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300. SINFRA ΚΑΙ PETRELLA:
Στα ίχνη μιας άγνωστης τραγωδίας
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Καλή Χρονιά φίλοι αναγνώστες.
Ας ελπίσουμε η νέα χρονιά να
περάσει με τη μικρότερη ζημιά
για όλους μας και να απολαύ-
σουμε καλύτερους καρπούς στο
μέλλον. 
Η τρέχουσα επικαιρότητα και η α-
τμόσφαιρα των ημερών δε μας
εμποδίζουν να καταπιαστούμε
με μια άγνωστη και τραγική σελί-
δα του Β’ παγκοσμίου πολέμου
στον τόπο μας -όπως έχουμε ή-
δη πει. 
Η καταστροφική λαίλαπα αυτού
του πολέμου έπληξε όχι μονάχα
τον Ελληνικό λαό, μα και κάθε άλ-
λον που βρέθηκε στο διάβα του.
Στην τελευταία κατηγορία ανή-
κουν -εκτός απ’ τους Εβραίους-
και οι Ιταλοί αιχμάλωτοι μετά τη
συνθηκολόγηση του Μπαντόλιο.
Για τους πρώτους τα πράγματα εί-
ναι σε γενικές γραμμές γνωστά:
Στις 10 Ιουνίου του 1944, οι Εβραίοι
της Κρήτης -σχεδόν ολόκληρη η
κοινότητα, κάτι λιγότερο από 300
άνθρωποι- επιβιβάστηκαν με τη
βία στο λιμάνι του Ηρακλείου στο
φορτηγό πλοίο Τάναϊς. Είχαν συλ-
ληφθεί στις 29 Μαΐου και μαζί με
αρκετούς Ελληνες (κάπου 50) και
λίγους Γερμανούς για φρουρά,
έφυγαν με προορισμό το Αου-
σβιτς. Κοντά στη Σαντορίνη, ένα
βρετανικό υποβρύχιο -το Vivid-
τους τορπίλισε με αποτέλεσμα
να βρουν όλοι -εκτός τους Γερ-
μανούς που έφυγαν με βάρκα-
τραγικό θάνατο.
Είναι σχεδόν άγνωστες όμως
δυο απίστευτες τραγωδίες που
συνέβησαν λίγους μήνες νωρί-
τερα εδώ, στα νερά του κόλπου
των Χανίων και της Σούδας, με
θύματα τους Ιταλούς στρατιώτες
που δε θέλησαν να συνεργα-
στούν με τους Γερμανούς πρώην
συμμάχους τους. Οι λόγοι αυτής
της άγνοιας είναι βασικά τρεις:
Οσον αφορά τους συμπατριώτες
μας δεν αντιλήφθηκαν οι περισ-
σότεροι τίποτα, αφενός γιατί ήταν
χειμώνας κι αφετέρου γιατί πλοία
συχνά σταματούσαν στο λιμάνι
της Σούδας μεταφέροντας στρα-
τιώτες. Αλλωστε το ενδιαφέρον
ήταν στραμμένο στην Εθνική αντί-
σταση και τα αντίποινα των αρχών
Κατοχής και στις εξελίξεις του
Ανατολικού Μετώπου για όσους
μπορούσαν να μαθαίνουν. Κά-
ποιοι που είδαν, μπέρδεψαν αρ-
γότερα τα γεγονότα με την εξό-
ντωση των Εβραίων. Ο βασικός
λόγος γι’ αυτό είναι ότι και οι
Εβραίοι επιβιβάστηκαν στη Σούδα
σε πλοίο για να πάνε στο Ηρά-
κλειο. Οσο για τους Συμμάχους
-όπως και τους Γερμανούς- η
σκόπιμη αποσιώπηση ήταν προ-
φανής. Θα δούμε παρακάτω το
“γιατί”. Τέλος, για τους ίδιους
τους Ιταλούς, πέρα απ’ τους λί-
γους επιζώντες, το επίσημο κρά-
τος -που τότε ήταν διαλυμένο-
πέρασε καιρός για να καταλάβει
τι ακριβώς είχε συμβεί. Μάλιστα
υπάρχουν ακόμα ασάφειες και
διαφωνίες για τον ακριβή αριθμό
των θυμάτων κι άγνοια για τα ονό-
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ματα, εκτός του πλήρους καταλόγου με όλα μαζί τα θύματα, που βέβαια αφο-
ρούν κάμποσα ναυάγια που έγιναν τότε.
Ενας απ’ τους Ελληνες που γνώριζαν το ένα τουλάχιστον ναυάγιο (και ο πρώτος
που μου μίλησε γι’ αυτό) ήταν ο Γιώργης Ψυχουντάκης, ο “Κρητικός μαντατο-
φόρος”, που όντας αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο ομώνυμο βιβλίο του
το τι συνέβη τότε. Η ομάδα του με τον ασύρματο -που είχε καθημερινή επαφή
με το Κάιρο- βρισκόταν στα υψώματα της Επισκοπής Ρεθύμνου, απ’ όπου πα-
ρατηρούσαν: “Με πόση επιτυχία είχαμε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες
το φόρτωμα ενός μεγάλου ιταλικού πλοίου στη Σούδα, νομίζω το όνομά του ή-
ταν Πετρέλα, το οποίο και καταβυθίσαμε. Φόρτωνε πολεμικό υλικό και πήρε
στρατιώτες Γερμανούς και Ιταλούς. Οι Γερμανοί ήθελαν να δοκιμάσουν κατά
πόσο θα μπορούσαν να εκκενώσουν την Κρήτη από σιγά, αφήνοντας μια κά-
ποια φρουρά που θα πιανόταν στο τέλος.
