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                                                       [CD 12 Φάκελος 5] 

                                                               RL 7-640 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 19 σελίδων συνολικά, που 

εκτείνονται χρονικά από 17.έως 18.5.1941. 

 

 

Σελίδες 1-12  (μετάφραση) 

 

  Αναφορά σχετικά της προετοιμασίας και πραγματοποίησης της επιχείρησης Merkur-

Ερμής. 

 

Α. Προετοιμασία 

Σχετικά της προετοιμασίας για την επιχείρηση Ερμής-Merkur καθόρισε το πολεμικό 

ναυτικό εν πρώτοις δύο προϋποθέσεις: 

α) Την ασφαλή εισαγωγή του για την έναρξη των επιχειρήσεων απαραιτήτου 

αποθέματος- ανεφοδιασμού σε όπλα ( κυρίως βόμβες, καύσιμη ύλη, βενζίνη 

αεροσκαφών, λάδι για τα πολεμικά πλοία, κάρβουνο για τα εμπορικά πλοία, 

στρατιωτικό υλικό για την αεροπορία και σίτιση-διατροφή). Το μεγαλύτερο μέρος 

αυτών των ειδών θα έπρεπε να μετακινηθεί από τη Μαύρη θάλασσα μέσω των 

Δαρδανελίων προς τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά και κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρονικού σημείου να ασφαλισθεί. Η διαθεσιμότητα των ατμόπλοιων, μεταξύ των 

οποίων ρουμανικά, βουλγάρικα και ιταλικά. προξένησε μεγάλου βαθμού δυσκολίες, 

οι οποίες θα πολλαπλασιαστούν εξαιτίας της μη ασφάλειας και των ελλείψεων στα 

μέσα κίνησης για τη μεταφορά στην ενδοχώρα. Η σε αυτό το σημείο διαρκώς 

μεταβαλλόμενη κατάσταση μεταφορών πίεσε προς μια διαρκή αλλαγή διευθέτησης 

και επέφερε χρονικές αναβολές, οι οποίες κατά συνέπεια επίσης επέδρασαν στον ήδη 

σύντομο χρονικά υπολογίσιμο χρόνο προετοιμασίας, για την επιχείρηση «Merkur-

Ερμή». Παρόλα αυτά κατορθώθηκε το για την επέμβαση απαραίτητο (στρατιωτικό) 

υλικό να φθάσει εγκαίρως με ασφάλεια στα λιμάνια προορισμού, ώστε εκ τούτου να 

υπάρξει η προϋπόθεση για την έναρξη της επιχείρησης «Merkur-Ερμής». Μέσω 

μεγάλου μεγέθους δραστηριοποίησης των ιταλικών μεταγωγικών πλοίων και της 

αεροπορίας κατέστην δυνατό, να συνοδέψουν χωρίς άμεσες απώλειες τα ατμόπλοια 

παρά της πολλάκις διαπιστωμένης παρουσίας υποβρυχίων του εχθρού. Μόνο το 

γερμανικό ατμόπλοιο «Lari-λείπει η υπόλοιπη λέξη- κινήθηκε προς έναν ακόμα μη 

έχοντας ανιχνευθεί χώρο αποκλεισμού με νάρκες και βυθίστηκε, ενώ κατά τις 

επιχειρήσεις εκκαθάρισης καταστράφηκε ένα γερμανικό βοηθητικό πλοιάριο 

αναζήτησης ναρκών. 

 

Β) Η προετοιμασία των «κινήσεων μεταφοράς για την επιχείρηση Merkur-Ερμής». 

Ο λιγοστός χώρος στα ατμόπλοια ανάγκασε προς τούτο, να υπάρξει πρόβλεψη των 

ατμόπλοιων ανεφοδιασμού-ενισχύσεων αμέσως κατόπιν της εκκένωσης τους  για την 

επιχείρηση «Merkur-Ερμής». Για την ενίσχυση αυτών των μέσων μεταφορών 

τέθηκαν προς διάθεση από τα μεταγωγικά πλοία της Αφρικής αρχικά δώδεκα τον 

αριθμό ατμόπλοια. Η από την Ιταλία συγκέντρωση και τιθέμενες στη διάθεση του 

ναύαρχου νοτιοανατολικής Ευρώπης  των θαλάσσιων δυνάμεων και των πρώτων 

ατμόπλοιων αυτής της ομάδας εξαρτιόνταν από την ελευθέρωση της διώρυγας της 

Κορίνθου, κάτι που κατορθώθηκε κατόπιν πολλάκις εναλλαγών στις ημερομηνίες την 

16 Μαΐου για μικρού μεγέθους πλοία. Στην αβεβαιότητα σχετικά της έγκαιρης 

ετοιμότητας των ατμόπλοιων έγινε  πρόωρα προσπάθεια, τον κάπως 
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αντιλαμβανόμενο και έτοιμο προς χρήση χώρο των πλοίων για πολύ μικρά σε 

μέγεθος ακτοπλοϊκά για ην επιχείρηση «Merkur-Ερμής» να εκμεταλλευτούν και ως 

πρώτη ομάδα στην Κρήτη να αποβιβάσουν, καθώς οι συσχετιζόμενοι χώροι 

απόβασης ήταν υπό δικής μας κατοχή. Η χρησιμοποίηση αυτών των μικρών σε 

μέγεθος πλοιαρίων φαίνονταν στον ναύαρχο νοτιοανατολικής Ευρώπης επίσης 

ιδιαίτερα ευνοϊκή, επειδή εκ τούτο το ρίσκο αναφορικά  της κατά τη διάρκεια της 

νύχτας αναμφισβήτητης θαλάσσιας υπεροχής του αντιπάλου είχε διαμοιρασθεί σε ένα 

μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων πλοίων. Αρχικά προορίζονταν αυτά τα μηχανοκίνητα 

ιστιοφόρα μόνο για ανεφοδιασμό (στρατιωτικού) υλικού, καθώς οι μεταφορές 

στρατιωτών έπρεπε να πραγματοποιηθούν δια της εναέριας οδού. Μόνο για την 

περίπτωση, ότι εξαιτίας μη πιθανότητας απόβασης στην Κρήτη η για τη δεύτερη 

ημέρα σχεδιασμένη απόβαση αερομεταφερόμενων στρατιωτικών τμημάτων δεν είναι 

εφικτή δια της εναέριας οδού, θα έπρεπε να διατεθούν άμεσα τέσσερα τον αριθμό  

άδεια ατμόπλοια για την απαραίτητη θαλάσσια μεταφορά. Κατά τη διάρκεια των 

λίγων ημερών προετοιμασίας πρόεκυψε στο Επιτελείο φόρτωσης, όπου δόθηκε η 

πρέπουσα αναγκαιότητα  από τον διοικητή ναυτικού Ελλάδος στο 11ο σώμα 

αεροπορίας και στην υπηρεσίας θαλάσσιας μεταφοράς έδωσε,  να προβλεφτεί 

ωστόσο μεγαλύτερος αριθμός στρατευμάτων για τη μεταφορά πάνω σε μηχανοκίνητα 

ιστιοφόρα.  Παρόμοια στον ναύαρχο  νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως και στον από 

αυτόν κατατοπισμένο αεροπορικό στόλο 4 ξεκαθαρίστηκαν εντελώς οι  σχετικά του 

πολύ υψηλού βαθμού αυτοσχεδιασμοί σε αυτή την  προετοιμασία. 

