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[Γ.Α.Φ CD 12- φάκελος 1] 

RL 26-164-22 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 134 σελίδων συνολικά που 

εκτείνονται χρονικά από 2.4.1941 έως 6.6.1941. 

 

 

Σελίδες 1-11 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 

16. έως 30.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 6.6.1941. 

 Αναφέρεται μεταξύ άλλων η κατάσταση διατροφής του στρατού ξηράς στη 

βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενης της 164ης Μεραρχίας πεζικού, καταγράφοντας 

ποσότητες και είδος σίτισης και αριθμό λαμβάνοντας σίτιση ανδρών και ίππων,  

προμήθειες σε είδη καταγράφοντας τούτα, ο ρουχισμός και κατασχεμένα είδη 

(καταγράφονται οι δυσκολίες σχετικά της αξιοποίησης και της μεταφορά  τούτων 

προς τη Γερμανία). 

 

Σελίδες 12-19 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 

1. έως 15.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 16.5.1941.  

Αναφέρονται μεταξύ άλλων οι μεταφορές σιτηρών και δημητριακών προς τις 

πόλεις της Ξάνθης και της Καβάλας προς την  κάλυψη των αναγκών του γερμανικού 

στρατού, η κατάσταση σίτισης του στρατού ξηράς καταγράφοντας το είδος, την 

ποσότητα, χώρους, οι ελλείψεις σε ζωοτροφές καταγράφοντας είδος τούτων  και 

χώρους, οι μεταφορές κατασχεμένων ειδών καταγράφοντας τους χώρους και αγαθά 

τούτα, η κατάσταση πληρωμών για τον γερμανικό στρατό, οι αφίξεις ατμόπλοιων 

καταγράφοντας τούτα, τα λιμάνια άφιξης και το φορτίο, οι προμήθειες σε είδη 

στρατιωτικής ενδυμασίας καταγράφοντας είδος και ποσότητα τούτων. 

 

 

Σελίδες 20-30 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 

16. έως 30.4.1941 που φέρει ημερομηνία από 1.5.1941. 

Αναφέρονται μεταξύ άλλων η διανομή ποσοτήτων  τροφίμων -καταγράφοντας 

είδη- προς  τον ελληνικό πληθυσμό στις πόλεις της βόρειας Ελλάδος (καταγράφονται 

τούτες) κατόπιν συμφωνίας των γερμανικών στρατιωτικών αρχών και των δημάρχων 

των εν λόγω πόλεων, η άφιξη λόχου αρτοποιών στην πόλη της Ξάνθης 

(καταγράφονται ποσότητες προς διάθεση ψωμιού), αφίξεις προμηθειών 

(καταγράφονται οι ποσότητες τούτες) σε ελληνικές πόλεις- λιμάνια με φορτηγά και 

ατμόπλοια (καταγράφοντα τούτα), η διάθεση προς τους αιχμαλώτους πολέμου και 

τον ελληνικό πληθυσμό ειδών πρώτης ανάγκης (καταγράφονται τούτα καθώς και 

ποσότητες) , οι μεταφορές σιτηρών- δημητριακών καταγράφοντας ποσότητα, είδος 

καθώς και χώρος αναχώρησης- άφιξης. 

 

Σελίδες 31- 35 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 

1. έως την 15.4.1941 που φέρει ημερομηνία από 15.4.1941. 

Αναφέρονται μεταξύ άλλων η κατάσταση σίτισης των γερμανικών 

στρατευμάτων στη Βουλγαρία, οι μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων στην εν 

λόγω χώρα , η μετακίνηση του γερμανικού στρατού προς την Ελλάδα, ελλείψεις σε 
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ψωμί ( καταγράφονται μερίδες) κατά τη διάρκεια της πορείας τούτου και 

συναντημένες  δυσκολίες λόγω ανατινάξεων γεφυρών και δρόμων, οι μεταφορές τις 

σίτισης των έμπροσθεν τμημάτων  στα βουνά σε μεταφορικά ζώα, η κατάσταση 

σίτισης των γερμανικών στρατευμάτων  στη βόρεια Ελλάδα, η προμήθεια αγαθών 

πρώτης ανάγκης (καταγράφονται τα είδη) ως κατασχεμένα από τη Μεραρχία, η 

ύπαρξη αποθεμάτων τροφίμων για τα γερμανικά στρατεύματα στις πόλεις της 

Καβάλας, της Ελευθερούπολης, της  Ξάνθης, η ανάληψη της προστασίας ακτών από 

την εκβολή του Βαρδάρη έως την Αλεξανδρούπολη από τα γερμανικά στρατεύματα 

και δυσκολίες μεταφοράς της σίτισης λόγω της κατάστασης της σιδηροδρομικής οδού 

, η δημιουργία στρατοπέδου αιχμαλώτων πολέμου στην πόλη της Ξάνθης.  

 

Σελίδες 36-45 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας προς το Ημερολόγιο 

Πολέμου της  164ης Μεραρχίας Πεζικού για το χρονικό διάστημα από την 1. έως την 

15.4.1941 που φέρει ημερομηνία από 23.4.1941. 

