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                            [Γ.Α.Φ CD 13  Φάκελος 5] 

                                       RL 25-272 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα , 117 σελίδων συνολικά που 
εκτείνεται χρονικά από 13.6.1942   έως  15.3.1943. Ακολουθείται αντίστροφη 

ημερολογιακού τύπου καταγραφή. 
 

Σελίδα 1  (περίληψη) 
Περιέχει πίνακα περιεχομένων φακέλου στρατιωτικών εγγράφων 

καταγράφοντας σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη γραφή σελίδες, κωδικό εγγράφου, 
περιεχόμενο. 
 

Σελίδα 2  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο ραδιογραφήματος από τη διοίκηση 4ου

 αεροπορικού 
σώματος προς την αεροπορική ομάδα στο Rostow (πόλη στην βορειοανατολική άκρη  

της Μαύρης Θάλασσας) με ημερομηνία καταγραφής 15.3.1943 και ώρα 1:40 
περιέχοντας στρατιωτικού χαρακτήρα μετακινήσεις. 
 

 

Σελίδες 3-10  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 προς μεταξύ άλλων 
αεροπορική ομάδα στο  Rostow (πόλη της Ρωσίας) που φέρει ημερομηνία από 
5.3.1943. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας  για το χρονικό διάστημα από 1. έως 
28.2.1943, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη  προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), μετακινήσεις προσωπικού (καταγράφονται 
χώροι όπως Stalino-Donetzik, Saporoshje, Kirovohrad στην Ουκρανία), ελλείψεις της 
μονάδας (καταγράφονται τούτες), απόθεμα στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφεται 
είδος, κατάσταση, ανάγκες και αριθμός τούτων), στρατιωτικού χαρακτήρα ζητήματα  
(υπηρεσία σκοπιάς, κατάλυμα, σίτιση, εξοπλισμός, ενδυμασία), την κατάσταση 
υγείας, του στρατιωτικού ταχυδρομείου, την κατάσταση δρόμων και οδικού διχτύου, τις 

καιρικές συνθήκες, την κατάσταση εφοδιασμού με στρατιωτικό υλικό, ανταλλακτικά 
όπλων, ασύρματους αεροσκαφών και καύσιμα μεταξύ του Ιουνίου 1942 και 
Ιανουαρίου 1943 (καταγράφονται μονάδες), κατάσταση αποθεμάτων και 
ανεφοδιασμού (καταγράφεται είδος, χώροι και δυσκολίες).  
 

 

Σελίδες 11-12  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης 

σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  στο Kirovohrad που φέρει ημερομηνία 
3.3.1943. 

Περιέχει αναφορά σχετικά της κατάστασης των οχημάτων καταγράφοντας 
ελλείψεις. 
 

 

 

 

Σελίδες 13-17  (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 
υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 προς μεταξύ άλλων 
αεροπορική ομάδα στο  Rostow, χώρο παραμονής αεροσκαφών στη Saporoshje που 
φέρει ημερομηνία από 1.2.1943. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας  για το χρονικό διάστημα από 10.1 έως 
31.1.1943, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), μετακινήσεις προσωπικού, κατάσταση 

στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφονται ελλείψεις), στρατιωτικού χαρακτήρα 
ζητήματα  (υπηρεσία σκοπιάς, κατάλυμα στη βόρεια πλευρά  του Schachty στη νότια 
Ρωσία , σίτιση-καταγράφονται ελλείψεις-, εξοπλισμός, ενδυμασία), την κατάσταση 
υγείας (κρίνεται ως καλή ), στρατιωτικού ταχυδρομείου, στρατιωτικές μετακινήσεις 

(καταγράφονται χώροι όπως βόρεια πλευρά του Schachty-νότια Ρωσία-, Gorlowka 

και Kuybyshev-στη Ρωσία- ) την κατάσταση δρόμων και οδικού διχτύου (μεταξύ 
Schachty και Kuyibishev κάκιστη προκαλώντας μεγάλες δυσκολίες στη μετακίνηση), 
καιρικές συνθήκες, κατάσταση εφοδιασμού με στρατιωτικό υλικό, κατάσταση 
αποθεμάτων και ανεφοδιασμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδες 18-24  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στο Schachty –στη νότια 
Ρωσία- προς μεταξύ άλλων αεροπορική ομάδα στο  Rostow, χώρο παραμονής 
αεροσκαφών στη Saporoshje που φέρει ημερομηνία από 16.1.1943. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1.12.1942 
έως 10.1.1943, περιέχοντας μεταξύ άλλων δύναμη προσωπικού (καταγράφεται 
αριθμός αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), ανάγκες σε προσωπικό, ελλείψεις της 
μονάδας (καταγράφονται τούτες), απόθεμα στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφεται 
είδος και αριθμός τούτων), κατάσταση και ανάγκη σε οχήματα, στρατιωτικού 

