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Αφιέρωμα
Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
Δημοσιογράφος

Με την έκδοση του τιμητικού αυτού 
φύλλου δείχνουμε την αγάπη μας, 
την εκτίμησή μας και τον σεβασμό 
μας για την πολύχρονη και γόνιμη, 
πολύπλευρη και ουσιαστική προ-
σφορά του στον τόπο μας.
Ας παραδειγματιζόμαστε ΟΛΟΙ από τη 
δράση, την προσφορά, το ήθος και 
πάνω απ’ όλα την αγάπη για τον τό-
πο, του ΔΗΜΟΤΙΑΝΟΥ Παντελή Αθα-
νασιάδη

  «Η Θράκη είναι ένας εξαγνισμένος τόπος δουλειάς, ονείρου, 
ιστορίας και πολιτισμού. Τόπος με συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα (που δεν αναδεικνύονται πάντα, αλλά υπάρχουν…) με εξαι-
ρετικούς κατοίκους (που καταφανώς έχουν αδικηθεί στο διάβα 
του χρόνου, αλλά επιμένουν…) και με μια μοναδική πολύχρονη 
ιστορία (που δεν την δικαίωσαν όπως έπρεπε οι μεγάλοι ιστο-
ρικοί του Έθνους…). Η Θράκη είναι η πατρίδα μου. Με συνδέει 
μαζί της ένας διαχρονικός έρωτας, μια απέραντη αγάπη. Για το 
λόγο αυτό, αποπειρώμαι και με τις φτωχές δυνάμεις μου, γρά-
φω γι’ αυτήν».     
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Χαιρετισμός Δημάρχου Διδυμοτείχου,  Παρασκευά 
Πατσουρίδη, για τον ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗ  Παντελή Αθανασιάδη

Χαιρετίζω, μέσα από τις στήλες της 
Δημοτικής μας Εφημερίδας «Εν Δι-
δυμοτείχω», τον αγαπητό και πάνω 
απ’ όλα φίλο Παντελή Αθανασιάδη.
Ο Παντελής Αθανασιάδης, ο οποίος 
γεννήθηκε στο Διδυμότειχο, μεγά-
λωσε και σπούδασε στο Διδυμότειχο 
και στο Σουφλί, φοίτησε στην Πά-
ντειο και ασχολήθηκε επαγγελμα-
τικά με τη δημοσιογραφία, όπου και 
μεγαλούργησε (Βήμα, Μεσημβρινή, 
Ελληνικός Βορράς, Αδέσμευτος Τύ-
πος κ.α.).
Για τη δημοσιογραφική και κοινωνι-
κή του δράση βραβεύτηκε και τιμή-
θηκε από αρκετούς φορείς, Ιδρύμα-
τα, Θρακικές οργανώσεις, αλλά και 
από τον Δήμο Διδυμοτείχου.

Ο Παντελής Αθανασιάδης αρθρογρα-
φεί (πώς να μην το έκανε άλλωστε; , 
αφού η αγάπη που έχει για το Διδυ-

μότειχο είναι τεράστια) και στη Δημο-
τική μας Εφημερίδα. Γι’ αυτό και τον 
ευχαριστούμε θερμά, όχι μόνο για τη 
δημοσιογραφική «πινελιά» του στην 

εφημερίδα του Δήμου και την κατά-
θεση της πλούσιας δημοσιογραφικής 
– ερευνητικής του εμπειρίας, αλλά 
και για τη γενικότερη πολυδιάστατη 
προσφορά του στον τόπο μας.
Αγαπητέ φίλε Παντελή,
Ο τόπος μας, το Διδυμότειχο, η Θρά-
κη ολόκληρη, έχει τόσα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Ένα απ’ αυτά, θα 
τολμούσα να πω, είναι και οι ίδιοι οι 
κάτοικοι, οι ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ, άνθρωποι 
εξαιρετικοί, φιλόξενοι, μα πάνω απ’ 
όλα ΗΡΩΕΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ των συνόρων 
της χώρας μας. Μπορεί η περιοχή 
μας και οι κάτοικοί της να μην έχουν 
προσεχθεί όσο θα έπρεπε (απ’ όλες 
τις κυβερνήσεις, διαχρονικά), όμως 
στέκουμε πάντοτε ΑΓΕΡΩΧΟΙ (όπως 

το κάστρο του Διδυμοτείχου) και 
ΔΥΝΑΤΟΙ έχοντας συναγωνιστές και 
συμπαραστάτες των διεκδικήσεών 
μας ΦΩΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΑΡΟΥΣ όπως τον 
Παντελή Αθανασιάδη.
Ας παραδειγματιζόμαστε ΟΛΟΙ από 
τη δράση, την προσφορά, το ήθος 
και πάνω απ’ όλα την αγάπη για τον 
τόπο, του ΔΗΜΟΤΙΑΝΟΥ Παντελή 
Αθανασιάδη.
Εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι 
απανταχού ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΕΣ και ΘΡΑ-
ΚΙΩΤΕΣ εκφράζουμε τις ολόθερμες 
ευχαριστίες μας στο πρόσωπο του 
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ!  
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Παρασκευάς Πατσουρίδης

Στον ιστότοπο sitalkisking.blogspot.com 
ο επισκέπτης και η επισκέπτρια μπορούν 
να διαβάσουν τεκμηριωμένα κείμενα γύρω 
από κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης ελληνι-
κής ιστορίας του τόπου μας. 

Τα ιστορικά δεδομένα της ευρύτερης 
περιοχής, όπως παρουσιάζονται από τον 
Παντελή Αθανασιάδη, έχουν να μας διηγη-
θούν λησμονημένα γεγονότα, περιπέτειες 
ανθρώπων, πολέμους και επιδρομές και 
πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο με 
διασταυρωμένες πληροφορίες που δίνουν 
απαντήσεις σε απορίες και ερωτήματα.

Ο τρόπος γραφής του, η προσέγγισή του,  
με αμεσότητα, καθαρότητα και αλήθεια δεν 
αφήνουν περιθώρια για αμφισβήτηση των 
συμβάντων, όλα αληθινά γεγονότα. Περι-
διαβαίνει με ευαισθησία την ιστορία μέσω 
των ανθρώπων και των ιστορικών γεγονό-
των που περιγράφει.

Μια απέραντη ιστορική βιβλιοθήκη που ο 
καθένας μπορεί να μάθει και να διαβάσει. 
Ανάμεσα στις 1259 αναρτήσεις,  ΄΄Για την 
απελευθέρωση του Διδυμοτείχου, για την 
Μάχη των Μεταξάδων, τα βάσανα της Θρά-
κης στους Ρωσοτουρκικούς πολέμους του 
19ου αιώνα και άλλα πολλά δημοφιλή θέ-
ματα που είναι δύσκολο να τα ψάξεις και να 
τα βρεις, διαβάζοντας γίνεσαι κοινωνός της 
πραγματικής ζωής.

Τα σχόλια των αναγνωστών δείχνουν το 
αποτέλεσμα της προσπάθειας. Λόγια ζεστά 
και αληθινά μέσα από την καρδιά του κάθε 
αναγνώστη συμπληρώνουν με τον καλύτε-
ρο τρόπο τα ιστορικά δεδομένα των κειμέ-
νων του Παντελή Αθανασιάδη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Goolge οι επι-
σκέπτες προέρχονται από 30 χώρες, σε 
κάθε γωνιά του πλανήτη.

Και για να μην έχετε απορίες, ο Σιτάλ-

sitalkisking.blogspot.com
Ένα ιστολόγιο ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στοκχόλμη, Διδυμότειχο, Παρίσι,  Αγία 
Πετρούπολη… Ένα κουβάρι της ιστορίας!!!

Γράφει ο Παντελής 

Στεφ. Αθανασιάδης

Είναι μια περίεργη σειρά γε-
γονότων της Ιστορίας, που δημι-
ούργησαν ένα κουβάρι, το οποίο 
αρχίζει από τη Στοκχόλμη, περ-
νάει από το Διδυμότειχο το 1713, 
από το Παρίσι το 1878, την Αγία 
Πετρούπολη το ίδιο έτος, αγγίζει 
την ελληνική βασιλική οικογέ-
νεια του Γεωργίου Α΄ και κατα-
λήγει πάλι στη Σουηδία, μετά την 
επανάσταση των μπολσεβίκων.

Η ιστορία που θα αφηγηθούμε 
σήμερα αφορά τον βασιλιά της 
Σουηδίας, Κάρολο τον ΧΙΙ, που 
η σκληρή μοίρα του στέρησε τη 
ζωή στα 36 του χρόνια. Είναι ο 
βασιλιάς, που από τις κρύες και 
χιονισμένες πεδιάδες της Σκαν-
διναβίας, και τις μεγάλες κατα-
κτήσεις στην Ευρώπη, βρέθηκε 
να είναι περιορισμένος από τους 
Οθωμανούς στο Διδυμότειχο, 
επί 11 μήνες. Ο περιπετειώ-
δης βίος του περιγράφεται στο 
παρόν ιστολόγιο και στη θέση 
http://sitalkisking.blogspot.
gr/2009/11/blog-post_23.html

Όμως η ιστορία μας σήμερα, 
αρχίζει από τον θάνατο του Κα-
ρόλου το 1718 στα νορβηγικά 
βουνά.

Ο Κάρολος, αφού πολέμησε σε 
όλη σχεδόν Ευρώπη, ηττήθηκε 
στην Πολτάβα από τον Μεγάλο 
Πέτρο της Ρωσίας, κατέφυγε στο 
Μπεντέρ της Μολδαβίας. Αλλά 
αργότερα οι Τούρκοι τον υποχρε-
ώσαν να περιοριστεί στο Διδυμό-
τειχο.  Όταν έφυγε από το Διδυ-
μότειχο το 1713 κατόρθωσε να 
φτάσει στη Σουηδία μέσα σε 15 
μέρες, ιππεύοντας πολλές ώρες 
κάθε μέρα. Ανέλαβε και πάλι το 
βασίλειό του από την αδελφή του 
Ούλρικα- Ελεονόρα και άρχισε 
να δημιουργεί ένα νέο στρατό για 
να συνεχίσει τους κατακτητικούς 
του πολέμους.

 Το 1718 διεξήγαγε ένα νέο 
πόλεμο εναντίον της Νορβηγίας, 
αλλά έχασε τη ζωή του κατά την 
πολιορκία της Frederiksten στις 
11 Δεκεμβρίου.

                Για το θάνατό του δι-
ατυπώθηκαν πολλές συνωμοσι-
ολογικές ερμηνείες, αλλά οι πε-
ρισσότερες έρευνες καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι σκοτώθηκε 
από σφαίρα που προήλθε από το 
νορβηγικό φρούριο και όχι από 

κάποιον συνωμότη Σουηδό. Η 
μοιραία σφαίρα χτύπησε την αρι-
στερή πλευρά του κρανίου του 
και βγήκε έξω από τα δεξιά.

 Εδώ τελειώνει το 
πρώτο μέρος της 
ιστορίας μας.

Μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο 
μέρος. Το 1878 στην Παγκόσμια 
Έκθεση στο Παρίσι έκανε την 
εμφάνισή του ένας Σουηδός ζω-
γράφος ηλικίας τότε 32 ετών, ο 
Γκούσταβ Γκέτερστρομ.

Εκείνη τη χρονιά έγινε μέλος 
της Ακαδημίας των Τεχνών στη 
Στοκχόλμη. Ταυτόχρονα έπαιρ-
νε μέρος και στο Εαρινό Σαλόνι 
Ζωγραφικής στο Παρίσι. Ένας 
πίνακάς του έκανε μεγάλη εντύ-
πωση και συζητήθηκε αρκετά. 
Παρίστανε τη νεκρική πομπή, 
που αποτελούσαν οι στρατιώτες 
του Καρόλου, οι οποίοι μετέφε-
ραν σε ένα φορείο το σώμα του 
νεκρού βασιλιά τους.

Οι αντιδράσεις που ξεσήκω-
σε το μοτίβο που επέλεξε ο ζω-
γράφος και δεν αποτελούσε  μια 
ρεαλιστική απεικόνιση της μετα-
φοράς του νεκρού, αλλά ένα φα-
νταστικό αφιέρωμα στον πεθα-
μένο βασιλιά, υπήρξαν έντονες. 
Οι κριτικές πολλές. Η σορός του 
Καρόλου στην πραγματικότητα, 
δεν γύρισε στη Σουηδία, τοποθε-
τημένη σε ένα ανοιχτό φορείο, αν 
μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του, 
τον βαρύ χειμώνα στη Νορβηγία. 
Αλλά ο Γκέτερστρομ, ακολούθη-
σε μια παράδοση της ζωγραφι-
κής. Σε κηδείες μεγάλων ανδρών 
και γυναικών, οι νεκροί εμφανί-
ζονται ντυμένοι με τα καλύτερα 
ρούχα τους, στην πομπή προς το 
νεκροταφείο.

Το ότι έγινε δεκτός ο συγκε-
κριμένος πίνακας στο Εαρινό Σα-
λόνι Ζωγραφικής των Παρισίων, 
ήταν από μόνο του ένα δείγμα 
για την αξία του ζωγράφου. Το 
ότι κέρδισε ο πίνακας αυτός και 
το δεύτερο βραβείο στην κατηγο-
ρία του, ανέβασε τις μετοχές του 
ζωγράφου.

Ωστόσο η συζήτηση γύρω από 
τον πίνακα αυτόν, προκάλεσε 
το αιφνίδιο ενδιαφέρον από μια 
εχθρική προς την Σουηδία πλευ-
ρά. Τη ρωσική πλευρά, με την 
οποία ο Κάρολος είχε ανοιχτούς 
πολεμικούς λογαριασμούς. Στο 

Παρίσι στη Διεθνή Έκθεση, βρέ-
θηκε ο Μέγας Δούκας της Ρωσί-
ας Κωνσταντίν Κωνσταντίνοβιτς, 
πρίγκιπας των Ρομανώφ. Εδώ 
όμως τελειώνει το δεύτερο μέ-
ρος της ιστορίας μας.

 Το επόμενο κε-
φάλαιο της ιστο-
ρίας μας, αρχίζει 
τώρα…

 Ο Μέγας Δούκας Κωνσταντίν 
Κωνσταντίνοβιτς ήταν το τέταρ-
το παιδί του Μεγάλου Δούκα 
Κωνσταντίν Νικολάγιεβιτς της 
Ρωσίας και της συζύγου του Πρι-
γκίπισσας Αλεξάνδρας του Saxe-
Άλτενμπουργκ.

Από την παιδική του ηλικία, 
ενδιαφέρονταν περισσότερο για 
τα γράμματα, τις τέχνες και τη 
μουσική και λιγότερο για την 
στρατιωτική ανατροφή του, που 
απαιτούσε για τα αγόρια, η πα-
ράδοση των Ρομανώφ. Παρ 'όλα 
αυτά, υπηρέτησε στο Αυτοκρατο-
ρικό Ρωσικό Ναυτικό όπου προ-
κάλεσε δυσαρέσκεια με την συ-
μπεριφορά του. Έτσι εγκατέλειψε 
το Ναυτικό και εντάχθηκε στο 
ελιτίστικο σύνταγμα Izmailovsky 
της αυτοκρατορικής φρουράς.

Ήταν λάτρης των γραμμάτων 
και των τεχνών. Υπήρξε ταλα-
ντούχος πιανίστας, και ανάμεσα 
στους στενούς φίλους του ήταν 
και ο Τσαϊκόφσκυ. Ο Κωνσταντί-
νοβιτς μετέφρασε επίσης έργα 
ξένων συγγραφέων όπως ο 

Σίλλερ και ο Γκαίτε στα ρωσικά 
και ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος 
για την ρωσική μετάφραση του 
«Άμλετ» του Σαίξπηρ. Συνήθως 
υπέγραφε ως KΡ (από τα αρχικά 
των λέξεων Κωνσταντίν των Ρο-
μανώφ).

Μεγαλύτερη αδερφή του, ήταν 
η Μεγάλη Δούκισσα Όλγα, την 
οποία παντρεύτηκε ο Βασιλιάς 
Γεώργιος Α ' των Ελλήνων, το 
1867.

Εδώ η ιστορία μας ακουμπάει 
λίγο την ελληνική βασιλική οι-
κογένεια.

Άλλωστε ο πολυσυζητημένος 
Μέγας Δούκας ήρθε και στην 
Ελλάδα το 1881 και έμεινε στη 
ρωσική Μονή του Αγίου Παντε-
λεήμονος στο Άγιον Όρος.

Στο μετόχι της Χρωμίτσας στον 
Άθω, έχει βρεθεί το ημερολόγιο 
του Ρώσου πρίγκιπα Κωνσταντίν 
Κωνσταντίνοβιτς των Ρομανώφ. 
Σ’ αυτό περιγράφει την παραμονή 
του στην Κορμίλιτσα όπως λέ-
γεται η συγκεκριμένη τοποθεσία 
στον Άθω, με ιδιόχειρα σχέδια 
της περιοχής.

Ο Ρώσος φιλότεχνος πρίγκι-
πας όταν βρέθηκε στο Παρίσι, 
εντυπωσιάστηκε, αλλά και σκε-
πτόμενος διπλωματικά, αγόρασε 
τον πίνακα του Γκέτερστρομ με 
τον νεκρό Κάρολο έναντι 22.000 
γαλλικών φράγκων, τον μετέφε-
ρε στο λεγόμενο Μαρμάρινο Πα-
λάτι της Αγίας Πετρούπολης και 
τον ανάρτησε εκεί. Το Μαρμάρινο 
Παλάτι είναι μέρος σήμερα του 

Μουσείου Hermitage.

 Δυσαρέσκεια στη 
Σουηδία

 Οι οπαδοί του Κάρολου δυσα-
ρεστήθηκαν, γιατί ο πολεμιστής 
βασιλιάς τους, νεκρός έστω και 
σε πίνακα, βρέθηκε στα χέρια των 
μισητών εχθρών του των Ρώσων. 
Σημειώθηκε μεγάλη κατακραυγή 
από τον σουηδικό Τύπο, γιατί ο 
εμβληματικός πίνακας πουλήθη-
κε στη Ρωσία. Έτσι ξεκίνησε ένας 
έρανος, και ο Γκέτερστρομ κλή-
θηκε να ζωγραφίσει ένα πιστό 
αντίγραφο. Τον δεύτερο πίνακα 
ο ζωγράφος, άρχισε να τον ζω-
γραφίζει στη Φλωρεντία. Συνέ-
χισε στο Παρίσι και τον τελείωσε 
στο αγρόκτημα Krusenbergs στο 
Uppland το Νοέμβριο του 1884. 
Οι εργασίες για την ζωγραφική 
αυτή κράτησαν μόλις ένα χρό-
νο. Ο πίνακας αυτός, δηλαδή το 
αντίγραφο, ανήκει σήμερα στο 
Εθνικό Μουσείο της Στοκχόλμης.

Μετά την Επανάσταση των 
Μπολσεβίκων στη Ρωσία, οι Σου-
ηδοί κατόρθωσαν να εξαγορά-
σουν το 1934 από τους Ρώσους, 
τον πρωτότυπο πίνακα, ο οποίος 
πλέον βρίσκεται στο Μουσείο 
Τέχνης του Γκέτεμποργκ. Ο Κά-
ρολος, έστω και ως πίνακας, 
επέστρεψε οριστικά πλέον στην 
πατρίδα του τη Σουηδία…

Ήταν και αυτός ένας κύκλος 
της ιστορίας… 

κης ήταν βασιλιάς της Θράκης την εποχή 
του Πελοποννησιακού Πολέμου, σύμμαχος 
της Αθήνας. Τον αναφέρει ο Θουκυδίδης. 
Στο βιβλίο του "Ιστοριών Συγγραφή" Β΄,96 
γράφει συγκεκριμένα: "Σιτάλκης, ο Τηρέω 

Οδρύσσης Θρακών βασιλεύς..." Sitalkis, was 
ancient Greek, king of Thrace. 
sitalkisking@yahoo.gr
pantelisathanasiadis@gmail.com
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Από το Διδυμότειχο 
στην O.S.S. στην Κατοχή
*Δίκτυα κατασκοπείας περνάνε από 
Διδυμότειχο- Αδριανούπολη και κα-
ταλήγουν στην Μέση Ανατολή.

