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                                         [CD 15 φάκελος 4] 
                                             RW 40-149 

Ο φάκελος με τον κωδικό RW 40-149 περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 301 

σελίδων που εκτείνονται χρονικά από 27.4 έως 31.8.1944. Ακολουθείται αντίστροφη 
χρονολογική σειρά.   
 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
Εξώφυλλο τόμου συνημμένων εγγράφων στο Ημερολόγιο Πολέμου του 

Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος  με τον αριθμό 5.  
 

Σελίδα 2 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας και της Εύβοιας. 
Καταγράφονται συλλήψεις, ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό 
υλικό.     

 

Σελίδες 3-4  (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από τον Στρατιωτικό Διοικητή Ελλάδος που φέρει την 

ημερομηνία 27.8.1944. Περιέχει διατάξεις σχετικά με την εκκένωση από τους 
υπηκόους της Γερμανίας  των μεγάλων σε πληθυσμό κατεχόμενων από τα γερμανικά 
στρατεύματα πόλεων και  την επιστροφή τους στη Γερμανία, με το κλείσιμο μη 
απαραίτητων στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεων και με την παραμονή μελών του 
Γερμανικού Στρατού και μη στις μεγάλες πόλεις.   

 

 Σελίδα 5 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της 
Αιτωλοακαρνανίας. Αναφέρονται εχθροπραξίες (καταγράφονται   συλλήψεις, 
ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).       

  

 

Σελίδα 6 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 31.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, του Πειραιά, της 
Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Αναφέρονται εχθροπραξίες καταγράφοντας συλλήψεις, 
ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό.     

 

Σελίδα 7  (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από τον Στρατιωτικό Διοικητή Ελλάδος που φέρει την 

ημερομηνία 27.8.1944. Περιέχει διαταγή σχετικά με την απομάκρυνση και 
μετακίνηση για λόγους ασφαλείας των στρατιωτικών υπηρεσιών από τις μεγάλες σε 
πληθυσμό κατεχόμενες από τα γερμανικά στρατεύματα πόλεις.  

 

Σελίδα 8 (περίληψη) 
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Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 28.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της Θεσσαλίας και της 
Πελοποννήσου. Καταγράφονται εχθροπραξίες,  δολιοφθορές, αντίποινα και 
ανθρώπινες απώλειες.     

 

Σελίδα 9 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της  Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλίας, της 
Στερεάς Ελλάδα. Καταγράφονται περιπτώσεις δολιοφθοράς, εχθροπραξίες, 
συλλήψεις, αεροπορική επίθεση συμμαχικών αεροσκαφών.  
 

Σελίδα 10 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 26.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της Αθήνας, της 
Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Αναφέρεται αεροπορική επίθεση συμμαχικών 
αεροσκαφών και εχθροπραξίες (καταγράφονται συλλήψεις, αντίποινα, ανθρώπινες 
απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).     

 

Σελίδα 11 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 25.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της της Αθήνας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς 
Ελλάδας. Αναφέρονται εχθροπραξίες (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό) και επιδρομή συμμαχικών αεροσκαφών εναντίον 
γερμανικών στόχων.     

 

Σελίδα 12 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 24.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα και μη ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος και της 
Θεσσαλίας. Αναφέρονται δολιοφθορές, πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη 

(καταγράφονται υλικές ζημιές) και εχθροπραξίες (καταγράφονται συλλήψεις, 
ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).     

 

Σελίδα 13 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 23.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλίας και της 
Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρεται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη (καταγράφονται 
υλικές ζημιές) και εχθροπραξίες (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).     
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Σελίδα 14 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 22.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
και μη ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και της Στερεάς 
Ελλάδας. Καταγράφεται συλλαλητήριο εναντίων των κομμουνιστών και συλλήψεις 
υπόπτων για συμμετοχή σε ομάδες αντίστασης.     
 

Σελίδα 15 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 21.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της 

Βορείου Ελλάδος. Αναφέρονται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη 

(καταγράφονται υλικές ζημιές) και εχθροπραξίες (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).     

 

Σελίδα 16 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 20.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλίας. Αναφέρονται 
πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη (καταγράφονται υλικές ζημιές), δολιοφθορά, 
εχθροπραξίες (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό 
υλικό).     

 

Σελίδα 17 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 19.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της Αττικής, 
της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρονται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας 
σε νάρκη (καταγράφονται υλικές ζημιές), δολιοφθορές, εχθροπραξίες, ανθρώπινες 
απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό.    

  

Σελίδα 18 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της Αττικής, 
της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Καταγράφονται δολιοφθορές, εχθροπραξίες 
(αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), 

αεροπορική επίθεση εναντίον γερμανικού στόχου.   

   

Σελίδα 19 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 17.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλίας και της 
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Στερεάς Ελλάδας. Καταγράφεται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη (αναφέρονται 
υλικές ζημιές), δολιοφθορές, συλλήψεις κομμουνιστών και η μεταφορά τους εκτός 
συνόρων, εχθροπραξίες, ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό.     
 

Σελίδα 20 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 16.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλίας και της Στερεάς 
Ελλάδας. Καταγράφεται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη (αναφέρονται υλικές 
ζημιές), δολιοφθορές, εχθροπραξίες.    

  

Σελίδα 21 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 15.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλίας 
και της Στερεάς Ελλάδας. Καταγράφονται δολιοφθορές και αεροπορική επίθεση 
εναντίων γερμανικών στόχων.  

 

Σελίδα 22 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Καταγράφονται 
αντίποινα του γερμανικού στρατού. 

 

Σελίδα 23 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος. 

Αναφέρονται εχθροπραξίες καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό.     
 

Σελίδα 24 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της 
Αττικής, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, των Επτανήσων και της Κρήτης. 

Αναφέρονται δολιοφθορές, επιδρομές συμμαχικών αεροσκαφών, ναρκοθέτηση 
χώρων, εχθροπραξίες (μεταξύ δυνάμεων του ΕΛΑΣ και του Ζέρβα επίσης 

καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).     

 

Σελίδα 25 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, 
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της Αττικής και της Θεσσαλίας. Αναφέρονται δολιοφθορές και εχθροπραξίες 

(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).     

 

Σελίδα 26 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 11.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. 
Αναφέρονται εχθροπραξίες καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό.     

 

Σελίδα 27 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 9.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή  της Αττικής, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας 
και της Λέσβου. Καταγράφονται δολιοφθορές, εχθροπραξίες, αντίποινα (εκτελέσεις 
κομμουνιστών), εκκαθαρίσεις περιοχών από τα γερμανικά στρατεύματα.     

 

Σελίδα 28 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 9.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Καταγράφονται 
εχθροπραξίες. 

 

 Σελίδα 29 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 8.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου, της Αττικής, της 
Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας. Αναφέρονται δολιοφθορές, 

αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους εναντίων γερμανικών στόχων, εχθροπραξίες 
(καταγράφονται αντίποινα, συλλήψεις, ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό).    

 

Σελίδα 30 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 8.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αττικής, της Στερεάς και Βορείου  Ελλάδας. 
Αναφέρονται εχθροπραξίες καταγράφοντας εκτελέσεις ομήρων  ανθρώπινες απώλειες 
και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό.   

   

Σελίδα 31 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 8.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου και Στερεάς Ελλάδος. 
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Αναφέρονται εχθροπραξίες καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό.     

 

Σελίδα 32 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου- Στερεάς 
Ελλάδος και της Θεσσαλίας. Αναφέρεται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη 

(καταγράφονται υλικές ζημιές), δολιοφθορές, ανθρώπινες απώλειες.  
    

Σελίδα 33 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρεται  
εχθροπραξία καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες. 

 

 Σελίδα 34 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 6.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου-Στερεάς 
Ελλάδος και της Αττικής. Αναφέρεται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη 

(καταγράφονται υλικές ζημιές), αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους εναντίων 
γερμανικού στόχου, εχθροπραξίες (καταγράφοντας συλλήψεις, ανθρώπινες απώλειες 
και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).   

 

Σελίδα 35 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 5.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της 
Αττικής, της Θεσσαλίας και της Κεφαλονιάς. Αναφέρονται δολιοφθορές,  
αεροπορικές επιθέσεις εναντίων γερμανικών στόχων, εχθροπραξίες (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες).     

   

    

Σελίδα 36 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 5.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας και της Στερεάς Ελλάδας. 
Αναφέρονται εχθροπραξίες (κυρίως μεταξύ Ευζώνων και κομμουνιστών 
καταγράφοντας συλλήψεις, ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό 
υλικό).    

 

Σελίδα 37 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
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Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, 
της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Καταγράφονται πρόσκρουση 
αμαξοστοιχίας σε νάρκη (αναφέρονται υλικές ζημιές), δολιοφθορές, αεροπορική 
επίθεση εναντίων γερμανικών στόχων, εχθροπραξίες.     

  

Σελίδα 38 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου-Στερεάς 
Ελλάδος και της Αττικής. Αναφέρονται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη 

(καταγράφονται υλικές ζημιές), δολιοφθορές, αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους 
εναντίων γερμανικών στόχων, εχθροπραξίες (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες 

και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).    

 

Σελίδα 39 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Ναυπάκτου. Αναφέρονται 
εχθροπραξίες μεταξύ Ευζώνων και ομάδας αντίστασης καταγράφοντας  ανθρώπινες 
απώλειες.    

 

Σελίδα 40 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 3.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας και της 

Πελοποννήσου. Καταγράφονται δολιοφθορές εναντίων γερμανικών συμφερόντων 
στόχων.  

  

Σελίδα 41 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 3.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος και 
της Θεσσαλίας. Καταγράφονται πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη (αναφέρονται 
υλικές ζημιές) και εχθροπραξίες.    

    

Σελίδα 42 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 3.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας και της Στερεάς Ελλάδος. 
Αναφέρονται εχθροπραξίες καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό.   

  

Σελίδα 43 (περίληψη) 
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Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 
προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 2.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της Νοτίου 
Αλβανίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Αναφέρονται αεροπορική 
επίθεση χαμηλού ύψους εναντίων γερμανικών στόχων, εχθροπραξίες (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες).    

 

Σελίδα 44 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 2.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου-Στερεάς Ελλάδος. Αναφέρεται 
εχθροπραξία καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και σύλληψη ομήρων.  

 

Σελίδα 45 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.8.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της 
Πελοποννήσου, της  Βορείου Ελλάδος και της Νοτίου Αλβανίας. Αναφέρονται  
δολιοφθορές (καταγράφονται ζημιές), επιχείρηση εκκαθάρισης από τα γερμανικά 
στρατεύματα,  επίθεση ναυτικών σκαφών κατά γερμανικού παράκτιου στόχου.    

  

Σελίδα 46 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.8.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος. Καταγράφονται συλλήψεις 
κατόπιν επιχείρησης αναγνώρισης, περίπτωση δολιοφθοράς σε ράγες αμαξοστοιχίας.  

  

Σελίδες 47-59 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο έγγραφο από τον Αρχηγό των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων  
προς στρατιωτική υπηρεσία στη Γερμανία που φέρει την ημερομηνία 24.7.1944. 

Περιέχει την αποστολή δυο συνημμένων εγγράφων για την καταχώρηση τους στο 

Ημερολόγιο Πολέμου. Το πρώτο από το Στρατιωτικό Διοικητή στην Ελλάδα προς 
μεταξύ άλλων το Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία 12.7.1944.  
Αναφέρεται στην αμισθί και μη δραστηριοποίηση  του πληθυσμού στις τάξεις του 
στρατού κατοχής (καταγράφονται τομείς και καθήκοντα αυτών).    
Το δεύτερο από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων με ημερομηνία την 28.4.1944. 
Καταγράφονται βασικές αρχές σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση (αλλαγές 
στον τρόπο υπολογισμού και στο σύστημα προσδιορισμού των φόρων)   στην Ελλάδα 
καταγράφοντας τα αίτια της άσχημης οικονομικής κατάστασης (ακρίβεια και 
πληθωρισμός) και μέτρα αντιμετώπισης αυτής στο πλαίσιο της αύξησης των 
κρατικών εσόδων μέσω της φορολογίας .  
(μετάφραση) Πολιτικού χαρακτήρα κατάσταση. 

Η περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασης της οικονομίας εντείνει την εξαθλίωση και 
τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού και ευνοεί την εκλογιμότητα των κομμουνιστών, 
ιδιαιτέρως μεταξύ των εργαζομένων στις μεγαλουπόλεις. Έχει αποδειχθεί  ότι οι 
κομμουνιστές είναι επικεφαλής της απεργιακής κινητοποίησης σε Αθήνα και 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Πειραιά. Στην περίπτωση αυτή βρίσκονται τα οικονομικά κίνητρα στο προσκήνιο  και 
κατ΄ αυτόν τον τρόπο   αποκτούν οι πολιτικού χαρακτήρα επιδιώξεις των 
κομμουνιστών βαθμιαία μεγαλύτερη σημασία.   
Η πλήρη αποτυχία της καταπολέμησης της δυσχαιρούς κατάστασης της οικονομίας 
αποδυναμώνει τη θέση και την επιρροή της ελληνικής κρατικής εξουσίας  αλλά και 
της δύναμης κατοχής επίσης , μολονότι η προώθηση των κομμουνιστών ενισχύει την 
πρόθεση αντίστασης όλων των αντικομουνιστικών τμημάτων του πληθυσμού και τα 
οδηγεί αναπόφευκτα στο γερμανικό στρατόπεδο. 
Η επιτυχία της κατά τα φαινόμενα πολιτικού χαρακτήρα συμφωνίας μεταξύ των 
κομμουνιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης και εθνικιστικής συμμοριών δεν είναι 
ακόμα ευδιάκριτη. Επιπλέον, έχει μάλλον πάψει για την ώρα η ισχύ της στα τέλη 
Φεβρουαρίου συναπτόμενης συμφωνίας μεταξύ των κομμουνιστικών οργανώσεων 
και του Ζέρβα. Όπως φαίνεται βρίσκονται και οι δύο πλευρές πολύ μακριά από μια 
μεταξύ τους διακοπή της εμφύλιας διαμάχης. Η τάση προς μια εθνικοσοσιαλιστική 
βάση αφήνει να διακριθούν σημάδια αυξανόμενης δραστηριότητας και κερδίζει 
έδαφος σε ορισμένα τμήματα της χώρας. 
 

Ο  σχηματισμός νέων κυβερνήσεων και πολιτικών επιτροπών από την πλευρά των 
ανταρτών πολλαπλασιάζει τις πολιτικού χαρακτήρα διασπάσεις. 
 

Μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επέμβαση κατέπνιξε ριζικά την απαρχή  
απεργιακών κινητοποιήσεων το μήνα Μάρτιο και τις προθέσεις διαδηλωτών κατά την 
ελληνική εθνική επέτειο (25.3.) 
 

Η πολεμική κατάσταση στο  Ανατολικό μέτωπο  επιδρά αρνητικά στη στάση του 
πληθυσμού και ενισχύει την επιφυλακτικότητα του αναφορικά της ξεκάθαρης 
πολιτικής δραστηριότητας του απέναντι στη Γερμανία. 
 

ΙΙ Κατάσταση του εχθρού 

α) Δραστηριότητα συμμοριών και το κίνημα εξέγερσης. 
Αύξηση της δραστηριότητας των συμμοριών. Καλύτερη καθοδήγηση, περισσότερη 
ενέργεια στην άσκηση δράσης, πιο πειθαρχημένη δομή. Εμφάνιση των συμμοριών σε 
περιοχές επίσης, οι οποίοι θεωρούταν έως τώρα ως ειρηνικές. Μεγαλύτερης κλίμακας 
επιχειρήσεις, συχνότερες από ό,τι παλιότερα, ωστόσο υπό τη διατήρηση της τακτικής 
υποχώρησης σε γερμανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
 

Πολλαπλασιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίων γραμμών ανεφοδιασμού, 
ιδιαιτέρως εναντίων σιδηροδρόμων. Αυξανόμενη ναρκοθέτηση δρόμων και 
ανατίναξη οδικών σημείων. Πολλές τον αριθμό πράξεις εκδίκησης εναντίων Ελλήνων 
σε γερμανικές υπηρεσίες. 
Κέντρα βάρους δράσης συμμοριών: η Πελοπόννησος, η Εύβοια, η περιοχή γύρω από 
το Καρπενήσι (οροσειρά της Πίνδου) και προσφάτως η περιοχή των συνόρων μεταξύ 
Βουλγαρίας και Αλβανίας. 
 

Έχει αυξηθεί η επίδραση του εχθρού προς τις συμμορίες μέσω της ενίσχυσης των 
Επιτελείων συνδέσμων. Ο εφοδιασμός των συμμοριών μέσω εναέριων ρίψεων και 
προσέγγισης υποβρυχίων έχει ενισχυθεί  στην κεντρική Ελλάδα. Πολυάριθμες 
επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων του εχθρού στις ακτές της ενδοχώρας και στα νησιά. 
 

β) Εναέρια κατάσταση. 
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Εντατικοποίηση των αεροπορικών επιθέσεων εναντίων των νησιών, της Δυτικής 
Ελλάδος, των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Αύξηση σε όλο συνολικά τον 
ελληνικό χώρο. Δεν έχουν αναφερθεί τρομοκρατικές επιθέσεις. 
 

Δική μας σχετικά με την τακτική  κατάσταση. 
Υψηλόβαθμοι επικεφαλής των SS και της αστυνομίας στην Ελλάδα. 

Πραγματοποίηση τις περισσότερες φορές με επιτυχία μεγαλύτερης και μικρότερης 
κλίμακας επιχειρήσεων των μονάδων αστυνομίας των SS, εν μέρει σε συνεργασία με 
τις ελληνικές ομάδες Εθελοντών με λιγοστές δικές μας και μεγάλες απώλειες μεταξύ 
των συμμοριών. Η παράταξη και η επέμβαση όλων συνολικά των ελληνικών 
μονάδων Εθελοντών θα καθοδηγηθεί και κατευθύνεται ενίοτε από τους 
υψηλόβαθμους επικεφαλής των SS και της αστυνομίας στην Ελλάδα. 
 

Το 18ο
 Σύνταγμα αστυνομίας των SS Ορεινών Κυνηγών και το 18

ο
 τάγμα αστυνομίας 

των SS Ορειβατικού Πυροβολικού δραστηριοποιούνται με τον κύριο όγκο του στην 
εμπόλεμη περιοχή της Βοιωτίας, υπαγόμενα ακόμα στο 845ο

 γερμανοαραβικό τάγμα 
Πεζικού και δύο λόχοι τους στο 1010ο

   τάγμα πεζικού. 
 

Τάγματα Εθελοντών αστυνομίας (Ιταλοί) 
Βάσεις παραμονής: το 1ο

 στην Αθήνα, το 2ο
 στην περιοχή πέριξ της Λαμίας, το 3ο

 στη 
Βέροια, ο λόχος ενίσχυσης στην Αθήνα βρίσκεται  σε εκπαίδευση και θα παραμείνει 
εκεί για μικρής κλίμακας επιχειρήσεις υπό γερμανική διοίκηση.  
 

Εύζωνοι (ελληνική Φρουρά) 
Στην επιχείρηση «Habicht» στην Εύβοια και σε συνεργασία με μονάδες της 
αστυνομίας SS έχει πλήρως αποδειχθεί ένα τάγμα ως αξιόπιστο. Έχουν παραταχθεί ή 
βρίσκονται σε εκπαίδευση τρία Συντάγματα Ευζώνων με τρία τάγματα το καθένα. 
Βάσεις παραμονής: ένα Σύνταγμα στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου 
και στην Πελοπόννησο (Κόρινθο, Πάτρα, Πύργος). 
 

Μονάδες Εθελοντών χωροφυλακής. (στην προσωρινή αναφορά στα πρότυπα 
χωροφυλακής).  Από τις πέντε μονάδες έχουν παραταχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο 
της διάταξης: 
η πρώτη στην Σπάρτη με δύναμη χίλιους άνδρες, 
η δεύτερη στο Γύθειο με δύναμη επτακοσίων ανδρών, 
η τρίτη στην Καλαμάτα με δύναμη τριακοσίων ανδρών, 
η τέταρτη στην Τρίπολη με δύναμη εκατό ανδρών (προσωρινά ως λόχος φρούρησης 
για το Επιτελείο όλων των μονάδων), 
η πέμπτη στην Πάτρα. 
Όλες οι μονάδες οφείλουν όσο το δυνατό συντομότερα να ανέλθουν σε δύναμη τάξης 
χιλίων ανδρών έκαστη. Η δημιουργία μιας μονάδας στην Κόρινθο έχει ακυρωθεί. 
 

Ελληνική χωροφυλακή και αστυνομία. 

Δραστηριοποίηση εναντίων κομμουνιστών στην Αθήνα και Πειραιά, πολλές 
τον αριθμό συλλήψεις, βρίσκονται ακόμα σε προχωρημένου βάθους επέκταση και 
εκπαίδευση. 
 

Εγχώριες Μονάδες Εθελοντών. 

Σχηματίστηκε ένα τάγμα στην Καστοριά (εξακόσιοι άνδρες). Σχεδιάζεται 
ακόμα ο σχηματισμός και η παράταξη εκεί ενός ακόμα τάγματος (με μέλη από 
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Βουλγαρία και Μακεδονία). Το 1ο
 τάγμα Εθελοντών (τριακόσιοι πενήντα άνδρες) 

στη Βέροια, το 2ο
 τάγμα Εθελοντών (χίλιοι διακόσιοι άνδρες) στο Κιλκίς, το 3ο

 τάγμα 
Εθελοντών (τετρακόσιοι άνδρες) στη Σερβία. Και τα τρία τάγματα αποτελούνται από 
Έλληνες. 
 

Εθνικόφρονες  πολιτοφύλακες στην Εύβοια αναδιατάχθηκαν σε 1ο
 και 2ο

 τάγμα 

Εθελοντών Εύβοιας με εξακόσιους άνδρες τα καθένα και απεδείχθησαν υπό τη 
διοίκηση του εντωμεταξύ πεσόντα στη μάχη νομάρχη στρατηγού Λιάκου και του 
λόχου του από  Ε.Δ.Ε.Σ ως αξιόπιστα κατά την επιχείρηση «Habsicht» μαζί με τις 
μονάδες αστυνομίας των SS και τους Ευζώνους. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη ένας εκ νέου σχηματισμός και παράταξη μιας εθνικιστικού 
χαρακτήρα πολιτοφυλακή στο Αγρίνιο. 
 

Το 596ο
 τάγμα ασφαλείας εκπαιδεύει την παρούσα χρονική στιγμή μια  

νεοδημιουργημένη η διμοιρία σκαπανέων με αποστολή την πραγματοποίηση 
ανατινάξεων και τοποθέτηση ναρκών. Είναι πλήρως δραστηριοποιημένο για 
καθήκοντα φρούρησης. 
 

Φρουραρχεία. 

Η δράση τους έχει επιδράσει θετικά, υπήρχαν όμως ελλείψεις σε προσωπικό. 
Δεν έχει αναφερθεί μετά από ελέγχους της Επιτροπής εμφάνιση αλλαγών στα 
μετόπισθεν, επειδή το μεγαλύτερο τμήμα του τομέα είναι εμπόλεμη περιοχή (δες 
επίσης το ψηφίο 7 της έκθεσης αυτής, κατάσταση διαχείρισης). 
 

IV Συνοπτική εκτίμηση και προθέσεις: 

Καμία μεταβολή από τον προηγούμενο μήνα επειδή υφίστανται ακόμα όπως 
πρότινος οι παθογένειες στο σώμα της οικονομίας και έχουν παραμείνει οι έχοντας εκ 
τούτου προκύψει σοβαρές συνέπειες για  όλους τους άλλους τομείς. Από αυτή την 
αρνητική  εξέλιξη θα επωφεληθούν  η κομμουνιστική και η δημιουργηθείσα από τον 
εχθρό προπαγάνδα. Η κατάσταση, εάν δεν συμβεί μια ριζικής μορφής μεταβολή όλης 
συνολικά της κατάστασης προς όφελος μας ή μια δραστική οικονομική βελτίωση 
στην Ελλάδα, θα υποστεί μια περαιτέρω επιδείνωση, αυτό περισσότερο εν όψη των 
αδυναμιών του γερμανικού στρατού στον ελληνικό χώρο και της ιδιαιτέρως σε  μια 
τεταμένη κατάσταση όχι απαραίτητα αξιοπιστίας των γηγενών ομάδων. 
 

V. Κατάσταση ανεφοδιασμού και τροφοδοσίας. 

Όπλα, στρατιωτικός εξοπλισμός και πυρομαχικά. 

Η κατάσταση των ελλείψεων σε πυρομαχικά πεζικού, αντιαρματικών καθώς 
και ιδιαιτέρως σε κινητές κουζίνες είναι αμετάβλητη. 
 

Σίτιση. 

Ο τρέχων εφοδιασμός έχει εξασφαλισθεί. Δεν έχει επιτευχθεί η διατασσόμενη 
αποθεματοποίηση σε κρέας, κονσέρβες κρέατος και αλλαντικών για βραδινό φαγητό, 
για βραδινό φαγητό χωρίς κρέας, όπως και για σκληρή ζωοτροφή και σανό. 
 

Υλικό καταλυμάτων. 

Κρίνεται απαραίτητος ο ανεφοδιασμός σε καζάνια μαγειρέματος, κατσαρόλες, 
ντουλάπια πάγου, άχυρο και ξυλοβάμβακα. 
 

Ρουχισμός. 
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Έχει εισέλθει μόνο ένα τμήμα από την έχοντας ζητηθεί επείγουσα και 
απαραίτητη καλοκαιρινή στρατιωτική ενδυμασία. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη σε υλικό 
υποδηματοποιών και επιδιόρθωσης. 
 

Περί οχημάτων. 

Η κατάσταση των ελλείψεων σε ανταλλακτικά οχημάτων, εργαλείων, 
συσσωρευτές καθώς και ελαστικά παραμένει αμετάβλητη. Οι ποσότητες υγρών 
καυσίμων είναι λίγες αλλά επαρκής.    
 

Επιχειρήσεις τροφοδοσίας.  

 

α) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι διατασσόμενοι περιορισμοί έπρεπε να παραμείνουν ως έχουν με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν  να καλυφθούν ξανά πλήρως οι ανάγκες των 
επιχειρήσεων  και της οικονομικού χαρακτήρα δραστηριότητας. 
 

β) Ύδρευση. 

Μικρή αύξηση στην κατάσταση αποθεμάτων υδάτων στη λίμνη του 
Μαραθώνα. Διατήρηση των διατασσόμενων περιορισμών στα αποθέματα νερού. Σε 
περίπτωση επίσης διαρκούς ξηρασίας πιθανή επάρκεια. 
 

Κατάσταση υγείας. 
Αμετάβλητη. Δεν έχουν εμφανιστεί επιδημίες κατά τη διάρκεια του χρονικού 

σημείου της έκθεσης  στον άμαχο πληθυσμό. Έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες 
για τη δραστηριοποίηση των Ελλήνων Επιθεωρητών υγείας για ελονοσία σχετικά με 
την καταπολέμηση προνύμφων κουνουπιών. Η δραστηριοποίηση αυτή θα 
πραγματοποιηθεί  τον Απρίλιο. Έχουν καταγραφεί και εξασφαλισθεί εγκαταστάσεις 
ντουζ και μπάνιου στον τομέα των φρουραρχείων. 
 

Κατάσταση ίππων. 
Η κατάσταση σίτισης και ο αριθμός αυτών  κρίνεται ως επαρκής, η 

κατάσταση υγείας ικανοποιητική, έχουν μειωθεί οι επιδημίες. Η ζωοτροφή 
ανεπαρκής, η ποσότητα του σανού εν μέρει λιγοστή. Έχει εξασφαλισθεί η 
δραστηριοποίηση αυτών.  

 

VI Κατάσταση μεταφορών.  

 

α) Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου. 

1) Κρατικός σιδηρόδρομος. 

Προσωρινός αποκλεισμός λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων από συμμορίτες. 
 

2) Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου. 

Δεν πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω μεταφορές λόγω ανατίναξης αφύλακτων 
γεφυρών και εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών. 
Κρίνεται εκ τούτου απαραίτητη η φρούρηση των  γεφυρών, κυρίως στη γραμμή 
Αθηνών-Κορίνθου. Εξαιτίας όμως της έλλειψης φρουρών δεν είναι εφικτή. Μέσω της 
προσωρινής αποδυνάμωσης του γερμανικού προσωπικού σιδηροδρόμου εκεί κινείται 
η διανομή βαγονιών πλέον με αργούς ρυθμούς και δεν έχει καθόλου διεξαχθεί το 
τωρινό χρονικό διάστημα. 
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β) Μεταφορές με πλοία. 

Η κατάσταση των μεταφορών έχει σημαντικά βελτιωθεί παρά της περιόδου 
των άσχημων καιρικών συνθηκών, επειδή μπόρεσε να διατεθεί περισσότερος χώρος 
σε διαδρομές με πλοία και να επιμηκυνθεί ο χρόνος κυκλοφορίας. Καταγράφηκαν 
σημαντικού χαρακτήρα ελλείψεις μόνο σε μηχανοκίνητα καΐκια (δεκαεπτά 
μηχανοκίνητα καΐκια με δύο χιλιάδες τετρακόσιους τόνους). 
 

γ) Κατάσταση δρόμων. 

Αμετάβλητη. Πρέπει να διακοπούν οι εργασίες βελτιώσεων και επεκτάσεων 
σε σημαντικής αξίας δρόμους εξαιτίας έλλειψης χρημάτων. Οι δρόμοι μελλοντικά 
μόνο υπό τη συνοδεία προσβάσιμοι. 
 

δ) Εναέριες μεταφορές. 

Εξαιτίας της απόσυρσης μεταγωγικών από τον τομέα εφοδιασμού έχει 
περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των μεταφορών. 
 

VII Κατάσταση διοίκησης.  
Η διεύθυνση του υπουργείου Γεωργίας, στην κορφή του οποίου βρίσκονταν 

έως τώρα ένας υφυπουργός , αναλήφθηκε κατόπιν της παραίτησης του  μέχρι 
νεωτέρας από τον υπουργό Οικονομικών. 
Κατόπιν  εντολής της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του γερμανικού κράτους 
διεξήχθην στο χρονικό διάστημα από 23. έως 25.3.1944 η αιφνιδιαστική σύλληψη  
από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας όλων συνολικά των Εβραίων (με εξαίρεση αυτών από 
μεικτούς γάμους). Έχει ήδη κατά το μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιηθεί η μεταφορά 
τους προς τη Γερμανία. Η περιουσία των ελληνικής υπηκοότητας Εβραίων θα 
παραδοθεί στο ελληνικό κράτος (υπουργείο Οικονομικών), η περιουσία των 
ουδέτερης υπηκοότητας Εβραίων στους εκπροσώπους των εν λόγω κρατών, η 
περιουσία των έχοντας ιταλική υπηκοότητα Εβραίων προσωρινά στον Ειδικό 
Πληρεξούσιο του υπουργείου Εξωτερικών  διορισμού με σκοπό να διαχειριστεί  
καταπιστευτικά.  Η περιουσία των Εβραίων με υπηκοότητα εχθρικών χωρών θα 
διαχειριστεί όπως και τα περιουσιακά στοιχεία των άλλων εχθρών. 
 

