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RW 40-169 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 201 σελίδων συνολικά, που 
εκτείνονται χρονικά από 25.7.1944 έως 22.9.1944.  

 

Σελίδες 1-3 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 22.09.1944. 

Περιέχει πίνακα περιεχομένων του μήνα Αυγούστου 1944, προοριζόμενο για το 
Ημερολόγιο Πολέμου. 

 

Σελίδα 4 (περίληψη) 
 

Περιέχει χάρτη της νήσου Κρήτης που περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή 

αποπερατωμένων έργων ή σε τελική φάση κατασκευής, όπως στρατιωτικών 

καταλυμάτων, φύλαξης πυρομαχικών. Κατάσταση από 25.8.1944. 

 

Σελίδα 5 (περίληψη) 
 

Περιέχει χάρτη της νήσου Κρήτης που απεικονίζει αποπερατωμένα έργα ή σε 
τελική φάση κατασκευής, όπως στρατιωτικών καταλυμάτων, φύλαξης πυρομαχικών. 

Κατάσταση από 25.7.1944. 

 

Σελίδα 6 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 27.7.1944. 

Αναφέρει τη σημασία της σωματικής γύμνασης για τα στρατεύματα και νέες 

διαταγές που αφορούν στον αθλητικό τομέα στη νήσο Κρήτη, όπως τοποθέτηση 
αξιωματικού υπεύθυνου σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες για την επίβλεψη 

όλης της επικράτειας του νησιού και έναν ξεχωριστά για κάθε νομό για τις εκεί 
πραγματοποιημένες αθλητικές εκδηλώσεις, την υποστήριξη και συνεργασία των 
τοπικών διοικητών προς αυτούς ως προς τη διευκόλυνση του έργου τους, και την 

αναβολή αθλητικών εκδηλώσεων στο νησί. 
 

Σελίδες 7-13 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 
την Ανωτάτη Διοίκηση της στρατιωτικής ομάδας Ε, που φέρει ημερομηνία 29.7.1944. 

Αναφέρει τον έλεγχο όλων συνολικά των πυροβολαρχιών του παράκτιου 

πυροβολικού στρατού και ενός μεγάλου μέρους του παράκτιου πυροβολικού ναυτικού, 

περιλαμβάνοντας τις μονάδες και αποτελέσματα των κατά τόπων επιθεωρήσεων κι αν 
θα πρέπει να μετακινηθούν ή όχι, κατόπιν νέων διαταγών όσον αφορά στη 

δραστηριοποίηση τους. 

 

Σελίδα 14 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 

αναφέρει τη σημασία του στρατιωτικού όρου HKL και την επίδραση πυροβολικού στην 
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έκβαση της υπεράσπισης από χώρο σε πρόποδες βουνού, σε περίπτωση που η απόσταση 

μεταξύ θάλασσας και βουνού είναι μικρή.  

 

Σελίδες 15-16 (μετάφραση) 
 

                                                         Απόρρητο                           31.7. 1944 

Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης  

Διοίκηση Στρατού 

Αριθμ.352/44 

                                                   Προς τους διανομείς. 

 

Στις 29 Ιουλίου συγκάλεσα σε συνεδρίαση στα Χανιά τις άρχουσες 

προσωπικότητες των περιφερειών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπως 
τον ανώτατο διοικητή, γενικό γραμματέα, γενικό επιθεωρητή εκπαίδευσης, νομάρχες, 

υπεύθυνους διεύθυνσης χωροφυλακής, τους επισκόπους και τους πρόεδρους ενώσεων 

αξιωματικών. Σκοπός αυτής της συγκέντρωσης ήταν η προσωπική επαφή με τους 
αρμόδιους φορείς-αντιπρόσωπους του πληθυσμού της Κρήτης, έχοντας ως στόχο να 
γνωστοποιήσω σε αυτούς τις απόψεις και προθέσεις μου, όσον αφορά στη συμπεριφορά 

της δύναμης κατοχής προς τον γηγενή πληθυσμό.  

Καθ’ υπόδειξη της γενικής πολιτικοστρατιωτικής κατάστασης, κυρίως όμως 
εξαιτίας των παλαιών και καλών σχέσεων πολιτισμικής και οικονομικής φύσεως 

ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ελλάδα και της αναγκαιότητας που υπόκειται στους 
κανόνες του πολέμου να παραμείνουν τα στρατεύματα κατοχής στην Ελλάδα, εξέφρασα 

στους συμμετέχοντες αυτής της συνεδρίασης, μια λεπτομερή σύνοψη σχετικά με τις 

τωρινές συνθήκες στην νήσο Κρήτη. Διευκρίνισα με την κατάθεση συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων, ότι την τελευταία χρονική περίοδο έχει δημιουργηθεί σημαντικού 

βαθμού ένταση ανάμεσα στην δύναμη κατοχής και στον ντόπιο πληθυσμό, κυρίως μέσω 

ύπουλων και απροκάλυπτων επιθέσεων από συμμορίες κομμουνιστών και εθνικιστικών 

τρομοκρατών, ενάντια στα γερμανικά στρατεύματα και γερμανόφιλων Ελλήνων, μέσω 

της αύξησης των πράξεων δολιοφθοράς και υποστήριξής τους από πράκτορες του 
εχθρού (κατασκοπεία), καθώς και αποσπασμάτων δολιοφθοράς, προκαλώντας ζημιά εις 
βάρος του γερμανικού στρατού. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση 

πλέον να συνεχιστεί. Απευθύνω για αυτόν τον λόγο εν κατακλείδι, έκκληση στους 
αντιπρόσωπους του πληθυσμού της Κρήτης για τη διατήρηση των εθνικών 

ενδιαφερόντων τους και τώρα πλέον να λάβουν άμεσα μέτρα ή να επιτεθούν εναντίον 

κομμουνιστών και πρακτόρων. Θα μπορούσε μέσω της προπαγάνδας και της 
κατασκοπείας να επιτευχθεί ο στόχος, όσοι Κρητικοί δηλαδή αγαπούν την τάξη να 
έχουν άμεση και δραστική συνεργασία εναντίον του κομμουνισμού. Σε αυτό το σημείο 

θα ήταν αναγκαίο, ότι σε αυτό το εγχείρημα όχι μόνο οι νομάρχες, οι δήμαρχοι, και 
άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι να συμμετέχουν ενεργά, αλλά επίσης και η χωροφυλακή, οι 
έφεδροι αξιωματικοί, τα σχολεία και ιδιαίτερα η εκκλησία, η οποία ασκεί μια ιδιαίτερα 

μεγάλη επιρροή στον πληθυσμό. Πρέπει εκτός τούτου, να επιτευχθεί ο στόχος, τον πόθο 
για την ελευθερία των εθνικιστών ομάδων τρομοκρατίας, να τον οδηγήσουν προς στη 

σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να τον δραστηριοποιήσουν στον αγώνα εναντίον των 
συμμοριών και κομμουνιστών. Βρίσκεται ήδη από λόγους ξεκάθαρης λογικής στο 
συμφέρον του κρητικού λαού, να εκριζώσουν την κάθε κομμουνιστική επιρροή για να 
διασώσουν την περιουσία, το σπίτι, το κτήμα, την οικογένεια, την εκκλησία και 
ιδιαίτερα την εθνική τους αυτοτέλεια. Από την επιτυχία της επικείμενης δράσης όλων 

αυτών των προσώπων που ασκούν μεγάλη επιρροή ενάντια στον κομμουνισμό, θα 
εξαρτιόταν πως θα διαμορφωνόταν στο μέλλον η συνύπαρξη ανάμεσα στον πληθυσμό 

της Κρήτης και στον γερμανικό στρατό. 
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Αφού οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση συζήτησαν για τα μέτρα που επρόκειτο 

να ληφθούν, ανακοινώθηκε σε μένα από τον υπουργό-κυβερνήτη και κάποιους 

αντιπρόσωπους το κάτωθι αποτέλεσμα της συνεδρίασης: 

1) θα εκδοθεί επώνυμο κάλεσμα των επικεφαλείς ανδρών προς τον λαό της 
Κρήτης να στραφεί τώρα πλέον δραστικά εναντίον του κομμουνισμού. 

2) Η ελληνική χωροφυλακή πρέπει να ενισχυθεί κατά δύναμη σημαντικά, ώστε 
να τοποθετήσει ειδικές δυνάμεις εφόδου εναντίον των συμμοριών και των 
τρομοκρατών. Όλοι οι αξιωματικοί και χωροφύλακες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα 

ενάντια στον κομμουνισμό θα πρέπει να απολυθούν. 

3) Οι επίσκοποι θα βγάλουν λόγους διαφώτισης σε ολόκληρη την επικράτεια του 
νησιού και το περιεχόμενο αυτών των λόγων θα το προωθήσουν εν συνεχεία στους 
πιστούς τους, με σκοπό την διάδοση τους στον πληθυσμό. Το ποίμνιο δεν πρέπει να 
χάσει καμία ευκαιρία ώστε να μην συνεισφέρει στον αγώνα ενάντια στον κομμουνισμό. 

4) Οι πρώην αξιωματικοί θα έχουν ως πρόθεση να ιδρύσουν μια ένωση, ώστε 
όλοι μαζί να πολεμήσουν ενάντια στον κίνδυνο του μπολσεβικισμού. Κατ’ αυτή την 
έννοια θα επιβάλουν την επιρροή τους στις αγροτικές περιοχές. 

5) Στα σχολεία θα απαγγελθούν διαφωτιστικοί λόγοι ενάντια στον κομμουνισμό, 

τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς τους. Θα πραγματοποιηθεί μια ώρα την 
εβδομάδα μάθημα που θα έχει ως θέμα τον κίνδυνο του κομμουνισμού και τις 
επιπτώσεις του. Όλοι οι καθηγητές και οι μαθητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα 
ιδεώδη του κομμουνισμού θα απομακρυνθούν. Εκτός του σχολείου οφείλεται να 
μεριμνείται, ότι τα ενδιαφέροντα των μαθητών πρέπει να κατευθύνονται σε εθνική 

κατεύθυνση, μέσω του σωστού παραδείγματος από τους διδάσκοντες. 

6) Πρέπει να ιδρυθούν έμπιστες ομάδες αποτελούμενες από προέδρους των 
κοινοτήτων και ενός μεγάλου αριθμού σεβαστών πολιτών, ώστε μέσω της επιρροής 

τους στον πληθυσμό να υποδείξουν τον κίνδυνο του μπολσεβικισμού και τις μεθόδους 

του καθώς και να τον αντιμετωπίσουν. Κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν 

εθνικής συνείδησης ομάδες εμπιστοσύνης, στελεχωμένες από δημοσίους υπαλλήλους 

διαφόρων υπηρεσιών. Η υπαλληλία πρέπει να εξυγιανθεί από τα εγκατεστημένα εκεί 
κομμουνιστικά στοιχεία .Πρέπει να δημοσιευθούν άρθρα στις εφημερίδες ενάντια στον 
κομμουνισμό από υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους και πρόσωπα με κύρος και 
σεβασμό. Θα δημιουργηθεί μια οργάνωση από έμπιστους άντρες, η οποία θα επιβλέπει 
με ακρίβεια την κάθε κομμουνιστική κίνηση. 

