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                                       [ Γ.Α.Φ CD 20 Φάκελος 1] 
                                                  R 19-135 
Ο πρώτος φάκελος με τον κωδικό R 19-135 περιέχει τηλεγραφήματα και 
έγγραφα, 95 σελίδων. Καταγράφουν το χρονικό διάστημα από 15.9.1943 έως 
23.3.1945. 
 
Σελίδα 0 (περίληψη) 
Έντυπο αίτησης περί αναπαραγωγής του εν λόγου φακέλου Φέρει την 
ημερομηνία 12.3.2004.  
 
Σελίδες 1-2,5-7 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο του επικεφαλής των SS και αρχηγού της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, με ημερομηνία 15.9.1943. Αφορά στην τοποθέτηση 
ενός «Επιτελείου Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης για την Ελλάδα», με έδρα την 
πόλη της Αθήνας.  
(μετάφραση) ε) Διερμηνείς: 
Σχετικά με την τοποθέτηση των διερμηνέων θα εκδοθεί ειδική διαταγή. Οι 
υπαξιωματικοί και οι άνδρες θα είναι επιχειρησιακά κατάλληλοι καθώς επίσης 
ικανοί για καθήκοντα φρουράς και να έχουν γεννηθεί έως το 1901.  
 
4) Συγκέντρωση: 
Όλοι συνολικά οι αξιωματικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, υπαξιωματικοί και άνδρες 
θα παρουσιαστούν, έως την 22.9.1943, στη Διοίκηση της Αστυνομίας Κρατικής 
Προστασίας στο Βερολίνο, Karlstrasse 34/35.  
 
5) Οικονομικές παροχές:  
Το Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Έννομης Τάξης καθορίζεται δια της 
παρούσης ως υπεύθυνο της οικονομικής διαχείρισης.   
Οι οικονομική υποστήριξη προς όλα τα ζητήματα που αφορούν τη 
δραστηριοποίηση αυτού, θα διευθετηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Υπηρεσιακού Κανονισμού 33 της Αστυνομίας Τήρησης της Έννομης Τάξης, στον 
χώρο παράταξης. Το Λογιστήριο Αστυνομίας Περί Επεμβάσεων στην Αλλοδαπή, 
στο Berlin-Schoeneberg, είναι αρμόδιο για τα κονδύλια.   
Επιπλέον, το Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Έννομης Τάξης θα στηριχθεί 
οικονομικά, έως την ημέρα της εγκατάλειψης του χώρου παράταξής του, από το 
Αρχηγείο Αστυνομίας στο Βερολίνο, βάσει των διατάξεων Περί Εξόδων 
Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων. Όλα συνολικά τα μέλη του επιτελείου θα 
κατατοπιστούν, πριν τη μετακίνηση τους, αναφορικά με τις θεσπιζόμενες 
διατάξεις Περί Συναλλαγματικής Ροής, ιδιαιτέρως όσο αφορά στην απαγόρευση 
εισροών και εκροών χαρτονομισμάτων. Προκαταβολές χρημάτων επιτρέπονται 
να δοθούν εκτός της επικράτειας του Ράιχ, μόνο από μια συγκεκριμένη υπηρεσία 
του Γερμανικού Στρατού. Θα πρέπει να δοθεί σημασία στους σχετικούς 
κανονισμούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας (σύγκρ. με την εντολή της 22.3.1943 
από την Ανώτατη Διοίκηση, Ι-IVα αριθμ 227/43).  
 
6) Προσωρινά, δεν θα τοποθετηθεί στο Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της 
Έννομης Τάξης  ένας αξιωματικός Υγειονομικού Αστυνομίας. Οι αρμοδιότητες 
Υγειονομικού, στον τομέα του Επιτελείου Αστυνομίας Τήρησης της Έννομης 
Τάξης, θα αναληφθούν από τον αρχαιότερο στο βαθμό αξιωματικό 
Υγειονομικού Αστυνομίας ο οποίος θα επιληφθεί της ιατρικής φροντίδας και 
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περίθαλψης καθώς επίσης και της ανάγκης σε υγειονομικό υλικό κατόπιν 
αίτησης του στην κεντρική αποθήκη Υγειονομικού της Αστυνομίας στο 
βορειοδυτικό Βερολίνο, Scharnhorststr 13.  
Από το τμήμα Αναπληρωτών Υγειονομικού Αστυνομίας, στο νοτιοδυτικό 
Βερολίνο, Wrangelstr 97/99, θα  σταλεί στο Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της 
Έννομης Τάξης  ένας κατάλληλος, κάτω από συνθήκες πίεσης, υπαξιωματικός 
της Αστυνομίας (επιχειρησιακά κατάλληλος και ικανός για καθήκοντα 
φρούρησης)  για την άσκηση καθηκόντων, που εμπεριέχονται στο εδάφιο IVb.  
Θα υπάρξει έλεγχος για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εμβολιασμών 
και προσδιορισμών ομάδας αίματος, βάσει των διαταγών της Υπηρεσίας 
Ανεφοδιασμού, της 19.1.1943 (Υπουργικό Φύλλο Εσωτερικής Διοίκησης σελ. 
126) και της 5.11.1941 (Υπουργικό Φύλλο Εσωτερικής Διοίκησης σελ.1997) και 
ενδεχομένως να ολοκληρωθούν άμεσα.  
Αναφορικά με την διασφάλιση της οδοντιατρικής μέριμνας των 
δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα αστυνομικών δυνάμεων θα διατεθεί, μέσω 
Ειδικής Διαταγής, στο Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Έννομης Τάξης ένας 
οδοντίατρος. 
 
