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                                           [ Γ.Α.Φ CD 20 Φάκελος 3] 
                                                  R 19-333 
Ο τρίτος φάκελος με τον κωδικό R 19-133 περιέχει τηλεγραφήματα και 
έγγραφα, 224 σελίδων. Καταγράφουν το χρονικό διάστημα από 18.9.1940  έως 
28.12.1944 . 
 
Σελίδα 0 (περίληψη) 
Έντυπο αίτησης περί αναπαραγωγής του εν λόγου φακέλου Φέρει την 
ημερομηνία 12.3.2004.  
 
Σελίδες 1-2 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο του αρχηγού της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Βερολίνο, από 23.8.1941. Αφορά στη διάθεση τεσσάρων 
αξιωματικών, αρμόδιων για τον εξοπλισμό των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τη 
δημιουργία συνεργείων συντήρησης οχημάτων και την οργάνωση του 
ανεφοδιασμού για τις δραστηριοποιούμενες στην Ανατολική Ευρώπη μονάδες 
της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης. 
 
Σελίδες 3-4 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του επικεφαλής των SS και αρχηγού της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, από 25.7.1941. 
(μετάφραση) Παρακαλώ ως προς την άμεση έναρξη προετοιμασιών, ώστε να 
εξασφαλισθεί για τον χειμώνα η διαμονή, ο εφοδιασμός και η ασφάλεια όλων 
των δραστηριοποιούμενων στις νέες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης ανδρών 
των SS, των σχηματισμών της Αστυνομίας, των αστυνομικών υπηρεσιών καθώς 
και των υπολοίπων υπηρεσιών του Ράιχ. Οι πόλεις, στις οποίες θα βρίσκονται οι 
σχηματισμοί των ανδρών των SS και της Αστυνομίας, θα είναι κατανεμημένες, 
ανάλογα με το μέγεθος και τη σπουδαιότητα τους, σε περιοχές στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων των SS και της Αστυνομίας  τάξης 1, 2, 3. Θα πρέπει να είναι 
οχυρωμένες βάσεις και αντιστοίχως, θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος 
και να γίνουν οι ανάλογες προετοιμασίες. Σε τούτες τις βάσεις θα πρέπει, 
επομένως, να υπάρξει η οποιαδήποτε μέριμνα που είναι αναγκαία για την 
υπηρεσιακή και εκτός υπηρεσίας καθημερινότητα των δραστηριοποιούμενων 
ανδρών και διοικητικών υπαλλήλων μας. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τα αντίστοιχα αποθέματα σε τρόφιμα, πολεμοφόδια, υγρά καύσιμα κ.οκ, κυρίως 
όμως θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία συνεργείων για κάθε είδους 
αναγκαία επισκευή όλων των οχημάτων, τόσο των μηχανοκίνητων όσο και των 
κάρων με άλογα, εργαστηρίων για τις επιδιορθώσεις ρουχισμού και 
στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς επίσης και τερματικοί σταθμοί. Στο πλαίσιο 
αυτό, στις πόλεις κυρίως των άνω των πενήντα χιλιάδων κατοίκων θα πρέπει να 
αναζητηθούν οι κατάλληλοι χώροι με τα ήδη υφιστάμενα κτήρια και να τεθούν 
στη διάθεση μας. Θα πρέπει τα αντίστοιχα σχέδια για αυτές τις περιοχές, με 
σημειωμένα τα υφιστάμενα κτίσματα, να παραδοθούν τάχιστα στον επικεφαλής 
της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης. Τις λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή και 
τελικό σχεδιασμό θα τις ορίσει  ο συγκεκριμένος επικεφαλής σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους επικεφαλής των κεντρικών υπηρεσιών των SS. Ο σχεδιασμός 
και η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι καθήκον του διοικητή 
Ταξιαρχίας των SS Globocknik, σύμφωνα με τη δοσμένη από μένα Ειδική Εντολή.  
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                                                                              υπογρ. H. Himmler 
 
 
 
Σελίδες 5-7 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, από 31.7.1941. Αφορά στο σχεδιασμό 
και στην οικοδόμηση βάσεων των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας.  
(μετάφραση) Αφορά: σχεδιασμός και οικοδόμηση βάσεων των SS και της 
Αστυνομίας.    
                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Στους προβλεπόμενους χώρους εγκατάστασης SS και Αστυνομίας Τάξης 1 και 2 
θα πρέπει άμεσα να επιλεγούν το έδαφος και τα κτήρια, αυτά τα οποία, 
αφορώντας τις βάσεις των SS και της Αστυνομίας στις Βαλτικές Χώρες, θα είναι 
κατάλληλα για την Κεντρική Υπηρεσία Αστυνομίας Ανατολικών Χωρών και για 
τους χώρους διαμονής των SS και της Αστυνομίας και να περιέλθουν στην 
κατοχή μας. Ο χώρος θα πρέπει να βρίσκεται πιθανώς μέσα στην πόλη, εάν δεν 
καθίσταται άλλη περίπτωση δυνατή, στην περιφέρεια της, αλλά όχι εκτός 
πόλεως. Η επιλογή θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να ελέγχει την 
πόλη και να υπάρχει η δυνατότητα στρατιωτικής μορφής οχύρωσης και 
υπεράσπισης. Ο χώρος θα πρέπει να έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να περιλαμβάνει 
όλα όσα ανήκουν όχι μόνο στα SS και στην Αστυνομία, αλλά και σ’ όλες τις άλλες 
γερμανικές υπηρεσίες (εκτός του Γερμανικού Στρατού). Θα πρέπει να είναι 
κατάλληλος για κατασκευή κτηρίων και με την καλύτερη δυνατή παροχή νερού. 
Θα πρέπει αυτός ο χώρος των συγκεκριμένων βάσεων των SS και της 
Αστυνομίας καθώς και των καταλυμάτων να προοριστεί ξεχωριστά για τις 
παρακάτω εγκαταστάσεις και κτήρια: 
καταλύματα για κλειστούς σχηματισμούς των SS και της Αστυνομίας, με όλον 
τον απαραίτητο εξοπλισμό,                        
χώροι για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες των SS και της Αστυνομίας, 
κατοικίες για τις οικογένειες των έγγαμων. 
Εδώ ανήκουν επίσης τα οικοδομήματα με γκαράζ που διαθέτουν εγκαταστάσεις 
δεξαμενών καυσίμων και στάβλους για άλογα, τα αγροτικά οικήματα, οι 
αποθήκες τροφίμων, όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως τα λουτρά, τα ντους, 
οι εγκαταστάσεις απεντόμωσης, οι εγκαταστάσεις στεγνωτηρίων ρούχων και οι 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και νερού. 
Προορίζονται επίσης όλες οι εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία, όπως γήπεδα, 
χώροι ιππασίας, εάν καθίστατο δυνατό, επίσης τα ανοικτά λουτρά. 
Προορίζονται, εν συνεχεία, και προβλέπεται η διαρρύθμιση   όλων των 
οικοδομημάτων  για την προστασία από πυρά και εναέρια επίθεση. Θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός με μηχανήματα. Εφόσον 
υφίστανται στις κάθε μια ξεχωριστά βάσεις των SS και της Αστυνομίας χώροι 
προσγείωσης για μικρού μεγέθους αεροσκάφη, όπως Stoerche, θα πρέπει 
παρομοίως να τεθούν στη διάθεση μας.  
Στις περιοχές άνω των διακοσίων χιλιάδων κατοίκων θα πρέπει να προβλεφθεί, 
αρχικά, η παραμονή για ένα τάγμα Αστυνομίας ή των SS και στις υπόλοιπες 
βάσεις των SS και της Αστυνομίας Τάξης 1 και 2 για ένα λόχο των SS και της 
Αστυνομίας.  
Η στρατιωτική προστασία των βάσεων των SS και της Αστυνομίας θα πρέπει να 
ενισχυθεί, παράλληλα με τον στρατιωτικό εξοπλισμό των μονάδων,  μέσω της 
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αντίστοιχης εξασφάλισης όπλων-λαφύρων και επαρκούς ποσότητας 
πολεμοφοδίων. Εκ τούτου, θα πρέπει παράλληλα με τα Ελαφρά Πυροβόλα 
Πεζικού, ολμοβόλα, πολυβόλα, αυτόματα τυφέκια να εξασφαλισθούν επίσης 
Μικρού Διαμετρήματος Πυροβόλα.   Θα πρέπει να εξασφαλισθεί οπλισμός για τα 
μέλη (άνδρες και γυναίκες) των εκεί δραστηριοποιούμενων δυνάμεων των SS 
και της Αστυνομίας, όπως επίσης και για όλους τους διαθέσιμους υπόλοιπους 
άνδρες και γυναίκες. Θα πρέπει να λάβει χώρα για όλα τα μέλη μιας βάσης των 
SS και της Αστυνομίας μια εκπαίδευση στα όπλα. Είναι αυτονόητο  μια 
συγκέντρωση του απαραίτητου αποθέματος υγρών καυσίμων για τα οχήματα.  
Ο ανεφοδιασμός των μονάδων θα πρέπει εξασφαλισθεί μέσω μιας αντίστοιχης 
προμήθειας αποθεμάτων από την ύπαιθρο. Πρόκειται στην περίπτωση αυτή για 
τρόφιμα όλων των ειδών που είναι κατάλληλα για αποθήκευση, όπως αλεύρι, 
σιμιγδάλι, ζάχαρη, κονσέρβες κ.ο.κ. Θα πρέπει να καταβληθεί η προσπάθεια, 
πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου να υπάρχουν διαθέσιμα τόσα πολλά 
τρόφιμα ώστε όλα τα μέλη των βάσεων να μπορούν να ζουν από αυτά για τρείς 
μήνες.  
Αυτό που ισχύει για τον επισιτισμό των μελών των βάσεων, θα ισχύσει ευλόγως 
και για την τροφοδοσία των αλόγων (υποζύγια και ανάβασης). Θα πρέπει εν 
συνεχεία να υπάρξει η μέριμνα, στα όρια του δυνατού, ενός εφοδιασμού για τις 
αποθήκες από σκελέες, γούνες, είδη με γούνα, γούνινες και τσόχινες μπότες και 
κυρίως με υποδήματα με δερμάτινες σόλες. Επιπλέον, θα πρέπει να μεριμνηθεί 
ώστε να υπάρξει μια προμήθεια με τον απαραίτητο αριθμό ελκήθρων για τα 
άλογα και προπάντων ο εξοπλισμός με υποδήματα κατάλληλα για το χιόνι,    στο 
πλαίσιο της δραστηριοποίησης στον χειμώνα.  
Για τούτες τις βάσεις των SS και της Αστυνομίας καθώς και για τα καταλύματα 
δεν μπορεί να αναμένεται μια μεγάλης κλίμακας βοήθεια από το Ραίχ, τόσο για 
την πραγματοποίηση των οικοδομικών εργασιών όσο και και για τον εξοπλισμό 
αυτών. Για την υλοποίηση αυτών των καθηκόντων θα τοποθετηθούν ή έχουν 
ήδη δοθεί στα Επιτελεία των Ανώτερων Επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας: 
α) Ένας επικεφαλής οικοδομικών εργασιών με Επιτελείο Εργασίας (έφεδρος 
αστυνομικός) ο οποίος θα επιλέξει, θα προτείνει και θα αποπερατώσει, βάσει 
σχεδίου, με τα υφιστάμενα οικοδομήματα και εγκαταστάσεις τους χώρους των 
βάσεων των SS και της Αστυνομίας. Στους εν λόγω σχεδιασμούς 
περιλαμβάνεται, εκεί όπου υπάρχει η δυνατότητα, η επιλογή των αεροδρομίων.  
β) Μια ομάδα ή μια διμοιρία γεωλόγων των Ένοπλων SS που θα ελέγξει και θα 
εκτιμήσει επιστημονικά την καταλληλόλητα του χώρου για τη βάση των SS και 
της Αστυνομίας. 
γ) Ένας επικεφαλής Ανεφοδιασμού (αξιωματικός της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης) τα καθήκοντα του οποίου θα καθοριστούν μέσω μιας Ειδικής Εντολής.  
δ) Ένας επικεφαλής διοίκησης για όλα τα καθήκοντα, τις κατασκευές, τον 
εξοπλισμό και τη διαχείριση των βάσεων των SS και της Αστυνομίας, 
τοποθετημένος από την Κεντρική Υπηρεσία Προϋπολογισμού και Λαφύρων, από 
τον επικεφαλής Μονάδας των SS Pohl.  
 
                                            
 
Σελίδες 8-9 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, από 2.8.1941. Αφορά στα καθήκοντα 
των διοικητών των SS και της Αστυνομίας. 
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(μετάφραση) Αφορά: επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας στις μετόπισθεν 
περιοχές του Στρατού Ξηράς ως εντολοδόχοι των ανώτερων διοικητών των SS 
και της Αστυνομίας.      
                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Στις μεγαλύτερες πόλεις των στα μετόπισθεν περιοχών του Στρατού Ξηράς θα 
τοποθετηθούν, μέσω Ειδικής Εντολής, επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας 
που θα υπάγονται στους αρμόδιους για την κάθε περιοχή ανώτερους διοικητές 
των SS και της Αστυνομίας. Ο επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας θα πρέπει 
να εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα που έχουν καθοριστεί σε συμφωνία μεταξύ 
του ανώτερου διοικητή του Στρατού Ξηράς και εμένα, με την Εντολή της 
21.5.1941- Ημερήσια Διαταγή αρθμ 114/41 απορ. Στον επικεφαλής των SS και 
της Αστυνομίας θα υπαχθεί ένας αξιωματικός της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης και της Ασφάλειας, με συνεργάτες, για την πραγματοποίηση των 
καθηκόντων του. Τα καθήκοντα τους θα περιλαμβάνουν τα ζητήματα της 
κεντρικής υπηρεσίας Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης και των κεντρικών 
γραφείων της Ασφάλειας του Ράιχ.   
Οι έως πρότινος δραστηριοποιούμενοι και ακόμα εν ενεργεία κινητοί 
σχηματισμοί, τάγματα και συντάγματα της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης και 
της Ασφάλειας θα υπάγονται, μέχρι νεωτέρας, μόνο στους ανώτερους 
αξιωματικούς των SS και στους επικεφαλής της Αστυνομίας, εφόσον τούτοι δεν 
διαθέτουν, σε επείγουσες περιπτώσεις, δυνάμεις των κινητών σχηματισμών 
στους επικεφαλής των SS, της Αστυνομίας και των στρατοπέδων. Θα πρέπει να 
διατηρηθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις βρισκόμενες στις πόλεις 
ανώτερες στρατιωτικές και οικονομικές υπηρεσίες καθώς επίσης θα πρέπει να 
εκπληρωθούν τα όποια αιτήματα τους (στα όρια του υπηρεσιακώς εφικτού).  
 
                                                                                 υπογρ H.Himmler                        
 
 
 
Σελίδες 10-12 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 
5.8.1941. 
(μετάφραση) 1) Το επιτελείο του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της 
Αστυνομίας-ειδικών αποστολών- θα προοριστεί, με έναρξη την 1. Αυγούστου 
1941, ως διευθύνουσα υπηρεσία οικονομικών. Η οικονομική βιωσιμότητας της 
θα πρέπει να σημειώνεται βάσει του Υπηρεσιακού Κανονισμού Αστυνομίας 33. 
Μια οικονομική διαχείριση βάσει άλλων κανονισμών (π.χ σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς του Γερμανικού Στρατού) δεν κρίνεται ως επιτρεπτή. Τον 
οικονομικό καταρτισμό θα τον αναλάβει η Λογιστική Υπηρεσία Εξωτερικών 
Επεμβάσεων Αστυνομίας, στο Berlin-Schoeneberg, Gothaerstr. 19. Η Διαταγή 
μου της 3.Ιουλίου.1941-Ανώτερη Διοίκηση 2 (01) αριθμ 294/41 (απορρ)- δεν θα 
επηρεάζεται, σε γενικές γραμμές, από τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις. 
2) Οι σχηματισμένες στο ανατολικό έδαφος, από την τοποθέτηση γηγενών 
κατοίκων, μονάδες της Αστυνομίας θα πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να 
υποστηρίζονται οικονομικά από τους ορισμένους αρμόδιους για τις υπηρεσίες 
οικονομικών ανώτερους επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας, σύμφωνα με 
τον Υπηρεσιακό Κανονισμό της Αστυνομίας 33. Η παράγραφος 16 δεν θα 
ισχύσει ωστόσο.  
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3) Επειδή δεν γνωρίζω τη χρονική περίοδο παράταξης αυτών των μονάδων, οι 
προαναφερθέντες αρχηγοί θα πρέπει να μου αναφέρουν εγκαίρως την 
κατανομή των, για την πραγματοποίηση διάθεσης οικονομικών μέσων, 
αναγκαίων διοικητικών υπαλλήλων οικονομικής διαχείρισης. Θα πρέπει να 
φαίνονται με σαφήνεια από την αναφορά όλες οι παράμετροι για την κατανομή 
των βασικών υπηρεσιακών παραγόντων.   
4) Στους ανώτερους επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας βρίσκονται ήδη οι 
παρακάτω υπάλληλοι διαχείρισης:  
α) «Βορράς»: ένας υπάλληλος και ένας γραμματέας της Αστυνομίας 
β) «Κέντρο»: ένας επιθεωρητής της Αστυνομίας 
γ) «Νότος»: ένας υπάλληλος και ένας γραμματέας της Αστυνομίας 
δ) Για ειδική αποστολή: ένας ανώτερος επιθεωρητής και ένας επιθεωρητής της 
Αστυνομίας.  
5) Ως προς την επίτευξη των προετοιμασιών και εκτελέσεων των 
αναφερόμενων στο ψηφ 2 και 3 μέτρων, θα διαθέσω στους ανώτερους 
επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας, μέσω Ειδικής Εντολής, τους παρακάτω 
επιπλέον υπαλλήλους διοίκησης:  
α) «Βορράς»: δύο επιθεωρητές Αστυνομίας  
β) «Κέντρο»: έναν σύμβουλο Αστυνομίας, τρείς επιθεωρητές Αστυνομίας και 
τέσσερεις γραμματείς.  
γ) «Νότος»: έναν επιθεωρητή και έναν γραμματέα Αστυνομίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, το «Κέντρο» θα αποκτήσει ξανά τον απαιτούμενο αριθμό 
διοικητικών υπαλλήλων που είχαν ήδη διατεθεί, ωστόσο είχαν απορριφθεί ως 
μη απαραίτητοι και τώρα πλέον είναι αναγκαίοι.  
6) Τα μέλη θα κατανεμηθούν στις παρατασσόμενες από γηγενείς κατοίκους 
Βοηθητικές Μονάδες Αστυνομίας: 
στρατιώτες  με 0,50 Μάρκο (Reichsmark) ως ημερομίσθιο          
δεκανείς με 1 Μάρκο (Reichsmark) ως ημερομίσθιο          
λοχίες και επικεφαλής Διμοιρίας με 1,5 Μάρκο (Reichsmark) ως ημερομίσθιο          
επικεφαλής λόχου με 2,5 Μάρκα (Reichsmark) ως ημερομίσθιο  και 
επικεφαλής τάγματος με 4 Μάρκα (Reichsmark) ως ημερομίσθιο.  
Προσωρινά, δεν θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιπλέον 
στρατιωτικές βαθμίδες.   
Εφόσον οι αναφερόμενοι είναι έγγαμοι, οι στρατιώτες και οι δεκανείς  θα 
λάβουν μια επιπλέον ημερήσια αμοιβή των 2 Μάρκων και οι από λοχίες και άνω 
μια των 3 Μάρκων. Παράλληλα με αυτές τις αποδοχές θα εξασφαλισθεί η 
δωρεάν διαμονή και ο δωρεάν επισιτισμός. Προσωρινά, δεν δικαιούνται το 
επίδομα τέκνων και άλλα επιδόματα. Η βασική μισθοδοσία και η ημερήσια 
αμοιβή ισχύουν ως «αποζημίωση δαπανών» και εκ τούτου δεν θα υπάρξει μια 
παρακράτηση φόρου επί του μισθού τους.  
7) Θα πρέπει ενδεχομένως να ζητηθεί από τον Γερμανικό Στρατό η λήψη 
προκαταβολών από τα κεφάλαια κίνησης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί ότι θα σημειωθεί μια επιστροφή από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία.  
8) Τονίζω ταυτόχρονα ότι μεμονωμένες δυνάμεις της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης που χρησιμοποιούνται στον τομέα τους και δεν ανήκουν σε κάποια εκεί 
οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει μέχρι νεωτέρας θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τις δικιές τους οικονομικές υπηρεσίες. Θα διατηρήσω για 
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το δικαίωμα εντολής προς την 
αποκέντρωση της διοίκησης.  
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Σελίδα 13 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 5.8.1941. Αφορά στα καθήκοντα των αρχηγών των SS, της Γερμανικής 
Αστυνομίας και των διοικητών των βάσεων.   
(μετάφραση) Αφορά: Καθήκοντα των αρχηγών των SS, της Αστυνομίας καθώς 
και των διοικητών των βάσεων.  
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Ένα επείγουσας μορφής καθήκον είναι η δημιουργία βάσεων των SS και της 
Αστυνομίας, σύμφωνα με την Εντολή μου, της 31.7.1941-Ανώτερη Διοίκηση Ι 
αριθμ 22/41 απορρ-έχοντας ως στόχο ότι οι βάσεις τούτες θα αποπερατωθούν 
πριν την έλευση της κρύας χειμερινής περιόδου. Εφόσον η περιοχή υπάγεται ήδη 
στους Επιθεωρητές του Ράιχ, θα πρέπει στα διοικητικά κέντρα των εν λόγω 
Επιθεωρητών και Γενικών Επιθεωρητών να καθοριστεί η δημιουργία χώρων και 
κτηρίων για τις βάσεις των SS και της Αστυνομίας. Θα πρέπει να καταρτιστούν 
σχέδια, να σημειωθούν τα ήδη υφιστάμενα οικοδομήματα και να παραδοθούν σε 
μένα άμεσα.  
Η παράταξη των ανδρών Ασφάλειας, σύμφωνα με τη Διαταγή μου της 31.7.1941 
–Ανώτατη Διοίκηση Ι αριθμ 24 ΙΙ/41 απορρ- θα πρέπει να σημειωθεί τάχιστα και 
να καθοριστεί ο τρόπος δραστηριοποίησης τους. Θα πρέπει ακόμα να 
δημιουργηθούν οι ανάλογες υπηρεσίες ως προς την ανάληψη των σε τοπικό 
επίπεδο αστυνομικών καθηκόντων από τους άνδρες Ασφάλειας.   
 
Σελίδες 14-15 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, από 9.8.1941. Αφορά στην οργάνωση 
των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στις κατεχόμενες ανατολικές περιοχές.  
(μετάφραση) Αφορά: Οργάνωση των SS και της Αστυνομίας στις κατεχόμενες 
ανατολικές περιοχές.  
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Γνωστοποιώ ότι βάσει της εντολής του Φύρερ αναφορικά με την αστυνομική 
ασφάλιση των πρόσφατα κατεχόμενων ανατολικών περιοχών, της 17.7.1941 θα 
πρέπει να λάβει χώρα η παρακάτω οργάνωση της δομής των SS και της 
Αστυνομίας. 
1) Οι ανώτεροι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας  στον Επιθεωρητή του Ράιχ: 
Οι ανώτεροι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας υπάγονται άμεσα στον 
Επιθεωρητή του Ράιχ για την εκτέλεση των καθηκόντων αστυνομικής 
προστασίας στους τομείς τους.                                                                                        
2) Οι επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας στους Γενικούς και Ανώτερους 
Επιθεωρητές (στους τελευταίους εφόσον υπάρξει διαταγή):  
Οι επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας υπάγονται στους ανώτερους 
αρχηγούς των SS και της Αστυνομίας και έχουν τοποθετηθεί στους Γενικούς και 
Κεντρικούς Επιτρόπους για την εκτέλεση των καθηκόντων αστυνομικής 
προστασίας στους τομείς τους.     
3) Οι επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας στους Τοπικούς Επιτρόπους: 
Οι επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας υπάγονται στους αρχηγούς των SS 
και της Αστυνομίας υπό τους Ανώτερους και Γενικούς Επιθεωρητές και έχουν 
τοποθετηθεί στους Τοπικούς Επιθεωρητές για την εκτέλεση των καθηκόντων 
αστυνομικής προστασίας στους τομείς τους.  
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                                                                           υπογρ H. Himmler         
 
     
Σελίδα 16 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, από 9.8.1941.  
(μετάφραση) Στους ανώτερους αρχηγούς των SS και της Αστυνομίας,  υπό τις 
διαταγές των Επιθεωρητών του Ράιχ, στις κατεχόμενες ανατολικές περιοχές, θα 
υπαχθεί ένας «Προϊστάμενος του προσωπικού γραφείου». Θα φέρει το βαθμό 
του ταγματάρχη ή του συνταγματάρχη.  
 
                                                 υπογρ H. Himmler 
 
 
Σελίδες 17-21 (περίληψη) 
Επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 
17.10.1941. Αφορά στην αποστολή ρουχισμού προστασίας από τους κρύο κατά 
τους χειμερινούς μήνες, στις κατεχόμενες περιοχές της Ρωσίας. 
 
 
Σελίδα 22 (περίληψη) 
Επιστολή του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, από 19.11.1941. Αφορά στις άδειες των ανδρών της 
Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στις κατεχόμενες περιοχές της 
Ρωσίας.   
 
 
Σελίδες 23-24 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο εγγράφου του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Βερολίνο, από 19.11.1941. Αναφέρεται στις αρμοδιότητες των 
υπηρεσιών της Γερμανικής Αστυνομίας στις νέες κατεχόμενες ανατολικές 
περιοχές.  
(μετάφραση) Αφορά: Αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Αστυνομίας στις νέες 
κατεχόμενες ανατολικές περιοχές.  
Καθορίζεται στο πλαίσιο της Διαταγής του Φύρερ, της 17.7.1941, αναφορικά με 
τη διοίκηση των νέων κατεχόμενων ανατολικών εδαφών και της Διαταγής 
αναφορικά με την προστασία των νέων κατεχόμενων ανατολικών εδαφών από 
την Αστυνομία, της 17.7.1941: 
1) Οι ανώτεροι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας υπάγονται άμεσα στους 
Ανώτερους Επιθεωρητές για τα νέα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη και θα είναι 
αποκλειστικά αρμόδιοι για τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα κατά την 
απουσία του Ανώτερου Επιθεωρητή.              
2) Στις υπηρεσίες του Ανώτερου Επιθεωρητή για τα νέα κατεχόμενα ανατολικά 
εδάφη, οι ανώτεροι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας θα επιληφθούν όλων 
των υποθέσεων  για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και 
της Γερμανικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ιδιαιτέρως, 
εναπόκειται σε αυτούς η ενασχόληση με τους παρακάτω τομείς:           
α) διοίκηση και η επέμβαση όλων των διαθέσιμων υπό τον Ανώτερο 
Επιθεωρητή μονάδων της Γερμανικής Αστυνομίας,    
β) υποθέσεις της διοίκησης Αστυνομίας ( ζητήματα του αστυνομικού δίκαιου 
συμπερ. των διατάξεων της αστυνομικής νομοθεσίας, αυτά που επαφίονται  στα 
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κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης και της Ασφάλειας καθώς 
και τα ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης των υπαγόμενων αστυνομικών 
υπηρεσιών και αστυνομικών μονάδων),  
γ) διοίκηση των Εγχώριων Μονάδων Προστασίας υπό τους Ανώτερους 
Επιθεωρητές και ανάληψη των καθηκόντων αυτών.  
3) Ο κανονισμός τούτος (ψηφ 1 και 2) θα ισχύει αντιστοίχως και για τους 
επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας που υπάγονται στους Γενικούς 
Επιθεωρητές. 
4) Οι Ανώτεροι Αρχηγοί και Επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας θα πρέπει 
να συμβάλουν στην έκδοση όλων των εντολών των Ανώτατων και Γενικών 
Επιθεωρητών, για τις οποίες δεν είναι αρμόδιος  ο Ανώτατος Αρχηγός των SS και 
της Γερμανικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες είναι όμως 
θεμελιώδεις, αφορούν στον τομέα δραστηριότητας του και αποσκοπούν σ’ έναν 
αστυνομικού χαρακτήρα σχεδιασμό ή επέμβαση.  
5) Οι Ανώτεροι Αρχηγοί και Επικεφαλής των SS και της Αστυνομίας είναι 
υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στον τομέα ευθύνης 
των Ανωτάτων και Γενικών Επιθεωρητών  στη θέσπιση όλων των σημαντικής 
φύσης εντολών, που άπτονται της αρμοδιότητας τους.  
6) Οι Τοπικοί Επιθεωρητές έχουν λάβει ειδική εξουσία από τον Φύρερ για τις 
διατιθέμενες σε αυτούς μονάδες της Γερμανικής Αστυνομίας.  
 
 
Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας                               
υπογρ H.Himmler  
 
Ο Υπουργός για τα Κατεχόμενα Ανατολικά Εδάφη 
υπογρ Rosenberg       
 
 
Σελίδες 25-26 (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Βερολίνο, από 22.11.1941. Αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης 
των επικεφαλίδων εγγράφων των υπηρεσιών της Γερμανικής Αστυνομίας στα 
νέα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη. 
 
 
Σελίδες 27-31 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του Αρχηγού της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
25.11.1942. Αφορά στη διανομή ενδυμάτων κατά του ψύχους στις 
δραστηριοποιούμενες στη Ρωσία μονάδες της Γερμανικής Αστυνομίας.           
(μετάφραση) 1) Με στόχο  την αμεσότατη λήψη από τη δραστηριοποιούμενη 
στα ανατολικά εδάφη Αστυνομία των καθορισμένων από μένα ποσοτήτων 
ενδυμάτων κατά του ψύχους, έχουν προσωρινά σταθμεύσει στις αποθήκες 
ρουχισμού (μελλοντικά ως Αποθήκες Υλικού Αστυνομίας) στο Duenaburg, 
Bialystok και Lemberg φάλαγγες ανεφοδιασμού. Οι φάλαγγες αυτές έχουν τα 
χαρακτηριστικά «Φάλαγγες Ανεφοδιασμού Βορράς, Κέντρο, Νότος».  
 
2) Τα ενδύματα προστασίας κατά του ψύχους θα μεταφερθεί άμεσα στις 
μονάδες της Αστυνομίας κ.ο.κ, που δεν τον έχουν έως τώρα παραλάβει, με τα 
οχήματα των Αποθηκών Υλικού της Αστυνομίας. Στην περίπτωση που δεν έχουν 
κατορθώσει,  μέχρι πρότινος, να εφοδιαστούν όλες οι μονάδες πλήρως, από τα 
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διαθέσιμα αποθέματα, με τις καθορισμένες από εμένα ποσότητες, θα πρέπει 
τότε τα αποθέματα να διανεμηθούν, προσωρινά, ποσοστιαία στις μονάδες. 
Εκτός του ρουχισμού προστασίας από το κρύο, θα πρέπει να μεταφερθούν από 
τις Φάλαγγες Ανεφοδιασμού Αστυνομίας  στις, μεταξύ άλλων, μονάδες της 
Αστυνομίας οι απαιτούμενες από αυτές στρατιωτικές στολές, αναγκαίες για τη 
αντικατάσταση των παλιών, και μάλιστα με την ταυτόχρονη επιστροφή του μη 
χρειαζούμενου πλέον υλικού. Θα πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα στις Υπηρεσίες 
Παραλαβής ότι ο ρουχισμός θα μεταφερθεί, μέχρι νεωτέρας, από τις Φάλαγγες 
Ανεφοδιασμού Αστυνομίας.  
 
3) Σύμφωνα με το τηλεγράφημα μου αριθμ 623, της 7.11.1941-Ανώτατη 
Διοίκηση Ι Κ (2) 202 αριθμ 326/41-, τα έτοιμα προς διάθεση οχήματα θα πρέπει 
να συγκεντρωθούν σε φάλαγγες και μάλιστα: 
 
α) Φάλαγγα Ανεφοδιασμού Αστυνομίας Βορράς: 
δέκα στρατιωτικά οχήματα από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Κρακοβία                                    
ένα επιβατικό όχημα  από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη 
Βαρσοβία   
δύο επιβατικά οχήματα από τον επιθεωρητή της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στο Ανόβερο. 
Προς τούτα διατίθεται το παρακάτω προσωπικό:  
Ο ανθυπολοχαγός Προστασίας Αποθεμάτων Ritzmann, από το τμήμα 
Διαχείρισης Αστυνομίας στο Βερολίνο, ως επικεφαλής της φάλαγγας,        
ο υπεύθυνος Ασφάλειας Daut από το Σύνταγμα Αστυνομίας Βαρσοβίας, για την 
εποπτεία των οχημάτων, από τεχνικής άποψης,  
δώδεκα οδηγοί (εκ των οποίων δύο εφεδρικοί) από τον αρχηγό της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στην Κρακοβία, 
δύο οδηγοί από τον επιθεωρητή της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Ανόβερο, 
ένας ανώτερος επιβλέπων φύλαξης και οχτώ φρουροί ως Ειδική Ομάδα 
Συνοδείας από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Κρακοβία. 
Τα οχήματα και το προσωπικό θα πρέπει να αφιχθούν, το αργότερο, έως την 
1.Δεκεμβρίου 1941στο Τμήμα Διαχείρισης της Αστυνομίας στο Koenigsberg,  
όπου θα παραταχθούν ως Φάλαγγα Ανεφοδιασμού της Αστυνομίας και από εκεί 
θα κατευθυνθούν προς το Duenaburg. Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν 
φορτωθεί στο Τμήμα Διαχείρισης Αστυνομίας στο Koenigsberg με ρουχισμό για 
την αποθήκη Υλικού στο Duenaburg.  
 
β) «Φάλαγγα Ανεφοδιασμού της Αστυνομίας Κέντρο»: 
δώδεκα στρατιωτικά οχήματα από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στην Πράγα, 
ένα επιβατικό όχημα από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην 
Πράγα.                   
Προς τούτα διατίθεται το παρακάτω προσωπικό:  
Ο ανθυπολοχαγός Προστασίας Αποθεμάτων Gutmann, από το Tμήμα 
Διαχείρισης Αστυνομίας στο Βερολίνο, ως επικεφαλής της φάλαγγας,        
ο υπεύθυνος Ασφάλειας Paulat, από το Tάγμα Αστυνομίας 32 Klattau, για την 
εποπτεία των οχημάτων από τεχνικής άποψης,  
δεκατέσσερεις οδηγοί (εκ των οποίων δύο εφεδρικοί) από τον αρχηγό της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Πράγα, 
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ένας ανώτερος επιβλέπων φύλαξης και οχτώ φρουροί ως Ειδική Ομάδα 
Συνοδείας από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Πράγα. 
Τα οχήματα και το προσωπικό θα πρέπει να αφιχθούν, το αργότερο, έως την 
1.Δεκεμβρίου 1941 στο Τμήμα Διαχείρισης Αστυνομίας στο Posen,  όπου θα 
παραταχθούν ως «Φάλαγγα Ανεφοδιασμού Κέντρο» και από εκεί θα 
κατευθυνθούν προς το Bialystock. Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν φορτωθεί 
στο Τμήμα Διαχείρισης Αστυνομίας στο Posen με ρουχισμό για την αποθήκη 
Υλικού στο Bialystock.  
 
γ) «Φάλαγγα Ανεφοδιασμού της Αστυνομίας Νότος»: 
δέκα στρατιωτικά οχήματα από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Κρακοβία 
τέσσερα στρατιωτικά οχήματα από τον επιθεωρητή της Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Breslau,   
ένα επιβατικό όχημα.                 
Προς τούτα διατίθεται το παρακάτω προσωπικό:  
Ο ανθυπολοχαγός Προστασίας Αποθεμάτων Plock, από το Τμήμα Διαχείρισης  
Αστυνομίας στο Βερολίνο, ως επικεφαλής της φάλαγγας,        
ο υπεύθυνος Ασφάλειας Schoenfelder, από το Τμήμα Διαχείρισης  Αστυνομίας 
στο Kattowitz, για την εποπτεία των οχημάτων από τεχνικής άποψης,  
έξι οδηγοί (εκ των οποίων δύο εφεδρικοί) από τον αρχηγό της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στην Κρακοβία, 
ένας ανώτερος επιβλέπων φύλαξης και δέκα φρουροί ως Ειδική Ομάδα 
Συνοδείας από το Τμήμα Διαχείρισης Αστυνομίας στο Breslau. 
Τα, από τον επιθεωρητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, προς διάθεση τέσσερα 
στρατιωτικά οχήματα, το επιβατικό όχημα, οι έξι οδηγοί, ο υπεύθυνος 
Ασφαλείας Schoenfelder και η ειδική ομάδα συνοδείας  θα πρέπει να αφιχθούν, 
το αργότερο, έως την 29.Νοεμβρίου 1941 στο Τμήμα Διαχείρισης Αστυνομίας 
στο Breslau, εκεί όπου ο ανθυπολοχαγός Προστασίας Αποθεμάτων Plock θα 
αναλάβει τη διοίκηση της φάλαγγας. Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν φορτωθεί 
στο Τμήμα Διαχείρισης Αστυνομίας στο Breslau με ρουχισμό για την αποθήκη 
Υλικού στο Lemberg.   
Τα, από τον διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Κρακοβία, προς 
διάθεση δέκα στρατιωτικά οχήματα και έξι οδηγοί θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στη φάλαγγα στην Κρακοβία.  
 
4) Απαγορεύεται ρητά κάθε άλλου είδους δραστηριοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη 
χρήση της Φάλαγγας Ανεφοδιασμού Αστυνομίας ή των οχημάτων ξεχωριστά 
χωρίς την εκ των προτέρων έγκρισή μου. 
 
5) Τα χαρακτηριστικά των οχημάτων στην παρ 3α) έως γ) θα πρέπει να 
αναφερθούν σε μένα μέσω τηλεγραφήματος.  
 
6) Εξοπλισμός: 
Θα πρέπει να διανεμηθούν:  
σε κάθε οδηγό οχήματος και εφεδρικό οδηγό ένα πιστόλι 7,65 mm με  πενήντα 
σφαίρες,  
σε κάθε φρουρό της Ειδικής Ομάδας Συνοδείας μια καραμπίνα (τυφέκιο) με 
εξήντα σφαίρες (με εξαίρεση όσοι φέρουν αυτόματο όπλο), 
σε κάθε ειδική Ομάδα Συνοδείας δύο αυτόματα όπλα με πεντακόσιες σφαίρες.  
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Ο αναφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να σημειωθεί από τις υπηρεσίες που 
είναι αρμόδιες για την διάθεση αυτού. Παράλληλα, η κάθε Φάλαγγα 
Ανεφοδιασμού Αστυνομίας θα πρέπει να εξοπλιστεί με εξήντα χειροβομβίδες και 
μάλιστα η «Νότος» και «Βορράς» από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στην Κρακοβία και η «Κέντρο» από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Πράγα.  
 
7) Στρατιωτική ενδυμασία: 
Όσο αφορά στην παράδοση στρατιωτικής ενδυμασίας για τους ανήκοντες στις 
Φάλαγγες Ανεφοδιασμού Αστυνομίας επικεφαλής και φρουρών ισχύει η Ειδική 
Εντολή της 12.7.1941 (Υπουργικό Φύλλο Εσωτερικής Διοίκησης Πρωσίας σελ 
1303). Τα ενδύματα προστασίας κατά του ψύχους θα πρέπει να παραληφθούν 
από την αποθήκη Υλικού της Αστυνομίας. 
 
8) Ανάθεση οικονομικού χαρακτήρα καθηκόντων: 
Η άσκηση των οικονομικής φύσης καθηκόντων θα ανατεθεί στις Φάλαγγες 
Ανεφοδιασμού Αστυνομίας των κατά τόπους Τομέων Διαχείρισης Αστυνομίας 
και αστυνομικών υπηρεσιών.  
 
9) Επάνδρωση των αποθηκών Υλικού της Αστυνομίας με Ανώτερους  
Αστυνομικούς Επιθεωρητές ως επικεφαλής.  
α) Ο ανακαλούμενος πίσω στον Τομέα Διαχείρισης Αστυνομίας στο Koenigsberg, 
Ανώτερος Επιθεωρητής Αστυνομίας Wilde θα πρέπει να τοποθετηθεί ως 
επικεφαλής στην αποθήκη Υλικού στο Bialystok. Ο σύμβουλος της Αστυνομίας 
Nicklaus από τον Τομέα Διαχείρισης Αστυνομίας στο Koenigsberg θα 
διατηρήσει, μέχρι νεωτέρας, τα συμβουλευτικά του καθήκοντα ως υπάλληλος 
του Τομέα Ρουχισμού.  
β) Στις αποθήκες Υλικού στο Duenaburg και Lemberg θα διατεθεί προσωρινά 
από ένας ανώτερος επιθεωρητής Αστυνομίας.  
Οι έως τώρα τοποθετούμενοι ως επικεφαλής της αποθήκης Ρουχισμού,  
υπάλληλοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αστυνομίας θα παραμείνουν στις 
αποθήκες Υλικού της Αστυνομίας ως υφιστάμενοι υπάλληλοι της Διαχείρισης 
Αστυνομίας. Η πρώτη φάση της φόρτωσης και η μετακίνηση των φαλάγγων θα 
πρέπει να επιληφθούν από τον σύμβουλο Αστυνομίας Nicklaus στο Duenaburg 
και από τον ανώτερο επιθεωρητή Αστυνομίας Glabisch στο Lemberg. Μέχρι την 
άφιξη του ανώτερου επιθεωρητή Αστυνομίας Wilde, ο σύμβουλος της 
Αστυνομίας Bloetz θα αναλάβει τα καθήκοντα φόρτωσης και μετακίνησης της 
«Φάλαγγας Ανεφοδιασμού Αστυνομίας Κέντρο» στο Bialystock.  
 
Προσθήκη αναφορικά με τους ανώτερους αρχηγούς των SS και της Αστυνομίας 
στην Κεντρική και Νότια Ρωσία: 
Σχεδιάζω να δημιουργήσω εκ νέου μια αποθήκη Υλικού Αστυνομίας   στους 
Τομείς Κεντρική και Νότια Ρωσία και μάλιστα στον «Τομέα Κέντρο» στο 
Smolensk και στον «Τομέα Νότος» στην περιοχή γύρω από το Krementschung. 
Οι ανώτεροι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας στους «Τομείς Κέντρο και 
Νότος» θα σημειώσουν άμεσα τις απαραίτητες αναγνωρίσεις χώρων και θα μου 
αναφέρουν το αποτέλεσμα έως τις 15 Δεκεμβρίου 1941. Έπειτα τούτου, θα 
εκδώσω διαταγή σχετικά με το χρονικό σημείο της δημιουργίας των δύο αυτών 
νέων αποθηκών Υλικού Αστυνομίας.  
 
Σελίδες 32-36 (περίληψη-μετάφραση) 
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Έγγραφο του αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 
26.11.1941. Αφορά στους «γάμους εξ αποστάσεως» για τα μέλη της Γερμανικής 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.   
(μετάφραση) Απόσπασμα από το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης του Ράιχ 
τμήμα Ι σελ 2163 της 7.11.1939.  

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Τρίτη διάταξη σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί προσωπικής 
κατάστασης (Διάταγμα Προσωπικής Κατάστασης του Γερμανικού Στρατού), της 
4. Νοεμβρίου 1939.  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
                                             Δεύτερο τμήμα 
Η έγγραφη επιβεβαίωση της προσωπικής κατάστασης των μελών του 
Γερμανικού Στρατού στον πόλεμο και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
β) Η τέλεση γάμου ενώπιον του ληξίαρχου εν απουσία του συζύγου. 
 
