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[Γ.Α.Φ CD 8- Φάκελος 4] 
 

RW 40-136 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 19 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται 
χρονικά από 1.7. έως 15.8.1942. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Περιέχει τη συνέχεια από τον φάκελο 3 (βλπ σελίδες 1-6), του Ημερολογίου Πολέμου 
του διοικητή νοτίου Ελλάδος, για το χρονικό διάστημα από 1./ έως 15./8. 1942. 
Καταγράφεται μεταξύ άλλων η αναχώρηση του ατμόπλοιου «Pier Luigi» με 
τετρακόσιους άνδρες με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου, η δια σιδηροδρόμου 
μεταφορά πυρομαχικών από την ελληνική βιομηχανία πυρομαχικών στην Ελευσίνα 
προς τη Γερμανία, ο τορπιλισμός και βύθιση του ατμόπλοιου «Wachtfels» με απώλειες 
δύο νεκρούς αιχμαλώτους. 
 

Σελίδες 2-3 (περίληψη) 
 

Περιέχει λίστα με δύναμη σιτισμένων δυνάμεων του στρατού ξηράς, της αεροπορίας 
και του πολεμικού ναυτικού στην ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη καθώς και δυνάμεων 
μη ανήκοντες στον γερμανικό στρατό και αιχμαλώτων πολέμου. 
Αναφέρονται επίσης στην κατάσταση ρουχισμού και αποθεμάτων της αποθήκης 
στρατιωτικού ιματισμού στον Πειραιά και στην κατάσταση τροφοδοσίας σε ποσότητες- 

μερίδες ψωμιού στην ενδοχώρα και Κρήτη (καταγράφεται αριθμός σιτισμένων). 
 

Σελίδες 4-19 (περίληψη- μετάφραση) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητικό ανώτερο υπάλληλο του διοικητή 
νοτίου Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 12.8.1942. 
Περιέχει αναφορά κατάστασης σίτισης για το χρονικό διάστημα από 1. έως 31 Ιουλίου 
1942. 

(μετάφραση) Γενικά: Η ξαφνική μεταφορά της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης (164η
 

Μεραρχία πεζικού) στην Αφρική επέφερε διάφορες αλλαγές στην υπηρεσία σίτισης στη 
νήσο Κρήτη. Η τροφοδοσία-σίτιση της νήσου Κρήτη ήταν έως τώρα κυρίως καθήκον 
της υπηρεσίας διοίκησης της Μεραρχίας Φρουρίου Κρήτης. Η κεντρική αποθήκη 
σίτισης στα Χανιά υπαγόμενη στον διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, έπρεπε ξαφνικά να 
αναλάβει την αποθήκη σίτισης και εξωτερική αποθήκη με θέσεις διανομής στα Χανιά, 
Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Το διαθέσιμο προσωπικό δεν επαρκεί να διευθετήσει πλήρως τα 
ζητούμενα καθήκοντα. Εκτός τούτου είχε μεταφερθεί και ο 220ος

 λόχος αρτοποιών. Τα 
καθήκοντα των αρτοποιών τα ανέλαβε ο λόχος 711 αρτοποιών, της πρώην 713ης

 

Μεραρχίας πεζικού, η οποία είχε ενισχυθεί από μια ειδική ομάδα του (μηχ.) 572ου
 

λόχου αρτοποιών. Τα καθήκοντα του 220ου
 λόχου σφαγέων, ο οποίος είχε εγκατασταθεί 

στην Αθήνα, ανέλαβε στη νήσο Κρήτη τη διοίκηση της σφαγής ζώων της πρώην 713ης
 

Μεραρχίας πεζικού, ενισχυμένος από την απαιτούμενη βοήθεια της στρατιωτικής 
υπηρεσίας συνδρομής στρατιωτικών τμημάτων, του 3ου

 τμήματος στη Βιέννη, καθώς ο 
(μηχ.) λόχος κρεοπωλών 572 στη Θεσσαλονίκη μεριμνά για τα καθήκοντα του 220ου

 

λόχου κρεοπωλών της ενδοχώρας στην Αθήνα. 
Εάν στη σίτιση των στρατευμάτων δεν έχουν παρουσιαστεί καθόλου ιδιαίτερες 
δυσκολίες, οφείλεται στο γεγονός, ότι εξαιτίας της αποχώρησης της Μεραρχίας του 
Φρουρίου Κρήτης ελαττώθηκε κατά πολύ ο αριθμός στο νησί των σιτισμένων και η 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

δράση της παραμένουσας υπηρεσίας σίτισης μπόρεσε να περιοριστεί αποκλειστικά 
στην άμεση σίτιση των στρατευμάτων, επειδή δεν πραγματοποιείτο πλέον η 
τροφοδοσία εξαιτίας της έλλειψης χώρου μεταφοράς για αρκετό χρονικό διάστημα. 
Τουναντίον έγιναν εμφανείς οι ελλείψεις, επειδή δεν κατέστη έως σήμερα εφικτό, να 
δημιουργηθούν χωροταξικά υπηρεσίες διαχείρισης. 
Γίνεται εξαιτίας τούτου εκ νέου παράκληση, στο ζήτημα της δημιουργίας μόνιμης 
υπηρεσίας σίτισης και των υπαγόμενων σε αυτήν καθηκόντων να προσκομισθεί μια 
οριστική αποσαφήνιση από τον αρμόδιο υπάλληλο διοίκησης του γερμανικού στρατού. 
 