Αναφέρονται κινήσεις γερμανικών στρατευμάτων προς τον ελλαδικό χώρο, η 

εμφάνιση πολλών τον αριθμό κρουσμάτων τύφου μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού  

στην περιοχή του Bogutewo πλησίον της πόλης Cepelare (πόλη της Βουλγαρίας), η 

προετοιμασία και ετοιμότητα γερμανικών στρατευμάτων να προωθηθούν προς τον 

ελλαδικό χώρο και κινήσεις εντός τούτου (καταγράφονται οι χώροι στην περιοχή της 

βορείου Ελλάδος), οι μεταφορές τραυματιών σε χώρους περίθαλψης, επίθεση 

(καταγράφονται στρατιωτικά τμήματα και αριθμός τραυματιών) εναντίων θέσεων 

χαρακωμάτων (καταγράφεται αριθμός τούτων) σε βουνό του δήμου Κρουσσών (στο 

Κιλκίς)- ύψωμα 785, δύο χλμ νοτιοδυτικά του Εχίνου, η άφιξη γερμανικών 

στρατευμάτων (καταγράφονται τούτα) στην πόλη της Ξάνθης και στην Σταυρούπολη, 

η δημιουργία τοπικού στρατιωτικού νοσοκομείου στη Ξάνθη, η ανάληψη της 

προστασίας ακτών από την 164η Μεραρχία  πεζικού στον τομέα της Θεσσαλονίκης 

έως την Αλεξανδρούπολη, η κατάσταση των στρατιωτικών  νοσοκομείων στη βόρεια 

Ελλάδα  

 

Σελίδα 46 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου που φέρει ημερομηνία από 12.4.1941. 

Περιέχει συμπλήρωμα στο στρατιωτικό έγγραφο  ιδιαίτερων διατάξεων με τον 

αριθμό 11  σχετικά των στρατευμάτων σίτισης αναφέροντας μεταξύ άλλων τη 

δημιουργία στρατιωτικού νοσοκομείου στην πόλη της  Ξάνθης και την πρόθεση 

μεταφοράς τραυματιών και ασθενών σε αυτό, μετακινήσεις υγειονομικού, τη διάλυση 

χώρου περίθαλψης τραυματιών στα Μέγαρα Παλλάς (;). 

 

 

Σελίδα 47 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου  που φέρει ημερομηνία από 12.4.1941. 

Περιέχει συμπλήρωμα στο στρατιωτικό έγγραφο  ιδιαίτερων διατάξεων  με 

τον αριθμό 13 αναφέροντας μεταξύ άλλων τη δημιουργία στρατιωτικού νοσοκομείου 

της 50ης Μεραρχίας στην πόλη της Ξάνθης και ετοιμότητα τούτου προς την υποδοχή 

τραυματιών και ασθενών. 

 

Σελίδα 48 (περίληψη) 

Αντίγραφο απόρρητου στρατιωτικού εγγράφου που φέρει ημερομηνία από 

4.4.1941. 
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Περιέχει συμπλήρωμα στο στρατιωτικό έγγραφο  ιδιαίτερων διατάξεων με τον 

αριθμό 9 καταγράφοντας μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων (αφίξεις και 

αναχωρήσεις) εντός των ελληνικών συνόρων. 

 

Σελίδα 49 (περίληψη) 

Περιέχει δύο τον αριθμό αντίγραφα στρατιωτικών εγγράφων. 

Το πρώτο συμπλήρωμα εγγράφου ιδιαίτερων διατάξεων με τον αριθμό 8 με 

ημερομηνία από 3.4.1941 καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη χρονική περίοδο και  

τους χώρους παραμονής γερμανικών στρατιωτικών τμημάτων εντός ελληνικών 

συνόρων. 

Το δεύτερο απόρρητο συμπλήρωμα εγγράφου ιδιαίτερων διατάξεων με τον 

αριθμό 9   με ημερομηνία από 4.4.1941 αναφέροντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις 

στρατιωτικών τμημάτων και υπαγωγή στρατευμάτων σε άλλα (καταγραφή τούτων). 

 

Σελίδα 50 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον ιατρό της 164ης Μεραρχίας 

πεζικού που φέρει ημερομηνία από 2.4.1941. 

Περιέχει τη διάλυση κέντρου περίθαλψης ασθενών στην πόλη Cepelare 

(καταγράφεται χρονικό σημείο) και τη μεταφορά τούτων σε άλλα νοσοκομεία 

(καταγράφονται τούτα), τη μετακίνηση γερμανικών  στρατιωτικών τμημάτων 

(καταγράφονται χώροι). 

