
 

 

[Γ.Α.Φ CD 2- Φάκελος 3] 
RH 28-5-4b 

 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει τηλεγραφήματα-αναφορές- στρατιωτικά έγγραφα 
στο Ημερολόγιο Πολέμου, 220 σελίδων  συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από 
29.5. ως 5.7.1941. 

 

 

Σελίδα 1  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς μοίρα αντιαεροπορικών 
πυροβόλων 609  με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 12:00.  

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

 

Σελίδα  2  (περίληψη) 

Χάρτης τομέων των περιοχών Ασκύφου- φαράγγι του Ίμβρου- Χώρα Σφακίων. 
 

 

Σελίδες  3-5  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία             διοικτ Μεραρχίας Κνωσσός, την 1.6.1941,20:00 

              Ια 

 

Θέμα: Κατοχή και ασφάλιση της νήσου Κρήτη. 

 

1) Η κατάκτηση της νήσου Κρήτη έχει ολοκληρωθεί. Ο εχθρός  κατατροπώθηκε.  

Εγκαταλείποντας  όλο το στρατιωτικό  υλικό κατόρθωσαν  στρατιωτικά τμήματα να 
φτάσουν πάνω σε πλοία στην Αφρική. 
 

2) Η ενισχυμένη 5η
 ορεινή Μεραρχία με τμήματα του ιταλικού στρατού στο δυτικό 

άκρο του νησιού ασφαλίζει την Κρήτη εναντίων επιθέσεων του εχθρού από τη 
θάλασσα. 

 

3) Προς τούτοις μένουν  υπαγόμενα: 

Το τάγμα μοτοσικλετιστών 55, 

ορισμένα τεθωρακισμένα της 2
ης

 επιλαρχίας 31
ου

 Συντάγματος τεθωρακισμένων, 
η μοίρα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609, 

το τμήμα ελαφρών αντιαεροπορικών   πυροβόλων 73. 

Τα έως τώρα υπαγόμενα τμήματα της 6ης
 ορεινής Μεραρχίας θα μεταφερθούν άμεσα 

δια της εναέριας οδού. 
Το Επιτελείο του 95ου

 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού θα επιστρέψει 
στα στην ηπειρωτική Ελλάδα παραμένοντας πίσω στρατιωτικά τμήματα της 
Μεραρχίας. Η διοίκηση  του 95ου

 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού 
αναλαμβάνει την έκδοση διαταγών προς τα τμήματα της Μεραρχίας στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. Η αποστολή του ταγματάρχη Sommer έχει δια τούτο εκπληρωθεί. 

 

4) Δημιουργούνται στο νησί οι κάτωθι τομείς: 



Τομέας Δύση  υπό τη διοίκηση του τάγματος ορεινού μηχανικού 95, 

τομέας Κέντρο υπό τη διοίκηση του 100
ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων, 

τομέας Ανατολή υπό τη διοίκηση του 85ου
 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων, 

τομέας ιταλικού στρατού στο ανατολικότερο τμήμα της νήσου. 
 

5) Προσωρινά όρια τομέων: 

α) Αγιά Μαρίνα (δυτικά των Χανίων)- Σαμαριά (δεκαπέντε χλμ βορειοδυτικά 

του Λουτρού). 
β) Παράλια  βορείως του Γαράζο- Γαράζο (στην ομάδα Κέντρο)- Αγία 

Γαλήνη (στην ομάδα  Κέντρο). 
γ) Μάλια (στον ιταλικό στρατό)- Παναγιά (στην ομάδα Ανατολή)- Χόνδρος 

(στον ιταλικό στρατό). 
 

6) Δραστηριοποιούνται στους τομείς και υπάγονται στους διοικητές τομέων: 
Στην ομάδα Δύση: τάγμα ορεινού μηχανικού 95, 
                              ένας λόχος του τάγματος μοτοσικλετιστών 55, 

                             δύο ουλαμοί αντιαρματικού 3,7 τμήματος τεθ αντιαρματικών 95, 
                             ένας ουλαμός αντιαρματικού 5 cm τμήματος τεθ αντιαρματικών 95, 

                               ένα απόσπασμα διαβιβάσεων τμήματος ορεινών διαβιβάσεων 95. 

Στην ομάδα Κέντρο:  100
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 

                                   πέντε αποσπάσματα διαβιβαστών  του τμήματος ορεινών 
διαβιβάσεων 95, 
                             1

η
 
 πυροβολαρχία  95

ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού, 

                             ένας ουλαμός αντιαρματικού 5 cm τμήματος τεθ αντιαρματικών 95, 
                               προς διάθεση της Μεραρχίας το τάγμα μοτοσικλετιστών 55 (χωρίς 
έναν λόχο) στην περιοχή ακρωτήριο Δρέπανο- Βάμος- Κεφαλάς.  

Στην ομάδα Ανατολή:    85
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 

                                      2
η
 μοίρα 95

ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού 

                                     δύο αποσπάσματα ασυρματιστών τμήματος ορεινών 
διαβιβάσεων 95, 
                                    στη διάθεση της Μεραρχίας ορεινό τμήμα αναγνώρισης 95  

στην περιοχή των Γουβών, τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 (χωρίς τις 
μετακινήσεις  των ομάδων Δύση και Κέντρο) με υπαγόμενα τεθωρακισμένα της 2

ης
 

επιλαρχίας 31
ου

 Συντάγματος τεθωρακισμένων στην περιοχή του Ηρακλείου, μη 
δραστηριοποιούμενα τμήματα ορεινών διαβιβάσεων 95  βορείως της Κνωσού (5 χλμ 
δυτικά της πόλης του Ηρακλείου). 
 

7) Διευθέτηση της κατάστασης έκδοσης  διαταγής. 

Οι διοικήσεις των τομέων είναι υπεύθυνες για την υπεράσπιση και την 
ασφάλεια τούτων. 

Όσο η δημόσια διοίκηση δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί, πρέπει αυτές, στο σημείο 
που το απαιτούν τα συμφέροντα του γερμανικού στρατού, να επέμβουν μέσα στους 
τομείς τους, όσο καθίστατο αναγκαίο, στην εσωτερική διοίκηση της χώρας. Βασική 
αρχή παραμένει, στις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες εάν είναι δυνατό  να 
ανατεθούν  εκ νέου  τα έως πρότινος καθήκοντα τους. Οι αρχές της αστυνομίας δεν 

πρέπει αρχικά  να χρησιμοποιήσουν όπλα για την τήρηση της τάξης και της ηρεμίας. 

Πρέπει προσεχώς να αναμένεται η άφιξη των στρατιωτικών- τοπικών 

διοικήσεων.  

Κατόπιν απόσυρσης του 11ου
 αεροπορικού σώματος αναλαμβάνει η Μεραρχία 

επίσης τη διοίκηση σχετικά της ομάδας Δύση και των Χανίων.  



Ο διοικητής του 100ου
 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων αποστέλλει για τον 

κατατοπισμό σχετικά των έως τώρα για την περιοχή των Χανίων δοσμένων εντολών 
και διατάξεων έναν αξιωματικό  στο Σύνταγμα αντιαεροπορικών πυροβόλων. 

 

8) Οι αλεξιπτωτιστές  θα παραμείνουν στους έως τώρα χώρους τους έως τη μεταφορά 
τούτων (πιθανότατα σε οχτώ έως  δέκα ημέρες). 
 

9) Αποστολή των για την παράκτια προστασία και την ασφάλεια της υπαίθρου 

δραστηριοποιούμενων τμημάτων: 
α) Την επιτήρηση-επίβλεψη των ακτών κατά τη διάρκεια της ημέρας και της 

νύχτας μέσω σε μόνιμη βάση φρουρών επιτήρησης. 
β) Την υπεράσπιση των δημιουργημένων παράκτιων τομέων στην περίπτωση 

μιας επίθεσης του εχθρού. 
γ) Την ετοιμότητα των κινητών κάθε είδους  εφεδρειών τομέων μέσα στον 

κάθε έναν τομέα ξεχωριστά. 

δ) Τη βελτίωση με ασφάλεια λειτουργώντας συνδέσεων επικοινωνιών μέσα 
στους τομείς. Σχετικά της εκμετάλλευσης του ταχυδρομικού δικτύου ακολουθεί 
διαταγή του επικεφαλή της Μεραρχίας πληροφοριών. 

Στις πλατείες των λιμανιών πρέπει να τοποθετηθούν σε σταθερή βάση όπλα, 
ώστε να εμποδίσουν από πάρα πολύ κοντινή απόσταση προσπάθειες απόβασης. Τα 
έχοντας τοποθετηθεί όπλα πρέπει χωθούν  στο έδαφος και να δημιουργηθούν  
χαρακώματα προστασίας θραυσμάτων και σωροί ασφάλειας από βολές πλησίον των 
θέσεων πυρών. 

Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος επαρκής αριθμός πυρομαχικών στις θέσεις 
πυρός. Ο κόλπος της Σούδας, το Ρέθυμνο και η πόλη του Ηρακλείου θα 
προστατευτούν πιθανότατα από το παράκτιο πυροβολικό. Έως την άφιξη του πρέπει 
οι διοικήσεις των τομέων να έχουν λάβει βοήθεια. Υπάρχει η πρόθεση ορισμένα 

κανόνια να τοποθετηθούν  πλησίον του Καστελίου, της Παλαιόχωρας και της 
Λούτρας. 

 

10) Εναέρια προστασία. 

Η εναέρια προστασία των στρατευμάτων πρέπει να υπάρχει διαρκώς μόνο 
εναντίων χαμηλού ύψους επιθέσεων. Η έναρξη πυρών πρέπει μόνο τότε να 
πραγματοποιηθεί, όταν τα αεροσκάφη του εχθρού πράγματι τοποθετούνται προς 
χαμηλή πτήση. Μέσω άλλης στάσης θα προδοθούν τότε μόνο οι δικές μας θέσεις και 
καταλύματα. 

 

11) Κάλυψη. 

Επειδή ο εχθρός επιτίθεται στο νησί διαρκώς με αεροσκάφη, πρέπει να έχουν 

όλες οι θέσεις και τα στρατόπεδα καλά καλυφθεί. Οι θέσεις των Άγγλων και τα 
στρατόπεδα είναι σύμφωνα των εγκαταστάσεων και του είδους τούτων 
υποδειγματικά. Οι διοικητές πρέπει να επιβλέπουν συνεχώς την κάλυψη. 

12) Η ετοιμότατα των στρατευμάτων πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να εξασφαλισθεί, 
ώστε αυτά να μπορούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εισέλθουν στους  
παράκτιους τομείς υπεράσπισης τους. Οι αρχηγοί και υπαρχηγοί πρέπει να 
κατατοπιστούν σχετικά των  καθηκόντων τους.  (Οι προτιθέμενοι χώροι 
δραστηριοποίησης πρέπει την 6.6.41 να αναφερθούν). 
 

13) Τα καταλύματα των στρατευμάτων πρέπει να καθοριστούν κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε από τη μία πλευρά να εξασφαλισθεί η ετοιμότητα επέμβασης στους παράκτιους 



τομείς, από την άλλη να υπάρξει εγγύηση  αναφορικά της διαμονής σε άνευ κινδύνου 

ελονοσίας περιοχή. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή νερού. 
 

14) Κίνηση των στρατευμάτων. 

Η Μεραρχία δεν προτίθεται σε γενικές γραμμές σχετικά μεταφοράς  άλογων, 
φορτηγών ζώων, σκαφών και οχημάτων, εκτός μοτοσικλετών και μοτοσικλετών με 
πρόσθετο τμήμα. 

Στη Μεραρχία θα διατεθούν πιθανότατα ακόμα δύο χιλιάδες τον αριθμό 
ποδήλατα. 

Με σκοπό την ομοιόμορφη διαμόρφωση  της κίνησης των στρατευμάτων στην 
Κρήτη πρέπει να αναφερθούν  έως την 6.6.41 όλα συνολικά τα έως λάφυρα οχήματα, 

φορτηγά, μοτοσικλέτες και οχήματα με αλυσίδες. 

Προσδοκώ σχετικά της αξιοπιστίας των αναφορών. 

Θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μια ισορροπημένη  διανομή των οχημάτων από 
τη Μεραρχία. 
15) Εντολή  προς τον πληθυσμό. 

Έχει γνωστοποιηθεί  προς όλες τις κατοικημένες περιοχές, ότι πρέπει να 
παραδοθούν όλα συνολικά τα όπλα (πυροβόλα όπλα, μαχαίρα, ραβδιά). Κάθε άνδρας, 
ο οποίος κατόπιν του από τους διοικητές καθαρισμένου χρονικού περιθωρίου ακόμα 

βρεθεί με πυροβόλα όπλα-μαχαίρια- ραβδιά, θα εκτελείται. Παράλληλα πρέπει να 
γνωστοποιηθεί, ότι ο πληθυσμός πρέπει να ασχοληθεί με τις δουλειές του και κυρίως 
να μαζέψει  τη σοδειά. Εκτός τούτου  πρέπει να ανακοινωθεί, ότι κάθε πράξη 
δολιοφθοράς θα απαντηθεί με εκτέλεσεις και πυρπόληση των χωριών. 

 

16) Στρατιωτική στολή. 

Επιτρέπω να φορεθεί η παρακάτω  στρατιωτική στολή: σκούφος βουνού, 
στρατιωτικό σακάκι, κοντό αγγλικού τύπου καλοκαιρινό παντελόνι, ορειβατικά 

υποδήματα, με κοντές κάλτσες (γυρισμένες) ή μέχρι τη γάμπα ή ψηλά άρβυλα.  
Μέσα στους στρατώνες μπορεί  επίσης να φορεθεί  το αγγλικού τύπου πουκάμισο 
χωρίς  σακάκι Εκτός των στρατιωτικών καταλυμάτων πρέπει βασικώς να φορεθεί το 

στρατιωτικό σακάκι. Το τροπικού τύπου κράνος δεν επιτρέπεται να φοριέται, αν και 
τμήματα της αεροπορίας το φορούν κατόπιν διαταγής. 
 

17) Εκτός των στρατιωτικών καταλυμάτων  πρέπει κάθε στρατιώτης να φέρει ένα 
πυροβόλο όπλο. 

Όπου συνευρίσκονται  στρατεύματα με τμήματα του ιταλικού στρατού, πρέπει 
να φροντίζεται να υπάρχει ένας συντροφικός τόνος. 

 

18) Απέναντι στον ελληνικό πληθυσμό πρέπει να υπάρχει  επιφυλακτικότητα και 
δυσπιστία. 
19) Το στράτευμα πρέπει να διδαχθεί  σχετικά της στάσης του στο μπάνιο και στο 
κολύμπι στη θάλασσα. 

Κάθε διαδρομή με βάρκες στη θάλασσα απαγορεύεται χωρίς υπηρεσιακή εντολή. 
 

20) Συνθηματικά. 

Από 31.5./ 1.6.41 Zell 

        1.6./2.6.41    Innsbruck 

         2.6./3.6.41   Dachstein 

         3.6./4.6.41   Kitzbuehel 

         4.6./5.6.41  Groossglockner. 



 

21) Ακολουθεί διαταγή σχετικά συνδέσεων επικοινωνιών. 

22) Διοικητήριο Μεραρχίας: Κνωσός (5χλμ νοτίως της πόλης του Ηρακλείου). 

 

Διανομείς:                                                  Ο διοικητής της Μεραρχίας 

Συντάγματα και αυτν τμτ                                            Ringel 

ή τάγματα 

Ημερολόγιο Πoλέμου 

 

 

 

Σελίδα  6  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                              διοικητ Μεραρχ Κνωσός, την 1.6.1941 

          Ια                                                                                                               18:30 

 

Θέμα: Βραδινή αναφορά 

 

                              Προς  
                                       11

ο
 αεροπορικό σώμα 

 

Ο εχθρός κατατροπώθηκε και αιχμαλωτίστηκε πλησίον των Σφακίων. Δεν 
έχει ακόμα κατατεθεί αναφορά σχετικά άφιξης στη Λούτρα, αλλά πιθανότατα 
ενισχυμένη διμοιρία τάγματος μοτοσικλετιστών έχει τοποθετηθεί στο Τυμπάκι. Δεν 
έχει έως τώρα αναφερθεί  επαφή με τον εχθρό. Έχει πραγματοποιηθεί επαφή με τον 
Ιταλό διοικητή εξαιτίας της άμεσης απομάκρυνσης των αιχμαλώτων, 

                Πλησίον των Σφακίων έως τώρα τρείς χιλιάδες τον αριθμό αιχμάλωτοι. 
Σχετικά της αναφοράς του γερμανικού στρατού: 

Κατά τις μάχες καταδίωξης στην Κρήτη διακρίθηκε η εμπροσθοφυλακή της 
ορεινής Μεραρχίας υπό τη διοίκηση του αντισυνταγματάρχη Wittmann, διοικητής 

του 95ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού, σχετικά της  χωρίς τη λήψη 

προφυλάξεων και κατά επιδέξιο τρόπο προέλασης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
εμποδίστηκε η σύμφωνα με σχέδιο υποχώρηση του πλησίον των Χανίων νικημένου  
αντιπάλου, δημιουργήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η επικοινωνία- επαφή προς 
τους πλησίον του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου δίδοντας μάχη αλεξιπτωτιστές, 
αναγκάστηκαν προς παράδοση  οι με αριθμητική υπεροχή βρετανικές δυνάμεις και 
δημιουργήθηκε σύνδεση- επαφή προς τις ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις. 

Στις μάχες στα νότια παράλια της Κρήτης διακρίθηκε ένα Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων (100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων)  υπό τη διοίκηση του 

συνταγματάρχη Utz κατ΄ αυτόν τον τρόπο ιδιαιτέρως,  επειδή τούτο κατόπιν 
αδιάκοπης προέλασης μέσω αδιάβατων βουνών τα κατά  πολύ υπερέχων βρετανικά 
στρατεύματα περικύκλωσε, τα τοποθέτησε προς μάχη, παρά την ισχυρού μεγέθους σε 
κατάσταση απελπισίας  άμυνα κατατρόπωσε, και κατ΄ αυτόν τον τρόπο εμπόδισε την 
υποχώρηση τους προς την Αφρική. Σε αυτό το σημείο πιάστηκαν πάνω από τρείς 
χιλιάδες αιχμάλωτοι. 
 

                                                                                     5
η
 ορεινή Μεραρχία 

                                                                                                      Ια 

 

 

 Σελίδα 7  (περίληψη) 



Ραδιοτηλεγράφημα από τμήμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609 προς 
5

η
 ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 6:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη γραφή  αεροπορική επίθεση από 
2:00 έως 3:00  με βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. 
 

 

Σελίδα 8  (περίληψη) 

Αναφορά προς την ομάδα υπό τον  Ringel (5
η
 ορεινή Μεραρχία)   με 

ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 2:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 9  (περίληψη) 

Αναφορά από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς διμοιρία τάγματος 

μοτοσικλετιστών 55  με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 8:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 10  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο
 Σύνταγμα πυροβολικού  προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 8:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

 

Σελίδες 11-15  (περίληψη) 

Αναφορά από μοίρα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων, στο δυτικό άκρο 
του αεροδρομίου στο Ηράκλειο προς 5η

 ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία 
καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 10:30. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 16  (περίληψη) 

Αναφορά από αξιωματούχο του γερμανικού στρατού στην Αγία Βαρβάρα με 
ημερομηνία καταγραφής 1.5.1941 και ώρα 11:15. 

Περιέχει την άφιξη γερμανικών στρατευμάτων στις 11:05 στην Αγία 
Βαρβάρα, την ύπαρξη πεντακοσίων περίπου Ιταλών αιχμαλώτων. 
 

 

 

Σελίδα 17  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 10:35. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων μεταξύ άλλων στους Κομιτάδες και τα Σφακιά.  
 

Σελίδα 18  (περίληψη) 



Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 14:53. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων μεταξύ άλλων στους Κομιτάδες και τα Σφακιά. 
 

 

Σελίδα 19  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 13:50. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων μεταξύ άλλων στους Κομιτάδες  στα Σφακιά και στο 
Λουτρό. 

 

Σελίδα 20  (περίληψη) 

Αναφορά από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς τον συνταγματάρχη Utz 

περιέχοντας την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων.  

 

 

Σελίδα 21  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς to 95
ο
 Σύνταγμα 

πυροβολικού  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 8:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 22  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95  προς την 
5

η
 ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 17:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 23  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς 11ο

 αεροπορικό σώμα   

με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 11:35. 
Περιέχει απώλειες-τραυματίες-αγνοούμενους  σε αξιωματικού της 5ης

 ορεινής 
Μεραρχίας. 

 

 

Σελίδα 24  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 11ο

 αεροπορικό σώμα  

με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 21:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων αναφέροντας την μη ύπαρξη συμμαχικών δυνάμεων  στο 
οδικό δίκτυο Ηρακλείου-Τυμπακίου Πόμπιας.  

 

Σελίδα 25  (περίληψη) 

Τηλεγράφημα  προς 5η
 ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 

1.6.1941 περιέχοντας την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 



 

Σελίδα 26  (μετάφραση) 

Γενική διοίκηση 11
ου

 αεροπορικού σώματος                        την 1.6.1941 

             Τμήμα Ια 

 

                           Προς  
                                   5

η
 ορεινή Μεραρχία  

 

1) Αφότου έχει χωρίς αμφιβολία διαπιστωθεί, ότι Έλληνες αξιωματικοί εξόπλισαν  
τον ελληνικό πληθυσμό και τον καθοδήγησαν προς διεξαγωγή μάχης, πρέπει όλοι οι 
αιχμάλωτοι του ελληνικού στρατού στην Κρήτη να μεταχειριστούν  ως αιχμάλωτοι 
πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις. 

Δεν έχουν το δικαίωμα, να κάνουν χρήση  τις για τους Έλληνες αιχμαλώτους 
πολέμου στην ηπειρωτική Ελλάδα ληφθείσες ιδιαίτερες διατάξεις. 

2) Η Γενική Διοίκηση του 11ου
 αεροπορικού σώματος προτίθεται, όλους συνολικά 

στην Κρήτη βρισκόμενους Ιταλούς αιχμάλωτους πολέμου να μετακινήσει στο από τα 
ιταλικά στρατεύματα κατεχόμενο ανατολικό τμήμα της νήσου.  

Στον χώρο της ομάδας Δύση βρίσκονται περίπου δύο χιλιάδες τον αριθμό 
Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου. 

Η 5η
 ορεινή Μεραρχία έρχεται σε επαφή με τον αρχαιότερο σε βαθμό 

διοικητή των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην ανατολική Κρήτη και ρυθμίσει 
με αυτόν  το χρονικό σημείο της παραλαβής των Ιταλών αιχμαλώτων πολέμου. 
Το αποτέλεσμα της συμφωνίας πρέπει να αναφερθεί στη Γενική Διοίκηση. 

    

                                                                                  Για τη Γενική Διοίκηση 

                                                                                 Ο επικεφαλής του Επιτελείου 

                                                                                 (ακολουθεί χειρόγραφη υπογραφή) 

 

 

 

Σελίδες  27-28  (μετάφραση) 
100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων     Διοκητ Συνταγμ, φαράγγι του Ίμβρου, την         

                 Ια                                                                                                        1.6.1941   

 

 

             Συντόμου περιεχομένου αναφορά σχετικά των  μαχών του 100ου
 Συντάγματος 

ορεινών καταδρομέων από 29.5- 16.41. 

 

Το Σύνταγμα, νωρίτερα το 1ο
 τάγμα, συνάντησε  την 29./5. το απόγευμα κατ΄ 

ακολουθία της από τη Μεραρχία δοσμένη αποστολής προέλασης προς το Λουτρό 
ξανά τον εχθρό στο ύψωμα του στενού δρόμου, 4 χλμ νοτίως του Αλίκαμπου, ο 
οποίος ωστόσο αναγκάστηκε άμεσα μη έχοντας απώλειες  σε υποχώρηση εξαιτίας 
επίθεσης με περικύκλωση  του 1ου

 τάγματος κατόπιν διάταξης των βαρέων όπλων.  
Την 30.5, στις 9:15 συνάντησε εκ νέου  το 1ο

 τάγμα στην περιοχή του φαραγγιού  
Ίμβρου ισχυρή δύναμη του εχθρού, ο οποίος αρχικά σε αργό ρυθμό, υπό την 
επέμβαση των τεθωρακισμένων και με ανατινάξεις των δρόμων διέφυγε σθεναρά 
αμυνόμενος προς τον Νότο, τοποθετήθηκε όμως έπειτα στην περιοχή του τέλους του 
δρόμου-ύψωμα 798 για την μετέπειτα αντίσταση, ήταν όμως αδύνατο να επιτεθεί  
εναντίων τους μετωπικά. Η κατόπιν από το 1ο

 τάγμα με δύο τον αριθμό λόχους μέσω 
των Λάκκων εναντίων του υψώματος 798 και με έναν λόχο μέσω του 118 εναντίων 



του υψώματος  892 αρχινημένη επίθεση περικύκλωσης δεν μπορούσε συνεπεία των 
ασυνήθιστων δυσκολιών εδάφους και υψομετρικών διαφορών την 30./5 να 
συνεχιστεί. Ο αντίπαλος ενίσχυσε  αντιθέτως τις πτέρυγες του και από τις δύο 
πλευρές του τέλους του δρόμου, κυρίως στα δυτικά στο ύψωμα 836 και δημιούργησε 

στρατιωτικές θέσεις. 
Η περικύκλωση από το 1ο

  τάγμα ήταν εξαιτίας αυτής της νέας κατάστασης 
του εχθρού πάρα πολύ λίγο βολιδοσκοπημένη και δεν κατόρθωσε επίσης την 31.5. να 
έχει αποτελέσματα. Εξαιτίας τούτου έγινε από μένα προτροπή στο 1

ο
 τάγμα να 

δεσμεύσει κατά μέτωπο τις δυνάμεις του αντιπάλου, ενώ με μια εκτεταμένη 
βολιδοσκοπημένη περικύκλωση, αρχινημένη την 31./5, 4:30 στο Ασκύφου  
τοποθετήθηκε ο 7ος

 λόχος προς τα δεξιά μέσω των  υψωμάτων 1186-1173-979 προς 
τη Χώρα Σφακίων, ο 8ος

 λόχος προς τα αριστερά μέσω του Ασφένδου προς τον Άγιο 
Αντώνιο ( 206). Το κατά τη διάρκεια της 31./5. στο (ύψωμα) 892 πλησίον του εκεί 
βρισκόμενου 1ου

 λόχου αποπερατωμένο φυλάκιο του Συντάγματος εξασφάλισε 
υπέροχη θέα σε όλο συνολικά  το κατεχόμενο από τον εχθρό έδαφος νοτίως των 
πλαγιών της Χώρας Σφακίων έως τον Βρασκά. Διαπιστώθηκε μεγάλου μεγέθους 
συγκέντρωση εχθρικών δυνάμεων στους Κομιτάδες  και στη Χώρα Σφακίων. Προς τα 
ανατολικά των Κομιτάδων απασχολούνταν ο αντίπαλος σε μια προς την Ανατολή 
κατευθυνόμενη στρατιωτική θέση με συρματοπλέγματα. Η διακρινόμενη δύναμη του 
εχθρού με ανάγκασε να αναβάλλω  την αρχικώς για την 1.6., 8:00 καθορισμένη 
επίθεση περικύκλωσης και να την πραγματοποιήσω  μόλις κατόπιν ισχυρού μεγέθους 
προετοιμασία των στούκας και με τη υποστήριξη του πυροβολικού κατά τη διάρκεια 
της 1./6. Τα στούκας και το πυροβολικό έπρεπε λόγω της αδυναμίας να έρθουν μέσω 
ασυρμάτου σε επαφή με τη Μεραρχία, να ειδοποιηθούν  μέσω αξιωματικών σε 
επτάωρη  διαδρομή. Για να εκμεταλλευτούν ακόμα εγκαίρως το κατειλημμένο ύψωμα 
892 για την επίθεση της 1./6./41 στάλθηκε ένας λόχος ελαφρύ πυροβολικού πεζικού 
του 2ου

 τάγματος με εκατό είκοσι ελαφρύ κανονιού όλμους κάτω από μεγάλου 
βαθμού δυσκολίες, εν μέρει υπό τη μεταφορά  από τους  στρατιώτες στο ύψωμα 892.  

Η από τη Μεραρχία υποσχόμενη υποστήριξη πυροβολικού, της οποίας τα 
αποτελέσματα αναμενόταν  μόλις την 1./6. το απόγευμα, με παρακίνησε το βράδυ της 
31./5. να ανακαλέσω πλήρως  την επίθεση για την 1./6., να χρησιμοποιήσω την 1./6. 

μόνο προς αποκλειστικώς την περικύκλωση του αντιπάλου και γενικά στις 1./6. να 
υπάρξει βομβαρδισμός του περικυκλωμένου αντίπαλου μέσω των στούκας και  του 
πυροβολικού με μεγάλο αριθμό πυρομαχικά. 

Το πρωί της 1./6. πραγματοποιήθηκε επίθεση  αντίθετα  των τρεφόμενων   
προσδοκιών μόνο από τέσσερα τον αριθμό στούκας και τέσσερα αντιτορπιλικά στη 
Χώρα Σφακίων. Το στο ύψωμα 892 σε θέση βρισκόμενο ελαφρύ πυροβόλο πεζικού 
έριξε λίγο πριν τις 8:00 υπό εξαίρετη παρατήρηση καλοζυγισμένες βολές, οι  οποίες 

εξαιτίας της σε υψηλό σημείο θέσης του έφτανε  σε κάθε  κάλυψη των Άγγλων. Ο 
εχθρός εγκατέλειψε εξαιτίας των βολών  τούτων τις θέσεις κάλυψης του και έψαξε 
ατάκτως προστασία στο πεδινό έδαφος. Εν μέρει επιδείχτηκαν άσπρου χρώματος 
σημαίες. Υπό την εκμετάλλευση των  κατ΄ εξαίσιο τρόπο πραγματοποιημένων  βολών 
του κανονιού πεζικού παρατάχθηκε  ο 7ος

 και 8ος
 λόχος χωρίς  μη αναμένοντας 

περαιτέρω υποστήριξη πυροβολικού λίγο πριν  τις 9:00 αυτόνομα προς επίθεση 
εναντίων της  Χώρας Σφακίων και των Κομιτάδων. Ο 8ος

 λόχος έφτασε στις 10:00 

χωρίς να δώσει μάχη στους Κομιτάδες, ο 7ος
 λόχος στις 13:30 κατόπιν κατανίκησης 

της μικρής σε μέγεθος αντίστασης  του εχθρού στη Χώρα Σφακίων. 
Το για τη διαβίβαση αυτών των αναφορών κατάστασης προς το μέτωπο κατά 

μήκος του δρόμου βολοδοσκοπώντας  1ο
 τάγμα βρήκε τις την προηγούμενη ημέρα 

ακόμα με ισχυρές δυνάμεις κατειλημμένες θέσεις του εχθρού εκκενωμένες και 



προωθήθηκε αμέσως προς τους Κομιτάδες. Αυτό προελαύνει το τωρινό χρονικό 
διάστημα από τα Σφακιά προς το Λουτρό ώστε να θέσει το λιμάνι υπό την κατοχή 
του. (Το Λουτρό καταλείφθηκε  την 1./6., στις 20:00). 

