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                                             [Γ.Α.Φ CD 11- φάκελος 1] 
                                                            R19-370  

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει έγγραφα 340 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται 
χρονικά από 23.5.1944 έως 16.4.1945.  

 

Σελίδα 00 (περίληψη) 
Περιέχει υπόδειγμα αίτησης αναπαραγωγής για τον ψηφιακής μορφής τόμο 

εγγράφων με τον κωδικό R 19-370 από τον Εμμανουήλ Καρέλλη που φέρει ημερομηνία 

από 25.3.2004. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
Εξώφυλλο του εν λόγω φακέλου 

 

Σελίδες 2-4 (περίληψη) 
Περιέχουν λίστα εν ενεργεία διοικητικών, έχοντας επίσης στρατιωτικά καθήκοντα 

ως εφεδρείες, υπαλλήλων της αστυνομίας στον γερμανικό στρατό καταγράφοντας αριθμό 
τούτων (σαράντα ένας τον αριθμό) ημερομηνία γέννησης, τομέα απασχόλησης, βαθμό. 

 

Σελίδες 5- 20 (περίληψη) 
Επείγουσα επιστολή από την υπηρεσία διαχείρισης οικονομικών της αστυνομίας 

που φέρει ημερομηνία από 15.8.1944. 
Περιέχει λίστα σχετικά της δραστηριοποίησης και εκπαίδευσης αξιωματικών- 

διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας καταγράφοντας αριθμό τούτων (εκατό εξήντα 

δύο), όνομα, επώνυμο, βαθμό και διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας προς 
αντικατάσταση περιέχοντας λίστα τούτων καταγράφοντας όνομα, επώνυμο, αριθμό τούτων 
(εκατό εξήντα δύο τον αριθμό). 

Περιέχει επιπλέον υπηρεσίες δραστηριοποίησης εκτός της επικράτειας της 
Γερμανίας όπως στην Κροατία- Πολωνία- Σερβία- Ιταλία- Γαλλία- Ουγγαρία- Ελλάδα. 
 

Σελίδες 21- 26 (περίληψη) 
Έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικών της Γερμανίας που φέρει ημερομηνία από 

8.9. 1944. 

Αναφέρεται στην αναγόρευση διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας 

(καταγράφεται αριθμός, προσωπικά στοιχεία και οι διαδικασίες αναγόρευσης  τούτων) σε 
αξιωματικούς της ασφάλειας. 

 

Σελίδες 27- 34  (περίληψη) 
Επείγουσα επιστολή από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που 

φέρει ημερομηνία από 17.10.1944. 
Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση αξιωματικών της ασφάλειας περιέχοντας λίστα 

τούτων (ογδόντα τριών τον αριθμό) καταγράφοντας όνομα- επώνυμο- χώρο και λίστα προς 
αντικατάσταση διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας καταγράφοντας αριθμό τούτων- 

όνομα- επώνυμο- χώρο. 

 

 

Σελίδες 35- 42  (περίληψη) 
Περιέχουν το ίδιο περιεχόμενο των σελίδων 27- 34. 
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Σελίδες 43- 49 (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 20.11.1944. 

Περιέχει επείγουσα επιστολή σχετικά δραστηριοποίησης αξιωματικών της 
ασφάλειας καταγράφοντας σε λίστα αριθμό (εξήντα τρείς) τούτων- όνομα- επώνυμο βαθμό 

και χώρο και διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας προς αντικατάσταση περιέχοντας 
λίστα καταγράφοντας αριθμό τούτων- όνομα- επώνυμο- βαθμό. 
 

 

Σελίδες 50- 56 (περίληψη) 
Περιέχουν την ίδια επιστολή εξπρές των σελίδων 43- 49 

 

 

Σελίδες 57- 61 (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο της αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 4.12.1944. 
Περιέχει επείγουσα επιστολή σχετικά δραστηριοποίησης αξιωματικών της 

ασφάλειας καταγράφοντας σε λίστα αριθμό (σαράντα πέντε) τούτων, όνομα- επώνυμο- 

βαθμό και χώρο και διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας προς αντικατάσταση τούτων 
περιέχοντας λίστα καταγράφοντας αριθμό- όνομα- επώνυμο- βαθμό. 
 

