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[CD 17 φάκελος 3] 

RW 2v-142 

 

Ο τρίτος φάκελος με τον κωδικό RL 2v-142 περιλαμβάνει στρατιωτικά έγγραφα-ένορκες 

καταθέσεις αναφορικά με την παραβίαση του Στρατιωτικού Διεθνούς Δικαίου εις βάρος 

Γερμανών στρατιωτών- 227 σελίδων που καταγράφουν το χρονικό διάστημα από 

5.11.1940 έως 12.7.1941.  Αφορά κυρίως τη Μάχη της Κρήτης.  

 

 
Σελίδα 1 (περίληψη)  

Χειρόγραφη δυσανάγνωστη σελίδα από την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού.   

 
Σελίδες 2-4  (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Αεροπορίας Ecker με ημερομηνία 

6.6.1941. Περιέχει την ανάκριση του ιατρού Ευάγγελου Παπαντωνάκη, διευθυντή Τομέα 

Υγείας Κρήτης στα Χανιά. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο 

φάκελο του CD 16.    

 

Σελίδες 5-7  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή 12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται στις ένορκες καταθέσεις του υποδεκανέα Michael 

Kandlinger, 8ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών και του βαθμοφόρου 

τουφεκιοφόρου Hans Schieber, 7ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών 

σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος των γερμανικών 

στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.   

 

Σελίδες 8-12 (περίληψη) 

Έγγραφο από το πταισματοδικείο της πόλης Stendal με ημερομηνία 5.7.1941. 

Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Otto Homuth, 11ου Λόχου 1ου 

Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος 

Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.   

 

Σελίδες 13-14 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 10.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του σκαπανέα Rudolf Georg 

Sackenheim, 1ου Λόχου Συντάγματος Ορεινού Μηχανικού 95 σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 15-16 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχία Max Weber, 2ου 

Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 17-18 (περίληψη) 
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Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού Richard 

Christ, 3ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών Αντιαεροπορικών Πολυβόλων σχετικά με 

την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην 

Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 19-20 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 29.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού Friedrich 

Kugelmeier της Μοίρας Αντιαεροπορικών Πυροβόλων 609 σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 21-22 (περίληψη) 

Έγγραφο στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας  με 

ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Georg 

Heckens, 2ου Τάγματος 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 23-24 (περίληψη) 

Έγγραφο στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας με 

ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυποσμηνία Heinz 

Schubert σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 25-26 (περίληψη) 

Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του 

11ου Αεροπορικού Σώματος με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη 

κατάθεση του υποδεκανέα Josef Hacker, 1ου Λόχου 1ου Τάγματος της 5ης Ορεινής 

Μεραρχίας σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 27-28 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του 11ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Kurt 

Klindt, 6ου Λόχου 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 29-30 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  11ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχία Sigfried 

Klotzsche, 13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα 31 (περίληψη) 
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Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Josef 

Kuwollik, 13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα 32 (περίληψη) 

Έγγραφο της Στρατιωτικής Αστυνομίας με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται στην 

ένορκη κατάθεση του Rudolf Bachmann, 16ου Λόχου 4ου  Τάγματος 1ου Συντάγματος 

Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 33-34 (περίληψη) 

Έγγραφο της Στρατιωτικής Αστυνομίας με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται στην 

ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Hermann Rueger, 13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου 

σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16.  

 
Σελίδες 35-37 (περίληψη) 

Έγγραφο στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας  με 

ημερομηνία 3.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού Ulrich 

Kiesewetter, 7ου Λόχου 1ου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου από Έλληνες ή Βρετανούς στρατιώτες  κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 38-39 (περίληψη) 

Έγγραφο στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας  με 

ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Rudolf 

Dollenberg, 8ου Λόχου  1ου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου από Βρετανούς ή Έλληνες στρατιώτες κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 
Σελίδες 40-42 (περίληψη) 

Έγγραφο στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας  με 

ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Horst 

Raasch σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16.  

 

Σελίδες  43-44 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του αρχίατρου Helmut 

Zaenker, 15ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  
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Σελίδες  45-46 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Erich 

Fiedler, 6ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 
Σελίδες  47-49 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου της  7ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας 

Αλεξιπτωτιστών με ημερομηνία 7.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του 

υποδεκανέα Alfred Dembsky, 4ου Λόχου 1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με 

την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην 

Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

 

 

Σελίδες  50-51 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  17ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 1.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του αλεξιπτωτιστή  

Heinrich Peters, 5ου Λόχου  1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  52-54 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  17ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 1.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα  Hermann 

Pauli, 11ου Λόχου  1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  55-56 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  17ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 1.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Willi Becker, 

4ου Λόχου  2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  57-59 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  17ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 1.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Peter Gentgen, 

3ου Τάγματος  2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  60-66 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  8ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 29.5.1941. Αναφέρεται στις ένορκες καταθέσεις του ανθυποσμηνία 

Hartwig Hupe και του υπαξιωματικού Emil Land, 7ης Μοίρας  2ης Πτέρυγας Μάχης 

σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής 
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εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδες  67-69 (περίληψη) 