                                           Παρ 13 
1) Όποιο μέλος του Γερμανικού Στρατού συμμετέχει σε πόλεμο, σε στρατιωτική 
επιχείρηση ή σε ιδιαίτερου τύπου επέμβαση, εγκαταλείποντας τον χώρο 
διαμονής του, έχει τη δυνατότητα δηλώσει την επιθυμία του περί της σύναψης 
γάμου επίσης γραπτώς στον διοικητή τάγματος (στον διοικητή μεραρχίας ή σ’ 
έναν  αντίστοιχου βαθμού στρατιωτικό εκπρόσωπο). Η δήλωση τούτη θα είναι 
αμετάκλητη, θα χάσει ωστόσο την ισχύ της μετά από δύο μήνες, εφόσον η 
υποψήφια σύζυγος δεν έχει καταθέσει τη δήλωση της περί σύναψης γάμου στον 
ληξίαρχο εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Θα πρέπει να 
τονιστεί αυτό ιδιαιτέρως. Η έγγραφη δήλωση θα υπογραφεί από τον υποψήφιο 
σύζυγο και τον διοικητή τάγματος, αναφέροντας τον χώρο και την ημέρα και να 
φέρει την υπηρεσιακή σφραγίδα +) 
2) Ο διοικητής τάγματος μπορεί να εκπροσωπηθεί, για τα μέλη του Γερμανικού 
Στρατού που ανήκουν σε μια στρατιωτική υπηρεσία, από τον διοικητή ή τα μέλη 
της διοικούσας αρχής της εν λόγω στρατιωτικής αρχής και για τα μέλη των 
(στρατιωτικών) νοσοκομείων από τον προϊστάμενο ιατρό. 
+ Προσθήκη του αρχηγού της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης αναφορικά με την 
εφαρμογή της διαταγής της 26.Νοεμβρίου 1941-Ανώταταη Διοίκηση ΙΙ διατ ΙΙ 
(Ιγ) 422/41-: Η αναφορά θα υπογραφεί από τα μέλη της Αστυνομίας, 
δηλώνοντας απλώς τον ταχυδρομικό κώδικα και την ημερομηνία και θα πρέπει 
να  φέρει την υπηρεσιακή σφραγίδα του σώματος στρατού.  
 
                                        Παρ 14  
Ο γάμος θα τελεστεί  ενώπιον του ληξίαρχου στην περιφέρεια του οποίου η 
υποψήφια σύζυγος διατηρεί την παραμονή της. 
 
                                       Παρ 15                                                                              
1) Το έγγραφο σχετικά με τη δήλωση του άνδρα περί συμφωνίας του γάμου 
πρέπει να περιλαμβάνει:  
α) όνομα και το επώνυμο του άνδρα, επάγγελμα και στρατιωτικό βαθμό, τωρινό 
χώρο κατοικίας ή προηγούμενο, τόπο και ημερομηνία γέννησης καθώς και 
θρήσκευμα,   
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β) όνομα και το επώνυμο της συζύγου, επάγγελμα και χώρο κατοικίας, τόπο και 
ημερομηνία γέννησης καθώς και θρήσκευμα, 
γ) τη δήλωση σχετικά με την πρόθεση του περί σύναψης γάμου με την 
αναφερόμενη το β) γυναίκα, 
δ) Τα προσωπικά στοιχεία του ληξίαρχου, ενώπιον του οποίου θα τελεσθεί ο 
γάμος.  
2) Ελλιπή ή μη καταγραμμένα στοιχεία δεν μπορούν να προσβάλλουν την 
εγκυρότητα του γάμου, εφόσον η οντότητα των αρραβωνιασμένων είναι 
επαρκώς επιβεβαιωμένη και έχει εκφρασθεί με ξεκάθαρο τρόπο η θέληση τους 
προς τη σύναψη του γάμου.    
 
                                     Παρ 16 
1) Παράλληλα, το έγγραφο πρέπει να προσκομίζει πληροφορίες σχετικά με την 
καταγωγή και την κατάσταση υγείας του άνδρα. Για τον σκοπό τούτο θα 
περιέχει, όσο καθίστατο δυνατό:                
α) όνομα και επώνυμο των γονέων καθώς και το πατρικό όνομα της μητέρας, 
επάγγελμα, τόπο κατοικίας ή της πρόσφατης κατοικίας, τόπο και ημερομηνία 
γέννησης και τέλεσης γάμου καθώς επίσης και το θρήσκευμα των γονιών. Θα 
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αναφερθεί εάν ανήκαν στο παρελθόν στην 
εβραϊκή θρησκευτική κοινότητα, εάν ο άνδρας έχει γεννηθεί εκτός γάμου και ο 
πατέρας είναι ωστόσο γνωστός. Τούτα τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
αναφερθούν με ακρίβεια.          
β) φυλή και θρήσκευμα των παππούδων/γιαγιάδων, 
γ) κατάσταση υγείας του άνδρα. Θα πρέπει να αναφερθεί εάν πάσχει από 
κάποιο αφροδίσιο νόσημα ή φυματίωση ή έπασχε κατά το τελευταίο έτος, εάν 
βρίσκεται υπό δικαστικό περιορισμό, εάν πάσχει ή έπασχε από κάποια βαριάς 
μορφής κληρονομική ασθένεια (κυρίως σχιζοφρένεια ή μανιοκατάθλιψη) ή από 
σοβαρό αλκοολισμό, εάν εξαιτίας του νόμου περί προστασίας της νέας γενιάς με 
κληρονομικές ασθένειες έχει καταστεί στείρος ή εάν έχει ήδη μια φορά 
απορριφθεί σε αυτόν η έκδοση πιστοποιητικού γάμου.         
2) Ο άνδρας πρέπει να διαβεβαιώσει ενόρκως τους κρατικούς φορείς ότι έχει 
καταθέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία με πλήρη συνείδηση και ακρίβεια. Δεν 
ζητείται κατά κανόνα η προσκόμιση εγγραφών που δεν έχει στην κατοχή του.  
 
                                        Παρ 17 
Τέλος, από τη δήλωση θα πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν προκύπτει κανένα 
κώλυμα στον προβλεπόμενο γάμο. Εάν ο άνδρας έχει ήδη μια φορά παντρευτεί, 
θα πρέπει τότε να αποδειχθεί μέσω εγγράφων (πιστοποιητικό θανάτου, 
απόφαση διαζυγίου- λύσης του γάμου και απόφαση ακυρότητας) ότι ο πρώην 
γάμος έχει λυθεί ή κηρυχθεί ως άκυρος. Αρκεί εάν τα έγγραφα έχουν υποβληθεί 
στον ληξίαρχο πριν την τέλεση του γάμου.  
 
                                      Παρ 18 
1)  Ο επικεφαλής του τάγματος ή η αντίστοιχη στρατιωτική υπηρεσία, βάσει της 
παρ 13, θα αποστείλει τη δήλωση στον ληξίαρχο. Ένα επικυρωμένο αντίγραφο 
της δήλωσης θα κατατεθεί στα αρχεία του τάγματος, της στρατιωτικής αρχής ή 
του (στρατιωτικού) νοσοκομείου.                 
2) Ο ληξίαρχος θα ενημερώσει άμεσα την υποψήφια σύζυγο.  
 
                                    Παρ 19 
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1)Ο γάμος θα μπορεί να τελεσθεί τη χρονική στιγμή που η υποψήφια σύζυγος θα 
υποβάλει ενώπιον του ληξίαρχου τη θέληση της περί της σύναψης του.    
2) Η εγκυρότητα του γάμου δεν θα αρθεί εάν ο άνδρας, τη χρονική στιγμή της 
κατάθεσης της συναίνεσης της γυναίκας, έχει ήδη πεθάνει. Στην περίπτωση 
αυτή, ο γάμος θα ισχύει ως περατωμένος από την ημέρα που ο άνδρας έχει 
υποβάλλει εγγράφως τη θέληση του ως προς τη σύναψη αυτού. Στην αίτηση 
γάμου θα πρέπει να τονιστεί αυτό. Εάν στην περίπτωση της εξέλιξης  
αξιολόγησης της αίτησης γάμου δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί ο θάνατος, θα 
πρέπει τότε να αναφερθεί, στο περιθώριο των σημειώσεων, ο θάνατος, το 
πιστοποιητικό θανάτου ή η ακριβής ώρα θανάτου.  
3) Ο ληξίαρχος θα πράξει, κατά τα άλλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
περί προσωπικής κατάστασης και των στο συγκεκριμένο νόμο θεσπιζόμενων 
κανονισμών εκτέλεσης του. Δεν θα λάβει χώρα μια διαδικασία πρόσκλησης.  
 
                                       Παρ 20 
1)  Αναφορικά με την τέλεση του γάμου, θα πρέπει να καταστεί ευδιάκριτο στην 
έναρξη της οικογενειακής μερίδας ότι ο γάμος έχει περατωθεί εν απουσία του 
συζύγου. Θα καταγραφεί ο τόπος και η ημερομηνία της δήλωσης του άνδρα και 
ο συμβαλλόμενος διοικητής τάγματος ή σύμφωνα με την παράγρ 13 η 
ισοδύναμη αρμόδια υπηρεσία.                
2) Η εγγραφή θα πρέπει να υπογραφεί από τη μέλλουσα σύζυγο, τους μάρτυρες 
και τον ληξίαρχο.  
3) Το έγγραφο αναφορικά με τη δήλωση του άνδρα θα καταχωρηθεί στον 
συγκεντρωτικό φάκελο των εγγράφων.    
 
                                   Παρ 21 
1)Ο ληξίαρχος θα αποστείλει στον άνδρα, όσο το δυνατό ταχύτερα, ένα 
πιστοποιητικό γάμου, χωρίς την αξίωση καταβολής τελών.   
2) Στο πιστοποιητικό γάμου δεν θα αναφέρεται η τέλεση του γάμου εν απουσία 
του άνδρα.  
 
 
Σελίδες 37-41 (περίληψη) 
Αντίγραφο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του Ράιχ με τον αριθμό 38, 
από 18.9.1940. Αφορά στον Κανονισμό περί Οικογενειακής Κατάστασης για τα 
μέλη της Γερμανικής Αστυνομίας και Ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας κενή 
δήλωση τέλεσης γάμου.  
 
 
Σελίδες 42-49 (μετάφραση) 
Δικαιοδοσία στα μέλη των SS και Αστυνομίας και το στρατιωτικό ποινικό δίκαιο 
στα νέα ανατολικά εδάφη.  
 
1. Δικαιοδοσία στα μέλη των SS και Αστυνομίας. 
α) Ως νομική βάση θεωρείται ο Κανονισμός του υπουργικού συμβουλίου Άμυνας 
του Ράιχ, της 17.10.1939 (Εφημερίδα Κυβερνήσεως του Ράιχ Ι σελ 2107), 
παράλληλα με την εκτέλεση του Κανονισμού της 1.11.1939 (Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως του Ράιχ Ι σελ 2.293). 
 
β) Όλες συνολικά οι μονάδες των SS και της Αστυνομίας στα νέα ανατολικά 
εδάφη υπόκειντο στη δικαιοδοσία προς τα μέλη των SS και της Αστυνομίας. Στο 
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σημείο αυτό δεν παίζει ρόλο εάν τα μέλη της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
δραστηριοποιούνται συγκεντρωτικά, ως τακτικός στρατός ή μεμονωμένα.                             
Στις μονάδες Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης ανήκουν επίσης μονάδες Τεχνικής 
Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης και Λόχοι του Σώματος Μεταφορών του 
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος που έχουν ενσωματωθεί στα ένοπλα τμήματα 
της Αστυνομίας. Τα τμήματα των SS και της Αστυνομίας, που έχουν υπαχθεί 
στον Γερμανικό Στρατό (π.χ Τάγματα της Αστυνομίας στις Μεραρχίες 
Ασφάλειας), υπόκειντο παρομοίως στη δικαιοδοσία των SS και της Αστυνομίας 
(εξαίρεση: η Στρατονομία και η Μυστική Στρατιωτική Αστυνομία στις μονάδες 
του Γερμανικού Στρατού. Τα μέλη της Στρατονομίας είναι στρατιώτες του 
Γερμανικού Στρατού και οι τοποθετούμενοι από την Ασφάλεια διοικητικοί 
υπάλληλοι της Μυστικής Αστυνομίας θεωρούνται ως υπάλληλοι του Γερμανικού 
Στρατού).        
Τα δικαστήρια των SS και της Αστυνομίας έχουν τη δυνατότητα να δικάσουν 
επίσης πολίτες εάν οι αξιόποινες πράξεις τους συσχετίζονται σε τοπικό ή 
προσωπικό επίπεδο με τα μέλη των SS και της Αστυνομίας (περισσότερα στην 
παραγ 2 ψηφ 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε συνδυασμό με την παρ 20 
του 1ου Εκτελεστικού Διατάγματος στον Κανονισμό της 17.10.1939 καθώς και 
με την παρ 1 του νόμου περί Αλλαγής των Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα της 
16.9.1939-Εφημερίδα Κυβερνήσεως του Ράιχ Ι σελ 1941-). Οι ακόλουθοι των SS 
και της Αστυνομίας υπόκεινται σε κάποιο βαθμό επίσης στη δικαιοδοσία των SS 
και της Αστυνομίας (Εντολή του Ανώτατου Αρχηγού των SS από 17.7.1941). Το 
παρόν χρονικό διάστημα ελέγχεται η υπαγωγή τον Ομάδων Προστασίας στη 
δικαιοδοσία των SS και της Αστυνομίας και αναμένεται, προσεχώς, η απόφαση 
του Ανώτατου Αρχηγού των SS.  
 
γ)  Το πεδίο ισχύος υπό το πρίσμα της αντικειμενικότητας και του χρόνου.                
Στην ειδικού τύπου δικαιοδοσία  υπόκεινται κυρίως όσοι διαπράξει αξιόποινες 
πράξεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, πριν και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
τους. Λόγω της ολοκλήρωσης των καθηκόντων υπηρεσίας τους πριν την όποια 
καταδικαστική απόφαση, η αρμοδιότητα του δικαστηρίου θα χρήσει την ανάγκη 
ειδικής εντολής.  
 
δ) Δομή στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας των μελών των SS και της Αστυνομίας          
1. Δικαστές 
2. (Στρατιωτικά) δικαστήρια των SS και της Αστυνομίας 
3. Δημόσιοι κατήγοροι.   
Στο 1: 
Ως Ανώτατοι Δικαστές θεωρούνται: ο Φύρερ, ο Ανώτατος Αρχηγός των SS και 
της Αστυνομίας (εκπρόσωπος του ο επικεφαλής του δικαστηρίου των SS), οι 
επικεφαλής των κεντρικών γραφείων της Ανώτατης Διοίκησης των SS, οι 
υψηλόβαθμοί αξιωματικοί των SS και της Αστυνομίας. Οι τελευταίοι έχουν τη 
δυνατότητα μιας αμφίπλευρης εκπροσώπησης. Στον τομέα τους όμως έχουν 
τοποθετηθεί οι ονομαζόμενοι Εκπρόσωποι του Ανώτατου Δικαστή. Τούτοι είναι 
οι αρχηγοί της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης και της Ασφάλειας καθώς ακόμα 
και οι αρχηγοί των επιτελείων των «Γενικών SS» στους ανώτερους αρχηγούς 
των SS και της Αστυνομίας. Οι σπουδαίας σημασίας τελικές αποφάσεις, όπως η 
έναρξη και διακοπή της δικαστικής διαδικασίας,  κατηγορητήριο, επικύρωση της 
απόφασης, ωστόσω, θα λαμβάνονται αποκλειστικά από τους Ανώτατους 
Δικαστές.    
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Στο 2: Για κάθε υψηλόβαθμό αρχηγό των SS και της Αστυνομίας στα νέα 
κατεχόμενα ανατολικά εδάφη υφίσταται ένα στρατιωτικό δικαστήριο των SS 
και της Αστυνομίας. Το δικαστήριο αυτό αποτελείται από έναν δικαστή των SS 
ως πρόεδρος της έδρας και δύο πάρεδρα μέλη (έναν επικεφαλής των SS ή 
αξιωματικό της Αστυνομίας και έναν αξιολογητή).  Οι δικαστές των SS θα 
διεξάγουν την προκαταρκτική έρευνα, θα προΐστανται της ακροαματικής 
διαδικασίας και θα καταγράφουν όλες τις αποφάσεις του προεδρεύων της 
έδρας, εκτός της επικύρωσης ή της ακύρωσης των δικαστικών αποφάσεων.    
Στο 3: Καθήκοντα των δημόσιων κατηγόρων: 
Διενέργεια των ερευνών (νομικά αρμόδιος ένας επικεφαλής ερευνών), κυρίως 
της κατάθεσης και όρκισης των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων, της 
διενέργειας αυτοψίας, πραγματοποίησης κατασχέσεων και κατ’ οίκων ερευνών. 
Θα πράττουν κατόπιν αιτήματος των ανωτάτων δικαστών ή του επικεφαλής 
των ερευνών δικαστή των SS. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να πράξουν 
αυτοβούλως. Ο ανώτατος δικαστής της έδρας έχει τη δυνατότητα να ορίσει ως 
εντολοδόχο έναν δημόσιο κατήγορο ως προς την εκπροσώπηση του 
κατηγορητήριου ενώπιον του στρατιωτικού δικαστηρίου.  
 
ε) Δικαστική διαδικασία                        
Οι μηνύσεις υποβάλλονται είτε στον αμέσως επόμενο ανώτερο ποινικό δικαστή 
ή στον αρμόδιο ανώτατο δικαστή. Οι ανώτεροι ποινικοί δικαστές θα 
υποβάλλουν στον ανώτατο δικαστή άμεσα μια αναφορά (αντίγραφο δια της 
διαδικασιακής οδού προς τις αρμόδιες, ανώτερες υπηρεσίες). Κατόπιν μιας  
επαρκούς αποσαφήνισης της υπόθεσης από τον επικεφαλής των ερευνών, ο 
ανώτατος δικαστής θα αποφασίσει αναφορικά με την παύση της δικαστικής 
διαδικασίας ή την επιβολή καταδίκης. Σε ήσσονος σημασίας  περιπτώσεις έχει 
τη δυνατότητα, σύμφωνα με την παρ 47του Στρατιωτικού Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, να άρει την όποια καταδικαστική απόφαση παρά την 
αποδεδειγμένη ενοχή του δράστη και να διευθετήσει ο ίδιος την υπόθεση, βάσει 
του ποινικού δικαίου ή να επιτρέψει την διεκπεραίωσης της.  
Ο ανώτατος δικαστής έχει ακόμα τη δυνατότητα να επιβάλει, μέσω γραπτής 
απόφασης, χρηματική ποινή ή στέρησης της ελευθερίας έως τρείς μήνες. 
Εναντίον της απόφασης αυτής θα μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός τριών 
ημερών, που θα οδηγήσει την τακτική, κύρια ακροαματική διαδικασία ενώπιον 
του στρατιωτικού δικαστηρίου. Οι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας δεν 
εμπίπτουν συνεπώς στο πλαίσιο δομής της δικαιοδοσίας των SS και της 
Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, γίνεται παραπομπή στις θεσπισμένες από τα 
κεντρικά γραφεία του δικαστηρίου των SS  «ανακοινώσεις σχετικά με τη 
δικαιοδοσία των SS και της Αστυνομίας», από τις οποίες έχουν εκδοθεί έως 
τώρα πέντε έντυπα και ζητείται η διάθεση τους προς τους επικεφαλής των SS 
και της Αστυνομίας.  
 
2. Αστυνομικός Ποινικός Κώδικας.                      
α) Νομική βάση. 
Κανονισμός της 17.12.1939 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ι σελ 2.427) 
αναφορικά με τις ποινές στις μονάδες της Αστυνομίας.  
β) Επί προσώπων πεδίο εφαρμογής.  
Ο, βάσει του Κανονισμού,Χχχχ εκδομένος, προσωρινής μορφής, ποινικός 
κώδικας, της 19.4.1940, για τις μονάδες της Αστυνομίας θα ισχύσει για όλα 
συνολικά τα μέλη της Αστυνομίας και εφεδρικούς στα νέα ανατολικά εδάφη (όχι 
για τους διοικητικούς υπαλλήλους της Αστυνομίας). Για τα μέλη της Ασφάλειας 
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βρίσκεται μια αντίστοιχη διευθέτηση στο στάδιο της προετοιμασίας. Σε κάθε 
περίπτωση, τα συγκεκριμένα μέλη θα τιμωρούνται τώρα, χωρίς ενδοιασμό, 
βάσει του Αστυνομικού Ποινικού Κώδικα, ως «μη υπαλληλικό βοηθητικό 
δυναμικό στην υπηρεσία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης»          
γ) Επί της λειτουργίας πεδίο εφαρμογής 
Στον Αστυνομικό Ποινικό Κώδικα υπόκεινται κυρίως ενέργειες και παραλείψεις, 
που στρέφονται ενάντια στην στρατιωτική πειθαρχία και τάξη και δεν 
εμπεριέχονται σε κανέναν ποινικό νόμο (εξαίρεση η παρ 16 α και η παρ 47του 
Στρατιωτικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή η επιβολή από το 
δικαστήριο ποινής εναντίον αξιόποινων πράξεων ελάσσονος σημασίας)              
δ) Βάσει χρόνου πεδίο εφαρμογής 
Επειδή, σε αντίθεση με τον Δικαστικό Ποινικό Κώδικα, η εφαρμογή του 
προσωρινής μορφής Αστυνομικού Ποινικού Κώδικα εξαρτάται από το γεγονός, 
εάν ο δράστης υπόκειται, την παρούσα χρονική φάση, επίσης στην εκδίκαση της 
υπόθεσης του βάσει του Αστυνομικού Ποινικού Κώδικα, με αποτέλεσμα να 
κρίνεται ως απαραίτητο, η επιβολή πειθαρχικών μέτρων, προτού ο υπόλογος, 
π.χ εξαιτίας της χρονικής μετάθεσης ή άρσης της απόσπασης του, να υπαχθεί εκ 
νέου στον γενικά ισχύων Ποινικό Κώδικα του Ράιχ.                                                                       
ε) Υπηρεσιακές ποινές    
1) Μικρότερες υπηρεσιακές ποινές:  
α) υπηρεσιακά καθήκοντα εκτός γραμμής 
β) διαχείριση μισθοδοσίας   
γ) απαγόρευση εξόδου 
2) Προειδοποίηση 
3) Επίπληξη  
4) Κράτηση 
Σε περίπτωση που κριθεί στους διοικητικούς υπαλλήλους απαραίτητη μια εφ’ 
όρου ζωής περικοπή του μισθού ή η απομάκρυνση από τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, θα είναι τότε αναγκαία η έναρξη της επίσημης ποινικής διαδικασίας, 
σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Ράιχ (παρ 4 του προσωρινού Αστυνομικού 
Ποινικού Κώδικα). 
 
στ’) Αρμοδιότητα  
Η δικαιοδοσία ως προς  την επιβολή των υπηρεσιακών ποινών προκύπτει από 
από το χωρίο β) του προσωρινού Κανονισμού Υπηρεσιακών Ποινών. Οι αρχηγοί 
των SS και της Αστυνομίας δεν εμπίπτουν σε αυτόν. Σε περίπτωση που κρίνεται 
η ανάμειξη τους ωστόσο αναγκαία, π.χ εάν διαπράχθηκε μια πράξη ενώπιον τους 
ή ενάντια στο υπηρεσιακό τους κύρος, τότε δεν θα υπάρχει κανένας ενδοιασμός, 
εάν οι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας θεωρούταν ως «διοικητές», στο 
πλαίσιο της παρ 14 του προσωρινής μορφής Κανονισμού Υπηρεσιακών Ποινών.  
Σύγκρινε παρακάτω τις συνημμένες διατυπώσεις αναφορικά με το διαχωρισμό 
μεταξύ του Υπηρεσιακού και του νομικού Ποινικού Κώδικα στην Αστυνομία 
Τήρησης της Τάξης.  
 
Διαχωρισμός μεταξύ του Υπηρεσιακού και του Νομικού Ποινικού Κώδικα στην 
Αστυνομία Τήρησης της Τάξης.  
Λόγω της εισαγωγής της ειδικού τύπου δικαιοδοσίας στα SS και στην Αστυνομία 
και της θέσπισης του Προσωρινού Υπηρεσιακού Ποινικού Κώδικα για τις 
μονάδες της Αστυνομίας έχει λάβει το ζήτημα του διαχωρισμού μεταξύ του 
Υπηρεσιακού και του Νομικού Ποινικού Κώδικα για την Αστυνομία Τήρησης της 
Τάξης μεγάλη σημασία.  
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α) Υπηρεσιακός Ποινικός Κώδικας 
Ως γενικού πλαισίου νομική βάση του Υπηρεσιακού Ποινικού Δικαίου ορίζεται ο 
Κανονισμός Ποινικού Κώδικα του Ράιχ, της 26.1.1937 ( Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης Ι σελ 71), ταυτόχρονα με τον νόμο περί Γερμανών Διοικητικών 
Υπαλλήλων, της 1.7.1937, καθώς επίσης ο θεσπιζόμενος Εκτελεστικός 
Κανονισμός, της 29.7.1937 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης Ι σελ 690), προς το 
Υπηρεσιακό Ποινικό Δίκαιο του Ράιχ. 
Για τους αξιωματικούς, γενικούς επιθεωρητές, επικεφαλής και άνδρες της 
Ασφάλειας του Ράιχ καθώς και της Χωροφυλακής έχει θεσπιστεί μια ειδική 
ρύθμιση στο «Προσωρινό Εκτελεστικό Διάταγμα στον Κανονισμό Ποινικού 
Κώδικα του Ράιχ για τα ένστολα μέλη της κρατικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης» της 3.2.1938 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης Ι σελ 117), ενώ το δικαίωμα 
επιβολής κυρώσεων προς την Ασφάλεια στους δήμους και κοινότητες έχει 
διευθετηθεί στο «Εκτελεστικό Διάταγμα του Υπηρεσιακού Ποινικού Κώδικα για 
τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Διοικητικούς Υπαλλήλους» της 3.7.1937 
(Εφημερίδα της Κυβέρνησης Ι σελ 730). 
Παράλληλα, ισχύουν, βάσει της παρ 1 του «Κανονισμού Περί Υπηρεσιακών 
Ποινών στις Μονάδες της Αστυνομίας» της 17.12.1939 (Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης Ι σελ 2.427), καθ΄ όλη τη διάρκεια του πολέμου για την άσκηση 
ποινικών κυρώσεων βάσει των υπηρεσιακών παραπτωμάτων των διοικητικών 
υπαλλήλων της Αστυνομίας, υπαγόμενων στα Τάγματα Εκπαίδευσης, αντί του 
του Κανονισμού Ποινικού Κώδικα του Ράιχ, βάσει των διατάξεων του 
Πειθαρχικού Κώδικα Στρατού Ξηράς, της 18.5.1926 (Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης ΙΙ σελ 265), στη μορφή της 24.9.1935 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
σελ 739), της Διάταξης Περί Εκτέλεσης Ποινών για τον Γερμανικό Στρατό, της 
27.11.1935 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΙΙ σελ 979), στη μορφή της 5.10.1935 
(Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΙΙ σελ 745) και της Διάταξης Περί Εκτέλεσης Ποινής 
Κάθειρξης και Στέρησης της Ελευθερίας στον Γερμανικό Στρατό, της 4.12.1937 
(το δεύτερο δεν έχει δημοσιευθεί). Βάσει της παρ 2 του Κανονισμού Περί 
Υπηρεσιακών Ποινών στις μονάδες της Αστυνομίας, από 17.9. 1939, ο Ανώτατος 
Διοικητής των SS και της Αστυνομίας έχει εξουσιοδοτηθεί, βάσει των ειδικών 
συνθηκών στα καθήκοντα της Αστυνομίας, έπειτα από συνεννόηση με την 
Ανώτατη Διοίκηση Στρατού να προσδιορίσει τις αποκλίσεις, με τις οποίες θα 
πρέπει να προχωρήσει η ανάκληση  του πειθαρχικού κώδικας για τον Στρατό 
Ξηράς και η διάταξη Περί Σωφρονισμού στο Γερμανικό Στρατό προς τους 
ανήκοντες στα τάγματα εκπαίδευσης διοικητικούς υπαλλήλους της Αστυνομίας 
(παρ 2 ψηφ 1). Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας έχει 
επιπλέον εξουσιοδοτηθεί, σε συνεννόηση με την Ανώτερη Διοίκηση Γερμανικού 
Στρατού,  να διευρύνει το πεδίο ισχύος του Κανονισμού Περί Υπηρεσιακών 
Ποινών στα Μέλη της Αστυνομίας επίσης και σε άλλους υπαλλήλους της 
Αστυνομίας που υπηρετούν σε ένοπλες μονάδες ή προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στα ενσωματωμένα ανατολικά εδάφη, στις κατεχόμενες περιοχές της 
Πολωνίας, στο Προτεκτοράτο της Βοημίας και Μοραβίας ή στον Δυτικό 
Επιχειρησιακό Τομέα και στους επικουρικούς διοικητικούς υπαλλήλους στη 
διοίκηση  της Αστυνομίας (παρ 2  ψηφ 2). 
Η έκδοση του Προσωρινού Υπηρεσιακού Ποινικού Κώδικα για τις Μονάδες της 
Αστυνομίας, της 19.4.1940, παρουσιάζει, όπως δηλώνει ήδη ο τίτλος του, μόνο 
ένα προσωρινού χαρακτήρα μέτρο το οποίο έπρεπε να ληφθεί εξαιτίας μιας 
συγκεκριμένης κατάστασης ανάγκης, με σκοπό να διατηρήσει την ετοιμότητα 
ανάληψης δράσης των μονάδων της Αστυνομίας. Τούτος ο Υπηρεσιακός 
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Ποινικός Κώδικας θα προβλέπει την επιβολή ποινικών κυρώσεων για 
υπηρεσιακά παραπτώματα:                                                          
1) των φέροντας στολή διοικητικών υπαλλήλων της Αστυνομίας οι οποίοι                       
α) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ένοπλες μονάδες Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης, 
β) στα ενσωματωμένα ανατολικά εδάφη, στο Γενικό Κυβερνείο ή στο 
Προτεκτοράτο της Βοημίας και Μοραβίας, 
2)  στα εφεδρικά μέλη της Αστυνομίας και στις μη υπαλληλικού χαρακτήρα 
επικουρικές δυνάμεις στη διοίκηση της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης.          
Στο πλαίσιο των, από την έναρξη της ισχύος του Προσωρινού Υπηρεσιακού 
Ποινικού Κώδικα, γινομένων εμπειριών θα λάβει χώρα μια τελικής μορφής 
διατύπωση τούτου του Υπηρεσιακού Ποινικού Κώδικα. Προτάσεις 
τροποποίησης του έχουν ήδη κατατεθεί και εξαιτίας αυτού θα αξιολογηθούν, 
ώστε να μην καταστεί απαραίτητη μια περαιτέρω αναθεώρηση του.  
 
α) Νομικός Ποινικός Κώδικας 
Όσο αφορά τώρα στη νομικού χαρακτήρα επιβολή ποινών, θα πρέπει αρχικά να 
διαπιστωθεί ότι δεν υπάγονται όλα τα μέλη της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
και των SS στη δικαιοδοσία της Αστυνομίας, αλλά μόνο τα μέλη των 
αστυνομικών μονάδων που βρίσκονται σε ειδική αποστολή (συγκ με 
Κανονισμός Νομικής Υπηρεσίας της 19.5.1940-Ανώτατη Διοίκηση Αστυνομίας 
(1α) αριθ 202/40 και Κανονισμός Νομικής Υπηρεσίας της 14.7.1940-Ανώτατη 
Διοίκηση Αστυνομίας Ι (1γ) αριθ 202/40). Εξαιρούνται εδώ τα μέλη της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, που είναι επιφορτισμένα με ατομικού 
χαρακτήρα επιχειρησιακά καθήκοντα καθώς επίσης η Περιφερειακή Αστυνομία 
και η Χωροφυλακή. Ισχύει ωστόσο μόνο για τα εδάφη του Γερμανικού Ράιχ, 
συμπεριλαμβανομένου των προσφάτως επιστρεφόμενων μέχρι τον πόλεμο 
περιοχών, χωρίς το Προτεκτοράτο. Η μεμονωμένου χαρακτήρα δικαιοδοσία των 
SS και της Αστυνομίας υπάγεται στο Προτεκτοράτο, στο Γενικό Κυβερνείο, στα 
κατεχόμενα από την έναρξη του προηγούμενου πολέμου εδάφη και στις 
πρόσφατες επιστρεφόμενες περιοχές (εκτός του Danzig) (Κανονισμός του 
Ανώτατου Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας από 9.10.1941-Ανώτατη 
Διοίκηση ΙΙ Αστυνομίας (ιγ) 153/41). 
Οι διοικητικοί υπάλληλοι υπόκεινται στη δικαιοδοσία των SS και της 
Αστυνομίας μόνο στην περίπτωση που ανήκουν σε ένοπλα τμήματα. Η συνοδεία 
των SS και της Αστυνομίας υπόκειται επίσης, κατά τη διάρκεια του πολέμου, στη 
δικαιοδοσία των SS και της Αστυνομίας,  σύμφωνα με την Εντολή του Ανώτατου 
Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας της 17.7.1941.                                    
Το ζήτημα της δικαιοδοσίας των SS και της Αστυνομίας είναι εκ τούτου 
ιδιαιτέρως σημαντικό, επειδή δεν πρόκειται μόνο για ένα καθαρά διαδικαστικό 
ζήτημα, αλλά συγχρόνως, αφορά στην εφαρμογή της Στρατιωτικής Ποινικής 
Νομοθεσίας και του Στρατιωτικού Κανονισμού Ειδικού Ποινικού Δικαίου στα 
υπαγόμενα άτομα που υπόκεινται στην ειδικού τύπου δικαιοδοσία, ενώ τα μη 
υπαγόμενα στην ειδικού τύπου δικαιοδοσία μέλη εμπίπτουν μόνο στον Γενικό 
Ποινικό Κώδικα. Αυτή η πλευρά του ζητήματος πρέπει να τύχει ιδιαίτερης 
προσοχής. Κάθε μέλος της Αστυνομίας που υπάγεται στη δικαιοδοσία των SS και 
της Αστυνομίας, θα πρέπει να έχει γνώση αυτού. Θα πρέπει ιδιαιτέρως να 
γνωρίζει ότι για αυτόν, ανεξαρτήτως εάν βρίσκεται στην πατρίδα ή στο μέτωπο, 
θα εφαρμοστούν οι στρατιωτικοί νόμοι σ’ όλο το μέγεθος της αυστηρότητας 
τους κατά τη χρονική διάρκεια του πολέμου. Εκ τούτου, ο κάθε προϊστάμενος 
είναι υποχρεωμένος να προβεί σε μια απαραίτητη ενημέρωση η οποία δεν 
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επιτρέπεται να λάβει χώρα μόνο όταν σημειωθεί μια δραστηριοποίηση, 
μετάθεση ή ανάκληση, αλλά μάλλον θα πρέπει για κάθε μέλος της Αστυνομίας, 
ανεξαρτήτως εάν την παρούσα χρονική φάση βρίσκεται σε μια στρατιωτική 
μονάδα ή όχι, να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου 
δραστηριοποιείται  στο πλαίσιο μιας υπαγόμενης μονάδας στη δικαιοδοσία των 
SS και της Αστυνομίας και υπάγεται εκ τούτου στην εν λόγω δικαιοδοσία και 
στους αυστηρού χαρακτήρα στρατιωτικούς νόμους. 
Για την σκιαγράφηση μιας πλήρους εικόνας θα πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι 
οι στρατιωτικοί νόμοι (Ποινικός Κώδικας του Ράιχ και οι ειδικοί νόμοι) θα 
εφαρμόζονται επίσης φυσικά και για  τα υπαγόμενα μέλη της Αστυνομίας στη 
δικαιοδοσία των SS και της Αστυνομίας. Στο Νομικό Ποινικό Κώδικα ανήκουν 
ακόμα οι περιπτώσεις στις οποίες μια δικαστικού χαρακτήρα αξιόποινη πράξη  
μπορεί να επισύρει τιμωρία με βάση τον Υπηρεσιακό Ποινικό Κώδικα. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των περιπτώσεων στις 
οποίες ο υπηρεσιακός προϊστάμενος λόγω προσωπικής του απόφασης και 
ατομικής του υπαιτιότητας απέχει της παράδοσης μιας Αναφοράς Εγκλήματος 
προς το δικαστήριο και επιβάλει μια Υπηρεσιακή Ποινή  αντί της νομικού 
χαρακτήρα ποινής και των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο ανώτερος δικαστής 
της έδρας ή το δικαστήριο παραδίδουν μια ποινική υπόθεση στον υπηρεσιακό 
προϊστάμενο ως προς την επιβολή πειθαρχικών μέτρων, επειδή μια υπηρεσιακή 
ποινή φαντάζει ως επαρκής. Η επιβολή υπηρεσιακής ποινής για νομικά 
παραπτώματα είναι επιτρεπτή μόνο στο νομικό πλαίσιο, βάσει της παρ 16 του 
Στρατιωτικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, της παρεχόμενης εξουσιοδότησης, 
επομένως μόνο για τις περιπτώσεις μη μείζονος σημασίας. Θα πρέπει ιδιαιτέρως 
να ληφθεί υπόψη ότι αναφορικά με το είδος επιβολής πειθαρχικού χαρακτήρα 
ποινής θα πρέπει να συνταχθεί άμεσα μια αναφορά στον ανώτερο δικαστή της 
έδρας. Σε περίπτωση που η επιβολή πειθαρχικής ποινής δεν ικανοποιεί την 
κατάσταση των πραγμάτων και της εν λόγω υπόθεσης, τότε ο ανώτερος 
δικαστής της έδρας θα ορίσει την κατηγορία κατά την οποία  θα λαμβάνεται για 
τη δικαστική ποινή υπόψη μια εκτιόμενη πειθαρχική ποινή.                                                                 
 
 
 
Σελίδες 50-54 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο επιστολής από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ προς τον ανώτερο αρχηγό των 
SS και της Αστυνομίας Βαλτικών Χωρών-αρχηγός της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης- στη Ρίγα, από 1.12.1941. Αφορά στην ψυχαγωγία των μελών της 
Γερμανικής Αστυνομίας.  
(μετάφραση) Ως προς την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου στις μονάδες της 
Αστυνομίας θα θέσω, από την 4η Δεκεμβρίου 1941 (μέρα αναχώρησης) και μέχρι 
νεωτέρας, προς διάθεση σας την ψυχαγωγική ομάδα της Αστυνομίας «Kub» 
(μηχ) με δύναμη είκοσι τρείς αστυνομικοί. Ως έρεισμα για τη δραστηριοποίηση 
της ομάδας γνωστοποιώ ότι θα παίξει ενώπιον περίπου εκατό έως οκτακοσίων 
θεατών και ακροατών. Ως καλεσμένοι της δράσης-μέριμνας αυτής της ομάδας 
θα μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Γερμανικού Στρατού, οι μονάδες των 
Ενόπλων SS και τα μέλη του Ράιχ. Ο υπεύθυνος της εν λόγω ομάδας, λοχαγός της 
Αστυνομίας Προστασίας, Theodor Kub, θα παρουσιαστεί αμέσως μετά την άφιξη 
του στον διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Βαλτικών Χωρών, στη Ρίγα 
για να παραλάβει το αντίγραφο Σχέδιο Δράσης που έχει προωθηθεί σε εμένα.   
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β) Από τις αστυνομικές υπηρεσίες θα εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των 
οχημάτων με καύσιμα. Οι εγγεγραμμένες ομάδες είναι υπεύθυνες για την ομαλή 
δράση της ομάδας ψυχαγωγίας και θα μεριμνήσουν για την αίθουσα, για την 
αρτιότητα του φωτισμού την τοποθέτηση καθισμάτων, τη συσκότιση και τη 
θέρμανση (καταχώρηση βάσει του πίνακα κρατήσεων). Η ομάδα ψυχαγωγίας 
θα μεταφέρει μαζί της μια προσωρινή διακόσμηση της σκηνής. Η μετακίνηση 
της ομάδας προς τη Διοίκηση της Αστυνομίας Προστασίας στο Βερολίνο θα 
καθοριστεί κατόπιν συμφωνίας.  
 
γ) Οι αστυνομικοί θα λάβουν από τη Διοίκηση της Αστυνομίας Προστασίας στο 
Βερολίνο, από την «Υπηρεσία Διαχείρισης Νότος», ένα επίδομα Εξόδων 
Μετακίνησης για ένα μήνα στο οποίο έχει κατά βάση υπολογιστεί ότι αυτοί στις 
πρώτες δέκα ημέρες θα πρέπει να στεγαστούν και να επισιτιστούν με δικά τους 
έξοδα, ενώ στις επόμενες δέκα, η διαμονή και ο επισιτισμός τους θα σημειωθεί 
υπό την κρατική μέριμνα. Οι ενεργοί αστυνομικοί  θα λάβουν ένα επίδομα 
Εξόδων Μετακίνησης των 175 μάρκων και οι έφεδροι αστυνομικοί ένα 
αντίστοιχο επίδομα καθώς και ένα επίδομα Συνεισφοράς με συνολικό ποσό της 
τάξης των 150 μάρκων. Παράλληλα, σε κάθε αστυνομικό θα πρέπει να δοθεί μια 
αποζημίωση του ενός μάρκου, για κάθε ημέρα απουσίας του από το Βερολίνο 
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης, για τη φθορά και συντήρηση 
των μουσικών τους οργάνων, μηχανημάτων κ.ο.κ. Εξαιτίας της ανάγκης των 
αστυνομικών για περαιτέρω χρηματική ενίσχυση μετά τη λήξη του μήνα, ο 
Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα θα δώσει εντολή στις 
αστυνομικές μονάδες του να καταβάλλουν στους αστυνομικούς, για κάθε έναν 
επιπλέον μήνα, ένα επίδομα του ιδίου καθορισμένου χρηματικού ποσού. 
Ενδεχομένως, ο αστυνομικός διοικητής στο Βερολίνο-Υπηρεσία Οικονομικών 
«Νότος» Bluecherstr-  θα πρέπει να προσχωρήσει σε συμψηφισμό μέσω 
λογιστικής εξισορρόπησης  σχετικά με τα συγκεκριμένα επιδόματα. Κάνω 
έκκληση προς λήψη αναφοράς, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 1942.  
 
(περίληψη) Ακολουθεί επιστολή προς τον διοικητή Αστυνομίας στο Βερολίνο-
Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας-. Αφορά στην Ομάδα Ψυχαγωγίας «Kub» 
(καταγράφονται τα ονόματα αυτών). 
(μετάφραση) Οι κατονομαζόμενοι αστυνομικοί θα μετακινηθούν, από τις 4 

Δεκεμβρίου 1941 (ημέρα αναχώρησης), στον τομέα του Διοικητή της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Βαλτικών Χωρών στη Ρίγα.   
                         
