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6 Απριλίου 1940:  "ΤΑ ΟΧΥΡΑ ∆ΕΝ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ. ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ" !  Το Όχυρό Ιστίµπεη στην
κορυφή του Μπέλες, απέναντι από το Ρούπελ, που έµεινε στην ιστορία για την αυτοθυσία των ανδρών
του κατά τις σκληρότατες και πολύνεκρες µάχες κατά την γερµανική εισβολή στην Ελλάδα στις 6/4/1941.

Το Οχυρό είχε ως αποστολή την απαγόρευση της οδού από Πετρίτσι δια Τραπέσκας (Τραπέζι) Λέτσιτσας (Γέρακα)
προς Νέο Πετρίτσι, σε συνδυασµό µε τα οχυρά Άσπρη Πέτρα και Στήριγµα και την υποστήριξη για κατάληψη των
υψωµάτων πυραµίδας 36 για να χρησιµοποιηθούν ως βάση εξόρµησης για επιθετική ενέργεια προς Πετρίτσι
Βουλγαρίας. Η δύναµή του ήταν 13 αξιωµατικοί και 350 οπλίτες. ∆ιοικητής ήταν ο Ταγµατάρχης Πεζικού Ξανθός
Πικουλάκης.

 

Η επίθεση των Γερµανών εναντίον της Ελλάδας στις 6 Απριλίου 1941 ανακοινώνεται µε ένα σεµνό και αξιόλογο

ιστορικό ανακοινωθέν. «Από της 05:15, ο εν Βουλγαρία Γερµανικός Στρατός προσέβαλεν όλως απροόπτως τα

ηµέτερα στρατεύµατα επί της Ελληνοβουλγαρικής µεθορίου. Τα στρατεύµατά µας αµύνονται του πατρίου

εδάφους». Στις 05:15 ώρα άρχισε ο βοµβαρδισµός του Οχυρού Ιστίµπεη µε πυροβολικό και µε πυροβόλα ευθυτενούς

τροχιάς ταγµένα επί της µεθορίου σε αποστάσεις 250-600 µέτρων από αυτήν, και µε αεροπλάνα «κάθετης εφόρµησης»

(Στούκας). Στις 06:00 ώρα, πολυάριθµα σµήνη αεροπλάνων άρχισαν να σφυροκοπούν την επιφάνεια του Οχυρού,

καταστρέφοντας το µοναδικό αντιαεροπορικό πολυβόλο µε το οποίο είχαν καταρρίψει οι υπερασπιστές τού Οχυρού 4

γερµανικά αεροπλάνα. Στις 07:00 ώρα, αφού σταµάτησε ο σφοδρός βοµβαρδισµός, εκδηλώθηκε η επίθεση στην

περιοχή της Κερκίνης από την 5η Ορεινή Μεραρχία (85 Σύνταγµα Ορεινών Καταδροµών, 100 Σύνταγµα Ορεινών

Καταδροµών, 95 Σύνταγµα Μηχανικού, 95 Σύνταγµα Ορειβατικού Πυροβολικού κ.ά.). Σκληρός και φονικός αγώνας

διεξάγεται και ολόκληρα εχθρικά τµήµατα αποδεκατίζονται. Επανειληµµένες προσπάθειες των Γερµανών για την

κατάληψη του Οχυρού αποτυγχάνουν µε βαρύτατες απώλειες. Στο µεταξύ 200 περίπου Γερµανοί δυναµιστές έχουν

επικαθήσει στην επιφάνεια του Οχυρού και µε ηλεκτρικά τρυπάνια επιδιώκουν να ανοίξουν τρύπες στο µπετό και µε

εκρηκτικές ύλες, δέσµες δυναµίτιδας προσπαθούν να καταστρέψουν τα έργα, αλλά εξουδετερώνο¬νται και έτσι παρά τις

λυσσαλέες επιθέσεις το Οχυρό ακόµη αντέχει στο σκληρό και άνισο αυτόν αγώνα. Προσπάθειες αντεπίθεσης ή

ενίσχυσής του από εφεδρικά τµήµατα αποτυγχάνουν.

 

Ύστερα από τον ολοήµερο αγώνα έρχεται η νύκτα. Αρχίζει ο πόλεµος των υπόγειων στοών, όπου έχουν αποσυρθεί οι

µαχητές του Οχυρού, αποφασισµένοι να αµυνθούν µε όλα τα µέσα που διαθέτουν, και, κυρίως, µε την αδάµαστη

ελληνική ψυχή που έχουν. Οι Γερµανοί λόγω απωλειών (40 νεκροί και 41 τραυµατίες) κατά την πρώτη ηµέρα στο

Οχυρό, αντικαθιστούν µε νέες δυνάµεις τα επιτεθέµενα τάγµατα.

 

Κατά τις πρώτες νυκτερινές ώρες 100 Γερµανοί που τόλµησαν να διεισδύσουν στο Οχυρό έπεσαν νεκροί ή βαριά

τραυµατισµένοι. Οι στοές του Οχυρού είχαν γεµίσει από ανθρώπινα πτώµατα, που κολυµπούσαν στο αίµα. Το πρωί της
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7ης Απριλίου βρήκε το Οχυρό να συνεχίζει τον επικό του αγώνα. Όλα τα επιφανειακά έργα γύρω από το Οχυρό έχουν

καταστραφεί και οι Γερµανοί έχουν φράξει τα φατνώµατα (θυρίδες) των πολυβολείων και των άλλων έργων και

διοχετεύουν ασφυξιογόνα αέρια, καπνογόνα, βενζίνη, κροτίδες, δέσµες δυναµίτιδας και εκρηκτικές ύλες µέσα στις

στοές, κάνοντας έτσι την όλη κατάσταση ανυπόφορη. Κόλαση! Φρίκη! Θάνατος!

