Εκδρομή του Συλλόγου μας στις αξέχαστες πατρίδες
της Ανατολικής Θράκης
Στον χώρο της Ανατολικής Θράκης πολλές είναι οι πόλεις που με την
ιδιαίτερη ιστορία τους και σήμερα ακόμη αναφέρονται με δέος. Πέρα από
τη βασιλεύουσα, πλήθος άλλων πόλεων, μεγάλων και μικρών είναι η
ιδιαίτερη πατρίδα κάποιου από εμάς, όπως η Αδριανούπολη, η Αίνος, οι
Σαράντα Εκκλησιές, η Ραιδεστός, η Σηλύβρια, η Τυρολόη, η Μάδυτος, τα
Μάλγαρα, η Μακρά Γέφυρα, η Κεσσάνη, η Ηράκλεια, ο Σκοπός, το
Σκεπαστό, η Στράντζα, η Βιζύη, η Καλλίπολη, ο Γάνος, το Μυριόφυτο, η
Καστάμπολη, το Αλεπλή και πολλές άλλες. Η κάθε μία είναι ξεχωριστή
με τη δική της ιστορία και προσφορά στη διατήρηση της Ελληνικότητας
της και τη συμμετοχή της στα γράμματα, στις τέχνες και στους αγώνες
του έθνους.
Οι πολιτιστικές εκδρομές του Συλλόγου μας στα μεγάλα αστικά κέντρα
της εποχής εκείνης μας δίνουν την εικόνα της Ελληνικότατης και
πολυπαθούς Ανατολικής Θράκης που παραχωρήθηκε στην Τουρκία γιατί
έτσι το ήθελαν οι μεγάλοι της εποχής εκείνης.
Έτσι στις συνεχίζοντας τις διαδρομές μας στην Ανατολική Θράκη στις 7
και 8 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην Αδριανούπολη,
Σαράντα Εκκλησιές, Βιζύη, Τυρολόη και Σηλύβρια όπου συμμετείχαμε
σαν Σύλλογος στις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης.

Ο χάρτης των πόλεων της Ανατολικής Θράκης που επισκεφτήκαμε

Ο ποταμός Έβρος

Αδριανούπολη - Κάραγατς, μπροστά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

