
[ Γ.Α.Φ. CD 1 – ΦΑΚ 2] 
 

RW 40-170 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 110 σελίδων συνολικά, που 
εκτείνονται χρονικά από 1.9.1944 έως 22.9.1944. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Πρώτη σελίδα του φακέλου που φέρει σφραγίδα με ημερομηνία 1.9.1944. 
 

Σελίδες 2-3 (περίληψη) 
 

Περιέχουν χάρτη με το σύνολο των πυροβολαρχιών στο Φρούριο Κρήτη. 

 

Σελίδες 4-6 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο- με συνημμένο- από τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης προς την Ανώτατη Διοίκηση της ομάδας Ε, που φέρει ημερομηνία 1.9.1944. 
Αναφέρει αλλαγές που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο- χάρτη που 

ακολουθεί σχετικά με στρατιωτικές μετακινήσεις στην Κρήτη. 

 

Σελίδα 7 (περίληψη) 
 

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

Αναφέρεται στην αναστολή των αδειών και περιπτώσεις εξαιρέσεων στα 
γερμανικά στρατεύματα στην Κρήτη. 

 

Σελίδες 8-17 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 
Περιέχει λίστα σύνοψης σταθμών- βάσεων του πεζικού- αεροπορίας- πολεμικού 

ναυτικού και Ιταλών ανά μονάδα και δύναμη ανδρών στη νήσο Κρήτη. 
 

Σελίδα 18 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 22.9.1944. 

Αναφέρεται στο περιεχόμενο Ημερολογίου Πολέμου για το χρονικό διάστημα 
από 1.9 έως 22.9.1944. 

 

Σελίδες 19-60 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο. 
Περιέχει λίστα σύνοψης σταθμών- βάσεων πεζικού-πολεμικού ναυτικού- 

αεροπορίας-Ιταλών και Ρώσων του υποτομέα Λασιθίου-Ηρακλείου- Μεσαράς- της 
ομάδας Πλατανιά- Ρεθύμνου- Χανίων- Κισσάμου- Μάλεμε- Παλαιόχωρας- Ρεθύμνου- 

Χανίων- Γεωργιούπολης καταγράφοντας στρατιωτικές μονάδες και δύναμη ανδρών. 

 

Σελίδα 61 (περίληψη) 
 



2 

 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπασπιστή της Διοίκησης του Φρουρίου 

Κρήτης προς το γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία 1.9.1944. 

Αναφέρει στρατιωτικές δυνάμεις που λαμβάνουν σίτιση- εφοδιασμό στο πεζικό, 
αεροπορία, ναυτικό, βοηθητικά σώματα Ρώσων- Ιταλών, κρατούμενους και Έλληνες 

από 1.9.1944 περιέχοντας τις μονάδες και αριθμό ανδρών.  
 

Σελίδα 62 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-τηλεγράφημα από τη Διοίκηση Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία 4.9.1944. 
Αναφέρεται σε συνάντηση ανωτάτων αξιωματούχων του γερμανικού στρατού. 
 

Σελίδες 63-64 (περίληψη) 
 

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

Περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία, σε συνδυασμό με 
την μετακίνηση της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μέτρα 

αποκλεισμού και επιλεκτικής καταστροφής πχ σε αεροδρόμια και όλες τις 

εγκαταστάσεις σε αυτά, δρόμους και γέφυρες, σε σημεία που υπάρχουν εγκατεστημένα 
όπλα όλων των ειδών, όπου η αποσυναρμολόγηση τους καθίσταται ανέφικτη, χώροι 
διαβιβάσεων, στρατιωτικές προμήθειες, οι για τον εχθρό ωφέλιμες εγκαταστάσεις και 
επιχειρήσεις (π.χ μονάδες ύδρευσης, εργοστάσια, αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγής 
τροφίμων), αν το απαιτεί η συμπεριφορά του πληθυσμού, (σε περιπτώσεις αξιόπιστης 

στάσης του διατάσσεται για ένα μέρος αυτών των μονάδων η για τρείς διακοπή της 
παραγωγής- εργασιών τους).  

Τα περιουσιακά στοιχεία του πληθυσμού πρέπει οπωσδήποτε να προφυλαχθούν 
για τη διατήρηση του κύρους του γερμανικού στρατού, οι ναρκοθετημένοι χώροι 
παραμένουν ως έχουν, απομακρύνονται οι φράκτες προστασίας και σημεία ένδειξής 

τους, δίδεται η εντολή για αποσυναρμολόγηση όλων  των όπλων και η μεταφορά τους 
στο δυτικό τμήμα της Κρήτης, για καταστροφή καλωδίων και αγωγών, για μεταφορά μη 
τοποθετημένων ναρκών- μηχανημάτων και άλλου στρατιωτικού υλικού από τους 
σκαπανείς, πλεόνασμα από το ανατολικό τμήμα στον χώρο της Γεωργιούπολης και την 
παράδοσή του στην 133η

 Μεραρχία πεζικού. 
Υπεύθυνο στρατιωτικό τμήμα των παραπάνω μέτρων θεωρείται η 22η

 Μεραρχία 
πεζικού. Η διοίκηση της θαλάσσιας υπεράσπισης για την καταστροφή των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, χώρων φορτώσεων, η διοίκηση τομέα αεροδρομίων αεροπορίας για 
την καταστροφή των δικών της υπολοίπων εγκαταστάσεων. Δίδεται εντολή για 
διατήρηση των αεροδρομίων όσο καιρό χρειαστεί, και κατόπιν η καταστροφή τους 
(τονίζεται η σημασία του αεροδρομίου Ρεθύμνου), αλλαγή θέσεων μονάδων του 
πυροβολικού και η καταστροφή των όπλων τους στο ανατολικό τμήμα του νησιού.  
 

Σελίδες 65-66 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 
όλες τις στρατιωτικές μονάδες που φέρει ημερομηνία 7.9.1944. 

Περιέχει την ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 31 αναφέροντας την υφαρπαγή 
αποθεμάτων ειδών συντήρησης- ανεφοδιασμού και τροφίμων κατά τη διάρκεια 
εκκαθαριστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον αντάρτικων ομάδων που 
συνεισφέρουν στην αποθεματοποίηση της Κρήτης, τη σημασία σχετικά με τη σίτιση 

των στρατευμάτων, τη σύσταση διμοιρίας ανίχνευσης χημικών αερίων και 
απομάκρυνσής τους (καταγράφοντας αριθμό ανδρών), περιπτώσεων θανάτων Ιταλών 
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στρατιωτών ενσωματωμένων στον γερμανικό στρατό, την οικονομική ενίσχυση των 
οικογενειών Ιταλών εθελοντών βοηθητικών τμημάτων, τη χρήση τηλεφωνικών 

καλωδίων για διοχέτευση ρεύματος υψηλής τάσης και κινδύνων που υπάρχουν. 

 

Σελίδα 67 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στρατιωτικά έγγραφα. 
Το πρώτο από τη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης προς τη Διοίκηση 

τομέα αεροδρομίων- αεροπορική μοίρα Μάλεμε, 4ο
 τάγμα μηχανικού αεροπορίας που 

φέρει ημερομηνία 8.9.1944 και αναφέρεται στη σημασία αποπεράτωσης και μάλιστα με  
εντατικό ρυθμό συνέχισης του διαδρόμου προσγείωσης- απογείωσης στο αεροδρόμιο 
του Μάλεμε περιέχοντας εργατικό δυναμικό για την κατασκευή του. 

Το δεύτερο από τη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης προς την 22η
 

Μεραρχία πεζικού, Διοίκηση του τομέα αεροδρομίων με ημερομηνία 8.9.1944 και 
αναφέρεται στον έλεγχο στρατιωτικών οχημάτων όσον αφορά στην αρτιότητα της 
κατάστασης και των ελαστικών τους και σε περιπτώσεις μεταφοράς τους στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα. 
 

Σελίδες 68-75 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 8.9.1944. 

(μετάφραση) Διαταγή όσον αφορά στην εκκένωση του ανατολικού τμήματος της 
νήσου Κρήτης και μετακίνηση της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

1) Η κατάσταση του εχθρού στον χώρο των Βαλκανίων απαιτεί τη δημιουργία 

κέντρου βάρους στην περιοχή της βορείου Ελλάδος. Όσον αφορά στην απόσπαση 

στρατιωτικών δυνάμεων από τον χώρο της νοτίου Ελλάδος, ορίζεται η μετακίνηση της 
22

ης
 Μεραρχίας πεζικού στην Ηπειρωτική Ελλάδα . 

2) Η στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης θα εκκενώσει το ανατολικό 
τμήμα του νησιού και θα δημιουργήσει υπό την ενίσχυση της 133ης

 Μεραρχίας 

Φρουρίου Κρήτης έναν οχυρωματικό πυρήνα. Σε αυτόν θα μετακινηθεί όλος συνολικά 

ο οπλισμός, τα στρατιωτικά μηχανήματα και αποθέματα από τον ανατολικό τομέα του 
νησιού, εφόσον η μεταφορά τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα δεν προβλέπεται ή δεν είναι 
δυνατή. 

3) Η 22η
 Μεραρχία πεζικού θα εκκενώσει τμηματικά την στρατιωτική περιοχή 

του ανατολικού τομέα και θα ετοιμάσει στρατιωτικά τμήματα για τη μετακόμιση τους 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Χωρίς να ληφθεί υπόψη η σύμφωνα με το σχέδιο παρέλευση του χρόνου 

εκκένωσης και τμηματικής διάλυσης των στρατοπέδων, θα τεθεί σε ετοιμότητα τόσο 
προσωπικό στα αεροδρόμια, όσο μπορεί να μεταφέρει η αεροπορία. Τα ανήκοντα στις 
μονάδες κανόνια, βαρέα όπλα, μέσα τρένων, στρατιωτικά οχήματα πληροφοριών, 
μαγειρεία στρατού, ελαφρύ τύπου στρατιωτικά οχήματα, ποδήλατα και είδη 
ανεφοδιασμού- σίτισης θα μεταφερθούν κατόπιν ειδικής εντολής με μεταγωγικά 
καράβια. Όλα τα υπόλοιπα στρατιωτικά οχήματα θα προετοιμαστούν αρχικά σε όλη 
την περιφέρεια δια πλαγίας οδού μεταφοράς και κατόπιν θα μετακινηθούν στον 
οχυρωματικό πυρήνα. Το μέγεθος του αριθμού σχετικά με τη μεταφορά τους στην 
ενδοχώρα, εξαρτάται από τη λήξη των μετακινήσεων με τα πλοία. 

Τα στρατεύματα πρέπει εκ των προτέρων να προετοιμαστούν, ότι θα 
εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές αποσκευές τους και θα πρέπει να μεταφερθούν μόνο 
για τον πόλεμο άκρως απαραίτητα μηχανήματα και στρατιωτικό υλικό. Το μη 
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απαραίτητο και χωρίς αξία φορτίο πρέπει να απομακρυνθεί πριν την αναχώρηση. Μόνο 
εντελώς έτοιμα και χρήσιμα για μάχη στρατιωτικά οχήματα πρέπει να φορτωθούν. 

4) Το παράκτιο πυροβολικό και το 58ο
 Σύνταγμα αντιαεροπορικών μέσων, 

παραμένουν ως έχουν με όλες τις δυνάμεις τους, ως ραχοκοκαλιά της άμυνας στις έως 
τώρα θέσεις τους, ώστε να διευκολύνουν την αποχώρηση της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού 

και να διαφυλάξουν τα αποθέματα στο ανατολικό τμήμα της νήσου. Θα μετακινηθούν 
παρομοίως στρατιωτικά τμήματα, σύμφωνα με χωριστή διαταγή στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα ως υποστήριξη της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού . 
5) Όλα τα από τη νήσο Κρήτη μεταφερόμενα στην Ηπειρωτική Ελλάδα 

στρατεύματα όλων των στρατιωτικών τμημάτων του γερμανικού στρατού, θα υπάγονται 
αρχικά στη Γενική Διοίκηση LXVIII (Επιτελείο Στρατιωτικής Διάταξης Κρήτης). Το 
Επιτελείο της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού θα αναλάβει με την άφιξή του στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα και σε συνεννόηση με το Επιτελείο Στρατιωτικής Διάταξης Κρήτης τη νέα 

δομή των δυνάμεων του. 
6) Με τη μετακίνηση του Επιτελείου της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού αναλαμβάνει η 
διοίκηση του 65ου

 Συντάγματος αλπινιστών, έπειτα η διοίκηση του 752ουΣυντάγματος 
παράκτιου πυροβολικού την ευθύνη του πρότινος ανατολικού στρατιωτικού τομέα, έως 
ότου περατωθεί η εκκένωση του. 

7) Συνέπειες της ανάγκης μετακίνησης της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού, βλπ συν 1 

και δυσκολίες εξαιτίας της ανομοιόμορφου χρήσης του χώρου μεταφοράς (δια αέρος 
και θαλάσσης) πρέπει όσο το δυνατόν να διευθετηθούν μέσω κινητής διοίκησης. 

Το 22ο
 μηχανοκίνητο τμήμα εφόδου, το 22ο

 τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών 
μέσων και το μεγαλύτερο τμήμα του 22ου

 τάγματος πυροβολικού θα μετακινηθούν στις 
7.9. στο δυτικό τμήμα του νησιού, ώστε να διαμοιραστούν στα λιμάνια του Ηρακλείου 
και της Σούδας. 

Προβλέπεται η μετακίνηση του VI τάγματος 22ου
 Συντάγματος πυροβολικού και 

στρατευμάτων υπευθύνων για τον ανεφοδιασμό στο δυτικό τμήμα του νησιού. 

