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[Γ.Α.Φ. CD. 5 - ΦΑΚ. 1] 

 

RW  40-123 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, ως επί το πλείστον απόρρητα, 
204 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από 25.09.1941 έως 15.01.1942 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Ομοσπονδιακό, στρατιωτικό αρχείο Rw 40/ 123 

Αρχική σελίδα καταχώρησης εγγράφων για το ημερολόγιο πολέμου αριθμός 1 του 
επιτελείου, του διοικητή νοτίου Ελλάδος. Φέρει την ημερομηνία  από 30.9.1941 έως 

15.01.1942 

 

 Σελίδα 2 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει 
ημερομηνία 25.9.1941. 

Περιστατικά στην Αθήνα δημιουργούν προβλήματα συνεργασίας ανάμεσα στους 
Γερμανούς και Ιταλούς στρατιώτες, και στη συνεργασία των δύο χωρών. Αυτή η 
συμπεριφορά των στρατιωτών δεν είναι η κατάλληλη που απαιτείται για κοινή δράση. 
Αξιολόγηση Ιταλών και Γερμανών στρατιωτών εν συγκρίσει μεταξύ τους. Κρίσεις 

Ελλήνων όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην στρατιωτική κατάρτιση των 
Γερμανών, και πώς αυτό βοηθάει τον ρόλο της προπαγάνδας, από την πλευρά των 

Άγγλων στρατιωτών.  

 

Σελίδα 3 (μετάφραση)  
  

Ο διοικητής νοτίου Ελλάδος                                             Κεντ. γραφ., 30.9.1941 

Ia, Br.B.αριθ.372/41 

 

4 Αντίγραφα 

Αντίγραφο 

Μετά από τηλεφωνική ανακοίνωση του διοικητή του γερμανικού στρατού 
νοτιοανατολικής Ελλάδος ταγματάρχη Hepp, διέταξε ο στρατάρχης την επείγουσα 
μετακίνηση στη Κρήτη των παρακάτω μονάδων:  

1) 212
ου σώματος τεθωρακισμένων  

2)713
ου

 συντάγματος πεζικού 

3) ΙΙΙ και IV συντάγματος πυροβολικού 95. 

 

Διανεμημένο: 

Διοικητής της νήσου Κρήτης                        1.    Αντίγραφο 

O. Qu.                                                            2.     «» 

Ημερολόγιο πολέμου                                    3.     «»   

Ia(σχέδιο)                                                       4.     «» 

 

Σελίδες 4-5 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 1.10.1941.  

Το έγγραφο αναφέρεται στην παράδοση της Εύβοιας και των, από τις μονάδες της 
713ης μεραρχίας πεζικού, καταλαμβανομένων τμημάτων της Αττικής, από τον 
γερμανικό στον ιταλικό στρατό. 
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Σελίδες 6-9 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον 
διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος με ημερομηνία 2.10.1941. Το υπογράφει ο 
συνταγματάρχης Weygoldt. 

Περιέχει αναφορά και λίστα όσον αφορά στη διαμονή του υπολοίπου των 
τμημάτων της 5

ης
 ορεινής και 713ης

 μεραρχίας, μετά την ολοκληρωμένη μεταφορά 

ίππων στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με τον διοικητή νοτίου Ελλάδος ένα μέρος αυτών πρόκειται να μεταβεί 
στην Κρήτη.  

Σε αυτή την επισκόπηση των δυνάμεων αναγράφονται όχι μόνο τμήματα μάχης 
αλλά και διάφορα άλλα τμήματα. Οι ακριβείς αριθμοί περιέχουν μια μικρή απόκλιση 
λόγω στρατιωτικής άδειας κάποιων οπλιτών και αλλαγής αριθμού λόγω μετακίνησής 

τους σε άλλες μονάδες.  

Αναφέρουν τόπο, τμήμα στρατού, δύναμη στρατιωτών. 

Στην τοποθεσία Μπογιάτι έχουν συγκεντρωθεί σώματα τροφοδοσίας (Κηφισιά) 

και η περιοχή Χαρβάτι στην Παλλήνη παρέμεινε όπως έχει για να κρατηθούν οι 
ισορροπίες.  

 

Σελίδα 10 (περίληψη) 
 

Έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει την ημερομηνία 3.10.1941. 

Αφορά στον τορπιλισμό του ατμόπλοιου «Jalova» και στα συνημμένα αντίγραφα 

εγγράφων 11-15 που ακολουθούν. Προς τούτο, έχουν λάβει γνώση ο διοικητής Κρήτης, 
ο ναύαρχος Αιγαίου, ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος και τέλος η 
713

η
 μεραρχία. 

 

Σελίδες 11-15 (περίληψη) 
 

Αντίγραφες σελίδες εγγράφου από την 5η
 ορεινή μεραρχία προς τον διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρουν την ημερομηνία 30.9.1941. Το υπογράφει ο 
λοχαγός Ferchi και ο ταγματάρχης Schmidt. 

Προσκόμιση λίστας διασωθέντων και διακομισθέντων σε στρατιωτικό 
νοσοκομείο υπαξιωματικών και οπλιτών του ατμόπλοιου «Jalova»,το οποίο δεν έχει 
ακόμα ανασυρθεί από το βυθό. Οι νεκροί και το μεγαλύτερο μέρος των αποσκευών των 
ταξιδιωτών βρίσκονται ακόμα στο καράβι. Οι ταξιδιώτες περιμένουν μέχρι να 
ανασυρθούν οι αποσκευές τους. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί θέση του Jalova καθώς και 
αριθμός των νεκρών όπως επίσης και προσωπικά στοιχεία των βρισκόμενων στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο, έχοντας χάσει τις αισθήσεις τους.  

Δίδεται ακόμα λίστα προσωπικού του τορπιλισμένου πλοίου μεταφοράς «Jalova» 

στις 29.9.1941. Καταγράφεται ο αριθμός ανδρών, ο βαθμός, το επώνυμο και τέλος η 

στρατιωτική μονάδα που ανήκαν. Συνολικός αριθμός 91 άνδρες. Από το στρατιωτικό 
νοσοκομείο Σισμανόγλειο στην Αθήνα προσκομίζεται λίστα τραυματισμένων που 
βρίσκονται στο χειρουργείο. Επιπλέον αναφέρονται αγνοούμενοι καθώς και νεκροί.  
 

Σελίδα 16 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο εγγράφου του επιτελείου της αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος 

που φέρει ημερομηνία 7.10.1941. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά. 
Αναφέρει αεροπορική επίθεση στον Πειραιά και Σαλαμίνα στη διάρκεια της 

νύχτας της 6ης
 προς 7ης

 Οκτωβρίου 1941. Καταγράφεται η διάρκεια επίθεσης, η δύναμη 
του εχθρού, η κατεύθυνση, η χρήση και το είδος πυρομαχικών, το αποτέλεσμα της 
επίθεσης και τέλος οι απώλειες σε οπλίτες και άμαχο πληθυσμό.  
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Σελίδες 17-18 ( περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο του διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει ημερομηνία 

6.10.1941. To υπογράφει ο λοχαγός Ziegler 

Αναφέρεται σε κινήματα εξέγερσης από κομουνιστικές ομάδες στις κατεχόμενες 
περιοχές, και ποιες ποινές επιβάλλονται εναντίον αυτών. Ακόμα στις πολιτικές σχέσεις 
μεταξύ Γερμανίας και χωρών που τελούν υπό κατοχή. Αυτά τα κινήματα 
δημιουργήθηκαν μετά την εκστρατεία κατά της Σοβιετικής Ένωσης, έχουν λάβει 
μεγάλες διαστάσεις αποτελώντας κίνδυνο για τον γερμανικό στρατό και οι επιτελείς και 
ανώτεροι διοικητές του γερμανικού στρατού οφείλουν να επέμβουν λαμβάνοντας τα πιο 
αυστηρά μέτρα. Κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν είναι: 

Α) Κάθε συμβάν εναντίον των δυνάμεων κατοχής να αποδίδεται στους 
κομμουνιστές. 

Β) Για να καταπνιγεί κάθε μηχανορραφία εν τη γένεσή της θα πρέπει με την 
πρώτη αφορμή και άμεσα να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα, για να εδραιωθεί η 
επιβολή των δυνάμεων κατοχής. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση να ληφθεί υπόψη ότι 
μια ανθρώπινη ζωή στις συγκεκριμένες χώρες δεν έχει μεγάλη αξία για αυτό θα πρέπει 
να παρθούν ασυνήθιστα σκληρά μέτρα για να υπάρξει αποτέλεσμα. Ως αντίποινα για 
την ζωή ενός Γερμανού στρατιώτη ισχύει ως ποινή η θανάτωση 50 έως 100 
κομμουνιστών. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ηπιότερες ποινές ούτε απειλές για σκληρότερα 
μέτρα με σκοπό τον εκφοβισμό. 

Γ) Οι πολιτικές σχέσεις με την εν λόγω χώρα δεν θα επηρεάσουν την πρακτική 
του άξονα δράσης των στρατιωτικών δυνάμεων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και να βγει 
ως προπαγάνδα προς τα έξω, ότι τα σκληρά μέτρα λυτρώνουν τον ντόπιο πληθυσμό από 
τα εγκλήματα των κομμουνιστών και είναι προς όφελος τους. 

Δ) Εγχώριες δυνάμεις δεν θα συμμετέχουν στην επιβολή αυτών των μέτρων λόγω 
αυξημένων κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Αντιθέτως μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χρηματικές αμοιβές, για να εξασφαλισθεί η βοήθεια από τους πολίτες. 

Ε) Ένα δραστικό μέτρο για εκφοβισμό είναι η θανατική ποινή. Ιδιαιτέρα για τις 
περιπτώσεις κατασκοπείας, δολιοφθοράς, εισχωρήσεως σε ξένο στρατό και παράνομης 
οπλοφορίας.  

 

Σελίδες 19-20  
 

Επανάληψη των σελίδων 17-18. 

 

Σελίδες 21-22 ( περίληψη ) 
 

Απόρρητο έγγραφο του διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy που φέρει ημερομηνία 
7.10.1941.  

Αναφέρει την παράδοση του επικυριαρχικού δικαιώματος σε άμυνα και διοίκηση 

της Εύβοιας από τον γερμανικό στον ιταλικό στρατό.  
 

Σελίδα 23 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου με ημερομηνία από 3.10.1941. Υπογράφεται από 
τον Ιταλό ανώτατο διοικητή των ιταλικών στρατευμάτων στην Εύβοια Maestri και από 
τον ταγματάρχη των εκεί γερμανικών στρατευμάτων Sommer. 

Αναφέρεται στην παράδοση της νήσου Εύβοιας από τα γερμανικά στα ιταλικά 
στρατεύματα, στις μετακινήσεις των γερμανικών μονάδων στη Χαλκίδα μετά από την 
απόσυρση τους από εκεί (εντός 30 ημερών) και στην ιταλική κατοχή πλέον της νήσου.  
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Σελίδες 24-25 (περίληψη) 
 

Απόρρητες σελίδες εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον 
διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία από 13.10.1941. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Καταγράφεται αεροπορική επίθεση στον Πειραιά και Τατόι. Αναφέρει ακόμα 

αριθμό αεροσκαφών, ύψος πτήσης, καιρικές συνθήκες, χρήση πυρομαχικών, ώρα 

συναγερμού, συνθήκες που επικράτησαν κατά τον βομβαρδισμό, υλικές ζημιές, 
απώλειες μεταξύ αμάχων και αποτέλεσμα επιχείρησης.  

 

Σελίδες 26-28 ( περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 

Κρήτης, το αεροπορικό σώμα νοτιοανατολικής Ελλάδος, τον ναύαρχο Αιγαίου, τους 
διοικητές Αθήνας και Πειραιά και φέρει ημερομηνία 18.10.1941. Υπογράφεται από τον 
συνταγματάρχη Weygoldt. 

Αναφέρει οδηγίες σύνταξης ημερησίων αναφορών και ιδιαιτέρων συμβάντων. Θα 
πρέπει να περιέχουν:  

1. Με σύντομες αναφορές τις όποιες αλλαγές στην πολιτική κατάσταση, 

στην κατάσταση συγκοινωνιών, διοίκησης και οικονομίας με στοιχεία και αίτια. 

2. Κατάσταση του εχθρού με κινήσεις και δραστηριότητες στρατιωτικών 
μονάδων, περιοχές αντίστασης, αεροπορικές-στρατιωτικές επιθέσεις, δολιοφθορές σε 
στρατό και στα μέσα μεταφοράς. Θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα τα 
αποτελέσματα των εχθρικών δραστηριοτήτων όπως υλικών ζημιών που έχουν 
προκληθεί και απώλειες. 

3. Στρατιωτικές δραστηριότητες των γερμανικών στρατευμάτων (σχέδια 

για στρατιωτική δράση ή κινήσεις). 

Τα ιδιαίτερα συμβάντα θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καταγραφές εκτός 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων, όπως πολιτικά γεγονότα που αφορούν έμμεσα ή άμεσα 
τον γερμανικό στρατό, μεμονωμένα γεγονότα που θα τονίζουν το κύρος του γερμανικού 
στρατού, ιδιαίτερα αν παραβρίσκονται μέλη άλλων χωρών, ατυχήματα – ζημιές σε 
έμψυχο και άψυχο υλικό του γερμανικού στρατού, επικουρία ειδικών δυνάμεων σε 
καταστάσεις ανάγκης π.χ. πυρκαγιές ή πλημμύρες, παραπομπή αξιωματικών σε 
δικαστήριο, μέτρα μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων π.χ. προπαγάνδα, δημιουργία 
χώρων συγκεντρώσεων. 

 

Σελίδες 29-30 (μετάφραση) 
 

                                           Απόρρητη διαταγή 

 

Ο διοικητής νοτίου Ελλάδος                                  Κεντρικά γραφεία, 27.10.1941                          

Ia Br.B.Nr. 437/41 g.K.II Ang 

 

Αναφορά: διοικ. Ελλ Ia Br.B. αριθμ 308/41 g.k από 13.09.1941 

Θέμα: Σχέδιο υπεράσπισης Κρήτης. 

                                                                                              

(Αντίγραφα 4) 
Αντίγραφο 

                                                                                                          

Προς  
            Διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ελλάδος 
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Λαμβανομένου υπόψη των γεγονότων, υποβάλλεται η νέα σύνταξη των ¨εντολών 
για τα υπό τις διαταγές στρατεύματα ξηράς¨ (να ληφθεί υπόψη η διάταξη IV). Η μέχρι 
πρότινος διάταξη IV ορίζεται κατά συνέπεια ως μη έγκυρη. 

Ειδικότερα έχω να παρατηρήσω τα κάτωθι: 
1) Στο A 6 παράγραφος 2: Σχέδια πυρός καθορίζονται σύμφωνα με Α 7, 

τελευταία παράγραφος. 
2) Α 17 παράγραφος 4 :Μια ενίσχυση των εγκατεστημένων δυνάμεων προς 

φρούρηση αιχμαλώτων, υπό κανονικές συνθήκες είναι μέσον αποδυνάμωσης των 
στρατευμάτων σε εχθρική επίθεση, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ήδη λιγοστές δυνάμεις 

άμυνας, πρέπει να αποφευχθεί. Επιδιώκεται αντιθέτως από τις μόνιμες δυνάμεις 
φρούρησης να αποδεσμεύσουν τμήματά τους για τη διεξαγωγή μαχών. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί εάν, όπως έχει σχεδιαστεί, συγκεντρωθούν όλοι οι κρατούμενοι σε ένα χώρο, 

έτσι ώστε στην οποιαδήποτε ανταρσία να υπάρξει επέμβαση αδιακρίτως. 

3) Στο Β 3 b: Μια ενίσχυση της 713ης
 μεραρχίας από το 95ο

 τάγμα σκαπανέων δεν 
φαίνεται άσκοπη. Η 5η

 ορεινή μεραρχία, το μεγαλύτερο και επίσης σημαντικότερο 
τμήμα άμυνας, δεν πρέπει να αποδυναμωθεί, συνεισφέροντας σε στρατιώτες στην 
ομάδα του δυτικού τομέα. Η ανάγκη στρατιωτικών δυνάμεων για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της 5ης

 ορεινής μεραρχίας θα πρέπει επομένως να αξιολογηθεί. Αν μια 
προσθήκη ενισχύσεων είναι απαραίτητη στον δυτικό τομέα, μπορούν πάντα να 
ανατρέξουν στις εφεδρείες από τον κεντρικό τομέα. 

Εάν το 95ο
 τάγμα σκαπανέων χρησιμοποιηθεί για την προστασία των ακτών, ως 

μετακινούμενη εφεδρεία ή λόγω των ιδιαίτερων καθηκόντων της ειδικότητάς τους να 
μοιραστεί το έργο αυτό μαζί με τη Η. 89

η
 μεραρχία, 6ο

 τμήμα, οφείλει δε να μείνει στην 
αρμοδιότητα του διοικητή του τομέα. 

Για θέματα τακτικής και τεχνικής των σκαπανέων βρίσκεται στη διάθεση ο λόχος 
σκαπανέων 713 και 659 στον δυτικό τομέα.  

