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[Γ.Α.Φ CD 14 φάκελος 1] 
Ν 667-8 

 

 

Ο πρώτος φάκελος με τον κωδικό Ν 667-8 περιέχει τρείς Εκθέσεις  37 σελίδων, 

με χρονικό σημείο αναφοράς το έτος 1941. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
Χειρόγραφη μη ευδιάκριτης μορφής σελίδα. 

 

Σελίδες 2-21  (περίληψη) 
Αναφορά του συνταγματάρχη του γερμανικού στρατού Hermann Goetzel  

περιέχοντας τη λήψη απόφασης  στα τέλη του 1940 από πλευράς του Χίτλερ σχετικά με 
την πραγματοποίηση της επίθεσης εναντίων της Ρωσίας  κατά τη διάρκεια του έτους 

1941 και τη δευτερεύουσα σημασία της  εκστρατείας εναντίων της Ελλάδας (εκ τούτου 
ο περιορισμός στη διάθεση στρατιωτικού υλικού, έμψυχου δυναμικού και η χρήση των 
σιδηροδρομικών γραμμών της Ρουμανίας και Ουγγαρίας), την πρόταση από τη 
διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού της-  ως πρώτος στόχος της εκστρατείας εναντίων της 
Ελλάδας- επιχείρησης εναντίων της Λήμνου (καταγράφεται η στρατιωτική σημασία της 
νήσου ως στρατιωτική βάση), τη συγκέντρωση στη Βουλγαρία ενός μεικτού 
γερμανικού κλιμακίου αποτελούμενο από μονάδες αλεξιπτωτιστών, αερομεταφερόμενα 
στρατεύματα και  Εναέριες Μονάδες Αναγνώρισης υπό τη διοίκηση του αντισμηνάρχου 
Suessmann και η υπαγωγή αυτού κατά την άφιξη του στη Βουλγαρία στον διοικητή του 
εκεί βρισκόμενου 8ου Αεροπορικού Σώματος, πτέραρχο Freiherr von Richthofen (η 
συνολική διοίκηση των στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διεξαγόμενων 

γερμανικών εναέριων επιχειρήσεων υπόκειντο στον 4ο Στόλο Αεροπορίας υπό τον 
αιθεράρχη Loehr) καταγράφοντας δυσκολίες στον εφοδιασμό.  

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η πρόθεση επίθεσης εναντίων της Γιουγκοσλαβίας 

για την προστασία των στη Ρουμανία δραστηριοποιημένων στρατευμάτων και η 
αερομεταφορά από τη Βιέννη της 22ης Μεραρχίας Πεζικού προς τη Ρουμανία για την 
προστασία των εκεί πετρελαϊκών πηγών, η δυνατότητα  του 8ου Αεροπορικού Σώματος 
για την υποστήριξη των χερσαίων και θαλασσίων  επιχειρήσεων εναντίων της Ελλάδας, 
η αναβολή από την Ανώτατη Διοίκηση Αεροπορίας της κατάληψης της Λήμνου 

εξαιτίας τη μη δυνατότητας μιας  ταυτόχρονης υποστήριξης   των χερσαίων 
στρατιωτικών δυνάμεων στην ηπειρωτική Ελλάδα και μιας υποστήριξης επιχείρησης 

αεραπόβασης  εναντίων της Λήμνου από τις -μη επαρκείς- δυνάμεις του 8ου 

Αεροπορικού Σώματος. 

Σχετικά με την αεραπόβαση εναντίων του Ισθμού της Κορίνθου αναφέρεται  η 
δυνατότητα πραγματοποίησης της επιχείρησης από το αεροδρόμιο στη Λάρισα 

(καταγράφονται οι δυνατότητες- δυσκολίες- προοπτικές του χώρου αυτού), η  δυσκολία 
στις μεταφορές μέσω χερσαίου εδάφους και η ανάγκη εναέριας μεταφοράς 
πυρομαχικών, οπλισμού, ανεφοδιασμού για την προετοιμασία επιχείρησης 
αλεξιπτωτιστών εναντίων του Ισθμού, η άφιξη στη Λάρισα χερσαίων δυνάμεων 

υπαγόμενων  στο «Κλιμάκιο Suessmann» (καταγράφεται η επαρκής ποσότητα 

καυσίμων και έλλειψη σε πυρομαχικά, υγειονομικό υλικό και σίτιση για τον 

ανεφοδιασμό των εκεί δραστηριοποιημένων αλεξιπτωτιστών), η  παραμονή και η 
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ετοιμότητα ανατολικά των Θηβών μονάδων της 12ης Στρατιάς (υπό τη διοίκηση του 
συνταγματάρχη Sturm) για την επιχείρηση κατάληψης του Ισθμού και η  δυνατότητα 

υποστήριξης  από το 8ο Αεροπορικό Σώμα των μαχών στον Ισθμό (καταγράφονται  τα 
οφέλη της κατάληψης του χώρου τούτου), η διαταγή πραγματοποίησης της 

αεραπόβασης  για τις πρώτες πρωινές ώρες της 26.4.1941 και η προετοιμασία άμεσης ή 
έμμεσης υποστήριξης της επίθεσης από το 8ο Αεροπορικό Σώμα. 

