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Ο Μακεδονικός Αγώνας 

 

Η Μακεδονία στις αρχές του 20ου 

αιώνα περνούσε δύσκολα χρόνια, 

επειδή η Βουλγαρία ήθελε να την 

υποτάξει στο έθνος της.  

 

 

 

Οι Έλληνες κινητοποιήθηκαν. Πολλοί 

αξιωματικοί του ελληνικού στρατού 

και οπλαρχηγοί σχημάτισαν ανταρτικές 

ομάδες. 

Μερικοί από αυτούς ήταν: ο Παύλος 

Μελάς, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο 

Παναγιώτης Παπατζανετέας και άλλοι. 

Όταν πέθανε όμως ο Παύλος Μελάς σε 

μία σύγκρουση με τους Τούρκους στις 

13/10/1904, τότε οι Έλληνες 

κινητοποιήθηκαν να πάρουν πίσω την 

Μακεδονία δυναμικότερα. Ο 

Μακεδονικός Αγώνας κράτησε 4 έτη, 

από το 1904 μέχρι το 1908. Τότε ο 

Ελληνικός και ο Βουλγαρικός στρατός 

κατέθεσαν τα όπλα. Ο  αγώνας αυτός 

όμως θα συνεχιζόταν κατά τους 

Βαλκανικούς Πολέμους.  

                                                  Συλβανός Χόντος, Στ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μαζαράκης, Καπετάν Ακρίτας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Καπετάν Άγρας και η ομάδα του στη λίμνη των 

Γιαννιτσών. 

 

 



 

Ανήμερα του εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα η δασκάλα της Α΄ τάξης κ. 

Πουγαρίδου διάβασε το κείμενο που ακολουθεί για τον Μακεδονικό Αγώνα, 

προσαρμοσμένο, στα παιδιά της  Α΄ και Γ΄ τάξης. Στη συνέχεια ακολούθησαν 

ερωτήσεις των παιδιών, συζήτηση και προβολή σχετικού με τον Μακεδονικό Αγώνα 

οπτικοακουστικού υλικού, power point και video.   

                           Μακεδονικός Αγώνας

Μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων 

από τον οθωμανικό ζυγό, η Μακεδονία 

παρέμεινε οθωμανική περιοχή. Παρ' 

όλα αυτά, οι Έλληνες που ζούσαν εκεί 

συνέχισαν να επιδιώκουν την ελευθερία 

και την ένωσή τους με την Ελλάδα. Και 

η Μακεδονία δεν είχε να αντιμετωπίσει 

μόνο τους κατακτητές Τούρκους μα και 

τους Βουλγάρους που τότε είχαν ένα 

και μοναδικό σκοπό. Την προσάρτηση 

της Μακεδονίας στο βουλγαρικό 

κράτος, έτσι έστελναν στη Μακεδονία 

τους φοβερούς κομιτατζήδες, οι οποίοι 

τρομοκρατούσαν τα ελληνικά χωριά 

πιέζοντας τους κατοίκους τους να 

δηλώσουν ότι είναι Βούλγαροι. Για τον 

λόγο αυτό κυνηγούσαν και σκότωναν 

τους παπάδες και τους δασκάλους. Το 

επίσημο ελληνικό κράτος, λόγω της 

οικονομικής και πολιτικής εξάρτησής 

του από τις Μεγάλες Δυνάμεις και τον 

ατυχή πόλεμο του 1897, δεν είχε την 

δυνατότητα να επέμβει, γι' αυτό 

επίσημα κρατούσε ουδέτερη στάση. 

Ανεπίσημα όμως, ενίσχυε την 

οργάνωση και την αποστολή εκεί 

εθελοντών από την Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμως το θαύμα έγινε. Όχι από την 

κυβέρνηση μα από τον απλό λαό της 

Μακεδονίας από όπου ξεκίνησαν τα 

πρώτα ανταρτικά σώματα. Πρωτοπόροι 

στον Αγώνα στάθηκαν ο Ίων 

Δραγούμης που υπηρετούσε εδώ στη 

Μακεδονία ως διπλωμάτης και ο 

Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός 

Καραβαγγέλης. Ήταν αυτοί που 

συγκρότησαν τα πρώτα ανταρτικά 

σώματα ενόπλων, με αρχηγούς τον 



καπετάν Κώττα, τον καπετάν Άγρα και 

το Βαγγέλη Στρεμπενιώτη. Και 

συνεχίστηκε το θαύμα. Αξιωματικοί, 

στρατιώτες και απλοί πολίτες από όλη 

την υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα κι από 

την Κρήτη που ήταν κι αυτή 

σκλαβωμένη, άρχισαν να περνούν 

κρυφά στη Μακεδονία και να πολεμούν  

τους Βουλγάρους δίνοντας έτσι 

κουράγιο στους σκλαβωμένους 

Έλληνες της Μακεδονίας. Το 1904, 

αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, 

όπως ο Παύλος Μελάς, ο Κωνσταντίνος 

Μαζαράκης και ο Τέλλος Αγαπηνός 

(Άγρας) καθώς και οπλαρχηγοί από 

άλλες ελληνικές περιοχές μετέβησαν 

στην Μακεδονία και από κοινού με 

τους ντόπιους, σχημάτισαν αντάρτικες 

ομάδες.  

Γρήγορα η φήμη του Παύλου Μελά 

εξαπλώθηκε σ’ όλη τη Μακεδονία. 

Όμως δεν τον ήξεραν ως Παύλο Μελά. 

Το ψευδώνυμό του ήταν καπετάν 

Μίκης Ζέζας. 

Απ’ το όνομα των δύο παιδιών του, του 

Μίκη και της Ζέζας. Έπρεπε να κρύψει 

το πραγματικό του όνομα για να μη 

καταλάβουν οι Τούρκοι ότι Έλληνες 

περνούν τα σύνορα και βοηθούν τους 

Μακεδόνες αδελφούς τους. Οι 

Βούλγαροι πρώτη φορά συναντούσαν 

τόση αντίσταση από τους Έλληνες. Μη 

μπορώντας όμως να σκοτώσουν οι ίδιοι 

τον Παύλο Μελά του έστησαν ενέδρα 

στο χωριό Στάτιστα κι εκεί ειδοποίησαν 

τον ισχυρό τουρκικό στρατό να τον 

πιάσει. Στη μάχη που ακολούθησε μια 

σφαίρα χτύπησε στη μέση τον Παύλο 

Μελά που λίγες ώρες αργότερα 

ξεψύχησε. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 

1904. Ο Παύλος Μελάς ήταν νεκρός. 

Ο θάνατος του Παύλου Μελά, 

κινητοποίησε περισσότερο τους 

Έλληνες και έκανε την κυβέρνηση να 

διεκδικήσει δυναμικότερα την 

Μακεδονία. Μέχρι το 1907 τα ελληνικά 

σώματα είχαν ανακόψει την 

βουλγαρική διείσδυση και είχαν 

κερδίσει ένα σημαντικό μέρος των 

μακεδονικών εδαφών. 