Για τη μετακίνηση με σκοπό τη μεταφορά τους, τοποθετείται μέσω της 22ης
 

Μεραρχίας πεζικού στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του νησιού, προσωπικό υπεύθυνο 

για τη φόρτωση. Βραχυπρόθεσμη ανάκληση των στρατιωτικών τμημάτων πρέπει να 
επιβεβαιωθεί. 

8) Στη στρατιωτική διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης δόθηκαν στρατιωτικές 

αρμοδιότητες για τη διεκπεραίωση της εκκένωσης του ανατολικού τμήματος του 
νησιού. 

Η διοίκηση θαλάσσιας υπεράσπισης και η διοίκηση του τομέα αεροδρομίων 
προτείνουν στην ανώτατη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης, σε ποιο βαθμό οι διάφορες 
εγκαταστάσεις, κτίρια και θέσεις προστασίας από θραύσματα βομβών της αεροπορίας 
και του πολεμικού ναυτικού πρέπει να μεταφερθούν ή να καταστραφούν. 

Το προσωπικό χωρίς μηχανήματα των θέσεων προστασίας θραυσμάτων της 
αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί από τα δικά μας 
στρατιωτικά τμήματα, αλλά να ενσωματωθεί στα πλησίον βρισκόμενα στρατιωτικά 
τμήματα της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού. Η διοίκηση της θαλάσσιας υπεράσπισης και του 
τομέα αεροδρομίων θα έρθουν σε επαφή εξαιτίας τούτου με την 22η

 Μεραρχία πεζικού. 
9) Το παράκτιο πυροβολικό θα διατηρήσει τις έως τώρα θέσεις του, έως ότου 

ακολουθήσει νεωτέρα διαταγή. Κινούμενες πυροβολαρχίες του παράκτιου πυροβολικού 
στρατού θα μεταφερθούν αναλόγως της επάρκειας χώρου στα πλοία στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα ή θα μετακινηθούν στον πυρήνα οχύρωσης. Λεπτομέρειες θα διαταχθούν 
ξεχωριστά. 

Το προσωπικό των πυροβολαρχιών, για το οποίο σχετικά με τη μετακίνησή του 

δεν τίθεται ζήτημα, τοποθετείται για συμπλήρωση κενών των πυροβολαρχιών στον  
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πυρήνα οχύρωσης ή προς ενίσχυση της μάχιμης δύναμης του πεζικού της 133ης
 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης. 
10) Το 58ο

 Σύνταγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων διατηρεί την 
αντιαεροπορική προστασία τού ανατολικού τμήματος του νησιού μέχρι νεωτέρας 

διαταγής. Σχετικά με το 73
ο
 τμήμα βλπ ψηφίο 4 και συνημμένο έγγραφο 1. Κινούμενο 

σε τέσσερις τροχούς, πυροβόλο αντιαεροπορικών μέσων πρέπει να φορτωθεί στα πλοία. 
Το 50ο

 Σύνταγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων θέτει προς διάθεση μέσα 
τρένων για τη μετακίνηση του παράκτιου πυροβολικού. Επιπλέον πρέπει να βρίσκονται 
σε ετοιμότητα και αναμονή ορισμένες μηχανές τρένων για τη μεταφορά τους όσο το 
δυνατόν πιο σύντομα στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Θα δοθεί εντολή για την αποθήκευση και παραμονή των πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων στον πυρήνα οχύρωσης. 

11) Η διοίκηση της θαλάσσιας υπεράσπισης προωθεί τα έως τώρα ζητήματα 
σύμφωνα με την αλλαγή της κατάστασης. 

Σχετικά με το πυροβολικό ναυτικού βλπ ψηφίο 9.  
Για την επισπευσμένη ετοιμότητα των προετοιμασιών ανατίναξης στο λιμάνι του 

Ηρακλείου, πρέπει έως την αποπεράτωση τους από την μετέπειτα διοίκηση του 8ου
 

Επιτελείου μηχανικού Φρουρίου Κρήτης, να τοποθετηθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις 
σκαπανέων στο ανατολικό τμήμα του νησιού σύμφωνα με διαταγή της διοίκησης 
ναυτικού. 

12) Η διοίκηση του τομέα αεροδρομίων διατηρεί την εναέρια κίνηση σε πέντε 
αεροδρόμια.  

Στο αεροδρόμιο του Ρεθύμνου πρέπει να πραγματοποιηθούν νυχτερινές πτήσεις. 

Ο βόρειος-νότιος διάδρομος προσγείωσης στο Μάλεμε πρέπει με δοσμένο το 

μεγαλύτερο βάρος να αποπερατωθεί. Προς τούτο βρίσκεται στη διάθεση όλο το 4ο
 

μηχανικό τάγμα 17
ου

 Συντάγματος αεροπορίας, έως τη μεταφορά του (σύμφωνα με την 
22

η
 Μεραρχία πεζικού) και παρομοίως τα υπόλοιπα τμήματα του 8ου

 Επιτελείου 
μηχανικού Φρουρίου Κρήτης στο δυτικό τμήμα του νησιού και όλα συνολικά τα 
βοηθητικά τμήματα των ιπτάμενων στρατευμάτων. Έλληνες αιχμάλωτοι από τη 
στρατιωτική φυλακή Αγιά θα πρέπει να συμμετέχουν κατόπιν συνεννόησης με τον 
υπεύθυνο της στρατιωτικής εκεί φυλακής. 

13) Με μεταφορά δια αέρος πρέπει αρχικά να μεταφερθούν στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα αποκλειστικά έτοιμα για μάχη στρατιωτικά τμήματα. Θα υπάρξει ξεχωριστή 
διαταγή σχετικά με τη μεταφορά όπλων, στρατιωτικών μηχανημάτων, πυρομαχικών και 
άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού. Οι προσωπικές αποσκευές θα πρέπει υπό την ευθύνη 
των επικεφαλής των μονάδων, να περιοριστούν στη μικρότερη ποσότητα, έτσι ώστε να 
μπορούν να μεταφερθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Δεν υπολογίζονται εκεί οχήματα 
ειδικά διαμορφωμένα να μεταφέρουν τις αποσκευές. Απαγορεύεται η μεταφορά μη 
απαραίτητων αποσκευών, αντικειμένων που προσφέρουν απλά ανέσεις και μεταξύ 
άλλων είδη διαμονής. 

14) Ο διαθέσιμος χώρος στα πλοία πρέπει να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν με 

τη μεγαλύτερη φροντίδα. Η φόρτωση μεταξύ άλλων στρατιωτικών οχημάτων, 
πυρομαχικών, μηχανημάτων στρατού πρέπει κατά τέτοιο τρόπο να ανακατευθεί, έτσι 
ώστε να μην δημιουργηθούν μονόπλευρες ζημιές από την απώλεια ενός πλοίου. Αρχικά 

προβλέπεται αποκλειστικά η μετακίνηση των μάχιμων στρατευμάτων. 
Στα μεγαλύτερα πλοία πρέπει τα στρατιωτικά οχήματα να ανεφοδιαστούν με 

βενζίνη. Στα μικρότερα καράβια πρέπει να έχουν γεμάτο το ντεπόζιτο βενζίνης και να 
φορτωθούν εφεδρικά μπιτόνια.  

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταφοράς της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού πρέπει 

να καταστεί αναγκαίο, να ταξιδέψει μέσω θαλάσσης προσωπικό επίσης αποτελούμενο 
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από Γερμανούς. Θα υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα διαταγή για ανάλογη 

περίπτωση. 
15) Για μεγαλύτερη κινητικότητα της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα μπορούν να φορτωθούν στα πλοία επιπλέον ορισμένα μουλάρια. 

16) Η 133η
 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης θα καταστήσει ασφαλές τον δυτικό 

τομέα του νησιού κατά τη διάρκεια της απόσυρσης της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού, στη 

γραμμή Πάνορμο- Πέραμα- δυτική πλαγιά της οροσειράς Ίδης- Φουρφουρέ- Αγία 
Γαλήνη και θα ερευνήσει άμεσα την στρατιωτικού ενδιαφέροντος επεκταμένη 
στρατιωτική γραμμή (στρατιωτικό μέτωπο) από τη Γεωργιούπολη προς Νότο. Πρέπει 
να ξεκινήσει άμεσα η αποπεράτωση έργων με δικά μας μέσα και υλικά, που πρέπει να 
μεταφερθούν από τον ανατολικό στρατιωτικό τομέα. 

Η αλλαγή δομής της Μεραρχίας και κατάληψη του πεδινού μετώπου πρέπει να 
διεκπεραιωθεί ταυτόχρονα με την εκκένωση του ανατολικού τομέα του νησιού και 
ανάλογα με τη κατάσταση του εχθρού. 

Οι προθέσεις πρέπει να αναφέρονται στη στρατιωτική διοίκηση του Φρουρίου 
Κρήτης. 

Ο λόχος σκαπανέων της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού στο Πέραμα πρέπει άμεσα να 

αντικατασταθεί από έναν λόχο προστασίας της 133
ης

 Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και 
να μετακινηθεί στην 22η

 Μεραρχία πεζικού. Η συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί άμεσα. 

17) Η διοίκηση πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης ενσωματώνει στον πυρήνα 
οχύρωσης όλο συνολικά το πυροβολικό, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη κατανομή 

δυνάμεων. 
18) Το 833ο

 τάγμα πεζικού ασφαλείας θα παραμείνει στο ανατολικό τμήμα του 
νησιού για την ασφάλεια των στρατιωτικών αποθηκών και των αποθεμάτων, σύμφωνα 
με διαταγή της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού. Υπαγωγή στις διαταγές σύμφωνα με το ψηφίο 
6. 

Με το πέρας της εκκένωσης θα υπαχθεί το τάγμα στην 133η
 Μεραρχία Φρουρίου 

Κρήτης για καθήκοντα επιτήρησης- φύλαξης στον πυρήνα οχύρωσης. 

19) Το πλεονάζον προσωπικό των στρατιωτικών αποθηκών από το ανατολικό 
τμήμα του νησιού μετακινείται μετά την απαλλαγή των καθηκόντων του (διάσωση των 
όπλων ή καταστροφή τους κατόπιν απόφασης της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού ή του 752ου
 

Συντάγματος παράκτιου πυροβολικού) στην 133
η
 Μεραρχία πεζικού Φρουρίου Κρήτης. 

Διασωθέντα όπλα πρέπει να δοθούν στους χειριστές τους. 
20) Στρατιώτες, οι οποίοι τοποθετούνται από την 22η

 Μεραρχία πεζικού στους 
διοικητές της περιοχής, στη μυστική αστυνομία στρατού ή στους κύκλους μαθημάτων 
της στρατιωτικής διοίκησης, πρέπει να αποδεσμευθούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση 

προς τη μεραρχία. 
21) Η διμοιρία εκτέλεσης ποινών ανατολικού τμήματος πρέπει να διαλυθεί. Η 

εκτέλεση των ποινών διακόπτεται. Μέλη ξένων στρατιωτικών τμημάτων πρέπει να 

πορευτούν προς αυτή, εφόσον σύμφωνα με το ψηφίο 8 δεν μπορεί να μεταφερθεί. Το 
υπόλοιπο της διμοιρίας εκτέλεσης των ποινών μπορεί να δραστηριοποιηθεί από την 22η

 

Μεραρχία πεζικού ως κλειστή μονάδα. 
22) Ιταλική λεγεώνα εθελοντών Κρήτης.  

Ιταλοί εθελοντές πρέπει να εγκαταλείψουν τα στρατεύματα και να μετακινηθούν 
στο τάγμα των μαύρων πουκαμίσων (σκέλος των SS) Κρήτης εφόσον τεθεί το ζήτημα 
δραστηριοποίησής τους στις μάχες. Αναξιόπιστα άτομα και όλα συνολικά τα βοηθητικά 

τμήματα όλων των μονάδων μετακινούνται στο τμήμα σκαπανέων της διοίκησης 

Φρουρίου Κρήτης για την κατασκευή έργων. 
Όλες οι κλειστές ιταλικές ομάδες θα παραμείνουν αρχικά στο ανατολικό τμήμα 

του νησιού για καθήκοντα επιτήρησης και θα υπαχθούν εκεί σύμφωνα με το ψηφίο 6. 
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Το βοηθητικό προσωπικό της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού αρχικά θα παραμείνει στις 

στρατιωτικές ομάδες. 
Κατόπιν αποδέσμευσης αυτών των καθηκόντων θα πρέπει να μετακινηθούν οι 

ιταλικές ομάδες στον πυρήνα οχύρωσης και θα υπαχθούν στην 133η
 Μεραρχία 

Φρουρίου Κρήτης. Θα δοθεί εντολή για κατόπιν μετακίνησή τους στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα. 

Το Επιτελείο της λεγεώνας θα ενσωματωθεί με την απομάκρυνση του Επιτελείου 

της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού οικονομικά στην 133η

 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης. Τα 
καθήκοντα του θα παραμείνουν κατόπιν εντολής της στρατιωτικής διοίκησης Φρουρίου 
Κρήτης όπως πρότινος τα ίδια. 

23) Υποθέσεις απόδοσης ποινών εναντίoν ξένων υπηκόων, οι οποίοι βρίσκονται 
στη φυλακή της Αγιάς θα παραδοθούν από την 22η

 Μεραρχία πεζικού στην 133η
 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης. 

