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Tideon  :  ∆ιαβάστε  την  εκπληκτική  και  άγνωστη  ιστορία  των  νέων  Θερµοπυλών.  Με
100.000 βλήµατα σε ένα τόσο µικρό ύψωµα λογικά δεν έπρεπε να ζήσει κανένας οργανισµός...
Κι΄ όµως οι Έλληνες µαχητές οπλίστηκαν µε υπερφυσική δύναµη και νίκησαν ....

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940 : Ηχηρό «ΟΧΙ» βροντοφώναξε ο ελληνικός λαός δια µέσω του στόµατος
του τότε δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά στη φασιστική Ιταλία.  Τότε λοιπόν, µε το χαµόγελο στα χείλη, οι
µεραρχίες της µικρής µας Ελλάδας αντιτάχθηκαν απέναντι στις µεραρχίες µιας µεγάλης αυτοκρατορίας
µε άφθαστο ηρωισµό και µαχητικότητα. Ψυχή εναντίον πυρός και σιδήρου. Μια άνιση αριθµητική µάχη.
Οι ελπίδες λίγες για τους λίγους και πολλές για τους πολλούς. Η ψυχή όµως των Ελλήνων µαχητών
µίλησε και το ηθικό εκτοξεύτηκε µετά τις πρώτες νίκες. Το θαύµα είχε γίνει. Η Ιταλική αεροπορία, που
στην  ουσία  είχε  και  την  εναέρια  υπεροχή,  τα  άρµατα  τελευταίας  για  την  εποχή  τεχνολογίας,  τα
πολλαπλάσια  σε  όγκο  πυρός  βλήµατα  και  σφαίρες,  οι  µυριάδες  των  µυριάδων  στρατιώτες  δεν
κατάφεραν να κάµψουν την ελληνική οµοψυχία. Μα και η Ελληνική πλευρά, παρόλο που οργανώθηκε
στρατηγικός άρτια και εκµεταλλεύθηκε κάθε σπιθαµή του εδάφους, αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα
µέσων, πυρός, εφοδιασµού και φυσικά έναν αντίπαλο εξοπλισµένο στο έπακρο και αριθµητικά ανώτερο.

            Ακολούθησαν επικές µάχες. Αργυρόκαστρο, Κορυτσά, Χειµάρα και πολλές ακόµα περιοχές
περιήλθαν στην κατοχή των Ελληνικών δυνάµεων. Ο Μουσολίνι, ο ενορχηστρωτής αυτής της επιθέσεως
εναντίον της µικρής µας Ελλάδας, ευχόταν να µην είχε ξεκινήσει ποτέ αυτόν τον πόλεµο. Οι µεραρχίες
του  διαλύονταν  µπροστά  στις  χαλύβδινες  γραµµές  του  αντιπάλου.  Οι  στρατηγοί  του,  ανίκανοι  να
συµµαζέψουν τα ασυµµάζευτα. Είχε διασυρθεί  σε εξευτελιστικό βαθµό παγκοσµίως και,  στην ουσία,
χάρισε δόξα στο αντίπαλο στρατόπεδο, στους λιγοστούς Έλληνες. Όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσµος
επευφηµούσε τον  ηρωισµό των Ελλήνων µαχητών, που αποδείκνυαν ότι  είναι  άξιοι  συνεχιστές των
προγόνων τους.

            Βαρύ λοιπόν το πλήγµα για τους Ιταλούς. Βαρύς όµως ήταν και ο φόρος ζωής και αίµατος των
Ελλήνων.  Οι  πορείες  συνεχείς.  Το  βάθος  κατά  το  οποίο  είχαν  προχωρήσει  οι  Έλληνες  εντός  του
αλβανικού  εδάφους  κυµαινόταν  από  30  έως  και  80  χιλιόµετρα,  αναλόγως  της  τοποθεσίας.  Οι
θερµοκρασίες  πολικές.  Περίπου  για  τέσσερις  µήνες  µάχονταν  κάτω  από  αντίξοες  συνθήκες  και  ο
υδράργυρος είχε  σταµατήσει  στους µείον 20. Το χιόνι  ξεπερνούσε τα δύο µέτρα. Οι  νεκροί  από τις
παγοπληξίες  ήταν  περισσότεροι  από τους  νεκρούς  της  µάχης.  Στρατιώτες  κείτονταν  νεκροί  από  το
ψύχος στη σκοπιά, στα ορύγµατα και οι πιο "τυχεροί" έφευγαν για κόσµο µακρινό µέσα στον ύπνο τους
χωρίς να ξαναδούν ποτέ µάνα, αδέρφια, γυναίκα, παιδιά και φίλους. Και ο φασίστας επέµενε. Πίστευε.
Ήλπιζε ότι θα έχει έστω και µία µάχη νικηφόρα σε βάρος αυτών που έριξαν το γόητρό του, αυτών των

