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[Γ.Α.Φ CD 8- Φάκελος 9] 
 

RW 40-129  

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 259 σελίδων συνολικά που 
εκτείνονται χρονικά από 18.11.1943  έως 11.8.1943. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αναφέρεται στην πρώτη σελίδα τόμου στρατιωτικών –ως επί το πλείστον 
απορρήτων-εγγράφων για το Ημερολόγιο Πολέμου με τον αριθμό 3 από τον 
στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος με ημερομηνία από 20.11.1942 έως 19.11.1943. 
 

Σελίδα 2 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
στρατιωτικό διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 

Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 18.11.1943 

Περιέχει πρωινή αναφορά αεροπορικής επίθεσης στο Καλαμάκι από πενήντα 
συνολικά αεροσκάφη και την Ελευσίνα από σαράντα συνολικά αεροσκάφη 
καταγράφοντας υλικές ζημιές. 

 

Σελίδα 3 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
στρατιωτικό διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 

Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 19.11.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά αεροπορικής επίθεσης από περίπου εξήντα αεροσκάφη 
εναντίον της Ελευσίνας, καταγράφοντας υλικές ζημιές, ανθρώπινες απώλειες και 
αριθμό τραυματιών. 

 

Σελίδα 4 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
στρατιωτικό διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 

Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 17.11.1943. 
Περιέχει πρωινή αναφορά αεροπορικής επίθεσης εναντίον της Ελευσίνας από 

περίπου σαράντα δύο αεροσκάφη καταγράφοντας υλικές ζημιές. 
 

Σελίδα 5 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
στρατιωτικό διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 

Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 20.11.1943. 
Περιέχει μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων και σχετικά με επιχείρηση στον 

Μαραθώνα καταγράφοντας αριθμό συλληφθέντων . 
 

Σελίδα 6 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 16.11.1943. 
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Περιέχει πρωινή αναφορά αεροπορικής επίθεσης από πενήντα δύο αεροσκάφη 
στην Ελευσίνα, καταγράφοντας υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες καθώς επίσης 

αεροπορική επίθεση από εβδομήντα αεροσκάφη στο Καλαμάκι, καταγράφοντας 

καταρρίψεις αεροσκαφών και υλικές ζημιές. 
 

Σελίδα 7 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα . 
Το πρώτο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή στρατού 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος, που φέρει 
ημερομηνία από 15.11.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά σχετικά με τη σύλληψη δεκατεσσάρων ανταρτών 

κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον Μαραθώνα.  

Το δεύτερο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή στρατού 
νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς, που φέρει 
ημερομηνία από 14.11.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά σχετικά με έναρξη επιχείρηση εναντίον ανταρτών 

στον Μαραθώνα και τη σύλληψη αριθμού κομμουνιστών με υλικό προπαγάνδας στην 
κατοχή τους. 
 

Σελίδα 8 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 13.11.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με τη σύμφωνα με αξιόπιστη αναφορά 

συνδέσμου περικύκλωση του Ζέρβα μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας και την 
ενδεχόμενη παράδοσή του καθώς επίσης και αυξήσεις τιμών τροφίμων στην Αθήνα και 
Πειραιά. 
 

Σελίδα 9 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 11.11.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά σχετικά με την πραγματοποίηση ενδεχόμενων 

διαδηλώσεων εναντίον της κυβέρνησης και λεηλασιών εξαιτίας της δυσαρέσκειας του 
πληθυσμού, λόγω της επικρατούσας κατάστασης στα τρόφιμα, την αύξηση της τιμών 
των τροφίμων στον Πειραιά και Αθήνα. 

 

Σελίδα 10 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς το 257ο
, 266

ο
 

και 834ο
 τάγμα προστασίας ενδοχώρας που φέρει ημερομηνία από 11.11.1943. 

Περιέχει ημερήσια διαταγή σχετικά με την άμεση υπαγωγή του 257ου
, 266

ου
 και 

834
ου

 τάγματος στην ομάδα Ε στρατού ξηράς και την επίδοση αυτών κατά τη διάρκεια 
των προηγουμένων μηνών. 
 

Σελίδα 11 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 12.11.1943. 
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Περιέχει πρωινή αναφορά μετακίνησης μονάδας πυροβολικού στη Θήβα και 
Λειβαδιά, την πρόθεση πραγματοποίησης επιχείρησης εναντίον ανταρτών στην περιοχή 
του Μαραθώνα καταγράφοντας συμμετέχοντα στρατιωτικά τμήματα. 

 

Σελίδα 12 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 11.11.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά καταγράφοντας την άφιξη της διοίκησης στρατού 1032 

στα Ιωάννινα.      

 

Σελίδα 13 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 9.11.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με την επαναφορά της τάξης στην Πάτρα 
κατόπιν επέμβασης της χωροφυλακής, την καταστροφή του χωριού Ρωμανός, πέντε χλμ 
ανατολικά της Πάτρας, την ήττα και διάλυση των ομάδων του Ζέρβα, του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ 
σε μικρότερες ομάδες και τη μετακίνηση τμημάτων αυτών προς Παρνασσό και 
Πεντέλη, την προέλαση γερμανικών στρατευμάτων εναντίον του Καρπενησίου. 

 

Σελίδα 14 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 10.11.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά σχετικά με κινήσεις γερμανικών στρατευμάτων.  

 

Σελίδα 15 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 8.11.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με την έφοδο και κατάληψη από μεγάλο σε 
μέγεθος πλήθος πολιτών της νομαρχίας στην Πάτρα, απαιτώντας ψωμί και ελαιόλαδο 
και τη διάλυση αυτού έπειτα από σχετικές διαβεβαιώσεις, τον βομβαρδισμό του χωριού 
Ρωμανός από το γερμανικό πυροβολικό εξαιτίας της συγκέντρωσης σε αυτό ομάδων 
ανταρτών. 

 

Σελίδα 16 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 7.11.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με την αιφνιδιαστική επίθεση από περίπου 
εκατό άνδρες του ΕΛΑΣ εναντίον δύο αξιωματικών του Επιτελείου του διοικητή 
γερμανικού στρατού δύο χλμ δυτικά της περιοχής του Μαραθώνα και την αιχμαλωσία 
τούτων. Η ομάδα αποτελείτο κατά το 1/3 από καλά εξοπλισμένους Ιταλούς 
(καταγράφεται ο εξοπλισμός τούτων). 
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Σελίδα 17 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 6.11.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με πυρά που δέχθηκε τρένο μεταφοράς και 
ακινητοποίηση αυτού είκοσι χλμ βορείως της Πάτρας, καταγράφοντας υλικές ζημιές 
και ανθρώπινες απώλειες, τον εκτροχιασμό τρένου με εργάτες στην γραμμή Φάρσαλα- 

Καλαμπάκα λόγω ανατίναξης γέφυρας καταγράφοντας υλικές ζημιές, ανθρώπινες 
απώλειες και τραυματίες. 

 

Σελίδα 18 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 6.11.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά σχετικά με αεροπορική επίθεση από πέντε συμμαχικά 

αεροσκάφη εναντίον λιμενικών εγκαταστάσεων στο Λαύριο, καταγράφοντας την 
κατάρριψη δύο αεροσκαφών και τη σύλληψη τεσσάρων Άγγλων αξιωματικών, υλικές 
ζημιές καθώς και ανθρώπινες απώλειες από γερμανική πλευρά. 

 

Σελίδα 19 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 3.11.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με τη γραφή συνθημάτων σε τοίχους σε 
πολλούς δρόμους της Αθήνας εναντίον του Ζέρβα, κατηγορώντας τον ως προδότη και 
συνεργάτη των Γερμανών, άλλα προερχόμενα από τον Ε.Δ.Ε.Σ για μια μεγάλη Ελλάδα 
και άλλα κατηγορώντας την κυβέρνηση του Ράλλη και τους Γερμανούς για το 
πρόβλημα της ασιτίας σε μέρος του πληθυσμού. 

 

Σελίδα 20 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 3.11.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά παραπέμποντας στο περιεχόμενο άλλης. 

 

Σελίδα 21 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 31.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με τη μείωση της διανομής φυλλαδίων και 
μείωση των περιπτώσεων αναγραφής συνθημάτων προπαγάνδας σε τοίχους κατά τις 
τελευταίες εβδομάδες. 

 

Σελίδα 22 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στρατιωτικά έγγραφα από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 
τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος. 
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Το πρώτο φέρει ημερομηνία από 1.11.1943 και περιέχει πρωινή αναφορά με 
περιεχόμενο που παραπέμπει σε άλλη αναφορά.  

Το δεύτερο φέρει ημερομηνία από 31.10.1943 και περιέχει ημερήσια αναφορά 
σχετικά με κίνηση στρατιωτικού τμήματος προς την Άρτα.  

 

Σελίδα 23 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 2.11.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά που το περιεχόμενό της παραπέμπει σε άλλη 
αναφορά. 

 

Σελίδα 24 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 29.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με τη συνέχιση των ανακρίσεων περί 
ζητημάτων σχετικά με τον κομμουνισμό και τη μη πραγματοποίηση του αναγγελθέντος 

πραξικοπήματος από την πλευρά των κομμουνιστών. 

 

Σελίδα 25 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 30.10.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά που παραπέμπει στο περιεχόμενο άλλης αναφοράς. 
 

Σελίδα 26 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 29.10.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά σχετικά με την επέμβαση ενός λοχία της στρατιωτικής 
αστυνομίας του φρουραρχείου Αθήνας σε μια συγκέντρωση κομμουνιστών μπροστά 
από την τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών από αυτών. 

 

Σελίδα 27 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 28.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με τη ματαίωση των αναμενόμενων ταραχών 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ανακάλυψη μεγάλου αριθμού φυλλαδίων και 
προκηρύξεων σχετικά με τον εορτασμό της 28ης

 Οκτωβρίου και την απάντηση των 
αναγραφομένων στους τοίχους των σπιτιών συνθημάτων από αντίπαλα πολιτικά 
κόμματα.. 
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Σελίδα 28 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στρατιωτικά έγγραφα από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 
τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος. 

Το πρώτο απόρρητο από 28.10.1943 περιέχει ημερήσια αναφορά σχετικά με την 
άφιξη στην Αθήνα τάγματος ασφαλείας. 

Το δεύτερο από 29.10.1943 περιέχει ημερήσια αναφορά της οποίας το 
περιεχόμενο παραπέμπει σε άλλη αναφορά.  

 

Σελίδες 29-33 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό συνημμένο-στο έγγραφο των σελίδων 39-41- έγγραφο με 
τον αριθμό 1 από την κεντρική εξωτερική υπηρεσία της ομάδας Ε Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 15.10.1943. 

Περιέχει τη μηνιαία εκτίμηση αναφορικά με τη διαμόρφωση της κατάστασης 

στον γερμανικό στρατό. 
Σχετικά με τις συγκοινωνίες αναφέρεται η βελτίωση της κατάστασης μεταφορών 

πλησίον της Λάρισας και από την Πελοπόννησο προς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς 
της Αθήνας, η τροφοδοσία της Πελοποννήσου κρίνεται επαρκής, ο αριθμός πλοίων έχει 
ελαττωθεί λόγω απωλειών, η μεταφόρτωση έχει κατά το 1/3 ελαττωθεί, δυσκολίες 

τροφοδοσίας για τα στρατεύματα προκύπτουν βορείως του Ισθμού της Κορίνθου και 
για τις μεταφορές Ιταλών αιχμαλώτων από την Κεφαλονιά, σχετικά με τον 

ανεφοδιασμό-τροφοδοσία της Κρήτης υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα πλοία.  
Σχετικά με τη κατάσταση τροφοδοσίας και αποθεμάτων, όσον αφορά στον 

οπλισμό και μηχανήματα στρατιωτικού εξοπλισμού, κρίνεται βελτιωμένη λόγω της 
λείας από τους Ιταλούς και υπάρχει αφθονία σε πυρομαχικά (καταγράφονται ελλείψεις 

σε τυφέκια, οπλοπολυβόλα και αντιαρματικά), όσον αφορά στα μέσα σίτισης και 
τροφών, κρίνεται η σίτιση τον μήνα Σεπτέμβριο εξασφαλισμένη (καταγράφονται 
ελλείψεις σε ελαιόλαδο και όσπρια για τους Έλληνες εργάτες και στρατεύματα). 

Σημαντικό ρόλο εδώ έπαιξαν τα ιταλικά αποθέματα που αφαίρεσαν οι γερμανικές 
δυνάμεις. Υπάρχει ανάγκη τροφοδοσίας σε φρέσκιες πατάτες.  

Σχετικά με τη κατάσταση των καταλυμάτων- συνθηκών διαμονής των Γερμανών 
στρατιωτών καταγράφονται ανάγκες άμεσου εφοδιασμού μεταξύ άλλων σε είδη 

μαγειρικών σκευών, χαρτιού γραφομηχανής, ποτηριών, στιλών, τετραδίων, μελανιού. Η 
λεία από τα ιταλικά αποθέματα δεν καλύπτει τις ανάγκες. 

Καταγράφεται ανάγκη τροφοδοσίας σε κάρβουνο, η ανάγκη σε ξύλα καύσεως 

καλύπτονται από τα δάση της νοτίου Ελλάδος, σχετικά με το ρουχισμό δεν 
παρατηρείται σημαντική αλλαγή τον τελευταίο μήνα και δεν παρατηρούνται ελλείψεις, 

αναφορικά με τα ανταλλακτικά στρατιωτικών οχημάτων δεν κρίνεται η κατάσταση 
επαρκής, υπάρχουν επαρκή αποθέματα σε υγρά καύσιμα, σχετικά με την παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος η κατάσταση κρίνεται ανεπαρκής και η παροχή νερού στην 
Αθήνα, Πειραιά, στις βάσεις- σταθμούς και τα στρατιωτικά καταλύματα έχει 
εξασφαλιστεί. 

 

Σελίδες 24-36 (περίληψη)  
 

Στρατιωτικό συνημμένο-στο έγγραφο των σελίδων 39-41- έγγραφο με τον αριθμό 
2 από την υπηρεσία οικονομικών στην Αθήνα σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης 
για το χρονικό διάστημα από 16./9 έως 15.10/1943. 

Περιέχεται η σε σημαντικό βαθμό επιδείνωση της γενικής οικονομικής 

κατάστασης και οι αυξήσεις των αγαθών σε σύγκριση με την προηγούμενη αναφορά, 
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καταγράφοντας τους λόγους και λαμβανόμενα μέτρα αποτροπής και αλλαγής αυτού του 
κλίματος. Αναφέρεται ακόμα η αυξημένη δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια του 
ελλαδικού χώρου ομάδων ανταρτών κομμουνιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης και η 
πραγματοποίηση επιθέσεων σε δρόμους εναντίον συμπολιτών τους.  

