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[ Γ.Α.Φ Φάκελος 14- CD 7] 

 

RM 35III-62 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει στρατιωτικά έγγραφα, 95 σελίδων συνολικά, που 
εκτείνονται χρονικά από 16.9.1943 έως 30.9.1943. 

 

Σελίδες 1-2 (περίληψη) 
Αρχική σελίδα στρατιωτικού εγγράφου που περιέχει συνημμένο Ημερολόγιο 

Πολέμου από τη διοίκηση μονάδας ναυτικού νοτίου Ευρώπης προς τον Ανώτατο 
Αρχηγό Πολεμικού Ναυτικού που φέρει ημερομηνία από 2.10.1943. 
 

 

 

Σελίδα 3 (περίληψη) 
Περιέχει την αρχική σελίδα του συνημμένου Ημερολογίου Πολέμου από τον 

Ναύαρχο Fricke.  
 

Σελίδες 4-14 (περίληψη) 
Περιέχουν  στρατιωτικά γεγονότα που έλαβαν χώρο στην θαλάσσια περιοχή 

του Αιγαίου (αναφέρονται μεταξύ άλλων πτήσεις αεροσκαφών των συμμαχικών 
δυνάμεων, ο αφοπλισμός Ιταλών στην Κύθνο, κινήσεις ατμόπλοιων και υποβρυχίων 
με καταγραφή του χώρου εκκίνησης και του χώρου άφιξης, σχετικά της κατάστασης 
των Ιταλικών στρατευμάτων και του επαναπροσδιορισμού της πολιτικοστρατιωτικής 
σχέσης-συνεργασίας Γερμανίας- Ιταλίας)  και της Μαύρης θάλασσας κατά τη 
χρονική διάρκεια 16-17./9./1943. 

 

Σελίδες 15-17 (περίληψη) 
Παρεμβάλλεται συνημμένο τηλεγράφημα από 17./9./1943 σχετικά  της 

στρατιωτικής κατάστασης στον τομέα της Κροατίας και των υπαρχουσών δυσκολιών, 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν, της σχέσης-συνεργασίας μεταξύ του γερμανικού 
στρατού και δυνάμεων του στρατού της Κροατίας,  της παράκτιας υπεράσπισης και 
προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν. 
 

 

Σελίδες 18-23 (περίληψη) 
Περιλαμβάνουν καταγραφή στρατιωτικών γεγονότων κατόπιν πρωινών και 

βραδινών αναφορών της 18./9./1943 που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) 
του Αιγαίου και β) της Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου 
καταγράφονται στρατιωτικά συμβάντα όπως μεταξύ άλλων επίθεση που δέχθηκε 
νηοπομπή αποτελούμενη από υποβρύχια και τέσσερα τον αριθμό ατμόπλοια από επτά 
τον αριθμό αεροσκάφη χαμηλής πτήσης των συμμαχικών δυνάμεων νοτίως του 
Αιγαίου, καταγραφή κινήσεων συμμαχικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της 
Κρήτης και Αμοργού, την αυτομόληση και εισχώρηση σε ομάδες Ελλήνων 
παρτιζάνων στην βόρεια Εύβοια τετρακοσίων πενήντα τον αριθμό αξιωματικών-

υπαξιωματικών και ανδρών του Ιταλικού στρατού έχοντας πάρει μαζί τους τα 
κλείστρα των πυροβόλων, πορεία τριών ατμόπλοιων από το λιμάνι του Πειραιά προς 
τη Σούδα, σύμφωνα με ραδιοτηλεγραφική ανακοίνωση των Άγγλων η κατάληψη της 
Λέρου και της Σάμου από τους Άγγλους, παρουσία αγγλικών αεροσκαφών στο λιμάνι 
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και αεροδρόμιο της Κω, κινήσεις αεροσκαφών πάνω από τη Μήλο και Κρήτη, κατά 
μήκος των ακτών της Πελοποννήσου και βορείως της Πάτρας. 
 