H
Μικρασιατική
καταστροφή
του
1922
έφερε
στη
Θράκη τον όλεθρο.
Οι Δυτικές Δυνάμεις
έδωσαν
την
Ανατολική
Θράκη
στην Τουρκία και ο
ελληνικός στρατός
υποχρεώθηκε να την
εγκαταλείψει μέσα
σε 15 μέρες. Ως
σύνορο μεταξύ της
Ελλάδας και της Τουρκίας ορίστηκε αρχικά ο ποταμός Έβρος. Έτσι η
Αδριανούπολη ανήκε πλέον στους Τούρκους, το Καραγάτς όμως στη δυτική
όχθη του Έβρου όπου ήταν και ο σιδηροδρομικός σταθμός της
Αδριανούπολης, παρέμενε στην Ελλάδα. Σε εκείνο το χρονικό σημείο και για
ένα εξάμηνο περίπου πολλοί από τους Έλληνες της Αδριανούπολης
κατέφυγαν στο Καραγάτς με την ελπίδα πως κάτι θα άλλαζε και θα
επέστρεφαν στον τόπο τους. Κατά το εξάμηνο εκείνο το Καραγάτς
ονομάστηκε Ορεστιάδα εις ανάμνηση της περιπέτειας του μυθικού Ορέστη
και οι οδοί του έλαβαν ελληνικές ονομασίες, οι ορθόδοξοι ναοί του
λειτουργούσαν κανονικά και τα ελληνικά σχολειά του γέμισαν από
ελληνόπουλα.
Οι διαβουλεύσεις, όμως, στη Λωζάνη συνεχίζονταν για την τελική
υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος
πληρεξούσιος εκπρόσωπος της ελληνικής πλευράς, προκειμένου να πετύχει
μια γενικότερη - κατ' αυτόν - ειρήνη, παραχωρεί στην Τουρκία και την
τριγωνική περιοχή που ορίζεται από το προάστιο της Αδριανούπολης
Καραγάτς και τα χωριά της Ντεμερντές και Μπόσνα. Με την απόφαση αυτή
επίσης αποφεύγεται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από την Ελλάδα
προς την Τουρκία. Έτσι θυσιάστηκε ο τόπος μας για να επιτευχθεί η ειρήνη
και να απαλλαχθεί η Ελλάδα από ένα καταστρεπτικό και ταπεινωτικό
οικονομικό βάρος.
Μ' αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η εγκατάλειψη της Αδριανούπολης, του
Καραγάτς, πολλών άλλων χωριών ελληνικών επί αιώνες και ξεριζώθηκε
ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός. Τη συμφωνία για την παραχώρηση του
Καραγάτς την πληροφορήθηκαν οι κάτοικοί του προσωρινοί και μόνιμοι,
Έλληνες στο σύνολό τους, το βράδυ της 27ης Μαΐου 1923. Οι ξεριζωμένοι,
αφού πήραν μαζί τους όλες τις μνήμες τους αλλά ελάχιστα από τα
περιουσιακά τους στοιχεία, άλλοι με άμαξες κι άλλοι με το τρένο
κατέφθασαν 18 χιλιόμετρα νότια της Αδριανούπολης, σε μια ακατοίκητη
αγροτική περιοχή, την οποία είχε ήδη επιλέξει μια επιτροπή των κατοίκων
του Καραγάτς, στο Κουμ Τσιφλίκι, όπου και ίδρυσαν τη Νέα Ορεστιάδα.
( Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας )

Τα ελληνικά σπίτια που αντέχουν ακόμα στο χρόνο αποτελούν
κόσμημα στην ``ελληνική συνοικία`` της Αδριανούπολης.

Ο Πύργος του
πολυκατοικίες

Τσιμισκή,

ότι

έχει

απομείνει,

ανάμεσα

σε

Πύργος του Τσιμισκή ή Πύργος του Ρολογιού- Saat kulesi
Ένας από τους τέσσερις μεγάλους πύργους του
κάστρου της Αδριανούπολης, βρίσκεται δίπλα στο Uc
Serefeli camii. Είχε διάφορα ονόματα Makedonya kulesi,
Saatli kulesi, Memleket kulesi, Yangin kulesi.
Το 1884 από τον Haci Izzet Pasa της πόλης φτιάχτηκε μια
ξύλινη κατασκευή με τέσσερα πατώματα. Στο τελευταίο
πάτωμα υπήρχαν τέσσερις όψεις ρολογιών. Μετά από
σύντομο διάστημα μια πυρκαγιά
κατέστρεψε την ξύλινη κατασκευή
και το 1894 ξαναφτιάχτηκε με πέτρα
και τούβλα. Ήταν ύψους 48 μ. ένα
οκτάγωνο κτίσμα χτισμένο πάνω
στον
πύργο.
Το
σχέδιο
το
επιμελήθηκε ο μηχανικός Avandis Efendi, το χτίσιμο
ξεκίνησε Μάρτιο του 1887 και τελείωσε Δεκέμβριο του 1893.
Το 1926 από τον Mustafa Semi Pak ανακαινίστηκε, αλλά το
1953 μετά από σεισμό έπαθε ζημιές κι έτσι αποφασίστηκε η
κατεδάφισή του που έγινε στις 6 Ιουλίου 1953 με δυναμίτη.

