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[ Γ.Α.Φ CD 6- ΦΑΚ 1] 
 

RH 26-22/49 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα Ημερολογίου Πολέμου του 
Επιτελείου της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού, ως επί το πλείστον απόρρητα, 324 σελίδων 
συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από 18.10.42 έως 04.12.1942. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αναφέρεται στo περιεχόμενο εξώφυλλου του Ημερολογίου Πολέμου αριθμού 12 

του Επιτελείου της 22ης μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Αρχή καταγραφής του 
ορίζεται η 18.10.1942 και πέρας η 04.12.1942. 

 

Σελίδες 2-3 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 

τμήμα Ιa προς τον Διοικητή νοτιανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 

18.10.1942. 

Αναφέρει στην περιοχή της Αθήνας την ετοιμότητα φόρτωσης στρατιωτικών 

οχημάτων (καταγράφεται ο τύπος και αριθμός) σε οχηματαγωγά πλοία με προορισμό 
την Κρήτη. 

 

Σελίδες 4-5 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 18.10.1942. 

(μετάφραση) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιτελάρχη της Διοίκησης του 
Φρουρίου Κρήτης τουλάχιστον 80% των παραληφθέντων οχημάτων δεν είναι προς 
χρήση. Κατόπιν συνομιλίας υπό τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος στις 16.10.1942 
διαβεβαιώθηκε ότι όλα τα οχήματα της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού θα μεταφερθούν στο 
νησί. Η Μεραρχία παρακαλεί, να σταματήσει η παράδοση των στρατιωτικών οχημάτων 
προς την 164

η
 Μεραρχία στη Θεσσαλονίκη, έως ότου ο υπεύθυνος μηχανικός της 

Μεραρχίας επιστρέψει από το νησί με ακριβή στοιχεία όσον αφορά στην κατάσταση 
των οχημάτων.  

 

Σελίδες 6-7 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 18.10.1942. 

Περιέχει συνημμένη την από 13.10.1942 διαταγή με τον αριθ. 6 του Διοικητή 
νοτίου Ελλάδος, που αφορά στην υπεράσπιση των ακτών, στον προσδιορισμό 
στρατιωτικών εκφράσεων όπως «φωλιά αντίστασης», «βάση-ομάδες βάσεων», «τομέας 
υπεράσπισης» και τη σημασίας τους. 

 

Σελίδες 8-9 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 18.10.1942. 

Αναφέρει μεταφορά στρατιωτικών τμημάτων δια αέρος από Μολάους και 
Ελευσίνα όπως και μέσω σιδηροδρόμου προς Μολάους. 
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Σελίδες 10-11 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-τηλεγράφημα του Επιτελείου της 22
ης

 

Μεραρχίας Πεζικού προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 18.10.1942. 

Αναφέρει δύναμη αξιωματικών, υπαξιωματικών, διοικητικών υπαλλήλων και 
ανδρών της Μεραρχίας, του Πεζικού και του 22

ου
 Συντάγματος πυροβολικού, του 22

ου
 

τμήματος αντικατασκοπείας, τμήματος τεθωρακισμένων εφόδου, 22
ου

 τάγματος 
σκαπανέων, 22

ου
 τάγματος πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων, 22

ουτμήματος 
διαβιβάσεων. Δεν καταγράφεται ο αριθμός εφεδρικών ανδρών της Μεραρχίας που 
μετακινείται αυτό τον καιρό προς Κρήτη. 

 

Σελίδα 12 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού με 

παραλήπτες την 22η
 Μεραρχία Πεζικού-τμήμα Ιa, λοχαγό Martin σύνδεσμο-αξιωματικό 

«Sewastopel», λοχαγό Bonnet, 22
ο
 τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων, 

υπολοχαγό Fischer που φέρει ημερομηνία 20.10.1942. 

Αναφέρεται σε διαταγή Επιτελείου για αλλαγή ονομασίας του «V.P Sewastopel» 

(λοχαγός Martin) σε σύνδεσμο-αξιωματικό «Sewastopel» υπό τον Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης στα Χανιά, και τη μετακίνηση του υπίατρου Beenhardt και 
αξιωματικού Rueter στην Μεραρχία, στο Ηράκλειο. Στη θέση τους ορίζονται ένας 
αξιωματικός και υπαξιωματικός να διοικήσουν το 22

ο
 τάγμα αντιαεροπορικών μέσων. 

Όλα τα εισαχθέντα τμήματα της Μεραρχίας στο αεροδρόμιο Μάλεμε και στον Κόλπο 
της Σούδας, παραλαμβάνονται από τον σύνδεσμο-αξιωματικό «Sewastopel» στα Χανιά, 

και προωθούνται κατόπιν για τους προβλεπόμενους προορισμούς τους. Την υποδοχή 
και προώθηση των εισαχθέντων στρατιωτικών τμημάτων δια θαλάσσης και αέρος στο 
Ηράκλειο, την αναλαμβάνει ο υπολοχαγός Fischer. 

 

Σελίδες 13-14 (μετάφραση) 
 

Απόρρητο 

22
η
 Μεραρχία Πεζικού                                 Γραφ. σχεδ. μαχ. Μερ, την 20.10.1942  

Τμήμα Ιa Αριθμ. πρωτ 794/42 

 

Διαταγή Μεραρχίας Αρ.62 

όσον αφορά στην κατάσταση υπαγωγής στρατιωτικών τμημάτων υπό τις διαταγές 
άλλων μονάδων και την επικοινωνία. 

 

Ι. Κατάσταση υπαγωγής στρατιωτικών τμημάτων. 
Όλα τα εγκατεστημένα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας στους τομείς 

Ηρακλείου, Τυμπακίου και Ρεθύμνου και ως εφεδρείες Μεραρχίας, υπάγονται σε 
θέματα τακτικής και στρατιωτικών υπηρεσιών στην 22

η Μεραρχία Πεζικού. 
2) Όλα τα βρισκόμενα ως εφεδρείες του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης 

στρατιωτικά τμήματα της 22ης Μεραρχίας Πεζικού, όπως 22ο
 τμήμα κατασκοπείας, 1

ο
 

τάγμα 26
ου

 Συντάγματος  Πεζικού, 3
ο
 τμήμα τεθωρακισμένων εφόδου 22, υπάγονται 

όσον αφορά στις στρατιωτικές τους αρμοδιότητες στην 22η
 Μεραρχία Πεζικού.  

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης διατηρεί την τακτική-στρατηγική των 
στρατιωτικών τους δραστηριοτήτων. Αυτό πραγματοποιείται μετά την εγκατάστασή 

τους. 

3) Οι εγκαθιστάμενοι λόχοι του22ου τάγματος πυροβολικού αντιαεροπορικών 
μέσων για την προστασία των 3 βάσεων ανεφοδιασμού υπάγονται διοικητικώς στον 
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Διοικητή του 22
ου

 τάγματος αντιαεροπορικών μέσων και συνεπώς στην 22η
 Μεραρχία 

Πεζικού.  
4) Η προσωρινά εγκαταστημένη στα Χανιά διμοιρία σκαπανέων του 2ου

 λόχου 

22
ου

 τάγματος σκαπανέων, υπάγεται υπηρεσιακώς καθολικά στον Διοικητή λόχου της 

και στον Διοικητή τάγματος της και συνεπώς στη 22η
 Μεραρχία Πεζικού. 

 

ΙΙ. Επικοινωνία. 
1) Η λήψη εντολών στη Μεραρχία Ηρακλείου- υπηρεσία πρωτοκόλλων- 

(συγχρόνως με την υπηρεσία ταχυδρομείου Ηρακλείου) γίνεται καθημερινά στις 11.00. 
Τις λαμβάνουν άμεσα όλα τα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας του Ηρακλείου και 
των περιχώρων του καθώς και τα τμήματα που υπάγονται σε αυτήν. 

2) Για τα βρισκόμενα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας ή σε αυτή υπαγόμενα 
στρατιωτικά τμήματα στους χώρους των Δαφνών, Αγίας Βαρβάρας και Τυμπακίου, 

δημιουργεί το 65
ο
 Σύνταγμα Πεζικού ταχυδρομικό κέντρο στο Βενεράτο, στο οποίο 

εισέρχονται και εξέρχονται όλα τα στρατιωτικά έγγραφα αλληλογραφίας. Το 65
ο
 

Σύνταγμα Πεζικού δημιουργεί συνεχή ταχυδρομική σύνδεση από το Βενεράτο προς 
Ηράκλειο για την καθημερινή λήψη διαταγών και αποφάσεων από τη Μεραρχία (στις 
11:00), στην οποία συνεπικουρεί το 22

ο
 τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων 

και το 22
ο
 τμήμα τεθωρακισμένων εφόδου με την διάθεση στρατιωτικών οχημάτων. 

3) Ο λόχος τεθωρακισμένων 2/212 και 65
ο
 τάγμα Συνάγματος Πεζικού 

λαμβάνουν την υπηρεσιακή αλληλογραφία καθημερινά στις 11.00 στο γραφείο 
πρωτοκόλλου της Μεραρχίας. Εκεί διεκπεραιώνεται επίσης η ανταλλαγή 
αλληλογραφίας ανάμεσα στο 65

ο
 Σύνταγμα Πεζικού και στο 65

ο
 τάγμα Συντάγματος 

Πεζικού.  

4) Το 16
ο
 Σύνταγμα Πεζικού δημιουργεί στο Ρέθυμνο για όλα τα βρισκόμενα 

στην πόλη- περίχωρα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας, τις στρατιωτικές εφεδρείες, 

του Φρουρίου Κρήτης και τα υπόλοιπα στρατιωτικά τμήματα που υπάγονται στη 
Μεραρχία ταχυδρομικό σταθμό και αναλαμβάνει συγχρόνως τις ήδη υπάρχουσες 
ταχυδρομικές υπηρεσίες στην πόλη του Ρεθύμνου. 

Η καθημερινή αλληλογραφία ανάμεσα στην πόλη του Ηράκλειου και στο 
Ρέθυμνο διεξάγεται μέσω ταχυδρόμου της Μεραρχίας, ο οποίος φθάνει καθημερινά έως 

τις 11.30 στο Ρέθυμνο. 
Η ταχυδρομική υπηρεσία Ρεθύμνου ρυθμίζει την, σύμφωνα με τον κανονισμό 

εκατέρωθεν αλληλογραφία, συγκεντρώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία των 
αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών και προβαίνει στη διανομή της. 

Την προώθηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας προς τον Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης και άλλες υπηρεσίες στο δυτικό τμήμα της νήσου καθορίζει η ταχυδρομική 
υπηρεσία μέσω ταχυδρόμου στα Χανιά, ο οποίος καθημερινά φθάνει έως τις 11.30 στο 
Ρέθυμνο. 

5) Τα εγκατεστημένα τμήματα της Μεραρχίας στον χώρο Χανίων ανταλλάσουν 
την υπηρεσιακή τους αλληλογραφία καθημερινά στο ταχυδρομείο Χανίων. 

6) Η προωθούμενη αλληλογραφία μέσω των ταχυδρομικών σταθμών Ηρακλείου, 
Ρεθύμνου και Χανίων διεκπεραιώνεται με την προσθήκη. 

Μέσω ταχυδρομικού σταθμού (Ηρακλείου, Ρεθύμνου). 

 

ΙΙΙ. Όλα τα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας αναφέρουν καθημερινά τα νέα 
εισελθόντα τμήματα των μονάδων τους. Δεν επιτρέπονται λάθος αναφορές. 

 

 

Για τον Διοικητή της Μεραρχίας 

Ο ανώτερος αξιωματικός Γενικού  Επιτελείου Μεραρχίας. 
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Σελίδα 15 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον λοχαγό Bonnet (Αθήνα –Κηφισιά) που φέρει την ημερομηνία 20.10.1942. 

Στη διάρκεια πορείας στρατιωτικών ομάδων από Τρίπολη προς Μολάους 

ξεκίνησαν επανειλημμένα νωρίτερα οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, αφήνοντας μόνα 
τα στρατεύματα. Διατάσσεται να παραμένουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί δίπλα 
στα στρατεύματα.  

 

Σελίδα 16 ( περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον λοχαγό Bonnet (Αθήνα –Κηφισιά) και V τμήμα που φέρει την ημερομηνία 
21.10.42. 

Αναφέρεται σε διαταγή άμεσης διανομής μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης προς 
τη Μεραρχία. Κρίνεται αναγκαία εξαιτίας έλλειψής της, και κατ’ επέκταση πρόβλημα 
μεταφοράς υλικών και οπλισμού δια θαλάσσης και αέρος, δημιουργώντας πρόβλημα 
στον αμυντικό σχεδιασμό.  

 

Σελίδα 17 (περίληψη) 
 

Απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα (2 στον αριθμό). Το 1ο
 (αντίγραφο) από τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης (13.10.1942) αναφέρεται στον σχεδιασμό κατάληψης 
της νήσου Γαύδου από λόχο της 22ης Μεραρχίας Πεζικού και προτείνεται η 
συνεπικουρία λόχου εφεδρειών της νήσου Κρήτης. 

Το 2ο
 του Επιτελείου της 22

ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς το 16

ο
 Σύνταγμα Πεζικού 

(21.10.1942). 

Αναφέρεται στη λήψη ενισχύσεων του λόχου από εφεδρείες τάγματος του 16
ου

 

Συντάγματος Πεζικού.  

 

Σελίδες 18-20 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς 16ο

 

Σύνταγμα Πεζικού που φέρει ημερομηνία 21.10.1942 (ακολουθεί αντίγραφο 
στρατιωτικού εγγράφου του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης). 

(περίληψη) Αφορά στην ταχυδρομική υπηρεσία, αναφέροντας ότι τα καθήκοντα 
του ταχυδρομικού σταθμού στο Ρέθυμνο τα αναλαμβάνει ο παλιότερος σταθμός του 
Ρεθύμνου υπό τον Διοικητή του 16

ου
 Συντάγματος Πεζικού και τα καθήκοντα της 

ταχυδρομικής υπηρεσίας Ηρακλείου υπόκεινται στη 22
η
 Μεραρχία Πεζικού. Η εν λόγω 

Μεραρχία είναι υπεύθυνη και για την τοποθέτηση ταχυδρομικού οχήματος και 
ταχυδρομικού υπαλλήλου (επιλοχία ή υπαξιωματικού αναφέροντας τα καθήκοντα του) 
για τη γραμμή Ηρακλείου- Ρεθύμνου.  

Ακολουθεί διαταγή-αντίγραφο εγγράφου σε μετάφραση-περίληψη του Διοικητή 
του Φρουρίου Κρήτης με τις όσες αλλαγές έχουν γίνει όσον αφορά στην εν λόγω 
υπηρεσία στρατού. 

(μετάφραση) Αντίγραφο 

Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης 

Αριθμ πρωτ. 357/42                                                                            την 1.2.1942. 

Ιδιαίτερη διαταγή για την υπηρεσία ταχυδρομείου 

Για την υπηρεσία ταχυδρομείου στη νήσο Κρήτη μεταξύ Χανίων και Ηρακλείου 

μέσω Ρεθύμνου συναντώνται οι εξής βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες-σταθμοί: 
1) Ταχυδρομική υπηρεσία υπό τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης στα 

Χανιά. 
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2) Ταχυδρομική υπηρεσία υπό τη Μεραρχία του Φρουρίου Κρήτης στο 
Ηράκλειο. 

3) Ταχυδρομική υπηρεσία υπό το 16
ο
 Σύνταγμα Πεζικού στο Ρέθυμνο. 

4) Ταχυδρομική υπηρεσία υπό τη Διοίκηση Αεροπορίας στο Μάλεμε. 
Καθήκον του ταχυδρομικού σταθμού: 

Η ταχυδρομική υπηρεσία Χανίων συγκεντρώνει το συνολικό ταχυδρομείο των 
τοπικών αρμοδίων ταχυδρομικών σταθμών και προωθεί τη συγκεκριμένη 
αλληλογραφία της ενδοχώρας, του Ρεθύμνου και του ανατολικό τμήματος του νησιού 
στο Ρέθυμνο. 

Ώρα αναχώρησης: καθημερινά στις 8:30 από τον ταχυδρομικό σταθμό του 
Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 

Ώρα άφιξης στο Ρέθυμνο: το αργότερο στις 11:30 

Η καθημερινή χρήση του ταχυδρομικού φορτηγού πραγματοποιείται κατόπιν 
διαθέσεως από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με δύναμη αποθέματος από 23.1.42 
μέσω της ομάδας αντιαεροπορικών μέσων Χανίων. Σε περίπτωση επαρκούς χώρου 
μπορούν επίσης να μεταφερθούν στρατιώτες. Πρέπει να έχουν δηλωθεί μια (1) μέρα 
προηγουμένως στην ταχυδρομική υπηρεσία του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 

Η ταχυδρομική υπηρεσία Ηρακλείου συγκεντρώνει το συνολικό ταχυδρομείο των 
κατά τόπους υπεύθυνων ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των από 
την ενδοχώρα εισερχόμενων, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και τοποθετεί εγκαίρως 

ένα (1) φορτηγό, έτσι ώστε να φτάσει το αργότερο στις 11:30 στο Ρέθυμνο. Για την 
τοποθέτηση του είναι αρμόδια η Μεραρχία του Φρουρίου Κρήτης. 

Η ταχυδρομική υπηρεσία Ρεθύμνου συγκεντρώνει το ταχυδρομείο των αρμοδίων 
τοπικών ταχυδρομικών σταθμών, τα προωθεί όλα συνολικά με τα εισελθόντα από την 
ενδοχώρα καθημερινά έως τις 17:00 στον ταχυδρομικό σταθμό του Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης, και παραλαμβάνει το συγκεκριμένο ταχυδρομείο προς Μάλεμε. Την 
τοποθέτηση ταχυδρομικού φορτηγού καθορίζει η Διοίκηση Αεροπορίας Μάλεμε. 

(περίληψη) Αναφέρει τρόπους και υπευθύνους διευθέτησης της ταχυδρομικής 
αλληλογραφίας, ιδιαίτερα για τα σφραγισμένα γράμματα-φακέλους. 

 

Σελίδα 21 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 22.10.1942. 

Αναφέρεται στη λήψη διαταγής για τον τομέα Ηρακλείου, Τυμπακίου και 
Ρεθύμνου και στην απόσπαση της Ταξιαρχίας του Φρουρίου Κρήτης. 

 

Σελίδα 22 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς την ιταλική Μεραρχία «Siena» που φέρει ημερομηνία 22.10.1942. 

Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο του εγγράφου της σελίδας 21, με την επιπλέον 

προσθήκη των ορίων μεταξύ της Μεραρχίας «Siena» και της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού. 

 

Σελίδα 23 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον λοχαγό Bonnet που φέρει ημερομηνία 22.10.1942. 

Τηλεγράφημα του Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος προς τον Διοικητή νότιου 
Ελλάδος, αναφέροντας μετά το πέρας της μεταφοράς της 22ης

 Μεραρχίας, οφείλει ο 
Διοικητής νοτίου Ελλάδος με ημερήσια αναφορά κάθε φορά χωριστά να αναφέρει την 
κατάσταση του μεταφερόμενου προσωπικού στην Κρήτη (αξιωματικών, 
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υπαξιωματικών και στρατιωτικών ομάδων) και υλικού (όπλων, στρατιωτικών 
οχημάτων, και υλικού σκαπανέων σε τόνους) 

 

Σελίδα 24 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 22.10.1942. 

Αναφέρει τη διάλυση υπεράριθμων σε εφεδρείες μονάδων Μεραρχίας και την 
ενσωμάτωση του προσωπικού και υλικού σε άλλες Μεραρχίες.  

 

Σελίδα 25 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 22.10.42 . 

Αναφέρει την επείγουσα παράκληση της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού να επιτραπεί 

από τη Θεσσαλονίκη η μεταφορά στη Σεβαστούπολη ενός (1) πυροβόλου αμυντικής 
χρήσης (5 χιλ) έως ότου μεταφερθούν τα πυροβόλα αμυντικής χρήσης για τους λόχους 
σκοπευτών στη Κρήτη. Η άμυνα από τεθωρακισμένα στους παράκτιους τομείς του 
Συντάγματος Πεζικού δεν επαρκεί.  

 

Σελίδα 26 (περίληψη) 
 

Αποτελείται από 2 απόρρητα έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 

Πεζικού που φέρουν ημερομηνία 22.10.1942. 

Το πρώτο με παραλήπτη τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, 16
ο
 Σύνταγμα 

Πεζικού, 1ο
 τάγμα του 22ου

 Συντάγματος Πυροβολικού αναφέρει την τοποθέτηση 
αγγελιοφόρων με μηχανή για τη διαβίβαση διαταγών του Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης στον χώρο του Ηρακλείου για επίπεδο συναγερμού 1-2, οι οποίοι βρίσκονται 
υπό τις διαταγές του. 

Το δεύτερο προς το 16
ο
 Σύνταγμα Πεζικού και αναφέρει την άμεση λήψη 

δυνάμεως αποτελούμενη από έναν (1) αξιωματικό και δυο (2) άντρες για τη φρούρηση 
θέσης διανομής υγρών καυσίμων στο Ρέθυμνο. 

 

Σελίδα 27 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού με παραλήπτες 

τον ταχυδρομικό σταθμό Ηρακλείου και Ρεθύμνου και 22
ο
 τμήμα κατασκοπείας στο 

Πέραμα, που φέρει ημερομηνία 22.10.1942. 

Αναφέρεται στη διαταγή της Μεραρχίας αριθ. 62 δηλώνοντας την άμεση 
τακτοποίηση σε δέμα του ταχυδρομείου του 22

ου
 τμήματος κατασκοπείας από τους 

ταχυδρομικούς σταθμούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου (16
ο Σύνταγμα Πεζικού). Ο 

ταχυδρόμος από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο σταματάει στο 22
ο
 τμήμα κατασκοπείας στο 

Πέραμα, να παραδώσει και να παραλάβει την αλληλογραφία. Το ίδιο συμβαίνει και 
κατά την επιστροφή του από το Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. 

 

Σελίδα 28 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) του Επιτελείου της 22
ης

 

Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία 21.10.1942. 

Αναφέρει τη μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού από το αεροδρόμιο της Αθήνας 
προς Αφρική. Θα επακολουθήσουν αναφορές για την μεταφορά και άλλων 
στρατιωτικών τμημάτων από τα αεροδρόμια Τατοΐου και Μολάων. 
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Σελίδα 29 (μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς το 22

ο
 τμήμα κατασκοπείας που φέρει ημερομηνία 22.10.1942. 

(μετάφραση) 1) Το 22
ο
 τμήμα κατασκοπείας αναλαμβάνει την παράκτια 

ασφάλεια κοντά στο Πάνορμο καθώς και φρουρών 702 και 703 για την παρατήρηση 
των ακτών. Κατά την απομάκρυνση της 2ης

 ίλης Πεζικού από το Πάνορμο διατηρείται η 
ασφάλεια των ακτών από τα εκεί παραμένοντα στρατεύματα. 

2) Στον συνολικό τομέα παραμονής του 22
ου

 τμήματος κατασκοπείας 

αναλαμβάνεται μέσω των τοπικών φρουρών η παρατήρηση του συνολικού χώρου και η 
ασφάλεια του από ρίψη αλεξιπτωτιστών. 

 

Σελίδες 30-31 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Λοχαγό-σύνδεσμο «Sewastopel» που 
φέρει ημερομηνία 22.10.1942. 

Αναφέρεται στο ταξίδι επιθεώρησης του Διοικητή του Επιτελείου στα ήδη 
εισελθόντα τμήματα της 22ης

 Μεραρχίας. 
(μετάφραση) Παρασκευή 23.10.1942 

07:00 Αναχώρηση από τα Χανιά. 
08:15 Άφιξη στην Επισκοπή και συνάντηση με τον Διοικητή του τομέα 

Ρεθύμνου, Ταγματάρχη Haag, Διοικητή του 16ου
 Συντάγματος Πεζικού. Επίσης με τον 

Διοικητή της 1
ης

 Πυροβολαρχίας του 22
ου

 Συντάγματος Πυροβολικού από την 
Αργυρούπολη και με τον Διοικητή του 5

ου
 λόχου της 16ης

 Μεραρχίας Πεζικού από 
Επισκοπή. 

08:45 Συνέχεια της διαδρομής προς Πρινέ και συνάντηση εκεί με τον Διοικητή 
του 6ου

 λόχου της 16ης
 Μεραρχίας Πεζικού. 

09:00 Άφιξη στο Ατσιπόπουλο, σύσκεψη με τον Ταγματάρχη Prets Διοικητή του 
22

ου
 τάγματος σκαπανέων και με τον Λοχαγό Koenig. 

09:40 Άφιξη στο Ρέθυμνο. Συνομιλίες εκεί στο 16
ο
 Σύνταγμα Πεζικού σχετικά με 

όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα Ρεθύμνου. Παρίστατο εκεί εκπρόσωπος του 
1

ου
 τάγματος του 22ου

 Συντάγματος Πυροβολικού. Έγινε εισήγηση στον Διοικητή 1ου
 

τάγματος του 16ου
 Συντάγματος Πεζικού για δυνατότητες επέμβασης του 1ου

 τάγματος 
του 16

ου
  Συντάγματος Πεζικού (εφεδρείες). 