Έγγραφο στρατοδικείου του Γερμανικού Στρατού με ημερομηνία 27.6.1941. Αναφέρεται 

στην ένορκη κατάθεση του αλεξιπτωτιστή  Hans Kotzur, 16ου Λόχου  Συντάγματος 

Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  70-71 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  17ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 1.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Johannes 

Hilgenfeld, 14ου Λόχου  2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

 

Σελίδες  72-73 (περίληψη) 

Έγγραφο στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας με 

ημερομηνία 30.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Alfred 

Steeb, 6ου Λόχου  Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  74 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας 

με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Johann 

Mayer, 6ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  75 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας 

με ημερομηνία 30.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπολοχαγού Rainer 

Riess του Σώματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  76 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας 

με ημερομηνία 30.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχαγού Gustav Vogel 

του Σώματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  77 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του αρχιλοχία Franz Knaeble, 

1ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του 
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Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

 

Σελίδα  78 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Alfred Boehnke, 1ου 

Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  79 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Heinrich Waldfried, 1ου 

Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  80 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του βοηθητικού στρατιωτικού ιατρού 

Hans Rusch του Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  81 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του αρχιλοχία Johann Hoppe-Blank, 1ου 

Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  82 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ταγματάρχη Erich Schulz, επικεφαλής 

Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  83 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

24.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Fritz Vogel, 2ου Λόχου 

2ου Συντάγματος Τάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  84-85 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ecker με ημερομηνία 

31.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ρωσικής καταγωγής Posniansky, 

κατοίκου Ταυρωνίτη σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια 
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της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  86 (περίληψη) 

Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του στρατιωτικού δικαστηρίου  του Διοικητή του 

11ου  Αεροπορικού Σώματος με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη 

κατάθεση του υποδεκανέα Ernst Boog, 13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδα  87 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου  του Διοικητή του 11ου  Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Max 

Bleul του Επιτελείου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  88-89 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ecker με ημερομηνία 

27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Rudolf Gerstenberger, 

6ου Λόχου 2ου  Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες  90-91 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ecker με ημερομηνία 

27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Josef Koenig, 6ου Λόχου 

100ου  Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 92 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ecker με ημερομηνία 

31.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχαγού Hermann Steinmayr, 1ου 

Λόχου Τάγματος 95ου Συντάγματος Ορεινού Μηχανικού σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 93 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 1.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχαγού Gobert von 

Sternbach, 1ης Μοίρας 95ου Συντάγματος Ορεινού Πυροβολικού σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 94-95 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Ανώτατου Διοικητή  12ης Στρατιάς με 

ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται στις ένορκες καταθέσεις του υπαξιωματικού Ludwig 

Meier, του δεκανέα Max Hack και του υποδεκανέα Willi Nuernberg, όλων συνολικά του 

6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών, σχετικά με την παραβίαση του 
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Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 96-97 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 3.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Erich 

Linnemayr του Λόχου Επιτελείου 2ου Τάγματος Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από Βρετανούς ή Έλληνες στρατιώτες εις βάρος των 

γερμανικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 98-99 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Hans-

Georg Altenhof, 7ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου από εις βάρος των γερμανικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 100-101 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 3.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του διαβιβαστή Willi Knierim 

του Λόχου Πληροφοριών Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου από Βρετανούς ή Έλληνες στρατιώτες εις βάρος των γερμανικών στρατευμάτων 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 102-103 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 6.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Friedel 

Gumpfer, 2ου Τάγματος Επιτελείου 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος των γερμανικών στρατευμάτων κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 104-105 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 6.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Ulrich 

Lorenz, 1ης Πυροβολαρχίας Μοίρας Πυροβολικού Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 106-107 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του οπλίτη Walter Plewka, 

9ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από 

εις βάρος Γερμανών  στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 
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Σελίδες 108-109 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Josef 

Falmann, 9ου Λόχου  3ου  Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδες 110-111 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα F. Kassegger, 

3ης Πυροβολαρχίας Μοίρας Αντιαεροπορικών Πολυβόλων σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδες 112-113 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Wilhelm 

Noh, 10ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 114-115 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχία Karl-Heinz 

Ueckermann, 10ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδες 116-117 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Hans 

Brueck, 9ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδες 118-119 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Karl-Heinz 

Lyx της 1ης Ίλης Μοίρας Καταπολέμησης Αρμάτων Μάχης σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδες 120-121 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Fritz 
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Terjung, 10ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδα 122 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη Lang με ημερομηνία 11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη 

κατάθεση του υπολοχαγού Tappe, 1ης Μοίρας Πυροβολικού Αλεξιπτωτιστών σχετικά με 

την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια 

της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 123 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

12.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του σκαπανέα Heinz Guehl, 2ου Λόχου 

Τάγματος Μηχανικού Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 124 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

12.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού Erwin Fiedler, 2ου 

Λόχου Τάγματος Μηχανικού Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδες 125-126 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού Erich Schaefer, 3ου 