Σελίδες 24-33 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών για το 

χρονικό διάστημα από 19./ έως 20./9./1943  που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια 
περιοχή α) του Αιγαίου και β) της Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του 
Αιγαίου καταγράφονται στρατιωτικά συμβάντα όπως μεταξύ άλλων η 
πραγματοποίηση σύμφωνα με το σχέδιο απόβασης στην Κεφαλονιά, πτήσεις 
αναγνώρισης-κατασκοπείας από αεροσκάφη των συμμαχικών δυνάμεων, μεταφορά 
αφοπλισμένων Ιταλών με ατμόπλοια από την Ξάνθη και Σύρο προς τον Πειραιά, 
άρνηση των Ιταλών στην Άνδρο να παραδώσουν τα όπλα τους, ρίψη βομβών από 
τους συμμάχους στον κόλπο της Σούδας και στο Άργος, αποβίβαση από αγγλικές 
κορβέτες στο λιμάνι της Σάμου εκατόν πενήντα Άγγλων με αυτόματα  γερμανικής 
κατασκευής και προέλευσης, στη Λέρο από δύο κορβέτες και δύο αντιτορπιλικά 
διακοσίων Άγγλων και στην Κω εκατό Άγγλων, αφοπλισμός στην Ικαρία Ιταλών από 
Έλληνες αντάρτες και από πολλούς τον αριθμό προσκείμενων ακόμα στον 
γερμανοιταλικό άξονα Ιταλών παράκληση για επείγουσα αποστολής βοήθειας από 
τους Γερμανούς, επίθεση εναντίων αεροπορικής βάσης στην Άνδρο από Ιταλούς, 
αεροπορικές επιθέσεις από τριάντα επτά γερμανικά αεροσκάφη στην Κεφαλονιά 
εναντίων εχθρικών στρατευμάτων προχωρώντας σε ρίψη βομβών και κάνοντας 
χρήση πυρών, από εννέα αεροσκάφη στο λιμάνι της Κέρκυρας προβαίνοντας σε ρίψη 
βομβών και βύθιση ενός εμπορικού πλοίου, εμφάνιση συμμαχικών αεροσκαφών στον 
εναέριο χώρο της Μήλου, νοτιοδυτικά της Κρήτης, στα Αντικύθηρα, στην Κάρπαθο, 
στην Κέρκυρα, αεροπορική επίθεση με ρίψη βομβών στην Ηγουμενίτσα, αφοπλισμός 
εβδομήντα δύο τον αριθμό Ιταλών στη Σέριφο και η μεταφορά τους με πλοίο. 
 

Σελίδες 34-41 (περίληψη) 

Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της 
21./9./1943  που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου και β) της 
Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται στρατιωτικά 
συμβάντα όπως κατάληψη του Καστελόριζου από τους Άγγλους, πτήσεις 
συμμαχικών αεροσκαφών στον κόλπο της Σούδας, δυτικά της Μήλου, στην 
Κάρπαθο, επιχείρηση αφοπλισμού της Μυκόνου και Τήνου, εκδήλωση επίθεσης 
εναντίων του λιμανιού της Καρπάθου και του Καλαμακίου, αποχώρηση των ιταλικών 
δυνάμεων από τη Σκύρα, κινήσεις υποβρυχίων και ατμόπλοιων.  
 

Σελίδες 42-46 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της  

22./9./1941 που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου και β) της 
Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται στρατιωτικά 
συμβάντα όπως πτήσεις συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων στο κεντρικό Αιγαίο, 
πάνω από τον κόλπο της Σούδας, στον θαλάσσιο χώρο της Μήλου, πάνω από την 
Κάρπαθο, απόβαση λόχου στρατονομίας των SS στη βόρεια Εύβοια, διαπίστωση 
ναρκοθέτησης του θαλάσσιου χώρου δυτικά της Σκιάθου, πτήσεις αεροσκαφών των 
συμμαχικών δυνάμεων στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ νοτίως της Πελοποννήσου και 
της δυτικής Κρήτης, ρίψη βομβών στη θαλάσσια περιοχή βορείως του κόλπου της 
Σούδας, εντολή για αφοπλισμό Ιταλών στρατιωτών στην Τήνο, Μύκονο, Νάξο και 
Πάρο. 
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Σελίδες  47-53 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων σύμφωνα με πρωινών και βραδινών αναφορών της 

