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[ Γ.Α.Φ CD 14 Φάκελος  7] 
RH 26-164-27 

 

 

Ο έβδομος φάκελος με τον κωδικό RH 26-164-27 περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 249 

σελίδων συνολικά που εκτείνονται χρονικά από  1.11.1941 έως  13.1.1942. Αφορά 
κυρίως  τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη.  
 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
Αναγράφεται μόνο το χρονικό σημείο: από τα μέσα Δεκεμβρίου και έπειτα. 
 

Σελίδες 2-7 (περίληψη-μετάφραση) 
Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 
13.1.1942. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 16. έως 
31.12.1941. Καταγράφει ζητήματα διαχείρισης, υγειονομικού, κτηνιάτρων, 
πυρομαχικών, οπλισμού και στρατιωτικού υλικού, οχημάτων, στρατιωτικού 
ταχυδρομείου, την κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφορών στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και την Κρήτη. 

(μετάφραση) β)   Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης. 

Η κατάσταση εφοδιασμού στην Κρήτη είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεν έχει 
πραγματοποιηθεί σχεδόν πουθενά αποθεματοποίηση. Η υφιστάμενη ή η μέσω 
ανεφοδιασμού σίτιση φθάνει μόνο για να καλύψει την τρέχουσα ανάγκη. 

Όλο σχεδόν συνολικά το αλεύρι λήφθηκε από τις αποθήκες αποθεμάτων, επειδή δεν 
έχει σταλθεί καμία ποσότητα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Μειώθηκε εκ τούτου η 
ποσότητα μερίδας ψωμιού από εξακόσια πενήντα σε τριακόσια είκοσι πέντε 
γραμμάρια για όλο συνολικά το νησί. 
Εκδόθηκε διαταγή από την Ανώτατη Διοίκηση 12ης Στρατιάς να μεταφερθούν εξήντα 
ημερήσιες ποσότητες σίτισης ανά στρατιώτη στο πλαίσιο της μετακίνησης τους  προς 
την Κρήτη για τη  βελτίωση της εκεί κατάστασης.  
Πραγματοποιήθηκε η  ανάληψη των Κέντρων Τροφοδοσίας και της Κίνησης 
Εφοδιασμού στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Ο εφοδιασμός  αυτών των Κέντρων 
Τροφοδοσίας καθώς και  αυτός στην πόλη των Χανίων θα πραγματοποιηθεί από την 
κεντρική αποθήκη σίτισης Χανίων που θα εφοδιάζεται από την κεντρική αποθήκη 
του Πειραιά.  
 

Η μεταφορά σίτισης θα πραγματοποιηθεί με ιστιοφόρα (τετρακόσιοι πενήντα τόνοι). 
 

 Φορτώθηκαν στο πλοίο «Δήλος» στη Θεσσαλονίκη ως επιπρόσθετη ποσότητα 
σίτισης και αποθέματος για την Κρήτη 

τριακόσιοι πενήντα τόνοι πατάτες και 
ογδόντα τόνοι ειδών εμπορίου  
 

Επειδή η ληφθείσα από την 5η Ορεινή Μεραρχία στην Κρήτη  τροπικού κλίματος και 
καλοκαιρινή στρατιωτική ενδυμασία καλύπτει μόνο το ένα τρίτο των αναγκών της 
Μεραρχίας, απαιτήθηκαν επιπλέον δεκαπέντε χιλιάδες σύνολα. 
 

Ο βρισκόμενος στο νησί εξοπλισμός στρατιωτικών καταλυμάτων καταγράφηκε σε 
καταλόγους και τέθηκε σε ασφαλή χώρο. Δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση την 
ανάγκη της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης.  
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(περίληψη)  Σχετικά με το ζήτημα Υγειονομικού αναφέρεται για την Κρήτη: 
(μετάφραση) β) Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης. 
Αφίχθησαν στο νησί  οι πρώτες ομάδες του 1ου Λόχου Υγειονομικού και ο 2ος 
Λόχος 220ου Συντάγματος για την ανάληψη των εγκαταστάσεων Υγειονομικού. Στην 
πόλη του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε η ανάληψη των τοπικών 
στρατιωτικών νοσοκομείων και των καθηκόντων του ιατρού στρατοπέδου. Τα 
ζητήματα του ιατρού της Μεραρχίας αναλήφθηκαν από τον ιατρό του Επιτελείου Δρ 
Olbrisch. Για την αποφυγή μη απαραίτητων θαλάσσιων μεταφορών 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ της  164ης Μεραρχίας Πεζικού και της 5ης 

 Ορεινής 
Μεραρχίας μια εκτενούς μεγέθους ανταλλαγή οδοντιατρικού υλικού. 
 

(περίληψη) Σχετικά με το ζήτημα των κτηνιάτρων χαρακτηρίζεται η κατάσταση 
υγείας και φροντίδας των αλόγων ως καλή και η  κατάσταση σίτισης αυτών σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Δεν παρατηρείται η εμφάνιση  μεταδοτικών ασθενειών. 
 

  Σχετικά με το ζήτημα πυρομαχικών αναφέρεται η φόρτωση  στο πλοίο 
«Δήλος» όλων συνολικά των πυρομαχικών από την αποθήκη της Μεραρχίας στη 
Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κρήτη. 
 

Σχετικά με τα ζητήματα  του  οπλισμού και στρατιωτικού υλικού αναφέρεται η 
παραλαβή ποσότητας οπλισμού από την 5η Ορεινή Μεραρχία, συμπεριλαμβανομένης 
της λείας πολέμου, (καταγράφονται αντιαρματικά, ελαφριά και βαριά πυροβόλα, 
κινητά κανόνια, οβιδοβόλα, ),  και ενός αριθμού (καταγράφεται αυτός) ποδηλάτων.   
 

Σχετικά με το ζήτημα των οχημάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα  καταγράφονται 
προβλήματα αυτών, αφίξεις ελαστικών (η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως 
ικανοποιητική) και  η διανεμόμενη ποσότητα καυσίμων ορίζεται ως επαρκής,  
Για την περιοχή της Κρήτης  αναφέρεται η ανάληψη από την 5η Ορεινή Μεραρχία 
των οχημάτων, μηχανών, εγκαταστάσεων συνεργείων, αποθηκών κατασχεθέντων 
ανταλλακτικών, αποθηκών κατασχεθέντων ως λεία πολέμου ελαστικών, επτά 
αποθηκών  υγρών καυσίμων (καταγράφεται απόθεμα). Η κατάσταση των καυσίμων 
χαρακτηρίζεται ως  πολύ κρίσιμη λόγω σημαντικών απωλειών κατά τη μεταφορά 
τους από επιχειρήσεις συμμαχικών δυνάμεων. Αναφέρεται ακόμα η δημιουργία στο 
Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο δύο χώρων  συγκέντρωσης και επισκευής  οχημάτων για 
τη δραστηριοποίηση τους σε αποστολές μεταφοράς.  
 

Σχετικά με το ζήτημα του στρατιωτικού Ταχυδρομείου  αναφέρεται για την Κρήτη  η 
δυσαρέσκεια των μονάδων στρατού  λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην κίνηση του 
ταχυδρομείου (ειδικά στις αφίξεις) και η εκ τούτου συνεργασία των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Χανίων και Ηρακλείου με τα αεροδρόμια με σκοπό την άμεση προώθηση 
του με τα χωρίς φορτίο επιστρέφοντας αεροσκάφη στην Αφρική. 
 

  Σχετικά με την κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφορών καταγράφεται η με 
επιτυχία θαλάσσια μεταφορά εφοδιασμού προς τα νησιά του Αιγαίου  παρά των 
άσχημων καιρικών συνθηκών. Για την Κρήτη αναφέρεται η μεταφορά ομάδων 
εμπροσθοφυλακής και στρατιωτικού υλικού μέσω των μετακινούμενων προς τη 
Βόρεια Αφρική αεροσκαφών, η σε μεγάλη κλίμακα παρενόχληση από τους 
Συμμάχους  του ιδιαιτέρως συχνού θαλάσσιου εφοδιασμού (καταγράφονται εκ 
τούτου μεγάλου βαθμού δυσκολίες στην κατάσταση  καύσιμων, σίτισης και στο 
υλικό στρατιωτικών καταλυμάτων). Περιέχεται ακόμα η πραγματοποίηση  της 
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μεταφορά στρατιωτικού υλικού από την πόλη των Χανίων προς το Ρέθυμνο και το 
Ηράκλειο μέσω μικρού μεγέθους σκαφών. Εξαιτίας της κακής κατάστασης του 
οδικού δικτύου στα βόρεια παράλια που συνδέει την Ανατολική και Δυτική Κρήτη 
καταγράφεται η εκτίμηση ζημιών και απωλειών  στα οχήματα κατά μέσο όρο 30%.  
 