Τάγματος Πληροφοριών 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδα 127 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Hans Sommer, 2ου 

Λόχου Τάγματος  Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδα 128 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Hans Nienhaus, 2ου 

Λόχου Τάγματος  Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 
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Σελίδα 129 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Heinrich Wehrstedt, 2ου 

Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδα 130 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ecker με 

ημερομηνία 24.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυποσμηναγού Hans 

Boick του Επιτελείου του 11ου Αεροπορικού Σώματος σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο 

αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

  

Σελίδα 131 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 25.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Dorn, 3ου 

Λόχου Τάγματος Μηχανικού 95  σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις 

βάρος Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

(μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση:   

Στην προέλαση του λόχου προς την Κάνδανο εντοπίσαμε δώδεκα νεκρούς του λόχου μας 

που ανήκαν σε μια αναγνωριστική ομάδα εμπροσθοφυλακής. Δεν έθαψα τους τους 

νεκρούς. Όλοι σχεδόν ήταν γυμνοί και η στρατιωτική τους στολή και τα όπλα είχαν 

κλαπεί.   

Στο πτώμα του του υπαξιωματικού Pickel παρατήρησα μια τομή στο λαιμό και μια 

μαχαιριά στην καρδιακή χώρα. Στον υποδεκανέα Despalmes είχε τρυπηθεί το ένα του 

μάτι. Εκτός αυτού, το πτώμα του εμφάνιζε μια τομή στο λαιμό και κάμποσες μαχαιριές 

στο μηρό. Στον σκαπανέα Schnoell ήταν το κρανίο συνθλιμμένο. Στο πτώμα του 

σκαπανέα έλειπε ένα αυτί.     

 

Σελίδα 132 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 25.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχία Franz Xaver 

Kemeter, 3ου Λόχου 95ου Συντάγματος Μηχανικού σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδες 133-136 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

2.6.1941. Αναφέρεται στις ένορκες καταθέσεις του ταγματάρχη και επικεφαλής του 1ου 

Τάγματος 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών Hans Forster, του ανθυπολοχαγού 

Hans Schager, 3ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών  και του 

υπαξιωματικού Matthias Kumnig, 5ου Λόχου Επιτελείου 141ου Συντάγματος Ορεινών 

Κυνηγών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών 

στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 
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Σελίδες 137-143 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

2.6.1941. Αναφέρεται στις ένορκες καταθέσεις του βοηθού στρατιωτικού ιατρού Fritz 

Sochor του Επιτελείου 1ου Τάγματος 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών, του 

υπασπιστή Επιτελείου 1ου Τάγματος 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών Gerhardt 

Finzel, του λοχία Erwin Hoyer, 4ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών, του 

λοχία Edmund Bauer του 5ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών,  του 

υπαξιωματικού Anton Zarre, 4ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών, του 

υποδεκανέα Martin Petritz, 3ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών, του 

υπαξιωματικού Friedrich Bleimuth του 5ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών 

Κυνηγών, του υποδεκανέα Johann Galler, 5ου Λόχου 141ου Συντάγματος Ορεινών 

Κυνηγών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών 

στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 144  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

26.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Hans Litzenberg σχετικά 

με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 145   (περίληψη) 

Έγγραφο της Υπηρεσίας Αστυνομίας Στρατού με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται 

στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Johann Sack, 15ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου 

σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά 

τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 146  (περίληψη) 

Έγγραφο της Υπηρεσίας Αστυνομίας Στρατού με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται 

στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Hans Sosna, 4ου Λόχου  1ου Συντάγματος 

Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών 

στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 147  (περίληψη) 

Έγγραφο της Υπηρεσίας Αστυνομίας Στρατού με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται 

στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Willi Eickmann του Λόχου Επιτελείου 4ου 

Τάγματος Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις 

βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 148  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Werner Kieszling, 

2ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 
Σελίδα 149  (περίληψη) 

Έγγραφο της Υπηρεσίας Αστυνομίας Στρατού με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται 

στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Hans Brandt, 1ης Ίλης 7ης Μοίρας 

Καταπολέμησης Τεθωρακισμένων σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις 

βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 150  (περίληψη) 

Έγγραφο της Υπηρεσίας Αστυνομίας Στρατού με ημερομηνία 31.5.1941. Αναφέρεται 

στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Siegfried Kunzler, 7ου Λόχου 1ου Συντάγματος 

Αλεξιπτωτιστών  σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών 

στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

 

Σελίδα 151 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

14.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού Hans Engelhardt 

υπασπιστή του 4ου Τάγματος Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 
Σελίδα 152 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

14.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπολοχαγού Helmut Ringler 

επικεφαλής του 15ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του 

Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδες 153-154  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Georg Hochsteiner, 

13ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις 

βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 155  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

10.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Fritz Backhaus, 1ου 

Λόχου 3ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδα 156  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του σκαπανέα Gustav Beltle, 4ου Λόχου 
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Τάγματος Σκαπανέων Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες  157-158 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  17ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 1.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Kurt Galle, 