Η κατάσταση διατροφής- σίτισης έχει σημαντικά επιδεινωθεί έχοντας επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό τις τιμές των τροφίμων παρουσιάζονται αυξήσεις στις τιμές τους, 

λόγω της απώλειας δύο μηχανοκίνητων ιστιοφόρων με ελαιόλαδο (καταγράφεται 
ποσότητα) με προορισμό την Αθήνα δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου διανομή 
ελαιολάδου στην Αθήνα, παρατηρείται ακόμα έλλειψη τροφίμων (ιδιαίτερα των 
λαχανικών από την Πελοπόννησο) εξαιτίας της χρήσης του σιδηροδρόμου για 
μετακίνηση στρατευμάτων και μεταφορά Ιταλών.  

Περιέχεται επίσης η αποστολή εργατικού δυναμικού στη Γερμανία (καταγράφεται 
αριθμός τούτων), παρουσιαζόμενα προβλήματα στην τροφοδοσία κάρβουνου και οι 
ελλείψεις, σχετικά με τη κατάσταση υγρών καυσίμων υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων 
(παρατηρείται έλλειψη σε πετρέλαιο θέρμανσης), καταγράφεται η κατάσταση και οι 
ανάγκες σε ορυκτά χρωμίου (από Δομοκό), σε νικέλιο (από Λοκρίδα), σε μόλυβδο (από 
το Λαύριο), η ανάληψη εκμετάλλευσης των ορυχείων λιγνίτη από τους  Γερμανούς, 
σχετικά με τη κατάσταση μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων παρατηρείται η σε μεγάλο 
αριθμό επιδείνωση (καταγράφονται οι λόγοι), σχετικά με τη θαλάσσια συγκοινωνία 

παρουσιάζονται προβλήματα, η γερμανική πλευρά έχει στην επίβλεψη της 125 
επιχειρήσεις με οικοδομικά υλικά. 
 

Σελίδες 37-38 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό συνημμένο- στο έγγραφο των σελίδων 39-41- με τον αριθμό 3 

έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 19.10.1943. 

Περιέχει την κατάσταση αλόγων, αναφέροντας αριθμό τούτων και ελλείψεις ανά 
μονάδες, την κατάσταση σίτισής τους (παρουσιάζεται ικανοποιητική), την κατάσταση 

υγείας αυτών (κρίνεται ικανοποιητική), σχετικά με τη κατάσταση επιδημιών 

παρουσιάζεται μεταξύ άλλων ψώρα και πρήξιμο στους αδένες (καταγράφονται 
στρατιωτικές μονάδες αυτών των εμφανίσεων), σχετικά με τη κατάσταση τροφών 

υπάρχει σε επάρκεια , η ετοιμότητα δραστηριοποίησης έχει εξασφαλισθεί. 
 

Σελίδες 39-41 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με τρία συνημμένα- από τον στρατιωτικό 
διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει 
ημερομηνία από 19.10.1943. 

Πρόκειται για εκτίμηση της κατάστασης για το χρονικό διάστημα από 15.9 έως 
15.10.1943. 

Αναφέρεται σχετικά με την ανάληψη από μέρους της γερμανικής πλευράς της 
κυριαρχίας σε όλον τον ελλαδικό χώρο, στην καταγραφή της κινητικότητας από την 
πλευρά των αντιστασιακών οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και την 
αδυναμία της ελληνικής αστυνομίας να επιβληθεί (τρείς αξιωματικοί σκοτώθηκαν σε 
συμπλοκή), στην πραγματοποίηση μεμονωμένων δράσεων λόγω μη επαρκών δυνάμεων 
της δύναμης κατοχής ως προς την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων (τυγχάνει 
επιδοκιμασίας από μέρος του ελληνικού πληθυσμού και συνάμα αποδοκιμάζεται από 
την πλειοψηφία λόγω προπαγάνδας που συνεπικουρεί η άσχημη οικονομική 
κατάσταση), στην με ελλείψεις προμήθεια αγαθών στην Αθήνα, στην παρακράτηση για 
λόγους προπαγάνδας τροφίμων από μαυραγορίτες και λόγω της συχνής υποτίμησης του 
νομίσματος.  
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Σχετικά με την αυξημένη κινητικότητα του αντιπάλου καταγράφονται σημαντικές 
απώλειες σε ανθρώπους και αγαθά, η ενίσχυση των ανταρτών με από τους Ιταλούς 
ληφθέντα όπλα και πυρομαχικά και μεγαλύτερη ανάληψη πρωτοβουλιών από την 
αγγλικής επιρροής διοίκηση αυτών, η κατάσταση των γερμανικών δυνάμεων 
χαρακτηρίζεται από την έλλειψη δυνάμεων ασφαλείας χώρων, προβλήματα 
δημιουργούνται από ελλείψεις δυνάμεων επιτήρησης (εξαιτίας της απόσυρσης των 
ιταλικών δυνάμεων), σχετικά με τη κατάσταση υγείας αναφέρεται αύξηση του αριθμού 
των εισαχθέντων στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, η ανάληψη από τις 
γερμανικές δυνάμεις κατοχής των ιταλικών νοσοκομείων στη Θήβα, Λειβαδιά και 
Λαμία (καταγράφοντας μονάδες υπεύθυνες για αυτά), σχετικά με την ανάγκη σε άνδρες 
κρίνεται η κατάσταση μη ικανοποιητική (καταγράφονται ελλείψεις). 

 

Σελίδα 42 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 26.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά σχετικά με σχεδιασμό από οργανώσεις προσκείμενες 

στον ΕΑΜ εκδηλώσεων και ανακοινώσεων για την 28./10, τη διάδοση φημών στους 
κουμουνιστικούς προσκείμενους κύκλους για την επικείμενη συμφωνία του Ζέρβα με 
τους Γερμανούς και για την εξολόθρευση των κομμουνιστών. 

 

Σελίδα 43 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 26.10.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά καταγράφοντας τη θανατική καταδίκη από το 
στρατιωτικό δικαστήριο του γερμανικού στρατού δύο Ελλήνων μαυραγοριτών στην 
Αθήνα χωρίς τη δημιουργία εκτρόπων και την ικανοποίηση εκ μέρους του ελληνικού 
πληθυσμού. 

 

Σελίδα 44 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 27.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την αδυναμία μετακίνησης της 
στρατιωτικής διοίκησης 1032 λόγω προβλημάτων στη μεταφορά προς την Άρτα και 
δραστηριοποίηση της στρατιωτικής διοίκησης 1028 στο Μεσολόγγι. 

 

Σελίδες 45-46 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 21.10.1943. 

Αναφέρει προσωρινή εντολή υπηρεσιακών καθηκόντων των αξιωματικών 
υγειονομικού της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης 395 και τοπικών ή περιφερειακών 

φρουραρχείων. Περιέχεται επιπλέον πρότυπο λίστας καταγραφής μεταδιδομένων 
ασθενειών στον πληθυσμό. 
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Σελίδα 47 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 25.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά καταγράφοντας την ανατίναξη ραγών στη 
σιδηροδρομική σύνδεση τη νύχτα της 23. προς 24./10 μεταξύ της Τρίπολης και της 
Καλαμάτας ,χωρίς την ύπαρξη ανθρωπίνων απωλειών και πρόκλησης υλικών ζημιών σε 
οχήματα. 
 

Σελίδα 48 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 26.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά που το περιεχόμενο της παραπέμπει σε βραδινή και 
πρωινή αναφορά. 

 

Σελίδα 49 (περίληψη) 
 

Περιέχει 2 στρατιωτικά έγγραφα από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος. 

Το πρώτο περιέχει ημερήσια αναφορά από 24.10.1943 που παραπέμπει σε πρωινή 
και βραδινή αναφορά. 

Το δεύτερο περιέχει ημερήσια αναφορά με ημερομηνία από 25.10.1943 χωρίς 
περιεχόμενο. 
 

Σελίδα 50 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 24.10.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά καταγράφοντας δύο εκρήξεις σε σιδηροδρομικές 
γραμμές και μια ανατίναξη γέφυρας στη σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου 

βορείως της Καλαμάτας, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα. 
 

Σελίδα 51 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 23.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες 
και τη δραστηριοποίηση στρατιωτικού τμήματος στην Κωπαΐδα. 

 

Σελίδα 52 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 23.10.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά χωρίς περιεχόμενο. 
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Σελίδα 53 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 22.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την άφιξη στρατιωτικού τμήματος 

στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 54 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 22.10.1943. 

Περιέχει πρωινή αναφορά καταγράφοντας τη μείωση των τιμών από ορισμένους 
εμπόρους, εξαιτίας του φόβου λεηλασιών. 

 

Σελίδα 55 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 21.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά παραπέμποντας σε πρωινή και βραδινή αναφορά. 
 

Σελίδα 56 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 20.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά καταγράφοντας τις κατόπιν φημών για επικείμενες 
συλλήψεις από τις αρχές της δύναμης κατοχής μειώσεις των -εν μέρει έως 50%- τιμών 

και την εντολή στις δυνάμεις της περιφέρειας του ΕΑΜ για αποστολή δυνάμεων στην 
κεντρική οργάνωση Αθηνών. 

 

Σελίδα 57 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 20.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας νεκρούς και αγνοουμένους κατά τη 
διάρκεια επιχείρησης του γερμανικού στρατού βορείως της Ελευσίνας. 

 

Σελίδα 58 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 19.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά καταγράφοντας την παρεμπόδιση τρένων μεταξύ 
Άργους και Τρίπολης και Τρίπολης- Καλαμάτας από αντάρτες και την απαγωγή εννέα 
Ελλήνων. 
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Σελίδες 59-63 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 
μεταξύ άλλων διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης, διοικητή αεροπορίας 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, ναύαρχο Αιγαίου που φέρει ημερομηνία από 15.10.1943. 

Περιέχει διαταγή σχετικά με δραστηριοποίηση των  φρουραρχείων στον τομέα 
του στρατιωτικού διοικητή Ελλάδος, καταγράφοντας χώρους επέμβασης. 

 

Σελίδα 64-68 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος που φέρει 
ημερομηνία από 16.10.1943. 

Καταγράφει οδηγίες και εντολές καθηκόντων προς την ανώτατη στρατιωτική 

διοίκηση 395, προς άλλες διοικήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη όπως μεταξύ 
άλλων σχετικά με τη διατήρηση της ηρεμίας και τάξης στους τομείς τους, την ασφάλεια 
των στρατιωτικών και οικονομικών αγαθών, τη δημιουργία μονάδων επιφυλακής σε 
περιόδους κρίσης, τα καταλύματα, τη σίτιση, τη δημιουργία υπηρεσίας επιβολής της 
τάξης, την επίβλεψη και επιστασία των πολιτών και της ελληνικής αστυνομίας- 

χωροφυλακής (καταγραφή καθηκόντων αυτής), τη διαχείριση των οικονομικών του 
γερμανικού στρατού, τις αρμοδιότητες-συνεργασίες και επαφές μεταξύ των διοικητών 

και με άλλες υπηρεσίες του γερμανικού στρατού, τη δικαιοδοσία των στρατιωτικών 

δικαστηρίων των διοικήσεων. 

 

Σελίδα 69 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 17.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά καταγράφοντας τη μεταφορά 1.171 Άγγλων 
αιχμαλώτων σιδηροδρομικώς από την Αθήνα, την εισβολή ομάδων κουμουνιστών στα 
τυπογραφεία πέντε αθηναϊκών εφημερίδων με σκοπό την καταστροφή των 
κυριακάτικων φύλλων. 

  

Σελίδα 70 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 16.10.1943. 

Περιέχει βραδινή αναφορά καταγράφοντας την προσπάθεια λεηλασίας 
καταστημάτων από ομάδες, χωρίς να προσδιορίζεται ο ιδεολογικός τους 
προσανατολισμός και την υπό την εμφάνιση της στρατιωτικής αστυνομίας υποχώρηση 
τούτων (καταγράφεται αριθμός συλλήψεων και νεκρών), τη συγκέντρωση έχοντας 
άγριες διαθέσεις ατόμων μπροστά από καταστήματα τροφίμων στον Πειραιά, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών από τους εμπόρους, συλλήψεις για διανομή 
φυλλαδίων. 

 

Σελίδα 71 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από την επίλεκτη αστυνομία 18
ου

 Συντάγματος ορεινών 
καταδρομέων προς τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος και τον διοικητή αστυνομίας 
επιβολής της τάξης Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 14.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την άφιξη ενός τρένου μεταφοράς με 
στρατιώτες στην Αθήνα. 
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Σελίδα 72 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 15.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την αεροπορική επίθεση 
συμμαχικών αεροσκαφών εναντίον του Άργους με ανεξακρίβωτο αριθμό θυμάτων 
Ελλήνων πολιτών και τριακόσιους περίπου βαριά τραυματίες, την άφιξη στρατιωτικών 

τμημάτων στην Αθήνα, τον θάνατο του νομάρχη Καλαμάτας, την κήρυξη κατάστασης 

έκτατης ανάγκης και τη σύλληψη πενήντα ατόμων. 

 

Σελίδα 73 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 14.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή 
επιστροφή του Άγγλου συνταγματάρχη Eddy με τη συνοδεία του συνταγματάρχη Pitt 

και άλλων δύο Ελλήνων αξιωματικών, στο κεντρικό του αρχηγείο στην οροσειρά της 
Πίνδου. 
 

Σελίδα 74 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 13.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την παράδοση από τους 
κομμουνιστές κατόπιν επιτυχημένης αστυνομικής εφόδου στη Νέα Κοκκινιά, 

αντικειμένων στρατιωτικού εξοπλισμού και ατομικών όπλων ιταλικής προέλευσης, την 
αναγραφή συνθημάτων πολιτικού περιεχομένου στους τοίχους, τη δολοφονία Έλληνα 
ανωτάτου αξιωματούχου της αστυνομίας από κομμουνιστές προκαλώντας την 
αγανάκτηση του πληθυσμού, τη δραστηριοποίηση στρατιωτικών τμημάτων στη Λαμία 
και Λάρισα. 

 

Σελίδα 75 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 12.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την αυξημένη εναέρια 
δραστηριότητα από συμμαχικά αεροσκάφη, τη δημιουργία κλίματος αντιπαλότητας 
μεταξύ κομμουνιστικού και εθνικιστικού ιδεολογικού προσανατολισμού ομάδων, 

εκφραζόμενη από συνθήματα σε τοίχους σπιτιών, τη διακοπή της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης Αθήνας- Θεσσαλονίκης εξαιτίας πολυάριθμων ανατινάξεων, την ανατίναξη 
της γέφυρας διέλευσης τρένου μεταξύ Πύργου- Κυπαρισσίας (περιέχοντας υλικές 
ζημιές και τραυματίες). 

 

Σελίδες 76-89 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό συνημμένο έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή 
Ελλάδος προς την υπηρεσία Ια που φέρει ημερομηνία από 7.10.1943. 