Τα πλοία περιλήφθησαν βιαστικά και τέθηκαν σε ετοιμότητα, χωρίς η ασφάλεια 

κίνησης τους να μπορεί επίσης στο ελάχιστο να επανελεγχθεί. Τα πληρώματα 

αποτελούμενα από Έλληνες εξαφανίστηκαν κατά ένα μεγάλο μέρος και έπρεπε σε 

όλα τα πλοιάρια  να συμπληρωθούν από γερμανικό προσωπικό του ναυτικού ή να 

αντικατασταθούν. Αυτό το προσωπικό μεταφέρθηκε κάτω από μεγάλες δυσκολίες  

από τη Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία και από  ελληνικές περιοχές κατά το 

μεγαλύτερο μέρος δια της εναέριας οδού, επειδή οι τούτες εδώ και καιρό 

αναμενόμενες μεταφορές ενισχύσεων σε προσωπικό επάνδρωσης διαμέσου της 

μακρινής μεταφοράς δια σιδηροδρόμου δεν μπόρεσαν εγκαίρως να αφιχθούν. Σε 

μερικά πλοία έπρεπε δια τούτο να αρκεσθεί,  να τοποθετηθεί προσωπικό από ναύτες, 

στο οποίο ήδη υπό φυσιολογικές συνθήκες οι απαιτήσεις σχετικά  ναυσιπλοΐας και 

ναυτικών ζητημάτων εξαιτίας των ήδη ελλιπών προκαταρκτικών  γνώσεων δεν ήταν 

αναπτυγμένες. Υλικό βοηθείας ναυτικού, όπως άρτιες πυξίδας και επαρκής 

εφοδιασμός από χάρτες ήταν μη επαρκές και έλειπε εν μέρει τελείως. Έως το τέλος 

παρέμενε τούτο αβέβαιο, εάν θα μπορούσε να προσκομισθεί ο αναγκαίος αριθμός των 

σωσιβίων εγκαίρως δια της εναέριας οδού. Πολύ καλοδεχούμενη ήταν ή αύξηση με 

έξι τον αριθμό καλά εξοπλισμένων μηχανοκίνητων ιστιοφόρων του ιταλικού 

πολεμικού ναυτικού, τα οποία διέθεσε ο Ιταλός ναύαρχος Πάτρας. Εξοπλίστηκαν 

ταυτόχρονα, ως  βοηθητική ομάδα εύρεσης ναρκών, ώστε να εξασφαλίσουν κατά τη 

διάρκεια της απόβασης την μη ύπαρξη ναρκών. Ο εξοπλισμός με ασύρματο και 

μηχάνημα εκπομπής σινιάλων δεν ήταν  σε κανένα από τα πλοιάρια στο μέσω της 

τιθέμενης προθεσμίας πλέον εφικτός. Επίσης τα άμεσα βρισκόμενα και σε 

επιταχυνόμενο ρυθμό επισκευής περιλαμβανόμενα μικρά σε μέγεθος ελληνικά πλοία 

–νοσοκομεία δεν μπόρεσαν πλέον σύμφωνα με την προθεσμία  να είναι έτοιμα προς 

αναχώρηση. 

Και στις δύο για το Μάλεμε και το Ηράκλειο συγκεκριμένες ομάδες μηχανοκίνητων 

ιστιοφόρων παραχωρήθηκε ένα ιταλικό μεταγωγικό, του οποίου ο επικεφαλής είχε τη 

στρατιωτική και των ναυτών διοίκηση αυτής της ομάδας. Σε αυτόν  βρίσκονταν ο 

Γερμανός επικεφαλής της νηοπομπής. Στα ιταλικά μεταγωγικά ορίστηκε το καθήκον-
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αποστολή να κρατήσουν  την ομάδα ενωμένη,  να την καθοδηγήσουν, να την 

προστατεύσουν εναντίων υποβρυχίων και να χρησιμεύσουν ως δίαυλος επικοινωνίας. 

Στη συγκέντρωση των ομάδων ξεχωριστά και της αβέβαιης και πιθανώς πολύ 

διαφορετικής ταχύτητας έπρεπε εκτός τούτου να δοθεί η διαταγή, να μην περιμένουν 

τα αργοπορημένα πλοιάρια και να τα αφήσουν τα ίδια να παραδοθούν. 

Ότι σε λίγες ημέρες κατορθώθηκε σχεδόν χωρίς τη συνδρομή  βοηθητικού μέσου από 

αυτές τις με αυτό το καθήκον-αποστολή επιφορτιζόμενες υπηρεσίες και των τριών 

σωμάτων στρατού σχετικά της τοποθέτησης των ομάδων μηχανοκίνητων ιστιοφόρων 

στο επαρκές κατορθωτό μέτρο, πρέπει να αναγνωρισθεί ως μια ιδιαίτερη επίδοση. 

Πρέπει σε αυτό το σημείο να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι σε μεγάλο βαθμό μη 

ασφαλείς, συχνά  διαταραγμένες επικοινωνίες στις κατεχόμενες περιοχές και σε 

μακρινές αποστάσεις  των ξεχωριστών υπηρεσιών, αλλά ακόμα επίσης στην μόλις 

κυριευμένη χώρα τα όχι ακόμα έτοιμα ξανά προς λειτουργία εργαστήρια, ναυπηγεία, 

εγκαταστάσεις σε λιμάνια και άλλων ειδών σε έλλειψη βοηθητικά μέσα (ρυμουλκά, 

πλοιάρια ανέλκυσης, γερανοί), ώστε να εκτιμήσουν την παρεχόμενη εργασία κατά 

αυτόν τον τρόπο.  

Σύμφωνα με  αυτή την κατάσταση πραγμάτων τελείωσαν οι προετοιμασίες τη δέκατη 

ημέρα σε τέτοιο βαθμό, ώστε και οι αποστολές ενισχύσεων όσο και επίσης οι 

προετοιμασίες για τις μετακινήσεις μεταφοράς στην επιχείρηση «Merkur-Ερμής» 

έχουν αποπερατωθεί με πλήρη γνώση των υφιστάμενων αδυναμιών. Παρόλα αυτά 

ήταν η συνολική κατάσταση τέτοια, ώστε κυρίως στις μεταφορές ενισχύσεων θα 

επέφερε η  έλλειψη σε μια κατάσταση π.χ ενός δεξαμενόπλοιου σημαντικές 

συνέπειες, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν καμία άμεση 

αντικατάσταση εφικτή. Η παρουσία των στρατιωτών έπρεπε, όπως τόσο συχνά σε 

αυτό το θαλάσσιο πόλεμο, να αντικαταστήσει τα μη υφιστάμενα μέσα.   

 

Β  Πραγματοποίηση της επιχείρησης «Merkur-Ερμής». 