10:30 Συνέχιση της διαδρομής προς Άδελε και Πηγή. Εκεί πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με τον Διοικητή του 7

ου
 λόχου του 16

ου
 Συντάγματος Πεζικού και με τον 

Διοικητή της 2ης
 πυροβολαρχίας του 22

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού.  

11:00 Συνέχιση της διαδρομής. 
11:20 Άφιξη στο Πέραμα. Συζήτηση με τον Αντισυνταγματάρχη Cannstein- 

Διοικητή του 22ου
 τμήματος Πυροβολικού όσον αφορά στη στρατιωτική δράση του ως 

εφεδρείες. 
12:00 Μεσημεριανό φαγητό στο 22ο

 τμήμα Πυροβολικού στο Πέραμα. 
13:00 Συνέχιση της διαδρομής προς Ηράκλειο 

15:00 Συνομιλία με το τμήμα Ια της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού, 

Αντισυνταγματάρχη Langmann, όσον αφορά στη δράση της Μεραρχίας. Σύσκεψη με 
όλους τους ήδη ενσωματωμένους Διοικητές στον τομέα Ηρακλείου καθώς και τους 
νεοεισελθέντες. Διανυκτέρευση στη μονάδα Schifferer. 

Σάββατο 24.10.42 

07:00 Αναχώρηση για Βενεράτο 

08:00 Συνομιλία με τον Διοικητή του 65ου
 Συντάγματος Πεζικού ,Ταγματάρχη 

Christani όσον αφορά τη δράση του 65
ου

 Συντάγματος Πεζικού . 

08:30 Συνέχιση της διαδρομής προς Αμπελούζο 
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09:10 Συνομιλία με τον Διοικητή του 2
ου

 τάγματος του 65
ου

 Συντάγματος Πεζικού 

όσον αφορά στη δράση του 2ου
 τάγματος/65 στον τομέα του Τυμπακίου. Συγχρόνως με 

τον Διοικητή του 3ου
 τάγματος του 22

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού για τη σχεδιαζόμενη 

στρατιωτική δράση τμήματος του. 
09:45 Διαδρομή μέσω του τομέα Τυμπακίου. Οι Διοικητές των λόχων του 2ου

 

τάγματος του 65
ου

 Συντάγματος Πεζικού βρίσκονται σε ετοιμότητα σύμφωνα με 
διαταγή του Διοικητή του 2ου

 τάγματος/ 65. 

Επιπλέον στις 24.10.42. 

13:00 Μεσημεριανό φαγητό στο Ηράκλειο στην 22η
 Μεραρχία Πεζικού. 

14:00 Επιστροφή στα Χανιά. 
 

Σελίδα 32 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον σύνδεσμο-αξιωματικό «Sewastopol» που φέρει ημερομηνία 23.10.1942. 

Αναφέρει αφίξεις ανωτέρων αξιωματικών, υπαξιωματικών και ανδρών στα 
Επιτελεία Πεζικού και Πυροβολικού στο Ηράκλειο. 

 

Σελίδα 33 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, Διοικητή νοτίου Ελλάδος, Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 23.10.1942. 

Αναφέρει για την ετοιμότητα υπεράσπισης της Κρήτης από τη Μεραρχία 

κρίνονται αναγκαία άμεσα στρατιωτικά μέτρα, όπως μεταφορά πυροβόλων όπλων, 

αντιαρματικών και φορτηγών οχημάτων. Ακόμα παρακαλείται η δημιουργία επαρκούς 

χώρου σε μεγάλο πλοίο. Το ατμόπλοιο «Θεσσαλία» να μην ξεφορτώσει επειδή το 
περιεχόμενο του είναι απαραίτητο στο νησί. 

 

Σελίδα 34 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, λοχαγό 
Benett που φέρει ημερομηνία 23.10.42. 

Αναφέρεται στην παράκληση της Μεραρχίας να αφήσει το προσωπικό του 3
ου

 

λόχου 22
ου

 τμήματος τεθωρακισμένων εφόδου στην περιοχή της Αθήνας- Χαλανδρίου, 
έως ότου τα πυροβόλα όπλα του λόχου να φορτωθούν σε πλοίο μεγάλης 
χωρητικότητας. Ο λόχος δεν έχει εκπαιδευτεί στα νέα πυροβόλα.  

 

Σελίδα 35 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
τμήμα Ιa που φέρει ημερομηνία 23.10.1942. 

Αναφέρεται σε συνθηματικές λέξεις για το χρονικό διάστημα από 23.10 έως 
31.10.42. Αλλάζουν καθημερινά στις 12:00 και ισχύουν τόσο για τα γερμανικά όσο και 
για τα ιταλικά στρατεύματα. 
 

Σελίδες 36-39 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
τμήμα Ιa που φέρει ημερομηνία 25.10.1942. 

Αναφέρεται σε παρατηρήσεις αριθμ. 1 μετά από επιθεώρηση του Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης. 
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(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης, Κεντρικά γραφεία, την 
21.10.42 

Αριθμ. πρωτ. 4756/42 

Παρατηρήσεις επιθεώρησης αριθμ.1 

1) Κατά τις συχνές μου επισκέψεις στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχω 
διαπιστώσει ότι τις τελευταίες 4 βδομάδες δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική 
πρόοδος στην κατασκευή των έργων οχυρωματικών θέσεων και παρεμπόδισης του 
εχθρού. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη σε υλικά δεν ισχύει, επειδή παρόμοιες 
εργασίες σε άλλες περιοχές που πρέπει να τελειώσουν, θα συνεχίσουν χωρίς να υπάρχει 
επάρκεια αυτών. Εάν οι εργασίες συνεχίσουν με αυτό τον ρυθμό, θα είναι το Φρούριο 
Κρήτη, σε 1 χρόνο, σε τέτοιο σημείο που δεν θα ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση 
στη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο στρατός δεν επιτρέπεται να επαφίεται στο ότι η 
αποπεράτωση των στρατιωτικών θέσεων θα γίνει μόνο από τους σκαπανείς του νησιού, 
αλλά πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην αποπεράτωση των έργων αυτών. Είμαι 
πεπεισμένος, ότι στους τομείς που βρίσκονται τα ιταλικά στρατεύματα γίνεται πιο 
εντατική δουλειά. 

2) Το παράκτιο πυροβολικό δίδει πολύ μικρή σημασία στο καμουφλάρισμα. Οι 
πυροβολαρχίες έχουν κατά τέτοιο τρόπο εγκατασταθεί, έτσι ώστε, να μην μπορούν σε 
καμιά περίπτωση να εντοπιστούν. Συγχρόνως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
διαδικασία παραλλαγής και απόκρυψης.  

Ιδιαίτερη αξία κατέχει το καμουφλάρισμα των θέσεων άμυνας-Β. Θεωρείται 
παράνοια η ύπαρξη θέσεων άμυνας-Β με το σχήμα τετραγώνου από πέτρες. Πρέπει να 
προσαρμόζονται στον χώρο που βρίσκονται. Από τον αέρα δίδουν την εντύπωση χώρου 
γεμάτου γωνίες. Μια από τον εχθρό αναγνωρισμένη πυροβολαρχία μέσω λήψης 
αεροφωτογραφίας είναι ουσιαστικά χωρίς αξία, λόγω του ότι θα τεθεί εκτός 
δραστηριότητας μάχης σε αποφασιστικό χρονικό σημείο από βόμβες αεροσκαφών 
χαμηλών πτήσεων ή από το πυροβολικό πλοίων. Τα πυρομαχικά, ιδιαίτερα τα βλήματα 
πυροβόλου, πρέπει να προφυλαχθούν από τα θραύσματα και τις βολές.  

Λόγω του ότι ο εχθρός κατά τη διάρκεια της απόβασης του θα δραστηριοποιηθεί 
σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια ομίχλης, πρέπει να δημιουργηθούν, κατά το μέγεθος 
του εφικτού, επιπλέον θέσεις άμυνας-Β στο υψηλότερο σημείο του παρακείμενου 
βουνού. Κατά αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η παρατήρηση των κινήσεων των πλοίων 

πάνω από το χαμηλό επίπεδο ομίχλης και σε μακρινή απόσταση καθώς και η 
καταπολέμησή τους.  

Κάθε θέση πυροβολαρχίας πρέπει να περιφραχθεί με συρματοπλέγματα. Πρέπει 
να επιλεγούν θέσεις άμυνας και οπλοπολυβόλων για άμυνα από κοντινή απόσταση. 
Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα πυρομαχικά για αυτόματα όπλα, οπλοπολυβόλα καθώς 
και χειροβομβίδες. Για τον χειρισμό αυτών των όπλων και μέσων για μάχη κοντινής 
απόστασης πρέπει να γίνει εξάσκηση σε όλα τα μέλη των πυροβολαρχιών. Πρέπει να 
προετοιμαστεί η ανατίναξη των όπλων. Το ειπωμένο για την παρακείμενη 
πυροβολαρχία ισχύει στον ίδιο βαθμό για την υπεράσπιση του εδάφους από την 
πυροβολαρχία αντιαεροπορικών μέσων και τις ομάδες διαβιβάσεων αεροπορίας. 

3) Διαπιστώνω όλο και περισσότερο, ότι οι οργανωμένες στρατιωτικές ομάδες ή 
χωριστά στρατιωτικά τμήματα δεν συμμορφώνονται με την αντίληψη της άμυνας 
εδάφους. Έτσι συνάντησα ένα σωστικό, με λέμβο από καουτσούκ, απόσπασμα το οποίο 
είχε στήσει τη σκηνή του, σύμφωνα με νοοτροπία που παραπέμπει σε καιρό ειρήνης, σε 
κοντινή απόσταση από θέση στομίου πυροβόλου όπλου, χωρίς να λάβει μέτρα εναντίον 
αυτής της κατάστασης η αρμόδια στρατιωτική ομάδα αυτής της θέσης. Σε κάποια άλλη 
περίπτωση εγκατέστησε μια πυροβολαρχία αντιαεροπορικών μέσων τις σκηνές της στο 
μπροστινό μέρος θέσης πεζικού. Ούτε ο Διοικητής της πυροβολαρχίας ούτε ο τοπικός 
Διοικητής του πεζικού διέκριναν το παράλογο αυτής της ενέργειας. 
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4) Κατά την αποπεράτωση δημιουργίας βάσεων και δικτύων αντίστασης πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η εγκατάσταση ισχυρών ενισχύσεων στους συγκεκριμένους χώρους 

υπεράσπισης. Πρέπει επομένως να δημιουργηθούν πολλές θέσεις για τις εφεδρείες.  
Οι ανώτεροι Διοικητές καθώς και οι Διοικητές των διαφορετικών τομέων 

υπεράσπισης κατέχουν ήδη χώρους για τη διαμονή και παραμονή των εφεδρειών και 
πρέπει να πληροφορηθούν και να καταγράψουν τρόπους προσέγγισης αυτών στον κάθε 
τομέα ξεχωριστά. 

5) Παρά την όλο και αυξανόμενη με ολοένα και εντατικότερους ρυθμούς 
αποπεράτωση των αμυντικών  θέσεων παραμένει σε ισχύ η βασική αρχή ότι η 
υπεράσπιση πρέπει να ηγηθεί επιθετικά. Διοίκηση και στρατός πρέπει να εκπαιδευτούν 
και να εξασκηθούν στην πραγματοποίηση αποκρούσεων και αντεπιθέσεων. Ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στη εκπαίδευση και στη χρήση μέσων για άμεση ατομική μάχη 

(εκ του συστάδην) κοντινής απόστασης. Κάθε τάγμα δημιουργεί ειδικό χώρο για άμεση 
ατομική μάχη και οι στρατιώτες εκπαιδεύονται διαρκώς σε αυτό το είδος μάχης. 

Αποδίδεται μεγάλη αξία στην εκπαίδευση για την καταπολέμηση 
τεθωρακισμένων οχημάτων. Μόνο στρατιώτες χωρίς στρατιωτική εμπειρία 
καταλαμβάνονται από φόβο για τα τεθωρακισμένα οχήματα. Στην εκπαίδευση πρέπει 
να μεταδοθεί στους στρατιώτες η πεποίθηση ότι η πραγματική συνέπεια των επιθέσεων 

από τεθωρακισμένα άρματα ή βομβαρδισμοί εναντίον οχυρωμένων στη γη ή κάτω από 
αυτή, αν έχουν βρει με κάποιο τρόπο προστασία των στρατιωτών, είναι ελαχίστης 
σημασίας. Η καταπολέμηση τεθωρακισμένων οχημάτων μεμονωμένα από στρατιώτες ή 
στρατεύματα εξειδικευμένα για την εξουδετέρωση τους έχει δείξει παντού και πάντα 
μεγάλη επιτυχία. Το φρόνημα του στρατιώτη και το ψυχικό του σθένος είναι πιο ισχυρό 
από κάθε τεθωρακισμένο όχημα.  

Ο εδώ αναμενόμενος αντίπαλος Άγγλος, Αμερικανός, Έλληνας ή Πολωνός είναι 
στο ηθικό μάχης κατώτερος του Γερμανού και Ιταλού στρατιώτη. Το έχουν αποδείξει 
χιλιάδες παραδείγματα σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι αναγκαίο τόσο στη θεωρητική όσο 
και στην πρακτική εκπαίδευση, να παραπέμπουμε σε αυτά τα δεδομένα και αυτή την 
πεποίθηση να σφυρηλατήσουμε στους στρατιώτες.  

6) Οι εμπειρίες της Διέππης (γαλλικό λιμάνι) ,που πρέπει να εμπεδωθούν από τις 

στρατιωτικές ομάδες ,πρέπει να αξιοποιηθούν τόσο για την αποπεράτωση των 
εγκαταστάσεων υπεράσπισης, όσο και για διαβουλεύσεις στο θεωρητικό σχεδιασμό της 

τακτικής μάχης.  
7) Υποδεικνύω ότι στον αγώνα του Φρουρίου Κρήτης κάθε Γερμανός άνδρας 

πρέπει να χειρίζεται το όπλο και επομένως να εκπαιδεύεται σε αυτό. Ο χρόνος αυτής 
της εκπαίδευσης πρέπει να περικλείει όλες τις στρατιωτικές θέσεις. Σε αυτό τονίζω 
ρητά ότι πρέπει να υπολογίζονται εκεί επίσης το προσωπικό των γραφείων, των 
ναυπηγείων, των εργαστηρίων και το προσωπικό εδάφους της αεροπορίας.  

 

Σελίδες 40-42 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
τμήμα Ιa που φέρει ημερομηνία 25.10.1942. 

Ξεχωριστή διαταγή του Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος αριθ. 7 από 16.10.42 

για την προστασία των ακτών. 

Αναφέρει απόβαση των Άγγλων εναντίον της νήσου Sark (πλησίον των γαλλικών 
ακτών) στις 4.10 χωρίς να συναντήσουν αντίσταση. H επιχείρηση τούτη 
γνωστοποιήθηκε με καθυστέρηση και πρέπει έτσι, αυτό το γεγονός να αξιολογηθεί 
αντίστοιχα. Καταγράφεται η στρατιωτική δύναμη στο νησί και τις συνθήκες που 
πραγματοποιήθηκε η απόβαση των αγγλικών δυνάμεων. Ο Διοικητής της νήσου 
αντικαταστάθηκε και κινήθηκε εναντίον του διαδικασία παραπομπής για στρατιωτικές 
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ευθύνες. Από το γεγονός αυτό μεταξύ άλλων διαπιστώνεται ότι ο αντίπαλος έχει 
διασυνδέσεις με ντόπιους κατοίκους και πράκτορες λαμβάνοντας σημαντικές 
πληροφορίες (πιθανότατα και με τη βοήθεια ταχυδρομικών περιστεριών). 
Διαπιστώνεται ότι κανένας τομέας δεν είναι απόλυτα ασφαλής, ο εχθρός μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να κάνει απόβαση σε οποιοδήποτε χώρο. Πρέπει τα απόμακρα τμήματα να 
φυλάσσονται επαρκώς, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη φρούρηση τους. 

 

Σελίδες 43-44 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
τμήμα Ιa που φέρει ημερομηνία 25.10.1942. 

Αναφέρεται στην απαγόρευση λήψης διοικητικών αποφάσεων από στρατιωτικές 
μονάδες και χαμηλόβαθμους αξιωματικούς προς ανώτερα κλιμάκια, στην κατάργηση 
των ήδη υπαρχόντων διαταγών και στους υπεύθυνους λήψεων διαταγών σε περιπτώσεις 
στρατιωτικών απωλειών. Ακόμα στη δημιουργία μονάδων επιφυλακής και από ποια μη 
στρατιωτικά τμήματα και βαθμίδες αποτελούνται, το καθήκον- αποστολή αυτών, η 
σημασία τους και το πεδίο δραστηριοποίησης τους. 

Οι βοηθητικές ομάδες υποστήριξης υπερέχουν αριθμητικά των στρατιωτικών και 
αυτό πρέπει να αντιστραφεί, επαναξιολογώντας τον αριθμό και την μη στρατιωτική 
ικανότητα των συμμετεχόντων στις βοηθητικές ομάδες και αυξάνοντας τη δύναμη 
μάχιμων, λόγω της χρήσης νέων όπλων. 

 

Σελίδα 45 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
τμήμα Ιa προς το 65

ο
 Σύνταγμα Πεζικού, 2

οτάγμα 65
ουΣυντάγματος Πεζικού,22

ου
 

τμήματος τεθωρακισμένων εφόδου, 22
ου

 Συντάγματος Πυροβολικού που φέρει 
ημερομηνία 25.10.42. 

Αναφέρεται στην τοποθέτηση λόχου τεθωρακισμένων εφόδου στον υποτομέα 
Τυμπακίου (65

ου
 Συντάγματος Πεζικού) μέχρι την άφιξη επαρκών στον αριθμό 

αρμάτων μάχης για την υπεράσπιση του χώρου και τίθεται στις διαταγές του εκεί 
Διοικητή. Εάν δεν επαρκούν οι χώροι διαμονής στην περιοχή του Τυμπακίου, μπορεί ο 
λόχος να παραμείνει στα ως τώρα καταλύματα του.  

Το 3ο
 τάγμα του 22

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού τοποθετείται με 3 

πυροβολαρχίες στον τομέα Τυμπακίου. Οι πυροβολαρχίες πρέπει να είναι σε θέση να 
αλλάξουν θέσεις ανά πάσα στιγμή και να μετακινηθούν σε άλλο τομέα. 

 

Σελίδα 46 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
τμήμα Ιa που φέρει ημερομηνία 25.10.1942. 

Αναφέρει την παραμονή του προσωπικό μονάδας 22
ου

 τμήματος τεθωρακισμένων 
εφόδου στο χώρο Χαλανδρίου- Αθήνας μέχρι να πραγματοποιηθεί η εκφόρτωση των 
πυροβόλων όπλων σε φορτηγό πλοίο. 

 

Σελίδα 47 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
τμήμα Ιa που φέρει ημερομηνία 25.10.1942. 

Αναφέρει την ένταξη του Διοικητή του υποτομέα, του Διοικητή πυροβολικού 

στον υποτομέα και του Διοικητή σκαπανέων στο Επιτελείο Πληροφοριών. 
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Σελίδες 48-49 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού έγγραφου από τον Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης που φέρει ημερομηνία 19.10.1942. 

Αναφέρει ότι ο Διοικητής σκαπανέων του Φρουρίου Κρήτης έχει την 
αρμοδιότητα της ενημέρωσης για την αποπεράτωση των έργων και τη δημιουργία 

Επιτελείου Πληροφόρησης στο οποίο ανήκουν ακόμα: ο Διοικητής του τομέα, ο 

Διοικητής του Η.Κ.Α, αξιωματικός Επιτελείου Πεζικού και αξιωματικός πυροβολικού. 
75 εγκαταστάσεις για την άμυνα κατανέμονται (δίδεται ο ακριβής αριθμός 

αναφέροντας την περιοχή) στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στο Τυμπάκι. Η 

χρησιμότητα τους είναι για ασφαλή καταφύγια, χώρους προστασίας για άμυνα εδάφους, 

χώρους αντιαρματικών πυροβόλων όπλων, υπόστεγα για στρατιωτικές ομάδες. 
 

Σελίδες 50-79 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο 

(μετάφραση) 
Επιτελείο της 22

ης
 Μεραρχίας Πεζικού Κεντρ. γραφ.επιχ, την 26.10.1942 

τμήμα Ιa αριθμ πρωτ.820/42. 

 

Διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 63 για τη δραστηριότητα στο Φρούριο Κρήτη. 
(Χάρτης 1:100.000 από Κρήτη 1941) 

1) α) Συνεπεία της τωρινής στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης στο ανατολικό 
τμήμα της Μεσογείου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα ανά πάσα στιγμή 

αγγλικής επίθεσης εναντίον του Φρουρίου Κρήτης, με σκοπό την ανακατάληψη της 
νήσου ως αεροπορική βάση. 

Τρέχουσες λεπτομέρειες για τη θέση του εχθρού στο ανατολικό τμήμα της 

Μεσογείου υπάρχουν χωριστά στα φυλλάδια πληροφοριών για τον εχθρό. 
Μια εχθρική επίθεση εναντίον του Φρουρίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί 

ενδεχομένως συγχρόνως εκ θαλάσσης και αέρος και μάλιστα εναντίον πολλών θέσεων. 

Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη ότι τμήματα του πληθυσμού θα εξεγερθούν συγχρόνως 
εναντίον των γερμανοϊταλικών δυνάμεων κατοχής. 

β) Η νήσος του Φρουρίου Κρήτης θα προβάλλει αντίσταση σε όλη την έκταση 
της. Η υπεράσπιση θα διεξαχθεί κυρίως σε κινητή μορφή. Η συνολική Διοίκηση της 
υπεράσπισης (δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης) βρίσκεται στην αρμοδιότητα του 
Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης.(στρατηγείο Χανίων) 

γ) Για τις μάχες εδάφους έχουν τοποθετηθεί:  
ως ομάδα ανατολικού τμήματος της νήσου: η ιταλική Μεραρχία “ Siena”. 

ως ομάδα κεντρικού τμήματος της νήσου : η 22η
 Μεραρχία Πεζικού. 

ως ομάδα δυτικού τμήματος της νήσου: η Ταξιαρχία του Φρουρίου Κρήτης. 
Τα όρια μεταξύ των 3 ομάδων εμπεριέχονται στο έγγραφο 1. 

2) Η 22η
 Μεραρχία Πεζικού θα εμποδίσει στον κεντρικό τομέα κάθε απόβαση του 

εχθρού από θάλασσα και αέρα. Τα εχθρικά στρατεύματα που θα αποβιβαστούν, θα 
εξολοθρευτούν. 

3) Ο τομέας της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού θα διαιρεθεί σε: 

α) Ανατολικός τομέας του 65ου
 Συντάγματος Πεζικού με τους υποτομείς 

Ηρακλείου και Τυμπακίου. 

β) Δυτικός τομέας του 16ου
 Συντάγματος Πεζικού. Τα όρια του εμπεριέχονται 

στον χάρτη, σχέδιο 1. Τα σύνορα μεταξύ του υποτομέα Ηρακλείου και Τυμπακίου 
ορίζονται μέσω του 16

ου
 Συντάγματος Πεζικού και αναφέρονται στη Μεραρχία. Οι 

υποτομείς αναφέρονται στη Μεραρχία κατόπιν εντολής του Συντάγματος. 
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4) Η εγκατάσταση και δραστηριότητα των στρατιωτικών τμημάτων στους 
εκάστοτε τομείς μεταβάλλεται με την εξέλιξη της μεταφοράς και αναδιάρθρωση της 
Μεραρχίας και θα υπάρχουν διαταγές εκ νέου κάθε βδομάδα. Για τη τωρινή 
δραστηριοποίηση των στρατιωτικών σωμάτων βλ. έγγραφο 2.  

5) Για την υπεράσπιση του θαλάσσιου χώρου έχουν τοποθετηθεί υπό τον 
Διοικητή της υπεράσπισης του θαλάσσιου χώρου (στρατηγείο Χανίων), δυνάμεις 
πυροβολικού ναυτικού και παράκτιο πυροβολικό στρατού. Τωρινή δομή και 
δραστηριότητα βλ. έγγραφο 3. Καθήκον τους είναι κυρίως η καταπολέμηση των 
θαλάσσιων στόχων. Αυτό σημαίνει εξολόθρευση των πολεμικών πλοίων, των μέσων 
μεταφοράς του εχθρού καθώς και των δυνάμεων απόβασης, έτσι ώστε η εχθρική 

επίθεση να αναχαιτιστεί πριν την προσέγγιση της στις ακτές. Το κέντρο βάρους 
βρίσκεται επομένως στην υπεράσπιση των σταθμών ναυτικού και αεροπορίας στα 
παράλια προς τη θάλασσα καθώς και στην ασφάλεια των ιδιαίτερα απειλούμενων 
παράκτιων τομέων.  

