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                              [Γ.Α.Φ CD 14 Φάκελος 4] 
                                             Ν-667-11 

 

Ο τέταρτος φάκελος με τον κωδικό Ν-667-11  περιέχει σελίδες  στρατιωτικών 
εντύπων και Αναφορά  109 σελίδων με χρονική έκταση από 22.1.1950 έως 13.5.1973.  

 

Σελίδες 1 και 3  (περίληψη) 
Καταχώρηση σε γερμανικό έντυπο  αποσπάσματος βιβλίου από τον στρατηγό 

Melzer φέροντας τον τίτλο «Albert- Kanal und Eben- Emael». 

 

Σελίδα 2 (περίληψη) 
Πολιτικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος  καταχώρηση σε γερμανικό έντυπο  

αναφερόμενη στη «συμφωνία της Γιάλτας».  
 

Σελίδα 4  (περίληψη) 
Καταχωρήσεις κειμένων σε γερμανικό στρατιωτικό έντυπο φέροντας τους 

τίτλους «κρεμασμένος στο αλεξίπτωτο», « ελεύθερη πτώση σε είκοσι έξι χιλιάδες 
πόδια». 
 

Σελίδα 5 (περίληψη) 
Χειρόγραφο δυσανάγνωστο κείμενο που φέρει την ημερομηνία 4.10.1954. 

 

Σελίδα 6 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο με ημερομηνία από 5.2.1968 περιέχοντας τη δομή του 

Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών υπό τη διοίκηση του στρατηγού Trettner καταγράφοντας 
αριθμό-ονοματεπώνυμο-ημερομηνία γέννησης και βαθμό των αξιωματικών. 
 

Σελίδα 7 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο με ημερομηνία από 10.5.1965 περιέχοντας τη δομή του 

5ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών υπό τη διοίκηση του αντισυνταγματάρχη Koch 

καταγράφοντας υπαξιωματικούς αυτού. 
 

Σελίδες 8-9 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από τον Heinrich Benz με ημερομηνία  από 20.1.1968. 

Αναφέρεται στη δομή του 12ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών υπό τη διοίκηση του 
αντισυνταγματάρχη Timm καταγράφοντας αριθμό αξιωματικών και υπαξιωματικών-

βαθμό-τάγμα και διεύθυνση κατοικίας. 
 

Σελίδα 10 (περίληψη) 
Περιέχει τη δομή στρατιωτικών τμημάτων καταγράφοντας ονοματεπώνυμο 

αξιωματικών και βαθμό. 
 

Σελίδες 11-12 (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο με ημερομηνία από 5.2.1968. Αναφέρεται στη δομή του 

Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών με την ονομασία «Folgore» υπό τη διοίκηση  του 
αντισυνταγματάρχη Krueger για το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 1944 καταγράφοντας  
στρατιωτικά τμήματα, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. 
 

Σελίδα 13 (περίληψη) 
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  Καταχώρηση  σε γερμανικό έντυπο (λείπει η πρώτη; σελίδα) σχετικά με την  
παρουσίαση ταινίας για την «Αερομαχία στην Αγγλία». 
 

Σελίδα 14 (περίληψη) 
Καταχώρηση σε γερμανικό έντυπο σχετικά με τη δυναμική και στατική  

στερεότητα πτέρυγας συγκεκριμένου τύπου  ανεμοπλάνου. 
 

Σελίδα 15 (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε γερμανικό έντυπο σχετικά με τη «Δίκη της 

Νυρεμβέργης». 
 

Σελίδες 16-18 (περίληψη) 
Χειρόγραφες δυσανάγνωστες σελίδες με χώρο καταγραφής το Eben- Emael. 

 

Σελίδα 19 (περίληψη) 
Καταχωρήσεις  σε γερμανικό έντυπο με κύριο άρθρο το «Αδόλφος Χίτλερ, 

χωρίς τέλος». 
 

Σελίδες 20-21 (περίληψη) 
Σελίδα γερμανικής εφημερίδας από 13.5.1973 που φέρει ως κεντρική 

καταχώρηση το πολιτικού περιεχομένου άρθρο με τον τίτλο «μεγάλε αδερφέ Βρέσνιεφ, 
βοήθα!». 
 

