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[Γ.Α.Φ CD 10 Φάκελος  20] 

 

RL 33- 100 

 

 

Ο φάκελος τούτος περιέχει στρατιωτικό έγγραφο 9 σελίδων συνολικά, που φέρει 
την ημερομηνία 10.11.1942.  

 

Σελίδα 1 (περίληψη) 
 

Αναφέρεται στο περιεχόμενο του εγγράφου σχετικά με αναφορά του διοικητή των 
αλεξιπτωτιστών Student προς τον ανώτατο διοικητή αεροπορίας Goering το Νοέμβριο 
1942, αναφορικά με το σώμα των αλεξιπτωτιστών και αεροπορικών επιχειρήσεων. 

 

Σελίδες 2- 9 (περίληψη) 
 

Στρατιωτικό έγγραφο από τον διοικητή των αλεξιπτωτιστών Student προς τον 
ανώτατο διοικητή αεροπορίας Goering, που φέρει ημερομηνία από 10.11.1942. 

Το έγγραφο τούτο αναφέρεται στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας του 
σώματος των αλεξιπτωτιστών, καταγράφοντας τις μεγάλες απώλειες μεταξύ των 
αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη- σε αντίθεση με Ολλανδία και Κόρινθο- τόσο στον αέρα 
όσο και βρισκόμενοι στο έδαφος (σημειώνεται μεγαλύτερος αριθμός λόγω μεγάλης 
χρονικής διάρκειας απελευθέρωσής τους από τη ζώνη του αλεξίπτωτου και μη 
επαρκούς οπλισμού τούτων καθιστώντας τους εύκολο στόχο στον αντίπαλο). Σχετικά 
με τούτο καταγράφεται η βελτίωση της ζώνης ώστε να επιτευχθεί αμεσότερα η 
απελευθέρωση τούτων (από τα 80 στα 10 δευτερόλεπτα), η βελτίωση-εξέλιξη του 
οπλισμού των αλεξιπτωτιστών (καταγράφονται τούτα). 

Σχετικά με τα αεροσκάφη μεταφοράς καταγράφονται τα μειονεκτήματα της 

αποκλειστικής χρήσης των για τις έως τώρα επιχειρήσεις στην Κρήτη δια αέρος και 
μεταφορές αλεξιπτωτιστών αεροσκαφών τύπου Ju 52 και η χρησιμοποίηση ακόμα των 
Ηe 111 και άλλων τύπων αεροσκαφών ρίψεων αλεξιπτωτιστών, σχετικά με τον οπλισμό 

αλεξιπτωτιστών αναφέρεται κατασκευή και η χρήση νέου όπλου αντικαθιστώντας τα 
έως τώρα, βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την επιχειρησιακή ικανότητα των 
αλεξιπτωτιστών, σχετικά με το πυροβολικό αναφέρονται τύποι πυροβόλων άμυνας 
καταγράφοντας πλεονεκτήματα τούτων, σχετικά με τις ρίψεις κατά τις νυχτερινές ώρες 

αναφέρεται λύση του προβλήματος τούτου, σχετικά με τις περιπτώσεις τραυματισμών 
κατά τη ρίψη περιέχονται η προστασία μελών του σώματος. Επιπλέον αναφέρεται η 
χρησιμοποίηση βαρέος και ελαφρύ τύπου ανεμόπτερων καταγράφοντας τύπους 
αεροσκαφών, ιδιότητες τούτων και τρόπους επέμβασης αυτών. Τέλος καταγράφεται η 
δράση και ο οπλισμός του σώματος των αλεξιπτωτιστών. 
 

 


