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[Γ.Α.Φ CD 18 Φακ.10] 

RL 26-52 

                                     

Ο δέκατος φάκελος με τον κωδικό RL 26-52 περιέχει Ημερολόγιο Πολέμου, συνημμένα 

στρατιωτικά έγγραφα και αεροφωτογραφίες ,105 σελίδων. Ως χρονικό σημείο 

καταγράφεται το διάστημα μεταξύ 30.4 έως 28.7.1941. Αφορά στην Κρήτη.  

 

Σελίδα 1 (περίληψη)  

Εξώφυλλο τόμου γερμανικών αρχείων για το Ημερολόγιο Πολέμου με τον αριθμό 1 του 

2ου Λόχου Αλεξιπτωτιστών Υγειονομικού του  11ου Αεροπορικού Σώματος. 

Καταγράφει το χρονικό διάστημα από 30.4.1941 έως 26.6.1941.  

 

Σελίδα 2 (περίληψη) 

Εξώφυλλο του Η.Π 1 του 2ου Λόχου Αλεξιπτωτιστών Υγειονομικού 11ου Αεροπορικού 

Σώματος. Ως χρονική αφετηρία εγγραφών ορίζεται η 30.4.1941.   

 

Σελίδες 3-7 (περίληψη) 

Διατάξεις σχετικά με την τήρηση και καταγραφή των Ημερολογίων Πολέμου και των 

στρατιωτικών εγγράφων. Ως ημερομηνία καταγράφεται η 2.12.1940.   

 

Σελίδα 8,10 (περίληψη) 

Επισκόπηση σχετικά με τις υπαγόμενες μονάδες στο εν λόγω σώμα και τη δομή τους. 

 

Σελίδα 9 (περίληψη) 

Διατάξεις σχετικά με την καταγραφή της δύναμης ανδρών.  

 

Σελίδες 11-50,52-69  (περίληψη) 

Περιεχόμενο Ημερολογίου Πολέμου καταγράφοντας χρονολογία, στρατιωτικά 

πεπραχθέντα, καιρικές συνθήκες, κατάσταση υγείας, μετακινήσεις στρατιωτικών 

μονάδων. Εκτείνεται χρονικά από 30.4 έως 29.5.1941.   

 

Σελίδα 51 (περίληψη-μετάφραση) 

Στρατιωτικό έγγραφο της Γενικής Διοίκησης 11ου Αεροπορικού Σώματος, με 

ημερομηνία 25.5.1941. Αναφέρεται στη δημιουργία ενός Χώρου Επίδεσης Τραυμάτων 

Αλεξιπτωτιστών.  

(μετάφραση) Τίθεται σε άμεση ισχύ η ανασυγκρότηση μιας Διμοιρίας Αλεξιπτωτιστών 

Υγειονομικού (Τραυματιοφορείς), από τα εναπομείναντα τμήματα του Τμήματος 

Υγειονομικού, με δύναμη είκοσι έξι αξιωματικών και ανδρών.  

Διοίκηση: Λοχίας Υγειονομικού, Nowack. 

Η διμοιρία πρέπει να δραστηριοποιηθεί άμεσα και να κατευθυνθεί με πλήρες εξοπλισμό 

(συμπερ. οκτώ δοχείων ρίψης με υγειονομικό υλικό), για να ριχθεί στην Κόρινθο.  

Ο επικεφαλής, λοχίας Υγειονομικού, Noawck, θα παρουσιαστεί αμέσως μετά την άφιξη 

του στον αρχίατρο Kos, για τη μεταφορά του στον χώρο δράσης, όπου εκεί θα 

δραστηροποιηθεί η Διμοιρία του 2ου Λόχου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών Υγειονομικού 

(Τραυματιοφορείς).  

Αναφορά: στον εκεί επικεφαλής αρχίατρο Langemeyer.   

         

Σελίδες 70-72 (περίληψη-μετάφραση) 
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Στρατιωτικό έγγραφο του 2ου Λόχου Τμήματος Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών, με 

ημερομηνία 6.6.1941. Περιέχει κατάλογο προτεινόμενων μελών του εν λόγω λόχου για 

την τίμηση τους με τον Σιδηρού Σταυρό Τάξης ΙΙ. (μετάφραση) 

1) Stimpfl Adolf    αρχίατρος     20.3.1907 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

2) Kirsch  Joachim αρχίατρος 27.11.1907  Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

3) Brunklaus Greogor λοχίας  17.12.1919  Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

4) Schaefer Kurt δεκανέας 22.10.1917  Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

5) Nieberg Heinz  υπαξιωματικός 3.10.1915 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

6) Grammel Karl  υποδεκαν. Υγιονμ.  13.10.1916 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

7) Griese Josef υποδεκ. Υγιονμ. 7.5.1917 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

8) Goetzke Wilhelm δεκανέας 2.10.1915 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