Οι μετακινήσεις μεταφοράς είχαν στο μεγαλύτερο μέρος κατά τέτοιο τρόπο 

υπολογιστεί, ώστε αρχικά οι δύο ομάδες «Μάλεμε» και «Ηράκλειο» από τα λιμάνια 

συγκέντρωσης της Αθήνας- Λαυρίου και του ενδιάμεσου λιμανιού της Μήλου κατά 

τέτοιο τρόπο ξεκίνησαν, ώστε αυτές την Χ+ μια ημέρα το απόγευμα πλησίον του 

Μάλεμε και τη Χ+ δεύτερη ημέρα το απόγευμα πλησίον του Ηρακλείου μπόρεσαν να 

αποβιβαστούν. Ταυτοχρόνως με αυτές τις δύο ομάδες στάλθηκαν  προς τη Μήλο δύο 

τον αριθμό ιταλικές ομάδες αναζήτησης ναρκών, για να δημιουργήσουν τάχιστα  

κατόπιν της κατάληψης του κόλπου της Σούδας και του λιμανιού του Ηρακλείου 

ελεύθερες από νάρκες διόδους διέλευσης, ώστε την από την Χ+ δεύτερη ημέρα σε 

ετοιμότητα βρισκόμενη 1η ομάδα ατμόπλοιων με τη συνοδεία επιπλέον ιταλικών 

πλοιαρίων μεταφοράς από το λιμάνι του Πειραιά να μπορούν να αποσταλούν. Ο 

χρονολογικός πίνακας για όλες τις κινήσεις είχε κατά τέτοιο τρόπο δημιουργηθεί, 

ώστε οι ομάδες ξεχωριστά να βρίσκονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε απόσταση 

ακόμα πριν τα λιμάνια προορισμού, ώστε αυτές έως την έναρξη της πρωινής 

κατασκοπείας, περίπου στις 9:00 βρισκόμενες  σε ακινησία, να μπορούσαν να 

αλλάξουν κατεύθυνση ή να επιστρέψουν. Η μικρή ταχύτητα των πλοίων  ανάγκασε 

προς τούτο ωστόσο, την πρωινή θέση αναμονής ήδη πολύ κοντά στις ακτές της 

Κρήτης να μετακινήσουν, επειδή διαφορετικά το λιμάνι του προορισμού την ίδια 

ημέρα δεν θα μπορούσε καθόλου να προσεγγιστεί. Λαμβάνεται εκ τούτου υπόψη, ότι 

η ισχυρά δραστηριοποιούμενη αεροπορία θα είχε επιτύχει,  τους έχοντας εισορμήσει 

Άγγλους από την προέλαση εναντίων των ομάδων να κρατήσει μακριά. 

Η απόβαση της ομάδας «Μάλεμε», ήταν προγραμματισμένη αρχικά την Χ ημέρα το 

απόγευμα στις 16:00, μετατέθηκε όμως έπειτα κατόπιν επιθυμίας του 11ου σώματος 
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αεροπορίας την Χ+ μια ημέρα, ώστε  να μπορούν να εγγυηθούν  την ασφάλεια του 

μόλις ερχόμενου στην κατοχή χώρου απόβασης. Η πράγματι εξέλιξη της κατάστασης 

δικαιολόγησε αργότερα αυτή την απόφαση. 

Οι κινήσεις των δύο ομάδων μηχανοκίνητων ιστιοφόρων υπό την καθοδήγηση ενός 

ιταλικού πλοιαρίου μεταφοράς και των δύο ομάδων ναρκαλιευτικών, παρομοίως από 

ιταλικά μεταφορικά πλοιάρια καθοδηγούμενα, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 

σχέδιο έως τη Μήλο. Σε αυτό το σημείο διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι η ταχύτητα των 

ομάδων είχε μειωθεί εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών εν μέρει έως δύο με 

τρία ναυτικά μίλια ανά ώρα και ήδη τώρα ορισμένα πλοία αποχωρίστηκαν, τα οποία 

όμως κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής στη Μήλο (τη νύχτα της Χ ημέρας προς 

Χ+ μία ημέρα) ξαναβρήκαν ανταπόκριση  και ορισμένα με σταλμένο κατόπιν 

βοήθειας ρυμουλκού ή μέσων ρυμούλκησης των ιταλικών πλοιαρίων μεταφοράς. 

 

5) Όταν το βράδυ της Χ ημέρας είχε πλέον ξεκαθαριστεί, ότι η επιχείρηση εδάφους 

στην Κρήτη δεν μπόρεσε αυτό το αναμενόμενο σύντομο χρονικό διάστημα να 

ολοκληρωθεί και προ πάντων η κατάσταση πλησίον του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου 

επιτρέπει ως ευκταία να φανεί, κυρίως για μια φορά όλες οι επιπλέον στα δυτικά 

πλησίον του Μάλεμε δυνάμεις να δραστηριοποιηθούν, ώστε από εκεί το νησί να 

καταλάβουν, προνοήθηκε η ομάδα Ηρακλείου παρομοίως για το Μάλεμε. 

 

6) Την Χ+ μια ημέρα βρίσκονταν προς τούτο η ομάδα «Μάλεμε» με το αντιτορπιλικό 

«Lupo», το οποίο αντικατέστησε το ασαφές πλοιάριο μεταφοράς «Sirio» στην 

καθοδήγηση, στη διαδρομή από τη Μήλο προς το Μάλεμε. Καθώς λίγο πριν τις 09:00 

η κατάσταση στη θάλασσα δεν είχε ακόμα ξεκαθαριστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η 

προέλαση να μπορούσε εν συνεχεία να συνεχιστεί, σταμάτησε η ομάδα κατόπιν  

συνεννόησης και λίγο μετά έπειτα διατάχτηκε προς αντίθετη πορεία, καθώς η 

διοίκηση της επιχείρησης και ο ναύαρχος νοτιοανατολικής Ευρώπης είχαν την 

εντύπωση, ότι δεν διακινδύνευαν μια εν συνεχεία πορεία αυτή την ημέρα εξαιτίας 

των αγγλικών ναυτικών δυνάμεων στον θαλάσσιο χώρο βορείως ης Κρήτης. Περίπου 

1 ½ ώρες αργότερα μπόρεσε τότε η εναέρια κατασκοπεία να αναφέρει, ότι η περιοχή 

βορείως της Κρήτης είναι εντελώς ελεύθερη από δυνάμεις του εχθρού. Κατόπιν 

έπρεπε να ληφθεί απόφαση, η ομάδα νεωστί προς το Μάλεμε να μετακινηθεί. 

Συγκεκριμένα για την αντίστοιχη εκδιδόμενη διαταγή υπήρξαν τα κάτωθι σημεία: 

α) Σύμφωνα των αναφορών σχετικά του καιρού αναμένονταν  βόρειοι και 

βορειοδυτικά άνεμοι, επομένως άνεμοι ώθησης, κατά τους οποίους η ομάδα μια 

ταχύτητα πέντε έως έξι ναυτικά μίλα να μπορούσε να κατορθώσει, έτσι ώστε αυτή να 

μπορούσε να φθάσει στο Μάλεμε κατόπιν συνένωσης ωστόσο αργά αλλά 

οπωσδήποτε κατά την έναρξη της νύχτας. Συνεπεία του αναμενόμενου ανέμου 

θεώρησε η διοίκηση της επιχείρησης, ότι η ομάδα μόνο μια μικρή απόσταση θα 

μπορούσε προς τα βόρεια να πραγματοποιήσει. Όπως αργότερα διαπιστώθηκε, ήταν 

ισχυρός νοτιοδυτικός άνεμος, ο οποίος κατόρθωσε την αντιθέτως επιτυχία. 

