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[Γ.Α.Φ CD5- ΦΑΚ 3] 
 

RW  40 -125 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, ως επί το πλείστον απόρρητα, 
510 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από 15.06.1942 έως 11.01.1942 

(ακολουθείται αντίστροφη χρονολογική σειρά στον συγκεκριμένο φάκελο). 
 

Σελίδες 1 – 8 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

το Χ Σώμα αεροπορίας, το Ναύαρχο Αιγαίου, τον Διοικητή αεροπορίας 
νοτιοανατολικής Ελλάδος, το ειδικό Επιτελείο F, τη διοίκηση πληροφοριών 313 και 4, 
την τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά-Αθήνας-Παλαιού Φαλήρου-Καλαμάκι-
Ελευσίνας-Τατόϊου-Αμαρουσίου-Καστρί-Κηφισίας–Χαλκίδας-Σκαραμαγκά, την 
Μεραρχία εφεδρειών 220 που φέρει την ημερομηνία 15.06.1942. 

Αναφέρεται στον όρο «εσωτερικές ταραχές» και την κατάπνιξή τους στους 
τομείς: λιμάνι του Πειραιά, νησιά του Σαρωνικού Κόλπου, από το Φάληρο μέχρι την 
Γλυφάδα, από τον Κόλπο των Λεγρενών (στην Αττική) μέχρι τον Κόλπο του Λαυρίου, 
περιοχή της Κηφισίας, νησί Μήλος. 

Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις και υπηρεσίες που βρίσκονται στην ιταλική 
επικράτεια έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν τη δική τους ασφάλεια και να 
προστατεύονται στις περιπτώσεις «των εσωτερικών ταραχών». Η συνεργασία με άλλες 
στην ίδια ή παραπλήσια περιοχή, γερμανικές ή ιταλικές δυνάμεις, είναι εφικτή. 

Το ξέσπασμα «εσωτερικών ταραχών» πρέπει να αναφερθεί επειγόντως στο 
Διοικητή νοτίου Ελλάδος για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατάπνιξής τους, ανάλογα 
με την έκταση που έχουν λάβει. 

Όλα τα τμήματα στρατού και υπηρεσίες στην γερμανική και ιταλική επικράτεια 

είναι υποχρεωμένα σε περιπτώσεις «εσωτερικών ταραχών» να επέμβουν δραστικά και 
άμεσα με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, 
υπαλλήλων και εργαζομένων. Σε περίπτωση που οι δυνάμεις δεν επαρκούν πρέπει να 
υπάρχουν εφεδρείες για μια δραστική επέμβαση, που θα μπορούν να συγκεντρωθούν σε 
κατάσταση ανάγκης από παραπλήσιες μονάδες.  

Δημιουργούνται ζώνες υπεράσπισης με ένα υπεύθυνο Διοικητή εκεί. Οι δυνάμεις 

ασφαλείας έχουν την εντολή να προστατεύσουν και να φροντίσουν για την ασφάλεια 

των καταλυμάτων και υπηρεσιών και να διατηρήσουν την επικοινωνία μεταξύ τους.  
Μέτρα που λαμβάνουν είναι μεταξύ άλλων: η εγκατάσταση σκοπευτών κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποκλείσουν με πυρά τους δρόμους που οδηγούν στα 
καταλύματα, η συνεργασία με παραπλήσια τμήματα στρατού ή άλλες υπηρεσίες, η 
τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων για την προστασία των καταλυμάτων και ο 

αποκλεισμός των δρόμων ή τμημάτων της πόλης με ιδιαίτερα μη αξιόπιστο πληθυσμό, 

τοποθέτηση σακιών με άμμο στα παράθυρα για καλύτερη προστασία. Τα πολύ ψηλά 
κτήρια λαμβάνονται υπ’ όψη στον αμυντικό σχεδιασμό και κατά το ξέσπασμα των 
ταραχών σχεδιάζεται να τα εκκενώσουν και να τα θέσουν υπό την κατοχή τους.  

Προετοιμάζεται η συγκέντρωση σε ασφαλείς χώρους, των γυναικών που ανήκουν 
στον γερμανικό στρατό και των αδερφών νοσοκόμων του Γερμανικού Ερυθρού 
Σταυρού.  

Εφεδρείες του κάθε τομέα βρίσκονται πάντα στην διάθεση του εκεί Διοικητή και 
έχουν μεταξύ άλλων ως καθήκον: την ασφάλεια μεταξύ των τομέων υπεράσπισης και 
άλλων σημαντικών στρατιωτικών και οικονομικών υπηρεσιών (π.χ με κινητές 
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περιπολίες), την υπεράσπιση απειλούμενων καταλυμάτων, τη συντριβή της αντίστασης 
του εχθρού.  

Τα μέτρα προς εφαρμογή για τις «εσωτερικές ταραχές» προετοιμάζονται από τους 
Διοικητές των τομέων αυτών. Σε αυτά πρέπει να υπολογισθούν μεταξύ άλλων: οι 
διαρκείς περιπολίες, καταμερισμός του κύριου χώρου σε τομείς, καταγραφή 
στρατιωτικών τμημάτων όσον αφορά στη δύναμη τους, στον οπλισμό τους και στα 
οχήματα που διαθέτουν, δημιουργία εφεδρειών, εξακρίβωση των υπηρεσιών που σε 
κατάσταση συναγερμού δεν μπορούν να υπερασπιστούν και γι αυτό πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η εκκένωση τους και να εγκατασταθούν εκεί άλλες μονάδες, 

εξακρίβωση στρατιωτικών υπηρεσιών π.χ. στρατιωτικών νοσοκομείων που πρέπει να 
προστατευθούν ιδιαιτέρως, καθορισμός χώρων για κατάσταση συναγερμού και 
συγκέντρωση εκεί εφεδρειών και οχημάτων, διευθέτηση παροχής ιατρικής βοήθειας 
στις μονάδες, καθορισμός κτιρίων για την προστασία των νοσοκόμων του Γερμανικού 

Ερυθρού Σταυρού στρατού, των βοηθών στον τομέα της πληροφόρησης και άλλων 
γυναικών και μετακίνηση των τηλεπικοινωνιών σε ασφαλές μέρος. Τα παραπάνω 
προβλεπόμενα μέτρα πρέπει να πάρουν την τελική έγκριση από τους Διοικητές των 
τομέων και των μονάδων.  

Τα μέτρα που προκύπτουν από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είναι τα εξής: 1) 

ενίσχυση των σκοπών και της φρουράς, 2) κατάληψη σημαντικών επιχειρήσεων, 3) 

δημιουργία χώρων συγκέντρωσης σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, 4) υπεράσπιση των 
καταλυμάτων, αεροδρομίων, χώρων οπλικών συστημάτων, 5) κατάληψη και 
υπεράσπιση χώρων που θεωρούνται ως νευραλγικά σημεία για την πρόσβαση και 
προετοιμασία του αποκλεισμού δρόμων μεγάλης σημασίας, 6) ενίσχυση των 
περιπολιών και δημιουργία νέων, 7) δημιουργία χώρων για την ετοιμότητα των 
εφεδρειών, 8) εγκατάσταση κάθε είδους οπλικού συστήματος, 9) επιτήρηση των μέσων 
διαβίβασης και εγκατάσταση επιπλέον μηχανημάτων επικοινωνιών, 10) ετοιμότητα 

όλων των οχημάτων, 11) τρόπος αντιμετώπισης επιδρομής από αέρα π.χ. με τεχνητή 
έλλειψη φωτός, 12) σύλληψη επικίνδυνων στοιχείων. Η σήμανση συναγερμού 
ενεργοποιείται με το σύνθημα «Wolkenbruch» (νεροποντή) και διαβιβάζεται κατόπιν σε 
όλους τους αρμόδιους στρατιωτικούς φορείς και διοικήσεις. 

Σε περίπτωση συναγερμού πρέπει η ετοιμότητα να είναι άμεση. Δεν αφορά την 
αεροπορία και το ναυτικό στον επιχειρησιακό τομέα. Τα μέλη του γερμανικού στρατού 
που βρίσκονται εκτός υπηρεσίας και καταλύματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 
περισσότερα από δύο άτομα μαζί και εξοπλισμένα με όπλα και πυρομαχικά. 

Με τον ιταλικό στρατό έχει συνομολογηθεί σε περίπτωση ξεσπάσματος 

«εσωτερικών ταραχών» να σταλεί φωτεινό σήμα, λειτουργώντας ως σύνθημα, από 
φωτοβολίδα με την κάτωθι σειρά χρώματος: κόκκινο–άσπρο–πράσινο. Κάθε σκοπός 

που θα το αντιληφθεί θα πρέπει να απαντήσει με ρίψη άσπρης φωτοβολίδας 
δηλώνοντας άμεσα την θέση του. Κατόπιν αναφέρονται περαιτέρω ανακοινώσεις 
σχετικά με τα παραπάνω.  

 

Σελίδα 9 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 18.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Το έγγραφο αναφέρει την πτήση αεροσκαφών κατά την διάρκεια της νύχτας από 
17 προς 18.06.1942 και από τις 23:46 έως 00:57, πάνω από τον χώρο του Ηρακλείου. 

Προέβησαν σε ρίψη λιγοστών βομβών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 
άντρα, χωρίς να δημιουργηθούν υλικές ζημιές.  

Στις 17.06.1942 περιήλθε στη κατοχή του ιταλικού στρατού; η Γλυφάδα και ο 

Κόλπος της Βάρης. Ακόμα αναφέρεται, ο εντοπισμός βενζινακάτου στα παράλια κοντά 
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στο Παλαιό Φάληρο, που δεν σταμάτησε σε σήμα της λιμενικής φρουράς αλλά διέφυγε 

αναπτύσσοντας ταχύτητα (εικάζεται ότι πρόκειται για υπόθεση λαθρεμπορίου) και η 
σύλληψη Γερμανού στρατιώτη και Έλληνα πολίτη για λαθρεμπόριο βενζίνης. 

 

Σελίδες 10 – 11 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 17.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(περίληψη) Αναφέρει τον εντοπισμό εχθρικών αεροσκαφών την νύχτα της16
 ης

 

προς 17ης
 06.1942 στο χώρο του Καστελίου. Έγινε ρίψη βομβών χωρίς να αναφερθούν 

υλικές ζημιές. Ο στολίσκος Siena απέπλευσε από το λιμάνι του Πειραιά με 
στρατιωτικές μονάδες προς Κρήτη (αναφέρεται δύναμη αντρών). Πυροβολήθηκε κατά 
την προσπάθεια διαφυγής του για να αποφύγει την σύλληψη από την χωροφυλακή, ένας 

από τους ήδη αναγνωρισμένους δολοφόνους του δημάρχου του Κρουσώνα.  
Άφιξη στο αεροδρόμιο Καλαμακίου στις 15.06.1942 ιταλικού λόχου πεζικού (με 

δύναμη αντρών), μετακίνηση μονάδας (με δύναμη αντρών) από την Ελευσίνα στο 
Άργος, άφιξη φρουράς στο Σκαραμαγκά για ενίσχυση (με δύναμη ανδρών). Ακόμα 
αναφέρονται συμβάντα μη στρατιωτικού χαρακτήρα. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρού Κρήτης αναφέρει: 
Α) Έποψη: επίθεση στην πυροβολαρχία αντιαεροπορικών την νύχτα της 14ης

 προς 
15

ης
 06.1942 

1) Κατά την διάρκεια νύχτας πλησίασαν πολλές ύποπτες φιγούρες κατά τις 24:00 
έως και τα 50 περίπου μέτρα απόσταση την 6./αντιαεροπορικών πυροβόλων 12. Η 
φρουρά άνοιξε αμέσως πυρ και παρατηρήθηκαν άτομα κατά την διαφυγή τους. 

Εσπευσμένες προς τούτο ενισχύσεις συμμετείχαν στην αψιμαχία. Σε αυτό το χρονικό 
διάστημα τραυματίστηκε βαριά ένας φρουρός ο οποίος υπέκυψε αργότερα στα 
τραύματα του. Πιθανολογείται ότι χτυπήθηκε από φίλια πυρά. Στον χώρο που 
εξελίχθηκε το συμβάν βρέθηκαν πυρομαχικά αγγλικής προέλευσης. Εικάζεται ότι η 
επίθεση είχε ως στόχο λιγότερο την πυροβολαρχία και περισσότερο ήταν προσπάθεια 
να επιτύχουν την δημιουργία εστίας για την διεξαγωγή επίθεσης.  

Β) Έποψη: εκτέλεση 50 αιχμαλώτων ως αντίποινα πράξεων δολιοφθοράς 

εναντίον χώρων του αεροδρομίου. Προς τούτα οι κάτωθι διαπιστώσεις και σκέψεις: 

1) Το ότι εχθρικές δυνάμεις δολιοφθοράς προσορμίστηκαν, πρέπει να ληφθούν ως 

αποδεικτικό στοιχείο τα παρακάτω: το πρωί της 13.06.42  κοντά στις Γούβες 

(ανατολικά του Ηρακλείου) βρέθηκαν από Ιταλούς στρατιώτες 3 βάρκες αγγλικής 

προελεύσεως από καουτσούκ. Η αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα έφτασε μόλις στις 
14.06, επομένως χωρίς να ληφθεί η απαιτούμενη σημασία, θεωρώντας το ως 
ξεπερασμένο από τους Ιταλούς στρατιώτες. Δοθήκαν οι ανάλογες υποδείξεις. 

2) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η βοήθεια κάποιων κύκλων πολιτών, που χωρίς αυτήν 

δεν θα ήταν εφικτό το σχέδιο του εχθρού. 

3) Το πρωί μετά το συμβάν υπήρχε σε τμήματα πληθυσμού απροκάλυπτη 

ικανοποίηση και χαιρεκακία. 

4) Επειδή τόσο οι δράστες όσο και οι συνεργοί τους δεν συνελήφθησαν, θα 
υπάρξει προειδοποίηση-με επιβολή αυστηρότατης ποινής- σε κύκλους πολιτών να μην 
προβούν μελλοντικά σε τέτοιου είδους βοήθεια. 

5) Τα ληφθέντα αυστηρά μέτρα μετά τις πράξεις δολοφονιών επέδρασαν θετικά. 

Όπως φαίνεται, υπολόγισε ο άμαχος πληθυσμός ότι οι απειλές όσον αφορά στις πράξεις 

δολιοφθοράς, θα εφαρμοστούν και στην πράξη. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται με 
την αεροπορική επίθεση στο Καστέλι. Μετά από αυτά τα δεδομένα έπαυσαν να 

πραγματοποιούνται στοχευόμενες πράξεις δολιοφθοράς λόγω του ότι, ενισχύθηκε η 
φρούρηση και πιθανότατα αρνήθηκαν την συνεργία τώρα πλέον από φόβο. 
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6) Μετά την εκτέλεση κρατουμένων ως αντίποινα, των οποίων η θέση χωρίς 

εξαίρεση ήταν ήδη βαριά επιβαρυμένη, υποχώρησε η χαιρεκακία σε μεγάλο βαθμό 

στους κύκλους των πολιτών εξαιτίας του εκφοβισμού. Μετά από διεξοδικές συνομιλίες 
με εμπειρογνώμονες για αυτά τα ζητήματα πρότεινε ο Διοικητής του Γενικού  
Επιτελείου στον εκπρόσωπο του Διοικητή-Στρατηγού Feltmann άμεσα μέτρα ως 

αντίποινα, όπως η εκτέλεση 50 ατόμων ήδη επιβαρυμένων με κατηγορίες. Η πρόταση 

βρίσκει σύμφωνο τον Στρατηγό. Η εκτέλεση της θα διεξαχθεί από την Μεραρχία του 
Φρουρίου Κρήτης.  

ΙΙΙ) Προτιθέμενα μέτρα εκτός πολεμικών δραστηριοτήτων του στρατού. 
Κοινοποίηση: 

Διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ελλάδος (ΑΟΚ12) 
Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος 

Ημερολόγιο πολέμου 

 

Σελίδες 12 – 13 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 16.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ενίσχυση της φρουράς στο αεροδρόμιο Τατοΐου από ιταλικές δυνάμεις 

(αναφέρεται δύναμη αντρών) και τμήμα της γερμανικής Μεραρχίας από Κρήτη (με 
δύναμη 196 αντρών). Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας εγκαταστάθηκαν 60 άντρες από 

Μεραρχία Κρήτης και ιταλική δύναμη αποτελούμενη από 5 αξιωματικούς και 81 
άνδρες, στο αεροδρόμιο Καλαμακίου 200 άνδρες, στο ναύσταθμο Σκαραμαγκά 100 

άνδρες και στο ναύσταθμο Φαλήρου 100 άνδρες από Μεραρχία Κρήτης.  

Από την τοπική στρατιωτική διοίκηση Αθήνας ανακοινώθηκε η εγκατάσταση 

βόμβας σε γκαράζ που βρίσκονταν στρατιωτικά οχήματα του γερμανικού στρατού. 

Κατόπιν ερευνάς διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν παλιό αναπτήρα χωρίς φυτίλι και 
βενζίνη. Οι δύο Έλληνες συλληφθέντες αφέθησαν ελεύθεροι. Ακόμα αναφέρονται 
συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως συλλήψεις Γερμανών και 
Ελλήνων με κατηγορίες για κλοπή. 

 

Σελίδες 14 – 15 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Τη νύχτα 14 προς 15.06.1942 μεταξύ 23:00 και 02:30 πέταξαν 
περίπου 4 αεροσκάφη (παρενόχλησης) πάνω από την κεντρική και ανατολική Κρήτη. 
Έγιναν ρίψεις βομβών κοντά σε Καστέλι και Ηράκλειο. 

Εκτίμηση: 

1) πρόθεση να προκαλέσουν ζημιά στα αντιαεροπορικά μέσα. 

2) να αναγκάσουν μονάδες στρατού να ζητήσουν κάλυψη στα χαρακώματα. 

3) να έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν ομάδες δολιοφθοράς έτοιμες για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις.  

Εξαιτίας της δραστικής και αποτελεσματικής επέμβασης ομάδων φρουράς, δεν 
πραγματοποιήθηκε ο σκοπός του εχθρού.  

Σε θέση αντιαεροπορικών μέσων κοντά στο Ηράκλειο ματαιώθηκε προσπάθεια 
δολιοφθοράς εξαιτίας της γερμανικής φρουράς. Κατά την διάρκεια ανταλλαγής πυρών 
ένας άντρας τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε κατόπιν στα τραύματα του. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης κλήθηκε να ανακοινώσει εάν η πράξη 

δολιοφθοράς σε θέση αντιαεροπορικών μέσων κοντά στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε 
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από πολίτες ή από τον εχθρό που εισέβαλε στο νησί και εάν κάποιες υποψίες 

ενισχύονται από ανακάλυψη αποδεικτικών στοιχειών. 

Σε αντίποινα αυτών των σοβαρών πράξεων δολιοφθοράς εκτελεστήκαν 50 
κρατούμενοι στις 14.06.1942.  

Η Μεραρχία του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 12:31: σύμφωνα με πρόσφατη 
ανακοίνωση της Μεραρχίας Siena ότι βρέθηκαν στις 13.06.42 τις απογευματινές ώρες 

στις ακτές στις Γούβες από Ιταλούς στρατιώτες πηδάλιο και δυο σημαδούρες. 
Ενδεχομένως συνδέονται αυτά τα ευρήματα με τις πράξεις δολιοφθοράς στο 
αεροδρόμιο Ηρακλείου. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης κλήθηκε να επεξηγήσει, εάν και κατά πόσο 
υπάρχει σχέση μεταξύ πολιτών και πράξεων δολιοφθοράς και αν αυτό μπορεί 
πιθανότατα να αποδειχθεί. 

(περίληψη) στις 2.06.1942 αλλαγή θέσης ομάδας αντιαεροπορικών 806 από 
Τυμπάκι για Καστέλι και της 286 από Τυμπάκι για Καστέλι αντίστοιχα. 

Αντικατάσταση τμημάτων στρατού κοντά στη Βούλα, Γλυφάδα και στον Κόλπο 

της Βάρης. Καταγράφονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος π.χ. η 
σύλληψη Γερμανού στρατιώτη. 

 

Σελίδες 16 –25 (περίληψη) 
 

Έγγραφο τηλεφωνικής και τηλεγραφικής επικοινωνίας από τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδας προς στους Διοικητές Χ Σώματος αεροπορίας, αεροπορίας 
νοτιανατολικής Ελλάδας, ειδικού Επιτελείου F, Ναύαρχο Αιγαίου, Σύνταγμα 
αντιαεροπορικών πυροβόλων 201, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, διοίκηση ναυτικού 
Πειραιά (αναφέρονται ως επί το πλείστον τα ονόματα και αξιώματα των αρμόδιων 
διοικητών) που φέρει ημερομηνία 14.06.1942.  

Αφορά τον πλου εχθρικών θαλάσσιων δυνάμεων από Νότο προς Βορρά με 

κατεύθυνση την Κρήτη. 

Με τηλεγράφημα και προφορικώς γνωστοποιήθηκε και διατάχθηκε η 
ενεργοποίηση της κατάστασης «Victoria».  

Τηλεφωνική αναφορά στις 19:20 για εξέλιξη αεροπορικής επίθεσης από το Χ 
Σώμα αεροπορίας εναντίον του εχθρικού στόλου. 

Στις 19:30 τηλεφωνική αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί: αεροπορική 
επίθεση σε εχθρικό στόλο, έχοντας ως αποτέλεσμα τη βύθιση ενός αντιτορπιλικού, 1 
καταδρομικό και 3 εμπορικά πλοία υπέστησαν ζημιές. 

Στις 19:35 δίδει ο Διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδος προφορική εντολή για 

αυστηρά μέτρα φρούρησης των αεροδρομίων. Πιθανότατα θα ενισχυθούν οι ομάδες 
αντιαεροπορικών πυροβόλων με δυνάμεις φρουράς πεζικού.  

Στις 20:15 φτάνει τηλεγράφημα στον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που έχει 
την εντολή να ενισχυθεί η φρουρά των αεροδρομίων, εξαιτίας της πιθανότητας 
επικείμενων πράξεων δολιοφθοράς όπως τη προηγούμενη νύχτα. Ενδεχόμενη 
κινητοποίηση των ανδρών του στρατού. 

Στις 20:35 τηλεγράφημα του Διοικητή Χ Σώματος αεροπορίας για νηοπομπή από 
Αλεξάνδρεια προς δυτικά, πιθανότατα προς Μάλτα με 8 καταδρομικά, 13 
αντιτορπιλικά, 8 πλοιάρια συνοδείας, 5 προστασίας και 9 μεγάλα φορτηγά πλοία. Στις 
14.06 βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Δέρνας. 

Στις 20:40 μεταβιβάστηκε προφορικώς στο Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος. 
Στις 20:55 αναφέρεται τεράστια πετρελαιοκηλίδα που προέκυψε πιθανότατα από 

1 φλεγόμενο φορτηγό πλοίο. Χτυπήθηκαν ακόμα 1 φορτηγό πλοίο, 1 μεγάλο σε 
μέγεθος αντιτορπιλικό και 1 καταδρομικό. Παρατηρούνται σωστικοί λέμβοι. Ακολουθεί 
και άλλη επίθεση. 
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Στις 21:20 1
ο
 τηλεγράφημα από τον Ναύαρχο Αιγαίου. Ο Στρατηγός Geissler 

γνωστοποιεί τηλεφωνικώς ότι 2 ατμόπλοια, 1 αντιτορπιλικό και 1 καταδρομικό 
βρίσκονται ακινητοποιημένα και όπως φαίνεται εγκαταλελειμμένα από τα πληρώματα. 
Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η επιθυμούμενη επίθεση από τις ναυτικές 
δυνάμεις του ναυάρχου Αιγαίου, επειδή δεν υπάρχουν ναυτικές δυνάμεις στην Κρήτη. 
2

ο
 τηλεγράφημα του ναυάρχου Αιγαίου 1) δύο ιταλικά πλοία αποπλέουν άμεσα για 

Σούδα 2) Ερχόμενη από Βόσπορο νηοπομπή από δεξαμενόπλοια σταμάτησαν στα 
Δαρδανέλια. 3) Αναγνώριση από αέρα στις 18:00 της θαλάσσιας περιοχής Αττικής-

Κρήτης 4) στις 20:00 επτά πλοία αναχώρησαν για θέσεις φύλαξης. 
Στις 22:32 τηλεγράφημα από τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που 

αναφέρει ότι στο Ηράκλειο διεξάγονται εχθρικές επιχειρήσεις με επιτυχία. Ενίσχυση 
της φρουράς των αεροδρομίων για να αποκλειστούν κάθε είδους αιφνιδιαστικές 
ανακαταλήψεις. 

Στις 23:30 τηλέτυπο στον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος από το Σώμα 

αεροπορίας. Αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σύμφωνα με το υφιστάμενο 
σχέδιο. 

Στις 15.6.1942 και ώρα 00:15 ο Ναύαρχος Αιγαίου πληροφορεί ότι ο στολίσκος 

Siena ,αναλόγως με τις συνθήκες που επικρατούν, θα αποπλεύσει το αργότερο στις 
16.06 προς Κρήτη. 

Στις 01:35 το Χ Επιτελείο αεροπορίας αναφέρει με τηλεγράφημα ότι το απόγευμα 
της 14ης

.6.1942 διεξήχθη αεροπορική επίθεση από την Αφρική εναντίον εχθρικών 
δυνάμεων. Έγιναν εκρήξεις σε ατμόπλοια και ακολούθησε εκδήλωση φωτιάς. Συνολικά 
επλήγησαν έως τώρα 5 εμπορικά πλοία και 1 πολεμικό 40.000 τόνων συνολικά.  

Στις 04:15 αναφέρει το Χ Επιτελείο αεροπορίας με τηλεγράφημα τα 
αποτελέσματα επίθεσης εναντίον νηοπομπής: 1) ύπαρξη πετρελαιοκηλίδας, κάηκαν 1 

φορτηγό πλοίο 8.000 τόνων, 1 φορτηγό πλοίο 6.000 τόνων,1 πολεμικό, 1 αντιτορπιλικό 
ή καταδρομικό 2) επίθεση από αεροπλάνα τύπου Stukas από Αφρική επέφερε 
εκδήλωση φωτιάς φορτηγά πλοία, 4 αγγλικά αεροσκάφη συνοδείας κατερρίφθησαν. 

Στις 15.06.1942 και ώρα 07:10 αναφέρει το Χ Επιτελείο αεροπορίας τον 
εντοπισμό πλοίων αναφέροντας αριθμό και πορεία. 

Στις 9:40 διαβιβάζει τηλεφωνικώς ο Διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδος ότι κατά 
τη διάρκεια της επιστροφής της νηοπομπής προβλέπεται η διεξαγωγή στρατιωτικών 
επιχειρήσεων εναντίον αεροδρομίων στην Κρήτη και στην νότια Ελλάδα. 

Στις 10:00 αναφέρεται η θέση της εχθρικής νηοπομπής και 13:03 η θέση της και η 
προσέγγισή της από ιταλικές δυνάμεις.  

Στις 17:30 αναφέρεται επίθεση εναντίον της. Δεν έχουν δοθεί στοιχεία από τις 
ιταλικές μονάδες. Η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και στις εχθρικές δυνάμεις 
αναφέρεται χωρίς παρουσία εχθρικών δυνάμεων.  

Στις 17:45 αναφέρθηκε βορειοδυτική πορεία της ιταλικής ομάδας. 
Στις 19:00 αναφέρεται η βύθιση ενός αεροπλανοφόρου και ενός πολεμικού 

πλοίου από τον ιταλικό στόλο κοντά στην Σικελία. 

Στις 16.6.1942 και ώρα 08:00 αναφέρεται επίθεση από υποβρύχιο και ταχύπλοο 
εναντίον της συνοδείας. 

Στις 12:20 αναφέρεται θέση πορείας νηοπομπής που αποτελείται σύμφωνα με 
ενδείξεις από 6 εμπορικά καράβια, 8 καταδρομικά, 17 αντιτορπιλικά και πλοία 
συνοδείας.  

Στις 14:10 αναφέρονται τα αποτελέσματα της έκβασης της επίθεσης εναντίον της 
νηοπομπής με κατεύθυνση την Αλεξάνδρεια. Βυθίστηκαν 1 εμπορικό πλοίο 5.000 

τόνων, 1 αντιτορπιλικό, 1 πλοίο συνοδείας και πολύ σοβαρές ζημιές με εκδήλωση 

φωτιάς υπέστησαν 6 εμπορικά καράβια περίπου 25.000 τόνων, 2 καταδρομικά, 1 
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φορτηγό πλοίο 5.000 τόνων, και σοβαρές ζημιές 4 εμπορικά πλοία 22.000 τόνων, 1 
καταδρομικό και ένα αντιτορπιλικό.  

Στις 16.6.1942 και ώρα 13:15 με διαταγή του Διοικητή νοτιανατολικής Ελλάδος 

έπαψε να ισχύει η διαταγή με τον κωδικό “Victoria”. Πρέπει να υπολογίζονται επιθέσεις 
δολιοφθοράς και στρατιωτικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα στην Κρήτη και στη νότια 
Ελλάδα. Τα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας παραμένουν. Για την Κρήτη έχουν 
ανακληθεί οι άδειες των στρατιωτών.  

Τέλος γίνεται εκτίμηση της κατάστασης. Όσον αφόρα στην κατεύθυνση της 
εχθρικής νηοπομπής στις 13.06.42 (από δυτικά προς ανατολικά και αντίστροφα) δεν 
μπορούν να διευκρινιστούν οι προθέσεις αυτής της πορείας. Ο αριθμός των πλοίων 
μαρτυρά την πρόθεση διεξαγωγής σημαντικής στρατιωτικού ενδιαφέροντος 
επιχείρησης. Εν πρώτοις, εικάζεται η μεταφορά ενισχύσεων στην Αφρική και μάλιστα 
στο Τομπρούκ. Η στις 14.06.42 αναφερθείσα από τον Διοικητή νοτιοανατολικής 
Ελλάδος πορεία πολυάριθμων μεταφορικών πλοίων με κατεύθυνση την Κρήτη, θα 
μπορούσε να περικλείει επιχειρήσεις εναντίον του νησιού, ιδίως ο στόλος που 
βρισκόταν 100 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Αυτή όμως η υπόθεση δεν ήταν 
εμπεριστατωμένη σύμφωνα με άλλες κατοπινές αναφορές.  

Δεν υπήρξε αλλαγή πορείας μετά το πλήγμα που δέχθηκε. Τα πλοία 
διαχωρίστηκαν με ανατολική και άλλα με δυτική κατεύθυνση. Αργότερα 
ξανασυγκεντρώθηκαν και συνέχισαν με κατεύθυνση τη Μάλτα. Το σοβαρό πλήγμα που 
εδέχθησαν από το Χ Σώμα αεροπορίας σε συνεργασία με ταχύπλοα και τη σύμπραξη 
ιταλικών δυνάμεων, είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν οι Άγγλοι τις επιχειρήσεις 
εναντίον της Μάλτας. Στις 14.06 βύθισε ο ιταλικός στόλος ένα αεροπλανοφόρο και ένα 
πολεμικό πλοίο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιχειρήσεις εναντίον της Κρήτης. Οι 
Άγγλοι διατήρησαν την πορεία προς τα ανατολικά με κατεύθυνση την Αίγυπτο. 

 

Σελίδα 26 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό ομοσπονδιακό στρατιωτικό έγγραφο που φέρει την 
ημερομηνία 16.11.1977. 

Δηλώνει την ύπαρξη ναυτικού χάρτη στα έγγραφα, την αφαίρεση και την 
αρχειοθέτησή του στο στρατιωτικό ομοσπονδιακό αρχείο RW 40/129 Κ-1 

 

Σελίδα 27 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

υπεύθυνο διοίκησης για τη Μεραρχία Κρήτης Aschenbrenner που φέρει την 

ημερομηνία 15.06.1942. 

Αναφέρει ότι ο Διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδος με τηλεγράφημα του στις 
13.6.1942 και ώρα 23:10 διέταξε τη μεταφορά του τμήματος κατασκοπείας 220. Στις 
15.06.42 έγινε αντικατάσταση στρατιωτικών τμημάτων στον τομέα Γλυφάδα- Βάρη. 

 

Σελίδα 28 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 14.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Κατά την επιστροφή δικών μας αεροσκαφών στις 13.06.1942 

πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επίθεση εχθρικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου. Έγινε ρίψη 6-8 βομβών. Μέχρι τώρα δεν διαπιστώθηκαν ζημιές. Στις 23:20 

πραγματοποιήθηκε επίθεση από 1 εχθρικό αεροσκάφος στο Τυμπάκι. Έγινε ρίψη 5 
βομβών έκρηξης. Οι ζημιές ήταν ασήμαντες. Στις 14.06.1942 και ώρα 00:24 εκ νέου 
επίθεση από χωρίς διάταξη αεροσκάφη στο Ηράκλειο. Ρίψη 3 βομβών έκρηξης. Το 
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κτίριο του Επιτελείου της Μεραρχίας αντιαεροπορικών πυροβόλων 58 υπέστη ζημιές. 
Υπήρξαν 2 ελαφριά τραυματισμένοι. 

Στις 02:35 διαπιστώθηκε εκδήλωση φωτιάς σε πολλά αεροσκάφη στο Ηράκλειο. 
Η διοίκηση αεροπορίας και F.B.K του γεγονότος, ορίστηκαν για την αποσαφήνιση 
αυτού ως πράξη δολιοφθοράς.  

Για την ημερήσια αναφορά από 13.06.42 ν 40485/42 αναφέρεται: έρευνα χωρίς 
αποτέλεσμα μέχρι τώρα. 

(περίληψη) Αναφορά γεγονότων μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην 
περιοχή της Αττικής π.χ., βίαιη είσοδος επιλοχία γερμανικού στρατού σε οίκο ανοχής 
και τον τραυματισμό με πιστόλι του ιδιοκτήτη του, ανακάλυψη όπλου σε σπίτι 
Ελληνίδας μέλους του κομμουνιστικού κόμματος. 

 

Σελίδα 29 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 13.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Στις 13.6.42 και ώρα 00:05 παρατηρήθηκε περίπολος πεζικού, 35 

χλμ. δυτικά του Τυμπακίου και 400 μέτρα μακριά από την ακτή, ένα υποβρύχιο από το 
οποίο εξήλθε λέμβος με κουπιά και πλησίασε μέχρι 50 μέτρα από την ακτή. Μετά από 
πυροβολισμό άλλαξε κατεύθυνση και βρέθηκε εκτός οπτικού πεδίου. Στις 01:15 άνοιξε 
πυρ η φρουρά στρατοπέδου εναντίον φωτεινών σημείων 5 χλμ. δυτικά από την ακτή και 
μετά εξαφανίστηκαν. Tο ξημέρωμα τοποθετήθηκαν στρατιώτες καταδίωξης του πεζικού 

για «χτένισμα» της περιοχής. Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν 
επιπλέον αναφορές. 

(περίληψη) Αναφέρεται στις 12.06.42 η σύλληψη στον Σκαραμαγκά 2 Ελλήνων 
εργατών, οι οποίοι είχαν υπεξαιρέσει 25 σφαίρες κοντά σε χώρο του ναυτικού. 
 

Σελίδα 30 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 12.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Την νύχτα της 11
ης

 προς 12.06.42 λίγο πριν τις 23:00 πέταξαν 20 περίπου εχθρικά 
αεροσκάφη πάνω από την ανατολική και κεντρική Κρήτη με κατεύθυνση την 
ενδοχώρα, χωρίς να προβούν σε ρίψη βομβών. 

4-6 αεροσκάφη, από τα οποία 2 τύπου Vickers-Wellington, πραγματοποίησαν 
επίθεση εναντίον στόχων στο λιμάνι του Πειραιά και για την καταστολή δράσης της 
πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών, χωρίς να πληγούν στρατιωτικοί στόχοι. Απώλειες : 

ένα Γερμανός ναύτης νεκρός, τρεις τραυματίες και από την ελληνική πλευρά νεκροί και 
20 τραυματίες. 