Σελίδες 8-14  (περίληψη-μετάφραση) 
  Έκθεση Δραστηριότητας  της Ομάδας Εμπροσθοφυλακής υπό τον 
υπολοχαγό Seyfert της 164ης  Μεραρχίας Πεζικού για το χρονικό διάστημα από 
11.11. έως 31.12.1941. Περιέχει μεταξύ άλλων τη δομή αυτής καταγράφοντας 
δύναμη ανδρών, εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, τη δημιουργία 
στρατοπέδων συγκέντρωσης και παραμονής στρατιωτικών μονάδων στο Ηράκλειο 
και Ρέθυμνο (ένα σε κάθε πόλη με σκοπό την προσωρινή διαμονή, σίτιση και την εν 
συνεχεία προώθηση των αφιχθέντων μονάδων μέσω αεροσκαφών ), την καταγραφή 
τέλεσης αδικημάτων από μέλη του γερμανικού στρατού (περιπτώσεις μέθης, κλοπής 
και λιποταξίας), τη δημιουργία ειδικού ταμείου για τις οικονομικές υποθέσεις της 5ης 
Ορεινής Μεραρχίας.  
 Η κατάσταση τροφοδοσίας στην Κρήτη χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη.  Δεν 
πραγματοποιήθηκε μια πλήρη αποθεματοποίηση, ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών 
Διανομής Σίτισης Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων διεξάγεται από την κεντρική 
αποθήκη στον Πειραιά μέσω ιστιοφόρων  που ωστόσο δεν μπορούν να προσεγγίσου 
τα λιμάνια εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών, καταγράφεται η έλλειψη σε 
βραδινό φαγητό, σε αλεύρι με αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας μερίδας ψωμιού 
και την προσωρινή διακοπή της διανομής του προς τους απασχολούμενους στο 
γερμανικό στρατό Έλληνες πολίτες. Αναφέρεται η κατόπιν  βελτίωση της 
κατάστασης και η προετοιμασία πακέτων τροφίμων (καταγράφεται αριθμός) για 
γερμανικά στρατεύματα της Αφρικής. Η παραλαβή τους από το αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου  μέσω αεροσκαφών του 10ου Αεροπορικού Σώματος. 
 Αναφορικά με τη στρατιωτική ενδυμασία αποθηκεύτηκαν από τις 
Υπηρεσίες Διανομής Στρατιωτικού Υλικού στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο  τα 
διανεμημένα από την 5η Ορεινή Μεραρχία αποθέματα σε ρουχισμό και εξοπλισμό  
τροπικού κλίματος και πραγματοποιήθηκε εκεί η διαχείριση τους από τα αρμόδια 
στρατιωτικά όργανα. 
 Σχετικά με τον εξοπλισμό στρατιωτικών καταλυμάτων η  καταγραφή σε 
κατάλογο του εγκαταλελειμμένου στα καταλύματα υλικού ( στον τομέα Ρεθύμνου και 
Ηρακλείου υπάρχει διαθέσιμο υλικό καταλυμάτων για περίπου τέσσερις χιλιάδες 
στρατιώτες). Αναφέρεται περίπτωση πώλησης σε πολίτες  της Κρήτης υλικού 
καταλυμάτων μονάδας της 5ης

 Ορεινής Μεραρχίας. 

 Για τα είδη εμπορίου καταγράφεται η μη πλήρως κάλυψη των αναγκών  
του στρατεύματος.  
 Αναφορικά με το Υγειονομικό  καταγράφεται η άφιξη μονάδων στην 
πόλη του Ηρακλείου, η άμεση εκπαίδευση  και  προετοιμασία τους  για την άσκηση  
των καθηκόντων τους  καθώς και η ανάληψη στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο των 
τοπικών στρατιωτικών νοσοκομείων (καταγράφεται αριθμός νοσηλευομένων και σε 
καθημερινή βάση αριθμός εισαχθέντων). 
 Σχετικά με την κατάσταση οχημάτων του γερμανικού στρατού 
αναφέρεται η παραλαβή κατόπιν ανταλλαγής οχημάτων (καταγράφεται αριθμός, 
τύπος και η καλή κατάσταση αυτών), η διανομή κατασχεθέντων ως λεία πολέμου 
οχημάτων (καταγράφεται αριθμός, τύπος, κατάσταση  και διανομή υπό τη μορφή του 
δανεισμού σε στρατιωτικές μονάδες), η παράταξη σε φάλαγγες  ως προς την 
υλοποίηση εκτέλεσης μεταφορών στρατιωτικών μονάδων και υλικού (καταγράφονται 
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σχηματισμοί), η βελτίωση και επέκταση   των  συνεργείων  επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων στην πόλη του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. 
 Η κατάσταση καυσίμων στην Κρήτη χαρακτηρίζεται την εν λόγω  
χρονική στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη (στο σημείο αυτό συντέλεσαν οι μεγάλου 
μεγέθους απώλειες κατά τη μεταφορά τους από επιθέσεις συμμαχικών δυνάμεων).  
Καταγράφεται η ποσότητα διανομής και το είδος  αυτών.  
 Σχετικά με τα πυρομαχικά αναφέρεται η καταγραφή, η προφύλαξη και 
φροντίδα τους σε οχτώ τον αριθμό αποθήκες στο τομέα Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 
 Όσο αφορά το στρατιωτικό υλικό καταγράφεται η λήψη καλής 
κατάστασης αντιαρματικών υπό τη μορφή του δανεισμού  (σημειώνεται αριθμός και 
τύπος), βαριών ολμοβόλων (σημειώνεται αριθμός), ποδηλάτων (καταγράφεται 
αριθμός) και λήψη κατασχεθέντων ως λεία πολέμου οβιδοβόλων και κινητών 
κανονιών (καταγράφεται αριθμός και προέλευση). 
 Σχετικά με το στρατιωτικό ταχυδρομείο καταγράφονται καθυστερήσεις 
στην άφιξη αυτού και μέτρα βελτίωσης της κατάστασης. 
 

Σελίδες 15-16  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης που φέρει 
ημερομηνία από 28.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας  για το χρονικό 
διάστημα από 16. έως 31.12.1941. Καταγράφει μεταξύ άλλων την κατάσταση 
σίτισης,  ρουχισμού, ειδών εμπορίου, στρατιωτικών καταλυμάτων. 
 

Σελίδες 17-18  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας  για το Ημερολόγιο Πολέμου της 164ης 
Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 15. έως 31.12.1941. 
Καταγράφει μεταξύ άλλων τη δραστηριοποίηση της Υπηρεσίας Υγειονομικού στη 
Βόρεια Ελλάδα, τη διάθεση στην εν λόγω Μεραρχία τριών νοσοκομείων στο 
Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Σούδα, την κατάσταση ιατρικού προσωπικού και 
υγειονομικού υλικού της Μεραρχίας. 
 

Σελίδες 19-20  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 15. έως 
30.12.1941. Αναφέρεται στην  Υπηρεσία Κτηνιάτρων καταγράφοντας μεταξύ άλλων  
την κατάσταση υγείας, φροντίδας  και  σίτισης των αλόγων της 164ης Μεραρχίας 
Πεζικού, το διαθέσιμο αριθμό και ελλείψεις αυτών καθώς και προαγωγές μελών του 
Υγειονομικού (καταγράφεται όνομα και στρατιωτική μονάδα).  
 