β) Στη διοίκηση της επιχείρησης ήταν σχετικά τούτου ξεκάθαρο, ότι μια εκ νέου 

αλλαγή κατεύθυνσης  τις μετακινήσεις προς το Μάλεμε εξαιτίας των πολλών 

παραγόντων αβεβαιότητας, υποκείμενων  στη μη εξακριβωμένη ταχύτητα, στην 

ασάφεια του σταθμού και στην εξάρτηση των  έχοντας καθυστερήσει πλοιαρίων θα 

αύξανε το ρίσκο σημαντικά. Από τον ναύαρχο νοτιοανατολικής Ευρώπης τέθηκε  

εξαιτίας τούτου ρητώς προς τη διοίκηση της επιχείρησης η ερώτηση, εάν εξαιτίας της 

αυτή την ημέρα μη ευνοϊκώς παρουσιαζόμενης κατάστασης στη ξηρά το τώρα πλέον 

ισχυρό αυξανόμενο ρίσκο έπρεπε να παρθεί ή εάν είναι ανεκτό, να αναβληθεί η εν 

συνεχεία πορεία για εικοσιτέσσερις ώρες. Έπρεπε οπωσδήποτε να αναμένεται, ότι 
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εξαιτίας των μη διαθέσιμων συνδέσεων επικοινωνίας ένα τμήμα των πιθανότατα 

ξεκομμένων ιστιοφόρων δεν θα λάμβαναν τις διαταγές για επιστροφή και αλλαγής 

πορείας. Από τη διοίκηση της επιχείρησης απαντήθηκε καταφατικά η ερώτηση κατά 

το πρέπον. Εκ τούτου έλαβε το αντιτορπιλικό «Lupo» διαταγή, να κατευθυνθεί στο 

Μάλεμε με τη  μέγιστη ταχύτητα με την ομάδας του χωρίς να λάβει υπόψη τα 

αργοπορημένα πλοιάρια. 

Έως το βράδυ ανέμενε η διοίκηση της επιχείρησης, ότι η ομάδα «Μάλεμε» να 

μπορούσε να προσεγγίσει περίπου κατά τις 21:00 το ακρωτήριο Σπάθα και εκ τούτου 

τα προστατευόμενα γειτνιάζοντα τμήματα της ξηράς, μάλιστα έφθασε από το  

αντιτορπιλικό «Lupo» ένα ραδιοτηλεγράφημα, ότι αυτό θα βρίσκονταν κατά τις 21:00 

πλησίον του ακρωτηρίου Σπάθα. Οι από τη βραδινή κατασκοπεία εν τέλει αντιληπτές 

δυνάμεις των Άγγλων θα βρίσκονταν κατόπιν προσεκτικού υπολογισμού περίπου  

στις 22:00 πλησίον αυτού του ακρωτηρίου, έτσι ώστε με λίγη τύχη ίσως εκτός των 

έχοντας αργοπορήσει πλοιαρίων η επιχείρηση να μπορούσε να στεφτεί με επιτυχία. 

Λίγο πριν τις 23:00 έφθασε ένα ραδιοτηλεγράφημα από το «Lupo»: 

               «Lupo 22:34»,  

το οποίο ερμηνεύτηκε  ορχικά ως αναφορά σχετικά της με επιτυχία απόβασης. 

Περίπου μια ώρα αργότερα προέκυψε από μια μακροσκελή ραδιοτηλεγραφική 

αναφορά του «Lupo», ότι η ομάδα «Μάλεμε» με περίπου δεκαέξι τον αριθμό μικρά 

σε μέγεθος πλοία εντοπίστηκε  από αγγλικά καταδρομικά και αντιτορπιλικά και η  

καταστροφή έχει λάβει χώρα.  Το ίδιο το «Lupo» κατόρθωσε να ρίξει μια με δύο 

τορπίλες ενάντιων ενός καταδρομικού και μπόρεσε να διαφύγει μετά από 1 ½ ώρα 

καταδίωξης, κατά την οποία είχε δεχτεί δεκαοχτώ τον αριθμό χτυπήματα από την  

επαφή του αντιπάλου. Σύμφωνα με αυτή την αναφορά πρέπει να αναμένεται η 

καταστροφή της ομάδας «Μάλεμε» και πιθανότατα επίσης των ακολουθούμενων 

πλοιαρίων, τα οποία δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν σχετικά της μεταβολής της 

κατάστασης. Επειδή μπορεί  κάποιος να υποθέσει, ότι οι Άγγλοι θα αποφάσιζαν  από 

την παρουσία της ομάδας «Μάλεμε» και ίσως επίσης από καταθέσεις αιχμαλώτων για 

περαιτέρω μεταφορές και την ίδια νύχτα ακόμα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

επιπλέον μετακινήσεις προς τον Βορά, έλαβε η ήδη από το Μάλεμε έχοντας 

αναχωρήσει δεύτερη ομάδα «Ηράκλειο» τη δια ασυρμάτου διαταγή, να αποφύγουν τα 

νησιά προς βορειοδυτικά και με το φώς της ημέρας να μετακινηθούν προς τη Μήλο. 

Η άμεση υποχώρηση προς τη Μήλο δεν επέδρασε ως ωφέλιμη, επειδή ήταν ορατός ο 

κίνδυνος , οι Άγγλοι κατά την προς Βορρά προέλαση επίσης προς τον χωρίς φύλαξη 

κόλπο να μπορούσαν να εισβάλουν. Λαμβανομένου υπόψη της ήδη πολύ καλής 

επικοινωνίας με  ραδιοτηλέγραφο  του γερμανικού ναυτικού παραδόθηκε το 

ραδιοτηλεγράφημα για την αλλαγή πορείας στο ως επικεφαλή πλοιάριο μεταφοράς 

«Sagittario» πολλάκις εσφαλμένα. Όπως αργότερα διαπιστώθηκε δεν λήφθηκε αυτό 

το ραδιοτηλεγράφημα από το «Sagittario», έτσι ώστε  αυτό με την ομάδας του κατά 

τη διάρκεια της νύχτας συνέχισε την προέλαση και μόλις το πρωί μέσω μιας εκ νέου 

προειδοποίησης από τον ναύαρχο νοτιανατολικής Ευρώπης μπόρεσε να πάρει 

αντίθετη πορεία. 