Το Σελιμιγιέ Τζαμί
(Selimiye Camii)
Έργο του μεγάλου
αρχιτέκτονα της
Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας,
Σινάν

Το τζαμί χτίστηκε με εντολή του Σουλτάνου Σελίμ Β΄ το 1569-1575 και
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ισλαμικής
αρχιτεκτονικής, προστατευόμενο από την UNESCO.
H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού οι
χριστιανοί αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος
μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας. Όταν ο Σινάν ολοκλήρωσε
την ανέγερση του τζαμιού, είχε τελικά κατασκευάσει τον μεγαλύτερο
θόλο στον κόσμο. Mετρημένος από το έδαφος, είναι κοντύτερος από
εκείνον της Αγίας Σοφίας, αλλά μετρημένος από τη βάση του είναι
ψηλότερος και κατά περίπου μισό μέτρο μεγαλύτερος σε διάμετρο.
O Mιμάρ Σινάν (1489-1588) θεωρείται ο σπουδαιότερος Οθωμανός
αρχιτέκτονας. Ελληνικής καταγωγής (γεννημένος στην Καππαδοκία).
Ανήκε στο Σώμα των Γενίτσαρων και ξεκίνησε την καριέρα του ως
μηχανικός του στρατού ανεγείροντας κάστρα και γέφυρες. Στη συνέχεια
έγινε προϊστάμενος αρχιτέκτονας των σουλτάνων Σελίμ A΄, Σουλεϊμάν A΄
του Μεγαλοπρεπούς, Σελίμ B΄ και Mουράτ Γ΄. Το 1538 αναδείχθηκε
πρώτος αυτοκρατορικός αρχιτέκτονας. Στα 45 χρόνια της καριέρας του, ο
Σινάν σχεδίασε και επέβλεψε περί τα 335 έργα που διακρίνονται για το
υψηλό επίπεδο σχεδιασμού και την πλούσια διακόσμηση. Ανοικοδόμησε
81 μεγάλα δημόσια τεμένη και 50 μικρότερα, 55 σχολεία, 34 παλάτια, 33
δημόσια λουτρά (χαμάμ), 19 μαυσωλεία, 16 πτωχοκομεία, 12 καραβάν
σεράι, 7 ιεροδιδασκαλεία και αρκετές γέφυρες, κρήνες, σιντριβάνια και
υδραγωγεία. O Mιμάρ Σινάν ενταφιάστηκε στη βορειοδυτική άκρη του
τζαμιού του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ = ΚΑΡΠΟΔΑΙΜΩΝ=ΤΑΡΠΟΔΙΖΟΣ=
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΙΡΚΛΑΡΕΛΙ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Σε μια απόσταση 60 χιλ. από την Αδριανούπολη, ανατολικά, βρίσκονται οι
Σαράντα Εκκλησίες, κτισμένες σε δυο υψώματα που χωρίζονται από ένα
χείμαρρο, τον Μπουκλουτζά Ντερέ.
Οι Σαράντα Εκκλησιές ήταν πριν από την μικρασιατική καταστροφή μια
ακμάζουσα ελληνική στην πλειοψηφία της κοινότητα της ανατολικής
Θράκης, με μεγάλη ιστορία και ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ελληνική
κοινότητα που δημιουργήθηκε από τον 17ο αιώνα έφθασε στις αρχές του
εικοστού αιώνα τους 14.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό σχολείο και
γυμνάσιο. Την ανθηρή πολιτιστική κατάσταση των Σαράντα Εκκλησιών
μαρτυρούσαν τα πολυάριθμα εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά αθλητικά και
καλλιτεχνικά σωματεία της πόλης που έφεραν τις ονομασίες των
συνοικιακών

εκκλησιών.:

Κοίμηση

της

Θεοτόκου,

των

Σαράντα

Μαρτύρων, των Αγ. Πάντων και του Τιμίου Προδρόμου με τα ομώνυμα
ενοριακά αρρένων και θηλέων. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών οι
περισσότεροι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην κεντρική Μακεδονία και τη
Δυτική Θράκη ενώ πολλοί μετανάστευσαν στην Αμερική.

