθυνση. Παρατήρησα εν συνεχεία ότι τα 
αγγλικά πολεμικά σκάφη συνέχιζαν να φωτίζουν με τους προβολείς τους τον ορίζοντα 
και να κανονιοβολούν τα πλοία μας, κάποια από τα οποία έπιασαν φωτιά. Παρατήρησα 
ακόμα ότι ένα αγγλικό πολεμικό σκάφος επιτέθηκε σε ένα δικό μας πλοίο και άνοιξε 
πυρ από πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Είδα επίσης ότι ρίχνονταν στο νερό δεξιά και 
αριστερά του πλοίου πυρά πολυβόλων και αντιαεροπορικών πυροβόλων φωτεινής 
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ένδειξης. Δεν μπόρεσε να διακρίνω εάν βρίσκονταν άνδρες ή φουσκωτές λέμβοι στη 
θάλασσα λόγω του σκοταδιού και της θαλασσοταραχής.  

Κατά τη διάρκεια επίσης των επόμενων ωρών μας φώτιζε συχνά το φως των 
προβολέων από τα αγγλικά πολεμικά πλοία αλλά δεν δεχτήκαμε πυρά κάτι που 
οφείλεται στο ότι τα πολεμικά σκάφη αυτά είτε δεν μας είχα εντοπίσει επειδή 
βρισκόμασταν σε φουσκωτή λέμβο ή έψαχναν για μεγαλύτερου μεγέθους πλοία.  

Επειδή δεν γνωρίζαμε που βρισκόμασταν και ο άνεμος είχε γυρίσει ανατολικός 
αφήσαμε να κινούμαστε και διακρίναμε το πρωί της 22.5.41 την Κρήτη να βρίσκεται σε 
μια απόσταση των επτά περίπου χιλιομέτρων μπροστά μας. Κατά τη διάρκεια της 
νύχτας διασώσαμε τέσσερεις ακόμα συντρόφους ενός άλλου σκάφους. Οι σύντροφοι 
αυτοί, των οποίων τα ονόματα μου είναι άγνωστα μου διηγήθηκαν ότι είχαν την 
πρόθεση να κολυμπήσουν προς ένα πολεμικό πλοίο και να κάνουν σε αυτό αισθητή την 
παρουσία τους με σκοπό να τους παραλάβει. Την πρόθεση αυτή θα την είχαν 
εγκαταλείψει εάν διέκριναν ότι το πλοίο που είχαν θεωρήσει ως ιταλικό ήταν στην 
πραγματικότητα όμως αγγλικό και άνοιξε πυρ εναντίων των σωστικών λέμβων καθώς 
επίσης και εναντίων όσων βρίσκονταν στη θάλασσα. 

Κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών μας παρέλαβε ένα μικρού μεγέθους πλοίο 
με γερμανικό πλήρωμα και μεταφερθήκαμε στο νησί Μήλος αφού είχαν προστεθεί σε 
μας ακόμα μερικά φουσκωτά με τέσσερεις τραυματίες που είχαν υποστεί εγκαύματα 
στρατιώτες.  
 

Σελίδες 217-218 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο εγγράφου από το στρατιωτικό δικαστήριο του διοικητή του 

Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ελλάδα με ημερομηνία 9.6.1941. Περιέχει την 
ένορκη κατάθεση του υποδίοπου Kurt Schmidt σχετικά με τα σκάφη «S 10» και «S 

14».(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Στις 21.5.41 βρέθηκα επικεφαλής ενός 
τριακοσίων πενήντα περίπου τόνων πλοίου με επιβαίνοντες μέλη του Στρατού Ξηράς. 
Λίγο πριν τις 23:00 δεχθήκαμε επίθεση από ένα αγγλικό αντιτορπιλικό στον κόλπο της 
Κισσάμου στα βόρεια της Κρήτης και μετά από λίγο χτυπηθήκαμε από μικρή 
απόσταση-την εκτιμώ στα χίλια μέτρα-πιάνοντας φωτιά. Έδωσα τότε τη διαταγή: ¨όλοι 
οι άνδρες στη θάλασσα¨. Βρίσκονταν στη διάθεση μας μόνο δύο φουσκωτές λέμβοι 
επειδή οι υπόλοιπες είχαν πιάσει φωτιά και οι δύο σωστικές βάρκες είχαν καταστραφεί 
κατά την τοποθέτηση τους στη θάλασσα. Εγώ ο ίδιος δεν ανέβηκα σε κάποια από τις 
λέμβους αλλά κινούμουν κολυμπώντας έχοντας γαντζωθεί στο ρυμουλκούμενο από μας 
μηχανοκίνητο ιστιοφόρο. Όταν απαγκιστρώθηκα απ΄ αυτό εντοπίστηκα μαζί με 
κάμποσους άλλους συντρόφους που κολυμπούσαν στη θάλασσα από τον προβολέα του 
αντιτορπιλικού και δεχθήκαμε πυρά από ένα όπλο δύο εκατοστών. Το ό,τι ήταν ένα 
πολυβόλο των δύο εκατοστών το διέκρινα παρατηρώντας τις φωτεινές λάμψεις των 
πυρών και ακούγοντας την ακολουθία αυτών. Ήμασταν ήδη σε μεγάλη απόσταση 
μακριά από σκάφος μας ώστε απέκλεια το ενδεχόμενο να ρίχνονταν τα πυρά του δύο 
εκατοστών πολυβόλου εναντίων του. Το αντιτορπιλικό βρίσκονταν εξάλλου σε πλάγια 
κατεύθυνση από το σκάφος μας με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα τα πυρά του 
να ρίχνονται σύμφωνα με τη θέση του σε τόσο λάθος σημείο. Ενώ είχε προηγουμένως 
χτυπηθεί το πλοίο μας με όπλο μεγάλου διαμετρήματος, ξεκίνησαν τότε να ρίχνονται τα 
πυρά των πολυβόλων των δύο εκατοστών και επίσης 3,7 εκατοστών μόλις όταν είχαμε 
εγκαταλείψει το σκάφος. Δεν παρατήρησα εάν κάποιος από τους συντρόφους μου είχε 
χτυπηθεί στο νερό επειδή εγώ ο ίδιος είχα αφαιρέσει τον αέρα από το σωσίβιο μου και 
είχα καταδυθεί κάτω από το νερό.   
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Δύο ημέρες αργότερα, στις 23.5.41, ανέλαβα ως επικεφαλής το σκάφος «S 14» 

και βρέθηκα παρομοίως βορείως της Κρήτης κατευθυνόμενος από το ακρωτήριο 
Σπάθα. Δεχθήκαμε ξανά επίθεση από ένα αγγλικό αντιτορπιλικό και έβαλλε εναντίων 
μας από μια απόσταση των χιλίων περίπου μέτρων. Το αντιτορπιλικό αυτό 
κατευθύνονταν καταπάνω μας και όταν μας προσπέρασε γύρισε προς τα δεξιά στη 
γραμμή του πλοίου και πήρε θέση τότε κάπως πλάγια από τα δεξιά. Τη χρονική στιγμή 
αυτή είχαμε ήδη εγκαταλείψει το πλοίο μας για να αποφύγουμε ανθρώπινες απώλειες 
και είχα κρεμαστεί  σε ένα παλαμάρι δίπλα στο πηδάλιο  στην πρύμνη του σκάφους. 
Και από τις δύο πλευρές κατέφευγαν στα φουσκωτά όσοι στρατιώτες βρίσκονταν στο 
σκάφος. Ενώ προηγουμένως είχαμε δεχτεί μεσαίου τύπου βλήματα πυροβόλων 
δεχτήκαμε  τη χρονική αυτή στιγμή τα πυρά από ελαφριά αυτόματα όπλα. Αυτά 
κάλυψαν όλο τον χώρο γύρω από το σκάφος και αποκλείω εδώ το ενδεχόμενο τα πυρά 
αυτά να προορίζονται  μόνο εναντίων του σκάφους. Παρατήρησα ότι διάφοροι 
στρατιώτες ρίχθηκαν από τη λέμβο που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το πλοίο 
στη θάλασσα. Το αντιτορπιλικό γύρισε έπειτα και τέθηκε εκτός ορατότητας.    
 

Οι κολυμπώντας στο νερό σύντροφοι και εγώ σωθήκαμε αργότερα 
αναβαίνοντας σε ριγμένες από αεροσκάφος φουσκωτές λέμβους.  
 

 
Σελίδα 221  (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 
ημερομηνία 8.7.1941.Περιέχει την ένορκη κατάθεση του επιθεωρητή της Στρατιωτικής 
Αστυνομίας Josef Eger της Γενικής Διοίκησης 11ου Αεροπορικού Σώματος. 
(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:  Μετά την πρώτη, στις 22:00 περίπου, 
πραγματοποιημένη επίθεση των αγγλικών πολεμικών πλοίων εναντίων της  ελαφριάς 
μοίρας σκαφών επέστρεψαν ορισμένα σκάφη με κατεύθυνση την Ελλάδα. Στις 21 
Μαΐου, μεταξύ 1:00 και 2:00, έφτασαν δύο αγγλικές τορπιλάκατοι και έψαχναν να 
εντοπίσουν αυτά τα πλοία. Δύο γερμανικά σκάφη δέχθηκαν το ένα μετά το άλλο 
επίθεση από τις αγγλικές τορπιλακάτους και έπιασαν φωτιά. Αν και τα σκάφη δεν 
μπορούσαν να εκτελέσουν ελιγμούς εξαιτίας των πληγμάτων που δέχθηκαν, οι Άγγλοι 
έβαλλαν για αρκετά λεπτά με πυρά ελαφριών όπλων κατά την άποψη μου από 
πολυβόλα, προς τη θάλασσα γύρω από τα φλεγόμενα σκάφη. Δεν βρίσκονταν άλλα 
πλοία στο πεδίο βολής τους. Συζητήσαμε πάνω στο πλοίο μας σχετικά με τα πυρά από 
τα ελαφριά όπλα και βγάλαμε ομοφώνως το συμπέρασμα ότι οι Άγγλοι τα είχαν 
στρέψει εναντίων όσων βρίσκονταν στη θάλασσα.   
 

Σελίδες 222-223  (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 12.7.1941.Περιέχει την ένορκη κατάθεση του σμηνία Karl Riep του 
Επιτελείου της  Γενικής Διοίκησης 11ου Αεροπορικού Σώματος.  (μετάφραση) Σχετικά 
με την υπόθεση: Βρισκόμουν στο «S 12» της ελαφριάς μοίρας σκαφών. Το καΐκι μας 
ρυμουλκούταν από το «S 107» επειδή η μηχανή μας είχε ήδη πάθει βλάβη στο λιμάνι 
του Πειραιά.  

Στις 21.5.41,λίγο πριν τις 23:00 συγκρούστηκε το ρυμουλκό μας «S 107» με ένα 
αγγλικό καταδρομικό και βυθίστηκε. Το σκαρί του σκάφους μας ήρθε σε επαφή με το 
τοίχωμα του καταστρώματος του καταδρομικού. Αν και κατέστη αδύνατο να 
πραγματοποιήσει το σκάφος μας ελιγμούς δεχθήκαμε από πολύ κοντινή απόσταση τα 
πυρά πολυβόλων και πυροβόλων μεγαλύτερου διαμετρήματος (τροχιοδεικτικά). 
Εξαιτίας αυτού είχαμε πάνω στο σκάφος μας  πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Λίγη 
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ώρα μετά έριξα μαζί με τον πυροσβέστη Zoerner μια ελαφριά φουσκωτή λέμβο στη 
θάλασσα πάνω στην οποία δεχτήκαμε τρείς τραυματίες. Οι λοχίες Schmidt και 
Misterick έριξαν επίσης στο νερό ένα δεύτερο μεγάλου μεγέθους φουσκωτό.  

Καθώς κωπηλατούσαμε ήδη δέκα περίπου λεπτά από το σκάφος μας διέκρινα 
ότι τα αγγλικά πολεμικά πλοία ερευνούσαν τη θάλασσα με τους προβολείς τους. Λίγη 
ώρα μετά δεχθήκαμε πυρά στη φουσκωτή λέμβο. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης 
χτυπηθήκαμε με πολυβόλα και κατά τη γνώμη μου με πυροβόλα τεσσάρων εκατοστών. 
Κάποιοι στρατιώτες στη θάλασσα καλούσαν για βοήθεια. Και αυτοί δέχθηκαν τα πυρά 
των Άγγλων. Οι εκκλήσεις προς βοήθεια έπαψαν. Μπορώ να πω μετά βεβαιότητας ότι 
κατά τη διάρκεια των πυρών εναντίων όσων βρίσκονταν στη θάλασσα χτυπήθηκαν 
ειδικά αυτοί επειδή δεν βρισκόταν κανένα μεγαλύτερο πλοίο της πρώτης μοίρας 
σκαφών στην κατεύθυνση των πυρών.  

Στη λέμβο μας βρίσκονταν ο αρχιπυροσβέστης Zoerner, ο υπαξιωματικός 
Huber, ο δεκανέας Lochberger, ο δεκανέας Mittermeier και ο δεκανέας Stadelmann. 

Όλοι συνολικά του τάγματος αντιαεροπορικών πολυβόλων.   
 

Σελίδες 224-225 (περίληψη) 
Έγγραφο του στρατοδίκη του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού Reich με 

ημερομηνία 5.11.1940. Περιέχει την ένορκη κατάθεση του σερβιτόρου Erich Masula 

σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το αγγλικό πολεμικό ναυτικό εις 
βάρος Γερμανών ναυτών  κατά τη γερμανική επιχείρηση πριν τις ακτές του Νάρβικ στη 
Νορβηγία.   
 
Σελίδες 226-230 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφα έγγραφα του λοχαγού των SS Aurnhammer με ημερομηνία 
14.6.1941. Περιέχουν τα πρακτικά δύο ενόρκων καταθέσεων σχετικά με την παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου από τα αγγλικά στρατεύματα εις βάρος Γερμανών στρατιωτών.  
Η πρώτη προέρχεται από τον διερμηνέα Heinrich Permanschlager κατοίκου Χανίων. 
(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Πριν τον πόλεμο ήμουν συνιδιοκτήτης ενός 
βρισκόμενου στον κόλπο της Σούδας αλευρόμυλου. Στις 6.4.41 τέθηκα από τις 
ελληνικές αρχές μαζί με τον Γερμανό πρόξενο Krueger και κάποια άλλα άτομα σε 
περιορισμό στα Χανιά. Δύο ημέρες πριν την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τα 
γερμανικά στρατεύματα ελευθερωθήκαμε κάτω από τη γενική επικρατούσα σύγχυση. 
Μετέφερα αρχικά τον πρόξενο Krueger σ΄ ένα ασφαλές μέρος στα βουνά και 
επέστρεψα κατόπιν στα Χανιά που είχαν εν τω μεταξύ καταληφθεί από τα γερμανικά 
στρατεύματα. Παρουσιάστηκα εκεί στο Φρουραρχείο. Μου ανατέθηκε το καθήκον του 
διερμηνέα υπό τον εκεί στρατιωτικό διοικητή.  
Από διάφορα άτομα, ιδιαιτέρως από κατοίκους του χωριού Μόδι εκεί όπου βρίσκονταν 
η σύζυγος μου η οποία είναι Κρητικιά άκουσα διάφορες διάφορες φήμες σχετικά με 
δήθεν φρικαλεότητες των Άγγλων εις βάρος των γερμανικών στρατευμάτων. Επρόκειτο 
αποκλειστικά για φήμες και όχι για προσωπικές μαρτυρίες αυτών των ατόμων ώστε να 
μην ισχύουν στην περίπτωση αυτή ως ένα αδιάψευστο τεκμήριο. Ειπώθηκε μεταξύ 
άλλων ότι είχαν κοπεί τα αυτιά Γερμανών στρατιωτών τα οποία είχαν περαστεί από 
τους Άγγλους σε σπάγκους και περιφερόταν εδώ και εκεί.  

