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ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

ΤΟΥ RSL ΒΙΚΤΟΡΙΑΣ          

 

 

 
 

 

Memorial Hall, 14A Ferrars Place South Melbourne Vic 3205      Phone 9699 9844                    

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 80      ΕΛΛΑΣ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ    AΠΡΙΛΙΟΣ 2019   
 
 

 
 

Αγαπητοί Βετεράνοι, Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του Ελληνικού Παραρτήματος 

 

Πρώτη έκδοση του Δελτίου μας «ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ», το τρέχον έτος 2019. 

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του Οργανισμού μας, κο Πάνο Αποστόλου και κο Μάριο Μητρομάρα.  

 

Ελπίζω ότι θα απολαύσετε και αυτό το τεύχος του Δελτίου μας.  
 

Στηβ Κυρίτσης OAM, Πρόεδρος 
 

 

 
 

Επέτειος της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας 

Συνέχεια στη σελίδα 3 
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Ημερομηνία Τελετές, Εκδηλώσεις και Συμβάντα 
15η Δεκεμβρίου 2018 Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα στην αίθουσα του κτιρίου μας.  

3η Φεβρουαρίου 2019 Ταξίδι με λεωφορείο των μελών του Οργανισμού μας στο Μνημείο Αιχμαλώτων 

Πολέμου στο Μπάλαρατ. 

25η Μαρτίου 2019 Επέτειος της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας  

 

Date Μελλοντικές Εορτές και Εκδηλώσεις 
25η Απριλίου 2019 Ημέρα των ΑΝΖΑΚΣ 

1:00 μ.μ. Κυριακή 

5η Μάιου 2019 

Εορτή της Μητέρας στην αίθουσα του κτιρίου μας 

1:30 μ.μ. Σάββατο  

1η Ιουνίου 2019 

Tο Ελληνικό Παράρτημα θα προβάλει ξανά την ιστορική ταινία - Η Μάχη στο 

Ύψωμα 731 

1:00 μ.μ.  Κυριακή 

15η Σεπτεμβρίου 2019 

Εορτή του Πατέρα στην αίθουσα του κτιρίου μας 

Δευτέρα 

28η Οκτωβρίου 2019 

Επέτειος του « ΟΧΙ ». Τελετές στο Αυστραλοελληνικό Μνημείο και στο Shrine 

11η Νοεμβρίου 2019 Ημέρα Ανάμνησης για τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 

Σάββατο, 7 μ.μ. έως τα 

μεσάνυχτα. 

15η Δεκεμβρίου 2019 

Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα στην αίθουσα του κτιρίου μας.  

 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΝ ANZAC DAY 25 - 4 - 2019 
  

Καλούμε τα μέλη του Οργανισμού μας να λάβουν μέρος στην παρέλαση της ημέρας των ΑΝΖΑΚΣ. Όλοι πρέπει να 

είμαστε στο σημείο εκκίνησης στις 10.45 π.μ. στο τμήμα της οδού Φλίντερς, μεταξύ των οδών Σουάνστον και 

Ελίζαμπεθ, κοντά στο σταθμό του τρένου. Χρόνος εκκίνησης της ομάδας μας στις 11.00 π.μ. Θα διατεθούν 

αυτοκίνητα για να παρελάσουν τα προχωρημένης ηλικίας μέλη μας.  

  

Aπό το χώρο του κτιρίου μας θα αναχωρήσει λεωφορείο στις 10.00 π.μ., που είναι 30 λεπτά νωρίτερα από τα 

προηγούμενα χρόνια, και θα κινηθεί μέχρι το σημείο συνάντησης, κοντά στο σταθμό του Φλίντερς. 

 

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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10 Rosemary Court Mulgrave (03) 9561 5922 
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Επέτειος της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας - Εορτή την 25η Μαρτίου 2019 
 

Oι δύο τελετές κατάθεσης στεφάνων στο Αυστραλο-Ελληνικό  Μνημείο και στο Shrine of Remembrance, πήγαν 

σύμφωνα με το σχέδιο. 

 

 
 

O πατήρ Δημήτριος ψάλλει τρισάγιο για τους νεκρούς των πολέμων. 

