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Αγαπητά μέλη και φίλοι  του Ελληνικού Παραρτήματος    

     

Αυτό το έτος η προσοχή μας είναι στραμμένη στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της εκστρατείας στην 

Καλλίπολη. Πριν 100 έτη, η Αυστραλία έστειλε τους καλύτερους νέους άντρες της να πολεμήσουν στην Ευρώπη 

και στη Μέση Ανατολή. Με περηφάνεια σας γνωστοποιώ, ότι ο γραμματέας του οργανισμού μας Τέρρυ Κανέλλος 

θα παραστεί στις εορταστικές  εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Λήμνο και στην Καλλίπολη. 

 

Σε αυτή την έκδοση του Δελτίου μας, παρουσιάζουμε δύο ανώτερους αξιωματικούς του αυστραλιανού ναυτικού, 

τον Πλωτάρχη Ιάσωνα Γρίβα και την Πλωτάρχη Άντρια Αργυρίδη.  
 

Στηβ Κυρίτσης, Πρόεδρος 
 
 

 

 

 
 

 

Ο Πλωτάρχης Ιάσων Γρίβας στην τελετή της εορτής << Ημέρα της Αυστραλίας >>, 26-1-2015  
 

Συνέχεια στη σελίδα 2 
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26
η
 Ιανουαρίου 2015, Ημέρα της Αυστραλίας - Συνέχεια από τη σελίδα 1 

 

Ο Πλωτάρχης Ιάσων Γρίβας, Διοικητής Φρουράς του πλοίου HMAS Cerberus του αυστραλιανού ναυτικού, ήταν 

επικεφαλής της Βασιλικής Φρουράς από αξιωματικούς και οπλίτες στρατού, ναυτικού και αεροπορίας στη διάρκεια 

της τελετής για την << Ημέρα της Αυστραλίας >>, που έλαβε χώρα στο δημαρχείο της Μελβούρνης. Οι τρεις 

κλάδοι των Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων οργάνωσαν και διέθεσαν μια Βασιλική Φρουρά της Τιμής, που 

έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις που έγιναν στο δημαρχείο την 26-1 2015. Ο Κυβερνήτης της Βικτώριας Άλεξ 

Τσέρνοβ επιθεώρησε τη Βασιλική Φρουρά και τη μουσική μπάντα του Αυστραλιανού Ναυτικού, συνοδευόμενος 

από τον Πλωτάρχη Ιάσωνα Γρίβα. 
 

 

Ημερομηνία Εκδηλώσεις και Συμβάντα 
13-12-2014 Χριστουγεννιάτικος Χορός στην αίθουσα του κτιρίου μας. Είχε μεγάλη επιτυχία. 

08-02-2015 Μέλη του οργανισμού μας επισκέφτηκαν το Μνημείο Αιχμαλώτων Πολέμου στο Μπάλαρατ    

19-02-2015  Μεγάλος αριθμός πολιτών παρέστη στην τελετή που έγινε στο Shrine σε ανάμνηση του 

βομβαρδισμού του Darwin από τους Ιάπωνες την 19-02-1942. 

08-03-2015 Γενική συνέλευση των μελών του Παραρτήματός μας. 
 

 

Ημερομηνία Μελλοντικές Εκδηλώσεις 

25
η
 Μαρτίου 2015 Επέτειος της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας 

25
η
 Aπριλίου 2015 Anzac day – 100 έτη από την πρώτη πολεμική επιχείρηση της Αυστραλίας 

Κυριακή  

3
η
 Μαϊου 2015   

Εορτή της Μητέρας στην αίθουσα του κτιρίου μας. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα. Τιμή κατ’ άτομο 35 δολάρια. 

