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[Γ.Α.Φ  CD 2- Φάκελος 2] 

RH 28-5-4a 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει συνημμένα τηλεγραφήματα- στρατιωτικά 

έγγραφα-αναφορές  στο Ημερολόγιο Πολέμου, 377 σελίδων  συνολικά, που 
εκτείνονται χρονικά από 25.5. ως 1.6.1941. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 

Εξώφυλλο καταχώρησης συνημμένων  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία για το 

Ημερολόγιο Πολέμου καταγράφοντας το χρονικό σημείο 25.5-5.7.1941. 

 

Σελίδα  2  (περίληψη) 
Περιέχει σχεδιάγραμμα της διαιρεμένης μεταξύ  γερμανικού και ιταλικού 

τομέα νήσου της Κρήτης. 

 

Σελίδες  3-4  (περίληψη) 
Περιέχουν δύο τον αριθμό τηλεγραφήματα χειρόγραφης μη ευανάγνωστης 

μορφής καταγράφοντας στρατιωτικού χαρακτήρα γεγονότα στη νήσο Κρήτη. 
Το πρώτο από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς την 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής την 26.5.1941 και ώρα 14:30 και το δεύτερο 

από τον στρατηγό Ringel (5
η
 ορεινή Μεραρχία) προς το 8ο

 και 11ο
 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία καταγραφής 25.5.1941 και ώρα 14:00. 
 

Σελίδα 5  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία υπό τον Ringel προς τον στρατηγό 

Ramcke με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 16:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 6  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 55ο
 τάγμα 

μοτοσικλετιστών και την  ομάδα υπό τον Ramcke με ημερομηνία καταγραφής 
26.5.1941 και ώρα 16:15. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως τη συνεργασία των αλεξιπτωτιστών  με το τάγμα 
μοτοσικλετιστών. 

 

Σελίδα 7  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από το 95

ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  προς την  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 16:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 8  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από το 55

ο
 τάγμα μοτοσικλετιστών προς 5

η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 16:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
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Σελίδα 9  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την 95

η
  Μεραρχία τεθωρακισμένων προς  την 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.6.1941 και ώρα 16:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 10  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς την  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 16:55. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση στρατιωτικού 

περιεχομένου. 
 

 

Σελίδα 11  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από το  τάγμα  μηχανικού 95 προς  5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 17:08. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 12  (μετάφραση) 
Ομάδα Ringel          διοκητ Πατελάρι, την 26./ Μαΐου 1941, 21:00 

 

 

                           Διαταγή της «ομάδας Ringel» για την 27./5./1941. 

 

1) Ο εχθρός αποκρούσθηκε την 26./5./1941 έως τη γραμμή Μουρνιές- 

ανατολικά του Πλατανιά και την περιοχή βορείως τούτης, συγχρόνως κυριεύτηκε με 
έφοδο ο Γαλατάς, οι περιοχές Γαλαριά και Περιβόλια κατελήφθησαν, στον νότιο 
τομέα καταλείφθηκε ο Αλικιανός και με επίθεση φτάσαμε στη γραμμή σημείο 542- 

Πύργος και δεν διαπιστώθηκε νοτίως του Φουρνέ καμία κατοχή από τον εχθρό. 
Η πόλη και το κάστρο της Παλαιόχωρας κατελήφθησαν, η διάβαση του υψώματος 

δυτικά του Καστελίου καταλήφθηκε και το δυτικό τμήμα του νησιού εκκαθαρίστηκε. 

Πολλοί τον αριθμό αιχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων  ένας ναύαρχος.  
2) Η «Ομάδα Ringel» θα αποκλείσει την 27./5./1941 μαζικά τα Χανιά-κόλπο 

της Σούδας  και θα προελάσει με ισχυρού μεγέθους στρατιωτικά τμήματα μέσω της 
Αγίας Μαρίνας  προς τη γραμμή Στύλος- Μεγάλα Χωράφια και Νέο Χωριό, ώστε με 
αυτή την ομάδα να δημιουργήσει επαφή με το Ρέθυμνο. 

3) Προς τούτοις διατάσσεται: το 85ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων θα 

φτάσει αρχικά στην Αγία Μαρίνα και θα προωθηθεί από εκεί προς τον Στύλο και τα 
Μεγάλα Χωράφια. Το 141ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων θα προελάσει μέσω 
Πύργου με βορειοανατολική κατεύθυνση και θα μετακινηθεί με ισχυρή ασφάλεια  
εναντίων του ισθμού της ανατολική περιφέρειας- κόλπο της Σούδας προς τα δεξιά. 

Η ομάδα υπό τον Heydrich θα ακολουθήσει την προέλαση του 141ου
 

Συντάγματος ορεινών καταδρομέων. 
Η «ομάδα Utz» θα μετακινηθεί με κατεύθυνση  Χαραμιά (;) στη νότια 

περιφέρεια των Χανίων. Η «ομάδα Ramcke» θα ρυθμίσει την περαιτέρω προέλαση με 
την «ομάδα Utz» Έναρξη επίθεσης: 10:00. 

 Διαχωριστικές γραμμές: μεταξύ 141ου
 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων 

και «ομάδας Heydrich»: 
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Περιβόλια  (προς  «ομάδα Heydrich»)-σημείο 212 (2,3 χλμ προς τα ανατολικά  
των Χανίων). 
Μεταξύ «ομάδας Heydrich» και «ομάδας Utz»: 

Γαλαριά (προς «ομάδα Heydrich»)-νοτιοανατολική άκρη Χανίων (Άγιος 
Ιωάννης). 

Μεταξύ της «ομάδας Ramcke» και «ομάδας Utz»: 

βόρεια περιφέρεια Γαλατά- σημείο 30 (δυτική περιφέρεια Χανίων)- 
βορειοανατολική άκρη Χανίων. 

4) Το 95ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού  θα υποστηρίξει κυρίως την 

προώθηση της «ομάδας Utz» και της ομάδας « Ramcke». 

5) Το 95ο
 τμήμα ορεινής αναγνώρισης θα προχωρήσει μέσω Φουρνέ- Mesulla 

(Μεσκλά;) για βολιδοσκόπηση στο Νέο Χωριό. 

6) Το 95ο
 τάγμα ορεινού μηχανικού θα ασφαλίσει τον έως τώρα χώρο. 

7) Το 95ο
 ορεινό τμήμα  τεθωρακισμένων εφόδου θα φθάσει στην περιοχή του 

Μόδι. 
8) Δραστηριοποίηση αεροπορικών δυνάμεων προς υποστήριξη των 

στρατευμάτων εδάφους. 

Έως τις 10:00 στην περιοχή της πόλης των Χανίων, σε αυτό το σημείο ιδιαιτέρως στη 
δυτική και νότια περιφέρεια της πόλης, επιπλέον σε θέσεις στα υψώματα προς τα 
ανατολικά και νοτιοανατολικά των Χανίων, καταπολέμηση στόχων του εχθρού στον 
δρόμο Σούδα- Στύλος, Σούδα- Ρέθυμνο. Επιπλέον απαίτηση προς την «ομάδα 
Ringel» να αναφερθεί έως τις 7:00. 

9) Συνδέσεις: ραδιοτηλέγραφος σε προς όλες τις ομάδες και Συντάγματα, 

τηλεφωνικές συνδέσεις προς «ομάδα Heydrich», «ομάδα Utz» και «ομάδα Ramcke». 

10) Διοικητήριο στρατού: Αρχικά ακόμα στο Πατελάρι.   
  

 

Σελίδες 13-14  (μετάφραση) 
Ομάδα Ringel                                                             διοκητ Πατελάρι, την 26.5.1941 

    

                           Ημερήσια αναφορά από 26 Μαΐου 1941. 

Την 25./5./41-26./5./41 καταλείφθηκε ο Γαλατάς από το 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων κάτω από σκληρές μάχες από σπίτι σε σπίτι και κρατήθηκε για 
νυχτερινή αντεπίθεση. Εκκένωση του χώρου πραγματοποιήθηκε από την 26./5./41 τις 
πρωινές ώρες. 

Την 25./5./41 και ώρα 23:20 καταλήφθηκε η Παλαιόχωρα από το 55ο
 τάγμα 

μοτοσικλετιστών. 

Κατά τη διάρκεια της 26./6./41 μπόρεσαν η «ομάδα Ramcke», το 100ο
 

Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων και η «ομάδα Heydrich» να πλησιάσουν 
περισσότερο στον κόμβο δυτικά και νοτιοδυτικά των Χανίων προς (λέξη μη 

ευανάγνωστη) των Χανίων. 
Το νεοεισερχόμενο 141ο

 Σύνταγμα αλπινιστών, με το 1
ο
   και τμήματα του 3ου

 

τάγματος παρατάχτηκε στις 16:00 από τα Πανταλαριά (;) μέσω του φράγματος – του 
Πύργου με ανατολική κατεύθυνση, ώστε τον ισθμό ανατολικά των Χανίων προς τα 
νότια να αποκλείσουν. Η προέλαση ακόμα συνεχίζεται.  

Το 85ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων επιτίθεται από τις 8:10 κατόπιν καλά 

στοχευόμενης από την «ομάδα Ringel» απαιτούμενης επίθεσης με ένταση από 

στούκας  εναντίων του Αλικιανού  προς τα ανατολικά με κατεύθυνση εναντίων της 
Αγίας Μαρίνας, για να προωθηθεί εναντίων των Μεγάλων Χωραφιών. 
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Από τις 13:10 κυλιόμενη επίθεση από Do-17 εναντίων τμημάτων του 1ου
  και 

3
ου

 τάγματος 85ου
 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων παρά των εκτιθέμενων 

αγκυλωτών σταυρών και ριγμένων άσπρου χρώματος φωτοβολίδων. Η από τα Do 17 

επίθεση διακόπηκε μόλις λίγο πριν τις 14:00. Οι εξαιτίας τούτης παρουσιαζόμενες 

απώλειες δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί. Εξαιτίας αυτής της επίθεσης επηρεάστηκε 
αποφασιστικά η πολλά υποσχόμενη προέλαση και το ηθικό μάχης του Συντάγματος  

Το τμήμα ορεινής αναγνώρισης 95 βρίσκεται από τις 15:30 σε προέλαση 
μέσω Φουρνέ- Μεσουλά (Μεσκλά;), από εκεί μέσω της οροσειράς σε ανατολική 

κατεύθυνση προς το Νέο Χωριό. 
Το τάγμα ορειβατικού μηχανικού 95 επιτέθηκε στις 8:30 στο μονοπάτι του 

υψώματος δυτικά του Καστελίου και το κατέλαβε. Ο κόλπος του Καστελίου 
βρίσκεται οριστικά υπό τη δική μας κατοχή. 

Γραμμές έχοντας φτάσει εκεί στρατεύματα στις 18:00:  

Ύψωμα 542.12 (επτά χιλμ νότια των Χανίων, εκεί ακόμα βρισκόμενη φωλιά 
οπλοπολυβόλου), Περιβόλια- Γαλαριά- ύψωμα δύο χλμ προς τα ανατολικά του 
Καράτσου (Δαράτσου;)-ανατολική περιφέρεια της χερσονήσου (1,5 χλμ δυτικά των 
Χανίων). 
Στις 18:50 έφτασαν στρατεύματα στον Φουρνέ. 
 

 

Διοικητήριο της «ομάδας Ringel» στο Πατελάρι (τρία χλμ νοτίως του 
Πλατανιά). 

Σύντομη εκτίμηση σχετικά του εχθρού: ο εχθρός προβάλει παντού ισχυρή 
αντίσταση. Χρησιμοποιεί το έδαφος και όλες τις μεθόδους μάχης πάρα πολύ επιδέξια. 

Ως επί το πλείστον ελεύθεροι σκοπευτές, φωλιές οπλοπολυβόλων, εν μέρει με 
συρματοπλέγματα αποκλεισμένες και ναρκοθετημένες θέσεις. Βολές πυροβολικού 
έως τώρα σε γενικές γραμμές μόνο από τη δυτική περιφέρεια των Χανίων. Ένοπλες 
συμμορίες πολεμούν στο βουνό με σκληρότητα, στήνουν ενέδρες και ακρωτηριάζουν 
νεκρούς και τραυματίες με τον  πιο αποτρόπαιο τρόπο. Μεμονωμένες αναφορές 
σχετικά τούτου θα ακολουθήσουν. Τούτη η μέθοδος μάχης εναντίων του διεθνές 
δικαίου δυσκολεύει  την προέλαση κατά μεγάλο βαθμό. 

Νοτίως και προς τα νοτιοανατολικά των Χανίων δεν μπόρεσαν έως τώρα 
μέσω εναέριας κατασκοπείας να διαπιστωθούν εφεδρείες του εχθρού. Η δύναμη του 
εχθρού δυτικά και νοτίως των Χανίων εκτιμάται στα περίπου τρία τάγματα με 
πυροβολικό. 

Επιδίωξη για την 27./5./41: κλείσιμο του κύκλου γύρω από τα Χανιά από τον 
Νότο. Άφιξη με τη δεξιά πτέρυγα στη γραμμή Μεγάλα Χωράφια- Στύλος- Νέο 
Χωριό. 

Εναέρια κατάσταση: από 15:30-15:40 επιτέθηκαν ένα αεροσκάφος τύπου 
Hurricane  και ένα Blendheim στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Άμυνα μέσω 
πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών 23 και τάγματος αντιαεροπορικών πυροβόλων  609. 

Κατά την επανάληψη της επίθεσης στις 16:15 κατερρίφθη ένα αεροσκάφος Hurricane 

από μαχητικό αεροσκάφος. 

Στο Φουρνέ αιχμαλωτίστηκαν: ένας ναύαρχος, δύο τον αριθμό αξιωματικοί, 
τριάντα ένας στρατιώτες. 
 

                                                                        Ο επικεφαλής της ομάδας: 
                                                                                       Ringel  
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Σελίδα  15  (περίληψη) 
Μη ευανάγνωστο χειρόγραφης μορφής φύλλο σημειώσεων. 

