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[Γ.Α.Φ CD 10- Φάκελος 9]  
 

RL 26-81 

 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικό έγγραφο 8 σελίδων συνολικά, που φέρει 
την ημερομηνία 1.10.1941. 

 

Σελίδες 1- 8 (περίληψη-μετάφραση) 
 

Ο εν λόγω φάκελος περιέχει αναφορά δραστηριότητας σχετικά με την επέμβαση 

στην Κρήτη του φαρμακοποιού Επιτελείου Seifert, ανήκων στον 4ο
 λόχο 

αλεξιπτωτιστών του 11ου
 σώματος αεροπορίας, που φέρει ημερομηνία από 1.10.1941. 

Καταγράφει την αναχώρηση του την 1./5./1941 από την πόλη Brandenburg της 
Γερμανίας, τη διαδρομή μέσω σιδηροδρόμου και την άφιξή του στην Αθήνα. 

(μετάφραση) Την 18. Μαΐου 1941 κατευθυνθήκαμε προς τα Μέγαρα και τις 
πρωινές ώρες της 22./Μαίου 1941 προς την Κόρινθο, όπου εκεί αναχωρήσαμε το 
μεσημέρι. Η εδώ και καιρό σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη στιγμή είχε φθάσει. Μετά 
από περίπου δύο ωρών πτήση πάνω από την Πελοπόννησο και τη Μεσόγειο φτάσαμε 
στον προορισμό μας, το Μάλεμε στην Κρήτη. Από ψηλά είδαμε τη λάμψη των οβίδων 
εναντίον του αεροδρομίου και όμως προσγειωθήκαμε στο κέντρο αυτού. Ξαφνικά ένας 
δυνατός θόρυβος και θραύσματα, συγχρόνως μιας μεγάλης έντασης ώθηση, αυτόματα 
κρατηθήκαμε κάπου και διαπιστώσαμε, ότι είχαμε εκσφενδονιστεί κάπου τριγύρω. Δεν 
μπορούσε κάποιος να δει κάτι εκτός από ένα τεραστίων διαστάσεων σύννεφο σκόνης, 
ακουγόταν μόνο το «έξω-έξω» του υπεύθυνου αεροσκάφους. Σε χρονικό διάστημα 

δευτερολέπτων βρισκόμασταν μαζί με το πλήρωμα στο βόρειο άκρο του αεροδρομίου 
και παρατηρούμε το «φιλοδώρημα». Ένα απόλυτο ρήγμα! Το μισό κοίλωμα και οι δύο 
τροχοί λείπουν, όμως τίποτα δεν έχει πιάσει φωτιά. Αυτό σημαίνει για εμάς, παρά τις 

συνεχόμενες οβίδες πυροβολικού, να μπούμε μέσα και να μεταφέρουμε το φορτίο. Το 
πλήρωμα μας βοηθά σε αυτή τη δουλειά και το μεταφέρουμε σε χρόνο ρεκόρ. Αφού το 
μεταφέραμε όλο προς κάλυψη στον δυτικό άκρο του αεροδρομίου και το πλήρωμα των 
δύο αεροσκαφών (υπίατρος Δρ Gegelk) ήρθε σε εμάς, αναπαυθήκαμε για λίγα λεπτά. 

Τα υπόλοιπα αεροσκάφη προσγειώθηκαν (μη ευανάγνωστη λέξη ιδιόχειρης 
μορφής) πλησίον της ακτής, για να γλιτώσουν τα πυρά πυροβολικού και εμείς 
μπορούμε μόλις το βράδυ να διαπιστώσουμε, ότι όλα βρίσκονται σώα εκεί επίσης. Ο 
στρατιωτικός εξοπλισμός επίσης είναι πλήρης με εξαίρεση μη σημαντικών 
αντικειμένων, όπως μικρές βάσεις για βαρέλια νερού και υπάρχει μια αίσθηση πίεσης 
στην καρδιά μου. Συγκεντρωθήκαμε στην ανατολική είσοδο του μικρού χωριού 
Τεκενίτης (Ταυρωνίτης;) (500 μ δυτικά του αεροδρομίου). Η ομάδα του υπίατρου Δρ 
Dietzel δημιούργησε σε αυτό το σημείο έναν κεντρικό σταθμό συγκέντρωσης πρώτων 

βοηθειών, ο οποίος αμέσως αναλήφθηκε από εμάς, αρχικά με το υλικό του 3ου
 λόχου. 

