
Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

                                       [  CD 15 φάκελος 5] 
                                             RW 40-159 

 

Ο φάκελος με τον κωδικό RW 40-159 περιέχει Ημερολόγιο Πολέμου του Διοικητή 
Θεσσαλονίκης- Αιγαίου  80 σελίδων που εκτείνεται χρονικά από 21.5 έως 31.7.1941. 

 

Σελίδες 1-2 (περίληψη) 
Εξώφυλλο και φύλλο περιεχομένων του Ημερολογίου Πολέμου. 

 

Σελίδες 3-47 (περίληψη)  
Καταγραφή στρατιωτικού και μη χαρακτήρα γεγονότων του Ημερολογίου 

Πολέμου αναφέροντας περιοχή (όπως π.χ Στερεά-Κεντρική-Δυτική-Βόρεια Ελλάδα, 
Πελοπόννησο) και χρονικό διάστημα (από 21.5. έως 23.7.1941). Σχετικά με την  
Κρήτη αναφέρεται η πρόθεση μετακίνησης μονάδων του γερμανικού στρατού 
(καταγράφονται αυτές και χώρος άφιξης).   
 

Σελίδες 48-52 (περίληψη)   
Λίστα αξιωματικών του γερμανικού στρατού καταγράφοντας επώνυμο- 

βαθμό.  
 

Σελίδες 53-54 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 1 στο εν λόγω Ημερολόγιο Πολέμου από τον 

υπεύθυνο για τη Διοίκηση και Οργάνωση  αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού με ημερομηνία καταγραφής την 21.5.1941 . Καταγράφει τη 
δραστηριοποίηση υπηρεσίας του γερμανικού στρατού με καθήκον την έρευνα  στον 
τομέα των κρατικών βιβλιοθηκών, των αρχείων, της γραμματείας  των ανώτερων 
εκκλησιαστικών αρχών, των μασόνων και των εβραϊκών ενώσεων για τυχών δράση 
εναντίων της Γερμανίας και την κατάσχεση συγκεκριμένου υλικού που στρέφεται 
εναντίων αυτής.   
 

Σελίδα 55 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 2 από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Γενικού 

Επιτελείου για τη Διοίκηση και Οργάνωση του γερμανικού στρατού   με ημερομηνία 
καταγραφής την 25.5.191. Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση των στρατιωτικών 
διοικήσεων και ταγμάτων υπεύθυνων της φρούρησης και των στρατοπέδων 
προσωρινής εγκατάστασης στρατιωτικών μονάδων καταγράφοντας στρατιωτικά 
τμήματα, χώρο δραστηριοποίησης. 
 

Σελίδα 56 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 3 από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Γενικού 

Επιτελείου για τη Διοίκηση και Οργάνωση του Γερμανικού Στρατού   με ημερομηνία 
καταγραφής την 30.5.1941. Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση των στρατιωτικών 
διοικήσεων και ταγμάτων υπεύθυνων της φρούρησης και των στρατοπέδων 
προσωρινής εγκατάστασης στρατιωτικών μονάδων καταγράφοντας στρατιωτικά 
τμήματα, χώρο δραστηριοποίησης. 
 

Σελίδες 57-58 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 4 από υπεύθυνο αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου 

για τη διοίκηση και οργάνωση του γερμανικού στρατού με ημερομηνία καταγραφής 
την 31.5.1941.  Αναφέρεται  στο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου  στην Κόρινθο .  
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Σελίδα 59 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από αξιωματικό της 12ης

 Στρατιάς με ημερομηνία την 
28.5.1941 σχετικά με τη μετακίνηση αιχμαλώτων πολέμου (καταγράφεται ημερήσιος 
αριθμός) από το στρατόπεδο στην Κόρινθο προς τη Θεσσαλονίκη.  
 

