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                                            [Γ.Α.Φ  CD 11- Φάκελος 3] 
                                               R 70 Griechenland 2 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει έγγραφα 133 σελίδων συνολικά, που εκτείνονται χρονικά 
από 22.9.1943 έως 26.1.1944. 

  

Σελίδα 0 (περίληψη) 
Περιέχει υπόδειγμα αίτησης αναπαραγωγής του φακέλου εγγράφων με τον κωδικό 
R7 Griechenland 2  από τον Εμμανουήλ Καρέλλη που φέρει ημερομηνία από 
12.3.2004. 

 

Σελίδες 1-36  (περίληψη) 
Περιέχουν λίστα αξιωματικών των SS και μελών της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας καταγράφοντας όνομα- επώνυμο- βαθμό- χώρο δραστηριοποίησης 
τούτων. 
 

Σελίδες 37-38  (περίληψη) 
Αντίγραφο επείγουσας επιστολής από το κεντρικό γραφείο της αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας στην Αθήνα και τις υπηρεσίες αστυνομίας του κράτους στο Βερολίνο, 
Braunschweig, Βρέμη, Danzig, Darmstadt, Koenigsberg, Linz, Reichenberg, 

Saarbruecken, Βιέννη που φέρει ημερομηνία από 22.9.1943. 
Περιέχει λίστα (καταγράφεται όνομα- επώνυμο- χώρος-βαθμός ) προαγωγής 
υπαλλήλων της αστυνομίας ασφάλειας σε επικεφαλείς της αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας στην Ελλάδα. 
 

 

Σελίδες 39-40 (περίληψη) 
Το ίδιο έγγραφο των σελίδων 37-38. 

 

 

Σελίδα 41  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο Βερολίνο 
προς την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 23.9.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση επιθεωρητή αστυνομίας εγκληματολογικού (καταγράφονται 
στοιχεία) στην υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

 

 

Σελίδα 42  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το κεντρικό γραφείο ασφαλείας στο Βερολίνο 
προς τους αρχηγούς της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα και 
Πράγα που φέρει ημερομηνία από 24.29. 9.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση στελεχών της υπηρεσίας ασφαλείας (καταγράφεται όνομα 
και βαθμός) στον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 43  (περίληψη) 
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Το ίδιο έγγραφο της σελίδα 42. 

 

Σελίδες 44-45  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς μεταξύ άλλων τους αρχηγούς της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας στην Αθήνα και Πράγα, προς τον επιθεωρητή αστυνομίας και της 
υπηρεσίας ασφάλειας στην πόλη Wiesbaden που φέρει ημερομηνία από 25.9.1943. 

Περιέχει την τοποθέτηση στελεχών (καταγράφεται όνομα-βαθμός) της αστυνομίας 
ασφάλειας στην υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδες 46-47  (περίληψη) 
Περιέχουν το ίδιο έγγραφο των σελίδων 44-45. 

 

Σελίδα 48  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει 
ημερομηνία από 30.9.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση μελών της υπηρεσίας ασφάλειας (καταγράφεται όνομα-

βαθμός) στην υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 49  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της αστυνομίας ασφαλείας και την υπηρεσία ασφαλείας 
στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 2.10.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων  (καταγράφεται όνομα) σε 
αρχηγούς της αστυνομίας ασφαλείας και υπηρεσία ασφαλείας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 50  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει 
ημερομηνία από 2.10.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου  (καταγράφεται όνομα) στον 
αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα  51  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο Βερολίνο 
προς τους αρχηγούς της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα και 
Κοπεγχάγη που φέρει ημερομηνία από 7.10.1943. 
Περιέχει λίστα των (καταγράφεται όνομα και ημερομηνία γέννησης) ασκώντας 
διοικητικά καθήκοντα στα ένοπλα τμήματα των SS προς μετακίνηση στον αρχηγό της 
αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 52  (περίληψη) 
Περιέχει το ίδιο έγγραφο της σελίδας 51. 