7) Ρουχισμός 
Αναφορικά με τον εφοδιασμό με τις υπηρεσιακές στολές των τοποθετημένων 
στο επιτελείο υπαξιωματικών και ανδρών ισχύει η διαταγή της Υπηρεσίας 
Ανεφοδιασμού της 19.9.1941 (Υπουργικό Φύλλο Εσωτερικής Διοίκησης σελ 
1695), αναθεωρημένη από από τη διαταγή Υπηρεσίας Ανεφοδιασμού της 
5.8.1942, συννημ 2 (Υπουργικό Φύλλο Εσωτερικής Διοίκησης σελ 1644), 
ωστόσο δεν θα παρθεί μαζί το πηλήκιο.  
 
8) Οπλισμός                                                   
Οι αξιωματικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, υπαξιωματικοί και άνδρες θα 
μετακινηθούν με μια μάσκα αερίων, ωστόσο, χωρίς όμως οπλισμό. Αναφορικά 
με τον εξοπλισμό του «Επιτελείου Αστυνομίας Τήρησης της Έννομης Τάξης για 
την Ελλάδα» θα παραδοθούν από τη Σχολή Αστυνομίας για Τεχνικά Μέσα και 
Μεταφορές- Υπηρεσία Υλικού-, στο Βερολίνο προς τα κεντρικά διοίκησης 
Αστυνομίας στο Βερολίνο άμεσα:  
Τριάντα πέντε καραμπίνες 98α, κ, π, ή τ με εξαρτήματα και εκατό είκοσι σφαίρες 
ανά καραμπίνα 
Πενήντα τέσσερα πιστόλια 7,6 mm με εξαρτήματα και πενήντα σφαίρες ανά 
πιστόλι 
Έξι αυτόματα με εξαρτήματα και πεντακόσιες σφαίρες ανά αυτόματο  
Ένα Ελαφρύ Πολυβόλο 08/98 με εξαρτήματα και δύο χιλιάδες σφαίρες 
Εξήντα τέσσερεις ξιφολόγχες 84/98  
Τέσσερα κιάλια 6x 30 
Τέσσερεις πυξίδες πορείας 
Δύο μικροί κόφτες συρμάτων 
Δύο αξίνες 
Τέσσερα τσεκούρια 
Τέσσερα μικρά φτυάρια  
Τριάντα τρία μέσα καθαρισμού 34 και  
Τριάντα φακοί. 
Ο οπλισμός και ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα πρέπει να καταγραφούν από τα 
κεντρικά διοίκησης στο Βερολίνο.  
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9) Οχήματα 
Αναφορικά με τα οχήματα, θα παραχωρηθούν στη Διοίκηση Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στην Πράγα : 
ένα όχημα 6 (Mercedes Benz) του Υπουργείου Εσωτερικών του Ράιχ με αριθ 12 
106/40 
πέντε οχήματα 4 (Mercedes Benz) του Υπουργείου Εσωτερικών του Ράιχ με 
αριθ 23 953/39, 23954/38, 23961/38, 17 673/39, 12333/38 
ένα στρατιωτικό όχημα 3 (Borgward) του Υπουργείου Εσωτερικών του Ράιχ με 
αριθ 26 815/43 
δύο μοτοσυκλέτες με καλάθι (BMW) του Υπουργείου Εσωτερικών του Ράιχ με 
αριθ 016 355/56/43, 016 357/58/43 από τα αποθέματα της μάντρας οχημάτων 
στο Tabor.  
Κατόπιν, θα διανεμηθούν στα κεντρικά διοίκησης στο Βερολίνο και θα 
σημειωθεί η προγραμματισμένη επιβεβαίωση αυτών. Θα πρέπει να σημειωθεί η 
αλλαγή στοιχείων αυτών. Η μεταφορά των οχημάτων στο Βερολίνο θα 
πραγματοποιηθεί μέσω σιδηροδρόμου και θα επιμεληθεί προς τούτο 
αποκλειστικά η Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Πράγα. Τα 
κεντρικά διοίκησης στο Βερολίνο θα πρέπει να διαθέσουν το απαιτούμενο 
προσωπικό οχημάτων και μάλιστα να τοποθετήσουν τον  υποδιοικητή της 
Ασφάλειας, Galeitzke Willi, στα κεντρικά διοίκησης στην Φρανκφούρτη/Όντερ, 
αίροντας την απόσπαση του στην κεντρική υπηρεσία της Αστυνομίας, και εκτός 
τούτου οχτώ υπαξιωματικούς ή άνδρες ως οδηγούς και έναν επικεφαλής της 
Ασφάλειας ως υπεύθυνο της Υπηρεσίας Μεταφορών.  
 
10) Τομέας Πληροφοριών 
Η Διοίκηση Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Αμβούργο θα τοποθετήσει έναν 
βοηθητικό στον επικεφαλής Πληροφοριών και συγχρόνως έναν κατάλληλο 
ανθυπολοχαγό ως επικεφαλής για το Τμήμα Πληροφοριών της διοίκησης 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης. Το όνομα του θα ανακοινωθεί σε μένα. Θα 
εκδοθεί Ειδική Απόφαση αναφορικά με τη διάθεση στο Τμήμα Πληροφοριών  
επιπλέον προσωπικού και μηχανημάτων.  
 
