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[CD 17 φάκελος 6] 

RW 40-130 

 

Ο έκτος φάκελος με τον κωδικό RW 40-130 περιλαμβάνει στρατιωτικά έγγραφα-κυρίως 

Ημερήσιες Αναφορές- 435 σελίδων που καταγράφουν το χρονικό διάστημα από 

18.4.1943 έως 15.4.1941. Ακολουθείται αντίστροφη χρονολογική σειρά. Αφορά την 

ηπειρωτική κυρίως Ελλάδα και την Κρήτη.  

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με 

ημερομηνία 16.4.1943. Αναφέρεται σε επιθεωρήσεις του Ανώτατου Γερμανού 

Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδας στην ηπειρωτική Ελλάδα.   

 
Σελίδα 2 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από το 11ο Αεροπορικό Σώμα προς τον Στρατιωτικό 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με ημερομηνία 15.4.1941. Αναφέρεται στην παρουσία του 

αρχιστράτηγου Loehr στην εμπόλεμη περιοχή της Αθήνας.   

 
Σελίδες 3-8  (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με δύο συνημμένα- του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 17.4.1943. Περιέχει «Εκτίμηση της Κατάστασης» για την 

ηπειρωτική Ελλάδα  και για το χρονικό διάστημα από 1 έως 15.4.1943. (μετάφραση) 1. 

Πολιτική κατάσταση.  

Στις 6.4 προέβη η ελληνική κυβέρνηση σε ανασχηματισμό. Πρωθυπουργός ορίστηκε ο 

Ράλλης. Το νέο υπουργικό σχήμα τάσσεται εχθρικά προς τους Κομμουνιστές.  

Η κατάσταση στην Αθήνα και Πειραιά είναι επιφανειακά ήρεμη. Παρατηρείται απότομη 

αύξηση της δραστηριότητας των συμμοριών που τώρα πλέον έχει επεκταθεί επίσης στη 

Νότια Ελλάδα. Εξαιτίας  αυτής της νέας διαμορφωθείσας κατάστασης διατάχθηκε η 

αυστηριοποιήση  των εντολών σχετικά με την οπλοκατοχή και την κυκλοφορία στους 

δρόμους. Τη νύχτα της 5. προς 6.4. απελευθερώθηκαν πενήντα έξι Κομμουνιστές, 

αιχμάλωτοι των Ιταλών από ένα θεραπευτήριο στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών που 

είχαν εκεί οδηγηθεί εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους και επιτηρούνταν από 

Έλληνες χωροφύλακες.  

(περίληψη) Σχετικά με τη δραστηριότητα των συμμαχικών στρατευμάτων και των 

οργανώσεων αντίστασης καταγράφονται στρατιωτικά συμβάντα (όπως η έντονη 

δραστηριότητα συμμαχικών αεροσκαφών, επιθέσεις ανταρτών στη Στερεά Ελλάδα, 

δολιοφθορά σε γραμμές τραίνων στη Βοιωτία και σε εγκαταστάσεις στην Αμφίκλεια), με 

τα μέτρα αντιμετώπισης από τη γερμανική  στρατιωτική διοίκηση εναντίων της δράσης 

των ανταρτών η μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων στις εμπόλεμες περιοχές 

(καταγράφεται η περιοχή της Θήβας), με τη συγκοινωνία καταγράφεται η καθυστέρηση 

των δια του σιδηροδρόμου μεταφορών και η παρακώληση από τους αντάρτες της 

κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρεται ακόμα η 

κατάσταση του ανεφοδιασμού σε όπλα, πυρομαχικά, σίτιση. Για τις μονάδες παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας και νερού αναφέρεται η επάρκεια των αποθεμάτων σε κάρβουνο για 

είκοσι ημέρες, η πτώση 10% της κατανάλωσης ρεύματος και η ελλιπής τροφοδοσία νερού 

από τη λίμνη του Μαραθώνα.   

Το πρώτο συνημμένο αναφέρεται στην υπεράσπιση των ακτών καταγράφοντας 

σχεδιαζόμενα-προς κατασκευή και αποπερατωμένα στρατιωτικά έργα. Καταγράφονται 

οι περιοχές της Σαλαμίνας, του Σουνίου, του νησιού Άγιος Γρηγόριος, της Λούτσας, της 

Κύμης.             
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Το δεύτερο συνημμένο καταγράφει την κατάσταση τροφοδοσίας του ελληνικού 

πληθυσμού (καταγράφεται η αύξηση των τιμών των τροφίμων), την κατάσταση 

εφοδιασμού του γερμανικού στρατού  με πρώτες ύλες και καύσιμα (καταγράφεται η 

κατάσταση εξόρυξης μεταξύ άλλων στο μεταλλουργείο της Λοκρίδας, του Ωρωπού, των 

Μεγάρων, του Δομοκού, των Τοπολίων και οι ανάγκες του γερμανικού και ιταλικού 

στρατού).      

 
Σελίδα 9 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 18.4.1943. Αναφέρεται σε 

μετακινήσεις  γερμανικών στρατιωτικών μονάδων στη Στερεά Ελλάδα, στη ρίψη 

προκηρύξεων «προπαγάνδας»  από ιταλικά αεροσκάφη στην Αθήνα.   

 
Σελίδα 10 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 17.4.1943. Αναφέρεται σε 

πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών στην Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία χωρίς να 

προβούν σε αεροπορικές επιθέσεις, σε μετακινήσεις γερμανικών στρατιωτικών μονάδων 

στην Αττική και σε συμβάντα μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 11 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς την Ανώτατη Διοίκηση του Ιταλικού Στρατού στην Ελλάδα  με 

ημερομηνία 15.4.1943. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάγκη επιτήρησης του 

σιδηροδρομικού σταθμού στην Αμφίκλεια από έναν ιταλικό λόχο.  

 

Σελίδα 12 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 16.4.1943. Περιέχει Ημερήσια 

Αναφορά σημειώνοντας τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών μεταξύ Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης, πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών (καταγράφονται οι χώροι), 

μετακινήσεις ιταλικών στρατιωτικών μονάδων προς το Τατόι και συμβάντα μη 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.   

     
Σελίδα 13 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 18.4.1943. Περιέχει Ημερήσια 

Αναφορά καταγράφοντας την ανατίναξη γέφυρας πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού 

στην Αμφίκλεια, την επίθεση ανταρτών εναντίων του εν λόγω σταθμού και συμβάντα μη 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 14 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 14.4.1943. Περιέχει Ημερήσια 

Αναφορά σημειώνοντας την ανατίναξη σιδηροδρομικής γραμμής πλησίον της 

Αμφίκλειας, τη μετακίνηση ιταλικών μονάδων προς την Τιθορέα για την εκκαθάριση της 

εκεί περιοχής, πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας 

και Πελοποννήσου και συμβάντα μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος. 
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Σελίδα 15 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 13.4.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την δια αέρος αναχώρηση μέρους αυτών  προς Κρήτη την 

πτήση ενός συμμαχικού αεροσκάφους μέσω της Πελοποννήσου με κατεύθυνση τη 

Λειβαδιά και συμβάντα μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος.   

 

Σελίδες 16-17 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 12.4.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων στρατιωτικές μετακινήσεις 

και μεταφορές στρατιωτικού υλικού προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδες και 

είδος).    

 
Σελίδα 18 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 11.4.1943. Περιέχει Ημερήσια 

Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην Αττική για την 

αναχώρηση τους προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και συμβάντα μη 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 19 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 10.4.1943. Περιέχει Ημερήσια 

Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις Γερμανών στρατιωτών προς την 

Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες), ο εντοπισμός συμμαχικού πομπού στην 

Ύδρα, κλοπή χρηματικού ποσού  από μέλη του γερμανικού στρατού σε σπίτι Ελληνίδας.    
 
Σελίδα 20 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς 

τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 10.4.1943. Περιέχει Ημερήσια 

Αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την ύπαρξη συμμαχικού πομπού στην Ύδρα.  

 

Σελίδα 21 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 9.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά καταγράφοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, την 

δια αέρος αναχώρηση μέρους αυτών  προς Κρήτη και συμβάντα μη στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 22 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 14.4.1943. Αναφέρει την ακύρωση της ισχύος εγγράφου. 

 

Σελίδα 23 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 19.3.1943. Αναφέρει την ακύρωση ισχύος εγγράφου.  

 

Σελίδες 24-32 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 3.4.1943. Περιέχει 

Έκθεση για το εσωτερικό της Ελλάδας που καταγράφει το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 

έως 31 Μαρτίου 1943. (μετάφραση) Πολιτική κατάσταση: 

Η κατάσταση προς τα έξω παραμένει αμετάβλητη. Συντελεί προς αυτό αποφασιστικά ότι 

οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι δεν έχουν καταφέρει πλέον άλλες στρατιωτικές επιτυχίες 

στη Βόρεια Αφρική. Απεναντίας, η προπαγάνδα από την πλευρά των Κομμουνιστών 

εμφανίζεται ενισχυμένη. Στρέφεται κυρίως εναντίων της «Πολιτικής Επιστράτευσης». Η 

αφορμή δόθηκε από το διάταγμα του ανώτατου διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης της 

30. Ιανουαρίου 1943 σχετικά με τη σε γενικές γραμμές υποχρεωτική εργασία του 

ελληνικού πληθυσμού. Στην εντολή αυτή προβλέπονταν η τοποθέτηση και 

δραστηριοποίηση του ανδρικού πληθυσμού-και εκτός του τόπου κατοικίας τους- σε 

κοινότητες στρατοπέδων (εργασίας). Είχε τότε ερμηνευτεί ότι προβλέπονταν η μεταφορά 

τους σε άλλες χώρες.        
Αυτή η προπαγάνδα προωθήθηκε κυρίως μέσω φυλλαδίων και προκηρύξεων. Στην 

Αθήνα πραγματοποιήθηκαν  επίσης πορείες διαδηλώσεων κατά τις οποίες προέκυψε ένας 

αριθμός νεκρών και τραυματιών μεταξύ του (άμαχου) πληθυσμού. Εκεί συμμετείχε το 

«Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο» με τα παρακλάδια του, το «Εργατικό Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο» (ΕΕΑΜ) και το «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο  Νέων» 

(ΕΑΜΝ). 

Σε μια προκήρυξη αναφέρονταν ότι οι γερμανικές αρχές κατοχής δεν έχουν τολμήσει να 

δημοσιεύσουν στον ημερήσιο τύπο το διάταγμα περί της (εξ)αναγκαστικής εργασίας κάτι 

το οποίο θεωρείται ως αδυναμία των αρχών κατοχής. 

Το απεργιακό κίνημα στην Αθήνα και τον Πειραιά θεωρείται πάντως αξιοσημείωτο. Σε 

αυτό συμμετείχαν αρχικά μόνο οι δημόσιοι και οι κρατικοί υπάλληλοι. Απεργούσαν έτσι 

η Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Υπηρεσία, το Ταχυδρομείο, η Εφορία, οι τράπεζες και 

άλλες δημόσιες Υπηρεσίες. Οι απεργοί απαιτούσαν, κυρίως, την αύξηση των αποδοχών 

τους και επιπλέον χορήγηση τροφίμων. 

Η κομμουνιστική προπαγάνδα προσπάθησε επίσης να πάρει με το μέρος της στην 

απεργιακή κινητοποίηση τους εργαζομένους του υπόγειου σιδηροδρόμου, των τρόλεϊ και 

των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έλαβε πράγματι χώρα, τις πρωινές ώρες 

στα μέσα Φεβρουαρίου, μια στάση εργασίας στα τρόλεϊ. Η κίνηση των οχημάτων του 

γερμανικού στρατού πραγματοποιούταν όμως όπως άλλοτε.                           

Οι λειτουργώντας για τον γερμανικό και ιταλικό στρατό επιχειρήσεις δεν επηρεάστηκαν 

όμως από αυτό το απεργιακό κύμα, το ίδιο και τα νησιά. 

Στις 5.4.43 απέργησαν όμως στον Πειραιά ορισμένα επίσης συνεργεία μηχανών και 

εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου που λειτουργούσαν για τον γερμανικό στρατό, κάποια 

για λίγες μόνο ώρες και άλλα για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εξαιτίας αυτού, 

πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων τριάντα πέντε συλλήψεις. Στις ακολουθώντας δίκες 

από στρατιωτικό δικαστήριο οι υπόδικοι είτε αθωώθηκαν επειδή δεν συμμετείχαν 

καθόλου στην απεργία και λόγω ασθένειας δεν εκτέλεσαν τα εργασιακά τους καθήκοντα, 

είτε έπαυσε η διαδικασία εναντίων τους επειδή είχαν δήθεν εμποδιστεί να εισέλθουν στο 

χώρο εργασίας τους στα εργοστάσια και ξανάρχισαν την εργασία τους όσο το δυνατό 

συντομότερα.  

Η προγραμματισμένη γενική απεργία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Είχε προγραμματιστεί 

ιδιαιτέρως για τις 23.2.1943 (25η επέτειος του Κόκκινου Στρατού), τις 25.2.1943 και για 

τις 25.3.1943 (εθνική εορτή για την απελευθέρωση από την τουρκοκρατία). Η 

προπαγάνδα μέσω προκηρύξεων ήταν με αφορμή την εθνικής εορτής  ιδιαιτέρως έντονου 

χαρακτήρα. Με τις προκηρύξεις  προτρέπονταν οι συγκεντρώσεις και η αντίσταση 

εναντία στους ξένους και στους καταπιεστές. Η αγγλική επίσης προπαγάνδα έριξε με τη 
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ίδια αφορμή πάνω από τη Σαλαμίνα και την Αίγινα προκηρύξεις με τις οποίες ο Winston 

Churchill κάλεσε τον ελληνικό λαό να ενωθεί και να εξεγερθεί την Ημέρα της 

Ανεξαρτησίας με την υποστήριξη των Άγγλων.  

Το απεργιακό κίνημα μπορεί πλέον να θεωρηθεί λήξαν. Οι μισθοί των δημοσίων 

υπαλλήλων και οι αποδοχές των εργατών αυξήθηκαν κατά 50%. Στο σημείο αυτό μπορεί 

τώρα πλέον να παρατηρηθεί μια, όπως δείχνει, εντυπωσιακού μεγέθους περιθωριοποίηση 

των κομμουνιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της προπαγάνδας. Σε αντίθεση με τις  

διαδηλώσεις στις 4. και 5.3.43 όπου το υπό τη κομουνιστική ηγεσία ΕΑΜ θεωρούταν η 

κινητήρια δύναμη τους, φάνηκε στα συλλαλητήρια της 25.3.1943 ότι όλες οι διαδικασίες 

της κινητοποίησης όπως διαδηλώσεις, ομιλίες, προκηρύξεις, ρίξεις φυλλαδίων και ούτε 

καθεξής έφεραν εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό εκφράστηκε ιδιαιτέρως φανερά στο 

γεγονός ότι αναγράφηκαν σε σπίτια συνθήματα όχι- όπως πρωτύτερα- με κόκκινο χρώμα, 

αλλά αποκλειστικά με μπλε. Δίδεται η εντύπωση σαν να πολλές οργανώσεις του ΕΑΜ 

που έως τώρα ακολουθούσαν κομμουνιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης στόχους 

μεταπήδησαν στις Εθνικές ομάδες και οργανώσεις. Μια παρόμοιου τύπου εξέλιξη 

διαπιστώθηκε στον Ελληνικό Στρατό στην Αίγυπτο και στις συμμορίες στη Θεσσαλία. 

Πραγματοποιήθηκαν δολιοφθορές μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.   

Τρείς Έλληνες εργάτες καταδικάστηκαν με απόφαση του στρατιωτικού δικαστηρίου από 

5.2.1943 σε θάνατο εξαιτίας μεγάλου μεγέθους δολιοφθοράς σε κινητήρες αεροσκάφους 

και ένας δεκαπεντάχρονος σε δέκα χρόνια κάθειρξη. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν 

τελεσίδικη και εκτελέστηκε. Για να επιτευχθεί ένα προς αποφυγή αποτέλεσμα, έλαβε 

χώρα η διαδικασία ενώπιον όλου συνολικά του προσωπικού της επιχείρησης.  

Στις 18.2.1943 επίσης και στις 2.3.43 διαπιστώθηκαν περιπτώσεις δολιοφθοράς σε 

κινητήρες αεροσκαφών που όμως δεν μπόρεσαν να διαλευκανθούν.   

Στις 8.3.43 ένα ύποπτο άτομο προσπάθησε  να προσεγγίσει τον προβολέα στα Σελίνια 

στη Σαλαμίνα. 

Στις 14. και 18.3.43 έγινε έφοδος από τη γερμανική Αντικατασκοπεία Ασύρματης 

Επικοινωνίας μαζί με τη Μυστική Αστυνομία Στρατού σε παράνομο σταθμό και 

συνελήφθη ο διαβιβαστής. 

Στις 15.3.43 κόπηκε και καταστράφηκε μια καλωδιακή γραμμή στο αεροδρόμιο στο 

Καλαμάκι.  

Στις 25.3.43 πραγματοποιήθηκε μια εκ νέου απόπειρα δολιοφθοράς στον προβολέα «με 

θέα τη θάλασσα» στη Σαλαμίνα. Οι σκοποί έριξαν πυρά αλλά δεν βρήκαν τον στόχο. Οι 

δράστες διέφυγαν. Ο διοικητής του νησιού διέταξε αντίποινα, κυρίως τη φυλάκιση των 

ομήρων, κλείσιμο των ταβερνών και (λέξη δυσανάγνωστη) των προβολέων στον (άμαχο) 

πληθυσμό. 

Στις 21.2.43 το γερμανικό ατμόπλοιο «Άρτεμις» που ήταν αγκυροβολημένο στη Μήλο 

βυθίστηκε από μια αγγλική αεροπορική επίθεση. Από το φορτίο εκβράστηκαν στην ακτή 

εκατό πενήντα με διακόσια βαρέλα με βενζίνη και άλλα αγαθά του γερμανικού στρατού. 

Ορισμένοι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό για την πραγματοποίηση 

πλιάτσικου. Δεκατέσσερεις αποδεδειγμένα ένοχοι Έλληνες εκτελέστηκαν κατόπιν 

απόφασης στρατιωτικού δικαστηρίου.   

(περίληψη) Σχετικά με την κατάσταση της σίτισης και της τροφοδοσίας αναφέρεται η 

επαρκής τροφοδοσία του ελληνικού πληθυσμού με ψωμί, και άλλα τρόφιμα 

(καταγράφεται η διανεμόμενη, για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο,  ποσότητα από την 

ελληνική κυβέρνηση και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό μεταξύ άλλων σε ελαιόλαδο, αλάτι, 

φασόλια, αλεύρι, καλαμποκάλευρο). Η διανομή κρέατος και ψαριών (καταγράφονται 

ποσότητες)  στον Πειραιά κρίνεται επαρκής και η τροφοδοσία στα νησιά της Σαλαμίνας, 

της Αίγινας, του Πόρου και της Μήλου ικανοποιητική. Καταγράφεται ακόμα η μείωση 

των τιμών τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1943 και η έπειτα αύξηση τους (εξαιτίας 
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της αύξησης των μισθών και των αποδοχών). Αναφορικά με την κατάσταση ύδρευσης 

καταγράφεται πτώση της στάθμης νερού στη λίμνη του Μαραθώνα (καταγράφονται τιμές 

κοστολόγησης της κατανάλωσης νερού και μέτρα προς αποφυγή της διακοπής παροχής 

πόσιμου νερού λόγω των ανεπαρκών αποθεμάτων). Σχετικά με την κατάσταση παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται η επιβολή μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης  

τόσο στον (άμαχο) πληθυσμό όσο και στον γερμανικό και ιταλικό στρατό, με την 

κατάσταση υγείας μεταξύ του (άμαχου) πληθυσμού αναφέρεται η σημαντική βελτίωση 

των δεικτών έναντι του προηγούμενου έτους (καταγράφονται θάνατοι από μολύνσεις και 

πείνα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1942/43). Καταγράφονται επίσης ασθένειες 

(όπως τέτανος, γάγγραινα, άνθρακας) μεταξύ κατοικίδιων ζώων ( σε άλογα, βόδια, 

πρόβατα, κατσίκες).  

 

Σελίδα 33 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 8.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων  μετακινήσεις Γερμανών στρατιωτών 

προς την Κρήτη και Καλλιθέα (καταγράφεται δύναμη και μονάδες), επίθεση ανταρτών 

εναντίων γερμανικής εμπροσθοφυλακής στις Πλαταιές και τον εντοπισμό  συμμαχικών 

αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, πάνω από τα Τρίκαλα, βορείως της 

Σαλαμίνας, πάνω από την Πελοπόννησο.  

 

Σελίδα 34 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 7.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας  μεταξύ άλλων  μετακινήσεις Γερμανών στρατιωτών 

από την Αττική προς την Κρήτη και Κατερίνη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες), τον 

εντοπισμό συμμαχικών αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, την 

απελευθέρωση κομμουνιστών, βρισκόμενων υπό επιτήρηση στο νοσοκομείο «Σωτηρία» 

στην Αθήνα, από αντάρτες.   

 

Σελίδα 35 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό  Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 7.4.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 34 σχετικά με την απελευθέρωση 

πενήντα έξι κομμουνιστών που βρίσκονταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» υπό την 

επιτήρηση της Ελληνικής Αστυνομίας από ογδόντα αντάρτες με περιβολή του Ελληνικού 

Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας.                          

                                  

Σελίδα 36 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 6.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη στρατιωτικού υλικού στον Πειραιά και  

Γερμανών στρατιωτών στην Αττική για την αναχώρηση τους προς Κρήτη (καταγράφεται 

δύναμη και μονάδες) και συμβάντα μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 
Σελίδα 37 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 5.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική για την αναχώρηση τους προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και την 
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επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικού στρατιωτικού φορτηγού με κατεύθυνση τον 

Δομοκό (αναφέρονται απώλειες) και συμβάντα μη στρταιωτικού ενδιαφέροντος.     

 
Σελίδα 38 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 5.4.1943. 

Αναφέρεται στην  Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 37 σχετικά με την επίθεση πενήντα 

ανταρτών εναντίων γερμανικού φορτηγού.    

 
Σελίδες 39-41 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 4.4.1943. 

Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση της 11ης Μεραρχίας Γερμανικής Πολεμικής 

Αεροπορίας για την υπεράσπιση των ακτών στην ηπειρωτική Ελλάδα  (καταγράφονται 

στρατιωτικά τμήματα και χώροι προστασίας). 

 

Σελίδες 42-48 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με δύο συνημμένα- από το Επιτελείο του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 

5.4.1943. Περιέχει Αναφορά του Γερμανικού Στρατού σχετικά με τη διαμορφωμένη  

κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας  για το χρονικό διάστημα από τις 20.3. έως τις 

3.4.1943. (μετάφραση) Α. Πολιτική κατάσταση.  

 
Ι. Γενική εικόνα:  

Το κίνημα αντίστασης εναντίων των Δυνάμεων Κατοχής βρίσκονταν έως τώρα, κυρίως, 

υπό την κομμουνιστική καθοδήγηση. Εκπροσωπούταν από το ΕΑΜ με τις πολυάριθμες 

υποομάδες του. Στις αρχές περίπου του μήνα Μαρτίου ξεκίνησαν αντιπαραθέσεις μεταξύ 

των Εθνικών και των Κομμουνιστικών Οργανώσεων. Ακόμα και στην Αίγυπτο 

δημιουργήθηκαν διενέξεις στο εσωτερικό του εκεί βρισκόμενου Ελληνικού Στρατού 

μεταξύ των Φιλοβασιλικών και των Δημοκρατικών αξιωματικών που οδήγησαν σε 

πολλές τον αριθμό συλλήψεις και στην παραίτηση του υπουργού  Εθνικής Αμύνης 

Κανελλόπουλου. Ο λόγος ήταν η προσφορά του Τσόρτσιλ προς την Τουρκία για την 

παραχώρηση των νησιών της Χίου, της Μυτιλήνης και της Σάμου. 

Ο Έλληνας βασιλιάς μετέβη στην Αίγυπτο για να διευθετήσει τις εκεί διαφορές. Η Αγγλία 

υποστήριζε μάλλον ακόμα τις «Εθνικές» Οργανώσεις όπως «Αγωνιζόμενη Ελλάδα», «Η 

Εθνική Δράση», «Εθνικό Κομιτάτο Νέων», «Σπίθα» και « Στρατιά Σκλαβωμένων 

Νικητών». 

Η ελληνική προπαγάνδα εμφανίζει περίπου από τα μέσα Μαρτίου μια εντελώς νέα 

εικόνα. Στη θέση των κομμουνιστικών συνθημάτων μπαίνουν πατριωτικά των οποίων το 

περιεχόμενο ωστόσο διατηρεί  ένα εξαιρετικά επιθετικό ύφος. Οι διαδηλώσεις της 25.3., 

για την απελευθέρωση της Ελλάδας απόν Οθωμανικό ζυγό, χαρακτηρίστηκαν από αμιγή 

εθνικά σύμβολα. Υπήρχαν στις πομπές μόνο μικρού μεγέθους ελληνικές σημαίες, και όχι 

κόκκινες. Τα συνθήματα στους τοίχους αναγράφονταν με μπλε και όχι με κόκκινο πλέον 

χρώμα. Οι κομμουνιστικές οργανώσεις τέθηκαν στο παρασκήνιο. Συνέχισαν να 

δραστηριοποιούνται στα κρυφά. Η αντίπαλη προπαγάνδα μέσω του ραδιοφώνου  

κινούταν πλέον στο ίδιο μήκος. Ο πατριωτισμός είχε βρεθεί στο προσκήνιο.  

Αναμένεται προσεχώς  από τους Ιταλούς επιζητούμενος κυβερνητικός ανασχηματισμός. 

Η κατάσταση εμφανίζονταν προς τα έξω, από τις 25.3.43, εντελώς ήρεμη. Είναι παράδοξο 

ότι παρά τη σε αφθονία προμήθεια τροφίμων, οι τιμές αυξάνονται συνεχώς. 
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2. Απεργιακές κινητοποιήσεις: 

Δεν έχει διαπιστωθεί η πραγματοποίηση απεργιών στην χρονική περίοδο της Αναφοράς.  

  

3. Διαδηλώσεις: 

Η έως πρότινος εντονότατη προπαγάνδα μέσω φυλλαδίων, προκηρύξεων, αναγραφής 

συνθημάτων σε τοίχους και από στόμα σε στόμα διατηρήθηκε για τις 25.3.43 και έγινε 

έκκληση ακόμα για την πραγματοποίηση μεγάλων ένοπλων διαδηλώσεων. 

Συγκεντρώθηκαν τριακόσια περίπου άτομα  λίγο πριν τις 9:30 στον Πειραιά τα οποία 

διαδήλωσαν κρατώντας μικρού μεγέθους γαλανόλευκες σημαίες και μεγάλα πανό με 

περιεχόμενο εναντίον των Δυνάμεων του Άξονα. Κατά την πορεία των διαδηλώσεων 

συνελήφθησαν τρείς Έλληνες, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε. Το πλήθος διαλύθηκε 

από μόνο της έπειτα από τη σύλληψη του επικεφαλής του. 

Κατά την εξέλιξη των ανακρίσεων πραγματοποιηθήκαν οχτώ επιπλέον συλλήψεις.   

Στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα διαδήλωσαν το πρωί δύο χιλιάδες πεντακόσια 

περίπου άτομα. Το πλήθος διαλύθηκε έπειτα από πυρά εκφοβισμού από την πλευρά της 

Ελληνικής Αστυνομίας.  

Μια δεύτερη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 11:30 στην Αλεξάνδρας με 

αριθμό συμμετεχόντων τριών χιλιάδων περίπου ατόμων. Στο άγαλμα του Κωνσταντίνου 

Ιταλοί και Έλληνες αστυνομικοί έριξαν πυρά εναντίων του συγκεντρωμένου πλήθους, 

σκότωσαν δύο διαδηλωτές και τραυμάτισαν περίπου είκοσι πέντε. Κάποιες άλλες μικρού 

μεγέθους διαδηλώσεις διαλύθηκαν εύκολα.   

Η πόλη ήταν από νωρίς το απόγευμα ήρεμη και παρουσίαζε τη συνηθισμένη της εικόνα. 

Δεν πραγματοποιήθηκαν οι έχοντας ανακοινωθεί για τις επόμενες ημέρες διαδηλώσεις, 

ιδιαιτέρως για τις 26. και 28.3.                                   

 

4. Προπαγάνδα μέσω προκηρύξεων: 

Από το περιεχόμενο των κατασχεμένων προκηρύξεων και των φυλλαδίων αναφέρονται 

τα παρακάτω, ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά σημεία:   

Το ΕΑΜ διαμοίρασε στην Αθήνα και στα περίχωρα αυτής προκηρύξεις που στο 

περιεχόμενο τους δεν γινόταν λόγος σχετικά με τις συνήθεις επιθέσεις εναντίων της 

άρχουσας τάξης (συνημμένο 1). 

 

Προκηρύξεις του ΕΔΕΣ αναφέρονται σε μια δημοκρατική Ελλάδα. (συνημμένο 2). 

 

Η ΕΠΟΝ, ένα παρακλάδι του ΕΑΜ, καλεί τη νεολαία να συνασπιστεί (συνημμένο 3). 

 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα στον Πειραιά καλεί σε διαδηλώσεις (συνημμένο 4). 

 

Λίγο πριν τις 7:00 της 26.3., ρίχθηκε πάνω από τη Σαλαμίνα και την Αίγινα  από ένα 

αεροσκάφος, πιθανόν ιταλικής κατασκευής, η διακήρυξη του Τσόρτσιλ προς τον 

ελληνικό λαό. (συνημμένο 5).  

 

(περίληψη) Καταγράφονται ακόμα περιπτώσεις δολιοφθοράς, κατάσχεσης 

ραδιοφωνικών πομπών. Σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης αναφέρεται: 

(μετάφραση) Εκτίμηση της κατάστασης:             

Το κίνημα αντίστασης έχει λάβει μια τεράστιου μεγέθους ώθηση εξαιτίας των επιτυχιών 

των συμμοριών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι πολιτικές συγκρούσεις στο 

εσωτερικό των οργανώσεων υποχωρούν ολοένα και περισσότερο εξαιτίας αυτών των 

επιτυχιών. Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ενιαίου χαρακτήρα κίνημα 

αντίστασης υπό την αγγλική καθοδήγηση. Η ασαφής κατάσταση στην Τυνησία που την 
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έχει εκμεταλλευτεί προπαγανδιστικά η αντίπαλη πλευρά  σε μεγάλη κλίμακα, 

συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό προς αυτό. Οι επιδρομές εναντίων των γερμανικών 

στρατευμάτων στα Τοπόλια και στον Αποστολιά, η καταστροφή του πριονιστηρίου στη 

Μακρακώμη και η διακοπή της συγκοινωνίας σε διάφορες θέσεις στη σιδηροδρομική 

γραμμή Αθηνών- Θεσσαλονίκης είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο για την αύξηση της 

δράσης του κινήματος αντίστασης. Έως τώρα επέτρεψαν οι γερμανικές στρατιωτικές 

υπηρεσίες να καταστραφούν τα «αντικείμενα» της πολεμικής οικονομίας, το ένα μετά το 

άλλο. Μόνο μια προστασία των υπολοίπων «αντικειμένων» από τα γερμανικά 

στρατεύματα θα καταφέρει να τα σώσει από την καταστροφή. Πρέπει εν συνεχεία να 

αναμένεται ότι οι πολλές τον αριθμό, με ολιγάριθμό προσωπικό, Υπηρεσίες 

Πληροφοριών (σύνδεση μεταξύ των φυλακίων αναφοράς πτήσεων κ.ο.κ) θα είναι οι 

επόμενοι εύκολοι στόχοι επίθεσης των συμμοριών. Διαπιστώνεται συνεχώς ότι οι 

μονάδες Πληροφοριών, χωρίς να ρωτήσουν προηγουμένως τους αρμόδιους τοπικούς 

διοικητές, δημιουργούν οπουδήποτε εγκαταστάσεις συστημάτων πληροφοριών που 

καθίσταται δύσκολο μετά την αποπεράτωση τους να μπορούν να προστατευτούν. Μια 

άμεση σθεναρή παρέμβαση κρίνεται απαραιτήτως ως αναγκαία για να μπορούν να 

αποφευχθούν μεγάλες αιματηρές απώλειες κατά την καταπολέμηση της συνεχώς 

επεκτεινόμενης δράσης των συμμοριών. Τα έως τώρα λαμβανόμενα  από τους Ιταλούς  

μέτρα άμυνας είναι πάρα πολύ λιγοστά και δεν θα μπορούσαν να έχουν ένα επιτυχές 

αποτέλεσμα. Μόνο μια συντονισμένη, ευρείας κλίμακας,  επίθεση εναντίων των 

συμμοριών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα μπορεί να εμποδίσει τη γινόμενη  όλο και 

περισσότερο επικίνδυνη κατάσταση για τα στρατεύματα κατοχής.  

                               

(περίληψη) Ακολουθεί το συνημμένο-σε μετάφραση από την ελληνική στη γερμανική 

γλώσσα- με τον αριθμό 1. (μετάφραση)  Διακήρυξη! 

Προς τη νεολαία Ελλάδας. 

Προς όλο συνολικά τον ελληνικό λαό και τις οργανώσεις. 

Αδέρφια. 

 

Το ΕΑΜ προέβη μια μεγάλη κίνηση για την ελευθερία των νέων και ολόκληρου του 

ελληνικού λαού της πατρίδας μας. Μια μεγάλη ιστορική κίνηση για τη μοίρα και το 

μέλλον της νέας γενιάς. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, ο λαός μας να εξαφανιστεί από την 

πείνα και την εξαθλίωση, το ΕΑΜ έχει την πρόθεση να ιδρύσει μια νέα οργάνωση για 

όλη συνολικά τη νεολαία που θα αναλάβει τον αγώνα για την ελευθερία του έθνους. Το 

ΕΑΜ έδωσε κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους νέους της Ελλάδας να ενωθούν 

σε ένα χρόνο. Το ΕΑΜ είναι μια οργάνωση για την ελευθερία της πατρίδας που λαμβάνει 

υπόψη τα συμφέροντα όσων έχουν σκλαβωθεί από τον εχθρούς και διακατέχεται από ένα 

συγκεκριμένο αντιφασιστικό, ειρηνικό, προοδευτικό και λήψης αντίμετρων φρόνημα.  

 

Νέοι και παιδιά της Ελλάδας! 

Το ΕΑΜ θα διεξάγει με ενθουσιασμό τον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας και θα 

δώσει τη μάχη με σθένος και θάρρος εναντίων των κατοχικών αρχών για να μπορέσει να 

δημιουργήσει μια νέα Ελλάδα.   

 

Λαέ της Ελλάδας! 

Είναι ενωμένα όλα τα παιδιά σου και οι ελπίδες σου και με τη φλόγα της νεολαίας θα 

αγρυπνούν για την ελευθερία σου. Οι οργανώσεις σου και οι επιτροπές πρέπει να είναι οι 

πιο πιστοί σου φίλοι.  

 

Αδέρφια! 
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Πρέπει όλοι μαζί να χτυπήσουμε τον εχθρό. Με πίστη και ενθουσιασμό για την Ιδέα θα 

ετοιμαστούμε για τη μεγάλη μάχη για να γίνει ο λαός ο μοναδικός προστάτης της χώρας.  

Να ζήσει η οργάνωση μας που αυτή θα μας δώσει την νίκη.  

 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 

Αγροτική Νεολαία Ελλάδας.          

Ενιαία Μαθητική Νεολαία.  

Οργάνωση Εργατοϋπαλλήλων. 

Λαϊκή Επαναστατική Οργάνωση Νεολαίας.  

Κομμουνιστικές Οργανώσεις Ελλάδας.  

Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Νεολαίας.  

Θεσσαλικός Ιερός Λόχος.  

  

 

 

(περίληψη) Ακολουθεί το συνημμένο (αντίγραφο)- μεταφρασμένο στη γερμανική 

γλώσσα- με τον αριθμό 2. (μετάφραση) 

 

                   25 Μαρτίου 1943.   Ο Τσόρτσιλ προς τον ελληνικό λαό. 

 

Ενώ η Ελλάδα σήμερα υποφέρει από τη δουλεία, ο ελληνικός λαός θέλει και απαιτεί ξανά 

την απελευθέρωση του. Ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας χαιρετίζει τους ήρωες του νέου 

απελευθερωτικού αγώνα που λαμβάνει χώρα στα ελληνικά βουνά, στις πόλεις και στα 

χωριά. Ο βρετανικός λαός συμπονεί σε μεγάλο βαθμό  για όλα αυτά που οι Έλληνες 

σήμερα πρέπει να υποφέρουν, αλλά γνωρίζει επίσης ότι οι Έλληνες θα 

δραστηριοποιηθούν εναντίων των τυράννων και δεν θα μπορέσει η τυραννία και οι ειδικά 

εκτελεστικά αποσπάσματα να κάμψουν την αντίσταση τους.  

 

Η Ελλάδα συνεχίζει να μάχεται εναντίων των κατακτητών με τον Στρατό, την Αεροπορία, 

το Πολεμικό και Εμπορικό Ναυτικό της, που τώρα μάχονται στο πλευρό των Βρετανών. 

 

Η δουλεία θα κατανικηθεί. Τη χρονική αυτή στιγμή, ο Έλληνας βασιλιάς με την 

κυβέρνηση βρίσκονται στο Καιρο για να προετοιμάσουν την ημέρα που θα φέρει ξανά 

την ελευθερία στην Ελλάδα για την οποία ο ελληνικός λαός συνεχώς μάχονταν. Εάν και 

όταν έρθει αυτή η ώρα, θα το πληροφορηθείτε εκ των προτέρων, θα πρέπει να εξεγερθείτε 

ως σύνολο και τότε οι Έλληνες θα εκδιώξουν από τα εδάφη τους τον τύραννο-

εξουσιαστή. 

 

Και τότε η Ελλάδα θα ανασυνταχθεί έχοντας γερές βάσεις, και θα καταλάβει τότε, 

έχοντας γευθεί τόσο τη νίκη όπως επίσης και τον πόνο, μία από τις καλύτερες θέσεις 

μεταξύ των ελευθέρων λαών της γης. 

 

                    Η νίκη είναι σίγουρη. 

 

Winston Churchill 

25 Μαρτίου 1943.    

      

 
Σελίδες 49-50 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 4.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, την 

αναχώρηση μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και 

συμβάντα μη στρατιωτικού ενδιαφέροντος. 

  
Σελίδα 51 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 4.4.1943. 

Αναφέρει τον θάνατο Γερμανού στρατιώτη από συμπολεμιστή του. 

 

 Σελίδα 52 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 3.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, την δια αέρος αναχώρηση μέρους αυτών  προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδες) και πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών στην περιοχή της Πελοποννήσου. 

 

Σελίδες 53-58 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα συνημμένο- του Επιτελείου του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με ημερομηνία 2.4.1943. Αναφέρεται στην εκτίμηση της 

κατάστασης στο εσωτερικό της Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 16. έως 31 

Μαρτίου 1943.  (μετάφραση)1. Πολιτική κατάσταση.  

Άγνωστοι προσπάθησαν στις 25.3. να διεισδύσουν χωρίς αποτέλεσμα στη θέση προβολέα 

«με κατεύθυνση τη θάλασσα» στη Σαλαμίνα. 

Έχει υποχωρήσει η διάθεση για τη διεξαγωγή απεργιακών κινητοποιήσεων. Έγινε 

κάλεσμα για διαδηλώσεις με αφορμή την ελληνική εθνική επέτειο της 25.3. Πεντακόσια 

περίπου άτομα προσπάθησαν να διαδηλώσουν στις 25.3. στον Πειραιά, ωστόσο η 

προσπάθεια αυτή καταστέλλει εν τη γενέσει με τη σύλληψη τριών εκ των καθοδηγητών 

της. Δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν ελαφρά. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 

κάμποσες μικρού μεγέθους και δύο μεγάλες διαδηλώσεις. Διαλύθηκαν άμεσα με την 

επέμβαση της ιταλικής και ελληνικής αστυνομίας. Οι διαδηλωτές είχαν δύο νεκρούς και 

είκοσι πέντε τρυαματίες. Επικρατεί από τότε ηρεμία. 

