
Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

[CD 12 Φάκελος 11] 

RW 40-168 

 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 259 σελίδων συνολικά, που 

εκτείνονται χρονικά από 25.6.1944 έως 17.8.1944. 

 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 

Εξώφυλλο του τόμου εγγράφων για το Ημερολόγιο Πολέμου Ιουλίου 1944 του 

Διοικητή Φρουρίου Κρήτης.  

 

Σελίδες 2-5  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 17.8.1944. 

Περιέχει πίνακα περιεχομένου για το Ημερολόγιο Πολέμου Ιουλίου 1944 

καταγράφοντας ημερομηνίες (1-31.7.1944), θέμα. 

 

Σελίδα 6  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών στην Παλαιόχωρα καταγράφοντας δύναμη 

ανδρών-οπλισμό. 

 

Σελίδα 7  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών στην  Κίσσαμο καταγράφοντας δύναμη 

ανδρών-οπλισμό. 

 

Σελίδα 8  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών στο Μάλεμε καταγράφοντας δύναμη ανδρών-

οπλισμό. 

 

Σελίδα 9  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών στον Πλατανιά καταγράφοντας δύναμη 

ανδρών-οπλισμό. 

 

Σελίδα 10  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών στον Αλικιανό καταγράφοντας δύναμη 

ανδρών-οπλισμό. 

 

Σελίδες 11-14  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών στα Χανιά καταγράφοντας δύναμη ανδρών-

οπλισμό. 

 

 

 

Σελίδες 15-16  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών (δεν υπάρχει αναφορά  χώρου) καταγράφοντας 

δύναμη ανδρών-οπλισμό. 

 

 

Σελίδες 17-18  (περίληψη) 
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Επισκόπηση βάσεων-σταθμών στο Ρέθυμνο καταγράφοντας δύναμη ανδρών-

οπλισμό. 

 

Σελίδες 19-22  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών για τον άνω τομέα Ηρακλείου καταγράφοντας 

δύναμη ανδρών-οπλισμό. 

 

Σελίδες 23-24  (περίληψη) 

Επισκόπηση βάσεων-σταθμών για τον άνω τομέα Ανατολή καταγράφοντας 

δύναμη ανδρών-οπλισμό. 

 

Σελίδες 25-  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο –με έντεκα τον αριθμό συνημμένα έγγραφα- 

από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 3.7.1944. 

(μετάφραση)  Διαταγή σχετικά της υπεράσπισης του Φρουρίου Κρήτης. 

                              (χάρτης 1:50 000) 

 

Ι)  Καθήκον. 

α) Ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτη πρέπει να υπερασπίσει το Φρούριο 

Κρήτη (στρατικογεογραφική περιγραφή βλπ συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 1) 

εναντίων αποβάσεων του εχθρού δια θαλάσσης και δια αέρος («προθέσεις και 

δυνατότητες του εχθρού» βλπ συνημμένο με τον αριθμό 2), 

β)  να επιτηρεί τα νησιά Αντικύθηρα, Γαύδος και τα υπόλοιπα του Φρουρίου 

Κρήτη άμεσα παρακείμενα βρισκόμενα μικρότερα νησιά. 

γ) Για την υπεράσπιση του Φρουρίου Κρήτη πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα 

τα μέσα, εν ανάγκη πρέπει ο εχθρός σε κινητής μορφής διεξαγωγή μάχης να 

εξολοθρευτεί. 

 

ΙΙ) Προς τούτο υπόκεινται: 

Όλα συνολικά στην Κρήτη δραστηριοποιούμενα στρατεύματα και υπηρεσίες 

του γερμανικού στρατού με εξαίρεση τις θαλάσσιες δυνάμεις και τις εναέριες ομάδες της 

αεροπορίας (λεπτομέρειες σχετικά της εκτέλεσης της διαταγής στο Φρούριο Κρήτη βλπ 

συνημμένο με τον αριθμό 3). 

 

ΙΙΙ) Δομή της υπεράσπισης 

Το Φρούριο Κρήτη διαρθρώνεται στον παράκτιο τομέας υπεράσπισης Δύση 

(133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης) και στον παράκτιο τομέα υπεράσπισης Ανατολή (22η 

Μεραρχία πεζικού). (Λεπτομέρειες βλπ συνημμένο με τον αριθμό 4).  

 

IV) Καθήκοντα. 

Καθήκοντα των παράκτιων τομέων υπεράσπισης (Μεραρχίες): 

α) Γενικά καθήκοντα 

1) Κατατρόπωση του αντιπάλου όσο το δυνατό πριν την άφιξη του στα 

παράλια, το αργότερο ωστόσο κατά την άφιξή του στην ακτή. 

2) Αν κατορθώσει ο αντίπαλος να αποβιβαστεί, αυτό σημαίνει να σπάσει το 

κεντρικό στρατιωτικό μέτωπο, πρέπει κατόπιν να εξολοθρευτεί σε άμεσες αντεπιθέσεις 

με όλα τα μέσα ή να τον ρίξουν στη θάλασσα. 

Προς τούτοις πρέπει η ακτογραμμή ως (λέξη μη ευανάγνωστη) να θεωρηθεί, 

προ του εχθρού με συγκεντρωτικά πυρά όλων των όπλων να πρέπει να καταρρεύσει. 
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3) Φωλιές αντίστασης και βάσεις-σταθμοί μεταξύ άλλων πρέπει ως την τελευταία 

σφαίρα να υπερασπιστούν, εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη διαταγή του Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτη. 

 

4) Η απόβαση αλεξιπτωτιστών και αερομεταφερόμενων δυνάμεων πρέπει χωρίς 

αναβολή και κατά αποφασιστικό τρόπο κατά τη διάρκεια της επίθεσης να 

καταπολεμηθούν, ώστε στα δικά μας στρατεύματα κατά τη διάρκεια των εχθρικών 

αποβάσεων από τη θάλασσα να μείνουν  τα νώτα ελεύθερα. Επίσης τα μικρότερα 

στρατιωτικά τμήματα και μονάδες (ειδικές ομάδες κρούσης-εφόδου, σε τοπικό επίπεδο 

εφεδρείες, συμπαθούντες και στρατεύματα τροφοδοσίας) πρέπει αυτόνομα από μόνα τους 

να επιτεθούν στον δια αέρος εισβάλοντας αντίπαλο. 

 

5) α) Οι λιγότερο απειλούμενοι από απόβαση παράκτιοι τομείς μεταξύ των  βάσεων-

σταθμών κλπ πρέπει να επιτηρούνται. Η επιτήρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μη 

τακτικά χρονικά διαστήματα μέσω τοποθετημένων περιπολιών σε ομάδες έως δύναμη 

αποσπάσματος, οι οποίες σε περίπτωση απειλούμενου κινδύνου να μπορούν να 

ενισχυθούν. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν, φωλιές αντίστασης  σε άρτια σημεία 

επίβλεψης ή σημεία συγκοινωνίας και από αυτό το σημείο να πραγματοποιηθεί έντονη 

δραστηριοποίηση περιπολιών. 

β) Διασκορπισμένες θέσεις  στο εσωτερικό του τομέα επιτήρησης (μεμονωμένες 

σκοπιές, παράκτια φρουρά, σκοπιές αναφοράς πτήσεων κλπ) πρέπει να τροποποιηθούν  

κατά το πρότυπο  βάσεων-σταθμών σε φωλιά αντίστασης και να λάβουν μια ξεκάθαρη 

οδηγία μάχης. 

Εγκαταστάσεις αναφοράς πτήσεων, μηχανήματα καταγραφής πληροφοριών ή/και 

μηχανήματα ναυτικού πρέπει να υπερασπισθούν. Δεν επιτρέπεται εξάλλου να βρεθούν σε 

καλή κατάσταση στα εχθρικά χέρια. Πρέπει να προνοηθεί, ότι σε περίπτωση επίθεσης 

του εχθρού έχει  για αυτές τις θέσεις  μηχανημάτων εξασφαλισθεί εγκαίρως βοήθεια. 

Μεμονωμένες φρουρές, παράκτιες σκοπιές κλπ θα υποχωρήσουν μαχόμενοι, 

σύμφωνα με τις προς τούτες δοσμένες  εντολές αγώνα , στην έχοντας υπεροχή επίθεσης 

του εχθρού. Πρέπει διαρκώς να διατηρούν επαφή με τον εχθρό και είναι ταυτόχρονα 

όργανα κατασκοπείας-ανίχνευσης για τα τοποθετημένα αντίμετρα. Παράλληλα πρέπει να 

στοιχειοθετήσουν  τρέχων τις αναφορές κατασκοπείας. 

 

β) Καθήκοντα ξεχωριστά  

1) Τομέας παράκτιας υπεράσπισης Δύση 

α) Υπεράσπιση: 

της ακτογραμμής του κόλπου των Χανίων από το Κολυμπάρι έως τον Προφήτη Ηλία 

(δύο χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων), του κόλπου της Σούδας συμπεριλαμβανομένης της 

βάσης-σταθμού πυροβολικού στο ακρωτήριο Δράπανος, της παράκτιας λωρίδας στον 

κόλπο του Αλμυρού, της παράκτιας λωρίδας και από τις δύο πλευρές του Ρεθύμνου και 

της Παλαιόχωρας. 

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην υπεράσπιση του λιμένα της Σούδας, του αεροδρομίου 

του Μάλεμε και των κεντρικών αποθηκών ανεφοδιασμού στον Αλικιανό και Αρμένους. 

 

β) Οι στο κόλπο της Κισσάμου δραστηριοποιούμενες δυνάμεις θα υποχωρήσουν  

στην  με υπεροχή δυνάμεων επίθεση του εχθρού δίδοντας μάχη στις στον χώρο Rochia 

(μη καταγεγραμμένος χώρος) έχοντας ανιχνευτεί  θέσεις υπεράσπισης. Σε αυτές τις 

θέσεις υπεράσπισης  πρέπει να υπάρξει άμυνα. 
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γ) Η υπόλοιπη περιοχή του παράκτιου τομέα υπεράσπισης πρέπει να επιβλεφθεί, 

ιδιαίτερα η χερσόνησος Ακρωτήρι και οι στα νότια και δυτικά παράλια υπάρχουσες 

μικρότερες θέσεις απόβασης. 

 

2) Παράκτιος τομέας υπεράσπισης Ανατολή. 

α) Υπεράσπιση: 

της ακτογραμμής και από τις δύο πλευρές του Ηρακλείου και των Μαλίων από τη 

Ρογδιά έως το λιμάνι στο Σίσσι συμπεριλαμβανομένου, της  ακτογραμμής στον κόλπο 

της Μεσσαράς συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Γαλήνης, της κεντρικής αποθήκης  

ανεφοδιασμού στις Δαφνές, των αεροδρομίων Ηρακλείου και Καστελλίου, της 

ακτογραμμής και από τις δύο πλευρές του Αγίου Νικολάου και της Παχιά Άμμου, της 

ακτογραμμής και από τις δύο πλευρές της Ιεράπετρας. 

β) Οι στον κόλπο της Σητείας και προς τα ανατολικά της γραμμής νήσος Ψείρα-

Καβούσι-νήσος Φωτιά  τοποθετημένες δυνάμεις θα υποχωρήσουν δίδοντας μάχη 

μπροστά  στην έχοντας  υπεροχή επίθεση του εχθρού προς τις  την περιοχή του ισθμού 

Ιεράπετρας- Παχιάς Άμμου ανιχνευμένες θέσεις υπεράσπισης, στις οποίες πρέπει να 

υπάρξει άμυνα. 

γ) ) Η υπόλοιπη περιοχή του παράκτιου τομέα υπεράσπισης πρέπει να επιτηρηθεί, 

ιδιαίτερα οι στα παράλια υπάρχουσες μικρότερες θέσεις απόβασης. 

 

V) Εφεδρείες. 

1) Η διανομή των εν δυνάμει μάχιμων  εφεδρειών είναι  στα παράλια αποφασιστικής 

σημασίας. 

Οι σε μεγάλο βαθμό κατά τόπους εφεδρείες στις βάσεις-σταθμούς κλπ χρησιμεύουν 

στην υποβάθμιση τοπικού μεγέθους στρατιωτικών επιτυχιών του αντιπάλου μέσω άμεσης 

αντεπίθεσης. 

Εφεδρείες επέμβασης καθορίζονται για την εξολόθρευση του έχοντας 

πραγματοποιήσει απόβαση αντιπάλου με αντεπίθεση και στην περίπτωση διακρινόμενης 

προθέσεως απόβασης ως προς την άμεση κατάληψη αυτών των τομέων, οι οποίοι θα 

μπορούν τότε  μπορούν να επιτηρηθούν. Οι εφεδρείες πρέπει να διατηρηθούν σε κοντινή 

απόσταση μεταξύ τους  στα πιθανά κέντρα βάρους λαμβανομένου υπόψη του δικτύου 

συγκοινωνιών. Η επέμβαση πρέπει κατά τέτοιο τρόπο να προετοιμαστεί, έτσι ώστε ο 

αποβιβαζόμενος εχθρός όσο το δυνατόν από τα πλάγια να μπορεί να δεχθεί επίθεση. 

2) Ως εφεδρείες του διοικητή Φρουρίου Κρήτης έχουν ορισθεί: 

α) στον παράκτιο τομέα υπεράσπισης Δύση:       τμήμα τεθ 212 

β) στον παράκτιο τομέα υπεράσπισης Ανατολή: τεθ τμήμα πυροβολικού 122 

                                                                              2ο τάγμα 65ου Συντάγματος πεζικού 

                                                                              2ο τάγμα 16ου Συντάγματος πεζικού                        

           

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Αυτά τα ως εφεδρείες του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης καθορισμένα στρατιωτικά 

τμήματα επιτρέπεται να δραστηριοποιηθούν  μόνο με άδεια του Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης. Αν δεν είναι εφικτό να φτάσει εγκαίρως  η άδεια σχετικά της επέμβασης 

συνεπεία έλλειψης  των συνδέσεων επικοινωνίας, μπορεί η επέμβαση να 

πραγματοποιηθεί  με την ευθύνη των διοικητών των παράκτιων τομέων υπεράσπισης 

με την εκ υστέρων αναφορά προς τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

Οι εφεδρείες πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό κινητικότητας, ώστε αυτές ανά 

πάσα στιγμή βραχυπρόθεσμα να μπορούν να μετακινηθούν  από το ένα τμήμα του νησιού 

στο άλλο. 
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3) Για την κατάσταση των  (στρατιωτικών) δυνάμεων της Κρήτης ισχύει: οι εφεδρείες 

βρίσκονται  στα μη έχοντας δεχθεί επίθεση παράλια. Το να εξέρχονται χωρίς να δίδουν 

αναφορά, το να επιστρέφουν  γρήγορα και με αποφασιστικό τρόπο να 

δραστηριοποιούνται είναι κύριο μέλημα της τοποθετημένης διοίκησης. 

4) Αντικατάσταση των στην υπηρεσία φρουράς τοποθετούμενων μονάδων μάχης. 

Οι στην υπηρεσία φρουράς τοποθετούμενες δυνάμεις  των μονάδων μάχης πρέπει 

κατά το επίπεδο συναγερμού 2 να απομακρυνθούν και να παραδώσουν  τα καθήκοντα 

τους στις δημιουργημένες μονάδες επιφυλακής ή στις  πλησίον των αντικειμένων 

βρισκόμενες εφεδρείες έως τη δραστηριοποίηση τους. 

 

VI) Διοίκηση μάχης. 

1) Παρά των επειγόντων προετοιμασιών απαιτεί η άμυνα εναντίων των  αποβάσεων 

του εχθρού έως των πιο μικρών σε μέγεθος και δύναμη (στρατιωτικών) μονάδων μια 

ιδιαίτερα δραστήρια, με σθένος δραστηριοποιούμενη, ευέλικτη και άμεσα πράττοντας 

ηγεσία, η οποία στην αποφασιστική στιγμή της προσπάθειας απόβασης θα προσαρμόσει  

τις προετοιμασίες των μέτρων άμυνας στη στάση του εχθρού και  θα παρακινήσει μέσω 

του προσωπικού παραδείγματος το στράτευμα. 

Σε κάθε διοικητή και στρατιώτη πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο, ότι όλα εξαρτούνται από 

την εκμετάλλευση της στιγμής αδυναμίας κατά την προσέγγιση και απόβαση του 

αντιπάλου. ( μη ευανάγνωστη λέξη) είναι εκ τούτου αποφασιστικό. 

2) Κατά τη διάρκεια άμυνας εναντίων επιχειρήσεων απόβασης του εχθρού 

πρέπει να γίνει διάκριση σε δύο τον αριθμό φάσεις μάχης: 

α) κατευθυντήριες γραμμές  πριν την έναρξη της μάχης γύρω από το Φρούριο Κρήτη, 

επομένως αναχαίτιση των αναφερόμενων πλησιάζοντας εχθρικών δυνάμεων, 

β) Η μάχη γύρω από το Φρούριο Κρήτη κατά τη διάρκεια άμεσων επιθέσεων  του εχθρού 

εναντίων ακτών ή από τον αέρα. 

 

3) Οδηγίες σχετικά της καθοδήγησης αγώνα βλπ συνημμένο με τον αριθμό 5. 

 

4) Ως ντοκουμέντα για τη διοίκηση αγώνα ή για τη δημιουργία της 

ετοιμότητας διεξαγωγής μάχης πρέπει να εκδοθούν  Ημερολόγια σήμανσης συναγερμού 

και σχέδια άμυνας  με μεγάλη ακρίβεια συμφωνία μεταξύ τους. 

Το ημερολόγιο σήμανσης συναγερμού θα περιέχει όλα τα μέτρα, τα οποία ο επικεφαλής 

της μονάδας πρέπει  για τη δημιουργία της ετοιμότητας μάχης να λάβει. 

Τα σχέδιο άμυνας θα περιέχει τα ντοκουμέντα σχετικά της διεξαγωγής μάχης καθώς και 

όλα συνολικά τα μέτρα , τα οποία η (στρατιωτική) μονάδα έχει λάβει σχετικά της άμυνας. 

Διάταξη σχετικά σήμανσης συναγερμού του διοικητή Φρουρίου Κρήτης συνημμένο 

έγγραφο με τον αριθμό 6. 

Οδηγίες  για την παρουσίαση των σχεδίων  άμυνας συνημμένο με τον αριθμό 7. 

. 

VII) α) Πυροβολικό. 

1) Βασικές αρχές διοίκησης. 

Οι εμπειρίες όλων των μεγάλων σε μέγεθος μαχών άμυνας επιβεβαιώνουν σε αυξάνων 

ρυθμό την επίδραση των συγκεντρωτικών βολών πυροβολικού. Η άμεση και ευέλικτη 

καθοδήγηση βολών προϋποθέτει προς τούτοις αντίστοιχη οργάνωση και ξεκάθαρες 

συνθήκες διαταγών. 

Είναι προϋπόθεση, ότι οι δυνάμεις πυροβολικού της Μεραρχίας, του στρατού 

ξηράς,  το παράκτιο πυροβολικό όλων των ειδών και το πυροβολικό αντιαεροπορικών 

μέσων,  καθώς τούτο έχει μετακινηθεί για μάχες εδάφους, εγκαίρως στα επίκεντρα 

άμυνας θα φέρουν  σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτική επίδραση σχετικά  την επέμβασης. 
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Τούτη η συγκεντρωτική επίδραση μπορεί σε μια επίθεση του εχθρού μόνο μέσω του 

διοικητή πυροβολικού στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης να επιτευχτεί και να 

καθοδηγηθεί. Στον διοικητή πυροβολικού παρέχονται εκ τούτου μέσω του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης ενίοτε ιδιαίτερες πληρεξουσιότητες, οι οποίες δίδουν σε αυτόν το 

δικαίωμα άμεσης λήψης διαταγών σχετικά της ενιαίας δράσης του πυροβολικού και το 

δικαίωμα  σχετικά της εγκαίρως και επαρκούς αποθεματοποίηση πυρομαχικών στα 

επίκεντρα προβολής. 

Ο διοικητής πυροβολικού πρέπει εκ τούτου τρέχων και με την περισσότερη 

ακρίβεια να πληροφορηθεί αναφορικά της καθοδήγησης του αγώνα και των συνθηκών 

μάχης καθώς και σχετικά όλων των αποτελεσμάτων κατασκοπείας και παρατήρησης των 

Μεραρχιών, του παράκτιου πυροβολικού στρατού ξηράς και άλλων βοηθητικών θέσεων 

του ναυτικού και της αεροπορίας. Η άμεση επικοινωνία με τον διοικητή ναυτικού και 

τους διοικητές Συνταγμάτων πυροβολικού είναι σε αυτό το σημείο απαραίτητη. 

 

2) Δομή. 

Ο διοικητής πυροβολικού στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης με δικαίωμα έκδοσης 

διαταγών και οδηγιών σχετικά της χρήσης του πυροβολικού προς:  

                    τον διοικητή θαλάσσης με το υπαγόμενο ναυτικό και για τακτική 

καταπολέμηση θαλασσίων στόχων με υπαγόμενο το παράκτιο πυροβολικό στρατού 

ξηράς, 

τα συντάγματα πυροβολικού, τους  διοικητές Μεραρχιών, 

χρησιμοποίηση του 752ου Επιτελείου Συντάγματος ως Επιτελείο Συντάγματος 

πυροβολικού. Σε αυτόν καταφεύγει  το Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων  

για τη συνεργασία τους  σχετικά  της επέμβασης στις μάχες εδάφους. 

Σχετικά της παροχής  πυρομαχικών στα για μάχες εδάφους δραστηριοποιούμενα 

αντιαεροπορικά όπλα λήψη διαταγής από τη διοίκηση τομέα αεροδρομίων. 

   

3) Καθήκοντα 

1) Παράκτιο πυροβολικό. 

α) Καταπολέμηση θαλάσσιων στόχων από κεντρικές θέσεις βολών. 

1) Καταπολέμηση θαλάσσιων στόχων του εχθρού  από ευνοϊκή απόσταση 

βολής, έναρξη βολών μόνο εναντίων ωφέλιμων στόχων. 

2) «Βολές φραγμού στη θάλασσα» κατόπιν σχεδίου βολών ή με 

κατευθυνόμενες βολές μέσω των εκεί όπλων 

3) «Βολές παρακώλυσης απόβασης» σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις 

πυροβολικού σύμφωνα με το σχέδιο φραγμού βολών. 

4)  Καταστροφή των λέμβων απόβασης, όσο καθίσταται εφικτό από πλάγιες 

θέσεις. 

Β) Καταπολέμηση στόχων εδάφους (εν μέρει από κεντρικές θέσεις, εν μέρει από 

προετοιμαζόμενη θέση εναλλαγής, καθώς και (λέξη μη ευανάγνωστη και αναγνωρισμένη): 

1) Υποστήριξη του πεζικού σύμφωνα με το σχέδιο βολών. 

2) «Φραγμός πυρών αεροδρόμιο» σύμφωνα με το σχέδιο βολών. 

3) Κατανίκηση του έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση αντιπάλου σύμφωνα 

με το βασικό αξίωμα της προσεκτικής επιλογής ωφελούμενων στόχων με συγκεντρωτικά 

πυρά. 

4) Εξολόθρευση των  αλεξιπτωτιστών και των αποβιβαζόμενων δια αέρος  

στρατευμάτων με εκμετάλλευση της δυνατότητας των σε κοντινή απόσταση συνθηκών. 

5) Υπεράσπιση των βάσεων-σταθμών με δραστηριοποίηση όλων των έτοιμων 

προς χρήση κανονιών σε συνεργασία με όπλα καταπολέμησης τεθωρακισμένων αρμάτων 

μάχης, 2 cm πυροβόλα αντιαεροπορικών μέσων, ολμοβόλα και οπλοπολυβόλα. 
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γ) Χρήση βαρύ πυροβολικό του στρατού: 

1) Υποστήριξη του πεζικού στη μάχη από συνεργαζόμενα  όπλα. 

2)  Κατατρόπωση του έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση αντίπαλου, 

ιδιαίτερα μέσω παρατηρούμενων βολών των βαριών του όπλων, όσο καθίσταται δυνατό   

από προφυλαγμένες θέσεις. 

3) Καταπολέμηση από το πυροβολικό σύμφωνα με τη διαταγή της Μεραρχίας 

200/6 συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 1. 

 

ΙΙ) Πυροβολικό ναυτικού. 

 Όπως το παράκτιο πυροβολικό με κέντρο βάρους την καταπολέμηση θαλάσσιων 

στόχων. 

 

ΙΙΙ) Πυροβολικό Μεραρχίας 

1) Διατήρηση της κινητικότητας για τη δημιουργία κέντρων βάρους 

πυροβολικού 

2) Καταπολέμηση θαλάσσιων στόχων μόνο με απευθείας βολή από κοντινή 

απόσταση. 

3) «Φράγμα βολών απόβασης» σε συνεργασία με το υπόλοιπο πυροβολικό. 

4) Κατατρόπωση του έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση αντιπάλου και 

εξολόθρευση των αποβιβαζομένων και έχοντας πλησιάσει λέμβων απόβασης μέσω 

παρακολουθούμενων βολών, όσο καθίσταται δυνατό με ευθεία κατεύθυνση. 

5) Υποστήριξη του πεζικού σε μάχη με συνεργαζόμενα όπλα. 

6) Καταστροφή των αρμάτων μάχης με άμεσες βολές. 

7) Κατανίκηση των αλεξιπτωτιστών και των δια αέρος αποβιβαζόμενων  

στρατευμάτων με την εκμετάλλευση των σε κοντινή απόσταση συνθηκών  ανάλογα την 

κατάσταση με τεθωρακισμένα  ή ΑΖ (;). 

8) Με αθόρυβη δράση πυροβολικού από θέσεις ενέδρας. 

9) Καταπολέμηση από πυροβολικό ανάλογα της εντολής Μεραρχίας 200/6, 

συνημμένο με τον αριθμό 1. 

 

IV)  Πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων. 

1) Με προτεραιότητα πάντοτε η καταπολέμηση εναέριων στόχων. 

2) Με κάλυψη στις «βολές φραγμού της απόβασης». 

3) Καταπολέμηση των λέμβων απόβασης και τεθωρακισμένων αρμάτων 

μάχης με ευθεία βολή. 

4) Διατήρηση της κινητικότητας για τη δημιουργία κεντρικών θέσεων 

πυροβολικού, ιδιαίτερη ετοιμότητα των αποσπασμάτων μάχης αντιαεροπορικών μέσων. 

5) Καταπολέμηση των από τον αέρα αποβιβαζόμενων στρατευμάτων και 

αλεξιπτωτιστών με πλήρη εκμετάλλευση των σε κοντινή απόσταση συνθηκών σε 

στοχευόμενες βολές. 

 

β) Πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων 

Ι) Καθήκοντα μάχης. 

1) Κύριο καθήκον του πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων είναι η 

υπεράσπιση των αεροδρομίων (οργάνωση εδάφους), των κέντρων τροφοδοσίας-

εφοδιασμού και ενισχύσεων καθώς και των λιμανιών ως κέντρα ανεφοδιασμού από κάθε 

είδους αεροπορικές επιθέσεις. 
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2) Καθώς το επιτρέπει η εναέρια  κατάσταση, κινητοποιείται το πυροβολικό 

αντιαεροπορικών μέσων στο πλαίσιο της συνολικής υπεράσπισης του νησιού για την 

καταπολέμηση των επίγειων και θαλάσσιων στόχων. 

Η επίβλεψη και η ασφάλιση των απειλούμενων ακτογραμμών στον άμεσο τομέα των 

θέσεων πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων πρέπει μέσω αυτών να πραγματοποιηθεί. 

3) Λαμβανομένου υπόψη της κατάστασης εδάφους και αέρος πρέπει να 

παραχωρηθούν αποσπάσματα μάχης πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων από τη 

δραστηριοποίηση αντιαεροπορικών πυροβόλων και να χρησιμοποιηθούν για  ιδιαίτερου 

τύπου αποστολές.  

 

ΙΙ) Υπαγωγή. 

1) Το πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων υπάγεται με την έναρξη των 

μαχών γύρω από το Φρούριο Κρήτης (επίπεδο συναγερμού ΙΙ) επίσης υπηρεσιακώς στον 

Διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

2) Το πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων καταφεύγει  για την 

καταπολέμηση επιγείων και θαλάσσιων στόχων στην άμεση συνεργασία  με τον διοικητή 

πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης. 

3) Αποσπάσματα μάχης πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων απαιτούνται από 

τους παράκτιους τομείς υπεράσπισης (Μεραρχίες) στο 58ο Σύνταγμα πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων. Το Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων παίρνει 

αποφάσεις σε συνεννόηση με τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης λαμβανομένου υπόψη της  

κατάστασης εδάφους και αέρος 

Εάν μια σύνδεση με το 58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων δεν 

είναι εφικτή,  τότε απαιτείται αμέσως από τις Μεραρχίες το απόσπασμα μάχης 

πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων στις υποομάδες πυροβόλων αντιαεροπορικών 

μέσων. Οι διοικητές των υποομάδων πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων θα  

αποφασίσουν με υπευθυνότητα σε αυτή την περίπτωση σχετικά της τοποθέτησης του 

αποσπάσματος μάχης πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων λαμβανομένου υπόψη της 

εδαφικής  και εναέριας κατάστασης. 

 

ΙΙΙ) Δομή του πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων 

1) Τα στο νησί τοποθετούμενα 

                                           δύο τμήματα προβόλων αντιαεροπορικών μέσων (κιν), 

                                           ένα ελαφρύ τύπου τμήμα πυροβόλων αντιαεροπορικών     

μέσων (κιν) 

                                                 δύο μεικτά τμήματα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 

υπάγονται άμεσα στο 58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων και 

τοποθετούνται στις υποομάδες πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων  

                                         στο Μάλεμε 

                                         στα Χανιά-Σούδα 

                                         στο Ηράκλειο 

                                         στο Καστέλλι 

                                         στο ανατολικό τμήμα 

Οι διοικητές των υποομάδων πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων (τοπικοί 

επικεφαλείς πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων-σύμφωνα με το φύλλο σημειώσεων 

102-)  καταφεύγουν στο πλαίσιο της επί του συνόλου υπεράσπισης της νήσου Κρήτη στη 

συνεργασία με τους υπεύθυνους διοικητές των υπαγόμενων υποτομέων.  

Στις υποομάδες πυροβόλων  αντιαεροπορικών μέσων Σούδας, Ηρακλείου και 

Καστελλίου έχει τοποθετηθεί  στην κάθε μια ένα μηχανοκίνητο απόσπασμα μάχης 

πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων, το οποίο λαμβανομένου υπόψη της κατάστασης 
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εδάφους και αέρος ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να ληφθεί από τη δραστηριοποίηση των 

αντιαεροπορικών  πυροβόλων. Αυτά τα αποσπάσματα μάχης  αντιαεροπορικών 

πυροβόλων δημιουργούν μια ανά πάσα στιγμή έτοιμη για επέμβαση κινητή εφεδρεία του 

Φρουρίου Κρήτης με όπλα καταστροφής τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης και είναι 

κινητά. Τα οχήματα πρέπει διαρκώς να διατηρούνται  έτοιμα προς κίνηση, έτσι ώστε τα 

αποσπάσματα μάχης αντιαεροπορικών πυροβόλων  ανά πάσα στιγμή να μπορούν να 

ανακληθούν πίσω. 

 

IV) Ο βαθμός ετοιμότητας του πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων (ετοιμότητα σε 

κατάσταση συναγερμού και ετοιμότητα σε περίπτωση φωτιάς) καθώς  

 

V)  και η καθοδήγηση μάχης (άδεια βολών και σηματοδοσίας, έναρξη βολών, διαδικασία 

βολών) καθορίζονται στην  «οδηγία αγώνα για το πυροβολικό  αντιαεροπορικών μέσων 

στην Ελλάδα» από 1.11.43 με επιπρόσθετες οδηγίες, 58ο Σύνταγμα πυροβολικού 

αντιαεροπορικών μέσων (19η Μεραρχία αντιαεροπορικών  πυροβόλων μέσων, Ια, αριθμ 

600/43 από 1.11.43). 

 

VI) Γίνεται υπόδειξη σχετικά  διαταγής σώματος στρατού για την επέμβαση των 

πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων και αποσπασμάτων μάχης αντιαεροπορικών 

πυροβόλων –Διοικητής Φρουρίου Κρήτης Ια/επικεφαλής αντιαεροπορικών  πυροβόλων, 

αριθμ 429/44 από 10.6.44. 

 

γ) Άμυνα εναντίων τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης. 

1) Η άμυνα εναντίων τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης πρέπει να πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με σχέδιο άμυνας τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, το οποίο πρέπει να 

περιέχει: 

α) Όλα συνολικά τα στο κεντρικό πεδίο μάχης τοποθετούμενα όπλα 

καταστροφής αρμάτων μάχης (όπλο αντιμετώπισης-καταστροφής τεθωρακισμένων, 

βαρέου τύπου όπλο εναντίον τεθωρακισμένων, KW (;) κανόνια 3,7 cm και άνω, κανόνια 

πεζικού, 6,8 cm πυροβόλα αντιαεροπορικών μέσων, πυροβολικό) υπό τη διάκριση των 

τομέων επίδρασης. 

Δεν καταχωρίζεται μόνο το για ειδικού  τύπου καταπολέμησης δραστηριοποιούμενο 

πυροβολικό (παράκτιο πυροβολικό).  

Οι τομείς επίδρασης καταγράφονται μόνο για το πυροβολικό, το οποίο είναι εφοδιασμένο 

με πυρομαχικά καταστροφής τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης. 

β) Ανιχνευμένοι  χώροι ετοιμότητας των εφεδρειών άμυνας εναντίων 

τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων 

μάχης. 

γ) Προετοιμασμένες θέσεις για εφεδρείες εφόδου-κρούσης εναντίων 

τεθωρακισμένων. 

δ) Υφιστάμενα και σχεδιασμένα τεχνητά εμπόδια εναντίων τεθωρακισμένων 

αρμάτων μάχης (ναρκοπέδια, τεθωρακισμένη τοίχιση κλπ). 

ε) Καθορισμένοι χώροι  εξολόθρευσης και βολών αναχαίτισης του 

πυροβολικού εναντίων θέσεων ετοιμότητας τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης και 

επιθέσεων από τεθωρακισμένα άρματα μάχης. 

στ) Είδος και αριθμός των στις με κάθε μια ξεχωριστά εγκαταστάσεις 

υπεράσπισης υφιστάμενων  μέσων κοντινής απόστασης μάχης. 

ζ) Φυσικά εμπόδια εναντίων τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης (απότομες ανηφόρες). 
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2) Η κυριότερη  βασική αρχή σχετικά της χρήσης κανονιών καταπολέμησης 

τεθωρακισμένων είναι μια κατά ομάδα δοσμένη  συγκέντρωση ελαφριών, μεσαίων και 

βαριών όπλων καταστροφής τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης , τα οποία μεταξύ τους 

αλληλοϋποστηρίζονται με βολές. Μόνο στην περίπτωση είναι η χρήση ενός κανονιού 

αντιμετώπισης τεθωρακισμένων δικαιολογημένη, όπου αυτό είναι τοποθετημένο δίπλα σε 

μια ανηφόρα ή δίπλα από έναν γκρεμό, έτσι ώστε να μπορεί μόνο κατά μέτωπο  από 

τεθωρακισμένα άρματα μάχης να δεχτεί επίθεση. Ελαφριού και μεσαίου τύπου όπλα 

καταπολέμησης τεθωρακισμένων πρέπει πάντα ,  βαρέου τύπου ανάλογα την περίπτωση  

να τοποθετηθούν ως προς τη ρίψη βολών από πλάγιες θέσεις. 

 

3) Ένα μέρος των όπλων αντιμετώπισης  τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης έχει 

προβλεφτεί  από πλάγιες και υπερυψωμένες θέσεις εναντίων της θάλασσας για την 

καταπολέμηση τεθωρακισμένων λέμβων απόβασης και έχοντας πραγματοποιήσει 

απόβαση τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης. Επιπλέον πρέπει να βρεθεί το κανόνι  

καταπολέμησης τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης σε κινητή μορφή και κοντινή 

απόσταση, να τεθεί σε ετοιμότητα καλυμμένο και καμουφλαρισμένο, ώστε να μπορεί  με 

ευελιξία ανάλογα της κατανομής  τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης του εχθρού να 

δραστηριοποιηθεί  στο κεντρικό μέτωπο πολέμου. 

 

δ) Σκαπανείς. 

1) Δομή. 

Ο διοικητής του 8ου Επιτελείου μηχανικού Φρουρίου Κρήτης είναι ο 

επικεφαλής των σκαπανέων και εντολοδόχος σχετικά  έργων του Φρουρίου Κρήτης και 

ως τέτοιος καθίσταται υπεύθυνος σχετικά της δραστηριοποίησης των σκαπανέων, των 

τμημάτων κατασκευής έργων του στρατού και της κατάστασης οχυρωματικών έργων 

στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης.. 

Α) Στον επικεφαλή σκαπανέων υπάγονται άμεσα: 

                     οι ομάδες τομέων σκαπανέων  Φρουρίου Κρήτης, 

                     οι λόχοι σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης, 

                     ο 33ος λόχος τρυπήματος πετρών, 

                     ο 823ος λόχος τοποθέτησης ναρκών 

β) στην 22η Μεραρχία πεζικού: 

                       το 22ο τάγμα μηχανικού χωρίς έναν λόχο 

γ) στην 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης: 

            ένας λόχος 22ου τάγματος σκαπανέων    έως την τοποθέτηση ενός ξεχωριστού 

λόχου σκαπανέων (μόνο τακτική υπαγωγή υπό τις διαταγές), 

δ) στο Σύνταγμα ή τμήμα: 

          οι διμοιρίες των σκαπανέων τους. 