Απορρίφθηκε το ελληνικό νομοσχέδιο, αφορώντας τμήμα ενός προηγούμενου 
νόμου σχετικά με την ανάκληση των έχοντας αποχωρήσει σε νωρίτερο χρονικό 
σημείο  λόγω πολιτικών λόγων αξιωματικών. Η προτιθέμενη μέσω αυτού βελτίωση 
του βιοτικού των αξιωματικών αυτών θα επιτευχθεί μέσω της αύξησης των 
συντάξεων.  
 

Η ενίσχυση της χωροφυλακής στο πλαίσιο του εθελοντισμού δε κατέστη 
επιτυχής  λόγω ισχυρού μεγέθους κομμουνιστικής προπαγάνδας. Εκ τούτου 
εγκρίθηκε η αναγκαστική κλήτευση πρώην χωροφυλάκων.  
 

Σε επερώτηση προς την Ομάδα Στρατιών Ε, εάν η εκκένωση των νησιών 
λόγω της εχθρικής στάσης του πληθυσμού θα είναι λειτουργική   εξαιτίας πολιτικών 
και οικονομικών επιπτώσεων και της έλλειψης κατάλληλων χώρων εγκατάστασης και 
παραμονής, υπήρξε αρνητική απάντηση. 
 

Συσσωρεύονται αιτήσεις άδειας οπλοκατοχής από Έλληνες, λόγω κινδύνου 
από κομμουνιστές. Η έγκριση και παροχή μόνο στην περίπτωση των γερμανικών 
συμφερόντων. 
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Προχωράει η διανομή οχημάτων.  Μέσω της υπηρεσίας Παροχής Αθηνών 
χορηγήθηκαν εκ νέου εξήντα τέσσερα επιβατικά οχήματα, δεκαέξι ταξί, σαράντα 
εννέα μοτοσυκλέτες, έξι πεντάθυρα και ογδόντα τέσσερα φορτηγά. 
 

Έχει ξεκινήσει η αναθεώρηση των ζητημάτων των ελληνικών φυλακών εξαιτίας 
πολλαπλών εξακριβωμένων ελλείψεων. Προτάθηκε η αύξηση των χρηματικών 
ποινών μόνο σε περιορισμένο πλαίσιο εξαιτίας του πληθωρισμού. 
 

VII Κατάσταση της οικονομίας. 

α) Δημοσιονομική  κατάσταση. 

Περαιτέρω υποτίμηση του νομίσματος και μεγάλες αυξήσεις των τιμών. Η 
κυκλοφορία χαρτονομισμάτων στα τέλη Μαρτίου αποτιμάται στις οχτώ χιλιάδες 
εξήντα επτά δισεκατομμύρια δραχμές, τα έξοδα δύναμης κατοχής   το μήνα Μάρτιο 
στις δύο χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα δισεκατομμύρια δραχμές, η ανάγκη Απριλίου 
κυμαίνεται περίπου στις έξι χιλιάδες οκτακόσιες δισεκατομμύρια δραχμές. Η 
συναλλαγματική ισονομία της λίρας στις 15.3.44 στα 14,8 εκατομμύρια, στις 12.4.44 
στα 33,8 εκατομμύρια δραχμές. Εκδόθηκαν  χαρτονομίσματα των πεντακοσίων 
χιλιάδων δραχμών. Βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας η έκδοση 
χαρτονομίσματος του ενός εκατομμυρίου.  
 

Από τις 21.3.44 αύξηση των μισθών και των αμοιβών στο 100%, παράλληλα 
αύξηση των επιδομάτων έως 100% του βασικού μισθού (για τους δημόσιους 
υπαλλήλους ωστόσο μόνο στους υπαλλήλους του σιδηροδρόμου). Το δώρο του 
Πάσχα κυμαίνεται στο 80% του βασικού μισθού όπως επίσης δίδεται  ένα εφάπαξ 
μπόνους σε είδη σίτισης (έγγαμος: μια οκά όσπρια,1/4 της οκάς ζάχαρη). Δωρεάν 
παροχή τροφίμων από την 1.4.44 για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους. Η 
αντικατάσταση των μετρητών στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη για άγαμους 
στα πέντε εκατομμύρια δραχμές, για έγγαμους στα έξι εκατομμύρια δρχ, σε όλες τις 
άλλες περιοχές περίπου στο ένα εκατομμύριο δρχ λιγότερο.  
 

β) Σίτιση και γεωργία. 

Ο εφοδιασμός του άμαχου πληθυσμού παραμένει αμετάβλητος. Δύο σουηδικά 
πλοία θα κατευθυνθούν προσεχώς προς Κέρκυρα, Πρέβεζα και Κρήτη. Εξαιτίας της 
έλλειψης σε πλοία και άλλα μεταφορικά μέσα δεν είναι κατά το προβλεπόμενο 
μέγεθος  εφικτός  ο εφοδιασμός των νοτίων Ιονίων νησιών, της Πελοποννήσου και 
της Αττικής.  Θα μπορούσε προς τούτο να δοθεί λύση να προσεγγίσει δηλαδή ένα 
σουηδικό  πλοίο την Πάτρα και από εκεί να πραγματοποιηθεί με μικρά σε μέγεθος 
πλοία η εν συνεχεία τροφοδοσία. Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν προς αυτό έτοιμος, ο 
ναύαρχος Αιγαίου δεν έχει έως τώρα δώσει τη συγκατάθεση του ωστόσο. Οι 
Κυκλάδες μπορούσαν επίσης να εφοδιαστούν  μόνο με το 50% περίπου της 
προβλεπόμενης ποσότητας. Μεταφέρθηκαν προς τα Δωδεκάνησα τετρακόσιοι 
πενήντα πέντε επιπλέον τόνοι τροφίμων και μάλιστα τετρακόσιοι πέντε τόνοι προς τη 
Ρόδο και πενήντα τόνοι προς τη Λέρο. Η ομάδα Στρατιών Ε δεν μπόρεσε να διαθέσει 
έως τώρα τα υποσχόμενα πεντακοσίων τόνων σιτηρά για ψωμί προς τα Δωδεκάνησα, 
η προμήθεια τους καθίστατο εξαιρετικά επείγουσα. Η εξόρυξη πετρελαίου στη 
Μυτιλήνη παραμένει ακόμα στάσιμη εξαιτίας της έλλειψης σε ανταλλακτικά και 
μέσα μεταφοράς. Στα Χανιά (Κρήτη) σιτίζονται  καθημερινά μέσω του Ερυθρού 
Σταυρού τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε παιδιά. Θετική επίδραση για την 
κατάσταση της υγείας.  
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Το Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η καλλιέργεια για την εποχή της Άνοιξης. 
Παρά τις ελλείψεις σε καύσιμα έγινε παρότρυνση στον αγροτικό πληθυσμό σχετικά 
με την εκμετάλλευση και την καλλιέργεια της γης 

.  

Ως την εξεύρεση μιας λύσης σχετικά με  τη καταστροφική έλλειψη φορτηγών 
ζώων δημιουργήθηκε στον τομέα του Φρουραρχείου Λαμίας ένας στεγασμένος χώρος 
παραμονής για άλογα και γαϊδούρια. Βρίσκεται σε προετοιμασία η δημιουργία ενός 
επιπλέον χώρου στον τομέα του Φρουραρχείου Λαρίσης. Έχουν ληφθεί μέτρα 
αντιμετώπισης για την καταπολέμηση της αναμένουσας  στη Βόρεια Ελλάδα 
επιδρομής από ακρίδες.  Έχει στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιηθεί η προμήθεια 
αντίστοιχων ποσοτήτων εμβολίων προστασίας   για την παρεμπόδιση μιας 
προσωρινής εξάπλωσης του άνθρακα σε πρόβατα και της εντερίτιδας σε χοίρους.  
 

Εξαιτίας της συνεχιζόμενης υποτίμησης του νομίσματος δεν είναι εφικτό να 
εξασφαλισθούν για τους γεωργούς όπως παλιότερα τα δάνεια για τη συγκομιδή. 
 

γ) Σημαντική για τον πόλεμο παραγωγή. 

Παροχές προς το γερμανικό στρατό το μήνα Μάρτιο: πέντε χιλιάδες εξακόσιοι 
τόνοι τσιμέντο- αναμένεται αύξηση στους δέκα χιλιάδες τόνους-, εκρηκτικές ύλες 
αξίας δεκαπέντε δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων 
διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων δραχμών. Αποπεράτωση των εγκαταστάσεων για 
επισκευές για το πολεμικό μέτωπο αξίας διακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων 
δραχμών, άλλες παραγγελίες του γερμανικού στρατού σε βιομηχανικές επιχειρήσεις 
αξίας περίπου εβδομήντα εννέα δισεκατομμυρίων δρχ, καθέλκυση δύο πλοίων από 
ξύλο με δυνατότητα φορτίου  τετρακοσίων τόνων έκαστο και ενός πλοίου από 
τσιμέντο με εκτόπισμα χιλίων τετρακοσίων εξήντα τόνων. Πραγματοποιήθηκε η 
προμήθεια από την ενδοχώρα  πεντακοσίων κυβικών μέτρων κομμένου ξύλου και 
παραδόθηκαν στο γερμανικό στρατό δύο χιλιάδες οχτακόσια κυβικά μέτρα κομμένο 
από τον κορμό ξύλο, πεντακόσιοι σαράντα ένας τόνοι προϊόντων σιδήρου και 
μετάλλου.   
 

Πραγματοποιήθηκε εξόρυξη χρωμίτη δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα 
τόνων, η μεταφορά δύο χιλιάδων τετρακοσίων τόνων, εξόρυξη χιλίων τετρακοσίων 
ογδόντα δύο τόνων νικελίου στο ορυχείο Λοκρίδας , μεταφορά με πλοίο τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων τόνων.  Από το μεταλλείο μολύβδου και ψευδαργύρου στο 
Λαύριο: δεκαεννέα τόνοι μαλακού μολύβδου, πέντε τόνοι στρώση μολύβδου, 
τέσσερις τόνοι γαληνίτη.  Αποστολή εβδομήντα τριών συνολικά τόνων προϊόντων 
μολύβδου. Εισαγωγή τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τόνων περίπου λιθάνθρακα. 
 

δ) Δραστηριότητα εργασίας. 

Ο αριθμός των εργατών στο γερμανικό στρατό υποχώρησε κάπως λόγω του 
περιορισμού στα σχέδια οικοδόμησης. Η ανεργία έχει ήδη καταστεί εν μέρει αισθητή. 
Η προμήθεια εργατικού δυναμικού δεν προκαλεί εκ τούτου σε γενικές  γραμμές 
καθόλου δυσκολίες. 
 

Οι παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα κρίνονται ανεπαρκείς. 
Διαφαίνεται μια προοπτική στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη βελτίωση της 
μέριμνας. 
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Το μήνα Μάρτιο και έως στις 6.4.44 στάλθηκαν στη Γερμανία συνολικά χίλιοι 
τετρακόσιοι είκοσι τέσσερις εργάτες. Στο πρώτο τρίμηνο του 1944 έχουν εκ νέου 
δεσμευτεί  δυο χιλιάδες τετρακόσιοι ενενήντα εννέα εργάτες συνολικά  για τη 
γερμανική βιομηχανία στρατιωτικού εξοπλισμού. 
 

IX   Κατάσταση προπαγάνδας 

α) Η προπαγάνδα του εχθρού. 
Όπως πρότινος  μέσω φέιγ βολάν και στη γερμανική γλώσσα επίσης, έχει 

μερικώς υποχωρήσει μέσω γραμμένων συνθημάτων και αφισών στους τοίχους, 
απεναντίας καταγράφεται ενίσχυση της προπαγάνδας μέσω «ψιθύρων».  Γίνεται 
προσπάθεια να καμουφλαριστεί  η προπαγάνδα από τους κομουνιστές με τον μανδύα 
του εθνικισμού. Στην Πελοπόννησο υπάρχει έντονη δραστηριότητα πρακτόρων. Στην 
Πάτρα έχουν πρόσφατα εντοπιστεί δύο ομάδες πρακτόρων της Intelligent Service, με 
τις οποίες συνεργάζονται διακεκριμένες προσωπικότητες Ελλήνων του Διεθνούς  
Ερυθρού Σταυρού. Η προπαγάνδα στρέφεται εν μέρει εναντίων της προσέλκυσης 
Ελλήνων εργατών για το Ράιχ. 
 

Β) Δική μας προπαγάνδα.   

Μέσω ραδιοφώνου, πλακάτ, φέιγ βολάν και του τύπου. Τα ριγμένα πάνω από 
τις περιοχές των συμμοριών φέιγ βολάν αρχίζουν σύμφωνα με αναφορές συνδέσμων 
να επιδρούν.  
 

Χ. Κατάσταση αντικαταστατών. 

Αμετάβλητη. Θέσεις όπου παρατηρείται έλλειψη, μπορούν να στελεχωθούν σε μια 
επικείμενη αναδιάρθρωση.  
 

 

 

Σελίδα 60 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 31.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή Πελοποννήσου και της 
Αθήνας. Αναφέρονται ναρκοθέτηση χώρων, δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό σταθμό 
της Νεμέας, επιθέσεις από αντάρτες εναντίων ελληνικών φορτηγών (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες και συλλήψεις ως αντίποινα).  

 

Σελίδα 61 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 31.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βοιωτίας, της Βορείου Ελλάδος 
και της Πελοποννήσου. Αναφέρονται επιθέσεις ανταρτών εναντίων γερμανικών 
στρατευμάτων καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες.  

   

Σελίδα 62 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της 
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Βορείου-Κεντρικής και Στερεάς  Ελλάδος, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. 
Αναφέρεται δολιοφθορά σε σιδηροδρομικό σταθμό (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες), αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους εναντίων σιδηροδρομικού σταθμού 
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές), δραστηριότητα ομάδων 
αντίστασης, επιχείρηση εκκαθάρισης εναντίων χώρων δράσης ανταρτών.  

 

Σελίδα 63 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της 
Πελοποννήσου, της Αττικής, της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρεται 
δολιοφθορά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Αθήνα (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες και υλικές ζημιές), επιχειρήσεις γερμανικών στρατευμάτων (καταγράφονται 
αποτελέσματα αυτών), στρατιωτική σύρραξη μεταξύ ομάδων του Ζέρβα και του 
ΕΛΑΣ.  

 

Σελίδα 64 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου και Στερεάς  
Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Νοτίου Αλβανίας. Αναφέρονται 
αεροπορική επίθεση εναντίων σιδηροδρομικού σταθμού (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες και υλικές ζημιές), επιχειρήσεις του γερμανικού στρατού εναντίων ομάδων 
αντίστασης (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και αριθμός ομήρων).  
 

Σελίδα 65 (περίληψη) 
Καταγράφει τη μη καταχώρηση συγκεκριμένου εγγράφου στο Ημερολόγιο 

Πολέμου. 
 

Σελίδα 66 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας. Περιέχει την χωρίς επιτυχία 
πραγματοποίηση επίθεσης ομάδας αντίστασης.  

 

Σελίδα 67 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς το Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 28.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της Αττικής, της Εύβοιας, 
της Πελοποννήσου, της  Στερεάς και Βορείου  Ελλάδος, της Κρήτης, της Αλβανίας 

και της Θεσσαλίας. Αναφέρονται επιδρομές ανταρτών (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες και υλικές ζημιές), δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές γραμμές 
(καταγράφονται υλικές ζημιές) και σε τηλεφωνικές γραμμές, ναρκοθέτηση του 
δρόμου προς Ηράκλειο, επιχειρήσεις γερμανικών στρατευμάτων (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες), εχθροπραξίες με ομάδες αντίστασης. 
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Σελίδα 68 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς το 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς και Βορείου Ελλάδος. Αναφέρονται 
εχθροπραξίες καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες, συλλήψεις και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό. 

 

Σελίδα 69 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς το Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής, της Κρήτης, της Στερεάς  
Ελλάδος, της Πελοποννήσου και της Νοτίου Αλβανίας. Αναφέρονται δολιοφθορές σε 
αποθήκες υγρών καυσίμων στην Κρήτη (στις περιοχές Χανίων και Ηρακλείου), 
επιχειρήσεις των γερμανικών στρατευμάτων, κινητικότητα ομάδων αντίστασης 
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες), την εκτέλεση ομήρων ως αντίποινα για 
επίθεση ανταρτών (καταγράφεται αριθμός).  

 

Σελίδα 70 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας. Αναφέρεται εχθροπραξίες μεταξύ 
κομμουνιστών, γερμανικών στρατευμάτων και Ευζώνων.  
 

Σελίδα 71 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 26.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας. Αναφέρεται επίθεση ομάδας  
κομμουνιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης εναντίων στρατώνα των Ευζώνων 
καταγράφοντας αριθμό τραυματιών. 
 

Σελίδα 72 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 25.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα και μη βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της 
Αττικής, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Δωδεκανήσων. Αναφέρεται 
δολιοφθορά σε σιδηροδρομικό σταθμό (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
υλικές ζημιές), επιχείρηση των ελληνικών αρχών εναντίων αντιπάλων της δύναμης 
κατοχής  (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες  μεταξύ ανδρών 

κομμουνιστικής κατεύθυνσης, Ευζώνων-χωροφυλάκων και του άμαχου πληθυσμού), 
την εκτέλεση νομάρχη από κομμουνιστές, η ανάληψη του Υπουργείου Αεροπορίας 
από τον Γεώργιο Παπανδρέου, επίθεση ειδικών δυνάμεων των Άγγλων εναντίων 
γερμανικής βάσης στην Κάλυμνο, η εξέλιξη δύο επιχειρήσεων του γερμανικού 
στρατού, επίθεση ανταρτών σε πομπή οχημάτων του υγειονομικού (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες).  
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Σελίδα 73 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 24.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς  Ελλάδος. 
Αναφέρει αεροπορική επίθεση συμμαχικών αεροσκαφών εναντίων σιδηροδρομικών 
σταθμών (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και αριθμός τραυματιών).  
 

Σελίδα 74 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 23.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου-Στερεάς 
Ελλάδος και του Πειραιά. Αναφέρονται δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές γραμμές και 
σε δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι του Πειραιά (καταγράφονται υλικές ζημιές). 
 

Σελίδα 75 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 23.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της 
Πελοποννήσου, της Αλβανίας και της Θεσσαλίας. Αναφέρεται επίθεση με 
χειροβομβίδες και δολιοφθορά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σταθμό, απαγχονισμός 
κομμουνιστών ως αντίποινα (καταγράφεται αριθμός), εχθροπραξίες (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες).  

 

Σελίδα 76 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 22.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου, της 
Θεσσαλίας και της Αττικής. Αναφέρεται δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές γραμμές 
(καταγράφονται υλικές ζημιές και τραυματίες), στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίων 
ομάδων αντίστασης  (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες), δραστηριότητα ομάδων 
αντίστασης (καταγράφονται υλικές ζημιές). 

 

Σελίδα 77 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 22.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας και της Θεσσαλίας. 
Αναφέρονται εχθροπραξίες (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες). 

 

Σελίδα 78 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 22.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας, της 
θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Πειραιά και Βόλου και της Στερεάς Ελλάδος.  
Αναφέρεται επίθεση ανταρτών σε εγκαταστάσεις του γερμανικού στρατού 
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(καταγράφονται υλικές ζημιές), σε πλοίο γερμανικών συμφερόντων, αεροπορική 
επίθεση χαμηλού ύψους εναντίων μεταλλουργείου  (καταγράφονται υλικές ζημιές). 
 

Σελίδα 79 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 21.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Αναφέρει επίθεση 
ανταρτών εναντίων Ελλήνων μαχόμενων στο πλευρό της δύναμης κατοχής   
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες, αγνοούμενοι). 

 

Σελίδα 80 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 20.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και 
της Αττικής. Αναφέρεται επίθεση εναντίων αμαξοστοιχίας, πυρκαγιά σε αποθήκη 
υγρών καυσίμων για το ναυτικό (καταγράφονται ζημιές), επίθεση εναντίων 
αξιωματικών των Ευζώνων (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες). 

 

Σελίδα 81 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 20.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της  Στερεάς Ελλάδας και 
της Πελοποννήσου. Αναφέρεται αεροπορική επίθεση χαμηλού ύψους συμμαχικών 
αεροσκαφών και αυξημένη δραστηριότητα ομάδων αντίστασης. 

 

Σελίδα 82 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 20.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας και της Στερεάς-Βορείου 
Ελλάδος. Αναφέρεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ κομμουνιστών και Ευζώνων 
(καταγράφονται τραυματίες) και εχθροπραξίες με Έλληνες Εθελοντές μαχόμενοι στις 
τάξεις του γερμανικού στρατού (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες 
και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό). 

 

Σελίδα 83 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 19.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρεται εχθροπραξία 
καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες. 

 

Σελίδα 84 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 19.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και 
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της Αττικής. Αναφέρονται δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές γραμμές (καταγράφονται 
υλικές ζημιές και τραυματίες). 

 

Σελίδα 85 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, 
της  Πελοποννήσου και της Αττικής. Αναφέρεται επίθεση ανταρτών  εναντίων 
σιδηροδρομικού σταθμού (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές), 
αεροπορική επίθεση συμμαχικών αεροσκαφών,  δολιοφθορά σε αποθήκη φύλαξης 
καυσίμων πλοίων (καταγράφονται υλικές ζημιές). 

 

Σελίδα 86 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου, της 

Αθήνας και της Βορείου-Στερεάς Ελλάδας. Αναφέρεται επίθεση ανταρτών εναντίων 
αμαξοστοιχίας (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες), επιθέσεις 
εναντίων Ελλήνων (καταγράφονται νεκροί και τραυματίες), ρίψη αλεξιπτωτιστών 
συμμαχικών δυνάμεων με αποστολή τη διεξαγωγή δολιοφθορών, στρατιωτικές 
επιχειρήσεις εναντίων ομάδων αντίστασης  (καταγράφονται νεκροί, τραυματίες και 
κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), δραστηριότητα ομάδων αντίστασης 
(καταγράφονται υλικές ζημιές). 

 

Σελίδα 87 (περίληψη) 
Έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Αναφέρεται στρατιωτική 
επιχείρηση εναντίων ομάδων αντίστασης (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό). 

 

Σελίδα 88 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 17.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, 
της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Αττικής. Αναφέρεται δολιοφθορά σε 
σιδηροδρομικές γραμμές και σταθμό τραίνου (καταγράφονται υλικές ζημιές),  
εκτέλεση ομήρων ως αντίποινα (καταγράφεται αριθμός), δραστηριότητα του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ. 
 

Σελίδα 89 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 17.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της 
Θεσσαλίας. Αναφέρεται εχθροπραξία καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και 
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τραυματίες και συλλήψεις από μηχανοκίνητη διμοιρία χωροφυλακής  (καταγράφεται 
αριθμός). 

 

Σελίδες 90-110 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος με 
ημερομηνία  την 13.7.1944. Περιέχει έκθεση σχετικά με την κατάσταση στο 
εσωτερικό της Ελλάδας για το διάστημα από 16.6 έως 15.7.1944. 
(μετάφραση) Πολιτικού χαρακτήρα κατάσταση. 

Η στάση του πληθυσμού επηρεάζεται όπως και πρότινος: από την  κατάσταση 
της οικονομίας και την κατάσταση του πολέμου. Επειδή αυξάνεται η οικονομική 
ένδεια και η κατάσταση του πολέμου εκτιμάται ως μη ευνοϊκή για μας, είναι η στάση 
του πληθυσμού περισσότερο από ό,τι πρότινος εν μέρει σε αναμονή, εν μέρει 
εχθρική. Η έλλειψη διαφάνειας στη συνολική κατάσταση δίδει αφορμή για ένα όργιο 
φημών.          
Η σκληρή μάχη της κυβέρνησης εναντίων του κομμουνισμού, όπως έχει εκφραστεί 
στο πλαίσιο προπαγάνδας από την 12. έως την 22.6, δεν επίδρασε έντονα στον 
πληθυσμό, επειδή είναι περιορισμένο το κύρος και η σφαίρα επιρροής της 
κυβέρνησης και ο άμαχος πληθυσμός δεν αναμιγνύεται εξαιτίας του φόβου από την 
κομμουνιστική τρομοκρατίας. Παρ΄ όλα αυτά κερδίζει έδαφος η άποψη ότι ο 
μπολσεβικισμός υποδηλώνει για την Ελλάδα την παρακμή της οικονομικής και 
εθνικής της υπόστασης. Η πραγματοποιημένη την 26.6. ανακήρυξη της Δημοκρατίας 
των Σοβιέτ της Πελοποννήσου ενίσχυσε το αντικομουνιστικό μέτωπο, απέδειξε όμως 
επίσης  την αύξηση της δύναμης του κομμουνισμού.  

Υφίσταται η γενικού χαρακτήρα υπόθεση ότι  δεν θα αργήσει να γείρει η 
πλάστιγγα της έκβασης του πολέμου εις βάρος της Γερμανίας. Οι προσδοκίες μιας 
απόβασης των Αγγλοαμερικανών στον ελληνικό χώρο έχουν μειωθεί εξαιτίας του 
φόβου ότι η χώρα θα μετατραπεί όπως στο παράδειγμα της Νορμανδίας  σε ένα σωρό 
από ερείπια.  
 

Συνεχίζεται να υπάρχει ένας παραλογισμός στο εσωτερικό της χώρας. Ο 
αγώνας για την πολιτική εξουσία δεν έχει επιφέρει ούτε συμφωνία μεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης του Καΐρου και του ΕΑΜ ούτε μεταξύ των κομμάτων 
ξεχωριστά και των συμμοριών. Έχουν εκφραστεί μάλιστα αντιθέσεις στο πεδίο της 
μάχης μεταξύ των εθνικιστικής και κομμουνιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης 
συμμορίες. Το εθνικιστικού χαρακτήρα κίνημα (όνομα μη ευανάγνωστο) δεν 
βρίσκεται επικεφαλής παρά την όλη προπαγάνδα. Η εμφανιζόμενη  κατά το διάστημα 
των τελευταίων ημερών του χρονικού σημείου της έκθεσης πρόκληση αναμέτρησης 
της εθνικιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης συμμορίας (Ζέρβας) εναντίον της δύναμης 
κατοχής την τοποθετεί ενώπιον νέων δύσκολων αποστολών.  Δεν αφήνεται ακόμα να 
σχηματιστεί  μια κρίση  σχετικά με την κατ΄ αυτόν τον τρόπο δημιουργημένη 
κατάσταση.   
 

Η διάθεση και στάση των Ελλήνων απέναντι στους Βουλγάρους και 
Αλβανούς στις βόρειες περιοχές των συνόρων παραμένει όπως πρότινος εχθρική. 
 

Ο αστικός πληθυσμός έχει κρατήσει απόσταση από τις απεργιακού χαρακτήρα 
κινητοποιήσεις και τις συγκεντρώσεις  παρά τις προτροπές από τη μεριά των 
κομμουνιστών. Παρομοίως, πρέπει να κινητοποιηθεί όμως λόγω του φόβου της 
τρομοκρατίας προς μια δραστήρια συνεργασία σε δράση κατά του κομμουνισμού. 
Βρίσκεται σε άνοδο η ανασφάλεια στην πρωτεύουσα (πολιτικού μοτίβου δολοφονίες, 
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λεηλασίες). Ο πληθυσμός της υπαίθρου επιθυμεί κυρίως να αποφέρει  την πλούσια  
συγκομιδή του, υποκύπτει όμως εν μέρει (στην Πελοπόννησο) στην επήρεια των 
κομμουνιστών για παύση των εργασιών και στην καταστροφή των αγροτικών 
μηχανημάτων. Στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα  έχει εκ νέου αναγκαστεί ο 
αγροτικός πληθυσμός να παραδώσει τη σοδειά στις συμμορίες ή να την παραχωρήσει 
σε αυτούς με την εκκένωση των χωριών.   
 

Η στάση της κυβέρνησης, επηρεασμένη αποφασιστικά από την κατάσταση 
του πολέμου, απαιτεί αυστηρή παρακολούθηση, έχουν διακριθεί συγκαλυμμένες 

προσπάθειες αυτονόμησης. Στην ύπαιθρο βρίσκεται το κρατικό κύρος  σε πτώση. 
Υφίσταται αυξανόμενη τρομοκρατία των κομμουνιστών εναντίον των διοικητικών 
υπηρεσιών (δες παραγρ VII/B). 

 

Διαπιστώνεται η σταδιακή περικύκλωση της Αθήνας από τις συμμορίες. 
 

ΙΙ Κατάσταση του εχθρού. 

α) Κατάσταση συμμοριών. 

Παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Δεν διαφαίνεται ακόμα, αν θα  
επιτευχθεί  η ειρήνευση στην Πελοπόννησο μέσω των βρισκόμενων σε εξέλιξη 
επιχειρήσεων. Ο αριθμός των επιδρομών έχει  ωστόσο μειωθεί σύμφωνα με αναφορά 
της 68

ης
 Διοίκησης Πυροβολικού.   
Οι εθνικιστικού χαρακτήρα συμμορίες (Ζέρβας), υποστηριζόμενες σε μεγάλο 

βαθμό από τους Άγγλους, έχουν δεχθεί ώθηση και έχουν περιέλθει σε εχθροπραξίες 
εναντίων των κομμουνιστών στην Ήπειρο μεταξύ Ιωαννίνων και Άρτας, τις 
τελευταίες ημέρες ωστόσο και  εναντίων των γερμανικών στρατευμάτων επίσης. 
Αναφορές σχετικά με την ενίσχυση των εθνικιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης 
συμμορίες από εισελθόντα μέσω Αιγύπτου και Ιταλίας ελληνικά στρατεύματα.  
 

Η δραστηριότητα κομμουνιστικής κατεύθυνσης συμμοριών έχει εξασθενίσει 
σε μερικές περιοχές όπως φαίνεται εξαιτίας της συγκέντρωσης της συγκομιδής, σε 
άλλους αντιθέτως χώρους έχει μάλλον αυξηθεί, ιδιαιτέρως στη Δυτική Ελλάδα και 
στην περιοχή του Αγρινίου. Μεγάλα τμήματα της χώρας βρίσκονται όπως πρότινος  
αναμφισβήτητα στην κατοχή των συμμοριών. Οι επιθέσεις στη  σιδηροδρομική 
γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχουν κάπως αυξηθεί συγκριτικά με το χρονικό 
διάστημα της τελευταίας έκθεσης. Τα κεντρικά σημεία δραστηριοποίησης των 
συμμοριών είναι όπως πρότινος η Πελοπόννησος και η οροσειρά της Πίνδου, η 
περιοχή γύρω από το Καρπενήσι. Εκεί είναι επίσης η έδρα του Κομμουνιστικού 
Κόμματος και των στρατιωτικών επιτροπών του εχθρού.     
 

