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[Γ.Α.Φ. C.D.5 - ΦΑΚ. 2] 

 

RW 40-124 

 

 
Ο φάκελος αυτός περιέχει 156 σελίδες που εκτείνονται χρονικά από 1.1.1942 έως 

1.12.1942.  

 

Σελίδες 1-4 (περίληψη) 
 

Αναφέρονται στο 2ο
 Ημερολόγιο Πολέμου, αρχίζοντας η καταγραφή του χρονικά 

από 1 Ιανουαρίου 1942.  

Αναφέρεται η αξία των ημερολογίων πολέμου και πολεμικών εγγράφων. 

Χρησιμεύουν ως αποδεικτικά στοιχεία από τις διοικήσεις στρατού, τις υπηρεσίες και τα 
στρατιωτικά σώματα σε καιρό πολέμου και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εν καιρώ ειρήνης. 

Εξυπηρετούν στη συγκέντρωση πληροφοριών για την εκπαίδευση των στρατιωτών και 
τη διοίκηση. Η χρησιμότητα τους έγκειται στην καταγραφή εντολών, αναφορών και 
γεγονότων καθώς μεγάλη αξία έχουν ως μέσα καταγραφής για την επεξήγηση των 
όποιων ενεργειών που προβαίνει η διοίκηση. Εκεί αναφέρονται μεταξύ άλλων η 
συμμετοχή των άλλων σωμάτων στις μάχες, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, το 
περιεχόμενο σημαντικών ραδιοτηλεγραφημάτων, κρίση για την αξία και το ηθικό του 
στρατού, τις ιδιαίτερα αξιοσημείωτες επιδόσεις των μονάδων και στρατιωτών, τις 
όποιες αλλαγές όσον αφορά στον εχθρό, στη στάση του ντόπιου πληθυσμού και στην 
επίδραση του εδάφους και του καιρού. Έχει ιδιαίτερη αξία να αναγράφεται η 
ημερομηνία για όλες τις καταγραφές. Αναφέρονται οι υπεύθυνοι για την εγγραφή τους 
π.χ. οι διοικητές των στρατιωτικών αρχών, τα επιτελεία, τα τμήματα στρατού.  

Είναι απαραίτητα ντοκουμέντα ιστορικής σημασίας και ως προς τούτο συνιστάται 
η επιμελής καταγραφή και διαφύλαξή τους.  

Για το ημερολόγιο πολέμου αναφέρεται ότι δεν πρέπει να είναι πάνω από 200 
σελίδες και η πρώτη σελίδα δίδει τη σύνοψη του περιεχομένου. Η προσθήκη διαφόρων 
χαρτών των περιοχών, σχεδίων, αεροφωτογραφιών, φωτογραφιών και αναφορών 
συμβάλει καθοριστικά στην σαφή απεικόνιση των πολεμικών δραστηριοτήτων και 
αντικαθιστά την μακροσκελή γραπτή περιγραφή προς εξοικονόμησης χώρου. 

Πρέπει να περιέχουν: 

Α) Τη δομή των στρατιωτικών μονάδων.  

Β) Καταλόγους με ακριβή χρονολογικά στοιχεία.  

Γ) Έγγραφα επιχειρήσεων που να περιέχουν εντολές, έναρξη και πέρας 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων, αναφορές, διαβιβάσεις, πληροφορίες από τον εχθρό. 

Δ) Ανακοινώσεις από μάχες, δραστηριότητες και ιδιαιτέρα συμβάντα. 

Ε) Χάρτες, σχέδια, αεροφωτογραφίες.  
Ζ) Λίστα από αξιωματικούς, διοικητικούς υπαλλήλους και αγνοουμένους. 

Η) Δύναμη ανδρών και αναφορά αυτών κάθε 1, 11 και 21 αντίστοιχα κάθε μήνα. 

Επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν προσωπικές σημειώσεις, γράμματα και 
κάρτες. 

Τέλος αναφέρεται η διαφορά των ημερολογίων πολέμου και των πολεμικών 
εγγράφων όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη σημασία. Οι ανακοινώσεις των 
πολεμικών εγγράφων δίδουν περιληπτικά μια σύνοψη σε μεγάλο βαθμό της 
δραστηριότητας, των γεγονότων και μέτρα που λαμβάνουν χώρα. Η φόρμα και η 
παρουσίασή τους είναι δοσμένη κατά το δοκούν. Αναφέρουν τους υπευθύνους 
σύνταξης τους. 
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Τέλος αναφέρεται πότε και κάτω από ποιες συνθήκες τα ημερολόγια πολέμου και 
οι αναφορές δραστηριοτήτων παύουν πλέον να εγγράφονται.  

 

Σελίδες 5-7 (περίληψη) 
 

Σύνοψη όσον αφορά στις μονάδες στρατού και στη δομή τους. Εκτείνονται 
χρονικά από 1.1.1942 έως 8.12.1942. 

 

Σελίδες 8-150 (αμετάφραστες) 
 

Χειρόγραφες δυσανάγνωστες και εκτεινόμενες χρονικά από 1.01.1942 έως 
21.11.1942. Περιέχουν καταγραφή γεγονότων, εκτιμώντας την κατάσταση γερμανικών- 

εχθρικών στρατευμάτων και χρονική περίοδο λήψης και αποστολής αναφορών και 
διαταγών. Οι εγγραφές είναι ημερολογιακού τύπου. 

 

Σελίδες 151-153 (περίληψη) 
 

Περιέχουν ονομαστική λίστα αξιωματικών και υπαλλήλων με βαθμό, επώνυμο, 

όνομα, ημερομηνία εγκατάστασης στις μονάδες και αποχώρησης, αναφέροντας τόπο 

καθώς και άλλες παρατηρήσεις. 
 

Σελίδες 154-156 ( περίληψη) 
 

Αναφέρονται στην σίτιση και σε πολεμικό υλικό. Περιέχουν λίστα με 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες. Καταγράφονται επίσης αεροσκάφη και 
φορτηγά στρατού. Η καταγραφή εκτείνεται χρονικά από 1.1.1942 έως 1.12.1942. 

  

 