23./9./1943 έως  που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου και β) 
της Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται 
στρατιωτικά συμβάντα όπως επιθέσεις από εικοσιτέσσερα τον αριθμό συμμαχικά 
αεροσκάφη σε τρία κύματα εναντίων του αεροδρομίου στο Καλαμάκι και στην 
Ελευσίνα (ρίψη περίπου τριακοσίων βομβών έκρηξης μέσω των οποίων οκτώ 
γερμανικά αεροσκάφη  και τρία στρατιωτικά καταλύματα υπέστησαν ζημιές), πτήσεις 
πάνω από τον κόλπο της Σούδας και την κεντρική Κρήτη, στο κεντρικό Αιγαίο, στον 
θαλάσσιο χώρο της Κύθνου-Σέριφου, συμμαχικά αεροσκάφη στην Λέρο, επίθεση 
γερμανικών αεροσκαφών εναντίων της Κω με αποτέλεσμα την καταστροφή τριών 
συμμαχικών αεροσκαφών και τη κατάρριψη ενός γερμανικού, αναχώρηση 
ατμόπλοιου από τη Ρόδο προς το λιμάνι του Ηρακλείου και υποβρυχίων με συνοδεία 
ατμόπλοιων από τη Μήλο επίσης προς το λιμάνι του Ηρακλείου, αναχώρηση δύο τον 
αριθμό ατμόπλοιων από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση την πόλη του 
Ηρακλείου, εκδήλωση επίθεσης εναντίων νηοπομπής υποβρυχίων και ατμόπλοιων 
από τη Μήλο προς την Κρήτη, επίθεση εναντίων του αεροδρομίου Μαριτσά στη Ρόδο 
από είκοσι τρία τον αριθμό συμμαχικά αεροσκάφη με ρίψη βομβών χωρίς να υποστεί 
σοβαρές ζημιές, επίθεση με ρίψη βομβών εναντίων μηχανοκίνητου ιστιοφόρου 
πλησίον της νήσου Γαύδος από δύο τον αριθμό συμμαχικά αεροσκάφη, ρίψη βομβών 
στη Μήλο χωρίς να αναφερθούν ζημιές, δραστηριοποίηση αεροσκαφών 
κατασκοπίας-αναγνώρισης στα νοτιανατολικά και δυτικά της Κρήτης, βορείως του 
Ηρακλείου, πτήση συμμαχικών αεροσκαφών με σκοπό την τροφοδοσία ομάδων 
ανταρτών στη δυτική Πελοπόννησο, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, επιχειρήσεις 
αφοπλισμού Ιταλών στην Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο. 
 

Σελίδες 54-59 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της 

18./9./1943 που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου και β) της 
Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται στρατιωτικά 
συμβάντα όπως πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών κατασκοπείας-αναγνώρισης στο 
κεντρικό Αιγαίου πάνω από τα Αντικύθηρα, Μήλο, νοτίως της Εύβοιας, Κύθνο, 
Πάρο, βορειοδυτικά της Κρήτης στο ακρωτήριο Σπάθα, κόλπο της Σούδας, νοτίως 
της Κρήτης πάνω από την Παλαιόχωρα, στο βόρειο τμήμα της Ρόδου, πάνω από την 
Μήλο (με ρίψη βομβών), φυγή των Ιταλών στην Πάρο εγκαταλείποντας τον 
στρατιωτικό εξοπλισμό τους, μάχες στο Κάστρο της Άνδρου (απόβαση των 
στρατιωτών) και υποστήριξη τους από τα πυροβόλα του ναυτικού, μετακίνηση 
αφοπλισμένων Ιταλών στρατιωτών από την Εύβοια στην ενδοχώρα, πλεύσεις 
ατμόπλοιων και υποβρυχίου από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον κόλπο της  
Σούδας, άφιξη πρώην ιταλικών πλοιαρίων από το λιμάνι του Ηρακλείου στον 
Πειραιά, βομβαρδισμός δύο αεροδρομίων στη Ρόδο από δεκαπέντε τον  αριθμό 
συμμαχικά αεροσκάφη χωρίς να αναφερθούν υλικές ζημιές, βομβαρδισμός του 
αεροδρομίου του Μάλεμε από δεκαπέντε αεροσκάφη χωρίς να αναφερθούν επίσης 
ζημιές. 
 