11) Οι αναγκαίες επιχειρησιακές εντολές και οδηγίες αναφορικά με την 
εκτύπωση τους θα ζητηθούν από μένα , εφόσον δεν μπορούν να προμηθευτούν 
από το ελεύθερο εμπόριο (συγκρ Εντολή Υπηρεσίας Ανεφοδιασμού της 
21.7.142- Υπουργικό Φύλλο Εσωτερικής Διοίκησης σελ 1557). 
 
12) Η ετοιμότητα μετακίνησης του «Επιτελείου Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Ελλάδα» θα πρέπει να εξασφαλισθεί μέχρι την 25.9.1943 και θα πρέπει να 
αναφερθεί μέσω ασυρμάτου.  
Η Κεντρική Υπηρεσία Αστυνομίας απαιτεί να δηλωθεί στα κεντρικά διοίκησης 
στο Βερολίνο η μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου και η γνωστοποίηση του αριθμού 
μετακίνησης, που θα διευκολυνθεί προς τούτο μέσω της χρήσης ασυρμάτου, 
αναφέροντας τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων, διαχωρίζοντας 
αξιωματικούς και άνδρες, τον τύπο και αριθμό οχημάτων, τον απολύτως 
αναγκαίο χώρο στα βαγόνια καθώς επίσης και τον σιδηροδρομικό σταθμό 
αποβίβασης.  
 
13) Το «Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» είναι 
υποχρεωμένο για την τήρηση ενός Ημερολογίου Πολέμου, βάσει της εντολής μου 
από την 23.5.1940-Ανώτατη Διοίκηση αριθ 371/40-. Ένα αντίγραφο της 
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διαταγής έχει επισυναπτεί προς χρήση από το Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης.  
 
14) Ταχυδρομικός κώδικας 
Η διάθεση του ταχυδρομικού κώδικα θα διευθετηθεί μέσω Ειδικής Εντολής.                                                          
                  
 
Σελίδες 3-4 (περίληψη) 
Κατάλογος καταγραφής της προσωρινής δύναμης του «Επιτελείου Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης» στον ελλαδικό χώρο. Καταγράφεται αριθμός αξιωματικών, 
ανδρών, οπλισμού, οχημάτων. Παρεμβάλλεται στο προηγούμενο έγγραφο.   
 
Σελίδα 8 (περίληψη)       
Τηλεγράφημα προς τα κεντρικά της Αστυνομίας στο Βερολίνο,  με ημερομηνία 
18.9.1943.  
 
Σελίδα 9 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από 21.9.1943. Αφορά στην παράταξη ενός Επιτελείου 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης για τον ελλαδικό χώρο.    
 
Σελίδα 10 (περίληψη) 
Δύο τηλεγραφήματα. Το πρώτο αντίγραφο από τον επικεφαλής της Ασφάλειας 
προς τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 
3.11.1943. Αφορά στην παράταξη τριών Μεικτών Γερμανοιταλικών Ταγμάτων 
Αστυνομίας. Το δεύτερο του επικεφαλής των SS, με ημερομηνία 5.11.1943. 
Αφορά στην αποστολή τριών ανδρών στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην 
Ελλάδα για την τοποθέτηση αυτών στα Μεικτά Γερμανοιταλικά Τάγματα 
Αστυνομίας.   
 
Σελίδα 11 (περίληψη) 
Δύο τηλεγραφήματα. Το πρώτο από τον επικεφαλής της Ασφάλειας, με 
ημερομηνία 9.11.1943. Αφορά στην ανάγκη αποστολής δύο αξιωματούχων της 
Αστυνομίας στο Μεικτό Γερμανοιταλικό Τάγμα Αστυνομίας. Το δεύτερο από τον 
αρχηγό των SS προς την Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα, από 
13.11.1943. Αφορά στην έγκριση του παραπάνω αιτήματος.  
 
Σελίδα 12 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον αρχηγό της Αστυνομίας προς τον επικεφαλής της 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, με ημερομηνία 3.1.1944. Αφορά στη μη 
μετακίνηση μέλους της Αστυνομίας στην Αθήνα.  
 
Σελίδες 13-14 (περίληψη) 
Χειρόγραφο, δυσνόητο τηλεγράφημα, με ημερομηνία 5.1.1944.  
 
Σελίδες 17-18 (περίληψη) 
Οι σελίδες 15-16 δεν έχουν εγγραφεί. Έγγραφο από τον ανώτερο αξιωματικό 
των SS και αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα προς τον 
επικεφαλής των SS και αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας, από 16.12.1943. 
Αφορά στο σχεδιασμό για τη δραστηριοποίηση διοικητικών υπαλλήλων στα 
Τάγματα της Αστυνομίας.  
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Σελίδες 19-20 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον Επικεφαλής των SS και προϊστάμενο της Γερμανικής 
Αστυνομίας προς τον ανώτερο αξιωματικό των SS και τον αρχηγό της  
Γερμανικής Αστυνομίας στην Ελλάδα-διοικητής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης-
, τον διοικητή της Γερμανικής Αστυνομίας και τη διοίκηση της Ασφάλειας, από 
3.1.1944. Αφορά στην απόσπαση τριών αξιωματικών στο επιτελείο του διοικητή 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα.  
 
