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[Γ.Α.Φ CD  12- Φάκελος 3] 

RL 26-164-28 

 

Ο φάκελος  τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 317 σελίδων συνολικά, που 

εκτείνονται χρονικά από 10.1.1942 έως 14.4.1942. 

 

 

Σελίδα 1  (περίληψη) 

  Κενή σελίδα με χρονικό σημείο καταγραφής το δεύτερο μισό του Μαρτίου 

1942. 

 

 

Σελίδες 2-6  (μετάφραση) 

 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης                                Διοικ.Μεραρχίας Φ.Κ, την 4.4.1942. 

Ιβ 

 

          Αναφορά δραστηριότητας του γραφείου  ιβ για το χρονικό διάστημα από 16.3. 

έως 31.3.1942. 

 

Πραγματευόμενοι τομείς:                                    1) Διοίκησης   

                                                                             2) Υγειονομικού 

                                                                             3) Πυρομαχικών 

                                                                             4) Στρατιωτικού υλικού 

                                                                             5)Οχημάτων 

                                                                             6) Στρατιωτικού ταχυδρομείου 

                                                                             7) Κεντρικών χώρων τροφοδοσίας 

                                                                             8) Κατάσταση ανεφοδιασμού και  

                                                                             μεταφοράς δια θαλάσσης 

                                                                             9) Γενικά 

                                                                            10) Ιδιαίτερες διατάξεις 

 

 

1) Διοίκηση: 

Η κατάσταση τροφοδοσίας στο νησί έχει κατά το χρονικό σημείο της αναφοράς 

βελτιωθεί. 

Από την 18./3./42 έχει αυξηθεί η μερίδα ψωμιού σε εξακόσια πενήντα γρ και έχει 

εγκριθεί η διανομή της τρίτης ποσότητας υγρών.  

Η κατάσταση τροφοδοσίας με είδη εμπορίου δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 

προηγούμενο διάστημα αναφοράς. Επικρατεί  μεγάλη έλλειψη σε όλα τα είδη χρήσης 

στο στράτευμα. 

Στο χρονικό σημείο της αναφοράς πραγματοποιήθηκε η διανομή της καλοκαιρινής 

ενδυμασίας, αποτελούμενης από καλοκαιρινό σακάκι, μακρύ παντελόνι και 

πουκάμισο. Ταυτόχρονα διανεμήθηκαν λιγοστές ποσότητες  υλικών επιδιόρθωσης 

ρουχισμού, τα οποία ωστόσο δεν καλύπτουν τις ανάγκες του στρατεύματος.  

Η στο νησί πραγματοποιημένη κατάσχεση δερμάτων δεν οδήγησε σε κανένα 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ιδιαιτέρως επικρατεί μεγάλη έλλειψη σε δέρμα για σόλες. 

Έχει τεθεί ανάλογο αίτημα προς τον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης σχετικά 

αποστολής δερμάτων στην υπηρεσία σφαγείων της Μεραρχίας. 
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Η από το τμήμα IVb αναφερόμενη ως οπωσδήποτε απαραίτητη ανάγκη σε δίχτυα 

προστασίας από κουνούπια και άλλου είδους προστασίας οδήγησε στην εξασφάλιση 

και διαμοίραση στο στράτευμα τούτων. 

Η προμήθεια  υλικού καταλυμάτων περιορίζεται κυρίως σε κρεβάτια και στρώματα. 

Κατόπιν μεταφοράς του ακόμη στην ενδοχώρα βρισκόμενου  υλικού για καταλύματα 

μπορεί κάθε άνδρας της Μεραρχίας να εφοδιαστεί με ένα κρεβάτι και στρώμα ή με 

ένα αχυρόστρωμα. 

 

2) Υγειονομικό:  

Η κατάσταση υγείας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καλή. 

Ο κατά μέσος όρος αριθμός παραμονής στο τοπικό νοσοκομείο του Ηρακλείου 

περιλάμβανε εκατό ενενήντα ασθενείς, στο τοπικό νοσοκομείου του Ρεθύμνου 

εβδομήντα και στο στρατιωτικό νοσοκομείο 220 στα Χανιά εκατό εικοσιπέντε. 

Μέσω στρατιωτικής διαταγής ορίστηκε η έναρξη των μέτρων ως προς την πρόληψη 

της ελονοσίας για την 1.4.42. 

Την 31.3.42 επισκέφτηκε ο ιατρός της Μεραρχίας τα καταλύματα των στην πεδιάδα 

της Μεσσαράς βρισκόμενων στρατευμάτων. 

 

 

3) Πυρομαχικά: 

Από την 11. έως την 25./3./42 πραγματοποιήθηκε υπό την εξειδικευμένη καθοδήγηση 

του υπολοχαγού Barth ένας κύκλος σεμιναρίων για αξιωματικούς υπεύθυνους 

πυρομαχικών και για όσους αξιωματικούς και άνδρες που προβλέπονται μελλοντικά 

για τη θέση αξιωματικού υπευθύνου πυρομαχικών. 

Ο έλεγχος των πυρομαχικών πραγματοποιήθηκε σχετικά του αποτελέσματος 

χρησιμότητας τούτων στα στρατιωτικά τμήματα. 

 Σχετικά της διαδικασίας ανεφοδιασμού εισήχθησαν τριάντα οχτώ τόνοι πυρομαχικών 

με το ατμόπλοιο « Άρτεμη» και συγκεντρώθηκαν στον κυρίως χώρο εφοδιασμού. 

Στους λόχους καταπολέμησης-αναχαίτισης τεθωρακισμένων των Συνταγμάτων 

πεζικού διανεμήθηκαν  νάρκες, στο Σύνταγμα πυροβολικού έγινε παράκληση σχετικά 

έγκρισης εφοδιασμού  πυρομαχικών στον χώρο συγκέντρωσης  πυρομαχικών 

πυροβολικού στην Ελευσίνα. 

Κατόπιν διαταγής του κεντρικού αρχηγείου στρατού ξηράς πρέπει όλες οι βάσεις- 

σταθμοί και οι θύλακες άμυνας να εφοδιαστούν επιπροσθέτως με χειροβομβίδες. Η 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης επιφορτίστηκε του καθήκοντος πραγματοποίησης 

τούτου μέσω διαταγής του διοικητή Φρουρίου Κρήτης. Το στο νησί υπάρχων 

απόθεμα δεν επαρκεί για να καλύψει πλήρως όλες τις τιθέμενες για τους χώρους 

υψηλές απαιτήσεις. Έως την 12./4. οφείλουν ωστόσο όλα τα στρατεύματα 

(συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού και της αεροπορίας) να έχουν εφοδιαστεί με 

ένα μέρος της απαιτούμενης ποσότητας. 

 

4) Στρατιωτικό υλικό: 

Ο χώρος συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού στο Ηράκλειο αποπερατώθηκε, η λήψη 

αποθεμάτων ολοκληρώθηκε. 

Οι στα στρατεύματα υφισταμένες ελλείψεις σε ποδήλατα καλύφθηκαν μέσω της 

διανομής τούτων από το απόθεμα της Μεραρχίας. 

Η έλλειψη σε όπλα στη Μεραρχία υπολογίσθηκε εκ νέου σύμφωνα με έγγραφο του Ια 

αριθ 600/42 από 10.3.42 της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και δόθηκε ο ακριβής 

αριθμός. 

Μέσω ανεφοδιασμού εισήχθησαν                    χίλιοι ρόλοι ενισχυμένου χαρτονιού 
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                                                                          κάλυψης στέγης  

                                                                          τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σακιά με 

άμμο  

                                                                          οχτώ χιλιάδες σακιά από ίνες φιλύρας. 

Η αποθήκευση τούτων πραγματοποιήθηκε στους χώρους συγκέντρωσης υλικού των 

Χανίων- Ηρακλείου. 

Ο αξιωματικός – υπολοχαγός Barth στάλθηκε στην Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης 1 

προς τον επανέλεγχο των εκεί αδιευκρίνιστων καταστάσεων σχετικά των 

πυρομαχικών και στρατιωτικού υλικού. Το αποτέλεσμα του έλεγχου θα προσκομισθεί 

στην επόμενη αναφορά δραστηριότητας. 

Επιπλέον δημοσιεύτηκε μια διαταγή σχετικά λήψης υλικού προερχόμενου από 

λάφυρα (συνημμένο 8) 

 

5) Οχήματα: 

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων οδήγησης για την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών 

του τρίτου επιπέδου ολοκληρώθηκε στις 21.3.42, ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε την 

26./3./42. Η χρονική διάρκεια των κύκλων θα παραταθεί μελλοντικά ακόμα μια 

εβδομάδα για τους συμμετέχοντες λαμβανομένου υπόψη της δυσκινησίας των 

λαμβανομένων διαταγών.  

Ο από την 11./ έως την 25./3./42 πραγματοποιημένος κύκλος μαθημάτων των 

αξιωματικών στο 716ο τμήμα πυροβολικού παρατάθηκε έως την 4./4./42, ώστε να 

δοθούν στους συμμετέχοντες ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά του χειρισμού και 

της φροντίδας των οχημάτων καθώς και εντοπισμού των βλαβών. Προτίθεται να 

πραγματοποιηθεί στο μέλλον η εκπαίδευση των οδηγών σε επεκταμένη βάση εξαιτίας 

του αυξημένου αριθμού προσωπικού για τις συγκεκριμένες θέσεις και συνεπεία της 

αποχώρησης εκπαιδευομένων ανδρών υφίσταται έλλειψη σε ικανούς οδηγούς.  

Ο 220ος λόχους επισκευής- συντήρησης οχημάτων και ο χώρος συγκέντρωσης 

οχημάτων στο Ρέθυμνο απασχολούνται πρώτιστος για την επισκευή των οχημάτων 

στην Κρήτη. 

Η προμήθεια ανταλλακτικών όλων των ειδών αντιμετωπίζει επιπλέον ξανά μεγάλες 

δυσκολίες, επειδή έχει απαγορευθεί  η αγορά στον τομέα  του διοικητή του 

γερμανικού στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό για τη από τον ανώτατο διοικητή στρατού σταλμένη, 

ακόμα στην Αθήνα βρισκόμενη, διμοιρία συνεργείου επισκευής –συντήρησης 

οχημάτων αποσύρεται από τη Μεραρχία. Για να αποφύγουν μια σε υπερβολικό βαθμό 

αξίωση των στρατιωτικών τμημάτων, παρατάσσεται η διμοιρία μόνο με μια δύναμη 

δεκαοκτώ ανδρών. 

Η ζήτηση σε ελαστικά των στρατιωτικών τμημάτων έχει σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα εξαιτίας της ασυνήθιστα μεγάλης φθοράς τούτων λόγω του κακού 

οδοστρώματος και των μεγάλων λόγω εκφορτώσεων στα πλοία διαδρόμων, πάρα 

πολύ αυξηθεί. Οι διανομές υγρών καυσίμων επαρκούν για τις μετακινήσεις 

τροφοδοσίας- μεταφορών και για τα επείγοντα καθήκοντα των υπηρεσιών του 

στρατού με μεγάλο μέγεθος περιορισμό της χρήσης οχημάτων. Προκύπτει για το 

επόμενο χρονικό διάστημα η επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθούν επιπλέον 

σημαντικές ποσότητες για σκοπούς εκπαίδευσης και για τη σχολή οδηγών. Μια 

αίτηση  αύξησης «του ειδικού ποσοστού» από εβδομήντα πέντε σε εκατό cbm τον 

μήνα κατατίθεται στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

 

6) Στρατιωτικό ταχυδρομείο:   
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Στο χρονικό διάστημα της αναφοράς εισέρχονταν το ταχυδρομείο, όταν υπήρχε 

απαγόρευση απογειώσεων και προσγειώσεων, εντός τεσσάρων ημερών και μιας 

ημέρας εξαιτίας έλλειψης σε αεροσκάφη, καθημερινά με το αεροπλάνο. 

Ο χρόνος διανομής έχει βελτιωθεί. Περιλαμβάνεται τώρα μεταξύ εννέα και δεκαπέντε 

ημερών. Με την αποπεράτωση της γέφυρας του Μπράλου, πλησίον της Γραβιάς 

υπολογίζεται με μια επιπλέον μείωση του χρόνου σαράντα οκτώ ωρών. Ένα φύλλο 

επεξηγήσεων προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το στρατιωτικό ταχυδρομείο στο 

στράτευμα έχει εκ νέου δημοσιοποιηθεί (συνημμένο με τον αριθμό 1). 

 

7) Κεντρικοί χώροι εφοδιασμού: 

Η βελτίωση των κεντρικών χώρων εφοδιασμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν 

μεταφερθεί προς όλους τους χώρους τόσο υγρά καύσιμα όσο και πυρομαχικά και είδη 

σίτισης. Παρομοίως έχουν αρχίσει οι προεργασίας για τη δημιουργία αρτοποιείων. 

 Στις Ταξιαρχίες έχει παραχωρηθεί ευθύνη της τρέχουσας επίβλεψης και της 

αποπεράτωσης των κεντρικών χώρων εφοδιασμού. Το στράτευμα έχει επιφορτισθεί 

μέσω μιας βασικής εντολής (συνημμένο με τον αριθμό 2) με την πρόθεση λειτουργίας 

των κεντρικών χώρων εφοδιασμού.  

Την 16./3. επιθεώρησε το γραφείο Ιβ (λοχαγός Gerhardt) τον κεντρικό χώρο 

εφοδιασμού στις Δαφνές μαζί με τον επικεφαλή των σκαπανέων  του τομέα Ανατολή 

(ταγματάρχης Braunlin). Ορίστηκε η προσθήκη μιας στρατιωτικού τύπου αποθήκης 

για εκατό cbm υγρών καυσίμων, η αποπεράτωση υπογείων για σίτιση και η 

αποπεράτωση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

8) Κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφορά δια θαλάσσης: 

Κατά τη χρονική διάρκεια της αναφοράς δεν αφίχθησαν εκτός της ομάδας Siena 

καθόλου πλοία μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι με την αποπεράτωση της γέφυρας του Μπράλου 

(πλησίον της Γραβιάς), η κατάσταση μεταφοράς έως την Αθήνα και συνεπώς επίσης 

έως την Κρήτη θα βελτιωθεί μελλοντικά. 

Την 27./3./42 προσέκρουσε το «Ρ 6» σε ένα ύφαλο δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. 

Στο πλοίο βρίσκονταν τριάντα τόνοι σίτισης. Το πλοίο κινιόταν με πλήρωμα 

αποτελούμενο από Γερμανούς. Ένα μέρος της σίτισης μπόρεσε να διασωθεί. 

 

9) Γενικά: 

Την 20./3./42 επιθεώρησε ο διοικητής της Μεραρχίας κατόπιν μιας διαβούλευσης σε 

πεδινό έδαφος τον κεντρικό χώρο εφοδιασμού Κέντρο (Αρμένοι) και το τοπικό 

νοσοκομείο στην πόλη του Ρεθύμνου. 

Ο διοικητής της Μεραρχίας επιθεώρησε με συνοδεία του γραφείου Ιβ την 23./3. τον 

κύκλο μαθημάτων για αξιωματικούς υπεύθυνους πυρομαχικών και την 27./3. τον 

λόχο επισκευής και συντήρησης οχημάτων, το στρατιωτικό ταχυδρομείο, το τοπικό 

νοσοκομείο στο Ηράκλειο και το γραφείο σίτισης.  

Υπάρχει πρόθεση να αποσταλεί τις πρώτες ημέρες του Απριλίου ο υπολοχαγός 

Hamburg στον στρατό στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη διευκρίνηση και συνομιλίες 

σχετικά ζητημάτων ανεφοδιασμού και μεταφορών. 

Από την 21./3. έως την 23./3./42 βρίσκονταν ο υπολοχαγός Schoell ως εκπρόσωπος 

προϊστάμενος της υπηρεσίας διαταγών Αθήνας στο Ηράκλειο με σκοπό τη διεξαγωγή 

συνομιλιών σχετικά διαφόρων ζητημάτων ανεφοδιασμού και μεταφορών και της 

αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών διαταγών Αθήνας.. 
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Στο χρονικό διάστημα της αναφοράς πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με την 

υπηρεσία Ιβ στο γραφείο του διοικητή Φρουρίου Κρήτης (αντισυνταγματάρχης 

Fritzsch )  

Καθορίστηκε ένα σχεδιάγραμμα για βασικές ιδιαίτερες διατάξεις του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης. 

Η μηνιαία αναφορά εφοδιασμού ετοιμάστηκε και στάλθηκε στον διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης (συνημμένο με τον αριθμό 3), παρομοίως συντάχθηκε η μηνιαία αναφορά 

σχετικά της αναδιάρθρωσης και στάλθηκε στον διοικητή γερμανικού στρατού 

νοτιοανατολικής Ευρώπης.(συνημμένο με τον αριθμό 3α). 

 

10) Ιδιαίτερες διατάξεις:  

Στο χρονικό σημείο της αναφοράς δημοσιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες διατάξεις σχετικά 

του εφοδιασμού με τον αριθμό 9 και τον αριθμό 10 ( συνημμένα έγγραφα 4 και 5).  

Βασικό περιεχόμενο:  ανάληψη των οχημάτων από αξιωματικούς, επιτήρηση των 

οχημάτων, ποσότητα μερίδων, περιορισμός της χρήσης χαρτιού, άστοχος χειρισμός 

ραδιοφώνων του γερμανικού στρατού. 

Εκτός τούτου δημοσιοποιήθηκαν ακόμα ιδιαίτερου τύπου διατάξεις προς τις ομάδες 

τροφοδοσίας αναφορικά των περιπτώσεων συναγερμού (συνημμένο με τον αριθμό 6) 

και ιδιαίτερου τύπου διατάξεις με τον αριθμό 1 σχετικά της διευθέτησης της εναέριας 

κυκλοφορίας μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδος (συνημμένο με τον αριθμό 7) 

 

 

Σελίδες 7-8 (περίληψη) 

Περιέχουν σημεία συζήτησης του γραφείου Ιβ την 27./3./42 σχετικά μεταξύ άλλων 

της τωρινής δομής της Μεραρχίας, κατάστασης μεταφοράς στρατιωτών 

(καταγράφεται αριθμός στρατιωτών την 15./3. στην Κρήτη -έντεκα χιλιάδες 

πεντακόσιοι άνδρες- και προτιθέμενος αριθμός μεταφοράς (οχτώ χιλιάδες 

πεντακόσιοι άνδρες), της οργάνωσης των ενισχύσεων και του ανεφοδιασμού, σχετικά 

κεντρικών χώρων τροφοδοσίας,  του σχεδιασμού σήμανσης συναγερμού, της 

στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

 

 

Σελίδες 9-11 (περίληψη- μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 16.3. 

έως 31.3.1942 που φέρει ημερομηνία από 11.4.1942. 

(μετάφραση) Υπηρεσίες διαχείρισης. 

Δεν πραγματοποιηθήκαν καθόλου αλλαγές στον τρόπο επέμβασης.  

Οι υπηρεσίες αρμόδιες για τη διαχείριση έλαβαν διάφορες διαταγές για την εκ των 

έσω λειτουργία τους. 

Με τον λόχο αρτοποιών διευθετήθηκε  το ζήτημα της προμήθειας καυσόξυλων για 

την τρέχουσα λειτουργία των φούρνων. 

Ο 220ος λόχος κρεοπωλών έλαβε την εντολή, να αντικαταστήσει την από αυτόν για 

την πόλη του Ηρακλείου τοποθετημένη διοίκηση σφαγέων, επειδή εναντίων του 

επικεφαλής της διοίκησης σφαγέων, υπαξιωματικού Karge, έχει υποβληθεί αναφορά 

εξαιτίας υπεξαίρεσης και άλλων παραπτωμάτων. Ο αντικαταστάτης αφίχθη στις 30.3. 

Η διοίκηση κρεοπωλών τέθηκε στις διαταγές του 220ου λόχου αρτοποιών. 

Στην υπηρεσία διαταγών Αθήνας Iva δόθηκε εντολή για την προμήθεια τροφής 

χοίρων για την στον 711ο μισής δύναμης λόχο κρεοπωλών δημιουργημένη υπηρεσία 

διανομής τροφής τους. 
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Ο διοικητής Μεραρχίας επιθεώρησε την 27./3./1942 τη διοίκηση της υπηρεσίας 

διαχείρισης στο Ηράκλειο. 

 

 

 

 

 

Γ) Σίτιση. 

Η κατάσταση της σίτισης έχει βελτιωθεί. Η ποσότητα ψωμιού μπόρεσε από την 

18./3./1942  να αυξηθεί στα εξακόσια πενήντα γρ, η διανομή της τρίτης ποσότητας 

υγρών κατέστη αποδεκτή. 

Σιτίζονταν:  Στρατός ξηράς      δεκατρείς χιλιάδες διακόσοι άνδρες 

                   Αεροπορία              έξι χιλιάδες τριακόσιοι άνδρες 

                   Ναυτικό                  χίλιοι εκατό άνδρες 

                   Άλλοι                      είκοσι άνδρες 

                   Έλληνες εργάτες     είκοσι χιλιάδες άνδρες 

                  Πληρώματα πλοίων  τριακόσιοι σαράντα άνδρες 

Το από το τμήμα σίτισης της Μεραρχίας 220 κάθε φορά για επτά ημέρες 

δημιουργημένο σχέδιο σίτισης παρουσιάστηκε στον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης 

προς για κάθε περίπτωση έλεγχο για λήψη γνώσης. 

Παρομοίως πληροφορούταν ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτης ανά πέντε ημέρες 

σχετικά της κατάστασης των προμηθειών και της ποσότητας σίτισης. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά υπήρχαν προς διάθεση την 27./3./42 για τις 

αναφερόμενες δυνάμεις: 

Είδη ζύμης                                   είκοσι εννέα ημερήσιες ποσότητες 

Λαχανικά                                      εβδομήντα πέντε ημερήσιες ποσότητες  

Κρέας για το μεσημέρι                 είκοσι έξι ημερήσιες ποσότητες 

Βραδινή τροφή                              τριάντα μια ημερήσιες ποσότητες 

Ποτά                                               εκατό είκοσι οχτώ ημερήσιες ποσότητες 

Μερίδες λίπους                              σαράντα εννέα ημερήσιες ποσότητες 

Άλειμμα ψωμιού                            επτά ημερήσιες ποσότητες 

Ποσότητα καπνού                          σαράντα έξι ημερήσιες ποσότητες 

Σοκολάτες                                      δέκα ημερήσιες ποσότητες 

Καραμέλες με χυμό φρούτων        επτά ημερήσιες ποσότητες 

Ζάχαρη                                           πενήντα τέσσερεις ημερήσιες ποσότητες 

Αλάτι                                              είκοσι έξι ημερήσιες ποσότητες 

Διάφορα μπαχαρικά                       εξακόσιες εβδομήντα μια ημερήσιες ποσότητες 

Συμπλήρωμα φαγητού                   εκατό είκοσι έξι ημερήσιες ποσότητες 

Η  τελευταία απαίτηση αναγκαίων ειδών στάλθηκε στον υπεύθυνο διαχείρισης  στον  

Διοικητή Φρουρίου Κρήτης την 3./3./1942.  

Αιτήσεις προς χορήγηση αύξησης της ποσότητας σίτισης για τους αποκλειστικά στον 

γερμανικό στρατού απασχολούμενους Έλληνες εργάτες επεξεργάζονται τρέχων. 

 

Δ) Περιπτώσεις αγοράς προϊόντων από ακόλουθο έμπορο του γερμανικού στρατού.  

Η κατάσταση τροφοδοσίας στον τομέα του εμπορίου ήταν σε εξαιρετικά μεγάλο 

βαθμό κρίσιμη. Τα προς διανομή αφιχθέντα είδη δεν μπορούσαν σύμφωνα με τον 

όγκο τους  να καλύψουν επιπλέον την υφιστάμενη ανάγκη. Υπάρχει επομένως 

έλλειψη σε όλα τα αγαθά πώλησης στον γερμανικό στρατό. Υποδεικνύεται εκ νέου η 

υφιστάμενη κατάσταση έλλειψης σε υψηλότερα κλιμάκια. 
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Ε) Καταλύματα 

Κατόπιν της διάλυση της διαχείρισης καταλυμάτων του γερμανικού στρατού στην 

Κρήτη επεξεργάζονται τα ζητήματα καταλυμάτων του στρατού ξηράς από τον 

υπεύθυνο ανώτατο διοικητικό υπάλληλο της Μεραρχίας.  

Η προμήθεια αντικειμένων καταλυμάτων έχει βασικά όπως και οι ποσότητες 

κρεβατιών και στρωμάτων περιορισθεί. Η διανομή αντικειμένων καταλυμάτων από 

τις υπηρεσίες διανομής Χανίων και Ηρακλείου προωθείται τρέχων κατόπιν εντολής 

του τμήματος IVα. 

Από τον διοικητή νοτίου  Ελλάδος παραδόθηκαν στη Μεραρχία δέκα χιλιάδες 

στρώματα. Εφόσον θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά, θα γίνει τάχιστα η διανομή στο 

στράτευμα, έτσι ώστε τότε κάθε στρατιώτης να έχει ή ένα στρώμα ή ένα 

αχυρόστρωμα ή ένα τροπικού είδους ξύλινο κρεβάτι. 

 

Φωτισμός.   

Ο φωτισμός πραγματοποιείται όπως πρότινος με μη διυλισμένο ελαιόλαδο, το οποίο 

με βεβαίωση του τοπικού φρουραρχείου έχει από τα εργοστάσια προμηθευτεί. 

 

Καυσόξυλα. 

Από τη Σούδα διανεμήθηκαν μέσω του διοικητή Φρουρίου Κρήτης πενήντα πέντε 

τόνοι κάρβουνο. Στην πραγματικότητα μπόρεσε η Μεραρχία να λάβει μόνο 

δεκαπέντε τόνους. Πραγματοποιήθηκε άμεσα η διανομή στο στράτευμα. 

Για τις μονάδες διανομής τροφοδοσίας πρέπει τα καυσόξυλα να εξασφαλισθούν από 

την ειδική ομάδα ξυλοκόπων της Μεραρχίας. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε η λήψη 

μιας μεγαλύτερης ποσότητας κομμένων ελαιόδεντρων πλησίον του Τυμπακίου. 

 

Προστασία από τα κουνούπια. 

Σύμφωνα με τις αναφορές της υπηρεσίας διοίκησης διατίθενται: από την υπηρεσία 

διοίκησης έχουν παραληφτεί έξι χιλιάδες κουνουπιέρες  στην Αθήνα, πέντε χιλιάδες 

πέπλα για τα κουνούπια και δεκαπέντε χιλιάδες μέτρα στόφα επίδεσης. 

Λαμβανομένου υπόψη των από την 5η ορεινή Μεραρχία αναλαμβανομένων και στο 

στράτευμα ήδη υφιστάμενων διχτυών κουνουπιών έχει εξασφαλιστεί η από το τμήμα 

IVβ την 19./1./1942 με επτά χιλιάδες δίχτυα αναφερόμενη ανάγκη. Η διανομή των 

διχτυών βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω ενός εκπονημένου από το τμήμα IVβ διανομέα. 

 

 Ρουχισμός. 

Παράλληλα με τη διανομή διερευνήθηκε από την ανώτατη διοίκηση στρατού η 

ανάγκη σε ρουχισμό τροπικού κλίματος και απατήθηκε από τον διοικητή στρατού 

νοτίου Ελλάδος. Η καλοκαιρινή (στρατιωτική) ενδυμασία, αποτελούμενη από 

καλοκαιρινό σακάκι, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο, διανεμήθηκε στις μονάδες. 

Με μια αίτηση για χορήγηση των προβλεπόμενων μεγάλων σε μέγεθος παγουριών 

στα ορεινά στρατεύματα υποβλήθηκε παρομοίως μια αίτηση για χορήγηση γυαλιών 

ηλίου πολύ απλού τύπου.  

Ταυτόχρονα με την καλοκαιρινή ενδυμασία έχουν διανεμηθεί στις μονάδες τα έως 

τώρα αφιχθέντα υλικά μπαλώματος. Ως αποτέλεσμα της πριν οχτώ εβδομάδων 

προκαλούμενης κατάσχεσης δερμάτινων σόλων μπόρεσαν έως τώρα να παραληφθούν 

μόνο στον νομό Ρεθύμνου λιγοστές ποσότητες από δερμάτινες σόλες. Το τμήμα 

εφοδιασμού έχει επιφορτισθεί με τη παραλαβή του δέρματος. Καθώς δεν μπορεί  

κάποιος να προμηθευτεί στο νησί δέρμα για σόλες, έγινε για ακόμα μια φορά 

παράκληση στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης για προμήθεια δέρματος, το οποίο 

μπορεί να κατασκευασθεί από τα δέρματα των ζώων των σφαγείων της Μεραρχίας, 
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ταυτόχρονα απαιτήθηκε για ακόμα μια φορά ένας ανεφοδιασμός. Επειδή ο 

ανεφοδιασμός σε μαλλί για γέμισμα παρά της επαναλαμβανόμενης απαίτησης δεν 

εισήχθη, αιτήθηκε να κατασχεθεί όλη η ποσότητα συνολικά του μαλλιού προβάτων 

του νησιού, ταυτοχρόνως δόθηκε εντολή, όλες συνολικά η μη χρειαζούμενες κάλτσες, 

οι οποίες έχουν προμηθευτεί από την 5η ορεινή Μεραρχία να επεξεργαστούν ως μαλλί 

γεμίσματος. 

Κατόπιν  επαναλαμβανόμενης απαίτησης διανεμήθηκαν για τον μήνα Φεβρουάριο 

από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος, την 26./3./42: πέντε χιλιάδες ζευγάρια σίδερα για 

τακούνια, δέκα κιλά σιδερένια καρφιά για τακούνια, χίλια ζευγάρια χαμηλές σόλες, 

χίλια ζευγάρια ανταλλακτικά σόλες, διακόσια κιλά καρφιά για σόλες, οκτακόσια κιλά 

μη χρειαζούμενες δερμάτινες σόλες, πεντακόσια κιλά επιδιορθώσεις για σόλες, 

διακόσια κιλά κλωστή, διακόσια πενήντα κιλά μαλλί γεμίσματος. Μια διανομή 

μπορεί  να πραγματοποιηθεί κατόπιν απαίτησης για τον μήνα  Μάρτιο και κατόπιν 

γνωστοποίησης της αποθήκης ρουχισμού του στρατού στον Πειραιά μόλις μετά την 

άφιξη ανεφοδιασμού στον Πειραιά. 

Η διατασσόμενη ανταλλαγή από σκούφους για το βουνό με στρατιωτικούς σκούφους 

πραγματοποιείται τρέχων. 

 

Ζ) Οικονομία και οφειλές. 

Εξαιτίας των από την κεντρική διοίκηση στρατού ξηράς δοσμένων κατευθυντήριων 

γραμμών εκπονήθηκε ένα δείγμα για το έγγραφο στους ελέγχους των ταμείων  των 

βοηθητικών υπηρεσιών πληρωμής. 

Εκατό τριάντα τον αριθμό αιτήσεις συνδρομής για απώλεια σε εφοδιασμό ρουχισμού 

κλπ επεξεργάστηκαν 

Στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της πτώσης της νομισματικής αξίας 

δημιουργήθηκε για το στρατιωτικό  ταμείο στην τράπεζα της Ελλάδας, θυγατρική 

Ηρακλείου, ένας λογαριασμός. Κατά αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα όλες οι 

πληρωμές άνω των πεντακοσίων μάρκων να πραγματοποιηθούν μη μετρητοίς.  

 

 

 

Σελίδες 12-15  (περίληψη- μετάφραση) 

Περιέχει δραστηριότητα του τμήματος V για το χρονικό διάστημα από 16. ως 

31.3.1942. 

(μετάφραση)  Επισκευές (στρατιωτικών) οχημάτων: 

Ο λόχος συνεργείου (στρατιωτικών) οχημάτων 220 και οι υπηρεσίες επισκευής της 

Μεραρχίας στο Ρέθυμνο απασχολούνταν κυρίως με την επισκευή των από την 5η 

ορεινή Μεραρχία λαμβανομένων οχημάτων στην Κρήτη. Αφότου ένας αριθμός μη 

χρειαζούμενων οχημάτων από την Κρήτη δόθηκε στον 514ο λόχο στρατού στην πόλη 

του Ηρακλείου και τέθηκαν προς διάθεση σε ανταλλαγή με ένα ρυμουλκό φορτηγών 

και  τρία μεσαίου τύπου φορτηγά στη στρατιωτική διοίκηση Φρουρίου Κρήτης, 

προκύπτει για τα οχήματα στην Κρήτη  την παρούσα χρονική στιγμή η ακόλουθη 

κατάσταση: 

                                        Λαμβανόμενα        έτοιμα προς χρήση     δανεικ    ανηκ 

 

                                                                                     

Μοτοσικλέτες                                21                   16                           -                   13 

Ελαφριά οχήματα                            6                      4                          2                    2 

Μεσαίου βάρους οχήματα               7                      2                          1                    1 

Βαριά οχήματα                              13                      9                           -                    8 
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Ελαφριά φορτηγά 0,5 τ                 18                      7                          2                     5 

Ελαφριά φορτηγά  1,5 τ                64                     40                         8                   32 

Οχήματα ικανά προς κίνηση στη θάλασσα  1         1                          2                    1 

 1 τόνου 

Οχήματα με προσθήκη                                     (6    6)                         -                      6 

Μεσαίου βάρους φορτηγά (με ψυγείο)  (41  33)    45                        16                   17 

Μεσαίου βάρους φορτηγά                 56      (8    5)                               -                   5 

Βαριά φορτηγά                                                 (7    7)                         -                    7 

                                                                    ____                   __                    _____ 

                                                                         192  130                       31                97 

 

 

 

  Σύμφωνα με τούτο έχουν διανεμηθεί για την ώρα σαράντα τον αριθμό 

ελαφριά φορτηγά (1,5 τόνου) και  σαράντα πέντε μεσαίου βάρους και βαριά φορτηγά 

στα στρατιωτικά τμήματα, έτσι ώστε ο  από τον στρατό διανεμόμενος αριθμός των 

εκατό οχημάτων (φορτηγών) να μην έχει πλήρως φτάσει, όταν 0,5 τόνου φορτηγά, 

οχήματα ικανά προς κίνηση στη θάλασσα και οχήματα με προσθήκη δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

 

 

2)   Διανομή οχημάτων: 

Από τον διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης (Α.Ο.Κ. 12) / διοίκηση οχημάτων 

διανεμήθηκαν στη Μεραρχία πενήντα τον αριθμό καινούργια φορτηγά οχήματα 

τύπου Ford V8 τριών τόνων και οχτώ τον αριθμό ρυμουλκά με τροχούς. Γίνεται 

προσπάθεια τα οχήματα από τη Θεσσαλονίκη άμεσα να μεταφερθούν στην Κρήτη.  

Κατόπιν διανομής των οχτώ τον αριθμό ρυμουλκών με τροχούς υπάρχει η 

δυνατότητα όλα συνολικά τα κανόνια των έξι ελαφριών πυροβολαρχιών στρατού, 

καθώς και του βαρέου τύπου πεζικού του Συντάγματος να εφοδιαστούν με οχήματα 

συνοδείας. 

 

3)   Βοηθητική υπηρεσία βάσης- σταθμού οχημάτων: 

Επειδή οι από τη βοηθητική υπηρεσία βάσης- σταθμού οχημάτων καταμετρημένες 

ελλείψεις δεν μπορούν να καλυφθούν από διάθεση οχημάτων, επεξεργάζονται για την 

παρούσα στιγμή νέες βοηθητικές υπηρεσίες βάσης- σταθμού οχημάτων παίρνοντας 

ως βάση τα υφιστάμενα  ανήκοντα στο στράτευμα οχήματα  και μοτοσικλέτες. 

 

4) Κατάσταση ελαστικών: 

Η ανάγκη σε ελαστικά των στρατιωτικών τμημάτων έχει σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα σημαντικά αυξηθεί. Η διανομή ελαστικών κρίνεται εκ τούτου 

επείγουσα. Η φθορά των ελαστικών οφείλεται στην κακή κατάσταση των δρόμων και 

στις μακρινές διαδρομές εξαιτίας της εκφόρτωσης πλοίων. 

 

5) Καύσιμα: 

Οι διανομές επαρκούν για διαδρομές τροφοδοσίας, μεταφοράς  και επείγουσες 

αποστολές των υπηρεσιών του στρατού με μεγάλου μεγέθους περιορισμού της 

κίνησης των οχημάτων. Ωστόσο προκύπτει την παρούσα στιγμή η επείγουσα ανάγκη  

να διατεθούν επιπλέον καύσιμα προς τον σκοπό στρατιωτικής εκπαίδευσης για τους 

παρακάτω λόγους: 
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α) Από τη μια πλευρά έχει αυξηθεί το απόθεμα των οχημάτων της Μεραρχίας, ενώ 

ταυτοχρόνως λείπει ένας αριθμός οδηγών (στρατιωτικών) οχημάτων εξαιτίας μη 

ικανότητας παροχής υπηρεσιών σε θερμά κλίματα ή της Ο.Κ (;) θέσης και εκ τούτου 

πρέπει να λειτουργήσει σχολή οδηγών. 

β) Τα στρατιωτικά τμήματα (ιδιαίτερα οι μηχανοκίνητες μονάδες) δεν μπορούν εδώ 

και μήνες πλέον να εξασκηθούν  με ομάδες διμοιρίας ή λόχου με οχήματα. 

γ) Η κατάσταση στην Κρήτη απαιτεί επιπλέον στρατιωτικές ασκήσεις του πεζικού σε 

συνεργασία με τεθωρακισμένα, ασκήσεις του μηχανοκίνητου πυροβολικού και 

μετακινήσεις των στρατιωτικών μονάδων σε φορτηγά. Εξαιτίας των λόγων αυτών 

υποβλήθηκε εκ τούτου στη διοίκηση του Φρουρίου Κρήτης μια αίτηση σχετικά 

παροχής υγρών καυσίμων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Στα στρατιωτικά τμήματα βρίσκονται την παρούσα στιγμή πέντε τον  αριθμό 

προσφάτως αφιχθέντα στην Κρήτη ειδικά οχήματα, επιπλέον έχουν αποθηκευτεί 

διακόσια cbm Otto τύπου υγρά καύσιμα σε αποθήκες αποθεμάτων της Μεραρχίας. 

 

6) Προμήθεια ανταλλακτικών:  

Η προμήθεια ανταλλακτικών, μπαταριών, προβολέων, εργαλείων κλπ είναι ξανά 

πάρα πολύ επείγουσα. Υπάρχει απαίτηση για ανταλλακτικά τόσο στον 514ο λόχο 

στρατού ξηράς όσο και στη διοίκηση Φρουρίου Κρήτης/τ.καυσ. 

 

7) Διμοιρία συνεργείου οχημάτων: 

  Η από την Ανώτατη Διοίκηση στρατού διατιθέμενη δεύτερη διμοιρία 

συνεργείου επισκευής- συντήρησης οχημάτων  έχει αφιχθεί στην πόλη της Αθήνας. 

Γίνεται προσπάθεια αυτά τα οχήματα στο πλαίσιο της την παρούσα χρονική στιγμή 

για το 10ο σώμα αεροπορίας μετακινούμενης ομάδας  Siena  ακόμα τον Απρίλιο να 

μεταφερθούν προς την Κρήτη. Το εξειδικευμένο προσωπικό της διμοιρίας πρέπει από 

τη Μεραρχία (μεγαλύτερων  ηλικιών) να παραχωρηθεί. Για να αποφευχθεί μια 

υπερβολική απαίτηση στα στρατιωτικά τμήματα, τοποθετείται η διμοιρία μόνο με μια 

δύναμη δεκαοκτώ τον αριθμό ανδρών (50%). Κατά τα άλλα απασχολούνται Έλληνες 

πολίτες μηχανικοί. 

 

8) Εκπαίδευση:  

α) Κύκλος μαθημάτων αξιωματικών στο τμήμα πυροβολικού 716: 

Ο από 11. έως 25.3.42 με   

                               τέσσερεις αξιωματικούς του 220ου Συντάγματος πυροβολικού και 

                               τέσσερεις αξιωματικούς του 746ου Συντάγματος πεζικού 

πραγματοποιούμενος κύκλος μαθημάτων παρατάθηκε χρονικά έως την 4./4./ 42 ώστε 

να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διδαχθούν επίσης σχετικά της 

μεταχείρισης και φροντίδας των διαφορετικών τύπων οχημάτων καθώς και της 

εντόπισης βλαβών. Κατόπιν αναφοράς του προϊστάμενου του κύκλου μαθημάτων 

ταγματάρχη (μηχ) Scherer είναι οι επίδοσης των συμμετεχόντων καλές. Το 

ενδιαφέρον είναι γενικά πολύ μεγάλο. Ένας δεύτερος κύκλος μαθημάτων 

προβλέπεται για τα μέσα Απριλίου. 

β) Σχολή οδηγών της Μεραρχίας, Ηράκλειο: 

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων έληξε την 21./3./42. 

Από τους είκοσι δύο τον αριθμό υποψηφίους έχουν  

                                                                  δεκατρείς επιτύχει 

                                                                  τέσσερις θα συνεχίσουν την εκπαίδευση και 

                                                                 πέντε κρίνονται μη ικανοί. 
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Λαμβανομένου υπόψη της δυσκολίας για επιπλέον διδαχές στους υποψηφίους θα 

παραταθεί η εκπαίδευση μελλοντικά για μια εβδομάδα. 

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων θα διεξαχθεί από την 26./3. έως την 15./4. με  

                             δεκαπέντε τον αριθμό συμμετέχοντες από τον 746ο Σύνταγμα και 

                             δέκα τον αριθμό συμμετέχοντες από 220ο Σύνταγμα πυροβολικού. 

Σε μια προκαταρκτική εξέταση την 28./3./42 αποδείχθηκαν 

             ένας συμμετέχων του 746ου Συντάγματος πεζικού και  

              τρείς τον αριθμό συμμετέχοντας του 220ου Συντάγματος πυροβολικού ως μη 

ικανοί και στάλθηκαν πίσω στις μονάδες τους για περαιτέρω διδαχές περί τούτου. 

γ) Ο λοχίας Uhlemann 14ου λόχου 382ου Συντάγματος πεζικού προτάθηκε από το 382ο 

Σύνταγμα πεζικού ως βοηθός συνεργείου. Κατόπιν εξέτασης από τον ταγματάρχη 

(μηχ) Scherer κρίνεται αυτός ικανός και ανακηρύσσεται από τη Μεραρχία ως βοηθός 

συνεργείου. 

δ) Κύκλοι μαθημάτων οδηγών: Η πραγματοποίηση προβλέπεται στο τμήμα βαρύ 

πυροβολικού 716 για τον μήνα Απρίλιο και προετοιμάζεται την παρούσα χρονική 

στιγμή. 

ε) Υπαξιωματικοί οχημάτων (επιβλέποντες οχημάτων και επιστάτες ιπποσκευών): 

Η διεξαγωγή προετοιμάζεται για την τρέχουσα χρονική στιγμή στο 609ο τάγμα 

αντιαεροπορικών μέσων. 

ζ) Υγρά καύσιμα- ξεχωριστές ποσότητες αυτών για εκπαίδευση έχουν δοθεί στο 

στράτευμα. Μηνιαίος απολογισμός με στοιχεία των εκπαιδευμένων μαθητών έχει 

διαταχθεί. 

9) Ατυχήματα: 

Στο χρονικό σημείο της αναφοράς έχουν συμβεί δύο τον αριθμό ατυχήματα 

οχημάτων. 

 

Σελίδες  16-17  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον W. Harter, υπεύθυνο ιπποσκευών που φέρει 

ημερομηνία από 21.3.1942. 

Περιέχει αναφορά σχετικά της παραλαβής της διμοιρίας συνεργείου στη διοίκηση 

στρατού στο Pschelautsch/ Boehmen. 

 

Σελίδες 18-20  (μετάφραση) 

                                  Αναφορά δραστηριότητας 

                                   του τμήματος στρατιωτικού οπλισμού 

                                 για το χρονικό διάστημα από 15. έως 29.3.42. 

 

Α) Πυρομαχικά: 

1) Μηνιαία αναφορά αποθέματος: 

Η αναφορά αποθέματος πυρομαχικών κατατίθεται στον στρατό σύμφωνα με την 

κατάσταση από 17.3. 

2) Μηνιαίος έλεγχος πυρομαχικών: 

Ο έλεγχος των πυρομαχικών του μήνα Μαρτίου δεν έδωσε καμία αλλαγή σε 

σύγκριση με το αποτέλεσμα του ελέγχου τον μήνα Φεβρουάριο. Τα πυρομαχικά στα 

στρατιωτικά τμήματα είναι κατάλληλα προς χρήση. 

3) Μεταφορά πυρομαχικών με το μηχανοκίνητο ιστιοφόρο « Κατίνα» 

Τα με το ατμόπλοιο «Άρτεμης» για το 382ο Σύνταγμα πεζικού αφιχθέντα πυρομαχικά 

και οι τριάντα οχτώ τόνοι  πυρομαχικών για τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών 

στους Αρμένους φορτώθηκαν στο μηχανοκίνητο ιστιοφόρο «Κατίνα» και 
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μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς προς το Ρέθυμνο. Ως διοικητής συνοδείας στη μεταφορά 

ορίσθηκε ο επιλοχίας Neubert, διοικητής Επιτελείου ανεφοδιασμού Μεραρχίας 220. 

4) Εξοπλισμός με μέσα έκρηξης και ανάφλεξης: Επιπροσθέτως διατέθηκαν στα 

τμήματα 283, 829 και 834 του πυροβολικού στρατού μέσα έκρηξης και ανάφλεξης 

για λόγους προστασίας κλπ. 

5) Κύκλος μαθημάτων για υπαξιωματικούς υπεύθυνους πυρομαχικών: 

Ο κύκλος μαθημάτων για υπαξιωματικούς υπεύθυνους για τα πυρομαχικά έληξε την 

25.3.42. 

6) Διάθεση ναρκών εναντίων τεθωρακισμένων: 

Σύμφωνα με το φύλλο επισημάνσεων σχετικά χρήσης ναρκών εναντίων αρμάτων 

μάχης στο σώμα καταπολέμησης τεθωρακισμένων  διατέθηκαν από το 125ο ,382ο και 

746ο Σύνταγμα πεζικού σαράντα οκτώ νάρκες εναντίων τεθωρακισμένων για τον 14ο 

λόχο. Το 433ο Σύνταγμα πεζικού παρέλαβε τις  νάρκες στη Θεσσαλονίκη και για το 

220ο Σύνταγμα πυροβολικού υποβλήθηκε αίτηση στον στρατό σχετικά άδειας 

παραλαβής από την αποθήκη πυρομαχικών πυροβολικού στην Ελευσίνα. 