Σελίδες 22-23 (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου  σε γερμανικό έντυπο περιέχοντας τη δημιουργία, την 

πορεία και τη διάλυση του Σώματος των Αλεξιπτωτιστών. 
 

Σελίδες 24,26-28,30,32- 36,38 -42,44-45  (περίληψη) 
Καταχώρηση μελέτης σε γερμανικό στρατιωτικό έντυπο σχετικά  με την  

«Αεροναυμαχία της Αγγλίας». 
 

Σελίδα 25  (περίληψη) 
Παρεμβαλλόμενη καταχώρηση κειμένου φέροντας τον τίτλο «Οι Η.Π.Α 

αγοράζουν λιγότερα αεροσκάφη». 
 

Σελίδα 29 (περίληψη) 
Παρεμβαλλόμενη καταχώρηση στρατιωτικού χαρακτήρα κειμένου φέροντας τον 

τίτλο «Στρατός Ξηράς και Αεροπορία». 
 

Σελίδα 31  (περίληψη) 
Παρεμβαλλόμενη καταχώρηση κειμένου κατάταξης νέων ανδρών ως πιλότοι 

του πολεμικού ναυτικού. 
 

Σελίδα 37  (περίληψη) 
Παρεμβαλλόμενη καταχώρηση κειμένων φέροντας τον τίτλο «απαραίτητη η από 

τον αέρα υπεράσπιση» και «ο τίγρης και η μονάδα πιλότων». 
 

Σελίδα 43  (περίληψη) 
  Παρεμβαλλόμενη καταχώρηση κειμένου φέροντας τον τίτλο «ευρωπαϊκός 
έλεγχος». 
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Σελίδες 46-49  (περίληψη) 
Καταχώρηση άρθρων σε γερμανική εφημερίδα με ημερομηνία Μάρτιος 1960  

έχοντας ως κεντρικό τίτλο το «Weseruebung-Βορράς» σχετικά με τη γερμανική 
εκστρατεία την Άνοιξη 1940 εναντίων της Δανίας και της Νορβηγίας. 

 

Σελίδες 50,52,54,56,58 (περίληψη) 
Καταχώρηση στρατιωτικού χαρακτήρα κειμένου με τον τίτλο «Επιχείρηση 

Θαλάσσιος Λέων» σχετικά με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην 
Αγγλία.  
 

Σελίδα 51  (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε γερμανικό έντυπο με τον τίτλο «κάμερες αντί 

ουδέτερου παρατηρητή» αναφερόμενη στη διαμάχη Κούβας-Η.Π.Α. 
 

Σελίδα 53 (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε στρατιωτικού χαρακτήρα γερμανικό έντυπο φέροντας 

τον τίτλο «το 3ο Τάγμα 7ου Συντάγματος Πεζικού στη Δύση». 
 

Σελίδα 55 (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε γερμανικό έντυπο με τον τίτλο « η απονομή του 

Σιδηρού Σταυρού». 
 

Σελίδα 57  (περίληψη) 
Καταχώρηση σχετικά δημοσίευσης σε γερμανική εφημερίδα της ιστορίας και 

των επιδόσεων  γερμανικής Πολεμικής  Αεροπορίας. 
 

Σελίδα 59  (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε γερμανικό στρατιωτικό έντυπο με τον τίτλο «χιούμορ 

κάτω από το κράνος». 
 

Σελίδα 60  (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε γερμανική εφημερίδα με ημερομηνία 12.5.1958 

φέροντας τον τίτλο «πως θα έπρεπε να κατακτηθεί η Αγγλία. Η τύχη της επιχείρησης 
Θαλάσσιος Λέων σύμφωνα με  τα γερμανικά αρχεία». 
 

Σελίδα 61 (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε γερμανική εφημερίδα με ημερομηνία από 20.5.1958 

φέροντας τον τίτλο «η επιχείρηση «Θαλάσσιος Λέων» ήταν ωστόσο ένας 
αντιπερισπασμός». 
 

