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[CD 7-Φάκελος 1] 

 

RΗ 26-22-53 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 275 σελίδων συνολικά, που 
εκτείνονται χρονικά από 27.3.1943 έως 31.7.1943. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 27.3.1943. 
Αναφέρεται στην ημερήσια αναφορά της 22

ης
 Μεραρχίας πεζικού σχετικά με 

σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. 

 

Σελίδα 2 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς το 16ο

 και 
65

ο
 Σύνταγμα πεζικού, 22ο

 μηχανοκίνητο τάγμα εφόδου, 22
ο
 τάγμα σκαπανέων που 

φέρει ημερομηνία 27.3.1943. 

Περιέχει εντολές σχετικά με μετακινήσεις και τοποθέτηση στρατευμάτων, 
ελλείψεις σε άνδρες, καλύψεις αναγκών σε οπλισμό, στρατιωτικό υλικό και οχήματα. 
 

Σελίδα 3 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 28.3.1943. 
Αναφέρεται στην ημερήσια αναφορά της 22

ης
 Μεραρχίας πεζικού για την 

27./3.1943 χωρίς επιπρόσθετες πληροφορίες. 
 

Σελίδα 4 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Ανώτατο 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 28.3.1943. 
Αναφέρεται στην άφιξη της ταξιαρχίας εφόδου «Ρόδος» την 27./3.1943 στο νησί 

της Ρόδου, χωρίς τον κύριο όγκο των στρατιωτικών οχημάτων και βαρέου τύπου 
στρατιωτικού υλικού. 
 

Σελίδα 5 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 29.3.1943. 
Αναφέρεται στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού από την 
28./3.1943 περιέχοντας επιπρόσθετες παρατηρήσεις, όπως σχετικά με την εμφάνιση 

λέμβου πλησίον του σημείου φρουράς 661, άφιξη από την Ηπειρωτική Ελλάδα 
αριθμού στρατιωτικών φορτηγών, οχημάτων, μοτοσικλετιστών και ποδηλάτων στη 
νήσο Κρήτη, τον τραυματισμό στρατιώτη από συνάδελφό του υπό την επήρεια αλκοόλ 

και την αυτοκτονία έπειτα τούτου. 
 

Σελίδα 6 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτη που φέρει ημερομηνία από 30.3.1943. 
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Αναφέρεται στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού από την 

29./3.1943, περιέχοντας επιπρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά με το θάνατο και βαρύ 
τραυματισμό δύο στρατιωτών από νάρκη εντός γερμανικού ναρκοπεδίου. 
 

Σελίδα 7 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτη που φέρει ημερομηνία από 30.3.1943. 

Αναφέρεται στην παράκληση της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού για ενίσχυση των 

ταγμάτων πεζικού 622 και 623 δικαιολογώντας τους λόγους τούτης. 

 

Σελίδες 8-9 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 30.3.1943. 
Αναφέρονται στη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 63, περιέχοντας νέο 

συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 4 (διατάσσεται η καταστροφή του παλαιού 
εγγράφου) σχετικά με τη δομή βαρέου και ελαφριού τύπου πυροβολικού στον ανώτερο 
κεντρικό τομέα Ηρακλείου – Τυμπακίου - Καστελίου. 
 

Σελίδα 10 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς όλες τις 

στρατιωτικές υπηρεσίες στους τομείς που φέρει ημερομηνία από 30.3.1943. 
Περιέχει εντολές σχετικά με την ενίσχυση της ετοιμότητας άμυνας και ενός 

ενιαίου συντονισμού στρατιωτικών κινήσεων σε όλο συνολικά τον ανώτερο τομέα. 

 

Σελίδα 11 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς το 

Επιτελείο της Μεραρχίας, 16ο
 και 65ο

 Σύνταγμα πεζικού, 22ο
 τμήμα πυροβολικού, 

διοίκηση του τομέα αεροδρομίου που φέρει ημερομηνία από 30.3.1943. 
Αναφέρεται στην επέκταση των χώρων προσγείωσης λόγω αλλαγών στην 

κατασκευή του αεροσκάφους Fieseler 156. 

 

Σελίδα 12 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 31.3.1943. 
Αναφέρεται στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού από την 
30./3.1943. 

 

Σελίδες 13-14 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 1.4.1943. 

Αναφέρεται στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού από την 

31./3.1943, περιέχοντας επιπρόσθετες παρατηρήσεις όπως σχετικά με σήμανση 

συναγερμού την 1./4.43 σε ολόκληρη την επικράτεια του ανατολικού τομέα, 

μετακίνηση λόχων σε διάφορες περιοχές της νήσου Κρήτης (καταγράφονται αυτές), 
σύλληψη Έλληνα υπόπτου για δολιοφθορά σε καλώδια. 
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Σελίδες 15-18 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτη που φέρει ημερομηνία από 1.4.1943. 

Περιέχει εκτίμηση της κατάστασης για το χρονικό διάστημα από 18.3 έως 
2.4.1943. 

 

(μετάφραση) Πολιτική κατάσταση: 

Η συμπεριφορά του πληθυσμού έχει παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, 

ωστόσο διαφαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις μια αισθητή ανησυχία, η οποία αποδίδεται 
σε φήμες που σχετίζονται με μια ενδεχομένη απόβαση των συμμάχων. 

Δεν έχουν αναφερθεί πράξεις δολιοφθοράς. 
Η αναφερόμενη από τη μυστική αστυνομία στρατού για την 15./3 43 διανομή 

κομμουνιστικού περιεχομένου προκηρύξεων στο Ηράκλειο, δεν έφερε κανένα 
επιθυμητό αποτέλεσμα, επειδή επιτεύχθηκε να συγκεντρωθούν όλες οι προκηρύξεις. 
Κατά τα άλλα δεν επιτρέπει η στάση του στρατού να δημιουργηθεί κλίμα φόβου από 
την επίδραση τέτοιου είδους εχθρικής προπαγάνδας. 

Κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του 5ου
 λόχου 65ου

 Συντάγματος 
πεζικού στον Πύργο, βρέθηκαν στην οικία του κομμωτή Ιωάννη Βαρδάκη κάτω από 
μια σανίδα σε άριστη κατάσταση ογδόντα σφαίρες αγγλικού όπλου στρατού ξηράς. Ο 
Βαρδάκης συνελήφθη και παραδόθηκε στη μυστική αστυνομία στρατού. 

Σε συνεργασία με την υπηρεσία αντικατασκοπείας Ηρακλείου συνελήφθησαν 
από ένα απόσπασμα αναγνώρισης-κατασκοπείας του 1ου

 λόχου 65ου
 Συντάγματος 

πεζικού στο Κακό Χωριό και Επανωσήφη, συνολικά πέντε στον αριθμό Έλληνες 
ύποπτοι για συμμετοχή σε άτακτα τμήματα και παραδόθηκαν στη μυστική αστυνομία 
στρατού. Ένας εκ των Ελλήνων είχε στην κατοχή του δέκα σφαίρες γερμανικής 
κατασκευής και προέλευσης τυφεκίου. 

(περίληψη) Περιέχεται εν συνεχεία η εβδομαδιαία αναφορά για διεξαγωγή 
στρατιωτικής εκπαίδευσης, τοποθέτηση στρατιωτικών τμημάτων (καταγράφονται λόχοι-
συντάγματα) στην ταξιαρχία της Ρόδου και αλλαγές εκ τούτου στους χώρους 

δραστηριοποίησης αυτών, καθώς επίσης και εξαιτίας της αντικατάστασης του 2ου
 

τάγματος 65ου
 Συντάγματος πεζικού από το 623ο

 τάγμα πεζικού (καταγράφονται χώροι 
δραστηριοποίησης), σχετικά με το στρατιωτικό ταχυδρομείο, τη διαμονή, τη κατάσταση 

αδειούχων, κατάσταση αέρος (διεξαγωγή δύο εχθρικών επιθέσεων χωρίς να 
σημειωθούν ωστόσο υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες), αναφέρεται επίσης η 
εισαγωγή στρατιωτικών οχημάτων-μοτοσικλετών και ποδηλάτων από την Ηπειρωτική 
Ελλάδα (καταγράφεται αριθμός τούτων), η έλλειψη σε ανταλλακτικά, η κατάσταση 
αποθεμάτων πυρομαχικών και έλλειψη τούτων (καταγράφεται το είδος), η κατάσταση 
οπλισμού και ελλείψεις τούτου (καταγράφεται αριθμός ανά είδος), η κατάσταση υγρών 
καυσίμων- έλλειψη τούτων και οι επιπτώσεις εξαιτίας τούτου, η κατάσταση σίτισης και 
αποθεμάτων σε σταθμούς- βάσεις, η κατάσταση της υγείας των στρατιωτών και 
ελλείψεις σε προσωπικό του στρατού.  

 

Σελίδα 19 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 1.4.1943. 
Αναφέρεται σε διαταγή για την ορθή χρήση σημείων σήμανσης συναγερμού προς 

την αποφυγή νευρικότητας και λανθασμένης εντύπωσης στα στρατεύματα καθώς και 
εντολές σχετικά με τις ασκήσεις συναγερμού. 
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Σελίδα 20 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα προς την 22η
 Μεραρχία πεζικού, διοίκηση ιταλικών 

στρατευμάτων, τομέα διοίκησης αεροδρομίου στο Ηράκλειο που φέρει ημερομηνία 
από 2.4.1943. 

Αναφέρεται στην ενδεχόμενη πραγματοποίηση μεγάλου μεγέθους αεροπορικών 
επιδρομών από τον εχθρό εναντίον στόχων εδάφους των γερμανικών δυνάμεων κατά 
το επόμενο χρονικό διάστημα και στα μέτρα αντιμετώπισης (καταγράφοντας αυτά) από 
τις διοικητικές αρχές. 
 

Σελίδες 21-22 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 2.4.1943. 
Αναφέρεται στην ημερήσια διαταγή της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού για την 
1.4.1943. 

(μετάφραση) 1): α) Συναγερμός αεροπορικής επίθεσης από 22:50 έως 00:35 στην 
πόλη του Ηρακλείου. 

β) Την 1./.4.1943 και ώρα 23:00 ρίχθηκαν στους Αρμένους από εχθρικό 
αεροσκάφος προκηρύξεις με την αναγραφή «τέσσερα εκατομμύρια νεκροί». Όσες 

προκηρύξεις βρέθηκαν, τοποθετήθηκαν σε ασφαλές χώρο. Συνεχίζεται η έρευνα προς 
ανακάλυψη άλλων. 

γ) Την 1./4.1943 και ώρα 09:50 πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση 
ενός αγγλικού αναγνωριστικού-κατασκοπευτικού αεροσκάφους στα νότια παράλια, 2 
χλμ δυτικά της φρουράς-φυλακίου 733. Το αεροσκάφος έπιασε αμέσως φωτιά. Ο 
πιλότος διέφυγε στα βουνά, συνελήφθη όμως από ένα απόσπασμα ανίχνευσης του 16ου

 

Συντάγματος πεζικού. Ο συλληφθέντας πιλότος παραδόθηκε την 1./4.1943 από το 16
ο
 

Σύνταγμα πεζικού στη διοίκηση αεροπορίας στο Ηράκλειο για την μεταφορά του στην 
Αθήνα. 

δ) Την 1./4.1943 λίγο πριν τις 15:00 ανέφεραν κάτοικοι του χωριού Γαλίφα, 8 χλμ 

βορειοδυτικά του Καστελίου, ότι τέσσερις Άγγλοι υπό την απειλή των όπλων 
προσπάθησαν να επιτάξουν από το χωριό τρόφιμα. Η άμεση προσπάθεια εντοπισμού 
τους δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακολουθεί τελική αναφορά.  

(περίληψη) Ακολουθεί αναφορά σχετικά με αποσπάσματα κατασκοπείας 
ανίχνευσης, μετακίνηση διμοιρίας ποδηλατιστών του 4ου

 λόχου 622
ου

 τάγματος πεζικού 
στη Ρογδιά για προστασία εκεί θέσης πυροβολικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών- ανδρών και οπλισμός), αριθμός συλλήψεων Ελλήνων πολιτών 
(αναφέρονται οι λόγοι). 
 

Σελίδα 23 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς 65ο

 

Σύνταγμα πεζικού, 22ο
 Σύνταγμα πυροβολικού, 22

ο
 Σύνταγμα σκαπανέων, 22ο

 τμήμα 
πληροφοριών, Ημερολόγιο Πολέμου που φέρει ημερομηνία από 2.4.1943. 

Αναφέρεται στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων του ταγματάρχη Gorssen 

στην 22η
 Μεραρχία πεζικού. 

 

Σελίδα 24 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 

Σύνταγμα πεζικού, 3ο
 τάγμα 16ου

 Συντάγματος πεζικού, 622ο
 και 623ο

 τάγμα πεζικού 
Φρουρίου Κρήτης, Ημερολόγιο Πολέμου που φέρει ημερομηνία από 2.4.1943. 
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Αναφέρεται στην εκπαίδευση σχετικά με αντιαρματικό όπλο 4,7 εκατοστών στην 
πόλη του Ηρακλείου (καταγράφεται χρονική περίοδος, αριθμός συμμετεχόντων και 
στρατιωτική μονάδα τούτων). 

 

Σελίδες 25-27 (περίληψη) 
 

Απόρρητο συνημμένο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς 

την υπηρεσία Ια, Ιγ, Ημερολόγιο Πολέμου που φέρει ημερομηνία από 2.4.1943. 
Αναφέρεται στην εκπαίδευση σχετικά με μέτρα αποφυγής επαφής με 

δηλητηριώδη αέρια και χημικά από επίθεση δια αέρος και στον τρόπο αντιμετώπισης 
τούτου σε δεδομένη πεπραγμένη στιγμή. Καταγράφεται η προστασία του στρατιωτικού 
υλικού, ο καθαρισμός του δέρματος, οπλισμού, ρουχισμού και είδη καθαρισμού-

απομάκρυνσης αυτών των αερίων. 

 

Σελίδα 28 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 3.4.1943. 
Περιέχει συμπλήρωμα της ημερήσιας αναφοράς της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού από 
την 2./4.1943, αναφέροντας την ανακάλυψη μεγάλου αριθμού ριγμένων από 
αεροσκάφος προκηρύξεων με τον τίτλο «τέσσερα εκατομμύρια νεκροί» επίσης στα 
χωριά Πέραμα, Καρές, Όρος και Γουδελιανά. 
 

Σελίδα 29 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς 22

ο
 Σύνταγμα 

πυροβολικού,22ο
 τάγμα σκαπανέων, 22ο

 τμήμα πληροφοριών, γραφείο Ια και ΙΙα, 

Ημερολόγιο Πολέμου που φέρει ημερομηνία από 3.4.1943. 

Αναφέρεται στη διοίκηση του λοχαγού Steltzer για το χρονικό διάστημα από 1./4 

έως 29./5 καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα που τελούν υπό τη διοικητική 
αρμοδιότητά του. 
 

Σελίδα 30 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 4.4.1943. 
Περιέχει συμπλήρωμα της ημερήσιας αναφοράς της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού από 
την 3./4.1943. 
 

Σελίδα 31 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

4.4.1943. 

Αναφέρεται στη χρήση του στρατοπέδου εγκλεισμού συλληφθέντων στην πόλη 
του Ηρακλείου. 
 

Σελίδα 32 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 5.4.1943. 
Περιέχει συμπλήρωμα της ημερήσιας αναφοράς της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού από 
την 4./4.1943 προσθέτοντας την άφιξη στην πόλη του Ηρακλείου εκπαιδευτών και 
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τεχνικού προσωπικού αντιαρματικών όπλων 3,7 και 4,7 εκατοστών αντίστοιχα και 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. 
 

Σελίδα 33 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Ανώτατο 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία από 5.4.1943. 

Αναφέρεται στην επαναδραστηριοποίηση στρατιωτικών μονάδων με σκοπό τη 
συμπλήρωση κενών θέσεων προσωπικού και στην ανάγκη άμεσης δραστηριοποίησης 

τούτων. 
 

Σελίδα 34 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 6.4.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 5./4.1943, όπως συναγερμός αεροπορικής επίθεσης στον τομέα 
Τυμπακίου, αναβολή της ημερομηνίας διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων και τον 
τραυματισμό Έλληνα από θραύσμα νάρκης. 
 

Σελίδα 35 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 6.4.1943. 
Αναφέρεται στην ασάφεια σε ορισμένες περιπτώσεις ημερησίων αναφορών 

παραθέτοντας αριθμό παραδειγμάτων επί τούτου. 
 

Σελίδα 36 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 7.4.1943. 
Περιέχει πρόσθετες ιδιόχειρες δυσανάγνωστες παρατηρήσεις στην ημερήσια 

αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού από την 6./5.1943. 

 

Σελίδα 37 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 7.4.1943. 
Αναφέρεται στην μετακίνηση του Επιτελείου της Μεραρχίας με όλα συνολικά τα 

τμήματά του στις Άνω Αρχάνες. 
 

Σελίδα 38 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 8.4.1943. 
Περιέχει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 7./5.1943. 
 

Σελίδα 39 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 9.4.1943. 
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Περιέχει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 8.4.1943 όπως τη σύλληψη στην Πηγή ενός άνδρα και μιας γυναίκας 

από την μυστική αστυνομία στρατού για κατοχή πυρομαχικών. 
 

Σελίδα 40 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 10.4.1943. 
Περιέχει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 9./5.1943, όπως τον τραυματισμό δύο γυναικών από τα Δράμια στο 
φυλάκιο 718 εξαιτίας έκρηξης νάρκης. 
 

Σελίδες 41-43 (περίληψη) 
 

Απόρρητο συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 7 της διαταγής με τον αριθμό 63 

από την 26./10.1943, που φέρει ημερομηνία από 10.4.1943. 
Αναφέρεται στη δομή-τοποθέτηση- τρόπο ανάπτυξης και ετοιμότητα στην 

περίπτωση σήμανσης συναγερμού επιπέδου 1 και 2 μηχανοκίνητων εδικών 

στρατιωτικών ομάδων εφόδου λόγω υποψίας εισβολής των Άγγλων δια θαλάσσης και 
αέρος, βελτίωση των συνδέσεων επικοινωνίας για πιο άμεση και γρήγορη ανάπτυξη 
αναφορών, διάθεση αποσπασμάτων αντιαεροπορικών μέσων βαρέου και ελαφριού 

τύπου στον υποτομέα Ηρακλείου- Καστελίου-Τυμπακίου- Σούδα καταγράφοντας 
επικεφαλή δύναμης ανδρών, οπλισμό, πυρομαχικά και στρατιωτικά οχήματα. 
 

Σελίδα 44 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 11.4.1943. 
Περιέχει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22

ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 5./5.1943 όπως καταγραφή και δραστηριοποίηση στρατιωτικών 
μονάδων, ασκήσεις συναγερμού για ενδεχόμενη απόβαση εχθρικών δυνάμεων στην 
περιοχή του κόλπου της Σούδας και ανατολικά του Ρεθύμνου, περίπτωση ζωοκλοπής 

στην περιοχή του Καστελίου. 
 