Το 1908 ένα μέρος των Τούρκων, οι 

Νεότουρκοι όπως ονομάστηκαν, 

επαναστάτησαν ενάντια στην 

απολυταρχική διοίκηση του σουλτάνου 

και τις συνεχείς επεμβάσεις των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Στην αρχή 

προσπάθησαν να πάρουν με το μέρος 

τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, 

Έλληνες, Βουλγάρους, Σέρβους, κλπ., 

υποσχόμενοι ισότητα και δικαιοσύνη 

για όλους, και το κατάφεραν. 

Πεπεισμένοι οι Έλληνες και οι 

Βούλγαροι αντάρτες από τις 

διακηρύξεις των Νεοτούρκων για 

περισσότερη αυτονομία και 

παραχώρηση δικαιωμάτων, κατέθεσαν 

τα όπλα. Μ' αυτόν τον τρόπο 

τερματίστηκε ο ανταρτοπόλεμος 



μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. Το 

Μακεδονικό ζήτημα βέβαια δεν λύθηκε 

τότε. Έτσι, ο αγώνας για την 

διεκδίκηση της Μακεδονίας 

συνεχίστηκε μερικά χρόνια αργότερα, 

κατά τους νικηφόρους Βαλκανικούς 

πολέμους (1912 – 1913) όπου και 

επήλθε η απελευθέρωση και η 

συνένωσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα 

κάτω από την καθοδήγηση του 

Ελευθέριου Βενιζέλου. Το όνειρο του 

Παύλου Μελά γινόταν επιτέλους 

πραγματικότητα.   
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Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι  

Η Σερβία, η Βουλγαρία, το 

Μαυροβούνιο και η Ελλάδα 

συμμάχησαν εναντίον των Τούρκων 

και τους κήρυξαν πόλεμο, διεκδικώντας 

τα εδάφη τους. Ο Α΄ Βαλκανικός 

πόλεμος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 

1912. Η Ελλάδα είχε εξοπλίσει τα 

στρατεύματά της. Ο Ελληνικός 

στρατός, με αρχιστράτηγο τον διάδοχο 

του θρόνου Κωνσταντίνο κινήθηκε 

προς την Ήπειρο και τη Μακεδονία.  

Απελευθέρωσαν την Ελασσόνα τη 

Δεσκάτη και την Κοζάνη. Ο Ελληνικός 

στρατός στράφηκε αμέσως προς την 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 

κρίθηκε στη μάχη των Γιαννιτσών στις 

26 Οκτωβρίου 1912. Ο Οθωμανός 

διοικητής Χασάν Ταχσίν Πασάς 

υπέγραψε την παράδοση της στους 

Έλληνες.  

Στην Ήπειρο απελευθερώθηκαν τα 

Ιωάννινα. Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεμος 

έληξε το καλοκαίρι του 1913 με την 

ήττα της Βουλγαρίας  που διεκδικούσε 

εδάφη. Τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

καθορίστηκαν με τη συνθήκη του 

Βουκουρεστίου. Μετά τους 

νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους το 

Ελληνικό κράτος διπλασίασε την 

έκτασή του περικλείοντας στα σύνορά 

του πολλές περιοχές. Λίνα Τσομπάνη, Στ΄ τάξη 

Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο 

Κατά την περίοδο του 1913 η Ελλάδα 

είχε διπλασιάσει τα εδάφη της αλλά και 

τον πληθυσμό της, πράγμα το οποίο 

έκανε την φύλαξη των συνόρων και 

κυρίως της Μακεδονίας δύσκολη. 

Επίσης δεν είχαν κατοχυρωθεί τα νησιά 

του Ανατολικού Αιγαίου και τα σύνορα 

της Αλβανίας. Την περίοδο αυτή κύριος 

εχθρός της χώρας  ήταν η ηττημένη  

Βουλγαρία. Κράτη όπως η Γερμανία 

επιθυμούσαν τον οικονομικό έλεγχο 

των Βαλκανίων. Αυτές είναι οι κύριες 

αιτίες που έφεραν τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο το καλοκαίρι του 1914. Αρχικά 

η Γερμανία, η Αυστροουγγαρία και η 

Ιταλία σχημάτισαν τις Κεντρικές 

Δυνάμεις. Ενώ οι δυνάμεις της Αντάντ 

ή αλλιώς Εγκάρδια Συνεννόηση 

αποτελούνταν από τα παρακάτω κράτη: 

Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και από το 1917 

η Ιταλία και οι ΗΠΑ. 

Με αυτές της αλλαγές, στην Ελλάδα 

διαμορφώθηκαν  δύο απόψεις. Ο 

πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος 

πίστευε στη νίκη της Αντάντ, ενώ ο 

Βασιλιάς Κωνσταντίνος  πίστευε στις 

κεντρικές δυνάμεις και στην 

ουδετερότητα της Ελλάδας. Όλα αυτά 

προκάλεσαν τον «Εθνικό Διχασμό».  

Το φθινόπωρο του 1915 οι σύμμαχοι 

της Ελλάδας έφτασαν στη 

Θεσσαλονίκη. Μέλη του κόμματος των 



Φιλελεύθερων και απογοητευμένοι 

στρατιώτες και αξιωματικοί 

επαναστάτησαν στη Θεσσαλονίκη και 

επικράτησε η Βενιζελική «Επιτροπή 

Εθνικής Άμυνας». Τον Μάιο του 1916 

Γερμανοί και Βούλγαροι εισέβαλαν 

στην ανατολική Μακεδονία. Με τις 

πιέσεις των Άγγλων και των Γάλλων να 

πάρει θέση η Ελλάδα, ο βασιλιάς 

εκθρονίστηκε και έφυγε από τη χώρα. 

Η Ελλάδα μπήκε στο στρατόπεδο της 

Αντάντ. Σκληρές μάχες ακολούθησαν 

εναντίων Γερμανών και Βουλγάρων με 

τη συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών. 

Τελικά οι Κεντρικές Δυνάμεις 

ηττήθηκαν και συνθηκολόγησαν το 

1918.    

              Αλέξανδρος Σισάρης, Ανδρέας Σμαλιός,  Στ΄ τάξη 
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                                                     28η Οκτωβρίου 1940 

                                        Με χαρά την καρτερούμε τη σημερινή γιορτή που 

                                        η δόξα της Ελλάδας πέρα ως πέρα έχει ακουστεί!  

                                        Είναι αξέχαστη ημέρα μ’ ένα «Όχι» και «Εμπρός»  

                                       πάνω τους παιδιά «Αέρα!» πίσω φεύγει ο Ιταλός. 