β) Κατάσταση αέρος.     
Πολλαπλασιαζόμενη αεροπορική δραστηριότητα του εχθρού, ιδιαιτέρως πάνω 

από τη Δυτική Ελλάδα. Ως επί το πλείστων πτήσεις εφοδιασμού, το τελευταίο 
χρονικό διάστημα επίσης αεροπορικές επιθέσεις χαμηλού ύψους σε βρισκόμενες σε 
πορεία φάλαγγες και σημαντικές οικονομικού χαρακτήρα στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις. Το ορυχείο χρωμίου νοτίως του Δομοκού βρίσκεται ιδιαιτέρως σε 
κίνδυνο, επειδή στο σημείο εκεί δεν υπάρχει καθόλου αντιαεροπορική προστασία και 
έχει πολλάκις  διαπιστωθεί εκεί η παρουσία εχθρικών μαχητικών (έχει απορριφθεί 
αιτούμενη προστασία από αντιαεροπορικά) .  
 

Έχουν ενισχυθεί τα δικά μας μέτρα εναέριας προστασίας και άμυνας. 
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ΙΙΙ Δική μας κατάσταση. 

Ανώτερος αρχηγός των SS και της αστυνομίας στην Ελλάδα. 

Στο πεδίο μάχης της Βοιωτίας διεξήχθησαν από μονάδες των SS και της 
αστυνομίας μαζί με υπαγόμενες μονάδες Ελλήνων Εθελοντών στο πλαίσιο ενός 
ενισχυμένου τάγματος  πέντε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Ο εχθρός υπέστη 
σημαντικές απώλειες σε νεκρούς, συλληφθέντες και οπλισμό. Από τις βάσεις-

σταθμούς ως εφαλτήριο έλαβε χώρα μια εντόνου κινητικότητας επέμβαση ειδικών 
στρατιωτικών δυνάμεων σημειώνοντας επιτυχή αποτελέσματα. Σε συνάρτηση με τη 
δημιουργία μιας βάσης-σταθμού εφοδιασμού στο λιμάνι της Ιτέας ασφαλίστηκε σε 
μεγάλο βαθμό ο δρόμος της Γραβιάς-Ιτέας.     
 

Η διμοιρία ιππέων της αστυνομίας των SS του 18ου
 Συντάγματος Ορεινών 

Καταδρομέων καθώς και ένας λόχος του 1ου
 Συντάγματος Ευζώνων Αθήνας 

στάλθηκαν ως προς την ενίσχυση των δυνάμεων ασφάλισης του στρατιωτικού υλικού 
στην Κωπαΐδα.   
 

Τάγμα Εθελοντών Αστυνομικών (Ιταλοί) 
Για την επάνδρωση και συμπλήρωση των ιταλικών και ελληνικών ταγμάτων  

Εθελοντών παρατάχθηκαν δύο λόχοι εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων της αστυνομίας 
(ελλην και ιταλ).  
 

Εύζωνες 

Οι χώροι στρατοπέδευσης αμετάβλητοι. Σε πολλές επεμβάσεις εναντίων των 
χώρων  δραστηριοποίησης των κομμουνιστών έχουν αποδειχθεί αξιόπιστοι.     
 

Τάγμα Εθελοντών Χωροφυλάκων. 
Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. 

 

Ελληνική Χωροφυλακή και Αστυνομία. 

Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. 

 

Ξένες Μονάδες Εθελοντών στις τάξεις του Γερμανικού Στρατού.  

«Ομάδες Werner» (αποτελούμενες από Βούλγαρους και Μακεδόνες) 
Κατόπιν  παράκλησης ανασφαλούς τμήματος  του πληθυσμού παρατάχθηκαν εκ νέου 
υπό αυστηρότερη διοίκηση:       
Το Τάγμα Εθελοντών Μακεδονία Ι στην Καστοριά- δύναμη χίλιοι τριάντα επτά 
άνδρες 

Το Τάγμα Εθελοντών Μακεδονία ΙΙ στην Έδεσσα- δύναμη εκατό ογδόντα επτά 
άνδρες  

Σχεδιάζεται η παράταξη του Τάγματος Εθελοντών Μακεδονία ΙΙ στη 
Φλώρινα. 
 

Ομάδες Εθελοντών Ελλήνων Εθνικιστών. 

Ο χώρος δραστηριότητας παραμένει αμετάβλητος.  
 

Πατριωτικού χαρακτήρα πολιτοφυλακή. 

Καταγράφονται καλά δείγματα. Για επιπλέον αιτούμενοι σχηματισμοί υπήρξε 
κώλυμα  έως τώρα  στη διάθεση του οπλισμού. 
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 Τάγμα Ασφάλισης. 

Ο χώρος και τα καθήκοντα επέμβασης παραμένουν αμετάβλητα. Το σύνολο 
του έχει διανεμηθεί σε καθήκοντα επιτήρησης.  
 

Φρουραρχεία. 
Με την άφιξη του τεθωρακισμένου λόχου Εφόδου 2201a μετονομάζονται όλα 

συνολικά τα  περιφερειακά και τοπικά φρουραρχεία σε Φρουραρχεία I και ΙΙ και 
αριθμούνται κατόπιν της διαταγής της Ανώτατης Διοίκησης 
Στρατού/Γεν.Επιτ.Στρ.Ξηρ. Η εκτέλεση της διαταγής βρίσκεται  σε εξέλιξη.  
 

  

Συνοπτική εκτίμηση και προθέσεις. 

Όσο με την επιταχυνόμενη κατάρρευση της νομισματικής αξίας και με τις 
διαρκείς αυξήσεις των τιμών επιδεινώνεται συνεχώς  η άσχημη οικονομική 
κατάσταση και όσο η πολεμική κατάσταση δεν παρουσιάζει για μας καμία 
εντυπωσιακού χαρακτήρα επιτυχία, η κατάσταση στην Ελλάδα θα χειροτερεύει 
συνεχώς. Η πλειοψηφία του άμαχου πληθυσμού, δηλαδή τα αντικομμουνιστικά 
στρώματα,  παραμένουν σε στάση αναμονής έως ότου κριθεί η έκβαση του πολέμου.  
 

Οι συμμορίες έχουν απεναντίας ενισχύσει τη δραστηριότητα  τους, κυρίως 
εναντίων ζωτικής σημασίας και ευαίσθητων χώρων του δικού μας εφοδιασμού. Οι 
συχνές διακοπές της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας αποδεικνύουν ότι δεν είναι η 
ασφάλιση του σιδηροδρόμου επαρκής. Σύμφωνα με τις νεώτερες αναφορές 
καταφεύγουν οι εθνικιστικού χαρακτήρα συμμορίες τώρα στη βοήθεια των 
κομμουνιστικών για τη μάχη εναντίων της δύναμης κατοχής. Η βελτίωση της 
οργάνωσης των συμμοριών δημιουργεί συνεχώς πρόοδο για ως προς τη σταθερή 
δομή, τον άρτιο εξοπλισμό τους και την σε αυστηρά πλαίσια διοίκηση των ομάδων 
τούτων.        
 

Παρά την  όλη αναγνώριση  των σημειωμένων επιτυχιών  για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση των συμμοριών τίθεται παρά ταύτα προς 
αμφισβήτηση εάν ωφελεί η μεγάλης κλίμακας επέμβαση των στρατευμάτων. Από την 
πείρα ξανά επιβεβαιώνεται  ότι ο μεγαλύτερος όγκος των συμμοριών δεν μπορεί να 
καταπολεμηθεί, θα διαφεύγει και θα επιστρέφει στα λημέρια του  κατόπιν της 
αποχώρησης των στρατευμάτων.  Επομένως, η εκκαθαρισμένη περιοχή θα καταστεί 
πολύ σύντομα σε περιοχή των συμμοριών ξανά. Τίθεται το ερώτημα εάν είναι 
αναγκαίο τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των μηνών συγκομιδής να μην ανασταλούν 
οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίων των συμμοριών προς όφελος μιας αυξημένης 
ασφάλισης της συγκομιδής. Ακυρώνοντας από τις συμμορίες τη διαδικασία 
μαζέματος  και στοίβαξης της σοδειάς, τους αφαιρεί έτσι τη βάση της σίτισης τους 
και κατά αυτόν τον τρόπο  να επιφέρει εναντίων τους το καθοριστικότατο χτύπημα.  
 

Η σοδειά υπόσχεται καλές αποδόσεις, η κατάθεση της δεν δυσκολεύεται μόνο 
εξαιτίας των συμμοριών αλλά και λόγω της έλλειψης βενζίνης.  
 

Δεν επιτρέπεται να υποστεί  η αξιοπιστία και η αντοχή των εγχώριων 
μονάδων σκληρές δοκιμασίες. Μόνο η συνεργασία με τα γερμανικά στρατεύματα 
παρέχει μια βέβαιη εγγύηση για τους Εθελοντές και κατά  των αυτομόλων.  Η 
επίβλεψη και ο επηρεασμός στη διάθεση των μονάδων αποκτούν μεγάλη σημασία. 
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Η επικείμενη απόσυρση των βρισκόμενων στον ελληνικό χώρο γερμανικών 
στρατιωτικών δυνάμεων πιέζει προς μια αυξανόμενης μορφής επέμβαση μη 
γερμανικών στρατευμάτων για σημαντικού χαρακτήρα καθήκοντα επιτήρησης και 
ασφάλισης. Είναι ξεκάθαρο το έχοντας προκύψει από αυτό φορτίο και η 
διακινδύνευση της γερμανικής θέσης . Εάν πραγματοποιήσουν απόβαση στην Ελλάδα 
ελληνικά στρατεύματα  από την Αίγυπτο, δεν μπορούμε να υπολογίζουμε μια 
προβολή αντίστασης  των από εμάς σχηματισμένων εγχώριων  μονάδων.        
 

Προθέσεις.  
1. Επιπλέον  επιχειρήσεις των μονάδων της αστυνομίας σε συνεργασία με μονάδες 
του Στρατού Ξηράς  εναντίων των συμμοριών,   

2. όσο το δυνατό καλύτερη προστασία της σοδειάς, 
3.καταπολέμηση του μηχανισμού των κομμουνιστών στην Αθήνα, 
4.ασφάλιση των γερμανικών συμφερόντων οικονομικών επιχειρήσεων και 
εργοστασίων.  
 

V Κατάσταση εφοδιασμού και  ανεφοδιασμού. 
1) Οπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός και πυρομαχικά. 

Η συνολική κατάσταση των πυρομαχικών παραμένει σε γενικές γραμμές συγκριτικά 
με τον προηγούμενο μήνα αμετάβλητη. Εξακολουθεί να υφίσταται έλλειψη σε 
κινητές κουζίνες. Τον προηγούμενο μήνα υπήρξε αυξημένη εισαγωγή ανταλλακτικών 
όπλων.    
 

2) Τροφοδοσία.   

Τα αποθέματα στις αποθήκες τροφοδοσίας έχουν υποστεί εξαιτίας της λιγοστής 
εισαγωγής και της σε φυσιολογικά πλαίσια διανομής  μια περαιτέρω μείωση. Η 
αγορά οπωροκηπευτικών  έχει υποστεί ισχυρή μείωση, επειδή δεν έχουν διατεθεί 
επαρκή ποσά σε δραχμές από την πλευρά του υπεύθυνου οικονομικών. Η πρόσμιξη 
σιτάλευρου στο ψωμί σίκαλης διακόπηκε επειδή έχει διακοπεί από τον υπεύθυνο 
οικονομικών της Ομάδας Στρατιών Ε  η διάθεση  των υφιστάμενων αποθεμάτων  
σιταριού έχοντας ως πρόθεση μια σίτιση βασιζόμενη στη αρχή της διαίτης. Η κατά 
διαστήματα διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος  έχει προκαλέσει δυσκολίες στη 
λειτουργεία των χώρων ψύξης και συντήρησης τροφίμων.           
 

3) Ρουχισμός, εξοπλισμός. 
Η εισαγωγή καλοκαιρινής στρατιωτικής στολής από την πατρίδα καθώς και η 

δική μας παραγωγή στην κεντρική αποθήκη ρουχισμού μπόρεσαν να καλύψουν 
επαρκώς τον εφοδιασμό της καλοκαιρινής στρατιωτικής ενδυμασίας.  Το χρονικό 
τούτο σημείο υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση σε στρατιωτικούς σκούφους 
τροπικού κλίματος και μακριά καλοκαιρινά παντελόνια. Επειδή δεν αναμένεται ένας 
ανεφοδιασμός από την πατρίδα, θα ραφτούν οι ακόμα αναγκαίες ποσότητες σε 
μακριά καλοκαιρινά παντελόνια στην αποθήκη ρουχισμού.  Η κατάσταση του 
ανεφοδιασμού σε υλικό επιδιόρθωσης υποδημάτων  είναι όπως πρότινος άσχημη.    
 

4) Καταλύματα.   
Δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν στο μεγαλύτερος τους μέρος οι απαιτήσεις 

του στρατεύματος για εξοπλισμό καταλυμάτων. Οι αιτήσεις επίσης για είδη ευρείας 
κατανάλωσης και μέσα αποστείρωσης γραφείων  έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. 
Δεν εισάγονται πλέον ογκώδες εξοπλισμός και καζάνια, θα πρέπει να 
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εξοικονομηθούν στη χώρα εκεί. Τα προς τούτο διαθέσιμα κονδύλια επαρκούν μόνο 
να καλύψουν ένα τμήμα των απαιτήσεων.      
 

5) Οχήματα 

α) Καύσιμα. 

Επαρκούν λαμβανομένου υπόψη των διατασσόμενων περιορισμών για τη σε 
φυσιολογικά πλαίσια κίνηση.   
 

β) Ελαστικά, ανταλλακτικά και είδη πρώτης ανάγκης. 

Όπως πρότινος σημειώνεται έλλειψη σε ανταλλακτικά και εργαλεία 
οχημάτων, ελαστικά επιβατικών οχημάτων και υγρά φρένων. 
 

6) Επιχειρήσεις εφοδιασμού.  

 

α) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το ζήτημα της διατήρησης μια περιορισμένης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

εξαρτάται όπως πρότινος αποκλειστικά από την προμήθεια καύσιμης ύλης. Τα 
αποθέματα σε γερμανικό λιθάνθρακα και σε ελληνικό λιγνίτη  δεν έχουν καθόλου 
αυξηθεί  το μήνα της έκθεσης. Τα προτεινόμενα  μέτρα εξοικονόμησης έχουν 
αυστηρά εφαρμοστεί  και πρέπει να διατηρηθούν επίσης για το επόμενο χρονικό 
διάστημα.   
 

β) Παροχή νερού.  
Η στην προηγούμενη έκθεση αναφερόμενη μείωση του αποθέματος νερού της 

λίμνης του Μαραθώνα έχει συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, από κατά προσέγγιση 10,9 
δισεκατομμύρια κυβικά σε περίπου 9,9. Η μείωση του περίπου ενός δισεκατομμυρίου 
κυβικού μέτρου αναμένονταν λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Η κατανάλωση 
νερού περιλάμβανε περίπου 1,45 εκατομμύρια κυβικά. Η από την 1.6. 44 τιθέμενη σε 
ισχύ χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης δεν οδήγησε σε μια 
καταχρηστική υπερκατανάλωση. Η αυξημένη κατανάλωση οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην αυξημένη τιμή της θερμοκρασίας. Οι εφαρμοσμένες ελαφρύνσεις μπορούν 
εκ τούτου να διατηρηθούν ως έχουν.  
 

Η έως τώρα άποψη ότι  τέσσερα έως πέντε εκατομμύρια κυβικά νερού από το 
υπόλοιπο περιεχόμενο της λίμνης του Μαραθώνα έχουν γεμίσει με λάσπη και εκ 
τούτου δεν είναι πλέον κατάλληλο για κατανάλωση από τους ανθρώπους, δεν μπορεί 
πλέον να ισχύει. Το ακατάλληλο  για την κατανάλωση από τους ανθρώπους απόθεμα 

νερού υπολογίζεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τελευταίων μηνών σε ενός κατά 
προσέγγιση  εκατομμύριο κυβικά με αποτέλεσμα να μη διατίθεται πλέον μια 
σημαντική ποσότητα νερού από ο,τι είχε έως τώρα εκτιμηθεί. Τούτο δεν πρέπει 
ωστόσο να οδηγήσει σε μια χαλάρωση των υφιστάμενων μέτρων περιορισμού, επειδή 
διαφορετικά θα δυσχεραίνει το εκ νέου γέμισμα της λίμνης το επόμενο έτος.                    
 

7) Κατάσταση υγείας. 

Έχει ξεκινήσει η μεγάλης κλίμακας εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και 
καταπολέμησης  της ελονοσίας στη Λάρισα, Λαμία και Μεσολόγγι. Η οργάνωση της 
αντιμετώπισης της φυματίωσης στα Φρουραρχεία έχει ξεκινήσει σε όλα τα επίπεδα 
και  βρίσκεται σε εξέλιξη.         



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

Η κατάσταση υγείας του άμαχου πληθυσμού είναι σε όλα τα επίπεδα καλή. 
Δεν έχουν πουθενά εμφανιστεί μεγάλης κλίμακας επιδημίες, η οποίες θα μπορούσαν 
να βλάψουν την αποτελεσματικότητα του στρατεύματος.      
 

8) Κατάσταση ίππων. 

Η κατάσταση σίτισης και αντοχής κρίνεται καλή. Η κατάσταση υγείας είναι 
ικανοποιητική. Η  ποσότητα τροφής είναι σχεδόν επαρκής σύμφωνα  με τις 
υφιστάμενες μερίδες, η ποιότητα του σανού είναι καλή , σε χόρτα κυμαίνεται σε 
διαφορετικά επίπεδα από ελάχιστη έως  κακή. Τα καταλύματα κρίνονται ως καλά, οι 
οπλές σε κανονικά επίπεδα. Έχει εξασφαλισθεί η ετοιμότητα δραστηριοποίησης. 
Καταγράφονται διακόσιες εξήντα δύο τον αριθμό ελλείψεις.     
 

VI. Κατάσταση συγκοινωνίας. 

Α) Μεταφορές δια σιδηροδρόμου. 

 

Κρατικός σιδηρόδρομος. 

  Η δραστηριότητα των συμμοριών έχει παραμείνει ως έχει. Για πρώτη φορά 
καταγράφονται επιθέσεις αεροσκαφών πραγματοποιώντας  χαμηλού ύψους πτήσεις. 
Αύξηση των πτήσεων κυκλικής  περιστροφής στα 30% εξαιτίας της κατασκευής της 
γέφυρας Save (στο Βελιγράδι). 
 

Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου. 

Οι απαιτήσεις των Σωμάτων Στρατού έχουν παρά τα περιοριστικά μέτρα και 
τις συνεχιζόμενες πράξεις δολιοφθοράς πλήρως ικανοποιηθεί, ο εφοδιασμός των 
Ελλήνων έχει σημαντικά βελτιωθεί.   
 

Β) Μεταφορές με πλοία. 

Κατόπιν της διάθεσης μιας νέας χωρητικότητας  τεσσάρων χιλιάδων τόνων 
και παρά της απώλειας χωρητικότητας των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τόνων 

έχει η διακίνηση υλικού διπλασιαστεί για το γερμανικό στρατό συγκριτικά με τον 
προηγούμενο μήνα συνεπεία της εντονότατης επέμβασης των πλοίων.      
 

Γ) Μεταφορές δια αέρος. 

Μετακινήθηκαν έξι χιλιάδες επτακόσιοι ογδόντα ένας άνδρες και τριακόσιοι 
τριάντα τέσσερεις τόνοι υλικό  με εξακόσιες τριάντα μια επεμβάσεις. Τα υπάρχοντα 
αεροσκάφη δραστηριοποιήθηκαν πλήρως. 
 

VII Κατάσταση κρατικής διοίκησης.  

Α) Παραίτηση του υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο υπουργός Οικονομικών και 
αντιπρόεδρος Τσιρονίκος ανέλαβε το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και 
προΐσταται εκ τούτου το παρόν χρονικό διάστημα πέντε από τα συνολικά δώδεκα 
υπουργεία.        
 

Βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας ο διορισμός ενός Έλληνα Γενικού 
Κυβερνήτη για την Πελοπόννησο για υπηρεσιακά καθήκοντα ως  Υπεύθυνος 
Υπεράσπισης της Πελοποννήσου. Επιδιωκόμενος σκοπός: η σε στενό πλαίσιο 

συντονισμός  των ελληνικών Αρχών της Πελοποννήσου για την αρωγή αυτών στην 
αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών επιπτώσεων στο ζήτημα των 
συμμοριών, ελαστικότερη μορφή της δημόσιας διοίκησης απέναντι των έως τώρα 
παρεμποδίσεων εξαιτίας του συγκεντρωτισμού των υπουργείων, οικονομικής φύσης 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

μέριμνα των εγχώριων -υπαγόμενων γερμανική διοίκηση- ομάδων Εθελοντών. Έως 
πρότινος υπήρχαν Γενικοί Κυβερνήτες μόνο στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στην 
Κρήτη. 
 

Β) Το έργο των ελληνικών κεντρικών και τοπικών αρχών εμποδίζεται όλο και 
περισσότερο. Εμφανίζονται σημεία αποσύνθεσης στον τομέα των δημοσίων 
υπαλλήλων.               
Αιτίες: 
 1 Ελλιπές κύρος της ελληνικής κυβέρνησης. 

Υφίσταται λιγοστή πολιτικού χαρακτήρα απήχηση στο λαό. Δεν υπάρχει 
διάθεση στα υπουργεία ως προς μια δραστικού χαρακτήρα επέμβαση εις βάρος των 
δημοσίων υπαλλήλων εξαιτίας του φόβου για το πολιτικό κόστος. Η επιρροή στις 
ελεγχόμενες δημόσιες αρχές δυσκολεύει από τις επικρατούσες συνθήκες  
συγκοινωνίας και του ταχυδρομείου.         
2. Τρομοκρατία από τις συμμορίες. 

Η σφαίρα επιρροής των αρχών περιορίζεται τις περισσότερες φορές  σε ένα 
μικρό τμήμα του τομέα τους, συχνά μόνο στη βάση της έδρα της υπηρεσίας το πολύ, 

στις κατειλημμένες περιοχές  από τα γερμανικά στρατεύματα ή τις μονάδες Ελλήνων 
Εθελοντών. Σε ορισμένες περιφέρειες π.χ στο νομό της Ευρυτανίας (έδρα της 
ονομαζόμενης «κυβέρνησης του βουνού») έχει καταστεί η κρατική εξουσία πλήρως 
αδρανής. 

Υφίσταται  διαρκής απειλή από τις συμμορίες εναντίων των δημοσίων 
υπαλλήλων. Παρουσιάζονται μεγάλης κλίμακας παραιτήσεις κυρίως στην αστυνομία 
και στη χωροφυλακή εξαιτίας δολοφονιών ή απαγωγών.  Από τους προϊστάμενους 
δημόσιους υπαλλήλους του γενικού δημόσιου τομέα έχουν μέσω πράξεων 
τρομοκρατίας τους τελευταίους επτά μήνες  μεταξύ άλλων  
α) δολοφονηθεί: ο γενικός γραμματέας στο υπουργείο Εργασίας, ο νομάρχης 
Εύβοιας, ο προϊστάμενος νομαρχίας της Κεφαλονιάς, 
β) απαχθεί και ενδεχομένως δολοφονηθεί: ο νομάρχης της Χαλκιδικής, ο 
προϊστάμενος νομαρχίας της Κεφαλονιάς, 
γ)απαχθεί: Ο νομάρχης Λαμίας (με την οικογένεια), δύο αντινομάρχες στη 
Μακεδονία. 
 

Ο Γενικός Κυβερνήτης της Κρήτης γλίτωσε την τελευταία στιγμή από μια 
βομβιστική επίθεση. Παρατηρείται εξαιτίας του φόβου για τις συμμορίες  μια 
αυξανόμενη φυγή των δημοσίων υπαλλήλων από τον χώρο εργασίας τους κυρίως 
προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα  πολλαπλασιάζονται οι 
περιπτώσεις επίσης προσχωρήσεων στις συμμορίες. 
 

Από τις σαράντα μια τον αριθμό νομαρχίες στην Ελλάδα βρίσκονται οι οχτώ 
το παρών χρονικό διάστημα χωρίς νομάρχες. Στη Μακεδονία έχουν μένει εντελώς 
χωρίς προσωπικό τέσσερεις αντινομαρχίες.  Στη νομαρχία της Βοιωτίας (ανάγκη 
τριάντα υπαλλήλων) υπάρχει μαζί με το Νομάρχη μόνο ένας υπάλληλος. Από την 
περιοχή της Αθήνας έχουν απομακρυνθεί το παρών χρονικό διάστημα περίπου 
διακόσιοι δάσκαλοι λόγω φόβου για την προσωπική τους ασφάλεια. Επίσης, τα 
δικαστήρια και οι εισαγγελικές αρχές έχουν καταστεί σε πολλές περιπτώσεις 
ανενεργή εξαιτίας έλλειψης υπαλλήλων.          
 

3. Οικονομική ένδεια των δημοσίων υπαλλήλων.  
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Πλήρη ανεπάρκεια (λέξη μη ευδιάκριτη), η οποία εξαιτίας της έλλειψης 
μετρητών και των δυσκολιών στις μεταφορές συχνά πληρώνεται με καθυστέρηση 
εβδομάδων. Υπάλληλοι, αφού σε μεγάλο βαθμό  έχουν πουλήσει ακόμα μεταξύ 
άλλων και τα έπιπλα τους, καταφεύγουν στη λύση μιας παράλληλης εργασίας. Για να 
αποτρέψουν την επιστροφή στη θέση εργασίας τους ή μια δυσμενή μετάθεση- 

παραδείγματος χάρη στις απειλούμενες από τις συμμορίες περιοχές ή προς τα νησιά- 

λαμβάνεται υπόψη ακόμα και η περίπτωση της παραίτησης από τη δημόσια 
υπηρεσία. 
 

Μέτρα των Αρχών Κατοχής:   
Ισχυρότερη παρέμβαση των γερμανικών υπηρεσιών κυρίως στον οικονομικό 

τομέα. Προτροπή προς τον Έλληνα πρωθυπουργό για δραστική επέμβαση εναντίων 

απείθαρχων δημοσίων υπαλλήλων. Προσπάθειες των γερμανικών υπηρεσιών να 
επιτύχουν μια  συνεπέστερη  πληρωμή των μισθών μέσω της ανάληψης της ευθύνης 
της νομισματικής κίνησης. Σε περιορισμένο πλαίσιο η διάθεση χρήσης του 
στρατιωτικού τηλεφωνικού και τηλεγραφικού  δικτύου για τη διαβίβαση των 
πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών και υφισταμένων τούτων Αρχών.           
 

Γ) Στη Νομαρχία Θεσπρωτίας (Ήπειρος) παρατηρείται περαιτέρω ενίσχυση της θέσης 
των Αλβανών. Το Ανώτερο Συμβούλιο των Αλβανών με την υφιστάμενη επιτροπή 
ασκεί εξουσία κυβέρνησης (στην επιβολή φόρων, στη δικαιοσύνη, εθνοφυλακή). 
Προσφέρεται  υποστήριξη από την κυβέρνηση των Τιράνων. Η ελληνική κυβέρνηση 
πιέζει ως προς την επαναφορά της άσκησης εξουσίας από το ελληνικό κράτος. Η 
αλβανική ηγεσία είναι  βασικά έτοιμη ως προς την επίσημη αναγνώριση του Έλληνα 
νομάρχη παραχωρώντας την εκτελεστική εξουσία στην αρμοδιότητα των Αλβανικών 
Επιτροπών. Η έχοντας πάρει υπόσχεση  πριν από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από 
τον ειδικό απεσταλμένο του υπουργείου Εξωτερικών Επιτροπή Διερεύνησης για την 
αποσαφήνιση του Αλβανικού Ζητήματος άρχισε τις εργασίες της στις 14 του μήνα 
αυτού.   
 

Δ)Σε προχωρημένο βαθμό περιορισμός της κίνησης οχημάτων των κατοίκων εξαιτίας 
της κρίσιμης κατάστασης υγρών καυσίμων, κυρίως στην Αθήνα-Πειραιά.   
 

VIII Κατάσταση της οικονομίας. 

Α) Χρηματοπιστωτική  κατάσταση. 

Η έκδοση και κυκλοφορία χαρτονομισμάτων τέλη Ιουνίου στα 68,63 
τρισεκατομμύρια δρχ. Τα έξοδα κατοχής   το μήνα Ιούνιο στα είκοσι δύο 

τρισεκατομμύρια δρχ (για το μήνα Ιούλιο απαιτούνται από τον υπεύθυνο 
οικονομικών και διαχείρισης   απαιτούνται πενήντα πέντε τρισεκατομμύρια), η 
επίσημη πορεία της τιμής της λίρας: την 13.6. στα εκατό δεκατρία εκατομμύρια 
δραχμές, 19.6. τα εκατό είκοσι πέντε εκατομμύρια δρχ. 23.6. στα εκατό τριάντα 
τέσσερα εκατομμύρια δρχ, 30.6. εκατό έξι εκατομμύρια δρχ, 5.7. διακόσια πέντε 
εκατομμύρια δρχ, 6.7. διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια δρχ, 10.7. διακόσια 
εβδομήντα δύο εκατομμύρια δρχ. Ενώ η πορεία της τιμής της λίρας είχε παραμείνει 
κάπως σε σταθερή τροχιά έως τα μέσα Ιουνίου και δεν επιτεύχθηκαν  οι ανώτατες 
τιμές του μήνα Μαΐου (23.5. εκατό εξήντα οχτώ εκατομμύρια δρχ), άρχισε στα τέλη 
Ιουνίου μια ισχυρού μεγέθους άνοδος της τιμής της λίρας. Υπήρξε μια ανάλογη 
εξέλιξη στις τιμές (δες συνημμένο).  

Οι μισθοί και οι αμοιβές-από τις 1.7. έχουν ξανά διπλασιαστεί- δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να ακολουθήσουν τις τιμές. Η πληρωμή των εργαζομένων με 
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τρόφιμα (κατάσταση από 30.6.) κυμαίνονται στους μέσους εργαζόμενους στα 49,9 
εκατομμύρια δρχ, στους βαριά εργαζομένους στα 62,85 εκατομμύρια δρχ (σε τούτο 
προστίθεται σίτιση στο πλαίσιο μιας μεσημεριανής σούπας), στους δημόσιους 
υπαλλήλους εκατό δύο εκατομμύρια δρχ. Η πληρωμή με τρόφιμα θα 
επανακαθορίζεται την 10.,20. και 30. κάθε μήνα.          
 

Για την ώρα διεξάγονται έλεγχοι λειτουργίας  από  MV στις από το γερμανικό 
στρατό στην Ελλάδα τοποθετημένες γερμανικές επιχειρήσεις (οι περισσότερες 
κατασκευαστικές εταιρίες) για να διαπιστωθεί εάν πώς και που θα φορολογηθούν  τα 

από την επέμβαση στην Ελλάδα έχοντας επιτευχθεί κέρδη.    
 