Τράπεζα Ἰδεῶν - ΥΨΩΜΑ 731 : ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ( 9-3-1941 ) http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-49-48/1940-2/3671-7...

1 of 4 14/10/2014 12:09 µµ



αθανάτων.

            Μέσα λοιπόν στην απόγνωση που συγκλόνισε την Ανώτατη Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία της
Ιταλίας, ο Μουσολίνι κηρύσσει µια δεύτερη, µια µεγαλύτερη επίθεση εναντίων των Ελλήνων, που έµεινε
στην ιστορία ως η «Μεγάλη Εαρινή Επίθεση των Ιταλών». Αποφασίζοντας να διευθύνει προσωπικός την
όλη ενέργεια συγκέντρωσε στην περιοχή της επιχείρησης ότι διαθέσιµο είχε, στρατολογώντας ακόµα και
υπουργούς  του,  εµµένοντας  στην  απόφαση  να  θυσιάσει  ακόµα  περισσότερους  συµπατριώτες
στρατιώτες του και να συνεχίσει αυτόν τον φρενήρη πόλεµο.

            Οι Έλληνες δε βρέθηκαν απροετοίµαστοι. Το περιµένουν. Ξέρουν τις ενέργειες του αντιπάλου. Τι
ψυχή! Να περιµένεις το θάνατο ενώ ξέρεις ότι έρχεται, ενώ ξέρεις ότι αν φύγεις θα σωθείς. Οι νικηφόρες
επιθετικές ενέργειες των Ελλήνων σταµατούν. Οργανώνονται αµυντικά. 9 Μαρτίου 1941. Η µάχη ξεκινά.
17 ηµέρες κόλασης. Είναι χειρότερο απ' ότι περίµεναν. Το κύριο βάρος ρίχνεται στο ύψωµα 731. Εκεί οι
σύγχρονοι ΄300΄ προσπαθούν πάση θυσία, ξεπερνώντας πολλές φορές τον εαυτό τους και τα όριά τους,
να κρατήσουν το περιµάχητο ύψωµα. Αν δεν το καταφέρουν, διασπάται το µέτωπο και καταρρέει όλη η
αµυντική γραµµή µε ολέθριες συνέπειες.

            Πιο συγκεκριµένα, ο Μουσολίνι µέσα στον πανικό του, επιστρατεύει τους πάντες, ακόµα και
γόνους εξεχουσών οικογενειών για να πετύχει έστω και µία νίκη προτού επέµβουν οι σιδερόφρακτες
στρατιές του Χίτλερ. Και ναι! Σπάει  κάθε ρεκόρ! Καταφέρνει  να συγκροτήσει  25 Μεραρχίες, 140.000
περίπου άντρες και  τις βάζει  να αναµετρηθούν εναντίον µόνο µίας κι  εκείνης µειωµένης συνθέσεως,
αφού αριθµούσε µόνο περί τους 3.000!!! Τα νούµερα του βγαίνουν! Είναι σίγουρος πως θα παρελάσει
έφιππος  στην  πρωτεύουσα  της  Ελλάδος,  στην  Αθήνα,  καβάλα  σε  ένα  άσπρο  άλογο!  Μάλιστα
αποφασίζει να διευθύνει ο ίδιος προσωπικά την επιχείρηση µε κωδικό όνοµα «PRIMAVERRA", δηλαδή
«Άνοιξη». Γιατί  αυτό πίστευε! Ότι  θα ξηµερώσει η δική του άνοιξη µετά από αυτήν την ορµητική και
θυελλώδη επίθεση την οποία σχεδίαζε.