*Ιωάννης Δεμερτζής, Αλέκος Γεωργι-
άδης και Λάμπρος Αντωνίου, πρωτα-
γωνιστούν

 

Γράφει ο Παντελής 

Στεφ. Αθανασιάδης

  Με έδρα του το Διδυμότειχο, ένας 
ριψοκίνδυνος υπενωμοτάρχης της Χω-
ροφυλακής, δημιούργησε στην Κατοχή, 
τρεις φορές μυστικές αντιστασιακές ορ-
γανώσεις κατασκοπείας, υπηρετώντας 
τον κοινό συμμαχικό αγώνα εναντίον 
του Ναζισμού και των άλλων δυνάμε-
ων του Άξονα. Οι Αμερικανοί εκτίμησαν 
τις υπηρεσίες του και τις ικανότητές 
του και τον κάλεσαν δύο φορές στο Κά-
ιρο όπου τον εκπαίδευσαν στον μυστι-
κό πόλεμο και στο τέλος τον έστειλαν 
στην Δυτική Ελλάδα.

Πρόκειται για τον Λάμπρο Αντωνίου 
του Δημοσθένη και της Πολυξένης, που 
είχε γεννηθεί το 1912 στο Θέρμο Τρι-
χωνίδας. Η Κατοχή τον βρήκε να υπη-
ρετεί στην υποδιοίκηση Χωροφυλακής 
Διδυμοτείχου, με τον βαθμό του υπε-
νωμοτάρχη.

 Τον Ιούλιο του 1942, 
έλαβε μια έγγραφη 
εντολή…

 Ήταν από τον διευθυντή της Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών του Ελληνικού 
Προξενείου Αδριανούπολης, τον έφε-
δρο λοχαγό Ιωάννη Δεμερτζή, ο οποίος 
στα κατοπινά χρόνια ζούσε στο Σουφλί, 
δικηγορώντας.  Ο Δεμερτζής παράγγει-
λε στον υπαξιωματικό της Χωροφυλα-
κής Λάμπρο Αντωνίου, που ήταν στο 
Διδυμότειχο, να προχωρήσει  στη συ-
γκρότηση οργάνωσης συλλογής πλη-
ροφοριών, με σκοπό να παρακολου-
θούνται οι κινήσεις των γερμανικών 
στρατευμάτων Κατοχής στον Έβρο, κα-
θώς και των Βουλγάρων οι οποίοι είχαν 
πατήσει πόδι στην Ανατολική Μακεδο-
νία και από τη Θράκη στους νομούς 
Ξάνθης και Ροδόπης.

 Κωδική ονομασία, 
το 55

 Η οργάνωση θα βοηθούσε επίσης 

στη φυγάδευση ελλήνων πατριωτών 
στη Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας για 
να ενταχθούν στις εκεί ελληνικές ένο-
πλες δυνάμεις. Βασική αποστολή όμως 
θα ήταν η συγκέντρωση πάσης φύσεως 
στρατιωτικών πληροφοριών χρήσιμων 
στο Συμμαχικό Στρατηγείο. Τις πληρο-
φορίες προωθούσε στον Δεμερτζή, ο 
οποίος τις διαβίβαζε στις συμμαχικές 
και ελληνικές υπηρεσίες στη Μέση 
Ανατολή. Για την επικοινωνία με τον 
Δεμερτζή είχε την συνθηματική ονομα-
σία 55.

Ο Λάμπρος Αντωνίου μεταξύ άλλων 
χρησιμοποίησε ως πληροφοριοδότες 
του, τον Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, διερ-
μηνέα της Γκεστάπο Διδυμοτείχου. Τον 
γερμανό λοχία Γκραντ Άλμπερτ, πο-
λωνικής καταγωγής και τον βούλγαρο 
αντισυνταγματάρχη Τυμπανώφ Ντμίτρι.

Ο Λαζαρίδης ως διερμηνέας των 
Γερμανών του έδινε πολύτιμες πλη-
ροφορίες για επικείμενες συλλήψεις 
πατριωτών, για πληροφοριοδότες των 
γερμανών, για πράκτορες που έστελ-
ναν στη Μέση Ανατολή οι αρχές κατο-
χής καθώς και σειρά άλλων χρήσιμων 
πληροφοριών, που ενδιέφεραν τις συμ-
μαχικές δυνάμεις.

Ο λοχίας Γκραντ, που υπηρετούσε 
στην γερμανική υπηρεσία πληροφορι-
ών «Μπέρτα» του έδινε πληροφορίες 

στρατιωτικής φύσεως. Τον Φεβρουάριο 
του 1943 αποκαλύφθηκε η δραστηριό-
τητά του λοχία, τον συνέλαβαν οι ναζι-
στές και τον εκτέλεσαν με τουφεκισμό.

Ο αντισυνταγματάρχης Τυμπανώφ 
έδινε στρατιωτικές πληροφορίες στον 
Έλληνα Απόστολο Δημητρίου, που έμε-
νε στο Ορτάκιοϊ (Σ.Σ. Σήμερα ονομάζε-
ται Ιβαΐλοβγκραντ) και αυτός χρησιμο-
ποιώντας συνδέσμους τις προωθούσε 
στον Αντωνίου στο Διδυμότειχο. Από τις 
ομολογίες όμως του Γκραντ όταν αυτός 
συνελήφθη, αποκαλύφθηκε η οργά-
νωση και ο Αντωνίου αναγκάσθηκε να 
διαφύγει το Φεβρουάριο του 1943 στη 
Μέση Ανατολή.

Στο διάστημα αυτό, που δρούσε και 
είναι χαρακτηριστικό αυτό το γεγονός, 
δεν διαχειρίσθηκε χρήματα.

 Η προσχώρηση στις 
αμερικανικές μυστικές 
υπηρεσίες

 Τον Αύγουστο του 1943 ο Αντωνί-
ου ευρισκόμενος στη Μέση Ανατολή 
προσχώρησε στην αμερικανική μυστι-
κή υπηρεσία O.S.S.  Έτσι σε συντομο-
γραφία λέγονταν το Γραφείο Στρατη-
γικών Υπηρεσιών (στα αγγλικά Office 
of Strategic Services). Επρόκειτο για 
υπηρεσία πληροφοριών που σχημα-

τίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρξε 
ο πρόγονος της CIA και σχηματίστηκε 
ως συντονιστικό όργανο των κατασκο-
πευτικών δραστηριοτήτων πίσω από 
τις εχθρικές γραμμές για την απόκτηση 
κυρίως στρατιωτικής φύσεως πληρο-
φοριών.

Η υπηρεσία αυτή εκπαίδευσε το Λά-
μπρο Αντωνίου σε ειδική σχολή πάνω 
σε θέματα δολιοφθορών, συλλογής 
πληροφοριών κ.λπ. και αργότερα τον 
ξαναέστειλε εκπαιδευμένο πλέον κατά-
σκοπο στον νομό Έβρου. Αυτή τη φορά 
είχαν γίνει πολλές αλλαγές στο ελληνι-
κό προξενείο της Αδριανούπολης, όπου 
έκανε την εμφάνισή του ο αμερικανός 
αξιωματικός της O.S.S.  Αλέκος Γεωρ-
γιάδης (δωδεκανησιακής καταγωγής). 
Στο Διδυμότειχο ο Αντωνίου, ήρθε σε 
επαφή με τα παλαιά στελέχη της ορ-
γάνωσής του και συγκρότησε νέα αντι-
στασιακή ομάδα, στην οποία προστέθη-
καν και νέα μέλη.

Και κατά την περίοδο αυτή, η δρά-
ση του ήταν σημαντική. Μέσω του δι-
ερμηνέα Κωνσταντίνου Λαζαρίδη από-
χτησε δύο νέους πληροφοριοδότες. 
Τον αυστριακής καταγωγής υπολοχαγό 
Φρανς Μίσερτ και τον βούλγαρο λοχα-
γό Νίκωφ. Ο Νίκωφ εκείνη την εποχή 
εκτελούσε χρέη συνδέσμου μεταξύ του 
βουλγαρικού γενικού επιτελείου και 

της γερμανικής διοικήσεως, που έδρευε 
στο Διδυμότειχο. Και στους δύο αυτούς, 
για τις πληροφορίες που παρείχαν «κα-
τεβάλλοντο σεβαστά χρηματικά ποσά». 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο βούλ-
γαρος λοχαγός παρέδωσε στον Αντω-
νίου και το σχέδιο άμυνας των αρχών 
κατοχής από την Χαλκιδική μέχρι τον 
Έβρο. Και αυτός, όταν αποκαλύφθηκε η 
δράση του, με τη  βοήθεια του Αντωνίου 
φυγαδεύθηκε στη Μέση Ανατολή στις 
18 Ιανουαρίου 1944.

Στη φάση αυτή οι πληροφορίες που 
συγκέντρωνε ο Αντωνίου, στέλνονταν 
στην Αδριανούπολη, όπου είχε την έδρα 
του ο ελληνικής καταγωγής ταγματάρ-
χης του αμερικανικού στρατού Αλέκος 
Γεωργιάδης, ο οποίος με την κάλυψη 
του ελληνικού ονόματος, και τη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας, εργάζονταν 
ως υπάλληλος του ελληνικού προξε-
νείου, αλλά στην πραγματικότητα έστη-
νε δίκτυα πληροφοριών της O.S.S. έως 
τον Δούναβη. 

Ο Γεωργιάδης έφτασε στην Αδρια-
νούπολη με διπλωματικό διαβατήριο, 
μετά την έγκριση της εξόριστης ελλη-
νικής κυβέρνησης του Καΐρου. Ο τότε 
διευθυντής του προξενείου Γ. Καλού-
τσης, με τον οποίο ο Γεωργιάδης ήρθε 
πολλές φορές σε ρήξη, σε έγγραφό του 
προς τον έλληνα πρεσβευτή Π. Ραφα-
ήλ στην Άγκυρα, τόνιζε: «Ο διορισμός 
ούτος εγένετο ίνα διευκολυνθή η εγκα-
τάστασις πράκτορος της Ο.Σ.Σ. πλησίον 

των τουρκικών συνόρων προς Ελλάδα 
και Βουλγαρίαν ίνα καταστή δυνατή εκ 
της επικαίρου εκείνης θέσεως, η οποία 
άλλως θα ήτο απρόσιτος εις αμερικανι-
κήν υπηρεσίαν, δοθέντος ότι η Τουρκία 
δεν στέργει την ίδρυσιν νέων προξενεί-
ων εν Θράκη, η συλλογή πληροφοριών 
περί της εν Νομώ Έβρου και Βουλγαρία 
καταστάσεως!..».

Ο Γεωργιάδης (που είχε και σημαντι-
κή ανάμιξη στην ενίσχυση των ανταρ-
τών του ΕΛΑΣ στο νομό Έβρου) διαβί-
βαζε τις πληροφορίες του Αντωνίου 
στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης 
Ανατολής. Η οργάνωση του Αντωνίου 
έδρασε έως τον Φεβρουάριο του 1944, 
όταν αυτός ανακλήθηκε και πάλι στο 
Κάιρο, γιατί η περιοχή του Έβρου έπαψε 
να έχει για τις συμμαχικές δυνάμεις το 
ίδιο ενδιαφέρον, αφού το θέατρο των 
πολεμικών συγκρούσεως, είχε μετα-
φερθεί στην Ιταλία, όπου οι σύμμαχοί 
αποβιβάσθηκαν και προωθούνταν πιέ-
ζοντας τις δυνάμεις του Άξονα.

Το Μάρτιο του 1944 ευρισκόμενος ο 
Αντωνίου στο Κάιρο εισήχθη για άλλη 
μία φορά σε ειδική αμερικανική στρα-
τιωτική σχολή για εκπαίδευση. Όταν 
ολοκληρώθηκε και η νέα εκπαίδευσή 
του εστάλη με υποβρύχιο στις ακτές 
της Ηπείρου, όπου έφτασε στις 3 Μαΐου 
1944, φέρνοντας μαζί του και ασύρμα-
το με ασυρματιστή.   

Στην  Ήπειρο συναντήθηκε με τον 

αρχηγό του ΕΔΕΣ στρατηγό Ναπολέ-
οντα Ζέρβα, ο οποίος τον κατατόπισε 
για την κατάσταση που επικρατούσε 
στην Δυτική Ελλάδα και τον εφοδίασε 
με φύλλο πορείας και ειδικό σημείωμα 
για να διευκολύνουν τον Αντωνίου και 
τον ασυρματιστή του, οι κατά τόπους 
οργανώσεις του ΕΔΕΣ. Λίγο καιρό πριν ο 
Ζέρβας είχε αντιμετωπίσει σφοδρές επι-
θέσεις από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, που 
ήθελε να τον εκτοπίσει.

Ο Αντωνίου κατέληξε στο Αγρίνιο, 
όπου προχώρησε στη συγκρότηση νέας 
οργάνωσης, η οποία είχε 18 μέλη. Αυτή 
η οργάνωση  ασχολήθηκε μόνο με την 
συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών, 
καθώς και με τις δραστηριότητες του 
ΚΚΕ. Τις πληροφορίες τις διαβίβαζε με 
τον ασύρματο στη Μέση Ανατολή.

Για τη δράση του αυτή συνελήφθη 
από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ και καταδι-
κάσθηκε σε θάνατο από ανταρτοδικείο. 
Τελικά με έγκαιρη παρέμβαση της συμ-
μαχικής αποστολής που δρούσε στην 
κατεχόμενη Ελλάδα, η απόφαση αυτή 
δεν εκτελέσθηκε και ο Αντωνίου γλίτω-
σε την εκτέλεση.

Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο Αντωνί-
ου διέθετε για τις υπηρεσίες του στον 
συμμαχικό αγώνα βεβαίωση της αμε-
ρικανικής μονάδας εκπαίδευσης Α.Ρ.Ο. 
V.S. APMV με ημερομηνία 10-8-1945 
ότι εργάσθηκε για τον συμμαχικό αγώ-
να κάτω από επικίνδυνες συνθήκες 

στον τομέα της συλλογής και αποστο-
λής πληροφοριών και ότι «η αποστολή 
του εξεπληρώθη μετά καταφανούς επι-
τυχίας».

Διέθετε επίσης πιστοποιητικό του 
αμερικανού υποστράτηγου Ουίλιαμ 
Ντόνοβαν, αρχηγού της O.S.S.  με ημε-
ρομηνία 8-8-1947 με το οποίο πιστο-
ποιούνταν ότι ο Αντωνίου υπηρέτησε 
τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από 18-
8-1943 ως την 1-12-1944 και ότι «εξε-
τέλεσεν ικανοποιητικώς τα καθήκοντά 
του».

Επίσης διέθετε, με χρονολογία 21-
6-1949, πιστοποιητικό του αμερικανού 
στρατιωτικού ακόλουθου της πρεσβεί-
ας των ΗΠΑ στην Αθήνα συνταγματάρ-
χη Σμιθ, με το οποίο πιστοποιούσε  ότι 
ο Αντωνίου ήταν κατά την Κατοχή αρ-
χηγός ομάδας εσωτερικής αντίστασης, 
ότι η ομάδα του τελούσε κάτω από τις 
οδηγίες της αμερικανικής οργάνωσης 
ειδικών υπηρεσιών O.S.S. και ότι η υπη-
ρεσία της ομάδας του διήρκεσε από 18-
8-1943 μέχρι 1-12-1944.

Μετά τον πόλεμο, έζησε στην Αθή-
να, όπου και αργότερα συνταξιοδοτή-
θηκε. Οι οργανώσεις που είχε ιδρύσει 
στην Κατοχή σε Διδυμότειχο και Αγρί-
νιο, αναγνωρίσθηκαν από το υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας.

Θράκη: Η δύσκολη ζωή κατά τον 19ο αιώνα
Γράφει ο Παντελής 
Στεφ. Αθανασιάδης
  

Η ζωή στη Θράκη και ει-
δικά στις μικρές πόλεις και 
τα χωριά, ποτέ δεν ήταν 
ομαλή. Οι Θράκες, ειδι-
κά στο τελευταίο τέταρτο 
του 19ου αιώνα, είχαν να 
αντιμετωπίσουν μια άγρια 
καθημερινότητα, που ήταν 
συνδυασμός της απληστίας 
και της βαρβαρότητας του 
Οθωμανού κατακτητή, της 
επιθετικότητας του ανερ-
χόμενου βουλγαρικού εθνι-
κισμού, αλλά και άλλων 
απρόβλεπτων παραγόντων, 
όπως είναι π.χ. τα μεγάλα 
ατυχήματα, οι κακές καιρι-
κές συνθήκες κ.λπ. Κοντά 
σ’ αυτά δεν πρέπει να λη-
σμονούμε και την αδυναμία 
του ελληνικού κράτους, να 
προστατεύσει τους αλύτρω-

τους Έλληνες.  

Ποια ήταν αυτή η άγρια 
καθημερινότητα; Την περι-
γράφει λιτά και άκρως πα-
ραστατικά, ένα γράμμα των 
Ελλήνων κατοίκων της Αί-
νου προς τον υπουργό Εξω-
τερικών Πέτρο Δεληγιάννη, 
με ημερομηνία 14 Απριλίου 
1868 .

«Κύριε υπουργέ,

Μολονότι και δια προη-
γουμένων δια μέσου τη Σε-
βαστής Πρεσβείας αναφο-

ρών μάλιστα εσχάτως και 
δι’ εκτάκτου μεταβάντος 
εις Κωνσταντινούπολιν, 
περιεγράψαμε την απελπι-
σίαν εις ήν περιήλθομεν ως 
εκ της βιαίου, ανόμου και 
βαρβάρου διαγωγής της 
ενταύθα Τοπικής Αρχής, μ’ 
όλα ταύτα αναγκαζόμεθα 
και πάλιν απευθείας προς 
Υμάς Εκλαμπρότατε ν’ ανα-
φέρουμε εν συντόμω, ότι 
ουδέν άλλον τις αείποτε 
ακούει ενταύθα, παρ’ ότι 
τον δείνα Έλληνα ανηλεώς 
εξυλοκόπησαν, τον δείνα 

εφυλάκισαν και τον άλλον 
αδίκησαν. Δια την μικρο-
τέραν αιτίαν Κύριε Υπουρ-
γέ, ενίοτε και άνευ αυτής, 
στέλλει τρεις ή τέσσαρας 
χωροφύλακας συλλαμβά-
νει επί του δημοσιοτέρου 
μέρους, όντινα βούλεται 
Έλληνα, μεταφέρει βιαί-
ως, θέτει εις την φυλακήν 
των κακούργων, δεκατί-
ζει χρηματικώς κατά την 
συνήθειάν της και οπόταν 
θελήση τον απελευθερώ-
νει. Αν υπάρχει Πράκτωρ 
Έλλην ποσώς δεν πτοείται, 

αλλά πράττει κατά το δο-
κούν αυτής. Και μάλιστα 
το μέγιστον δυστύχημά μας 
είναι ότι ούτε καν Έλληνας 
θέλει να μας αναγνωρίσει, 
αδιαφορούσα αν έχωμε τα 
τακτικά της εθνικότητος 
μας έγγραφα. Προσπίπτο-
μεν όθεν εις τους πόδας 
Σας, Εκλαμπρότατε, όπως 
εξ ονόματος του Παναγά-
θου Θεού και της Ιεράς Πα-
τρίδος φανήτε ίλεως προς 
ημάς και μας.»
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«είχε αναλάβει την επιδιόρθω-
σιν του ποταμού και επί τινας 
μήνας ανέπλεεν το ατμόπλοιον 
μέχρις Αδριανουπόλεως».