Κατόπιν πρέπει το πυροβολικό ναυτικού και ακτών να υποστηρίζει στρατιωτικά 

την μάχη των στρατευμάτων ξηράς όσον αφορά στην υπεράσπιση εναντίον απόβασης 

μέσω καταπολέμησης στόχων εδάφους. 

Βασική αρχή και στρατιωτικό καθήκον του παράκτιου πυροβολικού είναι εν 
πρώτοις η εξολόθρευση του πολύ επικίνδυνου αντιπάλου. 

6) Για την υπεράσπιση του εναέριου χώρου έχει τοποθετηθεί πυροβολαρχία 
αντιαεροπορικών μέσων. Για την τοποθέτηση βλ. έγγραφο 4. Στρατιωτικό καθήκον της 
είναι εν πρώτοις η καταπολέμηση εναέριων στόχων. Οι υποομάδες αντιαεροπορικών 
μέσων θα συμμετέχουν 

α) αν το επιτρέπει η εναέρια κατάσταση και κατάσταση εδάφους στη 
καταπολέμηση θαλάσσιων στόχων, σε συνεργασία με τις τοπικές στρατιωτικές ομάδες 
του παράκτιου πυροβολικού, 

β) καθώς πιέζει η κατάσταση στη ξηρά σε αντίθεση με την κατάσταση στον 

θαλάσσιο και εναέριο χώρο στην καταπολέμηση στόχων εδάφους σε συνεργασία με 
τους τοπικούς Διοικητές των τομέων υπεράσπισης.  

7) Για την επί συνόλου διοίκηση ισχύουν οι κάτωθι βασικές αρχές:  

α) Ο εχθρός κατά την προσέγγιση του στην ακτή πρέπει να εξολοθρευτεί ήδη στη 
θάλασσα, μέσω της συγκέντρωσης πυρών όλων των όπλων. 

β) Ο αποβιβαζόμενος εχθρός (δια θαλάσσης και αέρος) πρέπει άμεσα μετά την 
απόβαση, να δεχθεί επίθεση και να εξολοθρευθεί με εκμετάλλευση των υπαρχόντων 
στιγμών αδυναμίας μετά την απόβαση, χωρίς να περιμένουν οι δυνάμεις μας κάποια 
ξεχωριστή διαταγή. 

γ) Ο αποβιβαζόμενος στο νησί έτοιμος να διεξάγει μάχη εχθρός, πρέπει να δεχθεί 
επίθεση και να εξολοθρευθεί κατόπιν διαταγών των Διοικητών τομέων ή της 
Μεραρχίας. 

Για αύξηση κινητικότητας των εφεδρειών τομέων και Μεραρχίας είναι 
απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση η εκμετάλλευση όλων των οχημάτων του στρατού 
χωρίς προσχηματικές σκέψεις. Η εκμετάλλευση του χώρου μεταφοράς οχημάτων, 

βρισκόμενου στη διάθεση του στρατού, πρέπει να κατοχυρωθεί στο Ημερολόγιο 

Επιφυλακής. Η Μεραρχία διαθέτει περιορισμένο χώρο μεταφοράς οχημάτων.  

δ) Σημαντικά αντικείμενα, τα οποία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 
περιέλθουν σε εχθρική κατοχή, θα υπερασπισθούν ως βάσεις με ολοκληρωμένη 
περιφερειακή άμυνα έως και τον τελευταίο άνδρα. Για κάθε βάση καθορίζεται 1 
Διοικητής. Λεπτομέρειες για τις βάσεις βλ. έγγραφο 5 (Διοίκηση μάχης και δημιουργία 
θέσεων). 
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ε) Σε αποφασιστικής σημασίας θέσεις είναι αναγκαίο πάντα η συγκέντρωση όσο 
το δυνατόν πιο ισχυρών δυνάμεων εξαιτίας της σκόπιμης εγκατάλειψης τους από άλλα 
τμήματα μετακινούμενα προς άλλες παράκτιες θέσεις. 

ζ) Όλες οι προετοιμασίες για διεξαγωγή μάχης πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις 
βασικές αρχές. Πρέπει να ρυθμιστεί η παραμονή των στρατευμάτων στους τομείς και η 
επιλογή των χώρων ετοιμότητας.  

8) Ανάληψη Διοίκησης κατά τη διάρκεια μάχης:  

Καθώς η επέμβαση των στρατιωτικών δυνάμεων είναι απαραίτητη για τη 
εξολόθρευση του εχθρού πριν ή λίγο μετά την απόβαση του, βρίσκεται η ενιαία 
Διοικούσα Αρχή του συγκεκριμένου παράκτιου τομέα στη δικαιοδοσία του Διοικητή 
του αυτού του τομέα ή υποτομέα, ενδεχομένως και του Διοικητή βάσης. Χρονικό 
διάστημα της λήψης διαταγών το αργότερο με την έναρξη του «επιπέδου συναγερμού 
κλίμακας 2» ή της μάχης. 

Για την ενιαία Διοίκηση αμυντικού προσανατολισμού μάχης, προετοιμασίας 
άμυνας καθώς και της εξασφάλισης της απαραίτητης αναγκαίας στρατιωτικής 

συνεργασίας, υπάγονται στο Διοικητή του τομέα και υποτομέα όλες οι διαθέσιμες 
στρατιωτικές δυνάμεις στον συγκεκριμένο παράκτιο τομέα και στρατιωτικά μέσα όλων 
των τμημάτων του στρατού, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο στο έγγραφο 2. 

Όλα τα στρατεύματα και υπηρεσίες του γερμανικού στρατού υπάγονται στους 
Διοικητές των τομέων και υποτομέων. Η υπαγωγή είναι έτσι ρυθμισμένη, ώστε ο 
Διοικητής του τομέα και υποτομέα να είναι εξουσιοδοτημένος να οργανώσει 
στρατιωτικές ασκήσεις, ασκήσεις συναγερμού, σχέδια τακτικής κ.λπ. στα στρατιωτικά 
τμήματα και στρατιωτικές υπηρεσίες άλλων σωμάτων, τα οποία υπάγονται σε αυτόν. 

Οι Διοικητές των τομέων και υποτομέων έρχονται σε επαφή χωρίς αναβολή με 
όλες τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες και στρατιωτικά τμήματα και τις διατηρούν. 
Την 1η

 κάθε μήνα, αρχή έναρξης η 1
η.11.42, πρέπει να αναφερθεί στη Μεραρχία, με 

ποιες υπηρεσίες οι κάθε τομείς χωριστά και υποτομείς θα διατηρήσουν επαφές 

σύμφωνα με αυτή τη διαταγή. 

Η εξουσιοδοτούμενη βαρύτητα του πολεμικού Ναυτικού, της πολεμικής 
Αεροπορίας, του πυροβολικού Στρατού, παράκτιου και αντιαεροπορικών μέσων δεν 
επιτρέπεται να υποστεί ζημιογόνες αλλαγές. Προϋπόθεση για συνεργασίες χωρίς 
εμπόδια μέσα στο πλαίσιο της μάχης σημαίνει μια ήδη στενού τύπου συντροφικότητα. 
Είναι καθήκον των Διοικητών των τομέων και υποτομέων να την φροντίζουν και να 
διατηρούν. 

9) Ετοιμότητα μάχης και καταστάσεις συναγερμού 

α) Η παρούσα κατάσταση απαιτεί να βρίσκεται η 22η
 Μεραρχία Πεζικού σε 

διαρκή επαγρύπνηση. Όλοι οι Διοικητές των στρατευμάτων πρέπει να βρίσκονται σε 
επιφυλακή επί τούτου. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δική μας κατασκοπεία δια αέρος πρέπει να 
αναφέρει εγκαίρως την προσέγγιση ενός αριθμού εχθρικών πλοίων, ώστε να είναι 
δυνατόν στην ηγεσία να προειδοποιήσει τα στρατεύματα κάποιες ώρες προηγουμένως. 
Αυτό εδώ δεν μπορεί να εξασφαλισθεί. 

β)Τα στοιχεία των υποτομέων για το ημερολόγιο συναγερμού πρέπει να τα 
επεξεργαστούν όλα τα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας (βλ 22η

 Μερχ Πεζ τμ Ια 
αριθ. 657/42 από 25.09.42). 

Στα Ημερολόγια Συναγερμού πρέπει να ρυθμιστούν, αρχής γενομένης της 
προώθησης διαταγής για συναγερμό, όλα τα σχεδιασμένα στρατιωτικά μέτρα. Πρέπει 
να υπάρξει συμφωνία με τα υπόλοιπα, στον τομέα ή βάση βρισκόμενα στρατιωτικά 
τμήματα. 

Τα Ημερολόγια Συναγερμού πρέπει να ελέγχονται διαρκώς και να διατηρούνται 
σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. 
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γ) Η σήμανση συναγερμού πραγματοποιείται μέσω:  

χαρακτηριστικής λέξης «Επίπεδο συναγερμού 1»= επιφυλακή και ετοιμότητα 

μάχης, 

χαρακτηριστικής λέξης « Επίπεδο συναγερμού 2»= αυξημένη επιφυλακή και 
ετοιμότητα μάχης. 

Για τους βαθμούς της ετοιμότητας στα χωριστά επίπεδα επιφυλακής βλ. έγγραφο 

6. 

Στον κάθε τομέα χωριστά μπορούν να εμπεριέχονται διαφορετικά επίπεδα 
συναγερμού.  

Επιπλέον μπορεί να υπάρξει χωριστή κατάσταση συναγερμού για διαφορετικά 

είδη όπλων όπως: συναγερμός στα υποβρύχια, συναγερμός στο πυροβολικό 
αντιαεροπορικών μέσων κ.λπ. 

δ) Η διαταγή για συναγερμό θα δοθεί από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 
Μπορεί ακόμα να δοθεί από τον Διοικητή της Μεραρχίας ή του τομέα για τους τομείς 
χωριστά με δική τους ευθύνη, εάν το απαιτεί η κατάσταση. Επί τούτου πρέπει να 
αναφερθεί άμεσα στην αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία. 

Η διαταγή για συναγερμό δίδεται από την 22η
 Μεραρχία Πεζικού προς: 

τον Διοικητή του Συντάγματος ανατολικού τομέα,  

τον Διοικητή του υποτομέα Ηρακλείου, 

τον Διοικητή του Συντάγματος δυτικού τομέα, 

τον Διοικητή πληροφοριών της Μεραρχίας, 

την ιταλική Μεραρχία «Siena», 

το Χ σώμα αεροπορίας. 

Οι Διοικητές προωθούν άμεσα και χωρίς αναβολή εκ νέου τη διαταγή 
συναγερμού σε όλα, στον τομέα βρισκόμενα στρατιωτικά τμήματα και στρατιωτικές 
υπηρεσίες με ημερολογιακή σειρά καταγραφής. 

Σε κάθε αρμόδια για διαταγές υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί στον υπεύθυνο 
αξιωματικό που προωθεί τη σήμανση συναγερμού κανονισμός διαταγής, στον οποίο 
καθορίζονται τα δοσμένα από αυτόν μέτρα. 

Στη 22η
 Μεραρχία Πεζικού πρέπει να αναφέρεται την 1η

 κάθε μήνα ότι η λήψη 
διαταγής για επιφυλακή στα υπό τη διαταγή στρατεύματα θα εξασφαλισθεί, και ότι τα 
Ημερολόγια Επιφυλακής είναι σε τάξη (για τα στρατεύματα που λαμβάνουν σίτιση 
αναφέρει η Μεραρχία- τμήμα Ια). 

Οι Διοικητές των τομέων υποβάλλουν στη Μεραρχία μέχρι την 1.11.42 αναφορά 
(τυπικό σχέδιο) από την οποία είναι καταφανής η προώθηση της διαταγής συναγερμού 
έως την τελευταία υπηρεσία.  

10) Επιτήρηση των ακτών και η ασφάλεια τους. 
Το μοναδικό μέσο επιτήρησης για την ασφάλεια των ακτών της 22ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού είναι η διαρκή φρούρηση τους, σε αυτήν δίδεται ιδιαίτερη σημασία. Σε όλες τις 
παράκτιες γραμμές, όπου είναι πιθανή απόβαση από θάλασσα, πρέπει να εξασφαλισθεί 
από φρουρά η διαρκής επιτήρηση τους. Στις βάσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή πλησίον 
των λιμανιών, πρέπει να τοποθετηθεί μόνιμη ασφάλεια των ακτών. 

Σε θέσεις, όπου κάποια απόβαση κρίνεται λιγότερο εφικτή, διεξάγεται η 
φρούρηση μέσω περιπολιών. 

Το σκοτάδι και οι άσχημες καιρικές συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερη δυναμική 
επιτήρησης των ακτών από ότι σε συνθήκες αίθριου καιρού. 

Τα παρατηρητήρια στον τομέα της Μεραρχίας είναι τρέχων αριθμημένα και 
μάλιστα: 

στον τομέα Ηρακλείου από 602 έως 613, 

στον τομέα Τυμπακίου από 651 έως 661, 

στον τομέα Ρεθύμνου: στα βόρεια παράλια από 702 έως 720, 
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στα νότια παράλια από 731 έως 733. 

Φρουρά παρατηρητηρίου άλλων στρατιωτικών τμημάτων και σωμάτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εκεί όταν εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση. 

Η δύναμη των εγκαταστημένων εκεί δυνάμεων και αξιολόγηση της κατάστασης 

από τους φρουρούς στα παρατηρητήρια πρέπει να αναφέρονται στη Μεραρχία την 1η
 

κάθε μήνα μέσω του Διοικητή του τομέα. 
11) Ασφάλεια εναντίον δυνάμεων αλεξιπτωτιστών.  
Οι ιδανικοί χώροι για τη ρίψη αλεξιπτωτιστών τείνουν ανάγκης διαρκούς 

επίβλεψης και φρούρησης. Σε όλους τους κατεχομένους από στρατεύματα χώρους 
αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη μόνιμη τοπική φρουρά. 

Για να εγγυηθεί μια όσο το δυνατόν αμεσότερη δράση εναντίον των 
αλεξιπτωτιστών, καθορίζονται τα απαραίτητα μέτρα στο Ημερολόγιο καταγραφών για 
Συναγερμό. Για την άμυνα από ρίψη αλεξιπτωτιστών, είναι σε επαγρύπνηση να 
αναλάβουν στρατιωτική δράση στους τομείς κινητές ειδικές μονάδες εφόδου (βλ. 

έγγραφα 7&8) 

12) Ένα σχέδιο άμυνας καταστρώνεται για κάθε μονάδα (Επιτελείο, λόχο, τάγμα). 
Αυτό περιλαμβάνει: 
α) Μόνιμα μέτρα ετοιμότητας, Ημερολόγιο Συναγερμού, κανονισμό συναγερμού 

(βλ. ψηφία 9.) έως 11.) 

β) Υποδείξεις τακτικής μάχης. Περιέχουν κυρίως τα κάτωθι: 
εντολή μάχης της μονάδας ή άλλες εντολές(ετοιμότητα μεταξύ άλλων), 
εκτίμηση του χώρου (πιθανότητα εχθρικής απόβασης, ετοιμότητα-επιφυλακή, 
προσέγγιση του πεζικού και τεθωρακισμένων, στρατιωτικά τμήματα 
αλεξιπτωτιστών κ. λ π.), 

όρια των τομέων, παραπλήσιες μονάδες, 
μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα εναντίον τμημάτων αλεξιπτωτιστών και εναντίον 
ταραχοποιού πληθυσμού, 
ντοκουμέντα προερχόμενα από κατασκοπεία για θέσεις πυρός, 
σχέδιο πυρός και προετοιμασίες έναρξης του , 
άλλα στρατεύματα και θέσεις στον τομέα, 
συνδέσεις επικοινωνιών. 

13) Οδηγία χρήσης των σχεδίων άμυνας και των χαρτών χωριστά. 

α) Όλες οι αλλαγές στα σχέδια άμυνας και ημερολόγια συναγερμού πρέπει 
αμέσως να καταχωρηθούν. Το εξωτερικό κάλυμμα δεν πρέπει να συνάπτεται χωρίς να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις. Διατάγματα κ.λπ. των οποίων το 
περιεχόμενο επεξεργάζεται πρέπει (με τις αντίστοιχες διορθώσεις) να κατατεθούν σε 
χωριστό φάκελο ή να καταστραφούν. Δεν συνεπάγεται να τοποθετούνται 
συσσωρευμένα τμήματα εγγράφων, αλλά όλα τα ντοκουμέντα για την άμυνα πάντοτε, 

όσον αφορά στις τρέχουσες εξελίξεις, να διατηρούνται καθαρά και κατανοητά. 
β) Οι χωριστοί φάκελοι περιέχουν: τρέχουσες διαταγές όλων των αρμοδίων 

στρατιωτικών υπηρεσιών που αφορούν στην υπεράσπιση και αναφορές χωριστά της 
Μονάδας. 

14) Επικοινωνία. 

Το 22
ο
 τμήμα πληροφοριών αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση της Ταξιαρχίας του 

Φρουρίου Κρήτης, πληροφορείται τον τρόπο παρέκκλισης επικοινωνίας στην περιοχή 
της Κνωσού και την ρυθμίζει. Πρέπει να εξασφαλιστούν οι ασύρματες και 
ραδιοτηλεγραφικές συνδέσεις επικοινωνίας σε περίπτωση παρέκκλισης προς το 16

ο
 

Σύνταγμα Πεζικού, 65
ο
 Σύνταγμα Πεζικού και 22

ο
 τμήμα τεθωρακισμένων εφόδου (όχι 

μέσω Ηρακλείου). Επιπλέον ραδιοτηλεγραφικές συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν μετά 
την άφιξη των σωμάτων διαβιβαστών- ασυρματιστών. Ιδιαιτέρως επείγον είναι προς: 

Τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης και ιταλική Μεραρχία «Siena». 
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Ετοιμότητα ραδιοτηλεγραφικής επικοινωνίας:  

α) στο επίπεδο συναγερμού 1 

β) σε κάθε πρόβλημα του δικτύου επικοινωνίας 

γ) δυο (2) ώρες πριν έως μια (1) ώρα μετά την ανατολή ηλίου 

δ)μια (1) ώρα πριν έως μια (1) ώρα μετά την δύση ηλίου. 
Πρέπει να αναζητηθεί χώρος για ραδιοτηλεγραφική-ασύρματη επικοινωνία στην 

περιοχή της Κνωσού, να αναγερθεί το κτίριο και να ειδοποιεί για επίπεδο συναγερμού 
1. Έως την αναγκαία απαιτουμένη εκπαίδευση στις επικοινωνίες επικρατεί σιγή. Σχέδια 

τηλεγραφημάτων και ασύρματης επικοινωνίας μοιράζονται ξεχωριστά . 
15) Κεντρική διοίκηση Μεραρχίας Ηρακλείου. 

Κατάσταση μάχης Μεραρχίας (από το επίπεδο συναγερμού 2 ): 

Τμήμα Διοικήσεως Κνωσού, κεντρικό τμήμα θα αναζητηθεί. 
16) Αναφορές 

Όλοι οι Διοικητές των τομέων και όλα τα στρατιωτικά τμήματα που υπάγονται 
στις Μεραρχίες διαβιβάζουν τηλεγραφικώς καθημερινά έως τις 10:00 τις ημερήσιες 
αναφορές τους για το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 08:00 στη Μεραρχία (τμήμα Ια). 

Ιδιαίτερα συμβάντα πρέπει να αναφερθούν άμεσα και κατόπιν να αναφερθούν και 
γραπτώς. 

17) Διατήρηση απορρήτου. 

Γραπτή προώθηση αυτής της διαταγής εκτός των παραληπτών απαγορεύεται. Οι 
Διοικητές των ταγμάτων και στρατιωτικών τμημάτων πρέπει ωστόσο να καθοδηγηθούν 
διεξοδικά μέσω αυτής της διαταγής. 

Οι από τους Διοικητές Συντάγματος στα τάγματα εκδιδόμενες γραπτές διαταγές 
επιτρέπεται να περιέχουν μόνο τοπικά περιορισμένα στοιχεία-πληροφορίες και να μην 
δίδουν καθόλου περιεκτική εικόνα της υπεράσπισης του νησιού. 

Η καταστροφή αυτής της διαταγής με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να 
εξασφαλισθεί σε κίνδυνο απώλειας της. 

(περίληψη) Αναφέρονται οι παραλήπτες της διαταγής Μεραρχίας αριθμ. 63 και 
τα έγγραφα1,2,5-8 που συνοδεύουν τη διαταγή Μεραρχίας 63 (τα έγγραφα 3 και 4 
περιέχονται στις σελίδες 103 και 104) 

Το έγγραφο 2 αναφέρει την εγκατάσταση στρατιωτικών τμημάτων της 22ης
 

Μεραρχίας Πεζικού Α) στον ανατολικό τομέα Συντάγματος καταγράφοντας όνομα- 

βαθμό Διοικητή και Υποδιοικητή, στρατιωτικές μονάδες και σε ποιους υποτομείς είναι 
διαιρεμένος. 

(μετάφραση) Στρατιωτική αποστολή- καθήκον: 

Επιτήρηση των ακτών στον συνολικό τομέα του Συντάγματος με κέντρο βάρους 
τον κόλπο της Μεσαράς και τον κόλπο του Ηρακλείου, την υπεράσπιση των βάσεων 
Τυμπακίου και Μεσαράς, την ασφάλεια της βάσης ανεφοδιασμού στις Δαφνές. Πρέπει 
να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με τα παρακείμενα στρατιωτικά τμήματα της 
ιταλικής Μεραρχίας «Siena» και του 16

ου
 Συντάγματος Πεζικού. 

(περίληψη) Β) Στον δυτικό τομέα Συντάγματος καταγράφοντας όνομα-βαθμό 
Διοικητή και Υποδιοικητή, στρατιωτικές μονάδες και σε ποιους υποτομείς είναι 
διαιρεμένος. 

(μετάφραση) Στρατιωτική αποστολή- καθήκον: 

Επιτήρηση των ακτών στον συνολικό τομέα Διοίκησης με κέντρο βάρους την 
περιοχή πλησίον του Ρεθύμνου και τον κόλπο της Γεωργιούπολης. Υπεράσπιση των 
βάσεων Ρέθυμνο-αεροδρόμιο και Ρέθυμνο- πόλη. Ασφάλεια της βάσης ανεφοδιασμού 

στους Αρμένους. Με τα παρακείμενα στρατεύματα:65
ου

 Συντάγματος Πεζικού και 
Ταξιαρχία του Φρουρίου Κρήτης πρέπει να διατηρηθεί συνεργασία και επικοινωνία, 
καθώς επίσης με το εκεί τοποθετημένο πυροβολικό ναυτικού στο ακρωτήριο του 
Δραπάνου.  
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(περίληψη) Αναφέρει από ποιες στρατιωτικές μονάδες αποτελούνται οι εφεδρείες 

της Μεραρχίας και του Φρουρίου Κρήτης και ποια η στρατιωτική αποστολή τους, 
στρατιωτικά τμήματα με ιδιαίτερα καθήκοντα και χώρο δραστηριότητας τους. 

Στο έγγραφο 5 γίνεται διάκριση ανάμεσα: στον ανώτερο τομέα (τομέας 
Μεραρχίας), τομέα (τομέας Συντάγματος), υποτομέα (τομέας τάγματος), βάσεις (λόχοι), 
δίκτυο αντίστασης ( έως 1 διμοιρία). 

(μετάφραση) Η βάση Τυμπακίου έχει στρατιωτικό καθήκον-αποστολή να 
προστατεύσει το αεροδρόμιο Τυμπακίου και να εμποδίσει απόβαση δια αέρος και 
θαλάσσης στις παράκτιες περιοχές στον κόλπο της Μεσαράς. Αντίστοιχα με το πεδινό 
έδαφος πρέπει να στραφεί το κυρίως μέτωπο στον ανοιχτό θαλάσσιο χώρο.  

Η πιθανότητα απόβασης εχθρικών αλεξιπτωτιστών στο χώρο της Μεσαράς 
απαιτεί επίσης την ασφάλεια της βάσης προς ανατολικά. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη η επιτήρηση καθώς και η ετοιμότητα και προετοιμασία ανάληψης στρατιωτικής 
δράσης των εφεδρειών βάσης. 

Η βάση Ηρακλείου έχει στρατιωτικό καθήκον-αποστολή να προστατεύσει την 
πόλη του Ηρακλείου, ως οδικό κομβικό σημείο, το λιμάνι και το αεροδρόμιο της. 

Η Η.K.L διοικεί στην παράκτια γραμμή συμπεριλαμβανομένων του μόλου του 
λιμανιού και στη περίμετρο γύρω από την πόλη και το αεροδρόμιο.  

