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[Γ.Α.Φ- CD 10-Φάκελος 3] 
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Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 72 σελίδων συνολικά, που φέρει 
ημερομηνία από 26.6.1943. 
 

Σελίδες 1-28 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τη διοίκηση αεροπορίας νοτιοανατολικής Ευρώπης 
προς μεταξύ άλλων το Επιτελείο διοίκησης αεροπορίας νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
δυνάμεων υπαγόμενων σε αυτό, το Επιτελείο αεροπορίας στην Ελλάδα, τη διοίκηση 

αεροπορίας στη Βουλγαρία, τον αρχηγό αεροπορίας στην Κροατία, τον 2ο
 αεροπορικό 

στόλο, την ιταλική διοίκηση αεροπορίας στην Ελλάδα και φέρει ημερομηνία από 
26.6.1943. 

Περιέχει 2 αντίγραφα σε συνημμένο έγγραφο που ακολουθεί περί 
«κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με δημιουργία και διοίκηση των αεροδρομίων στον 
τομέα αρμοδιότητας της διοίκησης αεροπορίας νοτιοανατολικής Ευρώπης» και την 
επείγουσα αποστολή τούτων καταγράφοντας παραλήπτες. 

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές περιέχουν ως πρώτο και δεύτερο μέρος:  

Α) μέτρα αντιμετώπισης αεροπορικών επιθέσεων και διαδικασίες 
επαναλειτουργίας τούτων κατόπιν επίθεσης, 

Β) συνέπειες αεροπορικών επιθέσεων από τον αντίπαλο, παρά την ετοιμότητα 

των αεροδρομίων και αεροπορικών ομάδων σε αυτά, τη σημασία και τον ρόλο της 
στρατιωτικής οργάνωσης εδάφους, 

Γ) σχετικά με τη δημιουργία χώρου στα αεροδρόμια και των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων του περιέχονται: 1) ανιχνεύσεις- κατασκοπεία χώρου, η σημασία 
τούτου, δημιουργία ειδικής ομάδας κατασκοπείας-αναγνώρισης και αρμοδιότητα 
τούτης, αναφέρονται τμήματα όπου αποτελείται και ζητήματα που τίθενται πριν την 
αναγνώριση χώρου-κατασκοπεία, 2) σχετικά με το διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης 
περιέχοντας διαστάσεις και επίπεδα διαμόρφωσης τούτου (παίζουν ρόλο εδώ οι 
καιρικές αλλαγές) και παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 3) χώροι απαραίτητοι 
και διαρρύθμιση τούτων για τη λειτουργία του αεροδρομίου, διαθέσιμα μέσα για την 
ομαλή λειτουργία του, εξοπλισμός χώρων (μέσα εξοπλισμού), εξοπλισμός 
επικοινωνιών, στρατιωτικός εξοπλισμός προς ενίσχυση του χώρου και ενίσχυση της 
ικανότητας υπεράσπισής του, 4) προετοιμασία των αεροδρομίων και προσαρμογή των 
χώρων για κινήσεις εντός τούτων σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών 5) χώρος 
παραμονής αεροσκαφών και διαμόρφωση του χώρου τούτου, 6) προστατευτικά 
κουβούκλια από θραύσματα για τα αεροπλάνα (καταγράφοντας διαστάσεις και τύπος 

τούτων), 7) εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού αεροσκαφών (περιέχεται ο ανεφοδιασμός 

αεροσκαφών με βαρέλια, η δυνατότητα ανεφοδιασμού τους μέσω αυτών και οι μόνιμες 

κτηριακές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού), 8) η μηχανολογική υποστήριξη για τη 

λειτουργία των νέων αεροδρομίων (καταγράφεται είδος και χώροι τούτοι ως προς την 
καλύτερη παροχή ασφάλειας και ομαλή λειτουργία των αεροδρομίων, 9) καταλύματα 
του στρατιωτικού προσωπικού των αεροδρομίων (καταγράφονται είδη και 
προδιαγραφές δημιουργίας τούτων, σκοπούς που εξυπηρετούν), διαρρύθμιση χώρων 
όπου χρήζει ανάγκης, 10) μετεωρολογικός σταθμός (καταγράφεται ο χώρος 
δημιουργίας του και οι προϋποθέσεις σχετικά με το φωτισμό), 11) οι συνθήκες 
υγειονομικού ενδιαφέροντος πέριξ των αεροδρομίων προς αποφυγή δημιουργίας και 
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εξάπλωσης ασθενειών (πχ φυματίωση, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η σημασία 
της τροφοδοσίας με πόσιμο νερό). 

