
 

[Γ.Α.Φ CD 2 ΦΑΚ 1] 

RH 28-5-3b 

 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει χειρόγραφης επί το πλείστον μορφής στρατιωτικά 
έγγραφα-ραδιοτηλεγραφήματα-αναφορές για το Ημερολόγιο Πολέμου, 414 σελίδων 
συνολικά που εκτείνονται χρονικά από 14.5. έως 26.6.1941. 

 

Σελίδες 1-2  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς μεταξύ 

άλλων 85ο
 και 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων , 95
ο
 Σύνταγμα ορεινού  

πυροβολικού, τάγμα ορεινού μηχανικού 95, τμήμα πληροφοριών 95, τμήμα  
ελαφριών πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 73, τάγμα πυροβόλων 
αντιαεροπορικών μέσων 609, 1

ο
 και 2ο

 λόχο υγειονομικού 95 με ημερομηνία 
15.5.1941. 

  Περιέχει φύλλο επισήμανσης σχετικά οδηγιών προς το στράτευμα περί 
συμπεριφοράς πριν- κατά τη διάρκεια και έπειτα της αερομεταφοράς, σε περίπτωση 
αεροπορικής επίθεσης από τον αντίπαλο, αναγκαστικής προσθαλάσσωσης, 

δημιουργίας ρήγματος στο αεροσκάφος. 

    

 

Σελίδα 3  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από τη διοίκηση 11ου

  αεροπορικού σώματος προς 
μεταξύ άλλων ομάδα Δύση και Ανατολή, τμήμα υγειονομικού, σμήνος αναγνώρισης 

και μεταφοράς, λόχο Επιτελείου που φέρει ημερομηνία που φέρει από ημερομηνία 
15.5.1941. 

Περιέχει οδηγίες σχετικά λήψεων διαταγών. 
 

Σελίδες 4-12  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Γενική Διοίκηση 11

ου
  αεροπορικού 

σώματος που φέρει ημερομηνία από 15.5.1941. 
Αναφέρεται στο περιεχόμενο των  έχοντας αποσταλεί συνημμένων εγγράφων 

(έξι τον αριθμό) από τη γερμανική διοίκηση 11
ου

 αεροπορικού σώματος. 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 1 περιέχει σημεία 
αναγνώρισης για τον μήνα Μάιο 1941 (καταγράφεται είδος τούτων-χρονικό σημείο). 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 2 περιέχει τη σημασία των  
σημείων αναγνώρισης, σινιάλων φωτός, σινιάλων κινδύνου, φώτων αναγνώρισης. 

Το αντίγραφο συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 3   από τον 
ναύαρχο νοτιοανατολικής Ευρώπης περιέχει σημεία αναγνώρισης για τα πολεμικά 
και εμπορικά πλοία πλησίον των ακτών. 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 4 από τον ναύαρχο 
νοτιοανατολικής Ευρώπης περιέχει σήματα αναγνώρισης μεταξύ ακτής και 
εμπορικών-πολεμικών πλοίων στο χρονικό διάστημα Μαΐου 1941 για τον 
νοτιοανατολικό χώρο καταγράφοντας χρονικό σημείο. 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 5 (πρώτη σελίδα  η 11) 

περιέχει: 1) σήματα αναγνώρισης της ιταλικής αεροπορίας και φρουρών αεροπορικών 
βάσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας (καταγράφεται αριθμός σήματος-σήμα 
φωτισμού από τα αεροσκάφη-βοηθητικά σήματα καπνού ή φωτοβολίδων, απάντηση 

από τη φρουρά αεροδρομίων, 2) σήματα αναγνώρισης και φωτεινά σήματα ιταλικής 



αεροπορίας και πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της ημέρας (καταγράφεται 
αριθμός σήματος-σημείου -χρώμα καπνού από το αεροσκάφους- ως απάντηση 
σήματα μορς από προβολείς, σήματα καπνού από τα  πλοία  και τα υποβρύχια). 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 6 περιέχει επεξήγηση 
σχετικά της χρήσης των ιταλικών σημάτων αναγνώρισης . 
 

Σελίδες  13-15  (περίληψη) 
Απόρρητο συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 1 στο έγγραφο 1094/41 που 

φέρει ημερομηνία από 15.5.1941. 
Περιέχει λίστα ονομάτων μεταξύ τηλεγραφικής και  ραδιοτηλεγραφικής 

επικοινωνίας  ως κάλυψη-συνθηματικά για τις γερμανικές στρατιωτικές ομάδες  
αναφορικά της επιχείρησης «Ερμής» καταγράφοντας τμήματα και συνθηματικά . 
 

Σελίδα 16  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη γενική διοίκηση 11

ου
 αεροπορικού 

σώματος που φέρει ημερομηνία 17.5.1941. 
Περιέχει επεξήγηση του συνημμένου εγγράφου των σελίδων 13-15. 

 

Σελίδα 17  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς τη Γενική 

Διοίκηση 11
ου

 αεροπορικού σώματος, τον υποπτέραρχο Konrad που φέρει 
ημερομηνία από 15.5.1941. 

(μετάφραση) Η Μεραρχία αποστέλλει επιπλέον επιθυμητά αεροδρόμια 
απόβασης. 

Η Μεραρχία δεν δίδει καμία αξία  ως προς τη διεξαγωγή του αγώνα σε 
απόβαση στο Ρέθυμνο επειδή κάθε στρατιωτικό τμήμα πρέπει να μεταφέρει όλο τον 
στρατιωτικό του εξοπλισμό πάνω από εξήντα πέντε χιλιόμετρα μέσω ορεινών 

εδαφών. 

Τα εδάφη για τις αποβάσεις στο Ρέθυμνο είναι γνωστά στη Μεραρχία. 
Όλες οι μεταφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν τμήματα του πυροβολικού , του 

τάγματος πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609, τμήματος ελαφρύ πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων 73, του τμήματος τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95, του 
τμήματος πληροφοριών 95, πρέπει να αποβιβάσουν στο Ηράκλειο, επειδή αυτά τα 
στρατιωτικά τμήματα μπορούν να μετακινήσουν το φορτίο τους μόνο για κοντινές 

αποστάσεις σε πορεία ομάδων. 
Σε περίπτωση ανάγκης θα μπορούσε ακόμα το 55

ο
 τάγμα μοτοσικλετιστών να 

αποβιβαστεί στο Ρέθυμνο. Τούτο είναι ωστόσο λαμβανομένου υπόψη της εισβολής 
(Ιεράπετρα) και της κατάστασης  υγρών καυσίμων μη επιθυμητό. Για τη διαδρομή 
Ρέθυμνο- Ηράκλειο χρειάζεται σχεδόν μια προς χρήση ποσότητα. 

 

Σελίδα 18  (μετάφραση) 

                                                    Απόρρητο 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                                                                  την 15.5.1941 

ΙΙα   ΑΖ 11    

Αριθμ 723 

 

Θέμα: Υπάρχουσες δυνάμεις (κατάσταση από 15.5.1941) 
 

                                Προς τη Γενική Διοίκηση 18
ου σώματος στρατού   

 



Η Μεραρχία αναφέρει τις κάτωθι υπάρχουσες δυνάμεις: 
 

Στρατιωτικό τμήμα:            Αξιωματικοί     Υπάλληλοι   υπαξιωματικοί    στρατιώτες 

Επιτελείο Μεραρχίας                     21                        9              34                         127 

85
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 75                   4            605                      3.873 

100
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 100               4            622                      4.012 

Τμήμα ορεινής κατασκοπείας 95    22                        1              65                         494 

95
ο
 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού 71                     7             362                      2.487 

Τμήμα τεθωρ αντιαρ 95                    15                      4               65                         332 

Τάγμα ορεινού μηχανικού 95            21                     3               99                         951 

Τάγμα ορεινών πληροφοριών  95     15                     3               74                          438 

Διοικητής Μεραρχίας ενισχύσεων 95 29                  10             101                          773 

Υπηρεσία διαχείρισης 95                      3                  10               16                          209 

Υπηρεσία υγειονομικού 95                 23                   7               66                           482 

Υπηρεσία κτηνιάτρων 95                      7                   1               28                           232 

Απόσπασμα στρατονομίας  95              1                    -               17                             13 

Υπηρεσίες ταχυδρομείου στρατού        -                    3               15                               - 

Τάγμα (μηχ) αντιαερ πυροβλ  609        17                  3               81                          525 

Τμήμα ελαφρ αντιαεροπ πυρβ  73        18                   5             116                          668 

Επιτελείο (μηχ) Συνάγματος σκαπανέων 685 4           2                 4                          25 

Σύνολο:                                                  442                76          2.370                   15.641 

 

 

Σελίδα 19  (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τη Γενική 
Διοίκηση αεροπορίας-11

ο
 και 8ο

 σώμα που φέρει ημερομηνία από 16.5.1941. 
Περιέχει ως σημείο αναφοράς την αναγνώριση θέσεων στην Κρήτη. 
(μετάφραση) 1) Η Μεραρχία κάνει παράκληση στις επόμενες ημέρες κατά τη 

διάρκεια εναέριας αναγνώρισης να διασαφηνιστούν τα κάτωθι σημεία: 

α) Βρίσκονται στρατόπεδα με σκηνές ή προσωρινά καταλύματα στον χώρο νοτίως 
του Ηρακλείου, πλησίον του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας; 
β) Μπορεί να διακριθεί μια κατοχή στον χώρο νοτίως του Ηρακλείου; 

γ) Μπορούν να διακριθούν τεθωρακισμένα άρματα μάχης (καλυμμένα); 

δ) Μπορεί να διαπιστωθεί κίνηση κυκλοφορίας στον δρόμο Ιεράπετρα-Άγιος 
Νικόλαος, Ηράκλειο-Ρέθυμνο και από το Ηράκλειο προς Τυμπάκι, Αρκανόκα 

(Αρκαλοχώρι;), Παναγιά και τι είδους; 
ε) Μπορούν να διακριθούν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις υπεράσπισης ή καταλήψεις 
χώρων  πλησίον του στενού δρόμου Ρεθύμνου-Ηρακλείου και στη στενότητα του 
δρόμου πολύ κοντά προς τα ανατολικά του Ηρακλείου; 

δ) Μπορούν να εξακριβωθούν πυροβολαρχίες για την προστασία του λιμένα 
Ηρακλείου; 

 

 

 

Σελίδα 20  (περίληψη) 
Απόρρητο συνημμένο στο έγγραφο της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας 0102/41 
περιέχοντας κατ’ επιθυμία σειρά απόβασης ενισχύσεων  δευτέρου και τρίτου κύματος  
της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα-αεροδρόμιο 
επιβίβασης (Τοπόλια-Τανάγρα- Δαδί), αεροδρόμιο απόβασης (Ηρακλείου-Ρεθύμνου). 

 



 

Σελίδα  21  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τη Γενική 
Διοίκηση της 18

ης στρατιάς  που φέρει ημερομηνία από 16.5.1941. 