Η βάση Ρεθύμνου- αεροδρόμιο έχει στρατιωτικό καθήκον-αποστολή να 
προστατέψει το χώρο του αεροδρομίου. Εδώ ισχύει μια περιφερειακή υπεράσπιση του 
αντικειμένου προστασίας, λαμβανομένου υπόψη τη διαμόρφωση εδάφους. Η προστασία 
του αεροδρομίου επιτυγχάνεται: μέσω διαδικασίας πυρός από τα περιφερειακά δίκτυα 
αντίστασης, τα οποία βρίσκονται ανατολικά και νοτιοδυτικά του αεροδρομίου και 
κατέχουν έδαφος των ακτών και μέσω της ετοιμότητας των δυνάμεων για αντεπίθεση 
υπό την προστασία-υποστήριξη του δικτύου αντίστασης. 

Η βάση Ρέθυμνο-πόλη έχει στρατιωτικό καθήκον –αποστολή να προστατέψει το 
Ρέθυμνο και το λιμάνι ως κομβικό σημείο. Η Η.ΚL ασκεί διοικητικά καθήκοντα στη 
γραμμή της παραλίας και προς την ενδοχώρα περιφερειακά. 

Οι βάσεις ανεφοδιασμού Δαφνών και Αρμένων πρέπει να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας εναντίον αλεξιπτωτιστών και ανταρτών και να υπάρχει 
διαρκή ετοιμότητα άμυνας εναντίον αεροπλάνων σε χαμηλό ύψος. Πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα υπεράσπισης εναντίον κάθε επίθεσης. 

(περίληψη) Τονίζει τη σημασία- αναγκαιότητα δημιουργίας Α) δικτύου 

αντίστασης για την ενίσχυση σημαντικών χώρων επιτήρησης, για την ασφάλεια 
σημαντικών βάσεων σε πεδινό έδαφος, για ετοιμότητα και δράση των στρατευμάτων 
και την περιφερειακή προστασία τους. 

H δημιουργία θέσεων στα μετόπισθεν κατά τη διάρκεια και ανάλογα με την 
έκβαση των πολεμικών δραστηριοτήτων πρέπει να σχεδιαστεί εκεί όπου οι δρόμοι από 
το επίπεδο της θάλασσας οδηγούν στα βουνά. Πρέπει να γίνουν μετόπισθεν οι 
παρακάτω θέσεις: 

α) Η γραμμή της Φαιστού: για την άμυνα αντιπάλου ο οποίος έχει κατορθώσει να 
αποβιβαστεί στον κόλπο της Μεσαράς και θέλει να προωθηθεί στον κόλπο της 
Μεσαράς, και υπεράσπιση εναντίον ρίψης αλεξιπτωτιστών, με μέτωπο προς Ανατολή. 

β) Η γραμμή Κόξαρη: υπεράσπιση με γραμμή μετώπου προς Νότο εναντίον 
προέλασης αποβιβαζόμενων εχθρικών τμημάτων στο Νότο προς Ρέθυμνο. 

γ) Η γραμμή Σπήλι: υπεράσπιση δια αποκλεισμού θέσεων εναντίον εχθρού που 
εισέβαλε στα νότια παράλια. 

Β) τη δημιουργία θέσεων-σχεδίου οχύρωσης. 

Για την αποπεράτωση τους σε πιο εξειδικευμένες φόρμες ανοικοδόμησης 
(καταφύγια, αποκλεισμού μεγάλων χώρων με συρματοπλέγματα για την παρεμπόδιση 
πρόσβασης μεταξύ άλλων) δραστηριοποιούνται υπό την κεντρική επιστασία του 
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Διοικητή σκαπανέων, δυνάμεις σκαπανέων, εταιρίες πολιτών. Για όλα τα ζητήματα ως 
προς τη δημιουργία αυτών των θέσεων διατηρούν στενή επικοινωνία οι Διοικητές του 

Συντάγματος Πεζικού με τον Διοικητή του 22
ου

 τάγματος σκαπανέων και τους 
Διοικητές των ομάδων σκαπανέων στους τομείς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Τυμπακίου.  

Για την αποπεράτωση των έργων αυτών πρέπει να ισχύει η δημιουργία πεδίου 
βολής, θέσεων πυρός ,περίφραξη με συρματοπλέγματα, θέσεις μάχης, δημιουργία 

χαρακωμάτων για επικοινωνία, βοηθητικές θέσεις. 
Όσον αφορά στο καμουφλάρισμα για την αποτροπή ορατότητας από την πλευρά 

της θάλασσας, της ξηράς και αέρα θα δοθούν ξεχωριστές οδηγίες καθώς επίσης και για 
τη δημιουργία εγκαταστάσεων φωτισμού. 

Εφόσον η κατάσταση της μάχης κάνει απαραίτητη την απαλλαγή των δυνάμεων 
για αποστολή σε άλλες θέσεις, πρέπει να παραμείνει στρατιωτική ομάδα ασφαλείας που 
θα είναι σε θέση να προσφέρει ασφάλεια του χώρου. Καθορίζονται χώροι ετοιμότητας 
των εφεδρειών και αναζητούνται δυνατότητες δραστηριότητας. 

Σχέδια πυρός και άμυνας πρέπει να καταστρωθούν για κάθε θέση και εκεί να 

προσαρτηθούν όλα τα όπλα (ακόμα και πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων και 
παράκτιο). 

Το έγγραφο 6 αναφέρεται στους βαθμούς ετοιμότητας όσον αφορά στις φρουρές 
για επιτήρηση και ασφάλεια σε κανονικές συνθήκες πολέμου και σε κατάσταση 
συναγερμού (γίνεται διάκριση ανάμεσα στην κατάσταση συναγερμού κλίμακας 1 και 
κλίμακας 2). 

Η σήμανση συναγερμού επιπέδου 1 ισχύει σε περίπτωση ενδεχόμενης επίθεσης στο 
νησί. Προβλέπεται η ενίσχυση της φρουράς και των περιπολιών, σύμφωνα με ήδη 
προετοιμασμένο σχέδιο, η ετοιμότητα των εφεδρειών βάσεων και η παραμονή τους σε 
συγκεκριμένους χώρους, η ετοιμότητα των εφεδρειών τομέων για κινητοποίηση τους 
στο επίπεδο συναγερμού 2 και η επιστροφή απομακρυσμένων στρατιωτικών τμημάτων 
στις βάσεις τους. 

Μεταφερόμενες φάλαγγες στρατιωτών και στρατιωτικών οχημάτων 
προετοιμάζονται και συγκεντρώνονται αναλόγως τη κατάσταση σε χώρους ετοιμότητας, 

η χωροφυλακή και η στρατονομία δραστηριοποιούνται κατόπιν εντολής του τοπικού 
Διοικητή τομέα. 

Η σήμανση συναγερμού επιπέδου 2 πραγματοποιείται κατόπιν επικείμενης 
εχθρικής απόβασης και επιθέσεων δια αέρος και θαλάσσης. Οι βάσεις είναι στον 
υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας για μάχη, οι εφεδρείες βάσεων παραμένουν στις θέσεις 
τους και των τομέων βρίσκονται πλησίον του επικείμενου χώρου απόβασης. Για τις 
στρατιωτικές φάλαγγες, χωροφυλακή και στρατονομία ισχύει το ίδιο με το επίπεδο 
συναγερμού1. 

Σε ενδείξεις ταραχών γίνεται συγκέντρωση του πληθυσμού σε εκκλησίες ή σε 
κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους αγροκτημάτων. Προβλέπεται η σύλληψη πολιτών 
ως ομήρων καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Το έγγραφο 7 αναφέρει τη δραστηριοποίηση μηχανοκίνητων στρατιωτικών 

δυνάμεων εφόδου λαμβάνοντας υπόψη, τις στρατιωτικές δραστηριότητες των Άγγλων 
στην Κρήτη δια θαλάσσης και αέρος (μέσω αλεξιπτωτιστών), τη λήψη μέτρων για την 
εξασφάλιση γρήγορης και άμεσης ενδοεπικοινωνίας και την ετοιμότητα δυνάμεων 
εφόδου σε όλους τους τομείς κατά το πρότυπο της πυροσβεστικής και των δυνάμεων 
αιφνιδιασμού. 

Έχουν ως βασική αποστολή να επέμβουν ως δύναμη κρούσης σε επίθεση 
αλεξιπτωτιστών ή ως ενισχύσεις σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον των παραλιών 

(αναφέρεται η δύναμη τους και ο εξοπλισμός τους). 
Σε φυσιολογικές στρατιωτικές συνθήκες βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό ετοιμότητας 

που σε μισή ώρα μετά τη λήψη εντολής να αναλαμβάνουν δράση, άμεσα κατά το 
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επίπεδο συναγερμού 1 και κατά το επίπεδο 2 επιστρέφουν στις στρατιωτικές μονάδες 
λόγω σοβαρότητας της κατάστασης. Στον δυτικό και ανατολικό τομέα 

δραστηριοποιούνται 2 ομάδες εφόδου. 
Το έγγραφο 8 αναφέρεται στην (αιφνιδιαστική) ρίψη αλεξιπτωτιστών και στην 

ικανότητα των στρατευμάτων να τους καταπολεμήσουν ήδη κατά τη διάρκεια της 
πτώσης τους (υπολογίζεται η ταχύτητα της απόβασης το ύψος και το ύψος ανοίγματος 
αλεξίπτωτου, η διάταξη πτώσης κατά ομάδες και ο χώρος που καταλαμβάνουν). Η 
έναρξη πυρός επιτυγχάνεται με διαταγή του υπεύθυνου Διοικητή, πραγματοποιείται 
εναντίον των αλεξιπτωτιστών κατά την απόβαση και όχι εναντίον των αλεξίπτωτων. 
Εκεί είναι ο αλεξιπτωτιστής ανήμπορος γιατί πρέπει να απαλλαγεί από το αλεξίπτωτο 
και να πάρει κατόπιν το όπλο του. Πρέπει όλα τα όπλα να συνεισφέρουν σε αυτή την 
περίπτωση. 

Το έγγραφο 1 αναφέρεται σε αναλυτικό χάρτη της νήσου Κρήτης από 1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων πόλεις χωριά, αεροδρόμια, λιμάνια, συνδέσεις επικοινωνίας, 

οδικούς άξονες (αποπερατωμένους ή μη), γέφυρες, κόλπους, βουνά, οροσειρές. 

 

Σελίδα 80 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 26.10.1942. 

Αναφέρει τη δυνατότητα στρατιωτικής ανάληψης δράσης από το 47
ο
 Σύνταγμα 

Πεζικού 47 με όπλα της 22
η
 Μεραρχία Πεζικού λόγω της επείγουσας μεταφοράς του 

στην Αφρική.  

 

Σελίδα 81 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 26.10.1942. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το 47
ο
 Σύνταγμα Πεζικού πρόεκυψε ότι το Σύνταγμα 

έχει ελλείψεις των ίδιων όπλων με τη Μεραρχία. 
 

Σελίδα 82 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 

που φέρει ημερομηνία 26.10.1942. 

Αναφέρει τον Αντισυνταγματάρχη Greve ως Διοικητή λόχου ενδοχώρας στην 
Πεντέλη που υπάγεται στο 16

ο
 Σύνταγμα Πεζικού και τον ανθυπολοχαγό Rohnte ως 

Διοικητή πυροβολαρχίας ενδοχώρας στο Χαλάνδρι του 22
ου

 Συντάγματος 
Πυροβολικού. 

 

Σελίδα 83 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή του φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 26.10.1942. 

Αναφέρεται στον επιπλέον εφοδιασμό με πολεμικό υλικό όπως πυροβόλα και 
αντιαρματικά όπλα, χειροβομβίδες και νάρκες για την καταπολέμηση τεθωρακισμένων 
από κοντινή απόσταση (προσδιορίζονται και οι μονάδες πυροβολικού που αυτά 
αποστέλλονται). 

 

Σελίδα 84 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
που φέρει ημερομηνία 26.10.1942. 
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Αναφέρει μεταξύ άλλων ως απαραίτητη τη διατήρηση κάρων ως μεταφορικά 
μέσα για τον εφοδιασμό σε πυρομαχικά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στο νησί, 
όπως διαμόρφωση εδάφους και ελλείψεις για αρκετό διάστημα στρατιωτικών 
οχημάτων. 

 

Σελίδες 85-86 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 26.10.1942. 

Αφορά μεταξύ άλλων στη διάλυση του 14ου
 τάγματος τεθωρακισμένων εφόδου 

του 16
ου

 Συντάγματος Πεζικού και του 14
ου

 τάγματος τεθωρακισμένων εφόδου του 
65

ου
 Συντάγματος Πεζικού, τη μη έως τώρα άφιξη ίλης μονάδος κατασκοπίας για το 

22
ο
 τμήμα κατασκοπείας, τη μεταφορά λόχου εξοπλισμένου με αντιαρματικά 38 προς 

Κρήτη και τον εξοπλισμό 2
ου 

 και 3ου λόχου του 22
ου

 τμήματος τεθωρακισμένων 
εφόδου με πυροβόλα 7,6 χιλ.  

 

Σελίδα 87 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
που φέρει ημερομηνία 26.10.1942. 

Αναφέρει την εφεξής απαγόρευση αναφορών για κινήσεις πλοίων μέσω 
τηλεγραφήματος για λόγους μυστικότητας. Επιτρέπεται μόνο στους αρμόδιους 
αξιωματικούς προς το τμήμα Ιa της Μεραρχίας. 

 

Σελίδα 88 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας που φέρει 
ημερομηνία 26.10.1942. 

Θα δίνεται αναφορά κάθε Πέμπτη στη Μεραρχία για προγραμματισμό 
στρατιωτικών ασκήσεων και συναγερμού, τακτικής μάχης, ασκήσεις βολών πεζικού 
και πυροβολικού και ασκήσεις σκαπανέων και ασυρματιστών. 
 

Σελίδα 89 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 27.10.1942. 

Αναφέρει τη δυνατότητα επιβίβασης στρατιωτικών τμημάτων του 3ου
 τάγματος 

του 22ου
 Συντάγματος Πυροβολικού στην νηοπομπή Cita. 

 

Σελίδα 90 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) του Επιτελείου της 22
ης

 

Μεραρχίας Πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 

27.10.1942. 

Αναφέρει εντολή της Μεραρχίας σε όλα τα βρισκόμενα στον τομέα της τμήματα 
στρατού για άμεσο ξεφόρτωμα των εισερχόμενων πλοίων με φορτίο αποτελούμενο από 

ρυμουλκά και φορτηγά. 
 

Σελίδα 91 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 27.10.1942. 

Αναφέρει την άμεση επιστροφή του Λοχαγού Martin στην Κρήτη και την 
παρουσίαση του στον εκεί Διοικητή. 
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Σελίδα 92 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 24.10.1942. 

Αναφέρει θέσεις και στρατιωτικό εξοπλισμό πυροβολαρχιών του 283
ου

 τμήματος 

παράκτιου πυροβολικού.  
 

Σελίδα 93 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το 65
ο
 Σύνταγμα Πεζικού που φέρει 

ημερομηνία 26.10.1942. 

Υποβολή παράπλευρης αναφοράς όσον αφορά στο τοποθετούμενο, στον 
υποτομέα Τυμπακίου, παράκτιο πυροβολικό. 

 

Σελίδα 94 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή νοτιανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 28.10.1942. 

Αναφέρει την αίτηση της 22ης Μεραρχίας Πεζικού για μεταφορά δια 
σιδηροδρόμου στρατιωτικού τμήματος του 3ου

 τάγματος του 22ου
 Συντάγματος 

Πυροβολικού προς Αθήνα και την κατόπιν μεταφορά του με την νηοπομπή Cita. Το 
πυροβολικό της Μεραρχίας στο νησί αποτελείται από 12 ορεινά κανόνια 15 που σε 
καμιά περίπτωση δεν επαρκούν για την άμυνα. 

 

Σελίδα 95 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού προς τον Διοικητή 
νοτίου Ελλάδος, Ναύαρχο Αιγαίου που φέρει ημερομηνία 28.10.1942. 

Μεταφορά δια θαλάσσης χωρίς το επαρκές και καταρτισμένο περί του φορτίου 

στρατιωτικό προσωπικό δεν καθίσταται δυνατή. Δημιουργείται κατά τη διαδικασία 
εκφόρτωσης πλήρη αταξία, λόγω άγνοιας πού ανήκει τι. Σε μεγάλο μέρος των 
φορτωμένων οχημάτων κατά την τελευταία νηοπομπή έλειπαν τα κλειδιά των 

οχημάτων, σημειώθηκε καθυστέρηση κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης, έγιναν λάθη 
κατά τη παραλαβή του φορτίου και χάθηκε μεγάλης αξίας υλικό. Η Μεραρχία ζητά 
κατά τη θαλάσσια μεταφορά τη συμμετοχή περισσότερων υπαξιωματικών, λοχίων και 
προσωπικού συνοδείας που να έχουν ενημερωθεί για τον προορισμό κάθε τμήματος του 
φορτίου και να φέρουν οι ίδιοι τα κλειδιά των οχημάτων που ανήκουν στις μονάδες 
τους. 

 

Σελίδα 96 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό σταθμό Ηρακλείου προς τον 
Λιμενάρχη Ηρακλείου που φέρει ημερομηνία 28.10.1942. 

Αναφέρει εντολή για την απαραίτητη φύλαξη 3 αποθηκών ιματισμού εξαιτίας των 
επαναλαμβανομένων περιπτώσεων διάρρηξης των αποθηκευτικών χώρων τροφοδοσίας 

στρατού στο Ηράκλειο στην οδό Λαχανά, πλησίον του χώρου του λιμανιού.  

 

Σελίδα 97 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 28.10.1942. 

Αναφέρει την ύπαρξη απειλής για τα τοπικά στρατιωτικά νοσοκομεία Ηρακλείου 
και Ρεθύμνου λόγω γειτνίασης των πόλεων με τις ακτές. Υπάρχει εντολή που 
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υπαγορεύει τη δημιουργία στρατιωτικών νοσοκομείων σε παράκτιες περιοχές. 
Προτείνεται η δημιουργία νοσοκομειακών σταθμών στην ενδοχώρα. 

 

Σελίδα 98 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 29.10.1942. 

Αναφέρει διαταγή του Διοικητή νοτιανατολικής Ελλάδος για προετοιμασία κάθε 
μονάδας για άμυνα χωρίς τη βοήθεια ή υποστήριξη άλλων στρατιωτικών τμημάτων 
λόγω του αυξημένου κινδύνου εχθρικής απόβασης ανά πάσα στιγμή.  

 

Σελίδα 99 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 29.10.1942. 

Αναφέρει αίτηση του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης για επείγουσα και άμεση 
εισαγωγή ειδικών οχημάτων για το 22

ο
 τάγμα σκαπανέων. 

 

Σελίδα 100 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρουν ημερομηνία από 29.10.1942. 

Το πρώτο προς το 716
ο
 τμήμα πυροβολικού και 833

ο
 τάγμα προστασίας και 

αναφέρει ότι τα παραπάνω στρατιωτικά τμήματα τίθενται στις διαταγές της 22ης  

Μεραρχίας Πεζικού. 

Το δεύτερο προς το 58
ο
 Σύνταγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων και 

αναφέρει εντολή της Μεραρχίας για ανακοίνωση του χώρου, χρονικού σημείου, δύναμη 
των μονάδων αντιαεροπορικών μέσων καθώς και τα ονόματα των Διοικητών που 

μπορούν να τοποθετηθούν στους τομείς Ηρακλείου- Τυμπακίου και Ρεθύμνου. 
 

Σελίδα 101 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 29.10.1942. 

Αναφέρει την απαραίτητη μεταφορά προσωπικού συνοδείας για όλα τα 
στρατιωτικά οχήματα του ατμόπλοιου «Santa Fe». Αν ματαιωθεί η μεταφορά του στο 
παραπάνω ατμόπλοιο θα αποπλεύσει με την νηοπομπή Cita. 

 

Σελίδες 102-104 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία 29.10.1942. 

Αποτελείται από τα έγγραφα 3 (απόρρητο) και 4 που αφορούν τη 
προαναφερθείσα διαταγή της Μεραρχίας 63 και αναφέρουν τη δομή πυροβολαρχιών 

παράκτιου πυροβολικού στον τομέα της Μεραρχίας και την εγκατάσταση του 58
ου

 

Συντάγματος αντιαεροπορικών μέσων στο χώρο της Μεσαράς. 

Το έγγραφο 3  αναφέρει : 
(μετάφραση) Α) Υποτομέας Ηρακλείου: 

Παράκτιο πυροβολικό τμήμα 829 αποτελούμενο από 3 πυροβολαρχίες, 
εφοδιασμένες έκαστη με 6 πυροβόλα κανόνια 15,5 χιλ. 

Η 1η
 πυροβολαρχία βρίσκεται δυτικά του Α. Ιωάννη (στο σημείο 92), 

Η 2η
 πυροβολαρχία δυτικά του Μασταμπά, 

Η 3η
 πυροβολαρχία στο μετόχι Μιχελιδάκη. 
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Β) Υποτομέας Τυμπακίου: 
Παράκτιο πυροβολικό τμήμα 283 (αποτελούμενο από 3 πυροβολαρχίες, 

εφοδιασμένες έκαστη με 6 πυροβόλα κανόνια 15,5 χιλ και ενός (1) με 4 πυροβόλα 
κανόνια 10 χιλ).  

Η 1η
 πυροβολαρχία βρίσκεται 1.000 μ βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου, 

Η 2η
 πυροβολαρχία 1.500 μ. νοτιοδυτικά από το Κλίμα, 

Η 3η
 πυροβολαρχία 1.000μ βορειοδυτικά από τα Πιτσίδια, 

Η 4η
 πυροβολαρχία 1.500 νοτιοδυτικά από το Κλίμα. 

Γ) Υποτομέας Ρέθυμνου: 

1 πυροβολαρχία του παράκτιου πυροβολικού τμήμα 475,με 6 πυροβόλα κανόνια 
15,5 χλ 1.000 μ νοτίως του Ρεθύμνου. 

Δ) 1 πυροβολαρχία πυροβολικού ναυτικού τμήμα 570 με 4 πυροβόλα κανόνια 15 
χλ στον κόλπο του Δραπάνου. 

(περίληψη) Το έγγραφο 4 αφορά σχέδιο του 58
ου

 Συντάγματος Πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων στο Ηράκλειο με Διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Augustin 

και καταγράφει τοποθετούμενες μονάδες βαρέων και ελαφρών αντιαεροπορικών μέσων 

πυροβολικού στο Καστέλι, Ηράκλειο, Τυμπάκι και Σούδα. Αναφέρει όνομα και βαθμό 
Διοικητή, πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων και προβολείς. 

 

Σελίδα 105 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 29.10.1942. 

Αναφέρει προγραμματισμό διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων στη Κρήτη 
καταγράφοντας μέρα και ώρα, συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα, χώρο διεξαγωγής 

(στο Ρέθυμνο, Δαφνές, Αλάγνι, Άγιο Ιωάννη), σκοπό των ασκήσεων (εξολόθρευση 
αποβιβαζόμενης δια θαλάσσης και αέρος ομάδας δολιοφθοράς, έλεγχος της ετοιμότητας 
για μάχη, σκοπιμότητα μέτρων για κατάσταση συναγερμού, ασκήσεις βολής), υπεύθυνο 
αξιωματικό, και χώρο παρεύρεσης παρατηρητών. 

 

Σελίδα 106 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας που φέρει 
ημερομηνία 30.10.1942. 

Αναφέρει την υπαγωγή των υπολοίπων τμημάτων του Επιτελείου της Μεραρχίας 
στον λοχαγό Bonnet. 

 

Σελίδα 107 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρουν ημερομηνία από 30.10.1942. 

Το 1
ο
 αναφέρεται στην αξιοποίηση παλιότερων διαταγών της Μεραρχίας του 

Φρουρίου Κρήτης και το 2ο
 προς το 65

ο
 Σύνταγμα Πεζικού αναφέρει την αποστολή από 

τη Μεραρχία εγγράφων προς αξιοποίηση τους. 

 

Σελίδα 108 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρουν ημερομηνία από 30.10.1942. 

Το 1ο
 προς τον Διοικητή πληροφοριών του Χ Σώματος Αεροπορίας αναφέροντας 

την επιβεβαίωση ισχύος συνημμένου χάρτη από 1.04.42 και το 2ο 
 προς το 716

ο
 τμήμα 

βαρέων πυροβόλων όπλων και αναφέρει την επανεξέταση συνημμένων εγγράφων από 

24.09.42 όσον αφορά στην ισχύ τους. 
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Σελίδα 109 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού. Το 1

ο
 προς τον Διοικητή σκαπανέων του Φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία 

από 30.19.42, αναφέροντας την αποστολή από τη Μεραρχία χάρτη τοίχου για 
δημιουργία οχυρώματος και την ενημέρωση στρατιωτικών τμημάτων της Μεραρχίας 
περί τούτου και το 2ο

 προς το 65
ο
 Σύνταγμα Πεζικού για αξιοποίηση σχεδίου άμυνας 

του 125
ου

 Συντάγματος Πεζικού. 

 

Σελίδα 110 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρουν ημερομηνία 30.10.1942. 