            Η Ελληνική πλευρά δεν πανικοβάλλεται: αν και οι ενισχύσεις ήταν περιορισµένες, το ηθικό ήταν
σε αρκετά υψηλό επίπεδο για να λιγοψυχήσουν. ∆ε το βάζουν κάτω και ξεκινούν πρόχειρες αµυντικές
οχυρώσεις:  συρµατοπλέγµατα, λαγούµια και  ορύγµατα µάχης κατά κύριο λόγο. Πολλές φορές, λόγω
έλλειψης σκαπανικών, σκάβανε ολόκληρα ορύγµατα µε τα χέρια, ακόµα και µε κουτάλια! Τέτοια θέληση
είχαν να υπερασπίσουν το πάτριο έδαφος οι Έλληνες στρατιώτες.

            Ο Μουσολίνι δίνει το σύνθηµα. Ρίχνει το κύριο βάρος των δυνάµεών του στο πιο ευάλωτο, από
εδαφικής απόψεως, σηµείο, ένα απλό χωµατοβούνι  µε υψοµετρικό 731 στους πρόποδες του όρους
Τρεµπεσίνα. ∆εν υπολογίζει όµως ότι εκεί απέναντι βρίσκεται το ηρωικό ΙΙ/5 Τάγµα του Βολιώτη ∆ιοικητή
∆ηµήτριου Κασλά, ο οποίος έδωσε σαφής εντολές στους στρατιώτες του: «Έστω κι ένας να µείνει εδώ
πάνω,  το  ύψωµα θα  αντιστέκεται!»  Αγνοώντας  λοιπόν  όλα  αυτά,  ο  Ιταλός  Φασίστας  ανεβαίνει  στο
απέναντι ύψωµα το Κόµαριτ για να παρακολουθήσει, όπως ο ίδιος είπε, τον περίπατο των ανδρών του.

            Να σηµειώσουµε πως το Κόµαριτ βρισκόταν σε απόσταση βολής από το Ελληνικό Πυροβολικό!
Τόση λύσσα είχε να δει τις Ελληνικές δυνάµεις να συνθλίβονται, ώστε η ιστορία τον κατέγραψε ως τον
µοναδικό ηγέτη στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο που είδε από τόση κοντινή απόσταση πολεµική σύγκρουση.
Ως άλλος Ξέρξης λοιπόν, έκατσε να δει  αυτό που δεν πραγµατοποιήθηκε ολόκληρο το χειµώνα του
1940, τη σύνθλιψη των Ελληνικών δυνάµεων.          

9 Μαρτίου 1941, Κυριακή της Ορθοδοξίας, Μνήµη των Αγίων Σαράντα, ώρα 06:00 το πρωί. Η
τιτανοµαχία ξεκινά. ∆αυίδ εναντίον Γολιάθ! Ψυχή εναντίον µετάλλου! 300 πυροβόλα στρέφουν τις κάννες
τους  στο  ύψωµα  731,  το  οποίο  σφυροκοπείται  ακατάπαυστα  µε  βλήµατα  πυροβολικού  ποικίλου
διαµετρήµατος. Έπεσαν σύνολο 100.000 βλήµατα µέσα σε δύο ώρες! Σε µισή ώρα δεν είχε µείνει δέντρο
όρθιο στην κορυφή, σε µιάµιση ώρα τα πάντα ανασκάφτηκαν και σε δύο ώρες το ύψωµα είχε ρηµαχτεί
ολοσχερώς! «Και οι πέτρες γίναν άχνη!» Φώναξε ενθουσιάσµένος ο Μουσολίνι που έβλεπε µε τα κυάλια
του από απέναντι! Τι να δει δηλαδή; Παντού αιωρούνταν σκόνη και καπνός! Και δίνει το πράσινο φως
για την επίθεση των πεζοπόρων τµηµάτων.