 

2) Καθήκοντα 

α) Σκαπανείς Φρουρίου Κρήτης 

1) Πραγματοποίηση των προετοιμαζόμενων μέτρων αποκλεισμού 

(καταστροφές σε τεχνητού τύπου έργα  όπως γέφυρες, δρόμοι, εγκαταστάσεις  σε 

λιμάνια, μόλους και επικοινωνίες) μέσω της δραστηριοποίησης των αποσπασμάτων 

αποκλεισμού. 

Την έναρξη των καταστροφών διατάσει με δική του ευθύνη στην περίπτωση 

μιας επίθεσης ο διοικητής Φρουρίου Κρήτης, ειδοποιώντας  -καθώς θα καταστραφούν οι 

εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού ή της αεροπορίας- τον ναύαρχο Αιγαίου ή και 

τον διοικητή της γερμανικής αεροπορίας στην Ελλάδα (βλπ ανώτατος αρχηγός του 

γερμανικού στρατού αριθμ 4423/43 από 21.11.43, υπηρεσιακή εντολή για τον διοικητή 
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Φρουρίου Κρήτης/ανώτερη διοίκηση στρατού ξηράς αριθμ 107/44 από 5.2.44/ διοικητής 

Φρουρίου Κρήτης, υπηρεσία  Ια/επικεφαλής σκαπανέων αριθμ 1305/44 από 21.4.44). 

Σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες αποκλεισμού: κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών 

αποκλεισμού προβλέπονται καταστροφές των εγκαταστάσεων πόσιμου νερού και 

ορισμένα μέτρα προστασίας εναντίων της ελονοσίας. 

2) Αποκλεισμός των εισβολέων του εχθρού μέσω άμεσης τοποθέτησης 

ναρκών. 

3) Εκ νέου κατασκευή των καταστρεμμένων από τον εχθρό τεχνητής φύσης 

οικοδομημάτων μέσω διατήρησης της ετοιμότητας αποσπασμάτων αποκατάστασης 

ζημιών, κατασκευής βοηθητικών γεφυρών. 

4) Διατήρηση της ετοιμότητας των αποσπασμάτων απομάκρυνσης 

δηλητηρίων από τους δρόμους. 

5) Εκτός των επίσης κατά την επίθεση βιαστικώς πραγματοποιημένων πιο 

πάνω κατονομαζόμενων καθηκόντων θα λάβουν αυτοί εντολές μάχης μόνο σε 

περιπτώσεις εξαιρέσεων. Σε αυτό το σημείο  δεν κινητοποιούνται ως σκοπευτές 1 και 2 

σχετικά του χειρισμού βαρέων όπλων (εκτός οπλοπολυβόλων). 

Μεμονωμένα τοποθετούμενες σε εξωτερικές φρουρές ομάδες (τοπικοί 

υπεύθυνοι κατασκευών,  επικεφαλείς συμπιεστών, τοποθέτησης ναρκών κλπ), οι οποίοι 

δεν μπορούν να επιστρέψουν κατά τη διάρκεια συναγερμού επιπέδου ΙΙ στις μονάδες 

τους, πρέπει  να τοποθετηθούν για την άμυνα πεζικού στα ξεχωριστά βρισκόμενα μεταξύ 

τους δίκτυα αντίστασης. 

Σκαπανείς του Φρουρίου Κρήτης, οι οποίοι για τα παραπάνω αναφερόμενα 

καθήκοντα δεν έχουν κινητοποιηθεί, παραμένουν εφεδρείες σκαπανέων του Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης και εξαρτώνται από τη συνεργασία σχετικά των καθηκόντων 

μηχανικού με τους αντίστοιχους υποτομείς και φρουραρχεία. 

 

β) Σκαπανείς μάχης (σκαπανείς Μεραρχίας) 

1) Υποστήριξη της άμυνας μέσω αποσπασμάτων κρούσης-διείσδυσης, 

επιχειρήσεις με στρατιωτικά μέσα σκαπανέων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με 

επιχειρήσεις του πεζικού . 

2) Αποκλεισμός εισβολών από τον εχθρό μέσω άμεσης τοποθέτησης ναρκών, 

ιδιαίτερα εναντίων τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης με σε επιφυλακή αποσπάσματα. 

3) βλπ α) 1) 

4) Συνεργασία στο α) 3). 

5) Απομάκρυνση του αποκλεισμού με νάρκες από τον εχθρό. 

 

γ) Σκαπανείς πεζικού 

1) Δημιουργία κάθε είδους ναρκοπεδίων, επίσης σε άμεση επέμβαση. 

2)  Δημιουργία στενών δρόμων με νάρκες. 

3) Πραγματοποίηση των έχοντας προετοιμαστεί  μέτρων αποκλεισμού μέσω 

επέμβασης έτοιμων προς ανάληψη δράσης αποσπασμάτων. 

4) Εκ νέου κατασκευή των εξαιτίας επέμβασης του εχθρού καταστρεμμένων  

τεχνητών κατασκευών. 

 

δ) Δραστηριοποίηση στο πλαίσιο του πεζικού από τους σκαπανείς. 

Οι πολύτιμες  ειδικές δυνάμεις σκαπανέων πρέπει μόνο σε εξαιρετικές  

περιπτώσεις  να δραστηριοποιηθούν για επέμβαση στο πλαίσιο του πεζικού. 

 

VII) Πολεμικό ναυτικό. 

1) Υπαγωγή στις διαταγές ανωτέρου. 
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α) Ο διοικητής θαλάσσιας υπεράσπισης υπάγεται με την έναρξη του αγώνα 

γύρω από το Φρούριο Κρήτη (επίπεδο συναγερμού ΙΙ) επίσης στρατιωτικά στον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης. 

β) Η επέμβαση των στον διοικητή θαλάσσης υπαγόμενων θαλάσσιων 

δυνάμεων πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του ναυάρχου Αιγαίου. Σε περίπτωση μιας 

επίθεσης εναντίων του Φρουρίου είναι ωστόσο ο διοικητής Φρουρίου Κρήτης 

εξουσιοδοτημένος κατόπιν πληροφόρησης του ναυάρχου Αιγαίου να δώσει άμεσα   μη 

έχοντας αναβολή  διαταγές ή να απαιτήσει την επέμβαση λαμβανομένου υπόψη των 

αναγκαιοτητών της υπεράσπισης της νήσου. 

 

2) Καθήκοντα 

α) Επίβλεψη όλων συνολικών των ακτών, της κίνησης παράκτιων πλοίων και 

του ψαρέματος. 

β) Ενιαία διοίκηση επιχειρήσεων του μετόπισθεν μετώπου όλης της νήσου 

συνολικά, κυρίως  για την προστασία ακτών και λιμανιών μέσω δραστηριοποίησης  

λέμβων  προστασίας ακτών και λιμανιών, όπως επίσης  για την ασφάλιση του θαλάσσιου 

χώρου διέλευσης μέσω  του παράκτιου πυροβολικού και αποκλεισμών. 

γ) Διοίκηση του παράκτιου πυροβολικού σύμφωνα με VII) α 2 και 3 1 και II. 

Πραγματοποιείται διάρθρωση, με  τοπικού χαρακτήρα ταξινόμηση,  σε συνεργασία με το 

παράκτιο πυροβολικό στρατού σε  

εδικές πυροβολαρχίες 

                  πυροβολαρχίες αποκλεισμού 

                 «σιωπηλές» πυροβολαρχίες. 

Στις εντολές μάχης των κάθε μια ξεχωριστών πυροβολαρχιών έχουν καθοριστεί τα μέσω 

αυτής της διάρθρωσης απαραίτητα καθήκοντα σύμφωνα με την τοπικού χαρακτήρα 

δοσμένη αναγκαιότητα. 

δ) Σχετικά των μέτρων αποκλεισμού βλπ ψηφίο VII δ) 2, α ε. 

 

3) Υπεράσπιση λιμανιών. 

Υπεύθυνος για την υπεράσπιση των λιμανιών είναι ο επικεφαλής του παράκτιου τομέα 

υπεράσπισης. Η υπεράσπιση της άμεσης περιοχής λιμανιών πρέπει να ανατεθεί υπεύθυνα  

στον διοικητή λιμένων του εν λόγω λιμανιού. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ο 

κατάλληλος για αυτό το καθήκον, μπορεί επίσης ένας άλλος αξιωματικός προς τούτο να 

τοποθετηθεί. 

 

4) Όλες οι μη για αυτή τη καθοδήγηση θαλασσίου πολέμου τοποθετημένες δυνάμεις του 

πολεμικού ναυτικού ενσωματώνονται και καθοδηγούνται μέσω των τοπικών διοικητών 

των υποτομέων στο πλαίσιο της συνολικής υπεράσπισης. 

 

XI) Αεροπορία 

α) Πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων βλπ ψηφίο VII β) 

β) Διοίκηση τομέα αεροδρομίων. 

1) Υπαγωγή στις διαταγές ανωτέρου. 

Η διοίκηση τομέα αεροδρομίου υπάγεται με την έναρξη του αγώνα γύρω από 

το Φρούριο Κρήτη (επίπεδο συναγερμού ΙΙ) επίσης  στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

 

2) Καθήκοντα 

α) Όσο καιρό βρίσκονται στα αεροδρόμια της Κρήτης εναέριες ομάδες ή 

υφίσταται η πιθανότητα να εισβάλουν ομάδες της αεροπορίας , καθίσταται η προσμονή 

των (εναέριων) ομάδων κατεπείγον καθήκον. 
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β) Χώροι παρέκκλισης πρέπει να προετοιμαστούν  για την περίπτωση της μη 

χρησιμότητας των αεροδρομίων. 

γ) Προετοιμασία των χώρων ρίψης  σχετικά του ενδεχόμενου δια αέρος 

ανεφοδιασμού. 

δ) Δραστηριοποίηση στις μάχες εδάφους. 

Όλοι οι ελεύθεροι στρατιώτες της αεροπορίας ή κατόπιν εκπλήρωσης των 

καθηκόντων στο α-γ αποδεσμευμένοι στρατιώτες πρέπει να δραστηροποιηθούν  για την 

άμυνα εδάφους (μονάδες επιφυλακής). Όλα τα για τις μάχες εδάφους τοποθετημένα 

τμήματα της αεροπορίας θα λάβουν τις εντολές μάχης, από τους αρμόδιους επικεφαλείς 

των υποτομέων στο πλαίσιο της συνολικής υπεράσπισης. 

ε) Υπεράσπιση αεροδρομίων 

Υπεύθυνος για την υπεράσπιση των αεροδρομίων είναι ο επικεφαλής του 

παράκτιου τομέα υπεράσπισης. Η ευθύνη  υπεράσπισης του άμεσου αεροδρομίου πρέπει 

να δοθεί στον διοικητή αεροδρομίου. Σε  περίπτωση που αυτός δεν είναι κατάλληλος για 

αυτά τα καθήκοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος αξιωματικός. 

3) Επέμβαση των εναέριων ομάδων κατόπιν διαταγής του διοικητή πτέραρχου 

της γερμανικής αεροπορίας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μιας επίθεσης εναντίων του 

Φρουρίου Κρήτης είναι ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτης ωστόσο εξουσιοδοτημένος 

κατόπιν πληροφόρησης του διοικητή πτέραρχου της γερμανικής αεροπορίας στην 

Ελλάδα να δώσει χωρίς αναβολή διαταγές προς αυτές τις μονάδες ή να απαιτήσει  την 

επέμβαση λαμβανομένου υπόψη των αναγκαιοτητών της υπεράσπισης της νήσου. 

 

Χ Σύνδεση επικοινωνιών. 

1) Ο επικεφαλής πληροφοριών με τις σε αυτόν υπαγόμενες μονάδες 

επικοινωνιών και υπό τη ρύθμιση της συνεργασίας των μονάδων επικοινωνιών του 

διοικητή θαλάσσιων δυνάμεων και της διοίκησης τομέα αεροδρομίων 7/XVII προωθεί 

και υποστηρίζει τις κάτωθι συνδέσεις επικοινωνιών  για τον διοικητή του Φρουρίου 

Κρήτης: 

α) Με καλώδιο: 

Με τη χρήση του υφιστάμενου δικτύου καλωδίων προς: 

                         22η Μεραρχία πεζικού 

                         133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 

                         Διοίκηση θαλάσσιας υπεράσπισης 

                         Διοίκηση τομέα αεροδρομίων 7/XVII 

                         58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 

                         Επικεφαλή σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης 

                         Διοικητή πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης. 

β) Ασύρματα προς: 

                                 Ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ε 

                                 LXVIII παράκτιου πυροβολικού 

                                 Διοικητή ανατολικού Αιγαίου (Μεραρχία εφόδου Ρόδου) 

                                 Διοικητή πτέραρχου της γερμανικής αεροπορίας στην Ελλάδα 

                                 Ναύαρχο Αιγαίου μέσω διοικητή θαλάσσιων δυνάμεων 

                                  22η Μεραρχία πεζικού 

                                  133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 

                                  Διοίκηση τομέα αεροδρομίου 7/XVII 

                                  58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 

με τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων ασύρματων επαφών και δεκαδικών μέτρων. 

 

γ) Ταχυδρομικά περιστέρια: 
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Ο επικεφαλής επικοινωνιών ρυθμίζει τη διανομή ταχυδρομικών περιστεριών 

προς τις δια τούτο σχεδιαζόμενες υπηρεσίες. 

 

2) Ο επικεφαλής επικοινωνιών θα δημιουργήσει και θα συντηρήσει το δίκτυο 

πυροβολικού (ασύρματο-τηλέφωνο) από τον διοικητή πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης 

προς τις σ’  αυτόν υπαγόμενες ομάδες πυροβολικού σύμφωνα με τις υποδείξεις του. 

 

3) Ο επικεφαλής επικοινωνιών θα εξασφαλίσει, ότι το τμήμα διοίκησης του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης θα συνδεθεί τεχνικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθήκοντα της 

διοίκησης ανεφοδιασμού και των συνδέσεων  να εξασφαλισθούν για το τμήμα διοίκησης. 

Η τοποθέτηση ασυρμάτου μπορεί δια τούτο να είναι απαραίτητη. 

 

4) Οι υπηρεσίες επικοινωνιών όλων των τμημάτων του γερμανικού στρατού με τεχνικά 

μέσα επικοινωνίας  θα θέσουν σε λειτουργία τα μηχανήματα τους βασικά έως το χρονικό 

διάστημα, ώσπου ο τακτικός επικεφαλής της υπηρεσίας στην οποία η συγκεκριμένη 

ομάδα επικοινωνιών έχει τοποθετηθεί, θα διατάξει  ρητώς την εκμετάλλευση, τη 

μετακίνηση ή την καταστροφή των τεχνικών μέσων συνεπείας της κατάστασης του 

εχθρού. 

Οι επικεφαλείς των διαλυμένων μονάδων επικοινωνιών θα  διατηρήσουν  για 

αυτόν τον λόγο στενή επαφή με τον τακτικό επικεφαλή του Επιτελείου τους ή της  

βάσης-σταθμού. 

 

5) Άμυνα εναντίων  κατασκοπείας επικοινωνιών από τον εχθρό. 

 α) Καλώδιο: 

Σε περίπτωση μιας εχθρικής εισβολής πρέπει  να πραγματοποιηθεί η 

προστασία από διαταράξεις αγωγών και κυκλωμάτων των μέσω του μετώπου 

οδηγούμενων αγωγών από όλους τους επικεφαλείς των μονάδων επικοινωνιών. Γίνεται 

υπόδειξη σε αυστηρό πλαισίου πραγματοποίηση της χρήσης από τις Μεραρχίες της 

διατασσόμενης λίστα ψευδωνύμων. 

β) Ασύρματη: 

Πρέπει να τηρηθεί πάρα πολύ αυστηρή πειθαρχεία ασύρματης επικοινωνίας. 

Πρέπει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια  συντονισμός των 

μηχανημάτων. Ιδιοτυπίες κατά την αναλογία πρέπει να αποφευχθούν. Η επικοινωνία 

συνεννόησης  είναι ρητώς  απαγορευμένη. 

 

6) Σίγηση και περιορισμός  της ασύρματης επικοινωνίας διατάσσεται  κάθε φορά. Οι 

δέκτες πρέπει σε κάθε περίπτωση να μείνουν κατειλημμένοι. 

 

7) Καταστροφή των εγκαταστάσεων επικοινωνιών. 

Μέσα για την καταστροφή των εγκαταστάσεων  επικοινωνιών πρέπει να 

διατεθούν σε όλες τις υπηρεσίες  επικοινωνιών και ως τέτοια να σημειωθούν. Διαταγή 

σχετικά της καταστροφής βλπ ψηφίο 4). 

 

8) Έννοιες κλειδιά. 

Έννοιες κλειδιά  παραδίδονται τρέχων  στις υπαγόμενες μονάδες 

επικοινωνιών μέσω του επικεφαλή επικοινωνιών. Η εγκυρότητα των εννοιών- κλειδιά  

και η αρχή  έναρξης εννοιών- κλειδιά  των ειδικών  μηχανημάτων και των προς την 

αντικατάσταση των εννοιών τούτων θα διατάσετε κάθε φορά. Όλες συνολικά οι έννοιες- 

κλειδιά ισχύουν στην περίπτωση σήμανσης συναγερμού επιπέδου ΙΙ έως την παρέλευση. 
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Σήμα ραδιοφωνικού σταθμού και η κατανομή συχνότητας πραγματοποιείται 

στο σχέδιο ραδιοτηλεγράφου του διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

 

Στο επίπεδο συναγερμού ΙΙ ισχύει εν συνεχεία: 

Η ταινία αναφοράς για τον  χαρακτηρισμό  περιοχής πλησίον της ακτής.  

Η γραμμή ώθησης (στον χάρτη 1:200 000 μια γραμμή μέσω των δύο κάτωθι σημείων: 

παρεκκλήσι Σφηνάρι/ δυτικά παράλια και (στρογγυλή) κορυφή του βουνού Αφέντης/ 

οχτώ χλμ προς τα νοτιοανατολικά της Παχιάς Άμμου) 

Χάρτες σημείων προορισμού. 

Ως δίκτυα αναφορών  ισχύουν το δίκτυο αναφοράς στρατού για τις κλίμακες 1:50 000 και 

1:200 000, το δίκτυο αναφοράς αεροπορίας για τις κλίμακες 1:200 000 και 1:100 000. 

 

9) Φωτοβολίδες. 

Ο επικεφαλής επικοινωνιών θα διανείμει το πρόγραμμα σινιάλων  της 

αεροπορίας και το πρόγραμμα σινιάλων ακτών στις στον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης 

υπαγόμενες ομάδες και υπηρεσίες εδάφους για ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 

Στην Α ΙΙ περίπτωση διατηρούν εν συνεχεία την ισχύ τους. 

Σήματα: α) Σήματα συναγερμού: 

Σήματα συναγερμού κατά τη διάρκεια όλων των ειδών αποβάσεων του εχθρού 

από τη θάλασσα και δια αέρος: 

«Βολή σήματος» άσπρου χρώματος  προειδοποιητικό σήμα  (διάρκεια καύσης περίπου 

δέκα δευτερόλεπτα) μεταβαλλόμενο σε έξι κόκκινου χρώματος αστέρια (διάρκεια καύσης 

περίπου πέντε δευτερόλεπτα) ή άσπρο-κόκκινο διπλό αστέρι, σε περίπτωση ανάγκης 

άσπρου και κόκκινου χρώματος μονό αστέρι με γρήγορη τροχιά  ή συριστική  σφαίρα ή 

και τα δύο μαζί. 

β) Σημεία μάχης: 

Από το έδαφος ρίχνονται: 

Άσπρου χρώματος: εδώ βρισκόμαστε, έμπροσθεν γραμμή (ιδιαίτερος ορισμός γα την 

αεροπορία και το ναυτικό παραμένει σε ισχύ), (περιμένουμε εντολή απόβασης), 

Βιολετί: προειδοποίηση για τεθωρακισμένα άρματα μάχης. 

Πράσινο:  εάν  ριχθεί μια φορά-για αεροπορία και ναυτικό η σημασία σύμφωνα με τον 

έως τώρα ορισμό (άμεση απόβαση), εάν ριχθεί  τουλάχιστον τέσσερεις φορές: έναρξη 

πυρών για νωρίτερο χρονικό σημείο, 

Κόκκινο: εάν ριχθεί μια ή δύο φορές- για την αεροπορίας και το ναυτικό σημασία 

σύμφωνα με τους έως τώρα ορισμούς (όχι απόβαση), εάν ριχθεί τουλάχιστον τέσσερεις 

φορές: ο εχθρός επιτίθεται. 

Σημείο διαταγής ρίχνεται  από αεροσκάφος: ( φυσίγγιο σημείου) δύο κόκκινου χρώματος 

αστέρια, από τα οποία το καθένα μετατρέπεται  σε ένα σκούρο κόκκινο χρώματος 

σταθερή  ουρά καπνού. Σημεία διαταγής της αεροπορίας προς το στράτευμα στη ξηρά για 

τον χαρακτηρισμό  των δικών μας μπροστινών γραμμών, 

Άσπρο: εντολή προς τα στρατεύματα ξηράς, να δώσουν σημεία συνεννόησης (σημεία 

αναγνώρισης),  

Μπλε-βιολετί σημείο ρίψης: προσοχή τεθωρακισμένα άρματα μάχης του εχθρού (ριγμένο 

στην  κατεύθυνση του εχθρού), 

Πράσινου χρώματος φωτοβολίδα: ο παρατηρητής επιθυμεί να θέσει αναφορά, 

διασταυρούμενες  αναφορές να εκθέσει ή να γνωστοποιήσει τον χώρο ρίψης με ένα άλλο 

σημείο. 

11) Καμουφλάρισμα, άμυνα εναντίων  κατασκοπείας και δολιοφθοράς 

1) Μεγάλου πλαισίου κατασκοπεία και προσπάθειες του εχθρού να 

τοποθετήσει απαρατήρητος αποσπάσματα κατασκοπείας και δολιοφθοράς δια της 
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θαλάσσης ή δια αέρος πρέπει να καταδικαστούν σε αποτυχία με την διαρκή προσοχή και 

ετοιμότητα άμυνας του στρατεύματος. 

2) Σχετικά της επιτήρησης του ντόπιου πληθυσμού βλπ συνημμένο έγγραφο 

με τον αριθμό 8. 

3) Σχετικά μέτρων εναντίων του ντόπιου πληθυσμού σε περίπτωση μάχης βλπ 

συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 9. 

 

12) Εφοδιασμός 

Ιδιαίτερες διατάξεις σχετικά του εφοδιασμού βλπ συνημμένο έγγραφο με τον 

αριθμό 10. 

 

13) Αναφορές 

Σχετικά της δημιουργίας αναφορών βλπ συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 11 

(αναφορές). 

 

14) Χώροι παραμονής διοικητών και των Επιτελείων τους κατά τη διάρκεια της 

μάχης. 

1) Οι χώροι παραμονής των  διοικητών και των Επιτελείων τους κατά τη διάρκεια της 

μάχης πρέπει να αποπερατωθούν ασφαλείς στα πυρά και να μετακινηθούν προς το μέσο 

της απόβασης, για να είναι  αναφορικά της διεξαγωγής μάχης απαραίτητο εργαλείο 

καθοδήγησης  και επικοινωνιών. 

Στους  χώρους παρατηρητήριων απόκλισης  κατά τη διάρκεια της μάχης και 

παρακαμπτήριων  χώρων πρέπει ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιηθεί αλλαγή θέσης. 

Προωθημένοι χώροι παρατήρησης  πρέπει να δημιουργηθούν στα μετόπισθεν 

απειλούμενων χώρων και τομέων, ώστε να πραγματοποιήσουν για την καθοδήγηση της 

μάχης άμεσου  χαρακτήρα παρατήρηση προς το μέτωπο του πολέμου. 

2) Παρατηρητήρια των διοικητών και των Επιτελείων τους από το επίπεδο 

συναγερμού ΙΙ: 

α) Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης/επικεφαλής: Μαλάξα 

                                            / διοικητήριο:  Μαργιανά (;)                                        

β) 22η Μεραρχία πεζικού:  βορείως των Σπηλίων (νοτίως της Κνωσού) 

γ) 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης:  δρόμος βορείως της Μαλάξας, νοτίως του 

Νεροκούρου  

δ) Διοικητής της θαλάσσιας υπεράσπισης: Μουρνιές 

ε) Διοίκηση τομέα αεροδρομίων: Σπήλια 

στ) 58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων:  Μαλάξα 

ζ) Διοικητής πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης:  Μαλάξα 

η) Επικεφαλής σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης: Μαλάξα. 

(περίληψη) Το συνημμένο απόρρητο έγγραφο με τον αριθμό 1 περιέχει τη 

στρατικογεωγραφική περιγραφή της νήσου Κρήτη καταγράφοντας μέγεθος, 

χιλιομετρικές αποστάσεις της νήσου από Αθήνα-Derna (στη Λιβύη)-Ρόδο-Κύπρο-

Αλεξάνδρειαα (τονίζοντας έτσι τη μεγάλη σημασία τους νησιού ως βάση-σταθμός 

στον χώρο της Μεσογείου), τα κυριότερα βουνά, τις πεδιάδες, τα παράλια 

(περιγράφονται ως κατάλληλοι χώροι λαθρεμπορίου και αποβάσεις κατασκόπων), τα 

κυριότερα λιμάνια (κατονομάζονται τούτα), το οδικό δίκτυο, τις πηγές και 

υδραγωγεία, τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις. 

(μετάφραση) Στρατιωτικά συμπεράσματα 

1) Γενικά. 

Η νήσος Κρήτη αναχαιτίζει  τις επιθέσεις από τη θάλασσα και τον αέρα από όλες τις 

πλευρές. Ως βάση ναυτικού του  εχθρού είναι ιδανικός χώρος σε πρώτη γραμμή η 
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Βόρεια Αφρική με κύριο βάρος την  Αλεξάνδρεια, επιπλέον η Μικρά Ασία με τη 

Κύπρο. Ως βάση εξόδου για   αεροπορικές  επιθέσεις είναι -παραβλέποντας τα 

αεροπλανοφόρα-τα αεροδρόμια στα βορειοαφρικανικά παράλια ιδανικά. 

 

2) Αποβάσεις 

α) Επιχειρήσεις απόβασης πρέπει προς (μη ευανάγνωστη λέξη)  να 

αναμένονται, όπου σύμφωνα με το βάθος του νερού,  τον θαλάσσιο διάδρομο, την 

κατάσταση των ακτών και τη διαμόρφωση του πεδινού εδάφους των γύρω περιοχών  

προσφέρεται μια δυνατότητα για απόβαση. 

Οι δημιουργώντας  δυσχερές περιβάλλον μακριές αποστάσεις των ακτών  

καθώς και η θέση των στρατιωτικών πολύτιμων χώρων καθιστούν ωστόσο τις  

γεμάτες με προοπτική επιθέσεις του εχθρού με πολύ ισχυρές δυνάμεις μόνο σε 

ορισμένες θέσεις πιθανές. 

Μια απόβαση για τον σκοπό την ανακατάληψη του νησιού πρέπει να 

περιλαμβάνει την κατοχή του κόλπου της Σούδας ή του λιμένα του Ηρακλείου.   

Για μεγαλύτερης  έκτασης αποβάσεις  καθίσταται ιδανικός χώρος:  

η περιοχή και από τις δύο πλευρές της Ιεράπετρας, 

ο κόλπος του Μιραμπέλλου, 

η περιοχή και από τις δύο πλευρές του Ηρακλείου, 

η περιοχή και από τις δύο πλευρές του Ρεθύμνου, 

ο κόλπος των Χανίων, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και δυτικά της νήσου Άγιοι  

Θεόδωροι, πλησίον του Μάλεμε 

ο κόλπος της Μεσσαράς.  

Σε γενικές γραμμές υφίσταται  εδώ η δυνατότητα απόβασης μόνο για μικρά σε 

μέγεθος πλοία, λέμβους απόβασης, λαστιχένιες βάρκες ή (λέξη μη ευανάγνωστη). 

Προς τον κόλπο της Σούδας μπορούν να εισέλθουν μεγαλύτερα σε μέγεθος πολεμικά 

πλοία, προς το λιμάνι του Ηρακλείου μεσαίου και μικρότερου σε μέγεθος πλοία. 

Έχει εκ τούτου σημασία, σε όλους αυτούς τους χώρους να δημιουργηθούν κέντρα 

βάρους της άμυνας. 

β)  Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι Άγγλοι δεν επιδιώκουν  βασικά  να 

αποκτήσουν ένα αποφασιστικό προβάδισμα  με μάχη, αλλά είναι ικανοποιημένοι με 

μικρές τοπικού χαρακτήρα επιτυχίες. Για επιχειρήσεις αιφνιδιασμού (επιχειρήσεις 

ειδικών δυνάμεων) εναντίων σημαντικών εγκαταστάσεων κλπ προσφέρουν τα 

παράλια της Κρήτης μια καλή ευκαιρία. Υπό αυτήν την συνάρτηση πρέπει η 

Παλαιοχώρα και η Χώρα των Σφακίων να χαρακτηρισθούν  ως τελικοί σταθμοί των 

δρόμων από Βορρά προς Νότο. 

γ) Στην ασφάλιση  των μονήρων  μικρότερων σταθμών-βάσεων, στρατιωτικού 

υλικού και φρουρών  πρέπει εκ τούτου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

δ) Οι σε αφθονία μικρότεροι σε μέγεθος κόλποι είναι επιπλέον καταφύγια, τα 

οποία ευνοούν  την παράνομη μετακίνηση από και προς το νησί. Μια χωρίς εξαίρεση 

επιτυχημένη φρούρηση των ακτογραμμών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας 

της μη ύπαρξης κατάλληλων δρόμων και λόγω της έκτασης. 

 

3) Πρέπει να αναμένονται επιθέσεις αλεξιπτωτιστών, επειδή το πεδινό έδαφος είναι 

σε πολλές των περιπτώσεων σε αυτό το σημείο ευνοϊκό. Υφίσταται η δυνατότητα για 

τον εχθρό, με μικρότερου μεγέθους τμήματα αλεξιπτωτιστών παράλληλα με 

στρατιωτικές επιχειρήσεις εδάφους από τη θάλασσα μέσω επιθέσεων εναντίων 

θέσεων έκδοσης διαταγών, συνδέσεων επικοινωνιών, χώρων εφοδιασμού, εφεδρειών 

κλπ να έχουν επιτυχή αποτελέσματα. 
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Ιδιαίτερα κατάλληλοι χώροι ρίψης αλεξιπτωτιστών βρίσκονται κυρίως: 

1) Στο οροπέδιο του Ομαλού 

2) Στην περιοχή Αλικιανός-Χανιά 

3) Στο (πεδινό) έδαφος πλησίον του Ρεθύμνου 

4) Στο (πεδινό) έδαφος γύρω από την πόλη του Ηρακλείου 

5) Στην πεδιάδα της Μεσσαράς 

6) Στο οροπέδιο Λασιθίου (Τζερμιάδο) 

7) Στην  πεδιάδα μεταξύ του κόλπου του Μιραμπέλλου και της Ιεράπετρας.  

Το επίπεδο έδαφος στη χερσόνησο Ακρωτήρι φαίνεται για ρίψεις αλεξιπτωτιστών ως 

λιγότερο κατάλληλο, επειδή είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμμένο με βράχια και σε αυτό 

το σημείο θα έπρεπε ο αντίπαλος να αναμένει μεγάλες απώλειες και τραυματισμούς. 

 

4) Για  επιθέσεις με αερομεταφερόμενα στρατεύματα  είναι ιδανικά προ πάντων τα 

αεροδρόμια πλησίον του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Μάλεμε, του Καστελλίου, 

και η πεδιάδα της Μεσσαράς, καθώς και το για τη ρίψη αλεξιπτωτιστών κατάλληλο 

πεδινό έδαφος. 

Η προστασία και η υπεράσπιση των αεροδρομίων βρίσκονται. εκ τούτου στην 

πρώτη γραμμή. 

 

5) Η καθοδήγηση μιας κινητής υπεράσπισης δυσκολεύεται εξαιτίας του αραιού 

οδικού διχτύου. Επείγουσα ανίχνευση των δρόμων από τους χώρους ετοιμότητας των 

εφεδρειών προς τους ενδεχομένους χώρους επέμβασης είναι αναγκαία. 

Μια στα πλάγια μετακίνηση των καταπονημένων εφεδρειών είναι μόνο υπό 

όρους δυνατή, επειδή προς τούτο διατίθεται για την ώρα κυρίως μόνο ο παράκτιος 

δρόμος, ο οποίος έχει εκτεθεί από την πλευρά της θάλασσας  σε μεγάλες αποστάσεις 

κάτω από την επίδραση του εχθρού. Η κατάσταση των δρόμων επιτρέπει για τις 

μετακινήσεις φαλαγγών μόνο μια κατά μέσο όρο ταχύτητα των δεκαπέντε έως είκοσι 

χλμ ανά ώρα. 

Πραγματοποιείται τρέχων  η βελτίωση του οδικού δικτύου, για να περιορίσει 

βαθμιαία τις ελλείψεις, οι οποίες περιορίζουν τη διοίκηση στην ελευθερία αποφάσεων 

της. 

 

6) Το νερό πρέπει, εφόσον δεν προέρχεται άμεσα από πηγές, να βραστεί. 

 

Η διοίκηση των στρατευμάτων πρέπει επίσης στο πλαίσιο των ασκήσεων σε 

πεδινό έδαφος (επίσης από μικρότερα στρατιωτικά τμήματα) να φέρει μαζί ή να 

προμηθευτεί εκ των υστέρων νερό. 

 

7) Διαμονή. 

Η διαμονή του στρατού στα χωριά φέρει δυσκολίες, επειδή τα σπίτια στην 

Κρήτη, προ πάντων στα χωριά είναι πολύ μικρά. Σπίτια κατάλληλα για διαμονή 

μεγάλου αριθμού στρατιωτών υπάρχουν μόνο στις πόλεις μόνο σε περιορισμένο 

αριθμό. 

(περίληψη) Κατόπιν ακολουθεί το δεύτερο συνημμένο έγγραφο. Ακολουθεί η 

μετάφρασή του. 

(μετάφραση) Προθέσεις και δυνατότητες του εχθρού. 

Ι) 1) Ανάλογα τη στρατιωτική σημασία των ακτών και της περιοχής πίσω από αυτές 

για τη δική μας ή από τον εχθρό διεξαγωγή των μαχών, ανάλογα της κοντινής  

απόστασης και της δύναμης του αντιπάλου πρέπει να αναμένεται: 
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α) μεγάλου μεγέθους αποβάσεις για τη δημιουργία ενός προγεφυρώματος ως 

αφετηρία επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Προϋποθέτουν υπεροχή στη θάλασσα και 

στον αέρα. 

β) Αποβάσεις με περιορισμένο στόχο για την καταστροφή σημαντικών 

στόχων (π.χ βάσεων-σταθμών του πολεμικού ναυτικού, αεροδρόμια, σταθμούς 

εφοδιασμού κλπ) .(διαφορετικά όπως α). 

γ) Επιχειρήσεις αποπροσανατολισμού επί το πλείστον σε συνδυασμό με το α) 

και γ) (π.χ για τον αντιπερισπασμό των κυρίως αποβάσεων σε άλλη θέση και τον 

διασκορπισμό των εφεδρειών). 

δ) Επιχειρήσεις δολιοφθοράς (π.χ αποκλεισμός των εισόδων στα λιμάνια, 

καταστροφή θέσεων ραδιοεπικοινωνιών, διακοπή των επικοινωνιών κλπ). 

ε) Επιχειρήσεις αναγνώρισης (απόβαση κατασκόπων, μεταφορά αιχμαλώτων, 

εξακρίβωση λεπτομερειών σχετικά της υπεράσπισης των ακτών, για λόγους 

εκπαίδευσης και για προθέσεις  προπαγάνδας και πολιτικούς στόχους). 

στ) Εναέριες αποβάσεις κυρίως σε συνδυασμό με α) και β) ή ως προς τον σκοπό όπως 

στο γ) ή δ). 

 

2) Οι τακτικής και τεχνικής φύσεως προετοιμασίες μιας επιχείρησης απόβασης 

απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και εκ τούτου πολύ χρόνο. Επειδή ο αντίπαλος διαθέτει 

τις περισσότερες φορές  μια πλήρη ελευθερία δράσης, αυτά τίθενται στη διάθεση του 

σε γενικές γραμμές σε επαρκές βαθμό.  

Κατά τη διάρκεια  αυτού του χρόνου προετοιμασίας θα  προσπαθήσει ο  

εχθρός να συλλέξει μεταξύ άλλων μέσω μιας χωρίς κενά κατασκοπείας τα 

απαραίτητα στοιχεία σχετικά του αντιπάλου.  

Εκτός της τρέχουσας πραγματοποίησης εναέριας κατασκοπείας, κυρίως 

κατασκοπείας μέσω αεροφωτογραφιών, πρέπει ο αμυνόμενος στις ακτές εκ τούτου να 

αναμένει βίαιες προωθήσεις ανίχνευσης, την τοποθέτηση κατασκόπων από τον αέρα 

ή τη θάλασσα, την ενισχυμένη δραστηριότητα κατασκόπων του πληθυσμού στα 

παράλια, την έντονη εχθρική κατασκοπεία από ασυρμάτους κλπ.  Σε αυτό το σημείο 

θα κατορθώσει  αντίπαλος αναλόγως της διάθεσης του χρόνου του παρά όλων των 

μέτρων άμυνας να έχει  μια συνολική, μερικές φορές επίσης με λεπτομέρειες δοσμένη  

εικόνα δομής της δύναμης και της ετοιμότητας άμυνας στα παράλια. 

