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Αυτό το φορτηγό, µε οδηγό τον 
Sapper Gourlick και µε 8 άνδρες στην 
καρότσα, συµπεριλαµβανοµένων των 
στρατιωτών Snooks, Turner και Lewis, 
το είχε στείλει ο MacDuff. Με µεγά-
λη ταχύτητα διέσχισε τους ελαιώνες, 
έφθασε στην προκυµαία και συνέχισε, 
φθάνοντας σε απόσταση 50 µέτρων 
από το πρώτο πυροβόλο. Εκεί έστριψε 
απότοµα κι οι επιβαίνοντες στρατιώτες 
ξεχύθηκαν στον πλησιέστερο δρόµο 
για να καλυφθούν, ανοίγοντας ταυ-
τόχρονα πυρ εναντίον των Γερµανών 
κοντά στο πυροβόλο και κατά µήκος 
της ανοχύρωτης προβλήτας στην 
προκυµαία. Τα πυρά τους, η προώ-
θηση του Hinton από τον πλευρικό 
δρόµο και, πιθανότατα, τα συνεχή 
πυρά κάλυψης από το πολυβόλο του 
Carey, υποχρέωσαν τα πληρώµατα 
των πυροβόλων να αναζητήσουν 
καταφύγιο στα κτήρια κατά µήκος της 
προκυµαίας. Πίσω τους άφησαν το µε-
γαλύτερο πλήθος νεκρών και τραυµα-
τιών που είχε δει ποτέ οποιοσδήποτε 
από όσους πήραν µέρος στην ενέργεια 
αυτή.

Η µάχη συνεχίστηκε κατά µήκος της 
προκυµαίας, από τη µία οµάδα κτηρί-
ων στην άλλη, µε τους Γερµανούς να 
αποσύρονται εγκαταλείποντας στους 
Βρετανούς τον σταθµό εφοδίων τους 
(ΣτΜ. σε κτήριο επί της Ναυαρίνου, 
µεταξύ Φαρών και Κανάρη), τον 
οποίον είχε συγκροτήσει ο αιχµάλω-
τός τους ταγµατάρχης Thomson. Ο 
Hinton, ο Jones και άλλοι άνδρες της 
προωθηµένης οµάδας τραυµατίστη-
καν, αλλά ήδη έσπευδαν ενισχύσεις 
από τους ελαιώνες, σύµφωνα µε το 
σχέδιο, καθώς ο λοχαγός G.A.F. 
Kennard από το 4ο Ουσάρων -ο οποί-
ος είχε διαφύγει από την περιοχή του 
Τελωνείου-, είχε δώσει στον MacDuff 
χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε 
τη δύναµη και τις θέσεις των Γερ-
µανών. Οµως, η µάχη συνεχίστηκε 
όπως πριν, χωρίς καµία απολύτως 
κατεύθυνση, µε αυθόρµητο, όσο και 

απαράµιλλο τρόπο. Μερικοί άνδρες 
εισέβαλαν στα κτήρια, άλλοι εξορ-
µούσαν σε διάφορα σηµεία, επιστρέ-
φοντας τα πυκνά πυρά που δέχονταν 
από τα παράθυρα και τα µπαλκόνια 
των κτηρίων που βρίσκονταν µπροστά 
στην προκυµαία.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ
∆εν υπήρξε καταγραφή από τους 
Βρετανούς των αρχικών σταδίων της 
παράδοσης. Τα µέλη των διαφόρων 
οµάδων πολύ συχνά δεν γνώριζαν 
ο ένας τον άλλο, ενώ µέσα σε λίγες 
ώρες ήταν και οι ίδιοι αιχµάλωτοι. Σε 
ένα γερµανικό προπαγανδιστικό έντυ-
πο υπάρχει, ωστόσο, µια καταγραφή 
που -περισσότερο ή λιγότερο- συµφω-
νεί µε τις εκθέσεις εκείνων που είναι 
γνωστό ότι είχαν άµεση σχέση µε τα 
γεγονότα. Τα στοιχεία δεν είναι πάντα 
ακριβή, αλλά η προσωπική αναφορά 
σε έναν τουλάχιστον Βρετανό αξιω-
µατικό, δείχνει ότι ο συγγραφέας του 
εντύπου είχε µιλήσει µε Γερµανούς 
αξιωµατικούς που µετείχαν στα γεγο-
νότα.