Καταγράφονται κατόπιν πληροφορίες της επιχείρησης αυτής, όπως η  εκκίνηση 
των μεταγωγικών στις 26.4.1941 από το αεροδρόμιο της Λάρισας και η χωρίς 
παρενόχληση από συμμαχικά αεροσκάφη μετακίνηση τους, η πραγματοποίηση 

συγκεντρωτικού βομβαρδισμού σε διακρινόμενες συμμαχικές θέσεις  πριν την άφιξη 
των μεταγωγικών,  η άφιξη των σκαπανέων ως πρώτη στρατιωτική μονάδα, η 

εξουδετέρωση από το τμήμα αυτό  του μεγαλύτερου μέρους των θέσεων πολυβόλων  
και αντιαεροπορικών πυροβόλων πλησίον της γέφυρας, η απομάκρυνση από τη γέφυρα 

του μεγαλύτερου μέρους των εκρηκτικών σωμάτων (διατήρηση μικρής ποσότητας με 
σκοπό την σε περίπτωση ανάγκης ανατίναξη αυτής καθιστώντας την κατά αυτόν τον 
τρόπο αδιάβατη), η κατόπιν  έκρηξη και κατάρρευση  της γέφυρας (προκαλώντας τον 
θάνατο της πλειοψηφίας των βρισκόμενων πλησίον αυτής τραυματιών και την 
καθυστέρηση των προετοιμασιών μιας σε ύστερο χρονικό σημείο επίθεσης εναντίων 
της Κρήτης) μέσω  ριπής πολυβόλου ή βολής αντιαεροπορικού πυροβόλου προς ένα 

παραμένων εκρηκτικό σώμα, η κατάκτηση κατόπιν σύντομης διάρκειας σκληρών 
μαχών των υψωμάτων στο μέσο του Ισθμού, η δημιουργία δύο προγεφυρωμάτων  και η 

πραγματοποίηση επίθεσης εναντίων της πόλης της Κορίνθου,  η εξουδετέρωση της 
αντίστασης των συμμαχικών δυνάμεων (καταγράφονται πενήντα Νεοζηλανδοί 
στρατιώτες ως αιχμάλωτοι και ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων ως λεία πολέμου), η 

κατάληψη στις 9:00 ολόκληρου του Ισθμού βορείως του καναλιού, η έναρξη 
κατασκευής μιας προσωρινής γέφυρας και μιας γέφυρας εκτάκτου ανάγκης με σκοπό 
την πρόσβαση στον Ισθμό, η προσέγγιση από γερμανικό τάγμα  των περιχώρων της 

πόλης της Κορίνθου, η διείσδυση αποσπασμάτων Κρούσης στην πόλη, η  παράδοση της 
από τον Έλληνα διοικητή και τον δήμαρχο της στον συνταγματάρχη Sturm, η 

κατάληψη της κατόπιν ανταλλαγής πυρών με Άγγλους στρατιώτες και η παύση έπειτα 

όλων των δραστηριοτήτων μάχης με την ασφάλιση του καταλαμβανόμενου χώρου από 
το γερμανικό στρατό (καταγράφεται στο σημείο αυτό η αύξηση της δύναμης 
υπεράσπισης του μέσω της παράταξης των ληφθέντων ως λεία κανονιών, η μετακίνηση 

των τραυματιών από  ληφθέντα ως λάφυρα πολέμου οχήματα και η παραμονή τους 
στον δημιουργημένο στο Λουτράκι κεντρικό χώρο περίθαλψης τραυματιών), η 

προώθηση αλεξιπτωτιστών  έως τους Μύλους και το Τολό στην Αργολίδα, η διεξαγωγή 
εκεί μαχών με Άγγλους, η αιχμαλωσία εβδομήντα δύο Βρετανών αξιωματικών και 
χιλίων διακοσίων στρατιωτών, η κατάσχεση μεγάλου αριθμού στρατιωτικού υλικού και 
η διάσχιση σε ταυτόχρονο χρονικό σημείο  του Ισθμού από ισχυρή δύναμη της 12ης 

Στρατιάς με σκοπό την εκκαθάριση της Νοτίου Πελοποννήσου από τα αντίπαλα 
στρατεύματα. 

Ο πρώτος χάρτης-σελίδα 19-περιέχει την ετοιμότητα και δραστηριοποίηση του 
«Κλιμακίου Suessmann» σχετικά με την  «Επιχείρηση Εναντίων Της  Κορίνθου». 

Ο δεύτερος χάρτης-σελίδα 20-αναφέρεται στις μάχες στον Ισθμό της Κορίνθου 
καταγράφοντας παρακείμενους χώρους και στρατιωτικά τμήματα. 

Ο τρίτος χάρτης-σελίδα 21-περιέχει καταγραφή χώρων στρατιωτικής δράσης 

στην ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρωνικού κόλπου. 