Σελίδα 62  (περίληψη) 
Καταχώρηση κειμένου σε γερμανικό έντυπο φέροντας τον τίτλο « Η εκστρατεία 

στη Βόρεια Αφρική: πόλεμος άνευ μίσους;». 
 

Σελίδες 63-66  (περίληψη) 
Χειρόγραφες δυσανάγνωστες σελίδες  που εκτείνονται χρονικά από το έτος 

1934 έως το 1943. 
 

Σελίδες 67-68  (περίληψη) 
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Χειρόγραφες δυσανάγνωστες σελίδες με ημερομηνία καταγραφής 22.1.1950. 
 

Σελίδες 69-71  (περίληψη) 

Χειρόγραφες δυσανάγνωστες σελίδες με ημερομηνία καταγραφής 19.3.1950. 
 

Σελίδες 72- 109 (περίληψη-μετάφραση) 
Στρατιωτική Αναφορά (λείπουν οι πρώτες δεκαπέντε σελίδες). 
(μετάφραση) ...βρίσκονταν προς προώθηση στο Ρέθυμνο και Ηράκλειο και 

απελευθέρωσε αυτές τις δύο ομάδες. Στις 28.5. αποβιβάστηκαν οι Ιταλοί στο ανατολικό 
τμήμα του νησιού, στη Σητεία. Τα υπόλοιπα τμήματα των Βρετανών διέφυγαν μέσω 
των βουνών προς τα ανατολικά παράλια και επιβιβάστηκαν στα πλοία, κάτι που ήταν 
εφικτό. 

 

Δεκαεπτά χιλιάδες άνδρες από αυτούς οδηγήθηκαν πίσω στην Αλεξάνδρεια, ενώ 
δώδεκα χιλιάδες διακόσιοι σαράντα πέντε Άγγλοι και δύο χιλιάδες διακόσιοι εξήντα έξι 
Έλληνες αιχμαλωτίστηκαν και εκτός τούτου είχαν πέντε χιλιάδες νεκρούς. Από τη 
δραστηριότητα της αεροπορίας βυθίστηκαν τέσσερα καταδρομικά, έξι αντιτορπιλικά, 
ένα ναρκαλιευτικό, τρία βοηθητικά υποβρύχια Καταδίωξης, πέντε ταχύπλοα και 
δεκαεννιά λέμβοι απόβασης. Υπέστησαν ζημιές ένα αεροπλανοφόρο, τρία πολεμικά 
πλοία, τρία καταδρομικά, οχτώ αντιτορπιλικά και ένα καταδρομικό με αντιαεροπορικά 
πυροβόλα. Εικοσιένα τον αριθμό αεροσκάφη του εχθρού καταρρίφθηκαν και δώδεκα 
καταστράφηκαν στο έδαφος. Οι δικές μας απώλειες ήταν μεγάλες, από τις στην Κρήτη 
δραστηριοποιούμενες στρατιωτικές μονάδες σκοτώθηκαν χίλιοι εννιακόσιοι δεκαπέντε 
στρατιώτες, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων περιλάμβανε τους χίλιους επτακόσιους 
πενήντα εννέα. Η Αεροπορία έχασε διακόσια αεροσκάφη, από τα οποία εκατό 
δεκαεννέα μεταγωγικά και προκλήθηκαν ζημιές σε εκατό σαράντα οχτώ, από τα οποία 
εκατό έξι ήταν μεταγωγικά. Πάρθηκαν ως λεία: περίπου τριάντα τεθωρακισμένα 
άρματα μάχης και εκατό τριάντα έξι πυροβόλα. Δεκατέσσερις χιλιάδες Ιταλοί 
αιχμάλωτοι απελευθερώθηκαν. 
 