 

Σελίδες 29-31 (περίληψη) 
 

Στο τρίτο μέρος  περιέχονται 1) οι αρμοδιότητες του επικεφαλούς αεροδρομίου 

τόσο σε περίπτωση ύπαρξης αεροπορικών δυνάμεων σε αυτό όσο και σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν διαθέσιμες, 2) η ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από τον 
επικεφαλή των ομάδων αεροσκαφών. 
 

Σελίδες 32-46 (περίληψη) 
 

Στο τέταρτο μέρος αναφέρεται η δομή-οργάνωση της λειτουργίας ενός 

αεροδρομίου, υπό ποιες συνθήκες επηρεάζεται (προστασία από μεγάλου μεγέθους 

επιθέσεις, επιτήρηση και υπεράσπιση τούτου) και η προσαρμογή δομής τούτου σε 
αυτές τις συνθήκες, ο χώρος παραμονής των αεροσκαφών και η σημασία τούτου, ο 
χώρος παραμονής των οχημάτων (καταγράφονται είδη τούτων) και η σημασία του, ο 
χώρος παραμονής του στρατιωτικού προσωπικού (σε περίπτωση αιφνιδιαστικής 
αεροπορικής επίθεσης) εντός και εκτός του χώρου του αεροδρομίου, η δομή του 
διοικητικά υπεύθυνου προσωπικού του εκάστοτε αεροδρομίου και στρατιωτικά-

διοικητικά καθήκοντα τούτου, οι χώροι επισκευής και εργασιών εντός του αεροδρομίου 
και η σημασία τούτων, οι αρμοδιότητες του υγειονομικού προσωπικού εντός του χώρου 
του αεροδρομίου, μέτρα προφύλαξης αυτού σε περίπτωση αεροπορικής επίθεσης και 
δραστηριοποίησης τούτου, η υπηρεσία προστασίας από επιθέσεις δια αέρος 

(δραστηριοποίηση σειρήνων σήμανσης συναγερμού ή επαγρύπνηση φρουράς για 
αναφορά επίθεσης από αέρα), η ύπαρξη πυροβολικού αντιαεροπορικών μέσων, η 

δημιουργία οχυρώσεων, τάφρων και καταφυγίων προστασίας θραυσμάτων βομβών 
στον ευρύτερο χώρο του αεροδρομίου μειώνοντας έτσι τον αριθμό θυμάτων σε 
περίπτωση βομβαρδισμού. Επίσης αναφέρεται η δραστηριοποίηση οχημάτων, 
μοτοσικλετών και ποδηλάτων σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης εξαιτίας 
βομβαρδισμού του αεροδρομίου και η κατανομή τούτων, η δραστηριοποίηση ειδικής 
ομάδας κατάσβεσης φωτιάς σε περίπτωση βομβαρδισμού και χώρος διανομής 

πυροσβεστήρων, η δημιουργία αποσπάσματος διάσωσης εφοδιασμένου με υλικά 
σκαπανέων και δραστηριοποίηση τούτου σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού 
αεροπορικής επίθεσης, η σε μεγάλο βαθμό σημασία της απόκρυψης- 

καμουφλαρίσματος των αεροσκαφών και των διαδρόμων κινήσεων αεροσκαφών σε 
περίπτωση αεροπορικής επίθεσης, η τήρηση Ημερολογίου έκβασης κατόπιν 
αεροπορικής επίθεσης από τον διοικητή αεροδρομίου (καταγράφονται σημεία τούτου, 
όπως μεταξύ άλλων ο έλεγχος της ασύρματης σύνδεσης προς τις αρχές διοίκησης, προς 

το αρχηγείο της στο αεροδρόμιο βρισκόμενης ομάδας αεροσκαφών, προς γειτνιάζον 
αεροδρόμιο), η ανάληψη της σύνδεσης-επικοινωνίας σε περίπτωση βλάβης του 
καλωδιακού δικτύου από αγγελιοφόρους, η επίσπευση των εργασιών αποκατάστασης 

ζημιών, η περισυλλογή τμημάτων των βομβών και θραυσμάτων και η ταφή τούτων ως 
προς την αποφυγή ζημιών στα ελαστικά των αεροσκαφών, η καταγραφή των υλικών 
του προσωπικού, η εκ νέου ανάληψη της επικοινωνίας με τους υπευθύνους 

αεροσκαφών για τη λήψη μέτρων, ο έλεγχος των εβρισκόμενων στον χώρο του 
αεροδρομίου αεροσκαφών για τυχόν ζημιές που ενδεχομένως υπέστησαν, η αποτροπή 
πραγματοποίησης πτήσεων από αεροσκάφη που έχουν υποστεί βλάβες με σκοπό την 
αποφυγή επιπλέον ζημιών, η κινητοποίηση του ντόπιου πληθυσμού- μη ανάμειξη σε 
μεγάλο βαθμό των στρατιωτών- για τον καθαρισμό του αεροδρομίου, η κατάσβεση 
ενδεχομένης φωτιάς, η καταγραφή μηχανημάτων για την αποκατάσταση και 
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παραμέριση των ζημιών, η καταγραφή εξοπλισμού αντιμετώπισης αερίων ανά 
στρατιώτη ξεχωριστά και σε ειδικές ομάδες και προετοιμασίες τούτων, μέτρα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, μηχανήματα σήμανσης συναγερμού και οι εγκαταστάσεις 

προστασίας. 