Σελίδες 45-55 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με συνημμένα έγγραφα (τρία στον αριθμό) από 
την 22η

 Μεραρχία πεζικού προς 31ο
 ιταλικό Σύνταγμα πεζικού, που φέρει ημερομηνία 

από 12.4.1943. 
Περιέχει τη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 13 σχετικά με την υπεράσπιση 

αναφέροντας δομή της Μεραρχίας-των στρατιωτικών τμημάτων- των ανώτερων 

τομέων (καταγράφοντας υπεύθυνα τμήματα αυτών και οριοθέτηση μεταξύ τους), 
σχετικά με αρμοδιότητες και στρατιωτικά καθήκόντα των εν τόπο διοικητών, 

πραγματοποίηση νέων δομών (που προβλέπεται και ποια στρατιωτικά τμήματα 

συμμετέχουν), σχετικά με καύσιμα υγρών και στρατιωτικά καταλύματα. 
Τα δύο πρώτα συνημμένα έγγραφα περιέχουν τη δομή και τη δραστηριοποίηση 

των αναφερθέντων στο κυρίως έγγραφο στρατιωτικών τμημάτων στους ανώτερους 
τομείς Ηρακλείου και Ρεθύμνου καταγράφοντας στρατιωτικό τομέα, διοικητή και 
στρατιωτικά τμήματα που υπάγονται εκεί καθώς και τη δομή και χώρο παραμονής των 
τμημάτων εφόδου της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού και προβλεπόμενος χώρος 

δραστηριοποίησης. Το τρίτο καταγράφεται στις σελίδες 76-77.  
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Σελίδα 56 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 12.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22

ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 11./4.1943. 

 

Σελίδες 57-58 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τη 

στρατιωτική υπηρεσία Ιβ και Ιγ που φέρει ημερομηνία από 12.4.1943. 
Αναφέρεται στην απομάκρυνση τακτικών γνωρισμάτων του στρατού από όλα τα 

στρατιωτικά οχήματα για λόγους απόκρυψης και στην αντικατάσταση με άλλα 
χαρακτηριστικά. 

 

Σελίδα 59 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 12.4.1943. 
Περιέχει τη δύναμη ανδρών του 1ου

 τάγματος 65ου
 Συντάγματος πεζικού 

καταγράφοντας αξιωματικούς – διοικητικούς υπαλλήλους-υπαξιωματικούς- 

στρατιώτες- λόχους- διμοιρία και Επιτελείο.  

 

Σελίδα 60 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 13.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 12./5.1943 όπως μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων, νέο χώρο 
παραμονής και τον θάνατο- τραυματισμό Ελλήνων από έκρηξη νάρκης. 
 

Σελίδες 61-62 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς 31ο

 ιταλικό 
Σύνταγμα πεζικού, 2ο

 λόχο 212
ου

 τμήματος τεθωρακισμένων, Ημερολόγιο Πολέμου 

που φέρει ημερομηνία από 13.4.1943. 

Περιέχει ιδιαίτερες εντολές-διευθετήσεις σχετικά με το ζήτημα πληροφοριών-

διαβιβάσεων όσον αφορά στη διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 13. 

 

Σελίδα 63 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 14.4.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 14./5.1943 όπως άφιξη επιτελείων στρατιωτικών μονάδων σε νέο 
χώρο παραμονής. 
 

Σελίδες 64-66 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 14.4.1943. 
Αναφέρει αίτηση της Μεραρχίας για αποστολή πυροβόλων όπλων για το 22ο

 

Σύνταγμα πυροβολικού (καταγράφοντας τρόπο κατανομής και πλεονεκτημάτων αυτών 
των όπλων), δραστηριοποίηση μονάδων πυροβολικού στους τομείς Ρεθύμνου- 
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Τυμπακίου -Ηρακλείου και κόλπου Μαλίων, αναφέροντας τους λόγους και 
περιέχοντας σχέδιο της προτιθέμενης δύναμης του 22ου

 Συντάγματος πυροβολικού. 
 

Σελίδες 67-69 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 15.4.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 14./5.1943, όπως συναγερμό αεροπορικής επίθεσης στο Ηράκλειο-

Καστέλι-Τυμπάκι χωρίς την πραγματοποίηση ρίψης βομβών, άφιξη στρατιωτικών 
τμημάτων σε νέους χώρους παραμονής, κόψιμο καλωδίων τηλεφωνικής σύνδεσης για 
την επικοινωνία με φυλάκια της φρουράς νοτίως του καταλύματος της φρουράς 732, 
μεσαίας ισχύος έκρηξη σε άδειο οικοδόμημα πλησίον της Καρκαδιώτισσας κατά τη 
διάρκεια αεροπορικής επίθεσης και η κατόπιν ερευνών διαπίστωση ύπαρξης μικρού 
μεγέθους αποθήκης πυρομαχικών (καταγράφοντας αριθμό ευρεθέντων τυφεκίων και 
πυρομαχικών). 
 

Σελίδα 70 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 16.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 15./5.1943 όπως την ενσωμάτωση στην Μεραρχία ενός λόχου 
(καταγράφοντας δύναμη ανδρών σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς- άνδρες), 
αντικατάσταση ενός γερμανικού τάγματος επιτήρησης από ιταλικό τάγμα του 31ου

 

Συντάγματος πεζικού, εύρεση σε Έλληνα στο Βραχάσι ποσότητα μπαρουτιού και 
πυρίτιδας. 
 

Σελίδες 71-75 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 16.4.1943. 
Περιέχει εκτίμηση της κατάστασης για το χρονικό διάστημα από 3. έως 

27.4.1943. 

 

(μετάφραση) Πολιτική κατάσταση: 

Ο ντόπιος πληθυσμός συμπεριφέρεται σε γενικές γραμμές το ίδιο ήσυχα και 
φιλικά απέναντι στους Γερμανούς στρατιώτες. Η λήψη μέτρων από τις γερμανικές 
δυνάμεις εναντίον των περιπτώσεων ζωοκλοπής τυχαίνει ιδιαίτερης αποδοχής. Κατά 
την εμφάνιση πιθανότατα Άγγλων στρατιωτών στην περιοχή της Γαλίφας, υπήρξε 
άμεση αναφορά από τον πληθυσμό και συμμετείχε στην αναζήτηση τούτων. 

Στις παρουσιαζόμενες στον χρόνο αναφοράς περιπτώσεις δολιοφθοράς καλωδίων 

πρόκειται στο Ηράκλειο για μια καθαρή περίπτωση κλοπής, ενώ στο Ρέθυμνο 
υπολογίζεται με μια προμελετημένη πράξη δολιοφθοράς. 

Αναφέρεται ξεχωριστά: 

Την 31./3.43 κόπηκαν σε ένα φυλάκιο του 2ου
 λόχου 829ου

 τμήματος παράκτιου 
πυροβολικού στρατού ξηράς από την εγκατάσταση διπλών καλωδίων σύνδεσης με τον 
προβολέα (βόρεια περιφέρεια Ηρακλείου) περίπου τριάντα μέτρα καλώδιο. Η 

διαλεύκανση της υπόθεσης ανατέθηκε στη μυστική αστυνομία στρατού. 
Εξαιτίας της, την 1./4.43, αναφοράς από τους κατοίκους του χωριού Γαλίφα (8 

χλμ βορειοδυτικά του Καστελίου), ότι τέσσερις Άγγλοι, ασκώντας δια των όπλων βία, 
προσπάθησαν να αποσπάσουν δια του εξαναγκασμού από το χωριό τρόφιμα, 
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τοποθετήθηκαν οκτώ αποσπάσματα ανίχνευσης για τον εντοπισμό τούτων. Η 
αναζήτηση εν τω μεταξύ αποπερατώθηκε, οδήγησε όμως ωστόσο μόνο στην 
εξακρίβωση της ταυτότητας τριών πολιτών, οι οποίοι μάλλον συσχετίζονταν με τους 
Άγγλους και ενός ακόμη πολίτη, ο οποίος πιθανόν εκτελούσε χρέη διακομιστή 
πληροφοριών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν για ανάκριση στη μυστική αστυνομία 
στρατού. Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες προκύπτει, ότι οι Άγγλοι διέφυγαν με 
κατεύθυνση τα Λασιθιώτικα Όρη. 

Την 1./4.43 λίγο πριν τις 23:00 πραγματοποιήθηκε από ένα αεροπλάνο ρίψη 

προκηρύξεων στους Αρμένους και το Σπήλι με τον τίτλο «τέσσερα εκατομμύρια 

νεκροί». Οι προκηρύξεις αυτές περισυλλέχθηκαν και κατεστράφησαν. 
Την 8./4.43 βρέθηκαν θαμμένα σε ένα οικόπεδο στην Πηγή (10 χλμ νοτιοδυτικά 

του Ρεθύμνου) περίπου τετρακόσια βλήματα γερμανικού όπλου και σφαίρες SS (;). Το 
συμβάν προωθήθηκε στη μυστική αστυνομία στρατού ως προς τη διαλεύκανση του. 

Την 9./4.43 πραγματοποιήθηκε στο Τσιφούτ Καστέλι (4 χλμ βόρεια από το 

Ασήμι) ζωοκλοπή, κατά την οποία, πιθανότατα από τέσσερις στον αριθμό οπλισμένους 
πολίτες, εκλάπησαν ογδόντα πρόβατα. Ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού τραυματίστηκε στον 
μηρό από τους ζωοκλέφτες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ με πιστόλια και τουφέκια. 
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες από οχτώ στον αριθμό αξιωματικούς των αποσπασμάτων 
ανίχνευσης μαζί με την αστυνομία στρατού, για τον εντοπισμό του κοπαδιού. 
Διαπιστώθηκε, ότι στον ελληνικό πληθυσμό των ευρισκόμενων χωριών του δρόμου 
που οδηγεί στον Χάρακα ήταν γνωστή η περίπτωση της ζωοκλοπής, ωστόσο δεν 
μπόρεσε να βρεθεί το κοπάδι. Επιπλέον έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Την 13./4.43 πραγματοποιήθηκε δολιοφθορά σε καλώδια ανάμεσα στη φρουρά 
732 και στο φυλάκιο 732. Το καλώδιο κόπηκε έξι φορές Υπήρξε συνεννόηση μεταξύ 
της μυστικής αστυνομίας στρατού και της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης και άρχισαν 
τις έρευνες από κοινού. 

(περίληψη) Αναφέρεται η πραγματοποίηση καθοδήγησης σε εκπαιδευτές και 
τεχνικό προσωπικό αντιαρματικών όπλων στο Ηράκλειο, αλλαγές στη 

δραστηριοποίηση στρατιωτικών μονάδων (καταγράφονται αυτές οι μονάδες και ο 
χώρος δραστηριοποίησης), διαλέξεις ενημέρωσης στα σώματα στρατού, σχετικά με 
στρατιωτικό ταχυδρομείο, στρατιωτικά καταλύματα, αδειούχους στρατιώτες, παράκτια 
υπεράσπιση (στον τομέα Μαλίων κρίνεται άσχημη), κατάσταση μεταφορών και 
επικοινωνιών, αποθέματα πυρομαχικών (παρουσιάζεται βελτίωση καταγράφοντας τις 
υπάρχουσες ελλείψεις ανά είδος όπλου), όπλα (κρίνεται ως ικανοποιητική, δεν 
υφίσταται μεταβολή συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, καταγράφοντας που 
παρατηρείται έλλειψη), υγρά καυσίμων (υπάρχει σοβαρή έλλειψη με αποτέλεσμα την 
αναβολή προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων των μονάδων, χρήση αποθεμάτων για τη 
μετακίνηση μέσω των αναδιαρθρώσεων των δομών των μονάδων), σίτιση ( κρίνεται ως 
καλή), εφοδιασμό των βάσεων- σταθμών (παρατηρείται επάρκεια σε αποθέματα 
πυρομαχικών), την υγεία των στρατιωτών (κρίνεται ως καλή), σχετικά με κενά-

ελλείψεις σε στρατιωτικό δυναμικό (καταγράφεται αριθμός θέσεων και 
υπαξιωματικών). 

 

Σελίδες 76-77 (περίληψη) 
 

Απόρρητο συνημμένο  έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς 2ο

 και 10ο
 

λόχο 65ου
 Συντάγματος πεζικού, 2ο

 λόχο 212ου
 τμήματος τεθωρακισμένων, 31ου

 

ιταλικού Συντάγματος πεζικού, υπηρεσία Ιβ, Ιγ Ημερολόγιο Πολέμου, που φέρει 
ημερομηνία από 16.4.1943. 

Περιέχει το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 3 του εγγράφου 121/43 από 
12.4.1943 (βλ σελ 45-55), καταγράφοντας δημιουργία χώρων επιτήρησης (ανατολικά 
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και δυτικά των Αστερουσίων- Πεζά- οροσειρά της Ίδης με στρατιωτικές μονάδες 
υπεύθυνες για αυτούς τους τομείς) 
 

Σελίδα 78 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 17.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 16./5.1943, όπως μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων προς Άγιο 
Ιωάννη και τομέα Ηρακλείου. 

 

Σελίδα 79 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 17.4.1943. 
Περιέχει διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 14 αναφέροντας την υπαγωγή δύο 

ταγμάτων στο 65ο
 Σύνταγμα πεζικού και τις στρατιωτικές αρμοδιότητες και καθήκοντα 

του διοικητή του συγκεκριμένου Συντάγματος σχετικά με τα δύο αυτά τάγματα 

 

Σελίδα 80 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 17.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 17./4.1943, όπως συναγερμό πραγματοποίησης αεροπορικής επίθεσης 
στο Ηράκλειο και Τυμπάκι, χωρίς να αναφερθεί ωστόσο εντοπισμός εχθρικών 
αεροσκαφών, τον θάνατο Ελληνίδας από έκρηξη νάρκης στο ναρκοπέδιο στις Γούρνες. 
 

Σελίδα 81 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

18.4.1943. 

Περιέχει τη διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 15 και αναφέρεται στην 
μελλοντική συμπεριφορά περιπολιών και φρουρών εξαιτίας ενός συμβάντος μεταξύ 
δύο αξιωματικών που επέβαιναν σε στρατιωτικό όχημα και ενός φρουρού κατά τη 
διαδικασία αναγνώρισης για συνέχιση της πορείας αυτού. 
 

Σελίδα 82 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 18.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 18.5./1943. 

 

Σελίδα 83 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 20.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 18./5.1943, όπως συναγερμό αεροπορικής επίθεσης στο Καστέλι, 
χωρίς ωστόσο να γίνει αναφορά πτήσης εχθρικού αεροσκάφους. 
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Σελίδα 84 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 20.4.1943. 
Περιέχει τη διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 16 αναφέροντας αποτελέσματα 

στρατιωτικών ασκήσεων και την απόπειρα διεξαγωγής χωρίς όμως αποτέλεσμα 

δολιοφθοράς, από πέντε αγνώστου ταυτότητας Έλληνες στην περιοχή της αεροπορικής 
βάσης στο Καστέλι. 
 

Σελίδα 85 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς 22ο

 τάγμα 
σκαπανέων, 3ο

 λόχο 22ου
 τάγματος μηχανικού, 65

ο
 Σύνταγμα πεζικού και 2ου

 τάγματος 
65

ου
 Συντάγματος πεζικού, 622

ου
 τάγματος πεζικού, Ημερολόγιο Πολέμου που φέρει 

ημερομηνία από 20.4.1943. 

Αναφέρεται στη διαμονή του 3ου
 λόχου 22

ου
 τάγματος σκαπανέων στο Κλήμα, 

στην ευθύνη-αρμοδιότητα του συγκεκριμένου λόχου και οδηγίες σε περίπτωση 
συναγερμού επιπέδου ΙΙ ή εχθρικής αιφνιδιαστικής επίθεσης. 
 

Σελίδα 86 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 21.4.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 20./5.1943, όπως πυρά που δέχθηκε Έλληνας πολίτης στην Αγία 
Βαρβάρα από Γερμανό φρουρό και τον πετροβολισμό τριών αστυνομικών στα 
Σταυράκια. 
 

Σελίδα 87 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 21.4.1943. 
Περιέχει τη νέα δομή-αναδιάρθρωση του πυροβολικού της Μεραρχίας στον 

τομέα Ρεθύμνου- Τυμπακίου-κόλπο Μαλίων και Ηρακλείου (καταγράφονται 
πυροβολαρχίες και αριθμός πυροβόλων όπλων). 
 

Σελίδα 88 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 21.4.1943. 
Περιέχει παρατηρήσεις σχετικά με αναδιαρθρώσεις σε δομές στρατιωτικών 

μονάδων με σκοπό την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση της νήσου, με την ετοιμότητα 
και τοποθέτηση τμημάτων εφόδου ως κινητές μονάδες για άμεση επέμβαση σε 
απειλούμενους χώρους και ως εκ τούτου η σκοπιμότητα δημιουργίας ή βελτίωσης του 

οδικού δικτύου, για την άμεση και πιο αποτελεσματική επέμβαση- δραστηριοποίηση 

τούτων και μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
 

Σελίδα 89 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 22.4.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 21./5.1943 όπως σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στην 
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πόλη του Ηρακλείου και Τυμπάκι χωρίς να αναφερθεί ωστόσο εντοπισμός εχθρικού 
αεροσκάφους. 
 

Σελίδες 90-96 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού προς, μεταξύ 

άλλων, την υπηρεσία Ια, 16ο
 και 65ο

 Σύνταγμα πεζικού, 22ο
 Σύνταγμα πυροβολικού, 

122
ο
 τμήμα αναγνώρισης, 22

ο
 τμήμα τεθ εφόδου, 22ο

 τάγμα πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων, 22ο

 τάγμα σκαπανέων, 22
ο
 τμήμα πληροφοριών, 716

ο
 τμήμα 

πυροβολικού που φέρει ημερομηνία από 22.4.1943. 

Αναφέρεται στη διαταγή με τον αριθμό 17 της Μεραρχίας σχετικά με την 
επέμβαση στο Φρούριο Κρήτη. 

 

(μετάφραση) Ι 1) α) Συνέπεια της γενικής στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης 
στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου πρέπει να ληφθεί υπόψη ανά πάσα στιγμή η 
πιθανότητα μιας αγγλικής επίθεσης εναντίον του Φρουρίου Κρήτη, που έχει ως στόχο 
την ανακατάληψη της νήσου ως αεροπορική βάση. 

Τρέχουσες λεπτομέρειες σχετικά με τη κατάσταση του εχθρού στην ανατολική 
περιοχή της Μεσογείου προβάλλονται χωριστά στα φύλλα των πληροφοριών σχετικά 

με τον εχθρό.  
Μια εχθρική επίθεση εναντίον του Φρουρίου Κρήτη θα πραγματοποιηθεί 

πιθανότατα ταυτόχρονα από την πλευρά της θάλασσας και δια αέρος και μάλιστα 
εναντίον πολλών θέσεων. Πρέπει ως εκ τούτου να ληφθεί υπόψη, ότι ταυτόχρονα 

τμήματα του πληθυσμού θα εξεγερθούν εναντίον των γερμανοιταλικών δυνάμεων 
κατοχής. 

β) Το Φρούριο Κρήτη θα υπερασπισθεί σε όλη συνολικά την έκτασή του. Η 

υπεράσπιση θα διεξαχθεί κυρίως με κινητά μέσα. 