Περαιτέρω προετοιμασίες του αντιπάλου εκτείνονται  επίσης στην οργάνωση 

ασκήσεων απόβασης σε έναν παρόμοιο του χώρου επίθεσης μυστικό μέρος ή επίσης 

στις  απομιμήσεις στόχων. 

 

3)  Σε όλες τις επιχειρήσεις απόβασης, ιδίου  είδους, πρέπει να αναμένεται η 

εμφάνιση αξιόμαχων, ιδιαίτερα εκπαιδευμένων στρατευμάτων, εξοπλισμένα με τα πιο 

σύγχρονα όπλα και ειδικούς χάρτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικά των ξένων 

στρατευμάτων είναι εκ τούτου μια εμβριθή ενασχόληση με τον αντίπαλο, κυρίως με 

τα ειδικού τύπου στρατιωτικά τμήματα του απόβασης και ειδικού τύπου  μέσα 

απόβασης δια θαλάσσης και δια αέρος και ένας  άμεσος, επαναλαμβανόμενος 

κατατοπισμός του στρατεύματος απαραίτητος. 

Η εξέλιξη των μέσων αποβάσεων κάθε είδους βρίσκεται σε μια διαρκή ανανέωση, 

έτσι ώστε να πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκπληκτικοί  νεωτερισμοί. 

 

4) Ο αιφνιδιασμός είναι κατά τη διάρκεια των αποβάσεων ένα αποφασιστικής σημασίας 

πλεονέκτημα, το οποίο επιδιώκει ο αντίπαλος πάντοτε με διαφορετικά μέσα.  Στον 

υπερασπιστή πρέπει να ξεκαθαριστεί: «Όλα είναι πιθανά ακόμα και το πιο παράδοξο». 

Ποτέ δεν μπορεί  εκ τούτου να αναμένεται μια «γνωστή διαδικασία απόβασης». Ο 
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αντίπαλος θα αλλάζει συνεχώς την παράταξη των ομάδων, το είδος της υποστήριξης προς 

τη θάλασσα και από τον αέρα, τον χώρο, το χρονικό σημείο της ημέρας, τις καιρικές 

συνθήκες κλπ. 

Αντιστοίχως με ευελιξία  πρέπει να προετοιμαστούν τα αντιχτυπήματα. 

 

5)Συνθήκες ακτών, θαλάσσης και καιρού, οι οποίες μια απόβαση εντελώς αποκλείουν, 

δεν υπάρχουν με εξαίρεση μια μεγάλου μεγέθους καταιγίδα. Η εμπειρία δείχνει, ότι ένα 

επιλεγμένο στράτευμα με ειδική εκπαίδευση και ειδικού τύπου στρατιωτικό εξοπλισμό 

μπορεί να κατανικήσει τις απόκρημνες ακτές, την από τη θάλασσα διαβρωμένη ακτή,  

την άμμο και τους βάλτους στην παραλία, την τρικυμία, τη φωτιά, τη νύχτα και την 

ομίχλη. 

 

6) Ο πρώτος μεγάλος στόχος του έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση αντιπάλου είναι σε 

γενικές γραμμές η κατάληψη των έχοντας σημασία λιμανιών και αεροδρομίων, τα οποία 

είναι απαραίτητα για τη μετέπειτα μεταφορά επιπλέον δυνάμεων. 

 

Η απόβαση θα πραγματοποιηθεί τις περισσότερες φορές σε ένα ευρύ μέτωπο 

με πολλές και επίσης χωριστά μεταξύ τους ομάδες απόβασης, οι οποίες αρχικά θα 

προσπαθήσουν  χωρίς ευδιάκριτο κέντρο βάρους να εισέρθουν  στα ελεύθερα παράλια, 

για να διασπάσουν  την άμυνα και να διακρίνουν  τις αδυναμίες τους. Κέντρα βάρους της 

άμυνας  αποφεύγονται σε αυτό το σημείο ως επί το πλείστον ή  οι σε αυτό το σημείο 

έχοντας  τοποθετηθεί  δυνάμεις μέσω παράλληλων και εικονικών επιθέσεων 

αιχμαλωτίζονται. 

 

Κάτω από την επιδέξια εκμετάλλευση  των αδύναμων χώρων άμυνας, θέσεων  

κοντινής απόστασης και αδιάβατων εδαφών θα προσπαθήσει εν συνεχεία ο αντίπαλος να 

διασπάσει αρχικά τις μεμονωμένες φωλιές αντίστασης  και βάσεις-σταθμούς μέσω 

επίθεσης από τα μετόπισθεν και τα πλάγια ή να διεισδύσει σε αυτές για την κατοχή 

σημαντικών κομβικών χώρων  κυκλοφορίας,  για να δημιουργήσει την προϋπόθεση για 

μια συγκεντρωτική  επίθεση εναντίων του πρώτου μεγάλου στόχου επίθεσης ή να 

εμποδίσει τη δική μας διεξαγωγή μάχης, προ πάντων τη μετακίνηση των εφεδρειών. 

 

7) Για την πρώτη απόβαση τοποθετούνται πλοία απόβασης ανά πολλά κύματα εναντίων 

των ακτών, καθώς τα οχήματα μπορούν να διανύσουν τον δρόμο προέλασης αναλόγως 

της απόστασης των εχθρικών χώρων ρίψης  με τις δικές τους δυνάμεις ή σε μεταγωγικά 

πλοία. 

Ταυτόχρονα με την απόβαση μεικτών προς προώθηση ομάδων πεζικού σε 

θωρακισμένες λέμβους απόβασης θα προσπαθήσει ο αντίπαλος, αρχικά για την 

υποστήριξη του πυροβολικού  στα στρατεύματα  απόβασης να φέρει  στη ξηρά όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα ορισμένα τεθωρακισμένα πλοιάρια με ιδιαίτερου τύπου λέμβους 

απόβασης. 

Αμέσως μετά τη δημιουργία μικρών αναχωμάτων προστασίας και την  

κατασκοπεία για ευνοϊκό έδαφος θα πραγματοποιήσουν απόβαση κλειστές  μονάδες 

τεθωρακισμένων  ώστε με αυτές οι θέσεις απόβασης  να επεκταθούν σε προγεφύρωμα ή 

να εμπλακούν στον αγώνα εναντίων των δικών μας για την αντεπίθεση τοποθετημένων  

αρμάτων μάχης. 

 

8) Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης, ιδιαίτερα αποφασιστικής, φάσης μιας 

επιχείρησης απόβασης πρέπει να αναμένεται, ότι ο εχθρός με ευμετάβλητες  ενέργειες 

κατευθύνει συγκεντρωτικές μαζικές επιθέσεις της αεροπορίας , οι οποίες συχνά επί 
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πολλές ημέρες προηγούνται της απόβασης και επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας  

σταματούν, στρέφεται εναντίων εγκαταστάσεων υπεράσπισης, θέσεων του πυροβολικού 

και βαριών όπλων, χώρων παραμονής Επιτελείων, καταλυμάτων  και χώρων ετοιμότητας 

των εφεδρειών, δρόμων, κομβικών σημείων συγκοινωνιών, αεροδρομίων και βάσεων-

σταθμών των  θαλάσσιων δυνάμεων. Η εξασφάλιση της εναέριας κυριαρχίας καθίσταται 

σε αυτό το σημείο προϋπόθεση 

- με το πυροβολικό βαριών  και ελαφριών μονάδων πλοίων,  με ολμοβόλα και 

όπλα εκτόξευσης πυραύλων σύγχρονων λέμβων υποστήριξης της απόβασης εναντίων 

όλων συνολικά των ακτογραμμών, εναντίων των πλησίον των ακτών εγκαταστάσεων 

υπεράσπισης, κινήσεων εφεδρειών, αντεπιθέσεις κλπ επιδρά σε ευθεία κατεύθυνση και 

με την εκμετάλλευση του μεγάλου βεληνεκές  του πυροβολικού στα πλοία, των αρτηριών  

συγκοινωνίας, των χώρων συγκέντρωσης, των χωριών κλπ βάλλεται με   πυρά επίσης σε 

μεγάλη απόσταση η ενδοχώρα. Η έντονη κινητικότητα  των πολεμικών πλοίων 

χρησιμοποιείται  σε αυτό το σημείο  για τη γρήγορη μετακίνηση του κέντρου βάρους του 

πυροβολικού . Καθώς οι στόχοι από τη θάλασσα δεν μπορούν να παρατηρηθούν, 

εξασφαλίζεται η παρατήρηση μέσων αεροσκαφών και αεροστάτων, 

-μέσω της χρήσης  ομίχλης αφαιρεί από  τις ομάδες απόβασης τη δυνατότητα  

παρατήρησης από τα παράλια ή μέσω δημιουργίας ομίχλης τυφλώνει άμεσα τον 

αμυνόμενο, 

-μέσω χρήσης  χημικών ουσιών προσπαθεί να φέρει  εις πέρας την απόβαση. 

 

9) Εναέριες αποβάσεις από αλεξιπτωτιστές και αερομεταφερόμενα στρατεύματα  είναι σε 

συνδυασμό με επιχειρήσεις εδάφους πάντα πιθανές. Μπορούν σε στενή συνεργασία με το 

από τη θάλασσα πραγματοποιώντας  απόβαση στράτευμα να κατευθυνθούν  εναντίων 

πλησίον των ακτών βρισκόμενων στόχων όπως σπουδαίας σημασίας υψώματα, 

αεροδρόμια, χώροι κομβικής συγκοινωνίας, διοικητήρια, εγκαταστάσεις επικοινωνιών 

κλπ. Κατά την επέμβαση  ισχυρότερων  αερομεταφερόμενων ομάδων σε μεταγωγικά 

αεροσκάφη και ανεμόπτερα μπορεί να είναι ο στόχος τους η σύνδεση των εφεδρειών 

στην ενδοχώρα, η διακοπή του ανεφοδιασμού και των γραμμών συγκοινωνιών καθώς και 

η  απειλή του παράκτιου μετώπου στα νώτα. 

Η επαφή με τον έχοντας εξεγερθεί πληθυσμό και τις συμμορίες θα επιζητείται 

συνεχώς.  

 

10) Ανάλογα με το μέγεθος και τον στόχο της επιχείρησης απόβασης (βλπ ψηφία 1 α –f) 

συναντώνται ορισμένες ή όλες από τις παραπάνω σκιαγραφημένες για τον εχθρό 

υφιστάμενες δυνατότητες. Η εκτίμηση σχετικά τούτου, η οποία μεν θα επακολουθήσει  

λαμβανομένου  υπόψη την κρισιμότητα και   για τον εχθρό  τις ευνοϊκές προϋποθέσεις, 

δεν επιτρέπει ωστόσο να οδηγήσει σε μια υποτίμηση του αντιπάλου, η οποία θα 

μπορούσε να επιδράσει επιζήμια στην εκ των έσω δύναμη άμυνας του στρατεύματος. 

Πρέπει εκ τούτου ξανά να υπάρξει παραπομπή στις παρακάτω ουσιώδες δυσκολίες και 

αδυναμίες κάθε απόβασης του εχθρού: 

- η διοίκηση και η μετακίνηση μιας ομάδας απόβασης είναι οργανωτικά και 

τεχνικά ιδιαίτερα δύσκολη Κάθε απρόβλεπτη παρέκκλιση  του έχοντας οριστεί σχεδίου 

μπορεί να οδηγήσει στη ματαίωση όλης της επιχείρησης. 

-μια ομάδα απόβασης δεν μάχεται  μόνο εναντίων του αντιπάλου στη ξηρά, 

στη θάλασσα και στον αέρα, αλλά επίσης εναντίων των μεταβαλλόμενων συνθηκών της 

θαλάσσης και του καιρού, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν απρόβλεπτες δυσκολίες 

όχι   μόνο στη διεξαγωγή, αλλά να σταματήσουν το στράτευμα σε ανοιχτές λέμβους. 

- η διέλευση του μετόπισθεν μετώπου των ακτών και η στιγμή της απόβασης 

είναι ένα ιδιαίτερο μεγάλο διάστημα αδυναμίας. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

-το πραγματοποιώντας  απόβαση στράτευμα είναι  εξοπλισμένο αρχικά  μόνο 

σε περιορισμένο μέγεθος  με βαριά όπλα, η τακτική καθοδήγηση έχει παρουσιάσει 

δυσκολίες. 

-για την εν συνεχεία ενίσχυση σε προσωπικό και στρατιωτικό υλικό 

καταφεύγει  ο αντίπαλος κυρίως στις ιδιαίτερα διακινδυνευμένες και  μικρού χρονικού 

περιθωρίου θαλάσσιες μεταφορές. 

 

ΙΙ) Ορισμένα μέτρα σχετικά της κίνησης εισβολών του εχθρού και ρηγμάτων: αν 

κατορθώσει ο αντίπαλος να διασπάσει  τη δική μας παράκτια  υπεράσπιση και παρά των 

άμεσων αντεπιθέσεων να πετύχει εισβολές και ρήγματα, πρέπει οι έχοντας 

κατασκοπευτεί δύο θέσεις  να καταληφθούν και να υπερασπισθούν σε συνεργασία με τις 

προετοιμαζόμενες θέσεις υπεράσπισης. Αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εμπόδιση 

προσπαθειών περικύκλωσης από τον εχθρό. Ταυτόχρονα ξεκινούν  όλα τα μέτρα για την 

εκδήλωση της αντεπίθεσης. 

(περίληψη) Κατόπιν ακολουθεί το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 3 στο 

εν λόγω έγγραφο. Ακολουθεί η μετάφραση του. 

(μετάφραση)  « Κατεύθυνση διαταγών στο Φρούριο Κρήτης.» 

Ι)  Ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτης είναι σύμφωνα με το υπηρεσιακό του καθήκον 

υπεύθυνος για τη συνολική υπεράσπιση του Φρουρίου Κρήτη κατόπιν εντολών του 

ανώτατου διοικητή του στρατού ξηράς. Αυτός έχει τις στη διαταγή διοικητή 10 και στο 

υπηρεσιακό του καθήκον καθορισμένες αρμοδιότητες διαταγών. 

Κατόπιν είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της 

συνολικής υπεράσπισης του Φρουρίου Κρήτης και δίδει προς τούτο τις απαραίτητες 

εντολές τακτικής και οργανώσης σε όλα τα σώματα του γερμανικού στρατού, καθώς και 

στις ομάδες και τις δομές εκτός του γερμανικού στρατού. 

  Σχετικά της εκπαίδευσης δίδει αυτός τις απαραίτητες διαταγές για την προετοιμασία 

της μάχης στη ξηρά.   

 

ΙΙ) Σχέσεις  υπαγωγής 

α) Τακτική υπαγωγή 

Στον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης έχουν υπαχθεί: 

όλα τα στρατεύματα και των τριών σωμάτων του γερμανικού στρατού στην Κρήτη με 

εξαίρεση των δυνάμεων της αεροπορίας και των δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού. 

Στην περίπτωση μιας επίθεσης εναντίων του Φρουρίου Κρήτη είναι ο διοικητής ωστόσο 

εξουσιοδοτημένος, με την πληροφόρηση του ναυάρχου Αιγαίου και του διοικητή 

πτέραρχου της γερμανικής αεροπορίας στην Ελλάδα, να δώσει άμεσα  ανυπέρθετες 

διαταγές σε αυτές τις μονάδες  ή να απαιτήσει την επέμβαση λαμβανομένου υπόψη των 

αναγκαιοτητών της υπεράσπισης του νησιού. 

 

β) Εδαφική  υπαγωγή. 

1) Όλων συνολικά των στρατευμάτων στην Κρήτη στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

Αυτός έχει το σύμφωνα με τα παραπάνω απεριόριστο δικαίωμα επικύρωσης και 

δικαίωμα άρσης ενός ανωτέρου διοικητή προς  όλα τα μέλη του γερμανικού στρατού, 

των ακολούθων του γερμανικού στρατού και όλων των αιχμαλώτων πολέμου. 

2) Ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτης ασκεί την επιτήρηση σχετικά της διοίκησης της 

χώρας. Ασκεί το δικαίωμα δικαστικής εξουσίας στον ντόπιο πληθυσμό και έχει προς 

τούτον  το χωρίς περιορισμό δικαίωμα επικύρωσης και απονομή χάρης. 

 

ΙΙΙ) Καθοδήγηση διαταγών κατά τη διάρκεια της μάχης. 
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α) Η υπεράσπιση των ακτών είναι ένα στρατιωτικό  καθήκον, το οποίο μόνο σε στενή  

και πλήρους κατανόησης συνεργασία των Επιτελείων και σε συντροφική στρατιωτική  

συνεργασία όλων των σωμάτων του γερμανικού στρατού να μπορεί με επιτυχία να 

πραγματοποιηθεί. 

Στους τομείς παράκτιας υπεράσπισης Δύση και Ανατολή δραστηριοποιούνται 

εκ τούτου οι διοικητές των Μεραρχιών ως διοικητές του γερμανικού στρατού και 

παραχωρούνται σε αυτούς οι αρμοδιότητες σύμφωνα με την εντολή  διοίκησης 40 ψηφίο 

ΙΙΙ, 4. Αυτοί είναι για τις στρατιωτικές ομάδες των τριών σωμάτων του γερμανικού 

στρατού και για τις γερμανικές πολιτικές υπηρεσίες για όλα τα ζητήματα της 

στρατιωτικής υπεράσπισης στους τομείς τους υπεύθυνοι και αρμόδιοι να εκδώσουν 

διαταγές. 

Οι διοικητές των Μεραρχιών αποφασίζουν αυτόνομα στο εσωτερικό του 

τομέα τους, κατόπιν ευσυνείδητου ελέγχου των εξειδικευμένων σπουδαίας σημασίας 

ζητημάτων των διαφόρων υπηρεσιών και των  ιδιαίτερων καθηκόντων των διαφορετικών  

όπλων, κατά πόσο είναι αυτά τα στρατιωτικά τμήματα και υπηρεσίες ξεχωριστά  για τη 

συνολική υπεράσπιση συγκεντρωμένα, ενσωματωμένα, εξασφαλισμένα  και 

εκπαιδευμένα καθώς κατά πόσο αυτοί λαμβανομένου υπόψη της ιδιαίτερης βαρύτητας 

έχουν κινητοποιηθεί για καθήκοντα φρούρησης-ασφάλειας και περιπολιών. 

Είναι εξαιρεμένες από τη στρατιωτική αρμοδιότητα των διοικητών 

Μεραρχιών τα ανώτερα κλιμάκια των αρχών διοίκησης στην Κρήτη, τα οποία υπάγονται 

άμεσα στον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 

Αυτά είναι: 

ο διοικητής της θαλάσσιας υπεράσπισης, 

ο διοικητής του τομέα αεροδρομίων, 

ο διοικητής του Συντάγματος πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων καθώς και οι στο 

Επιτελείο του διοικητή Φρουρίου Κρήτης προσαρτώμενοι διοικητές: 

διοικητής πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης 

αρχηγός σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης 

αρχηγός πληροφοριών. 

Από αυτή τη διευθέτηση μένει ανέπαφο: τα Επιτελεία αυτών των διοικητικών 

υπηρεσιών έχουν ενσωματωθεί  στην υπεράσπιση εδάφους με τη μορφή των αυτόνομων 

βάσεων-σταθμών υπό την ανώτατης μορφής  διαταγή των διοικητών Μεραρχιών. 

Οι διοικητές Μεραρχιών έχουν εξουσιοδοτηθεί να παραχωρήσουν την 

αρμοδιότητα στρατιωτικών διαταγών στους διοικητές Συνταγμάτων για το δικό τους 

τακτικό τομέα άσκησης διοίκησης με σκοπό την ενιαία εξασφάλιση της υπεράσπισης. 

(περίληψη) Κατόπιν περιέχεται το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον 

αριθμό 4 σχετικά της δομής των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Ακολουθεί η 

μερική μετάφρασή του. 

(μετάφραση) 4) Οι στρατιωτικές δυνάμεις για την παράκτια υπεράσπιση 

διαμορφώνονται όπως ακολουθεί: 

α) Φωλιά αντίστασης: 

Πάρα πολύ μικρή ως κλειστή εγκατάσταση για την τριγύρω του χώρου 

υπεράσπιση. Επάνδρωση με μια ή δύο ομάδες, όσο καθίσταται εφικτό με βαριά όπλα. 

Αποθέματα για αυτόνομη διεξαγωγή μάχης. 

 

β) Βάση-σταθμός: 

Συγχώνευση περισσοτέρων φωλιών αντίστασης, επάνδρωση από διμοιρία έως 

λόχο με βαριά όπλα, συχνά με συμπεριλαμβανόμενες πυροβολαρχίες, πυροβολαρχίες 

αντιαεροπορικών μέσων,  βοηθητικές θέσεις. Στη βάση-σταθμό τοπικού χαρακτήρα 

εφεδρείες κυκλικά του χώρου υπεράσπισης. Αποθεματοποίηση όπλων, πυρομαχικών, 
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τροφίμων, νερού κλπ για αυτόνομου χαρακτήρα διεξαγωγή μάχης επίσης κατά τη 

διάρκεια πλήρους περικύκλωσης. 

Οι πυροβολαρχίες του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και οι 

πυροβολαρχίες αντιαεροπορικών μέσων, των οποίων οι θέσεις πυρός  κατ’  εξαίρεση δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στις βάσεις-σταθμούς του πεζικού, είναι αυτόνομες βάσεις-σταθμοί 

και προετοιμάζονται για τη κοντινή υπεράσπιση με τις δικές τους δυνάμεις, εάν δεν 

μπορούν να διανεμηθούν δυνάμεις του πεζικού. 

 

γ) Ομάδες βάσεων-σταθμών: 

Συγκέντρωση κάμποσων βάσεων-σταθμών σε έναν επικεφαλή, με τη 

δυνατότητα και από τις δύο πλευρές υποστήριξης υπό τον συνυπολογισμό όλων σε αυτόν 

τον χώρο τοποθετούμενων όπλων. Επάνδρωση με δύναμη ενός λόχου έως ενός τάγματος. 

 

δ) Ομάδα μάχης: 

Συγκέντρωση κάμποσων βάσεων-σταθμών ή ομάδων βάσεων-σταθμών ή 

αυτόνομων φωλιών αντίστασης σε έναν επικεφαλή, συνυπολογιζόμενων όλων των σε 

αυτόν τον χώρο τοποθετούμενων όπλων όλων   των σωμάτων του γερμανικού στρατού,  

σε γενικές γραμμές διοίκηση τάγματος. 

 

ε) Υποτομέας: 

Συγκέντρωση κάμποσων ομάδων μάχης σε έναν επικεφαλή (διοικητής 

Συντάγματος). 

 

στ) Τομέας παράκτιας υπεράσπισης: 

Συγκέντρωση των υποτομέων υπό τον διοικητή Μεραρχίας. Αρμοδιότητες 

των διοικητών Μεραρχιών σε όλα τα στρατιωτικά σώματα. βλπ συνημμένο 3,ΙΙΙ 

 

ζ) Ο πρότινος ορισμός ανώτερος τομέας λείπει.  

 

2) Όρια. 

Όριο μεταξύ τομέα παράκτιας υπεράσπισης Δύση και Ανατολή: 

Νησί  Ασμάκι (;) (9,7 ναυτικά μίλια δυτικά του Σταυρού στο Ακρωτήρι)-βουνό Μαύρη- 

ύψωμα 702,01- εν συνεχεία ανατολικά κατά μήκος των συνόρων του νομού μέσω 

υψώματος Γουνίδα (;)-Κίτι (;) ύψωμα 729-πεντακόσια μέτρα δυτικά του υψώματος 692- 

ύψωμα 797,00-ύψωμα 1308-ύψωμα 1500-Steinakas-ύψωμα 1751,10-ύψωμα 1614- 

πεντακόσια μέτρα βορείως του υψώματος 1926,13- πεντακόσια μέτρα βορείως του 

υψώματος 1720, στη βόρεια στροφή γύρω από το ύψωμα Μαύρη- 1981,37-πεντακόσια 

μέτρα δυτικά του υψώματος 1917-νεκροταφείο Λοχριά-ύψωμα 715,66-ύψωμα 262 προς 

δυτική κατεύθυνση στο νότιο άκρη της Σάτας-τετρακόσια μέτρα νοτίως του υψώματος 

241, επτακόσια μέτρα προς τα νοτιοανατολικά του υψώματος 473- Ματσιπέτι. 

 

3) Το παράκτιο πυροβολικό: 

Το παράκτιο πυροβολικό είναι διαιρεμένο σε: ομάδες πυροβολικού, οι οποίες 

σχηματίζονται  αντιστοίχως των τακτικών αναγκών και προσαρμόζονται όσο το δυνατό 

στους κεντρικούς τομείς. 

 

4) Το πυροβολικό αντιαεροπορικών μέσων διαιρείται σε υποομάδες πυροβολικού 

αντιαεροπορικών μέσων, οι οποίες ανεξάρτητα από τη διαίρεση των τομέων 

σχηματίζονται  αντιστοίχως στους κεντρικούς τομείς της εναέριας υπεράσπισης. 
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5) Καθορισμοί εννοιών για την επέμβαση σχετικά της επάνδρωσης του Φρουρίου 

Κρήτης. 

Η επάνδρωση του Φρουρίου Κρήτης διαρθρώνεται σε στρατεύματα εφόδου-

κρούσης και σταθερά στρατεύματα. 

α) Στρατεύματα εφόδου-κρούσης: 

Βασική αρχή: κάθε μονάδα του πεζικού ανήκει στα στρατεύματα εφόδου! Στρατεύματα 

εφόδου-κρούσης είναι: 

1) Όλο το σύνολο της 22ης Μεραρχίας πεζικού και της 133ης Μεραρχίας Φρουρίου 

Κρήτης, ανεξαρτήτως εάν περί τούτου έχουν  στρατεύματα δραστηριοποιηθεί προσωρινά 

σε θέσεις υπεράσπισης ή όχι 

Εξαιρέσεις βλπ β) 

2) Τα τάγματα πεζικού Φρουρίου Κρήτης και τα τάγματα πεζικού ασφαλείας. Εξαιρέσεις 

βλπ β). 

3) Κινητά τμήματα του πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων. Αποσπάσματα μάχης 

πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων. 

4) Μονάδες επιφυλακής Α και Β. 

5) Λόχοι σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης ως εφεδρείες μηχανικού του Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης. 

Καθώς έχουν τοποθετηθεί στρατεύματα εφόδου-κρούσης σε θέσεις υπεράσπισης, πρέπει 

να προετοιμαστεί η αντικατάσταση μέσω μόνιμων στρατευμάτων για το επίπεδο 

συναγερμού Ι, σύμφωνα με το ημερολόγιο να τοποθετηθούν  και συχνά να εκπαιδευτούν. 

 

Β) Σταθερά στρατεύματα. 

Σε αυτά ανήκουν: 

1) Μη κινητά τμήματα του πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων. 

2) Λόχοι μηχανικού αεροπορίας. 

3) Προσωπικό στα αεροδρόμια (λόχοι αεροδρομίων κλπ). 

4) Μονάδες πληροφοριών, καθώς αυτές δεν ανήκουν στα στρατεύματα εφόδου-κρούσης. 

5) Στρατεύματα εφοδιασμού. 

6) Παράκτιο πυροβολικό στρατού, πυροβολικό πολεμικού ναυτικού, καθώς αυτά δεν 

μπορούν να κινητοποιηθούν για την κινητή επέμβαση. 

7) Οχήματα για τη μεταφορά στρατιωτικών αποσκευών των στρατευμάτων εφόδου-

κρούσης, οι οποίες στην επέμβαση δεν πρέπει οπωσδήποτε να παρθούν μαζί. 

8) Μονάδες επιφυλακής, καθώς αυτές δεν βρίσκονται στο ψηφίο α) 4). Απαραιτήτως 

πρέπει  το σταθερό προσωπικό εφόδου-κρούσης, κυρίως οι διοικητές λόχων και 

διμοιριών και οι εκπρόσωποι τους να μην αλλάξουν σε αυτές τις θέσεις .  

Τα σταθερά στρατεύματα πρέπει παρομοίως τοπικά σε κινητή επέμβαση (αντεπίθεση) να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντίστοιχες ασκήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν. 

 

6) Διοικητές των οδικών δικτύων. 

Διαμερισμός των διοικητών οδικών δικτύων σύμφωνα με τη διαταγή «διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης Ια/αρχηγός σκαπανέων αριθμ 1252/44 από 14.4.44». 

Οι διοικητές οδικών δικτύων είναι κατόπιν συζητήσεων σχετικά του επιπέδου 

συναγερμού ΙΙ ιδιαιτέρα για την  ανεμπόδιστη διεκπεραίωση της κίνησης (ρύθμιση της 

κυκλοφορίας) υπεύθυνοι για μεγάλου μεγέθους πορείες. 

(περίληψη) Κατόπιν περιέχεται το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον 

αριθμό 5. Ακολουθεί η μετάφρασή του. 

(μετάφραση)                                  Καθοδήγηση αγώνα 

Ι) Καθοδήγηση αγώνα πριν την έναρξη της μάχης στο Φρούριο Κρήτη. 
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Τις προετοιμασίες, την ετοιμότητα και την προέλαση για μια επιχείρηση απόβασης 

εγκαίρως να διακρίνουν, είναι καθήκον της τρέχουσας κατασκοπείας από την αεροπορία, 

το πολεμικό ναυτικό και την  υπηρεσία πληροφοριών. Παράλληλα είναι κάθε στρατιώτης 

του Φρουρίου Κρήτης κατά τη διαπίστωση προσέγγισης του εχθρού υποχρεωμένος αυτή 

αμέσως να αναφέρει. 

Μέσω της επιχειρησιακής εναέριας και θαλάσσιας κατεύθυνσης μάχης  

δραστηριοποιούνται εναντίων επιβιβάσεων, μεταγωγικών στόλων και αεροπορικών 

δυνάμεων του εχθρού όλες οι κατάλληλες στρατιωτικές δυνάμεις, για να εξολοθρεύσουν 

τον εχθρό όσο το δυνατό πιο μακριά από το νησί. 

Το με επιδέξιο τρόπο καμουφλάρισμα και η εκμετάλλευση του ομιχλώδες 

καιρού και νυχτών με βαθύ σκοτάδι μπορούν να δώσουν στον αντίπαλο τη δυνατότητα 

για μια εντελώς αιφνιδιαστική επιχείρηση. Όλα τα στρατεύματα στο Φρούριο Κρήτη 

πρέπει εκ τούτου πάντοτε να είναι έτοιμα προς άμυνα. 

  Της απόβασης προηγούνται σε γενικές γραμμές συχνά επί μέρες, συγκεντρωτικές 

μαζικές επιθέσεις της αεροπορίας του εχθρού και επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας θα 

διαρκούν εναντίων εγκαταστάσεων υπεράσπισης, θέσεων του πυροβολικού και βαριών 

όπλων, χώρων παραμονής Επιτελείων, καταλυμάτων, δρόμων, αεροδρομίων και 

λιμανιών. 

 

ΙΙ) Μάχη γύρω από το Φρούριο Κρήτης. 

1) Η μάχιμη δύναμη της Κρήτης αναγκάζει στο κεντρικό πολεμικό μέτωπο για πολύ 

περιορισμένη δραστηριοποίηση δυνάμεων με όσο το δυνατό μεγαλύτερο αποτέλεσμα. 

Όσο μικρότερος ο αριθμός των δυνάμεων, τόσο πιο έντονη  ή σημασία των κέντρων 

βάρους. 

2) Κεντρικό πολεμικό μέτωπο. 

α) Ως κεντρικό πολεμικό μέτωπο έχουν  ορισθεί  γενικώς τα παράλια. Μέσω τούτων 

πρέπει ο εχθρός κατά τη διάρκεια των εισβολών οπωσδήποτε ξανά να εκδιωχθεί. 

Ανάλογα αυτής  της  μεγάλης αξίωσης για τη συνολική διοίκηση του κεντρικού 

πολεμικού μετώπου πρέπει η τοπική διοίκηση του κεντρικού πολεμικού μετώπου να 

καθοριστεί   από τους τοπικούς επικεφαλείς σύμφωνα με την  καλύτερη δυνατότητα 

υπεράσπισης και αποτελέσματος πυρών. Είναι επόμενο πάρα πολύ πιθανό, ότι η τοπική 

διοίκηση συνειδητά παραχωρεί ωφέλιμες ακτές απόβασης, ώστε να εξολοθρεύσει τον 

εχθρό με σιγουριά εξαιτίας τούτου από τα πλάγια και από χαμηλό ύψος με 

συγκεντρωτικά πυρά όλων των όπλων. 

β) Το κεντρικό πολεμικό μέτωπο  δεν είναι το πεδίο, το οποίο το ίδιο θα πρέπει να 

καταληφθεί  με στρατό και όπλα, αλλά το μέτωπο μπροστά από το οποίο ο εχθρός με 

συγκεντρωτικά πυρά όλων των όπλων θα πρέπει να καταρρεύσει. Επομένως αρκεί στην 

έμπροσθεν γραμμή  μια κατοχή, η οποία δεν θα επιτρέψει στον εχθρό την ανεμπόδιστη 

είσοδο στην ακτή. Αυτή η κατοχή πρέπει να εξασφαλισθεί έχοντας ασφάλεια από τα 

πυρά. Όλες οι άλλες  φωλιές πρέπει  εις βάθος να αποσυρθούν ή να εγκατασταθούν  στα 

πλάγια για προστασία από τα  πυρά  και από τον εντοπισμό τους από τη θάλασσα. Πρέπει 

να ληφθεί υπόψη, ότι το πυροβολικό και τα βαριά όπλα θα μπορούν  ανεμπόδιστα 

εξαιτίας της δικής μας κατοχής με μεγάλη ορμή εναντίων της παράκτιας γραμμής να 

βάλλουν. 

γ) Αποφασιστικό για τη διοίκηση και την επέκταση  του κεντρικού πολεμικού μετώπου 

δεν είναι η παροχή ασφάλειας όλων των τοπικά υπαρχόντων συνθηκών στα εδάφη 

εναντίων της διείσδυσης του εχθρού, αλλά το επιχειρησιακό βασικό σχέδιο. Ποιο 

αντικείμενο πρέπει κατά επειγόντως κατά κύριο λόγο να προστατευτεί; Πως πρέπει η 

κυκλική υπεράσπιση αυτών των αντικειμένων να εξασφαλισθεί; Μέσω ποιών μέτρων 
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μπορεί η τακτική ελευθερία κίνησης του αντιπάλου να περιοριστεί; Προς τούτοις πρέπει 

η διοίκηση του τοπικά κεντρικού μετώπου  να στρέψει την προσοχή της. 

 

ΙΙΙ) Επίθεση του εχθρού. 

1) Η πρώτη απόβαση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα ασυνήθιστα γρήγορα, 

αιφνιδιαστικά και ενδεχομένως στο πλήρες σκοτάδι. Το κέντρο βάρους της άμυνας 

πρέπει εξαιτίας τούτου να βρεθεί στον χώρο ης ύψιστης επίδρασης των πυρών. Αυτή η 

είναι η παράκτια γραμμή. Εδώ στη μεγαλύτερη στιγμή αδυναμίας του και στη 

συσσώρευση από στρατιώτες και στρατιωτικό υλικό πρέπει ο εχθρός με πυρά όλων των 

όπλων να κατατροπωθεί. Ταυτόχρονη καταπολέμηση άλλων στόχων (θαλάσσιοι στόχοι) 

χωρίς με  σιγουριά αναμενόμενου αποτελέσματος (σκοτάδι, ταχύτητα, κίνηση) 

σηματοδοτούν τη διασκόρπιση και τον κίνδυνο, να δοθεί  η δυνατότητα στον αντίπαλο να 

πραγματοποιήσει απόβαση στη ξηρά. Παρά των διεξοδικών προετοιμασιών απαιτεί η 

άμυνα των αποβάσεων του εχθρού έως τις μικρότερες μονάδες μια ιδιαίτερα δραστήρια, 

ελαστική και άμεσα πράττοντας καθοδήγηση, η οποία στο κατάλληλο χρονικό σημείο της 

προσπάθειας απόβασης να προσαρμόσει τα προετοιμασμένα μέτρα άμυνας στην 

πραγματική στάση του εχθρού και μέσω του προσωπικού παραδείγματος να μεταδώσει 

στο στράτευμα 

2) Στη διακρινόμενη επίθεση του εχθρού έχουν άμεσα όλα τα όπλα ελευθερία πυρός και 

αρχίζουν τη διεξαγωγή άμυνα, ακόμα και αν αρχικά δεν υφίσταται  καμιά παρατήρηση, 

σύμφωνα των παρουσιαζόμενων σχεδίων  πυρός. Παρομοίως μπορούν αξεκαθάριστες 

καταστάσεις στο παράκτιο μετόπισθεν πεδίο (π.χ εμφάνιση τεχνητής ομίχλης, θόρυβοι 

μηχανών ξένων πλοίων κλπ) να απαιτήσουν  την άμεση έναρξη πυρών. Πρέπει ωστόσο 

να ελεχθεί, εάν η κατάσταση πυρομαχικών και το καμουφλάρισμα του πυροβολικού και 

βαριών  όπλων  δικαιολογούν την έναρξη πυρός.   

Η πάρα πολύ στενή συνεργασία όλων των επικεφαλείς πεζικού και 

πυροβολικού είναι αναγκαία για να καταπολεμήσουν μέσω αυστηρής συγκέντρωσης 

πυρών εναντίων αναγνωρισμένων στόχων ή σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστων  χώρων  τα 

στρατεύματα απόβασης το ένα μετά το άλλο. 