χαρακτήρα καθήκοντα (υπηρεσία σκοπιάς στον σταθμός τρένων  Morosowskaja- στη 
νότια Ρωσία- , στρατιωτική εκπαίδευση),  την κατάσταση  διαμονής  (αναφέρονται 
κακές συνθήκες στην πόλη Morosowskaja, στη νότια Ρωσία) , σίτισης (κρίνεται ως 
καλή καταγράφοντας χρονικό σημείο εισαγωγής- διανομής τούτου- στρατιωτικό 
τομέα) ,  ενδυμασίας (καταγράφεται διανομή την 23.12.1942 περιέχοντας είδος) , 
υγείας (κρίνεται ως καλή),  στρατιωτικού ταχυδρομείου (εκ νέου διάθεση κατόπιν 
τεσσάρων εβδομάδων διακοπής χαρακτηρίζοντας της κατάσταση ως πολύ κακή),  
επιθεωρήσεων Γερμανών αξιωματούχων (καταγράφεται όνομα-βαθμός-χώρος-

μονάδα),  στρατιωτικού χαρακτήρα συμβάντα ( καταγραφή  μεταξύ άλλων 
κατάστασης συναγερμού την 2.12.1942 στην πόλη  Morosowskaja, την προέλαση 
ρωσικών τεθωρακισμένων με κατεύθυνση τοTschernigow στην Ουκρανία, επίθεση 
την 8. και 11.12.1942 ρωσικών αεροσκαφών με πραγματοποίηση βομβαρδισμού και 
πυρά πυροβόλων όπλων εναντίων του αεροδρομίου της Morosowskaja, απώλειες 
ανδρών προς εργασία κατασκευής οχυρωματικών έργων κατόπιν επίθεσης ρωσικών 
αεροσκαφών την 13.12.1942, επίθεση ρωσικών αεροσκαφών συνοδευμένων από 
βομβαρδιστικά πλησίον γερμανικών καταλυμάτων την 17. και 20.12.1942, την 
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παρουσία ρωσικών στρατευμάτων πριν το Millerovo στη νότια Ρωσία, την προέλαση 
ρωσικών δυνάμεων και πραγματοποίηση βομβαρδισμού περιοχής με τεθωρακισμένο 
άρμα μάχης, την εμφάνιση ρωσικών στρατευμάτων την 23.12.1942 δεκαπέντε χλμ 
βορείως του σιδηροδρομικού σταθμού  Morosowskaja, τη διέλευση ρωσικών 
τεθωρακισμένων (πενήντα τον αριθμό) στον χώρο μεταξύ Morosowskaja και 
Tanziskaja, την καταστροφή ρωσικών φαλαγγών στρατιωτικών φορτηγών από 
επιδρομή γερμανικών στούκας κατόπιν βομβαρδισμού την 25.12.1942, την επίθεση 
ρωσικών δυνάμεων με τέσσερα τεθωρακισμένα και εκατό πενήντα άνδρες πλησίον 
της πόλης Pawlowka -στην Πολωνία- την 27.12.1942, τη μετακίνηση ρουμανικής 7,5 

cm πυροβολαρχίας και την αεροπορική επίθεση την 28.12.1942 ρωσικών δυνάμεων 
εναντίων αεροδρομίου με την κατάρριψη τριών εκ τούτων, στρατιωτικές συγκρούσεις 
και ανταλλαγές πυρών και βολών πυροβολικού μεταξύ γερμανικών και ρωσικών 
στρατευμάτων και την αποχώρηση του ρουμανικού πυροβολικού, την προώθηση 
ρωσικών δυνάμεων, την εγκατάλειψη από τις γερμανικές δυνάμεις στρατιωτικών 
θέσεων προς αποφυγή απωλειών και την ανατίναξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
στην πόλη Morosowskaja χρήσιμα για τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις) ,την 
κατάσταση δρόμων και οδικού διχτύου (καταγράφεται η κάλυψη τούτων ως επί το 
πλείστον με πάγο δημιουργώντας έτσι δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων), 
καιρικές συνθήκες (χαρακτηρίζονται ως άσχημες δημιουργώντας  κακή ορατότητα). 
 