            Το Ελληνικό Πυροβολικό προσπάθησε από την πλευρά του µε πυρά ανάσχεσης να ανακόψει την
προέλαση των τµηµάτων αυτών και προξένησε σηµαντικές απώλειες. ∆εν επαρκούσαν όµως για να
ανακόψουν  την  εχθρική  επίθεση,  οπότε  και  οι  Ιταλοί  ξεπερνούν  το  φραγµό  των  πυρών  αυτών  και
αρχίζουν  την  ανάβαση  στο  ύψωµα.  Προχωρώντας,  και  σε  απόσταση  50  µέτρων  από την  κορυφή,
αντιλήφθηκαν  ότι  δεν  επέζησε  κανείς  από  το  σφοδρό  βοµβαρδισµό  του  υψώµατος  και  περιχαρής
ανακοινώνουν µέσω ασυρµάτου την πρώτη τους νίκη, την κατάληψη του υψώµατος 731. Ένα χαµόγελο
διαγράφεται  στο  πρόσωπο  του  Μουσολίνι,  ο  οποίος  δέχεται  µε  χειραψίες  τα  συγχαρητήρια  των
στρατηγών του. Η ήττα των Ελλήνων φάνταζε κοντινή.

            Όµως  τότε  έγινε  ένα  θαύµα.  Μέσα  από  τα  χώµατα,  τις  πέτρες,  τα  κοµµατιασµένα
συρµατοπλέγµατα και τους ξεκοιλιασµένους γαιόσακους, φάνηκαν να ξεπετάγονται άνθρωποι! Ή µήπως
δεν  ήταν  άνθρωποι  αλλά µετενσαρκώσεις  αρχαίων πολεµιστών; Όχι!  Ήταν  οι  λιγοστοί  Έλληνες  του
Κασλά,  οι  ηρωικοί  υπερασπιστές  του  υψώµατος,  που  ήθελαν  να  µετατρέψουν  την  επιχείρηση  της
Άνοιξης του Μουσολίνι σε πραγµατικό εφιάλτη! Μαυρισµένοι από τους καπνούς των εκρήξεων µε τα
χώµατα  να  πέφτουν  από  πάνω  τους,  οι  Έλληνες  ανασηκώθηκαν,  έσφιξαν  στο  µάγουλο  το  όπλο,
σηµάδεψαν, και άρχισαν να ρίχνουν στο ψαχνό. Οι Ιταλοί αιφνιδιάζονται και καθηλώνονται. Βλέπουν κι
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άλλους να ξεπετάγονται σα µανιτάρια από το έδαφος και µε την ιαχή «Αέρα» να ορµούν καταπάνω τους!
Το µπόι  τους έφτανε  ίσα µε τον  ουρανό! Κι  εκεί  που προχωρούσαν σίγουροι  και  περήφανοι,  τώρα
υποχωρούν άτακτα καταδιωκόµενοι από τους εξαγριωµένους Έλληνες.

Ο Μουσολίνι απογοητευµένος πετά τα κιάλια του κάτω! Ρωτά ξανά και ξανά µε ποιους τα βάλανε.
Μήπως µε αρχαίους Θεούς, ή µήπως µε φαντάσµατα; Ή ακόµα χειρότερα µε δαίµονες που ξεπετάγονται
από τη γη;

            Και το ύψωµα σφυροκοπείται από το Ιταλικό Πυροβολικό και πάλι και πάλι και πάλι, µε αµείωτη
ένταση. Όλµοι, πυροβόλα κάθε διαµετρήµατος, ακόµα και η αεροπορία πήρε µέρος στις απεγνωσµένες
προσπάθειες για την εκπόρθηση του υψώµατος. Μάταια όµως! Τα Συντάγµατα και οι Ιταλικές µονάδες
διαλύονται  η  µία µετά την  άλλη µε τα πτώµατα να µαζεύονται  και  να πληθαίνουν  µπροστά από το
ύψωµα. Οι  Έλληνες  στρατιώτες  όµως,  µπορεί  να λιγοστεύουν  µέρα µε  τη  µέρα,  αλλά παραµένουν
αµετακίνητοι στις θέσεις τους. Η νύχτα τους έβρισκε όλους εξαντληµένους, αλλά δε ζητούν, παρά µόνο
χειροβοµβίδες και σκαπανικά εργαλεία. Και η εικόνα της φυγής των Ιταλών θα επαναλαµβανόταν µε
συστηµατική ακρίβεια για περισσότερο από δύο εβδοµάδες.