Η προπαγάνδα μέσω προκηρύξεων εναντίων των δυνάμεων κατοχής χαρακτηρίζεται ως 

έντονη. Η δραστηριότητα των «Εθνικών» οργανώσεων  έχει τεθεί απότομα στο 

προσκήνιο, παραμερίζοντας αυτές των Κομμουνιστών. Τα αναγραφόμενα συνθήματα 

στους τοίχους δεν είναι είναι πλέον με κόκκινο χρώμα, αλλά με μπλε. Έχει πιθανότητα 

διαταχθεί από την αγγλική πλευρά καμουφλάρισμα των στόχων. Στις 25.3. ρίχθηκαν 

πάνω από τη Σαλαμίνα και την Αίγινα προκηρύξεις που περιείχαν την έκκληση του 

Τσόρτσιλ προς τον ελληνικό λαό και υποσχόταν την απελευθέρωση της Ελλάδας σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.         

 

2. Κατάσταση σχετικά με τον εχθρό. 

Η παρουσία της εχθρικής αεροπορίας ξανά έντονη, πραγματοποίηση συχνών νυχτερινών 

πτήσεων χωρίς τη ρίψη βομβών, πιθανότατα για τον εφοδιασμό των εξεγερμένων.   

(περίληψη) Αναφέρονται ακόμα κινήσεις γερμανικών στρατευμάτων στην ηπειρωτική 

Ελλάδα (καταγράφονται μονάδες και χώροι) και προς την Κρήτη, κατασκευές 

στρατιωτικών έργων για την παράκτια υπεράσπιση, η έλλειψη σε υδάτινα αποθέματα στη 

λίμνη του Μαραθώνα, η βελτίωση της κατάστασης υγείας των αλόγων.     
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Το αντίγραφο συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται στην κατάσταση σίτισης του 

άμαχου πληθυσμού (κρίνεται ως ικανοποιητική, καταγράφεται η σε ικανοποιητικό βαθμό 

διανομή φρούτων και λαχανικών και η αύξηση των τιμών), στον σε φυσιολογικά πλαίσια 

εφοδιασμό ορυκτελαίου καλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις  ζωτικής σημασίας 

ανάγκες, στη σε φυσιολογικά πλαίσια εξόρυξη νικελίου  από το μεταλλουργείο Λοκρίδας 

και λιγνίτη από τον Ωρωπό και τα Μέγαρα, η λειτουργία του ορυχείου στο Δομοκό (η 

φύλαξη του από τον γερμανικό στρατό απέτρεψε επιθέσεις ομάδων αντίστασης, σε 

αντίθεση με το ορυχείο εξόρυξης χρωμίου Τσαγγλί και βωξίτη στα Τοπόλια και 

Αποστολιά), η βελτίωση του δια θαλάσσης εφοδιασμού με κάρβουνο (καταγράφονται 

ποσότητες). Σημειώνεται ακόμα μεταξύ άλλων η οριακή βελτίωση της κατάστασης των 

συγκοινωνιών, η λειτουργία υπό τον γερμανικό στρατό ογδόντα τριών επιχειρήσεων 

δομικών υλικών, απασχολούμενων εκεί δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακόσιων πενήντα 

τεσσάρων Ελλήνων εργαζομένων, η παραγωγή δύο χιλιάδων τόνων τσιμέντου από πέντε 

αντίστοιχα εργοστάσια που προορίζεται για τον γερμανικό και ιταλικό στρατό.     

 

Σελίδα 58 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 25.3.1943. Αναφέρεται στην ακύρωση και στην καταστροφή 

στρατιωτικού εγγράφου.    

 
Σελίδα 59 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 2.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική και την δια αέρος αναχώρηση μέρους αυτών  προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη 

και μονάδες) και την εμφάνιση ελληνικού υποβρυχίου στην Πελοπόννησο με αποστολή 

την παραλαβή των επιβαινόντων ενός παρακείμενου ελληνικού ιστιοφόρου και την 

πτήση στην ίδια περιοχή ενός αεροσκάφους αγνώστων στοιχείων. 

 

Σελίδα 60 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 2.4.1943. 

Αναφέρεται στην  Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 59 καταγράφοντας μεταξύ άλλων την 

εμφάνιση ελληνικού υποβρυχίου με αγγλική σημαία στην Πελοπόννησο. 

 

Σελίδα 61 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 25.3.1943. Αναφέρεται σε αλλαγές διατύπωσης  σε στρατιωτικό 

έγγραφο.  

 

Σελίδες 62-63 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 1.4.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την δια αέρος αναχώρηση Γερμανών 

στρατιωτών   προς Κρήτη (αναφέρεται δύναμη και μονάδες), αναχωρήσεις μεταφορικών 

πλοίων με στρατιωτικό φορτίο από το λιμάνι του Πειραιά (καταγράφεται αριθμός και 

είδος φορτίου), την αναχώρηση δύο πλοίων (Savona και Alessandria) από το λιμάνι του 

Πειραιά με κατεύθυνση το Ηράκλειο και ενός ακόμα (Ingeborg) με κατεύθυνση τη 

Σούδα, τον εντοπισμό ραδιοσταθμού από τα γερμανικά στρατεύματα στην Αθήνα.   
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Σελίδα 64 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 1.4.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά των σελίδων 62-63 σχετικά με τον εντοπισμό 

ραδιοσταθμού στην Αθήνα και την αναχώρηση τριών πλοίων με κατεύθυνση την Κρήτη. 

 

Σελίδες 65-66 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 31.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αναχώρηση Γερμανών 

στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και στρατιωτικών οχημάτων 

(καταγράφεται αριθμός, τύπος και μονάδα) από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση 

την Κρήτη και την πτήση συμμαχικών αεροσκαφών με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, την 

Λάρισα, την Πελοπόννησο και την Κύμη. 

 

Σελίδα 67 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 30.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων δια αέρος μετακινήσεις 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική  προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδες) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

 

Σελίδα 68 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 29.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη στην Αττική Γερμανών 

στρατιωτών, την δια αέρος μετακίνηση μέρους αυτών  προς Κρήτη (καταγράφεται 

δύναμη και μονάδες) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.   

 

Σελίδα 69 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 28.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις Γερμανών 

στρατιωτών από την Αττική  προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες), την πλήρη 

καταστροφή του μεταλλουργείου βωξίτη στα Τοπόλια από ομάδες αντίστασης και την 

επιβολή κατάστασης επιφυλακής στην Εύβοια λόγω ενδεχόμενης εξέγερσης από τους 

κατοίκους της εκεί περιοχής.    

 

Σελίδα 70 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 28.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 69 σχετικά με την πλήρη καταστροφή 

του μεταλλουργείου βωξίτη στα Τοπόλια από αντάρτες. 

 

Σελίδα 71 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 27.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  στην Αττική 

Γερμανών στρατιωτών, τη δια αέρος  μετακίνηση μέρους αυτών  προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδες), τον εντοπισμό συμμαχικών αεροσκαφών με 
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κατεύθυνση το Μεσολόγγι και τη ρίψη προκηρύξεων από ιταλικό αεροσκάφος πάνω από 

τη Σαλαμίνα.  

 

Σελίδα 72 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 27.3.1943. 

Αναφέρει την επικρατούσα ηρεμία στην Αθήνα και Πειραιά.  

 

Σελίδες 73-74 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 26.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις Γερμανών 

στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και στρατιωτικών οχημάτων 

(καταγράφεται αριθμός, τύπος, μονάδα) με προορισμό την Κρήτη και την 

πραγματοποίηση πολλών τον αριθμό συλλαλητηρίων σε Αθήνα και Πειραιά με αφορμή 

τον εορτασμό της εθνικής επετείου (αναφέρεται η διανομή προκηρύξεων και φυλλαδίων 

με περιεχόμενο στρεφόμενο εναντίων των Δυνάμεων Κατοχής και η διάλυση τους από 

τη Γερμανική Μυστική Αστυνομία Στρατού και την Ιταλική-Ελληνική Αστυνομία καθώς 

και τη χρήση όπλων από την τελευταία για να διαλύσει το πλήθος-καταγράφεται αριθμός 

νεκρών και τραυματιών-).  

 

Σελίδα 75 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 26.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά των σελίδων 73-74 σχετικά με την 

πραγματοποίηση πολλών διαδηλώσεων σε Αθήνα και Πειραιά και τη διάλυση τους από 

τη Γερμανική-Ιταλική και Ελληνική Αστυνομία. 

 

Σελίδες 76-77 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 25.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων δια αέρος μετακινήσεις 

Γερμανών στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και στρατιωτικών οχημάτων 

(καταγράφεται αριθμός, τύπος και μονάδα) από την Αττική προς Κρήτη, τον εντοπισμό 

συμμαχικών αεροσκαφών στην ηπειρωτική Ελλάδα (καταγράφεται η πορεία), στην 

προσπάθεια πραγματοποίησης, «εθνικού χαρακτήρα»,  διαδηλώσεων στην Αθήνα με τη 

συμμετοχή μαθητών και φοιτητών και τη διάλυση τους από την Ιταλική Αστυνομία, την 

πρόθεση της Αγγλίας σχετικά με τον παραγκωνισμό ή και τη διάλυση ακόμα του ΚΚΕ 

(αναδιοργάνωση των κομμουνιστικών οργανώσεων, αλλαγή ονόματος και την εμφάνιση 

τους ως «εθνικές» οργανώσεις).          

 

Σελίδα 78 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 25.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά των σελίδων 76-77 σχετικά με   τις προσπάθειες 

«εθνικής ιδεολογικής κατεύθυνσης » ομάδων μαθητών και φοιτητών για την 

πραγματοποίηση διαδηλώσεων και η διάλυση τους από την Ιταλική Αστυνομία και με 

την έντονη δραστηριότητα διανομής «εθνικού χαρακτήρα» προκηρύξεων. 

   

Σελίδα 79 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 25.3.1943. 

Αναφέρεται στον απόπλου νηοπομπής από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση την 

Κρήτη.  

 

Σελίδες 80-81  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς το Επιτελείο του 6ου Συντάγματος Μηχανικού Φρουρίου Κρήτης  με 

ημερομηνία 23.3.1943. Αναφέρεται στην εντολή προς το Επιτελείο Σκαπανέων για την 

αναδιοργάνωση του στην περίπτωση κατάστασης επιφυλακής. 

 

Σελίδα 82 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 24.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων δια αέρος μετακινήσεις 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική  προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδες), τον εντοπισμό συμμαχικού αεροσκάφους νοτιοανατολικά της Κέρκυρας και 

τον τραυματισμό τριών Γερμανών στρατιωτών κατά την απενεργοποίηση νάρκης σε 

γερμανικό ναρκοπέδιο στο  Σούνιο.  

 

Σελίδα 83 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 24.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 82 σχετικά με τον τραυματισμό τριών 

Γερμανών στρατιωτών από έκρηξη νάρκης σε ναρκοπέδιο στο Σούνιο. 

 

Σελίδες 84-85 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 23.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων δια αέρος μετακινήσεις 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική  προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες), 

τον εντοπισμό συμμαχικών αεροσκαφών με κατεύθυνση την Κεντρική και Βόρεια 

Ελλάδα και την επίθεση από πλήθος ατόμων εναντίων Ελλήνων Αστυνομικών.  

 

Σελίδα 86 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 22.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος αναχώρηση Γερμανών 

στρατιωτών από την Αττική  προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και 

συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 87 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 22.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων δια αέρος μετακινήσεις 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική  προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) 

και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 88-101  (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με έξι συνημμένα φυλλάδια-  από το Επιτελείο του 

Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με 

ημερομηνία 20.3.1943. Αναφέρεται στη γενική εικόνα στο εσωτερικό της Ελλάδας 

καταγράφοντας μεταξύ άλλων την παύση των μεγάλης κλίμακας απεργιακών 

κινητοποιήσεων των εργατών και δημοσίων υπαλλήλων, , περιπτώσεις δολιοφθοράς 

εναντίων γερμανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων  (αναφέρονται χώροι όπως 

Σαλαμίνα, Αθήνα), τη διάδοση φημών στην Αθήνα σχετικά με την πρόθεση των ιταλικών 

στρατιωτικών δυνάμεων για επίθεση εναντίων των γερμανικών στρατευμάτων, τη 

διεύρυνση των εκπομπών του Σταθμού του Λονδίνου στον ελλαδικό χώρο, τη διανομή 

προκηρύξεων ενάντια στις Δυνάμεις Κατοχής, την μερική παύση των απεργιακών 

κινητοποιήσεων εξαιτίας της μεταξύ άλλων υπόσχεσης της ελληνικής δοσιλογικής 

κυβέρνησης για τη ματαίωση της μετακίνησης Ελλήνων εργατών εκτός συνόρων της 

Ελλάδας (κυρίως προς Γερμανία και Ρωσσία) και της κήρυξης ανταπεργίας από την 

πλευρά της ( κήρυξη απεργίας από τους εργαζομένους της καπνοβιομηχανίας Κεράνης 

και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης λόγω της αύξησης των τιμών).   

 

Το απόρρητο αντίγραφο συνημμένο (σε μετάφραση στη γερμανική γλώσσα από την 

Ελληνική) με τον αριθμό 1 αναφέρεται σε τεύχος του περιοδικού «Κομμουνιστική 

Επιθεώρηση» (τεύχος 9 του Ιανουάριου 1943)  της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ 

σχετικά με την πανελλήνια συνεδρίαση του ΚΚΕ που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 

1942 και τα αποτελέσματα αυτής.    

 

Το απόρρητο αντίγραφο συνημμένο (σε μετάφραση στη γερμανική γλώσσα) με τον 

αριθμό 2 αναφέρεται σε φύλλο εφημερίδας με την ονομασία «R.A.F» με ημερομηνία 8 

Μαρτίου 1943.  Ακολουθεί η μετάφραση του. (μετάφραση)     

Σύνθημα μας: Κανένα οίκτο στον εχθρό. 

 

Ο αγώνας για την ελευθερία μας.   

 

Σύμφωνα με τα συγκεντρωμένα στοιχεία της Διασυμμαχικής Επιτροπής Πληροφοριών 

στο Λονδίνο ανέρχονται στα τρία εκατομμύρια οι νεκροί και οι όμηροι λόγω της δράσης 

τους για την ελευθερία από τους Γερμανούς φασίστες. Από το σύνολο της 

υποδουλωμένης Ευρώπης η Ελλάδα έφερε το μεγαλύτερο κόστος σε θύματα στον αγώνα 

για την ελευθερία της. Η φτωχή μικρή μας Ελλάδα έχυσε άφθονο αίμα για αυτόν τον 

αγώνα από ό,τι άλλες χώρες. Δεν θα μπορούσε ωστόσο να συμβεί διαφορετικά. Η πατρίδα 

μας δεν θα μπορούσε να τεθεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη σωτηρία του 

πολιτισμού και της ανθρωπότητας. Αυτή η κοιτίδα του πολιτισμού, αυτή η μητέρα, δεν 

εγκατέλειψε τούτη την άξια θαυμασμού θέση που υπεράσπιζε εδώ και τρείς χιλιάδες 

χρόνια με υπερηφάνεια και ηρωισμό. Μεταξύ των τριών εκατομμυρίων θυμάτων 

συμπεριλαμβάνονται οι μαζικές εξοντώσεις του (άμαχου) πληθυσμού όπως π.χ των 

Πολωνών και των Εβραίων-με ποσοστό των δύο περίπου εκατομμυρίων πεντακοσίων 

χιλιάδων και των είκοσι επτά χιλιάδων από το βομβαρδισμό του Βελιγραδίου μεταξύ 

άλλων. Δεν έχει στο σημείο αυτό συνυπολογιστεί  η φριχτού και τρομακτικού χαρακτήρα 

εξόντωση του ρωσικού λαού, όπως π.χ στο Χάρκοβο όπου εκεί οι Γερμανοί 

συγκέντρωσαν με τον ισχυρισμό μιας δήθεν πολύ σημαντικής ανακοίνωσης  τον 

πληθυσμό και κατόπιν τον περικύκλωσαν. Έστειλαν κατόπιν εκατό χιλιάδες κατοίκους 

στη Γερμανία ως σκλάβους και κρέμασαν στους δρόμους δεκατέσσερεις χιλιάδες-

γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους-, σε ένα μήκος του ενάμιση χιλιομέτρου από τα σπίτια. 

Η πόλη Χάρκοβο αριθμούσε πριν τον πόλεμου εννιακόσιους χιλιάδες περίπου κατοίκους. 
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Τώρα, με τις δολοφονίες και τα εγκλήματα των Γερμανών απέμειναν περίπου τριακόσιοι 

πενήντα χιλιάδες. 

 

Η Ελλάδα μας βρίσκεται, μαζί με τα πολλά μας θύματα, επομένως στην πρώτη γραμμή 

του αγώνα για την ελευθερία, με δράσεις δολιοφθοράς, με δράσεις ανταρτών, για τον 

αγώνα για την ελευθερία και σε γενικές γραμμές  για τον αντιφασιστικό αγώνα. Οι γιοί 

της σημερινής Ελλάδας με τον αλτρουισμό και τον ηρωισμό τους αποδεικνύουν τελείως 

ξεκάθαρα  στον κόσμο ότι δεν μοιάζουν μόνο στους προγόνους τους αλλά επίσης είναι 

αντάξιοι απόγονοι της αρχαίας Ελλάδας και των πατεράδων τους του 1821. Οι Γερμανοί 

οι οποίοι προσπάθησαν με όλα τα μέσα να δείξουν ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν 

τίποτα κοινό με τους Έλληνες της αρχαιότητας είναι τώρα αναγκασμένοι να μας 

θυμίσουν με τον αγώνα μας για την ελευθερία την καταγωγή μας και να δημοσιεύσουν 

στις εφημερίδες προπαγανδιστικού χαρακτήρα κείμενα για να αποδείξουν σ’ εμάς ότι ο 

ελληνικός πολιτισμός των τριών χιλιάδων ετών βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο 

καταστροφής από τον Μπολσεβικισμό και ότι απειλεί επίσης μεταξύ άλλων τη θρησκεία 

και την ελληνική οικογένεια. Κανείς δεν αμφιβάλει ότι ο Μπολσεβικισμός είναι για μάς 

τώρα πλέον η σωτηρία επειδή αυτός αιτιολογείται στις συμφωνίες μεταξύ του Τσόρτσιλ-

Στάλιν και Ρούσβελτ που περιέχονται στη «Χάρτα του Ατλαντικού» και σε άλλες 

συμφωνίες και συμμαχίες. Αυτό όμως που αφορά τον «Χιτλερισμό», ο κόσμος και ο 

πολιτισμός δεν έχει γνωρίσει μεγαλύτερο κίνδυνο. Ποτέ, από την εμφάνιση πριν χιλιάδες 

χρόνια της ομαδικής συμβίωσης των ανθρώπων, το ανθρώπινο γένος δεν είχε απειληθεί 

από έναν τεράστιο κίνδυνο μια άγριας μαζικής εξόντωσης από τα γερμανοφοασιστικά 

ζώα. Βρίσκεται τώρα ως αποκορύφωμα αυτών των εγκληματικού τύπου φασιστικών 

πράξεων ανθρωποκυνηγητού η διαταγή από τη Γερμανία της επιστράτευσης για 

καταναγκαστική εργασία του ελληνικού (άμαχου) πληθυσμού που η εφαρμογή της θα 

πραγματοποιηθεί μάλιστα στις επόμενες ημέρες. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 

διαταγής είναι τα παρακάτω: 

1). Επιστράτευση του (άμαχου) πληθυσμού, ηλικίας δεκαεξι έως σαράντα πέντε ετών.   

2). Οι άνδρες θα εργαστούν είτε εντός ή εκτός των ελληνικών συνόρων.  

3). Θα διανεμηθούν τρόφιμα μόνο εφόσον καθίσταται αυτό εφικτό. 

4). Οι «επιστρατευμένοι» θα πρέπει να έχουν μια καλή απόδοση στην εργασία τους.  

 

Η Ελλάδα μας όμως, σκυλιά χωρίς τιμή, δεν θα γνωρίσει ποτέ καμία επιστράτευση 

καταναγκαστικής εργασίας. Τα χέρια των παιδιών της δεν θα βοηθήσουν ποτέ να 

κατευθύνουν την «ατμομηχανή» που είναι έτοιμη για την εξόντωση του λαού. Ποτέ δεν 

θα δουλέψουν τα χέρια των Ελλήνων στα εργοστάσια, συνεισφέροντας στις προσπάθειες 

κατάκτησης της Ευρώπης. Ποτέ τα τιμημένα χέρια μας δεν θα παράγουν όπλα και 

πυρομαχικά με τα οποία εσείς θα πολεμήσετε εναντίων των αδελφών μας και των 

συμμάχων. Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στη βία και στην τρομοκρατία σας και δεν θα 

απασχοληθούμε στις εργασίες άμυνα σας για να εμποδίσουμε τα απελευθερωτικά 

στρατεύματα που θα έρθουν ως απελευθερωτές ή σωτήρες στην ιερή πατρίδα μας. Ποτέ, 

απαίσιοι εγκληματίες, οι Έλληνες εργάτες, οι πνευματικοί άνθρωποι και οι χειρώνακτες 

δεν θα καταστούν όργανο σας στον αγώνα σας για την εξόντωση των Εθνών και για την 

κυριαρχία της ράτσα σας που επιδίδεται σε ανθρωποκυνηγητό. Ποτέ δεν θα κηλιδώσουμε 

τους ηρωικούς αγώνες του Ρήγα Φεραίου, του Υψηλάντη, του Διάκου και του Μπότσαρη 

που πολέμησαν για την ελευθερία μας και που αυτοί μας την αφαίρεσαν μετά από εκατό 

είκοσι χρόνια για να ικανοποιήσουν τα βάρβαρα τους ένστικτα με ροπή στη βία, την 

κυριαρχία, την κλοπή, το έγκλημα και την ατιμία.  
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Έλληνες πατριώτες, τα φασιστικά πρωτόζωα, αυτοί οι ανθρωποκυνηγοί, έχουν με τη 

διαταγή της επιστράτευσης ένα μόνο στόχο και μάλιστα την πλήρη εξόντωση μας. 

Πληροφορούμαστε από τους Γερμανούς αξιωματικούς που προσπαθούν τώρα να σωθούν 

και ζητούν από εμάς άσυλο ότι η διάρκεια ζωής του κάθε επιστρατευμένου δεν θα είναι 

περισσότερο από είκοσι με εικοσιπέντε ημέρες. Η Γερμανία γνωρίζει ότι οι μέρες τις είναι 

μετρημένες και ότι έρχεται όλο και πιο κοντά η τιμωρία για τα εγκλήματα που έχει 

διαπράξει. Τα σκυλιά γνωρίζουν ότι οι σημερινοί σκλάβοι και οι ελεύθεροι Σύμμαχοι θα 

θελήσουν αύριο ως αποζημίωση την εξόντωση της ράτσας τους. Αφού αυτοί οι ίδιοι δεν 

μπορούν πλέον να σωθούν, έχουν αποφασίσει να μας εξολοθρεύσουν. Πρώτον, με 

πολυβόλα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεύτερον, μέσω της πείνας και των ασθενειών. 

Τρίτον, μέσω της δηλητηρίασης του πόσιμου νερού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή της 

τροφοδοσίας π.χ όταν μας δώσουν μια σούπα με νερό. Τέταρτον, μέσω της εξαντλητικής 

καταναγκαστικής εργασίας κατά τη διάρκεια τη ημέρας ή της νύχτας. Πέμπτο, θα 

χρησιμοποιήσουν μπογιά για να βομβαρδιστούν από τη Συμμαχικά Αεροπορία που ή ίδια 

δεν θα γνωρίζει ποιος μένει εκεί. Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι εγκληματίες θα 

χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για την σε σύντομο χρονικό διάστημα εξολόθρευση της 

φυλής μας.  

 

Με ποια μέσα θα αντιμετωπίσουν τώρα οι γιοί της ένδοξης και αθάνατης  μας Ελλάδας 

τον οργισμένο εχθρό; Τα μέσα, μολονότι είναι γνωστά, θα πρέπει να ενισχυθούν με την 

πλέον μαχητική τους διάθεση. Τα βουνά της Ελλάδας ούρλιαζαν πάντα τις λέξεις «ζωή» 

και «ελευθερία ή θάνατος». Η ιστορία των ομάδων αντίστασης μας έχει  γράψει ένδοξες 

και ηρωικές σελίδες και δεν θα αργήσει πολύ η στιγμή όπου αυτοί θα ορμήσουν με τη 

γαλανόλευκη σημαία σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας μας για να φέρουν την 

επιθυμητή ελευθερία. Αυτοί που θα μείνουν για να συνεχίσουν τον αγώνα στις πόλεις δεν 

θα πρέπει να χάσουν καθόλου χρόνο. (Αυτοί επομένως που μπορούν, πρέπει να τρέξουν 

στα βουνά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης 

Ελλάδας).   

 

Πυρπόληση των στρατοπέδων και των καταλυμάτων του εχθρού. Καταστροφικού 

χαρακτήρα δολιοφθορές στα εργοστάσια, εκεί όπου αυτοί  δουλεύουν για τον εχθρό. 

Εξόντωση των Γερμανών-φασιστών σκοπών και αφαίρεση του οπλισμού τους. 

Καταστροφή των οδών συγκοινωνιών του και μια σε γενικές γραμμές εντονότερη και πιο 

μάχιμη αντίσταση εναντίων των οικονομικών του συμφερόντων. Στον αγώνα μας αυτόν 

πρέπει να ενισχύσουμε στην καρδιά μας την πίστη ότι η στιγμή της ελευθερίας μας δε 

είναι μακριά. Τα Αγγλάκια μας θα πατήσουν ξανά στην πατρίδα μας για να  χύσουν εκ 

νέου το αίμα τους για εμάς. Οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι μαζί με τους άλλους συμμάχους 

και τους γενναίους Έλληνες από τα βουνά και την Αίγυπτο θα φτάσουν σύντομα γύρω 

από την Ακρόπολη της Αθήνας, την Ακρόπολη της ελευθερίας των λαών ολόκληρου του 

κόσμου και θα υψώσουν τη σημαία μας που είναι το σύμβολο της ελευθερίας.  

 

                             --------------------------------- 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΔΕΙ ΜΑΧΗ.  

 

Πολλά δάκρια χύθηκαν από τα μάτια των Ελλήνων όταν είδαν όλους τους εργάτες, 

ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους καθώς και άλλους επαγγελματίες σε απεργία, που 

άρχισε στις 5.3.43, στην Αθήνα. Δάκρια από ενθουσιασμό και συγκίνηση για την 

ακλόνητη απόφαση των Ελλήνων να πολεμήσουν μέχρι εσχάτων παρά να γίνουν, με την 

επιστράτευση για καταναγκαστική εργασία, υποχείρια του κατακτητή. Οι νεκροί και οι 
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τραυματίες είναι πάρα πολλοί, και ίσως ακόμα χιλιαπλάσιοι, αλλά αυτό δεν θα κλονίσει 

σε μας ΠΟΤΕ την πίστη προς το καθήκον μας και μάλιστα σε ένα λαό που γνωρίζει να 

μάχεται για την ελευθερία του.  

 

Στους ενωμένους απεργούς είδε  με συγκίνηση ο ελληνικός λαός την ακατάσβεστου 

χαρακτήρα  δύναμη τους και τη θέληση που είχαν για την υλοποίηση των αιτημάτων 

τους. Καθηγητές πανεπιστημίου, βιομήχανοι, εργαζόμενοι, έμποροι, ιδιωτικοί και 

δημόσιοι υπάλληλοι, εργάτες, όλος ο ελληνικός λαός, έκλεισαν τα καταστήματα, τις 

τράπεζες, τα δημόσια και ιδιωτικά γραφεία και τις κάθε λογής επιχειρήσεις και 

πλημμύρησαν όλους τους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά   τραγουδώντας τον 

εθνικό ύμνο και φωνάζοντας «κάτω η επιστράτευση». Οι προδότες μαζί με τον 

αρχιπροδότη και απαίσιο Λογοθετόπουλο στην κορφή μπορούν να συνομιλούν με τον 

κατακτητή και να παίρνουν όλες τις αποφάσεις που επιθυμούν εις βάρος του ελληνικού 

λαού, αλλά δεν θα εμποδίσουν τον λαό να πράξει αυτό που ο ίδιος θεωρεί ως συμφέρον 

του. Τα γερμανικά σκυλιά έχουν επιτεθεί εναντίων των τιμημένων παιδιών μας και έχουν 

χύσει το αίμα τους. Οι Γερμανοί έχουν επιτεθεί εναντίων μας και έχουν δολοφονήσει 

Έλληνες πατριώτες. Μπορούν να επιτεθούν και να σκοτώσουν όσους θέλουν, εμείς 

ωστόσο θα πούμε μόνο ΕΝΑ: ότι σε ΚΑΝΕΝΑΝ και ΠΟΤΕ δεν θα σκύψουμε ταπεινά 

το κεφάλι, αλλά με όλη τη δύναμη και τη μαχητικότητα της ψυχής μας θα προβάλουμε 

αντίσταση ενάντια στο έργο τους.  

 

Η Ελλάδα μας που προκαλεί σήμερα τον θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου για τον 

ακλόνητο και αποφασιστικό αγώνα της για την εξέλιξη του πολέμου, είναι το παράδειγμα 

για την απελευθέρωση ολόκληρης της υποδουλωμένης Ευρώπης. Αυτή τη θέση θα πρέπει 

η πατρίδα μας με όλα θύματα της να τη διατηρήσει με υπερηφάνεια και λαμπρότητα και 

μάλιστα όχι έως την τελική νίκη, αλλά επίσης και για τους επόμενους αιώνες που θα 

έρθουν μετά τη νίκη. Η ημέρα της ελευθερίας δεν αργήσει, ο ανίκητος σοβιετικός στρατός 

κατατροπώνει εξολοθρεύοντας τις εχθρικές δυνάμεις που υποχωρούν στη Ρωσία άτακτα 

και σε κατάσταση πανικού. Στην Τυνησία, τα αγγλοαμερικανικά στρατεύματα 

θριαμβεύουν και δεν θα αργήσει πολύ η στιγμή που θα ριχθούν στη θάλασσα τα υπόλοιπα 

φασιστικά στρατεύματα του Χίτλερ. Στον Ειρηνικό, η μια επιτυχία του MacArthur 

εναντίων των Γιαπωνέζων διαδέχονταν την άλλη. Το συμφέρον του έθνους τώρα θέτει 

ως προϋπόθεση ότι κανένας Έλληνας δεν θα πρέπει να μείνει μακριά από τις 

απελευθερωτικές  οργανώσεις. Θα πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των οργανώσεων, να 

τις διοικήσουν, οι ίδιοι να τις εξοπλίσουν, να τις στείλουν στα βουνά και να διεξάγουν 

τον αγώνα σύμφωνα με τις εντολές τους και όχι χωρίς οργάνωση, μόνο από τα δικά τους 

«πιστεύω». Η από κοινού τώρα δράση όλων των οργανώσεων πρέπει άμεσα να τεθεί σε 

εφαρμογή και μάλιστα όχι μόνο για να υπερασπίσει και να οργανώσει τον λαό εναντίων 

του κατακτητή, αλλά για την οργανωμένη από κοινού και συντονισμένη δράση αυτών 

των ίδιων την ημέρα της απόβασης των Αγγλοαμερικανών στην Ελλάδα που αναμένεται 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θάρρος Έλληνες αδέρφια, γυναίκες και άνδρες, η 

ελευθερία και  νίκη έρχονται σύντομα.  

 

                --------------------------------- 

 

ΤΟ ΣΥΧΓΡΟΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!    

Στις 4 Οκτωβρίου 1918 βύθισε ένα αγγλικό καταδρομικό το γερμανικό υποβρύχιο με τον 

αριθμ 68. Το πλήρωμα του υποβρυχίου με τον διοικητή του αιχμαλωτίστηκαν και 

στάλθηκαν τότε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης αιχμαλώτων. Διαπιστώθηκε εκεί ότι 

ο διοικητής του υποβρυχίου ήταν παράφρων και στάλθηκε και εισήχθη σε ένα ψυχιατρείο 
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στο Μάντσεστερ της Δυτικής Αγγλίας. Μετά τη σύναψη ειρήνης το έτος 1919, όπως όλοι 

οι αιχμάλωτοι πολέμου, έτσι και ο παράφρων διοικητής μεταφέρθηκε στη Γερμανία όπου 

εκεί εισήχθη εκ νέου σε ένα ψυχιατρείο. Σήμερα, μετά από είκοσι πέντε χρόνια, αυτός ο 

ίδιος παράφρων διοικητής ανακηρύχθηκε από τον Χίτλερ σε ανώτατο διοικητή του 

Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, σε αντικατάσταση του Raeder και ως γνωστό 

ονομάζεται Karl Doenitz. Αυτός είναι ο άνθρωπος με τα ζωώδη χαρακτηριστικά που 

βύθισε στην αρχή του πολέμου το αμερικανικό επιβαταγωγό ατμόπλοιο «Athinia» όπου 

εκεί πνίγηκαν πάνω από χίλια αθώα παιδιά και γυναίκες.     

                                      ----------------------- 

ΤΑ ΟΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΗ ΡΩΣΣΙΑ. 

Στο χωριό Germohenski της περιφέρειας του Στάλινγκραντ, αφότου λεηλατήθηκε και 

κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όλα συνολικά τα τρόφιμα, ζώα και πτηνά και σφαγιάσθηκε 

ο πληθυσμός, απαγχονίστηκε η Tania Antonowa, είκοσι πέντε και η Theodossia 

Goussova, πενήντα τεσσάρων ετών. 

Στο χωριό Repiofka της περιφέρειας του Smolensk, αφότου τα τέρατα του Χίτλερ 

εκτέλεσαν με πολυβόλα διακόσιους είκοσι αθώους Ρώσσους, κρέμασαν ορισμένους στην 

πλατεία του χωριού, και  για πολλές ημέρες. Μεταξύ αυτών ήταν επίσης οι εργάτες: 

Warabkos, Waljensky, Olga Pankarina. Ανατίναξαν ακόμα το σχολείο, την κλινική 

γυναικών και το νοσοκομείο του χωριού.  

Στο χωριό Zari της περιφέρειας του Witefsk, τα τέρατα πυρπόλησαν κατά τη διάρκεια 

της νύχτας πενήντα πέντε σπίτια του χωριού. Εξήντα πέντε γεωργοί που προσπάθησαν 

να σωθούν, πηδόντας από τα παράθυρα εκτελέστηκαν εκεί τριγύρω. Μεταξύ αυτών, ο 

Andreas Sapo και η ηλικιωμένη μητέρα του χτυπήθηκαν μέχρι θανάτου με τα κοντάκια 

των όπλων. Την ίδια μοίρα είχε επίσης το χωριό Zelse της ίδιας περιοχής όπου μόνο τρείς 

κάτοικοι μπορέσαν να σωθούν.     

 

(περίληψη) Ακολουθεί το απόρρητο αντίγραφο συνημμένης προκήρυξης 

(μεταφρασμένη από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα) με τον αριθμό 3.   

(μετάφραση). 

Έλληνες εργάτες,  

 Η απελευθέρωσή της Ελλάδας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον δικό σας αδιάλλακτο 

αγώνα.    

 

Οι υποθέσεις του Χίτλερ εξελίσσονται πολύ άσχημα, χιλιάδες από τους θαρραλέους 

Γερμανούς Φασίστες που περιπλανιούνταν στους δρόμους της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Ελλάδας, που έχουν φάει το ψωμί σας και έχουν 

προσβάλει τις γυναίκες σας, έχουν τώρα εξολοθρευθεί από το σπαθί των Κοζάκων και τα 

σοβιετικά τεθωρακισμένα.  

Ο Χίτλερ και οι σύντροφοι του εκλιπαρούν, όπου μπορούν, τώρα για εργατικό δυναμικό. 

Παρομοίως σε εμάς, οι πωλητές της πατρίδας μας, όπως ο Λογοθετόπουλος, ο 

Κοτζαμάνης, ο Τσολάκογλου με την υποστήριξη του πλήρως υποταγμένου στους  

Γερμανούς τύπου, προετοιμάζουν το μεγάλο ξεπούλημα στη Γερμανία. 

Εάν τα εργοστάσια είναι σήμερα κλειστά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Γερμανοί έχουν 

λεηλατήσει τις πρώτες ύλες και επιθυμούν να μεταφέρουν τους Έλληνες εργάτες ως 

σκλάβους στη Γερμανία.  

 

Έλληνες εργάτες!  

 

Είναι καθήκον σας, ανεξαρτήτου πολιτικής και θρησκευτικής πεποίθησης, να 

πολεμήσετε με το Εργατικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο για να καταστρέψετε τα 
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σχέδια των ξένων και των ντόπιων κατακτητών. Οι Έλληνες εργάτες έδείξαν στα δυτικά 

τους σύνορα τι μπορούν να κάνουν, όταν είχαν νικήσει τους Μελανοχιτώνες του 

Μουσολίνι.  Και στα βόρεια τους σύνορα επίσης, έδειξαν τη γενναιότητα και τη 

φιλοπατρία τους, πολεμώντας ενάντιων των ορδών του Χίτλερ.  

Οι Έλληνες εργάτες δείχνουν ακόμα και σήμερα τη θέλησή τους για τον αποφασιστικό 

αγώνα έως την απελευθέρωση, την τελική απελευθέρωση από την χιτλερική βρωμιά. 

 

Έλληνες εργάτες!        

 

Κανένας δεν θα μεταφερθεί στις γερμανικές γαλέρες, κανένας δεν θα μετακινηθεί προς 

εργασία σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύεται ο εχθρός.  

Όλοι στους αντάρτες! 

Θάνατος στους Γερμανούς φασίστες! 

Καταστροφή των εργοστασίων τους και των συγκοινωνιών τους μεταφοράς.  

Ανάθεμα στο κράτος, στον στρατό και στην τάξη τους.  

 

 

(περίληψη) Ακολουθεί το απόρρητο αντίγραφο συνημμένης προκήρυξης 

(μεταφρασμένη από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα) με τον αριθμό 4.   

(μετάφραση). Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 

Προς τους εργαζομένους του τομέα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.   

 

Σύντροφοι, όσο περισσότερο διαρκεί ακλόνητα η απεργία μας, τόσο και πιο σίγουρη και 

με μεγαλύτερη επιτυχία θα είναι η νίκη μας. Μπορεί να αποδοθεί  με λίγα λόγια το νόημα 

του λόγου που ο επίσκοπος έβγαλε ενώπιον των εργαζομένων σχετικά με τα 

διαπραττόμενα από αυτόν βήματα τα οποία συνοψίζονται παρακάτω: στην επαφή του με 

τους εκπροσώπους των αρχών κατοχής τόνισε ιδιαιτέρως τις σημαντικού χαρακτήρα 

απαιτήσεις μας, την μη απόλυση και εκδίωξη των απεργών συντρόφων μας που 

ακολουθούν πάντα μια απεργία, επειδή σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε ο μονόδρομος  της 

έχοντας αποφασιστεί συνέχισης της απεργίας μας ακόμα και αν ικανοποιούταν  όλα τα 

άλλα απεργιακά αιτήματα. Η Ελληνική Αστυνομία Ασφαλείας έχει ήδη αφήσει 

ελεύθερους όλους τους συλληφθέντες και ελπίζουμε ότι κατά την πορεία της σημερινής 

ημέρας θα μπορέσει να να παρέμβει αποφασιστικά ο μητροπολίτης και οι σύντροφοι 

συλληφθέντες από τα κατοχικά στρατεύματα να μπορέσουν να αφεθούν ελεύθεροι. Ό,τι 

αφορά τις οικονομικές μας αξιώσεις, το έχει ήδη εκφράσει ο μητροπολίτης σε συνομιλίες 

με τους υπεύθυνους ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους που θα συνεχιστούν ακόμα και 

σήμερα και θα έχουν μια ευνοϊκή έκβαση. 

 

Λόγω της αδιαφορίας και της παράφρονου χαρακτήρα έχθρας που επιδεικνύει η 

κυβέρνηση απέναντι στον λαό και στον μητροπολίτη, δεν μπόρεσε αυτός να μας δώσει 

καμία πληροφορία σχετικά με τη στάση του. Είναι αυτονόητο ότι αυτό δεν έχει σήμερα 

καμία σημασία πλέον.     

 

Σύντροφοι! Η απεργία μας αντικατόπτρισε σε εμάς για ακόμα μια φορά τη δύναμη μας, 

ακόμα και τον τρόπο που μπορέσαμε να την πραγματοποιήσουμε. Η κυβέρνηση, που είχε 

απειλήσει στην περίπτωση μιας απεργίας να απολύσει μεμιάς όλους τους εργαζομένους, 

άφησε υπό το βάρος της απεργίας μας ελεύθερους όλους τους συλληφθέντες συντρόφους. 