Περιέχει αναφορά για το χρονικό διάστημα Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 1943, 

καταγράφοντας σχετικά με την πολιτική κατάσταση μεταξύ άλλων τη στάση του 
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ελληνικού πληθυσμού ως εχθρική προς τους Γερμανούς, τη διάψευση των προσδοκιών 
κύκλων του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με την πραγματοποίηση της 
αγγλοαμερικανικής απόβασης και του τέλους του πολέμου, την αυξημένη 
δραστηριότητα και εξάπλωση ομάδων κομμουνιστικής ιδεολογίας και τρομοκράτησης 
του ντόπιου πληθυσμού, επιθέσεις εναντίον δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας και 
γερμανόφιλων Ελλήνων, τον προπηλακισμό ή τις απειλές εναντίον του προορισμένου 
για εργασία στη Γερμανία εργατικού δυναμικού, την εμφάνιση φωτεινών σημείων στον 
βράχο της Ακρόπολης με τα αρχικά Ε.Α.Μ, γραφή συνθημάτων κομμουνιστικού 
περιεχομένου στους τοίχους σπιτιών στην Αθήνα και Πειραιά, την αύξηση δράσης 
ομάδων ανταρτών λόγω εξοπλισμού τούτων με όπλα ιταλικής προέλευσης. 

Σχετικά με τη γενική διοίκηση καταγράφονται προβλήματα λόγω της ανάληψης 
από τη γερμανική πλευρά της διοίκησης των έως τώρα ιταλικών περιοχών, η 
κατάσταση της υγείας και της διατροφής του ελληνικού πληθυσμού κρίνεται καλή και 
επαρκής (καταγράφεται αριθμός νεκρών από ασιτία στην Αθήνα και Πειραιά), σχετικά 
με τη κατάσταση της οικονομίας και της τροφοδοσίας πραγματοποιείται μια εκ νέου 
υποτίμηση της δραχμής, υπολογίζεται μια εκ νέου αύξηση των τιμών, παρουσιάζεται το 
φαινόμενο απόκρυψης προϊόντων από μερίδα του ελληνικού πληθυσμού εξαιτίας 
κερδοσκοπικών κινήτρων για την αργότερη πώληση τους σε υψηλότερες τιμές, 
παρατηρείται επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης λόγω των συνεχιζόμενων 
απεργιακών κινητοποιήσεων με αίτημα την αύξηση των μισθών έχοντας ως συνέπεια 
την αύξηση του πληθωρισμού. Η κατάσταση της βιομηχανίας και υφαντουργίας 

κρίνεται άσχημη, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής βιομηχανίας απασχολείται 
έμμεσα ή άμεσα για τη δύναμη κατοχής, παρατηρείται στασιμότητα στην παραγωγή 
λόγω συνεχόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων, παρουσιάζεται βελτίωση στον ρυθμό 
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων μετά την αποχώρηση των Ιταλών. Σχετικά με τη 
τροφοδοσία σε κάρβουνο- ρόλο εδώ παίζει η κατάληψη των ορυχείων στην Εύβοια από 
ομάδες ανταρτών-, παρουσιάζονται προβλήματα, παρατηρείται η εισαγωγή σε 
πετροκάρβουνο από τη Γερμανία και Βουλγαρία αλλά λόγω των επί της παρούσης 
δυσκολιών στη μεταφορά κρίνεται η ποσότητα μη επαρκής με συνέπεια στην παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος στην Αθήνα και Πειραιά, δημιουργώντας μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στα θέατρα, κινηματογράφους, καφενεία 
και ταβέρνες και περιορισμένες στα νοικοκυριά, η τροφοδοσία νερού στην Αθήνα και 
Πειραιά κρίνεται ικανοποιητική. 

Σχετικά με τον εφοδιασμό τροφίμων έχει εξασφαλισθεί η τροφοδοσία σε σιτηρά, 

αλεύρι, ζάχαρη, όσπρια, αλάτι και σαπούνι, κρέας και ψάρια (η τροφοδοσία σε 
καλαμπόκι και δημητριακά παρουσιάζει δυσκολίες λόγω επιδρομών ανταρτών σε 
φορτηγά μεταφοράς), σχετικά με τις τιμές παρουσιάζεται αύξηση με εξαίρεση τις τιμές 
ψωμιού, φασολιών- παρουσιάζεται μείωση- και οι τιμές στη ζάχαρη παραμένουν ίδιες, 
δεν υπάρχουν ενιαίες τιμές σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος- στη βόρεια Ελλάδα και 
στα νησιά είναι χαμηλότερες από ότι στην Αθήνα και τον Πειραιά-. Σχετικά με τη 
δραστηριοποίηση του εργατικού δυναμικού καταγράφεται το απασχολούμενο στις 
γερμανικές επιχειρήσεις στη νότια Ελλάδα-Θεσσαλονίκη- Αιγαίο και Κρήτη, η 
προσωρινή μείωση του αριθμού των απασχολουμένων (περιέχονται οι λόγοι), η 
διανομή των Ιταλών εγκλείστων σε χώρους εργασίας (καταγράφονται πλεονεκτήματα 
τούτων έναντι των Ελλήνων εργατών, χώροι απασχόλησης και καθήκοντα τούτων) ή η 
μεταφορά τους εκτός Ελλάδος, οι δυσκολίες στις συνθήκες εργασίας λόγω μη 
κατάλληλου και επαρκούς ρουχισμού και υποδημάτων, η λόγω μη διαθέσιμου 
επαρκούς προσωπικού εθελοντών προώθηση αναγκαστικής εργασίας (καταγράφονται 
προβλήματα που προκύπτουν), σχετικά με το υλικό λήψεων από αέρα δόθηκε υλικό στο 
αρχαιολογικό ινστιτούτο της Γερμανίας στη Βιέννη για την προστασία τούτων. 
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Σελίδες 90-94 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με συνημμένο από τον στρατιωτικό διοικητή 

Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 20.9.1943. 

Περιέχει την ανάληψη από τον στρατιωτικό διοικητή στην Ελλάδα όλης της 
συνολικής ελληνικής, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, επικράτειας κατόπιν του 
αφοπλισμού των ιταλικών δυνάμεων, της ακύρωσης αρμοδιοτήτων αυτών και της 
πλήρους υπαγωγής των στρατιωτικών υπηρεσιών και στρατευμάτων σε αυτόν 

(καταγράφονται τα καθήκοντα τούτου, οι υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και 
στρατιωτικά τμήματα, γεωγραφικά όρια επέμβασης χωρισμένα σε τομείς). 

Το συνημμένο έγγραφο 1 φέρει ημερομηνία από 20.9.1043 και περιέχει λίστα των 

διοικήσεων και στρατιωτικών μονάδων που υπάγονται στον διοικητή στρατού στην 
Ελλάδα. 
 

Σελίδες 95- 96 (περίληψη) 
 

Εφημερίδα διατάξεων από 11.9.1943 με τον αριθμό 1, εκδιδομένη από τον 
στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος στη γερμανική και ελληνική γλώσσα περί 1) 
απαγόρευσης συναλλαγής οποιονδήποτε ειδών των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων, 
2) απαγόρευσης της απεργιακής κινητοποίησης την 10./9./43 3) απαλλαγής επιβολής 
ποινών σε περίπτωση παράδοσης αυτοβούλως των παρανόμων αποκτηθέντων ειδών 
του ιταλικού στρατού 4) εφαρμογής των γερμανικών νομικών διατάξεων στη μέχρι 
τώρα κατεχόμενη από τους Ιταλούς ελληνική περιοχή. 
 

Σελίδες 97-98 (περίληψη) 
 

Εφημερίδα διατάξεων από 1.10.1943 με τον αριθμό 2, εκδιδομένη από τον 
στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος στη γερμανική και ελληνική γλώσσα περί 1) της 
κατάληψης των στρατιωτικών καταλυμάτων των Ιταλών στρατιωτών 2) εντολών κατά 
της κερδοσκοπίας εις βάρος του ντόπιου πληθυσμού. 

 

Σελίδες 99-101 (περίληψη) 
 

Περιέχουν δύο συνημμένα στρατιωτικά έγγραφα στο στρατιωτικό έγγραφο των 
σελίδων 76-89. 

Το πρώτο περιέχει την κατανομή εργασιών-υποθέσεων όπως του τομέα 
διοίκησης, οικονομικών, αστυνομίας, συγκοινωνιών, υγείας, εργασίας, διαμόρφωσης 
μισθών, καταγράφοντας υπεύθυνα και επί μέρους τμήματα αρμοδιοτήτων. 

Το δεύτερο περιέχει ημερήσιο κανονισμό για ημερίδες επιμόρφωσης και 
κατατοπισμού για τους νεοδραστηριοποιούμενους υπαλλήλους του γερμανικού στρατού 

στη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας τα επί μέρους θέματα (δεκαπέντε στον αριθμό ) και 
ομιλητές. 
 

Σελίδα 102 (περίληψη) 
 

Περιέχει δύο στρατιωτικά έγγραφα από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 
τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς. 

Το πρώτο φέρει ημερομηνία από 11.10.1943 και περιέχει ημερήσια αναφορά 
χωρίς όμως περιεχόμενο. 

Το δεύτερο απόρρητο που φέρει ημερομηνία από 10.10.1943 περιέχει ημερήσια 
αναφορά καταγράφοντας την εγκατάλειψη από τους επικεφαλείς των κομμουνιστών της 
περιοχής του Πειραιά, κατόπιν διεξαγωγής εκκαθαριστικής επιχείρησης από γερμανικές 
στρατιωτικές δυνάμεις και την εξάπλωση φημών εκ μέρους τους ΕΑΜ για συνεργασία 
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των αρχών κατοχής με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με κινητοποίηση πρώην 
αξιωματικών και στρατιωτών του ελληνικού στρατού, με σκοπό τον αφανισμό της 
οργάνωσης. 

 

Σελίδα 103 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 9.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας τη δολοφονία ανωτέρου 

αξιωματούχου της αστυνομίας από κουμουνιστές.  

 

Σελίδες 104-109 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
στρατιωτικό διοικητή νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 4.10.1043. 

Περιέχει αναφορά για το χρονικό διάστημα από 1./9. έως 3./10.1943.  

Σχετικά με την πολιτική κατάσταση καταγράφονται τα συναισθήματα 
ικανοποίησης για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την κυβέρνηση Badoglio 

και του αφοπλισμού- υποχώρησης των ιταλικών στρατευμάτων, η πρόκληση 
συναισθημάτων χαράς και ικανοποίησης σε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού 
πληθυσμού εξαιτίας της ανάληψης του ιταλικού τομέα από τις γερμανικές δυνάμεις, 

προσδοκώντας από αυτούς την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς και τη βελτίωση των 
οικονομικών μεγεθών. 

Σχετικά με τη κατάσταση των απεργιακών κινητοποιήσεων αναφέρεται η λήξη 
της γενικής απεργίας της 31./8./43 και η επαναφορά σε γενικές γραμμές του κανονικού 
ρυθμού εργασίας – σε αυτό το σημείο έπαιξε ρόλο και ο φόβος επιβολής σκληρών 
μέτρων εναντίον των απεργών από τη γερμανική δύναμη κατοχής-. 

Σχετικά με τις ιταλικές δυνάμεις, προχωρά ο αφοπλισμός τούτων στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, στη Ρόδο πραγματοποιήθηκαν μάχες με κατάληξη την ήττα των 
Ιταλών, στη Κεφαλονιά και την Κέρκυρα η κατάσταση ομαλοποιήθηκε κατόπιν 
επέμβασης ισχυρών γερμανικών δυνάμεων, το σύνολο των Ιόνιων νήσων βρίσκεται υπό 
γερμανική κατοχή, η Σάμος, η Λέρος και η Σύμη βρίσκονται υπό τον έλεγχο των 
συμμαχικών δυνάμεων, η Τήνος-Μύκονος- Νάξος- Πάρος-Αντίπαρος- Σέριφος και τα 
υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων βρίσκονται στα χέρια των Ιταλών, η Κάρπαθος και 
η Κως υπό γερμανική κατοχή και κάποια άλλα υπό την κατοχή των ανταρτών. 

Σχετικά με τις ομάδες ανταρτών περιορίζονται σε πράξεις δολιοφθοράς σε 
δρόμους όπου πραγματοποιούνται μετακινήσεις στρατευμάτων και οχημάτων και σε 
ευκαιριακές αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε φάλαγγες, χωρίς να υπάρξει όμως μεγάλη 
έκταση εχθροπραξιών. Αναφέρεται ακόμα η αυξημένη δύναμη των ανταρτών λόγω 
κατάρρευσης του ιταλικού στρατού, ο εφοδιασμός και κατοχή από τους αντάρτες 

σημαντικών ποσοτήτων αποθεμάτων όπλων, πυρομαχικών και αγαθών σίτισης- στην 
Εύβοια μάλιστα παρέδωσαν οι Ιταλοί όλον συνολικά τον εξοπλισμό τους στους 
αντάρτες και ένα μέρος τούτων προσχώρησε σε αυτές τις ομάδες- ως κύριος χώρος 
δραστηριοποίησης των ανταρτών καταγράφεται η Πίνδος και τα παρακείμενα βουνά, οι 
περιοχές νοτιοδυτικά, δυτικά και βορειοδυτικά της Θήβας, στην Πελοπόννησο 

βορειοδυτικά της Τρίπολης, στην Αθήνα στην περιοχή της Πάρνηθας, η περιοχή του 
Αγρινίου και της Άρτας. Αναφέρεται ακόμα η αντιπαλότητα μεταξύ κομμουνιστικής 
και εθνικιστικής ιδεολογικής προέλευσης ομάδων ανταρτών και η αυστηρή 
προειδοποίηση των Άγγλων για διακοπή εφοδιασμού τούτων σε περίπτωση μη 
διακοπής των εντάσεων μεταξύ τους (ο Άγγλος συνταγματάρχης με το ψευδώνυμο 
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«Eddy» ανακαλέστηκε σύμφωνα με πληροφορίες συνδέσμων στην Αίγυπτο λόγω 
σχέσης του με ομάδες κομμουνιστών). 

Σχετικά με τη κατάσταση άμυνας καταγράφεται:  
1) η δράση παρανόμων ομάδων (με προμήθεια όπλων -κυρίως ιταλικών- από 

κομμουνιστικής κατεύθυνσης ομάδες κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ελλήνων 
και Ιταλών με ανταλλαγή χρυσό και πολιτικά ρούχα), η δράση προπαγάνδας του 
κουμμουνιστικού κόμματος Ελλάδος υποσχόμενου την απελευθέρωση της Ελλάδος από 
τους Γερμανούς κυρίως με αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους σπιτιών, διανομή 
φυλλαδίων και προκηρύξεων, η πραγματοποίηση περιπολιών από ομάδες 

κομμουνιστών στα προάστια των Αθηνών, η δημιουργία μιας νέας οργάνωσης με το 
όνομα  Ριζοσπαστικός Όμιλος- ιδρυμένη όπως λέγεται από τον Έλληνα υπουργό 
εσωτερικών Ταβουλάρη  

2) η πραγματοποίηση σειράς δολιοφθορών όπως η ανατίναξη γέφυρας μεταξύ 
Λειβαδιάς και Χαιρώνιας με έξι Γερμανούς τραυματίες. 