            11 Μαρτίου 1941: Οι Ιταλοί αλλάζουν τακτική και εκµεταλλευόµενοι την πυκνή οµίχλη που
επικρατούσε εκείνο το πρωινό, και χωρίς προπαρασκευή Πυροβολικού, περνούν απαρατήρητοι από τα
πλάγια του υψώµατος, µέσα από µια χαράδρα, ώστε να βγουν στην πλάτη των Ελληνικών γραµµών και
να τους περικυκλώσουν. Στέκονται όµως πάρα πολύ άτυχοι. Πρώτον, διότι από τυχαίο γεγονός γίνανε
αντιληπτοί  από  το  ΙΙΙ/19  Τάγµα  Σερρών  µε  ∆ιοικητή  το  Λοχαγό  Κουτρίδη,  το  οποίο  ερχόταν  να
αντικαταστήσει το εξαντληµένο από τον αγώνα ΙΙ/5 Τάγµα των Θεσσαλών και δεύτερον διότι η οµίχλη,
κατά τη διέλευσή τους µέσα από τη χαράδρα διαλύθηκε. Τότε, Θεσσαλοί και Μακεδόνες περικύκλωσαν
τη  µονάδα  των  Μελανοχιτώνων,  των  πιο  φανατικών  Ιταλών  στρατιωτών.  Το  πυρ  γενικεύτηκε  και
ακολούθησε πραγµατική σφαγή: 250 νεκροί Ιταλοί, 501 αιχµάλωτοι! Το φάσµα µιας νέας ταπεινωτικής
ήττας για τους Ιταλούς γινόταν πραγµατικότητα.

            14 Μαρτίου 1941: Ηµέρα κοµβικού σηµείου. Οι Ιταλοί µετά από µέρες, καταφέρνουν να ανέλθουν
στο ύψωµα 731 και όλα πλέον κρέµονται από µία κλωστή. Η ελληνική ανδρεία όµως, σαν βρόντος από
κάπου ψηλά αντιλαλεί και µια κραυγή ακούγεται, που πάντοτε σηµαίνει πολλά και κάνει τους εχθρούς να
κοντοστέκονται:  «Αέραααα»!  Ο  Λοχαγός  Κουτρίδης  επικεφαλής  µια  µικρής  οµάδας  επιχειρεί  την
ανακατάληψη  του  υψώµατος.  Όλοι  παίρνουν  θάρρος  και  τον  ακολουθούν.  Πλέον,  πάνω  στο
αιµατοβαµµένο  ύψωµα,  Έλληνες  και  Ιταλοί,  δεν  πολεµούν  συµβατικά.  Παλεύουν,  µε  γροθιές,  µε
ξιφολόγχες, µε πέτρες, µπερδεµένοι αναµεταξύ τους, σκληροί, αλύγιστοι, φονικοί. ∆εν ήταν άνθρωποι,
αλλά φρενιασµένα θηρία. Οι Ιταλοί ανησυχούν. Τα πράγµατα θα πάνε ξανά στραβά γι' αυτούς. Πράγµατι,
η κατοχή του υψώµατος από µέρους τους αποδείχτηκε πρόσκαιρη, ενώ οι Μεραρχίες Κάλιαρι, Πούλιε
και  Μπάρι εξολοθρεύτηκαν στην κυριολεξία! Περίπου 12.000 Ιταλοί  αξιωµατικοί  και  οπλίτες κείτονταν
νεκροί µπροστά από το 731, και αυτό κάθε άλλο παρά απαρατήρητο µπορούσε να περάσει. Άγγιζε τα
όρια  της  παραφροσύνης,  ενώ  η  δυσωδία  άρχιζε  να  γίνεται  ιδιαίτερα  ενοχλητική  για  τους  Έλληνες
στρατιώτες.

