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                                             [Γ.Α.Φ CD 3  Φάκελος 2] 
                                                 RM 7-238 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα  173 σελίδων συνολικά που 
εκτείνονται χρονικά από 26.10.1943 έως 30.12.1943. 

 

Σελίδες 1-4  (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη διοίκηση ομάδων ναυτικού Νότος προς την 
Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού που φέρει ημερομηνία από 26.10.1943. 
Περιέχει αντίγραφο συνημμένου εγγράφου αναφοράς σχετικά της κατάστασης 
μεταξύ των Ιταλών ναυτιών . Ακολουθεί η μετάφραση 

(μετάφραση)       Αντίγραφο 

                             Αναφορά σχετικά της κατάστασης των  Ιταλών ναυτών. 

                             Συντάκτης της αναφοράς: πλοίαρχος Siebrecht 
Το ιταλικό στράτευμα είναι σε γενικές κουρασμένο από τον πόλεμο και 
απογοητευμένο, επειδή ο παραγκωνισμός του Μουσολίνι και η αποδοχή της παύσης 
πυρός δεν επέφερε τη λήξη του πολέμου. Τα ίδια τα  αποτελέσματα και το μέλλον του 
ιταλικού λαού δεν ενδιαφέρουν τον κάθε έναν στρατιώτη ξεχωριστά, τούτος θέλει να 
πάει σπίτι του. 
Η επίσημη γνωστοποίηση της ανάληψης της εξουσίας από τον Μουσολίνι και η 
ίδρυση του ρεπουμπλικανικού φασιστικού κόμματος είναι μια απογοήτευση στο 
στράτευμα. Κάθε κυβέρνηση υπό την καθοδήγηση ενός στρατηγού ή ενός τέτοιου 
ομοίου χωρίς δεσμό με τον φασισμό θα είχε τον στρατό με τον μέρος του. Το 
στράτευμα θα ήταν δίχως άλλο έτοιμο, υπό τη γερμανική διοίκηση να πολεμήσει 
χωρίς την επονομασία του φασισμού και χωρίς υποχρέωση στην εθνικοσοσιαλιστική 
κυβέρνηση. Μεταξύ των εξακοσίων περίπου στρατιωτών (αξιωματικών και ανδρών) 
δεν εκφράζεται κανείς ανοιχτά υπέρ του φασισμού. 
Ο ανάλογος όρκος πίστης απέναντι στον βασιλιά δεν αναγνωρίζεται από τον 
Μουσολίνι.  
Υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία απέναντι στον Φασισμό, ο οποίος καθίσταται 
υπεύθυνος για τις αποτυχίες στον πόλεμο, ιδιαίτερα για την ανεπαρκή προετοιμασία 
και της λανθασμένης έχοντας επιλεχθεί εισόδου στον πόλεμο. Βασικά επιδοκιμάζεται 
η πολιτική του βασιλιά αναφορικά των φιλικών συναισθημάτων υπέρ της Αγγλίας . Η 
Ιταλία πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό της Αγγλίας, επειδή αυτή είναι πολύ δυνατή 
και πάρα πολύ κοντά στη Μεσόγειο. 
Είναι ενδιαφέρον, ότι μια κυβέρνηση υπό γερμανική αρχηγία (Goering, Rommel) θα 
ήταν δίκαιη και επιθυμητή στους Ιταλούς. 
Ολόκληρο το στράτευμα βρίσκεται σε κατάσταση λήθαργου. Θέλει να βρίσκεται σε 
αναμονή και ελπίζει σε κάποιο γεγονός, το οποίο θα άλλαζε όλη συνολικά την 
κατάσταση. Έχει σε γενικές γραμμές τονιστεί, ότι η προπαγάνδα μεταξύ των ιταλικών 
στρατιωτικών μονάδων δεν επέφερε κανένα πειστικό αποτέλεσμα. Ήταν πολύ μακριά 
από τον  γερμανικό τρόπο σκέψης και δεν είχε λάβει υπόψη τα συναισθήματα των 
Ιταλών και τη στάση τούτων προς τη Μοναρχία, την πίστη στον βασιλιά, τη 
δημοκρατία και τον φασισμό. 
Ο Badoglio θεωρείται μεγάλου αναστήματος  στρατιώτης με σημαντικές ικανότητες, 
ισχυρή θέληση, διαθέτοντας τις καλύτερες προθέσεις και μια πολύ σαφή αίσθηση 
τιμής, ενώ ο Μουσολίνι ως πάρα πολύ αδύναμος απέναντι στους συνεργάτες του, οι 
οποίοι τον έχουν απορρίψει ως μη σημαντικό και αναξιόπιστο. Ο Μουσολίνι δεν έχει 
καμία ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των Φασιστών. 
Ότι ο βασιλιάς και ο Badoglio πρόδωσαν τον λαό, δεν γίνεται αποδεκτό και 
απορρίπτεται  με την παρατήρηση: « Τούτος πρέπει να γνωρίζει, τι είναι το καλύτερο 
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για τον λαό και τη χώρα. Η φυγή του προς τη Σικελία στους Άγγλους δεν έχει μεγάλη 
σημασία, αυτός βρίσκεται ακόμα σε ιταλικό έδαφος». Κυρίως υπάρχει η εντύπωση, 
ότι έχει το στράτευμα κουραστεί από τον πόλεμο και το ηθικό του μάχης προσωρινά 
εντελώς καταρρεύσει. Δεν βλέπει καμία διέξοδο, επειδή δεν έχει κανένα στόχο και 
καθοδήγηση, τους δένει μόνο ο όρκος πίστης καθενός ξεχωριστά προς στον βασιλιά 
και μόνο τούτος μπορεί να τους απελευθερώσει. Ο Φασισμός δεν τους δίνει τη 
δύναμη να εξακολουθούν να μάχονται, το παλάτι αποτελεί σε αυτούς περιεχόμενο της 
πολιτικής τους σκέψης και θέλησης. Μια ξεκάθαρη απόφαση αποφεύγεται από την 
προσωπική ευθύνη, ο καθένας αναμένει τον κίνδυνο, ότι η πατρίδα θα καταρρεύσει. 
Δεν μπορεί να είναι ο στόχος, να πείσουν και να αποκτήσουν  κλειστές ομάδες ως 
προς  την ετοιμότητα μάχης, αλλά  ξεχωριστά μαχητές. Είναι σε γενικές γραμμές 
αναγκαίο από αυτή τη στάση τούτη να βγουν σαφή συμπεράσματα, να διαχωριστούν 
οι αξιωματικοί από τους στρατιώτες, να υπαχθούν τούτοι σε αυστηρού πλαισίου 
γερμανική διοίκηση και να δραστηριοποιηθούν  σε μια οποιαδήποτε μορφής 
στρατιωτική επέμβαση, έτσι ώστε να εξέλθουν από την κατάσταση της απραξίας και 
της ακαδημαϊκού τύπου συζήτησης. 
Οι εντυπώσεις τούτες προέκυψαν από μια επείγουσα και σοβαρή συζήτηση με τους 
Ιταλούς αξιωματικούς του ναυτικού και στρατιώτες ξεχωριστά και έδωσαν μια εικόνα 
της διάθεσης και της εσωτερικής στάσης του ιταλικού ναυτικού στην Κρήτη. Για τη 
Γερμανία και τους Γερμανούς στρατιώτες δείχνουν όλοι μεγάλη συμπάθεια και 
απορρίπτουν αποφασιστικά τον πόλεμο εναντίων των Γερμανών. 
Η φυγή του στρατηγού Carta έχει σε γενικές γραμμές επικριθεί ως μια ανέντιμη και 
ποταπή πράξη απέναντι στο γερμανικό και ιταλικό στράτευμα. 
 

 

Σελίδες 5-10  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο σχετικά της διαμοίρασης στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ της 
δυτικής Μεσογείου και της Αδριατικής περιέχοντας μεταξύ άλλων τα τη δεδομένη 
χρονική στιγμή  αμυντικά ως κέντρο βάρους καθήκοντα του γερμανικού ναυτικού  
στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής Μεσογείου (παροχή ασφάλειας των νηοπομπών 
μπροστά από τα ιταλικά και νότια παράλια της Γαλλίας,  την υπεράσπιση ακτών από 
επιχειρήσεις απόβασης), μετακινήσεις ανεφοδιασμού γερμανικών στρατευμάτων  
(καταγράφονται χώροι),  αεροπορικές επιθέσεις συμμαχικών  στρατευμάτων 
εναντίων σιδηροδρομικών γραμμών  και δρόμων στην κεντρική και βόρεια Ιταλία 
(αύξηση της σημασίας των θαλάσσιων μεταφορών),   τον μικρής σημασίας ρόλο των 
θαλάσσιων μεταφορών για την κεντρική Ιταλία λόγω της μεταφοράς μεγάλου 
τμήματος ανεφοδιασμού μέσω του βρισκόμενου σε  καλή κατάσταση οδικού δικτύου, 
την παράκτια υπεράσπιση στην Ιταλία και νότια Γαλλία  μέσω του στρατού ξηράς και 
των παράκτιων οχυρωματικών έργων, την επιτήρηση του έμπροσθεν παράκτιου 
μετώπου κατά τη διάρκεια της νύχτας από δυνάμεις του ναυτικού, τον σε μεγάλο 
βαθμό περιορισμό κινήσεων υποβρυχίων λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών για 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη δραστήρια παρουσία των συμμαχικών 
δυνάμεων στη δυτική Μεσόγειο πλησίον των από τις γερμανικές δυνάμεις 
κατεχόμενων ακτών και την πλήρη εναέρια  κυριαρχία τους έχοντας αρνητική 
επίδραση για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες του γερμανικού στρατού, τη μη 
αξιοσημείωτη παρουσία συμμαχικών  ναυτικών δυνάμεων στην εν λόγω περιοχή, την 
ύπαρξη αυξανόμενου κινδύνου από τα συμμαχικά υποβρύχια, των κινήσεων 
ανεφοδιασμού γερμανικού στρατού ξηράς  στην Αδριατική ( δυτικά παράλια της 
Αδριατικής έως την Αγκόνα και στις δαλματικές ακτές προς τον νοτιοανατολικό 
χώρο, τη μεγάλη σημασία του ανεφοδιασμού από την Τεργέστη κατά μήκους των 
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δαλματικών ακτών προς τον Μαυροβούνιο και την Αλβανία εξαιτίας ελλείψεων 
υποδομών σε δρόμους, σιδηροδρόμους και της δραστηριότητας παρτιζάνων στον 
νοτιοανατολικό χώρο), η  σε μεγάλο βαθμό αδύναμη παράκτια υπεράσπιση του 
χώρου τούτου, η κατοχή από τις συμμαχικές δυνάμεις στα ιταλικά παράλια μια 
σπουδαίας σημασίας βάση για εκδήλωση επιθέσεων εναντίων των απέναντι 
βρισκόμενων ακτών, την αδυναμία της γερμανικής αεροπορίας αναφορικά μιας  σε 
σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεσματικής  συνδρομής σε θαλάσσιες επιχειρήσεις, 
την αναγκαιότητα συγκέντρωσης των λιγοστών υφιστάμενων ναυτικών δυνάμεων ως 
προς την αποφυγή του κινδύνου ματαίωσης των απαραίτητων επιχειρήσεων εξαιτίας 
της διάσπασης τους.  
 