Ένας άλλος μηχανικός ο Βί-
λεν ερεύνησε επίσης τα δύο 
λιμάνια της Αίνου και τον Έβρο 
και τα παρακείμενα παράλια. 
Επίσης το 1871 εξέτασε την ίδια 
περιοχή και ένας μηχανικός του 
Αγγλικού Ναυτικού. Όλοι- κατά 
τους Αινίτες- αποφάνθηκαν ότι 
η Αίνος είναι το φυσικό λιμάνι 
όλης της Νοτιοδυτικής Θράκης 
και όταν θα κατασκευάζονταν 
ο σιδηρόδρομος θα ήταν ο προ-
σφορότερος σταθμός των εμπο-
ρικών θρακικών πόλεων. Αν 
μάλιστα γίνονταν στον ποταμό 
Έβρο τα έργα που πρότεινε το 
1859 ο Βίλεν και καθαρίζονταν 
το στόμιο του ποταμού, θα μπο-
ρούσαν- έλεγαν οι Αινίτες- να 
προσορμίζονται σ’ αυτόν πλοία 
χωρητικότητας «6-10.000 κοι-
λών». Πρότειναν μάλιστα να 
πουλήσει η οθωμανική κυβέρ-
νηση τις τεράστιες εκτάσεις που 
διέθετε κοντά στον ποταμό για 
να χρηματοδοτήσει τα έργα για 
ένα πλώιμο Έβρο.

Πάντως πέρα από τη διαμά-
χη Αίνου- Δεδέαγατς, για την 
δημιουργία λιμανιού ενδια-
φέρον έχουν οι πληροφορίες 
που δημοσιεύθηκαν τότε, για 
την πλωιμότητα του ποταμού 
Έβρου μέχρι της Αδριανουπόλε-
ως, αφού έστω και δοκιμαστικά 
κυκλοφορούσε τότε ατμόπλοιο. 
Ο αρθρογράφος μάλιστα σημει-
ώνει στο άρθρο του ότι ο Έβρος 
είναι πλώιμος κάθε εποχή, αρ-
κεί να καθαρίζεται με ασήμαντη 
δαπάνη και να περιστέλλεται η 
κοίτη του ώστε τα νερά, να είναι 
συγκεντρωμένα και να μη διαρ-
ρέουν κατά τη διαδρομή του.

Σχετικά με τον πλου ατμο-
πλοίου στον ποταμό Έβρο, από 
την Αδριανούπολη έως τις εκ-
βολές του και από εκεί έως την 
Κωνσταντινούπολη, έχει δια-
σωθεί η αναφορά του προξένου 
Α. Δόσκου  με ημερομηνία 13 
Απριλίου 1859 , προς την Ελλη-
νική πρεσβεία της Κωνσταντι-
νούπολης, με επισημάνσεις για 
την ανάγκη έργων συντήρησης 
της κοίτης του ποταμού, για-
τί το ατμόπλοιο κολλούσε στα 
αβαθή. Είναι ενδιαφέρον κείμε-
νο. Το ατμόπλοιο, αν συνέχιζε 
τα ταξίδια του θα άλλαζε την 
καθημερινότητα των κατοίκων 
του Έβρου και τη μοίρα τους. Η 
ανάπτυξη θα είχε άλλο περιεχό-
μενο και ταχύτατους ρυθμούς, 
που θα έβγαζαν την περιοχή από 

την νωχέλεια της Ανατολής και 
την υπανάπτυξη, στην οποία την 
είχε καταδικάσει το Οθωμανικό 
κράτος.

Έγραφε ο Δόσκος:
«Χθες ημέραν του Πάσχα 

κατέπλευσεν ενταύθα κατά 
πρώτον το του ποταμού Μαρί-
τζης (Έβρου) ατμόπλοιον όπερ 
μέλλει να  ταξιδεύση μεταξύ 
των δύο τούτων πόλεων. Το 
ατμόπλοιον τούτο είναι 30 ίπ-
πων δυνάμεως ανεπαρκές δε 
δια την υπηρεσίαν είς ήν είναι 
προορισμένον, διότι δεν δύνα-
ται να εύρη πλείονας των τριών 
φορτηγών λέμβων. Ωσαύτως 
δε και ο ποταμός χρήζει εισέτι 
πολλής εργασίας διότι εις πολ-
λά μέρη τα νερά κατά τοσού-
τον είναι αβαθή ώστε εκάθησεν 
τρεις μέχρις ού φθάσει ενταύθα. 
Απαιτούνται επομένως πολλαί 
εισέτι χρηματικαί δαπάναι και 
δεν είναι γνωστόν αν η εταιρεία 
αύτη θέλει αποφασίσει να κάμη 
τοιαύτας. Το πρώτον ταξίδιον 
εγένετο προς δοκιμήν.

          Αν τακτοποιηθεί η ατμο-
πλοϊκή αύτη υπηρεσία η επαρχία 
αύτη θα έχει μεγάλας εμπορικάς 
ωφελείας, κυρίως δια την ευκο-
λίαν της εξαγωγής των προϊό-
ντων της. Λέγεται δε ότι αν και 
η παρούσα εταιρεία δεν φέρει 
εις πέρας το σχέδιόν της, υπάρ-
χει ετέρα πρόθυμος να αγοράσει 
την εργολαβίαν ταύτην».

          Μαρτυρίες για τον 
πλωτό Έβρο υπάρχουν σε έκ-
θεση του πρόξενου της Αδρια-
νούπολης Π. Λογοθέτη για την 
Αδριανούπολη, ο οποίος στις 17 
Οκτωβρίου 1866 γνωστοποιού-
σε στο υπουργείο Εξωτερικών 
ότι «η πόλις αύτη κειμένη εν 
τω κέντρω της Θράκης και συ-
γκοινωνούσα μετά της μεσογεί-
ου θαλάσσης δια του πλευστού 
ποταμού Έβρου κοινώς Μαρί-
τζα…».

Ενώ σε άλλο ση-
μείο της ίδιας έκ-
θεσης γράφει:

«Η δια του λιμένος της Αίνου 
εξαγωγή των τε δημητριακών 
καρπών και των διαφόρων άλ-
λων προϊόντων εκτελείται δια 
του ποταμού Έβρου, τη βοηθεία 
σχεδιών, εφ’ όσον η δριμύτης 
του ψύχους δεν παγώνει τα 
ύδατα του ειρημένου ποταμού, 
όστις κατά παν έτος σχεδόν κα-
τεχόμενος βαθυκρυσταλλούται 
και διατελεί πολλάκις πεπηγ-
μένος μέχρι τέλους Φεβρουαρί-

ου». 

          Η πρόθεση να είναι πάντα 
πλωτός ο Έβρος, φαίνεται πως 
επηρέασε και την κατασκευή 
της σιδηροδρομικής γέφυρας 
στο Πύθιο. Το Φεβρουάριο του 
1873 όπως έγραφε ο «Νεολό-
γος» είχε ήδη αρχίσει η τοπο-

θέτηση επί του ποταμού Έβρου 
στο χωριό Κούλελι Μπουργκάζ 
(σημερινό Πύθιο) της σιδερέ-
νιας σιδηροδρομικής γέφυρας. 
Όπως έγραφαν οι εφημερίδες 
θα στηρίζονταν σε 15 αψίδες 
«ένεκα δε του ύψους αυτής, θα 
ή δυνατόν να διέρχονται κάτω-
θεν αυτής ιστιοφόρα και σχεδίαι 
καταπλέουσαι τον Έβρον».

Για τον πλωτό Έβρο υπάρ-
χουν όμως και άλλες πληρο-
φορίες στην ίδια εφημερίδα 
της 28 Ιανουαρίου 1876, όπου 
αναφέρεται σε μια επιφυλλίδα 
για το νομό της Αδριανούπολης, 
ότι από τους ποταμούς της Θρά-
κης μόνο Έβρος ήταν πλωτός 
σε μεγαλύτερα πλοία μέχρι την 
Αδριανούπολη και σε μικρότε-
ρα μέχρι τη Φιλιππούπολη. Στα 
άλλα ποτάμια γίνονταν μεταφο-
ρές ξυλείας και δημητριακών με 
σχεδίες. Στον Έβρο όμως για τα 
ποταμόπλοια ειδικά το καλο-
καίρι που λιγόστευαν τα νερά, 
προέκυψε ένα άλλο απροσδό-
κητο εμπόδιο. Οι ιδιοκτήτες των 
νερόμυλων έχτιζαν σε επαφή με 
τις όχθες, μεγάλα φράγματα για 
να συγκρατούν το νερό, αλλά 
αυτό εμπόδιζε τη διέλευση των 
πλοίων.

Παλαιότερα μάλιστα κατά το 
«Νεολόγο» είχε συσταθεί εται-
ρία «ποταμοπλοϊκή των θρα-

κικών ποταμών, σκοπούσα να 
ενεργεί δια μικρών ατμοπλοίων 
την ποταμοπλοΐαν του Έβρου, 
αλλ’ ένεκα των ανωτέρω δια-
φραγμάτων άτινα η οθωμανική 
κυβέρνησις δεν κατώρθωσε να 
αφαιρέση, η εταιρία εκείνη δεν 
ηδυνήθη να εργασθή. Εξ εκά-
στης των πολυπληθών σχεδιών 

(5-10 χιλ. ετησίως) αίτινες διέ-
πλεον τον Έβρον, η οθωμανική 
κυβέρνησις εισπράττει τέλη δια-
πόρια 45 γρόσια, άχρις Αδρια-
νουπόλεως και 45 άχρις Αίνου».  

Την πλωιμότητα του Έβρου 
εκμεταλλεύθηκαν και οι Ρώ-
σοι, όταν κατέλαβαν το 1878 τη 
Θράκη, όπως έγραψε η «Παλιγ-
γενεσία» των Αθηνών :

«Οι Ρώσσοι κατώρθωσαν δια 
λέμβων ιδιαιτέρας κατασκευ-
ής να καταστήσωσι πλωτόν τον 
Έβρον (Μαρίτσαν) όστις διερχό-
μενος δια της Αδριανουπόλεως 
χύνεται εις το Αιγαίον. Δια του 
τρόπου τούτου μετά πάσης της 
δυνατής ευκολίας δύνανται δια 
του ποταμού να μεταφέρωσιν εξ 
Αίνου εις Αδριανούπολιν οσασ-
δήποτε ποσότητας σιτηρών και 
λοιπών εμπορευμάτων». 

Ήθελαν πλωτό και 
τον Στρυμόνα

Η Τουρκία σχεδίαζε το 1859 
να καταστήσει πλωτό και το 
Στρυμόνα , για να ανεβαίνουν 
ατμόπλοια έως τις Σέρρες. Την 
εποχή εκείνη επισκέφθηκε μά-
λιστα την περιοχή Οθωμανός 
μηχανικός και άρχισε τις πρώτες 
εργασίες εκβάθυνσης της κοί-
της, αλλά το έργο δεν ευοδώ-
θηκε τότε.

Το 1863 σύμφωνα με ανα-
φορά του προξένου Σερρών 
Γ. Α. Λαγκαδά  στις 16 Ιουνίου 
κατέφθασε στις Σέρρες ένας 
Άγγλος επιχειρηματίας από το 
Μάντσεστερ (Μαγχεστρία όπως 
το ονόμαζαν τότε) συνοδευόμε-
νος από τον επιχειρηματία της 
Θεσσαλονίκης Άμποτ.       Αυ-

τοί οι δύο πραγματοποίησαν μια 
συγκέντρωση Σερραίων επιχει-
ρηματιών, στους οποίους γνω-
στοποίησαν, ότι προτίθενται να 
επιχειρήσουν να καταστήσουν 
«πλευστόν τον ποταμόν Τσιάγιζε 
(Στρίμονα)» και στη φάση εκεί-
νη ζήτησαν να συγκεντρωθεί με 
συνεισφορά, ποσό πεντακοσίων 
λιρών, για να φέρουν μηχανικό 
από την Αγγλία, ο οποίος «να 
παρατηρήσει τον ποταμόν ίνα 
γνωρίσωσι αν γίνητε πλεύσι-
μος». Κατά τους υπολογισμούς 
του Άγγλου επιχειρηματία απαι-
τούνταν για το έργο 50.000 λί-
ρες Αγγλίας. 

Αλλά και το σχέδιο εκείνο, 
δεν προχώρησε…
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-Ιστορικό Αρχείο Ελληνικού 
υπουργείου Εξωτερικών.

-Αρχεία Φόρεϊν Όφις

-Ανδρέα Κ. Λυμπεράτου «Οι-
κονομία, Πολιτική και Εθνική 
Ιδεολογία- Η διαμόρφωση των 
εθνικών κομμάτων στη Φιλιπ-
πούπολη του 19ου αιώνα» 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο 2000.

-Εφημερίδες εποχής

Η διάνοιξη της κοίτης του ‘Εβρου
Μια ιστορική αναδρομή

«Ἕβρος ποταμός 
ἐστι τῆς Θρᾴκης.

Ἐκαλεῖτο δὲ 
πρότερον Ῥόμβος,

τὴν προσηγορίαν 
εἰληφὼς
ἀπὸ τῆς 

συστροφῆς τῆς 
καταφορᾶς 

τοῦ ὕδατος…»

(Τιμόθεος στο  ΙΑ΄ βιβλίο  
«Περὶ Ποταμῶν»).

 

 

Γράφει ο Παντελής 
Στεφ. Αθανασιάδης

Το χειμώνα κάθε χρό-
νο, όλοι γνωρίζουμε ότι 
πλημμυρίζει ο ποταμός 
Έβρος, που κατακλύζει 
απέραντες καλλιεργή-
σιμες εκτάσεις προκα-
λώντας τεράστιες κατα-
στροφές και απειλώντας 
πολλά χωριά.

Αυτό ακριβώς είναι ένα 
από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα του ποταμού αυ-
τού. Η διάνοιξη της κοί-
της του ώστε τα νερά να 
μην πλημμυρίζουν, αλλά 
να ρέουν κανονικά προς 
τη θάλασσα.

Ο Έβρος που πηγά-
ζει από το όρος Ρίλα της 
Βουλγαρίας, διατρέχει 
οριζόντια τη χώρα αυτή 
και μετά στρέφεται κάθε-
τα προς νότια κατεύθυνση 
και εκβάλει στο Θρακικό 
Πέλαγος μεταξύ Αίνου και 
Αλεξανδρουπόλεως, σχη-
ματίζοντας ένα εκτεταμέ-
νο λιμνοβαλτώδες Δέλτα 
με πλούσια πανίδα.

Το συνολικό μήκος του 
ποταμού είναι 515 χιλμ. 
Από αυτά το 203 χιλμ. 
Αποτελούν σύνορο μετα-
ξύ Ελλάδας και Τουρκί-
ας και τα 15 χιλμ. Σύνο-
ρο μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας. 

Ο ποταμός αυτός είχε 
κατά το παρελθόν  πολ-
λά και νοστιμότατα ψά-
ρια (σαζάνια, γουλιανούς 
κ.λπ.). Ειδικότερα στις εκ-
βολές του, όπου σχηματί-
ζονται οι λιμνοθάλασσες 
Στεντορίς (νυν Γιάλα) και 
Μπουρού,  ψαρεύονται τα 
λεγόμενα «νίτικα» ψάρια, 
από το όνομα της Αίνου.

Στην παραποτάμια πε-
ριοχή του Έβρου έχουν 
εντοπιστεί να διαβιούν 
41 είδη ερπετών και αμ-
φιβίων, γεγονός που έχει 
αναδείξει την περιοχή στη 
σημαντικότερη γι’ αυτά τα 
ζώα στην Ευρώπη. Στον 
ποταμό και στο Δέλτα του, 
ζουν 46 διαφορετικά είδη 
ψαριών, του γλυκού και 
θαλασσινού νερού.

Το Δέλτα του ποταμού 
Έβρου είναι ένας από τους 
σημαντικότερους υγροβι-
ότοπους της Ελλάδας. Γι’ 
αυτό προστατεύεται από 
την Συνθήκη Ραμσάρ και 
έχει χαρακτηρισθεί ως 
Περιοχή Ειδικής Προστα-
σίας και Ειδικώς Προ-
στατευόμενη Μεσογειακή 
Περιοχή.

Ο Δήμος Φερών προ-
σφέρει σε κάθε ενδιαφε-
ρόμενο, επίσκεψη με ξύ-
λινες βάρκες στο Δέλτα.

 Τα προβλήμα-
τα του ποταμού

 Το ποτάμι μολύνθηκε 
τα τελευταία 30 χρόνια 
και από τα φυτοφάρμακα 
των εκατέρωθεν καλ-
λιεργειών και από από-
βλητα προερχόμενα από 
βαριές βιομηχανίες της 
Βουλγαρίας (κατεργασί-
ας τσίγκου, μόλυβδου, 
ελαστικών, και χημικών). 
Μέγιστο πρόβλημα προ-
κύπτει και από τον εκ 
Τουρκίας παραπόταμο 
Εργίνη, που έχει βυρσο-
δεψεία στις όχθες του.

Άλλο μεγάλο πρόβλη-
μα του ποταμού Έβρου 
είναι η λαθρομετανά-

στευση, που υποστηρί-
ζεται από την ανατολική  
όχθη του , δηλαδή από 
την Τουρκία και διευκο-
λύνεται από το γεγονός 
ότι ειδικά το καλοκαίρι, 
περιορίζονται αισθητά, τα 
βάθη του.

Πάντως από τα πα-
νάρχαια χρόνια ο Έβρος 
χαρακτηρίζονταν προικο-
δότης της Θράκης, αφού 
με το νερά του και την ιλύ 
που κατέβαζε, καθιστού-
σε εύφορα τα εδάφη της 
«εριβώλακος Θράκης». 
Παράλληλα ο ποταμός  
χρησιμοποιούνταν κυρί-
ως για μεταφορά ξυλείας 
και αγροτικών προϊόντων 
που μεταφέρονταν στο λι-
μάνι τις Αίνου με σχεδίες 
αλλά και μεγάλες φορτη-
γίδες και συνέδεαν έτσι 
την Φιλιππούπολη και την 
Αδριανούπολη με το Αι-
γαίο Πέλαγος .

  Το πλούσιο χώμα 
όμως με τα χρόνια γέμιζε 
την κοίτη του, δημιουρ-
γώντας μεγάλες πλημμύ-
ρες και ακυρώνοντας εκ 
των πραγμάτων την πο-
ταμοπλοΐα, τόσο χρήσιμη 
στο εμπόριο της περιοχής.

 Έτσι η διάνοιξη της 
κοίτης του ποταμού 
Έβρου κατέστη πρόβλημα 
από τον 19ο αιώνα. Πρό-
βλημα που δεν επιλύθηκε 
παρά τις προσπάθειες που 
έγιναν από τότε (όχι ση-
μαντικές) και εξακολου-
θεί να ταλανίζει κυρίως 
την Ελλάδα.

Η διάνοιξη της 
κοίτης ιστορικά

 Ιστορικά και με βάση 
τα αρχεία του Φόρεϊν Όφις 
μια πρώιμη αναφορά στη 
ανάγκη διάνοιξης της κοί-
της του ποταμού Έβρου, 
έτσι ώστε να γίνει πλωτός 
σε φορτηγίδες (μαούνες) 
που θα κουβαλούσαν τα 
προς εξαγωγή προϊόντα 
στο λιμάνι της Αίνου και 
θα επέστρεφαν βόρεια 
με άλλα αγαθά γίνεται 

στο Οθωμανικό Αυτο-
κρατορικό Διάταγμα του 
Σεπτεμβρίου του έτους 
1839 (Αρχείο Φόρεϊν Όφις 
195/100, 26 Φεβρουαρί-
ου1840).

