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[ Γ.Α.Φ CD 5- ΦΑΚ 4 ] 

 

RW 40-178 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, ως επί το πλείστον απόρρητα, 58 

σελίδων συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από 04.11.1943 έως 22.08.1944.  

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αναφέρει τον στρατιωτικό τίτλο Διοικητής Θεσσαλονίκης- Αιγαίου/ Διοικητής 
Διαβιβάσεων. 

 

Σελίδες 2-3 και 5-7 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς 7
η
 Μεραρχία 

πεζικού Βουλγαρίας, Μεραρχία πυροβολικού 169, Επιτελείο Ασφάλειας σιδηροδρόμου 
Λάρισας, Σύνταγμα αστυνομίας SS - τάγμα σκαπανέων, στρατιωτική ομάδα Eberlein, 

γερμανοαραβικό τάγμα 845, που φέρει ημερομηνία 09.11.1943. Ακολουθείται 
αντίστροφη σειρά (η 3η

 σελίδα είναι 1η
 του εγγράφου). 

Αναφέρεται στον τρόπο αναγνώρισης- επικοινωνίας μεταξύ (και ανάμεσα) στρατού 
ξηράς και Αεροπορίας και στη συνεργασία μεταξύ αυτών σύμφωνα με συγκεκριμένες 
«κατευθυντήριες γραμμές». 

Αναφέρονται διακριτικά σημεία αναγνώρισης ημέρας και νύχτας μεταξύ του 
στρατού ξηράς και Αεροπορίας και στην εκπαίδευση των σωμάτων σε αυτά. Ως σημεία 

επικοινωνίας καταγράφονται μεταξύ άλλων καπνός πορτοκαλί χρώματος, σημαίες, 
φωτοβολίδες διαφορετικού χρώματος, εκπομπή φωτεινών σημάτων, σήματα μορς, 
κωδικοποιημένα σύμβολα-σημεία γραφής. Αναφέρεται στον τομέα του Διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος για τους τρόπους προειδοποίησης σε περιπτώσεις επικείμενης 
εισβολής από αερομεταφερόμενα τμήματα και αλεξιπτωτιστές. 

 

Σελίδα 4 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς τον λόχο 
πυροβολικού 169, 7

η
 Μεραρχία πεζικού Βουλγαρίας, Επιτελείο Ασφάλειας 

σιδηροδρόμου Λάρισας, Σύνταγμα αστυνομίας SS- τεθωρακισμένων, Σύνταγμα πεζικού 
ενδοχώρας 963 που φέρει ημερομηνία 04.11.1943. 

Αναφέρεται στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ της παράκτιας άμυνας και του 
Ναυτικού. 

 

Σελίδες 8-9 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς 7η
 Μεραρχία 

πεζικού Βουλγαρίας, Επιτελείο Ασφάλειας σιδηροδρόμου Λάρισας, Σύνταγμα 
αστυνομίας SS - τάγμα σκαπανέων, στρατιωτική ομάδα Eberlein, γερμανοαραβικό τάγμα 
845 που φέρει ημερομηνία 26.11.1943. 

Αλλαγή σε έγγραφο που αναφέρεται στους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ στρατού 
και Αεροπορίας από 26.11.1943 με την εξάλειψη μιας πρότασης στη σελίδα 3 ΙΙ.1. 

 

Σελίδες 10-12 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας Ε- Διοικητή 

Διαβιβάσεων προς τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου που φέρει ημερομηνία 
01.12.1943. 
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Αναφέρει τη διαταγή να τεθεί σε ισχύ ο πίνακας 4 όσον αφορά στα σημεία 
αναγνώρισης, και την κατάργηση-απόσυρση του πίνακα 3. Ο πίνακας 4 αναφέρει 
σημεία-τρόπους αναγνώρισης-επικοινωνίας και αφορά στην πολεμική Αεροπορία. 

 

Σελίδα 13 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας Ε- Διοικητή 
Πληροφοριών προς τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου που φέρει ημερομηνία 
27.01.1944. 