 

 

Σελίδες 21-25  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας του Τάγματος Οπλισμού και Στρατιωτικού 
Υλικού της 164ης Μεραρχίας Πεζικού για το χρονικό διάστημα από 16. έως 
31.12.1941. Αναφέρει  μεταξύ άλλων την κατάσταση πυρομαχικών , τη φόρτωση και 
τη μεταφορά πυρομαχικών και στρατιωτικού υλικού της Μεραρχίας  με το πλοίο 
«Δήλος» (καταγράφεται είδος και ποσότητα), τη λήψη οπλισμού από την 5η Ορεινή 
Μεραρχία (καταγράφεται αριθμός και τύπος). 
 

Σελίδες 26-28  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας  της 164ης Μεραρχίας Πεζικού για το χρονικό 
διάστημα από 16. έως 31.12.1941. Αναφέρει μεταξύ άλλων   τη  διανομή φορτηγών 
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στο στρατό (καταγράφονται στρατιωτικά τμήματα, αριθμός οχημάτων και ελλείψεις 
), την έλλειψη μέριμνας και τεχνικού ελέγχου σε οχήματα πολλών μονάδων, την 
αποστολή της μετακινούμενης στην Κρήτη εμπροσθοφυλακής υπό τον ανθυπολοχαγό 
Meckbach, την ύπαρξη επτά χώρων αποθήκευσης καυσίμων στο νησί, τη δημιουργία 
χώρων συγκέντρωσης και επισκευής οχημάτων  στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο, τη 
βελτίωση της κατάστασης ελαστικών οχημάτων μέσω διανομής ζαντών και 
σαμπρελών, τη διαθέσιμη ποσότητα καυσίμων (καταγράφεται είδος και ποσότητα).  
 

Σελίδες 29-31  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου της 164ης 
Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 3.1.1942. Περιέχει Έκθεση 
Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 31.12.1941 καταγράφοντας 
αξιόποινες πράξεις μελών του γερμανικού στρατού. 
 

Σελίδα 32 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Λιμένος Θεσσαλονίκης. Περιέχει 
Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 15. έως 28.12.1941. 

Αναφέρεται στις κινήσεις πλοίων στη Βόρεια Ελλάδα (καταγράφεται όνομα σκάφους, 
φορτίο και προορισμός).  
 

Σελίδες 33-34 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατιωτικό Ταχυδρομείο 220 προς την 
164η Μεραρχία Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 28.12.1941.  Περιέχει Έκθεση 
Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 28.12.1941 καταγράφοντας τη 
κίνηση του στρατιωτικού ταχυδρομείου από και προς τη Θεσσαλονίκη. 
 

Σελίδες 35-36 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του μηχ. Λόχου Στρατονομίας 220 που φέρει 
ημερομηνία από 26.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το μήνα 
Δεκέμβριο 1941 καταγράφοντας αριθμό- είδος επεμβάσεων και δύναμη ανδρών. 
 

Σελίδες 37-38  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 31.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 16. έως 31.12.194. Αναφέρεται στις  προετοιμασίες της γιορτής των 
Χριστουγέννων καταγράφοντας την προετοιμασία λειτουργιών από δύο 
στρατιωτικούς ιερείς. 
 

Σελίδες 39-43 (περίληψη) 
 Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού προς τον 
Ανώτατο Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 
23.12.1941.  Περιέχει αναφορά σχετικά με την μεταξύ άλλων  κατάσταση σίτισης 
(χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής), τη στρατιωτική ενδυμασία (ανάληψη της αποθήκης 
ιματισμού στο Ηράκλειο από την 164η Μεραρχία Πεζικού), την κατάσταση  
καταλυμάτων, την κατάσταση Υγειονομικού, του οπλισμού και πυρομαχικών 
(καταγράφεται αριθμός και είδος), των οχημάτων (καταγράφεται αριθμός και τύπος) , 
του στρατιωτικού Ταχυδρομείου.    

 

 

Σελίδες 44-49  (περίληψη) 
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 Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία από 18.12.1941. Περιέχει εντολές σχετικά με τον μεταξύ άλλων 
εφοδιασμό του γερμανικού στρατού με είδη σίτισης (καταγράφονται αυτά)  στη 
Βόρεια Ελλάδα από χώρες όπως η Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία, με είδη εμπορίου, 
τον τρόπο λειτουργίας του στρατιωτικού Ταμείου, ρυθμίσεις σχετικά με τα 
στρατιωτικά καταλύματα και διοικητήρια στρατού, την κατάσταση στον τομέα του 
Υγειονομικού και των οχημάτων.  
 

Σελίδες 50-53 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία από 24.12.1941. Περιέχει εντολές σχετικά με τον εφοδιασμό για τις 
βρισκόμενες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μονάδες της 164ης Μεραρχίας Πεζικού 
και των υπαγόμενων μονάδων καταγράφοντας ζητήματα σίτισης, Υγειονομικού, 
κτηνιατρικής μέριμνας, πυρομαχικών και στρατιωτικού υλικού, οχημάτων, καυσίμων, 
στρατιωτικού Ταχυδρομείου και μεταφορών ανεφοδιασμού.  
 

Σελίδα 54  (περίληψη) 
 Κενού περιεχομένου σελίδα καταγράφοντας μόνο το «1ο

 μισό». 
 

Σελίδες 55-59  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία από 15.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 1. έως 15.12.1941. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σίτιση στρατιωτών, 
στον ανεφοδιασμό ζωοτροφών (καταγράφονται δυσκολίες προμήθειας), στην άφιξη 
στρατιωτικής ενδυμασίας από τη Γερμανία, στις δυσκολίες των μεταφορών ειδών 
εμπορίου, στις μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων προς την Κρήτη και στην 
ενσωμάτωση τους στις εκεί υπάρχουσες, στην κατάσταση  της υγείας των 

στρατιωτών και ίππων (χαρακτηρίζεται ως καλή), πυρομαχικών (χαρακτηρίζεται ως 
ικανοποιητική), οπλισμού και στρατιωτικού υλικού (καταγράφεται η διανομή όπλων 
στην 5η Ορεινή Μεραρχία), οχημάτων (αναφέρεται η ανταλλαγή οχημάτων μεταξύ 
της 5ης Ορεινής Μεραρχίας και της 164ης Μεραρχίας καταγράφοντας τύπο και 
αριθμό), του στρατιωτικού Ταχυδρομείου (καταγράφεται η μετακίνηση προσωπικού 
από Αθήνα προς Κρήτη), της μετακίνησης πλοίων (καταγράφεται ο δίχως 
προβλήματα  εφοδιασμός λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών). 
 

Σελίδες 60-61  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει  
ημερομηνία από 15.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας από 1. έως 
15.12.1941. Αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης, στρατιωτικής ενδυμασίας,  ειδών 
εμπορίου, υλικού καταλυμάτων. 
 

Σελίδες 62-63 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού.  Περιέχει Έκθεση 
Δραστηριότητας  για προσθήκη στο Ημερολόγιο Πολέμου της εν λόγω Μεραρχίας 
για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.12.1941. Αναφέρεται στη δραστηριότητα της 
Υπηρεσίας Υγειονομικού στη Βόρεια Ελλάδα. 
 

Σελίδες 64-65  (περίληψη) 
  Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.12.1941 
σχετικά  με την  κατάσταση ίππων της 164ης Μεραρχίας Πεζικού. 
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Σελίδες 66-67  (περίληψη) 
 Απόσπασμα από την Έκθεση Νοεμβρίου 1941 καταγράφοντας ασθένειες 
και απώλειες μεταξύ ίππων του γερμανικού στρατού.   
 

Σελίδες 68-71  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.2.1941. 
Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κατάσταση πυρομαχικών,  των κινητών κουζινών, 
της αποθεματοποίησης ειδών οικιακής χρήσης, του στρατιωτικού υλικού και της 
προμήθειας μασκών προστασία από αέρια. 
 

Σελίδες 72-74  (περίληψη-μετάφραση) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού. Περιέχει αναφορά 
σχετικά με την επιθεώρηση  των χώρων συγκέντρωσης πυρομαχικών στην Κρήτη και 
Ελευσίνα κατά το χρονικό διάστημα από 28.11. έως 6.2.1941. 
 (μετάφραση) Χώροι συγκέντρωσης πυρομαχικών στην Κρήτη. 