Μια άλλη αναφορά γί-
νεται στο υπόμνημα των 
αντιπροσώπων της Αδρι-
ανούπολης προς την Υψη-
λή Πύλη για την ανάπτυξη 
της γεωργίας, τον Απρίλιο 
του 1845. (Αρχείο Φόρεϊν 
Όφις 195/100, Whilshire  
to Cunning 11 Απριλί-
ου 1845). Ειδικότερα το 
Σεπτέμβριο του 1844 η 
σουλτανική κυβέρνηση 
έκανε σειρά εξαγγελι-
ών για τη βελτίωση των 
συνθηκών της αγροτικής 
οικονομίας. Για το λόγο 
αυτό προσκλήθηκαν αντι-
προσωπείες από κάθε 
σαντζάκι να υποβάλουν 
υπομνήματα με προτάσεις  
για την ευημερία των πε-
ριοχών τους. Έτσι και οι 

Αδριανουπολίτες υπέβα-
λαν το δικό τους υπόμνη-
μα το 1845.

Ένα χρόνο μετά, το 
1846 ο σουλτάνος στην 
περιοδεία του στην περι-
οχή πρόσφερε ποσό 2 εκ. 
πιάστρων για τη διάνοιξη 
του ποταμού Έβρου. Ο 
Άγγλος υποπρόξενος της 
Αδριανούπολης Whilshire 
σε αναφορά του προς τον 
προϊστάμενό του υπουρ-
γό Εξωτερικών George 
Cunning (Αρχείο Φόρεϊν 
Όφις 195/100, 20 Μαΐου 
1846) θεώρησε ότι το 
ποσό αυτό ήταν ανεπαρ-
κές.

          Παρά το γεγονός 
ότι έργα διαπλάτυνσης 
και διάνοιξη του Έβρου 
δεν έγιναν, το ενδιαφέρον 
των κατοίκων υπήρξε αδι-
άπτωτο. Στην εφημερίδα 
της Κωνσταντινούπολης 
«Νεολόγος» της 16ης 
Μαΐου 1872, υπάρχει μια 

εκτενής αναφορά γραμ-
μένη από τον Ν. Γ. Χατζό-
πουλο «κατ’ εντολήν και 
εν ονόματι των κατοίκων 
της Αίνου» και αφορά βα-
σικά την διεκδίκηση των 
Αινιτών να μην γίνει λιμά-
νι στο Δεδέαγατς (σημε-
ρινή Αλεξανδρούπολη). 
Η αναφορά αυτή περιέχει 
και σημαντικές πληροφο-
ρίες φια την πλωιμότητα 
του ποταμού Έβρου όπως:

«Κατά το 1847 ο γάλ-
λος μηχανικός Ποαρέλ 
αποσταλείς υπό της αυ-
τοκρατορικής κυβερνή-
σεως» μελέτησε τα λιμά-
νια της Αίνου Δρακοντίνα 
και Ποντισμένη και τον 
«μέχρι Αδριανουπόλεως 
πλώιμον ποταμόν Έβρον 
και όλα τα παρακείμενα 
μέρη από Δεδέαγατς αρ-
ξάμενος μέχρι του Ιμπρι-
τζέ (κολπίσκου του Ξη-
ρού)». Κατά δε το έτος 
1859 η εταιρία Κομόντ 
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Ο Παντελής Αθανασιάδης είναι «ο δικός μας άνθρωπος, ο 
δικός μας δημοσιογράφος». Βρίσκεται κοντά μας, ζεί στον 
τόπο μας μέσα από τα άρθρα του, μεταδίδει σε όλους μας 
απλόχερα τις γνώσεις του. Ο συντοπίτης Παντελής «συγ-
γράφει ιστορία» με τα κείμενά του σε θέματα νεώτερης 
ελληνικής ιστορίας μέσα από την εφημερίδα μας ΄΄Εν Δι-
δυμοτείχω΄΄. Οι παλαιότεροι τον θυμούνται στην ΕΡΤ, οι 
νεότεροι θέλουν να τον γνωρίσουν. Γεννήθηκε στο Διδυ-
μότειχο Έβρου, στις 4 Ιουλίου 1944. Είναι έγγαμος με την 
Αντωνία Παναγ. Λεκατσά. Έχει τέσσερα παιδιά, την Ελένη, 
το Στέφανο, το Δαμιανό και τον Αλέξιο. Σπούδασε Πολι-
τικές Επιστήμες στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών 
Επιστημών.

Στέλνω την αγάπη μου στους συμπολίτες μου

Το Διδυμότειχο είναι ένας τόπος δουλειάς, ονείρου, ιστο-
ρίας και πολιτισμού. Τόπος με συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
που δεν αναδεικνύονται πάντα, αλλά υπάρχουν, με εξαι-
ρετικούς κατοίκους και με μια μοναδική πολύχρονη ιστο-
ρία, που δεν την δικαίωσαν όπως έπρεπε οι μεγάλοι ιστο-
ρικοί του Έθνους. Είναι η πατρίδα μου. Με συνδέει μαζί 
του ένας παντοτινός έρωτας, μια απέραντη αγάπη. Για το 
λόγο αυτό, αποπειρώμαι και με τις φτωχές δυνάμεις μου, 
γράφω για την πόλη μου. 

Στέλνω την αγάπη μου στους συμπολίτες μου και τους 
ζητώ να είναι πάντα δραστήριοι παρά τις κρίσεις, αισιόδο-
ξοι για το μέλλον, αγωνιστικοί στην καθημερινότητά τους, 
και αμετακίνητοι ως προς την αγάπη τους για το Διδυμό-
τειχο. 

  

Οι αναγνώστες του ιστότοπου sitalkisking.blogspot.com 
στο διαδίκτυο δείχνουν την αγάπη τους με θερμά λόγια 
στον Παντελή Αθανασιάδη

• Σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τις πολύτιμες γνώ-
σεις που φέρνεις στο φώς.

     Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης,     Δημοσιογράφος
«Η νεώτερη Ιστορία της Θράκης μας     κεντημένη βελονιά- βελονιά....  
              Στην κυριολεξία…     με τις βαριές μνήμες...»

• Τι να πω Παντελή μου, είσαι κινητό θησαυροφυλάκιο!!!!! 
Ο θεός να σε έχει καλά για να μαθαίνουν οι νεότεροι σε τι 
τόπο γεννήθηκαν!!!!!!!

• Μπράβο Παντελή ! Πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο ! 

Οι ευσυνείδητοι δημοσιογράφοι, δεν εγκαταλείπουν τον 
αγώνα !

• Συναρπαστική η ανάρτησή σας, κύριε Αθανασιάδη. Η νε-
ώτερη Ιστορία της Θράκης μας κεντημένη βελονιά- βελο-
νιά.... Στην κυριολεξία.... με τις βαριές μνήμες......

• Συγχαρητήρια άξιε και αγαπημένε μου φίλε Παντελή για 
την τέλεια πατριωτική εργασία σου που φωτίζεις την ιστο-
ρία της γεννήτορος γης!... Εύχομαι να είσαι γερός να συ-
νεχίζεις το μεγάλο σου έργο!... Το ευχαριστώ είναι λίγο!.... 
ΑΘΑΝΑΤΟΙ οι ήρωες της Θράκης!...

• Εξαιρετικό κείμενο. Σας ευχαριστώ για την βοήθεια και 
την ανάλυση κάποιον λέξεων.
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Σουλτανικές εκτελέσεις 
στο Διδυμότειχο

Γράφει ο Παντελής 
Στεφ. Αθανασιάδης

Είναι γνωστό, ότι το Διδυμό-
τειχο από την εποχή της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας, υπήρξε 
τόπος ειρκτής και εκτελέσεων,  
για όσους συνωμοτούσαν κατά 
της κεντρικής εξουσίας.

Η παράδοση αυτή, φαίνεται 
πως συνεχίσθηκε και επί Τουρ-
κοκρατίας. Γνωρίζουμε σήμερα, 
πως οι εκτελέσεις συνωμοτών 
συνεχίσθηκαν από τους Οθωμα-
νούς κατακτητές. Στο Διδυμότει-
χο διασώζεται ως τις μέρες μας 
η τουρκική λέξη «Ζιντάν» που 
υποδηλώνει την σκοτεινή, την 
ανήλιαγη τρομερή φυλακή.

Θα αναφερθούμε σήμερα, σε 
δύο τρανταχτές περιπτώσεις, αι-
ματοβαμμένων πασάδων, που 
μεθυσμένοι από πρόσκαιρες νί-
κες τους κατά την διάρκεια της 
Ελληνικής Επανάστασης του 
1821, συνωμότησαν αργότερα 
κατά του Σουλτάνου.   

 Ο χαλαστής της 
Νάουσας

Αμπού Λουμπούτ υπήρξε ένας 
από τους ειδεχθέστερους πα-
σάδες, που διέπραξε  μεγάλο 
αριθμό δολοφονιών, μεταξύ του 
άμαχου πληθυσμού, με άκρως 
αιμοβόρα ένστικτα. Τα εγκλήμα-
τα που διέπραξε όταν κατέστειλε 
την εξέγερση της Νάουσας, το 
1822, υπερέβησαν κάθε φαντα-
σία.

Ο Λάμπρος Κουτσονίκας στην 
«Γενική Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως» που εκδόθηκε 
το 1864, αναφέρεται στα εγκλή-
ματα του Αμπού Λουμπούτ Πασά 
στη Νάουσα:

«Πολλάς των γυναικών- γρά-
φει- έρριψαν εις τας φλόγας, των 
δε εγκύων έσχισαν τας κοιλί-
ας . Τα νήπια τέκνα αρπάζοντες 
από τας χείρας των μητέρων τα 
έσφαζον έμπροσθεν αυτών ή τα 
εκρέμων εκ του τραχήλου των 
μητέρων, διάφοροι παρθένοι ερ-
ρίφθησαν μετά των μητέρων ζώ-
σαι εντός του Μέλανος ποταμού 
(Μαυρονέρι) , οι δε θρασύδειλοι 
εχθροί του Χριστιανισμού Ιουδαί-
οι της Θεσσαλονίκης τρέχοντες, 
αυθορμήτως εγένοντο δήμιοι, 
σφάζοντες ως ζώα τους ανθρώ-
πους».

Και προσθέτει λίγο παρακά-
τω: «Ο δε ωμότερος πάντων των 

θηρίων αρχηγός Αμπαλουμπούτ, 
άμα έφθασαν αι αιχμαλωτισθεί-
σαι γυναίκες των Καπετανέων 
Ζαφειράκη , Καρατάσου και Γά-
τζου, διέταξε και αι μέν των Ζα-
φειράκη και Καρατάσου προση-
λώθησαν εις μίαν των θυρών του 
Πασά, όπου και απέθανον υπό τα 
βάσανα, η δε του Γάτζου σύζυγος 
δειλιάσασα μετέβαλε θρήσκευ-
μα. Η τάλαινα Νιάουσα υπέστη 
την χειροτέραν των καταστρο-
φών, διότι δεν υπήρχεν εις αυτήν 
ουδέν καταφύγιον!». 

Η τύχη όμως του καταστροφέα 
της Νάουσας, δεν ήταν ευνοϊκή 
γι’ αυτόν. Σήκωσε κεφάλι κατά 
του Σουλτάνου, έδειξε σημεία 
ανυποταγής προς τον αυθέντη 
του και αυτό δεν ήταν δυνατόν να 
συγχωρηθεί. Ο Σουλτάνος απέ-
στειλε απόσπασμα με διαταγή να 
συλληφθεί, να μεταχθεί στο Δι-
δυμότειχο και να εγκλεισθεί στη 
φοβερή φυλακή «Ζιντάν», που 
υπάρχει εντός του βυζαντινού 
φρουρίου, απέναντι από τον ιερό 
ναό του Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με όσα γράφει ο 
αείμνηστος Δημήτριος Μανάκας 
στο βιβλίο του για την ιστορία 
του Διδυμότειχο (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ "ΘΡΑΚΙΚΑ" 
ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1963, ΤΟΜΟΣ  
37) στην  υγρή αυτή φυλακή 
έμεινε έξι μήνες μέχρις ότου τεκ-
μηριώθηκε η κατηγορία εναντίον 
του. Διαπιστώθηκε ότι όντως είχε 
την πρόθεση να αποστατήσει και 
να  σχηματίσει δικό του βασίλειο.

Έτσι η Υψηλή Πύλη, διέταξε 
Κούρδους δήμιους να έλθουν  
στο Διδυμότειχο έφιπποι- τότε σι-
δηρόδρομος δεν υπήρχε- να πα-
ραλάβουν τον Αμπού Λουμπούτ 
πασά από τη φυλακή και να τον 
οδηγήσουν στον τόπο της εκτέλε-
σης. Καθ’ οδόν παρακαλούσε να 
του χαρίσουν τη ζωή του, όπως 
άκουσαν κρυφά οι χριστιανοί της 

πόλης και πρόσφερε χρήματα 
πολλά, αλλά οι δήμιοι, άκαμπτοι 
και πιστοί στο Σουλτάνο, έσυραν 
τον πανίσχυρο  πασά  σε ένα ση-
μείο της σημερινής οδού Βασιλέ-
ως Αλεξάνδρου τον υποχρέωσαν 
να γονατίσει, και του έκοψαν την 
κεφαλήν, την τοποθέτησαν μέσα 
σε ένα δισάκι και την μετέφεραν 
στον Σουλτάνο στην Κωνσταντι-
νούπολη.

Κατ' άλλους αποπειράθηκε να 
δραπετεύσει και τον σκότωσαν. 
Αυτό όμως δεν είναι αληθές.

Και καταλήγει ο Δημήτριος 
Μανάκας: «Τούτο ήτο το τέλος 
του αιμοσταγούς θηρίου το οποί-
ον έβαψε με αθώον αίμα ραγιά-
δων την μακεδονικήν γην.  Ήξι-
ζε πάντως τοιαύτης τιμωρίας. Η 
θεία δίκη τον κατεδίκασε όπως 
έπρεπε. Η πλατεία αύτη όπου 
εξετελέσθη, ωνομάζετο «Βεφά 
Γερή= θανάτου τόπος».

 Η καρατόμηση του 
Πασόμπεη

Ο επόμενος πασάς που καρα-
τομήθηκε στο Διδυμότειχο ήταν ο 
Ισμαήλ Πασάς ο επονομαζόμενος 
και Πασόμπεης. Την πληροφορία 
αυτή μας παραδίδει ο Άγγλος 
ιστορικός Τζωρτζ Φίνλεϋ στην 
«Ιστορία της Ελληνικής Επανα-
στάσεως». Την ιστορία αυτή με 
πολύτιμες πληροφορίες, που την 
μετέφρασε ο Αλέξανδρος Παπα-
διαμάντης και έμεινε ανέκδοτη 
για έναν αιώνα, γράφει:

«Ο Σουλτάν Μαχμούτ είδεν ότι 
η διαγωγή των πασσάδων προ 
των Ιωαννίνων εξέθετε την επι-
τυχίαν της εκστρατείας. Ετιμώρη-
σε την ανικανότητα του Ισμαήλ 
και την ανυποταξίαν του Πεχλι-
βάν απολύσας αυτούς της αρχη-
γίας. Ο Πεχλιβάν αμέσως κατε-
δικάσθη είς θάνατον. Ο Ίσμαήλ 
εστάλη να υπερασπίση την Άρ-

ταν εν υποδεεστέρα θέσει  και 
ο Χουρσίτ Πασσάς του Μορέως, 
πεπειραμένος παλαίμαχος τον 
αντικετέστησεν ως σερασκέρης 
των Ιωαννίνων. Η κακή διαγωγή 
του Ισμαήλ, όταν η Άρτα προσε-
βλήθη από τους Σουλιώτας, τους 
Αλβανούς και τους Έλληνας αρ-
ματωλούς, κατά Νοέμβριον του 
1821, έγεινεν αιτία όπως εξορι-
σθή ούτος εις Διμότικα, όπου και 
εκαρατομήθη».

Την ιστορία αυτή εξέδωσε το 
Ίδρυμα της Βουλής για τη Δημο-
κρατία και τον Κοινοβουλευτισμό 
επί προεδρίας Δημητρίου Σιούφα.

Ο Πασόμπεης είχε προβιβα-
σθεί και στον βαθμό του βεζύρη 
τότε, μετονομάσθηκε σε Ισμαήλ 
Πασά και χρησιμοποιήθηκε από 
το Σουλτανικό καθεστώς για να 
καταπνίξει τις εξεγέρσεις των 
Σουλιωτών. Ευρισκόμενος μά-
λιστα στη Λάρισα, έστειλε προς 
τους μαχόμενους Σουλιώτες, 
όταν έλαβε την προαγωγή του, 
την ακόλουθη επιστολή:

«Από τον Ισμαήλ Πασσάν Βε-
ζύρην και Βελήν (Διοικητήν)
των Ιωαννίνων και του Δελβίνου 
προς άπαντας τους μεγάλους 
και μικρούς καπετανέους Σου-
λιώτας, τους ευρισκομένους εις 
τους Κορφούς και εις τας άλλας 
νήσους, προς ούς απονέμω κατά 
πρώτον τον χαιρετισμόν μου 
και  έπειτα τοις φανερώνω, ότι 
ο πολυχρόνιος  Βασιλεύς μου 
έκανε ινογέτι (εχάρισεν) τρία 
τούγια, του δε Αλή Πασσά, Μου-
χτάρ Πασσά και Βελή Πασσά και 
της επιλοίπου  ταύτης φαμιλιάς 
τοις τα εσήκωσε, και δι’ υψηλού 
Φερμανίου, τους προστάζει να 
σηκωθή όλη η Φαμιλιά και να 
υπάγη να κατοικήση εις Τεπελέ-
νι. Λοιπόν είμαι βέβαιος, ότι άμα 
λάβετε την επιστολήν μου όλοι 
θα σηκώσητε τας χείρας και τους 
οφθαλμούς εις τους ουρανούς 

εις τον ουρανόν δια να κάμητε 
Δούβαν (δέησιν) δια την ζωή του 
κραταιοτάτου Βασιλέως , όπου 
με αυτό το μεγάλον του ραχμέ-
τι κράζει οπίσω εις την Πατρίδα 
Σας όλους Σας δια να πάρητε τα 
μούλκια σας και οσπήτιά σας και 
να μεταγνωρίσητε τους συγγε-
νείς τους εδικούς Σας. Δια τούτο 
δεν χρειάζεται αργοπορία, αλλ΄ 
αμέσως να αρματωθήτε κατά 
την Βασιλικήν Διαταγήν και με 
τον εγνωσμένον ζήλον σας εις 
την αγαπημένην Σας Πατρίδα να 
πηγαίνητε εις την Πατρίδα να συ-
ντρέξητε τον Καπετανόμπεϊ όπου 
έχει την Σημαίαν της Βασιλικής 
αρμάδας και να δώσητε το πα-
ράδειγμα της ανδρείας Σας και 
όλων των πατριωτών, ώστε να 
θαυμάση ο κόσμος όλος πόσην 
επιθυμίαν έχετε να συντρέξη-
τε την Βασιλικήν προσταγήν και 
πόσον ηξεύρητε να τιμάτε την 
Πατρίδα σας και τα χώματα όπου 
σας εγέννησαν. Υγιαίνετε!

Εν Λαρίσση τη 30 Ιουλίου 
1820. Ισμαήλ Πασσάς».