 

Σελίδα 53  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 
10.10.1943. 
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Περιέχει τη μετακίνηση μέλους της υπηρεσίας ασφάλειας (καταγράφεται όνομα) 
στην υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδες 54-55  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας στην Αθήνα προς Charutium Kasparian που φέρει ημερομηνία από 
19.10.1943. 

Περιέχει την τοποθέτηση του παραλήπτη ως υπεύθυνο καταλυμάτων στον αρχηγό της 
αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας. 
 

Σελίδα 56  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας στην Αθήνα προς τον Ιωάννη Βουτσινό που φέρει  ημερομηνία από 
20.10.1943. 

Περιέχει την τοποθέτηση τούτου ως διερμηνέα στον αρχηγό της αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 57  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα και Rowno (χωριό της 
Πολωνίας) που φέρει ημερομηνία από 20.10.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση μέλους των SS (καταγράφεται όνομα) στην  υπηρεσία  
ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 58  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 
27.10.1943. 

Περιέχει την τοποθέτηση υπαλλήλου της αστυνομίας-τομέας εγκληματολογικό 
(καταγράφεται όνομα) στην υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 59  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 
27.10.1943. 

Περιέχει την τοποθέτηση υπαλλήλου της αστυνομίας-τομέας εγκληματολογικό 
(καταγράφεται όνομα) στην υπηρεσία ασφαλείας στην πόλη Minsk (πόλη της 

Λευκορωσίας). 

 

Σελίδα 60  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 
27.10.1943. 

Περιέχει τη μετακίνηση υπαλλήλου υπηρεσίας ασφάλειας (καταγράφεται όνομα) 
στην υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 61  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα και Βιέννη που φέρει 
ημερομηνία από 28.10.1943. 
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Περιέχει τη μετακίνηση μέλους των SS (καταγράφεται όνομα) στην υπηρεσία 
ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 62  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο επείγοντος εγγράφου από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας 
στο Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσία ασφαλείας στην Αθήνα και 
τις υπηρεσίες κρατικής αστυνομίας (καταγράφονται οι πόλεις στη Γερμανία) που 
φέρει ημερομηνία από 29.10.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων (καταγράφονται ονόματα και 
βαθμός) στον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 63  (περίληψη) 

Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο Βερολίνο 
προς μεταξύ άλλων τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσία ασφάλειας στο Όσλο, 
Βελιγράδι, Τεργέστη, Αθήνα, Πράγα, Κρακοβία, την ομάδα επέμβασης αστυνομίας 
και υπηρεσίας ασφάλειας στην Κροατία, προς τους επιθεωρητές της αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφάλειας στο Βερολίνο, Στουτγάρδη, Δρέσδη, Ντίσελντορφ, Βιέννη, 
Αμβούργο, Σάλτσμπουργκ που φέρει ημερομηνία από 29.10.1943. 
Περιέχει επείγουσα επιστολή αναφέροντας την τοποθέτηση υπαλλήλων της 
αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας (καταγράφεται όνομα-βαθμός-χώρος)  στον 
αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα και Όσλο. 
 

 

Σελίδες 64-70 (περίληψη) 
Αναφέρονται στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 63. 

 

 

Σελίδα 71  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς μεταξύ άλλων την υπηρεσία ασφάλειας στο Παρίσι- Αθήνα που φέρει 
ημερομηνία από 29.10.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση οδηγών (καταγράφεται όνομα και χώρος) στρατιωτικών 
οχημάτων στον αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 72  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο  προς μεταξύ άλλων την υπηρεσία αστυνομίας του κράτους στην πόλη 
Schwerin και την υπηρεσία ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 
29.10.1943. 