 

Σελίδες 22-26  (περίληψη) 
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Εκτίμηση του Albert Merglen (Γάλλος στρατηγός και ιστορικός συγγραφέας) 
σχετικά με την επιχείρηση αερομεταφοράς γερμανικών μονάδων στις 26.4.1941  

πλησίον της Κορίνθου προβαίνοντας σε μια ιστορική αναδρομή όπως η εξουδετέρωση 
της αντίστασης στη Γαλλία στα τέλη 1940, η απόφαση του Χίτλερ να επιτεθεί στη 

Ρωσία (κυριαρχία του γερμανικού στρατού στην Κεντρική Ευρώπη, ασφάλιση των 
πετρελαιοπηγών στη Ρουμανία, κάλυψη της στρατιωτικής πτέρυγας στο Νότο και η 
επίθεση εναντίων των αγγλικών στρατευμάτων μέσω της Μέσης Ανατολής), η 
προετοιμασία επίθεσης εναντίων της Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας, η υπόσχεση των 
Άγγλων για στρατιωτική βοήθεια προς τους Έλληνες (καταγράφονται δύο Μεραρχίες 
Πεζικού Αυστραλών και Νεοζηλανδών και μια βρετανική Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων), 
η επίθεση του καλά προετοιμασμένου και υπό την πλήρη εναέρια κυριαρχία γερμανικού 
στρατού με κάμποσες Μεραρχίες τεθωρακισμένων-Ορεινών Κυνηγών-πεζικού 
εναντίων της Ελλάδας, η παραμονή μονάδων του γερμανικού στρατού στη Βουλγαρία 
και Ρουμανία ως εφεδρείες, η απώθηση του ιταλικού στρατού παρά την αριθμητική του 
υπεροχή από τον ελληνικό, η απόφαση της Ανώτατης Βρετανικής Διοίκησης προς 
επιβίβαση του βρετανικού στρατού στα πλοία από 24.-29.4. στα λιμάνια της Ραφήνας, 
Πόρτο Ράφτη, Μεγάρων, Μονεμβασιάς, Καλαμάτας (στο σημείο αυτό καταγράφεται η 
μεγάλη  σημασία των λιμανιών και των κόλπων της Πελοποννήσου λόγω της μικρής 
απόστασης προς Κρήτη και Αίγυπτο και η εκεί πρόσβαση μέσω του Ισθμού της 
Κορίνθου). 

Σχετικά με την επιχείρηση εναντίων του Ισθμού της Κορίνθου αναφέρεται η 
παραμονή μιας βρετανικής στρατιωτικής μονάδας με το διοικητήριο στην Κόρινθο 

(καταγράφεται δύναμη και οπλισμός), η πρόθεση από την Ανώτατη Διοίκηση του 
Γερμανικού Στρατού της κατάληψης του, η πραγματοποίηση αεροπορικών επιθέσεων 

(ως στόχος η καταστροφή των βρετανικών θέσεων αντιαεροπορικών πυροβόλων) πριν 

την έναρξη της επιχείρησης κατάληψης, η ρίψη αλεξιπτωτιστών (καταγράφεται ο 

χώρος) δημιουργώντας άμεσα προγεφυρώματα, η εξουδετέρωση σε άμεσο χρονικό 

διάστημα της φρουράς της γέφυρας από τους σκαπανείς Κρούσης και η ανατίναξη 
αυτής από τα πυρά δύο Βρετανών αξιωματικών, η λήξη της μάχης γύρω από τη γέφυρα 
στις 26.4, στις 8:00, και η δημιουργία από το λόχο Σκαπανέων μιας προσωρινής 
διάβασης, η προώθηση των αλεξιπτωτιστών χρησιμοποιώντας κατασχεθέντα βρετανικά 
οχήματα προς την Κόρινθο και την κατάληψη της πόλης (καταγράφονται απώλειες από 
το γερμανικό Κλιμάκιο Μάχης και αριθμός αιχμαλώτων από την  ελληνική και 
βρετανική πλευρά), η προώθηση στις 27.4. της 5ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας μαζί με 
αλεξιπτωτιστές με κατεύθυνση το Νότο, η μη επιτυχημένη παρεμπόδιση της 
υποχώρησης των Άγγλων (στις 24.4. περίπου ¼ του βρετανικού εκστρατευτικού 
σώματος έπλεε ήδη στην θάλασσα και η υποχώρηση στις 24. και 25.4. του κυρίου 

όγκου των συμμαχικών δυνάμεων προς την Πελοπόννησο για την εκεί επιβίβαση τους 
στα πλοία -είκοσι τέσσερις περίπου χιλιάδες στρατιώτες-). 

Κατόπιν γίνεται μια αποτίμηση της συνολικής στρατηγικής σχετικά με την 
επιχείρηση «κατάληψης του Ισθμού της Κορίνθου» και τις στρατηγικής σημασίας 
συνέπειες αυτής.  

 

Σελίδες 27-29  (περίληψη) 
Στρατιωτικού χαρακτήρα άρθρο σε γερμανικό έντυπο με τίτλο «πως 

καταλήξαμε σε μια αεραπόβαση πλησίον της Κορίνθου». 
 

 

Σελίδες 30-37  (περίληψη) 
Περιλαμβάνουν το ίδιο περιεχόμενο των σελίδων 27-29. 
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