Η 28η Οκτωβρίου είναι διττή γιορτή. Την ημέρα της εθνικής επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου του 1940 εορτάζουμε το «Όχι» που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς στον Ιταλό 

πρέσβη αρνούμενος την παράδοση της Ελλάδας στους Ιταλούς. Εορτάζουμε 

επίσης την Αγία Σκέπη της Παναγίας μας για τη θαυμαστή της προστασία του Έθνους 

κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Η Παναγιά βοήθησε τους Έλληνες στο 

Αλβανικό μέτωπο και υπήρξαν μαρτυρίες ότι είχε παρουσιαστεί σε στρατιώτες στη 

μάχη. Πολλές φορές στα χαρακώματα έβλεπαν οι στρατιώτες  τη μορφή της Παναγίας 

να τους προστατεύει. Το 1952 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε 

να εορτάζεται η Άγια Σκέπη της Θεοτόκου αντί για  την 1η Οκτωβρίου όπως 

συνηθίζονταν μέχρι τότε, στις 28 Οκτωβρίου λόγω των θαυμάτων της Παναγίας στο 

μέτωπο.  Γιορτάζουμε την Άγια Σκέπη της Θεοτόκου σε ανάμνηση του θαύματος που 

είδε ο Όσιος Ανδρέας στη διάρκεια αγρυπνίας που γίνονταν στον Ναό των Βλαχερνών 

στην Κωνσταντινούπολη. Είδε την Θεοτόκο να προχωράει από τις βασιλικές πύλες 

προς το θυσιαστήριο, να γονατίζει εκεί και να προσεύχεται στον Υιό της για την 

σωτήρια του κόσμου. Στη συνέχεια έβγαλε από το κεφάλι της το αστραφτερό Μαφόριο 

που φορούσε και το άπλωσε σαν σκεπή επάνω από το εκκλησίασμα. Όταν εκείνη 

άρχισε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, άρχισε και η Αγία Σκέπη να χάνεται.

 



Η 28η Οκτωβρίου θεωρείται από τους 

Έλληνες μία από τις μεγαλύτερες 

εθνικές γιορτές της χώρας. 

Ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 

1940 η Ελλάδα έλαβε ένα τελεσίγραφο 

από την Ιταλία το οποίο παρέδωσε στον 

τότε δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά ο 

Ιταλός πρέσβης Εμανουέλε Γκράτσι. 

Το τελεσίγραφο έλεγε  ότι η Ιταλία  

ζητούσε την παράδοση των Ελλήνων. 

Όμως ο Ιωάννης Μεταξάς είπε την  

χαρακτηριστική για την ημέρα φράση 

«Όχι». Τότε ξεκίνησε ο 

Ελληνοΐταλικός  πόλεμος αλλά η 

Ελλάδα εντάχθηκε ταυτόχρονα και 

στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

                                                   Ανδρέας Σμαλιός, Στ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

Η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις 

επίσημες αργίες του ελληνικού 

κράτους. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 

ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το μεγάλο 

«Όχι» στους Ιταλούς. Γι’ αυτό κάθε 

χρόνο αυτή την ημέρα οι μαθητές 

κάνουν παρέλαση για να τιμήσουν 

αυτούς τους Έλληνες που έδωσαν  τη 

ζωή τους για να είμαστε σήμερα  εμείς 

ελεύθεροι. 

                                           Αρετή Παραστατίδου, Στ΄ τάξη

 

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, η Ιταλική 

κυβέρνηση παρέδωσε το τελεσίγραφο 

στον Ιταλό Πρέσβη για να το δώσει 

στην ελληνική κυβέρνηση. Το έγγραφο 

αυτό ζητούσε την υποταγή των 

Ελλήνων στους Ιταλούς. Ο Ιωάννης 

Μεταξάς,  όταν είδε το έγγραφο κοίταξε 

τον Πρέσβη και είπε δυνατά: «Όχι». 

Αυτό το γεγονός γιορτάζεται κάθε 

χρόνο με παρελάσεις την 28η 

Οκτωβρίου. Ευστρατία Μπραγιάντση, Συλβανός 

Χόντος,  Στ΄ τάξη 

 

 

H «Eπέτειος του Όχι» είναι η αρνητική 

απάντηση της Ελλάδας από τον Ιωάννη 

Μεταξά, την 28η Οκτωβρίου, προς τους 

Ιταλούς. Η αρνητική αυτή απάντηση 

είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να μπει 

στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

σηματοδοτεί επίσης την έναρξη του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Η 

ημέρα αυτή γιορτάζεται στην Ελλάδα 

και στην Κύπρο ως επίσημη γιορτή και 

αργία. Επίσης εκείνη την ημέρα 

κάνουμε  παρέλαση για να τιμήσουμε 

όσους πολέμησαν για την πατρίδα.  

Χριστίνα Γιώσκου,  Κατερίνα Ιωαννίδου, Μαρίλια Κέκελη, 

Στ΄ τάξη 

 



Σύντομο χρονικό της 28ης Οκτωβρίου 

1940 

Την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε την 

επέτειο του «ΟΧΙ». Το «Όχι» που 

είπαμε στους Ιταλούς το 1940. Την 

εποχή εκείνη ο Ιωάννης Μεταξάς 

παρέλαβε ένα γράμμα από του Ιταλούς 

που έλεγε ότι ο ιταλικός στρατός  ήθελε 

να μπει στην Ελληνική περιοχή και να 

καταλάβει κάποια κομμάτια της. Ο 

ελληνικός στρατός αμύνθηκε και 

μπόρεσε να απωθήσει τους Ιταλούς. 

Μέχρι το τέλος της χρονιάς οι 

ελληνικές δυνάμεις απελευθέρωσαν  

την Βόρεια Ήπειρο. Μετά τον χειμώνα, 

τον Μάρτιο του 1941, οι Ιταλοί 

αντεπιτέθηκαν αλλά πάλι 

αποκρούστηκαν από τον Ελληνικό 

στρατό. Δυστυχώς όμως στις 6 

Απριλίου οι Γερμανικές δυνάμεις 

κατάφεραν και κατέλαβαν την πατρίδα 

μας. 

Λυδία Γεωργίου, Αγγελική Κωτοπούλου, Μαριάννα 

Παπά, Στ΄ τάξη   

28η Οκτωβρίου 

Η 28η Οκτωβρίου είναι για εμένα και 

για όλους τους Έλληνες μια σημαντική 

μέρα κατά την οποία ο Ιωάννης 

Μεταξάς είπε το «Όχι» στον 

Μουσολίνι. Ο Ιωάννης Μεταξάς 

γεννήθηκε το 1871 στην Ιθάκη και 

απεβίωσε στις 29 Ιανουαρίου του 1941 

σε ηλικία 69 ετών. 

 

Τα συναισθήματά μου για την 28η 

Οκτωβρίου είναι υπερηφάνεια αλλά και 

λύπη διότι πάρα πολλοί άνθρωποι 

έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας για 

την ελευθερία και για να είμαστε τώρα 

εμείς ελεύθεροι. Για να τους τιμήσουμε 

αυτή η μέρα έχει οριστεί αργία και 

Εθνική Επέτειος. Τα σχολεία και ο 

στρατός κάνουμε παρέλαση. 