 

Σελίδα 16  (περίληψη) 
Μη ευανάγνωστο χειρόγραφης μορφής φύλλο σημειώσεων. 

 

Σελίδα  17  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τη Μεραρχία τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95  

προς την  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 17:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα  18  (περίληψη) 
Σχεδιάγραμμα περιέχοντας τη στρατιωτική γραμμή της περιοχής των Χανίων  

το βράδυ της 26./5. καταγράφοντας χώρους-στρατιωτικά τμήματα. 
 

Σελίδα 19  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς την  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 17:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 20  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα  από το 11ο

 αεροπορικό σώμα  προς τον στρατηγό Ringel  

με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 9:06. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 21  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5
η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 9:05. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή δημιουργίας 
στρατιωτικής θέσης  στις 9:15 στο νότιο τμήμα του Γαλατά. 
 

Σελίδα 22  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5
η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 8:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδες  23-24  (περίληψη) 
Χειρόγραφη δυσανάγνωστης μορφής αναφορά στρατιωτικών γεγονότων  από 

την ομάδα Ramcke (ύψωμα βορείως του Γαλατά) προς τον στρατηγό  Ringel με 
ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941  και ώρα 8:30. 
 

Σελίδα 25  (περίληψη) 
Χειρόγραφη δυσανάγνωστης μορφής αναφορά στρατιωτικών κινήσεων και 

καταγραφής στρατιωτικών τμημάτων από τον λοχία Laller (στον χώρο του 
αεροδρομίου στο Μάλεμε) με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941. 
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Σελίδα 26  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τη Μεραρχία τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 

προς την  5
η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 17:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 27  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς τη  5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

26.5.1941 και ώρα 17:40. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 28  (περίληψη) 
Αναφορά προς 55ο

 τάγμα μοτοσικλετιστών με ώρα καταγραφής 21:00. 
 

 

Σελίδες 29-30  (περίληψη) 
Αναφορά  από την ομάδα υπό τον Wittmann προς  5

η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 17:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 31  (περίληψη) 
Αναφορά από τον 2ο

 λόχο πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609 (από τον 
χώρο του αεροδρομίου στο Μάλεμε) προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 
καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 18:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 32  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 τμήμα πυροβολικού προς την  5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 18:05. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 33  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον Ramcke προς την ομάδα υπό τον Ringel  με 

ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 18:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 34  (περίληψη) 
Αναφορά προς 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομών με ημερομηνία 
καταγραφής 26.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μορφή μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 35  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 85

ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 18:10. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση σχετικά της 

κατάστασης και απωλειών από επιθέσεις στούκας. 
 

Σελίδα 36  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την  5η

 ορεινή Μεραρχία προς 95ο
 Σύνταγμα μηχανικού με 

ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 18:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 37  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το τμήμα πυροβολικού 95 προς την  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 18:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 38  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη Ramcke  προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 17:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 39  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το τμήμα πυροβολικού 95 προς την  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 18:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως την άφιξη στις 18:35 στρατιωτικής ομάδας στον 
Πλατανιά. 
 

Σελίδα 40  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τη  5

η
 ορεινή Μεραρχία προς την ομάδα υπό τον  

Heydrich  με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 19:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 41  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 141ο

 Σύνταγμα πεζικού προς  5
η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 20:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 42  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από κλιμάκιο πυροβολικού 95 προς  5η

 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 20:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
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Σελίδα 43  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα  προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 21:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 44  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 19:33. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 45  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς το 85

ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 21:05. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή ερώτηση σχετικά απωλειών 
από στούκας. 
 

Σελίδα 46  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το κλιμάκια πυροβολικού 95 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 21:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 47  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 100

ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων, 95ο
 Σύνταγμα ορεινού μηχανικού, κλιμάκιο τεθωρακισμένων εφόδου 

95 με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 19:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 48  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από κλιμάκιο τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 19:40. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 49  (περίληψη) 
Αναφορά από το 141ο

 Σύνταγμα πεζικού προς  5η
 ορεινή Μεραρχία 

περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων. 
 

Σελίδες 50-51  (περίληψη) 
Αναφορά από τη 2

η
 μοίρα αντιαεροπορικών  πυροβόλων 609  στον χώρο του 

αεροδρομίου Μάλεμε προς την 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

26.5.1941 περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
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Σελίδα 52  (περίληψη) 
Χειρόγραφο έχοντας διαγραφεί σχεδιάγραμμα ανάπτυξης στρατιωτικών 

δυνάμεων. 
 

Σελίδα 53  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το  τάγμα μοτοσικλετιστών 55 προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 17:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 54  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 141ο

 Σύνταγμα πεζικού προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 5:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 55  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 5:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 56  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από κλιμάκιο πυροβολικού 95 προς  5η

 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 5:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 57  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από κλιμάκιο τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 προς 

την  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 5:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 58  (περίληψη) 
Αναφορά  από την ομάδα Ringel προς το  85

o
 Σύνταγμα αλπινιστών με ώρα 

καταγραφής 6:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 59  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από κλιμάκιο  πυροβολικού 95 προς την  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 6:21. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
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Σελίδα 60  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς κλιμάκιο ορειβατικού πυροβολικού 

95 με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 7:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 61  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα  προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 6:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 62-63  (περίληψη) 
Αναφορά από λοχία Laller στον χώρο του αεροδρομίου στο Μάλεμε με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 6:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων όπως κινήσεων στρατιωτικών τμημάτων. 
 

Σελίδα 64  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 6:52. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 65  (περίληψη) 
Αναφορά περιέχοντας την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 66  (περίληψη) 
Αναφορά  προς 5η

 ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 
κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 67  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία καταγραφής 26.5.1941 και ώρα 19:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 68  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς την Ανώτατη Διοίκηση 

12
ης

 στρατιάς  με ημερομηνία καταγραφής 26-27.5.1941 και ώρα 22:00, 7:19. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 69  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel  προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 6:10. 
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Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 70  (περίληψη) 
Περιέχει την σε χάρτη  εξέλιξη την 27./5 έως τις 10:00  της στρατιωτικής 

κατάστασης καταγράφοντας περιοχές της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. 
 

 

Σελίδα 71  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5

η
 ορεινή Μεραρχία προς το τάγμα ορεινού 

μηχανικού 95 με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 7:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως την αποστολή παραλήπτη διαταγής στο διοικητήριο 
γερμανικού στρατού στο Πατελάρι. 
 

 

Σελίδα 72  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η

 ορεινή Μεραρχία προς κλιμάκιο ορειβατικού 

πυροβολικού 95 με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 7:10. 

Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως τη συγκέντρωση του τμήματος πυροβολικού στην 
περιοχή του φράγματος. 
 

 

Σελίδα 73  (περίληψη) 
Απόρρητο σχεδιάγραμμα από τον 1ο

 ορεινό λόχο αναγνώρισης 95 με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 8:00 περιέχοντας χώρους παραμονής 
διοικητικών κάντρων καταγράφοντας στρατιωτικές ομάδες . 
 

 

Σελίδα 74  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 8:05. 
Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη  μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 75  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα Ringel  προς 95ο

 Σύνταγμα ορεινού μηχανικού με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 8:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως τη μετακίνηση έχοντας αφιχθεί αρμάτων μάχης με 

κατεύθυνση το Ρέθυμνο. 
 

 

Σελίδα 76  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο

 Σύνταγμα αλπινιστών προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 8:40. 
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Περιέχει  την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως την μη εκδήλωση αεροπορικής επίθεσης εναντίων του 
Πλατανιά και την κατάληψη του από τις γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις στις 7:00. 
 

 

Σελίδες 77-78  (περίληψη) 
Αναφορά από τη γερμανική αεροπορία προς απόσπασμα  πυροβολικού και 

ομάδα Δύση  με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 9:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα 79  (περίληψη) 
Αναφορά  από την ομάδα υπό τον στρατηγό Ringel  προς  τάγμα 

μοτοσικλετιστών 55 με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 9:54. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

 

Σελίδα 80  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το διοικητήριο γερμανικού στρατού προς 11ο

 

αεροπορικό σώμα  με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 9:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 81  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 
27.5.1941 και ώρα 9:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων 

 

 

Σελίδα 82  (περίληψη) 
Αναφορά από απόσπασμα αναγνώρισης και τομέα Δύση με ώρα  καταγραφής 

9:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων καταγράφοντας χώρους Μεσούλα (Μεσκλά;)- Φουρνέ. 

 

 

Σελίδα 83  (περίληψη) 
Αναφορά καταγραφής περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη 

μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων καταγράφοντας χώρους όπως της 

Σούδας- Χανίων. 

 

 

Σελίδα 84  (περίληψη) 
Αναφορά προς  την 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 
27.5.1941 και ώρα 10:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 85  (περίληψη) 
Σχεδιάγραμμα προς τον συνταγματάρχη Ramcke με ημερομηνία καταγραφής 

27.5.1941 περιέχοντας στρατιωτικές κινήσεις. 
 

 

Σελίδα 86-87  (περίληψη) 
Αναφορά  από την ομάδα υπό τον Ramcke προς την ομάδα υπό τον  Ringel  

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 10:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως τη δραστηριοποίηση γερμανικών  στρατιωτικών 
τμημάτων (καταγράφονται τούτα). 
 

Σελίδα 88  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα10:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 89  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 10:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 90  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον Ringel  προς τάγμα μοτοσικλετιστών 55 με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 9:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 91  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel  προς  τάγμα μοτοσικλετιστών 55 με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 9:40-10:13. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 92  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη  Ramcke προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 9:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων. 
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Σελίδα 93  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 10:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 94  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το τάγμα μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 10:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 95  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα  Heydrich προς τον στρατηγό Ringel  με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 10:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 96  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 11:00. 
Περιέχει  την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 97  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς το 141ο

 Σύνταγμα αλπινιστών με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 10:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

 

Σελίδα 98  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς 95ο
 Σύνταγμα 

ορειβατικού πυροβολικού με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 11:19. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως την άφιξη τμημάτων του 95ου

 Συντάγματος 
ορειβατικού πυροβολικού. 
 

 

Σελίδα 99  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το τάγμα μοτοσικλετιστών 55 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 12:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
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Σελίδα 100  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 12:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 101  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς τάγμα μοτοσικλετιστών 

55 με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 12:30. 
Περιέχει ερώτηση σχετικά της στρατιωτικής κατάστασης. 

 

 

Σελίδα 102  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το διοικητήριο του γερμανικού στρατού στην Κρήτη 

προς ομάδα Δύση με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 12:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 103  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 12:31. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 104  (περίληψη) 
Αναφορά από τη γερμανική αεροπορία προς το Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 12:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 105  (περίληψη) 
Σχεδιάγραμμα από 27.5.1941 και ώρα 13:00 περιέχοντας μετακινήσεις 

στρατιωτικών τμημάτων (καταγράφονται τούτα). 
 

 

Σελίδα 106  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς τάγμα μοτοσικλετιστών 

55 με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 13:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

 

Σελίδα 107  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 13:30. 
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Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως την επίθεση στρατιωτικών τμημάτων του 141ου

 

Συντάγματος εναντίων του υψώματος 115 ανατολικά της πόλης των Χανίων. 
 

Σελίδα 108  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη Ramcke προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 6:25. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 109  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη Ramcke προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 13:43. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 110  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 13:51. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 111  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:09. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 112  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό  Ringel προς το 11ο

 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδες 113-114  (περίληψη) 
Αναφορά από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:25. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

 

Σελίδα 115  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:30. 
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Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 116  (περίληψη) 
Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 117  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς 85ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 118  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από κλιμάκιο τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95  προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 15:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 119  (περίληψη) 
Αναφορά  προς το 11

ο
 αεροπορικό σώμα με ημερομηνία καταγραφής 

27.5.1941 και ώρα 15:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 120  (περίληψη) 
Αναφορά από το 2ο

 τάγμα 143ου
 Συντάγματος πεζικού  προς 5

η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 15:00. 

Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την άφιξη του 2ου
 τάγματος 

143
ου

 Συντάγματος πεζικού στα Περιβόλια. 
 

Σελίδα 121  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 85

ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 15:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 122  (περίληψη) 
Αναφορά από το 8ο

 αεροπορικό σώμα προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 15:25. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 123  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το διοικητήριο του γερμανικού στρατού στην Κρήτη 

προς την ομάδα Δύση με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 15:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 124  (περίληψη) 
Αναφορά από το 8ο

 αεροπορικό σώμα προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 15:45. 

Περιέχει  την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 125  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς 11ο

 αεροπορικό σώμα με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 126  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 141ο

 Σύνταγμα εφόδου προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 27.6.1941 και ώρα 16:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 127  (περίληψη) 
Αναφορά από το 11ο

 αεροπορικό σώμα προς το διοικητήριο της ομάδας Δύση 

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 16:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 128-129  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς τις ομάδες υπό Heydrich και 

Ramcke με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 16:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 130  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95

ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 16:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 131  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς το 11

ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 16:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 132  (περίληψη) 
Αναφορά προς το Επιτελείο της  ομάδας Δύση με ώρα καταγραφής 17:00, 

περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων.  
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Σελίδες 133-134  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον συνταγματάρχη  Ramcke προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 17:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 135-136  (περίληψη) 
Αναφορά από τον χώρο του Πλατανιά με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 

και ώρα 17:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 137-138  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον Wittmann προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 17:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  βραδινή αναφορά 
καταγραφής στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 139  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία  προς τάγμα ορεινού 
μηχανικού 95 με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 17:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 140  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από κλιμάκιο πυροβολικού 95 προς 5η

 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 17:55. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 141  (περίληψη) 
Αναφορά από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς  τάγμα μοτοσικλετιστών 55 στην 
Παλαιόχωρα  με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 14:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 142  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5
η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 15:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 143  (περίληψη) 
Δύο τον αριθμό ραδιοτηλεγραφήματα, το πρώτο  από το 141ο

 Σύνταγμα 
πεζικού προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 
18:15 και το δεύτερο από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς το 11ο
 αεροπορικό σώμα με 

ώρα καταγραφής 20:00.  
Περιέχουν την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 144  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το διοικητήριο των γερμανικών δυνάμεων προς την 

ομάδα υπό τον Ringel  με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 19:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 145  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο

 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 19:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 146  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 95

o
 Σύνταγμα ορειβατικού 

πυροβολικού με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 16:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή υποχώρηση κατόπιν 

καταδίωξης των συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων προς το Ρέθυμνο. 
 