4) Η χρησιμοποίηση της G.A.A 95 ως μετακινούμενη εφεδρεία για την 

πραγματοποίηση αντικρούσεων και αντεπιθέσεων, δεν ανταποκρίνεται στην κατάρτιση 
και καθήκοντα του τμήματος. Η μεραρχία 89 μέρος 1ο

,
 παράγραφος 9, σελίδα 12. Η 

G.A.A 95 θα ήταν επομένως σκόπιμο να τοποθετηθεί για την προστασία των ακτών 

(στο μπροστινό τμήμα), έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα έμενε ένα τάγμα ελεύθερο ως 
εφεδρεία τομέα. Ο ενδοιασμός ότι η τωρινή κατάσταση εκπαίδευσης του πεζικού της 
713

ης
 μεραρχίας δεν είναι ολοκληρωμένη, πρέπει να πάψει να υφίσταται, καθώς εδώ και 

αρκετό χρόνο η εκπαίδευση διεξάγεται συστηματικά. 
Στον διοικητή Κρήτης έχει δοθεί η εντολή να επανεξετάσει εκ νέου τις διαταγές 

του στα ψηφία 2-4 

 

Διανεμημένο:                                                                                 Επιστολές 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος                               m. 1 Σχέδιο.1 Αντίγραφο 

Διοίκηση της νήσου Κρήτης                                    O.   Σχέδιο.    2     Αντίγραφο 

Ia (E)                                                                          m.  1 Σχέδιο. 3.   Αντίγραφο 

Ημερολόγιο πολέμου                                                Ο.  Σχέδιο.     4.   Αντίγραφο 

 

Μετά τη σύνταξη του εγγράφου τίθεται προς γνώση του διοικητή Κρήτης η 
τελευταία παράγραφος. 

 

Σελίδες 31-33 (μετάφραση) 
 

                                               Απόρρητη διαταγή 

 

Ο διοικητής νοτίου Ελλάδος                                  Κεντρικά γραφεία, 23.10.1941 

Ia, Br.B αριθ 421 (236) / 41  g.K I I 
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Αναφορά: Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος Ia, αριθ 2481/41 από 18.10.1941 

Θέμα: Ενίσχυση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής της νήσου Κρήτης, με σκοπό 
την άμυνα από τους αλεξιπτωτιστές και στρατεύματα ξηράς του εχθρού, από αέρα. 

Ως προς την αίτηση του διοικητή της νήσου Κρήτης από 9.10.1941 Ia, Br.B 

αριθμ. 238/41 g.k λαμβάνεται θέση ως ακολούθως:  

Και αν ακόμα τον τελευταίο καιρό η δράση των Άγγλων από αέρα και θάλασσα 

αναμφίβολα έχει αυξηθεί, δεν μπορεί να προκύψει ότι έχει σχεδιαστεί μιας σπουδαίας 
σημασίας επίθεση για την ανακατάληψη της νήσου Κρήτης, ή βρίσκεται στα σπάργανα. 
Είναι δε πιθανόν, η αυξανόμενη δράση του εχθρού να έχει ως αιτία την εικασία 
συγκέντρωσης επιπλέον γερμανικών στρατευμάτων στη Κρήτη, και ότι ο εχθρός 
βασίζεται στην πιθανότητα νέων γερμανικών επιχειρήσεων στα νοτιοανατολικά, καθώς 
η Κρήτη θεωρείται ως βάση. Κατασκευή και αποπεράτωση των αεροδρομίων στη 
Κρήτη, κατασκευή δρόμων και θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να εκτιμηθούν από τον 
εχθρό ως σχεδιασμένα μέτρα. Αυτό θα μπορούσε μεταξύ άλλων να δικαιολογήσει την 
αυξανόμενη δραστηριότητα υποβρυχίων, έτσι ώστε συγχρόνως με την παρενόχληση της 
τρέχουσας συγκοινωνίας μεταξύ της ενδοχώρας και Κρήτης να επηρεάσουν δραστικά 

τα ήδη σχεδιαζόμενα κάθε είδους μέτρα. 

Αντίθετα, συλλογισμός, σπουδαίας σημασίας για τον διοικητη της νήσου Κρήτης 
αποτελεί εύλογα η υποτιθέμενη πιθανότητα σκόπιμης επίθεσης στη Κρήτη, για να 
εγκαθιδρυθεί πλήρως η κατοχή του νησιού με όλα τα πλεονεκτήματά του, έτσι ώστε η 

αυξανόμενη δραστηριότητα του εχθρού τον τελευταίο καιρό να αποτιμηθεί αναλόγως . 
Σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο οι δυνάμεις κατοχής του νησιού να 

αποτιμηθούν, καθώς η κατασκοπεία από αέρα και οι αεροπορικές δυνάμεις για την ώρα 
είναι λιγοστές και λείπουν επίσης παντελώς οι ναυτικές δυνάμεις. Μια μαζική επίθεση 
εχθρικών αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, θα μπορούσε επομένως να 

ολοκληρωθεί με προοπτική επιτυχίας. Η αποβίβαση στρατευμάτων θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί κάτω από την ισχυρή άμυνα πυρός. Για αυτή την περίπτωση δεν 
επαρκεί η δική μας αεροπορική άμυνα καθώς επίσης το πυροβολικό στις ακτές, ιδίως 
στα νότια παράλια όπου δεν υπάρχει. Οι υπάρχουσες δυνάμεις στη Κρήτη είναι για 
μάχες εδάφους και σε περίπτωση επέκτασης του τομέα των πολεμικών συγκρούσεων, 

δεν καθίστανται ικανές να εμποδίσουν μια απόβαση του αντιπάλου, εντελώς 
ανεξάρτητα από τη διακοπή ρίξης αλεξιπτωτιστών και την απόβαση στρατευμάτων από 
αέρα στις εδώ κατάλληλες θέσεις. Ο αντίπαλος θα μπορούσε επομένως μόνο με μικρής 
εμβέλειας, βάσει σχεδίου, αντεπιθέσεις αναφορικά να αναχαιτιστεί. Το ερώτημα, εαν 

αυτό θα είχε σίγουρη επιτυχία, πρέπει να μείνει ανοιχτό. Τουλάχιστον πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, ότι ο εχθρός θα εγκατασταθεί σε πολλές θέσεις και θα προσπαθήσει μετέπειτα 
να περικυκλώσει περισσότερες δυνάμεις για να καταλάβει το νησί. 

Για την ώρα έχει εξασφαλισθεί με τις υπάρχουσες δυνάμεις απλώς μια 
περιορισμένη ασφάλεια των ακτών. Η ασταθής, όσον αφορά στην τακτική υπεράσπισης 

του νησιού με τις ανίσχυρες δυνάμεις και την οπωσδήποτε ελλατώμενη ευελιξία αυτών 
των δυνάμεων (οροσειρές, κακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο, ελλιπή στρατιωτικά 
οχήματα, έλλειψη στις προμήθειες και στις κάυσιμες ύλες και με εφοδιασμό σε βραδείς 
ρυθμούς) υφίσταται κατά χρονικές περιόδους σε συγκεκριμένες θέσεις. 

Μετά από μια επιτυχημένη διαπεραίωση της ιταλικής μεραρχίας Sienna προς την 
Κρήτη θωρακίσθηκε επαρκώς ο ανατολικός τομέας. Να επεκτείνουν τον τομέα των 
Ιταλών πρός τα δυτικά, δεν φαίνεται ωφέλιμο λόγω του ότι η ικανότητα μάχης του 
στρατού τους, δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτή των γερμανικών δυνάμεων και εξάλλου 
μια επέκταση του ανατολικού τομέα προς δυσμάς σε περιόδους ηρεμίας θα επέφερε 
ριζοσπαστικές οργανωτικές μεταβολές.  

Η δημιουργία ενός ισχυρού ιταλικού συντάγματος από τον ανατολικό τομέα και η 
ετοιμότητα του ως κινητή εφεδρεία στον τομέα της ομάδας του κεντρικού τομέα (5

η
 

ορεινή μεραρχία) θα σήμαινε οπωσδήποτε μια σίγουρη ενίσχυση των δυνάμεων. 
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Παρόλα αυτά, παραμένει η αναγκαιότητα για ενίσχυση της κατοχής του νησιού από 
γερμανικά στρατεύματα και μάλιστα από ορεσίβια. 

Για επίλυση των καθορισμένων καθηκόντων του διοικητή της νήσου Κρήτης, 
δηλαδή να εμποδίσει αποβάσεις εχθρικών στρατευμάτων και κατάληψη εδαφών του 
νησιού από τον αντίπαλο και επομένως να αναλάβει τη διοίκηση της μάχης, θεωρείται 
αναγκαίο μια ενίσχυση του κεντρικού και δυτικού τομέα συνολικά με το 1ο

 σύνταγμα 
πεζικού και το 1ο

 σώμα F.H. Ο διοικητής νοτίου Ελλάδος συντάσσεται με αυτή την 
επιφύλαξη στην αίτηση του διοικητή της νήσου Κρήτης από τις 9.10.1941 Ia, Br.B 

αριθμ. 238/41 g.K (Ia στρατού, πεζικό)και παρακαλεί για περισσότερα στοιχεία. 

Αίτηση για μεταφορά 3 εξοπλισμένων με βαρύ οπλισμό αντιαεροπορικών 
τμημάτων ναυτικού για την προστασία των λιμανιών του Ηρακλείου και της Σούδας 
από αεροπορικές επιθέσεις, προχωράει λαμβάνοντας ιδιαίτερη σημασία 

(σύγκριση με Ia,Br.B 2039 αριθμ. (494)/41 διοικητή νοτίου Ελλάδος από 
21.10.1941) 

 

Διανεμημένο: 

Διοίκηση νοτιοανατολικής Ελλάδος                                1. Αντίγραφο 

Ia(E)                                                                                  2. Αντίγραφο 

Ημερολόγιο πολέμου                                                       3.Αντίγραφο 

 

Έχων πληροφορηθεί: 
Διοικητής της νήσου Κρήτης                                             4. Αντίγραφο 

 

Σελίδες 34-35 (περίληψη) 
 

Ιδιόχειρες σελίδες από το επιτελείο αεροπορίας και φέρουν ημερομηνία από 

28.10.1941 και ώρα 03:00. Πρόκειται για πρωινή αναφορά. Οι σελίδες φέρουν ιδιαίτερα 
δυσανάγνωστη γραφή. 

 

Σελίδες 36-41 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει 
ημερομηνία από 28.10.1941. 

Το έγγραφο αναφέρεται στην διαμονή των γερμανικών στρατευμάτων στην 
Αττική, στη δημιουργία φρουραρχείων στις περιοχές Ελευσίνας, Τατοΐου, Καλαμακίου 

και Φαλήρου για την υπεράσπιση εναντίον εξωτερικής (ρίψη αλεξιπτωτιστών και 
απόβαση από τα παράλια) και εσωτερικής προέλευσης εχθρού, στις εσωτερικές 
ταραχές, μέτρα που είναι αναγκαίο να παρθούν για την πλήρη επιτυχία στην 
αντιμετώπιση τους. Μέτρα που προβλέπονται μεταξύ άλλων είναι ενίσχυση της 
φρουράς, κατάληψη σημαντικών οικονομικών μονάδων, υπεράσπιση των χώρων 
διαμονής, κατάληψη διαφόρων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις και 
υπεράσπισή τους, ενίσχυση των περιπόλων, συλλήψεις επικίνδυνων στοιχείων. Τέλος, 

επεξηγείται ο όρος «ρήγμα στο λαό». 

 

Σελίδα 42 (περίληψη) 
 

Φέρει ημερομηνία από 16.11.1973  

Γνωστοποιεί την μετακίνηση σελίδας ενός χάρτη στο φάκελο RW 40/123 K-1. 

 

Σελίδα 43 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο του διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει την 

ημερομηνία 6.11.41. 

Αναφέρει διόρθωση τμήματος εγγράφου σελίδας 2. 
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Σελίδα 44 ( περίληψη) 
 

Απόρρητη σελίδα εγγράφου ημερήσιας αναφοράς του διοικητή νοτίου Ελλάδος 

Felmy και φέρει ημερομηνία 8.11.1941. 

Αναφέρεται στη μετακίνηση του 95
ου

 ορεινού τάγματος σκαπανέων στην περιοχή 
της Αττικής και στην παραμονή του στο Δαφνί.  

 

Σελίδα 45 ( περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο προς τον διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου και φέρει 
ημερομηνία 10.11.1941.  

Αναφέρεται στην έλλειψη πειθαρχίας των γερμανικών στρατευμάτων και πράξεις 
που συνάδουν με αυτό καθώς και διαταγές που πρέπει να δοθούν και μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου.  
 

Σελίδα 46 (περίληψη) 
 

Ίδια σελίδα της 48
ης

 του ιδίου φακέλου. Αναφέρει αριθμό στρατιωτών και 
αλόγων στις μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού, στην ενδοχώρα και Κρήτη 
καθώς επίσης καταγραφή σχετικά με τον ρουχισμό, εξοπλισμό και σίτιση σε 
καθημερινή βάση.  

 

Σελίδες 47-48 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο του διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει την 
ημερομηνία 11.11.1941. 

Καταγράφουν την κατάσταση εφοδιασμού σε σίτιση και ρουχισμό για τη νότια 

Ελλάδα στις 5.11.1941 και αναφέρουν αριθμό στρατιωτών σε μονάδες πεζικού, 
αεροπορίας και ναυτικού στην ενδοχώρα όπως Πειραιά, Στυλίδα καθώς επίσης και στη 
Κρήτη και άλογων (στο στρατό ξηράς). Επίσης καταγράφουν την κατάσταση 
εφοδιασμού σε σίτιση, ρουχισμό και εξοπλισμό στις προαναφερθείσες μονάδες. 

 

Σελίδα 49 (περίληψη) 
 

Επανάληψη της 47
ης

 σελίδας από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy που φέρει 
την ημερομηνία 11.11.1941. 

Αναφέρεται στην κατάσταση εφοδιασμού σε σίτιση και ρουχισμό για τη νότια 
Ελλάδα 

 

Σελίδες 50-51 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον ταγματάρχη 
Angelini του ιταλικού στρατού που φέρει την ημερομηνία 30.10.1941. 

Αναφέρεται στον τόπο διαμονής των γερμανικών στρατευμάτων στην Αττική και 
μέτρα προστασίας αυτών. Ακόμα σε περιοχές που παραχωρούνται στο διοικητικό και 
στρατιωτικό έλεγχο των Ιταλών.  

 

Σελίδες 52-53 (περίληψη) 
 

Απόρρητo έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει την 

ημερομηνία 01.11.1941. 

Παρουσιάζει μια σύνοψη στρατιωτικών μονάδων πεζικού, αεροπορίας ναυτικού 

καθώς και ιταλικών μονάδων που εδρεύουν στη νότια Ελλάδα και Κρήτη.  
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Σελίδα 54 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και 
φέρει την ημερομηνία 10.11.1941. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά 

Αναφέρεται στη βύθιση του ατμόπλοιου «Ιθάκη» βορείου της Μήλου με 511 
άτομα πλήρωμα, μετά από τορπιλισμό του από υποβρύχιο που ακολούθησε έκρηξη στο 
καζάνι. Ακόμα αναφέρει το φορτίο, τον εξοπλισμό του και αριθμό διασωθέντων καθώς 
και τραυματιών.  

 

Σελίδα 055 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και λαμβάνεται ως 
συνέχεια της σελίδας 48. 

Αναφέρει τον αριθμό στρατιωτών σε μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού 

στην ενδοχώρα όπως Πειραιά, Στυλίδα, στη Κρήτη και αλόγων (στο στρατό ξηράς). 
Επίσης καταγράφει την κατάσταση εφοδιασμού σε σίτιση στις προαναφερθείσες 

μονάδες στρατού και ρουχισμό και εξοπλισμό για αυτές που εδρεύουν Πειραιά. 

 

Σελίδες 56-60 (περίληψη) 
 

Σελίδες εγγράφου και φέρουν την ημερομηνία 18.11.1941 από τον διοικητή 
νοτίου Ελλάδος Felmy.  

Στα συνημμένα έγγραφα που ακολουθούν, στον αριθμό τρία (3), δίδονται λίστες 

με ονόματα αξιωματικών και υπαλλήλων του στρατού με βαθμό και θέση υπηρεσίας, 

επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διορισμό, εγκατάσταση στις μονάδες αυτές, γενικές 
παρατηρήσεις καθώς επίσης και δύναμη οπλιτών και συντήρησης. Η ανακοίνωση του 
γερμανικού στρατού σχετικά με την οχύρωση της Κρήτης δεν εμπεριέχεται εκεί και θα 

αποσταλεί εν συνεχεία στα εισερχόμενα.  

 

Σελίδα 61 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει 
ημερομηνία 24.11.41. 

Αναφέρεται ότι η δομή των υπό διαταγές μονάδων από 1.10.1941 παραμένει 
αμετάβλητη. 

 

Σελίδα 62 (περίληψη)  
  

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και 
φέρει την ημερομηνία 20.11.1941. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά.  

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: στις 10.11.1941 και ώρα 03:00, η 
φρουρά δέχθηκε πυρά από αγνώστους κοντά στο Δραπανιά, 5 χλμ νοτιοανατολικά του 
Καστελλίου- Κισσάμου. Κανείς από τη φρουρά δεν τραυματίστηκε. Οι δράστες 
κατόρθωσαν να διαφύγουν. Έγιναν 6 συλλήψεις στο Δραπανιά. Άρχισαν έρευνες στην 
γύρω περιοχή. 

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρει για τις 19.11.1941 και 
ώρα 22:45 πυροβολισμούς στην περιοχή Κορίνθου- Αθήνας, χωρίς να υπάρχουν 
ανθρώπινες και υλικές ζημιές.  

 

Σελίδα 63 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο απορρήτου εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy με 
ημερομηνία από 10.11.1941. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά. 

Στις 09.11.1941 τμήμα στρατού πορεύεται από Κηφισιά για Θεσσαλονίκη. 
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Σελίδα 64 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο σελίδας απορρήτου εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy 

και φέρει ημερομηνία από 21.11.1941. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά. 
Το επιτελείο της 5ης

 μεραρχίας ενδοχώρας αναφέρει την εκτέλεση διαταγής Ν 
159/41 από 15.11.1941 στις 20.11.1941 . 