Α) Κατάσταση σίτισης των υπαγόμενων μονάδων με στοιχεία της διατασσόμενης 
αποθεματοποίησης. 

Σύμφωνα με την κατάσταση τροφοδοσίας την 5η
 Αυγούστου, προκύπτουν τα κάτωθι 

είδη σίτισης και τροφής:  
Ηπειρωτική χώρα:   Υπάρχουσες ημερ μερ:       Εξεσφ σιτ έως:  
Μικρή ποσοτ. τροφής                 45                           20.9.1942 

Ψωμί                                           152                         7.1.1942 

Βρώμη                                        176                          1.2.1943 

Σανός                                          102                          24.11.1942 

Άχυρο                                         118                          3.12.1942 

 

Νήσος Κρήτη: 

Μικρή ποσότ. τροφής                     133                          18.12.42 

Ψωμί                                               227                          22.3.43 

Βρώμη                                            10                            15.8.42 

Σανός                                              10                            15.8.42 

Άχυρο                                             10                            15.8.42 

Εκτός τούτου, έχουν αποθηκευτεί στο κάθε ένα στρατιωτικό τμήμα ξεχωριστά μεταξύ 
πέντε έως δέκα μερίδες καθημερινής ποσότητας τροφής. 
Για το πολεμικό ναυτικό έχει αποθηκευτεί κατόπιν αιτήσεως μάλιστα σίτιση επαρκή για 
τέσσερις μήνες. Στην ανακοίνωση αποθεμάτων και κατάστασης τροφοδοσίας, 
παρουσιάζονται τα αποθέματα του πολεμικού ναυτικού για το μετέπειτα χρονικό 
διάστημα, επειδή η αναφορά πραγματοποιήθηκε πολύ αργά.  
Η επάρκεια των υφισταμένων μέσων σίτισης έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τον αριθμό 
των σιτισμένων στη κατάσταση τροφοδοσίας από την 5η

 Αυγούστου. 
Το μέγεθος της αποθεματοποίησης της νήσου Κρήτη έχει υποχωρήσει τον μήνα Ιούλιο, 
επειδή μπόρεσε να εισαχθεί περιορισμένη ποσότητα ειδών σίτισης στο νησί, εξαιτίας 
έλλειψης χώρου στα πλοία και από την άλλη η Μεραρχία Φρουρίου Κρήτης 
εφοδιάστηκε κατά τη μετακίνηση της στην Αφρική με τριάντα πλήρεις ημερήσιες 
ποσότητες. Εξαιτίας τούτου, παρουσιάστηκε σημαντική έλλειψη στο βραδινό και στο 
λίπος, η οποία μπόρεσε ωστόσο ξανά να διευθετηθεί πριν το τέλος του μήνα μέσω νέων 
εισαγωγών από την ηπειρωτική χώρα. 
Ξεχωριστά λαμβάνει χώρα η κατάσταση σίτισης όπως ακολουθεί: 
 

1) Τροφοδοσία ψωμιού: 

Η τροφοδοσία σε ψωμί ήταν κατά τον μήνα αναφοράς όπως και τους προηγούμενους 
μήνες επίσης εξασφαλισμένη, τόσο αναφορικά με την ποσότητα όσο και με τη ποιότητα 
και μπορεί από κάθε άποψη να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική.  
Η αναλογία πρόσμιξης του ψωμιού καθορίστηκε από την 1./ έως την 10./7. σε 60% 
σίκαλη και 40% σιμιγδάλι, ενώ από την 11./ ως την 31./7. παρασκευάστηκε από 85% 
σίκαλη και 15% σιμιγδάλι. 
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Το ψωμί των Ελλήνων εργατών έπρεπε εξαιτίας της έλλειψης άλλων συστατικών 
παρασκευής, να παρασκευάζεται αποκλειστικά από αλεύρι σικάλεως. 
Υπάρχει μια επιφύλαξη μόνο σχετικά με τη διατήρηση του από τη Γερμανία 
εισαγόμενου ψωμιού διαρκείας, για το οποίο έχει προβλεφτεί η διατήρηση του για μόνο 
έξι εβδομάδες, έτσι ώστε να πρέπει να καταναλωθεί άμεσα μετά την εισαγωγή του 
συνεπεία της μεγάλης διάρκειας μεταφοράς. Ψωμί μεγαλύτερης διάρκειας θα ήταν 
ιδιαίτερα απαραίτητο κάτω από αυτές τις ντόπιες κλιματικές συνθήκες. 
 

2) Τροφοδοσία κρέατος:  

Η τροφοδοσία σε νωπό κρέας έχει βελτιωθεί στον μήνα αναφοράς, δεν μπορεί όμως 
ακόμα να είναι εντελώς ικανοποιητική. Ιδιαίτερα στη νήσο Κρήτη διακρίνεται πιο 
έντονα η έλλειψη σε ζώα. Δυστυχώς κατέστη εφικτό, μόλις κατόπιν σημαντικών 
δυσκολιών να διαθέσουν στο νησί ενενήντα εννέα βόδια από την ηπειρωτική χώρα. 
Επιπλέον μεταφορές δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν, αν και υπήρχαν διαθέσιμα τα 
ζώα εδώ και εβδομάδες, επειδή δεν μπορούσε να διατεθεί χώρος στα πλοία. Εκτός 
τούτου, προωθήθηκαν με τρία μεταγωγικά αεροσκάφη τέσσερις τόνοι συνολικά νωπού 
κρέατος προς την Κρήτη. 
Ο 220ος