 

Σελίδες 11-12 (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τηn Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου προς μεταξύ άλλων την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού , Ανώτατο 
Διοικητή Νότου, τον Ανώτατο Διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης, τις ομάδες 
στρατού ξηράς Α και Ε, τη Διοίκηση γερμανικού ναυτικού στην Ιταλία, την ομάδα 
ναυτικού Νότος, τον Ναύαρχο Αιγαίου που φέρει ημερομηνία από 27.10.1943. 
Περιέχει τη διανομή ναυτικών δυνάμεων στον χώρο της Μεσογείου καταγράφοντας 
τα καθήκοντα-αποστολή των ναυτικών δυνάμεων στον χώρο του Αιγαίου (επείγουσα 
εκκαθάριση νησιών και ο έπειτα ανεφοδιασμός-ενίσχυση τους), στον χώρο της 
Αδριατικής (ανεφοδιασμός-ενισχύσεις για όλα τα σώματα στρατού προς τα δαλματικά 
λιμάνια, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία), προς τα δυτικά και ανατολικά παράλια 
της Ιταλίας( μεταφορές ανεφοδιασμού-ενισχύσεων, επιτήρηση των παράκτιων 
χώρων, επίθεση εναντίων του ανεφοδιασμού των συμμαχικών δυνάμεων στην 
περιοχή της Νάπολης, Σαρδηνίας, Κορσικής), νότια παράλια της Γαλλίας: (παροχή 
ασφάλειας της μετακίνησης των πλοίων και επιτήρηση του χώρου μπροστά από τις 
ακτές), την καταγραφή ως χώρων ύψιστης σημασίας αυτών των ανατολικών ακτών, 
της Αδριατικής και του Αιγαίου, τη χρήση δύο ως λεία πολέμου ιταλικών 
αντιτορπιλικών και τεσσάρων πλοιαρίων μεταφοράς στην περιοχή του Αιγαίου και 
όλων των πολεμικών πλοίων στον χώρο της Αδριατικής, τη μεταφορά όλων των 
γερμανικών ταχύπλοων (δώδεκα τον αριθμό) και άλλων δεκαέξι πλοιαρίων προς την 
Αδριατική, την παραμονή στον χώρο της δυτικής Μεσογείου του γερμανικού στόλου 
αποτελούμενου από έντεκα τον αριθμό μεγάλου μεγέθους πλοίων και επίσης 
γαλλικών και ιταλικών πολεμικών πλοίων. 
 

 

Σελίδα 13 (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο τηλεγραφήματος από την Ανώτατη  Διοίκηση Ναυτικού  με 
ημερομηνία καταγραφής 27.10.1943 και ώρα 12:10. 
Περιέχει την εμπιστευτική πληροφόρηση προξένων από τον Ισπανό υπουργό 
εξωτερικών σχετικά της σε σύντομο χρονικό διάστημα επικείμενης απόβασης των 
Άγγλων και Αμερικάνων στη νότια Γαλλία και ταυτόχρονα στα παράλια του 
Ατλαντικού και της Μεσογείου. 
 

 

 

Σελίδα 14  (περίληψη) 
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Απόρρητο αντίγραφο τηλεγραφήματος από την Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου 
Πολέμου προς την ναυτική ομάδα Νότος και τον Ναύαρχο Αιγαίου που φέρει 
ημερομηνία από 31.10.1943. 
Περιέχει αναφορά σχετικά προστασίας από το πεζικό των παράκτιων πυροβολαρχιών 
ναυτικού στην Πελοπόννησο. 
 

 

 

Σελίδες  15-17  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο –με ένα τον αριθμό συνημμένο- από την Ανώτατη 
Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού προς τη διοίκηση Ομάδων Ναυτικού Βορράς, Νότος, 
Δύση, την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού Βόρειας θάλασσας- Βαλτικής Θάλασσας, τη 
γερμανική Διοίκηση Ναυτικού στην Ιταλία, τον Ναύαρχο Αδριατικής, τον Διοικητή 
Θαλάσσιας Υπεράσπισης της ιταλικής Ριβιέρας- βόρειας και δυτικής  Αδριατικής, τον 
Γερμανό επικεφαλή Μεταφορών στην Ιταλία που φέρει ημερομηνία από 31.10.1943. 
Περιέχει την αποστολή συνημμένου εγγράφου από την ανώτατη διοίκηση γερμανικού 
στρατού με ημερομηνία από 22.10.1943 σχετικά προσωρινών υπηρεσιακών διαταγών 
για το Επιτελείο επικοινωνίας του γερμανικού στρατού στον Μουσολίνι. 
 

 

 

Σελίδες 18-19  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Ανώτατο Επιθεωρητή Γερμανικού Στρατού 
προς την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού που φέρει ημερομηνία από 
1.11.1943. 

Περιέχει την κατόπιν κατάρρευσης του ιταλικού ναυτικού ανάληψη από το γερμανικό 
πολεμικό ναυτικό των θαλάσσιων επιχειρήσεων για όλο συνολικά τον χώρο της 
Μεσογείου και τη συνδρομή της διοίκησης του γερμανικού ναυτικού στην 
ανοικοδόμηση του νέο ιδρυθέντος ιταλικού ναυτικού και των ομάδων επιχειρήσεων 
του (προς τούτο ανήκει η διάθεση ομάδων-αποσπασμάτων δολιοφθοράς στους 
χώρους επέμβασης και η εκπαίδευση του ιταλικού στόλου σχετικά προβολής 
άμυνας). 
 

 

Σελίδα 20  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου  προς το Επιτελείο Διοίκησης  Ομάδας Νότος, τον Ναύαρχο 
Αιγαίου, Διοίκηση Γερμανικού Ναυτικού στην Ιταλία με ημερομηνία καταγραφής 
2.11.1943 και ώρα 19:26. 
Περιέχει τη δραστηριοποίηση τριών πλοιαρίων του τρίτου στολίσκου ταχύπλοων  
στην Αδριατική κατόπιν διαταγής του ναύαρχου Αιγαίου με αποστολή επιθέσεις από 
τις κεντρικές δαλματικές ακτές εναντίων του ανεφοδιασμού εχθρικών προς τη 
Γερμανία δυνάμεων και συμμαχικών θαλάσσιων δυνάμεων κάτω από τα ανατολικά 
παράλια της Ιταλίας έχοντας ως πρόθεση της πρόκλησης ζημιάς στον   ανεφοδιασμό 
και της παρεμπόδισης των  προσπαθειών  απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων πίσω 
από το γερμανικό μέτωπο. 
 

 

 

Σελίδα 21  (περίληψη) 
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Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού  εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου που φέρει ημερομηνία από 2.11.1943. 
Περιέχει τη συμφωνία της ομάδας ναυτικού Δύση σχετικά του επανέλεγχου της 
έκδοσης διαταγών στη δυτική Μεσόγειο σε συνάρτηση με  την εξέλιξη της 
κατάστασης. 
 

 

Σελίδες 22-25  (περίληψη) 
Αντίγραφο απόρρητου εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου Πολέμου 
που φέρει ημερομηνία από 2.11.1943. 
Περιέχει καταγραφή στο Ημερολόγιο Πολέμου από την ομάδα ναυτικού Δύση για το 
χρονικό διάστημα από 1-15.10.1943 αναφέροντας την οριοθέτηση του θαλάσσιου 
χώρου της δυτικής Μεσογείου, την ομοιόμορφη διαμοίραση των υφιστάμενων 
φρουρών και δυνάμενων ασφάλισης προς όλους τους απειλούμενους χώρους,  τα 
καθήκοντα για τη διοίκηση θαλασσίου πολέμου (μεταξύ άλλων  η υπεράσπιση των 
ακτών, η υποδοχή υποβρυχίων και ταχύπλοων στις βάσεις-σταθμούς, ναρκοθέτηση 
μπροστά από περιοχές ύψιστου κινδύνου για απόβαση, η δραστηριοποίηση  
αντιτορπιλικών και πλοίων μεταφοράς προς τον θαλάσσιο χώρο της Κορσικής), τη μη 
απόσυρση όλων των στρατιωτικών δυνάμεων από τον γαλλικό παράκτιο τομέα και 
της μεταφοράς τους στον ιταλικό λόγω της επικρατούσης κατάστασης, η μη διάθεση 
γαλλικών δυνάμεων στον γερμανικό στόλο για στρατιωτικές επιχειρήσεις μπροστά 
από τις γαλλικές ακτές λόγω διάθεσης τούτων στη διοίκηση ναυτικού Ιταλίας, τη 
σύμπτυξη όλων στον δυτικό χώρο της Μεσογείου δραστηριοποιούμενων θαλασσίων 
δυνάμεων της Γερμανίας σε μια Μεραρχία παροχής ασφάλειας και τη όλων των 
γαλλικών και ιταλικών αντιτορπιλικών σε ένα στολίσκο. 
 

 

 

Σελίδα 26 (περίληψη) 
Αντίγραφο απόρρητων τηλεγραφημάτων (δύο) που φέρουν ημερομηνία από 
3.11.1943. 

Το πρώτο από τον Ανώτατο Διοικητή Ναυτικού προς τη Διοίκηση γερμανικού 
Ναυτικού στην Ιταλία  Περιέχει τη συμμετοχή ιταλικής εταιρίας ρυμουλκών στις  
μετακινήσεις ταχύπλοων και πλοιαρίων  απομάκρυνσης ναρκών. Το δεύτερο  από την 
Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου Πολέμου περιέχοντας γνώση της επιστολής τούτης  
 

 

Σελίδα 27  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου που φέρει ημερομηνία 3.11.1943. 
Περιέχει μεταξύ άλλων την πρόθεση τοποθέτησης πλοιαρίων του 6ου

 στολίσκου 
ασφάλειας στη θέση άλλων μη κατάλληλων πλοιαρίων. 
 

 

Σελίδα 28  (περίληψη) 
Αντίγραφο απόρρητου τηλεγραφήματος προς την Προϊσταμένη Αρχή θαλασσίου 
Πολέμου  με ημερομηνία καταγραφής 28.10.1943 και ώρα 11:25. 
   Περιέχει αναφορά αεροσκαφών, υπηρεσίες εδάφους και εν κινήσει πλοιαρίων 
σχετικά κινήσεων συμμαχικών υποβρυχίων στη θαλάσσια περιοχή πριν την Τουλόν, 
την απώλεια ενός γερμανικού πλοιαρίου από επίθεση υποβρυχίου και την επίθεση 
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ενός άλλου, την απαίτηση ενισχύσεων των θαλασσίων ομάδων καταδίωξης 
υποβρυχίων  στην περιοχή της Τουλόν έχοντας ως πρόθεση του σε μεγάλο βαθμό 
περιορισμού του κίνδυνου εναντίων μετακινούμενων πλοιαρίων. 
 

 

 

Σελίδα 29  (περίληψη) 
Αντίγραφο απόρρητου τηλεγραφήματος  από τον Επικεφαλή 6ου

 στολίσκου παροχής 
ασφάλειας  προς  μεταξύ άλλων την Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου Πολέμου με 
ημερομηνία καταγραφής 30.10.1943 και ώρα 18:00. 
Περιέχει την παραπομπή σε κατά επανάληψη ίδιες αιτήσεις και την υποστήριξη της 
πρότασης του τηλεγραφήματος της σελίδας 28. 

 

 

Σελίδα 30  (περίληψη) 
Αντίγραφο απόρρητου στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμιου προς τη Διοίκηση του γερμανικού Ναυτικού στην Ιταλία που 
φέρει ημερομηνία  από 3.11.1943. 
Αναφέρεται στην επικινδυνότητα του χώρου Ρίμινι-εκβολή του ποταμού Πάδου 
αναφορικά προοπτικής απόβασης, στην επείγουσα ανάγκη ανεφοδιασμού προς τις 
δαλματικές ακτές για την ενίσχυση της άμυνας του στρατού ξηράς προς αναχαίτιση 
προσπαθειών απόβασης συμμαχικών δυνάμεων, στις απαιτήσεις εφοδιασμού ναρκών 
(καταγραφή είδους και αριθμός στα ανατολικά παράλια της Ιταλίας), τη 
δραστηριοποίηση δώδεκα τον αριθμό πλοιαρίων ως προς την ασφάλιση των ακτών. 
 

 

Σελίδες 31-32  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με ημερομηνία από 4.11.1943 σχετικά της 
παραμονής του Ναυάρχου Αδριατικής στο Βελιγράδι, της κακής κατάστασης 
επικοινωνιών κατά μήκος των ακτών, της πρόθεσης δραστηριοποίησης από την 
ομάδα Νότος ενός στολίσκου ταχύπλοων στην Αδριατική υπό τη διοίκηση  του 
ναυάρχου Αδριατικής και ενός άλλου στην θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου υπό τη 
διοίκηση  του ναυάρχου Αιγαίου, της μεταφοράς του ναυάρχου Μαύρης Θάλασσας 
με το Επιτελείο του στην Οδησσό. 
 

 

 

Σελίδα 33  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον Χίτλερ που φέρει ημερομηνία 
από 25.10.1943. 
Αναφέρεται στην καταγραφή των θαλάσσιων χώρων της Αδριατικής, του Αιγαίου και 
της Μαύρης Θάλασσας ως χώρους στρατιωτικών επιχειρήσεων έχοντας ως συνέπεια  
τη σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητα του ανεφοδιασμού και ενισχύσεων δια της 
θαλάσσιας οδού κατά μήκος των ακτών προς την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και 
του Ιουνίου Πελάγους, στην εκ τούτου ανάληψη των θαλάσσιων μεταφορών στους 
συγκεκριμένους χώρους από την ανώτατη διοίκηση πολεμικού ναυτικού. 
 

