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                           [Γ.Α.Φ CD 13  Φάκελος 9] 

                                       RL 26-57 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει Ημερολόγιο Πολέμου , 60 σελίδων συνολικά που 
εκτείνεται χρονικά από 1.5.  έως 20.7.1941. 

 

Σελίδα 1  (περίληψη) 
΄ Εξώφυλλο Ημερολογίου Πολέμου με τον αριθμό 1 από το τμήμα 
υγειονομικού αλεξιπτωτιστών 4 του 11ου

 αεροπορικού σώματος στην Κρήτη που 
καταγράφει το χρονικό διάστημα από 1.5. έως 20.7.1941. 
 

Σελίδες 2-51  (περίληψη) 
Περιέχουν  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή τις βασικές σελίδες 

Ημερολογίου Πολέμου καταγράφοντας χρονικό σημείο, στρατιωτικού χαρακτήρα 
γεγονότα περιλαμβάνοντας εκτίμηση της κατάστασης των γερμανικών και 
συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων, αναφορές και διαταγές, κατάσταση καιρού, 
υγείας και πυρομαχικών.  

 

 

Σελίδες 52-53  (περίληψη) 
Περιέχουν  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή λίστα αξιωματικών και 

διοικητικών υπαλλήλων καταγράφοντας μεταξύ άλλων ημερομηνία-ονοματεπώνυμο-

στρατιωτικό βαθμό-μετακινήσεις.  
 

 

Σελίδα  54  (περίληψη) 
Περιέχουν  σε χειρόγραφη μη ευανάγνωστη μορφή λίστα απωλειών μεταξύ  

αξιωματικών-υπαξιωματικών-ανδρών και διοικητικών υπαλλήλων καταγράφοντας 
μεταξύ άλλων ημερομηνία-ονοματεπώνυμο-στρατιωτικό βαθμό. 
 

 

Σελίδες 55-56  (περίληψη) 
Περιέχουν λίστα καταγραφής λαμβάνοντος σίτιση αξιωματικών-

υπαξιωματικών-ανδρών καταγράφοντας χρονικό διάστημα (1.-31.5.1941), αριθμό 
τούτων. 
 

 

 

Σελίδες 57-60  (περίληψη) 

Συνημμένο στο Ημερολόγιο Πολέμου σχετικά αναφοράς του 2ου
  κινητού 

νοσοκομείου κατά την  επέμβαση στην Κρήτη περιέχοντας μεταξύ άλλων  τη 
δραστηριοποίηση τούτου  κατά τη διάρκεια των πρώτων οχτώ ημερών κάτω από 
πρωτόγονες συνθήκες  ως κεντρικός χώρος παροχής πρώτων βοηθειών, την 
απομάκρυνση όλων  σχεδόν των τραυματιών με αεροσκάφη τύπου Junker 52 στον 
μετόπισθεν χώρο επιχειρήσεων, τη μέριμνα στο διάστημα των πρώτων ημερών 
πεντακοσίων  σαράντα πέντε τραυματιών, τη μεταφορά την 1. Ιουνίου του 
νοσοκομείου προς τα Χανιά καταγράφοντας για το διάστημα από 1. έως 30 Ιουνίου 
αριθμό κλινών και χρίζοντας παρακολούθηση ασθενών και τραυματιών, την ύπαρξη 
δύο τον αριθμό χειρουργών εκεί  και την ανάγκη ενός ακόμα καθώς και βοηθών 
ιατρών με εκπαίδευση στη χειρουργική  και ενός ειδικού παθολόγου, τον επαρκή 
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εφοδιασμό φαρμάκων και εξοπλισμό με ιατρικά εργαλεία (καταγράφονται είδη) 
καλύπτοντας  όλο το φάσμα  των απαιτήσεων, τη μεταφορά τραυματιών (έως τρείς ) 
πάνω σε πρόσθετο τμήμα των  μοτοσικλετών.  
 

 

 

 