Στις 13.6.1941 συνάντησα τυχαία στα Χανιά τον πολύ γνωστό σε μένα οδηγό 
άμαξας Ιωάννη Μαυρεδάκη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας  μου διηγήθηκε ότι 
είχε δει ο ίδιος έναν Άγγλο που είχε κρεμάσει γύρω από το κράνος του ένα τέτοιο 
κορδόνι με κομμένα αυτιά. 
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Αυτή η πληροφορία μου φαίνεται αρκετά σημαντική για να τη γνωστοποιήσω 
στις γερμανικές στρατιωτικές αρχές. Έφερα μαζί μου εξαιτίας αυτού τον Μαυρεδάκη 
ώστε να μπορέσει να καταθέσει σχετικά με αυτό που αντιλήφθηκε.  

Σχετικά με το συγκεκριμένο άτομο: Τον θεωρώ ως έναν αξιοπρεπή και 
αξιόπιστο άνθρωπο. Τον γνωρίζω ως τέτοιο τα τελευταία έξι με επτά χρόνια κατά τη 
διάρκεια των οποίων έχω συνεργαστεί επαγγελματικά με αυτόν.   
 

(περίληψη) Η δεύτερη έχει ληφθεί από τον Ιωάννη Μαυρεδάκη οδηγού και 
ιδιοκτήτη εταιρίας αμαξών. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά τη διάρκεια 
των πρώτων εχθροπραξιών βρισκόμουν στην Κρήτη. Τη δεύτερη ημέρα μετά τη ρίψη 
του πρώτου κύματος Γερμανών αλεξιπτωτιστών άκουσα ότι τραυματίστηκε στο Γαλατά 
ένας πολύ γνωστός μου επαγγελματίας οδηγός, ο Εμμανουήλ Συγγελάκης. Αυτός 
οδηγούσε από το Μάλεμε με κατεύθυνση τα Χανιά και δέχθηκε καθοδόν τα πυρά ενός 
αεροσκάφους. Επειδή επρόκειτο για έναν φίλο θέλησα να τον μεταφέρω με το αμάξι 
μου στα Χανιά. Οι Άγγλοι με εμπόδισαν στην έξοδο της πόλης κατά την πρώτη 
προσπάθεια μου. Μόλις αφότου πήρα την  άδεια διέλευσης από ένα φρουρό κατόρθωσα 
να πραγματοποιήσω τη διαδρομή με το αμάξι μου το οποίο είχε επιταχθεί για τον 
Ερυθρό Σταυρό. Στη διχάλα του δρόμου μεταξύ του οδηγώντας στο Μάλεμε δρόμου 
και της διακλάδωσης προς το Γαλατά συνάντησα το βοηθό του τραυματία οδηγού που 
έψαχνα και με πληροφόρησε ότι ο Συγγελάκης είχε ήδη μεταφερθεί στα Χανιά. 
Έστριψα τότε το αυτοκίνητο για να επιστρέψω πίσω. Κατά τη διάρκεια της στροφής με 
πλησίασε ένα φορτηγό από την κατεύθυνση του Μάλεμε με τριάντα περίπου Άγγλους 
πάνω του. Επειδή πραγματοποίησα τη στροφή πλάγια στο δρόμο έπρεπε αυτό να 
σταματήσει για λίγο. Αφότου έφερα το όχημα μου στην κατεύθυνση των Χανίων 
σταμάτησα στη δεξιά πλευρά του δρόμου για να αφήσω να με προσπεράσει το αγγλικό 
όχημα που κινούταν πίσω από μένα. Οδηγούσα μια κλειστού τύπου λιμουζίνα με το 
τιμόνι στα αριστερά. Τα παράθυρα ήταν κατεβασμένα. Μπόρεσα έτσι να παρατηρήσω 
καλά το περνώντας δίπλα μου φορτηγό. Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του είχε 
τοποθετηθεί από ένα πολυβόλο. Ένας από τους τραγουδώντας Άγγλους μου είχε ήδη 
κατά την στροφή του οχήματος μου κινήσει την προσοχή επειδή με ασυνήθιστο τρόπο 
έδειχνε κάνοντας νόημα το κράνος του. Αυτός ο Άγγλος βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά 
του οχήματος ως τρίτος από το τέλος, επομένως στη στρεφόμενη προς τα μένα πλευρά 
του οχήματος κατά την προσπέραση. Δεν μπόρεσα αρχικά να εξηγήσω τι εννοούσε μ’ 
αυτό επειδή η προσοχή μου ήταν στραμμένη να στρίψω το όχημα μου. Όταν το αμάξι 
μου είχε ακινητοποιηθεί κοίταξα προς τα αριστερά και άφησα τους Άγγλους να 
περάσουν από δίπλα μου. Το φορτηγό πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα με αποτέλεσμα 
να μπορέσω να παρατηρήσω πολύ καλά το παρακάτω. Είδα ξανά αυτόν τον Άγγλο που 
μου είχε προηγουμένως προκαλέσει εντύπωση. Συνέχιζε να κάνει νόημα δείχνοντας το 
κράνος του. Κοιτάζοντας καλύτερα διέκρινα μια στεφάνη από ανθρώπινα αυτιά που 
ήταν περασμένα σε ένα σπάγκο και βρίσκονταν γύρω από το κράνος του. Στην αρχή 
πίστεψα ότι το κράνος του ήταν απλώς ματωμένο. Διέκρινα όμως από κοντινότερη 
απόσταση ότι το αίμα κυλούσε από τα κρεμασμένα πάνω του αυτιά. Αποκλείω το 
δεδομένο να παραπλανήθηκα. Ήταν λίγο πριν τις 3:00 το μεσημέρι και το φορτηγό 
πέρασε-όπως έχω πει- πολύ σιγά από δίπλα μου. Δεν μπορώ να αναφέρω τον αριθμό 
των αυτιών επειδή είδα μόνο τη στραμμένη σε μένα πλευρά του κράνους. Ήταν όμως 
περασμένα το ένα δίπλα στο άλλο και κάλυπταν εντελώς την πλευρά αυτή. Μπορώ να 
δηλώσω με σιγουριά ότι στο φορτηγό βρίσκονταν μόνο τακτικά αγγλικά στρατεύματα. 
Δεν υπήρχαν πολίτες μεταξύ αυτών. Θυμάμαι ακόμα μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος 
στρατιώτης έφερε στο μπράτσο του δύο γαλόνια και μάλιστα ένα μαύρο και ένα άσπρο, 
ίσως διακριτικά του βαθμού του. Το αγγλικό όχημα συνέχισε την πορεία του με 
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κατεύθυνση τα Χανιά. Υποθέτω ότι και άλλα άτομα είχαν δει τον στρατιώτη με τα 
κομμένα αυτιά πάνω στο κράνος του. Δεν γνωρίζω εάν ο βοηθός του Συγγελάκη που 
έμεινε πίσω στο έχοντας υποστεί βλάβη όχημα του εργοδότη του αντιλήφθηκε το ίδιο 
με μένα. Το όνομα του δεν μου είναι γνωστό. Μπορώ ωστόσο να το μάθω. Καταθέτω 
ένα σχέδιο της περιοχής σχετικά με το χώρο που αντιλήφθηκα τα παραπάνω που το 
περιλαμβάνω  ως τμήμα της ανάκρισης μου.  

Ακολούθησα το αγγλικό φορτηγό από μεγάλη απόσταση επειδή ήμουν 
αναγκασμένος να μείνω πίσω εξαιτίας της σκόνης που είχε δημιουργηθεί. Ο 
προορισμός του δεν μου ήταν γνωστός.   
 

                       
Σελίδα 231 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο έγγραφο με ημερομηνία 18.6.1941. Περιέχει πρωτόκολλο ανάκρισης 
του δώδεκα ετών Ιωάννη Αστροπαλίτη κατοίκου Χανίων. (μετάφραση) Μια ημέρα 
πριν εισβάλουν τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα στα Χανιά είδα στην περιοχή Άγιος 
Ιωάννης Άγγλους στρατιώτες πάνω σε ένα φορτηγό οι οποίοι έφεραν κρεμασμένο πάνω 
στους ώμους τους ένα σπάγκο με περασμένα κομμένα αυτιά Γερμανών στρατιωτών. 
Άλλοι Άγγλοι στρατιώτες στο ίδιο όχημα είχαν ρίξει στους ώμους τους επίσης 
περασμένα σε σπάγκους κομμένα χέρια και μύτες Γερμανών στρατιωτών. Στο 
εξωτερικό τοίχωμα του φορτηγού ήταν παρομοίως κρεμασμένα σε σπάγκους κομμένα 
αυτιά, μύτες και χέρια Γερμανών στρατιωτών. Από τα διακριτικά τους διέκρινα ότι 
ήταν Αυστραλιανά στρατεύματα τα οποία είχαν στρατωνιστεί στον Άγιο Ιωάννη και 
γύρω απ΄ αυτόν και τους καθάριζα συχνά τις μπότες τους. Το όχημα έφτασε λίγο πριν 
το μεσημέρι από την κατεύθυνση της Σούδας στον Άγιο Ιωάννη, παρέμεινε εκεί για 
μισή ώρα περίπου και αναχώρησε κατόπιν ξανά με κατεύθυνση τη Σούδα. Κατά τη 
διάρκεια της εκεί στάσης οι Άγγλοι στρατιώτες πέταξαν αυτά τα ανθρώπινα μέλη. 
Έδωσαν εντολή έπειτα στους κατοίκους της περιοχής αυτής να θάψουν αυτές τις μύτες, 

τα αυτιά και τα χέρια στα  αμπέλια και τα χωράφια, κάτι που έγινε. 
          
Σελίδα 232 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου του λοχαγού των SS Auernmacher  με ημερομηνία 
19.6.1941. Περιέχει την ανάκριση του Ιωάννη Κουτσουδάκη, κατοίκου της περιοχής 
των Χανίων. (μετάφραση) Στις 28.10.1940 επιστρατεύτηκα ως έφεδρος της 
Χωροφυλακής στην Κρήτη και είχα δραστηριοποιηθεί ως οδηγός του πρώην αρχηγού 
Χωροφυλακής Χανίων, ονόματι Μπόγρος. Μετά τη μετάθεση του τοποθετήθηκα στην 
υπηρεσία του διαδόχου του Βουράκη. Στις 23 ή 24 Μαΐου περίπου είδα δύο αγγλικά 
τριαξονικά στρατιωτικά οχήματα με δεκαπέντε έως είκοσι Άγγλους στρατιώτες το 
καθένα. Αναγνώρισα από τα στρατιωτικά καπέλα τους ότι ήταν Νεοζηλανδοί. Τα 
οχήματα κινήθηκαν μέσω της πλατείας της Αγοράς στην πόλη των Χανίων. Πέρασαν 
ακριβώς δίπλα μου. Ήταν 11:00 το πρωί. Στο πρώτο φορτηγό κρέμονταν πάνω από το 
ψυγείο ένα σκοινί το οποίο ήταν στερεωμένο στη βίδα. Στο σκοινί αυτό ήταν 
περασμένα ανθρώπινα αυτιά. Το σκοινί είχε πλεχθεί σε στεφάνη και μάλιστα με μια 
διάμετρο των είκοσι πέντε περίπου εκατοστών. Δεν γνωρίζω πόσα αυτιά βρίσκονταν 
εκεί. Ότι ήταν ανθρώπινα αυτιά μπορώ να το πω με σιγουριά και να το ορκιστώ επίσης. 
 
Σελίδα 233 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου του λοχαγού των SS Auernmacher με ημερομηνία 
20.6.1941. Περιέχει την ανάκριση του Ιωάννη Παναγιώτη από την Πελοπόννησο. 
(μετάφραση) Το βράδυ της 28.10.1940 επιστρατεύτηκα ως έφεδρος στην Καλαμάτα. 
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Στις 23. ή 24.5. περίπου περπατούσα κατά μήκος του δρόμου της Αγοράς στα Χανιά και 
είδα ένα αγγλικό φορτηγό με δώδεκα έως δεκαπέντε περίπου Άγγλους στρατιώτες πάνω 
σε αυτό. Όλοι συνολικά φορούσαν κράνη και έπρεπε να ήταν 9:00 με 10:00 το πρωί. 
Παρατήρησα το πλησιάζοντας φορτηγό και κάποιοι νέοι μου επέστησαν την προσοχή 
ότι ένας ένας από τους στρατιώτες εκεί φορούσε γύρω από τον λαιμό ένα σκοινί με 
ανθρώπινα αυτιά. Κοίταξα προς τα εκεί και μπόρεσα και εγώ ο ίδιος να το διαπιστώσω. 
Φορούσε γύρω από τον λαιμό του ένα σκοινί με δεμένα σε αυτό πέντε έως έξι αυτιά. 
Ήταν Νεοζηλανδός τον οποίο αναγνώρισα από τα διακριτικά που φορούσε στον ώμο 
του. Κατά τη γνώμη μου ακολούθησε το φορτηγό την κατεύθυνση προς τη Σούδα. Δεν 
μπόρεσα δυστυχώς να αντιληφθώ εάν και άλλοι στρατιώτες έφεραν πάνω τους αυτιά.  
 
  Σελίδα 234 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου του λοχαγού των SS Auernmacher με ημερομηνία 
21.6.1941.Περιέχει την ανάκριση του Παπαδάκη Βασίλειου από το νομό Χανίων. 
(μετάφραση)  Από τις αρχές Απριλίου αυτού του έτους τοποθετήθηκα ως εργάτης 
στους Άγγλους. Η εργασία μου ήταν να αποθηκεύω κιβώτια σε μια καντίνα ή να τους 
αλλάζω τη θέση. Στην αρχή δούλευα στην περιοχή της Σούδας και έπειτα στα 
Τσικαλαριά. Συνέβη μια Δευτέρα αφότου οι αλεξιπτωτιστές είχαν ριχθεί. Αυτή τη 
Δευτέρα σχόλασα νωρίτερα από τη δουλειά μου, ήρθα στα Χανιά και κατά τις 16:00 
έως 17:00 έπρεπε να καταφύγω εξαιτίας της σήμανσης συναγερμού για αεροπορική 
επίθεση στο αντιαεροπορικό καταφύγιο της Ντάπιας επειδή βρισκόμουν στην εκεί 
περιοχή. Πίσω από μένα έρχονταν δύο Άγγλοι με φαρδιά καπέλα από τους οποίους ο 
ένας έφερε στο μανίκι του τρία σιρίτια. Κοίταξα γύρω μου και είδα ότι ο Άγγλος  με τα 
τρία σιρίτια φορούσε μια  στεφάνη με ανθρώπινα αυτιά. Ήταν περασμένα σε ένα 
σπάγκο που τον έφερε πάνω στον ώμο του. Ο ίδιος Άγγλος επέδειξε αυτή τη στεφάνη 
προς όλους τους πολίτες. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να ήταν είκοσι περίπου αυτιά. Ο 
άλλος Άγγλος στρατιώτης είχε στο χέρι του παρομοίως μια στεφάνη με δέκα περίπου 
ζευγάρια αυτιά  και έπαιζε με αυτά σαν να ήταν κομποσκοίνι (ελληνικό κομπολόι). 
Μπορώ να θυμηθώ ότι ένας χωροφύλακας ρώτησε τους Άγγλους τι είχαν στην 
πραγματικότητα στους σπάγκους. Απήντησαν και οι δύο «German» και έδειξαν τα 
αυτιά. Καθώς είχε περάσει ο κίνδυνος της αεροπορικής επίθεσης εξαφανίστηκαν οι δύο 
αυτοί Άγγλοι πρώτοι. Θυμάμαι ακόμα ότι δεν μπήκαν μέσα στο καταφύγιο αλλά 
στάθηκαν στην είσοδο.    
 
