
1ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Ο Έβρος που ενώνει. Αίνος – Αλεξανδρούπολη 

 

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διασχολικής συνεργασίας του 1ου Γυμνασίου 

Χαλανδρίου με το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» και με το Γυμνάσιο της Αίνου (Atatürk Orta Okulu) 

πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ο Έβρος που ενώνει. Αίνος - Αλεξανδρούπολη». Σκοπός του Προγράμματος υπήρξε 

η προσέγγιση και διερεύνηση από τους μαθητές της ιστορικής πορείας, του πολιτισμού και του μνημειακού πλούτου 

της Αίνου έως την παρακμή της παράλληλα με την ανάπτυξη του Δεδέαγατς, σημερινής Αλεξανδρούπολης, καθώς και 

της μετεξέλιξής της στη σημερινή πόλη της Τουρκίας, Enez.  

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που ακολουθήθηκε υπηρέτησε τον βασικό στόχο του Προγράμματος να οδηγήσει 

τους μαθητές και των τριών σχολείων να ασκηθούν ―μέσα από τη γνωριμία, την επικοινωνία και τη συνεργασία 

μεταξύ τους ― έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν την ιστορία χωρίς να προσβάλουν την ιστορική μνήμη με πνεύμα 

αντικειμενικότητας και νηφαλιότητας επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις των δύο λαών. 

Όσον αφορά στο 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών του Προγράμματος, 

Ιωάννου Περράκη, θεολόγου και Μάρθας Ζάχου, φιλολόγου και τη συμμετοχή τριάντα ενός μαθητών  καταβλήθηκε 

προσπάθεια έρευνας και επεξεργασίας ενός μεγάλου όγκου υλικού, έντυπου και σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικού με 

την ιστορική πορεία της Αίνου με την εφαρμογή ποικίλων μεθόδων. Οι τομείς που διερευνήθηκαν ήταν: α) η ιστορία, β) 

η οικονομία, το εμπόριο και οι συντεχνίες, γ) η εκπαίδευση, δ) η ζωγραφική, ε) ο λαϊκός πολιτισμός, ς) οι μορφές 

επιφανών Αινιτών, ζ) η τοπογραφία, η) η αρχαία πόλη και θ) τα μνημεία της βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου. 

Παράλληλα έγιναν αναφορές σε λογοτεχνικά έργα που αφορούν στη Θράκη, ενώ ιδιαίτερα διερευνήθηκε η σημασία 

της απόδοσης τιμής στον άγιο Εύπλου της Αίνου μέσα και από τη συγκριτική εξέταση των ναών του αγίου στην Αίνο 

και στην Αλεξανδρούπολη. 

 

 



 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΑΖ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

                      

 

  Καρπός αυτής της προσπάθειας είναι το ιστολόγιο  «Πάμε Αίνο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://pameaino.wordpress.com που δημιουργήθηκε, για να φιλοξενήσει τις εργασίες οι οποίες συντάχθηκαν από τους 

μαθητές και των τριών σχολείων για όλους τους τομείς του Προγράμματος που προαναφέρθηκαν. 

 

 



 

     "ΠΑΜΕ ΑΙΝΟ"  - "ENEΖ`E  GİDİYORUZ" 

 

 

 

 

 

 

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τετραήμερη εκδρομή του 1ου 

Γυμνασίου στη Θράκη, κατά την οποία δόθηκε η ευκαιρία περιήγησης 

σε πόλεις της Ανατολικής Θράκης αλλά και γνωριμίας με τους 

συναδέλφους καθηγητές και τους μαθητές των δύο άλλων σχολείων 

στην από κοινού επίσκεψη στην Αίνο.  

Κορυφαία στιγμή της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν η παρουσίαση 

 των Προγραμμάτων των τριών σχολείων στο Γυμνάσιο της πόλης. 

Ακολούθησε περιήγηση στα σημαντικά μνημεία αυτής.  

Η σύσφιξη των σχέσεων ιδιαίτερα ανάμεσα στους μαθητές, οι 

πρωτόγνωρες εμπειρίες και τα έντονα συναισθήματα έμειναν 

ανεξίτηλα στη μνήμη όλων! 