Η στις 11:30 με την 1η
 πυροβολαρχία έτοιμη για βολές 1η

 μοίρα 95
ου

 

Συντάγματος ορεινού πυροβολικού δεν άνοιξε πυρ. 

Η εδώ και ώρα για μεγάλη επιφάνεια βολιδοσκοπημένη σε δύσβατα ορεινά 
εδάφη αρχινημένη επίθεση τανάλιας οδηγήθηκε σε πλήρη επιτυχία, έδειξε στον εχθρό 
την έλλειψη προοπτικής περαιτέρω αντίστασης και τον προέτρεψε προς παράδοση 

των όπλων. Επίσης καθοριστικό για την παράδοση των όπλων του ήταν μάλλον 
ακόμα η δύσκολη κατάσταση εφοδιασμού του-όλος σχεδόν ο ανεφοδιασμός  του σε 
είδη τροφοδοσίας  εμποδίστηκε μέσω της καταιγιστικής προέλασης και της επίθεσης 

του Συντάγματος την 29.5. και 30.5. 
Η επιτυχία του Συντάγματος επιτεύχτηκε με αναλόγως λιγοστές απώλειες. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα υφιστάμενες αναφορές απωλειών αριθμεί το Σύνταγμα έξι 
νεκρούς και δεκαοκτώ τραυματίες.  

Σύνοψη σχετικά αιχμαλώτων και λείας πολέμου βλπ συνημμένο, το οποίο θα 
κατατεθεί μετέπειτα. Προσωρινός αριθμός περίπου τρείς χιλιάδες (Οριστικός 

διακόσιοι πενήντα έξι αξιωματικοί, εννέα χιλιάδες εκατό τρείς υπαξιωματικοί και 
στρατιώτες, από τους οποίους εννιακόσιοι Έλληνες). 

 

 

 

Σελίδα  30  (περίληψη) 

Περιέχει το ίδιο έγγραφο της σελίδας 6. 

 

 

Σελίδα 31  (περίληψη) 
Περιέχει χειρόγραφη μη ευανάγνωστη λίστα νεκρών-τραυματιών-

αγνοουμένων  για το χρονικό διάστημα από 20.5. έως 1.6. καταγράφοντας αριθμό-

στρατιωτικό τμήμα. 
 

 

Σελίδα 32  (μετάφραση-περίληψη) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία       διοκητηρ Μεραρχ, 3 χλμ δυτικά του Ρεθύμνου, την 30.5.941 

          Ια 

 

Θέμα: Αναφορά απωλειών της ενισχυμένης 5ης
 ορεινής Μεραρχίας 

 

Προς     Γενική Διοίκηση 11
ου

 αεροπορικού σώματος. 

 

1) Οι υπολογισμένες απώλειες κατά τη διάρκεια της επέμβασης στην Κρήτη από την 
20.5. έως 3.5. περιλαμβάνουν: 

 

                                               Νεκροί                      τραυματίες          αγνοούμενοι 
Αξιωματικοί                                17                               20                        14 

Υπαξιωματ-στρατιώτες             250                              440                       306 

 (συμπερ μοίρες ελαφριών πλοίων) 
 

2) Σε αυτούς τους αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι απώλειες των στη Μεραρχία 
υπαγόμενων ομάδων αλεξιπτωτιστών των ομάδων Heydrich και Ramcke. 



 

3) Έχουν ως λάφυρα παρθεί: 
τριάντα τον αριθμό κανόνια, 
πέντε αντιαεροπορικά πυροβόλα και 
τρία τεθωρακισμένα άρματα μάχης. 

 

Τα τριάντα τον αριθμό κανόνια άμεσα προς τα ανατολικά των Χανίων, νοτίως του 
δρόμου Χανιά- Σούδα ιδανικά για παράκτια προστασία (10,5 cm) 

Τα τέσσερα αντιαεροπορικά πυροβόλα χρησιμοποιούνται ήδη προς παράκτια 
προστασία πλησίον του αεροδρομίου στο Μάλεμε. 

(περίληψη) Κατόπιν ακολουθεί χειρόγραφη μη ευανάγνωστη γραφή 
καταγράφοντας τον χώρο Καλύβια και το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 

καθώς και επισημάνσεις-διορθώσεις στο εν λόγω έγγραφο. 

 

Σελίδα  33  (περίληψη) 
Χειρόγραφη μη ευανάγνωστης μορφής λίστα σχετικά πεσόντων-τραυματιών-

αγνοουμένων  καταγράφοντας αριθμό- στρατιωτικό τμήμα- στρατιωτική βαθμίδα . 
 

Σελίδες 34-35  (περίληψη) 

Χειρόγραφο μη ευανάγνωστης μορφής συνημμένο  από το 141ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων προς 5ης
 ορεινή Μεραρχία από 30.5.1941 και ώρα 8:35. 

Περιέχει αναφορά σχετικά  αριθμού πεσόντων- τραυματιών- αγνοουμένων  σε 

αξιωματικούς-υπαξιωματικούς-στρατιώτες, τη χρήση τριάντα τον  αριθμό κανονιών 

(10,5) για την παράκτια προστασία, καθώς και αντιαεροπορικών πυροβόλων,  
χειρόγραφο σχεδιάγραμμα καταγράφοντας την περιοχή του κόλπου της Σούδας. 
 

Σελίδες 36-37  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τα Συντάγματα, 
αυτόνομα τμήματα και τάγματα από 29.5.1941. 

Περιέχει την ανάγκη επείγουσας αναφοράς προς τη Μεραρχία σχετικά του 
κατά προσέγγιση αριθμού των πεσόντων και τραυματιών σε αξιωματικούς-

υπαξιωματικούς- άνδρες αρχής γενομένης της έναρξης της στρατιωτικής  επέμβασης 
στην Κρήτη, αριθμό κατασχεμένων ως λεία πολέμου κανονιών και αναφορά χρήσης 
τούτων, αριθμό κατασχεμένων ως λεία πολέμου τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης. 

Η σελίδα 36 (πίσω σελίδα εγγράφου) καταγράφει σε χειρόγραφη μη 
ευανάγνωστη γραφή στοιχεία σχετικά μεταξύ άλλων του αριθμού τραυματιών-

πεσόντων, τη χρήση τεσσάρων τον αριθμό πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 

πλησίον του Μάλεμε προς χρήση παράκτιας προστασίας.  
 

 

 Σελίδα 38-40  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το τμήμα σκαπανέων 95 προς  5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 10:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων όπως την καταγραφή πεσόντων και τραυματιών σε 
αξιωματικούς-υπαξιωματικούς-στρατιώτες αναφέροντας αριθμό τούτων. 
 

Σελίδες 41-42 (περίληψη) 
Φύλλα σημειώσεων περιέχοντας χειρόγραφη μη ευανάγνωστη γραφή. 
 



  

Σελίδα  43  (περίληψη) 
Περιέχει το ίδιο έγγραφο των σελίδων 6 και  30. 

 

Σελίδα 44  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς  1ο
 Σύνταγμα 

αλεξιπτωτιστών με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 11:25. 
Περιέχει την επιστροφή ορεινού πυροβόλου της 6ης

 ορεινής Μεραρχίας στα 
Μέγαρα. 
 

Σελίδα 45  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 11ο
 αεροπορικό σώμα προς την ομάδα Ανατολή  

με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 15:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 46  (περίληψη) 
Αναφορά προς 1ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών περιέχοντας χειρόγραφη 

δυσανάγνωστη γραφή. 
 

Σελίδα 47  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 1ο
  και 2ο

 Σύνταγμα 
αλεξιπτωτιστών με ημερομηνία καταγραφής 1.6.1941 και ώρα 14:00. 

Περιέχει την αποστολή έως  την 5.6.1941  μιας σύντομης αναφοράς μάχης στο 
11

ο
 αεροπορικό σώμα. 

 

 

Σελίδα 48  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 11ο
 αεροπορικό σώμα προς ομάδα Ανατολή  με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 14:20. 
Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 49  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς ανώτατη  διοίκηση 

12
ης

 στρατιάς ,Γενική Διοίκηση 18
ου

 σώματος στρατού, ταγματάρχη Hepp με 
ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 20:00. 

Περιέχει την αναγνώριση των επιδόσεων του 8ου
 αεροπορικού σώματος και 

την παράκληση εκ της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας της γνωστοποίησης τούτων. 

 

 

Σελίδα 50  (μετάφραση) 

Προς τη γνωστοποίηση στην αναφορά στρατού ξηράς αναφέρθηκε στο 11ο
 

αεροπορικό σώμα την: 30.5.1941. 

«Στις κατά τη διάρκεια επιθέσεων μάχες εναντίων των ισχυρών αγγλικών 
θέσεων πλησίον των Χανίων έχει διακριθεί ιδιαιτέρως ο 3ος

 λόχος 85ου
 Συντάγματος 

ορεινών καταδρομέων υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού Walter. Με δική του 

απόφαση προωθήθηκε ο λόχος κατόπιν υπερνίκησης των μεγάλων δυσκολιών της 
άνυδρης χωρίς δρόμο γης  έως τα νώτα των Άγγλων, κατέλαβε πλησίον των 



Καλυβιών μια από τους Άγγλους προετοιμασμένη προς ανατίναξη γέφυρα, 
απομάκρυνε τα εκρηκτικά σώματα και έθεσε εκ τούτου υπό την κατοχή του τη για 
την εν συνεχεία καταδίωξη πάρα πολύ σημαντική χωρίς να έχει υποστεί ζημιά 

γέφυρα». 
                                        την: 1./6./1941 

« Στις κατά τη διάρκεια καταδίωξης μάχες στην Κρήτη διακρίθηκε η 
εμπροσθοφυλακή μιας ορεινής Μεραρχίας υπό τη διοίκηση του αντισυνταγματάρχη 

Wittmann, διοικητής του 95ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού, εξαιτίας 

άφοβης και επιδέξιας προέλασης. Εξαιτίας τούτου εμποδίστηκε η σχεδιαζόμενη 
υποχώρηση του  πλησίον των Χανίων νικημένου αντιπάλου, δημιουργήθηκε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα επαφή προς τους πλησίον της πόλης του Ρεθύμνου και 
του Ηρακλείου δίδοντας μάχη αλεξιπτωτιστές, αναγκάστηκαν σε παράδοση 
υπερέχουσες στον αριθμό βρετανικές δυνάμεις και δημιουργήθηκε επαφή προς τις 
ιταλικές στρατιωτικές μονάδες. 

Στις μάχες στα νότια παράλια της Κρήτης διακρίθηκε ένα Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων (100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων) υπό τη διοίκηση του 
συνταγματάρχη Utz στον βαθμό, ότι τούτο στην χωρίς παύση μέσω απροσπέλαστων 
βουνών προέλαση περικύκλωσε τα κατά πολύ υπερέχων αριθμητικά βρετανικά 
στρατεύματα, τα οδήγησε προς μάχη, επιτέθηκε εναντίων τους παρά την ισχυρού 
μεγέθους απελπισμένη αντίσταση και εξαιτίας τούτου εμπόδισε  την υποχώρηση τους 
προς την Αφρική. Σε αυτό το σημείο υπήρξαν πάνω από τρείς χιλιάδες αιχμάλωτοι». 

                                  την: 2./6./1941 

«Στις μάχες στην Κρήτη διακρίθηκε ένα Σύνταγμα ορεινών καταδρομών (85ο
 

Σύνταγμα ορεινών καταδρομών) υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη Krakau 

ιδιαιτέρως στο ότι τούτο σε από τα πλάγια επίθεση μέσω μιας πάνω από είκοσι χλμ 
μήκους  χωρίς δρόμο και άνυδρης ράχης οροσειράς περικύκλωσε άνευ οχημάτων και 
φορτηγών ζώων την κεντρική θέση  εχθρού πλησίον της Σούδας, κατά αυτόν τον 
τρόπο έδειξαν σημάδια της παρουσίας τους  και προωθήθηκε προς την σύμφωνα με 
το σχέδιο κίνηση υποχώρησης του εχθρού  μπροστά από τον κύριο όγκο της 
Μεραρχίας. 

Ο ανθυπολοχαγός Suessart και ο πολυβολητής Brosig ενός αποσπάσματος 

πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων (μοίρα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609) 
κατέλαβαν στις μάχες στη νήσο Κρήτη, σε μακρινή απόσταση βρισκόμενοι  μπροστά 
από τα έχοντας προωθηθεί τμήματα της ομάδας επίθεσης, κατόπιν αστραπιαίας και 
γενναίας επίθεσης ένα έτοιμο προς χρήση και έναρξη βολών  μεσαίου βάρους 
αγγλικό τεθωρακισμένο άρμα μάχης».   
 

 

 

 

Σελίδα 51  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  από τον διοικητή του  100ου
 Συντάγματος ορεινών 

καταδρομέων προς τον διοικητή της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας που φέρει ημερομηνία 

2.6.1941.  

Περιέχει την  παράκληση αποστολής του 3ου
 τάγματος 100ου

 Συντάγματος 
ορεινών καταδρομέων και μη χρειαζούμενων στην ηπειρωτική Ελλάδα  οδηγών 
στρατιωτικών οχημάτων  εξαιτίας της αδυναμίας εκτέλεσης των στρατιωτικών 
καθηκόντων αναφορικά της κατοχής και ασφάλισης της Κρήτης από την υπάρχουσα 
στρατιωτική δύναμη. 

 



 

 

Σελίδα 52  (μετάφραση-περίληψη) 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                     Διοκητ Μεραρχ Κνωσσός, την 2.6.41, 14:30 

           Ια 

 

Θέμα: Βραδινή αναφορά από 2.6.1941. 
 

                 Προς το  
                               11

ο
 αεροπορικό σώμα. 

 

Την 1.6.1941, στις 10:00 καταλείφθηκε η Λούτρα, ο αριθμός των αιχμαλώτων 
αυξήθηκε  έως την  2.6.41, 8:00 στους έξι χιλιάδες πεντακόσιους, επιπλέον εκατό 
ενενήντα τον αριθμό αξιωματικοί με άφθονο στρατιωτικό υλικό. 

(περίληψη) Περιέχει την αναφορά από 2.6.1941 της σελίδας 50 σχετικά της 
διάκρισης  του 85ου

 Συντάγματος  ορεινών καταδρομών υπό τη διοίκηση του 
συνταγματάρχη Krakau και της κατάληψης ενός αγγλικού τεθωρακισμένου άρματος 
μάχης από τον ανθυπολοχαγό Suessart και τον πολυβολητής Brosig. 

 

 

 

 

Σελίδες  53-54  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 9ο

 ιταλικό Σύνταγμα 
πεζικού, Μεραρχία Regina, που φέρει ημερομηνία από 2.6.1941. 

Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενου του εγγράφου των σελίδων 3-5 καταγράφοντας 
επιπλέον την  υπαγωγή του  9ου

 ιταλικό Σύνταγμα πεζικού στην 5η
 ορεινή Μεραρχία, 

την προστασία της ιδιοκτησίας του ελληνικού πληθυσμού, τις μόνο κατόπιν διαταγής 
του διοικητή και σύμφωνα με το δίκαιο πολέμου εκτοπίσεις. 

 

 

Σελίδες  55-56  (περίληψη) 

Το ίδιο περιεχόμενο των σελίδων 49-50. 

 

 

Σελίδες 57-59  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                            διοκτ Μεραρχίας Κνωσός, την 6.6.41. 

         Ιγ 

 

                               Αναφορά κατάστασης του εχθρού. 

           σχετικά της δραστηριοποίησης της 5
ης

 ορεινής Μεραρχίας στην Κρήτη. 
 

Σχετικά της ισχύος και της διανομής των δυνάμεων  του εχθρού στην Κρήτη 
κατέφευγε κάποιος μόνο σε υποθέσεις. 

Στα τέλη του 1940 κατελήφθη  το νησί από τους Άγγλους και 
χρησιμοποιούνταν  ως βάση-σταθμός αεροπορίας και ναυτικού. Μέσω συνδέσμων 

είχε διαπιστωθεί στο νησί μια Μεραρχία των Άγγλων ήδη πριν την εκστρατεία 
εναντίων της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του ελληνικού μετώπου 
στην ηπειρωτική Ελλάδα κατορθώθηκε από  τα βρετανικά σώματα εκστρατείας να 
αποβιβαστούν στην Κρήτη δυνάμεις τουλάχιστον στο μέγεθος μιας Μεραρχίας. Τα 



ελληνικά στρατεύματα της Πελοποννήσου, τα οποία έφτασαν στην Κρήτη, 
υπολογίστηκαν σε δέκα χιλιάδες στρατιώτες. 

Συνεπώς μπορούσε  η συνολική δύναμη του εχθρού να υπολογιστεί σε 
σαράντα χιλιάδες άνδρες. Τμήματα αυτών όμως δεν ήταν σύμφωνα με τον 
στρατιωτικό εξοπλισμό και τον οπλισμό τελείως ικανά προς δραστηριοποίηση. 

Δεν μπορούσε όμως να υπάρξει πληροφορία ποιές από αυτές τις δυνάμεις 

μεταφέρθηκαν  προς την Αίγυπτο ή έφτασαν από εκεί ενισχύσεις. Από την ενίοτε 

πυκνή κίνηση πλοίων στον κόλπο της Σούδας και στο λιμάνι του Ηράκλειου δεν 
μπόρεσε να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για αναχωρήσεις ή αφίξεις Τα βρισκόμενα . 
μέσω αναγνώρισης από αεροσκάφη στρατόπεδα αποτελούμενα από σκηνές και 
παραπήγματα, επειδή βρίσκονταν στην ενδοχώρα, θεωρήθηκαν ως στρατόπεδα 
αιχμαλώτων, κυρίως έπρεπε περίπου δεκαπέντε χιλιάδες Ιταλοί να βρίσκονται στο 
νησί. 

Την 20./5./41 πραγματοποιήθηκε από τους αλεξιπτωτιστές και 
αερομεταφερόμενα στρατεύματα η επίθεση στα αεροδρόμια του Μάλεμε, των 
Χανίων και εναντίων του αεροδρομίου του Ρεθύμνου και Ηρακλείου. 

Σε μια θέση δεν μπόρεσε να κατορθωθεί μια αποφασιστικής σημασίας 
επιτυχία. 

Από τα αποτελέσματα αναγνώρισης  του 8ου
 και 11ου

 αεροπορικού σώματος 

δεν μπόρεσε να ληφθεί καμία ξεκάθαρη εικόνα του εχθρού. Περισσότερο φάνηκε ως 
πιθανό η αξιοποίηση των επιτυχιών των αερομεταφερόμενων στρατευμάτων πλησίον 
του Μάλεμε και του Ηρακλείου. 

Για την ομάδα Ανατολή, υποστράτηγος Ringel, προβλέπονταν το Ηράκλειο 
και το Ρέθυμνο ως χώρος απόβασης. 

Την 21./5./41 παρουσιάστηκε η ακόλουθη εικόνα: το αεροδρόμιο του Μάλεμε 
υπό τη δική μας κατοχή, η άμυνα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων λιγοστή, το 
ίδιο το αεροδρόμιο κάτω από βολές πυροβολικού. Ορισμένα Junger προσγειώθηκαν 
στην ακτή. 

Χανιά: η ομάδα υπό τον συνταγματάρχη Heiderich  πέφτει δυτικά των Χανίων 
σε ισχυρού μεγέθους αντίσταση του εχθρού και απωθείται. 

Αεροδρόμιο Ρεθύμνου: Η ομάδα υπό τον συνταγματάρχη Sturm απωθείται 
κατόπιν άφιξης στο αεροδρόμιο προς τα ανατολικά και δυτικά και περικυκλώνεται. 

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Επίθεση των αλεξιπτωτιστών από Ανατολή και Δύση 
εναντίων της πόλης, τα αντιαεροπορικά  πυροβόλα του εχθρού έχουν  σε βάθος 
τοποθετηθεί, αντιαεροπορικά  πυρά του εχθρού στο αεροδρόμιο  δεν επέτρεψαν 
καμία απόβαση.  

Έντονη δραστηριότητα εχθρικού στόλου στο Κρητικό Πέλαγος και από τις 
δύο πλευρές του νησιού. 

Σύμφωνα με ένα υποκλεμμένο τηλεγράφημα κινητοποιεί ο εχθρός ένα 
Σύνταγμα εφεδρειών, επειδή υποψιάζεται περαιτέρω αποβάσεις δυτικά των Χανίων. 

Η κατάσταση την 22./5./41 το πρωί: στο Μάλεμε, ο εχθρός υποχωρεί προς 
ανατολικά. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο καμία μεταβολή της κατάστασης. Το 
Ηράκλειο είναι πιθανότατα υπό την κατοχή μας. Αναφορές αντιφατικές. Τρία τον 
αριθμό αντιτορπιλικά μπλοκάρουν το λιμάνι. Η κατάσταση του αεροδρομίου 
αδιευκρίνιστη, ισχυρής έντασης άμυνα αντιαεροπορικών πυροβόλων. Η δική μας 
εναέρια αναγνώριση  δεν μπορεί να διαπιστώσει  κινήσεις στρατευμάτων και 
φαλαγγών. 

Μοίρα ελαφριών πλοίων εν μέρει  βυθίστηκε και ανατινάχθηκε τη νύχτα από 
ομάδα στόλου του εχθρού. 



Ο στόλος της Μεσογείου των Άγγλων φαίνεται να συγκεντρώνεται γύρω από 
την Κρήτη. 

Κατάσταση του εχθρού: ο εχθρός με δύναμη δύο περίπου ταγμάτων διατηρεί 
τη γραμμή υψωμάτων ανατολικά του Μάλεμε, διατηρεί μέσω  βολών του 
πυροβολικού το αεροδρόμιο και προσκομίζει πιθανότατα ενισχύσεις από τα Χανιά. 
Σύμφωνα με καταθέσεις αιχμαλώτων το 18ο

 και 19
ο
 τάγμα της 4ης

 ταξιαρχίας 

Νεοζηλανδών. 
23.5.41: ομάδα πλοίων του εχθρού προέβη σε στρατιωτική επιχείρηση τη 

νύχτα βορείως του Μάλεμε και έβαλλε εναντίων πλοίου με αποτέλεσμα να πιάσει 
φωτιά.  

Σύμφωνα με αναφορές μετέφερε  ο εχθρός ενισχύσεις από τα Χανιά και έθεσε 
σε ετοιμότητα τεθωρακισμένα οχήματα. Το πυροβολικό του εχθρού εκτιμάται σε μια 
βαριά και τρείς ελαφριές πυροβολαρχίες. Επειδή παρατηρούνται εργασίες οχύρωσης 
σε όπισθεν θέση, δεν υπολογίζεται μια αντεπίθεση. Η κατάσταση του εχθρού προς  
Σπηλιά- Καστέλι δεν έχει ξεκαθαριστεί. Άτακτοι μάχονται εναντίον μας. Βόρεια της 
Καντάνου ενισχύεται η αντίσταση του εχθρού. Τύπος του εχθρού πιθανότατα όπως 
φαίνεται μη τακτικά στρατεύματα. 

24.5.41: Μέσω ανάκρισης αιχμαλώτων διαπιστώνονται το 20ο
 τάγμα 

Νεοζηλανδών της 4ης
 ταξιαρχίας και το 21ο

 και 22ο
 τάγμα της 5ης

 ταξιαρχίας 

Νεοζηλανδών. Ο εχθρός περιορίζεται σε υπεράσπιση στη γραμμή ανατολικά της 
φυλακής και από τις δύο πλευρές του χώρου Γαλατάς και Πύργος και οχυρώνεται 
εκεί. Βορείως της Καντάνου προβάλει ο εχθρός σε μάχες  οπισθοφυλακής σθεναρή 

αντίσταση. Το Καστέλι καταλείφθηκε, άτακτες ομάδες. Αεροπορικές επιθέσεις του 
εχθρού το απόγευμα εναντίων του αεροδρομίου χωρίς επιτυχία. Η δια αέρος 
αναγνώριση δεν μπορεί να διαπιστώσει καμία κίνηση του εχθρού. 

Συνολική εικόνα: ο εχθρός δείχνει να τελεί εξαιτίας των  έχοντας 
πραγματοποιήσει ρίψη σε τρείς θέσεις  αλεξιπτωτιστών υπό πλήρη σύγχυση και να 
έχει καταστραφεί το μηχάνημα διαβίβασης διαταγών του. 

25.5.41: Η αντίσταση του εχθρού ενισχύεται πλησίον του Αλικιανού και της 
Καντάνου. Ο εχθρός προσπαθεί αδυνάμου μεγέθους διεισδύσεις.. Στον αντίπαλο 

υπάρχει έλλειψη στρατιωτικών πρωτοβουλιών. Μάχεται σθεναρά, αλλά περιορίζεται 
στην υπεράσπιση. Αεροπορικές επιθέσεις εξαιρετικά μεγάλης έντασης εναντίων του 
αεροδρομίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας επίσης εναντίων του διοικητηρίου της 

ομάδας- θέση ασυρμάτου-  

26.5.41: Ο εχθρός δεν μπορεί να αντέξει την επίθεση μας και υποχωρεί 
κατόπιν της περικύκλωσης της αριστερής του πτέρυγας προς τα Χανιά. Η δια αέρος 
αναγνώριση  δεν μπορεί να διαπιστώσει κινήσεις του εχθρού. 

27.5.41:  Ομάδες οπισθοφυλακής του εχθρού μάχονται δυτικά και νοτίως των 
Χανίων και υποχωρούν προς τα ανατολικά νοτίως του κόλπου της Σούδας. 

28.5.41: Ο εχθρός σε υποχώρηση, διαφεύγει μέσω  Στύλου προς Νότο. Η 
αντίσταση των ομάδων οπισθοφυλακής  γίνεται εξαιτίας  του για αυτόν ευνοϊκού 

εδάφους δυσάρεστη και αναγκάζει προς μεγάλων έχοντας βολιδοσκοπηθεί 
αποστάσεων κύκλους. Το αποτέλεσμα του πυροβολικού του εχθρού αδύναμο. Ο 
αντίπαλος έχει κατανικηθεί. 
 

                                                   Σύνοψη 

                               κατόπιν πλήρους κατανίκηση του εχθρού 

 

Σχετικά διανομής στρατιωτικών δυνάμεων βλπ συνημμένο 1 και 8. 

Περί των αιχμαλώτων έχουν έως τώρα καταμετρηθεί: 



Βρετανοί:                αξιωματικοί                στρατιώτες 

Έλληνες:                  αξιωματικοί                στρατιώτες 

 

Έχουν παρθεί ως λάφυρα πολέμου: κανόνια: πενήντα τον αριθμό 

                                                                     τεθωρακισμένα άρματα μάχης: δεκαπέντε 

                                                                     οχήματα:  περίπου διακόσια. 
 

Η καταμέτρηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Άλλο υλικό πολέμου και 
αποθέματα σίτισης όχι ακόμα σαφές. 

Ο ανεφοδιασμός για την τροφοδοσία των συμμαχικών στρατιωτικών 
δυνάμεων, του ντόπιου πληθυσμού και των Ιταλών αιχμαλώτων στο νησί, σύμφωνα 
με έχοντας ανακαλυφτεί υφαρπαγμένα έγγραφα, ήταν σε εξέλιξη, αλλά σύμφωνα των 
κατασχεμένων προμηθειών σίγουρα για καιρό ακόμα μη ολοκληρωμένος. 

Αν και ο εχθρός ανέμενε μια από τον αέρα επίθεση, είχε η άμυνα του 

καθοδηγηθεί  χωρίς σχεδιασμό και χωρίς να ληφθούν περί τούτου αποφάσεις. Αυτή η 
στάση του εχθρού προκάλεσε την επιτυχία της επέμβασης της αεροπορίας, η  ισχύ 
λήψης απόφασης του ήταν προβληματική, η συσκευή  μετάδοσης διαταγών 
καταστρεμμένη. Οι σε τέσσερα σημεία δίδοντας μάχη αλεξιπτωτιστές και 
αερομεταφερόμενα στρατεύματα αύξησαν την ανασφάλειά του. 

Η σθεναρή υπό την πλήρη εκμετάλλευση των υφιστάμενων δυνάμεων και  
μέσων υπεράσπιση θα μπορούσε κατά την άμεση σύλληψη της κατάστασης να 
οδηγήσει στην αποτυχία της επίθεσης μας. 
   

Δύο αντίγραφα                                       ο διοικητής της Μεραρχίας 

                                                                       Ringel 

 

 

Σελίδα  60  (περίληψη) 
Περιέχει έγγραφο-λίστα σχετικά της δύναμης μάχης των συμμαχικών 

δυνάμεων στην Κρήτη καταγράφοντας τομέα (Ηράκλειο- Ρέθυμνο-Σούδα- Μάλεμε)- 
στρατιωτικό τμήμα –αριθμό. 
 

 

Σελίδες  61-63  (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο στην Αγγλική γλώσσα καταγράφοντας τμήματα του 

βρετανικού στρατού στη μάχη της Κρήτης. 
 

 

 

 

 

Σελίδα  64  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο σχετικά της έκτασης των ασύρματων συνδέσεων της 

ομάδας Ringel κατά τη διάρκεια των μαχών στην Κρήτη από 23.5. έως 2.6.1941 
καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα-χρονικό διάστημα-χιλιόμετρα. 

 

Σελίδα  65  (περίληψη) 
Περιέχει την καταγραφή στρατιωτικών μηχανημάτων του τμήματος 

Μεραρχίας πληροφοριών. 
 



Σελίδα 66  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη των Λευκών Όρεων και των  παρακείμενων περιοχών 

καταγράφοντας χωριά στις περιοχές τούτες 

 

Σελίδα 67  (περίληψη) 
Αναφορά  από στρατιωτικό τμήμα στην Παλαιόχωρα προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 2.6.1941, περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη 
ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 68 (περίληψη) 
Αναφορά  από το 1ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών στο Ηράκλειο προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 2.6.1941 και ώρα 19:05. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα  69  (περίληψη) 
Χειρόγραφης μορφής- εν μέρει δυσνόητη-  αναφορά από την 5η

 ορεινή 
Μεραρχία προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 2.6.1941 και ώρα 
19:00. 