 

8) Το πρωί της 22./5. (Χ+ δύο ήμερες)  παρουσιάστηκε τότε η προκαλώντας έκπληξη 

εικόνα, ότι δεν παρουσιάστηκαν βαριές απώλειες στον αντίπαλο παρά της μεγάλης 

κλίμακας γερμανικής αεροπορικής δραστηριότητας. Επίσης κατά τις πρωινές ώρες 

ενισχύθηκε ξεκάθαρα ο θαλάσσιος χώρος στην περιοχή μεταξύ της Κρήτης και της 

Μήλου με παρατηρούμενα μηχανοκίνητα ιστιοφόρα. Κάμποσα από την εναέρια 

κατασκοπεία αναφερόμενα έχοντας πιάσει φωτιά και βυθισμένα πλοία μεταφοράς και 

η πλήρη αβεβαιότητα σχετικά των σταθμών των δύο ομάδων μηχανοκίνητων 
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ιστιοφόρων, για τα οποία επίσης η εναέρια κατασκοπεία δεν υπέδειξε καμία 

ξεκάθαρη εικόνα για τις κατακερματισμένες  και διαλυμένες ομάδες, επιτρέπουν να 

ξυπνήσει κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών ο φόβος, ότι  και οι δύο 

μηχανοκίνητες ομάδες κατά ένα μεγάλο μέρος κατεστράφησαν κατά την προέλαση 

του αντιπάλου. Μια κάποια παρηγοριά πρόσφερε σε αυτό τα σημείο μόνο η σκέψη, 

ότι ο αντίπαλος είχε πληρώσει αυτή την προέλαση με πολύ μεγάλες απώλειες εξαιτίας 

των  αεροπορικές επιθέσεις και επίσης μέσω των έχοντας βρει τον στόχο χτυπημάτων 

από το «Lupo» και το  «Sagittario». Μέχρι λίγο πριν  το μεσημέρι είχε ο αντίπαλος 

εγκαταλείψει τον θαλάσσιο χώρο  θάλασσα βορείως της Κρήτης υπό τα συνεχή 

χτυπήματα του 8ου σώματος αεροπορίας, τα οποία επίσης όλη την ημέρα δεν άφηναν 

σε ησυχία τον αντίπαλο και του προξένησαν βαριές απώλειες. Κατά τη διάρκεια του 

απογεύματος  ξεκαθαρίστηκε η εικόνα τότε, όταν μπόρεσε η δεύτερη ομάδα 

μηχανοκίνητων ιστιοφόρων υπό τη καθοδήγηση του μεταγωγικού πλοιαρίου 

«Sagittario» να θεωρηθεί ως διασωθείσα, αν και αυτή βρίσκονταν στο μέσο του 

ακατάληπτου μετώπου μαχών. Η άμεση σωτηρία της πρέπει αναμφίβολα να 

καταλογισθεί κατά ένα μεγάλο μέρος στη σωστή στάση του  μεταγωγικού πλοιαρίου 

«Sagittario», επειδή δημιούργησε  σε όλη την ομάδα μηχανοκίνητων ιστιοφόρων 

προπέτασμα καπνού, αφαίρεσε την ορατότητα του εχθρού και  επιτέθηκε στην 

εχθρική ομάδα καταδρομικών και αντιτορπιλικών με βολές από τορπίλες, καθώς 

τούτο κατόρθωσε με μεγάλη πιθανότητα ένα  επιτυχημένο χτύπημα. Εξαιτίας των την 

ίδια στιγμή σε εξέλιξη επιθέσεων των στούκας δεν κατόρθωσε πλέον τότε ο 

αντίπαλος να απασχοληθεί με αυτή την ομάδα μηχανοκίνητων ιστιοφόρων. 

Παρομοίως προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, ότι κυρίως μέσω της 

στάσης του ιταλικού αντιτορπιλικού «Lupo» δεν κατεστράφησαν τη νύχτα τα 

περισσότερα ιστιοφόρα της ομάδας «Μάλεμε», αλλά μόλις το επόμενο  πρωί, όταν 

αυτά στο μεγαλύτερο μέρος ξεχωριστά προσπάθησαν να διαφύγουν προς τον Βορρά. 

Από τη στάση του αντιπάλου μπόρεσε να βγει το συμπέρασμα, ότι είχε την ημέρα 

τούτη ακόμα την πρόθεση, υπό την  πλήρη κινητοποίηση των θαλάσσιων δυνάμεων 

του, μη αποφεύγοντας τις απώλειες, να κρατήσει την Κρήτη. Η για αυτόν την ημέρα 

τούτη ακόμα ευνοϊκή κατάσταση στην ξηρά  τον ενίσχυσε πιθανότατα σε αυτή την 

απόφαση. Έπρεπε  να αναμένεται, ότι αντίπαλος επίσης εν συνεχεία με όλα τα μέσα 

των ναυτικών του δυνάμεων θα επιτιθόταν εναντίων των εν συνεχεία κινούμενων 

μεταγωγικών και ότι προπάντων επίσης θα έθετε υπό τη διαρκή επιτήρηση των σε 

αυτόν ήδη γνωστούς χώρους απόβασης.  Για αυτόν τον λόγο φάνηκε λάθος αρχικά η 

εν συνεχεία επέμβαση ομάδων σε διάταξη το ένα δίπλα στο άλλο μηχανοκίνητων 

ιστιοφόρων και έπρεπε να αναζητηθούν άλλοι δίοδοι, ώστε το σημαντικότερο υλικό 

να μεταφέρουν στην Κρήτη. Και οι δύο ομάδες μηχανοκίνητων ιστιοφόρων 

υποχώρησαν προς το λιμάνι του Πειραιά ταυτόχρονα με τα ιταλικά ναρκαλιευτικά, 

για τα ποία σύμφωνα με την έως τώρα κατάσταση δεν υπολογίζονταν καμία χρήση 

αυτών στην Κρήτη και αυτά εξαιτίας της έλλειψης σε υγρά καύσιμα δεν μπόρεσαν να 

παραμείνουν στο νησί της Μήλου. Η ανάκληση των μικρών σε μέγεθος πλοιαρίων 

ήταν για τον λόγο αναγκαία, ώστε τα από την πολύ κοπιαστική θαλάσσια διαδρομή 

και εξαιτίας των συμβάντων έχοντας πάει μαζί με μεγάλη δύναμη στρατεύματα να 

ανανεώσουν. Από όλες τις κατατιθέμενες αναφορές μπορεί να διαπιστωθεί, ότι τόσο 

τα ιταλικά μεταγωγικά πλοιάρια, τα οποία εκτός της δραστηριοποίησης τους στη 

μάχης συμμετείχαν  επίσης ακόμα με μεγάλη επιτυχία  στη σωτηρία των ναυαγών, 

όσο επίσης τα πληρώματα των μηχανοκίνητων ιστιοφόρων με τη μικρή  σε δύναμη 

διοίκηση  ναυτικού και τα έχοντας αποβιβαστεί στρατιωτικά τμήματα έχουν στο 

ύψιστο σημείο επαληθευθεί ως αξιόπιστα. Η αποφασιστική και προσεκτική στάση 
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ορισμένων αξιωματικών και στρατιωτών θα μπορεί να επαινεθεί, όταν θα κατατεθούν 

οι τελευταίες αναφορές. 