Το 1
ο
 προς το 833

ο
 τάγμα προστασίας εδάφους αναφέροντας επανεξέταση 

σχεδίου άμυνας του συγκεκριμένου τάγματος και το 2ο
 προς το 16

ο
 Σύνταγμα Πεζικού 

για αξιοποίηση σχεδίου άμυνας του 382
ου

 Συντάγματος Πεζικού. 

 

Σελίδα 111 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού (1

ο
) και στρατιωτικού σταθμού Ηρακλείου(2

ο
) που φέρουν ημερομηνία από 

30.10.1942. 

Το 1ο
 προς το 22

ο
 Σύνταγμα Πυροβολικού αναφέροντας την αξιοποίηση σχεδίου 

άμυνας του Επιτελείου 220
ου

 Συντάγματος Πυροβολικού για την Κρήτη και το 2ο
 προς 

το 32
ο
 Σύνταγμα Πεζικού ιταλικών δυνάμεων, αφορώντας στην υπεράσπιση του 

αερολιμένα για τη σήμανση συναγερμού «επίπεδο 2» υπό τις ιταλικές δυνάμεις του 32
ου

 

Συντάγματος Πεζικού και την παραμονή 2 λόχων του Συντάγματος για την ασφάλεια 
του αεροδρομίου Καστελίου. 

 

Σελίδα 112 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία 30.10.1942. 

Αναφέρει την παραμονή του λόχου ενδοχώρας, με Διοικητή τον Λοχαγό Martens, 

του 65
ου

 Συντάγματος Πεζικού στον χώρο Άνω Φιλότι (στη Νάξο). 
 

Σελίδες 113-116 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 30.10.1942. 

Αναφέρεται στην ενίσχυση της νήσου Γαύδου με 3 συνημμένα απόρρητα έγγραφα 
του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης.  

Συνημμένο αντίγραφο έγγραφο 1 του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς την 
22

η
 Μεραρχία Πεζικού: 

(μετάφραση) 1) Σύμφωνα με τηλεγράφημα- έγγραφο του Διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος Αριθμ. 2888/42 από 28.10.42 είναι απαραίτητη η άμεση 

ενίσχυση της νήσου Γαύδου. 

2) Από τον προβλεπόμενο για την επάνδρωση της νήσου λόχου (22
η
 Μεραρχία) 

ετοιμάζονται για αναχώρηση και επιβίβαση 2 διμοιρίες στις 31.10 στις πρωινές ώρες 

και το υπόλοιπο αυτού του λόχου (58
ο
 Σύνταγμα Πυροβολικού αντιαεροπορικών 

μέσων) στις 2.11 νωρίς από τα Χανιά. Αναφορά κάθε φορά στην Ταξιαρχία του 

Φρουρίου Κρήτης. 
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3) Το προσωρινά τοποθετημένο στη Γαύδο πυροβόλο κανόνι (3,7 χλ) για την 
άμυνα παραμένει στο νησί. 2 επιπλέον πυροβόλα κανόνια άμυνας (3,7 χλ) θα 
μεταφερθούν μέσω του Φρουραρχείου Κρήτης. Λόχος πεζικού της 22ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού έχει αναλάβει τον χειρισμό και των 3 πυροβόλων άμυνας. 

4) Η μετακίνηση πραγματοποιείται χωρίς στρατιωτικό μαγειρείο, πρέπει να 
μεταφερθούν καζάνια. 

5) Ενισχυμένη στρατιωτική επάνδρωση αντικαθιστά την έως τώρα στη νήσο 
Γαύδο βρισκόμενη διμοιρία του 746

ου
 Συντάγματος Πεζικού, η οποία θα επιστρέψει δια 

θαλάσσης με μεταγωγικό πλοίο. Ο Διοικητής της διμοιρίας θα παραμείνει ωστόσο μέχρι 
το περάς της εγκατάστασης των ενισχύσεων στο νησί για να προσφέρει οποιεσδήποτε 
πληροφορίες. Η περάτωση της πρέπει να αναφερθεί. 

6) Ο Διοικητής διαβιβάσεων της νήσου Κρήτης εξασφαλίζει επιπλέον ασύρματη 
επικοινωνία. 

7) Η 22
η
 Μεραρχία Πεζικού ασκεί διοικητικές εντολές σε αξιωματικό 

υγειονομικού έως την άφιξη του απαιτούμενου στην Γαύδο στρατιωτικού ιατρού. 
8) Πρέπει άμεσα να αρχίσει η προσωρινή κατασκευή καταλυμάτων και 

απαιτούμενων στρατιωτικών οχυρωμάτων για στρατιωτικά τμήματα. Διατίθενται 
στρατιωτικές σκηνές από τα κεντρικά γραφεία του Φρουραρχείου Κρήτης. 

9) Εντολή μάχης πραγματοποιείται με ξεχωριστή διαταγή. 

10) Ιδιαίτερες οδηγίες για την τροφοδοσία προβλέπονται τηλεφωνικώς. 

Απόρρητο έγγραφο 2 προς το Επιτελείο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού τμήμα Ια 

αριθμ. Πρωτ 862/42 από 30. Οκτώβριου 1942. 

Εντολή μάχης στη Γαύδο: 

1) Στη νήσο Γαύδο πρέπει να υπάρξει άμυνα κάτω από όλες τις περιπτώσεις και 
με όλα τα μέσα για αποβάσεις εχθρικών δυνάμεων μέσω θαλάσσης και αέρος και να 
διασφαλισθεί το ήδη τοποθετούμενο στο νησί σύστημα επικοινωνίας από εχθρική 
επίθεση. 

2) Η συνολική άμυνα της νήσου εκχωρείται στην Ταξιαρχία του Φρουρίου 
Κρήτης. Τα συνολικά στο νησί εγκατεστημένα στρατιωτικά τμήματα τίθενται στις 
διαταγές του Διοικητή της νήσου Γαύδου (Διοικητής λόχου του 16ου

 Συντάγματος 
Πεζικού). 

3) Προσωρινά στρατιωτικά οχυρώματα και καταλύματα πρέπει να 
δημιουργηθούν. 

4) Η Ταξιαρχία του Φρουρίου Κρήτης υποβάλλει αναφορά για την τωρινή 
κατάσταση των οχυρωμάτων και χάρτη δραστηριότητας έως τις 10.11.42. 

Απόρρητο έγγραφο 3 προς το Επιτελείο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού τμήμα Ια 

αριθμ. Πρωτ. 862/42 από 30. Οκτώβριου 1942. 
Ξεχωριστές διαταγές όσον αφορά στην τροφοδοσία των ενισχύσεων στη νήσο 

Γαύδο. 

1) Την τρέχουσα τροφοδοσία της νήσου Γαύδου την αναλαμβάνει η Ταξιαρχία 
του Φρουρίου Κρήτης. 

2) Εφοδιασμός σε πυρομαχικά και είδη συντήρησης πρέπει να μεταφερθούν από 
τα στρατιωτικά τμήματα κατά τη μετακίνηση τους εκεί. 

3) Αποθεματοποίηση για 3 μήνες με πυρομαχικά (50 τόνων), είδη συντήρησης (40 
τόνων) και μηχανήματα υγειονομικού χαρακτήρα θα προσαχθεί από το Φρουραρχείο 

Κρήτης για εκφόρτωση στο λιμάνι των Χανίων. Το προσωπικό επιφορτισμένο του 
φορτώματος τοποθετείται από την Ταξιαρχία του Φρουρίου Κρήτης. Θα ανακοινωθεί 
ξεχωριστά μέσω διαταγής αριθμός και ώρα. 

4) Θα διατεθούν στρατιωτικές σκηνές για 300 στρατιώτες με τη μορφή δανεισμού 

από το Φρουραρχείο Κρήτης και θα παραλειφθούν εγκαίρως μέσω της Ταξιαρχίας του 
Φρουρίου Κρήτης. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

27 

 

5) Η έναρξη εκφόρτωσης στο λιμάνι των Χανίων θα διαταχθεί εγκαίρως από το 
Φρουραρχείο Κρήτης, ανάλογα τη άφιξη των πλοίων. 

 

Σελίδες 117-120 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού, που 
φέρει ημερομηνία 30.10.1942 και περιλαμβάνει συνημμένο απόρρητο έγγραφο του 
Ανωτάτου Διοικητή Στρατού από 9.10.42. 

Αφορά στη μεταφορά στρατιωτικών τμημάτων (μέσω σιδηροδρόμου μεταξύ 
άλλων) που χωρίζεται σε 2 κατηγορίες: 

1) μετακίνηση στρατιωτικών τμημάτων για άμεση  πολεμική δραστηριότητα, η 
οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταφέρονται 
παράλληλα τα απαραίτητα προς χρήση για τις πρώτες 4-5 μέρες μάχης. Η 2η

 πομπή 
μεταφοράς περιέχει τις απαιτούμενες στρατιωτικές αποσκευές, στρατιωτικά οχήματα 
και τον κύριο όγκο των τμημάτων ανεφοδιασμού. Αναφέρονται στρατιωτικά μέρη και 
υγειονομικό Μεραρχίας που μεταφέρονται για μάχη, από πόσες διμοιρίες αποτελείται 
και ποια στρατιωτικά μέρη αυτής της μεταφερόμενης δύναμης θα παραμείνουν πίσω. 

2) για μετακίνηση  στρατιωτικών τμημάτων σε άλλους χώρους παραμονής.  

 

Σελίδες 121-130 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 

18.07.1942. 

Αναφέρει μέτρα που λαμβάνονται και τι ισχύει για τα στρατιωτικά τμήματα που 
αντικαθιστούνται και αυτά που τα αντικαθιστούν. 

Α) Στα στρατιωτικά τμήματα αντικατάστασης πρέπει να παραδοθούν οι 
συνολικές διαταγές του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που αφορούν στην υπεράσπιση 
και άμυνα της Κρήτης, τα στρατιωτικά ντοκουμέντα, οδηγίες-διαταγές για πολεμική 
δραστηριότητα και διεξαγωγή άμυνας σε συγκεκριμένο τομέα, τα συνολικά έγγραφα, 
διαταγές για δημιουργία στρατιωτικών θέσεων στον τομέα (υποτομέα), υλικό 

πληροφοριών για αλλαγές θέσεων ή άλλων σχεδιασμών, σχέδια συναγερμού, εντολές 

για θέσεις φρουράς, παράδοση των ντοκουμέντων με χάρτες για τη νήσο Κρήτη και οι 
ημερήσιες διαταγές του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. Η αντικατάσταση πρέπει να 
διεξαχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ετοιμότητα μάχης να διασφαλιστεί κατά τη 
διάρκεια της. 

Β) Παράδοση στις γερμανικές μονάδες των ήδη υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών 

συνδέσεων, προβλέπεται η δημιουργία νέων, όπου χρειαστεί. και εξηγεί και τους όρους 
σε τυχόν παράδοση στις ιταλικές μονάδες των ντοκουμέντων επικοινωνίας και 
μηχανήματα επικοινωνίας π.χ. 

Γ) Παραδίνονται οι νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, το υγειονομικό υλικό και 
ιατρικά μηχανήματα. Μέρος του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των ασθενοφόρων 
παραμένουν στους αποχωρούντες. Παραμένει εκεί προσωρινά και ο επεξεργαστής 
πόσιμου νερού στο Τυμπάκι, Καστέλι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Παραδίδονται αρχεία-

έγγραφα για καταπολέμηση ελονοσίας και άλλων επιδημιών συμπεριλαμβανομένων 
διαταγών- οδηγιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η παράδοση αυτή δεν ισχύει προς τις 
ιταλικές δυνάμεις. 

Δ) Προμήθειες σε είδη ανεφοδιασμού και εξοπλισμός των συγκεκριμένων βάσεων 
παραδίδονται στις γερμανικές ή ιταλικές μονάδες αντικατάστασης ,ο οπλισμός εδάφους 
και πυρομαχικά των σταθμών και θέσεων παραδίδονται στις γερμανικές δυνάμεις. Σε 
περίπτωση αντικατάστασης των τμημάτων από ιταλικά στρατεύματα διατάζεται η 
εκχώρηση τους ή μεταφορά τους στη γερμανική επικράτεια. Υλικά για τη δημιουργία 
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θέσεων επιστρέφονται στο Επιτελείο των σκαπανέων και ο Διοικητής τους αποφασίζει 
για περεταίρω χρήση. 

Ε) Οι υπηρεσίες στρατού. 
Τα καταλύματα, τα εκεί μηχανήματα και τα αντικείμενα παραδίδονται στις 

αντικαταστάτριες γερμανικές δυνάμεις. Απαγορεύονται να τα πάρουν μαζί τους οι 
αποχωρούντες (πόρτες, παράθυρα, εγκαταστάσεις στο χώρο της κουζίνας, φωτισμό). Οι 
αρχηγοί των μονάδων δίδουν χρηματική εγγύηση για αυτά. Οι χώροι πρέπει να 
παραδοθούν στους επόμενους σε καθαρή κατάσταση και παραδειγματικά 

τακτοποιημένοι, ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Το απαιτούν λόγοι πειθαρχίας και 
είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κύρος του Γερμανού στρατιώτη. 

Οι υπηρεσίες που θα τα αναλάβουν είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη και την 
ασφάλεια τους από τρίτους. 

Σε περίπτωση μη παράδοσης στις γερμανικές δυνάμεις θα παραδοθούν τα 
καταλύματα και τα μηχανήματα που ανήκουν εκεί, στο ελληνικό Δημαρχείο ή 
χωροφυλακή. Οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω διερμηνέα. 

Ζ) Όσον αφορά στον αγροτικό τομέα έγινε διευθέτηση των αρμοδιοτήτων και 
παράδοση όλων των γεωργικών μηχανημάτων, τροφών και ζώων στα τμήματα των 
αποχωρούντων που ασχολούνται με τη γεωργία και τους κηπουρούς στο τοπικό 
Φρουραρχείο των Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. 

 

Σελίδα 131 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς Φάλαγγες ενισχύσεων Μεραρχίας που φέρει ημερομηνία 31.10.1942. 

Αναφέρει τη παράκληση της Μεραρχίας να αναφερθεί η προέλευση και η 

κατεύθυνση-κατάληξη 30 τόνων σιδηρών ράβδων σε περίπτωση συναγερμού και τη 
μεταφορά μιας στρατιωτικής φάλαγγας προς Πεζά. 

 

Σελίδα 132 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς 16ο

 και 65ο
 Σύνταγμα Πεζικού που φέρει ημερομηνία 31.10.1942. 

Αναφέρει την τοποθέτηση στον τομέα της Μεραρχίας στρατευμάτων διάσωσης 
και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο (16

ο
 Συντ. Πεζ.), Πεζά (619

ο
 Συντ. Πυροβ.), Μοίρες 

(65
ο
 Συντ. Πεζ.), Αυγενική (65

ο
 Συντ. Πεζ.), Ρέθυμνο (16

ο
 Συντ. Πεζ.). Υπάρχει ανάγκη 

εξοπλισμού τούτων. 
 

Σελίδα 133 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης που φέρει ημερομηνία 15.09.1942. 

Αφορά στη διάσωση πληρωμάτων καταρριφθέντων αεροσκαφών. Υπεύθυνη είναι 
η Διοίκηση του αεροδρομίου Κρήτης. Από την Ταξιαρχία του Φρουρίου Κρήτης 

τοποθετούνται 2 στρατιωτικές ομάδες στους χώρους Ηρακλείου, Τυμπακίου και 
Χανίων και μια (1) στο χώρο Ρεθύμνου. Αποτελούνται από έναν (1) Διοικητή, 8-10 

άνδρες και έναν (1) αξιωματικό υγειονομικού. Αναφέρεται εξοπλισμός που διαθέτουν 
και δραστηριότητές τους. 

 

Σελίδα 134 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρουν ημερομηνία 1.11.1942. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

29 

 

Το 1ο
 αναφέρει τη μεταφορά 1 διμοιρίας πυροβολαρχίας στην πόλη Lemgo της 

Γερμανίας και το 2
ο
 απευθύνεται στο 22

ο
 Σύνταγμα Πεζικού και αναφέρει το 

διαχωρισμό 1 διμοιρίας της πυροβολαρχίας για καταγραφή ήχων από το Σύνταγμα 
Πεζικού 22 και τη μεταφορά της προς Lemgo. Τα στρατιωτικά της οχήματα βρίσκονται 
στη διάθεση του Διοικητή νοτιανατολικής Ελλάδος για να καλύψει άλλες ανάγκες. 

 

Σελίδα 135 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρουν ημερομηνία 1.11.1942. 

Το 1ο
 απευθύνεται στον αξιωματικό «Sewastopel» (στρατιωτική διοίκηση 

Χανίων) και αναφέρει την άφιξη της νηοπομπής Santa Fe στις 1.11.42 και ώρα 10:00 

στο λιμάνι του Ηρακλείου, και το 2ο διαταγή του Αρχιστράτηγου Kesselring για 
αντικατάσταση προσωπικού και στρατιωτικού υλικού των τμημάτων για αναχώρηση 
προς Αφρική. 

 

Σελίδα 136 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 

Πεζικού προς τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος και Ναύαρχο Αιγαίου που φέρει 
ημερομηνία 1.11.1942. 

Αναφέρει τη δημιουργία προβλημάτων κατά την εκκένωση του πλοίου Santa Fe 

στο Ηράκλειο στις 1.11.42, εξαιτίας της ακατάληπτης αποβίβασης των οδηγών (έχοντας 
μαζί τα κλειδιά τους) των στρατιωτικών οχημάτων από το πλοίο «Ardenna» στη Σούδα. 
Έτσι τα οχήματα παρέμειναν στο καράβι αμετακίνητα και κλειδωμένα. Ζητείται από 
τώρα και στο εξής σε παρόμοιες περιπτώσεις να παραμένουν οι οδηγοί με τα κλειδιά 
τους στη ίδια νηοπομπή και να μεταφέρονται στο ίδιο λιμάνι. 

 

Σελίδα 137 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 1.12.1942. 

Αναφέρει την επείγουσα μεταφορά στρατιωτικών τιμημάτων προς Σεβαστούπολη 
στην Κριμαία.  

 

Σελίδα 138 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 1.11.1942. 

Αναφέρεται στην αύξηση των δυνάμεων σε οπλίτες, υπαξιωματικούς και άνδρες 

επιφυλακής για άμεση ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Δίδεται παράδειγμα καταγραφής 
των δυνάμεων επιφυλακής όπως στον 2

ο λόχο Ηρακλείου με υπάρχουσα δύναμη, 
αναλυτικό αριθμό ενισχύσεων και μονάδα προέλευσης τους.  

 

Σελίδα 139 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρουν ημερομηνία 2.11.1942. 

Το 1ο
 αναφέρει την αλλαγή χρήσης κατασκοπευτικού υλικού και το 2

ο 
 τη 

σύμφωνη γνώμη της Μεραρχίας για μεταφορά υπηρεσίας ταχυδρομείου προς Κηφισιά. 
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Σελίδα 140 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς τον αξιωματικό–σύνδεσμο «Sewastopol» στα Χανιά που φέρει ημερομηνία 

1.11.1942. 

Αναφέρει την άφιξη μοτοσικλετιστών και στρατιωτικών οχημάτων με το πλοίο 

«Santa Fe» και τις μονάδες που προορίζονται. 
 

Σελίδες 141-145 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 2.12.1942. 

Αναφέρει τα αποτελέσματα βολής (τύποι όπλων που έβαλαν εναντίον τους, 
απόσταση βολής, είδη πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν) εναντίον τεθωρακισμένων 
αρμάτων μάχη τύπου Churchill κοντά στο Dieppe. Περιέχει 2 σχέδια πλαγίας άποψης 
του αγγλικού τεθωρακισμένου με αναφορά στα τμήματα του. 

 

Σελίδες 146-148 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία 2.12.1942. 

Αναφέρει τα νέα πεδία διανομής στρατιωτικών εγγράφων, καταγράφοντας 
μονάδες στρατού και αριθμό εγγράφων με συνολικό αριθμό και μέσω ποιας 

ταχυδρομικής υπηρεσίας διεκπεραιώνεται η αποστολή τους. 
 

Σελίδα 149 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 
προς Διοίκηση Φρουρίου Κρήτης, 16

ο
 Σύνταγμα Πεζικού, 1ο

 τάγμα 22
ου

 Συντάγματος 

Πυροβολικού που φέρει ημερομηνία 3.12.1942. 

Αναφέρει την εγκατάσταση 2 μοτοσικλετιστών στο Ηράκλειο (16
ο
 Σύνταγμα 

Πεζικού, επίπεδο συναγερμού 1-2) για τη διαβίβαση διαταγών του Διοικητή Κρήτης.  
 

Σελίδα 150 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο της 22
ης

  Μεραρχίας Πεζικού προς τον Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 2.12.1942. 

Αναφέρει την έλλειψη φωτοαντίγραφου χαρτιού στη Μεραρχία, τη μη 
προσκόμιση του στον προσεχή χρόνο και παράκλησή της, όλες οι διαταγές που 
αφορούν την υπεράσπιση της Κρήτης να στέλνονται εκεί σε 26 αντίτυπα λόγω έλλειψης 
χαρτιού για την περαιτέρω προώθηση με αντίγραφα τους. 

 

Σελίδα 151 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρουν ημερομηνία 4.11.1942. 

Το 1ο
 απευθύνεται στο 65

ο
 Σύνταγμα Πεζικού αναφέροντας ότι βρίσκεται στη 

διάθεση του Διοικητή ανατολικού τομέα.(65
ο
 Σύντ. Πεζ) στην Αγία Βαρβάρα, 

στρατιωτικό τμήμα φάλαγγας οχημάτων του Επιτελείου της Αεροπορίας, για μεταφορά 
εφεδρειών και πυρομαχικών σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού επίπεδο 2. Η 
Φάλαγγα προέρχεται από το Τυμπάκι. 

Το 2ο 
 έγγραφο προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης και αναφέρει την 

επείγουσα και άμεση δημιουργία διαφορετικών στρατιωτικών χώρων στην επικράτεια 
της Μεραρχίας και τους όρους-προϋποθέσεις για να δοθεί η έγκριση αυτή. 
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Σελίδα 152 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

  Μεραρχίας Πεζικού 
προς Επιτελείο Αεροπορίας και Φάλαγγα ενισχύσεων που φέρει ημερομηνία 4.11.1942. 

Σχετίζεται με το έγγραφο της σελίδας 151 και αναφέρει την αποστολή φάλαγγας 
στρατιωτικών οχημάτων κατά τη σήμανση συναγερμού 1 από Τυμπάκι στο χώρο της 
Αγίας Βαρβάρας (υπό τον Διοικητή του 65ου

 Συντάγματος Πεζικού). Η φάλαγγα 

στρατιωτικών οχημάτων από Ηράκλειο παραμένει κατά τη διάρκεια συναγερμού 
κλίμακας 1 στον Μασταμπά περιμένοντας από την Μεραρχία εντολή για μετακίνηση 

και δραστηριοποίηση της (πιθανότατα στην περιοχή των Πεζών). 

 

Σελίδες 153-154 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού 

τμήμα Ια που φέρει ημερομηνία 4.11.1942. 

 

Διαταγή Μεραρχίας Αριθμ. 64 

(μετάφραση) Ι) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης έχει διατάξει: 
1) Κατά τη διάρκεια σήμανσης συναγερμού αεροπορικής επίθεσης πρέπει οι 

φρουροί να αναζητήσουν προστασία πλησίον των αεροσκαφών και από εκεί παράλληλα 

να τα επιβλέπουν.  

Κοντά στα αεροπλάνα ανοίγονται ατομικές τρύπες. Πρέπει όσο το δυνατόν να 
είναι σε στενό μέγεθος και σε χαμηλό ύψος, ώστε να προσφέρουν κάλυψη στη φρουρά 

και συγχρόνως να μπορούν να ελέγχουν τα αεροσκάφη. 
Για να μπορούν να ακούνε καλύτερα διατίθενται στη φρουρά στρατιωτικοί 

σκούφοι. Πρέπει να γίνεται ξανά χρήση του ατσάλινου κράνους αμέσως μετά από βολές 
αντιαεροπορικών μέσων ή ρίψη βομβών. 

2) Κατόπιν αναφοράς της συνθηματικής λέξης «αυξημένη προσοχή» αίρεται η 
κατάσταση για όλα τα στρατεύματα αυτόματα μετά από 24 ώρες, εφόσον δεν έχει 
διαταχθεί νωρίτερα η άρση της από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης ή εκ των 
προτέρων δεν εξεδόθη διαταγή για μεγαλύτερη διάρκεια της. 

Η παύση του συναγερμού επιπέδου 1 και 2 θα διαταχθεί ξεχωριστά από τον 
Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 

3) Ο Ανώτατος Διοικητής νοτιανατολικής Ελλάδος διατάσει όλα τα στρατιωτικά 
τμήματα, φρουρές αεροδρομίων να προσέχουν ιδιαίτερα για ρίψη βομβών με 
χαρακτηριστικό αλεξίπτωτου από εχθρικά αεροσκάφη. 

Κατόπιν των έως τώρα παρατηρήσεων, αποτελούνται τέτοιες βόμβες από κόκκινα 

και κίτρινα φωτεινά σώματα, τα οποία διασπείρουν πράσινα και κόκκινα αστέρια. 