Παρατηρήθηκε η ρίψη δύο φωτοβολίδων καθώς και φωτεινά σήματα από το νησί 
Γαιδουρονήσι δυτικά του Σουνίου. Πολύ σύντομα έγινε ρίψη βόμβων από εχθρικά 
αεροσκάφη με στόχο το νησί. 

Αναφέρεται αλλαγή θέσης μονάδας αντιαεροπορίας ναυτικού 720 από 
Σκαραμαγκά στο νησί Λέρος και άλλα γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού 
ενδιαφέροντος. 
 

Σελίδα 31 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 11.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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(μετάφραση) Στις 10.06 και ώρα 21:30 πραγματοποιήθηκε επίθεση με περίπου 15 

εχθρικά αεροσκάφη από νοτιοδυτική προέλευση εναντίον του Καστελίου και 
Ηρακλείου. Έγινε ρίψη βομβών. Πάνω από το Μάλεμε 1 μεμονωμένο αεροσκάφος 
χωρίς να προβεί σε βομβαρδισμό στόχων . 

Από τις 22:35 έως τις 23:10 εντοπίστηκαν περίπου 8-10 εχθρικά αεροσκάφη πάνω 
από το Καστέλι. Ρίψη 100 περίπου βομβών, μεταξύ των οποίων πυρκαγιές και βόμβες 
μεγάλης ισχύος. 

Προέκυψαν οι εξής ζημιές: 2 αεροσκάφη τύπου Junker 88 από το νυχτερινό 
σμήνος καταδίωξης και 1 αεροσκάφος τύπου He 111 κάηκαν ολοσχερώς, 2 βυτιοφόρα 

κατεστράφησαν, κάηκε 1 αποθηκευτικός χώρος καυσίμων με περίπου 10 βαρέλια, ο 
αγωγός διοχέτευσης τέθηκε εκτός λειτουργίας, 1 άντρας νεκρός, 2 βαριά τραυματίες και 
1 ελαφρά. Από τη διοίκηση αεροπορίας Καστελίου διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, ότι 
οι αποθήκες καυσίμων κατεστράφησαν από πράξη δολιοφθοράς. Η ομάδα δολιοφθοράς 
παρενοχλήθηκε ενδεχομένως από την αεροπορική επίθεση, επειδή βρέθηκαν πολλά 
εκρηκτικά σώματα. Πάρθηκαν αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Ακολουθεί σύντομη 

ανακοίνωση.  
(περίληψη) Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

όπως η αυτοκτονία Γερμανού στρατιώτη και αντικαταστάσεις στρατιωτικών μονάδων. 

 

Σελίδα 32 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 10.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Στις 9.06.42 και ώρα 22:10 πραγματοποιήθηκε επίθεση από 
περίπου 15 αεροσκάφη με πορεία από νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά. Έγινε ρίψη 
ορισμένου αριθμού βομβών κοντά στο Ηράκλειο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας περίπου 
25-30 εχθρικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την Κρήτη σε 3 κύματα. Έγινε ρίψη 
βομβών στην περιοχή του Ηρακλείου, Καστελίου και στην ανατολική ακτή της 
Ιεράπετρας. Έως τώρα διαπιστωμένες ζημιές:1 άντρας βαριά τραυματίας στο 
αεροδρόμιο του Καστελίου, κάηκαν 1 αεροσκάφος, 20 κυβικά μέτρα λιπαντικού υλικού 

και 1 αεροσκάφος υπέστη λιγοστές ζημιές. 
(περίληψη) Ο Διοικητής νοτίου Ελλάδος όπως έχει ήδη αναφέρει στον Διοικητή 

αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος και στο Χ Σώμα αεροπορίας, θεωρεί άμεσα 
επικείμενη επίθεση εναντίον ελληνοϊταλικών νησιών στο Αιγαίο σύμφωνα με αξιόπιστη 
πηγή. Υπήρξε ανακοίνωση επί τούτου στον Διοικητή του ιταλικού στρατού, στον 
Ναύαρχο Αιγαίου και Διοικητή Κρήτης. Από το Χ Σώμα αεροπορίας ζητήθηκε η λήψη 
μέτρων. 

Ακόμα αναφέρεται η μη επιστροφή αεροσκάφους τύπου He 111, ετοιμότητα 
2/αντιαεροπορικών μέσων 131 για πυρ στις 9.06.42 στο αεροδρόμιο του Καστελίου, 

αναχώρηση στρατιωτικού τμήματος από το Ηράκλειο και άφιξη άλλου, πυροβολισμός 2 

Ελλήνων στις 6. και 8.06.42 κατά την προσπάθεια διαφυγής τους στη περιοχή του 
Ηράκλειου. 

Τέλος αναφέρεται μετακίνηση μονάδας στο αεροδρόμιο του Τατοΐου και κλοπή 
600 μέτρων τηλεφωνικού σύρματος στην Αίγινα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
πρόβλημα στην επικοινωνία. 

 

Σελίδες 33-39 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος που φέρει την 
ημερομηνία 09.06.1942. Αφορά την υπεράσπιση των ακτών. 
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Αναφέρει διαπίστωση του εκπροσώπου του Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος 
και Διοικητή της 12ης Στρατιάς μετά από επιθεώρηση τον μήνα Μάιο, για μη πιστή 
εφαρμογή των αμυντικών σχεδιασμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και διατάσσεται 
στους εν τόπο Διοικητές η τήρηση των όσων μέτρων έχουν σχεδιαστεί και η βελτίωσή 
τους, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, δίδοντας σημασία στο πρακτικό 
σκέλος για την επιτυχία τούτων και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις και στρατιωτικά 
μέσα που διαθέτουν.  

Γίνεται κλήση εφεδρειών και οι εφεδρικοί λόχοι είναι διατεταγμένοι ανάλογα με 
την στρατηγική σημασία της μάχης, με σκοπό την υπεράσπιση ή την ενσωμάτωση τους 

στις ήδη υπάρχουσες μονάδες μάχης ή για την αντικατάσταση/ενίσχυση της φρουράς. Η 
εκπαίδευση για τις περιπτώσεις συναγερμού, βολές, ρίψη χειροβομβίδων και 
επιχειρήσεις σε πεδινό έδαφος είναι καθήκον του διοικητή της μονάδας. Αν δεν είναι σε 
θέση ο αρχηγός του τομέα, αρμόδιοι χρίζονται οι Διοικητές των στρατιωτικών τομέων. 
Μία φορά τον μήνα τουλάχιστον όλες οι μονάδες έχουν κοινή εκπαίδευση. 

Κάθε οπλίτης εκπαιδεύεται και σε άλλα όπλα. Η εκπαίδευση των Γερμανών που 
δεν ανήκουν σε στρατιωτικές δυνάμεις προσανατολίζεται στην ασφάλεια π.χ. στην 

προστασία των λιμανιών, των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας και καταλυμάτων. 
Αιφνιδιαστικές επιθέσεις θα πρέπει να αποφευχθούν.  

Τα προβλεπόμενα μέτρα απαιτούν την εγκατάσταση όλων των στρατιωτών όσο το 
δυνατόν πλησίον του χώρου δραστηριότητας. Απαγορεύεται η διαμονή των 
υπαξιωματικών και οπλιτών σε ξεχωριστά καταλύματα. Αναλογεί ένας αξιωματικός 

ανά λόχο. Προβλέπετε η ανά πάσα στιγμή άμεση συγκέντρωση τους για την προστασία 
και άμυνα διαφόρων στόχων με το αντίστοιχο πολεμικό υλικό στην διάθεση τους. 
Υπάρχουν κινητές μονάδες για την κάλυψη συγκεκριμένων χώρων. Λόγω έλλειψης 
σκαπανέων στην περιοχή της νότιας Ελλάδας, οφείλει κάθε Διοικητής τομέα με τα ήδη 
υπάρχοντα μέσα να προχωρήσει στη δημιουργία χώρων και κατάλληλων υποδομών. 
Τμήματα εδαφών που δεν μπορούν αν καλυφτούν από πυρά, αποκλείονται με νάρκες. Η 
είσοδος των λιμανιών πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή κάλυψη από πυρά. 

Γίνεται η προετοιμασία λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας σε περίπτωση 
συναγερμού. Ελληνικές γραμμές καλωδίων μπορούν να αξιοποιηθούν από τον 
γερμανικό στρατό μόνο σε περίπτωση που δεν είναι παραλιακά συντεταγμένες και είναι 
προς χρήση αποκλειστικά για τις ανάγκες των γερμανικών επικοινωνιών. Τα καλώδια 
επικοινωνιών πρέπει να είναι υπόγεια συνδεδεμένα.  

Επίκεντρο της άμυνας για την υπεράσπιση νοτίου Ελλάδος εναντίον επιθέσεων 
από αέρα και ξηρά είναι η Σαλαμίνα (ναυπηγείο και λιμάνι), το λιμάνι του Πειραιά, το 
αεροδρόμιο στο Καλαμάκι, και οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και διαβιβάσεων 
εναντίον επιθέσεων από ξηρά.  

Η διαθεσιμότητα πυρομαχικών και χειροβομβίδων δεν επαρκεί. Πρέπει να 
διαταχθεί η επείγουσα προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών.  

Αναφέρεται η συνθηματική λέξη «Victoria» (νίκη) και σε επικείμενο κίνδυνο 
ειδοποιούνται τα μέρη στρατού συνολικά και υπηρεσίες μέσω της συνθηματικής λέξης 
«Vorwerk» (προτείχισμα) το οποίο γνωστοποιείται, όπως και η «Victoria», μέσω 
τηλεφώνου ή ασυρμάτου στον Ναύαρχο Αιγαίου, στο Χ Σώμα αεροπορίας, στη 
διοίκηση αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος στους Διοικητές τομέων και στην 
τοπική στρατιωτική διοίκηση. Το «Vorwerk» ορίζει μεταξύ άλλων την ενίσχυση των 

περιπολίων και της φρουράς των ακτών (αυξημένη προσοχή), ετοιμότητα για μάχη 

τουλάχιστον των 2/3 κάθε εμπλεκόμενης μονάδας, σε ετοιμότητα οι υπόλοιπες δυνάμεις 

και τα στρατιωτικά οχήματα. 

Η σήμανση συναγερμού στις υπηρεσίες και στα Σώματα στρατού 

πραγματοποιείται με τη συνθηματική λέξη «Seegang» (θαλασσοταραχή). 
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Σε περίπτωση ξαφνικής επίθεσης διατάσσεται συναγερμός έχοντας προσπεραστεί 
το «Vorwerk». Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι: η συνάθροιση των λόχων 

επιφυλακής και οχημάτων στους χώρους συγκέντρωσης, ετοιμότητα για πυρ όλων 
συνολικά των βαρέων τύπων όπλων. Η διαταγή δίνεται από τον Διοικητή του κάθε 
τομέα. 

 

Σελίδα 40 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 09.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Την νύχτα της 8ης
 προς 9ης

 Ιουλίου 1942 από 22:35 έως 23:45 πραγματοποιήθηκε 
επίθεση 15-20 αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Έγινε ρίψη περίπου 95 
βομβών έκρηξης, 20 φωτισμού και 50 εμπρησμού. Εξαιτίας των καλά τοποθετημένων 
αντιαεροπορικών πυροβόλων, εμποδίστηκε η θετική επίτευξη της επιχείρησης εναντίον 
συγκεκριμένων στόχων. Το αεροδρόμιο και δύο κτίρια υπέστησαν λίγες ζημιές καθώς 
και κάποια μηχανήματα μη ιδιαίτερης σημασίας. Ένας άντρας τραυματίστηκε ελαφρά. 

Την νύχτα της 7
ης

 προς 8
ης

 06.1942 συνέβη μικρής ισχύος έκρηξη στο χώρο 
πυρομαχικών του πλοίου ‘Pluto’ από την Τριέστη. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις έχουν δείξει 
ότι πρόκειται για πράξη δολιοφθοράς.  

Μετακινήσεις ταγμάτων στις 08.06.1942 από και προς το Χαλάνδρι.  
 

Σελίδες 41-42 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 08.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Η εκτέλεση ομήρων στην Κρήτη δημιούργησε μεγάλη αναταραχή σε όλο το νησί. 
Στρατιωτικοί, θρησκευτικοί και πολιτικοί φορείς προέβησαν σε παραινέσεις προς το 
λαό. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης δια τουφεκισμού των αιχμαλώτων στη Αθήνα είχε 

τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Ο πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος εξέδωσε παραινετική 
διακήρυξη στους Έλληνες πολίτες. Λίγο μετά ακολούθησε μια νέα διακήρυξη του 
δήμαρχου της Αθήνας μαζί με επιφανείς οικονομικούς παράγοντες, επιστήμονες, 
επιχειρηματίες. Από την φυλακή των Χανίων δραπέτευσαν στις 06.6.42 δύο Άγγλοι που 
βρίσκονταν εκεί για ανάκριση. Έγινε πρόταση από 2 Έλληνες στην Κρήτη να 
σκοτώσουν τον οπλαρχηγό Παντούρα (Μπαντουβά;) σε περίπτωση που τους δοθούν 
όπλα. Η αίτησή τους εγκρίθηκε. Προβλέπεται άγρια καταδίωξη των ανταρτών στην 
Κρήτη.  

Στον Πειραιά διαμοιράζονται έντυπα υπέρ του Ε.Α.Μ.  
Οι τιμές των τροφίμων δεν έχουν μειωθεί, ακολουθεί επιπλέον αύξηση σε 

ορισμένα από αυτά. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις φήμες για άρνηση των γερμανικών 

δυνάμεων στην προμήθεια 15.000 τόνων σιταριού μηνιαίως μέσω του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού και στην ελάττωση της μερίδας ψωμιού στα 30 δράμια από 66,44. Η 

αγγλική λίρα αυξήθηκε στην μαύρη αγορά από 43.000 σε 63.00 δραχμές και το 
γερμανικό μάρκο δέχτηκε πιέσεις κερδοσκοπίας.  

Αξιολόγηση της κατάστασης: μπορεί να ειπωθεί ότι οι εκτελέσεις αιχμαλώτων σε 
Αθήνα και Κρήτη έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να αποδοθεί ακόμα 
όμως κάποια τελική εκτίμηση. Δυστυχώς οι Ιταλοί εφάρμοσαν με δισταγμό τα αυστηρά 

μέτρα του διοικητού νοτίου Ελλάδος που είχαν ως σκοπό τον εκφοβισμό του 
πληθυσμού, κάτι που δεν έμεινε απαρατήρητο από τους πολίτες. Τα επιβαλλόμενα 
αυστηρά μέτρα εναντίον των δολιοφθορέων στα καλώδια έφεραν την επιθυμητή 
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επιτυχία και αυτό φαίνεται από το ότι τον τελευταίο καιρό δεν αναφέρθηκαν νέες 
περιπτώσεις.  
 

Σελίδα 43 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 08.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Τη νύχτα της7
ης προς8

ης
 06 εντοπίστηκαν αναγνωριστικά αεροσκάφη πάνω από το 

ανατολικό μέρος και τα νότια παράλια της Κρήτης. Έγινε ρίψη βομβών χωρίς να 
προκληθούν υλικές ζημιές. 

Σύμφωνα με πηγές του ιταλικού στρατού θα παραληφθούν από αγγλικό 
υποβρύχιο τη σημερινή μέρα και στις απογευματινές ώρες, διασκορπισμένοι Άγγλοι 
καθώς και ‘Έλληνες χωροφύλακες από τον Κόλπο της Βάρης .Έχουν ειδοποιηθεί επί 
τούτου οι στρατιωτικές αρχές του Παλαιού Φαλήρου, Βάρης, Σουνίου, Λαυρίου και ο 
Ναύαρχος Αιγαίου. 

 

Σελίδες 44-45 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος 
που φέρει την ημερομηνία 7.06.1942. 

Κατάσταση ανεφοδιασμού σε σίτιση και ρουχισμό από 05.06.1942 στον τομέα 
του Διοικητή νοτίου Ελλάδος (ενδοχώρα και νησιά)  

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
αντρών και ίππων από ενδοχώρα και Κρήτη, καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού 
στρατού (σύνολο ανδρών 68.746 και ίππων 332) με χώρους διανομής στην ενδοχώρα 
τον Πειραιά και στην Κρήτη τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο αριθμός 
σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού καθώς και οι μερίδες ψωμιού βρώμης και άχυρου και η 
επάρκεια αυτών.  

 

Σελίδα 46 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 07.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την άφιξη του στολίσκου Siena στις 7.06.42 και ώρα 08:00 στο 
Ηράκλειο. Νοτιοδυτικά του Ηρακλείου σκοτώθηκαν στις 5.06.42 δύο Έλληνες κατά την 

απόπειρα διαφυγής τους κατά τη σύλληψης τους. 
Το υπόλοιπο του 2./αντιαερ τμήματος 131 με πολεμικό υλικό μεταφέρθηκε στις 

5.06.42 στη Κρήτη.  
 

Σελίδα 47 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή της ΙΙ ιταλικής Στρατιάς που φέρει την ημερομηνία 06.06.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Κατόπιν αναχωρήσεως επιπλέον γερμανικών στρατευμάτων προς Κρήτη, κρίνεται 
αναγκαία η ανάληψη υπεράσπισης του τομέα Γλυφάδας- Κόλπου της Βάρης από τον 

ιταλικό στρατό. Εκεί βρίσκονται ένα στρατιωτικό νοσοκομείο (κοντά στη Βούλα), μία 

αποθήκη με νάρκες και πυρομαχικά της αεροπορίας (κοντά στη Βουλιαγμένη), 
πυροβολαρχία των ακτών, καθώς και μικρότερες μονάδες του ναυτικού οι οποίες πρέπει 
να παραμείνουν εκεί. 
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Σελίδα 48 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 06.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την αναχώρηση του στολίσκου Siena στις 10:30 προς το Ηράκλειο. 
Αναφέρεται δύναμη αντρών και μονάδες που μεταφέρονται. 

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως ο 
θανάσιμος τραυματισμός Ελληνίδας στην Αθήνα από φορτηγό. 
 

Σελίδες 49-50 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος 

προς τον στρατιωτικό Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 

05.06.1942. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά.  
Στις 04.06.1942 και ώρα 03:50 πτήση αγνώστου αεροσκάφους πάνω από το 

αεροδρόμιο στο Μάλεμε με κατεύθυνση από νοτιοανατολικά προς βορειοδυτικά. Δεν 
προέβη σε ρίψη βομβών. Κατόπιν χρήσεως αντιαεροπορικών πυρών κατευθύνθηκε 
προς Βορά. Ως αντίποινα για δολοφονίες στην περιοχή της Μεσαράς, εκτελέστηκαν 12 
αιχμάλωτοι στις 03.06.42. Την ίδια μέρα σκοτώθηκε 1 ακόμα Έλληνας κατά την 
απόπειρα διαφυγής του. 

Ως αντίποινα για επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό εκτελέστηκαν 34 όμηροι 
στην Αθήνα από γερμανικά (8) και ιταλικά στρατεύματα (26). Οι αιχμάλωτοι των 
γερμανικών στρατευμάτων είχαν σκοπό να μεταφερθούν στην Αίγυπτο να 
ενσωματωθούν με τους Άγγλους. Οι αιχμάλωτοι των Ιταλών ήταν κομμουνιστές. 
Ακόμα αναφέρεται το κοινό διάγγελμα του γερμανοϊταλικού στρατού στον τύπο 

σχετικά με την εκτέλεση των αιχμαλώτων, τα αίτια και την αυστηρότητα των μέτρων 
που θα επακολουθήσουν σε ανάλογες επιθέσεις εναντίον του στρατού. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου)στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως ο 
σοβαρός τραυματισμός Έλληνα από εκπυρσοκρότηση όπλου και ο τραυματισμός 
Ελληνίδας από φορτηγό. 

 

Σελίδα 51 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Ναύαρχο Αιγαίου, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει την ημερομηνία 

05.06.1942. 

Αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος της ένταξης 
των νησιών Κίμωλος και Πόλινος στην γερμανική επικράτεια και στον τομέα του 
Διοικητή νοτίου Ελλάδος. Υπολογίζονται στην επικράτεια της Μήλου. Σε αυτά τα 
νησιά δεν θα εγκατασταθούν δυνάμεις κατοχής. Η επιτήρηση θα γίνεται μέσω 
σηματογράφου του ναυτικού και περιπολιών. 

 

Σελίδες 52-53 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

τον Ναύαρχο Αιγαίου, Χ Σώμα αεροπορίας, Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής 
Ελλάδος, ειδικό Επιτελείο “F”, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, σταθμού διοίκησης 
Πειραιά, Αθήνας, Παλαιού Φαλήρου, Καλαμάκι, Κηφισίας, Χαλανδρίου-Αμαρουσίου, 
Καστρί, Ελευσίνας, Τατοΐου που φέρει την ημερομηνία 05.06.1942.  

Αναφέρεται στα συνθήματα “Victoria” (νίκη) και “Seegang” (θαλασσοταραχή) 
και όσον αφορά στην κατάσταση έκτατης ανάγκης. 
Σελίδα 54 (περίληψη)  
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 04.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. Αναφέρει βομβιστική επίθεση εναντίον σιδηροδρομικής 
γραμμής στις 03.06.42 στη Αθήνα, 1 χλμ. βορείως του σταθμού Λαρίσης με ζημιές στις 
ράγες και πρόκληση άλλων υλικών ζημιών. Δεν υπήρξαν θύματα. Αναφέρονται 
συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως περίπτωση λιποταξίας 
υποδεκανέα του γερμανικού στρατού και ύπαρξη υποψίας για συνεργασία του με τις 
βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. 

 

Σελίδα 55 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 03.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει τον θάνατο Έλληνα πολίτη νοτιοδυτικά του Ηρακλείου κατά την 
απόπειρα διαφυγής του. Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού 
ενδιαφέροντος όπως κλοπή στις 30.05.42 τηλεφωνικών καλωδίων. 
 

Σελίδα 56 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 02.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή της Μεσαράς 
σκοτώθηκαν 14 Έλληνες κατά την απόπειρα διαφυγής τους. 

Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
περίπτωση κλοπής τηλεφωνικού σύρματος στην περιοχή της Αθήνας και σύλληψη 
Γερμανού στρατιώτη με την κατηγορία της κλοπής βενζίνης και πώλησής της σε 
Έλληνα υπήκοο. 
 

Σελίδα 57 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 02.06.1942. 

Αναφέρεται από το Επιτελείου Μεραρχίας του Διοικητή νοτίου Ελλάδος 

στρατιωτικός εξοπλισμός από 1.Ιουνίου και 1. Μαΐου 1942. 

 

Σελίδα 58 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 01.06.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά της 31.05.42 για την αναφορά περιστατικών 
στην περιοχή της Μεσαράς άρχισε στρατιωτική επιχείρηση. Δεν υπάρχουν 
περισσότερες πληροφορίες έως τώρα. Στις 31.05.42 σκοτώθηκε ύποπτος Έλληνας 
πολίτης νοτιοδυτικά του Ηρακλείου κατά την προσπάθεια διαφυγής του. 

Βρέθηκε στην Αθήνα βόμβα εμπρησμού χωρίς να γνωρίζουν την ταυτότητα του 
κατόχου.  
 

 

 

 

Σελίδες 59-59a (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή υπεύθυνο νοτίου Ελλάδος προς 

τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 30.05.1942. 

Αναφέρεται σε μια γενική εκτίμηση της κατάστασης προσδιορίζοντας ότι κάποιες 
τρομοκρατικές πράξεις στην Κρήτη εναντίον μεμονωμένων στόχων του γερμανικού 
στρατού, χαλούν την γενική εκτίμηση ότι η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
ως σχετικά ήρεμη. Η σύλληψη ομήρων προκάλεσε στον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος στο 
μεγαλύτερο του μέρος αποδοκιμάζει αυτή την τρομοκρατία, ορισμένες ανησυχίες. 

Αναφέρεται ακόμα βομβιστική ενεργεία σε οχήματα του γερμανικού στρατού 

στην Αθήνα, εκδήλωση απεργίας σε εργοστάσιο ελαστικών από κουμουνιστές με 
αίτημα την αύξηση μισθών για να καλύψουν οι εργαζόμενοι τις καθημερινές τους 
ανάγκες, πράξεις δολιοφθοράς παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις σε καλώδια 

τηλεπικοινωνιών και άλλες περιπτώσεις κλοπών. 

Κατόπιν σχετικής διαταγής συστάθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού και εθνικής 
Παιδείας τμήμα αντικομουνιστικής προπαγάνδας. 

Βρισκόμενος στην φυλακή ένας Έλληνας δικηγόρος ονόματι Σκουλάς φέρεται 
σύμφωνα με καταθέσεις φυλακισμένων ως αρχηγός αντάρτικης ομάδας Ηρακλείου. 
Οκτώ Νεοζηλανδοί και 5 Κύπριοι αιχμαλωτίστηκαν στην Κρήτη και η ιταλική 
Μεραρχία προέβη στη σύλληψη 7 ατόμων που φαίνεται ότι ανήκουν στην ομάδα του 
Μπαντουβά. Ο κάμπος της Μεσαράς, η οροσειρά της Ίδης, η Αγία Βαρβάρα και το 

Ηράκλειο εκτιμάται ότι είναι γεμάτα από αντάρτικες ομάδες και εστίες ταραχών. Σε 
γενικές γραμμές όμως στην Κρήτη όπως και στην ενδοχώρα επικρατεί ηρεμία χωρίς 
υφιστάμενες αλλαγές. 

Μέτρα που προτίθενται να παρθούν είναι η εξολόθρευση των αντάρτικων 
μονάδων στην Κρήτη. Στην ενδοχώρα γνωστοποιήθηκε μέσω εφημερίδων και 
ραδιοφώνου διαταγή που καθιστά αξιόποινους αυτούς που διαθέτουν στην κατοχή τους 
καλώδια και σύρματα και απαγορεύεται η πώληση τέτοιων σε εμπόρους. Ο Ιταλός 

Διοικητής δεν έχει πάρει θέση περί τούτου.  
Για την αποτροπή πράξεων δολιοφθοράς εναντίον του γερμανικού στρατού 

προτάθηκε στους Ιταλούς η παράδοση 100 ομήρων. Επιπλέον τοποθέτησε η τοπική 

στρατιωτική διοίκηση Πειραιά 20 ομήρους σε ασφαλές μέρος. Για νέες ενδεχόμενες 

περιπτώσεις επιθέσεων, σχεδιάστηκε η εκτέλεση ενός ορισμένου αριθμού αιχμαλώτων 
και η αντίστοιχη γνωστοποίηση της.  
 

Σελίδα 60 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 31.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Η διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: στις 30-31.05 τον θάνατο ενός 
συνδέσμου των γερμανικών δυνάμεων και άφιξη στρατιωτικής μονάδας στο Τυμπάκι. 
Ο στολίσκος Siena κατέπλευσε στις 30.05 και ώρα 14:15 στο Ηράκλειο. 
 

Σελίδα 61 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 30.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται η αναχώρηση της νηοπομπής Siena στις 29.05.42 και ώρα 17:30 από 
τον Πειραιά προς Ηράκλειο. Ιταλικές υπηρεσίες αναφέρουν την ύπαρξη αναδυόμενου 

υποβρυχίου στις 20:36 δυτικά της Ίου. Η νηοπομπή διετάχθη να αλλάξει πορεία προς τα 
δυτικά. 
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Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει σχετικά με την ημερησία αναφορά 
στις 28.05.42, ότι η ανάκριση των ομήρων δεν έφερε κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το 
χωριό Κρουσώνας κατελήφθη στις 29.05.42 από 1 ομάδα πεζικού. Οι κάτοικοι του το 
εγκατέλειψαν αλλά επέστρεψαν μεμονωμένα λίγο αργότερα. Για πράξη δολιοφθοράς 

και συγκεκριμένα εμπρησμού αυτοκινήτου ενός στρατιωτικού υπαλλήλου στο 
Ηράκλειο, επιβλήθηκε πρόστιμο στην πόλη του Ηρακλείου 100.000 γερμανικών 
μάρκων, πληρωτέο εντός 24 ωρών, και στον δήμο πρόστιμο 100 τόνων ελαιολάδου το 
οποίο πρέπει να αποδοθεί εντός 14 ημερών. 

Οκτώ χλμ. νοτίως του Μάλεμε σκοτώθηκε Έλληνας οπλοφόρος κατά τη διαφυγή 
του και ένας ακόμα τραυματίστηκε βαριά. 

Τη νύχτα της 24ης
 προς 25ης

.05.42 εκλάπησαν από τις αποθήκες της εταιρίας 
Βερνίκος & Μάτσας στον Πειραιά που συνεργάζεται με τον γερμανικό στρατό 50 κιλά 
υποθαλάσσιας εκρηκτικής ύλης, προοριζόμενη για την ανατίναξη του ναυαγίου “Clan 

Fraser” και “Hellas”, και 1437 μεταλλικές θήκες για δυναμίτη. 
 

Σελίδα 62 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 29.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει σχετικά με την ημερήσια αναφορά της 28.05.42 τη σύλληψη 3 Ελλήνων 
από Ιταλούς που είχαν στην κατοχή τους εκρηκτικά. Σε επικοινωνία με τον Διοικητή 

των ιταλικών δυνάμεων αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση μέσω τύπου και ραδιοφώνου η 
διαταγή ότι σε παρόμοια περίπτωση θα εκτελούνται όμηροι των οποίων η συμμετοχή θα 
αποδεικνύεται σε παρόμοιες πράξεις. 

Αναφέρονται επίσης συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως το 
ξέσπασμα απεργίας στις 28.05.42 σε εργοστάσιο ελαστικών που λειτουργούσε για τον 
γερμανικό στρατό. Έγιναν συλλήψεις. 
 

Σελίδες 63-64 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

τον Ναύαρχο Αιγαίου, τον Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, X Σώμα 

αεροπορίας, ειδικό Επιτελείο “F”, Γενικό Διοικητή αεροπορίας, Διοικητή Φρουρίου 
Κρήτης, τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά-Παλαιού Φαλήρου-Αθήνας-Καλαμάκι-
Κηφισιάς-Χαλανδρίου-Αμαρουσίου-Εκάλης Ελευσίνας-Τατοΐου που φέρει την 
ημερομηνία 27.05.1942.  

Η συνθηματική λέξη “Victoria” (νίκη) αναφέρεται στα μέτρα τακτικής όσον 

αφορά στη διευθέτηση των καταστάσεων σε περίπτωση εχθρικών επιθέσεων και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο συναγερμού. Το λαμβάνουν ο Ναύαρχος Αιγαίου, 
το X Σώμα αεροπορίας, και οι Διοικητές των τομέων υπεράσπισης τηλεφωνικώς ή 

μέσω ασυρμάτου.  
Η σήμανση συναγερμού στα στρατιωτικά μέρη και υπηρεσίες συνολικά 

πραγματοποιείται με τη συνθηματική λέξη “Seegang” (θαλασσοταραχή) και μέσω 
τηλεφώνου ή ασυρμάτου. Εκπονεί στα στρατεύματα τα εξής μέτρα: ενίσχυση της 
παράκτιας φρουράς και περιπολιών, αυξημένη προσοχή, ετοιμότητα για μάχη των 2/3 
για αυτή την αποστολή μονάδων και σε κατάσταση ετοιμότητας οι υπόλοιπες, όλες 
γενικά οι μονάδες σε κατάσταση συναγερμού για άμεση δράση, συνάθροιση των 
μονάδων που βρίσκονται σε επιφυλακή σε χώρους συγκέντρωσης, και ετοιμότητα όλων 
γενικά των όπλων βαρέου τύπου. 
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Σελίδα 65 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 

Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 27.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης αναφέρεται ότι στο χρονικό διάστημα 
13.05-26.05.1942 διεπράχθησαν 4 επιθέσεις με όπλα με την συμμετοχή 4 πολιτών 
εναντίον του διορισμένου από τον γερμανικό στρατό δημάρχου και συνδέσμων του 
γερμανικού στρατού. Πραγματοποιήθηκαν άμεσες συλλήψεις και φυλακίσεις ομήρων 

και πυρπολήθηκαν σπίτια έχοντας διαφύγει την σύλληψη εξακριβωμένων δραστών. 
Επιπλέον θα παρθούν άμεσα αυστηρά μέτρα μετά την ανάκριση των συλληφθέντων. 

Ακόμα αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην 
περιοχή της Αθήνας όπως τον θανάσιμο τραυματισμό Ιταλού από φορτηγό και 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 

 

Σελίδα 66 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 28.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ότι κοντά στον Κρουσώνα 
αιχμάλωτοι, έχοντας φυλακισθεί ως ύποπτοι, βρίσκονται ενώπιον ενός στρατιωτικού 

δικαστηρίου και οι υπόλοιποι μεταφέρονται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Για 
εκτέλεση τους δια πυροβολισμού δεν πάρθηκε απόφαση, εξαιτίας του ότι προσωρινά 

δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο για σχέση ενοχής. Για την περίπτωση επιπλέον 

θανάτων έχει διαταχθεί η επιβολή δραστικών μέτρων. 

Δυο κανόνια πυροβολικού (7,62χιλ) έτοιμα για πυρ στην Παλαιόχωρα. 
Μετακίνηση της μονάδας 1/K.G 54 από την Ελευσίνα για Τυμπάκι. 

Στην περιοχή της Αθήνας συνέβησαν σε μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους 2 
αλλεπάλληλες πράξεις δολιοφθοράς σε οχήματα. 3 Έλληνες τραυματίστηκαν, η 
ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη.  

 

Σελίδα 67 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος που φέρει την 
ημερομηνία 26.05.1942.  

Αναφέρει δύναμη ανδρών του μήνα Μαΐου 1942 με ημερομηνία από 1 έως 21 

Μαΐου με συνολική δύναμη 60 αξιωματικών, 72 υπαλλήλων, 152 υπαξιωματικών και 
218 ανδρών. 

 

Σελίδα 68 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 26.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την ετοιμότητα για πυρ τμήματος αντιαεροπορικών πυροβόλων από 
26.05.1942 και ώρα 06:45 με 2 πυροβόλα 8,8 χιλ. Στρατιωτικό υλικό και 2 πυροβόλα 

8,8 χιλ. εκφορτώθηκαν για την μεταφορά τους στην Κρήτη. 
Γίνεται αναφορά γεγονότων μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως η 

εξαφάνιση μέλους της ειδικής ομάδας ‘F’ και Γερμανού υποδεκανέα και αναζητείται 
από τις ιταλικές αρχές και την Ελληνική αστυνομία, προσωρινή κράτηση Γερμανού 
υποδεκανέα.  
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Σελίδα 69 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 25.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται ότι μεγάλος αριθμός αγγλικών μαχητικών αεροσκαφών βρίσκεται σε 
ετοιμότητα να εξαπολύσει επίθεση στο χώρο της νοτιοανατολικής Ελλάδος. Οι 
στρατιωτικές υπηρεσίες υπολογίζουν επιθέσεις τη σημερινή μέρα καθώς και τις 
επόμενες νύχτες. Το Χ Σώμα αεροπορίας δηλώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

αεροπορικής επίθεσης. Αφίξεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Καστελίου.  

 

Σελίδες 70 – 71 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το γραφείο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος 
που φέρει την ημερομηνία 22.05.1942.  

Κατάσταση ανεφοδιασμού σε σίτιση και ρουχισμό από 20.05.1942 στην 
επικράτεια του Διοικητή νοτίου Ελλάδος (ενδοχώρα και νησιά). 

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
ανδρών και ίππων από ενδοχώρα και Κρήτη καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού 
στρατού (σύνολο ανδρών 66.962 και ίππων 150) και χώρους τροφοδοσίας στην 
ενδοχώρα τον Πειραιά και Κρήτης τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο 
αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού καθώς και οι μερίδες ψωμιού βρόμης και 
άχυρου και η επάρκεια αυτών. 

 

Σελίδα 72 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 24.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται ο εντοπισμός στις 23.05.1942 εχθρικού αεροσκάφους σε μεγάλο 

ύψος στα νότια παραλία της δυτικής Κρήτης. Στρατιωτικές κινήσεις από Ηράκλειο προς 
το Τυμπάκι. Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 
όπως θάνατος Ελληνίδας από Γερμανό στρατιώτη στο δάσος του Σκαραμαγκά.  