Β) Σίτιση και γεωργία  

Η τροφοδοσία του άμαχου πληθυσμού κρίνεται το παρόν χρονικό διάστημα 
ακόμα επαρκή, ωστόσο η διεξαγωγή του προγράμματος τροφοδοσίας του Διεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού  στη Δυτική Ελλάδα και σε ορισμένα νησιά είναι μόνο εν μέρει 
δυνατό εξαιτίας της έλλειψης σε υγρά καύσιμα και διάθεσης πλοίων. Σχετικά με την 
άδεια  δραστηριοποίησης του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Πελοπόννησο εκτός 
της ελεύθερης ζώνης αποφασίζουν τα περιφερειακό φρουραρχεία σε συνεργασία με 
τους διοικητές των στρατιωτικών τομέων. Η οικονομική σύνδεση με την 
Πελοπόννησο έχει εκ νέου χαλαρώσει.      
  Η συγκομιδή των σιτηρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αποδώσεις είναι σε 
γενικές γραμμές καλές. Η βοήθεια και η προστασία από το στράτευμα ωστόσο δεν 
επαρκεί ώστε να διεξαχθεί με την προσδοκώμενη επιτυχία η συγκομιδή της σοδειάς. 
Η κατοχή από το στρατό της Θεσσαλίας π.χ είναι τόσο είναι τόσο ανίσχυρη, ώστε να 
πρέπει να αφεθεί χωρίς προστασία   όλος συνολικά ο χώρος   δυτικά των Τρικάλων, 
νοτίως της σιδηροδρομικής γραμμής Τρικάλων-Παλαιοφαρσάλου, γύρω από τα 
Φάρσαλα, βορείως της οδού Τρικάλων-Λάρισας καθώς και και στον περιφερειακό 
τομέα κατά μήκος του Ολύμπου και της Όσσα. Επίσης,  υφίστανται στην ενδοχώρα 
της Θεσσαλίας εντωμεταξύ ισχυρά δίκτυα συμμοριών των κομμουνιστών ώστε  τα 
έως τώρα αποτελέσματα να είναι εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Υπάρχει ξανά 
δυσκολία στην  αποδελτίωση εξαιτίας της έλλειψης των αναγκαίων μετρητών για την 
πληρωμή των χρειαζούμενων αποθήκευση σιτηρών και λόγω της έλλειψης σε 
προσωπικό των συμμετεχόντων ελληνικών υπηρεσιών. Οι διαθέσιμοι υπάλληλοι και 
εργαζόμενοι βρίσκονται υπό την απειλή της τρομοκρατίας από τις συμμορίες και 
εργάζονται εκ τούτου χαλαρά.  
Υπάρχει έλλειψη σε ντίζελ και κάρβουνο για την κοπή και (λέξη μη ευανάγνωστη).  

 

Εμφανίζονται ακρίδες σε ασυνήθιστου μεγέθους σμήνη. Ο ισχυρής κλίμακας 
πολλαπλασιασμός των ακρίδων  οφείλεται στην αδιαφορία των πρότινος ιταλικών 
Αρχών κατοχής. Δεν κατορθώθηκε να γίνει προμήθεια επαρκών ποσοτήτων μέτρων 
αντιμετώπισης και καταπολέμησης παρά των μεγάλων προσπαθειών της MV. Έχουν 
παρουσιαστεί ήδη σημαντικές ζημιές στα λάχανα.     
 

Έχει κατά πολύ δυσχεραίνει διατήρηση της επιχείρησης του Γερμανικού 
Στρατού «Κωπαΐς» εξαιτίας της αυξημένης δραστηριότητας των συμμοριών, οι 
οποίες συνεχώς πραγματοποιούν εισβολές  παρά την ασφάλιση από το στράτευμα. 
Υπεύθυνοι υπάλληλοι και αγρεργάτες της επιχείρησης τελούν υπό τη μεγάλου 
μεγέθους τρομοκρατία των συμμοριών. Η έλλειψη καυσίμων επιδρά επίσης πολύ 
αρνητικά. Η πλήρως μηχανοποιημένη επιχείρηση χρειάζεται μηνιαίως περίπου 
εξήντα τόνους ντίζελ. Ο ειδικός απεσταλμένος μπορεί να διαβεβαιώσει για τους 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

επόμενους τρείς μήνες τη διάθεση τριάντα μόνο τόνων ανά μήνα. Η αναπροσαρμογή 

της επιχείρησης με το να προσφύγει στη βοήθεια συγκεκριμένων ζώων για τη 
λειτουργία αυτής  δεν είναι εφικτή, επειδή δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα ζώα και 
υλικό. Εξετάζεται εκ τούτου να διεξαχθεί  αρχικά η συγκομιδή με όλα τα μέσα  και 
να μειωθούν προς το παρόν οι εργασίες για την  καλλιέργεια. Σε περίπτωση που δε 
βελτιωθεί η κατάσταση υγρών καυσίμων θα αποφευχθεί το  κλείσιμο της επιχείρησης  

μετά τη συγκομιδή της σοδειάς. Σύμφωνα με μια προσεκτικότερη εκτίμηση 
προβλέπεται να (λέξη μη ευανάγνωστη) κατά την εν συνεχεία λειτουργία της 
επιχείρησης  η παράδοση  σιτηρών στους κατά προσέγγιση τρείς χιλιάδες τόνους, με 

κλειστή την επιχείρηση στους έξι χιλιάδες.     
 

Η κατάσταση των υγρών καυσίμων θα προκαλέσει επίσης ακόμα σημαντικού 
χαρακτήρα μείωση της παραγωγής. Δεν θα μπορεί να αποφευχθεί το κλείσιμο σε 
πάρα πολύ σημαντικές επιχειρήσεις και εργοστάσια όπως για την κατασκευή  χώρων 
ψύξης, χώρων  συντήρησης και ψύξης, αρδευτικό δίκτυο και σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.     
 

Υπάρχει αύξηση στον-εποχιακά απαραίτητο- εφοδιασμό με νωπά λαχανικά  
 

Γ) Σημαντική για τον πόλεμο παραγωγή. 

Η διάθεση μειωμένων χρηματικών ποσών για το γερμανικό στρατό έχει ως 
συνέπεια μια γενική υποχώρηση του ρυθμού παραγωγής.   
Τσιμέντο: η παραγωγή έχει μειωθεί γύρω στους τριακόσιους τόνους και ανέρχεται 
στους επτά χιλιάδες ενενήντα πέντε τόνους. 

Αξία της παραγωγής εκρηκτικής ύλης: στα τριάντα έξι δισεκατομμύρια εκατό 
πενήντα εκατομμύρια δρχ (τον προηγούμενο μήνα εβδομήντα έξι δισεκατομμύρια 
δρχ). Συμβόλαια του γερμανικού στρατού στις βιομηχανικές επιχειρήσεις: 1,17 
τρισεκατομμύρια δρχ (τον προηγούμενο μήνα 1,14 τρισεκατομμύρια δρχ). Έχουν 
σπάσει τρείς χιλιάδες κυβικά ξύλα, χίλια πεντακόσια κυβικά έχουν κοπεί, εξακόσιοι  
τόνοι σίδερο και  προϊόντα μετάλλου έχουν παραδοθεί στο γερμανικό στρατό. Στους  
ηλεκτρικούς καμίνους τήξης έχουν παραχθεί εκατό είκοσι επτά τόνοι σιδερένιοι 
μοχλοί αλλαγής ταχυτήτων.      
 

Έχουν εξορυχθεί δύο χιλιάδες εννιακόσιοι τριάντα δύο τόνοι μεταλλεύματος 
χρωμίου, τρείς χιλιάδες τόνοι μεταφέρθηκαν στη Γερμανία. Εξορύχτηκαν διακόσιοι 
τριάντα τόνοι μεταλλεύματος μολύβδου. Μεταφέρθηκαν χίλιοι επτακόσιοι τόνοι 
συμπυκνωμένου ψευδάργυρου. Εξακολουθεί η διακοπή της εξόρυξης μεταλλεύματος 
νικελίου εξαιτίας της καταστροφής του μεταλλουργείου. Πραγματοποιήθηκε η 
καθέλκυση δύο πλοίων από μπετόν με τριάντα δύο τόνους έκαστο.      
 

Εφοδιασμός λιθάνθρακα περίπου τεσσάρων επτακοσίων τόνων. Απόθεμα καύσιμης 
ύλης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αθήνα για (αριθμός μη 

ευανάγνωστος) ημέρες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει υποχωρήσει   το μήνα 
Ιούλιο στις τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι κιλοβατώρες κατά 
μέσο όρο ανά ημέρα.        
 

Εξαγωγή από την Πελοπόννησο  σημαντικών για τον πόλεμο σε έλλειψη 

αγαθών: φορτώθηκαν έξι βαγόνια με βάμβακα. 
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Δ) Χρησιμοποίηση εργατικού δυναμικού.   
Η χρησιμοποίηση εργατικού δυναμικού δημιουργεί προβλήματα εξαιτίας της 

επιδείνωσης της κατάστασης των μισθών και της σίτισης.  Για πρώτη φορά τώρα 
πλέον προκλήθηκαν επίσης ταραχές και στους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. Η 
αντικατάσταση της σίτισης με χρήματα καθίσταται για οικονομικούς λόγους αδύνατη.       
 

Η στρατολόγηση εργατικού δυναμικού για τα αυτοκρατορικά εδάφη 
συνεχίζεται στο έως τώρα μέγεθος. Τον Ιούνιο στάλθηκαν με τρείς μεταφορές  χίλιοι 
πεντακόσιοι ενενήντα νεοστρατολογημένοι εργάτες και μεγάλος αριθμός αδειούχοι 
προς τα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, έγινε για πρώτη φορά προσπάθεια να 
διατεθεί  από την Πελοπόννησο κατ΄ αναγκαστικό τρόπο εργατικό δυναμικό προς τα 
εδάφη της Αυτοκρατορίας.  Έχουν εξασφαλισθεί περίπου εξακόσιοι άνδρες. Η 
μεταφορά θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες για το «ορυχείο Hermann 

Goering», μεταλλείο σιδήρου.        
 

Το ζήτημα της περίθαλψης των βρισκόμενων στην υπηρεσία του γερμανικού 
στρατού τραυματιών οδήγησε σε μια τελική ρύθμιση. Υπάρχει πρόθεση να 
εξασφαλισθεί  κατά την ολική αναπηρία ο έως τώρα μισθός και η περίθαλψη, κατά 
την μερική αναπηρία θα μειωθεί ο μισθός και η περίθαλψη σε αναλογία του βαθμού 
της αναπηρίας. 
 

ΙΧ. Κατάσταση προπαγάνδας.      

α) Προπαγάνδα του εχθρού. 

 Ενώ έχει διαπιστωθεί μια έντονη ωστόσο τοπικά περιορισμένη προπαγάνδα 
μέσω φυλλαδίων του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, υποχώρησε η προπαγάνδα του εχθρού από 
το εξωτερικό στο χρονικό σημείο της έκθεσης.  Παρουσιάζει σε μια σχεδόν 
αντικειμενική μορφή τα γεγονότα στις διάφορες εμπόλεμες περιοχές και σημειώνει 
σημαντικό επιτυχές αποτέλεσμα μεταξύ των Ελλήνων. Η παράνομη λήψη σήματος 
ραδιοφώνου καθώς και οι αμέσως μετά διαδιδόμενες παράνομες εφημερίδες 
παρουσίασης των ραδιοφωνικών εκπομπών είναι όπως πρότινος ένα καλό μέσο 
πληροφόρησης από την πλευρά του εχθρού για τον ελληνικό πληθυσμό.     
 

Η υπονόμευση του στρατού επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο μέσω της 
περιφρόνησης του εθνικοσοσιαλισμού, του ηγέτη του και των θεσμών. Έχουν 
κατασχεθεί σε διάφορα μέρη μικρού μεγέθους  φυλλάδια και παραποιημένες  
«γνωστοποιήσεις για αξιωματικούς».         
 

β) Δική μας προπαγάνδα. 

 Η δική μας προπαγάνδα κινήθηκε στο πλαίσιο μιας αντικομουνιστικής σε 
μεγάλη κλίμακας δράση στην Ελλάδα με κέντρο βάρους την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη.  Η έκθεση των αποκομιζόντων εμπειριών  (17 357/44) παρέχει 
πληροφορίες αναφορικά της διεξαγωγής. Οι από την πορεία τούτης της πρώτης 
μεγάλης κλίμακας επιχείρησης ήδη διαπιστωμένες επιτυχίες  θα χρησιμοποιηθούν με 
τις ταυτοχρόνως  αποκτημένες εμπειρίες για τη συνέχιση της αντικομουνιστικής 
προπαγάνδας. Ως το πιο αποτελεσματικό μέσο προπαγάνδας αποδεικνύεται επίσης 
στο χρονικό σημείο της έκθεσης η προπαγάνδα μέσω φυλλαδίων. Επιτυγχάνθηκε να 
διανεμηθούν στον ελληνικό χώρο από δεκατρία διαφορετικού περιεχομένου 
φυλλάδια σε σύνολο δεκατεσσάρων εκατομμύριων, από τα οποία δέκα εκατομμύρια 

μόνο κατά τη διάρκεια της αντικομουνιστικής εβδομάδας προπαγάνδας.  Η αφίσα «με 
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τη Γερμανία», παραγόμενη σε  πενήντα χιλιάδες κομμάτια, έτυχε της γενικής 
προσοχής και προκάλεσε αντιδράσεις. 

Από την ιταλική στρατιωτική εφημερίδα «Radiofante» κυκλοφόρησαν τα 
φύλλα 31-34, με τιράζ είκοσι πέντε χιλιάδες έκαστο. Διανεμήθηκε καθημερινά σε 
τρείς χιλιάδες αντίτυπα το ιταλικό μέσο πληροφόρησης «Dei fronti e della patria».     

(περίληψη) Το συνημμένο έγγραφο περιέχει πίνακα καταγραφής της εξέλιξης 
τιμών  των σπουδαιότερων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στην Αθήνα  για το 
χρονικό διάστημα  από 10.6. έως 8.7.1944.  
 

 

 Σελίδες 111-112 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης που φέρει την 
ημερομηνία 15.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την 
περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδος. Αναφέρονται η ανάληψη δράσης  των 
ομάδων υπό τον Ζέρβα, εχθροπραξίες μεταξύ του ΕΔΕΣ και των γερμανικών 
στρατευμάτων και η προσωρινού χαρακτήρα κράτηση του Ζέρβα από τους Άγγλους. 

 

Σελίδα 113 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 15.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας και της Βορείου  
Ελλάδος. Αναφέρονται επιθέσεις ανταρτών εναντίων στρατιωτικών βάσεων 

(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό). 

 

Σελίδα 114 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της  Πελοποννήσου και 
της Αθήνας. Αναφέρονται δολιοφθορές  καταγράφοντας υλικές ζημιές και άσκηση 
συναγερμού αεροπορικής επίθεσης. 

 

Σελίδα 115 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, της  
Πελοποννήσου και της Αθήνας. Αναφέρεται η εκτέλεση τριών κομμουνιστών ως 
αντίποινα, αεροπορική επίθεση συμμαχικών αεροσκαφών (καταγράφονται υλικές 
ζημιές), επιθέσεις εναντίων Ελλήνων (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
τραυματίες).  

 

Σελίδα 116 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 

Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος και της Αττικής. 
Αναφέρεται σφοδρή ανταλλαγή πυρών (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
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τραυματίες),η εκτέλεση δεκαπέντε Ελλήνων έχοντας προσχωρήσει στις τάξεις του 
ΕΔΕΣ από αντάρτες και η δολοφονία άλλων τεσσάρων μη καταγεγραμμένης  
ιδεολογικής κατεύθυνσης. 

 

Σελίδα 117 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής. Αναφέρεται 
σύγκρουση φορτηγού με επιβαίνοντες  αδειούχους στρατιώτες με τραίνο 
(καταγράφονται νεκροί και τραυματίες) και πρόσκρουση τραίνου σε νάρκη  
καταγράφοντας υλικές ζημιές. 

 

Σελίδα 118 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής και της 
Εύβοιας. Αναφέρεται επίθεση ανταρτών  εναντίων οχήματος του γερμανικού στρατού  
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες) και πυρά εναντίων γερμανικού 
αεροσκάφους από αντάρτες (καταγράφονται υλικές ζημιές). 

 

Σελίδα 119 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της  Πελοποννήσου. Αναφέρεται η 
πρόθεση διάταξης μονάδας Ελλήνων Εθελοντών Χωροφυλάκων στις τάξεις του 
Γερμανικού Στρατού (καταγράφεται αριθμός). 

 

Σελίδα 120 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, της  
Πελοποννήσου και της Αθήνας. Αναφέρεται συγκέντρωση μελών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
καταγράφοντας αποφάσεις τούτης, επίθεση εναντίων Ελλήνων (καταγράφεται 
αριθμός νεκρών και τραυματιών). 

 

Σελίδα 121 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας, της  
Πελοποννήσου και της Αθήνας. Αναφέρεται σύγκρουση αμαξοστοιχιών  
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες), δολιοφθορές σε 
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, συλλήψεις Ελλήνων βρισκόμενων σε παράνομο 
αγγλόφιλο  τυπογραφείο. 

 

Σελίδα 122 (περίληψη) 
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Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 
τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλίας.  
Αναφέρεται επίθεση ανταρτών  εναντίων Ευζώνων (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες, υλικές ζημιές και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό) και επίθεση ανταρτών 

εναντίων βάσης Waffen SS και Ελλήνων Εθελοντών μαχόμενων στο πλευρό των 
γερμανικών στρατευμάτων (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές). 

 

Σελίδα 123 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 11.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή του Πειραιά. Αναφέρεται 
ρίψη βόμβας από αναγνωριστικό συμμαχικό αεροσκάφος σε εγκαταστάσεις του 
Γερμανικού Στρατού και επίθεση ανταρτών εναντίων θέσης προβολέα με έναν 
Γερμανό τραυματία. 

 

Σελίδα 124 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 11.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας. Καταγράφεται 
κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό κατόπιν επιχείρησης έρευνας από δυνάμεις 
Συντάγματος Ευζώνων.   

 

Σελίδα 125 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 10.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος και 
της  Πελοποννήσου. Αναφέρονται επιθέσεις ανταρτών  εναντίων σιδηροδρομικών 
σταθμών (καταγράφεται αριθμός τραυματιών) και αεροπορική επίθεση εναντίων 
πλοίου  (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες). 

 

Σελίδα 126 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 10.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της  Βορείου Ελλάδος, 

και της Αθήνας. Αναφέρονται επιθέσεις ανταρτών εναντίων Ελλήνων Εθελοντών, 
Γερμανών στρατιωτών και της ελληνικής  χωροφυλακής  (καταγράφεται αριθμός 
νεκρών, συλληφθέντων και ομήρων). 

 

Σελίδα 127 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 9.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. 

Αναφέρεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ  ανταρτών και Ελλήνων Εθελοντών 
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μαχόμενων στο πλευρά των γερμανικών στρατευμάτων (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες και συλληφθέντες), επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικής βάσης-σταθμού 
(καταγράφεται αριθμός συλληφθέντων και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), η 
εχθρική προς το Γερμανικό Στρατό στάση του ΕΔΕΣ καταγράφοντας μάχες.  

 

Σελίδα 128 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 8.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας. Αναφέρεται διεξαγωγή 
έρευνας σε σπίτια από δυνάμεις των Ευζώνων και της ελληνικής αστυνομίας  
(καταγράφεται αριθμός συλληφθέντων και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό). 

 

Σελίδα 129 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, 
της  Πελοποννήσου και της Αττικής. Αναφέρονται συλλήψεις μελών του ΕΑΜ και 
ΕΠΟΝ, σε καθημερινή βάση εκτελέσεις σε στρατόπεδο αιχμαλώτων οπαδών του 
ΕΔΕΣ, πρόσκρουση τραίνου σε νάρκη (καταγράφονται υλικές ζημιές), επίθεση 
ανταρτών εναντίων εργατών οδοποιίας. 

 

Σελίδα 130 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 6.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου-Στερεάς 
Ελλάδας, της  Πελοποννήσου και της Αττικής. Αναφέρονται αεροπορικές επιθέσεις 

συμμαχικών αεροσκαφών (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες και 
υλικές ζημιές) ,  ναρκοθέτηση χώρων. 

 

Σελίδα 131 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. 
Αναφέρεται στη διεξαγωγή  άσκησης συναγερμού. 
 

Σελίδα 132 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 6.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 

χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και της 
Αθήνας. Αναφέρεται επιχείρηση κατ΄ οίκον  έρευνας από δυνάμεις των Ευζώνων 
(καταγράφεται αριθμός εκτελεσθέντων κομμουνιστών και  κατασχεμένο στρατιωτικό 
υλικό), επίθεση ανταρτών εναντίων βάσης Ελλήνων Εθελοντών μαχόμενων στο 
πλευρό των γερμανικών στρατευμάτων (καταγράφεται αριθμός νεκρών και 
τραυματιών), εχθροπραξία μεταξύ γερμανικών και ελληνικών δυνάμεων με αντάρτες   
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες). 
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Σελίδα 133 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 5.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της  Στερεάς Ελλάδος, 
και της Αθήνας. Αναφέρεται επιχείρηση εκκαθάρισης του γερμανικού στρατού 
(καταγράφεται αριθμός νεκρών, αιχμαλώτων και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό),   
επιθέσεις ανταρτών εναντίων βάσης Ελλήνων χωροφυλάκων και γερμανικών 
στρατευμάτων (καταγράφεται αριθμός νεκρών, τραυματιών και αγνοουμένων), 
επιθέσεις κομμουνιστών εναντίων μελών του Συντάγματος Ευζώνων.  
 

Σελίδα 134 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς και Βόρειας Ελλάδας. 
Αναφέρονται εχθροπραξίες (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες και 
συλλήψεις). 

 

Σελίδα 135 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 3.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας, της 
Πελοποννήσου και της Αττικής. Αναφέρεται επίθεση ανταρτών εναντίων 
αμαξοστοιχίας (καταγράφονται υλικές ζημιές), περίπτωση δολιοφθοράς και επίθεση 

ανταρτών εναντίων Ελλήνων εργατών οδοποιίας. 

 

Σελίδα 136 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 3.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της  Βορείου και Στερεάς Ελλάδος. 
Αναφέρεται εχθροπραξία μεταξύ Ελλήνων Εθελοντών και ανταρτών (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες), επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικών 
στρατιωτικών δυνάμεων και Ευζώνων (καταγράφεται αριθμός νεκρών, 
συλληφθέντων και ομήρων). 

 

Σελίδα 137 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.7.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου, της 
Στερεάς και  Βορείου Ελλάδος, και της Αθήνας-Πειραιά. Αναφέρονται δολιοφθορές, 
αεροπορική επίθεση συμμαχικών αεροσκαφών (καταγράφεται αριθμός τραυματιών 
και υλικές ζημιές), εξάρθρωση ομάδας δολιοφθορέων (καταγράφεται κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό). 

 

Σελίδα 138 (περίληψη) 
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Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 
τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.7.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της  Θεσσαλίας Εύβοιας και της 
Αθήνας. Αναφέρονται επιθέσεις ανταρτών εναντίων βάσεων-σταθμών γερμανικών 
στρατευμάτων, ανταλλαγή πυρών μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και ομάδας 
κομμουνιστών, επιχείρηση τάγματος Ελλήνων Εθελοντών και των Waffen SS 

εναντίων ανδρών του ΕΛΑΣ (καταγράφεται αριθμός νεκρών, συλληφθέντων και 
κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό). 

 

Σελίδα 139 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αττικής. Αναφέρεται επιχείρηση 
κατ΄ οίκου έρευνας (αναφέρεται αριθμός νεκρών και συλληφθέντων) και επίθεση 
ανταρτών εναντίων δύναμης της ελληνικής χωροφυλακής. 

 

Σελίδα 140 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού και μη χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της 
Πελοποννήσου και της Αθήνας. Περιέχει αλλαγή στην πολιτική ηγεσία της ελληνικής 
κυβέρνησης, απαγωγές έξι πολιτών από αντάρτες, επίθεση ανταρτών εναντίων 
ελληνικής σκοπιάς χωρίς να υπάρξουν εκατέρωθεν θύματα. 

 

Σελίδα 141 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας και της Αθήνας. 
Αναφέρονται επιθέσεις κομμουνιστών εναντίων Ευζώνων και Ελλήνων Εθελοντών  
(καταγράφεται αριθμός νεκρών, συλληφθέντων, αγνοουμένων και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό). 

 

 

Σελίδα 142 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 28.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Αναφέρεται 
επίθεση ανταρτών σε βάση Ελλήνων Εθελοντών συνεργαζόμενων με τη δύναμη 
κατοχής (καταγράφεται αριθμός νεκρών και τραυματιών). 

 

 

Σελίδα 143 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.6.1944. Περιέχει 
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στρατιωτικού και μη χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της 
Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδος, και της Αττικής. Αναφέρεται συνάθροιση  
κομμουνιστών βουλευτών,  δολιοφθορά σε σιδηροδρομικό σταθμό (καταγράφεται η 
απελευθέρωση Ελλήνων ομήρων του γερμανικού στρατού),  επίθεση εναντίων 
αμαξοστοιχίας. 

 

 

Σελίδα 144 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής. 
Αναφέρονται δολιοφθορά σε γραμμές αμαξοστοιχίας και ανθρώπινες απώλειες κατά 
τη διάρκεια επίθεσης ανταρτών. 

 

 

Σελίδα 145 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 26.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου, της 
Εύβοιας, της Στερεάς  Ελλάδος, και της Θεσσαλίας. Αναφέρονται επίθεση εναντίων 
γερμανικού κομβόι φορτηγών (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες), δολιοφθορές 
σε γέφυρες. 

 

Σελίδα 146 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 25.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και 
της Στερεάς  Ελλάδος. Αναφέρονται πρόσκρουση τραίνου σε νάρκη (καταγράφονται 
υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες), επίθεση ανταρτών  εναντίων 
σιδηροδρομικού σταθμού (καταγράφονται υλικές ζημιές) και κομβόι φορτηγών 
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές). 

 

Σελίδα 147 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 25.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος 
και της Αθήνας. Αναφέρεται επιχείρηση κατ΄ οίκον έρευνας από δύναμη Ευζώνων 
(καταγράφεται αριθμός συλληφθέντων και κατασχεμένο υλικό) και εναντίων 
ανταρτών από Ιταλούς Εθελοντές εναντίων ανταρτών  (καταγράφοντας ανθρώπινες 
απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό. 

 

Σελίδα 148 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 26.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας. Αναφέρεται η ανακάλυψη αποθήκης 
πυρομαχικών καταγράφοντας βρισκόμενο στρατιωτικό υλικό.  

 

Σελίδες 149-156 (περίληψη) 
Έγγραφο από τον Αρχηγό του Επιτελείου του Στρατιωτικού Διοικητή 

Ελλάδος που φέρει την ημερομηνία 15.6.1944. Περιέχει συνεδρίαση Διοικητών του 
Γερμανικού Στρατού στην Αθήνα καταγράφοντας προ ημερησίας διατάξεως θέματα.   
 

Σελίδες 157-163 (περίληψη-μετάφραση) 

Έγγραφο από τον Στρατιωτικό Διοικητή Ελλάδος προς μεταξύ άλλων το 
Διοικητή Φρουρίου Κρήτης που φέρει ημερομηνία από 14.4.1944. 
Περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καθοδήγηση και την επιτήρηση  
των οικονομικών συναλλαγών στην Ελλάδα.  

(μετάφραση) Αφορά: Καθοδήγηση και επιτήρηση των οικονομικών 
συναλλαγών στην Ελλάδα. 

Είναι βασικά υπόθεση των Ελλήνων να διοικούν και να διαχειρίζονται  τη 
χώρα τους. Η Γερμανική Στρατιωτική Διοίκηση έχει ρόλο εποπτείας. Επεμβαίνει 
μόνο εκεί όπου έρχονται ελλείψεις στην επιφάνεια, ιδιαιτέρως όπου το απαιτούν, 
άμεσα ή έμμεσα, τα γερμανικά συμφέροντα.  

Η βασική τούτη αρχή ισχύει επίσης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και 
ιδιαίτερα για τον τομέα των οικονομικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Η ελληνική 
κυβέρνηση (κυρίως το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της 
Ελλάδας) καθώς και οι υπαγόμενες υπηρεσίες είναι στο ζήτημα κεφαλαίων 
αυτόνομες.  Η ελληνική κυβέρνηση στο σημείο αυτό συμβουλεύεται και λαμβάνει 
υποστήριξης από τον Ειδικό Απεσταλμένο του υπουργείου Εξωτερικών για την 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος είναι υπεύθυνος προς τούτο, να συμφωνεί η 
ελληνική πολιτική της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα με τα γερμανικά 
συμφέροντα. Αναφορικά των ζητημάτων κεφαλαίων, νομισματικής αξίας και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει αιτηθεί η τοποθέτηση ενός 
Γερμανού Επιτρόπου στην υπηρεσία Αθηνών του Ειδικού Απεσταλμένου. Σ΄ αυτόν 
εναπόκειται μαζί με τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες η καθοδήγηση των κινήσεων 
των ελληνικών κεφαλαίων.     
 

Καθήκον της Στρατιωτικής Διοίκησης είναι να επιβλέπει ότι θα τηρηθούν 
στην πράξη οι καθορισμένες από την ελληνική κυβέρνηση σε συμφωνία με τον 
Γερμανό Ειδικό Απεσταλμένο κατευθυντήριες γραμμές και διατάξεις στους 
οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς. Καθήκον της Στρατιωτικής Διοίκησης  
είναι επομένως όχι τόσο η καθοδήγηση αλλά περισσότερο η εποπτεία της κίνησης 
των ελληνικών κεφαλαίων. Η επίβλεψη αυτή θα ασκηθεί από τις υπεύθυνες 
στρατιωτικές αρχές (κεντρικές, περιφερειακές διοικήσεις) , καθώς πρόκειται για 

διατάξεις και μέτρα των ελληνικών κεντρικών υπηρεσιών ή καίριας σημασίας 
ζητήματα, από εμένα, καθώς αφορά διατάξεις και μέτρα των τοπικών ελληνικών 
υπηρεσιών.   
  

Ο περιορισμός στην επιτήρηση της κίνησης των ελληνικών κεφαλαίων δεν 
αποκλείει ότι δεν θα δοθεί από τις στρατιωτικές διοικήσεις προς τις ελληνικές 
τράπεζες και τα κρατικά ταμεία  σε επείγουσες μεμονωμένες περιπτώσεις κινούμενη 
προς θετική κατεύθυνση καθοδήγηση (π.χ να καταβληθούν οι οφειλόμενες αμοιβές 
στους εργάτες ενός εργοστασίου για την αποφυγή μιας επαπειλούμενης απεργίας ή να 
διατεθεί ένα χρηματικό ποσό για την αγορά μιας επείγουσας αναγκαίας μηχανής). Η  
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ορισμένη από τις ελληνικές κεντρικές υπηρεσίες κίνηση πληρωμών και εμβασμάτων 
δεν επιτρέπεται εν τούτοις να πραγματοποιηθεί- αν εξαιρέσει κάποιος τις κάτωθι 
αναφερόμενες περιπτώσεις-  χωρίς τη δική μου προηγουμένως συγκατάθεση. Κάθε 
τοπικού χαρακτήρα παρέμβαση στην κατευθυνόμενη από τα κεντρικά κίνηση 

πληρωμών, εμβασμάτων και δανείων θα επιδράσει ζημιογόνα, επειδή δεν είναι 
εμφανής οι λόγοι σχετικά με τις εν προκειμένω διατάξεις για τις τοπικού χαρακτήρα 
υπηρεσίες. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα ασκήσουν οι στρατιωτικές 
διοικήσεις ξεχωριστά στο δικό τους  τομέα μια αυτόνομη δημοσιονομική, 
νομισματική ή σχετικά με τον καθορισμό των μισθών πολιτική.  Οι ελαχιστότατες  σε 
τοπικό επίπεδο υπογραφές των δοσμένων για όλο συνολικά τον ελληνικό χώρο 
κατευθυντήριων γραμμών μπορούν στις εγχώριες δύσκολες οικονομικές και 
δημοσιονομικές συνθήκες  να προκαλέσουν απρόβλεπτες συνέπειες  για όλη 
συνολικά την Ελλάδα. Πρέπει να παρακολουθηθούν  όλα τα επιβαλλόμενα από τις 
στρατιωτικές διοικήσεις μέτρα για τομέα της κίνησης κεφαλαίων λαμβάνοντας υπόψη 
τον εν εξελίξει πληθωρισμό έτσι ώστε να μην επιτρέπεται να μείνουν  τα κεφάλαια σε 
καμία περίπτωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι  αναγκαίο 
ανεκμετάλλευτα.         