Το επόμενο πρωί οργανώσαμε ένα μικρού μεγέθους νοσοκομείο.  
Το φαρμακείο βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Ο χώρος των χειρουργικών 

επεμβάσεων και ο χώρος παραλαβής στρατιωτών είναι μέρα και νύχτα κατειλημμένοι. 
Ο εξοπλισμός ικανοποιεί ανά πάσα στιγμή τις απαιτήσεις και υπάρχει τέτοια επάρκεια 
υλικού, έτσι ώστε να μπορώ να διαθέσω χωρίς συνέπειες κατά τη διάρκεια των πρώτων 
τριών-τεσσάρων ημερών της επέμβασης στην Κρήτη, επίσης υλικό σε άλλες μονάδες 
από τα αποθέματά μας. Αυτό πραγματοποιείται και αυτοβούλως και κατόπιν διαταγής 
του υπίατρου του Επιτελείου μας Δρ Neumann. Ωστόσο αυτές οι διαταγές κατά τη 

γνώμη μου το παρακάνουν μερικές φορές, επειδή πρέπει να παραδώσω ξαφνικά 
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παραδείγματος χάρη όλο συνολικά το υλικό με νάρθηκες, το οποίο βρίσκεται στο 
νοσοκομείο. Εν τέλει δεν μπορώ να στερήσω από το νοσοκομείο, το οποίο εγώ κυρίως 

έχω να φροντίζω, όλο συνολικά το υλικό. 
Τα μηχανήματα αποστείρωσης του στρατού ανταποκρίνονται άψογα με τους 

νέους καυστήρες πίεσης λειτουργώντας με βενζίνη. Τα μηχανήματα φίλτρου 
βρίσκονται όλη την ημέρα σε λειτουργία και εφοδιάζουμε από μια θέση με πόσιμο νερό 
τα μεγαλύτερα τμήματα των πλησίον βρισκόμενων στρατιωτικών μονάδων μέρα και 
νύχτα με πόσιμο νερό. Η χρήση φαρμάκων και υλικών επίδεσης είναι σχετικά 
περιορισμένη και δεν πρέπει να ληφθεί ως σίγουρη για μια επιπλέον επέμβαση. 
Εξαιτίας της πιθανότητας μιας τρέχουσας μεταφοράς των τραυματιών μας από το 
αεροδρόμιο έχουμε να ασκήσουμε περισσότερο το καθήκον ενός κεντρικού χώρου 
περίθαλψης τραυματιών από ότι ενός στρατιωτικού νοσοκομείου. Επίσης, η χρήση 
αργότερα του (στρατιωτικού) νοσοκομείου στα Χανιά συμφωνεί με τούτο, επειδή το 
κυρίως τμήμα των τραυματιών έχει ήδη αναχωρήσει και έχουμε να φροντίσουμε στο 
μεγαλύτερο μέρος αρρώστους από το στράτευμα. Σε συνάρτηση με τη μεταφορά των 
τραυματιών πρέπει κάτι ακόμα να αναφερθεί:  

Η προπαρασκευή για τη μεταφορά των τραυματιών πάνω στα πρόσθετα των 
οχημάτων και βοηθητικά αμάξια έχει επαληθευτεί με άψογο τρόπο. Κρίνεται επείγον 

και αναγκαίο, ότι στο μέλλον πρέπει να μεταφέρονται τα φορεία από τα αεροδρόμια 
των επιχειρήσεων. Η ανάγκη χρήσης γερμανικών φορείων τραυματιών ήταν τεράστια 
και παρά των επανειλημμένων εκκλήσεων δεν τα επέστρεψαν οι υπεύθυνοι των 
αεροσκαφών ποτέ. 