Περιέχει μεταξύ άλλων αριθμό προς μετακίνηση  Βρετανών (αξιωματικών-

υπαξιωματικών- στρατιωτών) και Ελλήνων (δύο χιλιάδες πεντακόσιοι)  αιχμαλώτων 
σε μάχες πλησίον του Ρεθύμνου, αριθμό κατασχεμένων κανονιών, αντιαεροπορικών 
πυροβόλων, κανονιών πλοίου (πενήντα τον αριθμό), τεθωρακισμένων αρμάτων 

μάχης, όπλων (καταγράφονται τούτα), πυρομαχικών, απώλειες των συμμαχικών  
δυνάμεων χωρίς την περιοχή των Χανίων (περίπου οχτακόσιοι με  χίλιοι τραυματίες). 
 

Σελίδα  70  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 
καταγραφής 2.6.1941. 

Περιέχει τη μεταχείριση  όλων των αιχμάλωτων Ελλήνων στρατιωτών ως 
αιχμαλώτων πολέμου. 
 

Σελίδα 71  (μετάφραση) 
100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων    Διοίκηση Συντάγματος, Ίμβρος, την 2.6.1941 

                             Ια 

 

                           Προς  
                                         5

η
 ορεινή Μεραρχία/Ια 

 

 

1) Το Σύνταγμα έφτασε με τον 3ο
 λόχο την 1./6. το βράδυ μέσω της Ανώπολης στο 

λιμάνι Λουτρό και το κατέλαβε. Στο Λουτρό καμία αντίσταση του εχθρού. 
Πιάστηκαν επιπλέον αιχμάλωτοι: στο Λουτρό περίπου διακόσιοι τον αριθμό Άγγλοι, 
στην Ανώπολη πενήντα περίπου τον αριθμό Έλληνες.  

 Στο τωρινό χρονικό διάστημα ασφαλίζει το Σύνταγμα τα νότια παράλια από 
το Λουτρό έως το Φραγκοκάστελο, με το 1ο

 τάγμα τη Χώρα Σφακίων, με το 2ο
 τάγμα 

τους Κομιτάδες. 
Η απαρίθμηση των αιχμαλώτων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έως τις 9:00 

είχαν πάνω από επτά χιλιάδες τον αριθμό καταμετρηθεί. 
 



2) Τα, στα οποία έχει φτάσει το Σύνταγμα, νότια παράλια  με το λιμάνι Λουτρό είναι 
για την προσέγγιση του εχθρού εντελώς άνευ σημασίας επειδή 

α) το λιμάνι του Λουτρού είναι ακατάλληλο για  επαρκούς μεγέθους 
αποβιβάσεις   

β) μεταξύ Λουτρού- Σφακίων και Κομιτάδων δεν υπάρχει κανένας 
κατάλληλος για αμάξια δρόμος συγκοινωνίας, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά 
βαρέων όπλων και είδη ανεφοδιασμού. 

γ) μεταξύ Κομιτάδων και του έως τρία χλμ νοτίως της Ίμβρου οδηγούμενου 
δρόμου δε υπάρχει καμία δυνατότητα συγκοινωνίας σε δρόμο ή μονοπάτι. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο έπρεπε π.χ επίσης ο υποχωρών αντίπαλος να εγκαταλείψει όλα 
συνολικά τα οχήματα του συμπεριλαμβ τις ατομικές μοτοσικλέτες στο τέλος του 
δρόμου πάνω στο ύψωμα. Από το τέλος του στενού δρόμου έως τους Κομιτάδες 
χωρίς δρόμο περίπου μια ώρα και έως τη Χώρα Σφακίων  2 ½ ώρες. 

 

3) Οι συνθήκες διαμονής  του Συντάγματος μπορούν επίσης για τις στην Κρήτη 

συνθήκες να χαρακτηρισθούν ως πολύ κακές. Δεν είναι  σε καμία περίπτωση ιδανικές 
για την αναζωογόνηση  του καταπονημένου από την μάχη στρατεύματος. Δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί η εκ νέου ικανότητα για μάχη των λόχων στον τη τωρινή χρονική 
στιγμή χώρο. 

Μεγαλύτερες δυσκολίες δημιουργεί προ πάντων ο ανεφοδιασμός σίτισης, ο 
οποίος μόνο με αχθοφόρους μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η διάρκεια μιας μεταφοράς 
σίτισης περιλαμβάνει περίπου πέντε ώρες. 

 

4) Κάνω παράκληση από τους στο 2) και 3) παρατιθέμενους λόγους σχετικά όσο το 
δυνατό συντομότερης απομάκρυνσης  του Συντάγματος από τη τωρινή του θέση και  
μετακίνησης σε έναν χώρο με καλύτερες συνθήκες παραμονής. 
 

5) Λαμβανομένου υπόψη της μη δυνατότητας δημιουργίας με ασύρματο μια χωρίς 
προβλήματα επικοινωνία με τη Μεραρχία και της μεγάλης απόστασης από τη 
Μεραρχία προς το Σύνταγμα κάνω παράκληση για δημιουργία μια «κεφαλής 
αναφοράς» της Μεραρχίας στο Ρέθυμνο, αν είναι εφικτό ακόμα προς δυτικότερα.  

Δεν είναι δυνατό στο Σύνταγμα με τα περιορισμένα του αποθέματα σε μοτοσικλέτες 

στην  επτά ωρών  κατεύθυνση  προς τη Μεραρχία να πραγματοποιήσει  μια χωρίς 
προβλήματα σύνδεση  αναφορών.  
 

 

Σελίδες 72-73 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  προς την ομάδα υπό τον Ringel  με ημερομηνία 

καταγραφής 2.6.1941 και ώρα 14:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 74 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο

  Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων και το 95ο
 

Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς την  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 2.6.1941 και ώρα 10:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 



 

Σελίδα 75 (περίληψη) 

Περιέχει το ίδιο έγγραφο της σελίδας 52. 

 

 

 

Σελίδες 76-77 (μετάφραση) 
Περιέχουν το ίδιο έγγραφο των σελίδων 53-54. 

 

 

 

Σελίδα 78 (μετάφραση) 
                                                        Απόρρητο 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                          Δοικτ Μεραρχίας, Κνωσός, την 2.6.41, 13:00 

Διοικητής 

 

1) Συνημμένως αποστέλλεται διαταγή του ασκώντας διοικητικά καθήκοντα 

πτέραρχου του 11ου
  αεροπορικού σώματος σχετικά αντιποίνων. 

2) Σχετικά  της εκτέλεσης της διαταγής δίδω την εντολή:  

στον συνταγματάρχη Sturm, διοικητή 2
ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών για τον χώρο 
του Ρεθύμνου, 

στον συνταγματάρχη Braeuer, διοικητή 1
ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών για τον 
χώρο του Ηρακλείου. 
Το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων , 

το τάγμα ορεινού μηχανικού 95, το τάγμα μοτοσικλετιστών 55 θα  αναφέρουν στη 
Μεραρχία στο πλαίσιο της διαταγής τα εμφανιζόμενα συμβάντα. 

Η πραγματοποίηση των αντιποίνων  θα διαταχθεί έπειτα από τη Μεραρχία. 
3) Για την πραγματοποίηση των άρσεων θα διατεθεί το μέλος στρατοδικείου  Δρ 
Dioszegy, Επιτελείο 5

ης
 ορεινής Μεραρχίας 

4) Τα αποτελέσματα πρέπει τρέχων να αναφερθούν στο Ηράκλειο. 
Για πρώτη φορά 6.5.1941. 
 

                                                                            Ο διοικητής Μεραρχίας 

                                                                                        Ringel 

 

Διανομείς: 

Διοικητής 1
ου

 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών 

Διοικητής 2ου
 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών 

85
ο
 και 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

Τάγμα ορεινού μηχανικού  95 

Τάγμα   μοτοσικλετιστών 55 

1α/ στρατοδικείου 

 

 

Σελίδες 79-80  (μετάφραση) 
Γενική Διοίκηση 11

ου
 αεροπορικού σώματος                  διοκ, την 31.5.1941 

Ο ασκώντας διοικητικά καθήκοντα πτέραρχος 

 

Θέμα: μέτρα αντιποίνων. 

 



Έχει ξεκάθαρα να διαπιστωθεί: 
α) Ότι ο πληθυσμός της Κρήτης (επίσης γυναίκες και έφηβοι) συμμετείχε 

κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό άμεσα  σε μάχες, 
β) ότι παράλληλα, ιδιαιτέρως ως ελεύθεροι σκοπευτές σε ενέδρα, προσπάθησε 

να  βλάψει τις επικοινωνίες μας, 
γ) ότι κακοποίησε και βασάνισε  τους τραυματίες μας, 
δ) και ότι τελικά ακόμα και πτώματα κατά τρόπο εκδικητικό και κτηνώδες 

ακρωτηρίασε. 
 

Ο στρατός, καθώς σε αυτόν ήταν τούτο κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών εφικτό, 

έχει από τη νόμιμη άμυνα το ίδιο βοηθηθεί. 
Τώρα έχει έρθει η ώρα, όπου θα εξεταστούν σύμφωνα με σχέδιο όλες οι τέτοιου 
είδους περιπτώσεις, θα ασκηθούν αντίποινα και θα συγκροτηθούν στρατιωτικά 

δικαστήρια, τα οποία επίσης  θα χρησιμεύσουν ως μέσα εκφοβισμού για το μέλλον. 

Προτίθεμαι προς την κατεύθυνση τούτη με εξαιρετική σκληρότητα να προχωρήσω. 
Για τον σκοπό τούτο διατάσσω: 

1) Όλες σε μένα γνωστοποιημένες  πράξεις φρικαλεοτήτων (ιδιαιτέρως στον 
χώρο Μάλεμε-Καστέλι) θα επιτρέψω εγώ ο ίδιος άμεσα να τιμωρηθούν. 

2) Υπό την επίβλεψη-εποπτεία των διοικητών των ομάδων Ανατολή 
(στρατηγός Ringel) και Δύση (συνταγματάρχης Ramcke) πρέπει άμεσα να ορισθούν  
στα Συντάγματα και στις έως τώρα δρώντας αυτόνομα ομάδες μάχης κατάλληλοι 
διαθέτοντας  εμπειρία  αξιωματικοί, οι οποίοι θα ερευνήσουν  άμεσα όλες τις τέτοιου 
είδους περιπτώσεις ως την πλήρη τιμωρία.  

Προς τούτο δίδω ιδιαίτερη αξία, ότι θα πραγματοποιηθεί η ίδια η τιμωρία, εάν είναι 
δυνατό,  μέσω του στρατιωτικού τμήματος τούτου, το οποίο έχει υποστεί αυτές τις 
κτηνώδεις προκαλώντας φρίκη πράξεις. 

3) Ως βασικός υπεύθυνος επεξεργασίας   στη Γενική Διοίκηση των αντιποίνων 
ορίζεται ο ταγματάρχης Bock, για τον οποίο τούτο  είναι το βασικό του  καθήκον. 

 

Ως μέτρα αντιποίνων επεξεργάζονται: 
1) Εκτελέσεις. 

2) Αναγκαστική φορολόγηση. 

3) Πυρπόληση χωριών (προηγουμένως η εξασφάλιση όλων των μετρητών, τα 
οποία εν τέλει θα  φανούν χρήσιμα στα μέλη του γερμανικού στρατού) 

4) Η εξόντωση του ανδρικού πληθυσμού σε ολόκληρες περιοχές. 
 

Την άδεια στο 3) και 4) διατηρώ εγώ ο ίδιος. Μπορεί να ληφθεί  δια της 

συντομότερης  οδού ( περιληπτική  αιτιολόγηση) 
 

Προκύπτει σε αυτό το σημείο, ότι να πραγματοποιηθούν όλα τα μέτρα με μεγάλη 
ταχύτητα,  υπό τον παραμερισμό όλων των τυπικοτήτων και υπό τη συνειδητή 

κατάργηση των ειδικών δικαστηρίων. Προς όλη την κατάσταση πραγμάτων είναι 
τούτο ζήτημα   του στρατού και όχι των τακτικών δικαστηρίων. Δεν λαμβάνονται 
υπόψη για κτήνη και δολοφόνους.  

Παράλληλα  πρέπει άμεσα  το ήδη υφιστάμενο και το έχοντας προσκομιστεί  
υλικό εικόνας και γραπτού κειμένου όσο το δυνατό συντομότερα να κατατεθεί  σε 
μένα, παρομοίως τα προσωπικά στοιχεία όλων όσων υπέστησαν κακοποίηση, των 
δολοφονημένων και ακρωτηριασμένων, σύμφωνα με το κάτωθι πρότυπο: 

 

Βαθμός  Ονοματεπώνυμο  στρατιωτικό τμήμα  εύρημα   μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος  



                                                                                           και οικογενειακή κατάσταση 

 

 

Διανομείς: 

Ομάδα Ανατολή (στρατηγός Ringel), με την παράκληση να πραγματοποιηθεί ένας 
ξεχωριστός  έλεγχο στο 2ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών (Ρέθυμνο) και 1ο
 Σύνταγμα 

αλεξιπτωτιστών (Ηράκλειο)  

Ομάδα Δύση (συνταγματάρχης Ramcke) 

Ταγματάρχης Bock                                      ο ασκών διοικητικά καθήκοντα πτέραρχος 

                                                                                         Student 

Για την ορθότητα του αντίγραφου: 
     (ακολουθεί χειρόγραφη υπογραφή) 
 

 

 

Σελίδες 81-82   (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                   διοίκηση Μεραρχίας Κνωσός, την 2.6.1941,12:30 

             Ια 

 

Αναφορά: 11
ο
 αεροπορικό σώμα Ια από 31.5.41 

Θέμα: Δύναμη των στρατευμάτων κατοχής στην Κρήτη. 
 

                                Προς  
                                         11

ο
 αεροπορικό σώμα 

 

 

1) Μια περαιτέρω ενίσχυση της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας δεν είναι αναγκαία, επειδή 

σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις δεν θα πραγματοποιηθεί πλέον μια αντεπίθεση των 
Άγγλων στην Κρήτη. 
Θα ήταν ωστόσο επιθυμητό, να προτρέπονταν ο ιταλικός στρατός να τοποθετήσει  
επαρκούς αριθμού πυροβολαρχίες για την προστασία των ακτών πλησίον της 
Ιεράπετρας-Σητείας- Παχιά Άμμου- Αγίου Νικολάου-του κόλπου του Μιραμπέλου, 
ώστε να εμποδίσουν με σιγουριά προσπάθειες απόβασης. 
2) Επειδή υπάρχουν άφθονα τεθωρακισμένα άρματα μάχης- λάφυρα από τους 
Άγγλους, τα οποία παρουσιάζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος λίγες μόνο μηχανικές 
βλάβες, προτείνεται, κατόπιν επανελέγχου και επισκευής των τεθωρακισμένων ως 
λάφυρα αρμάτων μάχης, να απομακρυνθούν τα γερμανικά άρματα μάχης. 

Τα αγγλικά ως λάφυρα τεθωρακισμένα άρματα μάχης πρέπει να επανδρωθούν με το 
ανάλογο προσωπικό χειρισμού τούτων από τα γερμανικά πληρώματα αρμάτων μάχης. 

Τα ιταλικά στρατεύματα στην Κρήτη έχουν φέρει μαζί τους έναν μικρότερο αριθμό 
τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης (ακολουθεί ακριβής αριθμός με στρατιωτική δομή). 
3) Επειδή κατόπιν της μεταφοράς του τμήματος ελαφριών αντιαεροπορικών 
πυροβόλων 73 δεν χρειάζεται πλέον  η μοίρα αντιαεροπορικών  πυροβόλων 609 για 
την προστασία του αεροδρόμιου του Ηρακλείου και χωρίς των κιλλίβαντα δεν μπορεί 
να κινηθεί, προτείνεται η μοίρα να μεταφερθεί πίσω. Η μεταφορά των κιλλίβαντων 

θα χρειαζόταν  πολύ χώρο στα πλοία. 
Παράλληλα  πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι το βεληνεκές  της μοίρας για την 

καταπολέμηση των αεροσκαφών είναι πολύ μικρό. Στη θέση της μοίρας 

αντιαεροπορικών πυροβόλων 69 προτείνεται η τοποθέτηση  μιας πυροβολαρχίας 

βαριών αντιαεροπορικών πυροβόλων. 



4) Η Μεραρχία θεωρεί, ότι η προστασία από αντιαεροπορικά πυροβόλα θα ρυθμιστεί 
κατά ενιαίο τρόπο από το 11ο

 αεροπορικό σώμα. Παρομοίως η υπηρεσία αναφορά 
πτήσεων. 
5) Παράλληλα προτείνει η Μεραρχία, να τοποθετηθούν  τα υπάρχοντα ως λάφυρα 
πολέμου κανόνια, καθώς τούτα είναι ακόμα ικανά προς χρήση, για την προστασία 
των ακτών. Ωστόσο θα πρέπει να χρειαστούν προς τούτο ομάδες χειρισμού. 
Επειδή  η διαταγή σχετικά του κόλπου της Σούδας, των λιμενικών εγκαταστάσεων 

Καστελίου, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Παλαιοχώρας και Λουτρού θα μεταβεί πιθανότατα 
στο ναυτικό, γίνεται παράκληση σχετικά της αποσαφήνισης αυτών των ζητημάτων. 
Αντιστοίχως θα έπρεπε να τοποθετηθούν  οι ομάδες χειρισμού του στρατού και του 
ναυτικού. 

6) Η Μεραρχία δεν προτείνει τη διανομή επιπλέον μαχόμενων στρατευμάτων. Αν θα 
έπρεπε να  παραμείνει  η Μεραρχία για περισσότερο χρονικό διάστημα στο νησί, τότε 
θα έπρεπε να μεταφερθούν επιπλέον  τμήματα των μαχόμενων στρατευμάτων 

(τεχνικό- διοικητικό προσωπικό). Ο αριθμός δεν μπορεί ακόμα να αναφερθεί, επειδή 

λείπει  η γενική εικόνα εξαιτίας  των μόλις έχοντας λήξει μαχών. 

Για την επισκευή και διατήρηση του δικτύου ασυρμάτων πρέπει να τοποθετηθούν 
τμήματα των πληροφοριών στρατού. 

Παράλληλα χρειάζονται αποσπάσματα επισκευής-συντήρησης για την εκ νέου 
λειτουργία των εργοστασίων  ηλεκτρικής ενέργειας και υδραγωγείων. 

Από στρατεύματα σχετικά εφοδιασμού χρειάζονται μόνο τμήματα χωρίς οχήματα, με 
εξαίρεση της υπηρεσίες υγειονομικού. Η  Μεραρχία έχει  ήδη  επιτρέψει τη 
μεταφορά. 
Επιπλέον χρειάζεται για την πραγματοποίηση των στρατιωτικών καθηκόντων 

διαχείρισης στο νησί ένα φρουραρχείο με έδρα στα Χανιά και μια τοπική διοίκηση 

στην πόλη των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Προς τούτοις θα έπρεπε να 
υπάρχει και μια στρατιωτική αστυνομία. 
7) Ακολουθεί στρατιωτική δομή των ιταλικών στρατευμάτων στην Κρήτη. 
8) Παράλληλα θα έπρεπε να διατεθεί για τον διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων 
ένα  αεροσκάφος μεταφοράς ταχυδρομείου για την ίδια την Κρήτη και ένα αντίστοιχο 

αεροσκάφος για την σύνδεση με την Αθήνα. 
 

                                                                            Ο διοικητής της Μεραρχίας 

                                                                                               Ringel 

 

 

 Σελίδα 83  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                 διοίκηση Μεραρχίας Κνωσός, την 2.6.41, 11:00 

  Ια 

 

Θέμα: Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου στην Κρήτη. 
 

1) Υπάρχει πρόθεση, όλοι συνολικά στην Κρήτη βρισκόμενοι Ιταλοί αιχμάλωτοι 
πολέμου να μετακινηθούν στην από τα ιταλικά στρατεύματα κατεχόμενη περιοχή στο 
ανατολικό τμήμα της νήσου. Ο πρώτος  προορισμός μετακίνησης είναι στην περιοχή 
ανατολικά των Μαλίων. 
2) Στην περιοχή των Χανίων βρίσκονται δύο χιλιάδες τον αριθμό περίπου αιχμάλωτοι 
και επιπλέον δύο χιλιάδες στο Χουδέτσι (είκοσι ένα χλμ νοτίως της πόλης του 
Ηρακλείου). 



Επιπλέον έχουν διασκορπιστεί ακόμα πολλοί τον αριθμό Ιταλοί αιχμάλωτοι σε όλο το 
νησί. Αυτοί οι αιχμάλωτοι έχουν λάβει διαταγή να μετακινηθούν με κατεύθυνση τα 
Μάλια, για να παρουσιαστούν στα εκεί βρισκόμενα ιταλικά στρατεύματα. 

3) Ο συνταγματάρχης Krakau, διοικητής 85ου
 ορεινού Συντάγματος, επιπλέον ο 

λοχαγός Katzian, Επιτελείο 5
ης

 ορεινής Μεραρχίας, Ιγ θα δημιουργήσει άμεσα  επαφή 
με τον διοικητή  του 9ου

 ιταλικού Συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχη Caffaro,για 
επιτρέψει όσο το δυνατό συντομότερο τη μεταφορά με (στρατιωτικά) φορτηγά μέσω 
των ιταλικών στρατευμάτων. 

Χώρος της ιταλικής διοίκησης: Άγιος Νικόλαος. 
Το αποτέλεσμα της συμφωνίας πρέπει έως την 3.6.41 το βράδυ να αναφερθεί. 
 

                                                                             Για τη διοίκηση της Μεραρχίας 

                                                                    Ο πρώτος αξιωματικός γενικού Επιτελείου 

                                                                             (ακολουθεί χειρόγραφη υπογραφή) 

Διανομείς: 
Συντάγματα και αυτόνομα τμήματα 

 ή τάγματα 

Ια,Ιβ,Ιγ, Iva,IVb 

Ημερολόγιο Πολέμου 

 

 

 

Σελίδα 84  (περίληψη) 

Περιέχει το ίδιο έγγραφο της σελίδας 83. 

 

 

 

Σελίδα  85  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                                 Διοικτ Μεραρχίας Κνωσός, την 2.6.41, 6:45 

           Ια 

 

Προς  
           επικεφαλή εμπροσθοφυλακής αντισυνταγματάρχη Wittmann,διοικητή 95ου

 

Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού. 

 

Ο χώρος προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά των Μαλίων πρέπει να εκκενωθεί 
έως το αργότερο την 3./6./41, 12:00. Η περιοχή  θα ασφαλισθεί από ιταλικά 
στρατεύματα. Με τούτο έχει εκπληρωθεί η αποστολή της εμπροσθοφυλακής, η έως 
τώρα συνθήκη διαταγής παύει. 
 

                                                              Για τη διοίκηση της Μεραρχίας 

                                                           Ο πρώτος αξιωματικός γενικού Επιτελείου 

                                                                (ακολουθεί χειρόγραφη υπογραφή) 
 

 

 

Σελίδες 86-89  (μετάφραση) 
85

ο
 ορεινό Σύνταγμα                                              Ηράκλειο, την 3.6.41 

          Ια 

 



 

                                      Αναφορά μάχης 

          για την σε ευρεία κλίμακα επίθεση του 85
ου

 Συντάγματος ορεινών 
καταδρομέων νοτίως των Χανίων προς τις οδούς υποχώρησης των Άγγλων πλησίον 
του Στύλου. 
 

Το από το Σύνταγμα την 22./3./41 αρχικά σταλμένο 1
ο
 τάγμα 85ου

 

Συντάγματος ορεινών καταδρομέων αποβιβάστηκε κάτω από ισχυρής έντασης βολές 
πυροβολικού στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Εκεί υπαγόμενο στο 100ο

 Σύνταγμα 
ορεινών καταδρομέων, έλαβε την αποστολή μέσω από τον Νότο περικύκλωση κατά 

αδιευκρίνιστη κατάσταση του εχθρού  και μέσω απότομου και χωρίς δρόμο εδάφους 
να πραγματοποιήσει έφοδο εναντίων του πυροβολικού του εχθρού πλησίον της Αγίας 
Μαρίνας και να δημιουργήσει επαφή με τους σε μεγάλο βαθμό πιεζόμενους 
αλεξιπτωτιστές. 

Πάνω εκεί πέφτει το τάγμα νοτίως της Αγίας Μαρίνας στα νώτα και στα 

πλάγια του εχθρού. Μέσω μιας με τόλμη και ορμή επίθεσης και με πείσμα 

οδηγούμενης μάχης προκάλεσε στον κατά πολύ υπερέχων εχθρό σημαντικές 
απώλειες και αναγκάστηκε σε υποχώρηση. Η αποστολή του τάγματος εκπληρώθηκε. 

Τα για τον εχθρό αναφορικά της  περαιτέρω προβολή άμυνας  δυτικά των Χανίων 

πολύ σημαντικά και επιβλητικά υψώματα της Αγίας Μαρίνας τον εμπόδισαν να 
δημιουργήσει  επαφή με τους αλεξιπτωτιστές. 

Για την ασφάλιση της δεξιάς πτέρυγας του στα παράλια επιτιθέμενου 
εναντίων της πόλης των Χανίων 100ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων και των 
αλεξιπτωτιστών επιτέθηκε εκ νέου το τάγμα κατόπιν με νότια κατεύθυνση εναντίων 
του θαρραλέου αντιπάλου  και των ελεύθερων σκοπευτών. Έπειτα των  με επιτυχία 

διεξαγόμενων ξεχωριστών μαχών, δημιουργήθηκαν οι διατασσόμενες ασφαλίσεις 

στην περιοχή του Αλικιανού. 
Την 24.5.41 αποβιβάστηκε το Επιτελείου του Συντάγματος και το 3ο

 τάγμα 
85

ου
 ορεινού Συντάγματος. Τα αποβιβαζόμενα τμήματα συγκεντρώθηκαν νοτίως του 

Μόδι  και στην περιοχή βορειοανατολικά των  Κουβών (Βουβών;). 
Την 25.5.41 αφίχθησαν με απόσταση μεταξύ τους το 2ο

 τάγμα και ο 16ος
 

λόχος 85ου
 ορεινού Συντάγματος με έξι  τον αριθμό κανόνια στο αεροδρόμιο του 

Μάλεμε. Αυτά τα τμήματα θα συγκεντρωθούν με το Επιτελείο του Συντάγματος στην 
περιοχή 4,5 χλμ νοτίως του Πλατανιά. Το βράδυ της 25.5./41 τοποθετήθηκε σε 
ετοιμότητα το Σύνταγμα κατόπιν αποσαφήνισης της κατάστασης του εχθρού πλησίον 
του Αλικιανού  για επίθεση προς ανατολική  κατεύθυνση. 

Η εντολή για την επίθεση την 26./5./41 ήταν: 
«Επίθεση προς τα ανατολικά  μέσω της οροσειράς νοτίως των Χανίων και προέλαση 
προς το Ρέθυμνο για την απελευθέρωση των εκεί πολύ πιεζόμενων αλεξιπτωτιστών». 

Στο Σύνταγμα βρίσκονταν προς διάθεση για την εκπλήρωση της αποστολής του τρία 

τον αριθμό τάγματα ορεινών καταδρομέων χωρίς αντιαρματικά και πυροβολικό. Ο 
16

ος
 λόχος 85ου

 ορεινού Συντάγματος κατόρθωσε μόλις κατόπιν  της απελευθέρωσης 

του δρόμου νοτίως των Χανίων να ακολουθήσει  με κατεύθυνση τον Στύλο. 

Κατόπιν μεγάλης σωματικής κούρασης έφτασε το 3ο
 τάγμα 85ου

 ορεινού 
τάγματος κατόπιν υπερνίκησης μικρού μεγέθους  αντίστασης του εχθρού μέσω του 
Αλικιανού την  (λέξη μη ευανάγνωστη λόγω κακής κατάστασης του χαρτιού του 

εγγράφου) νοτιοδυτικά του Βαρύπετρου. Σύμφωνα με το σχέδιο της επίθεσης έπρεπε 

το Σύνταγμα μόλις μετά την άφιξη στα εδάφη των υψωμάτων του 3ου
 τάγματος 95ου

 

ορεινού Συντάγματος να θέσει σε μάχη το 1ο
 τάγμα 85ου

 ορεινού Συντάγματος. προς 
τα ανατολικά του Αλικιανού  



Κατά τη διάρκεια της ευρείας  κλίμακας  κίνησης του 3ου
 τάγματος 85ου

 

ορεινού Συντάγματος προέκυψε, ότι ο εχθρός, ο οποίος βρίσκονταν  ακόμα την 
25./5./41 το απόγευμα στα υψώματα νοτιοδυτικά του Αλικιανού και νοτίως της 
Επισκοπής, διέφυγε τη νύχτα της 25./ προς 26./5 προς νοτιοανατολικά. Για να μη 
χαθεί καθόλου χρόνος και για να φτάσουν  όσο το δυνατό συντομότερα στα νώτα των  
πλησίον και νοτίως των Χανίων σθεναρά μαχόμενων Άγγλων, πήρε ενάντια στο 
σχέδιο επίθεσης του Συντάγματος η διοίκηση του Συντάγματος την απόφαση:  

« προέλαση του 1
ου

 τάγματος 85
ου

 ορεινού Συντάγματος ως κορυφή επίθεσης 
του Συντάγματος με κατεύθυνση τη Μαλάξα, το 2ο

 τάγμα 85ου
 ορεινού Συντάγματος, 

το οποίο ακολουθούσε στην περιοχή της λίμνης με τα στάσιμα νερά (πλησίον της 
Αγυιάς), να  ακολουθήσει άμεσα πίσω από το 1

ο
 τάγμα 85

ου
 ορεινού Συντάγματος».  