 

Σελίδες 51-52 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας για το Ημερολόγιο Πολέμου 

της 164ης Μεραρχίας πεζικού για το χρονικό διάστημα από 16. έως 30.4.1941 

αναφέροντας μεταξύ άλλων την παραμονή της εν λόγω Μεραρχίας στην περιοχή της 

Θράκης, τη διατήρηση του στρατιωτικού νοσοκομείου της Ξάνθης και Καβάλας 

(καταγράφονται υπεύθυνα τμήματα υγειονομικού αυτών), τη μεταφορά 

κατασχεμένου υλικού υγειονομικού ενδιαφέροντος στα νοσοκομεία της Ξάνθης και 

της Καβάλας, οδηγίες σχετικά μέτρων υγιεινής στην νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 

 

 

Σελίδα 53 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου- συμπλήρωμα στο έγγραφο  ιδιαίτερων 

διατάξεων με τον αριθμό 12 που φέρει ημερομηνία από 18.4.1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων την ανάληψη των στρατιωτικών νοσοκομείων στις 

πόλεις της Κομοτηνής και της Καβάλας από λόχους υγειονομικού (καταγράφονται 

τούτοι), τη μετακίνηση διμοιριών υγειονομικού πλησίον των νοσοκομείων της 

Ξάνθης και Καβάλας, την ανάληψη της υγειονομικής επίβλεψης του στρατοπέδου 

συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου στην Ξάνθη και Καβάλα από δύο τον αριθμό 

λόχους υγειονομικού (καταγράφονται τούτοι). 

 

Σελίδα 54 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου- συμπλήρωμα στο έγγραφο ιδιαίτερων 

διατάξεων με τον αριθμό 16  που φέρει ημερομηνία από 18.4.1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων τη δημιουργία χώρων παραμονής ασθενών 

στρατιωτικών τμημάτων για την προστασία ακτών, την ύπαρξη τμήματος 

οδοντιατρείου στα νοσοκομεία της Ξάνθης και της Καβάλας, την πρόθεση 
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κατάργησης του νοσοκομείου της πόλης της Κομοτηνής, τη λειτουργία χώρου 

απομάκρυνσης ψειρών στο νοσοκομείο της  Ξάνθης. 

 

Σελίδες 55-58 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας για το Ημερολόγιο Πολέμου 

της 164ης Μεραρχίας πεζικού για το χρονικό διάστημα από 1. έως  15.5.1941 που 

φέρει ημερομηνία από 23.5.1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων μέτρα πρόληψης με κινίνη εναντίων της ελονοσίας, 

εντολή κατάληψης της νήσου Λέσβου από το 440ο Σύνταγμα, αφίξεις βοηθών ιατρών 

(καταγράφονται ονόματα τούτων), την ανάληψη της προστασίας ακτών από την 

Αλεξάνδρεια έως τη Θεσσαλονίκη από την 164η Μεραρχία πεζικού, την κατάληψη 

των νήσων της Λέσβου και της Χίου από το 440ο Σύνταγμα πεζικού, τη μεταφορά 

ασθενών στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μετακινήσεις τμημάτων 

του υγειονομικού προς τη Θεσσαλονίκη για την ανάληψη των καθηκόντων εκεί και 

τη δημιουργία τοπικού χαρακτήρα νοσοκομείου, περιοχές υψηλού κινδύνου 

εμφάνισης ελονοσίας στη βόρεια Ελλάδα (καταγράφονται τούτοι) και παραμονή 

γερμανικών στρατιωτικών τμημάτων σε αυτούς μόνο σε περίπτωση ανάγκης, την 

αποχώρηση όλων των γερμανικών στρατευμάτων από την πεδιάδα της Δράμας προς 

την πόλη της Δράμας, επαφές Βουλγάρων με Γερμανούς ιατρούς, τη δημιουργία  

εργαστηρίου καταπολέμησης βακτηρίων από τον βουλγαρικό στρατό στη Ξάνθη και 

την πρόθεση ανάληψης του Βούλγαρου υπεύθυνου ερευνών των γερμανικών 

στρατιωτικών νοσοκομείων στη Ξάνθη και την Καβάλα, μετακινήσεις γερμανικών 

στρατιωτικών τμημάτων στη βόρεια Ελλάδα, συνομιλίες Γερμανών  και Βουλγάρων 

υπευθύνων υγειονομικού σχετικά ζητημάτων συσχετιζόμενων με την υγεία και την 

υγιεινή που αφορούν τον γερμανικό στρατό και τον ελληνικό πληθυσμό (όπως 

αντιμετώπιση της ελονοσίας, σχετικά του πόσιμου νερού, της εμφάνισης 

μεταδιδομένων ασθενειών στα γερμανικά στρατεύματα και στον ελληνικό 

πληθυσμό), την επίθεση σε πλοίο επιτήρησης του 382ου Συντάγματος πεζικού από 

αγγλικό υποβρύχιο μεταξύ της Λήμνου και του Άθως καταγράφοντας τέσσερεις τον 

αριθμό νεκρούς και οκτώ τραυματίες, από τους οποίους τρείς μεταφέρθηκαν στο 

στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. 

 

 

Σελίδα 59 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον ιατρό της 164ης Μεραρχίας 

πεζικού που φέρει ημερομηνία από 30.4.1941.  

Αναφέρει σχετικά στρατιωτικής επιχείρησης εναντίων της Λέσβου 

περιέχοντας την ετοιμότητα από λόχο υγειονομικού μιας ομάδας  πραγματοποίησης 

εγχειρήσεων (καταγράφεται αριθμός τούτων) και του  υλικού υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στη Λήμνο για επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης. 

