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[Γ.Α.Φ CD 9- ΦΑΚ 1 ] 
 

RH 26-22-143 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα Ημερολογίου Πολέμου του 
Επιτελείου της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού, 112 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται 
χρονικά από 1.1.1943 έως 5.3.1944.  

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αρχική σελίδα-εξώφυλλο του Ημερολόγιου Πολέμου με τον αριθμό 13 του 
Επιτελείου της 22ης

 Μεραρχίας Πεζικού με αρχή καταγραφής την 1.1.1943 και πέρας 
την 31.9.1943. 

 

Σελίδες 2-3 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού που φέρει ημερομηνία 

5.3.1943. Αναφέρει τη μετακίνηση δικαστηρίου μαζί με το Επιτελείο της 22ης
 

Μεραρχίας Πεζικού από τον χώρο του Ηρακλείου στις Άνω Αρχάνες και τις όποιες 
αλλαγές στην συγκρότηση του σώματός του.  

Κατά τη διάρκεια του έτους 1943 παρατηρείται αύξηση των ποινικών 

περιπτώσεων σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο και καταγράφονται με ακρίβεια 

αριθμός αξιόποινων πράξεων και το είδος τους. 
 

Σελίδες 4-12 (μετάφραση-περίληψη) 
 

22
η
 Μεραρχία Πεζικού 

Τμήμα ΙV α 

 

Αναφορά δραστηριότητας 

 

Έναρξη: 1. Ιουλίου 1943.                                   πέρας: 31 Δεκεμβρίου 1943. 
 

Η 22η
 Μεραρχία υπάγεται από 1. Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου στον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης. 
 

Υπεύθυνος Διοίκησης:  όνομα:  βαθμός: 

 

Από 1.7.43 έως 31.12.43 Δρ. Wulff, ανώτερος διοικητικός υπάλληλος Επιτελείου. 
 

Είδη ανεφοδιασμού: 

Κατά τη χρονική περίοδο που προσδιορίζει αυτή η αναφορά, η Μεραρχία 
αναφοράς δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς στο Φρούριο Κρήτη. Εξαιτίας του 
αφοπλισμού, της έως τώρα τοποθετούμενης στο ανατολικό τμήμα του νησιού 
Μεραρχίας «Siena», κρίθηκε απαραίτητη η μετακίνηση γερμανικών στρατιωτικών 
τμημάτων στον ανατολικό τομέα, όπου ήταν συνδεδεμένη μια νέα στρατιωτική 

υπηρεσία στην υπηρεσία διοίκησης. 
Η έως τώρα υπάρχουσα υπηρεσία ανεφοδιασμού 22ης

 Μεραρχίας στην Αγία 
Βαρβάρα, τομέα Ηρακλείου, μετακινήθηκε στις Λίμνες, στο ανατολικό τμήμα της 
νήσου για τον ανεφοδιασμό των εκεί στρατιωτικών τμημάτων. 
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Τα στον τομέα Ηρακλείου και Ρεθύμνου τμήματα της Μεραρχίας εφοδιάζονταν 
από τις μόνιμες σε αυτούς χώρους και υπαγόμενες στον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης 
υπηρεσίες ανεφοδιασμού. Μόνο ένα μικρό στρατιωτικό μέρος της υπηρεσίας 

συντήρησης 22ης
 Μεραρχίας παρέμεινε στους Κουνάβους, περίπου 10 χλμ. νοτίως του 

Ηρακλείου, για τη διανομή ρουχισμού, ειδών συντήρησης και υλικού διαμονής για όλα 
συνολικά τα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας. 

Ο 22
ος

 λόχος κρεοπωλών παρέμεινε όπως πρότινος στο Αλάγνι (τομέας 
Ηρακλείου), έχοντας αναλάβει την τροφοδοσία κρέατος για το Διαμέρισμα του 
Ηρακλείου και του ανατολικού τομέα.  

Ο 22ος
 λόχος αρτοποιών, ο οποίος ως τώρα βρισκόταν με μια ομάδα στον Άγιο 

Θωμά και Ηράκλειο, έπρεπε να τοποθετήσει ένα επιπλέον τμήμα με τρείς προσθήκες 

οχημάτων στο ανατολικό τμήμα προς Νικηθιανό, περίπου 3 χλμ. ανατολικά της 
Νεάπολης. 

Κατά τη διάρκεια του αφοπλισμού της ιταλικής Μεραρχίας «Siena» 

κατελήφθησαν με συνοπτικές διαδικασίες οι βρισκόμενες στο ανατολικό τμήμα ιταλικές 
αποθήκες ανεφοδιασμού και τοποθετήθηκαν σε ασφάλεια τα αποθέματα των βάσεων-

σταθμών. Εξαιτίας της άμεσης αυτής επιχείρησης κατάληψης από τη Μεραρχία, 

αποφεύχθηκε μια εκ των προτέρων υπεξαίρεση ή καταστροφή των μέσων συντήρησης 
και τροφίμων από την πλευρά των Ιταλών. Τα σε πολλές μεμονωμένες αποθήκες 
βρισκόμενα αποθέματα συντήρησης και τροφίμων, οδηγήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς 
σε αποθήκες συγκέντρωσης και κατόπιν εντολής του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, 

προσκομίσθηκαν χωριστά στις υπηρεσίες ανεφοδιασμού της νήσου, με σκοπό την 
παραλαβή τους. Από την πρώτη ημέρα της κατάθεσης των όπλων πραγματοποιήθηκε ο 
ανεφοδιασμός των ιταλικών στρατιωτικών τμημάτων από τη γερμανική υπηρεσία 
ανεφοδιασμού, σύμφωνα με τις γνωστοποιημένες προτάσεις της στρατιωτικής ομάδας 
Ε. Η τροφοδοσία διεξαγόταν ανεμπόδιστα στις ημέρες αναδιάρθρωσης των ιταλικών 

στρατιωτικών τμημάτων από το ανατολικό τμήμα μέσω ολόκληρης της νήσου.  

Ο τρέχων ανεφοδιασμός ήταν κατά την χρονική περίοδο της αναφοράς, επαρκής 

και καλός. Εξαιτίας της αυξημένης αγοράς λαχανικών κατά τους θερινούς μήνες και της 
εκμετάλλευσης των κήπων του στρατού, διανέμονταν για πολλές ημέρες της εβδομάδας 

φρέσκα λαχανικά. Η διανομή σταφυλιών και αργότερα πορτοκαλιών ήταν σημαντικός 

εμπλουτισμός του διατροφικού καταλόγου και ισορροπία για την κατά τα άλλα φτωχή 

σε βιταμίνες, σίτιση των στρατευμάτων στην Κρήτη. Η Μεραρχία ήταν τέλος 

Σεπτεμβρίου επιφορτισμένη από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με την καταγραφή 

των αποθεμάτων σε πατάτες στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνολικά μαζεύτηκαν 1.000 τόνοι 
πατάτες, οι οποίες διαμοιράστηκαν ανά ποσότητες στις υπηρεσίες ανεφοδιασμού στις 
Λίμνες, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Οι προμήθειες επαρκούσαν περίπου για δυο 
φορές διανομή την εβδομάδα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 1943. Κατά το υπόλοιπο 

χρονικό διάστημα βρισκόταν ο εφοδιασμός με φρέσκιες πατάτες σε άσχημα επίπεδα. 

Μια αυξημένη διανομή κρινόταν από τους στρατιώτες επείγουσα, ωστόσο ο δύσκολος 

εφοδιασμός βρίσκει από τα στρατεύματα πλήρη κατανόηση.  

Ο ανεφοδιασμός της Μεραρχίας έως τον μήνα Σεπτέμβριο με μεταλλικό νερό 

ήταν μικρών επιδόσεων λόγω έλλειψης μπουκαλιών. Στις 2.9.1943 εκχωρήθηκε στη 
διάθεση της Μεραρχίας ένα εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικού νερού με 30.000 
μπουκάλια. Τα μηχανήματα αυτού του εργοστασίου παραγωγής μεταλλικού νερού με 
τα 30.000 μπουκάλια, βρίσκονταν περίπου ένα χρόνο αχρησιμοποίητα σε αποθήκη της 
πολεμικής αεροπορίας.  