Η λειτουργία του (στρατιωτικού) νοσοκομείου έχει εν τω μεταξύ με επιτυχία 
δοκιμαστεί και παρά τις σε πολύ μεγάλο βαθμό απαιτήσεις δεν υπάρχει καμία έλλειψη. 
Επειδή θέλω και δύναμαι να εξασφαλίσω ένα μέρος του εξοπλισμού στο φαρμακείο του 
νοσοκομείου, τροποποίησα μια οικία πλησίον του νοσοκομείου ως αποθήκη 

αποθεμάτων. Κατόπιν διαταγής του επιτελικού υπίατρου Δρ Neumann συγκέντρωσα 
από την άφιξη των πρώτων εφοδίων υγειονομικής μορφής σε μένα όλο συνολικά το 
υλικό. Αναφορικά με τούτο ήρθα σε επαφή με τον ταγματάρχη Kaether, ο οποίος μου 
υποσχέθηκε να μου προσκομίσει όλα τα μηχανήματα υγειονομικής περίθαλψης. 

Δυστυχώς δεν είχε τούτο πάντα τον επιθυμητό βαθμό που θα όφειλε. Συχνά είχαν τα σε 
εμάς σταλμένα καλάθια ήδη κλαπεί στο αεροδρόμιο, αυτό σημαίνει ότι τα 
πολυποθούμενα είδη, όπως τα κάρβουνα, τα εντομοκτόνα φάρμακα, η σκόνη εναντίον 
εντόμων και το Tannalbin (φαρμακευτικό είδος κατά της δυσκοιλιότητας) είχαν 

αφαιρεθεί. Όσο συχνά επιτρέπει η δουλειά, βρίσκομαι καθοδόν για να κοιτάξω να βρω 

μηχανήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των Άγγλων. Σε μια αποθήκη, πολύ κοντά 
στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, ανακάλυψα πολλά αποθέματα φαρμάκων και υλικά 

επίδεσης. Παρομοίως βρήκα πολλά πρακτικής μορφής καλάθια υγειονομικής χρήσης 
των Άγγλων. Την 25./5./41 παρουσιάστηκε σε εμένα ο δεκανέας Kuemmel, και την 
26./5./41 ο βοηθός φαρμακοποιού Messerschmidt. Στον βοηθό φαρμακοποιού  

Messerschmidt παρέδωσα όλα συνολικά τα ζητήματα εφοδιασμού, χωρίς ωστόσο να 
απομακρυνθώ τελείως απ’ αυτό. Έτσι ξεχωριστήκαν τα καλάθια αμέσως μετά την 
άφιξή τους και τακτοποιήθηκαν σύμφωνα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν, ώστε 
στην απαίτηση των αναγκαίων να μπορώ άμεσα να έχω πρόσβαση. Κυρίως απαιτούνται 
εντομοκτόνα φάρμακα, μικρά πακέτα με επιδέσμους, κάρβουνα, χαπάκια Atabrin (κατά 
της ελονοσίας). Μέσω της σύμφωνα με το σχέδιο διανομής κατορθώνουμε πάντα να 
έχουμε ένα μικρό απόθεμα τούτων. Δεν παρουσιάζεται καθόλου κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης να υπάρχει έλλειψη σημαντικών τμημάτων του εξοπλισμού για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι επιθυμητές ποσότητες δεν μπορούν συχνά να παραδοθούν, όμως 
θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες νέο υλικό εδώ. Την 28./5./41 θα ταξιδέψω στα 
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προσφάτως καταλαμβανόμενα Χανιά. Θα επιτάξω ένα τμήμα των εκεί βρισκόμενων 

φαρμακείων, τα οποία ωστόσο στο μεγαλύτερο μέρος είναι καταστραμμένα ή έχουν 
λεηλατηθεί. Αργότερα, αφού έχουμε θέσει τα Χανιά υπό την πλήρη κατοχή μας, θα 
προμηθευτώ από εκεί ορισμένα χρήσιμα για το νοσοκομείο φάρμακα. Μεγαλύτερου 
μεγέθους αποθέματα δεν υπάρχουν ωστόσο πουθενά. 

