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Τοποθεσίες που μπορείτε 
να  επισκεφθείτε

Μάχη 
της Κρήτης

• Η Μάχη της Κρήτης ήταν η πρώτη μαζική  κα-
τάληψη από αέρος στην παγκόσμια ιστορία με την 
συμμετοχή 1.100 αεροπλάνων. Τα πρώτα κύματα 
ήρθαν με τους αλεξιπτωτιστές και τα ανεμοπλάνα. 
Στη δεύτερη φάση με την κατάληψη του Μάλεμε 
προσγειώνονται μεταγωγικά Γιούνκερς μεταφέ-
ροντας ενισχύσεις.

• Η πρώτη μάχη στον Β’ Παγκόσμιο όπου ο άμα-
χος πληθυσμός  (ηλικιωμένοι, γυναίκες και ιερείς) 
συμμετείχαν μαχόμενοι μαζί με τους στρατιώτες. 

• Οι Γερμανικές απώλειες ήταν μεγαλύτερες από 
αυτές για την κατάκτηση όλων των Βαλκανίων.

• Η απώλεια 151 μεταγωγικών Γιούνκερς 52 από 
τα 350 της επιχείρησης, φάνηκε στον ανεφοδια-
σμό των Γερμανών στη μάχη του Στάλινγκραντ. 

• Το Βρετανικό ναυτικό διέσωσε 18.000 στρατιώ-
τες από την Κρήτη που αργότερα το 1942 συμμε-
τείχαν στην κρίσιμη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Η εκκέ-
νωση ήταν μια μικρή Δουνκέρκη. Η υπεράσπιση 
του νησιού από το Βρετανικό ναυτικό είχε μεγάλο 
κόστος σε πλοία και ζωές. 

20 ΜΑΪΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1941

   ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Bernard FREYBERG (1889-1963) Υποστράτηγος 
Διοικητής των Συμμαχικών δυνάμεων. Ήρωας 
του Α Παγκοσμίου στην εκστρατεία της Καλλίπο-
λης το 1915. Στην μάχη του Σωμ το 1916 κέρδισε 
το παράσημο της Βικτωρίας, είχε 9 πληγές στο 
σώμα του, προσωπικός φίλος του Τσόρτσιλ. Μετά 
τον πόλεμο έγινε Κυβερνήτης της Νέας Ζηλανδί-
ας από το 1946 έως το 1952. Μέλος της Βουλής 

των λόρδων στην Αγγλία του απονεμήθηκε ο τίτλος του Βαρόνου.

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Αν και η Κρητική 5 μεραρχία παγιδεύτηκε στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα μαχόμενη τους  Ιταλούς στην μάχη της Κρήτης, οι 
πολύ νέοι του νησιού ανεκπαίδευτοι στρατολογήθηκαν. Ελλιπώς εξοπλι-
σμένοι και εφοδιασμένοι. Πλάι τους οι ηλικιωμένοι και γυναίκες οπλι-
σμένοι με γεωργικά εργαλεία,  ακόμα και ιερείς κτυπώντας τις καμπάνες 
καλώντας τους Κρητικούς να πολεμήσουν. Ο άμαχος πληθυσμός πλήρω-
σε τα αντίποινα των Γερμανών για τις απώλειες τους με μαζικές εκτελέ-
σεις και κάψιμο των χωριών. 

Andrew CUNNINGHAM (1883-1963) Ο Άγγλος ναύαρχος με έδρα την 
Αλεξάνδρεια επικεφαλής του Βρετανικού στόλου Μεσογείου. Έσωσε την 
τιμή του ναυτικού προστατεύοντας την Κρήτη από θαλάσσια εισβολή 
και εκκενώνοντας τα στρατεύματα μετά την μάχη. Το 1943 έγινε πρώ-
τος λόρδος του Ναυαρχείου στο Λονδίνο. Το άγαλμα του βρίσκεται στην 
πλατεία Τραφάλγκαρ πλάι σε άλλους μεγάλους ναυάρχους.