 λόχος κρεοπωλών παρουσίασε στην ηπειρωτική Ελλάδα τον μήνα Ιούλιο το 
κάτωθι αποτέλεσμα σφαγιασμένων ζώων: 
Προέλευση των ζώων  Είδος  Ποσότητα  Εν ζωή  Σφαγιασμένα 

Βόρεια Ελλάδα              Βόδια      976       128.672      5.110 

                                       Χοίροι     14         700             494 

                                      Πρόβατα  4.627    93.020        42.523 

                                                       5.617    222.392      95.127 

                                                                     

Εφοδιασμός από Σερβία   Βόδια       386       50.888    20.609         

                                         Συνολικά   6.003    273.280  115.736                                                         
                                                                            (σε βάρος)   
Η ποιότητα των σφαγιασμένων ζώων ήταν εκ νέου πολύ κακή. Στη νήσο Κρήτη 
αποκομίσθηκαν από τη σφαγή ζώων, καθώς τα ζώα πάρθηκαν από την ύπαιθρο, 
εικοσιένα τόνοι νωπό κρέας. 
Τα στρατεύματα καλωσόρισαν θερμά την αύξηση της ποσότητας διανομής νωπού 
κρέατος, έπρεπε ωστόσο ξανά να παραπονεθούν, επειδή το ποσοστό σε κόκαλα 
ιδιαίτερα στο κρέας προβάτων ήταν δυσανάλογα υψηλό. 
Οι προσπάθειες να εισαχθεί στη νήσο Κρήτη ένας μεγαλύτερος αριθμός ζωντανών 
ζώων, θα συνεχισθούν και στο μέλλον με αυξανόμενο αριθμό, ώστε να εξασφαλισθεί η 
τροφοδοσία νωπού κρέατος. Η ανάγκη λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές αλλαγές δεν 
μπορεί ακριβώς να εξακριβωθεί, δεν μπορεί ωστόσο καθόλου να καλυφθεί, επειδή οι 
δυσκολίες στη μεταφορά δεν επιτρέπουν τέτοιες ποσότητες ανεφοδιασμού.  
Συνεπεία της αύξησης διανομής νωπού κρέατος, μπόρεσε να περιοριστεί σημαντικά η 
διανομή κονσερβών κρέατος και λουκάνικων σε σύγκριση με τους προηγούμενους 
μήνες. Κυρίως πρόκειται για σίτιση αυτών που μεταφέρονται στην Αφρική και για τους 
αδειούχους. Στις δικαιολογημένες επιθυμίες του στρατεύματος να δοθεί ως σίτιση 
πορείας λουκάνικα ή κρέας που μπορεί να διατηρηθεί στη θέση κονσερβών κρέατος, 
δεν μπόρεσε αυτό να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο εξαιτίας έλλειψης σε τρόφιμα που 
μπορούν να διατηρηθούν. Επειδή εισήχθησαν κάποια στις αρχές Αυγούστου, μπορεί 
τώρα να πραγματοποιηθεί η διανομή τους. 
 

3) Αυγά και ψάρια: 
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Δεν διατίθενται καθόλου αυγά τον μήνα Ιούλιο. Η αποθήκη σίτισης του ναυτικού 
διέθεσε σε ορισμένες περιπτώσεις μικρές ποσότητες στα (στρατιωτικά) νοσοκομεία. 
Τον Αύγουστο δημιουργήθηκε προοπτική για ανεφοδιασμό. 
Η τροφοδοσία ψαριών βελτιώθηκε μάλλον κάπως εξαιτίας δραστηριοποίησης μιας 
επιπλέον εταιρίας ψαρέματος, δεν αρκεί όμως να διανεμηθεί σε όλα τα στρατεύματα 
φρέσκο ψάρι. Η διανομή περιορίζεται όπως πρωτύτερα σε στρατιωτικά νοσοκομεία, 
στις αεροπορικές δυνάμεις και μονάδες του ναυτικού. Τα από τον τομέα Θεσσαλονίκης 
σταλμένα παστά ψάρια και παστές σαρδέλες δεν είναι κατάλληλα σε αυτή τη ζεστή 
εποχή του χρόνου για τη διανομή στα στρατεύματα. Τα ακόμα υφιστάμενα αποθέματα 
δεν θα διανεμηθούν πριν τον χειμώνα. 
 