Στην Κρήτη βρίσκονται οι παρακάτω χώροι συγκέντρωσης πυρομαχικών του 
γερμανικού στρατού που διαχειρίζονταν  έως τώρα από την 5η Ορεινή Μεραρχία: 
                                                                      Τα πυρομαχικά είναι αποθηκευμένα  
Στο οροπέδιο                                                  σε σπηλιά 

Κουνάβους                                                      σε σπίτια 

Κνωσσός Ι                                                        σε σπηλιά 

Κνωσσός  ΙΙ                                                      σε σπηλιά 

Αγία Βαρβάρα                                                 σε σπίτια 

Αρμένοι                                                             στο ύπαιθρο 

Αρχοντική (;)                                                   στο ύπαιθρο 

Νέο Χωριό                                                        στο ύπαιθρο 

Χανιά                                                                 στο ύπαιθρο 

Καστέλι                                                             στο ύπαιθρο 

 

Εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων μπόρεσαν να επιθεωρηθούν μόνο οι χώροι στο 
οροπέδιο και στα Χανιά.  
Προέκυψε η παρακάτω εικόνα: 
Οροπέδιο. Τα πυρομαχικά βρίσκονταν αποθηκευμένα  και προστατευόμενα από τη 
βροχή σε σπηλιές που είναι κατάλληλες για την αποθήκευση τους. Η κατάσταση των 
πυρομαχικών είναι κατά τα φαινόμενα καλή. Η ίδια η αποθήκευση χρήζει ανάγκη 
βελτίωσης. 
Οι σπηλιές πρέπει να κλειστούν καλύτερα.     
Χανιά. Ο  συγκεκριμένος χώρος αποθήκευσης  πυρομαχικών βρίσκεται μάλλον σε 
χειρότερη κατάσταση.  Είναι ακατάλληλος επειδή 

1) μπορεί να δεχθεί πυρά από την πλευρά του κόλπου της Σούδας,      
2) βρίσκεται σε μια περιοχή όπου κατά τη διάρκεια βροχής συγκεντρώνεται εκεί το 
νερό που προέρχεται από τα βουνά και καθιστά όλη την περιοχή αδιάβατη, 
3)εκτίθεται σε κίνδυνο από εναέριες επιθέσεις επειδή έγινε η επιλογή ενός χώρου εκεί 
όπου βρίσκονταν ήδη μια αποθήκη πυρομαχικών των Άγγλων, η οποία είχε δεχθεί 
κατά τη διάρκεια της κατάκτησης του νησιού επίθεση από Γερμανούς πιλότους. 
Οι σωροί των πυρομαχικών είναι τοποθετημένοι πρόχειρα, εν μέρει καθόλου 
προφυλαγμένοι  και σε μεγάλο βαθμό εκτιθέμενοι στις καιρικές συνθήκες. Επειδή δεν 
διατίθεται σε μεγάλη ποσότητα υλικό προφύλαξης, δημιουργήθηκε ένας νέος  χώρος 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

8 

 

συγκέντρωσης πυρομαχικών κατά το πρότυπο των κτισμένων  στην Κρήτη σπιτιών. 
Ένα δεύτερο κτίσμα αποθήκευσης πυρομαχικών βρίσκεται υπό κατασκευή. 
Η μεταφορά της αποθήκης Χανίων κρίνεται ως αναγκαίο. 
Το καλοκαίρι του έτους αυτού ανατινάχθηκε μια αποθήκη πυρομαχικών, δύο χλμ 
περίπου από την θέση της  τωρινής, πιθανότατα λόγω φωτιάς προκαλούμενης από 
κεριά για ομίχλη. Στάλθηκαν Έλληνες για τον καθαρισμό της. Οι εργασίες 
καθαρισμού δεν  μπόρεσαν ωστόσο να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν, επειδή 
δεν υπήρχε επαρκές  εργατικό δυναμικό προς διάθεση. Εκτός αυτού σκοτώθηκαν 
τέσσερεις Έλληνες κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Εξαιτίας αυτών έχει επιβληθεί 
ο αποκλεισμός της αποθήκης από οποιαδήποτε πρόσβαση. 
Στο χώρο συγκέντρωσης Χανίων ενσωματώθηκε μια αποθήκη κατασχεθέντων ως 
λεία πολέμου πυρομαχικών. Τα εκεί συγκεντρωμένα αποθέματα είναι σε μικρή 
ποσότητα και χωρίς ιδιαίτερη στρατιωτικού χαρακτήρα αξία για την άμεση χρήση 
τους από το γερμανικό στρατό. 
Η φρούρηση των αποθηκών συγκέντρωσης και αποθήκευσης πυρομαχικών έχει έως 
τώρα πραγματοποιηθεί από την 5η Ορεινή Μεραρχία. 
 

Αποθήκες στρατιωτικού υλικού. 

 Έως τώρα βρίσκεται μόνο μια αποθήκη συγκέντρωσης-αποθήκευσης 
στρατιωτικού υλικού στο Ηράκλειο.  Η αποθήκη διαχειρίζεται προσωρινά από τον 
επιλοχία Hoffmann, υπό τη διοίκηση και εποπτεία του υπολοχαγού Seyfert. Στην 
αποθήκη αυτή συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται το στρατιωτικό υλικό που 
λαμβάνεται από την 5η Ορεινή Μεραρχία. 
 

Αποθήκες συγκέντρωσης Λείας Πολέμου. 

 Έως τώρα υπάρχει μια αποθήκη συγκέντρωσης και αποθήκευσης Λείας 
Πολέμου στα Χανιά που υπάγεται στο εκεί Φρουραρχείο. Εκεί βρίσκονται κάμποσα 
αγγλικής προέλευσης πυροβόλα. 
Η αποθήκη συγκέντρωσης και αποθήκευσης Λείας Πολέμου στην πόλη του 
Ηρακλείου καταργήθηκε από την 5η Ορεινή Μεραρχία εξαιτίας έλλειψης σε  
αποθέματα. 
 (περίληψη) Κατόπιν καταγράφεται η ύπαρξη αποθηκών φύλαξης 
πυρομαχικών και στρατιωτικού υλικού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής 
(Ελευσίνα).  
 

Σελίδες 75-77  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.12.1941. 
Αναφέρεται στην κατάσταση των στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφεται αριθμός 
και τύπος των προς ανταλλαγή οχημάτων μεταξύ της 5ης Ορεινής Μεραρχίας και της 
164ης Μεραρχίας Πεζικού ), των καυσίμων (καταγράφεται ποσότητα και είδος) , των 
συνεργείων, των ανταλλακτικών και στην εκπαίδευση  (πραγματοποίηση κύκλου 
σεμιναρίων αναφορικά με τεχνικά ζητήματα). 
 

Σελίδα 78  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 14.12.1941.  Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 1.έως 15.12.1942 καταγράφοντας θρησκευτικά ζητήματα  στη Βόρεια 
Ελλάδα.  
 

 Σελίδες 79-80  (περίληψη) 
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 Στρατιωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Λιμένος Θεσσαλονίκης που φέρει 
ημερομηνία από 15.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 1. έως 15.12.1941. Αναφέρονται αναχωρήσεις πλοίων (περιέχεται 
όνομα, βάρος φορτίου και προορισμός) μεταφοράς εφοδιασμού από το λιμάνι 
Θεσσαλονίκης. 
 

Σελίδα 81-83  (περίληψη) 
 Απόρρητο έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία από 13.12.1941.  Αναφέρεται στις διατάξεις  στη διαταγή της 
Μεραρχίας με τον αριθμό 38 για τον εφοδιασμό του γερμανικού στρατού. 
Καταγράφει μεταξύ άλλων την προοπτική θαλάσσιας μεταφοράς στρατιωτικού 
υλικού και πυρομαχικών από τη Θεσσαλονίκη προς την Κρήτη, γεωργικού 
χαρακτήρα ζητήματα όπως την αξιοποίηση εδαφών για την καλλιέργεια αγροτικών 
προϊόντων (λαχανικών, σιτηρών, πατάτας). 
 

Σελίδα  84 (περίληψη) 
 Φόρμα αίτησης για τη φόρτωση και μεταφορά εφοδιασμού. 
 

Σελίδα  85  (περίληψη) 
  Κατάλογος σχετικά με την καλλιέργεια και συγκομιδή  λαχανικών 

καταγράφοντας  μήνα, είδος προϊόντος. 
 