3) Αν κατορθώσει ο αντίπαλος να εισβάλει στη ξηρά, έχει η άμεσα τοπικού χαρακτήρα 

αποσαφήνιση της κατάστασης αποφασιστική σημασία και εκ τούτου να προσκομισθεί 

άνευ διαταγής  από τους επικεφαλείς όλων των βαθμίδων. Κατευθύνει αυτή τη διοίκηση , 

να αναγνωρίσει  την πρόθεση του εχθρού  ή το κέντρο βάρους της προσπάθειας 

απόβασης και να λάβει εγκαίρως  αντίμετρα.. 

Η άμεση αποστολή αξιόμαχων αποσπασμάτων ανίχνευσης-αναγνώρισης 

(δύναμη διμοιρίας-ομάδων), τα οποία πρέπει να βρίσκονται πλησίον του εχθρού, 

ξεκαθαρίζει την κατάσταση το ταχύτερο. Κυρίως τις νύχτες και κατά τη διάρκεια του 

καιρού με κακή ορατότητα  προκύπτει σε αυτό το σημείο  σε άμεση επαφή με τον  εχθρό 

μια εικόνα σχετικά της δύναμης του αντιπάλου, της κατάστασης και του μήκους του 

μετώπου απόβασης. 

4) Εάν επιτεθεί ο έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση αντίπαλος εναντίον φωλιών  

αντίστασης, βάσεων σταθμών κλπ, πρέπει να κρατηθούν αυτά έως τον τελευταίο άνδρα 

και μέχρι τη τελευταία σφαίρα. Για την υπεράσπιση των ακτών δεν υπάρχει καμία 

παρέκκλιση. Η διατήρηση των αποπερατωμένων θέσεων ενώνει (;) και διασκορπίζει τις 

δυνάμεις του αντιπάλου και δημιουργεί κέρδος χρόνου για την έναρξη των αντίμετρων. 

Κάθε στρατιώτης πρέπει να γνωρίζει, ότι μια υποχώρηση από τις 

προετοιμασμένες  βάσεις σε  μη οχυρωμένο  (πεδινό) έδαφος σημαίνει όχι μόνο την 

εξασφαλισμένη εξολόθρευση, αλλά προσφέρει στον αντίπαλο τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει το απαραίτητο προγεφύρωμα για  τη συνέχιση της επιχείρησης της 

απόβασης και να το επεκτείνει. 
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5) Εναντίων του έχοντας πραγματοποιήσει απόβαση αντιπάλου πρέπει να  τοποθετηθούν  

τοπικού χαρακτήρα, επίσης μικρής δύναμης εφεδρείες και σε πυκνές γραμμές 

διατηρημένες, γρήγορες, κινητές εφεδρείες επέμβασης για άμεσο αντικτύπημα και 

αντεπίθεση, όσο το δυνατό πριν αυτός ενισχυθεί από επιπλέον (στρατιωτικές) δυνάμεις, 

πολλά τον αριθμό βαριά όπλα, άρματα μάχης κλπ.  

Σε αντίθεση με την άμυνα σε σταθερά μέτωπα εδάφους δεν κατέχει  η 

διοίκηση σχετικά των  δυνάμεων υπεράσπισης  στους μη έχοντας δεχτεί επίθεση τομείς 

μετώπου επιπλέον εφεδρείες, οι οποίες θα βρίσκονται στη διάθεση, όταν οι προθέσεις και 

το κέντρο βάρους του αντιπάλου είναι αναγνωρισμένα. Η προώθηση και η άμεση 

προσέγγιση τους πρέπει να προετοιμαστεί σύμφωνα με το σχέδιο. 

 Στη διάρκεια της επέμβασης των εφεδρειών είναι κάθε διασπορά λάθος. Με 

την προσωρινή εγκατάλειψη άλλων θέσεων απόβασης  θα επιτεθεί ο εχθρός αρχικά εκεί 

με συγκεντρωμένες δυνάμεις, όπου η εν συνεχεία προέλαση του μέσων κατοχής 

αποφασιστικών σημείων π.χ κατεχόμενα υψώματα, αεροδρόμια ή λιμάνια, την 

προϋπόθεση για τη διεύρυνση των επιχειρήσεων απόβασης θα μπορούσε να κατορθώσει. 

6) Ισχυρού μεγέθους υπεροχή του αντιπάλου στον αέρα μπορεί προς τούτο να πιέσει, να 

αναβληθούν όλες οι κινήσεις πορείας και μεταφορές των εφεδρειών, η δραστηριοποίηση 

για  αντεπιθέσεις, παράλληλα  η μετακίνηση ενισχύσεων στη νύχτα ή τουλάχιστον τις 

απογευματινές  ώρες  ή το ξημέρωμα. 

Στις φωτεινές με φεγγάρι νύχτες ή στις καθαρές, με τεχνητά μέσα φωτισμένες 

νύχτες μπορεί η επίδραση της αεροπορίας να είναι ακόμα τόσο μεγάλη, ώστε μόνο μέσω 

εκτεταμένης χαλάρωσης των κινήσεων να  αποφευχθούν μεγαλύτερες απώλειες.  

Παράλληλα της εντατικής μορφής νυχτερινή εκπαίδευση για πορεία και μάχη 

είναι εκ τούτου απαραίτητες οι ιδιαιτέρες προετοιμασίες για πορεία και μεταφορά π.χ η 

αύξηση του αριθμού  των ρυθμίσεων κυκλοφορίας και ο χαρακτηρισμός  των δρόμων, η 

δημιουργία δυνατοτήτων κάλυψης (κοιλώματα κάλυψης από την αεροπορία) στους 

κομβικούς χώρους συγκοινωνίας και στα στενά περάσματα, στα οποία μπορεί  να 

δημιουργηθεί στασιμότητα πορείας.  

7) Η ταχύτατα κατά την έναρξη της άμυνας, η ευελιξία των συγκεντρωτικών πυρών όλων 

των όπλων, η ταχύτητα κατά την αποσαφήνιση της κατάστασης, η άμεση προσκόμιση 

και καθοδήγηση των εφεδρειών, η  ξεκάθαρη δημιουργία κέντρου βάρους, καθώς η 

ακλόνητη διατήρηση κάθε αποπερατωμένης  θέσης σηματοδοτούν την άμυνα στα 

παράλια. Αυτή σταματάει μόλις με την πλήρη εξολόθρευση ή εκδίωξη του έχοντας 

πραγματοποιήσει απόβαση εχθρού. 

 

IV) Άμυνα εναντίων αλεξιπτωτιστών και αερομεταφερόμενων στρατευμάτων 

1) Επίσης στον αγώνα εναντίων αερομεταφερόμενων στρατευμάτων είναι καθοριστικό 

να υπάρχει υπεροχή στις αποφασιστικής σημασίας θέσεις. Όπως στην καταπολέμηση των 

έχοντας αποβιβαστεί από τη θάλασσα  ομάδων του εχθρού πρέπει να εξολοθρευτούν  οι 

ξεχωριστές ομάδες κατά  σειρά της επικινδυνότητας τους ή μια μετά την άλλη με 

συγκεντρωμένες δυνάμεις. Κάθε διάσπαση είναι εδώ λάθος. 

Αν υφίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος με ταυτόχρονη προσπάθεια απόβασης 

από τη θάλασσα, έτσι θα καταστεί αναγκαίο, να αρκεσθεί αρχικά  στη μετόπισθεν 

περιοχή με την εκκένωση ή διατηρώντας  ελεύθερους σημαντικούς χώρους και δρόμους. 

Παρουσιάζει η απόβαση δια αέρος τον μεγαλύτερο κίνδυνο, έτσι πρέπει 

εναντίων τούτης με όσο το δυνατό ισχυρότερες δυνάμεις να προωθηθεί, ώστε ο 

αντίπαλος όσο το δυνατό γρηγορότερα να εξολοθρευτεί και οι εφεδρείες ξανά για 

στρατιωτικά καθήκοντα να αποδεσμευτούν. 

Ανεξαρτήτως  αυτών των  μέτρων καθοδήγησης είναι αυτονόητο καθήκον 

κάθε στρατιωτικού τμήματος να κρατήσει ελεύθερο το εγγύτερο του περιβάλλον από 
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έχοντας ριχθεί αερομεταφερόμενα στρατεύματα, ώστε αυτό στην πραγματοποίηση των 

ουσιαστικών καθηκόντων να μην έχει εμποδιστεί. 

 2) Για την  χωρίς αναβολή και αποφασιστική καταπολέμηση των αλεξιπτωτιστών 

κρίνεται απαραίτητο: 

α) Γρήγορα κινούμενες ειδικές στρατιωτικές ομάδες εφόδου-κρούσης πρέπει 

βραχυπρόθεσμα να είναι έτοιμες προς επέμβαση, ακόμα και αν ο κύριος όγκος του 

στρατεύματος, στον οποίο ανήκουν οι ειδικές στρατιωτικές ομάδες εφόδου-κρούσης, 

αποσπαστεί προς άλλη επέμβαση. 

β) Τα πυρά όλων των διατιθέμενων όπλων με επαρκές βεληνεκές άμεσα να στραφούν 

προς τους πραγματοποιώντας απόβαση αλεξιπτωτιστές. Προς τούτοις πρέπει όλα 

συνολικά τα όπλα ήδη τώρα να παραταχθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά όσο το 

δυνατό με περιμετρική επίδραση πυρός ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμα για πυρ 

(εναντίων στόχων). Για κατάλληλες προς απόβαση θέσεις πρέπει να εξασφαλιστεί η 

δραστηριοποίηση του πυροβολικού. 

Οι υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι για βαριά όπλα πρέπει να δημιουργηθούν 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε για την ετοιμότητα πυρών να είναι απαραίτητη εργασία που 

ροκανίζει τον χρόνο. Συγκέντρωση οπλοπολυβόλων, βαριών  όπλων πεζικού κλπ σε 

θαλάμους πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραληφθεί, κάθε όπλο πρέπει ανά πάσα στιγμή 

να είναι έτοιμο για πυρ. 

γ) Ανεξάρτητα από τα πυρά όλων συνολικά των όπλων να υπάρξει άμεσο αντιχτύπημα 

για την εξολόθρευση των αλεξιπτωτιστών. Αυτό είναι  κυρίως καθήκον των ειδικών 

ομάδων εφόδου-κρούσης, των τοπικών εφεδρειών, των σταθερών στρατιωτικών 

τμημάτων, των  βαθμοφόρων και στρατιωτικών τμημάτων εφοδιασμού. 

Επέμβαση κλειστού τύπου ταγμάτων μόλις όταν είναι  ξεκάθαρη εικόνα του 

εχθρού, διαφορετικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα αργότερα στις κεντρικές θέσεις 

απόβασης. Όταν δραστηριοποιηθούν τα  τάγματα, πρέπει γρήγορα ξανά να 

αποδεσμευθούν για άλλα στρατιωτικά καθήκοντα. 

δ) Πρώτος στόχος είναι πάντοτε η μάχη και ασφάλεια των χώρων αποθήκευσης 

εφοδιασμού και των δρόμων συγκοινωνίας! Η καταπολέμηση των αλεξιπτωτιστών σε 

αδιάβατους δρόμους ή σε μακρινή απόσταση  βρισκόμενα  εδάφη πρέπει δευτερεύοντος 

να πραγματοποιηθεί. 

 

5) Αεροδρόμια. 

Τα αεροδρόμια πρέπει να υπερασπισθούν. Υπεύθυνοι για την υπεράσπιση τους είναι οι 

διοικητές των τομέων παράκτιας υπεράσπισης. Τα αεροδρόμια πρέπει ως ξεχωριστές 

ομάδες βάσεων-σταθμών να βελτιωθούν. Η υπεράσπιση  πρέπει να παραχωρηθεί στον 

υπεύθυνο διοικητή αεροδρομίου ως άμεσος υπεύθυνος. Σε περίπτωση που ο διοικητής 

αεροδρομίου δεν κρίνεται προς τούτο κατάλληλος μπορεί η υπεράσπιση να παραχωργθει 

σε έναν άλλο αξιωματικό. 

Οι διοικητές των αεροδρομίων είναι υπεύθυνοι για την φρούρηση και την 

ασφάλεια των αεροδρομίων από επιχειρήσεις ομάδων ειδικών δυνάμεων και ομάδων 

δολιοφθοράς. 

 

6)  Τομείς λιμανιών. 

α) Η κατοχή ενός λιμανιού είναι για τον αντίπαλο βασικό στοιχείο για μια επιτυχημένη 

επίθεση εναντίων της νήσου. Αυτό απαιτεί συνεχή υπεράσπιση του λιμανιού και των 

συνδεδεμένων κτηριακών εγκαταστάσεων προς υπεράσπιση τούτου,  από τα οποία είναι 

πιθανή η είσοδος του λιμανιού. 

β) Η υπεράσπιση  των βασικών λιμενικών ζωνών πρέπει να παραχωρηθεί στον διοικητή 

λιμένα. 
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γ) Τα κάτωθι μέτρα στα λιμάνια πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον διοικητή 

θαλάσσης σε συνεργασία με τους τομείς παράκτιας υπεράσπισης: 

1) Φραγμός της εισόδου του λιμανιού ή/ και προετοιμασία του αποκλεισμού. 

2) Η είσοδο του λιμανιού πρέπει να μπορεί να υπερασπισθεί  μέσω όλου συνολικά του 

διατιθεμένου πυροβολικού υπό τα συγκεντρωτικά πυρά . 

3) Υπάρχοντα πολεμικά πλοία τοποθετούνται για την υπεράσπιση. 

4) Δημιουργία φωλιών αντίστασης και βάσεων –σταθμών στο έδαφος των λιμανιών. 

5) Αποδέσμευση του πεδίου βολής μέσω ανατίναξης και ισοπέδωση όλων των 

προκαλώντας ενόχληση κτισμάτων κλπ. 

6) Προετοιμασία διαρκούς καταστροφής όλων των εγκαταστάσεων και  θέσεων του 

λιμανιού, τα οποία κατά την προσπάθεια απόβασης μπορούν να ωφελήσουν τον 

αντίπαλο. 

7) Όλος συνολικά ο χώρος του λιμανιού καθίσταται  για κυκλική υπεράσπιση. 

 

7) Άμυνα από επιχειρήσεις εχθρικών ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων. 

Μια καλά οργανωμένη με όλα τα μέσα κατασκοπείας, επίσης των αξιόπιστων κατοίκων 

δοσμένη παράκτια επιτήρηση και η άμεση μετάδοση πληροφοριών είναι οι καλύτερες 

προϋποθέσεις για μια επιτυχή άμυνα εναντίων επιχειρήσεων ειδικών στρατιωτικών 

δυνάμεων. 

Εναντίων των επιχειρήσεων  ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων πρέπει  οι 

τοπικοί επικεφαλείς άμεσα και αυτόνομα  να βολιδοσκοπήσουν για αντικτύπημα. 

Παρομοίως πρέπει οι εφεδρείες της Μεραρχίας να τεθούν σε επιφυλακή και ομάδες 

κρούσης με δύναμη έως ενός τάγματος να προωθηθούν προς τις απειλούμενες θέσεις. 

Είναι εκ τούτου αναγκαίο, η μετάδοση των πληροφοριών από τις επανδρωμένες βάσεις- 

σταθμούς και εγκαταστάσεις, η σήμανση συναγερμού, η ετοιμότητα πορείας, η 

μετακίνηση και οι διάφορες κατευθύνσεις προώθησης των εφεδρειών συνεχώς να 

επανελέγχονται και να βελτιώνονται. 

Μόνο μια γρήγορη δράση έχει  επιτυχία.  Η επέμβαση ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων 

εφόδου-κρούσης ως κινητές ομάδες μάχης είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές εναντίων 

αιφνιδιαστικών επιθέσεων, προσπαθειών δολιοφθοράς και εξεγέρσεων στη μετόπισθεν 

περιοχή. 

(περίληψη) Κατόπιν περιέχεται το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον 

αριθμό 6 σχετικά της σήμανσης συναγερμού στην Κρήτη. Ακολουθεί η μερική 

μετάφρασή του. 

(μετάφραση)  Βαθμός σήμανσης συναγερμού στο Φρούριο Κρήτη. 

Ι) Γενικά 

Η ετοιμότητα άμυνας της παράκτιας υπεράσπισης των ακτών πρέπει κατά αυτόν τον 

τρόπο να εξασφαλισθεί, ώστε το στράτευμα να διαμείνει  στη πρώτη γραμμή  μετώπου 

(H.K.L) όχι  σε καταλύματα πολιτών, αλλά  σε για τις στρατιωτικές ανάγκες  

διαμορφωμένα πλησίον των θέσεων τους. Μόνο έτσι  θα είναι αυτό εγκαίρως έτοιμο για 

μάχη σε αιφνιδιαστική επίθεση. 

ΙΙ) Βαθμός συναγερμού. 

1) «Επίπεδο συναγερμού 1»: Το επίπεδο συναγερμού 1 διατάσσεται σε χρονική στιγμή 

έντασης (π.χ υπό την απειλή αποβάσεων του εχθρού και αιφνιδιαστικές επιθέσεις 

συμμοριών, σε ταραχές στο εσωτερικό κλπ) από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης ή τις 

Μεραρχίες υπό την άμεση αναφορά προς τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

Σκοπός: 

Προετοιμασία και επανέλεγχος της άμεσης ετοιμότητας άμυνας. 

Μέτρα: 
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α) Παράταξη των μονάδων επιφυλακής Α (βλπ διαταγή διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης Ια αριθμ 277/44 από 27.5.44) 

β) Ενίσχυση της υπηρεσίας φρούρησης και ασφάλειας. 

γ) Οι υπηρεσίες έκδοσης διαταγών  όλων των όπλων πρέπει κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και της νύχτας να επανδρωθούν από αξιωματικούς  ή υπαλλήλους σε βαθμό 

αξιωματικού. 

δ) Το στράτευμα πρέπει να συγκεντρωθεί ή να ανακληθεί πίσω στα 

καταλύματα του. (Επιχειρήσεις συμμοριών πρέπει να διακοπούν, αν κρίνεται δυνατό 

προηγουμένως να  ερωτηθεί ο διοικητής Φρουρίου Κρήτης). Ανεξάρτητα περί τούτου 

μπορούν οι μετακινήσεις εφοδιασμού να πραγματοποιηθούν. 

ε) Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης προχωρεί, πρέπει όμως να 

πραγματοποιηθεί πλησίον των καταλυμάτων. 

ζ) Δεν επιτρέπεται να δοθεί άδεια εκτός της περιοχής των καταλυμάτων. 

 

2) «Επίπεδο συναγερμού ΙΙ): Το επίπεδο συναγερμού ΙΙ διατάσσεται από τον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης για επικείμενες ή πραγματοποιημένες αποβάσεις του εχθρού από τη 

θάλασσα ή από τον αέρα και σε επιθέσεις στη ξηρά (εσωτερικές ταραχές, συμμορίες). 

Σκοπός: 

Άμεση ετοιμότητα άμυνας. 

Μέτρα: 

α) Κάθε στρατιωτικό τμήμα παρουσιάζει  την πλήρη ετοιμότητα μάχης. 

β) Παράταξη των μονάδων επιφυλακής Α και Β. 

γ) Η Κρήτη κηρύσσεται σε πολεμική ζώνη. 

δ) Προετοιμασία όλων συνολικά των επικείμενων μέτρων αποκλεισμού. 

ε) Παράταξη και ετοιμότητα των ομάδων μεταγωγικών. 

ζ) Προετοιμασία της εξόδου στρατιωτικών τμημάτων από μη δεχόμενους 

επίθεση τομείς. 

η) Απαγόρευση αδειών για όλο συνολικά το προσωπικό του Φρουρίου 

Κρήτης. 

θ) Απαγόρευση για τον ντόπιο πληθυσμό της  εγκατάλειψης των οικιών τους. 

στ) Διαχώριση των εφεδρειών αρχηγών. 

3) «Συναγερμός μάχης»: Συναγερμός μάχης δίδεται σε αιφνιδιαστική κάθε είδους 

επίθεση (τακτικά στρατεύματα, αλεξιπτωτιστές, αποσπάσματα εδικών δυνάμεων, 

συμμορίες) από τους τοπικούς επικεφαλείς στρατού για τον τομέα τους, όταν αυτοί έχουν 

δεχθεί επίθεση και το επίπεδο συναγερμού Ι και ΙΙ δεν έχει ακόμα διαταχθεί ή δεν έχει 

ληφθεί. 

Σκοπός: 

Άμεση διεξαγωγή μάχης. 

Μέτρα: 

α) Άμεση δημιουργία της ετοιμότητας μάχης και μετατόπιση σε κατάσταση 

υπεράσπισης, ενδεχομένως άμεση άμυνα ή επίθεση εναντίων του έχοντας διεισδύσει 

εχθρού. 

β) Παράταξη όλων των μονάδων επιφυλακής Α, Β, Γ. 

γ) Αναφορά στη Μεραρχία και στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης, ο οποίος 

έπειτα αναλόγως της κατάστασης διατάσει επίπεδα συναγερμού για έναν αντιστοίχως 

μεγαλύτερο τομέα. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται  η ετοιμότητα πορείας για τις εφεδρείες 

επέμβασης καταγράφοντας σκοπό,  μέτρα, γενικές πληροφορίες σχετικά των διαταγών 

συναγερμού επιπέδου Ι και ΙΙ, σχετικά Ημερολογίου σήμανσης συναγερμού και 

περιεχόμενο τούτου. 
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Το συνημμένο με τον αριθμό 7 στο εν λόγω έγγραφο περιέχει σχέδιο άμυνας 

και εντολές μάχης. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 8 στο εν λόγω έγγραφο περιέχει την επιτήρηση 

της νήσου Κρήτης και του ντόπιου πληθυσμού. Ακολουθεί η μετάφραση του. 

(μετάφραση) Επιτήρηση του νησιού και του ντόπιου πληθυσμού: 

Ι) Γενικά. 

Η φύση των εδαφών της νήσου, ο ανά πάσα στιγμή έτοιμος να εξεγερθεί 

πληθυσμός (ιδιαίτερα στα βουνά βρισκόμενα χωριά), η εμφάνιση ειδικών δυνάμεων του 

εχθρού και η ύπαρξη μυστικών οργανώσεων καθιστούν αναγκαία μια διαρκή επιτήρηση 

της νήσου και των κατοίκων της. 

Η άμεση απομάκρυνση όλων των μη από αυτήν την περιοχή καταγόμενων 

πολιτών προστατεύει από συνεχιζόμενη κατασκοπεία.  

Όλοι συνολικά οι οικισμοί έως και τα πιο απομακρυσμένα χωριά στα βουνά 

και αγροκτήματα, όπως επίσης όλες οι ακατοίκητες περιοχές, πρέπει να ελέγχονται 

τρέχων επίσης τις νύχτες και να εκκαθαρίζονται   από τους συμμορίτες και από τα 

εχθρικά ή ύποπτα στοιχεία. Ο πληθυσμός πρέπει να γνωρίζει, ότι αυτός από καμία θέση 

της επιτήρησης δεν μπορεί να διαφύγει. 

ΙΙ) Πραγματοποίηση της επιτήρησης. 

Η επιτήρηση πρέπει να καθοριστεί από τους τομείς παράκτιας υπεράσπισης. 

Πρέπει να εισαχθούν χάρτες, στους οποίους οι επιτηρούμενοι χώροι  ή τα επιτηρούμενα 

εδάφη να υποδεικνύονται  με χρονολογία και ακριβή ώρα. 

Πρέπει να γίνει διάκριση στις: επιχειρήσεις επιτήρησης και έρευνας. 

α)  Επιχείρηση επιτήρησης. 

1) Με τις τοπικές αρχές (δήμαρχος, χωροφυλακή κλπ) πρέπει να δημιουργηθεί επαφή. 

Πρέπει σε αυτό το σημείο με τον κατάλληλο τρόπο να υπάρξει ερώτηση σχετικά των μη 

καταγόμενων από τη συγκεκριμένη περιοχή ατόμων, της ύπαρξης συμμοριών, της 

κατάστασης, της διατροφής κλπ. 

2) Η έρευνα των σπιτιών δεν είναι σε γενικές γραμμές απαραίτητη. Πρέπει ωστόσο μέσω 

μερικών δράσεων  να ελεγχτεί, εάν υπάρχουν ακόμα όπλα, πυρομαχικά, τμήματα 

στρατιωτικού εξοπλισμού, ραδιόφωνα κλπ. Σε περίπτωση που βρεθούν τέτοιου είδους 

αντικείμενα, πρέπει να συλλεχθούν και να συλληφθούν οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοικοι σε 

αυτά τα σπίτια. 

Πρέπει παρομοίως να πραγματοποιηθούν συλλήψεις σε υπόπτους ή μη 

καταγόμενων από αυτή την περιοχή ατόμων.  

Αυτόνομα μέτρα αντιποίνων απαγορεύονται (σχετικά   αντίποινων βλπ διαταγή 

«διοικητής Φρουρίου Κρήτης Ια, αριθμ 302/44 από 30.5.44»). 

Πρέπει να γίνει χρήση όπλων μόνο κατά την προσπάθειά φυγής υπόπτων, τη βίαιη 

εκδήλωση επίθεσης ή προς την  καταστολή αντίστασης. 

3) Κατά η διάρκεια νυχτερινών κυκλοφοριακών ελέγχων πρέπει όλα τα άτομα χωρίς 

άδεια κυκλοφορίας για τη νύχτα να συλληφθούν. Πρέπει να δοθεί προσοχή για πλαστά 

προσωπικά έγγραφα. Όλα τα άτομα ανδρικού φύλλου πρέπει να ελεγχτούν για όπλα, 

πυρομαχικά και υλικό προπαγάνδας. 

4) Ο ευγενής  και καλοπροαίρετος πληθυσμός πρέπει να αντιμετωπίζεται σωστά. Πρέπει 

να παρουσιαστεί, ότι η δραστηριοποίηση των δυνάμεων κατοχής στρέφεται εναντίων 

ζωοκλεφτών, κομουνιστικών στοιχείων κλπ και ότι  αυτό το γεγονός  ωφελεί τον ντόπιο 

πληθυσμό. Η σε υπερβολικό βαθμό φιλοξενία πρέπει να μη γίνει δεκτή. Η μη σκόπιμη 

ευκολοπιστία απέναντι στον πληθυσμό, ιδιαιτέρως επίσης όσων δουλεύουν κατ’ εντολή 

του γερμανικού στρατού, πρέπει πολύ αυστηρά να εμποδιστεί. Πρέπει να αναμένεται 

παντού η παρουσία κατασκόπων. 
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5) Η κατάσταση (μήκος και δυνατότητα χρήσης) των δρόμων  πρέπει να εξακριβωθεί και 

να καταχωρηθεί στους χάρτες. 

6) Πρέπει, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εχθρικών πτήσεων και κατά την προσέγγιση δικών 

μας στρατιωτικών τμημάτων, να δοθεί σημασία, εάν από την πλευρά του πληθυσμού 

πραγματοποιείται  διάδοση πληροφοριών μέσω σημείων λάμψης, καπνού ή άλλων 

φωτεινών σημείων ή μέσω ακουσμάτων ( σινιάλα σάλπιγγας). 

 

β) Επιχειρήσεις έρευνας (έφοδοι). 

Η πραγματοποίηση μόνο σε περίπτωση υποψίας εναντίων του πληθυσμού εξαιτίας 

εχθρικής προς τους Γερμανούς δράσης, οπλοκατοχής, υπόθαλψης Άγγλων κλπ. Εντολή 

μέσω των διοικητών των τομέων παράκτιας υπεράσπισης με αναφορά στον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης, Ια. 

Η επιτήρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με ασκήσεις των 

στρατιωτικών τμημάτων, των ειδικών δυνάμεων εφόδου-κρούσης, μέσω 

δραστηριοποίησης κινητών εφεδρειών, πεζών περιπολιών, διαρκών περιπολιών και 

φρουρήσεων. Για μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις μπορούν να εισαχθούν τα 

στρατεύματα παράκτιων τομέων υπεράσπισης  όλων των σωμάτων στρατού, εφόσον τα 

ειδικά καθήκοντα τους δια τούτου δεν βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτή τη χρονική στιγμή 

επιδοκιμάζουν  τα συνεχώς  δραστηριοποιούμενα στρατιωτικά τμήματα  την αποστολή 

πεζοπόρων περιπολιών κλπ ως αντικατάσταση τούτων . 

Τέτοιες επιχειρήσεις αρχίζουν σκοπίμως με σήμανση συναγερμού. Η επιτήρηση πρέπει 

να διεξάγεται ενόπλως. Η συνεργασία με τη μυστική αστυνομία στρατού, τη στρατιωτική 

αστυνομία και το περιφερειακό φρουραρχείο είναι απαραίτητη. 

Η προτιθέμενες επιχειρήσεις πρέπει οσοσδήποτε να κρατηθούν μυστικές. 

(περίληψη) Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 9 περιέχει 

μέτρα εναντίων του πληθυσμού σε περίπτωση μάχης. Ακολουθεί η μετάφρασή του. 

(μετάφραση) Μέτρα εναντίων του ντόπιου πληθυσμού σε περίπτωση μάχης. 

                   (βλπ «Διοικητής Φρουρίου Κρήτης Ια αριθμ 2566/44 συν διατ») 

Ι 1) Σε περίπτωση (πολεμικών) συγκρούσεων παρουσιάζει ο ντόπιος πληθυσμός κίνδυνο 

για τα μαχόμενα στρατεύματα. Η εκκένωση του πληθυσμού από το πλησίον των ακτών 

πεδίου μάχης πρέπει κατά τέτοιο τρόπο να προετοιμαστεί, ώστε μέσω της σύμφωνα με το 

σχέδιο απομάκρυνσης του να αποφευχθεί παρακώλυση των μαχόμενων στρατευμάτων 

εξαιτίας συνωστισμού στους δρόμους, πανικού κλπ. 

2)  Ο πληθυσμός πρέπει να εγκαταλείψει τον δρόμο και να μετακινηθεί στα  υπόγεια των 

σπιτιών. Εξαίρεση (με ειδικές ταυτότητες των περιφερειακών και τοπικών 

φρουραρχείων) οι ιατροί, οι μαίες, η τοπική εναέρια προστασία για τους πολίτες, η 

πυροσβεστική, η χωροφυλακή, οι υπάλληλοι δημοσίων εταιριών και διοίκησης, όλοι οι 

εργάτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται για τον γερμανικό στρατό. Τα παράθυρα των 

σπιτιών πρέπει να μείνουν κλειστά.  

3) Ένα κύμα φυγής του πληθυσμού πρέπει με κάθε τρόπο να εμποδιστεί (αποκλεισμός 

των μετακινήσεων ). Όποιος χωρίς άδεια προχωρεί  στον δρόμο, επιδίδεται σε πλιάτσικο, 

πραγματοποιεί δολιοφθορές, εμποδίζει τη μετακίνηση του στρατού, παρέχει βοήθεια 

στον εχθρό, θα εκτελείται. 

4) Για την προμήθεια τροφίμων δίδεται η άδεια  διανομής τούτων στο χρονικό διάστημα 

από τις 11:00 έως 13:00 για τον πληθυσμό. Κατά τα άλλα σχετικά της στάσης στις 

περιπτώσεις  τροφίμων σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα. 

5) Τα στρατοδικεία τίθενται σε ισχύ. 
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ΙΙ) Τα επόμενα  αναφερόμενα μέτρα πρέπει να ορισθούν  από περίπτωση σε  περίπτωση. 

Κατ’ αρχή πρέπει ωστόσο να διαταχθεί, αυτό που  μπορεί να πραγματοποιηθεί. Κενές 

απειλές και μη εκτελέσιμες διαταγές μόνο βλάπτουν.  

1) Μετατόπιση της ώρας απαγόρευσης κυκλοφορίας σε μια ώρα πριν την έλευση της 

νύχτας έως μια ώρα κατόπιν του ερχομού της ημέρας. 

2) Κλείσιμο των ταβερνών, σχολείων κλπ. 

3)Μέτρα προστασίας ζωτικής σημασίας επιχειρήσεων. 

4) Ρύθμιση της ετοιμότητας της ελληνικής αστυνομίας και των αρχών. 

5) Απαγόρευση της εγκατάλειψης χώρων. 

6) Απαγόρευση της μετακίνησης και της συνάθροισης άνω των δύο ατόμων. 

7) Σύλληψη υπόπτων κύκλων ατόμων. 

8) Σύλληψη πρώην Ελλήνων αξιωματικών και έφεδρων αξιωματικών. Πραγματοποίηση 

τούτων μόνο κατόπιν ιδιαίτερης διαταγής του διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

9) Αφοπλισμός της ελληνικής χωροφυλακής. Πραγματοποίηση τούτου μόνο κατόπιν 

ιδιαίτερης διαταγής του διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

10) Έφοδος σε ταβέρνες, σε ομάδες  υπόπτων στους δρόμους. 

11) Έναρξη πυρών των φρουρών και σκοπών εναντίων τούτου, ο οποίος δεν 

ακινητοποιείται κατόπιν καλέσματος. 

(περίληψη) Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 10 περιέχει 

ιδιαίτερες διάταξη σχετικά  του εφοδιασμού. Ακολουθεί η μετάφραση του. 

(μετάφραση)  Ιδιαίτερες διατάξεις  για τον εφοδιασμό. 

Ι) Γενικά 

1) Η επεξεργασία και πραγματοποίηση του εφοδιασμού κατά τη διάρκεια των μαχών σε 

όλες τις περιοχές εφοδιασμού και όλες οι συνολικά προς τούτο απαραίτητες 

προετοιμασίες παραχωρούνται στους τομείς διαταγών:   

α) της 22ης Μεραρχίας πεζικού 

                  β) της 133ης Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης. 

Προς τούτοις βρίσκονται στη διάθεση των Μεραρχιών παράλληλα με τα δικά τους 

στρατεύματα τροφοδοσίας και χώρων συγκέντρωσης εφοδιασμού τα υπαγόμενα σώματα 

στρατού και οι κεντρικοί  χώροι συγκέντρωσης-αποθήκευσης εφοδιασμού του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης. 

2) Για τον εφοδιασμό 

α) της αεροπορίας με πυρομαχικά πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων, 

πυρομαχικών άμυνας, καύσιμα αεροπλάνων και στρατιωτικό υλικό αεροπορίας είναι 

υπεύθυνη  η διοίκηση τομέα αεροδρομίων 7/XVII 

β) του ναυτικού με πυρομαχικά πυροβολικού, πετρέλαιο κίνησης και 

στρατιωτικό υλικό  ναυτικού είναι υπεύθυνος  ο διοικητής της θαλάσσιας υπεράσπισης 

Κρήτης. 

γ) του παράκτιου πυροβολικού στρατού ξηράς με πυρομαχικά πυροβολικού ο 

διοικητής πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης. 

Σχετικά της μετακίνησης του ανεφοδιασμού από την ηπειρωτική Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια μαχών βλπ ψηφίο ΙΙΙ 

 

3) α) Πυρομαχικά πεζικού πρέπει να ληφθούν  για τις στις μάχες εδάφους 

δραστηριοποιούμενες μονάδες της αεροπορίας, του ναυτικού και του παράκτιου 

πυροβολικού στρατού αρχικά από τις  δικές  μας αποθήκες πυρομαχικών. Κατόπιν 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων πρέπει οι μονάδες των Μεραρχιών  να εφοδιαστούν από 

τις αποθήκες πυρομαχικών του στρατού. 

β) Με εφοδιασμό και υγρά καύσιμα οχημάτων  

    τροφοδοτούνται οι μονάδες της αεροπορίας 
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                                                 του ναυτικού 

                                                 του παράκτιου πυροβολικού στρατού κατόπιν εντολών των 

Μεραρχιών από τους στους τομείς παράκτιας υπεράσπισης δημιουργημένους κεντρικούς 

χώρους συγκέντρωσης-αποθήκευσης εφοδιασμού. Οι μονάδες του ναυτικού εξαρτώνται 

ωστόσο για τον εφοδιασμό εν πρώτοις από τα δικά τους αποθέματα τροφοδοσίας και θα 

εφοδιαστούν από τις Μεραρχίες μόλις μετά την εξάντληση αυτών. 

4) Τα στο ψηφίο 5) β) αναφερόμενα σώματα του γερμανικού στρατού είναι υπεύθυνα για 

την παραλαβή των αγαθών εφοδιασμού. 

 

ΙΙ) Πραγματοποίηση της τροφοδοσίας. 

α) Οι Μεραρχίες έχουν στη διάρκεια των μαχών (από το επίπεδο συναγερμού ΙΙ) 

δικαίωμα διάθεσης σχετικά όλων συνολικά των βασικών αγαθών τροφοδοσίας στους 

κεντρικούς χώρους συγκέντρωσης-αποθήκευσης τροφοδοσίας του Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης. 

Εξαιρέσεις: 

1) Εξισορροπήσεις εντός της νήσου θα διαταχθούν από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

2) Όπλα, στρατιωτικός εξοπλισμός και μέσα καθαρισμού (απόθεμα Φρουρίου Κρήτης) 

3) Ελαστικά οχημάτων (απόθεμα Φρουρίου Κρήτης) 

4) Ρουχισμός 

5) Είδη εμπορίου  

θα δοθούν μόλις κατόπιν απαίτησης στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

β)Η  διανομή των αγαθών από τους κεντρικούς χώρους συγκέντρωσης εφοδιασμού 

πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν εντολών της Μεραρχίας λαμβανομένου υπόψη 

της συνολικής κατάστασης τροφοδοσίας στον τομέα διαταγών της  (π.χ ενιαίο σχέδιο 

σίτισης) χωρίς προηγούμενη απαίτηση στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

 

ΙΙΙΙ) Εφοδιασμός από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς το νησί 

Η  διευθέτηση όλου συνολικά του εφοδιασμού κατά τη διάρκεια μαχών (π.χ εφοδιασμός 

δια αέρος) πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. Την 

επείγουσα ανάγκη για την τροφοδοσία και των τριών σωμάτων στρατού καθορίζει ο 

διοικητής Φρουρίου Κρήτης. Απαιτήσεις πρέπει εκ τούτου εγκαίρως να κατατεθούν. 