 Εξόριστος κατα-
χραστής

 Τέλος γνωρίζουμε ότι στο 
Διδυμότειχο εξορίστηκε και πέ-
θανε και ο Έλληνας κεχαγιάς 
της Φιλιππούπολης Αναστάσιος 
Παπάζογλου, όταν τα εσνάφια 
(συντεχνίες) έλεγξαν τους λο-
γαριασμούς του και βρήκαν πως 
το 1827, καταχράστηκε 60.000 
γρόσια, χρήματα κοινοτικά, που 
τα ξόδεψε και δεν είχε πλέον 
την δυνατότητα να τα επιστρέψει 
(Βλέπε Ανδρέα Κ. Λυμπεράτου 
«Οικονομία, Πολιτική και Εθνική 
Ιδεολογία- Η διαμόρφωση των 
εθνικών κομμάτων στη Φιλιπ-
πούπολη του 19ου αιώνα» σελ. 
201).

Στιγμές πατριωτισμού 
στο Διδυμότειχο το 1920… 

Γράφει ο Παντελής 
Στεφ. Αθανασιάδης

Αλησμόνητες στιγμές πατρι-
ωτισμού έζησε το Διδυμότειχο 
τις μέρες που ακολούθησαν 
την απελευθέρωσή του από τον 
Οθωμανικό ζυγό, το Μάιο του 
1920. Ειδικότερα τον Ιούνιο 
του 1920 σημειώθηκαν κατά τα 
ρεπορτάζ των εφημερίδων εκ-
δηλώσεις, που υποδαύλισαν το 
πνεύμα φιλοπατρίας των κατοί-
κων της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
ολόκληρο τον νομό Έβρου εί-
χαν προωθηθεί στρατιωτικές 
δυνάμεις, που προπαρασκευά-
ζονταν για την απελευθέρωση 
της Ανατολικής Θράκης. Στο Δι-
δυμότειχο στα μέσα Ιουνίου είχε 
εγκατασταθεί το στρατηγείο της 
Μεραρχίας Ξάνθης, την οποία 
διοικούσε ο στρατηγός Κωνστα-
ντίνος Μαζαράκης.

Ένα από τα αξιοσημείωτα 
γεγονότα της εποχής εκείνης, 
είναι ότι είχε προηγηθεί κατά 
λίγες μέρες η πρόσκληση του 
διοικητή της Στρατιάς Θράκης 
στρατηγού Εμμ. Ζυμβρακάκη 
για εθελοντική κατάταξη των 
Θρακών, η οποία απέδωσε λα-
μπρά αποτελέσματα. Σύμφωνα 
με υπολογισμούς του δημοσι-
ογράφου Νικόλαου Ζαρίφη η 
Δυτική Θράκη απέδωσε περί 
τους 20.000 άνδρες. Ο ίδιος μά-
λιστα σε σχετικό ρεπορτάζ στην 
εφημερίδα «Πατρίς» έγραψε: 
«Αθρόοι ωσαύτως εθελονταί 
προσέρχονται εις το Διδυμότει-
χον με άσματα».

 Τα νιάτα του Διδυ-
μοτείχου τιμούν το 
στρατό

Τις μέρες εκείνες η πόλη του 
Διδυμοτείχου οργάνωσε μια 
σχολική γιορτή (συνδυασμένη 
με τις ετήσιες γυμναστικές επι-
δείξεις) για να τιμήσει τον απε-
λευθερωτή στρατό.

Η διεύθυνση της Αστικής 
Σχολής της πόλης, σύμφωνα 
με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της 
εφημερίδας των Αθηνών «Πα-
τρίς», μας πληροφορεί στις 13 
Ιουνίου 1920, (χωρίς να προσ-
διορίζει ακριβή ημερομηνία δι-
εξαγωγής αυτών των επιδείξε-
ων) ότι από τις 5 μ.μ. άρχισε να 

συγκεντρώνεται ο κόσμος στο 
ωραίο αλσύλλιο «Ο Παράδει-
σος» (Σ.Σ.δεν μπόρεσα να ταυτί-
σω την τοποθεσία στη σημερινή 
διαρρύθμιση της πόλης) όπου 
θα γίνονταν οι επιδείξεις της γυ-
μναστικής και του αθλητισμού.

Στις 5.30΄ακριβώς έφτασε 
στο χώρο ο διοικητής της Με-
ραρχίας Ξάνθης στρατηγός Κων. 
Μαζαράκης με τους αξιωματι-
κούς του επιτελείου του. Έγινε 
δεκτός από τον διευθυντή της 
σχολών τον περίφημο εκπαι-
δευτικό Νικόλαο Πετσόγλου, 
τον πολιτικό διοικητή Διδυμο-
τείχου Φερραίο και τον Δήμαρχο 
Εμμανουήλ Παναγιωτίδη.

Αμέσως μετά έγινε η παράτα-
ξη των εκατό περίπου μαθητών, 
νέων ευσταλών, κατά την περι-
γραφή της εφημερίδας, οι οποί-
οι με τα προστάγματα του καθη-
γητή της Γυμναστικής Μάρκου 
Οικονομίδη εκτέλεσαν διάφορες 
ασκήσεις μεγάλης ακρίβειας και 
ρυθμικότητας . Στη συνέχεια 
εκτελέστηκαν διάφορα αγω-
νίσματα δρόμων και αλμάτων, 
όπου οι μαθητές πέτυχαν σημα-
ντικές επιδόσεις.

Ακολούθησε  η ιδιόχειρη 
απονομή των βραβείων στους 
νικητές από τον στρατηγό Μα-
ζαράκη, ενώ ο κόσμος επευφη-
μούσε και χειροκροτούσε.

Η εκδήλωσε αυτή έληξε με 
πατριωτικά άσματα που τραγού-
δησαν οι μαθητές και τον εθνικό 
ύμνο, που σκόρπισε ρίγη συγκί-
νησης στους παρισταμένους.

Ο στρατηγός Μαζαράκης και 
οι αξιωματικοί, αποχωρώντας 
συνεχάρησαν θερμά τον διευ-
θυντή των Σχολών Νικόλαο Πε-
τσόγλου και τον γυμναστή Μάρ-
κο Οικονομίδη.

  Η παράδοση της 
σημαίας στο εθελο-
ντικό 13ο σύνταγ-
μα των Θρακών

 Κατά πάσα πιθανότητα στις 
11 Ιουνίου, στις παρυφές του 
Διδυμοτείχου πραγματοποιήθη-
κε μια συγκινητική στρατιωτική 
τελετή.

Ο διοικητής της Μεραρχίας 
Ξάνθης στρατηγός Κων. Μαζα-
ράκης παρέδωσε την πολεμική 
σημαία στο 13ο εθελοντικό σύ-

νταγμα των Θρακών.

Συγκινημένος ο στρατηγός 
παραδίδοντας τη σημαία στο 
διοικητή του συντάγματος, υπο-
γράμμισε:

Συνταγματάρχα μου,

 παραδίδων εις το 13ον σύ-
νταγμα την Σημαίαν του, εν αυτή 
τη ιστορική Βυζαντινή πόλει του 
Διδυμοτείχου, ελευθέρα πλέ-
ον, γνωρίζω ότι την εμπιστεύ-
ομαι εις στερεάς χείρας ίνα την 
περιαγάγη νικηφόρον εις την 
Θράκην και εκείθεν παντού, 
όπου από τόσων αιώνων μυριά-
δες υποδούλων αναμένουν να 
αναζήσουν υπό τας πτυχάς της, 
ελεύθεροι.

Την ευλογημένην αυτήν ώραν 
ηρωικαί και μαρτυρικαί ψυχαί 
των πατέρων μας περιιπτάμεναι 
αφ’ υψηλού ευλογούν την θείαν 
αυτήν μυσταγωγίαν και με την 
πνοήν των κολπούν τας πτυ-
χάς της παραδιδομένης Σημαίας 
και την ωθούν να κυματίση εκεί 
που έζησαν και ήκμασαν και 
ηνδραγάθησαν και ελάμπρυναν 
επί χιλιετηρίδας το Ελληνικόν 
όνομα, ενώ μυριάδες χειρών 
ζώντων ανατείνονται προς σας, 
γενναίοι στρατιώται, ικέτιδες ίνα 
σπεύσητε και τοις αποδώσητε 
την ελευθερίαν, αναστώντες εκ 
του τάφου την φυλήν εκείνην, η 
οποία εχάρισεν εις τον κόσμον 
τον πολιτισμόν και την ελευθε-
ρίαν.

Ανδρείοι στρατιώται, τηρή-
σατε τα χρώματά της άσπιλα, 
που συμβολίζουν τον ανέφε-
λον ουρανόν  της ελευθερίας 
και με τον λευκόν σταυρόν της 
την αγνότητα της πίστεώς μας, η 
οποία ευαγγελίζεται την αγάπην 
προς όλους.

Κρατήσατέ την υψηλά και 
εν ανάγκη πέσατε σεις υπό τον 
σταυρόν της και με τα σώματά 
σας στήσατέ της αδιάσειστον 
και υψηλόν βάθρον μέχρι των 
νεφών, όπου ο δικέφαλος αετός 
αναμένει τα ανοίξει και πάλιν 
τας πτέρυγάς του και φέρεη το 
χαρμόσυνον άγγελμα μέχρι των 
συνόρων των Βυζαντινών Ακρι-
τών».

Μετά την παράδοση της πο-
λεμικής σημαίας επακολούθησε 
παρέλαση των στρατευμένων 
ανδρών.

Την επομένη έγινε συγκέ-
ντρωση των καταταχθέντων 
εθελοντών της Θράκης και 
πραγματοποιήθηκε παρέλαση 
στους δρόμους του Διδυμοτεί-
χου. Οι εθελοντές ζητωκραύ-
γαζαν και τραγουδούσαν πατρι-
ωτικά τραγούδια. Επικεφαλής 
είχαν τεθεί ιερείς και οι σημαίες.

Από τον εξώστη της Μεραρ-
χίας μίλησε ο επιτελάρχης Εδι-
πίδης, υπογραμμίζοντας τη ση-
μασία της προσελεύσεως των 
Θρακών, που ζητούσαν να με-
τάσχουν στην επικείμενη ολο-
κληρωτική απελευθέρωση της 

Θράκης.

Η εφημερίδα «Αστήρ» των 
Αθηνών παρατηρούσε ότι: «Την 
ωραίαν εκείνην τελετήν επη-
κολούθησε παρέλασις των 
ανδρών, καθ’ ήν εξεδηλώθη 
όλον το ακράτητον μένος προς 
προέλασιν κατά του εχθρού και 
απελευθέρωσιν της Ανατολικής 
Θράκης, από των βασάνων της 
τυραννίας του Ταγιάρ». Και σε 
άλλο σημείο, υπογράμμιζε: «Το 
θέαμα παρείχε εν των συνόλω 
μίαν εικόνα πατριωτικής μυστα-
γωγίας».

Εν τω μεταξύ η Θρακική Ένω-
ση Κωνσταντινούπολης με ανα-
κοινώσεις της στον Τύπο ζητού-
σε επιτάχυνση της προέλασης 
του ελληνικού στρατού για την 
απελευθέρωση της Ανατολικής 
Θράκης.

Το Διδυμότειχο ζούσε τότε 
μεγάλες ιστορικές στιγμές πα-
νηγυρίζοντας για την απελευ-
θέρωσή του μετά από σκλαβιά 
περίπου 600 ετών. Άλλωστε 
επέκειτο η απελευθέρωση και 
της Ανατολικής Θράκης, το δρα-
ματικό και άδικο μέλλον της 
οποίας δεν διενοείτο κανένας 
Έλληνας.

 ΠΗΓΕΣ

*Αρχεία των εφημερίδων 
"Πατρίς" και "Αστήρ" του 1920.
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αργότερα έκανε μια αναφορά πα-
ραπονούμενος για το περιστατικό 
αυτό. Μια άλλη διαταγή ήταν, το 
38ο  Τάγμα Εθνοφρουράς να κα-
τευθυνθεί μέσω Μικρού Δερείου 
προς Τατάρ Παναΐρ- Τζιβά Κου-
ρού – Βουλγάρας Χωράφι, για να 
αποκόψει πιθανή υποχώρηση των 
ανταρτών, αλλά παραδόξως το 
Σύνταγμα πληροφορήθηκε ότι το 
Τ.Ε. δεν είχε… επαρκή πυρομαχικά 
διά να αναλάβει αυτή την αποστο-
λή!!!  Έξαλλος ξανά ο Βλάσσης και 
όπως έγραψε αργότερα στις 25 
Μαΐου 1949 σε έκθεσή του προς 
τη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης 
για τη Μάχη των Μεταξάδων: «Δι' 
ο υπεβλήθη η υπ' αριθ.ΑΠ.26/17-
5-49 αναφορά προς την Σ.Δ.ΘΡ, 
εις ην ο υποφαινόμενος εν αγανα-
κτήσει ευρισκόμενος μετεχειρίσθη 
και λέξεις μη Στρατιωτικάς»!!!! Ο 
Βλάσσης καθόταν σε αναμμένα 
κάρβουνα. Από το πρωί της 16ης 
Μαΐου δεν  έπαψε να ζητάει συνε-
χώς τον ανεφοδιασμό των Μετα-
ξάδων από αέρος σε πυρομαχικά, 
τρόφιμα και νερό. Το Γ΄ΣΣ είχε 
γνωστοποιήσει ότι οι αεροπόροι 
που είχαν κάνει αναγνωριστικές 
πτήσεις έλεγαν ότι δεν είναι δυ-
νατή η ρίψη εφοδίων. Η κατάστα-
ση γίνονταν απελπιστική για τους 
πολιορκημένους. Οι αεροπόροι 
είχαν κάποιο δίκιο γιατί η θέση 
των Μεταξάδων εξέθετε σε άμεσο 
κίνδυνο το αεροπλάνο που έκανε 
τις ρίψεις λόγω των δεσποζόντων 
υψωμάτων, τα οποία κατείχαν οι 
αντάρτες και είχαν υψόμετρο με-
γαλύτερο από το λόφο των Με-
ταξάδων. Ο Βλάσσης ζήτησε από 
το  Διοικητή της VII Μεραρχίας το 
αεροπλάνο ρίψεως να συνοδεύε-
ται και από μαχητικά αεροσκάφη. 
Πράγματι τις απογευματινές ώρες 
της 16ης Μαΐου αεροπλάνα τύπου 
Ντακότα υποστηριζόμενα από δύο 
μαχητικά Σπιτφάϊρ έκαναν ρίψεις, 
Δυστυχώς όμως έγιναν από με-
γάλο ύψος και μόνον λίγα εφόδια  
μπόρεσαν να πάρουν οι πολιορ-
κημένοι!!! Πήραν και οι αντάρ-
τες… Μπροστά στο χαμό- κατά τον 

Κρίτωνα- ο καπετάν Λάμπρος ζή-
τησε διακοπή της επίθεσης, αλλά 
διαφώνησε ο καπετάν Χείμαρρος, 
με αποτέλεσμα να καυγαδίσουν 
οι δυο καπεταναίοι. Ξημέρωσε η 
17 Μαΐου. Και ενώ όλοι στο λόφο 
των Μεταξάδων υπέφεραν χωρίς 
σταγόνα νερό, ξημέρωσε η 17η 
Μαΐου. Η κατάστασή τους ήταν 
τραγική. Το Σύνταγμα θέλοντας να 
δώσει λύση αποφάσισε να οργα-
νώσει με τις δυνάμεις που διέθετε 
ο ταγματάρχης Αποστολάκης, μια 
επιθετική ενέργεια  για απελευ-
θερώσει τον σκληρά πιεζόμενο 
Λόχο. Έτσι, από το Αλεποχώρι  
προωθήθηκε ένας λόχος για να 
σχηματισθεί προγεφύρωμα νότια 
του Ερυθροπόταμου. Από την πε-
ριοχή του χωριού Αβδέλα  διατά-
χθηκε  Λόχος του 551 Τ.Π. υποστη-
ριζόμενος και από Πυροβολικό, να 
εξορμήσει ώστε να ενωθεί με τον 
Λόχο των Μεταξάδων. Είχε απο-
φασισθεί επίσης να επέμβει και η 
Πολεμική Αεροπορία. Ο Βλάσσης 
με τον Αποστολάκη, είχαν προω-
θηθεί σε ένα πολυβολείο ακριβώς 
στο νότιο μέρος της γέφυρας του 
Ερυθροπόταμου κοντά στο χωριό 
Αβδέλα. Και ενώ όλα έδειχναν 
να πηγαίνουν καλά, ο Λόχος του 
39ου  Τάγματος Εθνοφρουράς, 
που είχε συγκροτηθεί από άνδρες 
των ΜΕΑ Αλεξανδρουπόλεως 
και Σουφλίου μετά από… δύο ή 
τρεις πυροβολισμούς των ανταρ-
τών συμπτύχθηκε χωρίς διαταγή 
προς τη Λάδη εγκαταλείποντας 
τον Βλάσση και τον Αποστολάκη 
μέσα στο πολυβολείο να αγωνί-
ζονται με τα όπλα ως απλοί φα-
ντάροι. Η Αεροπορία όμως εκείνη 
τη μέρα έκανε το καθήκον της. Οι 
επεμβάσεις της ήταν άριστες και 
χάρη σ’ αυτές ανακουφίσθηκαν 
οι πολιορκούμενοι των Μεταξά-
δων. Τις απογευματινές ώρες έγινε 
με επιτυχία ο ανεφοδιασμός του 
Λόχου από αέρος. Το μέτρο της 
επιτυχίας του όπλου της Αεροπο-
ρίας, δίνει ο ίδιος ο καπετάν Κρί-
των γράφοντας: «Από τη δεύτερη 
μέρα της μάχης από τα χαράματα 

και μέχρι τη δύση του ήλιου, δυο 
εχθρικά αεροπλάνα με μυδράλια 
και βόμβες, ακατάπαυστα από 
χαμηλό ύψος, έβαλαν κατά των 
τμημάτων μας». Ήταν τα δύο Σπιτ-
φάιρ, που κατά ζεύγη χτυπούσαν 
με δραστικά πυρά τις θέσεις των 
ανταρτών. Μια ακόμα ενίσχυση με 
διλοχία διατέθηκε για τους Μετα-
ξάδες.  Η διλοχία διατάχθηκε από 
το Διδυμότειχο να κατευθυνθεί 
προς το χωριό Ασπρονέρι και από 
τα υψώματα  Γελαδάρας και Βουλ-
γάρας Χωράφι, να προσβάλει τις 
ανταρτικές θέσεις από τα νώτα και 
να κουράσει τους αντάρτες, που 
λογικά θα είχαν καταπονηθεί επι-
τιθέμενοι τόσες ώρες. Επίσης μια 
ακόμα διλοχία υπό τον ταγματάρ-
χη Διμήδη θα προωθείτο προς Με-
ταξάδες. Επιπλέον ένας ουλαμός 
Μηχανοκινήτων θα διετίθετο. Με 
τις δυνάμεις αυτές, σχεδιάζονταν 
μια κατά μέτωπο επίθεση στους 
πολιορκητές των Μεταξάδων, την 
επόμενη μέρα. Γενικά οι μάχες της 
17ης  Μαΐου υπήρξαν σφοδρότα-
τες και σκληρές. Παρά την ύπαρξη 
Πυροβολικού και Αεροπορίας, οι 
αντάρτες πολεμούσαν με επιμονή 
και αποφασιστικότητα κρατώντας 
τις θέσεις τους πλην της Πολιάς, 
που την κατέλαβε ο στρατός. Στο 
τριήμερο 15, 16, 17 Μαΐου έγιναν 
κινήσεις από όλες τις κατευθύν-
σεις με σκοπό τη διάσπαση του 
κλοιού των ανταρτών, αλλά όλες 
απέτυχαν. Η 18η Μαΐου έκρινε 
πολλά. Η τέταρτη μέρα της Μάχης 
των Μεταξάδων ήταν πολύ κρίσι-
μη και έκρινε πολλά. Τα ξημερώ-
ματα έφτασε στο Διδυμότειχο και 
το 77 Ελαφρό Τάγμα Πεζικού, που 
πήρε διαταγή να κατευθυνθεί για 
επιθετική ενέργεια στους Μετα-
ξάδες. Το απόγευμα στην περιοχή 
της μάχης έφτασε και ο Ουλαμός 
Μηχανοκινήτων υπό τον Ανθυ-
πασπιστή Ντόκο, ο οποίος με τον 
Βλάσση, πήγαν στη γέφυρα του 
Ερυθροπόταμου μεταξύ των χω-
ριών Πολιά και Αβδέλα και έκαναν 
αναγνώριση. Στην αναγνώριση 
πήρε μέρος και ο υπολοχαγός 

Ζερβουδάκης ο οποίος επικεφα-
λής 15 ανδρών, είχε αφιχθεί εκεί 
από το Σουφλί ως εθελοντής. Με 
την κάλυψη μιας περιπόλου προ-
ωθήθηκαν στον Ερυθροπόταμο 
και εκτέλεσαν λεπτομερή ανα-
γνώριση τόσο για την διάβαση του 
ποταμού από τα τεθωρακισμένα 
όσο και για το δρομολόγιο, που θα 
ακολουθούσε ο υπολοχαγός Ζερ-
βουδάκης, που με τους άνδρες του 
και άλλες δυνάμεις θα πλαισίωνε 
και θα κάλυπτε την κίνηση των 
αρμάτων. Η αποστολή τους ήταν 
να καταλάβουν το ύψωμα Ασβε-
σταριές το οποίο απείχε περί τα 
300 μέτρα ΒΔ του πολιορκημένου 
λόφου των Μεταξάδων. Η πτώση 
του θα επέφερε εξάρθρωση της 
τοποθεσίας που κατείχαν εκεί οι 
αντάρτες και θα οδηγούσε στην 
απελευθέρωση του Λόχου.