Χρησιμεύουν πιθανότατα ως μέσο εντοπισμού δραστηριότητας εχθρικών 
στρατευμάτων. Κατόπιν εντοπισμού τέτοιου είδους χαρακτηριστικών βομβών πρέπει 
άμεσα να αναφερθεί τηλεφωνικώς στη Μεραρχία. 

(περίληψη) Το έγγραφο αναφέρει ακόμα εντολές στους φρουρούς και περιπολίες 
όσον αφορά στις συνθηματικές λέξεις αναγνώρισης και στην αυξημένη προσοχή τους 
κατά τη διάρκεια υπηρεσίας και στον έλεγχο σε ύποπτα άτομα, που κινούνται πλησίον 

στρατιωτικών καταλυμάτων, αποθηκών στρατιωτικού υλικού και οπλισμού και χώρους 
στάθμευσης στρατιωτικών οχημάτων.  

Την άρση αποκλεισμού των δρόμων κατά το επίπεδο συναγερμού 1 και 2 με ρητή 
διαταγή του Διοικητή τομέα και υποτομέα και όχι αυτόματα, τον έλεγχο υπό το τάγμα 
σκαπανέων 22 μια (1) φορά μηνιαίως όλων των σημαντικών γεφυρών πλησίον των 
δρόμων για τυχόν υφιστάμενες αλλαγές και πρόθεση από εχθρικές δυνάμεις για 
ανατίναξη τους. 
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Σελίδες 155-158 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 4.11.42. 

Διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 65 που αφορά λίστες μάχης και την 
τοποθέτηση μονάδων επιφυλακής. 

Αναφέρει την ύπαρξη λίστας μάχης (με όνομα, βαθμό, όπλο), η οποία 
περιλαμβάνει κάθε στρατιωτικά ικανό άνδρα, (στρατιώτη, διοικητικό υπάλληλο ή απλό 

πολίτη) που εκπαιδεύεται για μάχη, ενσωματώνεται στα σχέδια μάχης και αποτελεί τις 
δυνάμεις επιφυλακής. Εκεί συμπεριλαμβάνονται συνολικά επίσης τα κάθε είδους 
στρατιωτικά οχήματα με τα στοιχεία των οδηγών. Γίνεται μνεία για τη δομή αυτών των 
μονάδων, τη στρατιωτική τους δράση, τον χώρο παραμονής τους ,την εκπαίδευση-τόσο 
σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο- τη διάταξη τους και υπεύθυνοι προς τούτο 
είναι οι Διοικητές των υποτομέων στο Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο. 

 

Σελίδες 159 και 161 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 4.11.42. 

Αναφέρει την αποστολή διάφανου φύλλου σημειώσεων (σχέδιο) και την μη 
χρήση- κατάργηση συστήματος παρακολούθησης υπό το 22

ο
 τάγμα κατασκοπείας.  

 

Σελίδα 160 (περίληψη) 
 

Παρεμβάλλεται του εγγράφου σελίδων 159 και 161 και περιέχει 2 απόρρητα 
στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού. 
Το 1ο

 προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία 5.11.42 αναφέρει 
την παράδοση της διοίκησης υποτομέα Ηρακλείου από το 31

ο
 ιταλικό Σύνταγμα 

Πεζικού στο 3ο
 τάγμα του 16

ου
 Συντάγματος Πεζικού και το 2ο

 έγγραφο με ημερομηνία 
6.11.42 αναφέρει την μέχρι τις 10.11.42 αναφορά για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, 
οπλίτες και διοικητικό προσωπικό μονάδων που εδρεύουν στην Κρήτη και βρίσκονται 
στην Αθήνα. 

 

Σελίδα 162 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 7.11.1942. 

(μετάφραση) 1) Στον υποτομέα Τυμπακίου αντικαταστάθηκε η πυροβολαρχία 
συνοδείας του 31

ου
 ιταλικού Συντάγματος Πεζικού στη ζώνη Φαιστού στις 6.11 από 2 

διμοιρίες του 65
ου

 Συντάγματος Πεζικού (με κανόνια) και επέστρεψε στο Σύνταγμα της. 

2) Η 12
η
 πυροβολαρχία του 65

ου
 Συντάγματος Πεζικού ανέλαβε στις 6.11 από τα 

εκεί ιταλικά στρατεύματα την ασφάλεια των νοτίων ακτών στον τομέα Άνω Βιάννος με 
τα φυλάκια 661 Α στον κόλπο του Κερατόκαμπου και 661 στο μοναστήρι Αρβη. 

 

Σελίδες 163-168 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας που φέρει 

ημερομηνία 9.11.1942. 

Αναφέρεται στην ακύρωση ισχύος -καταστροφή των συνημμένων εγγράφων 2 και 
4 της διαταγής Μεραρχίας 63, στην αντικατάστασή τους από τα τρέχοντα συνημμένα 

έγγραφα 2 και 4 και αλλαγή ορίων ανάμεσα στον δυτικό και ανατολικό τομέα στα νότια 

του νησιού (Μέλαμπες στον δυτικό και ο κόλπος του Αγίου Γεωργίου στον ανατολικό 

τομέα). 
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Το έγγραφο 2 για τη διαταγή Μεραρχίας αριθμ. 63 αναφέρει την εγκατάσταση 
στρατιωτικών τμημάτων της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού 

Α) στον ανατολικό τομέα Συντάγματος καταγράφοντας όνομα και βαθμό 
Διοικητή και Υποδιοικητή, στρατιωτικές μονάδες και σε ποιους υποτομείς είναι 
διαιρεμένος: 

α) στον υποτομέα Ηρακλείου με Διοικητή τον λοχαγό Nierste και στρατεύματα 

υπό τις διαταγές του β) υποτομέα Τυμπακίου με Διοικητή τον λοχαγό Saldern και 
στρατιωτικά τμήματα υπό τις διαταγές της γ) κεντρική αποθήκη στις Δαφνές με 
Διοικητή τον λοχαγό Hirschfeld με στρατιωτικά τμήματα υπό τις διαταγές του, δ) 

ασφάλεια αεροδρομίου Καστελίου με εγκατεστημένο εκεί 1 λόχο του 65
ου

 Συντάγματος 
Πεζικού για την υπεράσπιση του και τον 7ο

 και 10ο
 λόχο του 32

ου
 ιταλικού Συντάγματος 

Πεζικού ε) τομέα ασφαλείας κάμπου της Μεσαράς, οροσειρά Αστερουσίων τμήμα του 

65
ου

 Συντάγματος Πεζικού με το 3ο
 τάγμα του από το οποίο 2 λόχοι για την παράκτια 

ασφάλεια. Σε περίπτωση επίθεσης στο Τυμπάκι ή απόβασης δια αέρος στον κάμπο της 

Μεσαράς, μπορεί να διαθέσει άμεσα η Διοίκηση του τομέα επιπλέον στρατεύματα από 

το 65
ο
 Σύνταγμα Πεζικού. 

(μετάφραση) Στρατιωτική αποστολή- καθήκον: 

Επιτήρηση των ακτών στον συνολικό τομέα του Συντάγματος με κέντρο βάρους 
τον κόλπο της Μεσαράς και τον κόλπο του Ηρακλείου. Την υπεράσπιση του τομέα και 
ιδιαίτερα των βάσεων Τυμπακίου και Ηρακλείου, την ασφάλεια της βάσης 
ανεφοδιασμού στις Δαφνές. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με τα 
παρακείμενα στρατιωτικά τμήματα της ιταλικής Μεραρχίας «Siena» και του 16

ου
 

Συντάγματος Πεζικού. 

(περίληψη) Β) Στον δυτικό τομέα Συντάγματος καταγράφοντας όνομα και βαθμό 
Διοικητή και Υποδιοικητή, στρατιωτικές μονάδες και σε ποιους υποτομείς είναι 
διαιρεμένος. 

(μετάφραση) Στρατιωτική αποστολή- καθήκον: 

Επιτήρηση των ακτών στον συνολικό τομέα Διοίκησης με κέντρο βάρους την 
περιοχή πλησίον του Ρεθύμνου και τον κόλπο της Γεωργιούπολης. Υπεράσπιση του 
τομέα και ιδιαίτερα των βάσεων Ρέθυμνο-αεροδρόμιο και Ρέθυμνο- πόλη. Ασφάλεια 
της βάσης ανεφοδιασμού στους Αρμένους. Με τα παρακείμενα στρατεύματα: 65

ο
 

Σύνταγμα Πεζικού και Ταξιαρχία του Φρουρίου Κρήτης πρέπει να διατηρηθεί 
συνεργασία και επικοινωνία, καθώς επίσης με το εκεί τοποθετημένο πυροβολικό 
ναυτικού στο ακρωτήριο του Δραπάνου.  

(περίληψη) Γ) Αναφέρει από ποιες στρατιωτικές μονάδες αποτελούνται οι 
εφεδρείες της Μεραρχίας και του Φρουρίου Κρήτης και ποια η στρατιωτική αποστολή 
τους καθώς και στρατιωτικά τμήματα με ιδιαίτερα καθήκοντα και χώρο δραστηριότητας 
τους. 

Το έγγραφο 4 αφορά σχέδιο του 58
ου

 Συντάγματος Πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων στο Ηράκλειο με Διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Augustin 

και καταγράφει τοποθετούμενες μονάδες βαρέων και ελαφρών αντιαεροπορικών μέσων 

πυροβολικού στο Καστέλι, Ηράκλειο, Τυμπάκι και Σούδα. Αναφέρει όνομα και βαθμό 
Διοικητή πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων και προβολείς. 

 

Σελίδες 169-172 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 9.11.1942. 

Το έγγραφο αναφέρει ως σημεία συζήτησης μεταξύ των Διοικητών του 
γερμανικού στρατού στις 10.11.42 όσα αφορούν τα στρατιωτικά καθήκοντα της 
Μεραρχίας όπως π.χ. δημιουργία στρατιωτικών θέσεων, τόσο η θεωρητική όσο και η 
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στρατιωτική εκπαίδευση σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, μετεκπαίδευση 

χαμηλόβαθμων και αξιωματικών, ειδική εκπαίδευση σε σκαπανείς, σε στρατιώτες 
τεθωρακισμένων εφόδου, τμήματα κατασκοπείας-πληροφοριών και οδηγούς 
στρατιωτικών οχημάτων, θεωρητική εκπαίδευση των Διοικητών λόχου, εκπαίδευση στις 
βολές και στην αντιμετώπιση του εχθρού από κοντινή απόσταση, για τα είδη 

ανεφοδιασμού και αποθέματα τούτων, ρουχισμού, για τα στρατιωτικά καταλύματα, 

όσον αφορά στην καθημερινότητα και περιποίηση των στρατιωτών, στρατιωτικές 
υποχρεώσεις των αξιωματικών, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, αξιοποίηση του 
ελεύθερου τους χρόνου, συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών τμημάτων του κάθε τομέα, 
και κοινές θεωρητικές ασκήσεις τακτικής.  

 

Σελίδα 173 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 11.11.1942. 

Αναφέρεται στη διαταγή για συναγερμό-επιφυλακή και κατά ποιους τρόπους 
ανακοινώνεται γραπτώς η προφορικώς από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης ή από 
τον Διοικητή της Μεραρχίας.  

 

Σελίδες 174-179 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς το Χ σώμα Αεροπορίας, Διοίκηση της περιοχής του αεροδρομίου,58
ο
 Σύνταγμα 

αντιαεροπορικών μέσων, Φάλαγγα εφεδρειών, διμοιρία πληροφοριών-κατασκοπείας 

Κρήτης, γραφείο τροφοδοσίας 22, στρατιωτικό ταχυδρομείο 22, τμήμα στρατονομίας 

υπαίθρου που φέρει ημερομηνία 11.11.1942. 

Αφορά στην προώθηση διαταγής συναγερμού από τον αξιωματικό υπηρεσίας της 
22

ης
 Μεραρχίας Πεζικού. Υπεύθυνοι παύσης καθορίζονται ο Διοικητής του Φρουρίου 

Κρήτης, η 22η
 Μεραρχία Πεζικού και οι Διοικητές τομέων-υποτομέων. Διαβίβασή της 

μέσω τηλέφωνου και σε περίπτωση διακοπής των τηλεφωνικών συνδέσεων 1) μέσω 
ραδιοτηλεγράφου (αναφέρονται οι στρατιωτικές μονάδες που προορίζεται) 2) μέσω 
μοτοσικλετιστών αγγελιοφόρων (αναφέρεται πού προορίζονται). Σχέδια αναφοράς 
διαταγής συναγερμού από τον αξιωματικό υπηρεσίας προς άλλα στρατιωτικά τμήματα. 

 

Σελίδα 180 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρουν ημερομηνία 11.11.1942. 

Το 1ο
 είναι επείγον τηλεγράφημα και αναφέρεται σε δυο (2) αγγλικές νηοπομπές. 

Η 1
η
 αποτελούμενη από 8 συνολικά πλοία βρίσκεται 100 χλμ βορειοδυτικά της 

Αλεξάνδρειας με κατεύθυνση το ανατολικό μέρος της Κρήτης. Ένα (1) αντιτορπιλικό 
εβλήθη από επίθεση ιταλικού αεροσκάφους. Η 2

η
 αποτελούμενη από έξι (6) συνολικά 

πλοία περίπου στις 17.30 βρίσκεται νοτίως του ανατολικού τμήματος της Κρήτης με 
δυτική κατεύθυνση. Σημαίνει για όλους τους τομείς της Μεραρχίας συναγερμός 

«αυξημένης προσοχής». 

Το 2ο
 απόρρητο έγγραφο προς το 716

ο
 μηχανοκίνητο πυροβολικό τμήμα αναφέρει 

την τοποθέτηση για λόγους ασφαλείας όλων των πυροβολαρχιών για την υπεράσπιση 
του τομέα Ηρακλείου στις προβλεπόμενες θέσεις. Ένα (1) κανόνι κάθε πυροβολαρχίας 
μένει στα μετόπισθεν για την πρακτική εκπαίδευση της πυροβολαρχίας. 
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Σελίδα 181 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 11.11.1942. 

Δεν σημειώνονται αλλαγές από την αναφορά της 26.10.42 στη διάρθρωση-δομή 
και καθήκοντα των στρατιωτικών τμημάτων εξαίρεση του 22

ο τμήματος 
τεθωρακισμένων εφόδου (ο 1ος

 και ο 2ος
 λόχος είναι έτοιμοι για ανάληψη στρατιωτικής 

δράσης στην Κρήτη) και του 22
ου

 Συντάγματος Πυροβολικού (αναφέροντας 
στρατιωτικές κινήσεις από πυροβολαρχίες). Η Μεραρχία αναφέρει τη διάθεση από το 

22
ο
 Σύνταγμα Πυροβολικού 12 ορεινών κανονιών, αριθμός που δεν κρίνεται επαρκής, 

δημιουργώντας προβλήματα για το πυροβολικό στη νήσο Κρήτη, που χρειάζεται 
επειγόντως στρατιωτική ενίσχυση.  
 

Σελίδες 182-187 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 11.11.1942. 

Αναφέρονται 2 απόρρητες διαταγές με τον αριθμό 8 και 9 που αφορούν στην 
υπεράσπιση των ακτών. 

Η διαταγή αριθ. 8 με ημερομηνία 31.10.42 προέρχεται από τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος και αναφέρει κατόπιν έρευνας την απομόνωση, άσκοπους 

χώρους παραμονής και την ανεπαρκή ασφάλεια στρατιωτικών τμημάτων στον τομέα 
του. Οι Διοικητές πρέπει να επανεξετάσουν τα καταλύματα, την ασφάλεια και τη 
δυνατότητα υπεράσπισης των φυλακίων για την αποτροπή εχθρικής επίθεσης εναντίον 
τους. Εάν δεν μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια τους, συστήνεται η μεταφορά τους σε 
μεγαλύτερους χώρους παραμονής, και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την καταστροφή 

σημαντικών στρατιωτικών μηχανημάτων για τον εχθρό όπως π.χ. ασύρματοι. 
Η διαταγή αριθ. 9 με ημερομηνία 4.11.42 προέρχεται από τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος και αναφέρει περιστατικά στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 

1) απόβαση στρατιωτικής ομάδας στη Ρόδο από ελληνικό υποβρύχιο για 
αναγνώριση της περιοχής και κατασκοπεία. Η προσέγγιση των ακτών επετεύχθη με 4 
φουσκωτές λέμβους. Στις 18.9 εθεάθη εχθρικό υποβρύχιο και δέχτηκε επίθεση από 
ιταλικό ταχύπλοο χωρίς όμως επιτυχία. 

2) Προσέγγιση των νορβηγικών ακτών στις 14.9 από εχθρικό υποβρύχιο για 
επιβίβαση στρατιωτικής ομάδας και παραμένει στις 15.9 πλησίον των ακτών. 

Αποβίβαση δύναμης 12 ανδρών για πράξεις δολιοφθοράς και τη νύχτα της 20/21.9 

πραγματοποιήθηκαν ανατινάξεις. 
3) Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Dieppe από αγγλικές δυνάμεις 

στις 19.8, προκύπτει ότι εχθρικές δυνάμεις βρίσκονται επί μέρες στη χώρα, 

καθιστώντας την σπουδαιότητα των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, όπως διαρκών 
περιπολιών ακόμα και σε περιοχές που θεωρούνται «ήσυχες» και την συχνή έρευνα 
χώρων, σπιτιών, σπηλιών. Οι φρουρές να είναι σε αφύπνιση και προβλέπεται η 
καταστροφή στρατιωτικού υλικού, ώστε να μην περιέλθει σε εχθρική κατοχή.  

 

Σελίδες 188-190 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 12.11.1942. 

Καταγράφει στρατεύματα της Μεραρχίας στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και 
Πελοπόννησο με δύναμη αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών αναφέροντας την 
στρατιωτική αποστολή και καθήκον τούτων. 
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Σελίδα 191 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 12.11.1942. 

Αναφέρεται στην ανάθεση εκπαίδευσης πυροβολικών τμημάτων στον Διοικητή 
του 21

ου
 Συντάγματος πυροβολικού και του ελέγχου α) των σχεδίων πύρος σε όλους 

τους τομείς και υποτομείς κατόπιν συνεννοήσεως με άλλα στρατιωτικά σώματα , β) της 
κατάστασης και δημιουργίας φυλακίων και θέσεων βολής όλων των πυροβολαρχιών, γ) 
του δικτύου επικοινωνίας του πυροβολικού για την επικοινωνία μεταξύ τους και δ) των 

αποθηκών πυρομαχικών. 
 

Σελίδες 192-197 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο που φέρει ημερομηνία 10.11.1942. 

Το έγγραφο αναφέρει ως σημεία συζήτησης μεταξύ των Διοικητών του 
γερμανικού στρατού (καταγράφονται μονάδες, ονόματα και βαθμοί), όσα αφορούν τα 
στρατιωτικά καθήκοντα της Μεραρχίας όπως π.χ. δημιουργία στρατιωτικών θέσεων, 
τόσο η θεωρητική όσο και η στρατιωτική εκπαίδευση σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, 
μετεκπαίδευση χαμηλόβαθμων και αξιωματικών, ειδική εκπαίδευση σε σκαπανείς, σε 
στρατιώτες τεθωρακισμένων εφόδου, τμήματα κατασκοπείας-πληροφοριών και 
οδηγούς στρατιωτικών οχημάτων, θεωρητική εκπαίδευση των Διοικητών λόχου, 
εκπαίδευση στις βολές και στην αντιμετώπιση του εχθρού από κοντινή απόσταση, για 
τα είδη ανεφοδιασμού- ρουχισμού και αποθέματα τούτων, για τα στρατιωτικά 

καταλύματα, όσον αφορά στην καθημερινότητα και περιποίηση των στρατιωτών, 
στρατιωτικές υποχρεώσεις των αξιωματικών, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, 
αξιοποίηση του ελεύθερου τους χρόνου, συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών τμημάτων 
του κάθε τομέα, και κοινές θεωρητικές ασκήσεις τακτικής.  

Σε όσους δεν παρευρέθησαν σε αυτή τη συνάντηση Διοικητών, εξεδόθη εντολή 

να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες (αναφέρεται λίστα ονομάτων). 
 

Σελίδες 198-200 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Κρήτης, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 13.11.1942. 

Αναφορά από Μεραρχία για σχεδιασμό στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρήτη 

καταγράφοντας 1) μέρα και ώρα (από 16-21.11.42), συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα, 

τόπο διεξαγωγής (στην περιοχή του Ηρακλείου, στο Σκαλάνι, Μοίρες, νοτίως του 
Σπηλίου, στο Βουρβουλίτη, στο χώρο μεταξύ Ρεθύμνου και Πρινέ, Ζαρό) σκοπό της 
άσκησης (μεταξύ άλλων σήμανση συναγερμού, στρατιωτικές ασκήσεις ετοιμότητας, 
τακτική υπεράσπισης χώρου, επίθεση σε αμυνόμενη θέση, αποκλεισμό θέσεων, 
δυνατότητα άμυνας από απόβαση, δυνατότητες επίθεσης), υπεύθυνο  διεξαγωγής των 
στρατιωτικών ασκήσεων.  

 

Σελίδες 201-202 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή δυτικού τομέα (Συν.Πεζ.16) και ανατολικού τομέα (Συν.Πεζ.65) που 
φέρει ημερομηνία 13.11.1942. 

Αναφέρει για την καλύτερη διαφύλαξη σημαντικών στρατιωτικών θέσεων 
(σιδηρόδρομων, γεφυρών, καταλυμάτων, χώρων αποθήκευσης τροφίμων) και της 
διαδικασίας περιπολίων στον νοτιανατολικό τομέα πρέπει να εξεταστεί αν δύναται η 
διάθεση σκύλων στην υπηρεσία των στρατιωτών (εξηγώντας τα αποτελέσματα της) και 
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θέτοντας ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν, στον Διοικητή νοτιοανατολικής 
Ελλάδος για να προωθηθεί το εγχείρημα τούτο. 

 

Σελίδες 203-206 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 

Σύνταγμα Πεζικού, 22
ο
 Σύνταγμα Πυροβολικού,22

ο
 τάγμα κατασκοπείας ,22

ο
 τάγμα 

σκαπανέων,22
ο
 τμήμα τεθωρακισμένων εφόδου που φέρει ημερομηνία 14.11.1942. 

Το αντίγραφο εγγράφου περικλείει οδηγίες για την απαραίτητη, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και πρακτικό τομέα, εκπαίδευση αμυντικού προσανατολισμού 
στρατευμάτων και αξιωματικών σε πεδινό έδαφος. Αναφέρεται α) στις ρωσικές 
δυνάμεις στρατού, στην στρατιωτική κατάρτιση τους και τακτική μάχης, προβαίνοντας 

στην αξιολόγηση τους και κάνοντας συγκρίσεις με τον γερμανικό β) στη γερμανική 

άμυνα και υπεράσπιση θέσεων για απώθηση επιθέσεων, στον τρόπο διεξαγωγής 

αντεπίθεσης των γερμανικών δυνάμεων και τι πλεονεκτήματα μάχης προσφέρονται γ) 
στη μαζική προέλαση εχθρικών τεθωρακισμένων και μέτρα που πρέπει να παρθούν δια 
τούτο δ) στην ‘εγκατάλειψη’ επαρκούς ποσότητας πυρομαχικών σε όλες τις βάσεις και 
θέσεις πυρός ως απόθεμα, ε) στη δημιουργία προβλημάτων από υπερβολικές και μη 
χρήσιμες πληροφορίες, δυσκολεύοντας έτσι την αξιολόγηση της κατάστασης 

δημιουργώντας πρόβλημα στην τακτική μάχης και όσον αφορά στην επικοινωνία 

μεταξύ των στρατιωτικών τμημάτων. 
 

Σελίδες 207-211 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 

ημερομηνία 13.11.1942. 

Πρόκειται για ημερησία διαταγή της Μεραρχίας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων 1) 

στη μορφολογική μετονομασία συνολικά των Συνταγμάτων Πεζικού όσον αφορά στη 
λέξη Πεζικό, δίδοντας συνώνυμο για άμεση χρήση αφορώντας στους στρατιώτες που 
υπάγονται σε αυτά 2) αποστολή χριστουγεννιάτικων πακέτων στις οικογένειες 

πεσόντων στρατιωτών, 3) ρύθμιση αδειών στους στρατιώτες 4) χώρο ενταφιασμού των 
πεσόντων στρατιωτών της Μεραρχίας στην Κρήτη (στρατιωτικό νεκροταφείο 

Ηρακλείου), 5) την τοποθέτηση δυο (2) έμπειρων βιβλιοπωλών σε στρατιωτικό 

βιβλιοπωλείο, 6) τα ακριβή και πλήρη στοιχειά των λόχων Επιτελείων για αίτηση 

μετάθεσης στρατιωτών, 7) αλλαγές από 2.11.42 στα δρομολόγια των τρένων της 

γραμμής Αθήνα- Βελιγράδι- Βιέννη (Μόναχο), 8) άμεση ακύρωση των αδειών σε 
στρατιώτες στον τομέα του Διοικητή νοτίου Ελλάδος και ποιες εξαιρέσεις 

προβλέπονται, 9) απώλειες στρατιωτικών αντικειμένων στο Ηράκλειο και πού πρέπει 
να παραδοθούν σε περίπτωσης εύρεσης τους. 

