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[Γ.Α.Φ. CD. 4 – ΦΑΚ. 3] 

 

RL 11-48 

 

 
Ο φάκελος αυτός περιέχει 28 σελίδες εκτείνονται χρονικά από 6.4.1943 έως 

7.7.1943. 

 

Σελίδες 1-3 (Μετάφραση) 
 

Σ. Αεροπορίας                                                                      A.H.Qu., 06.04.1943 

Pz. A.O.K.2  

 

Αξιωματικός ανάκρισης׃      Λοχαγός Sosna                                  

Μεταφραστής׃                      Aκροβολιστής Nowitzki 
 

                                                Ανάκριση του κρατούμενου  
 

Oserow, Wassili Petrowitsch. Ρώσος. 

Γεννηθείς την 14.07.1916 στο Gomel, μέλος της κομμουνιστικής νεολαίας της 
Σοβιετικής Ένωσης από το 1935 έως το 1940. 

Επάγγελμα׃ μόνιμος στρατιώτης 

Γονείς׃ οι γονείς του είναι καθηγητές στην Unetscha, άγνωστης διευθύνσεως. Η 
μητέρα του είναι από την Πολωνία, καταγόμενη από το Baranowitsche. 

Υπολοχαγός, πιλότος εφόδου και ασυρματιστής στο 101
ο
.σύνταγμα αεροπορίας 

μεταφοράς.  
Έχει υπό τις διαταγές του την 1η

 μεραρχία για μάχες σε εχθρικό έδαφος και –
μεταφορές στο πλαίσιο του ADD 

Καταρρίφθηκε τη νύχτα στις 10.07.1942 από Μ 109 κοντά στο χωριό 
Tschestopalawo, όχι μακριά από το χωριό Kursk 

 

Στρατιωτικό βιογραφικό 

Τον Αύγουστο του 1936 πέρασε στη σχολή τεχνικών αεροπορίας στη Μόσχα. Το 
Μάιο του 1939 απεφοίτησε ως τεχνικός πολεμικών αεροσκαφών 2ου βαθμού και 
ανέλαβε ως καθηγητής τηλεπικοινωνιών στην ακαδημία « Shukowski» στη Μόσχα. Το 
Μάιο του 1940, ενσωματώθηκε μέρος της ακαδημίας στο τμήμα τεχνικών για 
κατασκευή αεροπλάνων στη Μόσχα και στο τμήμα στρατού για την εκπαίδευση 
διοικητών και πιλότων. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του Osorow σε 
διευθυντή πληροφοριών στον τομέα εκπαίδευσης της ακαδημίας. Τον Ιούλιο του 1941 
μετετέθη στο 746 (αρχικά 320) τμήμα επίθεσης από αέρα σε εχθρικό έδαφος στο Kasan. 
Εκεί συνέβαλλε στον εξοπλισμό του τμήματος με ΤΒ-7 και μετετέθη αργότερα στο 
Kowrow, στην περιοχή Iwanowo. Στις 15.02.1943 μετετέθη στη 101

η
 σμηναρχία 

αεροσκαφών μεταφοράς στο Tschkalowskaja. 
Η Ομάδα του .101

η σμηναρχία αεροσκαφών μεταφοράς  
Βάση ׃ Tschkalowskaja( περίπου 32 χλμ από το κέντρο της Μόσχας) 
Δείγμα αεροσκάφους׃ Douglas PS 84 ( κατάσταση Ιούλιος 1942) 
Δύναμη20 ׃ αεροσκάφη 

Όνομα Διοικητή׃ 
Διοικητής της δύναμης׃ Αρχισμηνίας Grisodubowa (γυναίκα) 
Αρχηγός σμήνους ׃ Σμηνίας Werchosin 
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Συνθήκες σύλληψης 

Στις 10.07 έλαβαν διαταγή 16 αεροπλάνα της μονάδας μέσω του διοικητή να 
βομβαρδίσουν το Kursk. Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στις 17:00 από κάθε 
αεροσκάφος ξεχωριστά, με 5 λεπτά διαφορά μεταξύ τους. Το ύψος πτήσης ήταν 3.000 π 
και ο προορισμός Rjasan-Jefremoff-Kursk.  

