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Από την τελετή παράδοσης των οστών των 7 Ηρώων, στις 15 Ιανουαρίου 1978, 

στο συνοριακό φυλάκιο της Νίκης1 
 

Οι Δημήτριος Τάνος, Γεώργιος Λουκίδης, Γεώργιος Σεχίδης, Συμεών Χατζηπροδρόμου, 

Κωνσταντίνος Μάρκου και Λάσκαρης Στεφανίδης, μαθητές γυμνασίου και μέλη του Φ.Σ.Φ. 

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», συνελήφθηκαν επί ελληνικού εδάφους, έξω από το χωριό Λαιμός στις 

Πρέσπες, την εποχή της γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης, στις 17 Ιανουαρίου 1944. 

Δεμένοι με τηλεφωνικό καλώδιο, οδηγήθηκαν σε γιουγκοσλαβικό έδαφος, που ήταν κάτω 

από βουλγαρική κατοχή και διοίκηση. Εκεί, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από 25 

στρατιώτες του τακτικού βουλγαρικού στρατού. Τάφηκαν στο σημείο δολοφονίας τους, 

σε πρόχειρους τάφους που είχαν ανοίξει οι ίδιοι. Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά, στις 15 

Ιανουαρίου 1978, τα οστά τους παραδίδονται, από τις τότε γιουγκοσλαβικές αρχές, για να 

ενταφιαστούν στον γενέθλιο τόπο τους, μετά από ενέργειες του Έλληνα Προξένου στα 

Σκόπια, κ. Βήκα. Η παράδοση, μέσα σε φέρετρο σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, 

γίνεται στο συνοριακό φυλάκιο της Νίκης. Ο σύλλογος Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ανέλαβε 
 

1 Παπαχαρίσης, Σ. (2013). Η επιστροφή των 7 Φλωρινιωτών στην πατρίδα – 15 Ιανουαρίου 1978. Διαθέσιμο 
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όλες τις διαδικασίες της τελετής. Τα οστά μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό νεκροταφείο 

Φλώρινας, όπου και φυλάχθηκαν μέχρι την κατασκευή του μνημείου τους, στον αύλειο 

χώρο του συλλόγου, το 1990. Η πλατεία, έως τότε Ρούζβελτ, μετονομάστηκε σε πλατεία 7 

Ηρώων 19442 και καθιερώθηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη τους κάθε 17 Ιανουαρίου. 

Το έργο φιλοτέχνησε ο αρχιτέκτονας Τηλέμαχος Ρόμπης3. 
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