 

 

 

Σελίδες 25-34  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό-με δύο συνημμένα- έγγραφο από τη μηχανοκίνητη 

μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  στη 
Morosowskaja προς μεταξύ άλλων αεροπορική ομάδα στο  Rostow, χώρο παραμονής 
αεροσκαφών στη Saraposhje που φέρει ημερομηνία 1.12.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1.έως 
30.11.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), μετακινήσεις προσωπικού, ελλείψεις της 
μονάδας (καταγράφονται τούτες), υφιστάμενος αριθμός στρατιωτικών οχημάτων 

(καταγράφεται είδος και αριθμός τούτων), κατάσταση οχημάτων (καταγράφονται 
ζημιές, ανάγκες και ελλείψεις σε καύσιμα), την στρατιωτική εκπαίδευση (αναφέρεται 
μη διαθέσιμος χρόνος λόγω διαφόρων ασχολιών της μονάδας), στρατιωτικού 

χαρακτήρα ζητήματα  (συνέχιση της κατάστασης επιφυλακής προς υπεράσπιση χώρου 
για τυχών επιθέσεις και αυξημένη φρούρηση λόγω εισροής προσφύγων από το τότε 
Στάλινγκραντ προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο Obliwskaja), σχετικά των 
καταλυμάτων (ανάγκη εξοικονόμησης θέρμανσης),  της σίτισης (καταγράφεται 
επιδείνωση της κατάστασης καταγράφοντας ελλείψεις σε όσπρια, καφέ, τσάι ζάχαρη 
και αλάτι)  , του στρατιωτικού εξοπλισμού (καταγράφεται έλλειψη σε χειροβομβίδες 
ασκήσεων, δοχείων νερού), της κατάστασης υγείας (κρίνεται ως καλή ), του 
στρατιωτικού ταχυδρομείου (αναφέρονται δυσκολίες εισαγωγής γραμμάτων από τη 
Γερμανία), στρατιωτικές μετακινήσεις (μετακίνηση της μονάδας την 23.11. από το 
αεροδρόμιο  Obliwskaya προς το αεροδρόμιο της πόλης Morosowskaja- Νότος και  
τη δημιουργία στρατιωτικών θέσεων, καταλυμάτων, χώρων παραμονής οχημάτων 
στον χώρο τούτο),  την κατάσταση δρόμων και οδικού διχτύου (χαρακτηρίζεται ως 
καλή),  τις καιρικές συνθήκες (καταγράφεται δριμύ ψύχος). 

Το πρώτο συνημμένο περιέχει καταγραφή ειδών αποθεμάτων. 
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Το δεύτερο απόρρητο συνημμένο με ημερομηνία 26.11.1942 αναφέρεται στη 
σύσκεψη Γερμανών αξιωματούχων σχετικά υπεράσπισης του χώρου του αεροδρομίου 
Obliwskaya και όλων συνολικά του βορείως τούτου βρισκόμενων βάσεων-σταθμών 
καταγράφοντας σήμανση συναγερμού επιπέδου ΙΙ την 20. και επιπέδου ΙΙΙ την 
21.11.1942, την προέλαση ρωσικών τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης έως την 
περιοχή Dobrinskaya, σαράντα πέντε χλμ βορειοανατολικά του αεροδρομίου 
Obliwskaya, την εγκατάλειψη του χώρου από γερμανικά και ρουμανικά στρατεύματα 
την 23.11.1942 υπό την πίεση της προέλασης ρωσικών δυνάμεων. 

Περιέχεται επίσης χειρόγραφος χάρτης σχετικά του τομέα ασφάλισης από τη 
μηχανοκίνητη μονάδα 102/6 καταγράφοντας χώρους. 

 

 

 

Σελίδες 35-36  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό-με ένα συνημμένο- έγγραφο από τη μηχανοκίνητη  

μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στο 
αεροδρόμιο Obliwskaya προς τομέα ανεφοδιασμού 3/8,αεροπορική ομάδα στο  
Rostow που φέρει ημερομηνία 1.11.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 16. έως 
31.10.1942 περιέχοντας τη χειροτέρευση της υφιστάμενης κατάστασης 
ανταλλακτικών αεροσκαφών  τύπου Junker 87 καταγράφοντας διάθεση και ελλείψεις 
τούτων. 
 