γ) Η Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας στο Βερολίνο-Υπηρεσία Οικονομικών 
«Νότος»- θα πρέπει να καταβάλλει στους ενεργούς αστυνομικούς ένα επίδομα 
Εξόδων Μετακίνησης της τάξης των 175 μάρκων και στους εφεδρικούς 
αστυνομικούς το ίδιο επίδομα Εξόδων Μετακίνησης καθώς και ένα ακόμα  
επιπλέον επίδομα Συνεισφοράς των εκατό πενήντα μάρκων. Παράλληλα, σε 
κάθε αστυνομικό θα πρέπει να δοθεί μια αποζημίωση του ενός μάρκου, για κάθε 
ημέρα απουσίας του από το Βερολίνο συμπεριλαμβανομένης της ημέρας 
αναχώρησης, για τη φθορά και συντήρηση των μουσικών τους οργάνων, 
μηχανημάτων κ.ο.κ. Η λογιστική καταχώρηση τους ενός (1) αυτού μάρκου για 
τους ενεργούς και εφεδρικούς αστυνομικούς θα σημειωθεί στον έκτακτο 
προϋπολογισμό Τμήμα 17, Ενότητα 5, Κάτω Μέρος 14, Παράγραφος 12. Τα 
επιδόματα θα πρέπει να καταργηθούν μετά την επιστροφή τους.  
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Ο λοχαγός της Αστυνομίας Προστασίας, Theodor Kub έχει οριστεί ως υπεύθυνος 
λογιστής για την Ομάδα Ψυχαγωγίας ο οποίος μετά την επιστροφή στο 
Βερολίνο θα προβεί σε απολογισμό μαζί με την Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος».  
 
δ) Η Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος» είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη 
αποστολή (Διαταγή Πορείας, Δελτία Τροφίμων, συνάλλαγμα) της Ομάδας 
Ψυχαγωγίας. Αρχικά, η εν λόγω οικονομική υπηρεσία θα λάβει προς γνώση και 
περαιτέρω ενέργειες ένα αντίγραφο αυτής της εντολής. 
 
(περίληψη) Επιστολή προς την Τεχνική Σχολή Αστυνομίας-Τμήμα 
Υπηρεσιακών Οχημάτων- στο Βερολίνο. 
(μετάφραση) β) Για την Ομάδα Ψυχαγωγίας «Kub» προβλέπεται ένα 
υπηρεσιακό όχημα, σύμφωνα με την Εντολή αριθ 11817/39, και ένα περιπολικό, 
σύμφωνα με την Εντολή αριθ 11053/40. Παρακαλώ ως προς την κοινοποίηση 
εντολής προς τους οδηγούς να παρουσιαστούν την 4η Δεκεμβρίου 1941, στις 
8:00, στο αστυνομικό μέγαρο του Berlin-Mariendorf, Ringstr 1, στον λοχαγό της 
Αστυνομίας Προστασίας, Theodor Kub, μαζί με τα οχήματα τους για την 
αναχώρησης στη Ρίγα. Στους οδηγούς  θα πρέπει δοθεί ένα αντίστοιχο Επίδομα 
Εξόδων Μετακίνησης. Κατά τα άλλα, θα ισχύσει για αυτούς, στο πλαίσιο 
επιπλέον επιδομάτων, η παρ γ της υφιστάμενης διάταξης, με εξαίρεση της 
αποζημίωσης του ενός (1) μάρκου.  
 
γ) Σύμφωνα με την εντολή της 10ης Νοεμβρίου 1941-Ανώτατη Διοίκηση Ι Κ (6) 
208 αριθ 111/41- θα πρέπει το υπηρεσιακό όχημα αριθ 11817/39 να 
εφοδιαστεί με ένα δοχείο πιεσμένων αερίων τύπου Poronto.  
 
δ) Η Τεχνική Σχολή Αστυνομίας είναι υπεύθυνη για τον κατάλληλο εξοπλισμό 
των οχημάτων.  
 
ε) Επισυνάπτεται ένα αντίγραφο προς την Κ/Δ. 
 
(περίληψη) Επιστολή προς την Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος» στο Βερολίνο 
και το λογιστήριο, Τμήμα Επέμβασης της Αστυνομίας στο Εξωτερικό στο Berlin-
Schoeneberg. Αφορά στην αποστολή τεσσάρων αντιγράφων προς γνώση 
αυτών.    
 
 
Σελίδες 55-56 (περίληψη-μετάφραση)                                      
Αποστολή από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης προς τους 
ανώτερους αρχηγούς των SS και της Αστυνομίας στη βόρεια, κεντρική και νότια 
Ρωσία , τον διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Koenigsberg, Ρίγα και 
Rowno, τη διοίκηση της Κρατικής Αστυνομίας στο Koenigsberg, Posen και 
Breslau, με ημερομηνία 4.12.1941.  Αφορά στον εξοπλισμό των μονάδων της 
Αστυνομίας με είδη του σκι.  
(μετάφραση) 1) Οι δραστηριοποιημένες δυνάμεις της Αστυνομίας στο 
Αυτοκρατορικό Προτεκτοράτο Βαλτικής και Ουκρανίας, στην κυβερνητική 
περιφέρεια του Bialystok καθώς και στα κατεχόμενα ρωσικά εδάφη θα 
εφοδιαστούν, βάσει του πλαισίου της παρ 3αναφερόμενης και καθορισμένης 
ανάγκης, με ειδικού τύπου ρουχισμού σκι και εξοπλισμού και μάλιστα με ένα 
σετ- ανά άτομο- παντελόνι του σκι, γάντια και δετά υποδήματα του σκι και 
χιονοπέδιλα με μπαστούνια.                                                                                                     
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2) Τα προαναφερόμενα είδη έχουν ήδη διανεμηθεί στις Υπηρεσίες Ειδών 
Αντικατάστασης για τις αποθήκες Διαχείρισης Υλικού της Αστυνομίας (μέχρι 
πρότινος αποθήκες ιματισμού) στο Duenaburg, Bialystok και Lemberg. Οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες Ειδών Αντικατάστασης (διοίκηση Αστυνομίας στο 
Koenigsberg, Posen και Breslau) θα γνωστοποιήσουν άμεσα στις Υπηρεσίες 
Υποδοχής το χρονικό σημείο κατά το οποίο  ο εξοπλισμός του σκι θα μπορεί να 
να ληφθεί και ενδεχομένως θα μεριμνήσουν για τη διάθεση του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού μέσω των φαλαγγιών ανεφοδιασμού της Αστυνομίας. 
3) Ως προς τη χρέωση των ειδών εξοπλισμού σκι έχει οριστεί: 
α) στον Τομέα Ευθύνης του ανώτερου αρχηγού των SS και της Αστυνομίας στα 
μετόπισθεν του «Τομέα Στρατού Ξηράς Βορράς»: 
από ενενήντα σετ για τα αστυνομικά (εφεδρική Αστυνομία) Τάγματα 53,319, 
321, 265, και 105= πεντακόσια σαράντα σετ, 
β) στον Τομέα Ευθύνης του ανώτερου αρχηγού των SS και της Αστυνομίας στα 
μετόπισθεν του «Τομέα Στρατού Ξηράς Κέντρο»: 
από ενενήντα σετ για τα αστυνομικά (εφεδρική Αστυνομία) Τάγματα 307,316, 
322, 131, 309 και 317= πεντακόσια σαράντα σετ, 
γ) στον Τομέα Ευθύνης του ανώτερου αρχηγού των SS και της Αστυνομίας στα 
μετόπισθεν του «Τομέα Στρατού Ξηράς Νότος»: 
από ενενήντα σετ για τα αστυνομικά (εφεδρική Αστυνομία) Τάγματα 314,303, 
45, 82, 311 και 318= πεντακόσια σαράντα σετ, 
δ) στο Αυτοκρατορικό Προτεκτοράτο Βαλτικής: 
από ενενήντα σετ για τα αστυνομικά (εφεδρική Αστυνομία) Τάγματα 11,22 και 
32= διακόσια εβδομήντα σετ, 
ενενήντα σετ για τους τοποθετούμενους υπαλλήλους των επί μέρους υπηρεσιών 
της Χωροφυλακής,  
ε) στο Αυτοκρατορικό Προτεκτοράτο Ουκρανίας: 
από ενενήντα σετ για τα αστυνομικά (εφεδρική Αστυνομία) Τάγματα 304,315 
και 320= διακόσια εβδομήντα σετ, 
ενενήντα σετ για τους τοποθετούμενους υπαλλήλους των επί μέρους υπηρεσιών 
της Χωροφυλακής,  
στ’) στην κυβερνητική περιφέρεια Bialystok: 
από ενενήντα σετ για τα αστυνομικά (εφεδρική Αστυνομία) Τάγματα 11 και 91= 
εκατό ογδόντα σετ, 
από τριάντα σετ για τους δύο λόχους που δεν έχουν ενσωματωθεί στα τάγματα 
της Αστυνομίας= εξήντα σετ, 
 τριάντα σετ για τους τοποθετούμενους υπαλλήλους των επί μέρους υπηρεσιών 
της Χωροφυλακής. 
4) O διοικητής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης θα εκτιμήσει ποιοι υπάλληλοι 
των επί μέρους υπηρεσιών της Χωροφυλακής στα Αυτοκρατορικά 
Προτεκτοράτα Βαλτικής και Ουκρανίας καθώς και στην κυβερνητική 
περιφέρεια Bialystok θα εφοδιαστούν με εξοπλισμό του σκι, στο πλαίσιο της 
υφιστάμενης ανάγκης.       
5) Δεν είναι προσωρινά εφικτός, ένας περαιτέρω εφοδιασμός των αστυνομικών 
μονάδων με είδη σκι. Θα εκδοθεί εν ευθέτω χρόνο μια Ειδική Εντολή, εφόσον 
επιπλέον σετ υπάρχουν διαθέσιμα. 
6) Όλοι συνολικά οι παραλαμβανόμενοι εξοπλισμοί με είδη σκι θα καταγραφούν 
από τα τάγματα της Αστυνομίας και τις υπηρεσίες των επί μέρους τμημάτων της 
Χωροφυλακής την Άνοιξη 1942, το αργότερο έως την 1η Μαΐου 1942 και να 
επιστραφούν σε άρτια μορφή στις αποθήκες Διαχείρισης Υλικού της 
Αστυνομίας.   
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7) Οι Υπηρεσίες Ειδών Αντικατάστασης στο Koenigsberg, Posen και Breslau θα 
πρέπει να μου αναφέρουν την παράδοση του εξοπλισμού με είδη του σκι στις 
αστυνομικές δυνάμεις καθώς και την επιστροφή του την Άνοιξη 1942.   
 
 
Σελίδες 57-61 (περίληψη-μετάφραση) 
Επιστολή του Ανώτατου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ, από 6.12.1941. Αφορά στις άδειες των μελών 
της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης για τις ημέρες των Χριστουγέννων 1941 και 
την Πρωτοχρονιά 1942 και στις άδειες των μελών των σχηματισμών της 
Γερμανικής Αστυνομίας στις πρώην κατεχόμενες περιοχές της Ρωσίας. 
(μετάφραση) Ι 1) Ο Σιδηρόδρομος του Ράιχ δεν είναι σε θέση, εξαιτίας των 
μεγάλων επιδόσεων του που έχει αναγκαστεί να πραγματοποιήσει προς όφελος 
του Γερμανικού Στρατού και της οικονομίας, να σημειώσει οποιεσδήποτε ειδικές 
μετακινήσεις για τα Χριστούγεννα 1941 και την Πρωτοχρονιά 1942. Ο 
Σιδηρόδρομος του Ράιχ θα χρησιμοποιήσει για τις αστικές μεταφορές μόνο τα 
τραίνα της συνήθους κυκλοφορίας, ενώ θα υπολογιστεί η πιθανότητα ότι επίσης 
εδώ, θα υπάρχουν περιορισμοί στις θέσεις. Θα διανεμηθούν αναφορικά με τις 
αστικές μεταφορές ειδικά εισιτήρια για όλες τις ταχείες και ένας αριθμός 
επιβατικών τραίνων, χωρίς οι ταξιδιώτες να μπορούν να μετακινούνται παρά 
των κομμένων εισιτηρίων. Μια αύξηση του ρυθμού μετακίνησης του Γερμανικού 
Στρατού, απέναντι στη συνήθη συγκοινωνία, δεν είναι εφικτή κατά τις ημέρες 
των εορτών.  
 
2) Για την Αστυνομία Τήρησης της Τάξης (Αστυνομία Προστασίας του Ράιχ και 
των Περιφερειών, Χωροφυλακή, Αστυνομία Πυροπροστασίας, συμπεριλ των 
αστυνομικών εφεδρειών, Βοηθητική Αστυνομία, Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης 
Εκτάκτου Ανάγκης καθώς και υπάλληλοι αστυνομικής διοίκησης που εκτελούν 
υπηρεσία στις μονάδες του στρατού ή στις προϊστάμενες αυτών διοικητικές 
θέσεις) θα δοθούν οι χορηγήσεις αδειών για τις ημέρες των εορτών στο πλαίσιο 
των, την παρούσα χρονική φάση, ισχυόντων κανονισμών. Τούτο θα ισχύει τόσο 
για τις επί μέρους υπηρεσίες όσο και για τούς κλειστούς σχηματισμούς. 
Προϋπόθεση για μια χορήγηση άδειας είναι η διασφάλιση των υπηρεσιακών 
συμφερόντων.  
 
3) Απαγορεύεται η παραβίαση του ποσοστού του 5% για τη χρήση του 
Σιδηροδρόμου του Ράιχ,  κατά τη χορήγηση αδειών (εξαιρέσεις δες ψηφ 6 και 8). 
 
4) Για τα Χριστούγεννα 1941 θα ληφθούν κυρίως υπόψη οι έγγαμοι με παιδιά 
και όσοι δεν βρίσκονταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην πατρίδα. 
 
5) Για το χρονικό διάστημα από τις 19 Δεκεμβρίου 1941 έως τις 4 Ιανουαρίου 
1942  θα χρησιμοποιείται, όσο καθίσταται δυνατό, ο Σιδηρόδρομος του Ράιχ 
μόνο από τους αδειούχους που έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση της επιστροφής 
τους όπως και οι Ταχείες Μετώπου. Εφόσον η έναρξη και η λήξη της άδειας δεν 
μπορεί να οριστεί χρονικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, θα 
υπάρξει τότε μια, στα πλαίσια του εφικτού, μέριμνα ώστε ο κάθε αδειούχος να 
χρησιμοποιήσει, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το Σιδηρόδρομο του 
Ράιχ μόνο για μια διαδρομή (είτε προς είτε από). Η κάθε υπηρεσία θα ορίσει μιας 
σε τακτικό επίπεδο χρήσης του Σιδηροδρόμου του Ράιχ για όσο το δυνατό 
περισσότερες ημέρες για την έναρξη και τη λήξη των αδειών.  
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6) Στις Σχολές Αστυνομίας Προστασίας, Χωροφυλακής κ.οκ θα πρέπει οι κύκλοι 
των σεμιναρίων και τα μαθήματα να έχουν εγκαίρως τελειώσει ή  διακοπεί, 
ώστε η επιστροφή στην υπηρεσία ή η έναρξη αδείας να έχει πραγματοποιηθεί 
έως τις 18 Δεκεμβρίου 1941. Ημέρα λήξης: 17 Δεκεμβρίου 1941. Η επιστροφή 
στους κύκλους θεωρητικών σεμιναρίων ή στα μαθήματα θα σημειωθεί αρχής 
γενομένης της 5. Ιανουαρίου 1942. Θα ισχύσει το ίδιο και για τον 3ο και 4ο κύκλο 
σεμιναρίων ανωτέρας βαθμίδας. Οι διοικητές (προϊστάμενοι) έχουν το δικαίωμα 
να προβούν σε μια αλλαγή του έως τώρα καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 
Ο περιορισμός που προκύπτει από την παρ Ι (3) δεν θα εφαρμοστεί για τους 
συμμετέχοντες των θεωρητικών κύκλων σεμιναρίων. 
Για τις Σχολές Αξιωματικών Αστυνομίας στο Berlin-Koepenick και 
Fuerstenfeldbruck καθώς επίσης και για τον κύκλο μαθημάτων υποψηφίων 
Αξιωματικών Αστυνομίας στο Mariaschein θα παραμείνουν οι έως τώρα 
κανονισμοί σε ισχύ, το ίδιο επίσης και για το Τάγμα Εκπαίδευσης της 
Αστυνομίας στο Hellerau πλησίον της Δρέσδης. Για τον κύκλο μαθημάτων του 
Τμήματος Υποψηφίων Αστυνομικών στο Τμήμα Εκπαίδευσης Σιδηρουργών στο 
Rathenow θα ισχύσει ειδικός κανονισμός.  
 
7) Για όλους συνολικά τους αδειούχους θα εκδοθεί μια βεβαίωση αδείας.  
 
8) Μια χορήγηση αδείας άνω του ποσοστού των 5% θα επιτραπεί για τη 
διασφάλιση των υπηρεσιακών συμφερόντων μόνο στο πλαίσιο των διατάξεων, 
ψηφίο 3, της εγκυκλίου μου, της 31. Ιουλίου 1941-Ανώτατη Διοίκηση 
Αστυνομίας γ4 (Π 1α) αριθ 18 ΙΙ/41, (μη δημοσιοποιημένη)- αναφορικά με τον 
περιορισμό στις άδειες της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης (έως το ποσοστό της 
τάξης του 25% της παρούσας δύναμης). Για τους αδειούχους της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το Σιδηρόδρομο του Ράιχ ή τις 
συγκοινωνιακές γραμμές του Ταχυδρομείου του Ράιχ επιτρέπεται να δοθεί 
άδεια για τις ημέρες των εορτών επίσης άνω του ποσοστού των 25% της 
υφιστάμενης δύναμης ανά μονάδα, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές 
συνθήκες.   
 
9) Τα μέλη της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης θα ενημερωθούν εκ νέου 
αναφορικά με την αναγκαιότητα αυτών των περιορισμών και τους ζητείται να 
ενημερώσουν τα μέλη των οικογενειών τους ώστε να λάβουν υπόψη τους 
αναγκαίους περιορισμούς στις άδειες, ως συνέπεια της κρίσιμης κατάστασης 
των συγκοινωνιών και να μην επιβαρύνουν με μετακινήσεις προς τους χώρους 
παραμονής, κατά τις ημέρες των εορτών, το Σιδηρόδρομο της Αυτοκρατορίας σε 
μεγάλο βαθμό.  
 
10) Δεν επιτρέπεται να διεξαχθούν υπηρεσιακές μετακινήσεις για το χρονικό 
διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 1941 έως 15 Ιανουαρίου 1942.  Εξαίρεση: 
στρατηγοί, επιθεωρητές (διοικητές) της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, 
αξιωματικοί- αγγελιοφόροι καθώς και μέλη του αρχηγείου της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης, έχοντας λάβει ειδική άδεια από τον αρμόδιο επικεφαλής της 
υπηρεσίας.   
 
11) Θα εξασφαλιστεί η παροχή επιδομάτων, βάσει των ισχυόντων κανονισμών. 
Σε περίπτωση που, λόγω αυτού του περιορισμού των αδειών, οι μετακινήσεις 
αδείας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν για το σύνηθες  χρονικό διάστημα 
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(ένα τρίμηνο ή δύο μήνες), είμαι της σύμφωνης γνώμης ότι θα μπορούσαν-σε 
περίπτωση που κρίνονταν για μεμονωμένες περιπτώσεις απαραίτητο-να 
μεταφερθούν στην αμέσως μετά χρονική περίοδο, αλλά όχι για πάνω από πέντε 
μήνες.  
 
12) Για τις υπαγόμενες στην Ανώτατη Διοίκηση Γερμανικού Στρατού μονάδες 
του Ανώτατου Αρχηγού των SS θα ισχύσουν οι κανονισμοί αδείας της Ανώτατης 
Στρατιωτικής Διοίκησης.  
 
ΙΙ Μια διευθέτηση των αδειών για τους δραστηριοποιούμενους στα πρώην 
ρωσικά εδάφη σχηματισμούς της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης δεν μπορεί 
ακόμα να λάβει την παρούσα χρονική φάση χώρα, εξαιτίας υπηρεσιακών λόγων. 
Εκ τούτου, οι άδειες θα ρυθμιστούν στις συγκεκριμένες περιοχές, μέχρι 
νεωτέρας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Γερμανικού Στρατού και υπό το 
καθεστώς της διασφάλισης των υπηρεσιακών συμφερόντων, στο πλαίσιο αυτού 
του επιτρεπόμενου περιορισμού. Εξαιτίας της άμεσης χορήγησης αδειών, οι 
ανώτεροι αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας όπως και ο διοικητής της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στα πρώην ρωσικά εδάφη θα έρθουν σε 
επικοινωνία με τους εντολοδόχους αξιωματικούς μεταφορών των μονάδων 
Στρατού Ξηράς. Σε περίπτωση που δεν ξεπεραστούν οι κατά τόπους δυσκολίες, 
θα πρέπει να ενημερωθώ.  
Στους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς μετεπιβίβασης, στα ανατολικά 
σύνορα του Ράιχ θα σχηματιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανώτατης 
Διοίκησης Γερμανικού Στρατού, ειδικού τύπου, για τις απαιτήσεις πειθαρχίας 
και μέριμνας των ανδρών, Υπηρεσίες Περιπολίας, στο πλαίσιο της Γενικής 
Υπηρεσίας Περιπολίας Στρατού Ξηράς. Για τις εν λόγω ειδικού τύπου  Υπηρεσίες 
Περιπολίας θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί. Τούτο το μέτρο θα 
γνωστοποιηθεί προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης που τους 
αφορά.  
 
ΙΙΙ Η εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Ράιχ από 18 
Ιουλίου 1941 (Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης σελ 1.292), αναφορικά με τις 
άδειες των έγγαμων υπαλλήλων για ταξίδια επίσκεψης, δεν θα ισχύσει-για 
υπηρεσιακούς λόγους- για τον τομέα της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
(Αστυνομία Προστασίας του Ράιχ και των Περιφερειών, Χωροφυλακή, 
Αστυνομία Πυροπροστασίας, συμπεριλ των αστυνομικών εφεδρειών, Βοηθητική 
Αστυνομία, Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης Εκτάκτου Ανάγκης καθώς και 
υπάλληλοι αστυνομικής διοίκησης που εκτελούν υπηρεσία στις μονάδες του 
στρατού ή στις προϊστάμενες αυτών διοικητικές θέσεις) για όσο διάστημα θα 
πρέπει να παραμένει ο περιορισμός του ποσοστού 5% για την τωρινή δύναμη. Η 
χορήγηση μιας επιπλέον αδείας θα επιτραπεί εν συνεχεία  μόνο στο πλαίσιο του 
ψηφ 4,παρ 1 της εγκυκλίου περί αδείας της 12.Ιουνίου 1940-Ανώτατη Διοίκηση 
Αστυνομίας (1α) αριθ 124/40 (μη δημοσιοποιημένη). Για τα μέλη της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στα πρώην εδάφη της Ρωσίας θα υπάρξει 
αργότερα μια ρύθμιση περί της χορήγησης επιπλέον αδείας.  
Αναφορικά με τη χορήγηση οδοιπορικής αδείας παραπέμπω στο ψηφ 9 της εν 
λόγω εγκυκλίου της 12. Ιουνίου 1940. Επιπλέον, οι οδοιπορικές άδειες θα 
χορηγηθούν, στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, επίσης για μακρινές 
αποστάσεις, όπως στη Νορβηγία και στις πρώην περιοχές της Ρωσίας.  
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Σελίδες 62-66 (περίληψη-μετάφραση) 
Επικυρωμένο αντίγραφο επιστολής από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της 
Γερμανικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ προς τον ανώτερο 
αρχηγό των SS και της Αστυνομίας στον Επίτροπο του Ράιχ Ουκρανίας-αρχηγός 
της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης- στο Rowno, από 6.12.1941. Αφορά στην 
ψυχαγωγία των μελών της Γερμανικής Αστυνομίας.  
(μετάφραση) Ως προς την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου στις μονάδες της 
Αστυνομίας θα θέσω, από την 13η Δεκεμβρίου 1941 (ημέρα αναχώρησης) και 
μέχρι νεωτέρας, προς διάθεση σας την ψυχαγωγική ομάδα της Αστυνομίας 
«Faehnle» (μηχ) με δύναμη δεκαπέντε αστυνομικοί. Ως έρεισμα για τη 
δραστηριοποίηση της ομάδας γνωστοποιώ ότι θα παίξει ενώπιον περίπου είκοσι 
πέντε έως διακοσίων πενήντα θεατών και ακροατών. Τα μέλη του Γερμανικού 
Στρατού, οι μονάδες των Ενόπλων SS και τα μέλη του Ράιχ θα μπορούν να 
παραβρεθούν ως καλεσμένοι της δράσης αυτής της ομάδας. Ο υπεύθυνος της εν 
λόγω ομάδας, λοχαγός της Αστυνομίας Προστασίας, Richard Oergel, θα 
παρουσιαστεί αρχικά στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Shitomir  και κατόπιν στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Κίεβο  
για να παραλάβει το αντίγραφο Σχέδιο Δράσης που έχει προωθηθεί σε εμένα. Η 
εν συνεχεία δράση της Ομάδας Ψυχαγωγίας στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης-Τομέας Ουκρανία θα καθοριστεί από εκεί, βάσει των καιρικών 
συνθηκών και της κατάστασης του οδικού δικτύου.   
                     
β) Από τις αστυνομικές υπηρεσίες θα εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των 
οχημάτων με καύσιμα. Οι εγγεγραμμένες ομάδες είναι υπεύθυνες για την ομαλή 
δράση της Ομάδας Ψυχαγωγίας και θα μεριμνήσουν για τη διάθεση μιας 
κατάλληλης αίθουσας για την παρουσίαση της δράσης της ομάδας. Σε 
περίπτωση που προκύψουν έξοδα, θα υπάρξει ένας συμψηφισμός, βάσει του   
του πίνακα λογιστικών εγγραφών. Η ομάδα ψυχαγωγίας θα μεταφέρει μαζί της 
μια προσωρινή διακόσμηση της σκηνής. Η μετακίνηση της ομάδας προς τη 
Διοίκηση της Αστυνομίας Προστασίας στο Βερολίνο θα καθοριστεί κατόπιν 
συμφωνίας.  
 
γ) Οι αστυνομικοί θα λάβουν από τη Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας στο 
Βερολίνο και από την «Υπηρεσία Διαχείρισης Νότος», ένα επίδομα Εξόδων 
Μετακίνησης για ένα μήνα στο οποίο έχει κατά βάση υπολογιστεί ότι αυτοί στις 
πρώτες δέκα ημέρες θα στεγαστούν και επισιτιστούν με δικά τους έξοδα, ενώ 
στις επόμενες είκοσι, η διαμονή και ο επισιτισμός τους θα σημειωθεί υπό την 
κρατική μέριμνα. Οι ενεργοί αστυνομικοί  θα λάβουν ένα επίδομα Εξόδων 
Μετακίνησης των 175 μάρκων και οι έφεδροι αστυνομικοί ένα αντίστοιχο 
επίδομα καθώς και ένα επίδομα Συνεισφοράς με συνολικό ποσό της τάξης των 
150 μάρκων. Παράλληλα, σε κάθε αστυνομικό θα δοθεί μια αποζημίωση του 
ενός μάρκου για κάθε ημέρα απουσίας του από το Βερολίνο, 
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης, για τη φθορά και συντήρηση 
των μουσικών τους οργάνων, μηχανημάτων κ.ο.κ. Εξαιτίας της ανάγκης των 
αστυνομικών για περαιτέρω χρηματική ενίσχυση μετά τη λήξη του μήνα, ο 
Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ουκρανία θα δώσει εντολή στις 
αστυνομικές μονάδες του να καταβάλλουν στους αστυνομικούς, για κάθε έναν 
επιπλέον μήνα, ένα επίδομα του ιδίου καθορισμένου χρηματικού ποσού. 
Ενδεχομένως, ο αστυνομικός διοικητής στο Βερολίνο-Υπηρεσία Οικονομικών 
«Νότος» Bluecherstr 48/49-  θα πρέπει να προσχωρήσει σχετικά με τα 
συγκεκριμένα επιδόματα σε συμψηφισμό μέσω λογιστικής εξισορρόπησης.  
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δ) Κατόπιν εγγραφής όλων συνολικά των μονάδων του εκεί τομέα Διοικητή 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, η Ομάδα Ψυχαγωγίας «Faehnle» θα μετακινηθεί 
στον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Νότιας Ρωσίας για την 
ψυχαγωγία του Συντάγματος Αστυνομίας «Νότος». Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS 
και της Αστυνομίας Νότιας Ρωσίας θα λάβει ένα αντίγραφο αυτής της εντολής, 
προς ιδία γνώση.     
Κάνω έκκληση προς λήψη μιας αναφοράς, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1942.  
 
(περίληψη) Επικυρωμένο αντίγραφο προς τον ανώτερο αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας στη Νότια Ρωσία-Επιτελείο της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Krementschug. Αφορά στη δραστηριοποίηση της Ομάδας Ψυχαγωγίας 
«Faehnle».  
Επικυρωμένο αντίγραφο προς τον διοικητή  της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Βερολίνο. Αφορά στην ψυχαγωγία των μελών της Γερμανικής Αστυνομίας από 
την «Ομάδα Faehnle». (καταγράφονται τα ονόματα αυτών). 
(μετάφραση) Οι κατονομαζόμενοι αστυνομικοί θα μετακινηθούν, αρχής 
γενομένης τις 13 Δεκεμβρίου 1941 (ημέρα αναχώρησης), στον Τομέα Διοίκησης 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ουκρανία.   
                         
γ) Η Διοίκηση Αστυνομίας στο Βερολίνο-Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος»- θα 
καταβάλλει στους ενεργούς αστυνομικούς ένα επίδομα Εξόδων Μετακίνησης 
της τάξης των 175 μάρκων και στους εφεδρικούς αστυνομικούς το ίδιο επίδομα 
Εξόδων Μετακίνησης καθώς και ένα ακόμα  επιπλέον επίδομα Συνεισφοράς των 
εκατό πενήντα μάρκων. Παράλληλα, σε κάθε αστυνομικό θα δοθεί μια 
αποζημίωση του ενός μάρκου για κάθε ημέρα απουσίας του από το Βερολίνο, 
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης, για τη φθορά και συντήρηση 
των μουσικών τους οργάνων, μηχανημάτων κ.ο.κ. Η λογιστική καταχώρηση 
τους ενός (1) αυτού μάρκου για τους ενεργούς και εφεδρικούς αστυνομικούς θα 
σημειωθεί στον έκτακτο προϋπολογισμό Τμήμα 17, Ενότητα 5, Κάτω Μέρος 14, 
Παράγραφος 12. Τα επιδόματα θα καταργηθούν μετά την επιστροφή τους.  
Ο λοχαγός της Αστυνομίας Προστασίας, Richard Oergel έχει οριστεί ως 
υπεύθυνος λογιστής για την Ομάδα Ψυχαγωγίας ο οποίος μετά την επιστροφή 
στο Βερολίνο θα προβεί σε απολογισμό μαζί με την Υπηρεσία Οικονομικών 
«Νότος».  
 
δ) Η Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος» είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη 
αποστολή  δελτίων τροφίμων και συναλλάγματος στην Ομάδα Ψυχαγωγίας. Η 
εν λόγω οικονομική υπηρεσία καθώς επίσης και η Λογιστική Υπηρεσία «Νότος» 
Περί  Επεμβάσεων Αστυνομίας στην Αλλοδαπή στο Berlin-Schoeneberg   θα 
παραλάβουν, προς γνώση και περαιτέρω ενέργειες, ένα αντίγραφο αυτής της 
εντολής. 
 
(περίληψη) Επικυρωμένη επιστολή προς την Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος» 
και τη Λογιστική Υπηρεσία Περί Επεμβάσεων Αστυνομίας στην Αλλοδαπή. 
Αφορά στην αποστολή τεσσάρων αντιγράφων προς λήψη γνώσης και 
περαιτέρω ενέργειες.  
 Επικυρωμένη επιστολή προς την Τεχνική Σχολή Αστυνομίας-Τμήμα 
Υπηρεσιακών Οχημάτων- στο Βερολίνο. Αφορά στη δραστηριοποίηση της 
Ομάδας Ψυχαγωγίας.  
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(μετάφραση) β) Για την Ομάδα Ψυχαγωγίας «Faehnle» προβλέπεται ένα 
υπηρεσιακό όχημα (Opel-Blitz), σύμφωνα με την Εντολή αριθ 7023/38. 
Παρακαλώ να δοθεί εντολή στον οδηγό,  να παρουσιαστεί στις 13 Δεκεμβρίου 
1941, στις 8:00, στο αστυνομικό μέγαρο του Berlin-Mariendorf, Ringstr 1, στον 
λοχαγό της Αστυνομίας Προστασίας, Franz Oergel, μαζί με το όχημα του για την 
αναχώρηση του στο Shitomir. Στο εν λόγω οδηγό  θα δοθεί ένα αντίστοιχο 
Επίδομα Εξόδων Μετακίνησης και θα ισχύει, κατά τα άλλα, για αυτόν η παρ γ 
της υφιστάμενης διάταξης, με εξαίρεση της αποζημίωσης του ενός (1) μάρκου.  
γ) Σύμφωνα με την εντολή της 10ης Νοεμβρίου 1941-Ανώτατη Διοίκηση Ι Κ (6) 
208 αριθ 11 111/41- το υπηρεσιακό όχημα αριθ 7023/38 θα εφοδιαστεί με ένα 
δοχείο πιεσμένων αερίων τύπου Poronto.  
δ) Η Τεχνική Σχολή Αστυνομίας είναι υπεύθυνη για τον κατάλληλο εξοπλισμό 
του οχήματος.  
 
 
Σελίδες 67-71 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο εγγράφου-με έξι επιστολές- από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της 
Γερμανικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ προς τον ανώτερο 
αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας στο Mogilew, 
από 17.12.1941. Αφορά στην ψυχαγωγία των μελών της Γερμανικής 
Αστυνομίας.  
(μετάφραση) α) Για την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου του Συντάγματος 
της Αστυνομίας θέτω στη διάθεση σας την ψυχαγωγική ομάδα της Αστυνομίας 
«Ostermann» (μηχ) με δύναμη είκοσι επτά αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη 
ομάδα θα μετακινηθεί στις 7.1.1942 από το Βερολίνο μέσω Posen και Bialystok 
και θα καταχωρηθεί στις βρισκόμενες καθοδών μονάδες, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει ακόμα μια πληροφορία περί της ακριβούς άφιξης της ψυχαγωγικής 
ομάδας στο Mogilew. Ο αρχηγός της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Koenigsberg ο οποίος θα καθορίσει τη δράση της εν λόγω ομάδας στην περιοχή 
του Bialystok και ο επικεφαλής της ομάδας, αξιωματικός Αστυνομίας 
Προστασίας, Franz Stadler, έχουν ως καθήκον να σας αναφέρουν την ημέρα 
άφιξης, μόλις γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.  
Η Ομάδα Ψυχαγωγίας «Ostermann» η οποία έχει εμφανιστεί με μεγάλη επιτυχία 
ενώπιον του αρχηγού της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, διαθέτει ένα πλούσιο 
μουσικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που μπορεί να το παρουσιάσει σε θεατές 
και ακροατές με αριθμό από έναν λόχο και άνω έως χίλιους άνδρες.  Τα μέλη του 
Γερμανικού Στρατού, οι μονάδες των Ενόπλων SS και τα μέλη του Ράιχ θα 
μπορούν να παραβρεθούν ως καλεσμένοι στη δράση αυτής της ομάδας. Ο 
υπεύθυνος της εν λόγω ομάδας, αξιωματικός της Αστυνομίας Προστασίας, 
Franz Stadler, θα παρουσιαστεί μετά την άφιξή του στον ανώτερο αρχηγό των 
SS και της  Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας για να παραλάβει το αντίγραφο 
Σχέδιο Δράσης που έχει προωθηθεί από εμένα. Παρακαλώ να ελεγχθεί εάν η 
ομάδα ψυχαγωγίας, κατόπιν μιας εκτενούς χρησιμοποίησης της, θα μπορέσει να 
μετακινηθεί εξαιτίας των συνθηκών στους δρόμους στον Ανώτερο Αρχηγό των 
SS και Αστυνομίας Βορείας Ρωσίας για το Σύνταγμα Αστυνομίας Βορράς. Σε 
περίπτωση καταφατικής απάντησης παρακαλώ να τεθείτε σε επικοινωνία με 
τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Βορείας Ρωσίας στον οποίο θα 
παραδώσετε ένα αντίγραφο αυτής της εντολής προς γνώση αυτού. 
                     
β) Ο εφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα εξασφαλισθεί οπωσδήποτε από 
τις αστυνομικές υπηρεσίες. Οι προς καταχώρηση ομάδες είναι υπεύθυνες για την 
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ομαλή δράση της Ομάδας Ψυχαγωγίας και θα μεριμνήσουν για τη διάθεση μιας 
κατάλληλης αίθουσας για την παρουσίαση της δράσης της ομάδας. Σε 
περίπτωση που προκύψουν έξοδα, θα υπάρξει ένας συμψηφισμός βάσει του   
του πίνακα λογιστικών εγγραφών. Η ομάδα ψυχαγωγίας θα μεταφέρει μαζί της 
μια προσωρινή διακόσμηση της σκηνής. 
 
γ) Οι ενεργοί αστυνομικοί θα λάβουν από τη Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας 
στο Βερολίνο- Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος», αρχικά για έναν περίπου μήνα, 
ένα επίδομα Εξόδων Μετακίνησης των 175 μάρκων και οι έφεδροι αστυνομικοί 
το ίδιο αντίστοιχο επίδομα καθώς και ένα επίδομα Συνεισφοράς με συνολικό 
ποσό της τάξης των 150 μάρκων. Παράλληλα, σε κάθε αστυνομικό θα δοθεί μια 
αποζημίωση του ενός μάρκου για κάθε ημέρα απουσίας του από το Βερολίνο, 
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης, για τη φθορά και συντήρηση 
των μουσικών τους οργάνων, μηχανημάτων κ.ο.κ. Σε περίπτωση ανάγκης των 
αστυνομικών για επιπλέον χρήματα, το Σύνταγμα Αστυνομίας Κέντρο θα δώσει 
εντολή στις μονάδες του να καταβάλλουν στους αστυνομικούς ένα επίδομα που 
θα καλύπτει κάθε φορά το αναγκαίο χρηματικό ύψος.  Ενδεχομένως, ο 
αστυνομικός διοικητής στο Βερολίνο-Υπηρεσία Οικονομικών «Νότος» 
Bluecherstr 48/49-  θα πρέπει να προσχωρήσει σχετικά με τα συγκεκριμένα 
επιδόματα σε συμψηφισμό μέσω λογιστικής εξισορρόπησης.  
 
δ) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μετακίνηση της ομάδας ψυχαγωγίας 
στον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Βόρειας Ρωσίας, θα 
μετακινηθεί κατόπιν εκπλήρωσης των καθηκόντων της στη Διοίκηση 
Αστυνομίας Προστασίας στο Βερολίνο. Κατόπιν της λήξης της περιόδου των 
εκδηλώσεων, κάνω έκκληση προς μια Έκθεση Κατατόπισης.  
 
(περίληψη) Επιστολή  προς τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας 
Βορείου Ρωσίας- Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης. Αφορά στην 
αποστολή αντιγράφου του εν λόγω εγγράφου προς λήψη γνώσης και στην 
ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας 
Κεντρικής Ρωσίας αναφορικά με τη δραστηριοποίηση της Ομάδας Ψυχαγωγίας 
«Ostermann»  
 
Επιστολή  προς τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Posen. Αφορά στην παρουσίαση του του επικεφαλής της Ομάδας 
Ψυχαγωγίας «Ostermann», στις 7.1.1942 , στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Posen και την παραλαβή του Σχεδίου Δράσης του.  
 
Επιστολή  προς τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Koenigsberg. Αφορά στη δραστηριοποίηση της εν λόγω ομάδας.        
 
Επιστολή  προς τον Διοικητή της Αστυνομίας Προστασίας στο Βερολίνο. Αφορά 
στη δραστηριοποίηση της εν λόγω ομάδας.  
 
Επιστολή προς την Υπηρεσία Λογιστικών για Επεμβάσεις της Αστυνομίας στην 
Αλλοδαπή. Αφορά στη λήψη αντιγράφων του εν λόγου εγγράφου.   
 
Επιστολή προς την Τεχνική Σχολή Αστυνομίας-Τμήμα Υπηρεσιακών Οχημάτων- 
στο Βερολίνο. Αφορά στη δραστηριοποίηση της Ομάδας Ψυχαγωγίας.  
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Σελίδα 72 (περίληψη-μετάφραση) 
Επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο προς τους 
Ανώτερους Αρχηγούς των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στη Βόρεια-
Κεντρική- Νότια Ρωσία και στους Διοικητές της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στο Koenigsberg, Riga και Nowno, με ημερομηνία 3.1.1942. 
(μετάφραση) Διέθεσα στα αρχηγεία της Αστυνομίας (Υπηρεσίες Ειδών 
Αντικατάστασης) στο Koenigsberg, Posen και Breslau από διακόσια πενήντα 
γούνινα γιλέκα, προορισμένα για τις αποθήκες Διαχείρισης Υλικού στο 
Duenaburg, Bialystok και Lemberg. Εφόσον το απόθεμα αυτό επαρκεί, υπάρχει η 
δυνατότητα της παραλαβής, με τη μορφή του δανεισμού, από τους 
δραστηριοποιούμενους αξιωματικούς της Αστυνομίας (συμπερ των 
αξιωματικών ανά επικράτεια και περιφέρεια) στις κατεχόμενες περιοχές της 
Ρωσίας, στα Προτεκτοράτα Βαλτικής και Ουκρανίας και στην Κυβερνητική 
Περιφέρεια Bialystok και κυρίως από τους διοικητικούς υπαλλήλους, με βαθμό 
αξιωματικού,  στη διοίκηση της Αστυνομίας και στα Αστυνομικά Τάγματα, ενός 
γούνινου γιλέκου ανά άτομο για την- χωρίς χρέωση- χρησιμοποίηση τους κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα. Κατά την άρση της απόσπασης προς τα κατεχόμενα 
ρωσικά εδάφη την Άνοιξη 1942, το αργότερο την 1. Μαΐου 1942,τα ληφθέντα 
γούνινα γιλέκα θα παραδοθούν από τους αξιωματικούς της Αστυνομίας κ.ο.κ 
καθαρά και σε καλή κατάσταση πίσω στις αποθήκες Διαχείρισης Υλικού της 
Αστυνομίας στο Duenaburg, Bialystok και Lemberg. Οι αξιωματικοί καθώς και οι 
διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν ήδη εφοδιαστεί, υπό τη μορφή δανεισμού, με 
ένα γούνινο παλτό από τα αποθέματα της Αστυνομίας ή διαθέτουν το ατομικό 
τους παλτό, δεν επιτρέπεται να παραλάβουν κανένα γούνινο γιλέκο.  
 
 
Σελίδα 73 (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ προς τους Ανώτερους 
Αρχηγούς των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στις νέες κατεχόμενες 
περιοχές της Ρωσίας, με ημερομηνία 7.1.1942. Αφορά στον τρόπο σύνταξης 
αναφορών προς τους αναφερόμενους ανώτερους αξιωματικούς.  
 
