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                                              [ Γ.Α.Φ   CD.12 – ΦΑΚ 7 ] 

 

                                                          RL 7-642 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει ένα 7 σελίδων συνολικά στρατιωτικό έγγραφο. 

 

 

 

Σελίδες 1-7   ( περίληψη ) 

Το έγγραφο τούτο περιέχει τρία είδη δραστηριοποίησης του γερμανικού 

στρατού λόγω αξιολόγησης εμπειριών σε νωρίτερο χρονικό διάστημα επιχειρήσεων 

καταγράφοντας α) την όσο το δυνατόν εγκαίρως ασφάλιση των βρισκόμενων σε 

κοντινή απόσταση του μετώπου αεροδρομίων από δυνάμεις περιλαμβάνοντας από 

λόχο έως τάγμα αναφέροντας ανάλογες εμπειρίες και συμβάντα στο Zipser Neudorf 

(στη Σλοβακία), στο αεροδρόμιο του Agram (το Ζάγκρεμπ αλλιώς), στο μέτωπο της 

Ουκρανίας καταγράφοντας τη μεγάλη σημασία της αεροπορίας στη διατήρηση του 

μετώπου, την άφιξη και διανομή ταγμάτων αλεξιπτωτιστών με σκοπό την αμεσότατη 

κατάληψη περιοχών, την ασφάλιση τούτων εναντίων μικρού μεγέθους επιχειρήσεων 

και της εξασφάλισης της προσγείωσης αεροσκαφών εκεί, β) την κατοχή και 

διατήρηση χώρων για τον στρατό ξηράς ως ένα από τα βασικότερα καθήκοντα των 

αλεξιπτωτιστών, την επιλογή της σωστής  χρονικής στιγμής για τη διεξαγωγή των 

επιχειρήσεων καταγράφοντας παραδείγματα από το μέτωπο της Πολωνίας, της 

Κορίνθου, της Θάσου, του πρόωρου σχεδιασμού, της αποθεματοποίησης του χώρου, 

της εξασφάλισης των ομάδων αλεξιπτωτιστών και μεταγωγικών αεροσκαφών και την 

έγκαιρη συγκέντρωση των ομάδων τούτων, γ) τις επιχειρήσεις αερομεταφερόμενων 

τμημάτων περιέχοντας βαθμό δυσκολίας, τη δημιουργία ως προϋπόθεση 

προγεφυρώματος, το ζήτημα του ανεφοδιασμού-ενισχύσεων, τη λαφυραγώγηση 

μεγάλου  μεγέθους στρατιωτικού υλικού, την αποστολή επαρκούς αριθμού  

αερομεταφερόμενων ομάδων και στρατιωτικού υλικού για την μετέπειτα 

πραγματοποίηση των επιχειρήσεων σε ξηρά και θάλασσα περιέχοντας ως τη 

μοναδική έως τώρα επιχείρηση αυτής της Κρήτης καταγράφοντας: 

τη δημιουργία προγεφυρώματος από αλεξιπτωτιστές στο Μάλεμε, Ρέθυμνο 

και Ηράκλειο και την επέκτασή του στον κόλπο της Σούδας κατόπιν ενίσχυσης των 

αλεξιπτωτιστών από αερομεταφερόμενα στρατεύματα, 

τη μεγάλης σημασίας κατάσχεση ενός ρυμουλκού, όπλων καταπολέμησης 

τεθωρακισμένων και τεθωρακισμένα οχήματα  στον χώρο του Μάλεμε, 

τη συνέχιση των επιχειρήσεων με συνεχή και σε αυξανόμενο ρυθμό εισαγωγή 

δια θαλάσσης  στρατιωτικού υλικού έως την εξολοκλήρου κατάληψη της νήσου. 

Σχετικά της εκπαίδευσης και της οργάνωσης αναφέρεται ο ρόλος της 7ης 

αεροπορικής Μεραρχίας, η διανομή και τα καθήκοντα των τμημάτων τούτης, η άρτια 

φυσική και ψυχική κατάσταση, η ανάγκη μεταφοράς βαριών όπλων και μεγάλου 

μεγέθους οχημάτων, η αξιοπιστία των μεταγωγικών τύπου Junker 52 (με εξαίρεση τη 

μεγάλη κατανάλωση υγρών καυσίμων δημιουργώντας ένα βαθμό δυσκολίας στις 

αερομεταφερόμενες επιχειρήσεις), σχετικά της πραγματοποίησης των επιχειρήσεων       

αναφέρονται οι γεωγραφικού και στρατιωτικού περιεχομένου με ακρίβεια γνώσεις, η 

χρήση αεροφωτογραφιών πριν την ανάληψη της επιχείρησης, η τήρηση του 

απορρήτου και της μυστικότητας όλων των προετοιμασιών, μέτρα απόκρυψης και 

εξαπάτησης του αντιπάλου, η σωστή επιλογή των πρώτων χώρων ρίψης 

λαμβανομένου υπόψη των υπαρχουσών  τεχνικών υποδομών, της έλλειψης προβολής 
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αντίστασης, τη δημιουργία κέντρου βάρους και των κατάλληλων συνθηκών σε έναν 

χώρο αερομεταφοράς, τη δημιουργία προϋποθέσεων σχετικά της εναέριας υπεροχής 

σε όλο συνολικά τον χώρο πριν τη διεξαγωγή ρίψης αλεξιπτωτιστών, την 

εξουδετέρωση της διακρινόμενης αντιαεροπορικής άμυνας και των βαριών όπλων, 

την παρακώληση των συγκοινωνιών, τη συγκέντρωση και επέμβαση ομάδων 

πολεμικών σκαφών και στούκας πριν την επίθεση εναντίων όλων των διακρινόμενων 

στρατιωτικών τμημάτων.       

 

 

 

 