Σελίδα 147  (περίληψη) 
Αναφορά από το τμήμα οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού τη ς  5ης 

ορεινής Μεραρχίας προς τον στρατηγό Ringel με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 
και ώρα 20:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 148  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 8ο

 αεροπορικό σώμα προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 19:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 149  (μετάφραση) 
Ομάδα Ringel                        διοικητ ομάδας Πατελέρι, την 27.5.41, 21:00 

 

                                      Λεπτομερή ημερήσια αναφορά 

 

1) Στις 6:00, σύμφωνα με διαταγές, προήλασε προς γενική κατεύθυνση για 

περικύκλωση των Χανίων  η από την περιοχή Βαρύπετρος- Πύργος (Ψηλονέρου;) 
προς διάθεση ομάδα μάχης 85ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων συναντώντας 
ασθενή αντίσταση από τον εχθρό, κατέλαβε κατόπιν εφόδου κατά τις 10:00 τις ράχες 
του υψώματος 507.50 και το  Αρχαδένδι (;) (διακόσιοι τον αριθμό συλληφθέντες) για 
να κυριεύσει τα Μεγάλα Χωράφια και τον Στύλο. Προπορευόμενα τμήματα έφτασαν 
με καταδίωξη λίγο πριν τις  18:00 στους Αρμένους. 

Σε αυτό το σημείο οι αλπινιστές, προελαύνοντας σε απροσπέλαστα ορεινά 
εδάφη, διέσχισαν  στον καύσωνα του καλοκαιριού χωρίς κάλυψη εδάφη  έως τριάντα 
χιλιόμετρα κάτω από μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 
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Η ομάδας μάχης 141ου
 Συντάγματος αλπινιστών προελαύνοντας μέσω των 

Μουρνιών έφτασε λίγο πριν τις 14:00 στον λαιμό μεταξύ των Χανίων και κόλπου της 
Σούδας για να προωθηθούν αμέσως εναντίων του ακόμα  κατεχόμενου από τον εχθρό  
υψώματος 212, κατέλαβε δίδοντας μάχη το ύψωμα και έστριψε τότε με κατεύθυνση 

προς τα ανατολικά. 

Εξαιτίας της σε γρήγορο ρυθμό και μη λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους  
προέλασης αυτής της ομάδας μάχης επισπεύτηκε σημαντικά το ζήτημα των Χανίων. 

Οι  για την περικύκλωση των Χανίων τοποθετούμενοι αλεξιπτωτιστές και 
ορεινοί καταδρομείς των ομάδων Ramcke, Heydrich και Utz (100

ο
 Σύνταγμα 

αλπινιστών) ξεκίνησαν στις 10:00  σκληρής  μορφής επίθεση υποστηριζόμενοι κατά 
υποδειγματικό  τρόπο από την ομάδα πυροβολικού Wittmann.αρχικά για την κατοχή 
της δυτικής περιφέρειας των Χανίων.  Μέσω της γρήγορης προέλασης του 141ου

 

Συντάγματος αλπινιστών κατορθώθηκε το απόγευμα η πόλη  να περικυκλωθεί. Ο 
δήμαρχος προσέφερε λίγο πριν τις 18:00 την παράδοση. 

Ως αντίπαλος αντιπαρατίθεται σε αυτόν τον τομέα ένα τάγμα των επίλεκτων 
αγγλικών στρατευμάτων (Waliser), το οποίο είχε τη διαταγή να υπερασπίσει τη θέση 
τους ως τον τελευταίο στρατιώτη. 

Δια τούτο έπρεπε η ομάδα υπό τον Ringel έπειτα από δύο ημέρες σκληρής με 
αίμα και με μεγάλο αριθμό απωλειών μάχης,  να σπάσει τις οχυρωμένες και σκληρά 
υπερασπιζόμενες θέσεις του εχθρού δυτικά νοτιοδυτικά των Χανίων και εκ τούτου να 
θέσει  τα Χανιά, την πρωτεύσασα του νησιού, και τον κόλπο της Σούδας υπό την 
κατοχή της. 

Το απόσπασμα  της ορεινής ανίχνευσης  95 τοποθετούμενο  εν συνεχεία σε 

περικύκλωση από τον Φουρνέ μέσω Μεσούλα (Μεσκλά;) στους Αρμένους, έπρεπε 
εξαιτίας των εδαφικών δυσκολιών να αποσυρθεί νοτίως του Φουρνέ. 

Μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων τούτων κατελήφθη το δυτικό τμήμα 
της νήσου Κρήτη με την πρωτεύουσα και τον κόλπο της Σούδας. 

Έπειτα των με μεγάλες απώλειες ημερών έχουν οι αλεξιπτωτιστές συγχρόνως 
με το θαρραλέα μαχόμενο 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων παρά των 
δυσκολότατων μαχών των προηγούμενων ημερών σημαντικό μερίδιο στις μεγάλου 
μεγέθους επιτυχίες. 

2) Η Μεραρχία ξεκινάει  άμεσα με την απόλυτη εκμετάλλευση της επιτυχίας της 

27./5.την καταδίωξη του υποχωρούντος αντιπάλου με την ενισχυμένη 5
η
 ορεινή 

Μεραρχία, ώστε να απελευθερώσει  όσο το δυνατό συντομότερο την πόλη του 
Ηρακλείου και αυτή του Ρεθύμνου. 

 Οι από το μέτωπο αποσπασμένοι αλεξιπτωτιστές γίνονται εντολοδόχοι της 
κατάληψης των Χανίων, της εκκένωσης της χερσονήσου Ακρωτήρι, της παροχής 
προστασίας της Σούδας και του κόλπου του Μάλεμε. 
3) Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρελήφθησαν (λέξη χειρόγραφη μη ευανάγνωστη) 

από αιχμαλώτους και πολλά τον αριθμό λάφυρα. 
Την 26./3./43 κατέρριψαν  τα για την παροχή ασφάλειας του αεροδρομίου στο 
Μάλεμε τοποθετημένα αποσπάσματα του τάγματος πυροβόλων αντιαεροπορικών 
μέσων 609 ένα αεροσκάφος  τύπου Hurricane. 

4) Το διοικητήριο πίσω από την οπισθοφυλακή. 
 

 

 

Σελίδες 150-151  (μετάφραση) 
Ομάδα υπό τον Ringel        διοικητ ομάδας  Πατελάρι, την 27.5.1941, 19:00 
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               Διαταγή της «ομάδας Ringel» για την 28.5.1941. 

 

1) Τα Χανιά, τα υψώματα προς τα ανατολικά τούτων καθώς και τα υψώματα νοτίως 
και προς τα νοτιοανατολικά της Σούδας κατελήφθησαν έπειτα από σκληρή μάχη. Ο 
εχθρός οπισθοχώρησε μαζικά προς τα ανατολικά. Εκατοντάδες πιάστηκαν ως 
αιχμάλωτοι 
2) Η «ομάδα Ringel» θα καταδιώξει τον αντίπαλο χωρίς στάση προς τα ανατολικά 
μέσω του Ρεθύμνου προς το Ηράκλειο. 

Πρώτος στόχος το Ρέθυμνο και η ενίσχυση των εκεί ακόμα δίδοντας μάχη 

αλεξιπτωτιστών. 
3) Προς τούτοις διατάσσεται: 
Εμπροσθοφυλακή: αρχηγός: αντισυνταγματάρχης Wittmann, διοικητής 95

ου
 

Συντάγματος ορεινού πυροβολικού. 
Στρατιωτικά τμήματα: τάγμα μοτοσικλετιστών 55 (χωρίς 1

ο
 ενισχυμένο λόχο) 

                                      Ορεινό απόσπασμα ανίχνευσης 95 

                                      Δύο διμοιρίες ορεινών αντιαρματικών αποσπάσματος  95 

                                      Μηχανοκίνητα τμήματα 95ου
 Συντάγματος ορειβατικού 

πυροβολικού και μηχανοκίνητου πυροβολικό εφόδου αλεξιπτωτιστών, 
                                      Σκαπανείς τάγματος ορεινού μηχανικού 95 σε φορτηγά  
Η εμπροσθοφυλακή θα βρίσκεται την 28./5./41, 3:00 με την κορυφή της στον δρόμο 
Αλικιανού-Χανίων στο ύψος του Πλάτανου (1 χλμ  νοτίως των Χανίων) έτοιμη προς 
πορεία. 

Αποστολή: Καταδίωξη του νικημένου αντίπαλου μέσω Επισκοπής προς 
Ρέθυμνο. Απελευθέρωση των εκεί ακόμα δίδοντας μάχη αλεξιπτωτιστών. Κατόπιν 
προέλαση προς το Ηράκλειο για την απελευθέρωση των αλεξιπτωτιστών του 
συνταγματάρχη Braeuer. 

Πρέπει να δημιουργηθούν  ασφαλίσεις προς Νότο στην περιοχή δυτικά του 
Αλίκαμπου  και πλησίον  της Επισκοπής (1:200.000) έως την άφιξη  του 100ου

 

Συντάγματος αλπινιστών. 
Το 85ο

 Σύνταγμα καταδρομέων θα προελάσει  μέσω των Αρμένων- 

Επισκοπής στο Ρέθυμνο. 
Το 141ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, στο οποίο έχει υπαχθεί το 

νεοαφιχθέν 3
ο
 τάγμα 143ου

 Συντάγματος αλπινιστών, θα εισέλθει μέσω Σούδας- 

Καλάμι- Βάμος στο Ρέθυμνο  και θα ακολουθήσει το 85ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων από τον δρόμο πιρούνι 4χλμ προς τα ανατολικά του Αλίκαμπου. 

Το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων θα ακολουθήσει πίσω από το 141ο

 

Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, θα αντικαταστήσει τα τμήματα της 
εμπροσθοφυλακής δυτικά του Αλίκαμπου και πλησίον της Επισκοπής, θα αναλάβει 
την ασφάλεια της περιοχής δυτικά και νοτίως του ακρωτηρίου Δράπανο. Θα 
εκκαθαρίσει  τον χώρο και από τις δύο πλευρές τον δρόμο Αρμένοι- Ασκύφου- 

Σφακιά έως το λιμάνι Λουτρό και θα αναλάβει την εκεί  παράκτια ασφάλεια 

Η «ομάδα Heydrich» θα εκκαθαρίσει τη χερσόνησο Ακρωτήρι και θα 
αναλάβει την παράκτια προστασία στη χερσόνησο έως το λιμάνι της Σούδας. 

Η «ομάδα Ramcke» θα εκκαθαρίσει τα Χανιά και θα αναλάβει την παράκτια 
προστασία από το αεροδρόμιο στο Μάλεμε ως και την πόλη των Χανίων. 

Το τάγμα ορεινού μηχανικού 95  θα παρέχει ασφάλεια εν συνεχεία στον έως 
τώρα χώρο και θα επιτηρήσει ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας 
τον κόλπο του Καστελίου, ώστε να εμποδίσει τις δια αέρος και μέσω πλοίων  
ναρκοθετήσεις. Στην περίπτωση μιας παρατηρούμενης ναρκοθέτησης άμεση 
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αναφορά στον διοικητή λιμένος Καστελίου. Ένας επιπλέον λόχος πρέπει να διατεθεί 
από την 28.5.41 για εργασίες φόρτωσης και επιβίβασης στα πλοία. 

Ένας ενισχυμένος λόχος μοτοσικλετιστών προστασίας 55 με υπαγόμενους 
αλεξιπτωτιστές θα παραμείνει για την παράκτια προστασία στην Παλαιόχωρα. 

Απόσπασμα  ελαφρών πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 23 με υπαγόμενα 
τμήματα της μοίρας αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 θα παραμείνει για την 
προστασία του αεροδρομίου στο Μάλεμε. 

Μη προσωρινώς μηχανοκίνητα αποσπάσματα  του 95ου
 Συντάγματος 

ορειβατικού πυροβολικού και της προσφάτως εισερχομένης 2
ης

 μοίρας 118
ου

 

Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού, η οποία έχει υπαχθεί στο 95ο
 Σύνταγμα 

ορειβατικού πυροβολικού, πρέπει όσο το δυνατό να κινηθούν με μηχανοκίνητα μέσα 
ή να κινηθούν ανά τμήματα  και όσο το δυνατό γρηγορότερα μέσω της Σούδας να 
προελάσουν προς το Ρέθυμνο.  

Διμοιρία ελαφρύ αντιαρματικού 5 cm  αποσπάσματος ορειβατικών 
τεθωρακισμένων εφόδου 95 θα υπαχθεί στο 100ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 
για την προστασία της ανατολικής εισόδου του κόλπου της Σούδας.  

Τα έως τώρα τοποθετούμενα για την προστασία του κόλπου του Μάλεμε 
αντιαρματικά θα παραμείνουν  αρχικά σε αυτό το σημείο. Η προσωρινή μετακίνηση 
τους πρέπει να ξεκινήσει. Η πραγματοποιημένη κίνηση πρέπει όσο το δυνατό 
συντομότερα να αναφερθεί (επίσης και η ακολουθία σε αργή κίνηση). 
4)  Συνδέσεις επικοινωνιών-πληροφοριών: 

Το ορεινό απόσπασμα αντικατασκοπείας-πληροφοριών  95 θα πραγματοποιήσει  
συνδέσεις: 
στην εμπροσθοφυλακή 

στο 85ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 

στο 141ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 

στο 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 

στο απόσπασμα τεθωρακισμένων 95, 

στο τάγμα ορεινού μηχανικού 95, 
στο 8ο

 και 11ου
 αεροπορικό σώμα και προς την Παλαιοχώρα ελαφρύ λόχο 

μοτοσικλετιστών προστασίας τάγματος 55. 