Αναφέρει την ανακοίνωση του Ναυάρχου Αιγαίου για τη συχνότητα των 
περιπτώσεων κατά το τελευταίο διάστημα, στο οποίο γερμανικά πλοία δέχθηκαν φίλια 
πυρά από παράκτιες πυροβολαρχίες. 

Για την αποφυγή ζημιών και ανθρώπινων απωλειών διατάσσεται η θεωρητική 
εκπαίδευση των παράκτιων δυνάμεων στα σημεία αναγνώρισης για την επικοινωνία με 
τις ναυτικές δυνάμεις. 

 

Σελίδα 14 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς 7η
 Μεραρχία 

πεζικού Βουλγαρίας, Επιτελείο Ασφάλειας σιδηροδρόμου Λάρισας, Σύνταγμα πεζικού 
81, Σύνταγμα πεζικού ενδοχώρας 963, λόχο πυροβολικού 169, που φέρει ημερομηνία 

31.01.1944. 

Αναφέρεται στη συμμόρφωση τήρησης των σημείων αναγνώρισης μεταξύ ακτών 
και θαλάσσιου χώρου από όλες τις μονάδες στρατού για την αποφυγή ανθρωπίνων 
απωλειών-ζημιών και στην ταυτότητα αυτών. 

 

Σελίδα 15 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή υπεράσπισης του θαλάσσιου τομέα 

Θεσσαλονίκης προς τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, Σύνταγμα πυροβολαρχίας 
αντιαεροπορικών 91, κεντρική υπηρεσία αναγγελίας αεροπορικών κινήσεων, Διοικητή 
τομέα 11/ ΙV του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. 

Αναφέρει τη σήμανση συναγερμού από ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης φωτοβολίδων 
στο Ναυτικό για προειδοποίηση κινδύνου εισβολής-απόβασης αλεξιπτωτιστών, 
αερομεταφερόμενων στρατιωτικών δυνάμεων στις ακτές και τοποθέτησή του στον τομέα 
της Θεσσαλονίκης (αναφέρονται περιοχές). Προβλέπεται εκπαίδευση στα σημεία 
σήμανσης, η εγκατάσταση και άλλων παρόμοιων μηχανημάτων εκτόξευσης 
φωτοβολίδων και αναφέρονται οι τρόποι αναγνώρισης-ειδοποίησης. 

 

Σελίδα 16 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο (τηλεγράφημα) από τον Διοικητή  Θεσσαλονίκης-Αιγαίου που 
φέρει ημερομηνία 16.02.1944 

Αναφέρει σημεία-σινιάλα αναγνώρισης-ειδοποίησης από–προς θαλάσσιο χώρο για 
τον τομέα A-B-C. 

 

Σελίδα 17 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς 7η
 Μεραρχία 

πεζικού Βουλγαρίας, Επιτελείο Ασφάλειας σιδηροδρόμου Λάρισας, Επιτελείο 
Συντάγματος πεζικού 81, Σύνταγμα πεζικού ενδοχώρας 963, λόχο πυροβολικού 169 που 
φέρει ημερομηνία 12.02.1944. 

Αναφέρει τους τρόπους- είδη αναγνωριστικών σινιάλων (μέρας-νύκτας) ανάμεσα 
στο Ναυτικό και στις παράκτιες δυνάμεις και στον περιορισμό χρήσης φωτοβολίδων -
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μόνο σε περίπτωση ανάγκης λόγω κινδύνου παραπλάνησης- μη αξιοπιστίας 
αναγνώρισης-. 

 

Σελίδα 18 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον αξιωματικό Πληροφοριών Θεσσαλονίκης προς τον 
Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, διοίκηση Ναυτικού- Λιμενάρχη και στις υπηρεσίες 
επικοινωνίας μέσω σινιάλων του Ναυτικού που φέρει την ημερομηνία 09.02.1944. 

Το ίδιο έγγραφο με τη σελίδα 17 

 

Σελίδες 19-24 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Ανώτατο Διοικητή Στρατού με παραλήπτες όλα τα 
σώματα στρατού-Διοικητές που φέρει ημερομηνία 19.00 (δυσανάγνωστος μήνας).1944. 