Λόρδος Louis MOUNTBATTEN (1900-1979) Δισέγγονος της βασίλισσας 
Βικτωρίας και θείος του πρίγκιπα Φίλιππου. Συμμετείχε στην μάχη επι-
κεφαλής 4 αντιτορπιλικών. Η ναυαρχίδα του HMS Kelly βυθίστηκε από 
στούκας μεταξύ Γαύδου Ελαφονησίου. Διασώθηκε έγινε Διοικητής των 
Συμμαχικών δυνάμεων ΝΑ Ασίας και τελευταίος αντιβασιλιάς των Ινδι-
ών το 1947. Σκοτώθηκε από τον ΙΡΑ το 1979.

Συμμετείχαν 18.047 από Βρετανία, 10.258 Έλληνες κυρίως ανεκπαίδευ-
τοι νεοσύλλεκτοι, 7.702 Νεοζηλανδοί, 6.540 Αυστραλοί, 22.000 Γερμα-
νοί αλεξιπτωτιστές και αλπινιστές.

Γερμανοί 4.000 νεκροί οι μισοί σχεδόν την κρίσιμη πρώτη μέρα της μά-
χης, οι μεγαλύτερες απώλειες από το ξεκίνημα του πόλεμου μέχρι τότε. 
Απώλεια 350 αεροπλάνων από τα οποία 151 μεταγωγικά Γιούγκερς Ju 52.

Σύμμαχοι 2.000 νεκροί συν 1.828 από τα Βρετανικά πλοία. Αιχμάλωτοι 
12.200. Έλληνες στρατιώτες νεκροί 544.
Το Βρετανικό ναυτικό έσωσε 18.000  μεταφέροντας τους στην Αίγυπτο, 
ενώ εμπόδισε θαλάσσια εισβολή των Γερμανών με κόστος 3 καταδρομι-
κά και 6 αντιτορπιλικά βυθισμένα. Μεταξύ αυτών το καταδρομικό HMS 
Gloucester με 722 από τους 807 του πληρώματος  νεκρούς. 

Πολλοί από τους Συμμάχους που δεν μπόρεσαν να διαφύγουν βρήκαν 
καταφύγιο σε ορεινά χωριά στη νότια ακτή των Χανίων και Ρεθύμνου. Οι 
κάτοικοι, τους προσέφεραν στέγη και τροφή διακινδυνεύοντας τις ζωές 
τους από αντίποινα των Γερμανών. Η τελευταία εκκένωση αυτών των 
στρατιωτών έγινε το 1943 από την έξοδο του φαραγγιού της Τρυπητής 
κοντά στην Σούγια όπου υπάρχει σχετική μνημειακή στήλη.

Πρίγκιπας ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1921-2021) Γεννημένος στην Κέρκυρα γιος του 
Έλληνα πρίγκιπα Ανδρέα απ’ όπου έφυγε 2 ετών.  Σαν νέος αξιωματι-
κός υπηρετούσε στο Βρετανικό θωρηκτό Βαλιαντ όταν το πλοίο στις 22 
Μαΐου χτυπήθηκε από στούκας μεταξύ Κρήτης και Κυθήρων. Μετά τον 
πόλεμο το 1947 παντρεύτηκε την μελλοντική Βασίλισσα Ελισάβετ.

Kurt STUDENT (1890-1978) Γερμανός υποστράτηγος. Το 1936 επικεφα-
λής των αλεξιπτωτιστών. Κατεύθυνε την μάχη από το ξενοδοχείο Μεγ 
Βρετανία της Αθήνας. Προσγειώθηκε στο Μάλεμε όταν το αεροδρόμιο 
ήταν πλέον ασφαλές.