8ου Λόχου  1ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  

 

Σελίδες 159-160 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

14.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του αρχιλοχία Heinrich Beckhaus, 10ου 

Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  

Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 161 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

14.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Erwin Franz 

επικεφαλής, 10ου Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδες 162-163 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ecker με ημερομηνία 

27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Johann Schmidleitner, 3ου 

Λόχου 95ου Συντάγματος Μηχανικού σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 164-165 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

25.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού Martin Neumann, 

3ου Λόχου 95ου Συντάγματος Μηχανικού σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 
Σελίδα 166 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

20.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Ingwer Petersen, 16ου 

Λόχου  Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  

Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 167 (περίληψη) 
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Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 20.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του λοχία Karl Sina, 16ου 

Λόχου Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  

Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 168 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 20.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Bodo 

Brose, 16ου Λόχου  Συντάγματος Εφόδου σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδα 169 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του ανθυπολοχαγού 

Guenther Klitzing, υπασπιστή Τάγματος Αλεξιπτωτιστών με Πολυβόλα σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδα 170 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 22.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του αρχίατρου Hans von 

Wolffersdorf,  3ου Τάγματος  2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 171-173 (περίληψη) 

Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή του 11ου 

Αεροπορικού Σώματος με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση 

του σκαπανέα Eugen Perpent, 1ου Λόχου 3ου Τάγματος Μηχανικού σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 174-175 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή του 11ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του οπλίτη Karl-Heinz 

Findeisen, 2ου Λόχου Τάγματος Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 
 
Σελίδες 176-178 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Αεροπορίας με ημερομηνία 

27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Hans Loeser σχετικά με 

την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην 

Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 
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Σελίδες 179-181  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

31.5.1941. Αναφέρεται στις ένορκες καταθέσεις του βοηθού ιατρού Hans Wagner και 

του υπαξιωματικού Paul Friedland, και οι δύο του 6ου Λόχου 100ου Συντάγματος 

Ορεινών Κυνηγών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών 

στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό 

περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 
Σελίδες 182-183  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

1.6.1941. Αναφέρεται στις ένορκες καταθέσεις του επιτελικού ιατρού Romuald 

Huemmert, 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών και του δεκανέα Υγειονομικού 

August Edelmann, 100ου  Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών σχετικά με την παραβίαση 

του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο 

του CD 16. 

 

Σελίδες 184-186 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 3.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπολοχαγού Graf Wolf 

von Bullion, 6ου Λόχου 100ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τα βρετανικά ή τα ελληνικά στρατεύματα  εις 

βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 
Σελίδες 187-188 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του σκαπανέα Guenter 

Konofol, 4ου Λόχου 7ου Τάγματος Μηχανικού σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου από τα βρετανικά ή τα ελληνικά στρατεύματα  εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 189-190 (περίληψη-μετάφραση) 

Ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Kaiser σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη.  (μετάφραση) Σχετικά 

με την υπόθεση:  

Το πρωί της  20.5. ριχθήκαμε πλησίον του Ηρακλείου, κοντά σε ένα υδραγωγείο. 

Βρισκόμενοι ακόμα στον αέρα δεχθήκαμε σφοδρά πυρά τυφεκίων και ασθενή 

πολυβόλων. Ο αντίπαλος δεν μπορούσε να διακριθεί επειδή βρίσκονταν καλά κρυμμένος 

στο πεδινό έδαφος. Τραυματίστηκα λίγο πριν το μεσημέρι και μεταφέρθηκα σε ένα χώρο 

Πρώτων Βοηθειών. Κατά το βράδυ τοποθετήθηκε το το τάγμα για εκδήλωση επίθεσης 

εναντίων του Ηρακλείου. Οι τραυματίες, τριάντα περίπου άνδρες, παρέμειναν πίσω. Μας 

φρόντιζαν Έλληνες αιχμάλωτοι υπό την καθοδήγηση ενός Έλληνα ιατρού. 

Λίγο πριν το μεσημέρι της 21.5. δέχθηκε ο χώρος Πρώτων Βοηθειών, αν και 

διακρίνονταν ως τέτοιος, πυρά. Οι Έλληνες δημιούργησαν μια σημαία του Ερυθρού 

Σταυρού και με φωνές κατέστησαν στην προσοχή του αντιπάλου ότι επρόκειτο για ένα 

χώρο περίθαλψης τραυματιών. Τα πυρά δεν έπαυσαν παρά ταύτα. Ο αντίπαλος 

προήλαυνε συνεχώς έως ότου βρέθηκε δέκα με δώδεκα περίπου μέτρα απόσταση κυκλικά 

από το χώρο μας. Διέκρινα ότι αποτελούνταν αποκλειστικά από πολίτες. Φορούσαν 
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μαύρες βράκες και μπότες και ήταν οπλισμένοι με γερμανικά τυφέκια και υποπολυβόλα, 

με καραμπίνες και διάφορου τύπου αγγλικά τυφέκια. Ήταν πολίτες όλων των ηλικιών. 