Μέσω δικών μας αεροπορικών επιθέσεων που κράτησαν δύο ώρες, έφτασε 
κατόπιν εξουδετέρωσης  της σθεναρής αντίστασης του εχθρού το 1ο

 τάγμα 85ου
 

ορεινού Συντάγματος το βράδυ της 29./5./41 στο ύψωμα πολύ κοντά προς τα 
νοτιοανατολικά του Πύργου. Σε αυτό το σημείο εξουδετερώθηκε η αντίσταση στο 
ύψωμα 542,12  μέσω ενός λόχου του 85ου

 ορεινού Συντάγματος κατόπιν πολύ 
δύσκολης ανάβασης και σκληρής επίθεσης, την οποία πραγματοποίησε  (λείπουν 
λέξεις λόγω καταστροφής μέρους του εγγράφου) το τάγμα προς τα ανατολικά. Το 2ο

 

τάγμα 85ου
 ορεινού Συντάγματος ακολούθησε σε πολύ κοντινή απόσταση το  (λείπει 

λέξη λόγω κακής κατάστασης τμήματος του εγγράφου) 85
ου

 ορεινού Συνάγματος, το 3ο
 

τάγμα 85ου
 ορεινού Συντάγματος επιφορτίστηκε με την προστασίας της δεξιάς 

πλευράς. 
Την 27.5.41 το ξημέρωμα συνεχίστηκε η επίθεση με στόχο να διεισδύσει   

προς τα ανατολικά με κατεύθυνση τον Στύλο και να συναντήσει εκεί  τους από τα 
Χανιά πιθανότατα υποχωρούντες Άγγλους  . 

Με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και μέσω απόκρημνων, με κενά και χωρίς 
δρόμο ορεινών εδαφών έφτασε το 2ο

 τάγμα 85ου
 ορεινού Συντάγματος (από τα δεξιά) 

ήδη στις 12:15 στο ύψωμα 507,50 και το 1ο
 τάγμα 85ου

 ορεινού Συντάγματος στις 
11:15 κατόπιν της κατάστασης της αντίστασης του εχθρού και της μάχης εναντίων 
ελευθέρων σκοπευτών στην  αρχή  (λείπει τμήμα εξαιτίας φθοράς του εγγράφου) 4 χλμ 
νοτίως των Χανίων.  

Μέσω της κατάθεσης όλης της ενέργειας  κάθε ενός ξεχωριστά μέλους των 
Συνταγμάτων και της πλήρους προσωπικής δραστηριότητας όλων των αρχηγών και 
των υπαρχηγών έφτασε το Σύνταγμα στα για τη συνέχιση της επίθεσης την 8./5./41 
σπουδαίας σημασίας εδάφη υψωμάτων: 610,40-284-444. Η αντίσταση του εχθρού 
έσπασε, όπως φάνηκε, γρήγορα. Το Σύνταγμα βρέθηκε επομένως το βράδυ της 
27./5./41 στη σε χαμηλό ύψος πλευρά των πλησίον και νοτίως της πόλης των Χανίων 
ακόμα μαχόμενων Άγγλων  Το Σύνταγμα έπιασε κατά τη διάρκεια της ημέρας 

τριακόσιους αιχμαλώτους (Άγγλους και Έλληνες), εκτελέστηκαν ορισμένοι ελεύθεροι 
σκοπευτές και σκοπευτές μέσα σε σπηλιές. 

Μέσω της συνεχούς  ενθάρρυνσης  της διοίκησης του Συντάγματος, η οποία 
ίδια προελαύνοντας στην μπροστινή γραμμή βολιδοσκόπησε και την τελευταία 
εκκρεμότητα από το Σύνταγμα, ολοκληρώθηκε η περικύκλωση των πλησίον της 
πόλης των Χανίων δίδοντας μάχη Άγγλων. 

Το ξημέρωμα της 28./5./41 συνεχίστηκε η επίθεση του Συντάγματος προς 
ανατολική κατεύθυνση. Ο 3ος

 λόχος διείσδυσε  με δική του απόφαση σχετικά της  
στρατιωτικής εντολής μέσω του υψώματος 231,75 έως τη γέφυρα 2 χλμ νοτίως του 
Καλαμίου  (λέξη μη ολοκληρωμένη)εκεί τα εκρηκτικά σώματα και έθεσε  δια τούτο 
μια για την περαιτέρω καταδίωξη του εχθρού ύψιστης σημασία γέφυρά αβλαβή στην 
κατοχή του. Ο όγκος του 1ου

 τάγματος 85ου
 ορεινού Συντάγματος έφτασε σε σύντομο 



χρονικό διάστημα  στον δρόμο νοτίως του σημείου 194 και ανατολικά του υψώματος 
284. Το στη δεξιά πτέρυγα του Συντάγματος δίδοντας μάχη 2ο

 τάγμα  85ου
 ορεινού 

Συντάγματος προωθήθηκε έως την  περιοχή δυτικά του Στύλου και κατέλαβε  με 
άμεση επίθεση και κατόπιν υπερνίκησης σθεναρής αντίστασης το ύψωμα 76, ένα χλμ 
βορείως του Στύλου. Ισχυρή δύναμη του εχθρού πλησίον του Στύλου αιφνιδιάστηκε 
μέσω της ξαφνικής και για τον εχθρό μη αναμενόμενης προώθησης εναντίων του 
δρόμου υποχώρησης του. Εκτυλίχθηκε μια πολύ ισχυρής έντασης μάχη, στην οποία 
πραγματοποιήθηκε κοντινής απόστασης αιματηρή  μάχη και  κατά τη διάρκεια τούτης 
το 2ο

 τάγματος 85ου
 ορεινού Συντάγματος απέσπασε  τελικά μέσω εξαιρετικά 

απότομου  (λέξη μη ευανάγνωστη)  το για τους Άγγλους αποφασιστικό και για τον 

δρόμο υποχώρησης τους επιβλητικό ύψωμα δυτικά του Στύλου. Το Σύνταγμα 
δυστυχώς δεν διέθετε πυροβόλα, ώστε τις καλά παρατηρούμενες κινήσεις 

υποχώρησης του εχθρού με κατεύθυνση το  Νέο Χωριό να καταπολεμήσει 
αποτελεσματικά. 

Το 2ο
  τάγμα 85ου

 ορεινού Συνάγματος κατέστρεψε κατά τη διάρκεια της 
μάχης δύο τον αριθμό σύγχρονα μεσαία αγγλικά τεθωρακισμένα άρματα μάχης. Στον 
εχθρό προκλήθηκαν σημαντικές απώλειες και προσκομίστηκαν ως λάφυρα πολέμου 

ένας αριθμός οχημάτων και μια μεγάλη σε μέγεθος αποθήκη σίτισης. Περίπου δύο 
χιλιάδες τον αριθμό αιχμάλωτοι Ιταλοί απελευθερώθηκαν. 

Εξαιτίας της περικύκλωσης από το Σύνταγμα μέσω των εξαιρετικά δύσκολων 
και απόκρημνων ορεινών εδαφών νοτίως των Χανίων, εξαιτίας της άμεσης 

κατανίκησης κάθε αντίστασης και μέσω της προώθησης στα νώτα και εναντίων του 
δρόμου υποχώρησης των Άγγλων κατέρρευσε οριστικά η ισχυρή θέση του κόλπου 
της Σούδας των Άγγλων. 
Στο από τη Μεραρχία για τη καταδίωξη του νικημένου εχθρού δημιουργημένο τμήμα 

εμπροσθοφυλακής ήταν εκ τούτου ο δρόμος προέλασης ελεύθερος. Το Σύνταγμα είχε  
κατά αυτόν τον τρόπο σημαντικό μερίδιο στην κατάρρευση της  εξαιρετικά μεγάλου 
βαθμού ισχυρής θέσης του κόλπου της Σούδας. 

Προς την κατάρρευση της αντίστασης του εχθρού μπροστά από το τμήμα 
εμπροσθοφυλακής στην περιοχή τρία χιλιόμετρα προς τα νοτιοανατολικά του Νέου 
Χωριού στον δρόμο προέλασης τοποθετήθηκε το 3ο

 τάγμα 85ου
 ορεινού Συντάγματος 

και από τις δύο πλευρές του δρόμου προς επίθεση μορφής «τανάλια» και 
προκλήθηκαν ξανά στους παραταγμένους  Άγγλους σημαντικές απώλειες. 

Την 29.5.41 μπόρεσε να αναλάβει  το τμήμα εμπροσθοφυλακής την 
καταδίωξη του εχθρού με κατεύθυνση το Ρέθυμνο. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των μαχών έπιασε το Σύνταγμα  πάνω από 
πεντακόσιους αιχμάλωτους (Άγγλους και Έλληνες). Δικές μας απώλειες: ένας 

αξιωματικός νεκρός, τρείς αξιωματικοί τραυματίες, τριάντα τον αριθμό νεκροί και 
εβδομήντα πέντε τραυματίες υπαξιωματικοί και στρατιώτες (χωρίς τις απώλειες της 
μοίρας ελαφριών πλοίων).  

 

 

Σελίδα 90  (περίληψη) 
`Περιέχει χειρόγραφης μορφής σχεδιάγραμμα εγκατάστασης  καλωδίων 

επικοινωνίας καταγράφοντας στρατιωτική υπηρεσία-χώρο-στρατιωτικό τμήμα.  
 

 

Σελίδα 91 (περίληψη) 
Αναφορά  από το 141ο

  ορεινό Σύνταγμα στο Ρέθυμνο προς την  5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 3.6.1941. 



Περιέχει τη σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 92  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή μεραρχία                             Διοκητ Μεραρχίας Κνωσός, την 3.6.1941,15:00 

            Ια 

 

1) Αφού έχει αναμφίβολα διαπιστωθεί, ότι Έλληνες αξιωματικοί έχουν 
εξοπλίσει και οδηγήσει για τη μάχη τον ελληνικό πληθυσμό, πρέπει όλοι οι 
αιχμάλωτοι του ελληνικού στρατού στην Κρήτη να μεταχειριστούν ως αιχμάλωτοι 
πολέμου σύμφωνα με τις στρατιωτικές διατάξεις. 

Δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση τις για τους Έλληνες αιχμαλώτους πολέμου 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα ληφθείσες ειδικές διατάξεις. 

2) Οι διοικητές των τομέων Δύση, Κέντρο, Ανατολή και του ιταλικού 
στρατού πρέπει να στείλουν άμεσα μηχανοκίνητα αποσπάσματα αναζήτησης μέσω 
των τομέων τους ώστε να συλλάβουν τους ακόμα ελευθέρους στρατιώτες. 

3) Ο αριθμός των αιχμαλώτων και η κατάσταση των στρατοπέδων 

αιχμαλώτων  πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερο να αναφερθεί. 
4) Οι αιχμάλωτοι πρέπει κατ’ αυστηρό τρόπο να επιτηρηθούν και να 

τοποθετηθούν  άμεσα σε ασχολίες καθαρισμού και επισκευής όλων των ειδών. Όπου 

δεν μπορεί ακόμα να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή της σοδειάς εξαιτίας  της έλλειψης 
σε εργατικό δυναμικό, πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν αιχμάλωτοι προς τούτο. Οι 
αιχμάλωτοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς τη συγκομιδή σοδειάς μόνο κάτω από  
επίβλεψη 

 

Διανομείς: 

Συντάγματα και αυτόνομα τμήμα                          Ο διοικητής Μεραρχίας 

ή τάγματα                                                                            Ringel 

Ια,Ιβ,Ιγ,ΙΙα, Ημερολόγιο Πολέμου 

 

 

 

 

 

Σελίδα 93 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς την ομάδα υπό τον 
Ringel με ημερομηνία καταγραφής 3.6.1941 και ώρα 17:35. 

Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

  

Σελίδα 94 (περίληψη) 
Αναφορά  από την  5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 11ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 3.6.1941 και ώρα 15:50. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 95 (περίληψη) 



Αναφορά προς τον στρατηγό Ringel με ημερομηνία καταγραφής 3.6.1941, 
περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 96  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχει δύο τον αριθμό στρατιωτικά έγγραφα. 

(μετάφραση)    Αντίγραφο 

Ανώτατη διοίκηση 12
ης

  στρατιάς                       Διοικητήριο, την 3.6.1941 

 

Όλα συνολικά τα βρισκόμενα στην Κρήτη λάφυρα, ιδιαιτέρως όλων των 
ειδών ρουχισμού, σίτισης και οχημάτων θα παραμείνουν αποκλειστικά στον 

παραμένων στην Κρήτη στρατό (5
η
 ορεινή Μεραρχία με τα υπαγόμενα στρατιωτικά 

τμήματα) προς την εκπλήρωση των ξεπερνώντας το φυσιολογικό όριο καθηκόντων 
τους. Είναι εκ τούτου  ρητά απαγορευμένη η μεταφορά οποιοδήποτε λαφύρων 

πολέμου από την Κρήτη, αδιάφορα  από ποιο στρατιωτικό τμήμα ή σώμα  του 
γερμανικού στρατού έχουν παρθεί τα λάφυρα.  

Η 5η
 ορεινή Μεραρχία θα φροντίσει με όλα τα μέσα για τη διεκπεραίωση της 

διαταγής τούτης. 
(περίληψη) Το δεύτερο στρατιωτικό έγγραφο από την 5ηορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία 5.6.1941 περιέχει την κατάθεση του αντιγράφου. 
 

 

 

Σελίδα 97  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                                    3.6.1941 

              Ιβ 

                               Αντίγραφο 

 

Ο Ανώτατος Διοικητής του στρατού ξηράς, στρατάρχης von Brauchtisch 

εξέδωσε την κάτωθι ημερήσια διαταγή προς τα στην Κρήτη δραστηριοποιούμενα 
στρατεύματα ξηράς: 
 

                                      Στρατιώτες! 
Η Κρήτη είναι σταθερά υπό γερμανική κατοχή. 

Εσείς ορεινοί καταδρομείς, σκαπανείς και μαχητές των άλλων όπλων καθυποτάξατε 
μαζί με τους συντρόφους της αεροπορίας αυτή τη σπουδαίας σημασίας βάση-σταθμό 
του εχθρού σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ασυνήθιστα δύσκολα εδάφη 
και καιρικές συνθήκες αποδείχτηκε σε σκληρές  μάχες και κάτω από πάρα πολύ  
μεγάλες προσπάθειες η δύναμη μάχης, η γενναιότητα και υπεροχή σας ξανά κατά τον  
ύψιστο βαθμό. 

Όλος ο στρατός ξηράς είναι περήφανος για τους μαχητές του στην Κρήτη. 

Σας ευχαριστώ  και γνωρίζω, ότι εσείς  θα συνεχίσετε να  πραγματοποιείτε το 
καθήκον σας παντού, όπου σας θέσει  η διαταγή του Φύρερ. 
 

                                                                       Von Brauchtisch   

                                                   Στρατάρχης και Ανώτατος Διοικητής στρατού ξηράς. 

 

Η έκδοση πρέπει άμεσα να γνωστοποιηθεί στο στράτευμα 

 



Ανώτατη διοίκηση 12
ης 

 στρατιάς 12, Ια αριθμός 1663/41  από 3.6.41 

 

                            Για την ορθότητα του αντιγράφου 

                          (ακολουθεί χειρόγραφο υπογραφή) 
 

 

 

 

Σελίδα 98  (μετάφραση) 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                                  3.6.1941 

         Ια 

 

                                     Αντίγραφο! 
                               Ημερήσια διαταγή! 
 

Μαχητές  της Κρήτης της 12ης
 Στρατιάς! 

Μετά από σκληρό αγώνα  εξολοθρεύσατε τον εχθρό στην Κρήτη. 

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.  

Υποκλινόμαστε με σεβασμό ενώπιον των πεσόντων, οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους 
και ενώπιον των τραυματιών, οι οποίοι θυσίασαν την υγεία τους. 

 

                                                    Ο ανώτατος διοικητής της 12ης
 Στρατιάς 

                                                                             List 

                                     Ανώτατη διοίκηση στρατιάς 12  αριθμός 1662/41 από 3.6.1941 

 

                                                         Για την ορθότητα του αντιγράφου 

                                                         (ακολουθεί χειρόγραφο υπογραφή) 
 

 

 

 

 

Σελίδα  99  (μετάφραση) 
Γενική διοίκηση 11

ου
 αεροπορικού σώματος                 την 3.6.41 

      Τμήμα Ια 

 

                        Αντίγραφο από την ημερήσια διαταγή 

 

Στρατιώτες! Η Κρήτη καταλείφθηκε έπειτα από δέκα ημερών σκληρή μάχη. 
Από τους Άγγλους αφαιρέθηκε μια σπουδαίας σημασίας βάση-σταθμός στην 
ανατολική Μεσόγειο. Κερδίσαμε μια ωφέλιμη βάση-ορμητήριο εναντίων των θέσεων 
των Άγγλων στην Αίγυπτο και στη Βόρεια Αφρική. 

Οι Άγγλοι προσπάθησαν με όλα τα μέσα να διατηρήσουν τη γεμάτη αξία 
κατοχή της Κρήτης. Παρά τη δραστηριοποίηση όλου συνολικά του στόλου της 
Μεσογείου, μεγάλου αριθμού τμημάτων της αεροπορίας τους, καθώς  και τη 
βελτίωση των θέσεων υπεράσπισης στην Κρήτη δεν κατόρθωσαν να στρέψουν τον 
αγώνα προς όφελος τους. Κερδίσατε τον αγώνα  και ξεπεράσατε τις συχνά 
υπεράνθρωπες παρουσιαζόμενες δυσκολίες. Με πιστή συντροφικότητα και 
υποδειγματική συνεργασία των τριών σωμάτων στρατού νικήσατε τους Άγγλους στην 
ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Ο πόλεμος στην Κρήτη και εκ τούτου το μέτωπο 



στα Βαλκάνια έχει ολοκληρωθεί. Πιστοί στον όρκο, τον οποίο δώσαμε στον Φύρερ 
και ανώτατο διοικητή του στρατού βρισκόμαστε έτοιμοι για νέες αποστολές. 

Πρέπει να κατατροπώσουμε τους Άγγλους και φτάσουμε στη νίκη, έτσι ώστε να 
υπάρχει η Γερμανία 

                                                                   Loehr 

                                                                Πτέραρχος 

 

 

Σελίδα 100  (περίληψη) 
Περιέχει χειρόγραφο σχεδιάγραμμα επικοινωνιών καταγράφοντας 

στρατιωτικά τμήματα και διαδρομές επικοινωνίας τούτων. 
 

Σελίδες 101-102  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα χειρόγραφης μη ευανάγνωστης μορφής  που φέρει 

ημερομηνία 4.6.1941 περιέχοντας την καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 103  (μετάφραση-περίληψη) 

                                        Διοικητήριο Μεραρχίας, την 4.Ιουνίου 1941 

 

Θέμα: Προσωρινού χαρακτήρα ανακοίνωση συνολικών απωλειών της 5ης
 ορεινής 

Μεραρχίας 

                             Αξιωματικοί                              υπαξιωματικοί και άνδρες 

Μονάδα                    νεκροί  τραυμ  αγνουμ                νεκροί   τραυμ    αγνουμ 

85
ο
 ορεινό Σύνταγμα          3        2            -                          31         84           40 

100
ο
 ορεινό Σύνταγμα        3        7         10                         105      243          224 

Τμήμα ορειν πυρ 95           1        -          -                               5          7             - 

95
ο
 Σύνταγμα ορειβτ πυροβ 1       3         -                              8         28             - 

Τμημ τεθωρ αντιαρμ 95       -       -           -                              4          9            - 

Τάγμα ορεινού μηχ 95          1      2          -                             11        59           2 

Τμήμα ορειν πληρο 95           -       -         -                            -             -          - 
Διαμοιραζόμενη μονάδα    
τάγματος μοτοσικλετιστών 55  2   1          -                           15           22           - 

Μοίρα ανταιαεροπ πυροβ 609  -    1          -                             1            4            - 

Ελαφρύ πυροβ αντιαερπο μέσων 73 -       -     -                       -           -             - 
Τμήματα 31

ο
 Σύνταγμα τεθωρ         -       -    -                        -           -             - 

                                                          10     13    10                   199       386        235 

141
ο
 ορεινό Σύνταγμα                       10      2       3                   116          31          30 

 

Προσωρινό άθροισμα:       209 πεσόντες 

                                            399      τραυματίες 

                                            245   αγνοούμενοι         
                                            853  απώλειες 

 

(περίληψη) Καταγράφονται επίσης  αλλαγές στα νούμερα  καθιστώντας έτσι 
τον επί μέρους και κατά συνέπεια συνολικό αριθμό μεταβλητό.   

 

  

Σελίδες  104-105  (μετάφραση) 
Διοικητής 5ης

 ορεινής Μεραρχίας              Διοικητ Μεραρχίας Κνωσός , την 4.6.1941 

 



                                      Ημερήσια διαταγή 

                  «Η Κρήτη βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή» 

 

Κάτω από σκληρές μάχες έπαιξε η ενισχυμένη 5η
 ορεινή Μεραρχία 

υποστηριζόμενη από την αεροπορία αποφασιστικό ρόλο στη νήσο Κρήτη. Η θέση 
εξουσίας της βρετανικής αυτοκρατορίας στην ανατολική Μεσόγειο έχει διαρραγεί. 
Μια μεγάλου βαθμού κοσμοϊστορική πράξη έχει ολοκληρωθεί. 

Η κυρίευση του αεροδρομίου του Μάλεμε, η συγκράτηση του αντιπάλου 
πλησίον των Χανίων, στο αεροδρόμιο του Ρεθύμνου, πλησίον της πόλης και του 
αεροδρομίου στο Ηράκλειο από στρατεύματα αλεξιπτωτιστών και η μεγάλη επιμονή 

τους στη μεγάλου μεγέθους προβολή αντίστασης δημιούργησαν την προϋπόθεση για 
τη νίκη μας. Στην κατάληψη της πόλης των Χανίων έχουν αυτοί αξιόλογη συμμετοχή. 

Η ακούραστη μεταφορά των στρατευμάτων μας από ομάδες αεροσκαφών 

τύπου Junger χωρίς να ληφθεί υπόψη η ισχυρού μεγέθους παρουσία του εχθρού 
εξασφάλισε την επιτυχία.  

Ευχαριστούμε τους συντρόφους μας της αεροπορίας και αποτείνουμε φόρο 
τιμής στους πεσόντες της για την ηρωική τους δραστηριοποίηση. 

Τα με σθένος και θάρρος μαχόμενα βρετανικά  στρατεύματα στην Κρήτη 
νικήθηκαν. Περίπου δέκα χιλιάδες Βρετανοί και περισσότεροι από χίλιοι Έλληνες 
αιχμαλωτίστηκαν. Πάνω από πενήντα τον αριθμό όλων των ειδών κανόνια,  

τουλάχιστον δεκαπέντε μεσαία και βαριά τεθωρακισμένα άρματα μάχης εν μέρει  
κατεστράφησαν, εν μέρει πάρθηκαν ως λάφυρα πολέμου. Ανυπολόγιστες ποσότητες 
όπλων πεζικού όλων των ειδών, μεγάλα αποθέματα σε πυρομαχικά και υγρά καύσιμα 

έπεσαν στα χέρια μας. 
Στην Κρήτη, στο έως τώρα δυσκολότερο μέτωπο πολέμου, αποδείχτηκε 

ενώπιον όλου του κόσμου, τι δύναται να κατορθώσει το γερμανικό πνεύμα επίθεσης 
και η γερμανική επιμονή. Ανήκουστο σε θάρρος και σωματική αντοχή υπό 
δυσκολότατων και ασυνήθιστων εδαφικών και καιρικών συνθηκών ήλθε εις πέρας 
από τον καθένα ξεχωριστά από εσάς. Μέσω υψηλών θερμοκρασιών, μέσω 
πυρωμένων βράχων, μέσω άνυδρων και άνευ δρόμου βουνών ανοίξατε σε 
συνεργασία με όλα τα όπλα το δρόμο για τη νίκη. 

Για πρώτη φορά δέχθηκε επίθεση και κατανικήθηκε η βρετανική 

αυτοκρατορία σε ένα σημείο, το οποίο ήθελε να υπερασπιστεί με όλα τα  μέσα, με 
δραστηριοποίηση του ίδιου του στόλου. 

Η θέληση μας κατατρόπωσε τα βρετανικά και ελληνικά στρατεύματα. 

Η Μεραρχία μπορεί να είναι περήφανη για την αποφασιστική νίκη σχετικά 

της περαιτέρω διεξαγωγής του πολέμου εναντίων της Αγγλίας. 
Η σε πλήρη μορφή αναγνώριση μου και το ειλικρινές μου ευχαριστώ 

απευθύνεται στο καθένα ξεχωριστά από εσάς. 
Η επιτυχία είναι δική μας. Η μεγάλη θυσία των πεσόντων συντρόφων μας δεν 

ήταν μάταιη. 
Το κληροδότημα σας, η επέμβαση για τη Μεγάλη Γερμανία, όπου  και να 

βρίσκεται, θα μένει το αστέρι που μας καθοδηγεί. Η θυσία τους είναι για μας 
υποχρέωση, όσο εμείς βρισκόμαστε εν ζωή. 

Με τον όρκο τούτο στην καρδιά βρισκόμαστε ξανά έτοιμοι για τον αγώνα για 
τη Μεγάλη Γερμανία, την πατρίδα μας. 
                                                                                                

                                                                                                     Ζήτω ο Φίρερ 

                                                                                                           Ringel 

 



 

Σημείωση 

Η διαταγή τούτη πρέπει άμεσα στο πλαίσιο έκκλησης να διαβιβαστεί  
 

Διανομείς: 
Έως λόχους.  
 

 

Σελίδες 106-108 (περίληψη) 
Αναφορά  από το τάγμα ορεινού μηχανικού 95 προς  5

η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 5.6.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

   Σελίδα 109 (περίληψη) 
Αναφορά  από την  5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 11ο
  αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 5.6.1941 και ώρα 11:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδες 110-112  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 11ο

 

αεροπορικό σώμα, 18ο
 σώμα ορεινού στρατού, ανώτατη διοίκηση στρατού που φέρει 

ημερομηνία από 5.6.1941 

Περιέχει αναφορά της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας σχετικά μεταξύ άλλων της 

υπερνίκησης των εμποδίων υποχρεωτικής ακινησίας τούτης εξαιτίας της έλλειψης 
οχημάτων και φορτηγών ζώων (με εξαίρεση μοτοσικλέτες και μοτοσικλέτες με 
πρόσθετο μέρος) μέσω μεταφοράς στρατιωτικού υλικού  συμπεριλαμβανομένου 
ελαφριών πυροβόλων πεζικού και μέσω προσωρινής χρήσης μουλαριών και 
κατασχεμένων  οχημάτων, τη δυσκολία μεταφοράς στρατιωτικού υλικού σε υψηλές 

θερμοκρασίες και απόκρημνων βουνών, τη διάσπαση των κατειλημμένων από τις 
συμμαχικές δυνάμεις  γραμμών λόγω της διανομής δύο τον αριθμό ελαφριών 
τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης στο τμήμα εμπροσθοφυλακής, ο εφοδιασμός των 
σκαπανέων  με το ηλεκτρονικό μηχάνημα εύρεσης ναρκών, την τοποθέτηση 
ασυρμάτων σε υψηλό σημείο και σε κορυφές βουνών. 
 

 

Σελίδα 113  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 
6.6.1941 περιέχοντας συνθηματικές λέξεις για το χρονικό διάστημα από 5.6. έως 
1.7.1941. 

 

Σελίδα 114  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 
9.6.1941 περιέχοντας την καταγραφή  συνθηματικής λέξης (καταγράφεται τούτη και 
χρονικό διάστημα) στο έγγραφο της σελίδας 113. 

 

Σελίδα 115 (περίληψη) 



Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

24.6.1941 περιέχοντας καταγραφή συνθηματικών λέξεων για το χρονικό διάστημα 
από 24.6 έως 1.7.1941 στο έγγραφο της σελίδας 113.  

 

Σελίδες  116,118-119  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς Ανώτατη 
Διοίκηση 18

ο
 σώμα στρατού, 11ο

 αεροπορικό σώμα που φέρει ημερομηνία 6.6.1941. 
Περιέχει την αναφορά δύναμης της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας με υπαγόμενα 
διανεμόμενα στρατιωτικά τμήματα της από 1.6.1941 καταγράφοντας αριθμό 
αξιωματικών-διοικητικών υπαλλήλων-υπαξιωματικών-ανδρών. 
 

Σελίδα 117  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης 

δρE.Daigeler προς τον  αντισυνταγματάρχη Pemsel με ημερομηνία καταγραφής από 
6.6.1941. 

Περιέχει διαβουλεύσεις μεταξύ αξιωματούχων του γερμανικού στρατού 
σχετικά της οικονομικής διαχείρισης, διοικητικών καθηκόντων και την ανάγκη 
περιορισμού της επιρροής των τοπικών αρχών σχετικά της άσκησης τούτων. 

 

Σελίδα  120  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το τάγμα μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 6.6.1941 και ώρα 9:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

  

Σελίδα 121 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα   από το 100ο

 ορεινό Σύνταγμα  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 6.6.1941 και ώρα 11:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

  

Σελίδα 122 (περίληψη) 
Αναφορά   από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς  5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 6.6.1941 και ώρα 19:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων περιέχοντας  δύναμη ανδρών από 29.5.1941 (τριάντα 
αξιωματικοί, ογδόντα ένας υπαξιωματικοί, τριάκοσοι ογδόντα άνδρες) και 
στρατιωτικό εξοπλισμός  

 

Σελίδα 123 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα   από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού   προς  
5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 6.6.1941 και ώρα 14:05. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή  
στρατιωτικής δύναμης έντεκα αξιωματικών, σαράντα τεσσάρων υπαξιωματικών, 
διακόσιων εξήντα στρατιωτών. 

 

Σελίδα 124 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο  από τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95  προς  

5
η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 6.6.1941. 



Περιέχει σε χειρόγραφη αναφορά δύναμη του τμήματος 95 καταγράφοντας 

αριθμό αξιωματικών (δώδεκα), διοικητικών υπαλλήλων (τρείς), υπαξιωματικών 
(εξήντα), στρατιωτών (διακόσιοι σαράντα). 

 

Σελίδα 125 (περίληψη) 
Περιέχει χειρόγραφο σχεδιάγραμμα συνδέσεων από την  5η

 ορεινή Μεραρχία 
με ημερομηνία καταγραφής 7.6.1941 και ώρα 10:00 καταγράφοντας στρατιωτικές 

δυνάμεις-χώρο- συνδέσεις. 

 

Σελίδα 126 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την  5η

 ορεινή Μεραρχία  προς 3ο
 λόχο 55ου

 τάγματος 
μοτοσικλετιστών με ημερομηνία καταγραφής 7.6.1941 και ώρα 23:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

Σελίδα 127 (περίληψη) 
Αναφορά  από την  5

η
 ορεινή Μεραρχία προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 7.6.1941 και ώρα 9:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

Σελίδα 128 (περίληψη) 
Αναφορά με ημερομηνία καταγραφής 7.6.1941 και ώρα 23:20 περιέχοντας 

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων 

 

 

Σελίδα 129 (περίληψη) 
Περιέχει χειρόγραφο σχεδιάγραμμα σχετικά διαδρομής καλωδιακής σύνδεσης  

καταγράφοντας τους χώρους  Πειραιά-Αθήνα-Πάτρα-Σύρος- Χανιά-Ρέθυμνο- 

Ηράκλειο-Σητεία- Αλεξάνδρεια. 
 