7)  Εξοπλισμός με χειροβομβίδες: 

Από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης Ια/ Ιβ όπλων και στρατιωτικού υλικού αριθμός 

571/42 από 28./3.42 διατάχθηκε ο επιπρόσθετος εξοπλισμός με χειροβομβίδες. 

8) Μεταφορές πυρομαχικών:  

Από τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στους Κουνάβους μεταφέρθηκαν με 

φορτηγά  πενήντα τόνοι πυρομαχικών υπό την επίβλεψη του υπαξιωματικού Boerger, 

διοίκηση πυρομαχικών ΙΙ, προς τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών  στις Δαφνές. 

Από τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στα Χανιά μεταφέρθηκε ένας τόνος 

πυρομαχικών έκρηξης προς την πόλη του Ηρακλείου και προωθήθηκε εν συνεχεία 

στο 220ο τάγμα μηχανικού. 

 

Β) Στρατιωτικό υλικό και μηχανήματα:                            

1) Αποθήκη στρατιωτικού υλικού και μηχανημάτων Ηρακλείου: 

Η  λήψη αποθέματος στρατιωτικού υλικού και μηχανημάτων έχει τελειώσει και ο 

χώρος συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού και μηχανημάτων αποπερατώθηκε. 

2) Διανομή στρατιωτικού υλικού και μηχανημάτων:  

Ένα τμήμα των από τον 13ο λόχο 746ου Συντάγματος πεζικού καθώς και τον 4ο τάγμα 

220ου Συντάγματος πυροβολικού απαιτούμενων μηχανημάτων και στρατιωτικού 

υλικού εύρεσης και αντιμετώπισης ναρκών μπόρεσε να διανεμηθεί από το απόθεμα 

της Μεραρχίας. Το υπόλοιπο έχει απαιτηθεί από τον στρατό ήδη τον Φεβρουάριο 42. 

3) Διανομή ποδηλάτων: 

Σύμφωνα με αναφορές μονάδων από 17./3 διανεμήθηκαν τα ποδήλατα εκεί όπου 

υπήρχε ανάγκη:          746ο Σύνταγμα πεζικού                    εκατό είκοσι πέντε 

ποδήλατα 

                                    832ο τάγμα προστασίας υπαίθρου    σαράντα επτά ποδήλατα 

                                    833ο τάγμα προστασίας υπαίθρου    σαράντα δύο ποδήλατα 

                                    125ο Σύνταγμα πεζικού                    ενενήντα εννέα ποδήλατα 

                                    Λόχος υγειονομικού 1/220               τρία ποδήλατα 

                                    Λόχος υγειονομικού 2/220               τρία ποδήλατα 

Τα Συντάγματα θα αναφέρουν έως την 3./4./42 την διευθέτηση σχετικά του 

εφοδιασμού της διμοιρίας Συντάγματος με ποδήλατα και του επιπροσθέτως με 

ποδήλατα εφοδιασμένου λόχου.  

4) Πλαίσια τοποθέτησης ολμοβόλων και ακουστικών για αντιαρματικά 3,7 cm: 

Η σύμφωνα με την αναφορά τμήματος πυρομαχικών πυροβολικού στρατού, ψηφίο 

695 και 861 νεοεισαχθέντα πλαίσια τοποθέτησης βαρέου τύπου ολμοβόλων (οχτώ 
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cm) (σωλήνας) και ακουστικών για αντιαρματικά 3,7 cm διανεμήθηκαν στα στο νησί 

βρισκόμενα Συντάγματα πεζικού. 

5) Αναφορά αποθέματος όπλων: 

Αναφορά αποθέματος όπλων υποβλήθηκε σύμφωνα με την προθεσμία στον στρατό. 

6) Απαιτήσεις για στρατιωτικό υλικό: 

Οι απαιτήσεις για στρατιωτικό υλικό περιλαμβάνουν τη συνολική έλλειψη σε όπλα 

που δεν στηρίζονται στα χέρια, η οποία υπάρχει  στη Μεραρχία εξαιτίας  της 

αποχώρησης  των εργατών μεταλλείου, σιδηροδρόμων κλπ. 

7) Έλλειψη σε όπλα: 

Η έλλειψη σε όπλα της Μεραρχίας υπολογίσθηκε προσφάτως και διορθώθηκε 

σύμφωνα με το έγγραφο της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης  Ια 600/42 από 10./3./42. 

 

Γ) Γενική προμήθεια. 

Με την τελευταία πομπή της Siena αφίχθησαν: 

                                            χίλιοι ρόλοι σκληρού χαρτονιού κάλυψης στέγης 

                                            σαράντα δύο χιλιάδες σακιά με άμμο (φιλύρα) 

Το συμπιεσμένο χαρτόνι στέγης καθώς και η μισή ποσότητα  σακιών με άμμο 

αποθηκεύτηκαν  στον χώρο συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού στην πόλη των 

Χανίων, τα υπόλοιπα στην πόλη του Ηρακλείου. 

 

Δ) Υλικά καθαρισμού και μέσα λειτουργίας. 

Τα με την τελευταία πομπή της Siena αφιχθέντα λάδια και λίπη θα διαμοιραστούν 

κατόπιν διαταγής της Μεραρχίας από τις Ταξιαρχίες 1 και 2. 

Στο χώρο του Ηρακλείου βρισκόμενα στρατιωτικά τμήματα θα τα παραλάβουν στην 

αποθήκη στρατιωτικού υλικού Ηρακλείου. 

Στον διοικητή νοτίου Ελλάδος απαιτούνται για τις στην περιοχή της Αττικής 

βρισκόμενες μονάδες ξεχωριστά υλικά καθαρισμού και μέσα λειτουργίας. Ο 

διαχωρισμός θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα. 

Τα αντικείμενα διαφύλαξης  του τμήματος παρεδόθησαν την 11./3./42 παρόντος του 

υπολοχαγού Barth μέσω του υπαξιωματικού Schickel στον επικεφαλής ιπποσκευών 

David. Δεν παρουσιάστηκε καμία μορφή διαμαρτυρίας ή αντίρρησης. 

Στις 26.3.42 ελέχθησαν  τα αντικείμενα διαφύλαξης από τον υπολοχαγό Seyfert προς 

την αριθμητική πληρότητα 

Αλλαγές στο προσωπικό. 

Στη θέση του επιθεωρητή όπλων της Μεραρχίας τοποθετήθηκε ο ανώτερος 

επιθεωρητής Kluge. 

 

 

Σελίδες  21-22  (περίληψη) 

Συμπλήρωμα για την αναφορά δραστηριότητας του τμήματος Ιβ για το χρονικό 

διάστημα από 16. έως 31.3.1942 αναφέροντας τη δραστηριοποίηση της υπηρεσίας 

υγειονομικού (καταγράφεται αριθμός νοσηλευομένων στα νοσοκομεία Ηρακλείου, 

Ρεθύμνου και Χανίων), μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της ελονοσίας, την 

εκπαίδευση μελών υγειονομικής υπηρεσίας, επιθεωρήσεις του διοικητή και του 

ιατρού Μεραρχίας (καταγράφεται ημερομηνία και χώρος) 

 

Σελίδες 23- 25  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης, τμήμα IVβ που φέρει 

ημερομηνία από 19.3.1942. 
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Περιέχει διαταγή σχετικά καταπολέμησης της ελονοσίας καταγράφοντας μέτρα 

προφύλαξης από τσίμπημα κουνουπιών, διανομής φαρμάκων κατά της εξάπλωσης 

(με Atebrin και κινίνη καταγράφοντας ημερήσια δόση). 

 

Σελίδες 26-30  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης τμήμα IVβ, που φέρει 

ημερομηνία από 22.3.1942. 

Περιέχει διαταγή σχετικά  πρόληψης και καταπολέμησης της ελονοσίας αναφέροντας 

σχετικά τούτης μέτρα αντιμετώπισης εμφάνισης κουνουπιών, λήψης  φαρμάκων όπως 

Atebrin (καταγράφεται δοσολογία), μέτρα αντιμετώπισης στον ντόπιο πληθυσμό 

(λήψη κινίνης). 

 

 

Σελίδες 31-33  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

18.3.1942. 

Περιέχει διαταγή σχετικά της καταπολέμησης εντόμων και κουνουπιών, 

προβλέποντας τη χρήση και οδηγίες σχετικά διχτυών για τα κουνούπια, διχτυωτού 

πλέγματος με πέπλο. 

 

 

Σελίδες  34-35  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον ιατρό της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 14.3.1942. 

Περιέχει μέτρα αντιμετώπισης- θεραπείας ασθενών σε νοσοκομεία της Κρήτης 

(Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων) από ελονοσία και την αυστηρή τήρηση τούτων. 

 

Σελίδα  36  (περίληψη) 

Αντίγραφο  τμήματος εγγράφου από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 30.3.1942. 

Αναφέρεται στην ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 26/42 της Μεραρχίας και περιέχει 

μέτρα αντιμετώπισης- παρακολούθησης των ασθενών μελών του γερμανικού στρατού 

με ελονοσία μετά το εξιτήριο τους από το νοσοκομείο. 

 

Σελίδες  37-38  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

19.3.1942. 

Περιέχει τη διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 2 σχετικά της εκπαίδευσης στην 

υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης του γερμανικού  στρατού στην Κρήτη 

καταγράφοντας πεδία αυτής της εκπαίδευσης. 

 

Σελίδες 39-40  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον ιατρό της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 19.3.1942. 

Αναφέρεται στην εκπαίδευση των τμημάτων της υπηρεσίας υγειονομικού σχετικά της 

ικανότητας ετοιμότητας και δραστηριοποίησης τούτων καταγράφοντας στόχο- 

σκοπό- επιδίωξη τούτης. 

 

Σελίδα  41  (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο άφιξης πλοίων στη Σούδα προς τη 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης- γραφείο Ιβ- που φέρει ημερομηνία από 1.4.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας καταγράφοντας μεταφορές ποσοτήτων 

πυρομαχικών για το χρονικό διάστημα από 15. έως 31.3.1942   μέσω φορτηγών 

πλοίων και ιστιοφόρων με προορισμό τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στον 

Αλικιανό και κινήσεις το ίδιο χρονικό διάστημα ακταιωρών (έξι τον αριθμό προς 

Ηράκλειο και Ρέθυμνο) με φορτίο από είδη σίτισης και πυρομαχικά καταγράφοντας 

επίσης ποσότητες καυσίμων. 

 

 

 

Σελίδα  42  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το (μηχ) ταχυδρομείο στρατού 220 προς τη διοίκηση της 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 1.4.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 31.3.1942 

καταγράφοντας την κίνηση του ταχυδρομείου δια θαλάσσης, δια σιδηροδρόμου και  

δια αέρος, καθυστέρηση άφιξης τούτου, ημερήσιο αριθμό εισερχομένων και 

εξερχομένων γραμμάτων, επιταγών και τηλεγραφημάτων. 

 

Σελίδες 43-45  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από το δικαστήριο της Μεραρχίας 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 9.4 1942. 

Καταγράφει για το χρονικό διάστημα από 1. έως 31.3.1942 περιπτώσεις αξιόποινων 

πράξεων ( μεταξύ άλλων ατυχήματα οχημάτων, περιπτώσεις πλιάτσικου και κλοπής, 

αδικαιολόγητες απομακρύνσεις από τη μονάδα), επιβληθείσες ποινές. Περιέχεται 

ακόμα λίστα αξιόποινων πράξεων (καταγράφεται ποιες είναι σε εκκρεμότητα και για 

ποιες από τον προηγούμενο μήνα έχει βγει δικαστική απόφαση και σε ποιες έχει 

επιδοθεί ποινή φυλάκισης άνω του ενός έτους). 

 

Σελίδα 46  (περίληψη) 

Έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από τον τμήμα IVβ  της Μεραρχίας Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 3.4.1942. 

Περιέχει για το χρονικό διάστημα από 16. έως 31.3.1942  αριθμό θρησκευτικών 

λειτουργιών ευαγγελιστών και καθολικών στον στρατό, τη διεξαγωγή λειτουργίας 

κάθε Κυριακή στην πόλη του Ηρακλείου. 

 

Σελίδα 47  (περίληψη) 

Έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας  για τους μήνες  Ιανουαρίου έως Μαρτίου 1942  

από τον καθολικό στρατιωτικό ιερέα στη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 14.4.1942. 

Περιέχει  μεταξύ άλλων τη μετακίνηση της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης από την 

περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Κρήτη, την πραγματοποίηση αριθμού 

εκκλησιαστικών λειτουργιών (καταγράφεται ο αριθμός τούτων) και επίσκεψη του εν 

λόγω ιερέα σε δύο τον αριθμό νοσοκομεία, τρείς περιοχές και έξι φρουρές 

(καταγράφονται δυσκολίες μετακίνησης).  

 

 

Σελίδες 48- 51 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο- με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τη Μεραρχία Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 28.3.1942. 
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Περιέχει φύλλο επισημάνσεων για τους απασχολούμενους στο ταχυδρομείου στρατού 

στην Κρήτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων καθήκοντα και υποχρεώσεις τούτων, 

χώρους συγκέντρωσης επιστολών- γραμμάτων- καρτών και τρόπο συλλογής και 

διανομής από τους εργαζόμενους, την αποστολή κάθε μήνα δύο τον αριθμό μικρών 

σε μέγεθος πακέτων μέχρι ενός κιλού προς τη Γερμανία. 

 

 

 

 

Σελίδα 52  (μετάφραση) 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης         Διοικητ. Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης, την 

18.3.1942 

Ιβ αριθμός 474/42 

 

                                      Απόρρητο 

 

Ιδιαίτερες εντολές σχετικά του εφοδιασμού στη διαταγή της Μεραρχίας με τον 

αριθμό 1 (Μεραρχία Φρουρίου  Κρήτη Ια αριθμός 84/42 από 12.1.1942) 

 

1) Δραστηριοποίηση των έως τώρα χώρων εφοδιασμού. 

Κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού και μιας επέμβασης επιδιώκει κυρίως η 

Μεραρχία, τους έως τώρα χώρους εφοδιασμού να τους κρατήσει εν συνεχεία σε 

λειτουργία και εκ τούτου να τροφοδοτήσει το στράτευμα. Μια αλλαγή θα 

πραγματοποιηθεί μόνο όταν πιέζει προς τούτο η κατάσταση του εχθρού. 

2) Κύριοι χώροι εφοδιασμού. 

Όταν ο εφοδιασμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους έως τώρα χώρους πλέον 

σε μεγάλη έκταση, θα διεξαχθεί η τροφοδοσία του στρατεύματος από τους 

«κεντρικούς χώρους εφοδιασμού» στο εσωτερικό της νήσου. 

Προετοιμάζονται την παρούσα χρονική στιγμή οι κάτωθι τρείς τον αριθμό κεντρικοί 

χώροι τροφοδοσίας: 

α) στην περιοχή των Δαφνών (νοτιοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου) 

β) στην περιοχή των Αρμένων (νοτίως της πόλης του Ρεθύμνου) 

γ) στην περιοχή του Αλικιανού (νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων) 

Σε αυτούς τους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού θα αποθηκευτεί μια προμήθεια σε 

είδη τροφοδοσίας (πυρομαχικά, καύσιμα οχημάτων, είδη σίτισης, υλικό 

υγειονομικού). Επιπλέον λαμβάνονται μέτρα για την οργάνωση ενός κεντρικού 

χώρου επίδεσης τραυμάτων (ως εναλλακτικός  χώρος για τα  νοσοκομεία στις πόλεις 

των βορείων ακτών) και για την προσωρινή λειτουργία  των υπολοίπων χώρων 

εφοδιασμού. Θα υπάρξει περιγραφή της οργάνωσης στους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού κατόπιν της λειτουργίας τούτων. 

3) Συνθήκες διαταγών. 

Το πότε θα ληφθούν οι προμήθειες των κεντρικών χώρων εφοδιασμού και θα 

γνωστοποιηθούν τα για εκεί μέτρα  σχετικά εφοδιασμού, θα αποφασίσει βασικώς η 

Μεραρχία. Σε περίπτωση ωστόσο εξαιτίας διακοπής των επικοινωνιών δεν μπορεί να 

έρθει κάποιος σε επαφή με τη Μεραρχία ή παρουσιαστούν  συμβάντα, τα οποία δεν 

γνωρίζει Μεραρχία και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, έχουν την αρμοδιότητα οι 

Ταξιαρχίες να έχουν την ευθύνη των στον τομέα τους βρισκόμενων κεντρικών χώρων 

εφοδιασμού στους Αρμένους και Αλικιανό και να διατάξουν τη μετακίνηση προς τα 

εκεί των στον τομέα βρισκόμενων στρατιωτικών τμημάτων  εφοδιασμού. 

4) Εφοδιασμός των βάσεων- σταθμών. 
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Κατόπιν της μετακίνησης του όγκου των τμημάτων εφοδιασμού από το Ηράκλειο, το 

Ρέθυμνου ή τα Χανιά  προς τους αντίστοιχους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού, 

υπόκεινται οι παραμένουσες πίσω ειδικές υπόλοιπες δυνάμεις και οι ακόμα 

υφιστάμενες προμήθειες στους επικεφαλείς των βάσεων- σταθμών  Ηρακλείου, 

Ρεθύμνου Σούδας- Χανίων. Κατόπιν διαταγών τους θα εφοδιαστούν οι άνδρες των 

σταθμών- βάσεων από αυτές τις προμήθειες. Όταν η κατάσταση το απαιτεί, θα 

διατάξει ο επικεφαλής της βάσης-σταθμού την καταστροφή αυτών των προμηθειών. 

 

 

 

Σελίδες 53-66   (περίληψη- μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης προς τον 

διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 31.3.1942. 

Περιέχει αναφορά τροφοδοσίας για τον μήνα Μάρτιο 1942 με  έξι τον αριθμό 

συνημμένα έγραφα. 

(μετάφραση)    Συνημμένο με τον αριθμό 1 προς τη Μεραρχία  Φρουρίου Κρήτης, ιβ 

αριθμ 604/ 42 από 31.3.42 

 

                                        Τμήμα Ι 

 

 

Περιληπτική εκτίμηση σχετικά της κατάστασης τροφοδοσίας. 

 

1) Ο τρέχων εφοδιασμός μπορεί σύμφωνα με τα τωρινά αποθέματα στο νησί για το 

επόμενο χρονικό διάστημα να θωρηθεί ως εξασφαλισμένος. Για την επιτυχία της 

επίτευξης του στόχου της λήψης των διατασσόμενων ποσοτήτων προμηθειών 

φαίνεται αναγκαίος ωστόσο ένας εν συνεχεία ενισχυμένος εφοδιασμός σε όλους 

συνολικά τους τομείς τροφοδοσίας.  

2) Η συγκοινωνία με μικρά σε μέγεθος πλοιάρια μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδος και 

του νησιού δεν έχει πραγματοποιηθεί  εξαιτίας της άσχημης κατάστασης του καιρού 

τις τελευταίες εβδομάδες. Επιδιώκεται με την έναρξη των καλύτερων καιρικών 

περιόδων να πραγματοποιηθεί  μια ενδυναμωμένη συγκοινωνία με μικρά σε μέγεθος 

πλοιάρια. 

Στην παράκτια συγκοινωνία στο νησί έχει δημιουργηθεί από την απώλεια δύο τον 

αριθμό μηχανοκίνητων ιστιοφόρων από τη μια ένα μεγάλο κενό στο απόθεμα σε 

μικρά πλοία, από την άλλη εξαιτίας της απώλειας των αγαθών, κυρίως σίτισης και 

πυρομαχικών ασκήσεων  μια σημαντική ζημιά. Προς αποφυγή άλλων απωλειών θα 

προσκομιστούν τώρα είδη σε έλλειψη με μεταφορά από φορτηγά  σε αυτούς που τα 

έχουν ανάγκη.  

3)Το Επιτελείο του τάγματος 220 αφίχθη στην Κρήτη και τοποθετήθηκε στα Χανιά. 

Όλες συνολικά οι στο νησί βρισκόμενες υπηρεσίες  ανεφοδιασμού θα υπαχθούν 

υπηρεσιακώς σε αυτό αρχή γενομένης την 1./4./42 και εν μέρει με στρατιωτικά 

καθήκοντα δραστηριοποιούμενες. Επιπλέον αναλαμβάνει το Επιτελείο τάγματος 220 

ως  κύριο καθήκον τη ρύθμιση όλου συνολικά του ανεφοδιασμού της Μεραρχίας 

Φρουρίου Κρήτης από τα Χανιά- Σούδα. 

Η 2η  διμοιρία συνεργείων  για τον 220ο  λόχο συνεργείων επισκευής- συντήρησης 

οχημάτων έχει αφιχθεί στην Αθήνα. Έχει γίνει παράκληση σχετικά της σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μεταφοράς της στον διοικητή νοτίου Ελλάδος. 

(περίληψη) Ακολουθεί το συνημμένο με τον αριθμό 2  περιέχοντας μεταξύ άλλων 

την καταγραφή πυρομαχικών της Μεραρχίας από 1.4.1942, καθυστερήσεις και 
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ελλείψεις σε υλικά καθαρισμού και  μέσα λειτουργίας, τη διανομή όλων συνολικά 

των στο νησί βρισκόμενων πυρομαχικών ασκήσεων (απώλεια πυρομαχικών 

συγκεκριμένων όπλων λόγω βύθισης πλοίων), την ανάγκη σε πυρομαχικά ασκήσεων, 

σχετικά του στρατιωτικού εξοπλισμού καταγράφεται η έλλειψη σε καραμπίνες 

(καταγράφεται αριθμός) και ξιφολόγχες   (καταγράφεται αριθμός), η μείωση σε 

ελλείψεις αυτόματων όπλων (καταγράφεται αριθμός) και ελλείψεις όπλων εναντίων 

τεθωρακισμένων (καταγράφεται αριθμός), την άφιξη στη Θεσσαλονίκη πεντακοσίων 

πενήντα τον αριθμό ποδηλάτων για τη Μεραρχία και τη μεταφορά τούτων στην 

Κρήτη καλύπτοντας τις ανάγκες (καταγράφεται η ανάγκη σε ανταλλακτικά), την 

αύξηση ανάγκης σε είδη καθαρισμού όπλων εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών στην 

Κρήτη (ζέστη, σκόνη, έκθεση όπλων πλησίον των ακτών, μεταφορά άλατος μέσω 

αέρα) 

(μετάφραση)  Συνημμένο με τον αριθμό 3 στο έγγραφο Μεραρχίας Φρουρίου 

Κρήτης ΙΙ, αριθμ 604/42 από 31.3,.1942. 

 

                      Τμήμα ΙΙΙ 

 

 

Τροφοδοσία- σίτιση, ρουχισμός και εξοπλισμός, διαμονή. 

 

Ι Δραστηριοποίηση της υπηρεσίας διαχείρισης. 

Αλλαγές στην αναφορά του προηγούμενου μήνα όπως ακολουθεί:  

Ο (μισός) λόχος αρτοποιών 711 έχει αρχής γενομένης την 1./3./42 ενσωματωθεί στον 

220ο  λόχο αρτοποιών και το προσωπικό έως την επικύρωση του προς έγκριση 

εγγράφου τίθεται στις διαταγές του 220ου  λόχου αρτοποιών. 

Ο 220ος  λόχος κρεοπωλών θα μετακινηθεί πιθανότατα κατά τη διάρκεια του μήνα 

Απριλίου από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα. Η εμπροσθοφυλακή του έχει αφιχθεί 

στην Αθήνα.  

Οι μύλοι στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο έχουν τεθεί την 1./3./42 σε 

λειτουργία. Εκ τούτου έχει ολοκληρωθεί η αποπεράτωση των θέσεων διανομής ειδών 

τροφοδοσίας- σίτισης. 

 

ΙΙ Δυνάμεις σίτισης. 

Στρατός Ξηράς            δεκατρείς χιλιάδες διακόσια άτομα 

Αεροπορία                   έξι χιλιάδες τριακόσια άτομα 

Ναυτικό                       χίλια εκατό άτομα 

Άλλοι                           είκοσι άτομα 

Έλληνες εργάτες         είκοσι χιλιάδες άτομα (κατόπιν ιδιαίτερης από τον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης  στοιχειοθεσίας)   

 

ΙΙΙ Σίτιση 

1) Η  κατάσταση σίτισης έχει ξανά βελτιωθεί. Η ποσότητα ψωμιού μπόρεσε αρχής 

γενομένης την 18./3./42 να αυξηθεί στα εξακόσια πενήντα γραμμ. Σύμφωνα με τη 

διαθεσιμότητα του διοικητή Φρουρίου Κρήτης έχουν οι στο νησί δραστηριοποιημένες 

μονάδες δικαίωμα για τρείς ποσότητες υγρών. Αντί της δεύτερης ποσότητας υγρών 

θα δοθούν, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα, πεντακόσια γραμμάρια πορτοκάλια, 

διαφορετικά η δεύτερη ποσότητα.  

Νωπό κρέας διατίθεται μια με δύο φορές εβδομαδιαίως.  

Επικρατεί έλλειψη σε νωπά λαχανικά και πατάτες. Η καλλιέργεια λαχανικών από το 

στράτευμα παρακινείται με κάθε τρόπο. Έχει κατορθώσει η Μεραρχία να 
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προμηθευτεί σπόρους πατάτας και σπόρους όλων των ειδών σε επαρκείς ποσότητες. 

Εάν η παραγωγή για το τωρινό χρονικό διάστημα είναι ακόμα πολύ μικρή,  μπορεί 

υπολογισθεί αντιθέτως με μια σημαντική αύξηση των ιδίων, επειδή τα στρατιωτικά 

τμήματα δραστηριοποιούνται με πολύ κατανόηση σε αυτή την κατεύθυνση. Για το 

ράντισμα των καλλιεργήσιμων εδαφών έχει προμηθευτεί  η Μεραρχία αμμωνία και 

φωσφορικό άλας. 

2) Για την προσκόμιση ελαφρά χαλασμένων τροφίμων στο στράτευμα και την 

αποθήκευση αυτών των ιδίων κατά τη διάρκεια της θερμής εποχής έχουν απαιτηθεί 

από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης έξι τον αριθμό ψυγεία, είκοσι τον αριθμό 

κυψέλες ψύξης και εκατό πενήντα τον αριθμό κανονικού μεγέθους χώροι ψύξης. 

3) Οι καταγεγραμμένες εξήντα ημερήσιες  ποσότητες-  τριάντα ημερήσιες ποσότητες 

στις υπηρεσίες διανομής  σίτισης και τριάντα ημερήσιες ποσότητες στις 

απομακρυσμένες αποθήκες σίτισης (κεντρικοί χώροι εφοδιασμού) δεν είναι ακόμα 

διαθέσιμες. 

Πρέπει ακόμα να διατεθούν:   

στις υπηρεσίες διανομής τροφοδοσίας  τριάντα ημερήσιες ποσότητες για είκοσι ένα 

χιλιάδες άτομα (τωρινή δύναμη) = 630.000 μερίδες συμπεριλαμβανομένων υλικών 

ψησίματος. 

στις απομακρυσμένες αποθήκες τροφοδοσίας τριάντα ημερήσιες ποσότητες για 

σαράντα χιλιάδες άτομα (τελική δύναμη)= 1.2000.000 μερίδες συμπεριλαμβανομένου 

υλικών ψησίματος φούρνων και 120.000 μερίδες ψωμιού μεγάλης χρονικής 

διάρκειας. 

Συνολικά επομένως 1.830.000 μερίδες συμπεριλαμβανομένου υλικών ψησίματος και 

120.000 μερίδες ψωμιού μεγάλης χρονικής διάρκειας. 

Υπάρχει έλλειψη σε: 

            Υλικά ψησίματος                                  994.000 μερίδες 

            Ψωμί μεγάλης χρονικής διάρκειας      120.000 μερίδες 

            Λαχανικά                                              242.000 μερίδες 

            Κρέας για το μεσημέρι                         1.257.000 μερίδες 

            Βραδινό                                                 1.159.000 μερίδες 

            Λίπη                                                         776.000 μερίδες 

            Άλειμμα ψωμιού χωρίς λίπος               1.676.000 μερίδες 

            Καπνιστά είδη                                          862.000 μερίδες 

            Σοκολάτες, ρόφημα από σοκολάτα       1.615.000 μερίδες 

           Ζαχαρωτά                                                  191.000 μερίδες   

           Αλάτι                                                      1.266.000 μερίδες 

 

IV Είδη εμπορίου. 

Ο εφοδιασμός με είδη εμπορίου είναι ξανά ανεπαρκής. Υπάρχει έως τώρα έλλειψη σε 

όλα τα είδη εμπορίου. Ιδιαιτέρα αισθητή γίνεται η έλλειψη σε είδη για τη φροντίδα 

του σώματος, όπως μηχανές ξυρίσματος, πινέλα ξυρίσματος και λάμες, 

οδοντόβουρτσες, οδοντόπαστες, χτένες κλπ, επειδή μερικοί εκατοντάδες άνδρες 

στερήθηκαν αυτά τα αντικείμενα καθημερινής ανάγκης εξαιτίας της βύθισης των 

πλοίων. Επανειλημμένως έχουν την ανάγκη ολόκληρες ομάδες και διμοιρίες  μια 

ξυστική μηχανή.  

Η σε σύντομο χρονικό διάστημα εισαγωγή σε εφόδια όλων των ειδών εμπορίου σε 

μεγάλη ποσότητα (καλύπτοντας ανάγκες για περισσότερους μήνες) είναι επομένως 

οπωσδήποτε αναγκαία. 

(περίληψη) Αναφέρεται κατόπιν η ανάγκη προμηθειών σε καλοκαιρινή- βουνού- 

τροπικού κλίματος ενδυμασία (καταγράφεται είδος και ποσότητα), οι ελλείψεις σε 
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υλικά επιδιορθώσεων ενδυμάτων και εσωρούχων (καταγράφονται ελλείψεις τούτων), 

σχετικά των καταλυμάτων αναφέρονται οι ελλείψεις σε είδη εξοπλισμού τούτων, η 

προμήθεια προστασίας από κουνούπια, ο εφοδιασμός σε σαπούνι και απορρυπαντικά, 

η ανεπάρκεια σε τροφοδοσία κάρβουνου, η διανομή καύσιμων ξύλων, το άνοιγμα 

λογαριασμού στρατιωτικού ταμείου στην τράπεζα Ελλάδας, υποκατάστημα 

Ηρακλείου και οδηγίες σχετικά τούτων. 

(μετάφραση)          Συνημμένο 4 στο έγγραφο της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης ιβ, 

αριθμ 604/42 από 31.3.42. 

 

                          Τμήμα IV 

                        Υγειονομικό 

 

1) Δραστηριοποίηση της υπηρεσίας υγειονομικού 

Σχετικά της  δραστηριοποίησης της υπηρεσίας υγειονομικού σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα δεν έχει τίποτα  μεταβληθεί. 

 

ΙΙ  Κατάληψη των χώρων υγειονομικού. 

Ο αριθμός κλινών   

στο τοπικό νοσοκομείο Ηράκλειου περιλαμβάνει διακόσια       κατά μέσο όρο εκατό 

πενήντα  

στο τοπικό νοσοκομείο Ρεθύμνου περιλαμβάνει εκατό εβδομήντα   κατά μέσο όρο 

εξήντα πέντε 

στο στρατιωτικό νοσοκομείο 220 Χανίων περιλαμβάνει εκατό εβδομήντα κατά μέσο 

όρο εκατό δέκα. 

Εξαιτίας της αύξησης του αριθμού ασθενών- λόγω της αύξησης της στελέχωσης των 

στρατευμάτων στην Κρήτη- επιζητούν οι λόχοι υγειονομικού το ακατόρθωτο, επειδή 

και οι δύο λόχοι- εξαρτώμενης της δύσκολης κατάστασης μεταφοράς- ακόμη 

τμήματα του προσωπικού, των οχημάτων και των μηχανημάτων, υλικού έχουν ακόμα 

στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Ιδιαίτερα γίνεται αισθητή μια έλλειψη σε ασθενοφόρα, επειδή βρίσκονται  στο 

στρατιωτικό νοσοκομείο 220 μόνο τέσσερα, στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο μόνο από 

δύο τον αριθμό.  

Για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης έχει εκ τούτου στον διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης υποβληθεί μια αίτηση σχετικά άμεσης ενσωμάτωσης στις θαλάσσιες 

μεταφορές των ακόμα στην ηπειρωτική Ελλάδα βρισκόμενων  τμημάτων των 

μονάδων υγειονομικού κυρίως όλων των οχημάτων. 

(περίληψη) Ακολουθεί το συνημμένο με τον αριθμό 5  περιέχοντας την κατάσταση 

των δοσμένων από τη 5η ορεινή Μεραρχία προς χρήση οχημάτων καταγράφοντας 

αριθμό (ογδόντα πέντε) και τύπο τούτων, αριθμό (τριάντα πέντε) και τύπο 

βρισκόμενων σε συνεργεία της Μεραρχίας, την έχοντας αυξηθεί ανάγκη σε ελαστικά 

συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και την επείγουσα προμήθεια τούτων, την  

ανάγκη άμεσης προμήθειας σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, προβολείς, εργαλεία, την 

επάρκεια σε παροχή βενζίνης για αποστολές τροφοδοσίας- εφοδιασμού, για 

μεταφορές και επείγοντα στρατιωτικά καθήκοντα (καταγράφεται ανάγκη άμεσης 

προμήθειας για στρατιωτικές ασκήσεις και καθήκοντα εκπαίδευσης). 

Ακολουθεί το συνημμένο με τον αριθμό 6  περιγράφοντας τη χειροτέρευση της 

κατάστασης διανομής στρατιωτικού ταχυδρομείου στο νησί. 

(μετάφραση)                                              Συνημμένο με τον αριθμό 7 στο έγγραφο 

της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης ιβ αριθμ 604/42 από 31.3.42. 
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                                        Τμήμα VII 

                         Κεντρικοί χώροι εφοδιασμού  

 

1) Η αποπεράτωση, η δημιουργία υποδομών και η τοποθέτηση προς αποθήκευση 

όλων συνολικά των ειδών από αγαθά εφοδιασμού- τροφοδοσίας έχει κάνει 

συνεχόμενα βήματα προόδου. 

Η Μεραρχία υπολογίζει στο ότι μέσα Μαΐου οι εργασίες αποπεράτωσης στους 

κεντρικούς χώρους εφοδιασμού- τροφοδοσίας για την τοποθέτηση των αποθεμάτων 

της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης καθώς και η αποθήκευση η ίδια θα έχει βασικά 

τελειώσει. 

2) Από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης έχει δοθεί διαταγή, να αποθηκευτούν στους 

κεντρικούς χώρους εφοδιασμού- τροφοδοσίας Ανατολή και Δύση μεγαλύτερες 

ποσότητες καυσίμων αεροπλάνων καθώς και πυρομαχικά αεροσκαφών και 

πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων. 

 

Σελίδες 67-70 (περίληψη) 

Αντίγραφο συνημμένου με το αριθμό 3α στρατιωτικού εγγράφου από τη Μεραρχία 

Φρουρίου Κρήτης προς τον διοικητή νοτιανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία 

από 22.3.1942. 

Περιέχει μηνιαία αναφορά  σχετικά μετακινήσεων στρατιωτικών τμημάτων,  

ενσωματώσεων στρατιωτικών τμημάτων   σε άλλα (καταγράφονται τούτα), της 

άφιξης στην Κρήτη ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος, στρατιωτικής ενδυμασίας 

(καταγράφεται είδος και ποσότητα), πέπλων προστασίας για κουνούπια (πέντε 

χιλιάδες κομμάτια), της κατάστασης πυρομαχικών (καταγράφεται είδος όπλου), της 

επάρκεια σε οπλισμό της Μεραρχίας (καταγράφεται έλλειψη σε όπλα καταπολέμησης 

τεθωρακισμένων, αυτόματα όπλα), της άφιξης στην Κρήτη  αριθμού οχημάτων 

(καταγράφεται αριθμός τούτων), της ανάληψη από τη Μεραρχία ορεινών πυροβόλων 

και μεταφορά οχτώ τον αριθμό στην Κρήτη. 

 

Σελίδες 71- 81  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο – με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τη Μεραρχία Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 20.3.1942. 

Περιέχει ιδιαίτερες διατάξεις με τον αριθμό 9 σχετικά του εφοδιασμού της Μεραρχίας 

Φρουρίου Κρήτης και των υπαγόμενων σε αυτή στρατιωτικών τμημάτων 

αναφέροντας μεταξύ άλλων την  έλλειψη σε στρατιωτικά μέσα  προστασίας αερίων 

(καταγράφονται τα είδη), την απαραίτητη φρούρηση όλων των ειδών των οχημάτων 

κατά το χρονικό διάστημα στάθμευσης τους και κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω 

πραγματοποιημένων αποπειρών δολιοφθοράς τούτων με δυναμίτη. 

Το συνημμένο έγγραφο-περιλαμβάνοντας δύο τον αριθμό έντυπα- περιέχει στοιχεία 

σχετικά πληρωμών και διαχείρισης οικονομικών του στρατού ξηράς- ναυτικού-

αεροπορίας, καταγραφή εξόδων (περιέχεται λίστα  για μεταξύ άλλων έξοδα 

κατασκευών και  καταλυμάτων- ειδών καθημερινής ανάγκης- ανταλλακτικών 

οχημάτων- αγοράς ειδών διατροφής – ρουχισμού). 

 

Σελίδες  82-87  (μετάφραση) 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης             Διοικητ.Μεραρχ, την 28.3.42 

 Ιβ 

 

         Ιδιαίτερες διατάξεις με τον αριθμό 10 για τον εφοδιασμό της Μεραρχίας 

Φρουρίου Κρήτης και των σε αυτή υπαγόμενων στρατευμάτων στην Κρήτη.  
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Α) Διαχείριση: 

1) Ποσότητα μερίδων 

α) Ποσότητα κρέατος. 

Η διανομή κρέατος και λουκάνικων πραγματοποιείται σύμφωνα με την εντολή της 

Μεραρχίας 86/1, συν 1. Το όριο των άνω με χίλια τριακόσια πενήντα γραμμάρια 

εβδομαδιαίας δεν ισχύει για τις στην Αφρική και Κρήτη δραστηριοποιούμενες 

στρατιωτικές μονάδες. 

β) Ποσότητα υγρών. 

Για τις στην Κρήτη δραστηριοποιημένες μονάδες αναλογούν τρείς ποσότητες υγρών. 

Αντί  της δεύτερης ποσότητας διανέμονται καθημερινά, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα, 

πεντακόσια γραμμάρια πορτοκάλια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόθεμα σε 

πορτοκάλια, θα διανεμηθεί η δεύτερη ποσότητα. Για την τρίτη ποσότητα διατίθενται 

καθημερινά: τέσσερα γραμμάρια τσάι ή δεκαπέντε γραμμάρια υποκατάστατο του 

καφέ. 

Παράλληλα με τις ποσότητες των υγρών έχει επιτραπεί η διανομή κρασιού στην 

ποσότητα των 3/8 λίτρων καθημερινά. Αντί των 3/8 λίτρα κρασιού μπορούν να 

διατεθούν 0,05 λίτρα κονιάκ. 

γ) Μερίδα ψωμιού: Αρχής γινομένη την 18.3.42 έχει αυξηθεί η μερίδα ψωμιού στα 

εξακόσια πενήντα γραμμάρια.  

  Όλες οι κατατιθέμενες αιτήσεις για αύξηση της ποσότητας ψωμιού και υγρών 

περατώνονται. 

δ) Ποσότητα λαχανικών. Η μερίδα για το ρύζι αυξήθηκε αρχής γεννώμενης της 

τωρινής χρονικής στιγμής στα εκατό πενήντα γραμμάρια. 

2) Διανομή σίτισης πορείας από βαγόνια- κουζίνες. 

Η εμπειρία έχει δείξει, ότι παρά των υφιστάμενων χώρων  αναψυχής και σίτισης 

στους σιδηροδρομικούς  σταθμούς δεν μπορούν  οι αδειούχοι πάντα  να εφοδιάζονται 

με είδη σίτισης πορείας, πχ εξαιτίας καθυστέρησης τρένου, πολύ λιγοστού χρόνου 

παραμονής κλπ. Σε ορισμένες διαδρομές παρέχουν οι κουζίνες σε βαγόνια τρένων 

εξαιτίας τούτου σε περιορισμένη ποσότητα κρύο φαγητό, το οποίο μπορεί να 

διανεμηθεί μεταξύ άλλων στους αδειούχους, οι οποίοι δεν διαθέτουν πλέον στα 

ταξιδιωτικά τους έγγραφα καθόλου σίτιση και έχουν αξίωση περί τούτης. Οι 

αδειούχοι μεταξύ άλλων θα απευθύνονται στον επικεφαλή μεταφοράς, ο οποίος θα 

εξετάσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και θα δώσει εντολή στον επικεφαλής της 

κουζίνας για διανομή κρύου φαγητού. 

3) Είδη εμπορίου. 

Στη Μεραρχία κατατίθενται καθημερινά αιτήσεις για παροχή προϊόντων εμπορίου. Η 

έλλειψη σε είδη εμπορίου είναι γνωστή. Η Μεραρχία προσπαθεί να λάβει προϊόντα 

εμπορίου μέσω του ανεφοδιασμού. Μεγαλύτερες ποσότητες έχουν ληφθεί υπόψη. Η 

άφιξη είναι ωστόσο εξαρτημένη από τη δύσκολη κατάσταση των μεταφορών. Τα 

αφιχθέντα είδη εμπορίου θα διανεμηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, η διανομή θα 

γνωστοποιηθεί μέσω ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων από την υπηρεσία 

διανομής σίτισης της Μεραρχίας. 

Αιτήσεις για επιλεκτικές διανομές δεν έχουν σκοπό και παραλείπονται. 

4) Τιμή για το κρασί στην περιοχή του Ηρακλείου.  

Για τον νέο καθορισμό της τιμής για το κρασί επιτρέπεται στην περιοχή του 

Ηράκλειου ανάλογα του είδους του κρασιού εξήντα έως ογδόντα δραχμές ανά οκά να 

πληρωθεί. 

5) Καλοκαιρινή ενδυμασία και καλοκαιρινός στρατιωτικός εξοπλισμός. 
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Κάθε στρατιώτης της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης έχει εφοδιαστεί επιπροσθέτως 

κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών με τα κάτωθι κομμάτια: 

    ένα τον αριθμό ελαφρύ πουκάμισο 

    ένα τον αριθμό ελαφρύ εσώρουχο 

    ένα τον αριθμό καλοκαιρινό  στρατιωτικό σακάκι 

    ένα τον αριθμό μακρύ καλοκαιρινό (στρατιωτικό) πανταλόνι 

    ένα τον αριθμό αθλητικό πανταλόνι 

    ένα τον αριθμό αθλητικό πουκάμισο  

    έναν τον αριθμό αθλητικό κοιλίοδεσμο. 

   Η χρήση της καλοκαιρινής (στρατιωτικής) ενδυμασίας μπορεί από την 1./4. 

μέσω των  διοικητών στρατευμάτων να διαταχθεί.  

Τα καλοκαιρινά (στρατιωτικά) σακάκια πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με επωμίδες, 

διακριτικό βαθμού, γαλόνια και διακριτικά του γερμανικού κράτους. 

Συνεπεία της δυσχερής κατάστασης πρώτων υλών στην πατρίδα και της ελλιπής 

δυνατότητας προμήθειας στην ενδοχώρα πρέπει να δοθεί  μεγάλη άξια στην 

προστασία της στολής. Οι επικεφαλείς των μονάδων πρέπει να επιβλέπουν την 

κατάσταση της ενδυμασίας και του εξοπλισμού μέσω συχνών προσκλητήριων. 

Για τους εξ ιδίων ενδεδυμένους μπορεί να δοθεί μια καλοκαιρινή ενδυμασία Οι για 

αυτό προς πληρωμή τιμές θα ορισθούν. Τα υπόλοιπα κομμάτια στρατιωτικού 

εξοπλισμού όπως κοιλίοδεσμοι, δίχτυα και πέπλα προστασίας από κουνούπια, και 

κράνη τροπικού κλίματος μπορούν  να δοθούν  δανεικά κατόπιν αιτιολογημένης 

ανάγκης στους εξ ίδιων ενδεδυμένους.  

Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ακριβή κατοχύρωση της παραλαμβανομένης 

ενδυμασίας στα στρατιωτικά βιβλία. 

6) Υλικά επιδιόρθωσης ρούχων. 

Εξαιτίας ελλείψεων στις πρώτες ύλες και δυσκολιών στις μεταφορές δεν είναι η 

αρμόδια υπηρεσία αποθήκευσης ρουχισμού στον Πειραιά το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα σε θέση, να διανείμει  μεγαλύτερη ποσότητα σε υλικά επιδιόρθωσης  στους 

τσαγκάρηδες και ράφτες. Ένας ανεφοδιασμός μπορεί μόλις μετά από τέσσερεις 

εβδομάδες να υπολογιστεί. 

(περίληψη) Επιπλέον αναφέρονται μεταξύ άλλων οδηγίες σχετικά εμβασμάτων για 

την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, μέτρα περιορισμού χρήσης χαρτιού λόγω 

έλλειψης τούτου, η διανομή υλικών καθαρισμού για την φροντίδα των όπλων και 

εξοπλισμού του στρατού για τους μήνες  Απρίλιο έως Μάιο και η περιορισμένη 

χρήση τούτων λόγω δυσκολιών στον ανεφοδιασμό, η έκδοση στρατιωτικού βιβλίου 

(καταγράφεται τίτλος), η απαγόρευση διανομής παλαιών και δύσχρηστων τμημάτων 

οχημάτων προς αποφυγή προβλημάτων, το όριο ανώτατης ταχύτητας για οχήματα με 

μεγάλα λάστιχα (καταγράφεται τούτη), αριθμός εμβασμάτων προς στρατιώτες 

(καταγράφεται όνομα τούτων), αυξημένη ανάγκη για αντικατάσταση χαλασμένων 

λυχνιών- δεκτών  ραδιοφώνου γερμανικού στρατού. 

 

Σελίδες 88-94  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο- με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τη Μεραρχία 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 19.3.1942. 

Περιέχει ιδιαίτερες διατάξεις προς τα στρατεύματα εφοδιασμού της Μεραρχίας 

Φρουρίου Κρήτης σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού επιπέδου 1 και επιπέδου 2 

εξαιτίας επικειμένης επίθεσης του αντιπάλου. 

(μετάφραση) 3) Συνθήκη προστάγματος.  

Όλα συνολικά τα στρατεύματα εφοδιασμού υπόκεινται καταρχήν στη διαταγή της 

Μεραρχίας, Ιβ. 
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Σε περίπτωση διακοπής των επικοινωνιών η Μεραρχία δεν μπορεί να επικοινωνήσει 

με τις μονάδες των στρατευμάτων εφοδιασμού ή όταν έχουν προκύψει γεγονότα, τα 

οποία δεν γνωρίζει η Μεραρχία και απαιτούν άμεση δράση, έχουν οι Ταξιαρχίες του 

Φρουρίου Κρήτης την αρμοδιότητα, να δώσουν διαταγές, τις οποίες απαιτεί η 

κατάσταση, στα στρατεύματα εφοδιασμού, επειδή οι Ταξιαρχίες είναι υπεύθυνες σε 

μια τέτοια περίπτωση για την πραγματοποίηση του εφοδιασμού στους τομείς τους. 