Στην Αλεξανδρούπολη ο διοι-
κητής ο διοικητής της Στρατιωτι-
κής Διοίκησης Θράκης Ταξίαρχος 
Στέφανος Πρόκος ανησυχούσε και 
επικοινωνούσε με τον αντισυνταγ-
ματάρχη Βλάσση. Ο Βλάσσης του 
είπε, ότι καλό θα ήταν η επίθεση 
να γίνονταν το πρωί της επομένης 
19ης Μαΐου γιατί το 77 ΕΤΠ, δεν 
είχε φτάσει ακόμα στο Ασπρονέρι. 
Ο ταξίαρχος αρχικά συμφώνησε, 
αλλά μετά από δύο λεπτά,  άλλαξε 
γνώμη και διέταξε η επίθεση να 
γίνει αμέσως και χωρίς τη συμμε-
τοχή του 77ου  ΕΤΠ. «Τούτο, με 
έκαμε να σκεφθώ  επ΄ολίγον και 
απήντησα εις τον Διοικητήν της 
Στρατιωτικής Διοικήσεως Θράκης. 
ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗ-
ΘΟΣ", αφηγήθηκε αργότερα ο 
Βλάσσης. Μετά τη διαταγή αυτή, 
άρχισε η συνεργασία των Βλάσση 
και Αποστολάκη για την αναπρο-
σαρμογή των επιθετικών σχεδίων 
χωρίς τη συμμετοχή του 77 ΕΤΠ. 
Στις  5.15΄ μμ της 18ης Μαΐου έγι-
νε τελικά η επίθεση με συνεργασία 
αρμάτων, αεροπορίας, πυροβολι-
κού και πεζικού και με σκληρή 
μάχη μέσα σε  30 λεπτά διασπά-
σθηκε η διάταξη των ανταρτών και 
καταλήφθηκε το ύψωμα Ασβεστα-
ριές. Οι αντάρτες αιχμαλωτίσθη-
καν και οι δυνάμεις του στρατού 
συνενώθηκαν με το Λόχο Μεταξά-
δων. Οι επιτιθέμενοι αναγκάσθη-
καν αποσυρθούν στην περιοχή 
Βουλγάρας Χωράφι και οι Μεταξά-
δες καταλήφθηκαν από τον κυ-
βερνητικό στρατό. Οι άμαχοι και το 
δράμα τους. Διαφωτιστική για το 
δράμα των αμάχων μέσα στο λόφο 
του Προφήτη Ηλία, είναι η έκθεση 
του αντισυνταγματάρχη Γεωργίου 
Βλάσση, που υποβλήθηκε στη 
Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης. Λί-
γες μέρες μετά την μεγάλη μάχη: 
«Θεωρείται απαραίτητον εν σμι-
κρώ να περιγράψωμεν την μαρτυ-
ρική θέσιν των ελευθέρων πολι-
ορκουμένων επί του λόφου 
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ. Άνω των 800 εγκλει-
σθέντων εκεί από της 6ης ώρας 
της 15ης μέχρι το εσπέρας της 

18ης ήτοι επί τετραήμερον επέρα-
σαν μίαν ζωήν όντως μαρτυρικήν 
αλλά και αξιοθαύμαστον. Παρετη-
ρήθη ότι γυναίκες αντικαθίστων 
τους σκοπούς στρατιώτας εις τας 
θέσεις των ίνα δώσουν καιρόν εις 
αυτούς ν' αναπαυθούν. Εξηκριβώ-
θη ότι πολλοί λόγω ελλείψεως 
ύδατος εχρησιμοποίσαν ως τοιού-
τον τα ούρα των, δι' ο και παρετή-
ρησα κατά την εκεί μετάβασίν μου 
τα πρόσωπα πολλών ωχρά (κίτρι-
να). Οσάκις οι συμ/ται κατά τας 
επιθέσεις των επλησίαζον τα συρ-
ματοπλέγματα εβάλλοντο υπό 
των πολιορκουμένων διά ξύλων 
και λίθων. Εξηκριβώθη ότι επί τε-
τραήμερον το σύνολον έμενε νή-
στεις, διότι οι πολιορκημένοι ου-
δεμίαν προμήθειαν είχον καθ' ότι 
ουδόλως προέβλεπον τοιαύτην 
κατάστασιν. Το ηθικόν των και το 
ψυχικόν σθένος ήτο και είναι άρι-
στον, το δε Εθνικόν των φρόνημα 
εις άριστον επίπεδον. δι' ο και τους 
αξίζει κάθε Εθνική ευγνωμοσύ-
νη». Κάτι άλλο που συνέβη στις 
ρίψεις εφοδίων από τα αεροπλά-
να, ήταν, πως ρίχνονταν και μερικά 
σακιά με λεμόνια!!!  Ήταν απαραί-
τητα, για να συνεφέρουν τα γυναι-
κόπαιδα από τις αναρίθμητες λι-
ποθυμίες λόγω των σφοδρών 
βομβαρδισμών του λόφου με βα-
ρείς όλμους. Στην μάχη έδωσε το 
παρόν όπως είδαμε και η Αεροπο-
ρία η οποία έπληττε τις θέσεις που 
κατείχαν οι αντάρτες και ταυτό-
χρονα έριχνε τρόφιμα και πυρομα-
χικά μέσα στο χωριό για να αντέξει 
η άμυνά του. Εντυπωσιακές ήταν 
οι βυθίσεις των αεροσκαφών σε 
χαμηλό ύψος, που προκαλούσαν 
πανικό στις τάξεις των ανταρτών. 
Η συμμετοχή των πολεμικών αε-
ροπλάνων που ξεκινούσαν από το 
αεροδρόμιο της Καβάλας υπήρξε 
μεγάλης σημασίας. Ωστόσο στη 
Μάχη των Μεταξάδων πέντε αερο-
πλάνα έκαναν αναγκαστική προ-
σγείωση και άλλα 20 εβλήθησαν 
ελαφρά από τους αντάρτες χωρίς 
να διακόψουν τις πτήσεις τους. Οι 
πιλότοι των μαχητικών ήταν οι 
Κυρκιζιώτης, Κανδαλέων, Στυλια-
νάκης και Σπηλιόπουλος. 19 Μαΐ-
ου, οι μάχες συνεχίζονταν… Το  
πρωί της 19ης  Μαΐου 1949,  το 
77ο  ΕΤΠ υπό τον Ταγματάρχη Δι-
μήδη κινήθηκε προς την κατεύ-
θυνση Ασπρονερίου- Παλιουρίου, 
ανατρέποντας διαδοχικά τις αντι-
στάσεις των ανταρτών. Το μεσημέ-
ρι μετά από άγριες μάχες «σώμα 
προς σώμα» κατέλαβε το ύψωμα 
Γελαδάρα και πήρε επαφή και με 
τους αντάρτες που κατείχαν την 
τοποθεσία Βουλγάρας Χωράφι. Η 
τοποθεσία αυτή είχε οργανωθεί 
από το στρατό κατά τρόπο θαυμά-
σιο με συρματόπλεγμα και πολυ-
βολεία. Τα χαρακώματα  όμως 
αυτά είχαν καταλάβει οι αντάρτες 
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Το διάστημα από 15 έως 20 Μα-
ΐου, υπήρξε κρίσιμο και για το 
αντάρτικο κίνημα αλλά και για τις 
κυβερνητικές δυνάμεις. Μιλάμε 
για την πενθήμερη μάχη των Με-
ταξάδων. Ήταν η μεγαλύτερη και 
τελευταία μεγάλη και αιματηρή 
μάχη στον νομό Έβρου. Οι Μεταξά-
δες ένα σημαντικό κεφαλοχώρι 
εγγύς των ελληνοβουλγαρικών 
συνόρων, είχε υποστεί πολλές επι-
θέσεις των ανταρτών, όπως είδα-
με σε προηγούμενες αφηγήσεις, 
από τότε που άρχισε ο εμφύλιος. 
Το Μάιο του 1949, είχε οχυρωθεί 
καλύτερα, αφού τότε έδρευε εκεί 
ένας Λόχος  Ανιχνευτών του 81ου 
Ελαφρού Συντάγματος Πεζικού 
και είχαν γίνει οχυρωματικά έργα. 
Επελέγη ως στόχος για λόγους 
αντιπερισπασμού, επειδή ο στρα-
τός είχε επιτύχει σημαντικές νίκες 
σε άλλα σημεία της χώρας, 
εγκλωβίζοντας σταδιακά τους 
αντάρτες προς τα βόρεια σύνορα 
της χώρας. Πριν φτάσουμε όμως 
στη Μάχη των Μεταξάδων πρέπει 
να δούμε τι συνέβαινε στις τάξεις 
των αναρτών. Ο Αλεξανδρουπολί-
της καπετάν Κρίτωνας (Βαγγέλης 
Κασάπης) είχε ανακληθεί στο Γενι-
κό Στρατηγείο στο Γράμμο, αφού 
είχε αρχίσει να πέφτει στη δυσμέ-
νεια της ζαχαριαδικής ομάδας του 
ΚΚΕ. Από εκεί εστάλη στο Μπούλ-
κες και στο Βουκουρέστι και επα-
νήλθε ξανά στον Έβρο με δική του 
επιμονή, αφού προηγουμένως Ζα-
χαριάδης, Παρτσαλίδης και Γού-
σιας του συνέστησαν (σελ.345) 
προσδιορίζοντας τα νέα καθήκο-
ντά του: «Η επιτυχία σας δεν θα 
κριθεί από τις μάχες που θα κερδί-
σετε αλλά από τον αριθμό των 
καινούργιων ανταρτών που θα 
επιστρατεύσετε». Ήταν φανερό, 
ότι οι δυνάμεις των ανταρτών όλο 
και λιγόστευαν… Στα τέλη Μαρτί-
ου 1949 ο Κρίτωνας, μαζί με τον 
Λάμπρο (Νίκο Κανακαρίδη) επέ-
στρεψαν στη Θράκη, μέσω Σόφιας, 
όπου διαπίστωσαν ότι πλέον οι 
αντάρτες δεν είχαν εφεδρείες, δεν 
είχαν πληροφορίες για τις κινήσεις 
των αντιπάλων τους και είχαν δύ-
σκολη και ανεπαρκή τροφοδοσία. 
Τραγωδία…           Όταν αποφασί-
σθηκε το χτύπημα των Μεταξά-
δων, άρχισαν να παρακολουθούν 
το χωριό αθέατοι με κιάλια για να 
εξακριβώσουν τον αριθμό των 

στρατιωτών, τις κινήσεις του, τις 
οχυρώσεις του κ.λπ. έχοντας επι-
κεφαλής τον λοχαγό Κώστα Μα-
κρή. Επειδή έβλεπαν πως οι δυνά-
μεις των ανταρτών ήταν 
ανεπαρκείς ζήτησαν ενισχύσεις με 
σύμπραξη ανταρτοομάδων της 
Ανατολικής Μακεδονίας. Ο καπε-
τάν Χείμαρρος κινήθηκε ανατολι-
κά αλλά στην πορεία του προς τον 
Έβρο, είχε πολλές λιποταξίες εξαι-
τίας της πείνας των ανταρτών. Πά-
ντως στα ηγετικά κλιμάκιά τους 
στον νομό Έβρου, υπήρχαν πολ-
λές διαφωνίες τακτικής. Τόσες, 
που ο Κρίτωνας δεν θέλησε να πά-
ρει μέρος στην επίθεση κατά των 
Μεταξάδων, γνωστοποίησε την 
απόφασή του στο Αρχηγείο και ζή-
τησε να του ανατεθεί η προστασία 
διάφορων βοηθητικών υπηρεσι-
ών. Κατέλαβε επιπλέον και  το 
ύψωμα Ντουμανλή για να κρατη-
θεί ανοιχτός ο δρόμος επιστροφής 
των δυνάμεων της Ανατολικής 
Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, στο δι-
άστημα που προηγήθηκε, ο στρα-
τός και με αναγκαστική προσωπι-
κή εργασία των χωρικών των 
Μεταξάδων και των γύρω χωριών, 
κατασκεύασε στα δεσπόζοντα 
υψώματα δυσκολοπόρθητα χαρα-
κώματα. Ήταν σκαμμένα στο 
χώμα, στο ύψος όρθιου άνδρα και 
στο χείλος τους είχαν πέτρινα με-
τερίζια για άμυνα. Έγιναν και ναρ-
κοθετήσεις. Υπήρχαν επίσης δύο 
και τρείς σειρές από αγκαθωτά 
συρματοπλέγματα και πυροβο-
λεία με θυρίδες στενές και προσα-
νατολισμένες προς τα σημεία πι-
θανών επιθέσεων. Οι αντάρτες 
ξεκίνησαν από τα λημέρια τους 
στην περιοχή του πομακικού χω-
ριού Ουρανός στις 12 Μαΐου και 
αντί να φτάσουν το βράδυ στην 
τοποθεσία Κους Τεπέ, από κακούς 
υπολογισμούς έφτασαν στις 10 πμ 
την άλλη μέρα!!! Και πεζοπορώ-
ντας νύχτα, ένας αντάρτης πάτησε 
νάρκη και τραυματίσθηκε. Αλλά 
ειδοποιήθηκε και ο στρατός, ότι 
κάτι συμβαίνει. Από εκεί έφυγαν 
με το σούρουπο και τα ξημερώμα-
τα 14 Μαΐου έφτασαν στα γύρω 
από τους Μεταξάδες δασοσκεπή 
υψώματα και ταμπουρώθηκαν. Το 
απόγευμα χωρίσθηκαν τα τμήμα-
τα, πλησίασαν το χωριό και πήραν 
θέσεις μάχης, περιμένοντας να ξη-
μερώσει, ώστε να βγουν έξω στα 
χωράφια οι χωρικοί για τις εργασί-
ες τους. Όμως τη νύχτα, από απρο-
σεξία ενός αντάρτη, έπεσε ένας 
πυροβολισμός με αποτέλεσμα 

υποψιασμένοι οι στρατιωτικοί, να 
μην επιτρέψουν την έξοδο των 
χωρικών. Όλα πήγαιναν στραβά…  
Έτσι κάτω από δυσμενείς συνθή-
κες για τους αντάρτες, άρχισε η 
επίθεσή τους εναντίον των Μετα-
ξάδων, η οποία με το πέρασμα της 
ώρας όλο και δυνάμωνε. «Οι 
αντάρτες και τα όπλα κάτω από 
τον ήλιο και τα ακατάπαυστα πυρά 
ανάβουν. Ο τόπος καίγεται, το 
ντουμάνι της μάχης, πάνω και 
γύρω από οχυρά, σύννεφο» αφη-
γείται ο καπετάν Κρίτωνας.  Ο 
στρατός αντιδρά αμέσως. Το πρωί 
της 14ης  Μαΐου μετά από  σχετική 
διαταγή της  Στρατιωτικής Διοίκη-
σης Θράκης (ΣΔΘ) ο αντισυνταγ-
ματάρχης Γεώργιος Βλάσσης διοι-
κητής του 81 Ελαφρού 
Συντάγματος Πεζικού (ΕΣΠ), ανα-
χώρησε σιδηροδρομικώς από το 
Διδυμότειχο για Αλεξανδρούπολη 
για εκτέλεση υπηρεσίας. ‘Όταν 
έφτασε στις 4 μμ στην Αλεξαν-
δρούπολη πληροφορήθηκε ότι 
μια ομάδα περίπου 450 ανταρτών 
με 50 μεταγωγικά ζώα, εκινείτο 
από το ύψωμα Τσούκα προς το 
ύψωμα Τζιβά Κουρού. Ο Βλάσσης 
σχημάτισε αμέσως την εντύπωση 
ότι οι αντάρτες κινούνταν προς την 
κοιλάδα του Ερυθροπόταμου (Κι-
ζίλ Ντερέ) με στόχο τη στρατολο-
γία κατοίκων και τον ανεφοδιασμό 
σε τρόφιμα και άλλα υλικά, από τα 
παρόχθια χωριά. Αμέσως έδωσε 
διαταγή στο 81 ΕΣΠ να κάνει ορι-
σμένες κινήσεις τμημάτων του, 
ώστε να μπορεί  να κάνει επεμβά-
σεις βάσει της κινήσεως των 
ανταρτών. Την επομένη στις 6 πμ 
πληροφορήθηκε ότι προσβάλλο-
νται οι Μεταξάδες. Η επίθεση είχε 
αρχίσει από τα ξημερώματα…. 
Αμέσως επέστρεψε  στην έδρα του 
στο Διδυμότειχο σιδηροδρομικώς 
και στις 4 μμ  είχε φτάσει στην πε-
ριοχή των Μεταξάδων.   Γρήγορα 
κινήθηκαν  ενισχύσεις Ταγμάτων 
Εθνοφρουράς από τα χωριά Κυ-
πρίνος και Κυριακή, αλλά αναχαι-
τίσθηκαν από ανταρτικές δυνάμεις 
στο χωριό Παλιούρι και στην το-
ποθεσία Τατάρ Παναΐρ. Ο αγώνας 
συνεχίσθηκε και την επομένη, κα-
θώς οι αντάρτες κατέχοντας οχυ-
ρές θέσεις  προς τα χωριά Λάδη, 
Πολιά, Αβδέλα και άλλες τοποθε-
σίες γύρω από τους Μεταξάδες, 
δεν επέτρεπαν την προσέγγιση 
ενισχύσεων.           Ο αντισυνταγμα-
τάρχης Βλάσσης, μη μπορώντας 
να εισέλθει στους Μεταξάδες που 
τους περιέσφιγγαν οι ανταρτικές 