Το περιεχόμενο αυτού θα κοινοποιηθεί προς όλους τους αξιωματικούς. Έπειτα 

πρέπει αυτή η διαταγή να καταστραφεί μέσα στις Μεραρχίες. 

 

Σελίδα 17 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο που φέρει ημερομηνία 1.8.1944. 
Καταγράφονται πέντε θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος. 

 

Σελίδα 18 (περίληψη) 
 

Περιεχόμενο δώδεκα στρατιωτικών εγγράφων και αριθμό συνημμένων όπου 
επισυνάπτονται αυτά. 
 

Σελίδες 19-20 (περίληψη) 
 

Περιέχουν στρατιωτικές στη νήσο Κρήτη εφεδρείες, αναφέροντας στρατιωτικές 
μονάδες και τομείς που δραστηριοποιούνται. 
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Σελίδες 21- 26 (περίληψη) 
 

Αφορούν το περιεχόμενο της σελίδας 18 και αναφέρουν θέματα συνομιλιών στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων την συντόμευση χρόνου αλληλογραφίας και 
ταχυδρομείου λόγω οικονομίας στα καύσιμα, αλλαγή δομής Μεραρχίας στη νήσο 
Κρήτη, ανάγκη τοποθέτησης τμήματος διαβιβαστών λόγω έλλειψης στις τωρινές 
Μεραρχίες, σημασία στον τομέα υποκλοπής πληροφοριών στο νησί λόγω ύπαρξης 
πολλών εχθρικών πομπών, αύξηση της ποσότητας παραγωγής ψωμιού από αντίστοιχο 
λόχο, τοποθέτηση σημαντικού αριθμού στρατιωτών για καθήκοντα φρούρησης, 

αναφορά ποσότητας καυσίμων για ανεφοδιασμό αεροσκαφών, μεταφορά μηνιαίως 
3.500 αδειούχων, που όμως ο αριθμός αεροσκαφών για τη μεταφορά τους δεν επαρκεί, 
ανάγκη χρήσης μεγάλου αριθμού αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση του γερμανικού 
στρατού, έλλειψη σε στρατιώτες. 
 

Σελίδα 27 (περίληψη) 
 

Αφορά το περιεχόμενο της σελίδας 18 και περιέχει θέση του Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης, στρατηγού Mueller, όσον αφορά στην αξιολόγηση των 
πυροβολαρχιών στο νησί. 
 

Σελίδες 28-29 (περίληψη) 
 

Αφορούν το περιεχόμενο της σελίδας 18 και αναφέρουν κατάσταση αδειούχων 
καταγράφοντας συνολικό αριθμό στρατιωτών που δεν έχει λάβει άδεια σε χρονικό 
διάστημα από δώδεκα έως και άνω των είκοσι μηνών, συνολικό αριθμό στρατιωτών στο 
νησί(41.761), αριθμό στρατιωτών που έχουν άδεια στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
στο σώμα πεζικού, αεροπορίας, πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων και ναυτικού 

(7.228) και ποσοστό του μήνα Ιουλίου αυτών που δεν έχουν λάβει άδεια από ένα έτος 

και άνω (5 % βελτίωση από τον μήνα Ιούνιο), έλλειψη σε αξιωματικούς- 

υπαξιωματικούς, στρατιώτες, βοηθητικό προσωπικό αναφέροντας ακριβή αριθμό και 
ποσοστό.  

Η σελίδα υπάρχει δύο φορές. 
 

Σελίδα 30 (περίληψη) 
 

Αφορά το περιεχόμενο της σελίδας 18 και περιέχει αλλαγή δομής της 133
ης

 

Μεραρχίας και ενσωμάτωσής της στη 44η
 Μεραρχία πεζικού καταγράφοντας 

οπλισμό(ξιφολόγχες-τυφέκια – πιστόλια) και ελλείψεις αυτών. 
 

Σελίδες 31-33 (περίληψη) 
 

Αφορούν το περιεχόμενο της σελίδας 18 και περιέχουν δύναμη όλων των 
εγκαταστημένων στρατευμάτων στο νησί, καταγράφοντας τις μονάδες πεζικού- 

αεροπορίας- ναυτικού και πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων και δίδοντας συνολικό 
αριθμό ανδρών, συνυπολογίζοντας Ιταλούς και Ρώσους στρατιώτες. 

 

Σελίδες 34-36 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο, που αφορά το περιεχόμενο της σελίδας 18, από τον 
υπεύθυνο στρατιωτικών καταλυμάτων, περιέχοντας σημεία συζητήσεων όπως τη 
δημιουργία υπηρεσίας σίτισης στρατού για τους τρεις νέους αποθηκευτικούς χώρους 
ανεφοδιασμού στον Αλίκαμπο- Μεσκλά- Κακόπετρο, σχετικά με την αποστολή του 
δεξαμενόπλοιου “Berta”με 800 cbm ντίζελ στην Κρήτη, την αποστολή λόχου χειριστών 
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τρυπανιού για σπάσιμο πέτρας ή τουλάχιστον του ειδικού μηχανήματος για την 
αποπεράτωση των έργων σχετικά με τους κυρίως αποθηκευτικούς χώρους ειδών 
ανεφοδιασμού, αποστολή Επιτελείου κτηνιάτρων λόγω ανάγκης στους ήδη υπάρχοντες 
κτηνιάτρους στο νησί, η εγκατάσταση επιπλέον σκύλων προστασίας με τους οδηγούς 
τους, εξαιτίας περιπτώσεων δολιοφθοράς σε πέντε αποθήκες καυσίμων και η 
απαραίτητη προμήθεια μεγάλου αριθμού πυροσβεστήρων, η μη επαρκής φύλαξη των 
συγκεκριμένων αποθηκών, η έλλειψη σε πυρομαχικά αντιαεροπορικών μέσων, οι 
δυσκολίες στην προμήθεια λιγνίτη εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων για τη μεταφορά 
του, και η έλλειψη χρημάτων για τη προμήθεια από Έλληνες, η δραστηριοποίηση 

νοσοκομειακού πλοίου για τη μεταφορά ενενήντα περίπου αρρώστων και τραυματιών 

και ενός άλλου για μεταφορά ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντας που βρίσκονται 
αποθηκευμένα στην ενδοχώρα και προορίζονται για την Κρήτη, η λήψη ειδών 

ανεφοδιασμού- καυσίμων - πυρομαχικών πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων- στρατού 
και ναυτικού και άλλων (συνολικά 3.660 τόνοι), και η βύθιση του ιστιοφόρου «Doxa» 

κατόπιν εχθρικής επίθεσης κατά την πορεία του προς το λιμάνι της Σούδας με 600 
τόνους φορτίο. 
 

Σελίδες 37-38 (περίληψη) 
 

Περιέχονται πληροφορίες που έχουν δοθεί στη σελίδα 28 σχετικά με τις ελλείψεις 

στο πεζικό σε αξιωματικούς, διοικητικούς υπαλλήλους, υπαξιωματικούς, άνδρες, 
βοηθητικό προσωπικό, συνολικό αριθμό στρατιωτών στο νησί και κατάσταση άδειας 
αυτών. 
 

Σελίδες 39-44 (περίληψη) 
 

Το ίδιο έγγραφο των σελίδων 21-26. 

 

Σελίδα 45 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 1.8.1944. 

Αναφέρεται στη συνεργασία γερμανικών στρατευμάτων και πληθυσμού της 
Κρήτης. 

(μετάφραση) Στο πλαίσιο των ήδη προλογισμένων μέτρων καθίσταται 
απαραίτητο, να παραστέκεται ο γερμανικός στρατός στον πληθυσμό σε όλες τις 
δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από τη διεξαγωγή του αγώνα ενάντια στους 
κομμουνιστές και τρομοκράτες. Η συνεργασία πρέπει να είναι στενή και γεμάτη 
εμπιστοσύνη. Όλες οι αναφορές του πληθυσμού πρέπει να ερευνούνται. Στην 
παράκληση για βοήθεια πρέπει άμεσα και γρήγορα να πράξουμε. Ο πρόθυμος και ο 

σωστός απέναντι στον νόμο πληθυσμός πρέπει να γνωρίζει, ότι θα τύχει υποστήριξης 
και προφύλαξης. Όλα τα άμεσα και δραστικά στρατιωτικά μέτρα (στρατιωτικές 
επιχειρήσεις εναντίoν συμμοριών) πρέπει να πραγματοποιηθούν με την απαραίτητη 
έμφαση (στρατιωτικά τμήματα κατασκοπείας, μεταξύ άλλων όχι όμως με δύναμη 

διμοιριών). 

Μόνο κατ΄ αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε σε θετική συνεργασία του πληθυσμού 

και να μπορούμε να τη διατηρήσουμε. 
Αυτή η διαταγή πρέπει να γίνει κοινό κτήμα όλων των μελών του γερμανικού 

στρατού στο νησί. Η υπηρεσία επίβλεψης όλων των στρατιωτικών τμημάτων πρέπει να 
αποβλέπει στη συνειδητή πραγματοποίηση αυτής. 
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Σελίδα 46 (περίληψη) 
 

Περιέχει ιδιόχειρους αριθμούς. 
 

Σελίδα 47 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στρατιωτικά έγγραφα από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 

Το πρώτο απόρρητο (περιέχεται στο έγγραφο των σελίδων 48-49) αναφέροντας 

ότι οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος 1944, περιλαμβάνουν αποπεράτωση 
στρατιωτικών θέσεων, δημιουργία ανοιγμάτων στο έδαφος για τα τεθωρακισμένα, 

δημιουργία αποθηκευτικών χώρων ανεφοδιασμού, θέσεις πυρών, τη συνέχιση της 
εκπαίδευσης αξιωματικών και ανδρών πεζικού. 

Το δεύτερο με ημερομηνία 1.8.1944 αναφέρει τη μετακίνηση Γερμανών 
σκαπανέων στη 133η

 Μεραρχία και τη δραστηριοποίηση τους στο Μάλεμε.  
 

Σελίδες 48-49 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 1.9.1944. 

Περιέχει διαταγή για οχυρωματικά έργα τους μήνες Αύγουστο- Σεπτέμβριο 
αναφέροντας υποχώρηση του ρυθμού στρατιωτικής εκπαίδευσης και συνέχιση καθώς 
και δημιουργία νέων έργων υποδομής- κάλυψης και ασφάλειας. 
 

Σελίδα 50 (περίληψη) 
 

Περιέχει χάρτη της νήσου Κρήτης όπου καταγράφονται μεταξύ άλλων 
στρατιωτικές θέσεις και περιοχές εγκατάστασης στρατιωτικών μηχανημάτων και 
αποσπασμάτων για τον χειρισμό τους. 

 

Σελίδα 51 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 
τον Ανώτατο Διοικητή της ομάδας Ε που φέρει ημερομηνία 3.8.1944. 