Σχετικά με την προπαγάνδα των αντιπάλων του γερμανικού στρατού αναφέρεται 
από τους σταθμούς Καίρου-Λονδίνου και Ιεροσολύμων, σειρά ψευδών ανακοινώσεων 

σχετικά με στρατιωτικές απώλειες των Γερμανών σε έμψυχο δυναμικό και σειρά ηττών 

σε διάφορες περιοχές αποφασιστικής σημασίας, η παρουσίαση της αγγλικής και 
αμερικανικής αεροπορίας ως νικητήριες και κυρίαρχες στον αιθέρα δυνάμεις και η 
αναγγελία της ολικής καταστροφής των γερμανικών πόλεων για το επόμενο χρονικό 
διάστημα, η στάση του ελληνικού πληθυσμού έναντι τούτων όλων, η διάδοση φημών 
για ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας και το τέλος του πολέμου 
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. 

Σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης αναφέρεται η στο συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα οικονομική και πολιτική αποσύνθεση της Ελλάδας και η πεποίθηση 
πολλών κύκλων ότι η αγγλοαμερικανική προέλαση θα καταστήσει την Ελλάδα ένα 
ανεξάρτητο και μεγάλο κράτος και ως εκ τούτου οι προετοιμασίες των τριών μεγάλων 
κομμάτων (κατόπιν εξοπλισμού μάλιστα τω οπαδών τους) για την ανάληψη της 
εξουσίας μετά την απόσυρση των γερμανικών δυνάμεων και την είσοδο των 
συμμαχικών στρατευμάτων, η σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητα των κομμουνιστών και 
συμπαθούντων τούτων λόγω της έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας αυτών, των 
σημαντικών δυνάμεων που διαθέτουν και της άριστης δομής τους, η δημιουργία 

πεποίθησης στα άλλα κόμματα ότι ο χειρότερος κίνδυνος είναι η επιπλέον ανάπτυξη 
του κομμουνιστικού κόμματος (αγγλόφιλοι κύκλοι των Ελλήνων καλούν μάλιστα να 
κινηθούν οι γερμανικές δυνάμεις εναντίων τούτων), η επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης μέρα με τη μέρα, οι τρεις έως τέσσερις φορές αυξήσεις σε αγαθά πρώτης 

ανάγκης, η αύξηση του πληθωρισμού, τα λάθος οικονομικά μέτρα από την κυβέρνηση 

οδηγώντας στο χάος και τη μη συγκράτηση των τιμών. 
 

Σελίδα 110 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 8.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την επιδοκιμασία από τον πληθυσμό 

της χορήγησης από τη γερμανική πλευρά αμνηστίας Ελλήνων ποινικών κρατουμένων 
των Ιταλών, τη σύλληψη σαράντα πέντε υπόπτων σε εκκαθαριστική επιχείρηση στη 
Νέα Κοκκινιά (Πειραιάς) και την κατάσχεση όπλων, εκρηκτικής ύλης και 
χειροβομβίδων, κινήσεις διοικήσεων προς Τρίπολη και Αθήνα. 
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Σελίδα 111 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 7.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας επιβληθείσες εναντίον Ελλήνων 

απεργών ποινές. 

  

Σελίδα 112 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 6.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την εκμετάλλευση της δυσαρέσκειας 
του ελληνικού πληθυσμού από την πλευρά των κομμουνιστών, την εκ νέου αύξηση των 
τιμών, φήμες για αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, αεροπορική επίθεση σε 
δύο κύματα από περίπου σαράντα συμμαχικά αεροσκάφη εναντίον του αεροδρομίου 

της Ελευσίνας (καταγράφονται υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες), κινήσεις 
στρατιωτικών τμημάτων. 
 

Σελίδα 113 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 5.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την προπαγάνδα του ΕΑΜ και 
ΕΠΟΝ υπέρ της λαϊκής δημοκρατίας, την αεροπορική επίθεση από είκοσι περίπου 
συμμαχικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη εναντίον του αεροδρομίου στο Τατόι 
(καταγράφονται υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες) 
 

Σελίδες 114-115 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 4.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά, καταγράφοντας την έντονη δραστηριότητα 
προπαγάνδας από τους κομμουνιστές, την ενισχυμένη δραστηριότητα ανταρτών στη 
βόρεια Ελλάδα, σύγκρουση τρένων στον σιδηροδρομικό σταθμό Νέας Θήβας 

(καταγράφονται νεκροί, τραυματίες και υλικές ζημιές), ξέσπασμα φωτιάς στον 
σιδηροδρομικό σταθμό στο Ρούφ (Αθήνα) λόγω απρόσεκτης εκφόρτωσης πυρομαχικών 
από τους Ιταλούς (καταγράφονται υλικές ζημιές). 
 

Σελίδα 116 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 3.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την σε έντονο βαθμό προπαγάνδα εκ 
μέρους των κομμουνιστών, τον αυξανόμενο φόβο του πληθυσμού για βιαιοπραγίες των 
κομμουνιστών, την αποφασιστική λήψη μέτρων από την αστυνομία και τη χωροφυλακή 
για την καταπολέμηση του κουμμουνισμού, ανακοίνωση από πλευράς της ελληνικής 
χωροφυλακής σχετικά με τη δύναμη του ΕΑΜ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 

ανερχόμενη σε τριανταπέντε τάγματα ανά δύο χιλιάδες καλά οπλισμένους άνδρες το 
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καθένα, τη σύλληψη απεργών στην Αθήνα (καταγράφεται αριθμός τούτων), ύπαρξη 
φημών για τον θάνατο δύο Άγγλων αξιωματικών στη Σάμο από κουμουνιστές και το 
κρέμασμα ως αντίποινα εβδομήντα κομμουνιστών από τους Άγγλους. 
 

Σελίδα 117 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 2.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας τη συνέχιση της κομμουνιστικής 

προπαγάνδας στις πρώην ιταλικές περιοχές, επιχείρηση εκκαθάρισης βορείως της 
Αθήνας χωρίς να υπάρξει επαφή με τον εχθρό (καταγράφεται αριθμός συλληφθέντων 

ατόμων για συμμετοχή σε ομάδες ανταρτών). 

 

Σελίδα 118 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 1.10.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας ανακοίνωση από την ελληνική 
χωροφυλακή για ρίψη μεγάλου μέρους βομβών του αεροπορικού βομβαρδισμού της 
25./9./1943 στη Βάρη, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές όχι όμως ανθρώπινες 
απώλειες, αναφορά από την ελληνική αστυνομία ασφάλειας σχετικά με τη 
συγκέντρωση και διαδήλωση την 28./9./1943 του ΕΑΜ στο Παγκράτι και λόφο του 
Στρέφη, με αποτέλεσμα τις συγκρούσεις μεταξύ ομάδων κομμουνιστών και εθνικιστών 
στο κέντρο της πόλης. 
 

Σελίδα 119 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 29.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας διαδηλώσεις στην Αθήνα και 
Κοκκινιά από νεαρούς κομμουνιστές και διάλυση αυτών κατόπιν επέμβασης των 
γερμανικών δυνάμεων, δολιοφθορές σε τηλεφωνικές γραμμές πλησίον των Μεγάρων. 
 

Σελίδα 120 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 28.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας ανακοίνωση της ελληνικής 
αστυνομίας σχετικά με ομιλία κουμουνιστή καθοδηγητή για τη σύντομη κατάρρευση 

της Γερμανίας και της απόσυρσης των στρατευμάτων, τον λόγο ιδίου περιεχομένου από 
τηλεβόα σε γεμάτο από κόσμο γήπεδο ποδοσφαίρου, τη δολοφονία αξιωματούχου της 
ελληνικής αστυνομίας κατά την επιστροφή στην οικεία του από ομάδα κομμουνιστών, 
το ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων μεταξύ κομμουνιστών και εθνικιστών στα προάστια, 

πραγματοποιούμενες συλλήψεις (καταγράφεται αριθμός) για δραστηριοποίηση σε 
ομάδες ανταρτών και υποστήριξη τούτων.  
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Σελίδα 121 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 28.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας τη συνεχιζόμενη σε μεγάλο βαθμό 
κομμουνιστική προπαγάνδα με συνθήματα γραμμένα στους τοίχους, την απομάκρυνση 
την 26./9./ 43 από το βόρειο τμήμα του βράχου της Ακροπόλεως του φωτεινού σημείου 
με τα αρχικά Ε.Α.Μ, την πραγματοποίηση μικρών εκτάσεων συμπλοκών μεταξύ 
κομμουνιστών και ακολούθων εθνικιστικών κύκλων σε διάφορες περιοχές των Αθηνών, 
την προσπάθεια ομάδας φοιτητών προσκείμενης στο κομμουνιστικό κόμμα να 
δημιουργήσει ταραχές σε πανεπιστήμιο. 
 

Σελίδα 122 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 26.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την καταστροφή κατά τη διάρκεια 
επίθεσης στα Καλύβια έξι οικιών, τον θάνατο δεκατεσσάρων Ελλήνων και τον 
τραυματισμό άλλων, την απουσία γερμανικών στρατευμάτων πλησίον του χωριού. 

 

Σελίδα 123 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 26.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την εντύπωση στον πληθυσμό της 
παρέλασης της πρώτης ύλης τεθωρακισμένων στην Αθήνα, την εξάπλωση φημών για 
σύντομη αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. 

 

Σελίδα 124 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 
ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς που φέρει ημερομηνία από 23.9.1943. 

Περιέχει την αποδέσμευση του 60% των υπαγόμενων στον στρατιωτικό διοικητή 
Ελλάδος αγαθών για την Κρήτη έως την 25./9./1943. 

 

Σελίδα 125 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 25.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την εκδήλωση κομμουνιστικής 
προπαγάνδας μέσω συνθημάτων σε τοίχους. 
 

Σελίδα 126 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 

ανώτατο διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 20.9.1943. 

Αναφέρει προώθηση εντολών σε στρατιωτικά τμήματα. 
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Σελίδα 127 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 24.9.1943. 

Αναφέρεται στη δύναμη λόχων εφέδρων καταγράφοντας ήδη εκπαιδευμένους, 
προς εκπαίδευση, εξοπλισμό τούτων και δραστηριοποίηση τούτων σε κατάσταση 
συναγερμού. 
 

Σελίδα 128 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 24.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την εμφάνιση στην Αθήνα και 
Πειραιά τη νύχτα της 23./9. αναγραφόμενων συνθημάτων κομμουνιστικού 
περιεχομένου σε τοίχους στρεφόμενα κυρίως εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, την 
εκ νέου αύξηση των τιμών, τη διάδοση φημών για συμφωνία διατήρησης της τάξης και 
της ηρεμίας μεταξύ της δύναμης κατοχής και της ελληνικής κυβέρνησης, τη σύλληψη 
Έλληνα εξαιτίας δολιοφθοράς στο Santa Fe και ομολογία της πράξης τούτου, κινήσεις 
στρατιωτικών τμημάτων προς τη Νέα Ιωνία. 
 

Σελίδα 129 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 23.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την ανακάλυψη εκρηκτικού 
μηχανισμού στο αμπάρι του γερμανικού ατμόπλοιου Santa Fe, την εκδήλωση στο ίδιο 
χρονικό σημείο με το Καλαμάκι και Πειραιά αεροπορικής επίθεσης εναντίον του 
χωριού Καλύβια από συμμαχικά βομβαρδιστικά με εξήντα νεκρούς μεταξύ πολιτών και 
την καταστροφή πολλών κατοικιών, την απελευθέρωση τριακοσίων εβδομήντα 

Ελλήνων αιχμαλώτων των Ιταλών και τη δημιουργία ως εκ τούτου ευνοϊκού κλίματος 
απέναντι στους Γερμανούς. 
 

Σελίδα 130 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τη 
στρατιωτική διοίκηση 817 στην Αθήνα που φέρει ημερομηνία από 21.9.1943. 

Περιέχει τους τομείς υπαγωγής στη στρατιωτική διοίκηση 817. 

 

Σελίδα 131 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος, που φέρει ημερομηνία από 22.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την παράλληλη με την αεροπορική 
επίθεση στο αεροδρόμιο στο Καλαμάκι ρίψη τεσσάρων βομβών έκρηξης στον Πειραιά, 

(Άγιο Ρέντη) πλησίον της πρώην ιταλικής αποθήκης σίτισης, καταγράφοντας υλικές 
ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. 
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Σελίδα 132 (περίληψη)  
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 21.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά χωρίς όμως περιεχόμενο. 

 

Σελίδες 133- 142 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο- με δύο συνημμένα- από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος 
που φέρει ημερομηνία από 19.9.1943. 

Περιέχει την εκτίμηση της κατάστασης για το χρονικό διάστημα από 1./9. έως 
15./9./1943. 

Σχετικά με την πολιτική κατάσταση καταγράφεται η διακοπή των απεργιακών 
κινητοποιήσεων, η μη πραγματοποίηση διαδηλώσεων, η εκδήλωση αγωνίας στον 
ελληνικό πληθυσμό λόγω της κατάπαυσης πυρός από την Ιταλία και της προσδοκίας 
για την πλήρη κατάρρευση των γερμανικών δυνάμεων, ο τάχιστος και άμεσος 

αφοπλισμός των Ιταλών, η εξύψωση του κύρους του γερμανικού στρατού (ρόλο έπαιξε 
η απελευθέρωση του Μουσολίνι και η ήττα των συμμαχικών δυνάμεων πλησίον της 

Tarent-επαρχία στη νότια Ιταλία-), η στάση αναμονής των κομμουνιστών, η διανομή σε 
αυτούς ιταλικών όπλων και η προτροπή από αυτούς για ένοπλες συγκεντρώσεις. 

Σχετικά με τη δραστηριότητα των αντιπάλων των γερμανικών δυνάμεων 
παρατηρείται η έντονη δραστηριότητα κατόπιν συνθηκολόγησης των Ιταλών από 
ομάδες ανταρτών (σε μετακινήσεις τροφοδοσίας, φάλαγγες και εναντίον στρατιωτικών 

πορευμένων τμημάτων καταγράφοντας χώρους), η μη εκδήλωση στρατιωτικών μέτρων 
εναντίον των ανταρτών λόγω έλλειψης επαρκών στρατιωτικών γερμανικών δυνάμεων. 

Σχετικά με τη κατάσταση τακτικής και προθέσεων από τη γερμανική πλευρά, 

καταγράφεται η ανάληψη από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδας όλης συνολικά της 
ελληνικής επικράτειας, η διεξαγωγή αφοπλισμού των ιταλικών δυνάμεων και το 
γεγονός της διάθεσης ενός μέρους των ιταλικών όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού 
εξοπλισμού σε ελληνική κατοχή λόγω λιγοστών διαθέσιμων στρατιωτικών γερμανικών 

δυνάμεων για την επιτυχή πραγματοποίηση της επιχείρησης, η δραστηριοποίηση 

στρατιωτικών τμημάτων για την επίβλεψη των δρόμων, μετακινήσεις τμημάτων του 
γερμανικού στρατού, η έλλειψη επαρκούς προστασίας λόγω μη επαρκών γερμανικών 
δυνάμεων των από τους Ιταλούς λαμβανομένων αποθηκών, φυλακών και στρατοπέδων. 