Σελίδες 74-77 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ προς τους Ανώτερους Αρχηγούς των SS και της 
Γερμανικής Αστυνομίας για Βαλτικές χώρες, Ουκρανία και Βόρεια-Κεντρική-
Νότια Ρωσία, από 17.12.1941. Αφορά στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
την επέμβαση της Γερμανικής Χωροφυλακής στις κατεχόμενες από τους 
Γερμανούς ανατολικές περιοχές.  
(μετάφραση) Αφορά: Προσωρινές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την 
επέμβαση της Χωροφυλακής στα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη.  
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1) Στους αρχηγούς της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης των Γενικών 
Περιφερειών έχουν διαταθεί δυνάμεις της Χωροφυλακής (συμπ εφεδρικών 
αστυνομικών) για την επέμβαση αυτών στους εν λόγω χώρους. Για κάθε 
περιφέρεια, εφόσον η πολιτική διοίκηση έχει  ήδη αναλάβει την ευθύνη της, 
έχουν προστεθεί κατά μέσο όρο είκοσι με είκοσι πέντε χωροφύλακες. Η διανομή 
αυτών των δυνάμεων στην κάθε περιφέρεια ξεχωριστά θα λάβει χώρα ανάλογα 
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το μέγεθος, τον αριθμό κατοίκων και τις ειδικές συνθήκες στην αστυνομία στις 
εν λόγω περιοχές.                            
 
2) Η Χωροφυλακή, στο εσωτερικό της Γενικής Περιφέρειας, θα διοικείται από 
τον Διοικητή Χωροφυλακής υπό τον Αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης.     
Σύμφωνα με τους διατιθέμενους επικεφαλής της Χωροφυλακής θα 
δημιουργηθούν Κεντρικές Ομάδες Χωροφυλακής. Μια τέτοια ομάδα θα 
αποτελείται από δυνάμεις συγκεκεριμένων περιοχών (από συγκεντρωμένες 
διμοιρίες Χωροφυλακής).  
 
3) Η Χωροφυλακή και οι Μονάδες Προστασίας ανά περιφέρεια θα υπάγονται 
στον Περιφερειακό Αρχηγό Χωροφυλακής (ανά περίσταση ανθυπολοχαγός) που 
είναι συγχρόνως ο αρχηγός των SS και της  Αστυνομίας στη συγκεκριμένη 
περιφέρεια και υπεύθυνος για όλα συνολικά τα αστυνομικού χαρακτήρα 
καθήκοντα της Χωροφυλακής και των Μονάδων Προστασίας. Ο περιφερειακός 
επίτροπος έχει, στον τομέα της εκτελεστικής εξουσίας αστυνομικών 
καθηκόντων, το ουσιαστικό δικαίωμα έκδοσης εντολών, απέναντι στον Αρχηγό 
των SS και της Αστυνομίας ενώ η πραγματοποίηση της όποιας επέμβασης είναι 
καθήκον του Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας. Κατ΄ άλλα, η Χωροφυλακή 
υπάγεται (οργανωτικά, πειθαρχικά, σε προσωπικό και οικονομικά) στους 
προϊσταμένους επικεφαλής της εν λόγω υπηρεσίας. Ο αρχηγός των SS και της 
Περιφερειακής Αστυνομίας θα πρέπει να εγκαταστήσει τις υπηρεσίες του στο 
υπηρεσιακό κτήριο του Περιφερειακού Επίτροπου. Θα αναγράφει στην 
επικεφαλίδα κάθε επιστολής το «Ο Αρχηγός των SS και Επικεφαλής Τομέα της 
Αστυνομίας στο........ 
                                                                                                                       (όνομα του χώρου)  
 
4. Η Χωροφυλακή της περιφέρειας θα σχηματίσει μια διμοιρία υπό τη διοίκηση 
του Περιφερειακού Αρχηγού Χωροφυλακής. Η εν λόγω διμοιρία θα 
στρατοπεδεύσει, εφόσον καθίσταται δυνατό, σε ένα φυλάκιο στο στρατόπεδο 
του Αρχηγού των SS και της Περιφερειακής Αστυνομίας και θα χαρακτηριστεί 
ως «Φρουρά Χωροφυλακής» στο .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  (όνομα του στρατοπέδου). 
Η προσωρινού χαρακτήρα συγκέντρωση και συνδυασμός μικρότερων ειδικών 
ομάδων Χωροφυλακής ως προς την πραγματοποίηση ειδικών αποστολών (π.χ 
παράταξη Ομάδας Προστασίας σε μια περιοχή ή περιφέρεια, καταπολέμηση των 
παράνομων φαινομένων αγοράς τροφίμων κ.ο.κ) θα επιτρέπεται για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα, εφόσον οι εκεί τοπικές συνθήκες (μέγεθος της περιφέρειας, 
κακές συγκοινωνιακές συνδέσεις, άσχημη κατάσταση στον τομέα της 
Αστυνομίας) το καθιστούν αναγκαίο. Σε περίπτωση μιας μεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας παραμονής, οι συγκεκριμένες αυτές ειδικές ομάδες Χωροφυλακής θα 
χαρακτηριστούν ως «Φρουρά Χωροφυλακής». Οι χωροφύλακες αυτών των 
φρουρών θα αντικαθίστανται ενδεχομένως εναλλάξ.  
Οι φρουροί (επίσης αυτοί στο στρατόπεδο των Περιφερειακών Αρχηγών 
Χωροφυλακής) θα διοικούνται από τους Περιφερειακούς Ανθυπολοχαγούς 
Χωροφυλακής (εφεδρικοί ανθυπολοχαγοί της Περιφερειακής Αστυνομίας 
Προστασίας) ή από τους επικεφαλής Χωροφυλακής (Περιφερειακή  Αστυνομία 
Προστασίας). Ο τοπικός επικεφαλής Χωροφυλακής δεν θα διοικεί επομένως 
καμία φρουρά.  
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5. Η μέριμνα της θα είναι πρωτίστως η άσκηση αστυνομικού χαρακτήρα 
καθηκόντων, κατόπιν της ολοκλήρωσης παράταξης των Ομάδων Προστασίας. 
Θα τεθεί υπεύθυνη για την κατάσταση σε θέματα αστυνομικής τακτικής.  
Η Γερμανική Χωροφυλακή θα πρέπει να επεμβαίνει με αλληλοκάλυψη έτσι ώστε 
να μπορεί να επιβλέπει τη δράση των Ομάδων Προστασίας. Η ίδια θα 
πραγματοποιεί αποστολές της Αστυνομίας μόνο για περιπτώσεις που το 
απαιτούν τα συμφέροντα των Γερμανών υπηκόων.  
 
6. Κάθε Διμοιρία Χωροφυλακής θα εξοπλιστεί αρχικά με ένα Ελαφρύ Πολυβόλο 
και τρία αυτόματα. Θα επιζητηθεί ένας περαιτέρω, στο απαραίτητο μέγεθος,  
επιπρόσθετος εξοπλισμός με οπλοπολυβόλα από τα αποθέματα της λείας 
πολέμου (αυτόματα ρωσικά τυφέκια, οπλοπολυβόλα). Εκ τούτου, οι αρχηγοί της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης θα έρθουν άμεσα σε επαφή με τις γερμανικές 
στρατιωτικές υπηρεσίες και θα με ενημερώσουν τάχιστα αναφορικά με την 
έκβαση αυτή.  
 
7. Κάθε Διμοιρία Χωροφυλακής θα παραλάβει, προς το παρόν, δύο επιβατικά 
οχήματα (από τα οποία ένα για τον Περιφερειακό Αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας) και έξι έως οχτώ μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες και κάθε 
διοικητής της Χωροφυλακής ένα έως δύο Μεσαίου ή Βαρέου Τύπου Φορτηγά 
για τον τομέα του. Θα υπάρξει άμεση κινητοποίηση αναφορικά με τη  
δυνατότητα μετακίνησης των Φρουρών Χωροφυλακής μέσω εξασφάλισης και 
διάθεσης ίππων, σκύλων ελκήθρων και οχημάτων από την ενδοχώρα και 
ιδιαιτέρως για τον χειμώνα και τους μήνες με άσχημες καιρικές συνθήκες. Θα 
υπάρξει σε μένα μια ενημέρωση, εντός των δύο μηνών, σχετικά με τούτο και θα 
μου αναφερθεί ο αριθμός των διατιθέμενων ίππων και σκυλιών προς αγορά. Τα 
προκυπτόμενα έξοδα από την προμήθεια ελκήθρων και οχημάτων θα πρέπει να 
πληρωθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπηρεσιακού Κανονισμού 
Αστυνομίας 33 και θα καταλογιστούν από τις αρμόδιες λογιστικές υπηρεσίες 
στο κεφάλαιο 14 τίτλος 38 κάτω μέρος 5. Θα πρέπει να ενημερωθώ αναφορικά 
με το ύψος των υφιστάμενων εξόδων, το αργότερο έως την1. Απριλίου 1942. Θα 
επισυναφθεί κατάλογος αναφορικά με τον αριθμό, το είδος και τον χώρο 
συγκέντρωσης των προς προμήθεια οχημάτων.  
 
8. Αναφορικά με την επέμβαση των Διμοιριών Χωροφυλακής (μηχ), βρισκόμενες 
στις Κεντρικές Ομάδες Χωροφυλακής, παραπέμπω στην Εντολή μου της 23. 
Οκτωβρίου 1941- Ανώτατη Διοίκηση Ι Ο (4) αριθ 67/41.  
 
9. Δια τούτης καταργούνται οι αντίθετου χαρακτήρα διατάξεις σε παλαιότερες 
εντολές.  
 
 
Σελίδες 78-79 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ στο Βερολίνο προς τους Ανώτερους Αρχηγούς 
των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στις Βαλτικές χώρες, Ουκρανία καθώς 
και στις πόλεις Reval, Riga, Kauen, Minsk, Kiew, Tscherngow, Shitomir, 
Nikolejew, Dnjepropetrowsk και Rownο, από 9.1.1942. Αφορά στην προσωρινού 
χαρακτήρα  δομή του Επιτελείου του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, 
υπαγόμενο στον Αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας (καταγράφεται 
τμήμα, αριθμός αξιωματικών, διοικητικών υπαλλήλων, ανδρών της Αστυνομίας).  
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Σελίδες 80-81 (περίληψη) 
Έγγραφο του Ανώτατου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ στο Βερολίνο, από 16.1.1942. Αφορά στα 
καθήκοντα των Αρχηγών των SS και της Αστυνομίας στις νέες κατεχόμενες 
ανατολικές περιοχές.   
 
 
Σελίδα 82 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ στο Βερολίνο προς, μεταξύ άλλων, τους  
Ανώτερους Αρχηγούς των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στις Βαλτικές 
χώρες (Riga), Ουκρανία (Rowno), από 16.1.1942. Αφορά στις αρμοδιότητες των 
αστυνομικών υπηρεσιών στους τομείς των νέων κατεχόμενων ανατολικών 
περιοχών.    
 
 
Σελίδες 83-84 (περίληψη) 
Επιστολή του Ανώτατου Αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ στο Βερολίνο, από 26.1.1942. Αφορά στην 
προώθηση των δύο τελευταίων εγγράφων (σελ 80-81, 82).  
 
Σελίδες 85-87 (περίληψη) 
Επιστολή από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ στο Βερολίνο προς τους  Ανώτερους Αρχηγούς 
των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στις Βαλτικές χώρες (Riga) και Ουκρανία 
(Rowno), από 31.1.1942. Αφορά στην ανάληψη από τους περιφερειακούς 
επικεφαλής της Χωροφυλακής των καθηκόντων των Περιφερειακών Αρχηγών 
των SS και της Αστυνομίας (καταγράφονται  χώρες, περιφέρειες, 
ονοματεπώνυμο, βαθμός).  
 
 
Σελίδες 88-91 (περίληψη) 
Επιστολή από τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ στο Βερολίνο προς τον   Ανώτερο Αρχηγό των 
SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στην Ουκρανία (Rowno), από 18.5.1942. 
Αφορά στην ανάληψη από τους περιφερειακούς επικεφαλής της Χωροφυλακής 
των καθηκόντων των Περιφερειακών Αρχηγών των SS και της Αστυνομίας 
(καταγράφονται περιφέρειες, ονοματεπώνυμο, βαθμός).  
 
 
Σελίδες 92-94 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του Αρχηγού της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, με 
ημερομηνία 9.7.1942.  
(μετάφραση) Οι Περιφερειακοί Αρχηγοί των SS και της Αστυνομίας στις 
ανατολικές περιοχές θα αντικατασταθούν από έναν διοικητή της Αστυνομίας. Ο 
εν λόγω διοικητής της Αστυνομίας, στον οποίο υπάγονται οι άνδρες της 
Γερμανικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Προστασίας του τομέα του, θα 
τεθεί υπό τις διαταγές του Περιφερειακού Επιτρόπου όπως και οι αντίστοιχοι 
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αρχηγοί Χωροφυλακής στην αρμοδιότητα των διοικητών της εκάστοτε 
επαρχίας.  
Οι επικεφαλής των βάσεων των SS και της Αστυνομίας θα καταγραφούν σε 
καταλόγους, στις πόλεις όπου είναι ταυτόχρονα αρχηγοί των SS και της 
Αστυνομίας και στις μεγαλύτερες σε μέγεθος πόλεις όπου δραστηριοποιούνται 
ως ανωτέρου βαθμού από ό,τι οι αντίστοιχοι Περιφερειακοί Επίτροποι, ως 
Επίτροποι Πόλεων. Επομένως, αναφορικά με το ζήτημα της υπαγωγής στους 
επικεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών, οι Επίτροποι Πόλεων στις πόλεις, στις 
οποίες ο αρχηγός των SS και της Αστυνομίας βρίσκεται ως επικεφαλής της 
βάσης των SS και της Αστυνομίας, θα φέρουν τον βαθμό του Γενικού Επιτρόπου 
και στις άλλες πόλεις, εκεί όπου οι επικεφαλής βάσης των SS και της Αστυνομίας 
φέρουν υψηλότερο βαθμό από ό,τι οι Επίτροποι Πόλεων, θα αντικαταστήσουν 
τους εν λόγω επιτρόπους. Σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της ανατολικής 
Ευρώπης, η οργάνωση της Αστυνομίας θα δομηθεί σύμφωνα με  τις πόλεις του 
Ράιχ που δεν διαθέτουν επίσημη, κρατική αστυνομική διοίκηση. Επομένως, θα 
τοποθετηθούν εδώ για λόγους λειτουργικότητας: ένας διοικητής Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης και ένας διοικητής Ασφάλειας-καθόσον καθίσταται 
αναγκαίος- οι οποίοι θα υπάγονται άμεσα στον Επίτροπο Πόλης.  
Εν συνεχεία θα εξετασθεί πόσοι επίτροποι της Ασφάλειας υπάγονται σήμερα 
στους επικεφαλής βάσεων των SS και της Αστυνομίας και με ποιο βαθμό 
δραστηριοποιούνται. Τα καθήκοντα της Ασφάλειας, υπαγόμενης στους 
διοικητές Αστυνομίας, θα αναληφθούν από τους Περιφερειακούς Αρχηγούς 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο Ράιχ.  
Αναφορικά με τις αρμοδιότητες στον τομέα ευθύνης της Αστυνομίας και με τα 
νομικού χαρακτήρα ζητήματα της Αστυνομίας θα κατατεθεί σε όλες τις 
υπηρεσίες, αρχής γενομένης από τον Επίτροπο του Ράιχ και κατόπιν από τους 
Περιφερειακούς Επιτρόπους, μια εκπονημένη υπηρεσιακή οδηγία. Στο σημείο 
αυτό θα καθοριστεί, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο Ράιχ, ποιες αποστολές 
θα αναλάβει στον τομέα τούτο η γενική διοίκηση και ποια καθήκοντα θα 
διαμοιραστούν στις υπηρεσίες της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης και της 
Ασφάλειας. 
 
 
Σελίδες 95-96 (περίληψη) 
Επιστολή από τον Αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας στο Βερολίνο προς τους 
Αρχηγούς της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα, Σάλτσμπουργκ, Πράγα 
και Νταντσίχ, με ημερομηνία 8.7.1943. Αφορά στην κατάργηση ανώτερης 
αστυνομικής υπηρεσίας (Αστυνομία Προστασίας) στο Libau και στη δημιουργία 
μιας αντίστοιχης στο Reval.    
 
 
Σελίδα 97 (περίληψη) 
Αντίγραφο τηλεγραφήματος από τον Αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Βερολίνο προς το Σύνταγμα (Εκπαίδευσης) Αστυνομίας «Ornanienburg», τη 
Σχολή Αστυνομίας Προστασίας στο Heidenheim και τους αρχηγούς Αστυνομίας 
Τήρησης  της Τάξης στο Saarbruecken και Στουτγάρδη, με ημερομηνία 7.7.1943. 
Αφορά στη μετακίνηση του 4ου Τάγματος Εκπαίδευσης Αστυνομίας στο 
Heidenheim.  
 
 
Σελίδες 98-118 (περίληψη-μετάφραση) 
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Επιστολή-με κατάλογο καταγραφής δύναμης- του Αρχηγού της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, με ημερομηνία 5.8.1943. Αφορά στη 
δημιουργία του Συντάγματος Αστυνομίας «Riga»  
(μετάφραση) Αφορά: Δημιουργία του Συντάγματος Αστυνομίας «Riga»     
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ 
 
1) Από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Εσθονίας θα 
δημιουργηθεί το Σύνταγμα Αστυνομίας «Riga», βάσει των επισυναπτόμενων 
καταστάσεων δύναμης                                         
 
2) Δομή:  
Επιτελείο Συντάγματος                      κατάσταση δύναμης αριθ 52 
Λόχος Διαβιβαστών                             κατάσταση δύναμης αριθ 14γ 
Διμοιρία Σκαπανέων                           κατάσταση δύναμης αριθ 54 
Επιτελείο 1ου Τάγματος                    κατάσταση δύναμης αριθ 55α 
1ος Λόχος                                                κατάσταση δύναμης αριθ 56 
2ος Λόχος                                                κατάσταση δύναμης αριθ 56 
3ος Λόχος                                                κατάσταση δύναμης αριθ 56 
2ο Τάγμα                                                 όπως τον 1ο Λόχο 
3ο Τάγμα                                                 όπως τον 1ο Λόχο 
4ο Τάγμα                                                 όπως τον 1ο Λόχο 
 
Δεν υπάρχει καμία ανησυχία προς μια επιπρόσθετη παράταξη Βαριών Μονάδων 
Πεζικού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων Βαρέων Όπλων Πεζικού. Ως αποδεικτικό 
στοιχείο αυτού έχει επισυναφθεί η κατάσταση δύναμης βαρέου λόχου ενός 
Συντάγματος Αστυνομίας Προστασίας. Οι παρατεταγμένες μονάδες θα 
αναφερθούν σε μένα, υπό την επισύναψη ενός σχεδίου δομής ανάλογα με την 
περίπτωση.  
 
3) Ως βάση στην πατρίδα για το Σύνταγμα Αστυνομίας «Riga» ορίζεται ο χώρος 
διοίκησης Αστυνομίας στο Koenigsberg.   
 
4) Όλες συνολικά οι υπηρεσίες από τις καταστάσεις δύναμης θα επανδρωθούν 
από Λετονούς. Δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στο έως τώρα ισχύον   νομικό 
καθεστώς των Λετονών αξιωματικών, υπαρχηγών και ανδρών  λόγω της 
διάθεσης τους στο Σύνταγμα Αστυνομίας «Riga». 
 
5) Νομικό καθεστώς 
Οι Λετονοί του συντάγματος υπόκεινται στη δικαιοδοσία των SS και της 
Αστυνομίας όπως επίσης και στον Προσωρινό Κανονισμό Περί Υπηρεσιακών 
Ποινών για τις Μονάδες της Αστυνομίας και αντίστοιχα θα ενημερωθούν  
σχετικά μ’ αυτό. Επισυνάπτονται δεκαπέντε αντίγραφα του Υπηρεσιακού 
Κανονισμού Στρατού Ξηράς 3/1, του Υπηρεσιακού Κανονισμού Στρατού Ξηράς 
3/13 καθώς και του υπάρχοντος Κανονισμού Περί Υπηρεσιακών Ποινών για τις 
Μονάδες της Αστυνομίας.   
 
6) Χρηματοδότηση 
Ο αρχηγός της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα θα μεριμνήσει αυτόνομα 
για όλα τα απαραίτητα. Στο Επιτελείο του Συντάγματος και στα τάγματα θα 
δημιουργηθούν απαραιτήτως οικονομικές υπηρεσίες και σε κάθε περίπτωση θα 
εξασφαλισθεί ένα άψογο σύστημα διαχείρισης οικονομικών πόρων και ένα 
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αρμόδιο ταμείο υπολογισμού χρημάτων και οικονομικού ελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή μπορεί να αποκλειστεί η διάθεση Γερμανών οικονομικών 
υπαλλήλων. Οι Λετονοί δεν επιτρέπεται να έχουν καμία πληρεξουσιότητα, που 
θα προχωρούσε στο δικαίωμα παρέμβασης προς τα ταμεία του Γερμανικού 
Στρατού περί της  άρσης των επιδομάτων μετακίνησης. Το λετονικό προσωπικό 
θα συμβιβαστεί σύμφωνα με τους προς τούτο εκδιδόμενους κανονισμούς.... στον 
αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα... βρίσκονται σε αυτόν...... 
ακόμα και εάν μέλη..... τοποθετηθούν...  μη ειδικές πρακτικές βάσει της παρ 16 
του Κανονισμού Καθηκόντων Αστυνομίας 33. Το λογιστήριο του Αρχηγού 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα είναι αρμόδιο για  τον απολογισμό. Θα 
υπάρξει μια ενημέρωση μου αναφορικά με ληφθέντα οικονομικά μέτρα.  
 
7) Ιατρική μέριμνα: 
Λετονοί ιατροί θα δραστηριοποιηθούν ως ιατροί στα τάγματα. Ο επικεφαλής 
αξιωματικός Υγειονομικού Αστυνομίας, υπό τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στη Ρίγα, θα ορίσει τον ιατρό συντάγματος ο οποίος θα ζητήσει από 
εμένα την προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού. Η 
πραγματοποίηση των απαραίτητων προληπτικών εμβολιασμών και του 
προσδιορισμού ομάδας αίματος, σύμφωνα με την εγκύκλιο της 19.1.1943 (σελ 
126) και την εγκύκλιο της 5.11.1941 (σελ 1.997), θα επανελεγχθεί και όπου 
χρειαστεί να ολοκληρωθεί.   
 
8) Οδοντιατρική μέριμνα : 
Εφόσον η οδοντιατρική μέριμνα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις βάσεις 
οδοντιάτρων της Αστυνομίας, που βρίσκονται στους τομείς του μετώπου, θα 
αναλάβει καθήκοντα ένας Λετονός οδοντίατρος. Ζητώ την υποβολή μιας 
αναφοράς και μιας ενδεχομένως αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού.  
 
9) Κτηνιατρική μέριμνα:  
Την επιλογή των κτηνιάτρων συντάγματος και του προσωπικού, αρμόδιου για 
το πετάλωμα ίππων, θα την πραγματοποιήσει ο υπεύθυνος αξιωματικός 
κτηνίατρος στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα. Εν ανάγκη, 
θα διατεθεί από τον τομέα της Ανώτατης Διοίκησης  στο σύνταγμα ένας 
έφεδρος ανθυπολοχαγός της Αστυνομίας Προστασίας ή ένας επικεφαλής 
Αστυνομίας Προστασίας, υπεύθυνος για την ειδική υπηρεσία πεταλώματος 
ίππων, για το χρονικό διάστημα της παράταξης, ως προς την κατατόπιση του 
λετονικού προσωπικού, αρμόδιου για το πετάλωμα των ίππων. Θα αναφερθούν 
σε μένα, με την προσκόμιση ενός ονοματικού καταλόγου (με ακριβή στοιχεία), οι 
ενέργειες σχετικά με την εν λόγω επιδίωξη. 
 
10) Ρουχισμός: 
Δεν θα λάβει χώρα μια νέα προμήθεια ρουχισμού για τα μέλη του συντάγματος. 
Τα  προς έλλειψη είδη ενδυμασίας και ο εξοπλισμός θα διατεθούν από τον 
Αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Εσθονίας στη Ρίγα. 
 
11) Οπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός και πολεμοφόδια: 
Όλα συνολικά τα υφιστάμενα αποθέματα σε όπλα, στρατιωτικό υλικό, κινητές 
κουζίνες, πιατικά κ.ο.κ (συμπ όλων των όπλων λείας και προσωρινού τύπου 
μηχανημάτων στρατού) θα χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο το φάσμα τους και 
Θα υπολογισθούν στον αντίστοιχο εξοπλισμό χρέωσης. Θα χρεωθούν επίσης 
εδώ όλα τα δυνατά προς προς επιδιόρθωση και συντήρηση είδη εξοπλισμού. Τα 
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για την ολοκλήρωση του εξοπλισμού αναγκαία όπλα, στρατιωτικά μηχανήματα 
και κ.ο.κ, θα αναφερθούν- για κάθε μονάδα χωριστά (επιτελείο, Λόχο 
Διαβιβαστών κ.ο.κ) από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα σε 
μένα, καταγράφοντας το υπάρχων διαθέσιμο στρατιωτικό υλικό. 
 
12) Η διανομή όλων συνολικά των προβλεπόμενων οχημάτων, βάσει του 
αποδεδειγμένου αριθμού τους, θα σημειωθεί μέσω ειδικής εντολής.  
 
13) Θα παραταχθούν, βάσει της αποδεδειγμένης δύναμης τους, οι παρακάτω 
μονάδες διαβιβαστών:  
α) λόχος διαβιβαστών, 
β) τέσσερεις διμοιρίες τάγματος διαβιβαστών.  
Το προσωπικό θα πρέπει να επιλεγεί από κατάλληλους Λετονούς. Οι άνδρες 
πρέπει να κατέχουν, εάν είναι δυνατό, και τις δύο γλώσσες. Τα μηχανήματα και 
τα οχήματα θα διατεθούν βάσει ειδικής εντολής. Η εκπαίδευση των ανδρών θα 
πρέπει να λάβει χώρα, κατόπιν συνεννόησης με τον επικεφαλής διαβιβαστών 
υπό τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα και θα επιβλεφθεί από 
τον ίδιο. Τα μηχανήματα διαβίβασης για τους Βαρέους Λόχους θα ζητηθούν σε 
μένα και ανά περίπτωση. Το γραφείο Υλικού Διαβιβαστών της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης θα τεθεί σε ετοιμότατα ως προς τον εξοπλισμό του 
Συντάγματος Αστυνομίας στη Ρίγα με τριάντα εναλλασσόμενου ρεύματος 
ασυρμάτους Philips τύπου Α 43 U. Οι ασύρματοι θα πρέπει να ζητηθούν άμεσα 
στο γραφείο Υλικού Διαβιβαστών,  εν ευθέτω χρόνο και με τη διεύθυνση 
αποστολής και κατόπιν της άφιξης τους να διανεμηθούν στις μονάδες βάσει της 
εγκυκλίου της 24.12.1942 (σελ 11). 
 
14) Η διανομή ίππων θα πραγματοποιηθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στη Ρίγα. Οι ανάγκες θα καλυφθούν από τον εκεί τομέα και σε 
περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη δεν μπορεί να διασφαλισθεί μέσω 
αγοράς ή της διάθεσης από τα δικά μας αποθέματα, θα υπάρξει επικοινωνία με 
τον αρμόδιο αρχηγό αναφορικά με την παράδοση των αναγκαίων ίππων. Ο 
Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα θα επιφορτίσει τον Διοικητή 
της Σχολής Ιππασίας  Αστυνομίας στο Postawy, ταγματάρχη Αστυνομίας 
Προστασίας, Albrecht και τον ανώτερο εκπρόσωπο της Αστυνομίας, δρ 
Godglueck σχετικά με την ενδεχόμενη αγορά ίππων. Η λογιστική καταχώρηση 
των εξόδων αγοράς θα σημειωθεί στο σχέδιο 17α τμήμα 5 κάτω μέρος 14 παρ 
12 του έκτακτου προϋπολογισμού.  
 
15) Μηχανήματα κτηνιάτρων και πεταλώματος, συμπερ υλικών και κάρων. 
Ο υπεύθυνος αξιωματικός-κτηνίατρος στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στη Ρίγα θα επιληφθεί του εφοδιασμού των μονάδων με μηχανήματα 
κτηνιάτρων και πεταλώματος, συμπ κάρων για τη ζεύξη με ίππους (εφόσον 
υπάρξει δυσκολία αναφορικά με τον εφοδιασμό εφεδρικών οχημάτων 40 ή 
οχημάτων σιδηρουργών). Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ληφθούν 
μηχανήματα και οχήματα σε μεγάλο μέγεθος από τον χώρο συγκέντρωσης 
μηχανημάτων κτηνιάτρων στη Ρίγα ή από το Τάγμα Προστασίας, θα γίνει σε 
μένα αίτηση.   
 
16) Οι Λετονοί αξιωματικοί, υπαρχηγοί και οι υφιστάμενοι τους θα  εφαρμόζουν 
τον Γερμανικό Χαιρετισμό.  
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17) Για τους Λετονούς υπαρχηγούς και άνδρες του Συντάγματος Αστυνομίας 
«Ρίγα» θα σχηματιστεί από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Βαλτικών Χωρών ένας λόχος-αντικατάστασης με μια ομάδα Διαβιβαστών. Θα 
αναφερθεί σε μένα ο χώρος στρατοπέδευσης και η δύναμη λόχου. Οι ασύρματοι 
για τη μονάδα Διαβιβαστών θα διατεθούν κατόπιν ειδικής εντολής.  
 
18) Η παράταξη του Συντάγματος «Ρίγα» θα αναφερθεί σε μένα.  
 
19) Οι αποδεσμευμένοι αξιωματικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, υπαρχηγοί, και 
άνδρες των μέχρι πρότινος διοικήσεων επικοινωνιών που είχαν ενσωματωθεί 
στο Σύνταγμα Αστυνομίας «Ρίγα» θα μετακινηθούν στα στρατόπεδα των 
πατρίδων τους. Η μετακίνηση τους θα αναφερθεί σε μένα μέσω 
τηλεγραφήματος. Στο επιτελείο του Συντάγματος Αστυνομίας «Ρίγα» έχουν ήδη 
διατεθεί, κατόπιν ειδικής εντολής, ο ανώτερος επιθεωρητής Αστυνομίας Paul 
Kuehn της διοίκησης Αστυνομίας στο Mainz και ο βοηθός αστυνόμου Paul Keller 
της διοίκησης Αστυνομίας Wiener-Neustadt. Οι υπάλληλοι της διοίκησης 
Αστυνομίας θα υπαχθούν άμεσα στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στη Ρίγα.   
 
 
Σελίδες 119-120 (περίληψη) 
Αντίγραφο τηλεγραφήματος από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στο Βερολίνο προς τους Αρχηγούς Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη 
Στουτγάρδη και Ρίγα, από 10.8.1943. Αφορά στην υπαγωγή Τάγματος 
Εκπαίδευσης Αστυνομίας στον Αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη 
Ρίγα.    
 
Σελίδες 121-122 (περίληψη) 
Επιστολή από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο προς 
τους Αρχηγούς Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Danzig, Ρίγα, Σάλτσμπουργκ 
και Πράγα, από 13.8.1943. Αφορά στην κατάργηση κεντρικής υπηρεσίας της 
γερμανικής αστυνομίας στο Ταλίν (Εσθονία).  
 
Σελίδα 123 (περίληψη) 
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης με 
ημερομηνία 25.8.1943. Αφορά στη δημιουργία Τάγματος Προστασίας της 
Γερμανικής Αστυνομίας (καταγράφεται η επάνδρωση και ο εξοπλισμός αυτού).  
 
Σελίδες 124-126 (περίληψη) 
Επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης με ημερομηνία 
31.8.1943. Αφορά στην παράταξη Τάγματος Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης Λιθουανίας, αποτελούμενο κυρίως από Λιθουανούς εθελοντές 
(καταγράφεται η επάνδρωση αυτού).   
 
Σελίδες 127-132 (περίληψη-μετάφραση) 
Επιστολή του Ανώτατου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ στο Βερολίνο, από 16.9.1943. Αφορά στην 
παράταξη του Τάγματος Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Λιθουανίας. 
(μετάφραση) 1) Από τους αποδεσμευμένους, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας 
Εργασίας του Ράιχ, Λιθουανούς οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί εθελοντικά στην 
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Ανώτατη Διοίκηση Αστυνομίας, θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με  την 
επισυναπτόμενη Κατάσταση Δύναμης, το «Εκπαιδευόμενο Τάγμα Αστυνομίας 
Λιθουανίας» στο στρατόπεδο μετεγκατάστασης στο Koeslin.                                                                                                                                  
 
2) Η προσωρινή δομή του τάγματος στο χρονικό σημείο της εκπαίδευσης θα 
είναι η παρακάτω: 
Επιτελείο Τάγματος 
Διμοιρία Διαβιβαστών Τάγματος 
1ος Λόχος    
2ος Λόχος    
3ος Λόχος    
Διοικητής τάγματος: ταγματάρχης Αστυνομίας Προστασίας Francke, διοίκηση 
Αστυνομίας Wuppertal. 
Χώρος παραμονής του τάγματος: διοίκηση Αστυνομίας Stettin. Το τάγμα θα 
υπαχθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας Stettin.  
 
3) Η εκάστοτε Κατάσταση Δύναμης θα ισχύσει μόνο ως βάση αυτού. Το 
εκπαιδευόμενο προσωπικό για το τάγμα έχει, βάσει της Εντολής Διοίκησης 
Αστυνομίας Ι 0 (3) αριθμ 500/43 της 31.8.43, ήδη τεθεί σε πορεία προς το 
Koeslin. Δεν μπορεί να διατεθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός αξιωματικών-
υποδιοικητών. Μέσω της ίδιας εντολής, ο Λιθουανός διοικητής του τάγματος και 
οι Λιθουανοί αξιωματικοί (ένας υπασπιστής τάγματος, τρείς διοικητές λόχου, 
τρείς επικεφαλής διμοιρίας, τρείς αρμόδιοι αξιωματικοί διοίκησης και ένας 
ιατρός τάγματος) έχουν επίσης μετακινηθεί προς το Koeslin. Θα συμμετέχουν 
επίσης στην εκπαίδευση και θα εξοικειωθούν με τη γερμανική μέθοδο 
εκπαίδευσης. Κατόπιν της λήξης αυτής θα αναλάβουν τη διοίκηση του τάγματος.  
Κατόπιν ενός χρονικού διαστήματος εκπαίδευσης των πέντε εβδομάδων, οι 
κατάλληλοι αυτοί άνδρες θα χρησιμοποιηθούν ως βοηθοί εκπαίδευσης. Κατά 
κύριο λόγο θα προσφεύγουν στους φύλακες ασφάλειας (δες ψηφ 5). Σκοπός της 
εκπαίδευσης είναι το τάγμα μαζί με τους Λιθουανούς αξιωματικούς, 
υπαξιωματικούς και άνδρες να είναι έτοιμο να αναλάβει δράση, κατόπιν ενός 
χρονικού διαστήματος των δεκαέξι εβδομάδων.  
 
4) Διερμηνείς 
Κατόπιν Εντολής της Ανώτατης Διοίκησης Αστυνομίας (3α) αριθμ 286/43 της 
25.6.1943, ο διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Koenigsberg θα 
διατάξει την  απόσπαση στους προς διάθεση διερμηνείς τεσσάρων εφεδρικών 
αστυνομικών με γνώση της Λιθουανικής Γλώσσας. Τα προσωπικά στοιχεία 
αυτών των ανδρών θα αναφερθούν σε μένα από τον Διοικητή Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης μέσω τηλεγραφήματος.  
 
5) Η υποδοχή αυτών των ανδρών θα λάβει χώρα την 30.9.1943 στο Κάουνας, εν 
συνεχεία, κατόπιν τελικού προσκλητηρίου του Γενικού Αρχηγού Εργασίας 
Eisenberg, μέσω του επιθεωρητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, 2ης 
Περιφέρειας, υποστράτηγου Ritzer, θα τεθούν ως Εθελοντές Αστυνομίας. Θα 
τοποθετηθούν μόνο αυτοί οι άνδρες οι οποίοι θα μπορούν μέσω έγγραφης 
αξιολόγησης της Υπηρεσίας Εργασίας του Ράιχ  να κριθούν ως επαρκείς και 
πλέον κατάλληλοι και η τοποθέτηση τους θα πραγματοποιηθεί σε κάθε 
περίπτωση στο πλαίσιο των υποψηφίων της Αστυνομίας. Κατόπιν μιας 
δοκιμαστικής περιόδου, διάρκειας πέντε έως οχτώ εβδομάδων, οι κρινόμενοι 
από την Υπηρεσία Εργασίας του Ράιχ ως κατάλληλοι θα προαχθούν σε λοχίες 
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της Αστυνομίας και κατόπιν μιας περαιτέρω δοκιμαστικής περιόδου της ίδιας 
τουλάχιστον χρονικής διάρκειας, σε αρχιλοχίες. Για τους αξιολογούμενους 
άνδρες απλά ως επαρκείς θα καθοριστεί μια μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας 
δοκιμαστική περίοδος για τον προβιβασμό τους.  
Στο «Τάγμα Αστυνομίας Προστασίας Κάουνας», οι άνδρες θα εφοδιαστούν με 
πράσινες στολές, θα κάνουν άμεση χρήση αυτών και κατόπιν, το τάγμα θα 
μεταφερθεί με κλειστό σχηματισμό προς το Goeslin. Το κεντρικό γραφείο 
Αστυνομίας, Ιβ, θα απαιτήσει μια αναφορά, μέσω τηλεγραφήματος, σχετικά με 
τη μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου, την άμεση γνωστοποίηση του αριθμού 
μετακίνησης, καθώς επίσης την ετοιμότητα επιβίβασης, τον σταθμό επιβίβασης, 
τον ακριβές αριθμό ατόμων και αργότερα την έχοντας διεξαχθεί μεταφορά με το 
δοσμένο αντίστοιχο αριθμό μετακίνησης. 
 
6) Οι τοποθετούμενοι άνδρες θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των SS και της 
Αστυνομίας όπως επίσης στον υφιστάμενο Κανονισμό Υπηρεσιακών Ποινών 
των μονάδων της Αστυνομίας και θα πρέπει να ενημερωθούν αντιστοίχως.  
 
7) 1) Αναφορικά με την αποζημίωση ισχύει η αντίστοιχη εντολή για τους 
Κροάτες Εθελοντές της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, της 19.8.1943 – 
4307α/6- (για τον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα και το 
Τάγμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας Λιθουανίας έχει επισυναφθεί από ένα 
αντίγραφο με τις παρακάτω μεταβολές): τη διατροφή των μελών και το 
στρατιωτικό μισθό θα επιληφθεί ο αξιωματικός Πρόνοιας των Ένοπλων SS στη 
Λιθουανία στον οποίο θα αποσταλούν τα αντίστοιχα έγγραφα μέσω του 
Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα.  
Το Τάγμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας Λιθουανίας θα υποβάλλει στον Αρχηγό 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα χωρίς καθυστέρηση έναν ονοματικό 
κατάλογο όλων των Εθελοντών: «Δήλωση Εθελοντών από.. .. .. .. .. .. (χώρα) για 
τη διατροφή των μελών» σε δύο αντίτυπα, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τα 
παρακάτω στοιχεία:  
α) Ονοματεπώνυμο 
β) Βαθμό 
γ) Ημερομηνία και χώρο γέννησης 
δ) έως τώρα επάγγελμα  
ε)οικογενειακή κατάσταση 
στ΄) όνομα, ηλικία, βαθμό συγγένειας και ακριβή διεύθυνση συγγενών των 
Εθελοντών που πρόκειται να λάβουν διατροφή.  
Ο Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα θα διαβιβάσει στον 
υπεύθυνο αξιωματικό Πρόνοιας των Ένοπλων SS στη Ρίγα  ένα αντίγραφο του 
καταλόγου για την πληρωμή της διατροφής των μελών, σύμφωνα με τις 
δοσμένες στα Ένοπλα SS κατευθυντήριες γραμμές. Το δεύτερο αντίγραφο θα 
παραμείνει στην υπηρεσία του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης και θα 
χρησιμεύσει ως προσωπικό έγγραφο, αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη και 
την παραμονή των Εθελοντών. Εκ τούτου, το αντίγραφο θα διατηρεί  συνεχώς 
την επίκαιρη σημασία του. Παρομοίως, θα κατατεθούν αιτήσεις των Εθελοντών 
στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης περί της διασφάλισης της 
μισθοδοσίας τους ο οποίος θα τις διαβιβάσει, κατόπιν συμπλήρωσης 
προσωπικών στοιχείων, στον αξιωματικό Πρόνοιας των Ένοπλων SS. Εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, θα σημειωθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στη Ρίγα διοικητικού χαρακτήρα συμπληρώσεις, κατόπιν συνεννόησης με 
τον αξιωματικό Πρόνοιας των Ένοπλων SS.  
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Αναφορικά με την χορήγηση του Επιδόματος Μετώπου θα εκδοθεί σε  σύντομο 
χρονικό διάστημα μια Γενική Εγκύκλιος.  
Οι προκύπτουσες δαπάνες στον αξιωματικό Πρόνοιας των Ένοπλων SS σχετικά 
με τη διατροφή και τη μισθοδοσία θα βεβαιωθούν από τον ίδιο, ξεχωριστά από 
τις υπόλοιπες δαπάνες για τα Ένοπλα SS. Θα εκδοθεί Ειδική Εντολή περί της 
επιστροφής δεσμευμένων χρηματικών ποσών για την ανακούφιση των 
αναγκών της Διοίκησης της Αστυνομίας.  
 
2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα θα παρέμβει για τους 
Λιθουανούς Εθελοντές Αστυνομίας αναφορικά με το ζήτημα της μέριμνας στην 
αντίστοιχη υπηρεσία Γερμανών Μελών της Αστυνομίας και θα αναλάβει την 
ευθύνη της τήρησης των προσωπικών εγγράφων καθώς και την επιμέλεια της 
μέριμνας της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αστυνομίας. Στην περίπτωση εμφάνισης 
κάποιας περίπτωσης αναφορικά με τη μέριμνα ενός Εθελοντή, θα πρέπει να 
υποβληθούν στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης τα αντίστοιχα 
έγγραφα (βεβαίωση περί αποχής από τα καθήκοντα ή αναπηρία με ιατρική 
γνωμάτευση, κατά τη δραστηριοποίηση σε τομέα επιχειρήσεων το δεύτερο 
αντίγραφο της συμπληρωμένης δήλωσης-δες ψηφ 1 και 4 της εγκυκλίου της 
15.7.1942, σελ 1.503-). Τα έγγραφα θα ελεγχθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης, ενδεχομένως θα συμπληρωθούν και κατόπιν θα 
επισυναφθούν: 
 α) ένα Φύλλο Κατάστασης Προσωπικού (θα περιέχει παράλληλα με τα στοιχεία 
του ψηφ 7 (1) α-στ’ τον χαρακτηρισμό της τελευταίας Αστυνομικής Υπηρεσίας 
Εθελοντών) και 
β) ένα πιστοποιητικό  φορολογίας και αποζημίωσης προς τον αρμόδιο 
αξιωματικό Πρόνοιας των Ένοπλων SS (δες συνημ 2 της εγκυκλίου από 
18.8.1943-σελ 1.348) για τον τόπο κατοικίας όσων βρίσκονται υπό το καθεστώς 
του πλαισίου πρόνοιας, σε περίπτωση ανάληψης της ευθύνης της Πρόνοιας. 
Διατηρείται το δικαίωμα, λαμβανομένου υπόψη του ψηφ 2 (2) της εγκυκλίου 
από 18.8.1943, ενός λεπτομερέστερου κανονισμού.  
Ο Αρχηγός Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα θα καταρτίσει μια κατάσταση σχετικά 
με τις υφιστάμενες περιπτώσεις περί λήψης πρόνοιας, θα την αποστείλει στον 
αξιωματικό Πρόνοιας των Ένοπλων SS, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει: 
το όνομα και επώνυμο του Εθελοντή, ο βαθμός, η  τελευταία υπηρεσία, το είδος 
της αποζημίωσης και το τρέχων στάδιο των συμβάντων.  
 