Παρακάτω πραγματεύονται ορισμένα ζητήματα αναφορικά της επιτήρησης 
από τις στρατιωτικές διοικήσεις   της κίνησης των ελληνικών κεφαλαίων. 

(περίληψη) Καταγράφεται ακόμα το ζήτημα της έλλειψης σε ρευστό και της 
αναγκαστικής χρήσης αποθεμάτων αυτών, της έκδοσης δανείων από τις ελληνικές 
τράπεζες υπό την επιτήρηση και άδεια του Γερμανού Επιτρόπου, της επίβλεψης των 
Ελλήνων παραληπτών πληρωμών και εμβασμάτων, του αποκλεισμού πληρωμών και 
κίνησης εμβασμάτων στις περιοχές δραστηριοποίησης ομάδων αντίστασης, της 
ασφάλισης των μεταφορών ρευστού.        
 

Σελίδες 164-166 (περίληψη)   
Απόρρητο έγγραφο   από τον Στρατιωτικό Διοικητή Ελλάδος που φέρει 

ημερομηνία από 22.5.1944. 
Καταγράφει τις διευθύντριες γραμμές της συνεργασίας των στρατιωτικών 

διοικήσεων με τους διοικητές της γερμανικής αστυνομίας και ασφάλειας.    
 

Σελίδα 167 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 23.6.1944. Περιέχει μη 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά καταγράφοντας περιεχόμενο ομιλίας του 
Έλληνα πρωθυπουργού Ράλλη. 

 

 Σελίδα 168 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 22.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου 
καταγράφοντας επίθεση ανταρτών εναντίων αποθήκης του γερμανικού στρατού 

(καταγράφεται αριθμός Ελλήνων απαχθέντων κατά τη φυγή αυτών), επίθεση 
ανταρτών εναντίων αμαξοστοιχίας (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες).    

 

Σελίδα 169 (περίληψη) 
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Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 
προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 22.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος 
καταγράφοντας επίθεση ανταρτών εναντίων βάσης-σταθμού τάγματος Ελλήνων 
Εθελοντών (καταγράφεται αριθμός πεσόντων και τραυματιών), επιχείρηση 
εκκαθάρισης τάγματος Ελλήνων Εθελοντών εναντίων ανταρτών (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).    

 

Σελίδα 170 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 21.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Βορείου Ελλάδος 

καταγράφοντας την πρόσκρουση αμαξοστοιχιών σε νάρκη (καταγράφονται υλικές 
ζημιές).   

 

Σελίδα 171 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 19.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλίας και της 
Αθήνας καταγράφοντας αεροπορικές επιθέσεις συμμαχικών αεροσκαφών εναντίων 

σιδηροδρομικού σταθμού, αεροδρομίου, κομβόι φορτηγών, αμαξοστοιχίας και της 
πόλης της Φλώρινας (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές) , πράξη 
δολιοφθοράς σε αμαξοστοιχία (καταγράφονται υλικές ζημιές)  επιδρομή ανταρτών 
εναντίων σταθμού της ελληνικής αστυνομίας. 

 

 

Σελίδα 172 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 19.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Αθήνας 
καταγράφοντας επιδρομή ανταρτών εναντίων σταθμού της ελληνικής αστυνομίας 
(καταγράφεται αριθμός τραυματιών), πρόσκρουση ελληνικών φορτηγών σε νάρκη 
και κατόπιν ανταλλαγή πυρών μεταξύ ανταρτών και διμοιρίας χωροφυλακής.     

 

Σελίδα 173 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αττικής καταγράφοντας 
αναδιάρθρωση στρατιωτικής μονάδας. 

  

Σελίδα 174 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος και της Αττικής 
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καταγράφοντας διεξαγωγή επιχείρησης Ευζώνων εναντίων ανταρτών (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες, αριθμός συλληφθέντων και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), 
εχθροπραξίες μεταξύ ανταρτών και Ελλήνων Εθελοντών (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό).  

 

Σελίδα 175 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 17.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος και της 
Θεσσαλίας καταγράφοντας εχθροπραξίες μεταξύ ομάδων αντίστασης και Ελλήνων 
Εθελοντών (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό 
υλικό). 

 

Σελίδα 176 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 16.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και 
της Αττικής καταγράφοντας επίθεση ανταρτών εναντίων μελών του Γερμανικού 
Στρατού και Έλληνα αξιωματικού. 

 

Σελίδες 177-197 (περίληψη-μετάφραση) 
Έγγραφο από τον Στρατιωτικό Διοικητή Ελλάδος που φέρει ημερομηνία από 

13.6.1944. 

Περιέχει έκθεση αναφορικά της κατάστασης στο εσωτερικό της Ελλάδος για το 
χρονικό διάστημα από  16.5.έως 15.6.1944. 

(μετάφραση) Ι Πολιτικού χαρακτήρα κατάσταση  

Η ελληνική υπουργική κρίση βρίσκονταν στο επίκεντρο της εσωτερικής 
πολιτικής. Η αναγκαία σύλληψη του  αποδεδειγμένα βρισκόμενου στην πλευρά των 
Άγγλων  διοικητή των μονάδων Ευζώνων, στρατηγό Ντερτιλή, παράλληλα η 
αναγκαστική υποβολή στον πρωθυπουργό παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών 
Ταβουλάρη και ακόμα η πραγματοποιημένη έρευνα από την Υπηρεσία Ασφαλείας 
του ελληνικού υπουργείου Αμύνης προκάλεσαν την παρ’ ολίγο παραίτηση του 
πρωθυπουργού. Επειδή δεν ήταν επιθυμητό σύμφωνα με την άποψη του 
Στρατιωτικού Διοικητή στην Ελλάδα μια αλλαγή στην ηγεσία του κράτους το παρών 
χρονικό διάστημα, φρόντισε ο βρισκόμενος στην Αθήνα στην εποχή της  υπουργικής 
κρίσης  Ειδικός Απεσταλμένος του υπουργείου Εξωτερικών να παραμείνει  ο 
πρωθυπουργός στο αξίωμα του. Την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών ανέλαβε 
προς τα έξω ο πρωθυπουργός, στην πραγματικότητα ο πρότινος νομάρχης Πατρών, 
Μπακογιάννης, μια δραστήρια γερμανόφιλη προσωπικότητα υπό τον τίτλο «Γενικός 
Διευθυντής για την ασφάλεια»       

 

Η κήρυξη της Πελοποννήσου  ως εμπόλεμη ζώνη  προκάλεσε στον άμαχο 
πληθυσμό μεγάλη ανησυχία εξαιτίας των δημοσιοποιημένων την 20.5. στον τύπο 
μέτρων περικοπών από την 117η

 Μεραρχία Ορεινών Κυνηγών, τα οποία θα είχαν ως 
αποτέλεσμα τον πλήρη στραγγαλισμό της οικονομικής ζωής. Εκφράστηκε εκ τούτου 
επιφύλαξη  τόσο για την κατάσταση σίτισης του άμαχου πληθυσμού της 
Πελοποννήσου όσο και των μεγάλων πόλεων της Αθήνας και του Πειραιά.  Εκτός 
τούτου θα έμεναν στάσιμοι  στο μεγαλύτερο μέρος τους οι πολύτιμου χαρακτήρα 
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παραδόσεις από την Πελοπόννησο για τον τομέα των  γερμανικών  εξοπλισμών. Οι 
τιμές ανέβηκαν ραγδαία ως αποτέλεσμα της ανησυχίας. Επειδή καταργήθηκαν  οι 
υπηρεσίες του Στρατιωτικού Διοικητή στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα της εδαφικής 
του αρμοδιότητας του  λόγω της κήρυξης της Πελοποννήσου ως εμπόλεμη ζώνη, 

έπρεπε να αναμειχθεί ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα Ειδικός 
Απεσταλμένος του υπουργείου Εξωτερικών. Σε πολλαπλές συσκέψεις μεταξύ αυτού 
και της Γενικής Διοίκησης LXVIII  Πυροβολικού με τη συμμετοχή του Στρατιωτικού 
Διοικητή Ελλάδος επιτεύχθηκε υπάρξει ελάφρυνση των μέτρων αποκλεισμού με 
αποτέλεσμα να φαίνονται στον άμαχο πληθυσμό ανεκτά. Δεν μπορεί ακόμα να 
υπάρξει εκτίμηση, εάν επιτεύχθηκε ο στόχος της επιχείρησης «η δια της βίας 
ειρήνευση».     
 

Το πρόβλημα σχετικά με τη νομισματική αξία λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες 
διαστάσεις.    Τα μέτρα στήριξης από τον Ειδικό Απεσταλμένο του υπουργείου 
Εξωτερικών μπορούν μόνο σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια να διατηρήσουν την 

κάθετη πτώση του νομίσματος και όχι να την εμποδίσουν. Έχει εκ νέου αποδειχθεί 
ότι οι εξελίξεις στη νομισματική αξία και στις τιμές δεν εμφανίζουν τις ίδιες τάσεις. 
Μια άνοδος της νομισματικής αξίας έχει ως συνέπεια την άμεση  αύξηση των τιμών, 
μια πτώση του νομίσματος επιφέρει μόνο μια μικρή μείωση των τιμών- και αυτό όχι 
για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων-. Η συνεχιζόμενη αύξηση και διακύμανση  της 
νομισματικές αξίας  καθιστούν αδύνατη κάθε  πολιτική σταθεροποίησης των μισθών.  
Η χρηματική αποζημίωση θα πρέπει να αντικατασταθεί από την αποζημίωση με 

γεωργικά προϊόντα. Η απειλούμενη οικονομική κατάσταση και η έλλειψη σε είδη 
σίτισης μπορούν ανά πάσα στιγμή να θέσουν  την εργασιακή ειρήνη εκ νέου σε 
κίνδυνο. Η οικονομική ένδεια στον άμαχο πληθυσμό αυξάνεται αισθητά.      
 

Από την κατάρρευση της οικονομίας και της της νομισματικής αξίας 

απεκόμισε η κομμουνιστική κίνηση όπως πρωτύτερα οφέλη με το επισημαίνει το 
αδιέξοδο των προσπαθειών της ασκώντας την εξουσία το παρόν χρονικό σημείο 
κυβέρνησης  και να εμφανίζεται ως ο μοναδικός σωτήρας. Από την άλλη πλευρά 
ενίσχυσαν οι βιαιότητες των συμμοριών  το αντικομουνιστικό μέτωπο (αιτήσεις για 
σχηματισμό πολιτοφυλακής). Δεν γίνεται ωστόσο λόγος για μια βαραίνουσας 
σημασίας ενεργή άμυνα.   
 

Στην «ελεύθερη κυβέρνηση του βουνού» βρίσκεται σε εξέλιξη η 
αντιπαράθεση με τους κομμουνιστές.  Ο συνταγματάρχης Μπακιρτζής έχει 
καθαιρεθεί. Τη θέση του την έχει αναλάβει ο καθηγητής πανεπιστημίου Σβώλος. Οι 
αντιθέσεις παραμερίστηκαν με κόπο παρά όλων των για την επίτευξη συμφωνίας 

προσπαθειών από τη βρισκόμενη υπό τη διοίκηση του Παπανδρέου στο Κάιρο 
εξόριστης κυβέρνησης  και μέσω της σύγκλησης της Συνδιάσκεψης του Λιβάνου.  
Αναφορικά του γεγονότος αυτού δεν παραπλανούν οι ωραιοποιημένες διασαφηνίσεις 
της κυβέρνησης της «εθνικής ενότητας». Έχει γίνει μάλλον αποδεκτό το πρόγραμμα, 

το οποίο γνωστοποιεί μια ενοποίηση όλων των εξεγερμένων δυνάμεων. 
Συμφωνήθηκε επίσης η ενιαίου χαρακτήρα κινητοποίηση των βρισκόμενων σε 
πόλεμο ομάδων εναντίων των προδοτών, των εκμεταλλευτών και της δύναμης 
κατοχής. Παρά όλων των προσπαθειών των συμμάχων δεν πραγματοποιήθηκαν εν 
τούτοις τούτα τα προγραμματικά σημεία.  Οι πολιτικές αντιθέσεις  μεταξύ της 
Αγγλίας και Αμερικής από τη μια πλευρά και της Ρωσίας από την άλλη προέβαλλαν  
πολύ έντονα. Έτσι, τμήματα του ΚΚΕ ανακοίνωσαν  ότι η Συνδιάσκεψη του Λιβάνου 
μπορεί για αυτούς να ισχύσει δεσμευτικά μόνο όταν εξασφαλισθεί η κομμουνιστική 
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επιρροή  σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έως τώρα.  Παρ’ όλα αυτά αποκαλύπτεται  
στη Συνδιάσκεψη του Λιβάνου η ένδειξη μιας πολύ επικίνδυνης εξέλιξης. Αυτό 
οφείλεται σε ένα ενισχυμένου βαθμού  κύμα κομμουνιστικής προπαγάνδας, το οποίο 
προκάλεσε τα αντίστοιχα αντίμετρα από τη δική μας πλευρά (δες ψηφίο ΙΧ,β).   
 

Η διαφορετική εκτίμηση της πολεμικής κατάστασης και οι διχασμένες 
απόψεις, σε ποια πλευρά θα φαίνονταν το μέλλον της Ελλάδας καλύτερα 
εξασφαλισμένο, πολλαπλασίασαν τον ήδη υφιστάμενο κατακερματισμό της πολιτικής 

άποψης και βούλησης. Ο πολλάκις ανασχηματισμός της ελληνικής εξόριστης 
κυβέρνησης, οι αναφορές  σχετικά με στάσεις των ελληνικών μονάδων στο 
εξωτερικό, οι φήμες σχετικά της απόσυρσης των γερμανικών στρατευμάτων και οι 
επικείμενες αποβάσεις του εχθρού στον ελληνικό χώρο έντειναν την ανασφάλεια και 
την ανησυχία στον άμαχο πληθυσμό.   
 

Εννοείται ότι η βρισκόμενη σε εξέλιξη επίθεση των Αγγλοαμερικανών στη 
Μάγχη αύξησε τη νευρικότητα. Διαδίδεται η άποψη ότι παρομοίως όπως στη Γαλλία 
μια απόβαση στον ελληνικό χώρο θα είχε ως επακόλουθο την παντελή καταστροφή 
των συγκεκριμένων περιοχών.   
 

ΙΙ Κατάσταση του εχθρού. 

α) Δραστηριότητα των συμμοριών και κίνημα εξέγερσης.    

  Ενισχυμένη δράση των κομμουνιστικών συμμοριών (επιδρομές, πράξεις 
δολιοφθοράς) με διαφορετικά κέντρα βάρους, ωστόσο υπό τη διατήρηση της έως 
τώρα τακτικής διαφυγής απέναντι στις μεγάλης κλίμακας γερμανικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις.  Οι εθνικιστικού χαρακτήρα συμμορίες (ΕΔΕΣ) αποφεύγουν τις 
εχθροπραξίες με τη δύναμη κατοχής, λαμβάνουν όμως τρέχων την αγγλική 
υποστήριξη, κυρίως σε  χρυσό. Έχει πολλάκις διαπιστωθεί η καθοδήγηση από τους 
Άγγλους στην πραγματοποίηση  επιθέσεων. Στη Βόρεια Ελλάδα για πρώτη φορά η 
συνεργασία μεταξύ ελληνικών και σερβικών συμμοριών. Ακόμα στην Αττική 
εμφανίζονται συμμορίες στις έως τώρα ελεύθερες από την παρουσία των συμμοριών 
περιοχές.    
 

Έχει βελτιωθεί εκτός τούτου ο τρόπος διοίκησης, η δομή, ο εξοπλισμός και η 
μέθοδος μάχης των συμμοριών. Πολύ κοντινής απόστασης πρόσβαση των συμμοριών 
στις οδούς ανεφοδιασμού και συγκοινωνίας, ιδιαιτέρως στη σιδηροδρομική γραμμή 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης.    
 

Συνεχίστηκαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο στρατοπέδων των 
κομμουνιστικής και εθνικιστικής κατεύθυνσης συμμοριών παρά την αποδοχή μιας 
από κοινού δέσμευσης ενότητας  και της τάχα κατάπαυσης πυρός. 
 Συνεχίζεται η τρομοκρατία από την πλευρά των συμμοριών των κομμουνιστών 
(δολοφονίες και απαγωγές Ελλήνων εθνικιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης).   
 

Αύξηση των βρετανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων από ειδικές δυνάμεις 

στα νησιά και στην ενδοχώρα.   
 

Δεν είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις των συμμοριών σχετικά με τη συγκομιδή 
της σοδειάς, κυρίως στην περιοχή  Κωπαΐδα, η ασφάλιση του εκεί χώρου έχει εκ 
τούτου ενισχυθεί. Η αντίθεση μεταξύ της κομμουνιστικής κίνησης και της Αγγλίας 
έχει οξυνθεί. 
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β) Εναέρια κατάσταση.  

Σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Ενισχυμένη εναέρια δραστηριότητα στη 
παράκτια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας (Ήπειρος) με κέντρο βάρους την περιοχή 
Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα (πτήσεις εφοδιασμού, ρίψη βομβών).  
 

ΙΙΙ Δική μας σε θέματα τακτικής θέση. 
Υψηλόβαθμος αρχηγός των SS και της αστυνομίας στην Ελλάδα. 

Οι μονάδες των SS και της αστυνομίας διεξήγαγαν σε συνεργασία με 
υπαγόμενα ιταλικές και ελληνικές μονάδες Εθελοντών ορισμένες μεγάλης κλίμακας 
και πολυάριθμες μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις με τη συμμετοχή ειδικών 
δυνάμεων κρούσης και περιπόλων αναγνώρισης παραμονεύοντας τον αντίπαλο. 
Προκλήθηκαν απώλειες μεταξύ των συμμοριών. Επιθέσεις εναντίων δικών μας 
πομπών από φορτηγά προξένησαν σημαντικές απώλειες.  

Η αστυνομία των SS του 18
ου

 Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών και αστυνομία 
των SS της 18

ης
 μονάδας Ορεινού Πυροβολικού αποσύρθηκαν από την εμπόλεμη 

ζώνη της Βοιωτίας και μετακινήθηκαν  (χωρίς το 1ο
 τάγμα Αθηνών) για αποστολές 

επέμβασης στην εμπόλεμη ζώνη της Πελοποννήσου.   
 

Τάγμα Εθελοντών αστυνομίας (Ιταλοί) 
  Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. 
 

Εύζωνοι (ελληνική σωματοφυλακή).    
Έχει δραστηριοποιηθεί πολλάκις με επιτυχία σε μικρής κλίμακας 

επιχειρήσεις. Οι χώροι στρατοπέδευσης παραμένουν αμετάβλητοι. Βρίσκεται σε 
εξέλιξη ο σχηματισμός των δύο ταγμάτων στη/στο (λέξη μη ευανάγνωστη) και στην 
Άμφισσα. Το 2ο

 Σύνταγμα υπάγεται στη γερμανική στρατιωτική αστυνομία.  
 

Μονάδες Εθελοντών Χωροφυλακής.   

Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη,  υπάγονται στο σύνολο τους στη 
γερμανική στρατιωτική αστυνομία. Ακυρώθηκε ο σχηματισμός του 4ου

 τάγματος 
στην Πάτρα. Η μονάδα στην Τρίπολη θα ονομάζεται εφεξής 4ο

 τάγμα. Πολυάριθμες 
βάσεις αυτών δέχθηκαν επίθεση από συμμορίτες και προέβαλαν άρτια αντίσταση.    
 

Ελληνική χωροφυλακή και αστυνομία.  

Η δραστηριοποίηση τους παραμένει αμετάβλητη.  
 

Αλλοδαπές Μονάδες Εθελοντών. 

Οι «Μονάδες Werner» (αποτελούμενες από  Βούλγαρους Εθελοντές) έχουν 
αφοπλιστεί λόγω μη αξιοπιστίας και έχουν διαλυθεί (αμαχητί αφοπλισμός τριακοσίων 
δέκα ανδρών από συμμορίτες).  
 

Μονάδες Εθελοντών Ελλήνων Εθνικιστών. 

Δεν μπόρεσαν να εξαλειφθούν οι στην προηγούμενη έκθεση αναφερόμενες 
δυσκολίες στον εξοπλισμό και εφοδιασμό με πυρομαχικά. 

 

Εθνικιστικού χαρακτήρα Πολιτοφυλακές.  

Υπάρχουν καλές εμπειρίες. Οι αιτήσεις για σχηματισμό πολιτοφυλάκων 
συσσωρεύονται,  πρέπει εν ωστόσο να απορριφθούν λόγω έλλειψης όπλων.    
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ο
 Τάγμα Ασφάλειας. 

Η δραστηριοποίηση παραμένει αμετάβλητη.  
 

Στρατιωτικές Διοικήσεις. 

Η στρατιωτική Διοίκηση 395 στη Θεσσαλονίκη, η Στρατιωτική Διοίκηση 817 
στην Αθήνα, η 1042 στην Κόρινθο, η 1029 στη Λάρισα και  η 1032 στα Ιωάννινα 
είναι αρμόδιες να τοποθετήσουν στις στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις για την 
περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης άοπλα ελληνικά τάγματα για την 
οικοδόμηση με δύναμη πεντακοσίων ανδρών έκαστο. Ο σχηματισμός προσκρούει σε 
ανυπέρβλητες δυσκολίες, επειδή από τη μια  εμμένει στην αρχή της εθελούσιας 
κατάταξης και από την άλλη έχουν απορριφθεί σε πολλές περιοχές δημοσιονομικού 
και οικονομικού χαρακτήρα προνόμια, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
ένα κίνητρο για την εθελούσια παρουσία κατάταξης.       
 

Συνοπτική εκτίμηση και προθέσεις.   

Σε όλο τον ελληνικό χώρο υπάρχει κλιμάκωση της κατάστασης συνεπεία της 
ενισχυμένης δραστηριότητας των συμμοριών και της αύξησης της φτώχειας. Με τις 
λιγοστές στρατιωτικές δυνάμεις δεν μπορεί να επιλυθεί δραστικά το πρόβλημα της 
δραστηριοποίησης  των συμμοριών, επειδή η συνεχής από το γερμανικό στρατό  
κατοχή των εκκαθαρισμένων από τις συμμορίες περιοχές δεν είναι εφικτή. Αυτές οι 
περιοχές θα καταληφθούν ξανά από τις συμμορίες κατόπιν της απόσυρσης των 
στρατευμάτων. O αγώνας για την κατοχή της σοδειάς θα λάβει μεγάλες διαστάσεις. 
Ενδεχόμενες αποβάσεις του εχθρού στον ελλαδικό χώρο θα έχουν ως συνέπεια την 
περαιτέρω όξυνση της δράσης των συμμοριών. Η συνεχιζόμενη πτώση της 
νομισματικής αξίας, η οποία θα μπορεί ανακοπεί μόνο  μέσω μιας δραστικής 
μεταβολής όλης της συνολικής πολεμικής κατάστασης, θα πολλαπλασιάσει τις 
οικονομικές δυσκολίες παρά της καλής προοπτικής της συγκομιδής.   
 

Προθέσεις:     
1) Περαιτέρω επιχειρήσεις από μονάδες των SS και της αστυνομίας σε συνεργασία με 
μονάδες του στρατού Ξηράς  εναντίων των συμμοριών. 

2) Διαρκή αυστηρού χαρακτήρα επιτήρηση των ελληνικών κυβερνητικών υπηρεσιών  
για την εμπόδιση ενδεχόμενων προετοιμασιών για υγειονομικές εξετάσεις  και της 
δημόσιας ζωής για την αποτροπή απεργιών και εξεγέρσεων.   
 

V Κατάσταση ανεφοδιασμού και τροφοδοσίας. 

1) Οπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός και πυρομαχικά. 
Δεν υφίσταται καμία μεταβολή και βελτίωση συγκριτικά με την έκθεση της 4.Μαίου 
1944. 

  Εξαιτίας της βρισκόμενης σε εξέλιξη μεταφοράς και της παράδοσης κινητών 
κουζινών στις μαχόμενες μονάδες, θα δημιουργηθεί μια μεγάλου μεγέθους ζημιά 
στην κίνηση για τις μονάδες που χρήζουν τροφοδοσία καθώς και όσες βρίσκονται 
στάσιμες.  

 

2) Σίτιση. 
Στο χρονικό σημείο της έκθεσης έχει εξασφαλισθεί η τροφοδοσία του στρατού. 

Δεν ελήφθησαν υπόψη με εξαίρεση τη ζάχαρη οι στην έκθεση του προηγούμενου 
μήνα ενδεχόμενες περικοπές. Τα αποθέματα στις αποθήκες σίτισης έχουν περαιτέρω 
μειωθεί, επειδή ο ανεφοδιασμός έχει καλύψει μόνο την τρέχουσα ανάγκη. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαιτέρως στα είδη ζωοτροφής ( βρώμη, σανός, άχυρο, κονσέρβες με 
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ζωοτροφή). Δεν υφίστανται πλέον καθόλου πλέον αποθέματα ζωοτροφής. Κρίνεται 
επείγων ο ανεφοδιασμός σε αρτοσκευάσματα, βραδινό φαγητό χωρίς κρέας, ζάχαρη, 

καφέ με την προσθήκη αντικαταστάτη, ζυμαρικά και είδη ζωοτροφής (σκληρή τροφή 
και ακατέργαστη τροφή). 
 

3) Ρουχισμός.       
Έχει ολοκληρωθεί το μήνα Μάιο η μετακίνηση της αποθήκης στρατιωτικού 

ιματισμού. Βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης για τα 
πλυντήρια. Ο υπόλοιπος καλοκαιρινός ρουχισμός έχει προβλεφτεί για τα τέλη 
Μαΐου, δεν έχει ωστόσο ακόμα αφιχθεί.  

Κρίνεται ό[πως πρότινος αναγκαίος ο ανεφοδιασμός σε υλικό επιδιόρθωσης 
υποδημάτων (καρφιά για σόλες,- λέξη μη αναγνωρίσιμη- τακούνια από σίδερο, δίσκοι 
ώθησης). 
 

4) Καταλύματα. 

Εξαιτίας της διατασσόμενης παράδοσης των κινητών κουζινών έχει παρουσιαστεί 
μια μεγάλη ανάγκη σε καζάνια και κατσαρόλες. Η προμήθεια περίπου τριακοσίων 
καζανιών έχει αρχίσει, δεν μπορεί ωστόσο προς το παρών  να ολοκληρωθεί, επειδή 
έχουν μπλοκάρει  τα προς τούτο μέσα μεταφοράς.   

 

5) Οχήματα.    
α) Καύσιμα:  

Σταθερά ελάχιστα, ενδεχομένως περαιτέρω μείωση. 
 

β) Ελαστικά, ανταλλακτικά, εργαλεία επισκευής: 

Όπως πρότινος έλλειψη σε ανταλλακτικά επιβατικών οχημάτων, εργαλεία 
επισκευής, συσσωρευτές και ελαστικά επιβατικών.   
 

6) Επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας. 
α) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

Το απόθεμα μπόρεσε να διατηρηθεί στους οκτακόσιους τόνους  μέσω της 
περαιτέρω διανομής γερμανικού λιθάνθρακα. Αναμένεται να παραδοθεί ο από τη 
Γερμανία  απαραίτητος  για την περιορισμένη λειτουργία (από την 5.6.) άνθρακας. 
Υφίσταται σημαντική επιδείνωση στον εφοδιασμό με ελληνικό λιγνίτη. Εξαιτίας 
δολιοφθορών μειώθηκε η εξόρυξη στο μεταλλουργείο  της Κύμης στους εκατό είκοσι 
τόνους ημερησίως. Εξαιτίας της εισροής νερού υποχώρησε η ποσότητα εξόρυξης στο 
μεταλλουργείο Αλιβερίου από τους εκατό τόνους ημερησίως στους πενήντα. Επειδή 

έχει υποχωρήσει επίσης   η απόδοση των μεταλλουργείων Αττικής, διατίθενται  στο 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ακόμη διακόσιοι τριάντα με διακόσιοι 
πενήντα τόνοι ελληνικού λιγνίτη ημερησίως σε αντιστοιχία των τετρακοσίων τόνων  
ανά ημέρα. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ο εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας 
και μάλιστα σε περιορισμένο μέγεθος, πρέπει να εφαρμοστού αυστηρά τα αρχής 
γενομένης την 5.6. εφαρμοσμένα μέτρα εξοικονόμησης (διακοπές ρεύματος).    
 

β) Ύδρευση.    
Η ποσότητα νερού της λίμνης του Μαραθώνα δεν έχει, όπως αναμένονταν, 

σημειώσει πλέον  καμία αύξηση, απεναντίας  εμφανίζει μια μικρού μεγέθους μείωση 
από έντεκα χιλιάδες τριάντα επτά σε περίπου δέκα χιλιάδες εννέα εκατομμύρια 

κυβικά μέτρα. Λόγω αύξησης της θερμοκρασίας ορίστηκε μια χαλάρωση των 
περιοριστικών μέτρων αρχής γενομένης την 1η

 Ιουνίου.  Η διανομή νερού 
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πραγματοποιείται τώρα πλέον κάθε δεύτερη ημέρα αντί τρείς φορές την εβδομάδα 
όπως πρότινος.   
 

7) Κατάσταση υγείας. 
Έχει πλήρως ξεκινήσει η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν 

έχει παρουσιαστεί μια μαζικού χαρακτήρα εμφάνιση μεταδιδόμενων ασθενειών ούτε 
στο στρατό ούτε μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.  Η κατάσταση υγείας μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως καλή.    
 

8) Κατάσταση ίππων. 

Η κατάσταση σίτισης και αντοχής χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική, η 
κατάσταση υγείας ως καλή. Η ποσότητα ζωοτροφής είναι ανεπαρκής, αντιστοίχως οι 
διατιθέμενες μερίδες. Η κατάσταση καταλυμάτων κρίνεται καλή, υπάρχει τρέχουσα 
ενημέρωση για την κατάσταση των οπλών. Η ετοιμότητα επέμβασης έχει 
εξασφαλισθεί, υπάρχει έλλειψη σε διακόσια σαράντα δύο ίππους.   
 

VI Κατάσταση συγκοινωνιών.  

Α) Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου. 

