4ος Μαθητικός Διαγωνισμός: «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ».
Για 4η χρονιά ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Σερρών και Θεσσαλονίκης
πραγματοποιούν Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα : «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ».
Οι μαθητές μελετούν την Ιστορία της ηρωικής αντίστασης των υπερασπιστών των Οχυρών
κι εμπνέονται για να δημιουργήσουν εκπληκτικά έργα. Μέσα από αυτές τις δημιουργίες
αναδεικνύονται αξίες όπως η ΕΙΡΗΝΗ, η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κι η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ για την υπεράσπιση
της Πατρίδας. Διαγωνίζονται στις κατηγορίες ΠΟΙΗΜΑ, ΔΙΗΓΗΜΑ, ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΑΙΝΙΑ ΜΗΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Οι μαθητές μαθαίνουν
την Ιστορία της Μάχης των Οχυρών και διατηρείται στο ακέραιο η Ιστορική Μνήμη.
Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού συμμετείχε με δυο μαθητές της ΣΤ
τάξης, την Αριζάνη Κυριακή & το Σαβλίδη Γιώργο, στις κατηγορίες ζωγραφική & ποίημα.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός η Κυριακίδου Ζαχαρούλα

Η Μάχη των Οχυρών
Την 28η Οκτωβρίου έγινε κάτι σημαντικό!
Ο Μεταξάς είπε το «ΟΧΙ» στον φασίστα Ιταλό.
γιατί ζήτησε ελληνικές στρατιωτικές θέσεις,
χωρίς να θέλει καθόλου αντιρρήσεις και αντιθέσεις.
Όμως αυτό στον διαμελισμό της Ελλάδας θα οδηγούσε
καθώς η Ιταλία αυτό ζητούσε!
Και ο Χίτλερ που τον πόλεμο αυτόν εύκολο θεωρούσε
τους Ιταλούς με μεγάλη προθυμία βοηθούσε!
Όμως οι Έλληνες στους Ιταλούς αντιστάθηκαν
και μέσα στα Οχυρά πήγαν και στάθηκαν.
Τα περισσότερα από αυτά ποτέ δεν παραδόθηκαν
παρότι οι στρατιώτες μέσα σ’ αυτά,
σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν.
Ένας τέτοιος Έλληνας ήταν ο Δημήτρης Ίτσιος
που σε δύναμη ήταν με 100 από δαύτους ίσος.
230 Γερμανούς σ’ όλου του βουνού τις άκρες,
σκοτώθηκαν από 5 ακόμη άντρες.
Κι όταν οι σφαίρες του Ίτσιου σώθηκαν
τότε στους Γερμανούς παραδόθηκαν.
Αυτοί τον αδίκησαν
και με του θανάτου το νερό τον πότισαν,
γιατί τόλμησε για την πατρίδα του να πολεμήσει
που η Γερμανία ήθελε να κατακτήσει
και γι’ αυτό έπρεπε να τον τιμωρήσει.

Ένας άλλος ήρωας ο Αλέξανδρος Κυριακίδης
που ήταν μεγάλος ευπατρίδης
σε μια μάχη, του ζητούσαν τα παιδιά τους να λυπηθεί
και τη μάχη να σταματήσει
αυτός απαντούσε ότι πρέπει να πολεμήσει
κι ότι δε γίνεται τώρα που κάνουν αντεπίθεση να υποχωρήσει.
Σε εκείνη τη μάχη πέθανε ηρωικά
και στου Θεού τώρα είναι την αγκαλιά,
όπως κι άλλοι πολλοί ήρωες που πέσαν για τη Λευτεριά.
Κι ακόμη όταν οι Έλληνες συνθηκολόγησαν
τα οχυρά αμέσως δεν παρεδόθησαν
κι όταν πια η ώρα ήρθε,
κλαίγανε και στεναχωριόντουσαν
γιατί τη Λευτεριά θα αποχωριζόντουσαν.
Και τα όπλα στους Γερμανούς δεν τα παρέδωσαν
και στον ποταμό Στρυμόνα προτίμησαν και τα έριξαν.
Συνολικά η ηρωική μάχη των Οχυρών τρεις μέρες κράτησε
γιατί τους Γερμανούς κούρασε
και να τα καταστρέψουν δεν άφησε.
Πάντως οι στρατιώτες που πολέμησαν στη Μάχη των Οχυρών
Ακόμη κι από τους Γερμανούς τιμήθηκαν
γιατί πολέμησαν για τη Λευτεριά τους, ακόμη κι αν νικήθηκαν.
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