Περιέχει τη μετακίνηση διοικητικής υπαλλήλου (καταγράφεται όνομα τούτης) στον 
αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

 

 

Σελίδα 73  (περίληψη) 
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Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό υπηρεσίας ασφάλειας  στην Αθήνα και το Kattowitz (πόλη 
της Πολωνίας) που φέρει ημερομηνία από 30.10.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση υπαλλήλου της αστυνομίας (καταγράφεται όνομα τούτης) 
στον αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 74  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 3.11.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση υπαξιωματικών και ανδρών των SS (καταγράφεται  όνομα 
και βαθμός τούτων) από την κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα για τη δημιουργία 
εξωτερικής υπηρεσίας στην Πάτρα. 
 

 

Σελίδα 75  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσία 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 3.11.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση υπαξιωματικών και ανδρών των SS (καταγράφεται  όνομα 
και βαθμός τούτων) από την υπηρεσία στην Αθήνα για τη δημιουργία εξωτερικής 
υπηρεσίας στη  Λαμία. 
 

 

Σελίδα 76  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς μεταξύ άλλων τον αρχηγό υπηρεσίας ασφάλειας στην πόλη Rowno 

(πόλη της Ουκρανίας) και Αθήνα, την αστυνομία ασφάλειας στις πόλεις Potsdam, 

Stettin Chemnitz, Plauen, Αμβούργο, Στουτγάρδη, Κολωνία, Καρλσρούη, Πράγα που 
φέρει ημερομηνία από 6.11.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση υπαλλήλων της αστυνομίας δίωξης τους εγκλήματος 
(καταγράφεται όνομα και χώρος) στον αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα 
αντί στο Rowno. 

 

 

Σελίδα 77 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην Πράγα και Αθήνα που 
φέρει ημερομηνία από 6.11.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση μέλους των SS στον αρχηγό της υπηρεσίας ασφάλειας στην 
Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 78 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τη γερμανική αστυνομία δίωξης εγκλήματος 
στην Πράγα προς τον Josef Bachmann  που φέρει ημερομηνία από 9.11.1943. 
Περιέχει την προαγωγή τούτου σε γραμματέα της αστυνομίας δίωξης του 
εγκλήματος. 
 

 

Σελίδα 79  (περίληψη) 
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Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο Βερολίνο 
προς μεταξύ άλλων τους αρχηγούς αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στο Όσλο- 

Βελιγράδι- Βερόνα- Τεργέστη- Αθήνα, την ομάδα επέμβασης αστυνομίας και 
υπηρεσίας  ασφάλειας της Κροατίας που φέρει ημερομηνία από 10.11.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση υπαλλήλων (καταγράφεται όνομα-χώρος δραστηριοποίησης 
τούτων) της μυστικής αστυνομίας στον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 80 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στο Rowno και Αθήνα που 
φέρει ημερομηνία από 14.11.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση υπαλλήλων (καταγράφεται όνομα και χώρος) στον αρχηγό 
αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 81  (περίληψη) 
Το ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 80. 

 

 

Σελίδα 82 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου  από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας ασφάλειας 
στο Βερολίνο προς τον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας στην 
Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 15.11.1943. 
Περιέχει επείγουσα επιστολή σχετικά  μετακίνησης αξιωματούχου των SS 

(καταγράφεται όνομα τούτου) στον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας για 
την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 83 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στο Rowno και 
Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 20.11.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση διοικητικής υπαλλήλου στον αρχηγό αστυνομίας ασφαλείας 
στην Αθήνα. 
 

 

 

Σελίδα 84 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς την Helena Schina που φέρει 
ημερομηνία από 24.11.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτης ως διερμηνέα στον αρχηγό αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

 

 

 

 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

Σελίδα 85 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας  και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς Κούλα  Τόγια που φέρει ημερομηνία 
από 24.11.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτης ως βοηθό κουζίνας στον αρχηγό αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 86 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς Γεώργιο Χριστόπουλο που φέρει 
ημερομηνία από 24.11.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτου ως διερμηνέα στον αρχηγό αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφαλείας για την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 87 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 2.12.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση διοικητικής υπαλλήλου (καταγράφεται όνομα τούτης) και 
τους λόγους ανεπάρκειας τούτης ως προς τα καθήκοντα της. 
 

