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Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικό έγγραφο 3 σελίδων συνολικά, που φέρει 
την ημερομηνία 27.8.1941. 

 

Σελίδες 1-3 (περίληψη) 
 

Το στρατιωτικό έγγραφο τούτο προέρχεται από τον 3ο
 λόχο του υγειονομικού 

τμήματος αλεξιπτωτιστών 11
ου

 σώματος αεροπορίας που φέρει ημερομηνία από 
27.8.1941. 

Περιέχει αναφορά σχετικά με δραστηριοποίηση του 3ου
 λόχου υγειονομικού 

αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη, αναφέροντας σχετικά με την πορεία τούτου (δύναμη 
τεσσάρων αξιωματικών, είκοσι έξι υπαξιωματικών, εκατό τριάντα τριών ανδρών με 
κατεύθυνση την Αθήνα, υπάρχουσα έλλειψη σε στρατιωτικά φορτηγά, δυσκολίες κατά 
την πορεία), το προσωπικό. (εγκωμιάζονται οι ικανότητες των ανδρών, το 1/3 αυτών 

είναι του υγειονομικού και έχει εκπαίδευση υγειονομικής κατεύθυνσης, η άρτια 
εκπαίδευση και καθήκοντα τούτων, η τοποθέτηση υπεύθυνου λόχου δύο ημέρες πριν 

την αναχώρησή του λόχου), τη σίτιση (θεωρείται σε καλό βαθμό, πλούσια σε θερμίδες, 
δημιουργώντας όμως πολύ δίψα σε κλιματολογικές συνθήκες όπως αυτές στην Κρήτη), 
το ρουχισμό, όπλα και στρατιωτικά μηχανήματα (κρίνεται ο ρουχισμός αλεξιπτωτιστών 
λόγω βάρους μη κατάλληλος και αναγκαία η στρατιωτική ενδυμασία τροπικού 

κλίματος, ο οπλισμός κρίνεται επαρκής, κατάλληλα σε αυτήν την περίπτωση κρίνονται 
τα αυτόματα όπλα, ιδιαίτερα κατά την πτώση, το φτυάρι παρουσιάζεται ως αδύναμος 
κρίκος, μελετάται η διανομή χειροβομβίδων ως προς την προστασία του χώρου πρώτων 
βοηθειών), τον εξοπλισμό με είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος (κρίνεται επαρκής ως 
προς τη δημιουργία χώρου πρώτων βοηθειών, τα μηχανήματα δεν επαρκούν για τη 
δημιουργία ενός δεύτερου χώρου πρώτων βοηθειών, υπάρχει επάρκεια σε 
φαρμακευτικά είδη και είδη επίδεσης κατά τη διάρκεια σοβαρών σε μέγεθος μαχών- 

καταγράφονται ελλείψεις), την επέμβαση (αναφέρεται η διανομή του λόχου λίγο πριν 

την επέμβαση στην Κρήτη σε δύο κύριους σταθμούς πρώτων βοηθειών αναφέροντας 
υπεύθυνους τούτων, η επάνδρωση του πρώτου σταθμού πρώτων βοηθειών, οι 
ανεπάρκειες του δεύτερου χώρου πρώτων βοηθειών και οι εμφανιζόμενες δυσκολίες, 
αριθμός προς εγχείρηση στρατιωτών και το βάρος που μπορεί να σηκώσει κάθε ένα 
χωριστά, η ρίψη του λόχου με απόσταση μεταξύ τους, οι μεγάλες απώλειες τούτων, η 
αιχμαλωσία τους από τους Άγγλους, η έλλειψη κατατοπιστικών εντολών σχετικά με το 

καθήκον κάθε ανδρός χωριστά αναφορικά με το στρατιωτικό του καθήκον, το χώρο 

συγκέντρωσης, η ρίψη του λόχου όχι μόνο μπροστά από τις θέσεις των Άγγλων, αλλά 
μέσα σε αυτές και τα ήδη κατά τη ρίψη ισχυρού μεγέθους πυρά από πυροβόλα 
αντιαεροπορικών μέσων και οπλοπολυβόλα, με αποτέλεσμα την μη άφιξη της μιας 

ομάδας στον προορισμό της, -η ομάδα υπό τον υπίατρο Δρ Dietzel είχε καλύτερα 

αποτελέσματα-, τις προτάσεις από τον λόχο λόγω της εμπειρίας της επέμβασης στην 
Κρήτη όπως: επέμβαση όλου του λόχου συνολικά, πιο ουσιώδη εκπαίδευση 
υγειονομικής μορφής του λόχου, προμήθεια οπλισμού καταστροφής αρμάτων μάχης, 

χρήση φορείων από ελαφρύ μέταλλο, χρήση μηχανημάτων αποστείρωσης για ρουχισμό 

και πετσέτες, προμήθεια κουβερτών και σκεπασμάτων για τραυματίες και αρρώστους, 
αλλαγές στον εξοπλισμό τούτων. 
 