 

 

 

 



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 

1ο Γυμνάσιο  Χαλανδρίου 

Από τις 26 – 3 – 2016 μέχρι και τις 29 – 3 – 2016 πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ανατολική Θράκη 

στο οποίο συμμετείχαν 17 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας συνοδευόμενοι από τους υπεύθυνους 

καθηγητές του Πολιτιστικού Προγράμματος.  

Την πρώτη ημέρα περιηγηθήκαμε σε διάφορες πόλεις της Ανατολικής Θράκης ξεκινώντας από τη Ραιδεστό.  

 

         

 

 



 Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη Σηλυβρία, τη Μήδεια  και τη Βιζύη 

  

   

Τη δεύτερη ημέρα συναντηθήκαμε με τους μαθητές και τους καθηγητές του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης 

στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κάραγατς 



 

 

 

και στη συνέχεια περιηγηθήκαμε από κοινού στην Αδριανούπολη. 

 



 

 

Την τρίτη ημέρα όλοι μαζί επισκεφθήκαμε την Αίνο όπου συναντήσαμε τους μαθητές και τους καθηγητές 

του Γυμνασίου της πόλης  ( Atatürk Ortaokulu ) αλλά και εκπροσώπους από τον Σύλλογο «ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ 

ΑΙΝΟΥ»  Αλεξανδρούπολης. 

 



 

Παρουσιάσαμε το Πρόγραμμά μας από κοινού με τα άλλα δύο σχολεία 

 

     



 

και στη συνέχεια, αφού γευματίσαμε περιηγηθήκαμε στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία της 

πόλης. 

   

 



 

Την τέταρτη ημέρα ξεκινήσαμε για την 

Αλεξανδρούπολη όπου μας υποδέχτηκαν οι μαθητές και 

οι καθηγητές του 3ου Γυμνασίου «Δόμνα Βισβίζη» στο 

σχολείο τους. 

Στη συνέχεια  μας παρουσίασαν στο Ιστορικό 

Μουσείο της πόλης ένα «Δρώμενο»  βασισμένο σε 

μαρτυρίες προσφύγων από την Αίνο. 

 

 

 



 

 

Μετά από το κοινό μας γεύμα και έναν περίπατο στην παραλία της Αλεξανδρούπολης 

 

      

γεμάτοι από γνώσεις, πρωτόγνωρες εμπειρίες και άπειρες όμορφες εικόνες  πήραμε τον  

δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα… 

 

 



Μερικά σχόλια για το ταξίδι μας όπως τα αποτύπωσε η πένα κάποιων μαθητών μας. 

 

… Στο ταξίδι μου ήταν τα πάντα τέλεια και μαγευτικά. Από τη Ραιδεστό, τη Μήδεια, τη Βιζύη και γενικότερα 

όλες τις πόλεις της Ανατολικής Θράκης έως την Αδριανούπολη αλλά και την πανέμορφη και μαγευτική Αίνο… 

Είμαι σίγουρος πως θα είναι ένα από τα καλύτερα ταξίδια που θα έχω κάνει ( όσα χρόνια κι αν περάσουν )… Η 

κορυφαία στιγμή του ταξιδιού ήταν, όταν πλησιάζαμε την Αίνο. Όλα αυτά που είχαμε μάθει αλλά και οι 

εργασίες που είχαμε κάνει κατά τη διάρκεια του χρόνου ήταν μπροστά μας. Οι εικόνες, οι μυρωδιές ακόμη και οι 

γεύσεις μου φαίνονταν τέλειες, αρμονικές!!! Την Αίνο τη λάτρεψα!! … 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΪΝΤΟ [ Α2 ] 

 

… Υπήρξαν πάρα πολλές ωραίες στιγμές του ταξιδιού μας, αλλά από τις καλύτερες ήταν η γνωριμία μου με 

τα παιδιά από το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης και το Γυμνάσιο της Αίνου, Atatürk Ortaokulu. Ήταν όλοι τους 

πολύ συμπαθητικοί και φιλόξενοι και χαίρομαι που έχω επαφές μαζί τους μέσω του διαδικτύου. Ελπίζω κι 

εκείνοι κάποτε να επισκεφθούν το σχολείο μας… 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ [ Α1 ] 

 