Η συνολική διοίκηση-καθοδήγηση της υπεράσπισης (υπεράσπιση ξηράς-αέρος 
και θαλάσσης) βρίσκεται υπό την ευθύνη του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης 

(κεντρικό αρχηγείο στην πόλη των Χανίων). 
2) Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ της εδαφικής δομής του Φρουρίου 

Κρήτη, σε μόνιμη θέση τοποθετημένα στρατεύματα και τα προβλεπόμενα για κινητή 
επέμβαση στρατιωτικά τμήματα εφόδου- κρούσης. 

3) Η 22
η
 Μεραρχία πεζικού, διασκορπισμένη σε όλη την επικράτεια της νήσου, 

απομακρυσμένη από τα παράλια και τοποθετημένη σε ετοιμότητα να αναλάβει δράση 
με όλα τα στρατιωτικά τμήματά της ως στρατεύματα εφόδου-κρούσης, έχει ως 
καθήκον να εξολοθρεύσει τον, στους τομείς πλησίον των παράκτιων γραμμών ή στην 
ενδοχώρα της νήσου, εισβαλλόμενο εχθρό μέσω άμεσων αντικρούσεων ή 
αντεπιθέσεων και την H.K.L (;;) των στρατευμάτων θέσεων (παράλια) να 
επανακτήσουν. 
 

II 1) Εδαφική δομή του Φρουρίου Κρήτη. 

α) Διαίρεση σε ανώτερους τομείς: 

Δημιουργούνται 4 ανώτεροι τομείς:  

Ανώτερος τομέας ανατολικά: Διοίκηση: Στρατηγός των ιταλικών στρατευμάτων.  

Ανώτερος τομέας Ηρακλείου: Διοίκηση: Διοικητής της 22ης
 Μεραρχίας πεζικού.  

Ανώτερος τομέας Ρεθύμνου: Διοίκηση: Επικεφαλής μηχανικού Φρουρίου 

Κρήτης. (κατά κύριο λόγο από το επίπεδο συναγερμού ΙΙ ή σε ξαφνική επίθεση του 

εχθρού, μέχρι αυτό το σημείο διατηρεί τη διοίκηση ο διοικητής του 16ου
 Συντάγματος 

πεζικού). 
Ανώτερος τομέας δυτικά: Διοίκηση: Διοικητής της ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης. 
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β) Στους διοικητές όλων των τομέων υπάγονται όλα συνολικά τα στρατεύματα 

θέσεων (περιλαμβανομένων των μόνιμων όπλων και των σωμάτων ανεφοδιασμού). 

Οι διοικητές πρέπει να συνεργαστούν στενά με τα κατά τόπους φρουραρχεία, τις 
κατά τόπους υπηρεσίες της μυστικής αστυνομίας στρατού, τη στρατιωτική αστυνομία 
και τις υπηρεσίες κατασκοπείας. 

Είναι υπεύθυνοι για τη συνολική κατάσταση αναφορών στους τομείς τους, για τη 
δημιουργία-αποπεράτωση όλων των στρατιωτικών θέσεων, για την αντιμετώπιση 
εχθρικών επιθέσεων ενάντια στο H.K.L (;) (παράλια), εναντίον της ενδοχώρας και για 
το σε συχνό βαθμό χτένισμα σε όλο συνολικά το φάσμα των δικών τους τομέων μέσω 
διαρκών δραστηριοποιήσεων των περιπολιών (αποσπάσματα ανίχνευσης). Όλα τα 
υπόλοιπα στρατεύματα (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μονάδων εφόδου- 

κρούσης) στον ανώτερο τομέα υπάγονται εδαφικά στον Διοικητή. Μπορούν να 
κινητοποιηθούν για τη διεξαγωγή περιπολιών και για εκκαθαριστικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. Τα στρατεύματα εφόδου- κρούσης υπάγονται κατά τα άλλα στη 
Μεραρχία τους ή την Ταξιαρχία. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρονται τα εδαφικά όρια των ανώτερων τομέων. 
 

(μετάφραση) ΙΙΙ Σχετικά με τη θαλάσσια υπεράσπιση έχουν τοποθετηθεί από τον 
Διοικητή της θαλάσσιας υπεράσπισης (κεντρικό Επιτελείο Χανίων) πυροβολαρχίες του 
ναυτικού και παράκτιο πυροβολικού στρατού. Σχετικά με τη δομή και τη 
δραστηριοποίηση-επέμβαση βλ συνημμένο Ια και Ιβ στα στρατεύματα θέσεων. 
Στρατιωτικό τους καθήκον είναι κυρίως η καταπολέμηση θαλάσσιων στόχων, αυτό 
σημαίνει η καταστροφή πολεμικών πλοίων και των μεταφορικών μέσων του εχθρού 
καθώς και των στρατευμάτων απόβασης, έτσι ώστε η εχθρική επίθεση να καταρρεύσει 
πριν την προσέγγιση τους στα παράλια. Το κεντρικό βάρος της δραστηριοποίησης τους 
βρίσκεται στην υπεράσπιση σταθμών- βάσεων του ναυτικού και της αεροπορίας 
πλησίον της παράκτιας γραμμής βλέποντας προς τη θάλασσα καθώς και στην παροχή 
ασφάλειας ιδιαίτερα των απειλούμενων παράκτιων τομέων. 

Δευτερευόντως πρέπει το πυροβολικό ναυτικού και της παράκτιας ζώνης να 
υποστηρίξει τις μάχες των στρατευμάτων του πεζικού αναφορικά με την υπεράσπιση 

από απόβαση μέσω καταπολέμησης στόχων ξηράς. 
Βασικός στόχος για το αποτέλεσμα του παράκτιου πυροβολικού είναι κυρίως να 

εξολοθρεύσει τον επικίνδυνο αντίπαλο. 
 

IV Αναφορικά με την υπεράσπιση του εναέριου χώρου έχει τοποθετηθεί 
πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων, βλ συν 4 στη διαταγή Μεραρχίας με τον αριθμό 
63 της Μεραρχίας (Ια αρ 820/42 από 26./10.42, κατάσταση από 25./3.43). Στρατιωτικό 
καθήκον τούτου είναι κυρίως η καταπολέμηση εναέριων στόχων. Συμμετέχουν οι 
υποομάδες αντιαεροπορικών μέσων,  

α) καθώς η εναέρια και εδαφική κατάσταση επιτρέπουν την καταπολέμηση 
θαλασσίων στόχων σε συνεργασία με τις κατά τόπους στρατιωτικές μονάδες του 
παράκτιου πυροβολικού, 

β) καθώς η κατάσταση του εδάφους σε σχέση με τη θαλάσσια και εναέρια πιέζει 
προς τούτο, για την καταπολέμηση στόχων στην ξηρά στη συνεργασία με τους κατά 
τόπους διοικητές των τομέων υπεράσπισης. 

 

V 1) Για την επί συνόλου διοίκηση ισχύουν οι κάτωθι βασικές αρχές: 

α) Ο προτιθέμενος για απόβαση εχθρός πρέπει κατά την προσέγγισή του στις 
ακτές, ήδη βρισκόμενος στη θάλασσα να εξολοθρευτεί μέσω συγκεντρωτικών πυρών 
όλων των όπλων. 
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β) Ο έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση (δια θαλάσσης και δια αέρος) εχθρός 

πρέπει άμεσα μετά την απόβαση, εκμεταλλευόμενος τις υπάρχουσες στιγμές αδυναμίας 
που ακολουθούν κάθε φορά κατά την πραγματοποίηση μιας απόβασης, να δεχτεί 
επίθεση και να εξολοθρευτεί, χωρίς να περιμένει ξεχωριστή δια τούτου διαταγή. 

γ) Ο έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση εχθρός, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο νησί 
και είναι έτοιμος για διεξαγωγή μάχης, πρέπει κατόπιν διαταγής των διοικητών των 
ανώτερων τομέων ή της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού να δεχθεί επίθεση και να 
εξολοθρευθεί. Για την αύξηση της κινητικότητας των εφεδρειών των τομέων και της 
Μεραρχίας καθίσταται αναγκαία η χρησιμοποίηση όλων των οχημάτων του στρατού 
χωρίς σχηματικό ενδοιασμό. Η χρησιμοποίηση του, έχοντας τεθεί στη διάθεση του 
στρατεύματος, χώρου μεταφοράς στρατιωτικών οχημάτων πρέπει να καταχωρηθεί στα 
Ημερολόγια συναγερμού. Η διανομή επιπλέον χώρου μεταφοράς θα ρυθμιστεί μέσω 
ιδιαίτερης διαταγής. 

δ) Σημαντικά αντικείμενα, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπονται να 
πέσουν στα χέρια του εχθρού, θα υπερασπιστούν ως σταθμοί- βάσεις με κυκλική 
υπεράσπιση σε δημιουργημένη στρατιωτική θέση έως και τον τελευταίο στρατιώτη. 

Για κάθε σταθμό- βάση πρέπει να οριστεί ένας επικεφαλής τούτου. Λεπτομέρειες 
σχετικά με τους σταθμούς-βάσεις βλ συν 2 (καθοδήγηση μαχών και δημιουργία 

στρατιωτικών θέσεων). 

ε) Σε αποφασιστικής σημασίας στρατιωτική θέση είναι απαραίτητη διαρκώς η 
συγκέντρωση όσο το δυνατόν ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων, με σκόπιμη 
εγκατάλειψη της ανάγκης ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων σε άλλες θέσεις των 
ακτών. 

στ) Όλες οι προετοιμασίες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαχών, πρέπει να λάβουν 
υπόψη αυτές τις βασικές αρχές. Η διαμονή των στρατευμάτων στους τομείς και η 
επιλογή των χώρων προετοιμασιών για ανάληψη δράσης, πρέπει να οριστεί σύμφωνα 
με αυτούς. 

(περίληψη) Ορίζεται καθορισμός εντολών προς μια κατά τη διάρκεια των 
εχθροπραξιών ενιαία γραμμή των στρατιωτικών δρώμενων και σχετικά με τη τακτική 
μαχών- υπεράσπισης και προετοιμασίας άμυνας, αναφέρεται η συνεχής ετοιμότητα για 
ανάληψη δράσης της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού, τι ισχύουν για τη σήμανση συναγερμού 
επιπέδου Ι (ετοιμότητα ανάληψης στρατιωτικής δράσης) και επίπεδου συναγερμού ΙΙ 
(αυξημένη ετοιμότητα στρατιωτικής δράσης), η επίσημη στρατιωτική διαταγή για 
κατάσταση συναγερμού δίδεται από τον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης και γίνεται 
καταγραφή χώρων- τομέων και στρατιωτικών ομάδων. 

(μετάφραση) 4) Επιτήρηση ακτών και ασφάλεια. 

Το μοναδικό μέσο παρακολούθησης σχετικά με την παράκτια ασφάλεια είναι η 
διαρκής επιτήρηση των παράκτιων γραμμών και σε αυτό δίδεται ιδιαίτερη σημασία. Σε 
όλες τις παράκτιες ζώνες, όπου είναι πιθανή απόβαση από την πλευρά της θάλασσας, 

πρέπει να εξασφαλιστεί μια διαρκής επιτήρηση από φρουρούς αρμόδιους για αυτό το 
καθήκον. Στους σταθμούς- βάσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή των λιμένων, πρέπει να 
δημιουργηθεί μια διαρκής παράκτια ασφάλεια. Σε θέσεις, όπου μια απόβαση φαντάζει 
λιγότερη εφικτή, θα διεξάγεται η επίβλεψή τους μέσω περιπολιών. 

Το σκοτάδι και ο μουντός καιρός απαιτούν μια αυστηρότερη δραστηριοποίηση 

της παράκτιας επιτήρησης από ότι σε καθαρό καιρό. Οι στον Ανώτερο τομέα 
Ηρακλείου καθορισμένοι σταθμοί επιτήρησης αριθμούνται και μάλιστα: 

στον τομέα Μαλίων από                                                    596-601δ 

στον τομέα Ηρακλείου (παράλια) από                               602-612 

στον τομέα Τυμπακίου από                                               651-655 

στον χώρο ασφαλείας ανατολικά των Αστερουσίων από 661-661α 
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στον χώρο ασφαλείας δυτικά των Αστερουσίων από        656-660. 

Οι φρουρές επιτήρησης άλλων στρατιωτικών μονάδων και τμημάτων του 
γερμανικού στρατού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν εξασφαλισθεί η δυνατότητα 
αναφορών. 

5) Ασφάλεια εναντίον ρίψης αλεξιπτωτιστών. 

Οι ιδανικοί για τη ρίψη σωμάτων αλεξιπτωτιστών χώροι χρίζουν διαρκούς 
επιτήρησης. Σε όλους τους από τα στρατεύματα κατειλημμένους χώρους πρέπει να 
δοθεί αυτή η εντολή για μια διαρκή επιτήρηση και φρούρηση. Για να διασφαλιστεί μια 
όσο το δυνατόν πιο άμεση ασφάλεια από τα σώματα αλεξιπτωτιστών πρέπει να 
καταχωρηθούν τα εδώ απαραίτητα μέτρα στο Ημερολόγιο σήμανσης συναγερμού. Για 
την άμυνα από τη ρίψη αλεξιπτωτιστών πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα μέσα 

στους τομείς κινητά τμήματα ειδικών δυνάμεων κρούσης-εφόδου, βλ συν 7 στη 
διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 63 (Ια αριθμ. 109/43 κατάσταση από την 

10./4.43) και συν 8 σχετικά με τη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 63 ( Ια αριθμ. 
820/42 από την 26./10.42). 

(περίληψη) Αναφέρεται σχέδιο υπεράσπισης προοριζόμενο για όλες τις 
στρατιωτικές μονάδες- Επιτελείο- λόχους- τάγματα και κατόπιν ακολουθεί συνημμένο 

έγγραφο με τον αριθμό 3 σχετικά με διαταγή όσον αφορά στη δραστηριοποίηση δικτύου 

διαβιβάσεων μετά την αναδιάρθρωση της Μεραρχίας, αναφέροντας την ανάληψη του 
δικτύου τηλεφωνικών επικοινωνιών των Ανώτερων τομέων Ηρακλείου και Ρεθύμνου 
από το 22ο

 τμήμα διαβιβαστών, καταγράφοντας τις ραδιοτηλεγραφικές συνδέσεις στον 
Ανώτερο τομέα Ηρακλείου (χώρους από και προς), σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες 

αεροπορίας (καταγράφεται υπεύθυνη μονάδα), την ετοιμότητα σε συνθήκες σήμανσης 

συναγερμού, παρενοχλήσεις στο δίκτυο. 
Κατόπιν αναφέρεται το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 5 σχετικά με διεξαγωγή 

μάχης και δημιουργία στρατιωτικών θέσεων, διακρίνοντας στρατιωτικές ζώνες και 
θέσεις (όπως ανώτερος τομέας- τομέας- υποτομέας- ομάδα σταθμών- βάσεων- 

σταθμός- βάση- φωλιά αντίστασης- τα τρία τελευταία από ποιες στρατιωτικές ομάδες 

αποτελούνται), αναφέρεται η δημιουργία και ο σχεδιασμός υπεράσπισης ενός τομέα, 
καταγράφεται η στρατιωτική σπουδαιότητα και χρησιμότητα φωλιών αντίστασης- 

στρατιωτικών θέσεων στα μετόπισθεν. 

Το τελευταίο συνημμένο έγγραφο που ακολουθεί με ημερομηνία από 22.4.1943 
καταγράφει υφιστάμενες αλλαγές στα συνημμένα έγγραφα των εκ της Μεραρχίας 
διαταγών 13 και 63. 

 

Σελίδα 103 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

23.4.1943. 

Αναφέρεται στην υπηρεσία στρατιωτικού ταχυδρομείου Ηρακλείου- Ρεθύμνου 
και στη διάθεση από τον 22ο

 λόχο στρατιωτικών οχημάτων και φορτηγών 
(καταγράφονται ημερομηνίες δραστηριοποίησης). 

 

Σελίδα 104 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 23.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 22./5.1943 όπως τον τραυματισμό βοηθού οπλουργού από απρόσεκτο 
χειρισμό όπλου. 
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Σελίδα 105 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 24.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 23/.5.1943. 

 

Σελίδα 106 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 622ο

 και 
623

ο
 τάγμα πεζικού, 31ο

 Σύνταγμα ιταλικών δυνάμεων πεζικού, 2ου
 λόχου/ 212

ου
 τμήμα 

τθ που φέρει ημερομηνία από 24.4.1943. 

Περιέχει αλλαγές στη διαδρομή αποστολής στρατιωτικού ταχυδρομείου 

καταγράφοντας τους τομείς που περιλαμβάνει και υπεύθυνη μονάδα αυτών. 
 

Σελίδες 107-108 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 

Σύνταγμα πεζικού, 31ο
 Σύνταγμα ιταλικών δυνάμεων πεζικού, 22ο

 τάγμα πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων που φέρει ημερομηνία από 24.4.1943. 

Περιέχει την εκ νέου αποστολή κρεμαστών χαρτών λόγω της αναδιάρθρωσης των 
στρατιωτικών δυνάμεων σχετικά με την υπεράσπιση της νήσου, την επέμβαση και 
διαμονή στρατιωτικών δυνάμεων (καταγράφοντας το περιεχόμενο τούτων και την 
κατάσταση στρατιωτικών δυνάμεων στους τομείς και χώρους επιτήρησης- επίβλεψης). 

 

Σελίδα 109 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 25.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 24./5.1943. 

 

Σελίδες 110-111 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Ανώτατο Διοικητή νοτιοανατολικής 
Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 16.4.1943. 

Περιέχει διαταγές σχετικά με την εκπαίδευση άμυνας από χημικά αέρια με τον 
αριθμό 16. 

 

Σελίδες 112-113 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα (επαναλαμβάνεται δύο φορές) από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 

τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 26.4.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από την 25./5.1943 όπως από τη Μεραρχία προβλεπόμενες ασκήσεις βολών με 
ρίψεις όλμων (καταγράφεται ημερομηνία και ώρα). 
 

Σελίδες 114-115 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 27.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 26./5.1943, όπως κοπή καλωδίων 1 χλμ νοτίως της περιοχής του 

Μασταμπά. 
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Σελίδες 116-117 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 27.4.1943. 
Περιέχει τη μη σύμφωνη γνώμη της Μεραρχίας όσον αφορά στην επιφόρτιση 

καθηκόντων των Επιτελείων, του 65ου
 και 16ου

 Συνταγμάτων πεζικού σχετικά με τη 
τροφοδοσία- σίτιση των στρατιωτικών τμημάτων στους ανώτερους τομείς Ηρακλείου 

και Ρεθύμνου λόγω μικρού μεγέθους των Επιτελείων για αυτούς τους τομείς και 
προτάσεις σχετικά με τις αναλήψεις τούτων. 
 

Σελίδα 118 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 28.4.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
  Μεραρχίας 

πεζικού από την 27./4.1943, όπως σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στο 
Τυμπάκι χωρίς να αναφερθεί ωστόσο ο εντοπισμός εχθρικού αεροσκάφους, διεξαγωγή 
κύκλου σεμιναρίων διάρκειας τριών εβδομάδων στους σκαπανείς στις Μοίρες, σχετικά 
με καταπολέμηση τεθωρακισμένων και τοποθέτηση ναρκών. 
 