Μέσα στο καράβι έβαλαν και Ελληνες κρατούμενους σαν ομήρους, για να μη
τους χτυπήσουν. Από δυο μέρες προτού το πλοίο να φύγει, το ξέραμε και μας
είχαν δώσει ημέρα και ώρα για την αναχώρησή του. Εκείνο το πρωί, εγώ πήρα
τα κιάλια και πήγα λίγο πιο πέρα απ’ το μικρό μας σπιτάκι να παρακολουθήσω
αν πράγματι το πλοίο έβγαινε, όπως μας έλεγαν οι πληροφορίες, κι αν θα τορ-
πιλίζετο όπως πιστεύαμε από κάποιο υποβρύχιο.
Πράγματι το πρωί φάνηκαν μερικά μικρά πλοιάρια να εξέρχονται του λιμανιού,
εκεί στο στόμιο του κόλπου της Σούδας. Μετά απ’ τα μικρά φάνηκε το μεγάλο
και μετά απ’ αυτό μερικά πάλι μικρά πλοιάρια. Τώρα φαίνονταν όλα έξω απ’
το στόμιο, μπρος και πίσω τα μικρά και στη μέση τους το μεγάλο. Ακριβώς στις
εννέα και τέταρτο με το ρολόι μου, βλέπω μια στήλη νερού να πηδά προς τον
ουρανό και να ξαναπέφτει στη θάλασσα. Ηταν ένα πράγμα που δεν περίμενα
πως θα το ’βλεπα. Ολα τα πλοιάρια αμέσως απομακρύνθηκαν από κοντά του
και το άφησαν μόνο. Ετρεξα και είπα στον Παύλο για να έρθει κι αυτός και να
δει. Πάνω από είκοσι γερμανικά αεροπλάνα είχαν εν τω μεταξύ καταφτάσει
στην περιοχή που έγινε ο τορπιλισμός, έψαχναν όλη τη θάλασσα και παντού
έριχναν βόμβες για να πετύχουν κάπου το υποβρύχιο, μα του κάκου -“αγαπά
ο Θεός τον κλέφτη, μα πιο πολύ το νοικοκύρη” λέει μια παροιμία. Το πλοίο με
τον τορπιλισμό εφαίνετο να έχει μια κάμψη στη μέση, σα να ήταν έτοιμο να
χωρίσει στα δύο, και είχαν σηκωθεί πιο ψηλά απ’ το άλλο σκαρί η πρύμη και η
πλώρη του. Μετά τρεις ώρες ακριβώς, ώρα δώδεκα και τέταρτο, δεύτερη
τορπίλη ξανασηκώνει το νερό ψηλά σαν και την πρώτη και το καράβι χωρίζει
επί τόπου στα δύο και βουλιάζει στα δεξιά και τ’ αριστερά μέσα σε λίγα λεπτά.
Λεπτομέρειες έμαθα από Γερμανό, τον Willy Meier απ’ το Ντόρτμουντ, που
τυχαίως συνάντησα πολλά χρόνια αργότερα και μου είπε πως ο ίδιος ήταν
μέσα σ’ εκείνο το καράβι. Είδε τις τορπίλες που έρχονταν κατά του πλοίου
που ήσαν τέσσερις, κι αυτός ήταν ο πρώτος που πήδησε στη θάλασσα.
Μου είπε πως πάνω στο καράβι είχαν ανεβάσει έξι χιλιάδες Ιταλούς απ’ τους
οποίους οι 5.800 χάθηκαν.
Ηταν μόνο 300 Γερμανοί και 200 Ελληνες όμηροι κι ένα ακόμη τραγικό γεγονός
που το μάθαμε κατόπιν είναι, ότι μέσα στο καράβι ήσαν οι γονείς του Αριστείδη
Παραδεισιανού απ’ τον Αϊ Γιάννη Αμαρίου, που ο μονάκριβος γιος τους ήταν
ο ασυρματιστής του σταθμού του Ψηλορείτη. Βέβαια δεν έδωσε αυτός το σή-
μα που θα βούλιαζαν τους γονείς του, μα μπορούσε όμως να το είχε δώσει
κι εκείνος. Ετούτα έχει ο καταραμένος ο πόλεμος...”