        

 

Mέλη του Οργανισμού μας παρέστησαν στο Μνημείο Αιχμαλώτων Πολέμου στο Μπάλαρατ 
 

Την Κυριακή 8
η
 Φεβρουαρίου 2015, μέλη και φίλοι του Οργανισμού μας παρέστησαν σε τελετή στο Μνημείο 

Αιχμαλώτων Πολέμου στο Μπάλαρατ μετά από πρόσκληση των επιμελητών του μνημείου. Ο Πρόεδρος Στιβ 

Κυρίτσης και Κ Κατσαμπάνης κατάθεσαν στεφάνι προς τιμήν των Αυστραλών, ελληνικής και άλλης καταγωγής, οι 

οποίοι είχαν την ατυχία να γίνουν αιχμάλωτοι πολέμου στη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων κατά τον 20
ο
 αιώνα.  
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Το μνημείο δηλώνει τον πόνο, τις στερήσεις, την κακοποίηση, την πείνα και τις ασθένειες που υπέφεραν οι 

αιχμάλωτοι στη διάρκεια της αιχμαλωσίας καθώς και τον ψυχικό πόνο που συνέχισαν να έχουν μετά τον 

επαναπατρισμό τους στην Αυστραλία. 
  
 

Επίσης μας θυμίζει τους 8.600 αιχμαλώτους που 

πέθαναν στην αιχμαλωσία και παραμένουν 

θαμμένοι σε ξένες χώρες. Πλέον των 35.000 

ονομάτων είναι χαραγμένα πάνω στον γρανιτένιο 

τοίχο του μνημείου, μήκους 130 μέτρων.  

 

Τα 29 είναι ονόματα Ελληνοαυστραλών 

αιχμαλώτων στη διάρκεια του Β΄ΠΠ, από τους 

οποίους 10 πέθαναν στην αιχμαλωσία. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ 

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ 
 

1
ος

 λαχνός- Κος Π. Γιαννούδης (#1376)   

2
ος

  λαχνός -Κος Τ. Σπανός  (#1156)  

3
ος

  λαχνός  -Κος Α. Γιαννάκαρος  (#1361)   

4
ος

 λαχν  Κος Κ. Πολέντας  (#0979)    

5
ος

  λαχνός Κος  Ι. Αυδούλος  (#0092) 
 

Ευχαριστούμε όλους για την οικονομική υποστήριξη που 

προσφέρατε αγοράζοντας τα λαχεία μας. 
 

 

 

 

25
η
 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 

Προσκαλούμε τα μέλη του Συνδέσμου μας να παραστούν στην τελετή για την επέτειο της << Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821 >>. ¨Εχουμε όλοι μας χρέος, να τιμήσουμε το γεγονός και αυτούς που αγωνίστηκαν για την 

πατρίδα και την ελευθερία. Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως: 

 α. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου, ( Dorcas Street, South Melbourne) στις 9.30 π.μ.  

 β. Τελετή και κατάθεση στεφάνων στο Αυστραλοελληνικό Μνημείο στις 12.00 μ.μ. 

 γ. Στις 01.00 μ.μ. μετάβαση στο Shrine of Remembrance και κατάθεση στεφάνων.  

 δ. Μετά τη λήξη της τελετής θα μεταβούμε στην αίθουσα του Παραρτήματός μας για να εορτάσουμε το γεγονός με 

ελαφρύ γεύμα και ποτό. 
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Η 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ Β΄.Π.Π. 

Αρκετές χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες, μετά την είσοδο του γερμανικού στρατού στην Ελλάδα, κατέληξαν στην 

Αίγυπτο, έχοντας ακολουθήσει τα συμμαχικά στρατεύματα που εγκατέλειψαν την ηπειρωτική Ελλάδα και την 

Κρήτη. Πολλοί από εκείνους που ανήκαν στην Ταξιαρχία Έβρου. Oταν έπεσε η Ελλάδα, πέρασαν στην Τουρκία και 

εκεί τους εδόθηκαν δυο επιλογές, ή να γυρίσουν στην πατρίδα, ή να αποσταλούν στην Παλεστίνη που ήταν υπό την 

κυριαρχία των Βρετανών. Αρκετές χιλιάδες διάλεξαν την Παλεστίνη. Εν τω μεταξύ, με πρωτοβουλία των Βρετανών 

σχηματίστηκε στην Αίγυπτο η στρατιωτική μονάδα << Δωδεκανησιακή Φάλαγγα >>,  από 600 εξόριστους 

καταγόμενους από τα νησιά του Αιγαίου που ήσαν υπό την κυριαρχία της Ιταλίας. Όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί και 

στρατιώτες στην Παλεστίνη μαζί με εκείνους της Φάλαγγας ονομάστηκαν << Βασιλικός Ελληνικός Στρατός Μέσης 

Ανατολής >>.  