Σελίδες 119-123 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού  που φέρει 

ημερομηνία από 28.4.1943. 

Αναφέρει σχέδιο σήμανσης συναγερμού περιέχοντας διαβίβαση εντολών μέσω 
ασυρμάτου σε περίπτωση διακοπής των τηλεφωνικών συνδέσεων (καταγράφονται οι 
απευθυνόμενες μονάδες στρατού) και μέσω αγγελιοφόρων (καταγράφονται οι 
απευθυνόμενες στρατιωτικές μονάδες), λόγω διακοπής του δικτύου τηλεφωνικών και 
ραδιοτηλεγραφικών επικοινωνιών μέσω μοτοσικλετιστών (καταγράφονται οι 
απευθυνόμενες στρατιωτικές μονάδες) και τέλος τρία σχέδια διαβίβασης των 
μηνυμάτων καταγράφοντας στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικές μονάδες και τομείς 
που υπάγονται τούτες. 
 

Σελίδες 124-125 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία από 28.4.1943. 

Περιέχει συνημμένο σχέδιο σχετικά με μορφή-σχεδίου διεξαγωγής μάχης στο 
πλαίσιο της υπερασπιστικής τακτικής και οδηγίες σχετικά με τούτο 
(συμπεριλαμβάνονται και οι εφεδρείες). 
 

Σελίδα 126 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 29.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 28./5.1943. 

 

Σελίδες 127-128 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 29.4.1943. 
Αναφέρεται στις εγχώριες βοηθητικές δυνάμεις. 
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(μετάφραση) Βοηθητική υπηρεσία στρατού. 

 

Ι Περιεχόμενο: (προς ψηφίο Ι) 
Οι ομάδες των μάχιμων στρατευμάτων επιτρέπεται να στρατολογήσουν 

βοηθητικές δυνάμεις αποτελούμενες από Έλληνες για την πλήρωση των ελλείψεων 
αντίστοιχα σε ανάγκες μονάδων, τα σώματα τροφοδοσίας- σίτισης επιπλέον έως 10% 
για την κάλυψη των αναγκών. Εάν και κατά ποίο μέγεθος σε αυτούς τους περιορισμούς 
μπορεί να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση αυτή, θα το αποφασίσει ο επικεφαλής του 

τομέα στρατιωτικών κανονισμών της υπηρεσίας του Συντάγματος ή της διοίκησης του 
ιδίου του τάγματος. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη παροχής ασφάλειας του 
στρατεύματος. Κάποιο δυσμενές ενδεχόμενο και δυσκολίες πρέπει να υπολογισθούν. Η 

διαρκής επιτήρηση μέσω της μυστικής αστυνομίας και επαγρύπνηση του 
στρατεύματος, πρέπει να εμποδίσουν να μη χρησιμοποιήσει η υπηρεσία πληροφοριών 

του εχθρού το μέτρο τούτο για κατασκοπεία. Στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες θα 
τοποθετήσουν τις βοηθητικές μονάδες, πρέπει να υποδεικνύουν διεξοδικά τους 
κινδύνους της κατασκοπείας και δολιοφθοράς. 

Η καλή μεταχείριση, η σίτιση και η διαμονή είναι τα καλύτερα μέσα να εγείρουν 

ένα κλίμα εμπιστοσύνης και τις δυνάμεις βοηθείας ως επιμελές απασχολούμενο 
δυναμικό, όπως επίσης κατά τρόπο πειστικό να συντάξουν στα στρατιωτικά σώματα. 

Η τοποθέτηση βοηθητικών τμημάτων αποτελούμενων από γυναίκες στο πλαίσιο 

της διαταγής μόνο ως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Αναφορικά με την επιλογή και επιτήρηση πρέπει να καθοριστούν αυστηροί 

κανόνες και κριτήρια. 
 

ΙΙ Δυνατότητες αξιοποίησης: 

Χειρώνακτες, 

μεταφραστές, 
βοηθητικό προσωπικό μαγειρείων, 

τοποθέτηση σε χώρους εφοδιασμού- σίτισης, ιδιαιτέρως σε υπηρεσίες 
εξοπλισμού, 

ως οδηγοί σε φάλαγγες εφοδιασμού, 

σε στρατιωτικά νοσοκομεία, 

σε τμήματα παραμονής αρρώστων, 
δραστηριοποίηση στην προστασία αντιαεροπορικών μέσων, 

δραστηριοποίηση σε υπηρεσίες περίθαλψης. 
 

ΙΙΙ Στρατολόγηση, κατηγορίες ατόμων (στο ψηφίο Ι,2, IV της διαταγής) 
Στρατολόγηση μέσω του στρατού. Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας 

αιτήσεων μέσω των κατά τόπων φρουραρχείων. Κατά την  αίτηση στο στράτευμα ή 

στο κατά τόπο φρουραρχείο πρέπει να κατατεθούν προσωπικά έγγραφα, ταυτότητα ή 
στρατιωτικά έγγραφα.. Η αναγκαστική προσέλευση πρέπει να αποφευχθεί. 

Εξαιτίας του, για λόγους ασφαλείας, επανέλεγχου πρέπει να δηλωθεί: επώνυμο, 

όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, τόπος 

κατοικίας, επάγγελμα. 
 

IV Επανέλεγχος για λόγους ασφάλειας (προς ψηφίο ΙΙΙ της διαταγής) 
Οι λίστες με τα προσωπικά στοιχεία των εθελοντικών βοηθητικών τμημάτων 

πρέπει να αποσταλούν αν είναι δυνατόν με υπόδειξη της προβλεπόμενης υπηρεσιακής 
χρήσης, μέσω των περιφερειακών διοικητών στη μυστική αστυνομία στρατού, η οποία 
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μετά τον επανέλεγχό τους θα τις αποστέλλει πίσω. Πραγματοποιείται η γνωστοποίηση 

του αποτελέσματος στο στράτευμα. 
Η διανομή των διαμενόντων στους εκεί αναφερόμενους χώρους σε άλλες 

στρατιωτικές μονάδες δεν συστήνεται σε γενικές γραμμές εξαιτίας της στενής επαφής 

με τους τοπικούς κύκλους του πληθυσμού. 

Η έκδοση βιβλιαρίων πραγματοποιείται από τον στρατό και μόλις μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα δοκιμασίας και ανάληψης ευθυνών. Η απαίτηση σχετικά με 
τα βιβλιάρια με τα προσωπικά στοιχεία στο φρουραρχείο Φρουρίου Κρήτης, πιεστήριο. 

 

V 1) Τοποθέτηση  

Κατόπιν του για λόγους ασφαλείας επανελέγχου τοποθετούνται οι βοηθητικές 

δυνάμεις στρατού σε μια δεκατεσσάρων ημερών δοκιμαστική περίοδο. Για να 
εμποδιστεί το γεγονός, οι τοποθετούμενες βοηθητικές δυνάμεις μετά από σύντομο 
χρονικό διάστημα να εξαφανιστούν και να δώσουν εξαιτίας τούτου εκ νέου λαβή στην 
προπαγάνδα του εχθρού, δεν υπολογίζονται αυτό το χρονικό διάστημα σύμφωνα με 
στρατιωτικούς κανόνες. Μετά το πέρας του δοκιμαστικού χρόνου πρέπει να 
εξεταστούν τα βοηθητικά τμήματα από έναν ιατρό του γερμανικού στρατού και τρόπον 
τινά ως ανταμοιβή για την καλή διεξαγωγή καθοδήγησης, να λάβουν ρουχισμό από τον 
στρατό, να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να ορκιστούν (ψηφίο V και VI της 
διαταγής). Σχετικά με την έλλειψη σε ρουχισμό απαιτείται από τη διοίκηση του 
Φρουρίου Κρήτη IVα. 

2) Οι βοηθητικές δυνάμεις στρατού πρέπει μετά από τον δοκιμαστικό χρόνο να 
εκπαιδευτούν με το στράτευμα. Η εκπαίδευση περιορίζεται στα κάτωθι: απόκτηση 
συνήθειας στην προσωπική πειθαρχεία και καθαριότητα, εναρμονισμός τους στην 
εξάσκηση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος και στη ζωή του στρατού, σημασία στην 
αξία του καθήκοντος της υπηρεσίας, στρατιωτική εκπαίδευση χωρίς όπλα. 

(περίληψη) Αναφέρεται κατόπιν χρονικό σημείο παρουσίασης και καταγραφής 
αριθμού τούτων.  
 

Σελίδες 129-130 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 29.4.1943. 
Περιέχει αναφορά για κύκλους σεμιναρίων Άγγλων αξιωματικών σχετικά με 

επιχείρηση απόβασης με περιεχόμενο όπως η άμεση κατάληψη ενός αεροδρομίου ως 
στόχος επιχείρησης απόβασης, μέτρα που πρέπει ως εκ τούτου να ληφθούν από τους 
υπερασπιστές του και ο ρόλος των εφεδρειών, η περίπτωση απόβασης μέσω 
αερομεταφερόμενων στρατευμάτων, ο ρόλος της παραπλανητικής προς τον αντίπαλο 
πληροφόρησης στην επιχείρηση απόβασης μέσω στολίσκου με συνέπεια τη συνεχή 
αλλαγή πορείας των πλοίων σχετικά με το κατάλληλο χρονικό σημείο απόβασης (το 
πρώτο κύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας- καταγράφονται πλεονεκτήματα- και η 
κυρίως επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας), χρήση τεθωρακισμένων για την 
απόβαση και σημεία αναγνώρισης αυτού του τρόπου, τακτική από τους υπερασπιστές 
του χώρου απέναντι στις εχθρικές δυνάμεις. 
 

Σελίδα 131 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 

Σύνταγμα πεζικού, 22ο
 Σύνταγμα πυροβολικού, 122ο

 τμήμα πυροβολικού, 22ο
 τμήμα 

τεθ εφόδου, 22ο
 τάγμα σκαπανέων, 22ο

 τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων, 
22

ο
 τμήμα πληροφοριών,716ο

 τμήμα πυροβολικού, 622ο
 και 623ο

 τάγμα πεζικού 
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Φρουρίου Κρήτης, 31ο
 Σύνταγμα ιταλικών δυνάμεων μεταξύ άλλων που φέρει 

ημερομηνία από 29.4.1943. 
Αναφέρεται στην αποστολή χαρτών με σημειωμένες πάνω στρατιωτικές θέσεις 

του τομέα των Μαλίων. 
 

Σελίδα 132 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 22ο

 

Σύνταγμα πυροβολικού, τομέα Ηρακλείου, 31ο
 Σύνταγμα ιταλικών δυνάμεων που 

φέρει ημερομηνία από 29.4.1943. 
Περιέχει την εντολή προς το 22ο

 Σύνταγμα πυροβολικού για αποστολή 
πυροβολαρχίας και τοποθέτησή της στον κόλπο των Μαλίων και την τοποθέτηση μιας 

διμοιρίας στη βάση- σταθμό των Γουβών προς την εκεί δραστηριοποίησή της. 
 

Σελίδα 133 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 30.4.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από την 29./4.1943, όπως τον σοβαρό τραυματισμό ενός Γερμανού στρατιώτη 
και τον ελαφρύ ενός άλλου από έκρηξη νάρκης βορειοδυτικά του Τυμπακίου. 
 

Σελίδα 134 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 2ο

 λόχο- 2
ο
 

και 3ο
 τάγμα 65ου

 Συντάγματος πεζικού, 22
ο
 τμήμα εφόδου, 622

ο
 και 623ο

 τάγμα 
πεζικού Φρουρίου Κρήτης, 31

ο
 Σύνταγμα ιταλικών δυνάμεων που φέρει ημερομηνία 

από 30.4.1943. 

Αναφέρεται στον επανέλεγχο της αρτιότητας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

υπεράσπισης από τους διοικητές των τομέων. 
 

Σελίδα 135 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τη διοίκηση αεροπορίας 

νοτιοανατολικής Ελλάδας που φέρει ημερομηνία από 30.4.1943. 
Περιέχει τη διεξαγωγή ασκήσεων βολών καταγράφοντας χρονική περίοδο και 

ώρα πραγματοποίησης τούτων. 
 

Σελίδα 136 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 122ο

 τμήμα 
τεθωρακισμένων αναγνώρισης που φέρει ημερομηνία από 1.5.1943. 

Περιέχει την ανάγκη τοποθέτησης από το 122ο
 τμήμα αναγνώρισης μιας 

διμοιρίας μοτοσικλετιστών (καταγράφονται υφιστάμενες αλλαγές, δύναμη 
αξιωματικών-υπαξιωματικών-ανδρών) για καθήκοντα αναγνώρισης, αποστολή αριθμού 
μοτοσικλετιστών στη Ρόδο και την ενσωμάτωση στη διμοιρία μοτοσικλετιστών 

σχετικά με το καθήκον διανομής στρατιωτικού ταχυδρομείου μιας μονάδας της 

Ταξιαρχίας εφόδου «Ρόδος». 
 

Σελίδα 137 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 1.5.1943. 
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Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από 30./4.1943. 

 

Σελίδα 138 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 2.5.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από 1./5.1943 όπως αναφορά από το φυλάκιο 612 σχετικά με την πτώση στη 
θάλασσα από Σούδα προερχόμενου αεροσκάφους τύπου Η 111, τη βύθισή του και τη 

διάσωση του πληρώματός του και κατά τη διάρκεια σφοδρής ανταλλαγής πυρών στο 
σταθμό- βάση Γουρνών, τον τραυματισμό στο πόδι ενός Έλληνα, ο οποίος αγνόησε τον 
αποκλεισμό της περιοχής. 
 

Σελίδα 139 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 3.5.1943. 

Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης
 Μεραρχίας 

πεζικού από 2./5.1943. 

 

Σελίδα 140 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 3.5.1943. 
Περιέχει τη διεξαγωγή στρατιωτικής άσκησης τεθωρακισμένων στην περιοχή 

νότια του Χουδετσίου στον δρόμο προς τα Πραιτώρια (καταγράφεται σκοπός της 
άσκησης, έναρξη τούτης, χώρος συνάθροισης θεατών και συμμετέχοντα στρατιωτικά 
τμήματα). 
 

Σελίδα 141 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 3.5.1943. 

Αναφέρει σχετικά με τον έλεγχο αναγκαιότητας και χρήσης αντιαεροπορικού 
πυροβόλου αγγλικής κατασκευής στον τομέα Τυμπακίου και τα συμπεράσματα σχετικά 
με τη χρήση τούτου από το 22ο

 Σύνταγμα πυροβολικού. 
 

Σελίδες 142-143 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτη που φέρει ημερομηνία από 3.5.1943. 
Περιέχει την εκπαίδευση προσωπικού στο πυροβόλο αντιαεροπορικών μέσων 9,4 

εκατοστών, τη δομή στρατιωτικών δυνάμεων πυροβολικού (καταγράφονται 
πυροβολαρχίες και πυροβόλα όπλα) στους τομείς Ρεθύμνου- Τυμπακίου-Ηρακλείου- 

βάση-σταθμό Γουρνών- Μαλίων και σκοπό δραστηριοποίησης τούτων. 

 

Σελίδα 144 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 3.5.1943. 
Συνέχεια του εγγράφου σελίδας 140 καταγράφοντας προσκεκλημένους διοικητές 

στην εν λόγω άσκηση. 
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Σελίδα 145 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 4.5.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από 3./5.1943, όπως τον θάνατο Γερμανού στρατιώτη από έκρηξη νάρκης τρία 
χλμ δυτικά από το Κλήμα. 

 

Σελίδα 146 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 5.5.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από 4./5.1943, όπως εντοπισμός ψαροκάικου κατά τη διάρκεια άσκησης 
προβολέων στο ύψωμα Αγίας Γαλήνης, περίπου 4 χλμ απόσταση από τα παράλια με 
κατεύθυνση τα Παξιμάδια. 
 

Σελίδα 147 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 6.5.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από 5./5.1943. 

 

Σελίδα 148 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στον αριθμό στρατιωτικά έγγραφα. 

Το πρώτο αντίγραφο εγγράφου από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς τον 
ανώτερο τομέα Ρεθύμνου, που φέρει ημερομηνία από 2.5.1943 και αναφέρεται στην 
υπηρεσία ελέγχου κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών στους δρόμους και μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. 

Το δεύτερο απόρρητο έγγραφο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού από 6./5.1943 

αναφέροντας την προώθηση αυτού του αντιγράφου προς λήψη γνώσης και προσοχής 

τούτου.  

 

Σελίδα 149 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 6.5.1943. 
Αναφέρεται στη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 17 και περιέχει την 

ανάληψη της ευθύνης των ανώτερων τομέων Ηρακλείου και Ρεθύμνου από τις 
διοικήσεις του 65ου

 και 16ου
 Συντάγματος πεζικού αντίστοιχα, την παραμονή υπαγωγής 

του τομέα Μαλίων στη Μεραρχία, καταγράφοντας στρατιωτικά καθήκοντα του 
διοικητή της Μεραρχίας μετά την ανάληψη διοίκησης των ανώτερων τομέων από τα 
αντίστοιχα Συντάγματα. 
 

Σελίδα 150 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 7.5.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από 6./5.1943, όπως τον τραυματισμό από δύο ξεχωριστές περιπτώσεις δύο 

Γερμανών στρατιωτών ύστερα από έκρηξη νάρκης. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 24 

Σελίδες 151-152 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 7.5.1943. 
Περιέχει προτάσεις της Μεραρχίας για συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά στην 

επέμβαση-δραστηριοποίηση των στρατιωτικών τμημάτων στον ανώτερο τομέα 
Ηρακλείου, για αποτροπή του κινδύνου από αλεξιπτωτιστές και αερομεταφερόμενα 
στρατιωτικά τμήματα. 
 

Σελίδα 153 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 7.6.1943. 
Περιέχει τη διαταγή προς όλα τα στρατιωτικά τμήματα για αφαίρεση των 

διακριτικών σημάτων για λόγους προφύλαξης-ασφαλείας από όλα τα στρατιωτικά 
οχήματα, πινακίδες στρατιωτικών καταλυμάτων μεταξύ άλλων και τι παραμένει ως 
διακριτικό γνώρισμα. 
 

Σελίδα 154 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 8.5.1943. 
Αναφέρει πρόσθετες παρατηρήσεις στην ημερήσια αναφορά της 22ης

 Μεραρχίας 
πεζικού από 6./5.1943, όπως σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης στο 
Ηράκλειο και Τυμπάκι, πτήση εχθρικών αεροσκαφών χωρίς ρίψη βομβών στον χώρο 

Βιράν- Επισκοπή, ρίψη προκηρύξεων. 
 

Σελίδα 155 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

8.5.1943. 

Περιέχει την πρόθεση διεξαγωγής στρατιωτικής άσκησης με τη συμμετοχή 
πλωτών μέσων για όλα συνολικά τα στρατιωτικά τμήματα. 
 

Σελίδα 156 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

9.5.1943. 

Περιέχει εντολή για πραγματοποίηση αναφορών καταγράφοντας τα υπεύθυνα 
στρατιωτικά τμήματα. 
 