 

 

Σελίδες 34-35  (περίληψη) 
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Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον Επικεφαλή της Ανώτατης 
Διοίκησης Στρατού που φέρει ημερομηνία από 31.10.1943. 
Περιέχει την μεταξύ άλλων ανάληψη όλων συνολικά των θαλάσσιων μεταφορών στη 
θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου από την προϊσταμένη αρχή θαλασσίου πολέμου και 
την επιμέλεια από τον επίτροπο για τη μετακίνηση πλοίων σχετικά  της ετοιμότητας, 
της διάθεσης του απαιτούμενου χώρου και της αναπλήρωσης απωλειών εμπορικών 
πλοίων. 
 

 

 

Σελίδες 36-37  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από 4.11.1943 αναφορικά καταγραφής των γερμανικών  
θαλάσσιων δυνάμεων στον χώρο της δυτικής Μεσογείου και της Αδριατικής 
καταγράφοντας στόλο- αριθμό πλοιαρίων και είδος τούτων. 
 

 

Σελίδα 38  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικών  εγγράφων (2), το πρώτο  από την Προϊσταμένη 
Αρχή θαλασσίου Πολέμου προς το Επιτελείο Ναυτικού Νότος, τον Ναύαρχο 
Αδριατικής, τον Ναύαρχο Αιγαίου, τη Διοίκηση Γερμανικού Ναυτικού στην Ιταλία, 
1

η
 Μεραρχία ταχύπλοων, 3ο

 στολίσκο ταχύπλοων με ημερομηνία 4.11.1943 
περιέχοντας διαταγή σχετικά επέμβασης τεσσάρων πλοιαρίων στον κεντρικό χώρο 
της Αδριατικής και της μετακίνησης τούτων στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, της 
επείγουσας ανάγκης διεξαγωγής των επιχειρήσεων στον χώρο του Αιγαίου, 
ιδιαιτέρως την  κατάληψη των από τις συμμαχικές δυνάμεις ακόμα καταλυμένων των 
υπολοίπων νησιών, το δεύτερο από τον Επικεφαλή της  Προϊσταμένης Αρχής 
θαλασσίου Πολέμου με ημερομηνία 5.11.1943 αναφορικά της άμεσης έκδοσης των 
σχετικά της οργάνωσης  απαραιτήτων διαταγών.     
 

 

 

Σελίδα 39  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο τηλεγραφήματος από την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού 
Στρατού  προς την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού, Διοίκηση Γερμανικού Ναυτικού 
στην Ιταλία, με ημερομηνία καταγραφής 4.11.1943 και ώρα 20:45. 
Περιέχει την ανάγκη άμεσης επέμβασης θαλασσίων δυνάμεων στον χώρο της 
ανατολικής Αδριατικής. 
 

 

 

Σελίδα 40  (περίληψη) 

Απόρρητο αντίγραφο τηλεγραφήματος από την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού προς 
μεταξύ άλλων την Ομάδα Ναυτικού Νότος, τη Διοίκηση Γερμανικού Ναυτικού στην 
Ιταλία, τον Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον Ναύαρχο Αιγαίου με 
ημερομηνία καταγραφής 5.11.1943 και ώρα 14:12. 
Περιέχει την αναγκαιότητα ενίσχυσης των γερμανικών ναυτικών δυνάμεων λόγω της 
δραστηριότητας των συμμάχων και της κατάστασης εφοδιασμού στον χώρο της 
Αδριατικής και του Αιγαίου, τη μη δυνατότητα μετακίνησης επιπλέον ταχύπλοων 
μέσω της Γαλλίας στον χώρο της Μεσογείου. 
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Σελίδες 41-56  (περίληψη-μετάφραση) 
Στρατιωτικό έγγραφο-με δύο τον αριθμό συνημμένα-από τη Διοίκηση Ομάδων 
Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού, τον Ναύαρχο 
Αδριατικής, τον Ναύαρχο Αιγαίου, το Επιτελείο Επαφών Γερμανικού Ναυτικού στην 
Κροατία που φέρει ημερομηνία από 6.11.1943. 
Περιέχει την στο απόρρητο συνημμένο από 1.11.1943 εκτίμηση της κατάστασης του 
ανώτατου αρχηγού νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
(μετάφραση)                         Εκτίμηση της κατάστασης στον χώρο νοτιοανατολικής 
Ευρώπης για το χρονικό διάστημα τέλη Οκτωβρίου 1943. 
                                                      Ι 
Σχετικά μιας σε σύντομο χρονικό διάστημα επικείμενη απόβασης του εχθρού στον 
νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό  χώρο λείπουν επαρκή στοιχεία.  

Η πορεία των μαχών στα Δωδεκάνησα αφήνει να διακριθεί, ότι δεν πρόκειται κυρίως 
για την έναρξη μιας επίθεσης, αλλά να μπλοκάρουν την προσπάθεια από νέο-

δημιουργημένες θαλάσσιες και αεροπορικές βάσεις-σταθμούς στη Ρόδο και στην 
Κρήτη. Η κατόπιν της δικής μας αιφνιδιαστικής επιτυχίας στην Κω άμεση 
πραγματοποιημένη άμυνα αποκάλυψε μια υπεροχή του εχθρού στη θάλασσα και στον 
αέρα, η οποία  θα επιδράσει σοβαρά για μεγάλο χρονικό διάστημα τον εφοδιασμό των 
στον χώρο αποκλεισμού του Αιγαίου δραστηριοποιούμενων ομάδων και εκ τούτου 
την ικανότητα αντίστασης στο μέτωπο του Αιγαίου. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται εκ 
τούτου στις βρισκόμενες σε προετοιμασία επιχειρήσεις για την κατοχή της Λέρου και 
της Σάμου. 
Οι λόγοι, οι οποίοι συνηγορούν εναντίων μιας απόβασης του εχθρού στην 
Πελοπόννησο ή στα δυτικά παράλια της Ελλάδος, διατηρούν ακέραια ισχύ. Έχει 
τούτο ληφθεί υπόψη εξαιτίας της κατά το μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιημένης 
αναδιάρθρωσης των δυνάμεων. Απεναντίας θα συνεχίσει μετά βεβαιότητας ο εχθρός 
τον αγώνα εναντίων των στην ηπειρωτική Ελλάδα βρισκόμενων αεροδρομίων,  και 
επίσης πιθανότατα ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίων σημαντικών στόχων, 
όπως π.χ στη διώρυγα της Κορίνθου. 
Στην Αλβανία πλησιάζει η περίοδος των βροχοπτώσεων, η οποία καθιστά μη πιθανή 
μια απόβαση σε ευρύ μέτωπο, καθώς και ο χειμώνας, ο οποίος θα δυσχεραίνει 
σημαντικά τη διέλευση των μεγάλου υψόμετρου οροσειρών. Για μια απόβαση στη 
Δαλματία δεν μπορεί η έως τώρα στην Ιταλία αποκτούμενη βάση να χαρακτηριστεί 
ως επαρκής. 
Εάν δεν φέρουν οι συνομιλίες στη Μόσχα ή οι μη αναμενόμενες επιτυχίες του εχθρού 
στη νότια Ιταλία νέα αποτελέσματα, θα αναμένεται μια (στρατιωτική) επιχείρηση 
εναντίων της περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης μόλις την Άνοιξη του 1944. Το 
χρονικό διάστημα τούτο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της παράκτιας 
υπεράσπισης και για την τακτοποίηση της εσωτερικής κατάστασης. 
 

                            ΙΙ 
Η κατάσταση στο εσωτερικό της βαλκανικής χερσονήσου έχει σε άμεση συνάρτηση 
με τη θεωρούμενη ή/και πραγματική έκβαση των γεγονότων στον χώρο της 
Μεσογείου σημαντικά οξυνθεί. Με την προσδοκία, ότι το συνδυαστικό πολιτικό-

στρατιωτικό χτύπημα της 8./9.  θα επέφερε την άμεση κατάρρευση του γερμανικού 
νοτίου και νοτιοανατολικού μετώπου, μεταβλήθηκαν τα κινήματα εξέγερσης σε μια 
δραστήρια διεξαγωγή μάχης. Προετοιμαστήκαν εν μέρει να βοηθήσουν μια 
αγγλοαμερικανική απόβαση. 
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Οι εκ τούτου εξελισσόμενες μάχες έχασαν τον χαρακτήρα πολέμου των συμμοριών. 
Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν για μάχη  τα στρατεύματα κατοχής στις 
αποφασιστικής σημασίας θέσεις μεγάλου μεγέθους διοικούμενες κατόπιν σχεδίου 
και-τουλάχιστον για τη μάχη  στα βουνά- επαρκώς εφοδιασμένες ομάδες. Σε 
συνεργασία με την αεροπορία των Άγγλων και Αμερικάνων, η οποία επιτίθεται 
νεωστί σε κομβικά σημεία σιδηροδρόμων και με τις ελαφριές θαλάσσιες δυνάμεις του 
εχθρού, οι οποίες προσπαθούν επίσης στην Αδριατική να παραλύσουν τη θαλάσσια 
συγκοινωνία, δυσκολεύουν σε απειλητικό βαθμό τον ανεφοδιασμό. Επιπλέον 
εμποδίζουν μια από τον στρατό οικονομική εκμετάλλευση της γης καθώς 
καταλαμβάνουν ή ελέγχουν σημαντικές βιομηχανικές περιοχές και περιοχές με 
οικονομικό κέρδος. 
Είναι εκ τούτου λάθος, να μιλάμε ξανά «για απουσία συμμοριών» ή να 
αντιλαμβανόμαστε την καταπολέμηση των συμμοριών ως θέμα της αστυνομίας. 
Πρέπει  να συνειδητοποιήσουμε , ότι ο εχθρός έχει πατήσει το πόδι του στα Βαλκάνια 

και να τον εξουδετερώσουμε,  προτού ο όγκος των στρατευμάτων αναγκαστεί να 
μετατοπιστεί για την παράκτια υπεράσπιση. 
 

                                    ΙΙΙ 
Προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη διατήρηση μεγάλου μεγέθους ομάδων 
συμμοριών είναι η αυθόρμητη συνεργασία των πολιτών, επομένως μια πνευματική 
διαδικασία μέσα στον πληθυσμό των κατακτημένων χωρών. Τι έχει κατά αυτή την 
άποψη διαδραματιστεί στα Βαλκάνια και θα διαδραματιστεί, μπορεί μόνο να 
κατανοηθεί και να εκτιμηθεί σωστά από το παρασκήνιο της συνολικής πολεμικής 

κατάστασης. Η νέα διάταξη του νοτιοανατολικού χώρου υπό τη γερμανική διοίκηση 
προσκρούει από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού  σε δυσκολίες. Επιδέξια 
προπαγάνδα των Άγγλων, κομμουνιστικής και εθνικιστικής κατεύθυνσης ιδεολογίες 
συμπτύσσονται σε μια προκαλούμενη εξαιτίας των υλικών δυσχερειών ενός μεγάλης 
διάρκειας πολέμου δυσαρέσκεια. 
Η εισροή προς τις συμμορίες, η στα κρυφά υποστήριξη των συμμοριών, εν τέλει 
επίσης ο φόβος για αυτούς θα διαρκούν, όσο οι κάτοικοι της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης βλέπουν τη σωτηρία σε μια απόβαση των Άγγλων ή σε μια νίκη των 
Σοβιετικών. Η διαπίστωση τούτη πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην 
αξιολόγηση του αντιπάλου και όλων στις δικές μας γραμμές μαχόμενων εγχώριων 

δυνάμεων.  
 

                                             IV 

Παρά της ιδίας της  βάσης τούτης παραπέμπουν  τα κινήματα εξέγερσης στις κάθε 
μια χώρες ξεχωριστά σε μεγάλες διαφορές αναφορικά της σκοπιμότητας, της 
οργάνωσης και της δύναμης δράσης. 
 