            19 Μαρτίου 1941: Από την αυγή το εχθρικό πυροβολικό και οι όλµοι εντείνουν τα πυρά τους και ο
ρυθµός που ακολουθούν είναι καταιγιστικός. Προµηνύεται αποφασιστική µάχη. Το πυροβολικό σταµατά,
όµως  ένας  βόµβος  ακούγεται!  Άρµατα!  Ο  Μουσολίνι  παίζει  και  το  τελευταίο  του  χαρτί.  Τα
ερπυστριοφόρα, αφού πέρασαν από τη χαράδρα µε τα 12.000 πτώµατα, κονιορτοποιώντας ότι υπήρχε
µπροστά  τους,  άρχισαν  να  ανεβαίνουν  ανενόχλητα  το  ύψωµα,  µιας  και  από  Ελληνικής  πλευράς
απουσίαζαν τα αντιαρµατικά όπλα. Τα άρµατα δεν ήταν µόνα τους! Τα συνόδευαν 200 άντρες «Αρντίτι».
Ο όρος σηµαίνει «Παθιασµένοι πολεµιστές».

            Οι  Έλληνες  πολεµιστές  όµως  αποδεικνύονται  πιο  παθιασµένοι.  Ξεκινούν  ένα  είδους
πετροπόλεµο µε χειροβοµβίδες και µολότοφ εναντίον των αρµάτων, ενώ ορµούν εναντίον των «Αρντίτι»
µε τις λόγχες πάνω στα όπλα. Οι γενναίοι του Μουσολίνι καταβάλλουν απεγνωσµένη προσπάθεια για να
πείσουν τους αντιπάλους τους ότι δεν πτοούνται. Αγωνίζονται να επιδείξουν περιφρόνηση ακόµα και γι'
αυτή τη ξιφολόγχη, όµως πάνω στον πανικό και στην ένταση τα πράγµατα γίνονται χειρότερα γι' αυτούς,
όταν επεµβαίνουν τα άρµατα µάχης που τους συνοδεύουν. Τα θεριστικά πυρά τους δεν ξεχωρίζουν
Έλληνες από Ιταλούς και η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

            Και πάλι όµως ο Λοχαγός Κουτρίδης έρχεται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Μαζί µε τον
Έφεδρο  Ανθυπολοχαγό  Ρούντο  στήνουν  ένα  βαρύ  πολυβόλο  µε  διατρητικές  σφαίρες  και  βάλλουν
εναντίον των αρµάτων. Και η µάχη γίνεται ακόµα σκληρότερη, αφού τραυµατίες και ακρωτηριασµένοι
ακόµα, σέρνονται  στο έδαφος για να αποτελειώσουν αντίπαλους τραυµατίες. Μια τελευταία πλευρική
αντέφοδος των Ελλήνων δίνει  το σύνθηµα για την αρχή του τέλους αυτής της φοβερής σφαγής. Τα
άρµατα αποχωρώντας καταστρέφονται, άλλα από το Ελληνικό Πυροβολικό και άλλα γλιστρώντας και
κατρακυλώντας στις πλαγιές του 731.

            22 Μαρτίου 1941. Όλα µοιάζουν να τελειώνουν. Ο Μουσολίνι αποχωρεί ντροπιασµένος και
αηδιασµένος,  ενώ  Ιταλοί  κήρυκες  παρουσιάζονται  µπροστά  από  τις  Ελληνικές  γραµµές  ζητώντας
ανακωχή,  για να µαζέψουν τα πτώµατα τα οποία ανήλθαν στον  εξωφρενικό αριθµό των 14.000!  Ο
Υπολοχαγός Λαυρεντίδης µεταβαίνει στο Ιταλικό στρατόπεδο, θέτοντας αυτός δικούς του όρους φυσικά,
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για την κατάπαυση του πυρός, οι  οποίοι  δε γίνονται  δεκτοί  από την  Ιταλική πλευρά. Αποχωρώντας
όµως, οι Ιταλοί δεν του έδεσαν τα µάτια ως όφειλαν. Έτσι είχε την ευκαιρία να σηµειώσει σηµαντικές
θέσεις  (καταυλισµούς,  αποθήκες),  για τις  οποίες ενηµέρωσε το Ελληνικό Πυροβολικό, το οποίο στη
συνέχεια  έκανε  τη  δέουσα  χρήση  αυτών  των  σηµαντικών  πληροφοριών.  Και  οι  εχθροπραξίες
συνεχίζονται.