 

Σελίδες 37-42  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό-με ένα συνημμένο- έγγραφο από τη μηχανοκίνητη  

μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στο 
αεροδρόμιο Obliwskaya προς τομέα ανεφοδιασμού 3/8,αεροπορική ομάδα στο  
Rostow που φέρει ημερομηνία 1.11.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1. έως 
31.10.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), μετακινήσεις προσωπικού (καταγράφονται 
χώροι), ελλείψεις της μονάδας (καταγράφονται τούτες), υφιστάμενος αριθμός 

(καταγράφεται είδος και αριθμός τούτων) και κατάσταση στρατιωτικών οχημάτων 
(αναφέρεται η ανάγκη  επισκευής οχημάτων και  διανομής καυσίμων),  αναφορικά 
της στρατιωτικής  εκπαίδευσης (πραγματοποίηση ενημέρωσης, κύκλου στρατιωτικών 
σεμιναρίων, άσκηση άμυνας την 28.10, μη πραγματοποίηση ασκήσεων βολών, 
εκπαίδευση χειρισμού-ρίψης χειροβομβίδων, μη προβλεπόμενη επανάληψη λόγω 
έλλειψης και μη προμήθειας τούτων) στρατιωτικού χαρακτήρα ζητήματα  (υπηρεσία 
φρούρησης), της σίτισης (εκτιμάται ως καλή, έλλειψη σε πατάτες), της στρατιωτικής 
ενδυμασίας (δημιουργία χώρου επιδιόρθωσης υποδημάτων και στρατιωτικών 
αρβυλών), των πυρομαχικών (έλλειψη σε χειροβομβίδες) την κατάσταση υγείας 

(κρίνεται ως καλή, καταγραφή τριών περιπτώσεων ίκτερου ), στρατιωτικού 
ταχυδρομείου, στρατιωτικών επιχειρήσεων (αναφορά πτήσεων παρενόχλησης από τη 
ρωσική αεροπορία, πραγματοποίηση αερομαχίας την 6.10.1942 μεταξύ γερμανικής 
και ρωσικής αεροπορίας με την κατάρριψη ενός ρωσικού αεροσκάφους ), 
μετακινήσεων αεροπορικών ομάδων από το αεροδρόμιο Obliwskaya  την κατάσταση 
δρόμων και οδικού δικτύου ( αναφέρεται κακή κατάσταση τούτου), καιρικές συνθήκες 

(χαρακτηρίζονται ως μεταβαλλόμενες). 
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Σελίδες 43-46  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό-με ένα συνημμένο- έγγραφο από τη μηχανοκίνητη  

μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στο 
αεροδρόμιο Obliwskaja προς αεροπορική ομάδα στο Rostow, τον χώρο παραμονής 
αεροσκαφών στο Saparoshje που φέρει ημερομηνία 16.10.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 1. έως 
15.10.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων μετακινήσεις αεροπορικών ομάδων 

(καταγράφονται τούτες) σε αεροδρόμιο πριν την πόλη του Στάλινγκραν και την 
κατάσταση ανεφοδιασμού (καταγράφεται επιδείνωση). 

Το συνημμένο έγγραφο περιέχει συνοπτική εικόνα ελλείψεων καταγράφοντας 
είδος-κωδικό- ημερομηνία απαίτησης τούτου. 
 

Σελίδες 47-50  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη  μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στο αεροδρόμιο Obliwskaja 

προς αεροπορική ομάδα στο Rostow, χώρο παραμονής αεροσκαφών στο Saparoshje 

που φέρει ημερομηνία 1.10.1942. 
Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 14. έως 

30.9.1942 αναφέροντας επαφές με δραστηριοποιούμενες αεροπορικές μονάδες 
(καταγράφονται τούτες) και  καταγράφοντας ελλείψεις σε ανταλλακτικά 
αεροσκαφών, εισαγωγή και διανομή ειδών ανεφοδιασμού (καταγράφονται μονάδες, 
είδη και ποσότητες τούτων).  
 

 

Σελίδες 51-60  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  προς αεροπορική ομάδα 
στο Rostow, αεροπορική βάση στο Saporoshje που φέρει ημερομηνία 1.10.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1.έως 
30.9.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), μετακινήσεις προσωπικού, ελλείψεις της 
μονάδας (καταγράφονται τούτες), υφιστάμενος αριθμός  (καταγράφεται είδος και 
αριθμός τούτων) και κατάσταση στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφονται 
προβλήματα, ανάγκη σε ανταλλακτικά και δυσκολία στην προμήθεια τούτων, 
ελλείψεις σε καύσιμα), η κατάσταση φρούρησης (καταγράφεται χώρος και χρονικό 
σημείο), καταλυμάτων (η κατάσταση κρίνεται σχετικά ικανοποιητική, εμφάνιση 
ζωυφίων στους κοιτώνες), σίτισης (καταγράφονται ελλείψεις), στρατιωτικής 
ενδυμασίας (αναφέρεται η προμήθεια καλοκαιρινής στρατιωτικής στολής), υγείας 