Σελίδα 130  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                Διοικητήριο Μεραρχίας Κνωσός, την 8.6.41 

   Διοικητής 

 

                  Προς 

                          Ανώτατη διοίκηση  12
ης

  στρατιάς 

                          Γενική διοίκηση 18
ου

 σώματος ορεινού στρατού  
                          Ταγματάρχη Hepp 

 

Σε ακολουθία της αποστολής μου από 2.6.41,20:00 αναφέρω την κάτωθι 
εξαιρετική επίδοση  του 141ου

 ορεινού Συντάγματος προς την ονομασία στην 

στρατιωτική αναφορά: 
«Στις μάχες της πόλης των Χανίων διακρίθηκε ένα ορεινό Σύνταγμα (141ο

 

ορεινό Σύνταγμα) υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη Jais ιδιαιτέρως, στο ότι τούτο 

εφόρμησε κατόπιν ορμητικής διείσδυση προς τα εμπρός εναντίων μιας θέσης του 
εχθρού χωρίς τη δική μας υποστήριξη πυροβολικού και σε αυτό το σημείο απέσπασε 

ως λάφυρα  τριάντα τον αριθμό κανόνια και μια πυροβολαρχία αντιαεροπορικών 
μέσων. 

 



Σελίδα 131  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 100ο
 ορεινό Σύνταγμα με 

ημερομηνία καταγραφής 8.6.1941 και ώρα 22:00. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την ύπαρξη αγγλικού 

αεροσκάφους πάνω από τον εναέριο χώρο του Τυμπακίου και πλοίου τέσσερα 

ναυτικά μίλια βορείως της Κρήτης. 
 

 

Σελίδα 132 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την ομάδα υπό τον Ringel  με ημερομηνία 

καταγραφής 8.6.1941 και ώρα 10:27. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

 

Σελίδες 133-134  (μετάφραση) 
                       

                                  Απόρρητο 

5
η ορεινή Μεραρχία                                  Διοκητ Μεραρχίας Κνωσός, την 9.6.1941 

Ια, αριθμός 0181/41 

 

Αναφορά: Διαταγή Μεραρχίας σχετικά της κατοχής και ασφάλισης της νήσου Κρήτη 
από 1.6.1941,20:00. 

Θέμα: Κατοχή της νήσου Κρήτη. 
 

Προς αλλαγή της έχοντας διατεθεί αναφοράς  διατάσσεται: 
1) Σχηματίζονται οι κάτωθι ομάδες: 
Ομάδα Ανατολή: 

9
ο
 ιταλικό Σύνταγμα πεζικού (υπαγόμενο στο 11ο

 αεροπορικό σώμα) 

Ομάδα Κέντρο: 

Ενισχυμένη 5η
 ορεινή Μεραρχία (χωρίς το τάγμα ορεινού μηχανικού 95, έναν λόχο 

55
ου

 τάγματος μοτοσικλετιστών, δύο ουλαμοί 3,7 cm αντιαρματικού, ουλαμοί 
τεθωρακισμένων αντιαρματικών τμήματος 95, ένας ουλαμός 5 cm τεθωρακισμένου 

αντιαρματικού τμήματος 95, δύο αποσπάσματα διαβιβαστών πληροφοριών τμήματος 
95) 

Ομάδα Δύση: 

Η ομάδα υπό τον Ramcke με υπαγόμενα τμήματα της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας. 

 

2) Το ψηφίο 4 της διατιθέμενης αναφοράς πρέπει να αλλάξει  σε: 

       τομέας τάγματος ορεινού μηχανικού 95, 
       τομέας 100ου

  ορεινού Συντάγματος, 
       τομέας 85ου

 ορεινού Συντάγματος. 
 

3)Αλλαγή ορίων των τομέων (ψηφίο 5 της διατιθέμενης αναφοράς): 
η γραμμή διαχωρισμού Αγία Μαρίνα και Σαμαριά καταργείται. Προς τούτο πρέπει να 
τοποθετηθεί το ακρωτήριο Δρέπανο (στην ομάδα Δύση) Βάμος-Λουτρό (οι 
τελευταίοι χώροι στο 100ο

 ορεινό Σύνταγμα). 
Το τάγμα μοτοσικλετιστών 55 παραμένει στον έως τώρα χώρο παραμονής του, το 
100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων θα έλθει , σε περίπτωση που ζητηθεί,  σε 



επαφή με την ομάδα Ramcke αναφορικά της χρησιμοποίησης  των χώρων Στύλος και 
Νέο Χωριό. 

 

4) Το λιμάνι Ηρακλείου υπάγεται στο ιταλικό ναυτικό. 

 

5) Το 1ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών θα μεταφερθεί από την 10./6. 

Το 2ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών θα μεταφερθεί πιθανότατα από την περιοχή του 

Ρεθύμνου προς τον τομέα της ομάδας Δύση. 
 

6) Την 13./6., 12:00 πρέπει να αναφερθούν   οι οριστικοί χώροι παραμονής με 
στοιχεία των υφισταμένων ή προς δημιουργία συνδέσεων πληροφοριών. (Στον χάρτη 
σχεδιασμού ή τον χάρτη 1:50.000 ή 1:100 00) 
 

                                                                                     Ο διοικητής της Μεραρχίας 

                                                                                                 Ringel  

 

 Διανομείς: 
Συντάγματα, αυτόνομα τμήματα και τάγματα 

Ελαφρύ πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων 73 

Τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων 609 

Τάγμα μοτοσικλετιστών 55 

2
ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών.  

 

 

 

Σελίδες  135-136  (περίληψη) 
Χειρόγραφης μορφής  σχεδιάγραμμα με ημερομηνία καταγραφής 12.6.1941 

και ώρα 10:30 καταγράφοντας στρατιωτικές ομάδες-χώρους. 
 

Σελίδες  137-138  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 11ο
 αεροπορικό 

σώμα με ημερομηνία καταγραφής 11.6.1941. 

Περιέχει χειρόγραφη μη ευανάγνωστη  αναφορά σχετικά λαφύρων πολέμου 
καταγράφοντας αριθμό οχημάτων-τεθωρακισμένων-πυρομαχικών-όπλων. 
 

Σελίδα 139  (περίληψη) 
Περιέχει αντίγραφο τηλεγραφήματος από τον στρατηγό List προς τον 

ανώτατο διοικητή του στρατού ξηράς σχετικά της συνδρομής προς την κατατρόπωση 

των αντιπάλων του γερμανικού στρατού των αλεξιπτωτιστών χωρίς την υποστήριξη 

αρμάτων μάχης και πυροβολικού. 
 

Σελίδες 140-141 (περίληψη) 
Αναφορά  από το 100ο

 ορεινό Σύνταγμα  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 13.6.1941 και ώρα 18:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων 

   

 

Σελίδα 142 (περίληψη) 



Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο  από το 1ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών  προς  

5
η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 9.6.1941. 

Περιέχει την αποστολή από το 1ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών αναφορά μάχης 

από 20.5-30.5.1941. 

 

Σελίδα 143  (μετάφραση) 

Δύναμη μάχης και στρατιωτικός εξοπλισμός της ενισχυμένης 5ης
 ορεινής Μεραρχίας 

κατά την επέμβαση στην Κρήτη από 21.5.-1.6.1941. 

 

Αξιωματικοί                                              διακόσιοι πενήντα οχτώ 

Υπαξιωματικοί και στρατιώτες                 έξι χιλιάδες διακόσιοι δέκα     
Οπλοπολυβόλα                                          τετρακόσια πενήντα τρία 

Ελαφρά κανόνια πεζικού                           δέκα     
Βαριά κανόνια πεζικού                              δύο 

Βαριά ολμοβόλα                                       πενήντα πέντε 

Όπλα εναντίων τεθωρακισμένων             σαράντα ένα 

Αντιαρματικό 3,7 cm                                 σαράντα οχτώ 

Αντιαρματικό 5 cm                                    πέντε 

Ορεινά κανόνια 36                                    δεκαέξι 
Μοτοσικλέτες συμπερ μοτ με προσθήκη διακόσιες σαράντα δύο 

Οπλοπολυβόλο   2 cm                               έξι     
Δύο ελαφριά τεθωρακισμένα άρματα μάχης της 2

ης
 επιλαρχίας 31

ου
 Συντάγματος 

τεθωρακισμένων. 
 

Παρατήρηση: Επιπλέον επτά τον αριθμό  κανόνια πυροβολικού αλεξιπτωτιστών 
πλησίον της πόλης των Χανίων. Από 27.5. οχτώ κανόνια της 2

ης
 μοίρας 118

ου
 

Συντάγματος ορεινού πυροβολικού, τα οποία ωστόσο δεν έχουν δραστηριοποιηθεί. 
Έχουν κατονομαστεί μόνο στις μάχες συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα.   
       

Σελίδες 144-145  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς γενική διοίκηση 18
ου

 

σώματος  στρατού σχετικά δύναμης από 11.6.1941 του Επιτελείου της 5ης
 ορεινής 

Μεραρχίας με υπαγόμενα και διανεμόμενα στρατιωτικά τμήματα καταγράφοντας 
στρατιωτικό τμήμα-αριθμό αξιωματικών-διοικητικών υπαλλήλων-υπαξιωματικών-

στρατιωτών-ίππων. 
 

 

Σελίδα 146 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα  από τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 16.6.1941 και ώρα 16:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 147 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την ομάδα Κέντρο προς  τον στρατηγό Ringel  με 

ημερομηνία καταγραφής 16.6.1941 και ώρα 9:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 



Σελίδα 148 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από την ομάδα Κέντρο προς  τον στρατηγό Ringel  με 

ημερομηνία καταγραφής 16.6.1941 και ώρα 12:45. 

Περιέχει την απόβαση Ιταλών ορεινών καταδρομέων τις απογευματινές ώρες 
στην πόλη του Ηρακλείου. 

 

 

Σελίδα 149 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το Σύνταγμα πεζικού των  ιταλικών δυνάμεων   προς  

τον στρατηγό Ringel  με ημερομηνία καταγραφής 16.6.1941 και ώρα 9:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων 

 

Σελίδα 150  (μετάφραση) 

 

                                      Συνημμένο 3 στο έγγραφο 

                                      5
ης

 ορεινής Μεραρχίας Ια αριθμ 0227/41 απόρρητο 

 

Ι Η κατάσταση των στην Κρήτη βρισκόμενων οχημάτων (συμπερ οχημάτων ως 
λάφυρα πολέμου) της ενισχυμένης 5

ης
 ορεινής Μεραρχίας: 

Μοτοσικλέτες                            πεντακόσιες σαράντα πέντε 

Οχήματα                                     είκοσι επτά 

Φορτηγά                                     διακόσια είκοσι επτά 

Ιδιαίτερου τύπου οχήματα         δεκαεννιά  
 

ΙΙ Στην Κρήτη βρισκόμενα ποδήλατα: 
Διακόσια εξήντα ποδήλατα (από τα οποία πενήντα μη έτοιμα προς χρήση). 

 

 

Σελίδα 151 (περίληψη) 
Αναφορά  από τμήμα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 17.6.1941 και ώρα 16:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

Σελίδα 152 (περίληψη) 
Αναφορά  από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς  5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 17.6.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

 

Σελίδα 153 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο  από την   5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 
καταγραφής 17.6.1941 περιέχοντας διατάξεις περί της κίνησης των πλοίων. 
 

 

Σελίδα 154 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την   5η
 ορεινή Μεραρχία προς γενική διοίκηση 

18ου σώματος στρατού,11ο
  αεροπορικό σώμα που φέρει ημερομηνία από 18.6.1941. 



Περιέχει την αποστολή συνημμένου σχετικά των  μη βρισκόμενων 
στρατιωτικών  δυνάμεων στην κατάσταση αναφοράς της 21./5./1941. 
 

 

Σελίδα 155 (περίληψη) 
Αναφορά  από το 11ο

 αεροπορικό σώμα  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 18.6.1941 και ώρα 12:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 156 (περίληψη) 
Αναφορά  από το τμήμα  ορειβατικού πυροβολικού 95  προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 18.6.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 157 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την  5η

 ορεινή Μεραρχία που φέρει ημερομηνία 
από18.6.1941. 

Περιέχει οδηγίες σχετικά υποδείξεων χωριών και δρόμων με τοποθέτηση 
κατατοπιστικών πινακίδων (καταγράφοντας μέγεθος-χρώμα-γραφή) στον τομέα της 
Μεραρχίας. 
 

 

 

Σελίδα 158  (μετάφραση) 
                

                                           Απόρρητο 

5η ορεινή Μεραρχία                                           την 18.6.1941 

0210/41 απόρρητο 

 

Αναφορά: Γενική διοίκηση 11
ου

 αεροπορικού σώματος τμήμα Ια  επ2 

Αριθμός: 10021/41 απορ από 15.6.1941  
μη διανεμόμενο 

Θέμα: υπηρεσία αναφοράς πτήσεων 

 

1)  Η υπηρεσία αναφοράς πτήσεων ρυθμίζεται για όλο το νησί από τη γενική 
διοίκηση 11

ου
 αεροπορικού σώματος. 

 

2) Δραστηριοποιούνται: 
α) Κεντρική υπηρεσία  αναφοράς πτήσεων Μάλεμε 

β) Αποσπάσματα αναφοράς πτήσεων: 

1) Γραμβούσα 

2) Παλαιοχώρα 

3) Νήσος Γαύδος 

4) Τυμπάκι (το χρονικό  σημείο σχετικά προς δραστηριοποίηση θα διαταχθεί) 
5) Ιεράπετρα (το χρονικό σημείο σχετικά προς δραστηριοποίηση θα 

διαταχθεί) 



 

3) Αναφορές πτήσεων και κινήσεων πλοίων από τις ομάδες αναφοράς πτήσεων 

διαβιβάζονται στη θέση συχνότητας αναφοράς πτήσεων για την Κρήτη 3118 KHz 

(συχνότητα «παράκαμψης» 3140 KHz). 

 

4) Η ομάδα αντιαεροπορικών μέσων Κέντρο θα ακούει επίσης  στη συχνότητα 
αναφοράς πτήσεων. 
Οι διοικητές πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων είναι  υπεύθυνοι, ότι οι αναφορές 
πτήσεων θα μεταβιβάζονται  προς τις στα αεροδρόμια δραστηριοποιούμενες και 
περίπου ακόμα έτοιμες για εισβολή ομάδες εφόδου. 

 

5) Η ασφάλιση των δραστηριοποιημένων ομάδων αναφοράς πτήσεων από 
αιφνιδιαστικές επιθέσεις του εχθρού πρέπει να εξασφαλισθεί από το 85ο

 και 100ο
 

ορεινό Σύνταγμα στους τομείς τους ξεχωριστά. 

 

6) Οι ομάδες αναφοράς πτήσης πρέπει  να διανεμηθούν λαμβανομένου υπόψη της 

οικονομικής διαχείρισης και ιατρικής περίθαλψης στις κοντινότερες  βρισκόμενες 
μονάδες. 
Ο εφοδιασμός της νήσου Γαύδος θα ρυθμιστεί  αρχικά από τη γενική διοίκηση 11

ου
 

αεροπορικού σώματος. 
Ο περαιτέρω εφοδιασμός θα  πραγματοποιηθεί από την 5η

 ορεινή Μεραρχία. 
 

                                                                                       Ο διοικητής Μεραρχίας 

                                                                                              Ringel  

 

 

 

Σελίδα 159  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχει φύλλο εφημερίδας με τον τίτλο «από το Μάλεμε προς το Ηράκλειο. 

Η καταστροφή των Βρετανών στην Κρήτη» 

(μετάφραση)    Από το Μάλεμε προς το Ηράκλειο 

                                  Η καταστροφή των Βρετανών στην Κρήτη 

 

Δύο ημέρες διήρκησαν οι σκληρές μάχες των αλεξιπτωτιστών γύρω από το 
ύπαιθρο, το οποίο περιβάλλει το αεροδρόμιο του Μάλεμε (σύγκρινε με την πρώτη 
αναφορά με το νούμερο 311 του φύλλου). Επιτέλους κατορθώθηκε να απελευθερωθεί  
το αεροδρόμιο  για την απόβαση περισσοτέρων ομάδων στρατού ξηράς. Σε αυτό το 
χρονικό σημείο ήταν έτοιμοι οι αλπινιστές μαζί με τμήματα των αλεξιπτωτιστών να 
ξεκινήσουν επιθέσεις  σε όλες συνολικά τις βρετανικές θέσεις στο νησί και να 

συγκεντρωθούν  με τα γερμανικά στρατεύματα πριν την πόλη των Χανίων, του 
Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Η αποστολή του Γερμανού διοικητή ήταν ξεκάθαρη:  ο 
δρόμος των στρατευμάτων του έπρεπε να οδηγήσει  μέσω της πρωτεύουσας των 
Χανίων εν συνεχεία προς τα ανατολικά. Ο στρατηγός Ringel δεν αρκούταν όμως με 
μια κατά μέτωπο επίθεση εναντίων της πόλης των Χανίων. Έστειλε ένα τμήμα των 
στρατευμάτων του στον δρόμο νοτίως της πόλης προς τα ανατολικά. Η κίνηση τούτη 
είχε δύο στόχους: από τη μια έπρεπε δια τούτο να δημιουργηθεί πολύ γρήγορα  επαφή 
με τις ομάδες του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, από την άλλη ωστόσο έπρεπε επίσης 
η κατάσταση  των Άγγλων στην πόλη των Χανίων να γίνει ανυπόφορη, καθώς τα 
γερμανικά στρατεύματα έχουν προελάσει νοτίως τούτης  και απειλούσαν  να 
αποκόψουν τα Χανιά. Την  25. Μαΐου άρχισαν τα γερμανικά στρατεύματα την 



επίθεση προς τα ανατολικά. Την 27 Μαΐου βρίσκονταν η πόλη των Χανίων υπό 
γερμανική κατοχή, τα στρατεύματα έφτασαν στον κόλπο της Σούδας. Τις επόμενες 
ημέρες επιτυχάνθηκε επίσης η επαφή με τις ομάδες του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. 

Αυτό που περιλάμβαναν αυτές οι λίγες ημέρες, παρουσιάζει μια από τις πιο 
μεγαλειώδεις στρατιωτικές επιδόσεις. Οι δυσκολίες ήταν πάνω από τον ανθρώπινο 
μέσο όρο μεγάλες. Εκεί βρίσκονταν εν πρώτοις τα εδάφη με τα γυμνά βουνά, τα 
οποία είχαν ύψος έως δυόμιση χιλιάδες μέτρα. Ήδη από μακρινή απόσταση 

προσέφεραν  σε αυτόν που με  το αεροσκάφος πλησιάζει μια θέα μουντής και γκρίζας 

μεγαλοπρέπειας. Στα στενά τους μονοπάτια, μέσω κάθετων φαραγγιών και γκρεμών 
πορεύτηκαν οι αλπινιστές σε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις ημέρες, τη νύχτα 
με διαπεραστικό κρύο με προσοχή και ψηλαφώντας. Συχνά  ήταν στα απόκρημνα 

τοιχώματα το σκοινί το μοναδικό μέσο για τη συνέχιση της κίνησης και για την 
παροχή ασφάλειας. Οι καταδρομείς δεν μπορούσαν  να πάρουν τίποτα μαζί τους στο 
αεροσκάφος προς την Κρήτη, εκτός από όσα  έφεραν πάνω τους. Φόραγαν λεπτά 
παλτά για το κρύο ή για την ανάπαυση κατά τη διάρκεια  της χρονικής διάρκειας του 
ύπνου.  Τούτοι  δεν μπορούσαν ακόμα να πάρουν μαζί τους κατ΄ άλλα  πάντα πιστούς 
τους συντρόφους, τα μουλάρια, αυτά έπρεπε τώρα να μεταφέρουν μέσω των βουνών 

οπλοπολυβόλα και ορεινά πυροβόλα στις στρατιωτικές ομάδες  . 
Αυτό το επίτευγμα  έπρεπε να πραγματοποιηθεί  στον αγώνα εναντίων ενός 

σκληρού, ευέλικτου και σθεναρά μαχόμενου αντιπάλου. Οι Βρετανοί και οι σύμμαχοι 
τους υπερείχαν αριθμητικά, γνώριζαν το έδαφος, είχαν βελτιώσει καλά τις θέσεις 
τους, κρύβονταν στα βουνά ή στα πυκνά λιόφυτα, μπορούσαν εναντίων των 
αδύναμων  ορεινών πυροβόλων των αλπινιστών να χρησιμοποιήσουν όλο τους το 
ισχυρό πυροβολικό. Είχαν επίσης, τουλάχιστον τις πρώτες οχτώ ημέρες, υπερασπίσει 
κάθε σπιθαμή εδάφους με εξαιρετικά μεγάλη επιμονή. Η διοίκηση τους ήταν ωστόσο 

τόσο κακή όπως ήδη προηγουμένως σε αυτόν τον πόλεμο και στις αποφασιστικού 
χαρακτήρα επιθέσεις δεν φαίνονταν να αρκεί  ούτε η σθεναρή θέληση των διοικητών 
ούτε η εκπαίδευση του στρατού. Αλλά αναφορικά την υπεράσπιση ήταν πολύ 
ρωμαλέοι και στο καμουφλάρισμα των θέσεων τους παρουσίασαν σημαντική 
επιδεξιότητα. Ήταν ωστόσο όλα μάταια. Στο εύκαμπτο (λέξη μη ευανάγνωστη) των 
αλπινιστών και στην εν τέλει  με ορμή επίθεση τους δεν αναπτύχθηκε στο τέλος 
επίσης η αποφασιστικότητα των Βρετανών. Στις πρώτες μάχες αφήνονταν οι 
Βρετανοί προτιμότερο να σκοτωθούν, παρά να εκκενώσουν το αεροδρόμιο. Αλλά 
τελικά μετά από μια βδομάδα μαχών κατέρρευσε απότομα σε μερικές θέσεις η 
αντίσταση τους. Η σκληρότητα των Γερμανών στρατιωτών ήταν ωστόσο μεγαλύτερη 
από ότι αυτή των αντιπάλων τους. Η ικανότητα των Γερμανών να ξεπεράσουν  τη 
δυσμορφία των βουνών και  τον πυρωμένο ήλιο ήταν ωστόσο ανώτερη  των 
Βρετανών. Η  δύσκολη τέχνη του αγώνα στο γεμάτο φαράγγια έδαφος κατέχεται 
ωστόσο από τους Γερμανούς περισσότερο από ότι στους εχθρούς τους. Στην 
κατάρρευση των Βρετανών έχει συμβάλει ακόμα σίγουρα το γεγονός, ότι κατά τη 
διάρκεια των πρώτων ημερών είχαν ριχτεί οι αλεξιπτωτιστές στο μέσο των 
βρετανικών θέσεων. Έτσι δημιουργήθηκε στους αντιπάλους ανασφάλεια, σύγχυση 

και αμφιβολία. Έτσι έχαναν μερικές διαταγές τον δρόμο τους. Ένα  αξιοσημείωτο 
ψυχολογικής σημασίας γεγονός μπορεί να παρουσιαστεί ,  για να διαλύσει την 
αντίσταση των Βρετανών. Ο στρατηγός Freiberg είχε ως  καθήκον να κρατήσει το 
νησί. Η σοβαρότητα  εξαίρετων  σχεδίων υπεράσπισης δεν βεβαιώνεται από τίποτα 
πιο ισχυρό του γεγονότος, ότι ακόμα έως τις τελευταίες ημέρες αποβιβάζονταν  κατά 

τη διάρκεια της νύχτας  ενισχύσεις στα λιμάνια των νοτίων παράλιων του νησιού. 

Όμως όταν τις πρώτες ημέρες της μάχης ανακοινώθηκε  η ημερήσια διαταγή του 
στρατηγού Freyberg ενώπιον των βρετανικών στρατευμάτων, κατά την οποία το νησί 



πρέπει έως τον τελευταίο στρατιώτη να κρατηθεί, οδήγησε μερικούς από τους  
Βρετανούς στρατιώτες να γελάσουν, όπως εγώ γνωρίζω από καταθέσεις αιχμαλώτων. 
Η εμπειρία από(μη ευανάγνωστη λέξη πόλης), από τη Duenkirchen (πόλη στη βόρεια 
Γαλλία), από την Ελλάδα δεν έχει ακόμα ξεχαστεί. Στο βρετανικό στράτευμα έχει 
περιέλθει προς τούτο μια αμφιβολία: πως θα μπορούσε μια τέτοιου είδους 
υπεράσπιση  να ληφθεί ξανά σοβαρά υπόψη; Δεν γνωρίζουμε επακριβώς, γνωρίζουμε 
μόνο, ότι η αντίσταση των Βρετανών εν πρώτοις  επέτρεψε να κυριευθούν από  
τέτοιου είδους αμφιβολίες και ότι  τότε η άποψη της έλλειψης ελπίδας έχει μετά από 
μια βδομάδα σκληρών μαχών ξαφνικά καταβάλλει  αυτή την σθεναρή υπεράσπιση. 

Αλλά δεν ήταν μόνο οι Βρετανοί στο νησί, οι οποίοι μάχονταν. Εκεί 
βρίσκονταν ακόμα οι Έλληνες, ως ανδρείοι στρατιώτες ήδη στην πατρίδα γνωστοί. 
Εκεί βρίσκονταν εν τέλει ο κρητικός πληθυσμός, ο οποίος συμμετείχε από την αρχή 
μαζικά στις μάχες και άρχισε  μια μέτριας μορφής πόλεμο άτακτων. Σε αυτό το 
σημείο αρχίζει βεβαίως επίσης το (λέξη μη ευανάγνωστη), το οποίο….  (λείπει το 

υπόλοιπο κείμενο)     

 

 

Σελίδα 160  (περίληψη) 

Περιέχει τρείς τον αριθμό φωτογραφίες. Η δεξιά απεικονίζει μεταφορά 
στρατιωτών σε κάρο με άλογο μέσω υψηλής θερμοκρασίας, η αριστερή καταστροφές  
κατόπιν σκληρών μαχών στην πόλη του Ηρακλείου, η μεσαία μεταφορά πυρομαχικών 

από αεροσκάφος. 

 

Σελίδα  161  (περίληψη) 
Περιέχει σελίδα εφημερίδας με τους τίτλους «ο Ο Φύρερ τιμά τους μαχητές 

στην Κρήτη» και « ο Φύρερ τίμησε της ήρωες της Κρήτης». 
 

Σελίδες  162-163  (περίληψη) 
Σελίδα  εφημερίδας με τον τίτλο «η κατάληψη της Κρήτης» με επτά τον 

αριθμό φωτογραφίες περί τούτου. 
 

Σελίδα 164  (περίληψη-μετάφραση) 
Σελίδα εφημερίδας περιέχοντας  μεταξύ άλλων στρατιωτικού χαρακτήρα 

άρθρο με τον τίτλο «Τσόρτσιλ: η Κρήτη πάση θυσία να κρατηθεί» 

  (μετάφραση) Βερολίνο 30 Μαΐου 

 Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του  Ανώτατου Διοικητή γερμανικού στρατού  
από την Παρασκευή, πλησιάζουν προς την ολοκλήρωσή τους οι μέσω μιας μεγάλου 
μεγέθους αεραπόβασης αρχινημένες επιχειρήσεις για την κατοχή του βρετανικού 
προμαχώνα Κρήτη. Η κυρίως αντίσταση έχει παντού καταρρεύσει και ένα νέο 
Duenkirchen επίκειται στα υπολείμματα των στρατευμάτων της βρετανικής 

αυτοκρατορίας , τα οποία στα βραχώδη νότια παράλια του νησιού κοιτάζουν  
απελπισμένα για προς διάσωση πλοία. 

Το περίπου διακόσια εξήντα χιλιόμετρα σε μήκος και εικοσιτέσσερα ως 
πενήντα έξι χιλιόμετρα σε πλάτος βραχώδες νησί  με τους περίπου τετρακόσιους 
χιλιάδες κατοίκους του έχει δια τούτο διαδραματίσει τον ρόλο ως βρετανική θέση 
κλειδί στην ανατολική Μεσόγειο. 

 Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι τούτο σε πολύ μεγάλο βαθμό 
ελκυστικό, να υπάρχουν στη μνήμη τα λόγια, με τις οποίες το επίσημο Λονδίνο 
αντέδρασε στην αιφνιδιαστική επίθεση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών και 
αερομεταφερόμενων στρατευμάτων. Έτσι ανάφερε ο Lindley Frazer (Σκωτσέζος 



ακαδημαϊκός, αναλυτής, οικονομολόγος στην υπηρεσία του γερμανικού  ΒBC) την 21. 
Μαΐου στην υπηρεσία πληροφοριών Λονδίνου  μεταξύ άλλων: «η σημασία της 

επίθεσης στην Κρήτη ξεπερνάει τον πραγματικό στόχο των επιτιθέμενων. Μια 
κατάκτηση του νησιού από τα γερμανικά στρατεύματα θα ήταν ένα βαρύ χτύπημα για 
τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Εγγύς Ανατολή και θα παρουσίαζαν μια  
περαιτέρω  προκαλώντας αίσθηση επιτυχία για τις γερμανικές μεθόδους πολέμου. 
Εκτός τούτο θα ήταν  η ψυχολογική εντύπωση στην Εγγύς Ανατολή σημαντική». 

Παρομοίως εκφράστηκε ο Cyrill Laykin (σχολιαστής της βρετανικής υπηρεσίας 
πληροφοριών) την 21. Μαΐου: «η Κρήτη είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας. 
Ήδη παλιότερα είχε ο πρωθυπουργός υποδείξει, ότι προτιθέμαστε να 
κρατήσουμε την Κρήτη υπό όλες τις προϋποθέσεις. Η Κρήτη με τα λιμάνια της 
και τα αεροδρόμια της είναι μια σε ύψιστο βαθμό αξιόλογη προωθημένη θέση 

για τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις εναντίων του εχθρού». 