Παρομοίως έχουν να φροντίσουν για μια σίγουρη και τάχιστη διαβίβαση διαταγών. 

Παράλληλα μπορεί να απαιτεί η κατάσταση, ότι ο επικεφαλής μιας βάσης- σταθμού 

(ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά- Σούδα)  να θέσει  τα στρατεύματα 

εφοδιασμού προς άμεση άμυνα  μιας εχθρικής αιφνιδιαστικής επίθεσης. Αυτό μπορεί 

να συμβεί κατά τη διάρκεια των επιπέδων συναγερμού. Μπορεί όμως επίσης να 

καταστεί απαραίτητο χωρίς προηγούμενη περίπτωση συναγερμού. Πρόκειται σε αυτή 

την περίπτωση τότε για την άμυνα μιας τοπικού μεγέθους επίθεση, στην οποία 

χρειάζονται όλες οι δυνάμεις έως και  τον τελευταίο άνδρα. Όλες οι δραστηριότητες, 

επίσης αυτές του εφοδιασμού, πρέπει κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικά 

περιορισμένης άμυνας εναντίων της αιφνιδιαστικής επίθεσης να διακοπούν. Αν 

εξελιχθεί από την ξαφνική επίθεση μια μεγαλύτερης διάρκειας μάχη, τότε πρέπει ο 

επικεφαλής των αντίστοιχων σωμάτων εφοδιασμού να εμφανιστεί στους τακτικούς 

επικεφαλείς των σταθμών- βάσεων και να ζητήσει  την απαλλαγή του στρατεύματος 

του. (βλπ Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης Ια αριθμός 663/42 από 17.3.42) 

4) Τομέας ανωτάτου επιτελικού αξιωματικού εφοδιασμού. 

Ο τομέας ανωτάτου επιτελικού αξιωματικού εφοδιασμού της Μεραρχίας θα 

βρίσκεται κατά τη διάρκεια του συναγερμού επιπέδου 1 έτοιμος προς 

δραστηριοποίηση στο διοικητήριο Επιτελείου της Μεραρχίας, στην οδό Κνωσού 13. 

Κατά το επίπεδο συναγερμού επιπέδου 2 όπως παραπάνω. Ως εναλλακτικός χώρος 

διοίκησης έχει προβλεφθεί στον Τεκέ (στον δρόμο Ηρακλείου- Κνωσού). 

Β) Διατάξεις προς τα σώματα εφοδιασμού ξεχωριστά. 

5) Υπηρεσίες ανεφοδιασμού. 

α) Φάλαγγες οχημάτων της Μεραρχίας. 

Επίπεδο συναγερμού 1: 

Συγκέντρωση φάλαγγας στον χώρο παραμονής οχημάτων, ανεφοδιασμός των 

οχημάτων με βενζίνη - ετοιμασία των  αποσκευών- διανομή  πυρομαχικών- παράταξη 

των οχημάτων χωριστά και προφύλαξη αυτών  από την αεροπορία. 

Ένας αγγελιοφόρος σε μοτοσικλέτα ως δέκτης διαταγής προς τη Μεραρχία Ιβ ή την 

Ταξιαρχία στον τομέα Ρεθύμνου και Χανιά. 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Εφοδιασμός κάθε οχήματος με πέντε τον αριθμό V.S (;)- διανομή από την τρέχουσα 

σίτιση δύο μερίδων κρύου φαγητού ή από τη διαρκή σίτιση για τέσσερεις ημέρες 

επιπλέον πολύ ελαττωμένη ποσότητα στον οδηγό και συνοδηγό, όπλα και αποσκευές 

επί ποδός στο όχημα. 

Επέμβαση κατόπιν διαταγής της Μεραρχίας ή της Ταξιαρχίας (βλπ Α3). Κατόπιν 

επαφής με τον εχθρό (βολές πυροβολικού) μπορεί η παρέκκλιση σε έναν 

προηγουμένως  έχοντας κατασκοπευτεί χώρο παραμονής να καταστεί αναγκαία. Προς 

τούτης πρέπει  τα είδη κουζίνας, όλα συνολικά τα αποθέματα σίτισης και τα 

αντικείμενα των γραφείων να ετοιμαστούν προς φόρτωση σε ιδιαίτερα οχήματα. 

Η διαφυγή  πραγματοποιείται κατόπιν διαταγής της Μεραρχίας Ιβ ή της Ταξιαρχίας. 

Οι χώροι διαφυγής πρέπει τώρα να κατασκοπευτούν και να καθοριστούν (σχέδιο 

συναγερμού). 

β) Λόχος συνεργείου και 1η ομάδα του χώρου παραμονής οχημάτων στο Ρέθυμνο. 

Επίπεδο συναγερμού1: 
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Συγκέντρωση του προσωπικού- προετοιμασία των οχημάτων για μετακίνηση και 

εφοδιασμός τούτων με βενζίνη- ετοιμασία των αποσκευών-διανομή πυρομαχικών- 

παράταξη των οχημάτων χωριστά μεταξύ τους και προφύλαξη τούτων από την 

αεροπορία, κατά τέτοιο τρόπο ωστόσο, ώστε η λειτουργία επισκευής τούτων να 

διατηρηθεί σε περιορισμένο πλαίσιο κατά τη διάρκεια της σήμανσης συναγερμού. 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Εφοδιασμός κάθε οχήματος με πέντε τον αριθμό V.S (;)- όπλα και αποσκευές πάνω 

στο όχημα- κατά τα άλλα καθόλου αλλαγές σε σύγκριση με το επίπεδο συναγερμού 1. 

Κατόπιν διαταγής της Μεραρχίας και της Ταξιαρχίας 2 πρέπει η απομάκρυνση του 

κύριου όγκου του λόχου συνεργείων ή του όγκου των οχημάτων του χώρου 

παραμονής προς τον κεντρικό χώρο εφοδιασμού στις Δαφνές ή στους Αρμένους 

βραχυπρόθεσμα να πραγματοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση: υπόλοιπη ειδική 

δύναμη να αφεθεί για τη φρούρηση ή την καταστροφή του  αφημένου πίσω υλικού 

στις πρωτύτερες εγκαταστάσεις στους κεντρικούς  χώρους εφοδιασμού και να 

πραγματοποιήσει τη σε σύντομο χρονικό διάστημα ξανά ανάληψη της λειτουργίας 

επισκευής. 

Χώροι δραστηριοποίησης στην περιοχή των Δαφνών και των Αρμένων πρέπει να 

κατασκοπευθούν και να καθοριστούν στο σχέδιο συναγερμού.  

γ) Θέσεις  διανομής καύσιμων υγρών. 

Στο επίπεδο συναγερμού 2 δημιουργούνται στον χώρο συγκέντρωσης υγρών 

καυσίμων στις Δαφνές από τον λόχο συνεργείων- επισκευής οχημάτων 220, στον 

χώρο συγκέντρωσης  υγρών καυσίμων στους Αρμένους από την 1η ομάδα Ρεθύμνου, 

στον χώρο συγκέντρωσης  υγρών καυσίμων στον Αλικιανό από τη φάλαγγα 

οχημάτων 2/220 θέσεις διανομής υγρών καυσίμων. Η διανομή μόνο κατόπιν διαταγής 

της Μεραρχίας ή της Ταξιαρχίας (βλπ Α3). 

 

δ) Διαχείριση πυρομαχικών. 

Επίπεδο συναγερμού 1: 

Το προσωπικό παραμένει έτοιμο προς απασχόληση  στους για την περίπτωση 

συναγερμού κατειλημμένους  χώρους συγκέντρωσης πυρομαχικών (σύμφωνα με το 

σχέδιο συναγερμού της διαχείρισης πυρομαχικών) 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Όπως στο επίπεδο συναγερμού 1. 

Για τη διανομή του απαραίτητου προσωπικού υπάρχει κινητοποίηση (βλπ ιδιαίτερη 

διαταγή). 

 

6) Υπηρεσίες διαχείρισης 

α) Γραφείο σίτισης και θέσεις  σίτισης-τροφοδοσίας. 

Επίπεδο συναγερμού 1: 

Λήξη της τρέχουσας επισπευσμένης  διανομής, συγκέντρωση όλων συνολικά των 

οχημάτων και του προσωπικού, εφοδιασμός των οχημάτων με βενζίνη, ετοιμασία των 

αποσκευών, διανομή πυρομαχικών, διαμοίραση μιας ειδικής ομάδας, η οποία στο 

επίπεδο συναγερμού 2 θα σταλθεί από πιο πριν στους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού. 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Φόρτωση των οχημάτων-  άμεση αναχώρηση των ειδικών δυνάμεων στους ανήκοντες 

στους τομείς αυτών ενίοτε κεντρικούς χώρους εφοδιασμού και προετοιμασία εκεί των 

θέσεων διανομής.  

Οι προμήθειες σίτισης στις έως τώρα θέσεις διανομής χρησιμεύουν ως αποθέματα για 

το προσωπικό των σταθμών- βάσεων. Τμήματα αυτής της τροφοδοσίας θα 
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τοποθετηθούν, εάν το απαιτεί η κατάσταση, κατόπιν διαταγής της Μεραρχίας στους 

κεντρικούς χώρους διανομής.  

Το προσωπικό των θέσεων διανομής βρίσκεται ανά πάσα στιγμή έτοιμο προς 

αναχώρηση και είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και την επιτήρηση των αποθεμάτων 

και της εν συνεχεία λειτουργίας των θέσεων διανομής. Προς τούτο μπορούν να 

κινητοποιηθούν δυνάμεις των αρτοποιών. 

Σε περίπτωση που η κατάσταση του εχθρού το απαιτεί, διατάσσεται από τη 

Μεραρχία, Ιβ ή από την Ταξιαρχία (βλπ Α3) η μετακίνηση στους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού. Μια άλλη ειδική δύναμη πρέπει να παραμείνει σε κάθε περίπτωση στις 

έως τώρα θέσεις διανομής για την ασφάλεια και την εν συνεχεία διαχώριση των 

αποθεμάτων. 

Κατά τη μετακίνηση του κυρίως όγκου του προσωπικού των θέσεων διανομής 

παρουσιάζεται η υπόλοιπη δύναμη υπό τις διαταγές του τοπικού διοικητή του 

σταθμού- βάσης. Η σίτιση πρέπει να διανεμηθεί κατόπιν διαταγής εν συνεχεία στο 

προσωπικό του σταθμού- βάσης. Η καταστροφή των αποθεμάτων προετοιμάζεται 

από τις υπόλοιπες ειδικές δυνάμεις, θα πραγματοποιηθεί όμως κατόπιν διαταγής του 

επικεφαλή του σταθμού- βάσης. 

 

β) Λόχος αρτοποιών και ειδική δύναμη αρτοποιών. 

Επίπεδο συναγερμού 1: 

Συγκέντρωση του προσωπικού και των οχημάτων- ετοιμασία των αποσκευών, 

ανεφοδιασμός των οχημάτων με βενζίνη, μέτρα λαμβάνονται ωστόσο κατά τέτοιο 

τρόπο για μεταφορά του προσωπικού, ώστε να συνεχίσει εν πρώτοις η λειτουργία των 

φούρνων. 

Προς τούτο υπάρχει ανάγκη συνεργασίας των λόχων ή των ειδικών δυνάμεων με την 

εκάστοτε θέση διανομής σίτισης, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα μεταφοράς. 

Λόχος αρτοποιών στα Χανιά και ειδική ομάδα αρτοποιών στο Ηράκλειο: κατανομή 

μιας ειδικής ομάδας, ώστε κατά τη διάρκεια του συναγερμού επιπέδου 2 να 

προετοιμάσει στους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού τη λειτουργία των φούρνων. Η 

μεταφορά πρέπει να πραγματοποιηθεί μαζί με την ειδική ομάδα του γραφείου 

τροφοδοσίας. 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Η εν συνεχεία συνέχιση της λειτουργία φούρνων- τοποθέτηση σε πορεία της ειδικής 

ομάδας. 

Σε περίπτωση που η κατάσταση του εχθρού το απαιτεί, διατάσσεται από τη Μεραρχία 

Ιβ ή την Ταξιαρχία (βλπ Α3) η μεταφορά του προσωπικού στους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού με την τοποθέτηση πίσω μιας ικανής προς απασχόληση ειδικής ομάδας. 

Η ειδική ομάδα φούρνων και η υπόλοιπη ειδική ομάδα θα υπαχθούν όπως οι θέσεις 

διανομής εφοδιασμού στον εκάστοτε τοπικό επικεφαλή σταθμού- βάσης και θα 

απασχοληθούν εν συνεχεία κατόπιν εντολών τούτου.  

Η καταστροφή των αποθεμάτων πρέπει να προετοιμαστεί, θα πραγματοποιηθεί όμως 

κατόπιν ιδιαίτερης διαταγής του επικεφαλή σταθμού- βάσης. 

Η ειδική ομάδα αρτοποιών Ρεθύμνου θα παραμείνει στην πόλη του Ρεθύμνου. 

Προβλέπεται  για αργότερα επίσης στους Αρμένους να δημιουργηθεί μια προσωρινή 

εγκατάσταση φούρνων. Τότε θα μετακινηθεί  επίσης η ειδική ομάδα αρτοποιών 

Ρεθύμνου κατόπιν ιδιαίτερης διαταγής της Μεραρχίας Ιβ προς τον κεντρικό χώρο 

εφοδιασμού στους Αρμένους. 

 

γ) Ειδική ομάδα λόχου κρεοπωλών 220. 

Επίπεδο συναγερμού 1: 
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Η λειτουργία των σφαγείων παραμένει σε λειτουργία- συγκέντρωση του προσωπικού- 

ετοιμασία αποσκευών- διανομή των πυρομαχικών. 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Η λειτουργία των σφαγείων παραμένει σε λειτουργία.  

Εάν η κατάσταση του εχθρού το απαιτεί, θα διαταχτεί από τη Μεραρχία Ιβ ή την 

Ταξιαρχία  (βλπ Α3) η μετακίνηση στους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού μαζί με τις 

υπηρεσίες διανομής σίτισης. 

 

7) Υπηρεσίες υγειονομικού. 

α) Λόχοι υγειονομικού και στρατιωτικό νοσοκομείο. 

Επίπεδο συναγερμού 1: 

Συγκέντρωση των λόχων και του προσωπικού του νοσοκομείου-ετοιμασία των 

αποσκευών- διανομή πυρομαχικών- εφοδιασμός των οχημάτων με βενζίνη- τα 

προετοιμαζόμενα μέτρα σχετικά της μετακίνησης θα πραγματοποιηθούν- κατανομή 

του προσωπικού σε προσωπικό για κινητή διμοιρία ετοιμότητας- το προσωπικό σε 

εναλλασσόμενη θέση  (κεντρικός χώρος επίδεσης τραυμάτων) και η υπόλοιπη ειδική  

δύναμη στα νοσοκομεία-διαχωρισμός των αρρώστων στους έχοντας πάρει εξιτήριο 

ικανούς για μάχη, ικανούς για πορεία, καθήμενους και κείτομενοι  ικανοί για 

μεταφορά -μη ικανοί προς μεταφορά, εξιτήριο των ικανών για μάχη προς το 

στράτευμα- αναφορά στον ιατρό της Μεραρχίας ή εάν δεν είναι διαθέσιμος, στους 

ιατρούς της Ταξιαρχίας (βλπ Α3), πόσα οχήματα- ασθενοφόρα επιπλέον προς αυτή 

προς αυτή την ομάδα χρειάζονται για τη μεταφορά των αρρώστων στη θέση 

εναλλαγής. 

Με το επίπεδο συναγερμού 1 υπάγεται η ομάδα 1 ασθενοφόρων στον λόχο 

υγειονομικού 1/220 και η ομάδα 2 ασθενοφόρων στον λόχο υγειονομικού 2/220. 

Βρίσκονται στη διάθεση για κίνηση των διμοιριών ετοιμότητας  και για τη 

μετακίνηση των νοσοκομείων. (Για το τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου: διάθεση των 

σκελετών των έργων στις στοές για προσωρινό εξοπλισμό των φορτηγών σε 

ασθενοφόρα). 

Επίπεδο συναγερμού 2 

Εξοπλισμός όλων συνολικά των οχημάτων με πέντε τον αριθμό V.S (;), κατά τα άλλα 

όχι άλλα ιδιαίτερα μέτρα. 

 Η ταχύτατη επέμβαση των διμοιριών ετοιμότητας πρέπει να εξασφαλισθεί. 

Η μετακίνηση των νοσοκομείων και του σταθμού των διμοιριών ετοιμότητας στις 

προετοιμασμένες θέσεις εναλλαγής (κεντρικοί χώροι επίδεσης τραυμάτων) θα 

πραγματοποιηθεί μόνο τότε όταν η κατάσταση το απαιτεί, κατόπιν ιδιαίτερης 

διαταγής της Μεραρχίας ή της Ταξιαρχίας (βλπ Α3). 

10) Ομάδες ασθενοφόρων 

Επίπεδο συναγερμού 1: 

Συγκέντρωση του προσωπικού και των οχημάτων- ετοιμασία των αποσκευών- 

διανομή των πυρομαχικών- εφοδιασμός των οχημάτων με βενζίνη, παράταξη τούτων 

χωριστά μεταξύ τους και προφυλαγμένα από την αεροπορία. 

Με το επίπεδο συναγερμού  1 υπάγεται η ομάδα ασθενοφόρων 1 στον λόχο 

υγειονομικού 1/220 και η ομάδα ασθενοφόρων 2 στον λόχο υγειονομικού 2/220. 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Μεταφορά αποσκευών και οπλισμού για οχήματα- διανομή πέντε τον αριθμό V.S (;), 

υγρά καύσιμα στα οχήματα  ξεχωριστά, η ετοιμότητα επέμβασης πρέπει ανά πάσα 

στιγμή να έχει εξασφαλισθεί. 

 

8) Ταχυδρομείου στρατού. 
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Επίπεδο συναγερμού 1: 

Ετοιμότητα πορείας- εφοδιασμός των οχημάτων με βενζίνη- λήψη επικοινωνίας με τη 

Μεραρχία (ή την Ταξιαρχία). 

Επίπεδο συναγερμού 2: 

Η παρέκκλιση των υπηρεσιών ταχυδρομείου του στρατού προς την περιοχή των 

κεντρικών χώρων εφοδιασμού θα πραγματοποιηθεί μόλις κατόπιν ιδιαίτερης διαταγής 

της Μεραρχίας ή της Ταξιαρχίας (βλπ Α3) Αυτές οι υπηρεσίες αποφασίζουν επίσης, 

εάν και πότε  το στις υπηρεσίες ταχυδρομείου του στρατού ενδεχομένως 

αποθηκευμένο ταχυδρομείο θα πρέπει να  καταστραφεί. Για αυτό διαμοιράζονται οι 

υπόλοιπες δυνάμεις στις θέσεις διανομής.  

Αυτή η διαταγή πρέπει να καταχωρηθεί στον χαρτοφύλακα «βασικές διαταγές». 

(περίληψη) Το συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει τη διαβίβαση της εντολής 

σήμανσης κινδύνου στα σώματα εφοδιασμού (καταγράφονται τούτα) στην περιοχή 

Ηρακλείου- Ρεθύμνου- Χανίων. 

 

Σελίδα 95 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

28.3.1942. 

Περιέχει  ιδιαίτερες διατάξεις  σχετικά της ρύθμισης της εναέριας κυκλοφορίας 

μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδος. 

 

Σελίδα 96  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

26.3.1942. 

Περιέχει συνημμένο έγγραφο στο έγγραφο της διοίκησης Φρουρίου Κρήτης 289/42 

από 11.3.1942 αναφέροντας σχετικά της στρατιωτικής λείας (όπλα-στρατιωτικός 

εξοπλισμός-πυρομαχικά) και της παράδοσης τούτων στον για τον τομέα Ηρακλείου 

χώρο συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού στην πόλη του Ηρακλείου, για τον τομέα 

Ρεθύμνου στον χώρο παραμονής οχημάτων στην πόλη του Ρεθύμνου, για τον τομέα 

Χανίων στον χώρο συγκέντρωσης λαφύρων στην πόλη των Χανίων. 

 

Σελίδα 97  (περίληψη) 

Κενή σελίδα που περιέχει το χρονικό σημείο πρώτο μισό του μήνα Μαρτίου 1942. 

 

 

Σελίδες 98-101  (μετάφραση) 

 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης                      Διοικητ. Μεραρχ Φρουρ Κρήτ. 19.3.1942 

Ιβ 

 

 

Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος Ιβ για το χρονικό διάστημα από 1.3 έως την 

15.3.1942. 

 

Πραγματευόμενοι τομείς:                                   1) Διοίκηση 

                                                                            2) Υγειονομικού ενδιαφέροντος 

                                                                            3) Πυρομαχικά 

                                                                            4) Στρατιωτικός εξοπλισμός 

                                                                            5) Οχήματα  

                                                                            6) Στρατιωτικό ταχυδρομείο 
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                                                                            7) Κεντρικοί χώροι τροφοδοσίας 

                                                                            8) Κατάσταση ανεφοδιασμού και 

μεταφορών δια θαλάσσης 

                                                                           9) Γενικά 

                                                                          10) Ιδιαίτερες διατάξεις. 

 

 

 

 

1) Διοίκηση.                                                                         

Για τον εφοδιασμό του νησιού με τρόφιμα δεν παρουσιάστηκαν κατά τη χρονική 

διάρκεια της αναφοράς καθόλου δυσκολίες. 

Η έως τώρα δύο φορές  εβδομαδιαίως πραγματοποιούμενη διανομή πατάτας πρέπει 

να σταματήσει, επειδή το απόθεμα σε πατάτες έχει τελειώσει.  

Από την 1./3. είναι οι μεγάλου μεγέθους διαρρυθμιζόμενοι χώροι ψύξης της διανομής 

τροφοδοσίας σε λειτουργία . Η αποπεράτωση των χώρων διανομής βρίσκεται τώρα 

πλέον πριν το τέλος. 

Η κατάσταση τροφοδοσίας με προϊόντα εμπορίου δεν έχει  επίσης στο χρονικό 

διάστημα της αναφοράς βελτιωθεί, έτσι ώστε όπως πρότινος επικρατεί μεγάλη 

έλλειψη  σε όλα τα είδη χρήσης στο στράτευμα. Για τη γεφύρωση της κατάστασης 

έλλειψης αποδεσμεύονται μεγάλες ποσότητες  από τα εφεδρικά αποθέματα των ειδών 

εμπορίου της Μεραρχίας για τη διανομή στο στράτευμα. 

Ο ανεφοδιασμός δεκαπέντε χιλιάδων στρατιωτικών συνόλων σε  καλοκαιρινό 

ρουχισμό έχει αφιχθεί, με τα οποία η διανομή θα αρχίσει τις επόμενες ημέρες από 

τους χώρους διανομής τροφοδοσίας. 

Επίσης έχουν φθάσει λιγοστές ποσότητες σε υλικό επιδιόρθωσης ενδυμάτων, οι 

οποίες όμως δεν καλύπτουν την ανάγκη του στρατεύματος σε καμιά περίπτωση. 

Η προμήθεια εξοπλισμού καταλυμάτων και μέσων προστασίας από τα κουνούπια 

συνεχίζεται από την υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα. Ανεφοδιασμός από 

εξοπλισμό καταλυμάτων έχει φθάσει με την 8η πομπή Siena, ο οποίος έχει διανεμηθεί 

τρέχων στα στρατιωτικά τμήματα. 

 

 

2) Υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Η κατάσταση υγείας μπορεί στην παρούσα στιγμή να χαρακτηρισθεί ως καλή. 

Ο κατά μέσο όρος αριθμός νοσηλευομένων στο τοπικό νοσοκομείο της πόλης του 

Ηρακλείου περιλάμβανε εκατό σαράντα πέντε ασθενείς, στο τοπικό νοσοκομείο της 

πόλης του Ρεθύμνου πενήντα πέντε, στο στρατιωτικό νοσοκομείο των Χανίων 

ενενήντα πέντε το αριθμό. 

Από το χρονικό σημείο της ανάληψης από την 5η ορεινή Μεραρχία έχει αυξήσει ο 

λόχος υγειονομικού 1/220 στο τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου τον αριθμό κλινών από 

εκατό πενήντα σε διακόσιες, ο λόχος υγειονομικού 2/220 στο τοπικό νοσοκομείο του 

Ρεθύμνου από εκατό πενήντα σε εκατό εβδομήντα. Μέσω της παραλαβής ενός 

επιπλέον κτηρίου έγινε μια αύξηση στην πόλη του Ηρακλείου επιπλέον γύρω στις 

εβδομήντα κλίνες  και στο Ρέθυμνο επιπλέον στις ογδόντα μέσω δημιουργίας δύο τον 

αριθμό παραπηγμάτων. Επίσης στο στρατιωτικό νοσοκομείο 220 στα Χανιά μπορεί 

να  αυξηθεί ο αριθμός των κλινών για την ώρα από εκατό εικοσιτέσσερις σε εκατό 

ογδόντα μέσω προσθήκης ορισμένων κτηριακών τμημάτων. 

 

3) Πυρομαχικά. 
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Από την 11./3. διεξάγεται, υπό την εξειδικευμένη  καθοδήγηση του υπολοχαγού 

Barth ένας κύκλος μαθημάτων σχετικά πυρομαχικών, στον οποίο συμμετέχουν από 

τα στρατιωτικά τμήματα της Μεράρχους στην Κρήτη οι υπαξιωματικοί υπεύθυνοι 

πυρομαχικών, καθώς και αυτοί οι υπαξιωματικοί και στρατιώτες, οι οποίοι έχουν 

προβλεφτεί για αργότερα για τη θέση υπαξιωματικών υπευθύνων πυρομαχικών. 

Η διανομή εκρηκτικών μέσων και μέσων ανάφλεξης για όλα συνολικά τα κανόνια 

έχει συνομολογηθεί. 

Μέσω ανεφοδιασμού έχουν αφιχθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου αναφοράς εκατό 

εξήντα ένας τόνος πυρομαχικά συνολικά, τα οποία έχουν διαμοιραστεί στους 

κεντρικούς χώρους εφοδιασμού ξεχωριστά ή έχουν δοθεί στα στρατιωτικά τμήματα.   

Πέντε τόνοι πυρομαχικών ασκήσεων έχουν χαθεί εξαιτίας (μη ευανάγνωστη 

χειρόγραφη λέξη) του μηχανοκίνητου ιστιοφόρου «L 20». 

 

4) Στρατιωτικός εξοπλισμός. 

Ο χώρος συγκέντρωσης στρατιωτικού εξοπλισμού στην πόλη του Ηρακλείου έχει εν 

συνεχεία αποπερατωθεί. Όλος συνολικά ο έως τώρα έχοντας αφιχθεί εξοπλισμός έχει 

προς τα εκεί μεταφερθεί και έχει αρχίσει η καταγραφή αποθέματος. 

Μέσω επιτυχημένης διανομής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού μπόρεσαν οι από 

τη βύθιση πλοίου υφιστάμενες απώλειες εν συνεχεία να καλυφθούν. 

Οι από το Επιτελείο του τάγματος 220 στη Θεσσαλονίκη και την υπηρεσία έκδοσης 

διαταγών στην Αθήνα στο ελεύθερο εμπόριο προμηθευμένες μεγάλες ποσότητες 

συμπιεσμένου χαρτονιού για κάλυψη οροφής θα διανεμηθούν ποσοστιαία σε όλα τα 

στρατιωτικά τμήματα  της Μεραρχίας στην Κρήτη. Έχουν αφιχθεί δύο χιλιάδες ρόλοι 

συμπιεσμένου χαρτιού κάλυψης στέγης προς διανομή του. 

Από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος παραχωρήθηκαν κατόπιν απαίτησης της 

Μεραρχίας μεγάλες ποσότητες μέσων καθαρισμού και λειτουργίας και  μεταφέρονται 

με την ομάδα Siena στο νησί. Αυτά τα μέσα καθαρισμού και λειτουργίας θα 

επαρκέσουν με συντηρητική χρήση τους δύο έως τρείς μήνες για όλη συνολικά τη 

Μεραρχία. 

Επειδή μέσω ανεφοδιασμού έως τώρα έχουν φθάσει περίπου τετρακόσια τον αριθμό 

ποδήλατα, λαμβάνουν χώρα προετοιμασίες για τη διανομή αυτών, ώστε εν πρώτοις 

να καλυφθούν ελλείψεις στα στρατιωτικά τμήμα της Μεραρχίας και τα άνευ χρήσης 

ποδήλατα να μπορεί να αντικατασταθούν. 

 

5) Οχήματα. 

Μέσω του λόχου συνεργείων 220 και του χώρου παραμονής οχημάτων στο Ρέθυμνο 

επισκευάστηκαν στο χρονικό διάστημα της αναφοράς συνολικά είκοσι δύο φορτηγά 

με μεγάλους τροχούς και δύο τον αριθμό μοτοσικλέτες. Σε έναν επιπλέον μεγαλύτερο 

αριθμό οχημάτων προχώρησε η επισκευή σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτά κατόπιν της 

άφιξης των ανταλλακτικών να μπορούν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα  να έχουν 

επισκευαστεί. 

Σημαντικά εξαρτήματα, πρώτες ύλες και ανταλλακτικά έχουν αγορασθεί από την 

υπηρεσία διαταγών στην Αθήνα και έχουν με την ομάδα Siena μεταφερθεί στο νησί. 

Με αυτά τα ανταλλακτικά μπορεί κάποιος να ελπίσει, ότι ένα μεγάλο τμήμα των 

σχεδόν έτοιμων οχημάτων με μεγάλους τροχούς τώρα πλέον μπορεί οριστικά να είναι 

έτοιμο να μετακινηθεί. 

Η δεύτερη διμοιρία για τον λόχο συνεργείου 220 έχει αφιχθεί στην Αθήνα. Η 

μεταφορά της προς το νησί της Κρήτης θα περιέλθει εξαιτίας του μεγέθους και του 

βάρους των οχημάτων (δεκαπέντε τόνοι) σε δυσκολίες. 
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Ο αριθμός των απαιτούμενων ελαστικών αυξάνεται από μέρα σε μέρα και σε 

περίπτωση που δεν αποσταλούν από τον διοικητή στρατού νοτιανατολικής Ευρώπης 

τα προβλεπόμενα πεντακόσια τον αριθμό ελαστικά στην Κρήτη, θα υπάρξει μια 

μεγάλη  έλλειψη σε οχήματα. σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαιτίας της μόνιμης 

επιδεινωμένης κατάστασης ελαστικών   

Κατόπιν διαταγής του διοικητή Φρουρίου Κρήτης θα συγκεντρωθούν σε έγγραφα όλα 

συνολικά τα οχήματα με μεγάλους τροχούς σε φάλαγγες. Ως προς την τεχνική 

επίβλεψη των σε φάλαγγες συγκεντρωμένων οχημάτων θα ορισθεί κάθε φορά ένας 

υπεύθυνος αξιωματικός. Μέσω αυτής της καταχώρησης δεν επαφίεται η 

προβλεπόμενη δραστηριοποίηση και η προτιθέμενη χρήση των οχημάτων με 

μεγάλους τροχούς στο πλαίσιο της  Μεραρχίας. Αυτό σημαίνει μόνο για μια σύμφωνα 

με τα έγγραφα καταχώρηση όλων συνολικά των οχημάτων με μεγάλους τροχούς και 

ενιαία επίβλεψη από έναν υπεύθυνο. 

Στη σχολή οδηγών της Μεραρχίας στην πόλη του Ηρακλείου πραγματοποιείται για 

την ώρα ο πρώτος κύκλος μαθημάτων με είκοσι τον αριθμό συμμετέχοντος. 

Στην πόλη του Ρεθύμνου έχει πραγματοποιηθεί στο τμήμα 716 βαρέων τύπου 

πυροβόλων ο πρώτος κύκλος μαθημάτων για αξιωματικούς. 

Διανομές υγρών καυσίμων μπορούν κατά το χρονικό διάστημα της αναφοράς να 

πραγματοποιηθούν ξανά μέσω των διαταγμένων κατευθυντήριων γραμμών. 

Επιπροσθέτως έχουν διανεμηθεί στα Συντάγματα και στα μηχανοκίνητα τμήματα της 

Μεραρχίας ποσότητες υγρών καυσίμων για εκπαιδευτικούς λόγους. 

 

6) Ταχυδρομείο του στρατού. 

Εξαιτίας της μετακίνησης των μεταγωγικών προς άλλους χώρους επέμβασης και της 

εξαιτίας τούτου παρουσιαζόμενης μεγάλου μεγέθους συρρίκνωσης του αριθμού των 

υφιστάμενων αεροσκαφών προσκρούει ο τρέχων εφοδιασμούς ταχυδρομείου σε 

δυσκολίες. 

Σε διαβουλεύσεις με έναν εκπρόσωπο του επικεφαλή ταχυδρομείου στρατού στο νησί 

αναδείχθηκαν ξεκάθαρα οι επιθυμίες σχετικά της κίνησης του στρατιωτικού 

ταχυδρομείου. 

Ο υπεύθυνος ταχυδρομείου στρατού της Μεραρχίας καθίσταται ταυτόχρονα 

επεξεργαστής σε θέματα ταχυδρομείου στρατού στη διοίκηση Φρουρίου Κρήτης και 

έχει εκ τούτου το καθήκον, να πραγματοποιήσει  τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα 

ζητήματα του ταχυδρομείου στρατού, κυρίως την εξασφάλιση και τη μεταφορά του 

ταχυδρομείου από την ηπειρωτική Ελλάδα προς το νησί. 

 

 

7) Κεντρικοί χώροι τροφοδοσίας 

Η αποπεράτωση των κεντρικών χώρων εφοδιασμού προχωράει σε όλες τις γραμμές. 

Ο έως τώρα δευτερεύων  χώρος συγκέντρωσης τροφοδοσίας στον Τεκέ καταργείται 

και οι σε αυτόν εκατό σαράντα τόνοι εφοδιασμού μεταφέρονται στις Δαφνές. 

Η μεταφορά των αγαθών εφοδιασμού στους κεντρικούς χώρους τροφοδοσίας 

πραγματοποιείται ανάλογα με τη διάθεση των αγαθών και του αναγκαίου χώρου 

μεταφοράς. 

Ο λόχος αρτοποιιών 220 λαμβάνει οδηγίες να πληροφορηθεί και να προβεί σε 

προετοιμασίες σχετικά της δημιουργίας εγκατάστασης φούρνων στους κεντρικούς 

χώρους τροφοδοσίας. 

 

8) Κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφοράς 
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Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναφοράς βρίσκονται στα πλοία ,εκτός της ομάδας 

Siena,  που έχουν αφιχθεί  και εκφορτώσει στην πόλη του Ηρακλείου τα ατμόπλοια: 

 «Crespi» με εφοδιασμό και πυρομαχικά 

 «Artemis» με συμπιεσμένο χαρτόνι κάλυψης επιφάνειας και πυρομαχικά 

 «Jsora» με αέριο 

Τα ατμόπλοια «Salzburg» και  «Tanais» έχουν αναχωρήσει χωρίς φορτίο ξανά προς 

Πειραιά. 

Το έως τώρα μόνο για μεταφορές εφοδιασμού δραστηριοποιούμενο πλοιάριο 

παράκτιας προστασίας «L 20» προσέκρουσε στις 14./3. πλησίον της νοτιοανατολικής 

άκρης της χερσονήσου Ακρωτήρι σε μια νάρκη και βυθίστηκε. Παράλληλα με την 

απώλεια των εβδομήντα πέντε τόνων τρέχουσας τροφοδοσίας, όπου χάθηκαν κυρίως 

πάνω από ένα εκατομμύριο τσιγάρα εμπορίου καθώς και πέντε τόνοι πυρομαχικά 

ασκήσεων, έχει από την απώλεια του πλοίου παρουσιαστεί μια μεγάλη δυσκολία για 

τη συνέχιση της  παράκτιας συγκοινωνίας. Το «L 20» ήταν έως τώρα το πιο επιδέξιο 

στη θάλασσα και το γρηγορότερο  πλοιάριο στις βόρειες ακτές της Κρήτης. Εξαιτίας 

της απώλειας του κρίνεται αναγκαία μελλοντικά για τη μεταφορά τροφίμων και 

άλλων ειδών ανεφοδιασμού ξανά μεγάλη δραστηριότητα στο πλαίσιο των φορτηγών. 

Ερωτήσεις στον διοίκηση της θαλάσσιας υπεράσπισης Κρήτης έχουν δείξει, ότι 

κανένα γρήγορο μικρού μεγέθους πλοιάριο δεν θα βρίσκεται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα προς διάθεση. 

Δραστηριοποίηση του Επιτελείου αναχώρησης Σούδα. (βλπ συνημμένο). 

 

9) Γενικά. 

Εξαιτίας της μεταφοράς όλων συνολικά των ομάδων ίππων στον χώρο 

Θεσσαλονίκης- Αιγαίου και επομένως της διευθέτησης των έως τώρα καθηκόντων 

του Επιτελείου τάγματος 220 στη Θεσσαλονίκη θα μετακινηθεί το ίδιο στην Αθήνα. 

Η δραστηριοποίηση του στην Κρήτη έχει σχεδιαστεί ως Επιτελείο ανεφοδιασμού στα 

Χανιά. Επιπλέον θα υπαχθούν στο Επιτελείο τάγματος με καθήκοντα επίβλεψης οι 

στο νησί  δραστηριοποιούμενες στρατιωτικές μονάδες.  

Από το Ιβ θα επανεξετασθούν τρέχων οι προετοιμασίες, οι εργασίες κατασκευής και 

οι αποθηκεύσεις στους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού σε συνεργασία με τον 

εκάστοτε διοικητή του τμήματος σκαπανέων. 

Στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης πραγματοποιείται σχεδιασμός δράσης, στον οποίο 

πραγματεύονται κυρίως ζητήματα εφοδιασμού, όπου συμμετέχει ένα μέρος των 

αξιωματικών του Επιτελείου της Μεραρχίας. 

 

10) Ιδιαίτερες διατάξεις.  

Στο χρονικό σημείο αναφοράς δημοσιεύονται οι ιδιαίτερες διαταγές με τον αριθμό 7 

και 8. 

(περίληψη) Αναφέρεται ακόμα η άφιξη του υπολοχαγού Seyfert στη Μεραρχία και 

καθήκοντα τούτου. 

 

Σελίδες 102-105  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 18.3.1941. 

Περιέχει αναφορά σχετικά υπηρεσιακής αποστολής από 15.2 έως 14.3.1942 

αναφέροντας μεταξύ άλλων αίτηση από τον στρατό για αποστολή πυρομαχικών 

ασκήσεων στην Κρήτη, την πραγματοποίηση ανεφοδιασμού ειδών σίτισης από τη 

Γερμανία, την φόρτωση του «Tagliamento»(καταγράφεται φορτίο και βάρος τούτου) 

προς τη Σούδα, του «Monte Jura» τέλη Μαρτίου- αρχές Απριλίου (καταγράφεται 

βάρος τούτου) προς τη Σούδα και του «Vincenti» τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου 
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(καταγράφεται φορτίο και βάρος τούτου) προς το Ηράκλειο, την πρόθεση 

αναχώρησης από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς την Κρήτη για το επόμενο 

χρονικό διάστημα τεσσάρων τον αριθμό πλοίων- του «Isora» του «Delos» του «Piere 

Luigi» και του «Protestas», την έλλειψη Γερμανών στρατιωτών στη Σούδα. 

 

Σελίδες 106-110  (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

16.3.1942. 

Περιέχει αναφορά  δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.3.1942 

αναφέροντας μεταξύ άλλων την έναρξη λειτουργίας των χώρων ψύξης στους χώρους 

διανομής  σίτισης, τις εργασίες ολοκλήρωσης αποθηκών σίτισης και τον υπολογισμό 

λήξης  των εργασιών τούτων στις αρχές Μαΐου. 

(μετάφραση) Γ) Σίτιση. 

Σχετικά της τροφοδοσίας  των στρατευμάτων με τρόφιμα δεν έχουν παρουσιαστεί 

καθόλου δυσκολίες. 

Έχει διανεμηθεί τροφοδοσία σε: 

                                               Στρατό Ξηράς:           δώδεκα χιλιάδες ενενήντα πέντε 

                                               Αεροπορία:                πέντε χιλιάδες εννιακόσιοι εξήντα 

πέντε 

                                               Ναυτικό:                    εννιακόσιοι εβδομήντα δύο 

                                               Άλλοι:                        δεκατέσσερις 

                                               Αιχμάλωτοι:              εξακόσιοι 

                                               Έλληνες εργάτες:      οχτώ χιλιάδες 

                                               Πλήρωμα πλοίων:     διακόσιοι πενήντα οχτώ 

Συνεπεία  του έχοντας αυξηθεί ανεφοδιασμού έχει η κατάσταση σίτισης στο νησί εκ 

νέου βελτιωθεί. 

Ξεχωριστά διατίθενται:        Θέσεις διανομής σίτισης                        βάσεις-σταθμοί 

Υλικά ψησίματος            τριάντα τρείς ημερήσιες ποσότητες                 --    ημερήσιες 

ποστ. 

Λαχανικά                         πενήντα δύο ημερήσιες ποσότητες            είκοσι τρείς    «           

«  

Κρέας για το μεσημέρι    δεκαπέντε  ημερήσιες ποσότητες              δώδεκα            «          

« 

Βραδινή τροφή                δεκαπέντε ημερήσιες ποσότητες                δεκαέξι           «          

« 

Υγρά                                ενενήντα τέσσερεις ημερήσιες ποσότητες είκοσι πέντε   «           

« 

Μερίδες λίπους                σαράντα οχτώ ημερήσιες ποσότητες                 ----         «           

« 

Άλειμμα ψωμιού ή λίπος τέσσερεις ημερήσιες ποσότητες                       ---           «            

« 

Μερίδες καπνού               τριάντα εννέα  ημερήσιες ποσότητες                ---          «            

« 

Σοκολάτα-ρόφημα σοκολάτας  δεκατέσσερις  ημερήσιες ποσότητες       ---          «            

« 

Καραμέλες από χυμό φρούτων  έξι  ημερήσιες ποσότητες                      τέσσερεις «           

« 

Μπισκότα                                     --   ημερήσιες ποσότητες                      --             «           

«             
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Ζάχαρη                                      τριάντα ημερήσιες ποσότητες                τριάντα     «          

« 

Αλάτι                                        δεκατρείς ημερήσιες ποσότητες             δεκαπέντε  «         

«    

Μπαχαρικά       οχτακόσιες πενήντα μια ημερήσιες ποσότητες         τριάντα πέντε   «        

« 

Συμπλήρωμα φαγητού εκατό είκοσι τέσσερεις ημερήσιες ποσότητες  οχτώ            «         

« 

 

Το από το τμήμα 220 τροφοδοσίας-σίτισης  της Μεραρχίας προωθήθηκε  το κάθε 

φορά για επτά ημέρες παρουσιαζόμενο σχέδιο σίτισης για γνωστοποίηση τούτου 

κατόπιν ελέγχου όλων των περιπτώσεων στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

Παρομοίως  ενημερώθηκε ο διοικητής Φρουρίου Κρήτης τρέχων σχετικά της 

κατάστασης αποθεματοποίησης και της ποσότητας σίτισης. 

Για τη μεταφορά και τη διατήρηση ελαφρά ληγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της 

ζεστής εποχής του χρόνου απαιτήθηκαν είκοσι τον αριθμό μεγάλου μεγέθους χώροι 

ψύξης (δύο τόνων) και  εκατό πενήντα ψυγεία στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη μιας πιο ζεστής  εποχής του χρόνου προτάθηκε  

στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης, να διατεθεί πλήρως η δεύτερη ποσότητα υγρών και 

τα έως τώρα στη θέση της δεύτερης ποσότητας διατιθέμενα πεντακόσια γραμμάρια 

πορτοκάλια να φυλαχθούν ως συμπλήρωμα. Δεν έχει ακόμα ληφθεί απόφαση. 

 

 

Δ) Ζητήματα ειδών εμπορίου.  

Η κατάσταση τροφοδοσίας με είδη εμπορίου δεν έχει επίσης στον χρόνο αναφοράς 

βελτιωθεί., έτσι ώστε επικρατεί μεγάλη έλλειψη σε όλα τα είδη στο στράτευμα. Στον 

υπεύθυνο διαχείρισης οικονομικών στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης στάλθηκε εκ 

νέου μια αίτηση σχετικά παροχής ειδών εμπορίου. 

Για την εξισορρόπηση της έλλειψης αποδεσμεύτηκε μεγάλο μέρος από το απόθεμα 

των ειδών εμπορίου της Μεραρχίας για τη διανομή στο στράτευμα. Δεν υπάρχει 

ωστόσο τέτοιο  μέγεθος για να καλύψει επίσης μόνο την κατά προσέγγιση ανάγκη. 

Από το τοπικό φρουραρχείο Ηρακλείου διατέθηκε  μια ποσότητα τσιγάρων  δύο 

εκατομμυρίων προς την τιμή των διακοσίων δέκα δραχμών ανά εκατό. Η διανομή 

αυτής της ποσότητας είναι ωστόσο πολύ αργή. 

(περίληψη) Κατόπιν γίνεται αναφορά σχετικά των καταλυμάτων αναφέροντας την 

προμήθεια εξοπλισμού καταλυμάτων (μέσω θαλάσσης και από τα αποθέματα της 

Μεραρχίας στο Ηράκλειο) και υλικού προστασίας από κουνούπια (καταγράφεται 

αριθμός αφίξεων από την Αθήνα στα Χανιά), της χρήσης για τον φωτισμό μη 

διυλισμένου ελαιόλαδου ( μόνο στην πόλη των Χανίων και στα καταστήματα στο 

Ηράκλειο χρησιμοποιείται ηλεκτρικό φώς), σχετικά της θέρμανσης αναφέρεται η 

διανομή υλικού θέρμανσης μόνο πλέον για τις κουζίνες και για τους φούρνους, η 

αδυναμία συμμετρικής διανομής κομμένων στα Χανιά αποθεμάτων ξύλων για την 

πόλη του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, της αποστολής πενήντα τόνων κάρβουνου 

στο Ηράκλειο, σχετικά της ένδυσης αναφέρεται η άφιξη των δεκαπέντε χιλιάδων 

συνόλων καλοκαιρινής ενδυμασίας και ποσότητας υλικού επιδιόρθωσης (υπάρχει 

ανάγκη παροχής μεγαλύτερων ποσοτήτων), η ανάληψη πρωτοβουλιών από την 

τοπική διοίκηση για άμεση και αποτελεσματική κατάσχεση δέρματος για σόλες και η 

ανάγκη διανομής σε στρατιωτικά τμήματα καλοκαιρινής στολής. 