Σύµφωνα µε το εν λόγω έντυπο, ένας 
από τους Βρετανούς είχε καλέσει τους 
Γερµανούς να παραδοθούν. Ενας 
υπολοχαγός είχε απαντήσει ‘’να γίνει 
κατάπαυση πυρός, τελείωσε’’ και στη 
συνέχεια τον έστειλαν µε οδηγίες, όχι 
να παραδοθούν αλλά να διαπραγµα-
τευτεί, ‘’δεν έχουµε άλλα πυροµαχικά. 
Κέρδισε χρόνο’’. Ο Γερµανός αξιωµα-
τικός υποχρεώθηκε να καλέσει και τον 
διοικητή του λόχου του να παρευρί-
σκεται στη συνάντηση, αλλά οι ‘’Αυ-
στραλοί’’ απείλησαν να σκοτώσουν 
και τους δύο Γερµανούς, ‘’εκτός εάν 
µέσα σε πέντε λεπτά παραδώσουν τα 
όπλα τους όλοι όσοι είναι κυκλωµένοι 
στο λιµάνι’’. Σε αυτό το στάδιο, έφθα-
σε ένας ‘’Αγγλος συνταγµατάρχης’’ και 
διεξήγαγε τις διαπραγµατεύσεις.

Οι Γερµανοί, πιθανότατα, αναφέρθη-
καν στη δύναµη που είχαν στα όρια 

της πόλης και πόσο απελπιστική ήταν 
η κατάσταση για τους Βρετανούς, αφού 
στο έντυπό τους σηµειώνουν ότι ‘’οι 
αγριεµένοι τύποι... φώναζαν αγανακτι-
σµένοι’’. Και είναι αυτό φαίνεται που 
έκρινε την υπόθεση, καθώς από τα µε-
σάνυχτα οι Γερµανοί παραδίδονταν σε 
όποιον τύχαινε να είναι κοντά, µε τον 
τελικό αριθµό αιχµαλώτων να φθάνει 
πάνω από 120 άνδρες, κάθε βαθµού.

Οι γερµανικές απώλειες ήταν βαριές, 
ιδιαίτερα στο πιο προωθηµένο από τα 
δύο βαριά πυροβόλα (ΣτΜ. Ναυαρί-
νου και Μαιζώνος) και σε έναν από 
τους πλευρικούς δρόµους, όπου ‘’κά-
ποιος πρέπει να τους θέρισε µε Bren’’. 
Συνολικά υπήρχαν 41 νεκροί και 60 
τραυµατίες Γερµανοί. Οι βρετανικές 
απώλειες ήταν, νεκροί 3 αξιωµατι-
κοί και άλλοι 30 κάθε βαθµού, ενώ 
πάνω από 50 ήταν οι τραυµατίες, οι 
οποίοι νοσηλεύθηκαν ‘’σε αυτό που 
ονοµάστηκε ‘βρετανικό νοσοκοµείο’, 
όπου ένας Νεοζηλανδός γιατρός είχε 
κάνει εκπληκτική δουλειά µε αµελητέο 
εξοπλισµό’’.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ
Οι πιθανότητες εκκένωσης τώρα 
φαίνονταν να είναι καλές. Φτιάχτη-
καν οδοφράγµατα για τον έλεγχο των 
δρόµων τα οποία επανδρώθηκαν για 
την άµυνά τους, ενώ έγιναν προσπά-
θειες για να ειδοποιηθεί το Πολεµικό 
Ναυτικό.

Τα καταδροµικά «Perth» και «Phoebe» 
και τα αντιτορπιλικά «Nubian», 
«Defender», «Hereward», «Decoy», 
«Hasty» και «Hero» πλησίαζαν ήδη το 
λιµάνι. Το «Hero» είχε σταλεί µπροστά 
από τα υπόλοιπα πλοία για να έρθει 
σε επαφή µε την ξηρά στις 8.45 το 
βράδυ, χρησιµοποιώντας φωτεινά 
σήµατα.

Ο ταξίαρχος Parrington είχε πει στον 
κυβερνήτη του πλοίου ότι οι Γερµανοί 
ήταν στην πόλη. Μια προσπάθεια 
να ανακτήσει την αποβάθρα είχε 
ήδη αναληφθεί. Αυτό διαβιβάστηκε 
στο «Perth», ο πλοίαρχος του οποί-
ου Bowyer-Smith ήταν ο ανώτερος 
αξιωµατικός της µοίρας. Το «Hero» 
πλησίασε πιο κοντά στην παρα-
λία, αξιωµατικός του αποβιβάστηκε 
και ενηµέρωσε µε τον ασύρµατο το 
«Perth» για την κατάσταση. Λίγο αργό-
τερα, στις 9.30 το βράδυ, ανέφερε ότι 
όλα ήταν έτοιµα για την εκκένωση και 
το σχετικό µήνυµα εστάλη στο «Perth», 
αλλά λόγω προβληµάτων στους ασυρ-
µάτους δεν ελήφθη παρά στις 10.11 
τη νύχτα:

‘‘Στρατεύµατα συγκεντρώνονται στην 
παραλία νοτιοανατολικά της πόλης. 
Τα πυρά έχουν σταµατήσει στην πόλη. 
Θεωρείστε ότι πράγµατι είναι δυνατό 
το ενδεχόµενο εκκένωσης από παρα-
λία. Αναφορά ταξιάρχου’’.