Σελίδα 235 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο του Διοικητή του 17ου Αεροπορικού 
Σώματος με ημερομηνία 31.10.1941.Περιέχει την ένορκη κατάθεση του δεκανέα Simon 

Deimel του 1ου Λόχου Εφέδρων 137ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών σχετικά με την 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος μελών του γερμανικού στρατού. 
(μετάφραση) Το Μάιο 1941 ανήκα στον 3ο Λόχο του 100ου

 Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών το οποίο είχε τοποθετηθεί στην Κρήτη. Στις 22 Μαΐου 1941 αποβιβάστηκα με 
δέκα άλλους συντρόφους από ένα Junker 52 στην ακτή πλησίον των Χανίων. Τη νύχτα 
της 22ης

 προς την 23η
 Μαΐου αυτού του έτους αντικαταστήσαμε τους αλεξιπτωτιστές 

και ήρθαμε τότε για πρώτη φορά σε επαφή με τον εχθρό. Απέναντι μας βρίσκονταν 
αγγλικά ή αυστραλιανά στρατεύματα τα οποία αναγνωρίζονταν από τις στολές τους. 
Στις 23 Μαΐου αρχίσαμε την πορεία μας εναντίων των Χανίων, καθηλωθήκαμε όμως 
δίπλα σε ένα προβάλλοντας ισχυρή αντίσταση λόφο. Κατά τη διάρκεια της 24ης Μαΐου 
παρακάμψαμε αυτή τη θέση στο βουνό και δημιουργήσαμε θέση πυρός πλησίον της 
φυλακής των Χανίων. Μπροστά από εμάς βρίσκονταν εκ νέου μια δημιουργημένη από 
τους Άγγλους θέση στο βουνό. Στις 25 Μαΐου 1941 κατορθώσαμε με την υποστήριξη 
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της Αεροπορίας να καταλάβουμε αυτό το ύψωμα. Κατά την επίθεση εναντίων του 
υψώματος αυτού πέρασα δίπλα από πολλούς τον αριθμό πεσόντες αλεξιπτωτιστές. Τα 
πτώματα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ήταν σκεπασμένα με τα αλεξίπτωτα. Μόνο ένα 
πτώμα ήταν ξεσκέπαστο. Παρατήρησα ότι αυτό το πτώμα έφερε μόνο το στρατιωτικό 
παντελόνι, κατά τα άλλα ήταν εντελώς γυμνό. Τα χέρια του ήταν δεμένα με ένα ύφασμα 
στο σώμα του, ο θώρακάς του εμφάνιζε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Τα μάτια του 
ήταν τρυπημένα. Η σωρός αυτή έφερε πάνω της τα υποδήματα και το παντελόνι των 
αλεξιπτωτιστών, το αλεξίπτωτο βρίσκονταν παραπέρα. Βρίσκονταν στο μέσο άλλων 
νεκρών Γερμανών αλεξιπτωτιστών και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για 
ένα νεκρό αλεξιπτωτιστή. Την ίδια μέρα επίσης τραυματίστηκα και μεταφέρθηκα στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση ότι στους πεσόντες έλειπαν τα 
στρατιωτικά τους σακάκια. Δεν μπορώ να φανταστώ σύμφωνα με το δεδομένο της όλης 
κατάστασης ότι οι αλεξιπτωτιστές θα είχαν σκεφτεί να βγάλουν τα σακάκια τους.  
 

 
Σελίδες 236-244 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη Schoelz του στρατιωτικού δικαστηρίου 
της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 4.6.1941.Περιέχει έκθεση σχετικά με την παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου από τις συμμαχικές δυνάμεις εις βάρος Γερμανών στρατιωτών 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη.  (μετάφραση) Ι Προσπάθησα 
κατόπιν εντολής των ανωτέρων μου  να εξακριβώσω ποιες παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου είχαν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης στην Κρήτη και ποιος 
ευθύνεται για αυτές. Αρκέστηκα στο σημείο αυτό κατόπιν συμφωνίας με τη διοίκηση 
του 4ου Αεροπορικού Στόλου στην κατά βάση ανάκριση μελών του Στρατού Ξηράς 
σχετικά με τη διαλεύκανση των παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου που είχαν 
διαπραχθεί εναντίων μελών του Στρατού Ξηράς.  

Οι τριάντα δύο τον αριθμό ένορκες καταθέσεις που έχω όλες συνολικά 
καταθέσει έχουν ληφθεί κυρίως στην Κρήτη και στα στρατιωτικά νοσοκομεία των 
Αθηνών και των περιχώρων αυτής. Στην Κρήτη ανέκρινα κυρίως μέλη του 141ου και 
100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών. Ο αναπληρωτής διοικητής του 95ου 
Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών και ένας αξιωματικός του 85ου Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών μου ανέφεραν ότι δεν διαπράχθηκαν παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου εις 
βάρος των μονάδων τους. 

Το πόρισμα των ενόρκων καταθέσεων κατόπιν ανάκρισης έχει πολλάκις 
επιβεβαιωθεί και συμπληρωθεί μέσω των όσων κατάθεσαν αξιωματικοί και στρατιώτες 
ως συνολική εικόνα κατόπιν δικών τους προσωπικών εμπειριών και αναφορές τρίτων.   
 

                                ΙΙ 
Έχουν αποδειχθεί μέσω των ένορκων καταθέσεων αναντίρρητα οι κάτωθι περιπτώσεις 
παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου: 
1) Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Γερμανών στρατιωτών κακοποιήθηκε κατ’ απάνθρωπο 
τρόπο και ακρωτηριάστηκε. 
2) Κατά τη διάρκεια των μαχών γύρω από τον κόλπο της Σούδας αναγκάστηκε 
προσωρινά στις 27.5.41 το 1ο Τάγμα 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών να 
υποχωρήσει δίδοντας μάχη προς μια καλύτερη θέση εξαιτίας της υπεροχής του εχθρού 
και της κακής μορφολογίας του εδάφους.  
α) Όλοι οι τραυματίες που δεν μπόρεσαν να καταφέρουν σε αυτό το σημείο να 
υποχωρήσουν δολοφονήθηκαν. 
β) Ένα μεγάλο τμήμα των εντοπισμένων την επόμενη ημέρα νεκρών ήταν 
ακρωτηριασμένο. 
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3) Πλοία του Αγγλικού Πολεμικού Ναυτικού έβαλλαν με πυρά εναντίων Γερμανών 
στρατιωτών των οποίων τα πλοία είχαν βυθιστεί και αυτοί κινούταν ανυπεράσπιστοι 
στη θάλασσα εκατό χιλιόμετρα περίπου πριν την Κρήτη. 
4) Άγγλοι στρατιώτες προέβησαν σε κατάχρηση της γερμανικής σημαίας με τον 
αγκυλωτό σταυρό, της γερμανικής στολής και της λευκής σημαίας.  
5) Έλληνες πολίτες συμμετείχαν σε εκτεταμένο βαθμό στις μάχες ως άτακτοι. 
 
                            ΙΙΙ 
  Τονίζονται κατά περίπτωση τα παρακάτω: 
 

Στο 1) 
Ο υπαξιωματικός Meier, ο δεκανέας Hack, ο υποδεκανέας Nuernberg, όλοι 

συνολικά του 6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών, εντόπισαν σε ένα 
λιόφυτο πλησίον του Γαλατά να κείτονται νεκροί δύο αλεξιπτωτιστές των οποίων είχαν 
τρυπηθεί τα μάτια. 

Ο λοχαγός von Sternbach, διοικητής της 1ης Μοίρας 95ου Συντάγματος 
Ορεινού Πυροβολικού είδε να κείτονται νεκροί τρείς αλεξιπτωτιστές τρία χιλιόμετρα 
ανατολικά του Μάλεμε. Έφεραν σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στο κεφάλι και στο 
λαιμό, σε δύο ήταν τα μάτια τρυπημένα.  

Ο ανθυπολοχαγός Kugelmeier της Μοίρας Αντιαεροπορικών Πυροβόλων 609 
εντόπισε ενάμιση χιλιόμετρο νοτίως του αεροδρομίου στο Μάλεμε δύο νεκρούς 
αλεξιπτωτιστές. Τα μάτια τους ήταν τρυπημένα και κομμένα τα γεννητικά τους όργανα. 
Τους είχαν ανοίξει το θώρακα με αποτέλεσμα να εξέχουν τα εσωτερικά τους όργανα.  

Ο υπαξιωματικός Schieber του 7ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών είδε ανατολικά του Μάλεμε ένα νεκρό αλεξιπτωτιστή ο οποίος είχε 
κακοποιηθεί από υπερβολικό σφίξιμο του αριστερού του καρπού.  
 

Στο 2) 
Πάνω σ΄ αυτό προχώρησα στην ένορκη ανάκριση των παρακάτω μαρτύρων: του 

ταγματάρχη και διοικητή του 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών Forster, αρχιταμία 
Finzel, βοηθού στρατιωτικού ιατρού Sochor, επιλοχία Hoyer, λοχία Bauer, 

υπαξιωματικού Zarre, υπαξιωματικού Kumnig, υποδεκανέα Petritz, υποδεκανέα Galler, 

τυφεκιοφόρου Bleimuth, όλοι συνολικά του 1ου Τάγματος 141ου Συντάγματος 
Ορεινών Κυνηγών. 
 

Στο 2 α) 
Σύμφωνα με τις καταθέσεις των ενόρκως ανακρινόμενων μαρτύρων, οι οποίες 

μεταξύ τους επαληθεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται, υφίστανται τα κάτωθι 
τεκμήρια σχετικά με τη δολοφονία των αφημένων πίσω τραυματιών: 

Οι Ομάδες Αναγνώρισης που επέστρεψαν μετά από μια με δύο ώρες 
εχθροπραξίας  στο πεδίο της μάχης και η Ειδική Ομάδα Ταφής των πεσόντων που 
δραστηριοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, εντόπισαν εκατό είκοσι τέσσερεις νεκρούς και 
κανέναν απολύτως τραυματία.  

Σε τέσσερεις αξιωματικούς και δέκα έως δεκαπέντε υπαξιωματικούς και 
στρατιώτες είχε το κρανίο τους συνθλιβεί από πολλαπλά χτυπήματα με κοντάκιο όπλου. 
Πολλοί άλλοι στρατιώτες έφεραν πληγές από μαχαίρι. Τα τραύματα αυτά μπορούσαν 
να προκληθούν μόνο εκ των υστέρων επειδή κατά τη διάρκεια της εχθροπραξίας δεν 
διεξήχθη μια μάχη κοντινής απόστασης με κοντάκια και ξιφολόγχες.  

Σε έναν υποδεκανέα που είχε δεχθεί σφαίρα στον ώμο τρυπήθηκε ο λαιμός του 
με την ίδια του τη ξιφολόγχη. Η ξιφολόγχη αυτή ήταν καρφωμένη στο έδαφος δίπλα 
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του. Πολλοί τον αριθμό νεκροί έφεραν παράλληλα των διαφόρων πληγών τους 
τραύματα από μαχαίρι ή από σφαίρες στο κεφάλι ή στην καρδιά. Ο αριθμός  των 

τραυμάτων από σφαίρα στο κεφάλι ή στην καρδιά ήταν ασυνήθιστα μεγάλος αν και το 
τάγμα είχε αντιμετωπιστεί κυρίως με αυτόματα όπλα. Δύο νεκροί έφεραν σοβαρές 
πληγές από μαχαίρι οι οποίες δεν είχαν αιμορραγήσει. Οι αντίπαλοι είχαν επομένως, για 
να μην αφήσουν σίγουρα κανένα πίσω ζωντανό προκαλέσει πριν την αποχώρηση τους 
σε κάθε Γερμανό στρατιώτη, ανεξαρτήτως εν ζωή ή νεκρό, θανάσιμο τραύμα από 
μαχαίρι ή σφαίρα. 
 
Στο 2β) 

Ο υπαξιωματικός Kumnig εντόπισε ένα βοηθό στρατιωτικού γιατρού του 
τάγματος του του οποίου είχαν τρυπηθεί και τα δύο του μάτια. Ο δράστης πρέπει να 
είχε διεισδύσει μια ξιφολόγχη στις κόγχες των ματιών τρυπώντας τις. Σε τέσσερεις 
αξιωματικούς και δέκα έως δεκαπέντε υπαξιωματικούς και στρατιώτες είχε συνθλιβεί 
το κρανίο από πολλαπλά χτυπήματα με κοντάκιο όπλου. Μεταξύ αυτών ήταν 
παραδόξως πολλοί κάτοχοι του Σιδηρού Σταυρού. Σε έναν υπολοχαγό είχε αφαιρεθεί ο 
Σιδηρούς Σταυρός. 

Ο λοχίας Bauer και ο υπαξιωματικός Kumnig εντόπισαν ένα δεκανέα ή Ορεινό 
Κυνηγό του οποίου το γεννητικό μόριο ήταν κομμένο με μαχαίρι ή ξιφολόγχη. 

Ο λοχίας Bauer, ο υποδεκανέας Petritz και ο τουφεκιοφόρος Bleimuth βρήκαν 
έναν υποδεκανέα του οποίου ο λαιμός ήταν τρυπημένος. 
Ο υποδεκανέας Galler είδε ένα δεκανέα που έφερε κάτω από το μάτι βαθύ τραύμα από 
ξιφολόγχη.   
 

Στο 3)          
Ο υπολοχαγός Henglein της 12ης Στρατιάς εγκατέλειψε ως ένας από τους 

τελευταίους το κανονιοβολημένο από τα αγγλικά πολεμικά πλοία μεταφορικό σκάφος. 
Καθώς επέπλεε στο νερό πενήντα μέτρα απόσταση από το σκάφος είδε να χτυπά το 
νερό γύρω του μια ριπή πολυβόλου. 

Ο υποδεκανέας Grimm της 12ης Στρατιάς παρατήρησε ότι οι Άγγλοι 
πυροβολούσαν με πολυβόλα και πυροβόλα εναντίων όλων των στρατιωτών που είχαν 
ριχτεί από το κατάστρωμα και κολυμπούσαν στη θάλασσα. Ένας σύντροφος που 
βρίσκονταν δίπλα του δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι. 

Ο υποδίοπος Zaremba του στολίσκου Ασφάλισης Λιμένα Θεσσαλονίκης είδε ότι 
πλησίον αυτού έπεφταν στο νερό ριπές πολυβόλων και χτυπήθηκαν τέσσερεις με πέντε 
σύντροφοι του. Στον ίδιο προκλήθηκε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον αριστερό του 
ώμο. 