 

9) Ακόμα κατά τη διάρκεια των βρισκόμενων σε εξέλιξη κινήσεων των δύο ομάδων 

μηχανοκίνητων ιστιοφόρων ελήφθην η απόφαση, να φέρουν  το σημαντικότερο 

στρατιωτικό  υλικό, κυρίως τεθωρακισμένα άρματα μάχης σε ξεχωριστές 

επιχειρήσεις  στην Κρήτη. Για τον σκοπό τούτο έπρεπε τα από τους επιστρέφοντας 

στολίσκους έχοντας ως καλύτερα  αποδειχτεί πλοία να επιλεχθούν και να 

δραστηριοποιηθούν  για τη μεταφορά ενισχύσεων. Για την αρχικά επείγουσα 

μεταφορά δύο αρμάτων μάχης επιλέχτηκε ο ανθυποπλοίαρχος  Oesterlin, ο οποίος 

είχε ήδη διακριθεί σε εξαιρετικό βαθμό κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου  πολέμου 

στο Αιγαίο και τώρα επίσης με το πλοίο του επέστρεψε στην Αθήνα αβλαβής, στον 

οποίο δόθηκε η εντολή να μεταφέρει με ένα ρυμουλκό και ένα φορτωμένο με δύο 

άρματα μάχης (μη ευανάγνωστη λέξη) άμεσα μετά την επιστροφή του αυτά τα άρματα 

μάχης στο Καστέλι. Προετοιμάστηκαν παρόμοιες μεταφορές  σίτισης και 

πυρομαχικών και τριών τον αριθμό επιπλέον αρμάτων μάχης, προς τούτοις  η 

κατασκευή μιας γέφυρας εκφόρτωσης στο Καστέλι, με την οποία έπρεπε να 

μεταφερθεί το στρατιωτικό υλικό στο μικρού μεγέθους γερμανικό ατμόπλοιο 

«Cordelia» προς το Καστέλι. Οι έως τώρα κατά αυτόν τον τρόπο έχοντας ξεκινήσει  

μεταφορές ενισχύσεων πραγματοποιήθηκαν χωρίς απώλειες  και συνεχίζονται να 

πραγματοποιούνται. Προς τούτοις πρέπει σε  κάποιον οπωσδήποτε να του είναι 

ξεκάθαρο σχετικά τούτου, ότι εξαιτίας της ευνοϊκής εξέλιξης της κατάστασης στη 

ξηρά οι Άγγλοι εντελώς χωρίς αμφιβολία έχουν πάρει την απόφαση να παραδώσουν 

την Κρήτη και μάλιστα  το αργότερο στις 28.5 και ότι αυτοί επομένως επίσης μια 

παρόμοια επέμβαση όπως την 27. δύσκολα πλέον να αμφισβητήσουν. Τα 

μεμονωμένα  πλοία μεταφοράς ενισχύσεων- ανεφοδιασμού βρίσκονταν εξαιτίας της 

στενής συνεργασίας με τον αεροπορικό στόλο 4 υπό  τη συνεχή απαραίτητη εναέρια 

ασφάλεια και επιτήρηση κατόπιν με ακρίβεια καθορισμένων σχεδίων. 

 Το νησί της Μήλου ενισχύθηκε κάπως ως λιμάνι προστασίας με δύο τον αριθμό 3,7 

cm κανόνια, επειδή δεν προσφέρον περεταίρω καμία δυνατότητα, να μεταφερθούν 

προς τα εκεί  ισχυρότερα  κανόνια. Παρομοίως μεταφέρθηκαν προς τα Κύθηρα 

κανόνια 8,8 cm, τα οποία βρίσκονται σε παράταξη. 

 

10) Κατόπιν της κατάληψης των Χανίων και του κόλπου της Σούδας μετακινήθηκαν 

άμεσα προς τα εκεί τα ιταλικά ταχύπλοα και ναρκαλιευτικά, ώστε να παρέχουν  

προστασία στην άφιξη της πιθανότατα την 31.5. από το λιμάνι του Πειραιά έχοντας 

αποπλεύσει 1ης μοίρας ατμόπλοιων.  

 

Γ  Ο ναύαρχος νοτιοανατολικής Ευρώπης δίδει οριστικώς την κάτωθι εκτίμηση της 

κατάστασης: 

 

1) Αφότου οι Άγγλοι απεφάσισαν να παραδώσουν την Κρήτη, θα προσπαθήσουν 

δύσκολα να εγκατασταθούν εκ νέου στην Κρήτη. Αν θα βρίσκονταν στη διάθεση του 

τέτοιου μεγέθους δυνάμεις, θα μπορούσαν αυτές αναμφίβολα στις δύσκολες ήμερες 

να τις φέρουν ήδη στην Κρήτη. Προσπάθειες απόβασης μεγέθους στρατιωτικής 

επιχείρησης παρουσιάζονταν προς τούτο με τη τωρινή δύναμη μάχης στην Κρήτη 

χωρίς προοπτική ελπίδας. Έτσι θα προσπαθήσουν οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν 

επίγνωση της αναγκαιότητας των μέσω θαλάσσης ενισχύσεων,  διαρκώς να 

παρενοχλούν τον  τρέχων ανεφοδιασμό προς την Κρήτη, όπως επίσης και στο 

υπόλοιπο Αιγαίο. Κυρίως θα προσπαθήσουν αυτοί να παρενοχλήσουν  μέσω 
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υποβρυχίων με προσθήκες τορπίλων και ναρκών στον περιβάλλοντα χώρο της 

Κρήτης, αλλά επίσης και κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω αντιτορπιλικών τύπου 

Raids τον ανεφοδιασμό.  Κατά τα άλλα πρέπει κάποιος να γνωρίζει, ότι αυτοί τόσο 

στα αεροδρόμια όσο επίσης στα λιμάνια θα επιτεθούν με εναέριες δυνάμεις. Ο 

κίνδυνος αυτών των προσπαθειών παρενόχλησης των Άγγλων δεν επιτρέπεται με τα  

λιγοστά μέσα, τα οποία βρίσκονται στο Αιγαίο, να υποτιμηθεί. Στον αντίπαλο δεν 

πρέπει να κρατηθεί μυστική η αποχώρηση των μεγάλου μεγέθους ομάδων μάχης της 

αεροπορίας και να τον ενθαρρύνουν ήδη για  αυτόν τον λόγο για τρέχοντα 

αντιχτυπήματα. Πρέπει εμείς εξαιτίας τούτου να εμφανιστούμε κατόπιν, ότι η κίνηση 

ενισχύσεων βρίσκεται διαρκώς υπό μια βέβαιη απειλή και ότι επίσης θα προκύψουν 

απώλειες. Αυτές οι απώλειες αναμένονται ανεξαρτήτου του στρατιωτικού  υλικού και 

των ανθρωπίνων  ζωών, οι οποίες σε αυτό το σημείο θα χαθούν, ιδιαίτερα υπό πίεση 

εξαιτίας του λιγοστού χώρου στα πλοία, ο οποίος τίθεται προς διάθεση. Εάν τούτο 

επίσης έως τη σημερινή ημέρα είχε επιτευχτεί, τον χώρο στα ατμόπλοια εναντίων των 