Ο Tαγματάρχης ε.α. Τέρρυ Κανέλλος ήταν ο τελετάρχης. 

 

 
 

Η κα Κέιτ Άσμορ, υποψήφια βουλευτής, απευθύνεται στο ακροατήριο 
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Γεώργιος Δράκος, 

Υπουργείο υποθέσεων Βετεράνων 
 

 

 
 

Νέιλ Άνγκους 

Mέλος του Κοινοβουλίου 

 

 

 
 

Τάμμυ Ηλιού, Αντιπρόεδρος 

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 

Μελβούρνης και Βικτωρίας 
 

 

 

 
 

Δαμιανός Μπεντούλης, 

Λημνιακή Κοινότητα 

Μελβούρνης και Βικτωρίας 
 

 

 
 

Σπύρος Ρομποτής, 

Λευκαδική Αδελφότητα 
 

 

 

 
 

Μελ Τζόνσον και Τέρρυ Κόουλ 

Σύνδεσμος Αποστράτων 2/2 

Αυστραλιανού Πεδινού 

Συντάγματος 
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Μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος με τον κο Τζον Κούλλεν ΟΑΜ, μέλος του Κλάδου Βικτωρίας του RSL 
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CDC Tullamarine Pty Ltd 
 

(Formally Tullamarine Bus Lines) 
 

 

 
 

 
 

 
Συγχαρητήρια 

Γιώργο Γαλανόπουλε 
 

Την Τετάρτη 12η Δεκεμβρίου 2018, η 

Επιτροπή του Shrine of 

Remembrance, οργάνωσε δεξίωση 

στο Δημαρχείο της Μελβούρνης, 

προς τιμή όλων των εθελοντών που 

εργάζονται στο μνημείο.  

 

Ένα μέλος του Οργανισμού μας, ο 

κος Γεώργιος Γαλανόπουλος, έλαβε 

βραβείο εικοσαετούς υπηρεσίας. 

ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ Γιώργο.  
 

 
 

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ 

 

         1ος λαχνός   Λάρα Σταθοπούλου (#0749)                                      

         2ος λαχνός   Γ. Λιανός (#0135)           

         3ος λαχνός   Κατερίνα Μαρκοπούλου (#0508)                               

         4ος λαχνός   Σταυρούλα Κανέλλου (#0328)                         

         5ος λαχνός   Στέλλα Δόντσιου (#0986)                                  

 

Ευχαριστούμε όλους για την οικονομική υποστήριξη 

που προσφέρατε αγοράζοντας τα λαχεία μας. 
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Μνημείο Αιχμαλώτων Πολέμου στο Μπάλαρατ 
 

 

 
 

 
Την Κυριακή 3η Φεβρουαρίου 2019, μέλη και 

φίλοι του Οργανισμού μας παρέστησαν σε 

επιμνημόσυνη τελετή, στο Μνημείο Αιχμαλώτων 

Πολέμου στο Μπάλαρατ, Βικτώρια. 
 

Μετά την τελετή, κάναμε πικνίκ στους υπέροχους 

βοτανικούς κήπους του Ballarat, που βρίσκονται 

στην όχθη της λίμνης Wendourie. 

 

 
 

 
 

Ο κος Στηβ Κυρίτσης ΟΑΜ , μαζί με τον 

γεροντότερο πρώην αιχμάλωτο πολέμου 

Μπιλ Ραντ ΟΑΜ, ηλικίας 101 ετών. 
 

 

 
 

Η μαθήτρια Κρυσταλλία Τριανταφυλλίδη από το 

Σχολείο Μπάλλαρατ  Γκράμμαρ, διαβάζει ένα ποίημα  

για τους πρώην αιχμαλώτους πολέμου. 
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Αισθανόμαστε θλίψη για τα δύο μέλη του Οργανισμού μας και τον βετεράνο Βασίλειο Σάβης που 

πέρασαν στην άλλη ζωή. Εκφράζουμε τα συλληπητήριά μας προς τις οικογένειές τους. Οι 

αποθανόντες είναι: 
 
 

 
 

Νικόλαος Καμπούρης 
 

Hταν για ένα διάστημα μέλος του 

Συμβουλίου μας, και πολλές φορές 

αντιπρόσωπος του Ελληνικού 

Παραρτήματος στις τελετές στη 

Λήμνο την Ημέρα των ΑΝΖΑΚΣ. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ευστράτιος Σαράντης 
 

Hταν για ένα χρονικό διάστημα 

γραμματέας του  

Ελληνικού Παραρτήματος. 