Σήμερα ανεβαίνοντας τον λόφο
όπου βρίσκεται το μεγάλο
Μπαΐρι,
συναντήσαμε
όλα
εκείνα τα ελληνικά αρχοντικά
τα οποία δηλώνουν την πάλαι
ποτέ πλούσια και ανθηρή
κοινωνία
των
Σαράντα
Εκκλησιών.

Το πάλαι ποτέ αρχοντικό του ιατρού Κων/νου Κεραμέα αριστερά και
του Τζελέπογλου δεξιά.

Ότι απέμεινε από το κτίριο
του μουσικού ομίλου «Αρίων»
και
της
Μαντολινάτας
κυριών
και
δεσποινίδων
«Ήβη»

Η εκκλησία που αναστυλώθηκε και
μετατράπηκε σε καφετέρια.

Η Ελληνική Αστική Σχολή,
ότι απέμεινε από την
πυρκαγιά.
Ήδη αναστυλώνεται για να
μετατραπεί …..

ΒΙΖΥΗ Η΄ ΒΥΖΩ
Γενέτειρα του Γεώργιου Βιζυηνού

Η Βιζύη ήταν αρχαία ελληνική πόλη της Ανατολικής
Θράκης (σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία όπου και
ονομάζεται Vize). Ιδρύθηκε μετά την καταστροφή της
οχυρωμένης αρχαίας θρακικής πόλεως των Κοτυδών,
Δάματα, από τον στρατηγό του Λυσιμάχου, Βίζυ, ο
οποίος της έδωσε και το όνομά του. Η πόλη
αναπτύχθηκε αρκετά και διέθετε λαμπρά κτήρια και
ναούς. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους έφτασε στο
απόγειο της δόξας της, καθώς είχε εξαιρετικές σχέσεις
με τη Ρώμη και διέθετε μάλιστα και δικό της Νομισματοκοπείο, το οποίο
εξέδιδε περίτεχνα νομίσματα.
Η παρακμή της ξεκίνησε όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος κατήργησε τους
πολιτικούς θεσμούς της και το δικαίωμα κοπής νομίσματος,
υποβιβάζοντάς την σε μικρή πόλη-οχυρό της αυτοκρατορίας. Η πόλη ήταν
έδρα Μητρόπολης.
Στην περιοχή της Βιζύης βρέθηκαν πάνω από 30 μακεδονικές και
ρωμαϊκές «τούμπες», υδραγωγεία, καθώς και προτομές, αρχαϊκές κόρες,
κορινθιακά κιονόκρανα, θεμέλια κτηρίων και θεάτρου, καθώς και
νεκροταφείο.
Στις 8 Μαρτίου 1849 γεννιέται στη Βιζύη ή Βιζώ ο Γ. Βιζυηνός. Η Βιζύη
ήταν τότε μια μικρή κωμόπολη της Ανατολικής Θράκης πάνω στο δρόμο
που περνούσε από τις Σαράντα Εκκλησιές και την Τσατάλτζα και ένωνε
την Αδριανούπολη με την Πόλη. Είχε πλούσιο ιστορικό παρελθόν και
βρισκόταν χτισμένη πάνω σε ένα λόφο, αποτελώντας τμήμα των δυτικών
υπωρειών του Μικρού Αίμου (Στράντζας). Δέσποζε στην εύφορη θρακική
πεδιάδα, όπου κυλούσε ο ποταμός Εργίνος, του οποίου οι πηγές
βρίσκονταν στις καταπράσινες χαμηλές υπώρειες της Στράντζας.

Η μικρή Αγία Σοφία
(Gazi Süleyman Pasha
τζαμί).
Ανήκει στην Ιουστιάνεια
εποχή του 6 ου μ.Χ. αι.

Ο Ναός όπως ήταν πριν την αναστύλωση (αριστερά) και μετατροπή
του σε τζαμί (δεξιά).

Το εσωτερικό του τζαμιού ενώ έχουν διατηρήσει και ένα μέρος της
τοιχοποιίας του Βυζαντινού ναού (φωτ. δεξιά).