 

Σελίδες 111- 115  (περίληψη- μετάφραση)  



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Στρατιωτικό έγγραφο –με ένα τον αριθμό συνημμένο- που φέρει ημερομηνία από 

22.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας του τμήματος IVb για το χρονικό διάστημα από 1. 

έως 15.3.1942. 

(μετάφραση)  1) Δραστηριοποίηση της υπηρεσίας υγειονομικού. 

Ο κατά μέσος όρος αριθμός κάλυψης κλινών στο τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου 

περιλάμβανε  εκατό σαράντα πέντε ασθενείς, στο τοπικό νοσοκομείο Ρεθύμνου 

πενήντα πέντε, στο στρατιωτικό νοσοκομείο 220 Χανίων ενενήντα πέντε ασθενείς. 

Οι δυνατότητες κάλυψης κλινών όλων των νοσοκομείων και όλων των  χώρων 

αλλαγής για τα νοσοκομεία επανελέγχθηκαν. Από το χρονικό σημείο ανάληψης από 

την 5η ορεινή Μεραρχία αύξησε το τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου των αριθμό κλινών 

από εκατό πενήντα σε διακόσιες, το τοπικό νοσοκομείο Ρεθύμνου από εκατό πενήντα 

σε εκατό εβδομήντα.  Έχει σχεδιαστεί μια μελλοντική αύξηση στο Ηράκλειο 

εβδομήντα κλινών μέσω  παράδοσης ενός επιπλέον κτηρίου και στο Ρέθυμνο ογδόντα 

τον αριθμό κλινών μέσω κατασκευής δύο τον αριθμό παραπηγμάτων. 

Το στρατιωτικό νοσοκομείο Χανίων περιλαμβάνει την παρούσα χρονική στιγμή 

εκατό είκοσι τέσσερεις τον αριθμό κρεβάτια. Λόγω προσθήκης ορισμένων κτηριακών 

τμημάτων και δημιουργίας τριών ξύλινων παραπηγμάτων θα αυξηθεί ο αριθμός των 

κλινών σε εκατό ογδόντα. Επειδή μια επιπλέον αύξηση μέσω παραλαβής κτηρίων 

εξαιτίας  μεγάλου αριθμού πληρότητας από τα στρατεύματα και της σε μεγάλο βαθμό 

συσσώρευσης πολιτών δεν είναι πλέον εφικτή, υποβλήθηκαν μέσω της Μεραρχίας 

στον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης προτάσεις για την επέκταση και τη βελτίωση του 

στρατιωτικού νοσοκομείου και προτάθηκε η διευθέτηση των εργασιών στο επίπεδο 

επίσπευσης Ι. Ταυτόχρονα προτάθηκαν στον στρατιωτικό ιατρό παραπήγματα για το 

στρατιωτικό νοσοκομείο για την τοποθέτηση και διευθέτηση ανεφοδιασμού. 

Η εναλλακτική θέση  στις Δαφνές για το τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου προσφέρει 

κατόπιν εκκένωσης των δηλωμένων κτηρίων από το στράτευμα και τον ντόπιο 

πληθυσμό  χώρο για την τοποθέτηση εκατό ογδόντα τεσσάρων κλινών για ασθενείς. 

Για εξήντα έξι επιπλέον κλίνες έχει προταθεί η βελτίωση άδειων αλλά χρειαζούμενων 

επισκευή καταλυμάτων. 

Η εναλλακτική θέση στους Αρμένους για το τοπικό νοσοκομείο Ρεθύμνου προσφέρει 

κατόπιν της εκκένωσης των ήδη αναφερόμενων κτηρίων από το  στράτευμα χώρο για 

την τοποθέτηση εκατό είκοσι κλινών. Τέσσερα παραπήγματα, τα οποία θα 

χρησιμεύσουν  αρχικώς ως χώρος διαμονής του στρατεύματος, αργότερα ως χώρος 

παραμονής ασθενών, κατασκευάζονται ήδη και προσφέρουν χώρο για την 

τοποθέτηση διακόσιων τον αριθμό κλινών για ασθενείς. 

Η εναλλακτική θέση του στρατιωτικού νοσοκομείου Χανίων βρίσκεται στον 

Αλικιανό και στα γύρω παρακείμενα χωριά Φουρνές και Βατόλακκος. Έχει 

παραχωρηθεί χώρος για την παραμονή τριακοσίων πενήντα συνολικά ασθενών. 

Από τον μηχανικό στρατού Horak έχουν επανελεγχθεί τα μηχανήματα ακτινών των 

νοσοκομείων και έχουν δοθεί οδηγίες για βελτιώσεις. Οι απαραίτητες αιτήσεις έχουν 

κατατεθεί άμεσα στον στρατιωτικό ιατρό. 

(περίληψη) Κατόπιν περιέχεται μεταξύ άλλων η ανάγκη κάλυψης δέκα τον αριθμό 

θέσεων βοηθών ιατρών και ο αναγκαίος εμβολισμός των στρατιωτών στην Κρήτη Το 

συνημμένο στρατιωτικό έγγραφο από τον ιατρό της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης 

που φέρει ημερομηνία από 11.3.1942 περιέχει οδηγίες  προς τους ιατρούς της 

Ταξιαρχίας σχετικά  μεταξύ άλλων της υγιεινής και της τακτικής επίβλεψης των 

χώρων παραμονής ασθενών.  
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Σελίδα 116  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

13.3.1942. 

Περιέχει τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης στρατιωτών ως αντικαταστάτες σχετικά 

της ικανότητας να ανταπεξέλθουν στα στρατιωτικά καθήκοντα σε τροπικού κλίματος 

χώρες. 

 

 

Σελίδες  117-118  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

14.3.1942. 

Περιέχει την ημερήσια διαταγή της Μεραρχίας με τον αριθμό 21/42 αναφέροντας 

μεταξύ άλλων την υπαγωγή των ταγμάτων προστασίας υπαίθρου 832,833 και 834 

στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης, την ανάληψη της επίβλεψης από τους ιατρούς 

της Ταξιαρχίας των υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όλων των βρισκόμενων 

στον τομέα των στρατιωτικών τμημάτων, τη διαδικασία εμβολιασμού προστασίας 

από τύφο, χολέρας και ευλογιάς (καταγράφεται ποσότητα εμβολίων και χρονικό 

διάστημα προστασίας). 

 

 

Σελίδες 119-120  (μετάφραση) 

 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης             Διοικτ Επιτ Μερχ Φ.Κ, την 18.3.1942. 

Ιβ 

                     

                                      Αναφορά δραστηριότητας 

                            για το χρονικό διάσημα από 1.3 έως 15.3.42 

 

 

Α) Πυρομαχικά: 

1) Εκφόρτωση του «Crespi»: 

Από τον Πειραιά αναχώρησε το ατμόπλοιο «Crespi» με πενήντα τρεις τόνους 

πυρομαχικά. Τα για το     τάγμα πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων 609 

                                         αποθήκη ασυρμάτων 220 

                                         λόχο αρτοποιών 220 

συγκεκριμένα πυρομαχικά απορροφήθηκαν άμεσα από τις μονάδες.  

Τα υπόλοιπα προωθήθηκαν με το ίδιο πλοίο προς τη Σούδα και αποθηκεύτηκαν στον 

χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στον Αλικιανό. 

 

2) Εκφόρτωση του «Piere Luigi»: 

Από τη Σούδα αφίχθησαν εβδομήντα έξι τόνοι πυρομαχικών, τα οποία 

αποθηκεύτηκαν στον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στις Δαφνές. 

 

3) Εκφόρτωση του «’Άρτεμις»: 

  Με το ατμόπλοιο «Άρτεμις» αφίχθησαν από τον Πειραιά για το 382ο 

Σύνταγμα πεζικού τριάντα δύο τόνοι πυρομαχικά, τα οποία θα μεταφερθούν με την 

επόμενη δυνατότητα μεταφοράς  στο Σύνταγμα. 

 

4) Πυρομαχικά ασκήσεων. 
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Σύμφωνα με τη διαταγή του διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης με τον 

αριθμό 454/42 από 26.2.42  σχετικά πυρομαχικών υπολογίσθηκε εκ νέου η ανάγκη σε 

πυρομαχικά ασκήσεων και με τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης Ιβ αριθμός 452/42 από 

13.3.42 απαιτήθηκε η ανάγκη. 

 

5) Κύκλος σεμιναρίων για υπαξιωματικούς πυρομαχικών. 

Με εντολή της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης Ιβ 36/42 (βλπ συνημμένο 1) διατάχθηκε 

η διεξαγωγή ενός κύκλου σεμιναρίων για υπαξιωματικούς υπεύθυνους πυρομαχικών. 

Η διάρκεια του κύκλου σεμιναρίων από 11.3 έως 25.3.42. Σχετικά του προγράμματος 

διδασκαλίας δες συνημμένο με τον αριθμό 2. 

Προϊσταμένη αρχή του κύκλου σεμιναρίων είναι ο υπολοχαγός Barth.Εκτός των 

διαθέσιμων αναφορικά με αυτό έχοντας διοικητική αρμοδιότητα διδασκόντων, 

εξέδιδε διαταγές ακόμα ο υπαξιωματικός Mesalla (125ο  Σύνταγμα πεζικού) ως 

βοηθός διδάσκων. 

 

6) Εφοδιασμός των κανονιών με μέσα έκρηξης και πυροδότησης. 

Επιπροσθέτως εφοδιάστηκαν κατόπιν διαταγής του στρατού τα τμήματα παράκτιου 

πυροβολικού του στρατού 282,829,834 καθώς και οκτώ τον αριθμό πυροβόλα- 

λάφυρα με μέσα έκρηξης και πυροδότησης. Η διανομή έχει ρυθμιστεί, η καθοδήγηση 

έχει στο μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιηθεί. 

 

7) Ιδιαίτερα συμβάντα. 

Το «L 20» βυθίστηκε με πέντε τόνους πυρομαχικά ασκήσεων. 

 

Β) Στρατιωτικός εξοπλισμός: 

 

1) Χώρος συγκέντρωσης στρατιωτικού εξοπλισμού. 

Ο χώρος συγκέντρωσης στρατιωτικού εξοπλισμού έχει εκ νέου βελτιωθεί. Ο 

συνολικός έως τώρα έχοντας αφιχθεί στρατιωτικός εξοπλισμός έχει μεταφερθεί προς 

τα εκεί και έχει  αρχίσει η καταμέτρηση του αποθέματος. 

 

2) Διανομή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. 

Οι απώλειες κατά τη βύθιση του «Citta di Livorno» έχουν αναπληρωθεί. Στα 

Συντάγματα έχει ανάλογα με το απόθεμα καλυφθεί η νέα ανάγκη σε όπλα στο 

μεγαλύτερο μέρος. 

 

3) Μικρού μεγέθους σειρήνα. 

Σύμφωνα με το φύλλο στρατού εφοδιασμού, τμήμα Γ 1942, ψηφίο 22 διαχωρίζεται η 

μικρή μεγέθους σειρήνα από τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Έχει διαταχθεί η παράδοση 

τούτης. 

 

4) Έλεγχος όλων συνολικά των μηχανημάτων παρατήρησης και γεωμέτρησης 

Τον μήνα Μάρτιο θα ελεγχθούν όλα συνολικά τα μηχανήματα παρατήρησης και 

γεωμέτρησης των μονάδων και έχει διαταχθεί η αναφορά τούτων έως την 1.4.42. 

 

 

5)  Ποδήλατα. 

Οι μονάδες θα αναφέρουν έως την 17.3.42 όλη συνολικά την εικόνα έλλειψης- 

αποθέματος, την κατάσταση των ποδηλάτων έως την 25.3.42 και την ανάγκη σε 

ελαστικά και ανταλλακτικά. 
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6) Γενικού τύπου προμήθεια. 

Με το ατμόπλοιο «Crespi» στάλθηκαν στην Ταξιαρχία 1 Φρουρίου Κρήτης χίλιοι 

πεντακόσιοι ρόλοι συμπιεσμένου χαρτονιού κάλυψης στέγης  για τη διανομή τούτου. 

Οχτακόσιοι εξήντα επιπλέον ρόλοι αποθηκευτήκαν στον χώρο συγκέντρωσης 

στρατιωτικού εξοπλισμού της Μεραρχίας. 

Με το ατμόπλοιο « Άρτεμις» εισήχθησαν πεντακόσιοι ρόλοι. 

Επιπλέον αφίξεις σε διχτυωτό σύρμα και καρφιά πραγματοποιηθήκαν κατόπιν 

απαίτησης του Συντάγματος και της αποθήκης πυρομαχικών. 

Για την τοποθέτηση μόνιμων χαρακτηριστικών στα οχήματα διανεμήθηκε  άσπρο 

χρώμα στις μονάδες. 

Το από την υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα απαιτούμενο για τεχνικούς 

λόγους αέριο αφίχθη με το πλοίο «Esora» και παραδόθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος 

ήδη στον λόχο συνεργείου επισκευής- συντήρησης οχημάτων καθώς σε διάφορους 

οπλουργούς της Μεραρχίας. 

 

7) Μέσα καθαρισμού και λειτουργίας. 

Από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος παραχωρήθηκαν στη Μεραρχία μεγάλες ποσότητες 

σε μέσα καθαρισμού και λειτουργίας και έχουν αφιχθεί ήδη με την τελευταία ομάδα 

της Siena στη Σούδα. 

Οι προεργασίας έχουν σε τέτοιο βαθμό προχωρήσει, ώστε μετά την εκκένωση του 

φορτίου θα μπορεί να αρχίσει αμέσως η διανομής προς τις μονάδες. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρονται δύο (2) τον αριθμό μετακινήσεις στρατιωτικού 

προσωπικού. 

 

Σελίδες 121-122  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 23.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.3.1942 

περιέχοντας την κατάσταση επισκευής οχημάτων- φορτηγών και μοτοσικλετών 

(καταγράφεται αριθμός τούτων),  σχετικά της προμήθειας ανταλλακτικών την 

αποστολή τούτων  από την Αθήνα στην Κρήτη, την κατάσταση ελαστικών 

(καταγράφεται αυξημένη ανάγκη τούτων), τη διεξαγωγή μαθημάτων οδήγησης στην 

πόλη του Ηρακλείου και Ρεθύμνου (καταγράφεται αριθμός συμμετεχόντων), την 

ταξινόμηση οχημάτων σε φάλαγγες, αριθμό ατυχημάτων (έντεκα περιπτώσεις). 

 

 

Σελίδα 123  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  που φέρει ημερομηνία από 12.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.3.1942 

καταγράφοντας μεταξύ άλλων αριθμό λειτουργιών Καθολικών και Ευαγγελιστών, 

την επίσκεψη του στρατιωτικού ιερέα στους ασθενείς στα στρατιωτικά νοσοκομεία 

και κέντρα περίθαλψης καθώς και των φρουρών στην περιοχή του Ρεθύμνου. 

 

Σελίδα 124  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία  Φρουρίου Κρήτης, Επιτελείο 

αφίξεων Σούδας προς τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης Ιβ που φέρει ημερομηνία από 

18.3.1942. 

Το έγγραφο περιέχει κινήσεις φορτηγών πλοίων- ιστιοφόρων  (αφίξεις-αναχωρήσεις, 

φόρτωση και εκκένωσης φορτίου σίτισης- πυρομαχικών και άλλων στρατιωτικών 

ειδών για το Ρέθυμνο και Ηράκλειο) και φορτηγών ( αποπεράτωση και πλήρωση  της 
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αποθήκης πυρομαχικών στον Αλικιανό) κατά το χρονικό διάστημα από 20.2 έως 

14.3.942, μεταφορές τροφοδοσίας- σίτισης από την ομάδα Siena προς την πόλη του 

Ηρακλείου και Ρεθύμνου, καταγραφή χρήσης υγρών καυσίμων (περιέχεται είδος) από 

20.2 έως 15.3.1942. 

 

 

Σελίδες 125-129  (περίληψη) 

Απόρρητο έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

3.3.1942. 

Περιέχει απόρρητο συνημμένο έγγραφο από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που 

φέρει ημερομηνία από 10.2.1942, αναφέροντας ιδιαίτερου τύπου διαταγές σχετικά 

των μέτρων κατασκευής έργων στην Κρήτη όπως τον περιορισμό τούτων εξαιτίας της 

διατήρησης της ετοιμότητας επέμβασης όλων των στρατιωτικών τμημάτων και την 

πραγματοποίηση όλων των απαραιτήτων μέτρων για την άμυνα απέναντι στον 

αντίπαλο, τον περιορισμό στα υλικά (όπως ξύλο), στα υγρά καύσιμα, στη σίτιση, τον 

διαχωρισμό των έργων σε «απαραίτητα» και «επιθυμητά» (καταγραφή έργων που 

περιλαμβάνονται σε αυτά και αναλόγως των αναγκών που εξυπηρετεί η επίσπευση 

τούτων). 

 

Σελίδα 130  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης προς μεταξύ άλλων το 

433ο  και 382ο Σύνταγμα πεζικού, το Επιτελείο 220ου τάγματος, την υπηρεσία 

έκδοσης διαταγών στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από11.3.1942. 

Περιέχει την ανάληψη των καθηκόντων ανεφοδιασμού από το 433ο Σύνταγμα 

πεζικού, τη συγκέντρωση των ειδών ανεφοδιασμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τη 

διάθεση ατμόπλοιων προς μεταφορά τούτων στην Κρήτη (Ηράκλειο-Σούδα). 

 

Σελίδες 131-136  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

2.3.1942. 

Περιέχει ιδιαίτερου τύπου διαταγές με τον αριθμό 7 σχετικά του εφοδιασμού της 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και των υπαγόμενων σε αυτή στρατιωτικών τμημάτων 

αναφέροντας μεταξύ άλλων τη διανομή υποδημάτων κατάλληλων για βουνό 

(καταγράφεται μονάδα, αριθμός ζευγαριών και χώρος διανομής τούτων) και σε ποια 

στρατιωτικά τμήματα απευθύνεται, τον νέο καθορισμό τιμών λόγω υψηλού κόστους 

μεταφοράς εισαχθέντων στην πόλη του Ηρακλείου φρούτων (λεμόνια- πορτοκάλια- 

μανταρίνια), την προσβολή από εχινόκοκκο μεγάλου μέρους προβάτων και βοδιών 

στον νομό Ηρακλείου, οδηγίες προφύλαξης- διατήρησης σε καλή κατάσταση των 

πυρομαχικών και του στρατιωτικού εξοπλισμού, έλλειψη σε πιστόλια, οδηγίες 

σχετικά αποθήκευσης των όπλων (καραμπινών, πιστολιών, δεσμίδων σφαιρών, κάνες 

οπλοπολυβόλων), τη διανομή μικρού μεγέθους σειρήνων στην Κρήτη και 

αποθήκευση αυτών σε αποθήκη στρατιωτικού υλικού στο Ηράκλειο και Χανιά. 

 

Σελίδες  137- 141  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

10.3.1942. 

Περιέχει ιδιαίτερου τύπου  διαταγές με τον αριθμό 8 σχετικά της τροφοδοσίας της 

Μεραρχίας  Φρουρίου Κρήτης και των υπαγόμενων σε αυτή στρατιωτικών τμημάτων 

καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη δραστική  μείωση ποσότητας ενδυναμωτικών  

μέσων όπως της σοκολάτας και του κακάου (παραμένει η διανομή ως έχει σε 
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νοσηλευμένους στα νοσοκομεία), τη διανομή φρέσκων ψαριών (μείωση της 

ποσότητας στα τετρακόσια πενήντα γρ ανά άτομο) και ελαιόλαδου (δέκα γρ ανά 

άτομο), την επάρκεια  λαχανικών (έλλειψη σε πατάτες) και ρυζιού- ζυμαρικών, την 

απαγόρευση αγοράς και κατάσχεσης ζώων προς σφαγή, ο καθορισμός χρηματικού 

ποσού στους αδειούχους (καταγράφεται το ύψος του ποσού τούτου), την απολύμανση 

μεγάλων σε μέγεθος χώρων (στρατοπέδων, σχολείων, στρατώνων), την άφιξη μικρών 

ποσοτήτων ελαστικών και ανταλλακτικών. 

 

Σελίδα  142  (περίληψη) 

Τελευταία σελίδα του δεύτερου  συνημμένου εγγράφου των σελίδων 143-145 

περιέχοντας  επικάλυψη ψωμιού (πχ με βούτυρο, μαρμελάδα) καταγράφοντας 

ποσότητα σε γραμμάρια, ροφήματα (καταγράφοντας είδος, ποσότητα), ζάχαρη και 

προϊόντα ζάχαρης (καταγράφεται ποσότητα σε γραμμάρια). 

 

Σελίδες 143-145  (περίληψη) 

Περιέχουν δύο τον αριθμό συνημμένα στο στρατιωτικό έγγραφο των σελίδων 137-

141.    

Το πρώτο αντίγραφο συνημμένου  εγγράφου με τον αριθμό 2 από τον διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 25.2.1942 αναφέροντας μεταξύ άλλων 

ιδιαίτερου τύπου διαταγές σχετικά της επιστροφής άδειων μπουκαλιών. 

Το δεύτερο  συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει  ποσότητες  ψωμιού (καταγράφεται 

είδος τούτου και ποσότητα σε γραμμάρια), μερίδες κρέατος (καταγράφοντας είδος  

και ποσότητα σε γραμμάρια), λαχανικά (καταγράφεται είδος και ποσότητα σε 

γραμμάρια), κονσέρβες μεικτού περιεχομένου (καταγράφοντας είδος τούτων και 

ποσότητα σε γραμμάρια), συμπλήρωμα φαγητού (καταγράφεται είδος και ποσότητα 

σε γραμμάρια), μαγειρικό λίπος (καταγράφεται ημερήσια ποσότητα σε γραμμάρια), 

σόγια (καταγράφεται εβδομαδιαία ποσότητα σε γραμμάρια), μπαχαρικά 

(καταγράφεται είδος και ποσότητα σε γραμμάρια), βραδινό φαγητό (καταγράφεται 

είδος προϊόντος και ποσότητα σε γραμμάρια). 

 

Σελίδα 146  (περίληψη) 

Κενή σελίδα καταγράφοντας το χρονικό σημείο «δεύτερο μισό Φεβρουαρίου 1942». 

 

Σελίδες 147- 151 (μετάφραση) 

 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης       Διοικητ. Μεραρχίας, την 5.3.1942. 

 

      Αναφορά δραστηριότητος του τμήματος Ιβ για το χρονικό διάστημα από 16.2. 

έως 28.2.1942. 

 

Πραγματευόμενοι τομείς:               1) Διαχείριση   

                                                        2) Υγειονομικό                                                                                                                                                                     

                                                       3)  Πυρομαχικά 

                                                       4) Στρατιωτικός εξοπλισμός 

                                                       5) Οχήματα 

                                                       6) Ταχυδρομείο του στρατού. 

                                                       7) Κεντρικοί χώροι εφοδιασμού 

                                                       8) Κατάσταση ανεφοδιασμού και θαλάσσιας 

μεταφοράς   

                                                       9) Γενικά 
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                                                      10) Ιδιαίτερες διατάξεις 

 

 

1) Διαχείριση. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναφοράς μπόρεσε η βελτίωση στον τομέα του 

εφοδιασμού να παραμείνει και να διατηρηθεί ως έχει. 

Για να δοθεί στα στρατιωτικά τμήματα η δυνατότητα καλλιέργειας πατάτας, 

εξασφαλίστηκαν από μια ειδική ομάδα αγοράς υπολοίπων προϊόντων  της Μεραρχίας 

σε συνεννόηση με τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης   στον από τους Ιταλούς 

κατεχόμενο χώρο δεκαπέντε τόνοι σπόροι πατάτας. Επιπλέον ξεχωρίστηκαν από τις 

εκ της Μεραρχίας εφοδιασμένες πατάτες Σερρών είκοσι πέντε τόνοι ως σπόροι 

πατάτας, έτσι ώστε  σαράντα τόνοι συνολικά σπόροι πατάτας να μπορέσουν να 

διανεμηθούν. 

Η εισαγωγή ειδών εμπορίου δεν είναι εφικτή κατά τη διάρκεια του χρόνου αναφοράς 

εξαιτίας της έλλειψης των ειδών τούτων στα Χανιά καθώς και στην ηπειρωτική 

Ελλάδα. Επείγουσες απαιτήσεις για αυτό το είδους θα δοθούν εν συνεχεία. 

Ένα μέρος της έχοντας απαιτηθεί ορεινής ενδυμασίας, όπου εκεί κυρίως επτά 

χιλιάδες ζευγάρια υποδήματα βουνού έχουν αναφερθεί, έφτασε με την ομάδα Siena 

στο νησί. Η διανομή αυτών των υποδημάτων για το βουνό έχει αρχίσει. Ως σημείο 

αναφοράς ορίζεται σε αυτό το σημείο, ότι τα μη μηχανοκίνητα καθώς και τα μη 

δραστηριοποιούμενα στο δρόμο στρατιωτικά τμήματα, στον βαθμό που μπορεί να 

επιτευχτεί, θα εφοδιαστούν με υποδήματα βουνού. 

Από την απαιτούμενη καλοκαιρινή ενδυμασία θα εισαχθούν αρχικώς δεκαπέντε 

χιλιάδες στρατιωτικά σύνολα. Αυτή η ενδυμασία θα μεταφερθεί με την επόμενη 

ομάδα της Siena προς την Κρήτη και κατόπιν θα διαμοιραστεί. Επιπλέον ποσότητες 

ρουχισμού θα εισαχθούν κατόπιν της παραγωγής τους. 

Υλικό προστασίας από κουνούπια θα προμηθευτεί από την υπηρεσία έκδοσης 

διαταγών στην Αθήνα τρέχων εν συνεχεία. Εις το εξής παρέχονται στο διάστημα της 

αναφοράς 

                                     πέντε χιλιάδες καλύπτρες αντιμετώπισης κουνουπιών και 

                                     δύο χιλιάδες δίχτυα προστασίας από κουνούπια. 

Η προώθηση αυτών των ποσοτήτων επίκειται με μια από τις επόμενες ομάδες της 

Siena. 

Έχει αρχίσει τρέχων να διανείμετε ο από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα εδώ μέσω 

της υπηρεσίας έκδοσης διαταγών στην Αθήνα  προμηθευμένος εξοπλισμός 

καταλυμάτων. Δυσκολίες στον ανεφοδιασμό νέων ποσοτήτων προκύπτουν εξαιτίας 

έλλειψης ξύλου στην ενδοχώρα καθώς και στην έλλειψη χώρου μεταφοράς στην 

τελευταία ομάδα της Siena. 

 

2) Υγειονομικό. 

Αν και σε γενικές γραμμές η κατάσταση υγείας εκ νέου χαρακτηρίζεται ως καλή, 

προξενεί εντύπωση, ότι στο χρονικό διάστημα της αναφοράς έχουν καταγραφεί 

τριάντα τον αριθμό περιπτώσεις με ελονοσία στα νοσοκομεία της Μεραρχίας. 

Οι εγκαταστάσεις  περίθαλψης της Μεραρχίας στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα 

Χανιά χρησιμοποιούνται πλήρως. Έχει επιτευχτεί να μεταφερθούν μέσω δύο τον 

αριθμό αεροσκαφών υγειονομικού τύπου Junker τριάντα τον αριθμό ασθενείς στην 

ηπειρωτική Ελλάδα.  

Έχει αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμησης της ελονοσίας. 

 

3) Πυρομαχικά. 
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  Ο κύριος όγκος των στο νησί υφιστάμενων πυρομαχικών για στρατιωτικές 

ασκήσεις διατίθεται για σκοπούς εκπαίδευσης. 

Οι από την ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς διατασσόμενες προετοιμασίες για την 

ανατίναξη των κανονιών κάθε είδους θα διαταχθεί μέσω εισαγωγής πυρομαχικών 

έκρηξης και της καθοδήγησης από το μηχανικό στα αναφερόμενα στρατιωτικά 

τμήματα. 

Στο 2ο τάγμα 220ου Συντάγματος πυροβολικού παρέχεται  ένας δεύτερος εφοδιασμός 

πυρομαχικών ελαφριού αντιαεροπορικού πυροβόλου 18 για τη βάση- σταθμό 

Ηρακλείου.  

 

4) Στρατιωτικός εξοπλισμός. 

Αφότου δημιουργήθηκε από την  1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης ένας χώρος 

συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού για τη Μεραρχία, δημιουργήθηκε ένας ακόμα 

παρόμοιος στην πόλη του Ηρακλείου. Σχετικά  της επίβλεψης και τη διαχείρισης 

δόθηκε εντολή στο Σύνταγμα πυροβολικού 220. 

Μικρές ποσότητες όπλων και στρατιωτικού υλικού  μπορούν από τα αποθέματα της 

Μεραρχίας  να διανεμηθούν για την πλήρωση ελλείψεων σε αποθέματα διαφορετικών 

στρατιωτικών τμημάτων. 

Με το ατμόπλοιο «Salzburg» αφίχθησαν πενήντα cbm ξύλου στην πόλη του 

Ηρακλείου, τα οποία θα διανεμηθούν στα στρατιωτικά τμήματα. Από τη 

Θεσσαλονίκη ενδέχεται κατά το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν στη Μεραρχία, 

αναλόγως του υφιστάμενου διαθέσιμου χώρου στα πλοία, επιπλέον εννιακόσια cbm , 

τα οποία έχουν αγορασθεί από το Επιτελείο του τάγματος 220,. 

Στο πλαίσιο του ανεφοδιασμού περιήλθαν τετρακόσα τον αριθμό ποδήλατα στην 

κατοχή της Μεραρχίας. Επίκειται  διανομή τούτων στα στρατιωτικά τμήματα. 

Λιγοστές ποσότητες μέσων καθαρισμού και λειτουργίας εισήχθησαν προς διανομή. 

Για καλύψουν  αρχικώς την κατεπείγουσα ανάγκη εισήχθη μαζί προς διανομή επίσης  

ελαιόλαδο για σκοπούς καθαρισμού. 

Διανομή μέσων καθαρισμού και λειτουργίας, τα οποία κατόπιν  φειδωλής χρήσης θα 

επαρκέσουν για δύο έως τρείς μήνες, θα πραγματοποιηθεί από τον διοικητή νοτίου 

Ελλάδος. Η άφιξη αυτών των ποσοτήτων υπολογίζεται στο τέλος Μαρτίου. 

 

5) Οχήματα. 

Ο χώρος παραμονής οχημάτων στο Ηράκλειο διαλύθηκε. Χώροι επισκευής, 

ανταλλακτικά και μη έτοιμα προς χρήση οχήματα με μεγάλους τροχούς έχουν 

αναληφθεί από τον λόχο συνεργείου- επισκευής και συντήρησης 220, ο οποίος έλαβε 

ως ένα από τα  βασικότερα καθήκοντα του αρχικά την επισκευή των οχημάτων. Ο 

όγκος των έτοιμων προς χρήση οχημάτων του χώρου παραμονής οχημάτων στο 

Ηράκλειο δίδεται κατά τέτοιο τρόπο στα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας, ώστε, 

συμπεριλαμβανομένου της σε αργότερο χρονικό σημείο αναμενόμενης επιπλέον 

άφιξης οχημάτων με μεγάλους τροχούς, τα στρατιωτικά τμήματα  να εφοδιαστούν 

αποκλειστικά με τέτοιου είδους οχήματα. 

Η διανομή μεσαίου βάρους φορτηγών οχημάτων με μεγάλους τροχούς δεν θα 

πραγματοποιηθεί αρχικά. Αυτά θα συμπτυχτούν  μελλοντικά σε φάλαγγες, ώστε να 

εκπληρώσουν τα καθήκοντα μεταφοράς. 

Η επισκευή  του όγκου των οχημάτων με μεγάλους τροχούς εξαρτάται όπως πρότινος 

από την προμήθεια των ανταλλακτικών από την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Έχει επιτευχθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα εν μέρει από τη αγορά στο ελεύθερο 

εμπόριο, εν μέρει μέσω διανομής, να υπάρξει προμήθεια  συγκεκριμένων 

ανταλλακτικών, τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μεταφερθούν στο νησί. 
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Η σε σύντομο χρονικό διάστημα σταλμένη  διμοιρία συνεργείων για τον λόχο 

συνεργείων  220 παραλαμβάνεται από μια ειδική ομάδα και μεταφέρεται προς την 

Αθήνα.  

Συνεπεία μεγάλης απαίτησης σχεδόν όλου συνολικά του χώρου των φορτηγών της 

Μεραρχίας και εξαιτίας της σε πολύ μεγάλο βαθμό κακής κατάστασης των δρόμων 

στην Κρήτη, φθείρονται όλο και περισσότερο τα λάστιχα. Υπολογίζεται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μια μεγάλου μεγέθους φθορά στα ελαστικά. Γίνεται ιδιαίτερα 

αισθητό, ότι η από τον στρατό προβλεπόμενη υπηρεσία βουλκανιζατέρ δεν έχει 

ακόμα αφιχθεί στην Κρήτη. 

Με υποστήριξη της Μεραρχίας δημιουργείται στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης 

από το προσωπικό των στρατιωτικών τμημάτων της Ταξιαρχίας μια διμοιρία 

επισκευής οχημάτων. 

Δίδονται διαταγές για τη δημιουργία σχολής εκμάθησης οδήγησης για 

υπαξιωματικούς και στρατιώτες καθώς και ένας κύκλος μαθημάτων για 

αξιωματικούς. Η πραγματοποίηση αυτών των κύκλων μαθημάτων έχει προβλεφθεί 

για τις αρχές Μαρτίου. 

Υγρά καύσιμα για τον εφοδιασμό καθώς και στρατιωτικών ζητημάτων μπορεί κατά 

τη διάρκεια του χρονικού σημείου αναφοράς να διατεθούν σε ελάχιστη ποσότητα. 

Μέσω έκτατης διαθέσιμης ποσότητας  του διοικητή Φρουρίου Κρήτης δεν 

παρουσιάζονται καθόλου δυσκολίες επίσης κατά τη διάρκεια του χρονικού 

διαστήματος της αναφοράς για μετακινήσεις στο φόρτωμα των πλοίων καθώς και 

στις προωθήσεις στρατιωτικών τμημάτων στους χώρους επέμβασης. 

 

6) Ταχυδρομείο στρατού. 

Εξαιτίας της δραστηριοποίησης ορισμένων αεροσκαφών μεταφοράς ταχυδρομείου 

κατορθώθηκε να μεταφερθεί ο όγκος του τρέχοντος ταχυδρομείου άμεσα από τη 

Θεσσαλονίκη προς την Κρήτη. Εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών 

προς τα  τέλη περίπου του χρονικού σημείου αναφοράς δημιουργήθηκε  στον τρέχων 

εφοδιασμό ταχυδρομείου στρατού  ξανά μια μεγάλου μεγέθους έλλειψη. Το 

ταχυδρομείο σε μικρού μεγέθους πακέτα θα εισαχθεί  εν συνεχεία μέσω της ομάδας  

Siena, καθώς βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, προς το νησί. 

 

7)  Κεντρικοί χώροι τροφοδοσίας 

Η έως τώρα έννοια των βάσεων- σταθμών εφοδιασμού θα μετονομαστεί σε 

«κεντρικοί χώροι εφοδιασμού», για να αποφευχθεί η σύγχυση με τις τακτικές βάσεις- 

σταθμούς. 

Οι εργασίες αποπεράτωσης στους τρείς κεντρικούς χώρους εφοδιασμού προχωρούν 

σε όλους συνολικά τους τομείς εφοδιασμού. 

Ο διοικητής του Φρουρίου Κρήτης προτίθεται σύμφωνα με ιδιαίτερη διαταγή να 

αποθηκεύσει τα υγρά καύσιμα καθώς και τα πυρομαχικά της διοίκησης του τομέα 

αεροδρομίων Κρήτης για δεκατέσσερις τον αριθμό επεμβάσεις της αεροπορίας στους 

κεντρικούς χώρους εφοδιασμού της Μεραρχίας. Σε περίπτωση που αυτό 

πραγματοποιηθεί, επειδή οι ποσότητες των υγρών καυσίμων και των πυρομαχικών 

υποδηλώνουν  ένα πολλαπλάσιο των από τη Μεραρχία στους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού αποθηκευμένες ποσότητες,  θα καταστεί απαραίτητος νέος σχεδιασμός 

για όλους συνολικά τους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού. 

 

                                          Κεντρικός χώρος εφοδιασμού Ανατολή 

Η αλλαγή χώρου αποθήκευσης και η νέα αποθήκευση ποσοτήτων εφοδιασμού δεν 

μπορεί ακόμα να αρχίσει, επειδή οι εργασίας δεν έχουν ακόμα τελείως ολοκληρωθεί. 
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Αρχές Μαρτίου έχει σχεδιαστεί η αλλαγή χώρου αποθήκευσης των στον Τεκέ 

αποθηκευμένων εκατό πενήντα ειδών σίτισης.  

Τριακόσιοι τόνοι πυρομαχικά (κυρίως πυρομαχικά πυροβολικού και μηχανικού), τα 

οποία έχουν αφιχθεί στην πόλη του Ηρακλείου με το ατμόπλοιο «Salzburg»,  έχουν 

μεταφερθεί στις Δαφνές και έχουν ήδη αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης 

πυρομαχικών. 

Από τον χώρο συγκέντρωσης υγρών καυσίμων της Μεραρχίας μεταφέρονται από την 

πόλη του Ηρακλείου προς τις Δαφνές τριάντα cbm καύσιμα τύπου Otto, δέκα cbm 

καύσιμης ύλης τύπου Diesel καθώς επίσης  λάδι μηχανής και κίνησης. 

Για την αποθήκευση επιπλέον ποσοτήτων υγρών καυσίμων βρίσκεται στην Αυγενική 

(πέντε χλμ νοτίως των Δαφνών) ένας επιπλέον χώρος αποθήκευσης υγρών καυσίμων, 

στον οποίο στις αρχές Μαρτίου πρέπει να αποθηκευτούν υγρά καύσιμα. 

 

                                       Κεντρικός χώρος εφοδιασμού Κέντρο. 

Για την περαιτέρω βελτίωση του χώρου συγκέντρωσης των πυρομαχικών του 

κεντρικού χώρου εφοδιασμού Κέντρο μεταφέρονται μεγαλύτερες ποσότητες ξύλου 

και συμπιεσμένου χαρτιού προς τα εκεί. 

Σε υγρά καύσιμα αποθηκεύονται ως προς διάθεση της Μεραρχίας στον κεντρικό 

χώρο εφοδιασμού Κέντρο δέκα cbm τύπου Otto καιν  δέκα cbm τύπου Diesel. 

Πενήντα τόνοι πυρομαχικά, κυρίως πυρομαχικά πεζικού, τα οποία παρομοίως έχουν 

αφιχθεί με το ατμόπλοιο «Salzburg», μεταφέρθηκαν μέσω μια σκούνας προς το 

Ρέθυμνο για τον χώρο συγκέντρωσης  πυρομαχικών  του κεντρικού χώρου 

εφοδιασμού και τοποθετήθηκαν εκεί. 

 

                               Κεντρικός χώρος εφοδιασμού Δύση. 

Η μετακίνηση των αποθεμάτων του χώρου συγκέντρωσης πυρομαχικών στα Χανιά 

προς τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών του κεντρικού χώρου εφοδιασμού Δύση, 

εξαρτώμενης  της αποπεράτωσης της αποθήκης πυρομαχικών και των διαθέσιμων 

φορτηγών, έχει αρχίσει. 

Ογδόντα τόνοι πυρομαχικά, τα οποία έχουν αφιχθεί με το ατμόπλοιο «Piere Luigi» 

στη Σούδα, έχουν αποθηκευτεί στον Αλικιανό. 

Αναλόγως τη διάθεση θα μεταφερθούν ποσότητες σίτισης από το τμήμα εφοδιασμού 

220 της Μεραρχίας στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας- σίτισης του κεντρικού χώρου 

εφοδιασμού και εκεί θα αποθηκευτούν. 

Σχετικά των υγρών καυσίμων έχει αποθηκευτεί έως τώρα είκοσι οχτώ cbm καύσιμη 

ύλη τύπου  Otto.  

 

8) Κατάσταση ανεφοδιασμού και θαλάσσιων μεταφορών. 

Επιπλέον προσπάθειες,  που να  μπορούν να ρυθμίσουν τον χώρο κίνησης μικρών 

πλοίων μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και του Ηρακλείου, πρέπει να διακοπούν, 

επειδή οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. 

Ο ανεφοδιασμός ειδών σίτισης με κατεύθυνση τη Δύση και Ανατολή 

πραγματοποιείται με τρία πλοιάρια κατά τη χρονική διάρκεια της αναφοράς. 

Η εκφόρτωση των ατμόπλοιων  «Arkadia» και  «Salzburg» προχωράει. Για τη 

Μεραρχία έχουν φορτωθεί κυρίως ξύλο, πυρομαχικά, όπλα και στρατιωτικό υλικό σε 

αυτά τα πλοία. 

 

9) Γενικά. 

Η πρώην υπηρεσία τροφοδοσίας της Μεραρχίας 713 ενσωματώνεται στην υπηρεσία 

τροφοδοσίας της Μεραρχίας 220. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Η ενσωμάτωση του μισού λόχου 711 αρτοποιών στον 220ο  λόχο αρτοποιών 

βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. 

Το τμήμα Ιβ βρίσκεται την 19./ και 20./2 σε συζητήσεις στο διοικητήριο του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης  και επιθεωρεί επί την ευκαιρία τους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού Κέντρο και Δύση (βλπ το ιδιαίτερο συνημμένο). 

Το τμήμα Ιβ θα πετάξει την 27./2 προς Αθήνα, για να συζητήσει στην ηπειρωτική 

Ελλάδα περί των ζητημάτων ανεφοδιασμού και μεταφοράς με τις σχετικές τούτων 

υπηρεσίες και να προχωρήσει σε ρυθμίσεις. 

 

10) Ιδιαίτερες διατάξεις 

Κατά το χρονικό σημείο της αναφοράς εκδόθηκαν οι ιδιαίτερου τύπου διατάξεις με 

τον αριθμό 6 σχετικά του εφοδιασμού της Μεραρχίας και των υπαγόμενων σε αυτή 

στρατευμάτων στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδες 152-153  (περίληψη- μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την υπηρεσία IVα προς το γραφείο Ιβ που φέρει 

ημερομηνία 9.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 16. έως 28.2.1942. 

(μετάφραση) Α) Υποθέσεις σχετικά προσωπικού: 

Ο υπολοχαγός Dolt, λόχος 220 αρτοποιών, ανέλαβε τη διοίκηση του μισού λόχου 711 

αρτοποιών. 

Β) Τροφοδοσία- σίτιση: 

Η κατάσταση τροφοδοσίας- σίτισης έχει τον μήνα Φεβρουάριο 1942 βελτιωθεί. Από 

την 2./2./42 μπόρεσε η μερίδα ψωμιού να αυξηθεί στα πεντακόσια γραμμάρια. Εκτός 

τούτου υπήρξε η δυνατότητα να διανεμηθούν για δύο έως τρείς ημέρες την εβδομάδα 

από τη Μεραρχία στις Σέρρες (Βουλγαρία) προμηθευόμενες φρέσκιες πατάτες. 

Για να δοθεί στις μονάδες διαχείρισης η δυνατότητα για καλλιέργεια πατάτας 

ξεκίνησε την 11./2./42 προς το Λασίθι σε συνεννόηση με τον διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης μια ειδική ομάδα, αποτελούμενη από έναν αξιωματικό, τρείς στρατιώτες και 

έναν διερμηνέα, για να προμηθευτούν εκεί σπόρους πατάτας. Με την υποστήριξη της 

ιταλικής Μεραρχίας Siena κατορθώθηκε να εξασφαλισθούν δεκαπέντε χιλιάδες 

πεντακόσια ογδόντα τρία γραμμάρια σπόρους πατάτας. Εξάλλου διανεμήθηκαν από 

τις από τη Μεραρχία στη Βουλγαρία προμηθευμένες πατάτες περίπου εικοσιπέντε 

τόνοι κατάλληλες για σκοπούς σποράς. Συνολικά μπόρεσαν επομένως περίπου 

σαράντα τόνοι σπόροι πατάτας να διανεμηθούν στα στρατιωτικά τμήματα. Η διανομή 

πραγματοποιήθηκε ωστόσο μόνο σε αυτά τα στρατιωτικά τμήματα, των οποίων 

βρίσκονταν προς διάθεση κατάλληλο έδαφος καλλιέργειας. 

Οι υποδεικνυόμενες  ημερήσιες ποσότητες- τριάντα ημερήσιες ποσότητες τρέχουσας 

τροφοδοσίας και τριάντα ημερήσιες ποσότητες για τις θέσεις  παρέκκλισης (βάσεις- 

σταθμοί τροφοδοσίας)- δεν υφίστανται ακόμα. 

(περίληψη) Σχετικά του ρουχισμού καταγράφεται η εν μέρει παραλαβή της ορεινής 

στρατιωτικής ενδυμασίας (σε παπούτσια, παντελόνια, σακίδια, αντιανεμικά), της  

καλοκαιρινής στρατιωτικής ενδυμασίας (σακάκια, μακριά-κοντά παντελόνια, 

πουκάμισα, αθλητικά παντελόνια, κράνη, ψάθινα καπέλα), η προμήθεια μέσων 

προστασίας από κουνούπια (καταγράφεται είδος), η έλλειψη σε είδη εμπορίου. 

  

 

Σελίδες 154-166  (μετάφραση-περίληψη) 
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                    Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος IVβ για το χρονικό διάστημα 

από 16. έως 28.2.1942. 

 

1) Δραστηριοποίηση των υπηρεσιών υγειονομικού. 

Ο κατά μέσος όρος αριθμός κλινών στο τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου περιλάμβανε 

εκατό δέκα ασθενείς, στο τοπικό νοσοκομείο Ρεθύμνου πενήντα ασθενείς και στο 

στρατιωτικό νοσοκομείο Χανίων ενενήντα ασθενείς. Δύο φορές κατορθώθηκε να 

πραγματοποιηθεί διακομιδή τριάντα συνολικά ασθενών, κυρίως βαριά τραυματιών, 

μέσω αεροσκαφών τύπου Junker υγειονομικού προς την Αθήνα. 

Δημιουργεί εντύπωση, ότι στο χρονικό διάστημα από 1.1. έως 15.2.1942 

πραγματοποιήθηκαν τριάντα τον αριθμό εισαγωγές περιπτώσεων ελονοσίας στα 

νοσοκομεία της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται εννέα 

περιπτώσεις υποτροπής. Στις είκοσι μια περιπτώσεις πρώτου σταδίου πρόκειται για 

σε ύστερο χρόνο εκδηλώσεις ήδη το φθινόπωρο του 1941 πραγματοποιούμενων 

μολύνσεων. Σημεία αναφοράς για νεοεμφανιζόμενων ασθενειών δεν μπόρεσαν να 

βρεθούν. 

Μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων σταθμών έχουν τα εξωτερικά ιατρεία στα 

νοσοκομεία σε μεγάλο βαθμό απασχοληθεί. Έτσι νοσηλεύθηκαν στο χρονικό 

διάστημα δεκατεσσάρων ημερών στον οφθαλμολογικό σταθμό δώδεκα, στον 

δερματολογικό σαράντα επτά και στον σταθμό ω.ρι.λα εξήντα τρείς ασθενείς. 

Την 25.2.42 επιθεώρησε ο ιατρός της Μεραρχίας τα νέα καταλύματα του 

στρατιωτικού νοσοκομείου στα Χανιά. Την 26.2.42 πραγματοποιείται μια 

υπηρεσιακή συζήτηση ανάμεσα στον υπεύθυνο αξιωματικού υγειονομικού στον 

Διοικητή Φρουρίου Κρήτης, στον επικεφαλή μηχανικού τομέα Δύση, στον ιατρό της 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και στον επικεφαλή του στρατιωτικού νοσοκομείου 

σχετικά της επέκτασης του στρατιωτικού νοσοκομείου και αποπεράτωσης της θέσης 

αλλαγής. Στο στρατιωτικό νοσοκομείο θα υπαχθεί το τέως νοσοκομείο αιχμαλώτων 

πολέμου των Άγγλων στο δυτικό άκρο των Χανίων με μια δυνατότητα παραμονής 

ογδόντα τον αριθμό ασθενών. Ως θέση αλλαγής διατίθεται από τον επικεφαλής 

σκαπανέων Δύση  ο εντωμεταξύ  διαμορφωμένος πορτοκαλεώνας στον Αλικιανό 

(εφοδιασμένος με εκατό κλίνες) και το σχολείο στο Φουρνέ με ορισμένα βοηθητικά 

κτήρια (εφοδιασμένα με εκατό κλίνες). Κατόπιν επιθεώρηση του χώρου. 

Επίσημη παράδοση της διοίκησης του στρατιωτικού νοσοκομείου 220 από τον έως 

τώρα επικεφαλή ανώτερο ιατρό του Επιτελείου Δρ Metz στον νέο επικεφαλή 

ανώτερο ιατρό του Επιτελείου Rogner μέσω του ιατρού της Μεραρχίας ενώπιον 

συγκεντρωμένων στρατιωτών. 

Την 27.2.42  καθορίστηκε στον από την αεροπορία και το ναυτικό μαζί 

δημιουργημένο τοπικό χώρο νοσηλείας ασθενών στη Σούδα (πενήντα κλίνες για 

ασθενείς, διακόσια τον αριθμό καθίσματα για μη τραυματίες διασωθέντες της 

βύθισης πλοίου) η υπηρεσία υγειονομικού ενδιαφέροντος στις αεροπορικές επιθέσεις 

και μαζικές εισαγωγές μέσω της διοίκησης θαλασσίου πολέμου. 

 

2) Μέτρα σχετικά αντιμετώπισης της ελονοσίας 

Ένα φύλλο επεξηγήσεων σχετικά καταπολέμησης κουνουπιών και εντόμων 

εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον ταγματάρχη μηχανολόγο Δρ Keller ως σύμβουλο 

υποδομών και τεχνικού μελέτης, τον υπίατρο καθηγ Δρ Hoering και τον αρχίατρο Δρ 

Schulze από την ομάδα εργαστηριακού ελέγχου της ανώτατης διοίκησης στρατού ως 

υπεύθυνοι υγιεινής και ειδικοί στην ελονοσία καθώς και τον επικεφαλή 

εξειδικευμένου τμήματος Δρ Eckstein ως εντομολόγο και διανεμήθηκε μέσω της 

Μεραρχίας έως τους λόχους (συνημμένο με τον αριθμό 124). 
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Ο ταγματάρχης Δρ Keller διεξήγαγε ενώπιων αξιωματικών υγειονομικού και 

ειδημόνων σχετικά κατασκευών του στρατεύματος την 20./2 στο Ηράκλειο και την 

24./2 στο Ρεθύμνου μια διάλεξη σχετικά μέτρων αναφορικά των εγκαταστάσεων για 

την  καταπολέμηση του κινδύνου από κουνούπια. Την 20./2 επιθεώρησε ο ιατρός της 

Μεραρχίας με τον ταγματάρχη Δρ Keller, τον αρχίατρο Δρ Schulze και τον 

στρατιωτικό ιατρό του τμήματος παράκτιου πυροβολικού στρατού 829 τα 

καταλύματα της 2ης και 3ης πυροβολαρχίας αυτού του τμήματος. Δόθηκαν σχετικά 

του  χώρου και της  θέσης  πρακτικές συμβουλές για τη βελτίωση της προστασίας 

από κουνούπια και του προσωρινού ψεκασμού εδάφους στον χώρο του Αλμυρού 

ποταμού. 

Ως προς την με ακρίβεια κατατόπιση των την παρούσα χρονική στιγμή  

παρουσιαζομένων ασθενειών από ελονοσία έχει διανεμηθεί από τον ιατρό της 

Μεραρχίας ένα ερωτηματολόγιο προς όλους τους ιατρούς του στρατεύματος και τα 

νοσοκομεία (συνημμένο με τον αριθμό 125). 

 

3) Τροφοδοσία νερού. 

Από τη Μεραρχία δόθηκε εντολή στην υπηρεσία Ια σχετικά επεξεργασίας όλων των 

ζητημάτων ύδρευσης και για τη συνεργασία με την υπηρεσία ΙVβ. Την 21./2 έλαβε 

χώρα μια σημαντική διαβούλευση ανάμεσα στην υπηρεσία Ια (λοχαγός Durach), στον 

επικεφαλή καθ Warm (γεωλόγος στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης) και στον ιατρό της 

Μεραρχίας. Έχουν σχεδιαστεί 1) διαπίστωση, εάν για το καλοκαίρι το νερό του 

κεντρικού υδρευτικού συστήματος και των υφιστάμενων πηγαδιών επαρκεί σε όλους 

τους χώρους του στρατεύματος. 2) Καθαρισμός του κεντρικού συστήματος ύδρευσης 

στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά 3) Δημιουργία νέων πηγών στα 

στρατιωτικά καταλύματα με έλλειψη νερού 4) Εύρεση μεταλλικών πηγών της 

υπαίθρου για την παρασκευή επιτραπέζιου νερού. 

 

4) Ζητήματα προσωπικού. 

Την 21./2.1942 παρουσιάστηκε στον ιατρό της Μεραρχίας ο νέος επικεφαλής ιατρός 

του στρατιωτικού νοσοκομείου, ανώτερος επιτελικός ιατρός Δρ Rogner. 

Επιπλέον έφθασαν ο υπαξιωματικός υγειονομικού Δρ Mueller ως χειρούργος και ο 

βοηθός ιατρός Δρ Neugebauer ως ιατρός εξειδικευμένος για ψυχικές ασθένειες του 

στρατιωτικού νοσοκομείου. 

Σύμφωνα με την κατάσταση από 20.2.42 συντάχθηκε μια νέα λίστα στελέχωσης των 

υπηρεσιών αξιωματικών υγειονομικού και υπαξιωματικών περίθαλψης της 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης (συνημμένο με τον αριθμό 126) 

Ο επιτελικός ιατρός Δρ Ritter , 22ου Συντάγματος πυροβολικού επιφορτίστηκε με 

διοικητικά καθήκοντα του λόχου υγειονομικού 2/220 κατά τη διάρκεια της άσκησης 

διοίκησης του επιτελικού ιατρού Δρ Thierschmann  για αποστολή του γερμανικού 

στρατού στη Ρουμανία  

Η ειδική ομάδα του λόχου υγειονομικού  2/220 στην ενδοχώρα αναλήφθηκε την 27./2 

από τον βοηθό ιατρού Δρ Sabinski. 

(περίληψη) Το συνημμένο με τον αριθμό 124  από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 

που φέρει ημερομηνία από 22.2.1942 περιέχει μέρα αντιμετώπισης κουνουπιών και 

εντόμων. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 125 από τον ιατρό της Μεραρχίας που φέρει 

ημερομηνία από 20.2.1942 περιέχει στοιχεία σχετικά εμφάνισης ελονοσίας για το 

χρονικό διάστημα απο1.1 έως 30.4.1942 και ερωτηματολόγιο σχετικά της ελονοσίας. 
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Το συνημμένο με τον αριθμό 126 περιέχει λίστα αξιωματικών του υγειονομικού 

σύμφωνα με κατάσταση από 20.2.1942 καταγράφοντας βαθμό- υπηρεσία, επώνυμο- 

ημερομηνία γέννησης- στρατιωτική μονάδα- τομέα απασχόλησης. 

 

 

Σελίδες 167-169  (περίληψη- μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

1.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας. 

(μετάφραση) Πυρομαχικά: 

Εκφόρτωση του «Salzburg». 

Ο στρατός έχει εισάγει  για τη συμπλήρωση των αποθεμάτων σε πυρομαχικά  περίπου 

χίλιους τόνους. Από αυτά έχουν αφιχθεί πεντακόσιοι τόνοι με το «Salzburg» στην 

πόλη του Ηρακλείου και έχουν εκφορτωθεί κατά το χρονικό διάστημα από 19. έως 

28.2.42. 

Τριακόσιοι τόνοι από αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί με φορτηγά προς τον χώρο 

συγκέντρωσης πυρομαχικών στον κεντρικό χώρο εφοδιασμού στις Δαφνές και εκεί 

αποθηκευτεί.  

Εκατό τόνοι μεταφέρθηκαν από  το μηχανοκίνητα ιστιοφόρο «Κάτερο» προς  τον 

χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στον Αλικιανό και επιπλέον πενήντα τόνοι για τον 

χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στους Αρμένους προς Ρέθυμνο. 

Πενήντα τόνοι πυρομαχικών (πυρομαχικά ελαφρύ πυροβολικού αντιαεροπορικών 

μέσων στρατού) διανεμήθηκαν στο 2ο τάγμα 220ου Συντάγματος πυροβολικού ως 

δεύτερος εφοδιασμός για τη βάση- σταθμό Ηρακλείου. 

Ως προς υποστήριξη της εκφόρτωσης τοποθετήθηκε ο λοχίας του γερμανικού 

στρατού Schmidt (212ο τμήμα τεθωρακισμένων). 

 

Πυρομαχικά ασκήσεων. 

Καθώς υπάρχουν στο νησί πυρομαχικά ασκήσεων, θα διανεμηθούν στα στρατιωτικά 

τμήματα. Έχει ζητηθεί επιπλέον ποσότητα πυρομαχικών ασκήσεων. 

 

Διανομή μέσων ανατίναξης  πυροβόλων. 

Για την προετοιμασία της ανατίναξης πυροβόλων έχουν διανεμηθεί στα στρατιωτικά 

τμήματα τα αντίστοιχα πυρομαχικά έκρηξης και έχει διαταχτεί η καθοδήγηση από 

τους σκαπανείς. 

 

Διανομή άνευ περιεχομένου υλικού. 

Στην πραγματοποιημένη τον μήνα Φεβρουάριο έρευνα πυρομαχικών εξακριβώθηκε 

μια έλλειψη σε δοχεία. Κατόπιν αίτησης διαμοίρασε ο στρατός άδεια δοχεία. 

 

Μηνιαία αναφορά αποθέματος. 

Σε συμπλήρωση της στον στρατό κατατιθέμενης προσωρινής αναφοράς αποθέματος 

πυρομαχικών κατατέθηκε τώρα μια νέα αναφορά αποθέματος. 

Κατάσταση: 17.2.42. 

 

Μηναία εξέταση κατάστασης πυρομαχικών. 

Η εξέταση κατάστασης των πυρομαχικών τον μήνα Φεβρουάριο δεν έδωσε αλλαγές 

συγκριτικά του αποτελέσματος της την 6./2. αποπερατωμένης καταμέτρησης. Τα 

πυρομαχικά είναι κατάλληλα προς χρήση από τον στρατό. 
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Στρατιωτικό υλικό. 

Εκφόρτωση των πλοίων. 

Από το «Salzburg» εκφορτώθηκε το κάτωθι στρατιωτικό υλικό: 

                                                                                      εκατό πενήντα δύο ποδήλατα 

                                                                                      εξήντα κιβώτια  στρατιωτικό 

υλικό 

                                                                                      πενήντα cbm ξύλο. 

Το ατμόπλοιο «Crespi» έφερε 

                                               χίλιους ρολούς συμπιεσμένο χαρτόνι. 

 

Δημιουργία ενός χώρου συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού στην πόλη του 

Ηρακλείου. 

Μ ε εντολή της Μεραρχίας δημιούργησε το 220ο Σύνταγμα πυροβολικού έναν χώρο 

συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού. Αυτός ο χώρος είναι έτοιμος προς χρήση. 

 

Υλικά καθαρισμού και μέσα λειτουργίας. 

Λιγοστές ποσότητες σε υλικά καθαρισμού και μέσα λειτουργίας παραχωρήθηκαν στη 

Μεραρχία  και διαμοιράστηκαν. Από αποθέματα του διοικητή νοτίου Ελλάδος 

διανεμήθηκαν επιπλέον ποσότητες, οι οποίες με φειδωλή χρήση θα  μπορούσαν να 

επαρκέσουν δύο με τρείς μήνες. Η λήψη αυτών των μέσων  ακόμα καθυστερεί. 

Έως τώρα έχουν διανεμηθεί επιπλέον εκατό λίτρα διυλισμένου ελαιολάδου ως προς 

τη χρήση καθαρισμού. 

 

Διανομή ξύλου. 

Όσο υπήρχαν αποθέματα σε ξύλο, διαμοιράστηκαν. Από τη Θεσσαλονίκη θα 

εισαχθούν εννιακόσια m3. 

 

Επιθεώρηση των χώρων επισκευής όπλων. 

Ο επιλοχίας υπεύθυνος όπλων Hoffmann επισκέφτηκε  στο πλαίσιο των 

επιθεωρήσεων χώρων επισκευής όπλων του στρατού το 1ο και 3ο τάγμα 125ου 

Συντάγματος πεζικού. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό. 

Κατά τη μετακίνηση προς το 746ο Σύνταγμα πεζικού αρρώστησε ο επιλοχίας 

Hoffmann, έτσι ώστε να έπρεπε η επιθεώρηση να διακοπεί. 

 

Αλλαγές στο προσωπικό. 

Την 26./2./42 αφίχθη στην πόλη του Ηρακλείου μια νέα ομάδα διαχείρισης 

πυρομαχικών με τον υπολοχαγό Ermisch ως επικεφαλή, τον υπαξιωματικό Jelitto, τον 

υπαξιωματικό Boerger. Κατόπιν της κατατόπισης παρεδόθη στη διοίκηση 

πυρομαχικών  η διαχείριση του χώρου συγκέντρωσης πυρομαχικών στον τομέα της 

2ης Ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης καθώς και η εκφόρτωση πυρομαχικών των στην 

πόλη του Ηρακλείου αφιχθέντων πλοίων. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρονται μετακινήσεις αξιωματικών καταγράφοντας 

επώνυμο-βαθμό-πρώην και τωρινή  στρατιωτική μονάδα. 

 

 

 

Σελίδες 170-171  (περίληψη) 

Περιέχουν αναφορά δραστηριότητας του τμήματος V για το χρονικό διάστημα από 15. 

έως 20.2.1942 καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη διάλυση του χώρου παραμονής 
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(στρατιωτικών) οχημάτων στην πόλη του Ηρακλείου, τη διανομή οχημάτων 

(καταγράφεται τύπος και αριθμός τούτων) σε στρατιωτικά τμήματα, την κατάσταση 

σε υγρά καύσιμα (δεν παρουσιάζονται ελλείψεις), την κακή κατάσταση ελαστικών, 

την ίδρυση σχολής οδηγών από τη Μεραρχία στην πόλη του Ηρακλείου, την πρόθεση 

δημιουργίας ομάδας επισκευής- συντήρησης οχημάτων στην πόλη των Χανίων. 

 

 

Σελίδα 172  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το (κινητό) ταχυδρομείου στρατού 220 προς τη διοίκηση 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 1.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 28.2.1942 

καταγράφοντας μεταξύ άλλων ως την κεντρική υπηρεσία ταχυδρομείου αυτή των 

Χανίων και παραρτήματα στην πόλη του Ηρακλείου (δύο τον αριθμό), στο Ρέθυμνο 

και στο Μάλεμε, την αύξηση του αριθμού εισερχομένων γραμμάτων-επιστολών, 

λόγω αυξημένης δραστηριοποίησης αεροσκαφών ( εξαίρεση αποτελούν οι ημέρες με 

άσχημες καιρικές συνθήκες) ,αριθμό εξερχομένων και εισερχομένων ταχυδρομικών 

σάκων, τηλεγραφημάτων.   

 

 

Σελίδες 173-175 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατιωτικό δικαστήριο της Μεραρχίας Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 4.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 28.2.1942 

αναφέροντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων (ατυχήματα με 

οχήματα, κλοπές, αδικαιολόγητη απομάκρυνση, επιβληθείσες ποινές) και αναλυτική 

λίστα καταγραφής των αξιόποινων πράξεων. 

 

Σελίδα 176  (περίληψη) 

Έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 1.3.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας το χρονικό διάστημα από 16. έως 28.2.1942 

αναφέροντας διεξαγωγή εκκλησιαστικών λειτουργιών (καταγράφονται χώροι και 

μονάδες). 

 

Σελίδες 177-178  (περίληψη) 

Περιέχουν την επίσκεψη του τμήματος Ιβ στα Χανιά και Ρέθυμνο την 19. και 

20./12.1942 αναφέροντας επιθεώρηση του κεντρικού χώρου εφοδιασμού (χώρου 

συγκέντρωσης σίτισης, υγρών καυσίμων και πυρομαχικών), τη χρήση του σχολείου 

στον Φουρνέ για άμεσες περιπτώσεις χρήζοντας  νοσοκομειακής περίθαλψης,  

διαβουλεύσεις με αξιωματούχους (καταγράφονται θέματα), την πρόθεση της 

Μεραρχίας για αποθήκευση στους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού υγρών καυσίμων 

για τα αεροσκάφη και βόμβες, τη διανομή ποσότητας υγρών καυσίμων τύπου Otto 

και Diesel, επιθεώρηση  της υπηρεσίας σίτισης και του ταχυδρομείου στρατού στην 

πόλη των Χανίων. 

 

 

Σελίδες 179-195  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-περιέχει επτά τον αριθμό συνημμένα έγγραφα- από 

τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης προς τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 28.2.1942. 
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Το συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει περιληπτική εκτίμηση σχετικά της 

κατάστασης εφοδιασμού. 

(μετάφραση) 1) Ο τρέχων εφοδιασμός με ζωτικής σημασίας είδη παρουσιάζεται  για 

το επόμενο χρονικό διάστημα σίγουρος, εάν έχει εξασφαλισθεί ο έως τώρα 

διατιθέμενος χώρος μεταφοράς της ομάδας Siena και άλλων διαφόρων ατμόπλοιων 

ανεφοδιασμού εν συνεχεία. 

Για την πραγματοποίηση της διατασσόμενης αποθεματοποίησης είναι όπως πρότινος 

ο ανεφοδιασμός σε όλους τους τομείς τροφοδοσίας απαραίτητος σε διπλάσιο ύψος 

των έως τώρα ποσοτήτων ανεφοδιασμού.   

2) Η δημιουργία συγκοινωνίας με μικρού μεγέθους πλοιάρια μεταξύ της ηπειρωτικής 

Ελλάδας και του νησιού έχει αποδειχτεί στις τωρινές καιρικές συνθήκες ως μη 

ευνοϊκή. Προσπάθειες, οι οποίες πραγματοποιούνται με εκατό τόνων πλοιάρια, 

έδειξαν, ότι τα πλοία από τον Πειραιά προς την πόλη του Ηρακλείου χρειάζονται 

δέκα έως δεκατέσσερις ημέρες πορείας και εξαιτίας της επίδρασης του θαλασσινού 

νερού έχουν σε μεγάλο βαθμό υποστεί ζημιά τα μεταφερόμενα είδη τροφοδοσίας- 

σίτισης. Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα πραγματοποιηθούν ξανά οι 

προσπάθειες, αναλόγως της ύπαρξης του χώρου σε μικρά πλοία, σε μεγάλο βαθμό. 

(περίληψη) Καταγράφονται κατόπιν οι αφίξεις στρατιωτικών τμημάτων στην Κρήτη 

και η δραστηριότητα τους στα Χανιά- Ρέθυμνο- Ηράκλειο. 

Το συνημμένο με τον αριθμό δύο περιέχει ζητήματα σχετικά αποθέματος 

πυρομαχικών στην Κρήτη (καταγράφεται είδος τούτων) και στρατιωτικού υλικού 

(αναφέρονται ελλείψεις σε όπλα καταγράφοντας είδος και αριθμό τούτων), την 

παραλαβή δεκάξι τον αριθμό ορεινών πυροβόλων από τη Μεραρχία (τα πυρομαχικά 

τούτων βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη), την άφιξη διακοσίων πενήντα ποδηλάτων στη 

Σούδα (καταγράφεται έλλειψη τούτων). 

Το συνημμένο με τον αριθμό τρία περιέχει θέματα σχετικά της σίτισης, της 

στρατιωτικής ενδυμασίας, του εξοπλισμού και της διαμονής. 

(μετάφραση)  ΙΙ)  Τροφοδοσία- σίτιση. 

 1) Η κατάσταση σίτισης έχει τον μήνα Φεβρουάριο 1942 βελτιωθεί. Από 2./2./1942 

μπόρεσε η μερίδα ψωμιού να αυξηθεί στα πεντακόσια γραμμάρια. Εκτός τούτου 

κατέστη εφικτό, να διανεμηθούν για δύο έως τρείς ημέρες την εβδομάδα φρέσκιες 

πατάτες, προμηθευμένες  από τη Μεραρχία στις Σέρρες (Βουλγαρία). 

Για να δώσει στις μονάδες διαχείρισης τη δυνατότητα καλλιέργειας πατάτας 

μετακινήθηκε στις 11./2./42 κατόπιν συνεννόησης με τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης 

μια ειδική ομάδα, αποτελούμενη από έναν αξιωματικό, τρείς στρατιώτες και έναν 

διερμηνέα προς το Λασίθι, ώστε να προμηθευτούν εκεί σπόρους πατάτας. Με 

υποστήριξη της ιταλικής Μεραρχίας Siena κατέστη εφικτό, να εξασφαλισθούν 

δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία γραμμάρια σπόροι πατάτας. Εκτός 

τούτου διαλέχτηκαν από τις μέσω της Μεραρχίας στη Βουλγαρία προμηθευόμενες 

πατάτες περίπου εικοσιπέντε τόνοι κατάλληλες για σπορά. Συνολικά μπόρεσαν να 

διανεμηθούν περίπου σαράντα τόνοι σπόροι πατάτας στα στρατιωτικά τμήματα. Η 

διανομή πραγματοποιήθηκε ωστόσο μόνο σε αυτά τα στρατιωτικά τμήματα, στα 

οποία διατίθενται οι κατάλληλες εκτάσεις καλλιέργειας. 

2) Η δύναμη λαμβανομένων σίτιση σύμφωνα με την κατάσταση από 27.2.42: 

                                                                           Στρατός ξηράς   11.589 άνδρες 

                                                                           Αεροπορία           5.269 άνδρες 

                                                                           Ναυτικό               1.524 άνδρες 

                                                                           Άλλοι                        14 άνδρες 

(περίληψη) Κατόπιν περιέχεται η κατάσταση τρέχουσας σίτισης 

(συμπεριλαμβάνονται οι κεντρικοί χώροι τροφοδοσίας) καταγράφοντας μεταξύ 
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άλλων λαχανικά, κονσέρβες κρέατος, υγρά, λίπος, σοκολάτα, ζάχαρη, αλάτι, 

υπάρχουσα ποσότητα ανά μερίδα και έλλειψη σε ποσότητα ανά μερίδα. 

(μετάφραση) ΙΙΙ Είδη εμπορίου. 

Η τροφοδοσία με είδη εμπορίου ήταν τον μήνα αναφοράς ανεπαρκής. Υπήρχε 

έλλειψη σε όλα τα είδη εμπορίου. Η εισαγωγή και η γρήγορη διανομή μεγαλύτερου 

μεγέθους αποθεμάτων είναι  άμεσα απαραίτητη, ώστε να πραγματοποιηθεί σε όλα 

ξεχωριστά τα μέλη του γερμανικού στρατού η προμήθεια των ειδών καθημερινής 

χρήσης (είδη τουαλέτας, οδοντόβουρτσες όλων των ειδών, μέσα καθαρισμού 

υποδημάτων, γραφική ύλη,  ραπτικά μέσα, τιράντες, τρόφιμα όλων των ειδών κλπ). 

Μια προμήθεια των ήδη αναφερομένων ειδών  από την πατρίδα ειδών δεν είναι 

εφικτή. 

 

IV Ρουχισμός. 

α) Ορεινή ενδυμασία. 

1) Από την  απαιτούμενη ορεινή ενδυμασία (δεκατριών  χιλιάδων εξακόσιων  

εικοσιπέντε συνόλων) έχουν ήδη αφιχθεί: 

                               επτά χιλιάδες ζευγάρια ορειβατικά υποδήματα 

                               πέντε χιλιάδες παντελόνια βουνού 

                               δύο χιλιάδες  πεντακόσια δεσίματα αρθρώσεων 

                               χίλια  σακίδια 

                               πέντε χιλιάδες αντιανεμικά 

 Από αυτά έχουν  ήδη αφιχθεί στα Χανιά: 

                                                       διακόσια  ζευγάρια δεσίματα αρθρώσεων 

                                                       τετρακόσια αντιανεμικά 

                                                       επτά χιλιάδες ζευγάρια ορειβατικών υποδημάτων.     

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλή διαχείρισης στον γερμανικό στρατό υπό τον 

διοικητή νοτίου Ελλάδος τίθενται τρέχων τα αποθέματα του χώρου συγκέντρωσης 

ιματισμού πυροβολικού Πειραιά στη διάθεση της Μεραρχίας. 

Διανέμονται στο στράτευμα την παρούσα στιγμή μόνο τα ορειβατικά υποδήματα. 

Τα υφάσματα ενδυμάτων αποθηκευτήκαν για τον χειμώνα στα Χανιά (τμ.εφο.Μ 220) 

2) Από τα απαιτούμενα είκοσι χιλιάδες στρατιωτικά σύνολα καλοκαιρινής 

ενδυμασίας έχουν ήδη εισαχθεί: 

                                          δεκαπέντε χιλιάδες καλοκαιρινά σακάκια 

                                          δεκατέσσερις χιλιάδες μακριά καλοκαιρινά παντελόνια 

                                          χίλια κοντά καλοκαιρινά παντελόνια 

                                          δεκαπέντε χιλιάδες καλοκαιρινά πουκάμισα 

                                          δύο χιλιάδες κοιλιόδεσμοι 

                                          πέντε χιλιάδες αθλητικά παντελόνια 

                                          πέντε χιλιάδες  γυαλιά προστασίας από τη σκόνη και ήλιο 

                                          πεντακόσια κράνη τροπικού κλίματος 

                                          πεντακόσια ψάθινα καπέλα. 

     

   Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπεύθυνου διαχείρισης του γερμανικού 

στρατού στον διοικητή νοτίου Ελλάδος από 19.2.42 θα πραγματοποιηθεί τρέχων  η 

εισαγωγή επιπλέον καλοκαιρινού ρουχισμού αναλόγως την παραγωγή τούτων. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται η άμεση ανάγκη σε υλικά επιδιόρθωσης ενδυμάτων 

(καταγράφεται η ανά είδους έλλειψη), η ανάγκη σε είδη διαμονής (μεταξύ άλλων 

κρεβάτια, καρέκλες, φούρνοι, ντουλάπες), η εισαγωγή δια θαλάσσης διχτυών και 

πέπλων προστασίας από κουνούπια (καταγράφεται αριθμός τούτων), σχετικά του 

φωτισμού η περιορισμένη χρήση κεριών και η χρήση μη διυλισμένου ελαιολάδου, 
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σχετικά της θέρμανσης η άμεση ανάγκη κάρβουνου και ξύλου (καταγράφεται 

ποσότητα) για τους φούρνους και κουζίνες στρατού, τα νοσοκομεία και κέντρα 

περίθαλψης στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. 

  Το συνημμένο με τον αριθμό 4 αναφέρεται στη δραστηριοποίηση λόχων και 

τμημάτων υγειονομικού, στη μετακίνηση του στρατιωτικού νοσοκομείου 220 από τη 

Σούδα στην πόλη των Χανίων λόγω εναέριας απειλής, στη δημιουργία χώρων 

εξέτασης ασθενών (καταγράφονται τούτοι), στην καλή κατάσταση της υγείας των 

στρατιωτών. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 5   αναφέρεται στην κατάσταση οχημάτων αναφέροντας 

τη δραστηριοποίηση τούτων, στην ανάγκη προμήθειας εξαρτημάτων τούτων (π.χ 

ελαστικών φορτηγών), στα καθήκοντα του 220ου λόχου επισκευής- συντήρησης 

οχημάτων (καταγράφονται υφιστάμενες δυσκολίες), στην έλλειψη σε οχήματα, 

φορτηγά και ποδήλατα (καταγράφεται αριθμός τούτων), στη δημιουργία σχολής 

οδήγησης ως προς την κάλυψη κενών θέσεων, κυρίως σε οδηγούς πυροβολικού, στην 

πόλη του Ηρακλείου, στη σε σημαντικό βαθμό βελτίωση της κατάστασης υγρών 

καυσίμων λόγω άφιξης επιπλέον ποσότητας στο νησί ( χρήση του μεγαλύτερου 

μέρους τούτης ως απόθεμα). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 6 αναφέρεται στο στρατιωτικό ταχυδρομείο στην 

Κρήτη. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 7 περιέχει τη συνέχιση των έργων αποπεράτωσης- 

βελτίωσης των τριών κεντρικών χώρων τροφοδοσίας για την αποθήκευση όλων των 

ειδών συνολικά τροφοδοσίας και η μεταφορά τους εκεί. 

 

 

 

Σελίδες 196-200  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο – με ένα τον αριθμό συνημμένο έγγραφο- από τη Μεραρχία 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 19.2.1942. 

Περιέχει  ιδιαίτερου τύπου διατάξεις με τον αριθμό 6   σχετικά της τροφοδοσίας της 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και των υπαγόμενων σε αυτή στρατιωτικών τμημάτων 

αναφέροντας μεταξύ άλλων τη διάθεση και διανομή σπόρων πατάτας (καταγράφεται 

τύπος τούτων),  σχετικά τιμών στα είδη εμπορίου, του φωτισμού (καταγράφονται 

τρόποι- μέσα φωτισμού), των τιμών για  Έλληνες εργάτες, των  τιμών για χρήση 

ελληνικών  οχημάτων (καταγράφονται τύποι τούτων) ανά ημέρα, χιλιόμετρα, αριθμό 

θέσεων, βάρους, των τμημάτων ανά ιατρικών ειδικοτήτων  στα τοπικά νοσοκομεία 

Ηρακλείου-Ρεθύμνου και στρατιωτικό νοσοκομείο Χανίων, της τοποθέτησης- 

στάθμευσης οχημάτων και μέτρων προστασίας αυτών. 

Το συνημμένο έγγραφο  αναφέρεται  στην αποθήκευση και χρήση σπόρων πατάτας.  

 

 

Σελίδες 201-204  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τη Μεραρχία 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 24.2.1942. 

Περιέχει αναφοράς δραστηριότητας σχετικά της εκπαίδευσης των στρατιωτικών 

τμημάτων εφοδιασμού αναφορικά της δραστηριοποίησης τούτων στην Κρήτη. 

Το συνημμένο  περιέχει πλάνο εβδομάδας  σχετικά της εκπαίδευσης.  

  

Σελίδα 205  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 

από 24.2.1942. 
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Περιέχει αναφορά δραστηριότητας  σχετικά της τροφοδοσίας υγρών καυσίμων 

αναφέροντας τη σε μεγάλο βαθμό οικονομία καυσίμων στην Κρήτη, τη λήψη 

καυσίμων ανά μήνα από τα στρατιωτικά τμήματα καταγράφοντας τους σκοπούς 

χρήσης τούτων.  

 

Σελίδα 206 (περίληψη) 

Κενή σελίδα αναγράφοντας  το χρονικό διάστημα « πρώτο μισό Φεβρουαρίου 1942» 

 

 

Σελίδες 207-210  (μετάφραση) 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης                     Διοκητ.Μεραρχ.Φρουρ Κρ, την 20.2.1942. 

 

                Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος Ιβ για το χρονικό διάστημα από 

1.2. έως 15.2.1942. 

 

Πραγματευόμενοι τομείς:    1) Διαχείριση 

                                            2) Υγειονομικό 

                                             3) Πυρομαχικά 

                                             4) Στρατιωτικό υλικό 

                                             5) Οχήματα 

                                             6) Ταχυδρομείο στρατού 

                                             7) Κατάσταση εφοδιασμού και  θαλάσσιες μεταφορές 

                                             8) Γενικά 

                                             9) Ιδιαίτερου τύπου διατάξεις. 

 

1)  Διαχείριση. 

Κατά τη διάρκεια του χρονικού σημείου αναφοράς βελτιώθηκε σημαντικά η 

κατάσταση σίτισης εξαιτίας του σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεφοδιασμού δια της 

θαλάσσιας οδού. Η στα τριακόσια είκοσι πέντε γραμμάρια ελαττωμένη ποσότητα 

ψωμιού μπόρεσε αρχής γενομένης την 2./2./ να αυξηθεί στα πεντακόσια γραμμάρια. 

Εκτός τούτου είναι εφικτό, δύο έως τρείς φορές εβδομαδιαίως πατάτες κατάλληλες 

για φαγητό να διανεμηθούν προς όλα συνολικά τα υπαγόμενα στρατιωτικά τμήματα. 

Για την πλήρη τροφοδοσία των κεντρικών χώρων εφοδιασμού μπορούν να γίνουν 

μόνο μικρά βήματα προόδου, επειδή ο σε αυξημένο βαθμό ανεφοδιασμός μπορεί με 

τον κύριο όγκο να καλύψει μόνο την τρέχουσα τροφοδοσία όλων συνολικά των 

στρατευμάτων. 

Ως προς την κάλυψη της σε μεγάλο βαθμό επείγουσας ανάγκης σε υλικά 

υποδηματοποιών γίνεται παράκληση στα φρουραρχεία Ηρακλείου και Ρεθύμνου, όλη 

συνολικά την παραγωγή δερματίνων σόλων στις περιοχές να κατάσχουν και να τις 

διαθέσουν στη Μεραρχία. 

Με τα πλοία της ομάδας Siena αφίχθησαν οι πρώτες ποσότητες σε ορειβατικά άρβυλα 

και άλλου είδους ρουχισμού για βουνό. Παρά της εν μέρει προμήθειας είναι 

ιδιαιτέρως επείγων ο ανεφοδιασμός καλοκαιρινής στρατιωτικής ενδυμασίας και 

αρβυλών για βουνό για τον πλήρες  εξοπλισμό της Μεραρχίας. 

Η από την υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα σε μεγάλο βαθμό αρχινημένη 

διαδικασία παραγωγής υλικών καταλυμάτων υφίσταται εξαιτίας έλλειψης σε ξύλο 

στην περιοχή της Αττικής μια προσωρινή στασιμότητα.  

Ο εξοπλισμός καταλυμάτων, ο  οποίος είναι αποθηκευμένος  εν μέρει στα Χανιά, εν 

μέρει στο Ηράκλειο, παραμένει ακόμα με τον κύριο όγκο πίσω, για να τον λάβουν 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

όλα συνολικά τα στρατιωτικά τμήματα στο νησί. Κυρίως πραγματοποιούνται 

επείγουσες διανομές  ωστόσο τρέχων σε λιγοστές ποσότητες. 

 

2) Υγειονομικό    

Παρά την στις τάξεις του πληθυσμού εμφανιζόμενης μηνιγγίτιδας, μπορούν  οι έως 

τώρα μεταδιδόμενες ασθένειες στα στρατεύματα να αποφευχθούν. Η κατάσταση 

υγείας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καλή. 

Στο τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου προσαρτάται ένα τμήμα για ω.ρι.λα και για 

ασθενείς πάσχοντας από δερματικά και αφροδίσια νοσήματα. 

Στο τοπικό νοσοκομείο Ρεθύμνου προσαρτάται ένα τμήμα οφθαλμολογικού. 

Η μεταφορά του στρατιωτικού νοσοκομείου 220 από τη Σούδα στα Χανιά έχει 

πραγματοποιηθεί. 

Η αποθήκευση του υγειονομικού αποθέματος στους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού 

στις Δαφνές και Αρμένους πραγματοποιείται με τον κύριο όγκο. Μικρότερες 

ποσότητες θα μεταφερθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα προς τα εκεί. 

 

 3) Πυρομαχικά 

Οι έρευνες των  πυρομαχικών τόσο στην Κρήτη όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα 

έχουν ολοκληρωθεί. Ο κύριος όγκος των πυρομαχικών μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

έτοιμος προς χρήση. Συνεπεία  ελλείψεων σε υλικά καθαρισμού και της εν μέρει μη 

καταλληλότητας της αποθήκευσης έχουν υποστεί ζημιά τμήματα των πυρομαχικών, 

ιδιαίτερα τα περιβλήματα βλημάτων πυροβολικού. Η συνεχιζόμενη έλλειψη σε μέσα 

καθαρισμού και λειτουργίας έχει εκ νέου και με επείγων τρόπο αναφερθεί. 

Η αποθήκευση του δεύτερου εφοδιασμού  πυρομαχικών στις βάσεις- σταθμούς και 

εξωτερικές θέσεις έχει τελειώσει.   

Η αποπεράτωση των κεντρικών αποθηκών  εφοδιασμού στους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού συνεχίζεται. Η δημιουργία δρόμων καθώς και χώρων συγκέντρωσης 

πυρομαχικών προχωράει συνεχώς. 

Οι κεντρικοί χώροι συγκέντρωσης πυρομαχικών στους κεντρικούς χώρους 

εφοδιασμού θα παραδοθούν στη διοίκηση πυρομαχικών. Ο όγκος του προσωπικού 

της υπηρεσίας διαχείρισης πυρομαχικών έχει για αυτόν τον σκοπό μετακινηθεί προς 

την Κρήτη. 

 

 

4) Στρατιωτικό υλικό. 

Τα στο 746ο Σύνταγμα πεζικού σε έλλειψη ελαφρύ τύπου πυροβόλα και ελαφριά 

καθώς και βαριά ολμοβόλα μπορούν από το φορτίο του «Δήλος» να ληφθούν και να 

διανεμηθούν στο Σύνταγμα. Επομένως δεν υπάρχει αναφορικά των όπλων τούτων  

καμία έλλειψη πλέον στο Σύνταγμα πεζικού 746. Παρομοίως θα διανεμηθούν οι 

αντίστοιχες ποσότητες όπλων και στρατιωτικού υλικού προς όλα τα στρατιωτικά 

τμήματα, τα οποία έχουν υποστεί απώλειες όπλων και στρατιωτικού υλικού κατά τη 

βύθιση του «Citta de Livorno». Όλα αυτά στρατιωτικά τμήματα έχουν για άμεση 

περίπτωση, επομένως σύμφωνα με την τωρινή τους δύναμη, εφοδιαστεί με τα 

κατάλληλα όπλα. 

Επειδή οι ήδη  από τον Νοέμβριο  απαιτούμενοι τροχοί από καουτσούκ  για οχήματα 

μεταφοράς ελαφρύ τύπου αντιαεροπορικών στρατού ξηράς 18 και βαριών κανονιών 

πεζικού δεν έχουν ακόμα διανεμηθεί στη Μεραρχία, μετακινείται ένας αξιωματικός 

του Επιτελείου της Μεραρχίας για την προς τα εκεί παράδοση τούτων.   

 

5) Οχήματα. 
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Ο λόχος επισκευής- συντήρησης οχημάτων, ο οποίος αφίχθη τις πρώτες ημέρες του 

Φεβρουαρίου στην Κρήτη, τοποθετήθηκε με τον κύριο όγκο στο Ηράκλειο, καθώς 

και με ένα μικρό απόσπασμα υπευθύνων όπλων  και δύο κλειδαράδων οχημάτων στο 

Ρέθυμνο. Έχει αρχίσει η δημιουργία χώρων επισκευής οχημάτων και εντείνονται οι 

διαδικασίες. 

Μέσω της διάθεσης οχημάτων ως  αντικατάσταση για τα με το «Citta di Livorno» 

βυθισμένα οχήματα από τον διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης, μπορούν να 

καλυφτούν  περίπου εξήντα από το υφιστάμενο απόθεμα. 

Μέσω άφιξης περισσοτέρων ποσοτήτων υγρών καυσίμων στο νησί διανέμονται στη 

Μεραρχία από τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης επιπλέον ποσότητες υγρών καυσίμων, 

έτσι ώστε η Μεραρχία σύμφωνα με τον τωρινό υφιστάμενο αριθμό οχημάτων στο 

νησί να έχει στην κατοχή του στρατεύματος  5 V.S (;)  ως έχοντας δεσμευτεί 

ποσότητα καθώς και 3,5 V.S (;)  διανεμημένη στους κεντρικούς χώρους εφοδιασμού. 

Η κατάσταση ανταλλακτικών υφίσταται μέσω αγορών και προμηθειών στην 

ηπειρωτική Ελλάδα μια μικρή βελτίωση. Η προμήθεια ανταλλακτικών για όλα 

συνολικά στο νησί δραστηριοποιούμενα στρατιωτικά τμήματα θα πραγματοποιηθεί 

μελλοντικά από τη δευτερεύουσα υπηρεσία του He. K.P. 514. 

Εξαιτίας της  εκφόρτωσης της ομάδας Siena και των ατμόπλοιων ανεφοδιασμού , της 

πλήρωσης των κεντρικών χώρων εφοδιασμού και της μετακίνησης στρατευμάτων 

υπάρχει ανάγκη μιας συνεχής αυξάνουσας έκτασης του χώρου μεταφοράς με 

φορτηγά ως το μοναδικό μέσο προώθησης στο νησί. Από την πλευρά της Μεραρχίας 

δραστηριοποιούνται προς τούτοις μεγάλα τμήματα προς διάθεση βρισκόμενων 

φορτηγών των στρατιωτικών τμημάτων της Μεραρχίας. 

Εξαιτίας της διαρκούς δραστηριοποίησης αυτού του μεγάλου αριθμού οχημάτων 

γίνεται αισθητή για την ώρα η έλλειψη του χρόνου σε επισκευές και τεχνικής 

υπηρεσίας στα οχήματα.   

 

 

6) Στρατιωτικό ταχυδρομείο. 

Η ανάληψη των εγκαταστάσεων του στρατιωτικού ταχυδρομείου στην Κρήτη από 

την υπηρεσία ταχυδρομείου στρατού 220 έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με διαταγή του 

διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος αποδεσμεύεται  η υπηρεσία στρατιωτικού 

ταχυδρομείου 506 από την κατάσταση υπαγωγής στη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 

και μεταβάλλεται σε  ταχυδρομική υπηρεσία φακέλων στην περιοχή της Αττικής για 

τα στην ηπειρωτική Ελλάδα παραμένοντα στρατιωτικά τμήματα όλων των σωμάτων 

του γερμανικού στρατού. 

Η εφοδιασμός στρατιωτικού ταχυδρομείου στην Κρήτη βελτιώνεται ξεκάθαρα στο 

χρονικό σημείο της αναφοράς, επειδή μέσω μεταφορών από την ομάδα Siena και δια 

εναερίας μεταφοράς σε τακτικά χρονικά διαστήματα το στην περιοχή της Αττικής 

υφιστάμενο ταχυδρομείο εν συνεχεία μπορεί να προωθηθεί. 

 

7) Κατάσταση εφοδιασμού και θαλάσσιας μεταφοράς. 

Η εκφόρτωση των ατμόπλοιων «Δήλος» στο Ηράκλειο και «Pier Luigi» στη Σούδα 

έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 

Επιπλέον ανεφοδιασμός σε όλους τους χώρους τροφοδοσίας έφθασε με το ατμόπλοιο 

« Αρκαδία» στη Σούδα και με το ατμόπλοιο «Salzburg» στο λιμάνι της πόλης του 

Ηρακλείου. 

Ως προς την εξοικονόμηση υγρών καυσίμων κατορθώθηκε μέσω του ναυτικού να 

διατεθεί κίνηση μικρών πλοίων, έτσι με αυτόν τον τρόπο σχεδόν όλος συνολικά ο 
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ανεφοδιασμός τροφοδοσίας να μπορεί με κατεύθυνση τα δυτικά και τα ανατολικά να 

πραγματοποιηθεί. 

Η προσπάθεια πλοιάρια από το λιμάνι του Πειραιά παρά των άσχημων καιρικών 

συνθηκών να κινηθούν προς το λιμάνι του Ηρακλείου θεωρείται ως επιτυχημένη. Δύο 

πλοιάρια μεταφέρουν στο χρονικό σημείο της αναφοράς άμεσα από το λιμάνι του 

Πειραιά με αυτόν τον τρόπο εκατό εξήντα τόνους υλικά για ψήσιμο και άλλων ειδών 

τροφοδοσίας που βρίσκονται σε έλλειψη. 

 

8) Γενικά 

  Σύμφωνα με διαταγή του διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης 

μετονομάζονται οι φάλαγγες οχημάτων  3/220 σε 6/171, 4/220 σε 4/171, 5/220 σε 

5/171. Οι  φάλαγγες οχημάτων 4/171 και 6/171 θα μεταφερθούν από τον έως τώρα 

χώρο παραμονής τους στη Θεσσαλονίκη στους νέους χώρους προορισμού. Η 

φάλαγγα 5/171 θα υπαχθεί ως τη μεταφορά της στο 433ο Σύνταγμα πεζικού. Η έως 

τώρα ομάδα ίππων της Μεραρχίας  εφοδιασμού 220 εξαιτίας τούτου θα διαλυθεί. Το 

προσωπικό θα επιστρέψει στη φάλαγγα οχημάτων 10/220 , η οποία έχει υπαχθεί στο 

Επιτελείο ανεφοδιασμού 101. 

Το τμήμα Ιβ επιθεωρεί τρέχων με τους εκάστοτε επικεφαλείς σκαπανέων στους 

τομείς και τους υπευθύνους διοικητές του στρατεύματος τις εργασίες στους 

κεντρικούς χώρους εφοδιασμού. Η δημιουργία του Επιτελείου άφιξης στη Σούδα της 

Μεραρχίας γίνεται κυρίως κατά την εκφόρτωση της ομάδας Siena αισθητή, επειδή 

την παρούσα χρονική στιγμή η βάση της Σούδας δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί διά 

τούτου ξαφνικά το υφιστάμενο μεγάλο φόρτο εργασίας. 