 

 

 
 

Ευστράτιος Σαράντης 
 

Στη φωτογραφία νέος στην 

ηλικία, ως σμηνίτης στις 

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 

 
 

 
 

 

Βασίλειος Σάβης 
Γεννήθηκε 1-12-1919,  Πέθανε 28-3-2019 

 

Οι γονείς του Βασίλη ήταν από το Καστελλόριζο. Ο 

ίδιος γεννήθηκε στη Γαλλία, όπου ο πατέρας του 

εργαζόταν. Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του, 

οπότε η μητέρα του και ο ίδιος μετανάστευσαν στην 

Αυστραλία και εγκαταστάθηκαν στο Κάρλτον της 

Βικτώριας. Στο σχολείο οι συμμαθητές του τον 

έβλεπαν σαν θεό, διότι ήταν καλός μποξέρ και τους 

προστάτευε από τους κακούς.  
 

Το 1942 κατατάχτηκε στον Αυστραλιανό Στρατό, στην  

2/ΑΙF και υπηρέτησε στο 2/7 Τάγμα Υγειονομικού. 

 

 
 

 

Ένα χρόνο αργότερα πήγε στην πολεμική ζώνη, στην Παπούα Νέα Γουινέα, με αποστολή να μεταφέρει 

φαρμακευτικό υλικό στα στρατεύματα. Ο Βασίλης θυμόταν συνέχεια τα αμερικανικά αεροπλάνα που βομβάρδιζαν 

τον ιαπωνικό στρατό ημέρα και νύχτα, και τους Αυστραλούς στρατιώτες που άλλοι είχαν τραυματιστεί και άλλοι 

προσβληθεί από ελονοσία. Μετά το τέλος του πολέμου γύρισε στην Αυστραλία και απολύθηκε τον Δεκέμβριο του 

1945. Το 1952 νυμφεύτηκε τη Σταυρούλα, και απέκτησαν δύο τέκνα, τον Τζίμη και το Μάρκο. 
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Ο Στηβ Κυρίτσης έλαβε «Εύφημη Μνεία για Ηρωισμό», 

για τη συμμετοχή του στις μάχες του CORAL και BALMORAL, στον πόλεμο του Βιετνάμ. 
 

 

 
 

Στηβ Κυρίτσης Πολεμική Επιχείρηση «Πιναρού», 

υψώματα Λονγκ Χάι, 1968 
 

 

Αριθμός Μονάδων του Αυστραλιανού Στρατού, οι οποίες 

έλαβαν μέρος στις μεγαλύτερες μάχες του πολέμου του 

Βιετνάμ – στις μάχες των Βάσεων Πυρών Υποστηρίξεως 

CORAL και BALMORAL - τιμήθηκαν με «Εύφημη Μνεία 

για Ηρωισμό». Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μας κος Στηβ 

Κυρίτσης, ο οποίος υπηρέτησε στο 3ο Βασιλικό Σύνταγμα 

Πεζικού και συμμετείχε στις μάχες, είναι μεταξύ αυτών που 

έλαβαν το παράσημο της εύφημης μνείας. 
 

 
 

Άνω: Το παράσημο της «Εύφημης Μνείας για Ηρωισμό». 

Το αστέρι στο κέντρο σημαίνει ότι ο κάτοχος του 

παρασήμου έλαβε μέρος στις μάχες των πολεμικών βάσεων 

Κόραλ και Μπάλμοραλ. 
 