Σελίδα 157 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 

Σύνταγμα πεζικού που φέρει ημερομηνία από 10.5.1943. 
Αναφέρεται στην κατάθεση αναφορών απευθείας από τους διοικητές των 

ανώτερων τομέων στον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 
 

Σελίδες 158-159 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 
από 11.5.1943. 
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Περιέχει πληροφορίες σχετικά με πυροβολαρχίες στον κόλπο των Μαλίων και 
τοποθέτηση μιας άλλης (καταγράφεται αριθμός πυροβόλων όπλων) στο ανατολικό 

τμήμα του εν λόγω τομέα και αναδιοργάνωση του για αρτιότερα στρατιωτικά 
αποτελέσματα. 
 

Σελίδα 160 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 65ο

 

Σύνταγμα πεζικού, 22
ο
 τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων που φέρει 

ημερομηνία από 11.5.1943. 
Αναφέρει τη διάθεση πέντε εφεδρικών στις Δαφνές βρισκόμενων 

αντιαεροπορικών πυροβόλων 2 εκατοστών στο 22
ο
 τάγμα πυροβολικού 

αντιαεροπορικών μέσων, την τοποθέτηση τριών στην αποθήκη εφοδιασμού- σίτισης 
στα Πεζά, δύο στην αποθήκη σίτισης-εφοδιασμού στις Δαφνές και τη μετακίνηση 

τμήματος πυροβολικού στη Μεσσαρά για προστασία της εκεί περιοχής από 
αλεξιπτωτιστές και αερομεταφερόμενα στρατιωτικά τμήματα. 
 

Σελίδα 161 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στρατιωτικά έγγραφα. 

Το πρώτο αντίγραφο τηλεγραφήματος προς το Επιτελείο αποθηκών Κρήτης από 
10./5.1943 αναφέροντας την κατ΄ επανάληψη εμφάνιση λανθασμένων διαταγών από 
πράκτορες του αντιπάλου το τελευταίο διάστημα, με σκοπό την αποδυνάμωση του 
αγώνα των γερμανικών δυνάμεων. 

Το δεύτερο απόρρητο έγγραφο από την 22η
 μεραρχία πεζικού από 13./3.1943 και 

αναφέρει τη λήψη του συγκεκριμένου τηλεγραφήματος. 
 

Σελίδες 162-167 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 13.5.1943. 
Περιέχει αξιολόγηση της κατάστασης για το χρονικό διάστημα από την 13./4 έως 

την 13./5.1943. 
 

(μετάφραση) Ι Πολιτική κατάσταση: 

α) Η στάση του πληθυσμού παραμένει αμετάβλητα ήρεμη και φιλική απέναντι 
στη δύναμη κατοχής. Τα γεγονότα στην Τύνιδα δεν είχαν συνέπειες. Κατά τη διάρκεια 
της χρονικής περιόδου της αναφοράς, πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Ηρακλείου 
μόνο μια περίπτωση δολιοφθοράς σε καλώδια. 

Στα στρατεύματα έχει δοθεί εντολή να σεβαστούν τα θρησκευτικά έθιμα του 
πληθυσμού κατά τις ημέρες του Πάσχα. 

Η άρση της ώρας αποκλεισμού κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου 

καλωσορίστηκε με ευγνωμοσύνη από τους Έλληνες. 
Αναφέρθηκαν ξεχωριστά: 

Την 16./4.1943 ανακαλύφθηκε από ένα απόσπασμα αναγνώρισης μπαρούτι και 
δυναμίτιδα σε έναν Έλληνα. Η εκρηκτική ύλη κατασχέθηκε, ο Έλληνας συνελήφθη. 

Την 21./4 λίγο πριν τις 1:00 δέχθηκε τα πυρά ενός φρουρού, Έλληνας στην 
(Αγία;) Βαρβάρα, ο οποίος δεν σταμάτησε ακίνητος ύστερα από κάλεσμα του. 

Σε επιχείρηση αναγνώρισης του χωριού Κορφές την 24./4.1943 από τον 12ο
 λόχο 

65
ου

 Συντάγματος πεζικού ανέφερε ο δήμαρχος Καμαρίου, ο οποίος βρίσκεται στην 
υπηρεσία των γερμανικών δυνάμεων, ότι δύο Έλληνες έχουν στην κατοχή τους 
πιστόλια (Νάθενας και Χαρίλαος). Βρίσκεται επίσης εκεί, σύμφωνα με την αναφορά 
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του, ένας Έλληνας (Γεώργιος Βουλγεράδιος), ασκώντας μεγάλου μεγέθους 
προπαγάνδα υπέρ των Άγγλων, ο οποίος είναι τέως αξιωματικός. Ειδοποιήθηκε η 
μυστική αστυνομία στρατού. 

Την 26./4.43 και ώρα 03:15 διαπιστώθηκε ότι στο υπάρχον δίκτυο σύνδεσης του 

Επιτελείου 829
ου

 τμήματος παράκτιου πυροβολικού προς τον 2ο
 και 3ο

 λόχο 829
ου

 

τμήματος παράκτιου πυροβολικού, περίπου 1 χλμ νότια του Μασταμπά, και στις δύο 
διπλές εγκαταστάσεις του έχει κοπεί περίπου τρία έως τέσσερα μέτρα καλώδιο. 
Ειδοποιήθηκε η μυστική αστυνομία στρατού. 

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης ενός αποσπάσματος αναγνώρισης του 3ου
 λόχου 

283
ου

 τμήματος παράκτιου πυροβολικού την 30./4.1943 στην περιοχή των Πιτσιδίων, 
νότια έξοδος πάνω από το ύψωμα 302, στη μονή της Οδηγήτριας, ύψωμα 274, κόλπο 
Βαθύ, κόλπο του Αγίου Γεωργίου, Ατίκαλα- Νικόλοφ (;) διαπιστώθηκε, ότι στους 
πρόποδες Αρτιοίάκοι (;) βρίσκονται δύο πετρόκτιστες καλύβες, οι οποίες περιέχουν 

χώρους ύπνου και μαγειρείο. Αυτές οι καλύβες είναι ακατοίκητες. Μπροστά από αυτές 

προϋπάντησαν την περίπολο δύο σκυλιά, τα οποία στάθηκαν μπροστά της. Από αυτά 
το ένα δέχθηκε πυρά καθώς το άλλο κατόρθωσε να διαφύγει. Δεν βρέθηκαν βοσκοί σε 
αυτήν την περιοχή. Ειδοποιήθηκε η μυστική αστυνομία στρατού. 

Κατά τη διάρκεια ισχυρής έντασης πυροβολισμών στη βάση-σταθμό των 
Γουρνών τραυματίστηκε στο πόδι ένας Έλληνας, ο οποίος αγνόησε τον αποκλεισμό της 
περιοχής. 

Κατά τη διάρκεια άσκησης προβολέων του 283ου
 τμήματος παράκτιου 

πυροβολικού του στρατού την 5./5.43 κατά τις ώρες μεταξύ 04:00 και 04:30 εθεάθη 
ένα πλοιάριο να διασχίζει την περιοχή από το ύψωμα Γαλήνη, περίπου 4 χλμ απόσταση 
από τα παράλια, με κατεύθυνση τα Παξιμάδια. Δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά από τον 
1

ο
 λόχο 283ου

 τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού. Έρευνες της υπηρεσίας 
θαλασσίου κινδύνου έδειξαν, ότι επρόκειτο για ένα ψαροκάικο το οποίο απόπλεε χωρίς 
άδεια. 
 

ΙΙ Κατάσταση του εχθρού: 

α) Αύξηση της εναέριας και των υποβρυχίων δραστηριότητας, καθώς επίσης 

έπειτα από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε ξανά ρίψη μεγάλων 
ποσοτήτων προκηρύξεων στους ανώτερους τομείς Ρεθύμνου και Ηρακλείου (ρίψη τη 
νύχτα προς την 8./5.43 με θέμα «πόλεμος τριών μετώπων»).Το περιεχόμενο των 
προκηρύξεων στρέφεται εναντίον της κατοχής της νήσου Κρήτη. 

β) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η έναρξη εκ νέου αεροπορικών επιθέσεων και 
ενισχυμένης δραστηριότητας υποβρυχίων. 
 

ΙΙΙ Δική μας κατάσταση τακτικής και προτιθέμενος σχεδιασμός. 

α) Προθέσεις διεξαγωγής εκπαίδευσης αναφέρονται εβδομαδιαίως 

β) Αλλαγές στη δραστηριοποίηση των στρατευμάτων: 

Ο 7
ος

 λόχος 22
ου

 Συντάγματος πυροβολικού θα μετακινηθεί προς τους Αγίους 

Δέκα, ο 10
ος

 λόχος 65
ου

 Συντάγματος πεζικού προς το Αρκαλοχώρι. 
Η μετακίνηση δεν έχει έως τώρα ολοκληρωθεί. Ο τοποθετημένος σύμφωνα με 

εντολή της διοίκησης 4
ος

 λόχος 22ου
 Συντάγματος πυροβολικού με τέσσερα ορεινά 

πυροβόλα, τοποθετήθηκε στον χώρο ανατολικά των Μαλίων και είναι από την 11./5 
έτοιμος να ανοίξει πυρ. 

(περίληψη) Αναφέρονται ακόμη περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

σχετικά με τη κατάσταση στρατιωτικού ταχυδρομείου (παρουσιάζονται προβλήματα και 
καθυστερήσεις), καταγράφονται τα μέσα αποστολής γραμμάτων και ο απαιτούμενος 
χρόνος, η κατάσταση διαμονής στρατιωτικών μονάδων κρίνεται σε γενικές γραμμές 
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ικανοποιητική και περιλαμβάνονται ελλείψεις, αναφέρεται αύξηση του ποσοστού 
στρατιωτών που δεν έχουν λάβει στρατιωτική άδεια άνω των δώδεκα μηνών. 

 

(μετάφραση) IV Παράκτια υπεράσπιση και δημιουργία οχυρωμάτων.  

Παρά την τοποθέτηση του 4ου
 λόχου 22ου

 Συντάγματος πυροβολικού αξιολογεί η 
Μεραρχία την παράκτια υπεράσπιση του τομέα Μαλίων όσον αφορά στην τοποθέτηση 
βαρέων όπλων το ίδιο αδύναμη. Υπάρχει έλλειψη κυρίως σε όπλα κατά των αρμάτων 
μάχης. 

Άρχισε η διαδικασία εγκατάστασης αντιαρματικών όπλων, ωστόσο τοποθετήθηκε 
έως τώρα μόνο ένα πυροβόλο όπλο. Μια παροχή σε αντιαρματικά όπλα (5 και 7,5 
εκατ.) κρίνεται για αυτόν τον τομέα οπωσδήποτε απαραίτητη. 
 

V Θαλάσσια κατάσταση: 

Την 8./5.43 και ώρα 07:40 παρατηρήθηκε από το φυλάκιο 612 ένα αναδυόμενο 
υποβρύχιο, το οποίο βύθισε ένα ιστιοφόρο. Στις 8:05 καταδύθηκε το υποβρύχιο. 
Αναφορά σχετικά με το γεγονός προωθήθηκε άμεσα προς όλες τις αρμόδιες 
στρατιωτικές υπηρεσίες. 

 

IV Εναέρια κατάσταση: 

Κατά τη χρονική περίοδο από την 15./4.έως την 12./5.43 πραγματοποιήθηκαν 

πολλές πτήσεις στον χώρο του Ηρακλείου και Τυμπακίου. Δεν αναφέρθηκε ρίψη 
βομβών. 

(περίληψη) Αναφέρεται η κατάσταση αποκατάστασης βλαβών στρατιωτικών 
οχημάτων, κατάσταση αποθεμάτων πυρομαχικών (καταγράφεται πλήρης αριθμός και 
παρουσιαζόμενες ελλείψεις τούτων), πυρομαχικών στρατιωτικών ασκήσεων 

(καταγράφεται έλλειψη τούτων), σχετικά με στρατιωτικό εξοπλισμό (καταγράφονται 
ελλείψεις), καύσίμα υγρών (παρουσιάζονται ελλείψεις), σίτιση (κρίνεται καλή), 
κατάσταση υγείας των στρατιωτών (κρίνεται καλή), σχετικά με ελλείψεις σε 
στρατιωτικό προσωπικό (καταγράφονται ελλείψεις σε αξιωματικούς- προσωπικό- 

υπαξιωματικούς- στρατιώτες), αναφέρεται η απροθυμία του ελληνικού πληθυσμού να 
συνεργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό με τον γερμανικό στρατό (αποδίδεται εν μέρει 
στα νεότερα γεγονότα στην Τύνιδα και στη διεξαγωγή αντιποίνων στην ενδεχόμενη 
ανακατάληψη της νήσου από τους συμμάχους). Σε αυτούς που συνεργάζονται υπάρχει 
η υποψία για δολιοφθορά και κατασκοπεία εναντίον γερμανικών στρατιωτικών 
μονάδων. 
 

Σελίδα 168 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 14.5.1943. 

Αναφέρεται στο έγγραφο του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης με τον αριθμό 6562/43 

από την 6./5.43 και της 22ης
 Μεραρχίας με τον αριθμό 545/43 από την 10./5.43 και 

περιέχει τη διοργάνωση ασκήσεων συναγερμού στον κόλπο της Σούδας, τομέα 
Ηρακλείου (αεροδρόμιο-πόλη και λιμάνι), στον τομέα Τυμπακίου και στον τομέα 
Ρεθύμνου (πόλη και αεροδρόμιο). 
 

Σελίδες 169-170 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με συνημμένο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού 

που φέρει ημερομηνία από 11.5.1943. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 28 

Περιέχει τη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 16 σχετικά με την παράδοση 

στρατιωτικών φορτηγών για τη μετακίνηση ανά φάλαγγες των στρατευμάτων στην 
περίπτωση σήμανσης συναγερμού επιπέδου Ι και ΙΙ και αναφέρει εντολές περί τούτου. 

Το συνημμένο έγγραφο φέρει την ημερομηνία της 5./8.1943 περιέχοντας 

παράδοση χώρου μεταφοράς και κίνησης στρατιωτικών φορτηγών, καταγράφοντας 
στρατιωτική μονάδα- χώρο ετοιμότητας και αριθμό στρατιωτικών οχημάτων ανά 
μονάδα. 
 

Σελίδα 171 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από 22η
 Μεραρχία πεζικού προς Ανώτερο τομέα 

Ηρακλείου και Ρεθύμνου, τομέα κόλπου Μαλίων, Ηρακλείου (παράλια)- Τυμπακίου- 

Καστελίου, -Δαφνών- Ρεθύμνου (παράλια), Χώρα Σφακίων, Σπήλι, Αρμένων, 2
ο
 λόχο 

υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ άλλων που φέρει ημερομηνία από 15.5.1943. 

Περιέχει την τήρηση από τις δυνάμεις του εχθρού της συνθήκης της Γενεύης, την 
μη αποδοχή του γεγονότος μέλη μονάδων υγειονομικής περίθαλψης και νοσοκομείων 
να τοποθετούνται ως μονάδες επιφυλακής σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού για την 
τοποθέτηση τους στην υπεράσπιση χώρων, αναφέροντας ως μοναδικό καθήκον του 
προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με τα 
υγειονομικά καθήκοντα. 

 

Σελίδα 172 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Ανώτερο 

τομέα Ηρακλείου, τομέα Ηρακλείου (παράλια), διοικητή λιμένα Ηρακλείου, διοικητή 
τομέα αεροδρομίου, διοικητή αεροπορίας Ηρακλείου, 3ο

 τάγμα 65ου
 Συντάγματος 

πεζικού, φρουραρχείο περιφέρειας νομού Ηρακλείου που φέρει ημερομηνία από 
15.5.1943. 

Περιέχει μετακίνηση στρατιωτικού τμήματος στις Δαφνές και Αρμένους με 
καθήκοντα επιτήρησης-φρούρησης, έχοντας ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των 
δυνάμεων αντιστοίχων στρατιωτικών καθηκόντων στον τομέα Ηρακλείου και τον 
επανέλεγχο εκ μέρους του διοικητή τομέα Ηρακλείου σχετικά με τους χώρους και 
αντικείμενα φύλαξης στον τομέα του. 
 

Σελίδες 173-177 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 6.8.1943. 

Αναφέρεται σε σχέδιο συναγερμού και σήμανσή του κατά τη διακοπή 
τηλεπικοινωνιών μέσω ραδιοτηλεγράφου (καταγράφονται οι στρατιωτικές μονάδες), 
μέσω αγγελιοφόρου (καταγράφονται οι στρατιωτικές μονάδες), εξαιτίας διακοπής 

τηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών συνδέσεων μέσω αγγελιοφόρων με μοτοσικλέτα 

(καταγράφονται οι στρατιωτικές μονάδες). Κατόπιν παρατίθενται τρία σχέδια 
σύνδεσης-επικοινωνίας μονάδων του γερμανικού στρατού. 
 

Σελίδα 178 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 212ο

 τμήμα 
τεθωρακισμένων  που φέρει ημερομηνία από 18.5.1943. 

Περιέχει την οδηγία προς την ίλη τεθωρακισμένων και τον λόχο? πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων να μην μάχονται αυτόνομα, αλλά σε συνεργασία με το πεζικό 
ή με την υποστήριξη ομάδων πεζικού. 
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Σελίδα 179 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτη που φέρει ημερομηνία από 21.5.1943. 
Περιέχει τη δομή δυνάμεων πυροβολικού στον ανώτερο τομέα Ηρακλείου, 

περιέχοντας τους επιμέρους τομείς και καταγράφοντας στρατιωτικές μονάδες και 
πυροβόλα όπλα. 
 

Σελίδα 180 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το 65ο
 Σύνταγμα πεζικού προς 22η

 

Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 24.5.1943. 
Περιέχει αναφορά για επανέλεγχο στρατιωτικής εκπαίδευσης νεοτοποθετούμενου 

λόχου του 65ου
 τάγματος πεζικού, μετακίνηση λόχου προς τους Αγίους Δέκα προς 

ενίσχυση της εκεί στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή πλησίον της Μεσαράς και την 
πρόθεση μετεγκατάστασης του στρατιωτικού νοσοκομείου των Αγίων Δέκα και του 
χώρου παροχής ιατρικής φροντίδας των Βόρων στις Μοίρες. 
 

Σελίδα 181 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 24.5.1943. 
Περιέχει πρόταση της Μεραρχίας για αποχώρηση του 2ου

 λόχου 212ου
 τμήματος 

πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων από τους Αρμένους και δραστηριοποίηση όλου 
του λόχου στην πεδιάδα της Μεσαράς, δραστηριοποίηση του 4ου

 λόχου 22
ου

 τάγματος 
πυροβολικού σους Αρμένους (καταγράφεται ο οπλισμός) για την προστασία της 

αποθηκών σίτισης- εφοδιασμού στην εν λόγω περιοχή, την τοποθέτηση αξιωματικών-

υπαξιωματικών- ανδρών για τη διεξαγωγή στρατιωτικής εκπαίδευσης, την εμφάνιση 
προβλημάτων σχετικά με επιτήρηση-φρούρηση της αποθήκης σίτισης-τροφοδοσίας 
στους Αρμένους λόγω έλλειψης σε στρατιώτες. 
 

Σελίδα 182 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 25.5.1943. 
Αναφέρεται στη διεξαγωγή επανέλεγχου εγκαταστάσεων υπεράσπισης και 

προβλήματα που προκύπτουν. 
 