Σελίδες 21-22 (περίληψη-μετάφραση)  
Έγγραφο από τον ανώτερο αξιωματικό των SS και αρχηγό της Γερμανικής 
Αστυνομίας στην Ελλάδα, διοικητής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης  προς 
τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 4.4.1944. 
Αφορά στην απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων της Γερμανικής Αστυνομίας 
στην Ελλάδα.  
(μετάφραση) Αφορά: Διοικητικοί υπάλληλοι στον Τομέα Ελλάδας.  
                           Αναφορά: άνευ    
 
Βάσει της διαταγής της 15.9.1945-Ανώτατη Διοίκηση Ι Ο (3) αριθ 544/43- και 
των σ΄ αυτή θεσπισμένων αποφάσεων έχει εγκριθεί η δημιουργία του Πυρήνα 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, των Τομέων Διοίκησης και των Ταγμάτων 
Εθελοντών της Αστυνομίας στην εμπόλεμη ζώνη της Ελλάδας και στο πλαίσιο 
της απόφασης αυτής έχουν διατεθεί οι απαραίτητοι διοικητικοί υπάλληλοι. Από 
τους συγκεκριμένους υπαλλήλους διοίκησης δραστηριοποιούνται: 
α) Στο Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης      ένας ανώτερος επιθεωρητής 
                                                                                                    ένας επιθεωρητής 
                                                                                                    δύο γραμματείς 
 
β) Στο κάθε ένα Τάγμα Εθελοντών                                ένας επιθεωρητής 
                                                                                                   τρείς γραμματείς 
γ) Στο κάθε ένα Επιτελείο διοίκησης                             ένας γραμματέας 
 
Τα προκυπτόμενα σε αυτές τις υπηρεσίες διοικητικά καθήκοντα δεν μπορούν 
πλέον να διαχειριστούν μακροπρόθεσμα από τους υφιστάμενους διοικητικούς 
υπαλλήλους. Έχει αποδειχτεί ότι αυτοί μπορούν μάλλον να φέρουν εις πέρας τα 
καθήκοντα των υπηρεσιών τους, αλλά όχι τα ζητήματα που προκύπτουν 
επιπροσθέτως. Πάνω σ΄ αυτό τα παρακάτω:  
Η κατάσταση στον χώρο της Βορείου Ελλάδας κατέστησε, με την αντίστοιχη 
έγκριση, απαραίτητο τη δημιουργία εθνικών μονάδων. Επιπλέον, οι μαχόμενες 
στην Πελοπόννησο εθνικές μονάδες-ανήκοντες έως τώρα στη Γενική Διοίκηση 
18ης Στρατιάς- θα πρέπει τώρα πλέον να συμπεριληφθούν σε τούτες. 
Δύναμη των Εθελοντών στο βορειοελλαδικό χώρο: πέντε χιλιάδες άνδρες 
Δύναμη των Εθελοντών στην Πελοπόννησο: έξι χιλιάδες άνδρες 
 
Ανεξαρτήτου αυτών, τρία Συντάγματα Ευζώνων και όλη συνολικά η Ελληνική 
Αστυνομία και Χωροφυλακή υπάγονται στη διοίκηση μου.  
Ενώ οι εθνικές μονάδες στην Πελοπόννησο και στο βορειοελλαδικό χώρο θα 
επιληφθούν των ζητημάτων μισθοδοσίας, ρουχισμού και επισιτισμού τους,  θα 
περιοριστεί η μέριμνα των Ευζώνων, της Ελληνικής Αστυνομίας και 
Χωροφυλακής για την εξασφάλιση της τροφοδοσίας και των καταλυμάτων. 
Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί την παρούσα φάση στο Semlin (Κροατία) μια 
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κεντρική αποθήκη για όλες τις μονάδες Αστυνομίας στην Ελλάδα στην οποία θα 
πρέπει να τοποθετηθεί ένας διοικητικός υπάλληλος.  
Όσο αφορά στη διευθέτηση των πιο επείγοντων αναγκών, τοποθέτησα:  
Από την Αστυνομία των SS του 18ου Ορεινού Συντάγματος  
ένα διοικητικό υπάλληλο στην κεντρική αποθήκη στο Semlin, 
ένα διοικητικό υπάλληλο στον σύνδεσμο-αξιωματικό των Εθελοντών στην 
Πελοπόννησο,  
ένα διοικητικό υπάλληλο στο Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης.  
 
Από την Αστυνομία των SS του Σώματος Ορειβατικού Πυροβολικού 
ένα διοικητικό υπάλληλο στην Αστυνομία των SS του 18ουΟρεινού Συντάγματος   
ένα διοικητικό υπάλληλο στη Διοίκηση «Δύση».   
 
Από το Επιτελείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
ένα διοικητικό υπάλληλο στη Διοίκηση «Βορράς».  
 
Καταγράφεται έλλειψη: 
Στη Διοίκηση «Νότος»: ένας διοικητικός υπάλληλος 
Στη Διοίκηση «Κέντρο»: ένας διοικητικός υπάλληλος 
Στη Διοίκηση «Νοτιοανατολικά»: ένας διοικητικός υπάλληλος 
Στη Διοίκηση Επιτελείου Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης: ένας διοικητικός 
υπάλληλος.  
 