 

Σελίδα 73 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 23.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Η τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει γεγονότα μη (άμεσου) 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως κλοπή βενζίνης που οδήγησε στην σύλληψη ενός 
Έλληνα και στο θάνατο ενός άλλου κατά την προσπάθεια διαφυγής τους. 
 

Σελίδες 74 - 90 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο τροφοδοσίας του γερμανικού 
στρατού προς τον στρατιωτικό αρμόδιο του Γενικού Επιτελείου που φέρει την 
ημερομηνία 21-22.05.1942. Πρόκειται για αναφορά κατάστασης του μήνα Απριλίου 

(από 1-30.04.1942) και ανακοίνωση στρατού. 
Αναφέρεται ότι οι συντηρούμενες δυνάμεις πεζικού, ναυτικού και αεροπορίας 

στον τομέα του Διοικητή νοτίου Ελλάδος ,συμπεριλαμβανομένη και η Κρήτη, 

περιλάμβαναν περίπου 66.000 άνδρες και 150 ίππους. Επιπλέον συντηρούνται 100.000 

Έλληνες εργάτες, οι οποίοι εργάζονταν αποκλειστικά για τον γερμανικό στρατό.  



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

19 

 

Οι Γερμανοί υπήκοοι στην Ελλάδα, συνολικά 1486 άτομα, εφοδιάζονταν με 
κρέας, και ψωμί όσο αντιστοιχούσε σε 1 φυσιολογικό καταναλωτή από τα αποθέματα 

του γερμανικού στρατού. 

Η κατάσταση τροφοδοσίας βελτιώθηκε σημαντικά τον συγκεκριμένο μήνα με την 
προμήθεια ενός σημαντικού αριθμού από φρέσκιες πατάτες, έτσι ώστε να μπορούν να 
εφοδιαστούν οι μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού.  

Οι αγορές αγαθών από την ενδοχώρα κυμάνθηκε σε πολύ περιορισμένα όρια, η 
προμήθεια λαχανικών αυξήθηκε χωρίς να συμβαίνει το ίδιο με τα φρούτα των οποίων 

ελαττώθηκε η ποσότητα σε σύγκριση με περασμένους μήνες. Η αγορά ζώων κινήθηκε 

σε περιορισμένο αριθμό. 

Για τη μεταφορά και εφοδιασμό έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον χώρο 
της νοτίου Ελλάδος η κατασκευή και αποπεράτωση της γέφυρας του Βράλου. 

Ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού εφοδιασμού μπόρεσε να εξασφαλισθεί 
η ενίσχυση της Κρήτης σε αγαθά για τις τρέχουσες ανάγκες του νησιού όσο και για την 
αποθεματοποίηση τους για 3 μήνες. Επιπλέον μεταφορά αλευριού για Κρήτη δεν 
πραγματοποιείται από τις αρχές Μαΐου, λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει στους 
αποθηκευτικούς χώρους του νησιού. 

Κατάσταση εφοδιασμού αναλυτικά: 

1) ψωμί 
Έχει εξασφαλισθεί η τροφοδοσία ψωμιού τόσο στην ενδοχώρα όσο και στην 

Κρήτη. Παράγεται κατά 85% από σίκαλη και κατά 15% από κριθάρι. Κατόπιν 

αναφέρεται η συνολική ποσότητα παραγωγής και διανομής για ενδοχώρα και Κρήτη. 
2) Κρέας και αλλαντικά 

Όσον αφορά στο νωπό κρέας, υποχώρησε η διαθεσιμότητα του σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα, τόσο στην ενδοχώρα όσο και στην Κρήτη. Δίδεται ο αριθμός 
σφαγιασμένων βοοειδών και το συνολικό τους βάρος. Για την Κρήτη δεν μπόρεσε να 
γίνει επαρκής τροφοδοσία ζώων εξαιτίας της έλλειψης χώρων στα καράβια και του 
κινδύνου αφανισμού των κακώς σιτισμένων ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
τους. Γίνονται προσπάθειες να μεταφερθεί νωπό κρέας με πλοίο του στολίσκου Siena 

σε ειδικούς δροσερά διαμορφωμένους χώρους προς Κρήτη. Μεταφορά από αέρα δεν 
δύναται να επιτευχθεί. Δίδεται κατόπιν αριθμός σφαγιασμένων ζώων στην Κρήτη και 
ποσότητα παραγόμενου κρέατος. 

Υπάρχει αυξημένη εισαγωγή αυγών από Βουλγαρία και χρήση κονσερβών για να 
εξισορροπηθεί η κατάσταση από την έλλειψη κρέατος. 

1) Λαχανικά και φρούτα. 

Έχει διανεμηθεί μεγάλη ποσότητα λαχανικών τον τρέχοντα μήνα. Η εντελώς 

κάλυψη των αναγκών δεν έχει όμως ακόμα επιτευχθεί. Υπάρχει πρόβλημα στη 
μεταφορά τους λόγω έλλειψης βενζίνης και επαρκών μεταφορικών μέσων με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι αλλοίωσης των προϊόντων. Δημιουργούνται 
εξάλλου δυσκολίες στην εξόφληση των καλλιεργητών. Οι τιμές δεν έχουν καθοριστεί 
και σε κάποια προϊόντα υπάρχει αύξηση των τιμών. Αναφέρονται οι τιμές διαφόρων 
προϊόντων για τον μήνα Απρίλιο και Μάιο. 

Ο εφοδιασμός σε γάλα είναι προβληματικός, από μέσα Απριλίου 
πραγματοποιείται εκ νέου η διανομή μπύρας, γίνεται τροφοδοσία σε αλκοολούχα ποτά 

και είδη καπνού, υπάρχει επαρκής κάλυψη σε ζωοτροφές και βρώμη. 
Αναφέρεται η ποσότητα τροφίμων σε ημερήσια βάση που λαμβάνουν οι 

100.000 Έλληνες εργάτες σε γερμανικού ενδιαφέροντος εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Η κατάστασης σίτισης του ελληνικού πληθυσμού βελτιώθηκε τον μήνα Απρίλιο, 
αν και παραμένουν προβλήματα, εξαιτίας της συνδρομής του Διεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού. Η θνησιμότητα έχει μειωθεί και αποδίδεται στην τακτική διανομή 
ψωμιού.1021 περιπτώσεις θανάτων στην Αθήνα και Πειραιά έναντι 1885 του μήνα 
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Μαρτίου και 585 λόγω ασιτίας έναντι 1.126. Οι τιμές έχουν εκ νέου αυξηθεί με 
αποτέλεσμα η πλειοψηφία των πολιτών να μη δύναται να αγοράσει τρόφιμα. Υπάρχει 
άνθιση της μαύρης αγοράς και όλα τα κυβερνητικά μέτρα για τη καταπολέμησή της 
έχουν αποτύχει. 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο κίνδυνος μετάδοσης επιδημιών από Έλληνες 
πολίτες στον γερμανικό στρατό και έξαρσης τους ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες λόγω 
ζέστης. 

Η θέση και εκμετάλλευση της ελληνικής γεωργίας είναι σε χαμηλά επίπεδα, η 
υδροδότηση συναντά σημαντικές δυσκολίες λόγω έλλειψης καυσίμων με αποτέλεσμα 
κάποια εργοστάσια να μην μπορούν να λειτουργήσουν, δυσχεραίνοντας έτσι την 
παραγωγή προϊόντων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των τιμών 

(π.χ. σε πορτοκάλια, λεμόνια, κεράσια) και την άνθιση της μαύρης αγοράς. Εκτιμάται 
ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει τη δύναμη, τα μέσα και την πολιτική βούληση να λάβει 
μέτρα και να τα εφαρμόσει. 

Δίδεται λίστα αποθεμάτων σε είδη διατροφής, ποτών, ροφημάτων και καπνού για 
τον μήνα Απρίλιο από Κρήτη (Χανιά) και Πειραιά καταγράφοντας ποσότητες ανά 
γραμμάρια και μερίδες και επιπλέον αγαθά που έχουν εξαχθεί στη Γερμανία και σε 
κατεχόμενες περιοχές. 
 

Σελίδα 91 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 22.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Η νηοπομπή Siena απέπλευσε από την Σούδα στις 21.05.1942 και ώρα 12:45 και 
στις 22.05.1942 και ώρα 12:00 κατέφθασε στον Πειραιά. 

Ακόμα αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως η 
σύλληψη Γερμανού στρατιώτη από Ιταλούς κοντά στη Λαμία λόγω αδικαιολόγητης 

απουσίας από την μονάδα του.  
 

Σελίδα 92 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 21.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Το Επιτελείο L.G.I με δύναμη ανδρών 5/18/11 μεταφέρθηκε από την Ελευσίνα 

στο Ηράκλειο. 

Αναφέρονται περιπτώσεις κλοπών τηλεφωνικού σύρματος στην περιοχή της 
Αθήνας. 

 

Σελίδα 93 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 20.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ότι την νύχτα της 19ης
 προς 20ης

.05 

1942 διεξήχθη αεροπορική επίθεση από περίπου 10 έως 15 αεροσκάφη τύπου 
Wellington στο Ηράκλειο και Τυμπάκι. Έγινε ρίψη βομβών κοντά στο Ηράκλειο χωρίς 
να σημειωθούν υλικές ζημιές. Κατερρίφθη ένα εχθρικό αεροσκάφος από 
αντιαεροπορικά πυρά και ακολούθησε η πτώση του στη θάλασσα, βορείως του 
αεροδρόμιου Ηρακλείου. Στις 19.05.1942 σκοτώθηκε σύνδεσμος των γερμανικών 
δυνάμεων από δράστες αγνώστου ταυτότητας στο αεροδρόμιο Καστελίου. Μεταφορά 
και εγκατάσταση μονάδων πυροβολικού στο Ατσιπόπουλο και Πρινέ. 
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Ακόμα αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
θάνατος Γερμανού στρατιώτη από πνιγμό στον Κίσσαμο, τον θανάσιμο τραυματισμό 

υπαξιωματικού του γερμανικού στρατού κοντά στο νησί Αίγινα, διάρρηξη 
βιβλιοπωλείου στην Αθηνά από Γερμανούς στρατιώτες και κλοπή ανθρακοασβεστίου 
από αποθήκη. 
 

Σελίδα 94 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 19.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την εμφάνιση αγνώστων πλοίων 
νότια της Κρήτης και απαντά στο τηλεγράφημα του Διοικητή νοτίου Ελλάδος όσον 

αφορά στην επίθεση στην Παλαιόχωρα στις 18.05.1942, περιγράφοντας 
χαρακτηριστικά ότι μαύρη σκιά πλησίασε τις ακτές από νοτιοανατολική κατεύθυνση 
και στις 01:45 διαπιστώθηκε η ταυτότητα του ως υποβρύχιο. Σήμανε συναγερμός και οι 
δυνάμεις άνοιξαν πυρ. Το υποβρύχιο καταδύθηκε και απομακρύνθηκε προς δυτική 
κατεύθυνση. Επέστρεψε στις 01:50 και άλλαξε ξανά κατεύθυνση προς νοτιοανατολικά 

μετά από βολές που δέχτηκε. Τοποθετήθηκε πυροβόλο 7,5 χιλ.  
Αναφέρεται μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων προς Γλυφάδα και Βάρη και 

συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως κλοπή αυτοκίνητου και 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην περιοχή της Αθήνας. 

 

Σελίδες 95-97 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 19.05.1942. 

Αναφέρεται ότι η πολιτική κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, ωστόσο έχει 
βελτιωθεί η οικονομική. Παρά τις απειλές της κυβέρνησης για την επιβολή 

αυστηρότατων ποινών, παρατηρείται άνθιση της μαύρης αγοράς και δεν εκτιμάται 
κάποια αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει το θάνατο ενός συνδέσμου των 
γερμανικών δυνάμεων από αγνώστους σε περιοχή βορείως της Μεσσαράς και ως εκ 
τούτου προβλέπεται η λήψη αυστηρών μέτρων. 

Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 

περιπτώσεις πλαστογράφησης στην περιοχή της Αθήνας, κλοπής τηλεφωνικών 
καλωδίων καθώς και βενζίνης σε αεροδρόμια (σύλληψη 40 ατόμων μόνο στο 
αεροδρόμιο της Ελευσίνας). 

Ακολουθούν μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα 2 συνημμένες προκηρύξεις 
εναντίον της μεταφοράς εργατών στη Γερμανία, αναφέροντας (1

η
 προκήρυξη) τον 

βομβαρδισμό εργοστασίων και εγκαταστάσεων γερμανικών συμφερόντων σε περιοχές 
κοντά στο Παρίσι, Luebeck και Rostock από αγγλικά αεροσκάφη, όπου προξενήθηκαν 
μεγάλες καταστροφές. Υπάρχει προειδοποίηση να αποφύγουν την μαζική συνάθροιση 
σε στρατιωτικούς στόχους π.χ. αεροδρόμια, ναυστάθμους, για την αποφυγή ελληνικών 

απωλειών από βομβαρδισμούς. 

Ο τομέας κομμουνιστικής νεολαίας Αθήνας απευθύνεται (2
η
 προκήρυξη) στους 

εργάτες/ισες, αναφέροντας τις σημαντικές απώλειες στο ανατολικό μέτωπο και την 
στρατολόγηση εργατών από όλες τις χώρες για να καλύψουν τα κενά. Καταφέρεται 
εναντίον της κυβέρνησης και αναφέρει στη στάση και το σθένος των εργατών και τις 
συνθήκες που επικρατούν στα εργοστάσια της Γερμανίας και τους αποτρέπει να μην 
συνεργήσουν στη τακτική δουλείας σε γερμανικό έδαφος, χρησιμοποιώντας ιστορικά 
παραδείγματα αντίστασης κατά του εχθρού. 
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Σελίδες 98-101 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες τον 
Ναύαρχο Αιγαίου, τον Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος και Διοικητές 

τομέων υπεράσπισης 1-5, τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά, Παλαιού- Φαλήρου, 
Καλαμάκι, Κηφισίας, Χαλανδρίου Αμαρουσίου, Εκάλης Ελευσίνας και Τατοΐου. Φέρει 
την ημερομηνία 16.05.1942. 

Παρουσιάζει διαταγή για επιβολή κατάστασης έκτατης ανάγκης, (Victoria), μαζί 
με μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα για την κοινοποίηση της στους Δημάρχους. 

1) Πρέπει να εκκενωθούν δρόμοι και πλατείες 

2) Aπαγορεύεται η παραμονή εκτός κατοικιών, χώρων εργασίας και στις ταράτσες, 
τα παράθυρα θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, τα φώτα να σβήσουν και σε 
περίπτωση βομβαρδισμού να παραμείνουν σε υπόγεια και καταφύγια. 

Παραβάσεις θα επισύρουν τη θανατική ποινή ή πιο ήπιες μορφές όπως κράτηση ή 
φυλάκιση. Επιτρέπεται η χρήση όπλων σε περίπτωση παραβάσεων. 
 

Σελίδες 102-103 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το ειδικό 
Επιτελείο “F” που φέρει την ημερομηνία 10.05.1942. 

Αναφέρεται στην ανάληψη της υπεράσπισης του χωριού Λεγρενά και του Κόλπου 
του από το ειδικό Επιτελείο “F” για την καταπολέμηση εξωτερικού εχθρού και 
εσωτερικών ταραχών. Ο τομέας υπεράσπισης 4 (Σούνιο) περιλαμβάνει περιοχές από 
Λεγρενά μέχρι το Λαύριο (βλ. χάρτη). 

 

Σελίδα 104 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Ναύαρχο 

Αιγαίου και τον Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την 
ημερομηνία 18.05.1942. 

Αναφέρει την απαίτηση γνωστοποίησης για την τωρινή κατάσταση των ραντάρ 

αντιαεροπορικών και ποια έχουν τοποθετηθεί για ενδεχόμενη αεροπορική επίθεση και 
για την παρατήρηση της θαλάσσιας περιοχής. 

 

Σελίδες 105-109 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος που φέρει την 
ημερομηνία 16.05.1942. 

Αναφέρεται στην τροφοδοσία-ανεφοδιασμό. Για τις μονάδες πεζικού ορίζεται 
αρμόδιος ο Διοικητής νοτίου Ελλάδος, της αεροπορίας ο Διοικητής αεροπορίας 

νοτιανατολικής Ελλάδος και του ναυτικού ο Ναύαρχος Αιγαίου. Οι 2 τελευταίοι 
ενημερώνουν τον Διοικητή στρατού νοτιανατολικής Ελλάδος για την κατάσταση 
τροφοδοσίας και τις δυσκολίες που προκύπτουν στους τομείς τους. 

Η Αθήνα και ο Πειραιάς είναι η βάση για τον ανεφοδιασμό του στρατού. 

Αναφέρει τους χώρους διανομής για τη νότια Ελλάδα όσον αφορά στη σίτιση-καύσιμα 
και πυρομαχικά. 

Σε περίπτωση εχθρικής στρατιωτικής επιχείρησης, προβλέπεται η μεταφορά των 
ειδών τροφοδοσίας σε άλλες βάσεις ανεφοδιασμού, δεν πρέπει να πέσουν σε εχθρικά 
χέρια ούτε να περιπέσουν σε αχρηστία. Η απώλεια τους μπορεί να βλάψει συνολικά τον 
κάθε τομέα υπεράσπισης. 

Προβλέπεται και κρίνεται απαραίτητο να είναι εφοδιασμένες οι στρατιωτικές 
μονάδες με όπλα, πυρομαχικά, υλικό πρώτων βοηθειών και τρόφιμα για επάρκεια 4 

ημερών. Επιπλέον είναι αναγκαία η αποκέντρωση των βάσεων τροφοδοσίας για λόγους 
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τακτικής και ευελιξίας όπως και η αποθεματοποίηση των αναγκαίων αγαθών. Τονίζεται 
η ανάγκη των αγωγών παροχής νερού ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. 

 

Σελίδα 110 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

Μεραρχίας Κρήτης και τον Διοικητή τομέα υπεράσπισης τρία, Αντισυνταγμάρχη 
Bachus που φέρει την ημερομηνία 17.05.1942. 

Αναφέρει κίνηση στρατευμάτων προς τη Βάρη για την υπεράσπιση με τα ήδη εκεί 
εγκατεστημένα στρατιωτικά τμήματα του κόλπου της περιοχής. 

 

Σελίδα 111 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 18.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την επανειλημμένη προσπάθεια 
υποβρυχίου να προσεγγίσει τα νότια παράλια στην περιοχή της Παλαιόχωρας τη νύχτα 

της 17
ης

 προς 18ης
 .05 και την απομάκρυνσή του μετά από πυρά. Ακόμα αναφέρονται 

συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως θανάσιμος τραυματισμός 
Έλληνα, εκδήλωση φωτιάς σε εργοστάσιο χρωμάτων. 

 

Σελίδα 112 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 17.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται ετοιμότητα για πυρ αντιαεροπορίας ναυτικού 720 κοντά στον 
Σκαραμαγκά, τη μετακίνηση χωροφυλακής από Τατόι προς Σούδα, την άφιξη του 
στολίσκου Siena στις 16.05.42 και ώρα 18:30 στη Σούδα. Ακόμα αναφέρονται 
συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως τραυματισμός Έλληνα 
υπηκόου. 
 

Σελίδα 113 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 16.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την ετοιμότητα για πυρ του 4
ου

 τμήματος αντιαεροπορίας 720 κοντά 
στον Σκαραμαγκά, μετακινήσεις αεροσκαφών και συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού 
ενδιαφέροντος όπως η μη επιστροφή Γερμανού στρατιώτη στη μονάδα του. 

 

Σελίδα 114 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Σμήναρχο αεροπορίας, Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, Διοικητή 

αεροπορίας Ελευσίνας, διοίκηση Σκαραμαγκά που φέρει την ημερομηνία 16.05.1942. 

Σύμφωνα με την τακτική υπεράσπισης από εχθρική επίθεση, ζητείται, η κατανομή 
δυνάμεων σε περιοχές όπως Καλαμάκι-Ελευσίνα-Σκαραμαγκά και ο διαχωρισμός σε 
εκπαιδευόμενους και μη, και από τον Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος 

να αναφέρει τον σχεδιασμό της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης. 
 

Σελίδες 115-116 (περίληψη) 
 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

24 

 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες τον 

Ναύαρχο Αιγαίου, Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, Διοικητή τομέα 
υπεράσπισης 1 (Πειραιάς), 2 (νησιά Σαρωνικού), 3 (Καλαμάκι), 4 (Σούνιο), 5 (Μήλος), 
Ελευσίνας, Σκαραμαγκά που φέρει την ημερομηνία 16.05.1942. 

Γνωστοποίηση επιχείρησης εισβολής Άγγλων στο St. Nazaire και της πορείας του 
αντιτορπιλικού Campeltown που ηγείτο του εχθρικού στόλου στην περιοχή της 
Νορμανδίας, εναντίον συγκεκριμένου στόχου. Έγινε έκρηξη μεγάλης ισχύος και 
καταστράφηκε ολοσχερώς το πλοίο. Οι παράπλευρες απώλειες ήταν μεγάλες από την 
γερμανική πλευρά. Η έκρηξη σχεδιάστηκε από τον εχθρό. 

Έγινε έρευνα στο φορτίο παρακείμενων πλοίων για εκρηκτικές ύλες και δεν 
επιτρέπεται ξανά η έλευση, μη έχοντας εκεί αντικείμενο, σε πλοία για να μην 
επαναληφθούν ανάλογα συμβάντα. Καθήκον των Άγγλων είναι να προκαλέσουν 
εκρήξεις σε σημαντικούς στόχους. Διεξάγονται υποθαλάσσιες έρευνες για τον 
εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών. 

 

Σελίδα 117 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Ο στολίσκος Siena απέπλευσε στις 16:00 από Πειραιά. Ακόμα αναφέρονται 
συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως κλοπή τηλεφωνικών 
καλωδίων στην Αθήνα και τον θανάσιμο τραυματισμό Ελλήνων πολιτών εμπλεκόμενοι 
σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα. 

 

Σελίδες 118-125 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 9.05.1942. 

Διοικητικού ενδιαφέροντος ανακοίνωση για το 2ο
 μισό του Απριλίου. 

Αναφέρει τη βελτίωση της εσωτερικής κατάστασης, η οποία είχε αμβλυνθεί ξανά 
στα μισά του περασμένου μήνα. Είναι σε εξέλιξη μια σειρά απεργιακών 
κινητοποιήσεων π.χ. στον Πειραιά των υπάλληλων του ταχυδρομείου, του τελωνείου, 
των τηλεπικοινωνιών, των δικαστηρίων, των τραπεζών, της δημοτικής ύδρευσης και 
ηλεκτρικής ενέργειας και καθηγητών. Κάποιες, άλλων κλάδων εργαζομένων 
απετράπησαν την τελευταία στιγμή, λόγω δυναμικής παρέμβασης των Γερμανών 
διευθυντών. Αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με κομματικές οργανώσεις 
στην Αθήνα και Πειραιά, δεν στρέφονται εναντίον του κατακτητή, αλλά της ελληνικής 
κυβερνήσεως για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία και έχουν 
οργανωθεί από κομμουνιστικές ομάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει αρνητικές 

οικονομικές συνέπειες στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Πειραιά και δεν 
συνεργάζονται με τον γερμανικό στρατό. 

Οι διακηρύξεις της ελληνικής κυβερνήσεως κατόπιν συνεννοήσεως με τους 

Γερμανούς και Ιταλούς, η απειλή της θανατικής ποινής και η υπόσχεση βελτίωσης της 
ελληνικής οικονομίας συνετέλεσαν να λήξει ο απεργιακός κύκλος. Οι υπόλοιπες μέρες 
κύλησαν ομαλά. Υπήρξε διανομή φυλλαδίων από διάφορες κομμουνιστικές 
οργανώσεις.  

Γίνεται αναφορά και κρίση του «Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου» δίδοντας 
πληροφορίες για τη δομή και τις επιδιώξεις του. Ακόμα βρέθηκαν έντυπα από το κόμμα 
«Ελληνικό Βασίλειο» και αναφέρεται το περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενο των 
περισσότερων προκηρύξεων καταφέρεται εναντίον τόσο των γερμανικών δυνάμεων 
κατοχής όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Κοτζαμάνης αναφέρεται ως 
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«Κοτζαμάνωφ» και ως πράκτορας των Ιταλών και Βουλγάρων. Στρέφονται επίσης και 
εναντίον της μεταφοράς Ελλήνων εργατών στη Γερμανία. Ο χώρος των τυπογραφείων 
δεν είναι γνωστός και θεωρείται από τις γερμανικές δυνάμεις η ξένη προπαγάνδα ως πιο 
επικίνδυνη από την ελληνική.  

Η επιτροπή για την αποστολή ελλήνων εργατών στη Γερμανία άρχισε το έργο της 
στις 16.4.42 στον Πειραιά. Η 1η

 μεταφορά εργατών πραγματοποιήθηκε στις 16.05.42 με 
660 περίπου εργάτες. Εξαιρούνται εργατικό δυναμικό που απασχολείται ήδη σε 

γερμανικές ή ιταλικές επιχειρήσεις, αυτοί που βρίσκονται στην Κρήτη, οι παντρεμένοι 
και οι πολύτεκνοι.  

Μεγάλος αριθμός αστυνομικών παραιτείται λόγω χαμηλών μισθών, με 
αποτέλεσμα να μεταναστεύσουν στην ύπαιθρο ή να ασχοληθούν με την μαύρη αγορά. 
Έγινε αίτηση για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της αστυνομίας και χωροφυλακής και 
ζητήθηκε από τον πρωθυπουργό της χώρας η συνδρομή των γερμανικών δυνάμεων.  

Σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που γίνεται διδασκαλία ξένης γλώσσας 
καθίστανται υποχρεωτικά μαθήματα τα Ιταλικά και Γερμανικά και προαιρετικά τα 
Γαλλικά. 

Όσον αφορά στην κατάσταση τροφίμων, έχουν πέσει οι τιμές και η τιμή του 
χρυσού έχει υποχωρήσει. Αυτό οφείλεται ως ένα βαθμό στον Γκοτζαμάνη που 
αναδεικνύεται ως πιο ικανός από άλλους. Πολλοί Έλληνες δεν τον αποδέχονται με τον 

ισχυρισμό ότι είναι Βούλγαρος και υποστηρίζει την απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
κάποιοι όμως αντικρούουν αυτή την άποψη λέγοντας ότι ο αδελφός του υπηρετεί ως 
αξιωματικός του βουλγάρικου στρατού. 

Έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες σίτισης και τροφοδοσίας τροφίμων. Για τον μήνα 
Απρίλιο έχει σταλεί στη Κρήτη σημαντικός αριθμός προϊόντων, όπως κριθάρι, ρύζι, 
φασόλια, ζάχαρη, αλάτι, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη. Έχει προγραμματιστεί, να 
δοθούν στην Κρήτη 1.000 τόνοι δημητριακών στους ελαιοπαραγωγούς ως ανταλλαγή 
με ελαιόλαδο, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού και της πτώσης της 
αξίας του χρήματος. Επιπλέον 1.000 τόνοι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δοθούν 
στους κατοίκους του νησιού. Τα υπόλοιπα νησιά τροφοδοτούνται επίσης από τον 
Ερυθρό Σταυρό. 

Εξασφαλίσθηκε η διανομή σε ψωμί στον Πειραιά (αναφέρεται ποσότητα) και 
αλευριού στη Σαλαμίνα, Αίγινα, Μήλο και Κρήτη (25 τόνους από τον Ερυθρό Σταυρό 
μέσω Θεσσαλονίκης). Η βοήθεια και συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού είναι πολύ 

σημαντική και αποτελεσματική. Πλοία έχουν καταφθάσει στον Πειραιά με τρόφιμα 

(κριθάρι, αλεύρι, σαρδέλες, φασόλια, μήλα μεταξύ άλλων) και στην Αθήνα και Πειραιά 

διανέμεται συσσίτιο σε περίπου 750.000 πολίτες, παιδιά 3-14 ετών σιτίζονται μέσω 
ασύλων και στην Αίγινα διαμοιράζονται 5.000 μερίδες μέσω συσσιτίων στα κατώτερα 
στρώματα. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο 
προσφέρεται φαγητό στους έχοντες ανάγκη, αλλά δεν έγινε διανομή ελαιολάδου, όπως 
και στον Πειραιά, λόγω εξαγωγής της τελευταίας σοδειάς στην Ιταλία, κάτι που δεν 
βρίσκει σύμφωνες τις γερμανικές αρχές.  

Ο τομέας της αλιείας σημείωσε μικρή αύξηση στον Πειραιά χωρίς να διατεθεί 
στην αγορά λόγω της προώθησης των αλιευτικών προϊόντων μέσω της μαύρης αγοράς.  

Οι περιπτώσεις θανάτου έχουν μειωθεί στον Πειραιά (λόγω διανομής ψωμιού), 
στη Αίγινα και στη Σαλαμίνα όμως κυμαίνονται σε πολύ ψηλά επίπεδα και ο αριθμός 
των μεταδιδόμενων ασθενειών έχει εξαιρετικά αυξηθεί στον Πειραιά (ιδιαίτερα οι 
περιπτώσεις τύφου), εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και της έλλειψης σαπουνιού. 

Παρατηρείται έλλειψη φαρμάκων και η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέτρα για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης. Υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος μετάδοσης των 
ασθενειών στις γερμανικές δυνάμεις, ειδικά σε χώρους που παρατηρείται μαζική 
προσέλευση ατόμων π.χ. σε κινηματογράφους. 
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Όσον αφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν λειτουργεί το τρόλεϊ στον Πειραιά 
και στην Αθήνα λειτουργούν 3 κύριες γραμμές από τις 13 επί συνόλου. Η κατάσταση 

των δρόμων έχει χειροτερέψει. Η Κρήτη παρέλαβε τον μήνα Απρίλιο 100 τόνους 

πετρέλαιο ντίζελ και 40 καύσιμης ύλης Otto. Στις 08.05 φορτώθηκαν για την Κρήτη 80 
τόνοι πετρέλαιο ντίζελ, 25 τόνοι καύσιμης ύλης Otto, 10 τόνοι φωτιστικό πετρέλαιο και 
11/2 τόνος λιπαντικό λάδι. Προβλέπεται να εφοδιαστεί το νησί στις επόμενες μέρες με 
επιπλέον 70 τόνους πετρέλαιο Ντίζελ για να υπάρξει απόθεμα. Τα καύσιμα 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στις επιχειρήσεις-εργοστάσια και μέρος του 
φωτιστικού πετρελαίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή θεραπευτικών μέσων π.χ. 

κατά της ελονοσίας.  

Υπάρχει σημαντική έλλειψη σε κάρβουνο (θα εισαχθεί από Βουλγαρία) και 
άλλων υλών πρώτης ανάγκης. 

Επίσης αναφέρεται αύξηση της εγκληματικότητας. Έγιναν 292 συλλήψεις στον 
Πειραιά για κλοπή στρατιωτικού υλικού (190 τον περασμένο μήνα). Σε 11 απαγγέλθηκε 
από το στρατιωτικό δικαστήριο η εσχάτη των ποινών. Το ίδιο ισχύει και στο εσωτερικό 

του γερμανικού στρατού (103 έναντι 80).  
 

Σελίδα 126 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 14.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά, χωρίς να υπάρχει περιεχόμενο. 
 

Σελίδα 127 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 13.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως την επιβολή 
καραντίνας στον Πειραιά λόγω περιπτώσεων τύφου, περιπτώσεις κλοπής τηλεφωνικών 
καλωδίων και τον θανάσιμο τραυματισμό Έλληνα πολίτη από Γερμανούς φρουρούς 
κατά τη διάρκεια κλοπής. 

 

Σελίδα 128 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το τμήμα Ια 
και λοχαγό Ηinsken. Φέρει την ημερομηνία 13.05.1942. Πρόκειται για ημερήσια 
αναφορά. Αναφέρει μετακινήσεις στρατιωτικού προσωπικού και συγκεκριμένα 
αξιωματικών. 

 

Σελίδες 129-133 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

Ναύαρχο Αιγαίου, Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, τοπική στρατιωτική 
διοίκηση Πειραιά, Παλαιού- Φαλήρου, Καλαμάκι, Ελευσίνας, Τατοΐου και Διοικητή 

Κρήτης. Φέρει την ημερομηνία από 11.05.1942. 

Αναφέρει αποτυχημένη προσπάθεια εισβολής αγγλικών δυνάμεων, 

υποστηριζόμενη από μεγάλο αριθμό αεροσκαφών και τη βοήθεια του ναυτικού. Οι 
εχθρικές δυνάμεις καμούφλαραν τα πλοία ως γερμανικά, τα οποία μόνο από τον τύπο 
της κατασκευής θα μπορούσαν να αναγνωρισθούν. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος 
λαμβάνονται στρατιωτικά μέτρα όπως: 1) ενίσχυση της επιτήρησης του θαλάσσιου 
χώρου από αέρα ιδιαιτέρα τις νυχτερινές ώρες και ασταθούς καιρού, 2) τον εφοδιασμό 
των φρουρών με πίνακες για τους τύπους των καραβιών, 3) η παραμονή της φρουράς 
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εκτός των ειδικά διαμορφωμένων και εξοπλισμένων καταφυγίων κατά τη διάρκεια 
συναγερμού για αεροπορική επίθεση, 4) οχύρωση σημαντικών εγκαταστάσεων στα 
λιμάνια και βάσεις ναυτικού, η διαρκής φρούρησή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας και 
σε ασταθή καιρό, και η παρουσία ανώτερων αξιωματικών σε αυτούς τους χώρους, για 
άμεση αντίδραση, σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής. Πρέπει να υπάρξει 
εκπαίδευση των εκεί μονάδων ναυτικού και αεροπορίας για μάχες ξηράς, λόγω της 
έλλειψης επαρκούς δύναμης πεζικού, 5) εφοδιασμός της φρουράς με όπλα για ρίψη 
φωτοβολίδων και ο κατάλληλος στρατιωτικός εξοπλισμός τους, 6) σε περίπτωση μη 
κατατρόπωσης των εχθρικών δυνάμεων θα πρέπει άμεσα να περικυκλωθούν ή να 
αποκλεισθούν. Για την επίθεση εναντίον τους καθορίζονται από το Διοικητή οι στόχοι 
και για γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα αναλαμβάνουν δράση όλα τα όπλα. Η επίθεση 

θα εξελιχθεί τμηματικά, με την ανάλογη τακτική που αρμόζει σε κάθε περίπτωση, 7) η 
εγκατάσταση του πυροβολικού και ιδιαίτερα των ακτών όχι σε γραμμικό αλλά σε 
τραπεζοειδές σχήμα για περισσότερη ευελιξία στην κίνηση του, 8) ακρίβεια στις βολές, 

9) δημιουργία βάσεων αντιαεροπορικών κοντά στις ακτές, 10) φωτισμός από προβολείς 

των ακτών, 11) φωτισμός των χώρων του λιμανιού, 12) προστασία και αποκλεισμός 
όλων των λιμανιών και των εγκαταστάσεων π.χ. με μόλους, συρματοπλέγματα στους 
μόλους, με εγκατεστημένα δίχτυα στη θάλασσα κατά των υποβρυχίων, αποκλεισμός 
του θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου με νάρκες σε περιορισμένο χώρο λόγω του βάθους 
του, προστασία των αεροδρομίων με νάρκες εναντίον στρατιωτικών οχημάτων και 
δημιουργία χαρακωμάτων στις ακτές. Πρέπει να δίνεται περισσότερη προσοχή στις 
συνομιλίες μέσω ασυρμάτου για τυχόν υποκλοπές. Όλες οι ανακοινώσεις να 
μεταφέρονται στην διοίκηση των τομέων, κατόπιν στο Διοικητή νότιου Ελλάδος και 
μετά να ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

  

Σελίδα 134 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος που φέρει την 
ημερομηνία 11.05.1942.  