Τον Δεκέμβριο έπρεπε προσωρινά να ελαττωθεί η μερίδα ψωμιού από 750 γρ. –
στο χρονικό διάστημα από 4. έως 17 Δεκεμβρίου- στα 400γρ και από 18 Δεκεμβρίου 

στα 500 γρ. λόγω έλλειψης σε αποθέματα αλευριού. Αυτό το μέτρο περικοπής 
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προκάλεσε έκπληξη στα στρατιωτικά τμήματα, βρήκε όμως πλήρη κατανόηση λόγω 

δυσκολιών της κατάστασης μεταφορών. Λαμβανομένου υπόψη τη σελίδα 43 χωρίο Β, 

αριθμό 650 όσον αφορά σε πρόταση σίτισης στην Κρήτη II δεν μεταφέρεται ωστόσο 

αυτή η μείωση μερίδας χορήγησης ψωμιού χρονικά, εκτός εάν η ελάττωση αυτή 
εξισορροπηθεί από αλλά είδη τροφοδοσίας.  

Στην χρονική περίοδο της αναφοράς προχώρησαν οι εργασίες ενίσχυσης στις 

βάσεις-σταθμούς αποθήκευσης ειδών ανεφοδιασμού λόγω των διαθέσιμων οικοδομικών 
υλικών. Μια εκ νέου αποθεματοποίηση στους σταθμούς-βάσεις διεξήχθη σε 
περιορισμένο πλαίσιο, λόγω έλλειψης σε μέσα ανεφοδιασμού. Άλλα μέσα τροφοδοσίας, 
όπως αλεύρι μεταξύ άλλων, έπρεπε να αφαιρεθούν από τα αποθέματα των σταθμών-

βάσεων για την τρέχουσα τροφοδοσία. Η αποθεματοποίηση για τα στρατεύματα στον 
τομέα Ηρακλείου χαρακτηρίζεται ως καλή, απεναντίας είναι οι βάσεις- σταθμοί των 
εγκαταστημένων στρατιωτικών τμημάτων στο ανατολικό τμήμα, επαρκώς 

εφοδιασμένοι με αποθέματα. Ενώ στον τομέα Ηρακλείου τα είδη ανεφοδιασμού 
μπόρεσαν να φυλάσσονται έχοντας διασφαλισθεί η προστασία τους από ρίψη βομβών, 
αυτά στον ανατολικό τομέα αποθηκευμένα αποθέματα ανεφοδιασμού εξασφαλίζονται 
μόνο από θραύσματα. Η δημιουργία καταφυγίων για είδη ανεφοδιασμού ματαιώνεται 
προσωρινά λόγω έλλειψης σε καύσιμη ύλη και υλικά. Ο «Λαβύρινθος» (μια φυσική 

σπηλιά περίπου 15 χλμ. νοτιοδυτικά της Αγίας Βαρβάρας) παραδόθηκε μαζί με τα 
αποθηκευμένα αποθέματα τροφοδοσίας στην υπηρεσία ανεφοδιασμού, 820 Ηρακλείου 

μετά την μετακίνηση της υπηρεσίας τροφοδοσίας 22 της Μεραρχίας στις Λίμνες. 
Η αυξανομένη διανομή βραδινού συσσιτίου επιδρά επιβαρυντικά σε πολλά 

στρατιωτικά τμήματα, επειδή η προετοιμασία λόγω έλλειψης υλικών-συστατικών 

μαγειρέματος δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στα απομακρυσμένα τμήματα 
ασφαλείας, βάσεις αντίστασης κλπ. 

Η τροφοδοσία ψωμιού του τομέα Ηρακλείου και της ανατολικής περιφέρειας 

διεξάγεται από τον 22ο
 λόχο αρτοποιών. Λόγω της αυξημένης δύναμης ανεφοδιασμού 

συνεπεία της ανάληψης καθήκοντος από Ιταλούς πιστούς στον άξονα, κρίνεται 
απαραίτητη η τοποθέτηση ογδόντα Ιταλών αρτοποιών στον 22ο

 λόχο αρτοποιών. Εν 
μέρει αντικαταστάθηκε βοηθητικό προσωπικό αποτελούμενο από Έλληνες από Ιταλούς. 

Η τροφοδοσία ψωμιού διεξήχθη ανεμπόδιστα. Τα από τους Ιταλούς παραληφθέντα 

αποθέματα αλευριού, ήταν άλλα κακής και άλλα πολύ καλής ποιότητας. Το υλικό 

ψησίματος παρασκευάστηκε από τέτοιου είδους πρόσμιξη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η καλή ποιότητα του ψωμιού. Για την προφύλαξη των προσθέτων βοηθητικών των 
οχημάτων ασχολήθηκε η αρτοβιομηχανία Ηρακλείου και άλλοι τοπικοί φούρνοι. Τα 
πρόσθετα αυτά βοηθητικά τμήματα οχημάτων επιδιορθώνονταν εναλλασσόμενα στον 
22

ο
 λόχο επισκευής-συντήρησης οχημάτων, έτσι ώστε όλα τα διαθέσιμα να βρίσκονται 

σε ετοιμότητα χρήσης. Για το άλεσμα των ληφθέντων αποθεμάτων σιτηρών από τους 
Ιταλούς, ξεκίνησε στο Ηράκλειο η λειτουργία ενός μύλου.  

Νωπό κρέας διαμοιραζόταν στα στρατεύματα μια φορά την εβδομάδα. Αυτό 
προερχόταν εν μέρει μέσω πλοίων–ψυγείων από την ηπειρωτική Ελλάδα και από τα 
υπάρχοντα αποθέματα σφαγιασμένων ζώων στο νησί. Οι απαραίτητες ποσότητες νωπού 
κρέατος για τις θέσεις διανομής ανεφοδιασμού στις Λίμνες, εισήχθησαν μέσω 

οχημάτων μεταφοράς κρέατος από το Αλάγνι. Η προμήθεια σφαγιασμένων ζώων 

παρουσιάζει δυσκολίες στο νησί, καθώς οι καθορισμένες τιμές λόγω κατάστασης της 
νομισματικής αξίας είναι πολύ χαμηλές.  

Η αυτόβουλη πώληση σφαγιασμένων ζωών από την πλευρά του ντόπιου 

πληθυσμού έχει εκ τούτου αποκλειστεί. Τα ζώα πρέπει να αγοραστούν με τον τρόπο της 
αναγκαστικής προώθησης προς σφαγή. 
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(περίληψη) Η κατάσταση ανεφοδιασμού στα είδη εμπορίου, π.χ. είδη καπνού, 

βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα έναντι των προηγούμενων μηνών, στα είδη ρουχισμού 

ικανοποιητική (υπάρχει παρά ταύτα έλλειψη σε σόλες υποδημάτων, και είδη ρουχισμού 

χάθηκαν-δεν έφτασαν στο νησί λόγω βύθισης καραβιών) και εξαιτίας της διαμοίρασής 
τους μετά τον αφοπλισμό της Ιταλικής Μεραρχίας «Siena», η παροχή ειδών οικιακής 

χρήσης–φούρνοι, φωτισμός, κρεβάτια και άλλα είδη- δεν κρίνεται επαρκής λόγω των 
δυσκολιών μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο που αναφέρεται στην άφιξη ιταλικών 

στρατευμάτων στα νέα καταλύματα και ότι αφορά στην σίτισή τους από τον γερμανικό 
στρατό, καταγράφοντας τον χώρο διανομής τροφής και ιταλικά στρατιωτικά τμήματα 

που την λαμβάνουν.  

 

Σελίδες 13–17 (μετάφραση-περίληψη) 
 

22
η
 Μεραρχία Πεζικού 

Τμήμα ΙV α 

 

Αναφορά δραστηριότητας. 
 

Έναρξη: 1. Ιανουαρίου 1943.                                  πέρας: 30. Ιουνίου 1943. 
 