4) Φρούτα και λαχανικά 

Φρέσκα λαχανικά μπόρεσαν να διατεθούν σε απαραίτητες ποσότητες, ωστόσο δεν 
υπήρχε ποικιλία, επειδή σχεδόν μόνο τομάτες και αγγούρια υπήρχαν προς διάθεση. Η 
με οχήματα μεταφορά των φασολιών, καρότων κλπ μπόρεσε να πραγματοποιηθεί μόνο 
σε μικρές ποσότητες, εξαιτίας έλλειψης σε υγρά καύσιμα. 
Η έλλειψη σε φρέσκιες πατάτες έχει κάνει έντονη εντύπωση, επειδή δεν υπάρχει κανένα 
προς διάθεση ανάλογο αντικατάστατο αυτών, το οποίο θα χόρταινε κατά τον ίδιο τρόπο 
όπως οι πατάτες. Η γερμανοϊταλική επιτροπή ενέκρινε για τον γερμανικό στρατό την 
αγορά τετρακοσίων τόνων συνολικά πατατών από την ύπαιθρο. Υπολογίζεται μια 
μικρού μεγέθους εισαγωγή από τα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο έχει εξασφαλισθεί για 
ορισμένο χρονικό διάστημα η τροφοδοσία των (στρατιωτικών) νοσοκομείων, των 
αεροπορικών ομάδων, των πληρωμάτων των υποβρυχίων και πλοίων, ενώ για άλλα 
στρατιωτικά τμήματα υπάρχει μόνο λίγη ποσότητα. Εξαιτίας τούτου, κρίνεται ιδιαιτέρα 
αναγκαίος ένας ανεφοδιασμός σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς είχαν μεταφερθεί 
στον χώρο της νοτίου Ελλάδος για ανάκτηση δυνάμεων από τα ανατολικά, δύο μεγάλα 
στρατιωτικά τμήματα (η Μεραρχία αλεξιπτωτιστών και μια άλλη Μεραρχία), οι οποίες 
λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες στρατιωτικές επεμβάσεις των τελευταίων βδομάδων, 
χρειαζόντουσαν ιδιαίτερη φροντίδα. Εκτός τούτου, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα 
μεγάλο τμήμα των εδώ βρισκόμενων αεροπορικών δυνάμεων συμπεριλαμβανομένου 
του προσωπικού εδάφους και του πολεμικού ναυτικού εξαιτίας των καθημερινών 
δραστηριοποιήσεών τους στον χώρο της Μεσογείου, είχαν επιδείξει υψηλές επιδόσεις. 
Η έλλειψη σε όσπρια και ζυμαρικά εξαιτίας των δυσκολιών στις συνθήκες 
ανεφοδιασμού κατέστησε απαραίτητη μια αυξανόμενη διανομή ξινολάχανου και 
αλατισμένων φασολιών. Και τα δύο είδη λαχανικών δεν είναι κατάλληλα στην τωρινή 
θερμοκρασία για τη σίτιση των στρατευμάτων, έτσι ώστε να πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η παράδοσή τους κυρίως στους Έλληνες εργάτες. 
Εξαιτίας της ανανέωσης των αποθεμάτων προτιμήθηκαν να διανεμηθούν αποξηραμένα 
φρούτα. Από την 1η

 Αυγούστου θα διανεμηθούν δύο φορές εβδομαδιαίως επιπλέον 
(60γρ) αποξηραμένα φρούτα. Η ποσότητα των λαχανικών μειώθηκε σημαντικά. Γίνεται 
παράκληση να μη ληφθεί υπόψη για το μέλλον ένας εφοδιασμός αποξηραμένων 
φρούτων στη νότια Ελλάδα, επειδή υπάρχουν σε επάρκεια φρέσκα φρούτα και μόνο σε 
περίπτωση ανάγκης θα μπορούν να διανεμηθούν αποξηραμένα. 
Φρέσκα φρούτα υπήρχαν πάντα σε επαρκή ποσότητα. Η απώλεια εξαιτίας της μακράς 
διαρκείας του χρόνου μεταφοράς ήταν ανάλογα υψηλή. 
Οι τιμές για φρούτα και λαχανικά συνεχώς ανεβαίνουν. Στο συνημμένο με τον αριθμό 3 
προστέθηκε μια διάταξη από το ελληνικό υπουργείο τροφοδοσίας- σίτισης την 1η

 

Αυγούστου σχετικά με το καθορισμό τιμών για φρούτα και λαχανικά, που όμως πρέπει 
να ληφθεί υπόψη, ότι οι τιμές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές 
τον έχουν ξεπεράσει. 
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5) Τροφοδοσία γάλατος 

Η διανομή στα (στρατιωτικά) νοσοκομεία, αεροπορικές μονάδες, πληρώματα πλοίων 
και προς άλλους που έχουν το δικαίωμα να τη λάβουν, έπρεπε να αυξηθεί σε μικρό 
βαθμό εις βάρος της διανομής του στον ελληνικό πληθυσμό. 
Εάν μπορεί να διατηρηθεί η διευθέτησή της για τους επόμενους μήνες, δημιουργείται 
μια αμφιβολία, επειδή λείπει τροφή για τις αγελάδες που θα δώσουν γάλα. 
 