Αναφέρεται στην αποπεράτωση των στρατιωτικών έργων υποδομής και στην 
αναβολή στρατιωτικών ασκήσεων για τους μήνες Αυγούστου- Σεπτεμβρίου. 

 

Σελίδα 52 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπασπιστή του Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης προς το γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία 4.6.1944. 

Περιέχει κατάσταση δύναμης ανδρών που λαμβάνουν σίτιση στις 1.8.1944 των 
σωμάτων πεζικού- αεροπορίας- πολεμικού ναυτικού, Ρώσων και Ιταλών (βοηθητικά 

τμήματα), αιχμαλώτων και Ελλήνων. 
 

Σελίδες 53-56 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο- συμπεριλαμβανομένου ενός συνημμένου-από τον 
Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 5.8.1944. 

Αναφέρεται στην ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 27 προς όλα τα στρατιωτικά 

τμήματα και περιέχει μεταξύ άλλων ημερομηνία διεκπεραίωσης και αποστολής στη 
Γερμανία των Ημερολογίων Πολέμου, αναφορών δραστηριοτήτων και διαφόρων άλλων 
εγγράφων με σημαντική στρατιωτική σημασία, κατάθεση λίστας των εφεδρικών  
τμημάτων, εφαρμογή του ρωμαϊκού τύπου στρατιωτικού χαιρετισμού στα ιταλικά 

βοηθητικά τμήματα, υπηρεσιακές μετακινήσεις, γνωστοποίηση προς όλες τις μονάδες 
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της άμεσης χρήσης ατομικών όπλων κατά την εκδήλωση αεροπορικών επιθέσεων 
εναντίoν τραίνων κοινής χρήσης αφού έχει προηγηθεί χαρακτηριστικός ήχος 

προειδοποίησης, μέτρα προστασίας αποτροπής μεταδιδόμενων σεξουαλικών 
νοσημάτων των ιταλικών βοηθητικών στρατιωτικών τμημάτων, αποκλεισμός των 
χωριών Χουστουλιανά- Πόμπια και Πετροκεφάλι από τον γερμανικό στρατό λόγω 

περιπτώσεων διφθερίτιδας, τη θανατική καταδίκη Γερμανού δεκανέα από το 
στρατιωτικό δικαστήριο. 
 

Σελίδες 57-58 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 5.8.1944. 

Αναφέρει θεωρητική και πρακτική διάρκειας τεσσάρων μηνών, εξάσκηση μάχης 
των μεραρχιών, εκπαίδευση νέων αξιωματικών άλλων σωμάτων στη χρήση όπλων και 
στην τακτική του πεζικού, την εκπαίδευση μελών του γερμανικού στρατού για 
μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη τακτική σε μάχη και την συνεισφορά της 22ης

 

Μεραρχίας Πεζικού σε διδάσκον προσωπικό στους κύκλους εκπαίδευσης.  
 

Σελίδες 59-61 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 7.8.1944. 

Περιέχει τις εντυπώσεις, την καλή έκβαση και το αποτέλεσμα της άσκησης 
ετοιμότητας ΙΙ στις 17. και 18.8.1944. 
 

Σελίδες 62-89 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο- με συνημμένο- από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης 
που φέρει ημερομηνία 8.8.1944. 

Περιέχει αναφορά κατάστασης των σε αυτόν υπαγόμενων μονάδων από 1. έως 
31.7.1944 καταγράφοντας μονάδες με αριθμό προσωπικού σε αξιωματικούς- 

υπαξιωματικούς- άνδρες- βοηθητικό προσωπικό και τις υπάρχουσες ελλείψεις σε αυτό, 
απώλειες, αριθμό στρατιωτών που δεν έχουν πάρει άδεια άνω του ενός έτους, 
κατάσταση υλικών και οχημάτων, κατάσταση εκπαίδευσης και στρατιωτικής 
ετοιμότητας, ηθικό του στρατεύματος, εξοπλισμό με ασύρματη επικοινωνία (σχετικά με 
την 22η

 Μεραρχία πεζικού δίδεται και σχεδιάγραμμα) κατάσταση, λίστα από 

γερμανικής προέλευσης και κατασκευής όπλων, καθώς και όπλα από λεία που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των στρατιωτικών μονάδων, 

Σχετικά με αυτά, αναφέρονται στρατιωτικές μονάδες, όπως ο λόχος πληροφοριών 
«Κ» (περιέχεται η αξιολόγηση του από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης), η 22

η
 

Μεραρχία πεζικού (περιέχεται η αξιολόγηση της από τον Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης, καταγράφεται κατάσταση οπλισμού σε αντιαρματικά και πολυβόλα όπλα -

δίδεται σχετική λίστα- και η υπαγωγή στη δύναμη της επίσης 694 στον αριθμό Ιταλών 

στρατιωτών), το 833
ο
 τάγμα ασφάλειας πεζικού (υπάγεται στην 22η

 Μεραρχία πεζικού 

και περιέχει κρίση του Διοικητή του), η 133
η
 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης (υπάγεται στη 

διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης και αναφέρει κρίση του διοικητή της καθώς και του 
διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, περιέχοντας επίσης σχεδιάγραμμα και λίστα 
οπλισμού), το 832

ο
 τάγμα ασφαλείας πεζικού (υπάγεται στη 133η

 Μεραρχία Φρουρίου 
Κρήτης και περιέχει κρίση του διοικητή του), το 283

ο
 τμήμα παράκτιου πυροβολικού 

(υπάγεται στη διοίκηση πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης και περιέχει κρίση του 
διοικητή του), το 834

ο
 τμήμα παράκτιου πυροβολικού (υπάγεται στη διοίκηση 

πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης και περιέχει κρίση του διοικητή του), το 1021
ο
 τμήμα 
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παράκτιου πυροβολικού (υπάγεται στη διοίκηση πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης και 
περιέχει κρίση του διοικητή του), το 475

ο
 τμήμα παράκτιου πυροβολικού (υπάγεται στο 

475
ο
 Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού και περιέχει κρίση του διοικητή του), το 901

ο
 

τμήμα παράκτιου πυροβολικού (υπάγεται στο 752ο
 Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού 

και περιέχει κρίση του διοικητή του), το 903
ο
 τμήμα παράκτιου πυροβολικού (υπάγεται 

στο 752ο
 σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού και περιέχει κρίση του διοικητού του). 

 

Σελίδα 90 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Ανώτατο Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης προς τους Διοικητές των στρατιωτικών σωμάτων που φέρει ημερομηνία 

9.8.1944. 

(μετάφραση) Στις 8.8.44 πραγματοποιήθηκαν εκ νέου μεγάλης έντασης ξαφνικές 

επιθέσεις εναντίον γερμανικών στρατευμάτων. 
1) Στη διαδρομή από τις Βουκολιές προς την Παλαιόχωρα δέχθηκε αιφνιδιαστική 

επίθεση μια γερμανική αυτοκινητοπομπή, αποτελούμενη από επτά στρατιωτικά 
οχήματα. Απώλειες: δύο νεκροί, δύο αγνοούμενοι, τέσσερις τραυματίες, πέντε φορτηγά 

υπέστησαν ζημιές. 
Σύμφωνα με έρευνα της διοίκησης Συντάγματος 746, προετοιμάστηκαν οι 

συμμορίτες τουλάχιστον μια ημέρα στις θέσεις από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η 
αιφνιδιαστική επίθεση. Υπήρχαν τρεις θέσεις πολυβόλου όπλου, κοιλώματα προστασίας 
και τοιχία κάλυψης. (υπολογίζονται περίπου εξήντα έως εβδομήντα άνδρες, έναρξη 
πυρών από τριάντα μέτρα απόσταση με πολυβόλο όπλο). 

2) Στο δρόμο ανάμεσα στην πόλη του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, στην 

περιοχή βορείως των Ανωγείων, σημειώθηκε αιφνιδιαστική επίθεση σε ταχυδρομική 
πομπή υπό την ταυτόχρονη χρήση ναρκών. Απώλειες: οχτώ νεκροί, οχτώ βαριά 
τραυματίες, οχτώ ελαφριά τραυματίες, πολλοί αγνοούμενοι. 

Αυτές οι δύο επιθέσεις προσδίδουν ενιαία κατεύθυνση και συντονισμό, 
πιθανότατα καθοδηγούμενες από τους Άγγλους. 

3) Αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον ειδικής ομάδας στρατιωτικής αστυνομίας, 
δύναμης εννέα ανδρών, στην περιοχή των Ανωγείων. Σύμφωνα με τις έως τώρα 

έρευνες, υπάρχουν έξι νεκροί και τρεις αγνοούμενοι. 
Στους Διοικητές έχει υποδειχθεί πολλάκις από την πλευρά μου, η σοβαρότητα της 

κατάστασης, η οποία έχει αναπτυχθεί στο νησί. Έχει επανειλημμένα διαταχθεί, οι 
πομπές να ασφαλισθούν επαρκώς και να μην σταλούν καθόλου ειδικές στρατιωτικές 
δυνάμεις με δύναμη διμοιρίας, ακόμα και δύναμη λόχου, σε περιοχές, όπου συναντάται 
η ύπαρξη συμμοριών. Περιμένω, ότι μελλοντικά όχι ξανά πλέον τόσο επιπόλαια, να μην 

επαναληφτεί κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των στρατιωτών μας και οι εκδιδόμενες 
από εμένα διαταγές να εκτελούνται πολύ αυστηρά. Τα τελευταία συμβάντα στο νησί 
δείχνουν ξεκάθαρα, ότι οι μάχες με τις συμμορίες στην Κρήτη έχουν ξεσπάσει και 
εξαπλωθεί σε εκτενές πεδίο δράσης. Κάθε τέτοιου είδους επιπόλαια απώλεια, σημαίνει 
εκ τούτου ηθικό κέρδος στα μάτια του εχθρού και ενίσχυση της μάχιμης δύναμής του. 
Τα στρατεύματα έχουν παντού εκεί, όπου έχουν συγκρουστεί με τον αντίπαλο, αναίτια 

επιτρέψει να εισχωρήσει ο αντίπαλος και να επιβληθεί. Από τις Μεραρχίες έχουν 
προετοιμαστεί και πραγματοποιηθεί με αύξοντα ρυθμό στρατιωτικές επιχειρήσεις 
εναντίον των εχθρικών συμμοριών και χώρων- βάσεων παραμονής τους. Καθώς σε 

αυτό το σημείο εγείρεται θέμα αντιποίνων, έχω ήδη εγκαίρως συμφωνήσει περί τούτου. 
Δεν πρέπει να παραμεληθεί κανένα μέτρο, το οποίο είναι κατάλληλο των τωρινών 
πολιτικών συνθηκών, ώστε με ελεύθερα τα νώτα μας στο νησί εγκαίρως να 
πολεμήσουμε. Καθώς στον αγώνα ενάντια στον κομμουνισμό εκτός του γερμανικού 
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στρατού μπορούν να δραστηριοποιούνται και άλλα ανενεργή τμήματα, θα συμβεί τούτο 

και έχει συμβεί. 
 
