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[Γ.Α.Φ CD 10- Φάκελος 10] 
 

RL 33-32 

 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικά έγγραφα 44 σελίδων συνολικά, που 
εκτείνονται χρονικά από 23.4.έως 11.5.1941. 

 

Σελίδες 1-2 (περίληψη) 
 

Περιέχουν συνημμένο έγγραφο- χάρτη με τον αριθμό 2 σε έγγραφο της γενικής 
διοίκησης 11

ου
 σώματος αεροπορίας. 

Καταγράφει τις κινήσεις από κεντρική Ευρώπη έως τη Λάρισα των  σελίδων 18-21. 

 

Σελίδα 3 (περίληψη) 
 

Περιέχει την πρώτη σελίδα ακολούθων εγγράφων έχοντας ως τίτλο «πορεία προς 
την Ελλάδα, προς τα αεροδρόμια ρίψης». 
 

Σελίδες 4-8 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από το Σύνταγμα εφόδου- κρούσης που φέρει 
ημερομηνία από 25.11.1941.  

Περιέχει μεταξύ άλλων τη μετακίνηση του Συντάγματος μέσω σιδηροδρόμου 
(καταγράφοντας ημέρες και στρατιωτικά τμήματα), τη δραστηριοποίηση στρατιωτικών 

τμημάτων μέσω ρίψεων με αλεξίπτωτο (καταγράφεται αριθμός και τύπος 

αεροσκάφους- άνδρες), τον εξοπλισμό, τον ρουχισμό, τον οπλισμό εντός κιβωτίων 
ρίψης, τις κινήσεις στρατιωτικών οχημάτων (καταγράφονται τύποι και αριθμός 
τούτων). 

 

Σελίδες 9-11 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη γενική διοίκηση 11
ου

 σώματος 
αεροπορίας που φέρει ημερομηνία από 23.4.1941. 

Περιέχει εντολές σχετικά με τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου και φροντίδας 
αναφορικά με τη καλή κατάσταση υγείας των στρατιωτών και τη διατήρηση της 
ετοιμότητας τούτων. 
 

Σελίδα 12 (περίληψη) 
 

Περιέχει συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 2 στο έγγραφο των σελίδων 4-8 

σχετικά με εντολές αναφορικά με τη μετάδοση πληροφοριών (ασύρματοι- τηλέφωνα). 

 

Σελίδες 13-14 (περίληψη) 
 

Συνημμένο αντίγραφο με τον αριθμό 3 σχετικά με τη κατάσταση ρουχισμού κατά 
τη διάρκεια της μετακίνησης, της τροφοδοσίας, της σίτισης, της διαμονής των 
στρατιωτών. 

 

Σελίδες 15-16 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από το Σύνταγμα εφόδου-κρούσης που φέρει 
ημερομηνία από 25.4.1941. 
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Περιέχει τη δημιουργία στρατιωτικού σώματος υπό τον ταγματάρχη Stenzler, 

καταγράφοντας δύναμη ανδρών και ταγμάτων, αριθμό στρατιωτικών οχημάτων, 
στρατιωτική ενδυμασία. 

 

Σελίδα 17 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη γενική διοίκηση 11
ου

 σώματος 
αεροπορίας προς όλες τις διοικήσεις στρατού και την 7

η
 Μεραρχία που φέρει 

ημερομηνία από 25.4.19431. 
Αναφέρει σχετικά της αποβίβασης και μετακίνησης αεροπορικών τμημάτων του 

11
ου

 σώματος αεροπορίας καταγράφοντας τη μυστικότητα του χώρου (γνωστοποίηση 
τούτου μόνο στους διοικητές και υπεύθυνους μεταφοράς). 
 

Σελίδες 18-21  (περίληψη) 
Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη γενική διοίκηση του 11ου

 σώματος 
αεροπορίας που φέρει ημερομηνία από 27.4.1941. 

Περιέχει την άφιξη του 11ου
 σώματος αεροπορίας στην περιοχή της πόλης Arad 

(πόλη της Ρουμανίας), της Craiova (πόλη της Ρουμανίας) και νοτίως της Σόφιας δια 
σιδηροδρόμου και την κατόπιν άφιξη του στην περιοχή της Λάρισας καταγράφοντας 

ενσωματωμένα στρατιωτικά τμήματα, χώρους διέλευσης και προορισμού (βλπ 
συνημμένο χάρτη με τον αριθμό 2), ημέρα αναχώρησης, κανονισμούς πορείας 
(διευθέτηση υγρών καυσίμων, τοποθέτηση αιχμαλώτων για καταναγκαστικά έργα σε 
προσκοπτόμενες δυσκολίες, χώρους παραμονής, χώρους διοίκησης). 
 

Σελίδα 22 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 1 σε έγγραφο της γενικής 
διοίκησης του 11ου

 σώματος αεροπορίας. 

Καταγράφει χώρο επιβίβασης ημερομηνία άφιξης- στρατιωτικό τμήμα- δύναμη 
ανδρών- αριθμό στρατιωτικών οχημάτων. 

 

Σελίδα 23 (περίληψη) 
 

Συνημμένο αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου με τον αριθμό 4 προς έγγραφο της 
γενικής διοίκησης 11

ου
 σώματος αεροπορίας που φέρει ημερομηνία από 26.4.1941. 

Καταγράφει θέσεις ανεφοδιασμού στρατιωτικών οχημάτων με υγρά καύσιμα και 
είδος βενζίνης. 

 

Σελίδα 24 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο συνημμένου έγγραφου με τον αριθμό 3 προς έγγραφο της γενικής 
διοίκησης του 11ου

 σώματος αεροπορίας. 
Καταγράφει χώρους πορείας από το Arad έως τον τελικό προορισμό, την Λάρισα. 