Wolfgang von RICHTHOFEN (1895-1945) ξάδελφος του φημισμένου 
Κόκκινου Βαρόνου. Ήταν επίσης  πιλότος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με 
8 καταρρίψεις. Επικεφαλής του αεροπορικού σώματος που κατέστρεψε 
την Γκουέρνικα, την Βαρσοβία και το Βελιγράδι. Επικεφαλής των αερο-
πορικών δυνάμεων στην μάχη της Κρήτης. Συνελήφθη από τους Αμερι-
κάνους στο τέλος του πολέμου και πέθανε σε στρατόπεδο αιχμάλωτων.

Αδελφοί Μπλίχερ. 3 νεαροί αδερφοί απόγονοι του Πρώσου στρατάρχη 
Μπλίχερ (που μαζί με τον Ουέλινγκτον νίκησαν τον Ναπολέοντα στο 
Βατερλό το 1815). Όλοι τους σκοτώθηκαν στην μάχη της Κρήτης και οι 
τάφοι τους είναι στο Μάλεμε.

Max SMELLING (1905-2005) Μποξέρ πρωταθλητής 
κόσμου 1930-32. Φημισμένες οι μάχες του με τον 
Αμερικάνο Joe Louis. Συμμετείχε ως αλεξιπτωτιστής 
στην μάχη όπου τραυματίστηκε στο γονάτο.

James ROOSEVELT Πρωτότοκος γιος του Πρόεδρου των ΗΠΑ Φραγκλί-
νου Ρούσβελτ Σαν λοχαγός των πεζοναυτών ήταν στην Κρήτη σύνδεσμος 
αξιωματικός με τον Βρετανικό στρατό. Αναχώρησε 2 μέρες πριν την Γερ-
μανική επίθεση από το νησί.  

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Αποβίβαση στη Σούδα. 
30 Aπριλίου 1941

Μικρή ανάπαυλα στους 
Αγίους  Αποστόλους. 

1 6 7 8 9
1011

1213
14

15

17 18 20

19 21
25

24
26

27

28

29

30

31

32

33

22

23

2
3

4

5

16

1941

Τανκ Matilda στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Διακρίνεται η γέφυρα 
Ταυρωνίτη.
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 1    Αεροδρόμιο Μάλεμε
Κατασκευάστηκε τέλη του 1940 από τους Βρετανούς. Η ποιο σπου-
δαία μάχη διεξήχθη εδώ. Οι Γερμανοί το κατέλαβαν στις 21 Μαΐου. 
Ήταν το κλειδί για την μάχη της Κρήτης, καθώς μπόρεσαν να προ-
σγειώνουν τα αεροπλάνα τους με τις ενισχύσεις. Μετά τον πόλεμο το 
αεροδρόμιο χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό μέχρι το 1959 που κατα-
σκευάστηκε το νέο στο Ακρωτήρι.

 2    Λόφος 107
Η πτώση του υψώματος αυτού ήταν το κλειδί για την κατάκτηση του 
Μάλεμε και της Κρήτης. Ο λόφος υπερασπίζονταν  από ένα Νεοζη-
λανδικό τάγμα χωρίς αεροπορική κάλυψη και με έλλειψη μέσων επι-
κοινωνίας. Σήμερα στον λόφο βρίσκεται το Γερμανικό νεκροταφείο 
με 4.416 τάφους. 

 3    Παλιά γέφυρα Ταυρωνίτη
Κατασκευασμένη στις αρχές του 20ου αιώνα έργο της Κρητικής  Πο-
λιτείας. Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές βρήκαν καταφύγιο κάτω από την 
γέφυρα το πρωί της  20ης Μαΐου, και από εκεί επιχειρούσαν για την 
κατάληψη του λόφου 107 και του αεροδρομίου. Σήμερα σώζεται ο 
μεταλλικός σκελετός της γέφυρας με σημάδια από τις σφαίρες στους 
πέτρινους πυλώνες της. Απέναντι από την γέφυρα είναι το μνημείο 
της ΡΑΦ. 