 

IV) Εδαφικά και υπηρεσιακού τύπου καθήκοντα. 

Παράλληλα των αμιγών καθηκόντων τροφοδοσίας τίθενται στις Μεραρχίες κατά τη 

διάρκεια των μαχών ακόμα τα κάτωθι καθήκοντα. Αυτά είναι κυρίως: 

α) Ρύθμιση της συγκοινωνίας στους τομείς τους. 

β) Απομάκρυνση των αιχμαλώτων στα στρατόπεδα κρατουμένων της 

Μεραρχίας. 

γ) Σύλληψη Ελλήνων σε συνεργασία με τη μυστική αστυνομία στρατού. 

δ) Διατήρηση της ηρεμίας και της τάξης στον ντόπιο πληθυσμό. 

ε) Διευθέτηση ενός ενδεχομένου παρουσιαζόμενου κύματος προσφύγων 

ζ) Η εν συνεχεία διοίκηση της δημόσιας διαχείρισης κατόπιν διαταγής του 

διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

η) Διάθεση των αποθεμάτων της χώρας κατόπιν διαταγής του Διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης. 

Για την υποστήριξη της πραγματοποίησης των άνω αναφερόμενων καθηκόντων 

υπάγονται στις Μεραρχίες τα στους τομείς τους  τοποθετημένα περιφερειακά 

φρουραρχεία.  

 

V) Ετοιμότητα χρήσης χώρων μεταφοράς από φορτηγά κατά τη διάρκεια των μαχών. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

α) Βασικώς διατίθεται εν πρώτοις κατά τη διάρκεια των έχοντας αρχίσει  μαχών στα τρία 

στρατιωτικά σώματα ο δικός τους χώρος κίνησης φαλαγγών ως προς την 

πραγματοποίηση των δικών τους τακτικών και σύμφωνα με τον εφοδιασμό καθηκόντων. 

Επιπλέον μπορούν ακόμα οι Μεραρχίες κατόπιν αμοιβαίας συνεννόησης με τη διοίκηση 

του τομέα αεροδρομίων 7/XVII και τον διοικητή θαλάσσιας υπεράσπισης Κρήτης να 

κάνουν χρήση του χώρου μεταφοράς με (στρατιωτικά) φορτηγά της αεροπορίας και του 

ναυτικού. Από την άλλη πλευρά είναι αυτονόητο, ότι σε ίδιες στην αεροπορία και το 

ναυτικό παρουσιαζόμενες περιπτώσεις (ιδιαιτέρως σε επιθέσεις εναντίων των 

αεροδρομίων) θα διατεθεί ο στις Μεραρχίες  υπαγόμενος χώρος μεταφοράς της 

αεροπορίας και του ναυτικού. 

β) Για την πραγματοποίηση τακτικών και σύμφωνα με τον εφοδιασμό απαιτήσεων, οι 

οποίες αφορούν το σύνολο των σπουδαιότερων στην υπεράσπιση της νήσου, αποφασίζει 

ο διοικητής Φρουρίου Κρήτης σχετικά του διατιθέμενου χώρου μεταφοράς με 

(στρατιωτικά) φορτηγά των τριών σωμάτων γερμανικού στρατού. 

 

(περίληψη) Το συνημμένο έγγραφο στο εν λόγω έγγραφο με τον αριθμό 11 

περιέχει ζητήματα αναφορών καταγράφοντας σχετικά τούτου τη σημασία έγκαιρης 

αναγνώρισης μιας προτιθέμενης μικρού ή μεγάλου μεγέθους επίθεσης, αποδέκτες 

αναφορών, τρόπους αναφορών ( με αγγελιοφόρους, φωτεινά σημεία ή άλλου είδους, 

σκυλιά, ταχυδρομικά περιστέρια, ασύρματη επικοινωνία, ραδιοτηλεγράφους), τη μεγάλη 

σημασία στη διατήρηση απορρήτου των αναφορών, τους αποδέκτες αναφορών 

(δραστηριότητα αντιπάλου των γερμανικών δυνάμεων, μέτρα και προθέσεις του 

γερμανικού στρατού, δραστηριότητα μάχης), ιδιαίτερα συμβάντα (καταγράφονται τούτα), 

οδηγίες σύνταξης των αναφορών, βασική σημασία πρωινών αναφορών ( μεταξύ άλλων 

δραστηριότητα αντιπάλων των γερμανικών δυνάμεων στη θάλασσα και στον αέρα, 

αναφορές παρατηρήσεων και κατασκοπείας, γερμανική δραστηριότητα στην ξηρά-

θάλασσα-αέρα, πληροφορίες κατασκόπων, στρατιωτική δραστηριότητα γερμανικών 

στρατιωτικών δυνάμεων, πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών και πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων, εξάντληση πυρομαχικών, των αιχμαλώτων, λαφύρων, 

καταστροφές αρμάτων μάχης και βύθισης πλοίων, εκτίμηση της στρατιωτικής 

κατάστασης), συμβάντων στον τομέα του πληθυσμού (μεταξύ άλλων δυσκολίες με τον 

πληθυσμό, περιπτώσεις κατασκοπείας, δολιοφθορών και κλοπών, συμπεριφορά του 

ελληνικού εργατικού δυναμικού, ποινές στον ντόπιο πληθυσμό, επιχειρήσεις εκκένωσης, 

συλλήψεις, μετακινήσεις ομήρων, κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 

εκτελέσεις, αποκλεισμός των λιμανιών), σχετικά των εβδομαδιαίων αναφορών, της 

δύναμης πεζικού-πυροβολικού (καταγράφονται οι δομές και είδος ταγμάτων), της άμυνας 

εναντίων τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης (καταγράφονται όπλα). 

 

Σελίδα 103  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς τον 

διοικητή -πτέραρχο της γερμανικής αεροπορίας στην Ελλάδα που φέρει ημερομηνία από 

3.7.1944. 

Περιέχεται η δραστηριότητα μεταγωγικών αεροσκαφών του μήνα Ιουνίου 

αναφέροντας αριθμό δραστηριοποιούμενων αεροσκαφών (τριακόσια σαράντα επτά προς 

την Κρήτη και τριακόσια σαράντα έξι προς την Ηπειρωτική Ελλάδα), καταγράφοντας 

αριθμό μετακινούμενων στρατιωτών στην Ηπειρωτική Ελλάδα (τρείς χιλιάδες 

εννιακόσιοι εξήντα εννιά) και προς την Κρήτη (τέσσερεις χιλιάδες ογδόντα έξι) 

 

 

Σελίδα 104  (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από ανώτερο υπάλληλο διοίκησης-

οικονομικών στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 4.7.1944. 

Περιέχει λίστα δύναμης σίτισης-διατροφής στην 133η και 22η Μεραρχία 

πεζικού καταγράφοντας αριθμό για τον στρατό ξηράς-αεροπορία-ναυτικό-εθελοντές 

Ρώσους και Ιταλούς, αιχμάλωτους πολέμου-Έλληνες. 

 

Σελίδες 105-106 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 4.7.1944. 

Περιέχει την ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 23 προς όλα τα σώματα 

στρατού σχετικά μεταξύ άλλων ατυχημάτων από νάρκες (παρατηρείται αύξηση), της 

δημιουργίας στρατοδικείων υπό τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης και κατάργηση του 

στρατοδικείου ναυτικού, της παράτασης αδειών, του καθορισμού από 1.7.1944  της ώρας 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις 23:00 έως τις 4:30  για τις πόλεις των Χανίων-

Ρεθύμνου-Ηρακλείου-Νεάπολης- Αγίου Νικολάου-Σητείας και Ιεράπετρας (στην 

περιφέρεια παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας από 21:00 έως 4:30), το κλείσιμο των 

θερινών κινηματογράφων εξαιτίας της ελονοσίας στις εκτεθειμένες περιοχές λόγω του 

κινδύνου μετάδοσης της ασθένειας. 

 

Σελίδες 107-136  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 5.7.1944. 

Περιέχει σε συνημμένα έγγραφα  αναφορές κατάστασης των υπαγόμενων σε 

αυτόν στρατιωτικών μονάδων. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 1α έγγραφο περιέχει απόρρητη αναφορά  από 

1.7.1944  του 833ου τάγματος ασφάλειας πεζικού περιέχει πίνακες με την 1) κατάσταση 

προσωπικού καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και 

άνδρες, πάνω από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, 

ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2)  την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού  

(καταγράφονται τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και οπλισμός 3) την 

κατάσταση ίππων (καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης ( η κατάσταση εκπαίδευσης κρίνεται καλή, το ηθικό του στρατεύματος 

πολύ καλό). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 1β έγγραφο περιέχει απόρρητη αναφορά από 

26.6.1944 της 22ης Μεραρχίας πεζικού υπαγόμενη στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης και 

περιέχει πίνακες με την 1) κατάσταση προσωπικού καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις 

σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω από ενός έτους μη χορηγούμενης 

άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2) την 

κατάσταση οχημάτων και οπλισμού περιέχοντας τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά 

οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων (καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη 

εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης ( η κατάσταση εκπαίδευσης κρίνεται καλή, το 

ηθικό του στρατεύματος πολύ καλό, ελλείψεις σε καύσιμη ύλη, τοποθέτηση 

αξιωματικών-υπαξιωματικών-ανδρών –καταγράφεται αριθμός- συνολικός αριθμός 

ανδρών- δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα-). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 2 από την 22η Μεραρχία πεζικού (1ο κύμα της 

Μεραρχίας) με ημερομηνία 26.6.1944 περιέχει σχεδιάγραμμα στρατιωτικών δυνάμεων 

(καταγράφεται το είδος της μονάδας και  αριθμός τούτων) καθώς και τα υφιστάμενα 

όπλα (γερμανικά και ως λάφυρα) καταγράφοντας είδος και αριθμό τούτων. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 3 περιέχει αναφορά από 28.7.1944 του 832ου 

τάγματος ασφάλειας πεζικού υπαγόμενο στη 133η Μεραρχία πεζικού και περιέχει πίνακες 
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με 1) την κατάσταση προσωπικού καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-

υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας 

(καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2) την κατάσταση 

οχημάτων και οπλισμού περιέχοντας τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και 

οπλισμό, 3) την κατάσταση ίππων (καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του 

διοικητή Φρουρίου Κρήτης χαρακτηρίζοντας ικανοποιητικό το αποτέλεσμα εκπαίδευσης 

σε βολές και της εκπαίδευσης βολών από τους Ιταλούς ανήκοντας σε αυτό το τάγμα 

στρατιώτες. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 4 περιέχει σχεδιάγραμμα με αναλυτικό αριθμό 

και είδος όπλων από την 133η Μεραρχία πεζικού (καταγράφεται είδος και αριθμός  

γερμανικών όπλων-όπλων ως λάφυρα,  όπλων εδάφους). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 5  έγγραφο περιέχει αναφορά με ημερομηνία  

28.6.1944 από την  133η Μεραρχία πεζικού υπαγόμενη στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

και περιέχει πίνακες με την 1)  κατάσταση προσωπικού καταγράφοντας αριθμό και 

ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω από ενός έτους μη 

χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2) 

κατάσταση οχημάτων και οπλισμού περιέχοντας τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά 

οχήματα και οπλισμό 3)  την κατάσταση ίππων (καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη 

εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης σχετικά της στρατιωτικής εκπαίδευσης, σχετικά 

του ηθικού και της στάσης του στρατεύματος (χαρακτηρίζεται ως καλή), σχετικά 

παρουσιαζόμενων δυσκολιών και αριθμού στρατιωτών. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 6    απόρρητο έγγραφο περιέχει αναφορά από το 

901ο τμήμα παράκτιου πυροβολικού υπαγόμενο στο 752ο Σύνταγμα παράκτιου 

πυροβολικού στρατού με ημερομηνία 1.7.1944 περιέχει πίνακες με 1) την κατάσταση 

προσωπικού καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και 

άνδρες, πάνω από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, 

ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2) την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού περιέχοντας 

τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων 

(καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

σχετικά της κατάστασης στρατιωτικής εκπαίδευσης (χαρακτηρίζεται από καλή έως πολύ 

καλή), του ηθικού του στρατεύματος (χαρακτηρίζεται υψηλό), των δυσκολιών (δεν 

υπάρχουν). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 7 απόρρητο έγγραφο περιέχει αναφορά  από το 

834ο τμήμα παράκτιου πυροβολικού υπαγόμενο στον διοικητή πυροβολικού Φρουρίου 

Κρήτης  και περιέχει πίνακες με 1) την κατάσταση προσωπικού καταγράφοντας αριθμό 

και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω από ενός έτους μη 

χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2) 

την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού περιέχοντας τεθωρακισμένα οχήματα-

στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων (καταγράφεται αριθμός) και 

μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης σχετικά της εκπαίδευσης 

(χαρακτηρίζεται ως καλή), του ηθικού του στρατεύματος (χαρακτηρίζεται ως υψηλό), 

των δυσκολιών (δεν υφίστανται). 

Το συνημμένο απόρρητο με τον αριθμό 8  έγγραφο περιέχει αναφορά από 

1.7.1944 για το 903ο τμήμα παράκτιου πυροβολικού στρατού υπαγόμενο στο 752ο 

Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού στρατού και περιέχει πίνακες με 1) την κατάσταση 

προσωπικού καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και 

άνδρες, πάνω από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, 

ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2) την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού  περιέχοντας 

τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων 

(καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης 
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σχετικά της εκπαίδευσης (χαρακτηρίζεται ως καλή), του ηθικού του στρατεύματος 

(παρουσιάζεται βελτιωμένο), των δυσκολιών (δεν υπάρχουν). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 9  έγγραφο περιέχει αναφορά από 1.7.1944 από 

το τμήμα παράκτιου πυροβολικού στρατού υπό τον Brinkmeier υπαγόμενο στον διοικητή 

πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης και περιέχει πίνακες 1) με την κατάσταση προσωπικού 

καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω 

από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και 

χρονικό διάστημα) 2)  την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού  περιέχοντας 

τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων 

(καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

σχετικά της εκπαίδευσης (χαρακτηρίζεται καλή), του ηθικού του στρατεύματος 

(χαρακτηρίζεται υψηλό), των ιδιαιτέρων δυσκολιών (δεν υφίστανται). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 10 απόρρητο έγγραφο περιέχει αναφορά από 

1.7.1944 για το 475ο τμήμα παράκτιου πυροβολικού του στρατού υπαγόμενο στο 752ο  

Σύνταγμα παράκτιου πυροβολικού στρατού και περιέχει πίνακες 1) με την κατάσταση 

προσωπικού   καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και 

άνδρες, πάνω από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, 

ποσοστό και χρονικό διάστημα) 2) την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού  περιέχοντας 

τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων 

(καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

σχετικά της εκπαίδευσης (χαρακτηρίζεται καλή), του ηθικού του στρατεύματος 

(χαρακτηρίζεται υψηλό), των ιδιαιτέρων δυσκολιών (δεν υφίσταται). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 11 περιέχει αναφορά από 1. έως 30.6.1944 του 

λόχου «Χ» επικοινωνιών υπαγόμενου στον επικεφαλή επικοινωνιών του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης  και περιέχει πίνακες 1) με την κατάσταση προσωπικού 

καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω 

από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και 

χρονικό διάστημα) 2) την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού  περιέχοντας 

τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων 

(καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

σχετικά της τεχνικής φύσεως εκπαίδευσης (χαρακτηρίζεται καλή), του ηθικού του 

στρατεύματος (χαρακτηρίζεται υψηλό), του εξοπλισμού με μηχανήματα επικοινωνιών 

(χαρακτηρίζεται καλά), των ιδιαίτερων δυσκολιών ( καταγράφεται έλλειψη ασυρμάτων). 

Το συνημμένο απόρρητο έγγραφο με τον αριθμό 12 περιέχει αναφορά από 

1.7.1944 για το 283ο τμήμα παράκτιου πυροβολικού στρατού υπαγόμενο στον διοικητή 

πυροβολικού Φρουρίου Κρήτης και περιέχει πίνακες 1) με την κατάσταση προσωπικού 

καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω 

από ενός έτους μη χορηγούμενης άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και 

χρονικό διάστημα) 2) την κατάσταση οχημάτων και οπλισμού  περιέχοντας 

τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων 

(καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

σχετικά της εκπαίδευσης (χαρακτηρίζεται καλή), του ηθικού του στρατεύματος 

(χαρακτηρίζεται ως υψηλό), των ιδιαίτερων δυσκολιών (δεν υφίσταται). 

Το συνημμένο απόρρητο έγγραφο με τον αριθμό 13 περιέχει αναφορά από 

25.6.1944 για τον 128ο λόχο τεχνικών υπαγόμενο στην ανώτατη διοίκηση στρατού και 

περιέχει πίνακες 1) με την κατάσταση προσωπικού καταγράφοντας αριθμό και ελλείψεις 

σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και άνδρες, πάνω από ενός έτους μη χορηγούμενης 

άδειας (καταγράφεται αριθμός ανδρών, ποσοστό και χρονικό διάστημα), 2)  την 

κατάσταση οχημάτων και οπλισμού  περιέχοντας τεθωρακισμένα οχήματα-στρατιωτικά 

οχήματα και οπλισμό 3) την κατάσταση ίππων (καταγράφεται αριθμός) και μια σύντομη 
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εκτίμηση του διοικητή Φρουρίου Κρήτης σχετικά της εκπαίδευσης (χαρακτηρίζεται 

καλή), του ηθικού του στρατεύματος (χαρακτηρίζεται υψηλό), των ιδιαίτερων δυσκολιών 

(παρουσιάζονται  σοβαρές ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό και υλικά). 

 

 

Σελίδες 137-142 (μετάφραση) 

Διοικητής Φρουρίου Κρήτης                                  Διοικητήριο, την 5. Ιουλίου 1944. 

 

 

 

                                    Θέματα επί τάπητος  του διοικητή την 6. Ιουλίου 1944. 

 

Εκ νέου  επεξεργαζόμενη διαταγή υπεράσπισης: 

1) Οι ανώτεροι τομείς δεν λαμβάνονται υπόψη. Η διάρθρωση στο συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα στον παράκτιο τομέα υπεράσπισης Δύση (133η Μεραρχία  

Φρουρίου Κρήτης) και παράκτιο τομέα υπεράσπισης Ανατολή (22η Μεραρχία 

πεζικού). 

Υποδομή: Υποτομείς (Συντάγματα), ομάδες μάχης (τάγματα), μονάδες 

βάσεων-σταθμών, βάσεις-σταθμοί, φωλιές αντίστασης. 

 

2) Καθήκοντα: 

Υπεράσπιση των ευνοϊκών κεντρικών παράκτιων γραμμών απόβασης (κόλπος 

των Χανίων, Γεωργιουπόλη, Ρέθυμνο κλπ). Το δυτικό και ανατολικό τμήμα του 

νησιού θα εκκενωθεί σε επίθεση του έχοντας υπεροχή δυνάμεων εχθρού και θα 

ανακαλεστούν δυνάμεις σε θέσεις κυκλικής υπεράσπισης πλησίον των Νοχιών  ή στη 

γραμμή Παχιά Άμμος-Ιεράπετρα (δίδοντας μάχη). 

Διασκορπισμένες θέσεις, φρουρές επιτήρησης-επίβλεψης κλπ θα καταργηθούν 

παρομοίως κατά την  επίθεση του έχοντας στρατιωτική υπεροχή  εχθρού, παραμένουν  

όμως ως οργανικές θέσεις κατασκοπείας στον εχθρό.  

 Εξαίρεση: θέσεις  μηχανημάτων επικοινωνιών, οι οποίες πρέπει υπερασπισθούν. 

 

3) Εφεδρείες  πρέπει να ληφθούν από μη έχοντας δεχτεί επίθεση τομείς. Για την  

κατάληψη του κεντρικού πολεμικού μετώπου να αποδεσμευτούν μη μετακινούμενες 

διαμέσου, αλλά μέσω βάσεων-σταθμών, προς τούτο όσο το δυνατό περισσότερες 

εφεδρείες για αντικτυπήματα ή αντεπιθέσεις. 

 

4) Πυροβολικό: 

Ο διοικητής πυροβολικού στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης θα λάβει μέσω του 

διοικητή Φρουρίου Κρήτης το δικαίωμα έκδοσης  διαταγών και εντολών για τη 

χρήση όλου συνολικού του πυροβολικού και όπλων αντιμετώπισης τεθωρακισμένων 

σε μάχες εδάφους. 

 

5) Άμυνα εναντίων τεθωρακισμένων. 

Δομή εις βάθος, σύμπτυξη σε ομάδες. 

 

6) Σκαπανείς: 

Διάρθρωση σε μηχανικό Φρουρίου Κρήτης και σκαπανέων  Μεραρχιών. Έναρξη των 

μέτρων καταστροφής. Άμεση μεταφορά ναρκών. 
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7) Στα συνημμένα (έγγραφα) σχετικά προθέσεων και δυνατοτήτων, καθώς και 

καθοδήγηση αγώνα του εχθρό έχουν ληφθεί οι πιο πρόσφατες εμπειρίες σχετικά της 

επιχείρησης απόβασης στην Ιταλία. 

 

8) Αρμοδιότητες έκδοσης διαταγών για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση 

της υπεράσπισης προς όλα τα σώματα στρατού παραδίδονται στους διοικητές 

Μεραρχιών σύμφωνα με την εντολή του ανώτατου διοικητή 40 ψηφίο ΙΙΙ 4, οι οποίες 

μπορούν εν συνεχεία να δοθούν στους Διοικητές Συνταγμάτων. 

 

ΙΙ 1) Εκπαίδευση πεζικού και διεξαγωγής μάχης όλων των στρατιωτών, επίσης στο 

ναυτικό και αεροπορία (πληροφορίες από την 1η στρατιά τεθωρακισμένων και από τις 

τελικές μάχες στην Κριμαία). 

2) Διάρθρωση στο κεντρικό μέτωπο μάχης, διαβάθμιση σε βάθος, στα πλάγια 

εγκαταστάσεις, αθόρυβα όπλα, δυνάμεις  για αντεπίθεση (διάρθρωση και 

εξοπλισμός). 

3) Θέσεις του πυροβολικό, ιδιαίτερα σε παράκτιες πυροβολαρχίες στρατού 

ξηράς και ναυτικού. 

4) Χώροι ετοιμότητας των εφεδρειών, ιδιαίτερες δυσκολίες για μετακίνηση 

κατά την  εναέρια υπεροχή του εχθρού και σε πλησίον των ακτών δρόμων. 

5) Ανίχνευση μιας δεύτερης θέσης σε επαφή με θέσεις κυκλικής υπεράσπισης. 

6) Εκπαίδευση των αρχηγών και υπαρχηγών προς αυτόνομη δράση (τι μπορεί 

να συμβεί σε μένα, τι είναι σε μένα δυσάρεστο, τι μπορεί περισσότερο να με 

ενοχλήσει κατά την πραγματοποίηση του καθήκοντος μου, ποια αντίμετρα πρέπει να 

ληφθούν). Περισσότερη φαντασία στους αρχηγούς και υπαρχηγούς χωρίς εμπειρία 

(παράδειγμα: υπεράσπιση λιμένων Γ- χώροι αποφυγής θραυσμάτων για στρατιωτικά 

οχήματα). 

7) Συμμετοχή του μη πεζικού σώματος, δλδ του ναυτικού και αεροπορίας σε 

αποσπάσματα ανίχνευσης-κατασκοπείας και σε επιχειρήσεις εναντίων συμμοριών. 

8) Ενίσχυση της αποπεράτωσης, εκμετάλλευσης των σπηλαίων, κοιλωμάτων 

κάλυψης από τεθωρακισμένα, κοιλωμάτων  κάλυψης από αεροπορικές επιθέσεις, 

επίσης πλησίον των δρόμων για την προστασία εναντίων χαμηλού ύψους πτήσεων. 

9) Σε όλα τα μέτρα οικοδόμησης είναι η θέση των τακτικών υπηρεσιών 

απαραίτητη. Στις κατασκευές καταλυμάτων πρέπει κυρίως να δοθεί σημασία  και να 

πραγματοποιηθούν ασφαλείς από θραύσματα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την υπεράσπιση χώρου και βάσεων-σταθμών. 

10) Τοποθέτηση φρουρών, περιπολιών και επικεφαλείς των δρόμων κλπ υπό 

την αποδέσμευση  από όλα τα σώματα  στρατού σε αναλογία: επτά (στρατός ξηράς): 

δύο (αεροπορία): ένα (ναυτικό). 

11) Προστασία  των κατοικιών των διοικητών, μέτρα προσοχής κατά τις 

μετακινήσεις των διοικητών. 

12) Ευσυνείδητη επιτήρηση-επίβλεψη όλων των εγκαταστάσεων του 

γερμανικού στρατού, συχνοί έλεγχοι ( εκρηκτικά μέσα και προσκολλώμενες νάρκες  

σε πολεμικά πλοία από λιμάνι της Λέρου). Ασκήσεις άμυνας για δολιοφθορές να μην 

πραγματοποιηθούν  απρόσεκτα ή αδιάφορα. 

13) Δραστηριοποίηση της στρατιωτικής αστυνομίας, των εξωτερικών 

φρουρών, σχέση με τους Έλληνες. Οι τοπικοί διοικητές θα παρεμβαίνουν. 

14) Παράδοση υπεράριθμων κατασχεμένων όπλων ως λεία, επίσης βαριά 

όπλα με πυρομαχικά για την Ηπειρωτική Ελλάδα; 

15) Στις περιπτώσεις  Α ΙΙ αποχωρούν οι εφεδρείες του διοικητή. 
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ΙΙΙ) 1) Εθνικοσοσιαλιστική καθοδήγηση,  δύο με τρείς φορές εβδομαδιαίως μάθημα. 

Παράλληλα εβδομαδιαίως πολιτικής φύσης  ημερήσια ζητήματα, χειρισμός των 

ανακοινώσεων για το στράτευμα και συζήτηση του άρθρου της εβδομάδας από το 

περιοδικό «Η αυτοκρατορία» του υπουργού Goebbels. Προκήρυξη: έτοιμη για μάχη. 

Σώφρων αλλαγή υπηρεσίας-ηρεμία-ελεύθερος χρόνος, ένταση-ξεκούραση. 

 

IV) 1) Προς τα έξω στάση των στρατιωτών, εικόνα του στρατεύματος, στρατιωτική 

στολή, χαιρετισμός, σωματική φροντίδα, καθήκον επίβλεψης των αρχηγών. 

2) Συμπεριφορά των στρατιωτών απέναντι στο ντόπιο πληθυσμό, στις λεηλασίες και 

άλλους είδους παραβιάσεις. 

3) Περιπτώσεις ατυχημάτων από νάρκες και άλλου είδους ατυχήματα. Αποσαφήνιση 

των ζητημάτων αμέλειας  και του καθήκοντος επιτήρησης. 

V Πολιτική κατάσταση και κατάσταση συμμοριών στην Κρήτη. 

VI Ζητήματα σκαπανέων. 

VII Θέματα επικοινωνιών. 

VIII Κατάσταση εφοδιασμού. 

IX Ζητήματα υγειονομικού. 

Χ Άμυνα εναντίων αερίων. 

ΧΙ Ζητήματα γραφείου ΙVα 

ΧΙΙ Ζητήματα στρατιωτικού δικαστηρίου: 

1) Δημιουργία στρατιωτικού δικαστηρίου. 

2) Οι αυξημένες περιπτώσεις πώλησης αγαθών γερμανικού στρατού και 

στρατιωτικών μέσων απαιτούν αυξημένη επίβλεψη από τις στρατιωτικές υπηρεσίες. 

Συνεχή ειδοποίηση και έλεγχοι του στρατεύματος ιδιαίτερα των φρουρών. Λήψη 

αυστηρών μέτρων εναντίων προϊσταμένων  κατά της παράβασης του καθήκοντος 

επίβλεψης. 

3) Μετακινήσεις μεταξύ της νήσου και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η αεροπορία και 

το ναυτικό έχει ιδιαιτέρως ορισθεί της προσπάθειας. 

4) Επιτήρηση από τη στρατιωτική αστυνομία. 

ΧΙΙΙ Ζητήματα των στρατιωτικών υπηρεσιών διοίκησης. 

 

 

Σελίδες 143-144  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 6.7.1944. 

Περιέχει τη διαταγή Επιτελείου με τον αριθμό 9 αναφέροντας μεταξύ άλλων 

τη μετάθεση στρατιωτικού προσωπικού, έλεγχο στην κατανάλωση χαρτιού, διάθεση 

προς ετοιμότητα οχημάτων για αξιωματικούς και υπαλλήλους του Επιτελείου, 

σχετικά της κατανάλωσης νερού. 

 

Σελίδες 145  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς την 

ανώτατη διοίκηση ομάδας Ε στρατού ξηράς που φέρει ημερομηνία από 7.7.1944. 

Περιέχει την αποστολή στην ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς  ενός λόχου με 

τρυπάνι για πέτρες εξαιτίας των επικρατουσών συνθηκών εδάφους. 

 

Σελίδες 146-147  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 7.7.1944. 
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Περιέχει τη δημιουργία ενός τόμου ανακοινώσεων αναφέροντας τη σημασία 

και χρήση τούτου. 

 

Σελίδα 148  (περίληψη) 

Μη ταξινομημένη σε κάποιο ήδη συνημμένο έγγραφο σελίδα περιέχοντας την 

ύπαρξη στο στρατιωτικό τμήμα  1/73 δεκαπέντε τον αριθμό υπεράριθμων Ιταλών 

στρατιωτών και την απαγόρευση στους Έλληνες να παρακολουθούν παραστάσεις 

έργων από τον γερμανικό στρατό. 

 

Σελίδα 149  (μετάφραση) 

      

                      Απόρρητο 

                                  Διοικητής Φρουρίου Κρήτης Ια 

           8.7.44             22η Μεραρχία πεζικού 

                                  133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 

                                  Διοίκηση θαλάσσης 

                                  Διοίκηση τομέα αεροδρομίων 

 

Σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά της ανώτατης διοίκησης στρατού ξηράς Ε έχουν 

παραταχτεί στην Ήπειρο οι εθνικιστικής κατεύθυνσης ομάδες του Ζέρβα όπως 

φαίνεται υπό την πίεση και τη διοίκηση των Άγγλων για επίθεση εναντίων των 

γερμανικών στρατευμάτων. 

Ιδιαίτερη προσοχή εναντίων των εθνικιστικής κατεύθυνσης συμμοριών και 

οργανώσεων στην Κρήτη έχει τώρα πλέον ζητηθεί, επειδή πρέπει να αναμένεται , ότι 

επίσης οι στην Κρήτη εθνικιστική ιδεολογικής κατεύθυνσης οργανώσεις 

παρουσιάζονται  δραστήριες εναντίων του γερμανικού στρατού. 

 

 

Σελίδα 150  (μετάφραση) 

                                                  Διοικητήριο στρατού, την 8.7.44 

1) 5ος λόχος 834ου τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού: Λείπουν χώροι 

προστασίας από θραύσματα βομβών για οχήματα. 

2) 10ος λόχος 733ου Συντάγματος πεζικού: Για τον χώρο ετοιμότητας αυτού του λόχου 

εφεδρειών λείπουν κοιλώματα κάλυψης για τεθωρακισμένα. 

3) 2ο τάγμα 619ου Συντάγματος πυροβολικού: Η φρουρά στη Γεωργιούπολη διαθέτει 

μόνο τριάντα σφαίρες ανά στρατιώτη και δεκαπέντε τον αριθμό χειροβομβίδες. 

Λείπουν κοιλώματα προστασίας-κάλυψης τεθωρακισμένων. Ερείπια κατεδαφίζονται. 

Οι έχοντας εκδιωχθεί κάτοικοι θέλουν να μεταφέρουν  πέτρες. 

4) 9ος λόχος 733ου Συντάγματος πεζικού: Άσκηση συναγερμού με χρήση εκρηκτικών 

(μέσα έκρηξης σε γέφυρες). 

5) 2ο τάγμα 733ου Συντάγματος πεζικού: Ζήτημα αδειών (διαταγή κάτω από δεκαέξι 

μήνες καμία άδεια). 

6) Στρατιωτικά καταλύματα στο Ρέθυμνο: 

α) Δυσκολίες στις αδελφές νοσοκόμες έχοντας λάβει άδεια από την ανώτερη αδελφή 

νοσοκόμα στην πόλη των Χανίων. 

β) Κλοπή ποτηριών και τραπεζομάντιλων, μεγάλη έλλειψη (απαίτηση για ποτήρια). 

γ) Λείπουν μπαλάκια του πινγκ-πονγκ. 
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Σελίδα 151 (μετάφραση) 

Διοικητής Φρουρίου Κρήτης                  Διοικητήριο, την 9.7.1944 

         -Ια- 

                                Προσθήκη στο Ημερολόγιο Πολέμου. 

Σημεία συζήτησης του πτέραρχου διοικητή της αεροπορίας Fink: 

1) Δραστηριοποίηση της αεροπορίας στο πλαίσιο της φρούρησης από τον  γερμανικό 

στρατό. 

2) Δραστηριοποίηση ενός επικεφαλή  της αεροπορίας, ο οποίος μπορεί να δώσει  

ταυτόχρονα την άδεια πτήσης για τις στο νησί βρισκόμενες (αεροπορικές) ομάδες σε 

συνεννόηση με τον διοικητή αεροπορίας. 

3) Αίτηση επάνδρωσης υπηρεσίας του Ια/ αεροπορίας και φωτεινών σημείων μέσω 

ενός μέλους της αεροπορίας. 

4)  Συνέχιση των έργων του αεροδρομίου στο Μάλεμε. 

 

 

 

Σελίδα  152  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή  πυροβολικού  Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 9.7.1944. 

Περιέχει τη μετονομασία του Επιτελείου επέμβασης Brinkmeier σε 

«Επιτελείο και Επιτελείο πυροβολαρχίας 1021ου τμήματος παράκτιου πυροβολικού 

στρατού». 

 

 

Σελίδα 153  (μετάφραση) 

 

Ομάδα Ιγ                                                                          Διοικητήριο, την 9.7.44 

 

 Θέμα: Προσθήκη στο Ημερολόγιο Πολέμου 

             Για το χρονικό διάστημα από 18.6.44 έως 8.7.44. 

 

 

Προς Ια 

 

Στο χρονικό διάστημα αναφοράς πραγματοποιήθηκε  αυξημένη 

αντικομουνιστική προπαγάνδα, αφότου πρότρεψε η οργάνωση ΕΠΟΝ σε ένα φύλλο 

γνωστοποίησης  σε ανοιχτή αντίσταση και τρομοκρατία για λόγους εκδίκησης 

εξαιτίας της εκτέλεσης του Κτιστάκη εναντίων της δύναμης κατοχής. Η δίκη 

εναντίων του αρχηγού ης ΕΠΟΝ  Κρήτης Λιονάκη και του ταμία του  Μπριλάκη 

τελείωσε με δύο κατηγορίες εις θάνατο. Σε μια δίκη κατασκοπείας, της οποίας τα 

συμβάντα διαδραματίστηκαν  στη Σητεία, κατηγορήθηκαν εις θάνατο δύο τον αριθμό 

Έλληνες και δύο Ελληνίδες. 

Επιχειρήσεις εναντίων συμμοριών πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές 

Μεσκλά- Θέρισο και Μέλαμπες, επιπλέον στον χώρο νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου, 

στην περιοχή Σητείας-Επισκοπής και νοτιοδυτικά αυτής. Οι επιχειρήσεις τούτες 

έληξαν χωρίς αποτέλεσμα. Οι πράξεις τρομοκρατίας εναντίων γερμανόφιλων πολιτών 

από την πλευρά (ειδικών) δυνάμεων εκτέλεσης της ομάδας του Ποδιά 

πραγματοποιούνται εν συνεχεία κυρίως στην περιοχή του Ηρακλείου.  

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα νησιά της Γαύδου, Ελούντας, Διονυσιάδες 

νήσοι, Θεοδώρα και Γκράντες. 
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Εναέρια κατασκοπεία του εχθρού κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς 

υπάρξει λιγοστή, αντιθέτως κάμποσες αεροπορικές επιθέσεις και μάλιστα 

την 27.6.44    αεροπορική επίθεση με βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου, ζημιές σε δύο προβολείς, 

την 27.6.44 αεροπορική χαμηλού ύψους επίθεση εναντίων του ακρωτηρίου 

και του λιμανιού της Σητείας, ένας νεκρός και ορισμένοι τραυματίες, λιγοστές υλικές 

ζημιές, 

την 30.6.44 αεροπορική χαμηλού ύψους επίθεση στο λιμάνι της Σητείας, ένα 

δεξαμενόπλοιο νερού βυθίστηκε, δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν,  

την 5.7.44 αεροπορική επίθεση με βομβαρδισμό εναντίων  θέσης αναφοράς 

πτήσεων πλησίον της Ιεράπετρας, χωρίς (υλικές) ζημιές,. 