 

Σελίδες 25-31 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από την ειδική ομάδα εμπροσθοφυλακής υπό 
τον Stentzler με το όνομα «ιπτάμενος Ολλανδός» προς τους επικεφαλείς των 
στρατιωτικών ομάδων, που φέρει ημερομηνία από 1.5.1941. 

Περιέχει μεταξύ άλλων την άφιξη της στρατιωτικής ομάδας υπαγόμενης στον 9ο
 

αεροπορικό στόλο με στρατιωτικά οχήματα στην περιοχή γύρω από τη Λάρισα 
καταγράφοντας υπαγόμενα στρατιωτικά τμήματα σε αυτή, υπεύθυνους αυτών και 
αναπληρωτές, διαδρομή της πορείας (χώρος αναχώρησης η Craiova και χώρος άφιξης η 
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Λάρισα), κανονισμοί κατά τη διάρκεια της πορείας για την ομαλή διεξαγωγή τούτης, 
ρυθμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων, χώρος παραμονής των διοικήσεων, χώρους 
ανεφοδιασμού με υγρά καύσιμα, χώρους προσωρινής παραμονής, την τήρηση 
μυστικότητας (η γνωστοποίηση του χώρου άφιξης λίγο πριν την αναχώρηση για λόγους 
προφύλαξης), χώρους καταλυμάτων, μέτρα επιτήρησης- φρουράς, την παροχή 

φαρμάκων ενάντια στην εμφάνιση ασθενειών όπως η ελονοσία, αφροδίσια νοσήματα ή 
άλλων που προκαλούνται από την κακή ποιότητα του νερού ή των αποχωρητήριων, τη 

φροντίδα- διατήρηση της κατάστασης οπλισμού, τη φροντίδα-διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των στρατιωτικών οχημάτων, την τοποθέτηση πλησίον γεφυρών και σε 
στενά περάσματα ομάδες πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων από το 9ο

 σώμα 
αεροπορίας. 

 

Σελίδες 32-33 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη γενική διοίκηση 11
ου

 σώματος 
αεροπορίας που φέρει ημερομηνία από 2.5.1941. 

Περιέχει μια σειρά διαταγών με τον αριθμό 1 από τον υπαξιωματικό γενικού 
Επιτελείου, καταγράφοντας τους χώρους πορείας, τον ανεφοδιασμό με υγρά καύσιμα, 

την παροχή ειδών ανεφοδιασμού-σίτισης καταγράφοντας χώρους, τους χώρους 
στρατιωτικών νοσοκομείων και σταθμούς συγκέντρωσης τραυματιών. 
 

Σελίδες 34-37 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο- με 2 συνημμένα- από το Επιτελείο εργασίας- υπό τον 
στρατηγό Suessmann προς τους επικεφαλείς –υπευθύνους στρατιωτικών μονάδων που 
φέρει ημερομηνία από 8.5.1941. 

Περιέχει διαταγή για τη μεταξύ άλλων συνέχιση της πορείας την 9./5./1941 
καταγράφοντας χρονικό σημείο συνέχισης της πορείας- χώρους διέλευσης τούτης 
(Θεσσαλονίκη- Κοζάνη- Λάρισα- Αθήνα), χρονικό σημείο άφιξης, τοποθέτησης 

διοικητών σε χώρους εμφάνισης δυσκολιών κατά τη διέλευση (καταγράφονται οι χώροι 
και οι υπεύθυνοι —διοικητές), δραστηριοποίηση στρατιωτικών φορτηγών με δυνατή 

μηχανή για ανηφορικούς στενούς δρόμους, τη διανομή στρατιωτικών τμημάτων στα 
αεροδρόμια. 

Το αντίγραφο συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 1 καταγράφει τους χώρους 
συγκέντρωσης- στρατιωτικά τμήματα- χώρους παραμονής. 

Το αντίγραφο συνημμένο έγγραφο με τον αριθμό 2 περιέχει τομείς βάσεων-

σταθμών καταγράφοντας χώρους τούτων και υπεύθυνους αξιωματικούς. 

 

Σελίδες 39-42 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου- με ένα συνημμένο- από γενική διοίκηση του 
11

ου
 σώματος αεροπορίας που φέρει ημερομηνία από 11.5.1941. 

Περιέχει διαταγή σχετικά με την προσέγγιση της 7
ης

 Μεραρχίας και στρατιωτικών 

σωμάτων στα αεροδρόμια και αναφέρονται μέτρα σχετικά με την αεροπορική άμυνα 

και υπαγόμενα στρατιωτικά τμήματα. 
Το αντίγραφο συνημμένο έγγραφο περιέχει τη διανομή των στρατιωτικών 

τμημάτων στα αεροδρόμια καταγράφοντας χώρο- στρατιωτικά τμήματα- διοίκηση. 

 

Σελίδα 43 (περίληψη) 
 

Περιέχει χειρόγραφο χάρτη καταγράφοντας κινήσεις στρατιωτικών τμημάτων από 
τον χώρο των Μυκηνών προς τον χώρο της Τανάγρας. 
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Σελίδα 44 (περίληψη) 
 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τη στρατιωτική μονάδα L 33 525 που 
φέρει ημερομηνία από 10.5.1941. 

Περιέχει διαταγή του Συντάγματος αναφέροντας μεταξύ άλλων την άφιξη και την 
παραμονή πλησίον των Μεγάρων στρατιωτικών τμημάτων, προετοιμασίες τούτων κατά 
την άφιξη τους, τη δημιουργία δικτύου πληροφοριών. 

 

 

 