Σελίδες 91-92 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο με ημερομηνία 9.8.1944 που αναφέρεται στην εκτέλεση 

ποινών τους μήνες Αύγουστο 1943 και Ιανουάριο 1944, αναφορικά με όλα τα σώματα 

του γερμανικού στρατού και Ιταλών που υπάγονται σε αυτά. Τα παραπτώματα τούτα 
περιέχουν κυρίως περιπτώσεις πειθαρχίας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν στην 
αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό και λιγότερο το πεζικό. Ως ποινή ορίζεται εργασία σε 
κατασκευή δρόμων, στρατιωτικών θέσεων και συνεχίζεται συγχρόνως η στρατιωτική 
εκπαίδευση των τιμωρημένων καθώς και η εκγύμναση τους. 

 

Σελίδες 93-94 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Ανώτατη Διοίκηση γερμανικού 
στρατού που φέρει ημερομηνία 18.8.1943? 

Αναφέρεται στο χαρακτηρισμό «αιχμάλωτος πολέμου», ποιούς περιλαμβάνει και 
στη μεταχείριση που πρέπει αυτοί να τυγχάνουν, ποιοί εξαιρούνται και η περίπτωση 
εκτέλεσης δια τουφεκισμού αιχμαλώτων- ομήρων. 
 

Σελίδα 95 (περίληψη) 
 

Περιλαμβάνει δύο στρατιωτικά έγγραφα από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης 

που φέρουν ημερομηνία 9.8.1944. 
Το πρώτο περιέχει την ετοιμότητα και προετοιμασία στρατιωτικών φορτηγών για 

τη μεταφορά δημητριακών από τις κοινότητες σε αποθήκες του στρατού, ώστε να μην 
έχουν οι αντάρτες πρόσβαση σε αυτά. 

Το δεύτερο αναφέρεται στο παραπάνω, δίδοντας διευκρινήσεις στο τρόπο 
διαδικασίας και εκτέλεσης διαταγών. 
 

Σελίδα 96 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 9.8.1944. 

Αναφέρεται στο είδος φορτίου και βάρους που μπορεί να φορτωθεί σε 
μεταγωγικά αεροσκάφη. 
 

Σελίδα 97 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον επικεφαλή διαβιβάσεων προς το 
γραφείο Ια της στρατιωτικής Διοίκησης Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 
9.8.1944. 

Περιέχει συμβάντα για το Ημερολόγιο Πολέμου της χρονικής διάρκειας από 10.7. 

έως 9.8. όπως επιθεωρήσεις στρατιωτικών χώρων από ανώτατο αξιωματικό, συζητήσεις 
περί στρατιωτικών θεμάτων, σήμανση συναγερμού επιπέδου ΙΙ, άσκηση μετακίνησης 

Επιτελείων και άλλων στρατιωτικών τμημάτων. 
 

Σελίδες 98-109 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 
τον Ανώτατο Διοικητή της στρατιωτικής ομάδας Ε που φέρει ημερομηνία 10.8.1944. 

Περιέχει εκτίμηση της κατάστασης από 10.8.1944. 
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(μετάφραση) Ι Πολιτική κατάσταση: 

Η, όπως μπορεί να διακριθεί, στάση του πληθυσμού χαρακτηρίζεται ως ήρεμη και 
επιφυλακτική. Τα γεγονότα σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο ενισχύουν ωστόσο την 
αγγλόφιλη στάση των Κρητικών και επιτρέπουν τις δύο μεγάλες ομάδες των 
εθνικιστικής τάσεως και των κομμουνιστών, να κάνουν έντονη την παρουσία τους. Η 
από την πλευρά των συμμάχων επιδιωκόμενη συνένωση, δεν έχει έως τώρα επιτευχθεί. 

Εξαιτίας της σύλληψης και φανέρωσης των κομμουνιστών καθοδηγητών και της 
προπαγανδιστικής αξιοποίησης του υφαρπαγμένου υλικού έχει αυξηθεί πολύ η 
ανησυχία σε εθνικιστικούς κύκλους, ότι μετά την αποχώρηση της δύναμης κατοχής, η 
οποία επίκειται σύντομα, κύκλοι κομμουνιστών με την υποστήριξη των συμμάχων θα 
αποκτήσουν την εξουσία. 

Η στάση του αγροτικού πληθυσμού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 
κομμουνιστικές ιδέες υπό την πίεση των ενόπλων συμμοριών ενάντια στην κοινωνική 
και ηθική τους αντίληψη. Εξαιτίας τούτου, παρατηρείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
αυξανόμενη αντίσταση- ανυπακοή εναντίον γερμανικών εντολών (καταναγκαστική 
εργασία, καταβολή φόρων γεωργικών προϊόντων κτλ). 

Η αύξηση του αριθμού εθνικιστικής τάσης συμμοριών αποδίδεται εν μέρει, στο ότι 
αυτοί αναγνωρίζοντας τους κινδύνους του μποσελβικισμού ήθελαν να στραφούν 

ενάντια στην αταξία των κομμουνιστικών συμμοριών του ΕΛΑΣ. 
Η έως τώρα σταθερή στάση των Γερμανών στρατιωτών δεν χάνει την επίδρασή 

της στον πληθυσμό. 

 

ΙΙ Κατάσταση του εχθρού: 

Οι χωριστές ομάδες συμμοριών, οι οποίες έχουν ενισχυθεί από τρέχουσα 

στρατολόγηση εφεδρειών, έχουν γίνει σημαντικά δραστήριες και πιο ευκίνητες. Η 
προμήθεια όπλων και ο εξοπλισμός τους έχει πραγματοποιηθεί από τις συγκρούσεις με 
τα γερμανικά στρατεύματα και εκτιμηθεί ως καλή και επαρκής (επίσης σε πολυβόλα 
όπλα). Έχει αναφερθεί ομοιόμορφη ένδυση σε ένα ποσοστό τους (μπλε χρώματος στολή 

και περιβραχιόνιο). 

Οι συμμορίες κομμουνιστών είναι καλύτερα οργανωμένες και φαίνονται επίσης 
κυρίως να υποστηρίζονται από τους συμμάχους. Η τρομοκρατία τους εναντίον των 
γερμανόφιλων Ελλήνων και εναντίον ολόκληρων χωριών συνεχώς αυξάνεται. 
Αιφνιδιαστικές επιθέσεις και έφοδοι σε χωριστά βρισκόμενους Γερμανούς στρατιώτες 
και στρατιωτικές ομάδες, με δύναμη έως της διμοιρίας, παρουσιάζουν μια μη, έως 
πρότινος, υφιστάμενη επιθετική δραστηριότητα των συμμοριών. 

Εθνικιστικής τάσης συμμορίες εμφανίζουν σε γενικές γραμμές ήσυχη 
συμπεριφορά. Σε μια περίπτωση έγινε κάποια επαφή με τη δύναμη κατοχής. 
Αμφιταλαντεύονται στον ορισμό στόχου τους, ανάμεσα στον αγώνα ενάντια στον 
κομμουνισμό και στην από την πλευρά των Άγγλων επιθυμητή αντίσταση ενάντια στη 
δύναμη κατοχής. 

Στο νησί βρίσκεται καλά εγκαταστημένο δίκτυο κατασκοπείας. Μέσω της 
επιτήρησης της ασύρματης επικοινωνίας έχει καταφανέστατα διαπιστωθεί η ύπαρξη 
εχθρικών πομπών. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από αναφορές σε μας, προσκείμενων 

συνδέσμων. 
Η δημιουργία και δράση των συμμοριών οφείλεται στην καθοδήγηση των 

συμμάχων. Ο εχθρός προώθησε μια πολύ δραστήρια προπαγάνδα υπό την μορφή 
φημών. 

Στις 22./23.7.44 πραγματοποίησαν αγγλικά αποσπάσματα ειδικών δυνάμεων 
αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στρατιωτικών αποθηκών καυσίμων και 
πυρομαχικών. Δεν διαπιστώθηκε άμεση συνεργασία με συμμορίες κατά τη διάρκεια των 
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επιθέσεων, όμως αναντίρρητα υπήρξε υποστήριξη στην προετοιμασία και στον 

αντιπερισπασμό. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες υποστηρίχθηκαν τα αγγλικά 
αποσπάσματα ειδικών δυνάμεων από τους πράκτορές τους και από τους Έλληνες 
διαδοσίες τους. 

Ο εχθρός προχωράει καταφανέστατα, δίπλα στις διαρκείς προσπάθειες να 
εμποδίσει την ενίσχυση των στρατευμάτων στο νησί δια αέρος και θαλάσσης, στο να 
επιτεθεί στις αποθήκες προμηθειών μέσω εκπαιδευμένων αποσπασμάτων δολιοφθοράς. 

Η δραστηριότητα αεροπορίας του εχθρού πάνω από το νησί ήταν παραδόξως 
μικρού βαθμού. 

 

ΙΙΙ Δική μας θέση τακτικής και προθέσεις: 

1) Κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένες 

στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον συμμοριών. Σε περιοχές επικίνδυνες εξαιτίας των 
συμμοριών, μετακινήθηκαν κλειστές στρατιωτικές μονάδες για να παραμείνουν εκεί 
αρκετό χρονικό διάστημα. 

2) Ο υποτομέας της Μεσαράς διαχωρίζεται από τον υποτομέα Ηρακλείου και τον 
αναλαμβάνει το 47ο

 Σύνταγμα αλπινιστών. Στο πλαίσιο της δομής του υποτομέα 
Μεσαράς, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες μετακινήσεις στρατευμάτων. 

Έχει διαταχθεί η τοποθέτηση του 3ου
 λόχου 47ου

 Συντάγματος αλπινιστών με το 
Επιτελείο του και τρείς λόχους προστασίας. Το τάγμα ανήκει στρατιωτικά στην 22η

 

Μεραρχία πεζικού και άγεται από αυτήν ως βοηθητική παρακαμπτήρια στρατιωτική 

ομάδα, επειδή βρίσκεται προσωρινά υπό τη στρατιωτική διοίκηση της στρατιωτικής 
ομάδας της Θεσσαλονίκης.  

Κατά τον έλεγχο των φρουρών στις αποθήκες σίτισης- τροφοδοσίας λόγω των 
πραγματοποιημένων τον μήνα Ιουλίου πράξεων δολιοφθοράς από αγγλικά 
αποσπάσματα δολιοφθοράς προκύπτει ξανά, ότι οι δυνάμεις επιτήρησης είναι πάρα 
πολύ αδύναμες. Οι δυνάμεις επιτήρησης της αεροπορίας στις δικές τους εγκαταστάσεις 
είναι λιγοστές. Οι τώρα πλέον ενισχυμένες φρουρές τοποθετήθηκαν σε σημαντικό 
ποσοστό από τα στρατεύματα της Μεραρχίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
πρόβλημα εξαιτίας τούτου στη μάχιμη δύναμη και στην εκπαίδευση της Μεραρχίας. 

Δια τούτου η ισχυρή σύνδεση των δικών μας στρατιωτικών δυνάμεων και η απώλεια σε 
κινητές εφεδρείες. Για την επιτήρηση και ασφάλεια των νοτίων παραλίων δεν 
διατίθενται σχεδόν καθόλου στρατεύματα. 