                                                Νικόλαος Αξιώτης, Στ΄ τάξη 

 

Γερμανική Κατοχή 

Τα σχέδια των Γερμανών άλλαξαν  

όταν οι Ιταλοί απέτυχαν να 

κατακτήσουν την Ελλάδα. Οι Γερμανοί 

ήδη είχαν κατακτήσει την Γαλλία το 

1940. Τον Μάρτιο του 1941 η 

Βουλγαρία συμμάχησε με την 

Γερμανία. Οι γερμανικές φάλαγγες 

διέσχισαν ελεύθερα το Βουλγαρικό 

έδαφος. Στόχος των Γερμανών ήταν ο 

Ελληνικός στρατός. Τον Απρίλιο του  

1941 τα γερμανικά αεροπλάνα άρχισαν 

τους βομβαρδισμούς. Στις 9 Απριλίου 

1941 κατέλαβαν οι Γερμανοί την 

Θεσσαλονίκη και συνέχισαν την πορεία 

τους προς την Νότια Ελλάδα. Στα τέλη 

Απριλίου του 1941 οι Γερμανοί 

έφτασαν στην Αθήνα και στη συνέχεια 

κατέλαβαν όλη την ηπειρωτική χώρα. 

Τον  Μάιο 1941 ξεκίνησε η μάχη της 

Κρήτης. Η γερμανική κατοχή κράτησε 

τρία χρόνια ως το 1944. Την επόμενη 

χρονιά το 1945 τελείωσε ο Β΄ 



Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι καταστροφές 

ήταν ανυπολόγιστες και πολλοί 

άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. 

                                                   Μυρτώ Μιαούλη, Στ΄ τάξη 

Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι η επέτειος 

του «Όχι». Αυτή την ημέρα θυμόμαστε 

την άρνηση της Ελλάδας στις αξιώσεις 

της Ιταλίας που περιέχονταν στο 

τελεσίγραφο που έδωσε ο Ιταλός 

πρέσβης στον Ιωάννη Μεταξά. 

Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η 

είσοδος της Ελλάδας στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και την έναρξη του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940.                                                             

Κυριάκος Ιωάννου, Στ΄ τάξη 

Την 28η Οκτωβρίου του 1940 ο 

Ιωάννης Μεταξάς είπε το περίφημο 

«Όχι» ως απάντηση στο τελεσίγραφο 

που του έδωσε ο Ιταλός πρόξενος 

Εμανουέλε Γκράτσι. Πριν όμως από 

την 28η Οκωβρίου είχαν προηγηθεί και 

άλλα γεγονότα που είχαν ταράξει τις 

σχέσεις των δύο κρατών όπως ο 

τορπιλισμός της φρεγάτας «Έλλης» 

από ιταλικό υποβρύχιο. Από εκείνη τη 

μοιραία στιγμή του «Όχι» ξεκίνησε ο 

Ελληνοϊταλικός πόλεμος όπου οι 

Έλληνες κατατρόπωσαν τους Ιταλούς. 

Το 1941 οι Γερμανοί κατέκτησαν την 

Ελλάδα. Ο πόλεμος έληξε και σήμερα 

τιμούμε αυτό το σπουδαίο γεγονός της 

θυσίας των Ελλήνων για τη λευτεριά με 

την αργία και τις παρελάσεις.  

                                             Θεόδωρος Γιαλαμάς, Στ’ τάξη 

Την 28η Οκτωβρίου 1940 γιορτάζουμε 

το «Όχι» που είπε ο Μεταξάς στον 

Ιταλό πρέσβη. Στις 3 π.μ. η Ιταλία 

έστειλε τελεσίγραφο στην Αθήνα μέσω 

του Εμανουέλε Γκράτσι για την 

παράδοση της Ελλάδας. Στις 5.30 το 

πρωί ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικκός 

πόλεμος. Στις 6 Απριλίου το 1941 

εισέβαλαν στην Ελλάδα τα Γερμανικά 

στρατεύματα. Οι Έλληνες πάλεψαν για 

την ελευθερία τους και εμείς 

γιορτάζουμε τον αγώνα τους αυτόν. 

                                                 Πασχαλιά Δεράλα, Στ΄ τάξη 

 

 

 

Το 1940 η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο 

στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, περήφανος 

λαός, βροντοφώναξαν όλοι μαζί το 

θρυλικό «Όχι». Εργάτες, οικοδόμοι, 

υπάλληλοι, νοσοκόμες και άλλοι, όλοι 

όρμησαν στα βουνά της Β. Ηπείρου για 

να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. 

Δικαιολογημένα κάποιος είπε πως:  

«Κάποτε λέγαμε πως οι Έλληνες 

πολεμούσαν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε 

πως οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». 

                                              Ορφέας Μπαρδάκας, Ε΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 



28 Οκτωβρίου 1940 

Στις 28 Οκτωβρίου 2022 γιορτάσαμε το 

«Όχι». Η έναρξη του Β΄ παγκοσμίου 

πολέμου ξεκίνησε από την Πολωνία. 

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτώβρη του 

1940, ο Ιταλός πρεσβευτής  πήγε στο 

σπίτι του  Μεταξά και του έδωσε ένα 

τελεσίγραφο, το οποίο έγραφε ότι η 

Ελλάδα θα έπρεπε να επιτρέψει στους 

Ιταλούς να εγκατασταθούν 

στρατιωτικά στη χώρα μας. Ο Μεταξάς 

απάντησε  με το   «ΟΧΙ». Οι στρατιώτες 

στη συνέχεια, ξεκίνησαν για το μέτωπο   

και είχαν να αντιμετωπίσουν την πείνα, 

το χιόνι, το κρύο και πολλές άλλες 

κακουχίες. Οι Ιταλοί ήταν 

περισσότεροι. Οι γυναίκες της Ηπείρου 

βοηθούσα κι αυτές και πήγαιναν στους 

στρατιώτες ρούχα,  φάρμακα, φαγητό 

και όπλα.  Οι Έλληνες είχαν πίστη στον 

Θεό και στην πατρίδα και τα κατάφεραν 

να νικήσουν. Όταν οι Γερμανοί το 1941 

εισέβαλαν στην Ελλάδα οι Έλληνες 

πάλι αντιστάθηκαν και πολέμησαν 

εναντίων τους. Στα χρόνια της Κατοχής 

οι Έλληνες υπέφεραν από τις 

στερήσεις. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν και 

βασάνισαν πολλούς ανθρώπους. 

Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου 

γιορτάζουμε και την Αγία Σκέπη της 

Θεοτόκου. Η  Παναγία προστάτευσε 

τους Έλληνες  σε όλη τη διάρκεια του 

πολέμου. Μιχαήλ Γιάγκος, Στ΄ τάξη 

 

Την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε το 

«Όχι». Ο Μουσολίνι ζήτησε την 

παράδοση της Ελλάδας και ο Ιωάννης 

Μεταξάς αρνήθηκε και έτσι κηρύχθηκε 

πόλεμος με τους Ιταλούς. Στη συνέχεια 

οι Γερμανοί κατέκτησαν την Ελλάδα. 

Εμείς κάνουμε παρέλαση προς τιμή 

όσων πολέμησαν για να είμαστε οι 

Έλληνες σήμερα ελεύθεροι. 

Αναστασία Νικολοπούλου, Ελένη Σοβισλή Παπαγεωργίου, 

Κάρμεν Νοριέγκα Ροντρίγκεθ, Ε΄ τάξη 

28η Οκτωβρίου, Η Επέτειος του 

«Όχι» 

Στην επέτειο του «Όχι», θυμόμαστε την 

άρνηση του Ιωάννη Μεταξά, την 28η 

Οκτωβρίου 1940, στις Ιταλικές 

αξιώσεις. Η άρνηση αυτή ξεκίνησε τον 

Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Η ημερομηνία 

αυτή καθιερώθηκε να γιορτάζεται στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο κάθε χρόνο ως 

Εθνική Γιορτή. Επίσης γιορτάζουν την 

Επέτειο του «Όχι» παγκοσμίως, πολλές              

Ελληνικές κοινότητες. 

                          Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Βελίδου, Ε΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος ήταν η 

πολεμική σύγκρουση που διήρκεσε από 

τις 28η Οκτωβρίου του 1940 ως την 1η 

 

Ιουνίου του 1941. Η Ιταλική 

κυβέρνηση μέσω του προξένου της 

έδωσε στην Ελλάδα ένα τελεσίγραφο 

όπου ζητούσε την διέλευση του 

στρατού της στα Ελληνικά εδάφη. Η 

άρνηση της Ελλάδας εορτάζεται στην 

Επέτειο του  «Όχι». 

                                        Βαλεντίνη Ατματζίδου, Στ΄ τάξη 

Στις 28η Οκτωβρίου όλοι οι Έλληνες 

γιορτάζουν το «Όχι» του Ιωάννη 

Μεταξά στον Ιταλό πρέσβη. Τότε 

άρχισε ένας πόλεμος που διήρκησε από 

το 1940 ως το 1941. Οι Ιταλοί παρόλο 

που τους βοήθησαν οι Γερμανοί δεν 

κατάφεραν να κατακτήσουν ποτέ την 

Ελλάδα. Μιχάλης Ταρτόρας, Στ΄ τάξη 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



                                   «Ο μικρός Ήρως Γιώργος Θαλάσσης» 

Ο «Γιώργος Θαλάσσης» είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας του ελληνικού κόμικ με 

τίτλο: «Μικρός Ήρως». Εκδότης και συγγραφέας του κόμικ ήταν ο Στέλιος 

Ανεμοδουράς και εικονογράφος ο Βύρωνας Απτόσογλου. 

Οι ήρωες του κόμικ  ζουν και δρουν  στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Γερμανικής 

Κατοχής.  

 Ο μαθητής της Ε΄ τάξης Δημήτρης Κακκαβάς θέλησε να μας μεταφέρει για λίγο στο 

κλίμα εκείνης της εποχής και έγραψε με δικά του λόγια μία μέρα από τη ζωή του ήρωα 

Γιώργου Θαλάσση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν μια ζεστή νύχτα στην Αθήνα. Τ’ άστρα  προκαλούσαν τους ανθρώπους να 

περπατήσουν έξω αλλά όλοι ήξεραν πως έξω παραμόνευε ο  θάνατος. 

Σε μια στιγμή ακούστηκαν πυροβολισμοί και πανικόβλητοι όλοι έτρεξαν να σωθούν 

χωρίς να βλέπουν τίποτα. Κάποιοι έπεσαν κάτω και κάποιοι άλλοι συνέχισαν να 

τρέχουν ασταμάτητα. 

Εκείνη τη στιγμή το μάτι του Γερμανού αξιωματικού έπεσε πάνω σε έναν Έλληνα 

πράκτορα που τον κυνηγούσαν καιρό. 

Ο Γερμανός αξιωματικός του φώναξε να σταματήσει γιατί αλλιώς θα πυροβολούσε. Οι 

σφαίρες  πέρασαν ξυστά πάνω από τον πράκτορα. Εκείνος πήγε να ξεφύγει αλλά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%89%CF%81%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%80%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85


μπροστά του βρήκε έναν τοίχο. Ο Γερμανός στόχευσε με το όπλο του τον πράκτορα ο  

οποίος έπεσε κάτω. Οι Γερμανοί στρατιώτες τον έψαξαν και βρήκαν στην τσέπη του 

ένα σημειωματάριο με ονόματα. Το παρέδωσαν στον αξιωματικό τους και εκείνος είπε 

πως θα το μελετούσε στο  σπίτι του.  

Ένα παιδί που ήταν σε ηλικία Γυμνασίου είδε τον πράκτορα πεσμένο, πήγε κοντά του 

και είδε πως ακόμη ανέπνεε. Προσπάθησε να τον συνεφέρει. Όταν ο πράκτορας 

συνήλθε είπε πως ονομάζονταν Ίκαρος.  Ο Ίκαρος ζήτησε από τον Γιώργο να πάρει το 

σημειωματάριο από την τσέπη του. Ο Γιώργος του είπε ότι  το είχαν ήδη πάρει οι 

Γερμανοί γιατί ήταν πίσω από τον τοίχο και τα είχε δει όλα.  Ο Ίκαρος του είπε πως 

πρέπει να ενημερωθούν τα παιδιά. Του έδωσε οδηγίες να πάει σε ένα σπίτι όχι πολύ 

μακριά από εκεί που βρίσκονταν, να χτυπήσει την πόρτα και να πει το σύνθημα: 

«Χρόνια Πολλά». Θα του άνοιγε την πόρτα ένας κύριος που θα του απαντούσε κι 

εκείνος «Χρόνια Πολλά». 

Ο Ίκαρος πέθανε. Ο Γιώργος Θαλάσσης έριξε ένα δάκρυ και ορκίστηκε μέσα στη νύχτα 

πως δεν θα φύγει από τη ζωή αν δεν δει την πατρίδα ελεύθερη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ο κόσμος ξεχύθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1944 στους δρόμους της Αθήνας για να γιορτάσει το τέλος του πολέμου.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οn October the 28th 1940, Mussolini’s army invaded Greece. It proved to be a 

disastrous military move for the Italian forces. The Italian Ambassador in Greece 

Emmanuel Grazzi gave the Greek General Ioannis Metaxas a telegram from the dictator 

Mussolini requesting an unimpeded invasion of the Italian army into Greece. This 

would take place through the Greek-Albanian border. Their aim was to occupy key 

strategic positions, to prepare for a confrontation in North Africa and later to be able to 

invade Russia with Greece being the base.    