8) Το τάγμα θα οριστεί υπεύθυνο της Υπηρεσίας Οικονομικών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Η μισθοδοσία του θα πραγματοποιηθεί βάσει των 
διατάξεων του Κανονισμού Αστυνομίας 33 (εξαιρουμένων, ωστόσο, των παρ 16 
και 17). Το Γενικό Λογιστήριο Αστυνομίας Επεμβάσεων στην Αλλοδαπή στο 
Berlin-Schoeneberg είναι υπεύθυνο για την οικονομική εκκαθάριση.  
 
9) Ιατρική μέριμνα 
Η ιατρική μέριμνα θα διασφαλισθεί επισήμως. Το Βοηθητικό Τμήμα 
Υγειονομικού Αστυνομίας στο νοτιοανατολικό Βερολίνο 36 θα στείλει, μέχρι 
νεωτέρας, στο Τάγμα Αστυνομίας Λιθουανίας  τρείς υπεύθυνους Υγειονομικού 
Αστυνομίας (εκ των οποίων έναν επικεφαλής), παράλληλα με τη διάθεση 
προσωπικού υγειονομικού εξοπλισμού, εντύπων κ.ο.κ. Οι υπεύθυνοι 
Υγειονομικού Αστυνομίας θα πρέπει να καθοδηγήσουν επιστημονικά και να 
εκπαιδεύσουν τους Λιθουανούς βαθμοφόρους Υγειονομικού. Μετά το πέρας της 
εκπαίδευσης, οι τρείς υπεύθυνοι Υγειονομικού Αστυνομίας θα μετακινηθούν 
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επίσης, παράλληλα   με την αποχώρηση των γερμανικών στρατιωτικών 
δυνάμεων, στο Τμήμα Εφεδρικών Υγειονομικού Αστυνομίας.  
Αναφορικά με την πραγματοποίηση των απαραιτήτων εμβολιασμών και του 
προσδιορισμού της ομάδας αίματος, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της 19.1.1943 
(σελ 126) και της 5.11.1941 (σελ 1.997), θα υπάρξει έλεγχος και ενδεχομένως θα 
ολοκληρωθεί η διαδικασία.  
Μετά την άφιξη του στον χώρο της κεντρικής αποθήκης Υγειονομικού 
Αστυνομίας, στο βορειοδυτικό Βερολίνο 40, Scharnhorstr 13,  o επικεφαλής 
Υγειονομικού Αστυνομίας θα απαιτήσει την παραλαβή ενός κιβωτίου 
Υγειονομικού 30 με επιπρόσθετο κιβώτιο Β, δίδοντας την ακριβή διεύθυνση 
αποστολής.  
 
10) Οδοντιατρική μέριμνα  
Αναφορικά με την οδοντιατρική μέριμνα θα εκδοθεί Ειδική Εντολή.  
 
11)  Ενδυμασία 
α) Η ενδυμασία και ο εξοπλισμός των Γερμανών υποδιοικητών και ανδρών θα 
είναι βάσει των εγκυκλίων της 12.7.1941 (σελ 1.303) και της 5.8.1942 (σελ 
1.644). Η αρτιότητα του εξοπλισμού των Γερμανών υποδιοικητών και ανδρών 
θα ελεγχθεί από τον Υπηρεσιακό Επόπτη, πριν τη μετακίνηση τους και βάσει της 
εγκυκλίου της 25.2.1942 (σελ 466).  
β) Ο εξοπλισμός των Λιθουανών Εθελοντών στο Κάουνας θα σημειωθεί μέσω 
της Αστυνομικής Υπηρεσίας Ρουχισμού στο Koenigsberg, σύμφωνα με το 
συνημμ 1 της εγκυκλίου από 5.8.1942 (σελ 1.644), ωστόσο, προς το παρόν, 
χωρίς κράνος, το πάνω μέρος της μπότας, άρβυλα πορείας και χωρίς το δεύτερο 
πάνινο παντελόνι. Αντί των γκετών θα διανεμηθούν ζωστήρες. Η μεταφορά του 
ρουχισμού και εξοπλισμού στο Κάουνας θα σημειωθεί υπό την ευθύνη και 
ενδεχομένως με τη χρήση των φαλάγγων ανεφοδιασμού της Αστυνομίας. Η 
διοίκηση Αστυνομίας στο Stettin θα επιληφθεί της αρτιότητας του εξοπλισμού 
του τάγματος, μετά την άφιξη του στο Koeslin, η οποία θα πρέπει να ζητήσει 
από εμένα τα κομμάτια που βρίσκονται σε έλλειψη. 
 
12) Οπλισμός, εξοπλισμός και πυρομαχικά.    
Το γερμανικό προσωπικό θα μετακινηθεί χωρίς οπλισμό και αντιασφυξιογόνες 
μάσκες. Ο εξοπλισμός θα λάβει χώρα στο Τάγμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας 
Λιθουανίας. Αναφορικά με τον εφοδιασμό του τάγματος θα παραδοθούν από τη 
Σχολή Αστυνομίας για Τεχνολογία και Κίνηση- Υπηρεσία Υλικών- στο Βερολίνο ο 
παρακάτω αναφερόμενος οπλισμός, εξοπλισμός και πολεμοφόδια. 
(περίληψη) Καταγράφεται ο αριθμός και το είδος του οπλισμού-εξοπλισμού -
πολεμοφοδίων και το τμήμα παραλαβής αυτών.  
 
(μετάφραση) 13) Άλογα και εξοπλισμός 
Η κεντρική υπηρεσία Βερολίνου θα διαθέσει από τα αποθέματα του Έφιππου 
Τάγματος έξι υποζύγια άλογα προς το Τάγμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας 
Λιθουανίας. Την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τα εκ τούτου 
προκυπτόμενα έξοδα θα τα αναλάβει το αρχηγείο Βερολίνου. Θα διανεμηθούν 
τέσσερα άλογα επίσης για την εκπαίδευση Διμοιρίας Τάγματος Διαβιβαστών.  
Οι απαραίτητες έξι ιπποσκευές (πλήρεις) θα παραδοθούν από τη Σχολή 
Αστυνομίας για Τεχνολογία και Κίνηση, έναντι απόδειξης.  
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14) Ο Κεντρικός Τομέας Κτηνιάτρων της Ανώτατης Διοίκησης Αστυνομίας στο 
Cottbus θα διαθέσει στο Τάγμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας Λιθουανίας στο 
Koeslin τρία πλήρως εξοπλισμένα εφεδρικά στρατιωτικά οχήματα 40 (εκ των 
οποίων ένα για τη Διμοιρία Τάγματος Διαβιβαστών).   
 
15) Η υπηρεσία εσωτερικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Stettin θα 
διαθέσει στο Τάγμα Εκπαίδευσης ένα όχημα με τον οδηγό, από τον τομέα της, 
για τη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης. Θα αναφερθούν σε μένα ο αριθμός 
πινακίδας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος.   
 
16) Διμοιρία του Τάγματος Διαβιβαστών 
Η Εσωτερική Υπηρεσία Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Settin είναι 
υπεύθυνη για την εκπαίδευση της Διμοιρίας του Τάγματος Διαβιβαστών. Το 
απαραίτητο προσωπικό εκπαίδευσης θα πρέπει να τοποθετηθεί από τον εκεί 
τομέα. Αναφορικά με τη διάθεση ασυρμάτων θα ακολουθήσει Ειδική Εντολή.  
 
17) Η εκπαίδευση στο Τάγμα Αστυνομίας Λιθουανίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τη Διαταγή Εκπαίδευσης της Ανώτατης Διοίκησης (3) αριθ 201-6/43 της 
24.7.1943-χωρίς το ψηφ 6-. Θα αποσταλούν στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης 
στο Stettin δεκατέσσερα αντίγραφα της διαταγής (εκ των οποίων δώδεκα για το 
Τάγμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας Λιθουανίας), τα συνημμένα πληροφοριακά 
δελτία και τα κείμενα διατάξεων (έξι). 
 
18) θα εκδοθεί Ειδική Διαταγή αναφορικά με μια ιδεολογικής προσέγγισης 
εκπαίδευση και μέριμνα των μονάδων. 
 
19) Το τάγμα θα διατηρεί ένα Ημερολόγιο Πολέμου από την αρχή της παράταξης 
του, σύμφωνα με τη Διαταγή της Ανώτατης Διοίκησης Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης (1) αριθ 571/40 της 23.5.40. Επισυνάπτεται αντίγραφο της διαταγής.    
 
Σελίδες 133-135 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο προς 
τους Αρχηγούς Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα, Stettin και την 
υπηρεσία Διαβιβαστών στο Berlin-Adlershof, από 31.12.1943. Αφορά στη 
αποστολή καταλόγου δύναμης του Επιτελείου του Τάγματος Εκπαίδευσης 
Αστυνομίας Λιθουανίας καταγράφοντας αριθμό μελών, οπλισμό και οχήματα.  
 
Σελίδα 136 (περίληψη) 
Αντίγραφο απόρρητου τηλεγραφήματος από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Βερολίνο προς τους Αρχηγούς Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στη Ρίγα και Stettin, από 8.1.1944. Αφορά τη μετακίνηση του Τάγματος 
Εκπαίδευσης Αστυνομίας Λιθουανίας.  
 
Σελίδες 137-138 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του Ανώτατου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Βερολίνο προς τους Ανώτερους Αρχηγούς των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας στην Κεντρική Ρωσία-Λευκορωσία και στη Ρίγα, Τεργέστη, 
Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ και Αθήνα, από 13.1.1944. Αφορά στο Λόχο Ανεφοδιασμού. 
(μετάφραση) 1. Από τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας 
Κεντρικής Ρωσίας-Λευκορωσίας καθώς και από τους Διοικητές Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης Λετονίας, Αδριατικής Θάλασσας, Σερβίας, Κροατίας και 
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Ελλάδας θα πρέπει να παραταχθεί αμέσως με ιδίες δυνάμεις ένας Λόχος 
Ανεφοδιασμού, σύμφωνα με τον Κατάλογο Στρατιωτικής Δύναμης 1253 της 
1.10.1943. Ο Κατάλογος Στρατιωτικής Δύναμης θα εξεταστεί από μια αρμόδια 
υπηρεσία του Γερμανικού Στρατού.  
 
2. Το αρχηγείο της μονάδας καθώς και οι υπηρεσίες των διοικητών, 
υποδιοικητών των διμοιριών και ακολούθων αυτών θα πρέπει να επανδρωθούν 
από γερμανικό προσωπικό. Αναφορικά με την επάνδρωση των υπολοίπων 
θέσεων θα αποδεσμευτούν και θα τοποθετηθούν μέλη της Αστυνομίας 
Προστασίας, Εθελοντές της Αστυνομίας και Επικουρικοί.  
 
3. Δεν θα διατεθεί γερμανικό προσωπικό για τους Λόχους Ανεφοδιασμού του 
Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας-Λευκορωσίας 
και της Ανώτατης Διοίκησης Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Λετονίας. Οι 
αναγκαίες δυνάμεις θα διατεθούν από το δικό τους τομέα. Αναφορικά με τη 
δραστηριοποίηση σε άλλων Λόχους Ανεφοδιασμού θα τοποθετηθούν:  
α) Λόχος Ανεφοδιασμού Παράκτιας Ζώνης Αδριατικής:           
ένας έφεδρος λοχαγός και ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός της Αστυνομίας 
Προστασίας από τον Τομέα του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Βιέννης, 
β) Λόχος Ανεφοδιασμού Σερβίας:           
ένας έφεδρος λοχαγός και ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός της Αστυνομίας 
Προστασίας από τον Τομέα του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Σάλτσμπουργκ, 
γ) Λόχος Ανεφοδιασμού Κροατίας:           
ένας έφεδρος λοχαγός και ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός της Αστυνομίας 
Προστασίας από τον Τομέα του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Μονάχου, 
δ) Λόχος Ανεφοδιασμού Ελλάδας:           
ένας έφεδρος λοχαγός και ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός της Αστυνομίας 
Προστασίας από τον Τομέα του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Νυρεμβέργης. 
Στο 3 α-δ: 
Ο Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Πράγας θα διαθέσει από τις 
εφεδρείες στο Maehr/Ostrau, στρατόπεδο Heinrichsdorf, για κάθε Λόχο 
Ανεφοδιασμού:  
έναν επικεφαλής Φρουράς Λόχου, δύο επικεφαλής Διμοιρίας, εννέα επικεφαλής 
ομάδων, έναν επικεφαλής λογιστή, έναν υπαρχηγό Επισιτισμού, έναν 
επικεφαλής Κουζίνας, έναν γραφέα.  
Η ιατρική μέριμνα θα αναληφθεί από τον προϊστάμενο-αξιωματικό 
Υγειονομικού Αστυνομίας στον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, εάν 
κριθεί απαραίτητο από τον αξιωματικό Υγειονομικού του Γερμανικού Στρατού ή 
των SS.  
 
4. Οπλισμός 
Ο απαραίτητος για τον εξοπλισμό των Λόχων Ανεφοδιασμού οπλισμός, 
στρατιωτικό υλικό, ποδήλατα κ.ο.κ θα παραδοθούν από τα αποθέματα των 
αρμόδιων τομέων διοικήσεων.  
 
5. θα αναφερθεί σε εμένα ο αναγκαίος αριθμός αλόγων και εξοπλισμός. 
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6. Μετακίνηση 
Η μετακίνηση των δυνάμεων θα σημειωθεί ξεχωριστά μέσω της προϊστάμενης 
Υπηρεσίας Επέμβασης Αστυνομίας Βιέννης. 
 
7. θα αναφερθεί σε εμένα η παράταξη των Λόχων Ανεφοδιασμού. 
 
 
Σελίδα 139 (περίληψη -μετάφραση) 
Απόσπασμα από την Αναφορά Κατάστασης του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης Βαλτικών Χωρών στη Ρίγα για το μήνα Νοέμβριο 1943, από 8.1.1944.                    
(μετάφραση) Στη Λετονία χρειάζονται επειγόντως κινητές κουζίνες. Λόγω της 
επείγουσας αναδιοργάνωσης των δυνάμεων θα έπρεπε να αναβληθεί η 
παράδοση συμπληρωματικού εξοπλισμού στις ήδη υπάρχουσες μονάδες και 
υπηρεσίες και κυρίως σε κάθε υπηρεσία της ενδοχώρας. Η ανάγκη των 
βρισκόμενων σε εμπόλεμη κατάσταση δυνάμεων για εφεδρικές κάνες, 
ανταλλακτικά και σκόπευτρα για ολμοβόλα δεν μπόρεσε να εκπληρωθεί, με 
αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός οπλισμού να μην μπορεί, εκ τούτου, να 
χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον ποδήλατα χρειάζονται επειγόντως στη Λιθουανία. 
Καταγράφεται έλλειψη σε ανταλλακτικά και υλικά επιδιόρθωσης για στολές και 
υποδήματα.   
 
(περίληψη) Απόσπασμα από την Αναφορά Κατάστασης του Αρχηγού 
Αστυνομίας Τήρησης Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 16.11-15.12.1943.  
(μετάφραση) Ο οπλισμός και ο στρατιωτικός εξοπλισμός των υπαγόμενων 
μονάδων έχει προχωρήσει στο μήνα αναφοράς καλώς.             
α) Αστυνομία των SS και 18ο Σύνταγμα Ορεινών Κυνηγών: 
Τα βρισκόμενα σε έλλειψη  στην Αστυνομία των SS και στο 18ο Σύνταγμα 
Ορεινών Κυνηγών έξι αντιαρματικά διανεμήθηκαν από τον Στρατιωτικό 
Διοικητή Ελλάδας. Υποβλήθηκε αίτηση, στις 25.11, στον Στρατιωτικό Διοικητή 
Ελλάδας αναφορικά με τον ενιαίο εξοπλισμό με γερμανικά τυφέκια. Οι σε 
έλλειψη κινητές κουζίνες στο σύνταγμα δεν κατόρθωσαν να διατεθούν έως 
τώρα, παρά των επανειλημμένων ερωτήσεων. Η ανάγκη σε σέλες φορτηγών 
ζώων και δερμάτινα χαλινάρια έχει το παρόν χρονικό διάστημα καλυφθεί. 
Υπάρχει ακόμα έλλειψη σε υλικό για τη φροντίδα των αλόγων (βούρτσες), 
επειδή η αντικατάσταση τους σημειώνεται μόνο με μη ικανοποιητικές 
ποσότητες. Οι τέσσερεις μη πλήρους βαθμού ποσότητες προς τους σελοποιούς 
του συντάγματος συμπληρώθηκαν μέσω μιας πέμπτης ποσότητας η οποία 
διατέθηκε από τον Στρατιωτικό Διοικητή.  
β) Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολικού Αστυνομίας. 
Πραγματοποιήθηκε μεν αίτηση αναφορικά με τη διάθεση των αναγκαίων ως 
προς τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επιπλέον Ελαφριών Πολυβόλων, ωστόσο δεν 
έχει έως τώρα μπορέσει να σημειωθεί η διάθεση τους.  
γ) Σύνταγμα Ευζώνων και Ελληνική Αστυνομία:  
Μέσω της διάθεσης πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων τυφεκίων και 
είκοσι τεσσάρων Ελαφριών Ολμοβόλων από την Ομάδα Στρατού Ξηράς Ε, στις 
6.12.1943, καλύφθηκε προσωρινά όλη συνολικά η ανάγκη αυτών των δύο 
όπλων. Δεν αναμένεται εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης στον τομέα του 
οπλισμού η κάλυψη της έλλειψης σε αυτόματα και περίστροφα. Έχει αιτηθεί η 
διανομή Ελαφριών Πολυβόλων που βρίσκονται σε έλλειψη.  
Στο σημείο εδώ, εμφανίζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Η μέχρι πρότινος 
ενιαίου βαθμού και καλά εξοπλισμένη Χωροφυλακή έχει σχεδόν εξολοκλήρου 
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αφοπλιστεί από τις Δυνάμεις Κατοχής, κυρίως από τους Ιταλούς. Τα υφιστάμενα 
τυφέκια είναι παλαιού τύπου μοντέλα, εν μέρει στρατιωτική λεία από τον 
Ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο. Μπόρεσε έως τώρα να δοθεί μια προσωρινή λύση 
στο πρόβλημα και κυρίως στην Αθήνα όπου εξοπλίστηκε ένα μεγάλο τμήμα με 
ιταλικά λαφυραγωγημένα τυφέκια.  
 
 
Σελίδες 140-141 (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από Την Ομάδα Μάχης Gottberg, με ημερομηνία 29.1.1944. 
Αφορά στον κανονισμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας με τον αριθμό 22 σχετικά 
με το στρατιωτικό εξοπλισμό των γερμανικών μονάδων.  
 
 
Σελίδα 142 (περίληψη-μετάφραση)                             
Απόρρητο αντίγραφο εγγράφου από τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της 
Γερμανικής Αστυνομίας στην Κεντρική Ρωσία και Λευκορωσία, με ημερομηνία 
22.2.1944. Αφορά στην ενίσχυση των μονάδων καταπολέμησης της αντίστασης.  
(μετάφραση) 1. Για την ενίσχυση των Μονάδων Καταπολέμησης Συμμοριών 
στη Λευκορωσία διατάζω τη δημιουργία του «Τάγματος Προστασίας 
Λευκορώσων-F- Ragula».                                   
2.   Αναθέτω στον Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Λευκορωσίας  την 
παράταξη του εν λόγω τάγματος. Ως επικεφαλής, ορίζω τον Oberzugfuehrer 
Αστυνομίας Προστασίας, υπολοχαγό Ragula.                                                                                                             
3. Το τάγμα θα υπάγεται υπηρεσιακά και επιχειρησιακά στον Αρχηγό των SS και 
της Αστυνομίας Λευκορωσίας, θα παραμείνει αυτόνομο και θα τεθεί άμεσα με 
καθήκοντα εποπτείας στην υπηρεσία του Διοικητή Αστυνομίας Nowogrodek.  
 
                                                             
Σελίδες 143-145 (περίληψη-μετάφραση)                             
Έγγραφο του Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στην 
Κεντρική Ρωσία και Λευκορωσία, με ημερομηνία 23.2.1944. Αφορά στην 
παράταξη του Εθνικού Στρατού Λευκορωσίας.  
(μετάφραση) Αφορά: Δημιουργία του Εθνικού Στρατού Λευκορωσίας.  
 
1) Κατόπιν πρότασης του αξιότιμου προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου 
Λευκορωσίας, από 18.2.1944, διατάζω τη δημιουργία του Εθνικού Στρατού 
Λευκορωσίας για τον αγώνα εναντίων του Μπολσεβικισμού.                                
 
2) Η παράταξη του Εθνικού Στρατού Λευκορωσίας θα πραγματοποιηθεί 
ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές της Γενικής Περιφέρειας Λευκορωσίας, με 
εξαίρεση τον τομέα του Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας στο Pripjet και την 
περιφέρεια Lida. Στα ήδη οικοδομημένα ή προς σχεδιασμό χωριά δεν θα λάβουν 
χώρα στρατολογήσεις. Οι στρατολογήσεις θα εξαιρεθούν επιπλέον από:                                    
την περιοχή Minsk στο τοπικό διαμέρισμα Uada και Iwienice,                            
την περιοχή Wileika στο τοπικό διαμέρισμα Wolotschin και Miadzel,                               
την περιοχή Glebckie στο τοπικό διαμέρισμα Brselav, 
την περιοχή Slonim στο τοπικό διαμέρισμα Koslowechtschina και στα ανατολικά 
του Csars βρισκόμενου τμήματος του τοπικού διαμερίσματος του Dereschin,                                                             
την περιοχή Nowogrodek του βρισκόμενου δυτικά του Holscada τμήματος του 
τοπικού διαμερίσματος Diadlowe.  
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3) Το Κεντρικό Συμβούλιο Λευκορωσίας θα μεριμνήσει μέσω του τοπικού 
εντεταλμένου του, αρχικά, σχετικά με την κινητοποίηση όλων συνολικά των 
πρώην αξιωματικών, ηλικίας έως των πενήντα επτά ετών, όλων των πρώην 
υπαξιωματικών έως πενήντα πέντε ετών σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε 
κύριες θέσεις ή δεν έχουν τοποθετηθεί ως εξειδικευμένο προσωπικό στις 
γερμανικές υπηρεσίες. Ο τοπικός επιθεωρητής σε συνεννόηση με τον τοπικό 
αρχηγό Αστυνομίας  θα αποφασίσει  αναφορικά με το πεδίο δράσης αυτών.  
 
4) Για την υγειονομική εξέταση των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα 
δημιουργηθεί σε κάθε περιοχή μια Επιτροπή Υποδοχής η οποία θα αποτελείται 
από: 
α) τον τοπικό εντολοδόχο του W.Z.R με καθήκοντα προέδρου, 
β) έναν καθορισμένο από τον πρόεδρο του W.Z.R αξιωματικό (τοπικό-
αξιωματικό),   
γ) έναν εκπρόσωπο της περιφέρειας ή της πρωτεύουσας στην εν λόγω 
περιφέρεια, 
δ) δύο ιατρούς.  
 
5) Ο περιφερειακός εντολοδόχος θα αναφέρει, μέσω του Αρχηγού της Τοπικής 
Αστυνομίας, στον Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας καθώς και στο Κεντρικό 
Συμβούλιο Λευκορωσίας τον αριθμό των καταγραμμένων στον τομέα του 
αξιωματικών και υπαξιωματικών. Το Κεντρικό Συμβούλιο Λευκορωσίας θα 
αναφέρει, μέσω των τοπικών Εντολοδόχων, στους αρχηγούς της Τοπικής 
Αστυνομίας τον αριθμό των αξιωματικών και υπαξιωματικών, τον χώρο 
παραμονής για την καταγραφή και την εκπαίδευση των ανδρών στο τοπικό 
διαμέρισμα και τον αριθμό των αξιωματικών και υπαξιωματικών που 
χρειάζονται άμεσα να μεταβούν για εκπαίδευση στο Minsk.  
 
6) Οι παραμένοντας στην περιοχή αξιωματικοί και υπαξιωματικοί θα 
διανεμηθούν από τον περιφερειακό εντολοδόχο του W.Z.R, με τη συγκατάθεση 
του διοικητή της Τοπικής Αστυνομίας, στις για κάθε τοπικό διαμέρισμα προς 
δημιουργία Επιτροπές Υποδοχής, υπό την ταυτόχρονη τοποθέτηση ενός 
αξιωματικού υπεύθυνου του εν λόγω τοπικού διαμερίσματος.  
 
7) Οι επιφορτισμένοι για την επιστράτευση αξιωματικοί και υπαξιωματικοί θα 
ενημερωθούν από τον περιφερειακό εντολοδόχο στην πρωτεύουσα της εν λόγω 
περιοχής αναφορικά με το νόημα και το σκοπό της επιστράτευσης.   
 
8) Την προετοιμασία της επιστράτευσης θα την αναλάβει ο περιφερειακός 
εντολοδόχος μέσω του εκπροσώπου της περιφέρειας. Η επιστράτευση θα 
ξεκινήσει πέντε ημέρες μετά το πέρας της οδηγίας των αξιωματικών και 
υπαξιωματικών από τον περιφερειακό εντολοδόχο του W.Z.R και θα περιλάβει 
τις χρονιές 1908 έως 1917 και 1921 έως 1924. Οι χρονιές 1925, 1926 και 1927 
θα κληθούν για τη Νεολαία Λευκορωσίας.  
 
9) Για την καταγραφή των ομάδων θα δημιουργηθούν στα τοπικά διαμερίσματα 
Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης που θα αποτελούνται από:  
α) τον επικεφαλής τοπικού διαμερίσματος ως προεδρεύων,  
β) τον αξιωματικό τοπικού διαμερίσματος (βλπ ψηφ 6), 
γ) έναν επιπλέον αξιωματικό, 
δ) δύο ιατρούς.  
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10) Σε κάθε τοπικό διαμέρισμα θα μετακινηθούν περίπου πεντακόσιοι άνδρες, 
σύμφωνα με τις εκδοθείσες διαταγές από το κεντρικό συμβούλιο για τις οποίες 
ο εκπρόσωπος της περιφέρειας θα καταρτίσει έναν ονοματικό κατάλογο με 
σύντομες σημειώσεις αναφορικά με την πολιτικού χαρακτήρα αξιοπιστία κάθε 
άνδρα ξεχωριστά.  
 
11)  Η εκπαίδευση των μονάδων θα ξεκινήσει άμεσα στην κεντρική πόλη του 
τοπικού διαμερίσματος, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου Αξιωματικού 
Τοπικού Διαμερίσματος και του Τοπικού Αξιωματικού και θα επιβλέπεται από 
τον Αρχηγό της Τοπικής Αστυνομίας.  
 
12) Οι απεσταλμένοι στο Minsk αξιωματικοί και υπαξιωματικοί θα 
συγκεντρωθούν για έναν κύκλο εκπαίδευσης τριών εβδομάδων ο οποίος δεν θα 
θα πρέπει να υπερβεί τη δύναμη των τριάντα αξιωματικών και διακοσίων 
πενήντα υπαξιωματικών. Η στέγαση αυτών θα λάβει χώρα στο βόρειο 
στρατόπεδο. Τη στρατιωτική και εκπαίδευση στα τεχνικά σημεία του οπλισμού 
θα την αναλάβει ο Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας Λευκορωσίας και την 
πολιτική επιμόρφωση του Κεντρικού Συμβουλίου Λευκορωσίας και του IFv ο 
λοχαγός Αστυνομίας Προστασίας Kummer. Ο Αρχηγός των SS και της 
Αστυνομίας Λευκορωσίας, λοχαγός Schneider, θα τοποθετηθεί ως αξιωματικός 
εκπαίδευσης και θα μετακινηθεί στη διοίκηση 2ου Συντάγματος SS και 
Αστυνομίας.  
 
13) Οι προς αποστολή στο Minsk αξιωματικοί και υπαξιωματικοί θα λάβουν τα 
Φύλλα Πορείας από τον αρμόδιο διοικητή Ορειβατικής Αστυνομίας. Πριν τη 
μετακίνηση, οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία 
ξεψειρίσματος. Θα πρέπει επίσης να διατεθεί ένας Γερμανός συνοδός. Μετά το 
πέρας του πρώτου κύκλου μαθημάτων θα σημειωθεί ένας δεύτερος κ.ο.κ έως 
ότου εκπαιδευτούν όλοι οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί.  
 
14) Οι συμμετέχοντες στον κύκλο μαθημάτων θα παραλάβουν, μετά την άφιξή 
τους, από το Τμήμα Ιβ των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και 
Λευκορωσίας, οπλισμό, το ίδιο και οι συγκεντρωμένες μονάδες στις πόλεις των 
τοπικών διαμερισμάτων, από τη Διοίκηση Ορειβατικής Αστυνομίας σε 
συνεννόηση με το Τμήμα Ιβ.  
 
15) Κατόπιν της λήξης της εκπαίδευσης, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί θα 
διανεμηθούν στα τοπικά διαμερίσματα και θα αναλάβουν από τους τοπικούς 
αξιωματικούς τις δημιουργημένες μονάδες. Μετά την εκπαίδευση του,ο ήδη 
καθορισμένος τοπικός αξιωματικός θα αναλάβει ξανά τη διοίκηση της μονάδας 
του.  
 
16) Ο Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας Λευκορωσίας θα αναλάβει τον 
επισιτισμό των συμμετεχόντων στους κύκλους μαθημάτων καθ’ όλη τη χρονική 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Η τροφοδοσία των μονάδων θα πραγματοποιηθεί 
από τον υπεύθυνο αξιωματικό του τοπικού διαμερίσματος κατόπιν 
συνεννόησης με τον τοπικό  επίτροπο.  
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17) Οι αξιωματικοί και οι άνδρες των μονάδων θα διατηρήσουν την πολιτική 
περιβολή τους, θα παραλάβουν ωστόσο από το Κεντρικό Συμβούλιο επωμίδες 
για την ταυτοποίηση αυτών.  
 
18) Ο Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας Λευκορωσίας θα υποβάλλει άμεσα 
ένα σχέδιο εκπαίδευσης, κατόπιν έγκρισης του Κεντρικού Συμβουλίου 
Λευκορωσίας, για τρείς συνολικά εβδομάδες, έως τις 29.2.1944.   
 
 
Σελίδες 146-147 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 24.2.1944. Αφορά στη διάθεση τριών Ουλαμών Ιππικού στον Αρχηγό 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, Τομέα Λετονίας.  
(μετάφραση) Αφορά: Ουλαμοί Ιππικού στη Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης, Τομέας Λετονίας. 
 
1) Από τη Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Λετονίας έχουν σχηματιστεί 
με δικιές μας δυνάμεις τρείς Ουλαμοί Ιππικού. Παράλληλα, πέντε επιπλέον 
Ουλαμοί Ιππικού βρίσκονται στη διαδικασία σχηματισμού. Οι μονάδες αυτές θα 
είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση πιθανότατα στα τέλη Μαρτίου 1944.                                                
 
2) Για τους Ουλαμούς Ιππικού θα ισχύσει ο Κανονισμός Στρατιωτικής Δύναμης 
130α παρ β, επιπλέον θα διατεθούν:                                           
ένας πεταλωτής 
τρείς συνοδοί οχημάτων (Εθελοντές) 
τρείς νέοι οδηγοί (Εθελοντές) 
έξι λετονικά υποζύγια άλογα   
τρία οχήματα αποκατάστασης οπλών 1 ή εφεδρικά οχήματα 40 
επτά τυφέκια. 
 
3) Λόγω αύξησης της δύναμης και των αναγκών θα παραδοθούν, για την 
ολοκλήρωση του εξοπλισμού, από τη Σχολή Αστυνομίας Τεχνικών Μέσων και 
Διακίνησης στο Βερολίνο προς τη Σχολή Αστυνομίας Ιππικού και Οχημάτων στο 
Postway:  
πενήντα έξι καραμπίνες 98 Α, Κ, Π, ή Τ με τα αντίστοιχα εξαρτήματα και εκατό 
πενήντα σφαίρες ανά τεμάχιο (για κάθε Ουλαμό Ιππικού Αστυνομίας θα 
αντιστοιχούν επτά καραμπίνες). 
Ο αναγκαίος εξοπλισμός των αλόγων θα πρέπει να ζητηθεί από εμένα, με την 
κατάθεση στοιχείων  αναφορικά με το ύψος των πραγματικών αποθεμάτων. 
 
4) Η ανάγκη σε άλογα θα καλυφθεί στο μέτρο του δυνατού από τα δικά μας 
αποθέματα. Θα ζητηθεί μια επιπλέον διάθεση  λόγω της αυξημένης έλλειψης.  
 
5) Η κτηνιατρική μέριμνα και η προσαρμογή πετάλων θα διευθετηθεί  σε τοπικό 
επίπεδο μέσω του επικεφαλής αξιωματικού κτηνίατρου στον Αρχηγό 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης. Η κεντρική βάση κτηνιατρίων της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα θα παραδώσει τα αναγκαία μηχανήματα και 
οχήματα.  
 
 
Σελίδες 148-149 (περίληψη-μετάφραση) 
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Αντίγραφο εγγράφου του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο, από 11.3.1944.  
(μετάφραση) I)  Σημείωση 
Ο προιστάμενος της Υπηρεσίας Διοίκησης διέταξε τη δημιουργία μιας Μοίρας 
Πυροβολικού Αστυνομίας των SS, υπαγόμενης στον Ανώτερο Αρχηγό των SS και 
της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας. Η εν λόγω μονάδα θα 
αποτελείται όπως ακολουθεί:  
Επιτελείο με Επιτελική Πυροβολαρχία 
μια Πυροβολαρχία Οβιδοβόλων Πεζικού 7,62 cm (ρωσ) 
μια Πυροβολαρχία Οβιδοβόλων 12,2 (ρωσ) και 
μια γερμανική Πυροβολαρχία Τεχνητής Ομίχλης, μοντέλου 40, διαμέτρου 10,5 
cm.  
Ο αναγκαίος οπλισμός είναι ήδη διαθέσιμος. Από τη Σχολή Ενόπλων 
Αστυνομικών ΙΙ έχουν διατεθεί έως τώρα οι παρακάτω δυνάμεις: 
α) με διαταγή της 12.2.1944, Διοίκηση Τομέα Οργάνωσης Ι (3) 1 αριθμ 94/44:  
είκοσι πέντε κανονιοβολιστές και δέκα πέντε οδηγοί από τον Bock. 
β) με διαταγή της 25.2.1944, Διοίκηση Τομέα Οργάνωσης Ι (3) 1 αριθμ 94/44:  
δέκα πέντε κανονιοβολιστές. 
Από τη Σχολή Ενόπλων Αστυνομικών  Ι θα ανακληθούν άμεσα: 
πέντε υπαξιωματικοί και εξήντα κανονιοβολιστές. Παράλληλα, κρίνεται ως 
αναγκαίο να διαθέσει το τάγμα άμεσα πέντε ανθυπολοχαγούς με εκπαίδευση 
στο Πυροβολικό. Μια βασική Διαταγή Παράταξης θα ακολουθήσει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.  
 
II) Τηλεγράφημα  
προς α) Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και 
Λευκορωσίας 
β) Σχολή Ενόπλων Αστυνομικών Ι Dresden-Hallerau 
γ) Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Αμβούργου και Breslau 
δ) Διοίκηση Αστυνομίας Hamburg, Kattowitz, Breslau. 
 
Αφορά: Μοίρα Πυροβολικού Αστυνομίας SS στον Ανώτερο Αρχηγό των SS και 
Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
1) Για τη Μοίρα Πυροβολικού Αστυνομίας των SS θα αποσταλούν στον Ανώτερο 
Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας: 
α) Αξιωματικοί:         
ανθυπολοχαγός Αστυνομίας Προστασίας (Σ.τμ ονοματεπώνυμο δυσανάγνωστο), 
Διοίκηση Αστυνομίας Αμβούργου 
ανθυπολοχαγός Αστυνομίας Προστασίας (Σ.τμ ονοματεπώνυμο δυσανάγνωστο), 
Διοίκηση Αστυνομίας Katowitz 
ανθυπολοχαγός Αστυνομίας Προστασίας (Σ.τμ ονοματεπώνυμο δυσανάγνωστο), 
Διοίκηση Αστυνομίας Breslau.                 
β) από τη Σχολή Ενόπλων Αστυνομικών Ι: 
πέντε υπαξιωματικοί και εξήντα κανονιοβολιστές. 
 
2)…. σύμφωνα με τις εγκυκλίους της 12.7.1941, σελ 1.303 και της 5.8.1942, σελ 
1.644.  
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3) Σε κάθε αξιωματικό, υπαξιωματικό και άνδρα θα διατεθεί μια μάσκα αερίων. 
Ο εξοπλισμός αυτών για τη διάρκεια της μετακίνησης τους σύμφωνα με τη 
διαταγή του Αρχηγού Αστυνομίας από 3.8.1943, εγκύκλιος σελ 1.292 και ψηφ 2 
του Κανονισμού Αρχηγού Αστυνομίας της 14.8.1943. Ο πλήρες εξοπλισμός θα 
λάβει χώρα στη μονάδα.  
 
4) Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν στη Σχολή Ενόπλων Αστυνομικών Ι. Οι 
αξιωματικοί θα πρέπει να αφιχθούν έως τις 17.3.1944 στη Dresden-Hallerau. 
 
5) Το Αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης,Ιβ, ζητεί μια αναφορά σχετικά με 
τη συγκεντρωτική μεταφορά και την άμεση ενημέρωση περί του αριθμού 
μετακίνησης. Θα πρέπει να αναφερθεί από την Αστυνομία  η ετοιμότητα 
επιβίβασης και η σε αργότερο χρονικό σημείο πραγματοποιημένη επιβίβαση 
καθώς και η διάθεση του αριθμού μετακίνησης.  
 
Προσθήκη προς τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής 
Ρωσίας: Η κεντρική διαταγή περί της παράταξης της Μοίρας Πυροβολικού 
Αστυνομίας των SS θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
 
 
Σελίδα 150 (περίληψη-μετάφραση) 
Δύο αντίγραφα απόρρητων εγγράφων. Το πρώτο του Ανώτερου Αρχηγού των 
SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας, από 15.3.1944. 
Αφορά στη συγκέντρωση  Κοζάκων και Καυκάσιων φυγάδων σε τάγματα. 
(μετάφραση) Αφορά: Συγκέντρωση των ικανών προς στράτευση Κοζάκων και 
Καυκάσιων φυγάδων σε τάγματα. 
Αναφορά: άνευ.  
 
1) Από τους εγκατεστημένους ή έτοιμους προς εγκατάσταση στις περιοχές 
Slonim και Nowogrodek Κοζάκους και Καυκάσιους θα μπορούν να 
συγκεντρωθούν οι ικανοί προς στράτευση άνδρες σε τάγματα και να 
υπηρετήσουν την Αστυνομία ως Τάγματα Προστασίας. Αρχικά, θα 
παραταχθούν:         
δύο τάγματα Καυκάσιων στην περιοχή Slonim και                                                                                                                             
δύο τάγματα Κοζάκων στην περιοχή Nowogrodek. 
 
2) Τα τάγματα θα φέρουν τους αριθμούς 70 έως 73.  
 
3) Την παράταξη, τον εξοπλισμό και τον εφοδιασμό με όπλα τα αναθέτω στον 
Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Δυτικής Ρωσίας στον οποίο θα υπαχθούν 
υπηρεσιακά και επιχειρησιακά τα συγκεκριμένα τάγματα. Ο εφοδιασμός με είδη 
ιματισμού θα πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω αρχηγό. Την παράδοση 
ζωστήρων, φυσιγγιοθηκών και υποδημάτων θα την αναλάβει ο Γενικός 
Επιθεωρητής και ο Αρχηγός των SS και Αστυνομίας Δυτικής Ρωσίας  και σε 
συνεργασία με τον Γενικό Επιθεωρητή θα αναλάβουν τη διευθέτηση της 
προμήθειας αυτών.  
(περίληψη) Το δεύτερο της Υπηρεσίας Επιχειρήσεων 11 στο Βερολίνο, από 
4.4.1944. Αφορά στη λήψη του παραπάνω εγγράφου προς γνώση αυτού. 
 
Σελίδα 151 
Λείπει.  



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 
Σελίδα 152 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο-με τη μορφή του επείγοντος- από τον Αρχηγό Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο προς τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας, τον Διοικητή Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στο Kassel, τη διοίκηση Αστυνομίας στο Offenbach/Mainz, 
την Υπηρεσία Λογιστήριου Αστυνομίας για Επεμβάσεις στο Εξωτερικό στο 
Gruenheide, το Ελεγκτικό Συνέδριο Γερμανικού Ράιχ στο Postdam, από 
17.3.1944.  
(μετάφραση) 1) Στο πλαίσιο της μετατόπισης του μετώπου προς τα ανατολικά, 
ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και 
Λευκορωσίας θα διατάξει, σύμφωνα με την Εντολή της 10.8.1942-Διοίκ Ι 0 (3) 
αριθμ 204/42- τη μετακίνηση της παραταγμένης «Μονάδας Αστυνομίας 
Προστασίας Bobruisk», με όλα συνολικά τα οχήματα, τον οπλισμό και το 
στρατιωτικό εξοπλισμό, προς Offenbach/Main.         
 
2) Η «Μονάδα Αστυνομίας Προστασίας Bobruisk» θα διαλυθεί αμέσως μετά την 
άφιξή στη βάση της. Τη διάλυση της εν λόγω μονάδας την αναθέτω στον Αρχηγό 
της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Kassel.  
 
3) Η πραγματοποίηση της διάλυσης κ.ο.κ θα σημειωθεί βάσει της διαταγής της 
28.12.1943-διοίκ Ι επιχειρ τομ (3) αριθ 280/43 (απορρ)-.  
 
Προσθήκη προς τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής 
Ρωσίας και Λευκορωσίας: 
Σχετικά με την αναφορά της 28.2.1944. Η μεταφορά της «Μονάδας Αστυνομίας 
Προστασίας Bobruisk» στον Λόχο Αναφοδιασμού Κεντρικής Ρωσίας δεν μπορεί 
να εγκριθεί.   
 
 
Σελίδες 153-157 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο-με τη μορφή του επείγοντος- του Αρχηγού Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 8.4.1944. Αφορά στην παράταξη της 
«Μονάδας Πυροβολικού Αστυνομίας των SS Λευκορωσίας».        
(μετάφραση) 1) Από τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας 
Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας σχηματιστεί, με δικά τους πυροβόλα, μια 
μονάδα Πυροβολικού.          
 
2) Η Μονάδα Πυροβολικού θα λάβει τον χαρακτηρισμό «Μονάδα Πυροβολικού 
Αστυνομίας των SS Λευκορωσίας». Χώρος στρατοπέδευσης: Δοίκηση 
Αστυνομίας Βερολίνου.  
 