Λόγω πληροφοριών στο σημείο απόβασης ελέχθησαν οι θέσεις των παράκτιων 
πυροβολαρχιών και διατάχθηκαν ως αποτέλεσμα τούτου τα κάτωθι μέτρα:  

α) Δημιουργία τριών στα μετόπισθεν, έχοντας ήδη ο χώρος βρεθεί, θέσεων πυρός 

εκτός των δύο που ήδη δημιουργούνται. 
β) Έρευνα νέων θέσεων πυρός για επτά παράκτιες πυροβολαρχίες. 

Διεξάγονται παρομοίως έρευνες για θέσεις βαρέου και ελαφρύ τύπου 
πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων, κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά 
με το σημείο απόβασης. 

(περίληψη) Αναφέρεται η τοποθέτηση Συντάγματος και Επιτελείου παράκτιου 
πυροβολικού στο δυτικό τμήμα της Κρήτης, η τοποθέτηση διμοιρίας ανίχνευσης 
πομπών επικοινωνίας του εχθρού, η ολοκλήρωση των στρατιωτικών έργων υποδομής, η 
στρατιωτική εκπαίδευση, π.χ για μάχες στο βουνό, ασκήσεις πυρών, ασκήσεις 
στρατιωτικής τακτικής κατώτατης βαθμίδας αξιωματούχων, εκπαίδευση για προστασία 
από αέρια (εξαιτίας έλλειψης βενζίνης έχει σε μεγάλο βαθμό ζημιωθεί η εκπαίδευση 
στα μηχανοκίνητα τμήματα). Περιέχεται επίσης κατάσταση της παράκτιας υπεράσπισης 
και η δημιουργία στρατιωτικών θέσεων, των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και 
αυτών που βρίσκονται υπό κατασκευή (καταγράφοντας ακριβή αριθμό αυτών, αριθμό 
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Γερμανών στρατιωτών, Ιταλών και Ελλήνων πολιτών που ασχολούνται με τα έργα 
οχύρωσης και αριθμό αυτών), η συνέχιση των προετοιμασιών ανατίναξης 
προβλεπόμενων στόχων και καταστροφής λιμανιών, η εν μέρει διακοπή εργασιών 
κατασκευής δρόμων και γεφυρών λόγω έλλειψης βενζίνης και χρημάτων (καταγράφεται 
ακριβής αριθμός Γερμανών στρατιωτών, Ιταλών και Ελλήνων που δραστηριοποιούνται 
σε αυτό τον τομέα). 

 

(μετάφραση) V Θαλάσσια κατάσταση: 

Εχθρικά υποβρύχια προβαίνουν διαρκώς σε στρατιωτικές ενέργειες στη θαλάσσια 

περιοχή της Κρήτης. Σε επίθεση εναντίον νηοπομπής, διαπιστώθηκε συνεργασία μεταξύ 
αεροπορίας και υποβρυχίων. Δικές μας νηοπομπές, αποτελούμενες τις περισσότερες 
φορές μόνο από μηχανοκίνητα ιστιοφόρα, έχουν δεχθεί επιθέσεις κατά τον τρέχοντα 
χρόνο. 

Η επιτήρηση των νοτίων παραλίων δεν μπορεί να διεξαχθεί με ναυτικές δυνάμεις. 
Ο δικός μας στολίσκος προστασίας ακτών επαρκεί μόνο για την προστασία μικρών σε 
μέγεθος και αριθμό νηοπομπών. Ο έλεγχος του νησιού της Γαύδου, δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης σε πλοιάρια. 

Προσορμίσεις εχθρικών υποβρυχίων στα νότια παράλια επιβεβαιώνονται από 
αναφορές συνδέσμων. Τα αποσπάσματα ειδικών δυνάμεων των Άγγλων, τα οποία 

πραγματοποίησαν την επιχείρηση δολιοφθοράς σε αποθήκες ανεφοδιασμού, αφίχθησαν 

ανεμπόδιστα και απαρατήρητα στην ενδοχώρα. 
 

VI Κατάσταση αέρος: 

Τον μήνα αναφοράς μειώθηκε εκ νέου ο αριθμός των εχθρικών πτήσεων 
κατασκοπείας και παρενόχλησης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πέντε επιθέσεις με 
βομβαρδισμό, μια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο αεροδρόμιο Καστελίου, στο 

αεροδρόμιο του Μάλεμε, στην Παλαιόχωρα και Ιεράπετρα. Πραγματοποιήθηκε μια 

κατάρριψη αεροσκάφους. Δημιουργήθηκαν μόνο λίγες υλικές ζημιές. Εμφάνιση 

μεμονωμένων εχθρικών καταδρομικών νυχτερινών πτήσεων στη θαλάσσια περιοχή του 
Ηρακλείου και Μάλεμε. 

 

VII Kατάσταση συγκοινωνιών:  

Η δραστηριοποίηση φαλαγγών στρατιωτικών οχημάτων έχει εκ νέου 

αναγκαστικά υποχωρήσει, εξαιτίας έλλειψης υγρών καυσίμων. Εκτός τούτου, έχουν 
ακινητοποιηθεί τα στρατιωτικά οχήματα στα πλοία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε 
κατασκευαστικά έργα (λιμενοβραχιόνων- διάδρομο απογείωσης στο Μάλεμε κλπ). 

Στις φάλαγγες στρατιωτικών οχημάτων μεταφοράς της αεροπορίας δεν μπορούν 
να επανδρωθούν όλα τα έτοιμα προς δραστηριοποίηση στρατιωτικά φορτηγά εξαιτίας 
έλλειψης σε προσωπικό. 

Επειδή τον μήνα Ιούλιο ο ανεφοδιασμός έφθασε ξανά κατά το κυρίως μέρος του 
στα λιμάνια της Σούδας και των Χανίων, αυξήθηκε στο δυτικό τμήμα του νησιού η 
στασιμότητα σε είδη τροφοδοσίας, τα οποία προορίζονταν για το ανατολικό τμήμα του 
νησιού.  

Οι απαραίτητες μεταφορές εξισορρόπησης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 

στο βαθμό που απαιτείται με τον υπάρχον διαθέσιμο χώρο σε μικρά πλοία για την μη 
απευθείας σύνδεση με το νησί, και τουλάχιστον έπρεπε να δραστηριοποιηθεί ένα μέρος 
των ιστιοφόρων για τη μεταφορά των βρισκόμενων στις αποθήκες της πόλης του Αγίου 
Νικολάου σιτηρών του Ερυθρού Σταυρού, ώστε για την τροφοδοσία του λαδιού να 
μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη ανταλλαγή. 
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VIII Κατάσταση τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού: 
Ακόμα και αν μέσω της αυξανόμενης δραστηριοποίησης του χώρου μικρών 

σκαφών, η επίδοση του ρυθμού μεταφοράς απέναντι στον προηγούμενο μήνα έχει 
αυξηθεί σημαντικά, δεν καλύπτει ακόμη ωστόσο ο εφοδιασμός του Ιουλίου με 
μεταγωγικά πλοία, έχοντας 4.054 τόνους απαραίτητη τρέχουσα ανάγκη, έτσι ώστε να 
πρέπει να αφαιρεθούν τμήματα της τροφοδοσίας από τα αποθέματα. Μόνο στα καύσιμα 
έχει ελαφρώς βελτιωθεί η κατάσταση αποθεματοποίησης. Συνεπεία των απωλειών 
πλοίων (Δόξα) και της διατήρησης των κακών καιρικών συνθηκών λίγο πριν το τέλος 
του μήνα, δεν εισήλθαν στην χρονική περίοδο της αναφοράς περίπου 1.450 τόνοι ειδών 

τροφοδοσίας, τα οποία έχουν φορτωθεί στην ενδοχώρα και με την είσοδό τους από τα 

τμήματα θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών θα είχε πραγματοποιηθεί ο 
καταστρωμένος προγραμματισμός. 

Η ελάττωση του ρυθμού της εναέριας μεταφοράς- αριθμός των επεμβάσεων (246) 
και λιγότερος κατά 1/3, έναντι του προηγούμενου μήνα- αναγκάζει προς όφελος της 
μεταφοράς προσωπικού και ταχυδρομείου, τη μεταφορά αγαθών τροφοδοσίας πρώτης 
ανάγκης δια εναέριας οδού. 

1) Πυρομαχικά: 

Σχετικά με τα πυρομαχικά, εισήλθαν από τον μήνα Ιούνιο έως μέσα Ιουλίου 186 

τόνοι. Εξαιτίας της διανομής 207 τόνων από τα αποθέματα, έμεινε σχεδόν αμετάβλητη 
η έλλειψη με περίπου 3.600 τόνους. 

Ιδιαίτερη έλλειψη υπάρχει επιπλέον σε πυρομαχικά για πυροβόλα πιστόλια, 
πολυβόλα όπλα, 2 εκατοστών πυροβόλα αντιαεροπορικών μέσων, 7,5 εκατοστών 

αντιαρματικών 40 (οβίδες έκρηξης) και 7,5 εκατοστών κανόνια (οβίδες έκρηξης). 
Σε αυτά σύμφωνα με αναφορά του ανώτατου διοικητή στρατιωτικής ομάδας Ε με 

αριθμ. 4882/44 για επιβεβαιωμένη έλλειψη σε διάφορων τύπων τεθωρακισμένων 

λείπουν ακόμα: 

200 συγκεκριμένου τύπου τεθωρακισμένα με 

2.222 βολές για τα παραπάνω τύπου τεθωρακισμένα και 
3.912 βολές άλλου τύπου τεθωρακισμένων.  
Δεν έχουν φτάσει μέσα για κοντινή απόσταση μάχης με τεθωρακισμένα στο 

χρονικό διάστημα της αναφοράς. Δεν έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις για πυρομαχικά 
ασκήσεων για κοντινή αναχαίτιση τεθωρακισμένων από τα στρατεύματα. 

Επιπλέον υπάρχει έμμεση ανάγκη σε υλικό για σχάρα ναυπηγείου, ξύλο 
κατασκευής και πεπιεσμένο χαρτόνι στέγης. 

Πυρομαχικά για 7,5 εκατοστών πολυβόλων όπλων και 7,7 εκατοστών τύπου 
1.πολυβόλων όπλων υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η διάθεση τους με εξαίρεση τύπων 
αυτόματων καραμπινών. Για αυτά τα όπλα δεν κρίνεται πλέον αναγκαίος ο 
ανεφοδιασμός σε πυρομαχικά (υπάρχει ανάγκη χώρου μεταφοράς για σημαντικότερα 

είδη πυρομαχικών). 
Η συντήρηση πυρομαχικών της αεροπορίας είναι εν μέρει αδύνατη λόγω 

έλλειψης σε προσωπικό. 
2) Κατάσταση μηχανημάτων: 

Σε μέσα καθαρισμού και λίπανσης όπλων φθάνει η ανάγκη για το ¼ του έτους. 
Την άμεση απαραίτητη διανομή στα στρατεύματα έχει εμποδίσει η δημιουργία μιας 
περιορισμένης αποθεματοποίησης. Για την ερχόμενη περίοδο άσχημων καιρικών 
συνθηκών, υπάρχει η ανάγκη τούτων. 