Hearing this, General Ioannis Metaxas responded “ΟΧΙ” which means “No’’ in the 

Greek language. This incident occurred in the first hours of the 28th of October. This 

date marked Greece’s entering officially the II Word War. Greece played an important 

role for the outcome of the II World War because the resistance of the Greek army 

delayed Hitler’s invasion of Russia in the spring as was his original plan and therefore, 

he attempted the invasion in the winter with a disastrous outcome. 

Greeks celebrate this day in remembrance of the Greek resistance to the Italian army 

and to honor the soldiers that fought and gave their lives for their country. 

We also celebrate this day as “The Feast of the Holy Skepi of Theotokos” because the 

Holy Mother of God appeared in the church of the Blachernae in Constantinople in the 

10th century showing her Protection to the people by spreading her Veil over them 

inside the church. Witnesses to Her appearance were Saint Andrew the Fool and a man 

called Epiphanius. Initially we celebrated Virgin Mary’s appearance in the Church of 

Blachernae on the 1st of October but in 1950 this changed to combine the celebration 

of this day with the celebration of the 28th of October because Virgin Mary the Mother 

of God appeared in the battlefield to many soldiers signifying her protection to the 

Greeks that fought righteously for their country. 



What does the anniversary of the 28th of October stands for the Greeks? 

October the 28th is considered by the Greeks one of the biggest national celebrations. 

At the dawn of the 28th of October Greece received an ultimatum from Italy. The Italian 

ambassador Emanuele Grazzi gave the dictator Ioanni Metaxa an ultimatum that wanted 

Greece to surrender to Italy. Ioannis Metaxas said the characteristic for the day phrase 

“Όχι”. That day was the beginning of the Greek-Italian war and the participation of 

Greece in the Second World War. Andreas Smalios, F class 

 

At 28/10/1940, the Italian government delivered through the Italian ambassador a letter 

to the Greek government that ordered the obeisance of Greece to Italy. The ambassador 

gave the letter to Ioannis Metaxas and when he opened it and read it, he looked at the 

ambassador and refused loudly! He said: “NO”. This is the signature phrase of the 

National Anniversary of the 28th of October. Efstratia Bragiantsi, Sylvanos Hondos, F class 

 

 

II World War: Rupel Fort 

The German army in April of 1941 passed the Bulgarian borders heading towards 

Thrace, Greece. 

The Greek army at the Rupel Fort gave a battle that the German soldiers never forgot. 

Many German soldiers lost their lives but unfortunately the Greek soldiers were obliged 

to follow orders and eventually surrendered the fort to the Germans. The German 

commander congratulated the Greeks for their bravery. 

                                                                                                                                       Alexandros Sisaris, Andreas Smalios, F class 

  



Οι μαθητές του σχολείου ζωγράφησαν για την 28η Οκτωβρίου και έφτιαξαν κάρτες 

και σημαίες για την επέτειο. 

Έργα των παιδιών της Α΄ τάξης  

 

   



Έργα των παιδιών της Β΄ τάξης. Τα παιδιά κατασκεύασαν επετειακές κάρτες. 

   



   Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ζωγράφισαν για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

  



Οι μαθητές του Ολοήμερου ζωγράφισαν για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και 

κατασκεύασαν μικρές σημαίες για να τις κουνήσουν στην παρέλαση.  

 

  



 

  



Η  Γ΄ τάξη διοργάνωσε τη φετινή εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Τη γιορτή τίμησε με την  

παρουσία της η Διευθύντρια  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά. 

 

 

  



  



Φωτογραφίες από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2022, των παιδιών της Ε΄ και 

Στ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. 

 

  



Η Απελευθέρωση  

της Φλώρινας 

 

  



                                 Η Απελευθέρωση της Φλώρινας 

                                                     8 Νοεμβρίου 1912  

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1912, το Γενικό 

Στρατηγείο  συνέχισε τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση και της Δυτικής 

Μακεδονίας. Παράλληλα πρότεινε στην Αλεξανδρούπολη, την κατάργηση της 

τουρκικής διοίκησης και την ανάληψη της διοίκησης από τους Έλληνες. Η προέλαση 

έγινε σε τρεις ομάδες. Τη δεξιά, την αριστερή και την κεντρική ομάδα. Η αριστερή θα 

παρέμενε στην περιοχή της Κοζάνης. Η ομάδα του κέντρου συγκεντρώθηκε στην 

περιοχή των Γιαννιτσών και της Έδεσσας. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην περιοχή 

της Φλώρινας. Η δεξιά ομάδα θα παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του κέντρου 

είχε φθάσει μέχρι το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου στη γενική γραμμή Ξυνό Νερό-

Αμύνταιο-Άρνισσα.  Την επόμενη μέρα ήταν να προελαύσει προς την Φλώρινα. Το 1ο 

Σύνταγμα ιππικού έφτασε  το πρωί πρώτα στον σιδηρόδρομο σταθμό της Βεύης και 

στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Φλώρινα όπου ο Μητροπολίτης, ο ραβίνος και ο 

μουφτής παρέδωσαν στον ελληνικό στρατό την πόλη.  

Ο Ελληνικός Στρατός μετά από περίπου ενάμιση μήνα κυριάρχησε στη Δυτική 

Μακεδονία.  

Τα συναισθήματα μου για την 28η Οκτωβρίου είναι πολλά όπως: λύπη γιατί 

σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι, υπερηφάνεια διότι εκείνοι οι άνθρωποι πολέμησαν  για 

να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι και αγάπη για τους αγωνιστές που μας έσωσαν. Για 

τον λόγο αυτόν, εμείς παρελαύνουμε για να τιμήσουμε την πατρίδα μας και όσους 

αγωνίστηκαν σ' αυτόν τον μεγάλο πόλεμο.  

                                                                                                             Ιωάννα Πετρίδου, Στ΄ τάξη 

 

  



               Η Απελευθέρωση της Φλώρινας 7 και 8 Νοεμβρίου 1912 

Γιορτάσαμε φέτος τα 110 χρόνια της απελευθέρωσης της Φλώρινας από τον 

Οθωμανικό ζυγό. Κάθε χρόνο αυτές τις μέρες θυμόμαστε τα γεγονότα της εποχής 

εκείνης και τους πρωταγωνιστές της.  

Καθώς πλησιάζει το τέλος της Τουρκικής κυριαρχίας, οι Τούρκοι άρχοντες για να 

προλάβουν τα αντίποινα εις βάρος τους αποφάσισαν να παραδοθεί η Φλώρινα στους 

Έλληνες, από τους οποίους, όπως έλεγαν, την είχαν πάρει. 