Σελίδες 86-88  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης  Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία από 16.12.1941. Αναφέρεται στις διατάξεις στη διαταγή της 
Μεραρχίας με τον αριθμό 74 σχετικά με τον εφοδιασμό του γερμανικού στρατού. 
Καταγράφεται η απαγόρευση κάθε αγοράς προϊόντων σίτισης και ζωοτροφής εκτός 
των νωπών λαχανικών, φρούτων και προϊόντων κατάλληλων για  τα νοσοκομεία, ο 
εξοπλισμός καταλυμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα για αξιωματικούς, διοικητικό 
προσωπικό και στρατιώτες, η πρόθεση ιατρικής εξέτασης αδειούχων μελών του 
γερμανικού στρατού, η άδεια  για την αποστολή μικρού μεγέθους πακέτων από την 
Ελλάδα προς τη Γερμανία.  
 

Σελίδες 89-92,97  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού με 
ημερομηνία 8.12.1941. Αναφέρεται στις διατάξεις στη διαταγή της Μεραρχίας με τον 
αριθμό 773  σχετικά με τον  εφοδιασμό του γερμανικού στρατού. 
 

Σελίδες 93-96  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του Ανώτατου Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
που φέρει ημερομηνία από 15.11.1941. Περιέχει πληροφοριακό δελτίο σχετικά με τη 
διαχείριση στρατιωτικών οχημάτων στον ελλαδικό χώρο. 
 

Σελίδες 98-99  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει ημερομηνία από 4.12.1941. Περιέχει διατάξεις στη διαταγή της Μεραρχίας με 
τον αριθμό 72 σχετικά με τον εφοδιασμό του γερμανικού στρατού. Καταγράφει 
μεταξύ άλλων τη διανομή ποσότητας κρέατος προς τις μονάδες  του γερμανικού 
στρατού, τον καθορισμό των τιμών και της ενοικίασης φορτηγών (αναφέρεται 
χωρητικότητα). 
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Σελίδα 100 (περίληψη) 
 Κενή σελίδα καταγράφοντας το χρονικό σημείο «2ο

 μισό Νοεμβρίου  
1941». 

 

Σελίδες  101-106  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από  1.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 16. έως 30.11.1941. Αναφέρεται στον ανεφοδιασμό (καταγράφονται 
είδη) στον ελλαδικό και μη χώρο, στην κατάσταση υγείας στο γερμανικό στρατό 
(χαρακτηρίζεται ως καλή), ίππων (καταγράφεται ως πολύ καλή), πυρομαχικών 
(χαρακτηρίζεται ως καλή), οπλισμού και στρατιωτικού υλικού  (καταγράφεται η 
παραλαβή αντιαρματικών στην Κρήτη από την 164η Μεραρχία Πεζικού),  οχημάτων 
(χαρακτηρίζεται ως κακή λόγω της μεγάλης φθοράς τους εξαιτίας της κακής 
κατάστασης του δικού δικτύου  καταγράφοντας επίσης δυσκολίες στον ανεφοδιασμό 
ανταλλακτικών), των καυσίμων (χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κακή),του 
στρατιωτικού ταχυδρομείου (καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις λόγω 
προβλημάτων στην εναέρια κυκλοφορία και της δυσλειτουργίας των αερολιμένων), 
του θαλάσσιου προς τα νησιά εφοδιασμού (χαρακτηρίζεται ως κακή  λόγω των 
άσχημων καιρικών συνθηκών καταγράφοντας τα νησιά της Λήμνου, της Λέσβου, της 
Χίου). 
 

Σελίδες 107-108  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 30.11.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 16. έως 30.11.1941. Αναφέρεται στη μεταξύ άλλων σίτιση του 
γερμανικού στρατού στη Βόρεια Ελλάδα (καταγράφεται η ευρύτερη περιοχή των 
Σερρών) και στην προμήθεια στρατιωτικού ρουχισμού στη Θεσσαλονίκη. 
 

Σελίδες 109-111 (περίληψη) 
  Έκθεση Δραστηριότητας  ως συμπλήρωμα για το Ημερολόγιο Πολέμου 
της 164ης Μεραρχίας Πεζικού για το χρονικό διάστημα από 15. έως 30.11.1941. 
Αναφέρεται στη μεταξύ άλλων δραστηριοποίηση της Υπηρεσίας Υγειονομικού στη 
Βόρεια Ελλάδα (καταγράφεται η περιοχή από τη Θεσσαλονίκη έως τη Νάουσα και τη 
Μυτιλήνη), στην εκπαίδευση σε διατροφικά ζητήματα. 
 

Σελίδα 112  (περίληψη) 
 Αντίγραφο εγγράφου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 17.11.1941. Αναφέρεται στην πραγματοποίηση διάλεξης στη 
Θεσσαλονίκη αναφορικά με την εκτίμηση των ζωικής προέλευσης τροφών. 
 

Σελίδες 113-114  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης  Μεραρχίας Πεζικού-Τάγμα Οπλισμού 
και Στρατιωτικού Υλικού.  Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας  για το χρονικό 
διάστημα από 16. έως 30.11.1941 αφορώντας τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα καθώς 
και την Κρήτη. Αναφέρεται στην μεταξύ άλλων κατάσταση πυρομαχικών, 
στρατιωτικού υλικού, στη διανομή στρατιωτικών οχημάτων, στην πραγματοποίηση 
σεμιναρίων αναφορικά με την προστασία από αέρια. 
 

Σελίδες 115-118  (περίληψη) 
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 Έκθεση Δραστηριότητας αναφέροντας μεταξύ άλλων τη διάθεση 
στρατιωτικών οχημάτων στην 164η Μεραρχία Πεζικού (καταγράφεται αριθμός και 
είδος), τη σημαντική βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων και την πρόθεση 
διανομής τους στις μονάδες στρατού (καταγράφεται είδος-αριθμός-μονάδα), την 
ανταλλαγή οχημάτων με την 54η Ορεινή Μεραρχία (η κατάσταση οχημάτων της εν 
λόγω Μεραρχίας χαρακτηρίζεται ως άσχημη), την απώλεια φορτηγών και 
μοτοσικλετών με το ατμόπλοιο «Ιθάκη», τη διανομή καυσίμων στην 5η Ορεινή 
Μεραρχία  (καταγράφεται είδος και ποσότητα), την πραγματοποίηση εκπαίδευσης 
οδηγών στρατιωτικών οχημάτων. 
 

Σελίδες 119-120 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο  από το Λόχο Συνεργείων Οχημάτων 220 προς τον 
επικεφαλής Ανεφοδιασμού της Μεραρχίας Πεζικού 220 που φέρει ημερομηνία από 
3.12.1941. Περιέχει Αναφορά Εργασιών  στο πλαίσιο των οχημάτων στρατού για το 
μήνα Νοέμβριο 1941. 
 

Σελίδες 121-123  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Λιμένος Θεσσαλονίκης που φέρει 
ημερομηνία από 30.11.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 16. έως 30.11.1941. Αναφέρεται στις μετακινήσεις πλοίων εφοδιασμού 
προς τα μεταξύ άλλων νησιά του Βορείου Αιγαίου  (καταγράφεται όνομα, ποσότητα 
φορτίου και δυσκολίες στη μεταφορά). 
 

Σελίδες 124-125  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο από την Υπηρεσία Στρατιωτικού Ταχυδρομείου 220 
προς την 164η Μεραρχία Πεζικού που φέρει ημερομηνία από  30.11.1941. Περιέχει 
Έκθεση Δραστηριότητας  για το χρονικό διάστημα από 1. έως 30.11.1941 
καταγράφοντας για την περιοχή της Θεσσαλονίκης  αριθμό εισερχομένων και 
εξερχομένων επιστολών, συνημμένων, πακέτων και τηλεγραφημάτων. 
 

 

Σελίδα 126  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της μηχ Στρατιωτικής Αστυνομίας 220 που φέρει 
ημερομηνία από  30.11.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το μήνα 
Νοέμβριο 1941 καταγράφοντας αριθμό και είδος στρατιωτικών  επεμβάσεων καθώς 
και αριθμό συμμετεχόντων. 
 

