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[Γ.Α.Φ. CD. 4 – ΦΑΚ. 2] 

 

RL 10 – 305 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει 103 σελίδες που εκτείνονται χρονικά από 2.12.1940 έως 
16.7.1941. 

 

Σελίδες 1-4 (Περίληψη) 
 

Κείμενο του γερμανικού στρατού, από 2 Δεκεμβρίου 1940, που προσδιορίζει τη 
χρήση των ημερολόγιων πόλεμου καθώς και το είδος πόλεμου. Αναφέρει την έναρξη 
της ισχύος αυτών των διατάξεων, την αξία και τρόπους χρήσης τους και σε ποια 
τμήματα ή υπηρεσίες αναφέρονται και αφορούν. Αναφέρει οδηγίες διαχείρισης και 
καταμέτρησης πληροφοριών και ανακοινώσεων όσον αφορά στις δραστηριότητες του 
στρατού και τις συνθήκες λήξης ισχύος των ημερολογίων αυτών. Αναφέρει ακόμα 

τρόπους συντήρησης και δραστηριότητες στρατού. 

 

Σελίδες 5-102 (Αμετάφραστες) 
 

Χειρόγραφες δυσανάγνωστες και εκτεινόμενες χρονικά από 16.05.1941 έως 
16.07.1941. Περιέχουν περιγραφές γεγονότων με κρίσεις και εκτιμήσεις γι’ αυτά. 
Προσδιορίζεται επίσης η ώρα, ο τόπος και το είδος του καταλύματος. Οι εγγραφές είναι 
ημερολογιακού τύπου.  
 

Σελίδα 103 (Μετάφραση)  
 

119 Οι διαταγές για κατασκοπεία από αέρα πρέπει να είναι αντικειμενικές και 
περιορισμένες χρονικά.  

121 Οι ανώτατες διοικήσεις του στρατού ξηράς και άλλων σωμάτων στρατού 

δίδουν άμεσα τις διαταγές για την κατασκοπεία από απόσταση στον αεροπορικό στόλο 

ή στα σώματα αεροπορίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αντίστοιχη επιχείρηση.  

Η προσωπική επαφή των Διοικητών των ομάδων και των υψηλόβαθμων στην 
αεροπορία για την κατασκοπεία από απόσταση με τα σώματα στρατού και την ανώτατη 

διοίκηση, εγγυάται πλήρη αντίληψη όσον αφορά στην θέση και στην πρόθεση στην 

αντίστοιχη επιχείρηση.  

122 Στην κατασκοπεία από κοντινή απόσταση πρέπει οι πολλές στον αριθμό 

διαταγές (κατασκοπεία μέσω φυλακισμένων, από πυροβολικό, εικόνες από αέρα κλπ) 
να κατευθύνονται ενιαία. Δια τούτο δίδουν οι ανώτατοι αρχηγοί τις διαταγές κατά 
κανόνα στους Διοικητές στρατού, οι οποίοι λαμβανόμενου υπ’ όψη των δικών τους 
προθέσεων για την τακτική κατασκοπείας από αέρα και από μικρή απόσταση, τις 
μεταβιβάζουν στο σώμα αεροπορίας (διοίκηση αεροπορίας – επιτελείο αεροπορίας – 

μοίρα αεροπορίας).  

Λόγω του ότι μερικές οδηγίες, προπάντων στη κατασκοπεία κατά τη διάρκεια 

μάχης, έχουν τις περισσότερες φορές βραχυπρόθεσμη ισχύ, πρέπει για αυτό το λόγο η 
εντολή αυτών των εισηγήσεων να περιορίζεται για την επόμενη μέρα με κέντρο βάρους 
στη μεταξύ άλλων׃ 

Επίβλεψη συγκεκριμένων χώρων τεθωρακισμένων, της εξάπλωσης πυροβολικού, 

μεταφορά στρατευμάτων, κτίσιμο γεφυρών. 

Έλεγχο της χρήσης πυρομαχικών της αεροπορίας, και εντολών για λήψη 

φωτογραφιών. 
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Ανάλογα με τη θέση, δίδεται εντολή στις διαφορετικές βαθμίδες των ομάδων 

κοντινής κατασκοπείας για άμεση συνεργασία με τα επιτελεία και τις μεραρχίες, ώστε 
να αποφύγουν απώλεια χρόνου σε επείγουσες διαταγές. Συγχρόνως πρέπει οι βαθμίδες 
αυτές όσο το δυνατόν να μην συνεργάζονται στενά με το επιτελείο διαφόρων τομέων 
του πεζικού. Οι Διοικητές των κατασκοπευτικών ομάδων πρέπει να παρέχουν στους 
Διοικητές του ναυτικού και αεροπορίας πάντα την απαραίτητη ελευθερία δράσης. 

123 Συγχρόνως με την δραστηριότητα των Αξιωματικών αεροπορίας(κατασκ.) 

δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην διαρκώς στενή επαφή του Διοικητή και Αρχηγού 

αεροπορίας με τον Αρχηγό στρατού, με τους στρατηγούς, με τους γενικούς αρχηγούς 

καθώς και με τους Διοικητές επιτελείων, στρατευμάτων, μεραρχιών των σωμάτων 

στρατού. 

Ως σύμβουλοι της αεροπορίας έχουν το καθήκον να δώσουν ουσιαστικά μια 
σαφή, επακριβή παροχή διευκρινήσεων, οι ίδιοι να προτείνουν σχέδια δράσης, να 
συντονίσουν τις απαιτήσεις για τη δράση των πιλότων κοντινής κατασκοπείας και να 
επιστήσουν με έμφαση την προσοχή σε ιδιαίτερες δυσκολίες.  

Είναι ικανοί να εκτιμήσουν τη θέση του εχθρού και από νωρίς τις προθέσεις 

μάχης, οι οποίες είναι οπωσδήποτε αναγκαίες για την ομαλή διεξαγωγή των 
επιχειρήσεων. Για τούτο προσέρχονται για γνωμοδότηση όσον αφορά στην τοποθεσία 

και να ενημερώσουν για όλα τα ντοκουμέντα, τα οποία συμπληρώνουν την εικόνα του 
εχθρού. 

124 Οι υπηρεσίες της διοίκησης του πολεμικού ναυτικού δίδουν εντολές για 
άμεση κατασκοπεία από αέρα αναλόγως την θέση, ή όσον αφορά στο σώμα της 
αεροπορίας, στα σώματα με τα οποία συνεργάζονται. Για την προετοιμασία και από 

κοινού εκτέλεση της επιχείρησης, πρέπει οι αρχηγοί των σωμάτων όλων των πλευρών 

να συνεργάζονται άμεσα. 