24) Οι διοικητές των δήμων θα ασχοληθούν με τη διευθέτηση των έως τώρα 
καθηκόντων και οι περιοχές τους θα έχουν την ισχύ ως τοπικά δίκτυα αντίστασης. Θα 
συγκεντρώσουν μεταξύ άλλων όλες τις τοπικές υπηρεσίες, τα υπόλοιπα στρατιωτικά 
τμήματα, τις διασκορπιζόμενες ομάδες σε αυτό το δίκτυο αντίστασης και θα τα θέσουν 
υπό τη διοίκησή τους. Θα ακολουθήσει διαταγή σχετικά με την επιστροφή στον πυρήνα 
οχύρωσης παράλληλα με την εκκένωση του ανατολικού τμήματος του νησιού, καθώς 
και με τη συμπεριφορά απέναντι στην ελληνική χωροφυλακή και των οπλισμένων 

αγροφυλάκων. 
25) Η ανακατανομή υλικών του γερμανικού στρατού θα διαταχθεί ξεχωριστά. 
26) Έχει εκδοθεί διαταγή σχετικά με τις καταστροφές. Βασικά πρέπει να διδαχτεί 

στα στρατεύματα, ότι πρέπει να αποφευχθούν αδιάντροπες και χωρίς νόημα 
καταστροφές, ώστε να μην ακυρώσουν την καλή φήμη του γερμανικού στρατού στο 
νησί μέσω μιας υιοθέτησης του στυλ των συμμοριών. Ο εξοπλισμός των στρατώνων, τα 
μηχανήματα των χώρων διαμονής κλπ ,των οποίων η εκμετάλλευση σύμφωνα με 
χωριστή διαταγή δεν τίθεται υπόψη, πρέπει να ανταλλαχτούν με τρόφιμα από τον 
ντόπιο πληθυσμό με την ευθύνη των διοικητών ή εν τέλει να χαρισθούν. Όμως να μην 
καταστραφούν. Παρομοίως πρέπει να μεταφερθούν τα είδη συντήρησης- 

ανεφοδιασμού, που δεν μπορούν πλέον να φυλαχθούν σε απόμακρους σταθμούς- 

βάσεις. 

27) Ξεχωριστές διαταγές σχετικά με το υλικό πληροφοριών βλπ συνημμένο 2. 
28) Σχετικά με τα είδη ανεφοδιασμού υγειονομικού ενδιαφέροντος του 

ανατολικού τμήματος του νησιού, θα υπάρξει ξεχωριστά διαταγή μετά την αποχώρηση 

της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού. 

29) Τήρηση απορρήτου. 
Η εκκένωση του ανατολικού τμήματος του νησιού και η μετακίνηση της 22ης

 

Μεραρχίας πεζικού θα κρατηθεί μυστική από τον πληθυσμό. Ωστόσο πρέπει να δοθεί 
σε τούτο σημασία, ότι καμιά απολύτως πληροφορία δεν πρέπει να διαρρεύσει σχετικά 
με το μέγεθος των δικών μας κινήσεων. Στον πληθυσμό πρέπει να δοθεί η εντύπωση, 
ότι πρόκειται για αναδιάρθρωση των στρατιωτικών δυνάμεων και να αποκρύψουν τον 
προορισμό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφευχθεί η εντύπωση, ότι υπάρχει 
επίσπευση των κινήσεων μας και τα μέτρα έχουν ληφθεί χωρίς σχέδιο. Πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην πειθαρχία όλων γενικά των στρατιωτών. 

Κλειστά αντικείμενα, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι απαραίτητα, πρέπει 
εγκαίρως πριν τη μετακίνηση να καταστραφούν, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση 
αυτών και να μην υπάρξει περίσσιο βάρος στις αποσκευές. Ντοκουμέντα ιδιαίτερης 

σημασίας, που αφορούν το νησί, πρέπει να παραδοθούν από την 22η
 Μεραρχία πεζικού 
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στη στρατιωτική διοίκηση Φρουρίου Κρήτης (π.χ υπόλοιπες στρατιωτικές 

ταξινομούμενες υποθέσεις). 

Όλη συνολικά η αλληλογραφία, η οποία αφορά τον γηγενή πληθυσμό, πρέπει 
επιμελώς να καταστραφεί, ώστε να προφυλάξουν τον γερμανόφιλο πληθυσμό από 
δυσάρεστες καταστάσεις. Συμβάντα, που η επεξεργασία τους είναι ακόμη απαραίτητη, 

θα σταλούν από την 22η
 Μεραρχία πεζικού στη στρατιωτική διοίκηση Φρουρίου 

Κρήτης. 
30) Εφόσον τα δικά μας μέτρα και στρατιωτικές κινήσεις παρεμποδίζονται από 

τον εχθρό που έχει εισβάλει ή τις συμμορίες, πρέπει άμεσα και χωρίς διάκριση με όλες 
τις δυνάμεις να υπάρξει απάντηση, ώστε να καρπωθούμε την επιτυχία. Δεν τίθεται 
υπόψη η υποχώρηση από τις δικές μας στρατιωτικές θέσεις. Ο ηρωισμός των ανδρών 
των σταθμών- βάσεων στη γαλλική πολεμική σκηνή, αποδεικνύει την αξία της 
δέσμευσης εχθρικών δυνάμεων εξαιτίας της ανεξάντλητης δικής μας επιμονής. Αυτό το 
χρονικό σημείο είναι απαραίτητο, να δραστηριοποιηθεί άμεσα το ηθικό μάχης όλων των 
στρατευμάτων στην τελευταία επιχείρηση, ώστε να πετύχουν κατά το ανθρώπινο 
δυνατό την με βαθμό δυσκολίας πραγματοποίηση των προθέσεων του γερμανικού 
στρατού. Όλοι οι αξιωματικοί πρέπει ενδελεχώς κατά αυτό το νόημα, να διδάξουν τα 
στρατεύματα τους και να μεταδώσουν αυτή τη θέση. 

(περίληψη) Περιέχει δύο συνημμένα έγγραφα προς τη Διοίκηση του Φρουρίου 
Κρήτης, όπου αναφέρονται στρατιωτικές μονάδες και μέτρα που θα ληφθούν σχετικά 
με τον τομέα πληροφόρησης στην περίπτωση εκκένωσης τμημάτων της Κρήτης. 
 

Σελίδα 76 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του επικεφαλής πληροφοριών προς το γραφείο 
Ια που φέρει ημερομηνία 9.9.1944. 

Περιέχει στρατιωτικά συμβάντα και επιθεωρήσεις Γερμανών αξιωματικών για 

την καταγραφή τους στο Ημερολόγιο Πολέμου. 

 

Σελίδα 77 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα από τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρουν ημερομηνία 9.9.1944. 
Το πρώτο αναφέρεται σε αλλαγή όρου λέξης – κλειδί και το δεύτερο στην 

ανταλλαγή προσωπικού στρατιωτικών τμημάτων. 
 

Σελίδα 78 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. 
Το πρώτο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία 10.9.1944 και 

αναφέρεται σε συντονισμένη επίθεση που δέχθηκε γερμανικό στρατιωτικό τμήμα σε 
απομακρυσμένη περιοχή από αντάρτες, που λόγω της μη κάλυψης και άλλων 

ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας κόστισε σε ζωές και στρατιωτικό υλικό. 
Το δεύτερο από τον υπασπιστή του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς γραφείο 

Ια από 11.9.19444 και περιέχει λίστα δυνάμεων σίτισης στο πεζικό- ναυτικό- 

αεροπορία, εθελοντών Ρώσων και Ιταλών, κρατουμένων και Ελλήνων δίδοντας ακριβή 
αριθμό. 

 

Σελίδα 79 (περίληψη)  
 

Περιέχει δύο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα. 
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Το πρώτο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία 11.9.1944 και 
αναφέρεται σχετικά με τη καταδίκη με ποινή θανάτου εναντίον Γερμανών 
υπαξιωματικών και ανδρών του γερμανικού στρατού. 

Το δεύτερο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία 12.9.1944 και 
αναφέρεται σε κατάργηση λέξης- κλειδί. 

 

Σελίδες 80-86 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 
την Ανώτατη Διοίκηση της στρατιωτικής ομάδας Ε που φέρει ημερομηνία 12.9.1944. 

Περιέχει σε συνημμένο έγγραφο εκτίμηση της κατάστασης από τον Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης. 

(μετάφραση)  Εκτίμηση της κατάστασης για την 12.Σεπτεμβρίου. 44 

2) Πολιτική κατάσταση: 

Οι επιτυχίες της στρατιωτικής διοίκησης του εχθρού στη Δύση είχε θετική 
επίδραση πάνω στον συνολικό πληθυσμό. Παράλληλα με την εντύπωση, ότι ο πόλεμος 
σύντομα θα τελείωνε με ήττα της Γερμανίας, έδειξε ο πληθυσμός απέναντι στη δύναμη 
κατοχής επιφυλακτικότητα και άρνηση. Εν μέρει έδειξε καταφανέστατα μια έμμεση και 
άμεση ενισχυμένη υποστήριξη στις συμμορίες. 

Η, σε μεγάλο μέγεθος και εντατικού ρυθμού, δραστηριότητα και επιδέξια 

προπαγάνδα των κομουνιστών, ενίσχυσε σημαντικά και ξεκάθαρα την επίδρασή της 
στην κυρίως μάζα του πληθυσμού. Στον αντίποδα εμμένουν οι εθνικιστικοί κύκλοι στην 
πλήρη εξάρτηση τους από την Αγγλία. Ενώ η δική μας σε μεγάλο βαθμό 
αντικομουνιστική προπαγάνδα παρέχει συγκεκριμένη πεποίθηση, δεν επιδρά ωστόσο 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο εθνικιστικοί κύκλοι δραστήρια και αποτελεσματικά να 
αντιμετωπίσουν την κομμουνιστική απειλή. 

Εθνικιστικής τάσης ομάδες συμμοριών, οι οποίες βρίσκονται σε στενή επαφή με 
τους Άγγλους, δεν προβάλουν στο προσκήνιο. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 
δίδεται η εντύπωση, ότι αυτοί έχουν ξανά ενισχυθεί με τη βοήθεια των Άγγλων και 
θέλουν να στραφούν κατά των κομμουνιστών. Παραμένει ωστόσο η εχθρική στάση 
απέναντι στους Γερμανούς. Αυτή η κατεύθυνση της αγγλικής πολιτικής οδηγεί, ότι για 
την αυξανόμενη κομμουνιστική επίδραση στον νοτιοανατολικό χώρο πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα αντίβαρο. 

 

2) Κατάσταση του εχθρού: 

Η δραστηριότητα των συμμοριών προκάλεσε στο πρώτο μισό του μήνα 
Αυγούστου αναμενόμενη αυξημένη δραστηριότητα, η οποία εκδηλώθηκε από δεκαοκτώ 
αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε γερμανικές στρατιωτικές ακολουθίες, μεταφορές και 
στρατιωτικά καταλύματα καθώς και απαγωγές γερμανόφιλων Ελλήνων ή δολοφονίες 

αυτών. Οι καλά οργανωμένες αυτές επιθέσεις πραγματοποιηθήκαν εν μέρει υπό την 
άμεση καθοδήγηση Άγγλων αξιωματικών. Μέσω στρατολόγησης εφεδρειών 
ενισχύθηκαν οι συμμορίες για αυτές τις επιθέσεις. Παρατηρήθηκε η ύπαρξη μιας 

κεντρικής διοίκησης. Η αυστηρή οργάνωση των συμμοριών έλαβε εξαιτίας τούτου 
επιβεβαίωση, ότι για πρώτη φορά εισέβαλαν τα Συντάγματα- στον ανατολικό τομέα το 
34

ο
 Σύνταγμα πεζικού, στον δυτικό το 14ο

 σύνταγμα πεζικού. Ο πληθυσμός φοβισμένος 
από την τρομοκρατία ή κερδισμένος από την εθνικοπατριωτική προπαγάνδα του ΕΑΜ, 
παρείχε σημαντική και αποτελεσματική βοήθεια στις συμμορίες. 

Κύριες περιοχές των συμμοριών: 

1) Σε όλη συνολικά την περιοχή της οροσειράς της Ίδης 

2) Στην περιοχή Κισσάμου- Σελίνου. 
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Τα προεξέχοντα γεγονότα οδήγησαν στο δεύτερο μισό του μήνα στην 
πραγματοποίηση δικών μας αντιμέτρων. Με αποτελούμενες από ισχυρές στρατιωτικές 
δυνάμεις διεξαγόμενες ανά κύματα επιχειρήσεις, κυρίως σε όλη συνολικά την οροσειρά 
της Ίδης, στην περιοχή νοτιοδυτικά της Ίδης και στο δυτικό τμήμα του νησιού οδήγησε 

στη διάλυση των ισχυρών δυνάμεων συμμοριών. Οι κύριες δυνάμεις- πυρήνες 
αποτραβήχτηκαν στα καταφύγια τους. Επιπλέον διεξαγόμενες στρατιωτικές 

επιχειρήσεις στις περιοχές που ελέγχονται από τις συμμορίες έδειξαν στον πληθυσμό, 
ότι η δύναμη κατοχής είναι σε θέση οποιαδήποτε στιγμή να πραγματοποιήσει 
αποτελεσματικά αντικτυπήματα. Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων κατεστράφησαν 

δεκατρία χωριά, των οποίων οι κάτοικοι είχαν εν μέρει συμμετοχή στην απαγωγή του 
στρατηγού Kreipe ή γνώριζαν επί τούτου. 800 ύποπτοι ή ανήκοντες στις συμμορίες 
άνδρες συνελήφθησαν. Στο τέλος πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας έφοδος στις 
πόλεις, στις 1.9.1944. 343 καταζητούμενοι κρατήθηκαν. 

Εν κατακλείδι προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η δραστική επέμβαση της δύναμης 
κατοχής έχει επιφέρει σε μεγάλο βαθμό ηρεμία στην Κρήτη.  