Είδα πολύ μεγάλης ηλικίας άνδρες και νεαρά αγόρια. Δημιουργήσαμε από τα κιβώτια 

των όπλων φράγματα κάλυψης και καλυμμένοι πίσω από αυτά διασωθήκαμε από τα πυρά 

των πολιτών. Ένας σύντροφος βρήκε τον θάνατο από σφαίρα στο κεφάλι. Οι πολίτες 

εισέβαλαν στο χώρο, μας απείλησαν και πήραν τα όπλα και τα πυρομαχικά μας. Μας 

αφαίρεσαν ακόμα και τα προσωπικά μας αντικείμενα αξίας.   

Ο νεκρός από τη σφαίρα στο κεφάλι σύντροφος μας θάφτηκε από εμάς σε ένα χωράφι με 

καλαμπόκι. Είδα ότι λίγο μετά ένας πολίτης έσκαβε με τη ξιφολόγχη του τον τάφο. 

Υποθέτω ότι έψαχνε να βρει αντικείμενα αξίας.   

Το μεσημέρι της 23.5.1941 μας παρέλαβε το τάγμα μας και μεταφερθήκαμε με ένα 

φορτηγό στον κεντρικό χώρο Περίθαλψης Τραυματιών. Αν και στους τραυματίες 

διακρίνονταν ξεκάθαρα οι άσπρες κορδέλες (δεν συνόδευε ο Ερυθρός Σταυρός τη 

φάλαγγα μας), δεχθήκαμε πυρά από τα περιβόλια. Δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε τον 

αντίπαλο. Πληροφορήθηκα από συντρόφους ότι και η τελευταία μεταφορά τραυματιών 

δέχθηκε πυρά από δύο πολίτες. Οι πολίτες έριξαν χειροβομβίδες στο χώρο Πρώτων 

Βοηθειών.                 

 

Σελίδες 191-194  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

27.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του Βούλγαρου δικηγόρου Konstantin 

Theodoroff Dimitroff σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τον ελληνικό 

πληθυσμό εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 

Σελίδες 195-196  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

23.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπολοχαγού Walter Henglein σχετικά 

με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό εις βάρος 

Γερμανών στρατιωτών πλησίον της Κρήτης. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο 

στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 197-198  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

26.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Karl Grimm σχετικά με 

την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό εις βάρος 

Γερμανών στρατιωτών πλησίον της Κρήτης. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο 

στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 199-201  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δίοπου Valentin Zaremba σχετικά με 

την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό εις βάρος 

Γερμανών στρατιωτών πλησίον της Κρήτης. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο 

στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 202-203  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

28.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδίοπου Ernst Stribny σχετικά με 
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την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό εις βάρος 

Γερμανών στρατιωτών πλησίον της Κρήτης. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο 

στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 
Σελίδες 204-207  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας  με 

ημερομηνία 26.5.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Willi 

Wall σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών 

κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται 

μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

 

Σελίδες 208-209 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Reineke με 

ημερομηνία 6.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υπαξιωματικού Alfred 

Buchleitner, 2ου Τάγματος 85ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος  Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο 

δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 
Σελίδα 210  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Karl Kliebisch, 8ης Ίλης 2ου 

Συντάγματος Αντιαεροπορικών Πυροβόλων  σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου εις βάρος Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής 

στην  Κρήτη. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 

16. 

 
Σελίδα 211  (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή της 12ης Στρατιάς με ημερομηνία 

11.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του υποδεκανέα Josef Hager, 6ου Λόχου 

85ου Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 

εις βάρος Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην  Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 212-213  (περίληψη) 

Απόρρητο έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του διοικητή του Γερμανικού 

Πολεμικού Ναυτικού στην Ελλάδα με ημερομηνία 9.6.1941. Αναφέρεται στην ένορκη 

κατάθεση του υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού Kurt Schmidt σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών ναυαγών πλησίον της  Κρήτης. Το 

έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες  214-215 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή του  17ου Αεροπορικού Σώματος 

με ημερομηνία 1.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δεκανέα Walter Segel, 

2ου Λόχου Τάγματος Αντιαεροπορικών Πολυβόλων Αλεξιπτωτιστών σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Κρήτη. 

Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16.  
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Σελίδα 216 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με 

ημερομηνία 8.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του Επιθεωρητή της 

Στρατιωτικής Αστυνομίας Josef Eger στη Γενική Διοίκηση του 11ου Αεροπορικού 

Σώματος σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό 

Ναυτικό. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 

Σελίδες 217-218 (περίληψη) 

Έγγραφο του στρατοδίκη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ruedel με ημερομηνία 

12.7.1941. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του σμηνία Karl Riep του Επιτελείου της 

Γενικής Διοίκησης   11ου Αεροπορικού Σώματος σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου από το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό. Το έγγραφο αυτό περιέχεται μεταφρασμένο 

στο δεύτερο φάκελο του CD 16. 