Η κυβέρνηση, που είχε απειλήσει να διακόψει στην περίπτωση μιας απεργίας όλες τις 

έχοντας ήδη αρχίσει συνομιλίες, εξαναγκάστηκε υπό την πίεση του αποφασιστικού μας 
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αγώνα να συναινέσει προς μια περαιτέρω αύξηση του μισθού της τάξης  του 15%, ενώ 

προηγουμένως δεν ήθελε να ικανοποιηθεί κανένα ζήτημα των εργαζομένων. 

Διαψεύσθηκε δείχνοντας την ανικανότητα της απέναντι στην απεργία. Η κυβέρνηση, που 

είχε απειλήσει παρ΄ όλα αυτά να επιτρέψει να συνεχίσει η κρατική μηχανή τη λειτουργία 

της, αισθάνθηκε η ίδια αναγκασμένη να τη σταματήσει επειδή δεν ήταν σε θέση με τους 

λίγους απεργοσπάστες, αυτούς τους αυθεντικούς παλιάνθρωπους, να την κρατήσει σε 

λειτουργία. Φανέρωσε έτσι εδώ τις αδυναμίες τις και την ανάγκη που είχε η κρατική 

μηχανή από την κήρυξη της απεργίας και η ίδια πήρε έτσι ένα καλό μάθημα από τη 

φερεγγυότητα αυτών των άχρηστων τύπων, τους απεργοσπάστες. Σύντροφοι μην 

αφήσετε ποτέ να ξεχαστεί ότι αυτά τα βρωμερά υποκείμενα, οι απεργοσπάστες, 

επέτρεψαν στους ντόπιους και ξένους τυράννους, να συλλάβουν και να καταδιώξουν τους 

συντρόφους μας. Μην ξεχάσετε επίσης ότι αυτοί είναι, αν όχι οι κυρίως υπεύθυνοι, αυτοί 

που έχουν προκαλέσει τη δολοφονία των συντρόφων μας και του λαού στις τελευταίες 

οδομαχίες στην Αθήνα. Είναι οι προδότες τω συντρόφων μας και του κράτους, αυτοί που 

πάσχουν από έλλειψη πατριωτισμού, οι κλέφτες, οι λωποδύτες, αυτοί οι άθλιοι που 

προβαίνουν σε υπεξαιρέσεις όπως ο Κουτομάνος που έκλεβε από τα λαϊκά συσσίτια και 

ο Κ. Βασιλάκης, ο γνωστός κλέφτης και απατεώνας. Αυτοί είναι τα παράσιτα που στη 

δράση τους  μπήκε ένα τέλος με τα τελευταία γεγονότα. Καθήκον μας, εκτός από την 

προστασία και τη συνέχιση της απεργίας, είναι επίσης η εξολόθρευση των 

απεργοσπαστών.  

 

Ζήτω η απεργία! 

 

                                  Η Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων του Ιδρύματος Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Ι.Κ.Α)     

 

 

  (περίληψη) Ακολουθεί το απόρρητο αντίγραφο συνημμένης προκήρυξης 

(μεταφρασμένη από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα) με τον αριθμό 5.   

(μετάφραση). Εθνική Επιστράτευση στο πλαίσιο της  Πολιτικής Επιστράτευσης.  

     -------------------------------------------- 

Προς τους μαχητές του 40΄ έως του 43΄! 

 

Αδέρφια! 

Ο χειμώνας στη Ρωσία κατάστρεψε τον φασιστικό στρατό. Οι σύμμαχοι μας, οι Άγγλο-

Αμερικάνοι, προσπαθούν να εκδιώξουν τους αντιπάλους μας. Θα νικήσουμε εάν εμείς 

όλοι  αλληλοϋποστηριχθούμε. Οι εχθροί μας μάχονται με όλα τα μέσα, χωρίς ωστόσο να 

έχουν κάποια επιτυχία. Εξαιτίας αυτού, ο εχθρός μας έπρεπε να πραγματοποιήσει επίσης 

μια πολιτική επιστράτευση. Είμαστε εξαναγκασμένοι να δουλέψουμε για τον εχθρό. 

Πρέπει να καταστρέψουμε αυτή την τρομοκρατία. 

 

Αδέρφια!        

Για μας υπάρχουν δύο μόνο δρόμοι: η ελευθερία ή η σκλαβιά. Τον πρώτο ή τον δεύτερο. 

Αυτό το γνωρίζεται, εσείς οι ίδιοι! Ακούστε τη φωνή  της πατρίδας σας και πολεμήστε 

εναντίων του εχθρού! 

Γυναίκες και παιδιά ελάτε όλοι κάτω από τη σημαία μας για να πολεμήσουμε εναντίων 

των εχθρών. Μόνο έτσι μπορούμε να απαλλαγούμε από  την παρουσία τους.  Μια 

πολιτική επιστράτευση είναι μια εθνική αυτοκτονία! 

Ο καθημερινός αγώνας για αυτό το γεγονός θα είναι η απεργία και οι διαδηλώσεις. Δεν 

επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να υπακούσουμε στον εχθρό. 
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Γυναίκες και αδέρφια! Φωνάξτε για ακόμα μια φορά, όπως στις 28 Οκτωβρίου του 40΄, 

για την ελευθερία της πατρίδας μας.  

 

Ζήτω η εθνική επιστράτευση! 

Ζήτω οι Σύμμαχοι μας!   

Ζήτω η Ελλάδα και η ελευθερία μας! 

 

     

                                                                ΕΑΜ 

                                                         Σώμα Εφεδρειών της Οργάνωσης.   

      

 

 

 

(περίληψη) Ακολουθεί το απόρρητο αντίγραφο συνημμένης προκήρυξης 

(μεταφρασμένη από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα) με τον αριθμό 6.   

(μετάφραση). Προς τους συναδέλφους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τεχνίτες, εμπόρους 

των Αθηνών. 

 

Σύντροφοι,  

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η μαφία, που ονομάζονται «Μεγαλοϊδιοκτήτες», 

κατόρθωσε να παρακινήσει την κυβέρνηση στο να επιβάλλει μια περαιτέρω αύξηση των 

ενοικίων. Με λίγα λόγια, υφίσταται η υπερβολική απαίτηση της αύξησης των ενοικίων 

στο εξαπλάσιο, και να μας διώξουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια μας.  

 

Δεν είναι ωστόσο η μοναδική περίπτωση: Το Υπουργείο Οικονομίας, με διάφορους 

νόμους και, κάτι που είναι ακόμα χειρότερο, με απλές υπουργικές αποφάσεις που 

εξοντώνουν κάθε έννοια του κράτους απαιτεί χωρίς κανένα δισταγμό από εμάς όλους 

υψηλούς φόρους και μάλιστα, από τη μια, υπό την πρόφαση της κοινωνικής μέριμνας 

και, από την άλλη, με διάφορες άλλες αιτιολογίες.( Αύξηση στο πενταπλάσιο του φόρου 

(μικρομεσαίων) επιχειρήσεων, την επιβολή φόρου πολυτελείας κ.ο.κ παρ 441,442,868, 

αποφ 13547). 

 

Εναντίων των καθημερινών διαμαρτυριών και προσφυγών μας εναντίων αυτής της 

διαδικασίας, μας παραπέμπουν στα φορολογικά δικαστήρια που αποτελούνται από τα 

ίδια άτομα που θέτουν αυτούς τους νόμους και αποφάσεις σε ισχύ. 

 

Η συνέχιση αυτής της φορολογικής πολιτικής θα έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στις 

φυλακές που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους φορολογικά 

υπόχρεους, εξαιτίας τη μη καταβολής των φόρων μας προς το κράτος.  

 

Οφείλουμε μπροστά από μια τέτοια κατάσταση να σταυρώσουμε άπραγοι τα χέρια μας; 

Σίγουρα όχι. Θα πρέπει με όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας, όπως εμείς τώρα μπορούμε, 

να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε τούτες τις ανισότητες και αδικίες που μας αφορούν. Θα 

πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτές τις αξιώσεις των συμμοριτών, τόσο ως ιδιοκτήτες 

κατοικιών που θέλουν να μας πετάξουν στο δρόμο, όσο και εναντίων στους αβάστακτους 

κρατικούς φόρους.   
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Η καλύτερη δυνατή διαμαρτυρία μας, θα είναι το κλείσιμο των καταστημάτων μας επειδή 

μπορούμε με αυτό να δείξουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποκύψουμε στον 

εκβιασμό και στην απληστία της «ιδιοκτησίας» καθώς και στην εφαρμογή αυτού τους 

συστήματος φορολόγησης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε επίσης το δικαίωμα στο 

να ζήσουμε.  

 

Όλοι εμείς θα πρέπει έτσι την ερχόμενη Πέμπτη, στις 18.3.43, να κλείσουμε τα 

καταστήματα μας. Όλοι εμείς πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε τη συναίσθηση της 

αλληλεγγύης. Δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για τα άτομα που θα ανοίξουν τα 

καταστήματα τους.    

 

Τα αιτήματα μας πρέπει να είναι: 1)  καμία απολύτως αύξηση των ενοικίων που θα πρέπει 

να μειωθούν για τις ανάγκες της κοινωνίας, 2) την κατάργηση κάθε  δυσβάστακτου 

φόρου, 3) παύση των εξοντωτικών καταδιώξεων της αγοράς και την επιβολή σε ισχύ των 

πραγματικών νόμων.  

 

            Την Πέμπτη, να είναι όλα τα καταστήματα κλειστά.  

 

Η  Κεντρική Επιτροπή Αγώνα των Απεργών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Εμπόρων 

και Βιοτεχνών.                       

  

 

 

Σελίδες102-113 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με έξι συνημμένα φυλλάδια προκηρύξεων- από το 

Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 9.3.1943. Αναφέρεται σε Έκθεση σχετικά με 

την κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη μη 

πραγματοποίηση δολιοφθορών  στο χρονικό διάστημα της αναφοράς, τη διεξαγωγή 

απεργιακών κινητοποιήσεων στην Αθήνα και Πειραιά, διοργανωμένων από 

κομμουνιστικές οργανώσεις  (εναντίων του γερμανικού στρατού λόγω της πρόθεσης 

μεταφοράς Ελλήνων εργατών εκτός των συνόρων της Ελλάδας για καταναγκαστική 

εργασία και για οικονομικούς λόγους, αναφέροντας την κήρυξη απεργίας από 

δασκάλους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους των Υπουργείων 

Οικονομικών, Οικονομίας και Παιδείας, της Τράπεζας  της Ελλάδας, τη σύλληψη 

απεργών από τη Γερμανική και Ιταλική Στρατιωτική Αστυνομία και τη ρίψη 

προειδοποιητικών πυρών από την Ελληνική Αστυνομία προκαλώντας ανθρώπινες 

απώλειες μεταξύ των διαδηλωτών), τη διανομή προκηρύξεων σε συνάρτηση με τις 

απεργιακές κινητοποιήσεις.  

 

Το απόρρητο αντίγραφο συνημμένο (σε μετάφραση στη γερμανική γλώσσα από την 

Ελληνική) με τον αριθμό 1 αναφέρεται σε προκήρυξη  της Νεολαίας του ΕΑΜ Πειραιά, 

που στρέφεται εναντίων της επιστράτευσης των Ελλήνων και τη μεταφορά τους εκτός 

συνόρων για καταναγκαστική εργασία,  με ημερομηνία 25.1.1943. Ακολουθεί η 

μετάφραση του. (μετάφραση)   

 

ΝΕΑΡΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ:ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ 
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ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΟΜΗΡΩΝ, ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΙΣ 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΝΤΟΠΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΗΝ  ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ.   

 

Ένας νέος κίνδυνος απειλεί τη νέα γενιά και όλον τον ελληνικό λαό: η επιστράτευση του 

ελληνικού λαού. Οι μαινόμενοι κατακτητές που χάνουν όλο και περισσότερο έδαφος 

κάτω από τα σκληρά χτυπήματα των Συμμάχων, ρίχνουν τις τελευταίες τους εφεδρείες 

στο μέτωπο, σχεδιάζοντας να τις αντικαταστήσουν από χιλιάδες νεαρά άτομα που θα 

λάμβαναν μέσω της επιστράτευσης από τις υποδουλωμένες χώρες της Ευρώπης. «Θα 

νικήσει αυτός που διαθέτει πλήθος στρατευμάτων» ανακοινώνει ο εκφωνητής του 

ραδιοφωνικού σταθμού του Βερολίνου καθώς θυμάται τα λόγια του Μέγα Φρειδερίκου. 

«Χρειαζόμαστε μερικές χιλιάδες εργάτες για τα εργοστάσια μας και για τις 

εγκαταστάσεις οχύρωσης. Αυτοί θα αντικαταστήσουν τους Γερμανούς που θα σταλούν 

στο μέτωπο». Αυτά είναι τα σχέδια του κατακτητή. Ο πιστός του υπηρέτης στην πατρίδα 

μας, η κυβέρνηση των λακέδων του Λογοθετόπουλου, έχουν κάψει τη γούνα τους στην 

προσπάθεια να επιβάλλουν το απάνθρωπο μέτρο της αιχμαλώτισης του ελληνικού λαού.  

Ένα μέτρο που στερεί από κάθε ελληνική οικογένεια το στήριγμα της και εκθέτει 

ολόκληρο τον λαό σε αδιανόητης μορφής πείνα και εξαθλίωση. Ένα πελώριο κύμα από 

όλα στρώματα του λαού ξεσηκώθηκε. Στις αρχές βρίθει από επιτροπές, ψηφοφορίες και 

υπομνήματα. Ο λαός μας έχει ανακοινώσει την αλύγιστη του θέληση να δώσει μάχη για 

τη ζωή και την ελευθερία του. Ο εχθρός προσπαθεί με ύπουλα μέσα ωστόσο να μας 

οδηγήσει στην αιχμαλωσία αφού έχουν αποτύχει όλα τα ξεκάθαρα σχέδια του. Στην 

Αθήνα και στον Πειραιά ένα κύμα τρομοκρατίας έχει ξεσπάσει , που όμοιο του δεν έχει 

έως τώρα υπάρξει. Πραγματοποιήθηκαν καταδιώξεις, συλλήψεις, έρευνες σπιτιών, 

έφοδοι σε καφενεία, σε σταθμούς τραίνων, σε ταβέρνες, σε δρόμους και εκτελέσεις 

αθώων ομήρων δια τουφεκισμού. Εκτελέστηκαν δεκαπέντε στη Σαλαμίνα, τρείς στο 

Κουλούρι και δεκαπέντε στον Πειραιά. Στην Αθήνα και Πειραιά πολλοί όμηροι έχουν 

συλληφθεί. Αυτή είναι η τακτική των ανθρώπων-κτηνών που προσπαθούν με αυτόν τον 

τρόπο να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό και να καταστρέψουν την πρόοδο του 

εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα. Για να σπάσουν την αντίσταση του λαού ενάντια 

στα σχέδια της επιστράτευσης, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν, εκτός της παύσης της 

τροφοδοσίας και των  μαζικών απολύσεων από τις γερμανικές επιχειρήσεις στον Πειραιά, 

ότι θα απολύσουν ακόμα χιλιάδες εργαζόμενους.  

Προσπαθούν να οδηγήσουν τον λαό στην ανεργία και να τον εκθέσουν στην πείνα και 

στην πλήρη καταστροφή έτσι ώστε ο λαός να μην βρίσκει καμία πλέον άλλη διέξοδο και 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευκολότερα για τις εργασίες του Άξονα εδώ και στη 

Γερμανία. Αλλά, όπως άλλοτε έχουν «φάει τα μούτρα  τους»», το ίδιο θα συμβεί και αυτή 

τη φορά.  

 

Με το ηρωικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων στην κορυφή που έχει οδηγήσει 

σε πολλές νίκες τη νέα γενιά και στο πλευρό του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου 

πρέπει όλοι συνολικά οι νέοι άνδρες και γυναίκες του Πειραιά να δώσουν μάχη  με τη 

βοήθεια των επιτροπών και μέσω υπομνημάτων, ψηφοφοριών, συγκεντρώσεων σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας προς τις αρχές, συνελεύσεων και μαζικών συγκεντρώσεων στους 

δρόμους, και μάλιστα:  

1) ενάντια στη βάρβαρου χαρακτήρα κυριαρχία του εκφοβισμού και για τη διακοπή των 

εκτελέσεων,                       
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2) ενάντια στην πολιτική επιστράτευση και για την τελική νίκη μας, 

3) για την τροφοδοσία από εγχώρια προϊόντα, για τα εκατό δράμια ψωμί, το ελαιόλαδο 

και τα τρόφιμα,  

4) για το επίδομα σίτισης, για τα τρόφιμα και για την ιατρική περίθαλψη των ανέργων 

νεαρών ανδρών και γυναικών. 

 

Απαντήστε ενάντια στα σχέδια της επιστράτευσης του λαού με τη μαζική σας 

προσχώρηση στις τάξεις του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Νέων του Πειραιά. 

Ζήτω το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων του Πειραιά!  

Προβάλλετε μαζική αντίσταση ενάντια στην πολιτική επιστράτευση. 

Ζήτω η στρατολόγηση στις τάξεις των ανταρτών 

Να δοθεί ένα τέλος στο καθεστώς εκφοβισμού και στη σύλληψη ομήρων. 

 

Φτάνουν χαρμόσυνα νέα από όλα τα μέτωπα της ελευθερίας. 

Η φασιστική βαρβαρότητα του Χίτλερ θα χτυπηθεί αλύπητα και θα  συνθλιβεί σε όλα τα 

μήκη και τα πλάτη νικηφόρα. Νέοι άνδρες! Παιδιά! Εμπρός στον αγώνα, για τη ζωή και 

την ελευθερία, για μια Ελλάδα όπου ο λαός θα καθορίζει ο ίδιος τη μοίρα του. Κανείς δεν 

πρέπει να λείπει! Προσχωρήστε όλοι στις γραμμές μας!    

 

(περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένο (σε μετάφραση στη γερμανική γλώσσα από την 

Ελληνική) με τον αριθμό 2 περιέχει προκήρυξη της ΕΟΚΔΕ. Ακολουθεί η μετάφραση 

της. Αναφέρεται στην Οργάνωση του Αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και στην 

πολιτική του ΚΚΕ και του Στάλιν  (μετάφραση) 

 

                 ΕΝΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΏΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

                             (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ. 

 

Καθώς οι Μεραρχίες του Στάλιν προωθούνται, η 3η Διεθνής διαφημίζει τη νίκη της 

Σοβιετικής Ένωσης και προετοιμάζει το δρόμο για την άφιξη στην πατρίδα μας των 

γραφειοκρατών του Στάλιν που θα τοποθετηθούν από την Κομιντέρν ως οι κύριοι 

εξουσιαστές της Ελλάδας όταν οι στρατιές του Άξονα θα έχουν κατατροπωθεί. Οι 

γραφειοκράτες είναι φίλοι της Αγγλίας και της Αμερικής που παίζουν με τις ζωές πολλών 

χιλιάδων Ρώσσων για να υποδουλώσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα στο κεφάλαιο της 

πλουτοκρατίας.  

 

Σύντροφοι! 

Οι ιδέες μας, ως αληθινοί Τροτσκιστές, μας δεσμεύουν να δώσουμε μάχη με όλες τις 

δυνάμεις μας εναντίων του ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας), το οποίο είναι μια 

θυγατρική του Βουλγάρικου Κομουνιστικού Κομιτάτου. Και όλοι γνωρίζεται ότι οι 

Βούλγαροι, όπως και οι σύντροφοι τους, αυτοί οι άσπονδοι  εχθροί μας υπολογίζουν με 

τα σταλινικά τους ιδεώδη να μας υποδουλώσουν στη δικτατορία της Μόσχας και της 

κλίκας τους.  

 

Ελληνικό Προλεταριάτο! 

Σκέψου ότι οι οπαδοί του αγγλικού κοινοβουλευτισμού και της αμερικανικής 

πλουτοκρατίας, ωφελούνται από αυτό και προτρέπουν τη θανάτωση των συντρόφων μας 

για να μπορέσουν να καταστρέψουν τη δύναμη του καθαρού Μπολσεβικισμού  που έχει 

ανοικοδομηθεί πάνω στις πρωταρχικές αρχές  της Οκτωβριανής Επανάστασης. Έχει μόνο 
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σημασία για τους κοντόφθαλμους και άρπαγες καπιταλιστές, να εξολοθρευθεί  ο Άξονας 

από τον Σοβιετικό Στρατό ώστε αυτοί να μπορέσουν κατόπιν να εγκαθιδρύσουν  το 

«καθεστώς της εκμετάλλευσης» με τη βοήθεια της λίρας- στερλίνας και του δολαρίου.  

 

Ελληνικέ Λαέ, Σύντροφοι!   

Πρέπει εμείς, στο όνομα του Τρότσκι και της Οκτωβριανής Επανάστασης, να 

εμποδίσουμε την προδοσία των βασικών αρχών του Λένιν, πρέπει να βάλουμε όλες τις 

δυνάμεις μας για να μετατρέψουμε την παγκόσμια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε μια 

κοινωνική επανάσταση, σε πείσμα του Ιμπεριαλισμού των Πλουτοκρατιών και της 

ακούραστης δοξομανίας του Στάλιν.      

             

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ. 

 

 

(περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένο (σε μετάφραση στη γερμανική γλώσσα από την 

Ελληνική)   με τον αριθμό 3 περιέχει προκήρυξη του τμήματος Εφέδρων του ΕΑΜ.  

Ακολουθεί η μετάφραση της. (μετάφραση) 

         

                             Γνωστοποίηση. 

 

 

Οι ήρωες των βουνών  της Αλβανίας και της Μακεδονίας απειλούνται ξανά από τα 

στρατεύματα κατοχής και την «τεχνητή» κυβέρνηση. Αυτοί προετοιμάζουν, σε συμφωνία 

μεταξύ τους, το κλείσιμο των νοσοκομείων και την έξωση από αυτά, πετάγοντας τους 

στο δρόμο,  δύο χιλιάδων αναπήρων και τραυματιών που βρίσκονται ακόμα υπό 

περίθαλψη. Τα συκοφαντικά τους επιχειρήματα  είναι ότι οι ανάπηροι είναι αδρανείς, 

αχόρταγα παράσιτα και μαυραγορίτες.   

Ο πραγματικός τους σκοπός είναι να τους εκδιώξουν από την Αθήνα επειδή τους θεωρούν 

επικίνδυνους για τα σχέδια τους και ως εστία της Εθνικής Αντίστασης. Τους διώχνουν 

από εκεί επειδή έχουν σταθεί στο ύψος τους με υπερηφάνεια και δεν ήθελαν να γίνουν 

αλήτες και ζητιάνοι, επειδή τους ενοχλούν με το να απαιτούν «αντρίκια» το δικαίωμα 

τους στη ζωή, επειδή βρίσκονταν πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού. 

Χωρίς να λυγίσουν και με υπερηφάνεια, δεν προσκύνησαν  ποτέ τον Μπακά ή τον 

Λογοθετόπουλο, τους Ιταλούς ή τους Γερμανούς. Αγνόησαν τις υποσχέσεις, τις 

συκοφαντίες και τις σφαίρες. Κράτησαν ψηλά στον Αγώνα τη σημαία της Εθνικής 

Απελευθέρωσης. 

Τα φασιστικά σκυλιά ουρλιάζουν ξανά εναντίων τους επειδή αυτοί βλέπουν να πλησιάζει, 

μετά τις μεγάλες επιτυχίες των Ρώσσων και των άλλων Συμμάχων, η ημέρα της τιμωρίας 

και θωρούν ότι θα μπορούσαν με την επιβολή του καθεστώτος τρομοκρατίας να 

καταπνίξουν τον ιερό αγώνα της Εθνικής Απελευθέρωσης του λαού. Προχωρούν σε 

συλλήψεις, εκτελέσεις και βασανισμούς χιλιάδων ηρωικών αγωνιστών και 

προετοιμάζουν την (αναγκαστική) στρατολόγηση του άμαχου πληθυσμού και την 

επιβολή κατάστασης πολιορκίας. Για τους ίδιους αυτούς λόγους επίσης θέλουν να 

διώξουν τους ανάπηρους.   

 

                                            Τραυματίες και ανάπηροι. 

Δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να εξαπατήσουν κανέναν  από εσάς οι υποσχέσεις για 

«σημαντικές ανακουφίσεις» που θα έρθουν από την πλευρά της κυβέρνησης. Το 

χρηματικό ποσό που αυτοί δεσμεύονται απέναντι σας, θα σπαταληθεί, προτού ακόμα 

φτάσετε στα χωριά σας. Η πείνα, η εξαθλίωση και η επαιτεία σας περιμένει εκεί όπου η 
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κυβέρνηση σας έχει ρίξει κατόπιν εντολής των κατακτητών. Και όταν οι πληγές σας 

ανοίξουν ξανά, δεν θα βρεθεί για εσάς κανένας επίδεσμος από τα φημισμένα υγειονομικά 

κέντρα της περιφέρειας.  

Υπερασπίστε τη ζωή σας όπως έχετε πράξει έως τώρα. Τα νοσοκομεία να είναι τα σπίτια 

σας, να μείνετε εκεί έως ότου η πατρίδα να είναι σε θέση να σας φροντίσει και 

θεραπεύσει, να σας ανακουφίσει, να σας υποστηρίξει και να σας τιμήσει. Κανένας δεν 

μπορεί σήμερα να σας διώξει από εκεί, δώστε μάχη για αυτό και για να βελτιώσετε τις 

συνθήκες ζωής σας.    

 

                                   Ελληνικέ λαέ. 

 

Προστάτευσε από όλους τα τιμημένα παιδιά σου που έχουν θυσιάσει την υγεία και τα 

σώματα τους για την ελευθερία μας, και για εμάς για να  μπορούμε να είμαστε 

υπερήφανοι ενώπιον όλου του κόσμου, εμείς, ένας μικρός λαός που έχει διαλύσει τον 

φασισμό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτά τα παιδιά που από τα οποία οι περισσότεροι 

είναι σωματικά κουρέλια, κατάλοιπα σωμάτων. Πέταξε στους δρόμους τους αισχρούς και 

άκαρδους προδότες Μπάκο και Λογοθετόπουλο. Έχεις την ιερή υποχρέωση να 

υπερασπιστείς τη ζωή σου που εκτίθεται στον κίνδυνο. Δείξε μέσω της πράξης την 

αλληλεγγύη σου. Ύψωσε τη φωνή σου και τη γροθιά σου για όλα.  

 

 

 

   (περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένο με τον αριθμό 4 περιέχει προκήρυξη για τα 

είκοσι πέντε χρόνια του Κόκκινου Στρατού.  

Το αντίγραφο συνημμένο (σε μετάφραση στη γερμανική γλώσσα από την Ελληνική)   με 

τον αριθμό 5 περιέχει προκήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής Αγώνα Υπαλληλίας. 

Ακολουθεί η μετάφραση του. (μετάφραση) 

 

                               Αστυνομικοί που αγαπάτε την πατρίδα! 

 

Σκεφτείτε, ότι είστε Έλληνες, μην καταδιώκετε τους απεργούς δημοσίους υπαλλήλους 

που δίνουν αγώνα για τη ζωή των οικογενειών τους.   

 

                     Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                       Λαέ του Πειραιά! 

 

Το διάταγμα για την επιστράτευση εργασίας έχει δημοσιοποιηθεί. Ο κίνδυνος της 

εξαφάνισης μας βρίσκεται προ των πυλών. Εάν δεν κινητοποιηθούμε για να 

καταστρέψουμε τα σχέδια των κατακτητών και των οργάνων τους, ολόκληρος ο λαός μας 

θα γίνει ένα πλήθος υπηρετών. Όλος ο πληθυσμός, από δεκαέξι έως σαράντα πέντε ετών, 

και μάλιστα άνδρες και γυναίκες καλούνται για την εξόντωση τους. Φωνάζουμε δυνατά 

ως άνθρωποι έχοντας φωνή και καρδιά: «Όχι στη στρατολόγηση». Μέσω της 

μαζικότητας, της απεργίας όλου του λαού και των κινητοποιήσεων πρέπει να οδηγήσουμε 

αυτό σκλαβοπάζαρο σε αποτυχία για να μπορέσουμε να σωθούμε από την καταστροφή.  

 

Όλοι εμπρός στην απεργία! 

Όλοι στους δρόμους! 

                                  Κομμουνιστική Οργάνωση Πειραιά 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                    

                   Ελληνικέ λαέ! 

Μείνε στο πλευρό των απεργούντων υπαλλήλων. 

              

                                             Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Φιλοπάτριδες Αστυνομικοί! 

Σκεφτείτε ότι είστε Έλληνες. Μην καταδιώξετε τους απεργούς υπαλλήλους που μάχονται 

για τη ζωή των οικογενειών τους.  

 

                                   Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Σύντροφοι! 

Επιμείνετε με θάρρος στον απεργιακό μας αγώνα.  

 

                                    Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Σύντροφοι! 

Μέσω της απεργίας μας απαιτούμε πίσω το αδιαφιλονίκητο δικαίωμα μας για τη ζωή μας 

και τη ζωή των παιδιών μας. 

 

                                           Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σύντροφοι! 

 

Μέσω της απεργίας μας απαιτούμε πίσω το αδιαφιλονίκητο δικαίωμα μας για τη ζωή μας 

και τη ζωή των παιδιών μας. 

     

                                                   Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Σύντροφοι! 

Να προβάλετε σθεναρή αντίσταση ενάντια στα ενδεχόμενα μέτρα τρομοκρατίας της 

κυβέρνησης. 

 

                                                Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Σύντροφοι! 

Στιγματίστε τους απεργοσπάστες! 

 

                                               Κεντρική Επιτροπή Αγώνα της Υπαλληλίας. 
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(περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένο (σε μετάφραση στη γερμανική γλώσσα από την 

Ελληνική)   με τον αριθμό 6 περιέχει προκήρυξη του ΕΑΜ. Ακολουθεί η μετάφραση της.  

(μετάφραση)                   ΚΑΛΕΣΜΑ 

 

 

«Θα θεωρήσουμε ως εντελώς φυσιολογικό να μην δείξουμε επιείκεια σε καμία ξένη ζωή 

τη στιγμή όπου προκαλούνται πολλά θύματα σε εμάς, απειλώντας τη δική μας ύπαρξη. 

Θα υλοποιήσουμε την επιστράτευση όσων έχουν μια πνευματική και υλική αξία στην 

Ευρώπη κατά ένα τέτοιο μέγεθος που η ήπειρος μας δεν θα έχει γνωρίσει στην ιστορία 

της».  

                                (Ημερήσια Διαταγή του Χίτλερ από 24 Φεβρουαρίου)  

 

 

Ο θανάσιμος κίνδυνος της πολιτικής επιστράτευσης για καταναγκαστική εργασία, τον 

οποίο έχει αναγγείλει  το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο στον λαό ήδη εδώ και αρκετό 

καιρό και έχει οργανώσει μια σειρά από κινητοποιήσεις για την αποτυχία του, έχει γίνει 

σήμερα μια πραγματικότητα. Ο Χίτλερ έχει δηλώσει στην Ημερήσια Αναφορά του σε 

όλους απερίφραστα ότι θα πρέπει να πεθάνουν αυτοί που θα εργαστούν για χάρη της 

σκλαβιάς τους. Μετά τη Γαλλία, τη Νορβηγία και την Τσεχοσλοβακία, περιλαμβάνει η 

πολιτική επιστράτευση επίσης και τη χώρα μας.  

Η πολιτική επιστράτευση σημαίνει την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας προς όφελος 

της επίτευξης των πολεμικών στόχων του Άξονα, δηλαδή εμείς οι ίδιοι θα γίνουμε οι 

νεκροθάφτες της Ελλάδας και της ελευθερίας μας. Οι οικογένειες θα διασκορπιστούν στα 

Φασιστικά- Χιτλερικά  στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Κανένας που πέφτει στα 

χέρια τους δεν θα σωθεί ζωντανός. Η επιστράτευση σημαίνει ακόμα πείνα, εξαθλίωση, 

βασανισμοί, τυραννία και θάνατο.  

 

                                     ΑΔΕΡΦΙΑ! 

Υφίσταται θανάσιμος κίνδυνος. Ο πληθυσμός της Αθήνας έχει δείξει, προετοιμασμένος 

από τη διαφωτιστική δουλειά του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου και μέσω του 

μεγαλειώδους συλλαλητηρίου της 24.Φεβρουαρίου, ότι είναι αποφασισμένος να 

αντισταθεί και έχει κατορθώσει την αναβολή της δημοσιοποίησης του διατάγματος. 

Ο προδότης Λογοθετόπουλος που ήθελε να ανακοινώσει το ίδιο βράδυ την εφαρμογή του 

κτηνώδους μέτρου, κατάπιε τη γλώσσα του. Το διάταγμα έχει σε κάθε περίπτωση 

υπογραφεί και είναι έτοιμο προς δημοσιοποίηση. Στην πρώτη ευκαιρία που οι 

εξουσιαστές θα αντιληφθούν ότι έχει η επαγρύπνηση μας υποχωρήσει.  

 

                                    ΑΔΕΡΦΙΑ! 

Συνεχίστε με ασυγκράτητη δύναμη και αποφασιστικότητα τον αγώνα για την τελική 

εξάλειψη του κινδύνου που όλους εμάς, γυναίκες και άνδρες, μας απειλεί. Απαιτείστε 

μέσω πολυάριθμων επιτροπών, συγκεντρώσεων, εκκλήσεων, απεργιών, κινητοποιήσεων 

και συλλαλητηρίων τη μην εφαρμογή της επιστράτευσης. Εσείς γυναίκες, πρέπει να 

δώσετε στο πλευρό μας αγώνα για να προστατεύσετε τις ίδιες και τα παιδιά σας, τα 

αδέρφια και τις αδερφές σας, τους άνδρες σας.  

Όταν δημοσιοποιηθεί το διάταγμα, δεν πρέπει να παρουσιαστεί κανείς. Η παραγωγή 

πρέπει να σταματήσει. Κανένα γρανάζι δεν θα πρέπει να γυρίζει. Κρυφτείτε. Καταφύγετε 

στα βουνά. Προσχωρήστε στις τάξεις των ανταρτών μας. Απαντήστε στην πολιτική 

επιστράτευση με την εθνική μας επιστράτευση. Μην παραδοθείτε.  
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Εάν πέσετε στα νύχια τους, σαμποτάρετε τη δουλειά. Δείξτε με τη στάση σας ότι σε καμία 

περίπτωση δεν θέλετε να σκάψετε με τα χέρια σας τον τάφο σας, όπως και τον τάφο των 

παιδιών σας και της πατρίδας σας. 

Αλληλοϋποστηρίξετε ο ένας τον άλλο, οργανωθείτε, συμπεριφερθείτε με πειθαρχία 

απέναντι στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και εκτελέστε πιστά τις διαταγές του. Το 

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο θα σας οδηγήσει, όπως πρότινος, στο σωστό δρόμο.  

 

Κάτω η πολιτική επιστράτευση! 

Κανείς δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί στα στρατόπεδα Καταναγκαστικής Εργασίας του 

Χιτλερικού Φασισμού. 

Όλοι ενωμένοι στον αγώνα για τη ζωή και την ελευθερία μας. 

Ζήτω ο υπερήφανος λαός μας! 

Ζήτω η Ελλάδα! 

Ζήτω το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο!  

  

  ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

       ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

 

Σελίδες 114-115 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 20.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις Γερμανών 

στρατιωτών από την Αττική  προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες), τη 

βύθιση συμμαχικού αεροσκάφους στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης και τη σύλληψη 

του πιλότου πλησίον της Ίου.  

 

 Σελίδα 116 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 20.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά καταγράφοντας την κλοπή χρηματικού ποσού από 

στρατιωτικό ταμείο. 

 

Σελίδα 117 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 19.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις Γερμανών 

στρατιωτών  (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και στρατιωτικών οχημάτων 

(καταγράφεται αριθμός και τύπος) από την Αττική προς Κρήτη και τη λήξη απεργιακής 

κινητοποίησης ενάντια στην αύξηση των τιμών.  

 

Σελίδα 118 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 18.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική και τη δια αέρος μετακίνηση μέρους αυτών   προς Κρήτη και 

Ελευσίνα (καταγράφεται δύναμη και μονάδες). 
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Σελίδες 119-121 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με 

ημερομηνία 18.3.1943. Περιέχει Εκτίμηση της κατάστασης στο εσωτερικό της Ελλάδας 

σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αποχή Ελλήνων εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

συνεργαζόμενων με τον γερμανικό στρατό, τη διάλυση διαδήλωσης  στον Πειραιά 

κατόπιν εμφάνισης της Γερμανικής Στρατιωτικής Αστυνομίας και στην Αθήνα με την 

επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας (καταγράφεται  αριθμός νεκρών και τραυματιών), 

μετακινήσεις γερμανικών στρατευμάτων, τη δημιουργία οχυρωματικών έργων παράκτιας 

υπεράσπισης, προβλήματα στις μεταφορές, ελλείψεις σε πυρομαχικά, είδη σίτισης και 

πρώτες ύλες.      

 

Σελίδες 122-123 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 17.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στην Αττική 

Γερμανών στρατιωτών και στρατιωτικών οχημάτων, τη δια αέρος μεταφορά μέρους 

αυτών    προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος) και τον εντοπισμό 

συμμαχικών αεροσκαφών στο Ιόνιο Πέλαγος και Πελοπόννησο,  

 

Σελίδα 124 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 17.3.1943. Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη λήξη 

απεργιακής κινητοποίησης σε καπνοβιομηχανίες του Πειραιά (σε αντίθεση με την 

Αθήνα).  

 

Σελίδες 125-126  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 16.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων δια αέρος μετακινήσεις 

Γερμανών στρατιωτών  προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδες) και την κήρυξη 

απεργίας σε καπνοβιομηχανίες στον Πειραιά με κύριο αίτημα την αύξηση των μισθών.  

 

Σελίδα 127 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 16.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά των σελίδων 125-126 σχετικά με  την κήρυξη 

απεργίας στην καπνοβιομηχανία  «Κεράνης» στον Πειραιά.  

 

Σελίδα 128 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 15.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη στην Αττική Γερμανών 

στρατιωτών, τη δια αέρος αναχώρηση αυτών (καταγράφεται αριθμός και μονάδα) προς 

Κρήτη και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.   

 

Σελίδα 129 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 15.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 128 σχετικά με την πραγματοποίηση 

άσκησης συναγερμού από τους Ιταλούς στην περιοχή της Καλαμάτας.   
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Σελίδα 130 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 14.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

 

Σελίδες 131-132 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 13.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας  μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος μεταφορά μέρους αυτών 

προς Κρήτη  (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος) και την κήρυξη της περιοχής της 

Καλαμάτας από τα ιταλικά στρατεύματα σε «κατάσταση ανάγκης».   

 

Σελίδα 133 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 13.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά των σελίδων 131-132.   

 

Σελίδα 134  (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 12.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρους αυτών  προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και τη λήξη απεργιακής κινητοποίησης εργαζομένων 

και δημοσίων υπαλλήλων.  

 

Σελίδα 135 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 12.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 134 σχετικά με τη λήξη της απεργίας  

Ελλήνων εργαζομένων.  

 

Σελίδα 136 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 11.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά καταγράφοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, την δια αέρος μεταφορά μέρους αυτών προς Κρήτη (αναφέρεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 137 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 11.3.1943. 

Αναφέρεται στην Ημερήσια Αναφορά της σελίδας 136. 

 

Σελίδες 138-139 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 

10.3.1943.Περιέχει Ημερήσια Αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις 

Γερμανών στρατιωτών  προς την Κρήτη (αναφέρεται δύναμη και μονάδα), τη διανομή 

στον Πειραιά προκηρύξεων για τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων και τον 

εντοπισμό συμμαχικού αεροσκάφους στην περιοχή της Λάρισας.    

 

Σελίδες 140-141 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 10.3.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά καταγράφοντας μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση 

διαδήλωσης στην Αθήνα (σημειώθηκε η  ρίψη προειδοποιητικών πυρών από την πλευρά 

της Ελληνικής Αστυνομίας και η κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του «Αγνώστου 

Στρατιώτη» από πρώην  αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού).   

 

 

Σελίδα 142 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 9.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρους αυτών προς Κρήτη και συμβάντα μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.    

 

Σελίδα 143 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 8.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τον εντοπισμό συμμαχικού αεροσκάφους στη 

Θεσσαλία, την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση 

μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

     

 

Σελίδες 144-151 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 5.3.1943. Αναφέρεται σε διατάγματα (2)- στη γερμανική και 

ελληνική γλώσσα- σχετικά με την επιβολή κατάστασης επιφυλακής.  

