
Το όνειρο παίρνει Τούρκικο χρώμα 
Τσεσμέ 

ύγαμε κάπου από τον όρμο Καρφά και βρεθήκαμε σε αυτή την Τούρκικη 
πόλη του Τσεσμέ. Στην παραλία, όπου μας πήγαν οι άνθρωποι του καϊκιού, 
είχαν στήσει τραπεζάκια όπου ακούγαμε ανθρώπους να μιλάνε Ελληνικά και 

Αγγλικά. Ανάμεσά τους και ένας πολύ καλός άνθρωπος που έλυνε και έδενε. Όλοι 
τον συμβουλεύονταν. Αργότερα, μας συστήθηκε σαν Χρηστίδης, ο πρόξενος της 
Ελλάδας, Χιώτης όπως μάθαμε. Δεν άφηνε νεαρό που να μπορούσε να πάρει όπλο 
και να μη τον πλησίαζε να του μιλήσει με θέρμη για τον αγώνα κατά των Ναζί. Σ’ 
αυτόν είπα με την πρώτη κουβέντα ότι γι’ αυτόν τον λόγο έφυγα από τη Χίο, έφυγα 
για να πολεμήσω.  

«Μπράβο παιδί μου!» και μ’ έστειλε σε ένα διπλανό υπάλληλο όπου κατέγραψε τα 
στοιχεία μου. Μας είπε ότι έχουμε δικαίωμα να δηλώσουμε αν θέλουμε να πάμε  
στους προσφυγικούς καταυλισμούς ή στον στρατό. Δεν υπήρχε περίπτωση να 
δηλώσω καταυλισμό, θα ντρεπόμουν σε όλη μου τη ζωή.  

Λίγο μετά, μας έβαλαν σε μια ουρά συσσιτίου, όπου μας έδωσαν βραστές πατάτες. 
Κάτσαμε στην ουρά μαζί με άλλους που ήταν εκεί πριν από μας. Θυμάμαι ότι τη 
μοιρασιά την ανέθεσαν σ’ έναν συμπατριώτη, νομίζω Κολοφάνη τον λέγανε, αν και 
μου φαίνεται ότι αυτό ήταν το παρατσούκλι του. Κάποιος από τους παλιούς 
πρόσφυγες έτρωγε μέσα από μια σακούλα κάτι κομμάτια που δεν καταλάβαινα τι 
είναι. Με είδε που τον κοίταγα και μου πρότεινε τη σακούλα να πάρω. Δίστασα λίγο, 
μα εκείνος με ένα νεύμα που μου έκανε επέμεινε. Ήταν λουκούμι μου είπε, εκεί 
έφαγα για πρώτη φορά στη ζωή μου λουκούμι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πήραμε τις 
μερίδες μας και κάτσαμε κάτω από ένα υπόστεγο να φάμε. Πιο κει ήταν μια αποθήκη. 
Πήγαμε να μπούμε σ΄ αυτήν, αλλά μέσα ήταν ήδη καμιά διακοσαριά πρόσφυγες, ο 
ένας πάνω στον άλλον. Όσοι είχαν πιάσει την πλευρά του τοίχου καλά ήταν, αλλά 
όσοι δεν κατάφεραν κάποια καλή θέση και είχαν στρώσει τις κουβέρτες τους στη 
μέση της αποθήκης τους τσαλαπατούσαν κάθε φορά που έμπαινε και έβγαινε κόσμος. 

Στα 200 μέτρα μακρύτερα από μας, σ’ ένα λοφάκι, είχαν στηθεί κάτι σκηνές. 
Γενικά το μέρος ήταν όλο πέτρα, ελάχιστο το χώμα. Προτιμήσαμε, τελικά, να 
κάτσουμε έξω από την αποθήκη. Απλώσαμε την κουβέρτα που έδωσαν στον καθένα 
μας και κάτσαμε όλη η παρέα που μόλις πριν λίγες ώρες φτάσαμε μαζί απ’ τη Χίο. 
Είχαμε γνωριστεί, πλέον, μάθαμε από πού κατάγεται ο καθένας, είπαμε ο καθένας την 
ιστορία του μέχρι τη διαφυγή μας. Ακόμα δεν πιστεύαμε ότι, πλέον, αναπνέουμε τον 
αέρα της Ελευθερίας. Ειδικά σ’ εμένα, όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να 
συνειδητοποιήσω τι ακριβώς έγινε και πότε. Είχα ένα χρονικό κενό.  

Γύρω μας  είχαν κάτσει και άλλοι πρόσφυγες, που δεν ξέρω πότε και πώς ήρθαν 
μέχρι εδώ. Υπήρχαν μεταξύ τους και πολλά μικρά παιδιά. Μερικά ήταν πολύ 
αδύνατα, σχεδόν κοκαλιάρικα.  Από τις κουβέντες που έκαναν, κατάλαβα ότι είχαν 
έρθει από όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου. 

Από μια κουβέρτα είχαν δώσει και σε ολόκληρες οικογένειες. Άντε τώρα να 
βολευτούν τόσα άτομα με μία κουβέρτα. Άθελα μου άκουγα τι κουβέντιαζαν: 

«Πώς σου φάνηκε η πόλη;» 

«Είδα πολλά ερειπωμένα σπίτια, δεν μένει κανείς σ’ αυτά από πολλά χρόνια. Σε 
πολλούς τοίχους είδα χτυπήματα από σφαίρες. Μου τα ‘δειξε μια Τουρκοκρητικιά που 
συνάντησα μίλαγε καλά Ελληνικά, αν και πολύ βαριά. Μου είπε ότι ο Τσεσμές έχει 
πολλούς τέτοιους Τουρκοκρητικούς, ολόκληρη γειτονιά έχουν. Στον παραλιακό δρόμο 
είναι και ένα ξενοδοχείο που το έχει επίσης μια Τουρκοκρητικιά. Έχουν πάει να 
μείνουν εκεί κάτι συμπατριώτες μου. Μου ‘παν τα χειρότερα λόγια γι’ αυτήν. Δεν σου 
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λέω για το ξενοδοχείο, μέσ’ στη βρόμα είναι. Και τους μιλάει με τα χειρότερα λόγια. 
Τους βρίζει συνέχεια πότε στα Κρητικά, πότε στα Τούρκικα». 

 

Εμείς τρώγαμε χωρίς να μιλάμε, δήθεν αδιάφοροι, αλλά ακούγαμε προσεκτικά τις 
ιστορίες των δίπλα μας, να ξέρουμε τι μας περιμένει και μας. 

«Σάμπως και εδώ είναι καλύτερα;» 

«Ε, τουλάχιστον μας δίνουν φαΐ και κάπου να βάλουμε το κεφάλι μας». 
«Τι να το κάνω το φαΐ; εδώ βλέπω κάθε μέρα να πεθαίνει κόσμος δίπλα μου. Έχω 

αρχίσει να φοβάμαι». 
«Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά». 
«Βλέπεις εκείνα τα ορύγματα που έχει εκεί κάτω; Είναι ορύγματα που σκάψανε οι 

Τούρκοι στρατιώτες παλιότερα, όταν εδώ ήταν στρατώνας. Τώρα είναι γεμάτα με 
βρομόνερα. Μέσα κει κυλάνε τα κάτουρα και τα σκατά. Ανοικτός αγωγός μικροβίων 
είναι, τι περιμένεις; και τύφος θα πέσει και χολέρα θα πέσει. Ένας Έλληνας γιατρός μου 
είπε και για τυφοειδή πυρετό. Και παιδιά πεθαίνουν, απ’ την αβιταμίνωση». 

«Ναι, τα βλέπω τα κακόμοιρα, σκελετωμένα έρχονται από απέναντι». 
«Και δε μου λες, πού τους θάβουν όσους πεθαίνουν;» 

«Εκεί στο βάθος του στρατώνα». 
«Μα εκεί είναι όλο πέτρα, πού σκάβουν;» 

«Τους σκεπάζουν με χώμα που κουβαλάνε απ’ έξω, βάζουν και μερικές πέτρες πάνω 
τους, αλλά άκουσα ότι μερικούς τους βρίσκουν μετά από μέρες ξεσκέπαστους. Τους 
ανακαλύπτουν τα τσακάλια το βράδυ και τους τρώνε». 

«Όσο γρηγορότερα φύγουμε από δω, τόσο το καλύτερο, έχει αρχίσει να γίνεται 
επικίνδυνο το μέρος». 

«Γι’ αυτό κάποιοι δικοί μου φύγανε από τον καταυλισμό και πήγαν να νοικιάσουν 
έξω σπίτια, ερειπωμένα τα περισσότερα. Άλλοι πάνε σε κάτι βρομοξενοδοχεία. Και εγώ 
θα έφευγα, αλλά δεν έχω τα απαιτούμενα». 

«Μη νομίζεις ότι και αυτοί που πήγαν να μείνουν στην πόλη, ότι είναι πλούσιοι, τα 
βολεύουν με τη μία λίρα που τους δίνει ο Ερυθρός Σταυρός για κάθε μέρα. Και εγώ το 
σκέφτομαι, αλλά φοβάμαι ότι αν βγω έξω, θα με ξεχάσουν για πάντα εδώ. Μερικοί 
άλλοι έχουν καταφέρει να μένουν σε σπίτια που τα νοίκιασε γι’ αυτούς ο Ερυθρός 
Σταυρός και η λίρα τους μένει για να φάνε κάτι. 

