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[Γ.Α.Φ CD10-Φάκελος 2] 
 

RL 7-600 

 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει συνημμένα στρατιωτικά έγγραφα- χάρτες 8 σελίδων 

συνολικά, που εκτείνονται χρονικά από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο 1943. 

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αναφέρεται στο περιεχόμενο των συνημμένων που ακολουθούν. 
 

Σελίδες 2-3 (περίληψη) 
 

Περιέχουν συνημμένο στρατιωτικό έγγραφο με τον αριθμό 4 σε έγγραφο της 
διοίκησης αεροπορίας νοτιοανατολικής Ευρώπης, καταγράφοντας περιληπτική 
αναφορά σχετικά με την επέμβαση αεροπορικών ομάδων του 10ου

 σώματος αεροπορίας 
αναφορικά με τη κατάληψη της Λέρου. 

Περιέχονται: 1) επιθέσεις εναντίον πυροβολαρχιών, χώρων και πλοίων 
τροφοδοσίας στον θαλάσσιο χώρο γύρω από τη Λέρο και ανατολικά της Μεσογείου 
(δημιουργία έτσι προϋποθέσεων για απόβαση στρατιωτικών δυνάμεων), 2) 

δραστηριοποίηση αεροσκαφών (εννιακόσια ογδόντα τέσσερα με χίλιες ενενήντα έξι 
τόνους βόμβες) εναντίον της νήσου και στόχων πλοίων (τετρακόσια σαράντα επτά 
αεροσκάφη με τριακόσιες τριάντα τέσσερις τόνους βόμβες), 3) αναγνώριση-

κατασκοπεία (τριακόσια είκοσι πέντε συμμετέχοντα αεροσκάφη), 4) αποκλεισμός 
περιοχής, αναχωρήσεις αεροσκαφών κατόπιν σήμανσης συναγερμού και συνοδεία 
προστασίας (τριακόσια πενήντα επτά αεροσκάφη, 5) παροχή ασφαλείας μεταφορών δια 
εναέριας και θαλάσσιας οδού, εξαιρώντας την Κρήτη (διακόσια πενήντα πέντε 

αεροσκάφη), 6) γερμανικές απώλειες σε αεροσκάφη (σαράντα τέσσερα), 7) 

καταρριφθέντα αεροσκάφη (εικοσιένα). 

Περιέχεται ακόμα η αποφασιστικής σημασίας δραστηριοποίηση αεροσκαφών 

κατά το χρονικό διάστημα από 12.11-16.11.1943 για την επιτυχία της απόβασης και 
ρίψης αλεξιπτωτιστών των γερμανικών στρατευμάτων, η εξουδετέρωση κατόπιν βολών 
έχοντας βρει στόχο των βαρέων όπλων και η δημιουργία ρήγματος στην αντίσταση του 
αντιπάλου, οι απώλειες σε ιπτάμενο προσωπικό (σε αξιωματικούς- υπαξιωματικούς – 

άνδρες), στρατιωτικές επιτυχίες της γερμανικής αεροπορίας κατά το χρονικό διάστημα 
από 26.9-11.11.1943 (καταγράφεται αριθμός και τύπος πλοίων που έχουν καταστραφεί 
ή βυθιστεί ή έχουν υποστεί ζημιές), η ρίψη του 2ου

 τάγματος 2
ου

 Συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών κάτω από ισχυρής έντασης πυρά άμυνας όλων των όπλων, η 
εξουδετέρωση κατόπιν διεξαγωγής σκληρών μαχών των θέσεων πυροβολαρχιών του 
εχθρού (καταγράφονται οι γερμανικές απώλειες σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς και 
άνδρες). 
 

Σελίδα 4 (περίληψη) 
 

Περιέχει συνημμένο χάρτη με τον αριθμό 2 σε έγγραφο της διοίκησης αεροπορίας 

νοτιοανατολικής Ευρώπης, καταγράφοντας μηχανήματα ραδιοτηλεγραφίας στα 
ανατολικά παράλια της νοτίου Ιταλίας και εμβέλειας τους.  
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Σελίδα 5 (περίληψη) 
 

Περιέχει συνημμένο γράφημα με τον αριθμό 3 σε έγγραφο της διοίκησης 

αεροπορίας νοτιοανατολικής Ευρώπης καταγράφοντας αριθμό δραστηριοποιούμενων 
αεροσκαφών (αναφέρεται ο τύπος) τον μήνα Νοέμβριο 1943. 
 

Σελίδα 6 (περίληψη) 
 

Περιέχει συνημμένο γράφημα με τον αριθμό 5 σε έγγραφο της διοίκησης 
αεροπορίας νοτιοανατολικής Ευρώπης αναφέροντας αεροπορική δραστηριότητα των 
συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου- 

Νοεμβρίου 1943 καταγράφοντας τύπο αεροσκαφών. 

 

Σελίδες 7-8 (περίληψη) 
 

Περιέχουν συνημμένο γράφημα με τον αριθμό 1 σε έγγραφο της διοίκησης 
αεροπορίας αναφέροντας επιθέσεις των συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων τον μήνα 

Νοέμβριο 1943, καταγράφοντας χώρους και αριθμό αεροσκαφών.  
 

 

 