Ζητώ να διατεθούν όσοι διοικητικοί υπάλληλοι βρίσκονται σε έλλειψη και να 
μετακινηθούν άμεσα στην Αθήνα. Είναι ως προϋπόθεση η εμπειρία τους στην 
υπηρεσία διοίκησης στρατού. Ο εξοπλισμός τους με θερινές στρατιωτικές 
στολές, καλύπτρες προσώπου για κουνούπια, βαμβακερά γάντια και 
κουνουπιέρες κρίνεται ως απαραίτητος.  
 
     
                                                    Ο Διοικητής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
 
                                                                  Συνταγματάρχης 
 
                                           
 
Σελίδα 23 (περίληψη) 
Ιδιόχειρο, δυσνόητης μορφής, σημείωμα, με ημερομηνία 17.4.1944.  
 
Σελίδα 24 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τα κεντρικά γραφεία της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Βερολίνο, με ημερομηνία 24.4.1944. Αφορά στην απόσπαση 
τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων στην Ελλάδα και στη διάθεση αυτών 
στον Ανώτερο Αξιωματικό των SS και επικεφαλής της Γερμανικής Αστυνομίας 
στην Ελλάδα.  
 
Σελίδα 25 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τα κεντρικά γραφεία της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Βερολίνο προς τον ανώτερο αξιωματικό των SS και αρχηγό της 
Γερμανικής Αστυνομίας στην Ελλάδα καθώς και στη διοίκηση Γερμανικής 
Αστυνομίας στη Μετς, από 15.5.1944. Αφορά στην αλλαγή της απόφασης 
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σχετικά με το πρόσωπο Γερμανού Αξιωματικού της Αστυνομίας για την 
τοποθέτηση του ως αρχηγός της Γερμανικής Αστυνομίας στην Ελλάδα.  
 
Σελίδα 26 (περίληψη) 
Δύο τηλεγραφήματα. Το πρώτο από τον αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
Chemnitz προς τα κεντρικά γραφεία της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης, από 26.4.1944. Αφορά στην άρνηση Γερμανού Αξιωματικού της 
Αστυνομίας για την τοποθέτηση του ως αρχηγός της Γερμανικής Αστυνομίας 
στην Ελλάδα (βλπ σελ 25), εξηγώντας τους λόγους αυτής. Το δεύτερο από τα 
κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, με 
ημερομηνία 3.5.1944. Αφορά στην επίσημη άρση της τοποθέτησης Γερμανού 
Αξιωματικού ως αρχηγός της Γερμανικής Αστυνομίας στην Ελλάδα (βλπ σελ 
25)και στην αλλαγή του προσώπου.  
 
Σελίδα 27 (περίληψη) 
Επιστολή από τα κεντρικά γραφεία της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Βερολίνο προς τον αρχηγό της Αστυνομίας στο Chemnitz, από 
1.7.1944. Αφορά στη διαθεσιμότητα του εν λόγου αξιωματικού της Γερμανικής 
Αστυνομίας για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του.  
 
Σελίδα 28 (περίληψη) 
Δύο τηλεγραφήματα. Το πρώτο από το Υπουργείο Εσωτερικών Γερμανίας προς 
τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, με 
ημερομηνία 26.4.1944. Αφορά στην εισαγωγή Γερμανού γραμματέα της 
Αστυνομίας σε κρατικό νοσοκομείο της Αστυνομίας για εγχείρηση αυτού. Το 
δεύτερο από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης προς τον 
ανώτερο αξιωματικό των SS και αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας στην 
Ελλάδα, το Επιτελείο Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα 
και στη διοίκηση Γερμανικής Αστυνομίας στη Φρανκφούρτη/Όντερ, από 
3.5.1944. Αφορά στην αλλαγή της απόφασης σχετικά με την απόσπαση 
Γερμανού γραμματέα της Αστυνομίας (βλπ πρώτο τηλεγρ) ως ανώτερου 
Αξιωματικού των SS και αρχηγού της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στην Ελλάδα.                           
 
Σελίδα 29 (περίληψη) 
Χειρόγραφη, δυσανάγνωστη σελίδα, με ημερομηνία 4.7.1944.  
                 
Σελίδα 30 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τα κεντρικά γραφεία Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο, με ημερομηνία 24.4.1944. Αφορά στην τοποθέτηση δέκα διοικητικών 
υπαλλήλων στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα.  
 
Σελίδα 31 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Ελλάδα προς τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
με ημερομηνία 6.3.1944. Αφορά στην άμεση αναπλήρωση κενού για τη θέση 
γραμματέα της Γερμανικής Αστυνομίας.  
 
Σελίδα 32 (περίληψη) 
Χειρόγραφη, δυσνόητη σελίδα, με ημερομηνία 15.4.1944.  
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Σελίδα 33 (περίληψη) 
Επιστολή από τον αρχηγό της Αστυνομίας στη Βιέννη προς τα κεντρικά γραφεία 
της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 17.5. 1944. 
Αφορά στην επιστροφή γραμματέα της Αστυνομίας στα καθήκοντα του και 
στην πρόθεση μετακίνησης του στον ελλαδικό χώρο.  
 