Την 30η
 Μαΐου 1941 μετακινούμαστε προς την πόλη των Χανίων σε ένα πρώην 

μεγάλου μεγέθους νοσοκομείο. Οι χώροι είναι κατάλληλοι. Επίσης εδώ στήνω ξανά το 
φαρμακείο πλησίον του χώρου χειρουργικών επεμβάσεων, ώστε να έχω άμεση 
πρόσβαση σε όλα. Εδώ επίσης τίθεται σε λειτουργία τώρα το μηχάνημα ακτινών, το 
οποίο αναδεικνύεται εν συνεχεία πολύ αξιόπιστο στη χρήση του. Ο συνδυασμός των 
μηχανημάτων κατά τη χρήση τους χρησιμοποιείται ως πηγή παραγωγής φωτός και μας 
προσφέρει λαμπρές υπηρεσίες. 

Για τον εφοδιασμό διαμορφώσαμε πλησίον του δρόμου Χανίων- κόλπου της 
Σούδας, αυτή μπορεί κάποιος εύκολα να την προσέξει και είναι επίσης εύκολα 

προσβάσιμη για όλες τις στρατιωτικές μονάδες αρχικά μια μεγάλου μεγέθους των 
Άγγλων θέση υλικών. Αργότερα θα ληφθεί μια δεύτερη μεγάλη αίθουσα, συνολικά όλο 
το σύνολο χαρακτηρίζεται με καυχησιάρικο τρόπο ως πάρκο λαφύρων υλικών 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στα Χανιά και στον κόλπο της Σούδας τοποθετήθηκαν 

κατατοπιστικές πινακίδες και όλη συνολικά η «ομάδα Δύση» κάλυψε στο χρονικό 

σημείο που ακολουθεί τις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης σε εμάς. Κυρίως 
χλωριούχο ασβέστιο και φλιτ χρειάζονται σε τεράστιες ποσότητες, αφού χαλαρώσουν 
οι στρατιωτικές μονάδες. Καθώς οι αναγκαίες ποσότητες δεν έρχονται, θα ταξιδέψω 
αεροπορικώς εγώ ο ίδιος στην Αθήνα και θα φέρω τρία αεροπλάνα γεμάτα με 
χλωριούχο ασβέστιο, φλιτ, κάρβουνο, Tannalbin, χαπάκια οπίου κλπ. Επειδή όλα στο 
νοσοκομείο έχουν βρει τους συνήθεις ρυθμούς τους και δεν υπάρχουν επιπλέον 
δυσκολίες, θα αφιερωθώ το επόμενο χρονικό διάστημα στο κυρίως ζήτημα της 
τελειοποίησης και του εξοπλισμού του πάρκου υγειονομικής περίθαλψης. 

Τοποθέτησα από το νοσοκομείο για τον εξοπλισμό έμπειρους άνδρες προς τα 
εκεί. Καθημερινά προσκομίζω νέα λεία: φάρμακα, μηχανήματα οικονομικού τύπου, 
σεντόνια, υλικά επίδεσης, μέσα αντιμετώπισης της φυματίωσης και ιατρικά όργανα για 
αυτή, μηχανήματα ακτινών κλπ. Όλα μεταφέρονται εδώ και παραδίδονται στους 
ανθρώπους μας και στους αιχμαλώτους μας για να τα τακτοποιήσουν σε τάξη. Πολύ 
μεγάλου μεγέθους ξύλινα ράφια και ντουλάπες αφήνω να έρθουν για αυτόν τον σκοπό 
από το υπόγειο της αποθήκης και από τον λιμένα Χανίων (με άδεια του εκεί 
φρουραρχείου). 

