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                                      [ Γ.Α.Φ CD 19 Φάκελος 10] 
                                                  RW 40-200 
 
Ο δέκατος φάκελος με τον κωδικό RW 40-200 περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 7 
σελίδων. Καταγράφει το χρονικό διάστημα από 7.1.1944 έως 12.7.1944. 
Αφορά στην Κρήτη.  
 
Σελίδες 1-2 (περίληψη-μετάφραση) 
Στρατιωτικό έγγραφο από τον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης προς τον στρατοδίκη 
της Ομάδας Στρατιών Ε, με ημερομηνία 7.1.1944. Αφορά στην οργάνωση 
στρατιωτικών δικαστηρίων στην Κρήτη.  
(μετάφραση)  Στο πλαίσιο της διάλυσης του Επιτελείου Διοίκησης και 
Διαχείρισης Αεροπορίας Κρήτης προτείνεται για το νησί, η παρακάτω οργάνωση 
στρατιωτικών δικαστηρίων:   
Ι. Η δημιουργία ενός νέου «στρατιωτικού δικαστηρίου του Διοικητή Φρουρίου 
Κρήτης» κρίνεται ως απαραίτητο. Για το νέο τούτο στρατιωτικό δικαστήριο 
προτείνεται η παρακάτω επάνδρωση και αρμοδιότητες: 
1) Ένας στρατοδίκης Στρατού Ξηράς, υπεύθυνος για όλες τις 
δραστηριοποιημένες στην Κρήτη μονάδες Στρατού Ξηράς, καθόσον δεν 
υπάγονται στην 22η Μεραρχία Πεζικού ή στην Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης, που 
και οι δύο έχουν διατηρήσει τα στρατιωτικά τους δικαστήρια.                                                    
2) Ένας στρατιωτικός δικαστής Πολεμικής Αεροπορίας, υπεύθυνος για όλα τα 
μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθόσον δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, με 
εξαίρεση το προσωπικό των ιπτάμενων.        
3) Ένας ναυτοδίκης του Ναυτικού, υπεύθυνος για όλες τις μονάδες Πολεμικού 
Ναυτικού στον τομέα της νήσου Κρήτης, με εξαίρεση τα πληρώματα των 
Πολεμικών Πλοίων.   
4) Ένας δικαστής  Στρατού Ξηράς ή Πολεμικής Αεροπορίας, υπεύθυνος για την 
εξέταση όλων των ποινικών υποθέσεων του ελληνικού άμαχου πληθυσμού. Ο 
δικαστής αυτός θα πρέπει να υποστηρίζεται στο έργο του από τους 
στρατιωτικούς δικαστές του ψηφίου 1) και 2). 
 
ΙΙ. Για να αποκτήσουν επίσης μεγαλύτερη επιρροή και οι δύο στρατοδίκες 
Στρατού Ξηράς, της 22ης Μεραρχίας Πεζικού και της Ταξιαρχίας Κρήτης, ο 
Διοικητής Φρουρίου Κρήτης θα αναλάβει αυξημένα διοικητικά καθήκοντα  και 
δια τούτο τις δικαστικές αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Ομάδα Στρατιών Ε στη 
Θεσσαλονίκη. Ως προς την ίση αντιμετώπιση όλων των μελών του γερμανικού 
στρατού θα μπορούν να παραδοθούν από τον ασκώντας διοικητικά καθήκοντα 
στρατηγό, τον επικεφαλής Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και τον Ανώτατο Διοικητή των Μονάδων Ναυτικού Νοτίου Ευρώπης 
στη Σόφια όλες οι δικαστικού χαρακτήρα εξουσίες στον Διοικητή Φρουρίου 
Κρήτης.   
Η συγκεκριμένη απόφαση θα αφορά κυρίως τις διαταγές που έχουν δοθεί για 
στρατιωτικές υποθέσεις. Ωστόσο, κρίνεται ως άμεσα απαραίτητο, να δοθεί ήδη 
τώρα μια τέτοια εντολή ώστε να μην καταστεί, σε περίπτωση ανάγκης, 
αναγκαία μια αναδιάρθρωση της δομής. Παράλληλα, θεωρείται απαραίτητο, οι 
αποφάσεις στην Κρήτη να εκφέρονται μόνο από δικαστές, οι οποίοι γνωρίζουν 
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επί προσωπικού τις εκεί διαμορφωμένες συνθήκες. Σε περίπτωση που τα 
δικαστήρια, που εδρεύουν στην ηπειρωτική χώρα, συνεχίσουν να παραμένουν 
αρμόδια για το νησί της Κρήτης,  η απαίτηση τούτη δεν θα υλοποιηθεί και η 
μεταφορά προσωπικού και εγγράφων, που δεν επιθυμείται σε καμία περίπτωση 
στην τεταμένου χαρακτήρα κατάσταση του εφοδιασμού και των μεταφορών, θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη μη άμεση διευθέτηση των ποινικών υποθέσεων. Εν τέλει, 
κρίνεται ως απόλυτα μη βιώσιμο, εάν τα τρία σώματα στρατού προχωρήσουν 
κάτω από διαφορετικές μεθόδους στην εφαρμογή  της δικαιοδοσίας τους στον 
περιορισμένο χώρο της Κρήτης. Για το λόγο τούτο φαίνεται απαραιτήτως 
αναγκαίο η συγχώνευση και υπαγωγή τους υπό τον Διοικητή φρουρίου Κρήτης.  
Η σε πρακτικό επίπεδο υλοποίηση της πραγματοποιημένης πρότασης θα 
παρουσίαζε καμία αναδιοργάνωση, αλλά απλώς μια ανακατανομή των 
υφιστάμενων δικαστηρίων. Ο δεύτερος στρατοδίκης του δικαστηρίου της 
Ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης θα ενσωματώνονταν απλώς στο στρατιωτικό 
δικαστήριο του διοικητή Φρουρίου Κρήτης.  
Γίνεται παράκληση μιας άμεσης έκδοσης διαταγής, επειδή το στρατιωτικό 
δικαστήριο του Επιτελείου Πολεμικής Αεροπορίας Κρήτης δραστηριοποιείται  
μόνο προσωρινά.  
 