 

 

Σελίδα 152 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 8.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας  την άφιξη στην Αττική στρατιωτικών οχημάτων και 

Γερμανών και την δια αέρος μεταφορά μέρους αυτών   προς Κρήτη (καταγράφεται 

δύναμη και μονάδα).  

 

Σελίδα 153 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 7.3.1943. 

Αναφέρεται σε Ημερήσια Αναφορά καταγράφοντας τη συνέχιση των απεργιακών 

κινητοποιήσεων σε Αθήνα και Πειραιά.  
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Σελίδες 154-155 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 6.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη μεταφορά Γερμανών στρατιωτών 

και στρατιωτικών οχημάτων από την Αττική  προς Μήλο και Κρήτη (καταγράφεται 

δύναμη, μονάδα και τύπος) και τη λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων σε Αθήνα και 

Πειραιά.  

 

Σελίδα 156 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 6.3.1943. 

Αναφέρεται σε Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τον απόπλου του ατμόπλοιου «Santa 

Fe» με κατεύθυνση το λιμάνι της Σούδας.  

 

 

Σελίδες 157-159 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 5.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη μεταφορά Γερμανών στρατιωτών 

και στρατιωτικών οχημάτων από την Αττική  προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, 

μονάδα και τύπος), την πραγματοποίηση αριθμού διαδηλώσεων, υποκινημένες από 

κομμουνιστικές οργανώσεις κατά της επιστράτευσης του ελληνικού πληθυσμού προς 

καταναγκαστική εργασία εκτός των ελληνικών συνόρων, στην Αθήνα (καταγράφονται 

συλλήψεις και ρίψη προειδοποιητικών πυρών από τη Γερμανική και Ιταλική Στρατιωτική 

Αστυνομία) και απεργιακών κινητοποιήσεων στον Πειραιά.  

 

Σελίδες 160-161 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 4.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά Γερμανών 

στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και τον απόπλου τριών πλοίων (του 

«Sinfra», «Ardenna» και «Argentina» μεταφέροντας μεταξύ άλλων οκτακόσιους έξι 

Ρώσσους αιχμαλώτους πολέμου) με κατεύθυνση το Ηράκλειο και τη Σούδα και την 

έναρξη μεγάλης κλίμακας απεργιακών κινητοποιήσεων στην Αθήνα.    

 

 

Σελίδα 162 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 3.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη μεταφορά Γερμανών στρατιωτών 

προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα). σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.  

 

 

 

Σελίδα 163 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 2.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας  σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 164-168 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με δύο συνημμένα- από το Επιτελείο του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 

28.2.1943. Περιέχει Έκθεση Εκτίμησης της Κατάστασης στην Αττική σημειώνοντας 

μεταξύ άλλων την επικρατούσα ηρεμία, την ήσσονος σημασίας δραστηριότητα 

δολιοφθορών, την πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων στην 

Αθήνα, τη διανομή προκηρύξεων σε Αθήνα και Πειραιά, την αύξηση των μισθών 

υπαλλήλων, τον επαρκή εφοδιασμό των καταστημάτων με τρόφιμα.   

Τα συνημμένα με τον αριθμό 1 και 2 αφορούν αντίγραφα (2) προκηρύξεων- 

μεταφρασμένες στη γερμανική γλώσσα- σχετικά με την επέτειο των είκοσι πέντε χρόνων 

από τη ίδρυση του Κόκκινου Στρατού.     

 

Σελίδες 169-170 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 1.3.1943. Περιέχει 

Αναφορά Εκτίμησης της Κατάστασης  σημειώνοντας μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση 

διαδηλώσεων και λεηλασιών στον Ιταλικό Τομέα με αφορμή της επετείου των  είκοσι 

πέντε χρόνων της ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού (αναφέρεται ο θάνατος τριών 

διαδηλωτών και ο τραυματισμός τριών μελών της Ελληνικής Αστυνομίας), τη βύθιση του 

ατμόπλοιου «Άρτεμις» στη Μήλο κατόπιν συμμαχικής αεροπορικής επίθεσης, 

μετακινήσεις γερμανικών στρατιωτικών μονάδων.        

 

 

Σελίδες 171-172 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 1.3.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την δια αέρος μεταφορά Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού από την Αττική προς την Κρήτη (καταγράφεται 

δύναμη, μονάδα και είδος), τη διανομή κομμουνιστικού περιεχομένου  προκηρύξεων σε 

Αθήνα και Πειραιά, την πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων στα σχολεία της 

Αθήνας     

 

Σελίδα 173 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 28.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 174-175 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 27.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 
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μονάδα), τον εντοπισμό στη Μήλο μεγάλου αριθμού βαρελιών με βενζίνη, από τη βύθιση 

του ατμόπλοιου «Άρτεμις» και την εκτέλεση δεκατεσσάρων κατοίκων με την κατηγορία 

της λεηλασίας.     

 

 

Σελίδες 176-177 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 26.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη  δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και την κήρυξη απεργίας από τους εργαζομένους στην Ελληνική Τηλεφωνία με 

απαίτηση την αύξηση των αποδοχών τους,   

 

 

Σελίδες 178-179 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 25.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), αριθμό αγνοουμένων (δέκα Γερμανοί στρατιώτες και δεκαέξι του ελληνικού 

πληρώματος) από τη βύθιση του «Άρτεμις» και την κατάρριψη ενός επιτιθέμενου 

συμμαχικού αεροσκάφους ( εντοπισμός πέντε πτωμάτων εκ του πληρώματος και βύθιση 

στη θάλασσα πολλών εμπρηστικών βομβών), τη δραπέτευση τεσσάρων Ρώσσων 

αιχμαλώτων κατά τη μεταγωγή τους στο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου στην 

Κοκκινιά, την εκδήλωση διαδήλωσης στο Μοναστηράκι με ανταλλαγή πυρών, έχοντας 

ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ορισμένων Ελλήνων αστυνομικών, την έφοδο των 

διαδηλωτών στο Υπουργείο Εργασίας προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές στο 

εσωτερικό του κτηρίου, τη ρίψη των αρχείων στο δρόμο και την εκεί πυρπόληση τους.             

 

 

Σελίδα 180 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 24.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), την πραγματοποίηση διαδηλώσεων από κομμουνιστικές οργανώσεις στην 

Αθήνα και τη διάλυση τους από την Ιταλική και Ελληνική Αστυνομία και την αφαίρεση 

μεγάλης ποσότητας τροφίμων από αποθήκη στο Δαφνί.  

 

Σελίδες 181-182 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 23.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη στρατιωτικού υλικού-κυρίως 

οχημάτων- και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος 

αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

 

Σελίδα 183 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 22.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα), τη βύθιση 

από συμμαχικό αεροσκάφος στη Μήλο του πλοίου «Άρτεμις», με φορτίο τρόφιμα, 

πυρομαχικά και καύσιμη ύλη με προορισμό την Κρήτη, την άφιξη στην Αθήνα Ρώσων 

αιχμαλώτων και τη μεταφορά σε στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου στην Κοκκινιά.   

      

Σελίδα 184 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 21.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 185 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 22.2.1943. Αναφέρεται στην ακύρωση ισχύος εγγράφου.  

 

Σελίδες 186-194 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με δύο συνημμένο- από το Επιτελείο του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 

20.2.1943. Περιέχει Στρατιωτική Έκθεση σχετικά με την κατάσταση στο εσωτερικό της 

Ελλάδας  σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή απεργιακών κινητοποιήσεων σε 

Αθήνα και Πειραιά, την πραγματοποίηση δολιοφθοράς στην Ελευσίνα, την εύρεση και 

κατάσχεση από τις γερμανικές αρχές προκηρύξεων ενάντια στη Δύναμη Κατοχής. 

Το συνημμένο με τον αριθμό 1 αναφέρεται σε αντίγραφο φύλλο εντύπου, μεταφρασμένο 

στη γερμανική γλώσσα. Ακολουθεί η μετάφραση του.  

(μετάφραση)   Τα σημεία της ελευθερίας και της νίκης.  

                    R.              A.         F. 

                    Royal         air         Force 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σύνθημα μας:  Κανένα οίκτο για τον εχθρό 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ. 

 

Δημιουργήθηκε μια μεγάλου βάθους λίμνη με το αίμα των αθώων παιδιών μας, η στάθμη 

της οποίας συνεχώς ανεβαίνει και μάλιστα από τα παιδιά μας που κάθε μέρα οδηγούνται 

από τον αιμοσταγή Γερμανό φασίστα κατακτητή σε εκτέλεση σε όλη την Ελλάδα που 

βασανίζεται κατά ανατριχιαστικό τρόπο. Μόνο η Αθήνα έσφιξε έως σήμερα τα δόντια 

του μίσους και της δίψας για εκδίκηση και μάλιστα για περισσότερους από εξακόσιους 

γιούς της, εντελώς αθώα παιδιά, που εκτελέστηκαν από τους ανθρωποκυνηγούς και 

μάλιστα όχι γιατί σκέφτηκαν ή έκαναν κάτι για την ελευθερία της πατρίδας τους, αλλά 

μόνο επειδή είναι Έλληνες και φυσικά επειδή έχουν «ζεστό αίμα» που θα χύνονταν για 

να πνίξει τους ανέντιμους κατακτητές. Βασανίζουν τους αθώους ανθρώπους σαν 

εξαγριωμένα σκυλιά επειδή είναι ανίκανοι να αναμετρηθούν με τους αποτελεσματικά 

μαχόμενους Έλληνες που αποφασισμένοι θυσιάζουν τη ζωή τους στον αγώνα για την 

ελευθερία του έθνους και χτυπούν με κάθε μέσο θανάσιμα και χωρίς έλεος  τον εχθρό 

όπου και να τον συναντούν. Παίρνοντας θάρρος  σταυρώνουν και εκτελούν αθώους 
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πολίτες και με το αίμα αυτών προσπαθούν να ικανοποιήσουν τα αιμοδιψή και αιμοσταγή 

τους ένστικτα. Έως πότε, όμως, σκυλιά;                   

 

Η στάθμη της λίμνης από αίμα συνεχώς ανεβαίνει. Οι τύραννοι βλέπουν με τρόμο να 

κοντοσιγώνει  ολοένα και περισσότερο στα χείλια τους και να πνίγονται με το αίμα των 

αθάνατων ηρώων μας που έχουν χύσει με πάθος.  

Αυτοί οι εγκληματίες νομίζουν ότι όσους περισσότερους δολοφονήσουν, τόσο 

περισσότερο θα θωρακίζουν τη θέση και την κυριαρχία τους και μάλιστα θα 

προχωρήσουν ανενόχλητοι στην καταλήστευση της πατρίδας μας. Έχουν καταληφθεί 

από μαύρη απελπισία και μάλιστα αυξάνεται αυτή ολοένα και περισσότερο καθώς 

βλέπουν να χάνονται τα όνειρα τους για μια παγκόσμια κυριαρχία. Τα πλήγματα που 

επιφέρει η δικαιοσύνη πέφτουν στα κεφάλια τους, το ένα μετά το άλλο και βλέπουν τώρα 

ξεκάθαρα ότι δεν είναι μακριά η ώρα που τα ίδια τους τα σπίτια θα δεχτούν ανελέητα 

χτυπήματα από τους μαχητές της ελευθερίας. Ο Ρούσβελτ το εξέφρασε με ξεκάθαρο 

τρόπο: « Αυτό το έτος θα μας ανοίξει τον δρόμο προς το Βερολίνο-Ρώμη-Τόκιο». Έτσι, 

για να ξεχάσουν την καταστροφή που περιμένουν, ξεκινούν αυτοί τώρα να εξοντώνουν 

ή να προχωρούν σε εγκλεισμό χιλιάδων αθώων ανθρώπων, να καταστρέφουν παντελώς  

πόλεις και χωριά, να ληστεύουν όλους και όλα, και ιδιαιτέρως τους αρχαιολογικούς 

θησαυρούς και όσα βρίσκονται στα εθνικά θησαυροφυλάκια, να στέλνουν ομήρους στις 

αναθεματισμένες χώρες τους ή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, να προκαλούν τον όλεθρο 

σε χιλιάδες Ελληνίδες ή να τις τρυπούν με τις ξιφολόγχες τους και τέλος είναι η  μοναδική 

αιτία για τον επικείμενο υποσιτισμό της ελληνικής φυλής που σήμερα δεν είναι ακόμα σε 

θέση, ως βρέφος, να ουρλιάξει. Γονείς! Εκδίκηση ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ δεν έχει πέσει στα γόνατα και δεν θα ριχτεί από κανέναν κατακτητή 

ακόμα και αν διαθέτει τα μεγαλύτερα μέσα για την υποδούλωση της. Η Ελλάδα δίδαξε  

πάνω από τρείς χιλιάδες χρόνια στους γιούς της τα ιδεώδη της ελευθερίας και να να 

πολεμούν για την υπεράσπιση της χώρας τους. Για μια σταγόνα ελληνικού αίματος 

αναλογεί ένα κεφάλι του φασίστα κανίβαλου. Ακόμα και να σκοτώσουν χιλιάδες ή και 

περισσότερους ή να τους εξοντώσουν προβαίνοντας σε θηριωδίες και συλλήψεις, είναι 

τώρα πλέον αδύνατο να αποφύγουν την καταστροφή τους. Η στιγμή, όπου τα αγγλικά και 

αμερικάνικα στρατεύματα θα συντελέσουν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, έχει 

φτάσει. Οι αντάρτικες μας ομάδες είναι καλά οργανωμένες και μάλιστα αρτιότερα από 

ό,τι ποτέ προηγουμένως και περιμένουν τη χρονική στιγμή να διεισδύσουν στις πόλεις 

και τα χωριά της Ελλάδας που τώρα είναι κατεχόμενα αλλά σύντομα θα είναι 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Και τότε; Άτιμα και εξοργισμένα σκυλιά, θα έρθει η ώρα όπου θα 

εκπληρώσουμε την υποχρέωση μας προς τους αθάνατους νεκρούς μας ώστε να 

τιμωρηθείτε εσείς και οι ελληνόφωνοι συνεργάτες σας. Σας υποσχόμαστε να 

συμπεριφερθούμε ως Γερμανοί. Αυτό είναι αρκετό για να σας κάνουμε να αντιληφθείτε 

ποια μοίρα σας περιμένει σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΠΕΣΕ        

Ουρλιαχτά, δάκρια και θρήνοι επικρατούν μεταξύ των μελών του «Αφρικανικού 

Εκστρατευτικού Σώματος» και βαθιά οδύνη σε ολόκληρη την Ιταλία. Η υπερήφανη πόλη 

και το τελευταίο προπύργιο του Φασισμού βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στα χέρια 

του θαυμαστού Αγγλικού Στρατού Ξηράς. 

Από στρατιωτική άποψη ιδωμένο,  προσφέρει η κατοχή αυτής της πόλης τώρα στους 

Άγγλους ένα από τα αρτιότερα αεροδρόμια και λιμάνια ολόκληρης της Αφρικής. Καθώς 

τώρα, η 8η Βρετανική Στρατιά διείσδυσε στην Τρίπολη και καταδίωξε ότι είχε απομείνει 

από τον Στρατό του Ρόμελ, ο εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού Ρώμης, Salvatore 

Aponte, ανακοίνωσε την απώλεια της Τρίπολης στις 24.1.43 με τα κάτωθι λόγια: « Η 
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εκκένωση της Τρίπολης είχε ξεκινήσει ήδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και σε αυτή 

τη στρατηγική οπισθοχώρησης των δυνάμεων του Άξονα αποδίδεται το γεγονός  ότι ο 

Μοντγκόμερι δεν εισέβαλε πριν τα Χριστούγεννα στην Τρίπολη». Παραδεχόμαστε ότι 

αυτό το επιχείρημα του Aponte μας αποστομώνει.              

 

Δεν είναι μακριά η στιγμή που όλες οι αφρικανικές ακτές της Μεσογείου θα μετατραπούν 

ως χώρος αφετηρίας των ενόπλων απελευθερωτικών συμμαχικών δυνάμεων οι  οποίες θα 

πλημμυρίσουν σε λίγες εβδομάδες ολόκληρη την Ευρώπη, καλά οργανωμένες και με 

πειθαρχία και αφοσίωση στο καθήκον μας θα είμαστε έτοιμοι και σε επαγρύπνηση, 

επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί να δοθεί σε μας από λεπτο σε λεπτό η διαταγή: «ανοίξτε 

πυρ».      

 

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, στρατηγός Smatsch, διαβίβασε τηλεγραφικώς τις 

ευχές του  προς τους στρατηγούς Alexander και Montgomery καθώς και προς τον 

ακούραστο μαχητή της Ελευθερίας Των Λαών, Τσόρτσιλ και τόνισε σε αυτό το σημείο 

το εξής: Η αποφασιστικής σημασίας νίκη στην Τρίπολη σε συνδυασμό με τη νίκη των 

ρωσικών στρατευμάτων μας φέρνει πιο κοντά στην τελική νίκη». Ο Kordell Hall 

εξέφρασε σ΄ ένα ραδιοφωνικό λόγο στη Ουάσιγκτον σχετικά με την τελειωτική νίκη το 

παρακάτω: «Πλησιάζει η στιγμή όπου θα καταστεί δυνατό να δοθεί το τελειωτικό 

χτύπημα εναντίων των Γερμανών στην Ευρώπη». Το βρισκόμενο υπό γερμανικό έλεγχο 

Ραδιόφωνο Παρισίου διέδωσε στις 23.1.43 το παρακάτω: «Ακόμα και η Γερμανία νικηθεί 

στο Ανατολικό Μέτωπο, δεν θα συνθηκολογήσει, αλλά θα συνεχίσει τον πόλεμο με τη 

Ρωσία στους βάλτους της Πολωνίας, στις πεδιάδες της Γερμανίας, στους γαλλικούς 

λόφους, στα λιόφυτα της Ισπανίας». Και ήδη τώρα, οι άτιμοι προδότες, οι φίλοι των 

κανιβάλων, οι Φασίστες που ήταν οι πιστοί υπηρέτες των τυράννων και των φονιάδων 

των παιδιών τους, προσπαθούν να σωθούν. Τα λόγια μας δίνουν με ξεκάθαρο τρόπο 

στους τυράννους και στους συνεργάτες τους να καταλάβουν τι τους περιμένει: Το ποτάμι 

του αθώου αίματος που αυτοί άφησαν να χυθεί, θα τους πνίξει σύντομα και θα 

εξαφανιστούν από κάθε σπιθαμή γης. Η Ελλάδα μας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα 

νοιώσει το αίσθημα της χαράς και θα ελευθερώσει από το στήθος της όλους τους 

έμπιστους και τίμιους μαχητές και, αν ακόμα αυτοί σκοτωθούν για αυτή, θα τους 

σκεπάσει με ελαφρύ χώμα.   

 

«ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ» 

  

Καθώς η προπαγάνδα του  εχθρού προσπαθούσε μάταια να μας πείσει ότι οι Σύμμαχοι 

βρίσκονται μεταξύ τους σε σύγχυση και ο Τσόρτσιλ βρίσκονταν για τον λόγο αυτό στην 

Ουάσιγκτον, δέχθηκε, στις 3:00 της 27.1.43, μέσω των δηλώσεων του Τσόρτσιλ ένα 

τελειωτικό χτύπημα. Οι δηλώσεις αυτές αναφέρουν το κάτωθι: Από τις 14.1.43, 

βρίσκονται ο Τσόρτσιλ, ο Ρούσβελτ, οι Αρχηγοί των Στρατηγείων  καθώς και οι 

στρατηγοί Giraud και de Gaulle στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκο και προετοιμάζονται 

σχετικά με  την  διαμορφωθείσα κατάσταση. Ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Στάλιν, 

και ο στρατηγός Tsang-Kai-Shek κατατοπίστηκαν πλήρως σχετικά με τις ληφθείσες 

αποφάσεις.  Οι αποφάσεις αυτές αφορούν: Πρώτον, τη δημιουργία ενός μετώπου στην 

Ευρώπη, και μάλιστα  όσο το δυνατό γρηγορότερα, μέσω σφοδρής επίθεσης από τους 

Συμμάχους από ξηρά, θάλασσα και αέρα και  δεύτερον την άνευ όρων παράδοση της 

Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας. Εξολόθρευση των αιμοδιψών καθεστώτων και 

προστασία των λαών τους. Λαμβανομένων υπόψη αυτών των αποφάσεων, η καλά 

πληροφορημένη Ρ.Α.Φ έγραφε ήδη στο στο φύλλο της 1.1.43 το παρακάτω « Η 

κατάπαυση του πυρός που οι εν ζωή Γερμανοί θα ζητήσουν σε σύντομο χρονικό 
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διάστημα, θα είναι μια άνευ όρων ανακωχή. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του 

παρελθόντος...». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο πόλεμος θα συνεχιστεί πιο βίαιος και 

ανελέητος και  θα διαρκέσει μέχρι που να μην βρίσκονται πλέον  ζωντανοί Φασίστες 

Γερμανοί και Ιάπωνες για να μπορούν να προβάλλουν κάποια αντίσταση, έτσι ώστε τα 

Ενωμένα Έθνη να εισέλθουν νικηφόρα στις περιοχές τους, ή, εάν απαιτήσουν μια 

κατάπαυση του πυρός νωρίτερα από τότε, η ανακωχή αυτή δεν θα υπογραφεί με τους 

σημερινούς επικεφαλής, οι οποίοι θα πρέπει να συλληφθούν και να παραδοθούν στους 

Συμμάχους, αλλά με άλλους επικεφαλής που θα δεχθούν όλες τις ρήτρες μιας άνευ όρων 

ανακωχής και σύναψης ειρήνης που προτείνουν οι Σύμμαχοι. 

Στον προηγούμενο πόλεμο ζήτησε η Γερμανία μεν τη σύναψη μιας ανακωχής, αλλά έθεσε 

εν τούτοις ορισμένους όρους, μεταξύ αυτών να μην εισβάλουν τα  συμμαχικά 

στρατεύματα στη Γερμανία και ο αφοπλισμός του Γερμανικού Στρατού να μην 

πραγματοποιηθεί από τους τους Συμμάχους, αλλά από τους ίδιους τους Γερμανούς. Κατ΄ 

αυτό τον τρόπο μπόρεσαν τα σκυλιά, δύο χρόνια αργότερα, να αρχίσουν το κήρυγμα τους, 

ότι ο στρατός τους, που είχε κατατροπώσει τους εχθρούς, δεν είχε ποτέ νικηθεί και η 

ανακωχή είχε υπογραφεί, αποκλειστικά, λόγω οικονομικών λόγων και μάλιστα σε μια 

χρονική στιγμή κατά την οποία τα γερμανικά στρατεύματα βρίσκονταν ακόμα σε εχθρικά 

εδάφη. Αυτά τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει πλέον να επαναληφθούν. Αυτή τη 

φορά, η εξόντωση των αιμοδιψών κατακτητών της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί χωρίς 

έλεος και η ειρήνη, που θα επέλθει αργότερα, θα διαρκέσει πολλές εκατονταετίες. Ας 

αναγνωρίσει ο θεός τις προσπάθειες μας και ας περιορίσει τον αριθμό των θυμάτων μας 

και η Ελλάδα μας να βγει από αυτόν τον καταστροφικό πόλεμο και να δώσει περηφάνια 

στον υπόλοιπο κόσμο. 

Προς τους Έλληνες! (άρθρο της Ρωσίδας  Tasle) 

Το 1821, στον αγώνα για την ελευθερία, ολόκληρος ο κόσμος έμεινε  κατάπληκτος και 

παρακολούθησε με δάκρια στα μάτια τις θυσίες και τον ηρωισμό του. Το παράδειγμα 

του, καθώς πολεμούσατε στο πλευρό των αγωνιστών του Μεσολογγίου και στον χορό 

του Ζαλόγγου, θα φωτίσει αιώνια τους επόμενους αιώνες. Απέδειξε στον χορό του 

Ζαλόγγου ποιο ήταν το καθήκον των γυναικών όταν χάθηκε κάθε μέσο υπεράσπισης και 

εμφανίστηκε ο κίνδυνος να πέσουν στα χέρια των τυράννων.     

Ελληνίδα, εμείς οι Ρωσίδες, που φέρουμε το μεγαλύτερο βάρος της ορμής του πολέμου 

και έχουμε υποστεί  τη μανία του εισβολέα, σου υποσχόμαστε ότι η ελευθερία είναι 

κοντά. Οι δίδοντας μάχη  γυναίκες του Λένινγκραντ, της Μόσχας, του Στάλινγκραντ, 

καθώς και όλης της Σοβιετικής Ένωσης σου μεταφέρουν θερμό χαιρετισμό. Συνέχισε τον 

αγώνα σου και περιφρόνησε τους ολέθριους Γερμανούς Φασίστες, έως ότου η 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ να μας αγκαλιάσει όλους.  

            -------------------------------------------------------------------- 

Η μαχόμενη Ευρώπη: 

Η νεολαία της Ρουμανίας έχει ξεκινήσει μια έντονη αντιφασιστική δράση. Στο 

Βουκουρέστι ιδρύθηκε μια Ειδική Δύναμη της Αστυνομίας με παραρτήματα σε όλα τα 

γυμνάσια της πόλης που κατόπιν εξακρίβωσης της Αντιφασιστικής Οργάνωσης, 

παρακολουθεί όλους τους μαθητές.  

Στο Graz (Αυστρία)  καταστράφηκε παντελώς ένα εργοστάσιο παραγωγής ατμομηχανών 

από δολιοφθορά Αυστριακών πατριωτών.  

Στο Ζάγκρεμπ  και το Βελιγράδι οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης  τριάντα 

τέσσερεις καθηγητές πανεπιστημίου επειδή αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους 

Χιτλερικούς  των Φασιστικών Οργανώσεων Φοιτητών. 

Στο Saint Luis, Γάλλοι πατριώτες εκτροχίασαν τραίνο μεταφοράς στρατευμάτων που 

έπεσε στο ποτάμι και προκάλεσε τον θάνατο πολλών στρατιωτών. 
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Στην Αμβέρσα, Βέλγοι πατριώτες έριξαν μια βόμβα σε ένα ατμόπλοιο μεταφοράς που 

ήταν φορτωμένο με στρατιωτικά οχήματα. Από τη βόμβα καταστράφηκε ολοσχερώς  το 

20%των οχημάτων. 

Πριν λίγο διάστημα, μια ομάδα, νεαρής ηλικίας, Ελλήνων επιτέθηκε σε ένα τάγμα 

Φασιστών κοντά στο Λιδορίκι που είχε σταλθεί για την καταδίωξη  των εκεί βρισκόμενων 

ανταρτών. Όλοι συνολικά οι  Φασίστες κατατροπώθηκαν και συνελήφθησαν. Τα 

φασιστικά τέρατα πυρπόλησαν για αντίποινα τα χωριά Αμυγδαλιά και  Βιρτίνιτσα (σ.τ.μ 

δεν εντοπίζεται το συγκεκριμένο χωριό) και λήστεψαν τους κατοίκους, των οποίων ένας 

αριθμός δολοφονήθηκε.  

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ: Ο Γκαίμπελς επέστησε την προσοχή  στην Ευρώπη ότι πρέπει 

να κινητοποιηθεί στο πλευρό της δράσης του γερμανικού στρατού και να πεθάνει ταγμένη 

στην υπηρεσία της Γερμανίας. Έλληνες! Πρέπει να προβάλλουμε αντίσταση και να 

κινητοποιήσουμε όλη τη μαχητικότητα της ελληνικής ψυχής.                  

 

(περίληψη) Το συνημμένο με τον αριθμό 2 αναφέρεται σε δυο αντίγραφα, 

μεταφρασμένες στη γερμανική γλώσσα, προκηρύξεων. Ακολουθεί η μετάφραση τους. 

(μετάφραση)    Φοιτητές και φοιτήτριες. 

 

Ο σημερινός αγώνας δεν επιτρέπει ουδέτερους πολεμιστές, αλλά πολεμιστές που θα 

μάχονται μόνο υπέρ της Ελλάδας.   

Σας καλούμε να μας ακούσετε, εμάς που δεν στηρίζουμε τίποτα άλλο, παρά μόνο την 

Ελλάδα. 

Ελάτε σε μας για να εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί και που ακόμα ρέει. Ελάτε 

σε μας.  

Ελάτε σ’ εμάς για να ζητήσουμε από κοινού να λογοδοτήσουν οι άτιμοι απόγονοι της 

περιοχής των Κρουνών (σ.τ.Μ νυν Μπαλτσίκ Βουλγαρίας), οι Βούλγαροι Κομιτατζήδες, 

για όσα έχουν πράξει εις βάρος όσων πολεμούν για την ελευθερία των λαών.  

Πορευτείτε μαζί μας για να δώσουμε στον λαό μας, τη θέση που του  αρμόζει στον κόσμο 

και στην πατρίδα μας.            

Ελάτε σ’ εμάς για να ενωθούμε όλοι μαζί για μια ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Η θυσία μας δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί αυτή τη φορά να πάει χαμένη.  

Ζήτω η Ελλάδα! 

 

                                                  Η Εθνική Ενεργητικότητα  

     Η Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης και Οργανισμών  Διδακτικού Προσωπικού  

 

 

(περίληψη) Η δεύτερη φέρει το περιεχόμενο: «η επιστράτευση των πολιτών για 

καταναγκαστική εργασία ισοδυναμεί με τον θάνατο».  

 

 

Σελίδα 194 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 21.2.1943. 

Περιέχει Εκτίμηση της Κατάστασης στο Εσωτερικό της Ελλάδας  σημειώνοντας μεταξύ 

άλλων την πραγματοποίηση μικρής κλίμακας απεργιών από δημόσιους και ιδιωτικούς 

υπαλλήλους με αίτημα τη βελτίωση των αποδοχών τους, μετακινήσεις γερμανικών 

στρατιωτικών τμημάτων στην Αττική και τη βελτίωση της κατάστασης τροφοδοσίας.       
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Σελίδα 195 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 20.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και την 

αύξηση κατά 50% των αποδοχών των δημόσιων υπαλλήλων, των εμποροϋπαλλήλων και 

των εργαζομένων στη βιομηχανία.    

 

Σελίδα 196 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 19.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 197-199 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 18.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη στρατιωτικού υλικού-κυρίως 

οχημάτων- και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος 

αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

 

Σελίδες 200-201 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 17.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 202 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 16.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 203 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 15.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 204 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 15.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 
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Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 205-206 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 13.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αναχώρηση Γερμανών 

στρατιωτών προς την Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα)  και την αποχή από τα 

εργασιακά τους καθήκοντα εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες στον Πειραιά.   

 

Σελίδα 207 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 12.2.1943. Αναφέρεται στην πρόθεση εφαρμογής μέτρων 

παράκτιας υπεράσπισης στην περιοχή του Σουνίου.   

 

Σελίδα 208 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 12.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

 

 

 

Σελίδα 209 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 11.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη στρατιωτικού υλικού-κυρίως 

οχημάτων- και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος 

αυτών προς Κρήτη και Μήλο (καταγράφεται δύναμη και μονάδα).  

 

Σελίδα 210 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 11.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση 

δολιοφθοράς σε τηλεφωνικές γραμμές, την υποχώρηση της κινητικότητας της  

συμμαχικής αεροπορίας μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας και μετακινήσεις 

στρατιωτικών μονάδων προς Μήλο.   

 

Σελίδα 211 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 10.2.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 212-217 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με τρία συνημμένα- από το Επιτελείο του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 
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21.2.1943. Περιέχει Έκθεση Εκτίμησης της Κατάστασης για το εσωτερικό της 

ηπειρωτικής Ελλάδας καταγράφοντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις δολιοφθοράς στην 

περιοχή της Αττικής, την κατάσταση «προπαγάνδας» εναντίων της Δύναμης Κατοχής, 

την μη πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων και την 

προσμονή-λόγω των στρατιωτικών εξελίξεων στο Ρωσικό Μέτωπο-  εκ μέρους του 

ελληνικού πληθυσμού μιας σε σύντομο χρονικό διάστημα επίθεσης των συμμαχικών 

δυνάμεων στην Ελλάδα και της επερχόμενης ήττας των Δυνάμεων του Άξονα.        

To συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει αντίγραφο προκήρυξης-μεταφρασμένη από την 

ελληνική στη γερμανική γλώσσα-. Ακολουθεί η μετάφραση της.    

(μετάφραση)           1943. Το έτος της νίκης.  

 

1943. Το έτος της νίκης! Το έτος της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας από τον βάρβαρο 

ζυγό των κατακτητών! Η χρονιά της απελευθέρωσης των λαών από την κτηνώδη βία του 

Ναζισμού και του Φασισμού! Για εμάς, τους Έλληνες, θα γίνει το έτος 1943 η χρονιά της 

απελευθέρωσης από τους ξένους βάρβαρους και τους δολοφονώντας ύπουλα κατακτητές. 

Θα καταστεί, επίσης, το έτος της απελευθέρωσης από τη δουλεία στην οποία 

βρισκόμαστε  από τον Νοέμβριο του 1935.       

 

Με τη διαπίστωση τούτη, ο ελληνικός λαός προσμονούσε το ερχόμενο έτος 1943 και είχε, 

εκτός από την  επιθυμία για μια «αρκετή ελευθερία», μια ακόμα άλλη επιθυμία και 

απαίτηση: προσδοκούσε και εξέφραζε την απαίτηση, το έτος 1943 να γίνει η χρονιά της 

δημοκρατικού χαρακτήρα ενότητας. Θέλει τη συνεργασία δυνάμεων στον 

απελευθερωτικό αγώνα και να τεθεί ένας θεμελιώδης λίθος για μια Λαϊκή Δημοκρατία, 

με τον αποκλεισμό του Παλατιού, για τη δημιουργία μιας πλήρους δημοκρατικής 

Οργάνωσης  Αντίστασης, με την υποστήριξη όλου συνολικά του ελληνικού λαού, από 

τους ακραίους Δεξιούς έως τους πιο ριζοσπαστικούς Αριστερούς.  

 

Υπάρχει η επιθυμία, να παραμεριστούν επίσης ακόμα οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι 

κομματικές επιδιώξεις, και να περιθωριοποιηθούν όσοι υπολογίζουν με  λιγοθυμία και 

μικροψυχία. Μετά τη νίκη θα δημιουργούταν στο σταθερά θεμελιωμένο πλαίσιο της 

δημοκρατίας, που θα πρέπει να στηριχθεί από τον λαό, ένα απέραντο πεδίο για την 

ανάπτυξη των πολιτικών προγραμμάτων, για την επιτυχία ενός υγιούς πολιτικού 

συστήματος, για τη ανασυγκρότηση των ευγενών πολιτικών αγώνων. Εν τω μεταξύ, ο 

αγώνας χρειάζεται οπωσδήποτε την ενότητα και τη συνεργασία. Όσο μεγαλύτερος είναι 

ο αριθμός των συναγωνιστών για την επιτυχία αυτής θεμελιώδους θέσης, τόσο 

περισσότερο θα εξασφαλισθεί η διατήρηση της στο μελλοντικό πολιτικό και κομματικό 

αγώνα για μια ευνοϊκού χαρακτήρα έκβαση στο στίβο της μάχης.  

 

Ο ελληνικός λαός ζητά, τα διάφορα δημοκρατικά αστικά κόμματα να εξαφανισθούν, κάτι 

που μπορεί να θεωρεί ως απαραιτήτως αναγκαία προετοιμασία του αγώνα του κάθε ενός 

ξεχωριστά, για την οριστική απόκτηση της ελευθερίας και τη δημοκρατία. Στον ελληνικό 

λαό ανήκει τόσο η νίκη, όσο και η Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατία και είναι αυτονόητο ότι 

αυτά δεν μπορεί να είναι μονοπώλιο ενός μόνο τμήματος του λαού. Η ίδια η 

αντιπαλότητα, μεταξύ των πολιτικών κύκλων κάτω από τις σημερινές συνθήκες θα 

κατέστρεφε τα θεμέλια προς τούτο, και θα καθίστατο εμπόδιο για την από κοινού 

συνεργασία. Ο χωρίς παλινωδίες δρόμος που θα μας οδηγήσει κατευθείαν στον στόχο, 

θα μας εγγυηθεί ο ίδιος την επίτευξη της νίκης και την ασφάλεια της δημοκρατικού 

χαρακτήρα ελευθερίας και ακόμα θα μας προστατεύσει από τις ενδεχόμενες 

μεταπολεμικές αντιδημοκρατικές επιδιώξεις. Η στενή συνεργασία όλου συνολικά του 

δημοκρατικού λαού στην ανοικοδόμηση και στην εξυγίανση του Εθνικού 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Απελευθερωτικού Μετώπου καθώς και η ίδρυση μιας Πανδημοκρατικής  Επιτροπής-

αποτελούμενη από αντιπροσώπους όλων των δημοκρατικών οργανώσεων-είναι ο ίσιος 

δρόμος.  

 

Είναι αυτονόητο, οι συμμετέχουσες οργανώσεις να διαθέτουν την απαραίτητη πολιτική 

ανεξαρτησία.                                   

 

To συνημμένο με τον αριθμό 2 περιέχει προκήρυξη-κοινοποίηση -μεταφρασμένη από την 

ελληνική στη γερμανική γλώσσα-από 12 Ιανουαρίου 1943. Ακολουθεί η μετάφραση της.    

(μετάφραση)  Προς τον ελληνικό λαό, τις κρατικές οργανώσεις, τους ιερείς, τις ενώσεις 

επιστημόνων, συγγράφεις και καλλιτέχνες, γυναικεία σωματεία, τον Διεθνή Ερυθρό 

Σταυρό, και κάθε οργάνωση που σέβεται τον ανθρώπινο πολιτισμό. 

 

Οι Δυνάμεις Κατοχής έχουν λάβει σκληρά και ανήκουστα μέτρα καθώς αντιλήφθηκαν 

ότι ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται την καταπίεση του, δεν σκύβει το κεφάλι του στη βία 

των όπλων, με ατσάλινη θέληση προσπαθεί συνεχώς να μάχεται για τη ζωή του, δεν  

συναινεί να  σταλθεί να δουλέψει στη Γερμανία και θα πολεμήσει για την ελευθερία του.    

 

Ο κατακτητής που έφτασε εδώ για να επιβάλλει σ’ εμάς την κουλτούρα του, δολοφόνησε 

στις 7 Ιανουαρίου δεκαπέντε αθώους Έλληνες ως εκφοβισμό και δεν δίστασε να 

γνωστοποιήσει με ανακοινώσεις του, τη σύλληψη εξήντα Ελλήνων την επόμενη ημέρα 

στον Πειραιά. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας επίσκοπος. Απείλησαν να συλλάβουν 

χιλιάδες ακόμα κατοίκους των Αθηνών και του Πειραιά και να εκτελέσουν ακόμα 

περισσότερα άτομα. Την περασμένη εβδομάδα, άφησαν στην κεντρική πλατεία της 

Σαλαμίνας να κρέμονται για είκοσι τέσσερεις ώρες, σε κοινή θέα, τα πτώματα τριών 

Ελλήνων ομήρων. Πυρπόλησαν χωριά και εκτέλεσαν τους κατοίκους τους. Θεωρούσαν 

ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποθάρρυναν τον ελληνικό λαό-αλλά δε το κατάφεραν!! 

 

Ο λαός μας που γνωρίζει να μάχεται για την ελευθερία του, θα συνεργαστεί με αστείρευτη 

δύναμη και μολονότι η χώρα του έχει κατακτηθεί, το πνεύμα και η ψυχή του όχι. 

 

Η Κρατική Συνομοσπονδία γνωστοποιεί προς όλον τον πολιτισμένο κόσμο τις νέες 

δολοφονίες από τους τυράννους μας και καταγγέλλει την «κυβέρνηση-μαριονέτα» ως 

υπεύθυνη για τις φασιστικές τρομοκρατικές πράξεις.            

 

Συμπολίτες, πολεμήστε με όλες σας τις δυνάμεις ενάντια στην κυριαρχία του τρόμου. 

Ιερείς, επιστήμονες, συγγραφείς και καλλιτέχνες καταγγείλετε τις βάρβαρες δολοφονίες 

που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα μας. Είναι καθήκον σας να ανοίξετε το στόμα σας 

και να το ουρλιάξετε δυνατά.       

 

Πολιτικοί αρχηγοί, αναλογιστείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την πατρίδα μας! 

Γυναίκες, πολεμήστε για τα παιδιά και τους άνδρες σας που για αυτούς υπάρχει ο 

κίνδυνος να σταλούν ως όμηροι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης  και να χρησιμοποιηθούν 

ως σκλάβοι.     