Κάθε μέρα έρχονται φορτηγά και παίρνουν πρόσφυγες για το Χαλέπι και μετά πιο 
κάτω. Προσπαθώ και εγώ να χωθώ σε κάποιο απ’ αυτά, αλλά δεν με έχουν ακόμη 
στους καταλόγους».  

«Θυμάσαι μωρέ την πρώτη μέρα που βγήκαμε σε μια παραλία χωρίς να ξέρουμε πού 
να πάμε και τι να κάνουμε;» 

«Πώς δε θυμάμαι, ξεχνιούνται αυτά! Εγώ πρωτοσυνάντησα κάποιους Τούρκους 
αγρότες σε κάτι χωράφια. Με είδαν στα χάλια που ήμουν και μου έδωσαν από το 
κολατσιό τους ελιές, ψωμί και γάλα. Μας πήγαν στο χωριό τους, Κουζούμκουγλου το 
λέγανε. Εγώ απλά τους ακολουθούσα· με νοήματα γινόταν η συνεννόηση». 

«Και εγώ από κει πέρασα. Οι Τουρκάλες, ειδικά, μας φέρθηκαν πολύ καλά. Θυμάμαι 
πολύ καλά ότι κάποιες έκλαιγαν που μας έβλεπαν να πέφτουμε με τα μούτρα στο ψωμί 
και στις ελιές. Μια που ήξερε λίγα Ελληνικά ρώτησε τους γονείς δύο παιδιών που ήταν 
σκελετωμένα, ‘‘τι τρώγανε τα παιδιά σας εκεί που ήσαστε;’’, ‘‘χορταράκια’’ τους 
απάντησε η μάνα των παιδιών. Αργότερα έμαθα ότι τα παιδιά αυτά πέθαναν στον 
δρόμο για τον Τσεσμέ· δεν άντεξαν. Οι γονείς τους τα έθαψαν εκεί, μέσα σε ένα 
χωράφι, ούτε σταυροί ούτε παπάς να τους ευλογήσει· τίποτα. Την ίδια μέρα ήρθε 
φορτηγό με Τούρκους στρατιώτες και μας μετέφεραν όλους μαζί, καμιά εικοσαριά 
νοματαίους, στο Τσεσμέ». 



«Εγώ με την οικογένειά μου βγήκαμε στην Αγρελιά. Πέσαμε πάνω σε ένα Τουρκικό 
φυλάκιο. Οι στρατιώτες μας φέρθηκαν καλά, αν και όπως έμαθα, άλλοι είχαν κακή 
αντιμετώπιση από άλλους Τούρκους. Μας βοήθησε πολύ και ένας Έλληνας που δούλευε 
σε κουρσάρικο πλοίο και έκανε εξορμήσεις από εκείνη την περιοχή, αν κατάλαβα καλά. 
Οι άλλοι τον φώναζαν Φώτη, δεν ξέρω αν ήταν το πραγματικό του όνομα αυτό. Μας 
έφερε μια κούτα μπισκότα. Τα εξαφανίσαμε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θα 
τρώγαμε και το κουτί αν δεν ήταν τσίγκινο». 

«Εμάς, δεν ξέρω πώς, μας πήγαν οι Τούρκοι στα Αλάτσατα. Ήμασταν γύρω στους 
εκατό Χιώτες. Το μέρος που μας πήγαν ήταν απαίσιο. Είχε πέσει δυσεντερία και τύφος. 
Ο κόσμος πέθαινε μπροστά στα μάτια μας. Κάποια στιγμή, ήρθαν φορτηγά και μας 
έφεραν εδώ στο Τσεσμέ. Εντάξει, εδώ είναι καλύτερα, έχουμε κάτι να φάμε», 
πετάχτηκε ένας άλλος από την διπλανή παρέα. «Μια άλλη ομάδα, ενώ μαζί βγήκαμε 
στην ίδια ξηρά, τους πήγαν στα Λίσα. Μετά από μερικές μέρες τους έφεραν και αυτούς 
εδώ, στο Τσεσμέ. Είδα μερικούς από αυτούς στην ουρά για το συσσίτιο. Μας είπαν ότι 
αύριο φεύγουμε για Σμύρνη, να πάρουμε από κει το τρένο για το Χαλέπι». 

«Όταν φτάσετε εκεί θα είστε άρχοντες, η πόλη είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο των 
Εγγλέζων και του Ερυθρού Σταυρού». 

«Εμένα μου είπαν ότι οι γεροντότεροι και οι μάνες με μικρά παιδιά θα πάνε με πλοίο 
από τη Σμύρνη στην Κύπρο». 

«Κύπρο!» 

«Ναι, εκεί θα είναι πιο ασφαλείς και θα βρίσκονται, τουλάχιστον, κοντά σε Έλληνες, 
ενώ οι άλλοι που πάνε σε αραβικές χώρες θα είναι σαν τις μύγες μεσ’ το γάλα». 

 

Εκείνη την ώρα βλέπω να περνάει από κοντά μας ο υπάλληλος του Ελληνικού 
Προξενείου, Κυριάκο τον λέγανε, έψαχνε κάποια οικογένεια προσφύγων μέσα στους 
τόσους πολλούς που είχε το στρατόπεδο. Οι άλλοι που τον γνώρισαν τον φωνάξανε 
κοντά τους  και τον ρώτησαν τι ξέρει γι’ αυτούς που πάνε σε στρατόπεδα της 
Αιγύπτου. 

«Ακούστε να δείτε. Αναγκαστικά θα μοιραστείτε σε πολλά μέρη. Προσπαθούμε να 
στέλνουμε σε κάθε στρατόπεδο  πρόσφυγες που προέρχονται από το ίδιο μέρος, όσο 
αυτό είναι εύκολο. Εκεί που έχουμε πρόσβαση είναι η Κύπρος, το Χαλέπι, οι πηγές του 
Μωϋσέως, το Κογκό, τα Ιεροσόλυμα, το Νουσεϊράτ που έχει ήδη 2000 Έλληνες. Αυτό 
το στρατόπεδο είναι από τα μεγαλύτερα που έχουμε διαθέσιμο. Στο Νουσεϊράτ έχουμε 
στείλει κυρίως Χιώτες, Ικαριώτες και γενικά Δωδεκανήσιους».  

«Στην Κύπρο όσοι πάνε θα ενταχθούν στον Αγγλικό στρατό;» 

«Όχι, όσοι πάνε Κύπρο είναι καθαρά πρόσφυγες. Θα μείνουν εκεί μέχρι να τελειώσει 
ο πόλεμος. Δεν είναι στρατεύσιμοι». 

«Κυριάκο, στο τελευταίο δρομολόγιο που κάνατε για Κύπρο είδαμε και κάποιους 
δεμένους πισθάγκωνα». 

«Ε… αυτήν τη τύχη έχουν οι ρουφιάνοι. Αυτούς μας τους έστειλαν πεσκέσι από 
απέναντι οι αντιστασιακοί. Είναι συνεργάτες των Γερμανών. Θα δικαστούν από 
Αγγλικό Δικαστήριο, για όσα τους κατηγορούν». 

 

Ακούγοντας αυτό ο Σπύρος, με εσωτερική αγαλλίαση αναρωτήθηκε, «λες να δω 
έτσι και τον Μανώλη;» 

 

Μετά από δυο μέρες, μας βρήκαν και μας είπαν ότι μεταφερόμαστε. Μας πήγαν σε 
ένα σχολείο. Εκεί πλέον, μας είχαν ξεχωρίσει. Όσοι ήμασταν εκεί προοριζόμαστε για 
στρατεύσιμοι κάπου στην Αίγυπτο. Δεν ήταν ανάμεσά μας οι συνηθισμένοι 



πρόσφυγες που είδαμε στο στρατόπεδο την πρώτη μέρα. Ανάμεσά μας και ένα πολύ 
μικρό παιδί, δεν τον έκανα πάνω από 17 χρονών.  

Τον ρωτάω, «και εσύ για Αίγυπτο;» 

«Ναι, και εγώ μαζί σας». 
«Δεν είσαι μικρός για τέτοια;» 

«Είπα ψέματα σε εκείνον που ήρθε από το προξενείο ότι είμαι 18. Στην αρχή δεν 
με πίστεψε, αλλά επέμεναν οι άλλοι που ήμουν μαζί τους, ότι με γνωρίζουν, ότι 
είμαστε από τα ίδια μέρη και ότι πράγματι είμαι μεγάλος. Τον πείσαμε και με έγραψε 
στους καταλόγους. Δεν θα ήθελα να μείνω ποτέ σε αυτούς τους απαίσιους 
καταυλισμούς, προτιμώ να πάω να πολεμήσω». 

 

Χαλέπι 
Σε τρεις  μέρες βρεθήκαμε στο Χαλέπι στα Βόρεια σύνορα της Συρίας. Καλύψαμε 
μια βασανιστική διαδρομή περίπου 900 χιλιομέτρων με τρένο. Πρώτη δουλειά των 
οργανωτών του στρατοπέδου το γδύσιμο, ψέκασμα για ψείρες και μπάνιο. Το 
συνεργείο γιατρών εξέτασε προσεκτικά έναν προς έναν όλους όσους προορίζονταν 
για τον στρατό. Εκεί επιτέλους, φχαριστηθήκαμε το μπάνιο, γίναμε άνθρωποι. 
Μείναμε σε μεγάλους θαλάμους, ξεχωριστά οι γυναίκες με τα παιδιά και ξεχωριστά 
οι άντρες. Σε ξεχωριστούς θαλάμους μπαίναμε και εμείς που  επρόκειτο να 
μετακινηθούμε σε κέντρα εκπαίδευσης. 
 