 

Σελίδες 47-51 (περίληψη) 
 

Στο πέμπτο μέρος αναφέρεται η ύπαρξη σύνδεσης- επικοινωνίας στον χώρο του 
αεροδρομίου, περιέχοντας τη δημιουργία αρμοδίων υπηρεσιών για την υπεράσπιση του 
χώρου, προστασία τούτων από θραύσματα βομβών και χώρους καταφυγής αυτών σε 
περίπτωση βομβαρδισμού, διάθεση μέσων (βενζίνης-αναπτήρων-χειροβομβίδων) για 
την καταστροφή απορρήτου υλικού και μηχανημάτων επικοινωνιών σε περίπτωση 
εισβολής του αντιπάλου και οδηγίες προς τούτες, μέτρα σε περίπτωση διακοπής της 
τροφοδοσίας ρεύματος, ενεργοποίηση δευτερευουσών υπηρεσιών. 
 

Σελίδες 52-58 (περίληψη) 
 

Στο έκτο μέρος περιέχονται τα αποθέματα υγρών καυσίμων, λιπαντικών των 

αεροσκαφών, πυρομαχικών καταγράφοντας χώρους αποθήκευσης τούτων ξεχωριστά, οι 
ποσότητες τροφίμων καταγράφοντας μερίδες καθημερινής κατανάλωσης και ο χώρος 

αποθήκευσης τούτων. 

 

Σελίδες 59-72 (περίληψη) 
 

Στο έβδομο μέρος αναφέρεται η σημασία υπεράσπισης εδάφους του αεροδρομίου 
από επιθέσεις του αντιπάλου (καταγράφονται οι λόγοι), η εξασφάλιση της διατήρησης 
του αεροδρομίου, η εμπόδιση κατάληψής του από τον αντίπαλο, η λειτουργία του 
διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης με σκοπό την τροφοδοσία από αέρα, η εντολή 

υπεράσπισης τούτου από δυνάμεις της αεροπορίας (καταγράφονται τα καθήκοντα 
τούτης), τα καθήκοντα-υποχρεώσεις του αρμοδίου διοικητή για την υπεράσπιση του 
χώρου του αεροδρομίου, τα καθήκοντα-αρμοδιότητες της υπηρεσίας επιτήρησης, οι 
εγκαταστάσεις επιτήρησης-επίβλεψης και το συνολικό στρατιωτικό-πολιτικό 
προσωπικό ενός αεροδρομίου (καταγράφεται ο διαχωρισμός τούτου και οι τομείς 
αρμοδιοτήτων αυτού), η τακτική υπεράσπισης- διοίκησης ενός αεροδρομίου και τα 
καθήκοντα του προσωπικού των στρατιωτικών δυνάμεων, ο ρόλος- καθήκοντα των 
πυροβόλων αντιαεροπορικών μέσων, η σημασία της κατασκοπείας- αναγνώρισης 

εδάφους και αέρος, η άμυνα εναντίον τεθωρακισμένων οχημάτων (καταγράφεται ο 
τρόπος τούτης), η απόβαση αντιπάλων δυνάμεων από αέρα, ο τρόπος επίτευξης τούτης 
και μέτρα αποτροπής αυτής, η σε στενό πλαίσιο συνεργασία μεταξύ γερμανικών 
στρατιωτικών τμημάτων του στρατού ξηράς και της αεροπορίας, η σήμανση 
συναγερμού αεροπορικής επίθεσης και τρόποι λειτουργίας της (καταγράφονται τα 
μέτρα σήμανσης και τα επίπεδα σήμανσης), το Ημερολόγιο σήμανσης συναγερμού 

(καταγράφεται το περιεχόμενο και η σημασία τούτου), τα είδη αποθεμάτων στον χώρο 
του αεροδρομίου για την υπεράσπιση τούτου (π. χ πυρομαχικά, υγρά καύσιμα και 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος), οι προετοιμασίες καταστροφής χώρων, μηχανημάτων, 
απορρήτων εγγράφων και μετακίνηση αεροσκαφών σε περίπτωση αναγκαστικής 
εκκένωσης του αεροδρομίου. 
 

 