Ο δίοπος Stribny του στολίσκου Ασφάλισης Λιμένα Θεσσαλονίκης παρατήρησε 
ότι οι έχοντας ριχτεί στη θάλασσα στρατιώτες δέχονταν για κάμποσα λεπτά τα σφοδρά 
πυρά πολυβόλων. Ο ίδιος δέχθηκε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στο δεξί του ώμο. 
 

Στο 4) 
Ο υποδεκανέας Litzenberg  του 3ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου δέχθηκε μαζί 

με άλλα μέλη του λόχου του βορειοδυτικά του αεροδρομίου στο Μάλεμε τα πυρά από 
ένα στημένο οδόφραγμα που στο οποίο εκεί βρίσκονταν γερμανικά κράνη και μια 
σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Ο επικεφαλής του λόχου του και δύο ακόμα 
στρατιώτες έπεσαν στο σημείο αυτό νεκροί. Ο ίδιος καθώς και ένας άλλος δεκανέας 
τραυματίστηκαν. 
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Ο υπαξιωματικός Wechsler του 3ου Λόχου 100ου Συντάγματος Εφόδου 
διέκρινε να βρίσκεται απλωμένη σε μια αγγλική θέση αντιαεροπορικών πυροβόλων 
βορειοδυτικά του Μάλεμε μια σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. 

Ο υποδεκανέας Kandlinger του 8ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών δέχθηκε μαζί με συντρόφους του λόχου του πυρά από μια αγγλική θέση 
πλησίον των Χανίων στην οποία βρίσκονταν μια σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. 

Ο υποδεκανέας Frank του 3ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου παρατήρησε ένα 
αγγλικό τεθωρακισμένο άρμα, το οποίο έφερε τη λευκή σημαία και παρόλα αυτά 
συνέχισε να βάλλει. Ανακάλυψε ακόμα σε μια θήκη για ψωμί ενός νεκρού Άγγλου 
πλησίον του Γαλατά τη σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. 
 

Στο 5) 
Ο υποδεκανέας Kandlinger του 8ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών 

Κυνηγών συνέλαβε έναν Έλληνα πολίτη πλησίον του Μάλεμε που είχε στην κατοχή του 
ένα πιστόλι και πυρομαχικά. Λίγο μετά δέχθηκε τα πυρά άλλων πολιτών. 

Ο υπαξιωματικός Schieber του 7ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών μαζί με μέλη του λόχου του δέχθηκαν τα πυρά πολιτών κατά τη διάρκεια 
επίθεσης εναντίων ενός χωριού πλησίον του Μάλεμε. Ένας πολίτης που είχε στο σημείο 
αυτό σκοτωθεί είχε στην κατοχή του ένα τυφέκιο και ξιφολόγχη. Δίπλα του βρίσκονταν 
είκοσι φυσίγγια. 

Ο στρατιωτικός ιατρός Wagner του 6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών αιφνιδίασε στις 24.5. μαζί με μια Ομάδα Κρούσης σε ένα καφενείο στον 
Αλικιανό έξι πολίτες που είχαν στην κατοχή τους τυφέκια, στιλέτα και μεγάλου μήκους 
μαχαίρια. Στο χωριό Αλικιανός και σε ένα δάσος πίσω από το χωριό δέχθηκε η Ομάδα 
Κρούσης τα πυρά πολιτών. 

Ο υπαξιωματικός Friedland του 6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών επιβεβαίωσε την κατάθεση του στρατιωτικού ιατρού Wagner. Ανέφερε ότι 
δραστηριοποιούταν ακόμα γυναίκες ως πληροφοριοδότριες.  

Ο επιτελικός ιατρός Huemmert και ο δεκανέας Υγειονομικού Edelmann, και οι 
δύο του 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών, μετακινήθηκαν υπηρεσιακώς τη νύχτα 
της 31.5. στην Επισκοπή και δέχτηκαν τα πυρά πολιτών από ένα σπίτι ανατολικά της 
Γεωργιούπολης μολονότι ο χώρος αυτός βρίσκονταν εδώ και τέσσερεις ημέρες υπό τη 
γερμανική κατοχή.  

Ο Βούλγαρος δικηγόρος Konstantin Theodoroff Dimitroff που κατοικούσε από 
τις 15.9.1940 πλησίον του Μάλεμε ανέφερε σχετικά με τις εκεί επικρατούσες συνθήκες: 
όλοι συνολικά οι άνδρες ηλικίας δεκαπέντε έως εξήντα ετών είχαν παραλάβει όπλα για 
την καταπολέμηση των αλεξιπτωτιστών. Κατόπιν της ρίψης των πρώτων 
αλεξιπτωτιστών διηγήθηκε ένας Έλληνας πολίτης στις Βουκολιές υπό τις επιδοκιμασίες 
των εκεί παρευρισκόμενων πολιτών πως είχε δολοφονήσει έναν Γερμανό αξιωματικό. 
Αμέσως μετά ήθελε κάποιος να σκοτώσει το μάρτυρα ως Γερμανό κατάσκοπο. Μια 
γυναίκα από τις Βουκολιές προέτρεψε να του κόψουν τα χέρια, να του τρυπήσουν τα 
μάτια και να του σπάσουν τα δόντια. Μπόρεσε να σωθεί την τελευταία στιγμή 
τρεπόμενος σε φυγή. 

 

                                          IV 

     

Έχουν διαπραχθεί ιδιαιτέρως πολλά και σοβαρά εγκλήματα εναντίων των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Αυτό που αναφέρεται σχετικά με τις κακοποιήσεις και τους 
ακρωτηριασμούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης στην Κρήτη αφορά σχεδόν 
αποκλειστικά τους αλεξιπτωτιστές. Τη διαλεύκανση αυτών των εγκλημάτων την έχει 
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αναλάβει η ίδια η Αεροπορία. Οι λιγοστές ανακρίσεις που πραγματοποίησα δεν 
επιτρέπουν μια τελικής μορφής δικαστική απόφαση.  

Δεν μπορεί με βεβαιότητα να εξακριβωθεί ποιος κακοποίησε ή ακρωτηρίασε 
τους τραυματίες του 1ου Τάγματος 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών στις μάχες 
γύρω από τον κόλπο της Σούδας επειδή όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες είναι νεκροί. Πολλά 
μέλη του Συντάγματος είναι της άποψης ότι ως δράστες στοχοποιούνται μόνο 
Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί επειδή διέκριναν μόνο αυτούς ως αντιπάλους κατά τη 
διάρκεια των μαχών. Άλλοι δεν είναι εντελώς βέβαιοι. Ένα τμήμα αυτών τονίζει ότι 
τους ανέφεραν αλεξιπτωτιστές που είχαν βρεθεί προσωρινά υπό την αιχμαλωσία των 
Άγγλων το παρακάτω: Οι Άγγλοι είχαν μεταχειριστεί τους αιχμαλώτους καλά. 
Ορισμένοι είχαν μοιραστεί την τελευταία μερίδα του φαγητού τους ή το τελευταίο τους 
τσιγάρο με έναν αλεξιπτωτιστή. Ένας Άγγλος αξιωματικός εκτέλεσε έναν πολίτη που 
ήθελε να επιτεθεί σ΄ έναν Γερμανό αξιωματικό. 
 

Τα γεγονότα σχετικά με τη μεταχείριση αιχμαλώτων αλεξιπτωτιστών από τους 
Άγγλους στην Κρήτη που έχουν σε μένα αναφερθεί συχνά είναι ιδιαιτέρως 
χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να τα ελέγξω επειδή έχω περιοριστεί στις ανακρίσεις μόνο 
μελών του Στρατού Ξηράς.  
 

Είμαι της άποψης ότι ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Έλληνες στρατιώτες όπως και 
πολίτες εξαιρούνται ως δράστες. Οι Άγγλοι αρχικά έπιασαν αιχμαλώτους και τους 
μεταχειρίστηκαν πιθανότατα καλά. Μετά την κατάληψη όμως των Χανίων όταν τους 
καταδίωξαν οι γερμανικές μονάδες Ορεινών Κυνηγών έγινε δυσκολότερη σε αυτούς η 
μεταφορά και η σίτιση των αιχμαλώτων. Είναι πιθανό στην προσπάθεια τους να μην 
πιάσουν πλέον κανένα αιχμάλωτο να μην φρόντισαν επίσης τους τραυματίες. Κατά τη 
γνώμη μου θεωρούταν ακόμα ως δράστες και οι Έλληνες στρατιώτες και πολίτες. 
Κάμποσοι τον αριθμό μάρτυρες ανέφεραν μεν ότι είχαν διακρίνει μόνο Αυστραλούς και 
Νεοζηλανδούς κατά τη διάρκεια των μαχών, αλλά είναι πιθανό ότι οι ελεύθεροι 
σκοπευτές πίσω και πάνω στα δέντρα που για τη δράση τους γίνεται λόγος στις 
καταθέσεις να ήταν πολίτες. Ήταν κρυμμένοι στα ελαιόδεντρα και ήταν δύσκολο έως 

αδύνατο να εντοπιστούν.  
Οι έρευνες της Αεροπορίας σχετικά με τις κακοποιήσεις και τους 

ακρωτηριασμούς των αλεξιπτωτιστών είναι σημαντικές για τη διασαφήνιση των 
περιπτώσεων πλησίον του κόλπου της Σούδας. Οι ίδιοι δράστες που δραστηριοποιούταν 
εκεί κακοποίησαν και ακρωτηρίασαν πιθανότατα τα μέλη του 1ου Τάγματος 141ου 
Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών.  
 

                                                V 

 

Κατά πόσο συμμετείχαν Έλληνες στρατιώτες στις κακοποιήσεις και 
ακρωτηριασμούς μελών του γερμανικού στρατού θα διαλευκανθεί  μόνο μέσω μιας 
διεξοδικής έρευνας των δράσεων που έχουν διαπραχθεί εις βάρος των αλεξιπτωτιστών. 
Δεν καθίσταται δυνατή μια πλήρη διαλεύκανση των συμβάντων πλησίον του κόλπου 
της Σούδας. Δεν έχουν διαπραχθεί προφανώς περαιτέρω κακοποιήσεις και 
ακρωτηριασμοί εις βάρος  των μελών του Στρατού Ξηράς. Στο σημείο αυτό μπορώ να 
παραπέμψω εκ τούτου μόνο στην κατάθεση του Βούλγαρου δικηγόρου Dimitroff. Έχει 
αναφέρει: Οι ένοπλοι πολίτες καθοδηγούταν από Έλληνες αξιωματικούς. Ένα τμήμα 
των πολιτών που συμμετείχε στις μάχες ήταν στρατολογημένοι στρατιώτες που είχαν 
αφήσει τις στρατιωτικές τους  στολές στα σπίτια τους.   
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Σελίδες 245-257 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο της Υπηρεσία Διερεύνησης Παραβιάσεων Διεθνούς Δικαίου με 

ημερομηνία 24.6.1941. Περιέχει έκθεση κατόπιν ενόρκων καταθέσεων σχετικά με τις 
διαπραχθείσες παραβιάσεις Διεθνούς Δικαίου από συμμαχικά στρατεύματα και πολίτες 
εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη.(μετάφραση) 1. Ο υποδεκανέας 
Kandlinger εντόπισε στις 24 ή 25 Μαΐου 1941 πλησίον του Γαλατά έναν Γερμανό 
αλεξιπτωτιστή του οποίου ήταν κομμένο το λαρύγγι. (παρ. 13 σ. 29) 
 

2. Ο υπαξιωματικός Schieber διέκρινε στις 27 Μαΐου 1941 ανατολικά του Μάλεμε έναν 
νεκρό αλεξιπτωτιστή ο οποίος έφερε ένα σκοινί στον αριστερό του καρπό. Μεταξύ του 
σκοινιού και του χεριού ήταν μπηγμένες μικρού μεγέθους βέργες και είχαν πολλές 
φορές περιστραφεί έχοντας ως αποτέλεσμα το σκοινί να πιέζει σε μεγάλο βαθμό τον 
καρπό. Τα δάκτυλα του αριστερού χεριού ήταν άκαμπτα και ο καρπός πρησμένος 
εξαιτίας της μη κυκλοφορίας του αίματος. (παρ.13 σ. 29) 
 

3. Ο ανθυπολοχαγός Kugelmeier βρήκε πλησίον του Μάλεμε δύο αλεξιπτωτιστές των 
οποίων τα μάτια ήταν τρυπημένα, ο θώρακας χαραγμένος και κομμένα τα γεννητικά 
όργανα. (εγγρ 329.41) 
 

4. Ο υπαξιωματικός Heckens δέχθηκε στις 20 Μαΐου 1941 από έναν Άγγλο  ένα 
χτύπημα με κοντάκι πλησίον του Γαλατά που τον άφησε αναίσθητο. Ο Άγγλος  
τοποθέτησε το στόμιο του τυφεκίου του κάτω από το δεξί του αυτί και πάτησε την 
σκανδάλη. Ο Heckens τραυματίστηκε μεν σοβαρά αλλά όμως δεν πέθανε και 
κατόρθωσε αργότερα να συρθεί στο γερμανικό χώρο Περίθαλψης Τραυματιών. (εγγρ. 
333.41) 

 

5. Ο υποδεκανέας Schubert, ο οποίος αφότου είχε τραυματιστεί είχε σηκώσει ψηλά τα 
χέρια για να παραδοθεί, δέχθηκε από τα αγγλικά στρατεύματα δύο επιπλέον σφαίρες 
από μα απόσταση των μόλις είκοσι πέντε μέτρων. (εγγρ. 332.41) 
 

6. Στις 24 Μαΐου 1941 διέκρινε ο υποδεκανέας Hacker σ’ έναν λόφο  πλησίον ενός 
κάστρου, πέντε περίπου χιλιόμετρα πριν τα Χανιά, έναν νεκρό Γερμανό αλεξιπτωτιστή. 
Το πόδι του ήταν σπασμένο προφανώς από την πτώση με το αλεξίπτωτο. Σ’ αυτή την 
κατάσταση όπως φαίνεται εντοπίστηκε από τα εχθρικά στρατεύματα ή τους ατάκτους 
επειδή ήταν εντελώς γυμνός από τη μέση και πάνω, τα χέρια του δεμένα με τα σκοινιά 
του αλεξίπτωτου και η μύτη του κομμένη σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα. 
(εγγρ. 348.41) 
 

7.Ο υπαξιωματικός Klindt συνάντησε στις 21.5.1941 πλησίον του Μάλεμε δύο 
Γερμανούς αλεξιπτωτιστές (6ος Λόχος 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών) που 
κρέμονταν ακόμα στα αλεξίπτωτά τους. Σύμφωνα με τη διαπίστωση του μάρτυρα ήταν 
τα μάτια τους τρυπημένα και κομμένοι οι όρχεις τους. (εγγρ. 351.41) 
 

8. Ο λοχίας Klotzsche ( 12ος Λόχος Συντάγματος Εφόδου) είδε στη μάχη γύρω από το 
αεροδρόμιο στο Μάλεμε τρείς Γερμανούς αλεξιπτωτιστές των οποίων το πάνω μέρος 
του σώματος ήταν γυμνό. Οι κορμοί τους εμφάνιζαν βαθιές χαρακιές, ήταν πρησμένοι 
και με αίματα. Δίπλα στα πτώματα βρίσκονταν ένα σκληρό μαστίγιο από δέρμα. Οι 
νεκροί δεν έφεραν τραύματα από σφαίρες, βάση του οποίου υποθέτει ο μάρτυρας ότι 
είχαν μαστιγωθεί μέχρι θανάτου. Ο ένας από τους τρείς νεκρούς αναγνωρίστηκε ως ο 
ανθυπολοχαγός Trude του 5ου Τάγματος Συντάγματος Εφόδου. (εγγρ. 351.41)      
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9. Ο οπλίτης Bachmann και ο υποδεκανέας Krueger παρατήρησαν από κοντινή 
απόσταση πως προσπάθησαν Άγγλοι στρατιώτες να βγάλουν το παντελόνι ενός 
Γερμανού τραυματία και ένας από αυτούς πυροβόλησε με το πιστόλι εναντίων του με 
αποτέλεσμα να σωριαστεί κάτω. (εγγρ. 346.41) 
 