 

Οι μάχες στις Στρατιωτικές Βάσεις CORAL και BALMORAL ήταν μια σειρά πολεμικών επιχειρήσεων στη 

διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, από 12 Μαΐου 1968 μέχρι 6 Ιουνίου 1968, μεταξύ της 1ης Αυστραλιανής 

Δύναμης Ειδικών Αποστολών, και της 7ης Βορειο-Βιετναμικής Μεραρχίας και μονάδων της Κύριας Δύναμης των 

Βιετ Κογκ, 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Σαϊγκόν. Ύστερα από τις ήττες των κομμουνιστικών 

στρατευμάτων κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, στο τέλος Απριλίου, δύο Αυστραλιανά Τάγματα 

Πεζικού, το 1ο  και το 3ο Τάγμα του Βασιλικού Αυστραλιανού Συντάγματος, κινήθηκαν από τη βάση τους στο 

Νούι Ντατ της περιφέρειας Φουόκ Τούυ, και παρατάχτηκαν σε θέσεις κατά μήκος και πέριξ των οδών που 

κατέληγαν στη Σαϊγκόν, για να αποκρούσουν πιθανή νέα επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας. Ήταν μέρος μιας 

ευρύτερης συμμαχικής πολεμικής επιχείρησης, και άρχισε μετά από αναφορές της υπηρεσίας πληροφοριών για 

επικείμενη επίθεση των κομμουνιστών.  
 

Αυτή την περίοδο οι Αυστραλοί έδωκαν κάποιες μικρομάχες. Εν τω μεταξύ οι Βιετ Κογκ εισχώρησαν με επιτυχία 

στην πρωτεύουσα στις 5 Μαΐου, βυθίζοντας στο χάος τη Σαϊγκόν στη διάρκεια της επίθεσης, σε μια προσπάθεια να 

επηρεάσουν τις επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Παρίσι, προγραμματισμένες να αρχίσουν στις 13 του 

μηνός. Στις σκληρές μάχες διαρκείας τριών ημερών, όλες οι επιθέσεις αποκρούστηκαν από τις αμερικανικές και 

νοτιο-βιετναμικές δυνάμεις, και μια άλλη επίθεση που εξαπολύθηκε από τους Βιετ Κογκ αρκετές μέρες αργότερα, 

αποκρούστηκε ξανά με σημαντικές απώλειες και για τις δύο πλευρές, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη 

Σαϊγκόν και πολλές απώλειες μεταξύ των πολιτών. Μέχρι τις 12 Μαΐου οι μάχες είχαν λήξει, και οι Βορειο-

Βιετναμέζοι και οι Βιετ Κογκ αναγκάστηκαν να αποσυρθούν αφού είχαν υποστεί βαριές απώλειες. Οι απώλειες των 

Αμερικανών ήταν επίσης βαριές, κι όπως αποδείχτηκε, αυτή ήταν η εβδομάδα του πολέμου με το μεγαλύτερο 

κόστος σε απώλειες. 
 

Η 1η Αυστραλιανή Δύναμη Ειδικών Αποστολών, στις 12 Μαΐου άλλαξε διάταξη για να εμποδίσει την απόσυρση 

των εχθρικών δυνάμεων από την πρωτεύουσα, αφού έστειλε δύο τάγματα να οργανώσουν βάση πυρών 

υποστήριξης, ονομαζόμενη Κόραλ, ακριβώς ανατολικά του Λάι Κε της περιφέρειας Μπινχ Ντουόνγκ, σε μια 

περιοχή επιχειρήσεων ονομαζόμενη AO Surfers. Εν τούτοις, περιορισμένη αναγνώριση και ανεπαρκές σχέδιο 

επιχειρήσεων, έφεραν καθυστέρηση και σύγχυση στη μετακίνηση, και οι Αυστραλοί είχαν εγκατασταθεί μόνο σε 

ένα τμήμα της βάσης μέχρι το βράδυ. Οι Βορειο-Βιετναμέζοι διεξήγαγαν μερικές επιθέσεις με δυνάμεις μεγέθους 
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τάγματος τη νύχτα 12/13 Μαΐου, αρχίζοντας με βαρύ βομβαρδισμό την 03.30 ώρα. Εκμεταλλευόμενο την όχι καλά 

οργανωμένη άμυνα και με σκοπό να εισχωρήσει στην περίμετρο της αυστραλιανής βάσης, το 141ο Βορειο-

Βιετναμικό Σύνταγμα κυρίευσε μια προωθημένη θέση πυροβόλων μετά από αγώνα εκ του συστάδην, όμως 

απωθήθηκε από ανώτερη ισχύ πυρός τις πρωινές ώρες. Οι απώλειες ήταν βαριές κι από τις δύο πλευρές, όμως οι 

Αυστραλοί είχαν επιτύχει μια βέβαιη νίκη.  
 