 

 

Σελίδες 60 και 62 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας για το Ημερολόγιο Πολέμου 

της 164ης Μεραρχίας πεζικού για το χρονικό διάστημα από 17. έως 31.5.1941  που 

φέρει το χρονικό σημείο Ιούνιος 1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων την άφιξη της Μεραρχίας στη Γλυφάδα, τη 

δημιουργία χώρου περίθαλψης ασθενών στην πόλη των  Σερρών, τη μεταφορά του 

Επιτελείου της Μεραρχίας από την Ξάνθη στην Καβάλα, την επιθεώρηση από τον 
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ιατρό του Επιτελείου χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος πλησίον της Ξάνθης και 

της Δράμας. 

 

Σελίδα 61 (περίληψη) 

Αντίγραφο συμπληρώματος –παρεμβάλλεται στις σελίδες 60 και 62- στο 

έγγραφο ιδιαίτερων διατάξεων με τον αριθμό 14 που φέρει ημερομηνία από 9.5.1941. 

Περιέχει τη μεταξύ άλλων διάλυση από λόχο υγειονομικού (καταγράφεται 

τούτος) του τοπικού νοσοκομείου  στην πόλη της  Ξάνθης κατόπιν διέλευσης της 50ης 

και 72ης Μεραρχίας και της πιθανότητας δημιουργίας ενός άλλου στη Θεσσαλονίκη, 

την παραμονή υπεύθυνου λόχου υγειονομικού στην Καβάλα και διμοιριών στην 

Καβάλα και τη Ξάνθη. 

 

Σελίδες 63-64 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον επιτελικό ιατρό της 164ης Μεραρχίας πεζικού 

που φέρει ημερομηνία από 24.5.1941. 

Περιέχει την μεταξύ άλλων αύξηση κρουσμάτων διάρροιας και δυσεντερίας 

μεταξύ Γερμανών στρατιωτών και μέτρα καταπολέμησης τούτων. 

 

Σελίδες 65-66 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον επιτελικό ιατρό της 164ης Μεραρχίας πεζικού 

που φέρει ημερομηνία από 26.5.1941. 

  Περιέχει τα καθήκοντα των ιατρών σε σταθμούς προσωρινής παραμονής 

ασθενών όπως η επικοινωνία με ομολόγους  Βούλγαρους ή Έλληνες υπηρεσιακούς 

ιατρούς, την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταδιδομένων ασθενειών μεταξύ των 

ανδρών του γερμανικού και βουλγάρικου στρατού καθώς και του ελληνικού 

πληθυσμού και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τούτων, την προσκόμιση λίστας 

με μη στρατιωτικούς ιατρούς και οδοντιάτρους, μέτρα σχετικά εύρεσης χώρων 

καθαρισμού σώματος, καθαρισμού από ψείρες και επιθεώρηση χώρων παροχής νερού 

στην Ελλάδα και Βουλγαρία, την επίσκεψη σε κατά τόπους πορνεία και ποια 

επιτρέπονται να τα επισκεφτούν οι Γερμανοί στρατιώτες και την εξέταση δύο φορές 

την εβδομάδα των εκδιδομένων εκεί γυναικών από Γερμανούς ιατρούς. 

 

Σελίδα 67 (περίληψη) 

Συνημμένο στο στρατιωτικό έγγραφο  ιδιαίτερων διατάξεων με τον αριθμό 25 

με ημερομηνία από 5.1941. 

Περιέχει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά της  μείωσης του κινδύνου  

εμφάνισης και εξάπλωσης της ελονοσίας  καταγράφοντας μέτρα σχετικά τούτου. 

 

Σελίδα 68 (περίληψη) 

Συνημμένο από την 164η Μεραρχία πεζικού στο στρατιωτικό  έγγραφο 

ιδιαίτερων διατάξεων με τον αριθμό 20 που φέρει ημερομηνία από 29.4.1941. 

Περιέχει  λαμβανόμενα μέτρα από τη Μεραρχία εναντίων της ελονοσίας 

(όπως μεταξύ άλλων η καθημερινή διανομή ενός χαπιού κινίνη μετά το βραδινό 

φαγητό και η κατανάλωση άφθονης ποσότητας υγρών). 

 

Σελίδες 69-71 (περίληψη) 

Περιέχουν δύο τον αριθμό συνημμένα στο στρατιωτικό έγγραφο ιδιαίτερων 

διατάξεων με τον αριθμό 22 που φέρει ημερομηνία από 30.4.1941. 

Το πρώτο έγγραφο με τον αριθμό 1 αναφέρει τους κινδύνους εμφάνισης 

ασθενειών (όπως τύφος) που ελλοχεύει η κατανάλωση νωπών λαχανικών και 
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φρούτων στην περιοχή των Βαλκανίων και μέτρα σχετικά καθαρισμού και 

απολύμανσης τούτων. 

Το δεύτερο έγγραφο με τον αριθμό 3 αναφέρει μέτρα πρόληψης-

αντιμετώπισης  εναντίων της εξάπλωσης δυσεντερίας. 