10. Ο ανθυπολοχαγός Kiesewetter που είχε δεχθεί σφαίρα στον πνεύμονα, 
αιχμαλωτίστηκε από τους Άγγλους πλησίον του Μάλεμε. Ένας Άγγλος στρατιώτης του 
πίεσε το πρόσωπο του στο έδαφος, τοποθέτησε το πιστόλι του στο πίσω μέρος της 
κεφαλής και πάτησε τη σκανδάλη. Η σφαίρα παραδόξως δεν εισήλθε στον κρανιακό 
θόλο επειδή προφανώς δημιουργήθηκε ένα στρώμα προστασίας από τον αέρα μεταξύ 
της θαλάμης και του κρανιακού θόλου. Δημιουργήθηκε μόνο ένα καρούμπαλο στο πίσω 
μέρος της κεφαλής. Οι Άγγλοι τον νόμισαν νεκρό, επέστρεψαν όμως μετά από κάμποση 
ώρα και τον παράτησαν να βρίσκεται στο έδαφος αν και αντιλήφθηκαν ότι ακόμα 
κινούταν. Δύο Νεοζηλανδοί στρατιώτες που τον εντόπισαν αργότερα τον επίδεσαν και 
του φέρθηκαν ανθρώπινα. (εγγρ.367.41) 
 
11.Στις 20 Μαΐου 1941 σκοτώθηκε σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα  
Dollenberg ένας ανυπεράσπιστος Γερμανός τραυματίας με χτύπημα κοντακίου ενός 
Νεοζηλανδού στρατιώτη πλησίον του Μάλεμε. (έγγρ 334.41) 
 

12. Ο υπαξιωματικός Raasch παρατήρησε στις 20 Μαΐου 1941 ότι ο δεκανέας Gottowy 

ήθελε να παραδοθεί, πέταξε κάτω το όπλο και σήκωσε ψηλά τα χέρια. Ένας Κρητικός 

με μαύρη βράκα και πουκαμίσα με άσπρες ρίγες τον σκότωσε παρά ταύτα με μια 
σφαίρα από τουφέκι. Ρίχτηκε έπειτα πάνω του και τον κάρφωσε με το μαχαίρι. Ένας 
άλλος Κρητικός στράφηκε προς τον ίδιο τον τραυματισμένο υπαξιωματικό Raasch και 
του έριξε μια σφαίρα από τουφέκι παρά το τραύμα του και το υψωμένο χέρι του. Η 
σφαίρα δεν βρήκε το στόχο της επειδή ένας Έλληνας αξιωματικός κατέβασε το όπλο 
του Κρητικού. (εγγρφ 355.41)   
 

13. Ο Βούλγαρος δικηγόρος  Dimitroff που βρίσκονταν το χρονικό σημείο της 
γερμανικής επίθεσης στην Κρήτη είδε έναν μαχαιρωμένο Γερμανό στρατιώτη να 
βρίσκεται σε ένα χαντάκι του δρόμου του οποίου το στρατιωτικό σακάκι είχε κλαπεί. 
Εντόπισε σ’ έναν άλλο χώρο δύο Έλληνες με γερμανική στολή. (εγγρ 339.41) 
 

14. Ο λοχαγός von Sternbach διέκρινε τρία χιλιόμετρα δυτικά του Μάλεμε και νοτίως 
του κεντρικού δρόμου τρείς νεκρούς αλεξιπτωτιστές. Σε δύο απ’ αυτούς ήταν κατά τη 
γνώμη του τα μάτια τους τρυπημένα. Όλοι έφεραν βαθιές πληγές από μαχαίρι στο 
κεφάλι και στον λαιμό. (εγγρ 362.41) 
 
15. Ο υπαξιωματικός Maier και ο δεκανέας Hack εντόπισαν στις 25 Μαΐου 1941 
πλησίον του Γαλατά κατά τη διάρκεια επιχείρησης μιας Ομάδας Κρούσης δύο 
Γερμανούς αλεξιπτωτιστές σε έναν πέτρινο τοιχίο που κατά τη γνώμη του ήταν τα μάτια 
τους τρυπημένα. (εγγρ 362.41) 
 

16. Ο υπαξιωματικός Linnemayr διέκρινε δέκα τουλάχιστον νεκρούς αλεξιπτωτιστές 
στους οποίους είχαν οι Άγγλοι τρυπήσει τα μάτια  και ακρωτηριάσει κόβοντας τους τα 
αυτιά, τις μύτες και τον λαιμό. (εγγρ 368.41) 
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17. Ο υπαξιωματικός Altenhoff και σύντροφοι του εντόπισαν έναν υποδεκανέα του 
λόχου τους με κομμένη την καρωτίδα μέσα στην οποία είχε μπηχθεί η μεταλλική του 
στρατιωτική ταυτότητα. Είχαν δώσει μάχη εναντίων Αυστραλών. (εγγρ 369.41) 
 

18. Ο ασυρματιστής Knierim ανέφερε παρομοίως σχετικά με τρείς νεκρούς 
αλεξιπτωτιστές τους οποίους βρήκε πέντε χιλιόμετρα ανατολικά του Μάλεμε και τα 
μάτια τους ήταν ματωμένα έτσι ώστε αυτός ο ίδιος και οι σύντροφοι του να μην έχουν 
καμία αμφιβολία περί τούτου ότι τα μάτια τους ήταν τρυπημένα με μαχαίρι. Δεν 
εντόπισε τραύματα από σφαίρες. (εγγρ 371.41) 
 
19. Ο υπαξιωματικός Gampfer και ο δεκανέας Lorenz ανακάλυψαν στις 26 Μαΐου 1941 
νεκρούς αλεξιπτωτιστές πλησίον των Χανίων που σε ορισμένους από ατούς ήταν τα 
χέρια κομμένα και τρυπημένα τα μάτια. Ο Lorenz διέκρινε είκοσι πέντε περίπου 
τέτοιους νεκρούς αλεξιπτωτιστές. Σε ένα μέρος αυτών είχαν αφαιρεθεί επίσης οι 
φόρμες.  Σε όσους φορούσαν ακόμα τις φόρμες είχαν κλαπεί τα αντικείμενα από τις 
τσέπες. (εγγρ 389 και 390.41) 
 

20. Ο οπλίτης Plewka, ο υποδεκανέας Fallmann, ο δεκανέας Kassegger, ο βαθμοφόρος 
οπλίτης Noh και ο λοχίας Ueckermann ανέφεραν ομοφώνως σχετικά με περιπτώσεις εκ 
πρόθεσης πυροβολισμού τραυματισμένων Γερμανών στρατιωτών από την πλευρά των 
αγγλικών στρατευμάτων. (εγγρ 379.41 και 380.41) 
 

21 Ο υποδεκανέας Brueck παρατήρησε στις 20 Μαΐου 1941 πλησίον του Μάλεμε ότι 
τον δεκανέα Hillmann που είχε αιχμαλωτιστεί από τους Άγγλους τον είχαν ρίξει στο 
έδαφος και είχε δεχθεί στο στόμα σφαίρα από πιστόλι. Οι Άγγλοι τον παράτησαν 
κατόπιν να κείτεται στο έδαφος. Ο μάρτυρας Brueck μετέφερε το βαριά τραυματισμένο 
στο Χώρο Πρώτων Βοηθειών. 

Η κατάθεση αυτή επιβεβαιώνεται από την αναφορά του υποδεκανέα Lyx μιας 
άλλης γερμανικής μονάδας. Αυτός είχε δει στο χώρο Πρώτων Βοηθειών του Κλιμακίου 
Δύση πλησίον του Μάλεμε έναν τραυματισμένο αλεξιπτωτιστή (δεκανέα) που είχε 
αιχμαλωτιστεί από τους Άγγλους και είχε κατόπιν δεχθεί από αυτούς σφαίρα από 
πιστόλι στο στόμα. Ο συγκεκριμένος σύντροφος είχε τραυματιστεί σοβαρά και δεν 
μπορούσε να γίνει κατανοητός. Τόνισε όμως με κατηγορηματικό τρόπο ότι η σφαίρα 
είχε προέλθει από τους Άγγλους. (εγγρ 381.41 

 
22. Ο υποδεκανέας Terjung παρατήρησε στις 20 Μαΐου 1941 από την άκρη της πόλης 
στο Μάλεμε ότι ένας ξεκάθαρα τραυματίας Γερμανός αλεξιπτωτιστής στην ακτή 
παραδόθηκε στους Άγγλους. Ο τραυματίας έβγαλε ακόμα τη φόρμα παραλλαγής του 
και ένας Άγγλος τη φόρεσε. Ο μάρτυρας άκουσε κατόπιν έναν πυροβολισμό και είδε 
τον Γερμανό να σωριάζεται στο έδαφος. Όταν διείσδυσε ο υποδεκανέας Terjung με 
τους συντρόφους του αργότερα στο σημείο αυτό ήταν ο Γερμανός αλεξιπτωτιστής 
νεκρός. Ως δράστες θεωρούνται οι Αυστραλοί.  
 
23. Κατά την προέλαση που πραγματοποίησε το 1ο Τάγμα Συντάγματος Ορεινών 
Κυνηγών στις 27 Μαΐου 1941 από τα υψώματα του Πύργου μέσω ενός λιόφυτου με 
κατεύθυνση τον κόλπο της Σούδας εξελίχθηκε μια σφοδρού χαρακτήρα εχθροπραξία 
κατά τη διάρκεια της οποίας το γερμανικό τάγμα αναγκάστηκε να υποχωρήσει για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα σε μια καλύτερα ασφαλισμένη θέση. Στην απέναντι πλευρά 
μάχονταν Αυστραλοί ή Νεοζηλανδοί. Δεν συμμετείχαν ελληνικά στρατεύματα ή 
πολίτες εκεί. Προκλήθηκαν σοβαρές απώλειες μεταξύ των γερμανικών στρατευμάτων. 
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Μόνο ένα τμήμα των τραυματιών κατόρθωσε να μεταφερθεί αμέσως, οι υπόλοιποι 
έπρεπε να παραμείνουν προσωρινά στο πεδίο της μάχης. Μετά από μια ώρα στάλθηκαν 
ωστόσο νέες ομάδες κρούσης στο πεδίο της μάχης που είχαν συνάμα την αποστολή να 
μεταφέρουν πίσω τους μη περισυλλεγμένους τραυματίες. Σύμφωνα με τις 
συμφωνώντας μεταξύ τους καταθέσεις του ταγματάρχη Forster, του ανθυπολοχαγού 
Schager, του υπαξιωματικού Kumnig, του βοηθού στρατιωτικού ιατρού Sochor, του 
αρχιταμία Finzel, του επιλοχία Hoyer, του λοχία Bauer καθώς και του υπαξιωματικού 
Zarre, του υποδεκανέα Petritz, του οπλίτη Bleimuth και του υποδεκανέα Galler 

βρέθηκαν μόνο νεκροί στο πεδίο της μάχης και κανείς τραυματίας. Είναι πεπεισμένοι 
ότι όλοι οι τραυματίες του τάγματος που έπρεπε να αφεθούν πίσω σκοτώθηκαν. Πολλά 
μέλη του τάγματος τραυματίστηκαν σοβαρά από μαχαίρι αν και δεν πραγματοποιήθηκε 
καθόλου μια γενικού χαρακτήρα συμπλοκή, είχε αποκλειστικά λάβει χώρα μια 
στρατιωτική αψιμαχία με ανταλλαγή πυρών. Στον υπολοχαγό Stuetz, στον υπολοχαγό 
Jetze, στον ανθυπολοχαγό Roemer και στον βοηθό στρατιωτικού ιατρού Schiller 

διαπιστώθηκαν κρανιακές κακώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν μόνο από 
κτυπήματα κοντακίων όπλων. Σε πολλούς επίσης υπαξιωματικούς και στρατιώτες ήταν 
συνθλιμμένο το κρανίο. Στο βοηθό στρατιωτικού ιατρού Schiller ήταν παράλληλα των 
σοβαρής μορφής κρανιακών κακώσεων τρυπημένα τα μάτια του. Ορισμένοι από τους 
νεκρούς έφεραν επίσης στο πρόσωπο τομές από μαχαίρι. Αυτή την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονταν οι νεκροί τη διαπίστωσε ο επιλοχίας Hoyer μαζί με τον υπαξιωματικό 
Zarre, τον λοχία Hotter, τον λοχία Meyer και μερικούς άλλους στρατιώτες του 
Υγειονομικού  ήδη στις 27 Μαΐου, μια ώρα περίπου μετά τη μάχη και την αντεπίθεση 
των Άγγλων. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν εντοπίστηκε επίσης κανένας 
ζωντανός. Ένας στρατιώτης του τάγματος βρίσκονταν με την πλάτη στο έδαφος. 
Κάποιος μπορούσε να διακρίνει ξεκάθαρα ότι είχε έφερε τομή από ξιφολόγχη γύρω από 
τον λαιμό του. Η ξιφολόγχη με την οποία διαπράχθηκε η πράξη αυτή βρέθηκε δίπλα 
στον νεκρό καρφωμένη στο έδαφος. Ήταν μια γερμανική ξιφολόγχη. Ο ανθυπολοχαγός 
Roemer που είχε δεχθεί στην αρχή της μάχης ένα τραύμα στο χέρι και του το είχαν 
επιδέσει εντοπίστηκε με εντελώς συνθλιμμένο κρανίο. Πολλοί των νεκρών έφεραν 
παράλληλα των διαφόρων πληγών τους, τραύματα από μαχαίρι ή από σφαίρα στο 
κεφάλι και στην καρδιά. Ο αριθμός αυτών τραυμάτων από σφαίρα στο κεφάλι και στην 
καρδιακή χώρα ήταν ασυνήθιστα μεγάλος. Διαπιστώθηκε σε δύο νεκρούς ότι η πληγή 
από μαχαίρι δεν είχε ματώσει κάτι που σημαίνει ότι οι μαχαιριές προκλήθηκαν σ’ 
αυτούς αφότου είχαν ήδη σκοτωθεί. 
 

Όλα τα γεγονότα σύμφωνα με τις καταθέσεις των ανακρινόμενων αξιωματικών, 
ιατρών και στρατιωτών συνηγορούν στο ότι στην περίπτωση αυτή επρόκειτο για μια 
συστηματική δολοφονία των Γερμανών τραυματιών. Ένα μεγάλο τμήμα των νεκρών 
είχε ακρωτηριαστεί (εγγρ 362.41)  

 

                                 Β   
                 Κατάχρηση των γερμανικών στρατιωτικών διακριτικών από τα στρατεύματα  
του εχθρού. 
 