 

Σελίδες 62- 72 (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 23.5.1944. 
Αναφέρεται στην αποστολή ντοκουμέντων- εγγράφων του προσωπικού 

περιέχοντας λίστα υπαλλήλων ανωτάτης υπηρεσίας (εκατό πέντε τον αριθμό), υπαλλήλων 
αναβαθμισμένης υπηρεσίας (διακόσιοι ένας τον αριθμό), υπαλλήλων μεσαίου βαθμού 

υπηρεσίας (σαράντα έξι τον αριθμό), υπαλλήλου απλής βαθμίδας (έναν τον αριθμό). 

 

 

Σελίδες 73- 83  (περίληψη) 
Περιέχεται το ίδιο έγγραφο των σελίδων 62-72  

 

 

Σελίδες 84- 90  (περίληψη) 
Έγγραφο-με συνημμένο- από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης 

που φέρει ημερομηνία από 26.6.1944. 
Αναφέρεται στην αποστολή ντοκουμέντων- εγγράφων του προσωπικού 

περιέχοντας λίστα συμμετεχόντων (δεκαοκτώ τον αριθμό) στον κύκλο μαθημάτων-

εκπαίδευσης υποψηφίων αξιωματικών αστυνομίας στην πόλη Arolsen  και στην πόλη 

Βαιμάρη (εκατό πενήντα επτά τον αριθμό)  καταγράφοντας όνομα-επώνυμο-βαθμό.  
Το συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο περιέχει ερωτηματολόγιο προς συμμετέχοντες 

με μεταξύ άλλων ερωτήσεις σχετικά της άριας καταγωγής του συμμετέχοντος και της 
συζύγου τούτου,  της τυχών εβραϊκής καταγωγής του ιδίου και της συζύγου τούτου , τυχών 
ποινικών διώξεων και αδικημάτων, μη ύπαρξης οφειλών- χρεών τούτων, της συμμετοχής 
σε μασονικές στοές. 
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Σελίδες 91- 95  (περίληψη) 
Έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικών που φέρει ημερομηνία από 7.8.1944. 
Περιέχει το πέρας του κύκλου μαθημάτων- εκπαίδευσης υποψηφίων αξιωματικών 

της αστυνομίας  στη Βαιμάρη περιέχοντας λίστα κατάταξης 1) ως υπολοχαγοί ασφαλείας- 

δύο το αριθμό- καταγράφοντας όνομα- επώνυμο 2) ως ανθυπολοχαγοί ασφάλειας- 

εβδομήντα οκτώ τον αριθμό- καταγράφοντας όνομα, επώνυμο 3) ως υπολοχαγοί εφεδρειών 
της ασφάλειας –εννέα τον αριθμό- καταγράφοντας όνομα- επώνυμο 4) ως ανθυπολοχαγοί 
εφεδρειών της αστυνομίας –πενήντα τέσσερεις τον αριθμό- καταγράφοντας όνομα- 

επώνυμο. 
 

Σελίδες 96- 97 (περίληψη) 
Έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικό που φέρει ημερομηνία από 8.8.1944. 
Περιέχει το πέρας του κύκλου μαθημάτων- εκπαίδευσης υποψηφίων αξιωματικών 

αστυνομίας  στο Arolsen περιέχοντας λίστα κατάταξης 1) ως ανθυπολοχαγοί ασφάλειας 

και αξιωματικοί της διοικητικής υπηρεσίας της αστυνομίας –τέσσερεις τον αριθμό- 

καταγράφοντας όνομα, επώνυμο 2) ως ανθυπολοχαγοί εφεδρειών της ασφάλειας και 
αξιωματικοί διοικητικής υπηρεσίας της αστυνομίας – οκτώ τον αριθμό- καταγράφοντας 

όνομα- επώνυμο.  
 