(κρίνεται ως καλή ), στρατιωτικές μετακινήσεις (καταγράφονται τούτες), στρατιωτικά 
συμβάντα (καταγράφεται χρονικό διάστημα ρωσικών αεροπορικών κινήσεων, η μη 
διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας επιθέσεων της ρωσικής αεροπορίας, η πραγματοποίηση 
πτήσεων παρενόχλησης κατά τη διάρκειας της ημέρας και της νύχτας από τη ρωσική 
αεροπορία με τη συμμετοχή πολλών αεροσκαφών, πραγματοποίηση ρίψης βομβών 
έκρηξης διαφορετικού διαμετρήματος και την 5.9.1942 ρίψη εμπρηστικών βομβών 
και δοχείων φωσφόρου, καταγραφή γερμανικών απωλειών σε αεροπορία και στρατό 
ξηράς)  την κατάσταση δρόμων και οδικού δικτύου (κρίνεται ικανοποιητικό), καιρικές 

συνθήκες (μεταβαλλόμενες). 
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Σελίδες 61-63  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  προς αεροπορική ομάδα 
στο Rostow, αεροπορική βάση στο Saporoshje που φέρει ημερομηνία 13.10.1942. 

Περιέχει κατάσταση ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 7.έως 
13.9.1942  καταγράφοντας μεταξύ άλλων διανεμόμενα είδη (μεταξύ άλλων 
εργαλείων αεροσκαφών και καύσιμα-ποσότητα τούτων-μονάδες αεροπορίας). 
 

 

Σελίδες 64-65  (περίληψη) 
Στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης 

σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  προς αεροπορική ομάδα στο Rostow, 

αεροπορική βάση στο Saporoshje που φέρει ημερομηνία 6.10.1942. 
Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού  για το χρονικό διάστημα από 1.έως 

6.9.1942, καταγράφοντας ανάγκες, διανεμόμενα είδη. 
 

 

 

Σελίδα 66  (περίληψη) 
Απόρρητο τηλεγράφημα από την αεροπορική μονάδα στο Rostow  προς  

μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 
102/6  με ημερομηνία 30.8.1942 και ώρα 22:00. 

Περιέχει καταγραφή ειδών ανάγκης καταγράφοντας τύπο αεροσκαφών. 

 

 

 

 

Σελίδες 67-70  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό-με δύο συνημμένα- έγγραφο από τη μηχανοκίνητη 

μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  προς 
αεροπορική ομάδα στο Rostow, αεροπορική βάση στο Saporoshje που φέρει 
ημερομηνία 31.8.1943. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού  για το χρονικό διάστημα από 23.έως 
31.8.1942 καταγράφοντας μονάδες . 

Το πρώτο συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο περιέχει συνοπτικής μορφής 
καταγραφή μη προμηθευμένου στρατιωτικού υλικού καταγράφοντας είδος-κωδικό. 

Το δεύτερο συνημμένο περιέχει δυσκολία προμήθειας ανταλλακτικών 
καταγράφοντας είδη-κωδικό. 
 

 

Σελίδες 71-81  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  προς αεροπορική ομάδα 
στο Rostow, αεροπορική βάση στο Saporoshje που φέρει ημερομηνία 1.9.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1.έως 
31.8.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), ελλείψεις σε προσωπικό (καταγράφονται 
τούτες), υφιστάμενος αριθμός  (καταγράφεται είδος και αριθμός τούτων) και 
κατάσταση στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφονται μεταξύ άλλων μικρού μεγέθους 
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ζημιές και επισκευή τούτων),  σχετικά της φρούρησης καταγράφεται στρατιωτικός 
εξοπλισμός της φρουράς, την κατάσταση καταλυμάτων (διαμονή σε οχήματα, σε 
σκηνές και κοιτώνες καταγράφοντας χώρο-χρονικό διάστημα),  σίτισης (κρίνεται ως 
ικανοποιητική  καταγράφοντας ελλείψεις), υγείας (καταγράφονται περιπτώσεις 
ασθενείας ), στρατιωτικά συμβάντα (μεταξύ άλλων αεροπορική επίθεση την 11.8.1942 
με πραγματοποίηση βομβαρδισμού εναντίων του αεροδρομίου Obliwskaja, την 12.8. 
με περίπου σαράντα ρωσικά αεροσκάφη και την απώλεια δύο εκ τούτων, την 22. και 
27..8. πραγματοποίηση βομβαρδισμού από ρωσικά αεροσκάφη εναντίων του 

