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                                          [Γ.Α.Φ  CD 11- Φάκελος 2] 

                                               R 70 Griechenland 1 

 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει έγγραφα 101 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται 
χρονικά από 15.11.1942 έως 27.10.1944. 

 

Σελίδα 0 (περίληψη) 
Περιέχει υπόδειγμα αίτησης αναπαραγωγής του φακέλου εγγράφων με τον 

κωδικό R7 Griechenland 1  από τον Εμμανουήλ Καρέλλη που φέρει ημερομηνία από 
12.3.2004. 

 

Σελίδες 1- 13  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό των SS που φέρει ημερομηνία από 15.11.1942. 

Περιέχει διαταγή των SS σχετικά υποβολής κατευθυντήριων γραμμών και 
προϋποθέσεων σχετικά του προβιβασμού ως επικεφαλή απλών και ένοπλων 
τμημάτων SS για τη διάρκεια του πολέμου. 
 

 

Σελίδα 14  (περίληψη) 
Έγγραφο προς την υπηρεσία αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει 

ημερομηνία από 20.2.1943. 
Περιέχει τον περιορισμό της απονομής παρασήμων και μεταλλίων κατά τη 

διάρκεια του πολέμου. 
 

Σελίδες 15-16  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό των SS που φέρει ημερομηνία από 1.9.1943. 
Περιέχει διαταγή σχετικά εξομοίωσης του βαθμού των SS με εκείνο του 

στρατιωτικού βαθμού καταγράφοντας διατάξεις περί τούτου. 
 

 

Σελίδα 17  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο ασφαλείας της Γερμανίας προς τον 

διοικητή της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στο Παρίσι, Χάγη, Όσλο, 
Ουκρανία, Βελιγράδι, Κρακοβία, Κοπεγχάγη, τον εντολοδόχο του αρχηγού της 
αστυνομίας ασφαλείας στις Βρυξέλες, Κροατία, Ιταλία, προς τους επιθεωρητές της 
αστυνομίας ασφαλείας στην πόλη Koenigsberg, Salzburg που φέρει ημερομηνία από 
30.9.1943. 

Αναφέρεται στην επίσπευση απονομής μεταλλείων ανδρείας 1ου
 και 2ου

 

βαθμού προς μέλη της αστυνομίας ασφαλείας. 
 

Σελίδα 18  (περίληψη) 
Περιέχει δύο χειρόγραφων αράδων μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος σελίδα. 

 

Σελίδες  19-22  (περίληψη) 
Περιέχει  φύλλο διαταγών του αρχηγού της αστυνομίας και υπηρεσίας 

ασφαλείας  που φέρει ημερομηνία από 23.12.1943. 
Προορίζεται μόνο προς χρήση από τις υπηρεσίες του γερμανικού κράτους 

περιέχοντας μεταξύ άλλων άνδρες- μέλη των  SS που έχασαν τη ζωή του 
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καταγράφοντας επώνυμο-όνομα-βαθμό και χώρο, την παραλαβή φραγμού γα το χιόνι, 
τον εφοδιασμό οχημάτων με προβολείς, θέματα οικονομικού περιεχομένου των SS. 

 

Σελίδες  23- 24  (περίληψη) 
Χειρόγραφη δυσανάγνωστη σελίδα στην αγγλική γλώσσα. 

 

Σελίδες  25-26  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο διοίκησης των SS που φέρει ημερομηνία 

από 7.2.1944. 
Περιέχει εντολές σχετικά της αναβάθμισης μελών των SS σε επικεφαλείς των 

ένοπλων SS. 

 

Σελίδες  27-30  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο των SS που φέρει ημερομηνία από 

9.2.1944. 

Περιέχει εντολές σχετικά της αναβάθμισης μελών των SS  σε επικεφαλείς  
εφεδρειών των ένοπλων  SS. 