Κρίνεται απαραίτητος επιπλέον ανεφοδιασμός κατά προτίμηση σε λάστιχα 
ποδηλάτων και τμήματα ανταλλακτικών, σε ανθρακασβέστιο, σε καζάνια μαγειρέματος 
για σταθερή τοποθέτηση, ώστε να αποσύρουν τις στρατιωτικές κουζίνες και να 
μπορέσουν να τα τοποθετήσουν. 
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Υπάρχει ακόμα έλλειψη σε εργοστασιακά υλικά όλων των ειδών για την 
τελειότητα των όπλων. 

3) Σίτιση: 

Η συνολική δύναμη σιτισμένων μειώθηκε στους 40.900 και επίσης, εξαιτίας της 
κακής κατάστασης πληρωμών, ο αριθμός των από αποθέματα του γερμανικού στρατού 
Ελλήνων εργατών. 

Υπάρχοντα αποθέματα σίτισης, εκτιμώμενα σε ποσότητα 42.000 τόνων, σε 
καθημερινές ποσότητες σύμφωνα με την κατάσταση από 1.8.44: 

                                                     Υπηρεσίες διοικ.           Στράτευμα   Συν. Απόθεμα 

1) Ψωμί και αλεύρι                     135                            29                    164 

2) Μεσημεριανή τροφή               206                            48                    254 

3) Λαχανικά                                 69                              46                    115 

4) Βραδινή τροφή                        112                            39                    151 

5) Λίπος και άλειμμα ψωμιού     391                            45                    436 

6) Ποτά (τρεις μερίδες)               183                            36                    219 

7) Είδη καπνού                              89                              5                     94 

8) Ζάχαρη                                     108                            37                   145 

9) Αλάτι                                         32                             33                    65 

Τα αποθέματα του ναυτικού δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση. 
Οι, σύμφωνα με σχέδιο, αποθηκεύσεις και απαραίτητες μεταφορές 

εξισορρόπησης από τα δυτικά προς τα ανατολικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν, 

εξαιτίας έλλειψης καυσίμων και μη επαρκών χώρων στα πλοία. 
Η τρέχουσα ανάγκη μπορεί προσωρινά να καλυφθεί μέσω αμεσότατης 

δραστηριοποίησης μικρών πλοίων τουλάχιστον στα σπουδαιότερα είδη διατροφής και 
μάλιστα να ξεπεράσουν κατά μικρό ποσοστό το όριο. Οι απώλειες εξαιτίας εχθρικών 

ενεργειών κρίνονται ελάχιστες. Επειδή ο ανεφοδιασμός με μικρά μεγέθους πλοιάρια 
κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία επικρατούν άσχημες καιρικές 
συνθήκες, έχει σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες εντελώς σταματήσει, πρέπει 
άμεσα με όλη τη σημασία της έννοιας να υπάρξει ανεφοδιασμός σε σίτιση – διατροφή, 
ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί το ύψος της αποθεματοποίησης. 

Η επανειλημμένη αναφερόμενη έλλειψη σε τραγανιστό ψωμί και γαλέτες καθώς 
και σε βραδινό φαγητό χωρίς κρέας (κυρίως κονσέρβες ψαριών για τις βάσεις- 

σταθμούς) δε μπόρεσε ακόμη εξαιτίας του λιγοστού ανεφοδιασμού να αντιστραφεί. 
Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αλάτι. Η παραλαβή από την ενδοχώρα δεν είναι 

εφικτή πριν τον μήνα Σεπτέμβριο. 
Μόνο λίγες ποσότητες ειδών εμπορίου έφθασαν. 
Επειδή το αλεύρι εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας χρόνου μεταφοράς και 

ανθυγιεινής αποθήκευσης του στον χώρο της νοτίου Ελλάδος, έχασε σε ποιότητα και 
ικανότητα μαγειρέματος, οδήγησε η κατάσταση του ψωμιού (δημιουργία ραγάδων και 
δημιουργία σε μεγάλο βαθμό μούχλας) στα δικαιολογημένα παράπονα του 
στρατεύματος. Δεν επιτεύχθηκε βελτίωση του κλίματος παρά την μεγάλη φροντίδα στο 
ψήσιμο. Κρίνεται απαραίτητος ο ανεφοδιασμός μόνο της καλύτερης ποιότητας από 
αλεύρι. 

4) Ενδυμασία: 

Ένα μέρος των δοθέντων ρούχων εισήχθη με μικρά σε μέγεθος πλοία. 
Υποδήματα και υλικά επιδιόρθωσής τους εν μέρει δια αέρος. 

Η κατάσταση των υποδημάτων έχει συνεπεία έλλειψης σε υλικά επιδιόρθωσής 
τους, χειροτερέψει σε τέτοιο βαθμό, ώστε οπωσδήποτε υπάρχει ανάγκη σε 
προβλεπόμενο χρόνο νέας εισαγωγής από τουλάχιστον 5.000 ζευγάρια παπούτσια. 

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε μακριά παντελόνια τροπικού κλίματος 
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(περίληψη) Περιέχεται ακόμα η κατάσταση διαμονής αναφέροντας μεταξύ 
άλλων, την ικανοποιητική πορεία εφοδιασμού σε κρεβάτια, στρώματα και σκεύη 

κουζίνας και η αυξημένη ανάγκη εφοδιασμού σε ανθρακασβέστιο, πετρέλαιο, καύσιμης 

ύλης, η εντελώς ανεπαρκής τροφοδοσία σε πετροκάρβουνο, η κατάσταση στρατιωτικών 
οχημάτων, αναφέροντας ότι η εισαγωγή τμημάτων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων- 

μεταχειρισμένων και μη- δεν καλύπτουν τη ζήτηση και ελλείψεις που υπάρχουν, η 

κατάσταση βενζίνης, καταγράφοντας ποσότητα που έχει εισαχθεί από την ενδοχώρα, η 

κατάσταση στρατιωτικού ταχυδρομείου, κρίνοντάς την ως μη ικανοποιητική, η 

οικονομική κατάσταση του στρατού, η κατάσταση της υγείας των στρατευμάτων που 
κρίνεται σε γενικές γραμμές καλή, η κατάσταση εφοδιασμού με υλικό υγειονομικού 

ενδιαφέροντας που χαρακτηρίζεται ως κακή τον μήνα Ιούλιο καταγράφοντας τις 
ελλείψεις που υπάρχουν, η κατάσταση των στρατιωτικών εφεδρειών καταγράφοντας το 
σύνολο των στρατιωτών στην Κρήτη και όσοι από αυτούς δεν έχουν πάρει πάνω από 
ένα χρόνο άδεια και όσοι έχουν μετακινηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα δίδοντας 
ακριβή αριθμό, ελλείψεις στην 22η

 Μεραρχία και 133η
 Μεραρχία πεζικού περιέχοντας 

συνολική ανάγκη σε στρατιώτες στην Κρήτη για το πεζικό- αεροπορία-ναυτικό 
δίδοντας ακριβή αριθμό. 
 

Σελίδα 110 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπασπιστή του Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης προς τα γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία 11.8.1944. 

Περιέχει δύναμη σιτισμένων δυνάμεων της 133ης
 και 22ης

 Μεραρχίας πεζικού στο 
πεζικό- αεροπορία- ναυτικό καταγράφοντας ακριβή αριθμό, των ιταλικών και ρωσικών 
βοηθητικών τμημάτων, αριθμό εγκλείστων, όσων βρίσκονται υπό περιορισμό και 
Ελλήνων (καταγράφοντας συνολικό αριθμό). 
 

Σελίδα 111 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 11.8.1944. 

Αναφέρει τη χρησιμοποίηση στρατιωτικού προσωπικού του πυροβολικού σε 
μονάδες συναγερμού.  
 

Σελίδες 112-113 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 11.8.1944. 

Αναφέρει επιπρόσθετες παρατηρήσεις στο συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 
13/44 από 1.5.1944 όπως π.χ τη λήψη φωτογραφιών για να μπορούν εκ νέου να βρουν 

τις σπηλιές που είχαν ανακαλύψει σε παλιότερες επιχειρήσεις, την πιθανότητα να 
υπάρχουν κρυμμένα όπλα και στρατιωτικό υλικό σε ήδη ελεγχόμενα σπίτια και σπηλιές 
και την εντολή χρησιμοποίησης ειδικού μηχανήματος ανεύρεσης ναρκών για την 
ύπαρξη όπλων. 
 

Σελίδα 114 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 
την 22η

 και 133η
 Μεραρχία Πεζικού που φέρει ημερομηνία 11.8.1944. 

Αναφέρεται στην αδυναμία πλέον διαμοίρασης πολλών εξωτερικών φρουρών 
στρατιωτικής αστυνομίας στην επικράτεια του νησιού, εξηγώντας τους λόγους και το 
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καθήκον τούτων και τι μέτρα προβλέπονται από τη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης 
περί τούτου. 

 

Σελίδες 115-116 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 10.8.1944. 

(μετάφραση) Θέμα: μέτρα εναντίον αιφνιδιαστικών επιθέσεων συμμοριών. 
1) Η διεξαγωγή ύπουλων που εκφράζουν δειλία, αιφνιδιαστικών επιθέσεων 

συμμοριών από ενέδρα εναντίον γερμανικών οχημάτων έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών και απαιτούν την επιβολή σκληρών μέτρων 

για την αποφυγή επιπλέον δικών μας απωλειών. 
2) Από αυτό το χρονικό σημείο, δραστηριοποιούνται τα οχήματα μόνο με τη 

συνοδεία άλλων σε σχηματισμό πομπής. Η διάταξή της αυτοκινητοπομπής αναλόγως 
του αριθμού οχημάτων ή σε συγκεκριμένες εναλλασσόμενες χρονικές περιόδους. Η 
δύναμη της πομπής ορίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οπλισμένοι στρατιώτες 
τουλάχιστον με δύναμη διμοιρίας και πολλά πολυβόλα όπλα να προστατεύσουν την 
πομπή. Πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος επικεφαλής. 

3) Από αυτή τη χρονική στιγμή, πρέπει να οδηγηθούν σε όλες τις στρατιωτικές 
φάλαγγες οχημάτων σε μεγάλο αριθμό νεαρές Ελληνίδες και να διανεμηθούν χωριστά 
στα οχήματα. Η επιλογή των κοριτσιών θα γίνει κατόπιν διαταγής ενός αξιωματικού 

(τουλάχιστον επικεφαλής λόχου), ιδιαίτερα από εύπορους κύκλους του πληθυσμού και 
είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη γερμανική δύναμη κατοχής ή είναι γνωστοί ως 
αγγλόφιλοι, κόρες ανωτέρων ιερέων, ιατρών, δικηγόρων κτλ. Σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέλη γερμανόφιλων οικογενειών. Η σύλληψη των 
κοριτσιών να πραγματοποιηθεί χωρίς διάκριση. 