Όλες συνολικά οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πρέπει να διαλυθούν. 

Το ορεινό απόσπασμα κατασκοπείας-πληροφοριών 95 πρέπει όσο το δυνατό 
συντομότερα μέσω της Σούδας να μεταφερθεί προς το Ρέθυμνο. 
5) Για να αποφευχθούν συγχύσεις, δεν πρέπει τα στρατεύματα να χρησιμοποιούν 
κράνη τροπικού κλίματος ή καπέλα Νεοζηλανδών. Όλοι οι στρατιώτες με τέτοια 
καλύμματα κεφαλής θα εκτελούνται δια τουφεκισμού. 

6) Προελαύνοντα και προς ανάπαυση στρατεύματα πρέπει να δείχνουν διαρκώς 
σημαίες με τον αγκυλωτό σταυρό. 
7) Συνθηματικά:  27./28.5 Arpaluki, 

                            28./29.5    List 

                             29./30.5   Goering 

                             30./31.5  Halder 

8) Το Επιτελείο της «ομάδας Ringel»  θα ακολουθήσει με άλματα πίσω από την 
οπισθοφυλακή. 

Προσθήκη στο ψηφίο 1): Τα έμπροσθεν τμήματα του 85ου
 Συντάγματος 

ορεινών καταδρομέων έφθασαν κατά τη καταδίωξη στις 17:30 στην περιοχή Νέο 

Χωριό προελαύνοντας με κατεύθυνση τους Αρμένους. 
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Η μοίρα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609 κατέρριψε τις 
απογευματινές ώρες της 26./5./41  ένα αεροσκάφος τύπου Hurricane πάνω από το 
αεροδρόμιο του Μάλεμε. 
 

Διανομείς: 

Προς όλα τα Συντάγματα και                             Ο επικεφαλής της ομάδας 

τα αυτόνομα τμήματα και τάγματα                           Ringel  

 

 

Σελίδα 152  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από απόσπασμα σκαπανέων 95 προς 5η

 ορεινή Μεραρχία 
με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 20:45. 

Περιέχει τον τραυματισμό  του ανθυπολοχαγού των αλεξιπτωτιστών Ritter.  

 

Σελίδα 153  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το 100

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 20:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 154  (περίληψη) 
Αναφορά από το 141ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 20:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 155  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς 100

ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 21:15. 

Περιέχει την αμετάβλητη κατάσταση των ορεινών καταδρομέων. 

 

 

Σελίδα 156  (περίληψη) 
Αναφορά από το 141ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 ορεινή 

μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 21:40. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 157  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 95

o
 Σύνταγμα πυροβολικού 

με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 20:05. 

Περιέχει την παραμονή του διοικητηρίου στην έως τώρα θέση. 
 

Σελίδα 158  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την  5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

27.5.1941 και ώρα 22:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 159  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς το 95ο

 Σύνταγμα  
ορειβατικού πυροβολικού και απόσπασμα τεθωρακισμένων 95 με ημερομηνία 
καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 21:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 160  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η

 ορεινή Μεραρχία προς τάγμα σκαπανέων 95 
με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 22:23. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 161  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από την ομάδα Ringel προς 100ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 21:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 162  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από  85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 23:22. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 163  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 

περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων.  
 

Σελίδες 164-165  (περίληψη) 
Αναφορά από τον στρατηγό Ringel περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη 

ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδες 166-167  (περίληψη) 
Αναφορά περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων 

 

Σελίδα 168  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την ομάδα υπό τον στρατηγό Ringel προς 11

ο
 

αεροπορικό σώμα  με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941. 

Περιέχει την καθημερινή ανάγκη περίπου δύο χιλιάδων  τον αριθμό  οβίδων  
ορεινού  κανονιού για τη συνέχιση των μαχών. 
 

Σελίδα 169  (περίληψη) 
Περιέχει χάρτη ευρύτερης  περιοχής των Χανίων καταγράφοντας χώρους και 

στρατιωτικές κινήσεις προς εκδήλωση επίθεσης των στρατιωτικών ομάδων  υπό τους 

Ramcke, Utz, Heydrch, Jais, Krakau. 
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Σελίδες 170-171  (μετάφραση-περίληψη) 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                      διοικητ Μεραρχ, την 27.5.1941 

ΙΙβ  Αz 31 

 

Καταγραφή αριθμού απωλειών σε υπαξιωματικούς και στρατιώτες από 20.5. έως 
25.5.1941. 

                                            υπαξιωματικοί                                   στρατιώτες  

Στρατιωτικό τμήμα:          πεσόντες   τραυματ.   αγνοούμν   πεσόντες  τραυμ αγνοουμ. 

85
ο
 Σύνταγμα αλπινιστών        2              4               13                7            25          41 

100
ο
 Σύνταγμα αλπινιστών       -              2               29               3             31        173 

Τάγμα ορεινού μηχανικού 95   1              -                -               10               3             2 

Ομάδα στρατονομίας 95           1              -                -                 -                -             - 
Ανώτατη διοίκηση 12ης            -             -                -                 -                 -             2 

2
ος

 λόχος τάγμ σκαπ 659           -              -               1                -                  -          11 

Μοίρα αντιαρμ πυροβ 609        -               -               -                -                  3           - 

Ναυτικό                                    -                -               1               -                   -           7 

 Σύνολο                                    4              6                44            20                59         236 

(περίληψη) Η δεύτερη σελίδα περιέχει ονοματική λίστα απωλειών σε 
αξιωματικούς καταγράφοντας όνομα-επώνυμο-βαθμό-στρατιωτικό τμήμα-χρονικό 
σημείο. 
 

Σελίδα  172  (περίληψη) 
Χάρτης της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Χανίων σχετικά της 

κατάστασης από 27./5./1941 καταγράφοντας χώρους- κινήσεις στρατιωτικών 

τμημάτων. 
 

Σελίδα  173  (περίληψη) 
Χάρτης της περιοχής δυτικά των Χανίων από 27.5.1941 και ώρα 18:00 

καταγράφοντας χώρους. 
 

Σελίδα  174  (περίληψη) 

Περιέχει χειρόγραφη μη ευανάγνωστης μορφής αναφορά καταγραφής 
στρατιωτικών γεγονότων. 

 

Σελίδα  175  (περίληψη) 
Χάρτης της ευρύτερης περιοχής των Χανίων-κόλπου της Σούδας από 

27.5.1941 και ώρα 16:50 καταγράφοντας χώρους. 
 

 

Σελίδα 176  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το διοικητήριο γερμανικού  στρατού  προς την ομάδα 

υπό τον στρατηγό Ringel με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 00:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 177  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από απόσπασμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 προς 

5
η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 00:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδες 178-179  (περίληψη) 
Αναφορά  από αξιωματικό πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 

προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 5:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 180  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από  85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 11:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 181  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από  85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 27.5.1941 και ώρα 21:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 182  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από  85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 5:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 183  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τάγμα σκαπανέων προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 5:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 184  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον Wittmann  προς την 5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 6:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 185  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από  85ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 6:35. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 186  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το τάγμα σκαπανέων 95 προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 6:00. 
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Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 187  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον Witmann με ημερομηνία καταγραφής 

28.5.1941 και ώρα 7:15.περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή 
καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 188  (περίληψη) 
Αναφορά από την ομάδα υπό τον στρατηγό Ringel  προς 3ο

 λόχο 55ου
 

τάγματος μοτοσικλετιστών προστασίας με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και 
ώρα 5:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 189  (περίληψη) 
Αναφορά από  95ο

 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 7:35. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 190  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς την ομάδα υπό τον στρατηγό Ringel  με ημερομηνία 

καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 9:00. 
Περιέχει την τοποθέτηση υπηρεσίας παρατήρησης στον κόλπο της Σούδας, 

υπεύθυνη για την αναφορά κατά τη διάρκεια της νύχτας αποπειρών ναρκοθέτησης 
από τα συμμαχικά στρατεύματα. 
 

Σελίδες 1191-192  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από το διοικητήριο του γερμανικού στρατού προς την 

ομάδα Ringel  με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 00:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 193  (περίληψη) 
Περιέχει δύο τον αριθμό αναφορές. Η πρώτη προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 9:50 περιέχοντας σε χειρόγραφη μη 
ευανάγνωστη μορφή τη μετακίνηση της Μεραρχίας στις 10:00 με κατεύθυνση τον 
Βάμο- Αλικιανό  και η δεύτερη  από τον στρατηγό Ringel προς το 85ο

 Σύνταγμα 
ορεινών καταδρομέων με ώρα καταγραφής 10:30 περιέχοντας  την σε χειρόγραφη μη 
ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων. 
 

 

Σελίδα 194  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel προς 85

o
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 10:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 195  (περίληψη) 
Ραδιοτηλεγράφημα προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 
28.5.1941 και ώρα 11:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 196  (περίληψη) 
Αναφορά από τη 2

η
 πυροβολαρχία αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 11:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 197  (περίληψη) 

Αναφορά από τη γερμανική αεροπορία προς το Επιτελείο της ομάδας Δύση με 
ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 12:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 198  (περίληψη) 
Αναφορά από τη γερμανική αεροπορία προς το Επιτελείο της ομάδας Δύση με 

ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 12:40. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 199  (περίληψη) 
Αναφορά από τη γερμανική αεροπορία προς μηχανοκίνητο τμήμα 

αναγνώρισης με ημερομηνία καταγραφής 28.6.1941 και ώρα 12:25. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 200  (περίληψη) 

Αναφορά από τη γερμανική αεροπορία προς  μηχανοκίνητο τμήμα 

αναγνώρισης και το Επιτελείο της ομάδας Δύση με ημερομηνία καταγραφής 
28.5.1941 και ώρα 12:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 201  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 100ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 10:17. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 202  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 85ο

 και 100ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 11:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 203  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 85ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 12:35. 

Περιέχει ερώτηση σχετικά του χώρου παραμονής γερμανικών στρατιωτικών 

τμημάτων. 
 

Σελίδα 204  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς τάγμα σκαπανέων με 

ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 11:50. 

Περιέχει ερώτηση σχετικά άφιξης γερμανικών στρατιωτικών τμημάτων. 
 

Σελίδα 205  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τον 2ο
 λόχο 95ου

 Συντάγματος υγειονομικού προς 85ο
 

και 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, 95

ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού 

με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 13:15. 
Περιέχει την ετοιμότητα υποδοχής τραυματιών  στον κεντρικό χώρο 

περίθαλψης στη Σούδα. 
 

Σελίδα 206  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το τμήμα σκαπανέων 95  προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 13:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 207  (περίληψη) 

Αναφορά από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 13:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 208  (περίληψη) 

Αναφορά προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 

και ώρα 15:35. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 209-210  (μετάφραση) 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                        27.5.1941 

        Ιβ                                                 20:00 

 

            Προς Ια 

 

1) Έως τώρα τοποθετημένα σε πορεία μέσω του τμήματος Ιβ κατόπιν αναχώρησης 

του τμήματος διοικήσεως: 
α) Όλα συνολικά τα αρχικώς προβλεπόμενα και ακόμα διαθέσιμα αερομεταφερόμενα 
τμήματα της Μεραρχίας. 
β) Τα περισσότερα τμήματα των έχοντας επιστρέψει με μοίρα ελαφριών πλοίων 
στρατευμάτων, καθώς αυτά μπορούν να μεταφερθούν με αεροσκάφη 

(συμπεριλαμβανομένων των δύο ουλαμών 5 cm αντιαρματικών και του ουλαμού 

βαρέου τύπου κανονιού). 
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γ) Το στην 6η
 ορεινή Μεραρχία υπαγόμενο 143ο

 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων. 
 

2) Επιπλέον τμήματα θα ακολουθήσουν τρέχων σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο 
αεραπόβασης. 
 

3) Είναι ακόμα έως σήμερα ασαφές η επιβίβαση των υπολοίπων  τμημάτων από 
μοίρα αποτελούμενης από ελαφριά πλοία (οχήματα κλπ) και μοίρα από βαριά πλοία. 

Διαταγή  προς τούτο αναμένεται. 
 

4) Ο ταγματάρχης von Eleterlein αναφέρει προς τούτοις, ότι τα έως τώρα φορτωμένα 
τέσσερα ατμόπλοια της μοίρας βαριών πλοίων δεν έχουν ακόμα λάβει την άδεια προς 

αναχώρηση. Δεν έχει ακόμα διασαφηνιστεί, εάν  μοίρα αποτελούμενη από  βαριά 
πλοία υποστηρίζεται από φορτηγά ατμόπλοια ή από με δυνατή μηχανή ιστιοφόρα με 
μια ταχύτητα των δεκαπέντε ναυτικών μιλίων. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί, 
όταν η εκφόρτωση θα είναι δυνατή στον κόλπο της Σούδας. 
Επιπλέον δυνάμεις αναμένονται. 

Ο ταγματάρχης von Elterlein έχει πρόθεση στο πλαίσιο διαταγής να 
αναχωρήσει με τη μοίρα από βαριά πλοία και να διευθύνει την εκφόρτωση στην 
Κρήτη καθώς και τη σύμφωνα με διαταγή της Μεεραρχίας μεταφορά . 

 

5) Η σειρά ακολουθίας της αεραπόβασης καθορίστηκε από το σώμα αεροπορίας, 
εξαιτίας τούτου θα είναι η ενίσχυση μεμονωμένων ακόμα απόντων τμημάτων (π.χ 
επίσης του 95

ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού) μόλις κατόπιν της 

επανειλημμένης επείγουσας έκκλησης εφικτή. Υπάρχει επίσης δυσκολία στο ότι  
κάμποσες υπηρεσίες δραστηριοποιούνται η μια δίπλα στην άλλη. 
 