1) Στην Ελλάδα υπάρχουν εθνικιστικής και κομμουνιστικής κατεύθυνσης συμμορίες 
η μια δίπλα στην άλλη. Η συνολική δύναμη πιθανότατα εκτιμάται σε δώδεκα με 
δεκαπέντε χιλιάδες ενόπλους. Βρετανοί σύμβουλοι βρίσκονται και στα δύο 
στρατόπεδα, που όμως δεν έχει έως τώρα επέλθει  η από αυτούς  προωθημένη ένωση. 
Εξαιτίας του αφοπλισμού των Ιταλών έχει δοθεί μεγάλη ώθηση στο εσωτερικό των  
εθνικιστικών τμημάτων. Επίσης, πολιτικής φύσεως διαφορά απόψεων αναφορικά της 
συνεργασίας με τους Άγγλους χαλαρώνουν σημαντικά τη δομή. Στους κομμουνιστές 
ακόμα λείπει η αυστηρής μορφής οργάνωση. Δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρισθεί, 
ότι σε αυτούς η αυξανόμενη  φτώχεια και η έλλειψη τροφίμων σταδιακά θα επιφέρει 
αξιοσημείωτη αύξηση της δύναμης τους. 
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Η σημασία των ελληνικών συμμοριών είναι αναλόγως ακόμα μικρή. Κατά την  
επαρκή επιτήρηση των ζωτικής σημασίας χώρων δεν έχουν παρουσιαστεί απ΄ αυτούς 
καθόλου περιπτώσεις κλοπής και προσπάθειες  παρενόχλησης. Για πρώτη φορά, σε 
ταυτοχρόνως εκατό τριάντα θέσεις πραγματοποιημένες εκρήξεις της γραμμής 
Θεσσαλονίκη-Αθήνα φάνηκε μια ενιαία, πιθανότατα εκτός της Ελλάδας βρισκόμενη 
καθοδήγηση. 
      Πρέπει να αναμένεται μια υπαγωγή όλων των δυνάμεων των κομμουνιστών 
υπό τις διαταγές του Τίτο. Υπάρχουν ενδείξεις για την εξέλιξη τούτη. Δια τούτο 
αποκτούν αυτές οι δυνάμεις επίσης στην Ελλάδα αυξημένη σημασία. 
(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται η κατάσταση στην Αλβανία καταγράφοντας τρείς 
κύριες κατηγορίες ατάκτων  (εθνολογικές και ομάδες φατριών, αγροτικής προέλευσης 
καλά οπλισμένες και από τους Άγγλους καθοδηγούμενες ομάδες, ομάδες 
κουμμουνιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης). η στάση αναμονής των Αλβανών 
εθνικιστών, η επαφή του Τίτο με ομάδες κομμουνιστών για την μετέπειτα κοινή 
συνεργασία τούτων, καθώς και η επιρροή τούτου στη γειτνιάζων χώρα της 
δημοκρατίας της Μακεδονίας, η κατάσταση στο Μαυροβούνιο καταγράφοντας την 
προώθηση των Σέρβων εξεγερμένων στο βόρειο Μαυροβούνιο, στη Σερβία 

περιέχοντας την προσπάθεια από τον Draza Mihaijlovic δημιουργίας εθνικιστικής 
κατεύθυνσης σερβικού στρατού (καταγράφονται στρατιωτικά τμήματα στη Σερβία 
και Βοσνία) καταγράφοντας  τον ρόλο και τη δράση τούτου, την άνοδο της επιρροής 
των κομμουνιστών (πραγματοποίηση  μεγάλου αριθμού δολιοφθορών, διεξαγωγή 
αιματηρών συρράξεων μεταξύ ομάδων του Draza Mihaijlovic και ομάδων 
κομμουνιστών, ιδιαιτέρως στην κεντρική και ανατολική Σερβία), την προσπάθεια 
διείσδυσης ομάδων κουμμουνιστικής κατεύθυνσης μέσω της Drina (Κροατία) προς 
τη Σερβία, τις προετοιμασίες του Mihaijlovic προς αντιμετώπιση τούτων (μεταξύ 
άλλων  προσπάθεια επαφής  με γερμανικές στρατιωτικές υπηρεσίες), στην Κροατία 

αναφέροντας τέσσερεις τομείς  άσκηση εξουσίας (οι από τα γερμανικά στρατεύματα 
κατειλημμένες περιοχές, οι από την Κροατία ελεγχόμενες περιοχές, τα αυτόνομα 
σερβικά τμήματα,  η καθοδηγούμενη από τον Τίτο ελεγχόμενη περιοχή –
καταγράφοντας αριθμό ενόπλων ανδρών, δομή και οπλισμό, την οργάνωση τούτων 
από Ρώσους αξιωματικούς και τον συμβουλευτικό ρόλο των Βρετανών αξιωματικών, 
τον εφοδιασμό δια της εναέριας οδού-καταγράφοντας είδη-) την πρόθεση του 
ανώτατου διοικητή γερμανικού στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά 
εκκαθάρισης των στις δαλματικές ακτές βρισκόμενων νησιών (καταγράφονται 
τούτα), την αντιμετώπιση με στρατιωτικά μέσα του Τίτο-χαρακτηρισμός τούτου ως ο 
πιο επικίνδυνος αντίπαλος- μέσω δραστηριοποίησης όλων των διαθέσιμων εφεδρειών 
(καταγράφεται αριθμός επιχειρήσεων και χώροι διεξαγωγής τούτων), τη δημιουργία 
οχυρώσεων στις περιοχές των ακτών.   
Το δεύτερο συνημμένο από 3.12.1943 περιέχει την εκτίμηση της κατάστασης των 
ομάδων αντίστασης στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης καταγράφοντας την 
αιτία σχηματισμού και την πρόθεση  καταπολέμησης τούτων.  
 

 

 

 Σελίδες 57-58 (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου  από την Ανώτατη Διοίκηση 
Γερμανικού Στρατού προς μεταξύ άλλων την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού, Ανώτατο 
Διοικητή Νοτίου Ευρώπης, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Ανώτατο Διοικητή 
Αεροπορίας, με ημερομηνία καταγραφής 6.11.1943 και ώρα 22:02. 
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Καταγράφει διαταγές του Χίτλερ όπως την ενιαία διοίκηση όλων στην Ιταλία 
βρισκόμενων στρατιωτικών δυνάμεων, την υπαγωγή όλων στων στρατιωτικών 
ομάδων και των τριών σωμάτων στρατού και των ενόπλων τμημάτων των SS στον 
ανώτατο διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης, της διοίκησης του γερμανικού 
πολεμικού ναυτικού στην Ιταλία και του 2ου

 σμήνους αεροπορίας στον ανώτατο 
διοικητή ναυτικού και αεροπορίας αντίστοιχα, τους χώρους υπεράσπισης στην Ιταλία 
(καταγράφονται τούτοι), την αναδιάρθρωση Επιτελείων στην περιοχή της Ιταλίας. 
 

 

 

Σελίδα 59  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού, τον Ναύαρχο Αιγαίου με ημερομηνία καταγραφής 6.11.1943 και 
ώρα 22:02. 
Περιέχει την αλλαγή της συνθηματικής λέξης «Leopard» σε  «Taifun» 

 

 

Σελίδα 60 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού με 
ημερομηνία καταγραφής 7.11.1943 και ώρα 4:51. 
Το ίδιο περιεχόμενο του τηλεγραφήματος της σελίδας 59. 

 

 

 

 

 

Σελίδες 61-62  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς τον Ναύαρχο Αιγαίου 
και Αδριατικής, τον 3ο

 στολίσκο ταχύπλοων και την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού  
που φέρει ημερομηνία καταγραφής από 6.11.1943 και ώρα 19:00. 
Περιέχει την εξαιτίας της κατάστασης των συμμαχικών  δυνάμεων στο Αιγαίο 
ανάγκη εκκαθάρισης των βάσεων-σταθμών των Δωδεκανήσων και  τη διάθεση 
αριθμού πλοίων προς τούτο, τον εφοδιασμό από τους ναυάρχους Αδριατικής και 
Αιγαίου καύσιμης ύλης και τορπιλών. 
 

 

 

Σελίδα 63  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αδριατικής  προς την Ανώτατη Διοίκηση 
Ναυτικού  με ημερομηνία καταγραφής 6.11.1943 και ώρα 22:30. 
Αναφέρει την κεντρική βάση-σταθμό Cattaro (Κότορ στο Μαυροβούνιο) και τις 
βάσεις σταθμούς Dubrovnik- Durazzo (Δυρράχιο στην Αλβανία). 

 

 

 Σελίδα 64  (περίληψη) 
Αντίγραφο τηλεγραφήματος από την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού  προς 
το Επιτελείο ομάδας Δύση, Ομάδα Ναυτικού Νότος- στόλος Ομάδας Βορράς, τη 
διοίκηση ναυτικού στη Νορβηγία-στην Ανατολή-Βορρά, στην Ιταλία που φέρει 
ημερομηνία από 9.11.1943. 
Περιέχει την κατάργηση διαταγής από 27.3.1943. 
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Σελίδες 65-76  (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον Αντισυνταγματάρχη Rohrbeck 
που φέρει ημερομηνία από 10.11.1943. 
Περιέχει αναφορά αναφορικά της  επίσκεψης από 2. έως 7.11.1943  στον διοικητή 
θαλάσσης βορείως της Αδριατικής, στον ανώτατο διοικητή νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, στον ναύαρχο Αιγαίου, στον ναύαρχο Αδριατικής και την ομάδα στρατού 
ξηράς Ε  σχετικά της πληροφόρησης τους για την κατάσταση εφοδιασμού στη 
Δαλματία και Ελλάδα καταγράφοντας τον δραστικό περιορισμό της θαλάσσιας 
συγκοινωνίας πλησίον των  δαλματικών ακτών λόγω της δραστηριότητας της 
αεροπορίας των συμμαχικών δυνάμεων και της δραστηριοποίησης από τους Άγγλους 
μικρών μεγεθών πλοιαρίων (ταχύπλοα) παρενοχλώντας την κίνηση των γερμανικών 
ναυτικών δυνάμεων και επιβλέποντας  την παρουσία τούτων, την έχοντας 
δημιουργήσει εκεί  βάσεις-σταθμούς κατοχή από τους Άγγλους ενός τμήματος των 
νησιών, τη μεγάλου βαθμού δυσκολία εφοδιασμού του γερμανικού στρατού από την 
ενδοχώρα στον χώρο της Δαλματίας λόγω της γεωγραφικής φύσης του χώρου τούτου, 
την ανάληψη των κεντρικών σιδηροδρομικών γραμμών της Βουλγαρίας και της 
Κροατίας από τις γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις, την προσωρινά  ικανοποιητική 
κατάσταση των θαλάσσιων με πλοιάρια μεταφορών για τον γερμανικό στρατό ξηράς, 
τη μετακίνηση μεγάλων σε μέγεθος πλοίων από την Αδριατική στην θαλάσσια 
περιοχή του Αιγαίου, την ανεπάρκεια των ιταλικών δυνάμεων αναφορικά της 
επιτήρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων στην Τεργέστη και στο  Fiume (στην 
Κροατία), την ανεπαρκή από τον αέρα προστασία σε όλο συνολικά τον χώρο της 
βόρειας Αδριατικής. 
(μετάφραση) Θαλάσσιες συγκοινωνίες. 

Ο εφοδιασμός των στρατευμάτων στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου καθιστά 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως στην Αδριατική ένα πρόβλημα για την ασφάλεια των 
θαλάσσιων συγκοινωνιών. Δεν είναι δυνατόν με τις υπάρχουσες στρατιωτικές 
δυνάμεις να καταληφθούν όλα τα νησιά. Ο αντίπαλος έχει εκ τούτου τη δυνατότητα 
να δημιουργήσει στα μη κατεχόμενα νησιά βάσεις-σταθμούς για την επέμβαση 
ναυτικών δυνάμεων και φρουρές εναέριας αναφοράς. Υπάρχει πρόθεση μέσω 
διαρκούς κτενίσματος των στις μεγαλύτερες βάσεις-σταθμούς γειτνιάζων μη 
κατεχομένων μικρότερων νησιών  να εμποδιστεί η δημιουργία βάσεων-σταθμών του 
εχθρού. 
Μεταφορές εφοδιασμού είναι για την ώρα εξαιτίας της μεταφοράς όλων συνολικά 
των δυνάμεων παροχής ασφαλείας προς τις τρέχων σχεδιασμένες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις απόβασης, μόνο σε ένα περιορισμένο μέγεθος πιθανές. Κάθε απώλεια 
δυνάμεων παροχής ασφαλείας δυσχεράνει την σε αργότερο χρονικό διάστημα 
πραγματοποίηση. Κάθε χρονική αναβολή των σχεδιαζόμενων επιχειρήσεων σημαίνει 
την εν συνεχεία την απώλεια των αγαθών εφοδιασμού στα νησιά. 
Συμπέρασμα: 

Η πραγματοποίηση της επιχείρησης εκκαθάρισης στην περιοχή του Αιγαίου πρέπει 
να επιταχυνθεί. 
 