Περιέχει την τοποθέτηση του αντισυνταγματάρχη Ehall ως διοικητή των 
παραμένοντας πίσω τμημάτων της Μεραρχίας. 
 

Σελίδας 22  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία που φέρει 
ημερομηνία από 16.5.1941. 

Περιέχει τον άμεσο εφοδιασμό των ελληνικών πληρωμάτων των στα Μέγαρα 

βρισκόμενων πλοίων από το 55ο
 τάγμα μοτοσικλετιστών. 

 

Σελίδα  23  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Γενική Διοίκηση 18

ης
 στρατιάς προς 

διοίκηση πυροβολικού 109, τμήμα πυροβολικού 716 που φέρει ημερομηνία από 
17.5.1941. 

Περιέχει την υπαγωγή του τμήματος κανονιών 716 στην 5η
 ορεινή Μεραρχία 

για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της επιχείρησης «Merkur/Ερμής». 
 

Σελίδα  24  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς διοίκηση του  

τάγματος ορεινών σκαπανέων που φέρει ημερομηνία από 16.5.1941. 
Περιέχει τη μεταφορά των μηχανημάτων αναζήτησης-εύρεσης ναρκών. 

 

Σελίδες 25-26  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 85ο
 και 

100
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, ορεινού τμήματος αναγνώρισης 95, 95

ο
 

Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού, τμήμα  τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95,  τάγμα 

ορεινού μηχανικού 95, τμήμα πληροφοριών 95, τάγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών 
μέσων 609, 55

ο
 τάγματος μοτοσικλετιστών, 2

ο
 τάγμα 118ου

 Συντάγματος ορεινού 

πυροβολικού, 2ου
 τάγματος τεθωρακισμένων 31, τμήμα ελαφρύ πυροβολικού 

αντιαεροπορικών μέσων 73 που φέρει ημερομηνία από 16.5.1941. 
Περιέχει την τοποθέτηση αντισυνταγματάρχη Ehell για τη διοίκηση των   

στην ηπειρωτική Ελλάδα παραμένοντας πίσω στρατιωτικών τμημάτων. 

 

Σελίδα  27  (περίληψη) 
Περιέχει προς συμπλήρωση λίστα καταγραφής στρατιωτικού τμήματος- 

διαμονής-διοικητή-υπαξιωματικών- στρατιωτών- πυροβόλων-οχημάτων. 

 

Σελίδες  28-33  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό- με τρία τον αριθμό συνημμένα- έγγραφο από την 5η

 

ορεινή Μεραρχία προς μεταξύ άλλων 85ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 95

ο 

Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού, 2ο
 τάγμα 118ου

 Συντάγματος ορεινού πυροβολικού, 

τμήμα αναγνώρισης 95, τάγμα ορεινού μηχανικού 95, τάγμα ορεινών πυροβόλων 
αντιαεροπορικών μέσων 609, διοικητή ναυτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, Επιτελείο 
Συντάγματος σκαπανέων 685 που φέρει ημερομηνία από 16.5.1941. 

Περιέχει στοιχεία σχετικά μοίρας ελαφριών πλοίων με λιμάνια φόρτωσης τη 
Χαλκίδα- Μέγαρα- Πειραιά- καταγράφοντας πλήρη μυστικότητα της επιβίβασης 
ανδρών πάνω σε αυτά και τον σκοπό μετακίνησης τους αναφέροντας τους 



υπεύθυνους αξιωματικούς επιβίβασης- των ομάδων πλοίων στη Χαλκίδα- Μέγαρα, 
Πειραιά (καταγράφονται στρατιωτικά τμήματα σε αυτά), την προστασία κατά τη 
διάρκεια της φόρτωσης και κατά τη διαδρομή από αεροπορικές επιθέσεις 
(καταγράφεται αρμόδιο στρατιωτικό σώμα), σινιάλο σήμανσης συναγερμού 
αεροπορικής επίθεσης (κόκκινο και άσπρο αστέρι), τη θαλάσσια προστασία τούτων 
από το ιταλικό ναυτικό, την ετοιμότητα όλων των διαθέσιμων όπλων για επίθεση δια 
αέρος και θαλάσσης, μεταφορά οπλισμού- πυρομαχικών-μοτοσικλετών-ποδηλάτων. 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 1 περιέχει λίστα από το 
λιμάνι φόρτωσης Χαλκίδας καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα-αριθμό 
αξιωματικών—υπαξιωματικών- ανδρών- ίππων και ζώων μεταφοράς-ποδηλάτων-

μοτοσικλετών-οχημάτων-οπλισμού. 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 2 περιέχει λίστα από το 
λιμάνι φόρτωσης Πειραιά καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα-αριθμό αξιωματικών—
υπαξιωματικών- στρταιωτών- ίππων και ζώων μεταφοράς-ποδηλάτων-μοτοσικλετών-

οχημάτων-οπλισμού. 
Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 3 περιέχει λίστα από το 

λιμάνι φόρτωσης Μεγάρων καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα-αριθμό 
αξιωματικών—υπαξιωματικών- ανδρών- ίππων και ζώων μεταφοράς-ποδηλάτων-

μοτοσικλετών-οχημάτων-οπλισμού. 
 

Σελίδες 34-36  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό-με ένα τον αριθμό συνημμένο-έγγραφο από την 5η

 

ορεινή Μεραρχία προς μεταξύ άλλων 85ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 95

ο 

Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού, 2ο
 τάγμα 118ου

 Συντάγματος ορεινού πυροβολικού, 

τμήμα αναγνώρισης 95, τάγμα ορεινού μηχανικού 95, τάγμα ορεινών πυροβόλων 
αντιαεροπορικών μέσων 609, διοικητή ναυτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, Επιτελείο 
Συντάγματος σκαπανέων 685 που φέρει ημερομηνία από 17.5.1941. 

Περιέχει την ετοιμότητα  αναχώρησης μοίρας βαριών πλοίων από το  λιμάνι 
του Πειραιάς αναφέροντας τα προς αποβίβαση στρατιωτικά τμήματα (καταγράφονται 
οι χώροι), σχετικά της προστασίας τούτων σε δέντρα και σπίτια σε περίπτωση 
αεροπορικής επίθεσης, υπεύθυνο επιβίβασης (ταγματάρχης v. Elterlein), προστασία 

για εναέριες επιθέσεις  κατά τη φόρτωση από ελαφριά πυροβολαρχία 
αντιαεροπορικών μέσων 73 και  από όλα συνολικά τα υπάρχοντα οπλοπολυβόλα των 
επιβιβαζόμενων στρατευμάτων. 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο περιέχει συνοπτική εικόνα του φορτίου  
της μοίρας βαριών πλοίων καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα, αριθμό και τύπο 
οχημάτων-μοτοσικλετών-ίππων-ανδρών. 
 

Σελίδα  37  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς μεταξύ 
άλλων το τάγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609, το 2ο

 τάγμα 118ου
 

Συντάγματος ορεινού πυροβολικού, τον διοικητή ναυτικού Ελλάδος, Επιτελείο 685
ου

 

Συντάγματος σκαπανέων που φέρει ημερομηνία από 17.5.1941. 
Περιέχει την αλλαγή λιμένα επιβίβασης για μοίρες ελαφριών πλοίων ( αντί 

του λιμένα Πειραιά αυτό των  Μεγάρων). 

 

Σελίδα 38  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία πεζικού προς 
μεταξύ άλλων το 85ο

 και 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, το τμήμα 

αναγνώρισης 95, 95
ο
 Σύνταγμα  ορεινού πυροβολικού, τάγμα ορεινού μηχανικού 95, 



τάγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609, 55
ο
 τάγμα μοτοσικλετιστών που 

φέρει ημερομηνία από 17.5.1941. 
Περιέχει την αλλαγή αντί του αντισυνταγματάρχη Ehall ο ταγματάρχης 

Sommer. 

 

Σελίδα  39  (περίληψη) 

Περιέχει τηλεγράφημα προς την 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 18.5.1941 και ώρα 9:25. 

Περιέχει χειρόγραφο εν μέρει δυσανάγνωστο περιεχόμενο σχετικά μεταξύ 
άλλων της παράδοσης αντιαρματικού 5 cm από την 6

η
 ορεινή Μεραρχία  στην 5

η
 

ορεινή Μεραρχία. 
 

Σελίδα 40  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

17.5.1941 και ώρα 10:15. 

Περιέχει σχεδιάγραμμα σχετικά διαδρομών πληροφοριών καταγράφοντας 
στρατιωτικά σώματα-χώρους (όπως Λάρισα-Λαμία- Αθήνα- Τανάγρα-Τρίπολη-

Κόρινθος-Τοπόλια). 
 

Σελίδα  41  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς το τμήμα 

τεθωρακισμένων αντιαρματικών  95 με ημερομηνία 17.5.1942. 

Περιέχει χρήση χώρου για μηχάνημα στρατού. 
 

Σελίδες 42-45  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Γενική Διοίκηση 18

ης
 στρατιάς που 

φέρει ημερομηνία από 17.5.1941. 
Περιέχει τρία τον αριθμό συνημμένα έγγραφα. 
Το πρώτο απόρρητο σχετικά δομής διαταγών της 18

ης
 στρατιάς  

καταγράφοντας χρονικό διάστημα (1.11-14.2.1942), υπαγόμενες στρατιωτικές 

μονάδες. 

Το δεύτερο απόρρητο  σχετικά χρονολογικού πίνακα των υπαγόμενων 

στρατιωτικών τμημάτων (καταγράφονται τούτα) από 14.2 έως 31.3.1941. 
Το τρίτο καταγράφει υπαγόμενες στρατιωτικές μονάδες και χρονικό 

διάστημα.(από 14.2 έως 31.3) 
 

Σελίδα  46  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η
 ορεινή  Μεραρχία περιέχοντας 

λίστα συνθηματικών ονομάτων-στρατιωτικών τμημάτων (καταγράφονται τούτα)  π.χ 
για την 5η

 ορεινή Μεραρχία αντιστοιχεί το όνομα Siedlung (αποικία) 

 

Σελίδες 47-48  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία που φέρει 
ημερομηνία από 18.5.1941. 

Περιέχει διαταγή Επιτελείου σχετικά φορτίου μεταφοράς (καταγράφονται 
γραμμάρια-είδος-κάτοχος) ανά αξιωματικό-στρατιώτη (μη υπέρβαση συνολικού 
βάρους εκατό κιλών ανά άνδρα), την αναχώρηση της ομάδας προς Δαδί την 
19./5./1941 κι από εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. 
 

 



 

Σελίδα 49  (περίληψη) 
Περιέχει χάρη της ευρύτερης περιοχής του Μάλεμε καταγράφοντας προέλαση 

του 1ου
  και του 2ου

 τάγματος 100ου
  και του 1ου

 τάγματος 85ου
 Συντάγματος ορεινών 

καταδρομέων. 