Σχετικά με τη κατάσταση υγείας παρατηρείται αύξηση των αποθεμάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντας μέσω των ιταλικών αποθεμάτων, σχετικά με τη 

κατάσταση των αλόγων η αύξηση του αριθμού αυτών λόγω της λείας από τους Ιταλούς 
και η βελτίωση της τροφής τους. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 1 έγγραφο περιέχει την κατάσταση συγκοινωνιών, 

καταγράφοντας την ελάττωση του αριθμού μεταφορών δια της θαλάσσιας οδού από και 
προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω έλλειψης πλοίων συνοδείας και του κινδύνου 
εμφάνισης υποβρυχίων (η κίνηση προς τα λιμάνια της Πάτρας, του Ναυπλίου και του 
Μεσολογγίου διεξάγεται κανονικά), η πραγματοποίηση μεταφοράς στρατιωτών στο 
λιμάνι της Κεφαλονιάς και στη Ξάνθη, η εκ νέου λειτουργία της σιδηροδρομικής 

γραμμής μέσω της γέφυρας του Ασωπού (οκτώ έως δέκα τρένα από τη Θεσσαλονίκη 
καθημερινώς).  

Σχετικά με τη κατάσταση τροφοδοσίας και εφοδιασμού 1) όσον αφορά στα όπλα 
και το στρατιωτικό υλικό παραμένει η κατάσταση σε γενικές γραμμές αμετάβλητη (δεν 
παρατηρούνται αλλαγές λόγω των ιταλικών αποθεμάτων), καταγράφεται έλλειψη σε 
πυρομαχικά 2) σχετικά με τα μέσα σίτισης και τροφές ζώων επαρκούν τα αποθέματα 
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(υπάρχουν ελλείψεις σε πατάτες και ακατέργαστη τροφή), καταγράφεται η ασφαλής 
μεταφορά στη γραμμή διακίνησης τους από Θεσσαλονίκη προς Θήβα, η αύξηση των 
αποθεμάτων στον Πειραιά λόγω άφιξης τρένων με είδη τροφοδοσίας, η ανάληψη των 
ιταλικών αποθεμάτων από τον γερμανικό στρατό (σαράντα τρεις αποθήκες με 11.000 
τόνους τροφίμων). 

Σχετικά με τα καταλύματα υπάρχει επείγουσα ανάγκη σε πετροκάρβουνο, η 
ανάγκη σε μαγειρικά σκεύη, τραπέζια, καρέκλες και κρεβάτια είναι αδύνατο να 
καλυφθεί, σχετικά με το ρουχισμό καταγράφονται αφίξεις για την κάλυψη των 
αναγκών, σχετικά με τη κατάσταση των στρατιωτικών οχημάτων έχουν εξασφαλισθεί 
τα είδη ανταλλακτικών και λόγω της λήψης από τα ιταλικά αποθέματα έχει βελτιωθεί 
κατά πολύ η κατάσταση, σχετικά με τη κατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

επαρκούν τα αποθέματα σε κάρβουνο την 16./9./1943 για επτά ημέρες, σχετικά με τη 
κατάσταση παροχής νερού έχει εξασφαλισθεί η τροφοδοσία στην Αθήνα και τον 
Πειραιά, στις βάσεις- σταθμούς και στρατιωτικά καταλύματα έχει εξασφαλισθεί 
κατόπιν οικονομίας στην κατανάλωση νερού. 

Το συνημμένο απόρρητο με το αριθμό 2 περιέχει την εκτίμηση της κατάστασης 
για την χρονική περίοδο από 16./8. έως την 15./9./43 καταγράφοντας την αμετάβλητη 
σε γενικές γραμμές οικονομική κατάσταση από την προηγούμενη αναφορά, την 
ανάληψη των ιταλικών επιχειρήσεων από τους Γερμανούς, την μείωση της παραγωγής 
λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, την αύξηση του πληθωρισμού ,των επιπέδων των 
τιμών (λόγω προβλημάτων μεταφοράς) και των μισθών (λόγω ακρίβειας σε βασικά 
αγαθά πρώτης ανάγκης), παρατηρείται βελτίωση της κατάστασης σίτισης του 
ελληνικού πληθυσμού (καταγράφεται εισαγωγή μέσω ατμόπλοιων σιτηρών, οσπρίων 
και άλλων τροφίμων), παρουσιάζεται αύξηση της ποσότητας ψωμιού ανά μερίδα, 

βελτίωση της τροφοδοσίας σε φρούτα και λαχανικά. 
Σχετικά με τη τροφοδοσία με κάρβουνο παρουσιάζεται η κατάσταση κρίσιμη 

εξαιτίας ελλείψεων λόγω προβλημάτων μεταφοράς τούτου, αναφορικά με τη 

κατάσταση υγρών καυσίμων παρουσιάζεται βελτίωση το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, 
σχετικά με τη κατάσταση πρώτων υλών υπάρχουν διακυμάνσεις, όσον αφορά στην 

κατάσταση μεταφορών δια σιδηροδρόμων υπάρχει βελτίωση (η κατάσταση όμως δια 
της θαλάσσιας οδού παραμένει προβληματική), σχετικά με την υπηρεσία οικοδόμησης 
απασχολούνται από τον γερμανικό στρατό εκατό πέντε επιχειρήσεις με περίπου 

δεκαπέντε χιλιάδες απασχολούμενους (καταγράφεται ικανοποίηση τούτων λόγω 
αύξησης των μισθών και αύξηση των παραγόμενων ειδών). 
 

Σελίδα 143 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 20.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά χωρίς περιεχόμενο. 

 

Σελίδα 144 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 19.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την ανησυχία του πληθυσμού λόγω 
αύξησης των τιμών, τον εξοπλισμό της ελληνικής αστυνομίας στον Πειραιά για την 
αντιμετώπιση ενόπλων ομάδων κουμουνιστών. 
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Σελίδα 145 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 18.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την αυξανόμενη προπαγάνδα των 
κομμουνιστών μέσω διανομής φυλλαδίων και αναγραφής συνθημάτων στους τοίχους 
σπιτιών, την σύμφωνα με πληροφορίες συνδέσμου προετοιμασία ενόπλων 
διαδηλώσεων από κομμουνιστές. 

 

Σελίδα 146 (περίληψη)  
 

Περιέχει δύο στρατιωτικά έγγραφα. 
Το πρώτο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 1

ο
 τάγμα αστυνομίας 18ο

 

Σύνταγμα ορεινών καταδρομέων που φέρει ημερομηνία από 17.9.1943, περιέχει 
επείγουσα αναφορά καταγράφοντας την περικύκλωση ομάδας μάχης δύναμης 
διακοσίων πενήντα ανδρών πλησίον της Άμφισσας και έκκληση για αποστολή 
στρατιωτικής δύναμης προς τη συνδρομή τούτης. 

Το δεύτερο απόρρητο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 17.9.1943 και περιέχει άμεση αναφορά σχετικά με πρόσκρουση 

τρένου σε νάρκη μεταξύ Χερώνιας και Λειβαδιάς και την ανατίναξη μικρού μεγέθους 
γέφυρας καταγράφοντας αριθμό τραυματιών. 
 

Σελίδα 147 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 17.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη. 
 

Σελίδα 148 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 16.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την ηρεμία στις τάξεις 
του πληθυσμού, την αύξηση των τιμών τροφίμων και προϊόντων, την άσκηση βίας από 
πλευρά ενόπλων ομάδων κομμουνιστών στην πρώην ιταλική ζώνη στον Πειραιά, τη 
δημιουργία έντονης αίσθησης εξαιτίας της απελευθέρωσης του Μουσολίνι. 
 

Σελίδα 149 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 15.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την ηρεμία που 
επικρατεί, τη διαταγή για στάση αναμονής στα ένοπλα τμήματα των κομμουνιστών από 
τους αρχηγούς τους και την προσδοκία αυτών για απόκτηση πολλών όπλων από τους 
Ιταλούς. 
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Σελίδα 150 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς την 11η
 

ανώτατη διοίκηση ιταλικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 14.9.1943. 
Αναφέρει την αναγκαιότητα για λόγους διατήρησης της πειθαρχίας του άμεσου 

εγκλεισμού των ταγμάτων των Ιταλών καραμπινιέρων σε ένα στρατόπεδο στο Ψυχικό. 
 

Σελίδα 151 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 14.9.1943. 

Αναφέρει την παραλαβή των στρατιωτικών ιταλικών αγαθών, την εντολή για 
επιβολή ποινών σε όσους παρέχουν προστασία σε Ιταλούς στρατιώτες, την καταγραφή 
ανθρώπινων απωλειών, τραυματιών και αγνοουμένων από τη αιφνιδιαστική επίθεση 
εναντίον τάγματος επίλεκτης αστυνομίας την 10./9./1943. 

 

Σελίδα 152 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τη 
στρατιωτική διοίκηση 817 και το περιφερειακό φρουραρχείο στον Πειραιά που φέρει 
ημερομηνία από 12.9.1943. 

Αναφέρει την άμεση υπαγωγή του περιφερειακού Φρουραρχείου του Πειραιά στη 
στρατιωτική διοίκηση 817. 
 

Σελίδα 153 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 13.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την επικρατούσα 
ηρεμία, την εξαιτίας εγκλεισμού των Ιταλών στρατιωτών σε στρατόπεδα εμπόδιση της 
μαύρης αγοράς ιταλικών στρατιωτικών αγαθών, την παραμονή μεγάλου αριθμού 

Ιταλών-ιδιαίτερα αξιωματικών- σε φιλικά σπίτια Ελλήνων, ανταλλαγή πυρών της 
ομάδας υπό τον Bergmann με αντάρτες κατόπιν άφιξής της στο Λιδωρίκι, επίθεση 
εναντίον στρατιωτικών φορτηγών κατά την πορεία από Γραβιά προς Άμφισσα χωρίς να 
υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, την πρόσκρουση φάλαγγας μεταφοράς Ιταλών 
στρατιωτών πλησίον του σιδηροδρόμου Χερώνιας σε τρεις νάρκες με δύο ελαφριά 
τραυματίες. 
 

Σελίδα 154 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 12.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων επιχείρηση εναντίον 
των Ιταλών στην Αθήνα, την επικρατούσα ηρεμία στις τάξεις του ελληνικού 
πληθυσμού, το πέρας της επιχείρησης της επίλεκτης αστυνομίας του 18ου

 Συντάγματος 
ορεινών καταδρομέων στους Δελφούς- Αράχωβα, την αποστολή στρατιωτικού 
τμήματος για βοήθεια στις περικυκλωμένες στο Λιδορίκι γερμανοιταλικές δυνάμεις. 
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Σελίδα 155 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανώτατη Διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 11.9.1943. 

Περιέχει άμεση αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη ναρκοθέτηση του 
δρόμου Άμφισας- Λιδωρίκι, ανατινάξεις γεφυρών, την εμφάνιση δυτικά του 
Λιδωρικίου ισχυρών ομάδων ανταρτών υπό τη διοίκηση δύο Άγγλων ταγματαρχών, την 
περικύκλωση ενός ιταλικού τάγματος και ενός γερμανικού αποσπάσματος 

παρενόχλησης στο Λιδωρίκι και την επέμβαση της γερμανικής αεροπορίας για την 
καταπολέμηση των ανταρτών, την εκκένωση των υψωμάτων με αδύναμες ομάδες 
ανταρτών γύρω από τους Δελφούς. 

 

Σελίδα 156 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τη 
στρατιωτική διοίκηση 817 που φέρει ημερομηνία από 10.9.1943. 

Περιέχει την ανάληψη από τη στρατιωτική διοίκηση 817 του ελέγχου της Αθήνας 
και τμήματα που υπάγονται άμεσα σε αυτήν. 

 

Σελίδες 157-158 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 11.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων το πέρας της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάσχεσης των όπλων και των μηχανημάτων του 
ιταλικού στρατού χωρίς προβολή αντίστασης, την εκτίμηση σχετικά με την παράνομη 
πώληση ενός τμήματος των όπλων αυτών στον ελληνικό πληθυσμό, την παρατήρηση 
της επικρατούσης ηρεμίας στους δρόμους εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας για 
τους Ιταλούς στρατιώτες και Έλληνες πολίτες εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, 

την αναφορά του Ιταλού στρατηγού Gadin για προετοιμασία υπεράσπισης της 
Κεφαλονιάς εναντίον αγγλοαμερικανικής επίθεσης και τη μη πραγματοποίηση 
αφοπλισμού των εκεί ιταλικών στρατευμάτων, την εντολή στην ιταλική μεραρχία Acqui 

για διάλυση της και μεταφορά της δια θαλάσσης στην Ιταλία, απώλειες του 5
ου

 λόχου 
επίλεκτης αστυνομίας του 18ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων καταγράφοντας την 
εξέλιξη της περικύκλωσης. 

 

Σελίδα 159 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 10.9.1943. 

Περιέχει επιπρόσθετη αναφορά σχετικά με την περικύκλωση του 5ου
 λόχου 

επίλεκτης αστυνομίας 18ου
 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων μεταξύ Δελφών- 

Αράχοβας και δυτικά αυτών, περικύκλωση διακοσίων Ιταλών στην Αράχοβα, την 

προτροπή παράδοσής τους από αντάρτες και την άρνηση αυτών, τη μετακίνηση λόχου 
για συνδρομή τούτων από την Άμφισσα και καταγραφή δύναμης ανταρτών στους 
χίλιους άνδρες. 
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Σελίδα 160 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 10.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την εμφάνιση 

σημείων αποσύνθεσης του ιταλικού στρατού, την επιτήρηση του ιταλικού τμήματος της 
φυλακής Αβέρωφ και της ιταλικής φυλακής στην Καλλιθέα από τον γερμανικό στρατό, 

προσπάθειες των Ελλήνων να αποκτήσουν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό από 
Ιταλούς, την εθελοντική κατάταξη αριθμού Ιταλών στρατιωτών στον γερμανικό στρατό, 

τη δήλωση υποταγής του ιταλικού Συντάγματος Po στην Άμφισσα στη νέα φασιστική 
κυβέρνηση και συνέχιση του αγώνα τους. 

 

Σελίδα 161 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 9.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την χωρίς έκτροπα σήμανση 
συναγερμού επιπέδου 2. 

 

Σελίδα 162 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 8.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά περιέχοντας την αποκατάσταση των ζημιών από 
πλημμύρες στον σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Θήβα. 
 

Σελίδες 163-172 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με δύο συνημμένα από τον στρατιωτικό διοικητή 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 4.9.1943. 

Περιέχει καταγραφή της πολιτικής κατάστασης αναφέροντας μεταξύ άλλων την 
κατάπνιξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στην ιταλική επικράτεια από τον 
γερμανικό στρατό και την αποτροπή εξαιτίας τούτου άλλων πορειών ή συνευρέσεων 

(αναφέρεται η ευθύνη των Ιταλών για τη διεξαγωγή αυτών των συγκεντρώσεων και ο 
αποφασιστικός ρόλος των γερμανικών δυνάμεων για την αποτροπή τους), την 

ενδυνάμωση των κινημάτων αντίστασης και της σε αποφασιστικό βαθμό 

δραστηριοποίησης των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων για την αποδυνάμωση των 
ομάδων ανταρτών, την αποφυγή ανοικτών στρατιωτικών συγκρούσεων από πλευράς 

των ανταρτών λόγω της ανασυγκρότησης της δύναμης τους στη βόρεια και κεντρική 
Ελλάδα. 