Σελίδες 88-89 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 2.12.1943. 
Περιέχει την πάθηση μέλους ασκώντας διοικητικά καθήκοντα των SS (καταγράφεται 
όνομα τούτου) και την άμεση επιστροφή τούτου στη Γερμανία- Βερολίνο. 
 

 

Σελίδα 90 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 3.12.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση βοηθού δικηγόρου της υπηρεσίας δίωξης τους εγκλήματος 
(καταγράφεται όνομα τούτου)  σε υπηρεσία στο Βερολίνο και παράκληση προς 
αντικατάσταση τούτου. 
 

 

Σελίδα 91 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και 
υπηρεσία ασφάλειας στην πόλη Halle που φέρει ημερομηνία από 5.12.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση αξιωματούχου των  SS (καταγράφεται όνομα τούτου) από 
την υπηρεσία ασφάλειας του τομέα Halle στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην 
Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 92 (περίληψη) 
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Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον μεταξύ άλλων αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην 
Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 8.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση μελών και  μη των  SS (καταγράφεται όνομα- βαθμός και 
χώρος δραστηριοποίησης τούτων) στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 93 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας ασφάλειας 
στο Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα 
που φέρει ημερομηνία από 9.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση ανώτερου γραμματέα  της αστυνομίας δίωξης εγκλήματος 
(καταγράφεται όνομα και χώρος υπηρεσίας τούτου) στον αρχηγό αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα  94  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 11.12.1943. 
Περιέχει την επιστροφή στη Γερμανία λόγω μη ικανότητας εργασίας λόγω 
επαναλαμβανομένων και παγιωμένων συμπτωμάτων κατόπιν ιατρικής εξέτασης 
διοικητικού υπαλλήλου (καταγράφεται όνομα τούτου) και παράκληση προς 
αντικατάσταση του. 
 

 

Σελίδα 95 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον μεταξύ άλλων αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην 
Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 11.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση ανωτέρου βοηθού αστυνομίας δίωξης του εγκλήματος 
(καταγράφεται όνομα τούτου) στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 96 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον  μεταξύ άλλων αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας 
στην Αθήνα και στην πόλη Minsk που φέρει ημερομηνία από 11.12.1943. 

Περιέχει την τοποθέτηση μέλους του γερμανικού στρατού (καταγράφεται όνομα και  
βαθμός τούτου) στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 97 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον μεταξύ άλλων αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην 
Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 11.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση αξιωματούχου των SS (καταγράφεται όνομα και βαθμός 
τούτου) στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
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Σελίδα 98 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο αστυνομίας 
ασφάλειας στο Βερολίνο προς τον μεταξύ άλλων αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην 
Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 12.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση υπαλλήλων (καταγράφεται όνομα και χώρος υπηρεσίας 
τούτων) στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και οδηγίες περί τούτης της 
μετακίνησης. 
 

 

Σελίδα 99 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας ασφαλείας και 
υπηρεσίας ασφαλείας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς τον Ρωμύλο Αναστασιάδη  
που φέρει ημερομηνία από 12.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτου ως διερμηνέα στον αρχηγό αστυνομίας και 
υπηρεσία ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 100 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς αξιωματούχο των SS που φέρει 
ημερομηνία από 12.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτου (καταγράφεται όνομα) από τα κεντρικά στην Αθήνα  
στην εξωτερική υπηρεσία στη Λαμία και οδηγίες σχετικά της μετακίνησης τούτης. 
 