 

Κρατικός σιδηρόδρομος: 
Η διακοπή της κίνησης εξαιτίας της δράσης των συμμοριών είναι σημαντικά 

μειωμένη. Έχει μειωθεί το ποσοστό εισαγωγής  προϊόντων τροφοδοσίας επιπλέον 
20% λόγω της διακοπής της χρήσης της γέφυρας Save (στο Βελιγράδι) και της 
κατάληψης των οδών μεταφοράς από τα εδάφη του Ράιχ μέσω άλλων τμημάτων του 
μετώπου. Καταγράφεται υποχώρηση των επιδόσεων στις μεταφορές: Τον Απρίλιο 
εκατό εβδομήντα ένα τραίνα με τέσσερεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο βαγόνια, 
κατά μέσο όρο ανά ημέρα έξι τραίνα. Το μήνα Μάϊο εκατό δώδεκα τρένα με δύο 
χιλιάδες οχτακόσια δώδεκα βαγόνια, κατά μέσο όρο ανά ημέρα 3,6 βαγόνια. 
 

Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου: 

Κήρυξη της Πελοποννήσου σε εμπόλεμη περιοχή. Ανάληψη όλης συνολικά 
της λειτουργίας του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου από την στρατιωτική 
υπηρεσία Qu 2. Υφίσταται  επτά ημερών αποκλεισμός των διαδρομών, παρά ταύτα  
καταγράφεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αύξηση στη διακίνηση αγαθών. Ένα 
ποσοστό στα δέκα τοις εκατό (10%) δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω της άφιξης νέων 
στρατευμάτων.  Ο ελληνικός εφοδιασμός έχει παρουσιάσει μείωση.      
   

Β) Μεταφορές μέσω πλοίων.  

Παρά της διάθεσης χώρου στα πλοία δύο χιλιάδων διακοσίων τόνων έχει 
μειωθεί το ποσοστό  της διακίνησης προϊόντων στα πενήντα τοις εκατό (50%).Αιτίες 
προς τούτο είναι οι άσχημες καιρικές συνθήκες και κυρίως η έλλειψη σε πομπές 
προστασίας. Απώλειες πλοίων: τέσσερεις χιλιάδες τόνοι, σε επισκευή είκοσι πέντε 
χιλιάδες τόνοι.  
 

Γ) Μεταφορές δια αέρος.  

Καταγράφεται μικρού μεγέθους εφοδιασμός με είδη του γερμανικού στρατού 
εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και της ανάληψης δράσης μιας μόνο 
ομάδας μεταγωγικών. (διακόσιοι εξήντα πέντε τόνοι). Μετακινήθηκαν αεροπορικώς 
περίπου επτακόσια άτομα. Ήρθε εξαιτίας τούτου η συμφόρηση στην Κρήτη. 
Απώλεια: ένα αεροσκάφος.  
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VII Κατάσταση τομέα διοίκησης και διαχείρισης.      

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο διορισμός εξειδικευμένου προσωπικού στο 
γεωργικό τομέα (έως τώρα τριάντα οχτώ συνολικά άτομα). 
Λόγω θανάτου  του προϊσταμένου της διαχείρισης  πυρομαχικών της στρατιωτικής 
διοίκησης Λαμίας Lossl παραδόθηκε προσωρινά αλλού η ευθύνη της διαχείρισης 
πυρομαχικών. 

Οδηγήθηκε σε παραίτηση ο υπουργός Εσωτερικών Ταβουλάρης, παρέμεινε 
όμως στην κυβέρνηση ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.  Ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
Ράλλης ανέλαβε προσωρινά το υπουργείο Εσωτερικών.         
 

Η Πελοπόννησος κηρύχτηκε κατόπιν διαταγής του Ανώτατου Διοικητή 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τις 16.5.44 σε εμπόλεμη ζώνη. Για να μεταβεί η 
εκτελεστική εξουσία ως Στρατιωτικού Διοικητή στον «Αρχηγό Υπεράσπισης της 
Πελοποννήσου», υπήχθησαν σ΄ αυτόν οι υπηρεσίες της εμπόλεμης ζώνης. Από τη 

Διοίκηση της μυστικής αστυνομίας στρατού   διατάχθηκαν προσωρινά αυστηροί 
περιορισμοί προς όλη συνολικά τη σφαίρα της  δημόσιας ζωής (μεταξύ άλλων 
επιμήκυνση της ώρας απαγόρευσή ςτης κυκλοφορίας, κλείσιμο των εκκλησιών-εκτός  
των πρωινών της Κυριακής-των μαγαζιών εστίασης, των κινηματογράφων και άλλων 
παρόμοιων, απαγόρευση των συναθροίσεων, αποκλεισμός  της  ταχυδρομικής- 

τηλεγραφικής-και τηλεφωνικής επικοινωνίας από και προς την Πελοπόννησο, 
περιορισμός της μετακίνησης ανθρώπων και οχημάτων στην Πελοπόννησο).  
Εξαιτίας των συζητήσεων του Ειδικού Απεσταλμένου του υπουργείου Εξωτερικών 
με το Διοικητή 58ου

 Συντάγματος  Πυροβολικού με τη συμμετοχή του Στρατιωτικού 
Διοικητή στην Ελλάδα   για τον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έλαβε χώρα 
μια χαλάρωση των περιορισμών. Κατάσταση από 10 Ιουνίου: μεταξύ άλλων μείωση 
των ωρών απαγόρευσης της κυκλοφορίας, άρση της απαγόρευσης των συναθροίσεων 
και επαναφορά της  κυκλοφορίας κατοίκων για επείγουσες περιπτώσεις από και προς 
την Πελοπόννησο.      
 

Απερρίφθησαν επιπλέον  νόμοι της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να στοχεύουν στην αναδιάρθρωση του γερμανικού στρατού, ίσως- καθώς 
είναι πολιτικά επιθυμητό-να υπάρξει μια οικονομική βελτίωση της κατάστασης της 
κοινωνίας.   
 

Η σχέση της δύναμης κατοχής  με την ελληνική δικαιοδοσία ρυθμίζεται  κατά 
βάση μέσω διάταξης προς τις γερμανικές στρατιωτικές διοικήσεις: παρέμβαση μόνο 
στην περίπτωση που θίγονται τα συμφέροντα της δύναμης κατοχής και-για τη 
στόχευση της ενότητας- κατόπιν πρωτύτερης απόφασης του Στρατιωτικού Διοικητή.  
 

Έχει αντικατασταθεί από την 17.Ιουνίου 1943 και εκ νέου συνταχθεί η 
διάταξη «σχετικά με την εφαρμογή του γερμανικού ποινικού δικαίου και για την 
προστασία της στο εσωτερικό ειρήνης και της δύναμης κατοχής» (διάταξη 
προστασίας). Στο σημείο αυτό  έχουν με πλήρη σαφήνεια καθοριστεί οι 
αρμοδιότητες  των γερμανικών υπηρεσιών. 
 

Επειδή λόγω της εθελοντικότητας δεν είναι εφικτή μια επαρκή ενίσχυση της 
χωροφυλακής, προβλέπεται σε συνεργασία με τις ομάδες Στρατού Ξηράς Ε εκτός της 
ανάκλησης των εφέδρων της χωροφυλακής επιπλέον η στράτευση συγκεκριμένων 
ελεγχόμενων προηγουμένως από την Υπηρεσία Ασφάλειας ατόμων.  
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Ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι εγκαταλείπουν αυθαίρετα τις έδρες υπηρεσίας 
τους εξαιτίας της τρομοκρατίας από τις συμμορίες, κυρίως για υπηρεσιακές 
υποθέσεις στην Αθήνα, χωρίς να επιστρέψουν. Η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ 
αδύναμη να τους αναγκάσει να επιστρέψουν. Εκ τούτου γίνεται ολοένα και πιο 
έντονη η μετάθεση της διοικητικού χαρακτήρα δραστηριότητας  προς τις γερμανικές 
υπηρεσίες.      
 

VIII Κατάσταση της οικονομίας.   

 

α) Κατάσταση δημοσιονομικών.  

Κυκλοφορία χαρτονομισμάτων τέλη Μαΐου στα 32,2 δισεκατομμύρια δρχ. Τα 
έξοδα κατοχής  το Μάϊο ανέρχονται σε 13,6 δισεκατομμύρια δρχ, οι  επίσημες τιμές 
για τη λίρα: την 10.5. ογδόντα έξι εκατομμύρια, την 23.5. εκατό εξήντα οχτώ 
εκατομμύρια, την 30.5 εκατό ένα εκατομμύριο, την 7.6. ογδόντα οκτώ εκατομμύρια, 
την 9.6. εκατό έντεκα εκατομμύρια δρχ. Το ανώτατο επίπεδο τιμής της λίρας μεταξύ 
της 20.και 22.Μαίου στα εκατό ενενήντα πέντε εκατομμύρια δρχ (ανεπίσημα λόγω 
κλεισίματος του χρηματιστηρίου) και  αποδίδεται στον πανικό εξαιτίας της κήρυξης 
της Πελοποννήσου σε εμπόλεμη ζώνη. Τα οικονομικοπολιτικά μέτρα του Ειδικού 
Απεσταλμένου (κατάργηση του παράνομου χρηματιστηρίου, άδεια εξάσκησης 
επαγγέλματος σε ένα περιορισμένο αριθμό αξιόπιστων χρηματιστών, προσωρινώς 
πλήρες πάγωμα των πληρωμών με την κατόπιν σταδιακή χαλάρωση για καταβολές 
μισθών και προμήθειας τροφίμων, κατά διαστήματα κλείσιμο του νομισματοκοπείου, 
ισχυρού μεγέθους παρέμβαση μέσω πώλησης χρυσού) και η εκ νέου ανάληψη της 
οικονομικού χαρακτήρα σύνδεσης με την Πελοπόννησο οδήγησαν σε μια προσωρινή 
πτώση της λίρας στη κατάσταση των αρχών Μαΐου. Οι τιμές των προϊόντων 

ακολούθησαν διστακτικά αυτή την εξέλιξη  (συγκ με το συννημ 1)) 
Μεγάλης κλίμακας κατάρρευσης των τιμών στα υφάσματα της τάξης των  τριάντα 
έως σαράντα τοις εκατό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξήθηκε ξανά η τιμή της 
λίρας.  Καταγράφηκε εν τούτοις μια προσωρινού χαρακτήρα μείωση της τιμής των 
περισσοτέρων προϊόντων. Σχετικά με  την εξέλιξη των τιμών των σημαντικότερων 
προϊόντων από την αρχή του έτους δες συνημ 2. 
 

Έχουν διπλασιαστεί από την  1.6.44. οι μισθοί και οι αμοιβές. Η στο τωρινό 
χρονικό διάστημα αντικατάσταση των μετρητών με τρόφιμα των κανονικών εργατών 
στα 25,925 εκατομμύρια, των εργαζομένων σε βαριά επαγγέλματα στα 32,225 δρχ 
(επιπλέον μεσημεριανή σούπα), των δημόσιων υπαλλήλων στα 45 εκατομμύρια δρχ 
μηνιαίως.  
 

β) Σίτιση και γεωργία. 
Το σπουδαιότερο καθήκον το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι η 

συγκομιδή της σοδειάς (σιτάρι και καλαμπόκι) του 1944. Στόχος: ασφάλιση όσο το 
δυνατό μεγαλυτέρων ποσοτήτων σιτηρών από την πρόσβαση των συμμοριών σε 
αυτά, εξασφάλιση της σίτισης των φτωχότερων στρωμάτων του άμαχου πληθυσμού 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων για το γερμανικό στρατό, τοποθέτηση μιας 
εφεδρείας για το γερμανικό στρατό για περίπτωση δραστηριοποίησης έκτακτου 
ανάγκης. Κατόπιν προτροπής από τη γερμανική πλευρά ψήφισε η ελληνική 
κυβέρνηση για το έτος 1944 νόμο για αύξηση φόρου δέκα τοις εκατό (10%) στα 
αγροτικά προϊόντα και επιπροσθέτως δέκα (10) με τριάντα (30) τοις εκατό ως τέλη 

αποθήκευσης σιτηρών και καλαμποκιού.  Πραγματοποιείται η καταγραφή από τις 
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αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες (νομαρχίες, οικονομικές υπηρεσίες, δημάρχους και 
αγροτικοί συνεταιρισμοί).  Η αποθήκευση πραγματοποιείται σε προστατευμένους 
από τα γερμανικά στρατεύματα χώρους. Η Ομάδα Στρατού Ξηράς Ε έχει διατάξει 
την σε μεγάλο βαθμό προστασία και βοήθεια (παραχώρηση γεωργικών 
μηχανημάτων, φορτηγών ζώων και χώρο για τις μεταφορές) από όλες τις 
υφιστάμενες μονάδες. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη παντού η προετοιμασία μέτρων 
από τους  στρατιωτικούς υπεύθυνους για τη γεωργία.  Έχουν διατεθεί υγρά καύσιμα 
από τον Ειδικό Απεσταλμένο  για τη συγκομιδή της σοδειάς. Η προμήθεια σε 
κάρβουνο αλωνίσματος, σακιά, και σπάγκους για το θέρισμα προκαλεί ακόμα 
δυσκολίες.     
 

Εμφάνιση μεγάλου μεγέθους σμηνών ακρίδων στους τομείς των στρατιωτικών 
διοικήσεων στη Λάρισα, Λαμία, Χαλκίδα και Ιωάννινα. Έχει ξεκινήσει η 
καταπολέμηση αυτών μέσω  της διάθεσης αρσενικού νατρίου, πρασινάδας από το 
Schweinfurt, πετρελαίου, ντίζελ και με με δηλητηριασμένη τροφή σε εμποτισμένο 
(λέξη μη αναγνωρίσιμη). Για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των βλαβερών για 
την αμπελουργία ζιζανίων έχει διανεμηθεί στις απειλούμενες περιοχές  θειικός 
χαλκός και θείο. Η δράση της καταπολέμησης συνεχίζεται. Τα διαθέσιμα μέσα και ο 
χώρος μεταφοράς έχουν δυστυχώς περιοριστεί.    
 

Φορτώθηκαν τριακόσιοι τριάντα τόνοι αρακάς για τον εφοδιασμό των 
Δωδεκανήσων. Επιπλέον εβδομήντα τόνοι βρίσκονται έτοιμοι για μεταφορά. 
Λείπουν ακόμα εκατό τόνοι σιτηρά για παρασκευή ψωμιού για την επίτευξη του 
στόχου στη νέα σοδειά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει η προοπτική για μια 
έγκαιρη προμήθεια αυτών. 
 

Οι διατασσόμενοι λόγω της κήρυξης της Πελοποννήσου σε εμπόλεμη ζώνη 
οικονομικού χαρακτήρα περιορισμοί (μεταξύ άλλων απαγόρευση των (λαϊκών) 
αγορών, κάθε είδους δημόσιας συγκοινωνίας με  πλοίο και κάθε συγκοινωνία 
οχημάτων και αμαξών) είχαν ως συνέπεια μια ανησυχητικού χαρακτήρα διατάραξη 
της οικονομικής ζωής (διακινδύνευση του εφοδιασμού από την Αθήνα και Πειραιά, 
των πόλεων της υπαίθρου στην Πελοπόννησο και ορισμένων νησιών, διακινδύνευση 
της συγκομιδής της σοδειάς, παράλυση της μεταφοράς αγαθών σημαντικών για τα 
οικονομικά του γερμανικού στρατού, αλματώδη αύξηση των τιμών και η εξαφάνιση 
των προϊόντων από την αγορά). Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Neubacher 

διατάχθηκαν μετά από ορισμένες ημέρες σημαντικού χαρακτήρα μέτρα 
ανακούφισης. Επιτρέπεται ξανά για το τωρινό χρονικό διάστημα η ανταλλαγή 
αγαθών από και προς την Πελοπόννησο. Τα συμφέροντα του γερμανικού στρατού 
έχουν εξασφαλισθεί μέσω του αυστηρού ελέγχου της συγκοινωνίας με το 
σιδηρόδρομο, με οχήματα και με πλοία, της δημιουργίας ενός χώρου μεταφοράς 
στην Κόρινθο και χώρων άφιξης στην Πελοπόννησο, καθιέρωση βεβαιώσεων  
εμπόρων και οχημάτων και ο καθορισμός περιοχών αποκλεισμού. Βρίσκονται σε 
εξέλιξη συζητήσεις  σχετικά με την τροφοδοσία  από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό στην 
Πελοπόννησο  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
αποφευχθεί ο εφοδιασμός των συμμοριών. 
 

Γ) Σημαντική για τον πόλεμο παραγωγή.  

Τσιμέντο: Παράχθηκαν μόνο επτά χιλιάδες τετρακόσιοι τόνοι (αιτία: ο περιορισμός 
στην κατανάλωση ρεύματος).  Αξία της εκρηκτικής ύλης: η παραγωγή εκτιμήθηκε 
στα εβδομήντα έξι δισεκατομμύρια δρχ. Τα συμβόλαια του γερμανικού στρατού σε 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

βιομηχανικές επιχειρήσεις ανέρχονται στα 1,4 τρισεκατομμύρια δρχ (τον 
προηγούμενο μήνα: 1,5 τρισεκατομμύρια. Η αξία έχει σημαντικά υποχωρήσει  
λαμβανομένου υπόψη μιας περαιτέρω υποτίμηση  της δραχμής. Η αιτία βρίσκεται  
σύμφωνα με στοιχεία του Επιτελείου Οικονομικών του Γερμανικού Στρατού στη 
μεταβαλλόμενη ανάγκη  κυρίως στον τομέα του Πολεμικού Ναυτικού). 
Καθελκύστηκαν  ένα πολεμικό πλοίο και τρία πλοία από μπετόν. Πραγματοποιήθηκε 
η προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων κομμένου ξύλου από την ύπαιθρο και κόπηκαν 
περίπου τέσσερεις χιλιάδες μέτρα ξύλου. Παραδόθηκαν στο γερμανικό στρατό 
επτακόσιοι είκοσι δυο τόνοι προϊόντων σιδήρου και μετάλλου. Επισκευάστηκαν στις 
επιχειρήσεις αποκατάστασης ζημιών του μετώπου πεντακόσια αεροσκάφη. 
 

Έχουν εξορυχθεί δύο χιλιάδες πέντε τόνοι μεταλλεύματος χρωμίου, δύο 
χιλιάδες διακόσιοι δέκα τόνοι έχουν μεταφερθεί. Καταστράφηκε την 27.4.44 από τις 
συμμορίες το ορυχείο εξόρυξης νικελίου στη Λοκρίδα, δεν πραγματοποιείται  πλέον 
καμία εξόρυξη και επίσης καμία  μεταφορά. Πραγματοποιήθηκε η εξόρυξη 
διακοσίων τόνων μεταλλεύματος μολύβδου, δεκατριών τόνων ακατέργαστου 
μολύβδου, δεκαεπτά τόνων λείου μολύβδου και σαράντα δύο τόνων πετρώματος 

Aglomerat  στο μεταλλείο και μεταλλουργείο  μολύβδου και ψευδαργύρου  στο 
Λαύριο. Μεταφέρθηκαν συνολικά είκοσι ένας τόνοι.  
 

Πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός περίπου τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
τόνων λιθάνθρακα. Το απόθεμα καύσιμης ύλης του εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Αθήνα επαρκεί για είκοσι οχτώ (;) ημέρες. Η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το μήνα Μάϊο στις τριακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες 
τριακόσιες είκοσι κιλοβατώρες  κατά μέσο όρο ανά ημέρα (το μήνα Απρίλιο 
τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα κιλοβατώρες). 
 

Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά σημαντικών για τον πόλεμο σωλήνων με 
στενωπό από την Πελοπόννησο, τρεισήμισι τόνων κολοφωνίου, δέκα τόνων 
αλκοόλης, σαράντα τεσσάρων βαρελιών με σε υγρή μορφή θείο και περίπου σαράντα 
τόνων βάμβακα.    
 

Δ) Δραστηριοποίηση εργατών.   

Εξαιτίας της διατασσόμενης αποχώρησης Ιταλών εγκλείστων για την 
τοποθέτηση  αυτών σε εργασία στα εδάφη της Αυτοκρατορίας δημιουργήθηκε νέα 
ανάγκη για ντόπιο εργατικό δυναμικό, της οποίας η κάλυψη όμως συναντάει 
δυσκολίες εξαιτίας των άσχημων συνθηκών στις αμοιβές (ο πραγματικός μισθός ενός 
εργαζομένου για τον γερμανικό στρατό, υπολογισμένος στην πραγματική αξία της 
δραχμής, το μήνα Μάιο ανέρχεται στα 18,45 μάρκα μηνιαίως).  
 

Ο σχηματισμός των ταγμάτων οικοδόμησης προχωράει αργά. Η διάταξη σε 
μια εθελοντική βάση καθίσταται μόνο τότε επιτυχής όταν θα προσφέρονται 
ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματικών απολαβών. Μια αναγκαστική τοποθέτηση 
προϋποθέτει σε ευρεία κλίμακα Γερμανικό προσωπικό, το οποίο ωστόσο δεν τίθεται 
προς διάθεση.    
 

Η στρατολόγηση εργατικού δυναμικού για τα εδάφη της Αυτοκρατορίας 
παραμένει επιτυχής. Από την  15. έως και την  16.6.1944 μετακινήθηκαν με τρείς 
μεταφορές χίλια επτακόσια σαράντα επτά άτομα εργατικού δυναμικού της 
βιομηχανίας στρατιωτικού εξοπλισμού στα εδάφη της Αυτοκρατορίας.  Παράλληλα 
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με την εθελοντικού χαρακτήρα δραστηριοποίηση θα διεξαχθεί προσεχώς, κυρίως 
στην Πελοπόννησο, αναγκαστική μεταφορά προς τα εδάφη της  Αυτοκρατορίας. Η 
διοίκηση Πυροβολικού 58 εξέδωσε διαταγή να ετοιμαστούν οι ύποπτοι για 
συμμετοχή σε συμμορίες και οι φυλακισμένοι με σκοπό την εξιλέωση για τη 
μεταφορά τους στη Γερμανία. Η δραστηριοποίηση αυτών θα πραγματοποιηθεί στη 
Γερμανία σε κλειστού τύπου στρατόπεδα εργασίας.   
 

XI Κατάσταση προπαγάνδας.    
α) Προπαγάνδα του εχθρού.   

1) Η κομμουνιστική προπαγάνδα εκμεταλλεύεται όπως πρότινος την 
οικονομική εξαθλίωση για να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίων της κυβέρνησης και 
της δύναμης κατοχής. Ένα σημαντικό τμήμα της κομμουνιστικής δημαγωγίας έθεσε 
προς  αμφισβήτηση τις εκλογές για τη πραγματοποιημένη  από την ΠΕΕΑ λαϊκή 
εκπροσώπηση καθώς και το Συνέδριο του Λιβάνου . Οι περισσότεροι από τους 
μισούς των ενεργών κομουνιστών δεν αποδέχονται ωστόσο την σε στενά πλαίσια 

αγγλόφιλη κυβέρνηση Παπανδρέου και θέλει να προσχωρήσουν στη Ρωσία. 
Εκτοξεύοντας βαριές βρισιές στρέφονταν εναντίων των Ευζώνων, των μονάδων 

Ελλήνων  Εθελοντών  και της κυβέρνησης Ράλλη. Έχει υποχωρήσει η έκταση της σε 
έντυπη μορφή προπαγάνδας λόγω της έλλειψης χαρτιού. Οι πολιτικού χαρακτήρα 
πληροφορίες και τα συνθήματα διαδίδονται ολοένα και περισσότερο μέσω 
μεγαφώνων και τηλεβόων.   
 

2) Προπαγάνδα των Άγγλων.  

Περισσότερο επιδέξια από ό,τι άλλοτε αποβλέπει στην αποσύνθεση του 
γερμανικού στρατού. Έγινε προσπάθεια μέσω των υποκειμενικά μεροληπτικών 
ενδείξεων της καταστροφής γερμανικών πόλεων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
του μεγαλύτερου όγκου των συμμαχικών δυνάμεων απέναντι στις δυνάμεις του 
Άξονα, της έκτασης των παραδομένων στο Ανατολικό Μέτωπο περιοχών και της 
λειτουργώντας ανενόχλητα πολεμικής οικονομίας  να αφαιρέσουν από τον Γερμανό 
στρατιώτη την πίστη για τη γερμανική νίκη και την επικράτηση της 
εθνικοσοσιαλιστικής σκέψης.   
 

β) Δική μας προπαγάνδα. 

Ως απάντηση στην ενισχυμένης μορφής προπαγάνδα των κομμουνιστών (δες 
ψηφίο Ι σελ 3) εξελίσσεται  από τις 12.6.  μια αντίδραση με όλα τα μέσα 
προπαγάνδας  με σύνθημα ότι τόσο ο κομμουνισμός όσο και άρρηκτη συμπόρευση με 
τους Άγγλους θα επιφέρουν στον ελληνικό λαό το θάνατο και την καταστροφή. 
Προβλεπόμενος σχεδιασμός για το σκοπό αυτόν: τα διακεκριμένα μέλη της 
κυβέρνησης  σε δημόσιες συγκεντρώσεις και στο ραδιόφωνο. Αντίκρουση των 
ψεμμάτων από τους κομμουνιστές ότι η δύναμη κατοχής ευθύνεται για την 
οικονομική εξαθλίωση.   

Σε μεγάλη έκταση διάθεση ενός εκατομμυρίου προκηρύξεων με αποσαφήνιση  
των μέτρων, τα οποία κρίθηκαν ως αναγκαία εξαιτίας της κήρυξης της 
Πελοποννήσου σε εμπόλεμη περιοχή.    
 

Διανομή έντεκα χιλιάδων αφισών εικόνας σχετικά με τη δολοφονία τριών 
Ελλήνων γεωργών με σκοπό την διασαφήνιση των ωμοτήτων από τους κομμουνιστές. 
 

Μέσω του ραδιοφώνου θέση προς τα καθημερινά ζητήματα και τις ιδιαίτερου 
χαρακτήρα αναφορές. Ενισχυμένης μορφής εφαρμογή της προπαγάνδας μέσω 
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ψιθύρων, από την οποία προσδοκάται μια ιδιαίτερη επιτυχία για τη νοοτροπία των 
Ελλήνων.    
 

Για την προπαγανδιστικού τύπου μέριμνα των Ιταλών στο γερμανικό στρατό 

εκδίδει η ομάδα προπαγάνδας κάθε εβδομάδα την ιταλική εφημερίδα «Radiofonte», 

σε είκοσι χιλιάδες έντυπα και καθημερινά το φύλλο πληροφόρησης «Dei Fronti e 

della Patris», σε τρείς χιλιάδες έντυπα.   

 

Το εκδιδόμενο στην ελληνική γλώσσα εβδομαδιαίο έντυπο με τον τίτλο «Η 
Ελλάδα που εργάζεται», σε τριάντα εννέα χιλιάδες αντίτυπα, αποδεικνύεται ως το 
καλύτερο μέσο προπαγάνδας στον εργαζόμενο πληθυσμό, το οποίο διακινείται 
κυρίως στις λειτουργώντας για το γερμανικό στρατό επιχειρήσεις.   

(περίληψη) Το συνημμένο με τον αριθμό 1 περιέχει λίστα καταγραφής της 
εξέλιξης των τιμών για το χρονικό διάστημα από τις 19 έως τις 30.5.1944.   
Το συνημμένο με τον αριθμό 2 περιέχει λίστα καταγραφής της εξέλιξης των τιμών 
των σπουδαιότερων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το χρονικό διάστημα 
από τις 1.1 έως 3.6.1944 στην Αθήνα.       
 

 

 Σελίδα 198 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 15.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας και της Αθήνας 
καταγράφοντας ανταλλαγή πυρών μεταξύ οπαδών του κομμουνιστικού κόμματος, της 
ελληνικής αστυνομίας και των Ευζώνων (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες,  
αντίποινα, αριθμός συλληφθέντων και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), την 
πραγματοποίηση εφόδου  εναντίων ομάδας αντίστασης (καταγράφεται αριθμός 
συλληφθέντων). 
 

Σελίδα 199 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 15.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος καταγράφοντας 
επιδρομή ανταρτών σε πολυσύχναστο δρόμο.  
 

Σελίδα 200 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 15.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού και μη χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της 
Πελοποννήσου και της Αθήνας καταγράφοντας την μεταξύ άλλων την επιδρομή 

ομάδων αντίστασης εναντίων ελληνικής πόλης (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες) και την πραγματοποίηση πολιτικού χαρακτήρα συλλαλητηρίου. 
 

 

 Σελίδα 201 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα  από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
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Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικοπολιτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά καταγράφοντας την εκτέλεση 
είκοσι κομμουνιστών ως αντίποινα και τη δημοσίευση δήλωσης του πρωθυπουργού 
Ράλλη αναφορικά του κινδύνου από την εξάπλωση του κομμουνισμού.   
 

 

 Σελίδα 202 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της Βορείου 
Ελλάδας καταγράφοντας την αιχμαλωσία ενός Εύζωνα από κομμουνιστές, την 
εκτέλεση είκοσι πέντε κατοίκων ενός χωριού και την πυρπόληση τεσσάρων σπιτιών  
ως αντίποινα για κλοπή τρακτέρ και τον τραυματισμό δύο Γερμανών στρατιωτών και 
την επίθεση ανταρτών (καταγράφεται αριθμός) εναντίων βάσης Ελλήνων Εθελοντών 
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές).  
 

Σελίδα 203 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς και Βορείου Ελλάδας 
καταγράφοντας εχθροπραξία μεταξύ Ιταλών Εθελοντών και ανταρτών 
(καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες) και την πραγματοποίηση 
επιθέσεων ομάδων του ΕΛΑΣ εναντίων βάσεων Ελλήνων Εθελοντών.  
   

Σελίδα 204 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και 
του Αργοσαρωνικού καταγράφοντας την εκτέλεση είκοσι πέντε υπόπτων για 
συμμετοχή σε ομάδες αντίστασης ως αντίποινα  λόγω επίθεσης εναντίων 
αμαξοστοιχίας και την αναγκαστική προσγείωση γερμανικού μεταγωγικού σε νησί 
πλησίον της Αθήνας (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες).  
 

Σελίδα 205 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 11.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας 
καταγράφοντας επίθεση ανταρτών εναντίων θέσης προβολέα. 

 

   Σελίδα 206 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 11.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδας καταγράφοντας 
επίθεση ανταρτών εναντίων δύο αεροδρομίων (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες 
και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό). 
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Σελίδα 207 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 10.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής 
καταγράφοντας επίθεση ανταρτών εναντίων σιδηροδρομικού σταθμού και πράξη 
δολιοφθοράς στο λιμάνι του Πειραιά.  
 

Σελίδα 208 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 9.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας καταγράφοντας 

επίθεση ομάδας αντίστασης εναντίων γερμανικής βάσης  και εχθροπραξία με 
ελληνικές μονάδες  συνεργαζόμενες με τα στρατεύματα κατοχής (καταγράφονται 
ανθρώπινες απώλειες και αριθμός τραυματιών). 
 

Σελίδα 209 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 9.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας και της Θεσσαλίας  
καταγράφοντας κατάληψη εδαφών από μονάδες Ελλήνων Εθελοντών (καταγράφεται 
αριθμός ομήρων) και εχθροπραξία μεταξύ ανδρών των SS, Ελλήνων Εθελοντών και 
ανταρτών (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό).  
   

Σελίδα 210 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας  σχετικά με επέμβαση 
των Ευζώνων καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες, συλλήψεις κατασχεμένο υλικό.  
   