Σχετικά με τις απεργίες και διαδηλώσεις περιέχεται το κάλεσμα από την πλευρά 
του Ε.Α.Μ για απεργιακές κινητοποιήσεις και ένοπλες διαδηλώσεις, συγκρούσεις 

μεταξύ απεργών και πολιτών στον Πειραιά, η εντολή από το φρουραρχείο Πειραιά για 
σφράγισμα όλων των καταστημάτων και η κατάσχεση των προϊόντων τους όσων 
παραμείνουν την 21./8 κλειστά, σχετικά με την προπαγάνδα του αντιπάλου της δύναμης 

κατοχής πραγματοποιείται αυτή μέσω φυλλαδίων, αναφέρεται η προτροπή στις ιταλικές 
δυνάμεις να παραδώσουν τα όπλα στους εξεγερμένους Έλληνες , να λιποτακτήσουν και 
να βρεθούν στο πλευρό των ανταρτών εναντίον των Γερμανών (ρίψη των φυλλαδίων 

αυτών τη διάρκεια της νύχτας από συμμαχικά αεροσκάφη), η εμφάνιση φυλλαδίων του 
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Ε.Α.Μ καλώντας σε αγώνα εναντίον της δύναμης κατοχής, την προσχώρηση πολιτών 

στους εξεγερμένους και την υποστήριξη τους με χρηματικά ποσά. 
Σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη περιέχεται η αύξηση της τιμής έως 50% 

πολλών προϊόντων λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, σχετικά με τη κατάσταση 

του αντιπάλου των Γερμανών, αναφέρεται η αποχή των εξεγερμένων σε μάχες με τα 
στρατεύματα κατοχής, επιχειρήσεις εναντίον ομάδων ανταρτών τελειώνουν ως εκ 
τούτου χωρίς να υπάρχει επαφή μαζί τους λόγω του καλού δικτύου πληροφόρησής τους 
(όπου όμως εμφανίζονται για μάχες εμφανίζονται ως καλά εκπαιδευμένοι- 
διοικούμενοι-εξοπλισμένοι, με επαρκή σίτιση -παρατηρούνται ελλείψεις σε ρουχισμό- 

και ως σκληροί αντίπαλοι), σπάνια πραγματοποιούνται μάχες στη βόρεια και κεντρική 
Ελλάδα, διεξάγονται μάχες μεταξύ ομάδων διαφορετικού ιδεολογικού 
προσανατολισμού (στην Πελοπόννησο παρατηρούνται πιο συχνά). 

Σχετικά με τη κατάσταση άμυνας καταγράφεται πράξη δολιοφθοράς στο 
μπροστινό τμήμα ελληνικού ατμόπλοιου στο λιμάνι του Πειραιά χωρίς να υπάρξουν 
θύματα, ισχυρή έκρηξη ενός βρισκόμενου στα ναυπηγεία της Σαλαμίνος ρυμουλκού 
χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, μεγάλη έκταση φωτιάς σε χώρο στάθμευσης 

τρόλεϊ στην Καλλιθέα καταγράφοντας υλικές ζημιές. Αναφέρονται ακόμα τέσσερις 
περιπτώσεις δολιοφθοράς σε καλώδια. 

Σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης αναφέρεται η σε μικρό βαθμό θέληση, 
ικανότητα και αξιοπιστία των Ιταλών να λάβουν μέτρα εναντίον των αντιπάλων αυτών 

(σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα σαμποτάρουν τη γερμανική επίθεση) και η 

εκμετάλλευση τούτου από αντίπαλες δυνάμεις, η ενδυνάμωση της εξέγερσης από την 
πλευρά των Ελλήνων (στρατιωτικές επιχειρήσεις από τα γερμανικά στρατεύματα δεν 
έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω έλλειψης επαρκών στρατιωτικών δυνάμεων), 

η με γοργό ρυθμό πρόοδος στην οργάνωση των ομάδων αντίστασης στην 
Πελοπόννησο, σχετικά με τις ενδοπολιτικές διεργασίες στον ελλαδικό χώρο 

καταβάλλεται η προσπάθεια κάθε κόμματος να ενισχύσει τη θέση και την επιρροή του 
εξαιτίας της πεποίθησης του πληθυσμού μιας άμεσης εκκένωσης της Ελλάδος από τη 
δύναμη κατοχής (τη μεγαλύτερη δύναμη την κατέχουν οι κουμουνιστές, το 
φιλοβασιλικό κόμμα έχει εξασθενήσει περιμένοντας να ανακτήσει τις δυνάμεις του με 
την υποστήριξη των Άγγλων, οι δημοκράτες έχουν χάσει τη δύναμή τους). 

Το συνημμένο με τον αριθμό 1 αναφέρεται σε ανακοίνωση- κάλεσμα του Ε.Α.Μ 
προς τη δύναμη κατοχής, καλώντας τη να πράξει όπως οι Ιταλοί, να εγκαταλείψουν τον 
Χίτλερ και τον πόλεμο, σκεπτόμενοι την πατρίδα τους την ειρήνη και τις μελλοντικές 
γενιές. 

Το συνημμένο μεταφρασμένο στη γερμανική γλώσσα με τον αριθμό 2 προέρχεται 
από τη διοίκηση των ανταρτών προς όλα συνολικά τα ιταλικά στρατεύματα στην 
Ελλάδα (αξιωματικούς-υπαξιωματικούς-στρατιώτεςς) αναφερόμενο στην φασιστική 
κυβέρνηση στην Ιταλία και στη λήξη του πολέμου καλώντας τα σε αγώνα ενάντια στον 
φασισμό και στα γερμανικά στρατεύματα και στην προσχώρηση στα ελληνικά, 

τυγχάνοντας άριστης φιλοξενίας και δεχόμενους αυτούς ως φίλους, χαιρετίζοντας τον 
ιταλικό λαό και τον αγώνα ενάντια στο φασισμό. 
 

Σελίδα 173 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς την 
επίλεκτη αστυνομία του 18ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομών που φέρει ημερομηνία 

από 6.9.1943. 
Περιέχει αντικατάσταση στρατιωτικών τμημάτων και μετακίνηση αυτών σε 

άλλους χώρους, καταγράφοντας τα τμήματα και τις περιοχές.  
 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

28 

 

Σελίδα 174 (περίληψη)  
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή 
στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 6.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά χωρίς όμως περιεχόμενο. 
 

Σελίδα 175 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 5.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την αμετάβλητη κατάσταση της 
απεργιακής κατάστασης στη βιομηχανία καπνού και κινήσεις στρατιωτικών τμημάτων 
καταγράφοντας χώρους. 
 

Σελίδες 176-188 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με 3 συνημμένα έγγραφα από τον στρατιωτικό 
διοικητή Ελλάδος προς τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανώτατη 
διοίκηση στρατού ξηράς που φέρει ημερομηνία από 4.9.1943. 

Περιέχει εκτίμηση της κατάστασης για το χρονικό διάστημα από 16.8 έως 
31.8.1943 καταγράφοντας σχετικά με την πολιτική κατάσταση την πεποίθηση του 
πληθυσμού για την άμεση εκκένωση της Ελλάδος από τη δύναμη κατοχής, την άφιξη 

και την εγκατάσταση των Άγγλων εκεί, την ανησυχία του λόγω αύξησης των τιμών, την 
εντολή για εκτέλεση πενήντα ομήρων σε περίπτωση μη παράδοσης των υπευθύνων 
σχετικά με τον εμπρησμό στον χώρο στάθμευσης των τρόλεϊ στην Καλλιθέα (σύλληψη 

τεσσάρων ατόμων κατόπιν πληροφορίας Έλληνα συνδέσμου). 
Σχετικά με τη δραστηριοποίηση του αντιπάλου αναφέρεται προσπάθεια των 

ανταρτών για βελτίωση της εκπαίδευσης, της δομής των οργανώσεων τους και του 
εξοπλισμού τους, η επιτυχημένη έκβαση των γερμανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων 
εναντίον ομάδων ανταρτών, η αποφυγή μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης των ανταρτών 

με τα γερμανικά στρατεύματα με σκοπό την ετοιμότητα των δυνάμεων τους σε 
περίπτωση απόβασης συμμαχικών δυνάμεων, η ανάπτυξη των οργανώσεων των 
ανταρτών στην Πελοπόννησο. 

Σχετικά με τις γερμανικές προθέσεις και τακτική η υπαγωγή στρατιωτικών 

τμημάτων σε διαφορετική διοίκηση, η δραστηριοποίηση γερμανικών τμημάτων 
(καταγράφονται οι χώροι) προς αντικατάσταση των εκεί ιταλικών, η ανάγκη επιπλέον 
στρατευμάτων για την καλύτερη επιτήρηση των αποθηκών σίτισης-πυρομαχικών, 
υγρών καυσίμων και προς την καλύτερη ασφάλεια των δρόμων και μονοπατιών 

(παρατηρείται έλλειψη δυνάμεων για τα καθήκοντα τούτα καθιστώντας αυτούς τους 
χώρους ευάλωτους εναντίον μιας επίθεσης από μέρος του αντιπάλου). Σχετικά με τη 

κατάσταση συγκοινωνιών η χρήση ξανά της γέφυρας του Ασωπού, η βελτίωση των 
μεταφορών δια θαλάσσης και σιδηροδρόμου, η υποχώρηση του ρυθμού μεταφοράς με 
πλοία από και προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω έλλειψης πλοίων συνοδείας, σχετικά με 
τη κατάσταση υγείας η δημιουργία στην Αθήνα και Λαμία κέντρου υποδοχής και 
περίθαλψης, η καλή κατάσταση των στρατευμάτων, σχετικά με τη κατάσταση αλόγων 

χαρακτηρίζεται η σίτισή τους επαρκή και η υγεία τους καλή (παρατηρείται επιδημία 
ψώρας σε κάποια στρατιωτικά τμήματα), έχει εξασφαλιστεί η ετοιμότητα 

δραστηριοποίησης τους. 
Το απόρρητο συνημμένο στρατιωτικό έγγραφο με τον αριθμό 1 προς τον 

στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος καταγράφει τις προετοιμασίες καταστροφής επτά 
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συνολικά γεφυρών, τη ναρκοθέτηση χώρου στην Αίγινα και την τοποθέτηση ναρκών 
για την ασφάλεια των αποθηκών πυρομαχικών αεροπορίας στο Μπογιάτι, εντολή για 
την αντιμετώπιση αρμάτων μάχης, τη συνέχιση εργασιών από τους σκαπανείς στον 
τομέα ασφαλείας της Πάρνηθας, την αποπεράτωση και άλλων βάσεων-σταθμών, 
σχετικά με τη κατάσταση αποθεμάτων εκρηκτικών υλών και ναρκών παρουσιάζεται η 
κατάσταση ως ικανοποιητική (καταγράφεται αριθμός από τη διοίκηση Θεσσαλονίκης). 

Το συνημμένο απόρρητο έγγραφο με τον αριθμό 2 προς τον στρατιωτικό διοικητή 
Ελλάδος περιέχει την εκτίμηση της κατάστασης εφοδιασμού α) σε όπλα-στρατιωτικά 
μηχανήματα και πυρομαχικά χαρακτηρίζοντάς την ως αμετάβλητη καταγράφοντας 
ελλείψεις πυρομαχικών σε συγκεκριμένα όπλα β) στη σίτιση-είδη τροφίμων ως επαρκή 
με εξαίρεση το παξιμάδι και λίπος (στη Στυλίδα παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωμένη), 
παρουσιάζονται ελλείψεις σε ακατέργαστη τροφή, υπάρχει επάρκεια σε κρέας, αλεύρι, 
δεν υπάρχουν αποθέματα πατάτας, σχετικά με τα στρατιωτικά καταλύματα 

καταγράφονται ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, σχετικά με το ρουχισμό 

παρουσιάζεται βελτίωση των αποθεμάτων σε στρατιωτικά καλοκαιρινά πουκάμισα 

(καταγράφονται ανάγκες), σχετικά με τη κατάσταση ανταλλακτικών στρατιωτικών 
οχημάτων καταγράφονται ελλείψεις, σχετικά με τα υγρά καύσιμα παρουσιάζονται 
ελλείψεις, σχετικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάζεται επάρκεια 

αποθεμάτων σε κάρβουνο για δώδεκα ημέρες, σχετικά με την παροχή νερού έχει 
εξασφαλισθεί η ποσότητα για Αθήνα- Πειραιά και για τις βάσεις-σταθμούς και 
στρατιωτικά καταλύματα και πραγματοποιείται τροφοδοσία σε άγονες γραμμές. 

Το συνημμένο απόρρητο έγγραφο με τον αριθμό 3 προς τον στρατιωτικό διοικητή 
Ελλάδος περιέχει τη γενική οικονομική κατάσταση, καταγράφοντας την αύξηση του 
πληθωρισμού με επακόλουθο την αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα των προϊόντων που 
εξαιτίας της κακής κατάστασης των μεταφορών δεν έφτασαν στην αγορά, τη βελτίωση 
της κατάστασης διατροφής του ελληνικού πληθυσμού εξαιτίας της εισαγωγής από τρία 
ατμόπλοια σιτηρών, οσπρίων και άλλων τροφίμων, την αύξηση της διανομής ανά 
μερίδα του ψωμιού και τη βελτίωση της τροφοδοσίας σε φρούτα και λαχανικά. 

Καταγράφεται επίσης το πρόβλημα απασχόλησης του εργατικού δυναμικού και 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν επί τούτου, σχετικά με τη τροφοδοσία σε κάρβουνο 

κρίνεται η κατάσταση κρίσιμη λόγω αδυναμίας μεταφοράς του δια της θαλάσσιας οδού 
ή δια σιδηροδρόμου και πραγματοποιείται η χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων, η 
μη βελτίωση της κατάστασης υγρών καυσίμων, η βελτίωση της εξόρυξης πρώτων υλών 
στο ορυχείο Δομοκού, η σε φυσιολογικούς ρυθμούς στο ορυχείο της Λοκρίδας, η 
διακοπή εξόρυξης νικελίου από τους αντάρτες στο Μαρμέικο, στα ορυχεία στον Ωροπό 

και Μέγαρα παραμένει η κατάσταση ως έχει, η κατάσταση μεταφορών παραμένει 
αμετάβλητη, ξανά σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης λόγω 
της επισκευής της γέφυρας του Ασωπού, οι συνθήκες μεταφοράς στην Πελοπόννησο 

επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα (περιέχονται μέτρα σχετικά με τούτο), σχετικά με τις 

θαλάσσιες συγκοινωνίες καταγράφονται μεταφορές υλών πρώτης ανάγκης, σχετικά με 
την υπηρεσία οικοδομικών υλικών αναφέρονται εκατό πέντε επιχειρήσεις γερμανικών 
συμφερόντων (καταγράφεται αριθμός απασχολουμένων εκεί). 
 