Αναφέρεται στους τρόπους αναγνώρισης και επικοινωνίας μεταξύ των σωμάτων 

Στρατού Ξηράς και Αεροπορίας και ναυτικών δυνάμεων/εμπορικών πλοίων σε διάφορες 
περιοχές της Ευρώπης. π.χ. με συγκεκριμένες «κατευθυντήριες γραμμές», με χρήση του 
πίνακα 4 και με διανομή προγράμματος επικοινωνιών μέσω συνθηματικών στις 
Μεραρχίες, στις μονάδες αντιαεροπορικών μέσων και στις μονάδες για παράκτια άμυνα. 

Ακόμα αναφέρεται η επικοινωνία μέσω σινιάλων ανάμεσα στον Στρατό Ξηράς και 
πολεμικό Ναυτικό σε περίπτωση επικείμενης εισβολής/απόβασης εχθρικών δυνάμεων 
και η σημειολογική σημασία των διαφορετικών χρωμάτων των φωτοβολίδων. 

 

Σελίδα 25 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος προς τον Διοικητή 

Θεσσαλονίκης-Αιγαίου που φέρει ημερομηνία 14.11.1943. 
Αναφέρει από έγγραφο της 25.11.43 την εξάλειψη στην σελίδα 1 των σημείων 2-3 

και τι ισχύει.  
 

Σελίδα 26 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς τον Διοικητή 
της στρατιωτικής μονάδας Ε και Διοικητή Διαβιβάσεων που φέρει ημερομηνία 
16.02.1944. 

Αναφέρει την έλλειψη πινάκων στις παράκτιες φρουρές για την επικοινωνία μεταξύ 
των δυνάμεων του Πεζικού και του πολεμικού Ναυτικού. 

 

Σελίδα 27 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο (τηλεγράφημα) από τον Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου προς 
τον Διοικητή LXVIII (κωδικοποιημένο όνομα) ,σώμα στρατού Ιωαννίνων, Διοίκηση του 
Φρουρίου Κρήτης. Μεραρχία εφόδου Ρόδου που φέρει ημερομηνία 11.04.1944. 

Αναφέρει τη μη σωστή λειτουργία των σημείων αναγνώρισης-επικοινωνίας μεταξύ 
της Αεροπορίας και αντιαεροπορικών μέσων πυροβολικού, με αποτέλεσμα τη χρήση 
βολών από τα αντιαεροπορικά μέσα εναντίον γερμανικών αεροπλάνων με απώλειες. 

 

Σελίδες 28-29 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας Ε προς το σώμα 
στρατού Θεσσαλονίκης που φέρει ημερομηνία 17.04.1944 

Αναφέρει την αποστολή ενός (1) πίνακα 4 για την επικοινωνία μεταξύ 
στρατιωτικών δυνάμεων και οδηγίες χρήσης αυτού. 
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Σελίδες 30-34 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Ανώτατο Διοικητή νοτίου Ελλάδος προς το σώμα 
στρατού Θεσσαλονίκης που φέρει ημερομηνία 19.04.1944 

Αναφέρεται στην αποστολή, μέσω τηλεγραφήματος, πίνακα με κωδικοποιημένα 

ονόματα και μονάδες για τις υπηρεσίες στρατού στον τομέα του Διοικητή 
νοτιοανατολικής Ελλάδος.  

 

Σελίδα 35 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο (τηλεγράφημα) από τον Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας Ε 
προς τον Διοικητή LXVIII (κωδικοποιημένο όνομα), Διοικητή XXII (κωδικοποιημένο 
όνομα) ορεινών στρατευμάτων, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, Μεραρχία εφόδου 
Ρόδου που φέρει ημερομηνία 25.05.1944. 

Αναφέρεται στο πρόγραμμα εκμάθησης αναγνώρισης σημείων που διεξάγεται από 
01-10.06.44. Υπεύθυνος ορίζεται ένας αξιωματικός ή ανώτερος υπάλληλος του 
γερμανικού στρατού.  

 

Σελίδα 36 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από το σώμα στρατού Θεσσαλονίκης προς τη Μεραρχία SS 

αντρών τεθωρακισμένων στη Πολωνία φέρει ημερομηνία 26.05.1944. 