Σελίδα 211 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή του Πειραιά 
καταγράφοντας έκρηξη σε μηχανοκίνητο καΐκι. 
 

Σελίδα 212 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφοντας δολιοφθορά σε ράγες αμαξοστοιχίας προκαλώντας τον εκτροχιασμό 
βαγονιών.  
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Σελίδα 213 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και της 
Βορείου Ελλάδας καταγράφοντας εχθροπραξία μεταξύ Ελλήνων Εθελοντών και 
ανταρτών και την πραγματοποίηση επιχείρησης εναντίων χωριού καταγράφοντας 
αριθμό πεσόντων και συλληφθέντων.  
 

Σελίδα 214 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 6.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 

καταγράφοντας δολιοφθορές σε γραμμές τραίνων σημειώνοντας υλικές ζημιές.  
 

Σελίδα 215 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 5.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, 
της Στερεάς Ελλάδας και της Αθήνας καταγράφοντας εχθροπραξίες μεταξύ Ευζώνων, 
Ελλήνων Εθελοντών και ανταρτών (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, συλλήψεις 
και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό) και δολιοφθορά σε γραμμή τραίνου με μικρής 
έκτασης υλικές ζημιές.  
 

Σελίδα 216 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.6.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφοντας την πρόσκρουση τρένου σε νάρκη προκαλώντας υλικές ζημιές. 
 

Σελίδα 217 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της  Βορείου Ελλάδας και του 
Πειραιά καταγράφοντας την εκτέλεση δύο κομμουνιστών και τη σύλληψη πολλών 
άλλων κατόπιν επιχείρησης έρευνας, το «κτένισμα» περιοχής  και πραγματοποίηση 
εκκαθαριστικής επιχείρησης από ομάδα Ελλήνων Εθελοντών έχοντας ως αποτέλεσμα 
το θάνατο δύο Ελλήνων και τη σύλληψη υπόπτων για συμμετοχή σε ομάδες 
αντίστασης, επίθεση ανταρτών εναντίων βάσεων Ελλήνων Εθελοντών (καταγράφεται 
κατασχεμένος οπλισμός). 

 

Σελίδες 218-219 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 2.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της Βορείου Ελλάδας 
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και του Πειραιά καταγράφοντας το αποτέλεσμα στρατιωτικής επιχείρησης των 
γερμανικών δυνάμεων, την επίθεση ομάδας αντίστασης εναντίων βάσης Ελλήνων 
Εθελοντών, τη σύλληψη έντεκα κομμουνιστών κατόπιν επιχείρησης έρευνας από 
μονάδες των Ευζώνων, της ελληνικής χωροφυλακής και της γερμανικής αστυνομίας,        

επιχειρήσεις Ελλήνων Εθελοντών εναντίων ανταρτών καταγράφοντας ανθρώπινες 
απώλειες, τραυματίες και κατασχεμένο οπλισμό. 
 

Σελίδα 220 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδας καταγράφοντας 
την πραγματοποίηση επίθεσης ομάδας αντίστασης εναντίων βάσης Ελλήνων 
Εθελοντών και τις κατά τόπους συγκεντρώσεις ομάδων αντίστασης αναφέροντας την 
ισχυρή παρουσία αυτών.   
   

 

 Σελίδα 221 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.6.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς και Βορείου Ελλάδας και 
της Αθήνας καταγράφοντας επιθέσεις ανταρτών εναντίων βάσεων Ευζώνων και 
Ελλήνων Εθελοντών (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, συλλήψεις, υλικές ζημιές 
και κατασχεμένος οπλισμός) και συγκρούσεις μεταξύ κομμουνιστικής και 
εθνικιστικής ιδεολογικής ατόμων (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
συλλήψεις).  
 

Σελίδα 222 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 31.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου Ελλάδας  καταγράφοντας 
επίθεση ανταρτών εναντίων βάσης Ελλήνων Εθελοντών (αναφέρονται ανθρώπινες 
απώλειες και τραυματίες). 
 

Σελίδα 223 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας  
καταγράφοντας επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικής περιπόλου (αναφέρονται 
ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές).  
 

Σελίδα 224 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας 

την επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικού αναγνωριστικού αποσπάσματος. 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

 Σελίδα 225 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 
Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας την επίθεση 
ανταρτών εναντίων γερμανικού στρατιωτικού οχήματος με επιβαίνοντας μέλη των 
SS.  

 

Σελίδα 226 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 28.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας 
και της Θεσσαλίας καταγράφοντας εκκαθαριστική επιχείρηση του γερμανικού 
στρατού (αναφέρεται κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), την επίθεση εναντίων 
γερμανικού οχήματος με επιβαίνοντες μέλη των SS (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες), την επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικής βάσης και εναντίων 
αμαξοστοιχίας (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και αριθμός τραυματιών). 

 

 

Σελίδα 227 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας 
καταγράφοντας δολιοφθορά σε γραμμές τραίνου. 
 

Σελίδα 228 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας τη διακοπή γερμανικής στρατιωτικής επιχείρησης, 
δολιοφθορά σε γραμμή τηλεφωνίας, μετακινήσεις στρατιωτικών τμημάτων.  
 

Σελίδα 229 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 26.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας την επίθεση ανταρτών εναντίων αμαξοστοιχίας 
(αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες και δολιοφθορά σε γραμμές 
τραίνου . 
 

 

Σελίδα 230 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 26.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
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χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας 
την εξέλιξη γερμανικής στρατιωτικής επιχείρησης. 
 

Σελίδα 231 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 25.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφοντας την επίθεση ανταρτών εναντίων αμαξοστοιχίας (αναφέρεται αριθμός 
τραυματιών) και δολιοφθορά σε γραμμές τραίνου. 
 

Σελίδα 232 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 25.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας 
και της Αθήνας καταγράφοντας εχθροπραξίες μεταξύ, Ευζώνων, Ελλήνων και από 
Βόρειο Καύκασο Εθελοντών και ανταρτών (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, 
τραυματίες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), την πρόθεση σχηματισμού 
ελληνικού λόχου υπηρετώντας τη δύναμη κατοχής. 
 

 Σελίδα 233 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 24.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της  
Θεσσαλίας καταγράφοντας  την εξέλιξη γερμανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων 
(αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες και συλληφθέντες), την επίθεση 
ανταρτών εναντίων γερμανικής βάσης. 
 

 Σελίδα 234 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 23.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής και της Πελοποννήσου  
καταγράφοντας έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών (αναφέρονται ανθρώπινες 
απώλειες και τραυματίες) και δολιοφθορά σε γέφυρα τραίνου. 

 

Σελίδα 235 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 23.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής 
καταγράφοντας την επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικού στρατιωτικού φορτηγού 
(αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες).  
 

Σελίδα 236 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 23.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
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χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας 

εχθροπραξία μεταξύ γερμανικών στρατευμάτων και  ανταρτών (αναφέρονται 
ανθρώπινες απώλειες  και τραυματίες), τη σύλληψη υπόπτων για συμμετοχή σε 
ομάδες αντίστασης  κατόπιν επιχείρησης  εφόδου του γερμανικού στρατού και 
δολιοφθορά σε τηλεφωνικά καλώδια.  
 

Σελίδα 237 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 22.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας 
την επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικής φάλαγγας οχημάτων (αναφέρονται 
ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες). 
 

Σελίδα 238 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 21.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφοντας την πρόσκρουση αμαξοστοιχίας και βαγονέτων σε νάρκες 
(αναφέρονται τραυματίες). 
 

Σελίδα 239 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 21.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας 
και της Αθήνας καταγράφοντας εχθροπραξία μεταξύ γερμανικών στρατευμάτων και  
ανταρτών (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες και κατασχεμένο 
στρατιωτικό υλικό), επίθεση ανταρτών (αναφέροντας ανθρώπινες απώλειες Ελλήνων 
εργατών και αριθμό απαχθέντων), επιχείρηση εφόδου Ευζώνων με τη συνεργασία 
ανδρών της γερμανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, 
συλληφθέντες και κατασχεμένος οπλισμός).  
 

Σελίδα 240 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 20.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της 
Πελοποννήσου και της Αθήνας καταγράφοντας  έρευνες σε περιοχές χωρίς τη 
σημείωση στρατιωτικών αψιμαχιών, την επίθεση ανταρτών σε βάση Ελλήνων 
Εθελοντών, την έφοδο της γερμανικής αστυνομίας σε ελληνική αποθήκη οπλισμού 
(καταγράφεται αριθμός συλληφθέντων και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), 
επιχείρηση Ευζώνων (αναφέρεται αριθμός συλληφθέντων και κατασχεμένος 
οπλισμός).  
 

Σελίδα 241 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 19.5.1944. Περιέχει 
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στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή  αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, 
της Πελοποννήσου και της Αττικής καταγράφοντας την πρόσκρουση τραίνου σε 
νάρκη (αναφέρονται υλικές ζημιές), δολιοφθορά από αντάρτες σε εγκαταστάσεις 
σιδηροδρομικού σταθμού.  
 

Σελίδα 242 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 19.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας επιχείρηση των SS (αναφέροντας ανθρώπινες 
απώλειες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), επίθεση ανταρτών εναντίων 
γερμανικής βάσης (καταγράφεται κατασχεμένος ως λεία στρατιωτικός οπλισμός), 
επιχείρηση ομάδας Ευζώνων και γερμανικής δύναμης (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες και αριθμός συλληφθέντων).  
 

Σελίδα 243 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής 

καταγράφοντας επίθεση ανταρτών εναντίων εργατών οδοποιίας (αναφέρονται υλικές 
ζημιές). 
 

Σελίδα 244 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για το νησί του Πόρου και την περιοχή της 
Αττικής καταγράφοντας την ένταξη δημοσίων προσώπων σε ομάδα αντίστασης και 
επίθεση ανταρτών σε οικογένεια Ελλήνων  (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες και 
τραυματίες).  
 

Σελίδα 245 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 18.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και της  Στερεάς 
Ελλάδας καταγράφοντας επιχειρήσεις εναντίων ομάδων αντίστασης (αναφέρονται 
ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες). 
 

Σελίδα 246 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 17.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου, της  
Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής καταγράφοντας επίθεση ανταρτών ενάντιων 
πομπής φορτηγών του γερμανικού στρατού (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες και 
τραυματίες), την εκτέλεση Έλληνα αστυνομικού από αντάρτες, επίθεση με πυρά 
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εναντίων σκάφους διεξαγωγής ελέγχων, πρόσκρουση αμαξοστοιχιών σε νάρκες 
(καταγράφονται υλικές ζημιές). 
 

Σελίδα 247 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 17.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας 
και της Πελοποννήσου καταγράφοντας το αποτέλεσμα επιχείρησης του γερμανικού 
στρατού εναντίων ομάδων αντίστασης (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, 
συλλήψεις κατασχεμένος οπλισμός), επίθεση ανταρτών εναντίων γερμανικής βάσης, 
επιχείρηση Ελλήνων Εθελοντών με τη συνεργασία Ευζώνων.  
 

Σελίδες 248-260 (περίληψη-μετάφραση) 

Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος που 
φέρει ημερομηνία από 12.5.1944. Περιέχει έκθεση για το χρονικό διάστημα από 16.4. 
έως 15.5.1944. 

(μετάφραση) Πολιτικού χαρακτήρα κατάσταση.   

Η οικονομική κρίση επιφέροντας αλματώδεις αυξήσεις των τιμών, οι οποίες 
καθιστούν ανέφικτη κάθε αύξηση των τιμών, η εσωτερική πολιτικού χαρακτήρα 
αποσάθρωση  (διαρκής ανασχηματισμός των εξόριστων κυβερνήσεων και αυτών των 
συμμοριών), επίσης η εκτός των συνόρων πολιτικής φύσης ανασφάλεια (φήμες περί 
σχεδιασμών απόβασης του εχθρού και των προθέσεων αποχώρησης των γερμανικών 
στρατευμάτων) και η εντεινόμενη δράση των κομμουνιστών αυξάνουν τις 
υφιστάμενες σε όλους τους τομείς και αναφερόμενες στις προϋπάρχουσες 
ανακοινώσεις μηνός εντάσεις.   
 

Ο σε διάστημα δώδεκα ημερών διπλασιασμός της τιμής της λίρας απαιτεί 
περισσότερο από ό,τι άλλοτε ένα δραστικό χειρισμό της οδηγώντας σε κατάρρευση 
της οικονομίας εξέλιξης. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η δύναμη κατοχής 
επίσης  συνεχίζουν να χάνουν κύρος και επιρροή  εξαιτίας της έως τώρα παντελούς 
έλλειψης επιτυχίας σχετικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής ένδειας. 

 

Η ασυμφωνία σχετικά με τις εσωπολιτικές επιδιώξεις, η αντιπαράθεση των 
διαφορετικών πολιτικών κομμάτων μεταξύ τους και η ο σχηματισμός νέων 
κυβερνητικών σχημάτων ενισχύουν  μεταξύ του πληθυσμού το  αίσθημα της 
ανασφάλειας και προωθούν την εξυπηρετώντας  το δικό μας συμφέρον διάσπαση. 
Ούτε η τρεις φορές  σε σύντομο χρονικό διάστημα ανασχηματισμένη εξόριστη 
κυβέρνηση ούτε η βρισκόμενη υπό την κομμουνιστική επίδραση «κυβέρνηση του 
βουνού» (ΠΕΕΑ) δεν έχουν τυγχάνουν υποστήριξης των διακεκριμένων πολιτικών 
κύκλων της πρωτεύουσας.  Ακόμα και στην κυβέρνηση Ράλλη  λείπει η αναγκαία 
σταθερότητα για τον εσωπολιτικό αγώνα. 
 

Η στις 20.4. υποσχόμενη αμνηστία έχει προσδώσει μια εξαιρετική εντύπωση 
στον πληθυσμό. Εκτός συνόρων κυριαρχεί στην κοινή γνώμη όπως πρότινος το 
ζήτημα των αποβάσεων του εχθρού. Η απουσία των χρονικά επαναλαμβανόμενων 
ανακοινωμένων επιχειρήσεων έχει επιτρέψει να προβάλλει το αίσθημα της 
αμφισβήτησης μεταξύ του πληθυσμού σχετικά με τη σοβαρότητα τέτοιων είδους 
προθέσεων. Επειδή όμως υπάρχει αυτή η επιθυμία διατηρείται η ελπίδα συνεχώς. Οι 
φήμες αναφορικά μιας γερμανικής αποχώρησης από την Ελλάδα εκπηγάζοντας από 
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την ισχυρή εντύπωση λόγω της παρέλασης  των γερμανικών στρατευμάτων διαμέσου 
της Αθήνας και του Πειραιά την 20.4. έχουν χάσει σε σημαντικό βαθμό την 
αξιοπιστία τους.   

 

Το κομμουνιστικό κίνημα έχει σ΄ όλους τους τομείς  σημαντικά ενισχύσει τη 
δράση και την οργάνωση του και έχει αυξήσει την  επιρροή του  χάρη των 
εσωπολιτικών και οικονομικών συνθηκών.  Επίσης, παρατηρείται μια προσεκτικού 
χαρακτήρα διοίκηση στο δημόσιο τομέα. Η πλατιά μάζα του  αστικού πληθυσμού 
προσφεύγει σε τούτο με την ελπίδα να καταφέρει αυτό να διαχειριστεί την 
οικονομική ένδεια. Ο πληθυσμός της υπαίθρου το αντιμετωπίζει αρνητικά, είναι όμως 
εκφοβισμένος λόγω της τρομοκρατίας. Μέλη των εγχώριων οργανώσεων είναι σε 
αυξάνων μέγεθος θύματα των κομμουνιστικών τρομοκρατικών ενεργειών.  
 

Η πλήρης αποτυχία της ανακοινωμένης για την 27.4.44 γενικής απεργίας, 
επακόλουθο των έγκαιρων και σε εκτεταμένη κλίμακα μέτρων ασφάλειας, προκάλεσε 
στο ΕΑΜ την απώλεια κύρους ως ηθικός αυτουργός.     
 

ΙΙ  Κατάσταση του εχθρού.                                 

α) Δραστηριότητα συμμοριών και κίνημα εξέγερσης. 

Υπό την επιρροή των αγγλοαμερικανικών Επιτελείων Σύνδεσης αλλά και 
επίσης των Ρώσσων αξιωματικών αποκτά ο αγώνας των συμμοριών αυστηρή 

διοίκηση,  σχεδιασμό και ώθηση στη δύναμη κρούσης. Σημειώνεται αύξηση της 
δραστηριότητας δολιοφθοράς στα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ανθρώπων και 
αγαθών καθώς και  οι αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίων Γερμανών στρατιωτών.  Η 
τακτική ελιγμού στους συμμορίτες διατηρείται ώστε να έχουν διαθέσιμες δυνάμεις 
για κλειστού τύπου επέμβαση. Μέσω της εξαναγκαστικής στρατολόγησης έχουν 
εξισορροπηθεί όπως φαίνεται οι  μεγάλου μεγέθους απώλειες  στις συμμορίες. 
Πραγματοποιείται μεγάλης κλίμακας εφοδιασμός σε οπλισμό από τα συμμαχικά 
αεροσκάφη και υποβρύχια. Συνεχίζονται οι  επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων του 
εχθρού στα παράλια και στα νησιά. Δεν έχει διαπιστωθεί μια συμφωνία μεταξύ των 
κομμουνιστικής και εθνικιστικής ιδεολογικής κατεύθυνσης συμμοριών. Λαμβάνουν 

χώρα τρέχων συγκρούσεις μεταξύ των δύο κομμάτων.  
Συνεχίζεται η τρομοκρατία του ανήκων στο κομμουνιστικό κίνημα ΕΑΜ- 

ΕΛΑΣ  εναντίων του του άμαχου πληθυσμού και δεν μπορεί να εμποδιστεί.  
 

Τα αντίποινα δεν επέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα εκφοβισμού, 
προκάλεσαν εντύπωση στον άμαχο πληθυσμό άλλα όχι στους συμμορίτες.    
 

β) Εναέρια κατάσταση.      

Σταμάτησαν οι αεροπορικές επιθέσεις εναντίων του χώρου των δυτικών 
ελληνικών ακτών (ιδιαιτέρως στην Κέρκυρα), το ίδιο και η ναρκοθέτηση των 
λιμανιών. Πραγματοποιήθηκαν όπως τον προηγούμενο μήνα πολλές τον αριθμό 
πτήσεις εφοδιασμού. Τρομοκρατικές επιθέσεις διεξήχθησαν μόνο στην Κέρκυρα. 
 

ΙΙΙ Δική μας κατάσταση.   

 

Ανώτερος αρχηγός των SS και της αστυνομίας στην Ελλάδα.       
Οι μονάδες των SS και της αστυνομίας διεξήγαγαν μαζί με τις υπαγόμενες 

μονάδες των Ελλήνων και Ιταλών Εθελοντών επιχειρήσεις με διαφορετική δύναμη 
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ανδρών και σε διαφορετικές περιοχές. Οι συμμορίες είχαν στο σημείο τούτο εν μέρει 
σημαντικού μεγέθους απώλειες.  
 

Η επέμβαση της αστυνομίας των SS του 18ου
 Συντάγματος Ορεινών Κυνηγών 

και της αστυνομίας των SS του Ορειβατικού Πυροβολικού αμετάβλητη με τον κύριο 
όγκο στην εμπόλεμη περιοχή της Βοιωτίας.  
Υπάγονται σε θέματα τακτικής: το 845ο

 γερμανοαραβικό τάγμα πεζικού και ένας 
λόχος του 1010ου

 τάγματος πεζικού. 
 

Τάγματα αστυνομίας Εθελοντών (ιταλικά). 
Οι χώροι αμετάβλητοι. Το 3ο

 τάγμα δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα  
σε συνεργασία με γερμανικά στρατεύματα. 
 

Εύζωνες (ελληνική Φρουρά).  
Έχει δοκιμαστεί η αξιοπιστία  σε πολλές τον αριθμό επιχειρήσεις. Έχει 

παραταχθεί στο Αγρίνιο το 3ο
  Σύνταγμα με ένα λόχο, δύο επιπλέον μετακινούνται 

προς τη Ναύπακτο και την Άμφισσα. Υφίστανται δυσκολίες λόγω της έλλειψης σε 
όπλα, σχετικά με τα πυρομαχικά για τα ιταλικά τυφέκια διατίθεται μόνο ο πρώτος 
εφοδιασμός, δεν υπάρχουν εφεδρείες.   
 

Τάγματα Εθελοντών Χωροφυλάκων.  

1. Σπάρτη          οκτακόσιοι ογδόντα ένας άνδρες 

2. Γύθειο           οκτακόσιοι πενήντα εννέα άνδρες   
3. Καλαμάτα     τετρακόσιοι ενενήντα οκτώ άνδρες 

4. Τρίπολη        εκατό σαράντα πέντε άνδρες 

5.Πάτρα            (η παράταξη βρίσκεται ακόμα σε σχεδιασμό)  
 

Έχουν δοκιμαστεί παρομοίως στο ζήτημα της επέμβασης.  

 

Ελληνική χωροφυλακή και αστυνομία. 

Κυρίως δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις εφόδου, η επέκταση και 
εκπαίδευση συνεχίζονται.  
 

Αλλοδαπές Μονάδες Εθελοντών. 

«Μονάδες Werner» (με μέλη από Βουλγαρία και Μακεδονία). 
1

ο
 Τάγμα Εθελοντών Μακεδονίας στην Καστοριά    

2
ο
 Τάγμα Εθελοντών Μακεδονίας στην Καστοριά            συνολικά χίλιοι άνδρες   

Τάγμα Εθελοντών Μακεδονίας στην Αριδαία (σε παράταξη). 
 

Μονάδες Εθελοντών Ελλήνων Εθνικιστών.   

1
ο
 τάγμα Εθελοντών στην περιοχή Κούκος-Βέροια  χίλιοι εκατό άνδρες 

2
ο
 τάγμα Εθελοντών στην περιοχή Νιγρίτα-Κιλκίς   δύο χιλιάδες άνδρες 

3
ο
 τάγμα Εθελοντών στην περιοχή Σέρβια-Κοζάνη   δύο χιλιάδες πεντακόσιοι άνδρες. 

 

Σε σχηματισμό: 

4
ο
 τάγμα Εθελοντών στην περιοχή Γιαννιτσά διακόσιοι άνδρες  

5
ο
 τάγμα Εθελοντών στην περιοχή Σέρβια- Κοζάνη εξακόσιοι άνδρες 

6
ο
 τάγμα Εθελοντών  στην περιοχή Κατερίνη- Όλυμπος τριακόσιοι άνδρες  

7
ο
 τάγμα Εθελοντών στην περιοχή (τοπωνύμιο μη ευανάγνωστο)-Λαγκαδάς 

τετρακόσιοι άνδρες 
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8
ο
 τάγμα Εθελοντών στην περιοχή Πολύγυρος-Βασιλικά τριακόσιοι άνδρες  

Τάγμα Εθελοντών Θεσσαλονίκης στην περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης 

διακόσιοι άνδρες 

Τάγμα Εθελοντών Καρδίτσας στην περιοχή της Καρδίτσας εκατό άνδρες 

1
ο
 και 2ο

 τάγμα  Εθελοντών Εύβοιας στην περιοχή της Εύβοιας χίλιοι διακόσιοι 
άνδρες.    
 

Και εδώ επίσης  δυσκολίες  κυρίως στη διάθεση οπλισμού και πυρομαχικών. 
Τα τάγματα είναι μόνο μερικώς οπλισμένα. Για δύο χιλιάδες τυφέκια (ελληνικά) δεν 
διατίθεται καθόλου ανεφοδιασμός σε πυρομαχικά, σε κάθε τυφέκια αντιστοιχούν 
είκοσι σφαίρες και στις συγκρούσεις με κομμουνιστές καταγράφεται μια μειονεκτική 
κατάσταση, επειδή δεν υπάρχουν καθόλου βαριά όπλα.     
 

Τάγματα Ασφάλισης Νότος. 

Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.. (η υπόλοιπη πρόταση μη 
ευανάγνωστη).. 

 

Στρατιωτικές Διοικήσεις.  

Η προς θετική κατεύθυνση εξέλιξη των  εργασιών εμποδίζεται από τις 
λιγοστές δικές μας διαθέσιμες δυνάμεις στη χώρα και από την απόλυτη κυριαρχία  
των συμμοριτών σε ορισμένα τμήματα της χώρας. 
 

Συνοπτική εκτίμηση και προθέσεις. 

Επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας της αύξησης των οικονομικών 
δυσκολιών και της σε μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριότητας των συμμοριών. Τα στην 
έκθεση του προηγούμενου μήνα διατυπωμένα αποτελέσματα παραμένουν εξαιτίας 
τούτου  τα ίδια. 
 

Προθέσεις:       
1) Συνέχιση των επιχειρήσεων των μονάδων των SS και της αστυνομίας με την 

υποστήριξη εγχώριων μονάδων. 
2) Σχηματισμός αρχικά πέντε, αργότερα δέκα άοπλων εγχώριων ταγμάτων (λέξη μη 

ευανάγνωστη), τα οποία θα επέμβουν στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για 
σημαντικού χαρακτήρα στρατιωτικά και ζωτικής σημασίας  ζητήματα.  

3) Σε αυστηρότατο πλαίσιο  τρέχουσα επιτήρηση του ελληνικού υπουργείου 
Αμύνης  στοχεύοντας στη διαπίστωση απροκάλυπτης ή καμουφλαρισμένης 
μορφής  προετοιμασιών  στρατολόγησης. Επέκταση αυτών των ελέγχων επίσης 
στο υπουργείο Εσωτερικών.    

 

5. Κατάσταση ανεφοδιασμού και τροφοδοσίας.  

       

Οπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός και πυρομαχικά.  

Παρατηρείται έλλειψη σε πυρομαχικά πεζικού, σε πυρομαχικά ιταλικών 
τυφεκίων και αυτόματα όπλα, πυρομαχικά για ολμοβόλα, 7,5 χιλιοστών αντιαρματικά 
40 και ελαφρύ τύπου οβιδοβόλα  8,11 (τα τελευταία μόνο για τη Ξάνθη και τις 
Κυκλάδες). 
 

Σίτιση. 
Η τροφοδοσία του στρατού έχει στο χρονικό σημείο της έκθεσης  

εξασφαλισθεί.  Εξαιτίας των δυσκολιών ανεφοδιασμού έχουν τα αποθέματα μειωθεί 
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κατά μεγάλο βαθμό. Κρίνεται άμεσα αναγκαίος ο ανεφοδιασμός σε μέσα μαγειρικής, 
κρέας, άνευ κρέατος βραδινή τροφή, ζυμαρικά για τη σίτιση των Ελλήνων, για 
ζωοτροφή. Η έλλειψη σε αλάτι δεν μπόρεσε ακόμα να επιλυθεί πλήρως  λόγω των 
δυσκολιών στον ανεφοδιασμό. Πρέπει να αναμένεται μια τεταμένη κατάσταση στην 
τροφοδοσία για την περιοχή της Νοτίου Ελλάδα εάν συνεχιστούν οι δυσκολίες στον 
ανεφοδιασμό και παραμένει στο έως τώρα μέγεθος  η μεταφορά προϊόντων προς τα 
νησιά. Παρομοίως, εξετάζεται η επιβολή μείωσης των μερίδων και στα είδη των 
τροφίμων. 
 

Ρουχισμός. 
Έχει αφιχθεί μια επιπλέον ποσότητα της καλοκαιρινής στρατιωτικής 

ενδυμασίας, η διανομή έχει άμεσα ξεκινήσει. Δεν έχει ακόμα φτάσει ο ανεφοδιασμός 
σε υλικά επιδιόρθωσης υποδημάτων. 

Καταγράφεται έλλειψη σε παγούρια,  στρατιωτικές ζώνες... (η συνέχιση της 

πρότασης μη ευανάγνωστη)..      

 

Εξοπλισμός καταλυμάτων.         
Ξανά μεγάλου μεγέθους ανάγκη σε κουζίνες, κατσαρόλες, τηγάνια κλπ. 

Συνεχίζεται να μην έχει πραγματοποιηθεί ο ανεφοδιασμός ξυλοβάμβακα. 

 

Σχετικά με τα οχήματα.    

 

α)  Καύσιμα. 

Σε όλες τις αποθήκες καυσίμων καταγράφεται μεγάλη έλλειψη  σε καύσιμα 
τύπου Otto. Ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη σε καύσιμα ντίζελ.  
 

β) Ελαστικά και είδη ανταλλακτικών.  

Καταγράφεται έλλειψη στα ανταλλακτικά επιβατικών οχημάτων, σε εργαλεία, 
σε συσσωρευτές και ελαστικά. 
 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.   
  

Α) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το απόθεμα σε γερμανικό λιθάνθρακα μειώθηκε κατά το χρονικό σημείο της 
έκθεσης από τους χίλιους επτακοσίους  τόνους περίπου στους επτακόσιους.  Για τη 
διάθεση μιας εφεδρείας κάρβουνου συντάχθηκε ένα σχέδιο, το οποίο προβλέπει τη 
μεταφορά δεκαοκτώ τραίνων μηνιαίως  για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, για τα εργοστάσια γκαζιού, για τις οικονομικού χαρακτήρα ανάγκες του 
γερμανικού στρατού και άλλα ζωτικής σημασίας εργοστάσια για τους μήνες Μάϊος, 
Ιούνιος και Ιούλιος.     
 

β) Ύδρευση.     
Το απόθεμα της λίμνης του Μαραθώνα θα επαρκέσει υπό την προϋπόθεση της 

διατήρησης των αυστηρών μέτρων εξοικονόμησης έως την αρχή των νέων 
βροχοπτώσεων (Οκτ 44).  
 

Κατάσταση υγείας.   

Οι σταθμοί αντιμετώπισης της ελονοσίας στελεχώθηκαν με επιθεωρητές και 
εργαζομένους και ελήφθησαν μέτρα για την καταπολέμηση των νυμφών.  
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Πραγματοποιήθηκαν στον τομέα οι διατασσόμενοι εμβολιασμοί προστασίας από τον 
τύφο, τον παρατύφο Α και Β καθώς και τη χολέρα. 

Δεν έχουν εμφανιστεί  στο χρονικό σημείο της έκθεσης επιδημίες μεταξύ του άμαχου 
πληθυσμού. 
 

Κατάσταση ίππων.     

Κατάσταση σίτισης και αντοχής: επαρκής. 
Κατάσταση υγείας: καλή. 
Τάισμα: λιγοστές οι υπάρχουσες ποσότητες. 
Στέγαση: κατάλληλη. 
Πέταλα στις οπλές: υπάρχει ενημέρωση. 
Ετοιμότητα δράσης: εξασφαλισμένη. 

Ελλείψεις: διακόσιες σαράντα (κυρίως εν μέρει  λόγω της μεταβολής στις ανάγκες 
της αστυνομίας  SS του 18ου

 Συντάγματος Πεζικού).  
 

 

 6 Κατάσταση συγκοινωνιών.  

  

α) Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου. 
  

Κρατικός σιδηρόδρομος:   
Εξαιτίας δεκανέα συνολικά διακοπώ (οι περισσότερες λόγω δολιοφθοράς) 

έχει μειωθεί η κίνηση στις εκατό τριάντα εννέα ώρες. Εξαιτίας των υλικών ζημιών 
στη γέφυρα του Σάβος , του σιδηροδρομικού σταθμού στη Σόφια και Misch 

μειώθηκαν οι μεταφορές το τελευταίο χρονικό διάστημα στις εβδομήντα τρείς.   
Αναμένεται περαιτέρω μείωση. 