9) Hansen Werner δεκανέας 29.9.1916 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

10) Boecker Karl  δεκανέας 13.2.192 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

11) Esser Anton δεκανέας 6.2.1920 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

12) Kohnen Robert υποδεκ. Υγιονμ. 2.10.1920 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

13) Paus Hermann υποδεκ. Υγιονμ. 3.7.1921 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

14) Krause Paul δεκανέας 29.1.1920 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

15) Malyssek Richard δεκανέας 9.2.1917 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

16) Niedenhoff Hans δεκανέας 20.2.1917 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

17) Rahn Walter υποδεκ. Υγιονμ. 31.10.1911 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

18) BaetzGustav λοχ. Υγιονμ. 16.9.1915 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

19) Michler Josef λοχ. Υγιονμ. 19.3.1913 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

20) Behrenz Herbert υπαξ.Υγιονμ. 27.9.1914 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

21) Mueller Hermann υπαξ.Υγιονμ 22.4.1921 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

22) Restel Johannes υπαξ.Υγιονμ. 27.7.1917 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

23) Winkler Adam υπαξ. Υγιονμ 16.9.1916 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

24) Weber Kurt δεκαν. Υγιονμ. 20.9.1919 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

25) Leu Siegfried δεκανέας 13.4.1917 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

26) Drossard Johannes δεκανέας 19.11.1920 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

27) Duwe Erich δεκανέας 5.8.1917 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

28) Semper Herbert λοχίας τραυμτ. 18.6.1912 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940  

29) Jungfer Siegfried υποδεκανέας 1.5.1921 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

30) Baechle Willi δεκαν. τραυμτ. 10.1.1920 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

31) Hartlieb Helmut δεκανέας 11.9.1918 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

32) Weichert Kurt δεκανέας 10.2.1918 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

33) Humberg Bernhard λοχ. τραυμτ. 6.10.1912 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

34) Bongers Karl-Heinz υποδεκανέας 7.7.1922 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

35) Flohr Werner υπαξ. Υγιονμ 11.11.1919 Σιδηρούς Σταυρός ΙΙ στις 20.5.1940 

 

 

Στο 1: Ο αρχίατρος Stimpfl διακρίθηκε μέσω της εξαιρετικής του, προσωπικής  

γενναιότητας στη συγκέντρωση της Διμοιρίας Υγειονομικού κάτω από εχθρικά πυρά και 

αργότερα στη διάσωση και περίθαλψη των τραυματιών. Κρατώντας τη θέση, από 25-

28.5.41, ο αρχίατρος Stimpfl ηγήθηκε της υπεράσπισης στη δυτική πλευρά της 

περιμετρικής ζώνης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, ο αρχίατρος Stimpfl 

αποτέλεσε, μέσω του προσωπικού του θάρρους, της ανδρείας και της πειθαρχίας του, ένα 

λαμπρό για όλους πρότυπο.   

 

Στο 2: Ο αρχίατρος Joachim Kirsch συγκέντρωσε, καταβάλλοντας όλες του τις δυνάμεις, 

τη ριγμένη στο μέσο εχθρικής θέσης Διμοιρία Υγειονομικού και στο σημείο αυτό 
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τραυματίστηκε βαριά (σφαίρα στον πνεύμονα). Από τις 26.5.1941 συμμετείχε ο 

αρχίατρος Kirsch, παρά το σοβαρό τραύμα του, με όλες τις δυνάμεις του στη χειρουργική 

φροντίδα των βαριά τραυματισμένων.   

 

Στο 2-6: Είχαν διακριθεί κατά εξαιρετικό τρόπο στη θαρραλέα και γενναία στρατιωτική 

δράση της πρώτης ημέρας, στη μάχη δίπλα στα τείχη της πόλης. Και τις άλλες ημέρες 

επίσης είχαν αποδειχθεί υποδειγματικά γενναίοι. Ο Schaefer (4) τραυματίστηκε σε αυτό 

το σημείο βαριά.  

 

Στο 7: Ο λοχίας Υγειονομικού Griese ήταν πάντα ιδιαιτέρως υποδειγματικός, τόσο 

αμέσως μετά την απόβαση όσο επίσης και σε αργότερες δύσκολες καταστάσεις, εξαιτίας 

του θάρρους και της αποφασιστικότητας του, τόσο ως στρατιώτης όσο και ως 

τραυματιοφορέας. Κατά την αναχαίτηση μιας αγγλικής επίθεσης, στις 24.5, 

τραυματίστηκε βαριά.   

 

Στο 8-11: Ήταν ανά πάσα στιγμή στις δυσχερέστατες καταστάσεις εξαιρετικά αξιόπιστοι 

και ιδιαίτερα θαρραλέοι, κυρίως στο χρονικό διάστημα, όταν η Διμοιρία Υγειονομικού 

ανέλαβε την ασφάλιση του Χώρου Επίδεσης της μονάδας ΙΙ/2. 