αεροδρομίου Obliwskaja  την 28.8 ρίψη μεσαίου και ελαφρύ τύπου βομβών από 
ρωσικά αεροσκάφη βορειοανατολικά και βορειοδυτικά του αεροδρομίου  Obliwskaja 

καταγράφοντας ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές, μέτρα αντιμετώπισης 
μελλοντικών επιθέσεων, τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου και των παρακείμενων 
χώρων από 29. έως 31.8.1942), στρατιωτικές μετακινήσεις (καταγράφεται χρονικό 
σημείο-διαδρομή-χώρος μετακίνησης),  την κατάσταση δρόμων και οδικού δικτύου 

(καταγράφεται η διαδρομή μετακίνησης, δυσκολίες)), καιρικές  συνθήκες 

(χαρακτηρίζονται καλές). 
 

 

 

 

Σελίδες 82-84  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6  προς αεροπορική ομάδα 
στο Rostow, αεροπορική βάση στο Saporoshje που φέρει ημερομηνία 23.8.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 11. έως 
22.8.1942 καταγράφοντας την άφιξη της μονάδας εφοδιασμού με αεροσκάφη τύπου 
Junker 87 στο αεροδρόμιο  Obliwskaja δημιουργώντας επαφή με τις εκεί 
δραστηριοποιούμενες αεροπορικές μονάδες και την κατάσταση ανεφοδιασμού 
καταγράφοντας είδη-κωδικό-μονάδες. 
 

 

Σελίδες 85-86  (περίληψη) 
Απόρρητο αντίγραφο τηλεγραφήματος από την ομάδα αεροπορίας Κιέβου 

προς τον τομέα ανεφοδιασμού στο Χάρκοβο με ημερομηνία καταγραφής 3.8.1942 και 
ώρα 16:45. 

Περιέχει στρατιωτικές  μετακινήσεις  καταγράφοντας τμήμα-μέσο μεταφοράς-

χώρο προορισμού. 
 

 

Σελίδα 87  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk 

(πόλη της Ρωσίας)   προς τομέα ανεφοδιασμού 1/8, αεροπορική ομάδα Κίεβου, που 
φέρει ημερομηνία 1.8.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 25.7.έως 
1.8.1942 παρουσιάζοντας μη αξιοσημείωτες αλλαγές στην προηγούμενη κατάσταση. 
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Σελίδες 88-94  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk   

προς τομέα ανεφοδιασμού Ι/8,αεροπορική ομάδα  Κιέβου που φέρει ημερομηνία 
1.8.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1.έως 
31.7.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), μετακινήσεις προσωπικού (καταγράφεται 
αριθμός-βαθμός),  υφιστάμενος αριθμός (καταγράφεται είδος και αριθμός τούτων) και 
κατάσταση στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφεται η ετοιμότητα προς χρήση, η 
κάλυψη ελλείψεων, παρουσιαζόμενα προβλήματα) , τη στρατιωτική εκπαίδευση 

(αναφέρεται η ευχέρεια χρόνου αναφορικά πραγματοποίησης τούτης, είδος 
εκπαίδευσης, η φυσική κατάσταση, η διεξαγωγή σεμιναρίων), κατάσταση  
καταλυμάτων (διαμονή στα οχήματα και σε σκηνές καταγράφοντας χώρο, 
απαγόρευση σε στρατώνες λόγω ύπαρξης ζωυφίων), σίτισης (κρίνεται ως επαρκής 
καταγράφοντας ελλείψεις, προβλήματα στην τροφοδοσία νερού), υγείας (αναφέρεται 
εμφάνιση παθήσεων και ελλείψεις σε φάρμακα ), ζητήματα πειθαρχίας 

(καταγράφονται περιπτώσεις μη τήρησης των κανονισμών), στρατιωτικά συμβάντα 

(καταγράφεται αεροπορική επίθεση με βομβαρδισμό και πυρά αεροσκαφών πλησίον 

των στρατώνων χωρίς την ύπαρξη ανθρωπίνων απωλειών και υλικών ζημιών), την 
κατάσταση δρόμων και οδικού δικτύου (αναφέρεται η κακή κατάσταση 
δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό  την κίνηση των φαλαγγών, μοτοσικλετών και 
οχημάτων), καιρικές  συνθήκες (καταγράφονται από καλές έως πολύ καλές). 
 