δυνάμεις κατευθύνθηκε προς το 
χωριό Πολιά όπου συναντήθηκε 
με τον διοικητή του 40ου Τάγμα-
τος Εθνοφρουράς ταγματάρχη 
Αποστολάκη ο οποίος καλυπτόμε-
νος από τα πυρά μιας διμοιρίας 
προσπαθούσε να εξακριβώσει τις 
θέσεις των επιτιθέμενων.  ‘Άλλες 
δύο διμοιρίες τον κάλυπταν από 
την κατεύθυνση του Αλεποχωρί-
ου. Κάθε διμοιρία είχε 18 άνδρες.           
Οι πρώτες διαπιστώσεις που έκα-
νε, ήταν ότι οι αντάρτες δυνάμεως 
400 περίπου ανδρών (στην πραγ-
ματικότητα ήταν πολλοί περισσό-
τεροι) με βαρύ οπλισμό από το 
απόγευμα της 14ης Μαΐου είχαν 
καταλάβει αιφνιδιαστικά και κρα-
τούσαν αποφασιστικά την γραμμή 
των υψωμάτων του χωριού Πα-
λιούρι και των τοποθεσιών Γελα-
δάρα-  Βουλγάρας Χωράφι- Χατζή 
Κουρού και όλα τα ενδιάμεσα 
υψώματα σχηματίζοντας ένα αμυ-
ντικό συγκρότημα άμυνας, άριστο 
από κάθε πλευρά και με πλεονε-
κτήματα για τη διενέργεια επιθέ-
σεων. Στο μέσον αυτού του ασφυ-
κτικού κλοιού, που δημιούργησαν 
οι αντάρτες βρίσκονταν οι Μεταξά-
δες με τον συνεχόμενο αμέσως 
προς τα νότια λόφο, επάνω στον 
οποίο ήταν εγκατεστημένος λόχος 
Ανιχνευτών με 32 άνδρες και 2 
αξιωματικούς. ‘Ένας αντάρτης που 
παραδόθηκε, έδωσε στο στρατό 
την πληροφορία ότι οι επιτιθέμε-
νοι με ανάλογο οπλισμό είχαν κα-
ταλάβει και τη γραμμή των υψω-
μάτων από Βουλγάρας Χωράφι 
μέχρι Τατάρ Παναΐρ. Χωρίς νερό 
και πυρομαχικά οι πολιορκημένοι. 
Στο λόφο αυτό, είχαν κλεισθεί πε-
ρίπου  830 άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά όλων των ηλικιών προερ-
χόμενοι και από τα γύρω χωριά 
Παλιούρι, Αβδέλα και Πολιά και 
μάλιστα σε μια έκταση 100Χ200 μ. 
‘Ήταν κάτι που έκαναν  κάθε από-
γευμα, γιατί δεν ήθελαν να διανυ-
κτερεύουν στα αφύλακτα χωριά 
τους, όπου οι επιθέσεις των ανταρ-
τών ήταν εύκολες και συχνές. Ο 
λόφος αυτός δεν είχε καμιά πηγή 
νερού… Υπήρχαν όμως αρκετά 
αμπριά, που τους προστάτευαν 
από το χαλάζι των σφαιρών. Νωρίς 
το απόγευμα ο αντισυνταγματάρ-
χης Βλάσσης επικοινώνησε μέσω 
ασυρμάτου με το διοικητή του Λό-
χου Μεταξάδων  Έφεδρο υπολο-
χαγό Ηλία Λάλο και του ζήτησε 
πληροφορίες για την κατάσταση 
που επικρατεί εκεί. Ο Λάλος του 
ανέφερε ότι το ηθικό των ανδρών 

του είναι άριστο, αλλά έχει απόλυ-
τη ανάγκη πυρομαχικών και πρέ-
πει να γίνει εφοδιασμός εντός της 
ημέρας. Οι σφαίρες τους, δυστυ-
χώς, τελείωναν… Λίγες ώρες μετά 
την επικοινωνία αυτή οι αντάρτες 
έκαναν μια σφοδρότατη επίθεση 
για να κάμψουν την αντίσταση της 
φρουράς και να την υποχρεώσουν 
να παραδοθεί. Η επίθεση κράτησε 
μία ώρα. Την νύχτα εκείνη οι 
αντάρτες έκαναν τέσσερις επιθέ-
σεις εναντίον της φρουράς αλλά 
αποκρούσθηκαν. Ο Βλάσσης ανή-
συχος, επικοινωνούσε με τον 
ασύρματο, με τον Λάλο, όλη τη 
νύχτα. Το πρωί της 16ης Μαΐου ο 
Λάλος του περιέγραψε από τον 
ασύρματο, την οικτρή κατάσταση 
των πολιορκημένων. Λιγόστευαν 
τα πυρομαχικά και δεν υπήρχε 
σταγόνα νερού για τους υπερασπι-
στές και τους άμαχους!!! Ο Λάλος 
εξήγησε στο Βλάσση, ότι σκέφτε-
ται να κάνει μια ηρωική έξοδο με 
τα ελάχιστο πυρομαχικά που του 
απέμειναν, για να μην παραδοθεί 
στους αντάρτες.

……….Και με τα δόντια ακόμη... 
Ο Βλάσσης τον διέταξε απερίφρα-
στα ότι είναι εθνική ανάγκη να 
κρατηθεί ύψωμα «και με τα δόντια 
ακόμη» και του εξήγησε ότι  από 
τις 10 πμ θα ενεργήσει επίθεση ο 
ίδιος. Αμέσως ο Βλάσσης διέταξε 
να μετακινηθεί ταχύτατα από το 
Μικρό Δέρειο στην περιοχή των 
Μεταξάδων ο Ουλαμός Πεδινού 
Πυροβολικού και ένας Λόχος του 
551 Τάγματος Πεζικού. Ταυτό-
χρονα ζήτησε ενίσχυση μιας Δι-
λοχίας για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης. Ο Ουλαμός του Πυ-
ροβολικού έφτασε εγκαίρως και 
τάχθηκε στην Λάδη και άρχισε να 
βάλει κατά των ανταρτικών θέσε-
ων με εύστοχες βολές. Ανάλογη 
αποστολή ανατέθηκε και στο Λόχο 
του 551 Τ.Π. Όλη εκείνη τη μέρα  
συνεχίζονταν οι μικροσυμπλο-
κές του κυβερνητικού στρατού 
και των ανταρτών. Το μεσημέρι 
της 16ης Μαΐου έφτασε στην πε-
ριοχή αφίχθηκε ένας Λόχος του 
39ου Τάγματος Εθνοφρουράς, 
που αποτελούνταν από άνδρες 
των ΜΕΑ (Μονάδες Εθνικής Ασφα-
λείας) Αλεξανδρούπολης λίγους 
Εθνοφρουρούς, από άνδρες των 
ΜΕΑ Σουφλίου. Αυτοί ήρθαν για 
ενίσχυση και για σκληρό υποτί-
θεται αγώνα, εφοδιασμένοι άλλος 
με  30 και άλλος με 50 φυσίγγια. 
Έξαλλος ο Βλάσσης, λίγες μέρες 

Η μάχη των Μεταξάδων 
……….Και με τα δόντια ακόμη...
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και αμύνονταν σθεναρότατα. Στις 
6 μμ με συνδυασμένη επίθεση τε-
θωρακισμένων, πυροβολικού και 
αεροπορίας κατελήφθη το ύψωμα 
Βουλγάρας Χωράφι. Η φρουρά 
των ανταρτών που το κατείχε συ-
νελήφθη ολόκληρη μετά από 
μάχη μιας ώρας.           Έτσι και με 
πολύ χυμένο αίμα, ολόκληρη η 
περιοχή των Μεταξάδων περιήλ-
θε στα χέρια του στρατού. Το πρωί 
της 20ης Μαΐου 1949,  τμήματα 
του στρατού συνεχίζοντας τις επι-
θετικές ενέργειες εναντίον των 
υποχωρούντων ανταρτών, έφθα-
σαν στις 11.30’ πμ στις τοποθεσίες 
Σκάλα και Τζιβά Κουρού, όπου 
ενώθηκαν με το 553 Τάγμα Πεζι-
κού, που το διοικούσε ο υποδιοι-
κητής της VII Μεραρχίας, ο οποίος 
από τις 18 Μαΐου είχε προωθηθεί 
στο κοντινό Μικρό Δέρειο. Αρκετά 
υπολείμματα της ανταρτικής δύ-
ναμης (περίπου 400) αφού όλη τη 
μέρα στις 20 Μαΐου παρέμειναν 
μέσα σε χαράδρες επάνω από το 
Πρωτοκκλήσι, κινήθηκαν τη νύ-
χτα προς Μπουκατέ Νταγ. Από 22 
έως τις 25 Μαΐου συνεχίσθηκε η 
καταδίωξη των ανταρτών οι οποί-
οι χωρίσθηκαν σε δύο φάλαγγες 
και τράπηκαν δυτικά. Ηρωισμοί 
Απίστευτες ηρωικές πράξεις ση-
μειώθηκαν κατά τη μάχη των Με-
ταξάδων. Από επιστολές που 
έστειλε ο διοικητής του Τάγματος 
Εθνοφρουράς προς του προέ-
δρους των κοινοτήτων του τόπου 
καταγωγής ορισμένων στρατιω-
τών προκύπτουν τα εξής: Τις απο-

γευματινές ώρες της 16ης Μαΐου 
οδηγήθηκε ο 2ος Λόχος κοντά 
στην Πολιά για να απελευθερωθεί 
το πολυβολείο της γέφυρας του 
Ερυθροπόταμου με 6 μόνο οπλί-
τες μέσα, που είχε κυκλωθεί από 
περίπου 100 αντάρτες. Ο διοικη-
τής του τάγματος μίλησε στους 
φαντάρους του για τον κίνδυνο 
που διέτρεχαν οι συνάδελφοί τους 
και τότε προσφέρθηκαν εθελοντι-
κά οκτώ οπλίτες. -Εμείς κ. διοικη-
τά θα πάμε. Σας παρακαλούμε να 
μας επιτρέψετε να κάνουμε μια 
ομάδα εθελοντών και μόλις νυ-
χτώσει θα χωθούμε μέσα στα 
κλαδιά της όχθης και θα ριχτούμε 
μέσα στο ποτάμι για να φτάσουμε 
στο φυλάκιο. Πράγματι οι παρά-
τολμοι αυτοί εθελοντές το είπαν 
και το έκαναν. Βούτηξαν στο ποτά-
μι, έφτασαν στο πολυβολείο και 
το ενίσχυσαν για να μην πέσει στα 
χέρια των ανταρτών. Ο διοικητής 
τους πρότεινε να τιμηθούν με Πο-
λεμικό Σταυρό και να προαχθούν 
επ’ ανδραγαθία.           Αυτοί οι οκτώ 
θαρραλέοι εθελοντές, ήταν οι: 1)    
Δεκανέας Δημήτριος Μπάτος, από 
το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 
και οι στρατιώτες 2)    Θεοφάνης 
Σαλτσίδης, από την Ξάνθη (οδός 
Σκιάθου 21). 3)    Τσάκαλος Μιλτ. 
Από την Πύλη Τρικάλων 4)    Μι-
χαήλ Τρανούλης από την Νέα Ιω-
νία, Αθήνα (Ζήλωνος 10) 5)    Γέ-
ρος Δημήτριος από το 
Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης 6)    
Τζαμπάζης, από τις Σέρρες. 7)    
Γεώργιος Μάγκας από την Αθήνα. 
8)    Στυλιανός Ψαράκης από την 
Κρήτη.           Ο ίδιος διοικητής του 
Τάγματος Εθνοφρουράς με άλλη 

επιστολή του είχε γνωστοποιήσει 
στις κοινότητες Χελιδορίου Δερ-
βενίου Κορινθίας και Βρησά Μυτι-
λήνης ότι δύο αξιωματικοί από 
αυτούς που πολιορκούσαν μέσα 
στους Μεταξάδες οι αντάρτες, πο-
λέμησαν με αφάνταστο ηρωισμό 
κυκλωμένοι σε ένα στενό χώρο, 
επί μέρες χωρίς νερό, χωρίς ψωμί 
και με ελάχιστα πυρομαχικά, αλλά 
με μεγάλη πίστη και πατριωτισμό. 
Επρόκειτο για τον έφεδρο υπολο-
χαγό διοικητή του Λόχου Ηλία 
Λάλο από την Κορινθία και τον δι-
μοιρίτη έφεδρο ανθυπολοχαγό 
Γεώργιο Γεώργη από τη Μυτιλήνη. 
Ηρωικά πολέμησαν και οι 32 φα-
ντάροι. Οι δύο αξιωματικοί παρα-
σημοφορήθηκαν επιτόπου από 
τον διοικητή του Γ΄ ΣΣ και προτά-
θηκαν για προαγωγή επ’ ανδρα-
γαθία. Οι δραματικές απώλειες- 
Πολύ αίμα χυμένο… Οι απώλειες 
της μάχης των Μεταξάδων ήταν 
ένας νεκρός έφεδρος ανθυπολο-
χαγός ο Ευάγγελος Μώρος του 
93ου Τάγματος Εθνοφρουράς, 
που σκοτώθηκε στις 16 Μαΐου, 11 
νεκροί οπλίτες και 62 τραυματίες. 
Υπήρχαν επίσης 6 αγνοούμενοι 
οπλίτες, 5 νεκροί, πέντε τραυματί-
ες και 2 αγνοούμενοι άνδρες των 
ΜΕΑ. Από τους Μεταξάδες απή-
χθησαν 4 άνδρες και 7 γυναίκες. 
Από την πλευρά των ανταρτών- 
σύμφωνα με στοιχεία του στρα-
τού-  υπήρξαν 173 νεκροί και 108 
συλληφθέντες ή παραδοθέντες 
αντάρτες. Από πλευράς λαφύρων 
βρέθηκε άφθονος οπλισμός (ατο-
μικά τυφέκια και αυτόματα) 3 όλ-
μοι και 12 μυδράλια. Και επειδή 
πόλεμος δεν σημαίνει μόνο όπλα, 

αλλά και προπαγάνδα, αξίζει να 
αναφερθεί εδώ, ότι στο Μηναίο 
Δελτίο που εξέδιδε το Γενικό Αρ-
χηγείο των ανταρτών αναφέρεται 
π.χ. για την πρώτη μέρα της μάχης 
15 Μαΐου ότι ο στρατός είχε 69 νε-
κρούς, 185 τραυματίες και 16 αιχ-
μάλωτους. Και ο ίδιος ο καπετάν 
Κρίτων στο βιβλίο του σελ. 385, 
ομολογεί: «Πρόκειται για ψεύτι-
κους αριθμούς, που απέχουν από 
την πραγματικότητα όσο η γη από 
τον ουρανό». Άραγε ποιες πρέπει 
να ήταν οι πραγματικές απώλειες 
των ανταρτών; Κατά τον Κρίτωνα 
και πάλι (σελ.385) από το σύνολο 
1378 ανταρτών και στελεχών, μό-
λις και μετά βίας γλίτωσαν κακήν 
κακώς 420-450. Όλοι οι άλλοι 
έπεσαν νεκροί, τραυματίες, αιχμά-
λωτοι, αγνοούμενοι. Και στο ση-
μείο αυτό, ο καπετάνιος δεν μιλά-
ει για παραδοθέντες, που όντως 
υπήρξαν. Γράφει για αγνοούμε-
νους…. Όμως τα νούμερα που δί-
νει, είναι όντως συγκλονιστικά. 
Παρά την συντριβή των ανταρτών 
στους Μεταξάδες και την συρρί-
κνωση των ανταρτικών δυνάμε-
ων στο νομό Έβρου, οι ελάχιστοι 
εναπομείναντες αντάρτες, συνέχι-
ζαν καταδιωκόμενοι απηνώς, τον 
απέλπιδα αγώνα τους, που δεν 
είχε πλέον καμιά προοπτική. Οι 
περισσότεροι διέφυγαν προς την 
τοποθεσία Μπουκατέ Νταγ, όπου 
τους καταδίωξε ο στρατός και έγι-
ναν πολλές συμπλοκές. Μια επί-
θεση ανταρτών, ατελέσφορη, ση-
μειώθηκε στις 18 Ιουνίου βόρεια 
της Αλεξανδρούπολης.  Οι εφημε-
ρίδες έγραψαν την επομένη, ότι 
ήταν μια κίνηση αντιπερισπασμού 

για να τονωθεί το ηθικό των 
ανταρτών μετά την πανωλεθρία 
στη Μάχη των Μεταξάδων. Στις 13 
Σεπτεμβρίου ο στρατός εκκαθάρι-
ζε την περιοχή από το Μεγάλο Δέ-
ρειο έως τους Μεταξάδες, όπου 
συνάντησε αντάρτες που δεν εί-
χαν διαφύγει ακόμα προς τη 
Βουλγαρία. Από τις μικροσυμπλο-
κές σκοτώθηκαν 4 στρατιώτες και 
τραυματίσθηκαν 6. Από τους 
αντάρτες σκοτώθηκαν 5 και συνε-
λήφθησαν 3. Στην έκθεσή του ο 
ταξίαρχος Πρόκος ανέφερε συ-
μπερασματικά ότι οι αντάρτες θέ-
λοντας να καταλάβουν και να 
κρατήσουν μια περιοχή εντελώς 
δική τους αναγκάσθηκαν να δώ-
σουν μάχη κατά μέτωπο.  "Αυτό 
υπήρξεν η καταστροφή των". Επί-
σης η αντίσταση του Λόχου Αανι-
χνευτών και η ορμητικότητά τους, 
επέφερε σύγχυση στις τάξεις των 
επιτιθεμένων. Τέλος, κατά τον τα-
ξίαρχο Πρόκο, πολλοί και κυρίως 
οι βίαια επιστρατευθένες αντάρτες 
δεν πολεμούσαν καλά. Και αυτό 
είναι ευνόητο... Σιγά- σιγά η ζωή 
στη χώρα, άρχισε να παίρνει ομα-
λούς ρυθμούς. Στην Αλεξανδρού-
πολη λειτούργησε Κέντρο Νεο-
συλλέκτων και στις 16 
Σεπτεμβρίου έγινε στο γυμναστή-
ριο της πόλης η ορκωμοσία των 
νεοσυλλέκτων φαντάρων, με 
κάθε επισημότητα. Ο εμφύλιος 
έβαινε προς το τέλος του, αλλά με 
πολλά θύματα. Θύματα ήταν και 
οι ζωντανοί και οι νεκροί… Και 
πάνω απ’ όλα λαβωμένη για χρό-
νια η Ελλάδα ολόκληρη.
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Σελίδες από την ιστορία του 
Διδυμοτείχου κατά τον 19ο αιώνα
Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανα-
σιάδης