 

 

Σελίδες  31-33  (περίληψη) 
Περιέχουν φύλλο σημειώσεων προς  τους επικεφαλείς των SS σχετικά 

αριθμού εθελοντών (περιγράφεται τούτος)  των SS της γερμανικής μειονότητας στη 
Ρουμανία. 
 

 

 

 

Σελίδα 34  (περίληψη) 
Απόσπασμα από το φύλλο διαταγών  του επικεφαλής της αστυνομίας και της 

υπηρεσίας ασφαλείας με τον αριθμό 58  που φέρει ημερομηνία από 23.12.1943. 
Περιέχεται στις σελίδες 19-22.   

 

Σελίδες 35-36  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον επικεφαλή των SS που φέρει ημερομηνία από 15.2.1944. 
Αναφέρεται σε αλλαγές (καταγράφονται τούτες) του εγγράφου των σελίδων 

1-13. 

 

Σελίδες  37-38  (περίληψη) 
Αναφέρονται στο ίδιο περιχεόμενο των σελίδων 35-36. 

 

 

Σελίδες 39-40  (περίληψη) 
Έγγραφο από το κεντρικό γραφείο ασφαλείας στη Γερμανία προς επιθεωρητές 

της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφαλείας (καταγράφονται χώροι), προς κεντρικό 
γραφείο εποίκων, προς τον εντολοδόχο του αρχηγού αστυνομίας και υπηρεσία 
ασφαλείας στις Βρυξέλες, προς τους επικεφαλείς της αστυνομίας και της υπηρεσία 
ασφαλείας (καταγράφονται πόλεις) που φέρει ημερομηνία από 3.3.1944. 

Περιέχει την απονομή στρατιωτικών διακρίσεων σε γυναίκες μέλη της 
αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφαλείας. Οι σελίδες είναι μερικώς μη ευανάγνωστες 
λόγω κακής φωτογράφισης αυτών. 
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Σελίδα 41  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον διοικητή της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας που 

φέρει την ημερομηνία Απρίλιος 1944. 
Μη στρατιωτικού χαρακτήρα περιεχόμενο. 

 

Σελίδα 42  (περίληψη) 
Συνέχεια του εγγράφου των σελίδων 39-40. 

 

Σελίδα  43  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον επικεφαλή των ταγμάτων εφόδου των  SS που φέρει 

ημερομηνία από 9.3.1944. 
Περιέχει αναφορά συμμετεχόντων γερμανικής καταγωγής εθελοντών σε 

υπηρεσία της αστυνομίας ασφαλείας. 
 

Σελίδα 44  (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από το κεντρικό γραφείο της ασφαλείας του γερμανικού 

κράτους προς όλες τις υπηρεσίες της αστυνομίας και των κέντρων ασφαλείας που 
φέρει ημερομηνία από 10.3.1944. 

Περιέχει την απαγόρευση χρήσης μεταλλείων ανδρείας από άλλες χώρες 
(Ιταλία, Τσεχοσλοβακία, Εσθονία). 
 

 

 

Σελίδα 45  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον διοικητή αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας για την 

Ελλάδα που φέρει ημερομηνία από Απρίλιο 1944. 
Μη στρατιωτικού χαρακτήρα περιεχόμενο. 

 

Σελίδα 46  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον επικεφαλή της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφαλείας για 

την Ελλάδα προς το κεντρικό γραφείο ασφαλείας στο Βερολίνο που φέρει 
ημερομηνία από 13.3.1944. 

Περιέχει την προώθηση των γερμανικής καταγωγής ασκώντας διοικητικά 
καθήκοντα  εθελοντών από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας σε τμήματα 
στρατιωτικών μονάδων. 
 

Σελίδα 47  (περίληψη) 
Δυσανάγνωστη ιδιόχειρη γραφή στην Ελληνική γλώσσα δύο αράδων. 