Σελίδα 189 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το γερμανικό γενικό Επιτελείο στρατού 

προς τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού 
ξηράς Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 4.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη συνέχιση των 
απεργιακών κινητοποιήσεων στην καπνοβιομηχανία, τη σύλληψη σχετικά με τον 
εμπρησμό στον χώρο στάθμευσης τρόλεϊ στη Καλλιθέα κάποιων των δραστών κατόπιν 
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τιθέμενης διορίας τριών ημερών από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος και η 
παράδοση τους στο στρατιωτικό δικαστήριο. 

 

Σελίδα 190 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 3.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας το εκ νέου ξέσπασμα απεργιακών 

κινητοποιήσεων στην καπνοβιομηχανία και τη σύλληψη τριάντα εννέα γυναικών 

απεργών, την ανακάλυψη πυρομαχικών σε έναν κάτοικο στη Γραβιά και τις συλλήψεις 
ομήρων στην Άμφισσα και Γραβιά, την αφαίρεση ποσότητας εκρηκτικής ύλης από την 
αποθήκη πυρομαχικών στο αεροδρόμιο στο Τατόι. 
 

Σελίδα 191 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 
μεταξύ άλλων Επιτελείο σκαπανέων Φρουρίου Κρήτης, διοίκηση θαλάσσης Αττικής, 
στρατιωτική διοίκηση Αθηνών και Πειραιά που φέρει ημερομηνία από 2.9.1943. 

Αναφέρεται στον τομέα ασφαλείας στην Αθήνα και στη διοίκηση τούτου. 
 

Σελίδα 192 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 2.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά χωρίς όμως περιεχόμενο. 
 

Σελίδα 193 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 1.9.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την έναρξη απεργιακών 

κινητοποιήσεων στην Αθήνα, απώλειες ανταρτών και Γερμανών στρατιωτών και 
καταγραφή κατασχεμένων όπλων από την αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον δύο 

γερμανικών βάσεων-σταθμών. 

 

Σελίδα 194 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς 
διοίκηση επίλεκτης αστυνομίας του 18ου

 Συντάγματος ορεινών καταδρομέων που φέρει 
ημερομηνία από 31.8.1943. 

Αναφέρεται στην τοποθέτηση ενός τάγματος για την αντικατάσταση 
στρατιωτικών τμημάτων της ιταλικής Μεραρχίας Forli με σκοπό την προστασία ακτών. 
 

Σελίδα 195 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το γενικό Επιτελείο γερμανικού στρατού 
προς τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού 
ξηράς Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 31.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας τη στρατιωτική αψιμαχία με 
ανταλλαγή πυρών ενός λόχου των γερμανικών δυνάμεων με αντάρτες με τρεις βαριά 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

31 

 

τραυματίες και τρεις ελαφριά, από πλευράς γερμανικών δυνάμεων και αναφορικά με 
την πράξη δολιοφθοράς στον χώρο στάθμευσης τρόλεϊ στην Καλλιθέα την προσπάθεια 
του δημάρχου Καλλιθέας για αναστολή του δοσμένου από τη γερμανική πλευρά 
τελεσίγραφου σχετικά με την εκτέλεση των ομήρων. 
 

Σελίδα 196 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το γενικό Επιτελείο γερμανικού στρατού 
προς τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού 
ξηράς Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 30.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας τη βύθιση κατόπιν έκρηξης ενός 
ρυμουλκού στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. 
 

Σελίδα 197 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού ξηράς 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 29.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την υποχώρηση της απεργιακής 
διάθεσης κατόπιν γνωστοποίησης του διοικητή του γερμανικού στρατού σχετικά με τα 

αντίποινα λόγω του εμπρησμού στον χώρο στάθμευσης τρόλεϊ στην Καλλιθέα. 

 

Σελίδα 198 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το γενικό Επιτελείο γερμανικού στρατού 

προς τον διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανώτατη διοίκηση στρατού 
ξηράς Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 28.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας το τελεσίγραφο του στρατιωτικού 

διοικητή Ελλάδος για την εκτέλεση πενήντα εργαζομένων στον σταθμό στάθμευσης 

τρόλεϊ στην Καλλιθέα, σε περίπτωση που δεν παραδοθούν στις γερμανικές αρχές οι 
υπαίτιοι, την αύξηση έως 50% της τιμής όλων συνολικά των προϊόντων εξαιτίας της 

απεργιακής κινητοποίησης. 

 

Σελίδα 199 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 27.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την αμετάβλητη απεργιακή 

κατάσταση στην Αθήνα και Πειραιά και τη διάλυση από πλευράς της αστυνομίας 
συγκέντρωσης σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα. 
 

Σελίδα 200 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 26.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας την αμετάβλητη απεργιακή 

κατάσταση, τον βαρύ τραυματισμό Γερμανού αξιωματικού, τη δραστηριοποίηση 
στρατιωτικού τμήματος για την ασφάλεια δρόμων. 

 

Σελίδες 201-207 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 5.8.1943. 
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Αναφέρεται σχετικά με την πολιτική κατάσταση καταγράφοντας την πεποίθηση 
του ελληνικού πληθυσμού για την τελική νίκη των συμμαχικών δυνάμεων και την 
απελευθέρωση της πατρίδας του, την προέλαση βουλγαρικών στρατευμάτων στη 
βόρεια Ελλάδα και τη συσπείρωση όλων ανεξαρτήτου πολιτικής ιδεολογικής 
κατεύθυνσης για την καταπολέμηση τούτων λόγω της σφοδρής αντιπαλότητας στα όρια 

του μίσους των δύο αυτών λαών, την απόβαση συμμαχικών στρατιωτικών τμημάτων 

στην Σικελία, την κοινή πεποίθηση όλων των ελληνικών κομμάτων σχετικά με την 
αποφασιστικότερη σε σύγκριση με αυτή των Ιταλών δράση των Γερμανών, τη 
συνεργασία των κομμουνιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης ομάδων ανταρτών με αυτή 
των εθνικιστικών εναντίον της δύναμης κατοχής λόγω της σκλήρυνσης της στάσης του 
γερμανικού στρατού, την κατάπνιξη κάθε μορφής απεργιακής κινητοποίησης και 
διαδηλώσεων από τη γερμανική δύναμη κατοχής (καταγραφή απεργιακών 

κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων και συλλήψεων). 

Σχετικά με την προπαγάνδα από την ελληνική πλευρά καταγράφεται η διανομή 

φυλλαδίων και προκηρύξεων, η αναγραφή συνθημάτων σε τοίχους σπιτιών και δρόμων, 
σχετικά με την οικονομική κατάσταση, αναφέρεται ο καλός εφοδιασμός της αγοράς, η 
επάρκεια σε λαχανικά, φρούτα και κρέας, η αύξηση των τιμών 20% έως 25% περίπου 
χωρίς να υπάρχει προοπτική μείωση τούτων. Σχετικά με τη κατάσταση του αντιπάλου 

των γερμανικών δυνάμεων περιέχεται η δομή και στρατιωτική εκπαίδευση των 
ανταρτών από τους Άγγλους υποστηριζόμενη, η βελτίωση του εξοπλισμού εξαιτίας της 

προμήθειας σε όπλα κατόπιν ρίψεων από αγγλικά αεροσκάφη, η αναγνώριση από τους 
συμμάχους των μαχόμενων ανταρτών ως μάχιμα τακτικά στρατιωτικά στρατεύματα 

λαμβάνοντας αριθμό-χαρακτηριστικά πρώην ελληνικών Συνταγμάτων στρατού ξηράς 
και η υπαγωγή τους στον ανώτατο διοικητή των αγγλικών σωμάτων στρατού, η αλλαγή 
τακτικής των ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων ατάκτων με λιγότερο αριθμό 
αιφνιδιαστικών επιθέσεων εναντίον γερμανικών στρατευμάτων και με κατεύθυνση 

τούτων εναντίον μεμονωμένων οχημάτων ή μικρής δύναμης φαλαγγών. Σχετικά με τις 

πράξεις δολιοφθορών περιέχεται η έκρηξη στο μηχανοκίνητο ιστιοφόρο «Άγιος 
Δημήτριος» και η βύθισή του στο λιμάνι του Πειραιά, ζημιές σε ιταλικό δεξαμενόπλοιο 

στο λιμάνι του Πειραιά από τοποθέτηση νάρκης, η σημαντική μείωση του αριθμού 
πράξεων δολιοφθοράς σε καλώδια. Σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης 

καταγράφεται η παραίτηση της κυβέρνησης Ράλλη, η μη αποδοχή από τους 
δημοκρατικούς της υπόσχεσης του βασιλιά Γεωργίου ΙΙ για ελεύθερες εκλογές μετά την 
απελευθέρωση της Ελλάδας, η προτιθέμενη πραγματοποίηση διανομής όπλων σε 
μεγάλη κλίμακα στη χωροφυλακή από τη δύναμη κατοχής, προσπάθειες κομμουνιστών 
για προμήθειες των ιταλικών όπλων και το κάλεσμα από πλευράς του Ε.Α.Μ για κοινό 
αγώνα Ελλήνων και Ιταλών ενάντια στους Γερμανούς, η προώθηση ένοπλων ομάδων 
ανταρτών προς την Αθήνα σε συνδυασμό με την αύξηση των ένοπλων διαδηλώσεων 
δημιουργώντας ένα δυναμικό κλίμα που δεν πρέπει να υποτιμηθεί, η αύξηση του 
πληθωρισμού και η αδυναμία τίθευσής του από την ελληνική κυβέρνηση. 
 

Σελίδες 208-210 (περίληψη)  
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 25.8.1943. 

Αναφέρεται στη δημιουργία δύο διοικητικών στρατιωτικών ανωτέρων αρχών και 
ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από τον στρατιωτικό διοικητή Ελλάδος με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, την υπαγωγή τούτου στον στρατιωτικό διοικητή νοτιοανατολικής 
Ευρώπης με έδρα το Βελιγράδι, τον χώρο επιρροής του (δεν περιλαμβάνεται η Κρήτη), 
τα στρατιωτικά τμήματα και υπηρεσίες που βρίσκονται υπό τις διαταγές του και 
στρατιωτικά καθήκοντα τούτου. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

33 

 

Σελίδα 211 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 25.8.1943. 

Περιέχει αφίξεις στρατιωτικών τμημάτων στην Κεφαλονιά (καταγράφεται δύναμη 
ανδρών) και την εκδήλωση μεγάλης έκτασης φωτιάς στον χώρο στάθμευσης των τρόλεϊ 
στην Καλλιθέα. 

 

Σελίδα 212 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον στρατιωτικό διοικητή νοτίου Ελλάδος 
προς το γενικό Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 24.8.1943. 

Περιέχει απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, την εισβολή πέντε Ιταλών 
στρατιωτών σε χωριό του Πόρου και την πρόθεση τούτων για αρπαγή αριθμού 
προβάτων και ελαιολάδου και την προσπάθεια προώθησής του έπειτα στην μαύρη 

αγορά. 
 

Σελίδα 213 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 23.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την αιχμαλωσία ενός 

οπλισμένου αντάρτη και τη σύλληψη δύο υπόπτων ανδρών πλησίον της Κουμαρίτσας, 
τον εντοπισμό ανταρτών νοτιοδυτικά του Παρνασσού και ανατολικά της Ιτέας, τη λήξη 
της απεργίας των αρτοποιών. 
 

Σελίδες 214-215 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 22.8.1943. 

Περιέχει τη διαφυγή μικρού μεγέθους ομάδας ανταρτών από την Αγία Τριάδα 
προς δυτική κατεύθυνση, την εκκένωση των χώρων Πλαταιές και Καπαρελλίου από τον 
ανδρικό πληθυσμό λόγω φυγής του κατά την προσέγγιση των γερμανικών 
στρατευμάτων, την προώθηση γερμανικών στρατευμάτων μέσω μεγάλων σε μέγεθος 
βουνών και προκυπτόμενων δυσκολιών, την απομάκρυνση δέκα διερμηνέων και τη 
σύλληψη άλλων, απεργιακές κινητοποιήσεις των αρτοποιών, την έκρηξη σε ιταλικό 
ατμόπλοιο διάσωσης στον Πειραιά καταγράφοντας την κατάσταση τούτου, πράξη 
δολιοφθοράς σε μεταγωγικό στον Πειραιά καταγράφοντας την κατάσταση τούτου. 
 

Σελίδα 216 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού, διοίκηση ορεινού πυροβολικού, 11η

 μοίρα αεροπορίας, 
104

η
 Μεραρχία εφόδου-κρούσης, Σύνταγμα Brandeburg που φέρει ημερομηνία από 

22.8.1943. 

Περιέχει την αναδιάρθρωση στρατιωτικών υπηρεσιών και υπαγωγής 
στρατιωτικών τμημάτων σε άλλα στον ελλαδικό χώρο. 
 

Σελίδα 217 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 21.8.1943. 
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Περιέχει αριθμό αφίξεων του Συντάγματος Brandenburg με υπαγόμενο 

στρατιωτικό τάγμα (καταγράφονται οι χώροι), συλλήψεις άοπλων Ελλήνων πολιτών, 
άφιξη στην Κεφαλονιά στρατιωτών και φορτηγών, απεργιακές κινητοποιήσεις. 

 

Σελίδα 218 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 20.8.1943. 

Περιέχει μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικών τμημάτων στην Άμφισσα, στον 
χώρο γύρω από τη Γραβιά, τη μικρού μεγέθους διαδήλωση μπροστά από τη οικεία του 
πρωθυπουργού της Ελλάδος στην πλατεία Κολωνακίου, με αίτημα την αύξηση των 
μισθών. 
 

Σελίδα 219 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 19.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας πτήση καμουφλαρισμένων 
αεροσκαφών επιτήρησης. 
 

Σελίδα 220 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 28.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας επίθεση αδύναμων σε μέγεθος και 
ισχύ ομάδων ανταρτών στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Κωπαΐδα 

και την προβολή αντίστασης από ιταλικές δυνάμεις, την ανακάλυψη όπλων και 
αντικειμένων στρατιωτικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκαθάρισης στα 
Βίλια, μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων, επιχείρηση εναντίον του Αγίου Γεωργίου 
κι άλλων χώρων νοτίως και νοτιοανατολικώς της Λειβαδιάς. 
 

Σελίδες 221-222 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
επικεφαλή του γενικού Επιτελείου γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 
17.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια συμπληρωματική αναφορά του από 16.8.1943 απόρρητου 
εγγράφου καταγράφοντας τη διεξαγωγή δύο επιχειρήσεων από το Σύνταγμα 
Brandenburg την 15./8./1943 για την καταπολέμηση των ανταρτών 1) στην περιοχή των 
Αντικύθηρων όπου κατά την προσέγγιση των γερμανικών στρατευμάτων καταγράφεται 
η φυγή των ανταρτών με κατεύθυνση τα βουνά και αναφέρεται η σύμφωνα με 
μαρτυρίες κατοίκων Άγγλων αξιωματικών παρουσία σε αυτούς 2) στην περιοχή 
Δαύλεια και στη μονή Ιερουσαλήμ όπου οι άτακτοι τράπηκαν σε φυγή κατά την 
προσέγγιση των γερμανικών δυνάμεων εγκαταλείποντας χώρο στρατοπέδευσής τους με 
σκηνές, τη μεταφορά στρατιωτικών τμημάτων (καταγράφονται στρατιωτικά τμήματα- 

αξιωματικοί-υπαξιωματικοί-άνδρες- στρατιωτικά οχήματα-άλογα). 
 