Σελίδα 127  (περίληψη)  
 Σελίδα αναφοράς σχετικά με την πραγματοποίηση θαλάσσιων  
μεταφορών ανεφοδιασμού προς τα νησιά και με απώλειες αυτού λόγω λαθών  κατά 
τη φόρτωση στα πλοία (καταγράφονται τα νησιά της Λήμνου, της Μυτιλήνης και της 
Χίου). 
 

Σελίδες 128-130  (περίληψη) 
 Έγγραφο του στρατιωτικού δικαστηρίου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού 
που φέρει ημερομηνία από  2.12.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το 
χρονικό διάστημα από 1. έως 30.11.1941 καταγράφοντας αξιόποινες πράξεις 
Γερμανών στρατιωτών. 
 

Σελίδα 131  (περίληψη) 
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 Έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού με ημερομηνία 29.11.19341. 
Περιέχει θρησκευτικού χαρακτήρα αναφορά για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου 
1941 καταγράφοντας την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
 

Σελίδα 132 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 18.12.1941. Αναφέρεται στην κατάργηση πρότασης σε στρατιωτικό 
έγγραφο και στην αντικατάσταση της από άλλη.   
 

Σελίδες 133-138  (περίληψη) 
 Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης  Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 19.11.1941. Αναφέρεται στις διατάξεις στη 
διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 38 σχετικά με τον εφοδιασμό των γερμανικών 
στρατευμάτων στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος και με τα ζητήματα της σίτισης, 
της ενδυμασίας, των καταλυμάτων,  του Υγειονομικού,  την κατάσταση ίππων, υγρών 
καυσίμων, του οπλισμού και πυρομαχικών, στρατιωτικού ταχυδρομείου, οχημάτων. 
 

Σελίδες 139-154  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο –με τέσσερα συνημμένα- του Επιτελείου της 164ης 
Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 20.11.1941. Αναφέρεται στις 
διατάξεις στη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 70 σχετικά με τον εφοδιασμό 
των γερμανικών στρατευμάτων. Καταγράφει την μεταξύ άλλων κατάσταση 
Υγειονομικού (αναφέρονται μέτρα αποτροπής εμφάνισης και εξάπλωσης 
μεταδιδόμενων ασθενειών), της στρατιωτικής ενδυμασίας, του στρατιωτικού 
εξοπλισμού και των οχημάτων. 
 Το πρώτο συνημμένο αντίγραφο έγγραφο προέρχεται από την Ανώτατη 
Διοίκηση Στρατού Ξηράς με ημερομηνία από 30.10.1941. Αναφέρεται στη μεταξύ 
άλλων διανομή αγαθών σίτισης στο γερμανικό στρατό για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων. 
 Το δεύτερο συνημμένο αντίγραφο έγγραφο προέρχεται από την Ανώτατη 
Διοίκηση Στρατού Ξηράς με ημερομηνία από 6.11.1941. Αναφέρεται  στις 
επιστρεφόμενες κενές συσκευασίες.     
 Το τρίτο συνημμένο έγγραφο  καταγράφει τις ανάγκες των στρατιωτικών 
καταλυμάτων στον ελλαδικό χώρο περιέχοντας υποδείγματα καταγραφής προς 
συμπλήρωση. 
 Το τέταρτο συνημμένο περιέχει υπόδειγμα αναφοράς προς συμπλήρωση. 
 

Σελίδα 155 (περίληψη) 
 Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας 
Πεζικού με ημερομηνία 22.11.1942. Αναφέρεται στη μεταφορά κινητών κουζινών  
στην Αττική. 
 

Σελίδες 156-160  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο-με ένα συνημμένο- του Επιτελείου της 164ης 
Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 29.11.1941. Αναφέρεται στις 
διατάξεις στη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 71 σχετικά με τον ανεφοδιασμό 
του γερμανικού στρατού στη Βόρεια Ελλάδα. Το συνημμένο αναφέρεται στη σίτιση 
Ελλήνων εργατών σε εργοστάσια-επιχειρήσεις υπό το γερμανικό στρατό.  
 

Σελίδες 161-164  (περίληψη) 
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 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 15.11.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας  για την περιοχή της 
Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος καταγράφοντας το χρονικό διάστημα από 1. έως 
15.11.1941. Αναφέρεται στη σίτιση των μελών του γερμανικού στρατού και ίππων, 
στον εφοδιασμό με είδη εμπορίου, στη στρατιωτική ενδυμασίας, στα στρατιωτικά 
καταλύματα, στην κατάσταση υγείας των στρατιωτών και ίππων (κρίνεται ως καλή), 
των οχημάτων (αναφέρεται ως κακή), του οπλισμού (καταγράφεται η προμήθεια 
όπλων σε επαρκή ποσότητα), του στρατιωτικού ταχυδρομείου (αναφέρονται αφίξεις 
σε μη τακτά χρονικά διαστήματα λόγω δυσκολιών στις μεταφορές), των κινήσεων 
πλοίων (αναφέρεται ο εφοδιασμός προς τα νησιά καταγράφοντας φορτίο και την 
επάρκεια σε τρόφιμα των νησιών της Λήμνου, της Λέσβου και της Χίου). 
 

Σελίδες 165 -167  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που  
φέρει ημερομηνία από 1.11.1941. Περιέχει διατάξεις για την περιοχή της Βορείου και 
Κεντρικής Ελλάδος σχετικά με τον μεταξύ άλλων εφοδιασμό των γερμανικών 
στρατευμάτων (περιλαμβάνοντας τα ως λεία πυρομαχικά), τη σίτιση, τη κατάσταση 
Υγειονομικού, ίππων. 
 

Σελίδες 168-174  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο-με ένα συνημμένο-του Επιτελείου της 164ης 
Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 7.11.1941. Περιέχει διατάξεις στη 
διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 68 για τον εφοδιασμό του γερμανικού στρατού 
στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας, της Αττικής και των  νησιών του Βορείου 
Αιγαίου. Αναφέρονται μεταξύ άλλων ζητήματα εφοδιασμού, του Υγειονομικού, των 
στρατιωτικών οχημάτων και ελαστικών, του οπλισμού και πυρομαχικών και ασκήσεις 
προστασίας από αέρια. 
 Το συνημμένο έγγραφο περιέχει κατάλογο ανωτάτων τιμών προϊόντων 
στην πόλη της  Θεσσαλονίκης καταγράφοντας είδη. 
 

Σελίδες 175-176 (περίληψη) 
 Απόρρητο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου της 164ης Μεραρχίας 
Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 9.11.1941. Αναφέρεται στο σχηματισμό  ειδικής 
ομάδας Εμπροσθοφυλακής της Μεραρχίας υπό τον υπολοχαγό Seyfert 

καταγράφοντας δύναμη, αποστολή, μετακίνηση προς Αθήνα. 
 

Σελίδες 177-178  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 14.11.1941 σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων και τη μετακίνηση 
της ομάδας Εμπροσθοφυλακής υπό τον υπολοχαγό Seyfert από τη Θεσσαλονίκη προς 
την Αθήνα.    
 

Σελίδα 179  (περίληψη) 
 Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 14.11.941. Αναφέρεται στην παραμονή της Υπηρεσίας  Έκδοσης 
Διαταγών Αθήνας στην Κηφισιά και στα καθήκοντα της. 
 

Σελίδες 180-181  (περίληψη) 
 Απόρρητο στρατιωτικό  έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που 
φέρει  ημερομηνία από 12.11.1941. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στα καθήκοντα της 
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Υπηρεσίας Έκδοσης Διαταγών στην Αθήνα,  στη δομή του προσωπικού της και στην 
καταγραφή των βρισκόμενων στη διάθεση της  οχημάτων.   
 

Σελίδες 182-186  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει 
ημερομηνία από 15.11.1941. Περιέχει διατάξεις στη διαταγή της Μεραρχίας με τον 
αριθμό 69  σχετικά με τον εφοδιασμό των γερμανικών στρατευμάτων στη Βόρεια-

Κεντρική Ελλάδα,  τη σίτιση (καταγράφονται είδη),  τη στρατιωτική ενδυμασία, με 
υγειονομικού χαρακτήρα ζητήματα (καταγράφονται οι σε καραντίνα περιοχές λόγω 
εμφάνισης τύφου), τα στρατιωτικά οχήματα, με το στρατιωτικό ταχυδρομείο 
(περιορισμός διακίνησης μέσω αεροσκαφών και σιδηροδρόμου δια της Βαλκανικής 
Οδού).  
 