 4    Το μνημείο των Ευελπίδων
Στις 20 Μαΐου μαθητές της σχολής Ευελπίδων τοποθέτησαν πολυβό-
λα στον λόφο πάνω από το Κολυμβάρι. Από εκεί χτυπούσαν τα Γερ-
μανικά αεροπλάνα που πετούσαν χαμηλά προς το Μάλεμε. Σήμερα 
υπάρχει μνημείο στο σημείο αυτό με υπέροχη θέα προς τον κόλπο 
των Χανίων.

 5    Κίσσαμος   
Στις 21 Μαΐου 72 αλεξιπτωτιστές πέφτουν στο παλιό λιμάνι της Κισ-
σάμου. Περικυκλώνονται από το 1ο Ελληνικό σύνταγμα και πολίτες. Ο 
επικεφαλής τους λοχαγός Murbe σκοτώνεται μαζί με την πλειοψηφία των 
αντρών του, Οι υπόλοιποι παραδίδονται. Στις 28 Μαΐου η Κίσσαμος πέ-
φτει μετά από 2 μέρες αντίσταση. Οι Γερμανοί αποβιβάζουν τα πρώτα 
τανκς στην Κρήτη μεταφερόμενα από την Πελοπόννησο. Υπάρχει μαρ-
μάρινη στήλη με τα ονόματα των πεσόντων πολιτών κατά την μάχη.

 6    Πλατανιάς 
Το Νεοζηλανδικό 28ο τάγμα των Μαορί απέκρουσε την Γερμανική επί-
θεση στην Γέφυρα του Πλατανιά στις 21 Μαΐου. Αυτό καθυστέρησε την 
προέλαση των Γερμανών προς τον Γαλατά κατά μήκος της παραλίας. Οι 
Μαορί είχαν στρατοπεδεύσει στον Πάνω Πλατανιά καλύπτοντας την πε-
διάδα με τα πολυβόλα τους. Εκεί δίπλα στην εκκλησία υπάρχει τούνελ 
που κατασκεύασαν οι Γερμανοί μετά την μάχη και που σήμερα είναι επι-
σκέψιμο με μικρο μουσείο εντός. 

 

 7    Αγιά Μαρίνα 
Στην παραλιακή ταβέρνα προς τον Πλατανιά στις 30 Απριλίου ο Wavell, 
διοικητής των δυνάμεων Μέσης Ανατολής είχε μια σημαντική συνάντη-
ση. Ήρθε από το Κάιρο προσγειώθηκε στο Μάλεμε  και με το αυτοκίνητο 
που τον περίμενε έφτασε στην ταβέρνα, όπου συνάντησε τους στρατη-
γούς  Wilson και Freyberg.  Αυτοί μόλις είχαν φτάσει στην Σούδα πάνω 
στο καταδρομικό Ajax. Τους ανακοίνωσε τις εντολές του Τσόρτσιλ.  Ο 
Wilson θα πήγαινε στην Βαγδάτη ενώ ο Freyberg θα έμενε στην Κρήτη 
να αναλάβει την άμυνα του νησιού. Μετά το γεύμα ο Wavell αναχώρησε 
με το ίδιο αεροπλάνο για Κάιρο

 8*    Νοσοκομείο Αγίων Αποστόλων
Ήταν το νοσοκομείο εκστρατείας των Συμμάχων πριν και κατά την δι-
άρκεια της μάχης. Μετά την μάχη οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν το μέρος 
σαν προσωρινό στρατόπεδο αιχμαλώτων πριν τους μεταφέρουν με πλοία 
στην Ευρώπη. Κάποια ερειπωμένα κτίρια υπάρχουν ακόμα. 

 9    Γερμανικό πουλί 
Μνημείο που ανήγειραν οι Γερμανοί μετά την μάχη 2 χιλιόμετρα πριν την 
Δυτική είσοδο των Χανίων σ ένα μικρο λόφο. Σήμερα παραμένει μόνο η 
βάση καθώς ο πέτρινος αετός καταστράφηκε μερικώς και απομακρύνθηκε.