Η 22η
 Μεραρχία υπάγεται από 1. Ιανουαρίου έως 30. Ιουνίου στον Διοικητή του 

Φρουρίου Κρήτης. 
 

Υπεύθυνος Διοίκησης:  όνομα:  βαθμός: 

 

Από 1. Ιανουαρίου έως 30. Ιουνίου 1943 Δρ. Wulff, ανώτερος διοικητικός 
υπάλληλος Επιτελείου. 

 

Είδη ανεφοδιασμού: 

Η Μεραρχία δραστηριοποιήθηκε κατά την χρονική διάρκεια της αναφοράς εκ 
νέου στο Φρούριο Κρήτης. Για τα, στο νότιο τμήμα του τομέα Ηρακλείου, 

δραστηριοποιούμενα στρατιωτικά τμήματα (συμπερ. ομάδες αεροπορίας, παράκτιου 

πυροβολικού και τμήματα ναυτικού), δημιουργήθηκε μια βάση διανομής σίτισης στην 
Αγία Βαρβάρα, περίπου 60 χλμ. νοτίως του Ηρακλείου. Τα, στο βόρειο τμήμα του 
τομέα Ηρακλείου, τοποθετούμενα στρατιωτικά τμήματα τροφοδοτούνταν από την 
ιδρυθείσα από τη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης μόνιμη υπηρεσία 

τροφοδοσίας στρατού 820. Τα τοποθετούμενα στρατιωτικά τμήματα στον τομέα 
Ρεθύμνου, αναλήφθηκαν από την ιδρυθείσα από την στρατιωτική Διοίκηση του 
Φρουρίου Κρήτης υπηρεσία τροφοδοσίας στρατού 819. Η τροφοδοσία με τρέχουσα 

σίτιση ήταν κατά την χρονική περίοδο της αναφοράς σε μεγάλο βαθμό καλή και 
διεξήχθη ανεμπόδιστα.  

Μόνο η διανομή τριών ζεστών βραδινών συσσιτίων εβδομαδιαίως συνάντησε 

δυσκολία, λόγω του ότι σε πολλά στρατιωτικά τμήματα η προετοιμασία του συσσιτίου 

δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε διασκορπισμένες στρατιωτικές μονάδες 

(ασφάλειας, βάσεις αναχαίτισης κλπ ). 

Εξαιτίας της έλλειψης σε αλεύρι μειώθηκε προσωρινώς η μερίδα ψωμιού από 650 

γρ. σε 500 κατά την χρονική διάρκεια της αναφοράς. Αυτή η μείωση είχε επιδράσει 
αρνητικά, επειδή υπήρχε ταυτόχρονα έλλειψη σε φρέσκιες πατάτες και φρέσκα 

λαχανικά και συνεπεία τούτου δεν μπόρεσε να επιτευχθεί μια επαρκούς βαθμού 

διατροφική ικανοποίηση στους στρατιώτες. Για την παρασκευή του ψωμιού 
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χρησιμοποιήθηκε επιπρόσθετα ποσότητα αλευριού από κριθάρι και καλαμπόκι, που είχε 

ως αποτέλεσμα την καλή ποιότητα ψωμιού. Στην Μεραρχία ανατέθηκε κατόπιν εντολής 

του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης η τροφοδοσία σε ψωμί του συνολικού τομέα 

Ηρακλείου για δύναμη ανδρών περίπου 25.000 στον αριθμό. Εκτός των πρόσθετων 

βοηθητικών μερών οχημάτων μεταφοράς ψωμιού του 22ου
 λόχου αρτοποιών, 

λειτούργησε επίσης στο Ηράκλειο βιομηχανία παρασκευής ψωμιού, στην οποία 

απασχολούνταν ογδόντα Έλληνες εργάτες.  

Η τροφοδοσία ξύλου στον λόχο αρτοποιών συνάντησε δυσκολίες, επειδή 

διατίθεται στη νήσο Κρήτη ξύλο καύσης μόνο σε περιορισμένη ποσότητα και έπρεπε να 
προμηθευτεί από αποστάσεις έως 60-70 χλμ. από εν μέρει αδιάβατες περιοχές. 

Νωπό κρέας διαμοιράζεται μια φορά εβδομαδιαίως στα στρατιωτικά τμήματα. Το 
κρέας εισαγόταν εν μέρει με μεταγωγικό αεροσκάφος και αργότερα με πλοίο-ψυγείο 
από τη Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη αναγκαία ποσότητα καλυπτόταν από την εγχώρια 

αγορά σφαγιασμένων ζωών στην Κρήτη. Φρέσκα αλλαντικά δεν παρασκευάζονται, 
λόγω έλλειψης σε κρέας κατόπιν διαταγής του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 

Η Μεραρχία έπρεπε για λογούς τακτικής να επιμεληθεί την αποθεματοποίηση για 
οχτώ εβδομάδες εν πρώτοις στους τομείς ξεχωριστά, στις βάσεις ανάσχεσης και στους 
σταθμούς τροφοδοσίας. Κατά την χρονική περίοδο της αναφοράς μπόρεσε ωστόσο η 

αποθεματοποίηση να πραγματοποιηθεί μόνο κατά το ήμισυ, επειδή δεν ήταν δυνατός ο 
πλήρης ανεφοδιασμός σε είδη σίτισης από την Ηπειρωτική Ελλάδα εξαιτίας των 
δυσκολιών στη μεταφορά. Τα είδη ανεφοδιασμού παρέμειναν εν μέρει σε καταφύγια 

και σπίτια προστασίας από βομβαρδισμό ή από θραύσματα. 

Κατόπιν εντολής της Ανώτατης Διοίκησης Στρατού τοποθέτησε η Μεραρχία τον 
μήνα Απρίλιο μια Ταξιαρχία εφόδου με δύναμη 1.500 αντρών στη Ρόδο. Η εν λόγω 

Ταξιαρχία εφοδιάστηκε με είδη σίτισης διάρκειας 90 ημερών.  

(περίληψη) Καταγράφονται μονάδες ανεφοδιασμού στην Κρήτη με χώρο 

παραμονής και στρατιωτικό καθήκον, η κατάσταση στο χρονικό σημείο αναφοράς για 
τα είδη καπνού και ποτά, τοποθέτηση στρατιωτικού προσωπικού σε μονάδες, 

νομισματική ισοτιμία μάρκου και δραχμής, η κατάσταση σε είδη ρουχισμού και 
εξοπλισμού καταλυμάτων και σε ποια παρατηρείται έλλειψη και υπάρχει ανάγκη 

εφοδιασμού τους καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν.  

  

Σελίδες 18-19 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 8.2.1943. 

Αναφέρεται στην ανάληψη της τροφοδοσίας ψωμιού από την 22η
 Μεραρχία 

Πεζικού για όλα τα στρατιωτικά τμήματα και Έλληνες εργάτες του τομέα Ηρακλείου. 

Όσον αφορά στο εργοστάσιο παρασκευής ψωμιού στην πόλη του Ηρακλείου 

απασχολούνται ογδόντα Έλληνες εργάτες και αρτοποιοί, που σε περίπτωση επίθεσης θα 
αντικατασταθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος από Γερμανούς στρατιώτες και η διοίκηση 

του θα μεταφερθεί στον Άγιο Βασίλειο.  

 

Σελίδες 20-23 (μετάφραση-περίληψη) 
 

22
η
 Μεραρχία Πεζικού 

Τμήμα ΙV α 

 

Αναφορά δραστηριότητας. 
 

Έναρξη: 1. Απριλίου 1943.  πέρας: 30. Ιουνίου 1943. 
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Η 22η
 Μεραρχία υπάγεται από 1. Απριλίου 1943 έως 30. Ιουνίου 1943 στον 

Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. 
 

Υπεύθυνος Διοίκησης:  όνομα: βαθμός: 

 

Από 1.4.43 έως 30.6 43 Δρ. Wulff, ανώτερος διοικητικός υπάλληλος Επιτελείου. 
 