Σελίδα 34 (περίληψη)                                                                                                                                                        
Επιστολή από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα, με 
ημερομηνία 13.7.1944. Αφορά στην αποστολή καταλόγου αποσπασμένων 
διοικητικών υπαλλήλων στον ελλαδικό χώρο.  
 
Σελίδα 35 (περίληψη) 
Δύο τηλεγραφήματα. Το πρώτο από τον αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας 
στην Φρανκφούρτη/Όντερ προς τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας στο 
Βερολίνο, από 29.4.1944. Αφορά στην αδυναμία μετακίνησης ενός γραμματέα 
της Γερμανικής Αστυνομίας στην Αθήνα για λόγους υγείας. Το δεύτερο από τα 
κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο προς τον 
αρχηγό Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Αθήνα και τη διοίκηση 
Αστυνομίας στην Φρανκφούρτη/Όντερ, με ημερομηνία 3.5.1944. Αφορά στην  
άρση της απόσπασης ενός γραμματέα της Γερμανικής Αστυνομίας στην Ελλάδα 
για λόγους υγείας (βλπ πρώτο τηλεγρ) και στη μετακίνηση ενός άλλου στην 
Αθήνα.    
 
Σελίδα 36 (περίληψη) 
Χειρόγραφη, δυσνόητη σελίδα, με ημερομηνία 4.8.1944.  
 
Σελίδα 37 (περίληψη) 
Έγγραφο από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην 
Ελλάδα και τους αρχηγούς Αστυνομίας στη Βιέννη και στη Λειψία, από 11.5. 
1944. Αφορά στην απόσπαση μέλους της Γερμανικής Αστυνομίας.    
 
Σελίδα 38 (περίληψη) 
Έγγραφο από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην 
Ελλάδα και τους αρχηγούς Αστυνομίας στη Βιέννη και στη Λειψία, από 
12.5.1944. Αφορά στην απόσπαση μέλους της Γερμανικής Αστυνομίας.  
 
Σελίδα 39 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από ανώτερο αξιωματικό των SS και αρχηγό της Γερμανικής 
Αστυνομίας στην Ελλάδα προς τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στο Βερολίνο, από 27.7.1944.  
(μετάφραση) Ο γραμματέας της Αστυνομίας Appel βρίσκεται στο 3ο Τάγμα 
Εθελοντών Μακεδονίας. Οι μετακινούμενοι, ως υπεράριθμοι, στα τρία Τάγματα 
Εθελοντών διοικητικοί υπάλληλοι έχουν διανεμηθεί βάσει της Ημερήσιας 
Διαταγής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης της 28.6.1944 αριθμ 56, αρχής 
γενομένης την 1.7.1944, όπως ακολουθεί:  
γραμματέας Slawich 1o Τάγμα Εθελοντών Αστυνομίας στη διοίκηση 
Νοτιοανατολικής Ελλάδας, 
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υπαξιωματικός Roy  2o Τάγμα Εθελοντών Αστυνομίας στη διοίκηση Κεντρικής 
Ελλάδας, 
γραμματέας Urban 3o Τάγμα Εθελοντών Αστυνομίας στη διοίκηση Βορείου 
Ελλάδας.   
 
Σελίδες 40-41 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα των Εθελοντών Χωροφυλακής προς τον αρχηγό της 
Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 6.5.1944. Αφορά 
στην άμεση ανάγκη τοποθέτησης διοικητικών υπαλλήλων στους Εθελοντές 
Χωροφυλακής. 
 
Σελίδα 42 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην 
Ελλάδα, από 16.5.1944. Αφορά στην τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων της 
Γερμανικής Αστυνομίας στην Πελοπόννησο.  
 
Σελίδα 43 (περίληψη) 
Κατάλογος διοικητικών υπαλλήλων (4) της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Ελλάδα.  
 
Σελίδα 44 (περίληψη) 
Χειρόγραφη, δυσνόητη σελίδα, με ημερομηνία 24.5.1944.  
 
Σελίδες 45-52 (περίληψη) 
Κατάλογος σχετικά με την καταγραφή όλων συνολικά των διοικητικών 
υπαλλήλων στον τομέα του διοικητή της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στην Ελλάδα (αναγράφεται η ημερομηνία 1.7.1944). 
 
Σελίδες 53-54 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον ανώτερο επιθεωρητή Αστυνομίας και προϊστάμενο των 
διοικητικών υπαλλήλων του «Επιτελείου Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην 
Ελλάδα» προς ταγματάρχη των SS, από 2.7.1944. Αφορά στις μετακινήσεις 
διοικητικών υπαλλήλων της Γερμανικής Αστυνομίας.   
 
Σελίδα 55 (περίληψη) 
Έγγραφο από ταγματάρχη των SS προς ανώτερο επιθεωρητή της Γερμανικής 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Αθήνα, με ημερομηνία 10.7.1944. Αφορά 
στην επιβεβαίωση παραλαβής επιστολής του δευτέρου (βλπ σελ 53-54), στη 
διενέργεια πρωτοβουλιών και στην τίμηση του με τον Σιδηρού Σταυρό Τάξης 1.                           
 
Σελίδα 56 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον διοικητή Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα 
προς τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, 
από 18.7.1944. Αφορά στην εκπαίδευση μέλους της Γερμανικής Αστυνομίας για 
την άσκηση διοικητικών καθηκόντων.  
 