… Η κορυφαία στιγμή του ταξιδιού ήταν, όταν πήγαμε στον Έβρο, γιατί αντίκρισα την ωραία φύση. Επίσης 

μου άρεσαν τα μουσεία, τα πάρκα, ο Άγιος Εύπλους στην Αίνο αλλά και ο καταπληκτικός  Φάρος της 

Αλεξανδρούπολης… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ [ Α1 ] 

 

… Η κορυφαία στιγμή του ταξιδιού για μένα ήταν, όταν ήμαστε όλοι μαζί στο πούλμαν, Έλληνες και Τούρκοι 

και χορεύαμε αντίστοιχα ελληνικά και τούρκικα τραγούδια… 

ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ [ Α3 ] 

 



 

… Όλο το ταξίδι ήταν υπέροχο και κάθε στιγμή ξεχωριστή!! Όλες οι περιηγήσεις που κάναμε, τα τζαμιά που 

επισκεφθήκαμε και τα παιδιά από την Αλεξανδρούπολη και την Τουρκία με τα οποία γνωριστήκαμε και γίναμε 

φίλοι!! Όλα ήταν τέλεια και ελπίζω να ξαναπάμε!!! 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΚΟΡΩΝΑΚΟΥ – ΠΑΞΙΜΑΔΗ [ Α3 ] 

 

... Πάντα είχα την Τουρκία στο μυαλό μου ως μια πιο υποβαθμισμένη χώρα όμως οι πανέμορφες Ραιδεστός 

και Σηλύβρια με διέψευσαν. Η Τουρκία είναι μια αναπτυγμένη χώρα, με ευρωπαϊκό κύρος και πολύ πιο 

διαφορετική από την Ελλάδα. Καθαροί δρόμοι, πολύχρωμες τουλίπες, ωραία αρχιτεκτονική, πολλά αγάλματα, 

πλατείες, σύγχρονα μουσεία και προπάντων ευγενικοί άνθρωποι … 

… Η επόμενη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην Αίνο γεμάτη συγκινήσεις από την αρχή έως το τέλος.  Το σχολείο 

της Αίνου υποδέχθηκε τιμητικά εμάς και το σχολείο της Αλεξανδρούπολης, ενώ τα παιδιά  μάς ξενάγησαν 

γεμάτα χαρά στο σχολείο τους. Όλα ήταν τέλεια. Καθίσαμε και φάγαμε εκεί όπου μας είχαν ετοιμάσει. Έφαγα με 

τους φίλους μου από το άλλο ελληνικό σχολείο και περάσαμε φανταστικά! Ταυτοχρόνως, Έλληνες και Τούρκοι 

είχαμε αναπτύξει σχέσεις μεταξύ μας επικοινωνώντας … με νοηματική κυρίως.  Κάποια στιγμή το σχολείο της 

Αλεξανδρούπολης αναχώρησε για την Αλεξανδρούπολη και μείναμε με το σχολείο της Αίνου. Τότε ζήσαμε μια 

από τις πιο ωραίες στιγμές της εκδρομής,  αφού στο πούλμαν βάλαμε τραγούδια, τα οποία η νεολαία των δύο 

λαών απολαμβάνει συνήθως και χορέψαμε όλοι μαζί. Μόλις ήρθε η στιγμή να φύγουμε και εμείς χαιρετηθήκαμε 

και στις δύο γλώσσες και συγκινήθηκα ιδιαίτερα, όταν οι μαθητές της Τουρκίας  μάς φώναξαν «εις το 

επανιδείν» που τους είχαμε μάθει νωρίτερα… 

…Χωρίς να το καταλάβω πώς βρεθήκαμε ξαφνικά στο μικρό αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και 

επιβιβαστήκαμε για να γυρίσουμε στην Αθήνα. Όλα έμοιαζαν σαν παραμύθι που τελείωσε. Το ταξίδι ήταν τόσο 

ωραίο! Θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη μου στο «κουτάκι με τις καλές αναμνήσεις» και κάθε φορά 

που το ανοίγω θα χαμογελώ και θα εύχομαι να ξαναβρισκόμουν στην Ανατολική Θράκη, με τους ίδιους φίλους, 

τους ίδιους καθηγητές και τον ίδιο ενθουσιασμό!! 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ [Β2] 
 


