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                        [CD 17 φάκελος 2] 

                            RL 25-3 

 

Ο δεύτερος φάκελος με τον κωδικό RL 25-3 περιλαμβάνει στρατιωτικά έγγραφα 

Ημερολογίου Πολέμου 30 σελίδων που καταγράφουν το χρονικό διάστημα από 9.8.1941 

έως 16.7.1942 .  Αφορά την Κρήτη.   

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 

Πρώτη σελίδα τόμου συνημμένων εγγράφων Ημερολογίου Πολέμου του 

Γερμανού Διοικητή Κρήτης.   

 

Σελίδα 2 (περίληψη) 

Περιεχόμενο εννέα συνημμένων του Ημερολογίου Πολέμου. Ακολουθούν 

παρακάτω.   

 
Σελίδες 3-4 (περίληψη)  

Αντίγραφο εγγράφου περιέχοντας κατάλογο καταγραφής προσωπικού και 

στρατιωτικού υλικού της γερμανικής Αεροπορίας.  

 
Σελίδα 5 (περίληψη)  

Αντίγραφο εγγράφου του επικεφαλής Επιτελείου της Γερμανικής Αεροπορίας με 

ημερομηνία 9.8.1941. Αφορά τη δημιουργία θέσης ανεφοδιασμού στην Κρήτη.    

 
Σελίδες 6-8 (περίληψη) 

Αντίγραφο εγγράφου του Επιτελείου Διακίνησης Υλικού στη Σούδα με 

ημερομηνία 31.10.1941. Αναφέρεται στη διαταγή του Επιτελείου με τον αριθμό 2 

σχετικά με τη δομή και με τα καθήκοντα. 

 

Σελίδες 9-10 (περίληψη) 

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία 

17.9.1941. Καταγράφει τη δομή και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Ανεφοδιασμού 

Αεροπορίας στη Σούδα και Ηράκλειο.    

Σελίδα 11 (περίληψη) 

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου του Επιτελείου του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης  

με ημερομηνία 23.9.41. Αναφέρεται στην άφιξη στην Κρήτη και στη δομή της Υπηρεσίας 

Ανεφοδιασμού Κρήτης.  

 

Σελίδες 12-26 (περίληψη) 

Χάρτης της Κρήτης. 

 

Σελίδα 27 (περίληψη) 

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου από το Επιτελείο Διακίνησης Υλικού προς τον 

Διοικητή Φρουρίου Κρήτης  με ημερομηνία 5.10.1941.Αναφέρεται στη δομή και στα 

καθήκοντα της Υπηρεσίας Διακίνησης Υλικού με έδρα τη Σούδα και το Ηράκλειο.  

 

Σελίδες 28- 29 (περίληψη-μετάφραση) 

Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή Φρουρίου  Κρήτης. Ακολουθεί η μετάφραση 

της.    

(μετάφραση)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 20.5.42 
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                                ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ! 

 

Στις 24 Μαΐου 1941 ανέφερε η έκθεση της Ανώτατης Διοίκησης Γερμανικού 

Στρατού ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαΐου βρίσκονται Γερμανοί 

αλεξιπτωτιστές και αερομεταφερόμενες μονάδες στην Κρήτη σε μάχη εναντίων 

τμημάτων του βρετανικού στρατού. Με μια θαρραλέα επίθεση από τον αέρα κυρίευσαν, 

υποστηριζόμενοι από μοίρες καταδιωκτικών, βαρειών και μη μαχητικών και πολεμικών 

αεροσκαφών καθέτου εφόρμησης, σημαντικής στρατιωτικής σημασίας  σημεία του 

νησιού.  Έπειτα από την εν συνεχεία ενίσχυση από μονάδες του Στρατού Ξηράς 

προχώρησαν τα γερμανικά στρατεύματα σε εκδήλωση επίθεσης. Σε σύντομο χρονικό 

διάστημα βρίσκονταν τα σπουδαιότερα σημεία του νησιού υπό τη γερμανική κατοχή. Η 

προσπάθεια του Βρετανικού Στόλου, να επέμβει αποφασιστικά στις εχθροπραξίες, 

εξουδετερώθηκε από τη Γερμανική Αεροπορία που κυριάρχησε σε σύντομο επίσης 

χρονικό διάστημα στους αιθέρες. Υπό τη συνεχή άφιξη ενισχύσεων διεξήχθη η μάχη των 

δραστηριοποιημένων μονάδων της Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς με επιτυχία. Ήδη 