 

Σελίδα 65 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο σελίδας απορρήτου εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy 

και φέρει ημερομηνία από 22.11.1941. 

Το επιτελείο της 5ης
 μεραρχίας ενδοχώρας αναφέρει την εκτέλεση διαταγής Ν 

159/41 από 15.11.1941 στις 21.11.1941. 

 

Σελίδα 66 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο σελίδας απορρήτου εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy 

και φέρει ημερομηνία από 24.11.1941. 

Το επιτελείο της 5ης
 μεραρχίας ενδοχώρας αναφέρει την εκτέλεση διαταγής Ν 

159/41 από 15.11.1941 στις 22-23.11.1941. 

 

Σελίδα 67 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο σελίδας απορρήτου εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy 

με ημερομηνία από 26.11.1941. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά. 

Το επιτελείο της 5ης
 μεραρχίας ενδοχώρας αναφέρει την εκτέλεση διαταγής Ν 

159/41 από 15.11.1941 στις 24.και 25.11.1941 αντίστοιχα. Επίσης τη μετακίνηση 
μηχανοκίνητου συντάγματος από Παιανία για Πεντέλη και από Σπάτα για Μαρούσι στις 
25.11.1941, καθώς και την ίδια ημερομηνία, την ανάληψη της στρατιωτικής διοίκησης 

Πεντέλης από το μηχανοκίνητο σύνταγμα εφόρμησης 85 και της στρατιωτικής 
διοίκησης Αμαρουσίου από μηχανοκίνητο σύνταγμα εφόρμησης 100. 

 

Σελίδα 68 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή Θεσσαλονίκης – Αιγαίου από τον αρχηγό 
επιτελείου και φέρει ημερομηνία από 27.11.1941. 

Αφορά στον χειρισμό διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων του διοικητή και 
αποσυμφόρηση των μη απαραιτήτων εγγράφων μέχρι τις 15.12.1941.  

 

Σελίδες 69-70 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy από τον διοικητή του 
επιτελείου και φέρει ημερομηνία 27.11.1941. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά.  

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: την απώλεια του ατμόπλοιου 
“Herkules” με συνολικά 2 αγνοούμενους και 4 τραυματίες (αναφορά από 24.11) και τη 
μετακίνηση στις 24.11.1941 του 41ου

 ιταλικού υγειονομικού τμήματος από τον Άγιο 
Νικόλαο στη Ρόδο. 

Αναφέρεται επίσης η εγκατάσταση δύναμης αεροπορίας και αεροσκαφών από τη 
Ρουμανία στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, και η άφιξη στρατιωτικών δυνάμεων 
συνολικά 242 ανδρών στην Κηφισιά, Παιανία και Χαλάνδρι. 

Τέλος καταγράφεται στις 19.11.1941 στο Λαύριο κατά τη διαμόρφωση εδάφους 
λόγω κλίσης, ατύχημα με όχημα, με 1 ανθρώπινη απώλεια, τον σκοπευτή Pollmeier, 
ενός βαριά και 2 ελαφρά τραυματισμένων.  
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Σελίδες 71-74 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον στρατιωτικό διευθυντή του διοικητή νοτίου Ελλάδος 
Felmy και φέρει ημερομηνία 25.11.41. 

Γίνεται αναφορά της κατάστασης συντήρησης-εφοδιασμού στις 20.11.1941 όσον 

αφορά στα τρόφιμα και στο ρουχισμό δυνάμεων των μονάδων διοίκησης νοτίου 
Ελλάδος. Καταγράφεται η δύναμη ανδρών και αριθμός αλόγων ανά μονάδα και σώμα 
στρατού (πεζικό, αεροπορία και ναυτικό) και περιοχή παραμονής τους. 
 

Σελίδα 75 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος επιτελείου και φέρει ημερομηνία 28.11.1941. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται στην περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα καταγράφεται στις 
23.11.1941 η πώληση ελαιολάδου χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αγοράς, στις 
27.11.1941 και ώρα 14:45 σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης και 
φορτηγού με τρόλεϊ της γραμμής 7 αντίστοιχα. Διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές. Επίσης 
την ίδια ημερομηνία, στις 27.11.1941 και ώρα 09:30 σύγκρουση ιταλικού φορτηγού με 
το πρόσθετο βοηθητικό τμήμα μηχανής με τραυματίες τον οδηγό του φορτηγού και τον 
Γερμανό οδηγό και συνοδηγό της μηχανής. Διεξάγονται έρευνες. 

 

Σελίδα 76 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 29.11.1941. Πρόκειται για ημερήσια 
αναφορά.  

Αναφέρεται στη άφιξη στις 26-27.11.1941 στο αεροδρόμιο Τατοΐου δύναμης 
αεροσκαφών καθώς και στη μαύρη αγορά ζάχαρης και οσπρίων προέλευσης από τη 
Σερβία. Ο έλληνας πρωθυπουργός υπέβαλε αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας ανάκρισης ο 
λοχαγός Hauptmann. Επίσης αναφέρει τη σύλληψη 2 Ελλήνων στο λιμάνι του Πειραιά 

επ΄ αυτοφώρω για κλοπή και η ανακάλυψη σε ξυλουργείο, στη περιοχή του λιμανιού 

στον Πειραιά κιβωτίων με πυρομαχικά. Διεξάγονται έρευνες.  
 

Σελίδες 77-78 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο απορρήτου εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς 

τον διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 1.12.1941. Πρόκειται για 

ημερήσια αναφορά. Το υπογράφει ο συνταγματάρχης Weygoldt. 

Αναφέρει μεταξύ άλλων τον εντοπισμό υποβρυχίου στη Βόρεια Κρήτη με βόρεια 
κατεύθυνση και την πτήση αγνώστου αεροσκάφους στις 30.11.1941 και ώρα 16:15 με 

νότια κατεύθυνση πάνω από την Ιεράπετρα. Οι υπόλοιπες πληροφορίες αναφέρονται 
μεταξύ άλλων στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στον βομβαρδισμό της Πύλου στις 
28.11.1941 και ώρα 13:00 από έξι αγγλικά αεροσκάφη. Αναφέρθηκαν λίγες υλικές 
ζημιές.  

Από το αεροδρόμιο Τατοΐου αναφέρεται η αναχώρηση αεροσκαφών για Αφρική, 

η άφιξη σε σύντομο χρονικό διάστημα αεροσκαφών από τα Τίρανα καθώς και κινήσεις 
αεροσκαφών στα αεροδρόμια Ελευσίνας και Καλαμάκι.  

Τέλος γίνεται αναφορά στον τραυματισμό από πτώση εξαιτίας βρεγμένου δρόμου 
του μοτοσικλετιστή Gottlob Mathes, στο δρόμο για Χανιά -Σούδα και την εισαγωγή του 
στο στρατιωτικό νοσοκομείο. 

 

 

 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

12 

 

Σελίδες 79-80 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy από τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 2.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 
αναφορά. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει ότι στις 01.12.1941 και ώρα 13.00 

τορπιλοβόλο υποβρύχιο με 100 Άγγλους αιχμαλώτους αξιωματικούς μεταξύ των 
οποίων 2 στρατηγοί, έφτασε στη νότια πλευρά του νησιού. Στις 19.00 αναχώρησαν για 
την ενδοχώρα.  

Αναφέρεται στην αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους στα βόρεια της 

Εύβοιας όπου οι έρευνες για τον εντοπισμό του διακόπηκαν, χωρίς αποτέλεσμα. 
Μετακινήσεις μονάδων στην περιοχή της Αθήνας καθώς και στα αεροδρόμια της 

Ελευσίνας, Καλαμακίου και Τατοΐου καθώς και περίπτωση κλοπής βενζίνης από 
Έλληνα πολίτη με συνεργό τον υιό του. 
 

Σελίδες 81-82 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδας Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 3.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά.  

(περίληψη) Αφορά στις κινήσεις αεροσκαφών στα αεροδρόμια Ελευσίνας, 

Τατοΐου και Καλαμακίου, με αριθμό ανδρών του πληρώματος και στοιχεία διοικητών 
σμήνους.  

(μετάφραση) Ο διοικητής Κρήτης αναφέρει: στις 10.00 τύπος αεροσκάφους Ju 52 

με τα χαρακτηριστικά Vb + Ul Κg Z.B.V 300 κατά την προσγείωση του στο Ηράκλειο 
υπέστη ζημιά. Αιτία: κατά την προσγείωση του δεν υπήρχε καθόλου χώρος λόγω του 
ότι έγινε σε απόσταση πολύ μικρή πίσω από ένα άλλο τύπου Ju αεροσκάφος, που 
προσγειωνόταν ταυτόχρονα για την αποφυγή σύγκρουσης με 2 φορτηγά. Ζημιές σε 
ανθρώπινο υλικό: 2 Έλληνες κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους και 2 τραυματίστηκαν. 

Υλικές ζημιές στο αεροπλάνο περίπου 25%. Στα φορτηγά δεν εξακριβώθηκαν μέχρι 
τώρα. 

 

Σελίδα 83 (περίληψη) 
 

Στίχοι από τον Τίμο Μωραΐτη, μεταφρασμένοι στη γερμανική γλώσσα, και 
αφορούν Ελληνίδα που πλέκει και ράβει για τον ελληνικό στρατό.  

 

Σελίδα 84 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο που φέρει ημερομηνία 1.12.1941 από τον διοικητή νοτίου 
Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και αναφέρεται στη 

μετακίνηση ενός δεκανέα στις 10.11.1941 για Κρήτη. 
 

Σελίδες 85-86 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 4.12.1941 από τον διοικητή νοτίου 
Ελλάδος Felmy προς τον  διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά.  
Αναφέρει για το Καστέλι θορύβους από αεροπλάνο στις 23:26 σε ψηλό ύψος με 

κατεύθυνση 3-12. Στις 23:51 σε μέσο ύψος με κατεύθυνση 6-12. Δεν παρατηρείται 
κάτι. Ο διοικητής της Κρήτης αναφέρει επίσης κινήσεις στρατευμάτων στις 3.12.1941, 

στο σύνολο τους με στρατιωτικά αεροπλάνα, προς τη Δέρνα, τη Λιβύη και την 
ενδοχώρα.  
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Επίσης αναφέρονται πληροφορίες όσον αφορά στην εγκατάσταση νέων 
στρατευμάτων, καταγράφοντας δύναμη ανδρών, στην Αττική με χώρους παραμονής την 
Παιανία και κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Τατοΐου. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: α) την ίδρυση στις 30.11.1941 του 
πρώτου στρατιωτικού καταλύματος ερυθρού σταυρού στην Κρήτη και συγκεκριμένα 

στο Ρέθυμνο. β) αναγκαστική προσγείωση στις 14:00 αεροσκάφους τύπου Ju 52 

περίπου 5 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιόχωρας, όπου κάποιες σπίθες παρατηρήθηκαν 
κατά την προσγείωσή του. Στρατιωτικό σωστικό συνεργείο από την Παλαιόχωρα, είναι 
καθ’ οδόν. 

Τέλος καταγράφεται σύλληψη λαθρεμπόρων στον Πειραιά, η παράδοση τους 
στην αστυνομία και ο θανάσιμος τραυματισμός Έλληνα πολίτη στις 3.12.1941 γιατί δεν 
σταμάτησε σε σήμα Γερμανού στρατιώτη. 

 

Σελίδες 87-88 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδας και φέρει ημερομηνία 5.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά.  

Η στρατιωτική διοίκηση Αθήνας αναφέρει ότι συνεπεία της παρεμπόδισης 
μεταφοράς προς Κρήτη και Αφρική, συγκεντρώθηκαν αδειούχοι στην Αθήνα για την εν 
συνεχεία διαπεραίωση αυτών στο σύνολό τους.  

Η 5η ορεινή μεραρχία ενδοχώρας, αναφέρει κινήσεις στρατιωτικών μονάδων στο 
χρονικό διάστημα από 3-4.12.1941 και καταγράφεται επίσης από την 164

η
 μεραρχία 

πεζικού ο χώρος παραμονής (Χαλάνδρι) μονάδων στην Αθήνα καθώς και η δύναμη 
αντρών (287).  

 

Σελίδα 89 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy και φέρει 
ημερομηνία 4.12.1941.  

Αναφέρεται στη βύθιση, εξαιτίας τορπιλισμού, του ατμόπλοιου «Ιθάκη» και στις 
αντίγραφες σελίδες εγγράφου 90-93 από τον διοικητή της νήσου Κρήτης που 
ακολουθούν. 

 

Σελίδες 90-93 (μετάφραση) 
 

Αντίγραφο απορρήτου εγγράφου από τον διοικητή Κρήτης και φέρει ημερομηνία 

20.11.1941.  

 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης                         Επιτελείο Στρατού, στις 20.11.41 

Ia Br.B. αρ.2087/41 geh. 

 

Ανακοίνωση 

σχετικά με τη βύθιση του ατμόπλοιου «Ιθάκη» στις 10.11.41 

1) Η ανακοίνωση που ακολουθεί σχετικά με τη βύθιση του ατμόπλοιου «Ιθάκη» 
προέρχεται από τις μαρτυρίες του 1ου

 και 2ου
 αξιωματικού του «Ιθάκη» και των 

υπολοίπων διασωθέντων. Υποβάλλεται στον διοικητή νοτίου Ελλάδος για χρήση από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση που υπάρξουν ασάφειες στις απόψεις. 

Τα στοιχεία σχετικά με απώλειες σε ανθρώπινες ζημιές και υλικό προέρχονται 
από την παρουσίαση στοιχείων από το σώμα 713 μεραρχία πεζικού στον Πειραιά και 
από τις λίστες φορτίου του ατμόπλοιου.  

2) Ο τορπιλισμός του «Ιθάκη» συνέβη 55 ναυτικά μίλια βόρεια της Κρήτης, στο 
ύψος του νησιού Μήλος, και είχε ως αποτέλεσμα την άμεση βύθισή του. Το ατμόπλοιο 
είχε αναχωρήσει στις 9.11.41 από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση τον κόλπο της 
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Σούδας. Ο καπετάνιος του πλοίου είχε ενημερωθεί από έκθεση του γερμανικού κέντρου 
πληροφοριών, για την ύπαρξη υποβρυχίου στο Αιγαίο. Η εντολή για την αναχώρηση 
αναβαλλόταν μάλιστα από τις 3.11.καθημερινά. Ως πλοία συνοδείας αναχώρησαν 

επιπλέον πλοίο, για την εκδίωξη υποβρυχίων, 12 V4 και το καράβι εμπροσθοφυλακής 

11 V1 (και τα δύο χωρίς ακουστικά στρατιωτικά μηχανήματα). Στο ατμόπλοιο 
βρισκόταν εκτός του φορτίου και πληρώματος ακόμα περίπου 500 στρατιώτες του 

γερμανικού στρατού. Ταξίδευε σχεδόν όλο το προσωπικό του 713
ου

 συντάγματος 

πεζικού καθώς και μία μεικτή ομάδα πληροφοριών με οχήματα και τον συνολικό 
εξοπλισμό τους. Επιπλέον, στο καράβι βρισκόταν μεγάλη ποσότητα βενζίνης (281 

κυβικά μέτρα «Otto»), πυρομαχικά και διαφόρων ειδών δέματα. 
3) Στο καράβι δεν σήμανε συναγερμός για υποβρύχιο, γι’ αυτό κοιμόταν το 

μεγαλύτερο μέρος απ’ όσους βρίσκονταν στο πλοίο. Λόγω της πληρότητας του πλοίου 
βρίσκονταν πολλά οχήματα στο κατάστρωμα, και από τους επιβαίνοντες κοιμόντουσαν 

κάποιοι στο κατάστρωμα, άλλοι κάτω από αυτό, ανάμεσα στα οχήματα, στα κιβώτια 
και στα μηχανήματα. Σε όλους τους επιβαίνοντες είχαν διαμοιρασθεί ατομικά σωσίβια. 
Λόγω του ότι δεν δόθηκε εντολή για την τοποθέτηση τους, τα χρησιμοποιούσε ένα 
μεγάλο μέρος των στρατιωτών ως υπόστρωμα, εξαιτίας της έλλειψης κάποιας άλλης 
βάσης. 

4) Λίγο μετά την αλλαγή σκοπού (στις 04.00) χτύπησε η πρώτη τορπίλη το πλοίο 
στην πλευρά του πηδαλίου, στο ύψος του χώρου θέρμανσης και ακολούθησε αμέσως 

έκρηξη στο καζάνι του. Εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης, αποκολλήθηκε το πίσω μέρος 
του πλοίου από το μεσαίο και το μπροστινό και βυθίστηκε αμέσως. Ακόμα, κατά την 
διάρκεια της εξασθένισης της έκρηξης στο καζάνι, χτύπησε το πλοίο μια δεύτερη και 
αμέσως μια τρίτη τορπίλη επίσης στο πηδάλιο του, το οποίο ήδη μετά την πρώτη 
έκρηξη είχε υποστεί σοβαρή ζημιά. Η δεύτερη τορπίλη χτύπησε την μπουκαπόρτα 2 στο 
μπροστινό μέρος του καραβιού και η τρίτη την μπουκαπόρτα 3 όπου βρισκόταν 

αποθηκευμένη αρκετή ποσότητα βενζίνης, και είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσει 
σφοδρή έκρηξη. Μετά την τρίτη έκρηξη ακολούθησε μια λιγότερης έντασης τέταρτη, η 
οποία προκλήθηκε από τα πυρομαχικά που είχαν εκραγεί. Εξαιτίας του εκτινασσόμενου 
νερού από το καζάνι και της μεγάλου μεγέθους φλόγας λόγω βενζίνης, πολλοί 
επιζώντες υπέστησαν εγκαύματα ή κάηκαν. Ένα βρισκόμενο στο κατάστρωμα 
λεωφορείο της μονάδας 713ης

 μεραρχίας πεζικού μέσα στο οποίο κοιμόντουσαν 
αξιωματικοί της συγκεκριμένης μονάδας, εκτινάχθηκε από την έκρηξη στο νερό, με 
αποτέλεσμα όλοι συνολικά οι επιβαίνοντες να βρουν τον θάνατο. Δεν υπήρξε η 
δυνατότητα για αυτούς που κοιμόντουσαν κάτω από το κατάστρωμα, να μπορέσουν να 
εγκαταλείψουν το πλοίο, επειδή το συμβάν διαδραματίστηκε σε πολύ σύντομο χρόνο. 
Το πλοίο χάθηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού σε 1 λεπτό περίπου από την 
εκτόξευση της πρώτης τορπίλης. 