Είδη ανεφοδιασμού: 
Η Μεραρχία δραστηριοποιήθηκε εκ νέου στο Φρούριο Κρήτη κατά τη διάρκεια 

της αναφοράς. Κατόπιν διαταγής του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης όφειλαν όλες 

συνολικά οι μονάδες τροφοδοσίας να εκκενώσουν την πόλη του Ηρακλείου, το οποίο 
είχε ως συνέπεια μια εν μέρει μεταφορά των υπηρεσιών διοίκησης. Τα έως τώρα 
τοποθετημένα στο Ηράκλειο τμήματα της υπηρεσίας σίτισης 22 της Μεραρχίας, 

μεταφέρθηκαν από το Ηράκλειο στην Αγία Βαρβάρα και τμήματα του 22ου
 λόχου 

κρεοπωλών, έως τρείς ομάδες, στο Αλάγνι. Ο 22ος  λόχος αρτοποιών, ο οποίος είχε έως 

τώρα τοποθετηθεί στην Αγία Βαρβάρα, μεταφέρθηκε τον μήνα Ιούλιο στον Άγιο Θωμά. 
Κατά την χρονική περίοδο της αναφοράς, ενισχύθηκαν με έργα υποδομής οι 

βάσεις- σταθμοί για την αποθήκευση ανεφοδιασμού και εφοδιάστηκαν με αποθέματα. 
Κτίστηκαν στο Διαμέρισμα Ηρακλείου υπό τον Διοικητή σκαπανέων ανατολικού 
Διαμερίσματος και της υπηρεσίας μηχανικού του πεζικού, 106 καταφύγια για φύλαξη 
ειδών σίτισης. Το κυρίως τμήμα ωστόσο ανεφοδιασμού των βάσεων- σταθμών 
μπορούσε να προστατευθεί μόνο από θραύσματα βομβών. Μετά την αποπεράτωση του 
«Λαβύρινθου» (μια φυσική σπηλιά, περίπου 15 χλμ. νοτιοδυτικά της Αγίας Βαρβάρας), 

άρχισε η Μεραρχία την αποθήκευση των ειδών ανεφοδιασμού. Για την ώρα έχουν εκεί 
αποθηκευτεί 360 τόνοι. Η υπηρεσία τροφοδοσίας 22 συνέχισε να τροφοδοτεί τις βάσεις- 

σταθμούς στην Αγία Βαρβάρα και Παρασκιές. Ο 22ος
 λόχος αρτοποιών τοποθέτησε στις 

βάσεις- σταθμούς στα Πεζά και Αγία Βαρβάρα περίπου 600 τόνους αλεύρι ως απόθεμα. 
Η τρέχουσα τροφοδοσία ήταν στο συνολικό βαθμό κατά τη χρονική περίοδο της 

αναφοράς καλή και επαρκής. Το κρύο βραδινό συσσίτιο ήταν περιορισμένο. Εξάλλου 
προκάλεσε δυσκολίες η δύο έως τρείς φορές την εβδομάδα διανομή του ζεστού 
βραδινού συσσιτίου επειδή σε πολλά στρατιωτικά τμήματα (π.χ. στα τμήματα 

ασφαλείας, ομάδες αναχαίτισης κ.λπ.) μπόρεσε να διανέμεται κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. 

Η τροφοδοσία ψωμιού διεξήχθη ανεμπόδιστα. Διαμοιράστηκε ποσότητα 650 γρ. 
Αντί των υπολοίπων 50 γρ. προσφέρθηκε από τις βάσεις τροφοδοσίας η αντίστοιχη 
ποσότητα σε αλεύρι για το πήξιμο της σούπας. 

Το προερχόμενο, από την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλεύρι ήταν κάποιες φορές κακής 
ποιότητας. Το αλεύρι ήταν εν μέρει άτακτα συσσωρευμένο, κάτι το οποίο φυσιολογικά 

έπρεπε να επιδράσει αρνητικά στην ποιότητα του ψωμιού. Το ψημένο ωστόσο από αυτό 
το αλεύρι ψωμί, ήταν γευστικό. Σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του μπορούσε γενικά να 
χαρακτηριστεί ως καλή. Για την προφύλαξη των πρόσθετων βοηθητικών μερών 
στρατιωτικών οχημάτων για την τροφοδοσία ψωμιού, χρησιμοποιήθηκε το εργοστάσιο 
παρασκευής άρτου στο Ηράκλειο και ένας τοπικός φούρνος στην Αγία Βαρβάρα. Κατά 
μέσο όρο κρίθηκε αναγκαία η δραστηριοποίηση μόνο δύο πρόσθετων στρατιωτικών 
τμημάτων οχήματος. Εναλλασσόμενα επισκευάζονταν αυτά από τον 22ο

 λόχο 
επισκευής-συντήρησης τροχοφόρων.  

Μια φορά την εβδομάδα διαμοιραζόταν νωπό κρέας στα στρατιωτικά τμήματα. 
Το κρέας μεταφερόταν εν μέρει μέσω φορτηγών ψυγείων από την Θεσσαλονίκη και 
κάποια άλλη ποσότητα τροφοδοτείτο από τα αποθέματα σφαγιασμένων ζώων στο νησί. 
Για να προστατέψουν τα υγιή ζώα στη συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της 
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συγκομιδής της σοδειάς, έλαβε ο λόχος κρεοπωλών τη διαταγή να καλύψει την ανάγκη 
κρέατος σε μεγάλο βαθμό από τη σφαγή κριαριών. Μια αυξημένη διανομή νωπού 
κρέατος κρινόταν γενικά αναγκαία από τα στρατεύματα, όμως η δύσκολη κατάσταση 
ανεφοδιασμού έβρισκε πλήρη κατανόηση στα στρατεύματα. Η αγορά σφαγιασμένων 
ζώων στη Κρήτη συναντούσε σε αυτό το σημείο μεγάλες δυσκολίες, επειδή ο ντόπιος 
πληθυσμός παρέδιδε απρόθυμα τα σφαγιασμένα ζώα, συνεπεία των δυσανάλογων 
χαμηλών τιμών , που πληρώνονταν από τον γερμανικό στρατό.  

(περίληψη) Αναφέρεται η κακή κατάσταση τροφοδοσίας σε οινοπνευματώδη και 
καπνό, είδη καθημερινής χρήσης, η νομισματική ισοτιμία δραχμής –μάρκου, η κατάσταση 

ρουχισμού κρίνεται σε γενικές γραμμές ικανοποιητική αν και καταγράφονται ελλείψεις 
σε είδη και η ανάγκη προμήθειας τους και η πραγματοποιηθείσα προμήθεια «είδη 
καταλύματος», ήταν ανεπαρκής με σημαντικές ελλείψεις. 

 

Σελίδες 24-32 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας του στρατιωτικού ιατρού της 
22

ης
 Μεραρχίας Πεζικού για το χρονικό διάστημα από 1.1.43 έως 31.12.43.  

Καταγράφει επιθεωρήσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, διεξαχθείσες 

διαλέξεις, συναντήσεις με άλλους στρατιωτικούς παράγοντες, ανέγερση ιατρικών 
σταθμών- νοσοκομείων, μετακίνηση του στρατιωτικού νοσοκομείου από το Ρέθυμνο 
στους Αρμένους, διαταγή εμβολιασμού ενάντια της δυσεντερίας και χολέρας, τον 
θάνατο τριών Γερμανών στρατιωτών, τον βαρύ τραυματισμό επτά και τον ελαφρύ 
τραυματισμό δεκαπέντε αντίστοιχα, έπειτα από αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους 
στις 23.7 στον τομέα της Μεραρχίας. 

Επιπλέον τέσσερα νοσοκομειακά οχήματα δεχτήκαν πυρά με απολογισμό έναν 
νεκρό στρατιώτη και δύο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, μετακίνηση 
υγειονομικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών, ασκήσεις ετοιμότητας, και καταγραφή 
ελλείψεων σε ιατροφαρμακευτικό υλικό.  
  