 
Σελίδα 3 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο-επιστολή από Γερμανό ανθυποσμηναγό (Hubert) προς σύμβουλο 
στρατιωτικού δικαστηρίου στα Χανιά (Walter), με ημερομηνία 29.4.1944. 
(μετάφραση) Αξιότιμε σύμβουλε στρατιωτικού δικαστηρίου! 
Δεν γνωρίζω εάν θυμόσαστε την 10. Μαΐου του περασμένου έτους, κυρίως το 
βράδυ της συγκεκριμένης ημέρας, το οποίο περάσατε με τους συνεργάτες σας 
στη φάλαγγα 502/4, στη βάση της αεροπορίας. Επειδή σε λίγες ημέρες 
συμπληρώνεται η ημερομηνία του συγκεκριμένου γεγονότος, προσφέρεται η 
ευκαιρία ενός γιορτασμού. Παίρνω την πρωτοβουλία να σας προσκαλέσω με 
πολύ χαρά σε τούτη την επέτειο η οποία θα λάβει χώρα στις 10 Μαΐου 1944, 
στις 19:00 στην αίθουσα ψυχαγωγίας της Ομάδας Συντήρησης Οχημάτων (μηχ) 
της Πολεμικής Αεροπορίας 1/XVII.  
Είναι τόσο σε μένα όσο και σ΄ άλλους αξιωματικούς επίσης γνωστό ότι δεν είστε 
απλά ένας «δικαστής αίματος», υπό τη συνήθη έννοια του όρου, αλλά βρίσκεστε 
πάντα δίπλα στο στράτευμα και συμπάσχετε με κάθε στρατιώτη ξεχωριστά. Για 
το λόγο αυτό θα θέλαμε να συμμετέχετε, αθόρυβα, για μια φορά σε μια γιορτή 
μιας μονάδας, στην οποία θα παρευρεθείτε όχι ως φρουρός του νόμου αλλά ως 
απλός άνθρωπος και σύντροφος. Θα μπορούσατε ίσως να μεταφέρετε τις 
υποθέσεις στο Ηράκλειο ώστε να βρεθείτε μαζί μας τη βραδιά τούτη. Θα 
χαρούμε, εμείς όλοι, πάρα πολύ εάν θα μπορούσατε να τα καταφέρετε.  
 
 
Σελίδες 4-6 (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου του επικεφαλής δικαστή του  δικαστηρίου υπό τον 
Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, από 1.7.1944. Αφορά στα μέλη αυτού και στην 
καταγραφή των υποθέσεων τούτου.   
 
Σελίδα 7 (περίληψη) 
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Στρατιωτικό έγγραφο του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, από 12.7.1944. Αφορά 
στην άμεση διαδικασία διευθέτησης των  υποθέσεων (καταγράφονται) αυτού.   
 
 
  