 
Σελίδες 219-220 (περίληψη) 

Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του στρατιωτικού δικαστηρίου του Γερμανικού 

Πολεμικού Ναυτικού με ημερομηνία 5.11.1940. Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του 

σερβιτόρου Erich Masula  σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από το 

Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό πλησίον του Νάρβικ. Το έγγραφο αυτό περιέχεται στο 

δεύτερο φάκελο. 

 

Σελίδες 221-222 (περίληψη-μετάφραση)  

Αντίγραφο εγγράφου Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας των SS με ημερομηνία 14.6.1941. 

Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του Heinrich Permanschlager, στο επάγγελμα 

μυλωνάς, κάτοικος Χανίων σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τα 

βρετανικά στρατεύματα εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. (μετάφραση) 

Σχετικά με την υπόθεση: Πριν τον πόλεμο ήμουν συνιδιοκτήτης ενός αλευρόμυλου που 

βρίσκονταν στον κόλπο της Σούδας. Στις 6.4.1941 τέθηκα υπό περιορισμό στα Χανιά  

μαζί με τον Γερμανό πρόξενο Krueger και μερικά ακόμα άτομα των ελληνικών αρχών. 

Δύο ημέρες πριν την κατάληψη της πόλης των Χανίων από τα γερμανικά στρατεύματα 

ελευθερωθήκαμε υπό τη γενική σύγχυση που επικρατούσε. Μετέφερα αρχικά τον 

πρόξενο Krueger σ’ ένα ασφαλές μέρος στα βουνά και επέστρεψα έπειτα στα Χανιά που 

είχαν εν τω μεταξύ καταληφθεί από τα γερμανικά στρατεύματα. Παρουσιάστηκα εκεί στο 

τοπικό φρουραρχείο. Τοποθετήθηκα ως διερμηνέας  στον στρατιωτικό διοικητή. 

Διάφορα άτομα, και ιδιαιτέρως από τους κατοίκους του χωριού Μόδι εκεί όπου 

βρίσκονταν η σύζυγος μου που είναι κρητικής καταγωγής, μου μετάφεραν κάποιες φήμες 

σχετικά με δήθεν φρικαλεότητες από την πλευρά των Άγγλων εις βάρος των γερμανικών 

στρατευμάτων. Επρόκειτο αποκλειστικά για φημολογίες και όχι για προσωπικές 

εμπειρίες αυτών των ατόμων έτσι ώστε να μην είναι εφικτό ένα αδιάσειστο τεκμήριο. 

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε το κόψιμο των αυτιών Γερμανών στρατιωτών τα οποία οι 

Άγγλοι τα πέρασαν σε σπάγκους και τα περίφεραν εδώ και εκεί. Στις 13.6.41 συνάντησα 

τυχαία στα Χανιά τον πολύ γνωστό μου οδηγό άμαξας Ιωάννη Μαυρεδάκη. Μου 

διηγήθηκε στο ροή της συζήτησης μας ότι ο ίδιος είχε δει έναν Άγγλο που είχε περασμένο 

γύρω από το κράνος του έναν τέτοιο σπάγκο με κομμένα αυτιά. 

Αυτή η ανακοίνωση μου φάνηκε αρκετά σημαντική για να τη μεταφέρω στις γερμανικές 

στρατιωτικές αρχές. Για τον λόγο αυτό, έφερα μαζί μου τον Μαυρεδάκη για να μπορέσει 

να αναφέρει αυτό που είχε παρατηρήσει.  
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Σχετικά με το συγκεκριμένο άτομο: Τον θεωρώ ως έναν ευπρεπή και αξιόπιστο άνθρωπο. 

Τον γνωρίζω εδώ και έξι με επτά χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων είχα διάφορες 

εμπορικές συναλλαγές μαζί του. 

 

Σελίδα 223 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας των SS με ημερομηνία 14.6.1941. 

Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του Ιωάννη Μαυρεδάκη, κατοίκου Χανίων σχετικά 

με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τα βρετανικά στρατεύματα  εις βάρος 

Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Κατά τη 

διάρκεια των πρώτων εχθροπραξιών στην Κρήτη βρισκόμουν στο νησί. Τη δεύτερη 

ημέρα, μετά την πρώτη ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών, άκουσα ότι είχε τραυματιστεί 

στον Γαλατά ένας γνωστός μου, στο επάγγελμα οδηγός με το όνομα Εμμανουήλ 

Συγγελάκης. Οδηγούσε από το Μάλεμε προς τα Χανιά και δέχθηκε καθοδόν τα πυρά ενός 

αεροσκάφους. Επειδή επρόκειτο για έναν φίλο μου, ήθελα να τον μεταφέρω με το αμάξι 

μου στα Χανιά. Κατά την πρώτη μου προσπάθεια με σταμάτησαν οι Άγγλοι στην έξοδο 

της πόλης. Μόλις αφού έλαβα την άδεια διέλευσης  από έναν φρουρό, μπόρεσα να 

συνεχίσω την πορεία μου με το όχημα μου που ήταν επιταγμένο από τον Ερυθρό Σταυρό. 