Σελίδες 33-34 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό ιερέα της 22ης
 Μεραρχίας Πεζικού 

που φέρει ημερομηνία 1.3.1943. 
Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το έτος 1943 σχετικά με τη διεξαγωγή 

λειτουργίας στα σώματα στρατού και θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
 

Σελίδες 35-37 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον 22ο
 λόχο επισκευής-συντήρησης στρατιωτικών 

οχημάτων που φέρει ημερομηνία 5.3.1943. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας του εν λόγω λόχου για το έτος 1943, 

καταγράφοντας χρονική περίοδο, χώρο δραστηριοποίησής του, καταγράφοντας 

αναλυτική απογραφή του αριθμού ανά μήνα αποπερατωμένων και μη επισκευών σε 
στρατιωτικά οχήματα- μοτοσικλέτες και άλλων εργασιών δίδοντας συνολικό αριθμό. 

 

Σελίδες 38-43 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από το (κινητό) στρατιωτικό ταχυδρομείο 22 που φέρει 
ημερομηνία 29.2.1944. 

Αναφορά δραστηριότητας του στρατιωτικού ταχυδρομείου για το χρονικό 
διάστημα από 1.1 έως 31.12.43 καταγράφοντας για το έτος 1943 την κίνηση μικρών 
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πακέτων (καταγράφοντας αριθμό), ταχυδρομικών εμβασμάτων (καταγράφοντας ποσό), 
εισερχομένων επιστολών και πακέτων (καταγράφοντας αριθμό). 

 

Σελίδες 44-105 (περίληψη) 
 

Αναφέρεται στο Ημερολόγιο Πολέμου με τον αριθμό 13 για την χρονική περίοδο 
από 1.1.1943 έως 31.12.1943. Υπεύθυνος καταγραφής για το χρονικό διάστημα από 
1.1.43 έως 18.10.43 είναι ο ταγματάρχης Schuenemann και από 19.10. έως 31.12.1943 
ο υπολοχαγός Ellee. Καταγράφονται κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες και διεξαγόμενα 
συμβάντα.  

2.2.43. Η κατάσταση σε υγρά καύσιμα θεωρείται άσχημη. Η υπάρχουσα 
ποσότητα αρκεί αποκλειστικά και μόνο για τις απαραίτητες μετακινήσεις τροφοδοσίας. 
Η Μεραρχία αιτείται στη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης για διάθεση 
μεγαλύτερης ποσότητας υγρών καυσίμων για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων 
και την εκπαίδευση . Προωθείται οπλισμός, στρατιωτικά οχήματα, είδη σίτισης και 
ρουχισμού στην Κρήτη. 

7-9.1.43. Εντολή για αποστολή στην Κρήτη αριθμού στρατιωτικών οχημάτων, 

λόγω υπάρχουσας έλλειψης και υποβολής αίτησης από την Μεραρχία στη στρατιωτική 
Διοίκηση Κρήτης, για αύξηση των πυρομαχικών για το πυροβολικό. 

1.3.43. Σημαντική μείωση διανομής της ποσότητας υγρών καυσίμων στη 
Μεραρχία για τον μήνα Μάρτιο. 

3.3.43. Ετοιμότητα προς διάθεση για χρήση όπλων, πυρομαχικών και άλλων 
ειδών στρατιωτικού εξοπλισμού για τις μονάδες στρατού που βρίσκονται σε κατάσταση 
συναγερμού. 

4-8.3.43. Διάθεση μεγάλου αριθμού αποθεμάτων σε πυρομαχικά στην Μεραρχία 
για τη βελτίωση της κατάστασης αποθεματοποίησης και αντίστοιχα για τον σκοπό 
διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων, ώστε να συνεχιστεί η εκπαίδευση των 
στρατιωτών. Η τροφοδοσία σε υγρά καύσιμα είναι ανεπαρκής και δεν αρκεί για την 
εκπαίδευση και τις μετακινήσεις των στρατιωτικών τμημάτων. 

9-11.3.43. Η κατάσταση εφοδιασμού μέσω θαλάσσης έχει βελτιωθεί, έτσι ώστε 
προγραμματίζεται η εισαγωγή στρατιωτικών οχημάτων από Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
για χρήση τους από την Μεραρχία και Ταξιαρχία του Φρουρίου Κρήτης. Δίδεται η 
εντολή για φύλαξη σε χώρους προστασίας από βόμβες όλων των ειδών ανεφοδιασμού. 

12.3.43. Υπογραφή συμφωνίας για σίτιση- συντήρηση των βρισκόμενων 
ιταλικών στρατιωτικών μονάδων της Μεραρχίας «Siena» στον τομέα της Μεραρχίας. 

18-19.43. Άφιξη του ατμόπλοιου « Burgas» με τρόφιμα στη νήσο Κρήτη. 
20-22.3.43. Τοποθέτηση νέου Διοικητή στις Δαφνές. 
25.3.43. Δίδεται η εντολή για αύξηση της μερίδας ψωμιού σε 650 γρ. από 1.4.43. 
26.3.43. Βελτίωση της κατάστασης διανομής στρατιωτικού ταχυδρομείου τις 

τελευταίες ημέρες. 
27.3.43. Επίσκεψη στελεχών του γερμανικού στρατού στις φυσικές σπηλιές 

κοντά στην Κνωσό και η διαπίστωση τους ότι πρόκειται για ιδανικό χώρο αποθήκευσης 
τροφίμων και υγρών καυσίμων, με προϋπόθεση τη δημιουργία δρόμου πρόσβασης προς 
εκεί.  

29.3.43. Επιθεώρηση του αντισυνταγματάρχη Boettger με τη συνοδεία στελεχών 
του γερμανικού στρατού διαφόρων βάσεων-σταθμών του ανατολικού τομέα και την 

ικανοποίησή τους για την κατάσταση αποθήκευσης των εκεί ειδών ανεφοδιασμού. 

31.3.43. Αποστολή στη Μεραρχία ποσότητας υγρών καυσίμων για τρέχουσες 
ανάγκες του μήνα Απριλίου που όμως σύμφωνα με αναφορά της δεν επαρκεί.  
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1.4.43. Αναχώρηση του ατμόπλοιου «Sinfra» από το λιμάνι του Ηρακλείου με 
φορτίο αποτελούμενο από στρατιωτικά οχήματα, πυρομαχικά και ποσότητα υγρών 

καυσίμων προορισμένα για την Ταξιαρχία εφόδου «Rhodos». 

3.4.43. Επιθεώρηση του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης με τη συνοδεία 
στελεχών του γερμανικού στρατού σταλμένων από την Τσεχία κανονιών, δεκαοχτώ 
στον αριθμό, 3,7 χλμ. στην Μεραρχία. 

5.4.43. Μετακίνηση στρατιωτικού τμήματος της Μεραρχίας στις Αρχάνες. 
6.4.43. Θεωρητική εκπαίδευση υπαξιωματικών πεζικού στο Ηράκλειο. 
8.4.43. Εφοδιασμός ίδιας ποσότητας με τον μήνα Μάρτιο υγρών καυσίμων της 

Μεραρχίας για τον μήνα Απρίλιο,. 
10.4.43. Άφιξη στην Μεραρχία δέκα κανονιών 4,7 χλμ. για άμυνα από 

τεθωρακισμένα, διεξάγεται εκπαίδευση στρατιωτικών ομάδων για χειρισμό τους. 
12.4.43. Συνομιλίες με τον υπεύθυνο στρατιωτικών καταλυμάτων στη 

στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης στα Χανιά. Γνωστοποιείται η ανάγκη 
αποθεματοποίησης με τρόφιμα για έξι μήνες στο νησί. 