 10    Μνημείο των Ουαλών
Ανεγέρθηκε κοντά στο παλιό Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας προς τιμή του 
συντάγματος από την Ουαλία ενός από τις καλύτερα εκπαιδευμένες μο-
νάδες των Βρετανών στο νησί. Νεοζηλανδικά στρατεύματα είχαν στρα-
τοπεδεύσει για βδομάδες, κάτω από την σκιά ελαιόδεντρων μεταξύ στην 
διπλανή περιοχή Δαράτσου - Γαλατά. 

 11    Πλατεία Γαλατά
Σημείο σκληρής μάχης μεταξύ 20-
26 Μαΐου. Καταλήφθηκε από τους 
Γερμανούς και ανακαταλήφθηκε 
από τους Νεοζηλανδούς με την βοή-
θεια Ελλήνων αρκετές φορές. Στο 
καμπαναριό της εκκλησίας  υπήρχε 
πολυβολείο ενώ στους παρακείμε-
νους στενούς δρόμους του χωριού 
έγιναν οδομαχίες. Σήμερα στην 
πλατεία υπάρχει μνημείο των Νεο-
ζηλανδών και ένα μικρό μουσείο.

 12    Λόφος Συκολιάς 
Υψώνεται νότια του Γαλατά δίπλα στο νεκροταφείο του χωριού με αμ-
φιθεατρική θέα στην κοιλάδα της Αγιάς. Είχε ξεκινήσει η οικοδόμηση 
μεγάλου μνημειακού συγκροτήματος με αίθουσες εκθεμάτων για κάθε 
συμμετέχουσα χώρα στην μάχη.  Δυστυχώς εγκαταλείφθηκε ημιτελές 
στα μπετά.   

 13    Κοιλάδα της Αγιάς 
Σημείο προσγείωσης ενός Γερμανικού συντάγματος αλεξιπτωτιστών την 
πρώτη μέρα της μάχης. Σκοπός τους η κατάληψη των υψωμάτων του Γαλα-
τά και από εκεί εφόρμηση προς Χανιά και το λιμάνι της Σούδας. Το κτίριο 
των παλιών φυλακών με τους ψηλούς τοίχους προσέφερε κάλυψη στους 
αλεξιπτωτιστές, που το χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο τους στην 5ημερη 
μάχη για την κατάληψη του Γαλατά. Μετά την μάχη οι Γερμανοί χρησιμο-
ποίησαν την φυλακή για Κρητικούς πατριώτες που συμμετείχαν στην μάχη 
και αντιστασιακούς στα χρόνια της Κατοχής, πολλοί εκτελέστηκαν. 

 14     Γολγοθάς 
Μάρος μαρτυρίου - εκτελέσεων που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί 2 χι-
λιόμετρα από τις παλιές φύλακες της Αγιάς. Σήμερα στο μνημείο υπάρχει 
αντίτυπο του ξύλινου στύλου όπου οι Γερμανοί έδεναν τους πατριώτες 
αγωνιστές πριν τους εκτελέσει το απόσπασμα.  

 15    Αλικιανός Γέφυρα Κερίτη   
Την τοποθεσία κατείχε το 8 Ελληνικό σύνταγμα απ όπου εξορμούσαν μαζί 
με τους χωρικούς κατά των Γερμανών στην κοιλάδα της Αγιάς, εμποδίζο-
ντας τους από την υπερφαλάγγιση των Βρετανών. Μετά την μάχη οι Γερ-
μανοί εκτέλεσαν ηλικιωμένους και ανήλικους από τα γύρω χωριά Αλικια-
νός, Φουρνές και Σκηνές για συμμετοχή τους στην μάχη. Σήμερα υπάρχει 
κενοτάφιο αυτών που εκτελέστηκαν δίπλα στην παλιά πετρόκτιστη γέφυρα