Στη διχάλα του δρόμου μεταξύ του οδηγώντας προς το Μάλεμε  παράκτιου δρόμου και 

στη διακλάδωση προς τον Γαλατά συνάντησα τον βοηθό του τραυματισμένου και από 

εμένα αναζητούμενου οδηγού και πληροφορήθηκα από αυτόν ότι ο Συγγελάκης είχε είδη 

διακομιστεί στα Χανιά. Γύρισα κατόπιν το όχημα μου για να πάρω τον δρόμο της 

επιστροφής. Κατά τη διάρκεια της στροφής με πλησίασε ένα φορτηγό, με κατεύθυνση  

από το Μάλεμε που μετέφερε τριάντα περίπου Άγγλους στρατιώτες. Έπρεπε για λίγο να 

σταματήσει επειδή έστριψα λοξά από το δρόμο. Καθώς έφερα το όχημα μου στην 

κατεύθυνση προς Χανιά, σταμάτησα στη δεξιά πλευρά του δρόμου για να αφήσω να 

περάσει το όχημα των Άγγλων που κινούταν πίσω μου. Οδηγούσα μια κλειστού τύπου 

λιμουζίνα με το τιμόνι στα αριστερά. Τα παράθυρα ήταν κατεβασμένα.... (σ.τ.Μ. Λείπει 

η συνέχεια της κατάθεσης).  

 

Σελίδα 224 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας των SS με ημερομηνία 18.6.1941. 

Αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του δωδεκάχρονου Ιωάννη Αστροπαλίτη κατοίκου 

νομού Χανίων σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εις βάρος Γερμανών 

στρατιωτών στην Κρήτη. (μετάφραση) Σχετικά με την υπόθεση: Μια ημέρα πριν 

εισβάλλουν τα γερμανικά στρατεύματα στα Χανιά, είδα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη 

ότι πάνω σ’ ένα φορτηγό με Άγγλους στρατιώτες βρίσκονταν κάποιοι που είχαν κρεμάσει 

στους ώμους τους  σκοινί με περασμένα πάνω του αυτιά Γερμανών στρατιωτών. Άλλοι 

Άγγλοι στρατιώτες στο ίδιο όχημα είχαν ρίξει στους ώμους τους, περασμένα επίσης σε 

σκοινί, κομμένα χέρια και μύτες Γερμανών στρατιωτών. Στην εξωτερική πλευρά του 

φορτηγού κρέμονταν παρομοίως περασμένα σε σκοινιά κομμένα αυτιά, μύτες και χέρια 

Γερμανών στρατιωτών. Διέκρινα από τα διακριτικά τους ότι ήταν αυστραλιανά 

στρατεύματα που είχαν στρατοπεδεύσει στον Άγιο Ιωάννη και τους καθάριζα συχνά τα 

άρβυλα. Το όχημα έφτασε από τη Σούδα στον Άγιο Ιωάννη  λίγο πριν το μεσημέρι, 

σταμάτησε εκεί για περίπου μισή ώρα και αναχώρησε κατόπιν ξανά με κατεύθυνση τη 

Σούδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της στάσης, οι Άγγλοι στρατιώτες πέταξαν αυτά τα 

ανθρώπινα μέλη. Ανάθεσαν κατόπιν στους κατοίκους της περιοχής να σκορπίσουν αυτές 

τις μύτες, τα αυτιά και τα χέρια μακριά στους αμπελώνες και τα χωράφια, κάτι που έγινε.   

 

Σελίδα 225 (περίληψη-μετάφραση) 
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Αντίγραφο εγγράφου Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας των SS με ημερομηνία 19.6.1941. 

Αναφέρεται στην ένορκη ένορκη κατάθεση του Ιωάννη Κουτσουδάκη, κατοίκου νομού 

Χανίων σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τα νεοζηλανδικά 

στρατεύματα  εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. (μετάφραση) Από τις 

28.10.1940 είχα επιστρατευτεί ως εφεδρικός στην Χωροφυλακή Κρήτης και 

δραστηριοποιούμουν ως οδηγός του πρώην αρχηγού Χωροφυλακής στα Χανιά, ονόματι 

Μπόγρης. Μετά τη μετάθεση του παρέμεινα στην υπηρεσία του διαδόχου του, Βουράκη. 

Στις 23 ή 24 περίπου Μαΐου είδα δύο αγγλικά τριαξονικά στρατιωτικά οχήματα που ήταν 

επανδρωμένα το καθένα με δεκαπέντε έως είκοσι Άγγλους στρατιώτες. Από τα 

στρατιωτικά τους καπέλα διέκρινα ότι ήταν Νεοζηλανδοί. Τα οχήματα κινούταν μέσω 

της Πλατείας Αγοράς των Χανίων. Πέρασαν ακριβώς από δίπλα μου. Ήταν 11:00 το 

πρωί. Στο πρώτο φορτηγό κρέμονταν πάνω από το ψυγείο ένα σκοινί που ήταν 

στερεωμένο στη βίδα της εισόδου του νερού. Στο σκοινί ήταν περασμένα ανθρώπινα 

αυτιά. Ήταν δεμένο σε στεφάνη και μάλιστα σε μια διάμετρο των είκοσι πέντε περίπου 

εκατοστών. Δεν γνωρίζω πόσα αυτιά υπήρχαν. Μπορώ να πω με βεβαιότητα όμως και να 

το ορκιστώ ότι επρόκειτο για αυτιά. 