 

Σελίδες 72-74 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 

16. έως 31.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 4.6.1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων υπό τις διαταγές της Μεραρχίας καταγραμμένες 

περιοχές και υπό τον βουλγαρικό στρατό χώρους προστασίας ακτών, αριθμό 

νοσηλευομένων και την κατάσταση τούτων, τη διάλυση του χώρου συγκέντρωσης 

κατασχεμένων ίππων στην Καβάλα και τη μεταφορά του στις Σέρρες (καταγράφεται 

αριθμός, η κατάσταση υγείας και σίτιση τούτων), την εμφάνιση επιδημιών στους 

ίππους (καταγράφονται τούτες και στρατιωτικά τμήματα που ανήκουν), αλλαγές σε 

αξιωματικούς. 

 

Σελίδες 75-77 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 

1. έως 15.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 18.5.1941. 

Αναφέρει μεταξύ άλλων την ανάληψη από τη Μεραρχία της προστασίας των 

ακτών έως τη Θεσσαλονίκη, την κατάληψη των νήσων Λέσβου, Χίου, Ικαρίας από 

μονάδες της Μεραρχίας, την υπαγωγή της διοίκησης ανατολικά του Στρυμόνα από 

τον βουλγάρικο στρατό, την κατάσταση λόχου κτηνιάτρων καταγράφοντας αριθμό 

απωλειών,  έχοντας ασθενήσει και θεραπευμένων ίππων, κινήσεις της 50ης και 72ης 

Μεραρχίας πεζικού στη βόρεια Ελλάδα, αριθμό κατασχεμένων αλόγων και 

μουλαριών (καταγράφεται αριθμός- χώρος), την κατάσταση υγείας των αλόγων 

(χαρακτηρίζεται ως καλή),  τη σίτιση τούτων (παρουσιάζεται βελτίωση), αριθμό 

γερασμένων και αρρώστων αλόγων (καταγράφεται αριθμός τούτων και μονάδες που 

ανήκουν), υφιστάμενες αλλαγές σε προσωπικό του γερμανικού στρατού. 

 

Σελίδα 78 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από την 164η Μεραρχία πεζικού που φέρει ημερομηνία 

από 2.5.1941. 

Περιέχει ιδιαίτερη διαταγή σχετικά της δραστηριοποίησης ίππων ( όπως 

μεταξύ άλλων σε κάρα για μεταφορά ολμοβόλων), τον αριθμό τούτων, τη μεταφορά 

μουλαριών στους χώρους συγκέντρωσης κατασχεμένων ίππων στην Καβάλα και στις 

Σέρρες. 

 

 

Σελίδα 79 (περίληψη) 

Περιέχει τμήμα της αναφοράς  Απριλίου 1941 καταγράφοντας συνολικό 

αριθμό ίππων, αριθμό αρρώστων (καταγράφοντας τις ασθένειες και ακριβή αριθμό 

τούτων), απόθεμα από τον προηγούμενο μήνα, κατάσταση επιδημιών (δεν 

υφίσταται), αιτίες θανάτου τούτων. 

 

Σελίδες 80-82 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας  από την 164η Μεραρχία 

πεζικού για το χρονικό διάστημα από 16. έως 30.4.1941 που φέρει ημερομηνία από 

5.5.1941. 
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Αναφέρει μεταξύ άλλων την παραμονή της Μεραρχίας προς τα ανατολικά του 

Στρυμόνα, την αποστολή τούτης (προστασία των ακτών), την κατοχή των νήσων 

Θάσου, Σαμοθράκης, Λήμνου, τη μετακίνηση υπηρεσιών κτηνιάτρων 

(καταγράφονται οι χώροι δραστηριοποίησης), την καταγραφή ίππων από τον 220ο 

λόχο κτηνιάτρων, τη συγκέντρωση κατασχεμένων ίππων του ελληνικού στρατού σε 

ειδικούς χώρους συγκέντρωσης και τη μεταφορά τούτων στη Καβάλα και Σέρρες 

(καταγράφεται αριθμός τούτων), την καλή κατάσταση υγείας των αλόγων, τη 

βελτίωση αντοχής τούτων λόγω καλής φροντίδας και αυξημένης ποσότητας τροφής 

τούτων, τις αιτίες θανάτου, την κατάσταση διατροφής τούτων (καταγράφονται 

ποσότητα και είδος) 

 

Σελίδες 83-84 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας  από την 164η Μεραρχία 

πεζικού για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.4.1941 που φέρει ημερομηνία από 

19.4.1941. 

Περιέχει τη διάσχιση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων από τη Μεραρχία, 

την άφιξη της στη Σταυρούπολη και τμημάτων αυτής (382ο Σύνταγμα) στην Ξάνθη, 

την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από ομάδα τεθωρακισμένων, τη συνθηκολόγηση 

του ελληνικού στρατού στη Θράκη, την ανάληψη από τη Μεραρχία της προστασίας 

των ακτών στον τομέα Θεσσαλονίκη- Αλεξανδρούπολη, τη δραστηριοποίηση του 

220ου λόχου κτηνιάτρων (καταγράφονται χώροι) και παραμονή τούτου 

(καταγράφονται οι χώροι), λίστα  ίππων από τον 220ο λόχο κτηνιάτρων 

(καταγράφεται αριθμός και είδος), την καλή κατάσταση υγείας των ίππων και την 

κακή κατάσταση σχετικά της αντοχής τούτων (καταγράφονται οι αιτίες), τη διανομή 

(καταγράφεται αριθμός) στη Μεραρχία φορτηγών αλόγων από τη Βουλγαρία 

ανεβάζοντας τον αριθμό των κατασχεμένων αλόγων (καταγράφεται είδος τούτων) και 

μουλαριών. 

