
Δημήτριος Ίτσιος ο Ήρωας του οχυρού Μπέλες 
 
Η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 6 Απριλίου του 1941 και 
παρά την ισχυρή και εντυπωσιακή αντίσταση των Ελλήνων και των 
στρατευμάτων τους, η υποχώρηση ήρθε 4 μέρες αργότερα . Η παράδοση 
έγινε στις 9 Απριλίου. 

Πολλά είναι τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν για την 
ηρωική αντίσταση των Ελλήνων. Ένας λοχίας όμως παίρνει τον πρώτο 
ρόλο. Ομολογουμένως, το πρόσωπο που ξεχώρισε μέσα απο το γεγονός 
αυτό είναι ο λοχίας Δημήτρης Ίτσιος, ο οποίος μόνος του με ακόμα πέντε 
άντρες απέκρουσε την εισβολή των Γερμανών και εξολόθρευσε με το 
πολυβόλο πάνω από 250 στρατιώτες της Βερμαχτ. 

Οι Γερμανοί προσπαθώντας να διασπάσουν τη γραμμή Μεταξά, από τα 
σύνορα της Ελλάδας με την Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία. Όλοι οι 
Έλληνες στρατιώτες έδωσαν μια ηρωική μάχη και αντιστάθηκαν δυναμικά 
στους Γερμανούς. Ο Δημήτρης Ίτσιος όμως, έφεδρος λοχίας και 
επικεφαλής της αντίστασης στο πολυβολείο, Π8 στην ορθοπλαγιά του 
Μπέλες πάνω από τα Άνω Πορόϊα Σερρών, έλαβε τη διαταγή να 
καθυστερήσει όσο μπορούσε τους ναζί για να επιτευχθεί η οπισθοχώρηση 
των ελληνικών δυνάμεων πριν κυκλωθούν. Η διαταγή προέβλεπε την 
απαγκίστρωσή του όταν πια κινδύνευε αυτός και οι υπερασπιστές του 
πολυβολείου Π8. Ο Δημήτρης Ίτσιος όμως αν και μόνος του με πέντε μόνο 
στρατιώτες, δεν υποχώρησε για να σωθεί όταν μπορούσε. Όταν ο κλοιός 
είχε σφίξει πολύ έδιωξε τους συμπολεμιστές του, για να σωθούν και τους 
είπε: «Πάτε εσείς εγώ θα μείνω. Πάτε όσο ακόμα προλαβαίνετε.» Τρεις 
έφυγαν, οι δύο όμως που ήταν φίλοι του και συγχωριανοί του απάντησαν: 
«Δεν πάμε πουθενά, αν θα μείνεις, μένουμε κι εμείς». Ο λοχίας Δημήτριος 
Ίτσιος και οι δύο φίλοι του αποδείχτηκαν πολύ πιο δυναμικοί από ότι 
υπολόγιζαν οι ναζιστές εισβολείς. Η αντίστασή τους κράτησε ώρες 
ολόκληρες και πιο συγκεκριμένα μέχρι να τους τελειώσουν τα 38.000 
φυσίγγια του πολυβόλου τους. 

Οι τρεις άντρες άρχισαν να αποκρούουν τις απανωτές γερμανικές 
επιθέσεις. Κατάφεραν να αποφύγουν όλες τις βολές των Στούκας καθώς 
και να αντιμετωπίσουν την επίθεση των χερσαίων δυνάμεων των 
Γερμανών. Δυστυχώς, η εξάντληση των πυρομαχικών τους, τούς 
ανάγκασε να παραδοθούν. Ανοίγουν την σιδερένια πόρτα του 
πολυβολείου και παραδίδονται. Οι Γερμανοί πλησίασαν επιφυλακτικά 
τους άντρες και άρχισε ένας διάλογος μεταξύ του Έλληνα Λοχία Ίτσιου και 
του Γερμανού Στρατηγού Σόρνερ: 



Στρατηγός Σόρνερ: Που είναι ο αξιωματικός σου; 
Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος: Δεν υπάρχει, εγώ είμαι επικεφαλής 
Στρατηγός Σόρνερ: Εσύ; 
Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος: Ναι 
Στρατηγός Σόρνερ: Το ξέρεις ότι μου στοίχισες πάνω από διακόσιους 
άνδρες και έναν αντισυνταγματάρχη; 
Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος: Εσείς εισβάλατε στην πατρίδα μου όχι εγώ. 
Στρατηγός Σόρνερ: Συγχαρητήρια, με την αντίσταση σου ζωντάνεψες 
το πνεύμα των προγόνων σου. 
Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος: Έκανα το καθήκον μου. 
Στρατηγός Σόρνερ: και τώρα πρέπει να κάνω και εγώ το δικό μου. 
 

Όταν ο Ίτσιος ρώτησε γιατί, δεν έλαβε καμία απάντηση. Ο Σόρνερ έδωσε 
εντολή να τον τιμήσουν και στη συνέχεια τον εκτέλεσε ο ίδιος. Ο Γερμανός 
διοικητής οπλίζει το περίστροφό του και τον σημαδεύει στο κεφάλι. Η 
εκπυρσοκρότηση του περιστρόφου έστειλε τον Δημήτριο Ίτσιο στο 
πάνθεο των ηρώων και τον Γερμανό Στρατηγό να επιβεβαιώνει τον τίτλο 
του απάνθρωπου ναζιστή που δεν μπορεί να σεβαστεί ούτε τις διεθνείς 
συνθήκες πολέμου. Τους δύο άλλους άντρες, που παρέμειναν στο 
πλευρό του Ίτσιου, τους άφησε ελεύθερους. Αυτοί άλλωστε ήταν που 
διηγήθηκαν τα γεγονότα και την αυτοθυσία του Δημήτριου Ίτσιου, ο 
οποίος γράφτηκε με το αίμα του στον μακρύ κατάλογο των ηρώων της 
Ελληνικής Ιστορίας. 

 