Απαίτηση εφοδιασμού χειροβομβίδων. 

 

Σελίδα 135 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 12.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει τον θανάσιμο τραυματισμό Γερμανού στρατιώτη από Έλληνα πολίτη 

κατά την διάρκεια κλοπής αυτοκίνητου.  

 

Σελίδες 136-137 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 11.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Από την τοπική διοίκηση Πειραιά αναφέρεται κατάσταση συναγερμού στις 
10.05.1942 στην περιοχή της Αθήνας. Πτήση εχθρικού αεροσκάφους με κατεύθυνση 

από Νότο προς Βορά (Θεσσαλονίκη). Δεν έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων 

ούτε σημειώθηκαν υλικές ζημιές. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει μετακινήσεις της μονάδας 1./ I. R. 

382 από την Πηγή (9χλμ από το Ρέθυμνο) προς Ρέθυμνο. Με τον στολίσκο Siena 

έφτασαν τμήματα της μονάδας III/I.R 382. Διαμονή Επιτελείου και της 12 kp στο 
Άδελε (7χλμ από στο Ρέθυμνο), της 9 kp στην Πηγή και της 10 kp στην Επισκοπή 

(13χλμ. από το Ρέθυμνο).  
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Ο στολίσκος Siena αναχώρησε στις 10.05.1942 και ώρα 09:45 από το Ηράκλειο 

και έφτασε στις 11.05.1942 και ώρα 06:15 στον Πειραιά. 

Ο Διοικητής της αεροπορίας της νοτιανατολικής Ελλάδος αναφέρει η 

5.αντιαεροπορία ναυτικού 72 έτοιμη για πυρ από 09.05.1942 στο Βρωμοπούσι Αττικής, 

μεταφορά Γερμανών στρατιωτών εξαιτίας υποψίας ελονοσίας και η τοπική στρατιωτική 
διοίκηση Αθήνας αναφέρει συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως 
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα στις 08.05 και 10.05 με θύματα και τραυματίες και 
σύλληψη Γερμανών οπλιτών λόγω πώλησης τροφίμων. 

 

Σελίδες 138-140 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 08.05.1942. Πρόκειται για 
εκτίμηση της πολιτικής κατάστασης. 

Αναφέρει ότι ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς κύλησε ήρεμα και ομαλά. Έγινε 
ρίψη προκηρύξεων από κομμουνιστικές ομάδες με περιεχόμενο τη συγκέντρωση 
εργατών και υπαλλήλων και τις απαιτήσεις τους προς την κυβέρνηση, όπως καθημερινή 
διανομή ψωμιού για όλο το λαό, καθιέρωση «κοινής κουζίνας» μεσημέρι και βράδυ για 
τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, τακτικός κρατικός έλεγχος των τιμών, 
αναπροσαρμογή των μισθών βάσει πληθωρισμού, εξάλειψη της λεηλασίας των 

κρατικών προϊόντων από Γερμανούς και Ιταλούς, μέτρα υγιεινής και προστασίας για 
τους πολίτες, συγκρότηση οργανώσεων εργατών και υπαλλήλων, κατάργηση 
διακίνησης εργατών στη Γερμανία, και ενάντια στην πολιτική της τρομοκρατίας και 
διώξεων. Ζητά να δείξουν το μίσος τους προς τους κατακτητές και την συμπάθεια τους 
προς τον κόκκινο στρατό, να διαδηλώσουν, να απεργήσουν, να προβούν σε πράξεις 
δολιοφθοράς, να οργανωθούν στο κομμουνιστικό κόμμα, να καταργηθεί η θανατική 
ποινή και να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. 

Αεροπορική επίθεση στον Πειραιά την νύχτα της 1ης
 προς 2. Μαΐου προκάλεσε 

θύματα μεταξύ του αμάχου πληθυσμού και υλικές ζημιές σε κατοικίες. Έγινε 
αντικείμενο υλικού προπαγάνδας στον ελληνικό τύπο. 

 

Σελίδα 141 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

Κρήτης και τον Ναύαρχο Αιγαίου που φέρει την ημερομηνία 11.05.1942. 

Αφορά στην εκπαίδευση του τμήματος αντιαεροπορίας ναυτικού 720. 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί ανάλογα όπως της Μ.Α.Α. 620/603. 

Υπεύθυνος είναι ο Ναύαρχος Αιγαίου. 

 

Σελίδα 142 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 10.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Η τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει κατάσταση συναγερμού στις 
10.05.1942 για αεροπορική επίθεση, εθεάθη 1 εχθρικό αεροσκάφος στην Αθήνα. Δεν 
αναφέρθηκε ρίψη βομβών. 

Ο Διοικητής Κρήτης αναφέρει μετακινήσεις τριών λόχων τάγματος 
αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 από Καστέλι προς Θραψανό, ενός λόχου τάγματος 

αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 από Θραψανό προς Καστέλι και Επιτελείο τάγματος 
833 από Καλύβια προς Νέο Χωριό. Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως κλοπή αγωγού υψηλής τάσης και περίπτωση 
πλαστογραφίας στην Αθήνα. 
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Σελίδα 143 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 09.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την πτήση 4 αεροσκαφών στις 
07.05.42 από 21:24 έως 22:04 πάνω από το ανατολικό τμήμα του νησιού, με 
κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά. Δεν σημειώθηκε στρατιωτική εμπλοκή. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
δίκη Γερμανών ναυτών για κλοπή και τραυματισμό Έλληνα πολίτη από Γερμανό 
φρουρό κατά την διάρκεια απόπειρας κλοπής. 

 

Σελίδα 144 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 8.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται μεταξύ άλλων η άφιξη του στολίσκου Siena στις 17:15 στο Ηράκλειο 
και η μετακίνηση τμήματος της ΙΙ./F 123 με 91 άντρες ακτοπλοϊκώς με προορισμό το 
Καστέλι. 

 

Σελίδες 145-149 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον ανώτατο 
Διοικητή των ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα που φέρει την ημερομηνία 

07.05.1942. 

Αναφέρεται στη υπεράσπιση των ακτών και στη νέα χάραξη υπερασπιστικών 
γραμμών έναντι εχθρικών δυνάμεων και ανάληψη καθηκόντων από την αεροπορία και 
το ναυτικό. 

Για την καταπολέμηση ναυτικών στόχων και προσπάθειας απόβασης εχθρικών 
δυνάμεων, συμμετέχει το πυροβολικό των ακτών με όλα τα διαθέσιμα μέσα με σκοπό 

να εμποδιστούν εχθροπραξίες γύρω από τις ακτές, να μην υπάρξει υποχώρηση των 
γερμανικών δυνάμεων, έτσι ώστε να μη δοθεί στον εχθρό το πλεονέκτημα να εδραιώσει 
τις θέσεις του. 

Η κύρια γραμμή κρούσης είναι η ακτή. Οι ακτές χωρίζονται σε τομείς που 
συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα δίκτυο, και βασικό στοιχείο υπεράσπισης 
είναι να οχυρώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπερασπιστικής τακτικής και με την 
κατάλληλη υποδομή και οργάνωση, να μπορούν να κρατήσουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μακριά τον εχθρό. Ο θαλάσσιος χώρος επιτηρείται από φρουρά με σκοπό την 
αποτροπή απόβασης εχθρικών δυνάμεων. Η απόβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
συγχρόνως με τη διεξαγωγή αεροπορικής επίθεσης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
στη χρήση σημάτων από τον εχθρό και να εμποδιστεί να καταλάβει τις ακτές των 
νησιών, γιατί αυτό σημαίνει απειλή για την ενδοχώρα ή για τη διέλευση των καραβιών 
και πρέπει να τις υπερασπιστούν μέχρις εσχάτων, ακόμα και αν υπάρχει έλλειψη σε 
πυρομαχικά, εφόδια, ή νερό. 

Στην Αττική βρίσκονται οι εξής τομείς υπεράσπισης: 

Τομέας 1 (Πειραιάς) που περιλαμβάνει το λιμάνι και την πόλη, τομέας 2 

(Σαρωνικός Κόλπος) που περιλαμβάνει τα νησιά του Σαρωνικού Κόλπου, τομέας 3 

(Καλαμάκι) με τα νοτιοδυτικά παράλια της Αττικής-Παλαιού Φαλήρου μέχρι τον 
Κόλπο της Βάρης, τομέας 4 (Σούνιο) με τα νοτιοδυτικά παράλια της Αττικής μέχρι το 
Λαύριο. Αναφέρονται οι Διοικητές του κάθε τομέα. 
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Με την ύπαρξη κινδύνου εισβολής εγείρεται κατάσταση έκτατης ανάγκης στην 
γερμανική επικράτεια και λαμβάνονται μέτρα όπως η εγκατάλειψη των οικιών, 
απαγόρευση ανοίγματος των παραθύρων, ύπαρξη φωτός, σύλληψη ομήρων μεταξύ του 
πληθυσμού- σύλληψη μη αξιόπιστων ανδρών της αστυνομίας και χωροφυλακής και 
εκκενώσεις χώρων. Σε περίπτωση ταυτόχρονης επίθεσης στη γερμανική και ιταλική 

επικράτεια θα υπάρξει επέκταση των εχθροπραξιών και στους γειτονικούς τομείς. Θα 
πρέπει ακολούθως μεταξύ άλλων, να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των τομέων και κοινό 
σχέδιο τακτικής-δράσης, εγκατάσταση ιταλικού τάγματος πεζικού για την προστασία 
των αεροδρομίων Καλαμάκι-Ελευσίνας και Τατοΐου. Τα ιταλικά και γερμανικά 
στρατεύματα λαμβάνουν διαταγές μόνο από γερμανική διοίκηση νοτίου Ελλάδος ή από 
τον ανώτατο Διοικητή ιταλικού στρατού. Κατά τη επιβολή έκτατου ανάγκης σε 1 τομέα 
ισχύει το ίδιο και στους γειτονικούς του τομείς. Αναφέρεται η εγκατάσταση γερμανικών 
δυνάμεων και εφεδρειών σε χώρους της Αττικής (Λούτσα – Ραφήνα – Σπάτα - Βάρη) 
και νησιών (Σαλαμίνα-Αίγινα) τα στρατιωτικά τους καθήκοντα-αρμοδιότητες και το 
σχέδιο τακτικής που εφαρμόζεται. 

 

Σελίδα 150 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος για το ημερολόγιο 
πολέμου που φέρει την ημερομηνία 08.05.1942.  

Ο στολίσκος Siena απέπλευσε με 800 άντρες διαφόρων μονάδων του γερμανικού 
στρατού και άφιξη του στο Ηράκλειο στις 07.05.42 και ώρα 17:15. 

 

Σελίδες 151-152 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το γραφείο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος 
που φέρει την ημερομηνία 07.05.1942.  

Κατάσταση ανεφοδιασμού σε σίτιση και ρουχισμό από 05.05.1942 στην 

επικράτεια του Διοικητή νοτίου Ελλάδος (ενδοχώρα και νησιά). Αναφέρει μονάδες 
πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού, με συγκεντρωμένη δύναμη αντρών και ίππων από 
ενδοχώρα και Κρήτη καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού στρατού (σύνολο 
ανδρών 66.599 και ίππων 150) και χώρους τροφοδοσίας στην ενδοχώρα τον Πειραιά 
και Κρήτης τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο αριθμός σε στρατιωτικά 
είδη ρουχισμού καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή βάση και η επάρκεια 
αυτών. 
 

Σελίδα 153 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 07.05.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την απόβαση στο Κουφονήσι 50 

αντρών από αγγλικό υποβρύχιο στις 6.5.42 και ώρα 02:00. Η ιταλική μονάδα που 
αποτελείτο από 1 αξιωματικό και 30 άντρες άνοιξαν αμέσως πυρ, καθώς οι Άγγλοι 
παρέμειναν ακίνητοι στις θέσεις τους. Οι Άγγλοι επέστρεψαν στις 05:00 στο υποβρύχιο. 

Δεν σημειώθηκαν υλικές ή ανθρώπινες απώλειες από την ιταλική πλευρά. 
Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 

σύλληψη 3 Ελλήνων για κλοπή βενζίνης, σύλληψη Γερμανού στρατιώτη εξαιτίας 
απομάκρυνσης από τη μονάδα του. 
 

 

Σελίδες 154-155 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 07.05.1942.  

Αναφέρονται η μετακίνηση 2 λόχων της Μεραρχίας Κρήτης J.D164 στο νησί της 
Αίγινας, οι περιοχές αρμοδιότητας του Διοικητή ναυτικού Αττικής, καταγράφεται η 
δύναμη αντρών στα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα και γίνεται μνεία στη γεωστρατηγική 
σημασία τους. 

 

Σελίδες 156-157 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 06.05.1942. 

Καταγράφει θέσεις πυρός στον αμυντικό τομέα 3 και αναφέρεται στην ενίσχυση 
αμυντικών θέσεων από πυροβολαρχία. Περιέχει χάρτη που περιλαμβάνει τον Κόλπο της 
Βάρης και το ακρωτήριο Σώστης. 

 

Σελίδα 158 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες τον 
Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, Διοικητή Κρήτης, μονάδα 220, 

ημερολόγιο πολέμου που φέρει την ημερομηνία 05.05.1942. 

Αναφέρει την εγκατάσταση στρατιωτικής μονάδας υπό τις διαταγές του Διοικητή 

αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος στις νοτιοδυτικές ακτές της Αττικής. 
 

Σελίδα 159 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 06.05.1942. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ότι σύμφωνα με ιταλική αναφορά 
διεξήχθη επίθεση στο νησί Κουφονήσι πιθανότατα από πλήρωμα αγγλικού υποβρυχίου 

στις 06.05.42 και ώρα 3:05. Έγινε έκκληση για αποσαφήνιση από το Χ Σώμα 

αεροπορίας. Στις 5:48, αεροσκάφος αγνώστου εθνικότητας έστριψε πάνω από το 
Κουφονήσι προς ανατολική κατεύθυνση.  

 

Σελίδες 160-162 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς 257
ο
, 266

ο
, 

834
ο
 τάγμα που φέρει την ημερομηνία 05.05.1942. 

Αναφέρεται στους λόγους στρατιωτικής εκπαίδευσης (θεωρητικής-πρακτικής) σε 
όλες τις μορφές και διαστάσεις της και στην αναγκαιότητα της. Περιλαμβάνονται στο 
πρακτικό της σκέλος, μεταξύ άλλων ασκήσεις με αληθινά πυρά, κατάληψη και 
διατήρηση της αρχικής θέσης, μάχη σώμα με σώμα εναντίον ανταρτών και απόβαση 

από αέρα με αλεξιπτωτιστές, ρίψη χειροβομβίδων, άμυνα με χημικά αέρια.  
 

Σελίδα 163 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 05.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει τη μη επιστροφή αεροσκάφους τύπου Ηe111 στο Καλαμάκι και την 
σύλληψη Γερμανού υποδεκανέα.  
 

Σελίδα 164 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή 

νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 04.05.1942. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό αναγνωριστικών 

εχθρικών αεροσκαφών στις 02.-03.05.42 πάνω από τη δυτική Κρήτη, χωρίς να 
σημειωθεί δραστηριότητα μάχης. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
θανάσιμος τραυματισμός Ελληνίδας, μη επιστροφή Γερμανού στρατιώτη στην μονάδα 
του και εκδήλωση πυρκαγιάς σε καράβι. 

 

Σελίδες 165-188 (περίληψη) 
  

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

τον Ναύαρχο Αιγαίου, το Χ Σώμα αεροπορίας, τον Διοικητή αεροπορίας 
νοτιοανατολικής Ελλάδος, την τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά, Αθήνας, 
Παλαιού- Φαλήρου, Καλαμακίου, Κηφισίας, Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Ελευσίνας και 
Τατοΐου που φέρει την ημερομηνία 3.05.1942. 

Αναφέρεται εκ νέου στην λήψη στρατιωτικών μέτρων εναντίον απόπειρας 

απόβασης εχθρικών δυνάμεων, χωρίζοντας αυτά τα μέτρα σε 2 στάδια τακτικής: 1) 

ανάληψη στρατιωτικής δράσης πριν την πραγματοποίηση της 2) και στις συγκρούσεις 

γύρω από τα παράλια. 

Η καταπολέμηση των εχθρικών προετοιμασιών, ετοιμότητας και προσέγγισης των 
ακτών από τον εχθρό, είναι αρμοδιότητα του πολεμικού ναυτικού και αεροπορίας. 
Καθορίζεται ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι τομείς στρατιωτικής ευθύνης, μεταξύ 
άλλων του Ναύαρχου Αιγαίου, του Διοικητή νοτίου Ελλάδος, του Διοικητή αεροπορίας 
νοτιοανατολικής Ελλάδος, του Διοικητή Κρήτης. 

Ο γερμανικός στρατός και υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται στενά με τον 
ιταλικό στρατό. 

Όσον αφορά στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης, γνωστοποιείται ο υψηλός 
κίνδυνος ευρείας κλίμακας αποβάσεων από εχθρικές δυνάμεις τον προσεχή χρόνο στις 

ακτές και νησιά και συνάμα επιχειρήσεις περιορισμένων στρατιωτικών στόχων σε 
αεροδρόμια και σε εγκαταστάσεις κοντά στις ακτές, με σημαντικό για τον πόλεμο 

υλικό. Οι Άγγλοι διαθέτουν για επιχειρήσεις απόβασης, τεθωρακισμένες λέμβους και 
βαρέου τύπου όπλα. Λαμβάνεται υπόψη επίσης, εισβολή με αλεξιπτωτιστές και με 
αερομεταφερόμενα στρατεύματα που μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με 
απόβαση δια θαλάσσης. Η νύχτα και οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες προσφέρονται 
για κάλυψη στον εχθρό. 

Τα γερμανικά στρατεύματα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν επισταμένη την 
προσοχή τους για τυχόν επιχειρήσεις, να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και ανάληψης 
στρατιωτικής δράσης. Η θαλάσσια περιοχή επιτηρείται από φρουρά, δημιουργούνται 
φράγματα και οχυρώματα στα παράλια για την ανακοπή εχθρικών επιχειρήσεων 

απόβασης, γραμμές υπεράσπισης χωρίζονται σε τομείς και ενισχύονται με σκοπό να 
κρατήσουν για αρκετό χρονικό διάστημα το βάρος μιας επίθεσης. Απαγορεύεται η 
παράδοση τους, εξαιτίας έλλειψης πολεμοφοδίων, τροφίμων ή νερού. Η κατάληψη των 
νησιών αποτελεί κίνδυνο για την ενδοχώρα και πρέπει να εμποδιστεί. 

Αναφέρεται ακόμα τακτική υπεράσπισης σε εχθρική απόβαση και αντεπίθεση. 

Δεν επιτρέπεται η υποχώρηση και εγκατάλειψη θέσης γιατί δίδει τη δυνατότητα στον 
εχθρό να καταλάβει θέσεις και να τις ενισχύσει. Δίδονται στο πεζικό οδηγίες τακτικής 
μάχης και στρατιωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την απόπειρα εχθρικής 

εισβολής και αναφέρονται τα καθήκοντα πυροβολικού, ναυτικού και των σκαπανέων. 
Στον υπό τις διαταγές του Διοικητή νοτίου Ελλάδος τομέα (εκτός Κρήτης), 

δημιουργούνται πέντε επιμέρους τομείς υπεράσπισης που έχουν ήδη προαναφερθεί 
(επιπλέον ο τομέας υπεράσπισης πέντε που περιλαμβάνει τη Μήλο). Αναφέρονται οι 
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Διοικητές και οι διαθέσιμες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται για την υπεράσπιση 
τους και οι αρμοδιότητες-ευθύνες του στρατιωτικού Διοικητή Αθήνας και διαταγές-

οδηγίες όσον αφορά στην τακτική μάχης και τι μέτρα θα παρθούν από το πεζικό και 
πυροβολικό για συντονισμό και καλύτερη άμυνα. 

Γίνεται μνεία στους τρόπους υπεράσπισης τους όπως μεταξύ άλλων, η δημιουργία 
τάφρων προστασίας, χαρακώματα για το πεζικό, εγκατάσταση συρματοπλεγμάτων, 
αποκλεισμός δρόμων, οπλικά συστήματα, κατάληψη ψηλών κτιρίων για καλύτερη 
εποπτεία του χώρου και σκοπιές σε επιλεγμένους χώρους. Το λιμάνι του Πειραιά, το 
αεροδρόμιο στο Καλαμάκι και ο ναύσταθμος στο Παλαιό Φάληρο θεωρούνται 
οχυρωμένοι χώροι ενώ τα νησιά οργανώνονται ως βάσεις. Οι εργασίες οχύρωσης 
διεξάγονται με ταχείς ρυθμούς και έχει δοθεί γραπτή εντολή στους Διοικητές, για στενή 
συνεργασία των τομέων μεταξύ τους, άμεση επικοινωνία, γνωστοποίηση κάθε εξέλιξης 
και την προμήθεια ανάλογου υλικού όπως καλωδίων, ασυρμάτων. Σε περίπτωση 
επιχειρούμενης θαλάσσιας απόβασης, οι γειτονικές σκοπιές θα πρέπει να ανταλλάζουν 
φωτεινά σήματα σε χρώμα κόκκινο-πράσινο-άσπρο και να γίνεται η αναγνώρισή τους, 
βάσει αντίστοιχης εκπαίδευσης από τους στρατιώτες και να λαμβάνει γνώση άμεσα ο 
Διοικητής νοτίου Ελλάδος. 

Επεξηγείται εκ νέου ο όρος “Victoria”, που επιβάλει κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης και τα προαναφερθέντα μέτρα που προκύπτουν, όπως ενίσχυση της φρουράς 
και περιπολιών των ακτών, σε ετοιμότητα για μάχη τουλάχιστον τα 2/3 των μονάδων, 
συγκέντρωση των στρατιωτικών ομάδων σε καθορισμένους χώρους, ετοιμότητα των 
βαρέων όπλων, έλεγχος των μέσων επικοινωνίας και οι κάτοικοι θα πρέπει να 
παραμείνουν στις εστίες τους, τα παράθυρα να παραμείνουν κλειστά, να μην υπάρχει 
φώς και να προβεί ο γερμανικός στρατός στη σύλληψη ομήρων ως εχθροί των 
γερμανικών δυνάμεων. Την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή όλων των παραπάνω 
την έχει ο Διοικητής του κάθε τομέα. 

Την εφαρμογή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης τη δίδει ο Διοικητής νοτίου 
Ελλάδος και τη λαμβάνουν μέσω τηλεφώνου ή ασύρματου ο Ναύαρχος Αιγαίου, το Χ 
Σώμα αεροπορίας, ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος και οι Διοικητές 

των τομέων και στην ελληνική γλώσσα μέσω ραδιοφώνου και κατόπιν οι Διοικητές 

πληροφορούν τους δημάρχους. Η δύναμη της αστυνομίας και χωροφυλακής 

συγκεντρώνεται από τους Διοικητές, γίνεται ο αφοπλισμός τους και τελούν υπό 
φρούρηση. 

 

Σελίδα 189 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 03.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό εχθρικού 
στρατιωτικού αεροσκάφους, πιθανότατα καταδιωκτικού, τις πρώτες βραδινές ώρες 
πάνω από τη δυτική Κρήτη. Δεν σημειώθηκε αψιμαχία. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος από 
Αθήνα και Πειραιά, όπως σύλληψη Γερμανών και Ελλήνων για κλοπή και διάρρηξη 
αποθήκης από Γερμανούς στρατιώτες και Έλληνα πολίτη. 
 

 

 

 

Σελίδα 190 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 02.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επίθεση τη νύχτα της 1ης
 προς 

02.08 στην Αθήνα και Πειραιά. Σημειώθηκε επίθεση με τη συμμετοχή 1-2 αεροσκαφών 
ερχόμενα από τα νοτιοανατολικά, προβαίνοντας στη ρίψη 5 βομβών. Σημειώθηκαν 
ελάχιστες ζημιές στο χώρο του αεροδρομίου και εκδηλώθηκε φωτιά σε παρακείμενο 
δάσος. Έγινε άμεσος εντοπισμός των αεροπλάνων και καταδίωξη τους. Πιθανότατα 
χτυπήθηκε ένα αεροσκάφος. Στις 00:30 έγινε ρίψη μίας βόμβας στον Πειραιά με ένα 

νεκρό και έξι τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. 
 

Σελίδα 191 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 01.05.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την ύπαρξη εχθρικού 
αναγνωριστικού αεροσκάφους τις νυχτερινές ώρες πάνω από την ανατολική Κρήτη, 
χωρίς να σημειωθεί αψιμαχία. Άφιξη τάγματος μηχανικού 4/ΧVΙΙ στο Ηράκλειο. Κοντά 
στην περιοχή του Ρεθύμνου σκοτώθηκαν δύο Έλληνες κατά την προσπάθεια διαφυγής 
τους. 

Η ιταλική στρατιωτική διοίκηση αναφέρει την πτώση στη θάλασσα γερμανικού 
αεροσκάφους τύπου Junker 52 από Μπρίντεζι προς Κρήτη νοτιοδυτικά των Κυθήρων. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως 
κλοπή σύρματος στη Αθήνα και πυρά στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας με 1 Έλληνα 
τραυματία. 
 

Σελίδες 192-195 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 29.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται στο ξέσπασμα απεργιακών κινητοποιήσεων μεταξύ άλλων των 

υπαλλήλων του ταχυδρομείου, τελωνείου, τηλεγραφικών υπηρεσιών και δικαστηρίων 
και στον ρόλο του κομμουνιστικού κόμματος και της προπαγάνδας, στην ύπαρξη 
κομουνιστικών φυλλαδίων στον Πειραιά-Αθήνα και στο περιεχόμενό τους (μεταξύ 
άλλων η καταπολέμηση άλλων τάσεων όπως του Τροτσκισμού), πράξεις δολιοφθοράς 
εκ νέου σε καλώδια. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης τονίζει τη μεγάλη αποδοχή που έτυχε από τον 

ντόπιο πληθυσμού η αμνηστία στην Κρήτη, και αναφέρει τη σύλληψη δύο Άγγλων από 
την ελληνική χωροφυλακή. 

Ακολουθούν συνημμένα φυλλάδια του κουμμουνιστικού κόμματος και 
εθνικιστικής οργάνωσης υπέρ της «ελληνικής Μοναρχίας» μεταφρασμένα στη 
γερμανική γλώσσα. 

 

Σελίδα 196 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 30.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τη μετακίνηση τμήματος ελαφρού 
πυροβολικού αντιαεροπορικών (3,7 χλ) και δύο προβολέων από τη Σούδα στο 
αεροδρόμιο του Κισσάμου. 
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Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει τη βύθιση πλοιαρίου 
στον Κόλπο της Νεαπολέως λόγω θαλασσοταραχής και τη μετακίνηση τμήματος 
αεροπορίας στη Καλαμάτα. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως ο 
τραυματισμός Γερμανού στρατιώτη από εκπυρσοκρότηση του όπλου του στο Τατόι και 
η σύλληψη 3 Γερμανών και 4 Ελλήνων για κλοπή. 

 

Σελίδες 197-198 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 29.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 28.04.42 τον βομβαρδισμό του 
αεροδρομίου του Ηρακλείου από τις 21:28. Σημειώθηκαν ζημιές σε μονάδα 

αντιαεροπορικών πυροβόλων, κατεστράφη ένα κανόνι και υπήρξε ένας ελαφρά 
τραυματίας. Υπήρξαν σποραδικές ρίψεις βομβών στον ιταλικό τομέα χωρίς να 
υπάρξουν υλικές ζημιές. Μέσω ασύρματου αναφέρθηκε η ύπαρξη πλοίων 40 μίλια 
νοτίως του Τυμπακίου με δυτική κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρηθεί όμως κάτι από 
αέρα. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει μετακίνηση αντρών 
του γερμανικού στρατού προς Καστέλι. 
 

Σελίδα 199 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με ημερομηνία 
24.04.1942. 

Αναφέρει για το χρονικό διάστημα 01.01 έως 21.04.1942 δύναμη αντρών σε 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες και υπαλλήλους. 

 

Σελίδα 200 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου για το ημερολόγιο πολέμου από τον 
Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την 
ημερομηνία 28.04.1942. 

Αναφέρει τον απόπλου του στολίσκου Siena με αναφορά στις μονάδες και τη 
δύναμη αντρών που περιέχει. 
 

Σελίδες 201-202 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 28.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει κινήσεις μονάδων πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με δύναμη αντρών 
και Διοικητή και γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως αυτοκτονία 
Γερμανού στρατιώτη και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα με τραυματίες στη περιοχή της 
Αθήνας. 

 

Σελίδα 203 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
ανώτερο Διοικητή του ιταλικού στρατού που φέρει την ημερομηνία 28.04.1942. 

Αναφέρεται στην έλλειψη στρατιωτικού ενδιαφέροντος από τον γερμανικό 
στρατό για Λεγρενά και της γύρω περιοχής και την μη πλέον στρατιωτική σημασία του 
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δρόμου Κερατέας-Καμαρίσας για το ειδικό Επιτελείο “F” και συνεπώς στην 
παραχώρηση των Λεγρενών και της ευρύτερης περιοχής στις ιταλικές δυνάμεις. 
 

Σελίδες 204-205 (περίληψη) 
 

Υπηρεσιακό φύλλο διατάξεως συνταγμένο από τον Ανώτατο Στρατιωτικό 
Διοικητή σε 2 γλώσσες (ελληνική και γερμανική) που φέρει την ημερομηνία 
18.04.1942. 

Αναφέρεται σε αγορά καπνού. 
 

Σελίδα 206 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 27.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται στη μη επιστροφή αεροσκάφους τύπου Ηe 111, στην αλλαγή θέσης 
αντιαεροπορικών στον Ασπρόπυργο, στη άφιξη αεροσκαφών στο Ηράκλειο και 
Καστέλι, στη μεταφορά ανδρών από το Καλαμάκι σε σχολή αεροπορίας στη Γερμανία. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 43 
περιπτώσεις εξανθηματικού τύφου στον γερμανικό στρατό και απόπειρες κλοπής. 
 

Σελίδες 207-208 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Διοικητή 

νοτίου Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 24.04.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση 

ανεφοδιασμού σε σίτιση και ιματισμό της ενδοχώρας και νήσων από 20.4.42. 
Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 

ανδρών και ίππων από ενδοχώρα και Κρήτη καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού 
στρατού (σύνολο ανδρών 63.434 και ίππων 100) και χώρους τροφοδοσίας στην 
ενδοχώρα τον Πειραιά και Κρήτης τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο 
αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή 
βάση και η επάρκεια αυτών. 

 

Σελίδες 209-218 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Διοικητή 

νοτίου Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 23.04.1942. 

Αναφέρεται σε ανακοίνωση της κατάστασης για το χρονικό διάστηκα από 01.03 

έως 31.03.1942. 

Η δύναμη συντηρούμενων άντρων στον τομέα του Διοικητή νοτίου Ελλάδος, 

συμπεριλαμβανομένη και η Κρήτη, περιλαμβάνει περίπου 65.000 με 100 ίππους. 
Επίσης συμπεριλαμβάνονται περίπου 80.000 εργάτες. 

Η κατάσταση τροφοδοσίας έχει βελτιωθεί με εξαίρεση την έλλειψη σε φρέσκιες 
πατάτες. Υπάρχουν ακόμα όμως δυσκολίες στη μεταφορά τροφίμων. 

Η τροφοδοσία ψωμιού είναι εξασφαλισμένη τόσο στην ενδοχώρα όσο και στην 
Κρήτη. Η ποιότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί.(καταγράφεται η ποσότητα που έχει 
διατεθεί στον γερμανικό στρατό και στους Έλληνες εργάτες).  

Η τροφοδοσία σε κρέας και αλλαντικά έχει βελτιωθεί (με ελάττωση του αριθμού 
κονσερβών κρέατος) συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα χωρίς όμως να μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ικανοποιητική (καταγράφεται αριθμός σφαγιασμένων βοδιών και χοίρων 
με συνολικό βάρος). Η ποιότητα ήταν κακή. Έγινε εισαγωγή από Σερβία και Βουλγαρία 

(μεγάλο μέρος στάλθηκε στην Κρήτη). Η προμήθεια σε νωπό κρέας στην Κρήτη δεν 
επαρκεί (καταγράφεται αριθμός ζώων και ποσότητα κρέατος). 
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Η προμήθεια λαχανικών και φρούτων κυμαίνεται σε καλύτερα επίπεδα από τον 
προηγούμενο μήνα, χωρίς όμως να καλύπτονται οι ανάγκες, στην τροφοδοσία γάλακτος 

δεν υπάρχει βελτίωση, στη μπύρα, κρασί και οινοπνευματώδη υπάρχουν ακόμα 
αποθέματα και στα είδη καπνού η κατάσταση παραμένει στα ίδια επίπεδα. 

Καταγράφεται ακόμα από τις γερμανικές στρατιωτικές υπηρεσίες ο εφοδιασμός, 

μεταξύ άλλων σε ψωμί και όσπρια αυτών που δεν ανήκουν στον γερμανικό στρατό (π.χ. 

για τους 80.000 Έλληνες εργαζόμενους) και η σύναψη συμφωνίας με τις ιταλικές 
δυνάμεις για την ανάληψη του εφοδιασμού τους σε περίπτωση που δεν το κάνει ο 
γερμανικός στρατός. 

Η κατάσταση διατροφής του ελληνικού πληθυσμού για τον μήνα Μάρτιο δεν 
βελτιώθηκε ουσιαστικά. Στην Αθήνα και Πειραιά πχ δεν διατέθηκε για 4 μέρες ψωμί. 
Υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των επιδημιών. Τα ποσοστά θνησιμότητας παραμένουν 
τα ίδια με τους προηγούμενους μήνες. Δεν υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης αυτής της 
κατάστασης.  

Η κατάσταση της γεωργίας παραμένει η ίδια και η εκμετάλλευση της γης περιέχει 
αρνητικά στοιχεία. 

Δίνεται λίστα από τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες σε Πειραιά και Χανιά με 
είδη πρώτης ανάγκης σε ποσότητες, γραμμάρια και μερίδες για τον μήνα Μάρτιο. 

 

Σελίδα 219 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 26.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τη μεταφορά μονάδας 

αντιαεροπορικών πυροβόλων 12 από Καστέλι προς Ηράκλειο. Το Επιτελείο 1. και 2. 
αντιαεροπορικών 286 εγκαταστάθηκε στο Καστέλι. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει τη μεταφορά στις 
22-23.04.1942 στρατιωτικής δύναμης με δύναμη 42 αντρών δια θαλάσσης προς Κρήτη.  

Η τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει κλοπή 295 κιλών δυναμίτη και 
42 κιλών μπαρουτιού. 
 

Σελίδα 220 (περίληψη) 
 

Σημείωση για το ημερολόγιο πολέμου από 25.04.1942. 

Αναφέρει ότι στις 25.04.1942 διεξήχθη στρατιωτική άσκηση στα Χανιά υπό τις 
διαταγές του Διοικητή Κρήτης και με τη συμμετοχή ανωτάτων αξιωματικών. Αφορά 
στην άμυνα για στρατιωτική εισβολή εχθρικών δυνάμεων στην Κρήτη. 

 

Σελίδα 221 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 25.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιανατολικής Ελλάδος αναφέρει τη μετακίνηση δια 
θαλάσσης στις 22-23.04.1942 στρατιωτικής μονάδας 2./F. 123 με δύναμη αντρών από 
Τατόι προς Κρήτη. 

 

 

 

Σελίδα 222 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 24.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Το Επιτελείο του Διοικητή Χ Σώματος αεροπορίας βρίσκεται στις 25.04.1942 και 
ώρα 12:00 στο Ηράκλειο. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως η 
σύλληψη δύο Γερμανών υπόδικων στρατιωτών κοντά στο αεροδρόμιο της Τανάγρας 

και απόπειρα αυτοκτονίας επιθεωρητή στρατού. 
 