 

9) Ιδιαίτερες διατάξεις. 

Κατά τη χρονική διάρκεια της αναφοράς εκδόθηκαν ιδιαίτερες διατάξεις σχετικά της 

τροφοδοσίας της Μεραρχίας και των υπαγόμενων σε αυτή στρατιωτικών τμημάτων 

στην Κρήτη με τον αριθμό 4 και 5.     

 

 

 

Σελίδες 211-213  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την υπηρεσία  IVa προς το τμήμα Ιβ που φέρει ημερομηνία 

από 16.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.2.1942 

σχετικά μετακινήσεων αξιωματούχων του γερμανικού στρατού, της βελτίωσης της 

κατάστασης σίτισης (καταγράφεται αύξηση μερίδας ψωμιού), της άμεσης ανάγκης 

εφοδιασμού ορειβατικών υποδημάτων, συνόλων καλοκαιρινής στρατιωτικής στολής 

και υλικού για υποδηματοποιούς, των αφίξεων στα Χανιά ειδών ρουχισμού 

(καταγράφεται αριθμός), της διανομής ειδών καταλυμάτων (καταγράφεται αριθμός). 

 

 

Σελίδες 214-217 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το τμήμα ΙVb περιέχοντας αναφορά δραστηριότητας από 1. 

έως 15.2.1942 σχετικά της κατάστασης του τοπικού νοσοκομείου στο Ηράκλειο, στο 

Ρέθυμνο και του στρατιωτικού νοσοκομείου 220 στα Χανιά, της κατάστασης υγείας 

στο στράτευμα (χαρακτηρίζεται καλή), έργων βελτίωσης στις υποδομές υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στο Ρέθυμνο, στις Δαφνές και στον Αλικιανό- Φουρνέ, διεξαγωγής 

συζητήσεων μεταξύ αξιωματούχων του γερμανικού στρατού (καταγράφεται όνομα 
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και βαθμός τούτων), της τροφοδοσίας με νερό στην Κρήτη και της αποξήρανσης 

περιοχών με έλη, μέτρων πρόληψης- προστασίας από κουνούπια. 

 

Σελίδες 218-221  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο- με δύο τον αριθμό συνημμένα- από τον ιατρό της Μεραρχίας 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 2.2.1942. 

Περιέχει ανακοίνωση σχετικά μέτρων πρόληψης- αντιμετώπισης μεταδιδόμενων 

ασθενειών μεταξύ του πληθυσμού της Κρήτης. 

Τα συνημμένα έγγραφα περιέχουν μια σύνοψη καταγραφής μεταδιδομένων 

ασθενειών στην γερμανική και ελληνική γλώσσα και όσα πρέπει υποχρεωτικά να 

αναφερθούν σχετικά των  εν λόγω περιπτώσεων στις γερμανικές αρχές. 

 

Σελίδες 222-223  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το τμήμα οπλισμού και στρατιωτικού υλικού που φέρει 

ημερομηνία από 17.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.2.1942 

αναφέροντας μεταξύ άλλων  την κακή κατάσταση ορισμένων τύπων πυρομαχικών 

λόγω έλλειψης μέσων καθαρισμού-φροντίδας τούτων και της μη κατάλληλης 

φύλαξης τους,  την κατασκευή χώρων φύλαξης πυρομαχικών στους κεντρικούς 

χώρους εφοδιασμού και επιθεώρηση τούτων (καταγράφεται χρονικό σημείο), την 

εκφόρτωση του ατμόπλοιου «Δήλος» την πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου, τη 

μεταφορά διακοσίων τόνων πυρομαχικών σε χώρους συγκέντρωσης πυρομαχικών 

(καταγράφονται οι χώροι) και δια θαλάσσιας οδού προς τη Σούδα για τη φύλαξη τους 

στον Αλικιανό (καταγράφεται όλο το συνολικό φορτίο του «Δήλος»), τη διάθεση 

όπλων λόγω ελλείψεων εξαιτίας  της βύθισης του «Citta di Livorno» στο 382ου 

Συντάγματος πεζικού, την παράδοση- μεταφορά στον χώρο παραμονής οχημάτων στο 

Ρέθυμνο ποδηλάτων και ολμοβόλων μέχρι νεωτέρας, τη μη διάθεση κατάλληλου 

χώρου συγκέντρωσης όπλων και στρατιωτικού υλικού στο Ηράκλειο, μετακινήσεις 

στρατιωτικού προσωπικού. 

 

 

Σελίδες 224-225  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 23.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας του τμήματος V για το χρονικό διάστημα από 1. 

έως 15.2.1942 αναφέροντας την  άφιξη λόχου επισκευής- συντήρησης οχημάτων στα 

μέσα Φεβρουαρίου στην πόλη του Ηρακλείου και την άμεση έναρξη εργασιών για 

κατασκευή χώρου επισκευής οχημάτων, την ανάληψη δραστηριοτήτων 

(καταγράφοντας τούτες) από τον λόχο επισκευής- συντήρησης οχημάτων, την ανάγκη 

διάθεσης μεγάλου αριθμού φορτηγών για τις ανάγκες μεταφοράς στρατιωτικού 

υλικού, τον δραστικό περιορισμό της διάθεσης- χρήσης υγρών καυσίμων 

αποτελώντας εξαίρεση οι κινήσεις μεταφοράς και στρατιωτικής επέμβασης.   

 

 

Σελίδα 226  (περίληψη) 

Έγγραφο από την υπηρεσία IV/a που φέρει ημερομηνία από 13.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.2.1942 

αναφέροντας μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση πέντε τον αριθμό λειτουργιών από 

δυο τον αριθμό ιερείς στην πόλη του Ηρακλείου. 

 

Σελίδα 227  (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 12.2.1942. 

Περιέχει εντολές σχετικά έκδοσης ανακοινώσεων και αναφορών.    

 

 

Σελίδες 228-232  (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 

12.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας με τον αριθμό 5 σχετικά της τροφοδοσίας της 

Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και των υπαγόμενων σε αυτή στρατευμάτων στην 

Κρήτη. 

(μετάφραση) β) Διαχείριση 

3) Ποσότητες υγρών. 

Υπό την άρση των εναντιωμένων διαθέσεων διανέμονται αρχής γενομένης τη 

σημερινή μέρα για τις στο νησί βρισκόμενες μονάδες: 

Πρώτη ποσότητα υγρών: 

Για τριάντα ή τριανταμία ήμερες ανά πέντε γραμμάρια καβουρδισμένων κόκκων 

καφέ και οχτώ γρ μείγματος ως υποκατάστατο καφέ. 

Στη θέση του καφέ μπορεί επίσης να διατεθεί μαύρο τσάι. 

Δεύτερη ποσότητα υγρών: 

Για δεκαπέντε  ή δεκαέξι ημέρες ανά δώδεκα γρ μείγμα υποκατάστατου καφέ.  

Για δέκα ήμερες ανά δύο γρ μαύρο τσάι,  

Για πέντε ημέρες ανά τέσσερα γρ υποκατάστατο τσαγιού. 

Υποδεικνύεται, ότι αμέσως μετά την κατανάλωση των για τη δεύτερη ποσότητα 

υγρών προβλεπόμενων ποσοτήτων υποκατάστατου τσαγιού επιτρέπεται να υπάρξει 

διανομή στο μείγμα υποκατάστατο του καφέ και τελευταίως σε μαύρο τσάι. Εφόσον 

το υποκατάστατο μείγμα καφέ  με προσθήκη εκχύλισμα λυκίσκου διανέμεται, 

ελαττώνονται οι ποσότητες από οχτώ σε επτά γρ και από δώδεκα σε δέκα γρ. 

 

4)Διανομή καραμελών με βιταμίνες από χυμό φρούτων και ζαχαρώδη:     

Επειδή στην Κρήτη διατίθεται επαρκής αριθμός φρούτων και κατά αυτόν τον τρόπο 

δεν υφίσταται καμία έλλειψη σε βιταμίνη C, δεν επιτρέπεται σύμφωνα με διαταγή του 

ανώτατου διοικητή στρατού στην Κρήτη να διανεμηθούν πλέον καραμέλες με 

βιταμίνες από χυμό φρούτων. 

Ζαχαρώδη επιτρέπεται να διανέμονται έξι φορές τον μήνα.  

Η διανομή των ποσοτήτων πρέπει να πραγματοποιηθεί ομοιόμορφα για όλο τον μήνα. 

 

5) Μερίδα ψωμιού 

Στους στρατώνες, στις θέσεις τροφοδοσίας- σίτισης των σιδηροδρομικών σταθμών, 

στο βαγόνι ετοιμασίας τροφής στα τρένα κλπ δεν επιτρέπεται να δοθεί πλέον ψωμί 

χωρίς χρέωση στη μερίδα. 

Τα μέλη του γερμανικού στρατού πρέπει εκ τούτου να πάρουν μαζί τους κατά τη 

διάρκεια μετακινήσεων την ανάλογη ποσότητα ψωμιού. 

 

Γ) Υγειονομικό. 

6) Πόσιμο νερό. 

Τα υδραγωγεία στην Κρήτη δεν παράσχουν καθόλου πόσιμο νερό. 

Ακόμα και αν υπάρχουν μέτρα σχετικά της  βελτίωσης της υγιεινής των περιοχών με 

πηγές, των έργων ύδρευσης και του δικτύου παροχής νερού, δεν έχει επιτευχθεί σε 

μεγάλο βαθμό να εξαλειφτούν όλες συνολικά οι δυνατότητες μόλυνσης. Τούτο 
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επιβεβαιώνεται από νέες έρευνες εντοπισμού βακτηρίων στην περιοχή του 

υδραγωγείου στο Ρέθυμνο, οι οποίες έδωσαν σε όλες συνολικά τις δοκιμές κατά 

μεγάλο μέγεθος μόλυνση με βακτήρια.  

Νερό από πηγές  επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό μόνο, εάν η 

επιθεώρηση του χώρου, ο σε γενικές γραμμές έλεγχος, η ανάλυση για βακτήρια και 

χημική ανάλυση σύμφωνα με τη Μεραρχία στρατού 21 τμήμα ΙΙ ψηφίο 87-91 δεν έχει 

επιφέρει αντιρρήσεις. Ανακοίνωση των χωρίς πρόβλημα πηγών πόσιμου νερού από 

τους ιατρούς προς τον ιατρό της Μεραρχίας. Σε αντίθετη περίπτωση τοποθέτηση 

κατατοπιστικών πινακίδων στις πηγές με την επιγραφή «Μη πόσιμο νερό».   

Όπου δεν διατίθεται πόσιμο νερό, πρέπει βασικά το νερό να βραστεί για μαγείρεμα 

και για το πλύσιμο των δοντιών. Πρέπει κάποιος να μεριμνήσει , ότι βρίσκεται σε 

διάθεση  σε όλα τα καταλύματα (συμπεριλαμβανομένων και τα καταλύματα των 

αξιωματικών) βρασμένο νερό για πλύσιμο των δοντιών. 

 

7) Αποστείρωση των νωπών λαχανικών. 

Επειδή παντού στην Κρήτη διατίθενται νωπά λαχανικά για την ετοιμασία σαλάτας, 

υπενθυμίζεται η αποστείρωση των νωπών λαχανικών με ένα ανοικτού κόκκινου 

χρώματος διάλυμα από κρυστάλλους καλίου ώστε να προλάβουν ασθένειες όπως 

παθήσεις του εντέρου. 

Εφόσον δεν διατίθεται, μπορεί να ζητηθεί το φύλλο επεξηγήσεων «Αποστείρωση 

ωμών φρούτων και σαλάτας» από τον ιατρό της Μεραρχίας. 

 

8) Μεταδιδόμενες ασθένειες στον ντόπιο πληθυσμό. 

Στο χρονικό διάστημα από την 17.1.42 έχουν παρουσιαστεί στους κάτωθι χώρους 

στον ντόπιο πληθυσμό περιπτώσεις μηνιγγίτιδας: 

                                                                     Κρουσώνας                   πέντε περιπτώσεις 

                                                                     Ηράκλειο και περίχωρα τρείς περιπτώσεις 

                                                                     Πατσίδερος                    τρείς περιπτώσεις 

                                                                     Ίνι                                   τέσσερεις 

περιπτώσεις 

                                                                     Πάρτιρα                          δύο περιπτώσεις 

                                                                     Βαρύπετρος                    δύο περιπτώσεις 

Άγιος Μύρων, Άγιος Μάμας, Σοκαράς, Χουμέρι, Γεράνι, Μόδι, Περβόλια, Ανώγεια, 

Ζαρός, Κάτω Ασίτες, Βορίζια, Γρηγορία                                         από μια περίπτωση. 

 

 

9) Αποκλεισμός χώρων. 

Εξαιτίας μαζικής εμφάνισης επιδημίας πολιομυελίτιδας στον ντόπιο πληθυσμό του 

της περιοχής Ebersdorf, δήμου Glatz,απαγορεύονται οι άδειες προς τα εκεί και η 

παραμονή σε αυτή την περιοχή μέχρι νεωτέρας. 

 

10) Άρση αποκλεισμού περιοχών. 

Η απαγόρευση άδειας προς Pobutsch, Zautke, Heilendorf, Kolleschau, συνολικά προς 

τους δήμους Hoehenstadt/ Marsch και Lerbach και Zellerfeld/ Harz έχει δια της 

παρούσης αρθεί. 

 

Δ) Πυρομαχικά και στρατιωτικό υλικό 

11) Διόρθωση 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Στο «ιδιαίτερων διατάξεων για τον εφοδιασμό της  Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 

αριθμ 4, τμήμα Γ, ψηφίο 12» πρέπει το «ΑHM 42 ψηφ 42» να τροποποιηθεί σε 

«A.H.M 42 ψηφίο 24». 

 

12) Αναφορά 

Για την 19./2./42 πρέπει να αναφερθεί η συνολική έλλειψη σε 

α) υλικό προστασίας αερίων 

β) κινητές κουζίνες (μεγάλου ή μικρού μεγέθους) 

γ)  μηχανήματα καθαρισμού 34. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται  μεταξύ άλλων η επιστροφή των παλιών τμημάτων 

στα οχήματα και η απαίτηση για ανταλλακτικά, η διανομή υγρών καυσίμων για 

μετακίνηση στρατιωτικών τμημάτων, η εκφόρτωση πλοίων, η μεταφορά 

πυρομαχικών, μετακινήσεις για στρατιωτική επέμβαση, η διάθεση στη 5η ορεινή 

Μεραρχία περισσοτέρων οχημάτων από ότι στη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης.  

 

Σελίδες 233-238 (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο –με δύο τον αριθμό συνημμένα- από τη Μεραρχία Φρουρίου 

Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 4.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας σχετικά ιδιαίτερων διατάξεων με τον αριθμό 4 

αναφορικά του εφοδιασμού της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και των υπαγόμενων 

σε αυτή στρατιωτικών τμημάτων στην Κρήτη. 

(μετάφραση) Διαχείριση. 

1) Ποσότητα ψωμιού. 

Με ισχύ από την 2.2.42 αυξάνεται η χορηγούμενη ποσότητα μερίδας ψωμιού στα 

πεντακόσια γρ. Οι έως τώρα συνολικές αποδεχούμενες αυξήσεις στην ποσότητα του 

ψωμιού παύουν με άμεση ισχύ να ισχύουν . Νέες αιτήσεις σχετικά της αύξησης της 

μερίδας ψωμιού υποβάλλονται μόνο σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις. 

2) Επιπλέον χρέωση στον λογαριασμό φαγητών σε δημοσίου χαρακτήρα ταβέρνες. 

Η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε μέσω νόμου στα φαγητά όλων των ειδών, τα οποία 

παρέχονται σε δημόσιες ταβέρνες, φόρο της τάξης του 3% του ποσού επί του 

λογαριασμού. Αυτός ο φόρος πρέπει να πληρώνεται από όλα τα μέλη του γερμανικού 

στρατού. 

 3) Αποδείξεις παραλαβής. 

Υπενθυμίζεται εκ νέου, ότι η έκδοση αποδείξεων παραλαβής ως  αντικατάσταση των 

μέσων πληρωμής είναι μη αποδεκτή και απαγορεύεται. 

4) Ανάληψη μετρητών στο γερμανικό κεντρικό ταμείο στρατού για την Ελλάδα στην 

Αθήνα. 

Όλες οι αναλήψεις μετρητών μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο ακόμα στο 

γερμανικό κεντρικό ταμείο στρατού για την Ελλάδα στην Αθήνα. 

Το πιστωτικό ταμείο του γερμανικού κράτους ασχολείται προσωρινά μόνο για τη 

διεκπεραίωση της  με μη μετρητά κίνησης πληρωμών. 

5) Αναφορά της κατάστασης. 

Από όλα τα στρατιωτικά τμήματα διαχείρισης πρέπει κατόπιν ανωτέρας διαταγής να 

υποβάλλεται μηνιαίως για τον τομέα διαχείρισης (σίτιση, ρουχισμός, καταλύματα) 

αναφορά κατάστασης στη Μεραρχία. Λεπτομέρειες βλπ συνημμένο 1. 

 

Β) Υγειονομικό 

6) Τοποθέτηση ιατρικού προσωπικού. 
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Οι στρατιωτικοί ιατροί αναφέρουν για την 10./2./42 στη Μεραρχία, τμ IVβ τις 

μονάδες χωρίς αξιωματικούς υγειονομικού, στις οποίες  θα τοποθετηθούν σε τοπικό 

βαθμό ιατροί υγειονομικού. 

7) Απομάκρυνση βλαβερών στοιχείων από ξύλινα σπίτια. 

Με ζωύφια προσβαλλόμενα ξύλινα και από κορμούς σπίτια πρέπει πριν την 

κατάληψη τούτων από τα στρατεύματα να πραγματοποιηθεί η απολύμανση τους όπως 

και σε όλα τα υπόλοιπα καταλύματα. Κυάνιο και άλλα μέσα με υψηλές ποσότητες 

δηλητηρίου δεν είναι κατάλληλα εξαιτίας της ζημιάς που προκαλούν στους γύρω 

παρακείμενους χώρους. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί διοξείδιο θειαφιού 

(SO2) ή θειάφι κάθε τύπου π.χ καύση με ράβδους θειαφιού, βόμβες προκαλώντας 

φωτιά κλπ. Σε αυτό το σημείο πρέπει η Μεραρχία στρατού 194 να προσέξει 

ιδιαιτέρως εξαιτίας των μέτρων ασφαλείας και της θερμοκρασίας ( 15ο ). 

Το Tritox είναι επίσης κατάλληλο. Ψεκασμός των ξύλινων σπιτιών κατά τετραπλάσιο 

φυσιολογικό μέγεθος. Η ενέργεια πρέπει να επαναληφθεί, επειδή δεν προσδοκάται 

πλήρη επιτυχία κατά την πρώτη προσπάθεια.  

8) Μετατροπείς πόσιμου νερού του στρατού. 

Σύμφωνα με το «διοικητής του Φρουρίου Κρήτης ημερήσια διαταγή με τον αριθμό 4» 

από 21.4.42 τοποθετούνται μετατροπείς πόσιμου νερού του στρατού 

                 στο Τυμπάκι, επιτήρηση μέσω του στρατιωτικού ιατρού του βοηθητικού 

φρουραρχείου Τυμπακίου 

                  στο Καστέλλι, επιτήρηση μέσω του στρατιωτικού ιατρού στη διοίκηση 

αεροπορίας Ε 8/7. 

9) Αποκλεισμός περιοχών. 

Εξαιτίας αυξανόμενης εμφάνισης περιπτώσεων τύφου στον ντόπιο πληθυσμό της 

περιοχής Gut Kruscha, δήμος, Mogilno, νομού Hohensalza, εξαιτίας αυξανόμενης 

εμφάνισης διφθερίτιδας στον ντόπιο πληθυσμό στις περιοχές Baumbach και 

Ransbach και οι δύο του δήμου Montabaur, και εξαιτίας αυξανόμενης εμφάνισης 

κρουσμάτων οστρακιάς στον ντόπιο πληθυσμό της περιοχής  Friesenheim, δήμου 

Mainz ισχύει η απαγόρευση των  αδειών προς τις εκεί περιοχές και η στελέχωση 

αυτών των χώρων μέχρι νεωτέρας διαταγής. 

 

 

10) Άρση ενός αποκλεισμένου χώρου. 

Οι για Steckenthin, πλησίον τουPritzwalk, δήμος Ostpriegnitz, νομού Potsdam, 

Waldsee, δήμου Speyer εκδομένες απαγορεύσεις αδειών αίρονται δια της παρούσης. 

 

11) Ανακοίνωση μεταδιδομένων ασθενειών μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού 

Ανακοίνωση μεταδιδομένων ασθενειών μεταξύ του ντόπιου  πληθυσμού και πρόληψη 

βλπ συνημμένο  με τον αριθμό 2. 

  

Γ) Πυρομαχικά και στρατιωτικό υλικό 

12 ) Κατάργηση της χρονικής διάρκειας για χρήση πυρομαχικών λάμψης και 

σημείων. 

Η έως τώρα χρονική διάρκεια χρήσης για πυρομαχικά λάμψης και σημείων έχει κατά 

τη διάρκεια του πολέμου αρθεί. (ΑΗ.Μ 42 ψηφίο 42 

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία  στη σύμφωνα με την παράγραφο 4 των ψηφίων  της 

πραγματοποιούμενης έρευνας των πυρομαχικών λάμψης και σημείων. 

 

13) Αναφορά χρήσης πυρομαχικών. 
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Παράλληλα με την αναφορά διάθεσης πυρομαχικών (βλπ Μεραρχία Φρουρίου 

Κρήτης, ιδιαίτερες διατάξεις για τον εφοδιασμό της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης και 

τα υπαγόμενα σε αυτή στρατιωτικά τμήματα στην Κρήτη με τον αριθμό 17, ψηφίο Α2 

από 9.1.42) αναφέρουν τα Συντάγματα για κάθε τμήμα  ξεχωριστά μεταξύ άλλων για 

την 17./ κάθε μήνα- αρχή γενομένης την 17./2./42- τη χρήση σε πυρομαχικά  

α) βολές, καθώς τα πυρομαχικά προέρχονται από τα αποθέματα του στρατού 

β) απώλεια από φωτιά 

γ) απώλεια κατά τη δια θαλάσσης μεταφορά 

 

14) Μέσα καθαρισμού και λειτουργίας. 

Η εισαγωγή μέσων καθαρισμού και λειτουργίας δεν υπολογίζεται το επόμενο χρονικό 

διάστημα εξαιτίας των δυσκολιών ανεφοδιασμού. Αντ’ αυτών θα εισάγει η Μεραρχία  

διυλισμένο ελαιόλαδο για τη φροντίδα των πυρομαχικών, των όπλων και του 

στρατιωτικού υλικού. Η χρήση μη διυλισμένου ελαιολάδου για τη φροντίδα των 

όπλων και στρατιωτικών μηχανημάτων απαγορεύεται λόγω της οξύτητας του. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται μεταξύ άλλων η κατάσταση σε υλικά οικοδόμησης 

και οι άμεσες ανάγκες τούτων, η συγκέντρωση των οχημάτων των στρατιωτικών 

τμημάτων της Μεραρχίας και ο έλεγχος της κατάστασης τούτων. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει στοιχεία σχετικά παράθεσης ερωτήσεων για 

την κατάθεση μηνιαίας αναφοράς όλων των στρατιωτικών τμημάτων σχετικά της 

γενικής εικόνας της διαχείρισης και εφοδιασμού (γίνεται παράθεση των ζητημάτων 

σχετικά της τροφοδοσίας, των καταλυμάτων, του ρουχισμού) 

Το συνημμένο με τον αριθμό 2 περιέχει αναφορά σχετικά μεταδιδομένων ασθενειών 

ανάμεσα στον ντόπιο πληθυσμό και πρόληψη τούτων. 

 

 

Σελίδα 239  (περίληψη) 

Κενή σελίδα περιέχοντας μόνο το χρονικό διάστημα «δεύτερο μισό Ιανουαρίου 

1942» 

 

 

Σελίδες  240-243 (μετάφραση) 

Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης,                        Διοικητήριο Μεραρχίας, την 4.2.1942 

Ιβ 

 

 

                        Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος Ιβ για το χρονικό διάστημα 

από 16. ως 31.1.1942 

 

Πραγματευόμενοι τομείς               1) Διαχείριση 

                                                 2)  Υγειονομικό 

                                                 3) Πυρομαχικά  

                                                 4) Οχήματα 

                                                 5) Ταχυδρομείο στρατού 

                                                 6) Κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφορών 

                                                 7) Τροφοδοσία μέσω ρίψεων στην Αφρική 

                                                 8) Γενικά 

                                                 9) Ιδιαίτερες διατάξεις. 

 

 1) Διαχείριση. 
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Για να διαμοιραστεί  ενιαία σε όλα τα στρατιωτικά τμήματα στο νησί σίτιση, 

παρατίθεται από το   220ο τμήμα τροφοδοσίας της Μεραρχίας τρέχων για τις τρείς 

θέσεις διανομής ένας κοινός κατάλογος φαγητού. 

Σχετικά της σίτισης δεν έχει κατά το χρονικό διάστημα της αναφοράς τίποτα  

αλλάξει.. Η μερίδα του ψωμιού πρέπει να παραμείνει στα τριακόσια είκοσι πέντε 

γραμμάρια, επειδή ο εφοδιασμός σε αλεύρι έχει αφιχθεί μόνο σε πολύ μικρές 

ποσότητες. 

Το στρατιωτικό ταμείο της Μεραρχίας αποπληρώνει όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά 

στις κάθε φορά ημέρες πληρωμής παρομοίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά. 

Η καταμέτρηση των λαμβανομένων υλικών καταλυμάτων της 5ης ορεινής Μεραρχίας 

έχει αποπερατωθεί. Έχουν ληφθεί: 

                                   χίλια τετρακόσια πενήντα μάλλινα σκεπάσματα 

                                  τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε σακιά άχυρου 

χωρίς γέμιση 

                                   οχτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα περιβλήματα σκεπασμάτων 

                                   οχτακόσια ογδόντα έξι κρεμαστάρια ρούχων 

                                   χίλια διακόσια τριάντα οχτώ λεκάνες πλυσίματος. 

Για την εξισορρόπηση της μεγάλης έλλειψης σε εξοπλισμό καταλυμάτων αγοράστηκε 

επιπλέον από την ενδοχώρα μέσω της υπηρεσίας έκδοσης διαταγών στην Αθήνα 

εξοπλισμός καταλυμάτων ή κατασκευάστηκε 

Συνεπεία της έλλειψης σε φώς σχεδόν σε όλα συνολικά τα στρατιωτικά τμήματα στο 

νησί παρέχεται  βοηθητικός φωτισμός παραγόμενος από ελαιόλαδο με φυτίλι. 

Τριάντα τόνοι κάρβουνο διαμοιράζονται για το Ηράκλειο από τη Μεραρχία 

Φρουρίου Κρήτης και παραδίδονται με την ίδια αναλογία στα στρατιωτικά τμήματα. 

 

2) Υγειονομικό 

Η κατάσταση υγείας των στρατιωτικών τμημάτων της Μεραρχίας στην Κρήτη καθώς 

και στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορεί παρά του μεταβαλλόμενου καιρού όπως 

πρότινος να χαρακτηριστεί ως καλή. 

Λόγω εμφάνισης περιπτώσεων μηνιγγίτιδας απαγορεύτηκε στην Κρήτη για τα μέλη 

του γερμανικού στρατού η είσοδος στις ταβέρνες στην περιοχή του Ηρακλείου. 

Το στρατιωτικό νοσοκομείο στη Σούδα έλαβε τον χαρακτηρισμό «στρατιωτικό 

νοσοκομείο 220» 

Εξαιτίας σοβαρού κίνδυνου δια αέρος προετοιμάζεται η μετακίνηση του 

στρατιωτικού νοσοκομείου 220 από τη Σούδα προς τα Χανιά. 

Οι χώροι οδοντιατρείων  του λόχου υγειονομικού στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο 

είναι έτοιμοι για υποδοχή. Και στους δύο μπορεί να τοποθετηθούν ψεύτικα δόντια. 

 

 

 

3) Πυρομαχικά 

Ο έλεγχος των πυρομαχικών τόσο στην Κρήτη όσο και στην  ηπειρωτική Ελλάδα 

συνεχίζεται συνδεδεμένος με ακριβή καταγραφή αποθέματος στα στρατιωτικά 

τμήματα και στους χώρους αποθήκευσης πυρομαχικών. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

αναφορές υπάρχει  μεγάλη έλλειψη σε μέσα καθαρισμού και εξαρτήματα λειτουργίας 

σχετικά της σύμφωνα με τον κανονισμό  φροντίδας των πυρομαχικών. Έως την άφιξη 

των απαιτούμενων μέσων καθαρισμού πραγματοποιείται κατόπιν διαταγής ο 

καθαρισμός με ελαιόλαδο. 

Για την ενίσχυση της ισχύουσας υπεράσπισης διανεμήθηκε στα στρατιωτικά τμήματα 

για τις βάσεις- σταθμούς και τις εξωτερικές θέσεις ένας δεύτερος εφοδιασμός 
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πυρομαχικών. Η αποθήκευση αυτού του δευτέρου εφοδιασμού έχει εν μέρει 

ολοκληρωθεί ή βρίσκεται ακόμα σε διεργασία. Πυρομαχικά διανεμήθηκαν για τους 

κάτωθι σταθμούς- βάσεις ή εξωτερικές θέσεις: 

 στον τομέα Ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης 1 

Μάλια, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τυμπάκι, 

 στον τομέα της Ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης 2 

Σούδα/ Χανιά, Πλατανιάς, Μάλεμε. 

 

4) Οχήματα 

Η συνολική κατάσταση στον τομέα των οχημάτων στο νησί έχει λίγο αλλάξει, επειδή 

έχει αφιχθεί μόνο ένα τμήμα στρατευμάτων. 

 Η μη άφιξη του λόχου επισκευής- συντήρησης οχημάτων επιδρά κυρίως στο ότι η 

επισκευή των οχημάτων στην Κρήτη δεν μπόρεσε να προχωρήσει. 

Μέσω ερευνών διαπιστώθηκε, ότι το πυροβολικό με τους υφιστάμενους δρόμους και 

φορτηγά μόνο για διαδρομές σε επίπεδο δρόμο μπορεί να κινηθεί. Μια μετακίνηση 

δίπλα από τον δρόμο δεν είναι δυνατή. Για αυτόν τον σκοπό είναι κατάλληλα ωστόσο 

φορτηγά τύπου Ford με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς. Επειδή η Μεραρχία έχει 

παραλάβει μόνο έξι των αριθμό οχήματα αυτού του είδους από την 5η ορεινή 

Μεραρχία, απαιτήθηκαν στον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης δεκαοκτώ τον αριθμό 

επιπλέον φορτηγά. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση.  

Προσθήκες κατασκευάστηκαν για τα κανόνια. Λείπουν για τα κανόνια ακόμα οι 

τροχοί από ελαστικό. 

Ο μηχανικός See στάλθηκε στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης για να επανελέγξει 

την κατάσταση των οχημάτων στα στρατιωτικά τμήματα της Ταξιαρχίας (βλπ 

συνημμένο). 

Για να παραμεριστούν μεγαλύτερου μεγέθους δυσκολίες  έχουν δρομολογηθεί άμεσα 

τα κάτωθι μέτρα: 

Ένας ανώτερος επιστάτης ιπποσκευών του 14ου λόχου 125ου Συντάγματος πεζικού 

μετατέθηκε στο 746ο Σύνταγμα Πεζικού. 

Στα Χανιά λειτούργησε ένα συνεργείο επισκευής οχημάτων για την Ταξιαρχία. 

Ο μηχανικός See στάλθηκε στη Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να προμηθευτεί υλικά, 

μηχανήματα, ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 

Η κατάσταση υγρών καυσίμων δεν έχει βελτιωθεί επίσης κατά τη διάρκεια του 

χρόνου αναφοράς. Οι σημαντικότερες διαδρομές εφοδιασμού καθώς και η μεταφορά 

των στρατευμάτων στους χώρους επέμβασης μπόρεσαν αυτή τη χρονική στιγμή να 

πραγματοποιηθούν. 

 

5) Ταχυδρομείο στρατού 

Η ανάληψη των εγκαταστάσεων του ταχυδρομείου στρατού από την ταχυδρομική 

υπηρεσία στρατού 220 στην Κρήτη συνεχίζεται. Ο εφοδιασμός ταχυδρομείου 

στρατού στο νησί είναι όπως πρότινος ανεπαρκής. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 

εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μεταφοράς στην περιοχή Βελιγράδι- Θεσσαλονίκη- 

Αθήνα. 

 

6) Κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφορών. 

α) Δια αέρος. 

Εξαιτίας του μεταβαλλόμενου καιρού καθώς και των  μετακινήσεων ενός αριθμού 

μεταγωγικών αεροσκαφών δεν κατέστη εφικτό να μεταφερθεί ο επιθυμητός αριθμός 

στρατιωτών στην Κρήτη. 
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Η υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα συνεχίζει να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 

κάθε χώρο μετάβασης από την ηπειρωτική Ελλάδα προς το νησί. 

β) Δια θαλάσσης. 

Εξαιτίας του τορπιλισμού και της βύθισης του «Citta di Livorno» την 18./1 

δημιουργήθηκε στους διαφορετικούς χώρους εφοδιασμού ένα μεγάλο κενό στο 

απόθεμα των στρατιωτικών τμημάτων και της Μεραρχίας. 

Ως άμεσα μέτρα για τον παραμερισμό των μεγάλων δυσκολιών προτρέπεται: 

Στον τομέα της διαχείρισης. 

Εισαγωγή πεντακοσίων τον αριθμό συνόλων στρατιωτικού ρουχισμού από την 

ηπειρωτική Ελλάδα μέσω αεροσκαφών και η διανομή τούτων στους επιζήσαντες των 

βυθισμένων πλοίων. Διατεθήκαν είδη εμπορίου από τα αποθέματα του διοικητή 

Φρουρίου Κρήτης και της Μεραρχίας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποσότητα. 

Στον τομέα υγειονομικού. 

Όλα συνολικά τα επιβαίνοντα στο «Citta di Livorno» μέλη του γερμανικού στρατού 

οδηγήθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 220 αμέσως μετά την άφιξη τους στη 

Σούδα. Εκεί έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, ζεστό φαγητό, ρουχισμό και σκεπάσματα. 

Στον τομέα οπλισμού και στρατιωτικού υλικού. 

Εξαιτίας της απώλειας όλου συνολικά του οπλισμού και στρατιωτικού υλικού, που 

βρίσκονταν στο «Citta di Livorno», κατέστην απαραίτητη για τον  προσωρινό 

εξοπλισμό  όλων των συμμετεχόντων η άμεση με γοργούς ρυθμούς καλύπτοντας την 

τωρινή ανάγκη  διανομή πολυβόλων και πιστολιών. Προς τον σκοπό τούτον 

διανεμήθηκαν εν μέρει από τα αποθέματα της Μεραρχίας στην Κρήτη, εν μέρει από 

τα ως λάφυρα αποθέματα, εν μέρει από ένα μέρος των όπλων της ηπειρωτικής 

Ελλάδας προς τα συγκεκριμένα στρατιωτικά τμήματα. Δια τούτο επιτεύχθηκε μέσα 

σε μερικές ημέρες να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της έλλειψης, το οποίο αυτή τη 

χρονική στιγμή δεν μπορεί επακριβώς να εξακριβωθεί, και τα συγκεκριμένα 

στρατιωτικά τμήματα να είναι έτοιμα προς δραστηριοποίηση. 

Στον τομέα στρατιωτικού ταχυδρομείου. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ακόμα, ότι με το «Citta di Livorno»  έχουν βυθιστεί 

συνολικά εικοσιτέσσερις τόνοι ταχυδρομείου στρατού, από τους οποίους για τη 

Μεραρχία επτακόσια ενενήντα ένα μικρού μεγέθους πακέτα και δεκατέσσερα 

υπηρεσιακά πακέτα. Το ταχυδρομείο των   μικρών σε  μέγεθος πακέτων περιλάμβανε 

κυρίως μεγάλες ποσότητες χριστουγεννιάτικων μικρού μεγέθους από την πατρίδα 

πακέτων, το υπηρεσιακό ταχυδρομείο στην πατρίδα έχοντας αγοραστεί σπόροι 

λαχανικών για την Κρήτη. 

Την 29.1 αφίχθη στο λιμάνι του Ηρακλείου το ατμόπλοιο «Δήλος» και στη Σούδα το 

ατμόπλοιο «Piere Luigi» υπό ισχυρή συνοδεία προστασίας. Και στα δύο ατμόπλοια 

φορτώθηκαν από τη Μεραρχία ακόμα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης βρισκόμενα, 

όλα συνολικά τα αποθέματα προς όλες τις περιοχές του εφοδιασμού. Εξαιτίας  της 

άφιξης αυτών των δύο πλοίων κατορθώθηκε να παραμεριστούν κάπως  οι πολύ 

μεγάλες  δυσκολίες της παρούσας κατάστασης εφοδιασμού στην Κρήτη για το 

επόμενο χρονικό διάστημα και να βελτιωθεί η κατάσταση. 

 

 

7) Τροφοδοσία σίτισης μέσω ρίψεων για την Αφρική 

Συνεπεία της συνθηκολόγησης σχετικά της κατοχής του στενού Halfaya άρχισε αρχής 

γενομένης την 17./1./42 ο εφοδιασμός αυτών των στρατιωτικών τμημάτων με την 

τροφοδοσία σίτισης από ρίψεις. Συνολικά ρίχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τα 

μέσα Δεκεμβρίου 41 και έως τα μέσα Ιανουαρίου 42 μέσω μεταγωγικών αεροσκαφών 
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της αεροπορίας εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε κιλά είδη σίτισης και 

έντεκα χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα λίτρα νερό. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρονται αλλαγές στις διοικητικές δομές και στρατιωτικά 

καθήκοντα στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδες 244-245  (μετάφραση) 

Iva                                              3.2.42 

 

                       Προς Ιβ 

 

Αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 16. έως 31.1.42. 

 

Α) Σίτιση: 

Σχετικά της σίτισης δεν έχει αλλάξει τίποτα στο δεύτερο μισό του μήνα Ιανουαρίου. 

Η ποσότητα ψωμιού των τριακοσίων εικοσιπέντε γραμμαρίων έπρεπε να διατηρηθεί, 

επειδή το αλεύρι δεν μπόρεσε να σταλθεί  ακόμα σε επαρκείς ποσότητες. Νωπό κρέας 

διανέμεται μια έως φορές την εβδομάδα. 

Για να σιτισθούν κατά ενιαίο τρόπο  όλα τα στρατιωτικά τμήματα μέσα στη 

Μεραρχία, δόθηκε διαταγή στο αρμόδιο τμήμα σίτισης της Μεραρχίας 220 να 

εκδώσει τρέχων έναν σε ισχύ κατάλογο φαγητού και για τις τρείς θέσεις διανομής 

(Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο). 

Η κρισιμότητα της  κατάστασης εφοδιασμού στο νησί επέτρεψε τον εφοδιασμό των 

βάσεων-σταθμών τροφοδοσίας  μόνο σε μικρές ποσότητες.  

Οι στα κάθε τρόφιμα  ξεχωριστά για την τρέχουσα ανάγκη και για τις στις βάσεις-

σταθμούς αποθηκευμένες ημερήσιες ποσότητες- ελλείψεις σε ποσότητες 

αναφέρθηκαν στις 30.1.42 στον Διοικητή Φρουρίου Κρήτης.  

Οι οικοδομικές εργασίες στις βάσεις- σταθμούς σίτισης συνεχίσθηκαν. 

Β) Ρουχισμός:  

Η καταμέτρηση του από την 5η ορεινή Μεραρχία στο Ηράκλειο παραδομένου 

ρουχισμού έχει ολοκληρωθεί. Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί η καταγραφή των αποθεμάτων .  

Η απαίτηση για προμήθεια υλικών καλύμματος ποδιών προς τον διοικητή νοτίου 

Ελλάδος δόθηκε από τον ίδιο στον υπεύθυνο διαχείρισης του διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης. Η προμήθεια δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Σε τρείς με τέσσερεις 

εβδομάδες μπορεί να υπολογιστεί η κατασκευή δέρματος στα Χανιά. Η προσπάθεια 

να κατασχεθούν δέρματα στο Ηράκλειο έχει αποτύχει, επειδή δεν υπάρχει έτοιμο 

δέρμα. 

Για τους επιζήσαντες της βύθισης του ατμόπλοιου «Citta di Livorno» χορηγήθηκαν 

κατόπιν απαίτησης από την  αποθήκης ρουχισμού 699 πεντακόσια κομμάτια 

υφασμάτινης στρατιωτικής στολής και διανεμήθηκαν στους επιζήσαντες  στο τοπικό 

νοσοκομείο Σούδας και Ηρακλείου. Μισή ποσότητα από σόλες μπόρεσαν από τα 

αποθέματα του στρατεύματος να διανεμηθούν. 

Η απαίτηση δέκα χιλιάδων εκατοστών με στενό πλεγμένο με θηλιές τούλι  και πέντε 

χιλιάδων διχτυών προστασίας από τα κουνούπια στάλθηκε εκ νέου προς τον 

υπεύθυνο διαχείρισης του γερμανικού στρατού στον διοικητή νοτίου Ελλάδος 

 

Γ) Ταμείο στρατού: 

Το ταμείο στρατού της Μεραρχίας προέβη σε πληρωμές την 28./1./42 στα Χανιά, την 

29./1./42 στο Ρέθυμνο και την 30./1./42 στο Ηράκλειο. 
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Δ) Διαμονή: 

Η καταμέτρηση των λαμβανομένων υλικών καταλυμάτων της 5ης ορεινής Μεραρχίας 

στο Ηράκλειο έχει ολοκληρωθεί. Έχουν καταμετρηθεί: 

               χίλιες τετρακόσιες πενήντα μάλλινες κουβέρτες 

               τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε  αχυρένιοι σάκοι χωρίς 

γέμιση    

               οχτώ χιλιάδες  τριακόσια δέκα καλύμματα κουβερτών 

               οχτακόσια ογδόντα έξι κρεμαστάρια ρούχων 

              χίλιες διακόσιες τριάντα οχτώ λεκάνες πλυσίματος 

Από την υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα δεν έχει φθάσει τις τελευταίες δύο 

εβδομάδες του Ιανουαρίου καθόλου υλικό καταλυμάτων στο νησί. 

Ως προς τη μεταφορά έχουν αναφερθεί: 

                                       επτά χιλιάδες εκατό εικοσιπέντε σακιά από άχυρο 

                                       πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα γεμίσματα μαξιλαριού 

                                       εικοσιπέντε μπάλες υλικού γεμίσματος για σακιά άχυρου. 

Σχετικά του φωτισμού έκτατου ανάγκης παραλήφθηκαν από τη διαχείριση 

καταλυμάτων σαράντα χιλιάδες κεριά.  

Σε κάρβουνο μεταφερθήκαν ακτοπλοϊκώς από τη Σούδα προς το λιμάνι του 

Ηρακλείου τριάντα τόνοι και εκεί διανεμήθηκαν στο στράτευμα.    

 

 

Σελίδες 246-250  (μετάφραση- περίληψη)  

 

          Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος ΙVb για το χρονικό διάστημα από 16.1 

έως 31.1.1942. 

 

1) Δραστηριοποίηση της υπηρεσίας υγειονομικού. 

Το στρατιωτικό νοσοκομείο της Σούδας έχει λάβει τον χαρακτηρισμό «στρατιωτικό 

νοσοκομείο 220». Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους κινδύνου δια αέρος στη Σούδα έχει 

σχεδιαστεί και αρχίσει η μετακίνηση του στο πρώην στρατόπεδο αιχμαλώτων 

πολέμου στα Χανιά. 

Ο κατά μέσος όρος αριθμός κλινών  των νοσοκομείων περιλάμβανε στο 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο της αναφοράς:  

στο στρατιωτικό νοσοκομείο 220: εβδομήντα πέντε νοσηλευόμενους                                                   

στο τοπικό νοσοκομείο Ηρακλείου (λόχος υγειονομικού 1/220): εκατό  

νοσηλευόμενους, 

στο τοπικό νοσοκομείο Ρεθύμνου (λόχος υγειονομικού 2/220) εικοσιοκτώ 

νοσηλευμένους. 

Ο αριθμός σε ασθενείς πάσχοντας από αφροδίσια νοσήματα ανέρχεται σε 

δεκατέσσερις συνολικά και αυτών με δυσεντερία σε εννέα τον αριθμό. 

Πραγματοποιήθηκαν και στα τρία νοσοκομεία τριάντα έξι περιπτώσεις  ξεχωριστά 

αφαίρεσης ψειρών. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν τρείς, στο Ρέθυμνο μια 

εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας. Άλλες μεγαλύτερου μεγέθους εγχειρήσεις δεν 

πραγματοποιηθήκαν. 

Την 18./1./42 εισήχθησαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 220 πέντε βαριά τραυματίες 

και είκοσι εννέα ελαφριά, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη βύθιση του «Citta di 

Livorno». 
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Τα υπόλοιπα τμήματα των λόχων υγειονομικού και τα οχήματα μεταφορών ασθενών 

ανάμεναν  στον χώρο της Αττικής  την επιβίβασή τους για τη μεταφορά τους δια 

θαλάσσης. 

 

2) Δραστηριότητα των σταθμών οδοντιατρείων 

Κατόπιν άφιξης  του οδοντιάτρου του λόχου υγειονομικού 1/220 είναι οι χώροι 

οδοντιατρείων στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο έτοιμοι προς δραστηριοποίηση. Και οι δύο 

μπορούν να τοποθετήσουν υποκατάστατα δοντιών. Σχεδιάζεται ένας επιπλέον χώρος 

οδοντιατρείου για το Τυμπάκι. Θα κατασκευαστεί κατόπιν της άφιξης του ακόμα 

στην ηπειρωτική Ελλάδα βρισκόμενου οδοντιάτρου δεκανέα δρ Jahn, ο οποίος 

τοποθετήθηκε στο 125ο Σύνταγμα πεζικού. 

Κατά το χρονικό σημείο της αναφοράς παρέχεται φροντίδα στην πόλη του Ηρακλείου  

σε διακόσιους είκοσι πέντε τον αριθμό πάσχοντες από τα δόντια και στην πόλη του 

Ρεθύμνου σε  διακόσιοι εξήντα δύο. 

Σχετικά μιας ενιαίας διευθέτησης για τη φροντίδα των δοντιών και την 

αντικατάσταση τους μέσα στη Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης εκδόθηκε ένα αντίστοιχο 

διάταγμα του ιατρού της Μεραρχίας από 26./1./42 (βλπ συνημμένο) 

(περίληψη) Το συνημμένο από τον ιατρό της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης φέρει την 

ημερομηνία από 26.1.1942 και αναφέρεται στη φροντίδα δοντιών και στα προσθετικά 

δοντιών για τα μέλη του γερμανικού στρατού. 