Θεία Λειτουργία στη Σηλύβρια Ανατολικής Θράκης
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 γιορτάστηκε
στην Σηλύβρια η μνήμη του Αγίου
Νεκταρίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών
από την Ελλάδα και την Πόλη. Στη
Σηλύβρια, γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου
και
πάνω
στο
κάστρο,
τελέστηκε
τρισαρχιερατική
Θεία
Λειτουργία,
προεξάρχοντος
του
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου και
συλλειτουργούντων του Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου και του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Φιλομηλίου κ. Ηλία. Μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας μίλησε ο Τούρκος Δήμαρχος Σηλυβρίας, ο οποίος στηρίζει το
έργο του Μητροπολίτου Μαξίμου, καθώς και ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας,
ο οποίος ευχαρίστησε τους προσκυνητές και τις τοπικές αρχές για την
άριστη συνεργασία.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση.
Συγκροτήματα με τούρκους χορευτές και χορευτικοί όμιλοι από την
Ορεστιάδα, το Όλβιο της Ξάνθης και τη Θρακική Εστία Δράμας χόρεψαν
παραδοσιακούς θρακιώτικους χορούς.
Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος θρακικοί, μικρασιατικοί, καππαδοκικοί
σύλλογοι από όλη την Ελλάδα που συνοδεύονταν από κληρικούς των
κατά τόπους μητροπόλεων, η Ελληνίδα πρόξενος στην Αδριανούπολη,
ο πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, άρχοντες του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου,
ο
Διευθυντής
του
Ζωγράφειου
Εκπαιδευτηρίου της Κωνσταντινούπολης. Στο τέλος της εκδήλωσης
έγιναν ανταλλαγές δώρων με το Δήμαρχο της Σηλυβρίας.
Ο Σύλλογός μας, ``οι απόγονοι της Αίνου`` όπως μας αποκάλεσε και μας
μνημόνευσε ο Μητροπολίτης Μάξιμος, δώρισε στο Δήμαρχο της
Σηλυβρίας μία ελιά σε ένδειξη φιλίας και ειρηνικής συνύπαρξης και μια
χειροποίητη μικρογραφία του Φάρου Αλεξανδρούπολης, το σύμβολο της
πόλης μας. Στο Μητροπολίτη δωρίσαμε έντυπο υλικό του Συλλόγου μας
και μία σειρά του περιοδικού μας ``ΤΑ ΝΙΤΚΑ``.

Εικόνες από την τέλεση της Θείας
Λειτουργίας, προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου
Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Ο Δήμαρχος της Σηλυβρίας και ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ.
Μαξίμος αφήνουν δύο περιστέρια σε ένδειξη φιλίας και ειρηνικής
συνύπαρξης.

Ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Δημάρχου Σηλυβρίας και της
προέδρου του Συλλόγου μας κ. Σ. Κλαδαρά.

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις πολιτιστικών Συλλόγων και των
δύο χωρών.

Μέλη και φίλοι του Συλλόγου που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση.

Εκπρόσωποι του Δ.Σ.
Από αριστερά η Μ. ΠετίνουΤαμίας,
η
Σ.
ΚλαδαράΠρόεδρος, η Μ. ΑδαμίδουΓραμματέας.

Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το τουριστικό γραφείο ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΣ
και

ιδιαίτερα τον κ. Κωσταρέλλο Αθανάσιο για την άψογη

διοργάνωση της εκδρομής μας, τον οδηγό μας κ. Γιάννη Κοντίδη για
την ασφαλή οδήγηση αλλά ιδιαίτερα για το αστείρευτο χιούμορ του
καθώς και το συνοδό μας κ. Γιάννη Σιωπίδη για την άρτια ενημέρωσή
μας στην ιστορία, τα μνημεία και τους αγώνες των πόλεων της
Ανατολικής Θράκης, τις αξέχαστες πατρίδες μας!