Σελίδες 223 – 230 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

τον Διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ελλάδος, Διοικητή Θεσσαλονίκης–Αιγαίου, 
Διοικητή Κρήτης, τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά και Αθήνας, ημερολόγιο 
πολέμου που φέρει την ημερομηνία 19.04.1942. 

Αναφέρει την πολιτικοστρατιωτική κατάσταση του μήνα Μαρτίου μέχρι τα μισά 
του Απριλίου. 

Υπάρχει όξυνση της ενδοπολιτικής κατάστασης και δεν προβλέπεται η ύφεση της. 

Η κομμουνιστική παρουσία και προπαγάνδα ήταν έντονη αλλά όχι καταλυτική στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών. Υπάρχει απεργιακό κίνημα 
δυσαρέσκειας εναντίον των ελληνικών αρχών, για τον καλπάζοντα πληθωρισμό και την 

κατάσταση σε είδη τροφίμων, που χαρακτηρίζεται καταστροφικό. Σε αυτό συμμετέχουν 
και υπάλληλοι των τρόλεϊ, καθώς πολλοί συνάδελφοι τους έχουν πεθάνει από ασιτία, 

τελωνιακοί, εφοριακοί, του υπουργείου οικονομικών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών, 
ταχυδρομικοί με αίτημα την αύξηση των μισθών. 

Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με Γερμανούς και Ιταλούς, έλαβε μέτρα για την 
εξομάλυνση της παρούσας κατάστασης και κάλεσε τους εργαζόμενους για τον 
τερματισμό των κινητοποιήσεών τους. Ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε διαταγή που 
αναφέρει την ποινή που επισύρεται (μέχρι την θανατική καταδίκη) για τους απέχοντες 
από την εργασία τους. Πραγματοποιούνται συναντήσεις του αρμοδίου υπουργού 

Γκοτζαμάνη με εκπρόσωπους των απεργών. Σε Αθήνα και Πειραιά διανέμονται 
φυλλάδια του κομμουνιστικού κόμματος με περιεχόμενο που στρέφεται εναντίον των 
γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και του υπουργού Γκοτζαμάνη. 

Οι ιταλικές αρχές προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του ελληνικού 
λαού, πράγμα που αποβαίνει εις βάρος των γερμανικών δυνάμεων. 

Σε ιδιωτική συνομιλία του πρωθυπουργού Τσολάκογλου αποδόθηκε η φημολογία 
για την προσχώρηση της Ελλάδος στην πλευρά της Γερμανίας. 

Έγινε κυβερνητικός ανασχηματισμός, δημιουργήθηκε εκ τούτου κυβερνητική 
κρίση προερχόμενη όχι τόσο από παρασκηνιακές πολιτικές μεθοδεύσεις, όσο από τη 
δεδομένη αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί υπεύθυνα τα όσα οικονομικά 
προβλήματα και θέματα άπτονται των αναγκών των πολιτών. Παραιτήθηκαν οι μέχρι 
πρότινος υπουργοί Γεωργίας Καραμάνος, Οικονομικών Χατζημιχάλης και Δικαιοσύνης 
Λιβιεράτος. Ο υπουργός Οικονομίας Κοτζαμάνης αναβαθμίστηκε σε υπερυπουργό και 
με διαταγή του απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του υπουργείου Τροφοδοσίας, οι θέσεις 

των οποίων κατελήφθησαν από υπαλλήλους διαφόρων συνεταιρισμών, τραπεζών και 
υπηρεσιών. Ο Κοτζαμάνης είχε υπερεξουσίες και εξουσιοδότηση ακόμα και να 
υπογράφει νόμους με τον πρωθυπουργό. Όλα τα μέτρα του ήταν δεσμευτικά για τους 
υπολοίπους υπουργούς. Σε πέντε επαρχίες έχουν εγκατασταθεί πέντε εκπρόσωποι 
προσωπικής του επιλογής, που είναι υπόλογοι μόνο σε αυτόν. Από τους κομμουνιστές 
χαρακτηρίζεται ως πράκτορας των Ιταλών και των Βουλγάρων και η λήψη επιπλέον 
αρμοδιοτήτων θα αποτελέσει αρνητικό παράγοντα και θα οξυνθεί η δυσχερής θέση του 

πληθυσμού. Το υπουργείο για τη Δημόσια Ασφάλεια καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες 
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του μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών. Την διεύθυνση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών την ανέλαβε ο πρωθυπουργός Τσολάκογλου. 

Καταγράφονται λάθη του πρωθυπουργού που είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη 
αύξηση των τιμών, και άλλα μέτρα που έλαβε όσον αφορά στον αγροτικό τομέα, στην 
φορολογία, στην μαύρη αγορά και νομοσχέδια που συνέταξε. Ο λαός δεν τον 
εμπιστεύεται και γίνεται αναφορά στη διαφθορά την ελληνικής αστυνομίας και 
χωροφυλακής.  

Κατάσταση όσον αφορά στον ανεφοδιασμό σε τρόφιμα.  

Αναφέρεται ο μη εφοδιασμός της Κρήτης τον μήνα Μάρτιο σε δημητριακά, 

όσπρια και άλλων ειδών διατροφής, λόγω δυσκολιών στην μεταφορά, μέσα στο πρώτο 

μισό του μήνα. Μέτρα που ελήφθησαν προς τούτο, είναι η αναχώρηση του ατμόπλοιου 

(Τagliamonto) στις 25.03.42 από Θεσσαλονίκη με δημητριακά, φασόλια και ρύζι και με 
τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, έλαβε βοήθεια σε τρόφιμα από το προερχόμενο 
από τη Νέα Υόρκη καράβι, με το όνομα «Sizilia». Από την Πορτογαλία κατέπλευσε το 

σουηδικό ατμόπλοιο «Halaron» με σιτάρι και αλεύρι και στις 18.04 το ατμόπλοιο 
«Tasos» από την Κωνσταντινούπολη με παστό ψάρι και αυγά.  

Στον Πειραιά δεν έγινε διανομή ψωμιού για 4 μέρες, και αφού πραγματοποιήθηκε 
εφοδιασμός σε δημητριακά από σουηδικό καράβι, αυξήθηκε η ποσότητα διανεμημένου 
ψωμιού. Τέλος Φεβρουαρίου και Μαρτίου κατέπλευσε το τουρκικό ατμόπλοιο 
«Dumlupinar» με 2.100 τόνους τροφίμων που διανεμήθηκαν σε Αθήνα και Πειραιά. 

Καθημερινά διανέμονται στην Αθήνα και στον Πειραιά 400 με 500 χιλιάδες μερίδες σε 
συσσίτια και συμφώνα με τον Ερυθρό Σταυρό θα δημιουργηθούν νέες εστίες φαγητού 
από τις οποίες θα διανεμηθούν 400.000 επιπλέον μερίδες. Παρά ταύτα, υπάρχει σοβαρή 
έλλειψη σε είδη τροφίμων και η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Αναφέρεται ακόμα ο 
εφοδιασμός με τρόφιμα στην Αίγινα και παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση από τις 
υπεύθυνες ελληνικές–ιταλικές υπηρεσίες αρμόδιες για τη διανομή τροφίμων. Η 
τροφοδοσία του πληθυσμού με ελαιόλαδο κρίνεται ανεπαρκής. Όσοι Έλληνες 

εργάζονται για τον γερμανικό στρατό ή σε άλλες υπηρεσίες γερμανικών συμφερόντων, 

λαμβάνουν επιπλέον τρόφιμα για να ανταπεξέλθουν σωματικά στην εργασία τους. 

Σπόροι, ειδικά σιταριού και πατάτας, δεν επαρκούν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια 
αρνητική κατάσταση για την αγροτική καλλιέργεια στην Κρήτη. Έτσι γίνεται εισαγωγή 
διαφόρων ειδών δημητριακών από Βουλγαρία. 

Όσον αφορά στην κατάσταση στις συγκοινωνίες δεν υφίστανται αλλαγές. Η 
κατάσταση των δρόμων χειροτέρευσε. Αναφέρεται προμήθεια της νήσου Κρήτης με 
καύσιμη ύλη για τους μήνες Μάρτιο–Απρίλιο. 

Ο πληθωρισμός και οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης έχουν δραματικά αυξηθεί. 
Στην Αίγινα έχει δημιουργηθεί με εντολή του Διοικητή του νησιού, συνεταιρισμός 
πώλησης και αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης για τον πληθυσμό του νησιού, με σκοπό 
την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς για όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ο πληθυσμός 
χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες (έχοντες, μέση τάξη, σχεδόν φτωχοί, φτωχοί). Στην 
Κρήτη στάλθηκαν 600.000.000 δραχμές ως ενίσχυση. 

Η επαρχία Μήλος που περιλαμβάνει και το νησί αποκόπηκε από την νομαρχία 

Χανίων κατόπιν νομοσχεδίου της ελληνικής κυβερνήσεως, με παρακίνηση των τοπικών 

φορέων και υπηρεσιών και τέθηκε υπό τις διοικητικές αρχές της ενδοχώρας. 
Η ανεργία στον Πειραιά και Αθήνα ανέρχεται σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο 

γύρω στους 30.000-40.000. Η ελληνική κυβέρνηση καλωσορίζει την μεταφορά 

Ελλήνων εργατών στην Γερμάνια λόγω της αποφόρτισης της εδώ κατάστασης. Όσον 

αφορά στην οικονομία, τα εργοστάσια (όσα δεν δουλεύουν για τον γερμανικό στρατό) 
στον Πειραιά παραμένουν αδρανή λόγω έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει 
έλλειψη σε πρώτες ύλες. Αναφέρονται τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδος και σε ποια απ’ αυτά παρατηρείται έλλειψη.  
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Σελίδα 231 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

μεταξύ άλλων τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, Χ Σώμα αεροπορίας, Διοικητή 

αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, Ναύαρχο Αιγαίου και το ειδικό Επιτελείο «F» 

που φέρει την ημερομηνία την ημερομηνία 22.04.1942. 

Αναφέρει τρόπους επαφής με τους εξεγερθέντες μέσω συνδέσμων του γερμανικού 
στρατού για την καταπολέμηση τέτοιων γεγονότων.  

 

Σελίδα 232 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 23.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την άφιξη του στολίσκου Siena στις 17:00 στον Πειραιά.  
 

Σελίδες 233-234 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 22.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει αναγκαστική προσγείωση 
αεροσκάφους τύπου Junker 52 στις 18:34 στο Μάλεμε. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες 
απώλειες και οι υλικές ζημιές που υπέστη ανέρχονται στο 15%. Εχθρικό υποβρύχιο 
εβλήθη με βολές πυροβολαρχίας των ακτών στην έξοδο του Κόλπου της Σούδας. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτίου Ελλάδος αναφέρει την άφιξη αεροσκαφών τύπου 
He111 με μεγάλη δύναμη ανδρών στο Καλαμάκι. 

Από το φρουραρχείο Αθήνας και Πειραιά αναφέρονται γεγονότα μη (αμέσου) 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως αυτοκινητιστικό δυστύχημα με τρεις τραυματίες και 
λήξη απεργίας. 

 

Σελίδα 235 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 21.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον τορπιλισμό και βύθιση 
γερμανικού πλοίου προφυλακής στις 11:50 πριν την έξοδο του στο Κόλπο της Σούδας. 

Εχθρικό υποβρύχιο δέχτηκε πυρά από πυροβολαρχία των ακτών. Στις 20.04.1942 

έφτασε στο Μάλεμε το 9ο
 σμήνος Z.G. 26, το Επιτελείο και μονάδα 2./ 

αντιαεροπορικών 806 χωρίς οπλισμό στο Ηράκλειο. 
Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 

σύλληψη Γερμανών στρατιωτών, περίπτωση κλοπής, λήξη της απεργίας στον Πειραιά. 
 

Σελίδες 236-237 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 20.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τη μετακίνηση μονάδας 1/ 

αντιαεροπορικών. 806 από Τυμπάκι προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. 
Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως 

τραυματισμός Ελλήνων πολιτών από αυτοκίνητα, τραυματισμός στρατιώτη από 
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εκπυρσοκρότηση όπλου, συγκρούσεις αυτοκινήτων με τραυματίες, η συνέχιση των 
απεργιακών κινητοποιήσεων στη Αθήνα. 

 

Σελίδα 238 (περίληψη) 
Αντίγραφο απόρρητου τηλεγραφήματος από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς 

τον Διοικητή Κρήτης και Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 

21.04.1942. 

Αναφέρει την αναχώρηση του στολίσκου Siena με δύναμη αντρών και μονάδες 

στις 18.04.1942 και ώρα 13:55 και η άφιξη του στο Ηράκλειο στις 19.04.42 και ώρα 
14:45. 

 

Σελίδες 239-241 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς Ιa και 
τον λοχαγό Hinsken. Φέρει την ημερομηνία 18.04.1942. 

Λίστα με ονόματα αξιωματικών και υπαλλήλων του Επιτελείου του Διοικητή 

νοτίου Ελλάδος. 
 

Σελίδες 242-245 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 19.04.1942. 

Από Κρήτη αναφέρεται η ρίψη τη νύχτα της 3
ης

 προς 04.04.42 φυλλαδίων, 
τροφίμων και ρουχισμού από εχθρικό αεροσκάφος, αεροπορική επίθεση που 
πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της 15ης

 προς 16.04.1942 με 1 Έλληνα πολίτη νεκρό και 
δεκαπέντε τραυματίες. Ο πληθυσμός του νησιού έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από 
εφημερίδες και φυλλάδια. Η μονή Αρκαδίου εξέλεξε ηγούμενο εχθρικά προσκείμενο 
στους Γερμανούς και πιθανότατα θα εκδιωχθεί. 

Αναφέρει τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Πειραιά με οικονομικά 
αιτήματα, στρεφόμενες εναντίον της κυβέρνησης και της ασκούμενης οικονομικής 
πολιτικής και παρατηρείται αύξηση τιμών που έχει επιπτώσεις στον γερμανικό στρατό, 

π.χ. του κόστους της διατροφής των Ελλήνων εργατών. 
Στον Πειραιά παρατηρείται έξαρση περιπτώσεων (προσβολή 34 ατόμων) 

εξανθηματικού τύφου, υπάρχει απαγόρευση στους στρατιώτες να εισέρχονται σε 
εστιατόρια, κινηματογράφους και τρόλεϊ. 

Ακολουθεί φυλλάδιο μεταφρασμένο στη γερμανική γλώσσα, που στρέφεται 
εναντίον των δυνάμεων κατοχής και της μεταφοράς Ελλήνων εργατών στη Γερμανία. 

 

Σελίδες 246-247 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 18.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 1) τη κατοχή του 
νησιού Κουφονήσι με έναν υπαξιωματικό και έντεκα ναύτες 2) εκτιμώμενη δύναμη του 
εχθρού 40 ομάδες με δύο πολυβόλα εξοπλισμένες και υποστηριζόμενες από κανόνια 

υποβρυχίου 3) δεν υπήρξαν δικές μας απώλειες και οι απώλειες του εχθρού χωρίς 
εκτίμηση 4) από τους δύο (2) στο νησί εγκατεστημένους ραδιοπομπούς καταστράφηκε 
ο ένας (1) από εμάς και απομακρύνθηκε ο άλλος. Σημαντικά στοιχεία της παραμονής 
μας εκεί κατεστράφησαν. 5) ο ραδιοπομπός εκ νέου σε λειτουργία. 

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την ημερήσια αναφορά από 16.04.1942. 

Ο στολίσκος Siena αναφέρει: σήμερα στις 00:15 επιτέθηκε εχθρικό υποβρύχιο 
στο νησί Κουφονήσι. Ισχυρές δυνάμεις απόβασης αποκρούστηκαν επιτυχώς από τις 
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εκεί δυνάμεις επιτήρησης του ναυτικού. Στις 06:00 ανακατελήφθη από τον εχθρό 
εγκαταλελειμμένη θέση. Στις 07:00 ο Διοικητής ναυτικού της Ρόδου, Ναύαρχος 

Biancheri προσγειώθηκε με υδροπλάνο κοντά στο νησί Κουφονήσι. Απαιτείται 
λεπτομερέστατη ανακοίνωση από τον στολίσκο Siena.  

(περίληψη) Συνεχίζεται ο απεργιακός κύκλος των υπαλλήλων σε ταχυδρομείο, 
επικοινωνίες και τελωνείο  

 

Σελίδες 248-249 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 17.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τη ρίψη ορισμένου αριθμού βομβών 
έκρηξης και εμπρησμού τη νύχτα της 15ης

 προς 16.04.1942 στην περιοχή των Μαλίων. 
ένας Έλληνας νεκρός και επιπλέον δεκαπέντε τραυματίες. Δεν υπήρξαν ζημιές σε 
στρατιωτικούς στόχους. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιανατολικής Ελλάδος αναφέρει την αναγκαστική 
προσγείωση αεροσκάφους τύπου Do 24 στην περιοχή της Ύδρας- Σουνίου-Αίγινας-

Φαλήρου.  

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
αυτοκτονία Γερμανού αξιωματικού και τραυματισμός Έλληνα πολίτη από φορτηγό.  

 

Σελίδα 250 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 16.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 
Τη νύχτα της 15ης

 προς 16.04.1942 πραγματοποιήθηκε επίθεση από εχθρικό 
υποβρύχιο στο Κουφονήσι, νοτίως των ανατολικών ακτών της Κρήτης. Διεκόπη η 
ραδιοτηλεγραφική σύνδεση. Αναγνώριση από αέρα με δικά μας αεροσκάφη. 

Ανακοινώθηκε στις 16.04 νωρίς το πρωί ότι δεν εντοπίστηκαν στρατεύματα στο νησί. 
Ιταλικό αεροσκάφος προσθαλασσώθηκε κοντά στο Κουφονήσι. Πιθανότατα 
επανδρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες του πληρώματος του. 

Θα ακολουθήσει επιπλέον δήλωση μετά τη διασαφήνιση γεγονότων. 
Στις 16.4.1942 παρατηρείται δραστηριότητα εχθρικών αεροσκαφών από τις 01:10 

έως τις 03:00. Στο ακρωτήριο Σίδερο έγινε ρίψη 6 βομβών, και 3 στην πόλη του 
Ηρακλείου. Δεν υπάρχει αναφορά στρατιωτικής αψιμαχίας στο Καστέλι. Υπήρξε άμυνα 
από αντιαεροπορικά πυρά, χωρίς να αναφερθούν ανθρώπινες απώλειες και υλικές 
ζημιές. 

(περίληψη) Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

όπως η απεργία των ταχυδρομικών υπαλλήλων σε Αθήνα και Πειραιά.  
 

Σελίδα 251 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή Κρήτης, Ναύαρχο Αιγαίου που φέρει την ημερομηνία 16.04.1942. 

Αναφέρει την ανάθεση στην Μεραρχία Κρήτης να θέσει υπό τις διαταγές της το 
εκπαιδευόμενο προσωπικό του πυροβολικού ναυτικού και να το εκπαιδεύσει εντός 4 
βδομάδων. Τα σχέδια εκπαίδευσης γνωστοποιούνται στον Διοικητή νοτίου Ελλάδος, 
στον Ναύαρχο Αιγαίου και στον Διοικητή του ναυτικού Κρήτης.  
 

Σελίδα 252 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το 
Ναύαρχο Αιγαίου που φέρει την ημερομηνία 15.04.1942. 

Αναφέρει την αποχώρηση κατόπιν διαταγής των γερμανικών στρατευμάτων από 
την Αττική και την παράδοση της Εύβοιας στον ιταλικό στρατό. Τα καθήκοντα των εκεί 
παραμενόντων γερμανικών στρατευμάτων και υπηρεσιών όπως και η διοίκηση, περνά 
στην ευθύνη του ιταλικού στρατού. Με διαταγή του Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος 
ορίζεται ότι τα παραμένοντα στην Αττική γερμανικά τμήματα ενσωματώνονται στο 

σχέδιο υπεράσπισης των χώρων αυτών. 
 

Σελίδα 253 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως η μη 
επιστροφή Γερμανού υπαξιωματικού στη μονάδα του, αυτοκτονία Γερμανού δεκανέα 
και στάση εργασίας στην Αθήνα από ταχυδρομικούς υπαλλήλους. 

 

Σελίδα 254 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 14.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται στην άφιξη του στολίσκου Siena στον Πειραιά και τριών λόχων του 
μηχανοκίνητου τάγματος 4/XVII στο Καστέλι. Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως απειλή Έλληνα αστυνομικού από Γερμανό 

στρατιώτη με πιστόλι, και τραυματισμός Έλληνα πολίτη από Γερμανό οπλίτη. 

 

Σελίδα 255 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 12.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 
στις 11.04.1942: 1) από 21:15 ως 21:32 πτήση εχθρικών αεροσκαφών πάνω από 

το δυτικό τμήμα με κατεύθυνση από Νότο προς Βορά. Δεν προέβησαν σε ρίψη βομβών, 

δεν υπήρξε άμυνα, πιθανή κατεύθυνση στην ενδοχώρα. 
2) από 04:06 έως 05:08 πέταξαν περίπου τρία εχθρικά αεροσκάφη πάνω από 

Τυμπάκι, Καστέλι, Ηράκλειο. Έγινε ρίψη 8 βομβών έκρηξης στα περίχωρα του 
Τυμπακίου και περισσοτέρων βομβών λάμψης. Δεν αναφέρθησαν ζημιές, δεν υπήρξε 

άμυνα επειδή ήταν εκτός εμβέλειας. Πιθανότατα ήταν πτήσεις παρενόχλησης. 

3) στις 04:50 έγινε ρίψη τεσσάρων βομβών έκρηξης περίπου 20 χλμ. 

βορειοανατολικά του Ρεθύμνου στην ακτή και στη θάλασσα, χωρίς να αναφερθούν 

υλικές ζημιές.  

(περίληψη) Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει 
κινήσεις μονάδων με δύναμη ανδρών στα αεροδρόμια Καλαμάκι, Τατόι, Σκαραμαγκά 

και στο λιμάνι της Καλαμάτας και του Πειραιά.  

Γίνεται ακόμα αναφορά πέντε αυτοκινητιστικών ατυχημάτων και μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν προς αποφυγή τέτοιων γεγονότων. 

 

Σελίδα 256 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 13.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 12.04.1942 πυκνότητα των 
εχθρικών πτήσεων ιδιαίτερα εναντίον της κεντρικής Κρήτης. Στο Καστέλι και στο 
Ηράκλειο έγινε ρίψη βομβών χωρίς να σημειωθούν υλικές ζημιές. Αναφέρονται 
γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως σύλληψη καταζητούμενου 

Γερμανού ασυρματιστή από την ιταλική αστυνομία στον Πειραιά. 

 

Σελίδα 257 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς διοίκηση 

Αθήνας και Μεραρχία Κρήτης που φέρει την ημερομηνία 13.04.1942.  

Αναφέρει ενίσχυση των δυνάμεων της φρουράς για την άμυνα εναντίον 

εξωτερικού εχθρού π.χ. αλεξιπτωτιστών και αερομεταφερόμενων στρατευμάτων και για 
το ξέσπασμα «εσωτερικών ταραχών». 

 

Σελίδες 258-259 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικού του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 9.04.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης 
και ιματισμού της ενδοχώρας και νήσων από 5.04.1942.  

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
ανδρών και ίππων από ενδοχώρα και Κρήτη καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού 
στρατού (σύνολο ανδρών 65.500 και ίππων 100) και χώρους τροφοδοσίας στην 
ενδοχώρα τον Πειραιά και Κρήτης τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο 
αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή 
βάση και η επάρκεια αυτών.  
 

Σελίδα 260 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 11.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την άφιξη του στολίσκου Siena στις 10:00 στη Σούδα, τη λειτουργία 
μονάδας ραδιοεπικοινωνίας στον Άραξο και την άφιξη λόχου μηχανικού με εκπαίδευση 
στο κτίσιμο γεφυρών στον Πειραιά. 

 

Σελίδες 261-265 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος που φέρει την 
ημερομηνία 10.04.1942. 

Καταγράφει αξιολόγηση της κατάστασης αναφέροντας ότι παραμένει σε γενικές 
γραμμές αμετάβλητη. Υπάρχει τον τελευταίο καιρό κινητικότητα κομμουνιστικών 
ομάδων με διανομή φυλλαδίων (ακολουθεί μετάφραση τους), που δεν έχουν απήχηση 

όμως στον ελληνικό λαό, εναντίον του γερμανικού στρατού σε Αθήνα και Πειραιά και 
συνθήματα στους τοίχους. Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος τη θέση 
του παραιτηθέντος υπουργού Δικαιοσύνης Λιβιεράτου, με τη συναίνεση των Γερμανών 
και Ιταλών. 

Στην Κρήτη έγινε σύλληψη πέντε Άγγλων στο χρονικό διάστημα 1-10.04.1942 εν 
μέρει με τη βοήθεια του πληθυσμού και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Μαρκάκης 
εκδιώχτηκε στην ενδοχώρα εξαιτίας εχθρικής συμπεριφοράς κατά των Γερμανών. 
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Σελίδα 266 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 10.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 
10.4.1942. Κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επίθεση από 21:24 έως 22:25 

στο Ηράκλειο. Με την επιστροφή δικών μας αεροσκαφών συνέπεσε η πτήση πέντε 

εχθρικών αεροσκαφών χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα διακριτικά τους. Με κατεύθυνση 

1 προς 6 και 2 προς 5. Ύψος 3.000 έως 4.000 πόδια. Προέβησαν σε ρίψη περίπου 20 

βομβών εκρήξεων και περισσοτέρων εμπρησμών ανατολικά του αεροδρομίου του 
Ηρακλείου. Η άμυνα είχε καλά τοποθετηθεί με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η ρίψη 

βομβών εκτός των επιθυμούμενων στόχων. 

10.04.1942 Από τις 03:00 έως τις 03:35 υπήρξε κατάσταση συναγερμού στο 
Ηράκλειο, έγινε ρίψη δύο εκρηκτικών βομβών δυτικά του στρατοπέδου και δύο λάμψης 

πάνω από πλατεία. Υπήρξε αντιαεροπορική άμυνα. Στις 03:45 σήμανε εκ νέου 

κατάσταση συναγερμού στο Ηράκλειο. Στις 04:31 έγινε βομβαρδισμός στο Μάλεμε, 
υπήρξε αντιαεροπορική άμυνα.  

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
συλλήψεις 62 Ελλήνων που άκουγαν ειδήσεις από αγγλικό ραδιοφωνικό σταθμό, ρίψη 

φυλλαδίων από κομουνιστικά κόμματα και Ε.Α.Μ. στον Πειραιά και η μη επιστροφή 

Γερμανού οπλίτη στη μονάδα του. 

 

Σελίδα 267 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 10.04.1942. Επιπλέον 

ανακοίνωση στη σημερινή ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 
Στις 10.04.1942 αναφέρθηκε πτήση εχθρικών αεροσκαφών στις 04:30, στο 

Μάλεμε με νότια κατεύθυνση και από δυτικά προς ανατολικά, σε ύψος 4000 πόδια. 

Έγινε ρίψη 4 βομβών έκρηξης και σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε αεροσκάφος τύπου 
Junker 52, όπου κάηκε ολοσχερώς και υπέστησαν ζημιά άλλα 2 αεροσκάφη του ιδίου 
τύπου. Σημειώθηκε αντιαεροπορική άμυνα με 70 βολές 8,8χλ. Στο Ηράκλειο 
σκοτώθηκε στις 03:10 υπαξιωματικός του γερμανικού στρατού από θραύσματα βόμβας. 

 

Σελίδες 268-269 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 09.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 
08.04.1942. Από τις 21:45 έως τις 23:23 εντοπίστηκαν περίπου 4 εχθρικά 

αεροσκάφη πάνω από το Ηράκλειο, σε ύψος 6.500 πόδια. Έγινε ρίψη 10 εκρηκτικών 

και 50 εμπρηστικών βομβών. Ζημιές: πέντε άνδρες ελαφρά τραυματισμένοι, 1 Junker 

88 ολοσχερώς καμένο, ζημιές σε παράπηγμα λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε. 

Έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων.  

09.04.1942 .Από τις 02:10 έως 02:45 εντοπίστηκαν πολλά εχθρικά αεροσκάφη 

πάνω από το Καστέλι/Ηράκλειο. Στις 02:30 έγινε ρίψη βομβών νοτίως του αεροδρομίου 

του Καστελίου και περισσοτέρων λάμψης. Από 03:14 έως 04:50 εντοπίστηκαν πολλά 

εχθρικά αεροσκάφη πάνω από το Τυμπάκι, τη Σούδα, τα Χανιά και το Μάλεμε σε ύψος 

από 1.800 έως 4.500 πόδια. Έγινε ρίψη έξι βομβών έκρηξης και λάμψης νότια και 
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ανατολικά του Μάλεμε. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Έγινε χρήση αντιαεροπορικών 

πυροβόλων. 

Στις 03:15 έγινε ρίψη 3 βομβών έκρηξης 12 χλμ. ανατολικά του Ρεθύμνου με δύο 

άνδρες νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματισμένους από το Σώμα πυροβολικού 716. 
09.04.1942. Ξέσπασε φλόγωση της σπλήνας ζώων στο Ίνι, 30χλ νοτιοανατολικά 

του Ηρακλείου. 

(περίληψη) Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει 
μετακίνηση αεροσκαφών από Ελευσίνα προς Δέρνα, πρόβλημα κατά την προσγείωση 2 

BF 109 και πτώση αεροσκάφους στη θάλασσα, 4 χιλιόμετρα από την Ελευσίνα. Το 
πλήρωμα διεσώθη. 

Ακόμα γίνεται αναφορά σε γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

π.χ. σύλληψη λιποτάκτη του γερμανικού στρατού και βιασμός Ελληνίδας από δύο 

στρατιώτες. 

 

Σελίδα 270 (περίληψη) 
 

Αναφέρεται στην καταχώρηση σελίδας εγγράφου από 20.03.1942  στο RW 40/1 

125 K-2 που φέρει την ημερομηνία Freiburg, 16.11.1973. 

 

Σελίδα 271 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 08.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει 2 φορές κατάσταση συναγερμού για 
αεροπορική επίθεση στο Τυμπάκι από 03:27 έως 04:10. Δεν παρατηρήθηκε 
δραστηριότητα αεροπορικής επιδρομής. 

Ακόμα γίνεται αναφορά σε γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

στην Αθήνα και Πειραιά π.χ. σύλληψη στρατιώτη, τραυματισμός Ελληνίδας από οδηγό 
και επεισόδιο μεταξύ Γερμανών στρατιωτών.  

 

Σελίδα 272 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 07.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει:  
6.4.42. Από 09:30 έως 10:10 2 εχθρικά αεροσκάφη σε ύψος 6.000 πόδια 

παρατηρούν και καταγράφουν χώρους πάνω από το Τυμπάκι, Καστέλι, Ηράκλειο και 
Ιεράπετρα. Δεν προέβησαν σε ρίψη βομβών και δεν έγινε χρήση αντιαεροπορικής 
άμυνας. 

6.4.42. Από 15:25 έως τις 15:40 εντοπίστηκε αεροσκάφος τύπου Bristol 

Beaufighter από νοτιοανατολική κατεύθυνση με νοτιοδυτική πορεία και σε ύψος 2.000 

έως 4.500 πόδια πάνω από την Σούδα, Χανιά και Μάλεμε. Δεν προέβη σε ρίψη βομβών. 

Έγινε χρήση αντιαεροπορικής άμυνας από 1/23 με 240 βολές 8,8 χιλιοστών και 
πιθανότατα έπληξαν στόχο. Από 2 καταδιωκτικά αεροσκάφη τύπου Me109 έχοντας 
απογειωθεί στις 15:30 και 15:40 αντίστοιχα, κατέπεσε ένα αεροσκάφος με επισμηνία 
ονόματι Scheiter στη θάλασσα πλησίον της Γαύδου. Τμήμα του το εκτοξευόμενο 
κάθισμα του πιλότου βρέθηκε στη Σούδα. 

1 τάγμα μηχανικού 4./ΧV ΙΙ έφτασε στο Ηράκλειο. 
(περίληψη) Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει 

στρατιωτικές κινήσεις στο νησί Ψυτάλεια, στη Σαλαμίνα και Ηράκλειο. 
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Σελίδα 273 ( περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 06.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό πέντε περίπου 
αγνώστου προελεύσεως πολεμικών αεροσκαφών, στις 04/05.04.1942 και ώρα 21:59 έως 

22:44 και 03:01 πάνω από τις δυτικές ακτές της Κρήτης με πορεία από Νότο προς 
Βορρά με πιθανή κατεύθυνση την ενδοχώρα. Δεν έγινε ρίψη βομβών και δεν έγινε 

χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων.  

 

Σελίδα 274 (περίληψη) 
 

Σημείωση για το ημερολόγιο πολέμου. 
Στις 04.04.1942 πραγματοποιήθηκε στη Μεραρχία Κρήτης στο Ηράκλειο 

σχεδιασμός τακτικής μάχης. Ο σκοπός του ήταν να γίνει έλεγχος της προετοιμασίας για 
άμυνα σε περίπτωση εχθρικής εισβολής σε διαφορετικές θέσεις στο νησί. Από το 
Επιτελείο του Διοικητή νοτίου Ελλάδος παρίστατο ο Διοικητής της ομάδας Ιa 

Συνταγματάρχης Pohl.  

 

Σελίδα 275 ( περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 05.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επίθεση σε Πειραιά και 
Αθήνα, χωρίς να προβούν τα πολεμικά αεροσκάφη σε ρίψη βομβών. Πιθανότατα έγινε 
ρίψη ναρκών στο λιμάνι του Πειραιά. 

Ακόμα γίνεται αναφορά σε γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

όπως π.χ. ρίψη φυλλαδίων στην περιοχή της Ιεράπετρας και περιπτώσεις κλοπής σε 
Αθήνα και Πειραιά.  

 

Σελίδα 276 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο απορρήτου τηλεγραφήματος από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς 
τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 04.04.1942. 

Αναφέρει την άφιξη του στολίσκου Siena στις 04.04.42 και ώρα 13:10 στη Σούδα. 
 

Σελίδα 277 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 
τη διοικητική αρχή της Μεραρχίας Κρήτης, ειδικό Επιτελείο “F”, τάγματα L.S 

257,266,386, τάγμα εφεδρειών 691, τοπικό Διοικητήριο Αθήνας-Πειραιά που φέρει την 
ημερομηνία 03.04.1942. 

Αναφέρεται πράξη δολιοφθοράς σε αγωγό. 
 

 

Σελίδα 278 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 03.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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Αναφέρεται στην αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Fi 

156 κοντά στον Μαραθώνα, προερχόμενο από Μάλεμε με κατεύθυνση το αεροδρόμιο 
του Τατοΐου.  

 

Σελίδα 279 (περίληψη) 
 

Μεταφορά εγγράφων στον φάκελο με τον κωδικό αρχειοθέτησης RW 40/1 125 K-

3-4-5 με ημερομηνία: Freiburg 16.11.1973. 

Τα έγγραφα αυτά αφορούν σχεδιασμό τακτικής στις 01.04.1942 για επέμβαση της 

αεροπορίας στην Κρήτη και στην εκεί παραμονή των στρατιωτικών δυνάμεων.  
 

Σελίδες 280-281 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Διοικητή 

νοτίου Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 22.03.1942.  

Αναφέρεται στη περιγραφή της κατάστασης εφοδιασμού σε τρόφιμα και 
ρουχισμό για το χρονικό διάστημα από 1-28.02.42 με δύναμη αντρών πεζικού, 
αεροπορίας, ναυτικού, Ελλήνων εργατών σε γερμανικά εργοστάσια και λοιπών 
Γερμανών που διαμένουν στην Ελλάδα. Η κατάσταση περιγράφεται ως βελτιωμένη σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αν και τα προβλήματα μεταφοράς και εφοδιασμού δεν 
έχουν επιλυθεί (βελτίωση προσδοκάται από τα μέσα Απριλίου με την αποπεράτωση της 
γέφυρας του Βράλου). Στη Κρήτη έχει εξασφαλισθεί η τροφοδοσία, υπάρχει αύξηση 
της ποσότητας ψωμιού, έχει επιτευχθεί αποθεματοποίηση σε λαχανικά (πλην πατάτας), 
καπνό, τσάι και μπαχαρικά για τρεις μήνες και σε υπόλοιπα αγαθά για ένα μήνα. 