14.4.43. Αναφορά της Μεραρχίας στη Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης για 
ανάγκη παροχής ποσότητας υγρών καυσίμων για την αναδιάρθρωση των στρατευμάτων 
στο Διαμέρισμα Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 

16.4.43. Άφιξη του συνταγματάρχη πεζικού Nietzschke και συνοδείας του στην 
Μεραρχία. Τίθεται το θέμα της έλλειψης υγρών καυσίμων και οι συνέπειες που 
προκύπτουν στην εκπαίδευση των οδηγών στρατιωτικών οχημάτων. Κατόπιν επίσκεψης 
τους στο 22ο

 τμήμα τεθ. εφόδου και στον 22ο
 λόχο επισκευής-συντήρησης 

στρατιωτικών οχημάτων. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού στα Πεζά 
αποπερατώνονται με τη συνεργασία του ντόπιου εργατικού δυναμικού, σχεδιαζόμενο 
να μπορεί να αποθηκεύσει 1.000 τόνους πυρομαχικών και μεγάλη ποσότητα υγρών 

καυσίμων. 
17.4.43. Επιθεώρηση του προαναφερόμενου συνταγματάρχη και της 

στρατιωτικής ακολουθίας του στο 22
ο
 τμήμα κατασκοπείας, του 22

ου
 λόχου σκαπανέων 

και κατόπιν των στρατιωτικών οχημάτων εκεί και την πλήρη ικανοποίησή του. 
21.4.43. Επιθεώρηση κλιμακίου στρατού της σπηλιάς «Λαβύρινθος» και η 

διαπίστωση της ακαταλληλότητας της για τη αποθήκευση ειδών ανεφοδιασμού, λόγω 
ύπαρξης μιας μόνο εξόδου και μούχλας που υπάρχει εκεί, με αποτέλεσμα να μην 
διατηρούνται τα τρόφιμα και να σκουριάσουν τα πυρομαχικά. Επιπλέον είναι η σπηλιά 
γεμάτη από αποκολλημένες μεγάλες πέτρες. Ένα στενό και σε κάπου μόνο εξήντα εκατ. 

πέρασμα οδηγεί σε αυτήν. Υπολογίζεται η δημιουργία δρόμου που θα διαρκέσει 
πολλούς μήνες με τη συνδρομή 1000 ανδρών ως εργατικό δυναμικό. 

24.4.43. Επιθεώρηση στρατιωτικού κλιμακίου του χώρου τροφοδοσίας στα Πεζά. 
Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία χώρου αποθήκευσης υγρών καυσίμων καθώς 
προχωράει η επέκτασή του. Πραγματοποιείται άσκηση ρίψης βομβών στον χώρο του 
Τυμπακίου. 

3-4.5.43. Περιγράφεται η κακή κατάσταση άφιξης του στρατιωτικού 

ταχυδρομείου στην Κρήτη, μεγάλες ποσότητες έχουν συσσωρευτεί στη Αθήνα. 
5.5.43. Αποστολή στρατιωτικών οχημάτων στο 22ο

 Σύνταγμα πυροβολικού για 
την μετακίνηση της τοποθετούμενης, στον κόλπο των Μαλίων, πυροβολαρχίας. 

8.5.43. Επιθεώρηση από στρατιωτικό κλιμάκιο της σπηλιάς «Λαβύρινθος». 
Απόφαση του υπευθύνου καταλυμάτων στην Κρήτη να αδειάσει η σπηλιά, να γίνουν 
διορθωτικές εργασίες και να επισπευτεί η αποπεράτωση του δρόμου. 

25.5.43. Λήψη διαταγής στη Μεραρχία από τη στρατιωτική Διοίκηση του 
Φρουρίου Κρήτης για παραλαβή και αποθήκευση 16.000 πυρομαχικών 
αντιαεροπορικού πυροβόλου 9,5 χλ για τον τομέα Τυμπακίου. 
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8.6.43. Επιθεώρηση του τομέα Καστελίου για επανεξέταση της αποθήκευσης 

πυρομαχικών και ειδών ανεφοδιασμού, διαπίστωση της καλής φύλαξης των ειδών 
συντήρησης σε χώρους, εν μέρει καταφύγια, προστατευόμενους από την ζέστη. 

9.6.43. Εξαιτίας πτώσης της οροφής της σπηλιάς «Λαβύρινθος» έχουν 
καθυστερήσει οι εργασίες. Ο δρόμος θα έχει τελειώσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
στις 15.6. και κατόπιν θα αρχίσει η αποθήκευση αρχικά των ειδών ανεφοδιασμού. 

15.6.43. Ο υπολοχαγός Ruschmeier κοινοποιεί την άφιξη σε σύντομο χρονικό 
διάστημα δεκατεσσάρων κανονιών και διεξάγονται διαβουλεύσεις για την τοποθέτηση 
νέων μονάδων όπως και τα σχετικά με τον εξοπλισμό τους. 

23.6.43. Αναφορά έλλειψης πυρομαχικών σε φορητά από τους στρατιώτες όπλα 

και προβλήματα που προκύπτουν εκ τούτου. 
26.6.43. Διαταγή του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης για εκκένωση στις πόλεις- 

λιμάνια από τα στρατιωτικά τμήματα ανεφοδιασμού και των αποθηκών εντός τριών 
ημερών, λόγω των τελευταίων αεροπορικών επιθέσεων και λήψη μέτρων για την άμεση 
και πλήρη προστασία των ειδών ανεφοδιασμού σε όλο το νησί. 

27.6.43. Διαβουλεύσεις όσον αφορά στις μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων 

ενίσχυσης από το Ηράκλειο προς παρακαμπτήριες περιοχές έως τις 29.6 το απόγευμα. 
28.6.43. Στη βάση ανεφοδιασμού στις Δαφνές παρατηρείται μεγάλος 

συνωστισμός λόγω συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας ειδών τροφοδοσίας, που 
προβλέπεται να διαμοιραστεί στις παρακείμενες περιοχές. 

29.6.43.  Επιθεώρηση στρατιωτικού κλιμακίου των βάσεων τροφοδοσίας στους 
Βαρβάρους και Πεζά. Τα μέτρα προστασίας για θραύσματα βομβών στις αποθήκες 

πυρομαχικών και υγρών καυσίμων προχωρούν ικανοποιητικά. Ολοκληρώθηκε η 
μετακίνηση των τμημάτων ανεφοδιασμού. Ο λόχος συντήρησης- επισκευής 
στρατιωτικών οχημάτων μετακινήθηκε στον Ζαρό. 

30.6.43. Κρίνεται αναγκαία η λήψη επιπρόσθετων μέτρων από τον λόχο οδηγών 
στρατιωτικών οχημάτων για την ασφάλεια από αεροπορικές επιθέσεις, έτσι ώστε ο 
λόχος δεν θα μετακινηθεί για μια εβδομάδα. 

1.7.43. Η κατάσταση του στρατιωτικού ταχυδρομείου έχει κατά πολύ 
χειροτερέψει. 

2.7.43. Η μετακίνηση των στρατιωτικών τμημάτων ανεφοδιασμού 

αποπερατώθηκε, καταγράφοντας τις μετακινήσεις λόχων και τους χώρους άφιξης. 
3.7.43. Βελτίωση της κατάστασης στρατιωτικού ταχυδρομείου με διάρκεια 

χρόνου άφιξης γραμμάτων από Γερμανία προς Κρήτη 8-12 ημερών. 

4.7.43. Οι αποθήκες πυρομαχικών λαμβάνουν διαταγή για λήψη μέτρων 
προστασίας από πράξεις δολιοφθοράς 

5.7.43. Εξαιτίας επιχείρησης δολιοφθοράς ανατινάχθηκε ποσότητα βενζίνης 

κοντά στα Πεζά και κατόπιν τούτου, ο εγκλεισμός σε στρατόπεδο στα Πεζά περίπου 
200 ομήρων. 

7.7.43. Επιθεώρηση αντιαεροπορικού πυροβόλου 9,4 χλμ.- ως λάφυρο από 
εχθρικές δυνάμεις- στο τομέα του Τυμπακίου. 

9.7.43. Απαίτηση παροχής πυρομαχικών για κοινή άσκηση γερμανικών και 
ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων στον ιταλικό τομέα, που όμως η διάθεση τους 
καθίσταται αμφίβολη. 

10.7.43. Επιθεώρηση στρατιωτικού κλιμακίου του στρατοπέδου στα Πεζά και 
έναρξη των απαραιτήτων μέτρων για την καλύτερη ασφάλεια του. 