 

 
 

Tο 3ο Βασιλικό Σύνταγμα με πολυβόλο 

M60 στη βάση του BALMORAL 
 

 

 
 

Αυστραλιανοί στρατιώτες στη βάση του Coral, Μαΐου 1968 
 

 

Την επόμενη ημέρα το 1ο Βασιλικό Αυστραλιανό Σύνταγμα κατέλαβε θέσεις για να υπερασπίσει τη Βάση Πυρών 

Υποστήριξης Κόραλ, ενώ το 3ο Βασιλικό Αυστραλιανό Σύνταγμα  οργάνωσε τη Βάση Πυρών Coogee προς τα 

δυτικά, και έστησε ενέδρες σε επικίνδυνα σημεία και δρομολόγια. Η Βάση Κόραλ χτυπήθηκε πάλι τις πρωινές ώρες 

της 16ης Μαΐου, πρώτα από βολές βαρέος πυροβολικού και ύστερα από επίθεση εχθρικών δυνάμεων μεγέθους 

συντάγματος. Πάλι ή άμυνα της Βάσης διασπάστηκε σε μερικά σημεία, αλλά μετά από εξάωρη μάχη οι Βορειο-

Βιετναμέζοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν αφού υπέστησαν βαρύτατες απώλειες. Περιμένοντας και άλλη 

επίθεση, οι Αυστραλοί ενισχύθηκαν στη συνέχεια με άρματα τύπου Κεντυρίων και με αυξημένο αριθμό 

πυροβόλων. Στις 22 Μαΐου η Βάση δέχτηκε ξανά επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, που έγινε με σύντομο αλλά 

εύστοχο βομβαρδισμό με όλμους, όμως η επίθεση αποκρούστηκε από το πυροβολικό και τους όλμους των 

Αυστραλών. Οι Αυστραλοί ύστερα κινήθηκαν εναντίον των τοποθεσιών στις οποίες υπήρχαν βάσεις των 

κομμουνιστών ανατολικά του δρομολογίου 16, με το 3ο Βασιλικό Αυστραλιανό Σύνταγμα να αλλάζει θέσεις για να 

οργανώσει τη Βάση Πυρών Υποστήριξης Μπάλμοραλ στις 24 Μαΐου, 4,5 χιλιόμετρα βορειότερα.  
 

Οι δυνάμεις πεζικού στο Μπάλμοραλ, ενισχυμένες τώρα με άρματα που είχαν έρθει από τη Βάση Κόραλ λίγες ώρες 

πριν, δέχτηκαν επίθεση από δύο τάγματα του 165ου Βορειο-Βιετναμικού Συντάγματος. Μετά από φραγμό πυρός με 

ρουκέτες και βλήματα όλμων, η επίθεση έγινε περί την 03.45 ώρα της 26ης Μαΐου πρωταρχικά εναντίον του Λόχου 

D, αλλά αποκρούστηκε με βαριές απώλειες, δια συνδυασμένης ισχύος πυρών αρμάτων και πεζικού. Την επομένη 

ημέρα οι Αυστραλοί εκτύπησαν μερικά οχυρώματα κατασκευασμένα ακριβώς έξω από τη Βάση, με ομάδες 

αρμάτων Κεντυρίων υποστηριζόμενων από ομάδες πεζικού, καταστρέφοντας τα οχυρώματα και τη φρουρά τους, 

χωρίς οι ίδιοι να έχουν απώλειες. Μια δεύτερη μεγάλη επίθεση των Βορειο-Βιετναμέζων, πάλι με δύναμη 

συντάγματος, έγινε εναντίον της Βάσης Μπάλμοραλ την 02.30 ώρα της 28ης Μαΐου, αλλά σταμάτησε μετά από 30 

λεπτά, αφού οι Αυστραλοί την απέκρουσαν με πυρά υποστηρίξεως  αρμάτων, πυροβολικού και όλμων.  
 