 

Σελίδα  50  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τη Γενική 
Διοίκηση 18

ης στρατιάς που φέρει ημερομηνία από 18.5.1941. 
Περιέχει την τοποθέτηση του ταγματάρχη Sommer ως επικεφαλή των 

παραμενόντων πίσω στρατιωτικών τμημάτων της Μεραρχίας. 

 

Σελίδες  51-52  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία που φέρει 
ημερομηνία από 17.5.1941. 

Περιέχει ιδιαίτερες τύπου εντολές σχετικά των επικοινωνιών, της διάθεσης 
ασυρμάτου, των επικοινωνιών μεταξύ γερμανικών σωμάτων στρατού, τη μη 

καταστροφή του ελληνικού δικτύου επικοινωνιών, των δικτύων ραδιοτηλεγραφίας 
και ραδιοσταθμών, την κατάληψη των ραδιοσταθμών και ταχυδρομείων και φύλαξη-

προστασία τούτων εναντίων αποπειρών δολιοφθοράς, την απαγόρευση κάθε μη 
στρατιωτικού χαρακτήρα επικοινωνίας και εκπομπής, την απαγόρευση καταστροφής 
στοιχείων-ντοκουμέντων-εγγράφων-ραδιοτηλεγραφημάτων-προσωπικών εγγράφων 

του ελληνικού προσωπικού των ταχυδρομείων, τη μη καταστροφή ραδιοτηλεγράφων 
και ασυρμάτων, την υπαγωγή στην ομάδα Ανατολή τμημάτων διαβιβαστών 
(καταγράφονται τούτα και οδηγίες προς τούτα), πληροφορίες σχετικά χρήσης λίστας 
κωδικών ονομάτων, της χρήσης φωτεινών σημάτων-σινιάλων και τη σημασία τούτων 
(π.χ φωτοβολίδα άσπρου χρώματος: «εδώ βρισκόμαστε», κόκκινο μονό αστέρι: «ο 
εχθρός επιτίθεται», μονό αστέρι πράσινου χρώματος: «επιτιθέμαστε, έναρξη βολών 
πυροβολικού προηγουμένως»). 

 

Σελίδα  53  (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς μεταξύ 
άλλων το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων,95
ο
 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού,  

τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95, 55ο
 τάγμα μοτοσικλετιστών,  τάγμα  

ορεινού μηχανικού 95, τμήμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609, 2
ο
 τάγμα 

118
ου

 Συντάγματος  ορεινού πυροβολικού που φέρει ημερομηνία από 19.5.1941. 
(μετάφραση)             Για την περίπτωση «Merkur (Ερμής)» διατάσσεται: 
1) Μerkur x= ημέρα 20.5, y = χρονικό σημείο 7:15 

2) Συνθηματικό για χ= ημέρα και χ+1η ημερα-24:00: 

                             «Reichsmarschall (στρατάρχης) » 

Συνθηματικό για χ+ 2η ημέρα και χ+3η ημέρα-24:00: 

                         «Pupelpass (στενό πέρασμα)» 

3) Σύγκριση ώρας διατάσσεται ακόμα μέσω του αεροπορικού στόλου 4 

 

  

Σελίδες  54-55  (μετάφραση-περίληψη) 
                       Ψηφίο σχετικά  του εχθρού 

 



Η Κρήτη είχε ήδη επανδρωθεί από τους Άγγλους πριν την επέμβαση στην 
Ελλάδα από περίπου μια Μεραρχία πεζικού, αεροπορικές δυνάμεις και παράκτια 
προστασία.. 

Σε αυτές τις δυνάμεις μπορούν να προστεθούν ακόμα τα υπόλοιπα τμήματα 

του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος και τα ελληνικά στρατεύματα  της 
Πελοποννήσου, τα οποία διέφυγαν με την εγκατάλειψη των βαρέων όπλων προς τη 
θάλασσα. Πρέπει να έχουν μεταφερθεί ακόμα Κύπριοι προς ενίσχυση. 

Σχετικά της κατανομής των δυνάμεων δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες. Ο 
κύριος όγκος βρίσκεται  πιθανότατα στα Χανιά-κόλπο της Σούδας και νοτίως τούτων. 
Οι Κρητικοί δεν έχουν κινητοποιηθεί. Εξαιτίας της αγάπη για την ελευθερία, της 

μάχιμης και αγγλόφιλης στάσης του λαού πρέπει να αναμένεται υπό προϋποθέσεις 

αντίσταση από τους πολίτες. 
Για την  ομάδα Ανατολή αναμένεται το κέντρο βάρους στην υπεράσπιση 

γύρω από την πόλη  του Ηρακλείου. Σταθμός του ελληνικού 43
ου

 Συντάγματος 
πεζικού. 

Αναμένεται  αντίσταση από τον εχθρό πλησίον της πόλης του Ρεθύμνου και 
πιθανότατα επίσης στα σπουδαιότερα κομβικά σημεία των δρόμων στο νότιο και 
ανατολικό τμήμα του νησιού. 

Πρέπει να έχουν τοποθετηθεί πολλές τον αριθμό παράκτιες φρουρές. 

 Λεπτομέρειες για την κατασκοπεία του εχθρού δες χάρτες με στόχους-

προορισμούς ( διαν έως λόχους). Χώρος συγκέντρωσης ανεφοδιασμού έχει 
διαπιστωθεί σε σπηλιές πλησίον των Σπηλίων (8 χλμ νοτίως του Ηρακλείου). 

Επιπλέον χώροι συγκέντρωσης εφοδιασμού πιθανότατα επίσης να χρησιμεύουν χώροι 
στις πολυάριθμές φυσικές σπηλιές.. 

Ιταλοί αιχμάλωτοι βρίσκονται έγκλειστοι στην Κρήτη. 
 

Αποτελέσματα αναγνώρισης την 17./5./31: 

α) Ύπαιθρο: μετακινήσεις στην ύπαιθρο έως τώρα δεν έχουν διαπιστωθεί. 
β) Στα αεροδρομίων: Ρέθυμνο δύο δικινητήρια αεροσκάφη 

                                 Ηράκλειο δεκατρία μονοκινητήρια, έξι περισσοτέρων κινητήρων. 
γ) Στα λιμάνια: Στο Ρέθυμνο χωρίς την παρουσία εχθρού 

                         Στο Ηράκλειο ένα μικρού μεγέθους πολεμικό πλοίο, δεκαπέντε 

μικρού μεγέθους και δύο μεσαίου μεγέθους πλοία. 
Πλησίον των ακτών πρέπει να έχουν τοποθετηθεί νάρκες και μάλιστα όχι 

βαθιά  βρισκόμενες, αλλά  μικρού μεγέθους εναντίων βαρκών και σκουνών. 
«Ταγματάρχης Bock  (κριάρι)» Στο νησί βρίσκονται για την υπηρεσία πληροφοριών 

απασχολούμενα άτομα, εν μέρει κρητικής καταγωγής. Έχουν την εντολή, όσο 
καθίστατο δυνατό, να ψάξουν να βρουν επαφή με τα γερμανικά στρατεύματα. 

Συνθηματικό: «ταγματάρχης Bock» Οι σύνδεσμοι θα οδηγηθούν στο προωθημένο 
διοικητήριο της γενικής διοίκησης  (πιθανότατα στα Χανιά). 

(περίληψη) Η δεύτερη σελίδα (55) αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της 
πρώτης . 
 

Σελίδα 56  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη σχεδιαζόμενης διεξαγωγής μαχών την 23./5./1041 στη βόρεια 

πλευρά της δυτικής Κρήτης καταγράφοντας στρατιωτικά σώματα-κινήσεις-χώρους. 
 

 

 

 



Σελίδα 57  (περίληψη) 
Μη ευανάγνωστης χειρόγραφης μορφής  αναφορά από τη γενική διοίκηση 

11
ου

 αεροπορικού σώματος  προς την ομάδα Δύση με ημερομηνία καταγραφής 
22.5.1941.  

 

Σελίδα 58  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς ομάδα Βορράς  με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 10:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 59  (περίληψη) 
Αναφορά  περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων 

 

Σελίδα 60  (περίληψη)  
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  με ημερομηνία καταγραφής 

23.5.1941 και ώρα 4:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 61  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 3:50. 

Περιέχει θαλάσσια μάχη βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Σπάθα, κατά την  
οποία ένα πλοιάριο έπιασε φωτιά. 
 

Σελίδα  62  (περίληψη) 
Περιέχει σχεδιάγραμμα της περιοχής δυτικά των Χανίων. 

 

Σελίδα 63  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 7:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 64  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον αντισυνταγματάρχη Ramcke προς τον στρατηγό  

Ringel με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 7:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

 

Σελίδα 65  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 95ο
 Σύνταγμα 

σκαπανέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 7:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 



Σελίδα 66  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τον αντισυνταγματάρχη Ramcke 

με ώρα  καταγραφής 8:.30. 

Περιέχει  την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 67  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 ορεινό Σύνταγμα 

πεζικού, 95ο
 Σύνταγμα σκαπανέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 

8:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως  σχετικά της μη αλλαγής της κατάστασης. 
 

 

Σελίδα 68  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 8:50 

περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων. 
 

Σελίδα 69  (μετάφραση) 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                               διοικητ.Μεραρχ, 3 χλμ νοτίως της δυτικής      

       Ια                               περιφέρειας του αεροδρ Μάλεμε, την 23. Μαΐου 1941, 9:00    

 

  Ένας  ύπουλης μορφής φόνος σε έναν στρατιώτη της αεροπορίας την 22./5./41 

έδειξε, ότι ο ελληνικός πληθυσμός λαμβάνει μέρος στις μάχες με πολιτικά ρούχα, με 
στρατιωτική ενδυμασία, με  γερμανική επίσης, και εκτελεί τραυματίες, μαχαιρώνει, 
αφαιρεί δακτυλίδια, ατιμάζει πεσόντες και τους ληστεύει. 

Όποιος συναντάει Έλληνες πολίτες με όπλο ανά χείρας , πρέπει αμέσως να 
τους εκτελεί.  

Το ίδιο πρέπει να πράττεται κατά των  επιθέσεων σε τραυματίες. 
Σε χωριά πρέπει άμεσα να συλλαμβάνονται όμηροι  (άνδρες από δεκαοχτώ 

έως πενήντα πέντε ετών) και σε αυτούς όπως στους  υπόλοιπους κατοίκους να 
γνωστοποιείται, ότι σε περίπτωση κάθε είδους πράξεων του εχθρού εναντίων του 
γερμανικού στρατού θα πραγματοποιηθεί άμεσα εκτέλεση. 

Για κάθε Γερμανό στρατιώτη θα εκτελούνται δέκα Έλληνες, επιπλέον θα 
πυρποληθούν τα πλησίον βρισκόμενα χωριά. 