 

Σελίδες 212-213 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκης και Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που 
φέρει ημερομηνία 18.10.1942. 

(μετάφραση) 22
η
 Μεραρχία Πεζικού.                Κεντ. Γραφ. Επιχ., την 14.11.42 

Τμήμα Ια αριθ.970/42 

 

Διαταγή Μεραρχίας αριθ.66 

1) Για τον αγώνα στο νησί θεωρούνται οι γέφυρες όσον αφορά στη μετακίνηση 

των εφεδρειών, στην επικοινωνία και τον ανεφοδιασμό υψίστης σημασίας. Χωρίς να 
αναιρεθεί ο διαταζόμενος μηνιαίος έλεγχος όλων των σημαντικών γεφυρών στον τομέα 
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της Μεραρχίας από το 22
ο
 τάγμα σκαπανέων ,πρέπει να επιβλέπονται διαρκώς από όλα 

τα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας, που βρίσκονται στην επικράτειά της, μέσω 
συνεχών ελέγχων. Πρέπει να διαπιστωθεί εάν έχουν συμβεί οποιεσδήποτε αλλαγές 

όπως κατάρρευση πετρών, δημιουργία προϋποθέσεων ανατίναξής τους μεταξύ άλλων. 

Γέφυρες που βρίσκονται πλησίον χωριών πρέπει να επιβλέπονται κατά τη διάρκεια 

συναγερμού επιπέδου 2 από τις τοπικές δυνάμεις φύλαξης-ασφαλείας. 

2) Όλοι οι υποτομείς υποβάλλουν στον Διοικητή του 22
ου

 Συντάγματος 
Πυροβολικού τα σχέδια πυρός αμυντικού προσανατολισμού συμπεριλαμβανόμενων 
όλων των όπλων πεζικού. Η Διοίκηση του 22

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού επιμελείται 

των σχεδίων πυρός των ταγμάτων με τα σχέδια πυρών φραγμού του εγκατεστημένου 

στους υποτομείς πυροβολικού, συμπεριλαμβανόμενων του παράκτιου πυροβολικού και 
πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων και υποβάλλει το συνολικό σχέδιο στη 
Μεραρχία. (στέλνονται αντίγραφα στους Διοικητές τομέων και υποτομέων). 

3) Υπενθυμίζεται ότι κατατίθεται η εντολή μάχης γραπτώς (πλήρη αναφορά στην 
Μεραρχία μέχρι τις 20.11.1942) προς όλες τις στρατιωτικές μονάδες, τμήματα 

ασφαλείας και φρουρές.  

4) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης έχει με έγγραφο του διατάξει:  
α) Την μη πραγματοποίηση καταστροφής των εγκαταστάσεων στο λιμάνι, 

προκυμαίας, αποθηκών και άλλων ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων. 

β) Προετοιμάζεται η καταστροφή των διαδρόμων απογείωσης-προσγείωσης στα 
αεροδρόμια μέσω σκαμμένων από τρυπάνι ανοιγμάτων. Κατά ποιο μέγεθος θα 
πραγματοποιηθεί η καταστροφή πρέπει οι στρατιωτικές υπηρεσίες να αποφασίσουν 

ανάλογα με τη δεδομένη παρούσα κατάσταση. Γίνονται προετοιμασίες σύμφωνα με 
υποδείξεις του Διοικητή της νήσου Κρήτης και ομάδων μηχανικών. 

γ) Παραμένει η βασική αρχή ότι κανένα όπλο και κανένα σημαντικό στρατιωτικό 
μηχάνημα δεν πρέπει να περιέλθει μη κατεστραμμένο σε εχθρική κατοχή. 

 

Σελίδες 214-215 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 15.11.1942. 

Αναφέρεται ο τρόπος αναφοράς δύναμης μαχίμων ανδρών και αυτών που 
λαμβάνουν σίτιση έως τις 15 κάθε μήνα στη Μεραρχία και ποια σώματα υπολογίζονται 
σε αυτές τις κατηγορίες. 

 

Σελίδα 216 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού έγγραφου του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας 

Πεζικού που φέρει ημερομηνία 13.11.1942. 

Αναφέρει την αναχώρηση του πλοίου Pugliula καταγράφοντας αριθμό 

στρατιωτικών τμημάτων και οχημάτων που επιβαίνουν σε αυτό με προορισμό το 
Ηράκλειο, τη μεταφορά δια αέρος από Τατόι δίδοντας αριθμό στρατιωτικών τμημάτων 

και τη μεταφορά δια σιδηροδρόμου προς Μολάους (αναφέρονται στρατιωτικά τμήματα 

και αριθμός ανδρών). 

 

Σελίδα 217 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) προς 22
η
 Μεραρχία Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 16.11.1942. 

Αναφέρει την άφιξη στρατιωτικών τμημάτων (καταγράφοντας στρατιωτικές 
μονάδες και δύναμη ανδρών) στις 15.11.42 στο αεροδρόμιο Μάλεμε. 
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Σελίδα 218 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς 16ο
 και 65ο

 Σύνταγμα Πεζικού που φέρει ημερομηνία 15.11.1942. 

Αναφέρει την άφιξη 2 ταγμάτων πεζικού από τα μέσα μέχρι τα τέλη Νοέμβριου 

στο Ηράκλειο και Τυμπάκι. Στο Ηράκλειο προβλέπεται η εγκατάσταση του στα 
ανατολικά του ποταμού Καρτερού και το άλλο στον κάμπο της Μεσαράς. 

 

Σελίδες 219 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας 

Πεζικού που φέρουν ημερομηνία 14/15.11.1942 αντίστοιχα. 

Το 1ο
 προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και αναφέρει τη μη 

διεκπεραίωση εκφόρτωσης από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θαλάσσιας μεταφοράς 

προς τη Μεραρχία και αίτηση-παράκλησή της για να γίνει η μεταφορά του βρισκόμενου 

έως τώρα στη Θεσσαλονίκη στρατιωτικού υλικού και οχημάτων σιδηροδρομικώς προς 
Αθήνα. 

Το 2ο
 προς το 22

ο
 τμήμα τεθωρακισμένων εφόδου και αναφέρει την κινητοποίηση 

κατά τη διάρκεια συναγερμού επιπέδου 2 ομάδας τεθωρακισμένων εφόδου και 
προσέγγισης της του δρόμου Ηρακλείου- Τυμπακίου. 

 

Σελίδα 220 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία 

15.11.1942. 

Αναφέρει τους υπευθύνους Διοικητές (όνομα και βαθμός) πυροβολικού στους 
υποτομείς Ηρακλείου, Τυμπακίου, Ρεθύμνου και τα διοικητικά τους καθήκοντα. 

 

Σελίδα 221 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον αξιωματικό-σύνδεσμο «Sewastopel» που φέρει ημερομηνία 16.11.1942. 

Αναφέρει την εκφόρτωση στις 16.11 στρατιωτικών οχημάτων και τις μονάδες που 
προορίζονται. 

 

Σελίδα 222 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 16.11.1942. 

Αναφέρει την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού σε 
στρατιωτικές μονάδες, καταγράφοντας τη μονάδα και τις ενισχύσεις που προβλέπονται. 

 

Σελίδα 223 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 16.11.1942. 

Αναφέρει τη μετακίνηση φρουράς 732 (καταγράφοντας δύναμη ανδρών και 
οπλισμό) από τη θέση κοντά στον Άγιο Σάββα και τη μετακίνησή της σε ύψωμα δυτικά 
του Αγαλιανού για την καλύτερη φρούρηση των ακτών . 
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Σελίδα 224 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 

ημερομηνία 15.11.1942. 

Αναφέρει οδηγίες πως θα παραδίδονται και τι θα περιέχουν οι αναφορές σχετικά 

με τον προγραμματισμό-σχεδιασμό στρατιωτικών ασκήσεων όσον αφορά στα στοιχεία 

των συμμετεχόντων στρατιωτικών τμημάτων, τους χώρους διεξαγωγής τους, τους 
θεατές και υπεύθυνους. 

 

Σελίδα 225 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 15.11.1942. 

Προσωπική αναφορά σχετικά με τον νέο δρόμο Τυμπακίου- Αγίας Γαλήνης. τα 
προβλήματα του που είναι τα ίδια της διαδρομής Άγιας Γαλήνης-Μέλαμπες και την 
επείγουσα βελτίωση του δρόμου Τυμπακίου–Μέλαμπες για λόγους τακτικής. 

 

Σελίδα 226 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς 22ο
 τάγμα σκαπανέων που φέρει ημερομηνία 16.11.1942. 

Αναφέρει ανταλλαγή χώρου καταλύματος για λόγους τακτικής και τεχνικούς 
μεταξύ του 2

ου
 λόχου του 22

ου
 τάγματος σκαπανέων και του λόχου διαβιβαστών του 

22
ου

 τμήματος επικοινωνίας πυροβολικού. 
 

Σελίδες 227-229 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 16.11.1942. 

Αναφέρει τη διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 67 σχετικά με κατάθεση σχεδίου 

στρατιωτικής εκπαίδευσης όλων των στρατιωτικών τμημάτων που υπάγονται στη 

Μεραρχία για τον χειμώνα 1942/43 στην Κρήτη. 

Αφορά ατομική εκπαίδευση, εκπαίδευση σε όλα τα όπλα, ιδιαίτερα στα νέα (κάθε 
οπλίτης πρέπει να τα χειρίζεται όλα), ομαδική εκπαίδευση τόσο αμυντικού όσο και 
επιθετικού προσανατολισμού, με τη συμμετοχή στρατιωτικών ομάδων, διμοιριών και 
λόχων, ασκήσεις ετοιμότητας, καταδίωξης, υποστήριξης από βαρέα όπλα και 
πυροβολικό, πληροφορίες για τη θέση και την κατάσταση του εχθρού, μάχη από 
κοντινή απόσταση (αναφέρεται οπλισμός), εκπαίδευση στους σκαπανείς, στις μονάδες 

επιφυλακής, ασκήσεις βολών. Αναφέρονται τα στρατιωτικά τμήματα που λαμβάνουν 

μέρος. 

 

Σελίδα 230-231 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού με 

συνημμένο που φέρει ημερομηνία 16.11.1942. 

Το συνημμένο (από 12.11.42) αφορά στη διαταγή με τον αριθμό 8 για την 
υπεράσπιση των ακτών, αναφέροντας την επανεξέταση από τους Διοικητές των τομέων 

και υποτομέων όλων των στρατιωτικών υπηρεσιών και θέσεων, όσον αφορά στην 

εκπαίδευση, τη διαμονή και ασφάλεια τους. 

 

Σελίδα 232 (μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφου του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 16.11.1942. 
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(μετάφραση) Σχετικά με τον χώρο παραμονής προσφάτως αφιχθείσας Ταξιαρχίας 

στον τομέα της Μεραρχίας, προτείνει η Μεραρχία τους κάτωθι χώρους διαμονής: στα 
ανατολικά των συνόρων της Μεραρχίας- κάτω Καρουζανά- Βινταζαριανό – Άνω 

Αποστόλοι- Σαμπάς- Αλάγνι- η αγροικία Φλαμπουριανή – η αγροικία Επανωσήφη- 

Χαράκι- Τεφέλι- Πραιτώρια - Πύργος, νότια παράλια με εξαίρεση την Άνω Βιάννο. 
Αιτιολόγηση: Μετά την άφιξη του 56ου

 τάγματος πεζικού για την προβλεπόμενη 

ενίσχυση του Τυμπακίου, σκοπεύει η Μεραρχία να μεταφέρει το 2ο
 τάγμα του 65

ου
 

Συντάγματος Πεζικού ανατολικά στον κάμπο της Μεσαράς μέχρι τη γραμμή 

Πραιτώρια- Πύργος. 

Αυτός ο χώρος από άποψη τακτικής είναι απαραίτητος για την προστασία του 

κάμπου της Μεσαράς από απόβαση αερομεταφερόμενων στρατευμάτων. Εξάλλου στον 
χώρο Μοίρες – Τυμπάκι είναι όλοι οι χώροι παραμονής υπερπλήρεις. 

Ο χώρος Άνω Βιάννος θα χρησιμοποιηθεί ως βάση ανεφοδιασμού και 
υποστήριγμα της παράκτιας φρουράς 661 και 661 Α, εκτός εάν η νέα Ταξιαρχία μετά 

από κλειστή εκπαίδευση αναλάβει την ασφάλεια- επίβλεψη των ακτών στο χώρο της. 
Η νέα Ταξιαρχία θα μπορούσε εξάλλου να επιφορτιστεί με την προστασία του 

αεροδρομίου Καστελίου και του κάμπου της Μεσαράς στο τρίγωνο Γεράνι- Καστέλι- 
Θραψανό- Αρκαλοχώρι που θεωρείται κατάλληλο για απόβαση δια αέρος. 

 

Σελίδες 233-237 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 17.11.1942. 

Αναφέρεται στην θεωρητική στρατιωτική εκπαίδευση τόσο αμυντικού όσο και 
επιθετικού προσανατολισμού, λόχων και ταγμάτων από το χρονικό διάστημα 1.12.42 

έως 31.3.42. 

 

Σελίδες 238-239 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού έγγραφου (τηλεγράφημα) προς 22
η
 Μεραρχία 

Πεζικού και αξιωματικό-σύνδεσμο «Sewastopel» που φέρει ημερομηνία 15.11.1942. 

Αναφέρεται μεταφορά στρατιωτικών τμημάτων δια αέρος από Μολάους, σε 

Ελευσίνα καταγράφοντας μονάδες με δύναμη ανδρών και αναχώρηση της νηοπομπής 

Cita με 100 στρατιωτικές ομάδες, πιθανότατα στις 16.11 με προορισμό τη Σούδα όπου 

εκεί προορίζεται μεγάλος αριθμός ανδρών και περίπου τα μισά των στρατιωτικών 

οχημάτων. Στη Αθήνα υπάρχουν ακόμα στρατιωτικές δυνάμεις και στρατιωτικά 

οχήματα που πρέπει να επιβιβαστούν και η μεταφορά δια αέρος από το χώρο των 
Αθηνών δεν πραγματοποιείται. 

 

Σελίδα 240 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 17.11.1942. 

Αναφέρει διαταγή όσον αφορά στην εγκατάσταση και επέμβαση της 1
ης

 

πυροβολαρχίας 619
ου

 Συντάγματος Πυροβολικού, υπαγόμενης στο 22
ο
 Σύνταγμα 

Πυροβολικού, στον υποτομέα Τυμπακίου και τι προβλέπεται σε περίπτωση συναγερμού 

επιπέδου 1 και 2. 

 

Σελίδα 241 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς 16
ο
 Σύνταγμα Πεζικού, 22

ο
 τμήμα κατασκοπείας που φέρει ημερομηνία 

18.11.1942. 
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Αναφέρεται στην επιτήρηση-επίβλεψη μέσω περιπολιών του άμαχου πληθυσμού 

στον χώρο: ανατολικά στα όρια του τομέα Ρεθύμνου, βόρεια στα παράλια, δυτικά και 
νοτιοδυτικά στον Σταυρωμένο- Σκουλούφια- Ελεύθερνα- Πρινέ-ύψωμα Μαύρη 
Κορυφή. 

 

Σελίδες 242-243 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) προς 22η
 Μεραρχία Πεζικού, 

Ηράκλειο που φέρει ημερομηνία 18.11.1942. 

Αναφέρεται μεταφορά στρατιωτικών τμημάτων μέσω αέρος (δύναμης 134 

ανδρών) από Μολάους, από Τατόι 14 ταγμάτων προς Μάλεμε και αναβολή της 
αναχώρησης της νηοπομπής Cita για 20.11. 

 

Σελίδες 244-245 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) προς 22η
 Μεραρχία Πεζικού, 

Ηράκλειο που φέρει ημερομηνία 19.11.1942. 

Αναφέρει μεταφορά δια αέρος από Μολάους δίδοντας αριθμό ανδρών (190) και 
μοτοσικλετιστών (5). Πιθανή αναχώρηση της νηοπομπής Cita στις 19.11 

 

Σελίδες 246-250 (περίληψη) 
 

Χάρτης της βόρειας Ελλάδος και Αττικής με κινήσεις-αναχώρησης στρατιωτικών 

δυνάμεων προς Αθήνα και Κρήτη. 
 

Σελίδα 251 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) προς 22
η
 Μεραρχία Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 19.11.1942. 

Αναφέρει την προώθηση εντολής προς το 22
ο
 τάγμα σκαπανέων σχετικά με 

παραλαβή αριθμού ναρκών (καταγράφεται αριθμός) και ναρκοθέτηση χώρου για πιθανή 

απόβαση σε κόλπους στα παράλια της νήσου Γαύδου. 
 

Σελίδα 252 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή νοτιανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 19.11.1942. 

Αναφέρει παράκληση της Μεραρχίας για άμεση μετακίνηση ίλης 
τεθωρακισμένων του 22

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού στην Αθήνα. 

 

Σελίδες 253-254 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 19.11.1942. 

Αφορά στον σχεδιασμό στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρήτη, αναφέροντας μέρα 
και ώρα, συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα, χώρο διεξαγωγής (π.χ στο Ηράκλειο, 
Ζαρό, Πρινέ- Ατσιπόπουλο, Άγιο Θωμά, Πόμπια, Μοίρες), σκοπό των ασκήσεων 
(ασκήσεις συναγερμού, σχεδιασμός τακτικής, απόκρουση εχθρικής απόβασης στην 
περιοχή της Μεσαράς, ασκήσεις βολής), υπευθύνους, χώρο παρεύρεσης παρατηρητών. 
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Σελίδα 255 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας 

Πεζικού που φέρουν ημερομηνία από 19.11.1942. 

Το 1ο
 αφορά στην υπαγωγή τμημάτων του 22

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού στον 

Διοικητή 22ης
 Μεραρχίας εφέδρων. 

Το 2ο
 προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης και αναφέρει η Άνω Βιάννος και 

τα φυλάκια 661 Α και 661 τίθενται στη Διοίκηση του 1ου
 τάγματος του 65

ου
 

Συντάγματος Πεζικού. Ο 12ος
 λόχος του 65

ου
 Συντάγματος Πεζικού διαλύεται στην Άνω 

Βιάννο και επιστρέφει στον Πρινιά 

 

Σελίδα 256 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς Διοικητή 

Αεροπορίας νοτιανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 19.11.1942. 

Αναφέρει προγραμματισμένη άσκηση βολής από μονάδα του 22
ου

 Συντάγματος 
Πυροβολικού (αναφέρονται τύπος όπλου, προέλευση, διάμετρος και ημερομηνία και 
ώρα). 

 

Σελίδα 257 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 19.11.1942. 

Αναφέρει παράκληση της Μεραρχίας για αποπεράτωση εργασιών στον δρόμο 

Ηράκλειο- Κουνάβοι- Βασίλιος- Τεφέλι- Πρετώρια- Ασήμι- Μοίρες-Λούρες- Στόλοι- 
Γκαγκάλες που συναντά τον κεντρικό δρόμο κοντά στους Άγιους Δέκα προς Τυμπάκι 
και τονίζεται η σημασία του δρόμου για τη στρατιωτική δράση στον κάμπο της 

Μεσαράς. Ο κεντρικός δρόμος Ηράκλειου- Τυμπακίου σε κάποια σημεία του πρέπει να 
αποκλεισθεί έτσι ώστε να συντελείται η ανάδειξη του νέου δρόμου, και κρίνεται 
αναγκαία η αποπεράτωση του που θα χρησιμοποιείται από φορτηγά και αλλά 
στρατιωτικά οχήματα. 

 

Σελίδα 258 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο (τηλεγράφημα) προς 22
η
 Μεραρχία Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 19.11.1942. 

Αναφέρει κινήσεις 14
ου

 και 15ου
 τάγματος με συνολική δύναμη ανδρών (855) από 

Μάλεμε προς Ρέθυμνο στη διάθεση της Μεραρχίας. 

 

Σελίδα 259 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή σκαπανέων του Φρουρίου Κρήτης 

προς 22η
 Μεραρχία Πεζικού, Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης, 697

ου
 Συντάγματος 

Πυροβολικού και αντιαεροπορικών μέσων, τομέα Αεροδρόμιου, Διοικητή του 
Φρουρίου Κρήτης, 22

ο
 τάγμα σκαπανέων και 8ο

 τάγμα μηχανικού που φέρει 
ημερομηνία 12.11.1942. 

Αναφέρεται στην αναγκαιότητα και στρατιωτική σημασία ναρκοθέτησης 

περιοχών στην Κρήτη, εναντίον επιχείρησης απόβασης εχθρικών στρατιωτικών 
δυνάμεων. Ένα μέρος τούτου τοποθετείται από το 22

ο
 τάγμα σκαπανέων, με περίφραξη, 

στον επίπεδο παράκτιο τομέα και σε όλα τα φαράγγια, χωρίς περίφραξη, που από τις 
απόκρημνες παραλίες οδηγούν στο εσωτερικό του νησιού. 

Ναρκοθέτηση πραγματοποιείται ακόμα από μονάδες των 3 Σωμάτων Στρατού για 
την προστασία χώρων φρούρησης, φυλακίων, κτιριακών συγκροτημάτων διαβιβάσεων. 
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Σελίδες 260-261 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 20.11.1942. 

Αφορά διαταγή της Μεραρχίας Αριθ. 68 αναφέροντας τη μεταφορά της 8ης
 

Στρατιάς αγγλικού στρατού (στη Λιβύη) στα αεροδρόμια Τομπρούκ- Δέρνα. 

(μετάφραση) 2) Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι τις επόμενες μέρες θα 
ενταθούν οι αεροπορικές επιθέσεις στη νήσο Κρήτη και μάλιστα όχι μόνο εναντίον 

πόλεων με λιμάνι και αεροδρόμια αλλά σε στρατώνες και στρατιωτικές θέσεις. 

3) Διατάσσονται όλα τα στρατιωτικά τμήματα σε άμεση επανεξέταση μέτρων 
αμυντικού σχεδιασμού για αεροπορική επίθεση όπως α) η τοποθέτηση και εντολή της 
Φρουράς για έγκαιρη σήμανση συναγερμού, β) άμυνα εναντίον επιθέσεων από χαμηλό 
ύψος πτήσεων, γ) δημιουργία χαρακωμάτων (ελικοειδούς μορφής με επιστέγασμα) για 
προφύλαξη του συνολικού αριθμού στρατιωτών των μονάδων εναντίον θραυσμάτων 
οβίδων. Διαρκής διατήρηση τούτων, ιδιαίτερα στο να μην περιέχουν νερό, δ) 
προσεκτικό καμουφλάρισμα (παραλλαγή και απόκρυψη) όλων των στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων και θέσεων, καταλυμάτων, στρατιωτικών οχημάτων, χώρων 
τροφοδοσίας κ.τ.λ. 

4) Καθορίζεται για κάθε μονάδα ένας (1) αξιωματικός η υπαξιωματικός, ο οποίος 
καθίσταται υπεύθυνος για την τήρηση λήψης των συγκεκριμένων μέτρων. 

 

Σελίδες 262-263 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 18.11.1942. 

Αναφέρει στρατιωτικές μονάδες στην Κρήτη καταγράφοντας αριθμό ανδρών. 

 

Σελίδα 264 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 20.11.1942. 

Αναφέρει τη τοποθέτηση, 26 στον αριθμό, εκπαιδευμένων σκύλων για έλεγχο 
κατά κανόνα α) στο 16

ο
 Σύνταγμα Πεζικού (δυτικός τομέας) και συγκεκριμένα στο 

χώρο Αρμένοι- Επισκοπή, βάσεις 731, 732, 733 Πηγή- Μύρθιο και Σπήλι β) στο 65
ο
 

Σύνταγμα Πεζικού 65 (ανατολικός τομέας) στη βάση Τυμπακίου και Καστελίου- 

Ηράκλειο-Αγία Βαρβάρα-Δαφνές-Βενεράτο. 
 

Σελίδα 265 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από 65
ο
 Σύνταγμα Πεζικού προς τη 22η

 Μεραρχία Πεζικού 
που φέρει ημερομηνία 19.11.1942. 

Αναφέρει την αντικατάσταση του τμήματος Φρουράς στο Φυλάκιο 661 και 661 
του 12ου

 λόχου από διμοιρία του 1ου
 τάγματος του 65ου

 Συντάγματος Πεζικού. Ο 12
ος

 

λόχος πορεύεται προς Πρινιά. 

 

Σελίδα 266 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς 16ο

 και 
65

ο
 Σύνταγμα Πεζικού που φέρει ημερομηνία 21.11.1942. 

Αναφέρει την αποστολή 4 προβολέων αντιαεροπορικής άμυνας για τα παράλια 

στον υποτομέα Ηρακλείου (2 στον αριθμό), υποτομέα Τυμπακίου (1) και Ρεθύμνου (1). 
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Σελίδα 267 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 

ημερομηνία 22.11.1942. 