Η σε στρατηγικό πλαίσιο επιτυχία θα δικαιολογούσε τις απώλειες, αλλά ο 
Χίτλερ απέρριψε στο χρονικό αυτό σημείο την πρόταση του διοικητή του γερμανικού 
Σώματος Αλεξιπτωτιστών, υποπτέραρχο Student, να ξεκινήσει μια αεραπόβαση στην 
Κύπρο, να την κατακτήσει και από το σημείο εκεί να επιτεθεί με αερομεταφερόμενα 
στρατεύματα στη διώρυγα του Σουέζ. Έχοντας τρομάξει από τις μεγάλες απώλειες, δεν 
ήθελε ο Χίτλερ να γνωρίζει τίποτα πλέον για αεραποβάσεις. 

Μια ακόμα πρόταση του Student, τουλάχιστον να εξουδετερωθεί από τα 
αερομεταφερόμενα στρατεύματα η τόσο επικίνδυνη για τις κινήσεις ανεφοδιασμού προς 
την Αφρική Μάλτα, δεν έγινε από τον Χίτλερ επίσης αποδεκτή, αν και βρίσκονταν μια 
γερμανική και μια ιταλική Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών και μια ιταλική 
Αερομεταφερόμενη Μεραρχία σε ετοιμότητα. Ο Student εξέφρασε σχετικά με  τούτο 
«όταν επισκέφτηκα τον Χίτλερ , ανέτρεψε όλο το σχέδιο,  λέγοντας ότι θα πάει στραβά 
και θα κοστίσει πολλές απώλειες». 

Τα συμπεράσματα, τα οποία έβγαλε ο Χίτλερ από την Κρήτη, ήταν λανθασμένα, 
από την αντίθετη πλευρά είχαν γίνει τώρα οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι προσεκτικοί και 
οργάνωσαν δίδοντας έμφαση  στο γερμανικό πρότυπο τις αεραποβατικές τους μονάδες, 
έχοντας  μελετήσει  προσεκτικά την αεραπόβαση στην Κρήτη και έχοντας  διδαχθεί απ΄ 
αυτή.   

 

Τα διδάγματα από την Κρήτη. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο Χίτλερ ταράχτηκε πάρα πολύ από το ύψος των 
αιματηρών απωλειών και δεν ήθελε πλέον να ακούσει για αεραποβάσεις. Παρόλα ταύτα 
αναπτύχθηκε το Σώμα Αλεξιπτωτιστών και οδηγήθηκε σε ένα εξαιρετικά υψηλό 
επίπεδο. Ο υποπτέραρχος Student μπόρεσε να αφιερωθεί με ηρεμία στο εν λόγω 
καθήκον επειδή ο Χίτλερ του έδωσε να καταλάβει ότι  δεν θα είχε αυτός για αρχή καμία 
αποστολή στη σχεδιαζόμενη εκστρατεία εναντίων  της Ανατολικής Ευρώπης.  

Είχε καταστεί  κατά τρόπο δυσάρεστο αντιληπτό η  κατά την επέμβαση στην 
Κρήτη κυρίως μη δυνατότητα μεταφοράς βαριών όπλων και εξαιτίας αυτού  είχε δοθεί 
αφορμή για το ξέσπασμα κάποιων κρουσμάτων κρίσης. Στο χρονικό αυτό σημείο 
σχεδιάστηκε εξαιτίας τούτου μια ουσιαστικής μορφής αναδιάρθρωση. Οι 
αλεξιπτωτιστές είχαν ριχθεί στην Κρήτη οπλισμένοι μόνο με τα πιστόλια τους με 
αποτέλεσμα να γίνουν τώρα κάποιες μεταβολές ώστε να πραγματοποιούν ρίψη με τα 
φορητά πυροβόλα όπλα τους ώστε να μη χρειάζεται να έχουν αχρείαστες απώλειες στη 
μάχη ψάχνοντας για τα κιβώτια των όπλων. Εξαιτίας της κατασκευής μεγάλων σε 
μέγεθος ανεμοπλάνων θα εξασφαλίζονταν κυρίως η μεταφορά βαριών όπλων και δεν 
εγκαταλείπονταν επίσης η δραστηριοποίηση των τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης. 