Κατά την επιστροφή παρατηρήθηκε το αεροπλάνο του κρατούμενου από 
προβολέα ενός Me l09 πάνω από το Tschestopalowo και λίγο μετά δέχθηκε πυρά. Από 
το καταρριπτόμενο αεροπλάνο κατάφερε ο κρατούμενος να πηδήξει με αλεξίπτωτο από 
150 π ύψος. 

Ο κρατούμενος προσπάθησε να φτάσει στο ΗΚL και περπατούσε 24 μέρες μέσω 

Oserowo-Terebush-Kossorscha-Netrubesh για το Kolpna. Εκεί συνελήφθη από 
Γερμανούς στρατιώτες. Κατά την πορεία για το μέτωπο έλαβε ο κρατούμενος φαγητό 
και ρουχισμό από τον άμαχο πληθυσμό . 

Μετά από 6 μέρες φυλάκισης, μεταφέρθηκε ο κρατούμενος από το Kolpna στο 
Dulag  Kursk. Ως εθελοντής πηγαίνει ο κρατούμενος στο ΙΙΙ /607

ο
 τάγμα εργασίας και 

επιφορτίστηκε στο Woronesh με καθήκοντα γενικού καθαρισμού με την επίβλεψη πάνω 
από 100 αιχμαλώτων πολέμου. Εκεί παραμένει μέχρι το Δεκέμβριο του 1942. Με το 
τάγμα φθάνει ο κρατούμενος στο Ponyri και από εκεί μεταφέρεται με 60 άλλους 
φυλακισμένους στο Ι./ 582. Από το Ponyri μετακινείται το τάγμα, στην αρχή της 
ρωσικής επίθεσης, πρώτα στη Glasunowka και μετά για Smijewka. Στις 14.03 

οδηγήθηκε ο Osorow στην χώρο συγκέντρωσης- αιχμαλώτων πολέμου- 20 στην πόλη 

Orel. Για λίγο διάστημα χρησιμοποιείται ο κρατούμενος στο σώμα Pz.107 αμυντικού 
προσανατολισμού και λόγω του ότι είναι αξιωματικός αεροπορίας ,όπως μπορεί να 
εξακριβωθεί, οδηγήθηκε στο Ic/Lw. Pz. AOK 2 

Το υπόλοιπο του πληρώματος πιθανότατα νεκρό 

Ο κρατούμενος βρίσκεται στo χώρο συγκέντρωσης αιχμαλώτων πολέμου 20 και 
κατόπιν στην διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Στη συνέχεια οδηγείται ανατολικά. 

Κατάσταση αεροσκάφους. 

Πλήρως κατεστραμμένο 

Ακριβέστερα στοιχεία όσον αφορά στο αεροσκάφος  
Τύπος׃ PS-84 

Αριθμός-χαρακτηριστικό πάνω στο αεροσκάφος για την κατασκευή του 17 ׃ 

Τόπος παρασκευής ׃ Taschkent, έτος κατασκευής 1942 

Αναλυτικότερα στοιχεία για την ομάδα του κρατούμενου 

Αριθμός και τμήμα101 ׃
η
 σμηναρχία πιλότων μεταφοράς προσωπικού 

Τύπος αεροπλάνου׃ PS-84( ονομασία στην πολεμική αεροπορία Li- 2) 

Δύναμη και δομή 

2 τμήματα. Απαιτούμενη δύναμη 20. Τα αεροσκάφη είναι στο σύνολο τους σε 
βαθμό ετοιμότητας.100 πιλότοι και 60 άτομα τεχνικό προσωπικό. 

Βάση׃ Tschkalowskaja. 

Χώροι επιχείρησης׃ 
Τον Μάιο του1942 επιχείρηση από 3 PS -84 στο χώρο του Leningrad (τα 

αεροπλάνα παρέμειναν 16 ημέρες μακριά από τη βάση). 
Επιχείρηση στο Belew με 4 PS-84 για την απομάκρυνση των αλεξιπτωτιστών (τα 

αεροσκάφη παρέμειναν 12 ημέρες μακριά από τη βάση). 
Στις 29.06.1942 επιχείρηση με 12 PS-84 στο Ovel, στόχος το συγκρότημα του 

σιδηροδρομικού σταθμού. 
Στις 27.06.1942 με 16 PS-84 προς Poltawa. 

Στις 23. 24. και 25.06.1942 με 11 ,9 και 11 PS-84 αντίστοιχα στο Schtschigra. 