Η 1η Ελληνική Ταξιαρχία άρχισε να διαμορφώνεται στην Παλεστίνη, τρεις εβδομάδες μετά την πτώση της Κρήτης. 

Είχε 3 τάγματα πεζικού, 1 τάγμα πυροβολικού και λόχους μηχανικού και πολυβόλων. Μετά από σύντομη 

αναδίπλωση στη Συρία, όπου ο Συνταγματάρχης Παυσανίας Κατσώτας ανέλαβε Διοικητής, η Ταξιαρχία 

μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο τον Αύγουστο του 1942. Στα τέλη Ιουλίου είχε σχηματιστεί μια δεύτερη Ταξιαρχία. Η 

1η Ταξιαρχία μετακινήθηκε στο μέτωπο του Ελ Αλαμέιν στις 9 Σεπτεμβρίου 1942,  υπό τη διοίκηση της 50ης 

Βρετανικής Μεραρχίας, η οποία είχε χάσει την 150η Ταξιαρχία της στη μάχη της Γκαζάλα, τον Ιούνιο 1942. Στη 

διάρκεια της βρετανικής επίθεσης που άρχισε την 23η Οκτωβρίου, [Επιχείρηση Ελαφρό Βήμα] η 50η Μεραρχία 

έλαβε μέρος  στην παραπλανητική επίθεση του ΧΙΙΙ Σώματος Στρατού, στο νότιο τομέα του συμμαχικού μετώπου. 

Η 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ - Συνέχεια στη σελίδα 5 

 
 

Ως μέλη του Συμβουλίου μας εξελέγησαν 

στην γενική συνέλευση του 2015 οι ακόλουθοι: 
 

Στιβ Κυρίτσης (Πρόεδρος)    

Τέρρυ Κανέλλος (Γραμματέας)   

Ντένης Πατιστέας (Ταμίας)                              

Εμμανουήλ Καρβέλας (Επίτιμος 

Αντιπρόεδρος)    

Γεώργιος Καλτζίδης (Αντιπρόεδρος)  

Μιχαήλ Αλέξης (Affiliated President)     

Αθανάσιος Μασούρας,   

Θωμάς Ζαντές     

Βασίλειος Κούτρας    

Παναγιώτης Σταθόπουλος    

Ντίνος Ευθυμιάδης    

Κυριάκος Παπαδόπουλος    

Θέμης Σιτζούκης    

Κωνσταντίνος Κατσαμπάνης    

Παναγιώτης Στρατήγης  

 

 

 

 

 

 

10 Rosemary Court Mulgrave (03) 9561 5922 

 

 

 

 

 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 

2015, να την πληρώσουν το συντομότερο. Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ του κάθε μέλους ….{$35}  
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Η 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ - Συνέχεια από τη σελίδα 4 
 

 

 

Ελληνικό Μνημείο Πολέμου - Ελ Αλαμέιν 

 

Οι Έλληνες βρήκαν σοβαρή αντίσταση από την ιταλική μεραρχία 

αλεξιπτωτιστών << Φολγκόρε>>, οπότε εντός 48 ωρών ο 

Στρατηγός Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ διέταξε παύση της επίθεσης 

στο νότιο τομέα για να συγκεντρώσει όλες τις προσπάθειες στο 

βόρειο. Η Ταξιαρχία είχε απώλειες 89 νεκρούς και 228 τραυματίες. 

Mετακινήθηκε στο Δέλτα του Νείλου όπου έφτασε στις 10 

Νοεμβρίου. Τον Ιανουάριο του 1943 μεταφέρθηκε στη Συρία. Τον 

Απρίλιο του 1944, οι Βρετανοί απεφάσισαν να στείλουν την 1η 

Ταξιαρχία στην Ιταλία για να ενταχθή στην 8η Βρετανική Στρατιά. 

Με το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Ελλάδα. 

 

 

Δημήτριοs Μακρήs, βετεράνος της 1ης Ταξιαρχίας Β΄.Π.Π. 