 16    Φλώρια - Κάνδανος 
Στις 23 Μαΐου μονάδα Γερμανών μοτοσικλετιστών με πολυβόλα ήταν 
καθ οδόν για την κατάληψη της Παλιόχωρας προκειμένου να εμποδίσουν 
ενδεχόμενη προσπάθεια των Βρετανών να χρησιμοποιήσουν το μικρο λι-
μάνι της για αποστολή ενισχύσεων. Παγιδεύονται για 2 μέρες στα Φλώ-
ρια από οπλισμένους Κρητικούς και αφήνουν 24 νεκρούς. Σε εκδίκηση 
οι Γερμανοί αμέσως μετά την μάχη της Κρήτης καίουν την Κάνδανο και 
εκτελούν τους άντρες της περιοχής. Στο χωριά Φλώρια πάνω στον δρόμο 
καθώς και στην πλατεία της Κανδάνου υπάρχουν σχετικά μνημεία.

 17    Χανιά παλιά πόλη
Το απόγεμα της 24ης  Μαΐου σμήνη Γερμανικών αεροπλάνων χτυπούν 
την παλιά πόλη των Χανίων. Ανήκουν στο αεροπορικό σώμα του Ρίχτχο-
φεν που κατέστρεψε την Γκουέρνικα στον Ισπανικό εμφύλιο. 13 Βενε-
τσιάνικα μέγαρα του 16ου και 17ου αιώνα καταστρέφονται ολοσχερώς. 
Κάποια από τα ερείπια υπάρχουν στην οδό Κανεβάρω. Η πόλη τελικά 
καταλήφθηκε στις 27 Μαΐου και η πρώτη σημαία που ύψωσαν οι Ναζί 
ήταν στην κορφή του Τουρκικού μιναρέ δίπλα στην Αγορά.   

 18    Ξενοδοχείο Δώμα - Βρετανική πρεσβεία
3οροφο κτίριο που ανεγέρθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ως Αυστριακό 
προξενείο. Τον Μάιο του 1941 μεταστεγάστηκε η Βρετανική πρεσβεία 
από την Αθήνα. Μετά την μάχη οι Γερμανοί στέγασαν την Στρατιωτική 
τους Διοίκηση. Σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο.

 19    Στρατηγείο του Freyberg
Διώροφο κτίριο με κόκκινα κεραμίδια κοντά στον Αγ. Ματθαίο πάνω 
στον δρόμο για τους τάφους Βενιζέλου. Από το μπαλκόνι του στρατηγεί-
ου του ο στρατηγός είδε τους αλεξιπτωτιστές να πέφτουν στο Μάλεμε το 
πρωί της Τρίτης 20 Μαΐου. Μετά τον πόλεμο το κτίριο στέγασε Δημοτικό 
σχολείο και σήμερα είναι άδειο σε σχετικά καλή κατάσταση.

 20    Σπίτι Βενιζέλου
Σπίτι του μεγάλου Έλληνα πολίτικου που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. 
Χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία του Γερμανού Διοικητή του νησιού. Τοι-
χογραφίες στους τοίχους ενός δωματίου του από τότε θυμίζουν Γερμανι-
κή μπυραρία.  

 21    Τάφοι Βενιζέλων
Σημείο προσγείωσης ανεμοπλάνων στις 20 Μαΐου στοχεύοντας σε επί-
θεση στο στρατηγείο του Freyberg. Κατά την διάρκεια της μάχης και της 
εξουδετέρωσης τους σκοτώθηκε ο Άγγλος ταγματάρχης  Barnet.

 22    Γουβερνέτο
Μοναστήρι από την Βενετσιάνικη περίοδο με οχυρωματικούς τοίχους. 
Γερμανική προσπάθεια αποβίβασης από την θάλασσα και άνοδος μέσω 
του φαραγγιού απέτυχε και οι Γερμανοί αιχμάλωτοι κρατήθηκαν εντός 
του μοναστηρίου. 

 23    Στέρνες 
Υπήρχαν μονάδες Αγγλικού πυροβολικού προστατεύοντας την είσοδο 
του κόλπου της Σούδας. Σήμερα υπάρχει μνημείο κοντά στο νεκροταφείο 
του χωριού.