Αφορά στη θεωρητική τακτική πολέμου της Διοίκησης Ταγμάτων και στην 
αναφορά της κάθε εβδομάδα. 

 

Σελίδες 268-271 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο απόρρητου στρατιωτικού εγγράφου του Διοικητή τομέα αεροδρόμιου 
Ηρακλείου προς 16ο

 και 65ο
 Σύνταγμα Πεζικού που φέρει ημερομηνία 21.11.1942. 

Αναφέρεται, για την υπεράσπιση της νήσου Κρήτης, στις ασάφειες που 
παρατηρούνται όσον αφορά στον ρόλο και στρατιωτική αποστολή-καθήκον των 
σωμάτων Αεροπορίας σε περίπτωση συναγερμού. Δίδονται στρατιωτικές 

κατευθυντήριες γραμμές στον Διοικητή των αεροπορικών τμημάτων για λήψη μέτρων 

σε περίπτωση συναγερμού, για την υπεράσπιση των αεροδρομίων και εντολή για 
συνεργασία των Διοικητών των υποτομέων με την Αεροπορία. Τέτοιες εντολές είναι 
μεταξύ άλλων: καθήκοντα των τμημάτων εδάφους σε περίπτωση επίθεσης (π.χ. 

φρούρηση στρατιωτικών αεροσκαφών, ανάληψη εποπτείας και ευθύνης στις αποθήκες 
πυρομαχικών και υγρών καυσίμων που είχαν αναλάβει Έλληνες πολίτες αλλά σε 
περίπτωση συναγερμού πρέπει να απομακρυνθούν, επισκευή ζημιών στους διάδρομους 
των αεροδρομίων κατόπιν εχθρικών επιθέσεων που δημιουργούν δυσκολίες στη 

λειτουργία του αερολιμένα), στρατιωτικές κινήσεις κατά το επίπεδο συναγερμού 2, 

σημασία των τμημάτων αυτών στον ανεφοδιασμό, στελέχωση μη μάχιμων ομάδων 
υποστήριξης, ενίσχυση από εφεδρείες σε περίπτωση μη επαρκούς κάλυψης. 
Αναφέρονται τακτικές δράσης όπως π.χ. τακτική υποχώρησης, μη διάθεση άλλων 

στρατιωτικών οχημάτων εκτός των γερμανικών, αποθήκευση στρατιωτικού υλικού, 

προετοιμασία καταστροφής διαδρόμου πτήσεων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων επικοινωνίας, άμεση εκκένωση του χώρου σε περίπτωση κατοχής από 
εχθρικά στρατεύματα, τη μη εκ των προτέρων καταστροφή στρατιωτικού υλικού και 
προμηθειών με την υποψία ότι θα πέσουν σε εχθρικά χέρια λόγω του ότι δεν 
υπολογίζεται η άμεση αντικατάστασή τους, η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 

στρατιωτικών τμημάτων όσον αφορά στην άμυνα-υπεράσπιση. Η δράση των 
αεροπορικών τμημάτων είναι σπουδαίας σημασίας για την αποτυχία των εχθρικών 

επιχειρήσεων. 
 

Σελίδες 272-273 (περίληψη) 
 

Περιέχουν 2 στρατιωτικά έγγραφα. Το 1ο
 είναι αντίγραφο απόρρητου 

στρατιωτικού εγγράφου του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 

18.11.1942 και αναφέρεται στην τοποθέτηση μονάδων επιφυλακής, αναφέροντας 
μονάδα και δύναμη ανδρών, στην στρατιωτική τους αποστολή-καθήκον, στην 
επανεξέταση όλων αυτών των δυνάμεων στον τομέα όσον αφορά στην ετοιμότητα 
μάχης, τι επικρατεί στις στρατιωτικές υπηρεσίες και τι μέτρα πρέπει να παρθούν κατά 
τη σήμανση συναγερμού επιπέδου 1 και 2. 

Το 2ο
 έγγραφο του Επιτελείου της 22

ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 

Σύνταγμα Πεζικού περιέχοντας την αναφορά των Διοικητών των τομέων στη Μεραρχία 
για επανεξέταση των στοιχείων και τυχόν αλλαγή. 

 

Σελίδα 274 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς 22ο
 τάγμα σκαπανέων που φέρει ημερομηνία 22.11.1942. 
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Αναφέρεται στην αποστολή σχεδίων, χαρτών και οδηγιών (αναφέρονται οι 
μονάδες παραλήπτες). 

 

Σελίδα 275 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία 21.11.1942. 

Αναφέρει διαταγή του Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος για υποβολή στη 
Μεραρχία αναφοράς σε φωτοαντίγραφα από τμήματα του γερμανικού στρατού που 
υπάγονται σε αυτήν. 

 

Σελίδα 276 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει ημερομηνία 23.11.1942. 

Η Μεραρχία αναφέρει ότι οι αναφορές της 26.10 και 11.11.42 μένουν όπως 
έχουν. Ίλη ανίχνευσης βρίσκεται στο Sagan (πόλη της Πολωνίας) και ζητείται η 
μεταφορά της προς Αθήνα. 

 

Σελίδα 277 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 23.11.1942. 

Προτείνεται η αποστολή 6 εκτοξευτήρων οβίδων και 4 προβολέων: στον 
ανατολικό τομέα, (ύψωμα 94 νοτίως του Τυμπακίου, υποτομέα Ηρακλείου και 
Τυμπακίου, στη βάση Θερίσου, στην περιοχή του Πύργου), στον δυτικό τομέα (σκοπιές 
708,709,718,717). Αναφέρεται τι αποστέλλεται σε κάθε στρατιωτική θέση. 

 

Σελίδα 278 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς τον 

Διοικητή της θαλάσσιας υπεράσπισης του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 

23.11.1942. 

Αναφέρει την προϋπόθεση συνεργασίας-επικοινωνίας όλων των εγκατεστημένων 

τιμημάτων του γερμανικού στρατού στους υποτομείς για να μπορεί να διασφαλισθεί 
πλήρως η άμυνα εναντίον αγγλικής επίθεσης. Έτσι καθίσταται απαραίτητο να 
γνωρίζουν αμοιβαία οι Διοικητές των τομέων- υποτομέων και τα στρατιωτικά τμήματα, 

τις θέσεις, οχυρώματα, επικοινωνίες, χώρους πυρών για να μπορέσουν να 
αλληλοϋποστηριχτούν. Πρέπει να είναι γνωστές οι αποθήκες πυρομαχικών για την 
καλύτερη προστασία τους και ο Διοικητής του υποτομέα να γνωρίζει τα αποθέματα σε 
πυρομαχικά για πιο αποτελεσματική άμυνα. 

 

Σελίδα 279 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς 22ο

 

Σύνταγμα Πυροβολικού, 1
ο
 τάγμα 619

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού, 716

ο
 τμήμα 

πυροβολικού που φέρει ημερομηνία 23.11.1942. 

Αναφέρει την εκπαίδευση τμημάτων του πυροβολικού και την επανεξέταση 

στρατιωτικών σχεδιασμών από τον Διοικητή του 22ου
 Συντάγματος Πυροβολικού σε 

συνεργασία με το παράκτιο πυροβολικό, πυροβολικό ναυτικού και αντιαεροπορικών 
μέσων αφορώντας αποκλεισμό χώρων με πυρά, κατάσταση και αποπεράτωση 
στρατιωτικών θέσεων και θέσεων πυρός των πυροβολαρχιών, ενδοεπικοινωνία 
πυροβολικού, αποθήκες πυρομαχικών. 
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Σελίδα 280 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού έγγραφου από τον Ανώτατο Διοικητή Στρατού προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και 22η

 Μεραρχία Πεζικού που φέρει ημερομηνία 

7.11.1942. 

Αναφέρεται στη μετακίνηση-μετατόπιση στρατιωτικού υλικού του 22
ου

 τμήματος 

κατασκοπίας. 

 

Σελίδες 281-284 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού (με 

συνημμένο) που φέρει ημερομηνία 24.11.1942. 

Αφορά στη διαταγή Μεραρχίας αριθ.10 για την υπεράσπιση των ακτών. 
Αναφέρεται μεταξύ άλλων 1) στη ναρκοθέτηση οδικών κόμβων, αεροδρομίων, ως 

πλέον αποτελεσματική άμυνα εναντίον τεθωρακισμένων και σκοπευτών (π.χ. στην 
Αφρική), η τοποθέτηση τους είναι για μεγάλη χρονική διάρκεια και δίνεται έμφαση 

στην αύξηση του αριθμού τους. Μεγάλης σημασίας είναι επίσης τα «φαινομενικά» 

ναρκοπέδια σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ναρκών, 
2) στη δημιουργία στρατιωτικών σταθμών-βάσεων, οχύρωση και άμεση 

επάνδρωση τους, 
3) κατασκευή έργων παρεμπόδισης εχθρού προς ενίσχυση των τομέων –βάσεων, 
4) παραλλαγή και απόκρυψη από εναέρια παρατήρηση και εναέρια κατασκοπεία, 

5) επικοινωνίες. Τα μέσα διαβιβάσεων είναι λιγοστά και πρέπει να αναζητηθούν 

άλλοι τρόποι επικοινωνίας όπως π.χ. σήματα φωτιάς, ακουστικά σήματα, 

6) επαφή με παρακείμενα στρατιωτικά τμήματα,  
7) ενδελεχή επιτήρηση των ακτών από φυλάκια και φρουρές και εκπαίδευση 

στρατιωτικού προσωπικού.  

 

Σελίδες 285-287 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
  Μεραρχίας Πεζικού (με 

συνημμένο) που φέρει ημερομηνία 23.11.1942. 

Αναφέρεται στη διαταγή αρθ.13 του Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος όσον 
αφορά στην εκπαίδευση, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό σκέλος, για άμυνα 
εναντίον χημικών αερίων. Αφορά ακόμα στη δημιουργία τεχνητής ομίχλης και στη 
σημασία της, π.χ. οι Ρώσοι στο ανατολικό μέτωπο είχαν τα επιθυμητά στρατιωτικά 

αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις, βλάπτοντας την ωφέλιμη ικανότητα των 
γερμανικών όπλων βαρέων τύπων.  

 

Σελίδα 288 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς 212
ο
 τμήμα τεθωρακισμένων, 65

ο
 και 16ο

 Σύνταγμα Πεζικού,22
ο
 Σύνταγμα 

Πυροβολικού μεταξύ άλλων που φέρει ημερομηνία 25.11.1942. 

Αναφέρεται στην εκπαίδευση για άμυνα εναντίον τεθωρακισμένων αρμάτων. 

 

Σελίδα 289 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς το 65
ο
 Σύνταγμα Πεζικού και Φρουραρχείο Ηρακλείου που φέρει ημερομηνία 

25.11.1942. 

Αναφέρεται στη εκκένωση τμήματος της οροσειράς Αστερουσίων. 
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(μετάφραση) Τα βόρεια σύνορα της αποκλεισμένης ζώνης στην οροσειρά των 
Αστερουσίων θα επεκταθούν πάνω από τα σημεία 

632 (3 χλμ. βορειοανατολικά του κόλπου Μαριδάκι)- 764 (3 χλμ. βορείως του 

κόλπου Κερατόκαμπος)- 685 (3 χλμ. βορείως της Σαντονα πλησίον του Κερατόκαμπου) 

μέχρι τα σύνορα της Μεραρχίας «Siena». Η νότια περιοχή θα εκκενωθεί.  
Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στις καλλιεργήσιμες γεωργικές περιοχές στην 

αποκλεισμένη περιοχή, θα μπορεί να γίνει η αποκομιδή των γεωργικών προϊόντων. 

Ενδεχομένως, θα καθοριστούν συγκεκριμένες μέρες εργασίας, στις οποίες ο πληθυσμός 

θα μπορεί να δουλέψει υπό την επιτήρηση Γερμανών στρατιωτών.  
 

Σελίδα 290 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον αξιωματικό- σύνδεσμο «Sewastopel» που φέρει ημερομηνία 26.11.1942. 

Αναφέρει τα εισελθόντα στρατιωτικά τμήματα με το Santa Fe στις 26.11.42 
καταγράφοντας αριθμό στρατιωτών, οχήματα και μοτοσικλέτες, στρατιωτικό υλικό, 

πυρομαχικά (σε ποιες στρατιωτικές μονάδες ανήκουν). 
 

Σελίδες 291-292 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 26.11.1942. 

Αναφέρεται στην άφιξη αξιωματικών, υπαξιωματικών. διοικητικού προσωπικού 
και στρατιωτικών ομάδων, στον ανατολικό (65

ο
 Σύνταγμα Πεζικού) και δυτικό τομέα 

(16
ο
 Σύνταγμα Πεζικού), στις μονάδες με δύναμη ανδρών και στον χώρο παραμονής 

τους. 

Εγκρίνεται η προσθήκη τους στις τωρινές δυνάμεις κατοχής, ανάλογα με την 
κατηγορία όπλων για να αυξήσουν τον αριθμό των μαχίμων δυνάμεων τους ως 
εφεδρείες. Για τα υπάρχοντα στρατιωτικά μηχανήματα, προτείνεται καθώς είναι σε 
καλή κατάσταση, να διαμοιραστούν στις μονάδες εδάφους, για ενίσχυση του 
σχεδιασμού υπεράσπισης. 

 

Σελίδα 293 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού. 

Το 1ο
 προς Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης από 28.11.42 αφορά στη διάθεση και 

χρήση υλικού παρεμπόδισης και το 2ο
 από 27.11.42 αναφέρει την άμεση εκφόρτωση 

στρατιωτικού προσωπικού και οχημάτων στο πλοίο «Alessandria». 

 

Σελίδα 294 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 28.11.1942. 

Αναφέρει την αποκλειστική μετακίνηση της νηοπομπής Cita από Αθήνα προς 
Ηράκλειο. 

 

Σελίδες 295-296 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία 26.11.1942. 

Αφορά στον σχεδιασμό στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρήτη, αναφέροντας μέρα 
και ώρα, συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα, χώρο διεξαγωγής (π.χ. Ρέθυμνο, Τυμπάκι- 
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Ζαρό, περιοχή Κόξαρη- Σπήλι, Ηράκλειο, ανατολικός τομέας) σκοπό των ασκήσεων 

(εξολόθρευση ομάδας δολιοφθοράς, ετοιμότητα σε κατάσταση συναγερμού, 
αποκλεισμό και υπεράσπιση του στενού Βουρβουλίτη, προσέγγιση στους χώρους του 
λιμένα Ηρακλείου κατά τις νυχτερινές ώρες, πολεμική δραστηριότητα τάγματος στο 
χώρο του Ηρακλείου, κατάσταση διαβιβάσεων, λήψη-κατανόηση σημάτων 
συναγερμού, διαβίβαση αναφορών με φωτεινά σήματα κατόπιν διακοπής επικοινωνίας, 
υπεράσπιση του χώρου του αερολιμένα Ηρακλείου), υπευθύνους, χώρο παρεύρεσης 
παρατηρητών. 

 

Σελίδες 297-299 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς 22o Σύνταγμα 

Πυροβολικού που φέρει ημερομηνία 27.11.1942. 

Αναφέρεται σε προγραμματισμένες ασκήσεις βολής πυροβόλων όπλων στις 5.-

7.12.42 και στις 2.12.42. 
 

Σελίδα 300 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού έγγραφου από τον Ανώτατο Διοικητή του 
Γερμανικού Στρατού που φέρει ημερομηνία 27.11.1942. 

Αναφέρει εκ νέου διαταγή για την καλύτερη δημιουργία οχυρωματικών έργων και 
τη σκοπιμότητα τους. 

 

Σελίδα 301 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον αξιωματικό- σύνδεσμο «Sewastopοl» που φέρει ημερομηνία 29.11.1942. 

Αναφέρει άφιξη στρατιωτικών τμημάτων με καταγεγραμμένη δύναμη ανδρών 

στις 29.11.42 στο Ηράκλειο. 

 

Σελίδα 302 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 29.11.1942. 

Αναφέρει λίστα στρατιωτικών τμημάτων και στρατιωτικών οχημάτων για την 
επείγουσα και άμεση τους μεταφορά από το ατμόπλοιο Santa Fe. 

 

Σελίδα 303 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς 22ο

 τάγμα 
σκαπανέων που φέρει ημερομηνία 28.11.1942. 

Αναφέρει την αποστολή συνημμένου εγγράφου που αφόρα το 2
ο
 τάγμα 65

ου
 

Συντάγματος Πεζικού του τομέα Τυμπακίου. 
 

Σελίδα 304 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς το 47
ο
 Σύνταγμα Πεζικού που φέρει ημερομηνία 29.11.1942. 

Αναφέρει μεταφορά στρατιωτικού υλικού από Θεσσαλονίκη προς Ιταλία. 

 

Σελίδα 305 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 

ημερομηνία 25.11.1942. 
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Αναφέρεται σε έγκριση κατασκευής κυρίως στρατιωτικών έργων στην Κρήτη, 

αναφέροντας τις ισχύουσες προϋποθέσεις π.χ. την μη ανάμειξη ελληνικού εργατικού 

δυναμικού και την αποκλειστική ανάληψη του έργου από τον γερμανικό στρατό, τι 
υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τους Διοικητές ως υπεύθυνους των έργων αυτών . 

 

Σελίδα 306 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή σκαπανέων της νήσου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 30.11.1942. 

Αναφέρει αποστολή χάρτη (λείπει) για τη δημιουργία οχυρωματικών έργων και 
παράκληση για αναφορά της νεωτέρας κατάστασης. 

 

Σελίδα 307 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 30.11.1942. 

Αναφέρει την παράθεση σε συνημμένο έγγραφο των αποτελεσμάτων συλλογής 

πληροφοριών των υποτομέων Ρεθύμνου- Τυμπακίου- Ηρακλείου. 
 

Σελίδα 308 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον λοχαγό- σύνδεσμο «Sewastopel» που φέρει ημερομηνία 30.11.1942. 

Αναφέρει άφιξη δια θαλάσσιας μεταφοράς υπαξιωματικών, στρατιωτικών 

ομάδων, στρατιωτικών οχημάτων, ταχυδρομικών μοτοσικλετών. Αναφέρονται οι 
στρατιωτικές μονάδες που υπάγονται. 

 

Σελίδα 309 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς 22ο
 τμήμα τεθωρακισμένων, 65

ο
 και 16ο

 Σύνταγμα Πεζικού,22
ο
 τάγμα σκαπανέων, 

22
ο
 τμήμα κατασκοπείας που φέρει ημερομηνία 01.12.1942. 

Αναφέρει την στενότητα σε τμήμα αποκλεισμένου δρόμου της διαδρομής 
Χανίων- Ρεθύμνου (Πρινέ- Ατσιπόπουλο) για τεθωρακισμένα οχήματα και χαμηλά 

πρόσθετα οχημάτων και την αναδιάταξη του αποκλεισμού για την καλύτερη πρόσβαση 

στρατιωτικών οχημάτων. 

 

Σελίδα 310 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 

ημερομηνία 01.12.1942. 

Αναφέρεται στη διάθεση ενός (1) στρατιωτικού καμιονιού από τη Φάλαγγα 

Siemon για τους μήνες Δεκ.1942, Φεβ.-Απρ.1943 και το Επιτελείο φάλαγγας εφεδρειών 

για τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο 1943 στη ταχυδρομική υπηρεσία Ηρακλείου- 

Ρέθυμνου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού (αναφέρονται οι ήπιες χρήσεις του). 

 

Σελίδα 311 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρουν ημερομηνία από 02.12.1942. 

Το πρώτο αναφέρει την έγκριση της Μεραρχίας για εκφόρτωση στρατιωτικού 

υλικού στο Santa Fe. 

Το δεύτερο προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. Η Μεραρχία εγκρίνει την 
επέκταση των ορίων περιοχής με εξαίρεση τα χωριά Άνω Απόστολοι στον χώρο του 
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Καστελίου, που τοποθετείται εκεί το 2
ο
 τάγμα Συντάγματος Πεζικού για τη προστασία 

του αεροδρόμιου Καστελίου και Βόρων στον χώρο του Τυμπακίου, που έχει 
καταλειφθεί προσωρινά από πυροβολαρχία του 22

ου
 Συντάγματος Πυροβολικού για 

λόγους τακτικής. 
 

Σελίδες 312-314 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρουν ημερομηνία από 16.11.42 και 02.12.1942 αντίστοιχα. 

Το πρώτο από τον ανώτατο Διοικητή Στρατού Ξηράς, αναφέρει την άμεση 
εφαρμογή χρήσης χαρτών και λίστας όσον αφορά στην κατάσταση δομής των 

στρατιωτικών τμημάτων και όπλων. 
Το δεύτερο από την 22η

 Μεραρχία Πεζικού, παραθέτει συνημμένως λίστα όπλων 
με επισημάνσεις. 

 

Σελίδα 315 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 

ημερομηνία 03.12.1942. 

Αναφέρει την παραμονή στο νησί τάγματος φρουράς της αεροπορίας από το 
οποίο 2 λόχοι εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο για την υπεράσπιση του αεροδρόμιου. 

 

Σελίδα 316 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς 58ο
 Σύνταγμα Πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων που φέρει ημερομηνία 

04.12.1942. 

Αναφέρει την αποστολή συνημμένου χάρτη (λείπει) στον τομέα της Μεραρχίας με 
ναρκοθετημένους χώρους που χαρακτηρίζονται από κόκκινο και πράσινο χρώμα με 
χαρακτηριστικό νεκροκεφαλή με 2 σταυρωτά κόκαλα. Στον ναρκοθετημένο χώρο 
ανατολικά του Ηρακλείου έχουν μεταφερθεί βόμβες- λάφυρα από εχθρικές δυνάμεις. 

 

Σελίδες 317-318 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού προς Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος και Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 

04.12.1942. 

Αφορά τον σχεδιασμό στρατιωτικών ασκήσεων στην Κρήτη, αναφέροντας μέρα 
και ώρα, συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα, χώρο διεξαγωγής (π.χ. υποτομέας 
Τυμπακίου- δυτικά των Μοιρών, ανατολικά του Ηρακλείου, δυτικά των Χανιών, 
Ρέθυμνο- Γούρνες ) σκοπό των ασκήσεων (παύση συναγερμού επιπέδου 2, κατανόηση 

οπλικών συστημάτων, φράγμα πυρός σε μάχη, σχεδιασμός τακτικής μάχης, δυνατότητα 

επέμβασης εναντίον εχθρικής απόβασης στη Μεσαρά, άσκηση συναγερμού, αναχαίτιση 

επίθεσης δια θαλάσσης και αέρος εναντίον της νήσου Κρήτης, επέμβαση δυνάμεων 

εφόδου με αντιαεροπορικά μέσα εναντίον αλεξιπτωτιστών- επίθεση λόχου για ενίσχυσή 

τους, ασκήσεις αντεπίθεσης εναντίον αποβιβαζόμενου εχθρού), υπευθύνους, χώρο 
παρεύρεσης παρατηρητών. 

 

Σελίδα 319 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 04.12.1942. 

Αφορά στην παράκτια υπεράσπιση της Κρήτης. 
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Σελίδες 320-324 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που 

φέρει ημερομηνία 04.12.1942. 

Αποστολή συνημμένων διαταγών με τον αριθμό 11,12,13 (από 24.11.42) όσον 

αφορά στην παράκτια υπεράσπιση. 

Η διαταγή αριθ. 11 για την υπεράσπιση των ακτών αναφέρεται στη χρήση 

τεθωρακισμένων οχημάτων κατά την απόβαση των Άγγλων και στην εκπαίδευση των 
Γερμανών στρατιωτών σε τρόπους μεθόδους αντιμετώπισης και αναχαίτισής τους. Δεν 
πρέπει να καταλειφθούν από πανικό, λόγω του ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν δει 
ακόμα αυτού του είδους τα οχήματα. 

Η διαταγή αριθ.12 για την υπεράσπιση των ακτών αναφέρεται στην προετοιμασία 
αναχαίτισης επίθεσης από τεθωρακισμένα οχήματα και στην αντιμετώπισή τους 
(προφύλαξη και κάλυψη θέσεων, δημιουργία θέσεων για κινούμενα οπλικά συστήματα 
που θα βάλλουν εναντίον τους, ύπαρξη αποθέματος πυρομαχικών σε κάθε δίκτυο 

αντίστασης και βάση που θα γίνει χρήση του εάν οι εφεδρείες τους δεν επαρκούν). 
Η διαταγή αριθ.13 για την υπεράσπιση των ακτών αναφέρεται στη λήψη μέτρων 

εναντίον απωλειών από αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια δημιουργίας 
στρατιωτικών έργων, όπως επαρκής κάλυψη των έργων-εργοταξίων και υλικών πριν 
την έναρξη τους, λήψη μέτρων προστασίας για θραύσματα βομβών, την έγκαιρη 

σήμανση συναγερμού σε συνεργασία με άλλα στρατιωτικά τμήματα. 