 

Στο 12-13: Μαζί με άλλους νέους στρατιώτες, που είχαν επιδείξει απαράμιλλη 

γενναιότητα και ενθουσιασμό στη μάχη, ο Ρ. διακρίθηκε μεταξύ άλλων ακόμα στις 20.5 

όταν περισύλλεξε τραυματίες στους ελεγχόμενους από τους ελευθέρους σκοπευτές 

αμπελώνες και ο Κ. συμμετείχε σε πολλές επιχειρήσεις Εφόδου. Διακρίθηκε για την 

ιδιαίτερη ψυχραιμία του.  

 

Στο 14-17: Δηλώθηκαν εθελοντικά για τις αποστολές των περιπόλων και για άλλες 

ιδιαίτερες αποστολές και τις πραγματοποίησαν με αξιοσημείωτο ζήλο.  

 

Στο 18-19: Ήταν πάντα υποδειγματικοί για τους άνδρες τους σε καταστάσεις που 

εγκυμονούσαν κινδύνους, επιδεικνύοντας γενναιότητα και πειθαρχία και διακρίθηκαν 

κυρίως για την ιδιαίτερη επιμονή και αντοχή τους τόσο στα στρατιωτικά όσο και στα 

καθήκοντα Υγειονομικού.  

 

Στο 20: Κατ΄ εξακολούθηση φρόντισε και απομάκρυνε,  κάτω από τα εχθρικά τους 

βρισκόμενους στην πρώτη γραμμή τραυματίες. Κατά τον κανονιοβολισμό του Χώρου 

Επίδεσης Τραυμάτων, στις 22.5, αποδείχθηκε ως ιδιαιτέρως άφοβος και δραστήριος. 

Εκτέλεσε άψογα τα υπηρεσιακά του  υγειονομικά καθήκοντα. 

 

Στο 21: Κατ΄ εξακολούθηση φρόντισε και απομάκρυνε, κάτω από τα εχθρικά πυρά, τους 

βρισκόμενους στην πρώτη γραμμή τραυματίες. Κατά την υπεράσπιση της περιμετρικής 

ζώνης άμυνας από τη Διμοιρία Υγειονομικού στις 25. και 26.5.1941 διακρίθηκε ως 

ατρόμητος και αξιόπιστος. Εκτέλεσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα με άψογο τρόπο.  

 

Στο 22: Συμμετείχε, παρά τον τραυματισμό του κατά τη ρίψη, στην απομάκρυνση των 

τραυματιών, κάτω από τα εχθρικά πυρά. Κατά την υπεράσπιση της περιμετρικής ζώνης 

άμυνας στις 25. και 26.5 έδειξε ιδιαίτερη τόλμη και ετοιμότητα. Εκτέλεσε τα υπηρεσιακά 

του καθήκοντα κατά άψογο τρόπο προς ικανοποίηση των προϊσταμένων του.    

 

Στο 23: Φρόντισε και διέσωσε τους βρισκόμενους στην πρώτη γραμμή τραυματίες, κάτω 

από τα εχθρικά πυρά. Κατά τον κανονιοβολισμό του Χώρου Επίδεσης Τραυμάτων στις 
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25.5.1941 απεδείχθη ιδιαιτέρως άφοβος και δραστήριος. Εκτέλεσε τα υπηρεσιακά του 

υγειονομικά καθήκοντα με άψογο τρόπο.                                                       

 

Στο 24:Συμμετείχε σε κάμποσες μεταφορές τραυματιών, ερχόμενος σε επαφή με τον 

εχθρό και αναδείχθηκε εκεί ως ένας ετοιμοπόλεμος στρατιώτης. Κατά τον 

κανονιοβολισμό του Χώρου Επίδεσης Τραυμάτων στις 25.5.1941 έδειξε θάρρος και 

αποφασιστικότητα και τραυματίστηκε από ένα θραύσμα οβίδας  κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιακών του καθηκόντων.  

 

Στο 25,26: Είχαν ήδη διακριθεί, εξαιτίας της γενναιότητας τους, στην επέμβαση στο 

Ρότερνταμ και είχαν επίσης δείξει θάρρος  κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης και 

εκτέλεσαν δύσκολες αποστολές με απαράμιλλη τόλμη και αποφασιστικότητα.  

 

Στο 27: Έδρασε αποτελεσματικά κατά την προστασία των μεταφορών τραυματιών 

μεταξύ των πεδίων μάχης, τη νύχτα της 20. προς 21.5. και της 21. προς 22.5.και 

διακρίθηκε με εξαιρετικό τρόπο στην ασφάλιση της περιμετρικής ζώνης άμυνας σε 

δύσκολές καταστάσεις.  