6) Ποτά: 
Η τροφοδοσία μπύρας έχει σε περιορισμένο αριθμό εξασφαλισθεί στην ηπειρωτική 
χώρα. Οι εισαγωγές στην Κρήτη μπόρεσαν εξαιτίας της έλλειψης σε χώρους στα πλοία 
να πραγματοποιηθούν μόνο σε πολύ περιορισμένες ποσότητες. Από την 3./8. επετεύχθη 
εξαιτίας της ανάληψης των αυξήσεων στο ρεύμα από το ελληνικό υπουργείο 
οικονομίας για το εργοστάσιο παραγωγής μπύρας «Φιξ», μια μείωση της τιμής της 
μπύρας από 53 δρχ σε 46 δρχ γ προς ένα λίτρο βαρελίσιας μπύρας και από 33 σε 29 δρχ 
για ένα μπουκάλι μπύρα. Η καθημερινή υποτίμηση του χρήματος εξαιτίας του 
ελληνικού πληθωρισμού, από τον οποίο στο ίδιο μήκος κύματος το γερμανικό μάρκο 
όπως και η δραχμή έχει πληγεί, χαιρετίστηκε ιδιαιτέρως από τα στρατεύματα εξαιτίας 
της μείωση της τιμής. Η κατανάλωση μπύρας αυξήθηκε εν συνεχεία εξαιτίας της 
διανομής της στα μεταφερόμενα τμήματα προς την Αφρική καθώς και στις πρόσφατα 
μετακινούμενες στην περιοχή μονάδες. Επειδή οι προτεινόμενες ποσότητες εφοδιασμού 
σε βύνη δεν έχουν φτάσει ακόμα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να διακόψει το εργοστάσιο 
μπύρας τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο μέχρι την εισαγωγή βύνης. Γίνεται 
παράκληση για όσο το δυνατόν σε σύντομο χρονικό διάστημα εφοδιασμό εξαιτίας 
τούτου. 
Κρασί και οινοπνευματώδη ποτά μπόρεσαν να διατεθούν μέσω της παραλαβής αυτών 
από την ηπειρωτική Ελλάδα στο πλαίσιο των καθημερινών ποσοτήτων. Οι από τη 
Γερμανία προερχόμενοι χυμοί φρούτων ήταν πολύ δημοφιλείς στο στράτευμα. Στην 
Κρήτη έχει προξενήσει η έλλειψη σε φιάλες ιδιαίτερες δυσκολίες στην παρασκευή 
μεταλλικού νερού. 
Η 4η

 ποσότητα ποτών εγκρίθηκε έως τώρα σύμφωνα με την άδεια της Ανώτατης 
Διοίκησης σε τέσσερις μονάδες με συνολική δύναμη σίτισης περίπου δύο χιλιάδων 
ανδρών. 
 

7) Καπνός 9 

Η τροφοδοσία καπνού έχει εξασφαλισθεί. Γίνεται συνεχώς αισθητή η έλλειψη στα 
πούρα. 
 

8) Ακατέργαστη τροφή. 
Στην γερμανοϊταλική επιτροπή αιτήθηκε σχετικά με την έγκριση αγοράς ακατέργαστης 
τροφής για το ερχόμενο έτος 1942/43. Δεν υπολογίζεται ωστόσο καθόλου με μια 
σημαντική εισαγωγή. Δεν έχει έως τώρα επιτευχθεί απόφαση. 
 

9) Είδη από εμπόρους: 

Οι κατόπιν έκδοσης διαταγής της ανώτατης διοίκησης στρατού από την 3./1./42 
καθορισμένες μερίδες των ειδών εμπορίου, ελαττώθηκαν κατά πολύ στις εισαγωγές 
τους τελευταίους μήνες, δεν πραγματοποιήθηκε καμία εισαγωγή στα διαφορετικά είδη 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 
Οι στην Ελλάδα επικρατούσες πληθωριστικές τιμές δεν επιτρέπουν πλέον μια αγορά 
από είδη καθημερινής ανάγκης. Για μια κτένα τσέπης, η οποία πωλείται στην Γερμανία 
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προς 0,20 μάρκα, κοστίζει εδώ 1.200 δρχ= 20 μάρκα, για ένα σωληνάριο οδοντόπαστας 
απαιτείται από 10 έως 12 μάρκα. 
Από την ηπειρωτική χώρα αγοράζονται τσιγάρα και οινοπνευματώδη ποτά. Ανά μη 
τακτικά διαστήματα έχει επιτευχθεί να υπάρχει προμήθεια κορινθιακών σταφίδων, 
σουλτανίνων και σύκων. Το μερίδιο καπνού έχει διατεθεί από τους πληρεξούσιους του 
γερμανικού κράτους, ενώ η συσκευασία προς τούτο πρέπει να εισαχθεί από τη 
Γερμανία. Επειδή δεν θα καταβληθεί φόρος καπνού στο ελληνικό κράτος, είναι δυνατή 
η διανομή τσιγάρων ως είδη εμπορίου με μια αντίστοιχη προσιτή τιμή. 
Τα μετακινούμενα από την ανατολή στον χώρο της νοτίου Ελλάδας στρατεύματα, 
τροφοδοτήθηκαν κατά προτίμηση με είδη εμπορίου. Εκτός τούτου, πραγματοποιήθηκαν 
διανομές στα εδώ μεταβαίνοντα προς την Αφρική τμήματα, επειδή το μεγαλύτερο 
μέρος αυτών των μονάδων δεν έχει εφοδιαστεί με είδη εμπορίου στην πατρίδα. 
Για τους, στα (στρατιωτικά) νοσοκομεία στην Αθήνα νοσηλευόμενους τραυματίες της 
στρατιάς Αφρικής, έπρεπε να διατεθούν στον μήνα της αναφοράς μεγαλύτερες 
ποσότητες από είδη εμπορίου. Αυτοί οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν εκεί σχεδόν στο 
σύνολο των περιπτώσεων χωρίς τους στρατιωτικούς τους σάκους. Έχει υποβληθεί 
αίτηση για ειδική διανομή αγαθών. Εκτός τούτου μπόρεσε να δοθούν στους τραυματίες 
παράλληλα με  την προβλεπόμενη διανομή οινοπνευματωδών ποτών χίλια μπουκάλια 
ελληνικού κονιάκ. 
Με την διάθεση των τους τελευταίους μήνες παραγγελμένων ειδών εμπορίου για τις 
γυναίκες ακολούθους του γερμανικού στρατού, πρέπει να υπολογιστεί για το επόμενο 
χρονικό διάσημα. 
 