Η προμήθεια ψωμιού-όχι όμως της πατάτας- έχει εξασφαλισθεί στην ενδοχώρα 
και των δημητριακών και αλευριού έχει ξεπεράσει τις όποιες προηγουμένων μηνών 
δυσκολίες. 
 

Σελίδα 282 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 27.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την άφιξη του στολίσκου Siena με 

στρατιωτικό Επιτελείο και η τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά και Αθήνας 

μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων. 
 

Σελίδες 283-292 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον υπεύθυνο του γραφείου του Διοικητή 

νοτίου Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 21-23.02.1942.  

Αναφέρεται στη περιγραφή της κατάστασης εφοδιασμού σε τρόφιμα και 
ρουχισμό για το χρονικό διάστημα από 01-31.01.1941, καταγράφοντας δύναμη αντρών 
πεζικού, αεροπορίας, ναυτικού, Ελλήνων εργατών σε γερμανικά εργοστάσια και λοιπών 
Γερμανών που διαμένουν στην Ελλάδα και λαμβάνουν σίτιση και ρουχισμό. 

Η κατάσταση τον μήνα Ιανουάριο δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, έχει μάλιστα στις αρχές του χειροτερέψει. Οι ποσότητες 
πορτοκαλιών και μανταρινιών είναι επαρκείς αλλά του γάλακτος περιορισμένες (ακόμα 
και για τα νοσοκομεία). Οι δυσκολίες μεταφοράς στη βόρεια Ελλάδα 

πολλαπλασιάστηκαν λόγω του κρύου, των χιονοπτώσεων και της έλλειψης κάρβουνου. 
Η προμήθεια των στρατευμάτων στην Κρήτη έχει βελτιωθεί και επαρκώς εξασφαλισθεί, 
έχοντας ελαττωθεί όμως ποσότητες ειδών διατροφής, όπως π.χ. του ψωμιού ειδικά για 
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το διάστημα 28.12.1941-02.02.1942 και τα αποθέματα αλευριού επαρκούν για 1-2 

μέρες, με αποτέλεσμα να γίνει μεταφορά του αεροπορικώς. 
Η προμήθεια ψωμιού είναι εξασφαλισμένη στην ενδοχώρα τόσο για τα 

στρατεύματα όσο και για τους Έλληνες εργάτες, αλλά υπάρχει σημαντική έλλειψη σε 
αλεύρι. 

Οι ανάγκες για νωπό κρέας (αναφέρεται αριθμός σφραγισθέντων ζώων) δεν 
μπόρεσαν να καλυφθούν εξαιτίας του κρύου, των χιονοπτώσεων, της έλλειψης 
κάρβουνου και των προβλημάτων που προέκυψαν στις συγκοινωνίες στη βόρεια 
Ελλάδα, Σερβία και Βουλγαρία για τη μεταφορά του. Στην Κρήτη εισάχθηκε παστό 
κρέας από τη Βουλγαρία και ο εφοδιασμός των εκεί στρατευμάτων με νωπό, 3 τόνων 
συνολικά, πραγματοποιήθηκε 2 φορές δια αέρος. 

Λόγω της έλλειψης νωπού κρέατος διαμοιραστήκαν κονσέρβες κρέατος και 
αλλαντικών σε μεγάλες ποσότητες. 

Υπάρχουν ικανοποιητικές ποσότητες σε φρούτα, ειδικά σε πορτοκάλια, 

μανταρίνια και μήλα. Οι ποσότητες των λαχανικών δεν επαρκούν να καλύψουν τη 
ζήτηση. Υπάρχουν δυσκολίες μεταφοράς από Πελοπόννησο. Στην Κρήτη η διανομή 
φρούτων κρίθηκε ικανοποιητική (ειδικά των πορτοκαλιών). 

Το εισαγόμενο γάλα δεν επαρκεί για τη διάθεση του στα νοσοκομεία και στο 

προσωπικό στρατού. Δεν υπάρχουν προβλήματα στον εφοδιασμό σε ποτά και κρασί. 
Το εργοστάσιο μπύρας «Φιξ» στην Αθήνα δεν μπορεί ακόμα να λειτουργήσει 
(υπολογίζεται από τον Μάρτιο για την παραγωγή ζύθου). Το κρασί και αλκοολούχα 

υπάρχουν σε ικανοποιητικές ποσότητες. Η προμήθεια σε τσιγάρα είναι 
εξασφαλισμένη αλλά μειώθηκε η ποσότητα τους. Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην 
Κρήτη. 

Η κατάσταση σίτισης του ελληνικού πληθυσμού τον μήνα Ιανουάριο έχει 
σημαντικά χειροτερέψει. Πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις παιδιών και ενηλίκων να 
σωριάζονται στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά και να πεθαίνουν από την 
πείνα. Τον μήνα Ιανουάριο παρουσίασε πολλά προβλήματα η διανομή ψωμιού, 

ελαιόλαδου, οσπρίων και κρέατος στον ντόπιο πληθυσμό, με αποτέλεσμα τη ραγδαία 
αύξηση των τιμών και την άνθιση της μαύρης αγοράς. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει 
τη θέληση, την ισχύ ούτε και τα μέσα να λάβει μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας, με 
αποτέλεσμα αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική να υπάρξει αύξηση των περιπτώσεων 
θανάτου και καταρράκωση της ελληνικής οικονομίας. Ένας επιπλέον κίνδυνος είναι η 

έλευση των καλοκαιρινών μηνών με έξαρση των επιδημιών στους πολίτες και κατ’ 
επέκταση στα στρατεύματα κατοχής.  

Η κατάσταση στη γεωργία δεν ενδέχεται να βελτιωθεί τον επόμενο χρόνο, αν δεν 
διατεθούν οι απαραίτητες ποσότητες σε λιπάσματα και σπόρους. Λόγω της πρώιμης 
έλευσης του χειμώνα, το 1941 δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν πολλά χωράφια και 
κατεστράφησαν πολλά είδη οπωροκηπευτικών ιδίως στα νησιά. 
 

Σελίδα 293 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 02.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται εντοπισμός τεσσάρων εμπορικών καραβιών, δύο καταδρομικών, 
τριών αντιτορπιλικών και στρατιωτικές κινήσεις από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με 
προορισμό την Κρήτη και Ηράκλειο.  

Ακόμα γίνεται αναφορά σε γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

όπως π.χ. περίπτωση κλοπής στην Ελευσίνα και σύλληψη Αυστραλού με πλαστό 
διαβατήριο στην Αθήνα. 
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Σελίδα 294 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 01.04.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει πτήσεις αεροσκαφών πάνω από το Αλιβέρι (στη Εύβοια), Πορταριά 

(στο Βόλο), Αγιά. Μετακίνηση της μονάδας 6./J.R. 746 από τα Χανιά προς Μόδιον (12 

χλ. δυτικά των Χανίων) και άλλων μονάδων από Καλαμάκι στη Ρουμανία. 
Ακόμα γίνεται αναφορά σε γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

όπως αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Αθήνα. 

 

Σελίδα 295 (περίληψη) 
 

Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος 
προς τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 29.03.1942. 

Αναφέρει την άφιξη του στολίσκου Siena στον Πειραιά, τη δύναμη αντρών που 
μεταφέρει, τις μονάδες που ανήκουν και κρατούμενων που βρίσκονται σε αυτό. 

 

Σελίδα 296 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 31.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την άφιξη μονάδας με δύναμη ανδρών στο Άργος και γεγονότα μη 
(άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως τον θανάσιμο τραυματισμό Έλληνα από 
γερμανικό φορτηγό στην Αθήνα.  
 

Σελίδα 297 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή του ιταλικού στρατού που φέρει την ημερομηνία 31.03.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται στην ανάληψη διοίκησης και υπεράσπισης της Αττικής από τον 

ιταλικό στρατό. Τα ήδη εκεί βρισκόμενα γερμανικά στρατεύματα και υπηρεσίες 
παραμένουν.  
 

Σελίδα 298 (περίληψη) 
 

Ανεπιτυχής μεταφορά της σελίδας 297. 
 

Σελίδες 299-300 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 30.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ότι κατά την προσγείωση 

αεροσκάφος τύπου Junker 52 στις 29.03.42 στο Μάλεμε υπέστη ζημιά. Κατά την 
προσγείωση του κύλησε πάνω σε 2 ήδη ακινητοποιημένα αεροσκάφη Junker 52 και Me 

110 που υπέστησαν επίσης ζημιές. Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. 
Αναφέρονται ακόμα στρατιωτικές κινήσεις από τα αεροδρόμια Ελευσίνας, 

Τατοΐου και Καλαμακίου και γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην 
Αθήνα, όπως ο θάνατος Γερμανού οπλίτη από τρεις μεθυσμένους Ιταλούς στρατιώτες 

και ενός ακόμα άλλου από Γερμανό δεκανέα. 
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Σελίδες 301-302 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 29.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρει κατάσταση 

συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην Πάτρα από 00:24 έως 03:44. Δύο εχθρικά 
αεροσκάφη προέβησαν στη ρίψη τριών βομβών στη θάλασσα χωρίς να σημειωθούν 
υλικές ζημιές, ένα εχθρικό αεροσκάφος καταρρίφτηκε από ιταλικά πυρά 

αντιαεροπορίας και τέσσερα μέλη του πληρώματος του αιχμαλωτίστηκαν. 

Αναφέρονται ακόμα κινήσεις μονάδων από τα αεροδρόμια Καλαμάκι, Ελευσίνας 
και άφιξη στις 26.03.1942 μονάδας 2/L. N με οπλισμό στην Σούδα. Χώρος 
δραστηριότητάς της το Ηράκλειο. Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ τραυματισμός Ελλήνων πολιτών σε 
αυτοκινητιστικά ατυχήματα στη Αθήνα. 

 

Σελίδα 303 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 28.3.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Η στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει την εισβολή αγνώστων σε εργοστάσιο 
στο Λαύριο με σκοπό την κλοπή υλικών. 

 

Σελίδες 304-306 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 31.03.1942. Οι σελίδες 

του εγγράφου είναι αντίστροφα δοσμένες. 
(περίληψη) Αναφέρει ότι η πολιτική κατάσταση σε γενικές γραμμές παραμένει 

αμετάβλητη. Ως μεμονωμένα περιστατικά αναφέρονται μια περίπτωση δολιοφθοράς 

στη Σαλαμίνα, η σύλληψη τριών ανδρών και άλλων υπόπτων στην Κρήτη και ο 

εντοπισμός διαφόρων όπλων, περίπτωση ζωοκλοπής στον Ασπρόπυργο από ένοπλες 
ομάδες, διανομή προκηρύξεων από κομμουνιστικές ομάδες στον Πειραιά με 
περιεχόμενο εναντίον των δυνάμεων κατοχής. H εθνική επέτειος κύλησε σε γενικές 
γραμμές ήσυχα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί έγινε ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Η 
ανάληψη των υπουργείων των παραιτηθέντων υπουργών Καραμάνου και Χατζημιχάλη, 

έγινε από τον έως τώρα υπουργό Οικονομικών Κοτζαμάνη. Δημιουργήθηκε πρόβλημα 
με τον υπουργό Δικαιοσύνης Λιβιεράτο που ενώ στην αρχή είχε συμφωνήσει με τον 
ανασχηματισμό, αργότερα αποφάσισε να προβεί σε παραίτηση λόγω προσωπικών 

διαφορών του με τον υπουργό Κοτζαμάνη. Ο πρωθυπουργός Τσολάκογλου αποφάσισε 
να του προσφέρει υψηλόβαθμη θέση ως υπαλλήλου της κυβέρνησης ή ως καθηγητή στη 
νομική σχολή του πανεπιστημίου. Στην Ελληνική εθνική επέτειο έβγαλε λόγο ο 
υπουργός Οικονομίας Κοτζαμάνης σε κύκλο πολιτικών του φίλων, ο οποίος θεωρείται 
χαρακτηριστικός για την πολιτική του τοποθέτηση. Εξέθεσε σύμφωνα με στοιχεία του 
σωματοφύλακα του τα κάτωθι: 

(μετάφραση) «Εάν εσείς σκέπτεστε ότι σήμερα υποφέρετε, μην ξεχνάτε ότι ο 
γερμανικός στρατός χρειάζεται υγιεινή διατροφή για να νικήσει, και πρέπει να νικήσει, 
και συγχρόνως η Γερμανία φροντίζει να προσφέρει και σε εμάς ότι βεβαίως μπορεί. 
Μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο έθνος, όπως αυτό των Ιταλών, ελάττωσαν οι ίδιοι τη 
μερίδα του ψωμιού τους, για να δώσουν σε εμάς που υποφέρουμε από πείνα. Έχω 
αναλάβει πέντε υπουργεία και είμαι αποφασισμένος ως παλιός πολιτικός και έχοντας 
την εμπειρία, να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Σας υπόσχομαι ότι θα βελτιώσω σε 
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σύντομο χρονικό διάστημα τόσο την κατάσταση τροφοδοσίας όσο και την οικονομική 
στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι μαζί να ξεχάσουμε αυτό που μας έκαναν οι εγκληματίες 
πολιτικοί των προηγούμενον κυβερνήσεων. Πρέπει να προετοιμάσουμε μια νέα εποχή 
και σε αυτό πρέπει να στηριχτώ πάνω σας. Αισθάνομαι αρκετά δυνατός νε εξαλείψω τις 
μη υγιείς καταστάσεις των προηγούμενων χρόνων. Τον χειρότερο μας εχθρό, τη μαύρη 
αγορά, θέλω να κατανικήσω και να απομονώσω τους συνενόχους. Μη ξεχάσετε ότι η 
ζωής μας μπορεί να ορθοποδήσει μόνο στην πλευρά της Γερμανίας και Ιταλίας. Έμαθα 
τη Γερμανική γλώσσα με άσπρα μαλλιά και είμαι περήφανος που μπορώ να εκφραστώ 
τόσο καλά.»  
 

Σελίδες 307-319 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο. Κατάσταση τροφοδοσίας για το μήνα 

Φεβρουάριο. Λείπουν οι 2 πρώτες σελίδες. 

Έγινε παράδοση για τις μονάδες συνολικά του γερμανικού στρατού 465.000 

ψωμιών του 1.1/2 κιλού. Το σύνολο των ψωμιών που διατέθηκαν στην Κρήτη 

ανέρχονται στον αριθμό 190.000.  

Όσον αφορά στο κρέας και στα αλλαντικά, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην 
τροφοδοσία με νωπό κρέας, λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων στη Βουλγαρία και Σερβία 

και λόγω ελλείψεως κάρβουνου. Αναφέρεται αριθμός χοίρων, βοδιών και αρνιών με 
κιλά που διατέθηκαν συνολικά στην αγορά της ενδοχώρας. Η ποιότητα του κρέατος 

ήταν κακή. Από Βουλγαρία εισήχθη παστό (κυρίως για Κρήτη)-νωπό χοιρινό κρέας. Η 
προμήθεια με νωπό κρέας για την Κρήτη παραμένει ακόμα ελλιπής. Ο λόχος 

κρεοπωλών στην Κρήτη έχει στη διάθεση του 143 βόδια, 16 χοίρους και 86 πρόβατα 

για σφαγή που αναλογούν σε 12.862 κιλά, λόγω αριθμού αρρώστων ζώων μεταξύ 
αυτών.  

Δεν κατέστη δυνατός ο εφοδιασμός νωπού κρέατος στην Κρήτη δια αέρος λόγω 

της έλλειψής του στην ενδοχώρα. Η εισαγωγή χοιρινού κρέατος από την Βουλγαρία 

ήταν πάρα πολύ καλής ποιότητας και είχε ως αποτέλεσμα την παράγωγη αρίστης 

ποιότητας λουκάνικων που χαροποίησε ιδιαίτερα τα στρατεύματα. Λόγω ελλείψεως 
νωπού κρέατος διατέθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο αυξημένος αριθμός από κονσέρβες 
κρέατος και αλλαντικών.  

Δεν μπόρεσε να καλυφθεί η ανάγκη για φρέσκα λαχανικά, λόγω έλλειψης 

καυσίμων για τη μεταφορά τους και του παγετού (τον μήνα Ιανουάριο ζημιά ως 60% 
στην παραγωγή πατάτας). Στην Κρήτη υπήρξε ανεφοδιασμός από Βουλγαρία και 
δημιουργήθηκε περίσσευμα συνολικά 60 τόνων σπόρων από ιταλική Μεραρχία. Τα 
φρούτα επαρκούν. Υπάρχει επαρκής προμήθεια σε πορτοκάλια και λεμόνια.  

Η προμήθεια σε γάλα δεν έχει βελτιωθεί από τον προηγούμενο μήνα και δεν 
επαρκεί για τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις μονάδες αεροπορίας και ναυτικού. 

Λειτουργεί ξανά η ζυθοποιία Φιξ στην Αθήνα, αλλά υπολογίζεται να σταματήσει 
σύντομα η λειτουργία της, λόγω έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας (θα διαρκέσει ακόμα 

τέσσερις εβδομάδες). Η τιμή μπύρας έχει τριπλασιαστεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε 
επάρκεια κρασιών και αλκοολούχων ποτών, ούτε στη διανομή τσιγάρων (εν αντιθέσει με 
τα πούρα). 

Η σίτιση αλόγων έχει εξασφαλιστεί με βρώμη, υπάρχει όμως έλλειψη σε σανό και 
άχυρο.  

Η ποσότητα γραμμαρίων σε είδη που λαμβάνουν Έλληνες εργάτες ημερησίως 

ανέρχεται π.χ. σε ψωμί (125γρ.), όσπρια (75γρ.). 
Η κατάσταση σίτισης του ελληνικού πληθυσμού χειροτέρεψε τον μήνα 

Φεβρουάριο (για 6 μέρες δεν διαμοιράστηκε ψωμί σε Αθήνα και Πειραιά) και 
χαρακτηρίζεται καταστροφική για τον ντόπιο πληθυσμό. Τον μήνα Φεβρουάριο 

ανέβηκε ο αριθμός νεκρών στον Πειραιά σε 1.803 (1.064 από ασιτία) από 390 τον 
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αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Η θνησιμότητα στα νησιά είναι μεγαλύτερη 

από την ηπειρωτική χώρα π.χ. στην Αίγινα από 16 το προηγούμενο έτος σε 185 (από 
ασιτία) στο χρονικό διάστημα από 25.01 έως 25.02. Ένα τμήμα του πληθυσμού έτσι 
αναγκάζεται να επαιτεί, να κλέβει.  

Αυτή η κατάσταση έχει ως συνέπεια την αύξηση των τιμών σε όλα τα τρόφιμα πχ 
στο κριθάρι, στο αλεύρι, στο ελαιόλαδο, στο ρύζι, στο ψωμί. Στην Κρήτη επικρατεί η 
ίδια κατάσταση. Υπάρχει ανάγκη άμεσης διανομής σε τρόφιμα, για να μη προκύψει 
επιπλέον ένας σημαντικός αριθμός θυμάτων ανάμεσα στον ελληνικό πληθυσμό. Αυτή η 
εικόνα φαίνεται έντονα στην Αθήνα όπου καθημερινά ενήλικες και παιδιά σωριάζονται 
στο δρόμο και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα πεθαίνουν. Ελλοχεύει ο κίνδυνος 
κατά τους θερινούς μήνες της εμφάνισης επιδημιών στον πληθυσμό που μπορεί να 
βλάψει τα στρατεύματα κατοχής. Αυτό οφείλεται και στη δραματική αύξηση των τιμών 
με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
εφοδιαστούν με είδη καθαριότητας και υγιεινής. Η κατάσταση στην Ελληνική γεωργία 

παραμένει αμετάβλητη. Η αξιοποίηση της γης δεν έχει βελτιωθεί.  
Τέλος δίνεται για τον μήνα Φεβρουάριο πίνακας με είδη τροφοδοσίας και σίτισης 

σε γραμμάρια και μερίδες. 

 

Σελίδα 320 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 26.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού της εθνικής επετείου στην Αθήνα 

και Πειραιά και διάφορα άλλα συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος που 
έλαβαν χώρα στην Αθήνα. 

 

Σελίδα 321 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 25.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει το πνιγμό Γερμανού υποδεκανέα 

στο λιμάνι του Ηρακλείου, μερική μετακίνηση της μονάδας J.G. 53 από το Μάλεμε 
προς Γέλα και άφιξη τμημάτων της J.G.27 στο Μάλεμε. 

Η στρατιωτική διοίκηση Αθήνας αναφέρει την ανακάλυψη εκρηκτικής ύλης σε 
σπίτι Έλληνα πολίτη. 

 

Σελίδες 322-323 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 24.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την πραγματοποίηση εχθρικών 
πτήσεων στις 23.03.1942 και ώρα από 21:24 έως 21:50 στον εναέριο χώρο του 
Τυμπακίου, Ηρακλείου και Καστελίου. Έγινε ρίψη βομβών στο Τυμπάκι που είχε ως 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αξιωματικού, ενός επιλοχία και 2 ανδρών. Βόμβες 

λάμψης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων.  

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αεροπορική επίθεση 

στο Τατόι, Ελευσίνα και Σαλαμίνα στις 23.03.1941 τις βραδινές ώρες, με τη συμμετοχή 
6-8 αεροσκαφών που προέβησαν σε ρίψη βομβών. Τα αεροσκάφη εντοπιστήκαν 
εγκαίρως από τα ραντάρ και καταδιωχτήκαν. Δεν υπάρχουν έως τώρα αναφορές για 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

54 

 

ζημιές. Ακόμα αναφέρονται αφίξεις μονάδων στο Χαλάνδρι και στον Πειραιά και άλλα 
γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  
 

Σελίδα 324 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 23.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει πτήση 3-4 αεροσκαφών στις 
22.03.1942 από 22:50 έως 00:50. Έγινε ρίψη ορισμένου αριθμού βομβών έκρηξης, 
εμπρησμού και λάμψης στον χώρο του Τυμπακίου. Δεν υπήρξαν ζημιές. Έγινε χρήση 
αντιαεροπορικών πυροβόλων. Επιπλέον εντοπισμός αεροσκαφών πάνω από το 
κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού με κατεύθυνση την ενδοχώρα.  

Αναφέρονται ακόμα γεγονότα στην Αθήνα μη (άμεσου) στρατιωτικού 
ενδιαφέροντος. 
 

Σελίδα 325 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 22.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει έκρηξη βόμβας κοντά σε δρόμο στην Γλυφάδα από την οποία 

καταστράφηκαν δύο σπίτια και άλλα δύο υπέστησαν ζημιές. Υπάρχουν ανθρώπινες 

απώλειες με ένα νεκρό και ένα τραυματία. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ρίψη 2 βομβών λάμψης στις 
21.03.1942 και ώρα από 00:51 έως 01:54 στο Ηράκλειο, τον βομβαρδισμό στις 01:20 

περιοχής κοντά στη Ζάκρο (ανατολικά παράλια), στις 04:15 τη ρίψη δυο βομβών 

πλησίον του Καλού Χωριού (στην περιοχή του Αγίου Νικολάου) χωρίς υλικές ζημιές 

και την ενσωμάτωση του τμήματος πληροφοριών 220 στον λόχο πληροφοριών 220 στο 
Ηράκλειο, 721 στα Χανιά, 722 στο Ρέθυμνο. 

Το 10ο
 Σώμα αεροπορίας αναφέρει τον εντοπισμό αεροσκαφών στις 23.03.1942 

και 4 ιταλικά βομβαρδιστικά είναι έτοιμα προς απογείωση στην Κρήτη. 

 

Σελίδα 326 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 21.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται συναγερμός για αεροπορική επίθεση στην Αθήνα, εντοπίστηκαν 1-2 

εχθρικά αεροσκάφη πάνω από το Καλαμάκι-πραγματοποιήθηκε ρίψη βομβών λάμψης, 

χωρίς να αναφερθούν ζημιές σε Πειραιά, Σαλαμίνα, Ελευσίνα. 

Η στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει άφιξη στρατιωτικών μονάδων με 
αριθμό ανδρών. 

 

 

 

 

Σελίδες 327-328 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικού του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 21.03.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης 
και ιματισμού της ενδοχώρας και νήσων από 20.03.1942. 
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Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
αντρών και ίππων από ενδοχώρα και Κρήτη καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού 
στρατού (σύνολο ανδρών 63.400 και ίππων 100) και χώρους τροφοδοσίας στην 
ενδοχώρα τον Πειραιά και Κρήτης τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο 
αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή 
βάση και η επάρκεια αυτών.  

 

Σελίδα 329 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 20.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται η άφιξη εννέα αεροσκαφών τύπου Me109 στις 18.03.1941 από 
Μπάρι (Ιταλία) στην Ελευσίνα, από τα οποία 2 συνεχίζουν την πτήση τους προς 

Αφρική.  

 

Σελίδα 330 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 19.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Άφιξη στρατιωτικών μονάδων σε Κηφισιά και Χαλάνδρι και μετακίνηση μονάδας 
προς Ρουμανία και Γερμανία. 

 

Σελίδα 331 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 19.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ζημιά ενός Junker 88 κατά την 
προσγείωση του 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πλάτανου, λόγω εκδήλωσης φωτιάς 

στον κινητήρα του 100χλμ δυτικά της Κρήτης, με δύο άνδρες νεκρούς και ένα 

αγνοούμενο. Περίπου το 40% του αεροσκάφους υπέστη υλικές ζημιές. Μετακίνηση 
μονάδας στις 17.03.1942 στα Χανιά. 
 

Σελίδες 332-337 
 

Αντίγραφο απορρήτου στρατιωτικού εγγράφου από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος 
προς τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, Διοικητή Κρήτης, στρατιωτική διοίκηση 
Πειραιά-Αθήνας που φέρει την ημερομηνία 08.03.1942.  

Η  κατάσταση του μήνα Φεβρουαρίου παραμένει αμετάβλητη. Η πλειοψηφία του 
λαού δεν πιστεύει πλέον στη νίκη των Άγγλων (συντρέχουν εδώ γερμανικές-ιαπωνικές 
στρατιωτικές επιτυχίες) αλλά σε κάποια μεταστροφή της παρούσας κατάστασης που θα 
επέλθει από τη ρωσική πλευρά. Η τελευταία αγγλική αεροπορική επίθεση στις 08.09.42 
στον Πειραιά που προξένησε πολλούς νεκρούς, τραυματίες και αστέγους ανάμεσα στον 
άμαχο πληθυσμό είχε ως αποτέλεσμα την έντονη δυσαρέσκεια εναντίον τους. Η ίδια 
κατάσταση επικρατεί και στη πόλη του Ηρακλείου μετά την τελευταία αεροπορική 
επίθεση που υπήρχαν απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και διαπιστώθηκε για 
πρώτη φορά εχθρική διάθεση εναντίον των Άγγλων. Η διεκπεραίωση δεκαπέντε 

περιπτώσεων θανατικής καταδίκης εξαιτίας υποστήριξης προς τους Άγγλους, και 
κατοχής όπλων ήταν για τον Διοικητή της Κρήτης μια εκ νέου προειδοποίηση για όσους 
απ’ αυτούς πίστευαν στην αντιστροφή της παρούσας κατάστασης. Στον Πειραιά 
πραγματοποιήθηκαν πολλές πράξεις δολιοφθοράς σε αγωγούς καλωδίων και έγιναν 
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συλλήψεις μελών διαφόρων αριστερών οργανώσεων. Δεν πραγματοποιήθηκαν απεργίες 

και δεν μοιράστηκαν φυλλάδια με κομμουνιστικό περιεχόμενο.  
Έγινε αναγκαστική παρακράτηση 8.000 έως 12.000 οκάδων ελαιολάδου στην 

περιοχή Ηρακλείου και Ρέθυμνου ως αντίποινα για την υποστήριξη στους Άγγλους. 
Έγινε εισαγωγή λιγοστών ποσοτήτων τροφίμων αυτό το μήνα στην Κρήτη και δεν 
πρέπει να αναμένεται μια γενική αλλαγή της διάθεσης αν τις πρώτες μέρες του Μαρτίου 

δεν μπορεί να διαμοιραστεί ψωμί για έξι μέρες στον πληθυσμό Αθήνας και Πειραιά. 
Εάν δεν περιοριστεί ο κίνδυνος της πείνας, η ανεργία και η νομισματική υποτίμηση θα 
οδηγηθεί η κατάσταση σε μια καταστροφική πορεία. Τα μέτρα της ελληνικής 
κυβέρνησης έχουν αποτύχει.  

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθήνας έχει καταστήσει υπεύθυνη την αγγλική κυβέρνηση που 
δεν έχουν έρθει ήδη οι 8.000, με ελληνικά χρήματα, πληρωμένοι τόνοι σιταριού από την 
Αίγυπτο, για την ανακούφιση του ελληνικού πληθυσμού.  

Κατόπιν εντολής του Ιταλού Διοικητή απομακρύνθηκε από την πλατεία Πηγάδα 
στον Πειραιά μνημείο για τη μνήμη των 37 θυμάτων ιταλικής αεροπορικής επίθεσης. 

Η κατάσταση σίτισης και ανεφοδιασμού είναι πλέον καταστροφική (αναφέρεται η 
ποσότητα ψωμιού σε γραμμάρια ανά μερίδα και άτομο στον Πειραιά και Αθήνα τους 
μήνες από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο και αριθμός νεκρών το μήνα Φεβρουάριο του 
1942 συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα έτη). Οι περιπτώσεις θανάτων είναι 
υψηλότερες την πρώτη και τελευταία εβδομάδα του καταγεγραμμένου μήνα, δηλαδή σε 
εκείνες τις ημέρες που υπάρχει έλλειψη σε ψωμί. Η θνησιμότητα στο νησί Αίγινα είναι 
μεγάλη (αναφέρονται συγκριτικοί αριθμοί με το προηγούμενο έτος). Δεν υπάρχουν 

ακριβείς αριθμοί για Αθήνα. Ένα τμήμα του πληθυσμού αναγκάζεται να επαιτεί και να 
διαπράττει κλοπές. Η προμήθεια επίσης σε πατάτες και ελαιόλαδο είναι ανεπαρκείς 

στον Πειραιά και τα νησιά εξαιτίας των προβλημάτων στη μεταφορά τους. Η βύθιση 
του Τουρκικού ατμόπλοιου (Κurtulus) και η καθυστέρηση αντικατάστασης του 
επιβάρυνε επιπλέον την κατάσταση της τροφοδοσίας. Υπάρχει δραματική αύξηση των 
τιμών σε ψωμί, κριθάρι, αλεύρι, ελαιόλαδο, ρύζι από το χρονικό διάστημα 28.04.41 έως 
05.03.42. 

Για Κρήτη κρίνεται ανεπαρκής η μεταφορά τροφίμων: 75 π.χ. τόνων αλεύρι και 50 
φασόλια μέσω του Διεθνούς Σταυρού και δεν υπολογίζεται βελτίωση. Η διανομή σε 
είδη σπόρων και κοπριάς ήταν ανεπαρκείς, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
υποχωρήσει η καλλιέργεια οσπρίων και πατάτας σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. 
Η εξαγωγή ελαιολάδου, σταφίδων, χαρουπιών και πορτοκαλιών γίνεται σε μεγάλες 
ποσότητες. Υπήρξε προμήθεια του νησιού από 1.000 τόνους θειάφι και η κατάσταση 

όσον αφορά στην εργασία έχει βελτιωθεί τον αναφερόμενο μήνα. Η συγκοινωνία 

παραμένει σε προβληματική έως δραματική κατάσταση, λόγω έλλειψης καυσίμων. 

Κατόπιν διαταγής του Διοικητή Κρήτης διατίθενται στρατιωτικά αποθέματα. Στο 
Ηράκλειο εφοδιάζεται ο χώρος του αεροδρομίου και ορισμένες παρακείμενες 
εγκαταστάσεις με ηλεκτρική ενέργεια, λόγω έλλειψης πετρελαίου ντίζελ. Ο γενικός 

γραμματέας του Διοικητή στην Κρήτη Δασκαλάκης παραιτήθηκε κατόπιν απαίτησης 
του γερμανικού στρατού, λόγω της εβραϊκής καταγωγής του. Στην ελληνική αστυνομία 

και στο Σώμα της πυροσβεστικής διαμοιράστηκαν τρόφιμα για να βελτιωθεί κάπως η 
οικονομική τους κατάσταση. Ο αριθμός των περιπτώσεων μηνιγγίτιδας στην περιοχή 
του Ηρακλείου ανέρχεται στα 50 κρούσματα και έκλεισαν όλα συνολικά τα σχολεία.  

Ακόμα περιγράφεται η οικονομική–κοινωνική κατάσταση σε Αθήνα και Πειραιά 

και ανακηρύχτηκε η Ακρόπολη αποστρατικοποιημένη ζώνη για την προστασία της, 
ώστε να μην υποστεί υλικές ζημιές από τον πόλεμο. Απομακρύνθηκαν οι δύο προβολείς 
του ιταλικού στρατού και παρέμειναν μόνο δύο ολιγάριθμες τιμητικές φρουρές του 
γερμανικού και ιταλικού στρατού αντίστοιχα, για την φύλαξη των σημαιών τους. 
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Σελίδες 338-339 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 17.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την αναγκαστική προσγείωση 

αεροσκάφους τύπου Junker 88 κοντά στον Κόλπου του Κίσαμου. τρεις άνδρες εξήλθαν 

από αυτό με αλεξίπτωτο. Ανασύρθηκε ένας ζωντανός και ένας νεκρός. 

Από την στρατιωτική διοίκηση Αθήνας και Πειραιά αναφέρονται στρατιωτικές 

κινήσεις προς την Ελευσίνα.  

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην 
Αθήνα και Πειραιά όπως π.χ. ο τραυματισμός Έλληνα πολίτη από γερμανικό φορτηγό 
και αυτοκτονία Γερμανού στρατιώτη. 

 

Σελίδα 340 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό στις 14.03.1942 και 
09:10 αναδυόμενου υποβρυχίου ανατολικά του Ηρακλείου και τη σήμανση 

συναγερμού. Παρατηρείται δραστηριότητα εχθρικών αεροσκαφών στις 15.03.1942 από 
02:45 έως 05:10 στο χώρο Ηρακλείου–Καστελίου και ρίψη 3-4 βομβών στο νησί Ντία. 

Δεν έγινε αναγνώριση των τύπων των αεροπλάνων και αντιαεροπορική άμυνα, εξαιτίας 

του ότι βρίσκονταν εκτός πεδίου βολής.  

Ακόμα αναφέρεται μετακίνηση του τάγματος 833 με Επιτελείο και ένα λόχο στα 
Καλύβια, δύο λόχων στο Ασκίφου, ενός λόχου στη χώρα των Σφακιών και τριών λόχων 
στους Αρμένους . 

 

Σελίδες 341-342 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 16.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 14.03.1942 και ώρα 08:27 την 
πρόσκρουση ταχύπλοου με τρόφιμα προς Ηράκλειο σε νάρκη περίπου 2,5 ναυτικά μίλια 

βορειοδυτικά στο Ακρωτήρι-Σειτάν λιμάνι και την βύθισή του. Απολογισμός: ένας 

αγνοούμενος, ένας νεκρός και επτά τραυματίες.  

Με τον στολίσκο Siena έφτασαν στις 15.03.1942 ο 10
ος

 και 12
ος

 λόχος J.R.746 με 
χώρο διαμονής τον Κίσσαμο, ο 9

ος με χώρο διαμονής την Πηγή (6 χλμ. 

βορειοανατολικά του Κίσσαμου), 9
ο
 τάγμα A.R.220 με χώρο διαμονής τον Γαλατά, 

τμήμα μονάδας επικοινωνιών 220 με χώρο διαμονής το Ρέθυμνο και Χανιά. Κατέφθασε 

τμήμα πυροβολικού 5/28 στο Μάλεμε με ένα υπαξιωματικό και δεκαπέντε ομάδες 
στρατού.  