Β) Εναέριες μεταφορές:  

  Απαγορεύεται μια επιλογή της εναέριας μεταφοράς λόγω έλλειψης 
καταλλήλων αεροσκαφών. Από την άλλη θα απαιτούσε ο  εναέριος εφοδιασμός των 
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νησιών τόσο μεγάλες ποσότητες καυσίμων αεροσκαφών, ώστε η μεταφορά τους 
μέσω του σιδηροδρόμου δεν θα επέτρεπε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. 
Εντύπωση: 
Μια εναέρια μεταφορά στο έως τώρα μέγεθος για επείγουσας μορφής είδη 
εφοδιασμού είναι ξανά απαραίτητος καθώς και επιτακτική αναγκαιότητα. 
 

Προς ανακεφαλαίωση συμπέρασμα: 
Ο εφοδιασμός των νησιών του Αιγαίου είναι εφικτός  μόνο υπό τη συνεργασία όλων 
των σωμάτων στρατού και τη χρήση όλων των μέτρων ανάγκης. Αποδίδεται ιδιαίτερη 
σημασία στον σχεδιασμό, ιταλικά υποβρύχια, τα οποία είναι ακατάλληλα για τη 
διεξαγωγή  μαχών, να μετατραπούν σε υποβρύχια εφοδιασμού και να 
δραστηριοποιηθούν για τον εφοδιασμό των νησιών  παράλληλα της κατασκευής  
σχεδίων μεταφοράς . 
(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται  η διάθεση μικρών και μεγαλυτέρων σε μέγεθος 
πλοίων ως επαρκής, ο μεγάλος αριθμός λιμανιών και ναυπηγείων (μεσαίου και 
μικρού μεγέθους) και χώρος επισκευής πλοίων στο Αιγαίο  (δέκα χιλιάδες Έλληνες 
εργάτες), η κατασκευή  με ισχνά μέσα πλοίων μη κατάλληλα προς  εφοδιασμό των 
νησιών, οι σε μεγάλο βαθμό δυσκολίες επάνδρωσης πλοιαρίων  (κρίνεται αδύνατη η 
επιτήρηση των πολυάριθμων μηχανοκίνητων ιστιοφόρων από στρατιώτες, δεν 
καθίσταται δυνατή η επάνδρωση των ελληνικών μηχανοκίνητων ιστιοφόρων με 
γερμανικά πληρώματα), ο εξοπλισμός εβδομήντα τεσσάρων μηχανοκίνητων 
ιστιοφόρων με γερμανικές μηχανές με σκοπό τη μετακίνηση τούτων στον θαλάσσιο 
χώρο μεταξύ της Κρήτης και της Ρόδου, το λιγοστό ενδιαφέρον των συμμαχικών 
δυνάμεων προς εκδήλωση επίθεσης εναντίων της  Ελλάδας ή των νησιών, αλλά την 
πρόθεση τούτων αναφορικά της κατάληψης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας λόγω 
της εκεί ύπαρξης πετρελαίου (πιθανολογούνται λίγες απώλειες δυνάμεων λόγω της 
εναέριας και θαλάσσιας υπεροχής τούτων), η βελτίωση των χώρων των λιμανιών της 
Καβάλας, του Πόρτο Λάγος και της Αλεξανδρούπολης και η σημασία τούτων για τα 
καθήκοντα ανεφοδιασμού. 
 

Σελίδα 77  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 11.11.1943 και ώρα 20:29. 
Περιέχει την οριστική έναρξη της επιχείρησης «Taifun» για την 12./11./1943. 
 

 

 

Σελίδες 78-79  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού  με ημερομηνία καταγραφής 11.11.1943 και ώρα 21:14. 
Αναφέρεται στην επιχείρηση «Taifun» καταγράφοντας τη ρίψη ομάδων απόβασης 
μεταξύ 20:00 και 22:00 από το λιμάνι της πόλης της  Κω, το Μαρμάρι και την 
Καλύμνου, τη δραστηριοποίηση πλοιαρίων (καταγράφεται αριθμός και είδος 
τούτων), την κίνηση τούτων σε δύο ομάδες προς τα ανατολικά και δυτικά της 
Καλύμνου-Λέρου και την υποστήριξη τους από την αεροπορία, την απόβαση του 
πρώτου κύματος (καταγράφονται στρατιωτικά τμήματα και χώροι απόβασης και 
κατοχής ), την αναχώρηση και αποβίβαση του δευτέρου κύματος καταγράφοντας 
στρατιωτικά τμήματα, η ρίψη σε δύο κύματα ενός τάγματος αλεξιπτωτιστών με 
σκοπό την κατοχή του κεντρικού τμήματος του νησιού και την εκκαθάριση του 
αρχικά του νοτίου και έπειτα του βορείου τμήματος, την υποστήριξη της αεροπορίας 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

καταπολεμώντας θαλάσσιους στόχους, κατά τη διάρκεια της  απόβασης στην Κω, την 
εξουδετέρωση  τις πρωινές ώρες των χώρων υπεράσπισης και την άμεση υποστήριξη 
των ομάδων μάχης. 
 

 

 

Σελίδες 80-81  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την ομάδα Ναυτικού Νότος 
με ημερομηνία καταγραφής 10.11.1943 και ώρα 22:20. 
Περιέχει την ημερομηνία αναχώρησης ομάδων ξηράς  για την επιχείρηση «Taifun» 
στις 12.11. 
 

 

 

Σελίδα 82  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την Ομάδα Ναυτικού 
Νότος, την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 11.11.1943 και 
ώρα 6:30. 
Περιέχει το χρονικό διάστημα της 12./11 για την επιχείρηση «Taifun». 

 

 

Σελίδα 83  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την Ομάδα Ναυτικού 
Νότος, την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού  με ημερομηνία καταγραφής 11.11.1943 και 
ώρα 20:00. 
Περιέχει την αναφορά «Taifun» για 12./11. 
 

 

 

Σελίδα 84  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου με ημερομηνία καταγραφής 11.11.1943 και ώρα 23:30. 
Περιέχει την αποστολή γερμανικών υποβρυχίων στον χώρο του Αιγαίου σχετικά της 
εξουδετέρωσης συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων, της συγκοινωνίας ανεφοδιασμού, 
συμμαχικών υποβρυχίων, την απαγόρευση επίθεσης εναντίων μηχανοκίνητων 
ιστιοφόρων, καθορίζοντας τα όρια πραγματοποίησης των επιχειρήσεων  στο νότιο και 
βόρειο  Αιγαίο (καταγράφονται χώροι), τη συνεργασία με την αεροπορία για την 
καταπολέμηση συμμαχικών  ναυτικών δυνάμεων.  
 

 

Σελίδα 85  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο τηλεγραφήματος από την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού προς 
την ομάδα Ναυτικού Νότος, τον Ναύαρχο Αιγαίου με ημερομηνία καταγραφής 
12.11.1943. 

Περιέχει τη δυνατότητα επέμβασης του υποβρυχίου 565 στον θαλάσσιο χώρο της 
Λέρου. 
 

 

 

Σελίδα 86  (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου Πολέμου  
προς την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού Ξηράς, την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού 
Στρατού, την Ανώτατη Διοίκηση Αεροπορίας που φέρει ημερομηνία από 12.11.1943. 
Περιέχει αναφορά της ομάδας Νότος σχετικά της επιχείρησης «Taifun» ( μη άφιξης 
της ομάδας Βορράς εξαιτίας της άμυνας των αντιπάλων δυνάμεων και την αλλαγή 
πορείας τούτης, τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια της ομάδας Δύση και την 
επιστροφή πλοιαρίου μεταφοράς στον Πειραιά, ρίψη αλεξιπτωτιστών, την 
απομάκρυνση όλων των πλοιαρίων μεταφοράς για  ανεφοδιασμό καυσίμων), τη 
βύθιση στη Μαύρη Θάλασσα κατόπιν τορπιλισμού του ατμόπλοιου «Theoderich»..  
 

 

 

Σελίδα 87 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό  έγγραφο από την Προϊσταμένη Αρχή θαλασσίου Πολέμου 
προς τον Ανώτατο Διοικητή Νότου, την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού, τη 
Διοίκηση Γερμανικού Ναυτικού στην Ιταλία που φέρει ημερομηνία από 12.11.1943. 
Περιέχει μεταξύ άλλων τον κίνδυνο μεγάλης κλίμακας απόβασης συμμαχικών 
δυνάμεων στη δυτική Μεσόγειο, την άμεση ανάγκη έναρξης στρατιωτικών 
επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής και του Αιγαίου, τον μη δια θαλάσσης 
εφοδιασμό των γερμανικών δυνάμεων λόγω της κατοχής από τα συμμαχικά 
στρατεύματα μεγάλου τμήματος των νησιών στις δαλματικές ακτές, την απουσία 
γερμανικών δυνάμεων του ναυτικού στην Αδριατική. 
 

 

 

Σελίδα 88  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την Ανώτατη Διοίκηση 
Ναυτικού, Ομάδα Ναυτικού Νότος  με ημερομηνία καταγραφής 12.11.1943 και ώρα 
22:40. 

Περιέχει την απόρριψη δυνατότητας επέμβασης υποβρυχίου στη θαλάσσια περιοχή 
της Λέρου και αποχώρηση τούτου από την εν λόγω περιοχή  λόγω ύπαρξης 
γερμανικών ναρκών, δραστηριοποίηση της γερμανικής αεροπορίας, διεξαγωγής 
επιχειρήσεων γερμανικών αντιτορπιλικών, υποβρυχίων και πλοιαρίων μεταφοράς. 
 

 

 

Σελίδα 89  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού,  τον Ναύαρχο Αιγαίου με ημερομηνία καταγραφής 13.11.1943 
και ώρα 20:50. 
Περιέχει την εκμετάλλευση του θαλάσσιου χώρου προς τα ανατολικά της Λέρο λόγω 
μεγάλης προοπτικής στρατιωτικής επιτυχίας αναφορικά των  επιχειρήσεων  
ανεφοδιασμού και αποβάσεων. 
 

 

Σελίδα 90  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού,  τον Ναύαρχο Αιγαίου με ημερομηνία καταγραφής 13.11.1943 
και ώρα 10:45. 
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Περιέχει την επέκταση του χώρου επέμβασης υποβρυχίων στα ανατολικά της 
θαλάσσιας περιοχής της Λέρου. 
 

 

Σελίδες 91-92  (περίληψη) 
Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου Πολέμου 
που φέρει ημερομηνία από 13.11.1943. 
Περιέχει την ανάγκη ίδρυσης υπηρεσίας πληροφοριών και επαρκούς δικτύου 
κατασκόπων  στα κατεχόμενα από τις συμμαχικές δυνάμεις  λιμάνια και παράλια της 
Ιταλίας εξαιτίας της ανάγκης επέμβασης γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων 
εναντίων συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων και μεταφορών ανεφοδιασμού  στα 
νοτιοανατολικά παράλια της Ιταλίας και της μη επαρκούς πληροφόρησης των 
συμμαχικών κινήσεων στον εν λόγω θαλάσσιο χώρο και στα λιμάνια λόγω της 
αποτελεσματικής αναγνώρισης εκ μέρους της γερμανικής αεροπορίας και της μη 
ύπαρξης κατάλληλων μέσων. 
 

 

 

Σελίδα 93  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την Προϊσταμένη Αρχή θαλασσίου Πολέμου  
προς την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού που φέρει την ημερομηνία από 14.11.1943. 
Περιέχει τη βύθιση αντιτορπιλικού ανατολικά της Κω από αεροπορική επίθεση. 
 

 

 

Σελίδα 94  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την Ομάδα Ναυτικού  
Νότος και την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 14.11.1943 
και ώρα 8:00. 
Περιέχει την επέκταση του χώρου δραστηριοποίησης του υποβρυχίου 565 προς 
Βορρά στη θαλάσσια περιοχή προς τα ανατολικά της Λέρου. 
 