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, τρία μέλη του Παραρτήματός μας επισκεφτήκαμε τον κύριο Δημήτριο Μακρή, 

βετεράνος της 1ης Ταξιαρχίας η οποία έλαβε μέρος στη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Νοιώσαμε έκπληξη και θαυμασμό, 

διότι αν και ο κύριος Δημήτρης είναι ηλικίας 95 ετών, εθυμόταν με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα που έζησε στη 

διάρκεια της υπηρεσίας του στην 1η Ταξιαρχία.  
 

 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Κύριε Μακρή, πότε και πού εγεννήθηκες, και πότε 

κατατάχτηκες στο στρατό; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Εγεννήθηκα το 1919 στο χωριό Μυτιληνιοί της Σάμου. Το 

1941 με κάλεσαν και πήγα για κατάταξη στο 18ο Σύνταγμα Πεζικού. Μόλις 

φορέσαμε τη στολή, μας είπαν ότι οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα και η 

Θεσσαλονίκη είχε πέσει στα χέρια τους. Μετά από δυο-τρεις ημέρες μας είπαν 

ότι η Τουρκία επιτρέπει σε ελληνικό στρατό να μπη στο έδαφός της. Eβγάλαμε 

τις στολές, φορέσαμε πολιτικά ρούχα και περάσαμε με βάρκες στο 

Κουσάντασι της Τουρκίας. Κάποια μέρα, ήρθε ο Έλληνας πρόξενος από τη 

Σμύρνη και μας είπε: <<Παιδιά, όσοι ήσαστε από 20 μέχρι 40 χρονών θα 

γίνετε στρατιώτες. Οι άλλοι μπορούν να γυρίσουν πίσω >>. Εγύρισαν πίσω  

λίγοι. Όσοι παραμείναμε, ανεβήκαμε σε τραίνο και από το Κουσάντασι  

πήγαμε στο Αφιόν Καραχισάρ. 
 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Πόσο χρονικό διάστημα μείνατε εκεί; Πού επήγατε ύστερα;                                                                                                            

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Μείναμε περίπου ένα μήνα. Από εκεί πήγαμε με τρένο στη 

Μερσίνα και από τη Μερσίνα με καράβι στη Χάιφα. Από τη Χάιφα  

 

 
 

 

μετακινηθήκαμε με τρένο σε μια τοποθεσία κοντά στο κανάλι του Σουέζ. Μας έδωσαν και φορέσαμε αγγλικές 

στρατιωτικές στολές, όμως στα πηλήκιά μας είχαμε την ελληνική βασιλική κορώνα. Η μονάδα μας ονομάστηκε 

Βασιλική Ελληνική Ταξιαρχία. Το Πάσχα του 1942, ο Βασιλιάς Γεώργιος ήρθε στο στρατόπεδό μας, στην 

τοποθεσία που αν θυμάμαι καλά ελεγόταν Καφριόνα. Είδαμε το Βασιλιά άλλη μια φορά το 1943. Αν θυμάμαι καλά, 

πήγαμε για ένα διάστημα στο Λίβανο και γυρίσαμε πάλι στην Αίγυπτο. 
 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Ποιά ειδικότητα σου έδωσαν; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πήρα ειδικότητα <<τηλεφωνητής στο κέντρο επικοινωνιών>>. Έκανα τη βασική εκπαίδευση στις  

περιοχές Τζενέιφα και Καφριόνα. Ο Διοικητής μας ήταν ο Ταξίαρχος Κατσώτας. 
 

 Bετεράνος της 1ης Ταξιαρχίας - Συνέχεια στη σελίδα 8  
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ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ   ΑΝΤΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΔΗ  
 

Η Πλωτάρχης Άντρια Αργυρίδη κατατάχτηκε στο Ναυτικό το 2002 και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις τα 

τελευταία 12 χρόνια. Η πιο γνωστή θέση της είναι, ως εκπρόσωπος του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού με την 

ιδιότητα του Υπασπιστή  του Γενικού Κυβερνήτη Υποστρατήγου Μιχαήλ Τζέφρεϋ. 