 

(περίληψη)  To συνημμένο με τον αριθμό 3 περιέχει αντίγραφο προκήρυξης -

μεταφρασμένη από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα-. Ακολουθεί η μετάφραση της.    

(μετάφραση)      Νεαρές γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά.                   
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Ο Λογοθετόπουλος έχει ήδη δηλώσει ότι η οικονομικού χαρακτήρα επιστράτευση θα 

λάβει χώρα. Οι νέοι μας άνθρωποι θα φύγουν από τα σπίτια τους και θα αναγκαστούν να 

δουλέψουν υπό την απειλή του μαστίγιου και των πολυβόλων για τους αιμοδιψείς 

κατακτητές μας. Εάν το επιτρέψουμε αυτό, θα ακολουθήσει άμεσα η στρατιωτική 

επιστράτευση και η επιστράτευση καταναγκαστικής εργασίας για τις γυναίκες. Θα είναι 

για μας όνειδος, εάν πρέπει να  πολεμήσουμε και να εργαστούμε για τον εχθρό μας. 

 

Νεαρές γυναίκες, δεν επιτρέπεται να αφήσουμε να πάρουν μακριά τα αδέρφια, τους 

γαμπρούς και τους συζύγους μας. Πρέπει με όλα τα μέσα να εμποδίσουμε την προς 

όφελος της γερμανικής οικονομίας επιστράτευση. 

 

                                              Οργάνωση Γυναικών «Ελευθερία».            

 

 

Σελίδα 218 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 9.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων στα 

αεροδρόμια της Ελευσίνας και Καλαμακίου, την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

 

 

Σελίδα 219 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 8.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

  

Σελίδα 220 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 7.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, τη δια 

αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και 

συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδα 221 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 6.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), τη διανομή προκηρύξεων, με περιεχόμενο στρεφόμενο ενάντια στη Δύναμη 

Κατοχής και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 222-223 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 5.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού υλικού-
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κυρίως οχημάτων- και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση 

μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 224-225 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 4.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 226-227 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 3.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 228-229 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 2.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και τη διανομή προκηρύξεων από την οργάνωση «Εθνική Αλληλεγγύη», με 

περιεχόμενο εναντίων των Δυνάμεων Κατοχής και της Ελληνικής κυβέρνησης εξαιτίας 

της σύλληψης και εκτέλεσης ομήρων.     

 

Σελίδες 230-231 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 1.2.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), τον εντοπισμό συμμαχικών αεροσκαφών στην Αθήνα και Πειραιά και 

συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.  

 

 

Σελίδες 232-237 (περίληψη-μετάφραση) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με δύο συνημμένα- από το Επιτελείο του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 

29.1.1943. Αναφέρεται στην Εκτίμηση της κατάστασης στο εσωτερικό της Ελλάδα 

καταγράφοντας μεταξύ άλλων την αισθητή μείωση περιπτώσεων δολιοφθοράς στον 

γερμανικό τομέα.      

Το συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει αντίγραφο προκήρυξης-μεταφρασμένη από την 

ελληνική στη γερμανική γλώσσα- του ΕΑΜ.  Ακολουθεί η μετάφραση της. 

(μετάφραση)          Διακήρυξη προς τον ελληνικό λαό.  

 

 

Αδέρφια,  

χωρίς υπεκφυγές τώρα πλέον, χωρίς την όποια δικαιολογία, χωρίς τον οποιοδήποτε λόγο, 

εκτελούνται κάθε ημέρα αθώοι και χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη άμαχοι πολίτες για 
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εκφοβισμό. Διαπράττεται μια φρικτή, ξεδιάντροπη και κτηνώδη τρομοκρατία σε 

ολόκληρη τη χώρα. Η ζωή όλων των Ελλήνων κρέμεται από τα εγκληματικά ένστικτα 

των κατακτητών.          

 

Η εκτέλεση έξι Ελλήνων πατριωτών, που βρισκόταν εδώ και επτά χρόνια εγκλεισμένοι 

και δεμένοι χειροπόδαρα στη  φυλακή της Ακροναυπλίας,  παρουσιάζει το αποκορύφωμα 

αυτής της απάνθρωπης μανίας για αίμα των κατακτητών. Τι έγκλημα θα μπορούσαν, 

βρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση, να διαπράξουν οι: Ηλίας Μπερκέτης,  

Ν.Καστανιάς, Χ.Κοσκινάς, Αρ. Τζουρτζουλής, Ηλίας Θωίδης και Χρ. Σειτανίδης; Ποια 

ευθύνη θα μπορούσε να  καταλογιστεί σ’ αυτούς, για ότι συνέβη εκτός φυλακής; 

Εκτελέστηκαν παρόλα αυτά και η ίδια μοίρα περιμένει τους άλλους χιλιάδες λαϊκούς 

αγωνιστές που έχουν οδηγηθεί στις φυλακές και σε διαφορετικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης επειδή αποδείχθηκαν πιστοί στο καθήκον τους απέναντι στον λαό. 

Πραγματοποιούνται εκτελέσεις για τον εκφοβισμό του λαού και την καταβάθρωση της 

ψυχολογίας του. Η σύλληψη μιας τέτοιας εγκληματικής ιδέας μπορεί να εμφανιστεί μόνο 

στο ναζιστικό καθεστώς του Χίτλερ.                 

 

Οι φανεροί και μυστικοί εχθροί του έθνους βοήθησαν στην κατεύθυνση αυτής της 

πράξης. Ο Λογοθετόπουλος, ο Πάγκαλος, τα μέλη της Πέμπτης Φάλαγγας, οι οπαδοί της 

«Τάξης Και Πειθαρχίας», τα ευσυνείδητα όργανα της Γκεστάπο και οι ασυνείδητοι 

κήρυκες των μοιρολατρικών και καταστροφικών για τον λαό αναφορών υπέδειξαν στον 

κατακτητή τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει για να χτυπήσει την ευαίσθητη πλευρά 

της καρδιάς του λαού, αφού αυτός δεν είχε κατορθώσει να εκφοβίσει με άλλα μέσα τη 

ψυχή του. Αυτά τα άτομα επέδειξαν κτηνώδη απανθρωπιά που το Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο θα μπορούσε να σταματήσει.                 

 

Όλοι όμως έπεσαν στον λάκκο που έσκαψαν. Ακόμα και αν έχουν ματαιωθεί όλες οι 

δημαγωγικές τους προσπάθειες, τα σχέδια τους για την εξόντωση του λαού μας μέσω της 

πείνας, η προσπάθειας τους να μας γονατίσουν και να καταπνίξουν τον εθνικό μας αγώνα 

και την ευθύνη αλληλεγγύης  μέσω της αρπαγής ομήρων, ακόμα και αν έχει αποτύχει η 

επιστράτευση του πληθυσμού για καταναγκαστική εργασία και οι προσπάθειες τους 

αυτές δεν θα έχουν καμία απολύτως επιτυχία επειδή όλος συνολικά ο λαός, με επικεφαλής 

το ΕΑΜ, θα πιέσει τον κατακτητή, ακόμα και με τη βία, για την τήρηση των ανθρωπίνων 

και εθνικών δικαιωμάτων.  

 

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μείνει αμέτοχος μπροστά στο δράμα του λαού μας, που 

είναι επίσης και ένα ανθρώπινο δράμα, επειδή κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής, εκτός από 

τους προδότες. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραβλέψει ότι ο αγώνας μας είναι ένας 

αγώνας του λαού και του έθνους και κανείς δεν πρέπει να μείνει ουδέτερος επειδή όποιος 

δεν βρίσκεται στην πλευρά του λαού, στρέφεται εναντίων του.  

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραβλέπει, εν ονόματι του μέλλοντος,  τη σύγχρονη 

τραγική πραγματικότητα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα  να ενημερώσει τον εχθρό για τον 

τρόπο καταδίωξης των Εθνικοαπελευθερωτικών Οργανώσεων, για να προστατεύσει 

αυτόν τον ίδιο ή τις πολιτικές τους επιδιώξεις επειδή θα καταστεί έτσι ένας υπονομευτής  

του Εθνικού μας Αγώνα και ένα αδίστακτο όργανο του εχθρού. Κανείς δεν έχει το 

δικαίωμα να δυσφημήσει την εθνικοαπελευθερωτική δράση και τον ανταρτοπόλεμο. Δεν 

υπάρχει καμία άλλη περαιτέρω εθνικού χαρακτήρα πολιτική εκτός την πολιτικής της 

ενωμένης εθνικής δράσης.  

 

Αδέρφια,  
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Ενωθείτε. Σήμερα, είναι η κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας. Το Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο σας το ζητεί. Ενωμένοι και εξελίσσοντας κατά πολύ τον εθνικό μας αγώνα θα 

αντιμετωπίσουμε την οργή του κατακτητή και θα σταματήσουμε το δολοφονικό του χέρι. 

Θα ματαιώσουμε το άτιμο σχέδιο της πολιτικής επιστράτευσης που η εφαρμογή της έχει 

σε γενικές γραμμές αναβληθεί μόνο τοπικά. Είναι γνωστό ότι αυτή η επιστράτευση έχει 

υλοποιηθεί σε διάφορες περιοχές και απειλεί ανά πάσα στιγμή όλο συνολικά τον 

πληθυσμό. Θα μπορέσουμε να πετύχουμε τη δέουσα προσοχή για την αξία της ζωής μας 

από τον κατακτητή, μόνο όταν όλοι μαζί, από τις πιο απλές αγροτικές καλύβες έως τα 

εργοστάσια, κινητοποιηθούμε για την ανάπτυξη του αγώνα μας. Μόνο όταν όλοι μαζί 

προχωρήσουμε με επιτροπές, συντονισμένα βήματα, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, 

εξεγέρσεις, απεργίες, στρατολογήσεις και γενικού χαρακτήρα διαδηλώσεις, θα τους 

αποδείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να τους εμποδίσουμε, να στοιβάξουν χιλιάδες 

από εμάς στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και από εκεί, ως πρόβατα, να 

μας οδηγήσουν στα διοικητήρια τους για να μας εκτελέσουν για εκφοβισμό.  

 

Εμπρός στον αγώνα. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο να αμφιταλαντευόμαστε και να 

αμφιβάλουμε. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο να επιλέξουμε. «Καλύτερα μιας ώρας 

ελεύθερης ζωής».                               

 

                                    ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΑΜ) 

 

 

 

(περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένου με τον αριθμό 2 περιέχει αποσπάσματα εντύπου 

με τον τίτλο «Η Μαχόμενη Ελλάδα», από 1.1.1943   -μεταφρασμένα από την ελληνική 

στη γερμανική γλώσσα-.  Ακολουθεί η μετάφραση του. 

(μετάφραση)      Η κυβέρνηση και η Δύναμη Κατοχής  εντείνουν την τρομοκρατία 

εναντίων του ελληνικού λαού.   

 

 

 

.........Στις 21.2.42 οι Ιταλοί μετέφεραν εξακόσιους τριάντα κρατούμενους της φυλακής 

Αβέρωφ, ως όμηρους, με ατμόπλοιο προς το Busseto (πλησίον της Πάρμας), στην Ιταλία. 

Μεταξύ αυτών των φυλακισμένων βρίσκονταν τα αδέρφια, οι στρατηγοί  Μανέτας και ο 

συνταγματάρχης Σπαής. Ταυτόχρονα, οι Ιταλοί προετοίμαζαν πολυάριθμες συλλήψεις 

μελών διαφόρων εθνικών οργανώσεων. Οι Ιταλοί έλαβαν αυτά τα μέτρα όχι μόνο για να 

δώσουν ένα καίριο χτύπημα  στη δράση των ανταρτών, αλλά επίσης για να εξασφαλίσουν 

την ομαλή, ως σίγουρη και γρήγορη, απόσυρση τους από την Ελλάδα....Ο «αρχηγός της 

κυβέρνησης» Λογοθετόπουλος δεν έμεινε άπραγος. Προσκάλεσε διάφορους πολιτικούς 

και πρώην βουλευτές και τους συνέστησε να μεταβούν στην επαρχία και να βγάλουν λόγο 

εναντίων του κινήματος των ανταρτών. Παράλληλα, συνέστησε σε διάφορους γιατρούς 

και δικηγόρους να γράψουν άρθρα ενάντια στη δράση των ανταρτών και να τα 

δημοσιεύσουν. Φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι εξέφρασαν την άρνηση τους στην πρόταση 

του Λογοθετόπουλου. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές κατοχής απειλούν ότι οι Βούλγαροι 

θα κινηθούν εναντίων των ανταρτών.           

 

                             ---------------------- 

 

                        Σφαίρες αντί ψωμί. 
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Πριν λίγες ημέρες, διακόσια περίπου άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων παιδιά και 

γυναίκες, συγκεντρώθηκαν μπροστά από το δημαρχείο του Πειραιά και απαίτησαν 

διαδηλώνοντας δουλειά και ψωμί. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν εκεί για να διαλύσουν 

τη συγκέντρωση, έκαναν χρήση των όπλων τους και τραυμάτισαν θανάσιμα δύο άτομα.     

 

                   --------------------------------- 

 

        Ενάντια στην αρπαγή ομήρων. Πρώτη προειδοποίηση.  

 

Στις 1 Δεκεμβρίου έριξε ένα αεροσκάφος των συμμάχων στα χωριά της Θεσσαλίας 

προκηρύξεις στη γερμανική, ιταλική και ελληνική γλώσσα, με τις οποίες οι κατακτητές 

προειδοποιούνταν ότι κάθε πράξη βαρβαρότητας από αυτούς θα τιμωρούταν εις διπλούν 

και τριπλούν . Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι οι Σύμμαχοι θα λάβουν ακόμα κα άλλα 

πρακτικού χαρακτήρα μέτρα για την προστασία του, ενάντια στο βάρβαρο μέτρο της 

αρπαγής ομήρων.          

 

                    --------------------------------- 

             

                    Οι υπηρέτες της Ευρώπης. 

 

 

Παρά την αυστηρή λογοκρισία κατόρθωσαν οι Έλληνες εργάτες που απασχολούνται στη 

Γερμανία να  πληροφορήσουν τους συγγενείς τους στην Ελλάδα  σχετικά με τις 

πραγματικές εκεί συνθήκες, οι οποίες είναι τραγικές. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, 

όλοι συνολικά οι Έλληνες εργάτες στη Γερμανία δραστηριοποιούνται σε βαριές εργασίες, 

ανεξαρτήτως της ειδικότητας τους και ενώ η σίτιση τους είναι ανεπαρκής. Η 

συμπεριφορά των Γερμανών αρχιμαστόρων απέναντι στους Έλληνες είναι με όλη τη 

σημασία της λέξης ζωώδης. Σε γενικές γραμμές, οι απασχολούμενοι  στη Γερμανία 

αλλοδαποί εργάτες έχουν τοποθετηθεί σε ένα καθεστώς δουλείας.  

 

                        ------------------------------- 

 

             Σημάδια του καιρού...... 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιόπιστη πηγή, η Γερμανική Αποστολή στην Ελλάδα 

διέταξε όλους τους, κατοικώντας στην Αθήνα, Γερμανούς υπηκόους (μεταξύ άλλων 

γυναίκες και παιδιά)  που δεν είχαν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, να 

τακτοποιήσουν όλες τις υποθέσεις τους και έως τις 12 Ιανουαρίου να αναχωρήσουν για 

τη Γερμανία.      

 

              -------------------------- 

 

Άνευ ορίων γενναιότητα.....     

 

Στις 30.11.42, ένας Ιταλός στρατιώτης σκότωσε στο δρόμο, κοντά στην Καλλιθέα 

Ελασσόνος, τρείς Έλληνες, ονόματι: Γ. Ελευθεριάδης, Παύλος Χαλιοδής και Κ. 

Στεφανίδης. Δεν είναι γνωστό εάν υπήρχαν προηγούμενες διαφορές μεταξύ αυτών των 

Ελλήνων και του Ιταλού «ήρωα». Πάντως, οι Έλληνες βάδιζαν αμέριμνοι στο δρόμο την 

στιγμή της επίθεσης και δεν είχαν υποψιαστεί τον κίνδυνο που ελλόχευε εκεί.  
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                    -------------------------------- 

         

              Καταγραφή του ανδρικού πληθυσμού. 

 

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες μας, οι κατοχικές αρχές του Αμαρουσίου, 

Καλλιθέας και άλλων προαστίων έδωσαν εντολή στα δημαρχεία να ετοιμάσουν 

καταλόγους με όλους τους κατοίκους του ανδρικού πληθυσμού, ηλικίας δεκαοκτώ έως 

εξήντα ετών. Οι λόγοι για την εντολή αυτή δεν είναι γνωστοί.        

 

                    ------------------------------- 

 

         Οι περιπτώσεις θανάτου τον Νοέμβριο. 

 

Οι περιπτώσεις θανάτου πολλαπλασιάστηκαν ξανά με την έλευση του χειμώνα. Τον 

Νοέμβριο καταγράφηκαν στην Αθήνα εκατό τριάντα εννέα περιπτώσεις θανάτου από 

πείνα, σε ένα σύνολο των χιλίων τριακοσίων εβδομήντα τριών περιπτώσεων. Στον 

Πειραιά πέθαναν εξαιτίας της πείνας εκατό τριάντα ένα άτομα, τετρακόσια εξήντα έξι 

από άλλα αίτια, επομένως πεντακόσια ενενήντα επτά συνολικά άνθρωποι. 

 

 

 

Σελίδα 238 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 1.2.1943. 

Αναφέρεται σε εκτίμηση της κατάστασης σημειώνοντας μεταξύ άλλων την έντονου 

χαρακτήρα δραστηριότητα της Συμμαχικής Αεροπορίας μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής 

της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας.    

 

Σελίδα 239 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 31.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.  

 

Σελίδες 240-241 (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 30.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού  και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική και τη δια αέρος αναχώρηση μέρος 

αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος). 

 

Σελίδες 242-243 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης  με ημερομηνία 29.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και συμβάντα μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.  
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 Σελίδες 244-257 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 27.1.1943. 

Περιέχει Έκθεση για την Κατάσταση στο Εσωτερικό της Ελλάδας του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας για τους μήνες του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1942 καθώς και 

για το πρώτο μισό του Ιανουαρίου 1943. (μετάφραση)  

 

Ι. Πολιτικού χαρακτήρα κατάσταση: 

1) Στη γερμανική επικράτεια παραμένει η κατάσταση προς τα έξω ως έχει. Τα γεγονότα 

στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου και στην Ανατολή δεν έχουν επιδράσει το ίδιο 

δραστικά όπως πρότινος. Ο πληθυσμός ανέμενε, εξαιτίας των αναφορών από τους 

σταθμούς του εχθρού, μια απόβαση των Άγγλων στο ελληνικό έδαφος ακόμα και πριν τα 

Χριστούγεννα. Το γεγονός επίσης, κατά το οποίο οι διαμένοντας στην Ελλάδα Γερμανοί 

υπήκοοι κλήθηκαν να στείλουν τις οικογένειες τους στη Γερμανία, ενίσχυσε την πίστη 

των Ελλήνων.  

Ενώ οι τιμές είχαν μέχρι τον Οκτώβριο δραστικά αυξηθεί και απειλούσε η συνεχιζόμενη 

υποτίμηση του νομίσματος, σταμάτησε η ανοδική πορεία του  πληθωρισμού. Οι 

ξεκινημένες, από τους δύο Ειδικούς Απεσταλμένους, δράσεις έδωσαν αποτέλεσμα. 

Εξαιτίας της μείωσης των τιμών, οι  μαυραγορίτες και οι κερδοσκόποι έριξαν τα προϊόντα 

τους στην αγορά από φόβο για μια μεγάλης κλίμακας  περαιτέρω πτώση των τιμών. Λόγω 

της ξαφνικής εμφάνισης των έως πρότινος κρυμμένων προϊόντων, διαψεύστηκε κατά 

ξεκάθαρο τρόπο η προπαγάνδα μέσω ψευδών που έλεγε ότι η «εκποίηση» της Ελλάδας 

προκλήθηκε από τις Δυνάμεις Κατοχής που έκλεψαν επίσης και τα αγαθά της.              

2) Η δραστηριότητα δολιοφθορών σημείωσε, προσωρινά, σημαντική αύξηση στον 

γερμανικό τομέα. Ιδιαιτέρως, πραγματοποιήθηκαν στη Σαλαμίνα, στα μέσα Δεκεμβρίου 

έως αρχές Ιανουαρίου, κάμποσες προσπάθειες δολιοφθοράς σε προβολείς που 

εμποδίστηκαν από την επαγρύπνηση των σκοπών. Στις 3.1.43 ανακαλύφθηκε στο 

μπροστινό μέρος του φορτωμένου, βρισκόμενο στο λιμάνι του Πειραιά, ιταλικού 

ατμόπλοιου «Citta di Alexandria» και  δραστηριοποιούμενο για τον γερμανικό στρατό, 

μια νάρκη με μαγνήτη και απομακρύνθηκε. Την επόμενη ημέρα υπέστη, το κινούμενο 

στη θάλασσα και με φορτίο για τον ιταλικό στρατό, ατμόπλοιο  «Hermada» σοβαρές 

ζημιές από νάρκη με μαγνήτη.  

Στην Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιήθηκε τον Νοέμβριο από αξιόπιστη πηγή ότι 

προτίθενται να πραγματοποιηθούν νυχτερινές τρομοκρατικές απόπειρες με εκρηκτικές 

ύλες εναντίων γερμανικών  καταλυμάτων και υπηρεσιών. Αναφέρθηκε ιδιαιτέρως η 

τετραώροφη οικία «Ζερβού» στον Πειραιά, καταλαμβανόμενη από τον Στόλο Παράκτιας 

Υπεράσπισης Αττικής. Διατάχθηκε εκ τούτου αυξημένη επαγρύπνηση. Δεν 

πραγματοποιήθηκαν τρομοκρατικές ενέργειες.   

Από μια γερμανο-ιταλική περίπολο στα πανδοχεία, αποτελούμενη από δύο μέλη της 

στρατιωτικής αστυνομίας του Φρουραρχείου Πειραιά και δύο Ιταλούς αστυνομικούς, 

εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην ιταλική ζώνη του Πειραιά ένα ελληνικό φορτηγό, 

καλυμμένο με χαρακτηριστικά του Ερυθρού Σταυρού, που έφερε φορτίο διαφόρων 

στρατιωτικών ειδών (μεταξύ άλλων πομπό και δέκτη αγγλικής προέλευσης, 

χειροβομβίδες, πυρομαχικά τυφεκίου, εκρηκτικά σώματα, δυναμίτη, υποπολυβόλα, 

τυφέκια.). Οι επιβαίνοντες στο φορτηγό διέφυγαν. Ένας στρατονόμος του Φρουραρχείου 

Πειραιά τραυματίστηκε από σφαίρα πιστολιού.  

Η δραστηριότητα δολιοφθορών σταμάτησε κατόπιν διατασσόμενων αυστηρών μέτρων-

εκτέλεση δεκαπέντε ομήρων στον Πειραιά και τριών επιπλέον στη Σαλαμίνα καθώς και 

τη σύλληψη νέων ομήρων-.   



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Στον Πόρο επιβλήθηκε  στις 12., 13., και 14.11.42 κατάσταση επιφυλακής εξαιτίας μιας 

ανώνυμης επιστολής που έκανε λόγο για μια επίθεση το βράδυ της 16.11.42 στη Ναυτική 

Σχολή Πόρου. Ότι το νησί του Πόρου θεωρείται ως ιδιαιτέρως αγγλόφιλο, αναφέρεται 

ήδη στην τελευταία Έκθεση Κατάστασης για το Εσωτερικό της Ελλάδας. Η κατάσταση 

είναι ωστόσο εντελώς καθησυχαστική.                    

3) Εκτός μιας ασήμαντου χαρακτήρα συγκέντρωσης Ελλήνων εργαζομένων στον δήμο 

μπροστά από μια υπηρεσία της πόλης του Πειραιά, στις 17.12.42, με αίτημα την αύξηση 

της ποσότητας ψωμιού, δεν έλαβαν χώρα καθόλου διαδηλώσεις στον Πειραιά. Έγινε 

προσπάθεια από την πλευρά των Κομμουνιστών, με το σύνθημα «ενάντια στην 

επιστράτευση πολιτών» πριν τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, να πραγματοποιηθούν 

πολιτικού χαρακτήρα διαδηλώσεις. Σημειώθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες. Σε 

αυτό το σημείο διανεμήθηκαν επίσης προκηρύξεις με περιεχόμενο εχθρικό στη Γερμανία.   

Οι ιταλικές κατοχικές αρχές συνέλαβαν, ως ομήρους, έναν αριθμό υψηλόβαθμων 

Ελλήνων αξιωματικών και τους μετέφεραν στην Ιταλία. Ήταν ένα μέτρο που πλήγωσε 

πολύ τους Έλληνες. Επειδή εν τω μεταξύ  υπήρχε η υποψία συνομωσίας εις βάρος της 

Δύναμης Κατοχής  για μια ομάδα, στο Παγκράτι, Ελλήνων στρατιωτών και 

υπαξιωματικών που είχαν συμμετέχει στον πόλεμο του 1940/41, όπως είχε συμβεί τότε 

και για αντίστοιχη ομάδα στην Καλλιθέα, ζητήθηκε από τον Φρούραρχο Αθηνών στο 

Ιταλικό Φρουραρχείο η διάλυση της Ένωσης αυτής.  

4) Τους τελευταίους δύο μήνες, οι οργανώσεις της ελληνικής αντίστασης και του 

κινήματος απελευθέρωσης έκαναν σημαντικά βήματα προόδου που οφείλονται σε έναν 

βαθμό στα χρηματικά ποσά από τους πλουσίους και τους αντιπάλους όπως επίσης στο 

αποτέλεσμα από τις σε μεγάλη κλίμακα πραγματοποιημένες, κάτω από το καθεστώς 

μεγάλης πίεσης, συγκεντρώσεις και συνεισφορών ποσών. Κύριος φορέας αυτού του 

κινήματος αντίστασης είναι το ΕΑΜ που ξέρει να καλύπτει τόσο την εξαιρετικά 

αποτελεσματική του προπαγάνδα όσο και την ίδια του την ύπαρξη. Διανεμήθηκαν 

αμέτρητα φέιγ-βολάν, προκηρύξεις και μικρού μεγέθους εφημερίδες σε όλες τις 

συνοικίες, στον (άμαχο) πληθυσμό και στις οργανώσεις εργαζομένων των γερμανικών 

οικονομικών συμφερόντων επιχειρήσεων. Σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις 

διανεμήθηκαν επίσης προκηρύξεις με περιεχόμενο σχετικά με τη διάλυση του 

Γερμανικού Στρατού.  

Φοιτητές συμμετέχουν, επίσης, ενεργά στο κίνημα αντίστασης. Ένα σημαντικό ρόλο στο 

ελληνικό απελευθερωτικό κίνημα διαδραματίζουν οι Έλληνες αξιωματικοί, και μάλιστα, 

τόσο οι ταγμένοι στη δημοκρατία Βενιζελικοί, όσο και τα πιστά στο Παλάτι στοιχεία. 

Στη μεγάλη δεξαμενή αυτού του κινήματος του ΕΑΜ δημιουργήθηκαν, ξεκάθαρα, το 

τελευταίο χρονικό διάστημα, εξαιτίας αυτού του εύρους του Μετώπου Απελευθέρωσης, 

διενέξεις μεταξύ των αξιωματικών και των Κομμουνιστών αναφορικά με το ζήτημα της 

αρχηγίας, που σε ένα σημείο παρέλυσαν μάλλον προσωρινά την αποτελεσματικότητα του 

κινήματος. Η δεξιά πτέρυγα της οργάνωσης, αποτελούμενη κυρίως από Έλληνες 

αξιωματικούς, (σ.τ.Μ λέξη μη αναγνωρίσιμη λόγω φθοράς στο κείμενο)έναντι των 

Κομμουνιστών που αξίωναν για τους ίδιους,  έως πρότινος, την αρχηγία.     

Παράλληλα με το «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο», εμφανίστηκε ξαφνικά το «Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο  Εργατών» καθώς και το «Νέο Αγροτικό Κόμμα» που 

προπαγάνδιζε τη συνεργασία με τους Κομουνιστές στο «Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο» και ωστόσο διακήρυττε σε μια προκήρυξη ότι ο δήθεν αντιπρόσωπος του στο 

«Απελευθερωτικό Μέτωπο» δεν είχε καμία σχέση  με τούτο. Αυτές οι ασυνέπειες-

διαφωνίες είχαν μόνο μια ενδοπολιτική σημασία.  Δεν αλλάζουν το δεδομένο ότι αυτή η 

οργάνωση που έλκυε όλο και περισσότερο νέα μέλη, είναι ένας αυξανόμενος κίνδυνος 

για τις Δυνάμεις Κατοχής.                 
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  Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά προκηρύξεις στη γερμανική γλώσσα που 

στρέφονται ενάντια στα κατοχικά στρατεύματα και ξεσηκώνουν με κακόβουλο ύφος τον 

λαό εναντίων του Φίρερ και του γερμανικού λαού. Παράλληλα, προτρέπονται Ιταλοί 

αξιωματικοί και στρατιώτες να απελευθερωθούν από τον Φασισμό  και από τους 

Γερμανούς συμμάχους τους και να συνάψουν μια τίμα ειρήνη που θα τηρούταν. 

Αυξήθηκε σημαντικά ο σχηματισμός, με μπογιές, σφυροδρέπανων και κομμουνιστικών 

συνθημάτων σε σπίτια και τοίχους και τούτο έλαβε χώρα, κατά προκλητικό τρόπο, 

πλησίον γερμανικών καταλυμάτων, σε αντίθεση από παλιότερα όπου συνέβαινε μόνο σε 

συγκεκριμένες  γειτονιές.       

5) Σχετικά με τη συμπεριφορά των Ελλήνων προς τις γερμανικές αρχές, μπορεί να 

παρατηρηθεί μια, σε πολλά επίπεδα,  διακύμανση της διάθεσης. Έλληνες 

απασχολούμενοι σε γερμανικές υπηρεσίες επέδειξαν πολλάκις μια μεταβαλλόμενη 

στάση, ήταν απρόθυμοι και κατέφυγαν σε μια παθητικού χαρακτήρα αντίσταση. Η σχέση 

των Ελλήνων με τις γερμανικές υπηρεσίες επιδεινώθηκε σε σημαντικό βαθμό. Η αιτία 

για αυτό βρίσκεται, λίγο πολύ, στην εμφάνιση περιστατικών «τρομοκράτησης όσων 

Ελλήνων» βρίσκονται σε επαφή με τις γερμανικές υπηρεσίες. Η συνήθη απειλή της 

καταγραφής σε μαύρη λίστα, έτυχε ευνοϊκής αποδοχής εξαιτίας της (σε μεγάλη κλίμακα) 

διαδεδομένης άποψης για μια, σε σύντομο χρονικό σημείο, άφιξης των Άγγλων, μια 

άποψη που σύμφωνα με την οποία θεωρούταν αρμόζων, να κρατήσουν εγκαίρως 

απόσταση από τις γερμανικές υπηρεσίες ώστε να μην εκθέσουν αργότερα τους εαυτούς 

τους σε δυσκολίες. Η διάθεση αυτή καταλάγιασε ωστόσο, αφού δεν πραγματοποιήθηκαν 

οι προγνώσεις των υποκινητών και των προπαγανδιστών ότι οι Άγγλοι θα ήταν εδώ 

ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα. 

6) Δεν έλαβαν χώρα ταραχές και απεργίες στα νησιά. Δεν έγινε αντιληπτή εκεί μια 

προπαγάνδα από την πλευρά των Κομμουνιστών.   

7) Λαμβανομένου υπόψη των πολλαπλασιαζόμενων περιπτώσεων δολιοφθοράς και της 

συνεχιζόμενης προτροπής των πομπών του εχθρού για την πραγματοποίηση περαιτέρω 

δολιοφθορών, απεργιών και εξεγέρσεων, διατάχθηκε στη γερμανική επικράτεια η 

παράδοση, έως τις 15.1.43,  όλων συνολικά των συσκευών ραδιοφώνου και των 

ανταλλακτικών τους. Η μη συμμόρφωση προς τούτο θα τιμωρηθεί με την ποινή του 

θανάτου, και σε μη σοβαρής μορφής περιπτώσεις, με φυλάκιση. Φάνηκε ότι 

παραδόθηκαν περισσότερες συσκευές, από ό,τι είχαν δηλωθεί στις ελληνικές υπηρεσίες, 

π.χ στον Πειραιά δύο χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο, έναντι χιλίων εννιακοσίων 

ογδόντα οχτώ δηλωμένων. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε με αφορμή μιας 

επίσκεψης του στον Στρατιωτικό Διοικητή ότι όχι μόνο δεν τάσσεται εναντίων της 

αναγκαιότητας του επιβαλλόμενου μέτρου, αλλά το χαιρετίζει επειδή στους Έλληνες 

ανήκουν, σχεδόν αποκλειστικά, μόνο πομποί του εχθρού.             

Το Φρουραρχείο Πειραιά έλαβε στις 17.1.43 μια απειλητική επιστολή, με την οποία 

απαιτούνταν η απελευθέρωση των ομήρων και η επιστροφή των συσκευών ραδιοφώνων, 

αλλιώς θα ανατινάζονταν ένα μεγάλο κτήριο.      

Στη θέση των αποσυρμένων ραδιοφώνων σχεδιάστηκε η τοποθέτηση στις κεντρικές 

πλατείες των χωριών που βρίσκονται στον γερμανικό τομέα, μεγάλου μεγέθους ηχείων 

για την πραγματοποίηση μιας ενεργής προπαγάνδας.      

Επειδή οι Ιταλοί είχαν προβλέψει μόνο στις περιοχές της υπαίθρου την κατάσχεση των 

ραδιοφωνικών συσκευών, εκπέμπουν οι ξένοι σταθμοί, όπως πρότινος, στην Αθήνα και 

στον ιταλικό τομέα του Πειραιά. Ο ελληνικός πληθυσμός ακούει σχεδόν αποκλειστικά 

μόνο τους σταθμούς του εχθρού, και όχι τους γερμανικούς ή τους ιταλικούς. Δείχνει 

επειγόντως αναγκαίο, οι Ιταλοί να φροντίσουν για την κατάσχεση των ραδιοφώνων στην 

Αθήνα επίσης.      
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8) Στις 30.11.42 ανατέθηκε, οριστικά, η πρωθυπουργία στον αντιπρόεδρο της ελληνικής 

κυβέρνησης, καθηγητή πανεπιστημίου Λογοθετόπουλο, που από τις 17.11.42 ασκούσε 

προσωρινά τα χρέη του πρωθυπουργού. Η έξοδος του έως πρότινος πρωθυπουργού 

Τσολάκογλου δικαιολογήθηκε προς τα έξω ως για λόγους υγείας. Μπήκαν ως νέα μέλη 

στην κυβέρνηση: ο στρατηγός Ταβουλάρης ως υπουργός Εσωτερικών και Ασφάλειας, ο 

πρώην Εμπορικός Ακόλουθος Τσιρονίκος ως υπουργός Γεωργίας και Επισιτισμού, ο 

αρχισυνδικαλιστής Καλύβας ως Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδας, ο έως τώρα υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου, στρατηγός Μάρκου 

ανάλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Γκοτζαμένης διατήρησε, εντωμεταξύ, το 

υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης 

καταργήθηκε. Το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού παραχωρήθηκε 

στον Τσιριγώτη.      

9) Ο Έλληνας πρωθυπουργός έβγαλε ,στο πλαίσιο μιας ελληνικής ραδιοφωνικής 

εκπομπής στις 19.12.42, ένα σύντομο λόγο προς τον ελληνικό λαό που καλούσε όλους 

τους Έλληνες για συνεργασία, δείχνοντας ηρεμία, πειθαρχία, φιλοπατρία και συνεργασία 

με τις κατοχικές δυνάμεις (δες συνημμένο). Ο πρωθυπουργός απεύθυνε, στην αλλαγή του 

έτους, μια έκκληση προς τον ελληνικό λαό (δες συνημμένο).                       

10) Ο πρώην Έλληνας πρωθυπουργός της Ελλάδας, στρατηγός Πάγκαλος, (σ,τ,Μ δεν 

είναι ευδιάκριτο το ρήμα: έδωσε;) στον εκπρόσωπο του Γερμανικού Γραφείου Ειδήσεων 

εξηγήσεις σχετικά με τον Μπολσεβικισμό (δες συνημμένο: γερμανικές ειδήσεις στην 

Ελλάδα από 10.1.43). 

 

ΙΙ Κατάσταση σίτισης και επισιτισμού: 

 

1)Η κατάσταση σίτισης και επισιτισμού έχει στο χρονικό σημείο της Έκθεσης σημαντικά 

βελτιωθεί.  Εξαιτίας της πτώσης των τιμών, έκαναν ξανά την εμφάνιση τους στην αγορά 

πάρα πολλά προϊόντα, που για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν διατίθονταν. 

Μέσω της σε αυξημένη κλίμακα διανομής τροφίμων και μάλλον ως αποτέλεσμα των 

μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης ενάντια στην επαιτεία, δεν παρατηρούνται για την 

ώρα πολλοί ζητιάνοι στους δρόμους.  

 

2) Η διανομή ψωμιού μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού κυμάνθηκε, στο χρονικό 

διάστημα από τις 1.11 έως τις 30.11.42, κατά μέσο όρο στα εξήντα δράμια καθημερινά 

ανά άτομο, από τις 1.-31.12.42 στα 63,87 δράμια. Από τις 1.1.43, η ποσότητα του ψωμιού 

αυξήθηκε στα εβδομήντα δράμια καθημερινά. Στον Πειραιά διανεμήθηκε στον 

πληθυσμό, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο 1942, ξανά σαπούνι και ξανά, από τον 

Δεκέμβριο 1941, ελαιόλαδο. Η παράδοση του ελαιόλαδου, που προορίζονταν εν μέρει 

για τη Γερμανία και βρίσκονταν ήδη αποθηκευμένο στη Θεσσαλονίκη, 

πραγματοποιήθηκε κατόπιν ενεργειών του Ειδικού Απεσταλμένου. Το συνημμένο 1 δίδει 

μιια γενική εικόνα αναφορικά με την κατάσταση διανομής τροφίμων.               

 

3) O, ως συνημμένο 2,επισυναπτόμενος κατάλογος τιμών των σημαντικότερων τροφίμων 

και ειδών καθημερινής ανάγκης παρουσιάζει μια χαρμόσυνη καμπή προς τα κάτω. Η 

ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου και οι εξαιτίας τούτου εν μέρει δυσκολίες στις 

μεταφορές προκάλεσαν μόνο προσωρινά μια αύξηση των τιμών. Η τιμή για μια οκά 

ελαιόλαδο (προπολεμική τιμή: 0,60 μάρκα) ανέρχονταν την 28.10.42 στα είκοσι τρία 

εκατομμύρια δραχμές, την 28.11.42 στα δώδεκα εκατομμύρια, την 28.12.42 στα επτά 

εκατομμύρια και την 22.1.43 μεταξύ έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων και επτά 

εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών. 
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Οι τιμές έφτασαν τώρα το μέσο όρο περίπου της κατάστασης του Μαΐου/Ιουνίου 1942 

και-επειδή πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω αυξήσεις στους μισθούς και στις αποδοχές 

των εργαζομένων το μήνα Οκτώβριο- επέφερε μια μεγάλου μεγέθους αισθητή 

ανακούφιση και χαλάρωση καθώς επίσης περιόρισε την δυσαναλογία μεταξύ των 

αποδοχών και του κόστους ζωής. 

α)Η μείωση των τιμών που πραγματοποιείται εξαιτίας του προκαλούμενου φόβου στους 

κύκλους των μαυραγοριτών από την προπαγάνδα του εχθρού και του κινήματος 

αντίστασης, έμεινε στάσιμη εξαιτίας της αναμενόμενης και άμεσης λήψης των προϊόντων 

τους   από τους Άγγλους οι οποίοι τα αγόραζαν ήδη ακριβά. Ο μεγάλος αριθμός των 

κερδοσκόπων είδαν να τίθενται σε κίνδυνο οι ελπίδες και η περιουσία τους, εξαιτίας των 

χτυπημάτων που δέχονταν οι Δυνάμεις Κατοχής στην Αφρική. Η ξαφνική μεγάλης 

κλίμακας προσφορά σε όλα τα προϊόντα οδήγησε σε μειοδοτήσεις και περαιτέρω μείωση 

των τιμών.             

