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[Γ.Α.Φ. CD. 4 – ΦΑΚ. 1] 

 

RL 10-304 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει 101 τον αριθμό σελίδες που εκτείνονται χρονικά από 
5.3.1941 έως 15.5.1941 

 

Σελίδες 1-99 (Αμετάφραστες) 
 

Χειρόγραφες δυσανάγνωστες και εκτεινόμενες χρονικά από 5.3.1941 έως 
15.5.1941. Καταγράφουν πολεμικές δραστηριότητες, με χρόνο, τοποθεσία, διαμονές, 
αεροδρόμια, εντολές, ιδιαίτερα συμβάντα και συνθήκες μάχης. Οι εγγραφές είναι 
ημερολογιακού τύπου. 

 
Σελίδα 100 (Μετάφραση) 
 

<Σημειώσεις για το ημερολόγιο πολέμου> 

 

07.5.1941 

Στις 9.30 αναχώρησε ο Διοικητής στόλου και ο Υπασπιστής του με ένα BF109 

για αναγνώριση από αέρος του νησιού Μήλος. 

Αποτέλεσμα: δόθηκε η δυνατότητα κατασκευής στρατιωτικού αεροδρομίου στη 
Μήλο. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντισυνταγματάρχη Persius Q του VIΙΙ 
σώμ.αντιαερ, το σώμα αεροπορίας σκοπεύει να επιχειρήσει αποβίβαση τάγματος 

μηχανικού για κατάληψη του νησιού και τη δημιουργία χώρου αεροδρομίου. Έπειτα 

από αυτό, στις 13.30 απογειώθηκε με αεροπλάνο Storkk ο Διοικητής στόλου και ο 
Υπασπιστής του και μετά την προσγείωσή τους στη Μήλο στις 15:30, δόθηκε η εντολή 
στον διαπραγματευτή Διοικητή του ναυτικού, για την παράδοση του νησιού. 

 

08.05.1941  

Ηρεμία. 

Μετά από μια περιπετειώδη νύχτα, ιππεύουν ο Διοικητής στόλου και ο 
Υπασπιστής του πάνω σε ένα γαϊδούρι για την πρωτεύουσα Κάστρο, καθώς εκεί δια του 
Διοικητή ναυτικού παραδίδεται το σύμπλεγμα των νησιών. Η στάση του πληθυσμού 

απέναντι στα διαλυμένα αγγλικά και κρητικά στρατεύματα είναι εξαιρετικά αβέβαιη. 

Αφού δόθηκε διαταγή για την κατασκευή του στρατιωτικού αεροδρομίου 

αναχωρεί ο Διοικητής στόλου στις 17:00 για την επιστροφή του και προσγειώνεται 
εξαιτίας άσχημου καιρού και έλλειψης βενζίνης στο Καλαμάκι. Επιτελείο αεροπορικής 
μοίρας σκοπεύει να στείλει στο νησί Μήλο ένα στοίχο (μια διάταξη) BF109, η 
αναχώρηση δεν πραγματοποιήθηκε ωστόσο, εξαιτίας του άσχημου καιρού. 

 

09.05.1941 

Ηρεμία. 

Ο Διοικητής στόλου και ο Υπασπιστής του επέστρεψαν από την αναγνώριση που 
έκαναν στην Μήλο. Γενικός Αρχηγός του Επιτελείου της Αεροπορίας είναι ο 
Σμήναρχος Jeschonek στο VIII Σώμα Αεροπoρίας. 

Αεροπλάνα της μοίρας II./J.G77 από το Βελιγράδι πραγματοποιούν αναγκαστική 
προσγείωση εξαιτίας άσχημων καιρικών συνθηκών στην Καβάλα. 
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Ο Αντισυνταγματάρχης Lingnau πετάει στη Γοργόπη για την δημιουργία μιας 
ραδιοτηλεγραφικής σύνδεσης ανάμεσα στην Γοργόπη και Τανάγρα.  

Ο Ταγματάρχης Kolb καταφθάνει ως Διοικητής του στρατιωτικού αεροδρομίου 

στη Τανάγρα. Επειδή δεν διαθέτει ούτε μεταφορικό μέσο ούτε ακολουθία, τον 
συνοδεύει ο Διοικητής σμήνους. 

 

10.05.1941  

Ο Συνταγματάρχης Lingnau επέστρεψε από τον διοικητή σμήνους στις 14:00. 

Κατά τη διαδρομή των οχημάτων τηλεπικοινωνιών, από τη Τανάγρα στη Γοργόπη 

ντεραπάρισε ένα όχημα τηλεπικοινωνιών σε ένα μονοπάτι κοντά στη Κατόνη και ο 
Υποδεκανέας Valentin τραυματίστηκε θανάσιμα.  

 

Σελίδα 101 (Μετάφραση) 
 

Στις 16:00 ο Διοικητής σμήνους πηγαίνει στην Αθήνα για συνεννόηση με το 
επιτελείο αεροπορίας. 

Στις 18:00 τηλεφώνημα του Διοικητή σμήνους. Θα τοποθετήσει στις 11.05 
αεροπλάνα της μοίρας J.G.77 στην πορεία για Molai (Μολάοι;). Για την μετακίνηση 

αυτή χρησιμοποιείται μια δύναμη μεταφοράς.  

Η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με ετοιμότητα στο νέο χώρο το βράδυ 

της 11.05.  

Διαταγή στις μονάδες για άμεση έναρξη της μετακίνησης. Προφάλαγγες του ΙΙ 
./J.G.77b και ΙΙΙ./J.G.77 αναχωρούν ήδη στις 10.05.1941 και ώρα 20:00. 

 

11.05.1941 

Στις 06:00 η αναχώρηση της κύριας φάλαγγας. Η για τις 06:00 προγραμματισμένη 
φάλαγγα μεταφοράς φτάνει με 2 ώρες καθυστέρηση. Στις 16:00 μετακίνηση των 
ιπταμένων τμημάτων στο Moloai. Η μετακίνηση συντελέστηκε υπό το διοικητή 

σμήνους χωρίς ιδιαίτερα συμβάντα. 

 

12.05.1941 

Το πρώτο σμήνος βρίσκεται 45 λεπτά σε ετοιμότητα. Καμιά επιχείρηση. 

Οργάνωση του νέου χώρου αεροδρομίου, ο Διοικητής σμήνους J.G.77 εξουσιοδοτεί για 
το θέμα του αεροδρομίου τους διοικητές. Φάλαγγες πεζικού έφτασαν στο Moloai μετά 

από μια άκρως κουραστική πορεία. 

 

13.05.1941 

Το πρώτο σμήνος βρίσκεται 45 λεπτά σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη διαταγή. Το 
1/L.G.2 βρίσκεται υπό τις διαταγές του Διοικητή σμήνους σε ετοιμότητα στο Moloai. 

Στις 09:00 ο Διοικητής σμήνους ταξίδεψε αεροπορικώς Αθήνα για συνομιλίες. 

 

14.05.1941 

Ιδιαίτερα δυσανάγνωστη γραφή (6 αράδων) 

 

 