Τα τρόφιμα και τα σκεπάσματα για μακρινές διαδρομές πρέπει να τα πάρουν τα 
κορίτσια μαζί τους. 

4) Οι επικεφαλείς των μονάδων πρέπει να δώσουν σε κάθε στρατιωτικό όχημα 

ονομαστική λίστα για τη ταυτότητα των κοριτσιών. Αυθαίρετη αρπαγή των κοριτσιών 
από τους οδηγούς απαγορεύεται αυστηρώς. Όλοι οι στρατιώτες πρέπει διεξοδικά να 
διδαχθούν, ότι βιαιοπραγίες εναντίον των κοριτσιών που ταξιδεύουν μαζί θα 
τιμωρηθούν αυστηρά. Τα κορίτσια πρέπει να αφεθούν απείραχτα αργότερα. 

5) Σε αιφνιδιαστικές επιθέσεις συμμοριών στις πομπές, θα χρησιμοποιηθούν τα 
νεαρά κορίτσια ως όμηροι και θα ταξιδέψουν μέχρι τον τελικό προορισμό ή θα 
παραδοθούν στο επόμενο στράτευμα. Μόνο σε περιπτώσεις προσπάθειας διαφυγής θα 
πυροβοληθούν. 

 

Σελίδα 117 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία 
14.8.1944 

Περιέχει την καθημερινή διαδρομή πομπής στη γραμμή Ρέθυμνου- Ηράκλειου, 
προστασία της πομπής από την 133η

 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης και 22η
 Μεραρχία 

πεζικού, αποκλεισμό του δρόμου για την κυκλοφορία και ενσωμάτωση ελληνικών 
οχημάτων στην αρχή της φάλαγγας για να μην υπάρξουν γερμανικές απώλειες εξαιτίας 
των ναρκών. 
 

Σελίδες 118-119 (περίληψη) 
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Απόρρητο τηλεγράφημα από τη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης 
προς τη 22η

 Μεραρχία πεζικού και διοίκηση του τομέα αεροδρομίου που φέρει 
ημερομηνία 14.8.1944. 

Περιέχει διευκρινήσεις όσον αφορά στο επίπεδο συναγερμού Ι και στη 
στρατιωτική δύναμη που δραστηριοποιεί η 22η

 και 133η
 Μεραρχία πεζικού, 

καταγράφοντας δύναμη και χώρο δραστηριοποίησης. 
 

Σελίδες 120-121 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 14.8.1944. 

Περιέχει το ίδιο περιεχόμενο των σελίδων 118-119, από τις οποίες η δεύτερη έχει 
διαγραφεί. 
 

Σελίδες 122-123 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από τη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης προς την 
Ανώτατη Διοίκηση της στρατιωτικής ομάδας Ε που φέρει ημερομηνία 14.8.1944. 

(μετάφραση) Η στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης διέταξε κατάσταση 
συναγερμού επιπέδου Ι, επειδή η κατάσταση σχετικά με τις συμμορίες έχει σημαντικά 
οξυνθεί και αναμένεται στις 15.8 μεγάλου μεγέθους εξέγερση. Τα αντίμετρα που 
τίθενται σε εφαρμογή έχουν μορφή καταπολέμησης των συμμοριών, καταστροφή 
χωριών και επίσης βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας μεγάλης κλίμακας 

στρατιωτική επιχείρηση μέσω βομβαρδισμού από το πυροβολικό. Είναι ολοφάνερη η 
επιρροή των Άγγλων. Ο οπλισμός και τροφοδοσία των συμμοριών έχει καταφανέστατα 
προχωρήσει. Υπολογίζεται η διεξαγωγή επιθέσεων ακόμα και μέσα στις πόλεις. Δεν 
επαρκεί η αναλογία των υγρών καυσίμων για την πραγματοποίηση όλων των 
απαραίτητων μέτρων. Ζητείται επιπλέον ποσότητα. Έως τότε δίδεται η άδεια να 
διατεθούν καύσιμα από τα αποθέματα. 

(περίληψη) Στη σελίδα 123 επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο. 
 

Σελίδα 124 (μετάφραση) 
 

Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης                        Κεντρικά γραφεία, την 14.8.1944 

Γραφείο ια, αριθμ. 1107/44 

 

Θέμα: μέτρα ανταπόδοσης. 

1) Οι μεγάλου αριθμού ξαφνικές επιθέσεις κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 
εναντίον γερμανικών στρατιωτικών οχημάτων, ολιγάριθμων ομάδων ειδικών δυνάμεων 
κλπ, με σημαντικές δικές μας απώλειες, απαιτούν σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποίηση 

των Μεραρχιών ώστε να επιβάλουν στον ελληνικό πληθυσμό τη θέλησή μας και να 
αποδείξουν, ότι μπορούμε να επιβάλουμε την εξουσία μας σε ολόκληρη την επικράτεια 
του νησιού. Προς τούτο δεν μπορεί τώρα πλέον να υπάρξει καμιά επιφυλακτικότητα και 
ανοχή απέναντι σε αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Η άμεση σύλληψή τους είναι η 
πρώτη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επιβολή. 

2) Σε εκ νέου αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίον Γερμανών στρατιωτών πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη, ότι πλησίον βρισκόμενα χωριά θα δεχθούν αιφνιδιαστικά τα 
συγκεντρωτικά πυρά του πυροβολικού. Είναι σκόπιμο, λίγο χρονικό διάστημα μετά τη 
ρίψη βολών να περικυκλώσουμε με τα στρατεύματα μας τα χωριά, ώστε κατά αυτόν τον 
τρόπο, να αιχμαλωτίσουμε τους σπεύδοντας βιαστικά ως βοήθεια από τα βουνά 
ερχόμενους συμμορίτες. 
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3) Ως επιπλέον μέτρα σχεδιάζεται, να εκκενώσουμε χωριά με ιδιαίτερα εχθρικά 
προς εμάς πληθυσμό και να ισοπεδώσουμε εντελώς το έδαφος. Ανάλογες προθέσεις 
πρέπει να αναφερθούν εγκαίρως στη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης, 
ώστε να μπορεί να ρυθμίσει τα οικονομικά περί τούτου ζητήματα. 

Η επέκταση της ζώνης αποκλεισμού, της οποίας η διατήρηση πρέπει να 
διασφαλισθεί δραστικά μέσω επίβλεψης ,επιδιώκει έναν εκ νέου περιορισμό της 
δυνατότητας κίνησης του ελληνικού πληθυσμού. Αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στη 
στρατιωτική διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης. 

4) Η επέκταση των ωρών αποκλεισμού κατά τις βραδινές ώρες σε συνεργασία με 
τους τοπικούς διοικητές βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των Μεραρχιών. 

5) Συντόμως πρέπει μέσω άμεσης και αποφασιστικής δραστηριότητας από τη 
μεριά μας, να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός πληθυσμός, ότι η τρομοκρατία που 
ασκείται από τους συμμορίτες θα ανταποδοθεί με μεγαλύτερης έντασης αντίστοιχες 
πράξεις. 

6) Έχει ξεκινήσει προσπάθεια αποσαφήνισης στον ελληνικό τύπο. 
Μέσω, χωρίς διάκρισης συλλήψεων, πρέπει να περιορισθεί σημαντικά και 

αποτελεσματικά η δραστηριότητα των συμμοριτών. 
 

Σελίδα 125 (περίληψη) 
 

Μη ευανάγνωστη ιδιόχειρη λίστα από τη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 14.8.1944. 
 

Σελίδα 126 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς τη Διοίκηση 

του τομέα αεροδρομίων που φέρει ημερομηνία 18.8.1944. 
Αναφέρεται στην άμεση λήψη πληροφοριών, σε ποια σημεία στην Κρήτη 

λαμβάνουν οι αντάρτες ανεφοδιασμό μέσω αέρος από τις συμμαχικές δυνάμεις. 
 

Σελίδες 127-128 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 15.8.1944. 

Διαταγή αριθμ. 35 όσον αφορά στην υπεράσπιση και αναφέρεται σε στρατιωτικά 
συμβάντα από το μέτωπο απόβασης στη βόρεια Γαλλία. 
 

Σελίδα 129 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 16.8.1944. 

Περιέχονται συμπληρωματικά στοιχεία στο έγγραφο με τον αριθμό 277/44 από 
27.5.44 σχετικά με τις μονάδες κατάστασης συναγερμού (τμήματα διαβιβαστών στις 
περιοχές του Ρεθύμνου- Ηρακλείου – Λασιθίου - Μεσαράς) και στρατευμάτων πεζικού. 

 

Σελίδες 130-131 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης όλα τα σώματα 
στρατού που φέρει ημερομηνία 17.8.1944. 

Αναφέρεται στην ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 28 και περιέχει μεταξύ άλλων 

αλλαγές στον βαθμό προσωπικού του στρατού, μεταφορά αποσκευών των στρατιωτών, 
στη χρήση καλωδίων τύπου FF, σε πολλές περιπτώσεις δραπέτευσης το τελευταίο 
χρονικό διάστημα Ελλήνων κρατουμένων από τις φυλακές, εξαιτίας της ελλιπούς 
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φύλαξής τους ή μη ξεκάθαρων εντολών των φρουρών που είχαν λάβει, ο κίνδυνος 
προσχώρησης των δραπετών στις αντάρτικες ομάδες και στον καταλογισμό ποινών 
στους επιβλέποντες, προς αποφυγή παρόμοιων μελλοντικών περιπτώσεων και στην 
άρση της επιβληθείσας καραντίνας, λόγω μεταδοτικής ασθένειας στα χωριά Πλάτανος- 

Πόμπια-Πετροκεφάλι. 
  

Σελίδα 132 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 19.8.1944. 

Αναφέρεται σε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκπαίδευση και 
ετοιμότητα για την καταπολέμηση τεθωρακισμένων από κοντινή απόσταση. 
 

Σελίδες 133-140 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με συνημμένο από τον Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης που φέρει ημερομηνία 17.8.1944. 

Περιέχει συμπληρώσεις στο έγγραφο « διαταγή για την υπεράσπιση της νήσου 
Κρήτη», και των συνημμένων εγγράφων τούτου, αναφέροντας σελίδα και παράγραφο 

που θα επιτευχθούν αυτές. 
Το συνημμένο έγγραφο αναφέρεται στα σημεία αναγνώρισης και επικοινωνίας 

για τα τμήματα εδάφους, αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις θεωρείται ένα πλοίο εχθρικό ή μη. 
 

Σελίδες 141-142 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 
την ανώτατη στρατιωτική Διοίκηση ομάδας Ε που φέρει ημερομηνία 17.8.1944. 