Σελίδες 98- 113  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 15.8.1944. 
Περιέχει επείγουσα επιστολή σχετικά δραστηριοποίησης  αξιωματικών διοικητικής 

υπηρεσίας της αστυνομίας αναφέροντας λίστα τούτων καταγράφοντας αριθμό τούτων 
(εκατό εξήντα δυο τον αριθμό)- όνομα- επώνυμο- βαθμό και χώρο και 2) λίστα προς 
αντικατάσταση διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας καταγράφοντας αριθμό τούτων- 

βαθμό—χώρο- υπηρεσία δραστηριοποίησης καταγράφοντας χώρους ( όπως στην Ιταλία, 
Κροατία, Σερβία, Ελλάδα, Γαλλία) 
  

Σελίδες 114- 116  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 19.9.1944. 
Περιέχει έκκληση σχετικά αποστολής ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων του 

δεύτερου κύκλου μαθημάτων- θεωρητικής εκπαίδευσης  στη σχολή αξιωματικών της 
αστυνομίας στη Βαιμάρη καταγράφοντας όνομα- επώνυμο- αριθμό τούτων (ογδόντα τρείς 
τον αριθμό). 

 

Σελίδες 117- 118  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 28.9.1944. 
Περιέχει έκκληση σχετικά αποστολής ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων 

στον τρίτο κύκλο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης στην σχολή αξιωματικών της 
αστυνομίας στη Βαιμάρη καταγράφοντας όνομα- επώνυμο- αριθμό τούτων (εβδομήντα δύο 
τον αριθμό). 

 

 

 

Σελίδες 119- 121  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικών που φέρει ημερομηνία από 

9.10.1944.  
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Περιέχει το πέρας του δεύτερου κύκλου μαθημάτων εκπαίδευσης στη σχολή 
αξιωματικών της αστυνομίας και την αναγόρευση 1) στον βαθμό του λοχαγού της 
ασφάλειας καταγράφοντας αριθμό- όνομα- επώνυμο- χώρο, 2)  στον βαθμό του 
υπολοχαγού της ασφάλειας καταγράφοντας αριθμό-όνομα- επώνυμο- χώρο, 3) στον βαθμό 

του ανθυπολοχαγού ασφάλειας καταγράφοντας αριθμό- όνομα- επώνυμο- χώρο, 4)  στον 
βαθμό του λοχαγού εφεδρειών της ασφάλειας καταγράφοντας αριθμό-όνομα- επώνυμο- 

χώρο, 5) στον βαθμό υπολοχαγού εφεδρειών της ασφάλειας καταγράφοντας όνομα- 

επώνυμο-χώρο, 6) στον βαθμού ανθυπολοχαγού της ασφάλειας των εφεδρειών 
καταγράφοντας αριθμό- όνομα- επώνυμο-χώρο. 
 

Σελίδες 122- 129  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 17.10.1944. 

Αναφέρει τη δραστηριοποίηση αξιωματικών της ασφάλειας περιέχοντας λίστα 
τούτων καταγράφοντας αριθμό (ογδόντα τρείς)- όνομα- επώνυμο- χώρο, 2) αυτών προς 
αντικατάσταση καταγράφοντας αριθμό- όνομα- επώνυμο- χώρο.  
 

Σελίδες 130-132 (περίληψη) 
Έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικών που φέρει ημερομηνία από 12.11.1944. 
Αναφέρει το πέρας κύκλων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης στη σχολή 

αξιωματικών στη Βαιμάρη περιέχοντας την αναγόρευση συμμετεχόντων σε λοχαγούς της 
αστυνομίας προστασίας καταγράφοντας αριθμό τούτων- όνομα- επώνυμο- χώρο, β) σε 
ανθυπολοχαγούς της αστυνομίας προστασίας καταγράφοντας αριθμό τούτων-όνομα- 

επώνυμο- χώρο, γ) σε λοχαγούς της αστυνομίας προστασίας των εφέδρων καταγράφοντας 
αριθμό τούτων- όνομα- επώνυμο—χώρο, δ) σε υπολοχαγούς αστυνομίας προστασίας των 
εφέδρων καταγράφοντας αριθμό τούτων- όνομα- επώνυμο- χώρο, ε) σε ανθυπολοχαγούς 

αστυνομίας προστασίας των εφέδρων καταγράφοντας αριθμό τούτων- όνομα- επώνυμο- 

χώρο. 
 

Σελίδες 133- 139  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 20.11.1944. 

Περιέχει τη δραστηριοποίηση αξιωματικών της ασφάλειας καταγράφοντας αριθμό 
τούτων (εξήντα τρείς τον αριθμό)- όνομα- επώνυμο- χώρο, β) αυτών προς αντικατάσταση 
καταγράφοντας αριθμό τούτων- όνομα- επώνυμο- χώρο. 
 