1. Πλησίον του αεροδρομίου στο Μάλεμε χρησιμοποίησαν Άγγλοι στρατιώτες σ΄ ένα 
από αυτούς εκεί δημιουργημένο για τη κάλυψη τους οδόφραγμα μια γερμανική με τον 
αγκυλωτό σταυρό σημαία και γερμανικά κράνη. (ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα 
Litzenberg του 3 Λόχου Συντάγματος Κρούσης- εγγρ 327.41)  
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2. Ο υποδεκανέας Kandlinger (του 8ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών) 
δέχθηκε μαζί με μέλη του λόχου του πυρά από μια αγγλική θέση πλησίον του Μάλεμε, 
στην οποία βρίσκονταν μια ευδιάκριτη σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Βρήκε επίσης 
σε νεκρούς Άγγλους σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό και μάλιστα στο μέγεθος αυτών 
που έφεραν μαζί τους τα γερμανικά στρατεύματα. (εγγρ 352.41) 
 

3. Ο οπλίτης Bachmann και οι υποδεκανείς Rueger και Sack διέκριναν στις 20 Μαΐου 
1941 το καμουφλάρισμα αγγλικών θέσεων με τη σημαία φέροντας πάνω της τον 
αγκυλωτό σταυρό. Οι Άγγλοι φορούσαν επίσης γερμανικές στολές, φόρμες και κράνη 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών. (εγγρ 346.41) 
 

                                            Γ 

            

                                      Άτακτοι. 
 

 

1. Ο σκαπανέας Perpent (1ου Λόχου 3ου Τάγματος Μηχανικού) εντόπισε δύο Έλληνες 
(ίσως Κρητικούς;) ατάκτους. Αυτός ο ίδιος ως σοβαρά τραυματίας έρποντας πίσω στο 
χώρο Πρώτων Βοηθειών δέχθηκε εκ νέου δύο σφαίρες στο χέρι από μια γυναίκα  σ’ ένα 
χωριό πάνω σε βουνό. (εγγρ 348.41) 
 

2. Ο οπλίτης Findesein εντόπισε φυσίγγια του εχθρού. (εγγρ 354.41) 
 

3. Ο βαθμοφόρος οπλίτης Schiller εντόπισε στις 24 Μαΐου ατάκτους που είχαν 
σκοτωθεί στη μάχη. Είχαν στην κατοχή τους τυφέκια και πυρομαχικά, δεν έφεραν 
ωστόσο κανένα είδους διακριτικό. (εγγρ 354.41) 
 

4. Ο υποδεκανέας Loeser ανέφερε ενόρκως σχετικά με τον εντοπισμό τριών ομάδων 
πολιτών που είχε διακρίνει στις 20 Μαΐου 1941 πλησίον του Καστελίου. (εγγρ 338.41) 
 

5. Ο βοηθός στρατιωτικού γιατρού Wagner και ο βαθμοφόρος οπλίτης Friedland 

ανέφεραν σχετικά με τον εντοπισμό Ελλήνων (ίσως Κρητικών;) ατάκτων και με τις 
επιθέσεις από αυτούς στις 24 Μαΐου 1941 πλησίον του Αλικιανού στην Κρήτη. Αυτοί οι 
άτακτοι δεν φορούσαν στρατιωτικές στολές ούτε έφεραν κάποια διακριτικά, αλλά 
τυφέκια, μαχαίρια και πριόνια (τα ονομαζόμενα χειροπρίονα). Εντόπισαν και άλλους 
ατάκτους στις 31 Μαΐου 1941 στην Επισκοπή μεταξύ του Ρεθύμνου και των Βρυσών. 
Στην Επισκοπή ρίχθηκαν στις 31 Μαΐου 1941-τέσσερεις ημέρες μετά την κατάληψη του 
χωριού- ακόμα πυρά εναντίων του επιτελικού ιατρού Himmert και του οδηγού του. 
(εγγρ 362.41)   
 

6. Ο  υπολοχαγός  κόμης von Bullion ανέφερε τη διεξαγωγή σφοδρών μαχών από την 
ομάδα του κρούσης στις 22 Μαΐου 1941 εναντίων ισχυρών ομάδων πολιτών σε διάφορα 
χωριά της Κρήτης μεταξύ των Χανίων και του Μάλεμε. Συνελήφθησαν εβδομήντα έως 
ογδόντα άτακτοι. Ο ίδιος ο μάρτυρας και τρείς ακόμα στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά 
τη διάρκεια αυτών των μαχών. Οι άτακτοι δεν έφεραν οποιαδήποτε διακριτικά, μόνο 
ορισμένοι εξ αυτών φορούσαν πανταλόνια του ελληνικού στρατού. (εγγ 366.41) 
 

7. Στις 21 Μαΐου 1941 διείσδυσαν Κρητικοί πολίτες εξοπλισμένοι με καραμπίνες και 
ένα αγγλικό πολυβόλο σε ένα γερμανικό χώρο συγκέντρωσης τραυματιών ο οποίος 
ήταν τη χρονική στιγμή αυτή αφύλακτος επειδή η γερμανική ομάδα φύλαξης του είχε 
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αναχωρήσει. Οι εκεί βρισκόμενοι είκοσι Γερμανοί τραυματίες ήταν λίγο πολύ σοβαρά 
τραυματισμένοι. Οι Κρητικοί πυροβόλησαν με ένα πολυβόλο στον εκεί χώρο 
συγκέντρωσης και σκότωσαν στο σημείο αυτό ένα Γερμανό στρατιώτη. (εγγρ 384.41) 
 

                                             Δ.      
 

             Επίθεση εναντίων γερμανικών μεταφορικών πλοίων. 
(Παραβαίνοντας το Διεθνές Δίκαιο πυροβολισμοί εναντίων βρισκόμενων στη θάλασσα 
Γερμανών)  
 

1 Ο υπολοχαγός Henglein βρισκόταν με ογδόντα περίπου άνδρες σ΄ ένα δικάταρτο 
ψαροκάικο με κατεύθυνση την Κρήτη που εντοπίστηκε από τέσσερα αγγλικά πλοία και 
μολονότι είχε υψωθεί η άσπρη σημαία λόγω μη δυνατότητας προβολής αντίστασης 
δέχθηκε βολές κανονιών και πολυβόλων από μια απόσταση εκατό πενήντα έως 
διακοσίων μέτρων. Οι Άγγλοι διέκριναν ξεκάθαρα την άσπρη σημαία και παρατήρησαν 
ακόμα ότι οι επιβαίνοντες στο πλοίο έγνεφαν με άσπρα μαντήλια. Μετά την 
τοποθέτηση της χτύπησαν δέκα με δεκαπέντε ριπές πυρών το πλοίο. Ο χώρος Πρώτων 

Βοηθειών και όλα όσα βρίσκονταν εκεί μέσα καταστράφηκαν. Είκοσι άνδρες 
τουλάχιστον τραυματίστηκαν ήδη στο κατάστρωμα εξαιτίας αυτών των πυροβολισμών. 
Όποιος μπορούσε ακόμα να κολυμπήσει έπεσε στη θάλασσα. Οι Άγγλοι συνέχισαν τότε 
τα πυρά εναντίων αυτών που κολυμπούσαν στη θάλασσα. Όλοι όσοι συνολικά 
βρίσκονταν στο νερό σκοτώθηκαν εκτός από είκοσι δύο άνδρες. Οι επιζώντες 
διασώθηκαν αργότερα από ένα γερμανικό αμφίβιο Αεροσκάφος Διάσωσης και από ένα 
ιταλικό ρυμουλκό Ανοιχτής Θαλάσσης.  

Ο θάνατος των υπολοίπων στρατιωτών αποδίδεται αποκλειστικά στα αγγλικά 
πυρά επειδή οι Γερμανοί στρατιώτες είχαν σωσίβια και η θάλασσα ήταν ήρεμη έτσι 
ώστε κανένας δεν θα μπορούσε να πνιγεί αν δεν υπήρχαν τα πυρά. (ένορκη κατάθεση 
του ανθυπολοχαγού Henglein, του υποδεκανέα Grimm και του δίοπου Zaremba- εγγρ 
318.41) 

 

2. Το μηχανοκίνητο καΐκι «S 3» κατευθυνόμενο τη νύχτα της 22ης
 προς 23η

 Μαΐου 1941 
από τον Πειραιά προς την Κρήτη ως τμήμα μιας μεγάλης μοίρας σκαφών δέχθηκε την 
επίθεση με βολές από έξι αγγλικά πολεμικά πλοία. Ο μάρτυρας υπαξιωματικός Wall 

σώθηκε με έξι συντρόφους αναβαίνοντας σε μια φουσκωτή λέμβο. Αυτή εντοπίστηκε 
από τον προβολέα ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου και δέχθηκε αμέσως βολές 
πυροβόλων και πυρά πολυβόλων όπλων. Μόνο επειδή έπεσαν όλοι συνολικά στη βάση 
της λέμβου και οι Άγγλοι νόμισαν εξαιτίας αυτού τη βάρκα αυτή ως μη επανδρωμένη, 
απέφυγαν τα πυρά. (εγγρ 383.41) 
 

3. Ο υπαξιωματικός Buchleitner μετακινήθηκε στις 20.5.1941 με το μεταγωγικό πλοίο 
αρθμ. 5 από τη Χαλκίδα με προορισμό την Κρήτη. Το πλοίο αυτό επίσης 
κανονιοβολήθηκε στις 22.Μαίου 1941 από έξι αγγλικά πολεμικά σκάφη. Σαράντα 
άνδρες το εγκατέλειψαν μετά τον κανονιοβολισμό και δέχθηκαν εν συνεχεία τότε για 
είκοσι λεπτά περίπου τα πυρά πολυβόλων που στρέφονταν εναντίων όσων 
κολυμπούσαν στη θάλασσα. Κάμποσοι στο νερό χτυπήθηκαν από τις σφαίρες. Μόνο 
τριάντα περίπου κατόρθωσαν τελικά να σωθούν καταφεύγοντας στις φουσκωτές 
λέμβους. Τα πυρά συνεχίστηκαν επίσης εναντίων τους.  
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Κατά την άποψη της στρατιωτικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Παραβίασης του 
Διεθνούς Δικαίου χρήζουν τα εξεταζόμενα στην προέκθεση αυτή αποτελέσματα ακόμα 
έναν επανέλεγχο εφόσον οι πολλοί παραδόξως  τον αριθμό αναφερόμενοι 
ακρωτηριασμοί των Γερμανών τραυματιών ή νεκρών μέσω τρυπήματος των ματιών 
τους θα μπορούσε πιθανότατα-τουλάχιστον ένα μέρος αυτών- να αποδοθεί σε μια 
φυσικής μορφής αποσύνθεση. Ήδη στις μάχες εναντίων των Πολωνών έχει αναφερθεί 
από την πλευρά των γιατρών ότι η υπόθεση μιας με τη βία αφαίρεση της κόγχης του 
ματιού θα μπορούσε να έχει προκληθεί από φυσικά αίτια της αποσύνθεσης, κυρίως σε 
πτώματα τα οποία βρίσκονταν στο έδαφος για κάποιες ημέρες και περισσότερο μάλιστα 
εάν τα σώματα τους ήταν εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι κολλαγόνες ίνες του 
βολβού του οφθαλμού καταστρέφονται γρήγορα και πλήρως κάτω από τέτοιου είδους 
φυσικά αίτια με αποτέλεσμα να υφίσταται η εντύπωση μιας εκ της βίας απομάκρυνσης. 
Σε τούτο προστίθεται ότι ακόμα πουλιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αφαίρεση 
των οφθαλμικών κογχών. Η αφαίρεση της μύτης ή των καρπών θα μπορούσαν να 
αποδοθούν σε παρόμοιου τύπου φυσικά αίτια. Στη βορά των σκυλιών θα μπορούσαν 
ακόμα να εξηγηθούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε ένα κατατιθέμενο εδώ 
πρωτόκολλο παρατίθεται χαρακτηριστικά κατόπιν της περιγραφής τέτοιου είδους 
ακρωτηριασμών: 
                           ¨Προς τούτο προστίθεται ότι οι πεσόντες σύντροφοι βρίσκονταν ήδη 
κάμποσες ημέρες κάτω από το ζεστό ήλιο και μάλιστα από τις 20. έως τις 26.5.1941.¨ 
 

Έχει γίνει παράκληση στον επιτελικό αρχίατρο Zeller, τον αξιωματικό 
Υγειονομικού με χρέη συμβούλου του 5ου Τομέα Γερμανικού Στρατού που έχει 
μεταβεί από το Τμήμα «Αιχμαλώτων Πολέμου» αυτές τις ημέρες στην Κρήτη με 
αφορμή τις συνθήκες διαμονής των εκεί αιχμαλώτων να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 
περίπτωση αυτή κατόπιν μιας σε βάθος έρευνας για μια αντικειμενική κρίση της 
συνολικής εικόνας.         
 

 
 Σελίδες 258-270 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από την Υπηρεσία Διερεύνησης Παραβιάσεων Διεθνούς Δικαίου που 
φέρει ημερομηνία 24.6.1941. Περιέχει έκθεση σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου από τα στρατεύματα των συμμάχων και πολίτες της Κρήτης εις βάρος των 
γερμανικών στρατευμάτων στην περιοχή της Κρήτη. (μετάφραση) Περίπτωση με τον 
αριθμό1. Στις 24 ή 25 Μαΐου 1941 βρήκε ο υποδεκανέας Kandlinger κοντά στο Γαλατά 
ένα Γερμανό αλεξιπτωτιστή που του είχαν κόψει την καρωτίδα.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 2. Στις 27 Μαΐου 1941 εντόπισε ο υπαξιωματικός Schieber 

στα ανατολικά του Μάλεμε ένα νεκρό αλεξιπτωτιστή που είχε  ένα σκοινί στον καρπό 
του  αριστερό του χεριού. Μικρές σε μέγεθος βέργες  είχαν τοποθετηθεί ανάμεσα στο 
σκοινί αυτό και στον καρπό του και είχαν περιστραφεί  κάμποσες φορές προκαλώντας 
την ασφυκτική πίεση του χεριού του από το σκοινί. Τα δάκτυλα στο αριστερό του χέρι 
δεν λύγιζαν και το χέρι του είχε πρηστεί λόγω της εκεί συσσώρευσης του αίματος.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 3. Πλησίον του Μάλεμε  εντόπισε ο ανθυπολοχαγός 
Kugelmeier  δύο τον αριθμό μέλη των αλεξιπτωτιστών που είχαν τρυπηθεί τα μάτια 
τους, το στήθος εμφάνισε ίχνη από μαχαίρι  και τα γεννητικά τους όργανα είχαν κοπεί.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 4. Στις 20 Μαΐου 1941 και πλησίον του Γαλατά δέχθηκε ο 
υπαξιωματικός Heckens από έναν Άγγλο στρατιώτη  ένα χτύπημα με κοντάκιο όπλου  
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πλησίον του Γαλατά και σωριάστηκε στο έδαφος αναίσθητος. Ο Άγγλος στρατιώτης  
έβαλε την κάνη του όπλου του στο σημείο κάτω από το δεξί του αυτί και άνοιξε πυρ. Ο 
υπαξιωματικός Heckens υπέστη σοβαρό τραυματισμό  αλλά δεν ήταν ωστόσο 
θανάσιμος  και έπειτα μπόρεσε να μεταβεί έρποντας στο χώρο Επίδεσης Τραυμάτων 
των Γερμανών τραυματιών.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 5. Αγγλικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίων του 
τραυματισμένου υποδεκανέα Schubert, ο οποίος είχε σηκώσει ψηλά τα χέρια για να 
παραδοθεί. Δέχθηκε από τις αγγλικές μονάδες δύο σφαίρες από απόσταση των είκοσι 
πέντε μέτρων.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 6. Στις 24 Μαΐου 1941 εντοπίστηκε ένας νεκρός Γερμανός 
αλεξιπτωτιστής   από τον υποδεκανέας Hacker πάνω σε έναν λόφο με παρακείμενο 
κάστρο και πέντε χιλιόμετρα περίπου απόσταση  πριν την πόλη των Χανίων. Το πόδι 
του ήταν ξεκάθαρα σπασμένο από την πτώση. Τα στρατεύματα του εχθρού ή οι πολίτες 
τον βρήκαν σε αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τον μάρτυρα ήταν από τη μέση και 
πάνω εντελώς γυμνός, τα χέρια του ήταν δεμένα με τα σκοινιά του αλεξίπτωτου και η 
μύτη του κομμένη.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 7. Στις 21.5.1941 εντόπισε ο υπαξιωματικός Klindt πλησίον 
του Μάλεμε δύο Γερμανούς αλεξιπτωτιστές του 6ου Λόχου 1ου Συντάγματος 
Αλεξιπτωτιστών που κρέμονταν ακόμα στα αλεξίπτωτά τους. Σύμφωνα με τον μάρτυρα 
τα μάτια είχαν τρυπηθεί  και είχαν κοπεί οι όρχεις τους. 
 