β) Σίτιση των Γερμανών εργατών και υπαλλήλων: 
Οι προϋποθέσεις της συμμετοχής των Γερμανών εργατών και υπαλλήλων στη σίτιση 
του στρατεύματος έχουν σε γενικές γραμμές προσδιοριστεί, επειδή δεν καθίσταται σε 
αυτούς, εξαιτίας της έλλειψης σε τρόφιμα και των αρκετά υψηλών τιμών εφικτό, από 
μόνοι τους να διατραφούν. 
Στους τοποθετούμενους στις υπηρεσίες επισκευών της αεροπορίας Γερμανούς εργάτες, 
χορηγήθηκε κατόπιν των ιδιαίτερα υψηλών τους επιδόσεων εξαιτίας της σε μεγάλο 
μεγέθους κινητικότητας της αεροπορίας για δεκατέσσερις ημέρες, 50% επιπλέον 
αύξηση του βραδινού γεύματος, ώστε να διατηρηθεί η ικανότητα της απόδοσής τους. Η 
ιδιαίτερη αυτή εντολή έχει από την 31./7./42 ατονήσει. 
Στα 1.497 μέλη της γερμανικής παροικίας πρέπει να συνεχιστεί η σίτιση. Τον μήνα 
Ιούλιο παρεδόθησαν έναντι αμοιβής: 
2.245 γρ. κρέας, 
11.874 γρ. ψωμί, 
19 γρ. λίπος. 
 

γ) Σίτιση των μη γερμανικής καταγωγής εργατών:  

Η στον μήνα ανακοίνωσης Ιούλιο, ψηφίο ΙΙ, δεύτερη αναφερόμενη νέα ρύθμιση της 
σίτισης των Ελλήνων εργατών, έχει έως τώρα επαληθευτεί ως ορθή.  
Την ποσότητα σίτισης των α) 125 γρ. ψωμιού, 
                                                 75 γρ. οσπρίων, 
                                                 10 γρ. ελαιόλαδου και 
                                                 5 γρ. αλατιού. 
ανά άνδρα και ανά μέρα λαμβάνουν το τωρινό χρονικό διάστημα 35.000 περίπου 
εργάτες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι αποκλειστικά απασχολούνται για τον 
γερμανικό στρατό, ωστόσο δεν βρίσκονται άμεσα υπό τις γερμανικές διαταγές. 
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Στους εργάτες σε γερμανικές επιχειρήσεις ή σε εταιρίες, οι οποίες βρίσκονταν άμεσα 
υπό τη διοίκηση του στρατού, παρείχετο η ποσότητα των 200 γρ ψωμιού, 
75 γρ. οσπρίων, 
10 γρ. ελαιόλαδου, 
5 γρ. αλατιού και 
30 γρ. ζυμαρικών. 
Ο αριθμός αυτών των εργατών περιλαμβάνει για το τωρινό χρονικό διάστημα 82.000 
περίπου άνδρες. Επιπλέον προστίθενται ακόμα περίπου 5.500 άνδρες, οι οποίοι 
λαμβάνουν τις ποσότητες σίτισης αιχμαλώτων πολέμου, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός 
σίτισης των Ελλήνων εργατών να ανέρχεται σε 122.500 περίπου άνδρες. 
Συνολικά διαμοιράσθηκαν τον Ιούλιο από αποθέματα του στρατού: 
592 τόνοι ψωμί, 
162 τόνοι όσπρια, 
23 τόνοι ελαιόλαδο, 
10 τόνοι αλάτι, 
22 τόνοι αλεύρι σικάλεως, 
39 τόνοι ζυμαρικών, 
1,5 τόνοι αλατισμένα φασόλια, 
2,6 τόνοι ξινολάχανο, 
4,7 τόνοι ελληνικό τσάι. 
Από τους εντολοδόχους του γερμανικού κράτους για την Ελλάδα μελετάται η απόδοση 
375 τόνων σιτηρών. Προμήθειες έχουν έως τώρα μόνο μια φορά πραγματοποιηθεί. Μια 
απόδοση των υπολοίπων ειδών σίτισης δεν είναι σε αυτή την περίπτωση εφικτή, 
εξαιτίας της έλλειψης σε αποθέματα.  
Ξινολάχανο έπρεπε να δοθεί εξαιτίας της έλλειψης σε όσπρια και της ανανέωσης 
προϊόντων. 
Στην αεροπορία συμμετέχουν στη σίτιση των στρατευμάτων έξαλλου περίπου σαράντα 
Ιταλοί και Ολλανδοί εργαζόμενοι.  
Μια διανομή στους Έλληνες εργάτες, καθώς αυτοί βρίσκονται στις καταλαμβανόμενες 
από τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς περιοχές, δεν έχει καταστεί εφικτή αυτόν τον μήνα. 
Θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες έρευνες. 
 