 

Σελίδες 95-96  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk   

προς τομέα ανεφοδιασμού Ι/8,αεροπορική ομάδα  Κίεβου που φέρει ημερομηνία 
26.7.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 19.έως 
25.7.1942 καταγράφοντας δραστηριότητα στρατιωτικού και μη χαρακτήρα, την 
κατάσταση σίτισης (κρίνεται ως καλή), την κατάσταση υγείας (κρίνεται ως καλή).   
 

 

 

Σελίδα 97  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk   

προς τομέα ανεφοδιασμού Ι/8,αεροπορική ομάδα  Κίεβου που φέρει ημερομηνία 
26.7.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού  για το χρονικό διάστημα από 19.έως 
25.7.1942 χωρίς ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος στρατιωτικών  συμβάντων καταγραφή. 
 

 

 

 

  

Σελίδα 98  (περίληψη) 
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Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 
υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk   

προς τομέα ανεφοδιασμού 6/8,αεροπορική ομάδα  Κίεβου που φέρει ημερομηνία 
18.7.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού  για το χρονικό διάστημα από 12.έως 
18.7.1942 χωρίς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στρατιωτικών συμβάντων καταγραφή. 
 

 

 

Σελίδες 99-100  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk   

προς τομέα ανεφοδιασμού 6/8,αεροπορική ομάδα  Κίεβου που φέρει ημερομηνία 
18.7.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 12.έως 
18.7.1942 καταγράφοντας μεταξύ άλλων την κατάσταση σίτισης (κρίνεται επαρκής 
αναφέροντας ελλείψεις),  υγείας (κρίνεται ως καλή), τη δύναμη προσωπικού 

(καταγράφεται αριθμός αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών). 
 

 

Σελίδες 101-102  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk   

προς τομέα ανεφοδιασμού 6/8,αεροπορική ομάδα  Κίεβου που φέρει ημερομηνία 
11.7.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1.έως 
11.7.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών),  την κατάσταση σίτισης (κρίνεται ως 
επαρκής καταγράφοντας ελλείψεις), υγείας (κρίνεται ως καλή ),  στρατιωτικά 
συμβάντα (επιδρομή την 2.7. 42 ρωσικών αεροσκαφών βάλλοντας με πυρά εναντίων 
του χώρου παραμονής των αεροσκαφών και προβαίνοντας σε ρίψη βομβών εναντίων 
όλων των εγκαταστάσεων του χώρου διαμονής της ομάδας). 

 

 

Σελίδα 103  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 8/6 στην πόλη Woltschansk   προς 
τομέα ανεφοδιασμού 6/8,αεροπορική ομάδα 2 που φέρει ημερομηνία 11.7.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 4.έως 
11.7.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων μετακίνηση μονάδων της αεροπορίας, τη 
μεταφορά στρατιωτικού υλικού (καταγράφεται τούτο). 
 

 

Σελίδα  104  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 8/6 στην πόλη Woltschansk   προς 
τομέα ανεφοδιασμού 6/8,αεροπορική ομάδα 2 που φέρει ημερομηνία 4.7.1942. 

Περιέχει αναφορά αναοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 28.6.έως 
4.7.1942 καταγράφοντας είδη εξοπλισμού των αεροσκαφών στον εκεί χώρο.  
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Σελίδες 105-108  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 102/6 στην πόλη Woltschansk   

προς τομέα ανεφοδιασμού 6/8,αεροπορική ομάδα  2 που φέρει ημερομηνία 1.7.1942. 
Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 14.έως 

30.6.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων  δύναμη προσωπικού (καταγράφεται αριθμός 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, ανδρών), υφιστάμενος αριθμός (καταγράφεται τούτος) 
και κατάσταση οχημάτων (καταγράφονται ελλείψεις, προβλήματα ανά είδος, αιτίες 
τούτων, ετοιμότητα προς χρήση  των οχημάτων ), στρατιωτική εκπαίδευση 

(πραγματοποίηση ενημερώσεων σχετικά κατασκοπείας, δολιοφθοράς και μέτρων 
αντιμετώπισης τούτων)  την κατάσταση  φρούρησης (καταγράφονται χώροι και  
δύναμη φρουράς), καταλυμάτων (διαμονή σε οχήματα και σε σκηνές στο 
Woltschansk και σε άλλες περιοχές σε στρατώνες, κρίνοντας τις συνθήκες διαμονής 
ως καλές),   σίτισης (κρίνεται ως επαρκής καταγράφοντας ελλείψεις),  υγείας 

