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 Γίκαη  ώνα κα θμημεζώ θαη ζομάμαη ηηξ επηζέζεηξ πμο μαξ 

έθακακ μη Οζςμακμί γηα 54 μιόθιενεξ εμένεξ, μέπνη πμο 

ηειηθά θαηάθενακ κα αιώζμοκ ηεκ Πόιε. Ήηακ ημ βνάδο ηεξ 

εηθμζηήξ μγδόεξ Μαΐμο  θη εμείξ εημημάδαμε ηα όπια γηα κα 

απμθνμύζμομε ηεκ επίζεζε πμο ζα αθμιμοζμύζε ηηξ επόμεκεξ 

ώνεξ. Γγώ ήμμοκ ζηναηηώηεξ ημο Κςκζηακηίκμο θαη πμιεμμύζα 

ζημ ελςηενηθό ηείπμξ θύιαλεξ ηεξ Πόιεξ.  

 

Αθμύ θμημεζήθαμε ιίγεξ ώνεξ ζημ γεηημκηθό πύνγμ, λαθκηθά 

αθμύζαμε θαζανία. Τόηε θαηαιάβαμε όηη ενπόηακ μ επζνόξ.  

Αμέζςξ πήναμε ζέζεηξ μάπεξ. Ο Μςάμεζ ανπηθά έζηεηιε ημ 

πημ αδύκαμμ ζηναηηςηηθό ημο ζώμα. Μεηά από ζθιενή μάπε, 

θαηαθέναμε κα ημοξ δηώλμομε θαη κα θναηήζμομε ηα ηείπε 

άζηθηα. Πνηκ πνμιάβμομε κα λεθμοναζημύμε ιίγμ, μ Μςαμεζ 

έζηεηιε θη άιιμ ζηναηό. Γμείξ ζοκεπίδαμε κα απμθνμύμομε ηηξ 

ζοκεπόμεκεξ επηζέζεηξ ηςκ Οζςμακώκ, αιιά θαη μ Μςάμεζ 

είπε μνγακώζεη  πμιύ θαιά ημκ ζηναηό ημο θαη είπε πηίζεη 

γέθονεξ. Γπίζεξ είπε ημπμζεηήζεη μεγάια θακόκηα  θαη 

πύνγμοξ γηα κα μαξ πμιεμήζεη θαηά μέηςπμ. Όμςξ εμείξ με 

ιίγεξ απώιεηεξ θαηαθένκαμε θαη απμθνμύαμε ηηξ επηζέζεηξ ηςκ 

Οζςμακώκ θαη ημοξ θναηάγαμε μαθνηά από ηα ηείπε.  

 

Οη ώνεξ πενκμύζακ ώζπμο μη Οζςμακμί θαηάθενακ κα 

ηναομαηίζμοκ ημκ  Ιμοζηηκηάκε  πμο με ημοξ ζηναηηώηεξ ημο 

ήηακ πμιύ ζεμακηηθόξ γηα εμάξ. Μεηά από αοηό, μη ζηναηηώηεξ 

ημο, μη μπμίμη ήηακ Γεκμοάηεξ, ημκ πήνακ αμέζςξ από εθεί θαη 

μαξ εγθαηέιεηρακ. Οη Οζςμακμί βνίζθμκηακ όιμ θαη πημ θμκηά 

ζηεκ άιςζε. Ο Μςάμεζ  είπε πηα ζηείιεη όιμ ημο ημκ ζηναηό, 

αθόμε θαη ηηξ εθεδνείεξ ημο θαη μη Οζςμακμί θαηάθενακ κα 

θαηεβάζμοκ ηηξ ζεμαίεξ μαξ από ηα ηείπε θαη κα ορώζμοκ ηηξ 



δηθέξ  ημοξ . Κάπμημη από ημοξ οπεναζπηζηέξ κόμηζακ όηη ε 

πόιε θαηαθηήζεθε θαη έθογακ από ηε μάπε.  

Τόηε μη Οζςμακμί  βνήθακ θαη μηα άιιε πύιε πμο είπακ 

αθήζεη μη Γεκμοάηεξ ακμηπηή ηεκ ώνα πμο θμοβαιμύζακ ημκ 

Ιμοζηηκηάκε θαη από εθεί εηζέβαιακ ζηεκ Πόιε. Όηακ 

θαηαιάβαμε όηη πηα δεκ οπάνπεη  ειπίδα, ανπίζαμε κα 

ηνέπμομε πακηθόβιεημη μέζα ζηεκ  Πόιε. Κάπμημη όμςξ 

νίπηεθακ ζηε μάπε μέπνη ζακάημο. Έκαξ από αοημύξ ήηακ μ 

γεκκαίμξ αοημθνάημνάξ μαξ, μ Κςκζηακηίκμξ. Γγώ, ύζηενα από 

αηειείςηεξ ώνεξ αγςκίαξ, θαηάθενα κα λεθύγς από ημοξ 

Οζςμακμύξ, έπεηηα από πέκηε εμένεξ. Οη ζθιενέξ εθείκεξ 

εμένεξ είκαη πηα πανειζόκ, όμςξ ζα μείκμοκ γηα πάκηα 

παναγμέκεξ ζηε μκήμε μμο. 

                                                                    

                                                                     

                                                                    

                         

 