Η Πλωτάρχης Αργυρίδη έχει λάβει μέρος σε τρείς πολεμικές επιχειρήσεις. Στο Ιράκ (2008), όπου ετιμήθη με το 

μετάλλιο ορειχάλκινου αστέρα για τη συνεισφορά της στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο Αφγανιστάν (2013), 

όπου της απενεμήθη το Αργυρό Παράσημο Διοικητών << Θεάτρου Επιχειρήσεων >> για το έργο της μέσα στα 

αυστραλιανά και συμμαχικά επιτελεία. Στη Μέση Ανατολή, όπου συμμετείχε στο σχεδιασμό στρατιωτικών 

επιχειρήσεων μέσα στα συμμαχικά επιτελεία. 
 

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, η Άντρια Αργυρίδη έδωσε διάλεξη στην επέτειο της << Παγκόσμιας Ημέρας της 

Γυναίκας >> που έγινε στο Normanby House, Thornbury Μελβούρνη. 
 

 
 

Στη φωτογραφία άνω: Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Αξιότιμη Τζούλια Μπίσοπ, με την Πλωτάρχη 

Αργυρίδη και μια συνάδελφό της, την περίοδο που συμμετείχαν στην επιχείρηση ACCORDION  στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. H φωτογραφία ελήφθη την 26
η
 Ιανουαρίου 2015. 
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Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο νοιώθουμε αφάνταστη λύπη για το θάνατο δύο προσφιλών μελών μας, του 

Αδαμαντίου Κίλια και του Σπύρου Ρομποτή. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους. 
 

 

 
 

 
Αδαμάντιος Κίλιας  

                                           

23/2/1938 – 21/11/2014                           

Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών 

 

Προσέφερε πάμπολλες υπηρεσίες στον 

οργανισμό μας. ΄Ηταν ο ικανότερος 

πωλητής σημάτων στις δυο μεγάλες εορτές, 

Ημέρα των ΑΝΖΑΚΣ και Ημέρα της 

Ανάμνησης. 
 

 
 

 
 

 
Σπύρος Ρομποτής 

 

12/12/1928-25/12/2014                                 

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών 

 

Εγεννήθη στη Λευκάδα 

Διετέλεσε επί 14 έτη ταμίας του 

οργανισμού μας και  

προσέφερε εξαίρετες υπηρεσίες. 

 

 

 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΝ ANZAC DAY 25 - 4 – 2015 
 

Καλούμε τα μέλη του Παραρτήματός μας να λάβουν μέρος στην παρέλαση της ημέρας των ΑΝΖΑΚΣ. Σημείο 

συνάντησης στο Πρίνσες Γουόλκ, δίπλα στη Φεντερέισον Σκουέαρ. Πρέπει να έχουμε φθάσει στο σημείο 

συνάντησης μέχρι την 11.20 π.μ. Έκκίνηση  της ομάδας μας περίπου την 11.45 π.μ. 

Θα διατεθούν αυτοκίνητα για να παρελάσουν τα προχωρημένης ηλικίας μέλη μας. Πάλι εφέτος, από το χώρο του 

κτιρίου μας θα αναχωρήσει λεωφορείο στις 10.50 π.μ. και θα κινηθεί μέχρι το σημείο συνάντησης. Μετά το τέλος 

της παρέλασης το λεωφορείο θα είναι στη γωνία Σαιντ Κίλντα και Παρκ Στριτ, όπου θα επιβιβαστούμε για να 

μεταβούμε στο κτίριό μας. Η εορτή θα τελειώσει με ελαφρύ γεύμα. 

 

 

Στιβ Κυρίτσης τιμήθηκε με το Order of Australia Medal 
 

Το Συμβούλιο του Παραρτήματός μας με υπερηφάνεια σας κάνει γνωστό, ότι ο Πρόεδρος Στιβ Κυρίτσης ήταν ένας 

από τους οκτώ  Ελληνοαυστραλούς που έλαβε τιμητική διάκριση, την << Ημέρα της Αυστραλίας >> 26
η
 

Ιανουαρίου 2015. Ο Στιβ τιμήθηκε με το Order of Australia Medal για τις εθελοντικές υπηρεσίες που έχει 

προσφέρει επί πολλά έτη σε βετεράνους,  σε οικογένειες βετεράνων και στην Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.  
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Bετεράνος της 1ης Ταξιαρχίας - Συνέχεια από τη σελίδα 5 

 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Όταν ο γερμανικός στρατός είχε φτάσει κοντά στην Αλεξάνδρεια, πού ήσασταν;                                      

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ήμασταν κοντά  στην Αλεξάνδρεια καμουφλαρισμένοι. Προχωρούσαμε σιγά-σιγά για το Ελ 

Αλαμέιν, στρατιωτικές ομάδες από πολλές  χώρες. Εγγλέζοι, Γάλλοι, Σέρβοι, Πολωνοί, Έλληνες. Όταν πλησιάσαμε 

τον αντίπαλο στρατό, σκάψαμε χαρακώματα και καθήσαμε μέσα. 
 