Έπρεπε κυρίως να  επέμβουν με ανεμοπλάνα  αερομεταφερόμενες Μεραρχίες οι 
οποίες είχαν εφοδιαστεί με τεθωρακισμένα άρματα μάχης  για να πάρουν τη  θέση του 
Πυροβολικού Μεραρχίας. 
Το γερμανικό σχέδιο για μια τέτοια Μεραρχία προέβλεπε: τρία αερομεταφερόμενα 
Συντάγματα με ελαφριά και βαριά όπλα πεζικού, ένα Σύνταγμα Τεθωρακισμένων με 
εκατό είκοσι έξι τριάντα τόνων τεθωρακισμένα άρματα μάχης, τα οποία είχαν 
εξοπλιστεί με ένα κανόνι 7,5 cm. Επιπλέον, οι συνηθισμένες μονάδες σκαπανέων, 
πληροφοριών κλπ. 

(περίληψη) Αναφέρεται κατόπιν η δυνατότητα  μεταφοράς   στρατευμάτων και  
στρατιωτικού υλικού τον Οκτώβριο 1941 μέσω νέων κατασκευασμένων μεγάλων σε 
μέγεθος ανεμοπλάνων (καταγράφεται ο τύπος αυτών), η πραγματοποίηση στρατιωτικών 
ασκήσεων με αλεξιπτωτιστές στην Αγγλία τον Δεκέμβριο 1940, η εκεί κατασκευή 
ανεμοπλάνων (καταγράφεται ο τύπος αυτών), η δημιουργία μιας Αερομεταφερόμενης 
Μεραρχίας το Νοέμβριο 1942 και η δραστηριοποίηση αυτής για πρώτη φορά το 
καλοκαίρι 1943 στη Σικελία. Ακόμα ο σχηματισμός κατά τη χρονική περίοδο 1940-

1946 στις Η.Π.Α μονάδων αλεξιπτωτιστών (καταγράφονται αυτές), η χρήση από τους 
Άγγλους και Αμερικανούς ανεμοπλάνων (έχοντας ως πρότυπο τα γερμανικά), ο τρόπος 
δράσης των Αερομεταφερόμενων Μονάδων (καταγράφονται καθήκοντα και οπλισμός), 
η στενή συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία (αναφέρεται το παράδειγμα της 
Κρήτης περί της εναέριας κυριαρχίας ως προϋπόθεση της επιτυχίας της επιχείρησης της 
αεραπόβασης) λόγω έλλειψης –κυρίως πυροβόλων-βαριών όπλων. 