Σελίδες 183-184 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο- με συνημμένο- από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού 

που φέρει ημερομηνία από 27.5.1943. 
Αναφέρεται στην αναφορά των στρατιωτικών τμημάτων στη Μεραρχία σχετικά 

με την κατάσταση της δύναμης τους (ποια τμήματα περιλαμβάνει ή αποκλείει) καθώς 
και των τμημάτων που δέχονται σίτιση (ποια τμήματα περιλαμβάνει και ποια 
εξαιρούνται)  
 

Σελίδες 185-186 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με συνημμένο- από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού 

που φέρει ημερομηνία από 27.5.1943. 

Αναφέρει την αποστολή συνημμένου εγγράφου με τον αριθμό 4 προς τη διαταγή 
του διοικητή Φρουρίου Κρήτης με τον αριθμό 17 από την 22./4.43, καταργώντας το 
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παλιό συνημμένο με τον αριθμό 4 της ίδιας διαταγής, περιέχοντας κατανομή μονάδων 
πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων σους τομείς Ηρακλείου- Καστελίου και 
Τυμπακίου (καταγράφονται βαρέου και ελαφριού τύπου πυροβολικό αντιαεροπορικών 
μέσων καθώς και προβολείς). 

 

Σελίδες 187-188 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα που φέρει ημερομηνία από 29.5.1943. 

Μη ευανάγνωστο λόγω τεχνικού λάθους στην εκτύπωσή του ακυρώνοντας την 
ισχύ του. 
 

Σελίδα 189 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς ανώτερο τομέα 
Ηρακλείου, 22η

 Μεραρχία πεζικού, Διοικητή Ναυτικού, ιταλική Διοίκηση στρατού, 
περιφέρεια Διοίκησης Ηρακλείου, Διοίκηση Αεροπορίας στο Τυμπάκι, υπηρεσίες 
διοίκησης Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 28.5.1943. 

Αναφέρει τη μείωση ζώνης εκκένωσης κατά μήκος της παράκτιας ζώνης στο 
όρος των Αστερουσίων από πέντε στο ένα χιλιόμετρο. 

 

Σελίδες 190-191 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς 22η
 

Μεραρχία πεζικού, Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης, 619ο
 Σύνταγμα πυροβολικού, 22

ο
 

Σύνταγμα πυροβολικού, 697ο
 και 752ο

 Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού και 716ο
 

τμήμα πυροβολικού που φέρει ημερομηνία από 30.5.1943. 

Περιέχει αναφορά σχετικά με την άμεση τοποθέτηση από κάθε τμήμα του 
πυροβολικού εφεδρικής πυροβολαρχίας (καταγράφοντας αριθμό ανδρών) για 
περίπτωση στρατιωτικής ανάγκης και χώρο συγκέντρωσης τούτων. 
 

Σελίδες 192-193 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα προς την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία 

από 27.7.1943. 
Περιέχει διορθώσεις και αντικαταστάσεις λέξεων σε στρατιωτικό έγγραφο του 

διοικητή Φρουρίου Κρήτης από την 30./6.43. 

 

Σελίδα 194 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 1.6.1943. 
Περιέχει συμπληρωματικά στοιχεία του συνημμένου για τη διαταγή Μεραρχίας 

με τον αριθμό 17 σχετικά με ανάληψη στρατιωτικών καθηκόντων από τον ταγματάρχη 
Rummel του τομέα Τυμπακίου, σε περίπτωση επέμβασης του 3ου

 τάγματος 22ου
 

Συντάγματος πυροβολικού ως τμήμα εφόδου. 
 

Σελίδα 195 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς το γραφείο προσωπικού του 

στρατού που φέρει ημερομηνία από 3.6.1943. 
Αναφέρει την ανάληψη από τον ταγματάρχη Liesοng των αρμοδιοτήτων της 

υπηρεσίας Ια. 
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Σελίδα 196 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 8.6.1943. 
Περιέχει τον ενδοιασμό εκ μέρους της Μεραρχίας όσον αφορά στην ενίσχυση της 

φρουράς επιτήρησης και ασφάλειας των ανώτερων τομέων από Έλληνες χωροφύλακες, 
στην ανάληψη επίβλεψης από τον Διοικητή της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού του 
στρατεύματος στον ανώτερο τομέα Ηρακλείου και Ρεθύμνου και των προβλημάτων 

κατά την προώθηση εντολών στους ανώτερους τομείς. 
 

Σελίδα 197 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 Σύνταγμα 

πεζικού που φέρει ημερομηνία από 8.6.1943. 
Αναφέρεται στο έγγραφο της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού με τον αριθμ. 151/43 από 
την 6./5.43 και περιέχει την εντολή για άμεση υποβολή όλων συνολικά των αναφορών 

του 16ου
 και 65ου

 Συντάγματος, με εξαίρεση των ημερησίων, στη Μεραρχία. 
 

Σελίδες 198-200 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

9.6.1943. 

Περιέχονται ζητήματα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια συνάντησης των 
στρατιωτικών διοικητών την 10./6/1943, όπως σχετικά με τις σχέσεις με τους Έλληνες, 
τη δημιουργία στρατιωτικών θέσεων, τη στρατιωτική εκπαίδευση, κύκλο σεμιναρίων, 
αναδιάρθρωση της άμυνας, ανατίναξη πυροβόλων όπλων, αξιολόγηση των 
πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο, περιορισμό της κυκλοφορίας και της 

υπερβολικής οικειότητας Γερμανών και Ιταλών στρατιωτών με Έλληνες πολίτες, 
συσκότιση (προστασία από αέρα), δημιουργία χαρακωμάτων, αναχαίτιση αεροσκαφών 
εκτελώντας επιδρομές χαμηλού ύψους, διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων, κατάσταση 
αδειούχων . 

 

Σελίδα 201 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στον αριθμό αντίγραφα. 
Το πρώτο αντίγραφο τηλεγραφήματος από τον διοικητή θαλάσσιου τομέα προς 

την 22
η
 Μεραρχία πεζικού, αναφέροντας την σύμφωνα με καταθέσεις αιχμαλώτων 

ενδεχόμενη ρίψη από αγγλικό αεροσκάφος ναρκών και την επαγρύπνηση δια τούτου 
από όλες τις παράκτιες φρουρές, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Το δεύτερο από την 22η
 Μεραρχία πεζικού από την 10./6.1943 αναφέροντας την 

προώθηση του εν λόγω αντιγράφου για λήψη γνώσης και προσοχή του. 
 

Σελίδες 202-206 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή 

του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 13.6.1943. 
Περιέχει εκτίμηση της κατάστασης από την 14./5 έως την 13./6.1943. 
 

(μετάφραση) Πολιτική κατάσταση: 

α) Ο ντόπιος πληθυσμός συμπεριφέρεται ήσυχα και χαιρετίζει, ότι κατά τη 
χρονική περίοδο της συγκομιδής αγροτικών προϊόντων έχουν επιτραπεί διευκολύνσεις-

παραχωρήσεις στο εργατικό δυναμικό. Η μείωση της ζώνης αποκλεισμού στο όρος των 
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Αστερουσίων από πέντε στο ένα χιλιόμετρο, έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση 

διάθεσής του. 
Δεν έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις ζωοκλοπής κατά τη χρονική περίοδο της 

αναφοράς. Στις πόλεις και στα μεγάλα χωριά συνεχίζει να είναι έντονη η πολιτική 
δραστηριότητα των Ελλήνων (τόσο των εθνικιστών όσο και των κομμουνιστών). 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις δολιοφθοράς σε καλώδια έχουν πραγματοποιηθεί: 
Την 18./5.1943 δημιουργήθηκε πρόβλημα στη γραμμή WV 44 προς το Τυμπάκι,  
την 25./5.43 από την γραμμή μεταξύ των θέσεων πυρός του 8ου

 λόχου 22ου
 

Συντάγματος πυροβολικού στο Πετροκεφάλι και του 9ου
 λόχου 22ου

 Συντάγματος 

πυροβολικού στους Βόρους αποκόπηκε χοντρό καλώδιο, 

την 1./6.43 σε άμεση κοντινότατα των Δαφνών από ένα καλώδιο μιας διπλής 
γραμμής από ένα τμήμα είκοσι πέντε μέτρων μήκους, κόπηκαν από τη μία γραμμή επτά 
μέτρα και από την άλλη τρία. Τα σημεία αποκοπής καλύφθηκαν με πέτρες. 

Την 1./6.43 κατά τις νυχτερινές ώρες δέχθηκε σκοπός τα πυρά αγνώστου δράστη 

πλησίον της φρουράς 706. Κατά την έρευνα της περιοχής συνελήφθηκαν ορισμένοι 
Έλληνες. Οι έρευνες της μυστικής αστυνομίας στρατού δεν επέφεραν έως τώρα κανένα 
αποτέλεσμα. 

β)… 

γ)…. 
 

ΙΙ) Κατάσταση του εχθρού: 

α) επιπλέον αύξηση της εχθρικής αεροπορικής δραστηριότητας με πτήσεις 

παρενόχλησης και αναγνώρισης. Δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών αλλά 
απεναντίας ρίψη υλικού προπαγάνδας. 

β) λαμβάνεται υπόψη η διακοπή της αναγνώρισης δια αέρος και η έναρξη 
αεροπορικών επιθέσεων. 

(περίληψη) Αναφέρεται εν συνεχεία η προβλεπόμενη στρατιωτική εκπαίδευση με 
βαρύ οπλισμό, μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων (καταγράφεται ο λόχος-Σύνταγμα 
και προορισμός), επιβληθείσες ποινές αξιόποινων πράξεων στον γερμανικό στρατό, 
κατάσταση στρατιωτικού ταχυδρομείου, κατάσταση στρατιωτικών καταλυμάτων, 

(κρίνεται ικανοποιητική καταγράφοντας ελλείψεις αυτών), σχετικά με τη κατάσταση 

αδειούχων Γερμανών στρατιωτών (παρουσιάζεται επιδείνωση). 

 

(μετάφραση) Παράκτια υπεράσπιση και αποπεράτωση της οχύρωσης. 

Στον ανώτερο τομέα Ρεθύμνου εγκαταστάθηκαν έως τώρα επτά αντιαρματικά 
όπλα οχύρωσης, από τα οποία δύο χωρίς σκέπαστρο. Και τα επτά είναι έτοιμα προς 
χρήση. Έχει αρχίσει η εγκατάσταση τριών επιπλέον αντιαρματικών όπλων. Στον 
ανώτερο τομέα Ηρακλείου δεν έχουν εγκατασταθεί έως τώρα πλήρως αντιαρματικά 
όπλα οχύρωσης. Δεκαεπτά στον αριθμό πυροβόλα όπλα σχεδιάζεται να 
εγκατασταθούν, ενώ τις επόμενες βδομάδες υπολογίζεται η εγκατάσταση επιπλέον 
οκτώ αντιαρματικών. 

Η ναρκοθέτηση στον τομέα Μαλίων και στην και από τις δύο πλευρές περιοχή 

του Ρεθύμνου έχει συνεχισθεί, στην πεδιάδα της Μεσαράς έχει αποπερατωθεί. 
 

IV Εναέρια κατάσταση 

Κατά το χρονικό σημείο της αναφοράς πραγματοποιηθήκαν οι κάτωθι πτήσεις: 

Την 20./5.43 στον τομέα Μαλίων, Καστέλι και δυτικά των Αστερουσίων, εκτός 

τούτων πλησίον των Λιμνών και Τυμπακίου,  
την 27./5.43 στο Ηράκλειο, Τυμπάκι και δυτικά των Αστερουσίων, 
την 28./5.43 πάνω από όλο συνολικά τον χώρο του ανώτερου τομέα Ηρακλείου, 
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την 2./6.43 πάνω από όλο συνολικά τον χώρο του ανώτερου τομέα Ηρακλείου, 

την 3./6.43 πάνω από όλο συνολικά τον χώρο του ανώτερου τομέα Ηρακλείου, 

την 7./6.43 πάνω από τα παράλια του τομέα Ηρακλείου, δυτικά των Αστερουσίων 
και Δαφνές, 

την 11./6.43 στο Ηράκλειο. 
Δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών. 
(περίληψη) Αναφέρεται η κατάσταση συντήρησης- αποκατάστασης ζημιών 

στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφοντας ελλείψεις σε ανταλλακτικά και εξαρτήματα), 

η κατάσταση πυρομαχικών (καταγράφεται η έλλειψη και σε ποιά είδη), η κατάσταση 

υγρών καυσίμων (καταγράφονται ελλείψεις), η σίτιση κρίνεται ως καλή και η 

αποθεματοποίηση των σταθμών – βάσεων ως επαρκής, ο εφοδιασμός σε υγειονομικό 
υλικό κρίνεται ως αναγκαίος, η κατάσταση υγείας των στρατιωτών κρίνεται καλή, 
αναφέρεται έλλειψη σε στρατιωτικό προσωπικό (καταγράφεται αριθμός αξιωματικών-

υπαλλήλων-υπαξιωματικών και ανδρών και υπολογίζεται αύξηση του αριθμού λόγω 
νοσηλευομένων ανδρών σε στρατιωτικά νοσοκομεία), καταγράφονται τρεις 
περιπτώσεις αυτοκτονιών και μια απόπειρα μελών του γερμανικού στρατού, σχετικά με 
τα ελληνικά βοηθητικά τμήματα παρουσιάζεται απροθυμία από τον ελληνικό πληθυσμό 

να τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας και λόγω ελλείψεων σε διερμηνείς δυσκολεύει το 
έργο στρατολόγησης τούτων, υπάρχει προειδοποίηση για τον κίνδυνο αυτού του 
εγχειρήματος εξαιτίας της διείσδυσης στις γραμμές των γερμανικών δυνάμεων 
στοιχείων κατασκοπείας και δολιοφθοράς.  

 

Σελίδες 207-208 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα προς την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία 

από 13.6.1943.  
Μη ευανάγνωστο λόγω τεχνικού λάθους στην εκτύπωσή του, ακυρώνοντας την 

ισχύ του. 
 

Σελίδα 209 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 65

ο
 

Σύνταγμα πεζικού, 22ο
 τάγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων που φέρει 

ημερομηνία από 15.6.1943. 
Αναφέρει τη μεταφορά τεσσάρων αντιαεροπορικών πυροβόλων στην πεδιάδα της 

Μεσαράς προς την ενίσχυση της εκεί δραστηριοποίησης των αντιαεροπορικών 

πυροβόλων και τριών πυροβόλων όπλων στις Δαφνές από την 269
η
 πυροβολαρχία 

ιταλικών δυνάμεων για την αντικατάσταση των εκεί μετακινούμενων προς τη Μεσαρά 
πυροβόλων όπλων. 
 

Σελίδα 210 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 και 65
ο
 

Σύνταγμα πεζικού, 22ο
 Σύνταγμα πυροβολικού, 22ο

 τάγμα πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων που φέρει ημερομηνία από 15.6.1943. 

Αναφέρει την απαγόρευση της δραστηριοποίησης πυροβολαρχιών 
αντιαεροπορικών μέσων για έναρξη πυρών φραγμού εναντίον στόχων σε ξηρά και 
θάλασσα εξαιτίας ελλείψεων σε πυρομαχικά. 
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Σελίδα 211 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 15.6.1943. 
Αναφέρεται στην ανάγκη διεξαγωγής εκπαίδευσης αξιωματικών που 

προορίζονται για δραστηριοποίησή τους στο Γενικό Επιτελείο σχετικά με τη διοίκηση 

σε διαδικασία μάχης και στην τεχνική έκδοσης διαταγών ως βασικός και απαραίτητος 
θεματικός άξονας.  
 

Σελίδα 212 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 15.6.1943. 
Αναφέρει τη μετακίνηση του διοικητή του 903

ου
 τμήματος παράκτιου 

πυροβολικού από τον χώρο του Τυμπακίου και δραστηριοποίηση του σε άλλον τομέα, 
την ανάληψη στρατιωτικών καθηκόντων του 3ου

 λόχου 22ου
 Συντάγματος πυροβολικού 

από τον διοικητή του 283
ου

 τμήματος παράκτιου πυροβολικού στον χώρο του 
Τυμπακίου. 
 

Σελίδα 213 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφέροντας ως θέμα συζήτησης μεταξύ του διοικητή της 
Μεραρχίας και του επικεφαλή του μηχανικού με παρουσία του Διοικητή του Φρουρίου 
Κρήτης, τον καταμερισμό αντιαρματικών στον ανώτερο τομέα Ηρακλείου, 

καταγράφοντας τύπο-αριθμό τούτων και περιοχές.  

 

Σελίδες 214-215 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο απόρρητου τηλεγραφήματος από το 58ο
 Σύναγμα πυροβολικού 

αντιαεροπορικών μέσων προς την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

23.6.1943. 

Αναφέρει τη μετακίνηση τμημάτων πυροβολικού από τον χώρο του Τυμπακίου 
προς την κεντρική αποθήκη τροφοδοσίας στις Δαφνές, την δραστηριοποίηση τμημάτων 
πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων στη Μεσαρά, καταγράφοντας τις κινήσεις των 
μονάδων, τους χώρους προέλευσης τούτων και τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. 
 

Σελίδα 216 (περίληψη) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς φρουραρχείο 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 29.6.1943. 

Αναφέρεται στο έγγραφο του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης με τον αριθμό 2109/43 
από την 23./6.1043 περιέχοντας την τοποθέτηση έξι ιταλικών κανονιών 2 εκατοστών 

πλησίον των Δαφνών και τη μετακίνηση τεσσάρων πυροβόλων όπλων στο Ασήμι 
(καταγράφοντας συνολικό αριθμό των εκεί βρισκόμενων πυροβόλων για κινητή 
επέμβαση) 
 

Σελίδες 217-224 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 29.6.1943. 
Περιέχει εντολή σχετικά με επανατοποθέτηση του 47

ου
 Συντάγματος πεζικού και 

του 2ου
 τάγματος 22ου

 Συντάγματος πυροβολικού, καταγράφοντας χρονική περίοδο-

τμήματα-χώρους δραστηριοποίησης- προσωπικό και επικεφαλείς αξιωματικούς- 
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υπαξιωματικούς, σίτιση- ρουχισμό- στρατιωτικό εξοπλισμό (καταγράφοντας είδη 

οπλισμού και αριθμό). 
 

Σελίδα 225 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 1.7.1943. 
Αναφέρεται στη μεταβίβαση διαταγών προς και από τους ανώτερους τομείς. 

 

Σελίδα 226 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 6.7.1943. 
Περιέχει τη δραστηριοποίηση του γερμανικού στρατού εναντίον αποσπασμάτων 

δολιοφθοράς και λαμβανόμενα μέτρα. Η σελίδα του εγγράφου τούτου έχει δια χειρός 
διαγραφεί καθιστώντας ίσως άκυρη την ισχύ του. 
 

Σελίδες 227-228 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης προς την 22
η
 

Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 5.7.1943. 