Η οριστική διαβεβαίωση του Τσόρτσιλ στην ομιλία του στην Κάτω Βουλή, 

ότι η Κρήτη πάση θυσία  έως και το τελευταίο στρατιώτη θα κρατούνταν, 
ξεπεράστηκε από τη κάτωθι στομφώδη διακήρυξη του ανώτατου διοικητή των 
βρετανικών και ελληνικών στρατευμάτων στην Κρήτη, του Νεοζηλανδού στρατηγού 
Freyberg: «μέσω των από κοινού προσπαθειών και  της συγκέντρωσης όλων των 
δυνάμεων των συμμάχων και του ντόπιου πληθυσμού δεν θα υπερασπιστούμε 

μόνο το έδαφος της Κρήτης εναντίων κάθε εισβολέα, αλλά από αυτή τη βάση-

σταθμό, έτσι το θέλει ο θεός, σε δεδομένη στιγμή ορμώμενοι , θα επαναφέρουμε  
ξανά την ελευθερία και την ανεξαρτησία όλης της Ελλάδος». 

Εντωμεταξύ, όπως έχει σε άλλη υπηρεσία αναφερθεί,  διέφυγε ο 
αντιστράτηγος Freyberg με αεροσκάφος από την Κρήτη, όπου βρήκε τον θάνατο. 

Φυσικά θριαμβολογεί επίσης στην περίπτωση της Κρήτης η συνηθισμένη 
προπαγάνδα αυταπάτης. 

Την 20. Μαΐου διακήρυξε περήφανα  η υπηρεσία πληροφοριών του 
Λονδίνου, ότι τα βρετανικά στρατεύματα είχαν την κατάσταση υπό τον έλεγχο 
τους και ότι ολόκληρο το νησί έχει από τα εχθρικά στρατεύματα εκκενωθεί. 
Την 21.Μαίου επίσης  βρίσκονταν η κατάσταση σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 
βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών  στον έλεγχο των Βρετανών.  

Απεναντίας περιέγραψε στις 22. Μαΐου το από το πρακτορείο Reuter έχοντας 
μεταδοθεί ανακοινωθέν  του βρετανικού κεντρικού διοικητηρίου στην Εγγύς 
Ανατολή την κατάσταση ήδη κάπως λιγότερη ρόδινη. Σε αυτή την ανακοίνωση, στην 
οποία γίνεται λόγος για μεγάλου μεγέθους μάχες, αναφέρεται στο τέλος: 
«κατά την έναρξη της νύχτας ήταν η κατάσταση ικανοποιητική σε όλες τις περιοχές 
με εξαίρεση το Μάλεμε, όπου ο εχθρός προσωρινά έχει εισβάλει». 
Ταυτόχρονα με τούτο εξελίσσεται η από τον Τσόρτσιλ σκηνοθετημένη άθλια 
καμπάνια ψεύδους σχετικά της δήθεν κακοποίησης  στρατιωτών της Νέας Ζηλανδίας 
από Γερμανούς αλεξιπτωτιστές καθώς  και των καθημερινά αυξανόμενων 

μυθοπλασιών σχετικά των δήθεν μεγάλων γερμανικών απωλειών. 
Κατόπιν κατέστη  η ανακοίνωση από το Λονδίνο εξάλλου από μέρα σε μέρα 

λιγότερο ηχηρή. Αφού κάποιος την Πέμπτη οριστικώς θα μπορούσε να πιστέψει τη 
μη ύπαρξη πληροφοριών, ανακοινώθηκε  την Παρασκευή  η απώλεια του κόλπου της 
Σούδας σε μια δημόσια γνωστοποίηση. 

 

 

Σελίδα  165  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχει σελίδα εφημερίδας. Ακολουθεί η μετάφραση σχετικά άρθρου 

αναφορικά  της μάχης της Κρήτης. 



(μετάφραση) Λογοδοσία  του Τσόρτσιλ σχετικά της νήσου Κρήτη. 

Οικτρές δικαιολογίες σχετικά μη επαρκούς εξοπλισμού-   παραδοχή της 
γερμανικής υπεροχής:  «η κατάσταση εκ των προτέρων ανέλπιδη». 

Στοκχόλμη 11 Ιουνίου. 
Αφότου ο Τσόρτσιλ είχε φροντίσει να ξεθυμάνει προηγουμένως  η πρώτη, από 

τον τύπο καλλιεργούμενη κριτική, θύελλα αγανάκτησης στην Αγγλία σχετικά της 
ήττας στην Κρήτη, παρουσιάστηκε ο ίδιος την Τρίτη στην Κάτω Βουλή για να δώσει 
την «απαιτούμενη ολοκληρωμένη λογοδοσία» σχετικά της νεώτερης καταστροφής. 

Τα ίδια πρώτα του λόγια ήταν μια απογοήτευση. «Θα ήταν μια πλάνη» έτσι 
είπε ο Τσόρτσιλ, «εάν η βουλή ήθελε να δεχθεί την άποψη τα της επιθυμίας μιας 

εξήγησης σχετικά των διαφορετικών επεισοδίων αυτού του αγώνα και να είχε εγείρει 
την απαίτηση, ότι κάθε φορά, όταν μια μάχη χανόταν  και δεχόταν  πίεση ένα τμήμα 
του μετώπου, να έπρεπε να δοθεί μια αναφορά σχετικά τούτου. Θα διακινδύνευα» 

εξήγησε ο Τσόρτσιλ «να αφήσω να φτάσουν στον εχθρό για αυτόν πολύτιμες 

γνωστοποιήσεις».  

Κατόπιν της πρόφασης τούτης εξακολουθεί τότε ο Τσόρτσιλ την προσπάθεια 
να υποβαθμίσει την ήττα: «ένας επιπλέον λόγος, ο οποίος με προτρέπει προς την 
αποδοκιμασία μιας συζήτησης αναφορικά τη μάχη στην Κρήτη είναι, ότι τούτο είναι 
μόνο ένα μέρος ενός πολύ σημαντικού πολεμικού μετώπου στη Μέση Ανατολή. Να 
δημιουργήσω έναν  τομέα ως αντικείμενο μιας συζήτησης, είναι μια ύπουλη μέθοδος 
για να  επανελέγξω τη  στρατιωτική διοίκηση». 

«Υπάρχουν πολλά τον αριθμό νησιά και στρατηγικά σημεία στις θάλασσες» 
κατ΄ αυτόν τον τρόπο εξακολουθεί ο Τσόρτσιλ απολογούμενος «και όταν κάποιος 
προσπαθεί να βρίσκεται παντού σε ασφάλεια , με αυτόν τον τρόπο δεν είναι πουθενά 
ασφαλής». Το γεγονός παραμένει ως έχει, σχετικά της διαπίστωσης τούτης δεν 
εισέρχεται σήμερα ο Τσόρτσιλ «ότι ο στρατιωτικός  εξοπλισμός των Άγγλων ήταν 

δυσανάλογος  των Γερμανών» 

Όπως αναμένονταν, προσπαθεί να απομακρύνει το φταίξιμο τούτο απ’ αυτόν 
και λέει με σαφές βλέμμα στους προκατόχους του «ο εξοπλισμός του στρατού μας 
στο ξέσπασμα του πολέμου ήταν εξαιρετικά φτωχικός και ελλιπής: οι ανεπάρκειες 

εμφανίστηκαν ιδιαιτέρως ξεκάθαρα στα όπλα, για τα οποία υπήρχε η πιο επείγουσα 

ανάγκη. Όποιος φαντασιώνεται, ότι διαθέτει η Αγγλία μεγάλες ποσότητες σε κανόνια 

μακρινής απόστασης και αεροσκάφη, είναι ένας «ευχάριστος ανόητος». «Οι 
Γερμανοί» έτσι λέει αυτός «κατασκευάζουν με συνεχή ροή στρατιωτικό υλικό και 
έχουν αποσπάσει στις κατεχόμενες χώρο περισσότερα, από ότι αυτοί χρειάζονται. Εκ 
τούτου είναι η κατάσταση μας σε σύγκριση με τη δική τους πολύ διαφορετική». 

Σχετικά της  ομολογίας απελπισίας, με την οποία ο Τσόρτσιλ θέλει να διώξει 
από πάνω του την ευθύνη «σε μας έλειπαν ήδη κατά την έναρξη του πολέμου όλα τα 
σύγχρονα όπλα, τα οποία έχουν αποδειχτεί ως ζωτικής σημασίας  αναγκαιότητα του 
σύγχρονο τρόπου διεξαγωγής του πολέμου», αισθάνεται  ακόμα ο Hore Belisha 

(Άγγλος πολιτικός και αργότερα υπουργός) πληγωμένος και κατηγορεί τον Τσόρτσιλ 
«ότι η Αγγλία έχει απολέσει στο Duenkirchen το καλύτερο τμήμα  του εξοπλισμού 
της, το οποίο θα είχε μεταφερθεί στο νησί της Βρετανίας». 

Ο Τσόρτσιλ αναφέρεται  έπειτα  λεπτομερώς στην υπεροχή ιδιαίτερα της 
γερμανικής αεροπορίας και πρέπει να παραδεχτεί, ότι τούτη «έδιωξε» τα βρετανικά 
αεροσκάφη από τα αεροδρόμια στην Ελλάδα και δημιούργησε πολύ γρήγορα τους 
χώρους για δική της  χρήση. 

Υπό πλήρη αντίφαση προς τους παλαιότερους ισχυρισμούς τους παρουσιάζει 
ο Τσόρτσιλ τώρα την κατάσταση στην Κρήτη ως εκ των προτέρων χωρίς ελπίδα και 
αναφέρει «κανένας, ο οποίος είχε φέρει την ευθύνη για την υπεράσπιση της Κρήτης, 



μπόρεσε να αμφισβητήσει το γεγονός, ότι πρέπει να αναμένεται μόνο μια πολύ 
φειδωλή υποστήριξη των στρατευμάτων μας και του στόλου μας, ο οποίος 
επιχειρούσε στην περιφέρει της νήσου. Τούτο ήταν μια διαπίστωση» διακήρυξε  

σήμερα ο Τσόρτσιλ «η οποία δεν αφορούσε τις στρατιωτικές  και άλλες υπηρεσίες 

ευθύνης, όταν λήφθηκε η απόφαση». 
Καθίσταται τούτο παράλογο, όταν μετά από αυτή την επεξήγηση σχετικά της 

προβλεπόμενης ήττας ο Τσόρτσιλ θέλει δια τούτο να ζητήσει συγγνώμη για τα  
θύματα στα αυστραλιανά και νεοζηλανδικά στρατεύματα, όταν λέει: «κάποιος δεν θα 
μπορούσε να είναι τελείως σίγουρος πως μια μάχη εξελίσσεται, προτού να έχει 
αρχίσει». 

 «Εάν είχαμε εγκαταλείψει την Κρήτη» έτσι συνεχίζει ο Τσόρτσιλ «χωρίς να 
ρίξουμε ούτε μια βολή, τότε  θα παράδιδε στον εχθρό η φυγή τούτη το κλειδί της 
ανατολικής Μεσογείου». «Η Κρήτη ήταν» παραδέχεται ο Τσόρτσιλ «ένα εξαιρετικό 
σημαντικό σημείο της γραμμής υπεράσπισης μας».   

Ξεχωριστά  αναφερόμενος περί των κατηγόριων σχετικά των λαθών του, 

αρνείται τούτα ο Τσόρτσιλ με την αιτιολογία «οι άνθρωποι δεν αγαπούν τις ήττες, 
επίσης δεν θα τις αγαπήσουν, εάν κάποιος παραθέσει λεπτομερείς  προς  τούτες 
επεξηγήσεις». 

Αλλά τουναντίον έχει ο Τσόρτσιλ το θράσος να επικαλεστεί την εμπιστοσύνη 
του βρετανικού λαού και θεωρεί «καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να διεξάγει 
πόλεμο χωρίς να βρίσκεται σε μια σίγουρη βάση. Είναι φρικιαστικό» λέει ο Τσόρτσιλ 

«πάντα να πρέπει να κοιτούν  πάνω από τους ώμους, για να διαπιστώσουμε εάν 
κάποιος από εκεί δεν θα επιτεθεί». 

Σε μια περιληπτική τελική αναφορά εξήγησε ο Τσόρτσιλ τότε ακόμα, ότι τα 
γερμανικά στρατεύματα αλεξιπτωτιστών δεν φορούσαν καθόλου στρατιωτικές στολές 
των Νεοζηλανδών. Η παρεξήγηση δημιουργήθηκε, επειδή τα γερμανικά στρατεύματα 

αλεξιπτωτιστών κατεδίωξαν  Βρετανούς και Νεοζηλανδούς τραυματίες, οι οποίοι 
βρίσκονταν μπροστά στις γραμμές τους. 
 

 

 

Σελίδα 166  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχει τρία τον αριθμό στρατιωτικού χαρακτήρα  άρθρα εφημερίδας. Το 

πρώτο σχετικά της μάχης της Κρήτης, τα απόμενα δύο σχετικά  κριτικής προς τον 
Τσόρτσιλ αναφορικά της ήττας στην Κρήτη. Ακολουθεί η μετάφραση του πρώτου. 

(μετάφραση) Η αντίσταση στην Κρήτη έχει διαρραγεί. Η πρωτεύουσα τα 
Χανιά έχει κυριευθεί-καταδίωξη νοτίως του κόλπου της Σούδας- εμποδίστηκε η 
φυγή των Βρετανών μέσω της θαλάσσης -το μονοπάτι του υψώματος 

νοτιοανατολικά του Sollum κατελήφθη. 

Το πολεμικό πλοίο «Bismarck» με κυματίζουσα σημαία βυθίστηκε. 

Βερολίνο 28. Μαΐου 

Η Ανώτατη Διοίκηση του γερμανικού στρατού γνωστοποιεί: 
Όπως έγινε ήδη χθες γνωστό, το θωρηκτό «Bismarck» κατέστη έπειτα μια 

νικηφόρα του μάχη την 26. Μαΐου το βράδυ πλησίον της Ισλανδίας από μια τορπίλη 

ενός εχθρικού αεροσκάφους μη ικανό για ελιγμούς. Σύμφωνα με το τελευταίο 
ραδιοτηλεγράφημα του υπεύθυνου του στόλου, ναύαρχου Luetgens, υπέκυψε το 
πολεμικό πλοίο, με τον διοικητή του, τον καπετάνιο Lindemann και το θαρραλέο 

πλήρωμα του την 27.Μαίου το πρωί στην κατά πολύ υπεροχή του εχθρού και 
βυθίστηκε με κυματίζουσα τη σημαία. 



Στο νησί της Κρήτης προχωρούν με καλό βαθμό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις 
υπό τη στενή συνεργασία των αλπινιστών, των αλεξιπτωτιστών και 
αερομεταφερομένων στρατευμάτων. Την προηγούμενη ημέρα έσπασαν τα γερμανικά 
ορεινά στρατεύματα παρά των δυσκολιών εδάφους τη σθεναρή αντίσταση 
βρετανικών δυνάμεων και των συμμοριών ανταρτών, εκδίωξαν με θαρραλέα επίθεση 
τον εχθρό από τις θέσεις του, κατέλαβαν την πρωτεύουσα τα Χανιά και κατεδίωξαν 
τις κατατροπωμένες δυνάμεις του εχθρού νοτίως του κόλπου της Σούδας. Μεταξύ 
των πολλών τον αριθμό αιχμαλώτων βρίσκονταν επίσης ο Έλληνας διοικητής 
ναυτικού της Κρήτης. Ομάδες μαχητικών και καταδιωκτικών αεροσκαφών 
επενέβησαν με κυλιόμενες επιχειρήσεις στις μάχες εδάφους, διέλυσαν τις 
συγκεντρώσεις εχθρικών στρατευμάτων, ανάγκασαν πυροβολαρχίες προς παύση 
πυρός και προκάλεσαν βαριές απώλειες στον υποχωρώντας εχθρό. Μαχητικά 
αεροσκάφη καθέτου εφορμήσεως εμπόδισαν τις προσπάθειες των Βρετανών να 
υποχωρήσουν μέσω θαλάσσης. Βύθισαν στον κόλπο της Σούδας τέσσερα τον αριθμό 
εμπορικά πλοία με  φορτίο βάρους πέντε χιλιάδες τριακόσια και προκάλεσαν μεγάλου 
μεγέθους ζημιές σε δύο επιπλέον εμπορικά πλοία. Ομάδες μεταγωγικών 
υποστηρίζουν τις μάχες στο νησί, με το να μεταφέρουν εκεί συνεχώς νέες 
στρατιωτικές δυνάμεις. 

Νότια της Κρήτης έθεσαν γερμανικά πολεμικά αεροσκάφη μια ομάδα του 
βρετανικού στόλου προς μάχη, έριξαν βρίσκοντας τον στόχο βόμβες σε ένα βαρύ 
καταδρομικό  και ένα αντιτορπιλικό και προκάλεσαν φωτιά σε ένα δεξαμενόπλοιο. 

Στη βόρεια Αφρική κατέλαβαν τα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα  έναν 
στενό δρόμο νοτιανατολικά του  Sollum. Αποκτήσαν ως λεία  εννέα κανόνια, επτά 
τεθωρακισμένα άρματα μάχης, κάμποσα τον αριθμό άλλα τεθωρακισμένα οχήματα 
και άφθονα στρατιωτικό μηχανήματα. Ο εχθρός υπέστη βαριές απώλειες και έχασε 
έναν αριθμό αιχμαλώτων. Οι δικές μας απώλειες είναι λιγοστές. Καταδιωκτικά 
αεροσκάφη καταπολέμησαν στρατόπεδα και συγκεντρώσεις  εχθρικών στρατευμάτων 
στην περιοχή του  Sollum. 

Στον θαλάσσιο χώρο της Αγγλίας εξολόθρευσαν μαχητικά αεροσκάφη την 
προηγούμενη νύχτα τρία τον αριθμό φορτηγά πλοία με φορτίο βάρους  επτά χιλιάδων  
συνολικά και προξένησαν σοβαρές ζημιές σε ένα ακόμα εμπορικό πλοίο. Περαιτέρω 

επιθέσεις της αεροπορίας εστράφησαν εναντίων λιμενικών εγκαταστάσεων στα 
νοτιοδυτικά και νότια παράλια της Αγγλίας καθώς και στην εκβολή του Τάμεση. 

Ο με αδύναμες δυνάμεις εχθρός έριξε την προηγούμενη νύχτα έναν λιγοστό 
αριθμό βομβών ανατίναξης  και πρόκλησης φωτιάς αποκλειστικά σε κατοικημένο 
τετράγωνο στη δυτική Γερμανία, κυρίως στην Κολωνία. Υπήρξαν απώλειες σε 
νεκρούς και τραυματίες μεταξύ του πληθυσμού. 

Το πλήρωμα ενός αναγνωριστικού αεροσκάφους ο ανθυποσμηναγός 
Nemecek, ο επισμηνίας Schackert, ο σμηνίας Hemmer και ο υπαξιωματικός 

Fahrnbach διακρίθηκαν ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια επιτυχημένων και θαρραλέων 

πτήσεων πάνω από την Αγγλία. 
 

Σελίδα 167  (περίληψη) 
Περιέχει το κάτω μέρος σελίδας  εφημερίδας εστιάζοντας σε δύο τον αριθμό 

φωτογραφίες: η πρώτη απεικονίζει τον στρατάρχη του γερμανικού στρατού Lohr με 
τον στρατηγό Ringel και ένα αριθμό αλπινιστών, η δεύτερη την άφιξη του διοικητή 
της αεροπορίας Student στην Κρήτη.    
 

Σελίδα 168  (περίληψη) 



Περιέχει το κάτω μέρος σελίδας εφημερίδας με δύο τον αριθμό στρατιωτικού 
χαρακτήρα  άρθρα και ένα ποίημα.  

 

Σελίδα  169  (περίληψη) 
Περιέχει δύο τον αριθμό φωτογραφίες. Η από τα αριστερά απεικονίζει τμήμα 

της Σπιναλόγκας, η στα δεξιά ένα κατασχεμένο από τους Γερμανούς μικρού μεγέθους 
άρμα μάχης. 
 

Σελίδα 170  (περίληψη) 
Σελίδα εφημερίδας σχετικά της μάχης της Κρήτης καθιστώντας η γραφή το 

κείμενο μη πλήρως ευανάγνωστο. 

 

Σελίδα  171  (περίληψη) 
Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα άρθρο σε φύλλο εφημερίδας σχετικά της 

απονομής του σταυρού των ιπποτών στον στρατηγό Ringel. εκθειάζοντας την 
ικανότητα των υπό τις διαταγές  ανδρών του και τις στρατιωτικές αρετές του ιδίου 
στη γραμμή Μεταξά και μάχη της Κρήτης. 
 

Σελίδα   172  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχει σελίδα εφημερίδας αποτελούμενο από διάφορα στρατιωτικού 

χαρακτήρα  άρθρα . Ακολουθεί η μετάφραση εκείνων που συσχετίζονται με τη μάχη 

της Κρήτης. 

(μετάφραση)  Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ 

Οι τελευταίες βάσεις-σταθμοί των Άγγλων κατελήφθησαν. Πιάστηκαν τρείς 
χιλιάδες επιπλέον αιχμάλωτοι. Η μάχη στο νησί έλαβε τέλος. Βρετανικά 
αντιτορπιλικό βυθίστηκε από έχοντας πλήρως βρει τον στόχο βόμβες. Το λιμάνι 
εφοδιασμού του Μάντσεστερ βομβαρδίστηκε. 

 Βερολίνο 2. Ιουνίου. 
Η Ανώτατη Διοίκηση του γερμανικού στρατού γνωστοποιεί: 

Η μάχη της Κρήτης έχει λάβει τέλος. Όλο το νησί είναι ελεύθερο από τον 
εχθρό. Γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν χθες την τελευταία βάση-σταθμό των 
νικημένων Βρετανών, το λιμάνι των Σφακίων. Ορεινά στρατεύματα κατανίκησαν σε 
ορεινά εδάφη βορείως των Σφακίων την τελευταία αντίσταση των Βρετανών και 
έπιασαν σε αυτό το σημείο τρείς χιλιάδες επιπλέον αιχμάλωτους. Η γερμανική 
αεροπορία υποστήριξε αποτελεσματικά αυτές τις τελευταίες πράξεις εκκαθάρισης. 

Στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Αλεξάνδρειας εξολόθρευσαν 
γερμανικά πολεμικά αεροσκάφη από μια ομάδα στόλου μέσω επιτυχημένης βολής 
ένα βρετανικό αντιτορπιλικό. 

Στη βόρεια Αφρική δραστηριότητα πυροβολικού και αποσπασμάτων 
αναγνώρισης πριν το Τομπρούκ. Γερμανικά και ιταλικά πολεμικά αεροσκάφη 
βύθισαν στο λιμάνι του Τομπρούκ πέντε τον αριθμό μικρότερα σε μέγεθος πλοία 
μεταφοράς και βομβάρδισαν αποτελεσματικά  αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες του 
εχθρού. 

Περισσότερες  αεροπορικές δυνάμεις σκέπασαν την προηγούμενη νύχτα με 
πολλές τον αριθμό βόμβες έκρηξης και πρόκλησης φωτιάς το βρετανικό λιμάνι 
εφοδιασμού του Μάντσεστερ. Ισχυρής έντασης εκρήξεις και έχοντας εξαπλωθεί 
φωτιές προκάλεσαν νέες μεγάλου μεγέθους καταστροφές σε βιομηχανικές  
επιχειρήσεις και αποθήκες. Επιπλέον αεροπορικές επιθέσεις είχαν ως στόχο τα 
λιμάνια στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια της Αγγλίας.  



Προς τα νοτιοανατολικά της Aberdeen και βορείως της Σκοτίας κατέστρεψε η 
πολεμική αεροπορία δύο εχθρικά εμπορικά πλοία με φορτίο  έξι χιλιάδες συνολικά 

τόνων και προκάλεσε σε ένα επιπλέον μεγάλου μεγέθους εμπορικό πλοίο σοβαρές 
ζημιές.  

Πολεμικές αψιμαχίες του εχθρού πάνω από το έδαφος  της αυτοκρατορίας δεν 
πραγματοποιήθηκαν ούτε κατά τη διάρκεια της ημέρας ούτε της νύχτας. 
 

Απόσυρση (ένα μέσο προπαγάνδας των Βρετανών 

Βερολίνο 1. Ιουνίου. 

Υπό την πίεση της με γρήγορο ρυθμό προέλασης των γερμανικών 
στρατευμάτων προσπάθησαν τα υπόλοιπα τιμήματα των βρετανικών στρατιωτικών  
μονάδων να τεθούν με όλα τα πιθανά μέσα σε ασφάλεια. Εάν το βρετανικό υπουργείο 
πολέμου θα ανακοινώσει, ότι έχει παρθεί η απόφαση, να αποσυρθούν οι βρετανικές 
στρατιωτικές δυνάμεις από την  Κρήτη, είναι τούτο ένα καθαρό μέσο προπαγάνδας. 

Το δεδομένο της πλήρους εξόντωσης ή της εκδίωξη των βρετανικών στρατευμάτων 
από την Κρήτη δεν θα αλλάξει δια τούτο σε καμία περίπτωση. Η εκδίωξη των 
Βρετανών από την Κρήτη είναι και θα μείνει μια των βαρύτατων ηττών, την οποία 
έχει η Μεγάλη Βρετανία σε αυτόν τον πόλεμο υποστεί. 
 

Αγώνας για τα προς διάσωση πλοία. 
Δραματικές σκηνές στα νότια παράλια της Κρήτης. 

                               Βερολίνο 1.Ιουνίου. 
Στα νότια παράλια της Κρήτης έχοντας αφιχθεί γερμανικά στρατεύματα γίνονται 
μάρτυρες δραματικών σκηνών, οι οποίες εκτυλίσσονται κατά την άτακτη φυγή των 
νικημένων βρετανικών σωμάτων στρατού κατοχής. Άγγλοι, Αυστραλοί και 
Νεοζηλανδοί, οι οποίοι γλίτωσαν παρά τρίχα από την εμβέλεια πυρών των Γερμανών 
διωκτών  διαφεύγοντας προς τα νότια παράλια, έδωσαν μάχη χωρίς άλλο  για τα 
λιγοστά διαθέσιμα ψαροκάικα. Με γολέτες, πολύ παλιού τύπου βάρκες με πανιά και 
όλες  τις απλά έχοντας βρεθεί βάρκες προσπάθησαν να φτάσουν σε ελεύθερη περιοχή 
της θάλασσας με την ελπίδα να γλιτώσουν την αιχμαλωσία τους από τα γερμανικά 
στρατεύματα. 

 

 

 

Σελίδα 173  (περίληψη-μετάφραση) 
Περιέχει δύο στρατιωτικού χαρακτήρα ανακοινώσεις σχετικά της μάχης της 

Κρήτης. Ακολουθεί η μετάφραση του πρώτου. Το δεύτερο έχει μεταφραστεί στη 
σελίδα 166. 

(μετάφραση) Η μεγαλύτερη ένδοξη πράξη της αεροπορίας. 

                      Ημερήσια διαταγή του στρατάρχη. 

Βερολίνο 2. Ιουνίου. 
Ο ανώτατος διοικητής της αεροπορίας, στρατάρχης Goering, εξέδωσε προς τις στην 
Κρήτη δραστηριοποιούμενες ομάδες της γερμανικής αεροπορίας την κάτωθι 
ημερήσια διαταγή: 
Μαχητές στην Κρήτη! 
Σύντροφοι, η μεγαλύτερη πράξη θάρρους των νεαρών μας στρατιωτών έχει 
ολοκληρωθεί. Στην Κρήτη κυματίζουν οι νικητήριες σημαίες μας. Εσείς 
αλεξιπτωτιστές μου και αερομεταφερόμενα στρατεύματα. Εσείς πιλότοι μου έχετε 
επιφέρει μαζί με τους δοκιμασμένους επικεφαλείς σας όλων των βαθμών μοναδικές 

επιδόσεις. Απέραντα περήφανος αναφέρω στον Φύρερ την εκτέλεση της διαταγής 



του. Έχετε αποδείξει ενώπιον όλου του κόσμου την πρόταση του Φύρερ: δεν υπάρχει 
κανένα ακυρίευτο νησί! Γνώριζα, ότι η παράτολμη μου στις σκληρές μάχες 
δοκιμασμένη αεροπορία γνωρίζει μόνο τη νίκη. 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο έπρεπε επίσης τούτη η πρώτη και τολμηρή πάνω από τη 
θάλασσα επιχείρηση όπως μια θύελλα να συντρίψει ολοκληρωτικά σε λίγες ημέρες 

τον εχθρό. Σε τούτο έχουν ξανά επίσης στρατεύματα του ιταλικού στρατού ξηράς, 
ομάδες της ιταλικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού το αποδεδειγμένο 
μερίδιο τους. 

Αλεξιπτωτιστές εμψυχωμένα (μη ευανάγνωστη σειρά λέξεων λόγω φθοράς του 
χαρτιού), έχει σε εσάς δοθεί, με ηρωικό, αδυσώπητο αγώνα, τον υπερέχων αντίπαλο 

να κατατροπώσετε. Όπου εσείς ριχτήκατε, κρατήθηκε ο χώρος τούτος σθεναρά και 
ακούραστα  κυριεύτηκε. Πραγματοποιήθηκε το υπεράνθρωπο από τις μάχες 

ξεχωριστά κάτω από τον φλεγόμενου ήλιο στο βραχώδες έδαφος. Η δύναμη σας ήταν 
αδιατάρακτη, με εθνική πίστη στη νίκη και η γνώση για την πιστή προσφορά 
βοηθείας  των συντρόφων στον αέρα, η οποία καθαρίζει τον ουρανό από την 
παρουσία του εχθρού και ακούραστα ώρα με την ώρα με μεταγωγικά αεροσκάφη 

μεταφέρει ενισχύσεις εδώ. 
Κάτω από χαλάζι βομβών των ομάδων μαχητικών αεροσκαφών μας σίγησαν 

τα κανόνια του εχθρού, με τα οποία ο αντίπαλος από τις οχυρωμένες του θέσεις και 
τα οχυρώματα, ήθελε να βοηθήσει  τις ομάδες των βρετανικών πολεμικών και 
εμπορικών πλοίων. Με την  παλαιά συντροφικότητα όλων των όπλων από τις ένδοξες 

ημέρες του Narvik (πόλη της Νορβηγίας) καθυπόταξαν οι πιλότοι και οι ορεινοί 
καταδρομείς το νησί και εκδίωξαν  εκ τούτου την Αγγλία από την σπουδαιότερη θέση 
της ανατολικής Μεσογείου. 