Σελίδες 140-141 (περίληψη) 
‘ Έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικών που φέρει ημερομηνία από 30.11.1944. 

Περιέχει την αναγόρευση μετά το πέρας του τέταρτου κύκλου εκπαίδευσης 
υποψηφίων  αξιωματικών αστυνομίας στη Βαιμάρη σε ανθυπολοχαγούς της ασφάλειας 

καταγράφοντας όνομα- επώνυμο- χώρο και σε ανθυπολοχαγός ασφάλειας εφεδρειών 
καταγράφοντας όνομα- επώνυμο- χώρο. 
 

Σελίδες 142-143  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 6.12.1944. 
Περιέχει το καθήκον- υποχρέωση των αξιωματικών της διοικητικής υπηρεσίας της 

αστυνομίας που αναγορεύτηκαν σε αξιωματικούς της ασφάλειας των εφεδρειών. 
 

Σελίδα 144  (περίληψη) 
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Περιέχει τηλεγράφημα που φέρει ημερομηνία από 25.1.1945. 

 

Σελίδες 145-149  (περίληψη) 

Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει ημερομηνία 
από 30.1.1945. 

Περιέχει τη διάλυση των επιτελείων αστυνομίας τήρησης της τάξης στην Ελλάδα 
και Σερβία και κανονισμούς σχετικά του προσωπικού και του εξοπλισμού τούτων. 
 

Σελίδα 150  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς το 

Επιτελείο για την καταπολέμηση αντάρτικων ομάδων στο Veldes (στη βορειοδυτική 

Σλοβενία) που φέρει ημερομηνία από 5.2.1945. 
 

Σελίδα 151  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς 

τον στρατηγό της αστυνομίας και των ένοπλων τμημάτων των SS Wuennenberg που φέρει 
ημερομηνία από 2.2.(1945;) σχετικά υπαγωγής στον επικεφαλής της αστυνομίας τήρησης 
της τάξης ανδρών του έχοντας διαλυθεί Επιτελείου στη Σερβία.  
 

Σελίδα 152  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα προς τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει 

ημερομηνία από 29.1.1945. 
 

Σελίδα 153  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει ημερομηνία 

από 22.2.1945. 
Περιέχει τη διάλυση των Επιτελείων των ανωτάτων κλιμακίων των SS και των 

αρχηγείων της αστυνομίας στη Σερβία και Ελλάδα. 
 

Σελίδα 154  (περίληψη) 

Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει ημερομηνία 

από 3 (μη ευανάγνωστη μορφή)1945. 

Αναφέρεται στην αποστολή ενός αντιγράφου σχετικά της διάλυσης των ανωτάτων 
κλιμακίων  Επιτελείων των SS και των αρχηγείων της αστυνομίας στη Σερβία και  Ελλάδα. 
    

Σελίδα 155  (περίληψη) 
Περιέχει τη βεβαίωση παραλαβής (καταγράφοντας τους αποδέκτες) σχετικά της 

διάλυσης των επιτελείων  του ανωτέρου κλιμακίου των SS και του αρχηγείου της 
αστυνομίας ση Σερβία και Ελλάδα. 
 

 

Σελίδα 156 (περίληψη) 
Μη ευδιάκριτη χειρόγραφη σελίδα. 

 

 

 

 

 

Σελίδα 157  (περίληψη) 
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Απόρρητο έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς τον 
επικεφαλή ανωτέρου κλιμακίων των SS και αστυνομίας στη Σερβία και Ελλάδα που φέρει 
ημερομηνία τον Φεβρουάριο 1945. 

Περιέχει τη διάλυση των υψηλών κλιμακίων των SS και  αρχηγείων της 
αστυνομίας στην Ελλάδα και Σερβία. 
 

 

Σελίδες 158-159 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης στην Ελλάδα προς τον 

αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης στο Main που φέρει ημερομηνία από 18.2.1945. 
Περιέχει τη διάλυση  Επιτελείου αστυνομίας στην Ελλάδα (καταγράφονται 

αρμόδιοι σχετικά τούτου) 
 

 

Σελίδες 160- 162  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον επικεφαλή αστυνομίας τήρησης της τάξης στην Ελλάδα προς τον 

αρχηγό αστυνομίας τήρησης της τάξης στη Γερμανία που φέρει ημερομηνία από 
12.3.1945. 

