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                                              [Γ.Α.Φ CD 12- Φάκελος 2] 

                                                      RL 26-164-23 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 12 σελίδων συνολικά, που 

εκτείνονται χρονικά από 16.4.1941 έως 4.6.1941. 

 

Σελίδα 1  (περίληψη) 

Εξώφυλλο φακέλου αναφοράς δραστηριότητας από το 220ο  μηχανοκίνητο 

απόσπασμα αστυνομίας στρατού στην 164η Μεραρχία πεζικού για το Ημερολόγιο 

Πολέμου με τον αριθμό 2 της 164ης Μεραρχίας πεζικού καταγράφοντας χρονικό 

διάστημα από 1.4 έως 31.5.1941. 

 

 

Σελίδα 2  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας του 220ου μηχανοκίνητου 

αποσπάσματος αστυνομίας στρατού για τον μήνα Απρίλιο 1941  που φέρει 

ημερομηνία από 3.5.1941. 

Καταγράφει αριθμό στρατιωτικών επεμβάσεων- είδος τούτων- αριθμό 

συμμετεχόντων ανδρών. 

 

Σελίδες 3-4  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από το 220ο  μηχανοκίνητο 

απόσπασμα αστυνομίας στρατού προς την 164η Μεραρχία πεζικού για τον μήνα Μάιο 

1941  που φέρει ημερομηνία από 4.6.1941. 

Καταγράφει αριθμό στρατιωτικών επεμβάσεων- είδος τούτων- αριθμό 

συμμετεχόντων ανδρών. 

 

 

Σελίδα 5  (περίληψη) 

Εξώφυλλο φακέλου αναφοράς δραστηριότητας από την υπηρεσία 

στρατιωτικού ταχυδρομείου 220 στην 164η Μεραρχία πεζικού για το Ημερολόγιο 

Πολέμου με τον αριθμό 2 καταγράφοντας το χρονικό διάστημα από 1.4. έως 

31.5.1941. 

 

Σελίδες 6-7  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από το στρατιωτικό 

ταχυδρομείο 220 προς την 164η Μεραρχία πεζικού  για το χρονικό διάστημα από 15.5 

έως 31.5.1941  που φέρει ημερομηνία από 1.6.1941. 

Αναφέρεται  σχετικά της υπηρεσίας στρατιωτικού ταχυδρομείου 220 στην 

πόλη της Καβάλας και της Ξάνθης περιλαμβάνοντας σύνοψη σχετικά εισερχομένων 

και εξερχομένων γραμμάτων- επιστολών (καταγράφεται αριθμός τούτων), μικρών σε 

μέγεθος πακέτων (καταγράφεται αριθμός τούτων), πακέτων (καταγράφεται αριθμός 

τούτων), απολεσθέντων πακέτων (καταγράφεται αριθμός τούτων). 

 

Σελίδες 8-9  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από την υπηρεσία 

στρατιωτικού ταχυδρομείου 220 προς την 164η Μεραρχία πεζικού για το χρονικό 

διάστημα από 1. έως 15.5.1941  που φέρει ημερομηνία από 16.5.1941. 

Αναφέρεται σχετικά της υπηρεσίας στρατιωτικού ταχυδρομείου 220 στην 

πόλη της Καβάλας και Ξάνθης, περιλαμβάνοντας σύνοψη σχετικά  των 
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εισερχομένων- εξερχομένων γραμμάτων- επιστολών (καταγράφεται αριθμός τούτων), 

των εισερχομένων- εξερχομένων μικρών σε μέγεθος πακέτων (καταγράφεται αριθμός 

τούτων), των εισερχομένων και εξερχομένων αξίας και συστημένων (καταγράφεται 

αριθμός τούτων), των εισερχομένων και εξερχομένων πακέτων (καταγράφεται 

αριθμός τούτων), των μικρών σε μέγεθος πακέτων (καταγράφεται αριθμός τούτων). 

 

Σελίδες 10-11  (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από την υπηρεσία 

στρατιωτικού ταχυδρομείου 220 προς την 164η Μεραρχία πεζικού για το χρονικό 

διάστημα από 16. έως 30.4.1941  που φέρει ημερομηνία από 1.5.1941. 

Περιλαμβάνει  σύνοψη κινήσεων στρατιωτικού ταχυδρομείου για το χρονικό 

διάστημα από 16. έως 30.4.1941 περιέχοντας εισερχόμενα και εξερχόμενα γράμματα 

(καταγράφεται αριθμός τούτων), εισερχόμενα- εξερχόμενα μικρού μεγέθους πακέτα 

(καταγράφεται αριθμός τούτων), συστημένα και αξίας (καταγράφεται αριθμός 

τούτων), εισερχόμενες –εξερχόμενες εντολές μέσω ταχυδρομείου (καταγράφεται 

αριθμός τούτων), εισερχόμενα- εξερχόμενα πακέτα (καταγράφεται αριθμός τούτων), 

απολεσθέντα μικρού μεγέθους πακέτα (καταγράφεται αριθμός τούτων). 

 

Σελίδα 12 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο αναφοράς δραστηριότητας από την υπηρεσία 

στρατιωτικού ταχυδρομείου 220 προς την 164η Μεραρχία πεζικού για το χρονικό 

διάστημα από 1. έως 15.4.1941  που φέρει ημερομηνία από 16.4.1941. 

Περιέχει σταθμούς διανομής- παραλαβής, υπηρεσίες ταχυδρομείου στρατού 

και σύνοψη της κίνησης του στρατιωτικού ταχυδρομείου για το εν λόγω χρονικό 

διάστημα, σχετικά εισερχομένων- εξερχομένων γραμμάτων (καταγράφεται αριθμός 

τούτων.)   

 

 

 