5) Το υποβρύχιο είχε μια πολύ ευνοϊκή θέση πυρός. Το ατμόπλοιο φαινόταν 
καθαρά από το υποβρύχιο εξαιτίας του σεληνόφωτος και μπορούσε να παρατηρηθεί με 
ακρίβεια. Αντιθέτως για το ατμόπλοιο και τη συνοδεία για την προστασία του, ήταν 
αδύνατη η παρατήρηση του χώρου του πηδαλίου, όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση, 

επειδή από αυτή την κατεύθυνση αντανακλούσε η εκθαμβωτική λάμψη του 
σεληνόφωτος στην επιφάνεια της θάλασσας. Το υποβρύχιο, πριν ανοίξει πυρ, άφησε το 
προπορευόμενο πλοίο συνοδείας να προχωρήσει, και αμέσως μετά έβαλλε με 3 

τορπίλες. 
6) Το πλοίο-συνοδείας σταμάτησε αμέσως την πορεία του και διέθεσε 1 λέμβο για 

τη διάσωση των επιζώντων. Το πλοίο της εμπροσθοφυλακής έφτασε στο χώρο της 
συμφοράς και ανέσυρε αργότερα ορισμένους διασωθέντες. Κατά τη διάσωση τους 
ρίχτηκε στο αργά κινούμενο υποβρύχιο μία επιπλέον τορπίλη, χωρίς να πετύχει ωστόσο 
το στόχο της. Κατά την επιχείρηση διάσωσης δεν υπήρξε η σκέψη εμπλοκής σε μάχη με 
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το υποβρύχιο, γιατί διαφορετικά τα δικά μας πλοία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 
τον κόσμο που κινείτο στο νερό.  

Μετά από 1½ ώρα διαρκών προσπαθειών διάσωσης των επιζώντων συνέχισαν τα 
δύο πλοία συνοδείας την πορεία τους προς το λιμάνι της Σούδας. Κατά τη διαδρομή 
προς τα εκεί, ρίχτηκαν για κάθε ενδεχόμενο πέντε βόμβες θαλάσσης. Περίπου στις 
13:00 έφτασαν και τα δύο πλοία στη Σούδα και παρέδωσαν τους διασωθέντες στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο. 

7) Ο αριθμός των βρισκόμενων στο πλοίο ανδρών κατά την αναχώρηση του από 
το λιμάνι του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένου του 35μελούς πληρώματος ανέρχεται 
σύμφωνα με στοιχεία από τον Πειραιά στους 541 άντρες. Εξαιτίας της 8ήμερης περίπου 
αναβαλλομένης αναχώρησης του πλοίου, ήταν πιθανόν να έχουν εγκαταλείψει πολλοί 
στρατιώτες το καράβι, ενώ άλλοι να έχουν επιβιβαστεί επιπλέον, έτσι ώστε να μη 
μπορέσει να ασκηθεί ακριβής έλεγχος. 

Έχουν διασωθεί: 
81 άντρες, από τους οποίους 1 (ένας) εξέπνευσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. 

Αυτοί οι 80 επιζήσαντες ανήκουν σε: 

713. μερ. πεζ. και         16 άντρες     I./σύνταγμα αντιαεροπορίας. 23    1 άνδρας 

ομάδα πληρ. Kp 713                                 Συντ.πεζ 72                             1    « 

Συντ. πεζ 746             19  «                      Α.R 716                                   2 άνδρες 

Συντ.πεζ  733             14  «                      Μερ.πεζ 319                            3     « 

Τμ.κιν.νοσοκ.713        1 άνδρας               La.Sch.824/2                           1 άνδρας 

Τάγμα αντιαερ.609     7 άνδρες                1.La.Sch.866                           1   « 

Μ.Κ.Α.Α                     3     «                     πλήρωμα πλοίου                   10 άνδρες 

L.Sch.B. 845/4            1  άνδρας                                               

Σύμφωνα μ’ αυτό πρέπει να δεχτούμε ως πνιγμένους 460 άντρες, χωρίς να 
ληφθούν υπόψη οι στρατιώτες που πιθανόν ταξίδεψαν λαθραία χωρίς να έχουν 
καταχωρηθεί. 

8) Ο γερμανικός στρατός έχασε σε υλικό συνολικά 838,75 to, τα οποία 

μοιράζονται στα τμήματα στρατού ποσοστιαία ως ακολουθεί : 
α)    Αεροπορία………………………………………. περίπου 9,6%(=79,10 to) 

       Στρατός ξηράς…………………………… …... περίπου 53,4%(=439,90 to) 

       Ναυτικό…………………………………………..περίπου 8,5%(=71,10 to) 

      Διοικητής Κρήτης για την αποθεματοποίηση 

      σε όλα τα τμήματα του γερμανικού στρατού…..περίπου 28,5%(=248.00 to) 

 

    συνολικά……………………………………………100.00%(=838.75 to) 

     

   β) Ιδιαίτερα είχε επίπτωση στα είδη οχημάτων της νήσου Κρήτης. 

      Η 713.Ι.D έχασε:      20 επιβατικά αυτοκίνητα 

                                       15 φορτηγά αυτοκίνητα 

                                        2 πρόσθετα οχημάτων 

                                        23 μοτοσικλέτες 

                                       60 σακιά υλικών 

(συνολικός εξοπλισμός της μεραρχίας, του επιτελείου και της ομάδας 
πληροφοριών 713) 

Οι 16 στρατιωτικές φάλαγγες οχημάτων του αρχηγείου της νήσου Κρήτης, 

έχασαν 32 κιβώτια με ανταλλακτικά καθώς και τον συνολικό εξοπλισμό σε εργαλεία, 

έτσι ώστε περίπου το 50-60% των 200 οχημάτων από τις φάλαγγες να μην είναι 
καταρχήν σε πλήρη ετοιμότητα. 

Όσον αφορά στον εκ νέου εφοδιασμό σε υλικά οχημάτων αναφέρθηκε χωριστά με 
έγγραφο του, ο διοικητής της νήσου Κρήτης Qu.Br.B.Nr.1276/41 προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος.  
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Επιπλέον χάθηκαν 218 κυβικά μέτρα καύσιμη ύλη «Otto» (περίπου 3 φορές 
χρήσης για συνολικά όλο το νησί).  

γ) Ακόμα γίνεται αισθητή όσον αφορά στον επικείμενο ερχομό του χειμώνα η 
απώλεια ειδών ενδυμασίας και άλλου εξοπλισμού. Χάθηκαν μεταξύ άλλων: 

          1.500 μάλλινα σκεπάσματα          3.000 στρώματα και γεμίσματα  
                                                                προσκέφαλου  
             500 παλτό αεροπορίας               500 ζευγάρια κάλτσες 

             300 καπέλα                                200 ενισχυμένα μπουφάν  
                                         και 50 ζευγάρια άρβυλα                                 
δ) Οι απώλειες στη σίτιση περιλάμβαναν: 

                           800 σακιά αλεύρι (63,3 to) 

                           7.206 μπουκάλια μπύρας 

9) Δεν είναι αρμοδιότητα του διοικητή Κρήτης να βγάλει συμπεράσματα από τα 
προεξέχοντα περιστατικά αλλά των αντ’ αυτού αρμοδίων υπηρεσιών. 

Έχει διανεμηθεί : 
1) Διοικητής νοτίου Ελλάδος 

2) 5
η ορεινή μεραρχία 

3) 713. I.D 

4) Διοίκηση τομέα αεροδρομίου 

5) Στρατιωτική διοίκηση της νήσου Κρήτης, κεντρικά γραφεία 

6) Στρατιωτική διοίκηση της νήσου Κρήτης,Ia               

                        (Υπόδειξη) 

                                                                              Έχει υπογραφεί στο σχέδιο του 

                                                                                    υπογρ. Andrae 

                                                                                   Σμήναρχος 

                                                                                      F.d.R 

                                                                                     υπογρ.Hahn 

                                                                                   Ταγματάρχης  F.d.R.d.A         

                                

 

Σελίδες 94-99 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή Θεσσαλονίκης και φέρει ημερομηνία από 
5.12.1941.  

Έχει ως περιεχόμενο τις νέες καταγραφές, καταχωρήσεις, ταξινομήσεις των 
ημερησίων διαταγών και άλλων πληροφοριών και αφορούν στα τμήματα και μονάδες 

στρατού, ναυτικού, αεροπορίας καθώς και στα επιτελεία τους. Δίδεται εντολή να 
καταστραφούν τα παλιότερα έγγραφα με αριθμό 1875/41 από 30.10.1941 και 2101/41 
από 20.11.1941 θεωρούμενα ως άκυρα.  
 

Σελίδες 100-101 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
Νοτιοανατολικής Ελλάδας και φέρει ημερομηνία από 07.12.1941. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά.  

Η 164
η
 μεραρχία πεζικού αναφέρει τη μετακίνηση μονάδων με δύναμη ανδρών 

στην Αττική και την παραμονή τους στα Σπάτα, η 5
η
 ορεινή μεραρχία κινήσεις 

στρατιωτικών μονάδων στις 5.12.1941, η ειδική ομάδα 288 αναφέρει εμπρησμό με 

βενζίνη ή παρόμοιο υλικό στην περιοχή Μαρκόπουλο και Κορωπί στις 7.12.1941 χωρίς 
να εντοπιστούν οι δράστες, και για την Κρήτη, καταγράφεται η μετακίνηση του 

1./πυροβολικου 23 από Μάλεμε για Σούδα. 

Στα ιδιαίτερα συμβάντα καταγράφεται ο θάνατος 2 οπλισμένων Ελλήνων στο 
Ρέθυμνο κατά την διαφυγή τους.  
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Σελίδες 102-103 (περίληψη) 
 

Απόρρητες σελίδες εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον 
διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος με ημερομηνία από 8.12.1941. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά.  

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει από 1:25 μέχρι 03:12 πτήση πολλών 
αγνώστων αεροσκαφών πάνω από την Κρήτη, χωρίς να αναγνωριστούν τα 
χαρακτηριστικά τους από τη βάση στο Μάλεμε.  

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρει τη μετακίνηση 

αντιαεροπορικής μονάδας από Σκαραμαγκά για τον ναύσταθμο στο Φάληρο, με σκοπό 
την προστασία του και τη μετακίνηση άλλης αντιαεροπορικής μονάδας στις 5.12.1941, 

από τη θέση Φαλήρου στο αεροδρόμιο Τατοΐου, με σκοπό την ενίσχυση της 
αντιαεροπορικής του άμυνας. Ακόμα καταγράφονται μετακινήσεις μονάδων στις 6-

7.12.1941 αντίστοιχα. 
Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας καταγράφονται κινήσεις αεροπορικών μονάδων 

στις 6-7.12.1941, αναφέροντας δύναμη ανδρών και διοικητή σμήνους. 
Τέλος, καταγράφεται η σύλληψη Γερμανών στρατιωτών και φυγή Έλληνα πολίτη, 

όσον αφορά υπόθεση ναρκωτικών, η σύλληψη Γερμανού λιποτάκτη στις 5.12.1941 με 
το όνομα Paul Schultner στη Χαλκίδα, και τροχαίο συμβάν στην Αθήνα μεταξύ ενός 
γερμανικού αυτοκινήτου και τρόλεϊ.  

 

Σελίδα 104 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία από 6.12.1941. 

Από τον διοικητή της νήσου Κρήτης αναφέρεται: στις 4.12.1941 φορτηγό με 
πινακίδα kr 3521 έπεσε σε ένα χαντάκι του δρόμου κοντά στα Καλύβια. 1 άνδρας 
νεκρός (ο δεκανέας Max  Krentel), 5 άνδρες βαριά τραυματισμένοι και 5 ελαφρά. Ως 
αιτία αναφέρθηκε η αποφυγή ενός αγωγιάτη με το γαϊδούρι του. 

Άλλα στοιχεία του εγγράφου δεν είναι καταγεγραμμένα.  
 

Σελίδες 105-106 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία από 8.12.1941.  

Οι σελίδες αναφέρονται στους χώρους διαμονής των  γερμανικών στρατευμάτων 
στην Αττική, με χρονική διάρκεια μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου1942, την προστασία 
και υπεράσπιση αυτών και το ρόλο του ιταλικού στρατού. 
 

Σελίδες 107-111 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο της 713ης
 μεραρχίας πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

8.12.1941. Πρόκειται για ανακοίνωση του γερμανικού στρατού και καταγράφεται 
αναφορά 52 μαρτύρων για διάφορα γεγονότα που έχουν πέσει στην αντίληψη τους 
σχετικά με το πλοίο μεταφοράς «Ιθάκη», τον εξοπλισμό του και πληροφορίες για το 
πλήρωμα και τις συνθήκες βύθισής του. Κατόπιν και σύμφωνα με τις καταθέσεις 

ντοκουμέντα, βγαίνει πόρισμα των ερευνών όσο αφορά στο συγκεκριμένο πλοίο.  
 

Σελίδα 112 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή ναυτικού της νήσου Κρήτης προς τους 

διοικητές Κρήτης και φέρει ημερομηνία από 27.11.1941. 

Αφορά στην ύπαρξη 2 ομάδων αγνοούμενων του ναυτικού κατά τη βύθιση του 
«Ιθάκη» από τις 9.11.1941. Υπάρχουν υπόνοιες για αύξηση του αριθμού των 
στρατιωτών.  
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Σελίδες 113-114 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδας και φέρει ημερομηνία από 11.12.1941. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει από Ελευσίνα την 

άφιξη αεροσκαφών και προσωπικού στις 10.12.1941 από το Λέτσε και τη Φότζια της 
Ιταλίας και από το αεροδρόμιο του Τατοΐου την άφιξη αεροσκαφών στις 10.12.1941 από 

το Μπάρι της Ιταλίας και από τη Λάρισα με προορισμό την Αφρική και την αναχώρηση 

6 αεροσκαφών τύπου Me 109 F υπό τον αρχισμηνία Goetz για το Ηράκλειο και την 

αναχώρηση στις 11.12.1941 6 συνολικά αεροσκαφών τύπου Me 109 F προς Αφρική. 
Η 164

η
 μεραρχία πεζικού αναφέρει την άφιξη στρατιωτικών μονάδων δύναμης 

322 συνολικά ανδρών με χώρους διαμονής την Παιανία και το Μαρούσι.  
Αναφορά του διοικητή της νήσου Κρήτης για τορπιλισμό στις 14:30 ιταλικού 

τορπιλοφόρου στη βορειοδυτική έξοδο του κόλπου της Σούδας. Στις 16:35 ακολούθησε 
η βύθιση του. Το πλήρωμα πιθανότατα σώθηκε. 

 

Σελίδες 115-118 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία από 10.12.1941. Πρόκειται περί 
αναφοράς για απώλειες στρατιωτικών δυνάμεων και συγκεκριμένα της 713ης

 μεραρχίας 
πεζικού, του ναυτικού για την υπεράσπιση της Κρήτης και του 73ου τμήματος 

αντιαεροπορίας. Δεν υπάρχει αναφορά για άλλες μονάδες. 
Αναφέρονται ονόματα και αριθμός στρατιωτών που σκοτώθηκαν, 

τραυματίστηκαν ή αγνοούνται και καταγράφεται ημερομηνία, όνομα-επίθετο οπλίτη, 
βαθμός και τομέας. 

 

Σελίδα 119 (περίληψη) 
 

Συνέχεια της σελίδας 111. Αναφέρεται στη βύθιση του «Ιθάκη» και στις 
καταθέσεις των επιζώντων μετά την διάσωσή τους κατόπιν ερευνών που 
διενεργηθήκαν.  

 

Σελίδες 120-121 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy για τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος, και φέρει ημερομηνία 9.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά.  
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει από τα αεροδρόμια 

Τατοΐου / Ελευσίνας κινήσεις αεροσκαφών στις 7.12.1941, ώρα πτήσεων, τύπο 

αεροσκαφών, στοιχεία μελών πληρώματος καθώς και δύναμη τους. 
Από το λιμάνι του Πειραιά αναφέρεται άφιξη ομάδας για την τοποθέτηση 

πυροβόλων σε πλοία και από την Ελευσίνα αναφέρεται αεροπορικό ατύχημα κατά την 
απογείωση ενός αεροσκάφους τύπου JU 88, με πρόβλημα στον αριστερό κινητήρα και 
την απόφαση του κυβερνήτη να το απαλλάξει από βάρος, ρίχνοντας τις βόμβες που 
διέθετε, ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός, και τον βαρύ τραυματισμό ενός άλλου 
Γερμανού οδηγού, 28 Ελλήνων και περισσοτέρων τραυματιών. 2 φορτηγά υπέστησαν 
σοβαρές ζημιές.  
 