Περιέχει τη διεκπεραίωση- μετακίνηση των υπηρεσιών αστυνομίας και 
υπαγόμενων  μονάδων από τον ελλαδικό χώρο καταγράφοντας αριθμό ανδρών τούτων και 
χώρους δραστηριοποίησης τους εκτός Ελλάδος καθώς και συναντημένες δυσκολίες. 
 

 

Σελίδα 163  (περίληψη) 

Έγγραφο από  το σώμα των SS και τη διοίκηση αστυνομίας στο Main  προς τον 

επικεφαλή των SS και αρχηγό της γερμανικής αστυνομίας που φέρει ημερομηνία από 
19.3.1945. 

 

 

Σελίδες 164-165  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς τον διοικητή της 

αστυνομίας στην πόλη Chemnitz που φέρει ημερομηνία από 7.4.1945. 
Περιέχει  την μετατροπή αξιωματούχων  της αστυνομίας σε στρατιώτες. 

 

 

Σελίδες 166-167  (περίληψη) 
Έγγραφο από την υπηρεσία διεκπεραίωσης του διοικητή της αστυνομίας τήρησης 

της τάξης στην Κρακοβία προς το κεντρικό γραφείο της αστυνομίας τήρησης της τάξης 

στο Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 11.4.1945. 

Αναφέρεται στις αλλαγές στην κατάσταση του προσωπικού των αξιωματικών της 
υπηρεσίας διαχείρισης οικονομικών και διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας 
περιέχοντας λίστα καταγράφοντας όνομα- επώνυμο-βαθμό- πρώην και νυν υπηρεσία. 

 

 

 

Σελίδα 168  (περίληψη) 
Δυσδιάκριτη σε ανάποδη μορφή αντιγραφική σελίδα. 
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Σελίδες 169-171  (περίληψη) 
‘ Έγγραφο από επιθεωρητή της αστυνομίας  προς το κεντρικό γραφείο της 
αστυνομίας τήρησης της τάξης στο Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 29.3.1945. 

Περιέχει την παράκληση σχετικά ανάκλησης μετάθεσης τούτου στον αρχηγό 
αστυνομίας στην πόλη Aachen και την τοποθέτηση του  στο Μόναχο καταγράφοντας τους 
λόγους (η δεύτερη σελίδα έχει καταχωρηθεί ως τρίτη) 

 

Σελίδες 172-173  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας προς το κεντρικό γραφείο  αστυνομίας 

τήρησης της τάξης που φέρει ημερομηνία από 24.3.1945. 

Περιέχει τη χρησιμοποίηση και το ιστορικό του ανώτερου γραμματέα της 
αστυνομίας Josef Keller.   

 

Σελίδα  174 (περίληψη) 
Έγγραφο προς το κεντρικό γραφείο της αστυνομίας τήρησης της τάξης με 

ημερομηνία από 16.4. 1945. 
Αναφέρεται στην αποτυχία στις εξετάσεις από τον επιθεωρητή της αστυνομίας 

Josef Hermann. 

 

Σελίδα 175  (περίληψη) 
Έγγραφο από υποψήφιο επιθεωρητή της αστυνομίας προς επικεφαλή των SS και 

αρχηγό της γερμανικής αστυνομίας που φέρει ημερομηνία από 4.4.1945. 

Περιέχει την παράκληση του αποστολέα σχετικά χορήγησης των αποδοχών του 

αναφέροντας τους λόγους. 

 

Σελίδες 176-177  (περίληψη) 
Έγγραφο από αξιωματούχο εφεδρειών της ασφάλειας προς το κεντρικό γραφείο της 

αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει την ημερομηνία από 29.3.1945. 
Περιέχει παράκληση τούτου προς τη διεύθυνση της υπηρεσίας του στη Γερμανία 

καταγράφοντας την έως τώρα πορεία του. 
 

 

Σελίδες 178-196 (περίληψη) 
Έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 1.2.1945. 
Περιέχει λίστα κλιμακίων των SS και της αστυνομίας καταγράφοντας χώρα- πόλη-

όνομα- επώνυμο- δραστηριοποίηση. 