13.7.43. Κατόπιν εντολής του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης κρίνεται αναγκαία 
η αγορά στο Διαμέρισμα Ηρακλείου επιπλέον 200 μουλαριών, συναντά ωστόσο την 
άρνηση της Μεραρχίας. 
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14.7.43. Έλεγχος της κάλυψης από αεροπορικές επιθέσεις των αποθηκών 
ανεφοδιασμού στα Πεζά και Δαφνές. 

15.7.43. Μη προμήθεια ζητούμενων πυρομαχικών για στρατιωτική άσκηση του 
1

ου
 τάγματος 65ου

 Συντάγματος πεζικού. 
23.7.43. Αναφορά στον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης για την μη άφιξη εδώ και 

14 ημέρες στρατιωτικού ταχυδρομείου, έχοντας επιπτώσεις στη διάθεση των 
στρατευμάτων. 

27.7.43. Για την επιστροφή του 2ου
 τάγματος 16

ου
 Συντάγματος πεζικού στο 

Πέραμα δραστηριοποιείται ο 22ος
 λόχος οδηγών οχημάτων με 40 στρατιωτικά καμιόνια. 

Άφιξη 1.800 σάκων στρατιωτικού ταχυδρομείου με καράβι. 
30.7.43. για τη μετακίνηση του 1ου

 τάγματος 16
ου

 Συντάγματος Πεζικού στο 
ανατολικό τμήμα του νησιού χρησιμοποιούνται 35 στρατιωτικά καμιόνια. 

1.8.43. Δραστηριοποίηση του λόχου οδηγών στρατιωτικών οχημάτων για 
μεταφορά πυρομαχικών και στρατιωτικού υλικού του 1ου

 τάγματος 16ου
 Συντάγματος 

πεζικού. 
2.8.43. Διεξαγωγή στο Ηράκλειο θεωρητική τακτική μάχης για το κεντρικό και 

ανατολικό Διαμέρισμα. 
6.8.43. Χρήση 105 κυβικών λίτρων βενζίνης για τη μετακίνηση στρατιωτικών 

δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα του νησιού. 
9.8.43. Επιθεώρηση της αποθήκης τροφοδοσίας στα Πεζά χαρακτηρίζοντας την 

ως πρότυπο που διαψεύδεται όμως από αεροφωτογραφίες διαφορετικού ύψους. 

20.8.43. Δημιουργία θέσεων τροφοδοσίας στο Άγιο Νικόλαο για τα εκεί 
προσφάτως τοποθετημένα γερμανικά στρατεύματα του 1ου

 τάγματος 16ου
 Συντάγματος 

πεζικού και 1ου
 τάγματος 65ου

 Συντάγματος Πεζικού. Εν συνεχεία θα δημιουργηθεί στο 
ανατολικό τμήμα του νησιού βάση-σταθμός τροφοδοσίας και θα κινηθεί η διαδικασία 
αποθεματοποίησης του. 

25.8.43. Άφιξη μέσω ατμόπλοιου είκοσι αντιαεροπορικών πολυβόλων 7,5 χλμ. 
και η παραλαβή τους από τα στρατιωτικά τμήματα που προορίζονται. Επίσης εκατό 
δεξαμενών νερού 1000 κυβικών λίτρων για τροφοδοσία νερού. 

4-5.9.43. Δραστηριοποίηση σαράντα έξι στρατιωτικών φορτηγών για τη 
μετακίνηση ενός τάγματος του 31

ου
 Συντάγματος Πεζικού των ιταλικών δυνάμεων από 

Μάλια προς Ηράκλειο. 
6-7.9.43. Αδυναμία αποστολής των ήδη βρισκόμενων στην ενδοχώρα 

στρατιωτικών οχημάτων προς τη Μεραρχία και ως εκ τούτου χρησιμοποίηση οχημάτων 
της αεροπορίας που η πλειοψηφία τους δεν κρίνεται κατάλληλη για στρατιωτική χρήση 
από τη Μεραρχία. 

9.9.43. Ανακοίνωση κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της παράδοσης των όπλων 
στην Ιταλία του ιταλικού στρατού και διαταγή μετακίνησης του 2ου

 λόχου 16ου
 

Συντάγματος Πεζικού στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Με εντολή της Μεραρχίας 
μετακίνησης στρατιωτικών φορτηγών στο Πέραμα για μεταφορά στρατιωτικών 
μονάδων, στρατιωτική προστασία από τις γερμανικές δυνάμεις των στρατοπέδων 
ανεφοδιασμού των ιταλικών δυνάμεων, εντολή στο 16ο

 Σύνταγμα πεζικού για 
προστασία των στρατοπέδων που βρίσκονται στον τομέα του επίσης προς παρεμπόδιση 
και προστασία εναντίον πλιάτσικου από Έλληνες πολίτες και Ιταλούς στρατιώτες, 
ανάληψη όλων των στρατοπέδων από τις γερμανικές δυνάμεις, άδεια στους Ιταλούς 
στρατιώτες να φέρουν πυροβόλο όπλο, να συμμετέχουν στη διαχείριση και φρουρά των 
στρατοπέδων. 

10.9.43. Άδεια εγκατάλειψης 700 Ιταλών στρατιωτών του νησιού με ατμόπλοιο 
από τη Σούδα, μετακινήσεων αξιωματικών του γερμανικού στρατού και διαβουλεύσεις 
περί των νέων διαμορφωμένων δεδομένων που έχουν προκύψει. 
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11.9.43. Προετοιμασία της Μεραρχίας στο ανατολικό Διαμέρισμα για την 
ανάληψη της φρουράς και ασφάλειας των αποθηκών υγρών καυσίμων, πυρομαχικών 
και στρατιωτικού υλικού, καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές για την αποχώρηση 

των ιταλικών δυνάμεων από το ανατολικό Διαμέρισμα. 
12.9.43. Ανάληψη από την Μεραρχία της στρατιωτικής ευθύνης του ανατολικού 

Διαμερίσματος -ασφάλεια και φρούρηση όλων των στρατοπέδων και των υπαρχόντων 

αποθεμάτων σε αυτά-. Μετακίνηση στρατιωτικών φορτηγών προς Αμπελούζο για 
μεταφορά στρατιωτικού υλικού στον Βάμο, από εκεί φόρτωση επιπλέον ποσότητας και 
η μεταφορά τους στο ανατολικό Διαμέρισμα. Κατόπιν μεταφορά ιταλικών ειδών 
σίτισης- συντήρησης, όπλων και μηχανημάτων προς Ηράκλειο. 

13.9.43. Αναφορά στη στρατιωτική Διοίκηση Κρήτης για ανάληψη όλων των 
ειδών τροφοδοσίας των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων, κατόπιν επιθυμίας της 
Μεραρχίας τοποθέτηση δέκα στρατιωτικών καμιονιών στο ανατολικό Διαμέρισμα για 
τη μεταφορά πυρομαχικών από τις ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις. 

14.9.43. Διαβουλεύσεις μεταξύ ιταλικών και γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων 

στη Νεάπολη της Ιταλίας και κατόπιν συμφωνίας με τη Μεραρχία «Siena», 

οριστικοποιείται η ανάληψη όλων των στρατοπέδων ανεφοδιασμού από την 22η
 

Μεραρχία Πεζικού, η συρρίκνωση των πολλών βάσεων τροφοδοσίας για μείωση της 
φρουράς τους, επιθεώρηση στρατιωτικού κλιμακίου στις βάσεις ανεφοδιασμού των 
ιταλικών δυνάμεων και εκτίμηση της εκεί κατάστασης. 

15.9.43. Εντολή στην Μεραρχία «Siena» για επιστροφή όλων των στρατιωτικών 

καμιονιών εκτός κάποιων, μετά το πέρας των μετακινήσεων των ιταλικών 
στρατιωτικών δυνάμεων στο ανατολικό Διαμέρισμα, παραλαβή ίππων και μουλαριών 
της Μεραρχίας «Siena» από τον γερμανικό στρατό.  

16.9.43. Μετακίνηση μέσω στρατιωτικών οχημάτων της Μεραρχίας 2.500 Ιταλών 
στρατιωτών από τους χώρους διαμονής τους στα Πεζά και Δαφνές στο Ηράκλειο για 
μεταφορά τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα τις βραδινές ώρες. 