 

ΙΙΙ Δική μας κατάσταση τακτικής και στόχοι: 
1) Στο χρονικό σημείο αναφοράς πραγματοποιηθήκαν πολλές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις με τη συμμετοχή ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων. Εν μέρει διεξήχθησαν 
οι επιχειρήσεις με τη συνδρομή του πυροβολικού. Προσωρινές μετακινήσεις 
μεμονωμένων στρατιωτικών μονάδων στις περιοχές των συμμοριών είχαν ως 
αποτέλεσμα, να διακόψουν εις βάθος τη δραστηριότατα των συμμοριών. 

2) Κατόπιν αξιοποίησης των πληροφοριών στο μέτωπο της απόβασης, άρχισαν 
ήδη να μετακινούνται μονάδες πυροβολικού από τα παράλια σε καλυμμένες θέσεις 
πυρός. 

3) Ύστερα από συνεννόηση με τον διοικητή ναυτικού Κρήτης τοποθετήθηκαν 
από το παράκτιο πυροβολικό τρεις πυροβολαρχίες αποκλεισμού περιοχής και πέντε ως 
ανενεργές μέχρι νεωτέρας διαταγής. 

4) Μέσω της μετακίνησης βαρέου τύπου πυροβολαρχιών προς την πόλη του 

Ηρακλείου, ενισχύθηκε η αντιαεροπορική προστασία του εκεί αεροδρομίου. 
5) Πραγματοποιήθηκε κατά την υπόδειξη της διοίκησης η σχεδιαζόμενη και ήδη 

εγκρινόμενη τοποθέτηση του Επιτελείου Συντάγματος παράκτιου πυροβολικού δυτικής 
Κρήτης.  

(περίληψη) Το 6 αναφέρεται στην εκπαίδευση των στρατιωτικών τμημάτων.  
(μετάφραση) 7) Εξαιτίας της μεταβαλλόμενης κατάστασης στον νοτιοανατολικό 

χώρο διατάχθηκε για τη βόρεια Ελλάδα η δημιουργία ενός κέντρου βάρους σημαντικής 
σημασίας για τον γερμανικό στρατό. Αφού για αρχή το 47ο

 Σύνταγμα πεζικού έπρεπε 

εξαιτίας τούτου να παραιτηθεί των καθηκόντων του, επεκτάθηκε η μεταφορά στην 
ενδοχώρα του 122

ου
 μηχανοκίνητου τμήματος κατασκοπείας και 8ου

 Επιτελείου 
σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης με όλα τα υπαγόμενα σε αυτά στρατιωτικά μέρη και 
τελικά σε όλη συνολικά τη 22η

 Μεραρχία πεζικού. 

Η μεγάλη σε μέγεθος κινητοποίηση από τον εναέριο χώρο πραγματοποίησε 

μεταφορά προσωπικού από: 

Το 47
ο
 Σύνταγμα πεζικού                                            1697  

Το 122ο
 τμήμα μηχανοκίνητου πυροβολικού              600 

Το 8ο
 Επιτελείο σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης            781 

Το 16
ο
 Σύνταγμα πεζικού                                             428 

Το 65
ο
 Σύνταγμα πεζικού                                             210 

Το 22ο
 Σύνταγμα πυροβολικού                                     170 

Το 22
ο
 τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων   78 
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Το 22
ο
 τάγμα σκαπανέων                                               -- 

Η 4η
 βάση- σταθμός πληροφοριών Κρήτης                   76 

Το 22
ο
 μηχανοκίνητο τάγμα εφόδου                               --- 

          Κατάσταση από 7.9.44. 
Η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνάμεων του νησιού εξαιτίας της 

μετακίνησης των προγραφομένων στρατιωτικών τμημάτων είχε ως συνέπεια το 
ανατολικό τμήμα του νησιού να χαθεί και τα υπόλοιπα στρατιωτικά τμήματα του 
νησιού, έχοντας καταλάβει προς τα ανατολικά θέση στρατιωτικής σημασίας, να 
υποχωρήσουν σε έναν πυρήνα οχύρωσης. Ο πυρήνας οχύρωσης περιλαμβάνει ως 
σημαντικά σημεία υπεράσπισης τον κόλπο των Χανίων, το λιμάνι της Σούδας και το 
ακρωτήριο Δράπανος. Ενισχύεται ο πυρήνας υπεράσπισης μέσω αυξανόμενης σε 

μέγεθος δραστηριοποίησης πυροβολικού, πυκνής προστασίας αντιαεροπορικών μέσων 

για το λιμάνι της Σούδας και το αεροδρόμιο του Μάλεμε και υπαγωγή προσωπικού 
στην 133

η
 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης από απαλλασσόμενο των καθηκόντων του 

προσωπικό, μέσω διασκορπισμένων στρατιωτικών θέσεων για τη στρατιωτική 
επέμβαση πεζικού. Τα βρισκόμενα στο νησί είδη ανεφοδιασμού- τροφοδοσίας θα 
μεταφερθούν μέσω της δραστηριοποίησης όλων συνολικά των στρατιωτικών οχημάτων 
στον πυρήνα οχύρωσης. Η μεγαλύτερη δυσκολία της μεταφοράς της 122ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού στη Ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο ελλιπής χώρος μεταφοράς στα πλοία για 
βαρέου τύπου όπλα και στρατιωτικά οχήματα. 

(περίληψη) Περιέχεται κατάσταση δημιουργίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

για την παράκτια υπεράσπιση και άλλων στρατιωτικών θέσεων, αριθμός και τύποι 
ναρκών που έχουν τοποθετηθεί, περιπτώσεις κλοπών αυτών, προετοιμασίες για 
καταστροφές των λιμανιών Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Σούδας, κατασκευαστικά έργα 
δρόμων. 

 

(μετάφραση) Θαλάσσια κατάσταση: 
Παρατηρείται ενισχυμένη εμφάνιση εχθρικών υποβρυχίων, ιδιαίτερα στα βόρεια 

παράλια της θαλάσσιας περιοχής του Ηρακλείου και Σούδας. Σε κάποιο χρονικό σημείο 
παρατηρήθηκε από αεροπλάνο, ομάδα αποτελούμενη από τέσσερα στον αριθμό 
αναδυόμενα εχθρικά υποβρύχια. Ακόμα πολύ μικρού μεγέθους πλοία δέχθηκαν επίθεση 
με βολές πυροβολικού και τορπίλες. Μια νηοπομπή αποτελούμενη από δύο στον αριθμό 
ατμόπλοια μπόρεσε, έχοντας ως φορτίο εξοπλισμό της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού να 
φτάσει χωρίς να υποστεί ζημιές στην Ηπειρώτικη Ελλάδα. 

Πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο, ότι τα υποβρύχια μέσω των μηχανοκίνητων 
ιστιοφόρων, συνεργάζονται με τις συμμορίες. Υπολογίζεται με επιπλέον περιπτώσεις 
απόβασης στα νότια παράλια, επειδή μια χωρίς κενά επιτήρηση δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ούτε από τα παράλια ούτε μέσω πλοιαρίων του πολεμικού ναυτικού. 
Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση Ελλήνων αξιωματικών από το 
Κάιρο στις συμμορίες. 

 

VI Εναέρια κατάσταση: 

Η εναέρια δραστηριότητα του εχθρού πάνω από την Κρήτη ήταν μικρή σε 
ένταση. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο της αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκε καμιά 

επίθεση με εκδήλωση βομβαρδισμού, απλώς μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις πτήσης 
παρενόχλησης. Μετά την, από δικά μας μέσα, χρησιμοποίηση του χώρου εναέριας 

μεταφοράς για τη μετακίνηση στρατιωτικών τμημάτων από το νησί προς την 
Ηπειρωτική Ελλάδα, αναβίωσε η αεροπορική δραστηριότητα του εχθρού στο βόρειο 
τμήμα της θαλάσσιας περιοχής της Κρήτης και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, 

πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εχθρικών αεροσκαφών νυχτερινής εφόδου εναντίον 
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δικών μας μεταγωγικών αεροσκαφών. Κατά τα άλλα περιορίστηκε η αεροπορία του 
εχθρού σε παρενοχλήσεις ή παρεμπόδιση της κίνησης των πλοίων, από και προς την 

Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Σύμφωνα με αναφορές συνδέσμων πραγματοποιήθηκαν ορισμένες πτήσεις 
ανεφοδιασμού συμμοριών. 

(περίληψη) Αναφέρεται η κατάσταση καύσιμης ύλης και συγκοινωνιών, η 
μεταφορά ειδών ανεφοδιασμού από το ανατολικό τμήμα της Κρήτης στο δυτικό και η 

εκεί αποθήκευση τους, η κατάσταση δρόμων, η οικονομική κατάσταση του γερμανικού 

στρατού, η μεταφορά αρρώστων και τραυματιών από το λιμάνι της Σούδας και του 
Ηρακλείου και μέσω αεροσκαφών με κατεύθυνση την Ηπειρωτική Ελλάδα, η 
κατάσταση τροφοδοσίας με υγειονομικό υλικό τον μήνα Αύγουστο, η κατάσταση 
υγείας των στρατιωτών, αριθμός στρατιωτών που βρίσκεται ή λείπει από το νησί, όσοι 
δεν έχουν λάβει άνω του ενός έτους άδεια και πόσοι θα μεταφερθούν στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα. 
 

Σελίδα 87 (μετάφραση) 
 

Ομάδα Ι γ                                                               Κεντρ. γραφ, την 12.9.44  

 

Θέμα: Αναφορά για το Ημερολόγιο Πολέμου για το χρονικό διάστημα από 13.8-

10.9.44 

Προς Ια 

Ως αντίμετρα εξαιτίας των αιφνιδιαστικών επιθέσεων εναντίον πομπών 
στρατιωτικών φορτηγών, των μεταφορών ειδών ανεφοδιασμού, στρατιωτικών 
καταλυμάτων και των φρουρών στο πρώτο μισό του μήνα Αυγούστου 

πραγματοποιήθηκαν στο δεύτερο μισό του μήνα επιχειρήσεις από δικές μας δυνάμεις, 

κυρίως στην περιοχή της οροσειράς της Ίδης και στον χώρο δραστηριοποίησης των 
συμμοριών στο δυτικό τμήμα της Κρήτης. Οι συμμορίες διασκορπίστηκαν και 
οπισθοχώρησαν στα καταφύγια τους. Οι επιχειρήσεις μας επεκτάθηκαν επίσης κυρίως 
στους χώρους και χωριά, τα οποία αποδεδειγμένα συνεχώς είχαν υποστηρίξει με κάθε 
τρόπο τις συμμορίες και εν μέρει είχαν συμμετοχή στην απαγωγή του στρατηγού 
Kreipe. 

Κατεστράφησαν τα κάτωθι δεκατρία στον αριθμό χωριά: Κούνενι- Λίμνη- 

Φλώρια- Ανώγεια- Σοκαράς- Βρύσες- Κρύα Βρύση- Γουργούδι- Γερακάρη- Άνω 
Μέρος- Σιρικάρι - Φαλεριανά-Κοξαρέ. 

Από την έναρξη αυτών των βίαιων μέτρων σταμάτησαν σχεδόν τελείως οι 
αιφνιδιαστικές επιθέσεις και ο πράξεις τρομοκρατίας. Στις 3.9.44 ελέχθησαν επίσης οι 
κάτοικοι των πόλεων των Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου και 
πραγματοποιήθηκαν προς τούτοις πολυάριθμες συλλήψεις καταζητούμενων ατόμων. 

Η εχθρική αεροπορική δραστηριότητα ήταν μειωμένης έντασης και περιορίστηκε 
σχεδόν στην κατασκοπεία από αέρα. Στα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου 
αναφέρθηκαν ξανά και με μεγάλη συχνότητα εμφανίσεις υποβρυχίων, ιδιαίτερα στον 
θαλάσσιο χώρο βορείως της Κρήτης. 

Η προπαγάνδα του εχθρού, εν μέρει αγγλικής εν μέρει σοβιετικής προέλευσης και 
κυρίως στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε το χαρακτήρα ως προπαγάνδα αποσύνθεσης. 
Ιδιαιτέρως συχνά χρησιμοποιούνταν μικρά στο μέγεθος σημειώματα. 

Όσον αφορά στη δική μας προπαγάνδα ήταν οι ομιλίες του διοικητή της 22ης
 

Μεραρχίας πεζικού και του διοικητή του 746ου
 Συντάγματος πεζικού ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές. 

 

Σελίδα 88 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 14.9.1944. 

Αναφέρεται στη μετακίνηση προσωπικού και στρατιωτικών οχημάτων στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα. 

 

Σελίδα 89 (μετάφραση) 
 

Στρατιωτική Διοίκηση Του Φρουρίου Κρήτης, Ια 

15.9.44                          22
η
 Μεραρχία πεζικού 

                                       Διοίκηση τομέα αεροδρομίου Κρήτης. 
1) Νέα διαταγή από την ομάδα στρατού καθώς και συγκέντρωση πολύ ισχυρών 

δυνάμεων συμμοριών, με σκοπό μαζικές επιθέσεις εναντίον της πόλης του Ηράκλειου, 

απαιτούν επιτάχυνση της εκκένωσης του ανατολικού τομέα του νησιού σύμφωνα με τις 
κάτωθι κατευθυντήριες γραμμές. 