Σελίδες 122-123 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 10.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά.  
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(περίληψη) Από το αεροδρόμιο Τατοΐου αναφέρεται στις 8-9.12.1941 κινήσεις 18 

αεροσκαφών προς την Αφρική καθώς και άφιξη 17 ανδρών από ναυπηγείο και από 

Κρήτη η εισβολή 9 αεροσκαφών τύπου Ju 52 στο Μάλεμε στις 9.12.1941. 
Η 164

η
 μεραρχία πεζικού αναφέρει κινήσεις μονάδων πεζικού στη Αττική με 

χώρους εγκατάστασης τα Σπάτα και το Χαλάνδρι και η 5η
 ορεινή μεραρχία μετακινήσεις 

στις 8-9.12.1941 μονάδων πεζικού στον ευρύτερο χώρο της Αττικής. 
(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: στις 24.11.1941 στο 

Λαράνι, περίπου 30 χλμ νότια του Ηρακλείου, κατά τη διαδικασία σύλληψης 2 

Ελλήνων που είχαν δραπετεύσει από τη φυλακή, από την ελληνική χωροφυλακή με 
υποστήριξη Γερμανών στρατιωτών, σκοτώθηκε  Έλληνας χωροφύλακας από ένα 

καταζητούμενο. Τρεις κάτοικοι ενός σπιτιού (2 άντρες και 1 γυναίκα) που προσέφεραν 

καταφύγιο στους καταζητούμενους, σκοτώθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Οι δύο Έλληνες 

συλληφθέντες σκοτώθηκαν όταν προσπάθησαν να διαφύγουν. Το σπίτι κάηκε. Η 
αναφορά καθυστέρησε λόγω κακής σύνδεσης. 

(περίληψη) Από Αθήνα αναφέρεται η σύλληψη Γερμανού λιποτάκτη καθώς 
επίσης και ενός πολίτη και ενός κοριτσιού που βρισκόταν μαζί του. Όλοι βρίσκονται 
στη φυλακή. Επίσης καταγράφεται ο θάνατος Έλληνα πολίτη που τον παρέσυρε 
αυτοκίνητο με Γερμανό οδηγό. 
 

Σελίδες 124-126 (μετάφραση -περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 12.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 
αναφορά.  

(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: από τις 02:45 έως 05:05 8 

έως 12 εχθρικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τη Σούδα και το Μάλεμε. 
Εξελίσσεται επίθεση στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Το ύψος ανέρχεται μεταξύ 2.200 και 
6.000 ύψος πόδια από διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο καιρός είναι καθαρός με 
σεληνόφως. Γίνεται ρίψη 60 έως 100 εκρηκτικών βομβών ελαφρού, μεσαίου και 1 

βαρέως διαμετρήματος. Επιπλέον γίνεται ρίψη ενός αριθμού βομβών πυρκαγιάς και 
λάμψης στους γύρω χώρους του αεροδρομίου καθώς και στη θάλασσα. Γίνεται χρήση 
αντιαεροπορικών μέσων στο Μάλεμε και τη Σούδα. Τα πυρομαχικά που 
χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 963 βολές 8,8 χιλιοστών, 250 4 χιλιοστών, 8500 2 
χιλιοστών. Οι προβολείς δεν εντόπισαν τίποτα. Δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ 
στρατιωτών. Σε γειτονικό χωριό τραυματίστηκε σοβαρά 1 Έλληνας και υπήρξαν πολλοί 
ελαφρά τραυματισμένοι. Οι υλικές ζημιές είναι 4 Ju 52 με λίγες φθορές εξαιτίας 
θραυσμάτων. Έχουν ήδη αποσυρθεί 1 όχημα-γερανός και 1 βυτιοφόρο που υπέστησαν 
ζημιές λόγω θραυσμάτων. Κάηκαν 25 βαρέλια καύσιμου ύλης-Otto και 2625 
χιλιόγραμμα γράσου. Αχρηστεύτηκαν 8 λάστιχα ενός γερανού εξαιτίας θραυσμάτων. 
Καταστράφηκαν διάφορα μέρη εγκαταστάσεων και αποθέματα συντήρησης. 3 κεφαλές 
βομβών (250κ) ισοπέδωσαν την νοτιοανατολική πλευρά του διαδρόμου προσγείωσης- 

απογείωσης του αεροδρομίου. 
Στις 08:25 μηχανοκίνητο ιστιοφόρο βυθίστηκε κοντά στο ακρωτήριο του 

Δρέπανου. Στις 08:45 ξέσπασε φωτιά σε μηχανοκίνητο ιστιοφόρο κοντά 
(δυσανάγνωστη ιδιόχειρη γραφή). 

(περίληψη) Αναφέρεται η επί μέρους μεταφορά της μονάδας ΙΙΙ.Z.G.26 από την 
Αφρική στο Καστέλι.  

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει: 1) κατάσταση 
συναγερμού στο αεροδρόμιο του Άραξου λόγω 2 εχθρικών αεροσκαφών. Έγινε ρίψη 8 

βομβών 250 κιλών στο χώρο του αεροδρομίου χωρίς ωστόσο να προξενήσουν υλικές 
ζημιές.  

2) Αεροπορική επίθεση στην Πάτρα. Συμμετείχαν περίπου 15 αεροσκάφη 
ερχόμενα ανά κύματα από δυτικά. Έγινε ρίψη 15 βομβών 250 κιλών στην Πάτρα και 4 
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στο ακρωτήριο Παπάς. Δεν υπήρξαν απώλειες πλοίων στο λιμάνι παρά λίγες υλικές 
ζημιές σε εγκαταστάσεις. 

Ακόμα γίνεται αναφορά κινήσεων με δύναμη ανδρών από το αεροδρόμιο 
Ελευσίνας και Τατοΐου στις 11.12.1941. Όπου υπάρχει αναφορά για ατυχήματα, 
καταγράφονται υλικές ζημιές, αίτια και τυχόν ανθρώπινες απώλειες.  

Η 5η
 ορεινή μεραρχία αναφέρει κινήσεις μονάδων στις 10-11.11.1941.  

 

Σελίδα 127 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 13.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 
αναφορά. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: εντοπισμός αγνώστου προελεύσεως 
αεροσκάφους στις 18:10 πάνω από το Μάλεμε με πορεία12 προς 6. Έγινε χρήση 
προβολέα. Ύψος 4.000 πόδια. Υπεράσπιση με 21 βολές 8,8 χιλιοστών. Δεν έγινε ρίψη 
βομβών. Καιρός 3/10. 

Στις 20:20 εντοπισμός εχθρικού αεροσκάφους, κατεύθυνση 3 προς 9, ύψος 2000 
μ. Έγινε χρήση προβολέα, υπεράσπιση με 12 βολές 8,8 χιλιοστών, δεν έγινε ρίψη 
βομβών. 

(περίληψη) Το επιτελείο Παλαιού Φαλήρου αναφέρει κινήσεις στρατιωτικών 
μονάδων στις 4-5-6.12.1941 και η 5

η
 ορεινή μεραρχία κινήσεις μονάδων στις 

12.12.1941  

 

Σελίδες 128-129 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος, και φέρει ημερομηνία 14.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: εντοπισμός αγνώστου προελεύσεως 
αεροσκάφους στις 18:55 πάνω από τα Χανιά με πορεία 6 προς 9. Ύψος 3000 πόδια. 
Έγινε χρήση προβολέα. Υπεράσπιση από την αντιαεροπορία με 16 βολές 8,8 χιλιοστών. 
Απογείωση με κατεύθυνση προς 12. Πιθανότατα εκ των υστέρων αναφορά 

αεροσκάφους Ju 52, το οποίο θα έπρεπε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μάλεμε 
αλλά διατάχθηκε να συνεχίσει προς Αθήνα.  

Η 164
η
 μεραρχία πεζικού αναφέρει εγκατάσταση στρατιωτικών μονάδων στο 

Μαρούσι και στα Σπάτα καθώς και δύναμη ανδρών. 
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αλλαγή θέσης 2 

τμημάτων ιταλικής πυροβολαρχίας και κινήσεις μονάδων και αεροσκαφών στις 
12.12.1941 στα αεροδρόμια Σκαραμαγκά-Ελευσίνας και Τατοίου. Από το αεροδρόμιο 

Καλαμακίου αναφέρεται στις 12.12.1941 και ώρα 17:10 ότι κατά την απογείωση ενός 
αεροσκάφους Ηe111 έσκασε ο αριστερός τροχός του, και προσγειώθηκε αμέσως. Ζημία 

στο 25% του αεροσκάφους. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. 
 

Σελίδες 130-132 (μετάφραση- περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία από 15.12.1941. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: εντοπισμός αγγλικού 

αεροσκάφους στις 13:35 πάνω από τη Σητεία στο χώρο της Μεσογείου με νότια 

κατεύθυνση. Δεν αναφέρθηκαν άλλες παρατηρήσεις. 
Άγνωστο αεροσκάφος στις 18:50 πάνω από το Μάλεμε με κατεύθυνση από Νότο 

προς Βορά, ύψος 3.000 πόδια. Κατά την χρήση προβολέα δεν αναφέρθηκαν 
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χαρακτηριστικά, έγινε χρήση αντιαεροπορικού 8,8 χιλιοστών. Ο καιρός 
συννεφιασμένος 6/10. 

Άγνωστο αεροσκάφος στις 18:58 πάνω από τη Σούδα με βορειοδυτική 

κατεύθυνση, ύψος 3000 πόδια. Υπήρξε αντιαεροπορική άμυνα με 12 βολές 8,8 
χιλιοστών. 

Άγνωστο αεροσκάφος στις 19:00 πάνω από το Μάλεμε με κατεύθυνση από Νότο 

προς Βορά, ύψος 3000 πόδια. Κατά την χρήση προβολέα δεν αναφέρθηκαν 
χαρακτηριστικά. Υπήρξε αντιαεροπορική άμυνα με 12 βολές 8,8 χιλιοστών. 

Μεταφορά από αέρα στις 12.12.1941 του 6
ου

 ορεινού συντάγματος 85 στην  
ενδοχώρα. 

Η 9ηκαι 11η
 ομάδα με το όνομα Tasgerma μεταφέρθηκε στις 14.12.1941 από το 

Μάλεμε στο Τατόι.  
Στις 11.12.1941 μεταφέρθηκε το 2ο

 επιτελείο./ορεινού συντάγματος 100, 2ο
 

σύνταγμα πυροβολικού από αέρα στην ενδοχώρα. 

(περίληψη) Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αφίξεις 
αεροσκαφών, με τα χαρακτηριστικά τους, τόπο προέλευσης, δύναμη ανδρών και 
διοικητή από τα αεροδρόμια Τατοΐου και Ελευσίνας στις 13.12.1941.  

Η 164η
 μεραρχία πεζικού αναφέρει μεταφορά μέσω αέρος, στις 13 και 14.12.1941, 

συνολικά 70 ανδρών καθώς και του συντάγματος 125 με προσωπικό. 
Αναχώρηση μέσω θαλάσσης στις 13.12.1941 και ώρα 14:00 της μονάδας 

L./J.R.125 δύναμης 170 ανδρών με αμυντικό εξοπλισμό. Το όνομα του πλοίου: Drache 

(δράκος). Προορισμός το Ηράκλειο. 
Επίσης καταγράφεται η εγκατάσταση μονάδων με δύναμη ανδρών στην Αττική 

και συγκεκριμένα στο Μαρούσι και Παιανία, η μη επιστροφή Γερμανού στρατιώτη στη 
μονάδα του και βλάβη γερμανικού αεροσκάφους κατά την απογείωση του.  

 

Σελίδες 133-135 (μετάφραση- περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς στον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία από 16.12.1941. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά  

(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: στις 7.12.1941 και ώρα 
9:14 ανεπιτυχής επίθεση υποβρυχίου πριν τον κόλπο της Σούδας στη στρατιωτική 
φρουρά Bellona. Το πυροβολικό στις ακτές δεν δραστηριοποιήθηκε. 

Στις 13.12.1941 προσωρινή μεταφορά  Ι. συντάγματος 746 από τον Πλατανιά στις 
Δαφνές, 18 χλμ. νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. 

Στις 14.12.1941 προσωρινή μεταφορά ενός σώματος ιταλικού πυροβολικού από 
τον ανατολικό τομέα στο Ηράκλειο. 

Το υπόλοιπο του 141ου
 τάγματος και 51ου

 συντάγματος πυροβολικού κατέφθασε 
στον Άγιο Νικόλαο. 

Στις 15.12.1941 4 τμήματα GJ. συντάγματος 85, σώμα κατασκοπείας 95 

μεταφέρθηκαν αεροπορικώς με σμήνος στη Σιένα. 
Από I. σύνταγμα 125 έφθασαν στο Ηράκλειο το επιτελείο του συντάγματος και το 

2
ο
 τάγμα. 

Επιπλέον τμηματική μετακίνηση III./Z.G 26 από Δέρνα προς Καστέλλι. 
Μετακίνηση αντιαεροπορικού τμήματος. 23 από Σούδα προς Μάλεμε στις 

15.12.1941 και ώρα 20:15. Σε ετοιμότητα για βολές.  
(περίληψη) Ο ανώτατος διοικητής του ιταλικού στρατού αναφέρει αεροπορική 

επίθεση αγνώστων αεροσκαφών στις 11.12.1941 και ώρα 14:15 στο λιμάνι στο 
Αργοστόλι χωρίς υλικές ζημιές. Κατάρριψη εχθρικού αεροσκάφους.  

Αεροπορική επίθεση από ανεξακρίβωτο αριθμό αεροσκαφών στην πόλη και το 
λιμάνι της Πάτρας στις 12.12.1941 και ώρα 05:55. Έγινε ρίψη περίπου 20 βομβών 
μεγάλου διαμετρήματος. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του λιμανιού και 
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στα πλοία. Μέχρι στιγμής 10 νεκροί και 3 τραυματίες από ναύτες και οπλίτες και 34 

τραυματίες από τον άμαχο πληθυσμό. Συγχρόνως αεροπορική επίθεση στον Άραξο με 
ρίψη 4 βομβών χωρίς θύματα και υλικές ζημιές.  

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει στις 14.12.1941 

κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Τατοΐου και Ελευσίνας. 
Η 164

η μεραρχία πεζικού αναφέρει μετακινήσεις μονάδων στην Αττική με χώρους 
εγκατάστασης το Χαλάνδρι και το Μαρούσι. Δίδεται επίσης αριθμός ανδρών.  

  

Σελίδες 136-137 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία από 17.12.1941. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά.  

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: στις 20:04 έγιναν αντιληπτοί θόρυβοι 
αεροσκάφους πάνω από το Μάλεμε με κατεύθυνση 2 προς 10. 2 αεροσκάφη, ύψους 
5000 πόδια. Ρίχτηκαν πυρά και έγινε φωτισμός από προβολέα. Δημιουργήθηκε κινητό 
φράγμα πυρός. Είδος πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν: 12 βολές 8, 8 χιλιοστών. 

Στις 20:35 διακρίνονται πολλά εχθρικά αεροσκάφη 30 χλμ ανατολικά του 
Ηρακλείου χωρίς δραστηριότητα μάχης.  

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει στις 15.12.1941 
κινήσεις πολλών αεροσκαφών νότια της Πάτρας με νότια κατεύθυνση, βολές 
αντιαεροπορικών στο Αργοστόλιον (Κεφαλονιά). 

Στις16.12.1941 βομβαρδίστηκε το Αργοστόλι χωρίς να υπάρχουν μέχρι τώρα 
πληροφορίες για ακριβή αριθμό αεροσκαφών και για τυχόν υλικές ζημιές.  

Κινήσεις αεροσκαφών στα αεροδρόμια της Ελευσίνας και Τατοίου. 

Στο αεροδρόμιο Τατοΐου συνέβη στις 16.12.1941 αεροπορικό ατύχημα με μικρές 

υλικές ζημιές και στο αεροδρόμιο Καλαμακίου κατά την προσγείωση ενός 

αεροσκάφους Ju 87 τύπου Stukas στις 15.12.1941, έγινε αποκόλληση ενός 
συμπληρωματικού ντεπόζιτου στη αριστερά πλευρά του, και εκδηλώθηκε φωτιά χωρίς 

να υπάρξουν θύματα.  
 

Σελίδες 138-139 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο –με πρώτη σελίδα την 139- από τον υπασπιστή του διοικητή 
νοτίου Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 15.12.1941. Αναφέρει την κατάσταση 

τροφοδοσίας και ρουχισμού στη Κρήτη από 5.12.1941 

Καταγράφει μονάδες πεζικού, ναυτικού, αεροπορίας με δύναμη ανδρών, 

ρουχισμό, εξοπλισμό, και συνολική απόδοση αποθέματος ειδών διατροφής π.χ 
δημητριακών, ψωμιού, αλευριού για την καθημερινή ανάγκη (έως τις 14.11.1941). 

 

Σελίδες 140-141 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο- με πρώτη σελίδα την 141- από τον υπασπιστή του διοικητή 
νοτίου Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 15.12.1941.  

Αναφέρει την κατάσταση τροφοδοσίας και ρουχισμού νοτίου Ελλάδος και νήσων 

πλην Κρήτης. 
Καταγράφει μονάδες στρατού με δύναμη ανδρών και αιχμαλώτων πολέμου, 

μονάδες εκτός σωμάτων στρατού με δύναμη ανδρών, δύναμη ίππων, χώρους 
αποθήκευσης, ρουχισμό και εξοπλισμό, και συνολική απόδοση αποθέματος ειδών 

διατροφής. 
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Σελίδες 142-144 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 18.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 
αναφορά. 

(περίληψη) Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κινήσεις 3 
αεροσκαφών πάνω από τη Θήρα και τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στα αεροδρόμια 
του Φαλήρου, Σκαραμαγκά, Τατοΐου, Καλαμακίου και Ελευσίνας.  

Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας αναφέρεται η μη επιστροφή αεροσκάφους 
τύπου Ju 88 και από το αεροδρόμιο στο Καλαμάκι η κατάρριψη ενός αγγλικού 
καταδρομικού στις 17.12.1941 στις βορειοαφρικανικές ακτές. 