3) Η «Μονάδα Πυροβολικού Αστυνομίας των SS Λευκορωσίας» θα αποτελείται 
από:   
μια Επιτελική Μοίρα                                                        Έγγραφο Σύνθ Μονάδας 403   
μια Επιτελική Πυροβολαρχία                                        Έγγραφο Σύνθ Μονάδας 582   
μια Πυροβολαρχία Οβιδοβόλων Πεζικού 7,62 cm  Έγγραφο Σύνθ Μονάδας 433   
μια Πυροβολαρχία Οβιδοβόλων 12,2 cm                  Έγγραφο Σύνθ Μονάδας 433   
μια Πυροβολαρχία Ολμοβόλων (μοντ 40) 10,5 cm Έγγραφο Σύνθ Μονάδας 613 
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4) Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και 
Λευκορωσίας έχει ήδη αναθέσει στον λοχαγό των SS Olsen τη διοίκηση της 
μονάδας.  
 
5) Έως τώρα, έχει διατεθεί το παρακάτω προσωπικό:    
α) τρείς ανθυπολοχαγοί 
β) πέντε υπαξιωματικοί και εξήντα κανονιοβολιστές από τη Σχολή Ενόπλων 
Αστυνομικών Ι 
γ) σαράντα κανονιοβολιστές και δεκαπέντε οδηγοί υπό τον Bock, από τη Σχολή 
Ενόπλων Αστυνομικών ΙΙ 
δ) πενήντα κανονιοβολιστές από τη Σχολή Ενόπλων Αστυνομικών ΙΙΙ 
Από τις Σχολές Ενόπλων Αστυνομικών θα λάβει χώρα μια διάθεση περαιτέρω 
δυνάμεων μετά το πέρας των, την παρούσα χρονική στιγμή, τρέχοντων κύκλων 
εκπαίδευσης στο Πυροβολικό.  
 
6) Έχουν κλητευθεί για τη «Μονάδα Πυροβολικού Αστυνομίας των SS 
Λευκορωσίας»:     
α) αξιωματικοί 
ανθυπολοχαγός Αστυνομίας Προστασίας, Heinz Junge, διοίκηση Αστυνομίας στο 
Breslau-με ακύρωση της κλήτευσης στη 2η Μοίρα 2ης Πυροβολαρχίας 
Αστυνομίας των SS. 
β) Διοικητικοί υπαλληλοι                                                                                                                                                                                                                
Mutschall Friedrich, διοίκηση Αστυνομίας Βερολίνου 
Domberg Wilhelm, διοίκηση Αστυνομίας Breslau. 
γ) Υπαξιωματικοί και άνδρες 
Η εφεδρική Μοίρα Αστυνομίας στο Posen θα τοποθετήσει έναν εκπαιδευτή 
ιππασίας και τρείς υπεύθυνους σίτισης.   
Παράλληλα, από τη διοίκηση Αστυνομίας Βερολίνου: τρείς επικεφαλής 
λογιστηρίου και τρείς μάγειρες.  
 
7) Μισθοδοσία: 
α) Η μονάδα θα τεθεί, από την ημέρα της παράταξης της, στην ευθύνη της 
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.    
β) Θα υποστηρίζεται οικονομικά βάσει του Επιχειρησιακού Κανονισμού 
Αστυνομίας 33. 
γ) Η πληρωμή θα σημειώνεται από το λογιστήριο Αστυνομίας Επεμβάσεων στην 
Αλλοδαπή στο Gruenheide, Erkner και Βερολίνο.  
 
8) Ιατρική μέριμνα:            
Δεν θα σταλθεί ένας αξιωματικός Υγειονομικού Αστυνομίας στη «Μονάδα 
Πυροβολικού Αστυνομίας των SS Λευκορωσίας» και η ιατρική μέριμνα θα 
εξασφαλισθεί με τους ήδη υπάρχοντες ιατρούς.  Από τη Μονάδα Εκπαίδευσης 
Υγειονομικών Αστυνομίας και Εφεδρειών Θα τοποθετηθεί στην Επιτελική 
Μοίρα και Επιτελική Πυροβολαρχία ένας επικεφαλής, παίρνοντας μαζί τον 
προσωπικό του υγειονομικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο της παράταξης επιπλέον 
πυροβολαρχιών, η κάθε πυροβολαρχία θα πρέπει να ζητήσει από τη Μονάδα 
Εκπαίδευσης Υγειονομικών Αστυνομίας και Εφεδρειών στο Tabor 
(προτεκτοράτο), στρατόπεδο Αστυνομίας, την άμεση αποστολή ενός 
επικεφαλής.  
Αναφορικά με την πραγματοποίηση των, βάσει εγκυκλίου της 19.1.1943-
Κανονισμός Διοικητή Γερμανικού Στρατού, σελ 126- και εγκυκλίου της 
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5.11.1941-Κανονισμός Διοικητή Γερμανικού Στρατού, σελ 1.9997- απαραίτητων 
εμβολιασμών και προσδιορισμού των ομάδων αίματος θα γίνει  επανέλεγχος και 
ενδεχομένως να ολοκληρωθούν. 
 
9) Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ελέγχου Οδοντιατρικού Τομέα θα υποβάλει 
προτάσεις αναφορικά με τον οδοντιατρικό εξοπλισμό.  
 
10) Εφοδιασμός κτηνιατρικού τομέα, συμπεριλ του προσωπικού κτηνιάτρων 
και πεταλωτών: από το τμήμα Εφεδρειών Κτηνιάτρων Αστυνομίας και τη 
Μονάδα Εκπαίδευσης Tilsit θα διατεθούν:  
ως κτηνίατρος μονάδας, ο Εθελοντής Αστυνομίας, Stempinski, ο οποίος θα 
τοποθετηθεί ως λοχίας στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης, 
ως βοηθός κτηνιάτρου, ένας υπαξιωματικός Αστυνομίας Προστασίας, της 
Υπηρεσίας Βοηθών Κτηνιάτρων του οποίου θα πρέπει να δηλωθούν, εδώ, τα 
προσωπικά του στοιχεία.  
Οι μεταφερόμενοι, προσωρινά, στο 1ο Τάγμα Αστυνομίας των SS πεταλωτές θα 
διατεθούν στη «Μονάδα Πυροβολικού των SS Λευκορωσίας». Το επιπλέον 
απαιτούμενο δυναμικό θα αποδεσμευθεί από τις υπαγόμενες στον Ανώτερο 
Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας μονάδες. 
Θα αναφερθεί σε εμένα η επάνδρωση των θέσεων.  
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός κτηνιάτρων και πεταλωτών θα εξασφαλισθεί από 
την κεντρική αποθήκη κτηνιάτρων στη διοίκηση Αστυνομίας στο Minsk, ενώ θα 
πρέπει να ανατρέξουμε, προ πάντων,στο  διατιθέμενο υλικό για τη Μονάδα 
Αστυνομίας των SS. Σε περίπτωση ανάγκης, το σε έλλειψη υλικό θα ζητηθεί από 
μένα μέσω του επικεφαλής αξιωματικού κτηνίατρου, στον Ανώτερο Αρχηγό των 
SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας.  
Θα τοποθετηθούν, ως γραφείς, στο τμήμα κτηνιάτρων δύο υπαξιωματικοί ή 
οπλίτες από το Εφεδρικό Τάγμα Maerisch-Ostrau.  
 
11) Ο οπλισμός θα εξασφαλιστεί από τα δικά μας αποθέματα. Σε περίπτωση που 
δεν επαρκούν, θα πρέπει να ενημερωθώ ξεχωριστά σχετικά με τα σε έλλειψη και 
διαθέσιμα αποθέματα για την Επιτελική Μοίρα, την Επιτελική Πυροβολαρχία 
κ.οκ.  
 
12) Τα άλογα,ο εξοπλισμός και τα προς ζεύξη κάρα θα προμηθευτούν από την 
χώρα.  
 
13) Οδηγοί και οχήματα: 
Θα υπάρξει διανομή οχημάτων: 
για την Επιτελική Μοίρα: 
ένα όχημα περιπολίας (Volkswagen), με έγγραφο της Υπηρεσίας Εσωτερικών 
αριθ 26 901/44, από το αμαξοστάσιο στο Tabor του Διοικητή Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης Πράγας.  
μια μοτοσυκλέτα (με κινητήρα εσωτερικής καύσης), με έγγραφο της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών αριθ 016 513/43, 
για την Επιτελική Πυροβολαρχία (ακολουθία τροφοδοσίας): 
ένα στρατιωτικό όχημα 2 (Ford), με έγγραφο της Υπηρεσίας Εσωτερικών αριθ 
22 492/-,διοίκηση Αστυνομίας Mainz 
ένα στρατιωτικό όχημα 3 (Ford), με έγγραφο της Υπηρεσίας Εσωτερικών αριθ 7 
087/38,διοίκηση Αστυνομίας Mainz 
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σταθμευμένα στο αμαξοστάσιο στο Tabor, στη Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Πράγα. 
 
Με το παρόν, τα προαναφερόμενα οχήματα θα διατεθούν στη Διοίκηση 
Αστυνομίας Βερολίνου, θα υπάρξει μια βάσει σχεδίου καταγραφή εκεί και θα 
αλλάξουν τα έγγραφα αυτών. Οι απαιτούμενοι οδηγοί θα τοποθετηθούν από τη 
Σχολή Αστυνομίας/ Τομέας Οδηγών στο Iglau-Τμήμα Εφεδρικών Οδηγών-.  
Με σκοπό την παραλαβή και τη συνοδεία των οχημάτων προς το Minsk, οι 
υπαξιωματικοί ή οι άνδρες θα παρουσιαστούν άμεσα στο αμαξοστάσιο Tabor 
και θα μετακινηθούν έπειτα στη διοίκηση Αστυνομίας Βερολίνο για τη «Μονάδα 
Πυροβολικού Αστυνομίας των SS Λευκορωσία». Η γνωστοποίηση αναφορικά με 
τις εγχώριες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Εφεδρικών Οδηγών. 
Η μεταφορά των οχημάτων προς Minsk θα σημειωθεί μέσω σιδηροδρόμου. 
Παραλήπτης: Ανώτατος Αρχηγός των SS και Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και 
Λευκορωσίας. 
Σιδηροδρομικός σταθμός άφιξης: εμπορευματικός σταθμός 
Tabor/προτεκτοράτο.               
 Ο Δεύτερος Επιτελικός Αξιωματικός Τεχνικών στο αρχηγείο της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης θα επιληφθεί της αναφοράς περί της μεταφοράς και 
διανομής των αριθμών μετακίνησης. Η Υπηρεσία Αποστολής θα γνωστοποιήσει 
άμεσα στον Δεύτερο Επιτελικό Αξιωματικό Τεχνικών, στο Αρχηγείο Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης την ημερομηνία φόρτωσης και τους δοσμένους αριθμούς 
μετακίνησης. Τα έξοδα μετακίνησης θα καταχωρηθούν στο κεφ 14-τιτλ 24, από 
τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν προκύψει αυτά.  
 
14) Επικοινωνίες: 
Για το σχηματισμό της Διμοιρίας και των Μοιρών Διαβιβαστών έχουν κλητευθεί: 
Ο ανθυπολοχαγός της Αστυνομίας Προστασίας, Ehrlich Richard, διοίκηση 
Αστυνομίας Bochum, ως επικεφαλής της Διμοιρίας Διαβιβαστών, τέσσερεις 
υπαξιωματικοί και τέσσερεις άνδρες από τη Σχολή Ενόπλων Αστυνομικών ΙΙ, 
είκοσι υπαξιωματικοί και άνδρες της Σχολής Ενόπλων Αστυνομικών Ι και 
επιπλέον σαράντα υπαξιωματικοί και άνδρες της Σχολής Ενόπλων Αστυνομικών 
Ι κατόπιν λήξης της εκπαίδευσης (ημερομηνία: 15.5). 
 
15) Θα πρέπει να ζητηθεί από μένα η διάθεση του εξοπλισμού επικοινωνιών που 
λείπει. Η προμήθεια των οχημάτων θα σημειωθεί από την χώρα.  
 
16) Τομέας πειθαρχίας:                      
 Ο διοικητής της μονάδας ασκεί το δικαίωμα πειθαρχικών κυρώσεων: 
α) σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και άνδρες, σύμφωνα με την παρ 10 του 
υφιστάμενου Κανονισμού Υπηρεσιακών Ποινών για Μονάδες της Αστυνομίας 
της 19.4.1940, 
β) σε διοικητικούς υπαλλήλους ως «επικεφαλής Αστυνομίας», σύμφωνα με το 
τμημ 4 του Υπηρεσιακού Κανονισμού Αστυνομίας 33 στο πλαίσιο της εγκυκλίου 
του Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών 
του Ράιχ από 8.4.1943 (Φύλλο Εντολών σελ 586) 
γ) σε ακολούθους ως «επικεφαλής συνοδείας», σύμφωνα με τον Κανονισμό της 
Υπηρεσίας Επεμβάσεων από 27.4.1943 (Φύλλο Εντολών σελ 728). 
Ο επικεφαλής Πυροβολαρχίας κατέχει το δικαίωμα επιβολής ποινικών 
κυρώσεων ενός διοικητή λόχου, σύμφωνα με την παρ 7 του υφιστάμενου 
Κανονισμού Υπηρεσιακών Ποινών για τις Μονάδες Αστυνομίας από 19.4.1940.  
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17) Προμήθειες μονάδων: 
Η τοποθέτηση των αξιωματικών Προμηθειών θα πρέπει να σημειωθεί βάσει της 
εγκυκλίου από 13.8.1943-Ανώτατη Διοίκηση Αστυνομίας ΙΙ 1 176/43 (Φύλλο 
Εντολών σελ 1.343)-. 
 
18) Διακριτικά: 
Αναφορικά με τον εφοδιασμό αναγνωριστικών θα γίνει χρήση των εγκυκλίων 
της 20.10.1942-σελ 2.042-και της 16.3.1944-Ανώτατη Διοίκηση ΙΙ (υπηρ προμ) 2 
αριθ 390 Χ/42- Φύλλο Διαταγών Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης αριθ 
12-. 
 
19) Φροντίδα μονάδων: 
Θα ζητηθούν τα αναγκαία μέσα φροντίδας των μονάδων, σύμφωνα με τη 
Διαταγή της Ανώτατης Διοίκησης Αστυνομίας (4) αριθμ 701/1942 από 1.6.1942, 
προσκομίζοντας το έγγραφο αποστολής στο αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης-Μονάδα WE-. 
 
20) Ημερολόγιο Πολέμου:                                                                                                                                                            
Παραπέμπω στις διατάξεις αναφορικά με την καταγραφή Ημερολογίων 
Πολέμου (συγκ διαταγή της 23.5.1940-Ανώτατη Διοίκηση (1) αριθ 371/40) και 
τις εκδομένες τροποποιητικές διατάξεις, κυρίως τη διαταγή της 20.6.1942-
Ανώτατη Διοίκηση Ια (1γ) 26 αριθμ 4/42-.  
 
21) Ταχυδρομείο:     
Οι στρατιωτικοί ταχυδρομικοί κωδικοί θα διανεμηθούν από το αρχηγείο 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Ιβ/Στρατιωική Αστυνομία.  
 
22) Μετακίνηση: 
Οι αποσπασμένες, με τη συγκεκριμένη διαταγή, δυνάμεις στη «Μονάδα 
Πυροβολικού Αστυνομίας των SS Λευκορωσία» θα τεθούν ξεχωριστά σε πορεία 
προς το Minsk, μέσω του επιχειρησιακού κέντρου Αστυνομίας στο Brest-
Litowak. Εκεί, θα παρουσιαστούν στον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας.  
 
23) Θα αναφερθεί σε μένα, μέσω τηλεγραφήματος, ανάλογα με την περίπτωση η 
λήξη της παράταξης των μονάδων.   
 
 
Σελίδα 158 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Ανώτατου Αρχηγού των SS και Αστυνομίας 
Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας, από 11.7.1944 
(μετάφραση) Τα Επιτελεία της «Αστυνομίας των SS και Μυστικής Αστυνομίας 
Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας», του Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας 
Λευκορωσίας και η διοίκηση έχουν συγχωνευτεί σε ένα επιτελείο που θα 
βρίσκεται από την 11.7 στο Schroettersburg-περιφέρειας Zichenau.  
Κατάλυμα: Γερμανικό Λαικό Πανεπιστήμιο, Grosse Alleestr      
Οι αποδεσμευμένοι αξιωματικοί και άνδρες θα τοποθετηθούν στη Γενική 
Διοίκηση “Ομάδας Μάχης Gottberg”.    
Η τηλεγραφική επικοινωνία μέσω της Μυστικής Κρατικής Αστυνομίας στο 
Schroettersburg.  
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Σελίδες 159-161 (περίληψη)   
Αντίγραφο απορρήτου τηλεγραφήματος από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Βερολίνο προς τον Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής 
Ρωσίας και Λευκορωσίας και Ανώτατη Δοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Πράγα, από 2.8.1944. Αφορά στη διάλυση του Επιτελείου των SS και 
Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας.  
 
Σελίδες 162-164 (περίληψη) 
Αντίγραφο απορρήτου τηλεγραφήματος του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Βερολίνο, από 12.8.944. Αφορά στην αποδελτίωση διασκορπισμένων 
μελών της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Λετονία, Κεντρική 
Ρωσία και Λευκορωσία.  
 
Σελίδες 165-166 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 
26.9.1944. Αφορά στη διάλυση της «Ειδικής Δύναμης Επέμβασης Χωροφυλακής 
Λευκορωσίας».             
(μετάφραση) 1) Η «Ειδική Δύναμη Επέμβασης Χωροφυλακής Λευκορωσίας» 
(συμπερ. της πρώην «Ειδικής Ομάδας Επέμβασης Χωροφυλακής» για την 
ασφάλεια των αγροτικών εργασιών στη Λευκορωσία) προχωρεί στη διάλυση 
της.  Τη διεκπεραίωση αυτή την αναθέτω στον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας-Υπηρεσία Διεκπεραιώσεων στο 
Maehrisch-Ostrau (Boehmen-Maehren), στρατόπεδο Heinrichsdorf.      
 
2) Σύμφωνα με τις εισερχόμενες αναφορές, δυνάμεις αυτής της ειδικής ομάδας 
βρίσκονται στις παρακάτω μονάδες:  
είκοσι πέντε αξιωματικοί και εξακόσιοι ογδοήντα οχτώ υπαξιωματικοί και 
άνδρες στην, εντωμεταξύ, διαλυμένη 30η Μεραρχία Ενόπλων SS (νωρίτερα 2η 
Ρωσική…-Σ.τμ λείπουν λέξεις-)                                                                                                                          
πενήντα ένας αξιωματικοί και άνδρες στην πρώην «Ταξιαρχία Anhalt»    
εβδομήντα υπαξιωματικοί και άνδρες σε λόχους της Διοίκησης Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης-Τομέας Koenigsberg 
οχτώ υπαξιωματικοί και άνδρες στο Τάγμα Εκπαίδευσης 
Χωροφυλακής/Adlershorst. 
Τούτοι οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες της Χωροφυλακής και της 
Αστυνομίας Προστασίας Κοινοτήτων έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στις 
συγκεκριμένες μονάδες, κατά την αποδέσμευσή τους θα μετακινηθούν στο 
Τάγμα Εκπαίδευσης Χωροφυλακής Gotenhafen/Adlershorst και θα αναφερθεί 
σε μένα η άφιξή τους. Σε περίπτωση που βρίσκονται μεταξύ αυτών των 
δυνάμεων υπαξιωματικοί και άνδρες της Αστυνομίας Προστασίας του Ράιχ και 
των ανεξάρτητων κοινοτήτων, θα μετακινηθούν τότε στην Εφεδρική Μονάδα 
Αστυνομίας στο Maehrisch-Ostrau/στρατόπεδο Heinrichsdorf. Ο Αρχηγός 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Πράγα θα υποβάλλει σε μένα μια 
κατάσταση με αριθμούς σχετικά με τους αφιχθέντες υπαλλήλους Αστυνομίας 
Προστασίας στην Εφεδρική Μονάδα Αστυνομίας, αναφέροντας την κλάση τους. 
Οι βρισκόμενοι στο Gotenhafen/Adlersdorf υπαξιωματικοί έχουν τεθεί στη 
διάθεση της Μονάδας Εκπαίδευσης Χωροφυλακής ως εφεδρικές δυνάμεις.  
Τα, έως πρότινος, μη εντοπισμένα μέλη της «Ειδικής Μονάδας Επέμβασης 
Χωροφυλακής Λευκορωσίας» (διασκορπισμένα) θα τοποθετηθούν-εφόσον 
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πρόκειται για υπαξιωματικούς και άνδρες της Χωροφυλακής και Αστυνομίας 
Προστασίας των δήμων και κοινοτήτων-ως εφεδρικές δυνάμεις στη Μονάδα 
Εκπαίδευσης Χωροφυλακής Gotenhafen/Adlershorst και εφόσον επρόκειτο για 
αξιωματικούς και άνδρες της Αστυνομίας Προστασίας του Ράιχ των 
αναξαρτήτων κοινοτήτων, στη Μονάδα Εφεδρείας Αστυνομίας στο Maehrisch-
Ostrau.  
 
3) Η Υπηρεσία Διεκπαιρέωσης της «Ειδικής Ομάδας Επέμβασης Χωροφυλακής 
Λευκορωσίας» του Ανώτερου Αρχηγού των SS και Αστυνομίας Κεντρικής 
Ρωσίας και Λευκορωσίας στο Maehrisch-Ostrau, στρατόπεδο Heinrichsdorf, θα 
υποβάλλει σε μένα, εκτός των, σύμφωνα με τη Διαταγή της 15.7.1942-Φύλλο 
Κανονισμού σελ 1.503-προς ολοκλήρωση εντύπων αναφορών, συντόμως μια  
ονοματική έκθεση των απωλειών (αξιωματικοί-χωρίς τους εφεδρικούς-, 
περιφερειακοί αξιωματικοί και διοικητικοί υπάλληλοι). Ταυτόχρονα, θα 
υποβληθεί σε μένα ένας κατάλογος των δραστηροποιούμενων οχημάτων στην 
«Ειδική Ομάδα Επέμβασης Χωροφυλακής Λευκορωσίας» και στο «Επιτελείο του 
Εντεταλμένου για Αγροτικές Εργασίες στη Λευκορωσία», με στοιχεία περί του 
τύπου των οχημάτων, μοντέλου, πινακίδας, χώρου συγκέντρωσης στην πατρίδα 
και παραμονής.   
Τα ακόμα διαθέσιμα άλογα, κάρα και χαλινάρια θα παραδοθούν στη Σχολή 
Αστυνομίας Ιππικού, νοτιοανατολικά του Bendsburg.  
Αναφορικά με τα Ημερολόγια Πολέμου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή 
τους και να κατατεθούν σε μένα κατόπιν ελέγχου.  
 
4) Η διεκπεραίωση θα σημειωθεί τάχιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Υπηρεσιακού Κανονισμού Αστυνομίας 33, παρ. 30 και θα διατεθούν μόνο οι 
άμεσα απαραίτητες δυνάμεις. Σχετικά με τούτη θα καθοριστεί, στο πλαίσιο των 
μονάδων, ένας αξιωματικός και θα διατεθούν, κυρίως, αξιωματικοί και άνδρες  
ως βοηθητικό προσωπικό. Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού, θα ζητηθεί από 
εμένα. Κατόπιν λήξης της διεκπεραίωσης θα σημειωθεί έπειτα η οικονομική 
εκκαθάριση από τους εντεταλμένους αρμόδιους υπαλλήλους της διοίκησης 
Αστυνομίας. Ο τοποθετημένος εκεί αξιωματικός και οι διοικητικοί υπάλληλοι θα 
μου αναφέρουν ονοματικά τους υπαξιωματικούς και άνδρες, δίδοντας στοιχεία 
περί του χώρου παραμονής τους στην πατρίδα. Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και 
της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας-Υπηρεσία 
Διεκπεραιώσεων- θα αναφέρει σε μένα το πέρας της εκκαθάρισης.  
Προσθήκη για τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής 
Ρωσίας και Λευκορωσίας.    
Υπηρεσία Διεκπεραιώσεων Maehrisch-Ostarau: 
Ο απαιτούμενος από τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Linke (Υπηρεσία 
Διεκπεραιώσεων- στρατιωτική διοίκηση Λευκορωσίας, Maehrisch-Ostrau) 
αρχιλοχίας Αστυνομίας Προστασίας- Εφεδρείες- Theodor Fuchs, διοίκηση 
επαρχίας Hirschberg, μετακινήθηκε εκεί, μέσω τηλεγραφήματος. Ο Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Linke και ο αρχιλοχίας Αστυνομίας Προστασίας-Εφεδρείες- Fuchs 
θα τοποθετηθούν εφεξής στην Υπηρεσία Διεκπεραιώσεων-  Διοίκηση 
Επεμβάσεων Χωροφυλακής Λευκορωσίας. Το ίδιο θα ισχύσει και για για τον 
Επιθεωρητή Αστυνομίας, Wesemann, τον διοικητικό υπάλληλο Αστυνομίας, 
Nagoraki, τους αρχιλοχίες Χωροφυλακής Taurer και Burghardt οι οποίοι έως 
πρότινος ήταν αρμόδιοι των ζητημάτων διεκπεραίωσης του Αρχηγού Ορεινής 
Αστυνομίας Lida (Λευκ) στο Buchenstadt (Warthegau). Οι συγκεκριμένοι άνδρες 
θα μετακινηθούν, βάσει Ειδικής Διαταγής, προς Maehrisch-Ostrau.  
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Θα αποστείλω έναν συννημένο ονοματικό κατάλογο αναφορικά με τους 
βρισκόμενους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και άνδρες Χωροφυλακής και 
Αστυνομίας Προστασίας Περιφερειών στην πρώην 30η Μεραρχία Ενόπλων SS. 
Ζητώ μια αντίστοιχη ενημέρωση των υπηρεσιών στην πατρίδα.  
 
 
Σελίδες 167-168 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Danzig, από 
29.9.1944. Αφορά στη διάλυση των υπηρεσιών της Διοίκησης Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης και του Αρχηγείου Αστυνομίας Προστασίας στο Reval.                                                     
(μετάφραση) 2) Διατάξεις περί προσωπικού: θα μετακινηθούν οι παρακάτω 
δυνάμεις:   
α) οι αξιωματικοί και διοικητικοί υπάλληλοι της Αστυνομίας Προστασίας στις 
βάσεις της πατρίδας 
β) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Αστυνομίας Προστασίας (εκτός Ειδικής 
Υπηρεσίας) των κλάσεων 1901 και νωρίτερα προς Maehrisch-Ostrau, 
στρατόπεδο Heinrichsdorf, οι υπόλοιποι στις βάσεις της πατρίδας 
γ) οι επικεφαλής Υγειονομικού (εκτός Χωροφυλακής) στο Τμήμα Εκπαίδευσης 
Υγειονομικού Αστυνομίας και Εφεδρειών Tabor/Boehm-Maehr 
δ) οι οδηγοί (εκτός Χωροφυλακής) στη Σχολή Αστυνομίας Οδηγών, στο Τμήμα 
Οδηγών-Εφεδρειών- στο Iglau                                                                                                                                                                                                                                                                           
ε) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Υπηρεσίας Επικοινωνιών στο Τμήμα 
Διαβιβαστών Αστυνομίας-Εφεδρειών- και Εκπαίδευσης στο Eilenburg 
στ’) οι διερμηνείς στη Μονάδα Εφεδρικών Διερμηνέων στο Berlin-Spandau 
ζ) οι υπαξιωματικοί και άνδρες Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Προστασίας 
των δήμων και κοινοτήτων (συμπεριλ οδηγών, επικεφαλής Υγειονομικού κ.ο.κ) 
στο Τάγμα Εκπαίδευσης Χωροφυλακής, στο Gotenhafen/Adlershorst, βάση της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
η) οι Εσθονοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες στο «Τάγμα Εκπαίδευσης 
Αστυνομίας Brandenburg» στο Brandenburg, δημοτικό θέατρο, Blumenstr 
θ) οι Λετονοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες στο 24ο Σύνταγμα 
Αστυνομίας των SS στο Bendsburg, στη Σχολή Αστυνομίας Ιππικού 
ι) οι Λιθουανοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες στη Σχολή Αστυνομίας 
Ενόπλων Αστυνομικών Ι στη Dresden-Hellerau 
κ) το μη γερμανικής καταγωγής γυναικείο προσωπικό θα διατεθεί  σε μια 
διοίκηση Αστυνομίας του τομέα τους ή στο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας. 
Οι αξιωματικοί και οι υπαλλήλοι της διοίκησης (συμπερ αυτών των μη 
γερμανικής καταγωγής) θα πρέπει να αναφερθούν ονοματικά, οι υπαξιωματικοί 
και οι άνδρες με βάση τον αριθμό τους και να δηλωθεί ο χώρος μετακίνησής 
τους. Οι διοικητικές υπηρεσίες στην πατρίδα θα πρέπει να ενημερωθούν.  
 
3) Διατάξεις περί εξοπλισμού: 
α) τα οχήματα στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig. Αναφορά αποθέματος σε μένα  
β) ο εξοπλισμός ασυρμάτων και τα οχήματα Διαβιβαστών στην Υπηρεσία 
Υλικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Waldau/αποθήκη Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης 
γ) το υγειονομικό υλικό στην κεντρική αποθήκη Υγειονομικού, στον ιατρό των 
SS και της Αστυνομίας, Υπηρεσία Διανομής στο Pritzwalk (Ostpriegnitz) 
δ) ο οπλισμός, ο στρατιωτικός εξοπλισμός κ.ο.κ στη δευτερεύουσα Υπηρεσία 
Υλικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Schneidemuehl 
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ε) ο εξοπλισμός καταλυμάτων και οι υφαντικές ύλες στην Αστυνομική Υπηρεσία 
Προμηθειών για Καταλύματα στο Crossen/O, αναφορά για την περαιτέρω 
διάθεση αυτών 
στ’) ο εξοπλισμός ίππων, τα άλογα και τα προς ζεύξη κάρα στη Διοίκηση 
Αστυνομίας Danzig- αναφορά αποθεμάτων σε μένα 
ζ) ο ρουχισμός στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig-αναφορά αποθεμάτων σε μένα                                                                                   
η) τα φυλλάδια κ.ο.κ στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig-αναφορά αποθεμάτων σε 
μένα 
θ) η γραφική ύλη και ο εξοπλισμός γραφείων στη Διοίκηση Αστυνομίας 
Βερολίνου.    
                                                                                                                                                                                                                                                   
4) Η διεκπεραίωση θα λάβει χώρα τάχιστα, μόνο με τις αναγκαίως απαραίτητες 
δυνάμεις-εάν καθίστατο εφικτό της σειράς 1900 και μετέπειτα-, σύμφωνα με 
τον Υπηρεσιακό Κανονισμό Αστυνομίας 33. Η δύναμη θα πρέπει να αναφερθεί 
ονοματικά.  
 
5) Τα Ημερολόγια Πολέμου θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν σε 
μένα. 
 
6) Ο Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Danzig θα αναφέρει το πέρας 
της διεκπεραίωσης. 
 
7) Θα ακολουθήσει Ειδική Εντολή αναφορικά με τη  χρησιμοποίηση των 
δυνάμεων στο η-κ.   
 
 
Σελίδες 169-170 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Danzig και στο 
Αμβούργο, από 23.10.1944. Αφορά στη διάλυση υπηρεσιών διοίκησης.                                                     
(μετάφραση) 1) Οι κάτωθι υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουν στη  διάλυση 
τους: 
α) στρατιωτική διοίκηση (συμπερ της διοίκησης Χωροφυλακής) στη Ρίγα (βάση 
στην πατρίδα:διοίκηση Αστυνομίας στο Danzig) 
β) διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας στη Ρίγα(βάση στην πατρίδα:διοίκηση 
Αστυνομίας στο Danzig) 
γ) στρατιωτική διοίκηση (συμπερ της διοίκησης Χωροφυλακής)  στο Kauen  
(βάση στην πατρίδα:διοίκηση Αστυνομίας Wiener-Neustadt) 
δ) διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας στη Wilna (βάση στην πατρίδα:διοίκηση 
Αστυνομίας  Δρέσδης) 
ε) Τμήμα Υπηρεσίας Αστυνομίας Προστασίας στο Dorpat (βάση στην 
πατρίδα:διοίκηση Αστυνομίας στο Troppau) 
στ’) Τμήμα Υπηρεσίας Αστυνομίας Προστασίας στο Duenaburg (βάση στην 
πατρίδα:διοίκηση Αστυνομίας στο Karlsbad) 
ζ) χώρος εκπαίδευσης για αστυνομικούς σκύλους στη Ρίγα/Bolderaa (βάση στην 
πατρίδα:Σχολή Αστυνομίας  Εκπαίδευσης Σκύλων στο Gruenheide) 
η) Λόχος Ανεφοδιασμού Αστυνομίας Εσθονίας. 
 
2) Διατάξεις περί προσωπικού: θα μετακινηθούν οι παρακάτω δυνάμεις:   
α) οι αξιωματικοί και διοικητικοί υπάλληλοι της Αστυνομίας Προστασίας στις 
βάσεις της πατρίδας 
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β) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Αστυνομίας Προστασίας (εκτός Ειδικής 
Υπηρεσίας) των κλάσεων 1901 και νεότεροι προς Maehrisch-Ostrau, 
στρατόπεδο Heinrichsdorf, οι υπόλοιποι στις βάσεις της πατρίδας 
γ) οι επικεφαλής Υγειονομικού (εκτός Χωροφυλακής) στο Τμήμα Εκπαίδευσης 
Υγειονομικού Αστυνομίας και Εφεδρειών Tabor/Boehm-Maehr 
δ) οι οδηγοί (εκτός Χωροφυλακής) στη Σχολή Αστυνομίας Οδηγών, στο Τμήμα 
Οδηγών-Εφεδρειών- στο Iglau                                                                                                                                                                                                                                                                           
ε) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Υπηρεσίας Επικοινωνιών στο Τμήμα 
Διαβιβαστών Αστυνομίας-Εφεδρειών- και Εκπαίδευσης στο Eilenburg 
στ’) οι διερμηνείς στη Μονάδα Εφεδρικών Διερμηνέων στο Berlin-Spandau 
ζ) οι υπαξιωματικοί και άνδρες Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Προστασίας 
των δήμων και κοινοτήτων (συμπεριλ οδηγών, επικεφαλής Υγειονομικού κ.ο.κ) 
στο Τάγμα Εκπαίδευσης Χωροφυλακής, στο Gotenhafen/Adlershorst, βάση της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
η) οι Εσθονοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες μέσω του Επιχειρησιακού 
Κέντρου Αστυνομίας του Danzig στoν χώρο εκπαίδευσης στρατιωτικών 
μονάδων Neuhammer πλησίον του Sagan στη Σιλεσία 
θ) οι Λετονοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες μέσω του Επιχειρησιακού 
Κέντρου Αστυνομίας του Danzig στην 15η Μεραρχία Ενόπλων SS 
ι) οι Λιθουανοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες στη Σχολή Αστυνομίας 
Ενόπλων Αστυνομικών Ι στη Dresden-Hellerau και οι αξιωματικοί θα 
τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας 
κ) το μόνιμο προσωπικό με μη γερμανικής καταγωγής φύλακες σκύλων της 
βάσης εκπαίδευσης σκύλων Αστυνομίας στη Riga-Bolderaa στη Σχολή 
Αστυνομίας στο τμήμα εκπαίδευσης σκύλων στο Gruenheide       
λ) το μη γερμανικής καταγωγής γυναικείο προσωπικό στον τομέα της Διοίκησης 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Danzig και Αμβούργο θα χρησιμοποιηθεί ή 
θα διατεθεί στα αρμόδια Γραφεία Εύρεσης Εργασίας. 
Οι αξιωματικοί και οι υπαλλήλοι της διοίκησης (συμπερ αυτών των μη 
γερμανικής καταγωγής) θα πρέπει να αναφερθούν ονοματικά, οι υπαξιωματικοί 
και οι άνδρες με βάση τον αριθμό τους και να δηλωθεί ο χώρος μετακίνησής 
τους. Οι διοικητικές υπηρεσίες στην πατρίδα θα πρέπει να ενημερωθούν. 
 
3) Διατάξεις περί εξοπλισμού: 
α) τα οχήματα στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig. Αναφορά αποθέματος σε μένα  
β) ο εξοπλισμός ασυρμάτων και τα οχήματα Διαβιβαστών στην Υπηρεσία 
Υλικών της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Waldau/αποθήκη Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης 
γ) το υγειονομικό υλικό στην κεντρική αποθήκη Υγειονομικού, στον ιατρό των 
SS και της Αστυνομίας, Υπηρεσία Διανομής στο Pritzwalk (Ostpriegnitz) 
δ) ο οπλισμός, ο στρατιωτικός εξοπλισμός κ.ο.κ στη Δευτερεύουσα Υπηρεσία 
Υλικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Schneidemuehl 
ε) ο εξοπλισμός καταλυμάτων και οι υφαντικές ύλες στην Αστυνομική Υπηρεσία 
Προμηθειών για Καταλύματα στο Crossen/Oder, αναφορά για την περαιτέρω 
διάθεση αυτών 
στ’) ο εξοπλισμός ίππων, τα άλογα και τα προς ζεύξη κάρα στη Διοίκηση 
Αστυνομίας Danzig ή του Luebeck- αναφορά αποθεμάτων σε μένα 
ζ) ο ρουχισμός στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig ή Luebeck-αναφορά 
αποθεμάτων σε μένα                                                                                   
η) τα φυλλάδια κ.ο.κ στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig ή Luebeck-αναφορά 
αποθεμάτων σε μένα 
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θ) η γραφική ύλη και ο εξοπλισμός γραφείων στη Διοίκηση Αστυνομίας 
Βερολίνου 
ι) τα είδη εξοπλισμού σκύλων και το υλικό εκπαίδευσης στη Σχολή Αστυνομίας- 
Τομέας Εκπαίδευσης  Σκύλων 
κ) τα μέσα περίθαλψης των μονάδων στη Διοίκηση Αστυνομίας Βερολίνου-
Λόχος Αστυνομίας Περίθαλψης Μονάδων, Berlin-Weissensee, Parkstr 15.    
 
4) Η διεκπεραίωση θα λάβει χώρα τάχιστα, μόνο με τις αναγκαίως απαραίτητες 
δυνάμεις-εάν καθίστατο εφικτό της σειράς 1900 και μετέπειτα-, σύμφωνα με 
τον Υπηρεσιακό Κανονισμό Αστυνομίας 33 και μάλιστα στο 1α) και β) στο 
Luebeck, στο 1γ-στ’) και 1η) στον τομέα της Διοίκησης Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Danzig και 1ζ) στο Gruenheide.  
 
5) Τα Ημερολόγια Πολέμου θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν σε 
μένα. 
 
6) Ο Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Danzig και Αμβούργο καθώς 
επίσης και η Σχολή Αστυνομίας-Τομέας Εκπαίδευσης Σκύλων στο Gruenheide θα 
αναφέρουν το πέρας της διεκπεραίωσης. 
 
7) Τα έγγραφα των διαλυμένων υπηρεσιών θα παραδοθούν, κατόπιν της λήξης 
της διεκπεραίωσης, στη διοίκηση Αστυνομίας, στις βάσεις στην πατρίδα. Η βάση 
στην πατρίδα για τις διαλυμένες υπηρεσίες της στρατιωτικής διοίκησης και της 
διοίκησης Αστυνομίας Προστασίας είναι, με εντολή από 29.9.1944-διοίκηση 
Αστυνομίας Ι, Τμήμα Οργάνωσης/1α (3) αριθμ 659/44 (απορρ), η διοίκηση 
Αστυνομίας Rostock.  
 
 
Σελίδες 171-172 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 27.10.1944. Αφορά στη διάλυση υπηρεσιών της διοίκησης και μονάδων του 
Ανώτερου Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και 
Λευκορωσίας.                                                     
(μετάφραση) 1) Οι υπαγόμενες στον «Ανώτερο Αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας» υπηρεσίες της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης θα πρέπει να διαλυθούν, και μάλιστα: 
η διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης (συμπερ των υπηρεσιακών 
οχημάτων) στο Minsk (βάση στην πατρίδα: διοίκηση Αστυνομίας Λειψίας) 
η διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας  στο Minsk (βάση στην πατρίδα: διοίκηση 
Αστυνομίας Λειψίας)  
η διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας στο Mogilew (βάση στην πατρίδα: διοίκηση 
Αστυνομίας Waldenburg ) 
η διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας στο Smolensk (βάση στην πατρίδα: 
διοίκηση Αστυνομίας Darmstadt ) 
η διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας στο Witebsk (βάση στην πατρίδα: διοίκηση 
Αστυνομίας Augsburg) 
η Αστυνομία Προστασίας στο Baranowitsche (βάση στην πατρίδα: διοίκηση 
Αστυνομίας Freiburg) 
 συνεργεία επισκευής οχημάτων Αστυνομίας στο Minsk,Barowitsche και Sluzk 
Λόχος Ανεφοδιασμού Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας.   
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 2) Διατάξεις περί προσωπικού: οι παρακάτω δυνάμεις θα μετακινηθούν, όπως 
ακολουθεί, υπό ονοματική αναφορά (στο γ) αριθμός αυτών):    
α) οι αξιωματικοί και διοικητικοί υπάλληλοι της Αστυνομίας Προστασίας και 
Χωροφυλακής  στις βάσεις της πατρίδας 
β) οι αξιωματικοί Χωροφυλακής της κλάσης 1901 και νεότεροι στο Τμήμα 
Εφεδρειών Χωροφυλακής στο Thorn 
γ) οι υπαξιωματικοί και οι άνδρες Αστυνομίας Προστασίας (εκτός ειδικής 
αποστολής), της κλάσης 1901 και νεότεροι, θα παραμείνουν υπό τις διαταγές 
μου στο Maehrisch-Ostrau. Οι παλαιότερης κλάσης θα μετακινηθούν στις βάσεις 
της πατρίδας   
δ) οι υπαξιωματικοί και άνδρες Χωροφυλακής και Αστυνομίας Προστασίας των 
δήμων και κοινοτήτων, κλάσης 1901 και νεότεροι στο Τμήμα Εκπαίδευσης 
Χωροφυλακής Gotenhafen/Adlershorst. Τα μέλη των Διμοιριών Χωροφυλακής 
(μηχαν) προς Fraustadt. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις Χωροφυλακής στις βάσεις 
στην πατρίδα 
ε) οι υπαξιωματικοί και οι άνδρες της Υπηρεσίας Πεταλώματος Ίππων στο 
Τμήμα Εφεδρειών Κτηνιάτρων και Εκπαίδευσης στη Frankfurt/Oder 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
στ’) οι έφιπποι στο Τμήμα Εφεδρειών Εφίππων Αστυνομίας Posen  
ζ) ο επικεφαλής Υγειονομικού στο Τμήμα Εκπαίδευσης Υγειονομικών και 
Εφεδρειών Tabor 
η) οι οδηγοί (εκτός της Χωροφυλακής) στη Σχολή Αστυνομίας Εκπαίδευσης 
Οδηγών-Τμήμα Εφεδρικών Οδηγών-στο Iglau/Boehmen-Maehren 
θ) οι διερμηνείς στη Μονάδα Εφεδρικών Διερμηνέων Αστυνομίας Berlin-
Spandau 
ι) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Υπηρεσίας Επικοινωνιών στο Τμήμα 
Εφέδρων Διαβιβαστών Αστυνομίας και Εκπαίδευσης στο Eilenburg.  
 