 

Σελίδες 85-86 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από την 164η Μεραρχία 

πεζικού για το χρονικό διάστημα από 16. έως 31.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 

3.6.1941. 

Αναφέρει στοιχεία θρησκευτικού περιεχομένου.  

 

Σελίδες 87-88 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας από τον στρατιωτικό ιερέα 

της 164ης Μεραρχίας πεζικού για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου έως  Μάιο 1941 

που φέρει ημερομηνία από 26.5.1941. 

Περιέχει την άφιξη δια του σιδηροδρόμου της 164ης Μεραρχίας πεζικού στη 

Ρουμανία (καταγράφονται χώροι), την είσοδο της αρχές Μαρτίου στη Βουλγαρία, τη 

διέλευση  της από τα ελληνικά σύνορα, τη συμμετοχή της σε μάχες όπως πριν την 

πόλη της Ξάνθης, στον Νέστο ποταμό, πλησίον του Εχίνου (καταγράφονται 

συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα τούτης), την κατάληψη τέλη Απριλίου- αρχές 

Μαΐου από πέντε τον αριθμό ταγμάτων των νήσων Σαμοθράκη, Θάσου, Λήμνου, 

Λέσβου και Χίου. 

 

Σελίδες 89-90 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας  από την 164η Μεραρχία 

Πεζικού για το χρονικό διάστημα από 1. έως 15.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 

17.5.1941. 
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Περιέχει στοιχεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

 

Σελίδα 91  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από την 164η Μεραρχία 

πεζικού για το δεύτερο μισό του Απριλίου που φέρει ημερομηνία από 2.5.1941. 

Περιέχει στοιχεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

 

Σελίδες 92-93  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας  από την 164η Μεραρχία 

πεζικού για το χρονικό διάστημα από 15. έως 30.4.1941 που φέρει ημερομηνία 4.5. 

1941. 

Περιέχει την μεταξύ άλλων παραμονή της Μεραρχίας στην Ξάνθη, την 

κατάληψη των νήσων Θάσου, Σαμοθράκης και Λήμνου (καταγράφονται στρατιωτικά 

τμήματα) και στοιχεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

 

 

Σελίδα 94  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας  από την 164η Μεραρχία 

πεζικού για το πρώτο μισό του Απριλίου που φέρει ημερομηνία από 17.4.1941. 

Περιέχει αριθμό πεσόντων καταγράφοντας στρατιωτικό τμήμα και χώρο κατά 

τις πρώτες ημέρες επέμβασης του γερμανικού στρατού στην Ελλάδα. 

 

Σελίδα 95  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από την 164η Μεραρχία 

πεζικού για το  χρονικό διάστημα από 1. έως 15.4.1941 που φέρει ημερομηνία από 

16.4.1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων χώρους και χρονικά διαστήματα παραμονής της 

Μεραρχίας, τον ενταφιασμού δεκατεσσάρων ανδρών του 3ου τάγματος 382ου 

Συντάγματος στον Εχίνο. 

 

 

Σελίδες 96-98  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας  από το στρατιωτικό 

δικαστήριο της 164ης Μεραρχίας πεζικού που φέρει ημερομηνία από 2.6.1941. 

Περιέχει  λίστα αξιόποινων περιπτώσεων για το  χρονικό διάστημα από 1. έως 

31.5.1941  καταγράφοντας αριθμό- είδος- επώνυμο- στρατιωτικό τμήμα. 

 

Σελίδες 99-100  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από το στρατιωτικό 

δικαστήριο της 164ης Μεραρχίας πεζικού που φέρει ημερομηνία από 1.5.1941. 

Περιέχει   λίστα αξιόποινων περιπτώσεων για το  χρονικό διάστημα από 1. 

έως 30.4.1941 καταγράφοντας αριθμό- είδος- ποινή- επώνυμο- στρατιωτικό τμήμα- 

βαθμό. 

 

Σελίδες 101-102  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από τη διοίκηση της 

Μεραρχίας  για το  χρονικό διάστημα από 20. έως 31.5.1941 που φέρει ημερομηνία 

από 3.6.1941. 

Περιέχει την κατάσταση πυρομαχικών (ως καλή), παρουσιαζόμενες δυσκολίες 

λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας μεταξύ της νύχτας και της ημέρας που οδηγούν 
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στην υγρασία κάποιων ειδών (φωτοβολίδες λάμψης) και κυτίων φύλαξης-διατήρησης 

τούτων, μέτρα προφύλαξης τούτων (αντικατάσταση με ξύλινα κιβώτια), πυρομαχικά 

ασκήσεων στην αποθήκη κατασχεμένων-ως λάφυρα στην Καβάλα (καταγράφεται 

αριθμός τούτων), ελλείψεις (καταγράφεται είδος), την αποστολή ποδηλάτων  από τον 

χώρο συγκέντρωσης τούτων πλησίον της Σόφιας (εκατό σαράντα τον αριθμό), την 

κατάσταση πυρομαχικών, των στρατιωτικών μηχανημάτων- του οπλισμού- του 

ρουχισμού και τη διάθεση των παραπάνω στους χώρους συγκέντρωσης λαφύρων 

πολέμου στη Ξάνθη- Καβάλα και  Κάτω Σταυρό. 