Ακόμα καταγράφονται κινήσεις αεροσκαφών στα αεροδρόμια του Σκαραμαγκά, 
Τατοΐου, Καλαμακίου, Ελευσίνας. 

Σύμφωνα με ιταλική αναφορά στις 16.12.1941 βρέθηκε το πτώμα του ταγματάρχη 
Werner Kahnert κοντά στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά. 

Η 8
η
 ορεινή μεραρχία καταγράφει κινήσεις μονάδων. 

(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: 20 Έλληνες αφέθησαν 
ελεύθεροι στις 18.12.1941 από στρατόπεδο αιχμαλώτων. Στις 24.11.1941 στο Λαράνι, 
30 χλμ νότια του Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια σύλληψης 2 Ελλήνων δραπετών από τις 
φυλακές, Έλληνας αστυνομικός δέχθηκε τα πυρά ενός από αυτούς. Η γερμανική 
στρατιωτική συνοδεία ανταπέδωσε τα πυρά εναντίον 3 Ελλήνων που πρόβαλλαν 

αντίσταση, μεταξύ των οποίων και 1 γυναίκα, καθώς επίσης 2 επιπλέον Ελλήνων κατά 
την προσπάθεια διαφυγής. Το σπίτι πυρπολήθηκε και κάηκε ολοσχερώς. 

Στην περιοχή του Ρεθύμνου συλλήφθηκε Έλληνας κατά την αναχώρηση του για 
την Αίγυπτο από Άγγλους, έχοντας ενεργή συμμετοχή σε αυτό το συμβάν. 

Στις 17.12.1941 λίγο πριν τις 21:30 τραυματίστηκε από σφαίρα μεθυσμένος 
πυροβολητής τεθωρακισμένων κατά την διάρκεια βίαιης επίθεσης εναντίον ενός 

επιλοχία και 2 Ελλήνων αστυνομικών. Διεξάγεται ανάκριση.  
(περίληψη) Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει 

ατυχήματα που συνέβησαν στα αεροδρόμια Τατοΐου και Καλαμακίου στις 17 και 
18.12.1941 αντίστοιχα. Καταγράφονται ζημιές και πιθανόν ανθρώπινες απώλειες.  

 

Σελίδες 145-146 (μετάφραση- περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 19.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
(μετάφραση): Ο διοικητής Κρήτης αναφέρει: στις 12:45 ανακοινώνει το Ηράκλειο 

την εγκατάσταση τηλεφωνικών συρμάτων F B R και F F U,στις 12:45 έγινε 
αναγνώριση του αεροδρομίου στο Καστέλι από Άγγλους πιλότους με δικινητήρια 
αεροσκάφη, κατεύθυνση 10 προς 4. Η περιοχή της Σούδας, των  Χανίων και του 

Μάλεμε έμεινε ανέπαφη. 

Συναγερμός για αεροπορική επίθεση από 12:36 έως 13:10 στο Ηράκλειο. Έγινε 
αντιληπτό ένα αεροσκάφος τύπου Bristol Blenheim με κατεύθυνση 1 προς 6, ύψος 5000 
πόδια με σκοπό την κατασκοπεία. Δραστηριότητα μάχης 7./12 και 8./12. Απότομη 
αλλαγή πορείας και ύψους. Χρήση πυρομαχικών: 95 βολές διαμετρήματος 10,5. 

(περίληψη) Αναφορά της 5ης ορεινής μεραρχίας για κινήσεις στρατιωτικών 
μονάδων στις 18.12.1941 και του επιτελείου αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος για 
αλλαγή θέσης μονάδας πυροβολικού στα βόρεια του αεροδρομίου στο Τατόϊ στις 
18.12.1941. Μετακίνηση τμήματος αεροπορίας Ε 8/ VΙΙ  στις 19.12.1941 στο Καστέλι. 

Το φρουραρχείο Αθήνας αναφέρει συλλήψεις στις 18.12.1941 στην Αθήνα και 
στην περιοχή του Πειραιά. 
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(μετάφραση): Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: στις 19.12.1941 μεταξύ 

7:10 και 7:40 3 αεροσκάφη τύπου JU 52 έχοντας απογειωθεί από το Ηράκλειο 

κατέπεσαν στη θάλασσα περίπου 6 χλμ βόρεια του Ηρακλείου.1 αεροπλάνο είχε 

χαρακτηριστικά Τ Τ + Ν L, αρχικά εξουσιοδότησης K.G.Z.B.V 400. Τα 

χαρακτηριστικά των υπολοίπων αεροσκαφών έως τώρα δεν είναι γνωστά. Σώθηκε 1 

πλήρωμα αποτελούμενο από 8 άνδρες. 1 άνδρας αγνοείται. Επιχείρηση αναζήτησης από 
το ναυτικό, βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύντομα θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη 

ανακοίνωση. Υπήρξε πληροφόρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.  
Στις 18.12.1941 και ώρα 19:10 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου 

αεροσκάφος τύπου JU 52 με χαρακτηριστικά Τ Α + Β με αρχικά εξουσιοδότησης ΚG. 

V 300. του 2
ου

 σμήνους με σοβαρή βλάβη στο σασί. Δεν υπήρξαν απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές. Μέγεθος ζημιάς σε ποσοστό 15 - 20%. Στις 18.12.1941 και ώρα 

13:30 στο αεροδρόμιο του Μάλεμε υπήρξε αποτυχία ομαλής προσγείωσης από 
αεροσκάφος τύπου J 52 με χαρακτηριστικά D R+W C, αρχικά εξουσιοδότησης K.G. 

Z.V 400, χωρίς απώλεια σε ανθρώπινες ζωές. Υλικές ζημίες σε ποσοστό 10% (ο δεξιός 

έλικας υπέστη βλάβη, ζημιά στο φτερό, αλλαγή ελαστικού του δεξιού τροχού των 
στηριγμάτων). Δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις. Στις 18.12.1941 και ώρα 05:55 

κατά την προσγείωση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ηρακλείου ενός Ju 52 

προερχόμενο από Τατόι με χαρακτηριστικά O K+T I αρχικά εξουσιοδότησης πολεμικό 

σμήνος z.b.V. 300 έσπασε το σασί. Υλικές ζημιές σε ποσοστό 20%. Κανείς από το 
τετραμελές πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Τα αίτια παραμένουν ανεξιχνίαστα. 

Πληροφορήθηκε η αρμόδια υπηρεσία στρατού. 
Στις 18.12.1941 και ώρα 13:32 έγινε σύγκρουση 2 Ju 52 στο αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου. 

1) Ju 52 με χαρακτηριστικά D G + S P αρχικά εξουσιοδότησης KG.z.b.V 

500 από Μπάρι Ιταλία. Δεν υπήρξαν τραυματίες, υλικές ζημιές σε ποσοστό 10-

15%. 

2) Ju 52 με χαρακτηριστικά S H + Y C αρχικά εξουσιοδότησης KG.z.b.V 

500. Δεν υπήρξαν τραυματίες, υλικές ζημιές σε ποσοστό 18% (βλάβη στο δεξιό 

φτερό). Αιτιολογικό: κατά την απογείωση σύρθηκε το κάτω μέρος του Ju 52 S H 

+ Y C. Η αιτία δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.. Ειδοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι-
αρμόδιοι για το αεροσκάφος.   

 

Σελίδα 147 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 20.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
O διοικητής νοτίου Ελλάδος αναφέρει για Αθήνα τον αυστηρό περιορισμό 

κατανάλωσης ρεύματος, λόγω της ανεπαρκούς τροφοδοσίας καύσιμης ύλης στο 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Αθήνα.  

Από τις 20.12.1941 έως 04.01.1942 σταματάει ο εφοδιασμός υψηλής – χαμηλής 

τάσεως στις επιχειρήσεις, με εξαίρεση μεταξύ άλλων τις εγκαταστάσεις παροχής νερού, 

τους φούρνους, τους μύλους, τις τηλεπικοινωνίες, τα στρατιωτικά νοσοκομεία και 
αεροδρόμια. Η κυκλοφορία των τραμ έχει πάψει με εξαίρεση τη γραμμή Αθήνα-

Πειραιάς. Σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας απαγορεύεται η χρήση μαγειρικών 

συσκευών και ηλεκτρικής θέρμανσης και συνιστάται πολύ οικονομία στη χρήση 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Στις 22:30 κλείνουν όλα συνολικά τα κέντρα 
ψυχαγωγίας.  
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Σελίδες 148-150 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 21.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
(περίληψη) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει:  
β) στις 19.12.1941 πραγματοποιείται μεταφορά 30 Άγγλων αξιωματικών.  
γ) Το υπόλοιπο του 85

ου
 ορεινού συντάγματος πεζικού μεταφέρθηκε με 

αεροπλάνο στην ενδοχώρα.  

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αναχώρηση γαλλικού 
αεροσκάφους Amiot 356 από το αεροδρόμιο Ελευσίνας στις 19.12.1941 με προορισμό 
το Djibuti, αναγκαστική προσγείωση 3 αεροσκαφών στις 19-20.12.1941 καθώς και 
ζημιές που υπέστησαν κατά την προσγείωσή τους. 

Η 5η ορεινή μεραρχία αναφέρει κινήσεις στρατιωτικών μονάδων στις 19-

20.12.1941. 

Το επιτελείο  Αθήνας αναφέρει τη σύλληψη του φυγόδικου λοχία Bartsch στις 
20.12.1941 και του τεχνικού επιθεωρητή Imlan και ενός ακόμα Έλληνα σε κατάσταση 
μέθης στο ζαχαροπλαστείο Καράς. 

(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει:  
γ) Αεροδρόμιο Μάλεμε: προσγείωση αεροσκάφους με βλάβη μπροστά στη δυτική 

πλευρά της πίστας του αεροδρομίου στις 19.12.1941 και ώρα 17:40. Τύπος 
αεροσκάφους ΝE 111 με χαρακτηριστικά BA + QV, υπεύθυνος αεροσκάφους: 

στρατιωτικός διοικητής της νήσου Κρήτης. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, οι 
υλικές ζημιές μετά από εκτίμηση του πιλότου του σκάφους ανέρχονται στο 60% του 
αεροσκάφους. Υπεύθυνος του αεροσκάφους είναι ο υποσμηναγός Heilmann του 
διοικητηρίου της νήσου Κρήτης. Αιτία: αποκόλληση του αριστερού κινητήρα.  

ε) Στις 19.12.1941 και ώρα 06.00 πτώση ενός αεροσκάφους τύπου Ju 52 με 
χαρακτηριστικά 4V+ ΙΙ W, υπεύθυνος αεροσκάφους διοικητής Fath. Τατόι. Τοποθεσία 
πτώσης του αεροσκάφους: κοντά στον Άγιο Μύρωνα περίπου 15 χλμ νοτιοδυτικά του 
Ηρακλείου. Από το πλήρωμα. 1 άνδρας ελαφριά τραυματίας και 3 άνδρες νεκροί. 
Ειδοποιήθηκε ο υπεύθυνος αεροσκάφους. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το 
Ηράκλειο χωρίς όμως να εφοδιαστεί με καύσιμα εκεί. 

ζ) Ο υποσμηναγός Heilmann Heinz, πιλότος και υπεύθυνος πτήσεων του διοικητή 
Κρήτης, τραυματίστηκε θανάσιμα οδηγώντας φορτηγό στις 20.12.1941 και ώρα 07:1? 

στο δρόμο Χανιά-Μάλεμε. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. 
η) Γερμανός φρουρός εισήχθη στο τοπικό νοσοκομείο του Ρεθύμνου σήμερα λίγο 

μετά τα μεσάνυχτα έχοντας δεχθεί ξαφνική επίθεση από Έλληνα και τραυματίστηκε με 

8 μαχαιριές. Από τον δράστη λείπει κάθε ίχνος. Έγινε σύλληψη 50 Ελλήνων. Τέθηκε 
στις 17.30 εφαρμογή απαγόρευση κυκλοφορίας για τους κατοίκους. 

θ) Επιπρόσθετη αναφορά στη ημερήσια αναφορά από 18.12.1941 υπό το 5b.Στις 
17.12.1941 και ώρα 21.30, μεθυσμένος πυροβολητής τεθωρακισμένου τραυματίστηκε 
από όπλο μετά από βίαιη επίθεση εναντίον ενός επιλοχία και 2 Ελλήνων αστυνομικών 
στη Χαλέπα κοντά στα Χανιά. Ο πυροβολητής ξεψύχησε στις 19.12.1941. Διεξάγεται 
έρευνα. 

5) h Επιπρόσθετη αναφορά στην ημερήσια αναφορά από 19.12.1941 υπό το 5c.  

1. Αεροσκάφος τύπου Ju 52 με χαρακτηριστικά T T + N L, υπεύθυνος 

αεροσκάφους K.G.z.b.V 400 κατέπεσε στις 7:10 στη θάλασσα. Από το πλήρωμα 1 

άνδρας νεκρός, 3 αγνοούμενοι, 1 ελαφρά τραυματίας. Το αεροσκάφος βυθίστηκε. 
2. Αεροσκάφος τύπου Ju 52 με χαρακτηριστικά M 3+ Ν.Α, υπεύθυνος K.G.z.b.V 

400 κατέπεσε στις 7:20 στη θάλασσα, λίγο μετά την απογείωση του. Ανασύρθηκαν 3 

άνδρες νεκροί και 1 τραυματίας. Το αεροσκάφος βυθίστηκε. 
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3. Αεροσκάφος τύπου Ju 52 με χαρακτηριστικά CE + GJ, υπεύθυνος K.G.z.b.V 

300. κατέπεσε στη θάλασσα στις 7:30 λίγο μετά την απογείωση του. Ανασύρθηκαν 
συνολικά 9 άτομα από το πλήρωμα. Το αεροσκάφος βυθίστηκε.  

 

Σελίδες 151-152 (περίληψη) 
  

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου και φέρει 
ημερομηνία 21.09.1941. 

Καταγράφει λίστα ψευδωνύμων των γερμανικών στρατευμάτων και ισχύει έως 
31.12.1941. Ο σκοπός των ψευδωνύμων χρησιμοποιείται για να καμουφλάρονται οι 
μονάδες στις επικοινωνίες 

 

Σελίδες 153-156 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 22.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει:  
Το τμήμα αντιαεροπορικών του Ηρακλείου προειδοποιεί στις 11:19-13:02 για 

ύπαρξη υποβρυχίου. Το πυροβολικό 7/12 έβαλε κατά του υποβρυχίου με 27 βολές 10,5 
χιλιοστών οβίδων τεθωρακισμένων από 11:23-11:25 27. Καταδύθηκε μετά τις βολές. 

ΙΙ/ αντιαεροπορικών 12 σήμανε συναγερμό για αεροπορική επίθεση από 21:45 

έως 22:04. 

Το τμήμα αντιαεροπορικών Σούδας αναφέρει ήχους από αεροσκάφος από Νότο 
με βόρεια κατεύθυνση και ύψος 2000- 3000 πόδια. Έγιναν 14 βολές 8,8 χιλιοστών. Δεν 

έγινε ρίψη βομβών.  
Επιπρόσθετη αναφορά: Ορισμένα αεροσκάφη βρίσκονται σε κίνδυνο κατά την 

διάρκεια της επιστροφής τους. 
Στις 21:46 βολές αντιαεροπορικών στα Χανιά. 
Στις 20.12.1941 άφιξη στις στρατιωτικές φυλακές των Χανίων 6 Άγγλων 

αξιωματικών και 9 πληρωμάτων από τη Λιβύη. Στις 21.12.1941 αναφέρεται θάνατος 
Άγγλου αξιωματικού. 

(περίληψη) Ο διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει μετακινήσεις από τα 
αεροδρόμια Ελευσίνας- Φαλήρου και από το λιμάνι του Πειραιά Αγνοείται αεροσκάφος 

τύπου Ju 88 στις 20.12.1941 από το αεροδρόμιο Ελευσίνας. 

Η 164
η
 μεραρχία πεζικού Αθήνας ανακοινώνει τις μετακινήσεις στρατιωτικών 

μονάδων στις 21.12.1941 και ώρα 14:00 με το ατμόπλοιο Citta di Alessandria-Citta di 

Savona-Citta di Agrigento με προορισμό το λιμάνι της Σούδας.  

Η στρατιωτική διοίκηση Αθήνας αναφέρει περιστατικά που συνέβησαν στην 
περιοχή της Αθήνας, όπως τη σύλληψη Γερμανού στρατιώτη αφού πυροβόλησε  
συνάδελφο του υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και αυτοκινητιστικό 
ατύχημα μεταξύ ιταλικού και γερμανικού οχήματος. 

Τέλος γίνεται αναφορά από τα αεροδρόμια Τατοΐου, Άραξου, Καλαμακίου και 
Μόλοι. Καταγράφονται αεροπορικά ατυχήματα στις 18.20.-21.12.1941 και αναφέρονται 
εκτιμήσεις από ζημιές στα αεροσκάφη. 
 

Σελίδες 157-158 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 23.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει για την περιοχή 

Ελευσίνας, Αθήνας και Σαλαμίνας βραδινή άσκηση στις 23.12.1941 και πυρκαγιά στο 
αεροδρόμιο Ελευσίνας που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ξεφόρτωσης βομβών λάμψης 
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από αεροσκάφος Ju 88. Ακόμα τις άκαρπες προσπάθειες προσέγγισης συντριμμένου 
αεροσκάφους He 111 με 4 άνδρες πλήρωμα λόγω δυσκολιών του εδάφους. Οι 
προσπάθειες θα συνεχιστούν. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει την απελευθέρωση στις 23.12.1941 166 

Ελλήνων αιχμαλώτων πολέμου, τη μεταφορά 51 Άγγλων αιχμαλώτων πολέμου στην 
ενδοχώρα και την άφιξη του σμήνους Siena στη Κρήτη στις 22.12.1941. Πιθανή 
αναχώρηση σήμερα. 