Αναφέρεται στις ανάγκες-ελλείψεις ανδρών σε όλα τα στρατιωτικά σώματα και 
σε τι ποσοστό ανέρχονται, μειώνοντας έτσι κατά το 1/3 τη δύναμη υπεράσπισης της 
Κρήτης (εκεί περιλαμβάνονται και οι αδειούχοι-τραυματίες-άρρωστοι) και στις 
συνεννοήσεις μεταξύ του στρατηγού Braeur και του τωρινού διοικητή σχετικά με το 
μέτωπο, τις δυνάμεις υπεράσπισης και την ανάγκη ενίσχυσής του με δύο τάγματα για τη 
βελτίωση της παρούσας κατάστασης, σχετικά με τους φρουρούς στο νησί, κινδύνους 

που ελλοχεύουν από τυχών αποδυνάμωση των εφεδρειών και τι συνέπειες θα έχει για 
την ασφάλεια στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 

  

Σελίδα 143 (περίληψη) 
 

Περιέχει το ίδιο περιεχόμενο των σελίδων 141-142. 

 

Σελίδες 144-145 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 17.8.1944. 

Αναφέρεται σε ειδική διαταγή σχετικά με την άσκηση κυνηγιού, ποιοί έχουν 
δικαίωμα να λάβουν μέρος, για ποιο χρονικό σημείο ισχύει η κυνηγετική περίοδος, για 
ποια είδη ζώων και που. 
 

Σελίδα 146 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 18.8.1944. 
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Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση άμυνας εξαιτίας αεροπορικής επίθεσης από 
όλα συνολικά τα όπλα στρατού και τις υπεύθυνες μονάδες για τον συντονισμό της 
αντιαεροπορικής άμυνας και των στρατιωτικών τους καθηκόντων. 

 

Σελίδες 147-148 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς όλους τους 
υπασπιστές που φέρει ημερομηνία 18.8.1944. 

Περιέχει συνημμένο έγγραφο σχετικά με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για 
υπηρεσιακού χαρακτήρα μετακινήσεις Γερμανών στρατιωτών και τι προβλέπεται περί 
τούτου. 
 

Σελίδες 149-152 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο- τηλεγράφημα από τη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης 
προς την 22

η
 Μεραρχία Πεζικού, την 133

η
 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, τη Διοίκηση 

θαλάσσιας υπεράσπισης και τη Διοίκηση τομέα αεροδρομίων που φέρει ημερομηνία 
18.8.1944. 

Περιέχει την άρση της κατάστασης συναγερμού στις 19.8. 

 

Σελίδες 153-154 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-τηλεγράφημα από τη Διοίκηση του Φρουρίου 
Κρήτης προς τον Ανώτατο Διοικητή της ομάδας Ε που φέρει ημερομηνία 18.8.1944. 

Αναφέρεται στην ήδη αναφερόμενη παράκληση υπαγωγής τάγματος μηχανικού 

αεροπορίας στον επικεφαλή του τμήματος σκαπανέων του Φρουρίου Κρήτης, στην 
ανταλλαγή προσωπικού ανάμεσα στο συγκεκριμένο τάγμα με ιταλικά βοηθητικά 

τμήματα και με του συντάγματος πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων (καταγράφεται 
ο αριθμός) για τη χρησιμοποίηση τούτων σε λόχο σκαπανέων εξηγώντας τους λόγους. 
 

Σελίδα 155 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 19.8.1944. 

Αναφέρεται στα στρατιωτικά καθήκοντα της στρατιωτικής αστυνομίας όπως 
μεταξύ άλλων στον έλεγχο των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτίου που περιέχουν, 
έλεγχο των οχημάτων του γερμανικού στρατού, στα ατομικά έγγραφα των μελών του 
γερμανικού στρατού. 
 

Σελίδα 156 (περίληψη) 
 

Περιέχει χάρτη που περιλαμβάνει κινήσεις στρατευμάτων. 
 

 

 

Σελίδες 157-158 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης προς την 
22

η
 Μεραρχία Πεζικού και 133η

 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 
20.8.1944. 

Αναφέρεται στην ασφαλή διαμονή των γερμανικών στρατευμάτων στις πόλεις 
καθώς και στην ετοιμότητά τους σχετικά με την υπεράσπισή τους από εχθρικές 
επιθέσεις. 
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Σελίδα 159 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στον αριθμό στρατιωτικά έγγραφα. 
Το πρώτο απόρρητο από τον υπασπιστή της στρατιωτικής Διοίκησης του 

Φρουρίου Κρήτης προς το γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία 21.8.1944 και περιέχει 
λίστα σίτισης- τροφοδοσίας στα σώματα πεζικού- αεροπορίας και ναυτικού, σε 
εθελοντές Ρώσους και Ιταλούς, σε κρατούμενος και εγκλείστους καθώς και σε Έλληνες 
δίδοντας ακριβή αριθμό αυτών. 

Το δεύτερο από τον Διοικητή του φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία 22.8.1944 και 
αναφέρεται στη συνοδεία από Έλληνες πολίτες σε διαδρομές που χαρακτηρίζονται 
επικίνδυνες και στην τοποθέτηση ελληνικών οχημάτων στην αρχή κάθε φάλαγγας. 
 

Σελίδες 160-161 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 23.8.1944. 

Αναφέρεται στην ενδελεχή έρευνα με τον κωδικό «ποντικοθήρας» των πόλεων 

(Άγιος Νικόλαος-Ηράκλειο- Νεάπολη-Ρέθυμνο-Χανιά) στην Κρήτη για ύποπτα άτομα 
από μεγάλο μέρος των στρατευμάτων και εφεδρειών, αναφέροντας τον τρόπο 
διεξαγωγής της επιχείρησης. 
 

Σελίδες 162-163 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 23.8.1944. 

Αναφέρεται στην ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 29 προς όλα τα στρατιωτικά 
τμήματα και περιέχει κάλυψη θέσεων από αξιωματικούς, σχετικά με τους αδειούχους 
στρατιώτες, αγώνες σκοποβολής, ρουχισμό των ιταλικών τμημάτων, προσωπικό στα 
μαγειρεία. 

 

Σελίδα 164 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από τη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης 

προς την 22
η
 Μεραρχία Πεζικού, Διοίκηση του τομέα αεροδρομίου που φέρει 

ημερομηνία 24.8.1944. 
Αναφέρεται στην στρατιωτική κατάσταση στη Ρουμανία. 

 

Σελίδα 165 (περίληψη) 
 

Αναφέρεται στο περιεχόμενο της σελίδας 164. 

 

Σελίδα 166 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 24.8.1944. 

Αναφέρεται στην κατάσταση συναγερμού επιπέδου Ι και περιέχει λίστα με 
στρατιωτικές μονάδες, ώρα έναρξης και επικεφαλείς των μονάδων αυτών. 
 

Σελίδα 167 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 25.8.1944. 

Αναφέρεται σε διαταγές προς τη διοίκηση αεροπορίας και ναυτικού, πότε ισχύουν 

αυτές και τις υπάρχουσες εξαιρέσεις. 
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Σελίδα 168 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 26.8.1944. 

Αναφέρεται στην κατάσταση συναγερμού επιπέδου Ι και περιέχει λίστα με 
στρατιωτικές μονάδες, ώρα έναρξης και επικεφαλείς των μονάδων αυτών. 

 

Σελίδες 169-170 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 26.8.1944. 

Αναφέρεται στη χρησιμοποίηση στρατιωτικών οχημάτων του γερμανικού 
στρατού από τη συνοδεία γερμανικού στρατού και Ελλήνων πολιτών, καταγράφοντας 
αυτές τις κατηγορίες ατόμων- υπηρεσιών. 
 

Σελίδες 171-172 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 28.8.1944. 

Αναφέρεται στην μετακίνηση και δραστηριοποίηση του 8ου
 Επιτελείου 

σκαπανέων με όλες τις σε αυτό υπαγόμενες μονάδες στην ενδοχώρα και την 

τακτοποίηση της ανάληψης καθηκόντων του από άλλες στρατιωτικές μονάδες. 
 

Σελίδες 173-174 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 31.8.1944. 

Αναφέρεται στην ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 30 προς όλα τα στρατιωτικά 
τμήματα. 

 

Σελίδες 175-201 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 6.9.1944. 

Περιέχουν απόρρητα συνημμένα έγγραφα αναφοράς κατάστασης από 1.8- 

31.8.1944 καταγράφοντας μονάδες με αριθμό προσωπικού σε αξιωματικούς- 

υπαξιωματικούς- άνδρες- βοηθητικό προσωπικό, τις υπάρχουσες ελλείψεις σε αυτό, 
απώλειες, αριθμό στρατιωτών που δεν έχουν πάρει άδεια άνω του ενός έτους, 
κατάσταση υλικών και οχημάτων, κατάσταση εκπαίδευσης και στρατιωτικής 
ετοιμότητας, ηθικό του στρατεύματος, εξοπλισμό με ασύρματη επικοινωνία, λίστα 
γερμανικής προέλευσης και κατασκευής όπλων, καθώς και όπλα από λεία που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των στρατιωτικών μονάδων. 

Σχετικά με τούτα, περιέχονται αναφορές στρατιωτικών μονάδων όπως του λόχου 

πληροφοριών «Κ» ,υπαγόμενος στη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης (περιέχεται η 
αξιολόγηση του από τον διοικητή του και τον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης), της 22

ης
 

Μεραρχίας πεζικού, υπαγόμενης στη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης, (ακολουθεί 
εκτίμηση- αξιολόγηση του διοικητή της και του διοικητή Φρουρίου Κρήτης και 
ακολουθεί σχεδιάγραμμα τούτης, σχετικά με τον οπλισμό της ως συνημμένο), του 833

ου
 

τάγματος ασφάλειας πεζικού, υπαγόμενου στην 22η
 Μεραρχία πεζικού (περιέχει κρίση 

του διοικητή του) της 133
ης

 Μεραρχίας πεζικού Φρουρίου Κρήτης, υπαγόμενης στη 
διοίκηση Φρουρίου Κρήτης (αναφέρει κρίση του διοικητή της καθώς και του διοικητή 
του Φρουρίου Κρήτης, περιέχοντας επίσης σχεδιάγραμμα και λίστα οπλισμού), του 
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832
ου

 τάγματος ασφαλείας πεζικού, υπαγόμενου στη 133η
 Μεραρχία πεζικού Φρουρίου 

Κρήτης (περιέχει κρίση του διοικητή του), του 834
ου

 τάγματος παράκτιου πυροβολικού, 

υπαγόμενου στη διοίκηση παράκτιου πυροβολικού Κρήτης (περιέχει κρίση του διοικητή 
του), του 1021 τμήματος παράκτιου πυροβολικού, υπαγόμενου στη διοίκηση 
πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης (περιέχει κρίση του διοικητή του), του 283

ου
 τμήματος 

παράκτιου πυροβολικού, υπαγόμενου στο 752ο
 Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού 

(περιέχει κρίση του διοικητή του), του 475
ου

 τμήματος παράκτιου πυροβολικού, 

υπαγόμενου στο 475 Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού (περιέχει κρίση του διοικητή 
του), του 901

ου
 τμήματος παράκτιου πυροβολικού, υπαγόμενου στο 752ο

 Σύνταγμα 
παράκτιου πυροβολικού (περιέχει κρίση του διοικητή του), του 903

ου
 τμήματος 

παράκτιου  πυροβολικού, υπαγόμενου στο 752ο
 Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού 

(περιέχει κρίση του διοικητού του). 