6) Αναφορές στα έχοντας παραληφθεί ραδιοτηλεγραφήματα και απαιτήσεις: 
α) Υπηρεσία IVa: 

Απαιτούμενη σίτιση καθώς και τρεις τον αριθμό κρεοπώλες την 25.5. 

μετακινήθηκαν ( στην δια ασυρμάτου αναφορά από 27.5.) Που βρίσκονται δεν έχει 
ακόμα διευκρινιστεί. (ακολουθεί αναφορά πιθανότατα την 28.5.) 
Λεπτομέρειες από Iva στο πλαίσιο της Μεραρχίας βλπ συνημμένο 1( ζητείται 
αντίγραφο στο τμήμα Iva). 

Το 10
ο
 αεροπορικό σώμα διαθέτει για την ώρα ένα πλοίο καθοδόν, το οποίο θα φέρει 

μεγαλύτερες ποσότητες σίτισης. 
Σχετικά της τακτικότητας της  σίτισης έχει το 18

ο
 σώμα στρατού πάρει νέα μέτρα 

(βλπ συνημμένο 2). 
Κάνω παράκληση προς παράδοση στο Iva, το οποίο πρέπει τη διατασσόμενη 
εκφόρτωση των πλοίων να ρυθμίσει. 
 

β) Υπηρεσία IVβ: 

Από όλες συνολικά τις υπηρεσίες  υγειονομικού λήφθηκαν 

αερομεταφερόμενες ομάδες, οι οποίες θα αναχωρήσουν την 28.5. με τα τελευταία 
στρατιωτικά τμήματα. 
 

γ) Υπηρεσία IVγ: 

Η πρώτη ενίσχυση σε ζώα την 28./5. Σαράντα τον αριθμό ζώα ανά πλοίο 

(λαμβανόμενα από μοίρα βαριών πλοίων). 
 

δ) Υπηρεσία Ιβ/Ια:  
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Απόσπασμα επισκευής (οχημάτων) με υλικό εργασίας προσγειώθηκε σήμερα. 
(βλπ συνημμένο 3). 
 

ε) Τομέας οπλισμού και στρατιωτικού υλικού: 

Ανεφοδιασμός πυρομαχικών πραγματοποιείται τρέχων κατόπιν διαθέσιμου 
χώρου. Ο τρέχων ανεφοδιασμός των σε μεγάλο βαθμό χρειαζούμενων πυρομαχικών 

πυροβολικού έχει πιθανότατα μέσω εισαγωγής πυρομαχικών σε αεροσκάφη από την 
πατρίδα εξασφαλισθεί. 
Προσωρινά δεν είναι εφικτός ο περαιτέρω ανεφοδιασμός των πυρομαχικών 5 cm 

αντιαρματικών. 

Οι τελευταίες εφεδρείες της Μεραρχίας θα ακολουθήσουν την 28.5.  
Έχει υποβληθεί αίτηση σε αυτό το σημείο ενισχύσεων μέσω αέρος.  
Για την αύξηση της ποσότητας του  ανεφοδιασμού σε πυρομαχικά βρίσκεται ένα 
πλοίο καθοδόν (βλπ πάνω). 
 

ζ) Στρατονομία: 

Υπολοχαγός Raeune (κομιστής) με τμήματα του αποσπάσματος  έφτασε την 28.5. 
 

η) Στρατιωτικό ταχυδρομείο: 

Μόλις πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός (εκατό πενήντα γραμ) μέσω αέρος την 
27.5. από τον διοικητικό υπάλληλο Reitl  

Έχει τρέχων πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο ταχυδρομείου του στρατού. 
Συνημμένο 4. 
 

7) Ο εφοδιασμός των έχοντας παραμείνει πίσω τμημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το σχέδιο. Επαφές προς τούτα είναι εν μέρει  δύσκολες. Ο αριθμός τούτων έχει τις 
τελευταίες ημέρες ελαφρώς μεταβληθεί (επειδή ένας μεγάλος αριθμός πλοίων έχει 
τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία και έχουν αφιχθεί στρατιώτες σε διαφορετικούς 
χώρους, παρουσιάζονται τούτοι εν μέρει άμεσα, έτσι ώστε σ΄ αυτούς δεν μπόρεσε  
πλέον να φτάσει διαταγή). 

Προσκομίζεται νέα σύνοψη. Καθώς επιπλέον (στρατιωτικά) τμήματα μπορούν να 
εξέλθουν και να ενισχυθούν, θα ακολουθήσει αναφορά. 
 

8) Σχετικά των αναφορικά  του 3ου
 τάγματος 100ου

 Συντάγματος ορεινών 
καταδρομέων  εγγράφων βλπ συνημμένο 5. Κατόπιν της αλλαγής δομής και του νέου 
εξοπλισμού τίθεται τα τάγμα όσο το δυνατό συντομότερα προς πορεία. 

 

9) Κάνω έκκληση σχετικά απάντησης των συνημμένων ζητημάτων (συνημμένο 6) και 
επιστροφή μέσω  αεροσκάφους. 

 

 

Σελίδες 211-212  (μετάφραση-περίληψη) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                 28.5.1941, 20:00 

            Ιβ 

                           Προς  
                                    Ια και λοχαγό Holze 

 

1) Οι αναφορές του λοχαγού Holze από 27. και 28.5. έχουν στις 10:00  ληφθεί. 
2) Για τις έως τώρα επιτυχίες τις γεμάτες υπακοή ευχές των εγχώριων αξιωματικών 

στον αξιότιμο στρατηγό και ταγματάρχη. 
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3) Προς τα κάθε σημεία ξεχωριστά αναφέρω: 

α) Εφοδιασμός πυρομαχικών: 

Τρέχων μέσω αέρος ανεφοδιασμός σύμφωνα με τον χώρο μεταφοράς. Από χθες 

καθημερινά ένα πλοίο (μικρού μεγέθους) καθοδόν, το οποίο μεταφέρει κάθε φορά 
σίτιση και πυρομαχικά όλων των ειδών. 

β) Σίτιση: 

Καθημερινά πλοίο με τριάντα πέντε τόνους περίπου. 
γ) Υγρά καύσιμα δεν ανεφοδιάζονται  προσωρινά εξαιτίας των ευρισκόμενων 

ως  λεία ποσοτήτων. 

δ) Οχήματα: 

1
η
 ομάδα επισκευής-συντήρησης απογειώθηκε την 28./5. 

2
η
 ομάδα επισκευής-συντήρησης ακολουθεί την 29./5. 

ε) Οι απαιτούμενοι τρείς τον αριθμό κρεοπώλες έχουν αναχωρήσει από εδώ. 
Χώρος παραμονής άγνωστος. 
Ο ανώτερος κτηνίατρος  Schrey έχει από εδώ αναχωρήσει. 
4) Συνεπεία διαφόρων πιθανοτήτων επικοινωνιών (ασυρμάτου και αναφορών του 
Holze)και διαρκούς έλλειψης χώρου έως τώρα δεν έχει αναχωρήσει κανένας 
αξιωματικός υπεύθυνος ταχυδρομείου. 
5) Ο ταγματάρχης von Elterlein με το τμήμα ΙΙα και βαριές μοτοσικλέτες καθώς και ο 
υπολοχαγός von Schlesinger (ΙΙβ) θα απογειωθούν την 29./5./1941. 
6) Μεταφορές με πλοία δεν έχουν ακόμα σε μεγαλύτερο μέγεθος επιτραπεί. 
7) Το πέρας της ετοιμότητας του 3ου

 τάγματος 100ου
 Συντάγματος ορεινών 

καταδρομέων  ακόμα καθυστερεί εξαιτίας της έλλειψης σε όπλα. Άλλες ομάδες 
εφεδρείας του 100ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων θα ακολουθήσουν  

πιθανότατα την 1.6.1941 δια εναέριας μεταφοράς. 

8) Αναφορικά των Ιταλών αιχμαλώτων προτείνω την τρέχουσα απομάκρυνση 

προσωρινά προς το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Από εκεί την απομάκρυνση με άδεια 
επιστρέφοντας αεροσκάφη και την ανάληψη της μεταφοράς και εφοδιασμού από τα 
αεροδρόμια μέσω εμού. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τούτο, παρακαλώ 
αναφορά μέσω ασυρμάτου. 
9) Στα πίσω παραμένοντα τμήματα όλων των στρατιωτικών σωμάτων όχι ιδιαίτερου 
τύπου αναφορές  

(περίληψη) Η δεύτερη σελίδα καταγράφει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη 
γραφή στρατιωτικό τμήμα-χρονικό διάστημα. 
 

 

 

Σελίδα 213  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς 95ο

 Σύνταγμα 
ορειβατικού πυροβολικού με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 15:26. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 214  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 141ο
 Σύνταγμα πεζικού προς 5η

 ορεινή Μεραρχία 
με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 16:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 215  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 85ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 17:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 216  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα προς την 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

28.5.1941 και ώρα 17:35. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 217  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το τμήμα πυροβολικού 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 18:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 218  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το τμήμα πυροβολικού 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 18:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 219  (περίληψη) 

Αναφορά από τον στρατηγό Ringel προς το τμήμα πυροβολικού 95  με 
ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 20:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδες 220-221  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς την ομάδα Wittmann 

με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 21:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 222  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 21:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 223  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 95ο
 Σύνταγμα ορεινού πυροβολικού προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 22:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδες 224-225  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το τμήμα πυροβολικού 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία 

με ημερομηνία καταγραφής 28.5.1941 και ώρα 23:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 226  (περίληψη) 

Αναφορά από την ομάδα Jais προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 28.5.1941 καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα και χώρο παραμονής 
τούτου. 
 

Σελίδες 227-228  (περίληψη) 

Αναφορά περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 229  (περίληψη- μετάφραση) 
Αναφορά από τη μοίρα αντιαεροπορικών πυροβόλων  609 προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 5:20. 

(μετάφραση) Η μοίρα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 αποβίβασε κατά τη 
διάρκεια του απογεύματος της 28./5. μέσω τριάντα τον αριθμό μεταγωγικών 
αεροσκαφών τύπου Junger επιπλέον  
                                                          οχτώ αξιωματικούς 

                                                         εκατό σαράντα εννέα υπαξιωματικούς και άνδρες 

                                                         δεκαπέντε τον αριθμό κανόνια και εννέα 
οπλοπολυβόλα, συνεπεία τούτου έχει η μοίρα συνολικά στην Κρήτη δώδεκα τον 
αριθμό αξιωματικούς 

εκατό ογδόντα οχτώ υπαξιωματικούς και άνδρες 

εικοσιένα τον αριθμό κανόνια και εννέα οπλοπολυβόλα  
2) Έξι τον αριθμό κανόνια μεταφέρθηκαν εκ τούτου σε όλο τον 2ο

 λόχο του Ramcke 

έως την έλευση της νύχτας της 28.5.  λαμβάνοντας θέση για την προστασία του 
αεροδρομίου στο Μάλεμε. 

3) Τα 2/3 του 1ου
 λόχου (εννέα κανόνια) (η συνέχεια μη ευανάγνωστη. Λείπει η 

υπόλοιπη αναφορά). 

 

 

 

Σελίδα 230  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από απόσπασμα  πυροβολικού 95  προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 5:30. 
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Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 231  (περίληψη) 

Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel, στον χώρο του Στύλου  προς  τμήμα 
πυροβολικού 95 με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 6:10, περιέχοντας 

ερώτηση σχετικά της κατάστασης. 
 

 

Σελίδα 232  (περίληψη) 

Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel,στον χώρο του Στύλου προς το τάγμα 
ορεινού μηχανικού 95 με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 7:33, 
περιέχοντας ερώτηση σχετικά της στρατιωτικής κατάστασης. 
 

 

Σελίδα 233  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από απόσπασμα  τεθωρακισμένων αντιαρματικών  95  

προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 7:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 234  (περίληψη) 

Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 

και ώρα 8:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 235  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Wittmann  προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 8:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 236  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγραφήματα  από τμήμα ορεινού μηχανικού 95 προς 5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 8:55. 

Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 237  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς όλα τα Συντάγματα 

και τα αυτόνομα τμήματα ή τάγματα με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 
24:00. 

Περιέχει την άμεση ανάγκη αναφοράς σχετικά του κατά προσέγγιση αριθμού 

των πεσόντων, τραυματιών, αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών από την 
έναρξη της επιχείρησης στην Κρήτη, του αριθμού κατασχεμένων ως λεία πολέμου 

κανονιών, προσδιορίζοντας χρήση τούτων καθώς και αριθμού κατασχεμένων ως λεία 
πολέμου  τεθωρακισμένων. 
 

 

Σελίδα 238  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την ομάδα Ringel με ημερομηνία καταγραφής 
29.5.1941  και ώρα 23:00. 

Περιέχει τα εύσημα προς τον στρατηγό Ringel   από τον στρατηγό List, 

διοικητή της 12ης
 Στρατιάς και τον πτέραρχο Student, διοικητή του 11ου

 αεροπορικού 
σώματος  σχετικά των στρατιωτικών επιδόσεων από τους στρατιώτες της 5ης

 ορεινής 

Μεραρχίας, τους αλεξιπτωτιστές και το Σύνταγμα εφόδου στην περιοχή των Χανίων 
και από τον στρατηγό Ringel προς τις ομάδες υπό τον συνταγματάρχη Heydrich και 
υπό τον συνταγματάρχη Ramcke σχετικά των στρατιωτικών επιδόσεων. 

 

 

Σελίδες 239-240  (μετάφραση) 
Γενική διοίκηση 11

ου
 αεροπορικού σώματος      διοικητήριο, την 29.5.41, 19:00 

                 Ια 

 

                         Προς ομάδα Κέντρο 

 

1) Για κατάθεση προς υψηλότερης στρατιωτικής βαθμίδας υπηρεσία χρειάζεται η 
Γενική Διοίκηση έως την 30.5. το απόγευμα 

α) Τον κατά προσέγγιση αριθμό των πεσόντων και τραυματισμένων 
αξιωματικών, υπαξιωματικών και ανδρών της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας από την έναρξη 
της στρατιωτικής απόβασης στην Κρήτη. 