 

Το βράδυ της 7ης Απριλίου, εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης σ’ όλη τη «Γραµµή Μεταξά», η Ανώτατη Γερµανική

Στρατιωτική ∆ιοίκηση, διέταξε τη 2η Τεθωρακισµένη Μεραρχία να κινηθεί διαµέσου της κοιλάδας του Στρούµνιτσα

ποταµού και αφού ανέτρεψε τη γιουγκοσλαβική αντίσταση κατέλαβε τη Νέα ∆οϊράνη και Γευγελή. Στη συνέχεια

κινήθηκε προς τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, την κοιλάδα του Αξιού ποταµού και δυτικά της λίµνης της ∆οϊράνης,

εισήλθε στον ελλαδικό χώρο, ενώ συνεχίζονταν οι επιθέσεις στα οχυρά µε αµείωτη ένταση και ισχυρή υποστήριξη από

πυροβολικό και αεροπορία στη µεθόριο γραµµή. Στις 06:00 ώρα της 7ης Απριλίου το πλησιέστερο προς το Οχυρό,

Σπανή Πέτρα (Κελκαγιά) ανέφερε ότι παραδινόταν, γιατί δεν µπορούσε πλέον να αντισταθεί, αφού τα αέρια είχαν κάνει

αφόρητη τη ζωή τους µέσα στις στοές του οχυρού τους. Υπόψη ότι τα δυο αυτά οχυρά αποτελούσαν το «κλειδί» της

τοποθεσίας της Κερκίνης.

 

Η φρουρά του Οχυρού (Ιστίµπεη) εξαιτίας των ασφυξιογόνων αερίων που είχαν διοχετευθεί στις υπόγειες στοές και της

φλεγόµενης βενζίνης που χρησιµοποιούσαν οι Γερµανοί υποχρεώθηκε στις 1600 ώρα της 7 Απριλίου να παραδοθεί.

Αξιωµατικοί και οπλίτες κατάκοποι, λυπηµένοι, εξαντληµένοι από το διήµερο αγώνα, αλλά υπερήφανοι, γιατί έκαναν το

καθήκον τους συλλαµβάνονται και οδηγούνται αιχµάλωτοι στο βουλγαρικό έδαφος, (Πετρίτσι, Άνω Τζουµαγιά), όπου

παρέµειναν κάτω από άθλιες συνθήκες. Αργότερα, µετά το Πρωτόκολλο Συνθηκολόγησης (9 Απριλίου 1941),

οδηγήθηκαν στη µεθόριο και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι απώλειες της φρουράς του Οχυρού ανήλθαν σε 30 νεκρούς και

70 τραυµατίες, και των Γερµανών ήταν πολλαπλάσιες.

 

Το οχυρό Παπαδοπούλα υπέκυψε στις 1900 ώρα της 8 Απριλίου µετά από ένα σκληρό τριήµερο αγώνα και

παραδόθηκαν οι 3 αξιωµατικοί και οι 120 άνδρες της φρουράς. Οι απώλειες ήταν 8 νεκροί. Μια από τις πιο συγκινητικές

στιγµές της αντίστασης των οχυρών είναι αυτή του οχυρού Παλιουριώνες της Κερκίνης (Μπέλες), το οποίο παρέµεινε

απόρθητο. Ωστόσο, στις 1730 της 9ης Απριλίου Γερµανοί κήρυκες πληροφορούσαν τη φρουρά για τη

συνθηκολόγηση που είχε προηγηθεί. Ύστερα από την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού αποφασίστηκε να γίνει η

εκκένωση κατά τη διάρκεια της νύκτας. Εντωµεταξύ έλαβε τη διαταγή παράδοσης, η οποία έγινε στις 0900 της 10

Απριλίου.

 

Κατά την παράδοση ο Γερµανός Συνταγµατάρχης παρέταξε έξω από το οχυρό γερµανικό τάγµα για απόδοση τιµών. Ο

∆ιοικητής του οχυρού Ταγµατάρχης Πεζικού Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και η φρουρά βγήκαν από το οχυρό,

πέρασαν ένοπλοι µπροστά από το γερµανικό τάγµα και «κλαµένοι» έφυγαν. Η γερµανική σηµαία υψώθηκε στο οχυρό

ΜΟΝΟ µετά την αποχώρηση των ηρωικών υπερασπιστών του, που τελικά οι απώλειές του ήταν 3 νεκροί. Οι απώλειες

των άλλων οχυρών της Κερκίνης ήταν της Σπανής Πέτρας 18 και του Στηρίγµατος 22 νεκροί. Ανάλογες τιµητικές

εκδηλώσεις έγιναν και προς τους ∆ιοικητές των οχυρών Οχυρό (Ιστίµπεη), Σπανή Πέτρα (Κελκαγιά) κ.ά.

 

 

∆είτε το περιεκτικό ντοκυµαντέρ :
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Πληροφορίες για το Μουσείο του Οχυρού : http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=3

ΠΗΓΕΣ : http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%87%CF%85%CF%81%CF%8C_%CE%99%CF%83%CF%84

%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7

ΤΡΑΠΕΖΑ Ι∆ΕΩΝ  
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