Οι δήμαρχοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν τούτο στις περιοχές τους. 
                                      

                                                        Ο διοικητής Μεραρχίας  
                                                                            Ringel  

 

Διανομείς: 
100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 1

ο
 και 2ο

 τάγμα 

85
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 1

ο
 τάγμα 

Σύνταγμα εφόδου Ramcke 1
ο
 -4

ο
 τάγμα 

5
ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών 1ο

 -4
ο
 τάγμα 

Τμήμα αναγνώρισης 95 

95
ο
 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού.1ο

, 2
ο
 τμήμα 

Τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 

Τάγμα ορεινού μηχανικού 95 



Τμήμα πληροφοριών 95 

55
ο
 τάγμα μοτοσικλετιστών 

Τάγμα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 

Τμήμα ελαφρών πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 73 

Ημερολόγιο Πολέμου   
 

 

Σελίδα 70  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τον συνταγματάρχη 

Utz και  Ramcke, αντισυνταγματάρχη Wittman και ταγματάρχη Schaette που φέρει 
ημερομηνία από 23.5.1941. 

Περιέχει  τη δραστηριοποίηση των  κατασχεμένων ως λάφυρα πολέμου  
οχημάτων για την εξασφάλιση όλων των ειδών αποθεμάτων. 

 

  

   Σελίδα 71  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς τον  στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 10:40, περιέχοντας την κατοχή του 
Στάλου. 

 

 

Σελίδα 72  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 10:54. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 73  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 11ο
 αεροπορικό σώμα, 

ναύαρχο νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 
20:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 Σελίδα 74  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel με ημερομηνία καταγραφής 

23.5.1941 και ώρα 11:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 Σελίδα 75  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 95ο
 Σύνταγμα 

σκαπανέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 11:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 



Σελίδα 76  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 Σελίδα 77  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 12:15, 

περιέχοντας σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την επάνδρωση 2
ης

 ομάδας 
σκηνών από  τον 1ο

 λόχο/40 και 1ο
 λόχο/20. 

 

  

Σελίδα 78  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 12:15, 

Περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 79  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών 
με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 11:45. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση σχετικά της 
κατάστασης πλησίον του Αλικιανού.  
 

Σελίδα 80  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού  στον χώρο του αεροδρομίου 

του Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 13:30 . 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή κινήσεις στρατιωτικών 

τμημάτων και οπλισμού.  

 

 

Σελίδα 81  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 14:08. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την ερώτηση σχετικά των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 82  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον  στρατηγό Ringel  με ημερομηνία 

καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 13:45. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή κινήσεων 
συμμαχικών δυνάμεων πλησίον του Αλικιανού-Γαλατά, την υποχώρηση τούτων προς 

Αγία Μαρίνα..  
 

 

Σελίδα 83  (περίληψη) 
Αναφέρεται  στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 82. 

 

 

 



Σελίδα 84  (περίληψη)] 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς  11ο
 αεροπορικό 

σώμα που φέρει ημερομηνία από 23.5.1941. 
Αναφέρεται στο περιεχόμενο λαφύρων πολέμου. 

 

Σελίδα 85  (μετάφραση) 
Ομάδα Ringel     διοικητ, 3 χλμ νοτίως της άκρης του αεροδρμ Μάλεμε, την  
                           23.5.1941, ώρα 14:00 

 

Η ομάδα Δύση και Κέντρο έχουν σ’ εμένα υπαχθεί. Όλα συνολικά τα 
στρατιωτικά τμήματα χαρακτηρίζονται εφεξής ως «ομάδα  Ringel». 

Υπάγονται: 
Ομάδα συνταγματάρχη Utz:                     Διοικητής αλπινιστών 100

ου
 Συντάγματος: 

1
ο
 και 2ο

 τάγμα 100ου
 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων, 1

ο
 τάγμα 85ου

 

Συντάγματος ορεινών καταδρομέων. 

Ομάδα συνταγματάρχη Ramcke:             Όλες συνολικά οι μονάδες αλεξιπτωτιστών 

(χωρίς το πυροβ αλεξιπτ) στον χώρο προς τα ανατολικά του Μάλεμε. 
Ομάδα συνταγματάρχη Heydrich:           3

ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών  ( πρότινος 

ομάδα Κέντρο) 
Ομάδα αντισυνταγματάρχη Wittmann:      διοικητής 95

ου
  Συντάγματος  ορεινού 

πυροβολικού: 1
ο
 και 2ο

 τάγμα 95ου
 Συντάγματος ορεινού πυροβολικού, ελαφριά 

πυροβολαρχία αλεξιπτωτιστών, ελαφριά πυροβολαρχία αλεξιπτωτιστών προσωρινά 
στο 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών υπαγόμενη. 
Ομάδα ταγματάρχη Schaette:   διοικητής τάγματος ορεινού μηχανικού 95: τάγμα 
ορεινού μηχανικού 95, με αλεξιπτωτιστές προς τα ανατολικά του Καστελίου. 
 

Διανομείς: 

Ομάδα συνταγματάρχη Utz  

Ομάδα συνταγματάρχη Ramcke 

Ομάδα αντισυνταγματάρχη Wittmann 

Ομάδα συνταγματάρχη Heydrich 

Ομάδα ταγματάρχη Schaette 

Τμήμα ορειν πληρ 95 

Ημερολόγιο Πολέμου 

 

 

Σελίδα 86  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς όλες τις στρατιωτικές ομάδες  με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 11:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 87  (περίληψη) 
Περιέχει σχεδιάγραμμα περιοχής δυτικά των Χανίων με ημερομηνία 

23.5.1941. 

 

Σελίδα 88  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 14:20. 



Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 89  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 
23.5.1941 και ώρα 15:00 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδα 90  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 14:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 91  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον χώρο του αεροδρομίου στο Μάλεμε με ημερομηνία 

καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 14:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 92  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

  αεροπορικό σώμα προς τον  στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 15:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 93  (περίληψη) 
Αναφορά  από το 110ο

  Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 16:25. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 94  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 16:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 95  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 16:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 



Σελίδα 96  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel, 

ομάδα Δύση με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 17:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 97  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον Ringel  προς ομάδα υπό τον Ramcke  και 

τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και 
ώρα 17:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 98  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς 100 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18.08. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 99  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18:38. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 100  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 17:50. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την αναφορά «κατάσταση 
αδιευκρίνιστη». 

 

 

Σελίδα 101  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα σκαπανέων προς το 100
ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18:26. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 102  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα σκαπανέων  προς την 5
η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18:36. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 

 



Σελίδα 103  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς το 95

ο
 Σύνταγμα σκαπανέων με 

ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 21:33. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 104  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον  στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 105-106  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την ομάδα Κέντρο προς τον στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18:30. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την ενίσχυση των συμμαχικών δυνάμεων 
από την κατεύθυνση της Σούδας. 
 

Σελίδα 107  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 11
ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941. και ώρα 19:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 108  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 100
ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 19:18. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την ερώτηση σχετικά της 
κατάστασης. 

 

 

Σελίδα 109  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 110  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 18:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών τμημάτων. 
 

 

Σελίδα 111  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 17:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 



 

Σελίδα 112  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 17:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και την περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

 

Σελίδα 113  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 11ο
 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 20:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 114  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη Ramcke προς τον στρατηγό 

Ringel με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 21:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και την  περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 115  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη της περιοχής πλησίον των Χανίων καταγράφοντας κινήσεις  

γερμανικών στρατιωτικών τμημάτων (ομάδα υπό τον Utz, 85
ο
 Σύνταγμα αλπινιστών). 

 

 

Σελίδα 116  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 19:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδα 117  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον Ringel προς τον συνταγματάρχη Ramcke με 

ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 19:05. 

Περιέχει τη μη  διάθεση μοτοσικλετιστών λόγω ανάγκης τούτων προς άλλη 

στρατιωτικού χαρακτήρα επέμβαση. 
 

Σελίδα 118  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από διμοιρία  55

ου
 τάγματος μοτοσικλετιστών  προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 22:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη . 

 

 

 

 



Σελίδα 119  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού  στον χώρο του αεροδρομίου 

του Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 16:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδα 120  (περίληψη) 

Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού στον χώρο του αεροδρομίου 
του Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 17:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 121-122  (περίληψη) 
Αναφορά  με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 16:20, περιέχοντας  

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων και 
περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 123  (περίληψη) 
Αναφορά από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς ομάδα Δύση με ώρα καταγραφής 
00:35, περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 124  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς ομάδα Δύση με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 00:32. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 125  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 16:43. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μορφή ερώτηση σχετικά της κατάστασης. 
 

 

Σελίδα 126  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 06:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 127  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς τον  στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 06:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 



 

 

Σελίδα 128  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη περιοχής δυτικά των Χανίων  προς τον διοικητή της 5ης

  

ορεινής Μεραρχίας με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 0:45 

καταγράφοντας χώρους-κινήσεις συμμαχικών δυνάμεων. 

 

 

 

Σελίδα 129  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 07:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 130  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  με ημερομηνία καταγραφής 

24.5.1941 και ώρα 06:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 131  (περίληψη) 
Αναφορά  με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 περιέχοντας χειρόγραφη μη 

ευανάγνωστη μορφή. 

 

 

Σελίδες 132-133  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς την ομάδα υπό τον  στρατηγό 

Ringel με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 07:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 134  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 

και ώρα 07:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 135  (περίληψη) 
Αναφορά προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 

και ώρα 8:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 136  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού στο αεροδρόμιο του Μάλεμε  

με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 8:15. 



Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 137  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.194 και ώρα 8:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 138  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 8:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 139  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον  στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 8:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 140-141  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχει αναφορά από στρατηγό του γερμανικού στρατού  στο αεροδρόμιο 

του Μάλεμε με ημερομηνία 24.5.1941 και ώρα 9:00. Περιέχει χειρόγραφη γραφή. 
(μετάφραση)  8:45-από τις 8:30 περίπου δεν έχει γίνει αισθητή καμία 

συνοδεία καταδιωκτικών πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου. 

Το 3ο
 τάγμα 85ου

 ορεινού Συντάγματος ορεινών καταδρομέων αποβιβάζεται τρέχων 
(11ος και 14ος λόχος) 
11ος λόχος έτοιμος προς διέλευση στις ακτές. 
9:00- ο 11ος λόχος συγκεντρώθηκε και πορεύτηκε προς τα εμπρός. 
9:00- τρία τον αριθμό αεροσκάφη 110 (χωρίς χρωματισμένα με κίτρινο τύπο 
χρώματος) πετούν νεωστί προς επίβλεψη. Η προσγείωση των αεροσκαφών Junker 

πραγματοποιείται σε αυτό σημείο αργά εξαιτίας του συρρικνωμένου χώρου από τα 
ρήγματα και εξαιτίας της πυκνής κίνησης. 

9:25- τα πρώτα τμήματα του12ου λόχου 85ου ορεινού Συντάγματος αφίχθησαν. Η 
ελευθέρωση του αεροδρομίου χωρίς τα από το στράτευμα μεταφερόμενα δύο τον 
αριθμό αγγλικά τρακτέρ δεν είναι εφικτή ή τουλάχιστον  (λέξη μη ευανάγνωστη) 

Κάνω παράκληση, εάν μπορεί να καταστεί δυνατό, για δίωρη  αποστολή ενός 
αγγελιοφόρου με μοτοσικλέτα σχετικά της την προθέσεως μου:  επιστροφή των 
αναφορών. 
 