2) Στρατιωτικές δυνάμεις από το ανατολικό τμήμα θα συγκεντρωθούν 

εσπευσμένα αρχικά στον χώρο γύρω από την πόλη του Ηρακλείου (βλπ ψηφίο 3). Είναι 
σημαντικό να ασφαλίσουν και να υπερασπιστούν τον χώρο της πόλης του Ηρακλείου - 
Πεζών-Δαφνών, ώστε η μεταφορά δια αέρος και θαλάσσης να πραγματοποιηθεί χωρίς 
προβλήματα από την πόλη του Ηρακλείου και να καταστεί εφικτή επιπλέον προστασία 
των αποθεμάτων από τις στρατιωτικές αποθήκες των Πεζών και Δαφνών, για τη 
μεταφορά τους και για την τροφοδοσία των στρατευμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή του 
αγώνα. Η υπεράσπιση αυτού του χώρου καθορίζεται από τον Διοικητή του τομέα της 
ανατολικής περιφέρειας. Ως διοικητής μάχης της πόλης του Ηρακλείου ορίζεται ο 
ταγματάρχης Niemann του 58ου

 Συντάγματος πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων. 
3) Στρατεύματα και αποθέματα από τον τομέα Τυμπακίου πρέπει με 

επισπευσμένες διαδικασίες όσο καθίστατο τούτο εφικτό, να τεθούν στη διάθεση της 
133

ης
 Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης για τη στρατιωτική επέμβαση πίσω από την 

προβλεπόμενη γραμμή αποκλεισμού Πανόρμου- Αγίας Γαλήνης. 

4) Σχετικά με την ενίσχυση του στρατιωτικού χώρου του Ηρακλείου, πρέπει από 
τον παραδομένο χώρο να δραστηριοποιηθούν όλες οι πυροβολαρχίες 7,5 και 20 

εκατοστών του παράκτιου πυροβολικού, όλες οι μονάδες 58
ου

 Συντάγματος 

πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων. Στον χώρο του Ηρακλείου πρέπει να 
συγκεντρωθούν βαρέου τύπου κανόνια. 

Αποθέματα πυρομαχικών όλων των βαρέου τύπου κανόνια πρέπει να 
ανατιναχθούν, αυτά των ελαφρών τύπου μόνο στην περίπτωση που βρίσκονται στη 
διάθεση την παρούσα στιγμή για τον αγώνα στην περιοχή του Ηρακλείου και δεν 
μπορούν να ασφαλισθούν. 

5) Προσωρινή εντολή και ευθύνη καθηκόντων της περιοχής από ανατολικά προς 
δυτικά για όλα τα στρατεύματα όλων των όπλων του γερμανικού στρατού, θα 
πραγματοποιηθεί μέσω του Διοικητή ανατολικού τομέα. 

6) Χρήση των προμηθειών των εκκενωμένων περιοχών μετά από δοσμένες 
διαταγές. Καθώς μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων ανεφοδιασμού μπορούν να 
παραδοθούν στις λαϊκές κουζίνες ή στα νοσοκομεία ή να τεθούν σε ασφαλές μέρος για 
τον διεθνή Ερυθρό Σταυρό υπό την προστασία της χωροφυλακής, πρέπει να γίνει χρήση 
αυτών. 

7) Πρέπει να πραγματοποιηθούν τα, όπως έχει προβλεφθεί, μέτρα καταστροφής. 
Την απόφαση για την πραγματοποίηση των ανατινάξεων θα την πάρει ο διοικητής του 
ανατολικού τομέα. 

8) Πρέπει να προετοιμαστεί από όλα τα στρατιωτικά τμήματα η συνέχιση της 
εκκένωσης έως πίσω, της γραμμής Γεωργιούπολης- χώρας Σφακίων. 
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9) Ο Διοικητής του ανατολικού τομέα θα αναφέρει εγκαίρως τις προθέσεις για 
την πραγματοποίηση της εκκένωσης του τομέα. 

 

Σελίδες 90-93 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή θαλάσσιας υπεράσπισης στην 
Κρήτη προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 16.9.1944. 

Περιέχει συνημμένο έγγραφο από το Ημερολόγιο Πολέμου του Διοικητή 

θαλάσσιας υπεράσπισης Κρήτης σχετικά με την περιγραφή της θαλάσσιας κατάστασης 

στην Κρήτη και δραστηριοποίηση ναυτικών δυνάμεων στην εν λόγω περιοχή. 

(μετάφραση) 1) Μετά την πραγματοποιούμενη αλλαγή στη δομή των 
στρατιωτικών δυνάμεων, υφίσταται η δυνατότητα όσο ποτέ άλλοτε για τον εχθρό να 
προβεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του πυρήνα οχύρωσης από κοντινής 

απόστασης καταλυμένες από αυτόν ακτές και λιμάνια. Αρχικώς, ενδεχόμενο 
αποτέλεσμα θα είναι η παρεμπόδιση της δικής μας κίνησης στην τροφοδοσία και στους 
παράκτιους χώρους, ενδεχομένως μικρής έκτασης επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις 
προς προσέγγιση της παράκτιας ζώνης και της δύναμης υπεράσπισής της, καθώς και 
επιλεκτική συγκέντρωση ανδρών και υλικού για την υποστήριξη των συμμοριών. 

Ο αντίπαλος έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει υποβρύχια και δυνάμεις της 
αεροπορίας μέσω σύνδεσης όλης της εξωτερικής συγκοινωνίας στο νησί σε νέα θέση, 

στην ναυτική περιοχή πριν τον κόλπο της Σούδας. Έχει ήδη αρχίσει τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις με λιγοστές θαλάσσιες στρατιωτικές δυνάμεις. 

2) Οι δικές μας δυνάμεις στρατού δεν είναι επαρκείς για πλήρη έλεγχο των ακτών 
από την πλευρά της ξηράς. Επίσης η παράκτια υπεράσπιση από το πυροβολικό είναι σε 
θέση να καλύψει επαρκώς μόνο ένα μικρό τμήμα της ακτής. Η δημιουργία μετώπου στο 
ανατολικό τμήμα του πυρήνα οχύρωσης, αποτελεί θέλγητρο για τον αντίπαλο να 
διασχίσει στη θάλασσα, την γειτνιάζουσα πτέρυγα στεριάς αυτού του μετώπου. Η 
παράκτια δομή προσφέρει στον αντίπαλο τη δυνατότητα, να πραγματοποιήσει πίσω από 
το δικό μας μέτωπο, μικρής έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις παρενόχλησης, εν μέσω 
του πυρήνα οχύρωσης. Όσο πιο αδύναμες είναι οι στρατιωτικές δυνάμεις ξηράς, τόσο 
πιο αναγκαία καθίσταται η αποτελεσματική υπεράσπιση προστασίας από την πλευρά 

της θάλασσας. Εξαιτίας τούτου καθίσταται απαραίτητο, οι έως τώρα σχεδιαζόμενες 
περιπολίες προφυλακής να μετακινηθούν, ώστε να πραγματοποιηθεί η επέκταση του 
μετώπου ξηράς προς τη θάλασσα. Καθήκον αυτών των περιπολιών προφυλακής, είναι 
για την επέκταση του μετώπου ξηράς στον Βορά και Νότο, η προστασία παραπλήσιων 
δικών μας παράκτιων γραμμών εναντίον απόπειρας του αντιπάλου με λιγοστά μέσα να 
υπερτερήσει σε αυτό το μέτωπο. Εκτός τούτου, καθίσταται απαραίτητο, στο μπροστινό 
τμήμα ακτής του πυρήνα οχύρωσης, να δημιουργηθεί μια υπηρεσία περιπολίων, ώστε 

να εξυπηρετεί από τη μια τον έλεγχο του θαλάσσιου χώρου και από την άλλη 
ταυτόχρονα την τροφοδοσία μικρών στο μέγεθος υποβαθμισμένων σταθμών- βάσεων, 

τις οποίες είναι δύσκολο να προσεγγίσει κάποιος από τη στεριά. Η σχεδιαζόμενη 
ενίσχυση της οργάνωσης των ραδιοεπικοινωνιών για την προστασία του μετώπου 
ξηράς, μέσω τοποθέτησης ενός ασυρμάτου στο ακρωτήριο Δραπάνου και βορείως των 
Σφακίων, μπορεί να βοηθήσει αυτά τα ζητήματα. Δεν επαρκεί ωστόσο, εξαιτίας των 
έρημων και χωρίς σημασία περιοχών, ώστε μια ενδεχομένη τέτοιου είδους κίνηση του 
εχθρού εγκαίρως και με βεβαιότητα να αντιληφθούν.  

Ως προς την αυξανόμενη σε μέγεθος παρενόχληση από εχθρικά υποβρύχια, 

πρέπει για την διατήρηση του μπροστινού τμήματος της ακτής, να αντιταχθεί 
ενισχυμένη επιτήρηση υποβρυχίων μέσω ναυτικών δυνάμεων. Αυτό θα ήταν πιο 
αναγκαίο από την επιτήρηση υποβρυχίων από τη δική μας αεροπορία, που δεν θα έχει 
ουσιαστικά αποτελέσματα επίβλεψης από αέρα για όλο τον χώρο. 
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4) Για την υπηρεσία προφυλακής και επιτήρησης θα γίνουν αισθητές με την 

επιδείνωση του καιρού την περίοδο του χειμώνα ελλείψεις στα λιμάνια, στην παράκτια 
λωρίδα όπου δραστηριοποιείται ο γερμανικός στρατός. Εξαιτίας τούτου, δεν είναι 
δυνατή μια μόνιμη υπηρεσία προφυλακής. Μάλιστα δεν θα πραγματοποιηθεί η 
επιτήρηση, εξαιτίας της έλλειψης στρατιωτικών δυνάμεων, όπως είχε πρωτύτερα τεθεί 
το ζήτημα και θα πρέπει να περιοριστούν σε τυχαίους ελέγχους. Στον Βορά κρίνεται 
αναγκαία μόνιμη υπηρεσία προφυλακής, στο κόλπο του Αλμυρού και στον θαλάσσιο 
χώρο μπροστά από τον κόλπο της Σούδας και –όσο υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις- 

να πραγματοποιηθεί σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες. 

Στην τωρινή κατάσταση σχετικά με τα εχθρικά υποβρύχια, κρίνονται απαραίτητες 
εκτός τούτου τουλάχιστον δύο ομάδες καταδίωξης υποβρυχίων με τρεις χειριστές 
πομπών επικοινωνίας στην κάθε μια, που να επιβλέπουν τις ναυτικές περιοχές του 

ακρωτηρίου Σπάθα και του χώρου μπροστά από τον κόλπο  της Σούδας. Συνάμα αν 
ήταν ενδεχομένως εφικτό, να συγχωνεύσουν στον ίδιο θαλάσσιο χώρο την ομάδα 
επίβλεψης υποβρυχίων στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Σούδας και την 
υπηρεσία προφυλακής. 

5) Κατά τη σύνθεση και καταμέτρηση μονάδων προφυλακής και ομάδων 
καταδίωξης υποβρυχίων, εκτός των δυνάμεων υπεράσπισης εναντίον υποβρυχίων, 

πρέπει να ληφθεί απαραίτητα υπόψη η αεροπορία του εχθρού. Οι στρατιωτικές ομάδες 
πρέπει να είναι τόσο ικανές στον τομέα άμυνας κάνοντας χρήση αντιαεροπορικών 

μέσων, ώστε αυτές τουλάχιστον να αναχαιτίσουν τις μετρίου έντασης επιθέσεις του 
εχθρού. Συνεπεία ασθενούς υπεράσπισης με χωριστά πλοία για την υπηρεσία 
προφυλακής στον κόλπο του Αλμυρού, κρίνεται απαραίτητη η χρήση τουλάχιστον 
τεσσάρων πλοιαρίων, δύο λέμβων για την επιτήρηση εμφάνισης υποβρυχίων στους ήδη 
καταγεγραμμένους θαλάσσιους χώρους ανά τρεις ομάδες (συνολικά έξι στον αριθμό 
καταδιωκτικά υποβρυχίων εφοδιασμένα με πομπούς επικοινωνίας) και για την υπηρεσία 
περιπολιών των δυτικών και νοτίων ακτών παρομοίως τουλάχιστον τρία άρτια 
εξοπλισμένα με αντιαεροπορικά μέσα και με στόχο τον θαλάσσιο χώρο, πλοία. 

Συνολικός αριθμός δεκατρία πλοιάρια, από τα οποία έξι καταδιωκτικά υποβρυχίων 
εφοδιασμένα με ασυρμάτους επικοινωνίας. 

Σε αυτό το σημείο τίθεται η προϋπόθεση, ότι η κατάσταση αρχικά θα επιτρέψει 
τη συγκοινωνία στις ακτές για αυτή την μακρινής απόστασης ασφάλεια. Η έως τώρα 
δραστηριότητα σε ελεύθερες διαδρομές ή τροφοδοσίες από τοποθετούμενα 

μηχανοκίνητα ιστιοφόρα δεν εξετάζεται. Αυτά είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους 

καθόλου ή μόνο με υποτυπώδη οπλισμό εξοπλισμένα, έτσι ώστε η στρατιωτική 
δραστηριοποίηση τους εκ των προτέρων να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Επιπλέον 
οπλισμός αυτών των πλοιαρίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης 
σε όπλα και της κατάστασης των ναυπηγείων και των υλικών. 

6) Ο δικός μας στολίσκος προστασίας ακτών διαθέτει προς το παρόν πάνω από 
οκτώ έτοιμα να αναλάβουν δράση πλοιάρια, από τα οποία τέσσερα καταδιωκτικά 
υποβρυχίων εφοδιασμένα με πομπούς επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα του στολίσκου εννέα 
στον αριθμό πλοιάρια, από τα οποία ένα καταδιωκτικό υποβρυχίων, διατίθενται για την 
προστασία ακτών. Μόνο από δύο πλοιάρια προσδοκάται ικανότητα λήψης 
στρατιωτικής δράσης για το επόμενο χρονικό διάστημα.  