 

Σελίδα 101 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα  προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο  
Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 13.12.1943. 
Περιέχει την μη ικανότητα πλέον δραστηριοποίησης βοηθού αστυνομίας δίωξης του 
εγκλήματος (καταγράφεται όνομα τούτου) λόγω ασθένειας και την παράκληση προς 
αντικατάστασή του. 
 

Σελίδα 102 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα  προς το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο  
Βερολίνο που φέρει ημερομηνία από 14.12.1943. 
Περιέχει την επιστροφή  γραμματέα της αστυνομίας  δίωξης του εγκλήματος 
(καταγράφεται όνομα τούτου) στη Γερμανία αναφέροντας λόγους τούτης. 
 

 

Σελίδα 103 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου  από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς  τον επιθεωρητή της  αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στην πόλη 
Wiesbaden και τον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα   
που φέρει ημερομηνία από 15.12.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση αξιωματούχου των SS  (καταγράφεται όνομα και 
αρμοδιότητα τούτου) στον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασφάλειας στην 
Αθήνα. 
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Σελίδα 104 (περίληψη) 
Συνημμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και την αστυνομία 
ασφάλειας στην πόλη Halle που φέρει ημερομηνία από 16.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση ανωτάτου επιθεωρητή της αστυνομίας (καταγράφεται το 
όνομα τούτου)  στον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και οδηγίες περί 
της μετακίνησης τούτης. 
 

 

Σελίδα 105 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος  από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς  τον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα  και προς την 
αστυνομία ασφάλειας στην πόλη Ντίσελντορφ  που φέρει ημερομηνία από 
16.12.1943. 

Περιέχει την ανάκληση τοποθέτησης διοικητικής  υπαλλήλου της αστυνομίας  
(καταγράφεται όνομο) λόγω μη επαρκών προσόντων προς εργασία και την αποστολή 
ικανού προσωπικού στον αρχηγό της αστυνομίας στην Αθήνα αναφέροντας οδηγίες 
σχετικά τούτου. 
 

Σελίδα 106 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφαλείας στην Αθήνα και την αστυνομία 
ασφαλείας στη Βιέννη που φέρει ημερομηνία από 16.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση δύο τον αριθμό στελεχών της ασφάλειας  (καταγράφεται  
όνομα  τούτων)  στον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και οδηγίες 
περί της μετακίνησης τούτης. 
 

 

Σελίδα 107 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τους αρχηγούς αστυνομίας ασφάλειας στο Παρίσι και Αθήνα και της 
υπηρεσίας ασφάλειας στην Καρλσρούη που φέρει ημερομηνία από 18.12.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση αξιωματούχου των SS (καταγράφεται το όνομα και βαθμός 
τούτου) από τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στο Παρίσι προς  τον αρχηγό της 
αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 108 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και την σχολή 
αστυνομίας ασφάλειας στην πόλη Fuerstenberg που φέρει ημερομηνία από 
18.12.1943. 

Περιέχει τη μετακίνηση αξιωματούχου της σχολής αστυνομίας ασφάλειας  
(καταγράφεται το όνομα τούτου) προς  τον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στην 
Αθήνα και οδηγίες σχετικά της μετακίνησης τούτης. 
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Σελίδα 109 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς το αρχηγείο ασφάλειας στην Αθήνα, προς αστυνομία δίωξης 
εγκλήματος στο Αμβούργο που φέρει ημερομηνία από 18.12.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση στελέχους της αστυνομίας δίωξης εγκλήματος στον αρχηγό 
ασφάλειας στην Αθήνα και οδηγίες σχετικά μετακίνησης τούτης. 
 

Σελίδα 110  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα  προς την Getrud Caravias που φέρει 
ημερομηνία από 20.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση της παραλήπτριας ως διερμηνέα και υπαλλήλου της 
γραμματείας στον αρχηγό της αστυνομίας και υπηρεσίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 111  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα  προς αξιωματούχο (καταγράφεται όνομα 
τούτου) των SS που φέρει ημερομηνία από 22.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτου από τα κεντρικά στην Αθήνα ως επικεφαλής της 
εξωτερικής υπηρεσίας στη Λάρισα αναφέροντας οδηγίες σχετικά τούτης. 
 