Περίπτωση με τον αριθμό 8. Πέριξ του αεροδρομίου στο Μάλεμε εντόπισε ο  λοχίας 
Klotzsche του 12ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου τρείς Γερμανούς αλεξιπτωτιστές με 
γυμνό το πάνω μέρος του σώματος τους. Τα σώματα παρουσίαζαν  τους βαθιές πληγές 
από μαχαίρι, ήταν πρησμένα και ματωμένα. Ένα σκληρό μαστίγιο από δέρμα βρέθηκε 
δίπλα από τις σωρούς. Τα πτώματα δεν παρουσίαζαν τραύματα προερχόμενα από 
σφαίρες, βγάζοντας έτσι το συμπέρασμα ο  μάρτυρας ότι ο θάνατος τους είχε επέλθει 
λόγω του μαστιγώματος . Ο ανθυπολοχαγός Trude του 5ου Τάγματος Συντάγματος 
Εφόδου αναγνωρίστηκε ως ένας από τους τρείς πεσόντες.      
 

Περίπτωση με τον αριθμό 9. Από κοντινή απόσταση παρατήρησαν ο οπλίτης Bachmann 

και ο υποδεκανέας Krueger ότι Άγγλοι στρατιώτες προσπάθησαν να βγάλουν το 
παντελόνι ενός Γερμανού τραυματία και ένας από αυτούς πυροβόλησε με το πιστόλι 
εναντίων του με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος. 
 

Περίπτωση με τον αριθμό 10. Πλησίον του Μάλεμε αιχμαλωτίστηκε από τα αγγλικά 
στρατεύματα  ο ανθυπολοχαγός Kiesewetter ο οποίος είχε δεχθεί σφαίρα στον 
πνεύμονα. Ένας Άγγλος στρατιώτης του πίεσε με βία το πρόσωπο του κάτω στο 
έδαφος, έβαλε το πιστόλι του στο πίσω μέρος της κεφαλής και πάτησε τη σκανδάλη. Η 
σφαίρα δεν εισχώρησε κατά παράδοξο τρόπο στον θόλο του κρανίου επειδή 
δημιουργήθηκε προφανώς ένα αέρινο στρώμα προστασίας μεταξύ της θαλάμης του 
όπλου και του κρανίου. Σχηματίστηκε μόνο ένα πρήξιμο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
Οι Άγγλοι πίστεψαν ότι ήταν νεκρός, επέστρεψαν όμως μετά από λίγη ώρα και 
μολονότι ότι παρατήρησαν ότι ήταν ζωντανός και κινούταν τον εγκατέλειψαν 
αβοήθητο. Εντοπίστηκε αργότερα από δύο Νεοζηλανδούς στρατιώτες οι οποίοι τον 
φρόντισαν και του φέρθηκαν ανθρώπινα. 
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Περίπτωση με τον αριθμό 11. Ένας ανίκανος να προβάλει αντίσταση Γερμανός 
τραυματίας δέχθηκε χτύπημα από κοντάκιο όπλου Νεοζηλανδού στρατιώτη στις 20 
Μαΐου 1941 και σκοτώθηκε σύμφωνα με κατάθεση του υποδεκανέα  Dollenberg.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 12. Στις 20 Μαΐου 1941 διέκρινε ο υπαξιωματικός Raasch ότι 
ο δεκανέας Gottowy είχε την πρόθεση να παραδοθεί, είχε ρίξει στο έδαφος το όπλο του 
και είχε σηκώσει τα χέρια του ψηλά. Ένας κάτοικός της Κρήτης με μαύρου χρώματος 
παραδοσιακό παντελόνι (χαρακτηριστική βράκα της τοπικής ενδυμασίας) και φαρδύ 
ριχτό με άσπρες ρίγες πουκάμισο τον πυροβόλησε  σκοτώνοντας με μια σφαίρα από 
τουφέκι. Έπεσε ύστερα πάνω του και τον κάρφωσε με το μαχαίρι. Ένας άλλος κάτοικος 
της Κρήτης γύρισε προς τον υπαξιωματικό Raasch που είχε και ο ίδιος τραυματιστεί και 
τον πυροβόλησε με το τυφέκιο του  ρίχνοντας του μια σφαίρα αγνοώντας ότι είχε 
τραυματιστεί και είχε σηκώσει το χέρι του για να παραδοθεί. Η σφαίρα αστόχησε της 
επειδή ένας Έλληνας αξιωματικός κατέβασε το όπλο του Κρητικού.    
 

Περίπτωση με τον αριθμό 13. Ο Βούλγαρος δικηγόρος και κάτοικος Κρήτης, περιοχής 
Χανίων,  Dimitroff εντόπισε έναν Γερμανό στρατιώτη που είχε μαχαιρωθεί και 
βρίσκονταν μέσα σ’ ένα χαντάκι δίπλα στο δρόμο. Το στρατιωτικό του  σακάκι έλειπε. 
Σε μια άλλη περιοχή διέκρινε δύο τον αριθμό Έλληνες φορώντας τη γερμανική 
στρατιωτική στολή.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 14. Τρεις νεκροί Γερμανοί αλεξιπτωτιστές με τρυπημένα τα 
μάτια και φέροντας βαθιά τραύματα από μαχαίρι στο κεφάλι στην περιοχή του λαιμού  
εντοπίστηκαν τρία χιλιόμετρα δυτικά από το Μάλεμε και στα νότια από τον κεντρικό 
δρόμο από τον λοχαγό του Γερμανικού Στρατού von Sternbach. 

 

Περίπτωση με τον αριθμό 15. Στις 25 Μαΐου 1941 εντόπισαν κατά την εξέλιξη 
επιχείρησης μιας ομάδας Κρούσης πλησίον του Γαλατά  ο υπαξιωματικός Maier και ο 
δεκανέας Hack  δύο τον αριθμό Γερμανούς αλεξιπτωτιστές οι οποίοι βρίσκονταν 
ακουμπισμένοι  σ΄ έναν τοίχο με πέτρα και τα μάτια τους ήταν τρυπημένα. 
 

Περίπτωση με τον αριθμό 16. Δέκα τουλάχιστον νεκρούς αλεξιπτωτιστές των οποίων οι 
Άγγλοι στρατιώτες  είχαν τρυπήσει τα μάτια και κόψει τα αυτιά και τις μύτες εντόπισε ο 
υπαξιωματικός Linnemayr. 

 

Περίπτωση με τον αριθμό 17. Ένας υποδεκανέας του λόχου υπό τον υπαξιωματικό 
Altenhoff εντοπίστηκε από τον ίδιο τον αξιωματικό και συντρόφους αυτού.  Η 
καρωτίδα του ήταν κομμένη και είχε εκεί τοποθετηθεί η μεταλλική του ταυτότητα. 
Είχαν πολεμήσει εναντίων Αυστραλών στρατιωτών. 
 

Περίπτωση με τον αριθμό 18. Ο διαβιβαστής  Knierim εντόπισε τρείς νεκρούς 
αλεξιπτωτιστές πέντε χιλιόμετρα ανατολικά του Μάλεμε. Τα μάτια τους ήταν ματωμένα 
έτσι ώστε αυτός ο ίδιος και οι σύντροφοι του να μην έχουν καμία αμφιβολία ότι τα 
μάτια τους είχαν καρφωθεί από μαχαίρι. Δεν διακρίθηκαν τραύματα από σφαίρες. 
 
Περίπτωση με τον αριθμό 19. Στις 26 Μαΐου 1941 εντοπίστηκαν πλησίον της πόλης των 
Χανίων τα πτώματα νεκρών αλεξιπτωτιστών από τον υπαξιωματικός Gampfer και τον 
δεκανέα Lorenz. Σε έναν αριθμό αυτών είχαν κοπεί τα χέρια και τα μάτια τους 
τρυπηθεί. Εντοπίστηκαν οι σωροί περίπου είκοσι πέντε αλεξιπτωτιστών από τον 
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δεκανέα Lorenz. Σε κάποιους από αυτούς έλειπαν  τα στρατιωτικά τους σακάκια. Σε 
άλλους είχαν κλαπεί τα αντικείμενα από τις τσέπες τους.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 20. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις εκτέλεσης τραυματισμένων 
Γερμανών στρατιωτών από Άγγλους στρατιώτες. Οι καταγγελίες αυτές προέρχονται 
από τον τουφεκιοφόρο Plewka, τον υποδεκανέα Fallmann, τον δεκανέα Kassegger, τον 
φέροντας βαθμό τουφεκιοφόρο Noh και τον λοχία Ueckermann. Οι αναφορές αυτές 
ταυτίζονται ως προς το περιεχόμενο μεταξύ τους. 
 

Περίπτωση με τον αριθμό 21. Στις 20 Μαΐου 1941 διάκρινε κοντά στο Μάλεμε ο 
υποδεκανέας Brueck ότι ο αιχμάλωτος από τα αγγλικά στρατεύματα δεκανέας 
Hillmann, είχε ριχτεί στο έδαφος και τον είχαν πυροβολήσει με πιστόλι στο στόμα. Οι 
Άγγλοι στρατιώτες τον είχαν έπειτα παρατήσει στο έδαφος. Ο υποδεκανέας Brueck 

μετέφερε τον βαριά τραυματία στο Κέντρο Περίθαλψης Τραυματιών. 
Η κατάθεση του υποδεκανέα Lyx μιας άλλης γερμανικής στρατιωτικής  μονάδας 
επιβεβαιώνει την παραπάνω αναφορά.  Αυτός είχε διακρίνει στο Κέντρο Περίθαλψης 
Τραυματιών της «Ομάδας Δύση» κοντά στο Μάλεμε έναν τραυματία Γερμανό 
αλεξιπτωτιστή με το βαθμό του δεκανέα ο οποίος είχε πιαστεί αιχμάλωτος από τα 
αγγλικά στρατεύματα και είχε κατόπιν δεχθεί από αυτούς σφαίρα από πιστόλι στο 
στόμα. Αυτός ο  σύντροφος ήταν σοβαρά τραυματίας και δεν μπορούσε να γίνει 
κατανοητός σε ότι ανάφερε. Ανέφερε ωστόσο ότι τον είχαν πυροβολήσει Άγγλοι. 
 

Περίπτωση με τον αριθμό 22. Στις 20 Μαΐου 1941 εντόπισε από την περιφέρεια του 
Μάλεμε ο υποδεκανέας Terjung ότι ένας τραυματίας Γερμανός αλεξιπτωτιστής στην 
ακτή παραδόθηκε στα αγγλικά στρατεύματα. Ο τραυματίας έβγαλε επίσης τη φόρμα 
παραλλαγής του και τη φόρεσε ένας Άγγλος στρατιώτης. Ο μάρτυρας άκουσε κατόπιν 
έναν πυροβολισμό και είδε τον Γερμανό να πέφτει στο έδαφος. Όταν αργότερα ο 
υποδεκανέας Terjung μαζί με τους συντρόφους του εισχώρησε στον χώρο αυτόν ήταν ο 
Γερμανός αλεξιπτωτιστής νεκρός. Ως δράστες θεωρούνται Αυστραλοί στρατιώτες.   
 

Περίπτωση με τον αριθμό 23. Στις 27 Μαΐου 1941, κατά την προώθηση από τους 
παρακείμενούς  του Πύργου λόφους μέσω ενός λιόφυτου  του 1ου Τάγματος 
Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών κατευθυνόμενο προς τον κόλπο της Σούδας 
πραγματοποιήθηκε μια σκληρή μάχη όπου το γερμανικό τάγμα αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει για κάποιο χρονικό διάστημα προς ασφαλέστερη στρατιωτική θέση πυρός. 
Στην άλλη πλευρά πολεμούσαν αυστραλιανά ή νεοζηλανδικά στρατεύματα. Δεν 
συμμετείχαν ελληνικά στρατεύματα ή πολίτες στο σημείο αυτό. Προκλήθηκαν σοβαρές 
απώλειες μεταξύ των γερμανικών στρατευμάτων. Μόνο ένας αριθμός των τραυματιών 
κατόρθωσε να μεταφερθεί άμεσα, οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να παραμείνουν 
προσωρινά στο πεδίο της μάχης. Μια ώρα μετά εισήλθαν εκεί νέες Ομάδες Κρούσης με 
αποστολή τη μεταφορά των εκεί τραυματιών.  Στο πεδίο της εκεί διεξαγόμενης 
εχθροπραξίας εντοπίστηκαν μόνο τα πτώματα Γερμανών στρατιωτών και κανένας 
τραυματίας  σύμφωνα με τις προερχόμενες αναφορές του ταγματάρχη Forster, του 
ανθυπολοχαγού Schager, του υπαξιωματικού Kumnig, του βοηθού στρατιωτικού ιατρού 
Sochor, του αρχιταμία Finzel, του επιλοχία Hoyer, του λοχία Bauer, του υπαξιωματικού 
Zarre, του υποδεκανέα Petritz, του τουφεκιοφόρου  Bleimuth και του υποδεκανέα 
Galler.  