την 5.7.44 αεροπορική χαμηλού ύψους επίθεση στο μηχάνημα μέτρησης στο 

κάστρο της Παλαιόχωρας, κτυπήθηκαν  τρία καταλύματα, 

την 8.7.44 αεροπορική επίθεση με βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, 

ένα αεροσκάφος τύπου Junger και ένα τύπου Fieseler-Storch υπέστησαν ελαφριές 

ζημιές, δύο τον αριθμό εχθρικά βομβαρδιστικά και ένα δικό μας καταδιωκτικά 

κατερρίφθησαν. 

Στο χρονικό διάστημα από 26.4.44 έως 8.7.44 πραγματοποιήθηκε ένας  

κύκλος μαθημάτων οδήγησης ανεμόπτερων. 

 

 

Σελίδα 154  (μετάφραση) 

Παλαιόχωρα: 

1) Στον στρατώνα δυσκολίες με την τακτική λήψη σίτισης-διατροφής. 

Παράκληση για ένα επιπλέον φορτηγό αυτή τη βδομάδα. Η επιστροφή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά πυρομαχικών. 

2) 2ος λόχος 746ου Συντάγματος πεζικού: Το ταχυδρομείο φθάνει πολύ 

ακανόνιστα (κάθε δέκα με δώδεκα ημέρες). Πολλά φύλλα της «Veste Kreta» δεν 

έρχονται. Λείπουν όπλα καταπολέμησης αρμάτων μάχης 3,7 cm. 

3) Στρατιωτική ανάληψη: των αντρών από επικοινωνία δια αέρος μέσω 

πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών μέσων. 

4) Ο διοικητής λιμένα έχει τέσσερεις άνδρες ακόμα στην Παλαιόχωρα. 

5) Μυστική αστυνομία στρατού: Η 22η Μεραρχία πεζικού έχει διαθέσει  ένα 

όχημα τύπου Volkswagen με έναν είκοσι έξι ετών οδηγό στη μυστική υπηρεσία 

στρατού. 

 

Σελίδες 155-156  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 10.7.1944. 

Περιέχει στοιχεία σχετικά της σήμανσης  συναγερμού επιπέδου  ΙΙ. 

 

Σελίδες 157-158  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον επικεφαλή σκαπανέων προς τον 

διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 10.7.1944. 

Περιέχει τα βασικά σημεία και χώρους δημιουργίας έργων για τον στρατό 

ξηράς (καταγράφονται τούτα), για το ναυτικό (καταγράφονται τούτα), για τη 

αεροπορία (καταγράφοντα τούτα), για τα μέτρα αποκλεισμού (καταγράφονται τούτα), 

για τα έργα δρόμων, αναφορές δυσκολιών στην κατασκευή των έργων υποδομής 

τούτων λόγω έλλειψης στρατιωτικών κονδυλίων, τη μείωση του ελληνικού εργατικού 
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δυναμικού στο 40%, τον περιορισμό σε υγρά καύσιμα τύπου Otto και Diesel και με 

συνέπεια δυσκολίες στη μετακίνηση φορτηγών. 

 

Σελίδες 159-162 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα τον αριθμό συνημμένο-από τον 

διοικητή Φρουρίου Κρήτη που φέρει ημερομηνία από 11.7.1944. 

Περιέχει τη μη τοποθέτηση διοικητών μάχης και επικεφαλείς υπεράσπισης 

στο νησί, την παραχώρηση στους αρχηγούς των τομέων παράκτιας υπεράσπισης των 

αρμοδιοτήτων διοικητών διεξαγωγής μάχης. 

Το συνημμένο στρατιωτικό έγγραφο περιέχει τις αρμοδιότητες των διοικητών 

μάχης, των διοικητών στο νησί και των επικεφαλείς υπεράσπισης. 

 

Σελίδα  163  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης σχετικά της 

εκπαίδευσης πεζικού περιέχοντας στόχους, χρονική διάρκεια. 

 

Σελίδα 164  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον επικεφαλή επικοινωνιών  προς το 

γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία από 11.7.1944. 

Περιέχει προσθήκες  στο Ημερολόγιο Πολέμου σχετικά επιθεώρησης, 

αφίξεων, συνομιλιών Γερμανών αξιωματούχων. 

 

Σελίδα 165  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον επικεφαλή οικονομικής διαχείρισης 

προς το γραφείο Ια που φέρει ημερομηνία από 17.7.1944. 

(μετάφραση) Δύναμη λαμβανομένων σίτιση σύμφωνα με την κατάσταση από 

11.7.1944 

 

                                      133η Μεραρχία πεζικού     22η Μεραρχία πεζικού      σύνολο 

Στρατός ξηράς                         9.687                              15.392                         25.079 

Αεροπορία                               2.179                                4.658                           6.837 

Ναυτικό                                       27                                     -                                   27 

Σύνολο                                 11.893                                  20.050                      31.943 

Ρώσοι εθελοντές                       164                                       377                           541 

Ιταλοί εθελοντές                    2.004                                     2.632                        4.636 

Σύνολο β                                2.168                                     3.009                        5.177 

Σύνολο Γ=Α+Β                    14.061                                 23.059                        37.120 

Αιχμάλωτοι και κρατούμενοι   103                                     -                                   103 

Έλληνες                                  3.550                                   5.189                          8.739 

Σύνολο Δ:                                3.653                                   5.189                          8.842 

 Σύνολο ε=γ+δ                       17.714                                 28.248                        45.962 

 

 

 

Σελίδες  166-170 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 12.7.1944. 

Περιέχει διαταγή σχετικά της υπεράσπισης με τον αριθμό 34. 

(μετάφραση) Στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίων συμμοριών και 

τρομοκρατών. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Γνωστοποιείται η κάτωθι διαταγή της Ανώτατης διοίκησης Δύσης: 

«επιχειρήσεις εναντίων συμμοριών και τρομοκρατών» πρέπει πάντοτε με τόσο 

ισχυρές δυνάμεις να πραγματοποιούνται, έτσι ώστε τα δικά μας στρατεύματα να 

επικρατήσουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεν επιτρέπεται να εμφανιστεί, ότι 

οι έχοντες αρχίσει μάχες εξαιτίας μη επαρκούς αριθμού των δικών μας δυνάμεων ή 

εξαιτίας πρόωρης αποχώρησης των στρατιωτικών δυνάμεων να διακοπούν χωρίς 

αποτέλεσμα.  

Μια τέτοιου είδος αποτυχία θα βλάψει το κύρος της δύναμης κατοχής και θα 

ενισχύσει τη συναίσθηση της δύναμης των συμμοριών πολύ περισσότερο από ότι 

κάποιος να τις αφήσει ανενόχλητες έως την ετοιμότητα των δικών  ισχυρότερων  

δυνάμεων. 

Η επέμβαση ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων εφόδου-κρούσης δεν θα έχει 

περί τούτου επίδραση. Ωστόσο υποδεικνύεται εκ νέου, ότι επίσης πρέπει κατά την  

επέμβαση των ειδικών ομάδων εφόδου-κρούσης η στρατιωτική δύναμη της διοίκησης 

και η στρατιωτική αποστολή να συμφωνούν και ότι ιδιαίτερα οι ειδικές στρατιωτικές 

ομάδες εφόδου-κρούσης  οφείλουν να καθοδηγηθούν τακτικά τόσο προσεκτικά, ώστε 

να αποφευχθούν ξαφνικές επιθέσεις, περικυκλώσεις και σημαντικού βαθμού 

αντικτυπήματα.  

 

2) Ρίψη μέσων πρόκλησης φωτιάς από εχθρικά αεροσκάφη. 

Την 2.7.44 ρίχθηκαν στον νότιο χώρο από εχθρικά δικινητήρια αεροσκάφη 

για πρώτη φορά ράβδοι φώσφορου και δοχεία πρόκλησης πυρκαγιάς σε χωράφια με 

σιτάρι σε περιορισμένη έκταση. Μέσω της αντιμετώπισης με άμμο μπόρεσε η φωτά 

σχετικά εύκολα να σβηστεί. Η ζημιά ήταν σε αυτή την περίπτωση λιγοστή. Σχετικά 

των χρησιμοποιούμενων μέσων πρόκληση φωτιάς πρόκειται για συνηθισμένες 

βόμβες πρόκλησης πυρκαγιάς σε σχήμα ραβδιών και συνηθισμένα δοχεία φωσφόρου. 

Πρέπει να αναμένεται μια συνέχεια τέτοιων ειδών επιθέσεων, επίσης με νέα ακόμα 

άγνωστα μέσα πρόκλησης πυρκαγιάς.  

(Περίληψη) Κατόπιν ακολουθεί αναφορά σχετικά ανακοινώσεων αναφορικά 

των μαχών και ιδιαίτερων συμβάντων, εντολές σχετικά των κινήσεων γερμανικών 

στρατευμάτων σε φάλαγγες για μάχη (αναφέρεται η σημασία των καιρικών 

συνθηκών, η αλλαγή πορείας εξαιτίας καταστροφής γεφυρών με αποτέλεσμα τον μη 

σωστό προσανατολισμό ορισμένων οδηγών), η επέμβαση ανεμόπτερων και 

αλεξιπτωτιστών του εχθρού σε άσχημες καιρικές συνθήκες π.χ τη νύχτα της 6.9. και 

10.10, μέτρα προστασίας και αποφυγής τραυματισμών ή θανάτων στρατιωτών σε 

περίπτωση βομβαρδισμού, η άμεση δημιουργία κοιλωμάτων προστασίας από 

αεροπορικές επιθέσεις (πλησίον  των δρόμων, σε χώρους παραμονής οχημάτων, κατά 

μήκος των κεντρικών οδικών αρτηριών, πλησίον των γεφυρών, μονοπατιών), η 

αφαίρεση άμμου από τις ακτές, τα έργα υποδομής για υπεράσπιση χώρων, 

μετακινήσεις πυροβόλων όπλων καταπολέμησης τεθωρακισμένων (καταγράφεται 

αριθμός τούτων και διάμετρος), η επιτήρηση-επίβλεψη χωρίς φύλαξη γεφυρών προς 

αποφυγή δολιοφθοράς και προετοιμασία ανατίναξης τους (π.χ στη βενετσιάνικη 

γέφυρα πλησίον του Ρεθύμνου). 

 

Σελίδες  171-179  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς 

ανώτατη διοίκηση ομάδας Ε στρατού ξηράς που φέρει ημερομηνία από 12.7.1944. 

Περιέχει ένα τον αριθμό απόρρητο συνημμένο έγγραφο από τον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης με ημερομηνία από 12.7.1944 σχετικά της κατάστασης. Ακολουθεί 

η μετάφρασή του. 
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(μετάφραση)   Εκτίμηση της κατάστασης για την 12.Ιουλίου 1944. 

 

Ι Πολιτική κατάσταση. 

Η στάση του πληθυσμού είναι όπως πρότινος ήρεμη και επιφυλακτική. Η 

έναρξη της εισβολής άφησε να εμφανισθεί η ελπίδα για μια σε σύντομο χρονικό 

διάστημα λήξη του πολέμου. Η χωρίς διακοπή αντίσταση στο μέτωπο της εισβολής 

καθώς και η εισβολή των βομβαρδιστικών τύπου «V1» διέλυσαν την ελπίδα των 

εχθρικών προς τη Γερμανία κύκλων, ότι γερμανικές Μεραρχίες θα αποσυρόταν από 

τον  νοτιοανατολικό χώρο ( Κρήτη). Τα γεγονότα στην Ανατολή, τα οποία 

αξιολογούνται ως εξασθένηση της δύναμης μάχης της Γερμανίας, οδήγησαν σε μια 

ελαφριάς μορφής αλλαγή κατεύθυνσης του γερμανόφιλου πληθυσμού σε φιλικό προς 

τους Άγγλους. 

Εξαιτίας της σύλληψης του στην Ηπειρωτική Ελλάδα έχοντας βγει διαταγή 

αρχηγού των κομμουνιστών Κτιστάκη έλαβε το έργο υποκίνησης ταραχών των 

κουμουνιστών ένα πολύ μεγάλο κτύπημα. Αυτός είχε την αποστολή να 

πραγματοποιήσει στην Κρήτη τον πολιτικό συντονισμό των ανταρτών και να πετύχει  

την ένωση του ΕΑΜ και της ΕΟΚ. Κατόρθωσε την ίδρυση της Παγκρήτιας πολιτικής 

επιτροπής εθνικής απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ). Η δραστηριότητα συμμοριών και η 

τρομοκρατία εντάθηκαν εν συνεχεία. Η εκτέλεση του Κτιστάκη προκάλεσε στους 

κύκλους του ΕΑΜ ισχυρό σοκ, το οποίο οδήγησε σε μια αισθητή αναστολή όλης της 

κομμουνιστικής δραστηριότητας. Η από την πλευρά μας προπαγανδιστικά 

αξιοποιούμενη δραστηριότητα αυτού του αρχηγού των κομμουνιστών οδήγησε στο 

ότι, οι οπαδοί της κίνησης των κομμουνιστών μερικώς εισχώρησαν στους 

εθνικιστικής κατεύθυνσης κύκλους. Η δραστηριότητα υποκίνησης  ταραχών της 

ΕΠΟΝ κατευθύνεται ιδιαιτέρως στη γεμάτη ενθουσιασμό νεολαία όπως ξεκάθαρα 

προκύπτει από την εφημερίδα της ΕΠΟΝ, η οποία καλεί σε αντίσταση. 

Η δραστηριοποίηση δύο τον αριθμό ομάδων πραγματοποιώντας προπαγάνδα 

από την Ηπειρωτική Ελλάδα δεν έχασε, ιδιαίτερα στον πληθυσμό της υπαίθρου, την 

επίδραση της. 

Λόγω των απολύσεων εργατών (από ανάγκη λόγω έλλειψης χρημάτων) 

υποχώρησε το βιοτικό επίπεδο και εξαιτίας τούτου δημιουργήθηκε ευνοϊκό έδαφος 

για ραδιουργία των κομμουνιστών. 

 

ΙΙ) Κατάσταση του εχθρού: 

Η δραστηριότητα των συμμοριών περιορίστηκε εξαιτίας επιπλέον 

επιχειρήσεων του στρατού καθώς και των μετακινήσεων στρατιωτικών μονάδων σε 

απειλούμενες από τις συμμορίες περιοχές. 

Συχνές επιθέσεις εναντίων φιλικών προσκειμένων στους Γερμανούς Ελλήνων, 

ιδιαίτερα εναντίων συνδέσμων, δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα ειδικών δυνάμεων 

εκτέλεσης. Ιδιαίτερα επισύρων την προσοχή ήταν τούτο στον κάτω τομέα Ηρακλείου. 

Σύμφωνα με αναφορά συνδέσμου πραγματοποίησαν απόβαση δεκαπέντε τον 

αριθμό Άγγλοι και δεκαπέντε Αμερικανοί αξιωματικοί ή και κατάσκοποι. Τούτο 

ερμηνεύεται ως μια εντατική καθοδήγηση των εχθρικών προς τους Γερμανούς 

στρατιωτικών οργανώσεων από το Κάιρο.  

Πραγματοποιημένες επιχειρήσεις συμμοριών στον κάτω τομέα Ηρακλείου 

δείχνουν να έχουν απωθηθεί μικρής δύναμης ομάδες συμμοριών προς τον κάτω τομέα 

Ανατολή, επειδή πραγματοποιήθηκαν εκεί δύο τον αριθμό αιφνιδιαστικές επιθέσεις 

εναντίων διαφορετικών θέσεων. 
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Κύριες περιοχές συμμοριών: η δυτική και νοτιοδυτική πλαγιά της οροσειράς 

του Ψηλορείτη, η βόρεια πλαγιά της οροσειράς του Ψηλορείτη, η νότια πλαγιά των 

Λασιθιώτικων βουνών, η βόρεια πλαγιά των Λευκών Όρεων. 

Ο εχθρός προσπαθεί συνεχώς να αποκόψει την Κρήτη από τη σίτιση και τον 

ανεφοδιασμό. Τον περασμένο μήνα εθεάθησαν τρέχων υποβρύχια. Κάμποσα τον 

αριθμό μηχανοκίνητα ιστιοφόρα βυθίστηκαν. Αποβάσεις από υποβρύχια και 

ταχύπλοα στα νότια παράλια αναφέρθηκαν από συνδέσμους. 

 

ΙΙΙ)Δική μας κατάσταση τακτικής και προθέσεις: 

1) Πραγματοποιηθήκαν με επιτυχία επεμβάσεις εναντίων συμμοριών επίσης 

τον μήνα Ιούνιο. Κλειστές στρατιωτικές μονάδες μετακινήθηκαν πλησίον των  από 

τις συμμορίες απειλούμενων  περιοχών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

2) Η παράταξη του 1016ου τάγματος πεζικού Φρουρίου Κρήτης, από το οποίο 

το εκεί βρισκόμενο προσωπικό  βρίσκονταν σε ετοιμότητα, ακυρώθηκε και το 

προσωπικό οδηγήθηκε για την επάνδρωση  του 47ου Συντάγματος πεζικού (22η 

Μεραρχία πεζικού). Κατόπιν της παράταξης του 47ου Συντάγματος πεζικού πρέπει 

τώρα να υπάρχει η πρόθεση, να δημιουργηθεί ο κάτω τομέας Μεσσαράς. 

Η απαιτούμενη τοποθέτηση του Επιτελείου επέμβασης Brinkmeier έχει 

εντωμεταξύ πραγματοποιηθεί (1021). Για τον τομέα Κισσάμου έχει προγραμματιστεί 

μια ενίσχυση μέσω μιας με λειτουργία διοίκησης δημιουργημένης  με τέσσερα 

κανόνια πυροβολαρχίας (15,5 cm Κ 418), η οποία πρέπει να λάβει τον χαρακτηρισμό 

8η πυροβολαρχία  834ου  τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού. 

Σύμφωνα των εμπειριών στο μέτωπο της απόβασης έχει σχεδιαστεί μια 

απόσυρση των παράκτιων πυροβολαρχιών στρατού ξηράς σε καλυμμένες θέσεις 

πυρός, καθώς το επιτρέπουν οι συνθήκες εδάφους. Η ανίχνευση νέων θέσεων πυρός  

έχει ως πρώτο μέτρο στις 2 παράκτιες πυροβολαρχίες στρατού αρχίσει, όπου κατόπιν  

το πέρας τούτης αρχίζει αμέσως η τροποποίηση στο έδαφος. 

 

3) Εκπαίδευση. 

α) Εκπαίδευση και μάχη στα βουνά (δραστηριοποίηση συμμοριών) 

β) Εκπαίδευση μάχης με κέντρο βάρους: εκπαίδευση στο πλαίσιο 

τοποθετούμενου αποσπάσματος και των λόχων. 

γ) Εντατικές βολές στο πλαίσιο των διανεμόμενων πυρομαχικών άσκησης. 

δ) Μέσω των πλαισίων ασκήσεων πραγματοποιήθηκε άσκηση στη μάχη των 

ενωμένων όπλων. 

ε) Τρέχουσα πραγματοποίηση συνομιλιών σε πεδινό έδαφος. 

ζ) Πραγματοποίηση κύκλου μαθημάτων για καταπολέμηση από κοντινή 

απόσταση  αρμάτων μάχης και προστασίας από αέρια στις σχολές πολέμου του 

στρατού και της Μεραρχίας. 

Η εκπαίδευση παραβλέπεται εν συνεχεία λόγω της μεγάλης απαίτησης στην 

τοποθέτηση φρουράς. 

Η εκπαίδευση των  μηχανοκίνητων στρατευμάτων δυσκολεύεται από έλλειψη 

βενζίνης.  

 

IV  Κατάσταση της παράκτιας υπεράσπισης και της δημιουργίας θέσεων: 

 

1) Αποπεράτωση έργων οχύρωσης: 

 

α) Τον μήνα Ιούνιο αποπερατώθηκαν: 

1) Μόνιμη αποπεράτωση                     δύο ναρκοθετημένες εγκαταστάσεις 
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2) στο ύπαιθρο με τσιμέντο                 τριάντα τέσσερεις εγκαταστάσεις με τσιμέντο 

     στο ύπαιθρο                                    δύο ναρκοθετημένες εγκαταστάσεις 

β) Συνολικά είναι  έτοιμα: 

1) Μόνιμη αποπεράτωση                   ενενήντα τρείς εγκαταστάσεις, από τις οποίες   

                                                           ογδόντα τέσσερεις ναρκοθετημένες 

2) Στο ύπαιθρο  εγκαταστάσεις ενίσχυσης                    έξι με τσιμέντο εγκαταστάσεις  

       Στο ύπαιθρο                                            χίλιες εκατό εβδομήντα οχτώ εγκαταστάσεις,             

                                                                από τις οποίες εκατό έντεκα στοές                                                                                                                                                                                                                              

 

   

Συνολική εγκατάσταση: 

Ανάγκη: τριάντα δύο χιλιάδες άνδρες        Διάθεση: δεκαέξι χιλιάδες διακόσιοι πενήντα 

                                                                        = 50,8% 

πεντακόσιες χιλιάδες σφαίρες                         διακόσιες χιλιάδες οχτακόσιες  

                                                                          τριάντα=40,2% 

παίρνοντας ως βάση ενός 10,5 cm βλήματος συμπεριλαμβανομένων βλημάτων 

πυροβόλων. 

γ) Για την ώρα υπό κατασκευή: 

1) Σταθερές κατασκευές                            πενήντα εννέα εγκαταστάσεις με 

                                                                   διαδρόμους 

2) Στο ύπαιθρο με μπετόν                         εκατό ενενήντα  πέντε εγκαταστάσεις με 

   και στο ύπαιθρο                                     διαδρόμους, από τις οποίες σαράντα μία στοές 

                                                                

                             

δ) Τοποθετημένες δυνάμεις στη δημιουργία οχυρωμάτων: 

1)Στρατιώτες     εξακόσιοι σαράντα δύο 

2) Ιταλοί            τετρακόσιοι πενήντα εννέα 

3) Πολίτες         τρείς χιλιάδες τετρακόσιοι επτά (Έλληνες), τον προηγούμενο μήνα  τρείς 

χιλιάδες ογδόντα τέσσερεις. 

Από τους πολίτες έχει αποδεσμευθεί περίπου το 40% εξαιτίας μη επάρκειας 

χρημάτων στο τέλος του μήνα.      

            

Σε νάρκες έχουν νέες τοποθετηθεί 

Νάρκες σε σχήμα πιάτου          πέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα εννέα 

Νάρκες ήχου                            δύο χιλιάδες διακόσιες έξι 

Νάρκες προστασίας                 δύο χιλιάδες τετρακόσιες δώδεκα 

Νάρκες σε σχήμα ραβδιού       εκατό εξήντα έξι     

Οι προετοιμασίες ανατίναξης συνεχίζονται. Έχουν δημιουργηθεί δεκαεπτά αντικείμενα 

έτοιμα προς έκρηξη. 

 

2) Δημιουργία δρόμων: 

Η βελτίωση υφιστάμενων δρόμων και η αποκατάσταση τακτικών σημαντικών 

παρακαμπτήριων δρόμων συνεχίζεται με τις ακόμα υπάρχουσες δυνάμεις.  Ο  λόγω της 

μη επάρκειας χρημάτων λιγοστός αριθμός Ελλήνων εργατών  επιδρά στην αποπεράτωση 

και στη βελτίωση των σημαντικών δρόμων αποφασιστικά. 

 

 

V Κατάσταση θαλάσσης: 

Μεγαλύτερη δραστηριότητα εχθρικών υποβρυχίων σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα. Εθεάθησαν στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης τρέχων υποβρύχια, το  
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οποίο αφήνει να βγει το συμπέρασμα  για μια αυξημένου μεγέθους δραστηριοποίηση 

υποβρυχίων. 

Το ατμόπλοιο «Tanais», το τελευταίο πλοίο μιας την 1.6.44  έχοντας 

αποπλεύσει νηοπομπής, βυθίστηκα κατά τη διάρκεια της πορείας του βορείως του 

Ηρακλείου από κτύπημα μιας τορπίλης. 

Ο ανεφοδιασμός από μηχανοκίνητα ιστιοφόρα αυξήθηκε σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα. Στον θαλάσσιο χώρο του Ηρακλείου ρίχθηκαν απαρατήρητα κατά τη 

διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων νάρκες αέρος. Μέσω αεροσκάφους εύρεσης ναρκών 

περισυλλέχθηκαν έως τώρα τέσσερεις τον αριθμό νάρκες. Στο λιμάνι της Σητείας 

βυθίστηκαν από αεροσκάφη ένα τάνκερ μεταφοράς νερού και ένα πλοιάριο 

εμπροσθοφυλακής. Τα σε πομπή μετακινούμενα μηχανοκίνητα ιστιοφόρα 

προστατεύονται  σε μεγάλο βαθμό μέσω δραστηριοποίησης  του στόλου K.S (;) Κρήτης. 

 

IV Εναέρια κατάσταση: 

Στον μήνα αναφοράς ήταν η εχθρική δραστηριότητα κατασκοπίας και 

παρενόχλησης πιο αδύναμη από ότι τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν εννέα τον αριθμό αεροπορικές επιθέσεις με ρίψη βομβών. Ως επί το 

πλείστον δέχτηκε επίθεση το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου (επτά φορές) εξαιτίας της 

εκεί από την αρχή του μήνα βρισκόμενης πομπής. Επιπλέον επιθέσεις έλαβαν χώρα στο 

αεροδρόμιο στο Μάλεμε και στο Καστέλλι, καθώς και αεροπορικές επιθέσεις χαμηλού 

ύψους στο λιμάνι της Σητείας. Δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. 

Μεμονωμένες εμφανίσεις καταδρομικών  νύχτας στον θαλάσσιο χώρο του 

Ηρακλείου και του Μάλεμε. 

 

VII Κατάσταση κίνησης : 

Η κίνηση των οχημάτων έχει τον μήνα Ιούνιο συνεπεία της ελάττωσης της 

ποσότητας των υγρών καυσίμων σε μεγάλο βαθμό μειωθεί. Σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα ωστόσο πολλαπλασιασμός δραστηριοποίησης εκφόρτωσης πλοίων. 

Κατόπιν πραγματοποίησης εγκάρσιων μεταφορών με οχήματα τον μήνα Ιούνιο μπορούν 

οι απαραίτητες εγκάρσιες μετακινήσεις να πραγματοποιηθούν προσωρινά με τον 

υφιστάμενο χώρο μεταφοράς από ιστιοφόρα. 

Για την κατασκευή δρόμων μπόρεσαν από το απόθεμα του Ιουλίου μόνο πέντε 

cbm υγρών καυσίμων σε αντίθεση των τριάντα cbm του προηγούμενου μήνα να 

διανεμηθούν. 

 

 

VII Κατάσταση εφοδιασμού και ενισχύσεων: 

Αν και μέσω της δραστηριοποίησης των μικρού μεγέθους πλοίων και της 

άφιξης του ατμόπλοιου «Tanais» παρουσιάστηκε μια αύξηση του ανεφοδιασμού σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, έπρεπε  ο τρέχων εφοδιασμός να ληφθεί με τον 

κύριο όγκο από τα αποθέματα. Χώρος σε μεγάλου μεγέθους πλοία δεν διατίθεται πλέον 

στον μήνα της αναφοράς για τον ανεφοδιασμό προς την Κρήτη. 

 

1) Πυρομαχικά: 

Λιγοστός ανεφοδιασμός σε πυρομαχικά στο δεύτερο μισό του Ιουνίου, το 

είδος και η ποσότητα δεν έχουν ακόμα ξεχωριστεί. Μέσω της διανομής πυρομαχικών 

ασκήσεων από το απόθεμα αυξήθηκε η έλλειψη σε περίπου τρείς χιλιάδες εξακόσιους 

τόνους. Ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη  σε πυρομαχικά για αυτόματα όπλα, οπλοπολυβόλα, 

2 cm πυροβόλα αντιαεροπορικών μέσων, 7,5 cm  βλήματα για τεθωρακισμένα οχήματα 

τύπου  40. Λιγοστά αποθέματα για μέσα καταπολέμησης αρμάτων μάχης αφίχθησαν, η 
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επιπλέον εισαγωγή για την εκπαίδευση του στρατού κρίνεται άμεσα απαραίτητη, επειδή 

οι ανάγκες κατά πρώτον δεν μπορούν να καλυφθούν. 

Για την αποθήκευση πυρομαχικών χρειάζεται άμεσα  ξυλεία κατασκευής, 

υλικό ταξινόμησης και συμπιεσμένο χαρτόνι,. 

 

2) Στρατιωτικό υλικό: 

Το στην Ηπειρωτική Ελλάδα ακόμα αποθηκευμένο στρατιωτικό υλικό 

πεζικού και πυροβολικού καθώς και ανταλλακτικά χρειάζονται επείγοντος. Άφιξη 

εξακόσιων λίτρων λαδιού καθαρισμού όπλων. Επιπλέον μέσα καθαρισμού και λίπανσης 

χρειάζονται επειγόντως. Ιδιαίτερη έλλειψη: σε ανταλλακτικά ποδηλάτων, σε 

ανθρακασβέστιο, σε μάσκες  προστασίας από αέρια, σε υλικά διαχείρισης και υλικό για 

τους οπλουργούς. 

 

3) Σίτιση-διατροφή: 

Η δύναμη σιτισμένων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα έχει αυξηθεί 

στους οχτακόσιους σε σαράντα μια χιλιάδες  οχτακόσιους. Από τα αποθέματα του 

γερμανικού στρατού σιτίστηκαν ακόμα τον Ιούνιο εννέα χιλιάδες εννιακόσιοι Έλληνες 

εργάτες. 

Στο χρονικό σημείο της αναφοράς έχει αφιχθεί ανεφοδιασμός πεντακοσίων  

εξήντα εννέα τόνων σίτισης, οι εκατό δεκατέσσερις τόνοι ζωοτροφής και οι τριακόσιοι 

δέκα τρείς τόνοι ψωμιού και αρτοσκευασμάτων έχει καλύψει μόνο το μισό της μηνιαίας 

ανάγκης, κυρίως στις έχοντας αφιχθεί φρέσκιες πατάτες παλαιάς σοδειάς συνεπεία του 

σαπίσματος και της  ελάττωσης έως 89% παρατηρήθηκε απώλεια. Οι απώλειες με τα 

ατμόπλοια «Sabine» και  «Gertrud» χιλίων  διακόσιων ογδόντα δύο τόνων σίτισης και 

τριακοσίων  δεκαεννέα τόνων ζωοτροφής είχαν σοβαρό αντίχτυπο στη σίτιση. Εκτός 

τούτου χάθηκαν εκατό πενήντα τόνοι ειδών εμπορίου, κυρίως σε είδη κατανάλωσης. 

 

4) Ρουχισμός: 

Στρατιωτική ενδυμασία τροπικού κλίματος εκτός ενός μικρού υπόλοιπου έχει 

μεταφερθεί. Από τα διανεμόμενα δεκαπέντε χιλιάδων μακριά παντελόνια τροπικού 

κλίματος βρίσκονταν στην αποθήκη ιματισμού στην Αθήνα μόνο τρείς χιλιάδες 

τριακόσια κομμάτια. Μέσω της ανώτατης διοίκησης στρατού ξηράς στην Ελλάδα 

διανεμήθηκε ενάμιση χιλιάδες υλικού επιδιόρθωσης υποδημάτων, το οποίο ωστόσο δεν 

ήταν δυνατό να ληφθεί από την Αθήνα. Επειδή τώρα εδώ και τρείς μήνες δεν έρχεται ο 

ανεφοδιασμός, έχουν φθαρεί εντελώς  τα υποδήματα. Αίτημα σχετικά διανομής 

ορειβατικών υποδημάτων αρβυλών έχει απορριφτεί. Η αντικατάσταση μέσω διανομής 

κανονικών υποδημάτων με κορδόνι δεν είναι εφικτή για την ώρα. 

 

 

 

5) Καταλύματα: 

Έχει αφιχθεί λιγοστή ποσότητα  ανεφοδιασμού  σε διπλά κρεβάτια, σε 

σεντόνια, σε σάκους με άχυρο, σε μηχανήματα φωτισμού και κουζίνες καθώς και 

ανθρακασβέστιο, πετρέλαιο και επιπλέον πενήντα τόνοι πετροκάρβουνο. Το μεγαλύτερο 

μέρος του ανεφοδιασμού έχει χαθεί, από το οποίο σχεδόν όλη συνολικά η ποσότητα του 

διανεμόμενου υλικού των στρατιωτικών  γραφείων. 

 

6) Οχήματα: 

Η ετοιμότητα δραστηριοποίησης  σε σύγκριση με τον Μάιο (80%) είναι σε 

γενικές γραμμές αμετάβλητη. Μεγάλου μεγέθους ελλείψεις όπως πρότινος σε ελαστικά, 
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σε σώστρα τροχού  16 και 20, χρώμα απόκρυψης, κασσίτερο συγκόλλησης, μπρούτζο και 

ορείχαλκο, σε μέσα επιδιόρθωσης ελαστικών, υλικά χρήσης  και σε άλλα είδη. Ο 

ανεφοδιασμός τον Ιούνιο είναι  διακόσια δέκα καλύπτρα, εκατό δέκα σαμπρέλες, 

σαράντα πέντε τόνοι ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 

 

7) Υγρά καύσιμα οχημάτων: 

Στο χρονικό διάστημα της αναφοράς έχει αφιχθεί από την  Ηπειρωτική 

Ελλάδα μόνο εκατό τριάντα cbm καύσιμης ύλης τύπου Otto, εκ τούτου έχει εκ νέου 

μειωθεί η αποθεματοποίηση. Το απόθεμα  την 30.6.44 δύο χιλιάδες τετρακόσια 

εβδομήντα πέντε cbm τύπου Otto και οχτακόσια σαράντα έξι  cbm τύπου Diesel, από τα 

οποία πρέπει η ποσότητα του Ιουλίου να αφαιρεθεί με ακόμα  περίπου τριακόσια ογδόντα 

cbm τύπου Otto και εκατό πενήντα πέντε  cbm τύπου Diesel. Η ποσότητα του Ιουλίου 

επαρκεί μόνο για τη διεκπεραίωση σημαντικών μετακινήσεων εφοδιασμού και 

προθέσεων οικοδόμησης.    

 

 

8) Στρατιωτικό ταχυδρομείο: 

Η αποστολή-παραλαβή του ταχυδρομείου ήταν εξαιρουμένων κάποιων 

ημερών με άσχημες καιρικές συνθήκες τακτική. Ο χρόνος κίνησης για αλληλογραφία 

στρατού επτά έως εννέα ημέρες, για το σύνηθες ταχυδρομείο εννέα έως ένδεκα ημέρες. 

 

Είδη εμπορίου: 

Η διανομή επιδοκιμάστηκε έντονα, ωστόσο επικρατεί ακόμα έλλειψη σε 

ξυριστικές λεπίδες, οδοντόβουρτσες, κτένες, σπίρτα, βερνίκια παπουτσιών, κορδέλες 

υποδημάτων και χαρτί αλληλογραφίας. Σε προϊόντα από την πατρίδα έπρεπε οι διανομές 

τσιγάρων, σαπουνιού και κρασιού να είναι μεγαλύτερες, επειδή οι στρατιώτες στην 

ελεύθερη αγορά με τα λεφτά τους δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα. 

 

10) Μισθολόγιο: 

Η εξίσωση στο μισθολόγιο Ιταλών εθελοντών με τους Γερμανούς στρατιώτες 

αντιστοίχου βαθμού έχει αντιμετωπισθεί από τον στρατό ως άδικη. Οι επιδώσεις των 

εθελοντών δεν δικαιολογούν αυτή την εξίσωση. 

 

ΙΧ) Η κατάσταση διαχείρισης οικονομικών του στρατού: 

Η μεγάλου μεγέθους έλλειψη χρημάτων κατέστησε αναγκαία. την απόλυση 

πάνω από 40% των Ελλήνων εργατών στο τέλος αυτού του μήνα Αν και η αλλαγή 

σίτισης όπως και το επίδομα σίτισης  την 1.6.44 στα 100% έχει αυξηθεί , δεν έχει 

παρουσιαστεί για τις τωρινές τιμές καμία αύξηση της  αγοραστικής δύναμης. 

Η απαίτηση σε  κάρβουνο στον Πλακιά έχει καθημερινά αυξηθεί σε έναν 

τόνο, η στα  Πλεμενιανά καθημερινά σε δέκα τόνους. Κατόπιν προσωρινής  διακοπής 

άρχισαν ξανά οι εργασίες στις εγκαταστάσεις εξόρυξης αλατιού στη Σούδα. Η 

παρασκευή δικτύων κάλυψης  κινήθηκε τον μήνα Ιούνιο σε χίλια πεντακόσια ένα 

κομμάτια που ισοδυναμούν με έντεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά τετραγωνικά 

μέτρα. 

Η καταχώρηση σιτηρών έχει ήδη αρχίσει σύμφωνα με την για το νησί 

ισχύουσα επιδότηση. Οι προοπτικές συγκομιδής είναι σε γενικές ικανοποιητικές. Εκ 

τούτου γίνεται με πλήρη έμφαση προσπάθεια, να επιβληθεί στους νομούς και στα άτομα 

ξεχωριστά ο υποβαλλόμενος φυσικός φόρος. 

 

V) Κατάσταση υγείας: 
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1) Η κατάσταση υγείας του στρατού: καλή. Εξαρτημένη από τις εποχές του χρόνου 

αύξηση των περιπτώσεων Pappadaci (;). 