Σελίδες 60-62 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 5 από  Διοικητή του γερμανικού στρατού με 

ημερομηνία καταγραφής την 4.6.1941 σχετικά με τη μετακίνηση Άγγλων 
αιχμαλώτων πολέμου από το στρατόπεδο στην Κόρινθο προς τη Θεσσαλονίκη 
(καταγράφεται αριθμός και ενδιάμεσοι σταθμοί).   
 

Σελίδα 63 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 6 από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Γενικού 

Επιτελείου για τη διοίκηση και οργάνωση του γερμανικού στρατού  με ημερομηνία 
την 5.6.1941. Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση των στρατιωτικών διοικήσεων και 
ταγμάτων υπεύθυνων της φρούρησης και των στρατοπέδων προσωρινής 
εγκατάστασης στρατιωτικών μονάδων καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα, χώρο 
δραστηριοποίησης. 
 

Σελίδα 64 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 7 από τον υπεύθυνο  αξιωματικό για τη διοίκηση 

και οργάνωση  του γερμανικού στρατού  με ημερομηνία την 8.6.1941. Αναφέρεται 
στην καταγραφή στρατιωτικής λείας στην Πελοπόννησο.  
 

Σελίδες 65-66 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 6 από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Γενικού 

Επιτελείου για τη διοίκηση και οργάνωση του γερμανικού στρατού προς τη 
στρατιωτική διοίκηση Κορίνθου 569  με ημερομηνία την 5.6.1941. Αναφέρεται στην 
καταγραφή, κατάσχεση και επίβλεψη των βρισκόμενων στην κατοχή του άμαχου 
πληθυσμού λαφύρων πολέμου.   
 

Σελίδες 67-70 (περίληψη) 
Αποσπασματικό αντίγραφο εγγράφου-με ένα συνημμένο- από τη Γενική 

Διοίκηση Πυροβολικού 18  προς τη διοίκηση της 12ης
 Στρατιάς με ημερομηνία την 

1.6.1941. Αναφέρεται στην επιχείρηση εντοπισμού, βρισκόμενης  στην κατοχή του 
άμαχου πληθυσμού, στρατιωτικής λείας στην περιοχή της Θεσσαλίας (καταγράφεται 
αριθμός και είδος αυτών).   
 

Σελίδα 71 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 8 από τον υπεύθυνο αξιωματικό του Γενικού 

Επιτελείου για τη διοίκηση και οργάνωση του γερμανικού στρατού  με ημερομηνία 
την 10.6.1941. Αναφέρεται στη δραστηριοποίηση των στρατιωτικών διοικήσεων και 
ταγμάτων υπεύθυνων της φρούρησης και των στρατοπέδων προσωρινής 
εγκατάστασης στρατιωτικών μονάδων καταγράφοντας στρατιωτικά τμήματα, χώρο 
δραστηριοποίησης. 
 

Σελίδα 72 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 9 από τον  υπεύθυνο αξιωματικό για τη διοίκηση 

και οργάνωση του γερμανικού στρατού  με ημερομηνία την 17.6.1941. Περιέχει 
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συμπλήρωμα στη βραδινή αναφορά της 17.6.1941 καταγράφοντας τη φόρτωση του 
ιταλικού ατμόπλοιου «Pierre Luigi» με μη στρατιωτικού χαρακτήρα αγαθά 
(σημειώνεται αριθμός και είδος αυτών).  
 

Σελίδες 73-76 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 10 από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου με 

ημερομηνία την 2.7.1941. Καταγράφει την εικόνα στο στρατιωτικό πεδίο της Βορείου 
Ελλάδος και καθήκοντα των εκεί διοικήσεων, στρατιωτικών υπηρεσιών και μονάδων.  
 

Σελίδες 77-78 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 11 καταγράφοντας στρατιωτικές μονάδες και χώρο 

παραμονής αυτών.   
 

Σελίδες 79-80 (περίληψη) 
Συνημμένο με τον αριθμό 12 από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου με 

ημερομηνία την 5.7.1941. Περιέχει στρατιωτικού χαρακτήρα ημερήσια διαταγή με 
τον αριθμό 1 σχετικά με την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων αυτού.   
 
 