 

Σελίδες 103-121  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη διοίκηση Μεραρχίας- με έξι τον αριθμό 

συνημμένα έγγραφα και τρείς χάρτες- σχετικά συγκέντρωσης στρατιωτικού υλικού 

ως λεία στον τομέα της 164ης Μεραρχίας πεζικού και αναφορά δραστηριότητας για τη 

χρονική περίοδο από 1. έως 19.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 23.5.1941. 

Περιέχει την μεταξύ άλλων τοποθέτηση και φύλαξη των λαφύρων σε 

αποθήκες συγκέντρωσης λείας πολέμου κατόπιν της παράδοσης των Κρουσσών, τη 

δημιουργία αποθηκών φύλαξης  στρατιωτικού ως λεία υλικού στην περιοχή της 

Καβάλας, της Ξάνθης, της Δράμας, των Σερρών, της Κομοτηνής (καταγράφονται 

υπεύθυνα Συντάγματα), κατευθυντήριες γραμμές σχετικά διαχείρισης- επίβλεψης 

στρατιωτικού υλικού ως λάφυρα στη βόρεια Ελλάδα, την ανάληψη των χώρων 

(καταγράφονται τούτοι) ευθύνης και χώρων συγκέντρωσης λείας πολέμου της 50ης 

Μεραρχίας πεζικού από άλλα στρατιωτικά τμήματα, τη συνεργασία του γερμανικού 

στρατού με τον βουλγάρικο σχετικά της φύλαξης- επίβλεψης της λείας πολέμου 

(καταγράφονται χώροι επίβλεψης τούτων και από τις δύο χώρες). 

Το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 1 περιέχει λίστα λαφύρων πολέμου από 

16.5.1941 καταγράφοντας είδος-ποσότητα και χώρους συγκέντρωσης- επίβλεψης 

τούτων. 

Το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 2 περιέχει κατασχεμένο στρατιωτικό 

υλικό (καταγράφεται είδος και αριθμός τούτου) στις περιοχές της Σταυρούπολης- 

Κρούσσας- Αλεξανδρούπολης- Κομοτηνής. 

Το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 3 περιέχει αποθέματα στην αποθήκη 

συγκέντρωσης λαφύρων πολέμου στη Ξάνθη (καταγράφεται είδος και αριθμός 

τούτων) για τη μεταφορά τους στη Γερμανία και για τον βουλγάρικο στρατό. 

Το συνημμένο αντίγραφο εγγράφου με τον αριθμό 4 περιέχει την στα 

ακολουθούμενα τρία έγγραφα καταγεγραμμένων ως λάφυρα πολέμου όπλων-

πυρομαχικών-στρατιωτικού υλικού ανάληψη επίβλεψης από το 7ο βουλγάρικο 

Σύνταγμα των τριών οχυρωμάτων (καταγράφεται όνομα και τοποθεσία τούτων). Το 

περιεχόμενο αυτών των χώρων θεωρείται απόθεμα λαφύρων και ιδιοκτησία του 

γερμανικού στρατού. Το 7ο βουλγάρικο Σύνταγμα κατόπιν απαίτησης του γερμανικού 

στρατού υποχρεώνεται για τη μεταφορά αυτών στον χώρο συγκέντρωσης λαφύρων 

πολέμου στο Σιδηρόκαστρο. 

Το συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 5 περιέχει λάφυρα πολέμου 

(καταγράφεται είδος και αριθμός τούτων) στο νησί της Λέσβου. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 6 περιέχει λάφυρα πολέμου (καταγράφεται είδος 

και αριθμός τούτος) στο νησί της Λήμνου. 

Ο χάρτης με τον αριθμό 1 περιέχει τη διαίρεση του τομέα της 164ης 

Μεραρχίας πεζικού σε περιοχές συγκέντρωσης λείας πολέμου από 19.4.1941 

καταγράφοντας τις πόλεις Σέρρες- Σιδηρόκαστρο- Δράμα- Καβάλα- Ξάνθη- 

Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη και τα νησιά Θάσος- Σαμοθράκη. 
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Ο χάρτης με τον αριθμό 2 περιέχει τη διαίρεση του τομέα  της 164ης 

Μεραρχίας πεζικού σε χώρους συγκέντρωσης λείας πολέμου κατόπιν παράδοσης τους 

στον βουλγάρικο στρατό την 3.5.1941 και τις περιοχές υπό τη γερμανική και 

βουλγάρικη διαχείριση (καταγράφονται οι ίδιοι χώροι όπως στον χάρτη με τον αριθμό 

1). 

Ο χάρτης με τον αριθμό 3 περιέχει χώρους συγκέντρωσης (εικοσιένα τον 

αριθμό) λείας πολέμου. 