δ) Αποθέματα σε είδη σίτισης και τροφής ζώων:  

Στη διοίκηση αεροπορίας στον Πειραιά και Χανιά στην Κρήτη με υπηρεσίες διανομής 
στο Ρέθυμνο, Ηράκλειο και βοηθητικές αποθήκες, βρίσκονται στα τέλη Ιουλίου οι 
κάτωθι ποσότητες σε είδη διατροφής και σίτισης ζώων: 
Είδος             ποσότητα       μερίδες          καθημ. υπολογισμός  

Ψωμί- αλεύρι  5.331            13.051                 178   

Μεσημεριανό  998               7.235                    99 

Βραδινό           254               2.117                    29 

Ποτά                202               19.805                  271 

Βρώμη             128               49                         155 

Σανός               174               34                         107 

Άχυρο              148               34                         107 

Στον υπολογισμό των καθημερινών ποσοτήτων έχει υπολογισθεί ο αριθμός αυτών που 
λαμβάνουν σίτιση και αλόγων, σύμφωνα με την κατάσταση τροφοδοσίας από την 5η

 

Αυγούστου. 
Δεν υπάρχει ακόμα αναφορά αποθεμάτων της αποθήκης ναυτικού. Στις μελλοντικές 
ανακοινώσεις της κατάστασης θα υπολογισθούν αυτά τα αποθέματα. 
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Δυνατότητες εκμετάλλευσης της υπαίθρου: 

Στη νότια Ελλάδα έχουν τεθεί πολύ αυστηρά όρια στις δυνατότητες εκμετάλλευσης του 
καταλαμβανομένου χώρου. Η πώληση και η μεταφορά προς τη Γερμανία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο στο κονιάκ και στα αποξηραμένα φρούτα. Η ως συνημμένο 1 
συνημμένη ανακοίνωση πώλησης δείχνει ότι θα μπορούν να ληφθούν μόνο φρούτα και 
λαχανικά, κρασί, αποξηραμένα φρούτα, ελαιόλαδο και περιορισμένος αριθμός ζώων 
από την ύπαιθρο. 
Στην εκτίμηση των δυνατοτήτων παραλαβής πρέπει κάθε φορά να λαμβάνεται υπόψη, 
ότι ασκείται πλήρως ο κυριαρχικός ρόλος από τον ιταλικό στρατό, ο οποίος πρέπει να 
τροφοδοτεί όπως ο γερμανικός στρατός αντίστοιχα τμήματα στρατευμάτων και αλόγων. 
Εκτός τούτου, καθίστατο πολύ δύσκολη, συχνά μάλιστα αδύνατη, η ενιαία παραλαβή 
των προϊόντων από την ύπαιθρο, εξαιτίας του διαχωρισμού του καταλαμβανόμενου 
χώρου. 
Η παραγωγή ελαιολάδου του έτους 1941/42 στο νησί της Κρήτης παραχωρήθηκε 
κατόπιν γερμανοϊταλικών συμφωνιών στην Ιταλία. Η Γερμανία έχει το τωρινό χρονικό 
διάστημα ακόμα το δικαίωμα να γεμίσει μεταφερόμενα στην Κρήτη άδεια βαρέλια 
(περίπου επτακόσιους τόνους) και ως εκ τούτου να μεταφέρει τριακόσιους πενήντα 
τόνους για τα στρατεύματα στον ηπειρωτικό χώρο. Από τη συγκομιδή σταφίδων το 
1941 στη νήσο Κρήτη, δόθηκαν εκατό πενήντα τόνοι στον επικεφαλή του διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σχετικά με τις βρισκόμενες αναλογίες Γερμανίας 
και Ιταλίας, δεν έχει έως τώρα επιτευχθεί κάποια συμφωνία. 
Το κρασί προορίζεται σύμφωνα με εντολή του υπουργείου τροφίμων κυρίως για το 
ανατολικό μέτωπο. Ο επιτετραμμένος της γερμανικής κυβέρνησης δεν μπόρεσε έως 
τώρα εξαιτίας έλλειψης σε βαρέλια, να πραγματοποιήσει κάποια εξαγωγή. 
Η παραγωγή χαρουπιών στην Κρήτη έχει διαμοιρασθεί μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. 
Η αγορά και εξαγωγή κίτρων, θεραπευτικών βοτάνων, αμυγδάλων κλπ θα ρυθμιστεί 
παρομοίως από τον επιτετραμμένο της γερμανικής κυβέρνησης. 
Από τα αποθέματα του επικεφαλή του οικονομικού τμήματος του γερμανικού στρατού, 
λήφθηκαν τον Ιούλιο 10.5 τόνοι λαχανικών. 
 

ε) Γενική κατάσταση της γεωργίας. 

Η κατάσταση της ελληνικής γεωργίας χαρακτηρίζεται όπως πρωτύτερα από την 
έλλειψη σε κοπριά, σπόρους και υγρά καύσιμα για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Εκτός 
τούτου, υπάρχει έλλειψη σε ζώα για μεταφορά σοδειάς, αγροτικά μηχανήματα καθώς 
και εργατικό δυναμικό, επειδή ένα μεγάλο τμήμα του ενεργού αγροτικού πληθυσμού 
προτιμά τη μαύρη αγορά και με αυτό το χωρίς κόπο χρηματικό κέρδος από την σκληρή 
εργασία. Αποφασιστικά μέτρα για την καίρια βελτίωση της κατάστασης σε αυτούς τους 
τομείς δεν περιμένει κάποιος από την τωρινή ελληνική κυβέρνηση. 
Σύμφωνα με ανακοινώσεις στις εφημερίδες έχουν υποχωρήσει οι δείκτες συγκομιδής 
κατά πολύ περισσότερο από ότι αναμενόταν. Εάν αυτό ανταποκρίνεται πράγματι στην 
αλήθεια ή εάν απλώς πρόκειται μόνο για μια ανακοίνωση της κυβέρνησης, ώστε να 
απαιτήσουν από τη δύναμη κατοχής περισσότερες προμήθειες από τον αγροτικό τομέα, 
δεν μπορεί εκ τούτου να διαπιστωθεί. 
 