Τον Ιούνιο/Ιούλιο του 1942 συνολικά 14 επιχειρήσεις προς Kursk, όπου και η 
κατάρριψη του αεροσκάφους του κρατούμενου. 
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Η σμηναρχία χρησιμοποιείτο μέχρι την σύλληψη του Οserow μόνο για 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ 3-28 
 

Σελίδες 3-8  
 

Αναφέρονται στη διοίκηση της ομάδας πτήσης καθώς και στο προσωπικό της. 

Δίδονται πληροφορίες για την ομάδα υποστήριξης εδάφους, τον εξοπλισμό της καθώς 
και την τοποθεσία – εγκατάσταση της μεραρχίας και απώλειες της μέχρι τον Ιούλιο, τα 
αίτια των στρατιωτικών επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά με το 
προσωπικό, τη δομή, τη δύναμη και χαρακτηριστικά της αεροπορικής μοίρας με την 
ονομασία ADD και τέλος για τον επιχειρησιακό τομέα δράσης καθώς και τις 
εγκαταστάσεις διαβιβάσεων και ραδιοτηλεγραφικών επικοινωνιών και κωδικοποίηση 
των μηνυμάτων. Ιούλιος 1942 

 

Σελίδα 8 
 

Επικοινωνία μεταξύ ασυρμάτων και στοιχεία για την βιομηχανία εξοπλισμού της 
Σοβιετικής Ένωσης (σχετικά με εργοστάσια παρασκευής αεροπλάνων και εξοπλισμού 
αεροσκαφών). 
 

Σελίδες 9-11 
 

Καταγραφή εργοστασίων παραγωγής πολεμικού εξοπλισμού. Μάιος 1941-1942, 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1942 καθώς και ο τύπος TB-7 πολεμικού αεροσκάφους και 
απώλειες αυτού. 

 

Σελίδες 12-13 
 

Αναφέρεται ο τύπος αεροσκάφους TU-2 καθώς και διάφορες πληροφορίες για το 
ινστιτούτο δοκιμών πολεμικών αεροσκαφών (NIIWWS) στο Swerdlowsk και από 
ποιους αεροπόρους στελεχώνεται το ινστιτούτο αυτό. Επίσης αναφέρουν για την 
γερμανική αεροπορία και τα αντιαεροπορικά όπλα. 
 

Σελίδα 14 
 

Κρίση – εκτίμηση όσον αφορά στον κρατούμενο Petrowitsch. 

 

Σελίδα 15 
 

Σχέδιο δομής της A.D.D. Ιούλιος 1942 

 

Σελίδα 16 

 

Λίστα με βαρύ οπλισμό των ρωσικών δυνάμεων. 19.04.1943 

 

Σελίδα 17 
 

Περιγραφή μεραρχίας τεθωρακισμένων (σχέδιο).20.05.1943 

 

Σελίδα 18 
 

Πιθανή διάρθρωση μεραρχίας οπισθοφυλακής με περιγραφή οπλισμού, δύναμη 
ανδρών και άλλου είδους εξοπλισμού( σχέδιο).22.05.1943 

 



Βικε
λα

ία 
Βιβλ

ιοθ
ήκ

η Η
ρα

κλ
είο

υ

 

4 

 

Σελίδα 19 
 

Θέση της ομάδας Weifz Ιc (σχέδιο). 18.Ιουνίου 1943 

 

Σελίδα 20 
 

Μαρτυρία του κρατούμενου για τα τεθωρακισμένα. 
 

Σελίδες 21-22 
 

Αναφέρονται τα σώματα από τα οποία αποτελείται μια ρωσική μεραρχία, η 
μεραρχία πυροβολικού και η συνεργασία μεταξύ τους.  
 

Σελίδα 23 
 

Αναφέρεται στη σύσταση μεραρχίας αποτελούμενη από πυροβολαρχία. 
 

Σελίδα 24 
 

Αναφέρεται στον όρο σύστασης μεραρχία-ταξιαρχία τεθωρακισμένων. 
 

Σελίδα 25 
 

Αναφέρεται δομή μεραρχίας πεζικού. 
 

Σελίδα 26 
 

Σχέδιο. 
 

Σελίδα 27 
 

Σχέδιο γερμανικής μεραρχίας πεζικού. 
 

Σελίδα 28 
 

Αναφέρεται η παράδοση καθηκόντων και αλλαγή Διοικητή. Από τον Λοχαγό 

Schramm στον Λοχαγό Kinnemann. 07.07.1943  

 

 