Την ώρα εκείνη, όµως, ο Bowyer-
Smith, που ενεργούσε βάσει των 
προγενέστερων σηµάτων και παρα-
τηρώντας πυρκαγιές και εκρήξεις 

στην ξηρά, είχε ήδη -από τις 9.29 το 
βράδυ- ακυρώσει την επιχείρηση και 
κατευθυνόταν νότια µε όλα τα πλοία 
εκτός από το «Hero». ∆εν άλλαξε την 
απόφασή του.

Με τις δύο λέµβους που είχε όλες κι 
όλες το «Hero», οι πιθανότητες επιβί-
βασης ήταν πολύ περιορισµένες. Αλλά 
η ναυτική ηγεσία στην Κρήτη, έχοντας 
ενηµερωθεί ότι 1.500 Γιουγκοσλάβοι 
και χιλιάδες στρατιώτες παραµένουν 
στην Καλαµάτα, είχε στείλει επιπλέ-
ον και τα «Kandahar», «Kingston» 
και «Kimberley» για να βοηθήσουν 
την αρχική δύναµη. Τα τρία αυτά 
αντιτορπιλικά έφτασαν στη 1 µετά τα 
µεσάνυχτα και πλέον ήταν δυνατή η 
επιβίβαση. Οι άρρωστοι και οι τραυ-
µατίες από το νοσοκοµείο -και  άλλοι 
τραυµατίες από διάφορα σηµεία της 
πόλης- είχαν ως τότε µεταφερθεί στην 
παραλία, αλλά και πάλι εξακολουθού-
σε να υπάρχει έλλειψη λέµβων και 
πολύ λίγος διαθέσιµος χρόνος. Ετσι, 
τελικά, µόνο 332 άνδρες διαφόρων 
βαθµών εκκενώθηκαν, µεταξύ τους 
αρκετοί Νεοζηλανδοί.

∆εδοµένου ότι µεταξύ τους ήταν και 
µη τραυµατίες, είναι λυπηρό το γε-
γονός ότι στην πλειονότητά τους δεν 
εκκενώθηκαν αυτοί που έδωσαν τη 
µάχη στην Καλαµάτα. Είδαν το τελευ-
ταίο πλοίο να αποµακρύνεται από την 
παραλία και τους είπαν ότι θα επι-
στρέψει. Αλλά ποτέ δεν εµφανίστηκε. 
Τα αντιτορπιλικά απέπλευσαν περί τις 
3 τα ξηµερώµατα, στέλνοντας επανει-
ληµµένα φωτεινά σήµατα στην ξηρά, 
µε το µήνυµα ‘’Λυπούµαστε πολύ’’. Οι 
απογοητευµένοι στρατιώτες, αδυνατώ-
ντας να κατανοήσουν το λόγο για την 
αναχώρηση των πλοίων, βρήκαν µια 
δική τους εξήγηση, αποδεχόµενοι µια 
συχνά επαναλαµβανόµενη εκείνες τις 
ώρες -και πολύ λανθασµένη- φήµη, 
ότι ήταν η προσέγγιση µοίρας του 
ιταλικού στόλου που υποχρέωσε τα 
αντιτορπιλικά να αποµακρυνθούν από 
την ακτή.

Ο ταξίαρχος, στη συνέχεια, είχε το δυ-
σάρεστο καθήκον να συγκαλέσει τους 
ανώτερους αξιωµατικούς και να τους 
ενηµερώσει για την απελπιστική τους 
κατάσταση. Οποιαδήποτε περαιτέρω 
αντίσταση θεωρήθηκε αδύνατη και πε-
ριττή. Αναζητήθηκαν αξιωµατικοί που 
µιλούσαν γερµανικά και ο λοχαγός 
Kennard στάλθηκε πίσω -µαζί µε τον 
αιχµάλωτο Γερµανό αξιωµατικό- για 
να δηλώσει ότι η συµµαχική δύναµη 
θα παραδοθεί πριν το ξηµέρωµα.

Το επόµενο πρωί, σηµαίες µε τη σβά-
στικα ήταν απλωµένες στην παραλία, 
ως σηµείο αναγνώρισης από την 
Luftwaffe, προκειµένου να σταµα-
τήσει τους βοµβαρδισµούςÈ τα στρα-
τεύµατα συγκεντρώθηκαν από τους 
θριαµβευτές πλέον ΓερµανούςÈ και 
για αρκετές ηµέρες τρένα οδηγούσαν 
τους στρατιώτες των συµµάχων βό-
ρεια προς την Κόρινθο και προς την 
4χρονη δυστυχία των στρατοπέδων 
αιχµαλώτων”. 