(μετάφραση) 1) Εκπαιδευμένα αγγλικά αποσπάσματα δολιοφθοράς έχουν 
αποβιβασθεί τις τελευταίες μέρες στο Φρούριο Κρήτη. Έχουν εν αντιθέσει έως τώρα 
ξεκάθαρες οδηγίες να επιτεθούν κατά τρόπο δραστήριο εναντίον του γερμανικού 
στρατού. Κατά αυτόν τον τρόπο έχει πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωτική στροφή 
στους συμμαχικούς κόλπους αναφορικά με τη διεξαγωγή του αγώνα εναντίον της 
Κρήτης. Ο εχθρός άνοιξε μέτωπο στο εσωτερικό του Φρουρίου Κρήτης (σημεία 
γνωστοποίησης). Υπολογίζονται πράξεις δολιοφθοράς ως εκ τούτου σε μεγαλύτερη 

έκταση από ότι πρωτύτερα. 

2) Θεωρείται ότι η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται ακόμη 
αμέτοχη στις πράξεις δολιοφθοράς, υπάρχει ωστόσο δυσπιστία περί τούτου λόγω του 
ότι τα αποσπάσματα δολιοφθοράς θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν μόνο με τη 
βοήθεια των ντόπιων κατοίκων. 

3) Σχετικά με την καταπολέμηση των αποσπασμάτων δολιοφθοράς ώστε να 
διακοπεί εις βάθος η δραστηριότητά τους, κρίνεται ως απαραίτητη μια άμεση 
απάντηση. 

Δεν πρέπει ο εχθρός να βρεθεί σε ησυχία, πουθενά δεν πρέπει να αισθανθεί 
ασφαλής, σε όλα τα σημεία πρέπει να συναντήσει γερμανικές και ιταλικές περιπόλους. 

Προς τούτοις διατάσσεται: α) μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις κλειστών 

στρατιωτικών τμημάτων δεν δίδουν ελπίδες για επιτυχές αποτέλεσμα και δεσμεύονται 
σε έναν περιορισμένο χώρο, πρέπει ως εκ τούτου να καταργηθούν. 

β) Πρέπει να αρχίσει άμεσα η πραγματοποίηση επέμβασης όσο το δυνατόν 
πολλών ολιγάριθμων μάχιμων ειδικών δυνάμεων εφόδου-κρούσης. Οι ειδικές αυτές 
ομάδες εφόδου-κρούσης πρέπει διαμοιρασμένες αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και της νύχτας να καταδιώκουν τα αποσπάσματα δολιοφθοράς. Η συνεργασία με τη 

μυστική αστυνομία στρατού και τη στρατιωτική αστυνομία κρίνεται απαραίτητη 
(σημεία γνωστοποίησης). 

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, οι ειδικές ομάδες καταδίωξης να διεισδύσουν έως τα 
βουνά και τα απομακρυσμένα χωριά, ώστε να ανακαλύψουν τους σταθμούς- βάσεις 
των αποσπασμάτων δολιοφθοράς. 
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γ) Είναι απαραίτητη η ενιαία δραστηριοποίηση των ειδικών δυνάμεων 
καταδίωξης μέσω των ανώτερων τομέων για όλα τα στρατεύματα. Το πρώτο κύμα των 
περιπολιών θα εκκινήσει την 6./7 κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. 

δ) Η κινητοποίηση των στρατευμάτων όλων συνολικά των τμημάτων του 
γερμανικού στρατού πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την ακολουθία των ιδιαιτέρων 
εντολών. 
 

Σελίδα 229 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Φρουραρχείο Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 6.7.1943. 

Αναφέρει την ώρα λήψης από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού του τηλεγραφήματος με 

το αριθμό 2045/43 από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης (αναφέρεται στις σελίδες 227-

228). 

 

Σελίδες 230-231 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς τον 

επικεφαλή αρχείων γερμανικού στρατού στο Potsdam, που φέρει ημερομηνία από 
7.7.1943. 

Περιέχει την αποστολή αντίγραφων αναφορών δραστηριοτήτων της 22ης
 

Μεραρχίας πεζικού καταγράφοντας υπηρεσία στρατού, χρονικό σημείο 
δραστηριότητας, αποσπασμένους αξιωματικούς και επικεφαλείς τμήματος. 
 

Σελίδες 232-233 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 11.7.1943. 
Αναφέρει την, εξαιτίας της εμφάνισης κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 

εχθρικών πρακτόρων και δολιοφθορέων, αναγκαία αυξημένη προσοχή-επαγρύπνηση 

και δραστηριοποίηση όλων των αξιωματικών-υπαξιωματικών και ανδρών του 
γερμανικού στρατού και λήψη δραστικών μέτρων για την αποφυγή δυσάρεστων για 
τον γερμανικό στρατό περιπτώσεων, αναφέροντας επτά πρόσφατα παραδείγματα (όπως 

ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιταλών στρατιωτών και αποσπάσματος δολιοφθορέων, 
προσπάθεια προσέγγισης υπόπτων ατόμων σε φυλασσόμενο στρατιωτικό αντικείμενο 
και τον θανάσιμο τραυματισμό του φρουρού, το τραυματισμό ενός αξιωματικού σε ένα 

χωριό από πυρά που δέχθηκε το αρχηγείο του) και οδηγίες αντιμετώπισης και 
αποφυγής παρόμοιων περιπτώσεων. 

 

Σελίδες 234-235 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς την 22
η
 

Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 12.7.1943.  

(μετάφραση) 1) Για την εξολόθρευση των, στην περιοχή ανατολικά της Άνω 
Βιάνου και από τις δύο πλευρές, συνόρων ανάμεσα στον ανώτερο τομέα ανατολικά και 
Ηράκλειο δημιουργημένων συμμοριών, πρέπει άμεσα να διεξαχθεί δραστική 
επιχείρηση από την 22η

 Μεραρχία πεζικού σε συνεργασία με τις ιταλικές στρατιωτικές 
δυνάμεις. 

2) Για τη διεξαγωγή της επιχείρησης ορίζεται υπεύθυνος ο διοικητής της 22ης
 

Μεραρχίας πεζικού, στρατηγός Mueller. 

3) Για την πραγματοποίηση της επιχείρησης τίθενται δύο λόχοι του 16ου
 

Συντάγματος πεζικού για χρονική διάρκεια δεκατεσσάρων ημερών (συμπερ. της 
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αναχώρησης και προέλασης) στη διάθεσή της. Απαιτούμενο στρατιωτικό υλικό θα 
δοθεί κατόπιν απαίτησης μέσω της διοίκησης του Φρουρίου Κρήτης. Μπορεί να 
υπολογίζεται η συνδρομή της μυστικής αστυνομίας και της αστυνομίας στρατού στον 
χώρο του τομέα επέμβασης σύμφωνα με διαταγή του στρατηγού Mueller. 

4) Η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με σκληρότητα και σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Πρέπει επί της αρχής να προστεθεί, ότι όποιος βρεθεί να φέρει πάνω 
του όπλο ή κρίνεται ως ύποπτος πρέπει να εκτελεστεί, κάθε χωριό, το οποίο προβάλλει 
αντίσταση, πρέπει να πυρποληθεί. 

5) Για να αποφευχθεί μια πρόωρη γνωστοποίηση της επιχείρησης, δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί ο προορισμός της κατεύθυνσης και ο σκοπός της 
επέμβασης των συμμετεχόντων στρατιωτικών τμημάτων. Γνωστοποίηση μόνο στη 
διοίκηση των συμμετεχόντων τμημάτων.  
 

Σελίδα 236 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

12.7.1943. 

Περιέχει εκ των προτέρων διαταγή σχετικά με την πραγματοποίηση της ειδικής 
επιχείρησης και μετακίνησης του 2ου

 τάγματος με τέσσερις λόχους του 16
ου

 

Συντάγματος πεζικού στον ανώτερο τομέα Ηράκλειου, την εκκίνηση πορείας την 
13./7.1943 και τη χρονική διάρκειά της, την παροχή καυσίμων υγρών από το 16ο

 

Σύνταγμα πεζικού. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται λεπτομερώς στις επόμενες 
σελίδες. 
 

Σελίδες 237-238 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 12.7.1943. 
(μετάφραση) 1) Στην περιοχή ανατολικώς και νοτίως της Άνω Βιάννου και από 

τις δύο πλευρές των ορίων ανάμεσα στον ανατολικό ανώτερο τομέα και Ηράκλειο 
έχουν δημιουργηθεί συμμορίες, οι οποίες έχουν ενισχυθεί από αποσπάσματα ειδικών 
δυνάμεων. Η δύναμη τους υπολογίζεται σε περίπου δύο χιλιάδες άνδρες. Εκτός τούτου 
πρέπει να έχουν αποβιβασθεί σε αυτόν τον χώρο περίπου δέκα χιλιάδες τυφέκια και 
άλλου τύπου όπλα. 

2) Η 22
η
 Μεραρχία πεζικού θα πραγματοποιήσει μια αποφασιστικής 

στρατιωτικής σημασίας επιχείρηση για την εξολόθρευση αυτών των συμμοριών. 
3) Προς τούτοις, θα μετακινηθεί το 2ο

 τάγμα 16ου
 Συντάγματος πεζικού με 

τέσσερις λόχους την 13./7.1943, στους χώρους Βαχός- Ανω Βιάννος- Κάτω Βιάννος- 

Χόνδρος. 
4) Επικεφαλής αυτής της επιχείρησης ο διοικητής του 2ου

 τάγματος 16ου
 

Συντάγματος Πεζικού.  
Πρέπει κατά την διεξαγωγή αυτής της επιχείρησης να συνεργαστεί στενά με το 

65
ο
 Σύνταγμα πεζικού και τις εξωτερικές υπηρεσίες της στρατιωτικής αστυνομίας στην 

Άνω Βιάννο. 
Οι άνδρες της μυστικής αστυνομίας στρατού στο Ηράκλειο έχουν λάβει εντολή, 

να αναφερθούν την 13./7. το απόγευμα, με σκοπό την υποστήριξη αυτών στον διοικητή 
του 2ου

 τάγματος 16ου
 Συντάγματος πεζικού στην Άνω Βιάννο. 

5) Διεξαγωγή της επιχείρησης: 

α) Μετά την άφιξη στην περιοχή θα τοποθετηθούν πολυάριθμα και ισχυρής 
δύναμης αποσπάσματα αναγνώρισης στον χώρο ανατολικά των συνόρων του ανώτερου 
τομέα, στη Βιάννο- κόλπο του Κερατόκαμπου- παράλια. 
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β) Διατάζεται έρευνα όλων συνολικά των χωριών στην περιοχή, για την οποία 
έχει εκδοθεί διαταγή και σύλληψη όλων των ύποπτων ατόμων. 

γ) Ενδελεχή εξερεύνηση του βουνού (ιδιαιτέρως των σπηλαίων, φαραγγιών και 
μικρών κοιλάδων.). 

δ) Ετοιμότητα των κινητών αποσπασμάτων εφόδου για επέμβαση εναντίον 
εμφανιζομένων ισχυρών δυνάμεων του εχθρού. 

ε) Η τοποθέτηση ισχυρής δύναμης αποσπασμάτων αναγνώρισης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

6) Η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με σκληρότητα και ταχύτητα. Πρέπει 
εμβριθώς να προστεθεί, ότι όποιος βρεθεί να έχει στην κατοχή του όπλο ή 
προσπαθήσει κατά τη προσπάθεια σύλληψης του να διαφύγει, να εκτελεστεί, κάθε 
χωριό που προβάλλει αντίσταση να πυρποληθεί. 

7) Για να εμποδιστεί μια πρόωρη γνωστοποίηση της επιχείρησης δεν επιτρέπεται 
να γνωστοποιηθεί ο προορισμός της πορείας και ο σκοπός της επέμβασης των 
συμμετεχόντων στρατευμάτων. Γνωστοποίηση μόνο στον διοικητή του 2ου

 τάγματος 
16

ου
 Συντάγματος πεζικού. 

8) Από τη διοίκηση ιταλικού στρατού θα διεξαχθεί η ίδια επιχείρηση από τα 
ανατολικά έως τα σύνορα του ανατολικού τομέα στα χωριά Ανατολή- Μάλες- Μύρτος. 

9) Το 2ο
 τάγμα 16ου

 Συντάγματος πεζικού θα αφήσει στον πρωτινό χώρο ειδικές 
δυνάμεις, ως βοηθητικά στρατιωτικά τμήματα και όλο τον στρατιωτικό μη 
χρειαζούμενο κατά την επέμβαση εξοπλισμό, επειδή το τάγμα μετά την 
πραγματοποίηση της επιχείρησης θα επιστρέψει ξανά σε αυτήν την περιοχή. 

10) Το 22ο
 τμήμα διαβιβάσεων θα εξασφαλίσει καλωδιακή και ασύρματη 

σύνδεση μεταξύ του 2
ου

 τάγματος 16
ου

 Συντάγματος πεζικού και της 22
ης

 Μεραρχίας 

πεζικού (Αρχάνες). Μετακίνηση της υπηρεσίας της ραδιοτηλεγραφικής επικοινωνίας 
στο τάγμα έως την 13./7.43 και ώρα 17:00 στην Άνω Βιάννο. 

11) Το 2ο
 τάγμα 16

ου
 Συντάγματος πεζικού θα αναφέρει καθημερινά έως τις 10:00 

στην Μεραρχία, τμήμα Ια το αποτέλεσμα των αποσπασμάτων αναγνώρισης, τα 

ιδιαίτερα συμβάντα πρέπει να αναφέρονται αμέσως. 
12) Το πέρας της επιχείρησης και η επιστροφή του 2ου

 τάγματος 16ου
 

Συντάγματος πεζικού θα διαταχθεί από τη Μεραρχία. 
13) Η σίτιση- τροφοδοσία του 2ου

 τάγματος 16ου
 συντάγματος πεζικού θα 

ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από τη Μεραρχία. 
 

Σελίδα 239 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 12.7.1943. 
Αναφέρει δραστηριότητα άτακτων σωμάτων και ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων 

στην περιοχή πέριξ της Άνω και Κάτω Βιάννου. 
(μετάφραση) 1) Από την περιοχή της Άνω Βιάννου πρέπει να διείσδυσαν κατά 

το τελευταίο χρονικό διάστημα περίπου δύο χιλιάδες συμμορίτες προς θέσεις της 
ιταλικής σφαίρας επιρροής. Περίπου δέκα χιλιάδες τυφέκια και άλλου τύπου όπλα 
πρέπει να εισήλθαν από υποβρύχια μεταξύ άλλων μέσω των νοτίων παραλίων της Άνω 
Βιάννου. 

2) Η 22η
 Μεραρχία πεζικού θα καταπολεμήσει μέσω ισχυρών περιπολιών από την 

Άνω Βιάννο προς το ανατολικό και νότιο τμήμα της νήσου, σε συνεργασία με τη 
διοίκηση του ιταλικού στρατού και τις εκεί εξωτερικές φρουρές της αστυνομίας, αυτές 
τις συμμορίες και θα ερευνήσει για εισερχόμενα όπλα. 

3) Το 65ο
 Σύνταγμα πεζικού θα πραγματοποιήσει αυτές τις περιπολίες στον χώρο 

Αχεντριά- Σκινιά- Βιάννο έως τα ανατολικά σύνορα του ανώτερου τομέα. Θα 
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τοποθετηθούν καθημερινά τουλάχιστον δύο αξιόμαχα αποσπάσματα αναγνώρισης στον 
αναφερόμενο χώρο. 

4) Η μάχιμη ομάδα με επικεφαλής τον Knebel τίθεται στη διάθεση του 65ου
 

Συντάγματος πεζικού για τη διεξαγωγή περιπολιών. 
5) Με τις εξωτερικές φρουρές της στρατιωτικής αστυνομίας στην Άνω Βιάννο 

πρέπει να διατηρείται σε μεγάλο βαθμό στενή συνεργασία κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης. 

6) Στην ιταλική διοίκηση στρατού γίνεται παράκληση να πραγματοποιήσει 
ενισχυμένες και σε μεγάλο βαθμό περιπολίες στον χώρο Ανατολή- Μάλες έως τα 
δυτικά όρια του ανώτερου τομέα. 

7) Όποιος βρεθεί με όπλο στην κατοχή του και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι 
ύποπτος πρέπει να εκτελεστεί, κατά την προβολή μικρού μεγέθους αντίσταση πρέπει 
αδιακρίτως να επιτεθούν.  

8) Το 65ο
 Σύνταγμα πεζικού θα αναφέρει στις ημερήσιες αναφορές, ποια 

αποσπάσματα αναγνώρισης κινητοποιούνται στον προαναφερόμενο χώρο. 
Στην ιταλική διοίκηση στρατού γίνεται παράκληση να υποβάλει αντίστοιχες 

αναφορές στην ημερήσια αναφορά προς τη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης. 
 

Σελίδες 240-247 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς το 

φρουραρχείο Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 13.7.1943. 
Περιέχει εκτίμηση της Μεραρχίας σχετικά με τη κατάσταση κατά το χρονικό 

διάστημα από την 14./6. έως την 13./7.1943. 

 

(μετάφραση) Ι Πολιτική κατάσταση: 

α) Στο χρονικό σημείο της αναφοράς έχει παρατηρηθεί μια μεγάλου μεγέθους 
δραστηριοποίηση αποσπασμάτων δολιοφθοράς και ειδικών δυνάμεων: τη νύχτα από 

την 4./ προς 5./7.43 πραγματοποιηθήκαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Καστελίου, 
στην αποθήκη καυσίμων υγρών πλησίον των Κουνάβων και στη θέση πυροβολικού 
αντιαεροπορικών μέσων στο Μουκτάρι.(βόρεια). Επιπλέον επιχειρήθηκε μια απόπειρα 
επίθεσης εναντίον του επικεφαλή του 22ου

 λόχου ανεφοδιασμού στις Αγίες Παρασκιές 
από την 9./ προς την 10./7. Παρά των όποιων συμβάντων υπάρχει η εντύπωση, ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του κρητικού πληθυσμού θέλει να διατηρήσει μια καλή σχέση με τα 
στρατεύματα κατοχής. Οι πράξεις δολιοφθοράς αφήνουν να βγει το συμπέρασμα, ότι 
επρόκειτο για μια επιχείρηση των βρετανικών-αμερικανικών ή βρισκόμενων υπό τον 
έλεγχο των βρετανικών-αμερικανικών υπηρεσιών δυνάμεων. Σε αυτήν την παράμετρο 
φαίνεται να ανήκουν η έναρξη πυρών εναντίον μιας γερμανικής περιπόλου την 11./7 
δυτικά του Πατσιανού (ανώτερος τομέας Ρεθύμνου) και η αιφνιδιαστική επίθεση σε 
ένα απόσπασμα αναγνώρισης την 12./7 στον κόλπο του Σαλαμιά (ανώτερος τομέας 
Ηρακλείου). 

Τα αμυντικού χαρακτήρα μέτρα και αντίποινα της δύναμης κατοχής θα γίνουν 
αισθητά από τον κρητικό πληθυσμό μεν ως σκληρά, από την άλλη όμως θα τα 
κατανοήσουν ως τέτοια, ότι η γερμανική αρχή είναι αποφασισμένη με όλα τα μέσα να 
εξασφαλίσει την ηρεμία στο νησί και να εμποδίσει την άμεση υποστήριξη στον εχθρό.  