Στις αρχές, η ζωή στο στρατόπεδο ήταν ανιαρή. Παρατηρούσα πολλούς να 
πηγαίνουν κατά ομάδες στην πόλη για βόλτα. Αγόραζαν από τα μαγαζιά είδη πρώτης 
ανάγκης, άλλοι πήγαιναν σινεμά. Άλλοι κατάφερναν να φτάσουν μέχρι την Ερυθρά 
θάλασσα να κάνουν μπάνιο. Κάποιες καντίνες πούλαγαν πράγματα και μέσα στον 
καταυλισμό. Αγοράζαμε ξυραφάκια, σαπούνι, γραμματόσημα και άλλα πράγματα. 
Κάποιοι είχαν οργανώσει ένα υποτυπώδες μαγειρείο και έφτιαχναν φαγητά. Βλέπεις 
το φαΐ του καταυλισμού ήταν λίγο άνοστο. Στο Χαλέπι, οι γυναίκες είχαν φτιάξει ένα 
πρόχειρο εργαστήριο στο οποίο έφτιαχναν ζυμαρικά με το αλεύρι που τους 
προμήθευαν οι άνθρωποι του καταυλισμού. 

Είχα ακούσει ότι σε άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς η εργασία για τους 
πρόσφυγες ήταν υποχρεωτική. Στο Χαλέπι δεν συνέβαινε αυτό, αλλά οι πρόσφυγες 
πάντα προσπαθούσαν να κάνουν κάτι να περνάει και η ώρα τους. Έτσι, άλλοι έγιναν 
τσαγκάρηδες και άλλοι καθαριστές. Άλλοι ασχολήθηκαν με την ξυλουργική ή την 
ύφανση μαλλιού. Στον καταυλισμό του Moses Wells  απασχολούνταν όλοι όσοι ήταν 
σωματικά ικανοί και ήταν σε θέση να εργαστούν. Οι περισσότεροι εργάζονταν ως 
έμποροι, καθαριστές, ράφτες, οικοδόμοι, ξυλουργοί ή υδραυλικοί. Κάποιοι άλλοι, 
που είχαν σπουδάσει, εργάζονταν ως δάσκαλοι ή ως επιστάτες. Οι γυναίκες 
ασχολούνταν με οικιακές εργασίες: ράψιμο, πλύση των ρούχων και παρασκευή 
τροφίμων. Έπρεπε να κάνουμε κάτι, να περνάει η ώρα, δεν θα μπορούσαμε να 
καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. 

Στους καταυλισμούς του El Shatt, που ήταν κοντά σε αυτόν του Moses Wells στην 
έξοδο της διώρυγας του Σουέζ, υπήρχε μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. 
Έτσι, οι υπεύθυνοι οργάνωναν μαθήματα βασικών γνώσεων νοσηλευτικής 
εκπαίδευσης. Μετείχαν πολλοί Έλληνες και Γιουγκοσλάβοι πρόσφυγες. 

Στον καταυλισμό του Χαλεπίου είχαν λάβει μέριμνα για την εκπαίδευση των 
παιδιών. Βέβαια, οι δάσκαλοι ήταν πολλοί λίγοι για τόσα παιδιά που υπήρχαν. Οι 
αίθουσες ήταν ανεπαρκείς, αλλά καλύτερα από το τίποτα. Ένας από τους δάσκαλους 
μας έλεγε, σε μια συγκέντρωση που κάναμε, ότι είχε συναντήσει στον καταυλισμό 
της Nuseirat, που βρίσκεται νότια της πόλης της Γάζας στην Παλαιστίνη, έναν 



πρόσφυγα που ήταν καλλιτέχνης. Έκατσε και σχεδίασε πίνακες ζωγραφικής και 
κάλυψε όλους τους τοίχους σε ένα σχολείο για μικρά παιδιά. Οι αίθουσες έγιναν τόσο 
φωτεινές και χαρούμενες. Οι άντρες του καταυλισμού κάθε απόγευμα μαζευόμαστε 
σε μια αλάνα και παίζαμε ποδόσφαιρο και χάντμπολ. Απαραίτητες απασχολήσεις, για 
να μπορέσουμε να περάσουμε τις μέρες της αναμονής μας. Περιμέναμε από μέρα σε 
μέρα να έρθει η σειρά μας και να φύγουμε σε άλλο στρατόπεδο να καταταγούμε. Ένα 
πρωινό, όσοι είχαμε επιλεγεί για κατάταξη ξεκινήσαμε για την Τζενέιφα της 
Αιγύπτου. Επιτέλους θα πιάσουμε τα όπλα! 
 

 

 

 

 

 

 



Το όνειρο μέσα στην κόλαση 
 

Δίκτυο διαφυγής από Ελλάδα 
ταν έφτασα στη Μέση Ανατολή και εντάχθηκα σε πολεμική μονάδα, 
κατάλαβα πόσο δύσκολη δουλειά ήταν όλη αυτή η υπόθεση. Όσο ήμουν στο 
νησί, αγανακτούσα με τα εμπόδια που συναντούσα στην προσπάθειά μου να 

αποδράσω. Τώρα, βλέπω καθαρά πόσοι άνθρωποι και υπηρεσίες μπλέκονταν σε μια 
τέτοια προσπάθεια. Στην αρχή του αγώνα, τις μονάδες τις επάνδρωσαν οι Έλληνες 
της Αιγύπτου, αλλά όσο κι αν είχαν μέσα τους τη φλόγα του πατριώτη, αυτή η φλόγα 
δεν κάλυπτε τις ανάγκες. Αυτός είναι και ο λόγος που άρχισε αυτή η τεράστια 
προσπάθεια συγκρότησης του Ελληνικού Στρατού, από έμψυχο υλικό, που θα 
ερχόταν από την κατεχόμενη Ελλάδα. Γι’ αυτό αποφασίστηκε να στηθεί το σύστημα 
διαφυγής στρατευσίμων από την Ελλάδα δια μέσου των κατάλληλων κέντρων που 
δημιουργήθηκαν στην Τουρκία και στην Ελλάδα. 
Η ψυχή αυτής της προσπάθειας ήταν ο Αρχιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού 
Κώνστας. 

Σε πολλά μέρη της χώρας στήθηκαν κλιμάκια πληροφοριών, όπως επίσης και στην 
Τουρκία, Συρία και Λίβανο. Επικεφαλής αυτών των δικτύων ορίστηκαν Έλληνες 
αξιωματικοί αλλά και διπλωματικοί υπάλληλοι των τόπων δράσης. Τώρα, θυμάμαι τις 
υπερπροσπάθειες εκείνου του υπέροχου  Έλληνα προξένου στη Σμύρνη, του 
Χρηστίδη, που συνάντησα στο λιμάνι του Τσεσμέ όταν έφτασα και εγώ από τη Χίο. 
Ήταν και αυτός ένας από τους πολλούς κρίκους αυτών των κλιμακίων. Και βέβαια, 
θα υπήρχε και στη Χίο κάποιος επικεφαλής που δεν κατάφερα να μάθω ποιος ήταν 
όσο, κι αν προσπάθησα. Στη μονάδα μου ζήτησα και ήρθα σε επαφή με τον 
επικεφαλής του Γραφείου Πληροφοριών και του ανέφερα με το νι και με το σίγμα, 
όλα όσα υποπτευόμουν για τον Μανώλη στη Χίο. Μου ζήτησε πλήρη αναφορά των 
γεγονότων και μου υποσχέθηκε ότι αν τα πράγματα ήταν έτσι όπως του τα 
περιέγραψα, τότε αυτός θα φρόντιζε να τον στήσουν στον τοίχο σαν καταδότη. «Οι 
προδότες στήνονται στον τοίχο», μου ανέφερε κλείνοντας την κουβέντα μας. 
 

Πρώτη Ελληνική Ταξιαρχία  
Όταν έφτασε η στιγμή να ενταχθώ στην Ταξιαρχία, βρήκα πάρα πολλούς στρατιώτες 
που πριν φτάσουν εδώ υπηρετούσαν στη Θράκη. Η ιστορία τους μου έμοιαζε 
περισσότερο σαν παραμύθι. Μπαίνοντας οι Γερμανοί στην Ελλάδα, η Ταξιαρχία του 
Έβρου αποκόπηκε από τον υπόλοιπο Ελληνικό στρατό. Τότε, η Ταξιαρχία πέρασε 
στα Τουρκικά εδάφη και παραδόθηκε στους Τούρκους, όπως προέβλεπαν τα 
επιτελικά σχέδια. Με τη μεσολάβηση των Άγγλων η ταξιαρχία κατέβηκε στη Μέση 
Ανατολή. Αρχικά, αποφασίστηκε να δοθούν σ’ αυτούς Ιταλικά όπλα, προερχόμενα 
από λάφυρα. Αφού εξοπλίστηκε, έγινε το ξεκίνημα της 1ης

 Ελληνικής Ταξιαρχίας της 
Μέσης Ανατολής. Επίσημα η 1η

 Ταξιαρχία ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου 1941 στη 
Τζενέϊφα  της Αιγύπτου, είχε δηλαδή ζωή περίπου εννιά μήνες, αφότου έφτασα και 
εγώ. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε για εκπαίδευση στο Ρας Μπάαλμπεκ της Συρίας. 