 24    42η οδός 
Μεταξύ Νεροκούρου και Τσικαλαριά. Στρατηγικά σπουδαίος δρόμος 
συνδέοντας τον Γαλατά με την Σούδα. Μονάδα του Βρετανικού μηχανι-

κού στρατοπέδευσε εδώ τον Νοέμβριο του 1940 και έδωσε το όνομα στον 
δρόμο από τον τίτλο Αμερικανικού μιούζικαλ του Χόλιγουντ. Το μέρος 
έγινε πεδίο σκληρής μάχης στις 27 Μαΐου το μεσημέρι, όταν Γερμανοί 
αλπινιστές προσπάθησαν να το καταλάβουν αποκόπτοντας την Βρετα-
νική υποχώρηση προς τα Σφακιά. Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί (Μαορί) 
τους απώθησαν σε αντεπίθεση με ξιφολόγχες Οι Γερμανικές απώλειες 
ήταν 121 νεκροί. Σήμερα υπάρχει μνημείο κοντά στο σημείο της μάχης.

 25    Σούδα Συμμαχικό νεκροταφείο

Το στρατηγικό λιμάνι της Σούδας σημείο αποβίβασης των Συμμαχικών 
δυνάμεων τέλος Απριλίου 41 μετά την εκκένωση τους από την Ηπειρωτι-
κή Ελλάδα. Στο βυθό υπάρχουν 11 βυθισμένα πλοία από τις επιθέσεις των 
στούκας πριν και κατά την διάρκεια της μάχης. Εδώ έγινε η επίθεση στο 
καταδρομικό York από Ιταλικές τορπιλακάτους τον Μάρτη 1941. Δίπλα 
στην θάλασσα στο δρόμο από την Σούδα προς το Αεροδρόμιο υπάρχει το 
Συμμαχικό νεκροταφείο. 

 26    Στύλος 
Χωριό με πηγές από τα Λευκά όρη. Σημείο συνάντησης των συμμάχων 
κατά την εκκένωση προς Σφακιά. Εδώ έγινε μάχη ανάμεσα στις οπισθο-
φύλακες και τους Γερμανούς. 

 27    Αγ. Πάντες - Μπαμπαλί
Στις 28 Μαΐου σημείο της τελευταίας μάχης. 500 Βρετανοί κομάντος που 
έφτασαν 26 Μαΐου νύχτα στην Σούδα από Αλεξάνδρεια και το τάγμα των 
Νεοζηλανδών Μαορί έδωσαν μάχη ως οπισθοφυλακή να σταματήσουν 
τους Γερμανούς αλπινιστές. Ο Διοικητής των κομάντος συνταγματάρχης 
Laycock, που μετά τον πόλεμο έγινε κυβερνήτης της Μάλτας, κινδύνεψε 
να αιχμαλωτιστεί και σώθηκε με την βοήθεια 2 τανκς Matilda.  

 28     Ασκύφου
Οροπέδιο καθ’ οδό προς την ακτή των Σφακίων. Ο δρόμος Βρύσες Ασκύ-
φου ήταν το δυσκολότερο τμήμα στην εκκένωση των στρατευμάτων. 
Υπήρχε φόβος ότι οι Γερμανοί θα επιχειρούσαν προσγείωση στο ορο-
πέδιο για να ανακόψουν την υποχώρηση. Στο χωριό υπάρχει μουσείο με 
απομεινάρια του πολέμου.

 29     Ίμπρος 
Ορεινό χωριό πάνω από το ομώνυμο φαράγγι. Ο δρόμος προς την ακτή 
των Σφακίων το 1941 σταματούσε στο χωριό και συνέχιζε ως μονοπάτι. 
Οι Βρετανοί γκρέμιζαν τα οχήματα και τον βαρύ οπλισμό τους στο φα-
ράγγι για να μην πέσουν στα χεριά των Γερμανών. Μετά τον πόλεμο πολ-
λά σκουριασμένα απομεινάρια τους υπήρχαν στο φαράγγι. Το φαράγγι 
πρόσφερε κάλυψη από τα Γερμανικά αεροπλάνα σε χιλιάδες στρατιώτες 
που βάδιζαν προς την ακτή. Σήμερα είναι ανοικτό για πεζοπορία. 