β) Τον αριθμό των ως λάφυρα πολέμου κανονιών και προς τούτο στοιχεία εάν 

μια περαιτέρω χρήση αυτών των κανονιών είναι για την παράκτια προστασία και την 
υπεράσπιση της νήσου εφικτή. 
2) Η ομάδα Schaette συμπεριλαμβανομένου του λόχου ποδηλάτων στην Παλαιόχωρα 
θα εφοδιαστεί από την ομάδα Δύση. 
3) Για την επισκευή του δρόμου Σούδας-Ρεθύμνου υπάγεται προσωρινά το τάγμα 
σκαπανέων αλεξιπτωτιστών στη Σούδα στην 5η

 ορεινή Μεραρχία. Η παραλαβή 

τούτων μέσω οχημάτων κρίνεται απαραίτητη. Κατόπιν διεκπεραίωσης αυτής της 
αποστολής πρέπει το τάγμα να διαχωριστεί από την ομάδα Δύση. 
4) Τρία τον αριθμό επιπλέον τεθωρακισμένα άρματα μάχης έχουν αφιχθεί στο 
Καστέλι και έχουν έως την 30.5. νωρίς το πρωί εκφορτωθεί. Από τούτα δύο θα 
μετακινηθούν αμέσως προς το Ρέθυμνο, ένα τεθωρακισμένο χρειάζεται για την 
απελευθέρωση χώρου του αεροδρομίου στο Μάλεμε και έπειτα θα σταλεί άμεσα προς 
το Ρέθυμνο. 
5) Η υπηρεσία διανομής πυρομαχικών πρέπει να μεταφερθεί προς τη Σούδα. Η 
πραγματοποίηση δεν είναι στο τωρινό χρονικό διάστημα εφικτή, επειδή η Γενική 
Διοίκηση δεν κατέχει κανένα όχημα για τον ανεφοδιασμό. Η διανομή είκοσι έως 
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τριάντα οχημάτων από νέα αποκτώμενα λάφυρα είναι η προϋπόθεση για περαιτέρω 
μέτρα ανεφοδιασμού της Γενικής Διοίκησης. 

6) Η πόλη και το αεροδρόμιο τους Ηρακλείου βρίσκονται σήμερα σταθερά υπό την  
κατοχή της ομάδας Ανατολή. 
7) Κατόπιν διαταγής του αεροπορικού στόλου 4 πρέπει το από τον συνταγματάρχη 
Braueur καταλαμβανόμενο αεροδρόμιο του Ηρακλείου να προστατευθεί άμεσα από 
αντιαεροπορικό  πυροβολικό εναντίων εναέριων επιθέσεων. Προς τούτοις  θα 
μεταφερθεί δια αέρος το 73ο

 απόσπασμα ελαφριών αντιαεροπορικών πυροβόλων από 
την 30./1. το μεσημέρι από το Μάλεμε προς το Ηράκλειο και θα υπαχθεί προσωρινά 
στην ομάδα Ανατολή. Το απόσπασμα τούτο θα  ενσωματωθεί στην ομάδα της 5ης

 

ορεινής Μεραρχίας μόλις  τούτο φτάσει  στο Ηράκλειο. 

8) Την προστασία του αεροδρομίου στο Ρέθυμνο αφήνει η 5η
 ορεινή Μεραρχία στις 

υπαγόμενες δυνάμεις πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων. 
 

                                                                                Για τη Γενική Διοίκηση 

                                                                               Ο διοικητής του Επιτελείου: 

                                                                                (ακολουθεί χειρόγραφη υπογραφή) 
 

 

 

 

  

Σελίδα 241  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5
η
 ορεινή Μεραρχία προς το τμήμα σκαπανέων 

95 με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 9:59. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως την καταστροφή γέφυρας δύο χλμ δυτικά της 
Επισκοπής Ρεθύμνου. 
 

 

Σελίδα 242  (περίληψη) 

Αναφορά  από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς μοίρα πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων 609 με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 2:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 243  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Ringel προς 11ο
 αεροπορικό σώμα  με ημερομηνία 

καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 10:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 244  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Ringel στον Στύλο προς 85ο Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 11:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως τη διάθεση δύο τον αριθμό φορτηγών στο 85ο

 και 
100

ο
 Σύνταγμα αλπινιστών αντίστοιχα. 
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Σελίδα 245  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 141ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 10:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 246  (περίληψη) 

Αναφορά  από την  ομάδα Ringel με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και 
ώρα 11:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 247  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Ringel με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και 
ώρα 11:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 248  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Wittmann προς την  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 11:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 249  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Ringel προς 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 8:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 250  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την ομάδα Ringel  προς 85ο
 και 100ο

 Σύνταγμα 
ορεινών καταδρομέων  με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 9:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 251  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 8ο
 αεροπορικό σώμα προς 5η

 ορεινή Μεραρχία με 
ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 12:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 251  (μετάφραση) 
                Αντίγραφο 

 

Επιτελείο Hoffmann                         Κεφαλάς 29.5., 11:30 

                                                         Παραλ: 2ο
 τάγμα 100ου

 Συντάγματος, 

Στύλος,12:40 
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                                               Προς 2ο
 τάγμα. 

 

Ο λόχος έχει προχωρήσει σε αναγνώριση προς τα ενδότερα του κόλπου του 
Αλμυρού. Έως εκεί καμία επαφή με Άγγλους. Ένας Έλληνας αξιωματικός και 
ογδόντα δύο τον αριθμό σπουδαστές της στρατιωτικής σχολής της Αθήνας 

αιχμαλωτίστηκαν και αφοπλίστηκαν. 
Δεν παρατίθενται έως αυτό το χρονικό σημείο νέα αποτελέσματα της ανίχνευσης. 

Οι Άγγλοι πρέπει σύμφωνα με μαρτυρίες των πολιτών να έχουν σήμερα τη 
νύχτα μετακινηθεί με οχήματα με κατεύθυνση το Ρέθυμνο. Σχετικά της δύναμης 

τούτων δεν υπάρχει καμία πληροφορία. 
Η αναγνώριση της 28./5 το βράδυ, 3 χλμ προς το Βορρά ήταν χωρίς επαφή με 

τον εχθρό. 
Από Έλληνες στρατιώτες με πολιτικά στον Κεφαλά, οι οποίοι είχαν έλθει  από 

την Αλβανία (πιθανότατα κάτοικοι της περιοχής), αφαιρέθηκαν επτά τον αριθμό 
τυφέκια, ένα πιστόλι καθώς και πυρομαχικά. 

Από ανάκριση ενός σπουδαστή της στρατιωτικής στολής προέκυψε, ότι δέκα 
τον αριθμό περίπου οχήματα μετακινήθηκαν προς το Ρέθυμνο. 
Το πυροβολικό των Άγγλων πέταξε πλησίον της Γεωργιούπολης (κόλπος του 
Αλμυρού) τα κανόνια στη θάλασσα. 
Δεν παρατηρήθηκαν δικά μας στρατεύματα. 

Η Επισκοπή πρέπει να είναι χωρίς την παρουσία του εχθρού. 
 

                                                                                 Hoffmann 

                                                                 Υπολοχαγός και διοικητής λόχου. 
 

 

 

Σελίδα 253  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς 85ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων  με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 13:02. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 254  (περίληψη) 

Αναφορά  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 1ο

 τάγμα 100ου
 Συντάγματος 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 14:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 255  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία 

καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 13:40. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 256  (περίληψη-μετάφραση) 

Αναφορά  από το 95ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 14:45. 
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(μετάφραση) 1. Στις 12:30 αφίχθη το στράτευμα με την εμπροσθοφυλακή στο 
Ρέθυμνο. Η αντίσταση του εχθρού ήταν λιγοστή. Ασφαλίσεις:  στο «πιρούνι» του 
δρόμου, 2 ½ χλμ προς τα ανατολικά του Ρεθύμνου και στον δρόμο 2 χλμ νοτίως του 
Ρεθύμνου. 

2. Ανάπαυση  και συγκέντρωση έως τις 15:00, στις 15:30 προέλαση προς τα 
ανατολικά με κατεύθυνση το Ηράκλειο. 

3. Από τις 10:00 έως τις 2:00 αιχμαλωτίστηκαν διακόσιοι τον αριθμό 

4. Η δεύτερη διμοιρία της ομάδας Ober (τεθωρακισμένων αντιαρματικών) 

αφίχθη στις 14:30. 
 

 

Σελίδα 257  (περίληψη) 

Αναφορά  με ημερομηνία καταγραφής 19.5. 1941 και ώρα 15:00 περιέχοντας 

την παραμονή του 1ου
 τάγματος 100ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων με την 

εμπροσθοφυλακή νοτίως του Αλίκαμπου στις 15:00. 

 

Σελίδα 258  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 2ο
 τάγμα  100ου

 Συντάγματος  ορεινών καταδρομέων προς  
5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 16:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως στρατιωτικές κινήσεις στον Στύλο και Αλίκαμπο. 

 

 

Σελίδα 259  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων, πλησίον του 

Αλίκαμπου προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με ώρα καταγραφής 16:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως στρατιωτικές κινήσεις πλησίον του Αλίκαμπου.  

 

Σελίδα 260  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 16:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων όπως την άφιξη γερμανικών στρατευμάτων στις 11:40 στον 
Αλίκαμπο. 

 

Σελίδα 261  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 16:45. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την παραμονή του 

διοικητηρίου από τις 14:30 στον Αλίκαμπο- βόρεια είσοδο. 
 

 

Σελίδα 262  (περίληψη) 

Αναφορά  από τη μοίρα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609  προς  5η
 ορεινή 

Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 19:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 263  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Ringel  προς απόσπασμα ενισχύσεων με 
ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 19:55. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 264  (περίληψη) 

Αναφορά  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς το 100

ο
 Σύνταγμα ορεινών 

καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 20:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή έκκληση προς άμεση 
υποστήριξη για την 30./5. 

 

 

Σελίδα 265  (περίληψη) 

Διαγραμμένη αναφορά καθιστώντας τη σελίδα ως άκυρη. 
 

 

Σελίδα 266  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 20:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

  

Σελίδα 267  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από μοίρα  αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 20:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 268  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 20:45. 
Περιέχει την παραμονή του διοικητηρίου 2 χλμ νοτιοανατολικά του Κουμπέ. 

 

 

Σελίδα 269  (περίληψη) 

Αναφορά  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς απόσπασμα  πυροβολικού 95 με 

ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 21:55. 
Περιέχει σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων κατόπιν κατάθεσης αιχμαλώτων γερμανικών στρατευμάτων  
πλησίον της Πηγής. 
 

 

Σελίδα 270  (περίληψη) 

Αναφορά περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

 

Σελίδα 271  (περίληψη) 
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Αναφορά  από την ομάδα Ringel προς τμήμα αντιαεροπορικών πυροβόλων  
με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 272  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Ringel, στον Στύλο προς τον αντισυνταγματάρχη 
Wittmann  με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων με χώρους καταγραφής Λούτρα, Σελλιά, Μέλαμπες, την 
ύπαρξη των Ιταλών στον χώρο της Σητείας. 

 

Σελίδα 273  (περίληψη) 

Αναφορά  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 100ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 5:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 274  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από τμήμα πυροβολικού 95  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 6:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων όπως πραγματοποίηση επίθεσης της ομάδας Wittmann. 

 

Σελίδα 275  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από μοίρα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 6:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 276  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα   από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 6:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 277  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα   από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 6:50. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 278  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από τμήμα πυροβολικού 95 προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 6:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 279  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών 95 προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 7:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 280  (περίληψη) 

Αναφορά  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς απόσπασμα  ορεινού μηχανικού 

95 με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 7:36. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 281-282  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από  τμήμα τεθωρακισμένων αντιαρματικών προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 7:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 283  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Wittmann προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 7:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 284-285  (περίληψη) 

Αναφορά  από τον στρατηγό  Ringel προς 11ο
 αεροπορικό σώμα  με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 7:50. 
Περιέχει την μεταξύ άλλων άφιξη του 85ου

 Συντάγματος αλπινιστών στον 
χώρο 10 χλμ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. 
 

Σελίδα 286  (περίληψη) 

Αναφορά  από τον στρατηγό Ringel στον Στύλο  προς τo 141
ο
 Σύνταγμα 

ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 29.5.1941 και ώρα 6:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή υποβολή ερωτήσεων 
σχετικά της  στρατιωτικής κατάστασης.  

 

Σελίδα 287  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγραφήματα  από το τμήμα (;) 95 προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 8:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 288  (περίληψη) 

Αναφορά  από την ομάδα Wittmann προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 7:20. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 289  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς το  95ο

 Σύνταγμα 
ορειβατικού πυροβολικού με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 9:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή  ερώτηση σχετικά της 
κατάστασης. 
 

 

Σελίδα 290  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 100ο
 Σύνταγμα αλπινιστών προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 9:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 291  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 11
ο
 αεροπορικό σώμα  με ημερομηνία καταγραφής 

30.5.1941 και ώρα 10:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 292  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 10:00. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 293  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα   από το 95ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς  5η

 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 9:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 294  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς το 100ο

 Σύνταγμα 
ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 10:20. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 295  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς 100ο

 Σύνταγμα 
ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 11:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 296  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς το 100ο

 Σύνταγμα 
ορεινών καταδρομέων  με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 11:30. 
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Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 297  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς το 141ο

 Σύνταγμα 
ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 11:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 298-299 (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 100
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς την  

5
η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 11:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 300  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς 11

ο
 αεροπορικό σώμα 

με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 11:40. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 301  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από τμήμα  πυροβολικού 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 14:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 302  (περίληψη) 

Αναφορά   από το 141ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων στο Ρέθυμνο προς  

5
η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 13:25. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 303  (περίληψη) 

Αναφορά από υπολοχαγό του γερμανικού στρατού (Tommani;)  προς  τον 

ταγματάρχη Schaette με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 14:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 304  (περίληψη) 

Αναφορά από την ομάδα Wittmann  προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 16:05. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

 

Σελίδα 305  (περίληψη) 

Αναφορά  προς το Επιτελείο της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας με ημερομηνία 

καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 17:30. 
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Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 306  (περίληψη) 

Αναφορά από το 11ο
 αεροπορικό σώμα  προς τον στρατηγό Ringel με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 18:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 307  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 11ο
 αεροπορικό σώμα προς το Επιτελείο του στρατηγού 

Ringel   με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 18:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 308  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 11ο
 αεροπορικό σώμα προς το Επιτελείο του στρατηγού 

Ringel με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 18:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 309  (περίληψη) 

Αναφορά από ταγματάρχη του γερμανικού στρατού στον χώρο του Μάλεμε 

με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 19:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 310  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από 85ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς  5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 20:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 311  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από  τμήμα σκαπανέων 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 21:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 312  (περίληψη) 

Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς  τμήμα ορεινού μηχανικού 95 

περιέχοντας σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων.  
 