 

 

Σελίδες 197-198 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς τον επικεφαλής 

της τεχνικής βοήθειας έκτατης ανάγκης και τον επικεφαλή ανωτέρου κλιμακίου των SS και 
αρχηγό αστυνομίας τήρησης της τάξης νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία 

από 3.3.1945. 
Περιέχει επείγουσα επιστολή σχετικά της αποδοχής αιτήματος προς την 

τοποθέτηση λόχου αστυνομίας στον χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και διατάξεων 
περί τούτου. 
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Σελίδες 199- 200  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς τον επικεφαλή  

ανωτέρου κλιμακίου των SS και της αστυνομίας που φέρει ημερομηνία από 24.2.1945. 
Περιέχει επείγουσα επιστολή σχετικά της αποδοχής αιτήματος τοποθέτησης- 

παράταξης δύο λόχων αστυνομίας και διατάξεων σχετικά τούτου. 
 

 

Σελίδες 201-202  (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς τον 

επικεφαλή ανωτέρου κλιμακίου των SS και επικεφαλείς της αστυνομίας που φέρει 
ημερομηνία από 24.2.1945. 

Περιέχει τη σύμφωνη γνώμη για παράταξη- τοποθέτηση δύο τον αριθμό λόχων της 
αστυνομίας. 
 

 

Σελίδες 203- 204 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης προς τον επικεφαλής 

της τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση κινδύνου στο Βερολίνο, τον επικεφαλή ανωτέρου 
κλιμακίου και τον επικεφαλή της αστυνομίας βορειοανατολικής Ευρώπης. Που φέρει 
ημερομηνία από 3.3.1945. 

Περιέχει επείγουσα επιστολή σχετικά αποδοχής αιτήματος της τοποθέτησης- 

παράταξης δύο τον αριθμό λόχων τεχνικής βοήθειας έκτατης ανάγκης καταγράφοντας 
διατάξεις περί τούτου. 
 

Σελίδες 205-207  (περίληψη) 
Περιέχει έγγραφο σχετικά  επιστολής μέλους της χωροφυλακής (καταγράφεται το 

όνομα τούτου) προς κυβερνητικό σύμβουλο (καταγράφεται το όνομα τούτου)  που φέρει 
ημερομηνία από 29.3.1945. 

Αναφέρεται στην αβεβαιότητα χώρου παραμονής του συζύγου της περιέχοντας 

συνημμένη επιστολή ιδιόχειρης δυσανάγνωστης μορφής από τον επικεφαλής των SS στο 
Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 5.3.1945. 
 

Σελίδες 208-209 (περίληψη) 
Έγγραφο από διοικητή των SS προς το κεντρικό γραφείο της αστυνομίας τήρησης 

της τάξης που φέρει ημερομηνία από 9.4.1945. 
Περιέχει συνημμένη επιστολή από 9.4.1945 προς την υπηρεσία εξασφάλισης 

πρώτων υλών και κατασκευής μηχανών. 
 

Σελίδες 210- 211  (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου (βλπ σελ 216-217) από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 

τήρησης της τάξης προς τον επικεφαλή της αστυνομίας στο Chemnitz που φέρει 
ημερομηνία από 7.4.1945. 

Αναφέρεται στην αναγόρευση τριών τον αριθμό επιθεωρητών της αστυνομίας 
(καταγράφονται τα ονόματα τούτων) σε φέρων στρατιωτική στολή. 
 

Σελίδα 212 (περίληψη) 
Έγγραφο προς τον αρχηγό αστυνομίας τήρησης της τάξης στο Βερολίνο που φέρει 

ημερομηνία από 4.4.1954. 
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Περιέχει επιστολή συζύγου  γραμματέα της αστυνομίας (καταγράφεται όνομα) 

σχετικά της διακοπής της επικοινωνίας μεταξύ τους (λείπει η δεύτερη σελίδα της 
επιστολής). 
 

Σελίδα 213  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα προς τον  αρχηγό της αστυνομίας τήρησης της τάξης στο Βερολίνο 

που φέρει ημερομηνία από 12.4.1945. 
Περιέχει την αναγκαιότητα δημιουργία μονάδας διαχείρισης οικονομικών της 

αστυνομίας και την τοποθέτηση ενός αξιωματικού σε αυτή. 
 