Στις 16.12.1941, πριν τις 18:00 παρασύρθηκε Έλληνας πολίτης στο Ηράκλειο από 
στρατιωτικό όχημα και μετά την εισαγωγή του στο στρατιωτικό νοσοκομείο εξέπνευσε. 
Διεξάγεται έρευνα. 

Η 164
η
 μεραρχία πεζικού αναφέρει μετακινήσεις στρατευμάτων σε Χαλάνδρι, 

Μαρούσι και Πεντέλη. 

 

Σελίδα 159 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 24.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει θόρυβο αεροπλάνου στις 06:45 πάνω 

από το Μάλεμε, κατεύθυνση 6 προς 10, ύψος 4.000 πόδια. Αναχαιτίσθηκε με 9 βολές 

των 8,8 χιλιοστών. 
Στις 23.11.1941 και ώρα 11:30 στο αεροδρόμιο Καστελίου αεροσκάφος τύπου Ju 

52 προσγειώθηκε με το μπροστινό του μέρος. Δεν αναφέρθηκαν απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές, ζημιές στο αεροσκάφος σε ποσοστό 15%. Ως πιθανή αιτία θεωρείται 
λάθος χειρισμός κατεύθυνσης του αεροσκάφους. 

 

Σελίδες 160-161 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 25.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει άφιξη του 125

ου
 συντάγματος στη 

Κρήτη: το τμήμα 1/125 κοντά στο Τυμπάκι, το ΙΙ./125 κοντά στο Ρέθυμνο και το 
ΙΙΙ./125 κοντά στο Ηράκλειο.Το13./125 μοιράστηκε σε τάγματα. Επιπλέον 
προσωρινές μετακινήσεις: 1./1 σύντ 746 προς Ηράκλειο, 6./746 προς Καλύβια. 

Ιταλικό σώμα πυροβολικού με 2 πυροβολαρχίες προς Δαφνές (20 χλμ 
νοτιοδυτικά του Ηρακλείου). 

Η 5
η
 ορεινή μεραρχία μεταφέρθηκε με περίπου 250 άνδρες. 

Η ΙΙΙ Z.G 26 μεταφέρθηκε στις 23.12. στην Ιταλία. Επίσης η μονάδα KG.z.b.V 

400 από Ηράκλειο και Μάλεμε στην Ιταλία. 

Η 5η
 ορεινή μεραρχία ενδοχώρας αναφέρει κινήσεις στρατιωτικών μονάδων.  

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει τον ενταφιασμό του 
πληρώματος του αεροσκάφους He 111 (βλ. αναφορά από 23.12) καταγράφοντας 
ονόματα, ειδικότητα και βαθμό και τον θανάσιμο τραυματισμό του Λοχία Stab κατά 

την διάρκεια αυτοκινητιστικού ατυχήματος. 
Η διοίκηση Αθήνας ανακοινώνει τον θανάσιμο τραυματισμό Ελληνίδας από 

πυροβολισμό γερμανού στρατιώτη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. 
Διεξάγονται έρευνες. 

 

Σελίδες 162-163 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 26.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
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Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κινήσεις στο 
αεροδρόμιο Τατοΐου και από το αεροδρόμιο Ελευσίνας-Καλαμάκι ζημιά σε 
αεροσκάφη Ju 88 και He 111 αντίστοιχα λίγο μετά την απογείωση. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: πτώση ενός αεροσκάφους Ju 52 στις 
20.12. κοντά στον Άγιο Μύρωνα. 3 άνδρες του πληρώματος είναι νεκροί και 1 
άνδρας ελαφρά τραυματίας. 

Στις 26.12.1941 και ώρα 02:55 έγινε έκρηξη ενός Ju 52 με χαρακτηριστικά 1 Z 

+ J T (υπεύθυνος αεροσκάφους διοικητής Fath) αμέσως μετά την απογείωση στο 
αεροδρόμιο Τυμπακίου. Υπέστη ολική ζημιά. Από το τετραμελές πλήρωμα 2 άνδρες 
νεκροί, 1 αγνοούμενος και 1 βαριά τραυματίας. Τα αίτια δεν έχουν ακόμα 
διευκρινιστεί. 
 

Σελίδα 164 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 27.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 

Η 164
η
 μεραρχία πεζικού και η 5ηορεινή μεραρχία αναφέρουν κινήσεις 

στρατευμάτων. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει κινήσεις στρατευμάτων με κατάλυμα 
στον Άγιο Ιωάννη, στο Ρέθυμνο, στο Άδελε, στην Επισκοπή και στο Ηράκλειο και τη 
μεταφορά 6 υπαξιωματικών και 7 μονάδων του 3ου

 Z.G.26 στις 26.12.1941 από το 
Ηράκλειο στη Κατάνια. 

Γίνεται ακόμα επιπρόσθετη ανακοίνωση που αφορά ατύχημα στο αεροδρόμιο 
Τυμπακίου. Αεροσκάφος διέγραψε μετά την απογείωση αριστερή καμπύλη και 
σύρθηκε στον διάδρομο. Ο καιρός ήταν άσχημος, με καταιγίδα, δυνατό αέρα και 
κακή ορατότητα. 

 

Σελίδες 165-171 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου με ημερομηνία 
28.12.1941. 

Αναφέρει τη μη ισχύ και καταστροφή των στοιχείων του διοικητή 
Θεσσαλονίκης-Αιγαίου με αριθμό 2274/41 από 5.12.1941. Δίδει ακόμα κατάλογο των 
στοιχείων αυτών. 

 

Σελίδες 172-173 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 28.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: στις 14:45 αεροσκάφος 

τύπου Ju 88 D 2. L.G.Q με χαρακτηριστικά L J +L P αναφέρει μέσω ασυρμάτου στο 
Ηράκλειο, Μάλεμε και Καστέλι βλάβη μηχανής. Περιοχή τετράγωνο 3679. 

Αναγκαστική προσγείωση σε πεδινό μέρος στη Κρήτη. Κάνει έκκληση για βοήθεια. 

Αεροσκάφος τύπου Ju 52 C F + J F από επιτελείο Κρήτης απογειώνεται στις 16:15 για 
τον εντοπισμό του και επιστρέφει στις 17:30, έχοντας εντοπίσει το αεροσκάφος 8 χλμ 
δυτικά της Παλαιόχωρας σε χωράφι προσγειωμένο με τη κοιλιά. Παρατήρηση από 
αέρα:4 άνδρες πλήρωμα βρίσκονται πλησίον του αεροσκάφους. Σωστικά συνεργεία 

είναι καθοδόν. Ο υπεύθυνος του αεροσκάφους ειδοποιήθηκε. Μετά τη διάσωση θα γίνει 
αναφορά. 

Επιπρόσθετη ανακοίνωση για αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους τύπου Ju 

88 L J +L P. Υπεύθυνος αεροσκάφους αρχισμηνίας Friedrich. Παρατηρητής: 
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υποσμηνίας Schirrkamm. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες- υλικές ζημιές περίπου 70-

80%. Αιτία: αποκόλληση του αριστερού κινητήρα πάνω από την αφρικανική ενδοχώρα. 

(περίληψη) Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αποτυχία 
προσγείωσης ενός Ju 88 κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας στις 
26.12.1941 με συνολική ζημιά στο 55% του αεροσκάφους. Δεν αναφέρθηκαν 

ανθρώπινες απώλειες. 
Από τη διοίκηση Αθήνας αναφέρεται η αυτοκτονία 3 υπαξιωματικών με 

πυροβολισμό στις 25-26.12.1941 αντίστοιχα. 
 

Σελίδες 174-175 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 29.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
(περίληψη) Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει την μη 

επιστροφή ενός αεροσκάφους τύπου Ju 88 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, τον 

εντοπισμό πολλών εχθρικών αεροσκαφών πάνω από την ανατολική Κρήτη- ακρωτήριο 
Σουνίου-Αθήνα χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο αριθμός, το ύψος και η κατεύθυνση τους. 

Σειρήνες συναγερμού το βράδυ στην Αθήνα και Πειραιά χωρίς να σημειωθεί όμως 
κάποια αψιμαχία, και ρίψη βομβών στις 22:50 στο Υμηττό.  

Από τον διοικητή της Χαλκίδας αναφέρεται βομβαρδισμός εργοστασίου τσιμέντου 
χωρίς υλικές ζημιές. Σειρήνες συναγερμού το βράδυ στη Λαμία. 

(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: κατάσταση συναγερμού 
στις 28.12.1941 μεταξύ 13:17 και 13:52 στο Ηράκλειο λόγω εντοπισμού αγνώστου 
αεροσκάφους με κατεύθυνση 3-6 σε μεγάλο ύψος. 

Στις 20:07 θόρυβος αεροπλάνου πάνω από το Καστέλι, στην ανατολική πλευρά 

της Κρήτης. Το αεροσκάφος έστριψε στις 20:09 με πορεία 6-10. Δεν διεξήχθη 
αερομαχία. 

Στις 28.12.1941 από 22:42 έως 23:42 αεροπορική επίθεση στον κόλπο της 
Σούδας. Δεν καταμετρήθηκε αριθμός αεροσκαφών. Ενδεχομένως τύπος Vickers 

Wellingston, έχοντας διαφορετική κατεύθυνση, ύψος 2-4000 πόδια. Έγινε ρίψη 
συνολικά 12 βομβών, από τις οποίες 1 από επίθεση σε χαμηλό ύψος, 4 βόμβες 300 
μέτρα δίπλα στη θέση RB 2/73. 2 αλεξίπτωτα φωτός, βόμβες πυρκαγιάς. 

Χρήση πυρομαχικών: 73
ο
 σώμα αντιαεροπορίας ελαφρού οπλισμού, 415 βολές 

3,7 χιλ, 2034 βολές 2 χιλ.,3/23 154 βολές 8,8 χιλ. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί ζημιές 
μέχρι τώρα. Πιθανότατα χτυπήθηκε πλοίο. Θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη 
περιγραφή.  

2) Στις 28.12.1941 από 22:50 έως 23:55 αεροπορική επίθεση στο αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου. Περίπου 4 αεροσκάφη χωρίς να έχει αναγνωριστεί ο τύπος τους, ύψος3-

4.000 πόδια.4-6 βόμβες στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου και μια σειρά βομβών 

πυρκαγιάς κοντά σε 1 9/12.1 βόμβα πιθανότατα στον κόλπο των Μαλίων, άμυνα από 7η
 

και 8η
 πυροβολαρχία, χρήση πυρομαχικών: 167 βολές 10,5 χιλ. Πιθανότατα δεν 

υπάρχουν ζημιές.  
Στο 1) Ρίψη βομβών ανατίναξης και εμπρησμού στη Μαλάξα νότια των Χανίων. 

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Το αεροδρόμιο Τυμπακίου έκλεισε λόγω ακαταλληλότητας 
του εδάφους. 

(περίληψη) Από τη διοίκηση της Αθήνας αναφέρεται σύλληψη 2 στρατιωτών 
στις 27-28.12.1941 λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τη μονάδα και λιποταξία. 
Σύλληψη Ιταλού πολίτη για επίθεση με όπλο εναντίον γερμανών στρατιωτών. Μετά από 

έρευνες διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για υπαξιωματικό της ιταλικής πρεσβείας. 
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Σελίδα 176-177 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 30.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής της νήσου  Κρήτης αναφέρει, επιπρόσθετα από 28.12.1941, επίθεση 

στη Σούδα. Συνολικά 4 πτήσεις, 15-20 (εκρηκτικές) βόμβες των 250-50 (0;) κιλών. 
Μικρές ζημιές εξαιτίας θραυσμάτων σε μηχανήματα της αεροπορίας, βρισκόμενα στο 
λιμάνι. Ανθρώπινες ζημιές 4 άνδρες της 2/L 73 ελαφριά τραυματισμένοι εξαιτίας 
εκτινασσόμενου υλικού. 

Από τη διοίκηση Αθήνας αναφέρονται μετακινήσεις μονάδων στη Αττική δύναμης 
109 ανδρών και χώρος παραμονής τα Σπάτα.  

Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει μετακινήσεις 
μονάδων στις 28-30.12.1941 από το αεροδρόμιο Τατοΐου, Kαλαμακίου για Ιταλία και 
Κρήτη. 

Από Κρήτη αναφέρεται ότι στις 16.12.1941 παρασύρθηκε Έλληνας πολίτης στο 
Ηράκλειο από όχημα με χαρακτηριστικά kfz.700 669 (με οδηγό τον Fu.Drehmann) και 
απεβίωσε εν τω μεταξύ σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Η ευθύνη βαραίνει σύμφωνα με 
μαρτυρία του συνοδηγού αποκλειστικά τον Έλληνα, ο οποίος σύμφωνα με κατάθεση 
Έλληνα αυτόπτη μάρτυρα ήταν μεθυσμένος.  

 

Σελίδες 178-179 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 31.12.1941. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει την πραγματοποίηση πολλών πτήσεων με 

κατεύθυνση από 5 προς 11. Έγιναν 102 βολές 10,5 χλ χωρίς επιτυχία. Στις 03:25 εθεάθη 

εχθρικό αεροσκάφος με κατεύθυνση από 7 προς 3 και σε ύψος 3000 πόδια. 

Πραγματοποιήθηκαν 39 βολές 8,8 χιλιοστών. Έγινε ρίψη 4 έως 5 βομβών και 
περισσοτέρων εμπρησμού. Δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές. 

Το 201ο
 σύνταγμα αντιαεροπορίας αναφέρει αεροπορική επίθεση 12 έως 15 

αγγλικών αεροσκαφών με πορεία νότια- νοτιοανατολικά σε 3 κύματα προς α) 

Σαλαμίνα- Ελευσίνα β) Πειραιά-Καλαμάκι γ) Σαλαμίνα- Ελευσίνα-Τατόι. Το ύψος 
πτήσης κυμαίνεται μεταξύ 2800 και 5000 πόδια. Λόγω αντιαεροπορικών πυρών κάποια 
αεροσκάφη κατέβηκαν ύψος. Η ύπαρξη εχθρικών αεροσκαφών εντοπίστηκε εγκαίρως 
από ραντάρ και αντιμετωπίστηκαν από ελαφρύ και βαρύ πυροβολικό. Αναφέρεται η 
χρήση πυρομαχικών. Εξαιτίας των πυρών δεν προχώρησαν σε ρίψη βομβών και 
αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Οι σειρήνες συναγερμού έπαψαν στις 21:47.  

Κατόπιν καταγράφονται η ώρα, ο χώρος, η ποσότητα βομβών που ρίχτηκαν και το 
είδος των ζημιών. 

  

Σελίδες 180-181 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 01.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κατάσταση 

συναγερμού για αεροπορική επίθεση στις 00:45 έως 01:30 στην Αθήνα και στα 
περίχωρα. 2 εχθρικά αεροσκάφη πάνω από τη Σαλαμίνα και Ελευσίνα. Έγινε ρίψη 3 
βομβών στη Σαλαμίνα και 3 στην Ελευσίνα χωρίς να αναφερθούν ζημιές.  

Αναχώρηση 3 αεροσκαφών Me 109 της μονάδας J.G 27 στις 30.12.1941 προς 

Κρήτη. Η τωρινή δύναμη της J.G 27 είναι 11 Μe 109, 2 αξιωματικοί,41 υπαξιωματικοί 
και στρατιωτικό δυναμικό. 
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Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει εχθρικές πτήσεις περίπου στις 23:00 στην 
ανατολική Κρήτη. Δεν έγιναν γνωστά ο χώρος απογείωσης και η εξέλιξη επίθεσης. 

Αλλαγή θέσης της μονάδας αντιαεροπορίας 1/23 στα δυτικά του κόλπου της 
Σούδας. Από τις 29.12.1941 και ώρα 20:00 έτοιμη για ρίψη πυρών με όπλο τύπου 1/806  

Στις 30.12.1941 από τις 20:00 1 μονάδα αντιαεροπορίας L/23 έτοιμη για πυρ 

κοντά στο Μάλεμε εναντίον θαλάσσιων και επίγειων στόχων με φράγμα πυρός. 
Η διοίκηση Αθήνας αναφέρει τη σύλληψη Έλληνα πολίτη κατοίκου Αθήνας για 

αγορά δοχείων βενζίνης από γερμανό στρατιώτη. Ακολούθησε η σύλληψη 2 γερμανών 
στρατιωτών που συμμετείχαν και ο εγκλεισμός τους στη φυλακή. Διεξάγονται έρευνες. 

 

Σελίδες 182-183 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 02.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής Νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρει επιπλέον από τις 1.01.1941 για 

κατεύθυνση αεροσκάφους προς νότια κατόπιν φράγματος πυρός και τη χρήση 
πυρομαχικών κατά την αναχαίτιση του. 

Στρατιωτικές μετακινήσεις για Σικελία και άφιξη στρατιωτικής ομάδας στις 
21.12.1941 στο αεροδρόμιο Καλαμάκι. 

Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει την άφιξη υπολοίπου των ειδικών 
δυνάμεων αντιαεροπορίας Ε8 VII από Αθήνα, με δύναμη 2 υπαλλήλων, 22 

υπαξιωματικών, 88 ομάδων στρατιωτών.  

Στις 30.12.1941 έφτασε διαμέσου θαλάσσης αριθμός ποδηλάτων και 363 

αδειούχοι από  τη μονάδα 1.R. 125. Διαμονή στις Αρχάνες και τα ποδήλατα στο Σπήλι. 
Από τη διοίκηση της Αθήνας αναφέρεται στις 1.01.1942 και λίγο πριν τις 23:10 

σύλληψη Γερμανού σμηνία από τη στρατονομία και η προσαγωγή του στα κρατητήρια 

της διοίκησης. Ο κρατούμενος μαζί με άλλους στρατιώτες εισέβαλε σε κατοικία 
Έλληνα πολίτη, έψαξαν τα αντικείμενα του σπιτιού και χτυπήσαν τους ιδιοκτήτες. 
Διενεργείται προανάκριση. 