Η ταχύτητα και στρατιωτικός εξοπλισμός των πλοιαρίων του στολίσκου 
προστασίας ακτών είναι σε γενικές γραμμές λιγοστός. Συνολικά μόνο τέσσερα πλοιάρια 
έχουν εξοπλιστεί με κανόνι 7,5 εκατοστών (από τα οποία δύο είναι καταδιωκτικά 
υποβρυχίων), ένα καταδιωκτικό υποβρυχίων με κανόνι 3,7 εκατοστών και τρία 
πλοιάρια (μεταξύ των οποίων δύο καταδιωκτικά υποβρυχίων) με ένα έως τρία στον 
αριθμό κανόνια 2 εκατοστών και ένα πλοιάριο με ένα πολυβόλο μόνο όπλο. 
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7) Τα ζητήματα ανεφοδιασμού σε όλο συνολικά τον χώρο του Αιγαίου πίεσαν 
έως τώρα για τη δράση στολίσκου προστασίας ακτών σχεδόν αποκλειστικά σε 
νηοπομπές. Υπήρξε συμπτωματικά μόνο στρατιωτική δράση για επιτήρηση υποβρυχίων 
και καθήκοντα ασφαλείας στον ναυτικό τομέα Κρήτης. 

Για την εκτέλεση καθηκόντων απαιτείται ως εκ τούτου -σε περίπτωση πού είναι 
εφικτό σύμφωνα με τη συνολική κατάσταση στο Αιγαίο- η 

α) διατήρηση όλου συνολικά του στολίσκου προστασίας ακτών  Κρήτης για την 
εν λόγω περιοχή, 

β) επιπλέον διάθεση ενός επαρκώς εξοπλισμένου με τον κατάλληλο οπλισμό 
καταδιωκτικού υποβρυχίων και δύο πλοιαρίων προστασίας ακτών, 

γ) ανταλλαγή δύο καταδιωκτικών υποβρυχίων με μόνο 2 εκατοστών πυροβόλα 

και κάποιων τουλάχιστον ελάχιστα εξοπλισμένων πλοιαρίων προστασίας ακτών 

εξοπλισμένα με τουλάχιστον 3,7 εκατοστών πυροβόλα πλοιάρια. Τούτο κρίνεται πιο 
αναγκαίο από ότι τώρα, να υπολογίζεται η εμφάνιση θαλασσίων δυνάμεων καθώς τα 
δικά μας έχοντας αναλάβει δράση πλοιάρια, μπορούν να εκτελέσουν στρατιωτικά 

καθήκοντα, μόνο εάν μετατραπούν τουλάχιστον σε ταχύπλοα και σε πλοιάρια 

εφοδιασμένα με κανόνια. 

 

Σελίδα 94 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο προοριζόμενο για σημείωση στο Ημερολόγιο 
Πολέμου έχοντας ημερομηνία 16.9.1944 και αναφέροντας : 

(μετάφραση) 1) υπεραστική τηλεφωνική επικοινωνία του γραφείου Ια της 

διοίκησης Φρουρίου Κρήτης με τον λοχαγό Hirschfeld της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού στις 

16.9.44 και ώρα 11:00. 

Αφού δόθηκε άδεια ήδη στον 5
ο
 λόχο 901

ου
 τμήματος παράκτιου πυροβολικού 

στρατού και 5ο
 λόχο 520

ου
 τμήματος πυροβολικού να προβούν σε ανατινάξεις στον 

χώρο Παχιά Άμμος- Ιεράπετρα, τώρα στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης εκκένωσης, 

παρομοίως θα πραγματοποιήσουν ανατινάξεις ο 1ος
 ,2

ος
 και 3ος

 λόχος του 901ου
 

τμήματος παράκτιου πυροβολικού. Από αυτόν τον χώρο θα εξέλθει ο 5ος
 κινητός λόχος 

του 903ου
 τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού. 

Τα υπόλοιπα τμήματα της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού έχουν εντολή σε έξι ημέρες 

(επομένως έως τις 22.9.44) να εκκενώσουν τον ανατολικό στρατιωτικό τομέα εκτός του 
προγεφυρώματος Ηρακλείου. Πρέπει ως εκ τούτου, να προβούν στην ανατίναξη 
λιμανιών, αεροδρομίων και δρόμων, έτσι ώστε να καθυστερήσει η διείσδυση του 
αποβιβαζόμενου εχθρού. 

Το προγεφύρωμα Ηρακλείου περιλαμβάνει τον 1ο
 λόχο 520

ου
 τμήματος 

πυροβολικού (ομάδας βάσης- σταθμού Ηρακλείου- ανατολικά) συμπεριλαμβανομένου 
των Πεζών- τις Δαφνές- συμπεριλαμβανομένου του Βενεράτου και του 7

ου
 λόχου 475ου

 

τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού (Ρογδιά). 
Το τάγμα των μαύρων πουκαμίσων (σκέλος των SS) στην περιοχή της Δαμάστας 

έχει εντολή, να δημιουργήσει σύνδεση με τα στρατεύματα στην περιοχή του 
Περάματος. 

2) Ως σύνδεσμος αξιωματικός με τη διοίκηση του τομέα αεροδρομίων παρέμεινε 
ο αντισυνταγματάρχης Zier στη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης. 

Σχετικά με την επικοινωνία της διοίκησης Φρουρίου Κρήτης, γραφείο Ια με τον 
λοχαγό Hirschfeld έλαβε γνώση ο αντισυνταγματάρχης Zier μέσω του αρχηγού της 
χωροφυλακής. Προέτρεψε, ο διοικητής της γερμανικής αεροπορίας στην Ελλάδα να 
λάβει γνώση για τα δικά μας μέτρα και ότι το αεροδρόμιο Καστελίου προετοιμάζεται 
αυτό το χρονικό διάστημα να εκκενωθεί.  
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3) Υπεραστική τηλεφωνική επικοινωνία του γραφείου Ια της διοίκησης του 
Φρουρίου Κρήτης με τη διοίκηση πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης, συνταγματάρχη 

Benthack στις 16.9.44 και ώρα 16:30:  

Ο 2ος
 λόχος του 475ου

 τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού θα ανατιναχθεί. 
Ο 3ος

 λόχος του 475ου
 τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού θα τοποθετηθεί 

μετά το τέλος της εκκένωσης του ανατολικού τομέα στο προγεφύρωμα Ηρακλείου. 

 

Σελίδα 95 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Περιέχει δύο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα από τον Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης που φέρουν ημερομηνία 17.9.1944. Ακολουθεί η μετάφραση του πρώτου 

εγγράφου:  

(μετάφραση) 1) Όπως έχει διαπιστωθεί από πολύ αξιόπιστη πηγή, έχουν αφεθεί 
πίσω κατά των εν μέρει βιαστικών πραγματοποιούμενων κινήσεων στρατευμάτων όπλα, 
χειροβομβίδες και πυρομαχικά. Αυτό το γεγονός το έχει αντιληφθεί η μακρά 
διακλαδιζόμενη οργάνωση των συμμοριών και το γεγονός αυτό είναι προς όφελος των 

δυνάμεων του εχθρού. 

2) Το καθήκον επιστασίας όλων των προϊσταμένων έως τους επικεφαλείς των 
στρατιωτικών ομάδων απαιτεί, ότι η εκτέλεση όλων των δοσμένων διαταγών σχετικά με 
τη μεταφορά ή τη καταστροφή σημαντικών στρατιωτικών στόχων θα επιτηρηθεί 
αυστηρά. Επιπλέον πρέπει να γίνει συνείδηση στον κάθε στρατιώτη ξεχωριστά, ότι η 
χαλαρότητα και η απώλεια έστω και μικρών ποσοτήτων πυρομαχικών στη συνολική 
επικράτεια του νησιού, θα επιφέρει ένα σημαντικό όφελος στον εχθρό. 

(περίληψη) Ακολουθεί η μετάφραση του δευτέρου: 

(μετάφραση) 1) Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αυξημένη εχθρική 
αεροπορική δραστηριότητα που συνοδεύεται με επιθέσεις κατόπιν βομβαρδισμού και 
επιθέσεις χαμηλού ύψους στα αεροδρόμια και οδικούς άξονες. Εχθρικό αεροπλανοφόρο 
σε πολύ κοντινή απόσταση από τα νότια παράλια της Κρήτης. 

2) Όλες οι φάλαγγες στρατιωτικών οχημάτων πρέπει να προχωρούν με προσοχή 
εξαιτίας αεροπορικών επιθέσεων χαμηλού ύψους, σε περίπτωση που σταματήσουν δεν 
πρέπει να δημιουργηθεί παράταξη οχημάτων κοντινής απόσταση μεταξύ τους. 

3) Όλα συνολικά τα όπλα (τυφέκια και πυροβόλα), πρέπει κατά τη διάρκεια των 
πορειών των στρατιωτικών τμημάτων να βρίσκονται σε ετοιμότητα άμυνας. Οι 
επικεφαλείς των φαλαγγών είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση άμυνας από αεροπορικές 
επιθέσεις, πριν την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων χαμηλού 
ύψους, να δραστηριοποιηθούν αποφασιστικά και άμεσα. 

4) Το 58ο
 Σύνταγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων έχει οδηγία να προβεί 

σε προστασία των δρόμων στον κεντρικό οδικό άξονα του ανατολικού και δυτικού 
τμήματος του νησιού. 
 

Σελίδα 96 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο- τηλεγράφημα από τον Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης προς το γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία 18.9.1944. 

Αναφέρει τον αποκλεισμό αρχής γινομένης την 21.9.1944 του αεροδρομίου 

Καστελίου.  
 

Σελίδες 97-99 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 18.9.1944. 

Περιέχει διαταγή σχετικά με τη δημιουργία του πυρήνα οχύρωσης στην Κρήτη. 
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(μετάφραση) 1) Η κατάσταση στο στρατιωτικό μέτωπο της Βουλγαρίας- Ρωσίας 
απαιτεί επιπλέον συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη βόρεια Ελλάδα. Στην 
περιοχή του Αιγαίου παρατηρείται ενισχυμένη εχθρική δραστηριότητα προς τον 
θαλάσσιο και εναέριο χώρο. Στη νήσο Κρήτη παρατηρούνται μεμονωμένες 

αεροπορικές επιθέσεις με την εκδήλωση βομβαρδισμού και με χρήση πυροβόλων 
όπλων εκ των αεροπλάνων. Η κατάσταση σχετικά με τις συμμορίες κρίνεται σε γενικές 

γραμμές ήρεμη. 
2) Η διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης μετακινεί σε συνέχεια της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού, τμήματα της 133ης

 Μεραρχίας του Φρουρίου Κρήτης και επιπρόσθετες 
στρατιωτικές δυνάμεις όλων των σωμάτων στρατού στην Ηπειρωτική Ελλάδα και θα 

δημιουργήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τον πυρήνα οχύρωσης της νήσου Κρήτης, 

αναλόγως της έκβασης της μεταφοράς τμημάτων. 

3) Η διοίκηση ανατολικού τομέα θα προχωρήσει εν συνεχεία στην εκκένωση του 
ανατολικού τμήματος του νησιού, σύμφωνα με το σχέδιο, και θα σχηματίσει έως τις 
22.9 κατά τις βραδινές ώρες το προγεφύρωμα Ηρακλείου στη γραμμή: παράλια οκτώ 
χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου- Πεζά- Βενεράτο - Τύλισσος- ύψωμα 
734, 14 χλμ βορειοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου- κόλπο του Φόδελε. 

Με όλες τις, από την εκκένωση, αποδεσμευμένες στρατιωτικές δυνάμεις και όπλα 
πρέπει αυτό το προγεφύρωμα, να υπερασπιστεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ώστε να εξασφαλισθεί η, σύμφωνα με το σχέδιο, μεταφορά όλων των στρατευμάτων 
καθώς και των συγκεντρωμένων προμηθειών, ιδιαίτερα των στρατιωτικών αποθηκών 
του στα Πεζά και Δαφνές, μέσω του αεροδρομίου και λιμένα της πόλης του Ηρακλείου. 

Για την εξασφάλιση της σύνδεσης με το δυτικό τμήμα του νησιού θα παραμείνει 
το τάγμα των μαύρων πουκαμίσων (σκέλος των SS) αρχικά στον χώρο της Δαμάστας με 
την εντολή να διατηρήσει συνεχή σύνδεση με τα δικά μας στρατεύματα πλησίον του 
Περάματος. 

Δύο στον αριθμό τεθωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα κατασκοπείας του 122ου
 

τμήματος πυροβολικού, θα παραμείνουν αρχικά στον πυρήνα οχύρωσης, στη διάθεση 

της 133ης
 Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης. 

Η εκτέλεση της εκκένωσης και των προσχεδιασμένων καταστροφών θα 
πραγματοποιηθεί κατά τμηματικό τρόπο, με την έγκαιρη αναφορά στη στρατιωτική 
διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή ανατολικού τομέα 
προς όλα τα τμήματα του γερμανικού στρατού. 

4) Η 133η 
 Μεραρχία πεζικού Φρουρίου Κρήτης διατηρεί τη γραμμή ασφαλείας 

Πάνορμο- Αγία Γαλήνη έως ότου εκκενωθεί το προγεφύρωμα Ηρακλείου. Έπειτα 
πρέπει να εκκενωθεί ο τομέας Ρεθύμνου και με τη συνδρομή του τάγματος των μαύρων 
πουκαμίσων (σκέλος των SS) να καταληφθεί η κομβική τοποθεσία της Γεωργιούπολης. 

Η επιπλέον μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων μπορεί να καταστήσει αναγκαία 

τη δημιουργία ενός μικρού σε μέγεθος πυρήνα οχύρωσης, στη γραμμή Γεωργιουπόλη- 

Μεσκλά – Βουκολιές - Κολυμπάρι. 
Τη συνέπεια του επείγοντος για την μεταφορά, θα επιδώσει ξεχωριστά η 133

η
 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης.  
Η εκκένωση του τομέα Ρεθύμνου από τα είδη ανεφοδιασμού-σίτισης πρέπει να 

αρχίσει άμεσα και συγχρόνως πρέπει να ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός του μικρού σε 
μέγεθος πυρήνα οχύρωσης. Τα σχέδια πρέπει να αναφερθούν στη διοίκηση του 
Φρουρίου Κρήτης. 