Στις 7 Νοεμβρίου ο επίλαρχος Ιωάννης Άρτης με τους ιππείς του έφτασε στην είσοδο 

της πόλης. Εκεί τον περίμεναν Έλληνες και Τούρκοι πρόκριτοι κρατώντας λευκή 

σημαία. Μετά από μια σύντομη τελετή η πόλη παραδόθηκε και στη μητρόπολη 

υψώθηκε ξανά η Ελληνική σημαία. Λίγη ώρα αργότερα από την πλευρά της Σκοπιάς 

μπήκε στη Φλώρινα άλλο ένα τμήμα ιππέων και στη συνέχεια το 1ο Σύνταγμα ιππικού 

ολοκλήρωσε την απελευθέρωση. 

Στις 8 Νοεμβρίου το πρωί μπήκε θριαμβευτικά στη Φλώρινα ο διάδοχος Κωνσταντίνος. 

Η υποδοχή του έγινε κάτω από καταρρακτώδη βροχή στην είσοδο της πόλης, όπου 

είχαν συγκεντρωθεί οι κάτοικοι με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Πολύκαρπο και τους 

προκρίτους της πόλης όπου και έζησαν στιγμές ενθουσιασμού κατά την υποδοχή του 

νικηφόρου ελληνικού στρατού. Τα πατριωτικά συναισθήματα του λαού εξέφρασε ο 

Μητροπολίτης Πολύκαρπος στις προσφωνήσεις του τόσο στην είσοδο της πόλης όσο 

και κατά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η δοξολογία αυτή 

σηματοδότησε την ελευθερία των κατοίκων της Φλώρινας που την κατέκτησαν μετά 

από επίπονη και ταπεινωτική πορεία πέντε αιώνων. 

Αυτή την επέτειο τιμούμε σήμερα και ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους 

Φλωρινιώτες και τις Φλωρινιώτισσες. 

                                                                                                             Νικόλαος Τσαφάς, Ε΄ τάξη 

  



Απελευθέρωση της Φλώρινας 

Φέτος 8 Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν 110 χρόνια που η Φλώρινα, μετά από 527 χρόνια, 

ελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς. Στις 7 Νοεμβρίου του 1912  ο επίλαρχος Ιωάννης  

Άρτης ύψωσε την ελληνική σημαία στο κτίριο της Μητρόπολης. Ανήμερα της εορτής 

των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, στις 8 Νοεμβρίου 1912,  παρουσία και του 

Διαδόχου Κωνσταντίνου  έγινε η δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.  

Ανήμερα της γιορτής φέτος, όλα τα σχολεία της πόλης, όπως και το δικό μας 

παρευρεθήκαμε στην δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων και παρελάσαμε για να 

τιμήσουμε όλους όσους αγωνίστηκαν, ώστε να απολαμβάνουμε  εμείς σήμερα το αγαθό 

της Ελευθερίας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι έχουμε ένα υπέροχο παρελθόν και μια ιστορία 

ολοζώντανη. Είναι χρέος και καθήκον μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας.  

                                                                                                                                                                     Μιχαήλ Γιάγκος, Στ΄τάξη 

 

 Η Απελευθέρωση της Φλώρινας από τους Τούρκους έγινε στις 8 Νοεμβρίου του 1912. 

Φέτος η πόλη μας γιόρτασε τα 110 χρόνια ελευθερίας της. Με μεγάλη υπερηφάνεια 

όλα τα σχολεία του νομού αλλά και ο στρατός έκαναν παρέλαση για να τιμήσουμε τους 

αγωνιστές.                                                                                          Νικόλαος Αξιώτης, Στ΄ τάξη 

 

Λίγο πριν την απελευθέρωση της Φλώρινας  στις 8 Νοεμβρίου το 1912, 

απελευθερώθηκε στις 26 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη. Μετά τη Θεσσαλονίκη 

απελευθερώθηκαν διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας όπως η  Έδεσσα, η 

Καστοριά και η Κοζάνη. Μια από αυτές τις πόλεις ήταν και η Φλώρινα. Ο στρατός με 

διοικητή τον Ζαχαρόπουλο  και τον διάδοχο Κωνσταντίνο έφτασε στο χωριό Βεύη και 

μετά συνέχισε προς την Φλώρινα. Στις 11.30 το πρωί αφού κατέλαβε τον 

σιδηροδρομικό σταθμό της Φλώρινας έφτασε στην πόλη. Εκεί ο επικεφαλής Ιωάννης 

Άρτης κάλεσε τις τουρκικές αρχές να παραδοθούν. Πράγματι οι τουρκικές αρχές 

παραδόθηκαν και έτσι απελευθερώθηκε η Φλώρινα. 

                                                                                                                                                                     Μαριάννα Ίνδου, Ε΄ τάξη  



Η Δ΄ τάξη διοργάνωσε τον εορτασμό της 8ης Νοεμβρίου, ημέρα Απελευθέρωσης της 

Φλώρινας, 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Φωτογραφίες από την παρέλαση της 8ης Νοεμβρίου 2022, Ελευθέρια της Φλώρινας, 

των παιδιών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. 
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                Νοέμβρη 

                               η 

                Εξέγερση 

                              του    

                 Πολυτεχνείου 

                                                                      

             
  



Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 

                                                     17 Νοεμβρίου 1973 

 

Στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου του 1967, τρεις  συνταγματάρχες, ο Παττακός, ο 

Μακαρέζος και ο Γιώργος Παπαδόπουλος είχαν καταργήσει τη δημοκρατία και το 

πολίτευμα. Η Ελλάδα είχε πλέον δικτατορία. Είχαν με το μέρος τους τον στρατό και 

την αστυνομία. Η δικτατορία έγινε γνωστή ως η "Χούντα των Συνταγματαρχών". 

Η Χούντα απαγόρευε στους πολίτες να εκφράζουν την γνώμη τους ελεύθερα και 

απαγόρευε τις συγκεντρώσεις σε σπίτια ή στους δρόμους αργά το βράδυ.  Τα μέσα 

ενημέρωσης μετέφεραν  τις απόψεις  του καθεστώτος και όσοι είχαν αντίθετες γνώμες 

φυλακίζονταν. Τα τραγούδια επίσης που είχαν στίχους που ξεσήκωναν τους 

ανθρώπους απαγορεύονταν. Όσοι ήταν αντίθετοι φυλακίζονταν ή εξορίζονταν σε 

ξερονήσια ή σε φυλακές και βασανίζονταν. Ο λαός ήταν φοβισμένος και ζούσε αυτή 

την κατάσταση για 7  χρόνια. 

Στις 14 Νοεμβρίου 1973, οι φοιτητές κατέλαβαν το Πολυτεχνείο και φώναζαν  

συνθήματα όπως «ψωμί-παιδεία-ελευθερία», «κάτω η χούντα» και «Δημοκρατία».  

Διαμαρτύρονταν ενάντια στο στρατιωτικό καθεστώς μέσα στο Πολυτεχνείο. Έφτιαξαν 

επίσης δικό τους ραδιοφωνικό σταθμό για να διαδώσουν τις ιδέες τους. 

Έτσι μπορούσαν να ακουστούν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου σε όλη την Αθήνα. 