 

2) Τροφοδοσία  με υλικό υγειονομικού ενδιαφέροντος: 

Τον Ιούνιο ξανά μη ικανοποιητική. Μόνο 30% των απαιτήσεων μπόρεσαν να 

εκπληρωθούν. Τα  ιταλικά αποθέματα συγκεντρώθηκαν. Εισαγωγή ιατροφαρμακευτικού 

υλικού 14,8 τόνων (από το οποίο έξι τόνοι ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός για νέο-

τοποθετούμενες μονάδες). Εξαιτίας των προσωρινών  δυσκολιών στον εφοδιασμό δια 

αέρος είναι απαραίτητη η εισαγωγή υλικού υγειονομικού ενδιαφέροντος και εξοπλισμού 

με πλοίο νοσοκομείο. Υλικά σε έλλειψη: Υλικά οδοντιάτρων, μικρού μεγέθους 

επίδεσμοι, κυτταρίνη, σταφυλοσάκχαρο, φιαλίδια σταφυλοσάκχαρου, Perhydrit, δισκία 

Acid boric,δισκία και αμπούλες σουλαφανιμίνης (Cibazol, Eleudron), μαγιά για ιατρική 

χρήση, κάρβουνο. 

 

3) Κατάσταση συγκοινωνιών: 

Τον Ιούνιο μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη νοσοκομειακής περίθαλψης τύπου 

Junger και με μεταγωγικά Junger δεκαπέντε τον αριθμό ασθενείς και τραυματίες 

Γερμανοί στρατιώτες στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

 

ΧΙ) Κατάσταση ίππων: 

Εξαιτίας της κατάστασης της τροφής διανεμήθηκε περίπου το 50% του 

αποθέματος των ίππων με αναιμία προς τον πληθυσμό. Κατά τα άλλα έχει κάπως η 

κατάστασης τροφής βελτιωθεί. Άχυρο μπορεί στο μεγαλύτερο μέρος του να προμηθευτεί 

στην ύπαιθρο. 

Οι απαιτούμενοι τέσσερεις τον αριθμό πεταλωτές θα αφιχθούν αυτές τις 

ημέρες. Έχει κατατεθεί νέα αίτηση για δημιουργία μιας θέσης διαχείρισης  L.V. Ο (;) 

στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

 Έχει διανεμηθεί  υλικό προστασίας από αέρια. Η εκπαίδευση προστασίας από 

αέρια έχει ωστόσο λόγω μη κατάλληλου προσωπικού καταστεί δύσκολη.. Ιδιαίτερη 

έλλειψη υπάρχει σε πέταλα. 

 

ΧΙΙ) Κατάσταση αντικαταστάσεων:  

1) Από το νησί απόντες (συνολικός αριθμός): επτά χιλιάδες εννιακόσιοι 

εξήντα επτά. 

2) Συνολικός αριθμός Γερμανών στρατιωτών στην Κρήτη: σαράντα μια 

χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα ένας, από τους οποίους άνω του ενός έτους μη έχοντας πάρει 

άδεια: (στη παρένθεση αριθμός για τον μήνα Ιούνιο): δώδεκα χιλιάδες οχτακόσιοι 

τέσσερεις= 31,2% 

(δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσιοι είκοσι δύο= 37,0%)                 και μάλιστα 

Δώδεκα έως δεκατέσσερις μήνες        2.343 άνδρες=5,7 % (6,3%) 

Δεκατέσσερις έως δεκαέξι μήνες        2.789 άνδρες =6,8% (7,3%) 

Δεκάξι έως δεκαοχτώ μήνες               2.689 άνδρες= 6,5 % (7,8%) 

Δεκαοχτώ έως είκοσι μήνες                2.232 άνδρες= 5,5% (7,3%) 

Άνω των είκοσι μηνών                        2.751 άνδρες= 6,7% (8,3%) 

Συνολικά:                                            12.804 άνδρες = 31,2% (37%) 

 

3) Από τα στρατιωτικά τμήματα μετακινήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα: 

           Τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιοι ένας άνδρες (ογδόντα έχοντας τραυματιστεί από 

βόμβα 

          Τρεις χιλιάδες εξακόσιοι εξήντα έξι αδειούχοι 
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          Τριακόσιοι εξήντα ένας μετατιθέμενοι 

          Διακόσιοι ενενήντα τέσσερεις έχοντας διαταχθεί 

          Τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιοι ένας) από τους οποίους είχαν έως την 30.6 

μετακινηθεί αεροπορικώς τρεις χιλιάδες εννιακόσιοι εξήντα εννέα άνδρες. 

Στον χώρο ανακάλεσης περιμένουν για τη μεταφορά τους  τετρακόσιοι τριάντα δύο 

άνδρες. 

 

4) Νέες αφίξεις: 

α) προς τον ελληνικό χώρο (Συντ):  τριακόσιοι τριάντα άνδρες. 

β) προς την Κρήτη:                           διακόσιοι εβδομήντα εννέα άνδρες. 

 

5) Έλλειψη ανδρών στην 22η Μεραρχία πεζικού: τρείς χιλιάδες σαράντα εννέα άνδρες 

     Έλλειψη ανδρών  στην 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης: οχτακόσιοι εβδομήντα δύο 

άνδρες. 

 

6) Συνολική έλλειψη σε δύναμη υπεράσπισης της νήσου (αποτελούμενη από έλλειψη σε 

οφειλόμενη στρατιωτική δύναμη και απόντες από το νησί) 

                   Στρατός ξηράς   έξι χιλιάδες εξακόσιοι δύο άνδρες 

                   Αεροπορία         χίλιοι εξακόσιοι επτά άνδρες 

                   Ναυτικό             επτακόσιοι σαράντα οχτώ άνδρες 

                        Συνολικά: οχτώ χιλιάδες εννιακόσιοι πενήντα επτά  άνδρες, 

από τους οποίους: τρείς χιλιάδες οχτακόσιοι τριάντα πέντε Ιταλοί εθελοντές σε υπηρεσίες 

διαχείρισης  Γερμανών στρατιωτών 

Έλλειψη σε υπηρεσίες: πέντε χιλιάδες  οχτακόσιοι είκοσι δύο άνδρες 

Από το νησί απουσιάζοντες: επτά χιλιάδες εννιακόσιοι εξήντα επτά άνδρες. 

Συνολικός αριθμός έλλειψης σε δυνάμεις υπεράσπισης της νήσου: δεκατρείς χιλιάδες 

ογδόντα εννέα άνδρες=26,05% 

 

 

Σελίδες 180-183  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο  στρατιωτικό έγγραφο από το 58ο (μηχνκ) Σύνταγμα πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων προς τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

12.7.1944. 

Περιέχει τη δραστηριότητα αντιαεροπορικών πυροβόλων στην Κρήτη. 

(μετάφραση) Οι θέσεις πυροβολαρχιών αντιαεροπορικών μέσων στη νήσο 

Κρήτη είχαν επιλεχθεί κάτω από συνθήκες, οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ από τις 

τωρινές . Το νησί της Κρήτης ήταν βατήρας προς την Αφρική. Η γερμανική αεροπορία 

κατείχε την απόλυτη εναέρια κυριαρχία στον χώρο της Μεσογείου.  Δεν αναμενόταν 

σοβαρής μορφής επιθέσεις εναντίων της νήσου. Οι θέσεις  για την προστασία των 

πλησίον των ακτών θέσεων βρίσκονταν εκ τούτου κατά ένα σημαντικό  μεγάλο τμήμα 

πολύ κοντά στα παράλια. 

Κατόπιν αλλαγής των συνθηκών  έγιναν οι θέσεις πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων εναντίων ρίψης βολών και επιχειρήσεων από ειδικές 

στρατιωτικές ομάδες ευπαθής. Τούτο ίσχυε σε ιδιαίτερο βαθμό για τις θέσεις πυρός 

πυροβολαρχιών 10,5  cm στο Ηράκλειο και για δύο 8,8 cm θέσεις στο Μάλεμε. Με την 

αξιοποίηση του φύλλου στρατιωτικών σημειώσεων 200 και των προς τούτο 

προτεινόμενων μέτρων σχετικά επιθέσεων από τον εχθρό και μεγάλου μεγέθους 

αποβάσεων για βαριά και ελαφριά όπλα άρχισε εκ τούτου. 

α) η βελτίωση των πλησίον των ακτών 8,8 cm θέσεων στο Μάλεμε 
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β)  ανακαλύφθηκαν νέες θέσεις 8,8 cm νοτίως του παράκτιου δρόμου στο Μάλεμε, 

βελτιώθηκαν και καλύφθηκαν. 

γ)  ανακαλύφθηκαν  και προετοιμάστηκαν νέες θέσεις 10,5 cm στο Ηράκλειο νοτίως του 

παράκτιου δρόμου. 

δ) σε συνεννόηση με τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης και των δυνάμεων πυροβολικού και 

πεζικού βρέθηκαν στην ενδοχώρα  θέσεις περιμετρικής προστασίας. 

Η επιλογή των θέσεων περιμετρικής προστασίας  εξαρτιόνταν από τη 

δυνατότητα διάθεσης μέσων και χώρου μεταφοράς για μια μετακίνηση των 

πυροβολαρχιών. Το 58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων κατέθεσε εκ 

τούτου πρόταση στη 19η Μεραρχία πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων σχετικά νέας 

διανομής των στον τομέα του Συντάγματος βρισκόμενων οχημάτων. Η πρόταση 

προέβλεπε μια κινητοποίηση των τμημάτων  1/23, 2/23 μιας ελαφριάς πυροβολαρχίας 73 

με τη χρησιμοποίηση του χώρου φαλαγγών με δύναμη, η οποία θα πραγματοποιήσει τη 

μετακίνηση στα τμήματα των πυροβολαρχιών της αυτόνομα χωρίς ξένη βοήθεια και 

χωρίς την  εισαγωγή ξένων στο Σύνταγμα οχημάτων. Η μετακίνηση των διαθέσιμων  

πυροβολαρχιών παραχωρήθηκε στα δυτικά του νησιού  σύμφωνα με το 286 στον ΙΙ/12 

και στο κεντρικό τμήμα της νήσου σύμφωνα με το 131 στον  Ι/23. 

Για τις ελαφριές πυροβολαρχίες παρέμειναν τόσα πολλά οχήματα, ώστε  

τμήματα της ελαφριάς 73ης ,4. και 5./23,  9. και 10./122 να μπορούν να μετακινηθούν. Η 

επέμβαση τους ως κινητή προστασία δρόμων μπορεί αναλόγως την εναέρια κατάσταση 

να διαταχθεί εναντίων βομβαρδιστικών και καταδίωξης στον δρόμο.  

Μια κινητοποίηση των ελαφριών πυροβολαρχιών δεν ήταν απαραίτητη, 

επειδή αυτές κυρίως δραστηριοποιούνται σε επαφή με τους κεντρικούς χώρους 

συγκέντρωσης εφοδιασμού (Αλικιανός, Αρμένοι),  με τις θέσεις στρατιωτικών 

μηχανημάτων (Παλαιόχωρα) και με το αεροδρόμιο του Ρεθύμνου. 

Η πρόταση του 58ου Συντάγματος αντιαεροπορικών μέσων εγκρίθηκε από την 

19η Μεραρχία πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων. Η κινητοποίηση με οχήματα των 

στρατιωτικών τμημάτων πραγματοποιήθηκε. Το 58ο Σύνταγμα πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων κινήθηκε με τις πυροβολαρχίες του μάχης και είχε εκ τούτου την 

ελευθερία της επιλογής θέσης και των μετακινήσεων των πυροβολαρχιών σε επίθεση των 

αντιπάλων δυνάμεων. 

Στην εκτίμηση, ποιες θέσεις είναι αναγκαίες, πρέπει να διακριθούν δύο θέσεις: 

Ι) Τωρινή κατάσταση: 

Οι θέσεις πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων, ιδιαίτερα των βαριών  

πυροβολαρχιών ορίζονται σύμφωνα με την εντολή. Η εντολή τούτη ήταν: προστασία των 

αεροδρομίων Μάλεμε, Ηρακλείου, Καστελλίου και των λιμανιών της Σούδας και του 

Ηρακλείου. 

Κατά τον επανέλεγχο λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα πλησίον των ακτών 

αεροδρόμια του Ηρακλείου και Μάλεμε. Και τα δύο αεροδρόμια είναι αποφασιστικής 

σημασίας ως βάση ανεφοδιασμού-ενισχύσεων για το νησί. Η προστασία από πυροβόλα 

αντιαεροπορικών μέσων ως προς την πραγματοποίηση της αποστολής έπρεπε εκ τούτου 

από τις ως ευνοϊκές  θέσεις να επιζητηθεί και να πραγματοποιηθεί. Το 58ο Σύνταγμα 

πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων είναι της άποψης, ότι οι τωρινές θέσεις των 

υπαρχόντων δυνάμεων πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων πραγματοποιούν την πιο 

αποτελεσματική προστασία. 

1) Οι τρείς θέσεις βαριών πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων στο Μάλεμε 

έχουν σε τέτοιο βαθμό τοποθετηθεί στα παράλια, ώστε να μη μπορεί πλέον να υπάρξει 

μια ιδιαίτερη απειλή εξαιτίας επιχειρήσεων ειδικών (στρατιωτικών) δυνάμεων από την 

πλευρά της θάλασσας ή μέσω αιφνιδιαστικών βολών θαλασσίων στόχων. 
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2) Στο Ηράκλειο ισχύουν οι ίδιοι βασικοί άξονες για τις θέσεις 

αντιαεροπορικών πυροβόλων του 3. και 4./131 νοτίως του παράκτιου δρόμου. 

Σε αυτό τα σημείο πρέπει το 58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών 

μέσων ξανά να ελέγξει, εάν η δημιουργία διπλών πυροβολαρχιών μέσω της σύμπτυξης 

των δύο 10,5 cm πυροβολαρχιών και μέσω μετακίνησης του 5ου λόχου 806 ήταν το  

επιζητούμενο. 

Η δυσκολία της προστασίας με αντιαεροπορικά πυροβόλα του Ηρακλείου 

μέσω μόνο ενός βαρέου τύπου στρατιωτικού τμήματος και μιας βαριάς  πυροβολαρχίας 

βρίσκεται στην απόσταση μεταξύ των δύο αντικειμένων προστασίας του αεροδρομίου 

και του λιμανιού. Περιλαμβάνει περίπου τέσσερα χλμ. 

Η δεύτερη δυσκολία βρίσκεται στην ευπάθεια της πόλης του Ηρακλείου από 

αεροπορικές επιθέσεις. Το αεροδρόμιο και το λιμάνι μπορούν από βορειοδυτικά, 

βορειοανατολικά, ανατολικά, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά κατά τον ίδιο τρόπο να 

προσεγγιστούν αεροπορικώς. Από αυτές τις κατευθύνσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 

επιθέσεις. 

Αντιθέτως τούτου βρίσκεται ένα βεληνεκές 10,5 cm πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων (στην απόσταση χαρτών), εκτιμώμενου από ύψος επίθεσης επτά 

χιλιάδες πόδια και από οχτώ χιλιάδες πενήντα πόδια,  8,8 cm αντιαεροπορικών 

πυροβόλων από έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα πόδια και μια ζώνη ρίψης βομβών από 

τέσσερεις χιλιάδων πεντακόσια πόδια. 

Μεγάλες σε μέγεθος πυροβολαρχίες θα έπρεπε να βρίσκονται  στο Ηράκλειο, 

για να πραγματοποιήσουν τα (στρατιωτικά) καθήκοντα τους νοτίως  της παράκτιας οδού 

μεταξύ του αεροδρομίου και του λιμανιού. Εκ τούτου θα ήταν το βεληνεκές τους 

εναντίων επιθέσεων από τα ανατολικά, δυτικά και νοτιοδυτικά πολύ περιορισμένο. Η 

δημιουργία απαλλαγμένων των πυρών κατευθύνσεις πτήσεων  θα ήταν αναπόφευκτη. 

Αυτό το βασικό σημείο ήταν για το 58ο Σύνταγμα πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων αποφασιστικής σημασίας. Μια μετακίνηση του 3./131 για τη 

δημιουργία μιας διπλής πυροβολαρχίας με τον 4./131 θα επέτρεπε, όπως πριν την επίθεση 

της 1ης Σεπτεμβρίου 1942, στον αντίπαλο μια σχεδόν χωρίς κίνδυνο πτήση  προς το 

αεροδρόμιο του Ηρακλείου έως την ζώνη ρίψης βομβών σε ένα ύψος επτά χιλιάδων  

πόδια από νοτιοδυτική κατεύθυνση. 

Κατά τη μετακίνηση του 5./886 από την έχοντας καταλειφθεί θέση 

Bluecherberg ισχύει το ίδιο για τις  πτήσεις από τα ανατολικά και βορειοανατολικά. 

Και στις δύο περιπτώσεις τα μειονεκτήματα δεν παραγκωνίζονται μέσω 

κατάλληλης επιλογής θέσης. Μια αντικατάσταση της 10,5 cm πυροβολαρχίας με μια 8,8 

cm πυροβολαρχία στα δυτικά της πόλης θα επιφέρει μια σημαντική μείωση του 

βεληνεκές κατά την προσγείωση μέσω του εναέριου διάδρομου Τυμπακίου- Καλέσσα 

στα επτά χιλιάδες μέτρα ύψος σε περίπου δύο χιλιάδες μέτρα από τέσσερεις χιλιάδες 

μέτρα και στον χρόνο βολής στα είκοσι δύο δεύτερα, από τριάντα τρία δεύτερα. Μια 

μετακίνηση της 5./806 με δυτική ή νοτιοδυτική κατεύθυνση σημαίνει την εγκατάλειψη  

καταπολέμησης των αεροσκαφών πριν τη ρίψη βομβών, τα οποία επιτίθενται στο 

αεροδρόμιο από τα ανατολικά ή βορειοανατολικά. Μια μετακίνηση στα χίλια με  δύο 

χιλιάδες μέτρα νοτίως είναι σύμφωνα με το έδαφος μη πιθανή. Ιδιαίτερα είναι η 

δημιουργία μιας διπλής πυροβολαρχίας 5./806 και 2./131 στην τωρινή θέση της 2./131 μη 

πραγματοποιήσιμη, επειδή το ύψωμα του Πρασσά δεν προσφέρει καθόλου χώρο για δύο 

πυροβολαρχίες. 

Αυτές οι σκέψεις στοχεύουν 

α) ενάντια της απομάκρυνσης της 10,5 cm πυροβολαρχίας από την περιοχή δυτικά της 

πόλης, 
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β) ενάντια μιας αντικατάστασης της 10,5 cm πυροβολαρχίας από μια 8,8 cm 

πυροβολαρχία, 

γ) ενάντια της απομάκρυνσης της 5./806 από την περιοχή νοτιοανατολικά του 

αεροδρομίου, 

δ) ενάντια της δημιουργίας μιας ή περισσοτέρων διπλών πυροβολαρχιών με όπλα 10,5 

cm  ή 8,8cm 

 

ΙΙ) Έναρξη του αγώνα  γύρω από τη νήσο: 

Με τη λήξη του επίπεδου συναγερμού ΙΙ, κατά την πλήρη καταστροφή των 

αντικειμένων προστασίας ή κατόπιν διαταγής του διοικητή Φρουρίου Κρήτης μπορεί το 

58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων να μετακινήσει τα βαριά όπλα στο 

Ηράκλειο και στο Μάλεμε σε έχοντας κατασκοπευτεί και προετοιμαστεί θέσεις 

προστασίας με τις δικές μας δυνάμεις με τα υπάρχοντα μεταφορικά μέσα. 

Οι θέσεις προστασίας έχουν κατά τέτοιο τρόπο επιλεχθεί, ώστε τα αεροδρόμια 

του Μάλεμε και του Ηρακλείου, το λιμάνι του Ηρακλείου, μεγάλα τμήματα του κόλπου 

των Χανίων δυτικά και προς τα ανατολικά του Μάλεμε και μεγάλα τμήματα του κόλπου 

του Ηρακλείου δυτικά και προς τα ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου να μπορούν να 

χτυπηθούν με συγκεντρωτικές βολές  των στρατιωτικών τμημάτων με πυροδότη  

πρόσκρουσης  και χρονικό πυροδότη των βαριών πυροβολαρχιών  . 

Θέσεις άμυνας εναντίων αεροπορικής επίθεσης έχουν ανακαλυφθεί. Στο 

πλαίσιο της αποπεράτωσης αυτών των θέσεων προετοιμάζονται οι θέσεις υπεράσπισης 

μιας περιοχής σχετικά της  επάνδρωσης. Οι θέσεις άμυνας εναντίων  αεροπορικής 

επίθεσης  στηρίζονται, όσο αυτό καθίσταται δυνατό, στις θέσεις άμυνας του στρατού 

ξηράς, για να πραγματοποιήσουν συνένωση βολών  του πυροβολικού των  Μεραρχιών, 

του παράκτιου πυροβολικού στρατού ξηράς, του πυροβολικού ναυτικού, του 

πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων. Η ραδιοτηλεγραφική επικοινωνία μεταξύ των 

θέσεων εναντίων αεροπορικής επίθεσης και των θέσεων προστασίας έχει εξασφαλιστεί 

με τα δικά τους μηχανήματα. 

                                                     Γ. 

    

Το 58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων είναι της άποψης, ότι 

έχουν παρθεί σχετικά της παρούσας κατάστασης και των αναμενόμενων επιθέσεων 

εναντίον της νήσου τα πιο αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν προσωρινά να 

ληφθούν. Αυτά εγγυώνται στην παρούσα κατάσταση την προστασία των αεροδρομίων 

και των λιμανιών παίρνοντας ως βάση τις εντολές προστασίας. Εξασφαλίζουν, ότι κατά 

την  έναρξη του αγώνα στο νησί δεν θα υπάρξουν πρόωρες απώλειες σε όπλα, 

στρατιωτικό υλικό και  προσωπικό εξαιτίας αποτυχίας από τον αέρα ή τη θάλασσα. 

Τούτα καθιστούν  δυνατό στο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων να εισέλθει 

με όλη τη δύναμη πυρών σε κατάσταση άμυνας. 

Επιπλέον υφίστανται αυτή τη στιγμή στο νησί μεγάλου βαθμού δυσκολίες, σε 

περίπτωση που πρέπει σχετικά της παρούσας κατάστασης να προετοιμαστούν και να 

επανδρωθούν νέες θέσεις προστασίας  από τον αέρα. Υπάρχει στην Κρήτη έλλειψη: 

1) Τσιμέντου, 

2) Ξύλου, 

3) Εργατικού δυναμικού, 

4) Υγρών καυσίμων. 

Αυτή η έλλειψη εμφανίζεται αισθητά ήδη τώρα στην αποπεράτωση θέσεων και 

προκαλεί καθυστερήσεις. Οι μετακινήσεις του παράκτιου πυροβολικού στρατού και του 

πυροβολικού ναυτικού θεωρούνται σύμφωνα με νέες οπτικές γωνίες και με την εμπειρία 

των μεγάλων σε μέγεθος αποβάσεων στην Ιταλία και στη Γαλλία από τον διοικητή του 
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Φρουρίου Κρήτης ως βιαστικές και επιτρέπουν να αναμένεται μια περεταίρω μείωση. Το 

58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων έχει εκ τούτου την άποψη, ότι η 

αποστολή των αποπερατωμένων θέσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί  μόνο υπό την πίεση 

της αναγκαιότητας, η οποία σύμφωνα με το αποτέλεσμα ερευνών δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί. 

 

Σελίδες  184-187  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς την 

ανώτατη διοίκηση ομάδας Ε στρατού Ξηράς που φέρει ημερομηνία από 13.7.1944. 

Περιέχει απαιτήσεις στα οχυρωματικά έργα για την αύξηση ετοιμότητας 

υπεράσπισης στην Κρήτη για τον  στρατό ξηράς (με ασφάλεια από τα πυρά τοποθέτηση 

της σίτισης κα των πυρομαχικών σε στοές σπηλιών, δημιουργία διοικητηρίων, την 

τοποθέτηση σε ασφαλές μέρος των εγκαταστάσεων επικοινωνιών, τη μετακίνηση 

παράκτιων πυροβολαρχιών σε καλυμμένες θέσεις), για το ναυτικό (θέσεις σε βράχια και 

πολεμίστρες για τις πυροβολαρχίες ξεχωριστά, αποπεράτωση των χώρων διοίκησης και 

καθοδήγησης), για την αεροπορία (εγκατάσταση σε σπηλιές των πυρομαχικών και της 

σίτισης, επέκταση βαριών αντιαεροπορικών  πυροβολαρχιών, εγκατάσταση ελαφριών   

αντιαεροπορικών πυροβόλων σε εγκοπές για την προστασία των αεροδρομίων), μέτρα 

αποκλεισμού (πραγματοποίηση αποκλεισμού για άμυνα τεθωρακισμένων- σε γέφυρες, 

ναρκοθέτηση δρόμων- προετοιμασία για καταστροφή  λιμανιών), τη βελτίωση των 

δρόμων (ολοκλήρωση των έργων στους παρακαμπτήριους δρόμους στο εσωτερικό του 

νησιού, βελτίωση του οδικού δικτύου), τις δυσκολίες υλοποίησης τούτων λόγω 

οικονομικών δυσκολιών, απολύσεων Ελλήνων εργατών και της  περιορισμένης διανομής  

υγρών καυσίμων (παύση των μεταφορών  με φορτηγά), την προτροπή αποστολής 

κονδυλίων και αύξηση της ποσότητας υγρών καυσίμων. 

 

Σελίδες 187-188  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 14.7.1944. 

Περιέχει την ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 24 προς όλα τα σώματα 

στρατού περιέχοντας μεταξύ άλλων τη διανομή φυλλαδίων προπαγανδιστικού 

περιεχομένου από την πλευρά του γερμανικού στρατού προς τον πληθυσμό της Κρήτης, 

τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού  των Γερμανών στην Ελληνική γλώσσα, την 

ανάγκη τοποθέτησης Ιταλού διερμηνέα. 

 

Σελίδες 189-191  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 14.7.1944. 

Περιέχει διαταγή σχετικά της δημιουργίας «λεγεώνας Ιταλών εθελοντών 

Κρήτης» αναφέροντας τη δομή τούτης (Επιτελείο στην πόλη του Ηρακλείου, τάγματα 

στη Νεάπολη (1ο τάγμα), στο Ηράκλειο (2ο τάγμα), στο Ρέθυμνο (3ο τάγμα), στα Χανιά 

(4ο τάγμα) και διοικήσεις τούτων, τα στρατιωτικά καθήκοντα τούτης. 

 

Σελίδες 192-193 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς 22η 

Μεραρχία πεζικού, 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, διοίκηση θαλάσσιας υπεράσπισης, 

διοίκηση τομέα αεροδρομίων και φέρει ημερομηνία από 14.7.1944. 

(μετάφραση) Από τις αρχές Ιουλίου έχει αυξηθεί αισθητά η δραστηριότητα 

του εχθρού στον χώρο της Μεσογείου. Ξεχωριστά: 

1) Κατάσταση θαλάσσης:  
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Από τα μέσα Ιουνίου μεγάλου μεγέθους κίνηση νηοπομπών στην ανατολική 

Μεσόγειο με δυτική και ανατολική κατεύθυνση, σε αυτό το σημείο πέντε μεγάλου 

μεγέθους νηοπομπές από τριάντα έως σαράντα φορτηγά πλοία προστατευόμενα από 

καταδρομικά και αντιτορπιλικά. 

Στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας έχουν διαπιστωθεί την 7.7. δύο πολεμικά πλοία, 

τρία καταδρομικά και δέκα τον αριθμό αντιτορπιλικά μέσω αεροφωτογραφίας, 

παρομοίως ισχυρή παρουσία στο Port Said (λεπτομέρειες δεν έχουν διαπιστωθεί), 

πλησίον της Κύπρου έχουν παρατηρηθεί πολυάριθμοι λέμβοι απόβασης, στα χωρικά 

ύδατα της Τουρκίας τρέχουσες περιπολίες αγγλικών ταχύπλοων και τορπιλάκατων. 

Την 14.7 επίθεση εναντίων της νήσου Σύμη από την Ηπειρωτική Ελλάδα.  

 

                                            Κατάσταση επιχειρήσεων. 

2) Εναέρια κατάσταση: Από τις αρχές Ιουλίου ενισχυμένη εναέρια κατασκοπεία του 

εχθρού πάνω από την Κρήτη και τη Ρόδο. Πολλαπλασιασμός επέμβασης εχθρικών 

αεροσκαφών για τον εφοδιασμού των συμμοριών στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Συνεχή 

περιπολία αντιτορπιλικών στο Αιγαίο. Αεροπορικές επιθέσεις εναντίων μηχανοκίνητων 

ιστιοφόρων και νηοπομπών επέφεραν αισθητές απώλειες στις μεταφορές από πλοία και 

αεροσκάφη. 

Από τις 2.7. τρέχων αεροπορικός βομβαρδισμός των χώρων ανεφοδιασμού  

στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στο λιμάνι του Πειραιά, στα αεροδρόμια στην περιοχή 

Αθήνας-Θεσσαλονίκης και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της γραμμής Βελιγράδι- 

Θεσσαλονίκη- Αθήνα. 

Σχεδόν καθημερινά αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα αεροδρόμια της νήσου 

Ρόδος.  

Τρέχουσα ναρκοθέτηση των λιμανιών και των εισόδων των λιμανιών. 

 

                                          Κατάσταση επιχειρήσεων: 

3) Κατάσταση συμμοριών: 

Στην Ηπειρωτική Ελλάδα αύξηση της δραστηριότητας των συμμοριών, 

αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίων στρατιωτικών τμημάτων, χώρων συγκέντρωσης-

αποθήκευσης εφοδιασμού, πολυάριθμες περιπτώσεις δολιοφθοράς, κυρίως στον 

σιδηροδρόμο Θεσσαλονίκης- Αθήνας. 

Στην Κρήτη από τις αρχές Ιουνίου αναδιοργάνωση των συμμοριών, ιδιαίτερα 

στη περιοχή Λάκκοι-Κουστογέρακο- νοτίως του Ρεθύμνου-βορείως και νοτίως του 

Ψηλορείτη- Άνω Βιάννος και Ζαρός (;). Αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε γερμανικά οχήματα 

και απειλή των εξωτερικών φρουρών της χωροφυλακής. 

Από την 5.7. άφιξη κάμποσων τον αριθμό αναφορών συνδέσμων, σύμφωνα με  

τις οποίες  πρέπει στο τελευταίο χρονικό διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης να 

έχουν πραγματοποιηθεί από υποβρύχια αποβάσεις  πολυάριθμων αποσπασμάτων 

δολιοφθοράς Άγγλων και Ελλήνων. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις των παράκτιων 

φρουρών, ωστόσο παρατηρείται στις γνωστές περιοχές συμμοριών μια ασυνήθιστης 

μορφής ανησυχία στον ντόπιο πληθυσμό, ιδιαιτέρως έχουν  εξαφανισθεί από τις 10.7 

πολλοί άνδρες από τα χωριά. 

 

Σελίδες 194-195  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 15.7.1944. 

Περιέχει προκηρύξεις ασκήσεων βολών με απλά τυφέκια και τυφέκια με 

τηλεσκόπιο στην Κρήτη για τη βελτίωση της επίδοσης πυρών των αξιωματικών, 

υπαλλήλων, υπαξιωματικών και στρατιωτών, καταγράφοντας εξοπλισμό των 
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συμμετεχόντων, θέση του σώματος, απόσταση πυρών, αξιολόγηση τούτων, στρατιωτικές 

μονάδες που λαμβάνουν μέρος (καταγράφεται αριθμός συμμετεχόντων) 

 

Σελίδες 196-198  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό τηλεγράφημα από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

προς την ανώτατη διοίκηση στρατού ομάδα Ε, τον διοικητή της γερμανικής αεροπορίας 

στην Ελλάδα και τον ναύαρχο Αιγαίου που φέρει ημερομηνία από 18.7.1944. 

(μετάφραση) Κατασκοπεία  δια αέρος: στις 18:00 μεγάλου μεγέθους ομάδα 

στόλου τριάντα έξι ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της νότιας άκρης της Καρπάθου, με 

βορειοδυτική πορεία. 

Στις 18:30 μια δεύτερη ομάδα είκοσι έξι ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοδυτικά στη 

νοτιοδυτική άκρης της Κρήτης με βόρεια πορεία. Σχετικά των δύο ομάδων ισχυρή άμυνα 

καταδιωκτικών. Στις 18:45 μεγάλου μεγέθους υποβρύχιο δέκα χιλιόμετρα βορείως της 

νήσου Ντία με δυτική πορεία. Κι οι δύο ομάδες στόλου έχουν  ήδη στις 6:00 σε πορεία 

από τα νότια παρατηρηθεί. Δύναμη: ομάδα στα ανατολικά: τουλάχιστον έντεκα τον 

αριθμό μεγάλου μεγέθους πολεμικά πλοία, σαράντα μικρότερα πολεμικά πλοία, διακόσια 

φορτηγά πλοία, εκατό είκοσι λέμβοι απόβασης. Ομάδα δυτική: έξι τον αριθμό μεγάλου 

μεγέθους πολεμικά πλοία, εξήντα μικρότερα πολεμικά πλοία, εκατό σαράντα φορτηγά 

πλοία και πολλοί τον αριθμό λέμβοι απόβασης. 

                          Καταγραφή 

Τη νύχτα της 16. προς 17.7. επιχείρηση ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων 

(δύναμης δύο διμοιριών) στο νησί Ελούντα, επίθεση εναντίων πυροβολαρχίας ναυτικού, 

το νησί Ελούντα εκκενώθηκε την 17.7., στις 16:00. Πενήντα ένας νεκροί από τον εχθρό, 

πέντε τον αριθμό αιχμάλωτοι. Ακόμα δεν υπάρχουν αποτελέσματα ανάκρισης. 

Στις 17:00 απόσπασμα ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων είκοσι ανδρών από 

υποβρύχιο εξολοθρεύτηκε πλησίον στο Καστρί-κόλπο του Κερατόκαμπου (νότα 

παράλια). Δύο τον αριθμό δικοί μας νεκροί, πέντε τον αριθμό τραυματίες.  

Στις 19:00 ο δρόμος Κολυμπάρι- Κίσσαμος πλησίον των Μελισσουριών 

αποκλείστηκε όπως φαίνεται από ισχυρής δύναμης συμμορία με στρατιωτική στολή. 

Τοποθετήθηκε ένας λόχος στις 19:30 για την αντιμετώπιση τούτων. Συναγερμός επιπέδου 

ΙΙ για όλο το νησί. Πραγματοποίηση συναγερμού επιπέδου ΙΙ στον τομέα Ανατολή στις 

22:05, στον τομέα Δύση στις 21:45. 

                         Καταγραφή 

Μεταξύ 19:30 και 20:00 αεροπορικές επιθέσεις χαμηλού ύψους ανά οχτώ έως 

δέκα τον αριθμό αεροσκάφη εναντίων των μηχανημάτων μέτρησης στο ακρωτήριο 

Σίδερο, στην Ιεράπετρα, στην Παλαιόχωρα, στο ακρωτήριο Στόμιον (;). Τα μηχανήματα 

στο ακρωτήριο Σίδερο και ακρωτήριο Στόμιο(;) κατεστράφησαν.  

Στις 20:35 ρίψη αλεξιπτωτιστών στους Βαρβάρους (δεκατέσσερα χλμ 

νοτιανατολικά του Ηρακλείου). Ένας λόχος και μια διμοιρία ελαφρών πυροβόλων 

αντιαεροπορικών μέσων τοποθετήθηκε. Ο εχθρός  εν μέρει κατατροπώθηκε, 

αιχμαλωτίστηκε, διέφυγε προς τα βουνά. Έως τώρα καμία ανάκριση. 

Στις 20:50 κάμποσα τον αριθμό αεροσκάφη του εχθρού προς τα ανατολικά 

των Δαφνών κάνοντας κύκλους, όπως φαίνεται εφοδιασμός των συμμοριών. 

Στις 21:15 αποκρούστηκε επίθεση συμμοριών περίπου σαράντα τον αριθμό 

ανδρών εναντίων θέσης στο κόλπο του Πλακιά (νότια παράλια). Καθόλου δικές μας 

απώλειες. (σβησμένος αριθμός) νεκροί συμμορίτες. 

Στις 21:35 επίθεση είκοσι τον αριθμό βομβαρδιστικών στη Νεάπολη. 

Προκλήθηκαν καταστροφές στην πόλη και σημαντικός αριθμός ανθρώπινων απωλειών 

μεταξύ του πληθυσμού. Τέσσερεις τον αριθμό δικές μας απώλειες. 
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Από τις 22:00 έως τις 22:30 επίθεση κάθε φορά από τριάντα τον αριθμό 

πολεμικών αεροσκαφών εναντίων των αεροδρόμιων του Ηρακλείου και Μάλεμε. 

Σημαντικού μεγέθους καταστροφές. Η αποθήκη πυρομαχικών στο Ηράκλειο δύο ορόφων 

καταστράφηκε από έκρηξη. 

Στις 23:30 δύο τον αριθμό δικά μας οχήματα διανομής ταχυδρομείου 

δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από απόσπασμα ειδικών δυνάμεων των Άγγλων τρία 

χιλιόμετρα δυτικά στο Μάραθο (υποτομέας Ηρακλείου). Ο δρόμος αποκλείστηκε. Ένας 

αγγελιοφόρος με μοτοσικλέτα διέφυγε. 

Η υπηρεσία καταγραφής Αγίου Ιωάννη αναφέρει στις 00:30 πάνω από εκατό 

τον αριθμό θαλάσσιους στόχους ογδόντα χλμ βορειοανατολικά. Λεπτομέρειες δεν έχουν 

αναφερθεί. Πιθανότατα ήδη αναφερόμενη ομάδα στόλου. 