Σελίδα 112 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς αρχηγείο ασφάλειας στην Αθήνα, υπηρεσία ασφάλειας στο Stettin 

(πόλη της Πολωνίας), κρατική αστυνομία στο Schwerin (πόλη της Γερμανίας) που 
φέρει ημερομηνία από 24.12.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση υπευθύνου (καταγράφεται όνομα τούτου) καταλυμάτων 
στον αρχηγό αστυνομίας στην Αθήνα και οδηγίες σχετικά τούτης. 
 

Σελίδα 113  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό της αστυνομίας και της υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα  προς αξιωματούχο των SS (καταγράφεται 
όνομα και βαθμός τούτου) στην Πάτρα που φέρει ημερομηνία από 29.12.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση τούτου από την εξωτερική υπηρεσία στην Πάτρα  στα 
κεντρικά στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 114 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον  αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και την  υπηρεσία 
ασφάλειας στην πόλη  Reichenberg (πόλη της Τσεχίας) που φέρει ημερομηνία από 
12.1.1944. 

Περιέχει την άρση της διαταγής σχετικά μετακίνησης υπαλλήλου γραφείου 
(καταγράφεται όνομα) προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα 
αναφέροντας τους λόγους τούτης και παράκληση προς αντικατάστασή του. 
 

 

Σελίδα 115 (περίληψη) 
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Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την κρατική αστυνομία στη Βρέμη και τον αρχηγό  αστυνομίας 
ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 12.1.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση μέλους της αστυνομίας (καταγράφεται όνομα τούτου) προς 
τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα αναφορικά αντικατάσταση ομολόγου 
του.  
 

Σελίδα 116 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και υπηρεσίας 
αστυνομίας στη Βιέννη που φέρει ημερομηνία από 13.1.1943. 
Περιέχει την άρση διαταγής μετακίνησης συμβούλου της αστυνομίας εγκλήματος 
(καταγράφεται όνομα τούτου) προς τον αρχηγό της αστυνομίας ασφάλειας στην 
Αθήνα,  την αντικατάστασή τούτου (καταγράφεται όνομα αντικαταστάτη) και οδηγίες 
σχετικά τούτης. 
 

Σελίδα 117 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό  αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και τον επικεφαλή 
των ομάδων καταπολέμησης ανταρτών που φέρει ημερομηνία από 15.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση αξιωματούχου των SS (καταγράφεται όνομα τούτου) στον 
αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα ως προς την απασχόλησή του στην 
εξωτερική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη. 
 

Σελίδα 118 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς την αστυνομία δίωξης εγκλήματος στο Βερολίνο και τον αρχηγό  
αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 15.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας υπαλλήλου της 
αστυνομίας καταπολέμησης του εγκλήματος (καταγράφεται όνομα τούτου) αντί 
βοηθού δικηγόρου εγκληματολογικού (καταγράφεται το όνομα τούτου) και οδηγίες 
περί τούτης. 
 

 

Σελίδες 119-120  (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομία και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς ανώτατο γραμματέα του 
εγκληματολογικού που φέρει ημερομηνία από 16.1.1944. 
Περιέχει τη μετακίνηση του παραλήπτη (καταγράφεται όνομα τούτου) από τα 
κεντρικά της Αθήνας στην εξωτερική υπηρεσία Κορίνθου και οδηγίες σχετικά 
τούτης. 
 

 

Σελίδα 121 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς στελέχη αστυνομίας εγκληματολογικού 
(καταγράφεται όνομα τούτων) που φέρει ημερομηνία από 16.1.1943. 

