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[Γ.Α.Φ CD 13  Φάκελος 6] 

RL 25-325 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει συνημμένα στο  Ημερολόγιο Πολέμου 
αεροπορίας, 39 σελίδων συνολικά καλύπτοντας το χρονικό διάστημα από τον 
Αύγουστο 1939 έως τον Ιανουάριο 1940., 

 

 

Σελίδα 1  (περίληψη) 
Εξώφυλλο Ημερολογίου Πολέμου του 8ου

 μηχανοκίνητου τμήματος φάλαγγας 
ανεφοδιασμού της αεροπορίας.  
 

Σελίδα 2  (περίληψη) 
Χειρόγραφης μορφής πίνακας περιεχομένου του εν λόγω Ημερολογίου 

Πολέμου καταγράφοντας τίτλο-αριθμό. 
 

Σελίδες 3-4  (περίληψη) 
Περιέχουν σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή επικεφαλίδες σχετικά της 

δομής των υπαγόμενων μονάδων καταγράφοντας χρονικό διάστημα-χώρο. 
 

 

Σελίδες 5-7  (περίληψη) 
Περιέχουν σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή σε συνοπτική μορφή 

ονοματική λίστα αξιωματικών-διοικητικών υπαλλήλων του 8ου
 μηχανοκίνητου 

τμήματος  φάλαγγας ανεφοδιασμού της αεροπορίας καταγράφοντας αριθμό-

ονοματεπώνυμο- στρατιωτικό βαθμό- χρονικό σημείο μετακίνησης. 
 

 

Σελίδες 8-12  (περίληψη) 
Περιέχουν σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή λίστα καταγράφοντας 

αριθμό-ονοματεπώνυμο- χρονικό σημείο μετακίνησης-στρατιωτικό βαθμό. 
 

 

Σελίδες  13-21  (περίληψη) 
Περιέχουν σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή πίνακα καταγραφής 

προσωπικού (σε αξιωματικούς-υπαξιωματικούς-διοικητικούς υπαλλήλους-άνδρες), 
στρατιωτικά οχήματα (καταγράφεται τύπος), καύσιμα (καταγράφεται ποσότητα). 
 

 

Σελίδες 22-29  (περίληψη) 
Πίνακας καταχώρησης χειρόγραφης  μη ευανάγνωστης μορφής 

καταγράφοντας επικεφαλή –κωδικό και τύπο αεροσκάφους-χρονικό σημείο-χώρο 
εγκατάστασης. 
 

Σελίδες  30-33  (περίληψη) 
Περιληπτικής μορφής αναφορά με ημερομηνία 16.10.1939 από την πόλη 

Breslau (στη δυτική Πολωνία) σχετικά του την 21.8.1939 σχηματισμού Επιτελείου 8ου
 

τμήματος φάλαγγας ανεφοδιασμού αεροπορίας στην πόλη Breslau καταγράφοντας 
διοίκηση, δύναμη, μετακίνηση τούτης (καταγράφεται χώρος), δραστηριότητα 
Επιτελείου περιλαμβάνοντας τέσσερα τον αριθμό χρονικά πλαίσια: 
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το πρώτο από 26.8 έως 6.9.1939 στην περιοχή Birkental πλησίον της πόλης  
Oppeln (στην Πολωνία) περιέχοντας δραστηριότητα όπως προετοιμασίες προς 
πραγματοποίηση επίθεσης εναντίων της Πολωνίας και ανεφοδιασμού των 
στρατιωτικών μονάδων, την υπαγωγή στο  14ο

 τμήμα δεκατεσσάρων φαλαγγών, τον 
χώρο παραμονής των φαλαγγών, διαμερισμός των φαλαγγών σε δύο ομάδες (βόρεια 
και νότια ομάδα καταγράφοντας χώρους δραστηριοποίησης τούτων, τον εφοδιασμού 
αεροπορικών ομάδων με καύσιμα, 

το δεύτερο  από 7. έως 10.9. 1939 περιέχοντας τον χώρο παραμονής των 
αεροπορικών ομάδων  στο νότιο τμήμα της Πολωνίας και τον χώρο ανεφοδιασμού με 
καύσιμα των αεροσκαφών, 

το τρίτο από 11. έως 27.9 στην πόλη Radom (στην κεντρική Πολωνία) 

καταγράφοντας χώρους παραμονής αεροπορικών ομάδων, δραστηριοποιούμενες 
φάλαγγες, χώρο ανεφοδιασμού με καύσιμα, 

το τέταρτο από 27.9. έως 7.10.1939 στην πόλη Radom περιλαμβάνοντας 
δραστηριότητα εκκένωσης και απόσυρσης με προορισμό την πόλη Breslau , 

μεταφορά λαφύρων πολέμου καταγράφοντας χώρους. 
 

Σελίδες 34-36  (περίληψη) 
Περιέχουν αναφορά από 17.10.1939  του 8ου

 μηχανοκίνητου τμήματος 
φάλαγγας ανεφοδιασμού της αεροπορίας και των υπαγόμενων σε τούτο φαλαγγών 

στην εκστρατεία της Πολωνίας το 1939 καταγράφοντας δύναμη προσωπικού και 
οχήματα. 
 

Σελίδα 37  (περίληψη) 
Αναφορά του στρατιωτικού ιατρού στο Επιτελείο της μηχανοκίνητης 

φάλαγγας ανεφοδιασμού 8ου
 τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1.9. έως 

8.10.1939 αναφέροντας την κατάσταση της υγεία του Επιτελείου και των 
υπαγόμενων μονάδων (χαρακτηρίζεται ως καλή), της διατροφής  (κρίνεται ως καλή 
και πλούσια σε θερμίδες), τη μη σε πλήρη βαθμό πραγματοποίηση εμβολισμού 
εναντίων εμφάνισης τύφου της υπαγόμενης μονάδας (αναφέρεται αιτία τούτου). 
 

 

Σελίδες 38-39  (περίληψη) 
Αναφορά σχετικά της κατάστασης σίτισης του Επιτελείου και των 

υπαγόμενων μονάδων (χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική), της στρατιωτικής 
ενδυμασίας (καταγράφεται ως προβληματική), της  διαμονής (κρίνεται ως 
ικανοποιητική), της οικονομικής υποστήριξης ( χωρίς προβλήματα). 
 

 
 