3) Διατάξεις περί εξοπλισμού: 
α) τα ληφθέντα μαζί προς Maehrisch-Ostrau οχήματα, στο αμαξοστάσιο στο 
Tabor  
β) οι ασύρματοι και τα οχήματα Διαβιβαστών στην Υπηρεσία Υλικών της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Waldau/αποθήκη Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης 
γ) το υγειονομικό υλικό στην κεντρική αποθήκη Υγειονομικού, στον ιατρό των 
SS και της Αστυνομίας, Υπηρεσία Διανομής στο Pritzwalk /Ostpriegnitz 
δ) ο οπλισμός, ο στρατιωτικός εξοπλισμός κ.ο.κ στη Δευτερεύουσα Υπηρεσία 
Υλικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Βιεννη 
ε) ο εξοπλισμός καταλυμάτων και οι υφαντικές ύλες στην Αστυνομική Υπηρεσία 
Προμηθειών για Καταλύματα στο Crossen/Oder, αναφορά για την περαιτέρω 
διάθεση αυτών 
στ’) ο εξοπλισμός ίππων, τα άλογα και τα προς ζεύξη κάρα στη Σχολή Εφίππων 
Αστυνομίας στο Bendsburg, πλησίον του Kattowitz   
ζ) ο ρουχισμός στην Υπηρεσία Ιματισμού Αστυνομίας στο Breslau, παράτηρμα 
στο Maehrisch-Ostrau                                                                                    
η) τα φυλλάδια κ.ο.κ στη Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης  Βιέννης, 
αναφορά αποθεμάτων σε μένα 
θ) τα μέσα περίθαλψης των μονάδων στη Διοίκηση Αστυνομίας Βερολίνου-
Λόχος Αστυνομίας Περίθαλψης Μονάδων, Berlin-Weissensee, Parkstr 15.     
ι) η γραφική ύλη και ο εξοπλισμός γραφείων στη Διοίκηση Αστυνομίας 
Βερολίνου 
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κ) τα εξαρτήματα και ο γενικός εξοπλισμός οχημάτων στην Υπηρεσία 
Προμηθειών Εξοπλισμού Οχημάτων και στο αμαξοστάσιο της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης, στο Grube Henriette NL, στον εμπορευματικό σταθμό Poley 
στη διακλάδωση Bismarck.  
 
4) Η διεκπεραίωση θα λάβει χώρα τάχιστα, μόνο με τις αναγκαίως απαραίτητες 
δυνάμεις-εάν καθίστατο εφικτό της σειράς 1900 και μετέπειτα-, σύμφωνα με 
τον Υπηρεσιακό Κανονισμό Αστυνομίας 33. Οι δυνάμεις αναφερθούν ονοματικά.  
 
5) Τα Ημερολόγια Πολέμου θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν σε 
μένα. 
 
6) Τα έγγραφα των διαλυμένων υπηρεσιών θα παραδοθούν, κατόπιν της λήξης 
της διεκπεραίωσης, στη διοίκηση Αστυνομίας, στις βάσεις στην πατρίδα. 
 
7) Η Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Πράγας θα αναφέρει το πέρας της 
διεκπεραίωσης. 
 
 
Σελίδες 173-175 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και Αστυνομίας Λετονίας και 
Βορείου Ρωσίας στο Libau, από 7.11.1944. Αφορά στη διάλυση της Διοίκησης 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Λετονίας στη Ρίγα.                                                      
(μετάφραση) 1) Δίδω την έγκριση μου αναφορικά με τη διάλυση του 
Επιτελείου του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Λετονίας στη Ρίγα. Ως 
βάση στην πατρίδα για την Αστυνομία Τήρησης της Τάξης Λεντονίας θα οριστεί 
η διοίκηση Αστυνομίας Thorn, εκεί όπου θα λάβει χώρα η διεκπεραίωση.    
2) Διατάξεις περί  προσωπικού: οι κάτωθι δυνάμεις, που δεν θα συνεχίσουν τη 
δράση τους στη Λετονία, θα μετακινηθούν, όπως ακολουθεί:    
α) οι αξιωματικοί και διοικητικοί υπάλληλοι στις βάσεις της πατρίδας 
β) οι υπαξιωματικοί και οι άνδρες της Αστυνομίας Προστασίας (εκτός των 
Ειδικών Υπηρεσιών), της κλάσης 1901 και νεότεροι, προς Maehrisch-Ostrau, 
στρατόπεδο Heinrichsdorf, οι παλαιότερης κλάσης θα μετακινηθούν στις βάσεις 
της πατρίδας.  
γ) οι επικεφαλής Υγειονομικού (εκτός Χωροφυλακής) στο Τμήμα Εκπαίδευσης 
Υγειονομικού Αστυνομίας και Εφεδρειών στο Tabor/Boehmen-Maehren  
δ) οι οδηγοί (εκτός της Χωροφυλακής) στη Σχολή Αστυνομίας Εκπαίδευσης 
οδηγών στο Iglau-Τμήμα Εφεδρικών Οδηγών- 
ε) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Υπηρεσίας Επικοινωνιών στο Τμήμα 
Εφέδρων Διαβιβαστών Αστυνομίας και Εκπαίδευσης στο Eilenburg 
στ’) οι διερμηνείς στη Μονάδα Εφεδρικών Διερμηνέων Αστυνομίας Berlin-
Spandau                                                                                                                                                                                          
ζ) οι υπαξιωματικοί και άνδρες Χωροφυλακής και Αστυνομίας Προστασίας των 
δήμων και κοινοτήτων (συμπερ των οδηγών, επικεφαλής Υγιονομικού κ.ο.κ) στο 
Τμήμα Εκπαίδευσης Χωροφυλακής Gotenhafen/Adlershorst, βάση της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
η) οι Γενικοί Επιθεωρητές Χωροφυλακής, κλάσης 1901 και νεότεροι, στο Τμήμα 
Εφεδρειών Χωροφυλακής Thorn 
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θ) οι Εσθονοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες μέσω του Επιχειρησιακού 
Κέντρου Αστυνομίας του Danzig στoν χώρο εκπαίδευσης στρατιωτικών 
μονάδων Neuhammer πλησίον του Sagan στη Σιλεσία 
ι) οι Λετονοί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες μέσω του Επιχειρησιακού 
Κέντρου Αστυνομίας του Danzig στην 15η Μεραρχία Ενόπλων SS 
κ) οι Λιθουανοί υπαξιωματικοί και άνδρες στο 2ο Σύνταγμα Αστυνομίας και SS 
στο Brandenburg/Havel, οι αξιωματικοί θα διατεθούν προς εργασία.  
Οι αξιωματικοί και οι υπαλλήλοι της διοίκησης (συμπερ αυτών των μη 
γερμανικής καταγωγής) θα αναφερθούν ονοματικά, οι υπαξιωματικοί  με βάση 
τον αριθμό τους, δίδοντας στοιχεία αναφορικά με την προορισμό  μετακίνησής 
τους. Οι διοικητικές υπηρεσίες στην πατρίδα θα πρέπει να ενημερωθούν. 
 
3) Διατάξεις περί εξοπλισμού: 
Εφόσον δεν χρήζονται πλέον ως αναγκαία: 
α) τα οχήματα στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig. Αναφορά αποθέματος σε μένα  
β) ο εξοπλισμός ασυρμάτων και τα οχήματα Διαβιβαστών στην Υπηρεσία 
Υλικών της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Waldau/αποθήκη Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης 
γ) το υγειονομικό υλικό στην κεντρική αποθήκη Υγειονομικού, στον ιατρό των 
SS και της Αστυνομίας, Υπηρεσία Διανομής στο Pritzwalk (Ostpriegnitz) 
δ) ο οπλισμός, ο στρατιωτικός εξοπλισμός κ.ο.κ στη δευτερεύουσα Υπηρεσία 
Υλικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Schneidemuehl 
ε) ο εξοπλισμός καταλυμάτων και οι υφαντικές ύλες στην Αστυνομική Υπηρεσία 
Προμηθειών για Καταλύματα στο Crossen/Oder, αναφορά για την περαιτέρω 
διάθεση αυτών 
στ’) ο εξοπλισμός ίππων, τα άλογα και τα προς ζεύξη κάρα στη Διοίκηση 
Αστυνομίας Danzig ή του Luebeck- αναφορά αποθεμάτων σε μένα 
ζ) ο ρουχισμός στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig-αναφορά αποθεμάτων σε μένα                                                                                   
η) τα φυλλάδια κ.ο.κ στη Διοίκηση Αστυνομίας Danzig-αναφορά αποθεμάτων σε 
μένα 
θ) η γραφική ύλη και ο εξοπλισμός γραφείων στη Διοίκηση Αστυνομίας 
Βερολίνου 
ι) τα μέσα περίθαλψης των μονάδων στη Διοίκηση Αστυνομίας Βερολίνου-Λόχος 
Αστυνομίας Περίθαλψης Μονάδων, Berlin-Weissensee, Parkstr 15.    
κ) τα ενδεχομένως υφιστάμενα μηχανήματα παρουσίασης ταινιών και εικόνων 
στην Υπηρεσία Προβολής Ταινιών και Εικόνων της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης Βερολίνου,Ritterstr 93.  
 
4) Η διεκπεραίωση θα λάβει χώρα τάχιστα, μόνο με τις αναγκαίως απαραίτητες 
δυνάμεις-εάν καθίστατο εφικτό της σειράς 1900 και μετέπειτα-, σύμφωνα με 
τον Υπηρεσιακό Κανονισμό Αστυνομίας 33. Οι δυνάμεις θα αναφερθούν 
ονοματικά. Παραπέμπω στην εγκύκλιο της 7.10.1944 (Υπουργικό Φύλλο 
Εσωτερικής Διοίκησης Πρωσίας σελ 8.354).  
 
5) Τα Ημερολόγια Πολέμου θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν σε 
μένα. 
 
6) Η Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Danzig θα αναφέρει το πέρας της 
διεκπεραίωσης. 
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Σελίδα 176 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο εγγράφου από την 30η Μεραρχία Ενόπλων SS προς τον Διοικητή 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Πράγα, από 11.10.1944. Αφορά στη 
διάλυση της βάσης κτηνιάτρων και χώρου περίθαλψης και φροντίδας αλόγων 
της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Minsk. 
(μετάφραση) Η βάση κτηνιάτρων και ο χώρος περίθαλψης και φροντίδας 
αλόγων της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Minsk έχουν διαλυθεί. 
Το προσωπικό-τρείς αξιωματικοί και έντεκα υπαξιωματικοί- θα μετακινηθεί, 
εκτός του ανθυπολοχαγού Εφεδρειών της Αστυνομίας Προστασίας, Josef Kaliske 
ο οποίος τοποθετήθηκε στη βάση του Danzig, στην 30η Μεραρχία Ενόπλων SS. Ο 
πεταλωτής-αρχιλοχίας Εφεδρειών Αστυνομίας Προστασίας,Wilhelm Diekmann 
(Υπηρεσία Διοίκησης Αστυνομίας Ανόβερου) έπρεπε να μεταφερθεί, πριν τη 
διάλυση, στο στρατιωτικό νοσοκομείο.Και οι δύο αξιωματικοί- κτηνίατροι, ο 
αρχικτηνίατρος της Αστυνομίας, Δρ Heuer και ο επιτελικός κτηνίατρος 
Αστυνομίας, Δρ Pfeiler, τοποθετήθηκαν στη Μεραχία. Οι υπηρεσίες στην 
πατρίδα ενημερώθηκαν.  
Η μεραρχία παρέλαβε όλο, συνολικά, τον εξοπλισμό κτηνιάτρων, της 
προσαρμογής πετάλων καθώς επίσης και τα προς ζεύξη κάρα. 
Όλο το απόθεμα σε άλογα-συνολικά τριακόσια εννέα άλογα- παραδόθηκε 
επίσης στη μεραρχία.  
Παρομοίως, τα δύο τον αριθμό υφιστάμενα οχήματα της μεραρχίας 
διανεμήθηκαν καθώς επίσης και τα αδύνατα πλέον προς μετακίνηση οχήματα 
τύπου Wanderer της Αστυνομίας με αριθμ 32068, Υπουργείο Εσωτερικών του 
Ράιχ με αριθμ 10633, 3,7 λίτρ και το φορτηγό τύπου Renault, όχημα μεταφορά 
αλόγων της Αστυνομίας με αριθμ 158260, Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ 
αριθμ 27519, με καρότσα τύπου Gaubeschat, Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ 
αριθμ 27575/42. 
Δεν υπάρχει πλεονάζων οπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός και πολεμοφόδια. 
Η εκκαθάριση του Τομέα Κτηνιάτρων και χώρου περίθαλψης και φροντίδας 
αλόγων στο Minsk έχει με αυτό ολοκληρωθεί.   
 
Σελίδες 177-178 (περίληψη) 
Τρία έγγραφα. Το πρώτο  του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
30.11.1944.  Αφορά στην έκκληση αποστολής εγγράφου προς γνώση αυτού . Το 
δεύτερο του Τμήματος Επιχειρήσεων της Διοίκησης Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Βερολίνο, από 9.12.1944. Αφορά στην αποστολή αντίγραφου 
εγγράφου (τρίτο) από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο 
προς τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα και τη Σχολή 
Ενόπλων Αστυνομικών ΙΙΙ, από 19.10.1943. Αφορά στην τοποθέτηση 
προσωπικού εκπαίδευσης για το 3ο Τάγμα Αστυνομίας Λατγαλίας στη Λετονία.  
 
Σελίδες 179-182 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 25.11.1944. Αφορά στη διάλυση του «Τάγματος Εκπαίδευσης Αστυνομίας 
Λιθουανίας».                                                      
(μετάφραση) 1) Το «Τάγμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας Λιθουανία» έχει 
επιστρέψει στο Danzig. Το εν λόγω τάγμα θα πρέπει να διαλυθεί άμεσα από τον 
Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης. 
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2) Η διεκπεραίωση θα σημειωθεί τάχιστα, σύμφωνα με τον Υπηρεσιακό 
Κανονισμό Αστυνομίας 33. Ως χώρος διεκπεραίωσης  έχει οριστεί η Διοίκηση 
Αστυνομίας Stettin.  
      
3) Διατάξεις περί προσωπικού:     
α) αναφορικά με τη διεκπεραίωση θα διατεθεί μόνο το απολύτως απαραίτητο 
προσωπικό. Οι προς προς διάθεση αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και διοικητικοί  
υπάλληλοι θα πρέπει, μέσω τηλεγραφήματος, να αναφερθούν σε μένα 
ονοματικά. Για τους αποδεσμευμένους υπαξιωματικούς και άνδρες θα ισχύσουν 
όσα προβλέπονται βάσει του ψηφ 3 β) (3).   
β) Θα μετακινηθούν: 
1) οι αξιωματικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι  στις βάσεις της πατρίδας  
2) οι Λιθουανοί αξιωματικοί και διοικητικοί υπάλληλοι στη Σχολή Ενόπλων 
Αστυνομικών Ι (έως τη λήψη απόφασης περί της εν συνεχεία χρησιμοποίηση 
τους)  
3) ο Λιθουανός ιατρός στο νοσηλευτικό ίδρυμα Αστυνομίας Λειψίας στη Λειψία.  
4) οι μισοί των Γερμανών υπαξιωματικών και ανδρών-χωρίς  τους διερμηνείς 
και οδηγούς οχημάτων- και οι μισοί των Λιθουανών υπαξιωματικών και ανδρών 
στο 13ο και 14ο Σύνταγμα Αστυνομίας των SS 
5) οι διερμηνείς στη Μονάδα Εφεδρικών Διερμηνέων Αστυνομίας Berlin-
Spandau                                                                                                                                                                                          
6) οι οδηγοί στη Σχολή Αστυνομίας στονΤομέα Οχημάτων-Τμήμα Εφεδρικών 
Οδηγών στο Iglau.  
 
4) Διατάξεις περί εξοπλισμού: 
Θα πρέπει να παραδοθούν: 
α) ο οπλισμός, τα πολεμοφόδια, ο στρατιωτικός εξοπλισμός και οι κινητές 
κουζίνες στην κεντρική υπηρεσία Υλικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Greifswald/Pommern 
β) ο εξοπλισμός επικοινωνιών (συμπερ των JF 8) στην Υπηρεσία Υλικών 
Επικοινωνίας της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Waldau, αποθήκη Α.Τ.Τ 
και στον χώρο προορισμού στο Gersdorf/Waldau 
γ) τα οχήματα στην Κεντρική Υπηρεσία Προμηθειών Υλικών Οχημάτων και στο 
αμαξοστάσιο της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, στο Grube Henriette, στην 
Υπηρεσία Επικοινωνιών στο Lausitz, στον εμπορευματικό σταθμό στο Poley, 
στον παρακαμπτήριο του Bismarck 
δ) τα κάρα προς ζεύξη, τα υλικά κτηνίατρων και τα πέταλα στον κεντρικό χώρο 
συγκέντρωσης υλικού κτηνιάτρων της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Cottbus 
ε) το ενδεχομένως ακόμα διαθέσιμο προσωπικό κτηνιάτρων και τοποθέτησης 
πετάλων  στο Τμήμα Εφεδρικών Κτηνιάτρων Αστυνομίας και Εκπαίδευσης στη 
Frankfurt/Oder. 
 
5) Τα άλογα θα  διατεθούν στο Νοσοκομείο Περίθάλψης και Φροντίδας Αλόγων 
στο Hermannstal πλησίον του Posen (σιδηροδρομικός σταθμός στην αλλοδαπή: 
Pinne). 
 
6)  Μετακίνηση: θα σημειωθεί με συγκεντρωτικού χαρακτήρα μεταφορές. Θα 
αναφερθούν μέσω του αρχηγείου Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης-Ιβ- η έναρξη  
των μεταφορών, η ετοιμότητα φόρτωσης, ο εμπορευματικός σιδηροδρομικός 
σταθμός, η δύναμη και η κατόπιν πραγματοποιημένη φόρτωση.  
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7) Ο Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Stettin θα αναφέρει σε μένα το 
πέρας της διεκπεραίωσης και ο προιστάμενος οικονομικής διαχείρησης θα μου 
καταθέσει  την έκθεση περί της οικονομικής εκκαθάρισης.   
 
 
Σελίδες 183-184 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο προς 
τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας-Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης- στην Ουκρανία και τον Ειδικό Εντεταλμένο για το Ιππικό στις 
ανατολικές περιοχές  από 22.12.1944. Αφορά σε λόχο Αναφοδιασμού 
(μετάφραση) Αφορά: Λόχος Αναφοδιασμού  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - -- - -- - -- -    
 
1.  Ο Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ουκρανία θα  σχηματίσει 
άμεσα, με δικιές του δυνάμεις, έναν Λόχο Ανεφοδιασμού. Η δομή και η δύναμη 
του εν λόγω λόχου θα οριστεί βάσει της Κατάστασης Στρατιωτικής Δύναμης 
1253 της 1.10.1943. Η συγκεκριμένη Κ.Σ.Δ θα εξεταστεί  από μια υπηρεσία του 
Γερμανικού Στρατού.  
 
 2.Η επιτελική ομάδα του αρχηγού, οι υπηρεσίες του και των υπαξιωματικών 
των διμοιριών και της ακολουθίας, βάσει του Κ,Σ.Δ 1253, θα πρέπει να 
επανδρωθούν από γερμανικό προσωπικό. Αναφορικά με την επάνδρωση των 
υπολοίπων υπηρεσιών θα αποδεσμευθούν δυνάμεις από τις Ομάδες 
Προστασίας.    
 
3.  Ο απαραίτητος οπλισμός κ.ο.κ για τον εξοπλισμό του Λόχου Ανεφοδιασμού 
θα ληφθεί από τα αποθέματα του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Ουκρανίας. Θα ζητηθεί από τον Ειδικό Εντεταλμένο Ιππικού η διάθεση αλόγων 
και εξοπλισμού αυτών.  
 
4. Η παράταξη του Λόχου Ανεφοδιασμού θα αναφερθεί σε μένα.  
 
 
Σελίδα 185 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο εγγράφου από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τους Αρχηγούς Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Kostopol και 
Βιέννη,  από 23.12.1944. Αφορά στο Τάγμα Μεταφορών  ΙΙΙ 
(μετάφραση) Αφορά: Τάγμα Μεταφορών ΙΙΙ  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - -- - -- - -- -   
 

1. Το Τάγμα Μεταφορών ΙΙΙ στο Nikolajew θα μετακινηθεί, κατόπιν διαταγής 
του Αρχηγού των SS, στα εδάφη του Ράιχ, για την επέμβαση στο Pohrlitz και θα 
υπαχθεί στον επικεφαλής των Μεταφορών. Το εν λόγω τάγμα θα εφοδιαστεί με 
όλο συνολικά το στρατιωτικό εξοπλισμό, τον οπλισμό και τα οχήματα.    
 
2. Ζητείται η άμεση αναφορά μεταφοράς από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης Ουκρανίας.  
  
3. Η αναχώρηση του τάγματος θα αναφερθεί σε μένα και στον Αρχηγό 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Βιέννης τηλεγραφικά, παρέχοντας τα στοιχεία 
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των δοσμένων αριθμών μετακίνησης και της δύναμης. Ο Αρχηγός Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης θα αναφέρει την άφιξη στο Pohrlitz.  

 
 
Σελίδες 186-189 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 28.12.1944. Αφορά στην απόσυρση και μεταφορά στη Γερμανία των 
υπηρεσιών της Αστυνομίας Προστασίας του Ράιχ (Αρχηγοί Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης, Διοκήσεις Αστυνομίας Προστασίας) στις ανατολικές χώρες.  
(μετάφραση) Αφορά: Αποσυρόμενες από τις ανατολικές χώρες υπηρεσίες 
Αστυνομίας Προστασίας του Ράιχ (Αρχηγοί Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, 
Διοικήσεις Αστυνομίας Αστυνομίας Προστασίας και υπηρεσίες Αστυνομίας 
Προστασίας) 
              - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --   
 
Στο πλαίσιο της μετατόπισης του ανατολικού μετώπου, οι υπηρεσίες θα 
αποσυρθούν από τον τομέα της επέμβασης και θα μεταφερθούν στο Ράιχ. 
Αναφορικά με τις μεταφερόμενες υπηρεσίες Αστυνομίας Προστασίας στην 
πατρίδα τονίζω τα παρακάτω:  
 1.Οι υπηρεσίες θα πρέπει να διαλυθούν άμεσα μετά την άφιξη στους χώρους 
τοποθέτησης τους. Οι δυνάμεις-χωρίς αυτές των ψηφίων 4-6, θα 
αποδεσμευτούν όταν φτάσουν στους χώρους συγκέντρωσης στην πατρίδα.   
 
 2.Ως προς τη διευκόλυνση της επιχειρησακής λειτουργίας και δραστηριότητας  
θα δώσω, δια της παρούσης, στους αρμόδιους διοικητές της Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης για τους χώρους παράταξης τη βασική άδεια για τη διάλυση 
των υπηρεσιών της Αστυνομίας Προστασίας του Ράιχ (διοικητές Αστυνομίας 
Προστασίας, ειδικές μονάδας της Αστυνομίας Προστασίας και Τμήματα 
Επιχειρήσεων Αστυνομίας Προστασίας) που έχουν μεταφερθεί από τα 
ανατολικά πίσω στην πατρίδα, στο πλαίσιο της μετατόπισης του μετώπου. Η 
εντολή τούτη θα αφορά στις ήδη έχοντας επιστρέψει υπηρεσίες, όσο και αυτές 
που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αφιχθούν. Στη διαταγή περί της διάλυσης 
των υπηρεσιών θα πρέπει να δοθεί σημασία αυτής της εντολής. Οι Διοικητές 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν σε μένα ένα 
αντίγραφο της  διαταγής περί διάλυσης.         
 
3. Οι αξιωματικοί-χωρίς τους αξιωματικούς Επικράτειας- οι υπάλληλοι 
διοίκησης, οι οδηγοί, οι βαθμοφόροι  άνδρες Υγειονομικού, οι βοηθοί 
οπλουργών, τα μέλη της Υπηρεσίας Επικοινωνιών και διερμηνείς θα πρέπει 
αναφερθούν σε μένα ονοματικά, παρέχοντας στοιχεία του βαθμού 
καταλληλότητας τους, της ηλικίας και του στρατοπέδου στην πατρίδα.       
 
4. Οι υπαξιωματικοί και άνδρες της κλάσης 1901 και νεότεροι-χωρίς αυτών του 
ψηφ 3- θα πρέπει να μετακινηθούν, κατόπιν της ολοκλήρωσης διάθεσης 
ρουχισμού, στρατιωτικού εξοπλισμού και οπλισμού, στη Σχολή Ενόπλων 
Αστυνομικών Ι στη Dresden-Hellerau. Η εν λόγω σχολή και οι επιλεγμένοι χώροι 
συγκέντρωσης στην πατρίδα θα γνωστοποιήσουν την άφιξη των δυνάμεων. Οι 
υπαξιωματικοί και οι άνδρες θα συμμετέχουν, στη Σχολή Ενόπλων Αστυνομικών 
Ι, σε ένα ένα κύκλο σεμιναρίων για υπαξιωματικούς. Η συγκεκριμένη δύναμη θα 
τεθεί, μετά τη λήξη του κύκλου σεμιναρίων,  αποκλειστικά στη διάθεση μου. Η 
εκπαίδευση των υπαξιωματικών και ανδρών θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τη 
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Διαταγή της Δοίκησης Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης-Τομέας Εκπαίδευσης (3)- 
αρθμ 361/43 της 17.7.1943.  
 
5. Θα πρέπει να μετακινηθούν προς Maehrisch-Ostrau/στρατόπεδο 
Heinrichsdorf:         
α) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της κλάσης 1894 έως 1900. Προβλέπονται για 
δραστηροποίηση στις κατεχόμενες περιοχές. Οι εν λόγω υπαξιωματικοί και 
άνδρες θα τοποθετηθούν σε μια Εφεδρική Μονάδα Επέμβασης.   
β) Οι βρισκόμενοι στις τάξεις Στρατού Ξηράς υπαξιωματικοί και άνδρες της 
κλάσης 1901 και νεότεροι καθώς επίσης και τα ιδιαιτέρως κατάλληλα μέλη της 
Αστυνομίας, κλάσης 1900 και αργότερα,  προς τοποθέτηση στα επιτελεία.    
Ο Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Πράγας θα σχηματίσει ένα Τάγμα 
Αντικατάστασης, αποτελούμενο από δυνάμεις Αστυνομίας Στρατού Ξηράς στο 
Maehrisch-Ostrau. Οι συγκεκριμένοι υπαξιωματικοί και άνδρες προβλέπονται 
για τη δραστηροποίηση τους στα επιτελεία των κατεχόμενων περιοχών και θα 
εκπαιδευτούν, στο εν λόγω τάγμα, άρτια για την περαιτέρω δράση τους. Θα 
ακολουθήσει Ειδική Διαταγή περί της ανάθεσης καθηκόντων στους 
αξιωματικούς. Οι απαιτούμενοι υπαξιωματικοί θα αποδεσμευτούν από τις τάξεις 
των διατιθέμενων δυνάμεων.  
Η δομή και η δύναμη του Τάγματος Αντικατάστασης καθώς και της Εφεδρικής 
Μονάδας Επέμβασης θα αναφερθούν σε μένα, στις 20.1.1944 και σύμφωνα με 
την κατάσταση της 15.1.1944. 
 
6.  Οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Υπηρεσίας Πληροφορειών-χωρίς να ληφθεί 
υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας και η ηλικία-θα πρέπει να τοποθετηθούν στο 
Τμήμα Πληροφορειών Αστυνομίας στο Βερολίνο και στις Εφεδρείες Επέμβασης 
Ανατολικών Χωρών στο Lipke, περιφέρεια Landsberg/Warthe. Οι αξιωματικοί 
Πληροφορειών και οι εφεδρικοί αξιωματικοί θα τοποθετηθούν στις βάσεις τους 
στην πατρίδα.  
 
7. Τα μέλη Αστυνομίας της κλάσης 1893 και μετά, καθώς επίσης οι βρισκόμενοι 
στη Αστυνομία Στρατού Ξηράς υπαξιωματικοί και άνδρες της κλάσης 1894 και 
νεότεροι, εφόσον δεν τοποθετηθούν στο Τάγμα Αντικατάστασης, θα τεθούν, 
χωρίς περιορισμούς, στη διάθεση των βάσεων στην πατρίδα.  
 
8. Για τους μετακινούμενους από τις υπηρεσίες αστυνομικούς και τα μέλη των 
οικογενειών τους έχει καθοριστική σημασία η διαταγή από 12.11.1943 της 
Διοίκησης-Τομέας Επιχειρήσεων (11) 1 αριθμ 203/43.    
 
9.  Τα διατιθέμενα στις υπηρεσίες όλων των ειδών και τύπου οχήματα, όπλα, 
πολεμοφόδια, στρατιωτικό υλικό κ.ο.κ καθώς επίσης και το αυτονόμως 
προμηθευόμενο υλικό-χωρίς το ψηφ 10- θα παραδοθούν, βάσει κανονισμού, 
στους χώρους παράταξης της διοίκησης Αστυνομίας όπου θα παραμείνουν εκεί, 
προς αποκλειστική μου διάθεση. Τα αντίγραφα των συσκέψεων περί 
παράδοσης (εφόσον πρόκειται για οχήματα με στοιχεία περί του είδους, 
μοντέλου και πινακίδων) θα κατατεθούν σε μένα, επί τρία. Στους πίνακες θα 
αναφερονται, σε ξεχωριστή στήλη, οι εκδομένες εντολές αναφορικά με τη 
διανομή και την παράδοση των υλικών. Παράλληλα με την υποβολή των 
πρακτικών συσκέψεων παράδοσης, θα αναφερθεί σε μένα, για ποια οχήματα 
(παρέχοντας στοιχεία περί είδους, μοντέλου και πινακίδων), όπλα, στρατιωτικό 
υλικό κ.ο.κ  υπάρχει παντελής έλλειψη. Αιτήσεις διαχωρισμού αυτών θα πρέπει, 
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σε περίπτωση που δεν έχει έως τώρα πραγματοποιηθεί, να κατατεθούν στους 
αρμόδιους διοικητές.  
 
10. Ο εξοπλισμός και τα οχήματα επικοινωνιών θα πρέπει να παραδοθούν στο 
γραφείο Υλικού Επικοινωνιών,Berlin-Adlershof, Adlergestell και θα κατατεθεί 
σε μένα ένας κατάλογος του παραδομένου εξοπλισμού και οχημάτων. 
Αναφορικά με τις απώλειες οχημάτων βλπ ψηφ 9.  
 
11. Τα βρισκόμενα κάθε είδους αγαθά ανεφοδιασμού στις αρμόδιες αποθήκες 
ανεφοδιασμού της Αστυνομίας και αποθήκες εφοδιασμού, για τις προς διάλυση 
υπηρεσίες, εφόσον δεν έχουν ακόμα κατορθώσει να παραδοθούν, θα πρέπει να 
δηλωθούν, με την κατάθεση της απόφασης διανομής, από τις εν λόγω αποθήκες 
σε μένα, για την περαιτέρω διάθεση τους.                   
Λόγω ανάκλησης των «Ειδικών Διατάξεων Περί Εφοδιασμού» προς μια 
περαιτέρω χρήση, θα παραπέμψω στην παρ Ι, ψηφ 1, χωρ β-γ του «BAV», αριθμ 
44, της 14.9.1943.  
 
12. Για τη διεκπεραίωση θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι επειγόντως απαραίτητες 
δυνάμεις. Ως προιστάμενος της Υπηρεσίας Εκκαθάρισης θα οριστεί ένας 
αξιωματικός ο οποίος θα αποχωρήσει, μαζί με το μη πλέον αναγκαίο προσωπικό, 
κατόπιν της πραγματοποίησης της διεκπεραίωσης, με προορισμό την υπηρεσία 
στην πατρίδα. Θα πρέπει να δηλωθεί σε μένα ονοματικά η δύναμη των 
αξιωματικών στις θέσεις Διεκπεραίωσης, των διοικητικών υπαλλήλων 
Αστυνομίας, καθώς επίσης και η ενδεχομένη διάρκεια των εργασιών. Ως 
βοηθητικό προσωπικό για τις υπηρεσίες Διεκπεραίωσης, θα τοποθετηθούν μόνο 
αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και μέλη της Αστυνομίας, της κλάσης 1893 και 
αρχαιότεροι.  
 
13. Η οικονομικού χαρακτήρα εκκαθάριση θα πρέπει να σημειωθεί τάχιστα, 
βάσει των διατάξεων της παρ ΧΧΧ, Υπηρεσιακού Κανονισμού Αστυνομίας 33.  
 
14. Οι Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης θα μου παραδώσουν, εκτός των 
συμπληρωμένων εντύπων αναφορών, βάσει Διατάγματος της 15.7.1942-
Υπουργικό Φύλλο Εσωτερικής Διοίκησης Πρωσίας σελ 1.503- έναν ονοματικό 
κατάλογο αναφορικά με τις απώλειες αξιωματικών-χωρίς τους αξιωματικούς 
επικράτειας-και διοικητικών υπαλλήλων Αστυνομίας.   
 
15. Τα Ημερολόγια Πολέμου θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν σε 
μένα κατόπιν ελέγχου.       
 
16. Η λήξη της διεκπεραίωσης θα αναφερθεί σε μένα από τον αρμόδιο Αρχηγό 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης.  
 
 
 
Σελίδα 190 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφο απόρρητο έγγραφο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στο Βερολίνο προς τους Διοικητές Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Πράγα 
και Αμβούργο, από 11.1.1944. Αφορά την επιστροφή του Επιτελείου του 
Αρχηγού των SS και Αστυνομίας Κιέβου. 
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(μετάφραση)  1. Ο Ανώτατος Αρχηγός των SS έχει διατάξει, τηλεγραφικώς, την 
άμεση επιστροφή όλου συνολικά του Επιτελείου του Αρχηγού των SS και της 
Αστυνομίας Κιέβου.     
2. Το επιτελείο θα μετακινηθεί, σιδηροδρομικώς, με όλα τα οχήματα, οπλισμό 
και στρατιωτικό υλικό προς Αμβούργο. Εκεί, θα σημειωθεί η εκκαθάριση του και 
θα προχωρήσει στη διάλυση του. Το εν λόγω καθήκον θα το αναλάβει το 
προσωπικό Αστυνομίας Προστασίας του Ράιχ, βάσει της Διαταγής μου από 
28.12.1943-Διοίκηση Ι-Τομέας Επιχειρήσεων (3) αριθ 280/43 (απορρ).     
3. Ο Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Luzk θα επιληφθεί, στο 
πλαίσιο της αρμοδιότητας του, της αναφοράς περί της μεταφοράς αυτού. Η 
αναχώρηση θα αναφερθεί σε μένα και στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης, παρέχοντας στοιχεία περί της δυνάμης μεταφοράς και του αριθμού 
μετακίνησης. Ο Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Αμβούργο θα 
αναφέρει την άφιξη.     
Προσθήκη για τον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Luzk: 
Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και Αστυνομίας Ουκρανίας έχει λάβει μια 
τηλεγραφική αναφορά. Θα ενημερωθεί επίσης αναφορικά με την επιστροφή του 
επιτελείου. 
 
 
Σελίδα 191 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο προς 
τον Ανώτερο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας –διοικητής Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης- στη Musella, από 12.1.1944. Αφορά στις έχοντας επιστρέψει 
γερμανικές δυνάμεις από την Ουκρανία.                                                                                               
(μετάφραση) Αφορά: επιστραφείσες δυνάμεις από την Ουκρανία 
                                  -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -      
1. Οι έχοντας μετακινηθεί από την Ουκρανία προς Ιταλία Ειδικές Δυνάμεις 
Επέμβασης Χωροφυλακής (διοικητές Χωροφυλακής) στο Stalino και 
Tschernigow θα τεθούν στη διάθεση του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στην Ιταλία. Το ίδιο θα ισχύσει για τα μεταφερόμενα, από τις Ειδικές 
Δυνάμεις Επέμβασης Χωροφυλακής, όπλα,στρατιωτικό υλικό, οχήματα κ.ο.κ.      
 
2. α) Ο Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ιταλία θα αναφέρει άμεσα 
την τωρινή ονομασία, δομή, χρήση, τομείς επέμβασης (για τους διοικητές τα 
προσωπικά στοιχεία και τους χώρους επέμβασης) και τη σχέση υπαγωγής.           
β)Παράλληλα,  στην περίπτωση διαφορετικής δομής:                                                                                                                                                                                                                                 
1. Μια βάσει σχεδίου χρησιμοποίηση των αποδεσμευμένων δυνάμεων διοίκησης, 
2.Καθορισμός των προυπόθεσεων και ποιες από τις νέο-σχηματιζόμενες 
μονάδες θα τοποθετηθούν στις Υπηρεσίες Οικονομικών. Κατόπιν άφιξης της 
αναφοράς σας, θα εκδοθεί Ειδική Διάταξη αναφορικά με τη διευθέτηση της 
επέμβασης στις ανατολικές χώρες. 
 
 3.Τα Ημερολόγια Πολέμου θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατόπιν της άφιξης 
στην Ιταλία και να παραδοθούν σε μένα από τον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Ουκρανία στον οποίο έχουν κατατεθεί προς έλεγχο. Από το 
χρονικό σημείο της άφιξης στην Ιταλία και έπειτα θα τηρηθούν νέα Ημερολόγια 
Πολέμου, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.     
 
4. Το ίδιο θα ισχύσει για τις, βάσει της διαταγής μου από 6.1.1944-Διοίκηση 
Αστυνομίας  Ια (1) αριθμ 911/43 (απορρ), παρομοίως μετακινημένες στην 
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Ιταλία δυνάμεις Χωροφυλακής Βορείου Καυκάσου (αργότερα ως Ειδικές 
Δυνάμεις Επέμβασης Buerger), εφόσον δεν έχει διαταχθεί κάτι αντίθετο στην εν 
λόγω εντολή.    
 
 
Σελίδες 192-193 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Διοικητή των SS και Αρχηγού Γερμανικής  Αστυνομίας 
στο Βερολίνο, από 22.2.1944. Αφορά στη διάλυση της υπηρεσίας του Ειδικού 
Εντεταλμένου για το Ιππικό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στις ανατολικές 
περιοχές.  
(μετάφραση) 1) Η, σύμφωνα με το ψηφ ΙΙ) της προαναφερόμενης διάταξης, 
δημιουργημένη υπηρεσία του Ειδικού Εντεταλμένου για το Ιππικό Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης, στις ανατολικές περιοχές του Lemberg, θα διαλυθεί άμεσα.   
 
2) Ο συνταγματάρχης Hartmann (έως πρότινως Ειδικός Εντεταλμένος για το 
Ιππικό στις ανατολικές περιοχές) θα μεταβεί στον Διοικητή Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα και θα αναλάβει εκεί το Τάγμα Ιππικού. Το ψηφ Ι) 
3) της διάταξης από 30.6.1942, σύμφωνα με την οποία ο διοικητής της Σχολής 
Αστυνομίας Ιππικού Βαλτικής ασκούσε, ταυτόχρονα, τα καθήκοντα του 
υπεύθυνου Ιππικού στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα, θα 
αρθεί δια της παρούσης. Ο υπολοχαγός Αστυνομίας Προστασίας Εφεδρειών, von 
Schalburg, θα τοποθετηθεί, με την ακύρωση της απόσπασης του στον Ειδικό 
Εντεταλμένο Ιππικού, στη Σχολή Αστυνομίας Ιππικού στη Kobierzyn (Διοικητής 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Κρακοβίας).                                                                                                              
 
3) Οι υπόλοιπες αποσπασμένες στον Ειδικό Εντεταλμένο δυνάμεις (αξιωματικοί 
επικρατείας, υπαξιωμαικοί και άνδρες) θα τοποθετηθούν στην Επιλαρχία 
Ιππικού-Αντικατάστασης- Αστυνομίας στο Posen και θα τεθούν στη διάθεση 
των Υπηρεσιών Αντικατάστασης. Θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι βάσεις στην 
πατρίδα.   
  
4) Το σύνολο της υφιστάμενης αλληλογραφίας στην υπηρεσία του Ειδικού 
Εντεταλμένου καθώς επίσης οι υπάρχουσες διαταγές κ.ο.κ θα παραδοθούν στον 
Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ρίγα. 
Τα δύο, δοσμένα στον Ειδικό Εντεταλμένο, άλογα ιππασίας με τον πλήρη 
εξοπλισμό τους, το στρατιωτικό τζιπ καθώς και τα δύο χάμουρα θα παραδοθούν 
στην Επιλαρχία Ιππικού-Αντικατάστασης-Αστυνομίας στο Posen και τέσσερα 
φορτηγά άλογα με τα χάμουρα, ένα κάρο και ένα έλκηθρο στην Επιλαρχία 
Ιππικού «Γαλικίας» (Lemberg). 
 
5) Το τοποθετημένο στην υπηρεσία όχημα (Ford V8), Υπουργείο Εσωτερικών 
αριθ 20 648/39, θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Διοικητή Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στην Κρακοβία και θα καταγραφεί αμέσως εκεί. Ο 
υπεύθυνος οδηγός έχει την υποχρέωση  να παραδώσει το όχημα στο 
αμαξοστάσιο Κρακοβίας και κατόπιν της με επιτυχία παράδοσης, να μεταβεί στη 
Σχολή Αστυνομίας για Μεταφορές-Τμήμα Εφεδρικών Οδηγών-  στο Iglau όπου 
θα τοποθετηθεί  για άσκηση καθηκόντων εκεί. Ο Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Κρακοβία θα πρέπει να ενημερώσει, περί τούτου, την αρμόδια 
υπηρεσία στην πατρίδα.                                                                                                                         
 
Σελίδες 194-198 (περίληψη-μετάφραση) 
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Απόρρητο έγγραφο αναφοράς της Υπηρεσίας Επιχειρήσεων 3 στο Βερολίνο, με 
ημερομηνία 8.3.1944. Αφορά στη σύσκεψη με τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και 
της Αστυνομίας στην Ουκρανία.  
(μετάφραση) Κατά τη σύσκεψη με τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας στην Ουκρανία- αντιστράτηγο των SS Pruetzmann-καθορίστηκαν, 
βάσει της διαταγής του Ανώτερου Αρχηγού των SS στο Ράιχ από 10.2.1942, τα 
παρακάτω:                                                                              
1.  Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας Ουκρανίας και ο επικεφαλής 
των SS και της Αστυνομίας Νοτίου Ρωσίας θα συνεχίσουν τη συνεργασία με την 
έδρα της υπηρεσίας στο Lemberg.                                                                                                                                                                                                                                                             
 
2. Το επιτελείο του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Ουκρανίας στο 
Lemberg θα συρρικνωθεί, και μάλιστα από τους έως τώρα υφιστάμενους 
σαράντα οχτώ αξιωματικούς, θα παραμείνουν δεκατρείς στο επιτελείο του 
Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης και είκοσι θα τοποθετηθούν στην 
«Ομάδα Μάχης Pruetzmann» έτσι ώστε δεκαπέντε αξιωματικοί να τεθούν στις 
υπηρεσίες του αρχηγείου Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης. Θα αποσταλούν 
άμεσα ονοματικοί κατάλογοι.                       
 
3. Ο αντιστράτηγος των SS Pruetzmann έχει δώσει την έγκρισή του περί της 
διάλυσης της Υπηρεσίας Διαχείρησης και Νομικών Θεμάτων στην οποία 
βρίσκονται, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τριάντα οχτώ διοικητικοί υπάλληλοι, 
με βαθμό αξιωματικού. Το ταμείο στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στο Lamberg θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του με ένα ολιγομελές 
Τμήμα Εξόδων και Εφοδιασμού. Ο αντιστράτηγος των SS Pruetzmann θεωρεί 
εναν αριθμό των πέντε περίπου διοικητικών υπαλλήλων, με βαθμό αξιωματικού, 
ως επαρκή.     
 