 

 

Σελίδες 251-253  (μετάφραση-περίληψη) 

 

          Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος οπλισμού για το χρονικό διάστημα 

από 16.1 έως 31.1.1942. 

 

Α) Πυρομαχικά 

α) Εισαγωγές και εξαγωγές πυρομαχικών. 

1) Με το πλοίο «L 16» αφίχθησαν πενήντα δύο τόνοι πυρομαχικών στην πόλη του 

Ηρακλείου. 

Από αυτά παρεδόθησαν στο 

                                                        125ο Σύνταγμα πεζικού     16,5 τόνοι 

                                                          2ο τάγμα 220ου Συντάγματος πυροβολικού 28 

τόνοι. 

Τα υπόλοιπα των 7,5 τόνων ελήφθησαν ως απόθεμα. 

2) Με το πλοίο «Piere Luigi» αφίχθησαν  στη Σούδα τριακόσια εξήντα επτά τόνοι 

πυρομαχικών πυροβολικού. Αυτά τα πυρομαχικά μεταφέρθηκαν στην πόλη του 

Ηρακλείου και διανεμήθηκαν στο ύψος των  

τριακοσίων τριάντα τόνων ως αντικατάσταση για τις έχοντας βυθιστεί ποσότητες με 

το πλοίο «Norburg» στο 328ο τμήμα παράκτιου πυροβολικού στρατού και  

τριάντα επτά τόνοι ως τμήμα του δεύτερου εφοδιασμού 2ου τάγματος 220ου 

Συντάγματος πυροβολικού. 

 3) Στο πλοίο «Δήλος» φορτώθηκαν διακόσιοι τόνοι πυρομαχικών. Η εκφόρτωση και 

η διανομή βρίσκονται σε εξέλιξη. 

4) Στο 125ο Σύνταγμα πεζικού παρεδόθησαν ως δεύτερη φάση εφοδιασμού για τις 

βάσεις-σταθμούς και εξωτερικές θέσεις: 

   για τη βάση-σταθμό Ηρακλείου:           είκοσι εννέα τόνοι πυρομαχικών. 

  για τη βάση-σταθμό Τυμπακίου:           είκοσι τρείς τόνοι πυρομαχικών                    

  για την εξωτερική θέση  Κουνάβων:     είκοσι εννέα τόνοι πυρομαχικών   
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  για την εξωτερική θέση Μαλίων:          τέσσερεις τόνοι πυρομαχικών. 

Για βάσεις- σταθμούς της 1ης Ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης παρεδόθησαν ως δεύτερη 

φάση εφοδιασμού: 

για τη βάση-σταθμό Σούδας          είκοσι εννέα τόνοι πυρομαχικών                    

για τη βάση-σταθμό Πλατανιά       είκοσι εννιά τόνοι πυρομαχικών   

  για τη βάση-σταθμό Μάλεμε         πέντε μισοί τόνοι πυρομαχικών. 

Στο 382ο Σύνταγμα πεζικού παρεδόθησαν ως δεύτερη φάση εφοδιασμού για τη βάση-

σταθμό Ρεθύμνου είκοσι εννέα τόνοι πυρομαχικών.     

Οι μεταφορές πυρομαχικών στις βάσεις-σταθμούς και εξωτερικές θέσεις βρίσκονται 

ακόμα σε εξέλιξη. Θα έχουν έως την 15.2.42 ολοκληρωθεί. 

5) Με το πλοίο «Citta di Livorno» χάθηκαν 0,8 τόνοι πυρομαχικών προορισμένοι για 

το 382ο Σύνταγμα πεζικού. Η απώλεια εξισορροπήθηκε ξανά με τη διανομή από 

20.1.42. 

6) Τα πυρομαχικά έχουν μεταφερθεί στο σύνολο τους  από τον χώρο συγκέντρωσης  

πυρομαχικών στη Θεσσαλονίκη, τα πυρομαχικά ως λάφυρα έχουν φορτωθεί για τη 

μεταφορά τους στην πατρίδα και τα κτήρια έχουν παραδοθεί στον στρατό. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο έχει ο χώρος συγκέντρωσης πυρομαχικών στη Θεσσαλονίκη 

καταργηθεί. Ο υπαξιωματικός στην υπηρεσία πυροσβεστικού σώματος Passmann έχει 

τοποθετηθεί στη  διοίκηση ανεφοδιασμού 220  της Μεραρχίας για τη διοίκηση του 

χώρου συγκέντρωσης πυρομαχικών πυροβολικού στην Ελευσίνα. 

 

β) Επιθεώρηση πυρομαχικών. 

Η από την ανώτατη διοίκηση Στρατού διατασσόμενη επιθεώρηση πυρομαχικών στην 

Κρήτη συνδυασμένη με μια καταγραφή αποθέματος βρίσκεται σε εξέλιξη στα 

στρατιωτικά τμήματα και στον χώρο συγκέντρωσης-αποθήκευσης πυρομαχικών. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα υφιστάμενες αναφορές υπάρχει έλλειψη σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στα μέσα και μηχανήματα καθαρισμού για τη σύμφωνα με τους όρους 

φροντίδα των πυρομαχικών. Απαιτήσεις σχετικά τούτου έχουν υποβληθεί ξεχωριστά 

στην ανώτατη διοίκηση στρατού 12. Πραγματοποιείται κυρίως τρέχων ο καθαρισμός 

με μέσα, τα οποία διατίθενται σε φειδωλή ποσότητα (ελαιόλαδο). Το αποτέλεσμα της 

επιθεώρησης πυρομαχικών θα κατατεθεί τηρουμένων των ημερομηνιών στον 

ανώτατο διοικητή στρατού 12. 

 

γ) Δημιουργία χώρων αποθήκευσης πυρομαχικών για τις βάσεις-σταθμούς 

εφοδιασμού. 

Στις Δαφνές και Αρμένους πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές ανιχνεύσεις σε συνεργασία  

με τους επικεφαλείς σκαπανέων τομέων Ανατολή και Κέντρο. Οι χώροι αποθήκευσης 

προετοιμάζονται για την αποθήκευση των πυρομαχικών και θα είναι σε δεκατέσσερις 

ημέρες έτοιμοι ως προς τη λήψη τούτων. Για την αποπεράτωση του χώρου 

αποθήκευσης πυρομαχικών  στον Αλικιανό έχει σταλθεί προς τα εκεί από την 1η 

Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης μια εμπροσθοφυλακή (ειδική δύναμη), η οποία 

δραστηριοποιείται εκεί σε συνεργασία με τον επικεφαλή σκαπανέων του τομέα Δύση. 

 

Β) Στρατιωτικό υλικό: 

Αφίξεις και αναχωρήσεις όπλων. 

1) Στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης διακομίσθηκε ένα ακόμα σε έλλειψη 3,7 cm 

αντιαρματικό για τον 14ο λόχο 433ου Συντάγματος πεζικού. 

2) Ως προς την εν μέρει εξισορρόπηση της έλλειψης από τη βύθιση του «Citta di Livorno» 

στο 382ο Σύνταγμα πεζικού σε όπλα ελήφθησαν από το 733ο Σύνταγμα πεζικού : 

                                                                οχτώ ελαφρύ τύπου ολμοβόλα 36 
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                                                                 σαράντα αυτόματα όπλα σε άρτια κατάσταση 

                                                                 πενήντα πιστόλια 08 σε άρτια κατάσταση 

Από το σύνολο τούτων μεταφέρθηκαν στο 382ο Σύνταγμα πεζικού: 

                                           οχτώ ελαφρύ τύπου ολμοβόλα 36 

                                           τριάντα αυτόματα όπλα 

                                           σαράντα εννιά πιστόλια 08 

Από το 220ο Σύνταγμα πυροβολικού αφαιρέθηκαν 

                                                                                δεκαπέντε καραμπίνες 98 κ 

                                                                                δεκαπέντε πιστόλια 08 

                                                                                εικοσιοκτώ ξιφολόγχες 

                                                                                επτά πυξίδες πορείας. 

Αυτό το υλικό μεταφέρθηκε παρομοίως στο 382ο Σύνταγμα πεζικού. Για την εν συνεχεία 

εξισορρόπηση της έλλειψης σε απόθεμα παραδόθηκαν στο 382ο Σύνταγμα πεζικού από τα 

αποθέματα της θέσης συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού στο Ηράκλειο       

                                                           μια καραμπίνα 98κ 

                                                           εννέα οπλοπολυβόλα 34 

                                                           ένα όπλο εναντίων τεθωρακισμένων. 

3) Από την υπηρεσία συγκέντρωσης στρατιωτικών λαφύρων στα Χανιά μεταφέρθηκαν 

στο 382ο Σύνταγμα πεζικού  

                                                                                                     πέντε οπλοπολυβόλα (γαλ) 

και 

                                                                                                     ογδόντα όπλα (αγγλ) 

Για τα οπλοπολυβόλα (γαλλ) παρεδόθησαν  δύο σειρές εφοδιασμού πυρομαχικών. 

Ως προς την εξισορρόπηση της απώλειας για την άμεση δράση παρεδόθησαν στο 382ο 

Σύνταγμα πεζικού κατόπιν της εκφόρτωσης του ατμόπλοιου «Δήλος» 

                                                                                    διακόσιες τριάντα καραμπίνες 98κ 

και 

                                                                                    διακόσιες δεκαπέντε ξιφολόγχες, 

με τα οποία είναι εξασφαλισμένη η ετοιμότητα επέμβασης του 382ου Συντάγματος 

πεζικού. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται η αίτηση για χρονική παράταση αναφοράς 

αποθεμάτων οπλισμού και πυρομαχικών εξαιτίας της τρέχουσας μεταφοράς τούτων 

από την ηπειρωτική Ελλάδα προς την Κρήτη και της μη ξεκάθαρης έτσι εικόνας των 

αποθεμάτων αυτών. 

 

 

 

Σελίδες 254-259  (μετάφραση) 

 

             Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος V για το χρονικό διάστημα από 15. 

έως 31.1.42 (ένα συνημμένο)    

 

1) Γενικά: 

Επειδή στο χρονικό διάστημα της αναφοράς έχει πραγματοποιηθεί μόνο μια 

μεταφορά στρατευμάτων από την ηπειρωτική Ελλάδα, έχει αλλάξει η συνολική 

εικόνα στον τομέα οχημάτων σε μικρό βαθμό. Η απουσία του λόχου επισκευής- 

συντήρησης οχημάτων επέδρασε προς τούτοις, ότι δεν προχώρησε η επισκευή των 

μοτοσικλετών-οχημάτων. 

 

2) Απώλειες: 
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Εξαιτίας του τορπιλισμού του ατμόπλοιου «Citta de Livorno» χάθηκαν: 

                                                 Μοτοσικλέτες                         οχήματα              

φορτηγά 

Επιτελείο Μεραρχίας                    έξι                                          τρία                   ένα 

382ο Σύνταγμα πεζικού                   -                                           τέσσερα             δύο 

220ο Σύνταγμα πυροβολικού         οχτώ                                      ένα                    ένα 

 

3) Κίνηση πυροβολικού: 

Μέσω δοκιμών διαπιστώθηκε, ότι το πυροβολικό με τα υφιστάμενα φορτηγά μπορεί 

να μετακινηθεί μόνο σε επίπεδο δρόμο. Μια προτεινόμενη διαδρομή σε απόσταση 

από τον δρόμο δεν είναι δυνατή. Για αυτό τον  σκοπό είναι ωστόσο κατάλληλα 

φορτηγά τύπου Ford με ώθηση στους τέσσερεις τροχούς. Επειδή η Μεραρχία έχει 

λάβει μόνο έξι τον αριθμό οχήματα αυτού του τύπου από την 5η ορεινή Μεραρχία, 

απαιτήθηκαν στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης δεκαοχτώ τον αριθμό επιπλέον 

φορτηγά. Μια απόφαση ακόμα καθυστερεί. Δημιουργήθηκαν κατασκευές προσθήκης 

για κανόνια. Υπάρχει έλλειψη ακόμα ελαστικών για το σύνολο των κανονιών. 

 

4) Συνεργείο επισκευής- συντήρησης οχημάτων: 

Έχει αρχίσει η αποπεράτωση του συνεργείου επισκευής- συντήρησης οχημάτων στο 

Ηράκλειο από τον επικεφαλή σκαπανέων Ανατολή. Αυτή θα παραταθεί ακόμα για 

αρκετό χρονικό διάστημα, επειδή λείπουν  τα οικοδομικά υλικά και οι διανομές από 

τον διοικητή Φρουρίου Κρήτης παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις δεν έχουν 

έως τώρα φθάσει.  

Υπάρχει πρόθεση, εκτός του διατιθέμενου μη λειτουργικού κτίσματος από μπετόν  να 

νοικιαστεί ακόμα ένας μεγάλος χώρος ελαιουργείου. Σε αυτόν τον χώρο θα 

εκτελούνται οι χειρονακτικές εργασίες και οι μεγάλου μεγέθους επισκευές, οι οποίες 

απαιτούν περισσότερο χρόνο. 

 

5) Αποθήκες υγρών καυσίμων 

Στο πλαίσιο της αποπεράτωσης των βάσεων-σταθμών εφοδιασμού ανιχνεύθηκαν  και 

σχεδιάστηκαν οι κάτωθι αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων: 

1) Ηράκλειο: ένα γιαπί πλησίον του χώρου στάθμευσης οχημάτων της 4ης  φάλαγγας 

οχημάτων στρατού. Μικρού μεγέθους οικοδομικές αλλαγές και κατασκευή μιας 

στέγης διεξάγονται από τον επικεφαλή σκαπανέων τομέα Ανατολή. 

2) Δαφνές: δύο κτήρια, τα οποία χωρίς τροποποίηση μπορούν άμεσα να 

χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικός χώρος υγρών καυσίμων 

3) Αρμένοι: ένα από πέτρα οικοδόμημα, του οποίου  η βελτίωση έχει ήδη 

ολοκληρωθεί. 

4) Αλικιανός: τρία κτήρια, των οποίων η αποπεράτωση έχει αρχίσει από την 1η 

Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης. 

 

6) Κατάσταση οχημάτων στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης: 

Ο μηχανικός μοτοσικλετών-οχημάτων See στάλθηκε  στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου 

Κρήτης, για να ελέγξει την κατάσταση των οχημάτων στα στρατιωτικά τμήματα της 

Ταξιαρχίας (συνημμένο:  μια αναφορά) 

Για να παραμεριστούν οι μεγαλύτερου μεγέθους δυσχέρειες δρομολογήθηκαν άμεσα 

τα κάτωθι μέτρα: 

α) Ένας επιστάτης ιπποσκευών του 14ου λόχου 125ου Συντάγματος πεζικού 

τοποθετήθηκε στο 746ο Σύνταγμα πεζικού. 
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β) Στα Χανιά τέθηκε σε λειτουργία ένα συνεργείο επισκευής- συντήρησης οχημάτων 

για την Ταξιαρχία. 

γ) Ο μηχανικός μοτοσικλετών-οχημάτων See στάλθηκε στην Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη για να προμηθευτεί εργαλεία, ανταλλακτικά και εξαρτήματα.  

Έχει επιπλέον σχεδιαστεί, να δοθεί στην Ταξιαρχία ένας μικρός αριθμός 

στρατιωτικών οχημάτων, τα οποία θα αφαιρεθούν  από τις στα μετόπισθεν υπηρεσίες 

(λόχος επισκευής  οχημάτων) καθώς και ένας μεγαλύτερος αριθμός  μοτοσικλετών 

(συνολικά περίπου τριάντα τον αριθμό), αφού τούτα φτάσουν στην Κρήτη και είναι 

έτοιμα προς χρήση. 

Επιπλέον έχει προβλεφθεί η μετακίνηση μιας διμοιρίας συνεργείου επισκευής 

οχημάτων στα Χανιά. Έχει βρεθεί η παραμονή ενός συνεργείου σε κατάλληλους 

χώρους πλησίον του Επιτελείου της Ταξιαρχίας. 

(περίληψη) Το συνημμένο προέρχεται από τον μηχανικό οχημάτων See που φέρει 

ημερομηνία από 24.1.1942 και περιέχει αναφορά σχετικά της κατάστασης οχημάτων 

στην  1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης. 

(μετάφραση)  Ι Γενική κατάσταση:  

1) Οχήματα: 

α) Υφιστάμενος αριθμός  οχημάτων της Ταξιαρχίας στο νησί: 

                                  συνολικά                 έτοιμα προς οδήγηση   ανέτοιμα προς 

οδήγηση 

 

Μοτοσικλέτες              δεκαεπτά                     επτά                              δέκα 

Οχήματα                      δεκατρία                      τέσσερα                        εννέα 

Φορτηγά                      εννέα                           τέσσερα                         πέντε 

 

β) 5η και 6η φάλαγγα Κρήτης 

Φορτηγά 1,5 ως 2 τόνων     εικοσιτέσσερα           δέκα                       δεκατέσσερα 

Φορτηγά 3 τόνων                 τρία                           δύο                          ένα 

Φορτηγά 6 τόνων                 ένα                            ένα                           - 

 

Γ) Από τον κεντρικό χώρο διάθεσης  δανειζόμενα οχήματα: 

Φορτηγά 3 τόνων                     τρία                            δύο                      ένα 

Για την παρούσα χρονική περίοδο υπάρχουν στην Ταξιαρχία επομένως από τα 

σαράντα τον αριθμό φορτηγά δεκαεννέα έτοιμα προς χρήση. Τα μη έτοιμα οχήματα 

επισκευάζονται με μη επαρκή μέσα. Η κατάσταση των έτοιμων προς χρήση είναι 

τέτοια, ώστε καθημερινά πρέπει να αναμένονται επιπλέον βλάβες, οι οποίες δεν 

μπορούν να επισκευασθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Η πλειοψηφία των μη ετοίμων για οδήγηση παρουσιάζουν μεγάλου μεγέθους βλάβες. 

Ιδιαίτερα προκαλούνται δυσκολίες  στην προμήθεια ανταλλακτικών. Δύο 

μοτοσικλέτες των από την πατρίδα και πέντε φορτηγά των οχημάτων της Κρήτης 

είναι έτοιμα προς διάλυση. 

(περίληψη) Κατόπιν καταγράφεται η έλλειψη έμπειρων αξιωματικών, επιστατών 

ιπποσκευών και οδηγών στη διάθεση της Ταξιαρχίας, η διαμοίραση πολλαπλών 

αρμοδιοτήτων σε οδηγούς με αποτέλεσμα η μη άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε 

οχήματα και η πρόκληση σοβαροτέρων σε αυτά. 

(μετάφραση) Δικές μας υπηρεσίες επισκευής στα Χανιά: 

1) Στην πλατεία 1878 νοικιάσθηκε το συνεργείο επισκευής οχημάτων της εταιρίας 

Πολυχρονάκης για τη δημιουργία μιας σταθερής ομάδας επισκευής οχημάτων  με 

όλους συνολικά  τους χώρους του. Το συνεργείο επισκευής- αποκατάστασης ζημιών 

επανδρώθηκε με έναν υπαξιωματικό και έναν υποδεκανέα, επιπλέον απασχολούνται 
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δύο τον αριθμό πολίτες τεχνίτες της εταιρίας με ωρομίσθιο υπό την καθοδήγηση του 

υπαξιωματικού.   

Υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθούν  σε αυτό το συνεργείο όλες οι τρέχουσες 

επισκευές (μικρού βαθμού βλάβες), επίσης παράλληλα μεγαλύτερου βαθμού  

εργασίες, ωστόσο κατόπιν  των τρεχόντων. 

Για την κινητή επέμβαση της ομάδας αποκατάστασης των ζημιών χρήζει άμεσης 

ανάγκης μια μοτοσικλέτα με βοηθητικό τμήμα. 

2) Ένα δεύτερο συνεργείο, οικογένεια Γεράκη, έχει εξοπλιστεί για μεγαλύτερου 

μεγέθους εργασίες επισκευής και ετοιμάζει για κίνηση τα οχήματα στην Κρήτη. 

3) Για την ανανέωση και φόρτωση των συσσωρευτών έχει έως τώρα απαιτηθεί ο 

χώρος επισκευής της αεροπορίας. Η εξυπηρέτηση δεν είναι η ανάλογη και θα 

οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σημαντικές βλάβες. Για αυτόν τον σκοπό 

υπάρχει μια καλά εξοπλισμένη ιδιωτική επιχείρηση και δεν έχει έως τώρα 

χρησιμοποιηθεί μόνο από οικονομικοτεχνικούς λόγους. Το ζήτημα της πληρωμής 

αυτών των εξόδων χρειάζεται εκ τούτου μια αποσαφήνιση. 

4) Προτείνεται να αγοραστεί ένας διαθέσιμος χώρος για μια ομάδα επισκευής-

αποκατάστασης  ζημιών, ώστε να  καταστεί ανεξάρτητη από την ελληνική εταιρία. Η 

προμήθεια των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων είναι για τη ώρα ακόμα 

εφικτή από την ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης σύμφωνα με το βάρος φαίνεται η 

μεταφορά δια αέρος πραγματοποιήσιμη. 

(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται η πρόταση για τοποθέτηση κατάλληλου 

προσωπικού στο 746ο Σύνταγμα πεζικού και καθήκοντα τούτου, η εκπαίδευση 

οδηγών, η περιγραφή και δυνατότητες της διμοιρίας συνεργείου επισκευής οχημάτων 

10  της αεροπορίας στα Χανιά και χώροι εγκατάστασης τούτων καταγράφοντας - 

τοποθεσία-πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα. 

 

 

 

Σελίδες 260-261  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το στρατιωτικό ταχυδρομείο 220 προς τη Μεραρχία 

Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 1.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για τον μήνα Ιανουάριο 1942 αναφέροντας 

κινήσεις προσωπικού από τη Θεσσαλονίκη προς την Κρήτη μέσω Αθήνας, τη 

δημιουργία χώρου στέγασης της εν λόγω υπηρεσίας, τον εξοπλισμό της με τα 

κατάλληλα μηχανήματα, τους χώρους διανομής ταχυδρομείου και τη στελέχωσης των 

υπηρεσιών τούτων  (καταγράφονται  ονόματα) στην πόλη των Χανίων, στο Μάλεμε, 

στο Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Αθήνα (έτοιμοι προς αναχώρηση για Κρήτη). 

 

 

Σελίδα  262  (περίληψη) 

  Στρατιωτικό έγγραφο του 220ου μηχανοκίνητου λόχου στρατιωτικής 

αστυνομίας που φέρει ημερομηνία από 28.1.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για τον μήνα Ιανουάριο 1942 καταγράφοντας 

αριθμό και είδος επεμβάσεων της αστυνομίας- δύναμη συμμετεχόντων ανδρών. 

 

 

Σελίδα 263  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το τμήμα IVd της Μεραρχίας που φέρει ημερομηνία από 

3.2.1942. 
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Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάσημα από 16. έως 31.1.1942 

αναφέροντας αριθμό θρησκευτικών λειτουργιών στην πόλη του Ηρακλείου, αριθμό 

συμμετεχόντων σε αυτές, αριθμό κηδειών μελών  του γερμανικού στρατού 

καταγράφοντας επώνυμο- ημερομηνία- τόπο γέννησης- όνομα πατρός- διεύθυνση- 

αιτία θανάτου- ημερομηνία ταφής. 

 

 

 

Σελίδες 264-265  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το δικαστήριο της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης που φέρει 

ημερομηνία από 18.2.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 31.1.1942 

αναφέροντας περιπτώσεις απόδοσης ποινών καταγράφοντας σε λίστα το είδος- τον 

αριθμό-διεκπεραίωση τούτων. 

 

 

Σελίδα 266  (περίληψη) 

Λείπει η εν λόγω σελίδα. 

 

 

Σελίδα 267  (περίληψη) 

Το ίδιο έγγραφο της σελίδας 262. 

 

 

Σελίδες 268-278  (περίληψη- μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο -με δύο τον αριθμό συνημμένα- από την 164η Μεραρχία 

πεζικού που φέρει ημερομηνία από 24.1.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας σχετικά ιδιαίτερων διατάξεων με τον  αριθμό 3 για 

τον εφοδιασμό της Μεραρχίας και των υπαγόμενων σε αυτή στρατευμάτων 

καταγράφοντας την εκταμίευση χρημάτων από το ταμείο του γερμανικού στρατού 

προς την πόλη των Χανίων και του Ρεθύμνου για κάλυψη αναγκών, την επεξεργασία 

και χρήση φρυγανιών, τη ρητή απαγόρευση στις στρατιωτικές μονάδες και σε μέλη 

ξεχωριστά του γερμανικού στρατού σφαγής βοοειδών, χοίρων και προβάτων, την 

απαγόρευση προς τα στρατεύματα αναφορικά της άμεσης αγοράς τροφίμων 

καταγράφοντας εξαιρέσεις, τη διανομή πορτοκαλιών (καταγράφονται γραμμάρια 

καθημερινά ανά στρατιώτη), την υπερβολική αύξηση των τιμών λόγω σε μεγάλο 

βαθμό ελλείψεων προϊόντων εξαιτίας υπερβολικής κατανάλωσης από τα γερμανικά 

στρατεύματα  και τη διαμόρφωση των τιμών-ορίζοντας την υψηλότερη- από τις 

γερμανικές υπηρεσίες, το δικαίωμα σίτισης και τροφής συμμαχικών και φιλικών προς 

τη Γερμανία δυνάμεων, την με μέτρο χρήση ειδών συσκευασίας λόγω ελλείψεων 

πρώτων υλών στη Γερμανία και των δυσκολιών στον ανεφοδιασμό τούτων, τον 

εναλλακτικό τρόπο φωτισμού λόγω ελλείψεων σε κεριά εξαιτίας δυσκολιών 

εφοδιασμού τούτων, την τροφοδοσία σαπουνιών, την αγορά ορισμένων  ειδών ( 

μεταξύ άλλων σκούπες) από το ελεύθερο εμπόριο λόγω μη κάλυψης των αναγκών 

από τη διοίκηση καταλυμάτων Χανίων και Ηρακλείου, την αδυναμία διανομής 

διχτυών προστασίας από κουνούπια στα στρατεύματα και στις στρατιωτικές 

υπηρεσίες λόγω δυσκολιών μεταφοράς τούτων, χώρους (καταγράφονται τούτοι) 

αλλαγής νομίσματος στην Αυστρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Σερβία, Ελλάδα, την  εμφάνιση επιπλέον περιπτώσεων μηνιγγίτιδας, την απαγόρευση 

απολύμανσης με κυάνιο  από μη εξειδικευμένες εταιρίες, τη δημιουργία τμημάτων 
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προσθετικής δοντιών στα οδοντιατρεία των νοσοκομείων Ηράκλειου και Ρεθύμνου, 

τον αποκλεισμό χώρων (καταγράφονται οι χώροι) λόγω εμφάνισης μεταδιδομένων 

ασθενειών, την άρση αποκλεισμού περιοχών (καταγράφονται τούτοι), την αλλαγή 

στα ελαστικά κατασχεμένων  οχημάτων αγγλικής κατασκευής, τις δυσκολίες 

μεταφοράς στρατιωτικού ταχυδρομείου στην Κρήτη. 

Κατόπιν ακολουθεί το συνημμένο  με τον αριθμό 1. 

(μετάφραση) Ως  προς την εξασφάλιση της για τις εργασίες του γερμανικού στρατού 

στην Κρήτη απαιτούμενης δύναμης εργατικού δυναμικό των Ελλήνων ορίζονται εκ 

νέου οι μερίδες σίτισης και οι μισθοί για τους απασχολούμενους  πολίτες-εργάτες 

όπως ακολουθεί: 

Ι Σίτιση. 

Α) Γενικά.            

               Ψωμί ή φρυγανιές    τρόφιμα         λάδι   

                

1ο επίπεδο      125 γρ                  -                   - 

2ο επίπεδο       250 «                   -                   - 

3ο επίπεδο      125  «               50-70 γρ       10-25 γρ 

4ο επίπεδο    πέρα των επιπέδων 1-3 επιπλέον προσαύξηση (ψωμί, τροφή, τσιγάρα)                

  

Β) Διατάξεις διεκπεραίωσης 

Το λαμβάνουν: 

1ο επίπεδο                 όλοι οι εργάτες ή απασχολούμενοι σε εργοτάξια ή επιχειρήσεις , 

καθώς πραγματοποιείται  η απασχόληση αποκλειστικά για τον γερμανικό στρατό 

(βλπ ιδιαίτερες διατάξεις σχετικά σίτισης) 

2ο επίπεδο        βαριά εργαζόμενοι σε περιπτώσεις που χρήζουν εξαίρεσης 

3ο επίπεδο        εργάτες σε ιδιαιτέρως επείγουσες  εργασίες σε απομακρυσμένα  

εργοτάξια 

4ο επίπεδο        εργάτες σε προτεινόμενες εργασίες με εξαιρετική απόδοση.  

(περίληψη) Αναφέρονται έπειτα κατευθυντήριες γραμμές σχετικά του διαχωρισμού 

των επιπέδων σίτισης ξεχωριστά. 

(μετάφραση) Πληρωμές μισθών-αμοιβών. 

Α Γενικά 

Η συνεχιζόμενη υποτίμηση της δραχμής κατέστησε απαραίτητο τον νέο καθορισμό 

των μισθών-αμοιβών. Η αμοιβή για την τοποθέτηση φορτηγών ζώων έπρεπε 

παρομοίως εκ νέου να καθοριστεί. Ο στη διάταξη αναφορικά την τροφοδοσία με τον 

αριθμό 4 από 20.10.41 (διοίκηση Φρουρίου Κρήτης/ υπεύθυνος διαχείρισης) 

καθορισμός των μισθών και αμοιβών είναι εκ τούτου εκτός ισχύος. Με άμεση ισχύ 

ισχύουν από εδώ και πέρα οι επόμενες κλίμακες 

Β Ωρομίσθια: 

1) Ανειδίκευτοι εργάτες άνω των δεκαέξι ετών-----------  τριάντα πέντε δρχ 

2) Ανειδίκευτοι εργάτες έως δεκαέξι ετών-----------------  είκοσι τρεις δρχ 

3)Κτίστες---------------------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

4)Ξυλουργοί άνω των δεκαέξι ετών--------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

5)Βοηθοί ξυλουργού--------------------------------------------σαράντα τέσσερεις δρχ 

6)Σοβατζήδες---------------------------------------------------- πενήντα πέντε δρχ 

7)Μπογιατζήδες------------------------------------------------- πενήντα οχτώ δρχ 

8)Λιμενεργάτες---------------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

9) Επιπλοποιοί----------------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

10) Σιδεράδες-----------------------------------------------------πενήντα πέντε δρχ 

11)Τενεκετζήδες--------------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 
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12) Κλειδαράδες--------------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

13) Ηλεκτρολόγοι------------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

14)Φουρνάρηδες--------------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

15) Υαλοποιοί-----------------------------------------------------πενήντα μία δρχ 

16) Υποδηματοποιοί----------------------------------------------πενήντα οχτώ δρχ 

17) Επόπτες (χωρίς τεχνική προπαρασκευή)------------------εξήντα τέσσερεις δρχ 

18) Επόπτες (με τεχνική προπαρασκευή, οι οποίοι κατόπιν διαταγής μπορούν να 

δουλέψουν ως ανεξάρτητοι)-------------------------------------ογδόντα επτά δρχ 

19) Οδηγοί οχημάτων---------------------------------------------ογδόντα επτά δρχ 

20)Μάγειρες (με σίτιση)------------------------------------------σαράντα μια δρχ 

21) Βοηθοί μαγείρων----------------------------------------------εικοσιπέντε δρχ 

22) Καθαρίστριες--------------------------------------------------είκοσι δύο δρχ 

 

Γ) Μηνιαίως μισθός: 

1) Προσωπικό δακτυλογράφων με γνώσεις της γερμανικής γλώσσας------δέκα 

χιλιάδες πεντακόσιες έως δεκατρείς χιλιάδες δρχ 

2) Προσωπικό δακτυλογράφων------ εννέα ως δώδεκα χιλιάδες δρχ 

3) Υπάλληλοι (εμπορικής κατ)---- δώδεκα έως δεκαοχτώ χιλιάδες δρχ 

4) Υπάλληλοι (τεχνικής φύσης)---δεκαπέντε έως είκοσι χιλιάδες δρχ 

5) Διερμηνείς---- επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε έως δέκα χιλιάδες δρχ 

 

Δ) Αμοιβή για τη δραστηριοποίηση φορτηγών ζώων. 

1) Για τη δραστηριοποίηση ενός φορτηγού ζώου με ταυτόχρονη απόδοση εργασίας 

είναι η αμοιβή 2 1/2 μεγαλύτερη ενός ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή ανά ώρα ογδόντα 

οχτώ δρχ. 

2) Για τη δραστηριοποίηση ενός γαϊδουριού με κάρο πρέπει να πληρωθεί  στο 

τετραπλάσιο ωρομίσθιο ενός ανειδίκευτού εργάτη, αυτό σημάνει εκατό σαράντα 

δραχμές ανά ώρα. 

3) Για τη δραστηριοποίηση  ενός αλόγου με κάρο πρέπει να πληρωθεί στο εξαπλάσιο 

με επταπλάσιο ωρομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή διακόσιες δέκα με 

διακόσιες σαράντα πέντε δρχ. 

 

Ε) Η απαίτηση για εργατικό δυναμικό από πολίτες 

Η απαίτηση για εργατικό δυναμικό μπορεί στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο 

Ηράκλειο, στα εκεί δημιουργημένα και βρισκόμενα υπό γερμανική επίβλεψη 

ελληνικά γραφεία ανεύρεσης εργασίας να πραγματοποιηθεί. Στις άλλες περιοχές είναι  

οι δήμαρχοι υπεύθυνοι κάθε φορά για την εξασφάλιση του εργατικού δυναμικού. 

 

 

ΙΙΙ Τελικές διατάξεις 

Τούτες οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν όλες τις γερμανικές υπηρεσίες στην 

Κρήτη. Απαγορεύεται των έχοντας καθοριστεί μισθών και ποσοτήτων σίτισης να 

γίνει αυτοδύναμα υπερθεμάτιση. 

Πρωτύτερες διατάξεις, οι οποίες αντίκεινται σε αυτή τη ρύθμιση ισχύουν ως άκυρες. 

(περίληψη) Το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 2 περιέχει κατά το χρονικό 

διάστημα από 9.1 έως 16.1.1942 διαπιστωμένες περιπτώσεις μηνιγγίτιδας 

(θανατηφόρες και μη) καταγράφοντας χώρους όπως την πόλη του Ηρακλείου και τα 

περίχωρα- Δαμάστα- Σταύγιες- Γαλιά- Φαναρωμένη- Δαφνές- Βορίζια- Ασήμι 
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Σελίδες 279-283  (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 164η Μεραρχία Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

18.1.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας σχετικά  ιδιαίτερων διατάξεων αναφορικά της 

τροφοδοσίας της Μεραρχίας και των υπαγόμενων σε αυτήν στρατευμάτων στην 

Κρήτη με τον αριθμό 2. 

(μετάφραση) Διαχείριση. 

1) Μείωση της μερίδας ψωμιού. 

Εξαιτίας των δυσκολιών ανεφοδιασμού ελάττωσε ο διοικητής Φρουρίου Κρήτης τη 

μερίδα ψωμιού μέχρι νεωτέρας στα τριακόσια είκοσι πέντε γραμμάρια. 

Εξισορρόπηση πραγματοποιείται μέσω αύξησης της μερίδας λαχανικών και διανομής 

φρυγανιών, καθώς το επιτρέπει η κατάσταση ανεφοδιασμού. 

2) Αύξηση των μερίδων ρυζιού. 

Η ποσότητα μερίδας για το ρύζι έχει καθορισθεί με μερική  αλλαγή από τη 

Μεραρχίας 86/1 και λαμβανομένου υπόψη της κρισιμότητας στην  κατάσταση 

εφοδιασμού σε πατάτες στα εκατό πενήντα γρ., εάν δεν διατίθενται καθόλου πατάτες 

προς διανομή. 

3) Μερίδες φρέσκου ψαριού 

Η  ποσότητα μερίδας για φρέσκο ψάρι ως ζεστό δείπνο έχει ορισθεί στα τριακόσια 

γραμμάρια. 

4) Αποξηραμένα φρούτα 

Υπό την απόδοση του 1/5 της μερίδας λαχανικών μπορούν μια φορά την εβδομάδα 

ανά άτομο αναλογίας των υφιστάμενων  αποθέματα να ληφθούν: 

              εκατό γρ. σταφίδες ή κορινθιακές  ή 

              εκατό πενήντα γραμμάρια σύκα. 

5) Μερίδες καπνού. 

Υποδεικνύεται για ακόμα μια φορά, ότι κατά την παραλαβή κρύας τροφής θα 

συνυπολογίζεται επίσης η μερίδα καπνού. 

6) Προσαύξηση σίτισης για τους αδειούχους του γερμανικού στρατού. 

Από τους αδειούχους των στην Ελλάδα δραστηριοποιούμενων μονάδων του 

γερμανικού στρατού έχουν κατατεθεί στα γραφεία σίτισης βεβαιώσεις από τους 

επικεφαλείς των μονάδων, οι οποίες έχουν ξεκάθαρα ορίσει τους  αδειούχους ως 

δικαιούχους λήψης προσαύξησης τροφίμων. Τέτοιου είδους βεβαιώσεις  

απαγορεύονται. Εξαιτίας διανομής δελτίων τροφίμων για τους αδειούχους υπάρχει 

παραπομπή στο φύλλο 41 σίτισης στρατού, τμήμα Β, αριθμ 759. 

 

ΙΙ Υγειονομικό 

Εμφάνιση μηνιγγίτιδας 

Στον δήμο του Ηρακλείου παρουσιάστηκε στον ντόπιο πληθυσμό επιδημία 

μηνιγγίτιδας σε μεγάλη κλίμακα. Γνωστοποίηση των περιπτώσεων βλπ συνημμένο 1, 

ψηφίο 1). 

Οι ιατροί του στρατεύματος βρίσκονται σε επαφή με τους Έλληνες ιατρούς των 

χώρων τούτων για να αποκλείσουν τις προσβαλλόμενες οικείες. 

Στην πόλη του Ηρακλείου απαγορεύεται η είσοδος στους πολίτες  στους δημόσιου 

χαρακτήρα χώρους. Η επαφή με πολίτες και η είσοδος σε οικείες πολιτών επιτρέπεται 

μόνο σε υπηρεσιακού τύπου απαραίτητη ανάγκη.   

 

8) Προμήθεια για χρήση ιατροφαρμακευτικού υλικού υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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Το από την 5η Μεραρχία ως προμήθεια  σχετικά χρήσης για τους ιατρούς του 

στρατού αποθηκευμένο και παρατημένο υλικό υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να 

αποτιμηθεί, να παραληφτεί και να δηλωθεί το απόθεμα έως την 30.1.1942 στο 

γραφείο της Μεραρχίας ΙVb. Κατά τον ίδιο τρόπο να αναφέρουν οι ιατροί του 

στρατού των σε σταθερή βάση  στρατευμάτων χώρο και ποσότητα της προμήθειας σε 

ιατροφαρμακευτικό υλικό, καθώς αυτά έχουν  υπαχθεί στην 164η Μεραρχία πεζικού 

ή έχουν διαμοιρασθεί. Σύμφωνα με τα εδώ υφιστάμενα στοιχεία έχει αποθηκευτεί 

στους (στο συνημμένο με τον αριθμό 1, ψηφίο 2) αναρτημένους χώρους 

ιατροφαρμακευτικό υλικό. 

 

 

 

9) Παράδοση κινίνης και Atebrin 

Τα ακόμα στα στρατεύματα και τους ιατρούς του στρατού βρισκόμενα κινίνη, 

Atebrin (σε ταμπλέτες και αμπούλες), Plasmochin, πρέπει να παραδοθούν  στις 

επόμενες βρισκόμενες αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού (θέσεις διανομής 

ιατροφαρμακευτικού στα τοπικά νοσοκομεία του Ηρακλείου, Ρεθύμνου και στο 

στρατιωτικό νοσοκομείο της Σούδας,  στον χώρο υγειονομικού στα Χανιά). Αναφορά 

αίσιας έκβασης ή έλλειψης έως την 30.1.42  στο γραφείο IVβ. 

 

10) Κιβώτια ιατροφαρμακευτικού υλικού τροπικού κλίματος 

 Όλοι οι ιατροί του στρατού θα αναφέρουν έως την 30.1.42 στο γραφείο IVβ 

της Μεραρχίας, εάν και πόσα κιβώτια ιατροφαρμακευτικού υλικού τροπικού 

κλίματος (ιδιαίτερα από τον στρατό για την επέμβαση στην Κρήτη προμηθευμένα 

κιβώτια ιατροφαρμακευτικού υλικού με φάρμακα για την καταπολέμηση ασθενειών 

τροπικού κλίματος) βρίσκονται στην περιοχή τους. 

 

Γ) Οχήματα 

11) Δραστηριοποίηση οχημάτων με ντίζελ. 

Επειδή δεν υπολογίζεται ο ανεφοδιασμός με υγρά καύσιμα τύπου ντίζελ, δεν 

δραστηριοποιούνται πλέον για κινήσεις εφοδιασμού καθόλου οχήματα τύπου ντίζελ. 

Τα ακόμα υφιστάμενα αποθέματα σε υγρά καύσιμα τύπου ντίζελ θεωρούνται ως 

απαγορευτικές ποσότητες, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. μόνο σε 

περιπτώσεις συναγερμού.  

(περίληψη) Κατόπιν ακολουθεί πρότυπο αναφοράς καταγραφής εφοδιασμού των 

στρατιωτικών μονάδων, η καταγραφή της πίεσης αέρος σε μεγάλου μεγέθους 

ελαστικών αγγλικών λαμβανομένων ως λεία οχημάτων, η μεταφορά προσωπικού, 

στρατιωτικού υλικού και μηχανημάτων προς τη Σούδα-Ηράκλειο και αντίστροφα. 

Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο  με τον αριθμό 1 καταγράφει την εμφάνιση 

επιδημίας μηνιγγίτιδας και χώρους αποθήκευσης ιατροφαρμακευτικού υλικού. 

Ακολουθεί η μετάφραση του. 

(μετάφραση) Τον μήνα Δεκέμβριο 1941 και από την 1η έως την 8η Ιανουαρίου 1942 

παρουσιάστηκε στους κάτωθι χώρους επιδημική μηνιγγίτιδα: 

                                                                  Αριθμός       περιπτώσεις θανάτου                   

Άγιος Βασίλειος                                       δύο                          μια 

Κρουσώνας                                              δώδεκα                    μια 

Σμάρι                                                        δύο                           - 

Γαλιά                                                        επτά                         μια 

Ανώγεια                                                    μια                             - 

Βορίζια                                                     ένδεκα                     μια 
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Ζαρός                                                       τέσσερεις                 μια 

Καλέσα                                                     μια                              - 

Αρκάδι                                                      τέσσερεις                    - 

Καλό χωριό                                               δέκα                            - 

Ζάρχος                                                       μια                              - 

Φορτέτσα                                                   τέσσερεις                   - 

Δαφνές                                                       μια                             - 

Αρκαλοχώρι                                               μια                             - 

Σταυράκια                                                   μια                             - 

Καρτερός                                                    μια                             - 

Ηράκλειο                                                     τρείς                          - 

Δαμάστα                                                      μια                            - 

 

2) Χώροι, στους οποίους έχει αποθηκευτεί ως απόθεμα ιατροφαρμακευτικό υλικό από 

την 5η ορεινή Μεραρχία: 

Περιφέρεια Χανίων/ Σούδας: 

Χανιά (ίδρυμα Αγίου Ιωσήφ) 

Μουρνιές 

Καστέλι 

Κολυμπάρι 

Σκινές 

Περιφέρεια Ρεθύμνου: 

Ατσιπόπουλο 

Περιφέρεια Ηρακλείου: 

Κνωσός (αποθήκη πυρομαχικών) 

Δαφνές 

Τεκές 

Φορτέτσα 

Αυγενική 

Μελέσες 

Αρκαλοχώρι 

 

 

 

Σελίδες 284-288  (μετάφραση) 

 

164η Μεραρχία πεζικού                                         Διοικητ Μερχ, την 22.1.1942 

(Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης) 

Ιβ 

                          Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος Ιβ 

                         για το χρονικό διάστημα από 1.1 έως 15.1.1942. 

 

Πραγματευόμενοι τομείς:                     1) Διαχείριση 

                                                              2) Υγειονομικό 

                                                             3) Πυρομαχικά 

                                                             4) Ολισμός και στρατιωτικό υλικό 

                                                             5) Οχήματα 

                                                            6) Στρατιωτικό ταχυδρομείο 

                                                            7) Κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφορών 

                                                            8) Σίτιση μέσω ρίψης στην Αφρική  
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                                                            9) Γενικά 

                                                           10) Ιδιαίτερες διατάξεις 

 

1) Διαχείριση    

Όλα συνολικά τα στρατιωτικά τμήματα της Μεραρχίας στην ηπειρωτική Ελλάδα 

μπορούν να εφοδιαστούν με τις καθορισμένες πλήρες ποσότητες μερίδων.  

Τα στην Κρήτη δραστηριοποιημένα στρατεύματα λαμβάνουν μειωμένες μερίδες 

ψωμιού των τριακοσίων είκοσι πέντε γραμμαρίων. Η καθορισμένη προσαύξηση 

τροπικού κλίματος δεν μπορεί στο πλήρες μέγεθος παρομοίως να διαμοιρασθεί. Η 

κατάσταση εφοδιασμού στο νησί είναι ξανά εξαιρετικά κρίσιμη. Τα από την 

ηπειρωτική Ελλάδα εισαχθέντα μέσα σίτισης δεν επαρκούν σχεδόν καθόλου κάθε φορά 

για την τρέχουσα ανάγκη. Η εισαγωγή υλικού ψησίματος παραμένει εκ νέου 

ανεπαρκής. Νωπό κρέας μπορεί μόνο σε λιγοστές ποσότητες εκ των προτέρων να 

δοθεί, έτσι ώστε ο στρατός είναι εξαρτημένος σχεδόν αποκλειστικά από κονσέρβες. 

Για την υπηρεσία σίτισης 220 της Μεραρχίας και των υπαγόμενων θέσεων  διανομής 

συμπεριλαμβανομένου της υπηρεσίας ειδών εμπορίου της Μεραρχίας με τις 

δευτερεύουσες υπηρεσίες εκδόθηκε ένα σχέδιο οργάνωσης με νέα επάνδρωση θέσεων 

λαμβανομένου υπόψη της ενσωμάτωσης του γραφείου σίτισης 713 της Μεραρχίας. 