(καταγράφονται ασθένειες), του στρατιωτικού ταχυδρομείου (καταγράφεται χρονικό 
διάστημα λήψης τούτου από τη Γερμανία), στρατιωτικά συμβάντα (καταγράφεται 
μεταξύ άλλων σήμανση συναγερμού, ρίψη φυλλαδίων από ρωσικά αεροσκάφη, 
διαρκής ρίψη βομβών κατά τη διάρκειας της νύχτας), μετακινήσεις της μονάδας 
(καταγράφεται χρονικό σημείο αναχώρησης –άφιξης και χώρος προορισμού), την 
πραγματοποίηση στρατιωτικού χαρακτήρα εργασιών (αναφέρεται η δημιουργία 
χαρακωμάτων) την κατάσταση δρόμων και οδικού δικτύου (καταγράφονται χώροι-
διαδρομές), τις καιρικές συνθήκες (καταγράφονται ως άστατες). 
 

 

Σελίδες 109-111  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό-με ένα τον αριθμό συνημμένο- έγγραφο από τη 

μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 
8/6 στην πόλη Χάρκοβο-Βορράς  προς τομέα ανεφοδιασμού 6/8,αεροπορική ομάδα 2 

που φέρει ημερομηνία 27.6.1942. 
Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 21.έως 

27.6.1942, αναφέροντας την παραμονής της μονάδας στο αεροδρόμιο του Χάρκοβο-

Βορράς και τη μετακίνηση τούτης την 27.6. προς το Woltschansk καταγράφοντας 
είδη ανεφοδιασμού-χρήση και τύπους αεροσκαφών. 

Το συνημμένο έγγραφο περιέχει συνοπτικό πίνακα απαιτούμενου στον χώρο 
παραμονής αεροσκαφών στο Κίεβο στρατιωτικού υλικού και εργαλείων 
καταγράφοντας είδος, κωδικό και ποσότητα τούτων. 
 

 

Σελίδες 112-114  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 8/6 στην πόλη Χάρκοβο-Βορράς  
προς τομέα ανεφοδιασμού 1/8,αεροπορική ομάδα 1 που φέρει ημερομηνία 21.6.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 14.έως 
20.6.1942, αναφέροντας την άφιξη  της μονάδας στο αεροδρόμιο του  Χάρκοβο και 
την επαφή με τις εκεί δραστηριοποιούμενες μονάδες αεροπορίας (καταγράφονται 
τούτες) και τον ανεφοδιασμό με μηχανήματα αεροπορίας εργαλεία και καύσιμα 
αεροπορικών μονάδων (καταγράφονται τούτες) . 
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Το συνημμένο έγγραφο από τον υπεύθυνο ελέγχου αεροπορίας στην πόλη 
Breslau με ημερομηνία 20.6.1942  περιέχει αναφορά σχετικά αεροσκάφους Junker 87  

με το όνομα «Dora» καταγράφοντας απαιτούμενα υλικά-μηχανήματα εξοπλισμού 
τούτου και προς  χρήση ανταλλακτικών.  
 

 

Σελίδα 115  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 8/6 στην πόλη Belgorod που φέρει 
ημερομηνία 13.6.1942. 

Περιέχει αναφορά ανεφοδιασμού για το χρονικό διάστημα από 5.έως 
13.6.1942, αναφέροντας την άφιξη της μονάδας στο Belgorod, επαφές με τις εκεί 
δραστηριοποιούμενες αεροπορικές ομάδες καταγράφοντας  τον στρατιωτικό 
εξοπλισμό- προς διάθεση μηχανήματα. 
 

 

 

Σελίδες 116-117  (περίληψη) 
Απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο από τη μηχανοκίνητη μονάδα αεροπορίας 

υπεύθυνης σχετικά διανομής στρατιωτικού υλικού 8/6 στην πόλη Belgorod που φέρει 
ημερομηνία από 13.6.1942. 

Περιέχει αναφορά δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα από 1.έως 
13.6.1942, περιέχοντας μεταξύ άλλων μετακίνηση οχημάτων σε φάλαγγες από το 

Saporoshsje προς το Belgorod (η διαδρομή κρίνεται ως καλή καταγράφοντας 
ενδιάμεσους σταθμούς, διανυόμενα χιλιόμετρα καθημερινώς), την κατάσταση 
δρόμων, την κατάσταση υγείας (χαρακτηρίζεται  ως καλή), την κατάσταση σίτισης 
(κρίνεται ως καλή και επαρκής), σχετικά στρατιωτικών συμβάντων ( βολές μεγάλου 
διαμετρήματος ρωσικού πυροβολικού εναντίων του εκεί βρισκόμενου 
σιδηροδρομικού σταθμού, βολές πυροβολικού την 12.6.1942 εναντίων του 
αεροδρομίου). 
 
 