 

 

Σελίδες  48-49  (περίληψη) 
Αντίγραφο τμήματος από το φύλλο διαταγών του αρχηγού της αστυνομίας και 

της υπηρεσίας ασφαλείας με τον αριθμό 12 από 25.3.1944.  
Περιέχει την αναφορά όλων συνολικά των ασκώντας διοικητικά καθήκοντα 

των ένοπλων SS σχετικά καταγραφής τούτων σε λίστα (καταγράφονται τα στοιχεία 
που πρέπει να αναγράφονται). 

Η δεύτερη σελίδα αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της πρώτης. 
 

Σελίδες 50-52  (περίληψη) 
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Έγγραφο από στρατόπεδο μετάβασης κρατουμένων στο Χαϊδάρι  προς τον 
επικεφαλή της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας στην Ελλάδα που φέρει 
ημερομηνία από 15.4.1944. 

Περιέχει παράπονα-καταγγελίες ανδρών των SS  (καταγράφονται ονόματα- 

οικογενειακή κατάσταση- κατοικία) απασχολούμενων στο εν λόγω στρατόπεδο λόγω 
μη ικανοποιητικής οικονομικής ενίσχυσης. 
 

Σελίδα 53  (περίληψη) 
Τμήμα από το φύλλο διαταγών του αρχηγού της αστυνομίας και της 

υπηρεσίας ασφάλειας  με τον αριθμό 17 από 21.4.1944. 
Περιέχει την παράκληση για εξομοίωση του ποσού συντήρησης μεταξύ των 

οικογενειών των γερμανικών  SS και των μελών γερμανικής καταγωγής στην 
αλλοδαπή. 
 

Σελίδα 54  (περίληψη) 
Επιστολή προς  τον αρχηγό της αστυνομίας  και υπηρεσίας ασφάλειας για την 

Ελλάδα και υπηρεσίες στρατού στη Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Λαμία-Κόρινθο- 

στρατόπεδο μετάβασης κρατουμένων στο Χαϊδάρι που φέρει ημερομηνία από 
28.4.1944. 

Αναφέρεται στη λίστα των σελίδων 48-49. 

 

Σελίδα 55  (περίληψη) 
Έγγραφο προς τον αρχηγό αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας για την 

Ελλάδα- στρατόπεδο μετάβασης κρατουμένων στο Χαϊδάρι που φέρει ημερομηνία 
από 28.4.1944. 

Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 54. 

 

Σελίδες 56-57  (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από τον διοικητή των SS και της γερμανικής αστυνομίας 

που φέρει ημερομηνία από 14.4.1944. 
Περιέχει αίτηση σχετικά  παραλαβής παρασήμων. 

 

Σελίδα 58  (περίληψη) 
Έγγραφο από την εξωτερική υπηρεσία αστυνομίας και υπηρεσία ασφάλειας  

στην Πάτρα προς τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας για την 
Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 4.5.1944. 

Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 54. 

 

 

Σελίδα 59  (περίληψη) 
Έγγραφο από την εξωτερική υπηρεσία αστυνομίας και υπηρεσία ασφάλειας 

της Κορίνθου προς τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας για την 
Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 4.5.1944. 

Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 54. 

 

 

Σελίδα 60  (περίληψη) 
Έγγραφο από την εξωτερική υπηρεσία αστυνομίας και υπηρεσία ασφάλειας 

της Λάρισας προς τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας για την 
Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 5.5.1944. 
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Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 54. 

 

 

Σελίδα 61  (περίληψη) 
Έγγραφο από την εξωτερική υπηρεσία της αστυνομίας και υπηρεσία 

ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη προς τον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 7.5.1944. 

Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 54. 

 

 

Σελίδες 62-63  (περιεχόμενο) 
‘ Έγγραφο από το  στρατόπεδο μετάβασης κρατουμένων στο Χαϊδάρι προς τον 
αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει 
ημερομηνία από 8.5.1944. 

Περιέχει λίστα απασχολούμενων στο εν λόγω στρατόπεδο μελών των SS 

(καταγράφονται  προσωπικών στοιχεία τούτων) και σχετικά της κατοχής ατομικών 
βεβαιώσεων τούτων. 
 