Περιέχει τη μετακίνηση τούτων από τα κεντρικά στην Αθήνα στην εξωτερική 
υπηρεσία Κορίνθου και οδηγίες σχετικά της μετακίνησης τούτης. 
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Σελίδα 122 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς στελέχη αστυνομίας εγκληματολογικού 
(καταγράφεται όνομα τούτων) που φέρει ημερομηνία από 16.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτων από τα κεντρικά στην Αθήνα στην εξωτερική 
υπηρεσία της Κορίνθου και οδηγίες σχετικά της μετακίνησης τούτης. 
 

 

Σελίδα 123 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς στελέχη αστυνομίας εγκληματολογικού 
(καταγράφεται όνομα τούτων) που φέρει ημερομηνία από 16.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτων από τα κεντρικά στην Αθήνα στην εξωτερική 
υπηρεσία της Λαμίας και οδηγίες σχετικά της μετακίνησης τούτης. 
 

 

Σελίδα 124 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό  αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα, την κρατική 
αστυνομία στο Kattowitz (πόλη στην Πολωνία) που φέρει ημερομηνία από 21.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση υπαλλήλου γραφείου (καταγράφεται το όνομα τούτης)  
στον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και οδηγίες σχετικά τούτης. 
 

Σελίδα 125 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό  αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα, την κρατική 
αστυνομία στο Ντίσελντορφ που φέρει ημερομηνία από 21.1.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση μέλους της αστυνομίας (καταγράφεται το όνομα) προς τον 
αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και οδηγίες σχετικά τούτης. 
 

Σελίδα 126 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό  αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και Παρίσι που φέρει 
ημερομηνία από 21.1.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση ανωτάτου αξιωματούχου των SS (καταγράφεται το όνομα 
τούτου) προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 127 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς υπάλληλο της αστυνομίας δίωξης 
εγκλήματος (καταγράφεται όνομα τούτου) που φέρει ημερομηνία από 22.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση του παραλήπτη (οδηγός στρατιωτικού οχήματος) από τα 
κεντρικά στην Αθήνα  στην εξωτερική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη και οδηγίες 
σχετικά τούτης. 
 

Σελίδα 128 (περίληψη) 
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Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς  Ανθούλα Σαριδάκη που φέρει 
ημερομηνία από 22.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτης ως βοηθός γραφείου στον αρχηγό αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

 

Σελίδα 129 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην πόλη Minsk και στην Αθήνα 
που φέρει ημερομηνία από 22.1.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση μέλους της αστυνομίας(καταγράφεται το όνομα τούτου) προς 
τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 130 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς τη Νίκη Βλάχου που φέρει ημερομηνία 
από 22.1.1943. 
Περιέχει την τοποθέτηση τούτης ως βοηθού γραφείου στον αρχηγό αστυνομίας και 
υπηρεσίας ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα. 
 

Σελίδες 131-132 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από τον αρχηγό αστυνομίας και υπηρεσίας 
ασφάλειας για την Ελλάδα στην Αθήνα προς υπάλληλο της αστυνομίας δίωξης 
εγκλήματος (καταγράφεται όνομα τούτου) που φέρει ημερομηνία από 22.1.1943. 
Περιέχει τη μετακίνηση του παραλήπτη (οδηγός στρατιωτικού οχήματος) από τα 
κεντρικά στην Αθήνα προς την εξωτερική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη και 
αρμοδιότητες τούτου. 
 

Σελίδα 133 (περίληψη) 
Επικυρωμένο αντίγραφο τηλεγραφήματος από το κεντρικό γραφείο ασφάλειας στο 
Βερολίνο προς τον αρχηγό  αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και την κρατική 
αστυνομία στο Kassel που φέρει ημερομηνία από 26.1.1943. 
Περιέχει την άρση μετακίνησης υπαλλήλου γραφείου (καταγράφεται το όνομα 
τούτης) προς τον αρχηγό αστυνομίας ασφάλειας στην Αθήνα και αντικατάσταση 
τούτης (καταγράφεται όνομα). 
 