στ) Κατάσταση διατροφής και σίτισης στους πολίτες: 

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα δεν βελτιώθηκε η κατάσταση σίτισης του 
ελληνικού πληθυσμού αλλά μάλλον χειροτέρευσε. Οι αποστολές του Διεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο απαραίτητο μέγεθος, έτσι ώστε λίγο πριν το 
τέλος του μήνα έπρεπε να είχε γνωστοποιηθεί, ότι από την 3./6. πρέπει η μερίδα 
ψωμιού να ελαττωθεί από τα έως τώρα ογδόντα δράμια σε καθημερινή ποσότητα των 
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πενήντα (εκατό πενήντα γρ). Υπήρχε προοπτική βελτίωσης της κατάστασης μόνο για το 
χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον αποστολές του Δ.Ε.Σ. 
Από όλα αυτά τα συμπεράσματα γίνεται ξεκάθαρο, ότι οι προσδοκίες επίσης για τα 
αποτελέσματα της συγκομιδής δεν θα φτάσουν σε καμιά περίπτωση στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Το συσσίτιο έπρεπε εν μέρει να διακοπεί τον Ιούλιο εξαιτίας της έλλειψης 
σε τρόφιμα, όπου προκλήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά βιαιοπραγιών εξαιτίας τούτου 
εναντίον των υπηρεσιών του ελληνικού τομέα. 
Όπως έχει ήδη επανειλημμένα ειπωθεί, δεν προσδοκάται από την ελληνική κυβέρνηση, 
ότι θα ληφθούν  μέτρα, τα οποία θα εγγυηθούν μια δίκαιη διανομή των λιγοστών προς 
διάθεση τροφίμων. 
Η αξία του νομίσματος υποτιμάται καθημερινά. Το συνημμένο 2 παραθέτει σχετικά με 
την εξέλιξη των τιμών για τα αναγκαιότερα τρόφιμα της καθημερινής ανάγκης, το 
οποίο συντάχθηκε από το περιφερειακό Φρουραρχείο Πειραιά. 
 

στ) Αναγκαστική εκμετάλλευση και μέτρα εξορθολογισμού για τρόφιμα και τροφές:  

Θα πραγματοποιηθούν μέτρα εξορθολογισμού για τρόφιμα εισαγωγής και εγχώριας 
παραγωγής στις από τον γερμανικό στρατό άμεσες καταλαμβανόμενες περιοχές σε 
εκτεταμένο βαθμό, με σκοπό την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς και των 
πληθωριστικών τιμών καθώς και της στόχευσης μιας δίκαιης διανομής τούτων. 
 

ε) Εκδιδόμενες απαγορεύσεις και διατάξεις σχετικά με την απαγόρευση αγοράς και 
μεταφοράς τροφίμων και τροφών: 

Απαγόρευση αγοράς και μεταφοράς υφίσταται στην ηπειρωτική Ελλάδα ακόμα μόνο 
για ελαιόλαδο, σιτηρά, πατάτες και όσπρια, ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα πριν από 
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διατίθενται ελεύθερα. Σχετικά με τα φρούτα και 
τα λαχανικά εξέδωσε το υπουργείο τροφίμων διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες από την 
3./8./42 πρέπει όλα συνολικά τα στην Αθήνα σταλμένα φρούτα και λαχανικά να 
μεταφερθούν στις μεγάλες αγορές φρούτων και λαχανικών, όπου θα καθοριστούν οι 
τιμές από την αγροτική τράπεζα.  
Στη νήσο Κρήτη υπάρχει απαγόρευση πώλησης και μεταφοράς μόνο για το ελαιόλαδο. 
Στις άλλες περιπτώσεις καθίσταται πιθανή η εξαγωγή από την Κρήτη μόνο κατόπιν 
γραπτής άδειας του διοικητή του Φρουραρχείου.  
(περίληψη) Κατόπιν αναφέρεται η εισαγωγή και χρήση ειδών φύλαξης προϊόντων, ο 
καθορισμός των τιμών σε είδη εμπορίου για τον στρατό ξηράς, την αεροπορία και το 
πολεμικό ναυτικό. Ακολουθεί το συνημμένο έγγραφο με το αριθμό 1 σχετικά με 
ανακοίνωση πώλησης τροφίμων στις μονάδες στρατού για τον Ιούλιο 1942, 
καταγράφοντας είδη σίτισης- ποσότητα, το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 2 

περιέχοντας αναφορά της κατάστασης από τον οικονομικό προϊστάμενο του διοικητή 
νοτίου Ελλάδος, καταγράφοντας ανά χρονικές περιόδους τα βασικότερα τρόφιμα και 
αγαθά καθημερινής ανάγκης, το συνημμένο έγγραφο 3 σχετικά με αναφορά της 
κατάστασης από τον οικονομικό προϊστάμενο του διοικητή νοτίου Ελλάδος για τον 
Ιούλιο 1942 περιέχοντας λίστα τιμών για φρούτα και λαχανικά, το συνημμένο με τον 
αριθμό 4 σχετικά με αναφορά κατάστασης από τον οικονομικό προϊστάμενο του 
διοικητή νοτίου Ελλάδος για το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο 1941 έως τον 
Ιούλιο 1942, αναφορικά με την παράδοση ειδών σίτισης στις υπηρεσίες τροφοδοσίας 
του ναυτικού, καταγράφοντας τα είδη αυτών.  
 
 


