
Η ιστορία του νεκροταφείου Διεύθυνση:
Η σημασία του πολεμικού νεκροταφείου του Μάλεμε άλλαξε 
στις δεκαετίες που μεσολάβησαν από τη δημιουργία του. 
Άκρως προβληματικό ήταν το γεγονός ότι κατά την πρώτη 
περίοδο λειτουργίας του, κάποιοι υψηλόβαθμοι Γερμανοί 
στρατιωτικοί που είχαν πολεμήσει στην Κρήτη θέλησαν να 
υποβαθμίσουν το υπόβαθρο του ναζιστικού επιθετικού 
πολέμου, αρνούμενοι τη συνενοχή τους στα εγκλήματα των 
κατοχικών δυνάμεων. Ο στρατηγός Κουρτ Στούντεντ μάλιστα 
φρόντισε προσωπικά  για τη μεταφορά των λειψάνων του 
στρατηγού Μπρούνο Μπρόϊερ, ο οποίος εκτελέστηκε στην 
Αθήνα το 1947 ως εγκληματίας πολέμου, στο Μάλεμε – μια 
προσβολή για τον πληθυσμό της Κρήτης.

Η κουλτούρα μνήμης και ιστορικής ανάμνησης σημείωσε 
σημαντική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες, στρεφόμενη 
προς τη μελέτη των σχέσεων εμπλοκής με τα εγκλήματα του 
ναζιστικού καθεστώτος. Ο Σύνδεσμος Φροντίδας εξετάζει 
το γεγονός ότι σε πολλά πολεμικά νεκροταφεία βρίσκονται 
ενταφιασμένοι και εγκληματίες πολέμου. Σήμερα πλέον δεν 
είναι τόποι απότισης φόρου τιμής. Με την αλλαγή των γενεών, 
το Μάλεμε αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σε τόπο 
συνάντησης και μάθησης.

Γερμανικό Νεκροταφείο Μάλεμε
73100 Μάλεμε/Χανιά-Κρήτη/Ελλάδα

Φωτογραφίες: Cover; BArch, Bild 183-L19034 / PK-Zeh-Scherl; Bil-
d101I-166-0525-39 / Weixler; Australian War Memorial, Bild 131012 / Krauth, V 
J; Family of Lorenz Scheck; Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.; google.
maps

Ο Σύνδεσμος ασκεί έργο συμφιλίωσης και εκπαίδευσης με τη 
βοήθεια των μελών και εθελοντών. Το 70 τοις εκατό περίπου των 
πόρων του Συνδέσμου καλύπτεται από εισφορές πολιτών.
Εθελόντριες και εθελοντές, στρατιωτίνες και στρατιώτες, 
έφεδροι καθώς και μαθήτριες και μαθητές συνεισφέρουν μέσα 
από τοπικές δράσεις συγκέντρωσης χρημάτων στην οικονομική 
ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου.
Μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε τον Σύνδεσμο:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Tel. 0561 70090
Fax 0561 7009221
www.volksbund.de
Spendenkonto 
Commerzbank Kassel
IBAN 
DE23 5204 0021 
0322 2999 00
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Τι συνέβη εδώ; Η έκθεση Άνθρωποι – πεπρωμένα
Στις 20 Μαΐου 1941, στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας 
αεραποβατικής επιχείρησης, μονάδες της γερμανικής Βέρμαχτ 
επιτέθηκαν εναντίον της Κρήτης. Η ηπειρωτική Ελλάδα 
βρισκόταν ήδη υπό την κατοχή της ναζιστικής Γερμανίας καθώς 
και των Ιταλών και Βούλγαρων συμμάχων της. Μάχιμα τμήματα 
από Βρετανούς, Νεοζηλανδούς και Αυστραλούς αγωνίστηκαν 
στο πλευρό των Ελλήνων για να υπερασπιστούν τη Μεγαλόνησο 
που ήταν μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τις αντιμαχόμενες 
πλευρές. Μετά την κατάκτησή της τον Μάιο του 1941, η Κρήτη 
παρέμεινε υπό γερμανική κατοχή μέχρι το τέλος του πολέμου. 
Στο διάστημα αυτό τα μέλη της Βέρμαχτ διέπραξαν πολλές 
θηριωδίες κατά του άμαχου πληθυσμού, σκοτώνοντας χιλιάδες 
ανθρώπους. Από την πλευρά των Γερμανών, περισσότεροι από 
3.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την έφοδο και 1.000 κατά 
τη διάρκεια της κατοχής. Οι τάφοι τους – 4.468 στο σύνολο 
– βρίσκονται σε αυτό το νεκροταφείο πεσόντων πολέμου, το 
οποίο εγκαινιάστηκε το 1974 και βρίσκεται υπό τη μέριμνα 
του «Συνδέσμου Φροντίδας Γερμανικών Τάφων Πολέμου» για 
λογαριασμό της γερμανικής κυβέρνησης.   

Το νεκροταφείο πεσόντων πολέμου είναι ένας τόπος πένθους και 
υπόμνησης. Αποτελεί όμως και μια αποτύπωση της μνήμης για 
το καθεστώς της γερμανικής κατοχικής δύναμης και τις θηριωδίες 
που διέπραξαν τα μέλη της Βέρμαχτ κατά του πληθυσμού 
της Κρήτης. Η νέα μόνιμη έκθεση επιδιώκει να περιγράψει τα 
πολεμικά γεγονότα, με κύριο άξονα τα εγκλήματα των κατοχικών 
δυνάμεων.

Ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται σε πολλές χιλιάδες, ενώ 
καταστράφηκαν πάνω από 40 χωριά της Κρήτης. Μέχρι το 1944 οι 
Γερμανοί προχώρησαν σε ολοένα και πιο δραστικά μέτρα για να 
κάμψουν τη σθεναρή αντίσταση της Κρήτης και των ανταρτών.

Πολλοί Κρήτες φυλακίστηκαν και υπέστησαν βασανισμούς, 
εστάλησαν για καταναγκαστικά έργα στο νησί ή στη Γερμανία. 
Οι 300 περίπου Εβραίοι της Κρήτης πνίγηκαν στις 9 Ιουνίου 1944 
κατά την επιχείρηση εκτοπισμού τους, όταν το μεταγωγικό πλοίο 
Τάναϊς που τους μετέφερε τορπιλίστηκε από ένα βρετανικό 
υποβρύχιο και βυθίστηκε. 

Μέσα από μαρτυρίες, προσωπικές σημειώσεις, επιστολές και 
φωτογραφίες από προσωπικά αρχεία, η έκθεση αποτυπώνει 
ενδεικτικά το πεπρωμένο μεμονωμένων ανθρώπων. 
Παρουσιάζει τους Γερμανούς και Αυστριακούς στρατιώτες 
που αναπαύονται στο κοιμητήριο καθώς και τους Ιταλούς 
συμμάχους (ως το 1943) και άλλους που πολέμησαν στο 
αντίπαλο στρατόπεδο. Αφηγείται την ιστορία Κρητών 
αγωνιστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μάχη της Κρήτης, 
αλλά και γυναικών που συμμετείχαν στην αντίσταση ή 
επιβίωσαν από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες γυναικών και ανδρών της 
Κρήτης που βίωσαν τα πολεμικά γεγονότα ως παιδιά και 
αφηγούνται τις αναμνήσεις τους σε μεγάλη πλέον ηλικία.