Σελίδα 142  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τη διμοιρία μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 8:06. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 



Σελίδες  143-144  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς την ομάδα υπό τον στρατηγό 

Ringel με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 9:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 145  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού από το αεροδρόμιο στο 

Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 10:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 146  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 10:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την ερώτηση σχετικά της 
κατάστασης. 
 

 

Σελίδα 147  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 10:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 148  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού  πυροβολικού  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 10:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 149  (περίληψη) 
Αναφορά  με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 10:30, περιέχοντας 

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων 
στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 150  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 85ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 10:50. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μορφή ερώτηση σχετικά της κατάστασης. 
 

 

Σελίδα 151  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 11:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 



Σελίδα 152  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 10:20. 

Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 153-154  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 11:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 155  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 11:32. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 156  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού  στον χώρο του αεροδρομίου 

στο Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 157-158  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την ομάδα Κέντρο προς τον  στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων ή/και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 159  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από διμοιρία μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:02. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδες 160-161  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την ομάδα Κέντρο προς τον στρατηγό Ringel  με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης  στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 162-163  (περίληψη) 
Αναφορά   με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:32 περιέχοντας 

σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την περιγραφή οπλισμού. 



 

 

Σελίδα 164  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς την ομάδα υπό τον  στρατηγό 

Ringel με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 165  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς 95ο
 Σύνταγμα ορεινού 

πυροβολικού με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 11:45. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση στον 
συνταγματάρχη Ramcke σχετικά της κατάστασης.  

 

Σελίδα 166  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού  στον χώρο του αεροδρομίου 

στο Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:46. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή αναφορά καταγραφής της 
κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 167  (περίληψη) 

Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού στον χώρο του αεροδρομίου 
στο Μάλεμε που φέρει ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 168  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς την ομάδα υπό τον Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 16:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 169  (περίληψη-μετάφραση) 

Αναφορά από την 5η
 ορεινή Μεραρχία  προς ναύαρχο νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και 11ο
 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 

23:00. (μετάφραση) 
Σε αυτό το σημείο γίνεται αναφορά στους από την ελαφριά μοίρα πλοίων με 

ένα τον αριθμό κρητικό ιστιοφόρο έχοντας διασωθεί:  
Από το S 12= τρείς άνδρες, 

από το S  14= τριάντα εννέα άνδρες, 

από το S 105=έξι άνδρες, 

από το S 101= ένας άνδρας. 
Ονοματική λίστα  θα ακολουθήσει την 24./ Μαΐου. 
 

 

Σελίδα 170  (περίληψη) 
Αναφορά  προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 

και ώρα 14:50. 



Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδα 171  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 16:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 172  (περίληψη) 
Αναφορά λοχαγού του γερμανικού στρατού  στον χώρο του αεροδρομίου του 

Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 24.5.194 και ώρα 15:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 173  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 3ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών  προς ομάδα Δύση με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 15:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 174  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 85ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 15:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 175  (περίληψη) 
Αναφορά προς διοικητή ορεινής Μεραρχίας με ημερομηνία καταγραφής 

24.5.1941 και ώρα 16:05. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την εγκατάλειψη του 
Μάλεμε στις 16:00 από μοτοσικλετιστές με αντιαρματικό με κατεύθυνση τον 
Πλατανιά 

 

 

Σελίδα 176  (περίληψη) 
Αναφορά από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό  Ringel με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 15:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 177  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς όλα τα στρατιωτικά 
σώματα με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 15:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 



Σελίδα 178  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχαγό του γερμανικού στρατού   στον χώρο του αεροδρομίου 

στο Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 17:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή αφίξεις στρατιωτικών 

σωμάτων. 

 

. 

Σελίδα 179  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον χώρο του αεροδρομίου στο Μάλεμε  με ημερομηνία 

καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 16:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 180  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 11ο
 αεροπορικό σώμα  με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 14:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων  και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 181-182  (περίληψη) 
Περιέχουν  δύο τον αριθμό χάρτες από 24.5.1941 και ώρα 18:00 της  

βορειοδυτικής Κρήτης καταγράφοντας χώρους παραμονής γερμανικών (πρώτος 
χάρτης)  και συμμαχικών στρατευμάτων  (δεύτερος χάρτης). 

 

 

Σελίδες 183-184  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς τον στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 12:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 185  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 11ο
 αεροπορικό σώμα, 

ναύαρχο νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 
20:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 186-187  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 22:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 188  (περίληψη) 
Αναφορά  χειρόγραφης μη ευανάγνωστης γραφής. 

 



 

 

 

Σελίδα 189  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς διοίκηση 11ου

 αεροπορικού σώματος με ημερομηνία 
καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 20:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 190  (περίληψη) 
Αναφορά  πλησίον του Μάλεμε με ημερομηνία από 23.5.1941 και ώρα 18:20 

περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 191-192  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 20:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 193  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 11ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 18:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 194  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 19:30. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή στρατιωτικού περιεχομένου 

ερωτήσεις. 

 

 

Σελίδα 195  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς τον στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 18:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την άφιξη της ομάδας 
Κέντρο καταγράφοντας αριθμό πεσόντων-τραυματιών-αγνοουμένων. 
 

Σελίδα 196  (περίληψη) 
Αναφορά  προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 

και ώρα 19:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

 



Σελίδα 197  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς την ομάδα  Ringel με 
ημερομηνία καταγραφής 24.5.194 και ώρα 18:57. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδα 198  (περίληψη) 
Χειρόγραφο μη ευανάγνωστης μορφής στρατιωτικό έγγραφο από τον 

στρατηγό Ringel  προς  11ο
 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδα 199  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 17:50. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή στρατιωτικού περιεχομένου 

ερώτηση. 

 

 

Σελίδες 200-201  (περίληψη) 
Αναφορά  από 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 18:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 202-203  (μετάφραση) 

 Υπηρεσία αποστολής               χώρος                                      ημερομηνία          ώρα 

100
ο
 Σύνταγμα αλπινιστών  χώρος παραγ ηλεκτ ενεργ Αγυιά    24.5                  18:00 

 

              Προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

 

1) Πλησίον του Γαλατά έχει διαπιστωθεί μεγάλου μεγέθους παρουσία 

εχθρικών δυνάμεων  (έξι τον αριθμό οπλοπολυβόλα στη δυτική πλευρά, δύο τον 
αριθμό κανόνια) σε καλά αποπερατωμένες στρατιωτικές θέσεις. Εμπόδια με 
συρματοπλέγματα και φραγμοί έχουν διαπιστωθεί σε μεγάλο αριθμό.  

Η θέση του εχθρού εκτείνεται από τον Γαλατά προς Βορρά στη θάλασσα και προς 
τον Νότο μέσω του δρόμου στην περιοχή του Πύργου. 
Στον Αλικιανό έχει διαπιστωθεί η παρουσία  εχθρικών  δυνάμεων (Άγγλοι, Έλληνες 
και πολλοί τον αριθμό ελεύθεροι σκοπευτές). 

Ο επικεφαλής αποσπάσματος  ανίχνευσης εκτελέστηκε στο χωριό. 
2) Συνεπεία  του διακρινόμενου μεγέθους της οχύρωσης έμεινε πίσω την 24./ 

μια επίθεση εναντίων του Γαλατά, η οποία εξαιτίας της συντομίας του χρόνου θα 
μπορούσε μόνο από μόνη της να υποστηριχθεί. 

3) θα πραγματοποιηθεί επίθεση εναντίων του Γαλατά την 25./3 από το 2ο
 

τάγμα 100ου
 ορεινού Συντάγματος από τα βορειοδυτικά και από τα δυτικά προς τα 

βόρεια από το 1ο
 τάγμα 100ου

 ορεινού Συντάγματος. Προτείνω ως  χρονική έναρξη 



της επίθεσης τις πρώτες απογευματινές ώρες εξαιτίας της  εξασφάλισης υποστήριξης 

πυροβολικού και της συνεργασίας με την ομάδα Heiderich και Ramcke 

4)   Σχετικά της υποστήριξης θεωρώ ως αναγκαίο: 
α) Ισχυρού μεγέθους προετοιμασία αεροσκαφών τύπου στούκας εναντίων των 

Γαλατά, 
β) συγκέντρωση όλου συνολικά  του πυροβολικού πριν την έναρξη της 

επίθεσης εναντίων του Γαλατά, υπαγωγή δύο τμημάτων πυροβολικού, 

γ) ταυτόχρονη επίθεση της ομάδας Ramcke εναντίων της βόρειας του Γαλατά 
τρέχουσας θέσης του εχθρού και επίθεση της ομάδας Heiderich εναντίων της από τον 
Γαλατά προς τον Πύργο μετακινούμενης θέσης του εχθρού με στόχο τουλάχιστον να 
αποκόψουν μέσω δέσμευσης  αυτού του αντιπάλου την  εκδήλωση από τα πλάγια  
επίθεσης εναντίων του Γαλατά, 

5) ο Γαλατάς είναι κατά πάσα πιθανότητα η σπονδυλική στήλη της πριν την 
πόλη των Χανίων τρέχουσας  θέσης ασφάλειας. Πρέπει επομένως να επιδιωχθεί η 

τοποθέτηση ισχυρότερων δυνάμεων προς άμεση εκμετάλλευση μιας επιτυχίας 
πλησίον του Γαλατά ως προς το άνοιγμα διόδου εναντίων των Χανίων. 

6) Κάνω παράκληση προς άμεση γνωστοποίηση της προθέσεως της 
Μεραρχίας για την 25./5 και προς απάντηση σχετικά της στο ψηφίο 4) έχοντας 
ζητηθεί υποστήριξη. 

7) Γίνεται παράκληση σχετικά γραπτής μεταφοράς του συνθηματικού στον 
αγγελιοφόρο. 

 

 

Σελίδα 204  (περίληψη) 
Αναφορά καταγράφοντας αριθμό πυρομαχικών και στρατιωτικά σώματα.. 

 

 

Σελίδα 205  (περίληψη) 
Αναφορά  περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 206  (περίληψη) 
Αναφορά  προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη 
ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 207  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα  

με ημερομηνία  καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 16:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 208  (περίληψη) 
Σχεδιάγραμμα με ημερομηνία 30.5.1941 περιέχοντας στρατιωτικές μονάδες 

και μετακινήσεις τούτων. 
 