Σελίδα 214  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας στο Chemnitz που φέρει ημερομηνία από 

17.3.1945. 

Περιέχει την κρίση  επιθεωρητή αστυνομίας (καταγράφεται όνομα τούτου) σχετικά 
καταλληλότητας ανάληψης στρατιωτικών καθηκόντων τούτου. 
 

Σελίδα 215  (περίληψη) 
Έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 11.4.1945. 
Περιέχει διαμοίραση άμεσου χρειαζούμενου αντίγραφου σχετικά διάλυσης 

υπηρεσιών και  μονάδων της αστυνομίας τήρησης της τάξης  και τη μη επιστροφή του. 
 

Σελίδες 216-217  (περίληψη) 
Περιέχουν το ίδιο έγγραφο των σελίδων 210-211. 

 

Σελίδες 218-219  (περίληψη) 
Περιέχουν το ίδιο έγγραφο των σελίδων 210-211, 216-217. 

 

Σελίδες 220-221 (περίληψη) 
Περιέχουν το ίδιο έγγραφο των σελίδων 210-211, 216-219. 

 

Σελίδα  222 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας στο Chemnitz προς το κεντρικό γραφείο 

της αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει ημερομηνία από 17.3.1945. 
Περιέχει έκκληση προς αναγόρευση επιθεωρητή της αστυνομίας σε φέρων 

στρατιωτική στολή και στοιχείων περί τούτου. 
 

Σελίδα 223  (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από τον διαχειριστή οικονομικών της 30ης

 Μεραρχίας των SS 

που φέρει ημερομηνία από 14.3.1945. 
Περιέχει λίστα επάνδρωσης σε υπηρεσία διαχείρισης οικονομικών Μεραρχίας 

ένοπλων SS  καταγράφοντας υπηρεσία-καθήκον- βαθμό- επώνυμο. 
 

Σελίδα 224  (περίληψη) 
Περιέχει το ίδιο έγγραφο των σελίδων 210-211, 216-221. 

 

Σελίδα 225 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας στο Chemnitz,προς το κεντρικό γραφείο 

της αστυνομίας τήρησης της τάξης που φέρει ημερομηνία από 17.3.1945. 
Περιέχει την παράκληση προς αναγόρευση επιθεωρητή αστυνομίας (καταγράφεται 

όνομα τούτου) ως ικανό φέρων στρατιωτική  στολή (βλπ έγγραφο από σελίδα 214) 
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Σελίδα 226  (περίληψη) 
Περιέχει κρίση επιθεωρητή αστυνομίας (καταγράφεται όνομα τούτου) σχετικά 

καταλληλότητας ανάληψης στρατιωτικών καθηκόντων τούτου ( βλπ  έγγραφο σελίδας 
222). 

 

Σελίδες 227- 228  (περίληψη) 
Περιέχουν δύο τον αριθμό έγγραφα. 
Το πρώτο από μέλος της αστυνομίας των SS προς τον αρχηγό της αστυνομίας στο 

Potsdam που φέρει ημερομηνία από 22.3.1945 και περιέχει αίτηση σχετικά μετάθεσης  του 
αιτούντος (καταγράφεται υπηρεσία και λόγοι ). 

Το δεύτερο από τον αρχηγό της αστυνομίας  στο Plauen προς το κεντρικό γραφείο 

της αστυνομίας τήρησης της τάξης στο Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 27.3.1945 και 
περιέχει τη συγκατάθεση σχετικά της παραπάνω αίτησης. 
 

Σελίδες 229- 336  (περίληψη) 
Περιλαμβάνουν λίστα διοικητικών υπαλλήλων της αστυνομίας, ενεργών ή εφέδρων 

αξιωματικών του γερμανικού στρατού, υπαλλήλων ανώτερης- μεσαίας και απλής 

υπηρεσίας καταγράφοντας επώνυμο- βαθμό- χώρο δραστηριοποίησης- ημερομηνία 
γέννησης. 
 

Σελίδες 337- 340 (περίληψη) 
Έγγραφο από το υπουργείο εσωτερικών. Περιέχει υπόδειξη προς αναγόρευση 

συμβούλου της αστυνομίας(αναγράφονται προσωπικά στοιχεία τούτου) σε ταγματάρχη της 
ασφάλειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