Μέσα στον Αύγουστο του 1942 είχαμε πάρει θέσεις δυτικά της Αλεξάνδρειας, στη 
νότια όχθη της λίμνης Μαριούτ. 

Κάθε μέρα, παραπονιόμαστε στους αξιωματικούς μας για τη στασιμότητα που μας 
είχανε ρίξει. «Δεν ήρθαμε εδώ, για να καθόμαστε και να βλέπουμε τους χουρμάδες να 
ωριμάζουν», τους λέγαμε. Σαν να μη στηρίζονταν και τόσο πολύ στις ικανότητές μας 
οι Εγγλέζοι. Οι ασκήσεις και τα γυμνάσια που κάναμε ήταν εξαντλητικά και 
καθημερινά. Αναρωτιόμαστε συνεχώς, αν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα γυμνάσια. 
Ατελείωτα γυμνάσια μέσα στην καυτή έρημο. Ετοιμαζόμασταν κάθε μέρα και κάθε 

Ό 



μέρα βλέπαμε να περνάει άπραγη. Θέλαμε να πάμε στο μέτωπο, να κτυπήσουμε και 
εμείς τον εχθρό, είχαμε μια κάψα στην καρδιά μας, αλλά το όνειρό μας δεν έλεγε να 
γίνει πραγματικότητα. Οι αξιωματικοί μας έλεγαν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση του 
Καΐρου έδινε καθημερινές μάχες με τους Εγγλέζους, για να μπορέσουμε να πάρουμε 
μέρος στον πόλεμο που γινόταν λίγο πιο κει από μας, στη Βόρεια Αφρική. Θέλαμε να 
δώσουμε συνέχεια στην αίγλη του πολέμου μας στα βουνά της Αλβανίας, στα οχυρά 
της  Μακεδονίας – Θράκης και στην Κρήτη. 
Καθημερινά είχαμε αφίξεις στρατιωτών από διάφορες Ελληνικές μονάδες που 
βρίσκονταν διάσπαρτες στην  Συρία, Λίβανο, Βηρυτό, Χαλέπι. Η Ταξιαρχία μας 
γινόταν κάθε μέρα όλο και πιο αξιόμαχη. Γύρω στις 9 Σεπτεμβρίου του 1942 
μετακινηθήκαμε στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Η συνολική δύναμη της 
Ταξιαρχίας μας ήταν περίπου 300 αξιωματικοί και 5.000 οπλίτες. Επιτέλους, έφτασε 
η ώρα που θα αρχίσουμε εμείς να κυνηγάμε τους ΓερμανοΙταλούς και όχι εκείνοι 
εμάς. 

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο στρατιώτης μέσα σε αυτή την κόλαση της 
ερήμου ήταν πολλά· με μεγαλύτερο το νερό. Κάθε βράδυ ένα βυτίο μας μοίραζε νερό 
και είχαμε δικαίωμα για ένα παγούρι. Ένας αξιωματικός έλεγχε την ώρα που 
γεμίζαμε. Με αυτό το παγούρι ξεδιψούσαμε, ξυριζόμασταν, κάναμε τσάι και 
βολευόμασταν όπως-όπως. Τις νύχτες στην έρημο φοβόμασταν τις διάφορες φυλές 
που ζούσαν σε αυτές. Πολλοί από αυτούς προσπαθούσαν να ληστέψουν ό,τι τους 
ήταν εύκολο από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θα μπορούσαμε να τους 
κτυπήσουμε, αλλά δεν το θέλαμε. Ήταν περίεργο γενικά, αυτοί κυνηγούσαν λαγούς 
με εκπαιδευμένα γεράκια κι εμείς κάναμε μάχη δίπλα τους. 

Μέσα στο όρυγμά μας και οι δύο εκπαιδευμένοι διαβιβαστές ζούσαμε σαν 
τυφλοπόντικες. Φροντίζαμε να έχουμε σακιά με άμμο γύρω από την τρύπα μας, να 
μας προστατεύουν από τα θραύσματα βλημάτων που έσκαγαν όλη την ώρα κοντά 
μας. Ο ασύρματος μας  ήταν σε 24ωρη ακρόαση και το βράδυ δεν κυκλοφορούσαμε  
για λόγους ασφαλείας. Το πρωινό ρόφημα μοιραζόταν ξημερώματα, το βράδυ 
τρώγαμε συνήθως κορν μπιφ ή κονσέρβες με φασόλια, κομπόστες, κίτρινο τυρί και 
παίρναμε ξηρά τροφή για το μεσημεριανό της επομένης. Το βασανιστήριο μας, οι 
χιλιάδες… τα εκατομμύρια μύγες και η άμμος που χωνόταν παντού. Όλα αυτά, δεν 
έκαμψαν ούτε για μια στιγμή τον ενθουσιασμό και τη θέλησή μας να μπούμε στον 
πόλεμο. Όλη αυτή η περιπέτεια μας είχε συνεπάρει. Από τη ζεστασιά του σπιτιού 
μας, βρεθήκαμε σε μια βάρκα, πιάσαμε Τουρκικά εδάφη, ντυθήκαμε στρατιώτες και 
τώρα ταμπουρωμένοι μέσα στην άμμο να περιμένουμε πότε θα έρθουμε σ’ επαφή με 
τον εχθρό. Τρελοί ήμασταν, αλλά δεν το καταλαβαίναμε.  

Ο πόθος της νίκης έβγαζε τα πλοκάμια της από μέσα μας. Τελικά, αξιωθήκαμε να 
κυνηγάμε σαν τρελοί  τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, για πάρα πολλά χιλιόμετρα 
μέσα στις γραμμές τους. Η μανία που μας είχε πιάσει θα μπορούσε πολλές φορές να 
μας είχε σκοτώσει από τις απερισκεψίες που κάναμε στο πεδίο της μάχης.  

Το όνειρό μου είχε πάρει σάρκα και οστά. Κοιτώντας μια φωτογραφία που φύλαγα 
στο γιλιό μου, ξεχείλισαν δάκρυα νοσταλγίας από τη λίμνη των ματιών μου και μου 
χάραξαν πύρινο αυλάκι στο μάγουλο. Πόσο θα ‘θελα να είχα από μια μεριά τη μάνα 
μου, τον πατέρα μου και τον θείο, να τους πω τα κατορθώματά μου. Να έβλεπαν ότι 
δοξάζω το όνομα της οικογένειας και της Ελλάδας, εδώ, στην κόλαση της Βορείου 
Αφρικής.  

Άραγε, τι να κάνουν τώρα; 
Να με σκέφτονται καθόλου; 
Πόση αγωνία θα δέρνει τη μάνα μου, που δεν ξέρει αν ζω ή αν έχω σκοτωθεί! 



Αν μας άφηναν να δράσουμε με την τρέλα μας και όχι με την ψυχρή στρατιωτική 
λογική, θα ήμασταν ικανοί  να φτάσουμε μέχρι την άλλη μεριά του μετώπου, να 
συναντήσουμε τους Αμερικανούς που ήταν ήδη στο Μαρόκο.  

Βλέποντάς με ο συνάδελφος διαβιβαστής να ρίχνω βουτιές μέσα στις σκέψεις μου, 
μέσα στην αλεπουδότρυπα μας ένα βράδυ, γύρισε και μου είπε: «δεν ξέρω τι 
σκέφτεσαι εσύ συνάδελφε, αλλά εγώ ομολογώ ότι φοβάμαι πολύ». 

Με ξάφνιασε, ήταν κάτι που δεν είχε περάσει από το μυαλό μου μέχρι εκείνη την 
ώρα. 

«Φοβάσαι;» 

«Ναι, φοβάμαι ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί απ’ αυτή την κόλαση. Μας 
βομβαρδίζουν δυο ώρες τώρα, τρέμει η γη, όλοι οι διαόλοι της κόλασης χορεύουν  
γύρω μας. Το ίδιο και χθες, το ίδιο και σήμερα και ποιος ξέρει πόσες ακόμα μέρες και 
νύχτες θα γίνεται αυτό». 

«Έννοια σου και εμείς δεν πάμε πίσω. Τους στέλνουμε τις διπλάσιες βόμβες απ’ 
όσες μας στέλνουν αυτοί. Και αυτοί, απέναντι, το ίδιο θα σκέφτονται». 

Βάζω τη φωτογραφία στο σακίδιο και σφίγγω ενστικτωδώς πάνω μου το όπλο. 
«Το τομάρι μας θα το πουλήσουμε ακριβά», του λέω. 
«Τα μάτια σου σκοτείνιασαν, Σπύρο». 
«Έχεις την εντύπωση ότι εγώ δεν φοβάμαι; Όποιος πει ότι δεν φοβάται τον 

πόλεμο, μην τον πιστέψεις».  
Έβγαλα ένα χαρτί και του έγραψα πάνω το όνομά μου και το χωριό μου. «Πάρ΄ το 

κι αν πάθω κάτι, ξέρεις εσύ τι πρέπει να κάνεις. Γράψε μου και τα δικά σου να τα 
‘χω». 

Η φροντίδα μας κάθε μέρα ήταν να μη σκοτωθούμε. Θυμάμαι ότι στους από αέρος 
βομβαρδισμούς έτρεχα να καλυφθώ κάτω από άρματα. Φοβόμουν όπως και όλοι μας. 
Ο πόλεμός μας εδώ, στο Ελ Αλαμέιν ήταν «πόλεμος μεταξύ  κυρίων». Δεν βλέπουμε 
τις αγριότητες που συμβαίνουν σε άλλα μέτωπα». 