 

 



Σελίδα  209  (περίληψη) 
Μη ευανάγνωστη χειρόγραφη σελίδα 

 

 

Σελίδα 210  (περίληψη) 
Αναφορά  προς  το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία   
καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 19:30 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 

 

Σελίδα 211  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 55ο

 τμήμα μοτοσικλετιστών προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 22:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 212  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 8:00 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 213  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 8:10 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 214  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel  

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 8:20 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 215  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 7:25. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 216  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού  
με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 8:45 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 



 

 

 

 

Σελίδα 217  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών  με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 8:55 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 218  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 100ο
 

Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 
9:30. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων ή/και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 219  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 9:30 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 220  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 9:15 . 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή αναφορά δύο τον αριθμό 
αεροπορικών επιθέσεων μετά βομβαρδισμού (καταγράφεται χρονικό διάστημα  8:20 

και 9:10) από έξι τον αριθμό αεροσκάφη τύπου Bristol-Blenheim. 

 

 

 

Σελίδα 221  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 9:45 . 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την αμετάβλητη κατάσταση. 

 

 

Σελίδα 222  (περίληψη) 
Αναφορά  προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 

και ώρα 9:40 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 223  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς τον στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 7:45 . 



Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 224  (περίληψη) 
Κενή σελίδα λόγω κακής εκτύπωσης  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 

και ώρα 10:00 . 
 

Σελίδα 225  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη Ramcke  προς ομάδα Κέντρο με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 9:35 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 226-227  (περίληψη) 
Αναφορά από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 228  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς  τον στρατηγό Ringel  με 

ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 9:45 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 229  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 10:35 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 230  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 10:38 . 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση σχετικά θέσης 
στρατιωτικών τμημάτων. 

 

 

Σελίδα 231  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς τη  διοίκηση  11
ου

 

αεροπορικού σώματος με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 10:35 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή της 

κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

 



Σελίδα 232  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον  στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 11:05 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 233  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον χώρο πλησίον του Μάλεμε  με ημερομηνία  καταγραφής 

25.5.1941 και ώρα 10:45 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 234-235  (περίληψη) 
Αναφορά από 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 10:55 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 236  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 85ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 11:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή της 
κατάστασης στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδα 237  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς 11ο
 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 11:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 238  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία l προς 11ο
 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 11:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 239  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 85ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 240  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς το 95

ο
 Σύνταγμα με ημερομηνία  

καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 11:30 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 



 

 

 

Σελίδα 241  (μετάφραση) 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                              25.5.1941, 11:30 

           Ιβ 

                                 

 

    1  αναφορά 

 

1) Την 24./5. μεταφέρθηκαν για αεραπόβαση: 
Σύνταγμα-Επιτελείο  Συντάγματος πεζικού  85 

3
ο
 τάγμα 85ου

 Συντάγματος πεζικού 

Τάγμα πυροβόλων  αντιαεροπορικών μέσων 609 

Μισό τάγμα 100ου
 Συντάγματος πεζικού 

Μισό απόσπασμα αναγνώρισης  95 

Μισό απόσπασμα πληροφοριών  95 

Διμοιρία ποδηλάτων 85ου
 Συντάγματος πεζικού 

 

Την 25./5. μεταφέρθηκαν προς αερομεταφορά: 

Τριάντα μονάδες επιβίβασης τάγματος μοτοσικλετιστών 55 

Διμοιρία με αντιαρματικό 5 cm 

2
ο
 τάγμα/ 85ου

 Συντάγματος (ομάδα Kugler, 7
ος

 και 8ος
 λόχος, 3 ανταιαρματ 16ου

 

λόχου) 
                                              (ομάδα Traeg, 6

ος 
, 9

ος
, 10

ος
 , λόχος συν δύο 

αντιαρματικά) 

Αποσπάσματα 100
ου

  Συντάγματος (ένα τάγμα 100ου
 Συντάγματος ορεινών 

καταδρομέων, μια διμοιρία με ποδήλατα 100 συν (ένα ελαφρύ πυροβόλο 
αντιαεροπορικών μέσων 73) 1ο

 τάγμα/ 141. 
 

  2) Τα από τη μοίρα ελαφριών  πλοίων αποβιβαζόμενα (στρατιωτικά) τμήματα 
αναδιανεμήθηκαν και την 26./ - 27./ θα μεταφερθούν για αεραπόβαση. 

3) Το 3ο
 τάγμα 100ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων παρατάσσεται εκ 
νέου, εξοπλίζεται και συμπληρώνεται με προς τούτο ερχόμενες ομάδες 
αντικατάστασης. 

Το τάγμα θα μετακινηθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα προς αεραπόβαση. 
4) Σύνοψη σχετικά του έως τώρα ανεφοδιασμού σε πυρομαχικά, σίτιση και 

υγειονομικού ενδιαφέροντος υλικό θα ακολουθήσει αύριο ταυτόχρονα με την ειδικού 
τύπου την 24./ προς 25./ πραγματοποιημένη απαίτηση  του τμήματος IVa. 

5) Δεν πραγματοποιείται αλλαγή δομής οργάνωσης στα αεροσκάφη για τα 
επιβιβαζόμενα στρατιωτικά τμήματα των μοιρών από ελαφριά  πλοία καθώς 
πιθανότατα επίσης  και των έως τώρα  μοιρών με βαριά πλοίων. 

Δεν έχει έως τώρα πραγματοποιηθεί οριστικής μορφής διαταγή. 
 

Σελίδα 242  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:38 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 



Σελίδα 243  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 55ο

  τάγμα 
μοτοσικλετιστών με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:20. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Παλαιόχωρα. 

 

 

Σελίδα 244  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 100ο

 ορεινό Σύνταγμα με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 245  (περίληψη) 
Αναφορά  από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:10 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 246  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 55ο

 τάγμα 

μοτοσικλετιστών με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 13:00 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 247  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 10:05. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 248  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 10:15. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την άφιξη του 2ου

 τάγματος 85ου
 

Συντάγματος ορεινών καταδρομέων  και τη δραστηριοποίηση του. 
 

Σελίδα 249  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 11ο
 αεροπορικό σώμα  με 

ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 10:40 . 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την άφιξη στρατιωτικού τμήματος του 
95

ου
 Συντάγματος ορεινού πυροβολικού αποτελούμενο από σαράντα έξι άνδρες. 

 

 

Σελίδα 250  (περίληψη) 
Περιέχει  χάρτη της ευρύτερης περιοχής των Χανίων περιέχοντας την 

κατάσταση του 85ου
 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων  την 25./5./1941 και ώρα 

13:00. 



 

 

 

Σελίδα 251  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη προς το Επιτελείο της ομάδας Δύση από 25.5.1941 και ώρα 

12:30 καταγράφοντας την περιοχή δυτικά των Χανίων  
 

 

Σελίδα 252  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:50 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 253  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς διμοιρία 
μοτοσικλετιστών 55 με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:30 . 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση σχετικά της 
κατάστασης. 

 

 

Σελίδα 254  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:45 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 255  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:50 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 256  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 15:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 257  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:20 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 

 

 

 



Σελίδα 258  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 15:25 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 259  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 55

ο
 τάγμα μοτοσικλετιστών προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 15:30 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 260  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5

η
 ορεινή Μεραρχία  προς 11ο

 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:05 . 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 261  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5

η
 ορεινή Μεραρχία προς 11ο

 αεροπορικό σώμα  

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 262  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 15:40 . 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 263  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5

η
 ορεινή Μεραρχία προς 100ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 15:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 264  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τη διμοιρία μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 16:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

 

 

 



Σελίδα 265  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95

ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 15:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 266  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 16:00. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη, όπως την αμετάβλητη κατάσταση του 85ου
 

Συντάγματος ορεινών καταδρομέων. 

 

 

Σελίδα 267  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5

η
 ορεινή Μεραρχία προς 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού 

πυροβολικού με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 15:45. 

Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 268  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

  αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 16:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 269  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 16:25. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 270-271  (περίληψη)  
Αναφορά   με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 16:45, περιέχοντας  

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων και 
περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 272  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5

η
 ορεινή Μεραρχία  προς διμοιρία 

μοτοσικλετιστών 55 με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 16:15. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 273  (περίληψη)  
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 17:09. 



Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την ερώτηση σχετικά της 
στρατιωτικής κατάστασης. 
 

Σελίδα 274  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 17:48. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 275  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς  95ο
 Σύνταγμα ορειβατικού 

πυροβολικού με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 17:52. 
Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 276  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 277  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την επίθεση εναντίων του Γαλατά. 
 

 

Σελίδα 278  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 17:33. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 279  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα  με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:00. 

Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 280  (περίληψη) 
Αναφορά  από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς  5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 



Σελίδα 281  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς το 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 17:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 282  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς το 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:10. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την αμετάβλητη κατάσταση του 85ου
 

Συντάγματος ορεινών καταδρομέων. 

 

 

Σελίδα 283  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:15. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση σχετικά  της 

κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 284  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς το 11ο
 αεροπορικό σώμα  με 

ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 285  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel  προς το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού 
πυροβολικού  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 286  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:25. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 287  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 

 



Σελίδα 288  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 18:55. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων όπως την άφιξη Συντάγματος στο διοικητήριο του 85ου
 

Συντάγματος ορεινών καταδρομέων. 

 

 

Σελίδα 289  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 19:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 290  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς το 11ο
 αεροπορικό σώμα  με 

ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 19:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 

 

Σελίδα 291  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο προς τον στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 19:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 292  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 19:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 293  (περίληψη) 
Έγγραφο από την ομάδα υπό τον στρατηγό Ringel, στον χώρο διοικητηρίου 

τριών χιλιομέτρων νοτίως της δυτικής άκρης του αεροδρομίου στο Μάλεμε με 
ημερομηνία  καταγραφής 25.5.1941. 

Περιέχει την παράδοση τριών αναφορών στην  ομάδα υπό τον στρατηγό  

Ringel  καταγράφοντας χρονικό διάστημα και περιεχόμενο τούτων. 
 

 

Σελίδες 294-298, 300  (περίληψη) 
Χειρόγραφη μη ευανάγνωστης μορφής αναφορά σχετικά της καταστροφής 

την 21/.5./1941 της μοίρας αποτελούμενης από δεκαπέντε τον αριθμό ελαφριά πλοία 
και δύο τον αριθμό ιταλικά αντιτορπιλικά από τις συμμαχικές δυνάμεις, 

κατευθυνόμενη προς την Κρήτη για την επιχείρηση «Merkur/Ερμής».  

 

 



Σελίδα 299  (περίληψη) 
Σχεδιάγραμμα της περιοχής δυτικά των Χανίων. 

 

Σελίδα 301  (μετάφραση) 
                                                        Συνημμένο 729 

Καπετάνιος πλοίου                    την 25.5.1941 

Bartels 

 

                                  Προς το  
                                                11

ο
 σώμα αεροπορίας 

 

 

 

Στο Καστέλι-στο δυτικό τμήμα του χωριού βρίσκεται μια μικρή περίπου 
είκοσι μέτρων μήκος σε μέγεθος προκυμαία.. Το βάθος του νερού στην άκρη του 
μόλου είναι ενάμιση (1,5) μέτρο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα στην 
προέκταση της προκυμαίας δεκαπέντε μέτρων περίπου, ώστε να επιτευχθεί ένα βάθος 
νερού περίπου  3. 1/4. Μεγαλύτερο βάθος  για ιστιοφόρα, τα οποία μεταφέρουν 
άρματα μάχης, τουλάχιστον 3. 1/4 μέτρα. 