Σελίδες 60-64 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών για της 

25./9./1943 που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου β) της 
Μαύρης θάλασσας  γ) της Αδριατικής. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου 
καταγράφονται στρατιωτικά συμβάντα όπως συγκεντρώσεις στρατευμάτων και 
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στρατιωτικού υλικού στην Κω, βομβαρδισμός της πόλης της Τήνου από επτά τον 
αριθμό γερμανικά πολεμικά πλοία και προβαλλόμενη αντίσταση από Ιταλούς, 
πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών στην κεντρική και βόρεια Κρήτη, βορείως της 
Ρόδου, πάνω από τα Κύθηρα και τη Σίφνο, επίθεση εναντίων της Κέρκυρας με 
νεκρούς και λιποτάκτες αιχμαλώτους μεταξύ των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων, 
στην Κεφαλονιά μεγάλος αριθμός Ιταλών στρατιωτών νεκροί (τετρακόσιοι τον 
αριθμό) και μεγαλύτερος αυτών των λιποτακτών- εκτέλεση του στρατηγού Gadin και 
όλων συνολικά των αξιωματικών (καταγράφονται απώλειες επίσης από τη γερμανική 
πλευρά), αναχώρηση ατμόπλοιου από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Σύρα για τη 
μεταφορά Ιταλών στρατιωτών και ενός υποβρυχίου με τα ατμόπλοια « Trapani» και 
«Kari» από το λιμάνι της Σούδας προς τον Πειραιά, τον εντοπισμό-κράτηση του 
ελληνικού ιστιοφόρου «Delfino» με επιβαίνοντες τρείς Έλληνες, τρείς φυγάδες-

λιποτάκτες Ιταλούς αξιωματικούς και τριάντα επτά Ιταλούς στρατιώτες πλησίον της 
Καρπάθου και πλεύση του προς το λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφορά Ιταλών 
στρατιωτών από την Κάρπαθο (1.133 τον αριθμό και 1.5000 προς αναχώρηση), 
αφοπλισμός Ιταλών στην Κάσο και αναχώρηση εξήντα τον αριθμό  προς την Κρήτη, 
εκκένωση της Γαύδου, προετοιμασίες ανατίναξης του λιμένα και άλλων 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σύρα, εκκαθαριστική εξελισσόμενη με αργούς 
ρυθμούς επιχείρηση κάτω από ισχυρή προβαλλόμενη αντίσταση στην Άνδρο, 
επιβεβαίωση του από τις συμμαχικές δυνάμεις αποκλεισμού του θαλάσσιου χώρου με 
νάρκες πλησίον της Σκιάθου,  άφιξη υποβρυχίου και των ατμόπλοιων «Trapani» και 
«Kari» με 3.485 Ιταλούς στρατιώτες  από τη Σούδα στο λιμάνι του Πειραιά και των 
ατμόπλοιων «Sonja» και «Pier Luigi» με 3.754 από το λιμάνι του Ηρακλείου μέσω 
της Σούδας στο λιμάνι του Πειραιά.  

Γίνεται ακόμα αναφορά σχετικά της εξασθένισης της δραστηριότητας των 
αντάρτικων ομάδων στην Ελλάδα που οφείλεται κατά τις γερμανικές εκτιμήσεις σε 
εντολή προς τις ομάδες των ανταρτών να αποφύγουν στρατιωτικές αψιμαχίες με τα 
γερμανικά στρατεύματα με το να έχει καθοριστεί μια επιχείρηση των Άγγλων 
εναντίων της Ελλάδας σε αργότερο χρόνο και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο  οι ομάδες 
των ανταρτών δεν θα υποστούν φθορά και απώλειες από τα υπερέχοντα γερμανικά 
στρατεύματα και θα προστατευτούν για το συγκεκριμένο χρονικό σημείο από τις 
αποβάσεις των Άγγλων, της σημασίας της Ρόδου για τη διατήρηση της Κρήτης από 
τους Γερμανούς και των δύο νησιών για τη μη προώθηση των Βρετανών στο Αιγαίο 
και της αποφασιστική σημασία της Κω και της Λέρου για την υπεράσπιση της Ρόδου. 
 

 

 

Σελίδες 65-68 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της 

26./9./1943  που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου και β) της 
Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται στρατιωτικά 
συμβάντα όπως φυγή των Ιταλών από την Άνδρο προς δυσμάς και καταδίωξή τους 
από γερμανικά στρατεύματα, επίβλεψη του λιμανιού στο Λαύριο για να την εμπόδιση 
της προσέγγιση των Ιταλών, πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών πάνω από τον εναέριο 
χώρο της Κρήτης, της Πελοποννήσου, δυτικής Ελλάδας, ανατολικά της Κέρκυρας 
(επίθεση χαμηλού ύψους με ρίψη βομβών και εκδήλωση πυρών από τα αεροσκάφη 
εναντίων οχημάτων),αεροπορική επίθεση τεσσάρων συμμαχικών αεροσκαφών χωρίς 
να καταστεί εφικτή η από την   αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτιση τους, ρίψη βομβών 
από δέκα τον αριθμό συμμαχικά αεροσκάφη εναντίων του αεροδρομίου του 
Καστελίου και Ηρακλείου χωρίς να προκληθούν ζημιές και ρίψη βομβών από οκτώ 
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έως δέκα αεροσκάφη εναντίων του αεροδρομίου στο Καλαμάκι με πρόκληση 
λιγοστών ζημιών, επίθεση τριών συμμαχικών αεροσκαφών εναντίων των δυτικών 
παράλιων στην Κέρκυρα με ρίψη βομβών, η Κέρκυρα υπό πλήρη γερμανική κατοχή 