 

Στο 28: Επέδειξε τόσο στα υγειονομικά όσο και στα στρατιωτικά του καθήκοντα  αντοχή 

και ενθουσιασμό, ιδιαιτέρως στις με δυσκολία μεταφορές τραυματιών υπό την εχθρική 

παρουσία.  

 

Στο 29-32: Επέδειξαν εδώ, όπως στην επέμβαση εναντίων της Ολλανδίας, ενθουσιασμό 

κατά τη δραστηριοποίηση τους και διακρίθηκαν για το θάρρος και τη γενναιότητα τους 

κατά τη διάσωση των τραυματιών. 

 

Στο 33-35: Διακρίθηκαν ιδιαιτέρως κατά τη διάσωση των τραυματιών και για την 

προστασία του Κεντρικού Χώρου Επίδεσης Τραυμάτων.              

 

Σελίδες 73-74 (περίληψη) 

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου από τον 3ο Λόχο Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών 

11ου Αεροπορικού Σώματος προς την 7η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, με ημερομηνία 

14.6.1941.  Αναφέρεται σε λίστα προτεινόμενων ανδρών (9) για την τίμηση τους με τον 

Σιδηρού Σταυρό Τάξεως ΙΙ., καταγράφοντας τη ρίψη τους στις 21.5.1941 ανατολικά του 

Μάλεμε, στο μέσο των συμμαχικών θέσεων και τη δραστηριοποίηση τους στον Κεντρικό 

Χώρο Επίδεσης Τραυμάτων. Αναφέρονται επίσης οι μεγάλες απώλειες μεταξύ των 

γερμανικών στρατευμάτων.  

 

Σελίδα 75 (περίληψη)  

Αντίγραφο στρατιωτικού εγγράφου του 2ου Λόχου Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών 11ου 

Αεροπορικού Σώματος, με ημερομηνία 21.7.1941.  Αναφέρεται στον κατάλογο 

τιμώμενων  με τον Σιδηρού Σταυρό Τάξεως ΙΙ μελών (25) του 2ου Λόχου Υγειονομικού 

Αλεξιπτωτιστών.    

 

Σελίδες 76-78 (περίληψη)  

Στρατιωτικό έγγραφο από τον 2ο Λόχο Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών 11ου 

Αεροπορικού Σώματος προς την Γενική Διοίκηση 11ου Αεροπορικού Σώματος, με 

ημερομηνία 22.7.1941.  Αναφέρεται στην τίμηση ανδρών (9) με τον Σιδηρού Σταυρό 

Τάξεως ΙΙ, καταγράφοντας  τη ρίψη τους στις 21.5.1941 ανατολικά του Μάλεμε, στο μέσο 

των συμμαχικών θέσεων και τη δραστηριοποίηση τους στον Κεντρικό Χώρο Επίδεσης 
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Τραυμάτων. Αναφέρονται επίσης οι μεγάλες απώλειες μεταξύ των γερμανικών 

στρατευμάτων.  

 

Σελίδες 79-81 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον 2ο Λόχο Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών 11ου 

Αεροπορικού Σώματος προς τη Γενική Διοίκηση 11ου Αεροπορικού Σώματος, με 

ημερομηνία 28.7.1941.  Αναφέρεται στην πρόταση τίμησης ενός υπαξιωματικού με τον 

Σιδηρού Σταυρό Τάξεως ΙΙ., καταγράφοντας τη ρίψη τους στις 28.5.194,  ανατολικά του 

Ηρακλείου. 

 

Σελίδες 82-93 (περίληψη) 

Στρατιωτικό έγγραφο του 2ου Λόχου Υγειονομικού Αλεξιπτωτιστών 11ου Αεροπορικού 

Σώματος. Αναφέρεται σε ονοματικό κατάλογο αναφοράς απωλειών (60) αξιωματικών, 

υπαξιωματικών, ανδρών και στρατιωτικών υπαλλήλων. Καταγράφεται το χρονικό 

διάστημα από 20.5έως 31.5.1941. 

 

Σελίδα 94 (περίληψη) 

Χειρόγραφος δυσνόητης μορφής κατάλογος αναφοράς απωλειών (17).       

 

Σελίδες 95-96 (περίληψη) 

Διατάξεις σχετικά με την καταγραφή της δύναμης ανδρών, αεροσκαφών, στρατιωτικού 

υλικού, οπλισμού, πολεμοφοδίων και υγρών καυσίμων στο Ημερολόγιο Πολέμου.  

 

Σελίδα 97 (περίληψη) 

Χάρτης της Κρήτης.  

 

Σελίδες 98-105 (περίληψη) 

Αεροφωτογραφίες (4) της πόλης και του αεροδρομίου  του Ηρακλείου για τις γερμανικές 

στρατιωτικές επιχειρήσεις στις 20.,21.,22. 5.1941.   

 

 
 