 

 

Σελίδα 95  (περίληψη) 
Επείγον τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς την Ομάδα Ναυτικού  Νότος 
και την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 15.11.1943 και 
ώρα 12:00. 
Χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
 

 

 

Σελίδα 96  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Ανώτατο Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης  προς 
τον συνταγματάρχη von Schleinitz. 

Περιέχει την καταγραφή Γερμανών (τριανταμία  χιλιάδες πεντακόσιοι )  και Ιταλών 
(δεκαπέντε χιλιάδες) στρατιωτών στην Κρήτη, αριθμό πυροβόλων  σε σταθερή βάση 
(εκατό εβδομήντα τρία), κινητά (εκατό πενήντα δύο), πυροβόλα πεζικού (πενήντα 
δύο) και πυροβόλα αντιαεροπορικών μέσων (εκατό εβδομήντα πέντε), αριθμό ίππων 
και μουλαριών( χίλια οκτακόσια δεκαεπτά). 
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Σελίδες 97-98  (περίληψη) 
Αντίγραφο τηλεγραφήματος από την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού  προς μεταξύ 
άλλων το Επιτελείο διοίκησης ομάδων Δύσης- Ανατολής, τη Διοίκηση του 
γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ιταλία, τους Ναυάρχους γαλλικών νοτίων 
ακτών, Αδριατικής και Αιγαίου, τον 2ο

 και 3ο
 αεροπορικό στόλο, τη Διοίκηση 

Πολεμικής Αεροπορίας νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον Διοικητή Υποβρυχίων που 
φέρει ημερομηνία από 15.11.1943. 
Περιέχει τον διαχωρισμό της θαλάσσια περιοχής της Μεσογείου σε τρείς τομείς  
στρατιωτικών επιχειρήσεων (καταγράφονται τα όρια τούτα). 
 

 

 

Σελίδα 99  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου που φέρει ημερομηνία από 17.11.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού  για την επιχείρηση στη 
Λέρο καταγράφοντας αριθμό, τύπο, μετακινήσεις και απώλειες τούτων. 
 

 

 

 

Σελίδες 100-102  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τον Ναύαρχο 
Αιγαίου προς την ομάδα Ναυτικού Νότος, την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού 
Ναυτικού και τον Επικεφαλή αντιτορπιλικών που φέρει ημερομηνία από 17.11.1943. 
Περιέχει τη στο συνημμένο έγγραφο σύντομη αναφορά του αρχηγού του 9ου

 

στολίσκου μεταφορικών πλοίων σχετικά της επιχείρησης «Taifun» από την  11. προς 
12.11.1943 και τη λήψη θέσης του ναυάρχου Αιγαίου σχετικά τούτης καταγράφοντας 
ώρα μετακίνησης-συμβάντα. 
 

 

 

Σελίδες 103-104  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού, τον Ναύαρχο  Αδριατικής με ημερομηνία καταγραφής 
25.11.1943 και ώρα 11:00. 
Περιέχει την τοποθέτηση για τον χώρο της Δαλματίας πυροβολαρχίας για την 
υπεράσπιση του εκεί χώρου, την επέκταση και βελτίωση κλειστού δικτύου θέσεων 
παρατήρησης και αναφοράς, την επάνδρωση των νησιών με στρατιωτικό προσωπικό 
για την παροχή ασφαλείας των εκεί εγκαταστάσεων υπεράσπισης. 
 

 

 

Σελίδες 103-109  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα προς την 
Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού που φέρει ημερομηνία από 26.11.1943. 
Περιέχει  την προοπτική βάση πηγών-αξιόπιστων και μη- στρατιωτικών  
επιχειρήσεων των συμμαχικών δυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο καταγράφοντας 
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αναφορά ύπαρξης μεγάλου αριθμού ατμόπλοιων στην Αίγυπτο (πάνω από τριάντα 
τον αριθμό, το μεγαλύτερο μέρος τούτων  χωρίς φορτίο, στην Αλεξάνδρεια), στην 
περιοχή του Σουέζ (άνω των εξήντα χωρίς φορτίο ατμόπλοιων),  την ύπαρξη είκοσι 
πλοιαρίων απόβασης στο Port Said, την αξιόπιστη αναφορά σχετικά της κατάσχεσης 
από τις αιγυπτιακές στρατιωτικές αρχές  του ελληνικού ατμόπλοιου «Θηρεσία 
Νομικός» κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και την τοποθέτηση 
τούτου με άλλα έξι ατμόπλοια για τη μεταφορά βρετανικών στρατευμάτων (τέσσερεις 
χιλιάδες στρατιώτες) και στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, την ύπαρξη στα 
λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας τριών αγγλικών καταδρομικών και πέντε 
αντιτορπιλικών,  μετακίνησης ενός αεροπλανοφόρου με εικοσιπέντε αεροπλάνα από 
τη διώρυγα του Σουέζ προς την Κύπρο, τον πιθανό στόχο των  Δωδεκανήσων- 

Αιγαίου (κρίνεται ως μη κατανοητό, εξηγώντας τους λόγους τούτου). 
 

 

Σελίδες 110-113  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τη διοίκηση 
ομάδων ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού που φέρει 
ημερομηνία από 29.11.1943. 
Το συνημμένο περιέχει λίστα σχετικά εμφανιζόμενων στα χωρικά ύδατα της 
Τουρκίας πολεμικών συμμαχικών πλοίων καταγράφοντας ημερομηνία-ώρα-χώρο-

τύπο πλοίου και ονομασία.     
 

 

 

 Σελίδα 114  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς τον Διοικητή 
Υποβρυχίων με ημερομηνία καταγραφής 1.12.1943 και ώρα 00:40. 
Περιέχει την αποστολή ναυτικών δυνάμεων αναφορικά διεξαγωγής  επιχειρήσεων  
εκκαθάρισης των κατεχομένων από συμμαχικά στρατεύματα  νησιών μεταξύ των 
νησιών Σόλτα και Μλιέτ στον χώρο της Αδριατικής θάλασσας για τον εφοδιασμό της 
Δαλματίας. 
 

 

 

Σελίδα 115 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 4.12.1943 και ώρα 12:19. 
Περιέχει την αναβολή της επιχείρησης εκκαθάρισης των νησιών στον χώρο της 
Αδριατικής. 
 

 

Σελίδα 116  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου Πολέμου  προς την 
Ομάδα Ναυτικού Νότος, τον Ναύαρχο Αδριατικής με ημερομηνία καταγραφής 
2.12.1943 και ώρα 15:08. 
Περιέχει τη διαταγή δραστηριοποίησης υποβρυχίου (καταγράφεται κωδικός τούτου) 
στη θαλάσσια περιοχή της Αδριατικής. 
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 Σελίδες 117-118  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον Διοικητή Υποβρυχίων  με ημερομηνία καταγραφής 
2.12.1943 και ώρα 19:43. 
Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο του τηλεγραφήματος της σελίδας 114.  

 

 

 

Σελίδα 119 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 2.12.1943 και ώρα 13:30. 
Περιέχει τη διεξαγωγή επιχείρησης εκκαθάρισης των νησιών (καταγράφονται 
ονόματα τούτων) στον νότιο χώρο της Δαλματίας από τον  στρατό σε συνεργασία με 
την αεροπορία και τον ναυτικό με τον κωδικό «δελφίνι». 
 

 

 

Σελίδα 120  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού  Νότος προς την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου  με ημερομηνία καταγραφής 3.12.1943 και ώρα 14:33. 
Περιέχει την αλλαγή κωδικού της επιχείρησης από «Haifisch» σε  «Delphin». 
 

Σελίδες 121-124  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο- με ένα τον αριθμό συνημμένο- από την Ανώτατη Διοίκηση 
Πολεμικού Ναυτικού προς την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού που φέρει ημερομηνία 
από 4.12.1943. 
Περιέχει την μεταξύ άλλων υπαγωγή των κροατικών στρατιωτικών δυνάμεων 
εδάφους και θαλάσσης στη γερμανική διοίκηση (στον ναύαρχο Αδριατικής και στον 
διοικητή θαλάσσιας υπεράσπισης) και  τη δραστηριοποίηση όσο τον δυνατό 
περισσότερων Κροατών στρατιωτών (ιδιαιτέρως ναυτών) υπό τον γερμανικό στρατό 
(κυρίως το ναυτικό). 
 

 

 

Σελίδες 125-131  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού προς την 
Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού που φέρει ημερομηνία από 6.12.1943. 
Περιέχει την αποστολή αντίγραφου απόρρητου συνημμένου  εγγράφου σχετικά 
εκτίμησης της κατάστασης από 4.12.1943 του στρατάρχη Kesserling καταγράφοντας 
το πέρας των στρατιωτικών προετοιμασιών των συμμαχικών δυνάμεων για μεγάλης 
κλίμακας επίθεση σε όλο το μέτωπο συνολικά της 10ης

 Στρατιάς (αναμονή 
επιχείρησης απόβασης συμμαχικών δυνάμεων), την αποφυγή κινδύνου επίθεσης 
εναντίων της Ρώμης λόγω έλλειψης στρατιωτικών δυνάμεων,  της απόβασης στην 
περιοχή βορείως της Ρώμης και στα βόρεια παράλια της Αδριατικής λόγω της 
απόσυρσης του στον θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου βρισκόμενου αεροπλανοφόρου 
και εναντίων της Σαρδηνίας και της Κορσικής, τη δραστηριοποίηση γερμανικών 
στρατιωτικών δυνάμεων (καταγράφονται τούτα), τον άρτιο  στρατιωτικό εξοπλισμό 
και την καλή εκπαίδευση  των βρετανικών και αμερικανικών στρατευμάτων, την 
υπεροχή πυροβολικού των συμμαχικών δυνάμεων, τη δυσκολία στον εφοδιασμό 
πυρομαχικών (καταγράφεται έλλειψη), την σε επάρκεια διαθεσιμότητα 
τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης στον γερμανικό στρατό, την  υπεροχή στους αιθέρες 
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των συμμαχικών δυνάμεων (πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίων γερμανικών 
στόχων και μετακινήσεων ανεφοδιασμού), την ανάγκη δραστηριοποίησης 
περισσοτέρων γερμανικών αεροσκαφών (καταγράφονται είδη) και τοποθέτησης 
τμημάτων αντιαεροπορικών μέσων λόγω υψηλού κινδύνου πλήρους αναχαίτισης των 
κινήσεων του γερμανικού στρατού στο μέτωπο του πολέμου, τη μαζική  χρήση από 
τον βρετανικό και αμερικανικό στρατό  των στρατιωτικών τους δυνάμεων κάνοντας 
ευρεία χρήση του πυροβολικού και αεροπορικών επιθέσεων με στόχο την πλήρη 
εξολόθρευση της άμυνας του γερμανικού στρατού και την προέλευση εκ τούτου του 
πεζικού και των τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, τον τρόπο προέλασης των 
συμμαχικών δυνάμεων (κατάληψη του ενός χώρου έπειτα του άλλου, προετοιμασίες 
υπεράσπισης σε περίπτωση αντεπίθεσης, προσπάθεια εφοδιασμού, μεταφορά 
πυροβολικού στα σημεία τούτα), τη παύση των μαχών κατά τη διάρκεια άσχημων 
καιρικών συνθηκών εξαιτίας μεταξύ άλλων της αδυναμίας υποστήριξης από την 
αεροπορία και τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων με τη σε μεγάλη κλίμακα 
υποστήριξη από το πυροβολικό. 
Κατόπιν αναφέρεται μεταξύ άλλων η κατάσταση της 94

ης
 Μεραρχίας πεζικού 

(ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό των σημαντικότερων θέσεων του παράκτιου μετώπου 
από Terracina –νοτιοανατολικά της Ρώμης- έως   Scuari-πάνω από την Τυρρηνική 
Θάλασσα-), της 15ης

 Μεραρχίας τεθωρακισμένων πεζικού (αναχαίτιση προσπάθειας 
διείσδυσης των συμμαχικών δυνάμεων, ύπαρξη επαρκών δυνάμεων εφέδρων, 
επαρκής εξοπλισμός με βαριά όπλα), της 29

ης
 τεθωρακισμένης Μεραρχίας πεζικού 

(βελτίωση της θέσης της και παροχή ασφάλειας σε απειλούμενες θέσεις, αντεπίθεση 
με επάρκεια εφέδρων, πυροβόλων αναχαίτισης τεθωρακισμένων), της 305

ης
 

Μεραρχίας πεζικού (δέχεται επίθεση από την κατεύθυνση της περιοχής  Colli, 
δυσμενής η κατάσταση σε ορισμένα τάγματα λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και 
της υφιστάμενης κατάστασης στα υψώματα, έκκληση για επείγουσα μεταφορά 
εφέδρων), της 1ης

 Μεραρχίας αλεξιπτωτιστών (τοποθέτηση του κύριου όγκου ως 
εφεδρείες επίθεσης κατόπιν της άφιξης της 5ης

 ορεινής Μεραρχίας), στρατιωτικές  
κινήσεις (καταγράφονται στρατιωτικά τμήματα), προβολής άμυνας βάση σχεδίου 
ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων.  
 