Η εκφόρτωση προϊόντων σίτισης έχει βελτιωθεί.  
Έχει δημιουργηθεί ένα προσωρινό μπλοκάρισμα της κίνησης στο λιμάνι του 

Πειραιά εξαιτίας της πτώσης του γερανού μεταφοράς κάρβουνου (τρείς ημέρες). 
 

Σιδηρόδρομος Πελοποννήσου:      

  Έχει αυξηθεί η διακίνηση αγαθών κατόπιν της αποπεράτωσης  της γραμμής 
της Μεγαλούπολης. Τρείς τον αριθμό μεγάλου μεγέθους τρομοκρατικές επιθέσεις στο 
σιδηρόδρομο Πελοποννήσου κατέστρεψαν τέσσερεις ατμομηχανές, δεκαεννέα 
βαγόνια. Πραγματοποιήθηκε απαγόρευση της κίνησης για 3 ½  ημέρες. Δεν διεξήχθη 
το είκοσι τοις εκατό (20%) των απαιτήσεων.  
 

β) Θαλάσσιες μεταφορές: 

Καταγράφονται  έλλειψη σε νηοπομπές, άσχημες καιρικές συνθήκες, 

επισκευές σε πλοία χωρητικότητας  τριάντα χιλιάδων τόνων και η απώλεια οκτώ 
μεγάλου μεγέθους πλοίων εκατό τόνων και ενός εννιακοσίων τόνων οδήγησε να 
μειωθεί η απόδοση σε ένα ποσοστό της τάξης του 26,5%. 
 

γ) Εναέριες μεταφορές.  
Δεν έχει εξισορροπηθεί η επιπλέον αφαίρεση  μεταγωγικών αεροσκαφών 

μέσω της σε ενισχυμένο βαθμό τοποθέτησης υδροπλάνων. Πραγματοποιήθηκαν 
εκατό εξήντα  λιγότερες επεμβάσεις  από ό,τι τον προηγούμενο μήνα. Καταγράφηκε 
η απώλεια τεσσάρων αεροσκαφών.  Αναμένονται μεγάλου μεγέθους συνωστισμός σε 

προσωπικό. Κρίνεται αναγκαία η δραστηριοποίηση πολεμικών πλοίων για την 
επιστροφή στρατευμάτων, κυρίως προς Κρήτη.     
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7. Κατάσταση στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.  

Έχει εξασφαλισθεί το εξειδικευμένο γεωργικό προσωπικό για την καλλιέργεια 
στην Άνοιξη και τη συγκομιδή της σοδειάς. Έχουν τοποθετηθεί δέκα επιπλέον 
υπεύθυνοι γεωργικής καλλιέργειας, κυρίως στον περιφερειακό αγροτικό τομέα. 
Η δραστηριότητα των ελληνικών δημόσιων αρχών έχει σε σημαντικό βαθμό μειωθεί 
λόγω της ενισχυμένης δράσης των συμμοριών. Η στελέχωση κενών θέσεων δημοσίων 
υπαλλήλων καθίσταται στις απειλούμενες από τις συμμορίες περιοχές ολοένα και πιο 
δύσκολη. Ο Λιάκος, νομάρχης Βοιωτίας, αντιστράτηγος στο βαθμό, ο οποίος 
ασχολήθηκε ενεργά στον αγώνα εναντίων των συμμοριών, σκοτώθηκε.  
 

Μια  διάρκειας μισής ημέρας απεργία των δημοσίων υπαλλήλων την 22.4.44 
κατεστάλη άμεσα χάρη στα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης. Σε περιπτώσεις 
επανάληψης αυτής υπήρξε  απειλή  για επιβολή αυστηρότατων μέτρων από τη 
δύναμη κατοχής.   
 

Έχει καθοριστεί η βασικά οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων στις αστυνομικού 
χαρακτήρα έρευνες μεταξύ των γερμανικών στρατιωτικών διοικήσεων από τη μια και 
των διοικήσεων της αστυνομίας τήρησης της τάξης και των υπηρεσιών της υπηρεσίας 
Ασφάλειας από την άλλη.  Έχει εκ νέου  ρυθμιστεί το για θέματα της αστυνομίας 
ποινικό δίκαιο για την επιβολή προστίμων με τη διεύρυνση  της αρμοδιότητας 
επιβολής ποινών στις στρατιωτικές διοικήσεις και με την εξουσιοδότηση αυτής στους 
τοπικούς διοικητές των γερμανικών στρατευμάτων (διοικητές νήσων).  
 

Έχουν αποπερατωθεί οι προετοιμασίες για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.                   
 

Έχει πραγματοποιηθεί η δημιουργία κατάλογου καταγραφής σπιτιών για την 
καλύτερη επίβλεψη του άμαχου πληθυσμού. 

 

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού  από αεροπορικές επιθέσεις έχει 
περαιτέρω αναπτυχθεί (η περίοδος προστασίας από αεροπορικές επιθέσεις 
περιλαμβάνει την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη).     
 

Κατόπιν διαταγής του Ανώτατου Στρατιωτικού Διοικητή έκλεισαν κατά 
τόπους όλες συνολικά οι  έχοντας αδειοδοτηθεί επιχειρήσεις με ρουλέτες για την 1. 
Μαΐου. 
 

Εξαιτίας της μεγάλου μεγέθους έλλειψης στον εφοδιασμό βενζίνης για τον 
άμαχο πληθυσμό, διατάχθηκε η ακινητοποίηση των οχημάτων ταξί στην Αθήνα και 
των Πειραιά με εξαίρεση δύο ταξί ανά αστυνομικό σταθμό για περιπτώσεις εκτάκτου 
ανάγκης.   
 

Με αφορμή τα γενέθλια του Φίρερ δόθηκε μια εκτεταμένης μορφής αμνηστία-

με εξαίρεση τα πολιτικού χαρακτήρα αδικήματα.  
Άνοιγμα ξανά των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων και προχωράει η 

επέκταση της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας στα γυμνάσια. 
 

Δόθηκε άδεια για τη σε ειρηνικά πλαίσια γιορτή του ορθόδοξου-καθολικού 
Πάσχα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν έκανε  ωστόσο χρήση  –καταφανέστατα για 
πολιτικούς λόγους- του δικαιώματος αυτής της διευκόλυνσης.              
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8. Κατάσταση της οικονομίας. 

 

α) Δημοσιονομικού χαρακτήρα κατάσταση.  

  

Έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός της κατάρρευσης της νομισματικής αξίας και της 
αύξησης των τιμών. Η κυκλοφορία χαρτονομισμάτων  στα τέλη Απριλίου ανέρχεται 
στα δεκαοχτώ τρισεκατομμύρια δρχ, τα έξοδα κατοχής για τον Απρίλιο είναι 8,4 
τρισεκατομμύρια δρχ. Τιμή της λίρας: στις 15.4 στα  35,5 εκατομμύρια, στις 29.4. 
στα 43,2 εκατομμύρια, στις 12.5. στα ενενήντα έξι εκατομμύρια δραχμές. 
 

Η εξαγορά σε μετρητά των προϊόντων από την 1η
 Μαΐου για όλους τους 

δημόσιους υπάλληλους στην πόλη και στο ύπαιθρο χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
οικογενειακή κατάσταση ανέρχεται στα δεκαοχτώ εκατομμύρια δρχ. Με αυτό 
περαιτέρω προσαρμογή των αμοιβών της κάθε μισθολογικής τάξης ξεχωριστά (ο 
κατά μέσο όρος μισθός ενός νομάρχη στα 24,5 εκατομμύρια δρχ, ενός κατώτερου 
δημοσίου υπαλλήλου 20,5 εκατομμύρια δρχ). 
Προβλέπεται ο επανακαθορισμός της εξαγοράς σε μετρητά των προϊόντων για την 1η

 

και 15η
 κάθε μήνα. 

 

Η αρμοδιότητα των στρατιωτικών διοικητών στους τομείς των οικονομικού 
χαρακτήρα  συναλλαγών του ελληνικού πληθυσμού (διανομή μετρητών, αιτήσεις για 
λήψη δανείων, επιτήρηση του παραλήπτη κίνησης κεφαλαίων και εμβάσματος, 
μπλοκάρισμα της κίνησης πληρωμών και των εμβασμάτων για τις περιοχές των 
συμμοριών και την ασφάλιση των χρηματαποστολών) έχει ρυθμιστεί μέσω μιας 
γενικού χαρακτήρα διαταγή. Το ισχύον δίκαιο του πολέμου- της κατοχής και της 
ζημίας λόγω συμμοριών έχει συγκεντρωθεί συνοπτικά σε μια διάταξη  
πολυνομοσχεδίου. 
 

Οι συντασσόμενες από το Επιτελείο της στρατιωτικής  διοίκησης  βασικές 
αρχές για μια αναθεώρηση της ιδιοκτησίας και της φορολόγησης κίνησης κεφαλαίων 
της υπηρεσίας του Ειδικού Απεσταλμένου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη  έχουν 
διαβιβαστεί και θα τίθενται προς συζήτηση από μια τετραμελή επιτροπή της 
οικονομικής διαχείρισης του γερμανικού στρατού κάθε 2η

  εβδομάδα του μήνα. 
Περιεχόμενο των βασικών αρχών: κατάργηση των ατελέσφορων εισφορών και ο 
περιορισμός αυτών σε  μικρότερης  κλίμακας φορολόγηση, δημιουργία ευκρινών 
αντικειμενικών υποστάσεων,  παραχώρηση της φορολόγησης στις οικονομικές 
κρατικές υπηρεσίες χωριστά-νομαρχίες-, αλλαγή στην αποτίμηση των βασικών 
αρχών της φορολογίας και στην παρακράτηση φόρου με την εφαρμογή  μιας 

σταθερής αξίας  βασικών αρχών φορολόγησης με σκοπό τους φορολογικούς 
ελέγχους.  Ελέγχονται ξανά από τους υπαλλήλους επεξεργασίας δημοσιονομικών 
δεδομένων του Στρατιωτικού Διοικητή και του Ειδικού Απεσταλμένου του 
υπουργείου Εξωτερικών  οι προτάσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την αύξηση των 
ελληνικών κρατικών εσόδων. 

H προτιθέμενη χρήση.. (λέξη μη ευανάγνωστη).. χαρτονομισμάτων στα 
Δωδεκάνησα προς το παρόν  περιττεύει, αφού έχει αφιχθεί μια χρηματαποστολή με 
τριάντα εκατομμύρια λίρες για την κάλυψη των αναγκών του γερμανικού στρατού 
και του πληθυσμού. 
 

β) Σίτιση και γεωργία. 
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Αφότου οριστικά δεν έγινε δεκτή από τον Ναύαρχο Αιγίου  η απόπλευση 
πλοίων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού από την Πάτρα (για τον εφοδιασμό των 
νοτίων Ιόνιων νήσων, της Πελοποννήσου και.. –λέξη μη ευανάγνωστη-.. ) 

πραγματοποιήθηκαν μεταφορές τροφίμων προς τα εκεί με μικρού μεγέθους πλοιάρια.  
Για πρώτη  φορά αφίχθησαν από την αρχή του έτους επτακόσιοι τόνοι ελαιόλαδο 
στον Πειραιά  για την τροφοδοσία της Αθήνας. Η τροφοδοσία των Δωδεκανήσων έχει 
για την ώρα εξασφαλισθεί έως τα μέσα Ιουνίου.  
 

Οι προοπτικές της σοδειάς για τα σιτηρά κυμαίνονται από ικανοποιητικό 
βαθμό έως καλό. Έχουν ξεκινήσει οι συσκέψεις σχετικά με την από το γερμανικό  
στρατό  προστασία της σοδειάς-πολύ μεγάλης σημασίας λόγω  του κινδύνου από τις 
συμμορίες- καθώς και με τη κατά  λειτουργικό τρόπο  συγκομιδή  και εκμετάλλευση 
αυτής.   
 

Βρίσκονται καθοδόν προς τα εδώ τα αγροτικά μηχανήματα για το αγρόκτημα 

του γερμανικού στρατού «Κωπαΐς».    

                          

 

γ) Σημαντική για τον πόλεμο παραγωγή. 
Τσιμέντο: Επιτεύχθηκε ο στόχος  του Απριλίου (εννέα χιλιάδες διακόσιοι 

ενενήντα οχτώ τόνοι), η παραγωγή εκρηκτικής ύλης ανέρχεται σε αξία δώδεκα 
δισεκατομμύρια δρχ, τα συμβόλαια του γερμανικού στρατού με βιομηχανικές 
επιχειρήσεις ανέρχονται σε αξία ενάμιση τρισεκατομμύριων δρχ, πραγματοποιήθηκε 
η καθέλκυση στο νερό δύο πλοίων από σιδηροπαγές σκυρόδερμα, κόπηκαν στο 
ύπαιθρο επτακόσια κυβικά μέτρα κομμένων οριζοντίως ξύλα και δύο χιλιάδες κυβικά 
μέτρα κομμένων καθέτως ξύλα, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια εννιακοσίων 

σαράντα τόνων προϊόντων από σίδερο και μέταλλο.  
 

Για τη μεταλλευτική βιομηχανία κρίνεται επειγόντως απαραίτητη μια 
αυξημένου μεγέθους ασφάλιση, κυρίως για την εξόρυξη του σημαντικού για τον 
πόλεμο χρωμίου, εξαιτίας της σε μεγάλη κλίμακα απειλής από τις συμμορίες.  Έχουν 
ξεκινήσει συσκέψεις. Η εξόρυξη μεταλλεύματος χρωμίου  στο μεταλλείο του 
Δομοκού περιλαμβάνει τους δύο χιλιάδες διακόσιους ογδόντα πέντε τόνους, 
πραγματοποιήθηκε μεταφορά  χιλίων επτακοσίων πέντε τόνων. Η εξόρυξη 
μεταλλεύματος νικελίου στο μεταλλείο της Λοκρίδας περιλαμβάνει τους χιλίους 
επτακοσίους πενήντα τέσσερεις τόνους, πραγματοποιήθηκε μεταφορά μέσω πλοίου 

τετρακοσίων ενενήντα τόνων, επειδή έχει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
αποκλειστεί η γέφυρα φόρτωσης στην πόλη (όνομα μη ευανάγνωστο)  λόγω 
ανατίναξης. Στο μεταλλείο και μεταλλουργείο μολύβδου-ψευδαργύρου Λαυρίου: 
παραγωγή διακοσίων ενενήντα πέντε τόνων μεταλλεύματος ,εξήντα επτά τόνων  
ακατέργαστου και μισού τόνου λείου μολύβδου, μεταφορά εκατό ενενήντα πέντε 
ψευδάργυρου, εισαγωγή τριών χιλιάδων τετρακοσίων τόνων λιθάνθρακα. Το απόθεμα 
καύσιμης ύλης στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αθήνα επαρκεί για 
4,73 ημέρες. 
 

Η διεξαγόμενη από τη στρατιωτική διοίκηση Κορίνθου  μεταφορά 
σημαντικών για τον πόλεμο αγαθών από την Πελοπόννησο έχει δώσει έως τώρα το 
κάτωθι αποτέλεσμα: εξήντα πέντε τόνοι  πυρίτιδας, δύο χιλιάδες επτακόσια γρμ (λέξη 
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μη ευανάγνωστη), οχτώ τόνοι και δεκάξι (λέξη μη ευανάγνωστη) δέρμα, 19,25 τόνοι 
(λέξη μη ευανάγνωστη), ενενήντα τρείς τόνοι βάμβακα, είκοσι επτά τόνοι νέφτι. 
 

δ) Προσφορά εργασίας.                  

H υποκινούμενη από το ΕΑΜ γενική απεργία για την 24.7. ματαιώθηκε λόγω 
των στρατιωτικών μέτρων ασφάλειας. Μεμονωμένου χαρακτήρα  απεργιακά 
κινήματα ( στην εταιρία επικοινωνιών Αθήνας, μικρού μεγέθους τράπεζες, στο τραμ 
Θεσσαλονίκης) κατεστάλησαν εν τη γενέσει (μεταξύ άλλων στρατιωτική κατοχή των 
επιχειρήσεων, σύλληψη και τιμωρία των αρχισυνομοτών). 
 

Η κατάσταση προσφοράς εργασίας παραμένει αμετάβλητη. 
 

Το κέντρο βάρους της μισθοδοσίας περιέρχεται σε αυξανόμενη κλίμακα στις 
δωρεές αγροτικών προϊόντων, τα οποία πρέπει ωστόσο να αντισταθμίζονται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους με μετρητά.   

 

Στους πρώτους τέσσερις μήνες του χρόνου υπερέβη  ο συνολικός αριθμός  
κατά τρεις χιλιάδες διακόσιες περιπτώσεις προώθησης εργατικού δυναμικού στα 
εδάφη της αυτοκρατορίας  ήδη αυτόν του προηγούμενου έτους.    
 

9. Κατάσταση προπαγάνδας. 
 

α) Η προπαγάνδα του εχθρού έχει σημαντικά ενισχυθεί, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της 
κομμουνιστικής δράσης. Τα έντυπα ασχολούνται με τα γεγονότα του Καΐρου, της 
«κυβέρνησης του βουνού» και της κυβέρνησης Ράλλη. Εκμεταλλεύονται ακόμα 
επίσης την οικονομική ένδεια. Ενίσχυση της «προπαγάνδας μέσω ψιθύρων» και 
διάδοση των ειδήσεων από τον πομπό του Καΐρου. Εντείνονται οι προσπάθειες 
υπονόμευσης εις βάρους του γερμανικού στρατού, μεταξύ άλλων ρίψη 
παραποιημένων γερμανικών εντολών της Μεραρχίας.  
 

β) Η δική μας προπαγάνδα. 
Αμετάβλητη. Διαφώτιση στον πληθυσμό σχετικά με τους πραγματικούς στόχους του 

κομμουνισμού. Η παρέλαση των γερμανικών στρατευμάτων διαμέσου της Αθήνας 
και του Πειραιά ήταν το αποτελεσματικότερο μέσο προπαγάνδας εναντίων των 
φημών περί της εκκένωσης της χώρας από τη δύναμη κατοχής και της αποδυνάμωσης 
των γερμανικών στρατευμάτων. Υπερθεμάτιση των φρικαλεοτήτων εκ μέρους των 
συμμοριτών εναντίων των ίδιων των συμπατριωτών τους. Σχολιασμός με καυστικό 
τρόπο τους προδοτικού ρόλου της Αγγλίας. Υπάρχει δυσκολία στη δική μας 
προπαγάνδα να καταπολεμηθεί η κομμουνιστική προπαγάνδα αναφορικά της 
οικονομικής κατάστασης.  
 

10) Κατάσταση αντικαταστατών.            

   Αμετάβλητη.  
 

Σελίδα 261 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 16.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας την εκτέλεση δεκαπέντε κομμουνιστών από 
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εθνικόφρονες Έλληνες  ως αντίποινα εξαιτίας  επίθεσης εναντίων καταλύματος  
αντικομουνιστικής ένωσης (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες), 
επιδρομή εναντίων αμαξοστοιχίας (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες και 
τραυματίες).  
 

Σελίδα 262 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 16.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας 
την εξέλιξη γερμανικής επιχείρησης (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, συλλήψεις 
και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), εχθροπραξίες μεταξύ ανταρτών, Ελλήνων 
Εθελοντών και γερμανικού στρατού (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες, 
τραυματίες και αριθμός αγνοουμένων).  
 

Σελίδα 263 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου και 
της Θεσσαλίας καταγράφοντας επιθέσεις ανταρτών (με απολογισμό τον βαρύ 
τραυματισμό Έλληνα υψηλόβαθμου της αστυνομίας, αριθμό απαχθέντων, πυρπόληση 
σπιτιών), τον απαγχονισμό τριάντα τεσσάρων Ελλήνων ως αντίποινα.  
 

Σελίδα 264 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 14.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς και Βορείου  Ελλάδας 
και της Πελοποννήσου καταγράφοντας την εξέλιξη στρατιωτικής επιχείρησης, 
επίθεση ανταρτών εναντίων βάσης Ελλήνων Εθελοντών και σταθμού ελληνικής 
χωροφυλακής (καταγράφονται απώλειες, αγνοούμενοι και κατασχεμένο στρατιωτικό 
υλικό).  

 

Σελίδα 265 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.5.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας 
καταγράφοντας δολιοφθορά σε γραμμή τραίνου.  

 

Σελίδα 266 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας 
και της Πελοποννήσου καταγράφοντας την εξέλιξη  επιχείρησης του γερμανικού 
στρατού (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, συλλήψεις, κατασχεμένος οπλισμός), 
επιθέσεις ανταρτών εναντίων Ιταλών και Ελλήνων Εθελοντών και Ελλήνων 
χωροφυλάκων (καταγράφονται ανθρώπινες απώλειες υλικές ζημιές).     
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Σελίδα 267 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής και της Πελοποννήσου 
καταγράφοντας ναρκοθέτηση σιδηροδρομικής γραμμής και δολιοφθορά σε 
τηλεφωνικά καλώδια. 
 

Σελίδα 268 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 12.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Βορείου- Στερεάς Ελλάδας και 
της Πελοποννήσου καταγράφοντας τη σύλληψη στελεχών του ΕΑΜ από την 
ελληνική χωροφυλακή, εχθροπραξίες μεταξύ ανταρτών και γερμανικών 
στρατευμάτων.  
 

Σελίδα 269 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά  για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας την εκτέλεση 
μεγάλου αριθμού κομμουνιστών ως αντίποινα, επιθέσεις ανταρτών εναντίων φρουράς 
ελληνικής χωροφυλακής, Ελλήνων εθνικοφρόνων και γερμανικών στρατευμάτων.  
 

Σελίδα 270 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 11.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς-Δυτικής Ελλάδας, της 
Αττικής και της Πελοποννήσου καταγράφοντας επίθεση εναντίων Ευζώνων και 
γερμανικών στρατευμάτων (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες και τραυματίες), την 
έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης.  
 

Σελίδα 271 (περίληψη) 
  Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 
Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 11.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής καταγράφοντας την καταστροφή 
γερμανικής μοτοσυκλέτας. 
 

Σελίδα 272 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 10.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας 
καταγράφοντας την επίθεση ανταρτών εναντίων ασθενοφόρου (αναφέρονται 
ανθρώπινες απώλειες) και τον εκτροχιασμό τραίνου. 
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 Σελίδα 273 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 10.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας  επίθεση στην 
οικία Έλληνα συνεργάτη της γερμανικής μυστικής αστυνομίας, την πτώση με 
αλεξίπτωτο Άγγλων αξιωματικών πλησίον του αρχηγείου του Ζέρβα.  
 

Σελίδα 274 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 10.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Αθήνας καταγράφοντας αψιμαχία 
μεταξύ ανταρτών γερμανικών στρατευμάτων και Ελλήνων συνεργατών του 
γερμανικού στρατού.  

 

Σελίδα 275 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 9.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας την απαγωγή 
του νομάρχη Φθιώτιδος και της οικογενείας του από αντάρτες. 
 

 Σελίδα 276 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 9.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας  
επίθεση ανταρτών εναντίων Εθελοντών της ελληνικής αστυνομίας  (αναφέρονται    
τραυματίες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό). 

 

Σελίδα 277 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 8.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας επιθέσεις ανταρτών εναντίων γερμανικών οχημάτων 
και Εθελοντών της ελληνικής αστυνομίας (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, 
συλλήψεις, κατασχεμένος οπλισμός). 
 

Σελίδα 278 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας την κατάρριψη συμμαχικών αεροσκαφών, τη 
ναρκοθέτηση θαλάσσιας περιοχής, δολιοφθορά σε εγκαταστάσεις ορυχείων και σε 
καλώδια. 
 

 Σελίδα 279 (περίληψη) 
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Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 
Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 7.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού και μη 
χαρακτήρα πρωινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας την 
επιβολή  μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση για την πάταξη της κερδοσκοπίας και 
την πρόσκρουση τραίνου σε νάρκη (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες και υλικές 
ζημιές).  
 

Σελίδα 280 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 6.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας 
εχθροπραξία μεταξύ ανταρτών και γερμανικής στρατιωτικής μονάδας   (αναφέρονται 
ανθρώπινες απώλειες και κατασχεμένος οπλισμός).  
 

Σελίδα 281 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 6.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού και μη 

χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και 
της Αθήνας-Πειραιά καταγράφοντας τη σύλληψη εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες  
από τη γερμανική υπηρεσία Ασφάλειας, την ανατίναξη γέφυρας, την απαγωγή 
Έλληνα εργαζομένου και της οικογενείας αυτού από αντάρτες και τη βύθιση 
γερμανικού πλοιαρίου. 
 

Σελίδα 282 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 5.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας 
και της Πελοποννήσου καταγράφοντας την πυρπόληση σπιτιών κομμουνιστών σε 
διεξαγόμενη επιχείρηση Ευζώνων, την εύρεση πτωμάτων Γερμανών σε γερμανική 
ναυτική βάση, την κατάσχεση τριών καϊκιών από μονάδα του γερμανικού στρατού.  
 

Σελίδα 283 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 5.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας καταγράφοντας την εκτέλεση 
δεκαπέντε κομμουνιστών από τα γερμανικά στρατεύματα. 
 

Σελίδα 284 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 5.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή σε ομάδες 
αντίστασης (αναφέρεται αριθμός και κατασχεμένος οπλισμός), την ανακάλυψη 
πτωμάτων Γερμανών στρατιωτών, δηλωμένων ως αγνοούμενοι.  
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Σελίδα 285 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Θεσσαλίας καταγράφοντας την πρόσκρουση 
τραίνου σε νάρκη  (αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες, υλικές ζημιές).  
 

Σελίδα 286 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 4.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής καταγράφοντας την επίθεση εναντίων 
μοτοσυκλέτας του γερμανικού στρατού.     
 

Σελίδα 287 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 3.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής καταγράφοντας την επίθεση εναντίων 
αμαξοστοιχίας, την εκτέλεση και απαγχονισμό ενενήντα κομμουνιστών ως αντίποινα.   
 

Σελίδα 288 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 2.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Εύβοιας καταγράφοντας την 
επιχείρηση Ελλήνων Εθελοντών εναντίων ανταρτών (αναφέρονται συλλήψεις 
υπόπτων για συμμετοχή σε ομάδες αντίστασης και αριθμός πυρπολημένων σπιτιών).    
 

 Σελίδα 289 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 13.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας την ανατίναξη 
γέφυρας και την πρόσκρουση αμαξοστοιχίας σε νάρκη.  
 

Σελίδα 290 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας 
την πλήρη καταστροφή ενός χωριού από τα γερμανικά στρατεύματα ως αντίποινα.  

 

Σελίδα 291 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής και της Πελοποννήσου 
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καταγράφοντας την εκτέλεση εξήντα κομμουνιστών ως αντίποινα, δολιοφθορά σε 
στύλους τηλεπικοινωνίας, την ανατίναξη γέφυρας.  
 

Σελίδα 292 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 1.5.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας 
της Πελοποννήσου και της Αθήνας καταγράφοντας επιχείρηση του γερμανικού 
στρατού (αναφέρεται αριθμός συλληφθέντων ύποπτων για συμμετοχή σε ομάδες 
αντίστασης), επίθεση ανταρτών σε βάση Ελλήνων Εθελοντών, ανταλλαγή πυρών 
μεταξύ Ευζώνων και ανταρτών, συλλήψεις κομμουνιστών. 
 

 Σελίδα 293 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας την εκτέλεση κατόπιν ενέδρας Γερμανού 
Αξιωματικού, την πρόσκρουση τραίνου σε νάρκη και την ανατίναξη γέφυρας 
(αναφέρονται υλικές ζημιές), επίθεση εναντίων αμαξοστοιχίας και δολιοφθορά σε 
στύλους παροχής ρεύματος. 
 

Σελίδα 294 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Αθήνας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας την επίθεση σε περίπολο Ευζώνων την εκδήλωση 
φωτιάς σε αποθήκη πυρομαχικών ομάδας αντίστασης, την απαγωγή από αντάρτες 
μελών οικογενειών Ελλήνων συνεργατών των Γερμανών και την κατάσχεση 
τροφίμων και ζώων, την εκτέλεση τριακοσίων Ελλήνων ως αντίποινα για το θάνατο 
μελών του γερμανικού στρατού.  
 

Σελίδα 295 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 30.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας 
την εκτέλεση εξήντα κομμουνιστών ως αντίποινα, την απαγωγή εβδομήντα Ελλήνων 
Εθελοντών.  
 

Σελίδα 296 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
πρωινή αναφορά για την περιοχή της Αττικής και Στερεάς Ελλάδας καταγράφοντας 

δολιοφθορά σε καλώδια τηλεπικοινωνίας, την εύρεση πτωμάτων Ελλήνων 
Εθελοντών, την ανατίναξη ατμομηχανής.  
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Σελίδα 297 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 29.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της 
Πελοποννήσου καταγράφοντας τη λήξη στρατιωτικής επιχείρησης (αναφέρονται 
ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες και κατασχεμένο στρατιωτικό υλικό), την 
κατάσχεση σημαντικών για το γερμανικό στρατό εγγράφων κατόπιν έρευνας.  
 

Σελίδα 298 (περίληψη) 
Τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς τον 

Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση Ομάδας 
Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 28.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα 
βραδινή αναφορά για την περιοχή της Πελοποννήσου καταγράφοντας την εκτέλεση 
αξιωματικού του γερμανικού στρατού και της συνοδείας του από αντάρτες, την 
ανατίναξη γέφυρας δολιοφθορά σε στύλους τηλεγραφίας.  
 

Σελίδα 299 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 28.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας 
καταγράφοντας επιχείρηση του γερμανικού στρατού, επιθέσεις ανταρτών 
(αναφέρονται ανθρώπινες απώλειες, τραυματίες, υλικές ζημιές), την εξέλιξη 
επιχείρησης του γερμανικού στρατού.  
 

Σελίδα 300 (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος 

προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη 
Διοίκηση Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.4.1944. Περιέχει 
στρατιωτικού και μη χαρακτήρα βραδινή αναφορά για την περιοχή της Αθήνας, της 

Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου καταγράφοντας την αρνητική 

έκβαση στην πραγματοποίηση γενικής απεργίας, τη θανατική καταδίκη Έλληνα 
αξιωματικού, την πρόσκρουση τραίνων σε νάρκες (καταγράφονται ανθρώπινες 
απώλειες, τραυματίες και υλικές ζημιές).  
 

Σελίδα 301 (περίληψη) 
Απόρρητο έγγραφο από υπηρεσία του Στρατιωτικού Διοικητή Ελλάδος προς 

τον Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανώτατη Διοίκηση 
Ομάδας Στρατιών Ε που φέρει την ημερομηνία 27.4.1944. Περιέχει στρατιωτικού 
χαρακτήρα ημερήσια αναφορά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας 
και της Αττικής καταγράφοντας την επίθεση ανταρτών εναντίων φάλαγγας 
στρατιωτικών οχημάτων και Ελλήνων Εθελοντών, την εύρεση πτωμάτων 
κομμουνιστών.  
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