 

 

Σελίδα 226 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας των SS με ημερομηνία 20.6.1941. 

Αναφέρεται στην ένορκη ένορκη κατάθεση του Ιωάννη Παναγιώτη σχετικά με την 

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τα βρετανικά στρατεύματα  εις βάρος Γερμανών 

στρατιωτών στην Κρήτη. (μετάφραση) Επιστρατεύτηκα ως έφεδρος  το βράδυ της 

28.10.1940 στην Καλαμάτα. Στις 22 ή 23.5 διέσχιζα την Πλατεία Αγοράς στα Χανιά και 

είδα ένα αγγλικό φορτηγό με δώδεκα έως δεκαπέντε περίπου Άγγλους στρατιώτες. Όλοι 

συνολικά φορούσαν κράνη και πρέπει να ήταν στις 9:00 με 10:00 το πρωί. Παρατηρούσα 

το διασχίζοντας τον δρόμο φορτηγό και κάποιοι νέοι μου επέστησαν την προσοχή ότι 

ένας από τους στρατιώτες έφερε πάνω στο λαιμό του ένα σκοινί με ανθρώπινα αυτιά. 

Κοίταξα καλύτερα και μπόρεσα παρομοίως να το διαπιστώσω. Γύρω από το λαιμό του  

είχε δέσει ένα σκοινί με περίπου πέντε έως έξι αυτιά. Ήταν Νεοζηλανδός και τον 

αναγνώρισα από τα διακριτικά που έφερε στον ώμο του. Το φορτηγό κινούταν, κατά τη 

γνώμη μου, με κατεύθυνση τη Σούδα. Δεν μπόρεσα δυστυχώς να διαπιστώσω αν και 

άλλοι στρατιώτες έφεραν πάνω τους αυτιά.   

 

 Σελίδα 227 (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο εγγράφου Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας των SS με ημερομηνία 14.6.1941. 

Αναφέρεται στην ένορκη ένορκη κατάθεση του Βασίλειου Παπαδάκη κατοίκου νομού 

Χανίων σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τα αγγλικά στρατεύματα  

εις βάρος Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη. (μετάφραση) Από τις αρχές Απρίλιου 

αυτού του έτους τοποθετήθηκα στους Άγγλους ως εργάτης. Η εργασία μου ήταν να 

μεταφέρω κιβώτια σε μια καντίνα ή να τα τακτοποιώ. Στην αρχή, δούλευα στην περιοχή 

της Σούδας και αργότερα στα Τσικαλαριά. Ήταν Δευτέρα όταν έπεσαν οι αλεξιπτωτιστές. 

Αυτή την ημέρα έφυγα νωρίτερα από τη δουλειά μου, έφτασα στα Χανιά και 

αναγκάστηκα κατά τις 16:00 έως 17:00  να βρω προστασία  εξαιτίας του συναγερμού 

αεροπορικής επίθεσης  στο καταφύγιο στη Ντάπια, επειδή βρισκόμουν στην εκεί περιοχή. 

Πίσω από εμένα ήρθαν δύο Άγγλοι με πλατιά καπέλα, ο ένας έφερε στο μπράτσο του τρία 

σιρίτια. Κοίταξα τριγύρω και είδα ότι ο Άγγλος με τα τρια σιρίτια φορούσε μια στεφάνη 

με ανθρώπινα αυτιά. Ήταν πλεγμένα πάνω σε σύρμα το οποίο έφερε πάνω στον ώμο του. 

Ο ίδιος Άγγλος έδειξε τη στεφάνη σε όλους τους πολίτες. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να 

ήταν είκοσι περίπου αυτιά. Ο άλλος Άγγλος στρατιώτης κρατούσε στο χέρι του 
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παρομοίως μια στεφάνη με δέκα περίπου ζευγάρια αυτιά και έπαιζε με αυτά όπως με ένα 

κομποσκοίνι (ελληνικό κομπολόι). Μπορώ να θυμηθώ ότι ένας χωροφύλακας ρώτησε 

τους Άγγλους τι είχαν πάνω στα σύρματα. Και οι δύο απήντησαν: «Γερμανοί» και του 

έδειξαν τα αυτιά. Όταν πέρασε ο κίνδυνος της αεροπορικής επίθεσης, οι Άγγλοι 

εξαφανίστηκαν πρώτοι. Θυμάμαι ακόμα ότι δεν μπήκαν μέσα στο καταφύγιο προστασίας 

από αεροπορική επίθεση αλλά παρέμειναν δίπλα στην είσοδο.          

 