4. Με τη διαταγή του Ανώτατου Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας Ουκρανίας, 
της 19.2.1944, έχει τοποθετηθεί ένας Διοικητής των SS και της Αστυνομίας 
Pripjet-ο Oberfuehrer των SS Hartmann- στο Brest-Litowak ο οποίος υπάγεται 
στον Ανώτερο Διοικητή των SS και της Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και 
Λευκορωσίας. Για τον τομέα του Διοικητή των SS και της Αστυνομίας Pripjet (τα 
σύνορα δεν έχουν ακόμα καθοριστεί), ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και της 
Αστυνομίας Κεντρικής Ρωσίας και Λευκορωσίας υπάγεται στον Ανώτατο 
Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας Ουκρανίας. Ζητήται η τοποθέτηση ενός 
διοικητή στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στο Brest- Litowak, για τον 
Διοικητή των SS και της Αστυνομίας Pripjet.                                                                                        
 
5. Έχει ξεκινήσει η επιστροφή των αποδεσμευμένων επιτελείων και δυνάμεων 
της Αστυνομίας Προστασίας του Ράιχ, της Χωροφυλακής και των 
μηχανοκίνητων διμοιριών Χωροφυλακής. Παράλληλα, ο Διοικητής Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης Ουκρανίας έχει ζητήσει μια έγγραφη εντολή αναφορικά με 
αυτό.                                                     
Μετά από μια προσωρινού είδους συγκέντρωση, οι παρακάτω υπηρεσίες θα 
διαλυθούν και οι δυνάμεις θα επιστρέψουν στην πατρίδα: 
α)Επιτελείο: υπολοχαγός Στρατονομίας Baron, 
υπολοχαγός Αστυνομίας Προστασίας Toermer 
πλεονάζοντες διοικητικοί υπάλληλοι Διαχείρησης και Νομικών Θεμάτων  
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β) Αστυνομία Προστασίας Lusk: τέσσερεις αξιωματικοί, ένας διοικητικός 
υπάλληλος, δεκαεννέα υπαξιωματικοί και άνδρες 
Rowno και Melitopol: εννέα αξιωματικοί, δύο διοικητικοί υπάλληλοι, ενενήντα 
τρείς  υπαξιωματικοί και άνδρες   
Τάγμα Αστυνομίας Ασφάλισης: δύο αξιωματικοί και είκοσι έξι υπαξιωματικοί 
και άνδρες 
Ειδική Μονάδα Αστυνομίας Επέμβασης Kostopol: ένας διοικητικός υπάλληλος 
και είκοσι τέσσερεις υπαξιωματικοί και άνδρες 
Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας Stalino: πέντε αξιωματικοί, τρείς διοικητικοί 
υπάλληλοι, σαράντα τρείς υπαξιωματικοί και άνδρες. 
 
γ) Δυνάμεις Χωροφυλακής: 
1) Από τον τομέα Lusk χρειάζονται οι κλήσεις 1905 και αρχαιότεροι, για την 
επάνδρωση των ακόμα υφιστάμενων φρουρών (ο πλεονάζον αριθμός θα 
μπορούσε να διατεθεί στο Τάγμα Ασφάλισης στην Ομάδα Μάχης). 
2) Οι δυνάμεις Χωροφυλακής Rostow θα υπαχθούν στον  αντιστράτηγο των SS 
v.d. Bach και θα τεθούν σε δράση, σύμφωνα με την αναφορά της διοίκησης 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης.  
 
                                       Διοίκηση Shitomir:  
α) Επιτελείο: συνταγματάρχης Χωροφυλακής Oemler  
ταγματάρχης Χωροφυλακής Rau                                                        
λοχαγός Αστυνομίας Προστασίας Penkopf                      
υπολοχαγός Αστυνομίας Εφέδρων Προστασίας Flatzek                                                                 
υπολοχαγός Αστυνομίας Εφέδρων Προστασίας Dauberschmidt 
υπολοχαγός Αστυνομίας Εφέδρων Προστασίας Becker 
ταγματάρχης Χωροφυλακής Klein 
λοχαγός Αστυνομίας Προστασίας Kleinschmidt 
υπολοχαγός Αστυνομίας  Προστασίας Barth                                                 
υπολοχαγός Αστυνομίας Εφέδρων Προστασίας Kauerauf  
επιτελικός ιατρός Εφέδρων Piel.                                           
 
β) Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας Charkow:   δώδεκα αξιωματικοί, τέσσερεις 
διοικητικοί υπάλληλοι, εβδομήντα  πέντε άνδρες                          
Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας Shitomir και Taganrog:  πέντε αξιωματικοί, 
ένας διοικητικός υπάλληλος, είκοσι  πέντε άνδρες   
Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας Κιέβου: τέσερεις αξιωματικοί, ένας 
διοικητικός υπάλληλος, τριάντα εννέα άνδρες   
Διοίκηση Αστυνομίας Προστασίας Berditschev: ένας αξιωματικός, ένας 
διοικητικός υπάλληλος, δέκα άνδρες. 
 
γ)Δυνάμεις Χωροφυλακής:    
 στο Shitomir (εξαιρουμένες αυτές που έχουν χρειαστεί για τη δημιουργία του 
Τάγματος Ασφάλισης) 
στο Κίεβο είκοσι ένας αξιωματικοί, τέσσερεις διοικητικοί υπάλληλοι, διακόσιοι 
ενεήντα έξι άνδρες (οι δυνάμεις βρίσκονται εν μέρει στο Treck) 
στο Charkow (δεν έχει καταγραφεί η δύναμη επειδή τέσσερεις κεντρικές 
υπηρεσίες υπάγονται ακόμα στη στρατιωτική διοίκηση Gaissin, η 2η κυρίως 
ομάδα της «Ομάδας Μάχης Pruetzmann» έχει ήδη μετακινηθεί και μεγάλα 
τμήματα της 1ης και 5ης κυρίως ομάδας της Διοίκησης Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης Lemberg έχουν διατεθεί για την επιτήρηση εργασίων κατασκευής 
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οχυρωμάτων). Παράλληλα, τα υπόλοιπα τμήματα του Λόχου Νυρεμβέργης, του 
οποίου ο επικεφαλής-λοχαγός Eisele έχει σκοτωθεί, έχουν επιστρέψει.         
Στο πλαίσιο τούτου αναφέρονται τα παρακάτω:   
α) Από τις προτιθέμενες προς επιστροφή δυνάμεις, ο Ανώτατος Αρχηγός των SS 
και της Αστυνομίας Ουκρανίας σχεδιάζει τη διατήρηση τριακοσίων 
υπαξιωματικών και ανδρών της κλάσης 1901 έως 1905 της Αστυνομίας 
Προστασίας του Ράιχ και της Χωροφυλακής για το σχηματισμό ενός Τάγματος 
Ασφάλισης για τα μετόπισθεν της «Ομάδας Μάχης Pruetzmann». Η πρόθεση 
τούτη φαίνεται ως αναγκαία επειδή στα μετόπισθεν της «Ομάδας Μάχης 
Pruetzmann» δεν βρίσκονται δυνάμεις ούτε του Γερμανικού Στρατού μήτε της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης.                                                                                                 
β) Η 4η κεντρική ομάδα Χωροφυλακής έχει τοποθετηθεί, την παρούσα χρονική 
στιγμή, στο Γενικό Κυβερνείο για την επίβλεψη των οικοδομικών και 
οχυρωματικών εργασιών για τη δημιουργία μιας ζώνης αποτροπής διείσδυσης 
συμμοριών. Ο Αρχηγός Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Ουκρανίας έχει διαθέσει 
τη συγκεκριμένη δύναμη στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Lemberg (χάρτης με σημειώσεις βρίσκεται στο 3ο Γραφείο Επιχειρήσεων). 
 
6. Οι μηχανοκίνητες Διμοιρίες Χωροφυλακής έχουν τοποθετηθεί στην Ομάδα 
Μάχης, όπως ακολουθεί:  
«Διμοιρία Χωροφυλακής (μηχ) Koellner» από τα τμήματα 3,53,59  
«Διμοιρία Χωροφυλακής (μηχ) von Braunschweig» από τα τμήματα 15,44,59  
«Διμοιρία Χωροφυλακής (μηχ) Giesecke» από τα τμήματα 45, 57  
«Λόχος Χωροφυλακής (μηχ) Συντάγματος Giesecke» με τρείς διμοιρίες από τα 
τμήματα 3,6,45,51,55,60                                                                                                              
«Λόχος Χωροφυλακής (μηχ) Pruetzmann» με τρείς διμοιρίες από τα τμήματα 
4,58,16,22,24,41,43,59,61 και μέλη της Αστυνομίας Προστασίας. Ο Διοικητής 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης ζητεί τη μη μετακίνηση ενός επικεφαλής 
μηχανοκίνητης διμοιρίας. Η μηχανοκίνητη Διμοιρία 58 θα χρησιμοποιηθεί για 
την παράταξη ενός θωρακισμένου λόχου. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν με το 
4ο Γραφείο Επιχειρήσεων.     
 
7. Η «Ομάδα Μάχης Pruetzmann», μαζί με το 10ο και 11ο Σύνταγμα Αστυνομίας 
των SS και ένα Σύνταγμα Ειδικών Αποστολών Αστυνομίας των SS, έχει, την 
παρούσα χρονική στιγμή, τοποθετηθεί στην περιοχή Jsapol-Dubac (χάρτης με 
σημειώσεις βρίσκεται στο 3ο Γραφείο Επιχειρήσεων). Το Σύνταγμα Ειδικών 
Αποστολών Αστυνομίας των SS έχει σχηματισθεί από τα διαλυμένα Συντάγματα 
Αστυνομίας Προστασίας 33,36 και 37 και αποτελείται αποκλειστικά από 
Γερμανούς υπαξιωματικούς και άνδρες. Ο αντιστράτηγος των SS, Pruetzmann, 
ζητεί να εγκριθεί αυτό το μέτρο και να διατεθεί ένας Αριθμός-Συντάγματος στο  
Σύνταγμα Ειδικών Αποστολών Αστυνομίας των SS. 
Πάνω σε αυτό, προτείνω τα παρακάτω: 
Το  Σύνταγμα Ειδικών Αποστολών Αστυνομίας των SS αποτελείται 
αποκλειστικά πλέον από Γερμανούς υπαξιωματικούς και άνδρες οι οποίοι είχαν 
διατεθεί τότε στα τρία Συντάγματα Αστυνομίας Προστασίας, ως υπαξιωματικοί. 
Δεν κρίνεται σκόπιμο,να αφεθεί το σύνταγμα στην τωρινή του επάνδρωση. 
Προτείνεται πάνω σε αυτό, στο σύνταγμα να διατεθούν, αρχικά, περίπου 
διακόσιοι με τριακόσιοι νεοσύλλεκτοι από τις Σχολές Ενόπλων Αστυνομικών και 
παράλληλα, να αποδεσμευτεί ο ίδιος αριθμός υπαξιωματικών από το σύνταγμα, 
ώστε μέσω τούτου, να μπορέσουν οι υπαξιωματικοί να τοποθετηθούν σε άλλες 
νέο-παρατασσόμενες μονάδες. 
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8. Οι υφιστάμενες στο 10ο και 11ο Σύνταγμα Αστυνομίας των SS Πυροβολαρχίες 
δεν διατέθουν πλέον πυροβόλα. Κάθε πυροβολαρχία ήταν εξοπλισμένη με 
τέσσερα πυροβόλα 7,62. Ο αντιστράτηγος των SS, Pruetzmann έχει πρόθεση να 
καταθέσει αίτηση στο αρχηγείο των SS σχετικά με τη διάθεση νέων πυροβόλων. 
Παράλληλα, θεωρεί τη δημιουργία μιας Μοίρας Πυροβόλων Εφόδου ως 
απαραίτητη. Έχω ήδη τονίσει ότι η Αστυνομία Τήρησης της Τάξης δεν διαθέτει 
καθόλου Πυροβόλα Εφόδου. 
 
9. Ο αντιστράτηγος των SS, Pruetzmann έχει εκφράσει ότι το Τάγμα Αστυνομίας 
202 έχει αποδείξει την αξία του στον τομέα δράσης του. Το συγκεκριμένο τάγμα 
έχει ανταπεξέλθει σε σκληρές μάχες, κάτι που θα δικαιολογούσε την απονομή 
γερμανο-πολωνικών παρασήμων. Δεν θεωρεί ως θετική εξέλιξη τη διατήρηση 
του διοικητή του τάγματος (λοχαγός Weidlich), επειδή ο συγκεκριμένος 
αξιωματικός είναι υπερβολικά αδύναμος.  
 
                                                               Β 
            Αναφορά σχετικά με τη σύσκεψη με τον κυβερνήτη της περιφέρειας 
Lemberg-διοικητή Ταξιαρχίας των SS Dr Waechter-.      
 
1.  Στις 3.3.1944, ο κυβερνήτης Dr Waechter με κάλεσε σε μια σύσκεψη 
αναφορικά με το «Σύνταγμα Εθελοντών SS Γαλικίας». Ο κυβερνήτης Dr 
Waechter θεωρεί τον εξοπλισμό του «Συντάγματος Εθελοντών SS Γαλικίας» με 
Βαριά Όπλα σε εξαιρετικό βαθμό ελλειπή. Το αποδεσμευμένο «Σύνταγμα 
Εθελοντών SS Γαλικίας» είχε παραταχθεί κατόπιν εντολής του Ανώτερου 
Αρχηγού των SS, όπως επίσης και το Σύνταγμα Αστυνομίας Προστασίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ύστερα από αυτό διατέθηκε μόνο στο πρώτο τάγμα του εν λόγω συντάγματος 
ένας «Βαρύς Λόχος», με έξι Βαριά Πολυβόλα και τέσσερα Μεσαία Ολμοβόλα. ο 
κυβερνήτης Dr Waechter ζήτησε τη διανομή του ιδίου αριθμού Βαριών Όπλων 
στο 2ο και 3ο Τάγμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
2.Το πλάνο της στρατολόγησης στην περιφέρεια Lemberg επιτρέπει να 
διατεθούν στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης ανά μήνα διακόσιοι περίπου 
εθελοντές, για την επάνδρωση του «Συντάγματος Αντικατάστασης Εθελοντών 
SS Γαλικίας» στο Tarbes. Λαμβανομένου υπόψη ότι η πραγματοποίηση των 
άμεσων μεταφορών από την περιφέρεια Γαλικία προς το Tarbes στη Γαλλία δεν 
είναι εφικτή, ορίστηκε το παρακάτω:  
Οι Εθελοντές θα μετακινηθούν, αρχικά, στη βάση της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Gotanhafen. Εκεί, θα εξεταστούν, θα τους διατεθεί ρουχισμός και 
κατόπιν θα λάβει χώρα η εν συνεχεία προώθησή τους προς το Tarbes. Η 
διαδικασία αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα, οι μη κατάλληλοι Εθελοντές, που 
βάσει εμπειρίας είναι ένας μεγάλος αριθμός, να μπορέσουν να απομακρυνθούν, 
εγκαταλείποντας το Gotenhafen. Παράλληλα, οι Εθελοντές έχουν τη 
δυνατότητα, έπειτα, να μετακινηθούν ενστόλως προς τη Γαλλία ώστε να μην 
εμφανιστούν με την κουρελιασμένη ενδυμασία τους εκεί.    
 
 3.Ο κυβερνήτης Dr Waechter έχει τονίσει ότι στο «Σύνταγμα Εθελοντών SS 
Γαλικίας» προβλέπεται ένας ακόμα αριθμός παλαιοτέρων κλάσεων για 
καθήκοντα προστασίας, μολονότι  ήταν ήδη αξιωματικοί στον «Κοινό Στρατό». 
Ζητεί, οι Εθελοντές αυτοί να προβιβαστούν σε αξιωματικούς ή Ειδικούς 
Επικεφαλής, κατόπιν συμμετοχής σε έναν αντίστοιχο κύκλο θεωρητικών 
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σεμιναρίων. Κατά την άποψη του, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως 
επικεφαλής διμοιρίας. Προς τούτο, θα πρέπει να ειπωθεί το παρακάτω:    
Για την περίπτωση κατά την οποία η αίτηση του κυβερνήτη σχετικά με τον 
προβιβασμό αυτών των Εθελοντών σε αξιωματικούς ή Ειδικούς Επικεφαλής 
γίνει αποδεκτή, θα προταθεί να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν του προβιβασμού 
τους, ως αξιωματικοί-σύνδεσμοι στα επιτελεία των ταγμάτων, επειδή θα 
μπορούν να δραστηροποιηθούν εκεί, ταυτόχρονα, ως διερμηνείς.   
 
                                                     Γ            
                              Αναφορά σχετικά με τη σύσκεψη με το διοικητή του «4ου 
Συντάγματος Εθελοντών των SS Γαλικίας», αντισυνταγματάρχης Binz.      
 
1. Το «4ο Σύνταγμα Εθελοντών των SS Γαλικίας» έχει δραστηροποιηθεί, την 
παρούσα χρονική στιγμή, στον αγώνα ενάντια στις συμμορίες στην περιφέρεια 
Lemberg. Το επιτελείο του συντάγματος βρίσκεται στο Zloczew. (χάρτης με 
σημειώσεις βρίσκεται στο 3ο Γραφείο Επιχειρήσεων). 
 
2. Το σύνταγμα έχει, στην ευθύνη του, ένα μέτωπο των περίπου εκατό 
εβδομήντα χλμ.       
 
3. Παρομοίως, ο διοικητής του Συντάγματος θεωρεί ως απαραίτητο βήμα την 
παράταξη του «Βαρύ Λόχου» στο 3ο και 4ο Τάγμα. Παράλληλα, ζητεί να του 
δοθεί η άδεια να παρατάξει σε κάθε τάγμα, μια διμοιρία Σκαπανέων, 
διατηρώντας τη Διμοιρία Σκαπανέων του Συντάγματος.          
 
4. Ζητεί, εν συνεχεία, να διατεθεί ένας Γερμανός αξιωματικός Υγειονομικού στο 
σύνταγμα, επειδή οι Ουκρανοί ιατροί είναι ακατάλληλοι και θεωρούν κάθε 
άνδρα ως ασθενή.  
 
5. Ζητήθηκε η διάθεση ενός οχήματος για τους διοικητές των ταγμάτων. 
Παράλληλα, ο διοικητής του συντάγματος θεωρεί τον εφοδιασμό με στολές 
παραλλαγής ως αναγκαίο.     
 
6.Ο  αντισυνταγματάρχης των SS Binz εξέφρασε ότι ένα τμήμα των Εθελοντών 
θα μπορεί να συμμετέχει σε κύκλους θεωρητικής εκπαίδευσης για 
υπαξιωματικούς, επειδή έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους ως υποψήφιοι 
υπαξιωματικοί. Στο σημείο αυτό προτείνεται να διεξαχθεί ένας κύκλος 
εκπαίδευσης υπαξιωματικών για τους Εθελοντές της Γαλικίας στο «Τάγμα 
Αντικατάστασης Εθελοντών των SS Γαλικίας» στο Tarbes. Κρίνεται ως αναγκαίο 
να εκδοθεί μια κύρια διαταγή αναφορικά με τον προβιβασμό σε 
υπαξιωματικούς.      
 
7. Στο «4ο Σύνταγμα Εθελοντών των SS Γαλικίας» δεν βρίσκεται κανένας 
ταγματάρχης. Όλοι συνολικά οι διοικητές τάγματος φέρουν το βαθμό του 
λοχαγού. Θεωρώ τη μετακίνηση και τοποθέτηση ενός ταγματάρχη ως 
απαραιτήτως αναγκαία. Σε συμφωνία με τον αντισυνταγματάρχης των SS Binz 
προτείνεται η μετακίνηση, στο πλαίσιο της ανταλλαγής, του λοχαγού της 
Αστυνομίας Προστασίας,Selbach.      
 
 
                                                          Γ            



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

                              Αναφορά σχετικά με τη σύσκεψη με τον Αρχηγό των SS και της 
Αστυνομίας Lemberg, ταξίαρχο των SS Diehm. 
 
O ταξίαρχος των SS Diehm ζητεί την τοποθέτηση του λοχαγού Αστυνομίας 
Προστασίας, Dr Walatscheck, στο επιτελείο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Lamberg. Ο ταξίαρχος των SS Diehm προτίθεται να τοποθετήσει 
το λοχαγό Dr Walatscheck ως αξιωματικό-σύνδεσμο στο «Σύνταγμα Εθελοντών 
των SS Γαλικίας» και στη Στρατιωτική Επιτροπή Γαλικίας. Θεωρώ την 
προτιθέμενη χρησιμοποίηση του λοχαγού Dr Walatscheck ως αναγκαία, στον 
Walatscheck μπορεί να δοθεί, υπό την ιδιότητα αυτή, η δικαιοδοσία της 
καταγραφής και της διάθεσης αντικαταστατών στο Gotenhafen.    
 
 
Σελίδα 199 (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ράιχ προς τον 
Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Αστυνομίας στην Ουκρανία και τον Ανώτερο 
Διοικητή των SS και της Αστυνομίας στο Breslau, από 9.3.1944. Αφορά στον 
χώρο παραμονής του Επιτελείου του Αρχηγού Α.τ.Τ  στην Ουκρανία (Breslau).  
 
Σελίδα 200 (περίληψη)          
Έγγραφο λοχαγού Αστυνομίας Προστασίας στο Βερολίνο, από 9.3.1944. Αφορά 
στην αποστολή αντιγράφου.  
 
Σελίδες 201-210 (περίληψη) 
Έγγραφο του Ανώτατου Αρχηγού των SS και της Γερμανικής Αστυνομίας, από 
1.4.1944. Αφορά στην αποστολή δύο αναφορών (αντίγραφα) του Ανώτερου 
Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας Νοτίου Ρωσίας που αφορούν στην 
επιστροφή (δια σιδηροδρόμου) υλικού καταλυμάτων και υπηρεσιών 
(καταγράφεται είδος και αριθμός) στη Γερμανία.    
 
 
Σελίδες 211-212 (περίληψη)  
Αντίγραφο τηλεγραφήματος από τον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στο Muenster προς τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 14.4.1944. Αφορά στην επιστροφή των Υπηρεσιών της Γερμανικής 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης από τις Ανατολικές Χώρες (καταγράφεται 
προσωπικό και υλικό). 
 
Σελίδες 213-217 (περίληψη-μετάφραση) 
Αντίγραφα εγγράφων (3) Το πρώτο από τον Ανώτερο Διοικητή των SS και της 
Αστυνομίας Κέντρο προς τον Ανώτατο Αρχηγό των SS και της Γερμανικής 
Αστυνομίας, από 18.5.1944. Αφορά στην επιστροφή στη Γερμανία του 
προσωπικού υπηρεσιών Αστυνομίας από τις Ανατολικές Χώρες (καταγράφεται 
ονοματεπώνυμο, βαθμός, ημερομηνία γέννησης). Το δεύτερο του 3ου Γραφείου 
Επιχειρήσεων στο Βερολίνο, από 30.5.1944. Αφορά στην αποστολή απόρρητου 
εγγράφου (αντίγραφο) από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τους Διοικητές Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Tarnow, 
Krakau και Breslau. Αφορά στη διάλυση του επιτελείου του Διοικητή 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Ουκρανίας.    
(μετάφραση) 1. Το επιτελείο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Ουκρανίας θα πρέπει αμέσως να διαλυθεί. 
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2.  Διατάξεις περί προσωπικού: 
Θα μετακινηθούν, βάσει ονοματικής αναφοράς (στο β) με αριθμό), όπως 
ακολουθεί: 
α) οι αξιωματικοί στις βάσεις στην πατρίδα 
β) οι υπαξιωματικοί και οι άνδρες (εκτός αυτών των Ειδικών Υπηρεσιών), της 
κλάσης 1901 και νεότεροι, καθώς και όσοι είναι κατάλληλοι να φέρουν οπλισμό,   
προς Maehrisch/Ostrau, στρατόπεδο Heinrichsdorf, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και 
όσοι είναι ακατάλληλοι προς χρήση όπλων στις βάσεις στην πατρίδα  
γ) οι επικεφαλής Υγειονομικού στο Τμήμα Εκπαίδευσης Υγειονομικού 
Αστυνομίας και Εφεδρειών στο Tabor/Boehmen-Maehren  
δ) οι οδηγοί στη Σχολή Αστυνομίας Εκπαίδευσης Οδηγών στο Iglau-Τμήμα 
Εφεδρικών Οδηγών- 
ε) οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Υπηρεσίας Επικοινωνιών στο Τμήμα 
Εφέδρων Διαβιβαστών Αστυνομίας και Εκπαίδευσης στο Eilenburg 
στ’) οι υπάλληλοι διοίκησης στις διοικητικές αρχές στην πατρίδα                                                                                                                                                                                          
Οι υπηρεσίες στην πατρίδα θα πρέπει να ενημερωθούν αναφορικά με τούτο.   
 
3) Διατάξεις περί εξοπλισμού: 
Θα πρέπει να προωθηθούν: 
α) τα οχήματα, βλπ τηλεγρ ψηφ 2) 
β) ο εξοπλισμός επικοινωνιών και τα οχήματα Διαβιβαστών στην Υπηρεσία 
Υλικού Επικοινωνίας στο Waldau 
γ) το υγειονομικό υλικό στην κεντρική αποθήκη Υγειονομικού, στον ιατρό των 
SS και της Αστυνομίας, Υπηρεσία Διανομής στο Pritzwalk/Ostpriegnitz 
δ) όλος συνολικά ο οπλισμός, ο στρατιωτικός εξοπλισμός κ.ο.κ στη 
Δευτερεύουσα Υπηρεσία Υλικών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Schneidemuehl 
ε) ο εξοπλισμός καταλυμάτων και οι υφαντικές ύλες στον διοικητή Αστυνομίας 
Breslau 
στ’) τα άλογα, ο εξοπλισμός ίππων και τα προς ζεύξη κάρα στον Διοικητή  
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Κρακοβίας  
ζ) ο ρουχισμός στο Γραφείο Ιματισμού Breslau                                                                                   
η) τα φυλλάδια και η γραφική ύλη στη Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Breslau-αναφορά αποθεμάτων σε μένα. 
 
Διεκπεραίωση:  
Θα σημειωθεί τάχιστα και μόνο με τις απαραιτήτως αναγκαίες δυνάμεις, μεταξύ 
αυτών ο Δεύτερος Επιτελικός Αξιωματικός, ταγματάρχης Kulla, σύμφωνα με τον 
Υπηρεσιακό Κανονισμό Αστυνομίας 33.  
α) Θα διατεθούν οι κατάλληλοι διοικητικοί υπάλληλοι, εάν καθίσταται δυνατό 
της κλάσης 1900 και παλαιότεροι και ως επικουρικό δυναμικό, όσοι είναι ικανοί 
να φέρουν όπλα ή οι βοηθτικοί, με ονοματική αναφορά σε μένα.    
β) Τα Ημερολόγια Πολέμου θα ολοκληρωθούν και θα κατατεθούν σε μένα. 
γ) Η Αστυνομία Τήρησης της Τάξης Breslau θα αναφέρει το πέρας της 
διεκπεραίωσης.  
 
 
Σελίδες 218-221 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 25.8.1944. Αφορά στη διάλυση και στην εκ νέου παράταξη υπηρεσιών και 
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μονάδων στον Τομέα του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης «Μαύρη 
Θάλασσα».   
(μετάφραση) 1) Στο πλαίσιο της μετατόπισης του Ανατολικού Μετώπου, ο 
Ανώτερος Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας «Μαύρη Θάλλασα» θα προβεί στη 
διάλυση των παρακάτω ανώτερων υπηρεσιών: 
διοικήσεις                                                                          α) Nikolajew  
                                                                                              β) Dnjepropetrowak  
                                                                                              γ) Simferopol 
 
διοικήσεις Αστυνομίας Προστασίας                      α) Nikolajew  
                                                                                           β) Dnjepropetrowak  
                                                                                           γ) Kamenskoje 
                                                                                           δ) Kriwoi-Rog 
                                                                                           ε) Simferopol 
                                                                                          στ’) Sewastopol 
 
Τμήμα Επιχειρήσεων Αστυνομίας Προστασίας       α) Kirowograd 
                                                                                                 β) Chersonn 
                                                                                                 γ) Nikopol 
                                                                                                δ) Kertsch 
 
 Ειδικές Δυνάμεις Επέμβασης Χωροφυλακής    α) Nikolajew  
                                                                                          β) Dnjepropetrowak  
                                                                                          γ) Krim 
 
μηχανοκίνητες Διμοιρίες Χωροφυλακής αριθμ 14 και 42 
 
Η διάλυση θα εγκριθεί εκ των υστέρων.  
 
2) Ο Ανώτερος Αρχηγός των SS και της Αστυνομίας «Μαύρη Θάλασσα» έχει 
διατάξει, αρχικά, τη δημιουργία των παρακάτω υπηρεσιών και μονάδων, με τις 
αποδεσμευμένες μονάδες και τα έχοντας επιστρέψει οχήματα, οπλισμό και 
στρατιωτικό υλικό:  
«Ειδική Μονάδα Buetter»  
 «Ειδική Μονάδα Gerbel»  
«Ειδική Μονάδα Burgfels»  
«Ειδική Μονάδα Witzleb» 
α) Galatz 
β)Braila 
Ειδική Μονάδα Ασφάλισης «Δέλτα Δούναβη» 
38ο Σύνταγμα Αστυνομίας Προστασίας. 
 
3) α) Οι αναφερόμενες στο ψηφ 2 «Ειδική Μονάδα Burgfels» και η  Ειδική 
Μονάδα Ασφάλισης «Δέλτα Δούναβη» ενσωματώθηκαν αργότερα,  ως 
ακολουθεί: 
η «Ειδική Μονάδα Burgfels» στην  «Ειδική Μονάδα Gerbel»  
η  Ειδική Μονάδα Ασφάλισης «Δέλτα Δούναβη» στην «Ειδική Μονάδα Witzleb» 
β) Κατ΄ αυτό τον τρόπο, οι τρείς υπόλοιπες ειδικές μονάδες θα φέρουν τον 
ενιαίo υπηρεσιακό χαρακτηρισμό Ειδική Μονάδα Εθελοντών Αστυνομίας 
«Μαύρη Θάλασσα», αριθμ 1-3 
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4) Ως εκ τούτου, η Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης «Μαύρη Θάλασσα» 
θα αποτελείται από:     
το επιτελείο του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, με τα Κλιμάκια Κ και 
Ν 
την Ειδική Μονάδα Εθελοντών Αστυνομίας «Μαύρη Θάλασσα», αριθ 1       
την Ειδική Μονάδα Εθελοντών Αστυνομίας «Μαύρη Θάλασσα», αριθ 2       
την Ειδική Μονάδα Εθελοντών Αστυνομίας «Μαύρη Θάλασσα», αριθ 3 
το 38ο Σύνταγμα Αστυνομίας Προστασίας. 
Η παράταξη των Ειδικών Μονάδων Εθελοντών Αστυνομίας «Μαύρη Θάλασσα», 
αριθ 1-3 θα εγκριθεί εκ των υστέρων.  
 
5) Διατάξεις περί προσωπικού:       
Οι προορισμένοι για τις, αναφερόμενες στο ψηφ 4, υπηρεσίες και μονάδες 
αξιωματικοί, Περιφερειακοί Αξιωματικοί, υπάλληλοι διοίκησης, υπαξιωματικοί 
και άνδρες θα κληθούν άμεσα στις εν λόγω υπηρεσίες και μονάδες.  Οι υπηρεσίες 
στην πατρίδα θα ενημερωθούν περί των καθηκόντων αυτών των υπηρεσιών και 
μονάδων.  
Οι πλεονάζοντες βαθμοφόροι Υγειονομικού Αστυνομίας θα μεταφερθούν άμεσα 
στο Τμήμα Εκπαίδευσης Υγειονομικού Αστυνομίας και Εφεδρειών στο 
Tabor/Prot (βλπ εγκύκλιο της 21.7.1944-διοίκηση, 3ο γραφείο Υγειονομικού 
28α αριθ 120/44-διαταγή Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης σελ 253-). 
Θα αναφερθεί η χρησιμοποίηση των αξιωματικών, υπαξιωματικών και ανδρών 
της Υπηρεσίας Πληροφορειών την παρούσα χρονική στιγμή. Οι πλεονάζοντες 
αξιωματικοί Πληροφορειών θα αναφερθούν ονοματικά, οι υπαξιωματικοί και 
άνδρες θα μετακινηθούν στο Τμήμα Πληροφορειών Αστυνομίας και 
Εκπαίδευσης Eilenburg.  
 
6) Διατάξεις περί υλικού:         
α) Οχήματα 
Δεν μπορούν, την παρούσα χρονική φάση, να διατεθούν επιπλέον οχήματα. Τα 
βρισκόμενα εκεί οχήματα θα δηλωθούν σε μένα, αναφέροντας τη μονάδα που 
έχουν τοποθετηθεί καθώς και τον τύπο οχήματος, μοντέλο, τον αριθμό 
εγγράφου του υπουργείου Εσωτερικών και την υπηρεσία στην πατρίδα.     
β) Οπλισμός, πολεμοφόδια και εξοπλισμός  
Για τον εξοπλισμό των τριών Ειδικών Μονάδων Εθελοντών Αστυνομίας «Μαύρη 
Θάλασσα» θα χρησιμοποιηθούν τα όπλα κ.ο.κ των έχοντας επιστρέψει 
δυνάμεων. Δεν θα σημειωθεί μια διάθεση αυτών από εδώ. 
γ) Μηχανήματα επικοινωνιών 
Θα αναφερθεί ο, την παρούσα χρονική φάση, εφοδιασμός των υπηρεσιών και 
μονάδων (εκτός του 38ου Συντάγματος Αστυνομίας Προστασίας). Τα 
αποδεσμευμένα μηχανήματα επικοινωνιών θα παραδοθούν στην Υπηρεσία 
Υλικού Επικοινωνίας της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Waldau/αποθήκη 
Αστυνομίας Τ.τ.Τ.  
δ) Υλικό Υγειονομικού 
Το υπάρχον υλικό Υγειονομικού από τις διαλυμένες μονάδες θα χρησιμοποιηθεί 
για τη συμπλήρωση των ελλείψεων στον εφοδιασμό. Το  πλεονάζον υλικό θα 
παραδοθεί στην κεντρική αποθήκη Υγειονομικού Υλικού του ιατρού των SS και 
της Αστυνομίας στο Pritzwalk/Ostprignitz. 
 
7) Τα γραφεία Διεκπεραίωσης των διαλυμένων υπηρεσιών και μονάδων (βλπ 
ψηφ 1) θα καταθέσουν σε μένα, εκτός του Κοινού Διατάγματος από 15.7.1942-
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Υπουργικό Φύλλο για την  Εσωτερική Διοίκηση Πρωσίας σελ 1.503) αναφορικά 
με τις περατωμένες επίσημες εκθέσεις, κατόπιν έναν ονοματικό κατάλογο 
αναφορικά με τις απώλειες (αξιωματικών-εκτός των περιφεριακών 
αξιωματικών και των υπαλλήλων διοίκησης). Τα Ημερολόγια Πολέμου θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν σε μένα.  
 Η διεκπεραίωση θα σημειωθεί τάχιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Υπηρεσιακού Κανονισμού Αστυνομίας 33, παράγρ ΧΧΧ. Θα αναφερθούν σε μένα 
άμεσα οι χώροι των υπηρεσιών Διεκπεραίωσης.  
Αναφορικά με τη διεκπεραίωση, θα διατεθούν μόνο οι απαραιτήτως αναγκαίες 
δυνάμεις. Για τη σχετικά με τη στρατιωτικού χαρακτήρα  διεκπεραίωση θα 
οριστεί ένας αξιωματικός και ως βοηθητικό προσωπικό θα τοποθετηθούν 
υπαξιωματικοί και άνδρες, μη κατάλληλοι να φέρουν όπλα. Κατόπιν της 
στρατιωτικού χαρακτήρα διεκπεραίωση θα λάβει χώρα μια περαιτέρω 
εκκαθάριση από τους, με το παρόν, εντεταλμένους διοικητικούς υπαλλήλους της 
Αστυνομίας. Οι τοποθετούμενοι για τη διεκπεραίωση αξιωματικοί και 
διοικητικοί υπάλληλοι θα αναφερθούν σε μένα ονοματικά, δίδοντας στοιχεία 
περί  των βάσεων τους στην πατρίδα και οι υπαξιωματικοί και άνδρες με αριθμό 
αυτών.     
Ο αρμόδιος Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης για τον χώρο 
διεκπεραίωσης θα αναφέρει σε μένα το πέρας της.  
 
8) Οικονομικός Τομέας 
Στις υπεύθυνες Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρησης θα τοποθετηθούν από την 
ημέρα της παράταξης και εφεξής: 
α) Το επιτελείο του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
β) Οι τρείς Ειδικές Μονάδες Εθελοντών Αστυνομίας. 
Οι οικονομικοί πόροι θα διανεμηθούν σύμφωνα με τον Υπηρεσιακό Κανονισμό 
Αστυνομίας 33. Για την εκκαθάριση είναι αρμόδιο το λογιστήριο Αστυνομίας για 
Επεμβάσεις στην Αλλοδαπή στο Gruenheide, δια του Erkner.   
 
 
Σελίδες 222-224 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο έγγραφο του Αρχηγού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 13.9.1944. Αφορά στη διάλυση του επιτελείου του Ανώτερου Αρχηγού των 
SS και Αστυνομίας και του Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Μαύρη 
Θάλασσα.    
(μετάφραση) 1. Κατόπιν διαταγής του Ανώτερου Αρχηγού των SS θα διαλυθεί 
άμεσα το επιτελείο του Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας και του διοικητή 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Μαύρη Θάλασσα. 
 
2. Η διεκπεραίωση θα σημειωθεί τάχιστα, σύμφωνα με τον Υπηρεσιακό 
Κανονισμό Αστυνομίας 33 και θα αφορά μόνο στις αναγκαίως απαραίτητες 
δυνάμεις. Ως υπεύθυνος συντονιστής της διεκπεραίωσης ορίζεται ένας 
αξιωματικός επιτελείου και το προσωπικό των γραφείων διεκπεραίωσης θα 
δηλωθεί μέσω τηλεγραφήματος, αναφέροντας τα καθήκοντα αυτών.   
  
3. Ως χώρος διεκπεραίωσης ορίζεται η διοίκηση Αστυνομίας Βιέννης. Η προς 
τοποθέτηση εκεί Υπηρεσία Διεκπεραίωσης θα μετακινηθεί κατόπιν 
ολοκλήρωσης των ακόμα αναγκαίων εργασιών στον τομέα επέμβασης της και 
θα αναφερθεί η άφιξή της. 
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4. Διατάξεις περί προσωπικού:    
Θα μετακινηθούν: 
α) οι αξιωματικοί (εκτός των περιφερειακών αξιωματικών Χωροφυλακής) και οι 
διοικητικοί υπάλληλοι στις βάσεις στην πατρίδα 
β) υπαξιωματικοί και άνδρες των Ειδικών Υπηρεσιών: 
οι βοηθοί οπλουργών στο Τμήμα Αντικαταστών Βοηθών Οπλουργών, στην 
Κεντρική Υπηρεσία Υλικού Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Greifwald 
η Υπηρεσία Ιππικού στο Τμήμα Αντικαταστών Ιππικού Αστυνομίας στο Posen  
η Υπηρεσία Συνδέσμων Πληροφοριών στο Τμήμα Αντικαταστών Πληροφοριών 
Αστυνομίας και Εκπαίδευσης Eilenburg 
οι επικεφαλής Υγειονομικού στο Τμήμα Εκπαίδευσης Υγεονομικού και 
Αντικαταστών Tabor (Boehmen-Maehren) 
οι οδηγοί (εκτός Χωροφυλακής) στη Σχολή Αστυνομίας Οδηγών-Τμήμα 
Αντικαταστών Οδηγών Iglau 
οι διερμηνείς στη Μονάδα Αντικαταστών Διερμηνέων Berlin-Spandau 
γ) οι υπόλοιποι υπαξιωματικοί και άνδρες  Αστυνομίας Προστασίας, κλάσης 
1901 και νεώτεροι, στο Τμήμα Αντικαταστών Αστυνομίας Maehrisch-Ostrau, 
στρατόπεδο Heinrichsdorf, αυτοί της κλάσης 1900 και παλαιότεροι στις βάσεις 
της πατρίδας.  
γ) Χωροφυλακή 
οι αξιωματικοί Περιφέρειας, οι υπαξιωματικοί και άνδρες της Χωροφυλακής στο 
Τμήμα Αντικαταστών Χωροφυλακής Thorn/Westpr.  
Οι αξιωματικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι θα αναφερθούν έως την 18.9.1944, 
μέσω τηλεγραφήματος ονοματικά, η υπόλοιπη δύναμη αριθμητικά. Οι βάσεις-
στρατόπεδα στην πατρίδα θα αναφέρουν, μέσω τηλεγραφήματος, την άφιξη και 
το βαθμό καταλληλότητας (μόνο για τους αξιωματικούς και τους διοικητικούς 
υπαλλήλους). 
 
5. Διατάξεις περί υλικού:   
Θα παραδοθούν: 
α) Ενδυμασία: 
ανάλογα με την κατάσταση, στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
Ουγγαρίας ή στη διοίκηση Αστυνομίας Βιέννης. Το είδος και η ποσότητα των 
παραδομένων τεμαχίων θα γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες διανομής. 
β) Τα εκεί δραστηροποιούμενα οχήματα στη διοίκηση Αστυνομίας Βιέννης και 
θα τεθούν στη διάθεση μου. Θα αναφερθεί τύπος οχήματος, μοντέλο, αριθμός 
εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών του Ράιχ και τεχνικά στοιχεία.  
γ) Ο εξοπλισμός και τα οχήματα Επικοινωνιών θα παραδοθούν στην Υπηρεσία 
Υλικού Επικοινωνιών Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Waldau/O.L και στο 
σιδηροδρομικό σταθμό (χώρος αποθεμάτων) στο Gersdorf-Waldau. Η 
διαδικασία θα αναφερθεί.  
δ) Το υλικό Υγειονομικού θα παραδοθεί στον Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης Ουγγαρίας. Θα κατατεθεί κατάλογος εις διπλούν. Η διαταγή της Ανώτατης 
Διοίκησης III Υγειονμ βάση 4 74/44 από 19.8.1944 θα ανακληθεί.  
ε) Λόγω της διάλυσης, τα αποδεσμευμένα όπλα κ.ο.κ θα παραδοθούν στη 
Δευτερεύουσα Υπηρεσία Υλικού Βιέννης. Θα αναφερθεί ο αριθμός και το είδος. 
στ’) Ο εξοπλισμός καταλυμάτων, οι υφαντικές ύλες, τα υλικά γραφείου κ.ο.κ 
όπως στο 5. α) 
ζ) Τα υπόλοιπα έγγραφα και τα φυλάδια της αστυνομικής διοίκησης στον 
Διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης Ουγγαρίας, με αναφορά αποθεμάτων 
σε μένα.  
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η) Επιστροφή της δύναμης, οχημάτων, οπλισμού, στρατιωτικού υλικού κ.οκ στο 
πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων, ενδεχομένως σε συνεργασία με τον 
αξιωματικό Τεχνικού στη Βιέννη.     
 
6. Η Υπηρεσία Διεκπεραίωσης θα υπάγεται οικονομικά, για το χρονικό διάστημα 
της διαδικασίας, στη διοίκηση Αστυνομίας Βιέννης.  
 
7. Τα Ημερολόγια Πολέμου θα ολοκληρωθούν και θα κατατεθούν σε μένα. 
 
8. Ο Διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης θα αναφέρει το πέρας της 
διεκπεραίωσης.    
                                                                                                                                                                                                                                        