Τα τάγμα καταδίωξης συμμοριών Foerster θα παραμείνει ως μάχιμη δύναμη 
πεζικού στο προγεφύρωμα Ηρακλείου έως ότου επαρκεί το 833ο

 τάγμα ασφάλειας 
πεζικού για την προστασία του. Θα επιστρέψει στην 133η

 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 

κατόπιν εντολής της διοίκησης του Φρουρίου Κρήτης. 
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5) Για τη διοίκηση θαλάσσιας υπεράσπισης, διατηρούν την ισχύ τους οι 
αναφερόμενες διαταγές σχετικά με προσεχή πλάνα. Το λιμάνι της πόλης του Αγίου 
Νικολάου είναι να ανατιναχθεί κατόπιν συνεννόησης με τη στρατιωτική διοίκηση 
ανατολικού τομέα. 

6) Η διοίκηση του τομέα αεροδρομίων θα εκκενώνει και θα προβεί στην 
ανατίναξη έως τις 22.9 του αεροδρομίου του Καστελίου. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου 
πρέπει με όλα τα μέσα να διατηρηθεί σε λειτουργία, επειδή τον προσεχή χρόνο θα έχει 
μεγάλη σημασία για την αποσυμφόρηση του Μάλεμε και της Σούδας και επίσης για τη 
μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων από το δυτικό τμήμα του νησιού. Στο αεροδρόμιο 
του Ρεθύμνου πρέπει σύμφωνα με το νόημα του ψηφίου 4, κατόπιν στενής επαφής με 
την 133η

 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, να αρχίσουν οι προετοιμασίες για την 
καταστροφή του, ωστόσο θα ανατιναχθεί μόλις μετά την άδεια της διοίκησης του 
Φρουρίου Κρήτης. 

Πρέπει να εξασφαλισθεί η άμεση επισκευή των αεροδρομίων κατόπιν εχθρικών 
αεροπορικών επιθέσεων. 

Σε γενικές γραμμές θα ισχύουν μελλοντικά οι αναφερόμενες διαταγές. 
7) Στρατιωτικά τμήματα της αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού θα 

μετακινηθούν σε σύνδεση με τμήματα της 133ης
 Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης. Προς 

τούτο, λαμβάνεται υπόψη κυρίως το προσωπικό του πυροβολικού αντιαεροπορικών 

μέσων, του πυροβολικού ναυτικού καθώς και όλες συνολικά οι μονάδες πληροφοριών, 
στην περίπτωση που δεν θα δοθεί χωριστή εντολή για το πυροβολικό αντιαεροπορικών 
μέσων. Αποφασιστικής σημασίας είναι η μάχιμη αξία του προσωπικού στη 

δραστηριοποίηση πεζικού στην Ηπειρωτική Ελλάδα.  
Τα αρχικώς παραμένοντα πίσω μέλη των μονάδων ανεφοδιασμού και των εκεί 

εγκαταστάσεων, θα συμπεριληφθούν στις μάχιμες δυνάμεις μέσω των τμημάτων του 
γερμανικού στρατού, (διασκορπισμένων ομάδων από τη διοίκηση στρατού ανατολικού 
τομέα ή της 133ης

 Μεραρχίας πεζικού) για τη δραστηριοποίηση τους στο προγεφύρωμα 
Ηρακλείου ή στον πυρήνα οχύρωσης. 

8) Η διοίκηση πυροβολικού του Φρουρίου Κρήτης μεταφέρει κινητά τμήματα 
ελαφριού και βαρέου τύπου παράκτιου πυροβολικού, για δραστηριοποίηση στο 
προγεφύρωμα Ηρακλείου ή στον πυρήνα οχύρωσης με εξαίρεση τις βαριές 
πυροβολαρχίες στην περιοχή Παχειά Άμμος- Ιεράπετρα. 

Για δύο πυροβολαρχίες 7,5 εκατοστών ιταλικού τύπου πυροβόλων και δύο έως 
τρείς πυροβολαρχίες 10 εκατοστών γερμανικού τύπου, σχεδιάζεται η μεταφορά τους 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Μετακίνηση δια αέρος του προσωπικού εφόσον οι 
πυροβολαρχίες μπορούν να αποδεσμευτούν από τη στρατιωτική δραστηριοποίηση τους. 

Προσωπικό, το οποίο θα μείνει ελεύθερο εξαιτίας διάλυσης των πυροβολαρχιών 
και δεν θα χρειαστεί για την επάνδρωση του πυρήνα οχύρωσης, θα μετακινηθεί μέσω 
αέρος. 

9) Το 58ο
 Σύνταγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων θα δραστηριοποιήσει 

σε μεγάλο βαθμό στρατιωτικά ελαφριά τμήματα για την προστασία του δρόμου που 
ενώνει το ανατολικό με το δυτικό τμήμα του νησιού, ιδιαίτερα των τομέων Μαλίων- 

Ηρακλείου, Περάματος- Ρεθύμνου και Χανίων- Μάλεμε. 
Το πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων πλησίον του αεροδρομίου Καστελίου, θα 

παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της καταστροφής, κατόπιν θα μετακινηθεί στο 
προγεφύρωμα Ηρακλείου. 

Με τη δημιουργία του προγεφυρώματος προβλέπεται η μετακίνηση στην 

Ηπειρωτική Ελλάδα ενός τμήματος πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων (1ου
 

τάγματος/23). Το προσωπικό προτιμάται κατόπιν της αποδέσμευσης του να μετακινηθεί 
δια αέρος. 
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10) Σχετικά με τη διάσωση ή καταστροφή των όπλων, στρατιωτικών 
μηχανημάτων ή προμηθειών θα εκδοθεί ξεχωριστή διαταγή κατά το προσεχή χρονικό 
διάστημα. 

11) Τα επιβιβαζόμενα Επιτελεία στα λιμάνια και αεροδρόμια αναλαμβάνουν εκ 
νέου την ευθύνη από τη διοίκηση ανατολικού τομέα και την 133η

 Μεραρχία Φρουρίου 
Κρήτης, ότι κάθε μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο των δοσμένων 
διαταγών και σύμφωνα με την ισχύουσα καθορισμένη σπουδή. Η διακινδύνευση των 
δικών μας προθέσεων εξαιτίας κοντόφθαλμης αυθαιρεσίας, καθώς και η μη απαραίτητη 
επιβάρυνση του χώρου μεταφοράς (δια αέρος και θαλάσσης) μέσω όχι σημαντικών για 
τον πόλεμο υλικών, θα καταδικαστεί σύμφωνα με το στρατιωτικό δίκαιο ως πράξη 
δολιοφθοράς. 

12) Οι αναφερόμενες διαταγές θα διατηρήσουν μελλοντικά την πλήρη ισχύ τους, 

ιδιαίτερα αναφορικά με την απόκρυψη και συμπεριφορά των στρατευμάτων. 
 

Σελίδα 100 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο απόρρητου στρατιωτικού εγγράφου – τηλεγραφήματος από τον 
στρατηγό Loehr προς τη Διοίκηση Φρουρίου Κρήτης. 

Αναφέρεται σε παρατηρήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις των στρατευμάτων και 
κινδύνους που ελλοχεύουν και οδηγούν τους ανώτατους αξιωματούχους στη δημιουργία 
πλάνων τακτικής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στην εφαρμογή αυτών. 

Ακολουθεί στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με 
ημερομηνία 19.9.1944 σχετικά με τη λήψη και γνώση του παραπάνω εγγράφου και τη 

σημασία του. 
 

Σελίδες 101-102 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 20.9.1944 

Αναφέρεται σε στρατιωτικά-διοικητικά γεγονότα κατά την αποχώρηση των 
γερμανικών δυνάμεων. 

(μετάφραση) 1) Η μερική μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού από το νησί προς 

την Ηπειρωτική Ελλάδα, απαιτεί μείωση του υπερασπιζόμενου ή βρισκόμενου σε 
ασφάλεια χώρου του νησιού. 

2) Προς τούτοις διαλύεται η γραμμή ασφάλειας Πάνορμο- Αγία Γαλήνη. 

Η κομβική θέση της Γεωργιούπολης προς Νότο δεν θα επανδρωθεί κατά το 
προβλεπόμενο σχέδιο. 

3) Η 133η
 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης θα δημιουργήσει από τις 21.9 πολύ μικρό 

σε μέγεθος πυρήνα οχύρωσης, σύμφωνα με το ψηφίο 4, παράγραφος 2. 
Η διάλυση της γραμμής ασφαλείας Πάνορμο- Αγία Γαλήνη πρέπει κατά τέτοιο 

τρόπο να πραγματοποιηθεί, ώστε από τις απαλλασσόμενες στρατιωτικές δυνάμεις να 
δημιουργηθεί μια βάση- σταθμός ασφαλείας του δρόμου Πέραμα- Γεωργιούπολη. 

Στην περιοχή του Περάματος βρίσκεται σε ετοιμότητα μια ισχυρή στρατιωτική 

ομάδα για κινητή επέμβαση αυτής. 

Στην περιοχή του Ρεθύμνου πρέπει να δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένων των 
στρατιωτικών αποθηκών των Αρμένων και του αεροδρομίου Ρεθύμνου, κεντρική βάση, 

ιδιαίτερα στους από τον Νότο προερχόμενους δρόμους. Πρέπει να εξασφαλισθεί η 
ασφαλής μεταφορά ειδών ανεφοδιασμού από τη στρατιωτική αποθήκη στους Αρμένους. 

Η πραγματοποίηση των καταστροφών βάσει του προβλεπόμενου πλαισίου, θα 
πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με την εκκένωση, ειδικό βάρος στους δρόμους νοτίου- 

βορείου άξονα. 
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4) Η στρατιωτική διοίκηση ανατολικού τομέα δημιουργεί όπως έχει διαταχθεί, το 
προγεφύρωμα Ηρακλείου και θα προβεί στην υπεράσπιση του. Είναι πιθανόν, ότι με 

επιπλέον απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων από το νησί, θα πρέπει να διακοπεί η 
σύνδεση με το δυτικό τμήμα και το προγεφύρωμα και τότε θα καταστεί υπεύθυνο μόνο 
για τη δική του μεταφορά. 

5) Για τη διοίκηση θαλάσσιας υπεράσπισης και τομέα αεροδρομίων, ισχύουν οι 
έως τώρα διαταγές όσον αφορά στην εκτέλεση των σχεδίων σύμφωνα με το ψηφίο 3. 

6) Η διοίκηση πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης θα ανατινάξει σε συνεννόηση με 
την 133η

 Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, τις εγκαταστάσεις πυροβολαρχιών παράκτιου 
πυροβολικού στρατού, οι οποίες στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

δραστηριοποιούνται στον τομέα Αγία- Γαλήνη. Κατά τα άλλα ισχύουν οι έως τώρα 
διαταγές.  

7) H γενική σειρά σπουδής για τη μετακίνηση στην Ηπειρωτική Ελλάδα περιέχει: 
α) στρατιωτικά ετοιμοπόλεμα τμήματα της 133ης

 Μεραρχίας πεζικού. 

β) Τμήματα παράκτιου πυροβολικού στρατού. 

γ) Στρατιωτικές ομάδες και τμήματα στρατευμάτων της 133ης
 Μεραρχίας 

πεζικού. 

δ) Τμήματα για ανάληψη στρατιωτικής δράσης της αεροπορίας και πολεμικού 
ναυτικού. 

Ως προς το δ) Κατά την επιλογή του προσωπικού θα δοθεί πολύ μεγάλη σημασία 
στις αναφερόμενες διαταγές του ψηφίου 7. 

Οι επικεφαλής των επιβιβαζόμενων Επιτελείων θα επιτηρούν σύμφωνα με 
διαταγή της διοίκησης ανατολικού τομέα και της 133ης

 Μεραρχίας πεζικού, μέσω 
μερικών δοκιμών, την τήρηση όλων των δοσμένων διαταγών και θα λάβουν την 
πληρεξουσιότητα από τη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης, άμεσα να διορθώσουν τα 
καταφανέστατα λάθη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η απόφαση λαμβάνεται άμεσα από τη 
διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης. 

8) Το προσωπικό του παράκτιου πυροβολικού στρατού, της αεροπορίας και του 
πολεμικού ναυτικού, το οποίο σύμφωνα με το ψηφίο 7 πρέπει δια αέρος να μεταφερθεί, 
είναι να ενσωματωθεί όσο καθίσταται δυνατό άμεσα στα μάχιμα τμήματα της 133ης

 

Μεραρχίας πεζικού. Δεν πρέπει σε αυτήν την περίπτωση με κανένα τρόπο να 
παρουσιαστεί καθυστέρηση της εναέριας μεταφοράς. 

9) Η στρατιωτική διοίκηση ανατολικού τομέα μετακινεί ως ενίσχυση των 
μάχιμων δυνάμεων του πυρήνα οχύρωσης και για να τη διαμοίραση ειδών μεταφοράς, 

τα μισά βρισκόμενα στο προγεφύρωμα Ηρακλείου αντιαεροπορικά μέσα και πολυβόλα 
όπλα στον πυρήνα οχύρωσης για τη διάθεση της 133ης

 Μεραρχίας πεζικού. 
10) Η 133η

 Μεραρχία πεζικού αφήνεται στην κρίση της για καλύτερη δυνατότητα 
επέμβασης να διασπάσει το τάγμα πεζικού σε τέσσερις όμοιους λόχους προστασίας. 