Καταγράφεται επίσης η πρώτη επιχείρηση βρετανικών αερομεταφερόμενων 
μονάδων το Φεβρουάριο 1942 στις γαλλικές ακτές εναντίον μιας θέσης ραντάρ των 
Γερμανών (καταγράφεται η σημασία αυτής), η μη έχοντας επιτυχημένη έκβαση  λόγω 
της σθεναρής γερμανικής άμυνας επιχείρηση αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων τον 
Αύγουστο 1942 στη Διέππη (αναφέρονται απώλειες), η συμμαχική απόβαση το 
καλοκαίρι 1943 στη Σικελία (καταγράφεται αριθμός συμμετεχόντων  μεταγωγικών και 
ανεμοπλάνων και απώλειες λόγω  της ανεπαρκούς στρατιωτικής εκπαίδευσης και  των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών καταγράφοντας πτώση ανεμοπλάνων στη θάλασσα και 
τη ρίψη αλεξιπτωτιστών σε μακρινή απόσταση από τον προβλεπόμενο χώρο), 
καταγραφή επιχείρησης αλεξιπτωτιστών των SS εναντίων του διοικητηρίου του Τίτου 
στο Drwa (δεν καταγράφεται επιτυχές αποτέλεσμα), η κατάληψη από 
αερομεταφερόμενες μονάδες της κατεχόμενης από τα αγγλικά στρατεύματα Λέρου. 
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Ακολουθεί χωρίο με τις προετοιμασίες και την πραγματοποίηση της 
αεραπόβασης των συμμάχων και της προβολής άμυνας από την πλευρά των γερμανικών 
στρατευμάτων  στη Νορμανδία (καταγράφονται οι προς αντιμετώπιση δυσκολίες των 
δύο αντιμαχόμενων πλευρών και απώλειες μεταξύ αμερικανικών μονάδων), χωρίο 
αναφέροντας  την επιχείρηση αεραπόβασης προς το Arnheim έχοντας ως σκοπό την 
κατάληψη γεφυρών στο ολλανδικό έδαφος και την κατόπιν προώθηση    των 
συμμαχικών υπό τον στρατηγό Μοντγκόμερι στρατευμάτων έως τον Ρήνο  
(καταγράφονται οι χώροι), τη δημιουργία προγεφυρωμάτων, την αντίσταση των 
γερμανικών στρατευμάτων (καταγράφονται οι χώροι προβολής άμυνας και ανθρώπινες 
απώλειες), τον βομβαρδισμό αεροδρομίων και χώρων τοποθέτησης αντιαεροπορικών 
πυροβόλων (περιέχεται αριθμός και τύπος συμμαχικών αεροσκαφών), τις δυσκολίες της 
επιχείρησης αυτής λόγω λανθασμένων πληροφοριών σχετικά με τις εκεί βρισκόμενες 
γερμανικές δυνάμεις άμυνας και τη εν τέλει αποτυχία της επιχείρησης με μεγάλες 
απώλειες μεταξύ των συμμαχικών στρατευμάτων, το χωρίο με την επέμβαση της 
μονάδας αλεξιπτωτιστών του συνταγματάρχη v.d. Heydte στη μάχη των Αρδεννών με 
σκοπό την εξουδετέρωση του δρόμου ανεφοδιασμού των συμμαχικών στρατευμάτων 
στο Βέλγιο, την κατάληψη κομβικών σημείων για την προώθηση των γερμανικών 
στρατευμάτων και την αποτυχία (σημειώνονται λόγοι) της επιχείρησης αυτής 
καταγράφοντας μεγάλο αριθμό τραυματιών κατά τη ρίψη αλεξιπτωτιστών και 
αιχμαλώτων, το χωρίο με την πραγματοποίηση αεραπόβασης συμμαχικών δυνάμεων 
στην περιοχή της πόλης Wesel στις 23.5.1945 (καταγράφεται μεγάλος αριθμός 
συμμαχικών μεταγωγικών, καταδιωκτικών και ανεμοπλάνων) και την με επιτυχία 
έκβαση της επιχείρησης αυτής, το χωρίο με την επίθεση εναντίων της νήσου Corregidor 

στις Φιλιππίνες με βομβαρδισμό (καταγράφονται μεγάλες ποσότητες βομβών) και το 
πέρας της επιχείρησης αυτής με πολύ μικρό αριθμό απωλειών μεταξύ των 
αμερικανικών μονάδων. 

Στο τελευταίο χωρίο καταγράφονται στρατιωτικού χαρακτήρα διδάγματα από 
ήδη διεξαγόμενες  επιχειρήσεις αεραπόβασης ( μεταξύ άλλων κυριαρχία στον εναέριο 
χώρο πάνω στον χώρο της επιχείρησης, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, προσεγμένες 
προετοιμασίες για την αεραπόβαση, αποτελεσματική οργάνωση εδάφους,  κατάλληλο 
χρονικό σημείο έναρξης της επιχείρησης, δέσμευση σε άλλο χώρο μεγάλου αριθμού 
στρατιωτικών δυνάμεων του αντιπάλου), η ανάγκη συνεργασίας των 
αερομεταφερόμενων μονάδων με άλλα Σώματα Στρατού κατόπιν της απόβασης, ο 
τρόπος δράσης εναντίων τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, η κατασκευή σύγχρονων 
μεταγωγικών αεροσκαφών στις Η.Π.Α, Μεγάλη Βρετανία και Ε.Ε.Σ.Δ  (καταγράφονται 
χαρακτηριστικά), η καταγραφή του απαραίτητου στρατιωτικού εξοπλισμού των 
αεραποβατικών μονάδων, η τεχνική πτώσης, η δυνατότητα μεταφοράς βαρύ οπλισμού, 
η δραστηριοποίηση ελικοπτέρων (στον Πόλεμο της Κορέας). 

 
 