(επτακόσιοι Ιταλοί στρατιώτες λιποτάκτησαν, εξολοθρεύθηκαν τρείς ιταλικοί λόχοι, 
αιχμαλωτίστηκε το Επιτελείο, συνεχίζεται η επιχείρηση εκκένωσης), συμμαχία στα 
Κύθηρα μεταξύ Ιταλών και ανταρτών- κατάληψη  του κτηρίου του ταχυδρομείου- 

καταστροφή της ραδιοτηλεγραφικής γραμμής, εκκαθαριστική επιχείρηση στα 
Αντικύθηρα και μεταφορά Ιταλών στρατιωτών δια θαλάσσης στη Σούδα, προβολή 
αντίστασης στο νησί της Άνδρου από τους Ιταλούς και προώθηση των γερμανικών 
στρατευμάτων με την υποστήριξη πυροβολικού ναυτικού. 
 

 

 

 

 

Σελίδες 69-73 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της 

27./9./1943  που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου  β) της 
Μαύρης θάλασσας και  γ) της Αδριατικής. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου 
καταγράφονται στρατιωτικά συμβάντα όπως πραγματοποίηση πτήσεων συμμαχικών 
αεροσκαφών πάνω από την Κρήτη, Αντικύθηρα, Μήλο, Κύθνο, Σέριφο, καταδίωξη 
στα βουνά της Άνδρου Ιταλών φυγάδων από γερμανικά στρατεύματα, βομβαρδισμός 
εναντίων του λιμένα και θέσης ασυρμάτου στη Σύρα, καταγραφή απωλειών ναυτικών 
δυνάμεων σε μάχες στην Άνδρο, απόκρουση γερμανικών δυνάμεων από ομάδες 
ανταρτών και Ιταλών στην Κέρκυρα, επίθεση εξήντα δύο γερμανικών αεροσκαφών 
με ρίψη μεγάλου αριθμού βομβών εναντίων  του Πόρτο Λάγο στη Λέρο προξενώντας 
μεγάλες υλικές ζημιές σε εγκαταστάσεις, κινήσεις ατμόπλοιων και υποβρυχίων. 
 

 

Σελίδες 74-77 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της 

28./9./1943 που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου β) της 
Μαύρης θάλασσας    γ) Αδριατικής. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου 
καταγράφονται στρατιωτικά συμβάντα όπως πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών πάνω 
από τον εναέριο χώρο της Κρήτης, του κεντρικού Αιγαίου, της Μήλου, βορείως του 
Ηρακλείου, σύλληψη και εκτέλεση του Ιταλού  διοικητή της Κέρκυρας και 
προετοιμασίες μεταφοράς Ιταλών αιχμαλώτων, αεροπορική επίθεση εναντίων της 
Σύρας του αεροδρομίου του Καστελίου και του Ηρακλείου με ρίψη βομβών χωρίς να 
αναφερθεί η πρόκληση υλικών ζημιών, αεροπορική επίθεση εναντίων της Λάρισας 
από δέκα τον αριθμό συμμαχικά αεροσκάφη πραγματοποιώντας ρίψη βομβών, 
κινήσεις ατμόπλοιων. 
 

 

Σελίδες 78-81 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της 

29./9./1943  που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου και β) της 
Μαύρης θάλασσας. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου καταγράφονται στρατιωτικά 
συμβάντα όπως βύθιση ελληνικού μηχανοκίνητου στο  λιμάνι Βελανίδια νοτίως της 
Πελοποννήσου από συμμαχικό υποβρύχιο, ρίψη ενεά  βομβών από τρία τον αριθμό 
συμμαχικά αεροσκάφη εναντίων της Σύρας προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην πόλη, 
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κινήσεις πλοίων προς το λιμάνι του Πειραιά, βομβαρδισμός από δέκα έως δώδεκα 
συμμαχικά αεροσκάφη του  διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης στο αεροδρόμιο του 
Άργους. 
 