 

 

Σελίδες 122-124  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο  αναφοράς δραστηριότητας  από τη διοίκηση της 164ης 

Μεραρχίας πεζικού για το χρονικό διάστημα από 15. έως 30.4.1941 που φέρει 

ημερομηνία από 10.5.1941. 

Αναφέρεται η κατάσταση πυρομαχικών από 15.4.1941 στα Μέγαρα Παλλάς 

(;) (εβδομήντα πέντε τόνοι), στον Εχινό (ογδόντα τόνοι), στη Ξάνθη (εικοσιτέσσερις 

τόνοι), η πρόθεση της μεταφοράς όλης συνολικά της ποσότητας στην πόλη της 

Ξάνθης και η εκεί φύλαξή της, η κατάσταση οπλισμού και στρατιωτικού υλικού από 

15.4.1941 (καταγράφεται είδος και ποσότητα τούτων), η κατάσταση λείας πολέμου 

από 15.4.1941 (αναφέρεται η πρόθεση δημιουργίας χώρων αποθήκευσης και 

επίβλεψης τούτων). 

 

Σελίδες 125-127  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από τη διοίκηση 164ης 

Μεραρχίας πεζικού για το χρονικό διάστημα από 7. έως 28.5.1941 που φέρουν 

ημερομηνία από 31.5.1941. 

Αναφέρεται  μεταξύ άλλων η κατάσταση υγρών καυσίμων (παρατηρείται 

ανάγκη στον χώρο της Βουλγαρίας για την κίνηση των στρατευμάτων, εφοδιασμός 

ποσότητας τούτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ανάγκη τροφοδοσίας της πόλης της 

Καβάλας) , η κατάσταση καύσιμης ύλης για την κίνηση των πλοίων  (παρουσιάζονται 

προβλήματα στην εξασφάλιση της και συνεπώς στην τροφοδοσία των νησιών), 

ελλείψεις για την κίνηση των πλοίων, διαδρομές τροφοδοσίας από το τουρκικό 

ιστιοφόρο «Nimet» (καταγράφονται οι κινήσεις τούτου) σχετικά της 

πραγματοποίησης απομάκρυνσης αιχμαλώτων και φυγάδων από τα νησιά και της 

εξασφάλισης της τροφοδοσίας με τρόφιμα των κατοίκων των νησιών, η κατάσταση 

των στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφεται αριθμός υφιστάμενων και ακατάλληλων 

προς στρατιωτική χρήση). 

 

Σελίδες 128-130  (περίληψη) 

Αναφορά για το Ημερολόγιο Πολέμου για το χρονικό διάστημα από 16.4 έως 

6.5.1941 που φέρει ημερομηνία από 12.5.1941. 

Αναφέρεται η τροφοδοσία υγρών καυσίμων προς την Ελλάδα  από 

αντίστοιχες αποθήκες στη Βουλγαρία (καταγράφονται οι χώροι και οι 

παρουσιαζόμενες δυσκολίες μεταφοράς των ήδη υφιστάμενων αποθεμάτων), η 

τροφοδοσία των πλοίων, η κατάσταση των στρατιωτικών οχημάτων (παρουσιάζεται 

βελτίωση), η κατάσταση των ελαστικών (παρουσιάζεται προβληματική και 

καταγράφονται ανάγκες), σχετικά των κατασχεμένων οχημάτων ((επισκευή τούτων 

προς ετοιμότητα χρήσης για τις ανάγκες του στρατού, προβλήματα στην προμήθεια 

ανταλλακτικών). 

 

Σελίδες 131-132  (περίληψη) 
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Περιέχουν αναφορά για το Ημερολόγιο Πολέμου για το χρονικό διάστημα 

από 1. έως 15.4.1941. 

Αναφέρεται η τροφοδοσία της Μεραρχίας με υγρά καύσιμα από αντίστοιχες  

αποθήκες στη Βουλγαρία (καλύπτονται οι ανάγκες τροφοδοσίας), η καλή σε γενικές 

γραμμές κατάσταση των στρατιωτικών οχημάτων (πρόκληση φθορών στα οχήματα 

εξαιτίας της κακής κατάστασης των ορεινών δρόμων), η εν μέρει κάλυψη των 

αναγκών από αποθέματα κατασχεμένων οχημάτων, σχετικά της κατάστασης 

ελαστικών  αναφέρεται η μη κάλυψη των αναγκών και ελλείψεις τούτων, σχετικά των 

κατασχεμένων στρατιωτικών οχημάτων η εξασφάλιση ορισμένου αριθμού από τη 

Μεραρχία (καταγράφεται αριθμός  και τύπος , η παλαιότητα, η άσχημη κατάσταση 

και η μη δυνατότητα χρήσης αυτών). 

 

Σελίδα 133  (περίληψη) 

Ιδιόχειρη δυσανάγνωστης μορφής σελίδα τριών αράδων που φέρει  τον 

κωδικό 11  465/5  και την ημερομηνία 12.7.1941. 

 

  

Σελίδα 134  (περίληψη) 

Ιδιόχειρη δυσανάγνωστης μορφής σελίδα τριών αράδων που φέρει  τον 

κωδικό 11 465/4 και την ημερομηνία 12.7.1941. 

 

 

 

                              

 