Η Μεραρχία θεωρεί ως απαραίτητο και αναγκαίο, να διατηρήσει την εφαρμογή 
των μέτρων που έχουν αποφασιστεί, ώστε να μην προκαλέσει στον πληθυσμό την 
εντύπωση ανασφάλειας και αδυναμίας και προτείνει να παραταθεί έως τις 20:00 η 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλισθεί, ότι κατά την έναρξη της νύχτας 
όλοι οι πολίτες θα βρίσκονται στα σπίτια τους. 
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Εν μέρει προκάλεσαν τα μέτρα την φυγή του ανδρικού πληθυσμού με 

κατεύθυνση τα βουνά. 

Την 7./7.43 συνελήφθηκαν στις Κάτω Αρχάνες οι δύο Έλληνες που 
πραγματοποίησαν την κλοπή, από τους οποίους ο ένας προσπάθησε να διαφύγει και ως 
εκ τούτου εκτελέστηκε. 

 

ΙΙ Η κατάσταση του εχθρού: 

Πραγματοποιήθηκαν σποραδικές πτήσεις παρενόχλησης και κατασκοπείας-

αναγνώρισης πάνω από τον τομέα της Μεραρχίας. Δεν πραγματοποιήθηκε ρίψη 
βομβών.  

Έχει πραγματοποιηθεί πιθανότατα μεγάλος αριθμός αποβάσεων αποσπασμάτων 
δολιοφθοράς και ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων, ιδιαιτέρως στα νότια παράλια του 
ανώτερου τομέα Ηρακλείου (όρος των Αστερουσίων). 

Λαμβάνεται υπόψη η ενίσχυση της δραστηριότητας των δολιοφθορέων και των 
τμημάτων ειδικών δυνάμεων. 

(περίληψη) Αναφέρεται ο σχεδιασμός και σκοπός στρατιωτικής εκπαίδευσης, η 

ενίσχυση των τμημάτων εφόδου- κρούσης για την καταπολέμηση των συμμοριών και η 
δραστηριοποίησή τους σε περιπολίες, η μετακίνηση στρατευμάτων (καταγράφεται η 
μονάδα και ο χώρος μετακίνησης), πολιτιστικές δραστηριότητες της Μεραρχίας, 
σχετικά με στρατιωτικό ταχυδρομείο και στρατιωτικά καταλύματα, η κατάσταση 

αδειούχων (επιδείνωση της κατάστασης), σχετικά με την υπεράσπιση των ακτών και τη 

δημιουργία οχυρωμάτων (περιέχοντας την τοποθέτηση αντιαρματικών όπλων και 
καταγράφοντας αριθμό- τύπο και χώρο εγκατάστασης τους), την εναέρια κατάσταση 

(καταγράφεται αριθμός πτήσεων με ημερομηνία και χώρο), τη κατάσταση 

συγκοινωνιών-μεταφοράς και ανταλλακτικών ειδών, τη κατάσταση πυρομαχικών 

(καταγράφοντας στρατιωτικές μονάδες, επάρκεια και ελλείψεις αυτών), τη κατάσταση 

καυσίμων υγρών (αναφέροντας τις δυσκολίες σχετικά με πραγματοποίηση 

στρατιωτικών ασκήσεων λόγω ελλείψεων τούτων), τη τρέχουσα κατάσταση σίτισης και 
τη κατάσταση υγείας των στρατιωτών (κρίνεται ως καλή), καταγράφονται ελλείψεις σε 
αξιωματικούς-υπαλλήλους-υπαξιωματικούς, άνδρες στις τάξεις της Μεραρχίας, 

σχετικά με τα ντόπια βοηθητικά τμήματα στις δυνάμεις κατοχής παρουσιάζεται 
απροθυμία συνεργασίας και υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της Μεραρχίας η διακοπή 
στρατολόγησης τούτων. 
 

Σελίδα 248 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 31ο

 ιταλικό 
Σύνταγμα πεζικού που φέρει ημερομηνία από 14.7.1943. 

Περιέχει κινήσεις στρατιωτικού χαρακτήρα σχετικά με τη καταπολέμηση 

πρακτόρων του εχθρού και αποσπασμάτων δολιοφθορέων (έχουν αναφερθεί ξανά στα 
ήδη καταγεγραμμένα έγγραφα των προηγούμενων σελίδων). 
 

Σελίδα 249 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 15.7.1943. 
Αναφέρει τη δραστηριοποίηση ειδικών δυνάμεων άμεσης δράσης της μυστικής 

αστυνομίας στρατού (καταγράφοντας τους τομείς και περιοχές επέμβασης τούτων, 

καθώς και τη διάθεση στρατιωτικών οχημάτων περιέχοντας στρατιωτικές μονάδες και 
αριθμό οχημάτων). 
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Σελίδα 250 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

που φέρει ημερομηνία από 15.7.1943. 

Περιέχει λήψη διαταγής σχετικά με τον ανώτερο τομέα Ηρακλείου από τον 
διοικητή της 22ης

 Μεραρχίας πεζικού. 
 

Σελίδα 251 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 20.7.1943. 

Περιέχει αναφορά της Μεραρχίας σχετικά με επιχείρηση δολιοφθοράς που είχε 
ως αποτέλεσμα την καταστροφή στον τομέα Καστελίου ενός ιταλικού αεροσκάφους, 
καθιστώντας υπεύθυνο στρατιωτικό τμήμα για την ασφάλεια τούτου το 31ο

 Σύνταγμα 
πεζικού και προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή παρομοίων συμβάντων. 
 

Σελίδες 252-253 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

21.7.1943. 

Περιέχει σημεία συζήτησης για τη συνάντηση των διοικητών την 22./7.1943, 

όπως βελτίωση της μάχιμης ικανότητας του πεζικού, στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 

της νήσου, συμβάντα κατά τον έλεγχο από φρουρούς, επιθέσεις εναντίον μελών του 

γερμανικού στρατού, ανταλλαγή πυρών την 17./7 μεταξύ διμοιρίας μοτοσικλετιστών 

με δεκαπέντε έως είκοσι πολίτες, σχετικά με την εναέρια προστασία, εκπαίδευση 

προφύλαξης από χημικά αέρια, αναβολή διεξαγωγής στρατιωτικής εκπαίδευσης και 
επιθεώρησης σε λόχους-πυροβολαρχίες, την επικρατούσα κατάσταση στον χώρο της 
Κρήτης- Μεσογείου- Σικελίας- Μέσης Ανατολής, τακτική κατά των επιχειρήσεων 
απόβασης των βρετανικών-αμερικανικών δυνάμεων, χρήση ξένων γλωσσών από μέλη 

του γερμανικού στρατού, σχετικά με άδεια Γερμανών στρατιωτών, τοποθέτηση 
Ελλήνων εργατών. 
 

Σελίδα 254 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 22.7.1943. 
Περιέχει κατευθυντήριες γραμμές λόγω γεγονότων του προηγούμενου χρονικού 

διαστήματος σχετικά με τη φρούρηση, αποπεράτωση εργασιών και διαχείριση 

αποθηκών σίτισης- τροφοδοσίας και άλλων σημαντικών στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων. 
 

Σελίδα 255-256 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Αντίγραφο τηλεγραφήματος από το 65ο
 Σύνταγμα πεζικού προς Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης και την 22
η
 Μεραρχία πεζικού. 

Περιέχει τελική αναφορά σχετικά με αεροπορική επίθεση την 23./7.1943. 

(μετάφραση) 1) Τομέας Τυμπακίου: α) δεν υπάρχουν υλικές ζημιές. β) 
Ανθρώπινες απώλειες: ένας στρατιώτης πληγωμένος, τρεις Έλληνες τραυματίες γ) Ένα 
αγγλικό καταδιωκτικό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μεταξύ 
της θέσης πυροβολαρχίας 8ου

 λόχου 22ου
 Συντάγματος πυροβολικού και του Σίβα. Το 

αεροσκάφος υπέστη μόνο λίγες υλικές ζημιές. Ο πιλότος, ένας Άγγλος επισμηναγός 

αιχμαλωτίσθηκε. 
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Ένα αγγλικό καταδιωκτικό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα νοτίως του φυλακίου 
655, πενήντα μέτρα απόσταση από τα παράλια. Το αεροσκάφος εξείχε από το νερό. Ο 

πιλότος διέφυγε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχει ξεκινήσει επιχείρηση 
καταδίωξης αυτού. Σύμφωνα με μαρτυρία ενός στρατιώτη του φυλακίου 655 πρέπει να 
έπεσε ένα επιπλέον αεροσκάφος στη θάλασσα νοτίως αυτού του φυλακίου. Έχει 
ξεκινήσει διαδικασία περαιτέρω διευκρίνησης αυτού του συμβάντος. Ο 4ος

 λόχος 
εφόδου 623ου

 τάγματος πεζικού στον χώρο του φυλακίου 654 αναφέρει, ότι ένα ακόμα 
αεροσκάφος πραγματοποίησε πτήση με κατεύθυνση το νησί Παξιμάδια και κατερρίφθη 

10 χλμ απόσταση μεταξύ Βίγλες και Παξιμάδια. Έχει ξεκινήσει διαδικασία περαιτέρω 

αποσαφήνισης αυτής της περίπτωσης. 
2) Τομέας επιτήρησης/ επίβλεψης δυτικά των Αστερουσίων. α) Υλικές ζημιές: 

τρία γερμανικά και ένα ελληνικό φορτηγό κατεστράφησαν, ένα φορτηγό καθώς και ένα 

όχημα υπέστησαν σοβαρές και τρία στρατιωτικά φορτηγά ελαφριές ζημιές. β) 
Ανθρώπινες απώλειες: νεκρός ένας στρατιώτης, ένας στρατιώτης βαριά τραυματίας, 
πέντε στρατιώτες και ένας Ρώσος αιχμάλωτος ελαφριά, δώδεκα πολίτες νεκροί, 
δεκαεννέα τραυματίες. γ) Εχθρικές απώλειες: ένα αγγλικό αεροσκάφος τύπου Jaeger 

πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση πεντακόσια μέτρα νοτίως των Αγίων Δέκα. 

Ο πιλότος ένα Άγγλος υποσμηναγός αιχμαλωτίσθηκε. Ένα εχθρικό αεροσκάφος έπεσε 
στη θάλασσα 1 χλμ δυτικά του φυλακίου 656. Δεν παρατηρήθηκε ο χώρος παραμονής 
του πιλότου. Το φυλάκιο 660 αναφέρει: στις 8:55 εθεάθη δικινητήριο βομβαρδιστικό 
με παρουσία σε εξέλιξη καπνού, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση προερχόμενο από 
νότο με βόρεια κατεύθυνση του φυλακίου. Πιθανότατα πρόκειται για το, από το 
πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων Καστελίου στις 8:45 δεχόμενο πυρά, 

αναφερόμενο δικινητήριο βομβαρδιστικό. 
3) Τομέας Δαφνών.  

α) Υλικές ζημιές: στην αποθήκη πυρομαχικών αντιαεροπορικών μέσων στις 
Δαφνές κατεστράφησαν ολοσχερώς τέσσερις στοίβες πυρομαχικών πυροβολικού 

αντιαεροπορικών μέσων 8,8 εκατοστών. Στην αποθήκη πυρομαχικών του στρατού 
ξηράς μια στοίβα με δευτερεύουσας αξίας στρατιωτικό υλικό, δύο σκηνές σκοπιάς με 

στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα της φρουράς κατεστράφησαν ολοσχερώς. 
Αποσβέσθηκε προκληθείσα πυρκαγιά σε 15,5 και 4,7 εκατοστών οβίδες και σε σωρό 
βλημάτων πυροβολικού. Το κτήριο της διοίκησης υπέστη ελαφριές υλικές ζημιές. 
Καταστράφηκε ολοσχερώς αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού με εκατόν είκοσι 
τυφέκια. Αποθηκευτικοί χώροι υπέστησαν ελαφριές υλικές ζημιές. Η επίθεση εναντίον 

των αποθηκών στρατού πραγματοποιήθηκε από βολές όπλων από αεροπλάνο, έγινε 
επίσης ρίψη βομβών διασποράς και εμπρησμού. β) Ανθρώπινες απώλειες: δύο 

στρατιώτες νεκροί, δύο βαριά τραυματίες, επτά ελαφριά. γ) Εχθρικές απώλειες: ένα 
αγγλικό αεροσκάφος τύπου Jaeger κατερρίφθη 2 χμ βορείως των Δαφνών. Το 
αεροσκάφος παρεδόθη στις φλόγες. Ο υπεύθυνος τούτου πήδησε με αλεξίπτωτο και 
αιχμαλωτίσθηκε. Ήταν Έλληνας ανθυποσμηναγός. 

4) Τομέας Ηρακλείου (παράλια), βάση-σταθμός Γουρνών: 

α) Υλικές ζημιές: δύο στρατιωτικά φορτηγά της αεροπορίας υπέστησαν ελαφριές 
ζημιές, ένα ελληνικό φορτηγό υπέστη ζημιά. 

β) Ανθρώπινες απώλειες: ένας στρατιώτης νεκρός, τρεις στρατιώτες τραυματίες, 

ένας Έλληνας νεκρός, δέκα Έλληνες τραυματίες. 

γ) Εχθρικές απώλειες: ένα αεροσκάφος νοτίως των Γουρνών κατερρίφθη και 
έπιασε φωτιά. Δεν παρατηρήθηκε ρίψη πιλότου. 

5) Τομέας Καστελίου: 

α) Υλικές ζημιές: καμία. 

β) Ανθρώπινες απώλειες: καμία. 
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γ)Εχθρικές απώλειες: υποομάδα πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων αναφέρει 
επιτυχημένη βολή εναντίον βομβαρδιστικού στις 8:41.Το αεροσκάφος πετούσε με 
νότια κατεύθυνση.  

6) Τομέας Μαλίων: 

α) Υλικές ζημιές: καταστράφηκε ολοσχερώς ένα γερμανικό φορτηγό 

υγειονομικής περίθαλψης. 

β) Ανθρώπινες απώλειες: δύο στρατιώτες νεκροί, δύο τραυματίες, ένας Ιταλός 

στρατιώτης τραυματίας, δύο πολίτες τραυματίες. 

γ) Εχθρικές απώλειες: αναγκαστική προσγείωση εχθρικού αεροσκάφους πλησίον 
της Χερσονήσου. Το πλήρωμα αιχμαλωτίσθηκε. Ένα εχθρικό αεροσκάφος 
πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σταλίδα, 3 χλμ βορείως των Μαλίων. 
Το πλήρωμα αιχμαλωτίσθηκε. 

7) Από τα αιχμαλωτισμένα πληρώματα των αεροσκαφών οδηγήθηκαν έξι άνδρες 
στον επικεφαλής αεροπορικών δυνάμεων Κρήτης. Ένας βρίσκεται με τραύματα στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο στις Ποταμιές. 
 

Σελίδες 257-261 (περίληψη) 
 

Τηλεγράφημα από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

23.7.1943. 

Περιέχει τελική αναφορά σχετικά με αεροπορική επίθεση την 23./7.1943 και 
λόγω κακής εκτύπωσης του εν λόγω εγγράφου καθίσταται άκυρη η ισχύ του. 
 

Σελίδα 262 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς Ανώτατο 

Διοικητή ομάδας στρατού Ε που φέρει ημερομηνία από 23.7.1943. 
Αναφέρει την τοποθέτηση ταγμάτων εφεδρειών των οποίων η σύσταση και 

εκπαίδευση χρεώνεται στην 22η
 Μεραρχία πεζικού. 

 

Σελίδα 263 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 475

ο
 τμήμα παράκτιου 

πυροβολικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 24.7.1943. 

Αναφέρεται στη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 19 περιέχοντας την ήδη 
καταγεγραμμένη στις 23.7.1943 επίθεση από περίπου πενήντα εχθρικά καταδιωκτικά 

αεροσκάφη και κάποια βομβαρδιστικά, εναντίόν όλης συνολικά της επικράτειας της 
νήσου Κρήτη, προκαλώντας ωστόσο λιγοστές υλικές και ανθρώπινες απώλειες, στην 
κατάρριψη στον τομέα της Μεραρχίας επτά αεροσκαφών από μονάδες του πεζικού, του 
πυροβολικού (συμπεριλαμβανομένου του παράκτιου και αντιαεροπορικών μέσων), και 
ιταλικών μονάδων του 31ου

 Συντάγματος πεζικού, αποδίδοντας ωστόσο την επιτυχία 
στις γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 

 

Σελίδες 264-267 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 26.7.1943. 
Αναφέρεται στη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 20 σχετικά με την 

ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στην πεδιάδα της Μεσαράς καταγράφοντας 
μετακίνηση και προορισμό στρατιωτικών τμημάτων (λόχων και ταγμάτων), 
στρατιωτική αναδιάρθρωση μετά τη διεξαγωγή των μετακινήσεων, στρατιωτικά 
καθήκοντα του 2ου

 τάγματος 16ου
 Συντάγματος πεζικού, του 122ου

 τμήματος 
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πυροβολικού, 2
ου

 τάγματος 65ου
 Συντάγματος πεζικού, 2ου

 λόχου 22ου
 τάγματος 

πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων. 
 

Σελίδες 268-271 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 27.7.1943. 
Περιέχει διαταγή σχετικά με τη τοποθέτηση ενός προσωρινού λόχου αποτροπής 

δηλητηρίασης στρατιωτικών τμημάτων στο πλαίσιο αμυντικής τακτικής, στρατιωτικό 
καθήκον του, χώρο δραστηριοποίησης- παραμονής του, επικεφαλή τούτου, δομή 

(καταγράφοντας αριθμό αξιωματικών-υπαξιωματικών- ανδρών), τον κωδικό (άρωμα 
γερανιού) της επιχείρησης αυτής και μετακίνηση στρατιωτικών τμημάτων που 
υπάγονται σε αυτό (καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα και αριθμό αξιωματικών-

υπαξιωματικών-ανδρών και αρμοδιότητα τούτων), τοποθέτηση στρατιωτικών 
οχημάτων και μοτοσικλετιστών για τη μετακίνηση του λόχου (καταγράφοντας αριθμό 
και στρατιωτικά τμήματα). 

 

Σελίδα 272 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 και 65ο
 

Σύνταγμα πεζικού που φέρει ημερομηνία από 27.7.1943. 
Αναφέρεται στην εκπαίδευση στα καθήκοντα στρατού ξηράς τμημάτων του 

πυροβολικού ναυτικών δυνάμεων από το 16ο
 και 65

ο
 Σύνταγμα πεζικού, 

καταγράφοντας προσωπικό εκπαίδευσης και σκοπό της εκπαίδευσης. 

 

Σελίδες 273-274 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού που φέρει 

ημερομηνία από 30.7.1943. 
Περιέχει μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων του 16ου

 Συντάγματος πεζικού 
καταγράφοντας τομέα, τμήματα που περιλαμβάνονται και συνδέσεις επικοινωνίας. 
 

Σελίδα 275 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 22
η
 Μεραρχία πεζικού προς 16ο

 

Σύνταγμα πεζικού που φέρει ημερομηνία από 31.7.1943. 

Περιέχει διαταγή του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης σχετικά με την παραμονή- 

υπαγωγή του 16ου
 Συντάγματος ως στρατιωτικό τμήμα εφόδου στην 22η

 Μεραρχία 
πεζικού, με χώρο παραμονής τον ανώτερο τομέα ανατολικά και οδηγίες σχετικά με 

τούτο. 

 

                                                     

                                                     

                                                    

 

                                                      

 

                                                   

 

 

                                                       

 


