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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι διοργανώνουμε διήμερη εκδρομή για τα
οχυρά Ρούπελ - Σερρες στις 11/5 ημέρα Σάββατο αναχώρηση και επιστροφή στιςÂ 12/5
ημέρα Κυριακή . Η εκδρομή περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5* με πρωινό. Το
ξενοδοχείο είναι το Elpida Resort and SPA. και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πισίνα
και τα SPA. Πληροφορίες στα γραφεία του παραρτηματος Λάρισας στο τηλ 2410250260

ΡΟΥΠΕΛ 1941 Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 ελάτε στο θρυλικό οχυρό Ρούπελ για ένα μοναδικό ταξίδι
στο χρόνο και στην ιστορία. Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης (historical
reenactment)
«ΡΟΥΠΕΛ
1941. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ»
επιστρέφει -και συγκινεί- για 4η συνεχή χρονιά. Ομάδες αναβιωτών -από την Ελλάδα και το
εξωτερικό- με στολές και οπλισμό του Β’ Π.Π, μαζί με εντυπωσιακά εφέ πυρών, εκρήξεων
και αεροπορικών προσομοιώσεων, θα αναπαραστήσουν τη λυσσαλέα προσπάθεια του
εχθρού να καταλάβει το οχυρό – σύμβολο, μαζί με ξεχωριστές στιγμές ηρωισμού και
αυτοθυσίας άλλων οχυρών της φημισμένης «Γραμμής Μεταξά» στα βόρεια σύνορα της
χώρας.

Eπίσης το τριήμερο 10-12 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθούν ποικίλες παράλληλες
δράσεις
και εκδηλώσεις
εντός και εκτός των υπόγειων στοών του οχυρού Ρούπελ, καθώς και στον Προμαχώνα και
στο Σιδηρόκαστρο.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το συγκρότημα του Ρούπελ είναι το μεγαλύτερο από τα 21 οχυρά της φημισμένης
“Γραμμής Μεταξά”, που κατασκευάστηκε την περίοδο 1936-1940 στα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα. Κατά τον Β΄ Π.Π. αποτελούνταν από έξι (6) μεγάλα οχυρά (Ουσίτα, Εισόδου,
Μολών Λαβέ, Προφήτη Ηλία, Εξόδου, Νωτιαίας Άμυνας) και εννέα (9) μεμονωμένα
πολυβολεία, με συνολικό μήκος υπόγειων στοών επικοινωνίας και καταφυγίων 6.100 μ. Τα
ενεργητικά σκέπαστρα του οχυρού (πολυβολεία, αντιαρματικά πυροβολεία, αντιαεροπορικά
πυροβολεία, ολμοβολεία, βομβιδοβολεία, παρατηρητήρια κ.ά.) -που διαδραμάτισαν
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σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της γερμανικής επίθεσης -αριθμούσαν συνολικά 123.
Το οχυρό Ρούπελ, όπως ολόκληρη η “Γραμμή Μεταξά”, μπορεί να μην είναι ενταγμένο
πλέον στον αμυντικό σχεδιασμό, ωστόσο είναι επισκέψιμο ως ιστορικό μνημείο, με ευθύνη
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Καταρτισμένο προσωπικό πραγματοποιεί καθημερινά
(09:00-13:00) ξεναγήσεις στους επισκέπτες, στο πάλαι ποτέ υπόγειο Σταθμό Διοικήσεως
του συγκροτήματος, έδρα του διοικητή Δουράτσου, όσο και στον επιφανειακό περιβάλλοντα
χώρο.
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