 

 

 

 

 

Σελίδες  132-133 (περίληψη)  
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού 
προς την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού, Ομάδα Νότος που φέρει ημερομηνία από 
7.12.1943. 

Περιέχει την εξάρτηση του θαλάσσιου ανεφοδιασμού του γερμανικού στρατού από 
τη γερμανική ή τη συμμαχική εναέρια ή θαλάσσια υπεροχή, την επισκευή στον χώρο 
της Αδριατικής δεκαοκτώ πλοίων, στην θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου μετακινήσεις 
πλοίων και τη διάθεση  ταχύπλοων (καταγράφεται αριθμός), την ύπαρξη κινδύνου 
στον θαλάσσιο χώρο της Μαύρης θάλασσας για τις θαλάσσιες μεταφορές εξαιτίας 
ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων από την περιοχή βορείως της Κριμαίας, την 
εξάρτηση των μεταφορών και της κίνησης νηοπομπών από τις καιρικές συνθήκες, τον 
μη επαρκές αριθμό προσωπικού στις δυνάμεις του ναυτικού,  μεγάλες απώλειες σε 
πλοιάρια μεταφοράς στη Μαύρη Θάλασσα.    
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Σελίδες 134-135  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 8.12.1943 και ώρα 20:10. 
Αναφέρει την επιχείρηση με τον κωδικό «Herbstgewitter» για την εκκαθάριση των 
νησιών (καταγράφονται τούτα) νοτίως της Δαλματίας. 
 

 

 

Σελίδα 136  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου προς τη Γερμανική Διοίκηση Ναυτικού στην Ιταλία που φέρει 
ημερομηνία από 8.12.1943. 
Περιέχει τη διάθεση γρήγορων φορτηγών και επιβατικών πλοίων από τη Γαλλία για 
την έλλειψη μεγάλου μεγέθους πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου-Μαύρης 
Θάλασσας. 
 

 

 

 

Σελίδα 137  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την Προϊσταμένη Αρχή Θαλασσίου Πολέμου  
προς τη Γερμανική Διοίκηση Ναυτικού στην Ιταλία, τον Ανώτατο διοικητή 
Νοτιοδυτικής Ευρώπης, τον Ναύαρχο Αδριατικής. 
Περιέχει τον απαραίτητο ανεφοδιασμό στην Αδριατική προς όλα τα σώματα στρατού 
κατά μήκος των δαλματικών ακτών (καταγράφονται οι προϋποθέσεις σχετικά τούτου) 
 

 

Σελίδα 138  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου προς τη Γερμανική Διοίκηση Ναυτικού στην Ιταλία που φέρει  
ημερομηνία από 11.12.1943. 
Περιέχει την παράδοση από τον Ιταλό επικεφαλή στολίσκων υποβρυχίων Torri ενός 
αποτελούμενο από προσωπικό και στρατιωτικό υλικό στολίσκου υποβρυχίων στους 
Ρουμάνους, την άρνηση των ιταλικών πληρωμάτων σχετικά της συνέχισης του αγώνα 
στο πλευρό των Γερμανών, την τοποθέτηση ρουμάνικης σημαίας στα υποβρύχια.  
 

Σελίδα 139  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου   προς τον Διοικητή Υποβρυχίων στη Μεσόγειο, την  Ομάδα 
Ναυτικού Νότος, τον Ναύαρχο Αδριατικής που φέρει  ημερομηνία από 14.12.1943. 
Περιέχει την δυνατότητα έναρξης της στρατιωτικής επιχείρησης με τον κωδικό 
«Herbstgewitter» σε τρείς ημέρες. 
 

 

Σελίδες 140-141  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη διοίκηση ναυτικού ομάδων 
Νότος προς την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού, τον Ναύαρχο Αιγαίου, τον 
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Διοικητή Αεροπορίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 
15.12.1943. 

Περιέχει την ανάγκη ενισχύσεων του στρατιωτικού προσωπικού στα Δωδεκάνησα 
(απαιτούμενος αριθμός επτά χιλιάδες άνδρες), την ύπαρξη έξι χιλιάδων διακοσίων 
ανδρών στην Κρήτη χωρίς εδώ και δυόμιση χρόνια στρατιωτική άδεια, τον 
περιορισμό του αριθμού επιβαινόντων σε πλοία στους πεντακόσιους άνδρες ανά 
πλοίο, την αύξηση του κινδύνου από υποβρύχια, τις ελλείψεις στον ανεφοδιασμό των 
νήσων και τη διάθεση λιγοστών μέσων μεταφοράς. 
 

 

Σελίδες  142-145  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τον Ανώτατο 
Κυβερνητικό Επιθεωρητή προς γραφείο Ιβ, Ιγ, 3α

 που φέρει ημερομηνία από 
17.12.1943. 

Το συνημμένο αντίγραφο εγγράφου περιέχει αναφορά διάλεξης σχετικά 
αναδιάρθρωσης του ιταλικού στρατού και της συνεργασίας με τον γερμανικό στρατό 
και της  δραστηριοποίησης Ιταλών εθελοντών στις γερμανικές στρατιωτικές 
δυνάμεις, της συμφωνίας με την ιταλική ανώτατη διοίκηση σχετικά παράταξης 
μονάδων του ναυτικού στην ξηρά (καταγράφεται αριθμός, είδος και καθήκοντα 
τούτων), στη θάλασσα (καταγράφεται αριθμός και είδος μονάδας), της τοποθέτησης 
υποβρυχίων και στολίσκου υποβρυχίου. 
 

 

Σελίδες 146-151  (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο –με δύο τον αριθμό συνημμένα-από την Ανώτατη 
Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού προς τη Διοίκηση Ομάδων Ναυτικού Νότος, 
Ναύαρχο Αιγαίου, Ναυτικό Διοικητή Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 18.12.1943.  
Το απόρρητο συνημμένο έγγραφο από τον επικεφαλή της ανώτατης διοίκησης 
γερμανικού στρατού με ημερομηνία 21.11.1943 περιέχει υπηρεσιακή διαταγή για τον 
διοικητή Φρουρίου Κρήτης και ακολουθεί η μετάφραση τούτου. 
(μετάφραση)  Υπηρεσιακή διαταγή 

                      προς τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 
Ι 1) Ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτης υπάγεται στον ανώτατο διοικητή της ομάδας 
στρατού Ε και είναι σύμφωνα των υποδείξεων και των διαταγών του ο μόνος 
υπεύθυνος για την εξολοκλήρου  υπεράσπιση του Φρουρίου Κρήτη. Έχει την 
υπηρεσιακή ευθύνη ενός  ασκώντας διοικητικά καθήκοντα στρατηγού και τις 
εξουσίες ενός περιφερειακού διοικητή του γερμανικού στρατού. 
Είναι ταυτόχρονα διοικητής του περιφερειακού Επιτελείου αεροπορίας Κρήτης και 
έχει τις αρμοδιότητες ενός περιφερειακού διοικητή αεροπορίας σχετικά της  
οργάνωσης εδάφους αεροπορίας, του πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων, της 
υπηρεσίας αναφοράς πτήσεων και αναφορικά της εναέριας προστασίας. Ως τέτοιος 
υπάγεται στο 10ο

 αεροπορικό σώμα. 
Ο αμέσως μετά υψηλόβαθμος προϊστάμενος είναι ο ασκώντας διοικητικά καθήκοντα 
πτέραρχος του 10ου

 αεροπορικού σώματος. 
2) Όλα τα συνολικά στην Κρήτη δραστηριοποιημένα στρατεύματα και  υπηρεσίες του 
γερμανικού στρατού είναι εδαφικά και υπηρεσιακώς υπαγόμενα σε τούτον. Σχετικά 
της  στρατιωτικής υπαγωγής δεν αλλάζει τίποτα. Εξαιρέσεις: Οι θαλάσσιες και οι 
εναέριές δυνάμεις. Αυτές υπάγονται σε τούτον μόνο εδαφικά. 
3) Είναι εξουσιοδοτημένος να δώσει τις απαραίτητες διαταγές και διευθετήσεις προς 
όλο  το στράτευμα  και τις υπηρεσίες του γερμανικού στρατού (εξαίρεση δες ψηφίο 
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4) αναφορικά της υπεράσπισης του Φρουρίου Κρήτης. Προς τούτο είναι 
δεσμευμένος:  
α) αναφορικά της οργάνωσης εδάφους αεροπορίας, της δραστηριοποίησης και 
εκπαίδευσης των δυνάμεων δια αέρος υπεράσπισης Και της υπηρεσίας αναφοράς 
πτήσεων (συμπερ της υπηρεσίας αναφοράς πτήσεων στη Ρόδο), καθώς και 
αναφορικά της δια αέρος υπεράσπισης προς τις υποδείξεις  και εντολές της αρμόδιας 
διοίκησης αεροπορικού στόλου,  
β) αναφορικά της εκπαίδευσης και της δραστηριοποίησης όλου συνολικά του 
παράκτιου πυροβολικού εναντίων θαλάσσιων στόχων προς τις υποδείξεις και εντολές 
του ναυάρχου Αιγαίου. 
4) Οι στην Κρήτη βρισκόμενες θαλάσσιες δυνάμεις και ομάδες της αεροπορίας 
λαμβάνουν τις διαταγές τους άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αεροπορίας και 
του πολεμικού ναυτικού. Σε περίπτωση μιας επίθεσης εναντίων του Φρουρίου 
Κρήτης είναι ο διοικητής εξουσιοδοτημένος, κατόπιν πληροφόρησης του ναυάρχου 
Αιγαίου και του 10ου

 αεροπορικού σώματος να δώσει άμεσα χωρίς αναβολή διαταγές 
προς τις μονάδες τούτες. 
5) Προΐσταται με υπευθυνότητα των κατασκευών οχυρωματικών έργων των τριών 
σωμάτων στρατού και αποφασίζει προς τούτο (χειρόγραφη δυσανάγνωστη σειρά) των 
αρμόδιων υπηρεσιών του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας. 
6)  Οι εκ του νόμου αρμοδιότητες του διοικητή στην περίπτωση μεγαλύτερης 
έκτασης μαχών ρυθμίζονται μέσω συνημμένων διαταγών. 
7) Ασκεί την επίβλεψη αναφορικά της δημόσιας διοίκησης της χώρας και είναι 
κάτοχος της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στον πληθυσμό. 
8) Διευθύνει τον εφοδιασμό όλων των στην Κρήτη δραστηριοποιημένων 
στρατευμάτων. 
9) Είναι υπεύθυνος για τη στρατιωτική διοίκηση, ιδιαιτέρως για τον έλεγχο χρήσης  
του εδάφους, για την ανάγκη των τριών σωμάτων στρατού συμπεριλαμβανομένου της 
απαίτησης και διανομής των χρημάτων. Η πραγματοποίηση του εφοδιασμού 
παραμένει υπόθεση των σωμάτων στρατού. 
10) Είναι υπεύθυνος για την άμυνα, την προπαγάνδα, τη φροντίδα των 
στρατευμάτων, της πνευματικής καθοδήγησης του στρατού και φροντίζει προς την σε 
ενιαίο πλαίσιο εφαρμογή  σε αυτές τις περιοχές. 
11) Είναι υπεύθυνος για τη βελτίωση των επικοινωνιών στρατού, για τον  σε ενιαίο 
πλαίσιο έλεγχο των ζητημάτων υγειονομικού καθώς και της στρατιωτικής διοίκησης 
(οικονομικά του στρατού) στην Κρήτη. (Ακολουθούν τρείς χειρόγραφες μη 
ευανάγνωστες  αράδες). 