            Νύχτα 23 προς 24 Μαρτίου 1941: Τελευταία απόπειρα κατάληψης του υψώµατος µε διπλή
επίθεση στις 01:30 και στις 03:00 τα χαράµατα. Λόγω του µικρού αριθµού των αντρών και των λίγων
πυροµαχικών που διέθεταν, η επίθεση αποκρούστηκε µε µπουκάλια µολότωφ, τα οποία οι  Έλληνες
στρατιώτες τα  έσκαγαν  κυριολεκτικά  πάνω στα πρόσωπα των Ιταλών στρατιωτών.  Οι  εξαγριωµένοι
Έλληνες δε  σταµάτησαν εκεί,  αφού µε  τόσες  ηµέρες  µάχης,  η υποµονή τους  είχε  εξαντληθεί.  Τους
καταδίωξαν, πέρασαν τη χαράδρα µε τους χιλιάδες νεκρούς κι έφτασαν - ω του θάρρους τους - µπροστά
από τις ιταλικές γραµµές! Επικράτησε πανικός στο ιταλικό στρατόπεδο, αφού µόνο αυτό δεν περίµεναν
να δουν: µια χούφτα Έλληνες να τραγουδούν σαν τρελοί µπροστά από τις ιταλικές γραµµές ειρωνικά και
χλευαστικά το «Κορόιδο Μουσολίνι»! Φύγανε µετά από ώρα, στα πρώτα κροταλίσµατα των Ιταλικών
πολυβόλων.

            26 Μαρτίου 1941: Η σωτήρια ηµέρα ήρθε! Η Γιουγκοσλαβία από φιλοαξονική, εξαιτίας ενός
πραξικοπήµατος, εν µία νυκτί, προσφεύγει στο συµµαχικό στρατόπεδο. Εκτεθειµένοι λοιπόν οι Ιταλοί
από τα ανατολικά,  σταµατούν  τις  επιθέσεις  σε όλο το µέτωπο, οπότε και  οι  υπερασπιστές του 731
αποδεικνύονται  αληθινοί  νικητές  και  παίρνουν,  µετά  από  µέρες,  βαθιές  ανάσες.  Από  περίπου  300
επέµειναν µόνο 70!

            ∆εν είναι υπερβολή να πούµε ότι η µάχη του υψώµατος 731 έκρινε τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Αν
οι Ιταλοί έσπαγαν τις Ελληνικές γραµµές, τότε ο Χίτλερ δε θα επέµβαινε στην Ελλάδα. Αντιθέτως όµως
επενέβηκε  και  οι  επιπτώσεις  ήταν  ιδιαιτέρως  σοβαρές.  Πιο  συγκεκριµένα,  καθυστέρησε  να  επέµβει
αργότερα στη Ρωσία, µε αποτέλεσµα να τον πιάσει ο ρωσικός χειµώνας και να καθηλωθούν οι στρατιές
του στα χιόνια και στις πολικές θερµοκρασίες.

            Στο ύψωµα 731 δεν υπάρχουν πια βελανιδιές, αλλά το αίµα έχει ποτίσει βαθιά τη γη. Σε 17
ηµέρες οι Ιταλοί εξαπέλυσαν περίπου 26 επιθέσεις. Τα πτώµατά τους είχαν χρησιµεύσει για προπύργιο
του ρηµαγµένου λόφου. Πλέον ο τίτλος «731» είναι  πλασµατικός, αφού το ύψωµα έχει «κοντύνει» από
τους αδιάκοπους βοµβαρδισµούς και σήµερα ονοµάζεται 729. Αυτοί όµως που πολεµούσαν επάνω του
είχαν  «ψηλώσει»,  είχαν  αποδειχτεί  πραγµατικοί  γίγαντες.  ∆ικαίως  λοιπόν  οι  «Φίλοι  της  Ιστορίας  Ν.
Καρδίτσας» έγειραν ένα µικρό µνηµείο στο σηµερινό 729, το οποίο θυµίζει τη σύγχρονη τιτανοµαχία,
που δυστυχώς ουδείς θυµάται και τιµά. Ας ελπίσουµε λοιπόν αυτές οι λίγες γραµµές να µας θυµίσουν τα
κατορθώµατα των προγόνων µας, ενθυµήσεις που τόσο έχουµε ανάγκη στις µέρες µας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΤΟΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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