άμεσων επιθέσεων από τον εχθρό να ασφαλίσουν, θα χάνονταν  όμως έως τώρα έξι 

τον αριθμό ατμόπλοια μέσω έμμεσης εχθρικής επίδρασης και μέσω της 

αναπόφευκτης αφθονίας του αυτοσχεδιασμού. Επειδή είναι σημαντικό, όχι μόνο να 

κατακτήσουν το έδαφος, αλλά επίσης να διατηρήσουν αυτή την κατοχή, πρέπει η 

διαρκή ετοιμότητα των για την ασφάλεια των θαλασσίων συγκοινωνιών απαραίτητων 

θαλάσσιων και εναέριων δυνάμεων να είναι η προϋπόθεση για την περαιτέρω 

διεύθυνση πολέμου, επειδή επίσης κατόπιν της κατάληψης της ενδοχώρας και των 

νησιών η θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου θα μείνει θέρετρο θαλάσσιου πολέμου. Όσο 

οι Άγγλοι βρίσκονται  στην ανατολική Μεσόγειο και στη Μάλτα, δεν μπορεί κάποιος 

σε αυτό το σημείο να μιλήσει ποτέ για ασφαλείς γραμμές στα μετόπισθεν. 

2)  Ο ναύαρχος νοτιανατολικής Ευρώπης υπογραμμίζει, ότι μόνο μέσω της πολύ 

στενής και τρέχουσας συνεργασίας με τον αεροπορικό στόλο 4 και των στον 

αεροπορικό στόλο υπαγόμενων αεροπορικών δυνάμεων, παρομοίως όπως με την 

ανώτερη διοίκηση στρατού 12, μπόρεσαν οι δυσκολίες έως τον βαθμό όπως έχει 

περιγραφεί, να ξεπεραστούν. Η στενή συνεργασία όλων των υπηρεσιών σχετικά της 

διοίκησης και η αμοιβαία με κατανόηση συνεργασία ήταν οι προϋποθέσεις για τις 

έχοντας επιτευχτεί επιτυχίες κα για την άμεση εξισορρόπηση των αποτυχιών. 

Για μελλοντικές παρόμοιου είδους αποστολές πρέπει να τονιστεί ότι είναι 

οπωσδήποτε απαραίτητος ένας μεγαλύτερος σε διάρκεια χρόνος προετοιμασίας. Τα 

καθήκοντα του γερμανικού στρατού σε άλλους χώρους επιχειρήσεων και οι μεγάλες 

δυσκολίες μεταφοράς έχουν εμποδίσει,  η πατρίδα να μπορεί στον βαθμό, όπως αυτός 

θα ήταν  για τις αποστολές αναγκαίος, άμεσα  να στείλει βοήθεια μέσω διάθεσης 

προσωπικού και στρατιωτικού υλικού. Χωρίς αμφιβολία θα είχαν  οι από τον 

ναύαρχο νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως παρόμοια από την ανώτατη διοίκηση 

στρατού ξηράς 12 και τον αεροπορικό στόλο 4 εδώ και καιρό έχοντας παρακληθεί 

Sιebel- Fuehrer (λέξη μη καταγεγραμμένη)  φέρουν εις πέρας  ολόκληρο το ζήτημα της 

ενίσχυσης- ανεφοδιασμού και την άμεση εισαγωγή στρατιωτικού υλικού προς την 

Κρήτη χωρίς τις στο τωρινό χρονικό διάστημα παρουσιαζόμενες απώλειες.  Οι υπό 

των επιδράσεων της αυτή τη στιγμή πραγματοποιημένης κατάληψης των χώρων 

διάβασης συχνά προβληματικές συνδέσεις επικοινωνιών, οι ελλείψεις σε 

αξιωματικούς και άνδρες στο πολεμικό ναυτικό, τα μη υφιστάμενα βοηθητικά μέσα 

της ξηράς, τα ρυμουλκά, όπλα, υγρά καύσιμα είναι μειονεκτήματα, τα οποία σε μια 

μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας προετοιμασία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούν να 

ξεπεραστούν, από ότι ήταν τούτο τώρα εφικτό. Από την πλευρά του πολεμικού 

ναυτικού πρέπει σε αυτό το σημείο να δοθεί ιδιαίτερη αξία, ότι για όλα τα καθήκοντα 

των θαλάσσιων επιχειρήσεων ιδιαιτέρως διατίθενται  εκπαιδευμένες ομάδες, επειδή 
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διαφορετικά  καμιά δική μας επέμβαση του ιδίου βαθμού απέναντι στον ισχυρότερο 

στόλο των Άγγλων θα μπορεί να επιτευχτεί και οι προκαλώντας λύπη απώλειες και 

ζημιές από τη δικής μας αεροπορία να επαναληφθούν. Σε αυτές τις ειδικές δυνάμεις, 

δεν πρόκειται τόσο για δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας , αλλά περισσότερο για  

ομάδες κατασκοπείας, οι οποίες τις σημαντικότερες θαλάσσιες συγκοινωνίες μπορούν 

κυρίως  να προστατεύσουν και να ασφαλίσουν. Αυτές είναι η προϋπόθεση για την 

απαραίτητη άμεσα καθοδήγηση των δικών μας πλοίων εναντίων της απειλής από τον  

εχθρό.  

 

Σελίδες 13- 16 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη διοίκηση αεροπορικού στόλου 4 προς 8ο και 

11ο σώμα αεροπορίας, τον ναύαρχο νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία 

από 17.5.1941. 

(μετάφραση)  Μεταφορά δια θαλάσσης. 

 

 Α Για καμουφλάρισμα. 

Οι μετακινήσεις πρέπει να ερμηνευτούν ως μεταφορές αντικατάστασης  για την 

επάνδρωση των νησιών και μεταφορές επιστροφής προς τη Θεσσαλονίκη. 

 

Β 1) 1η μοίρα μηχανοκίνητων ιστιοφόρων (Μάλεμε)         εικοσιπέντε μηχανοκίνητα 

ιστιοφόρα. 

Χ-2  / 20:00 η φόρτωση στο λιμάνι του Πειραιά έλαβε τέλος 

Χ-2  /22:00 αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά. 

Χ-1  /22:00  Μήλος 

Χ-   /10:00 στάση στο μέσο της διαδρομής. Σε περίπτωση κατάθεσης  αναφοράς του 

11ου σώματος αεροπορίας:  «χώρος απόβασης στην κατοχή μας» ή «μάχη πέριξ του 

χώρου απόβασης έως τις 17:00  θα έχει ολοκληρωθεί» και  

αναφορά του 8ου σώματος αεροπορίας: «καθόλου θαλάσσιες δυνάμεις του εχθρού δεν 

έχουν παρατηρηθεί» συνέχιση της πορείας. 

Χ  /18:00 απόβαση στον όρμο των Χανίων. 

 

                         Εναέρια ασφάλεια: 

 

Χ-1 κατά τη διάρκεια της πορείας Πειραιάς-Μήλος εναέρια κατασκοπεία από εναέρια 

μοίρα της ανώτατης διοίκηση στρατού 12. 

Χ-1  Κατά τη διάρκεια της πορείας από το νησί Σέριφος προς τη Μήλο σε μεγάλη 

ακτίνα  ασφάλεια από το 8ο σώμα αεροπορίας. 