Κι’ όμως, εμείς οι δυο μέσα στην τρύπα μας βλέπουμε κάθε μέρα να σκοτώνονται 
νέα παιδιά. Παιδιά που έχουν πίσω κάποια μάνα να τα περιμένει και που ποτέ δεν θα 
τα ξαναδεί. 
 

Μέσα στο αμπρί μας, με το αφτί μας στημένο στον ασύρματο, οι ιστορίες που 
ακούστηκαν γεμίζουν εγκυκλοπαίδεια. Νέοι είμαστε και το μυαλό μας πολλές φορές 
μπλεκόταν και σε άλλες απολαύσεις, εκτός από τις μάχες. Τις ωραίες στιγμές της 
ζωής τις ψάχναμε, όποτε μας δινόταν η ευκαιρία. Θυμάμαι τα παιχνίδια μπάσκετ και 
ποδοσφαίρου που παίζαμε στο στρατόπεδο, τις μπίρες και το τσάι που αγοράζαμε από 
τις Βρετανικές καντίνες, τις νυκτερινές βόλτες στον Λίβανο, τα φλερτ στα καμπαρέ 
και το βράδυ που -άμαθος από ποτό- μέθυσα τόσο άσχημα και σηκώθηκε όλη η 
Ταξιαρχία στο πόδι, για να με ψάχνει. Με ανακάλυψαν σ’ ένα όρυγμα να ροχαλίζω. 
Όταν η ζωή παίζει κρυφτό με τον θάνατο, τέτοια παραπτώματα είναι άνευ σημασίας 
και συγχωρούνται. Βέβαια, οι Έλληνες στρατιώτες δεν ήταν πάντα τα καλά παιδιά. 
Κάποιοι, που μας ξεφτίλισαν σαν Έλληνες στρατιώτες, βούτηξαν  δεκάδες 
ραδιόφωνα που είχε στείλει ως δώρο στους Βρετανούς ο Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄ και 
τα πούλησαν στους Αιγυπτιώτες οπλίτες.  
 
Η κατάσταση στο μέτωπο της Αιγύπτου 
1941 

Ήταν μια χρονιά που έφταναν στο στρατόπεδό μας πολύ άσχημα μαντάτα από την 
εξέλιξη του πολέμου, στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής. Οι Γερμανοί είχαν συνεχώς 



νίκες. Η κατάσταση στο μέτωπο της Αιγύπτου ήταν τραγική για μας. Ειδικά η 
αεροπορία των Γερμανών ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση.  

Οι Γερμανοί θέλουν να φτάσουν πάση θυσία στο Σουέζ. Ο Ρόμελ έχει οριστεί σαν 
αρχηγός των Γερμανικών δυνάμεων στο μέτωπο της Αιγύπτου, ο οποίος και ζητά 
συνεχώς περισσότερο εξοπλισμό. Δεν μπορούσε όμως να τον αποκτήσει, καθώς οι 
Γερμανοί είχαν ανοίξει παράλληλα και το Ρωσικό μέτωπο. 

 

Πτώση του Τομπρούκ 

Ήταν Ιούνιος του 1942 που ο Ρόμελ κόβει στη μέση την Βία Μπάλμπια, μια οδό 
που συνδέει το Τομπρούκ με τα Αιγυπτιακά σύνορα. Αμέσως μετά, το Τομπρούκ 
αποκόπτεται, πολιορκείται και στις 21 Ιουνίου 1942 πέφτει στα χέρια τους. 

 

*** 

 

Και η κατάσταση στους προσφυγικούς καταυλισμούς επηρεαζόταν από την 
έκβαση του μετώπου στη Βόρεια Αφρική. Όσο φαινόταν ότι οι Γερμανοί είχαν το 
πάνω χέρι, τόσο γίνονταν δεύτερες σκέψεις για τους πρόσφυγες. Τους άντρες τους 
είχαν στείλει στον στρατό στη Μέση Ανατολή, ενώ τα γυναικόπαιδα τα 
καθυστερούσαν στην Τουρκία. Για τον ίδιο λόγο και στο προσφυγικό στρατόπεδο 
των πηγών του Μωυσέως έκαναν σχέδια, ώστε οι πρόσφυγες να μεταφερθούν στο 
Κονγκό. Όταν η πλάστιγγα έγειρε προς το πλευρό των συμμάχων, άλλαξαν και τα 
σχέδια για την τύχη των προσφύγων. 

Μετά δε και την οριστική νίκη των συμμάχων στο Ελ Αλαμέιν, η οποία άλλαξε 
και τη ροή του πολέμου συνολικά, έφευγαν μεγάλα πλήθη προσφύγων με τρένα από 
τη Σμύρνη και φτάνανε στην Τρίπολη του Λιβάνου. Εκεί μετά από καραντίνα 
περίπου δεκαπέντε ημερών, κατέληγαν ακόμα και σε ξενοδοχεία για μόνιμη διαμονή. 

 

*** 

 

Τα νέα που μας έρχονται στο στρατόπεδο είναι ότι οι Γερμανοί μπαίνουν στο 
Αιγυπτιακό έδαφος, αλλά  καθηλώνονται στο Ελ-Αλαμέιν, όπου οι Βρετανοί κρατάνε 
με τα δόντια την τελευταία γραμμή άμυνάς τους. Ο Ρόμελ φτάνει εκεί κουρασμένος 
και με πολλές απώλειες λόγω των συνθηκών της ερήμου. Ήδη, ο Ρόμελ βρίσκεται 
πολύ μακριά από τις πηγές τροφοδοσίας του, κάτι που θα το πληρώσει ακριβά. 

Το Ελ Αλαμέιν, πόλη της Βόρειας Αιγύπτου στα παράλια της Μεσογείου, είναι 
ένα απλό σημείο στάθμευσης του τρένου μέσα στην έρημο. Δεν έχει καμία 
στρατηγική σημασία. Βρίσκεται χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας και 
βορειοδυτικά του Καΐρου.  

 

1
η
 Ιουλίου 1942  

Οι Γερμανοί επιτέθηκαν εναντίον των συμμάχων. Η 8η
 Αγγλική αντιστάθηκε επί 

τέσσερις εβδομάδες στις εχθρικές επιθέσεις. Οι απώλειες είναι μεγάλες και για τις 
δύο πλευρές. Μαθαίνουμε ότι εκεί στήθηκε ένα πραγματικό σφαγείο ψυχών. 
Σκοτώθηκαν χιλιάδες στρατιώτες και από τις δυο πλευρές.  

 

Αύγουστος 1942 

Ο στρατηγός Μοντγκόμερυ μπήκε επικεφαλής στην 8η
 Στρατιά. Απέναντί του, τα 

ΓερμανοΙταλικά στρατεύματα είχαν για αρχηγό τους τον Στρατάρχη Ρόμμελ. 
 



Εν τω μεταξύ, σε εμάς εκεί στην Ταξιαρχία μας, κάπου σε μια περιοχή της Συρίας, 
άρχισε να κυκλοφορεί μια πληροφορία που ήθελε τον Μουσολίνι να οδηγεί 
προσωπικά ο ίδιος το αεροπλάνο του προς την Κυρηναϊκή, μεταφέροντας και ένα 
κάτασπρο άλογο, ώστε να μπει θριαμβευτής στο Κάιρο. Ήταν αυτό που θα μας έκανε 
να ντρεπόμαστε σε όλη μας τη ζωή, αν γινόταν πραγματικότητα. 

 

 

Η Ελληνική Ταξιαρχία στη Μαριούτ 

Το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου του 1942, το Συμμαχικό  Στρατηγείο Μέσης 
Ανατολής  αποφάσισε -μετά από συνεχείς ενοχλήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης του 
Καΐρου- τη μεταφορά της καλά εκπαιδευμένης και οργανωμένης 1

ης
 Ελληνικής 

Ταξιαρχίας μας, στην περιοχή της λίμνης Μαριούτ, δυτικά της 
Αλεξάνδρειας. Επιτέλους πήραμε τη θέση μας, που τόσο πολύ επιθυμούσαμε, με την 
ηρωική μας 1η

 Ελληνική Ταξιαρχία. Όλο και πλησιάζουμε στο στόμα του λύκου. 
Αυτό δεν θέλαμε τόσο καιρό; Ορίστε η ευκαιρία μας, να δείξουμε αν είμαστε καλοί 
στο ξεδόντιασμά του. 

Οι Γερμανοί θεώρησαν ότι ήταν θέμα ημερών η κατάληψη ολόκληρης της 
Αιγύπτου. Και εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να τους παλουκώσουμε εκεί και να τους 
θάψουμε στην άμμο. Αν έφταναν στο Σουέζ, τότε ο πόλεμος ίσως να είχε χαθεί. 
Είχαμε, πλέον, πάρει τις νέες μας θέσεις, όταν το ημερολόγιο έδειχνε 20 Αυγούστου. 
Αποστολή μας η  άμυνα της βόρειας περιοχής του Δέλτα του Νείλου. 

 

Κίνηση της Ελληνικής Ταξιαρχίας νότια 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1942 κινηθήκαμε και πάλι προς τον νότιο τομέα, στην πρώτη 
γραμμή του μετώπου. Καταλάβαμε τον χώρο που βρίσκεται μεταξύ του λόφου 
Ρουβέϊζατ και λόφου Αλάμ Ναγίλ. 