Σελίδες 187-190 (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 164ης Μεραρχίας Πεζικού. Καταγράφει  σημεία 
σύσκεψης Γερμανών αξιωματικών στις 10.11.1941 σχετικά με την κατάσταση των 
μεταφορών κυρίως για τη Βόρεια-Κεντρική  Ελλάδα, Αττική και Κρήτη 
(αναφέρονται μεγάλης κλίμακας δυσκολίες στις θαλάσσιες από το λιμάνι του Πειραιά 
μεταφορές εξαιτίας των λιγοστών διαθέσιμων σκαφών και της σχετικά μικρής 
χωρητικότητας αυτών καθώς και της έλλειψης προστασίας  για τις νηοπομπές). 
Αναφέρεται ακόμα η αποστολή στην Κρήτη πέντε χιλιάδων στρατιωτών, η 
κατάσταση τροφοδοσίας στην Αττική και Κρήτη (καταγράφεται  
μια αποθήκη τροφοδοσίας στη Σούδα και θέσεις διανομής σίτισης της Μεραρχίας στο 
Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Μάλεμε, η μεταφορά της μέσω φορτηγών και μικρού 
μεγέθους ακτοπλοϊκών, η παραμονή των Υπηρεσιών αρτοποιών, κρεοπωλών και 
συνεργείων επισκευής οχημάτων στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, η απομάκρυνση 
των αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων και τροφίμων από τις ακτές λόγω 
ενδεχομένων συμμαχικών επιθέσεων, η παραμονή  
ενός στρατιωτικού νοσοκομείου της Αεροπορίας στην πόλη των Χανίων και του 
Ηρακλείου και ενός κινητού ημιτελούς νοσοκομείου στη Σούδα.).  
 Σχετικά με τα στρατιωτικά οχήματα και τα καύσιμα αναφέρεται μια 
ανταλλαγή με την 5η Ορεινή Μεραρχία, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η 
μεταφορά οχημάτων και καυσίμων από και προς την Κρήτη. 
 

Σελίδες 191-193 (περίληψη)  
 Αναφορά με ημερομηνία καταγραφής την 10.11.1941. Αναφέρεται στην 
κατατόπιση της Εμπροσθοφυλακής υπό τον υπολοχαγό Seyfert  καταγράφοντας πεδία 
δράσης της.  
 

Σελίδα 194  (περίληψη) 
 Αναφορά με ημερομηνία καταγραφής την 7.11.1941. Αναφέρεται στο 
αποτέλεσμα σύσκεψης ανωτέρων Γερμανών αξιωματικών  σχετικά με τις μεταξύ 
άλλων  δυνατότητες μετακίνησης στρατευμάτων στην περιοχή της Αττικής, την 
κατάσταση αδειών στο γερμανικό στρατό (καταγράφεται μικρό ποσοστό αδειούχων 
από την Κρήτη). 
 

Σελίδα 195  (περίληψη) 
 Αναφορά από 5.και 8.11.1941. Περιέχει την περιγραφή  χώρου   στην 
ευρύτερη περιοχή των σιδηροδρομικών σταθμών  Λαμίας και της Γραβιάς για τις 
μεταφορές Γερμανών στρατιωτών. 
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Σελίδα 196 (περίληψη) 
 Αναφορά από 7.11.1941. Καταγράφει τις  δια σιδηροδρόμου μετακινήσεις 
Γερμανών στρατιωτών. 
 

Σελίδα 197  (περίληψη-μετάφραση)  
 Αναφορά της Κεντρικής Υπηρεσίας Θαλάσσιων Μεταφορών στον 
Πειραιά  που φέρει ημερομηνία από 7.11.1941. Αναφέρεται στην κατάσταση 
μεταφορών προς την Κρήτη.  
 (μετάφραση)  Η συνολική κατάσταση μεταφορών είναι όπως πρότινος 
εξαιρετικά δύσκολη επειδή δεν διατίθεται σχεδόν καθόλου προστασία σε νηοπομπές. 
 Διατίθενται πέντε ατμόπλοια στο μέγεθος περίπου του «Ιθάκη» για τις 
μεταφορές προς την Κρήτη.  
 Ο χρόνος φόρτωσης για ένα ατμόπλοιο περιλαμβάνει κατά προσέγγιση τις 
δύο ημέρες. 
 Ο χρόνος διάνυσης της απόστασης μεταξύ Πειραιά-Κρήτης περιλαμβάνει 
τις εικοσιτέσσερις ώρες περίπου. 
Δεν έχει τη χρονική αυτή στιγμή ξεκαθαριστεί, εάν διατίθεται το πλοίο «Drache». Το 
πλοίο «Drache» εκτελεί έως τώρα δρομολόγια για την Υπηρεσία Θαλασσίου 
Κινδύνου της Αεροπορίας. Η ταχύτητα του είναι δεκατέσσερα με δεκαπέντε ναυτικά 
μίλια και η χρονική διάρκεια διαδρομής από το λιμάνι του Πειραιά προς την Κρήτη 
περίπου δέκα ώρες.  
Εάν το «Drache» διατεθεί και θα δραστηριοποιείται διαρκώς, θα πρέπει να 
αναμένεται  εκ τούτου ότι η 5η Ορεινή Μεραρχία θα έχει μεταφερθεί ως την περίοδο 
των Χριστουγέννων. 
Χωρητικότητα του «Drache»: πεντακόσιοι στρατιώτες και δεκατέσσερα φορτηγά. 
Το «Drache» μπορεί να πραγματοποιήσει δέκα διαδρομές το μήνα από τον Πειραιά 
προς την Κρήτη και το αντίστροφο. 
 

Σελίδα 198  (περίληψη) 
 Αναφορά του Επιτελείου Μετακίνησης ΓερμανικώνΣτρατευμάτων στον 
Πειραιά που φέρει την ημερομηνία 7.11.1941. Καταγράφει  την εξαιρετική άσχημη 
κατάσταση μεταφορών λόγω διάθεσης λιγοστών  πλοίων και σε περιορισμένο βαθμό 
συνοδείας προστασίας νηοπομπών. 
 

Σελίδες 199-201  (περίληψη) 
 Αναφορά της 5ης Ορεινής Μεραρχία με ημερομηνία από 6. και 
7.11.1941.  Καταγράφει μεταξύ άλλων την κατάσταση των μεταφορών 
(χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά άσχημη), τη μείωση του αριθμού των οχημάτων της 
Μεραρχίας  λόγω ανταλλαγής με άλλες μονάδες,  το διαχωρισμό των 
δραστηριοποιούμενων στην Κρήτη οχημάτων σε Οχήματα του Γερμανικού Στρατού 
και σε  ως Λεία Πολέμου Οχήματα (αναφέρεται η ύπαρξη τετρακοσίων οχημάτων 
στην Κρήτη και πρόθεση άφιξης τριακοσίων οδηγών τους επόμενους τέσσερεις 
μήνες, η υπαγωγή όλου συνολικά του αριθμού των οχημάτων στην 164η Μεραρχία 
Πεζικού), τη διάθεση στρατιωτικού ρουχισμού τροπικού κλίματος σε Κρήτη και 
Αθήνα.  
 Για τον εφοδιασμό της Κρήτης αναφέρεται η δημιουργία μιας αποθήκης 
τροφοδοσίας και μιας αποθήκης στρατιωτικού ιματισμού στη Σούδα, η από το σημείο 
εκεί προμήθεια μέσω φορτηγών και μικρού μεγέθους πλοιαρίων των Υπηρεσιών 
Τροφοδοσίας  της Μεραρχίας στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και Μάλεμε (στους 
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συγκεκριμένους χώρους αναφέρεται η ανάληψη από το γερμανικό στρατό των 
ελληνικών αγροτικών εγκαταστάσεων και δομών και η πρόσληψη Ελλήνων 
εργατών), η λειτουργία είκοσι φούρνων  και έξι σφαγείων (αναφέρεται η απασχόληση 
εκεί πολιτών για λόγους πολιτικής  σκοπιμότητας από την πλευρά της Δύναμης 
Κατοχής). Καταγράφεται ακόμα η μεταφορά των αποθηκών πυρομαχικών, 
τροφοδοσίας και καυσίμων προς την ενδοχώρα. 
 