Χ  Κατά τη διάρκεια της πορείας από τη Μήλο προς τον κόλπο της Σούδας σε μεγάλη 

ακτίνα ασφάλεια από το 8ο σώμα αεροπορίας. 

Χ  Το 8ο σώμα αεροπορίας έχει  αναγκαστεί  να τοποθετήσει κατασκοπευτικά 

αεροσκάφη πάνω από τη διαδρομή πορείας  των μηχανοκινήτων ιστιοφόρων. 

 

2) 2η μοίρα  μηχανοκίνητων ιστιοφόρων (Ηράκλειο) 

Χ-1  /18:00 η εκφόρτωση έλαβε τέλος. 

Χ-1 /18:00 τμήμα ομάδας Χαλκίδα: αναχώρηση 

Χ     /02:00 τμήμα ομάδας Πειραιά: αναχώρηση 

Χ-1  /23:00 τμήμα ομάδας Μέγαρα: αναχώρηση 

Χ     /11:00 συγκέντρωση στον όρμο του Λαυρίου 

(η ώρα μπορεί να παραταθεί ως τις 17:00) 

Χ+1  /18:00 Μήλος 
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Χ+2  /10:00 στάση στο μέσο της διαδρομής. Σε περίπτωση αναφοράς του 11ου 

σώματος αεροπορίας:  «χώρος απόβασης Ηρακλείου στην κατοχή μας» ή «μάχη 

πέριξ του χώρου απόβασης Ηρακλείου έως Χ+2 17:00 θα ολοκληρωθεί» και αναφορά 

του 8ου σώματος αεροπορίας: «καθόλου θαλάσσιες δυνάμεις του εχθρού δεν έχουν 

παρατηρηθεί» συνέχιση της πορείας 

Χ+2.  /18:00 απόβαση στο Ηράκλειο. 

 

               Εναέρια ασφάλεια: 

Χ+1  Κατά τη διάρκεια της πορείας Λαύριο- Μήλος εναερία κατασκοπεία μέσω του 

11ου σώματος αεροπορίας. 

Χ+2  Κατά τη διάρκεια της πορείας από τη Μήλο προς το Ηράκλειο σε μεγάλη 

ακτίνα ασφάλεια από το 8ο σώμα αεροπορίας. 

Χ+2  (το 8ο σώμα αεροπορίας αναγκάζεται, να θέσει εναέριους διόδους κατασκοπείας 

πάνω από τη διαδρομή πορείας των μηχανοκίνητων ιστιοφόρων) 

 

3) Ιταλικός στολίσκος ναρκαλιευτικών: 

Χ-1/  απόγευμα    αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά. 

( ή  Χ νωρίς) 

Χ    /23:00 Μήλος 

Χ/   23:00  έρευνα της μοίρας ναρκαλιευτικών κόλπου της Σούδας όταν το 11ο σώμα 

αεροπορίας έχει αναφέρει «ο κόλπος της Σούδας στη δική μας κατοχή» 

Χ+1  /10:00 είσοδος στον κόλπο της Σούδας, όταν  το 8ο σώμα αεροπορίας έχει 

αναφέρει «καθόλου εχθρικές ναυτικές δυνάμεις βορείως της Κρήτης δεν έχουν  

παρατηρηθεί». 

Χ+1  /20:00 έρευνα της μοίρας ναρκαλιευτικών Ηράκλειου, όταν το 11ο σώμα 

αεροπορίας έχει αναφέρει « Το Ηράκλειο στην κατοχή μας». 

Χ+2/10:00  είσοδος στο Ηράκλειο, όταν το 8ο σώμα αεροπορίας έχει αναφέρει 

«καθόλου εχθρικές ναυτικές δυνάμεις δεν έχουν παρατηρηθεί» 

 

Εναέρια παροχή ασφάλειας: 

Στενή ή μακρινής απόστασης εναέρια παροχή ασφάλειας δεν είναι απαραίτητη. 

Εναέρια κατασκοπεία από το 8ο σώμα αεροπορίας (κόλπος της Σούδας-θαλάσσια 

περιοχή γύρω από την Κρήτη). 

 

4) Η κίνηση των ατμόπλοιων μεταφορών θα ξεκινήσει, όταν από τις ομάδες 

αναζήτησης ναρκών έχει αναφερθεί ο χώρος απόβασης ως ελεύθερος από νάρκες 

(πιθανότατα την Χ+2 το βράδυ). Λεπτομέρειες σχετικά του χώρου και του χρόνου 

μεταφοράς καθώς και των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας από το 8ο σώμα 

αεροπορίας θα ανακοινωθούν εγκαίρως. 

 

Γ Ναυτικές δυνάμεις των Ιταλών. 

Τέσσερα τον αριθμό ταχύπλοα στον στολίσκο αναζήτησης ναρκών στον κόλπο της 

Σούδας. 

Ταχύπλοα από τη Ρόδο για την ασφάλιση του θαλάσσιου χώρου μεταξύ της Κρήτης 

και της Καρπάθου. 

Ένα τορπιλοβόλο σε κάθε μοίρα μηχανοκίνητων ιστιοφόρων. 

Τα υπόλοιπα τορπιλοβόλα ως προστασία πομπής των ατμόπλοιων μεταφοράς. 

Η επέμβαση ιταλικών υποβρυχίων να ανακοινωθεί ακόμα. 
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Δ. Το 8ο σώμα αεροπορίας επιδιώκει την εξολόθρευση των στον κόλπο της Σούδας 

βρισκόμενων εχθρικών πολεμικών πλοίων (επίσης όσων έχοντας υποστεί ζημιά 

αγγλικών καταδρομικών-όπως αντιτορπιλικά κλπ) προ της έναρξης της επιχείρησης 

«Merkur-Ερμής». 

 

Ε. Για την παροχή ασφάλειας των αποβάσεων στον κόλπο των Χανίων και στο 

Ηράκλειο διαπίστωσε το 11ο σώμα αεροπορίας λωρίδες ελεύθερες από νάρκες στις 

ακτές. 

Το 11ο σώμα αεροπορίας σχεδιάζει εκτός τούτου την απόσυρση εχθρικών 

πυροβολαρχιών εναντίον  θαλάσσιων στόχων και την οριστική αποχώρηση εχθρικών 

πολεμικών πλοίων στον κόλπο της Σούδας (βλπ Δ) 

 

 

 

Σελίδες 17-18  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη διοίκηση αεροπορικού στόλου 4 που φέρει ημερομηνία 

από 18.5.1941. 

Αναφέρεται στο περιεχόμενο των ήδη καταγεγραμμένων σελίδων 13-16 σχετικά της 

1ης  μοίρας μηχανοκίνητων ιστιοφόρων (Μάλεμε), της εναέριας παροχής ασφάλειας, 

του ιταλικού στολίσκου αναζήτησης ναρκών. Περιέχεται επίσης χρονολογικός 

πίνακας καταγράφοντας ημερομηνία (19- 22.5.1941), ώρα, θαλάσσια μεταφορά-

διασαφηνίσεις-επεξηγήσεις.  

 
 