Σελίδες 223-140 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με 4 συνημμένα από τον διοικητή νοτίου 
Ελλάδος προς το γενικό Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 
16.8.1943. 
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Περιέχει εκτίμηση της κατάστασης καταγράφοντας την ακράδαντη πεποίθηση 
του ελληνικού πληθυσμού για την τελική νίκη των συμμαχικών δυνάμεων και την 
απελευθέρωση της πατρίδας τους, την ως εκ τούτου ενδυνάμωση της θέλησης για 
αντίσταση και την όξυνση των εχθρικών συναισθημάτων προς τους Γερμανούς, τη 
συμμαχία των κομμουνιστικών και εθνικιστικών ομάδων για κοινό αγώνα ενάντια στην 
επικείμενη προέλαση των βουλγαρικών στρατευμάτων στη βόρεια Ελλάδα, με σκοπό 
την κατοχή ελληνικών εδαφών από αυτούς, την πραγματοποίηση διαδηλώσεων ενάντια 
στη δύναμη κατοχής. 

Σχετικά με τη δραστηριότητα του αντίπαλου των Γερμανών αναφέρεται 
πραγματοποίηση επιθέσεων χαμηλού ύψους από συμμαχικά αεροσκάφη εναντίον της 
Πρέβεζας προκαλώντας λιγοστές υλικές ζημιές, διεξαγωγή νυχτερινών πτήσεων (οχτώ 

ανά νύχτα) για τον εφοδιασμό των ανταρτών, η δημιουργία νέων ομάδων ανταρτών και 
η συγχώνευση των ήδη υφισταμένων παραμερίζοντας τις μεταξύ τους ιδεολογικές 
διαφορές, η πραγματοποίηση ανατινάξεων γεφυρών και δολιοφθορές τηλεφωνικών 
καλωδίων για την παρεμπόδιση της προέλασης της 104ης

 Μεραρχίας εφόδου-κρούσης, 
επίθεση με πυρά εναντίον μεμονωμένων στρατιωτικών ομάδων και μικρών σε μέγεθος 

φαλαγγών στρατιωτικών οχημάτων νοτίως του Αγρινίου και νοτιοανατολικά της 
Αμφιλοχίας χωρίς να εξελιχθούν σε μεγάλου μεγέθους συρράξεις, η δημιουργία στη 
Βοιωτία μεγάλης σε μέγεθος ομάδα άτακτων καταγράφοντας τη δράση αυτής, η 
πραγματοποίηση δύο πράξεων δολιοφθοράς στα ατμόπλοια «Calano» και «Ardena» 

χωρίς να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές. 
Σχετικά με τις γερμανικές στρατιωτικές κινήσεις περιέχεται η άφιξη της 104ης

 

Μεραρχίας εφόδου-κρούσης στην περιοχή του Αγρινίου και βορειοδυτικά αυτής για 
την καταπολέμηση του από τη θάλασσα αποβαίνοντος αντιπάλου, η πραγματοποίηση 

μικρών μεγεθών επιχειρήσεων από τη Μεραρχία Brandenburg στην περιοχή Λειβαδιά- 

Αλίαρτος προετοιμάζοντας μεγάλη κλίμακας εκκαθαριστική επιχείρηση για το τέλος 
Αυγούστου (καταγράφονται χώροι). Σχετικά με την προστασία ακτών η 
δραστηριοποίηση αεροπορικών δυνάμεων για την προστασία του κόλπου του 
Σαρωνικού, κινήσεις στρατιωτικών τμημάτων για την ενίσχυση άλλων τμημάτων και 
βάσεων-σταθμών, η ενίσχυση των δυνάμεων για την προστασία του ισθμού της 
Κορίνθου και της εκεί βρισκόμενης σιδηροδρομικής γέφυρας, η δημιουργία 

στρατιωτικών θέσεων άμυνας-προφύλαξης, η ναρκοθέτηση περιοχών και τοποθέτηση 

εμποδίων για την προέλαση τεθωρακισμένων οχημάτων, το καμουφλάρισμα 

εγκαταστάσεων. 

Σχετικά με τη κατάσταση συγκοινωνιών αναφέρεται η κατάρρευση της γέφυρας 
του Ασωπού λόγω έλλειψης φορτηγών, καθυστερήσεις σε εκφορτώσεις τρένων στην 
Αθήνα και Πειραιά (καταγράφονται μέτρα εναντίον τούτου), η κατάσταση της υγείας 

των στρατευμάτων χαρακτηρίζεται ως καλή, παρατηρείται βελτίωση της κατάστασης 
εφοδιασμού-αποθεματοποίησης σε είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταγράφεται 
εισαγωγή υλικών στην Αθήνα), σχετικά με τη κατάσταση αλόγων καταγράφονται 
ελλείψεις και υφιστάμενος αριθμός τούτων, η κατάσταση τροφής χαρακτηρίζεται σε 
γενικές γραμμές καλή, η κατάστασης υγείας αυτών άσχημη, παρατηρούνται ακόμα 

ελλείψεις σε υγρά καύσιμα. 

Το πρώτο συνημμένο απόρρητο έγγραφο προς τον διοικητή νοτίου Ελλάδος 
αναφέρεται σχετικά με τη κατάσταση σκαπανέων περιέχοντας ναρκοθετήσεις χώρων 
(καταγράφονται οι περιοχές και αριθμός-είδος ναρκών), η συνέχιση έργων από τους 
σκαπανείς στην Πάρνηθα, στο Μενίδι, στην Καλλιθέα, στην Ελευσίνα, στη 
Δραπετσώνα, ο εφοδιασμός σε εκρηκτικές ύλες χαρακτηρίζεται ικανοποιητικός 

καταγράφοντας ποσότητα και είδος. 
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Το δεύτερο συνημμένο απόρρητο έγγραφο προς τον διοικητή νοτίου Ελλάδος 

αναφέρει σχετικά με τη κατάσταση εφοδιασμού 1) σε όπλα, πυρομαχικά και 
στρατιωτικό υλικό κρίνεται η κατάσταση καλή, παρατηρούνται ελλείψεις σε 
πυρομαχικά (καταγράφονται οι τύποι όπλων που χρήζουν προμήθεια τούτων και τα 
στρατιωτικά τμήματα) 2) σε είδη σίτισης κρίνεται καλή με εξαίρεση τα παξιμάδια, 
λίπος, όσπρια, γερμανικό τσάι, κονσέρβες λαχανικών και ρόφημα τύπου καφέ, σχετικά 
με τα στρατιωτικά καταλύματα καταγράφονται ανάγκες και εφοδιασμός ειδών που 
χρήζουν ανάγκης, σχετικά με το ρουχισμό παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης 

αποθεμάτων σε καλοκαιρινή ενδυμασία το τελευταίο χρονικό διάστημα (καταγράφεται 
αριθμός και είδη αποθεμάτων), σχετικά με τη κατάσταση ανταλλακτικών στρατιωτικών 

οχημάτων καταγράφεται εξασφάλιση των ειδών τούτων, σχετικά με τα υγρά καυσίμων 

παρατηρείται έλλειψη στη νότια Ελλάδα, σχετικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

επαρκούν τα αποθέματα σε κάρβουνο για εικοσιτέσσερις ημέρες, σχετικά με την 

παροχή νερού έχει εξασφαλισθεί στην Αθήνα και Πειραιά και στις βάσεις- σταθμούς, η 
παροχή ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει βελτιωθεί. 

Το τρίτο συνημμένο απόρρητο έγγραφο περιέχει την κατάσταση σίτισης του 
πληθυσμού χαρακτηρίζοντάς την ως άσχημη, την αύξηση των τιμών των προϊόντων, τις 
συναντημένες δυσκολίες στη στρατολόγηση εργατών σε σπουδαίας σημασίας 

οικονομικές επιχειρήσεις του γερμανικού στρατού λόγω χαμηλότατων μισθών, η 

τροφοδοσία σε κάρβουνο έχει κάπως βελτιωθεί, παραμένει όμως ανεπαρκής η 
προμήθεια σε κάρβουνο υψηλής ποιότητος, η κατάσταση υγρών καυσίμων κρίνεται 
ανεπαρκής, η ανάγκη σε πετρέλαιο τύπου Diesel για τις σημαντικές επιχειρήσεις του 

στρατού έχει καλυφθεί, η κακή τροφοδοσία με μαζούτ προκάλεσε την αδρανοποίηση 

σημαντικών οικονομικών επιχειρήσεων γερμανικών συμφερόντων όπως το εργοστάσιο 

«Άτλας», η κατάσταση στα ορυχεία έχει ελάχιστα μεταβληθεί, η κατάσταση 

συγκοινωνιών χαρακτηρίζεται ως μη βελτιωμένη, η γραμμή Θεσσαλονίκης-Αθηνών 
εξυπηρετεί μόνο λίγες μεταφορές οικονομικού χαρακτήρα, οι μεταφορές χρωμίου από 
το ορυχείο στο Δομοκό έχουν διπλασιαστεί, η υπηρεσία οικοδομικών υλικών έχει στην 
επίβλεψή της 105 επιχειρήσεις με 15.663 τον αριθμό εργάτες. 

Το τέταρτο συνημμένο απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από την 11η
 μοίρα 

αεροπορίας προς τον διοικητή νοτίου Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 14.8.1943, 

περιέχει αναφορά σχετικά με εκπαίδευση στρατιωτικών τμημάτων καταγράφοντας 

μονάδα και περιεχόμενο εκπαίδευσης.  
 

Σελίδες 241-247 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο με 2 συνημμένα από τον διοικητή νοτίου 
Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 20.8.1943. 

Περιέχει βασικές αρχές τακτικής αντιμετώπισης αρμάτων μάχης. 

Το πρώτο συνημμένο προς τον διοικητή νοτίου Ελλάδος περιέχει μεταξύ άλλων 

τον κατάλληλο στρατιωτικό εξοπλισμό σχετικά με την αρτιότερη αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση των αρμάτων μάχης, την εκπαίδευση αποσπασμάτων εξολόθρευσης 

αρμάτων μάχης (αποτελούμενα από τρία άτομα ως ιδανικός αριθμός). 
Το δεύτερο συνημμένο έγγραφο προς τον διοικητή νοτίου Ελλάδος περιέχει 

ασυμπλήρωτη λίστα καταγραφής όπλων εναντίον αρμάτων μάχης. 
 

Σελίδες 248-250 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό-με συνημμένο- έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος 
προς την 104η

 Μεραρχία εφόδου-κρούσης στρατού που φέρει ημερομηνία από 
10.8.1943. 
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Περιέχει την εντολή του γερμανικού γενικού Επιτελείου σχετικά με τη διάθεση 
από την 11η

 Στρατιά πυροβολαρχιών αντιαεροπορικών μέσων για την ενίσχυση 
υπεράσπισης χώρων από επιθέσεις δια αέρος, καταγράφοντας αριθμό αξιωματικών-

υπαξιωματικών-ανδρών και χώρο δραστηριοποίησης. 

 

Σελίδα 251 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 16.8.1943. 

Αναφέρει μεταξύ άλλων επτά πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών στην περιοχή της 
104

ης
 Μεραρχίας εφόδου-κρούσης και τη ρίψη μιας βόμβας πάνω από το λιμάνι του 

Μεσολογγίου, αφίξεις στρατιωτικών τμημάτων (καταγράφεται αριθμός, μονάδες και 
δύναμη ανδρών) δια του σιδηροδρόμου προς την Αθήνα. 
 

Σελίδα 252 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 15.8.1943. 

Περιέχει μεταξύ άλλων την κατάληψη της Καρδίτσας από εκατό έως εκατό είκοσι 
αντάρτες με στρατιωτικές στολές και υποχώρηση τούτων το βράδυ, την επίθεση 
τριάντα έως σαράντα ανταρτών στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Καρδίτσα και εκδίωξη τούτων (με δύο νεκρούς) κατόπιν συντονισμένης προσπάθειας 
των γερμανικών δυνάμεων, μετακινήσεις γερμανικών στρατιωτικών τμημάτων 
(καταγράφονται χώροι και μονάδες). 
 

Σελίδα 253 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς 257ο
 -

266
ο
 -834

ο
 τάγμα προστασίας υπαίθρου που φέρει ημερομηνία από 13.8.1943. 

Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση και εκπαίδευση του 257ου
, 266

ου
, 834

ου
 

τάγματος προστασίας υπαίθρου. 

 

Σελίδες 254-255 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 14.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων επίθεση εναντίον 

στρατιωτικών τμημάτων 9,5 χλμ βορείως της Αμφιλοχίας από αγνώστου αριθμού 
αντάρτες, την ανταπάντηση των πυρών και την υποχώρηση αυτών προς ανατολική 
κατεύθυνση, αφίξεις στρατιωτικών τμημάτων στην Αθήνα (καταγράφεται μονάδα 
στρατού, αριθμός αξιωματικών-υπαξιωματικών, ανδρών και οπλισμός), την επίθεση 
εναντίον φάλαγγας στρατιωτικών φορτηγών μεταξύ Αθηνών-Θηβών από αντάρτες με 

δύναμη τριάντα έως σαράντα άνδρες, την αποστολή γερμανικών και ιταλικών 
στρατιωτικών τμημάτων για την καταπολέμηση των ανταρτών, απώλειες και 
αγνοούμενοι από γερμανική- ιταλική και από την πλευρά των ανταρτών, υλικές ζημιές, 
την υποχώρηση ανταρτών κατόπιν προς ανατολική και δυτική κατεύθυνση, μέτρα 
αντιποίνων όπως το κάψιμο παρακείμενων σπιτιών πλησίον του χώρου επίθεσης. 
 

Σελίδα 256 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 13.8.1943. 
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Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων αφίξεις στρατιωτικών 
τμημάτων στην Αθήνα αναφέροντας δύναμη αξιωματικών-υπαξιωματικών-ανδρών και 
οπλισμό, την επίθεση εναντίον τεσσάρων στρατιωτικών οχημάτων με κατεύθυνση τη 
Θήβα από ομάδες ανταρτών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού. 
 

Σελίδα 257 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το γενικό 
Επιτελείο γερμανικού στρατού που φέρει ημερομηνία από 12.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά αναφέροντας μεταξύ άλλων κινήσεις στρατιωτικών 
τμημάτων καταγράφοντας αριθμό αξιωματικών-υπαξιωματικών-ανδρών-οπλισμό-

στρατιωτικά οχήματα και χώρους δραστηριοποίησης. 

 

Σελίδες 258-259 (περίληψη) 
 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή νοτίου Ελλάδος προς τον 
διοικητή στρατού νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει ημερομηνία από 11.8.1943. 

Περιέχει ημερήσια αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την ενδελεχή έρευνα 
περιοχών και αποκλεισμούς χώρων, μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων. 
 

 

 

 