Σύντροφοι, όλος ο λαός δείχνει τον βαθύτατο του θαυμασμό και ατέλειωτη 

ευγνωμοσύνη. Για την πιο πρόσφατη σας νίκη με την αεροπορίας μας έχει η 
Γερμανία καταληφθεί με περηφάνια για τους ήρωες, οι οποίοι στη μάχη της Κρήτης 
θυσίασαν  τη ζωή τους και την υγεία τους. Προς τα εμπρός με το πνεύμα του νικητή 
της Κρήτης. 
Ζήτω ο Φύρερ 

 

                                                                        Goering 

                                                                       Στρατάρχης της γερμανικής 
αυτοκρατορίας και Ανώτατος Διοικητής της αεροπορίας. 
 

 

Σελίδα 174  (μετάφραση) 
                                Η παράτολμη επέμβαση κατόρθωσε τη νίκη. 

                                    Σταυροί ιπποτών για αλεξιπτωτιστές. 

Βερολίνο 21.Ιουνίου 

Ο Φύρερ και Ανώτατος Διοικητής του γερμανικού στρατού απένεμε κατόπιν 
προτάσεως του Ανώτατου Διοικητή της αεροπορίας, στρατάρχη Goering, τον σταυρό 

των ιπποτών του σιδηρού σταυρού: στον υποστράτηγο Meindl, διοικητή ενός 
Συντάγματος εφόδου –κρούσης, στον συνταγματάρχη Heidrich, διοικητή ενός 
Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, στον ταγματάρχη Heilmann, διοικητή ενός τάγματος 
αλεξιπτωτιστών, στον λοχαγό  Geride,διοικητή τάγματος ενός Συντάγματος εφόδου-

κρούσης, στον υπολοχαγό Genz, επικεφαλή λόχου σε Σύνταγμα εφόδου-κρούσης, 
στον υπολοχαγό Loschta, επικεφαλή διμοιρίας σε Σύνταγμα εφόδου-κρούσης. 



Οι παραπάνω ονομαζόμενοι αξιωματικοί τιμήθηκαν με την υψηλότερη  
διάκριση για την αξία τους, επειδή τούτοι μέσω της παράτολμης  επέμβασης είχαν  
αποφασιστικό μερίδιο στη νικηφόρο έκβαση στον νοτιοανατολικό χώρο. 

Στην επιχείρηση της Κρήτης και της Κορίνθου ρίχθηκαν στο μέσο του 

έτοιμου για υπεράσπιση εχθρού. Κατόρθωσαν με επιτυχία να επικρατήσουν στα 

υπερέχων πυρά. Η ετοιμότητα δραστηριοποίησης και η γενναιότητα τους δεν 
πρέπει να παραληφθεί. Οι επιτυχίες τους θα καταγραφούν στην ιστορία του 

πολέμου. 

Ο υποστράτηγος Eugen Meindl είχε στη μάχη της Κρήτης ως διοικητής ενός 
Συντάγματος εφόδου-κρούσης την αποστολή, να καταλάβει το αεροδρόμιο του 
Μάλεμε, το οποίο είχε από τον αντίπαλο διαμορφωθεί για άμυνα με όλα τα μέσα και 
ήταν ενισχυμένο  με φωλιές οπλοπολυβόλων και κανόνια πίσω από τα δέντρα. Ο 
υποστράτηγος Meindl πήδησε πρώτος από το Σύνταγμα του και κατεύθυνε μέσω 
ισχυρών πυρών του εχθρού την επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκε βαριά από 
σφαίρα στο στήθος.  

Ο συνταγματάρχης Richard Heidrich πραγματοποίησε  με το Σύνταγμα του 
ρίψη ως διοικητής ενός Συντάγματος αλεξιπτωτιστών άμεσα πριν την πόλη των 
Χανίων. Τόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης όσο κατά την υπεράσπιση 
δραστηριοποιήθηκε στον ανώτατο βαθμό και από δική του απόφαση κατελήφθη ένας 
σταθμός ασυρμάτου και προχώρησε η επίθεση. Ήταν το πιο λαμπρό παράδειγμα του 
Συντάγματος του. 

Ο ταγματάρχης Ludwig Heilmann ρίχθηκε ως διοικητής τάγματος ενός 
Συντάγματος αλεξιπτωτιστών με την ομάδα του υπό ισχυρής έντασης πυρών του 
εχθρού, κατέλαβε στην κεφαλή του τάγματος μια σειρά υψωμάτων και κράτησε 
τούτη την αποφασιστικής σημασίας θέση εναντίων όλων των επιθέσεων του εχθρού. 
Το παράδειγμα και η δραστηριοποίηση του προέτρεψαν τους άνδρες του να 
προχωρήσουν. 

Ο λοχαγός Walter Geride  συμμετείχε ως διοικητής τάγματος ενός 

Συντάγματος εφόδου-κρούσης κατά διαπρεπή τρόπο στην κατάληψη του 
αεροδρομίου του Μάλεμε. Κατόρθωσε με τους άνδρες του να καταλάβει τη 
σημαντικότερη βάση-σταθμό του αντιπάλου, το σε μεγάλο βαθμό  οχυρωμένο και 
ιδιαιτέρως σθεναρά υπερασπιζόμενο χώρο του Μάλεμε. Κατά τη διάρκεια 
αδυσώπητων οδομαχιών έπρεπε να καταλάβει κάθε σπιθαμή εδάφους. Επίσης 
πλησίον της πόλης των Χανίων κυρίευσε δια της εφόδου ο λοχαγός Geride με το 
τάγμα του διάφορες θέσεις στα υψώματα και προωθήθηκε μαζί  με τους αλπινιστές 
προς την πόλη. 

Ο υπολοχαγός Walter Genz  ως επικεφαλής λόχου ενός Συντάγματος 
εφόδου-κρούσης ρίχθηκε με τους άνδρες πίσω από τις γραμμές του εχθρού και 
κατόπιν  αστραπιαίας επίθεσης εξουδετέρωσε μια βαριά πυροβολαρχία με αριθμητικά 
κατά πολύ υπερέχων προσωπικό χειρισμού.  Κατόπιν της πραγματοποίησης της 
αποστολής του πέρασε με μάχες είκοσι τεσσάρων ωρών διαμέσου ορισμένων  θέσεων 
του εχθρού στις άλλες μονάδες των αλεξιπτωτιστών.        

 

 Ο υπολοχαγός Rundolf  Loschta αποβιβάστηκε με τη διμοιρία του στο μέσο 
του αντιπάλου στα Χανιά. Κάτω από μεγάλης κλίμακας επιθέσεις του εχθρού 

κατόρθωσε να φτάσει στον λόχο του και μπόρεσε να συμμετέχει στην εξολόθρευση 
της πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών μέσων. Κατά τη διάρκεια της μάχης 
τραυματίστηκε. Ήδη μετά την επέμβαση των αλεξιπτωτιστών στην Ολλανδία έλαβε  
αυτός τιμητική διάκριση. 



Επιπλέον απένεμε ο Φύρερ  για εξαίρετη  διάκριση στο νοτιοανατολικό 

μέτωπο  κατόπιν προτάσεως του ανώτατου διοικητή της αεροπορίας, αιθεράρχη  
Goering τον σταυρό των ιπποτών του σιδηρού σταυρού  στον σμηναγό von Rettberg, 

διοικητή σμήνους καταδιωκτικών  αεροσκαφών, στον σμηναγό  Spiess, επικεφαλή  
σμήνους καταδιωκτικών αεροσκαφών , στον υποσμηναγό Waage, επικεφαλή 

αεροσκάφους σε σμήνος καταδιωκτικών, στον υπολοχαγό Dienholz, επικεφαλή 

πυροβολαρχίας σε Σύνταγμα αντιαεροπορικών πυροβόλων, στον ανθυποσμηναγό 
Braun, επικεφαλή αεροσκάφους σε σμήνος βομβαρδιστικών καθέτου εφορμήσεως 
αεροσκαφών, στον ανθυποσμηναγό Thiebe, επικεφαλή αεροσκάφους σμήνους 

βομβαρδιστικών καθέτου εφορμήσεως. 

 

Σελίδες  175-176  (περίληψη-μετάφραση) 

  Σελίδα εφημερίδας περιέχοντας στρατιωτικού χαρακτήρα  άρθρα όπως: 1) 

Σερβία-Ελλάδα- Κρήτη καταγράφοντας την σε διάστημα τριών βδομάδων 
καταστροφή κατά τη διάρκεια σκληρών μαχών της καλά στρατιωτικά εξοπλισμένης 
Σερβίας, την κατανίκηση των με θάρρος  μαχόμενων Ελλήνων και την ήττα των 
βρετανικών δυνάμεων, την κατάληψη της νήσου Κρήτης 2) στρατιωτικές επιχειρήσεις  
δυνάμεων εναντίων της  Ελλάδας περιέχοντας  την έναρξη στρατιωτικών  
επιχειρήσεων από τις γερμανικές στρατιωτικές ομάδες μέσω Βουλγαρίας  εναντίων 
της Ελλάδας, την ανάπτυξη των δυνάμεων τούτων (καταγράφεται είδος και χώρος ), 
την υποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων, την κατάληψη την 14. Απριλίου  της 

Κοζάνης, την επίθεση δυνάμεων τεθωρακισμένων εναντίων υψωμάτων στον Όλυμπο, 
την προώθηση ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλβανία και την κατάληψη 

την 15. Απριλίου της Κορυτσάς, τη δυσκολία σε μεγάλο βαθμό της προέλασης  λόγω   
καταστροφών γεφυρών και της κακής κατάστασης των δρόμων εξαιτίας της βροχής 
και του χιονιού, την τοποθέτηση από τους αλπινιστές  της γερμανικής σημαίας στην  
κορυφή του Ολύμπου  την παράδοση είκοσι χιλιάδων περίπου προσπαθώντας να 
διαφύγουν μέσω της οροσειράς της Πίνδου  Ελλήνων στα γερμανικά στρατεύματα. 

3) (μετάφραση)Στους Βρετανούς παρέμεινε μόνο η Κρήτη   
Κατόπιν της κατοχής όλης της ηπειρωτικής Ελλάδος και των νησιών του 

Αιγαίου από τις δυνάμεις του Άξονα, παρέμεινε στους Βρετανούς μόνο η Κρήτη ως 
το τελευταίο τμήμα της θέσης τους στα Βαλκάνια. Ως ισχυρή βάση-σταθμός 
αεροπορίας και στόλου, βρισκόμενη πολύ κοντά στις δια θαλάσσης μέσω του 
Αιγαίου συγκοινωνίες μας και ως προωθημένη ασφάλεια στα πλάγια του 
βορειαφρικανικού πεδίου πολέμου και της βρετανικής θαλάσσιας οδού από τη Μάλτα 

προς την Αλεξάνδρεια, ήταν το νησί για την εν συνεχεία τόσο επιθετική όσο και  
αμυντικού χαρακτήρα διεξαγωγής του πολέμου του εχθρού στην ανατολική 
Μεσόγειο πολύ μεγάλης σημασίας. 

Προς τα εκεί είχε ένα τμήμα των στην Ελλάδα νικημένων βρετανικών 
στρατευμάτων σωθεί, ώστε μαζί με τους ήδη πρωτύτερα υπάρχοντες εκεί Βρετανούς 
και Έλληνες στρατιώτες να υπερασπίσουν το ισχυρό τούτο οχυρό έως τον τελευταίο 
στρατιώτη. Κατά αυτόν τον τρόπο ανακοινώσε τούτο ο Βρετανός πρωθυπουργός στο 
κοινοβούλιο. 

Τη ίδια σημασία όπως για την Αγγλία είχε η Κρήτη για τη Γερμανία και 
Ιταλία αντιστρόφως επίσης για την περαιτέρω διεξαγωγή του πολέμου στην 
ανατολική Μεσόγειο.  

Για τον λόγο τούτο αποφάσισε ο Φύρερ να θέσει υπό την κατοχή του δια της 
εναέριας οδού το νησί. Για την πραγματοποίηση τούτου δόθηκε εντολή στον 
αιθεράρχη Goering. Τις προετοιμασίες τις ανέλαβε ο 4ος

 αεροπορικός στόλος υπό τον 
αιθεράρχη Loehr. Σ’ αυτόν τέθηκαν  προς τούτο: 



ο πτέραρχος της αεροπορίας Student με ισχυρά στρατεύματα αλεξιπτωτιστών 
αερομεταφοράς και ορεινά, 
ο πτέραρχος της αεροπορίας Freiherr von Richthofen με το ενισχυμένο αεροπορικό 
σώμα του,  
και πολλές τον αριθμό μεταφερόμενες ομάδες. 

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 20. Μαΐου πραγματοποιήθηκε ρίψη  μέσω 
μεγάλης κλίμακας  επιθέσεων με βομβαρδισμό και χαμηλού ύψους και 
υποστηρίχθηκαν από πολλές τον αριθμό ομάδες καταδιωκτικών, αλεξιπτωτιστών και 
αερομεταφερόμενων στρατευμάτων στα περίχωρα του αεροδρομίου του Μάλεμε, 
περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων και πλησίον της  ίδιας της πόλης. 

Επιπλέον δυνάμεις αλεξιπτωτιστών προσπάθησαν κατά τη διάρκεια του απογεύματος 

να θέσουν υπό την κατοχή τους επίσης τις πόλεις του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου 

(Candia) καθώς και τα πλησίον εβρισκόμενα αεροδρόμια. Και στις δύο στο τέλος 
ονομαζόμενες θέσεις επιτυχάνθηκε εξαιτίας των εκεί βρισκόμενων υπερέχων.. (λείπει 
κείμενο). 4) Ολοκληρωτική  νίκη μόνο σε τρείς βδομάδες. 

Μέσω των κατόπιν διαταγών του Φύρερ  και ανωτάτου διοικητή του γερμανικού 
στρατού και στρατού ξηράς , του στρατάρχη  von Brauchtisch και του αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου αρχιστράτηγου Halder καθοδηγούμενων στρατιωτικών 
επιχειρήσεων του στρατού ξηράς πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τμήματα του 
ιταλικού και ουγγρικού στρατού ξηράς με τριών εβδομάδων εκστρατεία και με ένα  
μικρού  μεγέθους διαθέσιμων  δυνάμεων μια έχοντας  πλήρη επιτυχία νίκη. Από τις 
διατιθέμενες ομάδες του στρατού ξηράς  δραστηριοποιήθηκαν μόνο τα 2/3 στις 
μάχες, εναντίων των Βρετανών κινητοποιήθηκαν  μόνο πέντε ομάδες μεταξύ των 
οποίων τρείς τεθωρακισμένων από τις οποίες μόνο μια κατά τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων σταμάτησε και επειδή δεν χρειαζόταν πλέον, αποσύρθηκε. 

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιχμάλωτοι. 
Ο αριθμός των σε αυτές τις μάχες από τα γερμανικά στρατεύματα 

αιχμαλώτων περιλαμβάνει χωρίς να έχει η απαρίθμηση  ακόμα ολοκληρωθεί.  
σε Σέρβους έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα οχτώ αξιωματικούς και 

τριακόσιους τριάντα επτά χιλιάδες οκτακοσίους εξήντα τέσσερεις άνδρες 

σε Βρετανούς τριακόσιους εικοσιτέσσερις αξιωματικούς και περίπου δέκα 
χιλιάδες εννιακόσιους άνδρες 

σε Έλληνες οχτώ χιλιάδες περίπου αξιωματικούς και διακόσιους δέκα 
χιλιάδες άνδρες. 

Συνολικά επομένως πάνω από δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσιους 

αξιωματικούς και πεντακόσιους πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσιους άνδρες. 

 

Οι έχοντας αιχμαλωτιστεί Γερμανοί ή σύμμαχοι δεν περιλαμβάνονται σε 
αυτούς τους αριθμούς. Στάλθηκαν όπως παρομοίως οι Έλληνες στην πατρίδα τους. 

Τεράστιος αριθμός ποσότητας λαφύρων πολέμου. 

Έχουν παρθεί ως λάφυρα πολέμου σύμφωνα με την έως τώρα καταμέτρηση 

πάνω από χίλια πεντακόσια κανόνια, περίπου εξακόσιες χιλιάδες όπλα, εκατοντάδες 

τεθωρακισμένα και άλλου  τύπου οχήματα, αναρίθμητου άλλου είδους στρατιωτικό 

υλικό και μεγάλες ποσότητες όλων των ειδών ανεφοδιασμού. 

Η προετοιμασία και η πραγματοποίηση της εκστρατείας στα Βαλκάνια έγειρε 
πολύ υψηλές απατήσεις στη διοίκηση και στο στράτευμα. Ομάδες τεθωρακισμένων 

αρμάτων μάχη έδωσαν  μάχη σε ένα έδαφος, το οποίο έως τώρα  ίσχυε ως άβατο για 
άρματα μάχης. Μηχανοκίνητες μονάδες του στρατού ξηράς και των ενόπλων SS 

ακολουθουσών τον αντίπαλο νύχτα και ημέρα μέσω δυσκολότατων ορεινών εδαφών, 
συχνά σε αχανείς, με σχίσματα  ή παγωμένους δρόμους. Ορεινές Μεραρχίες 



διακρίθηκαν σε ιδιαίτερο βαθμό στο άνοιγμα διόδων  μέσω από τη φύση ισχυρές, εδώ 
και μήνες αποπερατωμένων και από τον αντίπαλο σθεναρά υπερασπιζόμενων  
θέσεων. Για την επέμβαση (λείπουν λέξεις λόγω φθοράς του χαρτιού) στην οροσειρά  
Μεραρχίες πεζικού πραγματοποίησαν  κάτω από συχνά σκληρές μάχες μοναδικές 
επιδόσεις κατά την προέλαση. 

Η αεροπορία υπό τη διοίκηση του αιθεράρχη  κατέστησε στον αντίπαλο μέσω 
της άμεσης κατανίκησης των αεροπορικών του μονάδων και της πίστης περί της 
εναέριας υπεροχής σε όλο το πολεμικό μέτωπο  στη διάρκεια όλης της εκστρατείας 
αδύνατο, να παρεμποδίσει τη σύμφωνα με το σχέδιο ροή των στρατιωτικών μας από 
τον αέρα επιχειρήσεων. 

Με υποδειγματική συνεργασία υποστήριξε τον στρατό ξηράς μέσω αδιάκοπης 
κοντινής και  μακρινής απόστασης αναγνώρισης, τον διευκόλυνε μέσω 
δραστηριοποίησης αεροπορικών ομάδων καθέτου εφόρμησης  στην προέλαση μέσω 
των κεντρικών γραμμών άμυνας του εχθρού και επίσπευσε μέσω ημερήσιων και 
νυχτερινών επιθέσεων εναντίων του υποχωρώντας εχθρού και των στα μετόπισθεν  
επικοινωνίες τη διάλυση του αντιπάλου. Μονάδες πυροβόλων αντιαεροπορικών 
μέσων συνόδεψαν και υποστήριξαν τις Μεραρχίες τεθωρακισμένων και πεζικού στην 
ορμητική τους προέλαση. Ιδιαιτέρως μεγάλες επιτυχίες κατόρθωσαν ομάδες 
μαχητικών αεροσκαφών και καθέτου εφόρμησης μέσω  της συνεχούς 

δραστηριοποίησης εναντίων των φορτηγών πλοίων του εχθρού στον θαλάσσιο χώρο 
της Ελλάδας. Η σχεδιαζόμενη αποχώρησης των Βρετανών εμποδίστηκε δια τούτο, με 
το να υποστεί μεγάλες ζημιές ο χώρος πλοίων των Άγγλων. 
 

Σελίδα 177  (περίληψη) 
Αναφορά μη ευανάγνωστης μορφής στην πρώτη σελίδα στρατιωτικού 

περιεχομένου εφημερίδας που φέρει τον τίτλο «ένα ταξίδι προς την Κρήτη», 

περιγράφοντας τις εντυπώσεις του πολεμικού συντάκτη-ανταποκριτή ανθυπολοχαγού 
Immhoff. 

 

Σελίδα 178  (περίληψη) 
Αναφορά μη ευανάγνωστης μορφής  στην πρώτη σελίδα στρατιωτικού 

περιεχομένου εφημερίδας που φέρει τον τίτλο «μεταξύ Μάλεμε και Ηρακλείου», 

περιγράφοντας τις εντυπώσεις του πολεμικού συντάκτη-ανταποκριτή ανθυπολοχαγού 
Immhoff σχετικά των μαχών στην Κρήτη και της απόβασης στο αεροδρόμιο του 
Μάλεμε.  
 

  

 

Σελίδες  179-180 (περίληψη-μετάφραση) 

Σελίδα εφημερίδας περιέχοντας ανταπόκριση σχετικά της Κρήτης με τον τίτλο 
« Η Κρήτη και οι Κρητικοί». Ακολουθεί η μετάφραση. 
(μετάφραση) Ο καπετάνιος του μικρού σε μέγεθος ιταλικού ατμόπλοιου, με το οποίο 

ταξίδεψα πριν τέσσερα χρόνια διαμέσου της ανατολικής Μεσογείου, ανησύχησε για 
μένα σχετικά  της θάλασσας πριν την Κρήτη. Επίσης και στις καλύτερες καιρικές 
συνθήκες είναι σε αυτό το σημείο πάντα θυελλώδη. Αλλά αυτή τη φορά μάντεψε 
λάθος. Βιώσαμε την εξαίρεση  του κανόνα. Συνεπεία τούτου δεν γνώρισα,  αν και το 
γενναίο πλοίο προσέγγισε όλα τα λιμάνια του νησιού και επέτρεψε σε μένα πολύ 
χρόνο για επίσκεψη στη ξηρά, τίποτα από την αρχαιότητα διαβόητη αγριάδα της 
θάλασσας της Κρήτης. Τον στίχο της Οδύσσειας «σε κάθε ακρογιαλιά στην Κρήτη 
τον αποπλάνησε η ορμητική η νύφη του ανέμου»δεν μπόρεσα έχοντας την καλύτερη 



θέληση να χρησιμοποιήσω. Ταξιδέψαμε στη λεία σαν καθρέπτη θάλασσα από τον 

Πειραιά ερχόμενοι προς την Κρήτη. Είχα ξυπνήσει ήδη από νωρίς, επειδή το πρωί 
των ζεστών ημερών προς το τέλος του καλοκαιριού πάντα έφερνε δροσιά. Ένας 

Έλληνας στο μεσαίο κατάστρωμα, ο οποίος μετέφερε τυρί από τα Σφακιά στην 
Αλεξάνδρεια και όλη την ώρα έτρωγε ψωμί και σταφύλια, βρίσκονταν μπροστά στην 
πλώρη του πλοίου. Είχε αδειάσει το στομάχι του και άφηνε να του φυσήξει λίγο 
αεράκι της θάλασσας. 

Ένας ναύτης μου εξήγησε, ότι αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά απεικονίζει  
ένα ελληνικό γιατροσόφι  ενάντια της δυσπεψίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 
κατέστη ορατή η Κρήτη. Απότομα γυμνά βουνά ορθώνονταν σαν μια κόκκινη-μπλε 
φιγούρα εναντίων ενός γκρι ασημί ουρανού, ο οποίος φαίνονταν να είναι απέραντα 
μακρύς. Η Κρήτη ανήκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στους Βενετούς, οι οποίοι από 
το 1294 έως το 1609 την είχαν υπό την κατοχή τους. Έπειτα έπεσε στα χέρια των 
Τούρκων, όπου μόλις το 1913 , περισσότερο από ογδόντα χρόνια μετά την 
απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας, απελευθερώθηκε  από την τουρκική κατοχή  
με την ενσωμάτωση της στην Ελλάδα. 
Το πλοίο αγκυροβόλησε στον όρμο της πόλης των Χανίων (Canea). Πήγα 
κωπηλατώντας στη ξηρά. Τότε συνέβη κάτι το ασυνήθιστο. Κανένας δεν με πλησίασε  

να με οδηγήσει μέσω του χώρου τούτου ή, ότι συνέβαινε σχεδόν παντού στην 
Ελλάδα, να μου προσφέρει γραμματόσημα ή σφουγγάρια. Ούτε  για ακόμα γύψινες 
προτομές του Βενιζέλου, ο οποίος κατάγονταν από την Κρήτη, δεν πιέστηκα προς 
αγορά, όπως τούτο π.χ συνέβη στην Πάτρα, αν και τότε η λατρεία του γνωρίζοντας 
όλα τα τρικ πολιτικού τούτου δεν ήταν τελείως ακίνδυνη. Με μια λέξη, κανείς δεν 
νοιάστηκε για μένα: ένα σημάδι ότι οι ξένοι επισκεπτόταν  μόνο σπάνια τα Χανιά. 
Παρατήρησα αμέσως μετά επίσης, ότι κανένας δεν με εκμεταλλεύτηκε σε καφενείο 
στο λιμάνι. Για ένα φλιτζάνι καφέ δεν ζητήθηκε από εμένα περισσότερο από δύο 
δραχμές, περίπου πέντε πφένιχ. Οι Κρητικοί πίνουν μόνο τον τουρκικό καφέ, ο 
οποίος φτιάχνεται ένας για κάθε άτομο ξεχωριστά. Αλεσμένος καφές, ζάχαρη και 
νερό βράζονται μαζί σε ένα μικρού μεγέθους χάλκινο δοχείο, το οποίο στενεύει προς 
τα πάνω. Κάποιος μπορεί να πιεί μόνο μερικές γουλιές, επειδή το φλιτζάνι είναι  
σχεδόν μέχρι τη μέση γεμάτο με κατακάθι. 

Οι Κρητικοί δεν είχαν στην αρχαιότητα καλή φήμη. Μέσω της επιστολής του 
απόστολου Παύλου προς τον Τίτο έλαβε ένα εξάμετρο του Κρητικού Επαμεινώνδα 

παγκόσμια φήμη, όπου κατηγορήθηκαν οι Κρητικοί ως ψεύτες, άγρια ζώα και 
τεμπέληδες. Όσοι πιστεύουν, ότι γνωρίζουν τους σημερινούς Κρητικούς, ονομάζουν  
τον λαό συναισθηματικό, με αυτοπεποίθηση, εκδικητικό  αλλά και επίσης φιλόξενο 
έως την αυτοθυσία. Ο ξένος, ο οποίος βρίσκεται για μια σύντομη επίσκεψη στην 
Κρήτη ,δεν έχει καθόλου τη δυνατότητα  να κοιτάξει μέσα στην ψυχή του Κρητικού. 

Πρέπει να παραμείνει στις εξωτερικές εκδηλώσεις. Οι Κρητικοί έχουν  συγκριτικά 
όλων των Ελλήνων  ίσως στον μικρότερο βαθμό ξεπεράσει την τουρκοκρατία στις 
εκδηλώσεις  της ζωής τους. Πολλά έχουν μια μεγάλου μεγέθους ανατολική πινελιά. 

Υπάρχουν γνήσιοι δρόμοι με παζάρια, όπου είναι εκεί συγκεντρωμένοι  οι τεχνίτες. 

Πολλοί Κρητικοί τριγυρίζουν ακόμα με τις μακριές τουρκικές βράκες, οι οποίες όμως 
φτάνουν σε αυτούς μέχρι το γόνατο. Επιπλέον φορούν μπότες, οι οποίες καλύπτουν 
τα τρία τέταρτα της κνήμης. Το τελευταίο ένα τέταρτο της κνήμης καλύπτεται από 
κάτι σαν κοιλιόδεσμο. Χωρίς μανίκια γιλέκο και ένα μαύρου χρώματος κάλυμμα ή 
ένα μαύρο γύρω από το κεφάλι δεμένο ύφασμα ολοκληρώνουν αυτή την ενδυμασία. 

Οι Έλληνες είναι φυλετικά ένας μεικτός λαός με μια μεγάλου μεγέθους τουρκική και 
βαλκανική επιρροή.  Όποιος θέλει  να παρατηρήσει τις κλίμακες της κλασσικής 
ομορφιάς, θα απογοητευτεί σε γενικές γραμμές  τόσο από τους άνδρες όσο και από 



τις γυναίκες. Οι Κρητικοί ασχολούνται όπως όλοι οι κάτοικοι των νησιών επίσης στις 
πόλεις με τη γεωργία και διάγουν μια ζωή, στην οποία είναι η φτώχεια ένας διακαής 

επισκέπτης. 

Στην Κρήτη επικρατεί πολύ φτώχεια . Κάποιος θα μπορούσε την οικονομική 
κατάσταση του νησιού εύκολα… (η συνέχεια του κειμένου στη δεύτερη σελίδα) .. 

συγκοινωνίες με λεωφορεία περιορίζονται ωστόσο στο Βορρά όπου βρίσκονται οι 
πόλεις και τα λιμάνια. Δεν υπάρχει π.χ καμία συγκοινωνία Βορά- Νότου μέσω της 
οροσειράς του βουνού από τα λιμάνια εμπορείου των βόρειων ακτών  προς τον 
εξήντα χιλιόμετρα μήκους κάμπο της Μεσαράς, του μεγαλύτερου κάμπου και του πιο 
πολύτιμου οικονομικού σημείου του νησιού. Υπάρχει μόνο ένα φυσικό λιμάνι στην 
Κρήτη, ο είκοσι δύο χιλιόμετρα μεγάλος σε μέγεθος  κόλπος της Σούδας. Στην πόλη 
του  Ηρακλείου (Candia)  έχει επεκταθεί και βελτιωθεί το μικρό σε μέγεθος 
μεσαιωνικό λιμάνι. Κατά τ΄ άλλα πρέπει στα λιμάνια τα πλοία να αγκυροβολήσουν 

στον ανοικτό όρμο  
Μέχρι το 1900 κανείς δεν ενδιαφερόταν αναφορικά της οικονομίας για την 

Κρήτη. Το νησί δεν είχε αξία ούτε για επίσκεψη. Τα βενετσιάνικα απομεινάρια δεν 
ήταν  τέτοιας αξίας, ώστε κάποιος  να πραγματοποιήσει ένα άβολο ταξίδι και να 
μείνει σε ένα πολύ λιτό κατάλυμα. Από τότε που ο Έβανς με έναν φανατισμό 
ερευνητή, ο οποίος μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτόν του Σλίμαν στην Τροία, 
άρχισε στο πέρασμα  του αιώνα τις στεφανωμένες  από την τόσο μεγάλη  επιτυχία 
ανασκαφές στην Κνωσό, έχει αλλάξει η κατάσταση. Ναι μεν ο αριθμός των 
επισκευών, οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη από μια επιστημονική ανάγκη, έχει ακόμα   
και μετά των ανασκαφών λιγοστέψει, πραγματοποιήθηκαν όμως έως την έναρξη του 
τωρινού πολέμου τακτικά επαγγελματικά ταξίδια, όπου οι ταξιδιώτες διέμεναν μια 
ημέρα στην πόλη του Ηρακλείου. Οδηγούνταν από το πλοίο προς την πέντε 
χιλιόμετρα απόσταση Κνωσό και κάθονταν έπειτα αργά τις απογεματινές ώρες στην 

κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, η οποία μυρίζει αρνίσιο κρέας και γιασεμί, όπου 

έπιναν εκεί καφέ ή αργόπιναν το με ρετσίνι ελληνικό κρασί, του οποίου έχει πάρει τη 
γεύση. Οι συζητήσεις τους περιστρέφονταν τις περισσότερες φορές περί των 
συμπερασμάτων στις τοιχογραφίες στην Κνωσό, ότι τη μινωική εποχή οι άνδρες όπως 
και οι γυναίκες δένονταν με σκοινί ή περί του γεγονότος, ότι ήδη δύο χιλιάδες χρόνια 
πριν τον Χριστό στην Κρήτη υπήρχαν καζανάκια, τα οποία είναι στους 
περισσότερους Κρητικούς σήμερα μετά από τέσσερεις χιλιάδες χρόνια μια άγνωστη 
λέξη. 