Αναφέρεται στο πρόγραμμα εκμάθησης αναγνώρισης σημείων που διεξάγεται από 
01-05.06.44. Υπεύθυνος ορίζεται ένας αξιωματικός ή ανώτερος υπάλληλος του 
γερμανικού στρατού. 

 

Σελίδα 37 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο (τηλεγράφημα) από τον Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας Ε 
προς τον Διοικητή LXVIII (κωδικοποιημένο όνομα), Διοικητή XXII (κωδικοποιημένο 
όνομα) ορεινών στρατευμάτων, Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, Μεραρχία εφόδου 
Ρόδου, τον μετεωρολογικό σταθμό Αθηνών, Διοίκηση πληροφοριών 313 του γερμανικού 
στρατού στην Αθήνα, Διοίκηση μεταφορών στην Αθήνα, ομάδα 2 αναγνώρισης σε 

κοντινή απόσταση στη Λάρισα φέρει ημερομηνία 04.06.1944. 

Αναφέρεται στη χρήση αναγνωριστικών σημείων στις παράκτιες περιοχές του 

θαλάσσιου χώρου της Δυτικής Ελλάδας λόγω μελλοντικής έλευσης νηοπομπής. 
 

Σελίδα 38 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από το σώμα στρατού Θεσσαλονίκης προς τη Μεραρχία SS 

τεθωρακισμένων στη Λάρισα, Σύνταγμα πεζικού ενδοχώρας 283 στη Λήμνο, Μεραρχία 
πυροβολικού 169, τάγμα πεζικού 1004 στην ενδοχώρα, τάγμα πεζικού 789, Επιτελείο 
Συντάγματος ασφαλείας 91 που φέρει ημερομηνία 05.06.1944. 

Το ίδιο έγγραφο της σελίδας 37. 

 

Σελίδα 39 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο (τηλεγράφημα) από το σώμα στρατού-Πληροφοριών 
Θεσσαλονίκης προς Μεραρχία 4 SS ανδρών τεθωρακισμένων στη Λάρισα, Σύνταγμα 
πεζικού ενδοχώρας 963 στη Λήμνο, Μεραρχία πυροβολικού 169, τάγμα πεζικού 1004 
ενδοχώρας, τάγμα πεζικού 789, Επιτελείο Συντάγματος ασφαλείας 91 που φέρει 
ημερομηνία 05.06.1944. 

Αναφέρεται στο ίδιο περιεχόμενο της σελίδας 37. 
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Σελίδες 40-44 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας Ε προς τον 
Διοικητή του Σώματος στρατού Θεσσαλονίκης που φέρει ημερομηνία 10 και 19.06.1944. 

Αναφέρεται σε λίστα συνθηματικών λέξεων επικοινωνίας για τον μήνα Ιούλιο 1944 
και τη χρήση-ισχύ αυτών. Ορίζεται ο Διοικητής Πληροφοριών ως υπεύθυνος του 
προγράμματος σχεδίασης των συνθηματικών και διανομής του στις μονάδες τομέα του. 

 

Σελίδες 45-46 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή Σώματος Ε προς τον Διοικητή Πληροφοριών 

Θεσσαλονίκης που φέρει ημερομηνία 01.07.1944. 
Αναφέρεται στην εκπαίδευση υπαξιωματικών για ειδικές περιπτώσεις δράσης και 

αναφέρει τους λόγους αναγκαιότητας τούτου. 
 

Σελίδες 47-50 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από το Σώμα στρατού Θεσσαλονίκης (OFK395) προς τον λόχο 
651 τηλεφωνικών επικοινωνιών, Επιτελείο 81 τμήμα πληροφοριών, Ταξιαρχία 
ενδοχώρας 963 Θεσσαλονίκης, που φέρει ημερομηνία 06.07.1944. 

Αναφέρει την εγκατάσταση των υπαξιωματικών στο σώμα πληροφοριών λόγω 
ελλιπών τεχνικών γνώσεων στον τομέα των επικοινωνιών και τις εκτιμήσεις των ήδη 
υπαρχόντων δυσκολιών. Αναφέρονται ονόματα με ημερομηνία γέννησης και μονάδες 
που ανήκουν.  