Ακόμα αναφέρονται κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και 
άλλα γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. η σύλληψη τριών 

Ελλήνων με εκρηκτικές ύλες στην κατοχή τους στον Πειραιά. 
Σελίδα 343 (περίληψη) 

 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 14.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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Αναφέρει μεταξύ άλλων, άφιξη μονάδας με 3 αξιωματικούς και 85 άνδρες στο 
Χαλάνδρι και συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  
 

Σελίδες 344-345 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 13.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται συναγερμός για αεροπορική επίθεση, ο εντοπισμός δύο-τεσσάρων 
αεροσκαφών πάνω από το ακρωτήριο του Σουνίου, με κατεύθυνση προς νότια Αττική 
και ρίψη βομβών σε Καλαμάκι και Κορωπί.  

Άφιξη 9 αεροσκαφών Junker 52 στις 12.03.1942 με 4 αξιωματικούς, 82 

υπαξιωματικούς και οπλίτες στο Μάλεμε και στρατιωτικών μονάδων στο Μαρούσι – 

Χαλάνδρι. Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

στον Πειραιά όπως η σύλληψη δεκαεπτά Ελλήνων, δύο Ιταλών και ενός Γερμανού 
στρατιώτη κατηγορούμενοι για κλοπή και εκβιασμό.  
 

Σελίδες 346-347 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 12.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό στις 14:15 αγγλικού 
μονοπλάνου σε μεσαίο ύψος πάνω από την νοτιοανατολική άκρη της Κρήτης, με 
νοτιοδυτική κατεύθυνση. Απογειώθηκε καταδιωκτικό χωρίς αποτέλεσμα.  

Ακόμα αναφέρεται στρατιωτική δράση 60 χλμ. βορειοδυτικά του Βαρδή (στην 
επαρχία Βιάννου) και στρατιωτικές αφίξεις δύο συνταγμάτων με δύναμη ανδρών στο 
Χαλάνδρι.  

 

Σελίδες 348-349 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 11.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Γίνεται επιπλέον αναφορά του Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος 

από 09.03.1942 καταγράφοντας ζημιές σε 13 στρατιωτικά οχήματα και τζάμια από 
θραύσματα. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 09:50 πυρ πυροβολικού προς τη 
θάλασσα στα δυτικά παράλια, τον εντοπισμό εχθρικού στόλου και την επίθεση που 
δέχεται η δυτική-νοτιοδυτική πλευρά της Κρήτης. Ο Διοικητής Αιγαίου το 
επιβεβαιώνει.  

Ακόμα αναφέρονται στρατιωτικές κινήσεις στα αεροδρόμια Ελευσίνας και 
Καλαμακίου.  

 

Σελίδες 350-352 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το τμήμα 
IA, στον λοχαγό Hinsken που φέρει την ημερομηνία 11.03.1942.  

Αναφέρει λίστα με ονόματα αξιωματικών και υπάλληλων του Επιτελείου του 
Διοικητή νοτίου Ελλάδος.  
 

Σελίδα 353 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 10.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 10.03.1942 κινήσεις μονάδων 

από Ηράκλειο για Μάλεμε και από Καστέλι Κισσάμου προς Καλύβια. Ακόμα 

αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως περίπτωση 
κλοπής πετρελαίου ντίζελ στον Πειραιά από τέσσερις Έλληνες. 

 

Σελίδες 354-355 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 09.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κατάσταση 

συναγερμού στην περιοχή της Αθήνας. Εντοπίστηκαν δύο-τέσσερα εχθρικά 
αεροσκάφη και 2 ιταλικά καταδρομικά απογειώθηκαν χωρίς να έρθουν σε επαφή με 
τον εχθρό. Έγινε ρίψη βομβών στο Καλαμάκι, και στις γύρω περιοχές  

Συνέβη αεροπορικό ατύχημα κοντά στο Τατόι με απώλειες 4 ανδρών.  

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την μετακίνηση της 8.R.J.125 από 
Αγία Βαρβάρα προς Αυγενική.  
 

Σελίδες 356-357 (περίληψη) 
 

Τηλεφωνική αναφορά από τον λοχαγό Radeglia στις 08.03.1942 και ώρα 21:20. 
Αναφέρεται η πτώση 1 αεροσκάφους τύπου He11 προερχόμενο από το Τατόι ανατολικά 
του αεροδρομίου Καλαμάκι εξαιτίας πρόσκρουσής του σε βουνό. Την επόμενη μέρα θα 
αρχίσει η προσπάθεια διάσωσης του.  

Στις 09.03.1942 και ώρα 08:15 αναφέρεται αεροπορική επίθεση με την 
συμμετοχή δύο-τεσσάρων εχθρικών αεροσκαφών κατά μήκος των νοτιοδυτικών ακτών 
της Αττικής, με αλλαγή ύψους λόγω πυρών και εκ νέου κατάσταση συναγερμού από 
02:17 έως 04:15 για αεροπορική επίθεση. Έγινε συντονισμένη άμυνα αντιαεροπορικών 
και για αυτό εμποδίστηκε η ρίψη βομβών σε συγκεκριμένους στόχους. Έγινε κατάρριψη 
ενός αεροσκάφους.  

Από 02:14 έως 02:45 έγιναν πολλές ρίψεις βομβών και ναρκών στην ευρύτερη 
περιοχή του αεροδρόμιου στο Καλαμάκι και βορείως του Τατοΐου. 

 

Σελίδες 358-359 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικού του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 08.03.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης 
και ιματισμού της ενδοχώρας και νήσων από 05.03.1942. 

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
ανδρών και ίππων από ενδοχώρα και Κρήτη, καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού 
στρατού (σύνολο ανδρών 62.800 και ίππων 96) και χώρους τροφοδοσίας στην 
ενδοχώρα τον Πειραιά και Κρήτης τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο 
αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού, καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή 
βάση και η επάρκεια αυτών.  
 

Σελίδα 360 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 08.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 07.03.1942 την ετοιμότητα για 
πυρ μονάδας αντιαεροπορικών 806 από 06.03.42 στο Τυμπάκι. 
 

Σελίδα 361 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 07.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει ανταλλαγές πυροβολισμών σε μπαρ μεταξύ δύο Ιταλών και ενός 

Γερμανού στρατιώτη με ένα Έλληνα τραυματία στον Πειραιά.  

 

Σελίδα 362 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 06.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει επιστροφή μονάδας 

αντιαεροπορικών πυροβόλων από Σούδα στο Μάλεμε.  
 

Σελίδα 363 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 05.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Από τον Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρεται η μη 
επιστροφή δύο αεροσκαφών τύπου He 111 και ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης 

αναφέρει μετονομασία των εγκατεστημένων ταγμάτων της Μεραρχίας της Κρήτης. 

 

Σελίδα 364-366 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

τον Διοικητή Κρήτης, Ναύαρχο Αιγαίου, ειδικό Επιτελείο «F», τοπική στρατιωτική 
διοίκηση Αθήνας-Πειραιά που φέρει την ημερομηνία 05.03.1942.  

Αναφέρει σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο σύνταξης εγγράφου ημερήσιας 
αναφοράς, καθώς και τι θα πρέπει να αναγράφει και τι πληροφορίες θα πρέπει να 
αναφέρει. 

 

Σελίδα 367-369 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 

τον Στρατηγό Weygold και Pohl, τους λοχαγούς Hamer, Hinsker, Delkeskamp και 
Kaiser το 10ο

 Σώμα αεροπορίας, Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, το 
Ναύαρχο Αιγαίου, τον Ταγματάρχη Felt, εδικό Επιτελείο «F» που φέρει την 
ημερομηνία 23.02.1942.  

Αναφέρεται σε συνάντηση στελεχών του γερμανικού στρατού με σκοπό την 
αξιολόγηση της κατάστασης και λήψεις αποφάσεων και μέτρων από τον Διοικητή 

νοτίου Ελλάδος. 
Αναφέρθηκε η παρουσία πολλών πλοίων βορειοδυτικά  της Κρήτης στις 15:00 και 

μέχρι τις 19:00 ένας μεγαλύτερος αριθμός πολεμικών και μεταγωγικών διέσχιζε τις 

Κυκλάδες. Στις 22:00 διέταξε ο Διοικητής νοτίου Ελλάδος κατάσταση συναγερμού 

στον τομέα ευθύνης του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διεξήχθη επίθεση κατά κύματα 

από αγγλικά αεροσκάφη εναντίον των περιχώρων της Αθήνας. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει την 
πραγματοποίηση, από τις 02:00 ως τις 04:00, αεροπορικών επιθέσεων στον Πειραιά, 
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Ελευσίνα, Καλαμάκι και στην περιοχή βορείως του Σουνίου. Πέντε εχθρικά αεροσκάφη 
κατερρίφθησαν.  

Ιταλός αξιωματούχος αναφέρει τη διεξαγωγή σκληρής μάχης κοντά στην Πύλο, 
απόβαση αγγλικών στρατευμάτων κοντά στο Γύθειο, προέλευση πολλών 
τεθωρακισμένων μικρού μεγέθους από Μονεμβασιά προς Σπάρτη.  

Από το ειδικό Επιτελείο «F» αναφέρεται ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες 
κατά την αεροπορική επίθεση στο Λαύριο, εκδηλώθηκε φωτιά σε πολλά σημεία και 
υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι έχουν αποβιβαστεί αγγλικά στρατεύματα στην 
Κέα.  

Από τον Διοικητή ναυτικού στην Αττική αναφέρεται αεροπορική επίθεση σε 
εγκαταστάσεις βορείως του Σουνίου και η τηλεφωνική επικοινωνία έχει από τις 22:00 
διακοπεί. 
 

Σελίδες 370-372 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο του γερμανικού στρατού. 
Αναφέρεται σε λίστα με τοποθεσίες (Κηφισιά, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Σπάτα, 

Πεντέλη, Ραφήνα, Πειραιάς, Λαύριο, Σούνιο) και μονάδες με δύναμη αξιωματικών, 

υπαξιωματικών και ανδρών που βρίσκονται εκεί. 
 

Σελίδα 373-375 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 
τον Στρατηγό Weygold και Pohl, τους λοχαγούς Hamer, Hinsker, Delkeskamp και 
Kaiser, το Χ Σώμα αεροπορίας, τον Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, 
τον Ναύαρχο Αιγαίου, τον Ταγματάρχη Felt, το ειδικό Επιτελείο «F» που φέρει την 
ημερομηνία 02.03.1942. Έχει σχέση με το έγγραφο των σελίδων 367-369. 

Αναφέρει ότι σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, επιχειρούν οι Άγγλοι στρατιωτική 

επιχείρηση εισβολής, με την ταυτόχρονη επίθεση σε Αττική και Πελοπόννησο, 

δεσμεύοντας τις εκεί ιταλικές δυνάμεις και μένοντας εκτεθειμένη η Αθήνα και τη 
στρατιωτική αντίδραση των γερμανικών δυνάμεων σε περίπτωση που οι εχθρικές 

δυνάμεις προελάσουν και αναλάβουν επιχειρήσεις από τις Κυκλάδες, και το ρόλο του 
πυροβολικού των ακτών. Υπολογίζεται συγχρόνως με την αγγλική επίθεση η 
αναζωπύρωση εξεγέρσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν ενδείξεις για αποβίβαση 

μεγάλων δυνάμεων στην Πεντέλη με σκοπό να αναλάβουν στρατιωτική δράση στην 
Αθήνα και δίδεται περιγραφή των σημαντικών περιοχών για την έκβαση των 
εχθροπραξιών και της εχθρικής προέλευσης πχ στον Υμηττό, Πεντέλη, Μαρκόπουλο, 

Σπάτα, βόρεια του Κορωπί, βορείως των Σπάτων.  

Κατόπιν αναφοράς από Λούτσα, φαίνεται ότι ο αντίπαλος θα χρησιμοποιήσει 
κυρίως μικρά πλοία στις αποβάσεις, που μπορεί να τα καλύψει στα πολυάριθμα μικρής 
έκτασης νησιά και να καμουφλαριστούν ως πλοιάρια ψαράδων. Δεν υπάρχει ακριβής 
αριθμός για αυτές τις δυνάμεις. Με την καταστροφή τους ματαιώνονται οι επιχειρήσεις 
απόβασης του εχθρού και επίθεση από γερμανικό υποβρύχιο θα φέρει σε μεταγενέστερο 

στάδιο στρατιωτική ανακούφιση.  
Οι διαθέσιμες δυνάμεις που βρίσκονται στο γερμανικό τομέα, είναι εξαιρετικά 

λιγοστές προπάντων στο Σώμα πυροβολικού. Ο αντίπαλος έχει στρατιωτικό 

πλεονέκτημα κατά την διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Επιζητούμενο 
είναι, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ιταλών και Γερμανών να απωθήσουν τον αντίπαλο 

στη θάλασσα. 

 

Σελίδες 376-377 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 04.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Ναύαρχος Αιγαίου αναφέρει διάσωση επιβαινόντων ελληνικής καταγωγής σε 
πλοιάριο νοτιοδυτικά της Κασσάνδρας (Θεσσαλονίκη). Βυθίστηκε απροειδοποίητα από 
εχθρικό υποβρύχιο. Πιθανολογείται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός νεκρών και 
τραυματιών και ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. 

Από τον Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρονται κινήσεις 
στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και η τοπική στρατιωτική διοίκηση της Αθήνας 

αναφέρει την σύλληψη και καταδίκη παραγωγού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, διότι 
έπαιξε δίσκο με απελευθερωτικό περιεχόμενο.  
 

Σελίδες 378-379 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 03.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 
Στις 02.03.1942 και από τις 22:08 εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αεροσκαφών 

στην πόλη του Ηρακλείου. Έγινε ρίψη βομβών σε κοντινή απόσταση πλησίον του 
αεροδρομίου και χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων. Το μέγεθος των ζημιών είναι 
άγνωστο. 

Από τις 00:41 έως τις 02:36 πραγματοποιήθηκε πτήση περίπου 10-12 

αεροσκαφών πάνω από το Τυμπάκι με κατεύθυνση από Νότο προς Βορά σε ύψος 3.000 
πόδια. Έγινε ρίψη 25-30 βομβών έκρηξης και ορισμένων πυρκαγιάς-λάμψης στο 
αεροδρόμιο και στα περίχωρα του. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Έγινε χρήση 
αντιαεροπορικών πυροβόλων. Ο καιρός ήταν καθαρός. 

Στις 00:40 έγινε ρίψη πολλών βομβών κοντά στο Καστέλι. Δεν υπήρξαν ζημιές. 
Επίθεση στο Τυμπάκι. 

Η ιταλική Μεραρχία Siena αναφέρει τη μετακίνηση πυροβολαρχίας ακτών και 
αντιαεροπορικών πυροβόλων στον Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα. Ακολουθεί 
ανακοίνωση για ετοιμότητα πύρος. 

(περίληψη) Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

όπως αυτοκτονία Γερμανών στρατιωτών στην Αθήνα.  

 

Σελίδα 380 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 02.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται άφιξη διμοιρίας του ΙΙ συντάγματος L.N 12 στα Χανιά και συμβάντα 
μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. σύλληψη Ελλήνων εργατών για 
κλοπή βενζίνης στην Αθήνα.  

 

 

 

 

 

Σελίδα 381 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 01.03.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει θόρυβο αεροσκάφους στις 22:30 και 
00:32 πριν τα νότια παράλια και στις 03:40 πριν τα δυτικά. Πιθανολογείται 
αναγνωριστική πτήση και επιστροφή του στην ενδοχώρα. Άφιξη με τον στολίσκο Siena 

τμημάτων του στρατού. 
Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. η 

σύλληψη Γερμανού στρατιώτη και περίπτωση κλοπής καλωδίου στην Αττική. 

 

Σελίδες 382-383 (μετάφραση-περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 27.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό στις 
26.02.1942 από τις 15:45 έως τις 15:50 αναγνωριστικού αεροσκάφους τύπου Bristol 

Blenheim πάνω από τη Σούδα-Μάλεμε, σε ύψος 6.00 πόδια με κατεύθυνση από 
ανατολικά προς νοτιοδυτικά. Έγινε ρίψη 53 αντιαεροπορικών βολών 8,8 χλ. 
Απογειώθηκαν καταδρομικά, χωρίς να έρθουν όμως σε επαφή με τον εχθρό. Ο καιρός 
συννεφιασμένος. 

Στις 19:43 εντοπίστηκε αγνώστου τύπου αεροσκάφος πάνω από το Τυμπάκι με 
νότια κατεύθυνση, Έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων.  

Στις 26.2.1942 έφτασε με τον στόλο Siena το υπόλοιπο του Επιτελείου της 
Ταξιαρχίας 2 του Φρουρίου Κρήτης, το Επιτελείο ΙΙΙ/746 με χώρο εγκατάστασης το 
Καστέλι Κισσάμου, μονάδας ΙΙ /746 με χώρο εγκατάστασης τον Δραπανιά (5 χλμ. 
ανατολικά του Καστελίου),της μονάδας KI. KW. 2/220, λόχου αρτοπαρασκευαστών 
220, τμήματος πληροφοριών 220.  

Σχεδιάζεται η εγκατάσταση της μονάδας αντιαεροπορικών πυροβόλων 806 στο 
Τυμπάκι και 1/αντιαρ 23 μετακινείται για μη καθορισμένο χρονικό διάστημα από το 
Μάλεμε προς Σούδα. 

(περίληψη) Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

στην Αθήνα, όπως η περίπτωση εκβιασμού Έλληνα πολίτη από δύο Γερμανούς 
στρατιώτες και έναν Έλληνα. 

 

Σελίδες 384-385 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 26.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Η στρατιωτική διοίκηση Αθήνας αναφέρει τη σύλληψη Έλληνα που βρέθηκαν 
πάνω του σχέδια και σημειώσεις για αεροδρόμια, βάσεις υποβρυχίων και 
τεθωρακισμένων. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 25.02.1942 και ώρα 12:00
 
 την 

ανάληψη διοικητικών καθηκόντων για την Ταξιαρχία 2 του Φρουρίου Κρήτης από τον 
Ταγματάρχη Lechner. 

Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα 

όπως π.χ. περίπτωση κλοπής από ένα Γερμανό στρατιώτη και τρεις Έλληνες πολίτες, 
την κακοποίηση Έλληνα πολίτη από 6 Γερμανούς στρατιώτες και τον θανάσιμο 
τραυματισμό Γερμανού αξιωματούχου στην πόλη του Ηρακλείου . 

 

Σελίδα 386 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 25.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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Η τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει την εκ νέου μη επιστροφή 
Γερμανού στρατιώτη στη μονάδα του και τη βύθιση του ατμόπλοιου «Ελένη 
Κανελλόπουλος» κατόπιν εκδήλωσης πυρκαγιάς μεταξύ Σταλίδας και Χαλκίδας, 

μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών με 7 νεκρούς και 7 βαριά 
τραυματίες. 

Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος. 
 

Σελίδα 387 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 24.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. ο 
θανάσιμος τραυματισμός Έλληνα από Γερμανό οδηγό στην περιοχή της Αθήνας. 

 

Σελίδα 388 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 23.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό αεροσκάφους νότια 
της Ιεράπετρας με ανατολική πορεία στις 22.02.1942 από τις 15:42 έως τις 16:03, με 
πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα και μετακινήσεις μονάδων από το Μάλεμε προς 

Αυγενική, Πύργο, Ζαρό, Αγία Βαρβάρα και από τη Σούδα προς Τυμπάκι. 
Αναφέρεται η μη επιστροφή αεροσκάφους τύπου Junker 88 στην Ελευσίνα και 

συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. ο θάνατος δια 
πυροβολισμού ενός παιδιού και ο τραυματισμός ενός ακόμα από 2 στελέχη του 
γερμανικού στρατού στην περιοχή του Άργους και η σύλληψή τους. 

 

Σελίδες 389-390 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικού του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 23.02.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης 
και ιματισμού της ενδοχώρας και νήσων από 20.02.1942. 

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
ανδρών και ίππων από ενδοχώρα και Κρήτη καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού 
στρατού (σύνολο ανδρών 62.200 και ίππων 95) και χώρους τροφοδοσίας στην 
ενδοχώρα τον Πειραιά και Κρήτης τα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο 
αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή 
βάση και η επάρκεια αυτών.  
 

Σελίδα 391 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 22.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρεται σε συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως στην 

υπεξαίρεση πετρελαίου ντίζελ από αποθήκη υγρών καυσίμων στην Αθήνα με τη 
συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών και Ελλήνων πολιτών. 
Σελίδες 392-406 (περίληψη) 

 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 18.02.1942.  
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Αναφέρεται στο αποτέλεσμα των συνομιλιών της ιταλικής Μεραρχίας Brennero 

και γερμανικών δυνάμεων, για την αντιμετώπιση εισβολής εχθρικών στρατευμάτων σε 
περιοχές της νοτίου Ελλάδας. Αποφασίστηκε η ενσωμάτωση και εγκατάσταση 

γερμανικών Μεραρχιών και εφεδρειών στα ιταλικά στρατεύματα σε περιοχές όπως 
Βόλος, Τρίκαλα, Αθήνα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Τρίπολη, Άργος.  

Αναφέρονται στρατιωτικοί τομείς σε διάφορα τμήματα του ελλαδικού χώρου και 
Μεραρχίες, (π.χ. Modena,Casale, Piemonte, Cagliari, Julia, Brennero, Forli) που θα 
παραμείνουν εκεί, έχοντας την ευθύνη και επίβλεψη αυτών των ζωνών, για την 

αποτελεσματικότερη άμυνα εναντίον εχθρικών στρατευμάτων.  
Αναφέρονται περιοχές που ανήκουν στον ιταλικό τομέα εκτός Αθηνών και 

βρίσκονται εκεί γερμανικά στρατιωτικά τμήματα και τα καθήκοντα που έχουν οι 
υπηρεσίες του Διοικητή αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος, του πεζικού, του 
πυροβολικού ακτών και οι Διοικητές των αντίστοιχων τομέων υπεράσπισης.  

Τα τμήματα αυτά (ειδικά στον χώρο της Αττικής) του στρατού δεν είναι από μόνα 

τους σε θέση να υπερασπιστούν τον χώρο τους και να αποκρούσουν τον επιτιθέμενο σε 
περίπτωση εισβολής μεγάλης εχθρικής δύναμης. Λείπει η δύναμη πυροβολικού, τα 
οπλικά συστήματα έχουν φθάσει χωρίς πυρομαχικά και το προσωπικό δεν είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένο. Είναι αναγκαία επομένως, η συνδρομή των ιταλικών 
δυνάμεων (π.χ. της Μεραρχίας Brennero). 

Οι ιταλικές δυνάμεις είναι ισχυρές στην Αττική. Προβλέπεται στρατιωτική δράση 
για την ενίσχυση των αεροδρομίων Καλαμάκι, Ελευσίνας και Τατοΐου από την ιταλική 
Μεραρχία Brennero. 

Υπάρχουν 4 πολεμικά σενάρια όσον αφορά στην υπεράσπιση της Αττικής: 1) 

απόβαση δια θαλάσσης 2) απόβαση δια αέρος 3)ταυτόχρονη εισβολή από αέρα και 
θάλασσα 4) ταυτόχρονη εισβολή δια αέρος και θαλάσσης με κίνημα εξέγερσης του 
ελληνικού πληθυσμού.  

Για τον αμυντικό σχεδιασμό σε περίπτωση απόβασης από θάλασσα αναφέρονται 
οι περιοχές που πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο (π.χ. ο Κόλπος της Ελευσίνας, το 
λιμάνι του Πειραιά, η Βάρη, ο Κόλπος της Βουλιαγμένης) και προβλέπεται η 
αλληλοκάλυψη των ταγμάτων και λόχων και η ενίσχυσή τους από άλλες μονάδες 
στρατού, σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας επίθεσης. 

Επίθεση από αέρα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στα αεροδρόμια Ελευσίνας, 
Καλαμακίου και Ελευσίνας, εναντίον σιδηροδρομικών στρατών και εναντίον του 
φράγματος του Μαραθώνα  

Οι γερμανικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν εάν ο ιταλικός στρατός σε περίπτωση 
αγγλικής επίθεσης, έχει λάβει εντολές να εγκαταλείψει ελληνικά εδάφη, σύμφωνα όμως 

με προφορικές αναφορές, έχει διατάξει ο Μουσολίνι να υπερασπιστούν σφοδρά τα 
εδάφη που κατέχουν, γι’ αυτό προβλέπεται η ενίσχυση των δυνάμεων στο 2ο

 μισό του 
Φεβρουαρίου.  

Δίνεται λίστα με γερμανικά στρατεύματα στη Αττική για την αντιμετώπιση των 
εχθρικών δυνάμεων και χώρους παραμονής τους. 
 

Σελίδα 407 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 21.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Το έγγραφο αναφέρεται σε συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος 
στον Πειραιά, όπως η μη επιστροφή δύο Γερμανών (ένας υπαξιωματικός) στη μονάδα 
τους. 

 

Σελίδες 408-409 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 20.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την πτώση στις 19.02.1942 και ώρα 
17:10 υδροπλάνου με γερμανικά χαρακτηριστικά, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κόλπου 
Κισσάμου.  

Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως η 
σύλληψη Γερμανών στρατιωτών σε διαφορετικά επεισόδια στον Πειραιά και Αθήνα. 

 

Σελίδες 410-411 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
ανώτατο Διοικητή στην Ελλάδα που φέρει την ημερομηνία 18.02.1942. Πρόκειται για 
ημερήσια αναφορά. 

Το έγγραφο αναφέρει ότι οι δυνάμεις των γερμανικών στρατευμάτων για την 
υπεράσπιση εδαφών εναντίον εχθρικών δυνάμεων, δεν είναι αρκετές και είναι 
απαραίτητη η συνδρομή των ιταλικών δυνάμεων. Υπήρξαν συνομιλίες με τον Διοικητή 

της Μεραρχίας Brennero. Καταγράφονται οι τομείς που θα εγκατασταθούν ιταλικές 
μονάδες στρατού για να αναλάβουν δράση εκεί. 
 

Σελίδες 412-415 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος με παραλήπτες 
μεταξύ άλλων, τον Διοικητή Χ Σώματος αεροπορίας, τον Διοικητή αεροπορίας 

νοτιοανατολικής Ελλάδος, τον Ναύαρχο Αιγαίου, τη Μεραρχία Κρήτης και το ειδικό 

Επιτελείο «F». Φέρει την ημερομηνία 18.02.1942. Πρόκειται για ημερήσια αναφορά. 
Αναφέρεται στη συνεργασία των ιταλικών δυνάμεων με τις γερμανικές για κοινή 

υπερασπιστική γραμμή εναντίον των εχθρικών δυνάμεων και στα στρατιωτικά μέτρα 
που θα ληφθούν κυρίως στην περιοχή της Αττικής. 
 

Σελίδα 416 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 19.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την άφιξη στις 17.02.1942 στο 
Ηράκλειο της μονάδας 1./L.G. I., ενός τμήματος πυροβολικού 716 στο Αρχοντική (14 

χλμ. νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου) και ενός επίσης τμήματος πυροβολικού 716 στο 
Ρέθυμνο. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αεροπορικές 

κινήσεις από Τατόι προς Γερμανία, ανεπιτυχή προσγείωση στις 17.02 αεροσκάφους 

τύπου Junker 88 στο αεροδρόμια Ελευσίνας και ενός BF109 στο αεροδρόμιο Τατοΐου.  

 

Σελίδα 417 (περίληψη) 
 

Ομοσπονδιακό στρατιωτικό αρχείο Freiburg 16.11.1973.  

Αναφέρει την μετακίνηση σχεδίου θέσεως στο φάκελο με τον κωδικό RW 40/1 

125-K-6. 

 

Σελίδα 418 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 18.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει την τοποθέτηση 

ειδικού μηχανήματος για την αξιολόγηση ετοιμότητας και λειτουργίας αντιαεροπορικών 

όπλων, και από τις 16.02 είναι έτοιμο προς χρήση. Αεροσκάφος τύπου He 111 υπέστη 

ζημιά κατά την προσγείωση του στο αεροδρόμιο Καλαμακίου. 

 

Σελίδες 419-420 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 17.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στρατιωτικές κινήσεις από 
Αργυρούπολη προς Ρέθυμνο, από Άδελε προς Ζαρό, από Ρέθυμνο προς Τυμπάκι, 
Αυγενική, Αγία Βαρβάρα και Πηγή. Το Επιτελείο της 2ης

 Ταξιαρχίας του νησιού 

έφτασε στην Αθήνα. Ακόμα αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 421 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 16.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την ύπαρξη στις 15.02.1941 
φωτεινού σήματος στην νοτιοδυτική Κρήτη, μακριά από την θάλασσα και ταυτόχρονες 
εκρήξεις. Έρευνα στις 15.02.42 χωρίς αποτέλεσμα. Στις 05:42 έγινε ρίψη βόμβας 
λάμψης νοτίου της Ιεράπετρας, μετακίνηση μονάδας από Ρέθυμνο προς Αγία Βαρβάρα–
Δαφνές. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει την προσγείωση 18 

αεροσκαφών τύπου Me 109 από Μπάρι στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και την 
ανεπιτυχή προσγείωση ενός Me 109 που είχε ως αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του 
πιλότου.  

Ακόμα αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  
 

Σελίδα 422 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως η 
σύλληψη 5 Ελλήνων για υπόθαλψη Άγγλου στη Αθήνα, σύλληψη Γερμανού οπλίτη για 
απείθεια και βίαιη συμπεριφορά στην Πάτρα.  

 

Σελίδες 423-424 (μετάφραση - περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 14.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: 
Επιπλέον ανακοίνωση.1) στις 23:25 έως 01:20 πραγματοποιήθηκε πτήση περίπου 

8-10 εχθρικών αεροσκαφών σε ύψος 2.500 έως 4.500 πόδια πάνω από το Ηράκλειο με 
νοτιοανατολική προέλευση. Έγινε ρίψη 30-40 μεσαίας ισχύος βομβών έκρηξης, 
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ορισμένων πυρκαγιάς και 25 λάμψης στο κτίριο του αεροδρομίου και στην περιοχή 

ανάμεσα στο αεροδρόμιο και στην πόλη του Ηρακλείου. 

Ορισμένες βόμβες έπεσαν βόρεια της προκυμαίας στη θάλασσα. Δεν υπήρξαν 

ζημιές σε στρατιωτικούς στόχους. Κατεστράφησαν πέντε Ελληνικές κατοικίες και 20 
μικρότερα σπίτια, ένας Έλληνας πολίτης σκοτώθηκε. Έγινε χρήση αντιαεροπορικών 

πυροβόλων με 831 βολές 10,5 χλ., 80 βολών 2χλ. Πιθανολογείται ρίψη ναρκών στο 
λιμάνι που όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Ο καιρός ήταν καθαρός, επικρατώντας νηνεμία.  

2) στις 23:55 έγινε αντιληπτός θόρυβος από αεροπλάνο και ρίψη βομβών λάμψης 

πάνω από την Σητεία. 

3) στις 02:08 και 02:33 επιστροφή αεροσκαφών σε πτήση πάνω από το νησί.  
(περίληψη) Η τοπική στρατιωτική διοίκηση Αθήνας αναφέρει συμβάντα μη 

(αμέσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως την απειλή ιταλικής φρουράς από 
Γερμανούς στρατιώτες στην Αθήνα (στο Ψυχικό) με την αιτιολογία ότι Ιταλοί 
πυροβόλησαν γερμανικό λεωφορείο.  
 

Σελίδες 425-426 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικού του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 07.02.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης 
και ιματισμού της ενδοχώρας και νήσων από 05.02.1942. 

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
ανδρών και ίππων καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού στρατού (σύνολο ανδρών 
59.650 και ίππων 94). Χώροι τροφοδοσίας στην ενδοχώρα ο Πειραιάς και Κρήτης τα 
Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού 
καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή βάση και η επάρκεια αυτών.  

 

Σελίδα 427 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 12.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει την άφιξη σμήνους στο Μάλεμε, μετακίνηση της 5.I.R. 125 από 
Ρέθυμνο προς Πύργο (37 χλμ. νότια του Ηρακλείου) άφιξη με τον στολίσκο Siena στις 
11.02.1942 τμημάτων γερμανικού στρατού με προορισμό το Ηράκλειο, Ρέθυμνο και 
Χανιά. Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (αμέσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
περίπτωση κλοπής σιμιγδαλιού στην περιοχή κοντά στα Καλύβια και η σύλληψη 
Ελλήνων πολιτών.  

 

Σελίδα 428 (μετάφραση - περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 11.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(μετάφραση) Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει: τον εντοπισμό 

εχθρικού αεροσκάφους από τις 03:09 έως τις 03:17 και από τις 03:26 έως τις 03:48 

πάνω από το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, με νοτιοανατολική κατεύθυνση προς 
βορειοδυτικά. Στις 03:35 έγινε ρίψη τεσσάρων βομβών στη θάλασσα πλησίον της 
ασφαλείας του αεροδρομίου, κοντά στη Σητεία. Στις 03:48 έγινε ρίψη βόμβας λάμψης 

βόρεια της Σητείας. Στις 05:17 έγινε αντιληπτό εχθρικό αεροσκάφος βόρεια του 
Ηρακλείου, ρίψη βόμβας λάμψης πάνω από το νησί Ντία χωρίς να σημειωθούν άλλες 
κινήσεις. Στις 05:31 έγιναν αντιληπτές πολλές εκρήξεις στο θαλάσσιο χώρο 

βορειοδυτικά της Σητείας.  



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

69 

 

Στις 06.02.1942 μεταφέρθηκε μονάδα 2/σκαπανέων 659 δια θαλάσσης από την 
Σούδα στην ενδοχώρα.  

(περίληψη) Η τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει κινήσεις τμημάτων 
πυροβολικού των ακτών και επιτελείων πληροφοριών, με τρεις λόχους στην Κρήτη και 
μονάδες προς Σπάτα.  

 

Σελίδες 429-430 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 10.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει τη σύλληψη 14 

ατόμων ελληνικής καταγωγής με την υποψία ότι έστελναν φωτεινά σήματα σε εχθρικά 

αεροσκάφη, κατά την διάρκεια της κατάστασης συναγερμού στις 08./09.02.42 για 
αεροπορική επίθεση, τη μετακίνηση της μονάδας 7.F.B.K με δύναμη ανδρών ενός 

αξιωματικού, 41 υπαξιωματικών και 115 ανδρών προς Κρήτη, και άλλης ομάδας με 
τρεις υπαξιωματικούς και 23 άνδρες. Κατά την προσγείωση δύο αεροσκαφών τύπου 
Junker 88 υπέστησαν ζημιές, χωρίς να σημειωθούν ανθρώπινες απώλειες. Αναφέρονται 
ακόμα συμβάντα μη (αμέσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. ο τραυματισμός 
Γερμανού στρατιώτη στον Πειραιά κατά την επιστροφή στη μονάδα του από Έλληνα 
υπήκοο.  

 

Σελίδες 431-432 (περίληψη- μετάφραση ) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 09.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

(περίληψη) Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει 
αεροπορική επίθεση τριών αεροσκαφών αγνώστου τύπου με κατεύθυνση από Νότο 
προς Καλαμάκι. Έγινε αναχαίτισή τους με πυρά και πτώση φλεγόμενου αεροσκάφους 

στη θάλασσα νότια του Πειραιά. Έγινε ρίψη βομβών στην περιοχή γύρω από το 
Καλαμάκι και πάνω από τον Πειραιά. Υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες με δεκατέσσερις 

νεκρούς, δεκαπέντε τραυματίες και κατεστράφησαν οκτώ σπίτια και είκοσι παράγκες. 

Δεν υπάρχουν ζημιές και απώλειες ανάμεσα στον στρατό.  

(μετάφραση) Ο Διοικητής Κρήτης αναφέρει στις 08.02.1942 τον εντοπισμό 

πολλών αεροσκαφών αγνώστου τύπου από 01:17 έως 02:03 με νότια προέλευση και 
βόρεια κατεύθυνση πάνω από το Ρέθυμνο–Καστέλι–Σητεία. Πιθανότατα ενδιάμεση 

πτήση με κατεύθυνση την ενδοχώρα. 