(περίληψη) Κατόπιν ακολουθεί περιγραφή του παλατιού της Κνωσού, των 
επιτευγμάτων του μινωικού πολιτισμού, των καθημερινών συνηθειών, του 
συστήματος ύδρευσης, των τοιχογραφιών, του μύθου της Αριάδνης-του Μινώταυρου-

του Δαίδαλου. Συνέχεια από την πρώτη σελίδα (μετάφραση)…κάποιος θα μπορούσε 
την οικονομική κατάσταση του νησιού εύκολα να βελτιώσει, καθώς σε αντίθεση προς 
πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας η Κρήτη δεν υποφέρει από έλλειψη νερού. Οι πλαγιές 

των ψηλών, συχνά καλυμμένων με χιόνι βουνών και οι κοιλάδες είναι σε εξαιρετικό 
βαθμό εύφορες. Υπό ορθολογιστικού τύπου διαχείριση δεν θα πρέπει να είναι 
δύσκολο να αυξήσουν σημαντικά κυρίως την καλλιέργεια σιτηρών, η οποία σήμερα 
καλύπτει μόνο ένα τέταρτο της ανάγκης των τετρακοσίων χιλιάδων κατοίκων. 

Εντελώς  σε κακή κατάσταση βρίσκονται τα μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει καθόλου 
σιδηρόδρομος στο διακόσια εξήντα χιλιόμετρα μήκος του νησιού και το οδικό δίκτυο 

είναι επίσης πολύ περιορισμένο. Στους λιγοστούς δρόμους μετακινούνται λεωφορεία, 

τα οποία εξαιτίας της υπερβολικής ζήτησης βρίσκονται σε μια τρομαχτικά 

θορυβώντας κατάσταση. Οι συγκοινωνίες με λεωφορεία περιορίζονται ωστόσο.. 

(συνεχίζεται στην πρώτη σελίδα). 



 

Σελίδα  181  (περίληψη-μετάφραση) 
Σελίδα εφημερίδας περιέχοντας τρεις τον αριθμό στρατιωτικού περιεχομένου  

αναφορές. 

(μετάφραση) Η τακτική των ψευδών υποσχέσεων. 

Ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών κατόρθωσε την πλήρη παράδοση της 
Ελλάδας. Η κυβέρνηση της εγκατέλειψε το δικαίωμα του κυριαρχικού 

προσδιορισμού σε ζωτικής σημασίας  ζητήματα του έθνους και αντήλλαξε προς τούτο 
μια εκ νέου υπόσχεση  αγγλικής βοήθειας. Ο Eden (Άγγλος πολιτικός του 

συντηρητικού κόμματος) πέτυχε τη συγκατάθεση προς απόβαση βρετανικών 
στρατευμάτων. Εκατό είκοσι χιλιάδες στρατιώτες θα έφταναν ως πρώτο κύμα άμεσα 
στην Ελλάδα. Ο αριθμός τούτος  μπορεί να αυξηθεί αργότερα στους τριακόσιους 
χιλιάδες άνδρες. Όταν ο Eden υποσχέθηκε αυτόν τον αριθμό στρατευμάτων, γνώριζε 
επακριβώς, ότι η Αγγλία ποτέ και από καμία θέση της αυτοκρατορίας δεν θα 
μπορούσε να αποδεσμεύσει έναν τέτοιο στρατό εκστρατείας. Σε αυτή την περίπτωση 
επαναλαμβάνεται η ίδια κίνηση τακτικής όπως η φάρσα στη Θεσσαλονίκη το 1915. 
Επίσης τότε εγκρίθηκε η αποστολή μιας στρατιάς εκατό πενήντα χιλιάδων 

στρατιωτών, αν και όλοι οι πολιτικοί της Αντάντ γνώριζαν καλά την αδυναμία  να 
στείλουν έναν τέτοιο στρατό. 

Η ομολογούμενη επίσης  τότε κύρια πρόθεση του ελιγμού τούτου ήταν να 
σπρώξουν την Ελλάδα στον πόλεμο και μιας στρατιάς τριακοσίων  χιλιάδων Ελλήνων  
να αφήσουν να  χύσουν το αίμα τους για τα συμφέροντα της Αντάντ. Τούτο 

χαρακτηρίζει την προκαλώντας τρόμο ένδεια ιδεών της βρετανικής διπλωματίας και 
της στρατιωτικής διοίκησης με το να έχουν ξανά ξεθάψει τις παλιές συνταγές από 
τότε και να έχουν αντιγράψει σχεδόν χωρίς αλλαγή. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι 
ωστόσο η χωρίς σκέψη εύκολη πίστη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία 

παραμέλησε εντελώς όλες τις εμπειρίες με τις βρετανικές υποσχέσεις και τις φανερές 

συγκρίσεις με το 1915. Δεν επιτρέπονταν αμφιβολίες ή δισταγμοί σχετικά της 
ακολουθούμενης κατεύθυνσης. Τρείς διοικητές σωμάτων στρατού, οι στρατηγοί 
Δράκος, Παπαδόπουλος και Κοσμάς, οι οποίοι θεωρούνταν ως αναξιόπιστοι 
παύτηκαν μέσω βασιλικού διατάγματος από τις υπηρεσίες της διοίκησης. 

Και σε τούτο το χρονικό σημείο παρουσιάστηκε κάτι απίστευτο: κανένας στην 
Ελλάδα, ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε ο υπουργός πολέμου, ούτε ο ασκώντας ανώτατα 
στρατιωτικά καθήκοντα, στον οποίο υπάγονταν τυπικά επίσης οι Βρετανοί στην 
Ελλάδα, ούτε  το ελληνικό Γενικό Επιτελείο πληροφορήθηκαν κάτι το συγκεκριμένο 

σχετικά του μεγέθους και της σύνθεσης του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος. « 

Ο εχθρός δεν επιτρέπεται να λάβει καμία πληροφορία σχετικά τούτου» ήταν η πάντα 
ακολουθούμενη υπεκφυγή στις επείγουσες ερωτήσεις των Ελλήνων. Επίσης σχετικά 
των κινήσεων των βρετανικών στρατευμάτων δεν δόθηκε καμία γνωστοποίηση στους 
Έλληνες. Πως θα είναι εφικτή εδώ μια κοινή βάση σχεδίου επιχείρηση; Ο Κορυζής 
ανέφερε λίγο πριν τον θάνατό του στην ερώτηση ενός φίλου σχετικά της δύναμης των 
βρετανικών στρατευμάτων πολύ στεναχωρημένος: «θα μας πουν οι Άγγλοι λοιπόν 
κάτι; Φοβάμαι μας υποσχέθηκαν έναν γίγαντα και μας έστειλαν έναν νάνο». 

Την τακτική τούτη μέσω ψευδών υποσχέσεων να ακολουθήσουν τους 
συμμάχους και να τους παρασύρουν σε δύσκολες αποφάσεις, ακολουθούσαν οι 
Βρετανοί συστηματικά. Στις 2 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν στη Γευγελή   
διαβουλεύσεις Γενικών Επιτελείων μεταξύ Άγγλων, Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων 

αξιωματικών. Εκεί αποφασίστηκε να μεταβεί στην Αλβανία προς επίθεση  τη δεύτερη 

ήμερα μετά την έναρξη της γερμανικής επίθεσης ο ελληνικός στρατός του 
Τσολάκογλου, ενώ τέσσερεις Μεραρχίες των Σέρβων να εισβάλουν στη βόρεια και 



ανατολική Αλβανία. Όταν οι Σέρβοι εξέφρασαν ενδοιασμούς εξαιτίας της έλλειψης 

σε τεθωρακισμένα άρματα μάχης και σε μηχανοκίνητες μονάδες, έλαβαν από τους 
Βρετανούς τη ρητή υπόσχεση, ότι αντίστοιχες βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις 
είναι έτοιμες προς εισβολή την προβλεπόμενη ημέρα. Αλλά την 7. Απριλίου 
επιτέθηκε μόνος ο Τσολάκογλου, ενώ οι Βρετανοί έμειναν με τα υποσχόμενα άρματα 
μάχης αόρατοι και οι Σέρβοι άπραγοι. Ακόμα για μια φορά ο Τσολάκογλου 
εξαπατήθηκε με παρόμοιο τρόπο. Κατόπιν της γερμανικής προέλασης προς την 
ανατολική Μακεδονία προβλέφτηκε ως νέα ελληνοβρετανική θέση υπεράσπισης η 
γραμμή Ολύμπου-Βερμίου- Φλώρινας-Βέμη (;). Το βρετανικό σώμα έπρεπε να 
καταλάβει τον τομέα Όλυμπος-Βέρμιο, οι Έλληνες να παραταχθούν  δυτικά. Μεταξύ 
του ελληνικού και βρετανικού Γενικού Επιτελείου συμφωνήθηκε, ότι η επαφή των 
δύο στρατών θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί την 11η

 Απριλίου στις 19:00  το 
απόγευμα πλησίον του Βερμίου. Για το καθορισμένο χρονικό διάστημα  ώρα 
βρίσκονταν ελληνικά τμήματα εμπροσθοφυλακής στην ονομαζόμενη θέση. Σε αυτό 
το σημείο γνωστοποιήθηκε στον αιφνιδιαζόμενο Έλληνα αξιωματικό, ότι οι Βρετανοί 
έπειτα από δική τους απόφαση εγκατέλειψαν την καθορισμένη γραμμή, χωρίς να 
θεωρήσουν αναγκαίο να πληροφορήσουν τους Έλληνες σχετικά τούτου και  χωρίς να 
νοιαστούν για τη μοίρα των ελληνικών Μεραρχιών στο αλβανικό μέτωπο, οι οποίες 
είχαν δραστηριοποιηθεί  σύμφωνα με τη συμφωνία. «Από αυτή τη χρονική στιγμή» 
συμπλήρωσε ο Έλληνας εγγυητής «δεν υπήρχε καμία πλέον επαφή μεταξύ της 
ανώτατης βρετανικής και ελληνικής διοίκησης στρατού». 
 

Σελίδα 182  (περίληψη) 
Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα ανταπόκριση σε εφημερίδα σχετικά της 

ένταξης του Max Schmeling, πολεμικού ανταποκριτή στους αλεξιπτωτιστές, τη ρίψη 
τούτου στις 20 Μαΐου στην Κρήτη, την αποστολή του λόχου του (κατάληψη μιας 
φυλακής, προσέγγιση τούτης, διεξαγωγή μάχης με αποτέλεσμα στρατιωτικές 
απώλειες  και τραυματίες σε Γερμανούς και Άγγλους, την κατάληψη τούτης παρά τη 
σθεναρή αντίσταση των Άγγλων και το πλεονέκτημα χώρου τούτου), τη μεταφορά 
και εισαγωγή τούτου σε νοσοκομείο πλησίον της Αθήνας λόγω εμφάνισης μορφής 
ασθένειας τούτου. 
 

Σελίδες 183-184  (περίληψη) 
Περιέχουν δύο τον αριθμό φωτογραφίες. Η πρώτη απεικονίζει ορεινούς 

καταδρομείς πριν την πτήση για Κρήτη, η δεύτερη αιχμαλώτους Βρετανούς 
στρατιώτες στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 185  (περίληψη) 
Περιέχει τον τίτλο των προηγούμενων αναφορών «ανταποκρίσεις εφημερίδας 

σχετικά αναφορών επιτυχιών της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας στη μάχη της Κρήτης». 

 

Σελίδα 186 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα   από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με 
ημερομηνία καταγραφής 25.6.1941 και ώρα 18:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 187 (περίληψη) 



Ραδιοτηλεγράφημα με ημερομηνία καταγραφής 25.6.1941 και ώρα 14:30, 
περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων. 

 

 

Σελίδες 188-189 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο  από την  5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 
καταγραφής 25.6.1941. 

Περιέχει επισκόπηση καταλυμάτων της ενισχυμένης 5ης
 ορεινής Μεραρχίας 

καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα-χώρο-τοπικό φρουραρχείο-κατάλυμα Επιτελείων-

ασύρματη σύνδεση τούτων- χιλιομετρική απόσταση διοίκησης από την πόλη του 
Ηρακλείου. 

 

 

Σελίδα 190  (μετάφραση) 
                                         Απόρρητο διοικητικό έγγραφο 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                                       την 25.6.1941 

Ια/αριθμ 17/41 απορρ 

 

Αναφορά: 11
ο
 αεροπορικό σώμα Ια επιχ 2 

Αριθμ 10039/41 απορρ από 21.6.1941 

 

Θέμα: Αποπεράτωση της υπεράσπισης στη νήσο Κρήτη 

 

1) Η αποπεράτωση της υπεράσπισης της νήσου Κρήτη πρέπει να πραγματοποιηθεί 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Προς τούτο πρέπει να ακολουθηθούν οι κάτωθι  
κατευθυντήριες γραμμές. 

2) Ως βασική αρχή για όλες τις αναγνωρίσεις και την αποπεράτωση της υπεράσπισης 
πρέπει να ληφθεί: 

Σε περίπτωση μιας αντεπίθεσης του εχθρού εναντίων της νήσου Κρήτη, θα 
καταφύγει ο στρατός κατοχής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις ίδιες του τις 
δυνάμεις. Μια ασφαλής υποστήριξη και μετακίνηση από την ηπειρώτικη χώρα θα 
είναι εφικτή μόλις κατόπιν της επανάκτησης της εναέριας κυριαρχίας,  της 
εξολόθρευσης  ή της βίαιης εκδίωξης του αγγλικού στόλου, της με ασφάλεια  
διαφύλαξης των αεροδρομίων και των χώρων προσέγγισης αεροσκαφών στα βόρεια 
παράλια. 

Ο εχθρός θα επιτεθεί υποθετικά με ναυτικό-αεροπορικό στόλο και στρατό 
ξηράς σε πολλές θέσεις και το ίδιο χρονικό διάστημα με διαφορετικά κέντρα βάρους. 

Ο υπερασπιστής θα πρέπει να κατευθύνει  αρχικά τον αγώνα προς την άμυνα 
ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να αρχίσει την αντεπίθεση εξολόθρευσης προς μια θέση 

στους τομείς των Συνταγμάτων ξεχωριστά  ή επίσης μόνο στον συνολικό τομέα της 
Μεραρχίας. 

Η πραγματοποίηση αυτών των αντεπιθέσεων πρέπει να συμφωνηθεί μέσω του 
διοικητή εδάφους Κρήτης ώστε να είναι όσο το δυνατό ισχυρότερες για κάθε 
αντεπίθεση Σε προσπάθειες απόβασης του εχθρού έχει ο στρατός ξηράς το καθήκον 
να εξολοθρέψει τον επιτιθέμενο στη χρονική στιγμή της μεγαλύτερης αδυναμίας του 
μέσω συγκεντρωτικών πυρών όλων των όπλων. Η μεγαλύτερη αδυναμία του 
αντιπάλου βρίσκεται στη χρονική στιγμή, κατά την οποία ο όγκος των κυμάτων 

επιθέσεων του έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση στην ακτή δεν θα μπορεί πλέον να 



υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης  από του δικά του πυροβόλα στα πλοία 
και από την αεροπορία. 

Εάν δεν κατορθωθεί η εξολόθρευση του ακόμα «βγαίνοντας στη ξηρά 
αντιπάλου», πρέπει να δοθεί σε αυτόν προς την ενδοχώρα  πάρα πολύ χώρος για 
επιλεγμένη διεξαγωγή μάχης, ώστε ο υπερασπιστής στα εκ τούτου προσφερόμενα 

ελευθέρα πλάγια τμήματα να μπορεί να επιτεθεί καταστρέφοντας τα. Τούτο 
προϋποθέτει, ότι μικρού μεγέθους επιτυχίες επιθέσεων του αντιπάλου θα 
αντιμετωπιστούν με ηρεμία και αισιοδοξία  από τον υπερασπιστή, έως η χρονική 
στιγμή της αντεπίθεσης να ωριμάσει. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφευχθεί, ότι ο υπερασπιστής θα 
κατατροπωθεί ή θα αποδυναμωθεί τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό ήδη εξαιτίας  των 
βολών προετοιμασίας ή υποστήριξης του πυροβολικού των εχθρικών πλοίων και της 
αεροπορίας.  

3) Σύμφωνα με τούτες τις  γενιές αρχές πρέπει τα επόμενα μέτρα 

Α) ως άμεσα μέτρα, 

Β) ως συνέχιση των προετοιμασιών υπεράσπισης  
                                                                               να πραγματοποιηθούν. 
Α) α) Καθορισμός των θέσεων και των σχεδίων πυρός για το πυροβολικό, τα ελαφριά 
και βαριά όπλα ως προς την άμυνα από προσπάθειες απόβασης σε πιθανώς παράκτιες 
θέσεις. 
β) Καθορισμός των διαθέσιμων χώρων για κινητές εφεδρείες στο α) 
Ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη εξαιτίας  δια  εδάφους και αέρος ορατότητας. 
γ) Κατά στρατιωτικό τρόπο αποπεράτωση των θέσεων στο α)  
δ) Βελτίωση της υπηρεσίας παρατήρησης και ασφάλισης για την προστασία ακτών 
και δημιουργία μιας υπηρεσίας παρατήρησης στην ενδοχώρα. 
(υπηρεσία εναέριας κατασκοπείας, ασφάλιση εναντίων  αεροεπιβιβαζόμενων 
τμημάτων του εχθρού, επίσης πράκτορες, ταραχές στο εσωτερικό). 
Εκ τούτου σύμπτυξη του δικτύου πληροφοριών κατά την όσο το δυνατό αποφυγή 

τηλεφωνικών συνδέσεων  σε άμεση κοντινότατα πλησίον των ακτών. 
Τοποθέτηση  προβολέων σε ιδιαίτερες  απειλούμενες θέσεις (Αλμυρός, Ρέθυμνο, 
Ηράκλειο, Τυμπάκι, Αγία Γαλήνη) 
ε) Αναγνώριση και σημείωση δρόμων. 

(σχέδια 11ου
 αεροπορικού σώματος  βλπ συνημμένο, έχει διαμοιραστεί μόνο προς το 

85
ο
 και 100ο

 ορεινό Σύνταγμα). 
Έχει παρατηρηθεί, ότι η βελτίωση πολλών τον αριθμό μικρών και μεγάλων δρόμων 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δραστηριοποίηση ασυνήθιστα μεγάλων 
μέσων και εργατικού δυναμικού.  

Εξαρτάται κυρίως στο  να  ανιχνεύονται και να καθορίζονται  μέσα στους τομείς των 
Συνταγμάτων προσωρινές από τα πλάγια συγκοινωνίες. 
Έπειτα πρέπει να βρεθούν οι δυνατότητες συγκοινωνίας σχετικά του νησιού με 
ανατολική και δυτική κατεύθυνση. Για τις ανιχνεύσεις τούτες πρέπει να 
μετακινηθούν τα στους τομείς των Συνταγμάτων βρισκόμενα ως εφεδρείες 
Μεραρχίας στρατιωτικά τμήματα κατόπιν εντολής του φρουράρχου. 
στ) Ανίχνευση των σταθερών και κινητών φραγμών στους δρόμους και ναρκών 
εναντίων τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης και πεζικού. 
ζ) Καθορισμός στα μετόπισθεν θέσεων σε περίπτωση μιας εισβολής του εχθρού και 
χαρακτηρισμός των δρόμων προς τα εκεί. 
η) Για την συνεργασία σχετικά της αναγνώρισης γενικώς: 
                       Δυνατότητα στρατιωτικών αεροδρομίων. 



Ενδεχόμενα μεγέθη 1000 x 300 μ, επιπλέον 1000 μ έδαφος αιώρησης χωρίς ιδιαιτέρα 

μεγαλύτερη ύψωση από το έδαφος. 
 

Β) Συνέχιση των μέτρων προετοιμασίας. 

α) Ανατίναξη ή τοποθέτηση τσιμέντου στις πρόχειρα μόνιμες εγκαταστάσεις, 
ιδιαίτερα στα νότια παράλια στις πολυάριθμες χαμηλές διαβαθμίσεις. 
Εκμετάλλευση φυσικών σπηλαίων, δημιουργία στρατοπέδων ως καταφύγια μάχης, 

χώρος συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού. 
β) Βελτίωση των δυνατοτήτων τοποθέτησης για αποθέματα όλων των ειδών στον 

κάθε έναν τομέα ξεχωριστά  

γ) Δημιουργία δρόμων αντίστοιχα στον συνημμένο χάρτη βλπ Α) 
δ) Προετοιμασία για ανατίναξη τεχνητών κτισιμάτων. 

 

4) Προθεσμίες για την 3.7.1941: 
Στο Α α)-γ) (βλπ διαταγή της Μεραρχίας Ια από 31.5.1941) 
Στον χάρτη δοκιμών σε μέγεθος 1:50000 ή 

                                                     1:100000 

Στο Α) δ)-στ) (χωρίς ε) σε διαφορετικό φύλλο και στον χάρτη δοκιμών σε μέγεθος 

1:50000 ή 1:100000 

                                  καθώς κρίνεται αναγκαίο 

 

Προθεσμία για την 1.7.1941 

Στο Α) ε) σύμφωνα με την 5η
 ορεινή Μεραρχία Ια/χάρτης θέσης από 17.6.1941. 

 

Προθεσμίες για την 10.7.1941: 
Στο Β) α)-δ) στον χάρτη δοκιμών 1:5000 ή 1:10000 ή σε ξεχωριστά φύλλα. 
Απαιτήσεις προς οικοδομικό υλικό έχουν τρέχων κατατεθεί  ξεχωριστά. 

 

5) Όλη συνολικά η γραπτή επικοινωνία ή όλα συνολικά τα αποτελέσματα ανίχνευσης  
και διαταγών πρέπει, καθώς τούτα βρίσκονται  σχετικά  της διάρκειας σε ισχύ, να 
τοποθετηθούν σε ένα χάρτη συγκέντρωσης «Κρήτη». 
Η δομή του χάρτη συγκέντρωσης «Κρήτη»  θα διεταχθεί. 
 

                    Ο διοικητής της Μεραρχίας 

                           Ringel 

 

 

 

Σελίδες 193-194 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο   από την 5η

 ορεινή Μεραρχία που φέρει ημερομηνία 
25.6.1941. 

Περιέχει διευθέτηση διαταγών στα στην ηπειρωτική Ελλάδα παραμένοντα 
τμήματα της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας σχετικά της εκπαίδευσης-καταγράφοντας είδος 

τούτης-, της δύναμης, του εφοδιασμού, της επισκευής οπλισμού, του στρατιωτικού 

υλικού, ρουχισμού, πυρομαχικών, αποθεμάτων, οχημάτων, υγρών καυσίμων και την 
υπαγωγή τους στο 95ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων. 
 

Σελίδα 195 (περίληψη) 
Αναφορά   από το 85ο

 ορεινό Σύνταγμα  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 17:00. 



Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 196 (περίληψη) 
Αναφορά   από το 100ο

 ορεινό Σύνταγμα  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 17:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 197 (περίληψη) 
Αναφορά   από τμήμα ορεινού πυροβολικού  95 προς  5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 17:20. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ημερήσια αναφορά  
καταγράφοντας στρατιωτικά γεγονότα. 

 

 

Σελίδα 198 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  προς  5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 
26.6.1941 και ώρα 16:30. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ημερήσια αναφορά 

καταγράφοντας στρατιωτικά γεγονότα. 
 

 

Σελίδα 199 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα  από τον λοχαγό Hambuch  προς  5

η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 17:45. 
Περιέχει ημερήσια αναφορά κενού περιεχομένου. 

 

 

Σελίδα 200 (περίληψη) 
Αναφορά προς την  5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

26.6.1941 και ώρα 17:00. 
Περιέχει ημερήσια αναφορά κενού περιεχομένου καταγράφοντας στρατιωτικά 

τμήματα. 
 

 

 

 

Σελίδα 201 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών προς  5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 16:00. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή αναφορά  καταγράφοντας 

στρατιωτικά γεγονότα. 
 

 

Σελίδα 202 (περίληψη) 
Περιέχει ημερήσια αναφορά για την 28.6.1941  προς  5η

 ορεινή Μεραρχία 

καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα και χρονικό διάστημα. 
 

Σελίδα 203 (περίληψη) 



Ημερήσια αναφορά προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

28.6.1941 και ώρα 16:45 περιέχοντας σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή 
στρατιωτικά γεγονότα. 
 

Σελίδα 204 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς  5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 
28.6.1941 και ώρα 17:50. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ημερήσια κενού 
περιεχομένου αναφορά. 

 

 

Σελίδα 205 (περίληψη) 
Αναφορά   από το 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 28.6.1941 και ώρα 14:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 206 (περίληψη) 
Ημερήσια αναφορά από τμήμα ελαφριών  αντιαεροπορικών πυροβόλων   προς  

5
η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.6.1941 και ώρα 16:45. 

 

 

Σελίδα 207 (περίληψη) 
Αναφορά από το 31ο

 Σύνταγμα τεθωρακισμένων προς 5
η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 28.6.1941 και ώρα 17:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή στρατιωτικά καθήκοντα και 
χρονικό διάστημα. 
 

 

Σελίδα 208 (περίληψη) 
Αναφορά από το 100ο

 ορεινό Σύνταγμα προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 29.6.1941 και ώρα 15:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

 

Σελίδα 209 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 5.7.1941 και ώρα 12:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 210 (περίληψη) 
Αναφορά από το 85ο

 ορεινό Σύνταγμα προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 5.7.1941 και ώρα 12:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 



 

Σελίδες 211-212 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από τη γενική διοίκηση 11

ου
  αεροπορικού σώματος  

προς μεταξύ άλλων την 7η
 Μεραρχία αλεξιπτωτιστών, Σύνταγμα εφόδου, τάγμα 

αλεξιπτωτιστών με οπλοπολυβόλα, τμήμα υγειονομικού αλεξιπτωτιστών, τάγμα 
μηχανικού αλεξιπτωτιστών με ημερομηνία καταγραφής 18.6.1941. 

Περιέχει τη νέα δομή του Επιτελείου γενικής διοίκησης του 11ου
 αεροπορικού 

σώματος στην Κρήτη-Αθήνα (καταγράφεται επικεφαλής και καθήκοντα τούτου)- 
Βερολίνο (καταγράφεται ο επικεφαλής και καθήκοντα τούτου). 
 

 

Σελίδες 213-214 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την  5η

 ορεινή Μεραρχία προς γενική διοίκηση 18
ου

 

σώματος στρατού, 11
ο
 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 18.6.1941. 

Περιέχει δύναμη μάχης από 3.6.1941 της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας 

συμπεριλαμβανομένου του 55ου
 τάγματος μοτοσικλετιστών και 1ου

 Συντάγματος 
αλεξιπτωτιστών  καταγράφοντας  αριθμό αξιωματικών-διοικητικών υπαλλήλων-

υπαξιωματικών-στρατιωτών-ίππων,  δύναμη σίτισης καταγράφοντας αριθμό 

αξιωματικών-διοικητικών υπαλλήλων-υπαξιωματικών-στρατιωτών-ίππων και όπλα 
έτοιμα προς χρήση καταγράφοντας τύπο όπλου και αριθμός τούτων. 
 

 

Σελίδα 215  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                                            την 19.6.41 

           Ια 

 

Θέμα: Ασφάλιση στον τομέα της Μεραρχίας. 
 

1) Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διοίκησης 11
ου

  αεροπορικού σώματος 

πρέπει να έχουν λάβει χώρα στον ελληνικό πληθυσμό στη νήσο Κρήτη περιπτώσεις, 

οι οποίες αφήνουν να συμπεραθεί περί επικείμενων εξεγέρσεων του ελληνικού 
πληθυσμού. 

Μέσω ενισχυμένης φρουράς κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και 
πολλαπλασιασμού των  περιπολιών πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθούν οι 
αιφνιδιασμοί και οι ανταποδώσεις, ώστε ανά πάσα στιγμή να εγγυάται η ασφάλεια 
του στρατεύματος. 

2) Από το ίδιο το Σύνταγμα, τα στρατιωτικά τμήματα κλπ πρέπει άμεσα να 
αναφερθεί, εάν στον κύριο όγκο των χωριών έχουν τα όπλα στις στρατιωτικές αρχές 

παραδοθεί ή καταστραφεί. 
3) Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί, εάν στον τομέα της Μεραρχίας έχουν εμφανιστεί 
σημάδια για επικείμενες ταραχές. 
 

Διανομείς:                                                                        Ο διοικητής της Μεραρχίας 

Έως τα τάγματα                                                                               Ringel 

Ια,Ιβ,Ιγ,ΙΙα, Ημερολόγιο Πολέμου                 
 

 

Σελίδα 216 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία που φέρει ημερομηνία 
20.6.1941. 



 Περιέχει τον χώρο παραμονής της διοίκησης του Επιτελείου μάχης του 11ου
 

αεροπορικού σώματος  (Χανιά) και του Επιτελείου συνδέσεων (Αθήνα), τον 
επικεφαλή (αντισυνταγματάρχης Seibt) και καθήκοντα τούτου. 

 

 

Σελίδες 217-218  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 
καταγραφής 21.6.1941. 

Περιέχει ιδιαίτερες διατάξεις με τον αριθμό 5 σχετικά των επικοινωνιών για 
το τηλεφωνικό δίκτυο στην Κρήτη καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα, είδος 
επικοινωνίας. 
 

Σελίδα 219 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 με 

ημερομηνία καταγραφής 21.6.1941 και ώρα 17:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 220 (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς ομάδα Ανατολή με ημερομηνία καταγραφής 

22.6.1941 και ώρα 20:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

 