 
Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Αθανάσιος Μασούρας, Δημήτριοs Μακρήs,  

Κωνσταντίνος,  Κατσαμπάνης, Εμμανουήλ Καρβέλας 
 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Θυμάσαι κάτι από τη μάχη στο Ελ Αλαμέιν;  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Nαι, αμέ. Όταν άρχισε η μάχη, εγώ έκανα χρέη τηλεφωνητή. Κάποιοι αξιωματικοί κοιτούσαν τους 

χάρτες και τους πίνακες και μου έλεγαν τα στοιχεία βολής και εγώ έλεγα με το τηλέφωνο τα στοιχεία στους 

πυροβολητές, δηλαδή απόσταση στόχων, γωνία βολής, ταχύτητα ανέμου κ.λ.π. Όταν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί  

υποχώρησαν, εμείς τους καταδιώξαμε. Μια νύχτα ανάψαμε φωτιές για να ζεσταθούμε. Ένα εχθρικό αεροπλάνο 

πετούσε, είδε τις φωτιές, έριξε μια φωτοβολίδα για να φωτίσει τον τόπο και μετά έριξε βόμβες. Από το τάγμα μου 

σκοτώθηκαν 35 άτομα. Τις επόμενες ημέρες καταδιώξαμε το γερμανικό και ιταλικό στρατό μέχρι τη Βεγγάζη και 

ύστερα γυρίσαμε στο Ελ Αλαμέιν για να ξεκουραστούμε. Το1943, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πήγαμε στη Συρία 

κοντά στον Ευφράτη και μετά στο Χαλέπι. Αργότερα γυρίσαμε πάλι στην Αίγυπτο. 

 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Εκινδύνευσε ποτέ η ζωή σου;  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ναι. Όταν εκάναμε ασκήσεις κοντά στην Τρίπολη μια ημέρα μαζί με άλλους στρατιώτες ήμασταν 

πάνω σε στρατιωτικό φορτηγό. Ο οδηγός δεν είχε πείρα κι έριξε το φορτηγό έξω από το δρόμο, αλλά ευτυχώς δεν 

σκοτώθηκε κανείς. Μια άλλη φορά, πριν αρχίσει η μάχη στο Ελ Αλαμέιν, ένας Λοχαγός με διέταξε να ειδοποιήσω 

ένα στρατιώτη να μετακινήσει προς τα πίσω ένα ρυμουλκούμενο πυροβόλο. Επήγα και πριν γυρίσω στο χαράκωμα, 

μια οβίδα έπεσε μέσα. Αν ήμουν μέσα θα με είχε σκοτώσει. 

 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Είδες ποτέ αντίπαλο από κοντά;                     

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ναι. Είδα πολλούς αιχμαλώτους Γερμανούς και Ιταλούς μετά τη μάχη στο Ελ Αλαμέιν. 

 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Θυμάσαι κάποιους φίλους από το στρατό;  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ναι, δυο καλούς φίλους από τη Σάμο. Τον Δημήτρη Βαρβάκη και τον Γιάννη Λυμπέρη. 

 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ - Πότε επέστρεψες στην Ελλάδα;                      

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Επέστρεψα το 1945 με καράβι από την Αλεξάνδρεια στη Σάμο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο κύριος Δημήτρης είχε μια πολυάσχολη και ευτυχισμένη ζωή. Τον Ιανουάριο του 1946 ενυμφεύθη 

την Γεωργία Καρβελά. Το 1955 μετανάστευσαν στην Αυστραλία. Έχουν μία κόρη, την Καλλιόπη, δύο εγγόνια και 

εφτά  δισέγγονα. Εργάστηκε στη Ντάνλοπ , στην Κράισλερ και στην εταιρεία σιδηροδρόμων Βικτόριας. 
 

 