Σελίδα 313  (περίληψη) 

Τηλεγράφημα  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία προς όλα τα στρατιωτικά σώματα 

με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 21:45. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 314  (περίληψη) 

Αναφορά προς 100
ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με ημερομηνία 

καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 21:45. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 315  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από  τμήμα πυροβολικού 95  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 23:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 316  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τμήμα πυροβολικού 95  προς 5η
 ορεινή Μεραρχία  με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 23:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων όπως την άφιξη στρατιωτικών τμημάτων βορείως της 

Ιεράπετρας. 
 

Σελίδα 317  (περίληψη) 

Αναφορά  από την 5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 

30.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 318  (περίληψη) 

Αναφορά  από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 319-320  (περίληψη) 

Αναφορά  με ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 22:00 περιέχοντας 

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 321-322  (περίληψη) 

Χειρόγραφη λίστα δύναμης και οπλισμού καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα- 

αριθμό-οπλισμό. 
 

Σελίδες 323-324  (περίληψη) 

Τηλεγράφημα  από τη διοίκηση στρατού ξηράς  προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 30.5.1941 και ώρα 10:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 325  (μετάφραση) 

Γενική διοίκηση 11ου
 αεροπορικού σώματος       διοικητ, την 30.5.1941 

               Ια 
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1) Η έως τώρα ομάδα Κέντρο (ενισχυμένη 5η
 ορεινή Μεραρχία) μετατρέπεται σε 

ομάδα Ανατολή. 
 

2) Νέα γραμμή διαχωρισμού μεταξύ ομάδας Δύση και Ανατολή: 

                          Ακρωτήριο Δράπανος (στη Δύση) 
                          Σφακιά (στην Ανατολή) 
 

3) Το 2ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών θα παραμείνει αρχικά στο Ρέθυμνο για την τάξη 

των στρατιωτικών ομάδων και για ξεκούραση και θα υπαχθεί στην ομάδα Ανατολή. 
Το 1ο

 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών παρομοίως θα υπαχθεί προσωρινά στην 
ομάδα Ανατολή. Υπάρχει η πρόθεση και τα δύο Συντάγματα  να μεταφερθούν στο 
δυτικό τμήμα της νήσου και να υπαχθούν στην ομάδα Δύση.  

Τμήματα της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας, τα οποία ακόμα βρίσκονται στην ομάδα 

Δύση,  θα τοποθετηθούν προς πορεία τότε για την αλλαγή στην ομάδα Ανατολή. 
 

Διανομείς: 
Ομάδα Ανατολή  (ενισχυμένη 5

η
 ορεινή Μεραρχία) 

Ομάδα Δύση                                                              Για τη Γενική Διοίκηση 

1
ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών                                   Ο επικεφαλής του Επιτελείου 

2
ο
 Σύνταγμα αλεξιπτωτιστών                                 (ακολουθεί χειρόγραφη υπογραφή) 

 

 

 

Σελίδες 326-327  (περίληψη) 
Περιέχουν χειρόγραφη μη ευανάγνωστης μορφής  ημερήσια αναφορά. 

 

Σελίδα 328  (περίληψη) 
Αναφορά από το 85ο

 ορεινό Σύνταγμα προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία 29.5.1941 περιέχοντας σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την 
καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων. 
 

Σελίδα 329  (μετάφραση) 

Αξιωματικοί ομάδας 12ης
 Στρατιάς στο 11ο

 αεροπορικό σώμα, 30.5.-12:30 

          

         Προς 5η
 ορεινή Μεραρχία  (ομάδα Ringel)    

    

Συνημμένα ακολουθεί αντίγραφο μιας αίτησης της 12ης
 Στρατιάς για λήψη  αναφοράς 

του γερμανικού στρατού. 

«Όπως μόλις τώρα κατορθώθηκε μέσω προφορικής αναφοράς να διαπιστωθεί , έδωσε 

η 5η
 ορεινή Μεραρχία τις τελευταίες ημέρες  ασυνήθιστου βαθμού σκληρές μάχες 

αντιμετωπίζοντας πάρα πολύ σθεναρή αντίσταση και παρά τις σημαντικού βαθμού 
απώλειες, τις μεγάλες δυσκολίες μετακίνησης, της υψηλής θερμοκρασίας και της μη 
επαρκούς τροφοδοσίας νερού κατεδίωξε χωρίς διακοπή τον έχοντας ηττηθεί εχθρό 

ακούραστα και εκ τούτου κρίθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η μάχη στην 
Κρήτη». 

 

 

Σελίδες 330-332  (μετάφραση) 
5

η
 ορεινή Μεραρχία                                           30.5.1941, 10:15 

        Ιβ           
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                                Προς αξιότιμο στρατηγό      

                                                    Ια 

 

1) Προς την ιδιαιτέρως ξεχωριστή επιτυχία της Μεραρχίας τα δικά μου και τα των 
εδώ αξιωματικών γεμάτα υπακοή συγχαρητήρια. 

 Ο αντισυνταγματάρχης Pemsel διαβιβάζει παρομοίως τα ιδιαίτερα του 

συγχαρητήρια. 

 

2) Ο αντισυνταγματάρχης Pemsel παρακαλεί όσο το δυνατό συντομότερα σχετικά 
υποβολής μιας περιληπτικής αναφοράς, στην οποία θα τονίζονται ιδιαιτέρως  οι 
επιδόσεις της Μεραρχίας.  Η αναφορά πρέπει να κατατεθεί ως περίληψη στην 
ανώτερη διοίκηση στρατού και έπειτα να δημοσιευτεί. 
Προτείνω, να προσαρτηθούν άμεσα στην υπηρεσιακή αναφορά ως συνημμένο 
ορισμένες περιγραφές του εκεί πολεμικού ανταποκριτή, ώστε εκ τούτου να δοθούν 
(Ιγ) όσο το δυνατό αμεσότερα αντίστοιχες αναφορές για τη δημοσιοποίηση για τη 
Μεραρχία. 

 

3) Χθες επισκέφτηκα τον στο στρατιωτικό νοσοκομείο βρισκόμενο ταγματάρχη 
Friedmann,λοχαγό Reitl, ανώτατο αξιωματούχο του γερμανικού στρατού Δρ 

Schueramnn και κάποιους άλλους αξιωματούχους του 100ου
 Συντάγματος ορεινών 

καταδρομέων, οι οποίοι βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση. 
 

4) Σε μια χθεσινή συνομιλία στο αεροπορικό σώμα προτάθηκε από την ανώτατη 

διοίκηση στρατού: 

α) η όσο το δυνατό συντομότερη μετακίνηση των τμημάτων τεθωρακισμένων 

β) η παρουσίαση κατόπιν άλλων οπτικών γωνιών  νέων κατεπειγόντων 
προτεραιοτήτων  για τη με πλοία  μεταφορά. 

   Στο α) Από την πλευρά του αεροπορικού σώματος και του αεροπορικού στόλου 
θεωρήθηκε μια προς πραγματοποίηση  μεταφορά της 2

ης
 επιλαρχίας  τεθωρ 31 ακόμα 

ως αναγκαία. 
Ορισμένα πλοία της μοίρας βαριών πλοίων δεν επιτρέπεται εκτάκτως σήμερα να 
αποπλεύσουν. Κατά πόσο τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί, είναι στο ναυτικό 
ακόμα αδιευκρίνιστο. 
 Στο β) Για τη φόρτωση άλλων επιπλέον πλοίων ισχύει το κάτωθι:  κυρίως να 
φορτωθεί μόνο αυτό που επειγόντως  χρειάζεται, ενδεχόμενος οχήματα, πυροβολικό 
(βαρύ πυροβολικό τμήμα 716, τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν προς 
δραστηριοποίηση  για την παράκτια προστασία), έπειτα  τα κατόπιν ακόμα αναγκαία 
στρατιωτικά τμήματα.  Αντιθέτως  όχι πλέον βαριά επιβαρύνοντας  μη κινητά  
τμήματα από τέτοιες μονάδες, οι οποίες δεν θα παραμείνουν για αρκετό καιρό στο 
νησί. Τούτο είναι σε αυτό το χρονικό σημείο πολύ δύσκολο, επειδή δεν έχει βγει μια 
απόφαση σχετικά μιας σε αργότερο χρονικό διάστημα υπαγωγής των στρατευμάτων 

ξηράς και δεν μπορώ να αγνοήσω σε καμιά περίπτωση  την κατάσταση και την 
αναγκαιότητα εκεί. 

Επειδή την παρούσα χρονική στιγμή ο χώρος φορτώσεων είναι διαρκώς πολύ 
λιγοστός, επειδή τα πλοία  διατίθενται μόνο ένα-ένα χωριστά και με προσεκτικό 

τρόπο, πρέπει εν πρώτοις να θέσω προς μετακίνηση τα πολύ αναγκαία  τμήματα, έτσι 
ώστε να μην είναι  προσωρινά σχετικά άλλων τμημάτων ακόμα καμία απόφαση 

αναγκαία .Είναι εκ τούτου μόνο ως ένας εν πρώτοις προσανατολισμός. 
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5)  Καθώς γίνεται περισσότερο  με τον χρόνο ξεκάθαρο σχετικά της μελλοντικής 

αποστολής της Μεραρχίας και της πρόθεσης της πραγματοποίησης μέσω του 
αξιότιμου στρατηγού, κάνω θερμή έκκληση κάθε φορά σχετικά συντόμων στοιχείων 

κατευθυντήριων γραμμών. Προς τον προσανατολισμό αναφέρω, πως φαίνεται η 
κατάσταση για την ώρα εδώ: 
α) πιθανότατα σίγουρη: 
καθήκον της Μεραρχίας η κατάληψη της Κρήτης 

β) Επίσης σε αυτό το σημείο έχω κατά έναν τρόπο πληροφορηθεί, ότι μάλλον θα 
διαρκέσει οχτώ έως δέκα εβδομάδες. 
γ) Το καθήκον σχετικά της κατοχής πιθανότατα θα διανεμηθεί (ίσως ένας είδος 

διαχωριστικής  γραμμής: στο ανατολικό τμήμα οι Ιταλοί, στο δυτικό η 5
η
 ορεινή 

Μεραρχία). 
γ) Δεν δύναται ευλόγως με κανένα τρόπο να αγνοηθεί, ποιες δυνάμεις θα 
δραστηριοποιηθούν στο τωρινό χρονικό διάστημα προς τούτο διαρκώς ή σε αλλαγή 

από τη  Μεραρχία. Παρόλα αυτά θα παραμείνει πιθανότατα ένα τμήμα της 
Μεραρχίας στην ηπειρωτική Ελλάδα (εδώ, όπως ο αξιότιμος στρατηγός είχε  ήδη 
αρχικώς την πρόθεση ως τον ευνοϊκότερο χώρο όπως πρότινος τη Χαλκίδα- Εύβοια).   

 

6)Από την πλευρά μου (εφοδιασμός) πιστεύω, ότι θα πρόκειται : 
α)  μια όσο το δυνατό σε συντομότερο χρόνο δημιουργία βάσης εφοδιασμού 

στην Κρήτη, 
β) η διατήρηση μιας βάσης εφοδιασμού γύρω από την Χαλκίδα- Εύβοια, 

γ) η διοίκηση  και ο εφοδιασμός και των δύο θέσεων από τον χώρο του 
Πειραιά- Αθήνα, 

γ) κατόπιν η διαπίστωση του συνολικού αποθέματος της Μεραρχίας και εκ 
νέου προμήθεια και ανανέωση του υλικού όλων των ειδών από την πατρίδα. 
Καθώς σε αυτό το σημείο εν συνεχεία έχει ξεκαθαριστεί σχετικά της μοίρας των 
πλοίων, επιθυμώ να μεταβώ όσο το δυνατό συντομότερα ο ίδιος  ως προς την 
κατατόπιση,  τη συνεννόηση και την εκεί τάξη στην Κρήτη και παρακαλώ προς τούτο 
για χορήγηση αδείας. 
Η εκπροσώπηση εδώ από τον υπολοχαγό Kraeftner. 

 

7) Για να έχω προηγουμένως ήδη ωστόσο μια συγκεκριμένη άποψη, παρακαλώ μέσω 
του ταγματάρχη Holze και του τμήματος IVa να μου διασαφηνιστεί και να μου 
μεταφερθεί: 

α) Ποίες στρατιωτικές δυνάμεις περίπου βρίσκονται τώρα στο νησί; 
(μόνο η 5η

 ορεινή Μεραρχία και τα υπαγόμενα τμήματα  στρατού ξηράς). Από εδώ 
δεν πρέπει να παραβλεφθεί: τμήματα της 6ης

 ορεινής Μεραρχίας παρομοίως 
πυροβολαρχίες πρέπει ήδη τώρα χωρίς καθυστέρηση να απομακρυνθούν. 

β) Μέχρι  ποιού σημείου  πραγματοποιείται η σίτιση από αποθέματα στο νησί; 
(ζωντανά, σιτάρι). 