Το τάγμα ορεινού μηχανικού 95 θα κατασκευάσει  τη γέφυρα. 
Θα υπάρξει προσπάθεια να τοποθετηθούν ορισμένα τον αριθμό ιστιοφόρα για 

αυτή τη γέφυρα. 
Είναι απαραίτητο, να διαθέτουν τα μηχανοκίνητα ιστιοφόρα σημεία 

αναγνώρισης στο κατάστρωμα, τα οποία θα πρέπει  να είναι γνωστά επίσης στον λόχο 
σκαπανέων στο Καστέλι. 
 

 

Σελίδα  302  (περίληψη) 

Σχεδιάγραμμα ραδιοεπικοινωνίας από 25.5.1941 καταγράφοντας στρατιωτικά 

τμήματα. 
 

 

Σελίδα 303  (περίληψη) 
Αναφορά  από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού μηχανικού προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 22:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 304  (μετάφραση) 
Ομάδα Ringel                  Κεντρικό διοκητ, 3 χλμ νοτίως της δυτικής άκρης του                                                            
αεροδρομίου του Μάλεμε, την 25.5.1941, 20:00 

 

                               Διαταγή της ομάδας Ringel για την 26.5.41 

1) Ο εχθρός αμύνεται στη γραμμή Πύργος (έξι χλμ δυτικά των Χανίων)- 
Γαλατάς- στο έδαφος των υψωμάτων προς τα νοτιοανατολικά-στο επίπεδο έδαφος 
υψωμάτων δύο χλμ δυτικά των Περιβολιών- στα υψώματα προς τα ανατολικά του 
Αλικιανού με κατεύθυνση τα Περιβόλια-στον Αλικιανό και υψώματα νοτιοδυτικά 
από εκεί. Η αριστερή πτέρυγα έχει  στα έξι χλμ νοτιοδυτικά του Αλικιανού έως τώρα 



εξακριβωθεί. Η Κάνδανος υπό την κατοχή μας. Πενήντα τον αριθμό αιχμάλωτοι 
έχουν μετακινηθεί. 

Πυροβολαρχία του εχθρού έχει εντοπιστεί πλησίον του σημείου 30  (στη 

δυτική περιφέρεια Χανίων). 
2) Η «Ομάδα Ringel» θα συνεχίσει την επίθεση σύμφωνα με το σχέδιο την 

26./5., όπως έχει διαταχθεί στις  25.5.41.  

Σε αυτό το σημείο επιπλέον ενίσχυση της δεξιάς πτέρυγας. 
3) Προς τούτοις διατάσσεται: 

Η «ομάδα Ramcke», η «ομάδα Utz»,η  «ομάδα Heydrich» θα συνεχίσουν την έως 
τώρα προέλαση με αργό ρυθμό και σύμφωνα με το σχέδιο. 

Το 85ο
 Σύνταγμα αλπινιστών με το νέο υπαγόμενο 1ο

 τάγμα 141ου
 

Συντάγματος αλπινιστών θα βολιδοσκοπήσει περιεκτικά την περιοχή νοτιοδυτικά του 
Αλικιανού μέσω Σκινές- Φουρνές για να καταλάβει το έδαφος υψωμάτων προς τα 
νοτιοανατολικά του Αλικιανού. Είναι η διέλευση πλησίον του Αλικιανού κατόπιν 

επίθεσης από στούκας στις 8:30 εφικτή, πρέπει αμέσως ένα τάγμα προς ανατολική 
κατεύθυνση μέσω της Αγίας Μαρίνας να προωθηθεί στο Καλάμι (κόλπος της 
Σούδας). 

Το τάγμα ορεινού μηχανικού 95 θα καθαρίσει τον στενό δρόμο δυτικά του 
Καστελίου, ώστε στρατιωτικά τμήματα  πλησίον του Καστελίου να μπορούν να 
αποβιβαστούν. 

4) Υποστήριξη από στούκας στον Αλικιανό την 26./5./1941 από 8:00- 8:30 

στον στενό δρόμο δυτικά του Καστελίου στις 8:30, καταπολέμηση από θέσεις 
πυροβολικού στη δυτική περιφέρεια Χανίων και θέση υπεράσπισης στο δυτικό άκρο 

Χανίων- Μουρνιές προτρέπεται. 
5) Το απόσπασμα   τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 και το απόσπασμα 

αναγνώρισης 95 παραμένουν στους έως τώρα χώρους.  
6) Εναέρια αναγνώριση : κατόπιν ιδιαίτερης διαταγής 

7)  Διοικητήριο πεζικού: 26./5./41, 7:00 στην περιοχή Πατελέρι, τρία χλμ νοτίως του 
Πλατανιά. 
 

Διανομείς: 

«ομάδα Ramcke» 

«ομάδα Utz» 

«ομάδα Heydrich» 

85
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

95
ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού 

Απόσπασμα  τεθωρακισμένων αντιαρματικών  95 

Απόσπασμα  αναγνώρισης 95 

Τάγμα ορεινού μηχανικού 95 

Αεροσκάφη αναγνώρισης 

Ημερολόγια Πολέμου. 

 

 

Σελίδα 305  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα  με 
ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 17:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 



Σελίδα 306  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη Heydrich  προς διοίκηση 11

ου
 

αεροπορικού σώματος με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 22:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 307  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από τον στρατηγό Ringel  προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 19:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

 

Σελίδα 308  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Ramcke προς την ομάδα Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 21:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 309-310  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα Ramcke προς την ομάδα Ringel με ημερομηνία 

καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 19:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 311-312  (περίληψη) 
Αναφορά με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 19:30, περιέχοντας  

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων 
στην Κρήτη 

 

Σελίδα 313  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Κέντρο  προς τον στρατηγό Ringel  

αεροπορίας με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 21:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 314  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς το 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών με 
ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 20:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 315  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 20:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 



Σελίδα 316  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 21:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 317  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 1:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 318-326  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο-με τρία τον αριθμό απόρρητα συνημμένα- από τη γενική 

διοίκηση 11
ου

 αεροπορικού σώματος με ημερομηνία από 14.5.1941. 
Περιέχει διαταγή σχετικά της συνεργασίας των στρατευμάτων εδάφους και 

του 8ου
 αεροπορικού σώματος. 

Το απόρρητο συνημμένο στον εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 1 καταγράφει 
συνθηματικές λέξεις όπως για αεροδρόμιο η λέξη «κήπος», για το αεροσκάφος στον 
αέρα η λέξη «μέλισσα», για το πυροβολικό η λέξη «πυροσβεστική», για την αποθήκη 
υγρών καυσίμων η λέξη «μπαρ», για πολεμικό αεροσκάφος η λέξη «πατάτα». 

Το απόρρητο συνημμένο με τον αριθμό 2 στον εν λόγω έγγραφο περιέχει 
σύμβολα για τις ομάδες του 11ου

 αεροπορικού σώματος σχετικά περιοχών, ποταμιών,. 
τομέων για την επιχείρηση «Ερμής» πχ ΥΑΕ για Αθήνα, ΥΒU για Κρήτη, ΥΚF για 
Μάλεμε. 

Το απόρρητο συνημμένο με τον αριθμό 3 στον εν λόγω έγγραφο περιέχει 
σύμβολα προς θέαση τούτων  κατά της διάρκειας της επέμβασης-επιχείρησης στην 
Κρήτη με τον κωδικό «Ερμής» (καταγράφονται τούτα) όπως για Επιτελείο, μη 
ύπαρξης εχθρικής παρουσίας. 
 

 

Σελίδα 327  (περίληψη) 
Αναφορά ιδιόχειρης μη ευανάγνωστης γραφής με ημερομηνία καταγραφής 

20.5.1941 και ώρα 12:45 σχετικά αξιολόγησης του αεροδρομίου Μάλεμε. 

 

 

Σελίδες 328-330  (περίληψη) 
Αντίγραφο λίστας  περιέχοντας ονόματα-σύμβολα σχετικά του εφοδιασμού 

σίτισης-πυρομαχικών  (καταγράφονται τούτα) 
 

 

Σελίδα  331  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη της Κρήτης. 

 

 

Σελίδες 332-334  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας, τομέα  
πληροφοριών που φέρει ημερομηνία από 17.5.1941. 



Περιέχει το ίδιο έγγραφο των σελίδων 51-52 και  λίστα συνθηματικών λέξεων 
πχ για την 7η

  αερομεταφερόμενη Μεραρχία αεροπορίας το συνθηματικό 
«καμηλοπάρδαλη», της ομάδας Κέντρο (διοικητής) «αυτόματο». 

 

 

Σελίδα 335  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941, περιέχοντας την 

σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων στην 
Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 336  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5

η
 ορεινή Μεραρχία  προς 100ο

 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 7:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 337  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η

 ορεινή Μεραρχία προς 95ου
 Σύνταγμα 

μηχανικού με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 8:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 338  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα μηχανικού  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία  πεζικού με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 9:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 339  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα μηχανικού  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 9:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 340  (περίληψη) 
Αναφορά  από την  5η

 ορεινή Μεραρχία πεζικού προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 9:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 341  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η

 ορεινή Μεραρχία  πεζικού προς 100ο
 

Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 23.5.1941 και ώρα 
10:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 



Σελίδα 342  (περίληψη) 
Αναφορά  από λοχαγό του γερμανικού στρατού (όνομα μη ευανάγνωστο) στο 

αεροδρόμιο του Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 7:45. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την άφιξη του συνταγματάρχη Krakau  με 
τα αντίστοιχα στρατιωτικά τμήματα. 
 

 

Σελίδα 343  (περίληψη) 
Απόρρητη αναφορά από την  5η

 ορεινή Μεραρχία προς 11ο
 αεροπορικό σώμα, 

ναύαρχο νοτιανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία καταγραφής 24.5.1941 και ώρα 
9:28. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως τη βύθιση του S 14 και σύμφωνα με 
μαρτυρίες διασωθέντων τη βύθιση άλλων δεκατριών τον αριθμό πλοίων. 
  

 

Σελίδα 344  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς  11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 7:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 345  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία πεζικού προς 11ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 7:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 346-348  (περίληψη-μετάφραση) 

Περιέχουν δύο τον αριθμό έγγραφα και δύο τον αριθμό συνημμένα.. 
(μετάφραση) ΙΙΙ τάγμα 100ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων     

διοικητηρ ταγμ, την 25.5.41 

 

Θέμα: Αναφορά απωλειών. 
 

                  Προς το 

                                100
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

 

Το τάγμα δέχθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το Μάλεμε τη 
νύχτα της 21./22.5.41 στο ύψος του ακρωτηρίου Σπάθα επίθεση από ναυτικές 
δυνάμεις των Άγγλων και  διαλύθηκε. Σε αυτό το σημείο χάθηκαν οχτώ τον αριθμό 
πλοία. Προσωρινή αναφορά απωλειών δες συνημμένο. 