Σελίδα 57 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον επικεφαλής της Γερμανικής Αστυνομίας στο Βερολίνο   
προς τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, με ημερομηνία 
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1.7.1944. Αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του Επιτελείου Γερμανικής 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα με επτά (7) γυναίκες βοηθούς. 
 
Σελίδα 58 (περίληψη)        
Τηλεγράφημα από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο 
προς τον ανώτερο Αξιωματικό των SS και αρχηγό του Επιτελείου Γερμανικής 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα, από 5.7.1944. Αφορά στην 
τοποθέτηση τριών γυναικών- βοηθών στο Επιτελείο Γερμανικής Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα.  
 
Σελίδα 59 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από το Επιτελείο Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Ελλάδα προς τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο, από 18.7.1944. Αφορά στη διάθεση τεσσάρων ανδρών-βοηθών για 
την κάλυψη του κενού γυναικών-βοηθών.  
 
Σελίδα 60 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον αρχηγό της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο 
προς το Επιτελείο Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα, από 
1.8.1944. Αφορά στην έλλειψη υπαλλήλων με γνώσεις γραφομηχανής.  
 
Σελίδα 61 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον αρχηγό του Επιτελείου Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Ελλάδα προς τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Βερολίνο, από 12.8.1944. Αφορά στην ανάγκη διάθεσης έξι (6) 
επιπλέον γυναικών-βοηθών.  
 
Σελίδα 62 (περίληψη) 
Έγγραφο από τα κεντρικά διοικητικού προσωπικού στο Βερολίνο, με 
ημερομηνία 17.8.1944. Αφορά στην πρόθεση μετακίνησης και τοποθέτησης 
γυναικών-βοηθών στο Επιτελείο του αρχηγού Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Ελλάδα.  
 
Σελίδα 63 (περίληψη) 
Έγγραφο προς τα κεντρικά διοικητικού προσωπικού στο Βερολίνο, από 
23.8.1944. Αφορά τη μη μετακίνηση στην Ελλάδα γυναικών-βοηθών για την 
τοποθέτηση αυτών στο Επιτελείο της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης.  
 
Σελίδα 64 (περίληψη) 
Αντίγραφο τηλεγραφήματος από τον αρχηγό Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στην Ελλάδα προς τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στο Βερολίνο, από 6.9.1944. Αφορά στη μη τοποθέτηση αξιωματικών και 
διοικητικού προσωπικού της Γερμανικής Αστυνομίας στο Επιτελείο Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα.  
 
Σελίδα 65 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον αρχηγό Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην 
Ελλάδα προς τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο, από 11.9.1944. Αφορά στη μετακίνηση διοικητικού προσωπικού στη 
Γερμανία.  
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Σελίδα 66 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο, με ημερομηνία 19.8.1944. Αφορά στην επιστροφή διοικητικών 
υπαλλήλων της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα στη Γερμανία.  
 
Σελίδες 67-68 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τα κεντρικά γραφεία της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο, με ημερομηνία 26.9.1944. Αφορά στη μετακίνηση του «Επιτελείου 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο Σάλτσμπουργκ και στο 
αίτημα απόσπασης δύο γυναικών-βοηθών στο Επιτελείο διοίκησης.  
 
Σελίδα 69 (περίληψη) 
Δύο Τηλεγραφήματα. Το πρώτο από τον αρχηγό «Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης στην Ελλάδα» προς το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο 
Βερολίνο, από 30.9.1944. Αφορά στην προσωρινή ματαίωση της απόσπασης 
βοηθητικού προσωπικού (2). Το δεύτερο από το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης 
της Τάξης στο Βερολίνο προς τον αρχηγό  «Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην 
Ελλάδα» (με προσωρινή έδρα το Σάλτσμπουργκ), από 3.10.1944. Αφορά στη 
ματαίωση απόσπασης βοηθητικού προσωπικού (2) και της μετακίνησης αυτών 
στο Σάλτσμπουργκ.  
 
Σελίδα 70 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον Αρχηγό Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα 
προς το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, από 20.10.1944. 
Αφορά στην άμεση μετακίνηση δύο βοηθών διοικητικού προσωπικού (βλπ σελ 
67-69) στο Regensburg (προσωρινή έδρα της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Ελλάδα).  
 
Σελίδες 71-72 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, με 
ημερομηνία 25.10.1944. Αφορά στη μετακίνηση ων δύο γυναικών βοηθητικού 
προσωπικού στην πόλη Regensburg (βλπ παραπάνω).   
 
Σελίδες 73-74 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, με 
ημερομηνία 27.10.1944. Αφορά στην άμεση μετακίνηση δύο επιπλέον γυναικών-
βοηθητικού προσωπικού στην προσωρινή έδρα του αρχηγού «Αστυνομίας 
Τήρησης της Τάξης στη Ελλάδα» στο Regensburg.  
 
Σελίδα 75 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από τη Σχολή Αστυνομίας (Τμήμα Εκπαίδευσης  Γυναικών-
Βοηθών στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης) στην Ερφούρτη προς το αρχηγείο 
Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, με ημερομηνία 27.10.1944. Αφορά 
στη μετακίνηση δυο γυναικών- βοηθητικού προσωπικού (βλπ παραπάνω) στο 
Regensburg (προσωρινή έδρα του αρχηγού «Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης 
στην Ελλάδα»).    
 