Όταν τον ρώτησα για το γεγονός -είναι κάμποσα χρόνια τώρα- δεν είχε τίποτα
άλλο να μου προσθέσει. Ο αριθμός βέβαια των 5.800 Ιταλών φαινόταν υπερ-
βολικός, αφού είναι αδύνατο να χωρέσουν σ’ ένα πλοίο, ακόμα και υπερω-
κεάνιο όπως πράγματι ήταν το Petrella. Προφανώς δεν ήταν σωστός κι ο α-
ριθμός των 600 Ιταλών που δήθεν πνίγηκαν μαζί με τους Εβραίους κατά κάποια
πηγή, που αντέγραψε και η Μάρω Δούκα στο πρόσφατο βιβλίο της.
Υπάρχει επίσης μια μικρή πρόταση στο βιβλίο του Antony Beevor “Κρήτη, η
Μάχη και η Αντίσταση”: “Από μια τραγική σύμπτωση, οι Ιταλοί που αρνήθηκαν
να εργαστούν για τους Γερμανούς, φορτώθηκαν σ’ ένα πλοίο το οποίο βυθί-
στηκε από Συμμαχικό υποβρύχιο”. Τίποτε άλλο.
Αργότερα, η πληροφορία απ’ τους “Φίλους του Βυθού” για δύο μεγάλα ναυ-
άγια στην περιοχή των Χανίων (ένα κοντά στη Σπάθα κι ένα στην είσοδο του
κόλπου της Σούδας” δε με υποψίασε ότι το έγκλημα ήταν τελικά διπλό.
Μόνο πρόσφατα δύο σημειώσεις γραμμένες στο Χρονικό της Καθολικής Εκ-
κλησίας στα Χανιά, που μου μετέφρασε με προθυμία ο π. Νικόλαος Ρούσος,
άρχισαν να μου δείχνουν την πραγματική εικόνα.
Η πρώτη, στις 19 Οκτωβρίου 1943 γράφει για κάποιο πλοίο που φόρτωσε πε-
ρίπου 2.500 Ιταλούς, κάπου 100 Ελληνες και 500 Γερμανούς, χτυπήθηκε κι α-
νατινάχθηκε έπειτα απ’ την πυρκαγιά που ακολούθησε, στις 2 το πρωί -30 μίλια
δυτικά της Σούδας. Σώθηκαν 600 Ιταλοί, μεταξύ των οποίων και 2 στρατιωτικοί
ιερείς και 250 περίπου Γερμανοί. Αργότερα έμαθα ότι πρόκειται για το πλοίο
Sinfra που ανατινάχθηκε έπειτα από επίθεση της Αμερικανικής και της Αγγλι-
κής αεροπορίας (σχηματισμός τεσσάρων αεροσκαφών).
Η άλλη, στις 2 Φεβρουαρίου 1944 αναφέρει ότι ένα μεγάλο πλοίο με πάνω
από 3.000 Ιταλούς αιχμαλώτους, τορπιλίστηκε έξω απ’ τη Σούδα και βυθίστηκε,
παρασύροντας στον υγρό τάφο τους 2.500 απ’ αυτούς. Αγριες σκηνές εκτυ-
λίχθηκαν, αφού οι Γερμανοί δεν άφηναν τους Ιταλούς να ξεφύγουν κλείνο-
ντας τις πόρτες. Μεταξύ των διασωθέντων ήταν πάλι δυο στρατιωτικοί ιερείς.
Πρόκειται βέβαια για το Petrella στο οποίο αναφέρεται κι ο Ψυχουντάκης.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση που ένα τέτοιων διαστάσεων τραγικό γεγονός
ήταν στην αφάνεια. Ο π. Νικόλαος με πληροφόρησε ότι στις ακτές της Σούδας
-κυρίως στο Μαράθι- η θάλασσα ξέβραζε συνεχώς πτώματα που οι καπουτσί-
νοι μοναχοί περισυνέλεγαν χρησιμοποιώντας ένα κάρο κι έθαβαν βιαστικά
στον ελεύθερο χώρο του Καθολικού Κοιμητηρίου (εκεί όπου σήμερα το γή-
πεδο μπάσκετ). Οσο για το άλλο, ο κ. Χ. Καραβαράκης (των “Φίλων του Βυθού”)
με πληροφόρησε ότι οι Κισαμίτες ψαράδες γνωρίζουν τη θέση του και ονο-
μάζουν το ναυάγιο “Κοκκαλά” εξ’ αιτίας του πλήθους των ανθρώπινων οστών
που βρίσκονται εκεί.
Εψαξα λοιπόν λίγο περισσότερο και βρήκα αρκετές πληροφορίες, που όμως
θα τις δούμε την επόμενη βδομάδα, αφού ο χώρος δεν επιτρέπει περισσό-
τερα...
Στην πρώτη φωτογραφία, το Sinfra λίγο καιρό πριν την επίταξή του, σε κάποιο
Γαλλικό λιμάνι. 
Στη δεύτερη, που όπως και οι 2 επόμενες προέρχονται από το αρχείο μου
αλλά δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ναυάγιο, Γερμανοί αξιωματικοί εν
πλω προς Σούδα, φορώντας σωσίβια.
Στην τρίτη και την τέταρτη, ιταλικά πλοία χρησιμοποιούμενα από τα στρατεύματα
κατοχής, στη Σούδα.