Κάθε μέρα που πέρναγε ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη φλόγα που έκαιγε μέσα 
μας και δεν έλεγε να σβήσει. Αυτή τη φλόγα που λίγο ήθελε να κάψει και εμάς τους 
ίδιους. Απέναντί μας η Ιταλική Μεραρχία Μπρέστια. Είχαμε μαζί τους ανοικτούς 
λογαριασμούς, από τότε που οι Ιταλοί μας κτύπησαν άνανδρα στην Αλβανία. Θα τα 
λέγαμε πολύ καλά εμείς οι δυο σαν παλιά «καλά φιλαράκια». Ήμασταν ικανοί να 
ξεκινήσουμε την επίθεση εναντίον των Ιταλών και πριν ακόμα δοθεί το σήμα της 
επίθεσης· τόσο πολύ κόχλαζε το μέσα μας για τους Ιταλούς, τόσο μεγάλη τρέλα μας 
είχε καβαλήσει για εκδίκηση. 

 

 

Ένα μήνα αργότερα, ο Μοντγκόμερι ήταν έτοιμος για τη δική του επίθεση στην 
οριστική μάχη του Ελ Αλαμέϊν. Η 8η

 Βρετανική στρατιά είχε τώρα 200.000 άντρες 
και 1.000 άρματα, διπλάσιο αριθμό από τους άντρες και τις μηχανές του Ρόμελ. Τα 
μισά από τα 500 άρματα μάχης του Ρόμελ ήταν κατώτερης ποιότητας ιταλικά 
μοντέλα, ενώ η πλειοψηφία των αρμάτων του Μοντγκόμερι ήταν αμερικανικά 
Γκραντ και Σέρμαν. Επίσης, οι Βρετανοί είχαν ανακτήσει το πλεονέκτημα της 
αεροπορικής υπεροπλίας σε ολόκληρο το μέτωπο. Στην κόλαση είχαν αρχίσει να 
βράζουν τα καζάνια της, τα καπάκια τους έτοιμα να τιναχτούν. Το μυριζόμαστε στον 
καυτό αέρα της ερήμου ότι αυτό το καλοκαίρι  πολλά κορμιά και από τις δύο πλευρές 
δεν θα ξαναδούν τον ήλιο της πατρίδας τους. Φοβόμουν, όχι για μένα, αλλά για το αν 
θα προλάβω πριν φύγω να έχω κανέψει1

 αρκετούς αντίπαλους. Φοβόμουν με τη 
σκέψη ότι θα φτάσει κάποια μέρα ένα γράμμα στον πατέρα μου, που θα λέει ότι ο 

                                                 
1
 σκοτώσει 



γιος του δεν θα γυρίσει ποτέ στο λιμάνι της Χίου. Παρά τον φόβο μας, δεν 
δειλιάσαμε ποτέ. Ίσα-ίσα που οι αξιωματικοί μας προσπαθούσαν να μας μάθουν ότι 
το παράτολμο δεν είναι ταυτόχρονα και σοφό. «Η πατρίδα δεν σας θέλει θαμμένους 
εδώ στην έρημο, σας θέλει ζωντανούς για να θάψετε τους εχθρούς μας εδώ και εσείς 
να γυρίσετε πίσω· σας χρειάζεται περισσότερο ζωντανούς παρά νεκρούς». 

 

Αλλά πού να καταλάβουμε εμείς από τέτοια; το αίμα μας κοχλάζει μέσα στα 
καζάνια του κορμιού μας. 

 

 
Το πεδίο της Μάχης 
Στον Βορρά υπάρχει η παραλιακή οδός και η σιδηροδρομική γραμμή  Αλεξάνδρεια – 

Βεγγάζη. Η Δυτική Έρημος της Αιγύπτου όπου είχαν συνταχθεί οι δύο στρατιές είναι 
απέραντη και στο μεγαλύτερο μέρος της είναι βατή σε επιχειρήσεις. Περικλείεται από 
τη θάλασσα κοντά στο Ελ Αλαμέϊν μέχρι την κατάπτωση της Κατάρας, που βρίσκεται 
νότια. Έτσι, λοιπόν, η μάχη δόθηκε μεταξύ θάλασσας στον Βορρά  και του 
κοιλώματος της Κατάρας, στο Νότο. Το μήκος του μετώπου είναι περίπου 60 
χιλιόμετρα. Η περιοχή νότια της Κατάρας έχει χαμηλούς  αμμόλοφους που 
εμποδίζουν εντελώς τη διέλευση οχημάτων, οπότε και δεν κινδυνεύαμε να 
κτυπηθούμε από κει.  
 

Σε αυτό το πλάτωμα από Ελ Αλαμέϊν μέχρι τον λόφο Ρουβέϊζατ είχε απλωθεί το 
30

ο
 Σώμα Στρατού των Άγγλων. Απέναντί του είχε πάρει θέση το 21ο

 Σώμα Στρατού 
των Γερμανών. Αυτό είναι το βόρειο τμήμα του πεδίου της μάχης. Από την άλλη 
μεριά του λόφου Ρουβέϊζατ, μέχρι το κοίλωμα της Κατάρας είχε απλωθεί το 13ο

 

Σώμα Στρατού των Άγγλων. Απέναντι του υπήρχε το 10ο
 Σώμα Στρατού των 

Γερμανών. Πίσω από τα δύο σώματα στρατού των Άγγλων είχε πάρει θέση το 10ο
 

Σώμα Στρατού σαν εφεδρεία, που κάλυπτε από την παραλία του Ελ Αλαμέϊν μέχρι 
τον λόφο του Ντέϊρ Άγκορ. Αυτό είναι το νότιο τμήμα του πεδίου της μάχης. Από τις 
10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 1942 η θέση της Ελληνικής Ταξιαρχίας μας, βρισκόταν 
νότια του λόφου Ρουβέϊζατ. Δεξιά μας είχαμε την 4η

 Ινδική Μεραρχία, μπροστά μας 
την 44η

 Βρετανική Μεραρχία και την 151η
 Βρετανική ταξιαρχία. Ακόμη νοτιότερα 

από μας, ήταν η 131η
 Βρετανική ταξιαρχία. Απέναντι από την 151η

 Βρετανική 
ταξιαρχία βρίσκονταν οι Ιταλοί με την 27η

  Μεραρχία Μπρέστια. Αυτούς είχαμε 
βάλει και εμείς στο μάτι. 
 

Η Μάχη του Ελ Αλαμέϊν 
Το σχέδιο των Συμμάχων απέβλεπε στην εξαπάτηση του εχθρού -σχετικά με τις 
πραγματικές προθέσεις μας- στο νότιο τμήμα και στη συντριβή του αντιπάλου με 
επιθετικές ενέργειες στο βόρειο τμήμα, στην τοποθεσία του Ελ Αλαμέιν.  
 

Η κύρια προσπάθεια της μάχης θα γινόταν στο βόρειο τμήμα, πράγμα που θέλαμε 
να μην αντιληφθούν οι Γερμανοί. Έτσι, στο νότιο τμήμα κατασκευάσθηκε ψεύτικος 
αγωγός με εικονικούς σταθμούς άντλησης βενζίνης και αποθηκών καυσίμων. 
Τοποθετήθηκαν πραγματικά οχήματα αλλά και 3.000 περίπου ομοιώματα πυροβόλων 
και αρμάτων. Εκτελέσθηκαν οι απαραίτητες μεταφορές των υλικών στον τομέα της 
κύριας προσπάθειας και οι εικονικές μεταφορές στον τομέα της παραπλανητικής 
δευτερεύουσας προσπάθειας. 

Η συμμαχική επίθεση ξεκινά στις 10 το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου 1942. Επί δύο 
ώρες τα πυροβόλα μας ξέρναγαν σίδερο προς τις Γερμανικές γραμμές. Καλώς ήρθατε 



στην κόλαση, ανοίξαμε και σας περιμένουμε! Η κόλαση άνοιξε διάπλατα τις πύλες 
της. Η έρημος φλεγόταν απ’ άκρου εις άκρην. Δεν υπήρχε πλέον, κανείς Θεός στο 
πεδίο της μάχης, μόνο ο θάνατος. Οι οβίδες  ξεκοίλιαζαν τους άντρες μας. Δίπλα μας 
έπεφταν, ο ένας μετά τον άλλον, μέσα στα αίματα. Χάθηκαν πολλοί άντρες έτσι, 
χωρίς να προλάβουν να κουνηθούν ούτε ένα μέτρο από τις γραμμές μας. Πράγματι 
άδικος θάνατος αυτός. Να χαθείς σε μια επίθεση πάει στο καλό, αλλά έτσι, πριν 
προλάβεις να ρίξεις μια τουφεκιά!  

Μόλις τελείωσε το πυροβολικό δόθηκε η διαταγή fire από τους Άγγλους. Τότε 
ήταν, που βγήκαν από τις φωλιές τους να μαζέψουν ψυχές, ακόμα και τα παιδιά των 
διαβόλων. Η έρημος μπροστά μας να έχει σπαρθεί με χιλιάδες νάρκες που σκάγανε 
κάτω από τα πόδια σου. Οι Γερμανοί να αντιστέκονται σκληρά κι εμείς να κάνουμε 
συνεχείς επιθέσεις. Κάθε μέτρο ερήμου που πιάναμε το φυτεύαμε  με χιλιάδες 
κορμιά.  

