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                                     [ Γ.Α.Φ CD 19 Φάκελος 5] 
                                                  Ν 667-3 
 
Ο πέμπτος φάκελος με τον κωδικό Ν 667-3 περιέχει στρατιωτικούς χάρτες, 23 
σελίδων. 
 
Σελίδα 1 (περίληψη) 
Χάρτης της Ανατολικής Πρωσίας καταγράφοντας πολεμικά μέτωπα και 
στρατιωτικές κινήσεις. 
 
Σελίδες 2-3 (περίληψη) 
Χάρτης της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής.  
 
Σελίδες 4-8 (περίληψη) 
Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Νάρβικ. Φέρνει την χρονολογία Απρίλιος 
1940.   
 
Σελίδα 9 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Arnheim. Καταγράφει 
κινήσεις του γερμανικού στρατού.   
 
Σελίδα 10 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Ρότερνταμ και Dordrecht. 
Καταγράφει κινήσεις του γερμανικού στρατού.   
 
Σελίδα 11 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Eindhoven. Καταγράφει 
κινήσεις γερμανικού στρατού.   
 
Σελίδα 12 (περίληψη) 
Ο ίδιος χάρτης της σελίδας 9.  
 
Σελίδα 13 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής της La Valetta (Μάλτα). 
Καταγράφει κινήσεις του γερμανικού στρατού.    
 
Σελίδα 14 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης περιοχής της Ολλανδίας. Καταγράφει κινήσεις του 
γερμανικού στρατού.   
 
Σελίδα 15 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Φέρει την 
ημερομηνία 24.5, καταγράφοντας συμμαχικές θέσεις και κινήσεις του 
γερμανικού  στρατού.   
 
Σελίδα 16 (περίληψη) 
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Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Maastricht. Καταγράφει 
κινήσεις του γερμανικού στρατού.  
 
Σελίδα 17 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής της Διώρυγας του Αλβέρτου, στο 
Βέλγιο. Καταγράφει κινήσεις του γερμανικού στρατού. 
 
Σελίδες 18-19 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της βορειοδυτικής Κρήτης. Φέρει τις ημερομηνίες 22, 25.-
28.5, καταγράφοντας κινήσεις του γερμανικού στρατού.    
 
Σελίδα 20 (περίληψη) 
Χειρόγραφος χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Eben-Emael. Καταγράφει 
στρατιωτικές θέσεις άμυνας.  
 
Σελίδα 21 (περίληψη) 
Χειρόγραφο σκίτσο.  
 
Σελίδα 22 (περίληψη) 
Χάρτης της ευρύτερης περιοχής της βορειοανατολικής Πρωσίας . Καταγράφει 
θέσεις του γερμανικού στρατού. 
 
Σελίδα 23 (περίληψη) 
Χάρτης περιοχής της Ολλανδίας. Καταγράφει ολλανδικές στρατιωτικές θέσεις, 
κινήσεις γερμανικού στρατού και έναρξη μαχών μεταξύ 12- 14.5.1940.   
 
 