Εν τω μεταξύ δημιουργείται μια αναταραχή στο νοσοκομείο. Ο εμφανιστής είναι 
πολύ ζεστός και οι ταινίες ακτινών δεν μπορούν να εμφανιστούν, επειδή η ζελατίνη 
διαλύεται. Έχουμε τύχη, την ίδια ημέρα έχει το ένα εκ των δύο εργοστασίων 
παραγωγής πάγου στα Χανιά ξανά τεθεί σε λειτουργία, από το οποίο εκεί καθημερινά 
μπορούμε να προμηθευτούμε λίγη ποσότητα πάγου. Με άδεια του εκεί φρούραρχου 
επιτάσσω τρία ντουλάπια φύλαξης πάγου. Ο εμφανιστής θα φυλαχθεί στο μέλλον στο 
ντουλάπι με τον πάγο και θα λειτουργεί ξανά χωρίς καθόλου προβλήματα. Τα δύο άλλα 
ντουλάπια με πάγο θα χρειαστούν ως προς τη διατήρηση των ορών. Την 25η

 Ιουνίου 

1941 προσήλθε η εμπροσθοφυλακή δύναμης της αντικατάστασης μας. Αυτό σημαίνει 
ότι προετοιμαζόμαστε για αναχώρηση. 

Αφήνω φάρμακα και υλικά επίδεσης σε μεγάλες ποσότητες εδώ. Στις 30 Ιουνίου 
1941 φορτώνουμε τον εξοπλισμό μας σε δύο ιστιοφόρα στον κόλπο της Σούδας. Την 
αποθήκη λαφύρων και εφοδιασμού είχαμε ήδη κάποιες μέρες πριν παραδώσει. 

Στις 30 Ιουνίου 1941, κατά το βράδυ, απογειωθήκαμε ξανά από το Μάλεμε και 
στρέψαμε μετά από έξι βδομάδες παραμονής τα νώτα μας στο νησί. 
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Επειδή πήρα μαζί μου στο μεγαλύτερο μέρος τους τα ως λεία ληφθέντα καλάθια 
των Άγγλων, παρουσιάζονται στην Αθήνα δυσκολίες στην φόρτωση. Επιθυμώ όμως να 
πάρω αυτά τα καλάθια μαζί μου, επειδή είναι εντελώς πρακτικά και εκτός τούτου είναι 
σημαντικά ελαφρύτερα από τα δικά μας βαριά κιβώτια εξοπλισμού. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό, επειδή οι υπεύθυνοι αεροσκαφών σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία δεν 
μπορούν να πάρουν μαζί τους περισσότερο από 1.600 έως 1.700 χιλιόγραμμα. Έως 

τώρα υπολογίζαμε πάντα με 1.900 χιλιόγραμμα. Είναι σημαντικό να μπορεί κατά τη 
διάρκεια πυρών μετά την προσγείωση κάθε καλάθι ξεχωριστά να μεταφερθεί πιο 
εύκολα από ότι ένα από τα βαριά κιβώτια. Κάτω από αυτές τις οπτικές γωνίες έχω την 
πρόθεση, για την επόμενη απόβαση να τοποθετήσω σε καλάθια τον εξοπλισμό του 
στρατιωτικού νοσοκομείου της αεροπορίας. 

Με τη βοήθεια του αξιωματικού μεταφοράς στη γενική διοίκηση μπορούμε 
επίσης να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. 

Ο συνολικός εξοπλισμός τους στρατιωτικού νοσοκομείου αεροπορίας θα 
φορτωθεί στον Πειραιά στο ατμόπλοιο « Ιθάκη», το οποίο στις 5 Ιουλίου 1941 θα 
μετακινηθεί με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. 

Εγώ ο ίδιος θα μεταβώ στο πλοίο και θα αποφασίσω σχετικά με τη 
δραστηριοποίηση στην Κρήτη με ένα υπέροχο δύο ημερών ταξίδι μέσω θαλάσσης από 
τον Πειραιά προς τη Θεσσαλονίκη, με την προστασία ενός ιταλικού αντιτορπιλικού. 

 

 

 