 30    Χώρα Σφακίων
Μια μικρή Δουνκέρκη συνέβη εδώ στις 28 - 31 Μαΐου κατά την διάρκεια 
της εκκένωσης. Τα πολεμικά πλοία έρχονταν το βράδυ από την Αλεξάν-

δρεια και χρησιμοποιούσαν τις βάρκες τους για να παραλάβουν τους 
στρατιώτες. Αναχωρούσαν αμέσως για να αποφύγουν τις αεροπορικές 
επιθέσεις των Γερμανικών αεροπλάνων με τον ερχομό της ημέρας. 
Υπάρχει μνημείο στην παραλία στο σημείο εκκένωσης.  

 31    Μοναστήρι Πρέβελη
Σύμμαχοι στρατιώτες που δεν 
κατάφεραν να διαφύγουν από τα 
Σφακιά βρήκαν καταφύγιο στο 
μοναστήρι. Οι καλόγεροι τους 
έκρυψαν και τους φιλοξένησαν 
μέχρις ότου Βρετανικά πλοία και 
υποβρύχια κρυφά τους παρελάμ-

βαναν από εκεί. Ως εκδίκηση οι Γερμανοί έκαψαν το μοναστήρι όπως 
είχαν κάνει και οι Τούρκοι 120 χρόνια πριν. 

 32    Ρέθυμνο
Υπερασπίζονταν από 2 Αυστραλι-
ανά και 2 Ελληνικά τάγματα με 
τον αντισυνταγματάρχη Ian 
Campbell. Οι αλεξιπτωτιστές 
απέτυχαν να καταλάβουν το μι-
κρο αεροδρόμιο 8 χιλιόμετρα 
ανατολικά της πόλης. Αποσύρθη-

καν σ’ ένα ελαιουργείο με συμπαγείς τοίχους κοντά στην τοποθεσία 
Σταυρωμένος. Κράτησαν αντίσταση μέχρι τις 26 Μαΐου που τους απε-
λευθέρωσαν Γερμανοί από τα Χανιά. Ένα υπαίθριο νοσοκομείο στή-
θηκε στην παραλία του Άδελε κατά την διάρκεια της μάχης με Αυ-
στραλούς και αιχμάλωτους Γερμανούς γιατρούς να δουλεύουν παράλ-
ληλα. Ο Campbell δεν πληροφορήθηκε για την εκκένωση με αποτέλε-
σμα η δύναμή του να παγιδευτεί και να παραδοθεί στις 29 Μαΐου. 
Σήμερα το πάρκο κοντά στο ΚΤΕΛ είναι αφιερωμένο στην μάχη της 
Κρήτης στο Ρέθυμνο και την συμμετοχή των Αυστραλών. 

 33    Ηράκλειο
Η πόλη υπερασπίζονταν από την 14η Βρετανική ταξιαρχία και 2 Ελ-
ληνικά τάγματα νεοσυλλέκτων υπό την διοίκηση του ταξιάρχου  
Chappel. Αλεξιπτωτιστές προσπάθησαν να κατακτήσουν την πόλη το 
απόγευμα της 20 Μαΐου και απέτυχαν. Ξαναπροσπάθησαν την επό-
μενη μέρα από τα δυτικά με μάχες από σπίτι σε σπίτι γύρω από την 
Χανιόπορτα. Η εκκένωση δια θαλάσσης έγινε την νύχτα της 28/29 
Μαΐου από 3 καταδρομικά και 6 αντιτορπιλικά. Καθ’ οδό προς την 
Αλεξάνδρεια τα πλοία χτυπήθηκαν από στούκας με βαριές απώλειες 
στα πλοία. Σήμερα υπάρχει Δημοτικό μουσείο αφιερωμένο στην μάχη 
κοντά στο Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου. 