Στις 03:19 έως 03:35 αγνώστου τύπου αεροσκάφη με νοτιοδυτική κατεύθυνση 

από Ιεράπετρα. Πιθανότατα για κατασκοπεία στην περιοχή.  

Στις 04:17 αγνώστου τύπου και προελεύσεως αεροσκάφος με κατεύθυνση από 
Βορρά προς Νότο προς την περιοχή του Καστελίου. Πιθανότατα επιστροφή. Δεν 
σημειώθηκε αντιαεροπορική άμυνα και δεν έγινε ρίψη βομβών.  

Από 09.02.1942 και ώρα 01:20 έως 01:44 αγνώστου τύπου και προελεύσεως 

αεροσκάφος νότια της Ιεράπετρας. Πιθανότατα με κατεύθυνση την ενδοχώρα. 

Στις 04:32 έγινε αντιληπτός ήχος αεροπλάνου πάνω από την Σούδα. Έγινε χρήση 

αντιαεροπορικών με 24 βολές 8,8 χλ. 
Άφιξη της 7. F. B.I. K. L.G. 1 στο Ηράκλειο. 

Αναφέρονται ακόμα συμβάντα μη (αμέσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
π.χ. ατύχημα κατά το ξεφόρτωμα από τρένο στη Στυλίδα με τραυματία.  

 

Σελίδα 433 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 08.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κατάσταση 
συναγερμού στην περιοχή της Αθήνας από 01:55 έως 04:30. Πτήση 3-6 αεροσκαφών με 
κατεύθυνση από Πειραιά προς Σαλαμίνα (ένα αεροσκάφος εν συνεχεία για Τατόι). 
Έγινε ρίψη βομβών σε Σαλαμίνα, Σκαραμαγκά και Τατόι. Υπήρξε αντιαεροπορική 

άμυνα, δύο αεροσκάφη χτυπήθηκαν από πυρά.  

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει κινήσεις μονάδων προς Ρέθυμνο, 

Αρμένους και Σπήλι.  
 

Σελίδα 434 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 07.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως ο θάνατος 
Γερμανού στρατιώτη μετά από ατύχημα με μοτοσικλέτα.  

 

Σελίδες 435-436 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 06.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει άφιξη μονάδων με τον στολίσκο 

Siena και μετακίνηση της 10./ I. R. 125 από Μάλια προς Χερσόνησο. 
Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στον Πειραιά 

και Αθήνα, όπως σοβαρό επεισόδιο σε ταβέρνα μεταξύ Γερμανών και Ιταλών ναυτών 
με τραυματίες, και η εισβολή επτά Γερμανών υπαξιωματικών σε κατάσταση μέθης σε 
σπίτι Ελλήνων και η παρενόχληση με χυδαίο τρόπο της οικογένειας και ο ξυλοδαρμός 

μελών της. 
 

Σελίδα 437 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 04.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την εγκατάσταση λόχου σκαπανέων 
για την κατασκευή οχυρωματικών έργων στο Τυμπάκι.  

Από την τοπική στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρονται κινήσεις 
στρατιωτικών μονάδων. 

Η τοπική στρατιωτική διοίκηση Αθήνας αναφέρει την παράδοση ποσότητας 
όπλων στο A.M.L. Ελευσίνας και την κλοπή περίπου 2 ½ τόνων κασσίτερου. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει ζημιά σε 
αεροσκάφος κατά την προσγείωση του. 
 

 

 

Σελίδα 438 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 05.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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Αναφέρει συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού χαρακτήρα όπως την σύλληψη 
άνδρα Πολωνικής καταγωγής για συνεργασία με τον αγγλικό στρατό στην Αθήνα και 
αυτοκινητιστικό ατύχημα με θύμα Ελληνίδα . 

 

Σελίδα 439 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 03.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρει γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα όπως 
την δραπέτευση Γερμανού κρατουμένου από τη φυλακή, ληστεία σε βάρος Έλληνα 
οδηγού φορτηγού, σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό και διάρρηξη αποθήκης 
τροφοδοσίας του ναυτικού στον Πειραιά. 

 

Σελίδα 440 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 13.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει από 23:25 πτήση πολλών εχθρικών 
αεροσκαφών σε ύψος 1000 ποδιών πάνω από το ανατολικό μέρος της Κρήτης. Έγινε 
ρίψη βομβών στο λιμάνι και σε θέσεις πυροβολικού στο Ηράκλειο. Δεν έχουν γίνει 
ακόμα γνωστές οι υλικές ζημιές. Πιθανότατα ρίφθηκαν νάρκες στο λιμάνι ή στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο. Έγινε χρήση αντιαεροπορικής άμυνας. 

Ακόμα αναφέρεται αεροπορική επίθεση από πέντε αγγλικά αεροσκάφη στο 
Bellesi (15 χλμ. βορειοδυτικά του Άργους) με ρίψη 13 βομβών έκρηξης, χωρίς 
ανθρώπινες απώλειες και ζημιά σε αεροσκάφος Junker 88 κατά την προσγείωση του 
στο αεροδρόμιο Ελευσίνας. 
 

Σελίδες 441-442 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 02.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό στις 01.02.1942 από 
23:17 έως 23:23 αγνώστου αεροσκάφους πάνω από το θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της 
Ιεράπετρας, πιθανότατα κατασκοπικού και την μετακίνηση λόχου του τάγματος 
αντιαεροπορικών πυροβόλων 609 από το Ηράκλειο προς Θραψανό. 

Ο Διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει μετακινήσεις αεροσκαφών από 
τα αεροδρόμια Καλαμάκι και Τατοΐου, και απαγόρευση προσγειώσεων στο ανατολικό 
και δυτικό τμήμα του αεροδρομίου στο Καλαμάκι, λόγω ακαταλληλότητάς του, 

εξαιτίας ζημιών που υπέστη από την βροχή. Βομβιστική επίθεση αναφέρεται στην 
Ελευσίνα χωρίς να σημειωθούν ανθρώπινες απώλειες. Ακόμα αναφέρονται συμβάντα 

μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. σύλληψη Ελλήνων για κλοπή 
σιτηρών και ποσότητας αλευριού στην Αθήνα και ο θανάσιμος τραυματισμός Έλληνα 
πολίτη.  

 

 

Σελίδα 443 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 01.02.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 
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Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ότι τη νύχτα της 30ης
 προς 31.01.42 

περιπολία κοντά στο Πέραμα (21 χλμ. ανατολικά του Ρέθυμνου) δέχτηκε πυρά από 
Έλληνες, χωρίς να σημειωθούν απώλειες από την γερμανική πλευρά. Οι δράστες 
τραυματίστηκαν βαριά. Ακόμα αναφέρεται μετακίνηση τριών λόχων σκαπανέων 220 

από τον Πλατανιά προς Δαφνές. 
 

Σελίδες 444-445 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικού του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 24.01.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης 
και ιματισμού της ενδοχώρας και νησιών από 20.01.1942. 

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
ανδρών και ίππων καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού στρατού (σύνολο ανδρών 
59.650 και ίππων 94). Χώροι τροφοδοσίας στην ενδοχώρα ο Πειραιάς και Κρήτης τα 
Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού 
καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή βάση και η επάρκεια αυτών.  
 

Σελίδες 446-456 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου γραφείου του Διοικητή νότιου 
Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 23.01.1942. Αναφορά κατάστασης για το χρονικό 
διάστημα από 1-31 Δεκεμβρίου. 

Η κατάσταση ανεφοδιασμού-σίτισης έχει χειροτερεύσει τον μήνα Δεκέμβριο. Ο 
εφοδιασμός επιπλέον ποσότητας τροφίμων δεν καλύπτει τις ανάγκες και την 

κατανάλωση. Τα αποθέματα έχουν λιγοστέψει, ιδιαίτερα το αλεύρι (τέλος του μήνα 
υπήρχε παντελής έλλειψή του). 

Η δύναμη ανδρών για εφοδιασμό στον τομέα του Διοικητή νοτίου Ελλάδος 
περιλαμβάνει 60.000 άνδρες και 100 αλόγα. Εκεί υπολογίζονται περίπου 100.000 
Έλληνες εργάτες.  

Η κατάσταση τροφοδοσίας σε προϊόντα: 

Ψωμί.  
Η τροφοδοσία με ψωμί των στρατευμάτων και Ελλήνων εργατών καλύφθηκε από 

τα λιγοστά υπάρχοντα αποθέματα. Το αλεύρι σικάλεως δεν επαρκούσε, έτσι 
χρησιμοποιήθηκαν ποσότητες καλαμποκάλευρου και κριθάλευρου για την παραγωγή 
ψωμιού, που όμως δυσαρέστησε τα στρατεύματα (δίδεται αριθμός διανεμημένων 
ψωμιών ανά 1,5 κιλό). 

Κρέας και αλλαντικά. 
Η ζήτηση σε φρέσκο κρέας και αλλαντικά έχει καλυφθεί. Έχει απαγορευθεί η 

αγορά ζώων στην Ελλάδα από τις γερμανοϊταλικές δυνάμεις. Η τροφοδοσία στην 
Κρήτη λόγω των δυσκολιών στην μεταφορά ήταν σε άσχημη κατάσταση σε σχέση με 
τη νότια Ελλάδα. Μεταφέρθηκαν 3 φορές, δια αέρος, συνολικά 3 τόνοι.  

Αναφέρεται αριθμός σφαγιασθέντων ζώων για τον μήνα Δεκέμβριο που 
εισήχθησαν από Σερβία, εξαιρετικά κακής ποιότητας (υποσιτισμένα και άρρωστα). 
Έγινε εισαγωγή ακόμα από Βουλγαρία αρίστης ποιότητας. Η εισαγωγή ζώων και 
κρέατος καλύπτει τις ανάγκες των στρατευμάτων στην νότια Ελλάδα. Επιπλέον 
παρήχθησαν και διανεμήθηκαν 39 τόνοι αλλαντικών σε ποικιλία με βελτιωμένη 
ποιότητα. Δεν έχουν διανεμηθεί κονσέρβες κρέατος και αλλαντικών. 

 

Λαχανικά και φρούτα.  

Φρούτα υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες (ειδικά σε πορτοκάλια και μανταρίνια). 
Τα στρατεύματα αγόραζαν τα λαχανικά. Απαγορεύτηκε η αγορά πατάτας και δεν 
υπήρχε επαρκής κάλυψη των αναγκών (υπάρχει ανάγκη επιπλέον τροφοδοσίας). 
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Γάλα. 
Επαρκεί μόνο για τις ανάγκες των στρατιωτικών νοσοκομείων και της 

αεροπορίας.  
Μπύρα–αλκοολούχα ποτά–κρασί. 
Έχει σταματήσει η παραγωγή μπύρας τον μήνα Δεκέμβριο λόγω έλλειψης βύνης 

και πετρελαίου μαζούτ. Έκλεισε η ζυθοποιεία «ΦΙΞ». Τα αλκοολούχα και το κρασί σε 
προβληματικό επίπεδο.  

Τα είδη καπνού ειδικά τα τσιγάρα σε μέτρια επίπεδα, όχι όμως τα πούρα. 
Για την σίτιση Ελλήνων εργατών,100.000 στον αριθμό, απασχολούμενων για τον 

γερμανικό στρατό αναφέρεται ποσότητα ανά άτομο και ημέρα σε ψωμί, όσπρια, 

ελαιόλαδο για την συνέχιση της εργασίας τους, καθώς πολλοί από αυτούς δεν έχουν τη 
δυνατότητα της επαρκούς σίτισης. 

Η διατροφική κατάσταση του ελληνικού πληθυσμού παρουσίασε χειροτέρευση. Ο 
αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί και λόγω του κρύου, η μαύρη αγορά ανθίζει και παρά 
την απειλή της ελληνικής κυβέρνησης, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και 
ανενόχλητοι στο έργο τους. 

Η εκμετάλλευση της γης (γεωργία) δεν υφίσταται κάποιες αλλαγές. Γίνεται 
εξαγωγή προϊόντων όπως λάδι, σύκα, σταφίδα στην Γερμανία ή στο Ανατολικό 
Μέτωπο. Πορτοκάλια, μανταρίνια, κρασί και λιγοστές ποσότητες ελαιόλαδου 

διατίθενται για τα στρατεύματα στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει δυσαρέσκεια από το 
στρατό, λόγω του πλεονάσματος τούτων των αγαθών που δεν τα λαμβάνουν σε αρκετές 
ποσότητες, ενώ σε άλλες κατεχόμενες περιοχές τα προϊόντα αυτά υπάρχουν να 
καλύψουν επαρκώς τις απαιτούμενες ανάγκες. Τέλος αναφέρονται για τον μήνα 
Δεκέμβριο 1941 ποσότητες σε γραμμάρια και μερίδες σε είδη όπως: 

αρτοπαρασκευάσματα, αλλαντικά, οπωροκηπευτικά, ποτά, καφέ, γαλακτοκομικά, είδη 
καπνού, γλυκά και φρούτα. 

 

Σελίδες 457-470 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικoύ του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 30.01.1942. Αναφορά κατάστασης για το χρονικό 
διάστημα από 1-30.11.1941.  

Η δύναμη ανδρών στα Σώματα, συμπεριλαμβανομένων του ναυτικού και της 

αεροπορίας, και ίππων στον τομέα του Διοικητή νοτίου Ελλάδος που εφοδιάζονται, 
ανέρχεται στους 50.000 άνδρες και 450 άλογα. 

Η κατάσταση ανεφοδιασμού δεν παρουσίασε αλλαγές σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα. Υπάρχει μείωση στις ποσότητες οπωροκηπευτικών και ο 

εφοδιασμός με πατάτες δεν ήταν επαρκής. Η παραγωγή μπύρας έχει εντελώς διακοπεί 
λόγω έλλειψης καύσιμης ύλης, και η προμήθεια τσιγάρων κρίνεται ανεπαρκής. 

Η ζήτηση ψωμιού μπόρεσε τον αναφερόμενο μήνα να καλυφθεί εντελώς (περιέχει 
κριθάρι λόγω μη διαθεσιμότητας σίκαλης και σιταριού), προκαλώντας όμως 
αντιδράσεις ειδικά στα στρατιωτικά νοσοκομεία και νωπού κρέατος-αλλαντικών 

μπόρεσε να καλυφτεί στην ενδοχώρα, χωρίς την αντικατάσταση του με διανομή 
κονσερβών. Η μεταφορά βοδιών στην Κρήτη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι δεν 
υπήρχε συνοδεία της νηοπομπής για την μεταφορά τους και έλλειψης χώρων σε πλοία 
για το στοίβασμα των ζώων, τα οποία κατόπιν σφαγιαστήκαν και το κρέας διανεμήθηκε 
στους στρατιώτες της ενδοχώρας. Πραγματοποιήθηκε μεταφορά περιορισμένων όμως 
ποσοτήτων κρέατος δια αέρος στο νησί, λόγω της μη διαθεσιμότητας αεροσκαφών για 
τακτικό ανεφοδιασμό (τα αεροπλάνα της γερμανικής αεροπορίας έχουν σταλεί ως 
ενίσχυση στην Αφρική). Στον αναφερόμενο μήνα έχουν γίνει πέντε μεταφορές δια 
αέρος με 1,7 τόνους νωπού κρέατος κάθε φορά. Επιπλέον οι δυσκολίες ανεφοδιασμού 
είναι μεγαλύτερες για την Κρήτη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω των 
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δυσκολιών μεταφοράς ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και κατόπιν προς 

Κρήτη. Δεν μπόρεσε να περιοριστεί η κατανάλωση κονσερβών λόγω της μη επαρκούς 
μεταφοράς και τροφοδοσίας στην Κρήτη με φρέσκο κρέας.  

Υπάρχει αρκετή ποσότητα σε σταφίδες, σύκα, πορτοκάλια και λάδι τα οποία 

παράγει σε αφθονία η Ελλάδα, έτσι ο εφοδιασμός να είναι εξασφαλισμένος (σε 
αντίθεση με τα στρατεύματα στη Γερμανία και στο Ανατολικό Μέτωπο λόγω 

δυσκολιών στην μεταφορά). 

Η παροχή τροφίμων σε Έλληνες εργάτες που εργάζονται για τον γερμανικό 

στρατό κρίνεται ικανοποιητική και δίνεται πλέον η άδεια αγοράς τροφίμων από 
γερμανικές επιχειρήσεις λόγω της παράλογης αύξησης των τιμών στην ελληνική αγορά. 

Τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα δεν μπορούν να καλύψουν τελείως την 
ανάγκη των πολιτών και η αγορά προϊόντων από τον γερμανικό στρατό επιβαρύνει τον 
ντόπιο πληθυσμό. 

Η κατάσταση σίτισης του ελληνικού πληθυσμού παρουσιάζει σημαντική 

χειροτέρευση. Μόνο στον Πειραιά και Αθήνα πεθαίνουν από την πείνα 2 έως 300 

άνθρωποι καθημερινά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει την δύναμη να επιβάλλει τα 
μέτρα που σχεδίασε. Είναι ανήμπορη να καταπολεμήσει τη μαύρη αγορά (κάποιες 

συλλήψεις μαυραγοριτών δεν αποφέρουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα επειδή οι 
συλληφθέντες πληρώνουν κάποια εγγύηση, βγαίνουν από την φυλακή και η διαδικασία 

δίκης βρίσκεται στον αέρα).  

Δεν υπάρχει περίπτωση τροφοδοσίας του πληθυσμού σε μακροπρόθεσμη βάση. 
Οι πολίτες ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση προμηθεύονται τα προϊόντα 
στην μαύρη αγορά, με αποτέλεσμα τα χαμηλά οικονομικά στρώματα να λιμοκτονούν. 

Τα μέτρα συστηματικής διανομής είναι ανεπαρκή και δεν υπάρχει κάποια οργάνωση ή 
σωματείο, όπως συμβαίνει με τη γερμανική κυβέρνηση, να ασχολείται με αυτό το θέμα. 
Ευνοημένοι είναι αυτοί που ασχολούνται με την μαύρη αγορά και οι έχοντες που 
διαθέτουν σημαντικές ποσότητες τροφίμων. Η κυβέρνηση δεν έχει τη δύναμη να 
φροντίσει την οργανωμένη διανομή τροφίμων. Οι τιμές προϊόντων είναι ψηλές και οι 
στρατιώτες δεν τα αγοράζουν. 

Δίδεται λίστα για τον μήνα Νοέμβριο με προϊόντα όπως κρέας, κονσέρβες , 

όσπρια, φρούτα, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά, οινοπνευματώδη, καφέ, βούτυρο, ειδή 

καπνού, αμύγδαλα, σοκολάτα, μπισκότα, συστατικά μαγειρέματος όπως αλάτι, ζάχαρη, 

πιπέρι, σόγια, μουστάρδα, σταφίδες, είδη τροφής για ζώα, ψωμί από Πειραιά και 
Στυλίδα αναφέροντας ποσότητες σε γραμμάρια και μερίδες. 

 

Σελίδα 471 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 30.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει αντιαεροπορικά μέσα έτοιμα για 
πυρ, 1,5 χλμ. βορειοδυτικά του Τυμπακίου και τη μετακίνηση μονάδας από Μάλεμε 
προς Κουνουπιδιανά.  

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει αναγκαστική 

προσγείωση αεροσκάφους τύπου Junker 52 χωρίς ανθρώπινες απώλειες.  

 

 

 

Σελίδες 472-473 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 29.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει θόρυβο αεροπλάνου στις 23:25 
νότια των Χανίων και στις 02:19 και 04:23 δυτικά της Γαύδου.  

Αναφέρονται ακόμα συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην 
Αθήνα όπως π.χ. σύλληψη Γερμανού στρατιώτη για πώληση τροφίμων, και Έλληνα 
πολίτη για κλοπή 

 

Σελίδες 474-475 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 28.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τον εντοπισμό αγνώστου 

αεροσκάφους στις 09:59, 45χλμ δυτικά της Ιεράπετρας και ο Διοικητής αεροπορίας 

νοτιοανατολικής Ελλάδος την απογείωση 4 αεροσκαφών από το αεροδρόμιο του 
Τατοΐου προς Brindisi.  

Αναφέρονται διάφορα αεροπορικά ατυχήματα, όπως φωτιά σε αεροσκάφος στο 
Ηράκλειο, αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους στην Κρήτη, ζημιά κατά την 
προσγείωση ενός αεροσκάφους στο Ηράκλειο, και γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος όπως ο τραυματισμός Ελληνίδας στην Αθήνα από Γερμανό οδηγό.  

 

Σελίδα 476 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 27.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την αντικατάσταση στρατιωτικών 

τμημάτων στο Σπήλι από το 3./ I.R. 382 (έως τώρα στο Ρέθυμνο). 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει: 1) την ολοσχερή 
καταστροφή ενός αεροσκάφους λόγω εκδήλωσης φωτιάς στις 27.01.42 κοντά στο 
Ηράκλειο, χωρίς να μπορέσει να διασωθεί το πλήρωμα του, 2) την προσθαλάσσωση 
αεροσκάφους κοντά στην Κρήτη (από το πλήρωμα σώθηκαν δύο άνδρες και τρεις 
αγνοούνται), 3) αεροσκάφος υπέστη ζημιά κατά την προσγείωση του κοντά στο 
Ηράκλειο. 

Ακόμα αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως ο 
τραυματισμός Ελληνίδας από Γερμανό οδηγό. 

 

Σελίδες 477-478 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 26.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την ανώμαλη προσγείωση ενός 

αεροσκάφους τύπου Junker 88 στις 25.01.1942 και 16:31 στο Ηράκλειο, έχοντας 
υποστεί ζημιά λόγω εχθρικών πυρών και με τον ασυρματιστή βαριά τραυματισμένο. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει τη μη επιστροφή 
αεροπλάνου τύπου Junker 88 και μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων προς και από 
Τατόι.  

Αναφέρονται συμβάντα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα 

όπως ο τραυματισμός Γερμανού στρατιώτη από 2 συναδέλφους του σε κατάσταση 
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μέθης, και απόπειρα βιασμού Ελληνίδας από Γερμανό στρατιώτη υπό την επήρεια 
αλκοόλ. 

 

Σελίδες 479-480 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 25.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 21.01 και ώρα 20:15 τον 
πυροβολισμό εναντίον Γερμανού στρατιώτη 10χλμ. δυτικά του Ηρακλείου, και την 
παραμονή στρατιωτικών τμημάτων στο Ρέθυμνο, στην Αργυρούπολη, στους Αρμένους, 
στον Κουρνέ, στην Επισκοπή, στον Άγιο Κωνσταντίνο (βορειοδυτικά της 
Αργυρούπολης). Ακόμα αναφέρεται η μετακίνηση Επιτελείου 1

ου
 και 4ου

 λόχου της I.R. 

746 από το Κολυμπάρι στο Καστέλι Κισσάμου και ιταλική μονάδα της Α.R. 51 από 
Δαφνές.  

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κινήσεις 

αεροσκαφών με δύναμη ανδρών από Ελευσίνα και Τατόι προς Fritzlar (πόλη στη 
Γερμανία) και Αφρική.  

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, 

όπως η σύλληψη δύο Ελλήνων αρθρογράφων και Έλληνα πολίτη εμπλεκόμενος σε 
πώληση προϊόντων στη μαύρη αγορά.  

 

Σελίδα 481 
 

Λείπει η σελίδα του έγγραφου. 
 

Σελίδες 482-483 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 23.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την άφιξη στο Ηράκλειο στις 
20.01.1942 μηχανοκίνητου στρατιωτικού λόχου, και αναφέρονται ακόμα γεγονότα μη 

(άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στη Αθήνα, όπως π.χ. απειλή Έλληνα με πιστόλι 
από τρεις Γερμανούς στρατιώτες για απόσπαση χρηματικού ποσού, και τον ξυλοδαρμό 
του κατόπιν και αυτοκτονία Γερμανού στρατιώτη λόγω καταδίκης του από το 
στρατοδικείο. 

 

Σελίδες 484-485 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του υπεύθυνου αξιωματικού του Διοικητή νοτίου 
Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 21.01.1942. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης 
και ιματισμού της ενδοχώρας και νήσων από 05.03.1942. 

Αναφέρει μονάδες πεζικού, αεροπορίας και ναυτικού με συγκεντρωτική δύναμη 
αντρών και ίππων, καθώς και μονάδες εκτός του γερμανικού στρατού (σύνολο ανδρών 
59.650 και ίππων 94). Χώροι τροφοδοσίας στην ενδοχώρα ο Πειραιάς και Κρήτης τα 
Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αναφέρεται ο αριθμός σε στρατιωτικά είδη ρουχισμού 
καθώς και οι μερίδες ψωμιού σε καθημερινή βάση και η επάρκεια αυτών.  

 

 

 

Σελίδα 486 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 22.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. η 
σύλληψη Γερμανού λιποτάκτη στην Αθήνα.  

 

Σελίδες 487-488 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος, που φέρει την ημερομηνία 21.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Η 164
η
 Μεραρχία πεζικού αναφέρει άφιξη στρατιωτικών μονάδων στην Αττική με 

δύναμη ανδρών και χώρους παραμονής αυτών.  
Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει κινήσεις στρατιωτικών μονάδων 

από Επισκοπή προς Άδελε, Γαράζο, Ηράκλειο. 
Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως 

π.χ. ο θάνατος Γερμανού στρατιώτη στην Κρήτη από ηλεκτροπληξία και ο ελαφρύς 
τραυματισμός ενός άλλου. 

 

Σελίδες 489-490 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 20.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει πτήση αεροσκάφους με 
βορειοδυτική κατεύθυνση, στις 20.01.1942 και ώρα 01:32 και στις 01:44 ενός ακόμα, 

με βορειοανατολική κατεύθυνση 30χλμ νότια της Ιεράπετρας. 

Στη Σούδα έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυρών από 02:58 έως 03:38. Από 03:07 
έως 03:12 έγινε ρίψη βομβών λάμψης και στις 03:20- 03:28 έγιναν αντιληπτοί θόρυβοι 
αεροπλάνων. Αναφέρονται κινήσεις στρατιωτικών μονάδων με χώρους παραμονής το 
Ρέθυμνο, την Επισκοπή, το Ηράκλειο, την περιοχή γύρω από τα Σπήλια (22 χλμ. δυτικά 
των Χανίων), τις Δαφνές. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει στις 20.01.42 και 
από 03:38 έως 05:30 κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην Αθήνα. 
Έγιναν αντιληπτά 2-4 αεροσκάφη και έγινε χρήση αντιαεροπορικών πυροβόλων. 

Δυτικά της Ελευσίνας έγινε ρίψη βομβών και σημειώθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα 

Ελευσίνας – Θηβών. Κατεστράφησαν τηλεφωνικές γραμμές και κάηκε ολοσχερώς 
εργοστάσιο παράγωγης κολοφώνιου.  

Αναφέρονται ακόμα γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην 
Αθήνα, όπως ο σοβαρός τραυματισμός Ιταλού έπειτα από απόπειρα κλοπής ξύλων και η 
περίπτωση κλοπής Έλληνα πολίτη από Γερμανούς στρατιώτες. 

 

Σελίδες 491-493 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 19.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την αναγκαστική προσθαλάσσωση 
αεροσκάφους, έχοντας υποστεί ζημιές, στις 17.01.42, 15χλμ νότια του Τυμπακίου και 
την ανάληψη διοίκησης της Ταξιαρχίας F από τον Στρατηγό Fehn. 

Η 164η
 Μεραρχία πεζικού αναφέρει κινήσεις και δύναμη ανδρών στον χώρο της 

Αττικής και τη παραμονή τους εκεί. 
Ο Ναύαρχος Αιγαίου αναφέρει ανθρώπινες απώλειες από Λιβόρνο. 
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Η στρατιωτική διοίκηση Πειραιά αναφέρει κινήσεις στρατιωτικών μονάδων με 
δύναμη ανδρών. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδας αναφέρει ετοιμότητα πυρός 
στα αεροδρόμια Τατοΐου και Καλαμακίου. 

Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, 

όπως η σύλληψη Έλληνα πολίτη με διαταραγμένη προσωπικότητα και ενός Γερμανού 
στρατιώτη σε κατάσταση μέθης, έχοντας δημιουργήσει φασαρία με Ιταλούς στρατιώτες. 

 

Σελίδα 494 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.01.1942. 

Αναφέρει την αναχώρηση από Κρήτη, στρατιωτικών μονάδων με δύναμη ανδρών 
με τον στολίσκο Siena στις 15.01.42. 

 

Σελίδα 495 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 17.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης, αναφέρει την αναγκαστική προσθαλάσσωση 
ενός Junker 88 στις 16.01.1942 και ώρα 16:50 στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Έχουν 
ξεκινήσει έρευνες αναζήτησης από την Ιεράπετρα.  

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως 
ατύχημα με φορτηγό με ανθρώπινα θύματα. 

 

Σελίδες 496-497 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 18.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει την αναγκαστική 
προσθαλάσσωση στις 16.01.1942 δύο αεροσκαφών τύπου Junker 88 από τα οποία 1 

νότια της Κρήτης.  
Ετοιμότητα πυρ σε Πειραιά και Τατόι. 
Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την μη επιστροφή αεροσκάφους 

τύπου Junker 88 κατά τις έρευνές του για τον εντοπισμό ενός άλλου Junker 88 από 
16.01 σε θαλάσσια περιοχή. Ιταλικό ταχύπλοο από τη Σούδα συνδράμει στις έρευνες. 
Βρέθηκε ένα μέλος του πληρώματος και αγνοούνται άλλοι δύο. 

Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος όπως ο 
θανάσιμος τραυματισμός Γερμανού στρατιώτη στον εθνικό δρόμο Ηρακλείου-

Ρεθύμνου.  
 

Σελίδες 498-499 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 16.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει σήμανση συναγερμού στον Κόλπο 

της Σούδας για υποβρύχιο, μετακίνηση αεροσκαφών προς Ηράκλειο και Καστέλι, 
πτώση ενός Junker 88 στην θάλασσα λίγο μετά την απογείωση του από το Τυμπάκι στις 
16.01.1942 και ώρα 02:55. Αναφέρονται δύο αγνοούμενοι και ένας νεκρός. Το 
αεροσκάφος υπέστη ολική ζημία. 
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Η επιστροφή του στολίσκου Siena στις 15.01στον Πειραιά λόγω κινδύνου από 
νάρκες. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει ετοιμότητα μονάδων 
για πυρ και μετακινήσεις στα αεροδρόμια Καλαμάκι, Σκαραμαγκά και Τατοΐου. 

 

Σελίδες 500-501 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει την μη επιστροφή 

αεροσκάφους τύπου Junker 88 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. 
Ο στολίσκος Siena απέπλευσε στις 15:00 από τον Πειραιά. 

Η 164η
 Μεραρχία πεζικού αναφέρει την άφιξη στρατιωτικής μονάδας στην 

Αττική με δύναμη ανδρών. 
Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει ομάδα αντιαεροπορικών, έτοιμη από 

τις 14:30 για πυρ με όλα τα διαθέσιμα όπλα. Πυροβολαρχία με 9 κανόνια από τις 17:30 
έτοιμη για πυρ. Δυο κανόνια αποσύρθηκαν λόγω ζημιών, ένα κανόνι γλίστρησε στο 
δρόμο για Τυμπάκι. Ομάδα της 8ης

 πυροβολαρχίας με ένα κανόνι από τις 10:00 έτοιμη 
για πυρ. Όλα τα όπλα της 10ης

 πυροβολαρχίας 12 έτοιμα γα πυρ στο Τυμπάκι. 
Αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως 

δραπέτευση κατά τη μεταφορά τους στην φυλακή δύο Ελλήνων στην Αθήνα, 
κατηγορούμενοι για κλοπή. 

 

Σελίδες 502-503 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 14.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την πρόσκρουση υποβρυχίου σε 
νάρκη στον Κόλπο της Σούδας και τη βύθιση του, άφιξη στρατιωτικών μονάδων στο 
Ηράκλειο, στο Κολυμπάρι, στην περιοχή του Μάλεμε, στην Αγία Μαρίνα (7χλμ. δυτικά 
των Χανίων). 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει στις 13.01 
μετακίνηση της J.K.27 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας προς Μπάρι.  

Αναφέρονται ακόμα γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος στην 
Αθήνα, όπως σύλληψη Γερμανών στρατιωτών για πώληση τροφίμων σε Έλληνα. 

 

Σελίδες 504-505 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 13.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει την εξουδετέρωση στις 12.01.42 το 
απόγευμα στον Κόλπο της Σούδας 4 επιπλέουσων ναρκών, βρισκόμενες σε απόσταση 

100 μέτρων μεταξύ τους. Τα τμήματα τους δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Το λιμάνι της 
Σούδας αποκλείστηκε για την κίνηση των πλοίων. 

Στις 13.01.1942 και ώρα 02:45 εντοπίστηκε μεγάλη φωτιά νοτιοανατολικά του 
Φραγκοκάστελου, 30 χλμ. σε απόσταση από την θάλασσα. Στις 03:30 η φωτιά ήταν 

μικρότερης έντασης. 

Πτώση αεροσκάφους Junker 52 λίγο μετά από την απογείωση του στις 13.01.1942 
και ώρα 02:45 με πιθανή αιτία το μπλοκάρισμα του πλαγίου πηδαλίου, δύο μέλη του 
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πληρώματος νεκρά, ένας βαριά τραυματίας και ένας αγνοούμενος. Το αεροσκάφος 
υπέστη ολοκληρωτική ζημιά. 

Μετακίνηση πυροβολικού αντιαεροπορίας στις 13.01.42 από Ηράκλειο προς 
Τυμπάκι και από Καστέλι προς Ηράκλειο. 

Ο Διοικητής νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κινήσεις αεροσκαφών από το 
αεροδρόμιο Τατοΐου. 

Η 164
η
 Μεραρχία πεζικού στην Αθήνα την άφιξη στρατιωτικών μονάδων στην 

Αττική με δύναμη ανδρών. 
Ιταλικές υπηρεσίες αναφέρουν στις 09.01.1942 αεροσκάφος τύπου Junker 52 με 

προορισμό την Κρήτη έκανε αναγκαστική προσγείωση στα δυτικά παράλια του 
Καταστάρη (στη Ζάκυνθο) και κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. 

 

Σελίδες 506-507 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 12.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κινήσεις μονάδων 

με δύναμη ανδρών δια αέρος από το αεροδρόμιο του Τατοΐου. 

Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει τη μεταφορά στις 10.01.42 19 

Άγγλων, 69 Κρητικών και 62 Ελλήνων κρατουμένων από το στρατόπεδο των Χανίων 

(το στρατόπεδο άδειασε). Στις 11.01.1942 και ώρα 08:45 βλάβη σε αεροσκάφος κατά 
την απογείωση του, χωρίς να σημειωθούν ανθρώπινες απώλειες και επίθεση σε Junker 

52 κατά την απογείωση του στις 12.01.42 και ώρα 02:40. 

 

Σελίδα 508 
 

Έγγραφο από Freiburg με ημερομηνία 16.11.1973 για τα ομοσπονδιακά 
στρατιωτικά αρχεία. Αναφέρει την μεταφορά αρχείων που αφορούν την Κρήτη στις 
01.01.42 στο RW 40/125 Κ 7-10. 

 

Σελίδες 509-510 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 11.01.1942. Πρόκειται 
για ημερήσια αναφορά. 

Ο Διοικητής αεροπορίας νοτιοανατολικής Ελλάδος αναφέρει κινήσεις 
αεροσκαφών από το αεροδρόμιο Τατοΐου (7 τύπου Me 109 προς Ηράκλειο, 3 τύπου Me 

109 και 2 τύπου Me110 από Ηράκλειο) και από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.  
Ο Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης αναφέρει μετακινήσεις μονάδων για Καστέλι, 

προς Ηράκλειο και από Καστέλι για Μάλεμε. 
Ακόμα αναφέρονται γεγονότα μη (άμεσου) στρατιωτικού ενδιαφέροντος. 