Σελίδα 64  (περίληψη) 
Αντίγραφο εγγράφου από τον επικεφαλή των SS προς όλα  τα κεντρικά 

γραφεία της αστυνομίας και προς όλους τους επικεφαλείς της αστυνομίας που φέρει 
ημερομηνία από 26.5.1944. 

Περιέχεται η λόγω ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και πρώτων υλών 
δυσκολία απονομής σχετικών εγγράφων αναφορικά των στρατιωτικών διακρίσεων 
και παρασήμων και μέτρα σχετικά τούτου. 
 

Σελίδα 65  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον διοικητή της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας για 

την Ελλάδα προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο Βερολίνο που φέρει 
ημερομηνία από 29.5.1944. 

Αναφέρει σχετικά της μέριμνας του γερμανικού κράτους στους 
απασχολούμενους στις γερμανικές υπηρεσίες γερμανικής καταγωγής άνδρες των SS 

και σχετικά επαναλαμβανόμενων παραπόνων τούτων σχετικά του ύψους του 
χρηματικού ποσού βοηθείας προς τις οικογένειες τους. 
 

Σελίδες  66-72  (περίληψη) 
Έγγραφο- με δύο τον αριθμό συνημμένα- από τον επιτελικό λόχο των 

ενόπλων SS που φέρει ημερομηνία από 1.6.1944. 
Περιέχει λίστα ανδρών από τον επιτελικό λόχο προς μετάθεση, προς κλήση 

για δραστηριοποίηση, απαλλαγμένων των υπηρεσιών τους, πεσόντων, προς 
προαγωγής (καταγράφεται όνομα- επώνυμο- ημερομηνία γέννησης- βαθμός- τομέας 
δραστηριοποίησης τούτων).  

Το συνημμένο με τον αριθμό 1 αναφέρεται σε γενικές διατάξεις προαγωγής 
ανδρών των SS περιέχοντας λίστα σχετικά τούτων. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 2 περιέχει έντυπο συμπλήρωσης προσωπικών- 

υπηρεσιακών στοιχείων σχετικά της προαγωγής. 
 

 

Σελίδα  73 (περίληψη) 
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Έγγραφο από την εξωτερική υπηρεσία αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας 
Λαμίας προς τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας για την Ελλάδα 
που φέρει ημερομηνία από 1.6.1944. 

Περιέχει τη συντήρηση ενός τέκνου μέλους των SS (καταγράφεται όνομα-

επώνυμο τούτου). 
 

Σελίδα 74  (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από την υπηρεσία ραδιοτηλεγραφίας της αστυνομίας και 

υπηρεσίας ασφάλειας στην Πάτρα, προς τον διοικητή αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 5.6.1944. 

Περιέχει τη μη παροχή βοηθείας προς μέλος των SS (καταγράφεται επώνυμο 
τούτου). 
 

Σελίδα 75  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας για την 

Ελλάδα στην Αθήνα  προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο Βερολίνο που φέρει 
ημερομηνία από 5.6.1944. 

Αναφέρεται στο περιεχόμενο των σελίδων 62-63. 

 

Σελίδα 76  (περίληψη) 
Τμήμα από το φύλλο διαταγών με τον αριθμό 24 του αρχηγού της αστυνομίας 

και υπηρεσίας ασφάλειας από 17.6.1944. 
Αναφέρεται σχετικά των δυσκολιών απονομής παρασήμων στο ανατολικό 

τμήμα της Ευρώπης καταγράφοντας αιτίες και μέτρα περί αυτού. 
 

 

 

Σελίδες 77-80  (περίληψη) 
Έγγραφο – με ένα τον αριθμό συνημμένο- από τη διοίκηση επέμβασης SS 

προς την υπηρεσία διεκπεραίωσης ζητημάτων της ομάδας επέμβασης Γ για την 
Ουκρανία που φέρει ημερομηνία από 6.7.1944. 