 

Σελίδα 202 (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά σχετικά με ζητήματα της 5ης Ορεινής Μεραρχίας 
καταγράφοντας μεταξύ άλλων την από αέρα και θάλασσα μετακίνηση της 5ης 
Ορεινής Μεραρχίας προς την Κρήτη, την έκκληση για αποστολής επιπλέον δυνάμης 
εμπροσθοφυλακής προς Κρήτη, την έλλειψη αλόγων και ζωοτροφής, την υπαγωγή 
των Ιταλών στρατιωτών στον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 
 

Σελίδα 203 (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά του Τμήματος Οπλισμού και Στρατιωτικού 
Υλικού  καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη διάθεση σαράντα οχτώ αντιαρματικών και 
τον εφοδιασμό βλημάτων και πυρομαχικών στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 204  (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την τροφοδοσία 
της 164ης Μεραρχίας  Πεζικού από την αποθήκη σίτισης στη Σούδα, την ύπαρξη 
στον λόχο Κρεοπωλών στην Αθήνα αποθέματος νωπού κρέατος  για μερικούς μήνες 
και τον από εκεί ανεφοδιασμό των γερμανικών στρατευμάτων στην Κρήτη, την 
ύπαρξη αποθέματος τροφίμων για τριάντα ημέρες σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης 
για όλες συνολικά τις στην Κρήτη βρισκόμενες στρατιωτικές δυνάμεις. 
 

Σελίδα 205  (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά της 164ης Μεραρχίας Πεζικού καταγράφοντας 
μεταξύ άλλων τη δημιουργία πέντε νοσοκομείων στη Σούδα, Χανιά, Ηράκλειο και 
Ρέθυμνο. 
 

Σελίδες 206-207  (περίληψη) 
 Αναφορά της 164ης Μεραρχίας Κρήτης καταγράφοντας μεταξύ άλλων 
την πρόθεση ανταλλαγής οχημάτων (αναφέρεται είδος και αριθμός), την  κατάσταση 
οχημάτων και ελαστικών (χαρακτηρίζεται ως καλή), τη μεταφορά οχημάτων στην 
πόλη του Ηρακλείου, την ύπαρξη Υπηρεσίας και χώρου  επισκευής οχημάτων στα 
Χανιά και ενός ελληνικής ιδιοκτησίας συνεργείου επισκευής στρατιωτικών οχημάτων 
στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, την καταγραφή οχημάτων (περιλαμβάνεται αριθμός 
και τύπος)  της Μοίρας Πυροβολικού 716. 
 

Σελίδες 208-209  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της 713ης Μεραρχίας Πεζικού που φέρει  
ημερομηνία από 6.11.942.  Καταγράφει μεταξύ άλλων  τα παραμένοντα τμήματα της 
Μεραρχίας (καταγράφονται αυτά) στην ηπειρωτική Ελλάδα, τη μετακίνηση του 
Επιτελείου της εν λόγω Μεραρχίας στην Κρήτη, τη βελτίωση της κακής κατάστασης 
εφοδιασμού σε οχήματα, οπλισμό και στρατιωτικό υλικό της Μεραρχίας, τη διανομή 
υλικού καταλυμάτων (αναφέρεται είδος και αριθμός) ανά στρατιώτη μετακινούμενου  
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προς Κρήτη, την κατάσταση σίτισης των γερμανικών στρατευμάτων στην Κρήτη 
(αναφέρεται η παντελής έλλειψη σε πατάτες). 
 

 

Σελίδα 210 (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά της 713ης Μεραρχίας περιέχοντας τη δομή του 
Λόχου Πληροφοριών. 
 

Σελίδα 211 (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά καταγράφοντας δύναμη και οχήματα του λόχου 
αρτοποιών, της διμοιρίας κρεοπωλών και της Υπηρεσίας Σίτισης. 
 

Σελίδα 212  (περίληψη) 
 Αναφορά σχετικά με τη διάθεση οχημάτων  (καταγράφεται αριθμός και 
τύπος)  σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην Κρήτη. 
 

Σελίδα 213  (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά καταγράφοντας  την κατάσταση οχημάτων 
γερμανικής Μεραρχίας. 
 

Σελίδα 214  (περίληψη) 
 Προσθήκη σε αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων οπλισμό 
γερμανικής Μεραρχίας και τη μεταφορά στρατιωτικών οχημάτων (είκοσι) στην 
Κρήτη. 
 

Σελίδες 215-217  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 15.11.1941. Περιέχει 
Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.1.1941  για την 
περιοχή της Βορείου Ελλάδος σχετικά με τη σίτιση, το ρουχισμό και τον εφοδιασμό 
με είδη εμπορίου. 
 

Σελίδες 218-222 (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας-με ένα συνημμένο- ως προσθήκη στο 
Ημερολόγιο Πολέμου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού για το χρονικό διάστημα από 1. 
έως 15.1.1941 για την  περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Αναφέρει την κατάσταση 
υγείας των στρατιωτών (καταγράφονται περιπτώσεις εμφάνισης ασθενειών, όπως του 
τύφου) και τα καθήκοντα των Υπηρεσιών Υγειονομικού. 
 

Σελίδες 223-226  (περίληψη) 
 Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο  του ιατρού του Επιτελείου της 164ης 
Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 11.11.1941. Αναφέρεται στην ανάγκη 
τακτικού ελέγχου όλων των μελών της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης ως προς την 
ικανότητας αντοχής τους σε συνθήκες τροπικού κλίματος. 
 

Σελίδες 227-235 (περίληψη) 
 Έγγραφο-με δυο συνημμένα- του Επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου 
Γερμανικού Στρατού με ημερομηνία 5.11.1941 σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών ως προς την ικανότητα αντοχής των Γερανών στρατιωτών 
σε συνθήκες τροπικού κλίματος.    
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Σελίδες 236-238  (περίληψη) 
 Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του ιατρού του Επιτελείου 164ης 
Μεραρχίας Πεζικού με  ημερομηνία 6.11.1941. Καταγράφει την εκπαίδευση των 
Υπηρεσιών Υγειονομικού για τη δραστηριοποίηση τους στην περιοχή της Βορείου 
Ελλάδος και Αιγαίου. 
 

Σελίδες 239-241  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 
15.11.1941.Αναφέρεται στην κατάσταση υγείας των ίππων (καταγράφεται αριθμός-

ελλείψεις-στρατιωτικό τμήμα- σίτιση). 
 

Σελίδες 242-243  (περίληψη) 
 Απόσπασμα αναφοράς για το μήνα Οκτώβριο 1941 που φέρει ημερομηνία 
από 7.11.1941. Αναφέρεται στην κατάσταση ίππων καταγράφοντας δύναμη, 
ελλείψεις, περιπτώσεις ασθενειών και αιτίες θανάτου. 
 

Σελίδες 244-247  (περίληψη) 
 Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.11.1941. 
Αναφέρεται στην αναδιοργάνωση της 164ης Μεραρχίας Πεζικού, στην ανταλλαγή 
οχημάτων με την 5η Ορεινή Μεραρχία, στην ανάληψη των συνεργείων επισκευής 
οχημάτων της 5ης Ορεινής Μεραρχίας, ςτην παραλαβή οχημάτων λείας πολέμου και 
τη διανομή τους, στην εκπαίδευση οδηγών, στην παραλαβή ελαστικών  και 
ανταλλακτικών, στην κατάσταση καυσίμων για  τον εφοδιασμό της Κρήτης 
(καταγράφεται ποσότητα και είδος). 
 

Σελίδες 248-249  (περίληψη) 
 Στρατιωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Λιμένος Θεσσαλονίκης που φέρει 
ημερομηνία από 15.11.1941. Περιέχει Έκθεση Δραστηριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 1. έως 15.11.1941. Αναφέρεται στην αναχώρηση πλοίων από το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης (καταγράφεται όνομα, προορισμός  και βάρος φορτίου).    
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