Σύμφωνα με την κατάσταση των πραγμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη μια 
διόρθωση αυτών των αριθμών στην καλύτερη περίπτωση σε ένα πολύ περιορισμένο 
πλαίσιο. 

 Η διοίκηση του τάγματος αναλήφθηκε από εμένα και δημιουργήθηκε ένα 
προσωρινό Επιτελείο τάγματος με τον ανθυπολοχαγό Satran. 



Ως την κατόπιν αναπλήρωση μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της 26./5./41  
μέσω της Μεραρχίας πενήντα τον αριθμό άνδρες περίπου. Εκτός τούτου προσήλθαν  
από τα μετόπισθεν τμήματα πλησίον της  Άντερας (Απτέρας;) όλοι οι διαθέσιμοι 
άνδρες. Παρομοίως, υπολογίζεται τις επόμενες ημέρες με μια τουλάχιστον εν μέρει 
εξισορρόπηση σε όπλα και στρατιωτικό υλικό. 

Η διμοιρία βαρέων όπλων πεζικού, κομιστής της επιστολής τούτης , θα 
μετακινηθεί την 26./5./41 με αεροσκάφος. Τα κανόνια έχουν διανεμηθεί και είναι 
έτοιμα ως προς αυτόνομη δραστηριοποίηση. Υπεύθυνος του 2

ου
  κανονιού είναι ο 

ανθυπολοχαγός των εφεδρειών του γερμανικού στρατού Dum, ο οποίος σήμερα από 
τον 5ο

 λόχο εφέδρων 100 έχει παρουσιαστεί στον 15ο
 λόχο. Η κατάσταση των 

διασωθέντων είναι ικανοποιητική. 
Το ηθικό μάχης του τάγματος δεν έχει κλονιστεί. 

Η ετοιμότητα μετακίνησης του τμήματος του τάγματος δεν αναμένεται πριν 
την  29./ ή την 30./5./1941. 

Η νέα εξαιτίας των απωλειών αναγκαία δομή του τάγματος αποτελείται 
πιθανότατα από:  

το Επιτελείο του τάγματος, 

δυο λόχους στρατιωτών εφόδου, 

έναν λόχο Επιτελείου (δύο διμοιρίες βαρέων οπλοπολυβόλων, μια ελαφριών 
πυροβόλων πεζικού, μισή διμοιρία πληροφοριών, προς τούτο δύο αντιαρματικά  
16/100). 

(περίληψη) Το δεύτερο έγγραφο από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

προς την 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 περιέχει 

προσθήκη σχετικά  προώθησης της επιστολής. 
Κατόπιν ακολουθούν δύο τον αριθμό συνημμένα στο πρώτο έγγραφο. 

(μετάφραση) Συνημμένο 1 στο ΙΙΙ/100 από 25.5.1941 

 

                          Με αριθμούς αναφορά απωλειών. 

                    Αξιωματικοί   υπαξιωματικοί      στρατιώτες 

 

Νεκροί:                                                                           3 

Αγνοούμενοι           8                    25                          171 

Στο νοσοκομείο      2                      3                            31 

Στην Κρήτη             1                    10                            24 

 

                                       Απώλειες αξιωματικών ονοματικώς 

Αγνοούμενοι:            αντισυνταγματάρχης  Ehall          III/100 

                                  υπολοχαγός        Prosinger            III/100 

                                  υπίατρος            Huerner               III/100 

                                  ανθυπολοχαγός   Ηaegele             III/100 

                                  ανθυπολοχαγός εφδρ Trautmann  III/100 

                                  ανθυπολοχαγός  εφεδρ   Kempe   11/100  

                                  ανθυπολοχαγός εφδρ   Stark        12/100 

                                  ανθυπολοχαγός    Seitz                14/100 

 

Στο νοσοκομείο:      βοηθ ιατρού   Lichtenberg           13/100 

                                ανθυπολοχαγός     Gries               14/100 

 

Στην Κρήτη:          ανθυπολοχαγός εφεδρ Lindner       III/100 

   



                                            

                                 Διανεμόμενοι αξιωματικοί: 
Αγνοούμενοι: ανθυπολοχαγός  εφεδρειών Mueller    16/100 

 

  (περίληψη)  Το συνημμένο  στο εν λόγω έγγραφο  με τον αριθμό 2 περιέχει λίστα 
ελλείψεων σε βασικά όπλα-στρατιωτικό υλικό και οχήματα καταγράφοντας είδος και 
αριθμό τούτων. 
 

 

 Σελίδα 349  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα   από τον στρατηγό Ringel προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 8:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 350  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη Ramcke με ημερομηνία 

καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 9:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 351  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 352  (περίληψη) 
Αναφορά προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 
και ώρα 12:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 353  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:55. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως ερώτηση σχετικά των στρατιωτικών 

δρώμενων. 
 

Σελίδες 354-255  (περίληψη) 
Αναφορά προς το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού με ημερομηνία 
καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 13:10. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την εκδήλωση επίθεσης από την ομάδα 
Utz. 

 



Σελίδα 356  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 13:16. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 357  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων και ομάδα Utz με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 13:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 358  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς την ομάδα Utz και Wittmann, 95

ο
 

Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού, 100
ο
 Σύνταγμα ορεινού πεζικού  με ημερομηνία 

καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 12:40. 
Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 359  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 1:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 360  (περίληψη) 
Αναφορά από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 

 

Σελίδα 361  (περίληψη) 
Περιέχει χειρόγραφο σχεδιάγραμμα σχετικά επικοινωνιών με ημερομηνία 

26.5.1941 καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα. 
 

Σελίδα 362  (περίληψη) 
Αναφορά προς το Επιτελείο ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία 

καταγραφής 26.5.1941. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 363  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 23:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 



Σελίδα 364  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 4:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 365  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 5:25. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 366  (περίληψη-μετάφραση) 

Αναφορά από το 95ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 5:30. 

(μετάφραση) Την 25./5./41 και ώρα 19:45 εκτελέστηκε ο Έλληνας πολίτης 
Γεώργιος Φραντζεσκάκης, επειδή βρέθηκε με ένα οπλισμένο τυφέκιο και έδωσε την 
εντύπωση ότι θα έκανε χρήση τούτου. 
 

 

Σελίδες 367-368  (περίληψη) 
Αναφορά με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 5:45, περιέχοντας 

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων και 
περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 369  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Heydrich προς τον στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 6:35. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτης όπως η «νύχτα κύλησε  ήρεμα». 

 

 

Σελίδα 370  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Ramcke  προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 5:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 371  (περίληψη) 
Περιέχεται χάρτης της δυτικής Κρήτης σχετικά της κατάστασης πριν την 

έναρξη της επίθεσης  καταγράφοντας χώρους- κινήσεις στρατιωτικών τμημάτων. 

 

Σελίδα 372  (περίληψη) 
Αναφορά από το 11ο

 αεροπορικό σώμα  προς τον στρατηγό Ringel  με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 6:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 



Σελίδα 373  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον 2o λόχο τάγματος αντιαεροπορικών πυροβόλων 609, στο 

αεροδρόμιο του Μάλεμε με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 4:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 374 (περίληψη) 
Αναφορά προς τον στρατηγό Ringel με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 

Σελίδα 375  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς την ομάδα Heydrich με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 9:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 376  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από τον στρατηγό Ringel προς την ομάδα Utz και 100ο

 

Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 9:35. 

Αναφέρεται σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή στο ίδιο περιεχόμενο της 
σελίδας 375. 

 

 

Σελίδα 377  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 9:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 378  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Heydrich  προς την ομάδα υπό τον  Ringel  

με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 10:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 379  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη από το Επιτελείο  του στρατηγού Ringel σχετικά του χώρου 

του κόλπου της Σούδας και των παρακείμενων περιοχών. 
 

Σελίδα 380  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς  διμοιρία 
μοτοσικλετιστών 55  με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 11:28. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 

 

 



Σελίδα 381  (περίληψη) 
Αναφορά από τη διμοιρία μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή Μεραρχία  με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 10:26. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 382  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς το 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών  με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 11:10. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως την κατοχή της Παλαιόχωρας από τις 
γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 
 

Σελίδα 383  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από τον συνταγματάρχη Ramcke προς τον στρατηγό 

Ringel με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 10:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 

Σελίδα 384  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον 2η

 μοίρα πυροβολαρχίας πυροβόλων αντιαεροπορικών 
μέσων 609  προς την 5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και 

ώρα 11:00. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως τη διαπίστωση νέων πτήσεων 

συμμαχικών αεροσκαφών 

 

 

 

Σελίδα 385  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 11:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 386  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από τον στρατηγό Ringel προς την ομάδα Ramcke  με 

ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 11:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 387  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς 100ο
  και 85ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 11:30. 



Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 388  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Ramcke  προς τον στρατηγό  Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 12:17. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 389  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το απόσπασμα μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 11:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 390  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11

ο
 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 11:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδες 391-392  (περίληψη) 
Αναφορά  από την ομάδα υπό τον Ringel προς 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού 
πυροβολικού με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 12:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 393  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5

η
 ορεινή  Μεραρχία προς την ομάδα Utz και 

100
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 

3:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 394  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη της περιοχής δυτικά της πόλης των Χανίων καταγράφοντας  

χώρους. 
 

Σελίδα 395  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 13:03. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 

 



Σελίδα 396  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα  με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 13:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 397  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς  το 8ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 
26.5.1941 και ώρα 13:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 398  (περίληψη) 
Αναφορά  από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τάγμα σκαπανέων 95 με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 12:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 399  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς την 5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

26.5.1941 και ώρα 13:57. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 400  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 14:06. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 401  (περίληψη) 
Αναφορά προς 8ο

  αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 
και ώρα 19:52. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 402  (περίληψη) 
Αναφορά   από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 14:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 403-404  (περίληψη) 
Αναφορά από το  141ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 14:30. 



Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων, την  περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη καθώς και 
χειρόγραφο σχεδιάγραμμα. 
 

Σελίδα 405  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5
η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 15:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδες 406-407 (περίληψη) 
Αναφορά από τον λοχία Laller με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 

15:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη όπως καταγραφή και αφίξεις γερμανικών  

στρατιωτικών τμημάτων. 
 

 

Σελίδα 408  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς την ομάδα υπό τον 

Ramcke  με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 15:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 409  (περίληψη) 
Περιέχει χειρόγραφο σχεδιάγραμμα  με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 
15:00 σχετικά σύνδεσης επικοινωνιών καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα. 
 

Σελίδα 410  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από μοίρα ορεινού πυροβολικού 95 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 15:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 411  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς 100ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 15:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 412  (περίληψη) 
Αναφορά από το 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 15:42. 
Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων και περιγραφή της κατάστασης στην Κρήτη. 
 

 

 



Σελίδα 413  (περίληψη) 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

Σελίδα 414  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 15:55. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων στην Κρήτη. 
 

 

 

 