Εμείς στο νότιο τμήμα αρχίσαμε παραπλανητικές εφόδους για να τους 
ξεγελάσουμε ότι δήθεν εκεί είναι η κύρια προσπάθειά μας, ενώ η γροθιά του 
Μοντγκόμερυ σφιγγόταν για το Βόρειο τμήμα. Απέναντί μας είχαμε την Ιταλική 
Μεραρχία Μπρέσια. Η μάχη του Ελ Αλαμέϊν κράτησε έντεκα μερόνυχτα. Η 
αντίσταση των ΓερμανοΙταλικών στρατευμάτων ήταν ιδιαίτερα σθεναρή. Ο 
ασύρματος έχει πιάσει φωτιά· να μη προλαβαίνουμε να γράφουμε τις διαταγές που 
έρχονταν.  

Στον Βόρειο Τομέα η πρώτη αμυντική γραμμή του εχθρού καταλήφθηκε σε δύο 
ώρες, χωρίς τα τμήματα να συναντήσουν σοβαρή αντίσταση.  

Στον νότιο Τομέα πετύχαμε να καθηλώσουμε εκεί, επί τόπου, δύο τεθωρακισμένες 
εχθρικές Μεραρχίες. 

Το πρωί της 25ης  Οκτωβρίου, καταφέραμε να ανοίξουμε ρήγμα δέκα χιλιομέτρων 
στον Βόρειο Τομέα και φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε σοβαρά τα κέντρα 
συγκοινωνιών του εχθρού.  

Στο νότιο τμήμα του μετώπου, όλες οι δυνάμεις μας συνέχιζαν τις παραπλανητικές 
επιθετικές ενέργειες. Στόχος μας να βαστήξουμε απασχολημένες επί τόπου τις 
απέναντι από μας δυνάμεις, για να μη κινηθούν προς βοήθεια του βόρειου μετώπου, 
που θα δεχόταν την κύρια προσβολή μας· και το πετύχαμε απόλυτα.  

Παράλληλα, το Ναυτικό έκανε εικονική αποβατική επιχείρηση στα μετόπισθεν, 
στην περιοχή Ρας Ελ Κεναγίς, σε απόσταση 100 περίπου χιλιομέτρων δυτικά από το 
Ελ Αλαμέιν, για να απασχολήσουν την 90η

 Γερμανική Μεραρχία Πεζικού. 
Η έφοδος στο βόρειο τμήμα γίνεται από μια κατάλληλα εκπαιδευμένη δύναμη 

Πεζικού και Αρμάτων. Αυτή  άρχισε τις βραδινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου με 
επίθεση προς τα βόρεια.  Τη νύκτα της 30ης

  Οκτωβρίου, η συμμαχική δύναμη  

κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και εγκλώβισε δύο ιταλικά και δύο γερμανικά 
Τάγματα.  Μέχρι ακόμα και την 1η Νοεμβρίου ο αγώνας βρισκόταν σε κρίσιμο 
σημείο. Δεν έχει ακόμα φανεί ο νικητής.   

Τις πρώτες όμως ώρες της 2ης
 Νοεμβρίου στην περιοχή Σιντ Αμπντ Ελ Ραχμάν και 

του λόφου Τελ Ελ Αγκαγιάρ, έγινε η μεγαλύτερη σύγκρουση αρμάτων μάχης μεταξύ 
των δύο αντιπάλων, Οι Γερμανοί υπέστησαν μεγάλη ήττα, ώστε οι δυνάμεις τους, 
πλέον, να  θεωρηθούν ανίκανες να προβάλουν σοβαρή αντίσταση.    

Ο αγώνας συνεχίσθηκε τη νύκτα 2/3 Νοεμβρίου, όπου το εχθρικό μέτωπο 
διασπάσθηκε στον Βόρειο Τομέα και έκρινε την τύχη της μάχης. 
 

 

*** 



Και αρχίζει μια τρελή και συνεχής καταδίωξη για πλήρη  καταστροφή  των 
υπολειμμάτων του εχθρού από το 10ο

 Σώμα Στρατού. Όσο σου αντιστέκεται ο 
εχθρός, σκοτώνεις και σκοτώνεσαι. Τον πυροβολείς και αυτός σου ανταποδίδει. Είναι 
μια σχέση που από τη μια στιγμή στην άλλη χάνεις τη ζωή σου. Είναι αυτό που 
φοβάται ο κάθε στρατιώτης, αλλά όταν καταφέρεις και τον βάλεις μπροστά και τον 
κυνηγάς, τότε σε πιάνει μια ακόμα μεγαλύτερη τρέλα. Νιώθω σαν σκυλί που κυνηγά 
το θήραμά του. Και νιώθω πολύ δυνατός σκύλος, γιατί ξέρω ότι αυτοί που είναι 
μπροστά μου και τρέχουν να σωθούν, είναι αυτοί που νιώθουν την ανάσα του 
θανάτου στον σβέρκο τους. Αυτοί πρόκειται να σκοτωθούν και εγώ είμαι αυτός που 
θα τους  θάψει σ΄ αυτή την έρημο. Νιώθω ότι εκπλήρωσα το όνειρό μου, αισθάνομαι 
ήδη νικητής του πολέμου και ονειρεύομαι που κάποια στιγμή στα βαθιά μου 
γεράματα θα αφηγούμαι αυτές τις ιστορίες στα εγγόνια μου, πίσω στην πατρίδα. Ναι, 
για μένα ο πόλεμος τελείωσε ήδη. Και όσο βλέπω να τρέχουν οι εχθροί, τόσο εγώ 
παίρνω δύναμη, σηκώνομαι από το έδαφος και αποκτώ υπερφυσικές διαστάσεις, με 
βλέπουν και τρέμουν, είμαι σίγουρος ότι βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που 
πήγαν να βιάσουν την πατρίδα μου στα βουνά της Αλβανίας πριν δύο χρόνια. Τώρα, 
αυτοί οι Ιταλοί που κυνηγάω πληρώνουν όλα τα εγκλήματα που έκαναν οι φασίστες 
αρχηγοί τους και στην Τήνο και στην Αλβανία. Πληρώνονται το αντίτιμο της κατοχής 
του νησιού μου.  

Πατέρα! ο γιος σου κυνηγάει τους Ιταλούς, μπορείς να γυρνάς περήφανος στο νησί 
και να λες, «ο γιος μου πολέμησε σαν σκυλί». 

Δύο Νοεμβρίου 1942, έδειχνε το ημερολόγιο· η νίκη μας έδινε ήδη το παρών της, 
κάθε μέρα σκάβαμε και άλλη τρύπα στην έρημο για να κοιμηθούμε, τους είχαμε 
καταδιώξει γύρω στα 100 χιλιόμετρα μέσα στις γραμμές τους. Οι σφαίρες και οι 
οβίδες που ταξίδευαν  δίπλα μας, πλέον, είχαν γίνει πιο πολλές και από τις μύγες της 
ερήμου. Οι νάρκες θέριζαν πόδια και οι όλμοι είχαν την τιμητική τους· έσκαγαν 
παντού, εκεί που δεν τους περίμενες. Έρχονταν σαν διαόλοι από τον ουρανό, άκουγες 
το σφύριγμά τους και μετά το τίποτα.  

Ένα τράνταγμα, πέφτω, ακούω φωνές δίπλα μου που όσο περνάει η ώρα αρχίζω 
πια να τις ακούω σαν ένα γλυκό βουητό, αρχίζω να μη καταλαβαίνω πού βρίσκομαι, 
σηκώνω το κεφάλι μου να δω τι γίνεται γύρω μου, βλέπω εκρήξεις αλλά δεν τις 
ακούω. Βλέπω στρατιώτες να τρέχουν, να πηδάνε από πάνω μου και να μη 
σταματούν, πιο πέρα βλέπω θωρακισμένα οχήματα να τρέχουν και να πολυβολούν, 
βλέπω τις φωτιές που ξερνάνε οι κάνες τους, αλλά μόνο εικόνα, χωρίς ήχο, δεν 
ακούω κανένα ήχο, το κεφάλι μου είναι βαρύ, προσπαθώ να το στηρίξω, να μιλήσω 
σ’ αυτούς που τρέχουν, αλλά δεν μπορώ, σιγά-σιγά βαραίνει και πέφτει στην άμμο. 

Τα μάτια μου κοιτάνε τον ουρανό, χιλιάδες αστέρια από πάνω μου, σηκώνομαι, 
βλέπω να πετάω ψηλά, πάνω από το χωριό μου, στην πλατεία, και τον μικρό Σπύρο 
να ρωτάει τον παππού που πολέμησε στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. 
 

«Όλμος; τι είναι πάλι τούτο παππού;  
Ένας διάολος είναι, που σου ‘ρχεται απ’ τον ουρανό. Εκεί που κάθεσαι ακούς κάτι 

σαν σφύριγμα και προτού καταλάβεις τι είναι αυτό που σφυράει, σκάει. Αν είσαι κοντά 
σε κάνει χίλια κομμάτια, αν είσαι πιο τυχερός, θα σου κόψει χέρι, πόδι, θα σου βγάλει 
κανένα μάτι. Πετάει εκατοντάδες μικρά βλήματα παντού τριγύρω του. Διάολος σου 
λέω». 