Στις 2.01.1942 συνελήφθηκαν 2 Γερμανοί στρατιώτες και οδηγήθηκαν στη 
φυλακή κατηγορούμενοι για ζημιές στην επίπλωση σπιτιού, και απειλή των ιδιοκτητών 

με πιστόλι. Διενεργείται προανάκριση. Ακόμα αναφέρεται σύλληψη Έλληνα 
ταχυδρόμου με κατηγορία υπεξαίρεσης ταχυδρομικών πακέτων και αυτοκινητιστικό 
ατύχημα χωρίς ανθρώπινες απώλειες αλλά με σοβαρές υλικές ζημιές. 

 

Σελίδα 184 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 03.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει ύπαρξη 1 αεροσκάφος στις 19:45 σε ύψος 

2.000 πόδια, κατεύθυνση 12 προς 4 προς Χανιά. Έγιναν 2 προειδοποιητικές βολές 8,8 
χιλιοστών, υπήρξε δραστηριότητα προβολέα. 

Στις 19:50 εντοπισμός εχθρικών αεροσκαφών σε πολύ μεγάλο ύψος πάνω από το 

Ρέθυμνο. Ο αριθμός δεν μπόρεσε να εξακριβωθεί.  
Στις 20:12 εθεάθη εχθρικό αεροσκάφος με κατεύθυνση 6 προς 12 σε ύψος 2.500 

πόδια πάνω από τα Χανιά. Έγιναν 9 βολές 8,8 χιλιοστών από κινητό φράγμα πυρός. 

Από δραστηριότητα προβολέα καμία συστοιχία. Πτήση σε κατεύθυνση 12. 

Το έγγραφο ακόμα αναφέρει αυτοκτονία υποδεκανέα στην Αθήνα για άγνωστους 
λόγους.  
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Σελίδες 185-186 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 04.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
(μετάφραση) Ο διοικητής της νήσου Κρήτης αναφέρει: στις 20:27 εμφανίστηκαν 

πολλά αγνώστου τύπου αεροσκάφη στο Ηράκλειο με κατεύθυνση 5 προς 12, σε ύψος 2-

4000 πόδια. Δεν προέβη σε ρίψη βομβών. 

Στις 23:30 1 αεροσκάφος αγνώστου τύπου πάνω από το Ηράκλειο. Κατεύθυνση 1 

προς 5, ύψος 4000 πόδια. Δεν έγινε  ρίψη βομβών. 
Στις 00:1 1 αεροσκάφος αγνώστου τύπου πάνω από το Ηράκλειο. Κατεύθυνση 1 

προς 5, σε ύψος 2-.300 πόδια. Δεν έγινε ρίψη βομβών. Πιθανότατα εκτελέστηκαν βολές 

εναντίον του. 

Στις 00:45 1 αεροσκάφος αγνώστου τύπου πάνω από το Ηράκλειο. Κατεύθυνση 1 

προς 5, ύψος 3000 πόδια. Δεν προέβη σε ρίψη βομβών.  
(περίληψη) Αναφέρεται από 21:26 έως 23:55 επίθεση στην Αθήνα και στα 

περίχωρα από 3-5 εχθρικά αεροσκάφη αγνώστου τύπου. Βόμβες εμπρησμού και 
ανατίναξης στη Σαλαμίνα. Υπέστη ζημιά η ηλεκτροδότηση και οι επικοινωνίες καθώς 
και κτίρια, χωρίς να αναφερθούν ανθρώπινες απώλειες. 

Κινήσεις στρατιωτικών μονάδων σε Πειραιά και Αττική. 
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αναγκαστική 

προσγείωση ενός αεροσκάφους τύπου He111 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Υπέστη 
ζημιά στο 20%. Δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες. 

Από τη διοίκηση Αθήνας ανακοινώνεται αυτοκινητιστικό ατύχημα στο Χαλάνδρι 
με θύμα Έλληνα υπήκοο και θύτη Γερμανό στρατιώτη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 

σοβαρά τραυματισμένος και υπέκυψε αργότερα στα τραύματα του. Διενεργείται 
προανάκριση. 
 

Σελίδες 187-189 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 05.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
(περίληψη) Ο διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρει κατάσταση 

συναγερμού για αεροπορική επίθεση από 01:00 έως 02:30. 2 έως 4 εχθρικά αεροσκάφη 
πάνω από τη Σαλαμίνα, σε ύψος 2- 4000 πόδια. Η αντιαεροπορική άμυνα προκάλεσε 
αλλαγή στο ύψος και υποχώρηση. Περίπου 40 βόμβες σε θέσεις στη Σαλαμίνα. 
Προξένησαν ασήμαντες ζημιές. 

(μετάφραση) Η διοίκηση της νήσου Κρήτης αναφέρει: 
Στις 4.01.1942 και ώρα 08:52 εντοπίστηκε άγνωστο αεροσκάφος με κατεύθυνση 

από ανατολικά προς δυτικά κατά μήκος των νοτιοανατολικών ακτών της Κρήτης. 
Αλλαγή πορείας στις 09:03 προς βορρά. Στις 09:12 εντοπίστηκε και άλλο αεροσκάφος 

με αλλαγή κατεύθυνσης στις 09:21 προς βορειοδυτικά. 

Στις 4.01.1942 και ώρα 11:47 άγνωστο αεροσκάφος κάνει κύκλους 5 χλμ 

νοτιοδυτικά της νήσου Γαιδουρονήσι, πετάει με βορειοδυτική κατεύθυνση προς το 
νησί. 

Στις 4.01.1942 σήμανε συναγερμός στην αντιαεροπορία Ηρακλείου από 23:31 

έως 23:56 για αεροπορική επίθεση, χωρίς αναγνωρίσιμους στόχους. 

Στις 5.01.1942 και ώρα 12:45 έγιναν αντιληπτοί πάνω από τη διοίκηση ιταλικών 
στρατευμάτων και το Καστέλι, ήχοι από αεροπλάνα με νοτιοανατολική προς 
βορειοδυτική κατεύθυνση και στις 01:23 από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Ήχοι 
αεροπλάνων πάνω από το Μάλεμε. Ύψος 3.000 πόδια. Υπήρξε δραστηριότητα 
προβολέων, χωρίς να υπάρξει ρίψη βομβών. Έγινε χρήση αντιαεροπορικών στις 0:45. 
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Πολλά εχθρικά αεροσκάφη εθεάθησαν με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και στις 

01:30 έγινε αντιληπτό εχθρικό αεροσκάφος από δύση προς ανατολή πάνω από τη Σούδα 
σε ύψος 3000 πόδια. Έγινε αντιαεροπορική άμυνα. Δεν έγινε ρίψη βομβών. Στις 1:50 

εντοπίστηκαν πολλά εχθρικά αεροσκάφη να πετάνε κυκλικά πάνω από το Ηράκλειο σε 
ύψος 3000 πόδια, χωρίς να προβούν σε ρίψη βομβών. Υπήρξε αντιαεροπορική άμυνα. 
Αναχώρηση αεροσκαφών στις 01:57 με κατεύθυνση νοτιοδυτικά. 

Στις 02:43 αεροσκάφος πετά από βορά προς νότο, σε ύψος 3000 πόδια. Υπήρξε 
αντιαεροπορική άμυνα. Κατεύθυνση προς νότο. 

Στις 3.01.1942 220 Άγγλοι κρατούμενοι μεταφέρονται από τις φυλακές των 
Χανίων στη Σούδα. 

Στις 3.01.1942 και ώρα 16:50 έτοιμη για πυρ 1. αντιαεροπορία 23 στην παλιά 
θέση στο αεροδρόμιο Μάλεμε. 

Στις 3.01.1942 μεταφέρθηκε το υπόλοιπο της ΙΙ.Ζ.G.26 με αεροσκάφος τύπου Ju 

από το Καστέλι για την Κατάνια. 

(περίληψη) ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει μεταφορά 
αξιωματικών στις 3.12.1942 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για Μπάρι.. 

Στις 5.01.1942 μεταφέρθηκε η 2./432 της αντιαεροπορικής άμυνας Τατοΐου και 
εγκαταστάθηκε στο Αιγάλεω για ενίσχυση της άμυνας στη Σαλαμίνα και Πειραιά. 
Έτοιμη για πυρ. 

Αναφέρονται επίσης από την 164
η
 μεραρχία πεζικού κινήσεις μονάδων δύναμης 

319 αντρών συνολικά, με χώρους διαμονής τα Σπάτα-Μαρούσι και Ραφήνα. 
Η στρατιωτική διοίκηση Αθήνας αναφέρει τη σύλληψη στις 4.01.1942 Έλληνα 

πολίτη για κλοπή. Διενεργείται προανάκριση.  
Στις 3.01.1942 λοχίας του γερμανικού στρατού πυροβόλησε χωρίς πρόθεση 

ανώτερο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο στρατιωτικό νοσοκομείο. 
Διενεργείται προανάκριση. 

Γερμανός στρατιώτης που εκτελούσε την υπηρεσία του σκοπού στις 27.12.1941 

αντιλήφθηκε έλληνα πολίτη με κλοπιμαία γερμανικού στρατού και τον πυροβόλησε 
τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, παρά τα επανειλημμένα καλέσματα του να σταματήσει. 
 

Σελίδες 190-191 (περίληψη) 
 

Απόρρητες αντίγραφες σελίδες εγγράφου από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy 

προς τον διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 18.12.1941 και 
6.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά. Υπογράφει ο λοχαγός Felmy και ο 
συνταγματάρχης Pohl. 

Αναφέρεται στην παραχώρηση της περιοχής Προβάλινθος στην Νέα Μάκρη στον 
ιταλικό στρατό, με σκοπό την αντιμετώπιση του εχθρού και τη καταστολή «εσωτερικών 

ταραχών». Η παράδοση ολοκληρώθηκε στις 5.01.1942 το απόγευμα. 
 

Σελίδες 192-193 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 06.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής Κρήτης αναφέρει τη νύχτα 4ης

 προς 5ης 
01.1942 στο Ηράκλειο ρίψη 

από αεροσκάφη φυλλαδίων στην ελληνική γλώσσα και λίγων κιβωτίων με τρόφιμα από 
αγγλικά αεροπλάνα. 

Η αναχώρηση σμήνους από Σιένα για Κρήτη αναβλήθηκε χρονικά για 24 ώρες 
λόγω κατάστασης καιρού.  

Πρώτο τμήμα αντιαεροπορίας 806 έτοιμο για πυρ από τις 3.01.1942 και ώρα 
16:00 δυτικά του λιμανιού της Σούδας. Αναχώρηση στις 4.01.1942 τμήματος 
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αντιαεροπορίας ΙΙΙ J.G.27 Ηρακλείου με 1 αξιωματικό, 1 αρχιλοχία, 1 φρουρά και 3 
αεροσκάφη τύπου Bf 109 F 4 Trop. 

Αναχώρηση στις 4.01.1942 της υπηρεσίας πληροφοριών του τμήματος 
αντιαεροπορίας από Καστέλι με υλικά και προσωπικό καθώς και τα συνολικά υλικά του 
Τ.Ο με το προσωπικό. 

Από τη 164
η
 μεραρχία πεζικού αναφέρεται εγκατάσταση και δύναμη οπλιτών στην 

Αττική και συγκεκριμένα στα Σπάτα. 
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει στις 5.01.1942 στο 

αεροδρόμιο Τατοΐου τη προσγείωση 7 Me 109 J.G 53 από Μπρίντεζι. 
Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας αναφέρεται στις 6.01.1942 αναγκαστική 

προσγείωση ενός αεροσκάφους Ηe II K.G.26 κατά την επιστροφή του με συνέπεια την 
απώλεια μιας μηχανής. Υπήρξαν 2 ελαφρά τραυματισμένοι και υλικές ζημιές στο 60% 

του αεροσκάφους. 
Στις 6.01.1942 στο νησί της Γαύδου ξεβράστηκε πτώμα γερμανού στρατιώτη. 

Έως τώρα δεν έχει αναγνωριστεί. 
 

Σελίδες 194-195 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου από τον διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου και 
φέρει ημερομηνία 07.01.1942. Το υπογράφει ο ταγματάρχης Kliemann 

Αναφέρει τη γνωστοποίηση του εγγράφου αρ. 29 από 31.12.1941 για να ληφθεί 
υπόψη όσον αφορά στην κατασκοπεία και δολιοφθορά μέσω αιχμαλώτων πολέμου στα 
γερμανικά στρατεύματα και υπηρεσίες στρατού και μέτρα που οφείλουν να παρθούν για 
την εξάλειψη αυτών των φαινομένων. 
 

Σελίδες 196-197 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 07.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής Κρήτης αναφέρει αναχώρηση αεροσκάφους Ju στις 03:00 από 

Τυμπάκι με κατεύθυνση για Sollum. 1 αεροσκάφος τύπου Ju 52 με χαρακτηριστικά Ι 
Ζ+ Α V δεν επέστρεψε στη βάση του. 

Διόρθωση στην ημερήσια αναφορά της 6.01.1942: Ρίχνουν φειγ-βολάν από 
αεροπλάνο μόνο στο Ηράκλειο, τα περισσότερα μαζεύτηκαν. Κιβώτια τρόφιμα με 

λιγοστά φειγ-βολάν κοντά στη Βαγιονιά, 10 χλμ από Μοίρες. 
Η 5η

 ορεινή μεραρχία αναφέρει στρατιωτικές κινήσεις στην ενδοχώρα. 
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει στις 26.12.1942 

Έλληνας πολίτης υπό την επήρεια αλκοόλ πυροβόλησε στην Αθήνα Γερμανό επιλοχία 
χωρίς να βρει στόχο. Ο δράστης παραδόθηκε στις γερμανικές και κατόπιν μεταφέρθηκε 

στις ιταλικές αρχές. Σύγκρουση ιταλικού και γερμανικού φορτηγού, χωρίς τραυματίες 
μόνο με υλικές ζημιές. Σύγκρουση στο δρόμο Κορίνθου-Πάτρας φορτηγού με 
αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης. 1 Ελληνίδα νεκρή. 
 

Σελίδες 198-199 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 08.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει στις 7.1.1942 

απογείωση 2 αεροσκαφών τύπου Ju 88 από αεροδρόμιο Τατοΐου με προορισμό την 
Αφρική. Επέστρεψαν λόγω μηχανικής βλάβης. Επιστροφή γερμανικών δυνάμεων με το 
τρένο στη Γερμανία. 
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Η διοίκηση Αθήνας αναφέρει στις 7.1.1942 τη σύλληψη Έλληνα πολίτη και 
Γερμανού στρατιώτη για κλοπή βενζίνης από εργαστήριο. Αυτοκτονία Γερμανού 
στρατιώτη στις 21.12.1941 με το υπηρεσιακό του περίστροφο. 

Αυτοκινητιστικό ατύχημα στις 7.1.1942 στο δρόμο της Κηφισιάς με τραυματίες. 

 

Σελίδες 200-201 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος Felmy προς τον διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος και φέρει ημερομηνία 09.01.1942. Πρόκειται για ημερήσια 

αναφορά. 
Η 5

η
 ορεινή μεραρχία και ο διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος 

αναφέρουν μετακινήσεις στρατευμάτων στις 7.8.01.1942 στη ενδοχώρα καθώς και 
αεροσκαφών από τα αεροδρόμια Τατοΐου-Ελευσίνας και από το ναύσταθμο του 
Σκαραμαγκά. 

Ο διοικητής Κρήτης αναφέρει την άφιξη 8 υπαξιωματικών και 8 ανδρών στις 
7.01.1942 στη Σούδα και στις 8.01.1942 άφιξη στρατιωτικών μονάδων με το σμήνος 
Siena. Στις 7.01.1942 έγινε απελευθέρωση 30 Ελλήνων κρατουμένων από τις φυλακές  
των Χανίων. 

Η διοίκηση της Αθήνας αναφέρει τη σύλληψη 2 Γερμανών στρατιωτών στις 
8.01.1942 στρατιωτών στην Αθήνα ως υπαίτιους για το βιασμό Ελληνίδας μαθήτριας 
στις 4.01.1942. Διενεργείται προανάκριση. 

Πτώση αεροσκάφους τύπου Ju 88 στις 6.01.1942 στο Γέρακα. Το πλήρωμα είναι 
νεκρό. 
 

Σελίδα 202 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή Θεσσαλονίκης –Αιγαίου και φέρει 
ημερομηνία 09.01.1942. Το υπογράφει ο συνταγματάρχης Pramann 

Αφορά στην κλοπή αγαθών του γερμανικού στρατού από αποθήκες ρουχισμού 
και σίτισης και πολλαπλασιασμό αξιέπαινων παρόμοιων πράξεων και περιπτώσεις 
διαφθοράς, ιδιαίτερα σε μονάδες ανταλλακτικών, με συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών. 

Αναφέρει μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη αυτών των φαινόμενων, όπως 
ενίσχυση της φύλαξης αυτών των χώρων, καλύτερος έλεγχος και διασταύρωση. Σε 
πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις επισείεται μέχρι και η θανατική ποινή. 
 

Σελίδες 203-204 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον υπεύθυνο του διοικητή νοτίου Ελλάδος. Φέρει 
ημερομηνία 15.01.1942.  

Είναι κατάλογος τροφίμων και ρουχισμού ενδοχώρας και νήσων από 20.12.1941 

Αναφέρει αριθμό στρατιωτών και μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού 

καθώς επίσης και αριθμό άλογων. Επίσης καταγράφει την κατάσταση εφοδιασμού σε 
σίτιση, ρουχισμό και εξοπλισμό στις προαναφερθείσες μονάδες. 

 