 

                         Καταγραφή 

Εκτίμηση: Κάμποσες αποβάσεις από τον  εχθρό τις πρώτες πρωινές ώρες στην 

Κρήτη αναμένονται: Γίνεται έκκληση για επέμβαση της αεροπορίας με όλες τις δυνάμεις. 

 

 

 

Σελίδες  199-200  (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς 22η 

Μεραρχία πεζικού, 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, διοίκηση τομέα αεροδρομίου, 

διοικητή θαλάσσιας υπεράσπισης που φέρει ημερομηνία από 16.7.1944. 

(μετάφραση) Από τις 16.7. συνεχόμενες αεροπορικές επιθέσεις με 

βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο του Ρεθύμνου, στην κεντρική αποθήκη εφοδιασμού στο 

Ρέθυμνο, στην υπηρεσία  επικοινωνιών ναυτικού στις Μουρνιές, στο διοικητήριο 133ης 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης, στον χώρο τηλεπικοινωνιών στη Μαλάξα, στην περιοχή 

συνδέσεων  44 νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου,  στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, στις Βρύσες, 

στην αποθήκη στα Σπήλια, στο λιμάνι και  στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στις Άνω 

Αρχάνες. 

Κατασκοπεία δια αέρος: στις 18:00 μεγάλου μεγέθους ομάδα στόλου τριάντα 

έξι ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της νότιας άκρης της Καρπάθου με βορειοδυτική 

πορεία, στις 18:30 μια δεύτερη ομάδα είκοσι έξι ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοδυτικά της 

νοτιοδυτικής άκρης της Κρήτης, με βόρεια κατεύθυνση. Σχετικά των δύο ομάδων ισχυρή 

άμυνα από καταδιωκτικά. Στις 18:45 μεγάλο σε μέγεθος υποβρύχιο δέκα ναυτικά μίλια 

βορείως της νήσου Ντία με βόρεια πορεία. 

Στις 1909:00 ο δρόμος Κολυμπάρι- Κίσσαμος πλησίον των  Μελισσουριών 

αποκλείστηκε πιθανότατα από μεγάλης δύναμης ομάδα συμμοριών με στρατιωτική 

περιβολή. Συναγερμός επίπεδο ΙΙ για όλο συνολικά το Φρούριο Κρήτη. Η έναρξη του 

συναγερμού θα ανακοινωθεί. 

 

 

 

Σελίδα 201  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 18.7.1944 

Περιέχει τη λήξη του συναγερμού επιπέδου ΙΙ. 

 

Σελίδα 202  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης 
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(μετάφραση) Δική μας εναέρια κατασκοπεία  παρατηρεί στις  6:00, εκατό 

εξήντα ναυτικά μίλια νότια- νοτιοανατολικά της Κάρπαθου μεγάλου μεγέθους ομάδα 

στόλου με πορεία βόρεια- βορειοδυτική, αποτελούμενη από τουλάχιστον έντεκα τον 

αριθμό μεγάλα σε μέγεθος πολεμικά πλοία, σαράντα έξι μικρότερου μεγέθους πολεμικά 

πλοία, διακόσια φορτηγά, εκατό είκοσι λέμβους απόβασης, μια δεύτερη ομάδα στις 7:00 

εκατό ογδόντα ναυτικά μίλια νότια της δυτικής άκρης της Κρήτης με πορεία βόρεια-

βορειοδυτική αποτελούμενη από έξι μεγάλα σε μέγεθος πολεμικά πλοία, εξήντα 

μικρότερα σε μέγεθος πολεμικά πλοία, εκατό σαράντα φορτηγά και πολυάριθμους 

λέμβους απόβασης. Λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς, επειδή υπάρχει μεγάλου μεγέθους 

άμυνα καταδίωξης σχετικά των δύο ομάδων. 

Περαιτέρω κατασκοπεία στην περιοχή νοτίως της Κρήτης/ Ρόδου δεν είναι 

αρχικά δυνατή εξαιτίας της ισχυρής άμυνας καταδιωκτικών. 

Στο νησί της Ελούντας τη νύχτα της 16.προς 17.7. απόβαση μιας εδικής 

δύναμης και πραγματοποίηση επίθεσης εναντίων της πυροβολαρχίας ναυτικού στην 

Ελούντα. Η επίθεση αποκρούστηκε κατόπιν άφιξης ενισχύσεων Η εκκένωση της νήσου 

στην Ελούντα δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η 22η Μεραρχία πεζικού θα αναφέρει, πότε θα 

τελειώσει η επιχείρηση και πόσες δυνάμεις θα τοποθετηθούν προς τούτου. 

Αναμένονται περαιτέρω επιχειρήσεις του εχθρού κατά τη διάρκεια της νύχτας 

ή κατά τη διάρκεια του πρωινού.  Αυξημένη προσοχή. Θα πραγματοποιηθούν 

προετοιμασίες για συναγερμού επιπέδου ΙΙ. 

  

Σελίδα 203  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 18.7.1944. 

Περιέχει ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 25 προς όλα τα σώματα στρατού 

σχετικά της κατάστασης των αδειών, της ανάγκης σε εξειδικευμένο προσωπικό για 

αποκατάσταση ζημιών σε σιδηρόδρομους. 

 

Σελίδες 204-208  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον Ναύαρχο Αιγαίου προς τον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 17.7.1944. 

Περιέχει διαταγή σχετικά της υπεράσπισης της νήσου Κρήτη. 

 

Σελίδες 209-210  (περίληψη) 

Περιέχει μετακίνηση του στρατηγού Mueller από 18. έως 20.7.1944 

καταγράφοντας την ετοιμότητα μετακίνησης των φορτηγών στο Ηράκλειο, την έλλειψη 

σε υγρά καύσιμα, τη μετακίνηση Επιτελείου ΙΙ/739 στο Ρέθυμνο με όλα τα οχήματα για 

το επίπεδο συναγερμού ΙΙ, την προσέγγιση μιας ομάδας ειδικών δυνάμεων Ελλήνων στα 

Χανιά, την παρουσία Ελλήνων χωροφυλάκων με συνοδεία πολιτών χωρίς περιβραχιόνιο 

με όπλα πλησίον του Νεοχωρίου. 

 

 

 

Σελίδες 211-228  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 20.7.1944. 

Περιέχει την κατανομή ζητημάτων του Επιτελείου του Διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης καταγράφοντας υπεύθυνη ομάδα- επικεφαλή και καθήκοντα τούτων. 

 

Σελίδα  229  (περίληψη) 
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Τηλεγράφημα από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς 133η Μεραρχία 

πεζικού, 22η Μεραρχία πεζικού, διοίκηση τομέα αεροδρομίου 7/XVII, διοικητή 

θαλάσσιας υπεράσπισης που φέρει ημερομηνία από 21.7.1944. 

Περιέχει όρκο πίστης του αρχιστράτηγου νοτιοανατολικής Ευρώπης von 

Weichs στο όνομα όλων των στρατιωτών των Βαλκανίων στον Χίτλερ. 

 

Σελίδα 230  (περίληψη-μετάφραση) 

Δύο τον αριθμό στρατιωτικά έγγραφα στην εν λόγω σελίδα. 

Το πρώτο απόρρητο έγγραφο από τον υπεύθυνο διαχείρισης στον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης προς το γραφείο Ια σχετικά της δύναμης λαμβανομένων σίτισης από 

21.7.1944. 

(μετάφραση) Δύναμη λαμβανομένων σίτισης σύμφωνα με την κατάσταση από 

21.7.1944. 

 

                                      133η Μεραρχία πεζικού     22η Μεραρχία πεζικού      σύνολο 

Στρατός ξηράς                         10.367                              15.477                         25.844 

Αεροπορία                                 2.119                                4.756                           6.875 

Ναυτικό                                         23                                     -                                    23 

Σύνολο α                                 12.509                             20.233                            32.742 

Ρώσοι εθελοντές                           177                                  373                                550 

Ιταλοί εθελοντές                        1.886                                2.420                            4.306 

Σύνολο β                                    2.063                                2.793                           4.856 

Σύνολο γ=α+β                          14.572                             23.026                          37.598 

Αιχμάλωτοι και κρατούμενοι        143                                 -                                   143 

Έλληνες                                      3.550                             5.248                            8.798 

Σύνολο γ:                                    3.693                              5.248                            8.941 

 Σύνολο ε=γ+δ                         18.265                             28.274                           46.539 

 

(περίληψη) Το δεύτερο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης προς 22η Μεραρχία πεζικού, 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, διοίκηση 

τομέα αεροδρομίων, διοικητή θαλάσσης περιέχοντας τον χαρακτηρισμό «ετοιμότητα 

μετακίνησης Κρήτη-Αθήνα». 

 

Σελίδες  231-232  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 22.7.1944. 

Περιέχει ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 25 προς όλα τα σώματα στρατού 

αναφέροντας μεταξύ άλλων την κατάργηση των αδειών μελών του γερμανικού 

στρατού στη Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία, την υπαγωγή στρατιωτικών τμημάτων σε 

άλλα, την απαγόρευση εισόδου στην περιοχή Πλάτανος (πεδιάδα της Μεσσαράς) των 

μελών του γερμανικού στρατού εξαιτίας κινδύνου μετάδοσης διφθερίτιδας, την 

τοποθέτηση σε ασφαλή χώρο αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και αξίας 

κατά τη διάρκεια εργασιών εδάφους. 

 

 

Σελίδα 233-234 (περίληψη-μετάφραση) 

Σελίδα για το Ημερολόγιο Πολέμου που φέρει ημερομηνία από 22.7.1944. 

(μετάφραση)  Αναφορά από την 22η Μεραρχία πεζικού: 
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Στις 22:11 πτήση μεμονωμένων αεροσκαφών του εχθρού πάνω από το 

αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Πραγματοποιήθηκε ρίψη δώδεκα τον αριθμό βομβών 

φωσφόρου. 

Στις 22:15 απόπειρα στον χώρο αποθήκευσης υγρών καυσίμων στις Δαφνές. 

Κάμποσες στοίβες ανατινάχθηκαν. Όπως φαίνεται μεγάλου μεγέθους φωτιά. 

Λήφθηκαν τα απαραίτητα αντίμετρα. Τοποθετήθηκε στρατιωτικό τμήμα για το 

σβήσιμο της φωτιάς. Απαιτήθηκε η πυροσβεστική από το αεροδρόμιο Ηρακλείου. 

Διαβιβάστηκε: αντισυνταγματάρχης Ewald 

Παραλήφθηκε: υπολοχαγός Langzeuner, 23:15 

 

Η διοίκηση πτήσεων αναφέρει: 

Σε δρόμο πλησίον του Καστελίου βρέθηκε ένα σημείωμα στην Ελληνική 

γλώσσα με το κάτωθι περιεχόμενο: 

Ενώ οι έχοντας φιλική διάθεση άνθρωποι στα χωριά προσπαθούν να είναι 

ήσυχοι,  αυτή η ησυχία διακόπτεται μέσω της δράσης των δολιοφθορέων. Ένα 

αγγλικό απόσπασμα προτίθεται αυτές τις ημέρες να πραγματοποιήσει μια επιχείρηση, 

ίσως ήδη σήμερα το βράδυ. Οι Άγγλοι γνωρίζουν τις συνέπειες για τους αθώους. 

Είμαι μια φίλη της ειρήνης. 

Διαβιβάστηκε:  ανθυπολοχαγός Ruestow  

Παραλήφθηκε: υπολοχαγός Langzeuner, 23:25 

 

Στις 00:40 αναφέρει η διοίκηση  πτήσεων: 

Στον χώρο αποθήκευσης στο Σμάρι (αποθήκη υγρών καυσίμων Καστελλίου), 

στις 00:20 ανατινάχθηκαν μερικές στοίβες υγρών καυσίμων. Στις 24:00 πρέπει να 

έχουν ριχθεί πυροβολισμοί από τυφέκιο. 

Η 22η Μεραρχία πεζικού έχει τοποθετήσει το 2ο τάγμα 65ου Συντάγματος 

πεζικού στο Καστέλλι και το έχει θέσει σε ετοιμότητα. Πρέπει να έπιασαν φωτιά 

είκοσι έως εικοσιπέντε στοίβες. 

Αφότου στις  23:15 ήδη διέταξε η 133η Μεραρχία πεζικού για τις φρουρές 

αυξημένου μεγέθους προσοχή, πραγματοποιήθηκε στις 1:35 στην αποθήκη λαδιού 

στον Αλικιανό παρομοίως ένα χτύπημα. Εκ τούτου: 

«Αυξημένη προσοχή για όλο συνολικά το νησί. Μέτρα ανταποδώσης δεν πρέπει να 

ματαιωθούν εξαιτίας του ζητήματος υγρών καυσίμων». 

1:35: 

1:35   τηλεπικοινωνίες Lyra  

1:36   133η Μεραρχία πεζικού          ανθυπολοχαγός Wildhage 

1:40    22η Μεραρχία πεζικού           επικεφαλής οικονομικών Επιτελείου Kaming   

1:38   Διοίκηση θαλάσσης                ανθυποπλοίαρχος  Fischer  

1:44  58ο Σύνταγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων  υπολοχαγός Gruener 

1:45 Διοίκηση πυροβολικού             υπολοχαγός Kundiger 

1:48 Επικεφαλής σκαπανέων           γραμματέας Lawitzki 

1:42 Διοίκηση τομέα αεροδρομίων  επισμηναγός  Betichant. 

Το Επιτελείο διοικητή Φρουρίου Κρήτης ειδοποιήθηκε  από τον αντιπρόσωπο 

Επιτελείου. 

 

Η 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης αναφέρει στις 1:40: Απόπειρα στον χώρο 

αποθήκευσης υγρών καυσίμων (ανθυπολοχαγός Wildhage) στις 00:20 στις 

Βουκολιές. 

 

Στις 2:45 αναφέρει η 22η Μεραρχία πεζικού: (αντισυνταγματάρχης Ewald). 
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Στις 2:02 επίθεση από συμμορίτες εναντίων φυλακίου 2ου λόχου 283ου 

Συντάγματος (Αγία Γαλήνη). Σε αυτό το σημείο πραγματοποιήθηκε μια ανατίναξη 

από τον εχθρό. Ορισμένοι τραυματίες. Το φυλάκιο στη δική μας κατοχή. Μέτρα 

ανταπόδοσης: επέμβαση λόχου καταδίωξης συμμοριών. 

 

Στις 8:00 αναφέρει η διοίκηση πτήσεων: 

Στο Καστέλλι, τριάντα cbm B 4, στο Μάλεμε (Βουκολιές) 4,5 Rotring, 3 cbm Β4. 

Στο Καστέλλι βρέθηκαν ακόμα σώματα έκρηξης.. 

 

Στις 8:30 αναφέρει η 22η Μεραρχία πεζικού: 

1) Στην αιφνιδιαστική επίθεση εναντίων του υψώματος 216 (Μεσσαρά) 

επρόκειτο  για το φυλάκιο 1.283. Σε αυτό το σημείο διαλύθηκε  μια φιλανδική σκηνή. 

Ένας τραυματίας. 

2) Ένα φορτηγό στον δρόμο πλησίον του Πύργου προσέκρουσε σε δύο τον 

αριθμό νάρκες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από συμμορίες. Ένας τραυματίας. 

3) Στον χώρο αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Σίβα πιθανότατα δύο νεκροί. 

4) Πλησίον της βάσης-σταθμού 108 Α διέφυγαν  πέντε τον αριθμό Ρώσοι με 

μια ιταλική καραμπίνα. (Μεσσαρά). 

5) Δέχθηκε επίθεση ομάδα κοπής ξύλων του φρουραρχείου Ηρακλείου, 

δύναμης ενός  Γερμανού στρατιώτη και δύο Ιταλών. Ο Γερμανός στρατιώτης νεκρός , 

ένας Ιταλός βαριά τραυματίας, ο άλλος ελαφριά. Ένας συμμορίτης νεκρός. 

 

Σελίδες  235-236  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 23.7.1944. 

Περιέχει διαταγή σχετικά δημιουργίας εφεδρειών σε επικεφαλείς σε 

περίπτωση μεγαλύτερου μεγέθους μαχών καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα και 

αριθμό τούτων. 

 

Σελίδες 237- 240 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο τηλεγράφημα από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 24.7.1944. Περιέχει ημερήσια αναφορά από 23.7.1944.  

 (μετάφραση) Έχει διαταχθεί η ενίσχυση όλων συνολικά των φρουρών στους χώρους 

συγκέντρωσης-αποθήκευσης εφοδιασμού. Έχει αρχίσει η ναρκοθέτηση των χώρων 

συγκέντρωσης-αποθήκευσης. 

Από την 23.7.1944, από τις 20:00 έως τις 6:00 φάλαγγες οχημάτων στους 

δρόμους Ηράκλειο, Μοίρες- Ηράκλειο, Πραιτώρια- Ηράκλειο, Νεάπολη. 

Τμήμα 1) Κάτω τομέας Ανατολή: ο  έλεγχος στα νησιά Ψείρα και Κόνιδα 

πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα. 

Τμήμα  2) Κάτω τομέας Ηρακλείου: Α) Χώρος επιτήρησης-επίβλεψης Καστελλίου: η 

επιχείρηση στο Σμάρι (χώρος συγκέντρωσης-αποθήκευσης υγρών καυσίμων 

αεροπορίας) τελείωσε με την επέμβαση έξι τον αριθμών λόχων: διακόσιοι πενήντα 

πολίτες συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στη μυστική αστυνομία στρατού. 

Επανεξέταση της περίπτωσης δολιοφθοράς ανέδειξε: πιθανότατα στρατιωτικά μέτρα 

ασφαλείας έχουν ληφθεί, υπήρχαν ιδιαίτερες εντολές σχετικά ενδεχόμενης 

περίπτωσης δολιοφθοράς. Έχουν πραγματοποιηθεί ανά τακτά διαστήματα έλεγχοι και 

έχουν  τηρηθεί τα στρατιωτικά μέτρα  επιτήρησης-επίβλεψης. Στις 23:55 

ανατινάχθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα του χώρου συγκέντρωσης- αποθήκευσης ένας 

σωρός με βενζίνη. Η έχοντας άμεσα σημάνει συναγερμό φρουρά δέχθηκε πυρά. 

Πραγματοποιήθηκε μάχη με συμμορίτες. Λήξη της μάχης στις 1:30. Η φωτιά 
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σβήστηκε περίπου λίγο πριν τις 3:00. Δικές μας απώλειες: δύο στρατιώτες βαριά 

τραυματίες, 29,7 cbm Otto καταστράφηκε. 

Β) Χώρος επιτήρησης-επίβλεψης στις Δαφνές: Ο επανέλεγχος της περίπτωσης 

δολιοφθοράς στο Σίβα έδειξε: μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί (λόγω των συμβάντων 

της προηγούμενης νύχτας διατάχθηκε από τον επικεφαλή επιτήρησης-επίβλεψης μια 

ενίσχυση των σκοπιών). Υφίστατο ξεχωριστή εντολή για τη φρουρά. Ο τελευταίος 

έλεγχος του χώρου συγκέντρωσης-αποθήκευσης εφοδιασμού της νύχτας της 20. προς 

21.7.44 από τον επικεφαλή του λόχου. Στις 22.7.44 λίγο πριν τις 22:00 άκουσε ο 

έχοντας υπηρεσία στη σκοπιά έξι έως οχτώ πυροβολισμούς από τον χώρο 

αποθήκευσης υγρών καυσίμων της αεροπορίας.  Σήμανση συναγερμού  στον χώρο 

επίβλεψης-επιτήρησης και μετακίνηση τμημάτων του 1ου λόχου 22ου τμήματος 

τεθωρακισμένων καταδίωξης. Η έχοντας διασκορπιστεί φρουρά εκτελέστηκε από τις 

συμμορίες. Λίγο πριν τις 22:40 ανατινάχθηκε ο πρώτος σωρός με βενζίνη. Λίγο 

αργότερα  κατόρθωσαν οι υπόλοιποι επτά εφεδρείες επέμβασης να εμποδίσουν την 

εξάπλωση της φωτιάς. Κάμποσα τον αριθμό μη έχοντας εκραγεί σώματα έκρηξης 

αποσυνδέθηκαν. Στον χώρο συγκέντρωσης-αποθήκευσης βρέθηκαν: ένας αγγλικής 

κατασκευής σκούφος των βάσκων, μια δεσμίδα σφαιρών για αυτόματο όπλο αγγλικής 

κατασκευής, δύο μικρού μεγέθους σακούλες με  ποσότητα εκρηκτικών, δύο έχοντας 

καεί αγγλικής κατασκευής κιάλια, ένα ρεβόλβερ με μύλο. Η εύρεση αυτών των 

αντικειμένων αποδεικνύει, ότι οι δολιοφθορές εμποδίστηκαν για την πλήρη εκτέλεση 

του σχεδίου τους και έπρεπε να τραπούν σε φυγή. Δικές μας απώλειες: δύο τον 

αριθμό στρατιώτες νεκροί (από τους οποίους ένας Ιταλός), εκατό τριάντα cbm Otto- 

3,4 τόνοι λιπαντικό υγρό 0,8 cbm γλυκανίνη, 0,8 cbm πετρέλαιο- ένας μηχάνημα 

μεταφοράς βαριών αντικειμένων, τέσσερεις πυροσβεστήρες. 

Στις 2:45 η ειδική ομάδα κοπής ξύλων (φρουραρχείο Ηρακλείου) στην 

Πυργού δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση από συμμορίτες. Δικές μας απώλειες: ένας 

στρατιώτης νεκρός, ένας Ιταλός βαριά τραυματίας και ένας ελαφριά. Απώλειες του 

εχθρού: ένας συμμορίτης σκοτώθηκε. Στους συμμορίτες βρέθηκαν: δύο αγγλικής 

κατασκευής χειροβομβίδες σε σχήμα αυγού, ένα γερμανικής κατασκευής πιστόλι 

(τύπου Walther), ένα μακρύ σε μέγεθος μαχαίρι, ένα αγγλικό παντελόνι ιππασίας. Οι 

συμμορίτες είχαν στην κατοχή τους  επιπλέον μια διαταγή των Άγγλων. Ο 

εξοπλισμός και η διαταγή θα τοποθετηθούν σε ασφαλές μέρος από τη στρατιωτική 

αστυνομία. Το περιεχόμενο της διαταγής θα ανακοινωθεί κατόπιν. Έχει ληφθεί 

φωτογραφία. Εύρημα ναρκών (όμοιες με ομοίωμα πέτρας) στο δρόμο Βενεράτο- 

Αγία Βαρβάρα. Ο δρόμος προσωρινά αποκλεισμένος. 

Τμήμα 3) Κάτω τομέας Μεσσαράς: Α) ομάδα μάχης Τυμπακίου: στις 2:04 

αιφνιδιαστική επίθεση συμμοριών σε φυλάκιο του 2ος λόχος 903  και υπηρεσία 

μέτρησης 1ου λόχου/283. Άμεσα δρομολογημένα αντίμετρα  (ειδική ομάδα 

καταδίωξης και εφεδρείες επέμβασης) χωρίς επιτυχία. Δικές μας απώλειες: ένας 

τραυματίας, ένας ασύρματος ,ένα ρωσικής κατασκευής οπλοπολυβόλο, μια 

νορβηγικής κατασκευής σκηνή. 

Λίγο πριν τις 5:45 έπεσε ένα στρατιωτικό φορτηγό στον δρόμο από τον Πύργο 

προς την Αγία Γαλήνη σε μια από συμμορίες τοποθετούμενη νάρκη. Ένας 

στρατιώτης τραυματίστηκε, το φορτηγό υπέστη σοβαρές ζημιές. Στον χώρο της 

ομάδας μάχης είναι από την 23.7.44 , στις 02:00 εννέα Ρώσοι φυγάδες. Έως τώρα δεν 

υπάρχουν καθόλου αναφορές σχετικά τούτων. 

Β) Χώρος επιτήρησης στη Μεσσαρά- Δύση: Ο επικεφαλής καταλύματος του 

λόχου επισκευής-συντήρησης οχημάτων στον Ζαρό δέχθηκε στις 1:17  επίθεση από 

συμμορίτες. Οι συμμορίτες υποχώρησαν μετά από μισή ώρα ανταλλαγής πυρών στα 

βουνά βορείως του Ζαρού. Δικές μας απώλειες: ένας νεκρός. Πιάστηκαν όμηροι 
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σύμφωνα με κατάλογο ομήρων και πρώην έλληνες αξιωματικοί, επειδή εδώ και δύο 

έως τρείς ημέρες πολυάριθμοι άνδρες εγκατέλειψαν το χωριό και έχουν διεξάγει 

προετοιμασίες για αυτή την αιφνιδιαστική επίθεση. Πραγματοποιούνται έρευνες της 

στρατιωτικής αστυνομίας και της μυστικής αστυνομίας στρατού. 

 

Σελίδα 241  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 24.7.1944. 

Περιέχει στοιχεία σχετικά του τάγματος κατασκευών της αεροπορίας. 

 

Σελίδα 242 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 25.7.1944. 

Περιέχει στοιχεία σχετικά της ύπαρξης, καθιέρωσης και της  σημασίας 

ονομάτων κάλυψης περιοχών για την επικοινωνία προς όλα τα σώματα στρατού. 

 

Σελίδα  243  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς τη 22η 

Μεραρχία πεζικού, 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, διοικητή θαλάσσης, διοικητή 

τομέα αεροδρομίων. Περιέχει αποτέλεσμα κατασκοπείας μετώπου. 

(μετάφραση)  Κατά τη συνομιλία μεταξύ των ασκώντας διοικητικά 

καθήκοντα Ελλήνων (Ζέρβας) και Σέρβων αξιωματικών με βρετανική στρατιωτική 

αποστολή την 8.7 υπάρχει η εκ νέου διαβεβαίωση των Βρετανών, ότι μετά την Ιταλία 

υφίσταται σίγουρη πρόθεση απόβασης στα Βαλκάνια. Κατόπιν της σε σύντομο 

χρονικό διάστημα αναμενόμενης εισόδου στον πόλεμο της Τουρκίας πρέπει τα νησιά 

του Αιγαίου από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως  τη Λήμνο από τους συμμάχους 

να γίνουν χώρος της  πολεμικής σκηνής. 

 

Σελίδες 244-245  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς την 

ανώτατη διοίκηση ομάδας Ε στρατού ξηράς που φέρει ημερομηνία από 28.7.1944. 

Περιέχει οδηγίες-επισημάνσεις καταπολέμησης εχθρικών προς τους 

Γερμανούς αεροαποβιβαζόμενων στρατιωτικών τμημάτων σε συνεργασία του 

πεζικού με το πυροβολικό. 

 

 

Σελίδες 246-247  (περίληψη-μετάφραση) 

Αντίγραφο συνημμένου εγγράφουν για το Ημερολόγιο Πολέμου περιέχοντας 

προτάσεις σχετικά λαμβανομένων μέτρων για την καταπολέμηση του κομμουνισμού 

στο νησί της Κρήτης. 

(μετάφραση)  Ι)  Χωροφυλακή: 

1) Η χωροφυλακή προτείνει, περαιτέρω χίλιοι πεντακόσιοι χωροφύλακες εκ 

νέου να καλεστούν και  στους τέσσερεις νομούς να δημιουργήσουν ειδικές δυνάμεις 

καταδίωξης. Άδεια προς τούτο υπάρχει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Η 

κατανομή οφείλει  όπως ακολουθεί να πραγματοποιηθεί: 

Ηράκλειο   πεντακόσιοι άνδρες 

Χανιά         πεντακόσιοι άνδρες 

Ρέθυμνο     τριακόσιοι άνδρες 

Λασίθι        διακόσιοι άνδρες. 
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Αυτές οι ειδικές ομάδες θα τοποθετηθούν αποκλειστικά για την καταπολέμηση των 

συμμοριών τρομοκρατίας σε (πεδινό) έδαφος. 

Προς τούτου χρειάζονται: πλήρη οπλισμό, ρουχισμό και υποδήματα, μεταφορικά 

μέσα. 

2) Εκκαθάριση και απομάκρυνση των αξιωματικών χωροφυλακής και 

χωροφυλάκων, οι οποίοι δεν θέλουν να δραστηριοποιηθούν  για την καταπολέμηση 

του κομμουνισμού, όπου αυτός υφίσταται, ή δεν είναι αξιόπιστοι. 

 

ΙΙ) Εκκλησία: 

1) Οι αρχιεπίσκοποι θα κηρύξουν σύντομης χρονικής διάρκειας λόγους 

κατήχησης μέσω περιοδειών. 

2) Θα αφήσουν στους υπαγόμενους κληρικούς να γνωστοποιήσουν λόγους 

μέσω εγκυκλίων, τους οποίους οι κληρικοί θα ανακοινώσουν στις εκκλησίες. 

3) Δεν θα παραμελήσουν καμία ευκαιρία να συμβάλουν στον αγώνα εναντίων 

του κομμουνισμού. 

 

ΙΙΙ) Αξιωματικοί: 

1) Οι αξιωματικοί επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ένωση, για να 

πολεμήσουν σε κλειστή μορφή εναντίων του κίνδυνου του μπολσεβικισμού. Για την 

ώρα υφίσταται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης μια απαγόρευση εναντίων 

τούτου. 

2) Στα χωριά τους θα θέσουν σε ισχύ την επιρροή τους στους εφέδρους 

αξιωματικούς και θα υποδείξουν ιδιαίτερα  τα άσχημα του κομμουνισμού. 

 

Δ Σχολεία: Μεσαίες σχολές 

1) Επανειλημμένοι σύντομης χρονικής διάρκειας  λόγοι στους μαθητές 

εναντίων του κομμουνισμού. Παρομοίως προς τους γονείς. 

2) Μια ώρα μαθήματος καθημερινά να καθιερωθεί στα σχολεία, η οποία θα 

τονίζει τον κίνδυνο του κομμουνισμού, τις συνέπειες του κλπ. 

3) Όλοι οι μαθητές, οι οποίοι θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν ως 

κομμουνιστές θα αποβάλλονται από το σχολείο. 

4) Εκκαθάριση του διδακτικού προσωπικού, το οποίο δραστηριοποιείται 

ενδεχομένως  ως κομμουνιστές. 

                                   Δημοτικά σχολεία: 

1) Σύντομης χρονικής διάρκειας  λόγοι κατήχησης προς τους μαθητές 

2) Εγκύκλιος εκδίδεται, να επιβλέπουν  τους μαθητές στις συναναστροφές 

τους και να τους στρέψουν στο πατριωτικό και ηθικό τομέα. 

3) Επιδιώκεται, ότι οι καθηγητές θα δίνουν το καλό παράδειγμα. 

 

Ε Διοίκηση: 

1) Κατήχηση του πληθυσμού. 

2) Θα συγκληθούν ημερίδες σχηματιζόμενες από δέκα τον αριθμό κάθε φορά 

προϊστάμενους της νομαρχίας και ενός μεγαλύτερου αριθμού άξιου σεβασμού 

πολιτών με την επιδίωξη να δημιουργήσουν ομάδες  ατόμων εμπιστοσύνης μεταξύ 

των πολιτών. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστεί ο κίνδυνος του μπολσεβικισμού και 

οι μέθοδοι του. 

3) Δημιουργία εθνικιστικής κατεύθυνσης ομάδων νέων, οι οποίες θα πρέπει 

να δραστηριοποιηθούν για τον αγώνα εναντίων του μπολσεβικισμού. 

4) Εθνικιστικής κατεύθυνσης ομάδες εμπίστων μεταξύ των δημοσίων 

υπαλλήλων των διαφόρων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν. 
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5) Εκκαθάριση των δημοσίων υπαλλήλων από κομουνιστικής κατεύθυνσης 

στοιχεία. 

Θα δημιουργηθεί ένα συμβούλιο και μάλιστα από νομάρχες, προϊσταμένους 

χωροφυλακής, εισαγγελείς και προεδρείο αξιωματικών, το οποίο θα προτείνει την 

απόλυση των συσχετιζόμενων ατόμων στον υπουργό κυβερνήτη και στον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης. 

6) Εντολή προς υψηλόβαθμους υπάλληλους και σεβάσμια, μορφωμένα άτομα 

να γράψουν χωρίς υπογραφή άρθρα στην εφημερίδα εναντίων του κομμουνισμού,. 

7) Οργάνωση προσώπων εμπιστοσύνης  για την επιτήρηση-επίβλεψη της 

κομμουνιστικής κίνησης. 

8) Επιτήρηση-επίβλεψη από πλευράς των εξεχόντων  ατόμων, ότι τα  

παραπάνω παρατιθέμενα μέτρα θα πραγματοποιηθούν. 

 

Σελίδα 248  (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την ομάδα Ιγ προς το γραφείο Ια που φέρει 

ημερομηνία από 28.7.1944. 

Περιέχει επιπρόσθετο τμήμα στο Ημερολόγιο Πόλεμου για το χρονικό 

διάστημα από 9. έως 22.7.1944. 

(μετάφραση) Έντονη δραστηριότητα συμμοριών. Δύο τον αριθμό 

αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίων ομάδων των εδικών δυνάμεων καταδίωξης 

συμμοριτών του Παπαγιαννάκη. Ομάδες ειδικών δυνάμεων εκτέλεσης των 

συμμοριών προέβησαν σε δολοφονίες κάμποσων τον αριθμό γερμανόφιλων Ελλήνων. 

Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις συμμοριών πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές 

Ψηλορείτης, Καστέλλι, Παλαιά Ρούματα, δυτικά του οροπεδίου του Λασιθίου, προς 

τα νοτιοανατολικά της Σούδας- Κάμποι και Σητεία. Οι θωρούμενοι ως ύποπτοι 

συλληφθέντες Έλληνες παραδίδονταν κάθε φορά στη μυστική αστυνομία στρατού ως 

προς επανέλεγχο. 

Ο εδώ και καιρό γνωστός και καταζητούμενος πράκτορας της βρετανικής 

υπηρεσίας κατασκοπείας Πιμπλής εκτελέστηκε από την αστυνομία κατά την 

προσπάθεια διαφυγής του. 

Ένας Γερμανός και τρείς τον αριθμό Ιταλοί στρατιώτες λιποτάκτησαν.  

Δολιοφθορές σε καλώδια πραγματοποιηθήκαν σε διαφορετικές θέσεις.  

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη κάμποσες πράξεις 

δολιοφθοράς από ειδικές στρατιωτικές ομάδες των Άγγλων. Απόβαση 

πραγματοποιήθηκε στα νότια παράλια από δύο τον αριθμό τορπιλάκατους. 

Απόπειρες  ανατινάξεων πραγματοποιήθηκαν στον χώρο συγκέντρωσης-

αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Δρασυ (;), Δαφνές, Σμάρι,, πλησίον του 

Καστελλίου, δυτικά του Αλικιανού και Καστέλι. 

Ένας Άγγλος αξιωματικός και ένας Άγγλος υποδεκανέας αιχμαλωτίστηκαν.  

Κατά το χρονικό σημείο της αναφοράς ήταν η δραστηριότητα της αεροπορίας 

του εχθρού παραδόξως περιορισμένη. Παράλληλα της μικρού μεγέθους 

δραστηριότητας κατασκοπείας του εχθρού πραγματοποιήθηκε ένας αεροπορικός 

βομβαρδισμός εναντίων του αεροδρομίου στο Καστέλλι. 

Έλεγχοι στα νησιά πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα στο 

Γαιδουρονήσι,  Διονυσιάδες, Παξιμάδι, Ελούντα και Κολοκύθα. 

Ενάντια στη δραστηριότητα  εχθρικής προπαγάνδας μέσω προκηρύξεων και 

φυλλαδίων προβολής  πολλαπλασιάστηκε η αντικομουνιστική και η κατά των 

Άγγλων προπαγάνδα από ομιλητές και προκηρύξεις σε όλα τα τμήματα του νησιού. 
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Σελίδες 249-250  (περίληψη 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 30.7.1944. 

Περιέχει ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 26 προς όλα τα σώματα στρατού 

σχετικά μεταξύ άλλων ατυχημάτων σε ελεύθερους σκοπευτές, παρουσίαση 

αξιωματικών με νομικής κατεύθυνσης εκπαίδευση, τοποθέτηση προσωπικού για 

αφιχθέντα όπλα καταπολέμησης τεθωρακισμένων. 

 

Σελίδες 251-252  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 30.7.1944 σχετικά έκδοσης διαταγής από τη γερμανική 

αεροπορία προς αποφυγή λανθασμένων εντολών  από ξένους αξιωματικούς  και από 

στοιχεία εχθρικά προς τη Γερμανία που έχουν παρεισφρήσει στις γερμανικές 

γραμμές.. 

 

Σελίδες  253-254  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 30.7.1944. 

Περιέχει αναφορά σχετικά απαγόρευσης στις Δαλματικές ακτές στον 

πληθυσμό απομάκρυνσης  άνω των εκατό μέτρων από τους χώρους κατοικίας αυτών. 

 

Σελίδα 255  (περίληψη) 

Τηλεγράφημα από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς 22η Μεραρχία 

πεζικού, 133η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 31.7.1944. 

Περιέχει την εκχώρηση στρατιωτικών αρμοδιοτήτων κατά τη διάρκεια 

απουσίας του στον επικεφαλή του γενικού Επιτελείου. 

 

Σελίδες  256-259  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς την ανώτατη 

διοίκηση ομάδας στρατού Ε που φέρει ημερομηνία από 31.7.1944. 

Περιέχει διαταγή από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης σχετικά της 

υπεράσπισης της νήσου Κρήτης αναφορικά με τον διοικητή θαλάσσης, των 

καθηκόντων του παράκτιου πυροβολικού, του πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων 

και τη συνεργασία με το πυροβολικό Φρουρίου Κρήτης, τη συνεργασία όλων των 

τμημάτων πυροβολικού. 

  

 

 

 