11) Η διμοιρία εκτέλεσης ποινών δυτικού τμήματος διαλύεται. Η εκτέλεση τούτη 
διατάχθηκε από τη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης, γραφείο Ια, με τον αριθμό 3270/44 
από 8.9.44, ψηφίο 21. 

 

Σελίδα 103 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης προς την 
Ανώτατη Διοίκηση ομάδας Ε στρατού, 22η

 Μεραρχία πεζικού και Διοίκηση τομέα 
αεροδρομίων. 

Αναφέρεται σε επιπλέον στρατιωτικά σχέδια σχετικά με τη νήσο Κρήτης. 

(μετάφραση) Η μεγάλη σε μέγεθος αποχώρηση στρατιωτικού προσωπικού και η 
κατάσταση σχετικά με τις συμμορίες καθιστούν αναγκαία τα κάτωθι μέτρα: 
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α) Το προγεφύρωμα Ηρακλείου πρέπει έως τις 22.9 να επανδρωθεί και 
παράλληλα να ανατιναχθεί το αεροδρόμιο Καστελίου. 

β) Το κεντρικό τμήμα (περιοχή Ρεθύμνου) ασκεί στρατιωτικά καθήκοντα έως 
τους Αρμένους σχετικά με την προστασία του ανατολικού-δυτικού δρόμου και την 

παράκτια υπεράσπιση βορείου τμήματος. Άμεση εκκένωση των στρατιωτικών 

αποθηκών στους Αρμένους, αρχής γενομένης την 22.9. 

γ) Τα δυτικό τμήμα ενσωματώνει τον μειωμένο σε ισχύ πυρήνα οχύρωσης 

επίπεδο Ι, αρχής γενομένης από 21.9. 

Επιπλέον η σύνδεση Ηρακλείου- Σούδας δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ακόμα. Εάν πρέπει ακόμα να διασωθούν τρένα και στρατιωτικά 
υλικά, επείγει να βρεθεί άμεσα χώρος σε πλοία. Ο συνολικός αριθμός σε άνδρες 
περιλαμβάνει ακόμα 20.000 στρατιώτες περίπου (11.000 του πεζικού, 6.000 της 
αεροπορίας και 3.000 του ναυτικού), 1.000 του σκέλους των SS μαύρα πουκάμισα και 
υπόλοιπα τμήματα των βοηθητικών σωμάτων. Εφόσον η απαίτηση σχετικά με τη 
διατήρηση λειτουργίας του αεροδρομίου Ηρακλείου παραμείνει ως έχει, θα 
δημιουργηθεί εκεί μελλοντικά ένα απομονωμένο προγεφύρωμα. 

Ο βόρειος- νότιος διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου στο 
Μάλεμε έτοιμος προς χρήση από 28-30.9. 

Η στρατιωτική διοίκηση Φρουρίου Κρήτης, έτοιμη προς μετακίνηση. 

Δεν είναι εφικτές όλες οι αναφορές στατιστικού είδους, λόγω της τρέχουσας 

απώλειας των συνδέσμων πληροφοριών, εξαιτίας αεροπορικών επιθέσεων χαμηλού 
ύψους, εκ τούτου παρακαλείται να παρθεί απόσταση, ιδιαίτερα των κεντρικών 
γραφείων στρατού. 
 

Σελίδες 104-107 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 22.9.1944. 

Αναφέρεται στην παράδοση των διαταγών του διοικητή Φρουρίου Κρήτης στον 
διοικητή Οχυρώματος Κρήτης.  

(μετάφραση) 1) Το Επιτελείο του διοικητή του Φρουρίου Κρήτης θα μετακινηθεί 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

2) Το γενικό πρόσταγμα προς όλες συνολικά στην Κρήτη τις βρισκόμενες 
διοικητικές αρχές, στρατιωτικές υπηρεσίες και στρατεύματα σύμφωνα με εντολή αριθμ. 
11 του Φύρερ αναλαμβάνει ο διοικητής του Οχυρώματος Κρήτης. 

Ο διοικητής του Οχυρώματος μάχης είναι ο συνταγματάρχης Benthack της 
διοίκησης πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης. 

Η παράδοση των διαταγών θα πραγματοποιηθεί μέσω του στρατηγού πεζικού 
Mueller στις 22.9.44 και ώρα 22:00. Η ανάληψη τους πρέπει να αναφερθεί από τον 
συνταγματάρχη  Benthack στην ανώτατη διοίκηση ομάδας Ε πεζικού. 

Το τμήμα Ια της διοίκησης Φρουρίου Κρήτης θα παραμείνει έως τις 25.9.44 στο 
νησί για την τακτοποίηση τρεχουσών ζητημάτων. 

3) το Επιτελείο της διοίκησης του Οχυρώματος μάχης Κρήτης θα σχηματιστεί 
κυρίως από το Επιτελείο της 133ης

 Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης. Η συμπλήρωσή του 

θα πραγματοποιηθεί από παραμένοντα τμήματα του Επιτελείου της διοίκησης του 
Φρουρίου Κρήτης και του τομέα πυρήνα οχύρωσης Κρήτης. 

4) Σχετικά με τα καθήκοντα της διοίκησης του Οχυρώματος Κρήτης θα υπάρξει 
ξεχωριστή διαταγή.  

5) Η εκκένωση της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί εν συνεχεία σύμφωνα με τις 
δοσμένες εντολές. 
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει να υπολογίζεται 
πλέον η μεταφορά δια θαλάσσης. 

Το προσωπικό των ειδικών όπλων (π.χ τεθ) πρέπει μόνο τότε να μετακινηθεί δια 
αέρος, εφόσον εξασφαλισθεί η μετακίνηση των αντίστοιχων όπλων, διαφορετικά θα 
ενσωματωθεί στα μάχιμα στρατεύματα. 

Το κέντρο βάρους στη μετακίνηση βρίσκεται δια τούτου στο πεζικό και στο 
προσωπικό του ανατιναγμένου παράκτιου πυροβολικού. 

Η διαταγή της διοίκησης του Φρουρίου Κρήτης Ια, αριθμ. 3366/44 από 20.9.44, 
ψηφίο 7, παραμένει σε όλη την έκταση και το πλάτος της. 

6) Ο συνταγματάρχης Roessler, διοικητής 752ου
 Συντάγματος παράκτιου 

πυροβολικού στρατού, ανακηρύσσεται σε διοικητή του προγεφυρώματος Ηρακλείου. 
Τα καθήκοντά του ως διοικητή του 75ου

 Συντάγματος παράκτιου πυροβολικού στρατού, 

θα αναληφθούν αρχικά από τον ταγματάρχη Rummel, έπειτα από τον λοχαγό Vest. 

7) Το Επιτελείο της διοίκησης Φρουρίου Κρήτης θα μετασχηματιστεί σε 
Επιτελείο Γενικής Διοίκησης και θα έχει από την άφιξη στην ενδοχώρα, τον 
χαρακτηρισμό «Γενική Διοίκηση υπό τον Mueller». 

Προς τούτοις το μη αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με το ψηφίο 3 να 
χρησιμοποιηθεί ή να ενσωματωθεί στις μονάδες επιφυλακής ή σε άλλα μάχιμα 
στρατεύματα του πυρήνα οχύρωσης. 

8) Όλα τα στρατεύματα, τα οποία μέχρι πρότινος υπάγονταν άμεσα στη διοίκηση 

Φρουρίου Κρήτης, θα υπαχθούν με την ανάληψη της διοικούσας αρχής στον διοικητή 
του Οχυρώματος Κρήτης (βλπ συνημμένο).  

Εφόσον δεν μεταφερθούν κατόπιν ξεχωριστής διαταγής στην Ηπειρωτική Ελλάδα 
ή συνεχίσουν να ασκούν τα μέχρι πρότινος καθήκοντα τους, θα συμπεριληφθούν στις 
μονάδες επιφυλακής ή θα ενσωματωθούν σε άλλα μάχιμα στρατεύματα. 

9) Το Επιτελείο διοίκησης πυροβολικού (χωρίς τον διοικητή) θα ενσωματωθεί ως 
σώμα πυροβολικού στο τοποθετούμενο Επιτελείο Γενικής Διοίκησης Mueller. Την 
υπαγωγή του παράκτιου πυροβολικού στρατού ρυθμίζει ο διοικητής του Οχυρώματος 

Κρήτης. 

10) Ο επικεφαλής των πληροφοριών του γερμανικού στρατού θα ενσωματωθεί 
μαζί με όλο τον λόχο πληροφοριών «Κρήτη» στη Γενική Διοίκηση Mueller. 

Τμήματα του λόχου πληροφοριών «Κρήτη» παραμένουν στο νησί και θα 
υπαχθούν στον διοικητή του Οχυρώματος Κρήτης. 

11) Το τμήμα Stopi σκαπανέων της διοίκησης Φρουρίου Κρήτης θα διαλυθεί. 
Ο επικεφαλής της υπόλοιπης δύναμης του μηχανικού και η ομάδα κατασκευής 

δρόμων και γεφυρών θα υπαχθούν στον επικεφαλή μηχανικό της διοίκησης 

Οχυρώματος Κρήτης. 

12) Ο υπασπιστής του γερμανικού στρατού (χωρίς τον επικεφαλή των 
στρατιωτικών υπηρεσιών) θα υπαχθεί στη διοίκηση του Οχυρώματος μάχης Κρήτης. 

Ο υπασπιστής του Οχυρώματος Κρήτης αναλαμβάνει τις υποθέσεις του 
υπασπιστή του γερμανικού στρατού. 

Καταργείται το στρατιωτικό ταμείο της διοίκησης του Φρουρίου Κρήτης. 
13) Το στρατιωτικό δικαστήριο της διοίκησης Φρουρίου Κρήτης διαλύεται. Ο 

στρατιωτικός δικαστής της αεροπορίας μετατάσσεται στο στρατιωτικό δικαστήριο της 
διοίκησης του Οχυρώματος Κρήτης, το οποίο συνεχίζει τις εργασίες του ως 
στρατιωτικό δικαστήριο του γερμανικού στρατού. 

Υποθέσεις, οι οποίες αφορούν το πολεμικό ναυτικό πρέπει να ενταχθούν στο 
δικαστήριο του διοικητή θαλάσσιας υπεράσπισης Κρήτης, όσο διάστημα ο διοικητής 
θαλάσσιας υπεράσπισης παραμείνει στο νησί. Μετά την αποχώρησή του θα υπαχθεί το 
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στρατιωτικό δικαστήριο ναυτικού, στο στρατιωτικό δικαστήριο γερμανικού στρατού 

της διοίκησης Οχυρώματος Κρήτης. 
14) Η παράδοση των τρεχουσών υποθέσεων των διαφορετικών τμημάτων του 

Επιτελείου στρατιωτικής διοίκησης Φρουρίου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί άμεσα στα 
αντίστοιχα τμήματα του Επιτελείου διοίκησης του Οχυρώματος μάχης Κρήτης.  

Η παράδοση πρέπει να αναφερθεί προσωπικά από τον παραδίδων και τον 
παραλαβών, με το πρωτότυπο της πράξης παράδοσης προς προσυπογραφή στον 
επικεφαλή του Γενικού Επιτελείου στη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης. 

15) Η μετέπειτα διοίκηση Επιτελείου διοίκησης του Φρουρίου Κρήτης, 

επικεφαλής: ταγματάρχης Blauth υπάγεται με εντολή του γραφείου Ια (βλπ ψηφίο 2) 
στον διοικητή του Οχυρώματος Κρήτης. 

Εντολή: Παραμένοντα πίσω στρατιωτικά τμήματα του νέου Επιτελείου Γενικής 
Διοίκησης Mueller θα μετακινηθούν άμεσα στην ενδοχώρα, ώστε να εξασφαλίσουν όσο 
το δυνατόν συντομότερα την ικανότητα διαχείρισης υποθέσεων του Επιτελείου. 

Μεταφορά δια αέρος μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δοσμένων εντολών. 
Η αμεσότητα καθορίζεται λεπτομερώς από τον διοικητή του Οχυρώματος . 

Ο χώρος στα πλοία μπορεί κατά τέτοιο τρόπο να είναι εκμεταλλεύσιμος, ώστε 

εξαιτίας απώλειας ενός πλοίου να μην μπορούν να προκύψουν μεγάλες ζημιές. 
(περίληψη) Σε συνημμένο έγγραφο προς τη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης 

περιέχονται σε λίστα τα υπαγόμενα στον διοικητή Οχυρώματος Κρήτης στρατεύματα 

κατά την υποχώρηση του επικεφαλής Επιτελείου. 
 

Σελίδες 108-109 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-τηλεγράφημα από τη διοίκηση του Φρουρίου 
Κρήτης προς την Ανώτατη Διοίκηση ομάδας Ε που φέρει ημερομηνία 22.9.1944. 

Περιέχει τη διαταγή παράδοσης της εντολής σχετικά με τη νήσο Κρήτης στον 
συνταγματάρχη Benthack, διοικητή Οχυρώματος μάχης Κρήτης. 
 

Σελίδα 110 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 22.9.1944 

Αναφέρεται στη διάλυση του τμήματος διαχείρισης στρατιωτικών ζητημάτων της 
διοίκησης του Φρουρίου Κρήτης, στην ανάληψη των τρεχουσών υποθέσεων από τον 
περιφερειακό διοικητή Χανίων, στη μεταφορά των υπηρεσιακών σφραγίδων από τα 
χωριστά τμήματα του Επιτελείου της διοίκησης Φρουρίου Κρήτης στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα, ώστε να μην παρατηρηθεί έλλειψή τους και στην παράδοση επίσης πολλών 
σφραγίδων στη διοίκηση του Οχυρώματος Κρήτης  

 