17.9.43. Διευκρινήσεις όσον αφορά στο πλαίσιο αφοπλισμού των ιταλικών 
δυνάμεων και τη σίτιση των έγκλειστων Ιταλών στρατιωτών και ίππων- μουλαριών. 

18.9.43. Εντολή στα Διαμερίσματα για αντικατάσταση όλων των Ιταλών οδηγών 

στρατιωτικών φορτηγών από Γερμανούς, ‘απενεργοποίηση’ όλων των ιταλικών 
οχημάτων- πλην φορτηγών-. 

20.9.43. Προχωράει καλώς η καταγραφή και τακτοποίηση υλικού του ιταλικού 
στρατού. 

22.9.43. Εκ των παραληφθέντων 149 στρατιωτικών οχημάτων των ιταλικών 

στρατιωτικών δυνάμεων, ένα μεγάλο μέρος δεν βρίσκεται σε ετοιμότητα στρατιωτικής 
δράσης. Οργανώνεται χώρος ενδεχόμενης μεταφοράς με ατμόπλοιο Ιταλών στρατιωτών 

6.500 στον αριθμό, προερχόμενοι από το ανατολικό Διαμέρισμα και Ηράκλειο. 

23.9.43. Αναφέρεται τοποθέτηση ενός τάγματος εφεδρειών αποτελούμενο από 
Ιταλούς στρατιώτες, στην επάνδρωση στρατιωτικών τμημάτων ανεφοδιασμού από 
Ιταλούς, εντολή για δημιουργία στρατοπέδου εγκλεισμού Ιταλών στρατιωτών κοντά 

στο Ηράκλειο. 

24.9.43. Γνωστοποιείται διαταγή για διάλυση της Μεραρχίας «Siena» και νέες 
εντολές για τα νεοδημιουργηθέντα τμήματα όπως ‘μαχητές’, ‘πρόθυμοι για βοήθεια’, 
‘πρόθυμοι προς εργασία’, ‘έχοντας συνθηκολογήσει’. 

27.9.43. Τα ανήκοντα στην Μεραρχία βρισκόμενα στην ηπειρωτική χώρα 
στρατιωτικά οχήματα, έχουν φορτωθεί στο ατμόπλοιο «Sinfra» το οποίο βρίσκεται 
έτοιμο για αναχώρηση προς Κρήτη. Η κατάσταση ελαστικών έχει χειροτερέψει.  
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28.9.43. Διανομή αριθμού ορειβατικών υποδημάτων από τα ιταλικά αποθέματα 
στο 2

ο
 τάγμα 16

ου
 και 65ου

 Συντάγματος πεζικού, λόγω ειδικής από την Μεραρχία 
αποστολής τους. 

30.9.43. Για την επιχείρηση τούτη εκτός των λόχων του 16ου
 και 65ου

 

Συντάγματος πεζικού συμμετέχουν ακόμα τμήματα του πυροβολικού, τάγμα 
πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων και βρίσκονται σε ετοιμότητα στρατιωτικά 
οχήματα για μεταφορά πυρομαχικών και στρατιωτών. 

2.10.43. Άφιξη στη Σούδα του ατμόπλοιου «Sinfra» με τα τελευταία βρισκόμενα 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα στρατιωτικά οχήματα προορισμένα για την Μεραρχία. 

8.10.43. Κατόπιν διαταγής του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης θα μεταφερθούν 

περίπου 1.200 στον αριθμό Ιταλοί στρατιώτες, έχοντας τεθεί σε περιορισμό από το 
ανατολικό Διαμέρισμα σε στρατόπεδο αιχμάλωτων στο Ηράκλειο και από εκεί η 
μεταφορά τους μέσω πλοίου. 

11.10.43. Εντολή από τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης για την ανάληψη από 
τη Μεραρχία της οργάνωσης και διοίκησης των αποθηκών-θέσεων τροφοδοσίας και 
διανομής όλων των ειδών ανεφοδιασμού στο ανατολικό Διαμέρισμα. 

13.10.43. Αποστολή Γερμανού αξιωματούχου στο ανατολικό Διαμέρισμα για 
συλλογή, καταγραφή και τακτοποίηση της στρατιωτικής λείας από τον ιταλικό στρατό. 

21.10.43. Επιθεώρηση στρατιωτικού κλιμακίου στον 22ο
 λόχο αρτοποιών στον 

Άγιο Θωμά, λόχου επισκευής- συντήρησης στρατιωτικών οχημάτων στον Ζαρό και 
στρατιωτικού νοσοκομείου στον Αμπελούζο. 

22.10.43. Διαταγή του Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης για προετοιμασία χώρου 
παραμονής 1.500 μουλαριών του ιταλικού στρατού στο Ηράκλειο. 

27.10.43. Αναφέρεται η άσχημη κατάσταση ελαστικών και η ανάγκη σε σόμπες 
και άλλα μέσα θέρμανσης. 

29.19.43. Επιθεώρηση των αποθηκών πυρομαχικών στον Χουμεριάκο και 
Λατζίδα καθώς και της αποθήκης ανεφοδιασμού στις Λίμνες, διαπιστώνεται η κακή 
κατάσταση πυρομαχικών του ιταλικού στρατού. 

31.10.43. Άφιξη δέκα στρατιωτικών καμιονιών με το ατμόπλοιο «Liwenza» για 
την Μεραρχία. 

6.11.43. Πραγματοποιείται εκφόρτωση 150 μουλαριών στο ατμόπλοιο 

«Liwenza». 

17.11.43. Αναφορά για την κακή κατάσταση διανομής στρατιωτικού 
ταχυδρομείου. 

2.12.43. Παραλαβή από τη Μεραρχία από τη στρατιωτική Διοίκηση του 
Φρουρίου Κρήτης ποσότητας καύσιμης ύλης για τον μήνα Δεκέμβριο, που καλύπτει 
όμως το ήμισυ των αναγκών, ελάττωση της διανομής ψωμιού από 600 σε 400 γρ. 

3.12.43. Επιθεώρηση στρατιωτικού κλιμακίου στο ανατολικό Διαμέρισμα όσον 

αφορά στον έλεγχο έργων αποπεράτωσης αποθηκών ανεφοδιασμού. 
5.12.43. Εντολή από τη στρατιωτική Διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης για 

περιορισμό κατανάλωσης υγρών καυσίμων, προορίζοντάς τα μόνο για επείγουσες 

διαδρομές τροφοδοσίας και παράδοσης στρατιωτικού ταχυδρομείου. 
20-21.12.43. Άφιξη ακτοπλοϊκώς στο Ηράκλειο και Χανιά αριθμού πακέτων 

στρατιωτικού ταχυδρομείου. 
28-30.12.43. Κατόπιν διαβουλεύσεων αξιωματικών διαπιστώθηκε ότι τα είδη 

σίτισης επαρκούν για μερικούς μήνες, η διάθεση σε λάδι καύσης είναι λιγοστή, υπάρχει 
έλλειψη σε σόμπες καθώς έχει χαθεί μεγάλο μέρος λόγω βύθισης πλοίων και δεν 
υπάρχουν αποθέματα. 
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3.1.43. Αρχίζει η αποπεράτωση της αποθήκης τροφοδοσίας στα Πεζά, 
δημιουργείται στρατιωτικό τμήμα φρούρησης και εντός λίγων ημερών θα αποθηκευτεί 
η πρώτη ποσότητα καύσιμης ύλης. 

4.1.43. Αναφορά από την Μεραρχία προς τον Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης για 
μεταφορά πυρομαχικών από την ηπειρωτική χώρα στο νησί. 

13-15.1.43. Άφιξη ακτοπλοϊκώς στο νησί ποσότητας πυρομαχικών με 
επακόλουθο τη συνολική βελτίωση της εκεί κατάστασης. 

 

Σελίδες 106-112 (περίληψη) 
 

Περιέχουν λίστα αξιωματικών και διοικητικών υπαλλήλων καταγράφοντας 
όνομα- βαθμό- μονάδα στρατού. 
 