 

Σελίδες 51-52 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή νοτιοανατολικής Ελλάδος προς το σώμα 
στρατού Θεσσαλονίκης (OFK 395) που φέρει ημερομηνία 03.07.1944. 

Αναφέρονται διορθώσεις και συμπληρώσεις στις λίστες κωδικοποιημένων 
ονομάτων για τηλεγραφική επικοινωνία και μονάδων που ανήκουν. 

 

Σελίδες 53-55 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή υπεράσπισης του θαλάσσιου χώρου βορείου 
Ελλάδος προς τον λόχο πυροβολικού 169, Σύνταγμα πυροβολικού αντιαεροπορικών 91, 
στολίσκου 15, Διοίκηση πληροφοριών Θεσσαλονίκης, τμήμα αντιαεροπορικών μέσων 
ναυτικού 4/51, Ναύαρχο Αιγαίου, σώμα στρατού Ε Θεσσαλονίκης, τμήμα πυροβολικού 
ναυτικού 31 Πειραιά, που φέρει ημερομηνία 02.08.1944. 

Αναφέρεται στην άμεση χρήση σινιάλων-συνθηματικών για τις δυνάμεις του 
πυροβολικού σε περίπτωση διακοπής των τηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών 
επικοινωνιών. Κάθε πυροβολαρχία αντιαεροπορικών και παράκτιο πυροβολικό θα πρέπει 
να έχει πίνακα με τα σήματα επικοινωνίας, και να έχει εξοπλιστεί με τις αντίστοιχες 
φωτοβολίδες. Καταγράφεται ο τρόπος χρήσης τους για την επικοινωνία μεταξύ του 
παράκτιου πυροβολικού και ναυτικών δυνάμεων και η σημασία τους. 

 

Σελίδες 56-57 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή LXXXXXI (κωδικοποιημένο όνομα) με 
παραλήπτη την 4η

 Μεραρχία SS, Σύνταγμα πεζικού 81 και 91, Σύνταγμα Ασφαλείας 639, 
Ταξιαρχία ενδοχώρας 963, Μεραρχία πυροβολικού 169, τάγμα πεζικού 576 που φέρει 
ημερομηνία 22.08.1944. 

Αναφέρει τη βύθιση πολλών μηχανοκίνητων πλοιαρίων κοντά στα παράλια που 

αποδίδεται στην υποκλοπή-παρατήρηση συνθηματικών σημείων επικοινωνίας ανάμεσα 
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στις ναυτικές δυνάμεις και δυνάμεις ξηράς από αντάρτες. Στρατιωτικά οχήματα επίσης 
του γερμανικού στρατού δέχτηκαν επιθέσεις από εχθρικά αεροσκάφη. Πρέπει να 
περιοριστεί η χρήση φωτοβολίδων, φωτεινών σημείων, συνθηματικών Μορς από πλοία 
και παράκτιες δυνάμεις γιατί προδίδουν τη θέση τους καθώς επίσης και η άσκοπη χρήση 
τους (εξηγεί περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία).  

 

Σελίδα 58 (περίληψη) 
 

Απόρρητο έγγραφο από τον Διοικητή της στρατιωτικής μονάδας Ε προς το σώμα 
στρατού Θεσσαλονίκης που φέρει ημερομηνία 17.08.1944. 

Αναφέρει τη βύθιση πολλών μηχανοκίνητων πλοιαρίων κοντά στα παράλια, που 
αποδίδεται στην υποκλοπή-παρατήρηση συνθηματικών σημείων επικοινωνίας ανάμεσα 
στις ναυτικές δυνάμεις και δυνάμεις ξηράς από αντάρτες, και κάτω από ποίες συνθήκες 
και κατά ποιο τρόπο κρίνεται αναγκαία η επικοινωνία με σινιάλα μεταξύ δυνάμεων 
εδάφους και ναυτικών δυνάμεων με πυροβολαρχίες και θέσεις στρατού. 