Έχει αρχίσει η επιταχυμένη ολοκλήρωση και συμπλήρωση των βάσεων-σταθμών 

σίτισης στους χώρους Αρμένοι και Αλικιανός, οι οποίοι  μπορούν να λάβουν αρχικά 

τριάντα ποσότητες τροφίμων συμπεριλαμβανομένου του ψωμιού για περίπου σαράντα 

χιλιάδες άτομα. Εξαιτίας του ελλιπή εφοδιασμού μπορούν να πραγματοποιηθούν  

αποθηκεύσεις μόνο σε περιορισμένο μέγεθος. 

Στον τομέα  ρουχισμού επιλήφθηκε ο από την 5η ορεινή Μεραρχία αναλαμβανόμενος 

καλοκαιρινός ρουχισμός μιας λεπτομερούς τακτοποίησης και καταμέτρησης.  

Είδη εμπορίου δεν μπόρεσαν εξαιτίας έλλειψης σχεδόν καθόλου να διανεμηθούν στην 

Κρήτη.  

Το στρατιωτικό ταμείο της Μεραρχίας εγκαταστάθηκε  στην πόλη του Ηρακλείου και 

είναι έτοιμο προς διανομή χρηματικών ποσών. 

Υλικό διαμονής συν-αγοράστηκε από την υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα, 

τμήμα IVα και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς στο νησί. Αφίχθησαν περίπου εξακόσια έως 

επτακόσια κρεβάτια τροπικού κλίματος, εκατό πενήντα έως  διακόσια ξύλινα κρεβάτια, 

τετρακόσιες έως πεντακόσιες πτυσσόμενες καρέκλες, εβδομήντα πτυσσόμενα 

τραπέζια, τριακόσια εβδομήντα πέντε σακιά με άχυρο και εκατό πενήντα φούρνοι  με 

συμπληρώματα (εξαιτίας του μη καταλλήλου φορτώματος στο μεγαλύτερο μέρος τους 

υπέστησαν βαριές ζημιές). Η διαδικασία συν-αγοράς στην ηπειρωτική Ελλάδα θα 

πραγματοποιηθεί εκ νέου. 

 

2) Υγειονομικό 

Η κατάσταση υγείας μέσα στη Μεραρχία μπορεί ως ξανά να χαρακτηριστεί ως καλή. 

Όλες στην περιοχή της Μακεδονίας παραμένουσες στρατιωτικές μονάδες της 

Μεραρχίας, συνεπώς και  τα τοπικά νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη (1ος λόχος 

υγειονομικού 220) και Νάουσα (2ος λόχος υγειονομικού 220) θα υπαχθούν σχετικά του 

εφοδιασμού στον διοικητή Θεσσαλονίκης- Αιγαίου. 

Τα εκεί παραμένοντα υπόλοιπα τμήματα των λόχων υγειονομικού επιβιβάστηκαν  την 

10.1 (1/220) και την 11.1 (2/220) έπειτα της κατάργησης των τοπικών νοσοκομείων 

για τη μεταφοράς προς την Κρήτη. 

Θα γίνει ανάληψη στην Κρήτη του τοπικού νοσοκομείου Ηρακλείου και του τοπικού 

νοσοκομείου Ρεθύμνου. 
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Σχετικά των  προετοιμαζόμενων μέτρων υπεράσπισης ανιχνεύτηκαν στο νησί για όλα 

συνολικά τα νοσοκομεία νέοι παρακαμπτήριοι χώροι καταλύματος για την περίπτωση 

επέμβασης. Η ακόμα απαραίτητη αποπεράτωση έργων των παρακαμπτήριων θέσεων 

προετοιμάζεται και αποθηκεύεται το υλικό υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

3) Πυρομαχικά 

Δημιουργούνται δύο τον αριθμό ειδικές μονάδες έρευνας- καταγραφής πυρομαχικών, 

οι οποίες θα πραγματοποιήσουν την έρευνα- καταγραφή των πυρομαχικών στους 

χώρους αποθήκευσης τούτων στην Κρήτη. 

Στο πλαίσιο αναζήτησης βάσεων-σταθμών τροφοδοσίας θα αναζητηθούν επιπλέον 

χώροι αποθήκευσης στην περιοχή του Αλικιανού, στην περιοχή των Αρμένων  και στην 

περιοχή των Δαφνών. 

 

4) Οπλισμός και στρατιωτικό υλικό 

Από τα ληφθέντα όπλα αναχαίτισης τεθωρακισμένων 3,7 cm δόθηκαν: 

                       δώδεκα προς το 125ο Σύνταγμα πεζικού 

                       δώδεκα προς το 746ο Σύνταγμα πεζικού 

                       δώδεκα προς το 382ο Σύνταγμα πεζικού 

                      δώδεκα προς την 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης για το 433ο Σύνταγμα 

πεζικού. 

                                                Έξι βαριά ολμοβόλα διανεμήθηκαν στο 746ο Σύνταγμα 

πεζικού. 

Ως προς τη διατήρηση της ετοιμότητας επέμβασης του 125ου Συντάγματος πεζικού 

παρεδόθησαν στο 125ο Σύνταγμα πεζικού δια της εναέριας οδού 

                                                     είκοσι επτά τον αριθμό ελαφρύ τύπου οπλοπολυβόλα 

34 

                                                     πέντε τον αριθμό τρίποδες 

                                                     πέντε τον αριθμό πιστόλια λάμψης. 

Η έλλειψη σε ελαφρύ τύπου οπλοπολυβόλα 34 έχει κατά αυτόν τον τρόπο ξανά 

καλυφθεί στο 125ο Σύνταγμα πεζικού. 

Για τον την 15.1 έχοντας ασθενήσει υπολοχαγό Barth αναλαμβάνει ο ανθυπολοχαγός 

Burkhardt τα ζητήματα του οπλισμού και στρατιωτικού υλικού. 

 

 

5) Οχήματα 

Ως κατεπείγοντα καθήκοντα στον τομέα των οχημάτων πραγματεύονται  η επισκευή-

αποκατάσταση ζημιών των λαμβανομένων οχημάτων στην Κρήτη, η προσωρινή 

διάθεση οχημάτων στα στρατεύματα- ιδιαίτερα στο πυροβολικό και στην 1η Ταξιαρχία 

Φρουρίου Κρήτης- και η δημιουργία χώρων αποθήκευσης αποθεμάτων υγρών 

καυσίμων. 

Τα από την 5η ορεινή Μεραρχία λαμβανόμενα συγκεκριμένα οχήματα βρίσκονται σε 

μια εξαιρετική κακή και παραμελημένη κατάσταση. Περίπου το 1/3 των 

λαμβανομένων αποθεμάτων είναι  μόνο κάτω από προϋποθέσεις κατάλληλα  προς 

χρήση, τα οποία θα επισκευασθούν με πρόχειρα μέσα  της Μεραρχίας  στο Ηράκλειο 

και στο Ρέθυμνο από τον χώρο συγκέντρωσης οχημάτων. Η επισκευή επιπλέον 

οχημάτων είναι μόνο σε ένα πολύ μικρό πλαίσιο εφικτή. 

Μπορεί να υπολογισθεί με μια βελτίωση της κατάστασης οχημάτων μόνο τότε, όταν ο 

λόχος συντήρησης-επισκευής αφιχθεί στην Κρήτη. 

Από τα έτοιμα προς χρήση οχήματα στην Κρήτη δανείζεται ένα τμήμα τούτων ως 

οχήματα διαχείρισης στα ήδη αφιχθέντα στρατιωτικά τμήματα. Το μεγαλύτερο μέρος 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

των οχημάτων έχει συγκεντρωθεί σε ομάδες μεταφοράς και θα χρησιμοποιηθεί τρέχων 

για τη μεταφορά ανδρών και στρατιωτικού υλικού από τη Σούδα προς τους χώρους 

επέμβασης. 

Για την περίπτωση σήμανσης συναγερμού έχει προετοιμαστεί η επέμβαση αυτών των 

ομάδων οχημάτων για τη μεταφορά των στρατιωτικών τμημάτων στην περιοχή του 

Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. 

Μια τελικής μορφής διαμοίραση των εκατό φορτηγών στην Κρήτη στα στρατιωτικά 

τμήματα είναι εφικτή μόνο μετά το πέρας της μετακίνησης, επειδή ακόμα χρειάζεται  

ο χώρος των φαλαγγών έως το χρονικό διάστημα τούτο. 

Η κατάσταση των  οχημάτων της 1ης Ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης είναι πολύ κρίσιμη, 

λείπουν προ πάντων οχήματα για το 746ο Σύνταγμα πεζικού. Η επισκευή των οχημάτων 

της 1ης Ταξιαρχίας Φρουρίου Κρήτης έχει πολύ  άσχημα πραγματοποιηθεί, επειδή το 

συνεργείο επισκευής της αεροπορίας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. 

Κατά τις συνομιλίες μεταξύ του γραφείου Ιβ και του διοικητή Φρουρίου Κρήτης την 

10.1 δόθηκε υπόσχεση για την αποστολή ποσότητας υγρών καυσίμων στο πλαίσιο του 

απαραίτητου. Για την ώρα προετοιμάζονται στις σχεδιασμένες βάσεις- σταθμούς 

ανεφοδιασμού στις Δαφνές, Αρμένους και Αλικιανό χώροι συγκέντρωσης υγρών 

καυσίμων. 

Από τον ανώτατο διοικητή στρατού στάλθηκε στη διμοιρία ο εξοπλισμός μιας δεύτερης 

ομάδας συνεργείου επισκευής-συντήρησης οχημάτων. Προσωπικό για τη μεταφορά 

έχει ξεκινήσει από τη Γερμανία.  

Σχετικά της εν μέρει κίνησης του 220ου Συντάγματος πυροβολικού διατάχτηκε η 

παράδοση δεκαέξι τον αριθμό μοτοσικλετών, εννέα οχημάτων και τριάντα έξι 

φορτηγών από το 716ο τμήμα βαρύ πυροβολικού προς το 220ο Σύνταγμα πυροβολικού. 

Κατ αυτόν τον τρόπο επιτυχάνθηκε το δεύτερο τάγμα του 220ου Συντάγματος 

πυροβολικού να μπορεί να μετακινηθεί με προϋποθέσεις  για  στρατιωτική επέμβαση. 

 

6) Στρατιωτικό ταχυδρομείο. 

Η τροφοδοσία στρατιωτικού ταχυδρομείου στο νησί είναι ξανά ανεπαρκής. Αυτή η 

κατάσταση αποδίδεται στις δύσκολες συνθήκες μεταφοράς στην περιοχή Βελιγράδι-

Θεσσαλονίκη-Αθήνα. 

Η εν συνεχεία προώθηση του ταχυδρομείου διαβιβάσεων  πραγματοποιείται 

καθημερινά από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου μέσω αεροπορικού ταχυδρομείου. Από 

την 10.1 υφίσταται η δυνατότητα να προωθηθούν, εκτός των γραμμάτων  ακόμα πέντε 

σάκοι μικρών πακέτων αεροπορικώς. Το υπόλοιπο αποτελούμενο από μικρού μεγέθους 

σάκους ταχυδρομείο θα προωθηθεί μέσω θαλάσσης από τα Χανιά ή τη Σούδα προς την 

ηπειρωτική Ελλάδα. 

Τμήματα της υπηρεσίας στρατιωτικού ταχυδρομείου 220 θα αφιχθούν στην Κρήτη και 

θα διαμοιρασθούν στις τρείς θέσεις διανομής στρατιωτικού ταχυδρομείου. 

 

7) Κατάσταση ανεφοδιασμού και μεταφορών. 

α) Δια της εναέριας οδού. 

Δια της εναέριας οδού μπόρεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού σημείου της αναφοράς 

να προωθηθούν αναπληρώσεις για τα έχοντας απολεσθεί όπλα, τη σίτιση για την 

Αφρική και έναν μικρό σε μέγεθος αριθμό προσωπικού των στρατιωτικών τμημάτων 

από την ηπειρωτική Ελλάδα προς το νησί. 

β) Δια της θαλάσσιας οδού. 

Ο ανεφοδιασμός δια της θαλάσσιας οδού πραγματοποιούνταν σε  πάρα πολύ 

περιορισμένο πλαίσιο. Οι δυσκολίες στον εφοδιασμό θα γίνουν, σε περίπτωση που δεν 

αναμένεται καμία αλλαγή, όλο και μεγαλύτερες. Η προτεινόμενη μεταφορά με στη 
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Μεραρχία ανήκοντα μικρά σκάφη μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της νήσου δεν 

είναι πραγματοποιήσιμη, επειδή δεν μπορεί να βρεθεί ο χώρος κίνησης πλοίων.  

  Για να εξασφαλισθεί μια  χωρίς λάθη  και σύμφωνα με το σχέδιο εκφόρτωση  

όλων των με στρατιωτικά τμήματα και στρατιωτικό υλικό της Μεραρχίας στη Σούδα 

αφιχθέντων πλοίων καθώς και η μεταφορά του προσωπικού και άλλων κιβωτίων με 

αγαθά στον χώρο δραστηριοποίησης, τοποθετείται ο υπολοχαγός Seyfert ως 

αξιωματικός υπεύθυνος εκφόρτωσης της Μεραρχίας στη Σούδα. 

 

8) Ρίψη σίτισης στην Αφρική. 

Η στο προηγούμενο χρονικό σημείο αναφοράς καθημερινή με τρία αεροσκάφη 

αρχινημένη δραστηριότητα ρίψεων για την Αφρική βελτιώνεται όλο και περισσότερο 

συνεπεία αλλαγής της διαμορφωμένης κατάστασης  στην περιοχή Sollum-Halfaya. Η 

Μεραρχία επιφορτίζεται της ευθύνης αναφορικά της προετοιμασίας και διευθέτησης 

της σίτισης μέσω ρίψης και των υγρών, ενώ ο τομέας του αεροδρομίου στο Ηράκλειο 

έχει να διεκπεραιώσει  το φόρτωμα στα αεροσκάφη και τα αεροπορικής σημασίας 

ζητήματα. 

Η απαίτηση για τα διαφορετικά είδη και ειδικού τύπου σίτισης καθώς και υγρών 

προτρέπει τη Μεραρχία, επειδή δεν υπάρχουν στην Κρήτη π.χ λαχανικά, σοκολάτα, 

δοχεία νερού κλπ, να ζητήσει την υποστήριξη όλων συνολικά των συμμετεχόντων 

προϊσταμένων υπηρεσιών. 

Η ιταλική Μεραρχία  Siena μεταφέρει σίτιση από το ανατολικό τμήμα της Κρήτης 

καθώς και από τη Ρόδο. Η ιταλική αεροπορία μεταφέρει αλεξίπτωτα με κυτία ρίψης 

καθώς και μπουκάλια νερού και κανίστρες από τη νότια Ιταλία, Σικελία και Αθήνα. 

Ο διοικητής νοτίου Ελλάδος απέστειλε εν μέρει με πλοία, εν μέρει μέσω αεροσκαφών 

μέσω της υπηρεσίας έκδοσης διαταγών της Μεραρχίας στην Αθήνα μεγάλες ποσότητες 

σίτισης μέσω ρίψης. 

Ο διοικητής του γερμανικού στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης προέτρεψε την 

εναέρια μεταφορά σοκολάτας και τσιγάρων. 

Με την προετοιμασία και την περάτωση όλης συνολικά της σίτισης μέσω ρίψης 

δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από έναν αξιωματικό, δύο 

υπαξιωματικούς και είκοσι άνδρες του 125ου Συντάγματος πεζικού. 

Στο χρονικό διάστημα από 1. έως 15 Ιανουαρίου ρίχθηκαν πάνω από την περιοχή 

Sollum-Halfay           47.285 γρ σίτιση 

                                   7,870 λίτρα υγρών. 

Η Μεραρχία είναι σε θέση λόγω του εναέριου και θαλάσσιου ανεφοδιασμού να 

συσκευάσει καθημερινά δέκα τόνους σίτισης καθώς και δύο cbm νερού και να διαθέσει 

την αεροπορία για τη μεταφορά τους. 

Εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και της ισχυρής άμυνας του αντιπάλου 

πάνω από την περιοχή επέμβασης δεν είναι σε θέση η αεροπορία καθημερινά να 

διατηρεί την επιθυμητή μεγάλου μεγέθους επέμβαση δέκα έως δώδεκα αεροσκαφών, 

αλλά μπορεί καθημερινά μόνο τέσσερα έως επτά αεροσκάφη να δραστηριοποιήσει 

σχετικά των ρίψεων σίτισης. 

 

 

 

9) Γενικά 

Από την 9. έως την 11./1 είναι το τμήμα Ιβ για συνομιλίες στον διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης και στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης  για διευθετήσεις ζητημάτων σχετικά 

των οχημάτων και της κατάστασης υγρών καυσίμων. 
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Ο υπολοχαγός Steinkopf τοποθετήθηκε στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης ως 

υπεύθυνος αξιωματικός εφοδιασμού για τα υπάρχοντα καθήκοντα της Ταξιαρχίας 

Φρουρίου Κρήτης.  

Παρομοίως θα πληροφορηθεί ο τέως αξιωματικός της 1ης Ταξιαρχίας Φρουρίου 

Κρήτης, ο οποίος αργότερα ως αξιωματικός θα πρέπει να μετατεθεί στον επικεφαλή 

εφοδιασμού της Μεραρχίας, σχετικά των καθηκόντων του. 

Ο υπολοχαγός Gerhardt θα επιστρέψει την 14./1 στην υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην 

Αθήνα. 

 

10) Ιδιαίτερες διατάξεις 

  Στο χρονικό σημείο της αναφοράς θα δημοσιοποιηθούν ιδιαίτερες διατάξεις 

σχετικά του εφοδιασμού της Μεραρχίας και των σε αυτή  λαμβάνοντας τροφοδοσία 

υπαγόμενων στρατευμάτων στην Κρήτη με τον αριθμό 1.   

 

 

 

 

Σελίδες 289-290  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το τμήμα IVα προς το γραφείο Ιβ που φέρει ημερομηνία από 

16.1.1942. 

Πρόκειται για την στις σελίδες 284-288 περιγραφόμενη αναφορά δραστηριότητας για 

το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.1.1942 καταγράφοντας επίσης ζητήματα σχετικά  

του ρουχισμού,  και της διαμονής.      

 

 

Σελίδες 291-292  (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο περιέχοντας αναφορά δραστηριότητας του τμήματος IVβ ως 

συμπλήρωμα προς το Ημερολόγιο Πολέμου της 164ης Μεραρχίας Πεζικού για το 

χρονικό διάστημα από 1. έως 15.1.1942. 

(μετάφραση) Δραστηριοποίηση της υπηρεσίας υγειονομικού. 

Με τη μετακίνηση του Επιτελείου της Μεραρχίας την 28.12.41 προς την Κρήτη όλες 

στην περιοχή της Μακεδονίας παραμένουσες στρατιωτικές μονάδες της Μεραρχίας, 

συνεπώς επίσης τα τοπικά νοσοκομεία Θεσσαλονίκης (1ος λόχος υγειονομικού 220) και 

Νάουσας (2ος λόχος υγειονομικού 220), υπήχθησαν στον διοικητή Θεσσαλονίκης- 

Αιγαίου. Αναφορές προς την 164η Μεραρχία πεζικού δεν πραγματοποιούνται πλέον 

από εκεί. Τα εκεί παραμένοντα υπόλοιπα τμήματα των λόχων υγειονομικού 

επιβιβάστηκαν την 10./1 (1ος λόχος υγειονομικού 220) και την 11./1 (2ος λόχος 

υγειονομικού 220) έπειτα από το κλείσιμο των τοπικών νοσοκομείων και μεταφέρονται 

προς την Αττική. Τα έχοντας ήδη μεταφερθεί τμήματα του 1ου  λόχου υγειονομικού 

220 ανάλαβαν από τον 1ο ορεινό λόχο υγειονομικού  95 την 23./12 το τοπικό 

νοσοκομείο της πόλης του Ηρακλείου, τα του  2ου λόχου υγειονομικού 220 από τον 2ο 

ορεινό λόχο υγειονομικού 95 την 18./12 το τοπικό νοσοκομείο της πόλης του 

Ρεθύμνου. Ο κατά μέσος όρος αριθμός νοσηλευομένων κατά τη  χρονική διάρκεια της 

αναφοράς ήταν στην πόλη του Ηρακλείου εβδομήντα τέσσερεις τον αριθμό ασθενείς, 

στο Ρέθυμνο δεκαοχτώ νοσηλευόμενοι. Στο τέλος της χρονικής περιόδου αναφοράς 

συναντούνται στο Ηράκλειο δεκαεπτά περιπτώσεις που χρήζουν χειρουργείο (μεταξύ 

των οποίων ένας Ιταλός), σαράντα επτά περιπτώσεις ιατρικής παρακολούθησης 

(μεταξύ των οποίων δώδεκα με ίκτερο και τρείς περιπτώσεις ελονοσίας), είκοσι επτά 

άνδρες με δερματικές παθήσεις και αφροδίσια νοσήματα (από τους οποίους δύο με 

περιπτώσεις σύφιλης). Κατά χρονικό σημείο της αναφοράς πραγματοποιήθηκαν πέντε 
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τον αριθμό βαριά χειρουργεία. Στην πόλη του Ρεθύμνου βρίσκονται είκοσι επτά 

ασθενείς, από τους οποίους επτά χειρουργημένοι, δώδεκα υπό ιατρική 

παρακολούθηση, ένας με ελονοσία και ένας πάσχοντας από αφροδίσιο νόσημα. 

Πραγματοποιήθηκε μια μικρού μεγέθους  χειρουργική επέμβαση.   

 

2) Δραστηριότητα των σταθμών οδοντιατρικής μέριμνας. 

Στη Νάουσα περιθάλφθηκαν το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου εκατό δέκα ασθενείς, 

στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο χρονικό διάστημα τριακόσιοι εξήντα τρείς. Στην 

Κρήτη υπάρχει και για τα δύο τοπικά νοσοκομεία για την ώρα μόνο ένας οδοντίατρος 

του στρατού, ο οποίος βρίσκεται τον μήνα Δεκέμβριο στην πόλη του Ρεθύμνου και από 

την 2./1./42 απασχολείται στο Ηράκλειο. Αυτός χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του 

χώρου περίθαλψης της αεροπορίας, επειδή ο κατά τα άλλα  εδώ δραστηριοποιούμενος 

υπεύθυνος υγειονομικού (οδοντίατρος) της αεροπορίας λείπει προσωρινά. 

 

3) Προετοιμαζόμενα μέτρα υπεράσπισης στην Κρήτη. 

Σύμφωνα με τη συνολική κατάσταση ανιχνεύθηκαν νέες θέσεις παράκαμψης για τα 

νοσοκομεία αναφορικά της περίπτωσης επέμβασης: για το τοπικό νοσοκομείο 

Ηρακλείου (1ος λόχος υγειονομικού 220)  στις Δαφνές, για το τοπικό νοσοκομείο 

Ρεθύμνου (2ος λόχος υγειονομικού 220) στους Αρμένους και για το στρατιωτικό 

νοσοκομείο Σούδας στο Φουρνέ. Η ακόμα εν μέρει αναγκαία βελτίωση των θέσεων 

παράκαμψης προετοιμάζεται, ιατροφαρμακευτικό υλικό συγκεντρώνεται ως απόθεμα 

στις θέσεις αλλαγής. 

 

 

4) Θέσεις διανομής ιατροφαρμακευτικού υλικού 

Ο χώρος συγκέντρωσης ιατροφαρμακευτικού υλικού στην πόλη των Χανίων (12η 

στρατιά) είναι από την 6./1. έτοιμος προς διανομή. Για τους στρατιωτικούς ιατρούς 

δημιουργούνται στα τοπικά νοσοκομεία Ηρακλείου και Ρεθύμνου θέσεις διανομής 

ιατροφαρμακευτικού υλικού, οι οποίες βρίσκονται υπό τη διεύθυνση του 

φαρμακοποιού του στρατού. Στρατιωτικοί ιατροί από την περιφέρεια Χανίων-Σούδας 

βρίσκονται άμεσα στον χώρο συγκέντρωσης ιατροφαρμακευτικού υλικού του στρατού 

στα Χανιά. Οι θέσεις διανομής συμπληρώνουν το απόθεμα τους πλησίον του  χώρου 

συγκέντρωσης  ιατροφαρμακευτικού υλικού στα Χανιά.    

 

 

Σελίδες 293-294  (μετάφραση) 

164η Μεραρχία πεζικού                                 Διοικητ Μεραρ, την 16.1.42 

(Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης) 

 Ιβ/ οπλ κ στρατ υλικ 

 

                    Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος οπλισμού και στρατιωτικού 

υλικού για το χρονικό διάστημα από 1.1 έως 15.1.1942. 

 

 

Α) Γενικά. 

Τα ζητήματα του τμήματος οπλισμού και στρατιωτικού υλικού αναλήφθηκαν έως την 

άφιξη του υπολοχαγού Barth την 6.1.42 από τον επιλοχία υπεύθυνο οπλισμού 

Hoffmann. 
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Σύμφωνα με την 164η Μεραρχία Πεζικού, Ιβ/ οπλ κ στρατ υλικ από 12.1.42 δόθηκε 

εντολή στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης να δημιουργήσει στη Σούδα ή στα Χανιά 

έναν αποθηκευτικό χώρο στρατιωτικού υλικού για τη Μεραρχία. 

Την 15.1.42 αναλαμβάνει τα ζητήματα του τμήματος οπλισμού και στρατιωτικού 

υλικού  την ίδια ημέρα λόγω ασθένειας του υπολοχαγού Barth, ο υπολοχαγός 

Burkhardt, έως τώρα αξιωματικός στην 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης 

 

Β) Πυρομαχικά 

α) Εισαγωγή και εξαγωγή πυρομαχικών 

1) Φόρτωση του μηχανοκίνητου ιστιοφόρου «P.V» με τριάντα πέντε τόνους 

πυρομαχικών για την 1η Ταξιαρχία Φρουρίου Κρήτης, το 212ο τμήμα τεθ και 834ο 

τμήμα παράκτιου πυροβολικού στρατού προς τα Χανιά. 

2) Φόρτωση του μηχανοκίνητου ιστιοφόρου «L IV»  με δεκαεννέα τόνους πυρομαχικά 

ασκήσεων και πεπιεσμένο χαρτόνι  κάλυψης οροφής προς το 716ο τμήμα βαρύ 

πυροβολικού (κιν) και τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στους Αρμένους προς το 

Ρέθυμνο. 

3) Εκφόρτωση του πλοίου «Ελεήμον» με δεκατέσσερις τόνους πυρομαχικά από τα 

Χανιά. 

4) Φόρτωση του πλοίου «Ελεήμον» με έξι τόνους πυρομαχικά προς τα Χανιά. 

5) Μετακίνηση είκοσι οχτώ τόνων πυρομαχικών από την αίθουσα αποθήκευσης του 

λιμένα Ηρακλείου προς τον χώρο συγκέντρωσης πυρομαχικών στο Tafelberg (σε μικρή 

απόσταση από το Καστρί). 

6) Διανομή των έχοντας απολεσθεί εξαιτίας της βύθιση πλοίου  πυρομαχικών προς το 

125ο Σύνταγμα πεζικού, επιπλέον για έξι ελαφριά κανόνια πεζικού 18 ανά ένας 

εφοδιασμός. 

β) Ειδική ομάδα έρευνας-καταγραφής πυρομαχικών 

Σύμφωνα με την 164η Μεραρχία Πεζικού, Ιβ αριθ 91/42 δημιουργήθηκαν δύο τον 

αριθμό ομάδες έρευνας-καταγραφής, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν  την καταγραφή 

πυρομαχικών στους χώρους αποθήκευσης πυρομαχικών στην Κρήτη. Με διαταγή του 

ανθυπολοχαγού Burkhardt ανέλαβε ο επιλοχίας Busche τη διοίκηση της 1ης ειδικής 

ομάδας έρευνας-καταγραφής. 

γ) Αναζήτηση χώρων  σχετικά αποθήκευσης πυρομαχικών. 

Αναζητήθηκαν χώροι για χώρους συγκέντρωσης-αποθήκευσης πυρομαχικών στον 

Αλικιανό, Αρμένοι και στην περιοχή των Δαφνών. 

. 

Γ) Στρατιωτικό υλικό 

Εισαγωγή και εξαγωγή όπλων και στρατιωτικού υλικού. 

  1) Σύμφωνα με την 164η Μεραρχία πεζικού Ιβ/οπλισμός και στρατιωτικό υλικό 

διανεμήθηκαν την 3.1.32 τα από τον 1ο ορεινό λόχο τεθωρ τμήμα 95 λαμβανόμενα 

δώδεκα τον αριθμό όπλα καταπολέμησης τεθωρακισμένων 3,7 cm στο 125ο Σύνταγμα 

πεζικού. 

2) Τα από τον 16ο λόχο ορεινών καταδρομέων 85ου Συντάγματος λαμβανόμενα δώδεκα 

τον αριθμό όπλα καταπολέμησης τεθωρακισμένων 3,7 cm με τα εξαρτήματα τους και 

προμήθειες μεταφέρθηκαν την 8./1./42 μέσω φορτηγών προς τη Σούδα και 

παρεδόθησαν  εκεί στον 14ο λόχο 746ου Συντάγματος πεζικού. 

3) Σύμφωνα με την 164η Μεραρχία πεζικού ιβ/οπλισμός και στρατιωτικό υλικό από 

11.1.42 παρεδόθησαν την 11.1.42 τα από τον 16ο λόχο 100ου Συντάγματος ορεινών 

καταδρομέων λαμβανόμενα δώδεκα τον αριθμό όπλα καταπολέμησης 

τεθωρακισμένων  3,7 cm προς την ειδική ομάδα του 382ου Συντάγματος πεζικού. 

4) Την 11.1.42 εκφορτώθηκαν τα για την Αφρική προοριζόμενα συγκεκριμένα όπλα 
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                                                     δέκα ελαφριά ολμοβόλα 

                                                     δεκατρία αυτόματα όπλα 

                                                     πέντε βαριά οπλοπολυβόλα μαζί με τα 

εξαρτήματα και προμήθειες από το μηχανοκίνητο ιστιοφόρο «Ελεήμον» και 

αποθηκευτήκαν προσωρινά στις αποθήκες στρατιωτικού υλικού (λιμάνι). 

5) Στις 12.1.42 παρεδόθησαν μέσω μιας φάλαγγας φορτηγών μεταφοράς έντεκα από 

τα δώδεκα 3,7 cm κανόνια καταπολέμησης τεθωρακισμένων του 2ου λόχου αλπινιστών 

95ου τμήματος στο Επιτελείο της 1ης Ταξιαρχίας (για το 433ο Σύνταγμα πεζικού). Το 

άλλο  κανόνι αντιμετώπισης τεθωρακισμένων θα μεταφερθεί κατά την επόμενη 

δυνατότητα μεταφοράς. 

6) Από τα στο Ρέθυμνο αποθηκευμένα δεκαοκτώ τον αριθμό βαριά ολμοβόλα του 85ου 

Συντάγματος αλπινιστών και 100ου Συντάγματος μεταφέρθηκαν την 12.1.42 έξι 

κομμάτια με φορτηγά προς την πόλη των Χανίων και παρεδόθησαν στην 713η 

Μεραρχία (για το 746ο Σύνταγμα πεζικού). 

7) Τα από την 5η ορεινή Μεραρχία, ιβ/οπλισμός και στρατιωτικό υλικό παραδομένα  

στην 164η Μεραρχία πεζικού (ειδική ομάδα υπό τον Seyfert) την 15.12.41  τρία ιταλικά 

κανόνια 7,3 cm,  παραλήφθηκαν την 13./1./42 από τον ιταλικό στρατό. 

8) Τα από την υπηρεσία έκδοσης διαταγών στην Αθήνα την 13. και 14./1./42 προς τα 

εδώ μέσω αεροσκαφών σταλμένα 

τριάντα οπλοπολυβόλα 34 συμπεριλαμβανομένου εξαρτημάτων και είδη αποθέματος    

πέντε τρίποδες 

πέντε πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων με εξαρτήματα του 733ου Συντάγματος 

πεζικού διαμοιράστηκαν ως κάτωθι: 

α) 125ο Σύνταγμα πεζικού                  είκοσι επτά οπλοπολυβόλα 34 

συμπεριλαμβανομένου εξαρτημάτων και ειδών αποθέματος 

                                                             πέντε τρίποδες 

                                                             πέντε πιστόλια φωτοβολίδων με εξαρτήματα 

                                                           

β) Επιτελείο 1ης Ταξιαρχίας                     

(για τον 14ο λόχο 746ου Συντάγματος πεζικού)  τρία  οπλοπολυβόλα 34 

συμπεριλαμβανημένου εξαρτήματα και είδη αποθέματος. 

Τα τελευταία τρία οπλοπολυβόλα 34 θα μεταφερθούν κατά την επόμενη δυνατότητα 

μεταφοράς προς την πόλη των Χανίων. 

 

 

 

Σελίδα 295  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 164η Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία από 

10.1.1942. 

Περιέχει οδηγίες σχετικά της καταγραφής πυρομαχικών. 

                 

 

 

Σελίδες 296-297  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο-αντίγραφο αποκόμματος συνημμένου με τον αριθμό 2 στο 

έγγραφο στον διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος  με τον αριθμό 2474/41 από 

20.12.41. 

Περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά της καταγραφής πυρομαχικών στις 

αποθήκες πυρομαχικών του στρατού και του πυροβολικού καταγράφοντας οδηγίες 

βασικών σημείων τούτων.  
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Σελίδες 298-299  (μετάφραση) 

 

                    Αναφορά δραστηριότητας του τμήματος V για το χρονικό διάστημα από 

1. έως 15.1.42. 

 

1) Γενικά: 

Την  30./12. έγινε ανάληψη των υποθέσεων της υπηρεσίας του τμήματος V στην 

Κρήτη. Τα αμεσότατα καθήκοντα στον τομέα των οχημάτων είναι αρχικώς: 

1) Η επισκευή των παραλαμβανόμενων μοτοσικλετών και οχημάτων.  

2)Η προσωρινή μετακίνηση των στρατιωτικών τμημάτων, ιδιαίτερα του πυροβολικού 

και των τμημάτων της 713ης Μεραρχίας πεζικού 

3) Η δημιουργία αποθηκών αποθεμάτων υγρών καυσίμων.     

 

 2) Οχήματα στην Κρήτη: 

Από την 5η ορεινή Μεραρχία παρελήφθησαν: 

είκοσι μοτοσικλέτες, από τις οποίες  υπό όρους προς χρήση επτά 

είκοσι τρία οχήματα, από τα οποία υπό όρους  προς χρήση δέκα   

τρία ασθενοφόρα, από τα οποία υπό όρους προς χρήση ένα 

ογδόντα έξι ελαφρύ τύπου φορτηγά από τα οποία υπό όρους προς χρήση είκοσι πέντε 

πενήντα τέσσερα μεσαίου τύπου φορτηγά, από τα οποία υπό όρους προς χρήση είκοσι 

τέσσερα 

οχτώ βαριά φορτηγά, από τα οποία υπό όρους προς χρήση τρία.    

Αυτά τα οχήματα βρίσκονται σε μια εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Τα υπό όρους προς 

χρήση οχήματα επισκευάστηκαν με πρόχειρα μέσα από τον χώρο συγκέντρωσης των 

οχημάτων της Μεραρχίας στην πόλη του Ηρακλείου και στο Ρέθυμνο. Η επισκευή 

επιπλέον οχημάτων είναι για την ώρα μόνο σε περιορισμένο πλαίσιο εφικτή, επειδή οι 

υφιστάμενοι υπεύθυνοι για τη λαμαρίνα των οχημάτων είναι πλήρως απασχολημένοι, 

τα μόνο υπό όρους έτοιμα προς χρήση οχήματα μπορούν να διατηρήσουν την  

ετοιμότητα επέμβασης. 

Αυτή η κατάσταση μπορεί μόνο τότε να βελτιωθεί, όταν ο λόχος επισκευής-

συντήρησης οχημάτων αφιχθεί στην Κρήτη. Δεν αναμένεται τούτο πριν το τέλος 

Ιανουαρίου.  

  Από τις έτοιμες προς χρήση μοτοσικλέτες και οχήματα έχει ένα μικρό τμήμα 

οχημάτων δανεισθεί στα πρώτα αφιχθέντα στρατιωτικά τμήματα. Τα περισσότερα 

οχήματα έχουν συγκεντρωθεί σε ομάδες μεταφοράς των χώρων συγκέντρωσης και θα 

δραστηριοποιηθούν τρέχων για τη μεταφορά στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού από 

τη Σούδα. 

Για την περίπτωση μετακίνησης έχει προβλεφθεί και επεξεργασθεί η δραστηριοποίηση 

αυτών των ομάδων οχημάτων για τη μεταφορά των στρατιωτικών τμημάτων στην 

περιοχή του Ηρακλείου και Ρεθύμνου.   

Μια τελική διανομή εκατό τον αριθμό μοτοσικλετών-φορτηγών προς τα στρατιωτικά 

τμήματα έχει σχεδιαστεί μόλις μετά το πέρας της μετακίνησης, επειδή έως αυτό το 

χρονικό διάστημα είναι ο χώρος κίνησης φάλαγγας οχημάτων αναγκαίος. Λόγω μιας 

συζήτησης με το υπεύθυνο τμήμα στον διοικητή Φρουρίου Κρήτης πρέπει όλες σχετικά 

αυτού του αριθμού υπάρχουσες  μοτοσικλέτες και φορτηγά να παραδοθούν προς τις 

προς ίδρυση φάλαγγες μεταφοράς του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης. 
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3) Υγρά καύσιμα: 

Από τα εκ της 5ης ορεινής Μεραρχίας λαμβανόμενα αποθέματα υγρών καυσίμων έχει 

τον Δεκέμβριο ήδη ένα μεγάλο μέρος τούτων για τη μετακίνηση καταναλωθεί, επειδή 

δεν έχουν δια τούτο διανεμηθεί καθόλου υγρά καύσιμα από τον διοικητή Φρουρίου 

Κρήτης. 

Για την ώρα υπάρχουν διαθέσιμες ακόμα οι κάτωθι ποσότητες, οι οποίες πρέπει να 

θεωρηθούν ως περιορισμένες: 

Στις Αρχάνες περίπου σαράντα πέντε cbm  τύπου Otto        δέκα cbm τύπου   Diesel  

Στο Ηράκλειο περίπου δεκατέσσερα cbm τύπου  Otto δεκαοκτώ cbm τύπου  Diesel   

Στο Ατσιπόπουλο περίπου εννέα cbm τύπου  Otto  τέσσερα         cbm  τύπου Diesel     

Στους Αρμένους περίπου δύο cbm  τύπου Otto       επτά               cbm  τύπου  Diesel 

                                                    _____                               _____              

                                        εβδομήντα cbm τύπου Otto       τριάντα ενεά cbm     τύπου  

Diesel 

Για την ώρα δημιουργούνται στις σχεδιασμένες βάσεις-σταθμούς εφοδιασμού στις 

Δαφνές (για τη βάση-σταθμό Ηρακλείου), Αρμένους (για τη βάση-σταθμό Ρεθύμνου) 

και Αλικιανό (για τη βάση-σταθμό Χανίων) χώροι συγκέντρωσης υγρών καυσίμων, 

στους οποίους αυτές οι ποσότητες καθώς και άλλα αποθέματα υγρών καυσίμων, των 

οποίων η παροχή έχει εγκριθεί από την υπηρεσία διάθεσης υγρών καυσίμων, πρέπει να 

μεταφερθούν και να αποθηκευτούν. 

Για τον τρέχων εφοδιασμό είναι η διανομή υγρών καυσίμων με σαράντα cbm 

εξαιρετικά λιγοστή, ιδιαίτερα λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι τα αφιχθέντα 

στρατιωτικά τμήματα πρέπει παράλληλα των αναγκαίων διαδρομών εφοδιασμού 

ακόμα να πραγματοποιήσουν διαδρομές, οι οποίες βρίσκονται σε συνάρτηση με τη 

μετακίνηση. 

Σχετικά των προθέσεων τακτικής  και σχολής οδηγών δεν διατίθεται τίποτα. 

 

4) Λόχος επισκευής- συντήρησης οχημάτων: 

Ο λόχος επισκευής-συντήρησης οχημάτων μεταφέρθηκε αρχές Ιανουαρίου από τη 

Θεσσαλονίκη και βρίσκεται για την ώρα στην Αθήνα έτοιμος να επιβιβασθεί. Ο όγκος 

του λόχου θα δραστηριοποιηθεί στην πόλη του Ηρακλείου και τμήματα τούτου στο 

Ρέθυμνο (αργότερα στην πόλη των Χανίων). 

Από την ανώτατη διοίκηση στρατού δόθηκε στη Μεραρχία ο εξοπλισμός μιας δεύτερης 

διμοιρίας επισκευής οχημάτων. Η παραλαβή αυτών των οχημάτων (οχήματα επισκευής 

κλπ) έχει ξεκινήσει. 

 

5) Μετακίνηση του πυροβολικού: 

Σχετικά της προσωρινής μετακίνησης του 220ου Συντάγματος πυροβολικού διατάχθηκε 

αρχικά η παράδοση δεκαέξι μοτοσικλετών, εννέα οχημάτων και τριάντα έξι φορτηγών 

από το 716ο τμήμα βαρύ πυροβολικού προς το 220ο Σύνταγμα πυροβολικού και 

πραγματοποιήθηκε την 14.1. Κατόπιν παράδοσης αυτών των οχημάτων (1η φάλαγγα 

πυροβολικού και 2η ομάδα πυρομαχικών της πυροβολαρχίας) μπορεί να μετακινηθεί 

το 716ο τμήμα βαρύ πυροβολικό ακόμα με  όλα συνολικά τα κανόνια και είναι έτοιμο 

προς επέμβαση στην Κρήτη. 

Σχετικά της μετακίνησης του πυροβολικού είναι επείγουσα ανάγκη η δημιουργία ενός 

κατάλληλου τμήματος για την προσάρτηση των κανονιών  στα φορτηγά  και η άφιξη 

ελαστικών. 

 

 

6) Ανταλλακτικά και τοποθέτηση ελαστικών: 
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Η προμήθεια ανταλλακτικών και των ελαστικών είναι στην Κρήτη ακόμα σημαντικά 

δυσκολότερη από ότι στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα με τον αποδεδειγμένο 

τρόπο απαίτησης μέσω του Διοικητή Φρουρίου Κρήτης έχει αφεθεί εκ τούτου στην 

Αθήνα στον επικεφαλή ανεφοδιασμού της Μεραρχίας ένας υπαξιωματικός του λόχου 

επισκευής οχημάτων ως προς τη διαρκή λήψη  προμήθειας ανταλλακτικών για τις εκεί 

εγκαταστάσεις του στρατού. 

 

7) Κίνηση οχημάτων: 

Σχετικά της κίνησης των οχημάτων στην Κρήτη έχει δοθεί μια βασική διαταγή της 

Μεραρχίας στα στρατεύματα. 

 

8) Ατυχήματα: 

Στο χρονικό διάστημα της αναφοράς συνέβησαν δύο τον αριθμό ατυχήματα οχημάτων. 

 

 

 

Σελίδες 300-302  (περίληψη) 

Στρατιωτικό απόρρητο έγγραφο από τον διοικητή της 164ης Μεραρχίας πεζικού που 

φέρει ημερομηνία από 7.1.42. 

Περιέχει διαταγή σχετικά της μετακίνησης οχημάτων στην Κρήτη. 

 

 

Σελίδες 303-304  (περίληψη) 

Ιδιόχειρης μη ευανάγνωστης μορφής στρατιωτικό έγγραφο προς την 164η Μεραρχία 

πεζικού που φέρει ημερομηνία από 16.1.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.1942. 

 

 

 

Σελίδα 305  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το τμήμα IVα που φέρει ημερομηνία από 17.1.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.1.1942 

καταγράφοντας τη μετακίνηση του καθολικού στρατιωτικού ιερέα της Μεραρχίας από 

τη Θεσσαλονίκη προς την Κρήτη (πόλη του Ηρακλείου). 

 

 

Σελίδες 306-316  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο –με τέσσερα τον αριθμό συνημμένα- από την 164η  Μεραρχία 

Πεζικού που φέρει ημερομηνία από 9.1.1942. 

Περιέχει μεταξύ άλλων ιδιαίτερες διατάξεις αναφορικά του εφοδιασμού της 

Μεραρχίας και των υπαγόμενων σε αυτή στρατιωτικών τμημάτων στην Κρήτη με τον 

αριθμό 1 αναφέροντας σχετικά του εφοδιασμού όλων των τμημάτων της Μεραρχίας 

στον τομέα εφοδιασμού Ηρακλείου-Ρεθύμνου-Χανίων, της μηνιαίας αναφοράς 

αποθεμάτων και καταγραφής πυρομαχικών, των χώρων διανομής σίτισης της 

Μεραρχίας στην πόλη του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων, σχετικά του 

ρουχισμού, των ειδών εμπορίου, της πληρωμής των στρατιωτών, της περίθαλψης και 

φροντίδας στρατιωτών σε νοσοκομεία καταγράφοντας αυτά του Ηρακλείου, Ρεθύμνου, 

Σούδας και Χανίων,  της οδοντιατρικής φροντίδας καταγράφοντας χώρους στα 

νοσοκομεία Ηρακλείου, Σούδας, Χανίων και Ρεθύμνου, της διανομής 

ιατροφαρμακευτικού υλικού από τα τοπικά νοσοκομεία και το στρατιωτικό 
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νοσοκομείο, σχετικά ερευνών τη διάθεση του στρατιωτικού εργαστηρίου στα Χανιά, 

στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο, της δημιουργίας επιτροπής σχετικά της καταπολέμησης 

επιδημιών, της τροφοδοσίας με νερό, του εντοπισμού πηγών με πόσιμο νερό, της 

δημιουργίας καταλυμάτων προστατευόμενα από τα έντομα και τη ζέστη, της 

εξάπλωσης των αφροδισίων νοσημάτων, αναφορικά της μηνιαίας αναφοράς 

στρατιωτικού υλικού-ανάγκες και ελλείψεων τούτου-, της δημιουργίας συνεργείων 

επισκευής-συντήρησης οχημάτων στους τομείς του Ηρακλείου και Ρεθύμνου και 

Χανίων, των χώρων διανομής υγρών καυσίμων στην πόλη του Ηρακλείου, Ρεθύμνου 

και Χανίων καταγράφοντας λόγους διανομής τούτων, της μηνιαίας καταγραφής 

αποθεμάτων σε οχήματα, σχετικά του στρατιωτικού ταχυδρομείου καταγράφοντας τις 

υπηρεσίες διανομής στρατιωτικού ταχυδρομείου στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, 

Μάλεμε. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει φύλλο αναφοράς σχετικά υγρών καυσίμων. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 2 περιέχει φύλλο αίτησης οπλισμού και στρατιωτικού 

υλικού. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 3 περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά της σύνταξης 

του μηναίου αποθέματος σε οχήματα. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 4 περιέχει φύλλο αναφοράς καταγραφής οχημάτων.  
 