β) Η, κατόπιν ενεργειών των Ειδικών Απεσταλμένων, πραγματοποιημένη διακοπή των 

πιστώσεων, εξαιτίας των οποίων η ελληνική κυβέρνηση και ο γερμανικός στρατός 

χρωστούσαν στους δανειστές περίπου δεκαπέντε έως είκοσι δισεκατομμύρια δραχμές, 

και η άρνηση των τραπεζών να επιχορηγήσουν μελλοντικά τις προμήθειες του 

γερμανικού στρατού, είχε ως αποτέλεσμα μια μείωση των χρηματικών αποθεμάτων σε 

ρευστό, και προκάλεσε κυρίως στους μαυραγορίτες και κερδοσκόπους, που είχαν 

επενδύσει όλη τους την περιουσία στην προμήθεια προϊόντων, να διαθέσουν σε πολύ 

χαμηλές τιμές τα προϊόντα τους για να καλύψουν κατά αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τους 

σε ρευστό.  

γ) Η εξαγγελία μεγάλου μεγέθους μεταφορών τροφίμων, μέσω των Ειδικών 

Απεσταλμένων,  συνείσφερε περαιτέρω στη μείωση των τιμών. Η συγκεκριμένη 

ανακοίνωση επέφερε επίσης σημαντικού χαρακτήρα αποτελέσματα στην ψυχολογία.  

4) Η αγγλική χρυσή λίρα κυμαίνονταν την 31.10.42 στα τετρακόσια δεκαπέντε 

εκατομμύρια δραχμές, την 30.11.42 στα εκατό εξήντα πέντε, την 29.12.42 μεταξύ εκατό 

δεκάξι και εκατό δεκαοχτώ εκατομμύρια, την 1.1.43 στα εκατό εβδομήντα και την 

21.1.43 στα εκατό είκοσι πέντε εκατομμύρια. Οι διακυμάνσεις της τιμής του χρυσού 

οφείλονται εν μέρει στις επιτυχίες και αποτυχίες στα μέτωπα πολέμου. Εξαιτίας της 

μείωσης της τιμής της λίρας εκφράζεται η ελπίδα για μια σε σύντομο χρονικό διάστημα 

νίκη της Αγγλίας. Όσο περισσότερο ωστόσο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο και πιο αναγκαία 

φαίνεται η καταφυγή στον χρυσό ως αντικειμενική πραγματική αξία και εκτίμηση της 

αξίας των προϊόντων.   

Για το Reichskreditmark (επίσημη ισοτιμία: 1:60) πληρώθηκαν την 30.10.42 επτακόσιες 

πενήντα χιλιάδες ελληνικές δραχμές, την 30.11.42 διακόσιες τριάντα πέντε, την 29.12.42 

διακόσιες χιλιάδες, την 10.1.43 διακόσιες σαράντα πέντε και την 21.1.43 διακόσιες είκοσι 

χιλιάδες ελληνικές δραχμές. Η λίρα (επίσημη ισοτιμία 1:8) εκτιμήθηκε την 10.11.42 στις 

εκατό σαράντα χιλιάδες ελληνικές δραχμές, την 30.11.42 στις εκατό είκοσι, την 29.12.42 

στις ενενήντα, την 10.1.43 στις εκατό είκοσι και την 21.1.43 στις εκατό πέντε χιλιάδες 

ελληνικές δραχμές.   

5) Ο επισιτισμός των νησιών έχει, σύμφωνα με τις εκθέσεις των Στρατιωτικών Διοικητών 

των νησιών, αισθητά βελτιωθεί. Οι για την ώρα διανεμόμενες, πιο φτηνές, ποσότητες 

τροφίμων χαρακτηρίζονται ως επαρκής. Ο Στρατιωτικός Διοικητής της Αίγινας αναφέρει 

ωστόσο τον κίνδυνο, ο ελληνικός πληθυσμός να πάει με μεγαλύτερη δυσκολία, από ό,τι 

πρωτύτερα, στους χώρους εργασίας λόγω της βελτίωσης της βασικής σίτισης που επειδή 

αυτό βρίσκεται σε συνάρτηση με λιγότερο μισθό, σημαίνει λιγότερη εργασία. Πράγματι, 

υφίσταται σε μια περαιτέρω βελτίωση του βασικού επιπέδου της σίτισης ένας κίνδυνος 

αναφορικά με την εμφάνιση του ελληνικού εργατικού δυναμικού για να δουλέψει για τις 

ανάγκες του γερμανικό στρατό. Οι έως τώρα εμπειρίες έχουν δείξει ότι η θέληση του 
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Έλληνα εργάτη για εργασία και η θέληση του να παράσχει κάπως προς όφελος του 

γερμανικού στρατού, εξαρτούνται από την επαρκή σίτιση (δυσδιάκριτη λέξη λόγω 

φθοράς) που  έως τώρα σήμαινε την ελάχιστη ουσιαστικά αμοιβή.  Κάθε βελτίωση της 

βασικής σίτισης, χωρίς όμως τη βελτίωση της χορήγησης επιδόματος τροφής είχε ως 

αποτέλεσμα ένας περαιτέρω αριθμός εργατικού δυναμικού να εγκαταλείψει την εργασία 

του. Κρίνεται, εκ τούτου,  ως απαραιτήτως αναγκαίο μια επέκταση του επισιτισμού προς 

τα μέλη των οικογενειών  των εν ενεργεία εργαζομένων στον γερμανικό στρατό. 

Επιπλέον, η διάθεση ρουχισμού και παπουτσιών  κρίνεται ως απαραιτήτως αναγκαία, ως 

ένας τρόπος επιπλέον μισθοδοσίας, ιδιαιτέρως στο εργατικό δυναμικό που εργάζονται 

στο ύπαιθρο. Σε άσχημες καιρικές συνθήκες, οι εργάτες αυτοί απέχουν από την εργασία 

τους, όχι λόγω ελλιπούς θέλησης για εργασία, αλλά επειδή δεν διαθέτουν καθόλου την 

απαραίτητη προστασία ενάντια τη βροχή και τον άνεμο.  

 

 

ΙΙΙ Συγκοινωνίες:        

 

1)Αναφορικά με το ζήτημα των συγκοινωνιών δεν έχουν προκύψει, συγκριτικά με το 

χρονικό σημείο της τελευταίας Έκθεσης, σημαντικού χαρακτήρα μεταβολές. Η έλλειψη 

σε μεταφορικά μέσα πιέζει ολοένα και πιο πολύ με το να βρίσκονται όσο και περισσότερα 

οχήματα ακινητοποιημένα, και ιδιαιτέρως εξαιτίας της μη δυνατότητας προμήθειας 

ελαστικών και ανταλλακτικών.          

2) Η κατάσταση των δρόμων δεν έχει επίσης μεταβληθεί. Οι υφιστάμενες λακκούβες 

βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς. Οι δρόμοι στην Αίγινα σημειώνουν μια σημαντική 

βελτίωση. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τους κρατούμενους της εκεί φυλακής.  

Το Ελληνικό Υπουργείο Συγκοινωνιών γνωστοποίησε (δες Γερμανικά Νέα στην Ελλάδα 

αριθμός 13 από 16.1.43) ότι θα πραγματοποιηθούν, για λόγους οικονομίας, μόνο οι 

κατασκευές δόμων και οι επιδιορθώσεις όσων κρίνονται ζωτικής σημασίας. Συνεχίζονται 

οι εργασίες στους οδικούς άξονες Καλαμάτας-Τρίπολης-Κορίνθου, Τρίπολης-Σπάρτης-

Γυθείου,Κορίνθου-Ελευσίνας-Λειβαδιάς-Λαμίας-Λάρισσας-

Σαρανταπόρου,ΛάρισσαςΤρικάλων- Ιωάννινων- Αλβανικών συνόρων και Λειβαδιάς-

Μεσολογγίου-Άρτας-Ιωαννίνων.  

3) Σύμφωνα με μια γνωστοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Συγκοινωνιών (Γερμανικά 

Νέα στην Ελλάδα αριθμός 18 από 22.1.43) θα στέλνονται πακέτα έως των πέντε κιλών 

αεροπορικώς στη Γερμανία.     

 

IV Δραστηριότητα της δημόσιας διοίκησης: 

1)Δόθηκε εντολή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών σχετικά με την 

προετοιμασία των ικανών προς καλλιέργεια εκτάσεων εδάφους για την επερχόμενη 

σπορά. Πραγματοποιήθηκαν μεγάλα βήματα προόδου κατόπιν των προσωπικών 

πρωτοβουλιών, ιδιαιτέρως των Στρατιωτικών Διοικητών των νησιών και των 

υφισταμένων αυτών στρατιωτών, υπεύθυνων για την προστασία της σοδειάς και 

έμπειρων σε θέματα γεωργίας. Η επέκταση του προς καλλιέργεια εδάφους περιλάμβανε 

σχεδόν τη διπλάσια έκταση αυτού του προηγούμενου έτους. Η καλλιέργεια επιπλέον 

εκτάσεων θα σήμαινε π.χ για τη Μήλο, ότι αυτό το νησί θα κάλυπτε για πρώτη φορά τις 

δικιές του ανάγκες. Τα προετοιμαζόμενα εδάφη δεν μπόρεσαν ωστόσο να 

χρησιμοποιηθούν επειδή η απαιτούμενη προς τούτο ποσότητα σπόρων δεν διατέθηκε 

εγκαίρως. Το έδαφος βρίσκεται εξαιτίας αυτού  στο μεγαλύτερο του μέρος ακαλλιέργητο. 

Η προσπάθεια, η εργασία και η χρησιμοποίηση  των στρατευμάτων και των συμβούλων 

σε θέματα γεωργίας έμεινε χωρίς αποτέλεσμα.  
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Ζητήθηκε εκ νέου από τον  Εντολοδόχο του Ράιχ και τον Ειδικό Απεσταλμένο να 

φροντίσουν για μια έγκαιρη προμήθεια σπόρων, κυρίως σπόρων πατάτας από τη Βόρεια 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία ή Ρουμανία, επειδή οι σπόροι από  τη Γερμανία θα φτάσουν, 

σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το χρονικό σημείο στο οποίο η σπορά στη 

Νότια Ελλάδα δεν θα είναι πλέον εφικτή.                     

2) Προτάθηκε, ήδη πριν ένα έτος, η υποχρεωτική απασχόληση Ελλήνων εργατών στις 

ιταλικές στρατιωτικές αρχές. Η βασική ιδέα της υποχρεωτικής απασχόλησης 

απορρίφθηκε τελικά, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις. Είναι πολύ χαρμόσυνο το νέο 

ότι οι Ιταλοί τώρα πλέον, σύμφωνα με τη ανακοίνωση αριθμός 21 από 21.12.42, θα 

τιμωρούν με φυλάκιση από τρία έως πέντε έτη τη μη συμμόρφωση στο κάλεσμα της 

στρατιωτικής διοίκησης για προσωπική εργασία και την εγκατάλειψη του χώρου 

εργασίας. Ζητήθηκε στην Ανώτατη Διοίκηση του Ιταλικού Στρατού, αυτή η ανακοίνωση 

να ισχύσει επίσης αναφορικά με  τα γερμανικά στρατιωτικά έργα  στην ιταλική 

επικράτεια (αεροδρόμια, στρατιωτικές θέσεις) και να δοθεί εντολή στις αρμόδιες 

υπηρεσίες  να εξασφαλίσουν την προστασία των γερμανικών (στρατιωτικών) θέσεων  

στην ιταλική επικράτεια, «στρατολογώντας» Έλληνες για προσωπική εργασία. Αφού 

παραμερίστηκαν από την ιταλική πλευρά οι έως πρότινος δημιουργημένοι ενδοιασμοί 

αναφορικά με την υποχρεωτικού χαρακτήρα εργασία, εκδόθηκε μια αντίστοιχη διάταξη 

για όλη συνολικά τη γερμανική επικράτεια στην Ελλάδα.  

3) Παράλληλα με τη γνωστοποίηση του Αρχηγείου του Ιταλικού Στρατού, ότι 

λαμβανομένου υπόψη της αύξησης της προπαγάνδας από την πλευρά των Κομμουνιστών 

με την έκδοση και κατοχή υβριστικών κειμένων, καθορίζεται, αρχής γενομένης την 

26.12.42,  η ώρα κλεισίματος των κέντρων διασκέδασης για όλες τις περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, για τις 22:30, έγινε αντιστοίχως παράκληση, να 

εκδοθεί ένα ίδιο διάταγμα για τον γερμανικό τομέα και να καθοριστεί η εκεί, ενιαίας 

μορφής, ώρα κλεισίματος των νυχτερινών καταστημάτων στις 22:30, καθώς δεν είχε 

προηγουμένως δοθεί ήδη κάποια  εντολή σχετικά με την ώρα κλεισίματος. Ο σε γενικές 

γραμμές καθορισμός για τη συγκεκριμένη ώρα, και μάλιστα ισχύοντας για όλο τον 

ελλαδικό χώρο, είχε ήδη προταθεί, πριν από αρκετό καιρό, από τον Αρχηγό της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατ΄ ανεξήγητο τρόπο έφτασε σήμερα μια επιστολή της 

ιταλικής διοίκησης σύμφωνα με την οποία αρχίζει η ώρα κλεισίματος των νυχτερινών 

καταστημάτων, αρχής γενομένης την 1.2.43, για όλες τις περιοχές της ιταλικής 

επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, στις 23:00. 

4) Από το Φρουραρχείο Πειραιά δημοσιευτήκαν στον τύπο της 14. και 18.1.43 δύο 

ανακοινώσεις αναφορικά με την αλιεία και τη μετακίνηση πλοιαρίων στον Σαρωνικό 

κόλπο καθώς και με έναν περιορισμό της μετακίνησης των ιδιόκτητων πλοιαρίων στη 

θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνα και μια απαγόρευση της μετακίνησης 

κωπηλατικών σκαφών στο λιμάνι του Πειραιά. Οι ανακοινώσεις αυτές εκδόθηκαν λόγω 

των δολιοφθορών στη Σαλαμίνα και στον προλιμένα Πειραιά. 

5) Στο χρονικό σημείο της Έκθεσης δεν μεταβλήθηκε σημαντικά η κατάσταση υγείας του 

ελληνικού πληθυσμού. Ο συνολικός αριθμός των παρουσιαζόμενων ασθενειών και ο 

δείκτης θνησιμότητας δεν αυξήθηκε παρά την έλευση του χειμώνα. Μόνο σε ορισμένες 

μεμονωμένες  περιπτώσεις διαπιστώθηκε μια αύξηση των κρουσμάτων. Η κατάσταση 

υγείας του (άμαχου) πληθυσμού είναι, προκαλώντας έκπληξη, σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος καλή. Ο αναμενόμενος λιμός δεν έκανε την εμφάνιση του. Οι έχοντας 

ετοιμαστεί στον Πειραιά, λόγω των γεγονότων του προηγούμενου έτους, ομαδικοί τάφοι 

δεν χρειάστηκαν έως τώρα.  

Ο αριθμός των περιπτώσεων θανάτου τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έως τις 20.12.42, 

ανέρχονταν, στην Αθήνα, στους δύο χιλιάδες ογδόντα τέσσερεις. Από αυτούς πέθαναν 

από πείνα και υποσιτισμό τριακόσιοι εβδομήντα εννέα και χίλιοι επτακόσιοι επτά 
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εξαιτίας άλλων αίτιών θανάτου. Ο δείκτης σχετικά με τον συνολικό αριθμό θανάτων από 

μολυσματικές ασθένειες περιλαμβάνει τους είκοσι τρείς, δηλαδή το 1,1%. 

Στον Πειραιά πέθαναν τον Νοέμβριο εξακόσιοι δεκαεπτά άνθρωποι, από τους οποίους 

πενήντα οχτώ από πείνα, εβδομήντα ένας από υποσιτισμό, και τετρακόσιοι ογδόντα οχτώ 

από άλλα αίτια θανάτου. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τον Δεκέμβριο είναι: τετρακόσιοι και 

σαράντα τρείς, πενήντα ένας και τετρακόσιοι οχτώ. Το ό, τι οι δείκτες δεν αυξήθηκαν 

κατά τους μήνες του χειμώνα, οφείλεται στο ό,τι έχει βελτιωθεί η κατάσταση της σίτισης 

αισθητά και ο χειμώνας ήταν έως τώρα πολύ ήπιος. Μια σύγκριση με τη θνησιμότητα 

των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 1940 και 1941 παρουσίασε, σύμφωνα 

με τους υψηλούς δείκτες θνησιμότητας του έτους 1941, τον Δεκέμβριο 1942 μια ύφεση, 

βρισκόμενη σχεδόν στην κατάσταση του Δεκεμβρίου 1940. Τα συγκριτικά νούμερα για 

τον Πειραιά είναι: 

                               1940                     1941                               1942 

        

Νοέμβριος            344                          1641                              617 

Δεκέμβριος           401                          2292                              493 

 

Το συνημμένο με τον αριθμό 4 παρουσιάζει μια ετήσια γενική εικόνα αναφορικά με τη 

θνησιμότητα στον Πειραιά.  

Στους μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος διαπιστώνεται μια μικρή αύξηση του 

εξανθηματικού τύφου. Στην Αθήνα αναφέρθηκαν έξι περιπτώσεις και στον Πειραιά 

πέντε. Οι ξαναεμφανιζόμενες, το χρονικό διάστημα της Έκθεσης, περιπτώσεις 

τυφοειδούς πυρετού αφορούν την ιταλική ζώνη. Κατατίθεται, ως συνημμένο 5, μια 

ετήσια γενική εικόνα αναφορικά με τις μεταδιδόμενες ασθένειες στον τομέα του 

Φρουραρχείου Πειραιά. Δεν εμφανίστηκαν επιδημίες στα νησιά.   

Τα κρούσματα ψωρίασης μεταξύ του (άμαχου) πληθυσμού δεν έχουν αυξηθεί , ενώ δεν 

παρουσιάζονται καθόλου στον στρατό. Απαγορεύεται, από την 15.11.42 για την 

προστασία του στρατού από τη ψωρίαση και για λόγους πειθαρχίας, η είσοδος των 

Γερανών στρατιωτών και των ακολούθων του γερμανικού στρατού   σ΄ όλες τις ταβέρνες 

του Πειραιά. Στην Αθήνα επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα συγκεκριμένα κέντρα η είσοδος 

των Γερανών στρατιωτών.    

Ο άμαχος πληθυσμός πρέπει να αναγκαστεί να προβεί σε ξεψείρισμα. Αυτό θα συμβεί 

μέσω της αφαίρεσης  των δελτίων ψωμιού από την αστυνομία και την έπειτα επιστροφή 

τους κατόπιν απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία ξεψειρίσματος. Σχετικά 

με τη διαδικασία αφαίρεσης των δελτίων ψωμιού υπάρχουν, περιστασιακά,  διαφορές με 

την ελληνική αστυνομία που δείχνει εμπιστοσύνη σ’ όλους τους κατόχους των δελτίων 

ψωμιού.         

Το πόσιμο νερό στην Αθήνα και τον Πειραιά δεν παρουσιάζει, όπως πρότινος, 

προβλήματα. Παράλληλα με τις τρέχουσες έρευνες  των ελληνικών αρχών που τα 

αποτελέσματα του αναφέρονται στα κεντρικά Υγείας στην Αθήνα, πραγματοποιείται 

μέσω του Ινστιτούτου Ερευνών για βακτήρια στην Αθήνα συνεχή επίβλεψη των 

συνθηκών ποσίμου νερού. Αυτή επεκτείνεται τόσο στις βακτηριολογικές έρευνες, όσο 

και στην ίδια τη πραγματοποίηση περιοδικών επιθεωρήσεων των χώρων των 

υδραγωγείων. Εξαιτίας των λιγοστών βροχοπτώσεων αυτό τον χειμώνα  η στάθμη της 

λίμνης του Μαραθώνα η οποία ευθύνεται για το 77% της προμήθειας νερού για την 

κατανάλωση σε Αθήνα, Πειραιά και περιχώρων, έχει φτάσει στο έως τώρα χαμηλότερο 

επίπεδο. Θα χρειαστεί ενδεχομένως η λήψη περαιτέρω μέτρων περιορισμού στην 

κατανάλωση νερού.  

Η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας επιβλέπει συνεχώς, ακόμα και στα νησιά, τους 

χώρους. Η καθαριότητα των κεντρικών δρόμων έχει σε σημαντικό βαθμό βελτιωθεί.  
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Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν κατά το άδειασμα των λάκκων στον Πειραιά δεν 

έχουν βελτιωθεί. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα μάλιστα υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες 

στην προμήθεια καυσίμων για το άδειασμα των λάκκων.                 

6) Ο εισαγόμενος κατσίγαρος από την εταιρία «Στάμου» στη Μυτιλήνη επεξεργάστηκε, 

με τη συγκατάθεση του Φρουραρχείου και του Εντολοδόχου του Ράιχ, δίδοντας τρείς 

χιλιάδες πεντακόσιες οκάδες σαπούνι. Το σαπούνι διανεμήθηκε, παραμερίζοντας άλλες 

εταιρίες και με τη βοήθεια της Διεύθυνσης της  Ελληνικής Αστυνομίας, στις κλινικές, 

στους δημόσιους οργανισμούς, στην αστυνομία, πυροσβεστική και εργοστάσια κατόπιν 

ακριβούς υπολογισμού του κόστους παραγωγής προς την τιμή  των χιλίων πεντακοσίων 

δραχμών ανά οκά ( ήταν περίπου το 1/3  της τότε τιμής στη μαύρη αγορά).    

7) Για τον τομέα των κτηνιάτρων δεν προέκυψαν, στο χρονικό σημείο της Έκθεσης, 

καθόλου σημαντικού χαρακτήρα μεταβολές. Εμφανίστηκαν μόνο λιγοστές περιπτώσεις 

εξάπλωσης επιδημίας. 

8) Από τα εκδιδόμενα , από το Τμήμα Προστασίας Πολιτισμού, «Πληροφορικά Δελτία 

για τους Γερμανούς στρατιώτες στις ιστορικές πόλεις της Ελλάδας» έχουν κυκλοφορήσει 

σε νέα έκδοση: Ο αριθμός 1 ( Η Ακρόπολη της Αθήνας) και αριθμός 15 (Από την ιστορία 

της Ελλάδας—με επέκταση στη σύγχρονη εποχή). Βρίσκονται έτοιμα για εκτύπωση νέα 

Πληροφοριακά Δελτία: ο αριθμός 16 (Η ελληνική ύπαιθρος) και ο αριθμός 17 (Στους 

ελληνικούς σιδηροδρόμους και δρόμους). Υπάρχουν σε χειρόγραφα: ο αριθμός 2, τμήμα 

ΙΙΙ (Η ιστορία της πόλης των Αθηνών) και ο αριθμός 18 (Αττική). Βρίσκεται σε 

προετοιμασία: ο αριθμός 19 (Μακεδονία). 

Έχει προβλεφθεί το πληροφοριακό δελτίο με τον αριθμό 2 για τον στρατό στη Βόρεια 

Αφρική σχετικά με την Τυνησία (Καρχηδόνα και Ρώμη).    

Έχει προστεθεί μια Έκθεση Δραστηριότητας του Τμήματος Προστασίας Πολιτισμού για 

την Αναφορά (σ.τ.Μ λέξη δυσανάγνωστη).    

 

V Τα κυριότερα από τον τομέα της οικονομίας καθώς άλλους τομείς.  

1)Οι προκαλούμενες, εξαιτίας της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, δυσκολίες 

στις μεταφορές προκάλεσαν την αναγκαιότητα επιβολής αυστηρών μέτρων περιορισμού 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δημόσιο και στρατιωτικό τομέα. Η 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στον δημόσιο τομέα μειώθηκε στο 50%. Πολλές 

συνεργαζόμενες με τον γερμανικό στρατό επιχειρήσεις, καθώς αυτές δεν χρήζουν άμεσης  

δραστηριότητας, ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή υπέστησαν σημαντικές περικοπές 

αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα απαιτούμενα μέτρα 

περιορισμού κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν, ωστόσο, επιδράσει 

σημαντικά στη χρήση κάρβουνου επειδή η εκτέλεση των εντολών δεν εφαρμόζεται τόσο 

στον ελληνικό πληθυσμό όσο και στις ιταλικές αρχές.         

2) Στο εργοστάσιο παραγωγής φωταερίου Πειραιά διατέθηκε από τα αποθέματα του 

Πολεμικού Ναυτικού ποσότητα λιθάνθρακα ,με τη μορφή δανεισμού,    για την αποφυγή 

της αναστολής της λειτουργίας του. Η προμήθεια γκαζιού μειώθηκε σημαντικά.    

3)Οι ποινικά διωκόμενες πράξεις του ελληνικού πληθυσμού εναντίων των γερμανικών 

συμφερόντων παρουσιάζουν στον Πειραιά την κάτωθι εικόνα: Στο χρονικό σημείο της 

Έκθεσης συνελήφθησαν από τη Στρατιωτική Αστυνομία του Φρουραρχείου   εννιακόσιοι 

δεκατρείς Έλληνες, (πρωτύτερα χίλιοι εκατό δεκατέσσερεις), από τους οποίους 

τριακόσιοι πενήντα έξι (πρωτύτερα τετρακόσιοι εννέα) λόγω κλοπής, εκατό εξήντα 

τέσσερεις γυναίκες εξαιτίας αφροδίσιων νοσημάτων (πρωτύτερα τριακόσιες είκοσι τρείς) 

και διακόσια είκοσι άτομα λόγω παραβίασης της ώρας κλεισίματος των νυχτερινών 

κέντρων (πρωτύτερα 11;). Επιβλήθηκαν πρόστιμα από το Φρουραρχείο σε τριακόσιους 

δώδεκα-έναντι διακοσίων ενός κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα της Έκθεσης.    
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Σελίδες 258-259 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 28.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.     

   

 

Σελίδες 260-261 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 27.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.     

  

 

Σελίδα 262 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 27.1.1943. Αναφέρει αλλαγές σε διάταξη σχετικά με την επιβολή 

κατάσταση επιφυλακής.     

 

 

Σελίδα 263 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 26.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την κατάρριψη, πάνω από 

Αθήνα-Πειραιά, ιταλικού αεροσκάφους από γερμανικά αντιαεροπορικά, τη   μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και γεγονότα μη 

άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος.     

   

 

Σελίδα 264 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 25.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, τη δια αέρος αναχώρηση μέρος αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και γεγονότα μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.     

 

Σελίδες 265-267 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 24.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού-κυρίως οχημάτων- και Γερμανών στρατιωτών στην Αθήνα (καταγράφεται 

δύναμη, μονάδα αριθμός και είδος) και  τη μεταφορά μέρους αυτών στην Κρήτη.    
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Σελίδες 268-269 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 23.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα), την έντονη δραστηριότητα συμμαχικών 

αεροσκαφών στην περιοχή της Νοτίου Ελλάδας, τη ρίψη βομβών πλησίον της Χαλκίδας, 

τον εντοπισμό βόμβας εμπρησμού στα καθίσματα του θεάτρου «Παλλάς» στην Αθήνα.      

 

Σελίδες 270-271 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 22.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική για τη μεταφορά τους στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 272 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 21.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδες 273-275 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα συνημμένο- του Επιτελείου του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με ημερομηνία 19.1.1943. Αναφέρεται στα μέτρα 

αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης ένοπλης εξέγερσης από τον ελληνικό πληθυσμό 

εναντίων του γερμανικού στρατού.     

Το συνημμένο περιέχει αντίγραφο ελληνικής επιστολής, μεταφρασμένη στη γερμανική 

γλώσσα, προς τον Γερμανό Στρατιωτικό Διοικητή Πειραιά. Ακολουθεί η μετάφραση της. 

(μετάφραση)  Σας ανακοινώνω δια της παρούσης ότι εάν δεν λήξει το καθεστώς τρόμου 

στον Πειραιά, εάν όλοι οι όμηροι συνολικά δεν απελευθερωθούν και εάν δεν ακυρωθεί η 

αισχρή και ληστρικής μορφής διαταγή που αφορά  την παράδοση των ραδιοφωνικών 

συσκευών εντός αυτών των ημερών, θα αντιταχθεί, ως αντίμετρο, ένα μεγάλο κτήριο που 

προσφέρει στέγη στους Γερμανούς. Θα έχετε κατά αυτόν τον τρόπο αμέτρητα θύματα.  

 

Μέσω αυτών των περιφρονητικών μέτρων θα προκαλέσετε τον πόνο στη φυλή σας επειδή 

δεν έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες και επειδή έχετε ξεχάσει την παροιμία που λέει: 

«όποιος γελάει τελευταίος, γελάει καλύτερα».  

 

Για να συνεννοηθούμε τώρα: σταματήστε το καθεστώς τρομοκρατίας, απελευθερώστε 

τους ομήρους και αποσύρετε τη διαταγή που αφορά την παράδοση των ραδιοφώνων, 

αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση θα υποστείτε μια ακόμα 6.Απριλίου 1941, και αυτή τη 

φορά, φυσικά, με πολλά ναζιστικά θύματα. 

 

               ΘΑ ΣΑΣ ΣΟΥΒΛΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ 

Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. 

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ.            
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Σελίδες 276-278 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 19.1.1943. 

Αναφέρεται στην κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας σημειώνοντας τη μείωση των 

περιπτώσεων δολιοφθοράς (καταγράφονται περιστατικά) στη γερμανική επικράτεια και 

την αύξηση της «προπαγάνδας» μέσω διανομής προκηρύξεων, φέιγ-βολάν και 

αναγραφής συνθημάτων σε τοίχους στον ιταλικό τομέα. Ως μέτρα αντιποίνων από τη 

γερμανική πλευρά αναφέρονται: εκτέλεση ομήρων, σύλληψη νέων ομήρων, κατάσχεση 

ραδιοφωνικών συσκευών, επιβολή ώρας κλεισίματος νυχτερινών κέντρων, ενίσχυση των 

περιπολιών από τη Στρατιωτική Αστυνομία και το γερμανικό στρατό.         

 

Σελίδες 279-280 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 21.1.1943. 

Αναφέρεται στην Εκτίμηση της Κατάστασης σημειώνοντας μεταξύ άλλων την μη 

πραγματοποίηση δολιοφθορών, την χωρίς εμπόδια παράδοση των ραδιοφωνικών 

συσκευών στον Πειραιά, την αύξηση δραστηριότητας της συμμαχικής αεροπορίας 

μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας και την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίων 

νηοπομπών, την έλλειψη σε κάρβουνο και  για τις ανάγκες του γερμανικού στρατού και 

υλικών καταλυμάτων, την επείγουσα ανάγκη προμήθειας τροφίμων.       

 

 

Σελίδα 281 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 20.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη  

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

 

Σελίδες 282-283 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 19.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα), τη σήμανση συναγερμού σε Αθήνα και Πειραιά για 

εκδήλωση αεροπορικής επίθεσης, την εκτέλεση του Έλληνα αξιωματικού Τσιγάντη από 

την Ιταλική Αστυνομία κατά τη διάρκεια της σύλληψης του και τη διαφυγή δύο Άγγλων, 

βρισκόμενων στην οικία αυτού, αξιωματικών,   και μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 284 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 18.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αναχώρηση δια αέρος 

Γερμανών στρατιωτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος) και μη 

άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      
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Σελίδα 285 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 17.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 286 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 16.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδες 287-288 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 15.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 289 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 14.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.   

    

Σελίδα 290 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 13.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού στην Αττική την αναχώρηση δια αέρος μέρους 

αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος) και μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 291 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 12.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους 

αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος) και μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 292 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 12.1.1943. Αναφέρεται στην παράδοση, από τον ιταλικό στρατό 

στο γερμανικό, των στρατώνων στο Μπογιάτι Αττικής (η επίβλεψη της αποθήκης 

πυρομαχικών παραμένει στον ιταλικό στρατό) και την επίβλεψη του φράγματος 

Μαραθώνα από τον γερμανικό στρατό.       

 

Σελίδα 293 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 11.1.1943. 

Αναφέρεται στον επανακαθορισμό των ορίων των τομέων μεταξύ γερμανικού και 

ιταλικού στρατού.    

 

Σελίδα 294 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 11.1.1943. 

Αναφέρεται στην Εκτίμηση της Κατάστασης στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας 

καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη σημαντική αύξηση των περιπτώσεων δολιοφθοράς, την 

επιβολή αντιποίνων (εκτέλεση δεκαοχτώ Ελλήνων ομήρων), τη διαταγή για παράδοση 

όλων των ραδιοφωνικών συσκευών, την αυξανόμενη δραστηριότητα συμμαχικών 

αεροσκαφών στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου και τη ρίψη έξι βομβών στην Αθήνα 

από συμμαχικό αεροσκάφος, αφίξεις γερμανικών στρατευμάτων στην Αττική.            

 

Σελίδες 295-298 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 10.1.1943. 

Αναφέρεται στην Εκτίμηση της Κατάστασης στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας 

σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αύξηση των περιπτώσεων δολιοφθοράς 

(καταγράφονται περιστατικά) στον γερμανικό και ιταλικό τομέα, την επιβολή αντιποίνων 

από τον γερμανικό στρατό (εκτέλεση δεκαοχτώ ομήρων σε Αθήνα και Σαλαμίνα),την 

υποχώρηση του ρυθμού δραστηριότητας των αντιστασιακών οργανώσεων στην Κεντρική 

Ελλάδα,  τη μείωση διανομής προκηρύξεων εναντίων των Δυνάμεων Κατοχής, τη 

διαταγή από τις γερμανικές αρχές για παράδοση των ραδιοφώνων από τους κατοίκους.      

 

Σελίδα 299 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 11.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 300 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 10.1.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδες 301-302 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 9.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών και 

στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων- στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους 

αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος) και μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 303 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 8.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδες 304-305 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 7.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη ρίψη από συμμαχικό αεροσκάφος 

έξι βομβών στην Αθήνα προκαλώντας υλικές ζημιές και το θάνατο ενός πολίτη, την άφιξη  

Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς 

Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 306 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 6.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική για τη μεταφορά τους στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη 

άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.     

  

Σελίδες 307-308 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 5.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών και 

στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων- στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους 

αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος), την πρόθεση δολιοφθοράς 

σε γερμανικό προβολέα στη Σαλαμίνα, τη δολιοφθορά σε ιταλικό ατμόπλοιο μεταξύ 

Πειραιά και Περάματος και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 309 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 4.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων το βομβαρδισμό νηοπομπής πλησίον 

του Σουνίου από συμμαχικά αεροσκάφη,  την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, 

την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτ (καταγράφεται δύναμη και μονάδα), 

την πρόθεση δολιοφθοράς στο ιταλικό ατμόπλοιο «Citta Alexandria» στον Πειραιά και 

μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 310 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 3.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών και 

στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων-  στην Αττική και την αναχώρηση δια αέρος 

μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος). 

 

Σελίδα 311 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 2.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδες 312-315 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο- η πρώτη σελίδα περιέχεται στη 315-από το Επιτελείο 

του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης με ημερομηνία 30.12.1942. Αναφέρεται στην Εκτίμηση για το Εσωτερικό της 

ηπειρωτικής Ελλάδας καταγράφοντας  μεταξύ άλλων τη σύλληψη οχτώ Ελλήνων για 

παράνομη οπλοκατοχή στον γερμανικό τομέα, δυο περιπτώσεις δολιοφθοράς στον 

ιταλικό, την πραγματοποίηση διαδηλώσεων στην Αθήνα, με επικεφαλής το ΕΑΜ, τη 

διάλυση από από τη Γερμανική Στρατιωτική Αστυνομία προβαίνοντας σε συλλήψεις, την 

άρνηση του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας στην πρόθεση Ελλήνων 

εκπροσώπων της κυβέρνησης  (Λογοθετόπουλος, Γκοτζαμάνης, Ταβουλάρης)  

αναφορικά με τη δημιουργία ενόπλων Τμημάτων Προσωπικής Προστασίας (με δύναμη 

έως τρείς χιλιάδες άνδρες) ως προς την ενίσχυση της πολιτικής τους εξουσίας, την έντονη 

δράση των αντιστασιακών οργανώσεων στη Στερεά Ελλάδα, τη δυσαρέσκεια του 

ελληνικού άμαχου πληθυσμού  προς τις ιταλικές στρατιωτικές αρχές  εξαιτίας της 

κατάσχεσης όλης της ποσότητας των  σιτηρών και όλου του αριθμού των ζώων, την 

επάρκεια τροφίμων και την ελαφριά μείωση των τιμών.              

 

Σελίδα 316 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 1.1.1943. Περιέχει 

Εκτίμηση της Κατάστασης στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας σημειώνοντας 

μεταξύ άλλων τη διάλυση διαδήλωσης στην Αθήνα από τη Γερμανική Στρατιωτική 

Αστυνομία προβαίνοντας σε συλλήψεις, τη σύλληψη στη Σαλαμίνα οχτώ Ελλήνων για 

παράνομη οπλοκατοχή, την είσοδο στην Αττική γερμανικών τμημάτων και την παραμονή 

τους βορείως των Αθηνών, την έλλειψη σε κάρβουνο με αποτέλεσμα τον περιορισμό 

στην κατανάλωση ενέργειας.        

    

Σελίδα 317 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 1.1.1943. Περιέχει 

Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), την απόπειρα δολιοφθοράς σε προβολείς στη Σαλαμίνα και μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 318 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 31.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων-  στην Αττική, την αναχώρηση 

δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος) και μη 

άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 319 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 30.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 320 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 29.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

 

Σελίδα 321 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 28.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων- στην Αττική, την αναχώρηση 

δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος), κινήσεις 

γερμανικών στρατευμάτων στην Αττική και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 322 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 27.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας την άφιξη  Γερμανών στρατιωτών στην 

Αττική και την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη.       

 

Σελίδες 323-326 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 19.12.1942. 

Περιέχει Εκτίμηση της Κατάστασης στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας 

καταγράφοντας μεταξύ άλλων την επικρατούσα ηρεμία στη γερμανική επικράτεια, την 

πραγματοποίηση αριθμού δολιοφθορών, την επικήρυξη του Ζέρβα με εκατό εκατομμύρια 

δραχμές  από τις ιταλικές στρατιωτικές αρχές. (μετάφραση)         

Εκτίμηση της κατάστασης: 

Η συνεχιζόμενη παρασκηνιακή κυβερνητική κρίση δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Ο 

Έλληνας πρωθυπουργός Λογοθετόπουλος έβγαλε στις 17.12.42 μια σύντομη ομιλία, στο 

πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, προς τον ελληνικό λαό τον οποίο κάλεσε για 
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συνεργασία με τις Δυνάμεις Κατοχής. Η κυβέρνηση δεν είναι ωστόσο καθόλου σε θέση 

να αποσύρει τους  εν ενεργεία ή εφεδρικούς αξιωματικούς που βρίσκονται στις συμμορίες 

στη Στερεά Ελλάδα και να δρομολογήσει μια ειρήνευση. Το ό,τι επικρατεί την τωρινή 

χρονική στιγμή ηρεμία στις ελεγχόμενες από τις συμμορίες περιοχές, αποδίδεται στο ότι 

οι οργανώσεις των συμμοριών και το κίνημα αντίστασης  έχουν ενισχυθεί και βρίσκονται 

υπό μια ενιαία διοίκηση. Η δραστηριότητα των συμμοριών δεν εκτείνεται σε 

μεμονωμένου  χαρακτήρα επιχειρήσεις, αλλά η συγκεντρωτική δύναμη των «ανταρτών» 

θα κάνει  την εμφάνιση της τη χρονική στιγμή μιας απόβασης του αντιπάλου. Πρέπει να 

χαρακτηρισθεί ως άρτια τόσο ή οργάνωση όσο και η τακτική αυτού του συγκεντρωτικού 

πλέον τώρα Κινήματος αντίστασης και αποτελεί εξαιτίας τούτου έναν μεγάλης κλίμακας 

κίνδυνο. Κρίνεται ως άμεση αναγκαιότητα η εξολόθρευση αυτών των οργανώσεων που 

απειλούν ολοένα με μεγαλύτερη ένταση τον ανεφοδιασμό προς τη Νότια Ελλάδα και την 

Κρήτη-δες τη δράση αυτών στον Πειραιά στις 15.12.42-. 