Ώστε αυτός είναι ο όλμος Σπύρο! Να που το έμαθες και εσύ από πρώτο χέρι! 
*** 

 

 



Η διάνοιξη του μετώπου στον Βόρειο Τομέα είχε ως συνέπεια την κατάρρευση του 
μετώπου και στον Νότιο αντίστοιχα.  Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίσθηκαν στις 3 
Νοεμβρίου, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις ανέλαβαν επίθεση.  Η καταδίωξη 
συνεχίστηκε και την επομένη. Οι Ιταλικές Μεραρχίες εγκαταλείφθηκαν στην έρημο, 
χωρίς εφόδια και νερό, διαλύθηκαν ή παραδόθηκαν στις συμμαχικές δυνάμεις. Οι 
Γερμανοί καταδιωκόμενοι όλη τη μέρα της 5ης

 Νοεμβρίου από τα συμμαχικά 
τεθωρακισμένα υποχωρούσαν με μεγάλη ταχύτητα, για να αποφύγουν την αποκοπή 
και την αιχμαλωσία τους.  Τελικά, διασώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που 
ξέσπασαν και έκαναν την έρημο αδιάβατη στα συμμαχικά άρματα. 
 

Απολογισμός και Απώλειες στη μάχη 
Στη Μάχη του Ελ Αλαμέιν (23 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου 1942), μετά από πολλές 
και μεγάλες προσπάθειες, οι Σύμμαχοι ανάγκασαν τις δυνάμεις του Άξονα να 
υποχωρήσουν οριστικά μέχρι την Τυνησία. Σχεδόν όλα τα άρματα και το πυροβολικό 
τους είχαν καταστραφεί. Ακόμη πιο δυτικά, βρίσκονταν οι Αμερικανοί, οι οποίοι 
είχαν αποβιβαστεί στην Καζαμπλάνκα στις 8 Νοεμβρίου. Οι τελευταίοι στρατιώτες 
του Άξονα στη Βόρεια Αφρική παραδόθηκαν στις 13 Μαΐου 1943.  

Η συμμαχική νίκη στο Ελ Αλαμέιν τερμάτισε τις Γερμανικές ελπίδες για 
κατάληψη της Αιγύπτου, για έλεγχο της διώρυγας του Σουέζ και για πρόσβαση στις 
πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής. Εκτός από την καταστροφή του Άφρικα Κορπ, 
οι Σύμμαχοι κατείχαν πλέον ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική από όπου ξεκίνησαν την 
εισβολή στη Σικελία, γεγονός το οποίο απέσπασε την Ιταλία από τον Άξονα. Η μάχη 
του Ελ Αλαμέιν υπήρξε η πρώτη αποφασιστική νίκη των Συμμάχων και σημείωσε 
την αρχή της απομάκρυνσης των δυνάμεων του Άξονα από τη Βόρεια Αφρική. Οι 
απώλειες των Συμμάχων ανήλθαν σε 3.500 νεκρούς και 10.000 τραυματίες. Οι 
απώλειες των Ελληνικών δυνάμεων σε νεκρούς, ήταν έξι αξιωματικοί και ογδόντα 
τρεις οπλίτες ενώ σε τραυματίες, ήταν είκοσι έξι αξιωματικοί και διακόσιοι δύο 
οπλίτες. 

 

 

 

Κινητό χειρουργείο 
Βρήκα ξανά τις αισθήσεις μου σε ένα κινητό χειρουργείο· δεν κατάφερα ποτέ να 
μάθω πού ήταν αυτό. Απ’ όσα ακούω γύρω μου, φαίνεται ότι η όψη μου είναι 
τραγική. Ο νοσοκόμος της μονάδας μου, ένα φιλαράκι από την Κάρπαθο, είναι πάντα 
δίπλα μου. Μου μιλάει αδιάκοπα, με ενθαρρύνει να μη τα παρατήσω.  

«Θα σε κάνουμε καλά!», μου λέει συνεχώς. 
Νοιώθω κάτι να με πιέζει δυνατά στο κούτελο και στο πόδι. «Δεν θα σε αφήσω να 

φύγεις».  
 

Να φύγω; για πού; Δεν θέλω να φύγω τόσο νέος, δεν έχω εξαντλήσει ακόμα τις 
υποχρεώσεις μου, δεν τους έχουμε νικήσει τους κερατάδες ακόμα. 

Φαίνεται ότι είχα στιγμές που χανόμουν· δεν εξηγείται αλλιώς.  
Ένοιωθα τραντάγματα, «ξύπνα!», «κρατήσου!», «μη κοιμάσαι!», «άνοιξε τα μάτια 

σου!» 

«Το μέτωπό του, γιατρέ, το μέτωπό του, να σταματήσουμε το αίμα», άκουγα μέσα 
στον εφιάλτη μου.  

«Έτσι δεν μπορώ να δω τίποτα. Φέρε κι’ άλλες γάζες. Πάτα εδώ».  
«Πετάγεται από παντού αίμα, γιατρέ».  
«Εσύ πίεσε εδώ με δύναμη, να σταματήσουμε την αρτηρία στο πόδι». 



Νοιώθω το αίμα να κυλάει πάνω στο σώμα μου, νοιώθω να πλέω μέσα σε μια 
γλίτσα. Στο στόμα μου μπαίνει πηκτό αίμα που με πνίγει, το φτύνω ξεψυχισμένα. 

«Έτσι μπράβο, φτύστο Σπύρο!» 

«Έτσι… θέλω να με ακούς και να κάνεις αυτά που σου λέω!» 

«Έχει χάσει πολύ αίμα», ακούω μια άλλη φωνή, δεν είναι το Καρπαθάκι, κάποιος 
άλλος μιλάει. 

Άκουγα τις κουβέντες τους, άλλες στα Ελληνικά και άλλες στ’ Αγγλικά, 
μπερδεμένες μεταξύ τους. Αν και μίλαγα αρκετά καλά τα Αγγλικά, δεν καταλάβαινα 
τι λέγανε· ξεχώριζα μόνο σπαρτές λέξεις. 

Μετά, από δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα, άκουσα κάποιον πάνω από το κεφάλι μου 
να λέει, «it’s a lost case, boys»

2.  Αυτή τη φράση κατάφερα μόνο να 
αποκωδικοποιήσω. 

Δεν μπορούσα να δω, μόνο ν΄ ακούω. Δεν πόναγα, προσπάθησα να κουνήσω το 
χέρι μου, να τους δείξω ότι το παλεύω, αλλά αυτό δεν με άκουγε. Τα πόδια μου το 
ίδιο, ήταν βαριά, ακούνητα. Έχω την αίσθηση ότι τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, αλλά 
δεν έβλεπα τίποτα. 

Και ναι… τότε πέρασε από το νου μου, ότι πλέον πέθαινα. Οι τελευταίες μου 
στιγμές!  

Είχα πλημμυρίσει από μια γλυκιά αίσθηση χαλάρωσης. Πέρασε μπροστά μου η 
εικόνα της μάνας μου και του πατέρα μου, τελευταία εικόνα που έγραψε το μυαλό 
μου λίγο πριν πεθάνω.  
 

Δεν κατάφερα να κάνω αυτά που ήθελα, ήθελα να πολεμήσω μέχρι την τελική νίκη, 
αλλά Θεέ μου δεν με άφησες. 
γιατί;  
έχεις πάρει τόσους, δεν χόρτασες;  
γιατί παίρνεις και μένα;  
άσε με να σηκωθώ όρθιος, να πολεμήσω για την πατρίδα μου,  
δεν είσαι δίκαιος, 
άσε με να ξαναδώ τη μάνα μου· έφυγα σαν κλέφτης, ούτε ένα φιλί δεν της έδωσα,  
άσε με… άσε με σε παρακαλώ, δεν θέλω να πεθάνω τόσο άδοξα, 
κάνε να μπορέσω να κουνήσω το χέρι μου, να το δουν αυτοί και να μη με περνάνε για 
πεθαμένο, είμαι ακόμα ζωντανός, μπορώ ακόμα! 

 

Ένοιωσα να χάνομαι, μέσα σε φωνές του νοσοκόμου. «Όχι, Σπύρο, όχι! Μη 
φεύγεις, δεν σε αφήνω, εδώ είμαι μαζί σου!» 

 

Αποχώρηση της Ελληνικής Ταξιαρχίας  
Στις 29 Νοεμβρίου μεταφερθήκαμε στην περιοχή Κουϊσάν και από εκεί στην περιοχή 
Καπούτσο και στις 6 Δεκεμβρίου στην Αγκεντάμπια, όπου μπήκαμε κάτω από τις 
διαταγές της 7ης

 Τεθωρακισμένης Βρετανικής Μεραρχίας, συνεχίζοντας την επίθεση 
για την απώθηση των Γερμανών από τη γραμμή Ελ Αγκέιλα.  Οι απώλειες της 
Ταξιαρχίας στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν 5  αξιωματικοί και 32 οπλίτες νεκροί 
καθώς και 59 τραυματίες. 

Στις 18 Δεκεμβρίου 1942 πήραμε διαταγή να επιστρέψουμε στη βάση μας, 
προκειμένου να  εκπαιδευτούμε για πιθανή  αποβατική επιχείρηση στα  νησιά του 
Αιγαίου και στη Νότια Ελλάδα. Έτσι, έληξε ο αγώνας της Ελλάδας στη Βόρεια 

                                                 
2
 είναι χαμένη υπόθεση παιδιά 

 



Αφρική. Ήταν η πρώτη Ελληνική Μονάδα που συγκροτήθηκε στη Μέση Ανατολή 
και συνέβαλε στη συμμαχική νίκη του Ελ Αλαμέιν, χαρίζοντας  νέες τιμές και δόξες 
στα Ελληνικά Όπλα. 
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