γ) Μέχρι ποιού σημείου αρκούν τα ως λάφυρα πολέμου οχήματα για τη 

μεταξύ άλλων μετακίνηση, διαμοίραση στρατιωτικών  αποσκευών προς  την 5
η
 

ορεινή Μεραρχία (μόνο για μεγάλης διάρκειας παραμονή) παίρνοντας ως βάση, ότι 
ισχυρά τμήματα τώρα των εκεί βρισκόμενων στρατευμάτων έχουν ξανά αποσυρθεί, 
των οποίων η αναλογία σε οχήματα ωστόσο πιθανότατα έχει  περιέλθει τότε στη 
διάθεση της Μεραρχίας. 

Θα ήμουν πολύ ευγνώμων σχετικά γραπτής μέσω  του λοχαγού Holz κατατόπισης. 
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8) Σήμερα το πρωί ανατιναχθήκανε το ένα μετά το άλλο δύο τον αριθμό πλοία στο 
λιμάνι του Πειραιά (πυρομαχικά, υγρά καύσιμα). Η αιτία δεν έχει ακόμα 
διευκρινιστεί, ενδεχομένως δολιοφθορά. 
 

9) Πρέπει το 3ο
 τάγμα 100ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων σύμφωνα με την 
τωρινή κατάσταση περαιτέρω όσο το δυνατόν συντομότερα δια της αερομεταφοράς 
να μετακινηθεί;  Αφιχθείσες ομάδες έφεδρων για άλλα στρατιωτικά τμήματα του 
Συντάγματος θα μετακινηθούν από εμένα όσο το δυνατό συντομότερα. 
 

10) Η ανώτατη διοίκηση γνωστοποιεί: 
α) απελευθερωμένοι Ιταλοί αιχμάλωτοι πρέπει να μετακινηθούν προς το 

ανατολικό τμήμα του νησιού στο ιταλικό Σύνταγμα. 
β) Θα έπρεπε να μεταφερθούν με τους τραυματίες οι υπάρχοντες Βούλγαροι 

αιχμάλωτοι. 
γ) Όχι προς μετακίνηση και πρέπει αρχικά σε ένα κλειστού τύπου στρατόπεδο 

να συγκεντρωθούν Άγγλοι και Έλληνες αιχμάλωτοι. 
Παρακαλώ προσωρινά να παραχωρηθεί: ένας αξιωματικός με αριθμό δυνάμεων  από 
τον λόχο εφέδρων όσο το δυνατό συντομότερο προς τούτο το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης  

11) Στα πίσω παραμένοντα στρατιωτικά τμήματα (Χαλκίδα) δεν έχουν καταγραφεί  
ιδιαίτερα συμβάντα. 

 

 

Σελίδα 333  (μετάφραση) 
Υπολοχαγός Ler                        30.5.41 

 

                               Προς την (5η
; αριθμός σβησμένος) ορεινή Μεραρχία  

 

Προέβηκα σε κατάσχεση στο Ατσιπόλπουλο, περίπου 2 χλμ πριν την πόλη του 
Ρεθύμνου του φούρνου, ο οποίος λειτουργεί για τον γερμανικό στρατό. Εκεί 
βρίσκονται εξήντα τον αριθμό σακιά αλεύρι, τα οποία προορίζονταν για τα αγγλικά 
στρατεύματα. Από αυτά έχει χρησιμοποιήσει ο φούρναρης δύο ως τρία σακιά.  

Σε μια αποθήκη, την οποία γνωρίζει ο υπαξιωματικός της αστυνομίας 
κατασχέθηκαν τα κάτωθι τρόφιμα:               
15 ½  σακιά προς 78 κιλά φασόλια 

16 ¾ σακιά προς  78 κιλά ρύζι 
6 σακιά προς 50 κιλά αλεύρι 
Στην κοινοτική βάση κατασχέθηκαν  
4 σακιά ρύζι 
2 σακιά αλεύρι (σιτηρά) 

1 σακί φασόλια. 
 

 Σελίδα 334  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από τμήμα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 7:33. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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 Σελίδα 335  (περίληψη-μετάφραση) 

Αναφορά  από την ομάδα Wittmann προς  5η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία 

καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 7:50. 

(μετάφραση) Το  τάγμα μοτοσικλετιστών 55 αναφέρει: 
1) πεσόντες; τρείς αξιωματικοί, ένας υπαξιωματικός, τέσσερεις στρατιώτες 

    τραυματίες: ένας αξιωματικός, δέκα υπαξιωματικοί, τριάντα οχτώ 
στρατιώτες 

αγνοούμενοι: -                                        -  δύο στρατιώτες 

2) Την 30./5./41 ένα κανόνι (7,5 cm) σε ελαιώνα νοτίως του αεροδρομίου στο 
Ρέθυμνο πάρθηκε ως λάφυρο. Σχετικά της παράκτιας προστασίας και της 
υπεράσπισης της νήσου υπό όρους προς χρήση. 
3) Την 28./5./1941 απόκτηση κατόπιν κατάσχεσης  ενός τεθωρακισμένου. 

(περίληψη) Περιέχει ακόμα  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή 
καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 336  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από την   5η
 ορεινή Μεραρχία προς τμήμα πυροβολικού 

95 με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 7:55. 
Περιέχει σχετικά άμεσης αναφοράς περί της κατάστασης πλησίον της πόλης 

του Ηρακλείου. 
 

Σελίδα 337  (περίληψη) 

Αναφορά  από τμήμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609  προς  5η
 

ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 6:04. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 338  (περίληψη) 

Αναφορά  από την   5η
 ορεινή Μεραρχία προς το 100ο

 Σύνταγμα ορεινών 
καταδρομέων  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 8:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 339  (περίληψη) 

Αναφορά από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς ταγματάρχη του γερμανικού 

στρατού στο ανατολικό τμήμα του Ηρακλείου με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 
και ώρα 9:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 340  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από τον στρατηγό Ringel  προς τμήμα πυροβολικού 95  
με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 8:50. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 341  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 11ο
 αεροπορικό σώμα προς ομάδα Κέντρο με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 9:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 342  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 11ο
 αεροπορικό σώμα προς τον στρατηγό Ringel 

με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 9:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 343  (περίληψη) 

Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς 11ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 15:25. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 344  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από το 11ο
 αεροπορικό σώμα  προς  ομάδα Κέντρο με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 10:20. 
Περιέχει την άφιξη στο Ρέθυμνο τριάντα τον αριθμό μεταγωγικών Junger 

πιθανότατα την 31./5./41 ή 1./6./ για μεταφορά στρατιωτικών τμημάτων της 6ης
 

ορεινής Μεραρχίας. 
 

Σελίδα 345  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς το τάγμα σκαπανέων 95 
με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 9:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 346  (περίληψη) 

Αναφορά με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 12:00 περιέχοντας 
την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 Σελίδα 347  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τμήμα πυροβολικού 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 12:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 348  (περίληψη) 

Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς το 11
ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 9:15. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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 Σελίδα 349  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς το 11
ο
 αεροπορικό σώμα  

με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 10:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 Σελίδα 350  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τον στρατηγό Ringel  προς το 11
ο
 αεροπορικό σώμα  

με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 10:35. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 351  (περίληψη) 

Αναφορά από τον στρατηγό Ringel  προς τμήμα πυροβολικού 95 με 
ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 12:10. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 352  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τη γενική διοίκηση  11
ου

 αεροπορικού σώματος προς 
ομάδα Ανατολή  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 13:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 353  (περίληψη) 

Αναφορά από το 100ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  προς 5η

 ορεινή 
Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 13:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 354  (περίληψη) 

Αναφορά από την 5 ορεινή Μεραρχία  προς το 11
ο
 αεροπορικό σώμα με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 7:28. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 355  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 95ο
 Σύνταγμα ορειβατικού πυροβολικού προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 14:10. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 356  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τμήμα σκαπανέων 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 17:05. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 357  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  από τμήμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609 προς 
5

η
 ορεινή Μεραρχία με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 17:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 358  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 00:10 

περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων.  

 

Σελίδες 359-360  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 9:3ο
 

περιέχοντας την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων.  
 

 

Σελίδα 361  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα προς ομάδα Ανατολή με ημερομηνία καταγραφής 
31.5.1941 και ώρα 17:50. 

Περιέχει  την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 362  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τμήμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609 προς 
5

η
 ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 18:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 363  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 8ο
 αεροπορικό σώμα προς  5η

 ορεινή Μεραρχία  με 
ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 18:00. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 364  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς 11ο

 αεροπορικό σώμα  

με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 11:35. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 365  (περίληψη) 

Αναφορά από το 141ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων  στο Ρέθυμνο προς 5η

 

ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 18:30. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
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Σελίδα 366  (περίληψη) 

Αναφορά από το 2ο
 τάγμα  141ο

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων στο 
Ρέθυμνο προς 5η

 ορεινή Μεραρχία  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 
18:30. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδες 367-368  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από το 11ο
 αεροπορικό σώμα προς την ομάδα Ανατολή με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 20:21. 
Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδες 369-370  (περίληψη) 

Αναφορά με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 22:00 περιέχοντας 

την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων.  
 

Σελίδα 371  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα από τμήμα πυροβολικού 95 προς 5η
 ορεινή Μεραρχία  με 

ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 και ώρα 19:15. 

Περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 372  (περίληψη) 

Διαταγή του γερμανικού στρατού με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941 
περιέχοντας σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή την καταγραφή στρατιωτικών 
γεγονότων.  

 

Σελίδα 373  (μετάφραση) 

5
η
 ορεινή Μεραρχία                     διοκητ Μερχ, την 31. Μαΐου 1941, 11:45 

             Ια 

 

                              Προς  
                                         141

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

 

 

Το 141ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων με το 1

ο
 και 3ο

 τάγμα 141ου
 

Συντάγματος, 2ο
 τάγμα 143ου

 Συντάγματος και τη 2
η
 μοίρα 118

ου
 Συντάγματος 

ορειβατικού πυροβολικού  θα μεταφερθούν άμεσα με μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου 
Junker 52 από το αεροδρόμιο του Ρεθύμνου. 

Προς τούτοις πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα ένας αξιωματικός ομάδας στο 
αεροδρόμιο. 

Άμεσα πρέπει να βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα προς μεταφορά τμήματα 
του Συντάγματος και της 2

ης
 μοίρας 118

ου
 Συντάγματος στο αεροδρόμιο, ώστε να 

επιβιβαστούν άμεσα αναλόγως τη κίνηση των αεροσκαφών. 

Η 2
η
 μοίρα 118

ου
 Συντάγματος πρέπει μέσω του 141ου

 Συντάγματος να 
κινητοποιηθεί. Μια πυροβολαρχία βρίσκεται την παρούσα χρονική στιγμή πλησίον 
του Ατσιπόπουλου (2,5 χλμ δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου), Μια πυροβολαρχία 
οδηγείται πίσω μέσω ενός  τμήματος εμπροσθοφυλακής. 
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Πυρομαχικά, οχήματα ως λάφυρα, μεταφορικά ζώα και οχήματα πρέπει να 
συγκεντρωθούν στην περιοχή του Ρεθύμνου, να αποθηκευτούν και θα αναληφθούν 
από την 5η

 ορεινή Μεραρχία. 
Η παραλαβή και η κατάσταση της μεταφοράς πρέπει από τις 19:00 να 

αναφερθεί. 
 

Διανομείς: 
141

ο
 Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων 

2
η
 μοίρα 118

ου
 Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού 

 VIβ 

Ημερολόγιο Πολέμου   

                                                                    Για τη διοίκηση της Μεραρχίας: 
                                                                    Ο πρώτος αξιωματικός γενικού Επιτελείου  
                                                                       (ακολουθεί ιδιόχειρη υπογραφή) 

 

 

Σελίδα 374  (μετάφραση) 

 

                                                           Απόρρητο 

Γενική Διοίκηση 11
ου

 αεροπορικού σώματος                 διοικητ, την 31. Μαίου 1941 

                         Ια 

  

                              Προς  
                                          ομάδα Ανατολή 

 

1) Ο στρατηγός Ringel- ως ο μετέπειτα διοικητής στην Κρήτη- θα αναφέρει όσο το 
δυνατό συντομότερα, ποια  στρατιωτικά τμήματα πρέπει άμεσα να μεταφερθούν. 
Ο ανώτατος διοικητής 12

ης
  στρατιάς  σχεδιάζει την κατοχή της νήσου Κρήτη μέσω 

της 5ης
 ορεινής Μεραρχίας με το υπαγόμενο τάγμα μοτοσικλετιστών 55 

                                                                       μοίρα αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 

                                                                       έναν λόχο τεθωρακισμένων από δεκατρία 
τεθωρακισμένα  

                                                                      ένα τμήμα δέκα cm πυροβόλων  
2) Το ιταλικό Σύνταγμα  πεζικού στην Κρήτη θα υπάγεται κατόπιν συνεννόησης με 
τον ανώτατο διοικητή των Δωδεκανήσων στο 11ο

 αεροπορικό σώμα (κατόπιν   της 
διοικητικής  ανάληψης της Κρήτης από τη 5η ορεινή Μεραρχία μέσω  της ανώτατης 
διοίκησης  12

ης
 στρατιάς). Σχετικά διαχωριστικής γραμμής μεταξύ της ομάδας 

Ανατολή και του ιταλικού Συντάγματος πεζικού βλπ συνημμένο χάρτη. 

 

Σελίδα 375  (περίληψη) 

Ραδιοτηλεγράφημα  προς τον στρατηγό Ringel  με ημερομηνία καταγραφής 
31.5.1941 περιέχει την σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 
στρατιωτικών γεγονότων.  

 

Σελίδα 376  (περίληψη) 

Αναφορά από την  5η
 ορεινή Μεραρχία προς 1η

 πυροβολαρχία  95
ου

 

Συντάγματος ορειβατικού πυροβολικού  με ημερομηνία καταγραφής 31.5.1941. 
Περιέχει την  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή καταγραφή 

στρατιωτικών γεγονότων.  
 