Σελίδα 76 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από τη Σχολή Αστυνομίας (Τμήμα Εκπαίδευσης  Γυναικών-
Βοηθών στην Αστυνομία Τήρησης της Τάξης) στην Ερφούρτη προς το αρχηγείο 
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Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο, με ημερομηνία 6.11.1944. Αφορά 
στη μετακίνηση δύο επιπλέον γυναικών-βοηθητικού προσωπικού στην 
προσωρινή έδρα του αρχηγού «Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη Ελλάδα» στο 
Regensburg.  
 
Σελίδες 77-78 (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας Τήρησης της 
Τάξης προς τον επικεφαλής των SS και αρχηγό της Γερμανικής Αστυνομίας, από 
1.12.1944. Αφορά στην ανάκληση αξιωματικών, υπαξιωματικών και ανδρών της 
Αστυνομίας από τις έως πρότινος υπηρεσίες τους.  
 
Σελίδα 79 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο 
προς τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα», με 
ημερομηνία 27.12.1944. Αφορά στη μετακίνηση μέλους της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο Βερολίνο για συνομιλίες.   
 
Σελίδα 80 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο 
προς τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα», με 
ημερομηνία 6.1.1945. Αφορά στη διάθεση δύο αξιωματικών της Γερμανικής 
Αστυνομίας στο 18ο Σύνταγμα Αστυνομίας των SS  και στην Αστυνομία των SS 
στο Σώμα Ορειβατικού Πυροβολικού.  
 
Σελίδα 81 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο 
προς τον Αρχηγό «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα», με ημερομηνία 
5.1.1945. Αφορά στη διάθεση δύο αξιωματικών της Γερμανικής Αστυνομίας στο 
18ο Σύνταγμα Αστυνομίας των SS  και στο Σώμα Ορειβατικού Πυροβολικού.  
 
Σελίδες 82-86 (περίληψη)  
Έγγραφο από τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο 
Regenstauf προς τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
29.12.1944. Αφορά στην αποστολή καταλόγου επάνδρωσης διοικητικών 
υπηρεσιών από αξιωματικούς και άνδρες της Γερμανικής Αστυνομίας. 
 
Σελίδα 87 (περίληψη)  
Έγγραφο από τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο 
Regenstauf προς τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
18.1.1945. Αφορά στην τοποθέτηση των δύο παραπάνω αξιωματικών στο 
επιτελείο 18ου Συντάγματος και στην Αστυνομία των SS στο Σώμα Ορειβατικού 
Πυροβολικού.  
 
Σελίδα 88 (περίληψη)  
Έγγραφο από τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο 
Regenstauf προς τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
7.2.1945. Αφορά στην επιστροφή μελών της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στη 
Γερμανία λόγω κατάργησης των υπηρεσιών τους.  
 
Σελίδα 89 (περίληψη) 
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Έγγραφο από ανώτερο στέλεχος των SS και συνταγματάρχη της Αστυνομίας 
Προστασίας, με ημερομηνία 14.2.1945. Αφορά στην αξιολόγηση δύο μελών της 
Γερμανικής Αστυνομίας. 
 
Σελίδα 90 (περίληψη) 
Αναφέρεται στους όρους προώθησης τηλεγραφημάτων. 
 
Σελίδα 91 (περίληψη)  
Τηλεγράφημα από το αρχηγείο Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης στο Βερολίνο 
προς τον αρχηγό της Αστυνομίας στο Ντίσελντορφ, με ημερομηνία 14.2.1945. 
Αφορά στην ετοιμότητα γραμματέα της Γερμανικής Αστυνομίας (βλπ σελ 89) 
για τη δραστηριοποίηση του εκτός Γερμανίας.  
 
Σελίδα 92 (περίληψη)  
Έγγραφο από τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο 
Regenstauf προς τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
24.2.1945. Αφορά στην επιστροφή  (στο πλαίσιο της διάλυσης υπηρεσιών της 
Γερμανικής Αστυνομίας) δύο μελών της  από την Ελλάδα (Βέροια και Λαμία) στη 
Γερμανία. 
 
Σελίδα 93 (περίληψη)  
Έγγραφο από τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο 
Regenstauf προς τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
9.3.1945. Αφορά στην επιστροφή (στο πλαίσιο της διάλυσης υπηρεσιών της 
Γερμανικής Αστυνομίας) τριών μελών της από την Ελλάδα ( Λαμία, Θεσσαλονίκη 
και Κόρινθο) στη Γερμανία. 
 
Σελίδα 94 (περίληψη)  
Έγγραφο από τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο 
Regenstauf προς τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
17.3.1945. Αφορά στην επιστροφή (στο πλαίσιο της διάλυσης υπηρεσιών της 
Γερμανικής Αστυνομίας) δύο μελών της από την Ελλάδα στη Γερμανία. 
 
Σελίδα 95 (περίληψη)  
Έγγραφο από τον αρχηγό της «Αστυνομία Τήρησης της Τάξης στην Ελλάδα» στο 
Regenstauf προς τον επικεφαλής της Αστυνομίας Τήρησης της Τάξης, από 
22.3.1945. Αφορά στην επιστροφή (στο πλαίσιο της διάλυσης υπηρεσιών της 
Γερμανικής Αστυνομίας) δύο μελών της από την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) στη 
Γερμανία. 
 
 
 
 
 