Οι τωρινές, επίσης, οικονομικού χαρακτήρα εξελίξεις θα οδηγήσουν τους Έλληνες στη 

σύμπλευση τους με το κίνημα αντίστασης. Εξαιτίας ορισμένων φιλολαϊκών μέτρων, όπως 

η επιστροφή των κατασχεμένων σιτηρών από την ελληνική κυβέρνηση, κατόρθωσαν 

τμήματα του κινήματος να κερδίσουν τη συμπάθεια του πληθυσμού. Η παρουσιαζόμενη 

πτώση της αγγλικής χρυσής  λίρας (εκατό τριάντα χιλιάδες περίπου ελληνικές δραχμές),  

εξαιτίας των στρατιωτικών εξελίξεων, είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές στη μαύρη 

αγορά σιγά σιγά. Ο πληθυσμός μπορεί εξαιτίας αυτού να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες 

με τις υπάρχουσες σε αφθονία ποσότητες τροφίμων. Η εκστρατεία του Ειδικού 

Απεσταλμένου έφερε επομένως αποτέλεσμα σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της 

κατάστασης σίτισης του ελληνικού λαού. Η έκβαση αυτή ωστόσο χρεώθηκε ως επιτυχία 

του Κινήματος Αντίστασης.   

Οι Ιταλοί κατάσχεσαν τις ραδιοφωνικές συσκευές στις περιφέρειες της χώρας. Στην 

Αθήνα, ωστόσο, ακούγονται ακόμα κρυφά οι αναμεταδώσεις από το εξωτερικό και 

συνεχίζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο η υποδαύλιση.    

Ο προϊστάμενος της Εταιρίας Μεταφοράς Ενέργειας αναμένει για το επόμενο χρονικό 

διάστημα το ξέσπασμα απεργιακών κινητοποιήσεων στον τομέα εργασίας του.                   

Η υποδαύλιση από τους Κομμουνιστές συνεχίζεται και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του κινδύνου.  

 

4.Σχεδιασμένα μέτρα: 

Πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα η επιτήρηση των πολιτικών 

κομμάτων και η επίβλεψη των εξελίξεων στο εσωτερικό αυτών.    

 

 

Σελίδες 327-330 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου με ημερομηνία 15.2.1942. Αναφέρεται στην 

οργάνωση και δραστηριότητα του Κινήματος Αντίστασης στην ηπειρωτική Ελλάδα 

(καταγράφονται χώροι παραμονής και δράσης αυτού) σημειώνοντας την αύξηση της 

δραστηριότητας των ομάδων αντίστασης υπό την καθοδήγηση Άγγλων και Ελλήνων-

εφέδρων και εν ενεργεία- αξιωματικών   σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, ιδιαιτέρως 

στην περιοχή του Ολύμπου και στα Χάσια και την οικονομική υποστήριξη του αγώνα 

τους μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας, της Εθνικής-Ιωνικής Τράπεζας και από ιδιωτικά 

κεφάλαια και την υποστήριξη τους, ακόμα, από τον Ελληνικό και Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.    

 

 

Σελίδα 331 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 26.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική και την αναχώρηση δια αέρος μέρους αυτών προς Κρήτη.     

 

Σελίδα 332 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 25.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού  στην Αττική και την αναχώρηση δια αέρος μέρους 

αυτών προς Κρήτη.     

 

Σελίδα 333 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 24.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά  Γερμανών 

στρατιωτών στην Κρήτη.     

 

Σελίδα 334 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 23.12.1943. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  στρατιωτικού 

υλικού-κυρίως στρατιωτικών οχημάτων- και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική και την 

αναχώρηση τους  δια θαλάσσης με το πλοίο «Savona» και δια αέρος προς Κρήτη.     

 

Σελίδες 335-338 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 21.12.1942. Αναφέρεται στα μέτρα ασφάλειας των 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων που συσχετίζονται με τον  

γερμανικό στρατό στην Αθήνα.   

 

Σελίδες 339-340 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 21.12.1942. Αναφέρεται στην επιβολή  μέτρων ασφάλειας στην 

περιοχή της Αθήνας ως προς την αντιμετώπιση των εξεγέρσεων και επιθέσεων εναντίων 

του γερμανικού και ιταλικού στρατού.   

 

Σελίδα 341 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Ναύαρχο Αιγαίου με ημερομηνία 22.12.1942. Αναφέρεται στη 

δραστηριοποίηση οχημάτων του Πολεμικού Ναυτικού κατά την επιβολή κατάστασης 

επιφυλακής.   

 

Σελίδες 342-343 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 22.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού- κυρίως στρατιωτικών οχημάτων-   στην Αττική 

για τη μεταφορά τους στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος), την 

αναχώρηση μέρους αυτών και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.       
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Σελίδα 344 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 21.12.1942. 

Αναφέρεται στην Εκτίμηση της κατάστασης στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας 

σημειώνοντας μεταξύ άλλων την υπόνοια των γερμανικών αρχών για προετοιμασίες 

αναφορικά με το ξέσπασμα μιας ένοπλης εξέγερσης από την πλευρά του ελληνικού 

πληθυσμού, την αναγκαιότητα μεταφοράς γερμανικών στρατιωτικών μονάδων προς 

Κρήτη για την ενίσχυση των εκεί στρατευμάτων, την αναστολή λειτουργίας εργοστασίων 

και επιχειρήσεων λόγω έλλειψης σε κάρβουνο.         

 

Σελίδες 345-346 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 21.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού-κυρίως οχημάτων- και Γερμανών στρατιωτών στην Αττική για τη μεταφορά τους 

στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος), την αναχώρηση μέρους αυτών, 

μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων στην Αττική  και μη άμεσου στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος γεγονότα.   

    

Σελίδα 347 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 20.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού-κυρίως οχημάτων- και  Γερμανών στρατιωτών στην Αττική για τη μεταφορά τους 

στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος) και την αναχώρηση μέρους 

αυτών.      

 

Σελίδα 348 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς  το Ιταλικό Φρουραρχείο στην Αθήνα, τη Γερμανική Διοίκηση 

Πληροφοριών 323 και την 22η Μεραρχία Πεζικού με ημερομηνία 19.12.1942. 

Αναφέρεται στη φρούρηση του κεντρικού πομπού των Λιοσίων στην Αθήνα από τον 

ιταλικό στρατό.    

 

Σελίδα 349 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Ιταλικό Φρουραρχείο στην Αθήνα  προς τον 

Ιταλό επικεφαλής αξιωματικό στον Γερμανό Στρατιωτικό Διοικητή  Νοτίου Ευρώπης, 

την Ανώτατη Διοίκηση του Γερμανικού Στρατού στην Ελλάδα και τον Ιταλικό 

Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνας  με ημερομηνία 14.12.1942. Αναφέρεται στη φρούρηση 

του κεντρικού πομπού Λιοσίων από τον ιταλικό στρατό.   

 

Σελίδες 350-351 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 19.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού-κυρίως οχημάτων- και  Γερμανών στρατιωτών στην Αττική για τη μεταφορά τους 

στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος), την αναχώρηση μέρους αυτών 

και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      
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Σελίδα 352 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 29.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική για τη μεταφορά τους στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), την αναχώρηση μέρους αυτών και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 353 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 29.12.1942. Αναφέρεται στη αυξημένη επαγρύπνηση από τις 

γερμανικές στρατιωτικές αρχές εξαιτίας της επικείμενης πρόθεσης από τους Συμμάχους 

για ρίψη αλεξιπτωτιστών στην περιοχή της Αθήνας για την πραγματοποίηση 

δολιοφθορών κατόπιν βομβαρδισμού, ως μέτρο αντιπερισπασμού.    

 

Σελίδα 354 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 17.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική για τη μετακίνηση τους προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), την αναχώρηση μέρους αυτών, και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 355 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Ναύαρχο Αιγαίου με ημερομηνία 17.12.1942. Αναφέρεται στην 

επέκταση και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Πειραιά .     

 

Σελίδες 356-357 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 16.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών στην Αττική για τη μετακίνηση τους στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και 

μονάδα), την αναχώρηση μέρους αυτών, τη ρίψη βομβών από συμμαχικά αεροσκάφη 

πλησίον της Αίγινας  και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 358 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με 

ημερομηνία 17.12.1942. Αναφέρεται στην άρση διαταγής του Στρατιωτικού Διοικητή 

Νοτίου Ελλάδας.     

 

Σελίδα 359 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 16.12.1942. Αναφέρεται στην τοποθέτηση γερμανικών 

στρατιωτικών τμημάτων στον Πειραιά με καθήκοντα φρούρησης χώρων.        

 

Σελίδα 360 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 12.12.1942. Αναφέρεται σε εντολή σχετικά με τον εφοδιασμό 

γερμανικών μονάδων στον τομέα Σουνίου.   
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Σελίδα 361 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 15.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών 

στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων- στην Αττική και την 

αναχώρηση μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα).     

 

Σελίδες 362-363 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 14.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού-κυρίως οχημάτων- και  Γερμανών στρατιωτών στην Αττική, την αναχώρηση 

μέρους αυτών προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδες 364-377 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με δύο συνημμένα-  από το Επιτελείο του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 

11.12.1942. Αναφέρεται στην Εκτίμηση της κατάστασης στο εσωτερικό της ηπειρωτικής 

Ελλάδας σημειώνοντας για τον γερμανικό τομέα την μεταξύ άλλων  αύξηση στη διανομή 

προκηρύξεων, με περιεχόμενο  εναντίων των Γερμανών στρατιωτών, την αναγραφή σε 

τοίχους σπιτιών συνθημάτων που αφορούν τη διαμοίραση ψωμιού και ελαιόλαδου. Για 

τον ιταλικό τομέα καταγράφεται η μεταξύ άλλων αύξηση της δραστηριότητας των 

Οργανώσεων Αντίστασης, η θανάτωση Ελλήνων συνεργαζόμενων με τις ιταλικές αρχές, 

ο χαρακτηρισμός του Ζέρβα ως ηγέτης όλων των Οργανώσεων Αντίστασης. 

(μετάφραση)  Εκτίμηση της κατάστασης:    

Η κυβερνητική κρίση  εξομαλύνθηκε, προς τα έξω, μέσω της εισόδου του στρατηγού 

Ταβουλάρη ως υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής της Ασφάλειας, του πρώην 

Εμπορικού Ακόλουθου Τσιρονίκου ως υπουργού Γεωργίας και Επισιτισμού, του 

αρχισυνδικαλιστή Καλύβα ως Γενικού Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδας και της τοποθέτησης του πρώην υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου, 

Μάρκου, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Το πόστο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης καταργήθηκε. 

Αναμένεται, κατά πόσο θα μπορέσουν μελλοντικά να παραμερισθούν οι υφιστάμενες 

προσωπικές αντιθέσεις στο υπουργικό συμβούλιο.   

Ο πρώην δικτάτορας Πάγκαλος χαρακτηρίζεται ως αυτός που κινεί παρασκηνιακά τα 

νήματα στο υπουργικό συμβούλιο.  

Η δραστηριότητα των συμμοριών στη Στερεά Ελλάδα έχει μείνει ξανά στάσιμη. Η 

κυβέρνηση προτίθεται να αποσύρει τους εκεί βρισκόμενους αξιωματικούς και να 

εγκαταστήσει εκεί τους καταδιωκομένους στα βουνά από τις ιταλικές  «επιχειρήσεις 

ειρήνευσης» γεωργούς για να καταπολεμήσει τότε καλύτερα τα κομμουνιστικά και 

κακοποιά στοιχεία. Αναμένεται η πραγματοποίηση και η επιτυχής έκβαση.  

Παρατηρείται μια αμφιταλάντευση της διάθεσης  στη συμπεριφορά των Ελλήνων 

απέναντι στις γερμανικές υπηρεσίες. Οι εργάτες δείχνουν συχνά απροθυμία και τείνουν 

προς μια παθητικότητα. Το περιφερειακό Φρουραρχείο Πειραιά έχει μάλιστα 

διαπιστώσει ότι έχει αισθητά επιδεινωθεί  η επικοινωνία των Ελλήνων πολιτών με τις 

γερμανικές αρχές. 

Πρέπει, εκ νέου, να τονιστεί ο κίνδυνος που ελλοχεύει κατά την ακρόαση ξένων σταθμών 

από τους Έλληνες. Ο Σταθμός του Λονδίνου, του Καίρου, καθώς και η «Ελεύθερη Φωνή 
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της Ελλάδας» έχουν μεταδώσει, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, στους 

Έλληνες τις παρακάτω υποδείξεις:  

« Έλληνες εργάτες, εσείς που έχετε τοποθετηθεί για τον εχθρικό στρατό,  στα εργοστάσια 

παραγωγής κονσερβών: σαμποτάρετε την παραγωγή! Κάνετε μικρού μεγέθους τρύπες 

στα κονσερβοκούτια για να σαπίσει το περιεχόμενο!» 

Γνωστοποιήστε την κάτωθι έκκληση στους Ιταλούς στρατιώτες:                                 

«Ιταλοί στρατιώτες! Εξολοθρεύστε τον φασισμό και σώστε την Ιταλία πριν είναι πολύ 

αργά!»  

Προετοιμάστε  ήδη από τώρα τον Απελευθερωτικό Αγώνα. Προμηθευτείτε όπλα από 

τους Ιταλούς, λεηλατήστε τις αποθήκες πυρομαχικών! 

Οι γερμανικές αρχές στη Θεσσαλονίκη έχουν διατάξει την επιστράτευση για δέκα έτη, 

για διάφορες εξ αναγκασμού εργασίες!»      

Επιπλέον εκκλήσεις, (στο συνημμένο 3).   

 

4. Προτιθέμενα μέτρα:  

Θα ενισχυθεί η επιτήρηση των πολιτικών κομμάτων και η επίβλεψη των εξελίξεων στο 

εσωτερικό τους.   

 

(περίληψη) Το πρώτο αντίγραφο- ιταλικής προέλευσης- συνημμένου στο εν λόγω 

έγγραφο αναφέρεται στην πορεία του κινήματος αντίστασης στον ελλαδικό χώρο. 

Ακολουθεί η μετάφραση του. (μετάφραση).   Πληροφορίες σχετικά με τους αντάρτες 

στην Ελλάδα. 

Πληροφορίες, προερχόμενες από διαφορετικές πηγές, συγκλίνουν μεταξύ τους ότι οι 

ένοπλες συμμορίες ανήκουν σε μια εκτεταμένου βαθμού οργάνωση που έχει σχηματιστεί 

όπως ακολουθεί: 

στην Αθήνα: το Αρχηγείο και το Κέντρο Επικοινωνίας συνεργάζεται με τον εχθρό και ως 

επικεφαλής βρίσκεται ένας Άγγλος συνταγματάρχης, υποστηριζόμενος από δώδεκα 

Έλληνες,   

σε κάθε ζώνη: μια διοίκηση, υπαγόμενη στη Γενική Διοίκηση, με άμεσο κυριαρχικό 

δικαίωμα εξουσίας για τον τομέα ξεχωριστά και τις υποδιοικήσεις της.      

 

Οι συγκεκριμένες υποδιοικήσεις έχουν οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα, όπως 

αυτά της προπαγάνδας, της στρατολόγησης, του εφοδιασμού και των γενικού χαρακτήρα 

εντολών για την επέμβαση των συμμοριών.  

 

Η δύναμη τους, που αποτελείται από στρατολογημένους άνδρες, διαιρείται σε δύο 

ομάδες: 

Επιχειρησιακές μονάδες και εφεδρείες. Η τελευταία, η οποία διαθέτει μόνο εν μέρει 

οπλισμό, παραμένει στα χωριά, απασχολούμενη με υποθέσεις της καθημερινότητας, και 

από εκεί αναμένει το κάλεσμα των μονάδων όπου ανήκουν για να αναλάβει δράση.      

 

Ως αρχηγός όλων των συμμοριών φέρεται ο Ζέρβας του οποίου η παρουσία αναφέρεται 

στην περιοχή του Καρπενησίου, προβαίνοντας εκεί σε επιχειρήσεις και επιθεωρήσεις.  

 

Η συνολική δύναμη των ενεργών ανταρτών μπορεί να εκτιμηθεί στους δύο χιλιάδες 

περίπου άνδρες. Ο αριθμός των εφεδρικών είναι, αναμφίβολα, μεγαλύτερος, λείπουν 

ωστόσο στοιχεία για την ακριβή εκτίμηση του αριθμού.  
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Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί στο σημείο αυτό η ψυχική διάθεση του ελληνικού πληθυσμού 

που έχει σημαντικά επηρεαστεί από την προπαγάνδα του εχθρού και ότι κάθε νέος 

Έλληνας τείνει να προσχωρήσει στους αντάρτες. 

 

Ο αριθμός αυτών προς στρατολόγηση, εξαρτάται επίσης από τις διαθέσιμες ποσότητες 

όπλων και πυρομαχικών. Ο εξοπλισμός των ανταρτών αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος 

του από όπλα του πρώην Ελληνικού Στρατού Ξηράς. 

           

Ομάδα ανταρτών, με δύναμη τριάντα ανδρών, διέσχισε τις περιοχές Παλαιός 

Παντελεήμονας, Άγιος Δημήτριος Πέτρας και Σκοτεινά.   

 

Περιοχή του Καρπενησίου: 

Πενήντα αντάρτες πυρπόλησαν τις ζωοτροφές της Δύναμης Κατοχής στο Μεγάλο Χωριό 

Ευρυτανίας.  

Στις Γοργιανάδες, αντάρτες επιτάξαν ζώα για σφαγή, που προορίζονταν για τα 

στρατεύματα του Καρπενησίου.  

Είκοσι πέντε αντάρτες στρατοπέδευσαν στην Καλλιθέα.  

 

Περιοχή των βουνών Γκιώνας και Οίτης: 

Στις 25.11,και ώρα 22:15, μια ομάδα διακοσίων πενήντα ανταρτών επιτέθηκε στη φρουρά 

της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοπόταμου και ανατίναξε ένα στύλο και δύο τόξα 

της γέφυρας. Η επίθεση διήρκεσε τρείς ώρες.  Οι αντάρτες υποχώρησαν στο πλησίασμα 

ιταλικών ενισχύσεων. Οι ιταλικές απώλειες ανήλθαν στους επτά νεκρούς, τέσσερεις 

τραυματίες και δύο αγνοουμένους. Ο αριθμός των απωλειών μεταξύ των ανταρτών είναι 

άγνωστος.     

Δύο χωροφύλακες  απήχθησαν στην Άνω Μουσουνίτσα  από τους αντάρτες. Μετά την 

απελευθέρωση τους ανέφεραν ότι οι αντάρτες διέθεταν τέσσερα πολυβόλα και σαράντα 

ελαφρά πολυβόλα.  

 

Στρατόπεδα των συμμοριών:      

Οι συμμορίες έχουν αυξήσει σημαντικά τη δύναμη τους το τελευταίο χρονικό διάστημα, 

οι υποομάδες τους έχουν ενωθεί και έχει επεκταθεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο το πεδίο δράσης 

τους. Η επίβλεψη τους έχει καταστεί εξαιτίας αυτού δυσκολότερη.  

Αναφέρεται η δραστηριότητα πεντακοσίων περίπου ανταρτών στην περιοχή της Όσσας, 

του Ολύμπου και της Καρυάς. Υπάρχει δυσκολία στην ακριβή εκτίμηση επειδή οι 

συμμορίες βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και διασχίσουν με ευκολία τις γερμανο-ιταλικές 

διαχωριστικές γραμμές.  

Στην περιοχή του Καρπενησίου παραμένει η κατάσταση αμετάβλητη.          

 

Στο βουνό της Γκιώνας και της Οίτης έχουν κάνει, εκ νέου, την εμφάνιση τους οι 

συμμορίες.   

 

Πληροφορίες, σχετικά με την αναδιοργάνωση των συμμοριών, αναφέρουν ότι 

βρίσκονται: 

τριάντα άνδρες μεταξύ Kathvotra και Boris (στο βουνό του Γάβροβου Στρωμνίτσας)   

εκατό είκοσι άνδρες, με επικεφαλής έναν Έλληνα αξιωματικό που επέστρεψε από την 

Αίγυπτο,  πλησίον της Σκάλας Ωρωπού (Αττική) καθώς καιπλησίον της Νεάπολης, με 

επικεφαλής έναν λοχαγό της χωροφυλακής.    

 

Ανακεφαλαίωση: 
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Ενισχυμένη δραστηριότητα στην περιοχή Καρυάς, Όσσας και Ολύμπου.   

Αυξανόμενη δράση των ανταρτών εναντίων της Δύναμης Κατοχής στο Καρπενήσι.  

Ο στόχος της δραστηριότητας των συμμοριών που είναι να πραγματοποιήσουν 

παρακώληση στις γραμμές συγκοινωνίας έχει επαληθευθεί. Έχει ακόμα αποδειχθεί η 

συνεργασία με τον εχθρό που και για αυτόν τον ίδιο έχει η διακοπή της συγκοινωνίας 

στον κεντρικό οδικό άξονα μεγάλη σημασία.       

 

(περίληψη) Το δεύτερο αντίγραφο συνημμένου στο εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει 

μεταφρασμένη στη γερμανική γλώσσα ανακοίνωση του ΕΛΑΣ.  (μετάφραση)  Εθνικός 

Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.   

 

Αρχηγείο Κισσάβου. 

 

Μονάδα: 187 

 

                                                Ανακοίνωση 

 

Επειδή πολλά στοιχεία δρουν εναντίων των συμπατριωτών μας και έχουν βλάψει και 

συνεχίζουν να βλάπτουν με τα λόγια και τις πράξεις τους τον ελληνικό πληθυσμό, με το 

να συνεργάζονται με τις Δυνάμεις Κατοχής και με την προδοτική κυβέρνησης του 

Τσολάκογλου, αποφασίσαμε να πολεμήσουμε μέχρι εσχάτων για να εκδιώξουμε τον 

κατακτητή και να απελευθερώσουμε το έθνος και τον λαό μας.      

 

Στις παρακάτω περιπτώσεις, επιβάλουμε και θα εφαρμόσουμε τη θανατική ποινή: 

1)προς κάθε προδότη που δίνει πληροφορίες στα κατοχικά στρατεύματα ή συνεργάζεται  

με οποιοδήποτε τρόπο με αυτά εναντίων του σκλαβωμένου ελληνικού λαού,     

2) προς όσους ασκούν προδοσία και προμηθεύουν με όπλα τους κατακτητές,  

3) προς όσους κλέβουν τις αποθήκες τροφίμων ή άλλα φυλασσόμενα προϊόντα ή 

καταδίδουν που βρίσκονται,     

4) Θα ασκηθεί σωματική βία εις βάρους τους και θα καταδιωχθούν όσοι για πρώτη φορά 

κλέβουν ή καταστρέφουν  την περιουσία των πατριωτών μας.  

5) Η περιουσία των προδοτών θα κατασχεθεί για όφελος του «Εθνικού Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Στρατού».   

 

(περίληψη) Το τρίτο αντίγραφο συνημμένου στο εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει δύο, 

μεταφρασμένες στη γερμανική γλώσσα, καταδίκες από το Λαϊκό Δικαστήριο των 

Ανταρτών. (μετάφραση).  

    

Εθνικός Απελευθερωτικός Λαϊκός Στρατός (αντάρτες). 

Αρχηγείο των Ανταρτών  Ολύμπου. 

Έκτακτο Στρατοδικείο των Ανταρτών.  

 

Απόφαση αριθμού 20.   

 

Καταδικάζεται εις θάνατο η σύζυγος του Παπαδημόπουλου με την κατηγορία: 

1)της αντεθνικής της ταυτότητας,    

2) της από κοινού δράσης με τον σύζυγο της εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού, 

3) επειδή πούλησε το κορμί της ως πόρνη και προκάλεσε μεγάλη ζημιά. 

 

Οι γυναίκες θα τιμωρούνται κατά αυτόν τον τρόπο.  
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2.11.42                                            Στρατοδικείο των Ανταρτών 

                                                                 Ο πρόεδρος 

                                                          Δυσανάγνωστη υπογραφή  

Σφραγίδα: 

Εθνικός Απελευθερωτικός Λαϊκός Στρατός                                                                   

Ελευθερία ή Θάνατος 

Αρχηγείο των Ανταρτών Ολύμπου. 

 

 

 

Εθνικός Απελευθερωτικός Λαϊκός Στρατός (αντάρτες). 

Αρχηγείο των Ανταρτών  Ολύμπου. 

Έκτακτο Στρατοδικείο των Ανταρτών.  

 

Απόφαση αριθμού 16.   

 

Καταδικάζεται εις θάνατο ο Δημήτριος Παπαδημόπουλος με την κατηγορία: 

1) της αντεθνικής της ταυτότητας,    

2) της παράδοσης από τον ίδιο πολλών πολεμικών τυφεκίων, αφοπλίζοντας τους 

γεωργούς, 

3) της συνεργασίας του με τα στρατεύματα κατοχής, προκαλώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

ζημιά σε βάρος του ελληνικού λαού. 

 

Οι προδότες θα τιμωρούνται κατά αυτόν τον τρόπο.  

Όλους θα τους περιμένει ο ίδιος θάνατος. 

 

2.11.42                                            Στρατοδικείο των Ανταρτών 

                                                                 Ο πρόεδρος 

                                                          Δυσανάγνωστη υπογραφή  

Σφραγίδα: 

Εθνικός Απελευθερωτικός Λαϊκός Στρατός                                                                   

Ελευθερία ή Θάνατος 

Αρχηγείο των Ανταρτών Ολύμπου. 

 

(περίληψη) Το τέταρτο αντίγραφο συνημμένου περιέχει επτά ανακοινώσεις του 

ραδιοφωνικού σταθμού  «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας». (μετάφραση) 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας» ανακοίνωσε στην ελληνική γλώσσα, στις 

1.12.42.  

 

Συμπολίτες! 

Ζητήστε από τους Ιταλούς  στρατιώτες, να σας παραδώσουν τα όπλα τους και να 

εγκαταλείψουν τις μονάδες τους. Ζητήστε το αμέσως  από αυτούς, επειδή τώρα είναι η 

κατάλληλη στιγμή. Πράγματι, στις γραμμές τους βρίσκονται  πολλοί αντιφασίστες που 

μισούν θανάσιμα το καθεστώς του Μουσολίνι. Δώστε τους να καταλάβουν ότι η 

απελευθέρωση της Ιταλίας θα επιφέρει την πτώση του Φασισμού και αυτό θα είναι ένα 

ζήτημα λίγων ημερών.  
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Κάντε προπαγάνδα μεταξύ των Ιταλών στρατιωτών που ζουν στην Ελλάδα και δείξτε σε  

αυτούς ότι ο μοναδικός δρόμος για να ξεφύγουν, είναι να παραδώσουν τα όπλα και να 

προσχωρήσουν στις γραμμές σας.  

 

Εμπρός, συμπολίτες! Δώστε στους Ιταλούς να καταλάβουν ότι η ελευθερία έχει φτάσει 

τώρα και για αυτούς.   

 

Αδέλφια, οι καλύτεροι μαχητές μας έχουν εγκλειστεί στις φυλακές και στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Αυτοί, αδέλφια μας, μαραζώνουν κάτω από τον ζυγό των Ναζί και των 

Φασιστών. Οι αρρώστιες και η πείνα έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών αυτών των 

μαχητών. Έχουν πεθάνει χωρίς να μπορέσουν να δουν την νικηφόρα απελευθέρωση της 

πατρίδας μας.  

 

Ένα ακόμα ιερό καθήκον μας καλεί στη μάχη. Φτωχοί και πλούσιοι, πρέπει όλοι να 

οργανωθούμε, για να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας που σαπίζουν στις φυλακές. Πρέπει να 

προμηθευτούν με φάρμακα, ρούχα και τρόφιμα. Πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά 

για να τους βοηθήσουμε. Είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι του λαού μας και θα είναι οι 

ηγέτες του ελληνικού λαού.  

 

Εμπρός αδέρφια, οι συμπολίτες μας που βρίσκονται φυλακισμένοι, πρέπει να 

αντικρύσουν μια ελεύθερη, έπειτα από νίκη, πατρίδα.                 

 

 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας» ανακοίνωσε στις 26.11.42: 

προοριζόμενο  προς τον εξοχότατο στρατηγό Geloso: 

Πριν από οχτώ ημέρες, τριάντα οχτώ στρατιώτες, πέντε υπαξιωματικοί και ένας 

αξιωματικός λιποτάκτησαν και προσχώρησαν στις ομάδες των ανταρτών μας. Το 

περιστατικό αυτό συνέβη στην Αρκαδία.  

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα ιταλικό τάγμα προσχώρησε στις γραμμές μας, αφότου 

σκότωσε τον διοικητή του. Ιταλοί στρατιώτες στην Αθήνα πούλησαν πριν μερικές ημέρες 

στους συμπατριώτες μας, για ένα εκατομμύριο δραχμές, είκοσι οχτώ τυφέκια, πέντε 

βαριά πολυβόλα και δύο στρατιωτικά χιτώνια.  

  Εφιστούμε  την προσοχή στην εξοχότητα του λόγω αυτών των περιστατικών, 

επειδή εάν δεν βιαστεί να τρέξει στις μονάδες του, όλοι οι Ιταλοί στρατιώτες θα 

λιποτακτήσουν και θα πουλήσουν τον εφοδιασμό και εξοπλισμό τους στους αντάρτες.      

 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας» ανακοίνωσε στις 26.11.42: 

Έλληνες Μαχητές! 

Οι Φασίστες είναι εξοργισμένοι εναντίων μας και αρχίζουν να μας απειλούν. Δεν 

φοβόμαστε όμως καθόλου, επειδή η ελευθερία της πατρίδας μας είναι κοντά. Από εδώ 

και στο εξής, ο ελληνικός λαός θα απαντήσει στις απειλές και στα εγκλήματα των 

Φασιστών με τα όπλα. Οι Φασίστες πρέπει να το καταλάβουν καλά ότι εμείς δεν 

σκοπεύουμε να επιτρέψουμε η Ιταλική Στρατιωτική Αστυνομία και οι Γερμανοί 

πράκτορες να εμποδίσουν τα σχέδια μας.  

 

Έλληνες Μαχητές! 

Να εκτελέσουμε τους αποστάτες που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία του εχθρού, να 

εκτελέσομε τους Ναζί και τους Φασίστες.  

 

Συμπολίτες! 
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Να ενταχθούμε όλοι στις Οργανώσεις Απελευθέρωσης και να πολεμήσουμε για να 

προσφέρουμε ξανά την ελευθερία στην πατρίδα μας. Όλοι οι άνδρες, οι γυναίκες και τα 

παιδιά πρέπει να πραγματοποιήσουν το ιερό καθήκον να ενταχθούν στις πατριωτικές 

οργανώσεις.  

 

Συμπολίτες! 

Για να φτάσουμε γρηγορότερα στην πολυπόθητη ελευθερία, πρέπει να αρχίσουμε αμέσως 

το κυνήγι εναντίων των περιπόλων που εκτελούν υπηρεσία στα βουνά και στους δρόμους 

των πόλεων μας. Πρέπει να επιτεθούμε στις απομονωμένες φρουρές. Πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα μας και να ξεκινήσουμε τον αγώνα εναντίων των 

ιταλικών περιπόλων και της Δύναμης Κατοχής. Θα προσφέρουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο 

σημαντική βοήθεια στις συμμαχικές δυνάμεις και η Ελλάδα θα κερδίσει νωρίτερα την 

ελευθερία της.    

 

Συμπολίτες! 

Η ώρα έχει σημάνει! Ενωθείτε όλοι για την επίθεση! 

 

 

 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας» ανακοίνωσε στις 14.11.42: 

Έλληνες Μαχητές! 

Μετά την απώλεια της Βόρειας Αφρικής, οι Ιταλο-Γερμανικές Δυνάμεις Κατοχής θα 

θωρακίσουν περαιτέρω την Ελλάδα. Θα μεταφέρουν νέα Στρατεύματα Προστασίας και 

τεθωρακισμένα οχήματα, επειδή θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν ακόμα να 

ελπίζουν ότι θα αναχαιτίσουν την προέλαση των Συμμάχων.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να επέμβουμε! Ο λαός πρέπει να φανατιστεί για να δώσει μάχη 

ώστε να εμποδιστεί έτσι η περαιτέρω σταθεροποίηση του εχθρού στη χώρα μας. Οι 

εργάτες δεν θα πρέπει να εργάζονται για τις Δυνάμεις Κατοχής και σε περίπτωση που 

αναγκαστούν προς αυτό, να προσφέρουν το ελάχιστο. Στο εν τω μεταξύ, πρέπει να 

ανατινάξουμε τις γέφυρες, να εμποδίσουμε να κατασκευαστούν νέα αεροδρόμια, και να 

προκαλέσουμε ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Είναι καθήκον μας, να δράσουμε 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να αποκομίσει κανένα όφελος  από την 

παραγωγή μας.  

 

Έλληνες Μαχητές! 

Το καθήκον μας καλεί, δεν υπάρχει κανένα πισωγύρισμα! Να εμποδίσουμε, ο εχθρός να 

εδραιώσει τη θέση του.  

Ο αγώνας θα είναι σκληρός, αλλά η νίκη θα είναι σίγουρα δική μας. Όσο περισσότερο θα 

μαχόμαστε, τόσο και πιο κοντά θα πλησιάζει η νίκη σε μας.           

  

 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας» ανακοίνωσε στις 28.11.42: 

Έλληνες εργάτες! 

Ο χειμώνας τούτος δεν θα είναι μόνο ο τελευταίος χειμώνας της σκλαβιάς μας, αλλά ο 

χειμώνας, επίσης, της προεργασίας για τη νίκη. Είναι καθήκον μας να ενισχύσουμε τον 

αγώνα εναντίων των εχθρών. Επιδιώξτε να εργάζεστε όλο και λιγότερο στα εργοστάσια. 

Καταστρέψτε τις μηχανές του εχθρού. Γράψτε λάθος διευθύνσεις στα κιβώτια που σας 

στέλνονται. Να αχρηστεύσετε το στρατιωτικό υλικό του εχθρού. Να απεργήσετε και να 

απαιτήσετε αύξηση των αποδοχών.  

 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Εργάτες! 

Όλοι εσείς που κατασκευάζετε αεροδρόμια και δρόμους για τον εχθρό, εργαστείτε με 

αργούς ρυθμούς και με προχειρότητα.  

 

Έλληνες εργάτες! 

Ενωθείτε με τον ελληνικό λαό! Δώστε ενωμένοι τη μάχη για τη νίκη! Να είστε πάντα σε 

ετοιμότητα. 

 

 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας» ανακοίνωσε στις 27.12.42: 

Συμπολίτες! 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Γαλλία» απευθύνθηκε πριν λίγες ημέρες στους Γάλλους εργάτες 

που εργάζονται στα εργοστάσια παραγωγής κονσερβών και τους έδωσε συμβουλές πως 

μπορεί κάποιος  να πραγματοποιήσει με τον  καλύτερο δυνατό τρόπο  δολιοφθορές. Αυτές 

τις συμβουλές θέλουμε επίσης να δώσουμε και εμείς  στους Έλληνες εργάτες που 

δουλεύουν για τις Δυνάμεις Κατοχής σε τέτοιου είδους εργοστάσια στην Αθήνα, 

Πελοπόννησο και την Κρήτη. Θα πρέπει συμπολίτες, κυρίως,  να γνωρίζετε ότι τα 

επεξεργασμένα αυτά προϊόντα είναι δικά μας και μας τα έχει κλέψει ο εχθρός για να τα 

μεταφέρει στη χώρα του. Πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας και να εμποδίσουμε 

αυτή την κλοπή. Γεμίστε για αυτό τις κονσέρβες με χαλασμένα προϊόντα και αν αυτό δεν 

είναι δυνατό, κλείστε τις κονσέρβες τόσο άσχημα ώστε το περιεχόμενο τους να σαπίσει. 

Αν ενεργήσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εχθρός δεν θα κάνει χρήση των κλοπιμαίων του 

και όποιος, επίσης, φάει από αυτές, να μετανιώσει από αυτή την κλοπή εις βάρος του 

ελληνικού πληθυσμού.   

 

Έλληνες εργάτες! Οι δολιοφθορές συμβάλλουν στην τελική νίκη. Εμπρός! Το καθήκον 

σας καλεί!           

     

 

 

Ο σταθμός «Ελεύθερη Φωνή της Ελλάδας» ανακοίνωσε στις 30.11.42: 

Έλληνες Μαχητές! 

Χρειαζόμαστε όπλα για να εκδιώξουμε τους τυράννους. Πρέπει, εκ τούτου, να αρχίσουμε 

να αγοράζουμε όπλα από τους Ιταλούς λιποτάκτες και να επιτεθούμε στα σκάφη 

μεταφοράς πολεμοφοδίων καθώς και εναντίων των στρατιωτικών οχημάτων του εχθρού.  

Πρέπει να επιτεθούμε εναντίων των περιπόλων και να τις εξοντώσουμε. Πρέπει να 

δημιουργήσουμε αμέσως μικρά συνεργεία για την επισκευή των όπλων.  

 

Έλληνες Μαχητές! 

Πρέπει να καταβάλετε όλες σας τις δυνάμεις γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

αποκτηθεί ξανά η ελευθερία της πατρίδας μας.     

 

 

Σελίδα 378 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 13.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά Γερμανών 

στρατιωτών (καταγράφεται αριθμός και μονάδα) από την Αττική προς Κρήτη.      
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Σελίδες 379-380 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 12.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη  Γερμανών και 

Ιταλών στρατιωτών στην Αττική για τη δια αέρος μεταφορά τους στην Κρήτη και Ιταλία 

αντίστοιχα και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδες 381-382 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 11.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων την άφιξη στρατιωτικού 

υλικού-κυρίως στρατιωτικών οχημάτων- και  Γερμανών στρατιωτών στην Αττική για τη 

μεταφορά τους  στην Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος)  και μη άμεσου 

στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

 

Σελίδες 383-386 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα συνημμένο- του Επιτελείου του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με ημερομηνία 9.12.1942. Αναφέρεται σε κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με την τοποθέτηση φρουρών στον Πειραιά, σε περίπτωση σήμανσης 

συναγερμού. Το συνημμένο περιέχει κατάλογο καταγραφής κωδικού φρουράς, δύναμη, 

τάγμα προέλευσης, υπεύθυνη μονάδα επισιτισμού αυτής.          

 

 

Σελίδες 387-389 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με ένα συνημμένο- του Επιτελείου του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με ημερομηνία 9.12.1942. Αναφέρεται σε κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με την τοποθέτηση φρουρών στην Αθήνα, σε περίπτωση σήμανσης 

συναγερμού. Το συνημμένο περιέχει κατάλογο καταγραφής κωδικού φρουράς, δύναμη, 

τάγμα προέλευσης και υπεύθυνη μονάδα επισιτισμού αυτής.     

 

 

Σελίδα 390 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 10.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα), 

τη δια αέρος μετακίνηση Ιταλών στρατιωτών και σκύλων προς Ιταλία και τον εντοπισμό 

συμμαχικών αεροσκαφών στην περιοχή της λίμνης της Δοϊράνης με βόρεια κατεύθυνση.      

 

Σελίδα 391 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 9.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

Γερμανών στρατιωτών  από την Αττική προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα), 

τη δια αέρος και δια σιδηροδρόμου μετακίνηση Ιταλών στρατιωτών από την Αττική προς 

Ιταλία και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 392 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 8.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

στρατιωτικού υλικού και  Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη, μονάδα και είδος), τη δια αέρος και δια σιδηροδρόμου  

μετακίνηση Ιταλών στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού από την Αττική προς Ιταλία  

και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδες 393-394 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 7.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος και θαλάσσης 

μεταφορά στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων και πυροβόλων όπλων- και  Γερμανών 

στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος), τη 

δια αέρος και δια σιδηροδρόμου μετακίνηση Ιταλών στρατιωτών και οχημάτων από την 

Αττική προς Ιταλία και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.      

 

Σελίδα 395 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας με ημερομηνία 5.12.1942. Αναφέρεται στην τοποθέτηση κινητού λόχου της 

Γερμανικής Στρατιωτικής Αστυνομίας σε Πειραιά και Αθήνα για την περίπτωση 

κατάστασης επιφυλακής.        

 

Σελίδα 396 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 6.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά στρατιωτικού 

υλικού-οχημάτων- και  Γερμανών στρατιωτών  από την Αττική προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος), και τη δια αέρος και δια σιδηροδρόμου 

μετακίνηση Ιταλών στρατιωτών και υλικού από την Αττική προς Ιταλία.      

 

Σελίδα 397 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 5.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά Γερμανών 

στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και τη 

μετακίνηση δια αέρος και δια σιδηροδρόμου στρατιωτικού υλικού και Ιταλών 

στρατιωτών από την Αττική προς Ιταλία.      