Αναφέρεται στην παρουσίαση λίστας αναφορικά των προϋποθέσεων σχετικά 
της απονομής μεταλλείων ανδρείας προς αξιωματικούς για τη συνεισφορά τους στην 
καταπολέμηση των ανταρτών καταγράφοντας το χρονικό διάστημα και χώρους 
δραστηριοποίησης τούτων. 

Το συνημμένο έγγραφο που φέρει ημερομηνία από 6.7.1944 περιέχει 
ονομαστική λίστα σχετικά αξιωματικών των SS  που διαθέτουν τις προαπαιτούμενες 
προϋποθέσεις για απονομή προς τούτους μεταλλείων ανδρείας 1ου

 βαθμού για την 
καταπολέμηση των ανταρτών (καταγράφεται όνομα- επώνυμο- βαθμός- χώρος). 

 

 

Σελίδες 81- 86  (περίληψη) 
Φύλλο διαταγών με τον αριθμό 19/20 του αρχηγού της αστυνομίας και 

υπηρεσίας ασφαλείας για την Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 
29.7.1944. 

Περιέχει ζητήματα  σχετικά μεταξύ άλλων της υπηρεσίας υγειονομικού  των 
SS και της αστυνομίας στην πόλη της Αθήνας (καταγράφεται διεύθυνση και ώρες 
λειτουργίας τούτης), αλλαγές σε αριθμούς τηλεφώνων, αλλαγές σε προσωπικό 
(καταγράφονται ατομικά στοιχεία), αναβάθμιση στελεχών (καταγράφονται ονόματα), 
του περιορισμού χρήσης υγρών καυσίμων, κινήσεων των στρατιωτικών οχημάτων, 
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τρόπων αποφυγής τραυματισμού κατόπιν βομβιστικής απόπειρας, του περιορισμού 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Σελίδες 87-89  (περίληψη) 
Περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά της κίνησης του ταχυδρομείου 

των εθελοντών στα SS από τη Ρουμανία που φέρει ημερομηνία από 23.8.1943. 
Περιέχονται κεντρικές υπηρεσίας καταγράφοντας τον αριθμός τούτων, τον 

χώρο στέγασης τους και για ποιές πόλεις- περιοχές είναι υπεύθυνες. 
 

Σελίδες 90-93  (περίληψη) 
Δυσανάγνωστης ιδιόχειρης μορφής κείμενο. 

 

Σελίδες  94- 96  (περίληψη) 
Έγγραφο από τη γερμανικής καταγωγής ομάδα στη Ρουμανία που φέρει 

ημερομηνία από 22.10.1943. 

Άκρως εμπιστευτικό έγγραφο περιέχοντας ανακοινώσεις για τον αρχηγό των 
SS σχετικά του στρατιωτικού ταχυδρομείου και της διατροφής των Γερμανών 
εθελοντών στα SS από τη Ρουμανία. 
 

Σελίδα 97  (περίληψη) 
Έγγραφο από τον στρατιωτικό ιατρό του 2ου

 τάγματος 869ου
 Συντάγματος 

πεζικού που φέρει ημερομηνία από 27.10.1944. 
Περιέχει βεβαίωση για τραυματισμό ανθυπασπιστή (καταγράφονται στοιχεία 

τούτου) του  γερμανικού στρατού από θραύσμα χειροβομβίδας. 
 

Σελίδες  98-101  (περίληψη) 
Φύλλο διαταγών του αρχηγού της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφαλείας στο 

Βερολίνο με τον αριθμό 57 που φέρει ημερομηνία από 11.12.1943. 
Περιέχει την μεταξύ άλλων απονομή πολεμικού σταυρού ανδρείας σε 

αξιωματούχους των SS (καταγράφονται ονόματα και βαθμός τούτων), σχετικά 
δραστηριοποιημένων οχημάτων (καταγράφεται τύπος- χρήση) στην αστυνομία 
ασφαλείας,  απωλειών ταυτοτήτων (καταγράφεται αριθμός- κάτοχος) και του δικτύου 
τηλέτυπου καταγράφοντας μεταβολές  στις συνδέσεις και πόλεις. 
 

 


