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Η  ΚΡΗΤΗ Ε∆ΕΙΞΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΛΑΟΥΣ (ΕΙΤΕ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΙΤΕ ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΥΣ) ΠΩΣ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ

ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ  : Με την ονοµασία αυτή έµεινε στην ιστορία η αεραποβατική επιχείρηση, που επιχείρησε η Ναζιστική

Γερµανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε δώδεκα µέρες µετά, την 1η Ιουνίου, µε την

κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν µία από τις σηµαντικότερες µάχες του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, µε πολλές πρωτιές

σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 

Η απόφαση για την επίθεση στην Κρήτη ελήφθη από το Χίτλερ στις 25 Απριλίου 1941, λίγες µέρες µετά την

παράδοση της ηπειρωτικής Ελλάδας στις δυνάµεις του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονοµασία «Επιχείρηση Ερµής»

(«Unternehmen Merkur»). Ήταν αµυντική και όχι επιθετική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αργότερα. Οι Γερµανοί

είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νώτα, ενόψει της Επιχείρησης Μπαρµπαρόσα (Εκστρατεία

στη Ρωσία) και να εξορµήσουν στη Βόρεια Αφρική, µε εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι Σύµµαχοι.

Τις παραµονές της επίθεσης, οι Σύµµαχοι είχαν τακτικό

πλεονέκτηµα σε ξηρά και θάλασσα, ενώ οι Γερµανοί στον

αέρα. Έτσι, το γερµανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξαγάγει

την επιχείρηση από αέρος µε τη χρησιµοποίηση δυνάµεων

αλεξιπτωτιστών σε ευρεία κλίµακα, για πρώτη φορά στην

παγκόσµια στρατιωτική ιστορία. Επικεφαλής των γερµανικών

δυνάµεων τέθηκε ο πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, 51 ετών,

βετεράνος πιλότος του Α' Παγκοσµίου Πολέµου. Είχε στη

διάθεσή του 1190 αεροπλάνα (πολεµικά και µεταγωγικά) και

29.000 άνδρες (αλεξιπτωτιστές και πεζικάριους), ενώ οι Ιταλοί

θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες.

Την  Κρήτη  υπερασπίζονταν  όσοι  έλληνες  στρατιώτες  είχαν

παραµείνει  στο  νησί  και  δυνάµεις  της  Βρετανικής

Κοινοπολιτείας  (Βρετανοί,  Αυστραλοί  και  Νεοζηλανδοί

στρατιωτικοί), που είχαν διεκπεραιωθεί από την κατεχόµενη

Ελλάδα. Το γενικό πρόσταγµα είχε ο νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρντ Φράιµπεργκ, 52 ετών, βετεράνος και αυτός

του Α' Παγκοσµίου Πολέµου. Οι υπερασπιστές της Μεγαλονήσου ανήρχοντο σε περίπου 40.000, αλλά είχαν ανεπαρκή

και απαρχαιωµένο οπλισµό, ιδίως οι Έλληνες.

Στην περιοχή των Χανίων είχε εγκατασταθεί ο Βασιλιάς Γεώργιος Β' και η εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση υπό τον

Εµµανουήλ Τσουδερό. Οι Σύµµαχοι γνώριζαν µε µεγάλες λεπτοµέρειες το γερµανικό σχέδιο επίθεσης, αφού είχαν

κατορθώσει για πρώτη φορά να σπάσουν του γερµανικό κώδικα επικοινωνιών («Επιχείρηση Αίνιγµα»). Όµως, το

πλεονέκτηµα αυτό δεν το εκµεταλλεύτηκαν, εξαιτίας των διαφωνιών του Φράιµπεργκ µε τους ανωτέρους του στο

Λονδίνο. Οι Αµερικανοί δεν είχαν εισέλθει ακόµη στον Πόλεµο.

Η γερµανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της 20ης Μαΐου 1941, µε τη ρίψη αλεξιπτωτιστών σε δύο µέτωπα:

στο αεροδρόµιο του Μάλεµε και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα πρώτα κύµατα των αλεξιπτωτιστών ήταν
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εύκολη λεία για τους Νεοζηλανδούς και  τους Έλληνες που υπεράσπιζαν το Μάλεµε.  Στις  µάχες έλαβε µέρος και

µεγάλος αριθµός αµάχων µε ό,τι όπλο είχε στη διάθεσή του, από µαχαίρια ως όπλα από την εποχή της Κρητικής

Επανάστασης.

Οι Γερµανοί δεν υπολόγισαν τη συµµετοχή αµάχων στις επιχειρήσεις

Η συµµετοχή χιλιάδων αµάχων στις επιχειρήσεις ήταν ένας παράγων που δεν είχαν υπολογίσει οι γερµανοί σχεδιαστές

της επιχείρησης. Πίστευαν ότι οι  Κρητικοί,  γνωστοί για τα αντιµοναρχικά τους αισθήµατα, θα υποδέχονταν τους

Γερµανούς ως ελευθερωτές. Μία ακόµη λανθασµένη εκτίµηση της γερµανικής αντικατασκοπείας υπό τον ναύαρχο

Βίλχελµ φον Κανάρις ήταν ο αριθµός των µαχητών στην Κρήτη, τους οποίους υπολόγιζαν σε µόνο 5.000 άνδρες.