στις 27 Μαΐου περιήλθε, παρά τη σθεναρή αντίσταση από την πλευρά των Βρετανών, 

στη γερμανική κατοχή η πρωτεύουσα της Κρήτης, τα Χανιά. Μ’ αυτό,  το βρετανικό 

μέτωπο άμυνας διερράγη. Στις 28 Μαΐου η βάση του Βρετανικού Ναυτικού, ο κόλπος της 

Σούδας, κατελήφθη από τα γερμανικά στρατεύματα. Την ίδια ημέρα αποβιβάστηκαν 

ιταλικά στρατεύματα στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Στις 30 Μαΐου η Ανώτερη 

Διοίκηση του Γερμανικού Στρατού μπόρεσε ήδη να ανακοινώσει ότι οι επιχειρήσεις για 

την κατάληψη του βρετανικού προπύργιου, την Κρήτη πλησιάζουν στη λήξη τους. Η 

αντίσταση του εχθρού κατέρρευσε σ’ όλα τα σημεία. Στις 2 Ιουνίου 1941, επομένως 

δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, η έκθεση της Ανώτατης Διοίκησης 

του Γερμανικού Στρατού ανακοινώνει τη νικηφόρο έκβαση τους.  

Σύντροφοι! Ως υπερασπιστές της νήσου Κρήτη αποδίδουμε τη σημερινή μέρα με 

ιδιαίτερη υπερηφάνεια φόρο τιμής στο λαμπρό αυτό στρατιωτικό γεγονός. Κάθε 

αξιωματικός και στρατιώτης που αποβιβάστηκε με αλεξίπτωτο ή αεροσκάφος στο 

προβάλλοντας αντίσταση νησί και άνοιξε έτσι τον δρόμο στα επόμενα στρατεύματα για 

την τελική κατάκτηση ολόκληρου του νησιού, θα μείνει στην ιστορία αυτού του πολέμου 

ως ένας ήρωας της Κρήτης. Αποδίδουμε με δέος φόρο τιμής τη σήμερον ημέρα σε όσους 

συντρόφους που απέδωσαν σε αυτόν τον αγώνα τα μέγιστα ακόμα και τη ζωή τους για τη 

νίκη της Γερμανίας. 

Σύντροφοι! Έχουμε αποδεχτεί, ως οι τωρινοί υπερασπιστές του νησιού, τη μεγάλη 

κληρονομιά των ηρώων μας και αυτό πρέπει να είναι το ιερότερο μας καθήκον, να το 

προστατεύσουμε πιστά έως τον θάνατο. Εάν ο εχθρός ποτέ τολμήσει να αμφισβητήσει 

κάνοντας χρήση όπλων την κατοχή αυτού του νησιού, θα πέσει σε μια γρανιτένια 

αντίσταση. Για όλους εμάς υφίσταται μόνο ο αγώνας έως την τελευταία σφαίρα, έως την 

τελευταία μπουκιά, την τελευταία γουλιά, έως την τελευταία πνοή! 

Οι νικητές της Κρήτης πρέπει να είναι για εμάς τους υπερασπιστές του νησιού 

πάντα ένα λαμπρό παράδειγμα. Εάν θα πρέπει να κληθούμε εμείς οι ίδιοι όμως να 

επιφέρουμε αποφασιστικής σημασίας πλήγματα, τότε θα ακολουθήσουμε, με την 

μεγαλύτερη πίστη στην εκπλήρωση του καθήκοντος, αυτό το κάλεσμα υπακούοντας στη 

διαταγή, το ίδιο με αυτούς τους γενναίους κατακτητές του νησιού. Γνωρίζουμε ότι οι 

αποφάσεις που προηγούνται των ανδραγαθημάτων λαμβάνονται από έναν αρχηγό που ο 

ίδιος συγκεντρώνει στον ύψιστο βαθμό πάνω του τον συνδυασμό της λήψης αποφάσεων 

και τη συνείδηση της ευθύνης. Κάθε μάχη στην οποία μας καθοδηγεί πρέπει να στέφεται 

με τη νίκη! Το οφείλουμε στον εαυτό μας, στον λαό μας και στον αρχηγό μας.                      
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Σελίδα 30 (περίληψη) 

Αντίγραφο απόρρητο έγγραφο από το Επιτελείο Διακίνησης Υλικού στη Σούδα 

προς τη διοίκηση του Αεροδρομίου Ηρακλείου  με ημερομηνία 16.7.1942.  Αναφέρεται 

στην κατάσταση υπαγωγής της Υπηρεσίας Διακίνησης Υλικού και των υφιστάμενων 

υπηρεσιών του  στη Δυτική Κρήτη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των καθηκόντων της.   

 

 
 