Είναι βέβαιοι  ότι δολοφονήθηκαν όλοι οι τραυματίες του τάγματος που 
παρέμειναν πίσω. Πολλοί άνδρες του τάγματος τραυματίστηκαν σοβαρά με μαχαίρι 
μολονότι δεν διεξήχθη μια γενικευμένης κλίμακας εχθροπραξία. Είχε πραγματοποιηθεί 
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μάχη με ανταλλαγή πυρών. Εντοπίστηκαν τραύματα προερχόμενα από χτυπήματα με 
κοντάκιο στο κρανίο του υπολοχαγού Stuetz, του υπολοχαγού Jetze, του 
ανθυπολοχαγού Roemer και του βοηθού στρατιωτικού ιατρού Schiller. Σε πολλούς 
άλλους επίσης υπαξιωματικούς και οπλίτες είχε το κρανίο συνθλιβεί. Στον βοηθό 
στρατιωτικού ιατρού Schiller είχαν παράλληλα τα μάτια του τρυπηθεί. Κάποια πτώματα  
εμφάνιζαν ακόμα στο πρόσωπο τους  σημάδια από μαχαίρι. Στις 27 Μαΐου 
επιβεβαίωσαν αυτό το γεγονός  ο επιλοχίας Hoyer, ο υπαξιωματικός Zarre, οι λοχίες 
Hotter και Meyer και ορισμένοι ακόμα άνδρες του Υγειονομικού, μια ώρα περίπου μετά 
την εχθροπραξία και την αντεπίθεση των αγγλικών μονάδων. Δεν εντοπίστηκε κανένας 
ζωντανός. Ένας στρατιώτης του τάγματος κείτονταν με την πλάτη στραμμένη στο 
έδαφος. Γύρω από το λαιμό του είχε μια τομή από ξιφολόγχη. Η ξιφολόγχη αυτή 
εντοπίστηκε καρφωμένη στο έδαφος, δίπλα από το πτώμα. Ήταν  γερμανικής 
προέλευσης. Ο ανθυπολοχαγός Roemer που είχε τραυματιστεί  στο χέρι κατά την 
έναρξη της εχθροπραξίας και του το είχαν επιδέσει βρέθηκε με σπασμένο το κρανίο 
του. Ένας μεγάλος αριθμός από τους νεκρούς εμφάνιζαν τραύματα από μαχαίρι ή από 
σφαίρα στο κεφάλι και στην καρδιακή χώρα. Ο αριθμός αυτών τραυμάτων ήταν 
μεγάλος. Σε δύο νεκρούς  εντοπίστηκε ότι η πληγή που προήλθε  από μαχαίρι δεν είχε 
αίμα βγαίνοντας έτσι το συμπέρασμα ότι προκλήθηκαν αφότου είχαν ήδη σκοτωθεί στη 
μάχη. 

Σύμφωνα με τα συμβάντα αυτά και κατόπιν των ένορκων ανακρίσεων 
αξιωματικών, στρατιωτικών ιατρών και οπλιτών βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχει 
συντελεστεί μια κατά συστηματικό τρόπο δολοφονία των Γερμανών τραυματιών. Ένας 
μεγάλος αριθμός των πεσόντων έχει υποστεί  ακρωτηριασμό.   
 

 

Κατάχρηση της γερμανικής σημαίας και  γερμανικού στρατιωτικού εξοπλισμού 
από τις μονάδες  του εχθρού. 
 

Περίπτωση 1η
  Άγγλοι στρατιώτες προέβησαν σε κατάχρηση της γερμανικής 

στρατιωτικής σημαίας, καλυμμένοι πίσω σε οδόφραγμα  κοντά στο  αεροδρόμιο του 
Μάλεμε. Φορούσαν στην περίπτωση αυτή επίσης γερμανικά κράνη. 
  

Περίπτωση 2η
  Εναντίων του υποδεκανέα Kandlinger του 8ου Λόχου 100ου 

Συντάγματος Αλπινιστών και άλλων ανδρών του λόχου του ρίχθηκαν  πυρά  από μια 
αγγλική θέση πυρός κοντά στην περιοχή του  Μάλεμε όπου εκεί είχε τοποθετηθεί σε 
ευδιάκριτο σημείο  μια γερμανική στρατιωτική σημαία. Εντοπίστηκαν ακόμα σε 
νεκρούς Άγγλους στρατιώτες  σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό πάνω, στο ίδιο  
μέγεθος με αυτές που έφεραν μαζί τους οι γερμανικές στρατιωτικές μονάδες.  
 

Περίπτωση 2η
  Στις 20 Μαΐου 1941 εντόπισε ο στρατιώτης  Bachmann και οι 

υποδεκανείς Rueger και Sack αγγλικές στρατιωτικές θέσεις πυρός στις οποίες είχε 
τοποθετηθεί η γερμανική στρατιωτική σημαία. Οι Άγγλοι στρατιώτες φορούσαν ακόμα 
γερμανικές στολές, φόρμες και κράνη Γερμανών αλεξιπτωτιστών. 
 

 

                                            Γ 

            

               Σχετικά με περιπτώσεις  ατάκτων. 
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Περίπτωση με τον αριθμό1. Ο Perpent  μέλος του 1ου Λόχου 3ου Τάγματος Μηχανικού 
διέκρινε δύο τον αριθμό Έλληνες, μάλλον  Κρητικούς ατάκτους. Ο ίδιος βαριά 
τραυματισμένος δέχθηκε στο χέρι του καθώς κατευθύνονταν στο χώρο Πρώτων 
Βοηθειών  δύο σφαίρες από μια γυναίκα  σ’ ένα χωριό  βρισκόμενο πάνω σε βουνό. 
 

Περίπτωση με τον αριθμό 2.  Φυσίγγια όπλου του εχθρού εντοπίστηκαν διάσπαρτα από 
τον τυφεκιοφόρο Findesein. 

 

Περίπτωση με τον αριθμό 3. Στις  24 Μαΐου 1941 διέκρινε ο στρατιώτης   Schiller μια 
ομάδα ατάκτων οι οποίοι είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια μάχης. Στην κατοχή βρέθηκε 
ένας αριθμός  τουφεκίων και ποσότητα πυρομαχικών.  Δεν έφεραν ωστόσο κανένα  
στρατιωτικού τύπου διακριτικό. 
 

Περίπτωση με τον αριθμό 4. Πραγματοποιήθηκε ένορκη αναφορά από τον υποδεκανέα 
Loeser σχετικά με τον εντοπισμό κοντά στην περιοχή του Καστελίου ομάδας πολιτών 
με δύναμη αντιστοιχώντας σε  τρεις στρατιωτικούς λόχους.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 5.   Πραγματοποιήθηκε αναφορά από τον  βοηθό 
στρατιωτικού γιατρού Wagner και τον τυφεκιοφόρο Friedland σχετικά με τον 
εντοπισμό ομάδας Ελλήνων, μάλλον Κρητικών, ατάκτων και με τις πραγματοποιημένες 
επιθέσεις στις 24 Μαΐου 1941 στην παρακείμενη περιοχή του Αλικιανού Κρήτης. Δεν 
φορούσαν στρατιωτικές στολές και διακριτικά, έφεραν στην κατοχή τους όμως 
τουφέκια, μαχαίρια και χειροπρίονα. Στις 31 Μαΐου 1941 διέκριναν και άλλους 
ατάκτους στην περιοχή της Επισκοπής μεταξύ του Ρεθύμνου και των Βρυσών. Την ίδια 
ημερομηνία και στην ίδια  περιοχή -τέσσερεις ημέρες δηλαδή μετά την κατάληψη του 
χωριού από τα γερμανικά στρατεύματα- δέχθηκε ο επιτελικός γιατρός Himmert καθώς 
και ο οδηγός του πυρά.   
 

Περίπτωση με τον αριθμό 6.   Στις 22 Μαΐου 1941 έγινε  αναφορά από τον υπολοχαγό  

κόμη von Bullion σχετικά με τη διεξαγωγή από τη μονάδα του  σκληρών μαχών 
εναντίων ισχυρών ομάδων πολιτών σε διάφορα χωριά της Κρήτης μεταξύ των Χανίων 
και του Μάλεμε. Εβδομήντα έως ογδόντα τον αριθμό άτακτοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Ο 
ίδιος ο μάρτυρας και τρείς ακόμα στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών 
των μαχών. Οι άτακτοι αυτοί δεν έφεραν στρατιωτικά διακριτικά, μόνο ορισμένοι εξ 
αυτών φορούσαν στρατιωτικά πανταλόνια του ελληνικού στρατού.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 7.  Στις 21 Μαΐου 1941 διείσδυσαν Κρητικοί πολίτες 
εξοπλισμένοι με καραμπίνες και ένα αγγλικής προέλευσης και κατασκευής πολυβόλο 
σε ένα χώρο Συγκέντρωσης Γερμανών Τραυματιών που το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα ήταν χωρίς φρούρηση επειδή η ομάδα φρούρησης του είχε αναχωρήσει. Οι 
είκοσι εκεί παραμένοντες Γερμανοί τραυματίες είχαν στο μεγαλύτερο τους μέρος 
σοβαρά τραυματιστεί. Οι Κρητικοί άτακτοι έβαλλαν με ένα πολυβόλο εναντίων του 
εκεί χώρου και σκότωσαν έναν Γερμανό στρατιώτη.  
 

             Πραγματοποίηση επίθεσης εναντίων γερμανικών μεταφορικών πλοίων. (Πυρά 
κατά παραβίαση του στρατιωτικού Διεθνούς Δικαίου εναντίων βρισκόμενων στη 
θάλασσα Γερμανών)  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 1. Ο υπολοχαγός Henglein βρισκόταν με ογδόντα περίπου 
άνδρες σ΄ ένα δικάταρτο ψαροκάικο με κατεύθυνση την Κρήτη το οποίο εντοπίστηκε 
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από τέσσερα αγγλικά πολεμικά πλοία και παρόλο που είχε υψωθεί η άσπρη σημαία 
λόγω μη δυνατότητας προβολής αντίστασης δέχθηκε βολές κανονιών και πολυβόλων 
από μια απόσταση εκατό πενήντα έως διακοσίων μέτρων. Οι Άγγλοι διέκριναν 
ξεκάθαρα την άσπρη σημαία και παρατήρησαν ακόμα ότι οι επιβαίνοντες στο πλοίο 
έγνεφαν με άσπρα μαντήλια. Μετά την τοποθέτηση της χτύπησαν δέκα με δεκαπέντε 
ριπές πυρών το πλοίο. Ο Χώρος Πρώτων Βοηθειών και όλα τα αντικείμενα όσα 
βρίσκονταν εκεί μέσα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Είκοσι άνδρες τουλάχιστον 
τραυματίστηκαν ήδη καθώς βρίσκονταν στο κατάστρωμα από τις ρίψεις πυρών. Όποιος 
μπορούσε ακόμα να κολυμπήσει έπεσε στη θάλασσα. Οι Άγγλοι συνέχισαν τότε τα 
πυρά εναντίων των ναυαγών που κολυμπούσαν στη θάλασσα. Όλοι όσοι συνολικά 
βρίσκονταν στο νερό βρήκαν το θάνατο εκτός από είκοσι δύο άνδρες. Οι επιζώντες 
διασώθηκαν αργότερα από ένα γερμανικό αμφίβιο αεροσκάφος Διάσωσης Ναυαγών και 
από ένα ιταλικό ρυμουλκό Ανοιχτής Θαλάσσης.  

Ο θάνατος των υπολοίπων στρατιωτών αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στα 
πυρά των Άγγλων επειδή οι Γερμανοί στρατιώτες και διέθεταν σωσίβια και η θάλασσα 
ήταν τόσο γαλήνια έτσι ώστε κανένας δεν θα μπορούσε να πνιγεί αν δεν ρίχνονταν τα 
πυρά.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 2. Το μηχανοκίνητο καΐκι «S 3»  τη νύχτα της 22
ης

 προς 23η
 

Μαΐου 1941 από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση  την Κρήτη και αποτελώντας 
μέρος μιας μεγάλου μεγέθους μοίρας σκαφών δέχθηκε τα πυρά έξι του αριθμού 
αγγλικών πολεμικών πλοίων. Ο υπαξιωματικός Wall σώθηκε μαζί με έξι συντρόφους 
του αναβαίνοντας σε μια φουσκωτή λέμβο. Αυτή εντοπίστηκε από τον προβολέα ενός 
αγγλικού πολεμικού πλοίου και δέχθηκε αμέσως τις βολές πυροβόλων και τα πυρά 
πολυβόλων όπλων. Επειδή βρέθηκαν όλοι συνολικά στη βάση της λέμβου μπορέσαν να 
αποφύγουν τι ρίψη πυρών  και οι Άγγλοι νόμισαν τη βάρκα αυτή ως μη επανδρωμένη.  
 

Περίπτωση με τον αριθμό 3. Στις 20.5.1941 βρέθηκε ο υπαξιωματικός Buchleitner στο 
μεταγωγικό πλοίο με τον αριθμό 5 που αναχώρησε από το λιμάνι  της Χαλκίδας έχοντας 
ως προορισμό την Κρήτη. Στις 22 Μαΐου 1941 δέχθηκε το σκάφος αυτό βλήματα από 
έξι τον αριθμό συνολικά αγγλικά πολεμικά πλοία. Μετά τη ρίψη των βλημάτων το 
εγκατέλειψαν σαράντα άνδρες και  τότε δέχθηκαν οι ίδιοι για είκοσι συνεχόμενα λεπτά 
περίπου τα πυρά πολυβόλων που στρέφονταν  αποκλειστικά εναντίων όσων βρίσκονταν 
στο νερό. Ορισμένοι από αυτούς χτυπήθηκαν από τις σφαίρες. Κατόρθωσαν να σωθούν 
τριάντα περίπου καταφεύγοντας στις φουσκωτές βάρκες. Τα πυρά συνεχίστηκαν επίσης 
εναντίων αυτών.  
 

 

 

Σύμφωνα με τη γνώμη της Υπηρεσίας Διερεύνησης Παραβίασης του Διεθνούς 
Δικαίου τα εξεταζόμενα συμβάντα στην προέκθεση αυτή χρήζουν έναν περαιτέρω 
επανέλεγχο επειδή οι παραδόξως πολλοί τον αριθμό αναφερόμενοι ακρωτηριασμοί 
Γερμανών τραυματιών ή νεκρών μέσω τρυπήματος των ματιών τους θα μπορούσε 
πιθανότατα-τουλάχιστον ένα μέρος αυτών- να αποδοθεί σε φυσικά αίτια που προκαλούν 
την αποσύνθεση πτωμάτων. Κατά τη διάρκεια  των μαχών στην Πολωνία έχει γίνει 
αναφορά από τους στρατιωτικούς γιατρούς ότι η αφαίρεση της κόγχης του ματιού θα 
μπορούσε να έχει προκληθεί από τα φυσικά αίτια της αποσύνθεσης, σε πτώματα κυρίως 
που βρίσκονταν στο έδαφος για κάποιες ημέρες και μάλιστα εάν είναι εκτεθειμένα σε 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι κολλαγόνες ίνες του βολβού του οφθαλμού 
καταστρέφονται γρήγορα και πλήρως κάτω από τέτοιου είδους φυσικά αίτια με 
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αποτέλεσμα να υφίσταται η εντύπωση μιας εκ της βίας απομάκρυνσης. Εδώ 
συνυπολογίζεται ότι ακόμα πουλιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αφαίρεση των 
οφθαλμικών κογχών. Η αφαίρεση της μύτης ή των καρπών θα μπορούσαν να 
αποδοθούν σε παρόμοιου τύπου φυσικά αίτια. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτές θα 
μπορούσαν να αποδοθούν στα σκυλιά. Παρατίθεται χαρακτηριστικά από ένα 
κατατιθέμενο πρωτόκολλο σχετικά με την  περιγραφή τέτοιων ακρωτηριασμών: 
                           «Προστίθεται ακόμα ότι οι νεκροί σύντροφοι βρίσκονταν ήδη 
κάμποσες ημέρες κάτω από τον ζεστό ήλιο και μάλιστα από τις 20. έως την 26.5.1941.» 

 

Έχει γίνει παράκληση στον επιτελικό αρχίατρο Zeller που εκτελεί χρέη 
συμβούλου του 5ου Τομέα Γερμανικού Στρατού και έχει μεταβεί το χρονικό αυτό 
διάστημα στην Κρήτη για την εξέταση των συνθηκών παραμονής των αιχμαλώτων να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με την περίπτωση αυτή κατόπιν μιας σε βάθος έρευνας για μια 
αντικειμενική εκτίμηση της συνολικής εικόνας.        
 

 

Σελίδες 271-283  (περίληψη) 
Περιέχεται το ίδιο έγγραφο των σελίδων 245-257.  
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