Το πρωί της 15 Νοεμβρίου 1973, πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το 

Πολυτεχνείο για να συμπαρασταθούν στους φοιτητές. Το καθεστώς άρχισε να 

ανησυχεί. Στις 16 Νοεμβρίου μαζεύτηκαν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι γύρω από το 

Πολυτεχνείο και η αστυνομία δεν μπορούσε να τους διώξει. 

Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος διέταξε την παρέμβαση του στρατού. Βγήκαν τα τανκς 

στους δρόμους και στις 17 Νοεμβρίου περικύκλωσαν το Πολυτεχνείο. Οι φοιτητές 

ήταν ανεβασμένοι στα κάγκελα της περίφραξης και φώναζαν συνθήματα. Ένα από τα 

τανκς γκρέμισε την κεντρική πύλη. Κάποιοι φοιτητές σκοτώθηκαν. Πολλοί 

τραυματίστηκαν και φυλακίστηκαν. Η δικτατορία την άλλη μέρα έστειλε 

αστυνομικούς να καθαρίσουν την περιοχή. Μερικούς  μήνες όμως  αργότερα, τον 

Ιούλιο του 1974, η χούντα έπεσε και επέστρεψε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Έτσι κάθε 

χρόνο στις 17 Νοεμβρίου τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και τον αγώνα 

που έδωσαν για την ελευθερία και για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην 

Ελλάδα μας.  

                                                                                                                                                              Νεφέλη Πουγαρίδου, Στ΄ τάξη 



 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                                   17 Νοέμβρη, η ημέρα του Πολυτεχνείου 

Στις  14 Νοεμβρίου 1973 οι Έλληνες Φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν κατά της δικτατορίας 

και υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία. 

Στις 15 Νοεμβρίου οι φοιτητές συντόνισαν τη δράση τους. Γέμισαν τα κτίρια και τον 

προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου και φώναζαν συνθήματα όπως ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ. 

Οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα έκανα κατάληψη των πανεπιστημίων. Οι 

αγρότες ξεκίνησαν για την Αθήνα. Όλη η Ελλάδα συμπαραστάθηκε στους φοιτητές. 

Στις 16 Νοεμβρίου 1973 και ώρα 12 το βράδυ μπήκε ο στρατός  και τα τανκς στην 

Αθήνα. Στις 2 η ώρα το πρωί τα τανκς πλησίασαν το πολυτεχνείο και γκρέμισαν τη 

σιδερένια πόρτα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 φοιτητές και  τραυματιστούν 138 

άτομα.  

                                                                                                                               Χρύσα Σιδηροπούλου, Λίνα Τσομπάνη, Στ΄ τάξη 

Το πολυτεχνείο ήταν ένα πανεπιστήμιο. Τον Νοέμβριο του 1973  οι νέοι το μετέτρεψαν 

σε εθνικό σύμβολο ελευθερίας. Το 1967 έγινε η δικτατορία. Ο Παπαδόπουλος για επτά 

χρόνια κυβερνούσε το κράτος. Ο λαός περνούσε δύσκολα και όποιος είχε αντίθετες 

ιδέες φυλακίζονταν. Οι φοιτητές επαναστάτησαν και καλούσαν τον λαό μέσα από τον 

ραδιοφωνικό σταθμό που έφτιαξαν να τους συμπαρασταθεί. Στις 17 Νοέμβρη  άρχισαν 

να κυκλοφορούν τα τανκς στους δρόμους και οι φοιτητές κρέμονταν στα κάγκελα της 

σιδερένια πόρτας του πολυτεχνείου. Τα τανκς έριξαν την πόρτα και τους φοιτητές που 

κρέμονταν. Την άλλη μέρα το καθεστώς έστειλε ανθρώπους να καθαρίσουν το μέρος 

για να μην θυμίζει τι συνέβη. Μήνες αργότερα έπεσε η Χούντα. Λιλιάννα Ξενίδου, Ε΄ τάξη 



Στις 14 Νοεμβρίου ξεκίνησε η εξέγερση του Πολυτεχνείου από τους φοιτητές και 

σπουδαστές. Έγινε την εποχή της χούντας. Η αστυνομία μπήκε στο πανεπιστήμιο και 

συνέλαβε 11 φοιτητές τους οποίους δίκασαν για περιύβριση της αρχής. Τους οκτώ από 

τους έντεκα τους καταδίκασαν με διάφορες ποινές. Άλλοι φοιτητές διέκοψαν τις 

σπουδές τους και πήγαν φαντάροι. 

Στις 14 Νοεμβρίου το απόγευμα, έκλεισαν οι πόρτες του πολυτεχνείου. 

Χρησιμοποιήθηκε και ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος ενημέρωνε τους φοιτητές και 

τον κόσμο. Οι φοιτητές έγραψαν στους τοίχους και τα λεωφορεία συνθήματα. Η 

αστυνομία με γκλομπ, δακρυγόνα και σφαίρες  επιτέθηκαν εναντίων του πλήθους. Στις 

17 Νοέμβρη στις 3 τα ξημερώματα εισέβαλαν στην πύλη και την έριξαν, ρίχνοντας και 

μια κοπέλα που ήταν σκαρφαλωμένη στο περίβολο και κρατούσε μια σημαία. Ωστόσο 

πολλοί έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς του στρατού. Και το σύνθημα: 

«Ψωμί», «Παιδεία», «Ελευθερία»! 

                                                                                                                                                                  Μαρία Ανδρεάδου, Ε΄ τάξη 

  



  



 

The Celebration of the 17th of November 

On the 14th of November, 1973 the 

Greek students protested against the 

dictatorship and defended the 

democracy. 

 

 

 

On the 15th of November the students 

coordinated their actions. The students 

gathered in the buildings and in the 

courtyard area of the Polytechnic 

School shouting slogans like BREAD, 

EDUCATION, LIBERTY and DOWN 

OF THE CHOUNTA. 

 

 

 

 

 

 

In Thessaloniki and Patras, the students 

occupied the universities. The farmers 

gathered in Athens and all the Greeks 

stood by the students. On the 16th of 

November at midnight the army and the 

tanks entered Athens. At 2 o’ clock in 

the morning the tanks approached the 

Polytechnic School and broke down the 

iron gate. As a result, 11 people died 

and 138 were injured. 

                       Chrisa Sidiropoulou, Lina Tsompani, F class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ζωγράφισαν για την Επέτειο του Πολυτεχνείου. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   



Η Ε΄ τάξη διοργάνωσε τον εορτασμό της 17 Νοέμβρη, ημέρα της Εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου. 

 

  



 

 

 

                                              

 

 

                                    Χρόνια Πολλά σε όλους! 

                                          Θα είμαστε σύντομα πάλι  

                                          κοντά σας με το 3ο φύλλο  

                                    της εφημερίδας μας. 

  

                                                                                       

 

 

                         