Σελίδες 82-85 (περίληψη) 
Καταγραφή γεγονότων κατόπιν πρωινών και βραδινών αναφορών της 

30./9./1943  που λαμβάνουν χώρο στη θαλάσσια περιοχή α) του Αιγαίου β) της 
Μαύρης θάλασσας και της Αδριατικής. Για τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου 
καταγράφονται στρατιωτικά συμβάντα όπως  η βύθιση δύο των αριθμό ατμόπλοιων 
με κατεύθυνση το Αργοστόλι, πτήσεις συμμαχικών αεροσκαφών πάνω από την 
Κρήτη, ακρωτήριο του Σουνίου, Σίφνο, Μήλο, νηοπομπή δύο υποβρυχίων με 
τέσσερα ατμόπλοια καθοδόν από το λιμάνι του Πειραιά προς το λιμάνι της Σούδας, 
ρίψη βομβών από συμμαχικό αεροσκάφος στο νότιο τμήμα της Ρόδου χωρίς να 
προκληθούν ζημιές, αιχμαλωσία εξακοσίων Ιταλών στρατιωτών στην Κέρκυρα και 
εκτέλεση ενός τμήματος τούτων, λιποταξία 10.000 Ιταλών χωρίς οπλισμό 
(καταγράφεται λεία στρατιωτικού υλικού και γερμανικές απώλειες), άφιξη 
υποβρυχίου και ατμόπλοιων από το λιμάνι του Πειραιά στη Σούδα και στο λιμάνι του 
Ηρακλείου. 
  

 

Σελίδες 86- 95 (περίληψη) 
Περιέχουν συνημμένο έγγραφο της 30./9./1943 για το Ημερολόγιο Πολέμου 

περιγράφοντας:  
1) πραγματοποιούμενο εξοπλισμό, διανομή και αποστολή νέων όπλων στον 

χώρο του Αιγαίου και της Μαύρης θάλασσας και ποιό συγκεκριμένα: πλοία  
(καταγράφεται αριθμός-ονομασία τούτων και οπλισμός που διαθέτουν), παράκτιες 
πυροβολαρχίες (μεταξύ άλλων στον κόλπο της Σούδας, περιοχή Ηρακλείου και στην 
περιοχή της Πελοποννήσου),σκαπανείς, δραστηριοποιούμενοι στα Ιόνια νησιά, 
Πελοπόννησο (καταγράφονται προβλήματα), Κύθηρα-Αντικύθηρα (καταγράφονται 
προβλήματα),  

2) αλλαγές στον οργανωτικό τομέα από τους ναυάρχους Αιγαίου-Μαύρης 
θάλασσας και Αδριατικής όπως μεταξύ άλλων νέων τοποθετήσεων από 
κατασχεθέντες ιταλικές τορπιλάκατους και αντιτορπιλικά (καταγράφεται αριθμός και 
ονομασίες τούτων), στολίσκων αποτελούμενων μεταξύ άλλων από ταχύπλοα 
(καταγράφεται τύπος-αριθμός τούτων)  

 3) αλλαγές στους χώρους θαλασσίων μεταφορών στη Μαύρη θάλασσα, 
Αδριατική και στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου (δημιουργία νέας θέσης στην 
Καβάλα, σύμπτυξη των θέσεων Σούδας και Ηρακλείου, ανάληψη των καθηκόντων 
της πρώην ιταλικής θέσης στον Άγιο Νικόλαο από τις γερμανικές δυνάμεις, 
κατάσχεση δεκαεννέα τον αριθμό ιταλικών πλοίων, απώλειες επτά πολεμικών 
σκαφών-καταγράφονται οι λόγοι- 

4) κατάσταση  ναρκών στην Κρήτη, Αθήνα-Αττική, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα. 
5) κατάσταση ανεφοδιασμού στα νησιά της δυτικής Ελλάδας, στην 

Πελοπόννησο, στη Χίο, στη Μαύρη Θάλασσα, Αδριατική. 
6)  ανεφοδιασμός με υγρά καύσιμα και δυσκολίες που προκύπτουν στον 

θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου (γίνεται καταγραφή ελλείψεων τούτων), στη Μαύρη 
Θάλασσα και Αδριατική.  
 