ΙΙ) Το ειδικού τύπου  δικαίωμα παροχής οδηγιών  των υπηρεσιών στην ηπειρωτική 
Ελλάδα προς τις υπηρεσίες στο Φρούριο Κρήτη δεν θίγεται μέσω της προϊστάμενης 
διαταγής. 
ΙΙΙ) Ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτη αναφέρει στην περίπτωση μιας επίθεσης: 
1) Στην ανώτατη διοίκηση της ομάδας στρατού Ξηράς Ε σχετικά όλων συνολικά των 
περιοχών, 
2) στον αεροπορικό στόλο σχετικά της εναέριας κατάστασης και όλων των 
συσχετιζόμενων με την αεροπορία ζητημάτων, 
3) μέσω του διοικητή θαλάσσιας υπεράσπισης στην Κρήτη στον ναύαρχο Αιγαίου 
σχετικά της θαλάσσιας κατάστασης και όλων στο πολεμικό ναυτικό 
συμπεριλαμβανομένου του παράκτιου πυροβολικού στρατού ξηράς θιγμένων 
ζητημάτων. 
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Ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του διοικητή Φρουρίου Κρήτης και του διοικητή 
της Ρόδου, του 10ου

 αεροπορικού σώματος, του ναυάρχου Αιγαίου και της 18ης 
 

διοίκησης πυροβολικού. 
 

 Η έως τώρα υπηρεσιακή διαταγή  του διοικητή Φρουρίου Κρήτης τίθεται προς τούτο 
εκτός ισχύος. 
(περίληψη) Κατόπιν ακολουθεί απόρρητο αντίγραφο συνημμένου στον εν λόγω 
συνημμένο από τον ανώτατο διοικητή του γερμανικού στρατού με ημερομηνία 
30.8.1943 σχετικά διοικητικών  αρμοδιοτήτων  του διοικητή Φρουρίου Κρήτης και 
του διοικητή της Μεραρχίας εφόδου της Ρόδου σε περίπτωση διεξαγωγής  μεγάλης 
κλίμακας μαχών. 
 

 

Σελίδα 152(περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού  με ημερομηνία καταγραφής 7.12.1943 και ώρα 22:40 
περιέχοντας  την έναρξη της επιχείρησης «Herbstgewitter» από ναυτικές γερμανικές 
δυνάμεις. 
 

 

Σελίδα 153 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη Διοίκηση 
Ναυτικού  μη περιέχοντας στρατιωτικού χαρακτήρα περιεχόμενο. 
 

 

Σελίδες 154-155 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού με ημερομηνία καταγραφής 18.12.1943 και ώρα 1:00. 
Περιέχει την απάντηση του ναυάρχου Αιγαίου σχετικά της άρνησης της 118ης

 

Μεραρχίας εφόδου προς πραγματοποίηση μετακίνησης της χωρίς τον αποκτούμενο 
χώρο μεταφοράς, την παράταση αναχώρησης για επιπλέον εικοσιτέσσερις ώρες, τη 
διάθεση πλοιαρίων μεταφοράς και κατάστασης τούτων (καταγράφοντας χώρο 
επέμβασης και τύπο πλοίων). 
 

 

Σελίδες 156-157 (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Προϊσταμένη Αρχή 
Θαλασσίου Πολέμου προς την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού που φέρει ημερομηνία 
από  19.12.1943. 
Αναφέρεται στο περιεχόμενο του εγγράφου των σελίδων 140-141 σχετικά της μέσω 
θαλάσσης με επτά χιλιάδες στρατιώτες ενίσχυσης κατόπιν της κατάληψης των 
Δωδεκανήσων των εκεί στρατευμάτων από την ενδοχώρα, της μεταφοράς για την 
αναδιάρθρωση του στρατού δύο χιλιάδων εξακοσίων ανδρών από τα Δωδεκάνησα 
προς την ηπειρωτική Ελλάδα, της ύπαρξης στην Κρήτη έξι χιλιάδων διακοσίων χωρίς 
άδεια για δυόμιση χρόνια στρατιωτών, του περιορισμού των πεντακοσίων ανδρών 
ανά πλοίο λόγω αυξημένου κινδύνου από υποβρύχια, της διάθεσης ενός μόνο 
ατμόπλοιου για στρατιωτικές μετακινήσεις, της εξαιρετικά άσχημης κατάστασης της 
δύναμης των νηοπομπών, του ελλιπή εφοδιασμού και αποθεματοποίησης των νησιών. 
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Σελίδα 158  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκηση Ναυτικού Νότος με ημερομηνία καταγραφής 19.12.1943 και ώρα 22:54. 
Περιέχει την αναβολή έναρξης της επιχείρησης «Herbstgewitter» λόγω ελλιπούς 
προστασίας από καταδιωκτικά. 
 

 

 

Σελίδες 159-161  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη Διοίκηση Ομάδων Ναυτικού 
Νότος προς την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού, τον Ναύαρχο Αδριατικής 
που φέρει ημερομηνία από 16.12.1943. 
Περιέχει τη μεταξύ άλλων σημασία της για τον γερμανικό στρατό κατοχής των 
νησιών της Δαλματικής αναφορικά της προστασίας της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας 
συγκοινωνίας, την τοποθέτηση από το ναυτικό στρατιωτικού υλικού και προσωπικού 
για ασύρματη επικοινωνία σε θέσεις μετάδοσης σινιάλων, οπλοπολυβόλα και 
παράκτιες πυροβολαρχίες, την καταγραφή των σπουδαιότερων λιμανιών 
ανεφοδιασμού για την ασφάλεια των θαλάσσιων συγκοινωνιών, των  ενδιάμεσων 
λιμανιών και των βάσεων-σταθμών για τις ναυτικές δυνάμεις, των λιμανιών για τη 
μεταφορά του σημαντικού για την οικονομία της Γερμανίας βωξίτη. 
 

 

 

Σελίδα 162  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού 
Ναυτικού προς μεταξύ άλλων την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού, την Ανώτατη 
Διοίκηση Αεροπορίας, την Ανώτατη Διοίκηση Στρατού Ξηράς, τον Ναύαρχο 
Αδριατικής που φέρει ημερομηνία από 20.12.1943. 
Αναφέρεται   στο περιεχόμενο του εγγράφου των σελίδων 159-161 σχετικά της 
απαραίτητης κατοχής των Δαλματικών νησιών, των λιμανιών και σταθμών- βάσεων 
για την προστασία της θαλάσσιας συγκοινωνίας (για τον ανεφοδιασμό και τη 
μεταφορά βωξίτη). 
 

 

 

Σελίδες 163-164  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού προς την 
Ομάδα Νότος που φέρει ημερομηνία από 20.12.1943. 
Περιέχει την παράταξη  ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων στον ιταλικό στρατό, την 
ενσωμάτωση Ιταλών εθελοντών  στον γερμανικό στρατό, την εμπόδιση δημιουργίας 
κάθε είδους ναυτικών δυνάμεων της Ιταλίας  και τη μη επιτρεπτή δραστηριοποίηση 
του ιταλικού ναυτικού (καταγράφεται εξαίρεση),  την πραγματοποίηση  συγκέντρωση 
του ρεπουμπλικανικού φασιστικού κόμματος αποτελούμενου από   αντιπροσώπους 
όλων των συνδικάτων και όλων των δήμων συμπεριλαμβανομένων των από τους 
Άγγλους και Αμερικανούς κατεχόμενων περιοχών, από μαχητές στο μέτωπο του 
πολέμου και κάθε σημαντικού σωματείου, την πρόβλεψη από το Σύνταγμα κάθε 
πέντε χρόνια εκλογές για τον αρχηγό του κράτους, την εκλογή των βουλευτών από 
τον λαό, την αναγόρευση υπουργών από τον αρχηγό του κράτους, τη διοίκηση της 
χώρας χωριζόμενης σε δύο τομείς: υπό τη γερμανική -στον τομέα επιχειρήσεων-  και 
την ιταλική διοίκηση. 
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Σελίδα 165  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο τηλεγραφήματος από τη γερμανική Διοίκηση Ναυτικού στην 
Ιταλία προς την Ανώτατη Διοίκηση Ναυτικού  με ημερομηνία καταγραφής 
24.12.1943 και ώρα 12:00. 
Περιέχει βρισκόμενα  πλοία σε ιταλικά ναυπηγεία καταγράφοντας αριθμό, είδος 
τούτων και έλλειψη σε πληρώματα. 
 

 

Σελίδες 166-170  (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από την Ανώτατη Διοίκηση Πολεμικού Ναυτικού προς μεταξύ 
άλλων  την Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού που φέρει ημερομηνία από 
29.12.1943. 

Περιέχει μετακινήσεις πλοίων στην ανατολική και δυτική  πλευρά της Αδριατικής 
(καταγράφεται αριθμός και τύπος τούτων), την πραγματοποίηση των μεταφορών 
πλησίον των δαλματικών ακτών υπό την προϋπόθεση της εκκαθάρισης(καταγράφεται 
δραστηριοποίηση πλοιαρίων απόβασης) των εκεί βρισκόμενων νησιών, τη μεγάλης 
κλίμακας επίθεση προς όλα τα λιμάνια από συμμαχικά αεροσκάφη, την παρεμπόδιση 
των μεταφορών στα δυτικά παράλια νοτίως της Αγκώνας από συμμαχικά αεροσκάφη 
και θαλάσσιες δυνάμεις, την τοποθέτηση στολίσκου παροχής ασφάλειας για τις 
νηοπομπές, την κατασκευή εβδομήντα δύο τον αριθμό μηχανοκίνητων ιστιοφόρων 
και ενενήντα πέντε πλοιαρίων απόβασης, την ύπαρξη στον θαλάσσιο χώρο του 
Αιγαίου είκοσι ένα τον αριθμό φορτηγών πλοίων, τριών τάνκερ, εκατό ογδόντα 
μηχανοκίνητων ιστιοφόρων, εκατό επιπλέον προς επισκευή ή μη επαρκή ετοιμότητα 
μετακίνησης πλοίων νηοπομπής για παροχή ασφάλειας, την καθυστέρηση από τα 
ναυπηγεία σχετικά επισκευών και νέων κατασκευών πλοίων λόγω λιγοστού αριθμού  
προσωπικού και των κακών επιδόσεων των Ελλήνων εργατών εξαιτίας των κακών 
συνθηκών πληρωμής και διατροφής, την κατασκευή κατασκευής πλοιαρίων 
(καταγράφεται  αριθμός και είδος τούτων), τη μεταφορά πλοιαρίων (καταγράφεται 
λιμάνι αναχώρησης, αριθμός, τύπος και χωρητικότητα τούτων), τις λιγοστές 
γερμανικές δυνάμεις παροχής ασφάλειας και άμυνας (διάθεση μόνο έξι υποβρυχίων 
και ενός στολίσκου ταχύπλοων), τη δραστηριοποίηση της αεροπορίας τόσο σε 
επιθετικό όσο και σε αμυντικό ρόλο, την κατασκευή νέων πλοίων (καταγράφεται 
χώρος ναυπηγείων, αριθμός τούτων, χρονικό σημείο) 
 

 

Σελίδες 171-172  (περίληψη) 
  Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού έγγραφου από τη Γερμανική Διοίκηση 
Ναυτικού στην Ιταλία προς τον γραμματέα  υφυπουργού ιταλικού υπουργείου 
πολέμου που φέρει ημερομηνία από 29.12.1943. 
Περιέχει τη διάθεση τετρακοσίων Ιταλών εθελοντών (πρώην ναυτών) με μικρής 
διάρκειας εκπαίδευση (καταγράφονται οι χώροι διανομής τούτων) σε τμήματα 
πυροβολαρχιών του ναυτικού, την εκπαίδευση τούτων στον χειρισμό πυροβόλων από 
Γερμανούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, έχοντας ως βοηθούς  Ιταλούς 
αξιωματικούς, την υπαγωγή τούτων στο γερμανικό δίκαιο πολέμου,  τη διάθεση προς 
τούτους όπλων από το γερμανικό ναυτικό, τη ρύθμισης του ζητήματος διαμονής και 
σίτισης από τον γερμανικό στρατό   και τη τοποθέτηση τριών διερμηνέων ανά εκατό 
άνδρες. 
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Σελίδα 173  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την Ομάδα Ναυτικού Νότος προς την Ανώτατη 
Διοίκησης Ναυτικού  με ημερομηνία καταγραφής 30.12.1943 και ώρα 19:55. 
Περιέχει την αναβολή της προβλεπόμενης για 30.12.1943 επιχείρησης με τον κωδικό 
«Herbstgewitter» για δύο με τρείς ημέρες. 
 
 