 

Σελίδα 398 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 4.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά  

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα), 

τη μετακίνηση δια αέρος και δια σιδηροδρόμου στρατιωτικού υλικού και Ιταλών 

στρατιωτών από την Αττική προς Ιταλία και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.      

 

Σελίδα 399 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 3.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά 

στρατιωτικών οχημάτων και  Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη 

(καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος) και τη δια αέρος και δια σιδηροδρόμου 

μετακίνηση στρατιωτικού υλικού και Ιταλών στρατιωτών από την Αττική προς Ιταλία.      

 

Σελίδα 400 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 2.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά  

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) 

και τη δια αέρος μετακίνηση στρατιωτικού υλικού και Ιταλών στρατιωτών από την 

Αττική προς Ιταλία.  

 

 Σελίδες 401-406 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με δυο συνημμένα- του Επιτελείου του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας με ημερομηνία 30.11.1942. Αναφέρεται στην Εκτίμηση της 

κατάστασης στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, σημειώνοντας για τον γερμανικό 

τομέα την επικρατούσα ηρεμία μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, την αύξηση της 

«προπαγανδιστικής» δράσης από την πλευρά των κομμουνιστών, σε αντίθεση με αυτή 

των εθνικιστικών κύκλων, συλλήψεις μελών της ΠΕΑΝ και κατάσχεση υλικού. Για τον 

ιταλικό τομέα σημειώνεται η συνέχιση της δραστηριότητας των ομάδων αντίστασης στη 

Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, η ύπαρξη τεθωρακισμένων, κρυμμένων σε ορυχεία και 

σπηλιές, στην περιοχή της Λάρισας, σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καρυά 

(καταγράφονται απώλειες μεταξύ Ιταλών στρατιωτών), επίθεση εναντίων της ιταλικής 

φρουράς στη γέφυρα του Γοργοπόταμου και η ανατίναξη της εν λόγω γέφυρας. 

(μετάφραση)     Εκτίμηση της κατάστασης:           

Η κυβερνητική κρίση δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ του 

Λογοθετόπουλου-Γκοτζαμάνη εξαιτίας του ανασχηματισμού του υπουργικού 

συμβουλίου. Οι εξελίξεις στις εμπόλεμες περιοχές βρίσκονται ωστόσο στο παρασκήνιο 

των συζητήσεων.  

Η επιφυλακτικότητα των ακραίων πολιτικών στοιχείων αποδίδεται στην τεταμένη 

στρατιωτική κατάσταση και στην προετοιμαζόμενη σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών 

ομάδων. 

Διαπιστώνονται σημάδια μιας βέβαιης σταθεροποίησης της οικονομικής κατάστασης.  

Η τιμή της  αγγλικής χρυσής λίρας παζαρεύεται στη μαύρη αγορά, στις 25.11.42, στις 

εκατό εβδομήντα χιλιάδες ελληνικές δραχμές, το γερμανικό μάρκο στις διακόσιες 

εβδομήντα και η λίρα στις εκατό σαράντα δραχμές. Οι τιμές μειώνονται επίσης, π.χ μια 

οκά ελαιόλαδο στις δεκαέξι χιλιάδες περίπου δραχμές. Αυτή η εξέλιξη της πτώσης των 

τιμών προκάλεσε στον ελληνικό πληθυσμό έναν βέβαιο καθησυχασμό. Για να υπάρχει 

ένα μόνιμου χαρακτήρα αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την αναπροσαρμογή των τιμών 

των σημαντικότερων προϊόντων καθημερνής ανάγκης στο εισόδημα των ευρύτερων 

στρωμάτων του λαού.               

Τον μεγαλύτερο κίνδυνο τον αποτελεί, όπως πρότινος, η δραστηριότητα των συμμοριών 

στη Στερεά Ελλάδα. Πρέπει να αναμένεται η αύξηση της και εκ τούτου, η περαιτέρω 

διακινδύνευση του γερμανικού ανεφοδιασμού για τη Νότια Ελλάδα και τη Κρήτη. Η 

εξολόθρευση των συμμοριών, και μάλιστα πριν από την επίθεση του εχθρού στην 

Ελλάδα, θεωρείται ως πρώτη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ηρεμίας και της τάξης 

σε όλη συνολικά την ελληνική επικράτεια. Πρέπει να δρομολογηθεί το ταχύτερο η 
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εξόντωση τους εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων διαφυγής τους κατά τους 

χειμερινούς μήνες.  

Από τους Έλληνες εκτιμήθηκε ως ενδεικτικό στοιχείο της αποδυνάμωσης των Δυνάμεων 

του Άξονα ότι παρά της, στις 26.11.42, πραγματοποιημένης απόπειρας ανατίναξης της 

σιδηροδρομικής γέφυρας κοντά στο Λιανοκλάδι, ανακοινώθηκε στην έκδοση της 

27.11.42 των «Γερμανικά Νέα στην Ελλάδα» και σε όλο συνολικά τον ελληνικό τύπο 

μόνο η είδηση σχετικά με το πέρας των διαπραγματεύσεων Βερολίνου-Ρωμης-Αθήνας 

αναφορικά με τη μείωση των τιμών, η αύξηση των εισαγωγών, η ανακούφιση της 

ελληνικής οικονομίας και η μείωση των Εξόδων Κατοχής. Βγήκε εκ τούτου το 

συμπέρασμα ότι οι Δυνάμεις του Άξονα δεν είναι πλέον σε θέση να επιβληθούν στις 

στρατιωτικές και ενδοπολιτικές δυσκολίες και είναι εκ τούτου  αναγκασμένες να 

διατηρήσουν με την επιβολή αυτών των μέτρων την ηρεμία  στον πληθυσμό.                     

Ένας κίνδυνος που δεν πρέπει να υποτιμηθεί είναι η ακρόαση από τους Έλληνες σταθμών 

του εχθρού και η μέσω αυτών διάδοση κατασκευασμένων φημών και προπαγάνδας 

«μέσω ψιθύρων». Μόνο το σφράγισμα ή η παράδοση όλων των ραδιοφωνικών 

συσκευών-και στον ιταλικό επίσης τομέα- θα εμποδίσει αυτή την προπαγάνδα 

υποδαύλισης και υπονόμευσης από τον αντίπαλο.  

Ο περιλαμβανόμενος στο συνημμένο κατάλογος διαφωτίζει σχετικά με το ραδιοφωνικό 

δίκτυο του αντιπάλου το οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρον οι Έλληνες.        

 

4) Προτιθέμενα μέτρα: 

Πρέπει να συνεχισθεί η επιτήρηση των πολιτικών κομμάτων και της δραστηριότητας των 

συμμοριών. Έχει διαταχθεί ο αυστηρότατος έλεγχος των εισερχομένων Ελλήνων στις 

γερμανικές υπηρεσίες και καταλύματα καθώς και η σε αυξημένη κλίμακα επαγρύπνηση 

όλων συνολικά των στρατιωτικών μονάδων.     

 

(περίληψη) Το απόρρητο αντίγραφο συνημμένου στο εν λόγω έγγραφο φέρει τον τίτλο 

«Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των ανταρτών στην Ελλάδα». Ακολουθεί η 

μετάφραση του. (μετάφραση).  

 

Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των ανταρτών στην Ελλάδα. 

 

Η δράση των ένοπλων συμμοριών εντάσσεται στην  γενική εικόνα της κατάστασης στο 

εσωτερικό της Ελλάδας καθώς και στα ακολουθούμενα γενικής φύσης  στρατηγικά 

δρόμενα που προέχονται από δολιοφθορείς και Κομμουνιστές, και 

αλληλοσυμπληρώνονται από  τους ξένους πράκτορες και καθορίζουν την τωρινή 

τεταμένη κατάσταση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο του εχθρού, οι συμμορίες θα 

πρέπει να βοηθήσουν τα αγγλικά στρατεύματα, στην περίπτωση μιας απόβασης. Το 

αντάρτικο κίνημα έχει αμιγώς εθνικό χαρακτήρα.  

 

Οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζονται από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας τους που 

θα μπορούσε να οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

στην έλλειψη ενός αναγκαίου χρονικού διαστήματος για την αναδιοργάνωση τους,        

στη μετακίνηση των συμμοριών από τους τομείς τους σε άλλες περιοχές ως  μια κίνηση 

πρόληψης για τον ερχόμενο χειμώνα.  

 

Είναι, πιθανώς, σχέδιο του εχθρού να μην επιτραπεί ακόμα η εμφάνιση των συμμοριών 

και της δύναμης τους. 
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Γίνονται πολυάριθμες εκκλήσεις από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του εχθρού προς τον 

ελληνικό λαό,  προσωρινά να μην δράσει και να περιμένει την κατάλληλη χρονική στιγμή 

για να πραγματοποιήσει, κατόπιν διαταγής, μια μεγάλης κλίμακας δράση εναντίων του 

Άξονα.   

 

Φαίνεται ότι αυτές οι εκκλήσεις θεωρήθηκαν από τις ένοπλες συμμορίες, στην 

πραγματικότητα, ως διαταγές.    

 

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν τα παρακάτω γεγονότα:  

η δολοφονία τριών Εμπίστων, 

η δολοφονία ενός Ιταλού αξιωματικού κοντά στη Χαλκίδα, καθώς μετακινούταν με 

μοτοσυκλέτα προς τη Θήβα. Πάνω στο πτώμα βρέθηκε ένα σημείωμα με το εξής 

περιεχόμενο: « επίλεκτη ομάδα ανταρτών, θάνατος στους επιτιθέμενους, ζήτω η 

ελευθερία, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω οι Εθνικοί Αντάρτες, υπογράφων: οι Υπαρχηγοί, 

ονόματι, Παναγιώτης και Νάκος», και μια σφραγίδα με το αγγλικό έμβλημα, 

αιφνιδιαστική επίθεση εναντίων Ελλήνων που μετάφεραν τρόφιμα στα ιταλικά 

στρατεύματα,  κοντά στο Καρπενήσι και στη Γραβιά, 

αιφνιδιαστική επίθεση εναντίων των σκοπιών, με τον αριθμό 49 και 50, της 

σιδηροδρομικής γραμμής πλησίον του Δομοκού,    

συμπλοκή με ένα ιταλικό τάγμα που βρίσκονταν σε πορεία πλησίον του Δομοκού,   

διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης πλησίον του Καρπενησίου. 

 

 

Λείπουν οι πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση της, κάθε μια ξεχωριστά, ομάδας 

συμμοριών σε άλλες περιοχές. Φαίνεται ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ότι οι ομάδες του 

Ζέρβα έχουν μετακινηθεί από την Άρτα προς την περιοχή του Καρπενησίου.  

 

 Εντοπίστηκαν δύο νέες συμμορίες, και μάλιστα η μια στο  βουνό Κτυπάς πλησίον του 

δρόμου Χαλκίδας-Θηβών, με δύναμη δέκα πέντε περίπου ανδρών, εξοπλισμένη με 

ελαφρά πολυβόλα και μια άλλη και στο βουνό της Τριφυλίας πλησίον της Καλαμάτας 

στην Πελοπόννησο. Και οι δύο διαθέταν ασύρματο.  

 

Πρόσφατα, εχθρικά αεροσκάφη έριξαν τέσσερεις αλεξίπτωτα με πολεμοφόδια στις 

περιοχές των συμμοριών αυτών.           

 

(περίληψη) Το δεύτερο απόρρητο αντίγραφο συνημμένου στο εν λόγω έγγραφο περιέχει 

κατάλογο καταγραφής ελληνικών ραδιοφωνικών εκπομπών σε σταθμούς παγκόσμιας 

εμβέλειας.  

 

 

Σελίδες 407-408 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 1.12.1942. 

Αναφέρεται στην Εκτίμηση της κατάστασης στο εσωτερικό της Ελλάδας σημειώνοντας 

μεταξύ άλλων την ικανοποίηση εκ μέρους του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με τις 

στρατιωτικές  εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική, την ανατίναξη της γέφυρας του 

Γοργοπόταμου, τη μεταφορά του 47ου Συντάγματος Πεζικού στην Ιταλία, την ανάγκη 

άφιξης περισσοτέρων γερμανικών στρατιωτικών τμημάτων.   

 

Σελίδα 409 (περίληψη) 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 1.12.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά  

Γερμανών στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) 

και τη δια αέρος και δια σιδηροδρόμου μετακίνηση στρατιωτικού υλικού και Ιταλών 

στρατιωτών από την Αττική προς Ιταλία.  

 

Σελίδα 410 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 30.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά  

Γερμανών στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων- από την Αττική προς 

Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος) και τη δια αέρος, δια θαλάσσης και δια 

σιδηροδρόμου μεταφορά Ιταλών στρατιωτών και σκύλων από την Αττική προς Ιταλία.  

 

Σελίδες 411-412 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 29.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά  

Γερμανών στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων- από την Αττική προς 

Κρήτη (καταγράφεται δύναμη, μονάδα και τύπος) και τη δια αέρος, δια θαλάσσης και δια 

σιδηροδρόμου μεταφορά στρατιωτικού υλικού, Ιταλών στρατιωτών και σκύλων  από την 

Αττική προς Ιταλία.  

 

Σελίδα 413 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 28.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά  

Γερμανών και Ιταλών στρατιωτών από την Αττική προς Κρήτη και Ιταλία αντίστοιχα.   

 

Σελίδες 414-415 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 27.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη δια αέρος μεταφορά   

Γερμανών- Ιταλών στρατιωτών και σκύλων από την Αττική προς Κρήτη και Ιταλία  

(καταγράφεται δύναμη και μονάδα) και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος 

γεγονότα.  

 

 

Σελίδες 416-417 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 26.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά  Γερμανών και 

Ιταλών στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) από την Αττική προς Κρήτη και 

Ιταλία αντίστοιχα και την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου (διακοπή της 

σιδηροδρομικής συγκοινωνίας για μια περίπου εβδομάδα) καταγράφοντας τη σύγκρουση 

της ιταλικής φρουράς με μια δύναμη διακοσίων περίπου ανταρτών.      

 

Σελίδες 418-419 (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 25.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη μεταφορά δια αέρος και θαλάσσης  

Γερμανών και Ιταλών στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) καθώς και 

στρατιωτικού υλικού-κυρίως οχημάτων και πυροβόλων- από την Αττική προς Κρήτη και 

Ιταλία αντίστοιχα και μη άμεσου στρατιωτικού ενδιαφέροντος γεγονότα.  

 

Σελίδες 420-421 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 24.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά  Γερμανών και 

Ιταλών στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και μονάδα) από τη Αττική προς Κρήτη και  

Ιταλία αντίστοιχα.  

 

Σελίδες 422-433 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο-με τρία συνημμένα- από το Επιτελείο του Στρατιωτικού 

Διοικητή Νοτίου Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 

20.11.1942. Αναφέρεται στην Εκτίμηση της κατάστασης στο εσωτερικό της Ελλάδας 

σημειώνοντας για τον γερμανικό τομέα μεταξύ άλλων την επικρατούσα ηρεμία παρά την 

όποια κινητικότητα του ελληνικού πληθυσμού λόγω της μεταβολής της κατάστασης στο 

θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, την εντόνου ρυθμού «προπαγάνδα» από την πλευρά των 

κομμουνιστικών κύκλων με τη μορφή διανομής προκηρύξεων προς τους Έλληνες και 

Ιταλούς στρατιώτες , τη στρατολόγηση από την οργάνωση Πανελλήνια Ένωση 

Αγωνιζομένων Νέων αριθμού ατόμων και τον σχηματισμό Ομάδας Ένοπλης Αντίστασης 

υπό την αρχηγία του Κωνσταντίνου Περρίκου. Για τον ιταλικό τομέα  καταγράφεται 

μεταξύ άλλων η έντονη δραστηριότητα των ομάδων Αντίστασης στη Στερεά και Βόρεια 

Ελλάδα, η απόσυρση των Ελλήνων Χωροφυλάκων από τα χωριά της Θεσσαλίας και η 

επικράτηση των ανταρτών στην περιοχή Τρικάλων-Καρδίτσας.         

(μετάφραση) Εκτίμηση της κατάστασης: 

Ο πρωθυπουργός Τσολάκογλου παραιτήθηκε, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του τύπου, 

για λόγους υγείας. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 

Λογοθετόπουλος. Ο υπουργός Γκοτζαμάνης παρέμεινε στην κυβέρνηση. Αυτός ο 

ανασχηματισμός δεν χαιρετίσθηκε από ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού 

επειδή ο Λογοθετόπουλος είναι ένας άνθρωπος χωρίς ενέργεια και καθόλου ειδήμων του 

αντικειμένου του, ο Γκοτζαμάνης, από την άλλη, ελέγχεται πλήρως από τους Ιταλούς και 

προσπαθεί να προωθήσει από κάθε άποψη τα συμφέροντα αυτών.  

Ευρείς κύκλοι του πληθυσμού ήλπιζαν ότι θα έμπαινε, επιτέλους, ένας πολιτικός στην 

κυβέρνηση που θα υποστήριζε τα συμφέροντα του λαού και δεν θα εξαρτάται λόγω των 

ιδιαιτέρων σχέσεων του από τους Ιταλούς. Στην πραγματικότητα, ο Γκοτζαμάνης είναι  ο 

πρωθυπουργός και κατά αυτόν τον τρόπο έχει  η επιρροή των Ιταλών εξασφαλισθεί.  

Εάν ο Ιωάννης Ράλλης, ο πρώην υπουργός Ασφάλειας, κατακτούσε την εξουσία, θα 

περιορίζονταν τουλάχιστον ο επαπειλούμενους κίνδυνος μιας αυξημένης κλίμακας 

δράσης των συμμοριών. Ο Ράλλης θεωρεί ότι θα επιτύγχανε  να φέρει με το μέρος του τα  

«εθνικά τμήματα των συμμοριών» και να επιτεθεί με επιτυχία εναντίων των 

κομμουνιστικών τμημάτων τους.  Η τοποθέτηση του Ράλλη στο πόστο του 

πρωθυπουργού δεν κατέστη εφικτή λόγω της απαίτησης του, ότι ο Γκοτζαμάνης θα 

έπρεπε να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση ως μη αρεστός. Στην αναφερόμενη, στην 

τελευταία Έκθεση,  αυξημένη κομμουνιστική δραστηριότητα, διαβλέπουν οι εύποροι 

κυρίως ελληνικοί κύκλοι έναν σημαντικό κίνδυνο. Έχουν μάλιστα παρουσιαστεί 

ενδείξεις ότι η οικονομική υποστήριξη του ΕΑΜ ρέει όπως πρότινος. Οι 
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προαναφερόμενοι κύκλοι φοβούνται επίσης ότι μια περαιτέρω προώθηση των Άγγλων 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατοχή της Ελλάδας, θα κοπούν τα έως τώρα 

αποκτημένα οφέλη τους  και θα πρέπει επιπλέον να καταταγούν στον στρατό όσοι 

κρίνονται ικανοί να φέρουν όπλο. Δεν αναμένουν, ωστόσο,  καμία αλλαγή του πολιτικού 

σκηνικού από τη μεριά των Κομμουνιστών. 

Τα γραμμένα στα σπίτια και στους τοίχους των δρόμων συνθήματα «να ζήσει ο Στάλιν» 

έχουν δυσαρεστήσει αυτούς τους κύκλους. Ακυρώνουν τις υποδείξεις προς την Ελλάδα 

και εκφράζεται με αυτό ο διεθνής χαρακτήρας του κομμουνισμού.                        

Η σωφροσύνη αυτών των κύκλων θα φέρει μια προσωρινής μορφής αποκλιμάκωση της 

έντασης, τόσο για τις αρχές κατοχής όπως επίσης για τον επισιτισμό του ελληνικού λαού 

και για τα συνολικά έσοδα από φόρους. Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλεφθούν όμως οι 

κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης στον θαλάσσιο χώρο 

της Μεσογείου. Οι υπάρχουσες στη Στερεά Ελλάδα συμμορίες δημιουργούν, όπως 

πρότινος, ένα σοβαρό κίνδυνο. Οι διαφορές τους όμως εξασθενίζουν  τη μαχητική δύναμη 

του κινήματος αντίστασης. Κρίνεται ως απαραιτήτως αναγκαία η αποφασιστική 

καταπολέμηση τους-για να κυλήσει ο χειμώνας χωρίς εξεγέρσεις. 

Η στο αντίγραφο περικλειόμενη  Έκθεση  του υπολοχαγού Kauffeld, 3ου Λόχου 

Τάγματος Ανεφοδιασμού 691, από 16.11.1942, περιγράφει μεν τη κατάσταση στην 

περιοχή βορείως του Παρνασσού, ως σημαντικά πιο ήρεμη και λιγότερη επικίνδυνη από 

ό,τι την είχαν παρουσιάσει παλιότερες αναφορές. Αυτή η ηρεμία επιβεβαιώθηκε 

παρομοίως και από τον αρχιμηχανικό των αεροσκαφών  ( του Ομίλου Ελαφρύ 

Μετάλλου). Παρόλα αυτά, η συγκροτημένη στο βασικό πλαίσιο άποψη παρέμεινε και 

στην τελευταία Έκθεση ως έχει. 

Οι οικονομικές συνθήκες είναι ακόμα ρευστές, η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι 

ακόμα μακριά. Η αγγλική χρυσή λίρα έχει πέσει στις διακόσιες πενήντα περίπου χιλιάδες 

δραχμές, το Αυτοκρατορικό Πιστωτικό Μάρκο στις διακόσιες σαράντα. Οι τιμές των 

τροφίμων έχουν μειωθεί από ¼ έως 1/3  περίπου. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στις 

εξελίξεις στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου και δευτερευόντως στην πρωτοβουλία 

Neubacher-D’ Agostino.         

Πρέπει σχεδόν μετά βεβαιότητας να ειπωθεί ότι εξαιτίας του επαρκούς, αν και σε οριακό 

σημείο, επισιτισμού, θα επικρατήσει ηρεμία μεταξύ του  πληθυσμού στα  μεγάλα αστικά 

κέντρα της Ελλάδας  επειδή εξαιτίας αυτού έχει χάσει έδαφος  η δημαγωγία από την 

πλευρά των κομμουνιστών και των εθνικιστών.   

Η ακρόαση από τους Έλληνες εχθρικών προς τον Άξονα σταθμών, κυρίως αυτών του 

Καίρου και του Λονδίνου, δημιουργεί έναν κίνδυνο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Μέσω 

αυτών γίνεται παρενόχληση της γερμανικής στοχευμένης προπαγάνδας. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτή η εχθρική προς τις Δυνάμεις του Άξονα προπαγάνδα μέσω 

ραδιοφώνου, κατασχέθηκαν διακόσιες  συσκευές ραδιοφώνου που είχαν αφιχθεί πριν 

τρείς μήνες στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν θα ήταν ανεκτό, για λόγους ασφαλείας, μια 

επιστροφή των συσκευών στους κατοίκους.   

Πρέπει να τονιστεί με μεγάλη έμφαση εκ νέου ότι οι ειδικές οικονομικές συνθήκες θα 

έχουν περαιτέρω αντίκτυπο στους δραστηριοποιούμενους στην Ελλάδα Γερμανούς 

στρατιώτες. Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα, επειδή αυτοί δεν μπορούν με τον 

πενιχρό στρατιωτικό τους μισθό να αγοράσουν ούτε τα πιο αναγκαία που έτσι και αλλιώς 

τα έχει επηρεάσει η ελληνική διαφθορά με αποτέλεσμα να αρχίσει να φθίνει η ηθική τους 

ανθεκτικότητα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χτυπηθεί εξαιτίας αυτού η μαχητικότητα 

των στρατευμάτων. Πρέπει να αφυπνισθεί, σε μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι πρότινος, η 

στάση των στρατιωτών και η τήρηση των κανόνων και να διατηρηθεί η πειθαρχία των 

ανδρών με την επιβολή αυστηρών ποινών.  
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4) Προτιθέμενα μέτρα:          

Θα συνεχιστεί περαιτέρω η επιτήρηση της κομμουνιστικής προπαγάνδας και της 

δημιουργίας θυλάκων. Η καταπολέμηση των συμμοριών είναι, όπως πρότινος, μια από 

τις σπουδαιότερες αξιώσεις προς τους Ιταλούς.   

 

(περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένου με τον αριθμό 1 στο εν λόγω έγγραφο περιέχει 

μεταφρασμένη στη γερμανική γλώσσα Ανακοίνωση, απευθυνόμενη στους Ιταλούς 

αξιωματικούς και στρατιώτες. Ακολουθεί η μετάφραση του. (μετάφραση) 

 

Αξιωματικοί και στρατιώτες της Ιταλίας! 

« Εσείς άνδρες-φορείς όλων των απόψεων και από όλες τις περιοχές, γιατί καταδιώκει ο 

ένας τον άλλο; γιατί στήνουμε ασταμάτητα καρτέρι ο ένας εναντίων του άλλου; Η γη 

είναι αρκετή για όλους και φέρει κάθε χρόνο καρπούς. Μπορεί να θρέψει όλους εμάς και 

όλους να μας θάψει.   (από: Carlobini: Σημειώσεις ενός κρατούμενου ΧΧΙΙ). 

 

Αξιωματικοί και στρατιώτες της Ιταλίας! 

Το έθνος σας πολεμάει από το έτος 1935. Τα αδέρφια σας, οι γονείς και οι φίλοι σας 

κοιμούνται τώρα τον αιώνιο ύπνο στην αφιλόξενη γη της Αβησσυνίας, στην Ισπανία, 

στην κακοτράχαλη Αλβανία και στην απέραντη Ρωσία. Ίσως αύριο θα είναι η σειρά σας. 

Έχει κάποιο νόημα όλη αυτή η αιματοχυσία κατά τη διάρκεια της οποίας η πατρίδα σας 

έχει μαραζώσει τα τελευταία οχτώ χρόνια; Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς πόσο ανόητος 

και άσκοπος είναι αυτός ο πόλεμος. Γνωρίζετε πόσο στερούμενο λογικής και άσκοπο   

είναι το όνειρο για τη δημιουργία μιας νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο αυτό 

όνειρο σας αποκοιμίζει με τον τυχοδιωκτικό Φασισμό. Έχει παρέλθει η εποχή όπου 

εγείρονται Παγκόσμιες Αυτοκρατορίες. Οι Αυτοκρατορίες έχουν τώρα κλονιστεί... Και 

εκτός αυτού, δεν μπορούν οι σκλαβωμένοι λαοί  να δημιουργήσουν καμία Αυτοκρατορία 

και εσείς είστε διπλά σκλάβοι του Φασισμού στο εσωτερικό της χώρας σας και σκλάβοι 

της «Συμμάχου» Γερμανίας.  

Ο Φασισμός σας καταδιώκει, σας έχει μετατρέψει σε αιμοδιψή ζώα και σας προδίδει. Η 

Γερμανία σας εκμεταλλεύεται, σας περιφρονεί και σας μισεί. Βλέπετε καθημερινά 

παραδείγματα  με τα ίδια σας τα μάτια πως σας φέρονται οι Γερμανοί. Σας 

μεταχειρίζονται σαν να είστε ανόητοι και ανίκανοι. Δεν αφήνουν να περάσει καμία 

ευκαιρία που να μην σαν κάνουν να αισθανθείτε την υπερηφάνεια και την απίστευτη 

εγωμανία τους.  

Πιστεύετε άραγε στη νίκη της Γερμανίας; Εάν το κάνετε αυτό και χύσετε το αίμα σας για 

αυτή την ελπίδα, τότε είστε ο πιο αξιοθρήνητος λαός της ιστορίας. θα πιστεύετε τότε στην 

καταστροφή της πατρίδας σας  και θα δώσετε μάχη για αυτό. Δεν μπορούν να υπάρχουν 

στην Ευρώπη δύο «Κυρίαρχοι» εάν ο ένας από αυτούς είναι η Γερμανία.  

Δεν πιστεύετε στην πιθανότητα μιας νίκης του Άξονα. Γιατί επομένως πρέπει να 

συνεχίζεται αυτή η αιματοχυσία εκεί όπου, όταν εσείς απελευθερωθείτε από τον 

φασιστικό ζυγό, θα μπορούσατε να αποκτήσετε μια γεμάτη τιμές ειρήνη, να μειώσετε τη 

δική σας δυστυχία όπως και της υπόλοιπης ανθρωπότητας και να προχωρήσετε εκ νέου 

ειρηνικά προσφέροντας σε ολόκληρη την κοινότητα των ευρωπαϊκών λαών την 

προϋπόθεση μιας ευημερίας προόδου και πολιτισμού; 

Γνωρίζουμε ότι δεν θέλετε τον πόλεμο και δεν βλέπετε σε αυτόν κανένα νόημα. Έχουμε 

λάβει εδώ και αλλού με ικανοποίηση και μεγάλο σεβασμό υπόψη σχετικά με τις 

κινητοποιήσεις σας που αποδεικνύουν τα βαθύτατα φιλειρηνικά σας αισθήματα και την 

ανθρωπιά σας.  

Γνωρίζουμε επιτέλους ότι σας βασανίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι η πολιτική κατάσταση 

και η διπλωματία σας έχει επιβάλλει σε εσάς να είστε σύμμαχοι με τους αιώνια εχθρούς 
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σας, τους Γερμανούς. Θυμηθείτε τι έγραφε τότε ο φασιστικός ιταλικός τύπος, το 1934 

σχετικά με τον Εθνικοσοσιαλισμό και τους Γερμανούς κατόπιν των αιματηρών 

γεγονότων της 30.Ιουνίου. Μόλις πριν λίγο διάστημα, ο Ρόμελ επέτρεψε να εκτελεστούν 

στην Αφρική μερικές δεκάδες Ιταλοί αξιωματικοί και στρατιώτες!                                   

 

Κρατάτε στα χέρια σας την τύχη της πατρίδας σας και τη δική σας. Εάν επιμηκύνεται με 

την ανεκτικότητα  σας τη χρονική διάρκεια του πολέμου, θα προκαλέσετε μια νέα 

συμφορά πάνω στην πατρίδα σας. Θα είναι ίσως τότε πολύ αργά, όταν από τον όμορφο 

ουρανό της Ιταλίας βρέχει νυχθημερόν στα σπίτια σας, στα παιδιά, στις γυναίκες, στα 

αδέρφια, στις μητέρες και στις αρραβωνιαστικιές σας φωτιά και θάνατο!   

Απελευθερωθείτε από τον φασιστικό ζυγό! Σώστε την Ιταλία απ΄ αυτό το όνειδος. 

Απαιτήστε μια γεμάτη τιμές ειρήνη που σίγουρα θα σας δοθεί. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε 

και θα έχετε μια αντάξια ειρήνη.     

 

(περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένου με τον αριθμό 2 στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται 

στη δραστηριότητα των Ανταρτών.(μετάφραση) 

Πληροφορίες σχετικά με τους επαναστάτες στην Ελλάδα. 

 

Η δραστηριότητα των επαναστατών διατηρείται στα ίδια περιγραφόμενα επίπεδα των 

παλαιοτέρων εκθέσεων. Σύμφωνα με μια έμπιστη αναφορά, τμήματα των επαναστατών 

υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη Ζέρβα  στο βουνό Γάβροβο εγκατέλειψαν την 

περιοχή προς νότια κατεύθυνση. Βρίσκονταν σε δύο ομάδες υπό την αρχηγία του Ζέρβα 

και του συνταγματάρχη Ρουμελιώτη. Οι πλεονάζοντες άνδρες στάλθηκαν πίσω στα 

σπίτια τους. Αυτή η υποχώρηση των συμμοριών μπροστά από τα ιταλικά στρατεύματα 

αποδεικνύει ότι δεν είναι αρκετά προετοιμασμένες για ανοιχτού τύπου μάχες με τα 

ιταλικά στρατεύματα.     

 

ΑΙΤΩΛΙΑ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 

Ευρυτανία 

2.11.42. 

Είκοσι ένοπλοι επαναστάτες πυρπόλησαν τα γραφεία της Χωροφυλακής, της Νομαρχίας 

και της Διοικήσεως Γεωργίας της περιοχής και διανείμαν στον πληθυσμό  ορισμένα 

κλεμμένα τρόφιμα. 

Εκατό πενήντα επαναστάτες διείσδυσαν στο χωριό Γρανίτσα, πυρπόλησαν τον σταθμό 

Χωροφυλακής και επέφεραν ζημιές στις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.  

 

3.11.42. 

Εκατό πενήντα ένοπλοι εισήλθαν στη Βούλπη, κατάστρεψαν τις τηλεφωνικές γραμμές 

και διανείμαν στον πληθυσμό τα προμηθευόμενα σιτηρά. 

Πενήντα αντάρτες φανάτισαν στο Μεγάλο Χωριό τον πληθυσμό, να εξεγερθεί.                    

  

4.11.42.        

Εκατό πενήντα αντάρτες εισήλθαν στο χωριό Γρανίτσα, διανείμαν στον πληθυσμό τα 

προμηθευόμενα σιτηρά και σχημάτισαν ένα Ειδικό Δικαστήριο που εξέδωσε 

καταδικαστική απόφαση εναντίων ορισμένων  κλεφτών αλόγων.    

 

5.11.42. 

Διακόσιοι επαναστάτες παρακώλυσαν την τηλεπικοινωνία πλησίον του Μαραθιά.      
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Τα συμβάντα της Γρανίτσας, Βούλπης και του Μαραθιά έλαβαν χώρα ενδεχομένως από 

την ίδια συμμορία, η οποία μετακινείται προς νοτιοδυτική κατεύθυνση.  

 

 

Βάλτος 

4.11.42. 

Οχτώ συμμορίτες επιτέθηκαν εναντίων μιας ομάδας χωροφυλάκων κοντά στη Σφήνα. Η 

ομάδα ηττήθηκε εξαιτίας της έλλειψης πυρομαχικών και μαχαιρώθηκε θανάσιμα ένας 

βαριά τραυματίας. Οι συμμορίτες εισέβαλαν κατόπιν στο χωριό, λεηλάτησαν τον Σταθμό 

Χωροφυλακής και πυρπόλησαν τα αρχεία του. 

 

6.11.42.  

Μια ιταλική στρατιωτική Ομάδα Εξερεύνησης Χώρου έπεσε στην πλαγιά του βουνού 

Αλίντας πάνω σε μερικές δεκάδες επαναστάτες. Οι επαναστάτες υποχώρησαν κατόπιν 

σύντομης διάρκειας ανταλλαγής πυρών. 

 

 

Βόνιτσα         

2.11.42. 

Μια ομάδα χωροφυλάκων δέχθηκε επίθεση από εκατό επαναστάτες στη Σκουρτού κατά 

την οποία δύο χωροφύλακες σκοτώθηκαν. 

 

6.11.42. 

Μια ομάδα συμμοριτών πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίθεση κάνοντας χρήση 

χειροβομβίδων στο στρατόπεδο χωροφυλάκων στον Μαχαλά.    

  

Τα δύο τελευταία και το πρώτο περιστατικό στην Βάλτο συνέβησαν πιθανότατα από την 

ίδια συμμορία.   

 

 

Φλώρινα 

2.11.42. 

Οι επαναστάτες μαχαίρωσαν θανάσιμα ένα βοσκό και του έκλεψαν σαράντα επτά 

πρόβατα. 

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΦΩΚΙΔΑ.  

Δοκοκός 

3.11.42. 

Εξήντα ένοπλοι υπό την αρχηγία του Νάκου Μπελλή κατέστρεψαν στην Κάτω Αγόριανη 

τα έγγραφα σχετικά με την προμήθεια των σιτηρών, διανείμαν τα σιτηρά στον πληθυσμό 

και τον υποκίνησαν να εξεγερθεί. 

 

6.11.42.       

Μέλη της συμμορίας του Μπελλή επιτέθηκαν εναντίων τριών Ιταλών στρατιωτών κοντά 

στην Κάτω Αγόριανη από τους οποίους  οι δύο σκοτώθηκαν και ο τρίτος τραυματίστηκε 

βαριά.      

 

 

Φθιώτιδα 
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3.11.42 

Μια αγνώστου δύναμης ομάδα επαναστατών απήγαγε στο χωριό Άγιος Γεώργιος ένα 

Ιταλό «Έμπιστο».  

 

5.11.42. 

Ορισμένοι ένοπλοι, υπό την αρχηγία του Σωτήρη Μπεγνή, συγκέντρωσαν τους κατοίκους 

του Άνυδρου και απείλησαν όλους τους προδότες με θάνατο. 

 

6.11.42 

Οι ίδιοι επαναστάτες εισέβαλαν στο Λούκοβο (;) και απαίτησαν τα ονόματα όλων των 

προδοτών. Προμηθευτήκαν από εκεί τρόφιμα και υποδήματα. Την ίδια ημέρα 

δολοφόνησα πλησίον της Στυλίδας τρείς Έλληνες. 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ 

Αγιά 

5.11.42 

Ορισμένοι επαναστάτες διέρρηξαν το ταχυδρομείο της Ανατολής. 

 

Ελασσόνα 

3.11.42. 

Κάποιοι επαναστάτες δολοφόνησα τον δήμαρχο Γιαννωτών και τη γυναίκα του. 

 

 

Τύρναβος 

4.11.42. 

Τέσσερεις επαναστάτες δολοφόνησαν με μαχαιριές έναν Ιταλό «Έμπιστο» στους 

Γόννους. 

 

Καστοριά 

2.11.42. 

Μια αλβανική συμμορία επαναστατών με δύναμη σαράντα πέντε άνδρες αναφέρθηκε  

στην περιοχή Διποταμία. 

 

 

Συμβάντα από τα οποία δεν προκύπτει αν έχουν πραγματοποιηθεί από επαναστάτες ή από 

πράκτορες ειδικευμένους στις δολιοφθορές.           

 

Τη νύχτα προς 6.11., μια ιταλική στρατιωτική ομάδα θέλησε να σταματήσει κοντά στο 

Καλό Νερό πλησίον της Κυπαρισσίας ορισμένα ύποπτα άτομα και δέχθηκε στο σημείο 

αυτό πυρά από τυφέκια. Οι δράστες διέφυγαν. 

 

Τη νύχτα προς 7.11., δύο φρουροί στη θέση ελέγχου του οδικού άξονα Λαυρίου-

Κερατέας δέχθηκαν τα πυρά αγνώστων.     

 

Τη νύχτα προς 7.11., τρείς φρουροί της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Λαμίας 

εκτελέστηκαν με αυτόματα όπλα πλησίον της Αθήνας. 

 

 

Ρίψεις από εχθρικά αεροσκάφη: 
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Τη νύχτα προς 30.10., αγγλικά αεροσκάφη έριξαν κοντά στο Ακρογιάλι πλησίον της 

Καλαμάτας στην Πελοπόννησο κιβώτια με πιστόλια και πυρομαχικά για καραμπίνες 

μοντέλου 91. Εντοπίστηκαν οχτώ κιβώτια.     

Στις 7.11., αναφέρθηκε στην ίδια περιοχή η πτώση τεσσάρων αλεξιπτωτιστών. Έρευνες 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι η πρώτη φορά που αγγλικά αεροσκάφη πραγματοποιούν 

ρίψεις στην περιοχή της Καλαμάτας.  

 

 

Περιληπτική σύνοψη:    

Οι συμμορίες των επαναστατών βρίσκονται στο στάδιο της οργάνωσης. Πραγματοποιούν 

προπαγάνδα προς τον αγροτικό πληθυσμό. Πριν τη διεξαγωγή έρευνας μιας  περιοχής, 

υποχωρούν και αποφεύγουν μια στρατιωτική συμπλοκή.    

 

 

(περίληψη) Το αντίγραφο συνημμένου με τον αριθμό 3 στο εν λόγω έγγραφο περιέχει 

μεταφρασμένη στη γερμανική γλώσσα Ανακοίνωση σχετικά με τις επιπτώσεις του 

κινήματος αντίστασης και με τα αντίμετρα από την πλευρά της ιταλικής στρατιωτικής 

διοίκησης  αναφορικά με την εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή της Γραβιάς.  

 

 

Σελίδα 434 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 23.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά  Γερμανών και 

Ιταλών στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και στρατιωτική μονάδα)  από την Αττική 

προς Κρήτη και Ιταλία αντίστοιχα .  

 

Σελίδα 435 (περίληψη) 

Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από το Επιτελείο του Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου 

Ελλάδας προς τον Αρχηγό Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ημερομηνία 22.11.1942. 

Περιέχει Ημερήσια Αναφορά σημειώνοντας τη δια αέρος μεταφορά  Γερμανών και 

Ιταλών στρατιωτών (καταγράφεται δύναμη και στρατιωτική μονάδα) από την Αττική  

προς Κρήτη και  Ιταλία αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 