Στις 4 το απόγευµα της 20ης Μαΐου ένα νέο κύµα αλεξιπτωτιστών έπεσε στο Ρέθυµνο και µία ώρα αργότερα στο

Ηράκλειο. Τώρα, οι µάχες διεξάγονταν σε τέσσερα µέτωπα: Χανιά, Μάλεµε, Ρέθυµνο και Ηράκλειο. Η πρώτη µέρα της

Μάχης της Κρήτης έληξε µε µεγάλες απώλειες για τους Γερµανούς και αβέβαια έκβαση. Ο διοικητής των γερµανικών

δυνάµεων, πτέραρχος Κουρτ Στούτεντ, απογοητευµένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, σκέφθηκε ακόµη και την

αυτοκτονία, αναλογιζόµενος την υπόσχεση που είχε δώσει στον Φύρερ για µια εύκολη νίκη. Το βράδυ της ίδιας µέρας,

µετά από µεγάλες περιπέτειες, ο βασιλιάς Γεώργιος Β' και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση µεταφέρθηκαν µε βρετανικό

πολεµικό στην Αίγυπτο.

Από τα ξηµερώµατα της 21ης Μαΐου οι µάχες συνεχίσθηκαν µε ιδιαίτερη σφοδρότητα και στα τέσσερα µέτωπα. Οι

Γερµανοί επικεντρώθηκαν στην κατάληψη του αεροδροµίου του Μάλεµε, όπως ήταν ο πρωταρχικός τους στόχος και

τα κατάφεραν προς το τέλος της ηµέρας. Επωφελήθηκαν από την ασυνεννοησία στις τάξεις των Συµµάχων, αλλά

υπέστησαν και πάλι µεγάλες απώλειες. Ανάµεσα στους γερµανούς αλεξιπτωτιστές που κατέλαβαν το Μέλεµε ήταν µια

µεγάλη προσωπικότητα του αθλητισµού και της πυγµαχίας, ο πρώην παγκόσµιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μαξ

Σµέλινγκ, 36 ετών, που έφερε το βαθµό του δεκανέα.

Η κατάληψη του αεροδροµίου ήταν στρατηγικής σηµασίας για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι Γερµανοί άρχισαν να

µεταφέρουν µεγάλες δυνάµεις από την Ελλάδα και µε τον σύγχρονο οπλισµό που διέθεταν ήταν θέµα χρόνου η

κυριαρχία τους στη Μεγαλόνησο. Στις 28 Μαΐου οι Γερµανοί είχαν απωθήσει τις συµµαχικές δυνάµεις προς τα νότια,

καθιστώντας τον αγώνα τους µάταιο. Έτσι, το Λονδίνο αποφάσισε την απόσυρση των δυνάµεων της Κοινοπολιτείας

από  την  Κρήτη  και  τη  µεταφορά  τους  στην  Αίγυπτο.  Όσες  µονάδες  δεν  τα  κατάφεραν,  παραδόθηκαν  στους

Γερµανούς. Πολλοί Έλληνες µαχητές και µαζί τους 500 Βρετανοί ανέβηκαν στα απρόσιτα βουνά της Κρήτης για να

συνεχίσουν τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, µε την παράδοση 5.000 µαχητών στα Σφακιά, έπεσε η αυλαία της Μάχης της

Κρήτης.

Οι απώλειες για τους Συµµάχους ήταν: 3.500 νεκροί, 1.900 τραυµατίες και 17.500 αιχµάλωτοι. Οι Γερµανοί, σύµφωνα

µε  δικά  τους  στοιχεία,  είχαν  3.986  νεκρούς  και  αγνοούµενους,  2.594  τραυµατίες,  ενώ  έχασαν  370  αεροπλάνα.

Σύµφωνα, όµως, µε συµµαχικούς υπολογισµούς, οι γερµανικές απώλειες ξεπέρασαν τις 16.000.

Η Μάχη στην Κρήτη ονοµάστηκε και «Νεκροταφείο των γερµανών αλεξιπτωτιστών», εξαιτίας των µεγάλων απωλειών

τους, γεγονός που ανάγκασε τον Χίτλερ να διατάξει τον τερµατισµό κάθε αεραποβατικής επιχείρησης στο µέλλον. Από

την πλευρά τους, οι Σύµµαχοι εντυπωσιάστηκαν από τις µεγάλες δυνατότητες των αλεξιπτωτιστών στη µάχη και

δηµιούργησαν τις δικές τους αεραποβατικές δυνάµεις.
 

Πηγή: http://trikalagr.blogspot.com/2012/05/blog-post_3177.html
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