Παρ’ όλα αυτά, οι μάχες συνεχίστηκαν τον Ιούνιο μήνα, όσον οι Αυστραλοί περιπολούσαν στην περιοχή πολεμικών 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, αν και οι επαφές με τους αντιπάλους είχαν μειωθεί, η 1η Αυστραλιανή Δύναμη Ειδικών 

Αποστολών επέστρεψε στο Νούι Ντατ την 6η Ιουνίου, αφού αντικαταστάθηκε από αμερικανικές και νοτιο-

βιετναμικές δυνάμεις. Για πρώτη φορά, με αυτή τη μάχη, οι Αυστραλοί είχαν έρθει σε σύγκρουση με τακτικές 
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βορειο-βιετναμικές στρατιωτικές μονάδες, που δρούσαν οργανωμένες σε επίπεδο συντάγματος, σε πόλεμο με 

συμβατικά όπλα.  Στις μάχες διαρκείας 26 ημερών, οι Βορειο-Βιετναμέζοι και οι Βιετ Κογκ είχαν βαριές απώλειες 

και αναγκάστηκαν να μη κάνουν άλλες επιθέσεις προς τη Σαϊγκόν, αλλά και η 1η Αυστραλιανή Δύναμη είχε 

σημαντικές απώλειες. Ως πολεμική επιχείρηση του μεγαλύτερου στρατιωτικού σχηματισμού των Αυστραλών, 

σήμερα η μάχη θεωρείται μια από τις πιο φημισμένες  πολεμικές επιχειρήσεις του Αυστραλιανού Στρατού, στη 

διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.    

 
Tο Ελληνικό Παράρτημα θα προβάλει ξανά την ιστορική ταινία- Η Μάχη στο Ύψωμα 731 
 

Η ταινία θα προβληθεί στην αίθουσα του κτιρίου μας στην 1.30 ώρα, το Σάββατο 1η Ιουνίου 2019. 
 

 

Ήταν η σπουδαιότερη μάχη του ελληνο-ιταλικού 

πολέμου σε αλβανικό έδαφος, και η πρώτη 

οριστική νίκη των συμμάχων στον Β΄ΠΠ.  
 

Αυτή η νίκη έφερε σε δύσκολη θέση τον 

δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, και ανάγκασε τον 

Χίτλερ να στείλει στρατεύματα για να επιτεθούν 

στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει 

την επίθεση προς τη Ρωσία επί 6μήνες και ο 

γερμανικός στρατός να υποστεί βαριές απώλειες 

εξ αιτίας του βαρύ ρωσικού χειμώνα. Σχεδόν 

κάθε Έλληνας έχει ένα αδερφό, πατέρα, παππού ή 

θείο που έλαβε μέρος στον ελληνο-ιταλικό 

πόλεμο στην Αλβανία.   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Αυτή η παράγραφος περιλαμβάνεται στο ντοκυμαντέρ, ως λεπτομερής εισαγωγή στο κύριο θέμα για τη Μάχη στο 

Ύψωμα 731. 
 

Το ύψωμα 731 το υπερασπίζει το 2ο Τάγμα του 5ου Συντάγματος Τρικάλων, με διοικητή τον έμπειρο Βολιώτη 

ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά ο οποίος είχε πολεμήσει και στη Μικρά Ασία. Οι υπερτριπλάσιες σε δύναμη ανδρών 

ιταλικές δυνάμεις, αποτελούμενες από το όγδοο ιταλικό σώμα στρατού με τέσσερις μεραρχίες και δυο τάγματα 

μελανοχιτώνων ενισχυμένες με 400 βομβαρδιστικά αεροπλάνα και με τεράστιο αριθμό πυροβολικού, έπρεπε να 

καταλάβουν το ύψωμα και έτσι να τους ανοίξει ο δρόμος για τα Ιωάννινα. 
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