Διδυμότειχο και Σουφλί, ήταν δυο 
πόλεις της Θράκης, που διέθεταν 
κατά τον ΙΘ΄ αιώνα αλλά και πολύ 
νωρίτερα, σπουδαία ελληνικά σχο-
λεία. Είχαν επίσης και μεγάλη πα-
ραγωγή μεταξιού. Υπάρχει στο φά-
κελο της Βιβλιοθήκης της Βουλής, 
μια έκθεση που συνετάγη στις 15 
Οκτωβρίου 1868 (Σ.Σ. Οι ημερομη-
νίες όλες αναφέρονται στο Παλαιό 
ή Ιουλιανό Ημερολόγιο, που ίσχυε 
τότε) από τον Νικόλαο Χατζόπουλο, 
διευθύνοντα προσωρινά, το ελληνι-
κό υποπροξενείο Πύργου. Εκεί δια-
βάζουμε μια σημαντική πληροφορία 
για την οικονομική και εκπαιδευτική 
ζωή του Διδυμοτείχου. «Άλλοτε, 
γράφει, το Διδυμότειχον επλούτει  
εκ της μεταξοτροφίας. Αλλά από του 
1864 κατέπεσεν ολοσχερώς. Μόλις 
δε και μετά πολλού κόπου και δια 
της αόκνου ενεργείας, του Αγίου 
Διδυμοτείχου κυρίου Μεθοδίου, δι-
ατηρεί Ελληνικήν Σχολήν και Δημο-
τικόν, είτα δε και Παρθεναγωγείον. 
Αν δεν με απατά  η μνήμη, η Σεβ. Εκ-
παιδευτική Αδελφότης χορηγεί εις 
το Μεγάλο Δερβέντι (Μεγάλο Δέρειο 
σήμερα) της επαρχίας Διδυμοτείχου 
πεντηκοντάλιρον ετησίαν συνδρο-
μήν». Αξίζει να αναφερθεί, ότι το Δι-
δυμότειχο με την πανάρχαια ιστορία 
του αναφέρεται από πολλούς περιη-
γητές, αλλά και χαρτογράφους, της 
προ του 1800 εποχής. Σε έκθεση 
που είχε οργανωθεί στο Ζάππειο από 
21 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 
1998 από το υπουργείο Αιγαίου με 
θέμα τους χάρτες του Αιγαίου και 
της Κύπρου (1485-1800) από τις 
συλλογές Χρήστου Ζαχαράκι και 
Μαργαρίτας Κουτσογιαννοπούλου- 
Σαμούρκα, υπήρχε και ένας χάρτης 
του Joachim Ottens εποχής 1675 με 
το Αρχιπέλαγος και την Ηπειρωτική 
Ελλάδα. Στο χάρτη αυτό, αναφέρεται 
και το Διδυμότειχο με την ονομασία 
Dimotic. Το Διδυμότειχο περιλαμ-
βάνεται και στη Μεγάλη Χάρτα του 
Ρήγα. Στο σπουδαίο φάκελο της Βι-
βλιοθήκης της Βουλής, υπάρχει και 
ένας ανυπόγραφος και χωρίς ημε-
ρομηνία πίνακας, με πληροφορίες 
για την εκπαίδευση της επαρχίας 
Διδυμοτείχου και ένας πίνακας των 
οικονομικώς ευρώστων κατοίκων 
των χωριών. Ανάμεσα στα ονόματα 
αυτά, υπάρχουν και τα ακόλουθα: 
«Καδήκιοϊ (σημερινή Μάνη) Παπά 
Χριστόδουλος, Τριαντάφυλλος Πα-
ναγιώτης, Γκουντίνης, Στρατής. Κου-
ρουτζή (σημερινή Καρωτή) Στρα-
τής, Ελευθέριος, Χρυσάφης. Καρλί 
(σημερινοί Χιονάδες) Κωνσταντίνος 
Φουτσιτζής. Παπά Ιωάννης Καλού-
δης, Χαρίσης Δούκας. Τοκμάκι (ση-
μερινοί Μεταξάδες) Γεώργιος Τερ-
ζόγλους, Δημήτριος και Αθανάσιος 
Γεχουδίογλου. Καράκλησε (σημε-

ρινό Μαυροκκλήσι) Σταμάτης Τσια-
μπάζογλου, Τόϊτσος Ναλμπάντης. 
Κουφόβουνο Ιωάννης Αλεξανδρή, 
Μιχαήλ Ρίζου, Μόσχος Μαυρουδής. 
Καραμπεϊλί (σημερινό Αμόριο) Αυ-
γερινός, Θεόδωρος, Άγγελος. Σαλ-
τίκι (σημερινά Λάβαρα) Βαρσάμης 
Δ. Οζούνογλους, Ηλίας Τατάρης, Δ. 
Αραμπατζής, Απόστολος Χαρίτου, 
Νικόλαος Μίχογλου.  Κουλακλί 
(σημερινά Αμπελάκια) Καραφύλλης 
Χριστοδούλου, Μπιμπολίδης. Ακ 
Μπουνάρ (σημερινό Ασπρονέρι) Λά-
μπος Παπάζογλους, Δημήτριος Σα-
ρακίνα. Πετράδες Παπά Αθανάσιος, 
Νικολάκης, Κωνσταντίνος. Πραγγί 
Ευάγγελος Αναγνώστης, Σαράντης, 
Τσιαφούλης. Κούλελι (σημερινό 
Πύθιο) Αργυράκης, Σταυράκης. 
Μάνδρα Χατζή Τριαντάφυλλος, Μό-
σχος Δεμερτζή Δημήτριος. Κορνο-
φωλέα Χρ. Αναγνώστης, Αθανάσιος 
Γιαζιτζής, Πολυχρόνης και Γιαννά-
κος. Μέγα Ζαλίφ (στην Ανατολική 
Θράκη) Νικόλαος Γκουντέτσογλους, 
Βασίλειος Θεοδωράκογλου, Μιχα-
ήλ Ρούσσου, Παπά Γεώργιος, Παπά 
Αθανάσιος. Ασλαάν (στην Ανατολική 
Θράκη) Νικόλαος, Παπά Γιάννης, 
Αναστάσης Αναγνώστης. Σαραπλάρ 
(στην Ανατολική Θράκη) Χρήστος 
Μήτρου, Αθανάσιος Στεφάνου, Βασί-
λειος Τόνιου».    

*Το Διδυμότειχο
Μια σφαιρική εικόνα για την Παιδεία 
στο Διδυμότειχο και το Σουφλί, πε-
ριλαμβάνεται σε μια χειρόγραφη, 
πολύπτυχη, ανυπόγραφη και χωρίς 
ημερομηνία κατάσταση των σχο-
λείων, με τίτλο «Επαρχία Διδυμο-
τείχου». Είναι πρωτοκολλημένη με 
αριθμό 120 και χωρίς άλλα στοιχεία 
για τον συντάκτη και τον αποδέκτη 
της έκθεσης. Προφανώς όμως και 
αυτή, έχει υποβληθεί στην Εκπαι-
δευτική και Φιλανθρωπική Αδελ-
φότητα της Κωνσταντινούπολης. 
Από τα κείμενα που περιλαμβάνει, 
γίνεται σαφές, πως καταρτίσθηκε 
αμέσως μετά το Ρωσοτουρκικό πό-
λεμο κατά την διάρκεια του οποίου 
αποκαλύπτεται, ότι έγιναν μεγάλες 
διαρπαγές των εκκλησιών, σε άμ-
φια και ιερά σκεύη. Αξίζει να σημει-
ωθεί εδώ, ότι ο ρωσικός στρατός 
στο Διδυμότειχο και το Κούλελι 
Βουργάζ (Πύθιο) ήταν υπό τη δι-
οίκηση του στρατηγού Νικολάου 
Μαντόυφελ. Στο δεξιό μέρος της 
κατάστασης αυτής, κάτω από τον 
τίτλο «Σημειώσεις» αναφέρεται: 
«Η επαρχία απαρτίζεται από δύο 
πόλεων, δέκα τριών κωμοπόλεων 
και τεσσαράκοντα επτά χωρίων. Η 
υλική κατάστασις των κατοίκων της 
επαρχίας ταύτης είναι μετρία ως εκ 
των επισυμβασών συμφορών του 
Ρωσσοτουρκικού πολέμου, το δε 
επικρατούν εν αυτή επάγγελμα είναι 
η γεωργική και η κτηνοτροφία. Η 
λαλουμένη γλώσσα είναι η Ελλη-

νική, διότι και ο υπέρτερος αριθμός 
των κατοίκων της επαρχίας είναι ο 
ελληνικός. Τα σχολεία του Διδυμο-
τείχου και Σουφλίου καταγίνονται 
να εισάξωσιν το εν Αθήναις σύστη-
μα, εξ ών και διδασκάλους νέου συ-
στήματος, λαμβάνουσι. Τα δε εν τοις 
λοιποίς κωμοπόλεις και τισι χωρίοις 
είναι ανάξια λόγου ως χορηγούντα 
πτωχοτάτην διδασκαλίαν και γρα-
φήν ένεκα απορίας πόρων και συ-
ντηρήσεως. Του εν Διδυμοτείχω Δη-
μοτικού Σχολείου το Α΄ Τμήμα έχει 
40 μαθητάς, το δε δεύτερον 150 
περίπου. Το νεοσύστατον Παρθενα-
γωγείον έχει 200 περίπου μαθητρί-
ας με το νέον σύστημα το Ελβετικόν, 
υπό διδασκάλισσαν εξ Αθηνών. Το 
δε  εν Σουφλίω Ελλ. Σχολείον αριθ-
μεί 50 μαθητάς υπό διδάσκαλον εγ-
χώριον εκπαιδευθέντα εν Αθήναις, 
εν δε τοις δημοτικοίς 300 περίπου 
μαθηταί φοιτώσιν υπό διδάσκαλον 
εγχωρίου πεπαλαιωμένου συστή-
ματος. Εν τη πόλει ταύτη ιδρύεται 
ωραία και μεγάλη λιθόκτιστος Δη-
μοτική Σχολή. Εκ ταύτης της πό-
λεως διδάσκονται εν Αθήναις δέκα 
ιδιοσυντήρητοι μαθηταί και μία υπό-
τροφος εις τα εν Φιλιππουπόλει Ζα-
ρίφεια σχολεία. Η σχέσις των μαθη-
τών προς τον πληθυσμός εκάστου 
τόπου είναι η εξακολούθησις του 
πατρικού επαγγέλματος. Φιλογενή 
πρόσωπα δυνάμενα να σχηματίσω-
σιν επιτροπάς όπως εργασθώσιν 
υπέρ του σκοπού της αδελφότητος 
εισίν εν μεν εν Διδυμοτείχω οι κύ-
ριοι Ευστάθιος Καβάσιλας ιατρός 
(διετέλεσε επί πολλά χρόνια και 
δημογέροντας) Θ. Ασκληπιάδης ια-
τρός, Χατζή Σταμάτης Ψαλτόπουλος 
έμπορος, Κωστάκης Γεώργιος (διε-
τέλεσε διαχειριστής του κοινοτικού 
κηροποιείου) και Βασίλειος Ζεννής. 

Εν Σουφλίω οι κ. Χατζή Απόστολος 
Δαούλας, Δημ. Χαραμπάρας, Γρηγό-
ριος Παπάζογλους και Σταμάτης Πα-
παδόπουλος. Αι κωμοπόλεις Μαν-
δρίτσα (κοντά στο Ακ- Αλάν) Μέγα 
Ζαλούφι (Ανατολικά του Έβρου) και 
Μέγα- Δερβένι (το σημερινό Μεγά-
λο Δέρειο) έχουν απόλυτον ανά-
γκην ελληνοφώνων διδασκάλων, 
των κατοίκων μη δυναμένων να 
μισθώσωσι τούτους ένεκα της πτω-
χεύσεως αυτών, επισυμβάσης ως εκ 
του Ρωσσοτουρκικού πολέμου, των 
μεταναστεύσεων και της παλιννο-
στήσεως. Των πλείστων χωρίων τα 
άρρενα τέκνα και θήλεα βόσκουσιν 
κτήνη ή καλλιεργούσι μετά των 
γονέων αυτών χωράφια και αμπε-
λώνας. Τα εν χρήσει βιβλία είναι ως 
επί το πλείστον αρχαίας μεθόδου. 
Μέτρα σκόπιμα και συντελεστικά 
προς τον σκοπόν της αδελφότητος 
θεωρώ δια ταύτα τα πολυπαθή μέρη 
να αποστείλει διδασκάλους μισθω-
μένους τα πλείστον υπ’ αυτής εις 
τας κεντρικωτέρας κωμοπόλεις και 
βιβλία δωρεάν νέου συστήματος δια 
τους απόρους μαθητάς. Και εις τινας 
εξ αυτών των κωμοπόλεων και δι-
δασκαλίσσας, ίνα ούτω μεταδοθεί 
η Ελλ. εκπαίδευσις και εις ταύτας 
τας κωμοπόλεις ως και εις τα πε-
ρίχωρα αυτών, υπό την εποπτείαν 
των αντιπροσώπων της αδελφό-
τητος. Εν Διδυμοτείχω δεν υπάρχει 
Ελληνική Σχολή ένεκα ελλείψεως 
πόρων. Οι ιερείς εισίν αμαθέστατοι 
και αγροίκοι. Αι ιεραί εκκλησίαι ει-
σίν πενιχραί, έχουσαι ανάγκην ιερών 
αμφίων και σκευών αρπαγέντων 
κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον. 
Πατριαρχική επινεύσει αποστέλλο-
νται όσον ούπω δύο παίδες είς εκ 
Διδυμοτείχου και έτερος εκ Σουφλί-
ου δια να εκπαιδευθούν εις την εν 

Χάλκη ιερατικήν σχολήν. Μόνον εν 
Διδυμοτείχω οικούσιν οθωμανικαί 
οικογένειαι περί τας 400, αρμενι-
καί 30 και άλλαι τόσαι ιουδαϊκαί». 
Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία και τα 
άλλα έξοδα των σχολείων, υπάρχει 
στην ίδια κατάσταση ειδική στήλη, 
στην οποία αναφέρονται: «Το εν Δι-
δυμοτείχω δημοτικόν Σχολείον συ-
ντηρείται υπό των ιερών εκκλησιών. 
Το δε Παρθεναγωγείον συντηρείται 
υπό διαφόρων τυχηρών απολαυών 
οίον διαλύσεις αρραβώνων, δια-
ζυγίων προστίμων, αδείας γάμων, 
εμβατικά ιερέων κ.τ.λ. Τα δεν εν 
Σουφλίω συντηρούνται υπό των 
ιερών εκκλησιών και τινων άλλων 
εκτάκτων απολαυών. Τα δε εν τοις 
χωρίοις και κωμοπόλεσιν υπό των 
ιερών εκκλησιών». Η πολύπτυχη 
αυτή κατάσταση αριθμεί για το Δι-
δυμότειχο 662 οικίες (προφανώς 
πρόκειται μόνο για τα σπίτια των 
χριστιανών) τρεις εκκλησίες (δεν 
τις κατονομάζει, αλλά πρόκειται για 
τις εκκλησίες του Αγίου Αθανασίου, 
του Σωτήρος Χριστού και της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου) έξι ιερείς, ένα 
σχολείο Δημοτικό αρρένων και ένα 
Παρθεναγωγείο.

*Το Σουφλί

Για το Σουφλί που είχε αμιγή ελ-
ληνικό πληθυσμό γράφοντας χα-
ρακτηριστικά «Έλληνες όλοι» ανα-
φέρει πως αριθμούσε τότε 1.200 
οικίες, δύο εκκλησίες (προφανώς 
του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου 
Αθανασίου) εννέα ιερείς, ένα Ελλη-
νικό σχολείο και δύο Δημοτικά. Αξί-
ζει να σημειώσουμε εδώ ότι με βάση 
τους Κώδικες της Μητρόπολης 
Διδυμοτείχου που ταξινόμησε και 
μελέτησε ο Γρηγόριος Ευθυμίου, η 
δασκάλα που ανέλαβε το Παρθενα-

γωγείο του Διδυμοτείχου τότε, ήταν 
η εξ Αθηνών Σοφία Πολίτου[1]. Στα 
πολύτιμα έγραφα της Βιβλιοθήκης 
της Βουλής διασώζεται και μια άλλη 
χειρόγραφη, ανυπόγραφη και χωρίς 
ημερομηνία «Στατιστική των σχολεί-
ων της επαρχίας Διδυμοτείχου» από 
τη οποία αποσπούμε την ακόλουθη 
πληροφορία: «Εις χρήσιν βιβλία εις 
άπαντα τα είδη των Σχολείων εισίν 
των υπό της εν Κ/πόλει Εκπαιδευ-
τικής Επιτροπής και του υπουργείου 
της Παιδείας της Ελλάδος εγκεκρι-
μένα δια το ευμέθοδον αυτών». Για 
τα χωριά όμως Ζαλούφι σήμερα 
στην Ανατολική Θράκη (με 30 μαθη-
τές και 30 μαθήτριες) το Μπάσκλησε 
σήμερα Πρωτοκκλήσι (με 10 μαθη-
τές και 10μαθήτριες) το Καράκλησε 
σήμερα Μαυροκκλήσι (με 7 μαθη-
τές και 7 μαθήτριες ) το Κάγιατζικ 
σήμερα Κυριακή (με 35 μαθητές και 
35 μαθήτριες) της επαρχίας Διδυ-
μοτείχου και το Γιάνουρεν σήμερα 
Γιαννούλη (με 20 μαθητές και 20 
μαθήτριες) της επαρχίας Σουφλί-
ου, γράφει ότι η διδασκαλία γίνεται 
«κατά το αρχαίον των γραμματοδι-
δασκάλων σύστημα» ότι δηλαδή 
διδάσκεται ανάγνωση και γραφή 
από την Οκτώηχο, το Ψαλτήριο και 
τον Απόστολο. Λίγα χρόνια μετά το 

1884, και το Διδυμότειχο προσπα-
θεί να αναπτυχθεί οικονομικά και 
εκπαιδευτικά, αφού η Παιδεία για 
τους συμπατριώτες μας της εποχής 
εκείνης της σκλαβιάς, ήταν μόνιμη 
επιδίωξη και ευγενές όραμα. Υπάρ-
χει στο φάκελο της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής ένα δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Αυγή» της Κωνσταντινου-
πόλεως της 21 Απριλίου 1884 από 
το οποίο καταφαίνεται ότι επήλθε 
κάποια αύξηση του πληθυσμού στο 
Διδυμότειχο και στο οποίο διαβά-
ζουμε: «Η πόλις του Διδυμοτείχου 
εκ 1.500 οικογενειών, ών αι 500 
μουσουλμανικαί, έχει τρία σχολεία, 
εν ελληνικόν μετά 21 μαθητών και 
1 διδασκάλου, 1 δημοτικόν μετά 
3 διδασκάλων και 105 μαθητών, 1 
παρθεναγωγείον μετά μιας διδασκα-
λίσσης και 32 μαθητών και 1 νηπια-
γωγείον μετά 1 νηπιαγωγού και 90 
νηπίων. Πόροι συντηρήσεως η χο-
ρηγία της εν Κωνσταντινουπόλει Φι-
λεκπαιδευτικής Αδελφότητος και τα 
έκτακτα εισοδήματα της Δημογερο-
ντίας και των εκκλησιών. Η ομιλου-
μένη γλώσσα είναι η ελληνική και η 
τουρκική». Από το «Νεολόγο»[2] εξ 
άλλου πληροφορούμαστε, ότι στον 
τότε Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δι-
ονύσιο, απονεμήθηκε το αυτοκρα-

τορικό παράσημο Μετζιτιέ δευτέρας 
τάξεως. Ο Διονύσιος ήταν συνοδικός 
στο Πατριαρχείο όταν κηρύχθηκε το 
Σχίσμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας 
το 1872 και συνυπέγραψε την Πα-
τριαρχική Πράξη του Πατριάρχη Άν-
θιμου, μαζί με τους άλλους συνοδι-
κούς αρχιερείς. Την ίδια χρονιά είχε 
προσφέρει και πέντε οθωμανικές λί-
ρες για τα σχολεία της Ραιδεστού. Το 
1873 ήταν μια πολύ σκληρή χρονιά 
για το Διδυμότειχο. Όπως προκύπτει 
από δημοσίευμα της «Παλιγγενε-
σίας» των Αθηνών[3] τη νύχτα της 
31ης Οκτωβρίου προς την 1η Νο-
εμβρίου, εξερράγη στο κέντρο, στην 
αγορά της πόλης, μεγάλη πυρκα-
γιά, η οποία μέσα σε τέσσερις ώρες 
αποτέφρωσε περί τα 100 εμπορικά 
και εργαστήρια και 15 σπίτια. Τέ-
τοια πυρκαγιά δεν είχε σημειωθεί τα 
προηγούμενα 28 χρόνια. Η απειρία, 
η έλλειψη πυροσβεστικών μέσων, οι 
στενότατοι δρόμοι και ο νότιος άνε-
μος δεν επέτρεψαν στους δυστυχείς 
Διδυμοτειχίτες να διασώσουν τις πε-
ριουσίες τους. Αναφέρθηκε μάλιστα 
ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς 
αναφέρθηκαν και διαρπαγές από τα 
καιγόμενα ακίνητα. Τη μεγαλύτερη 
ζημιά υπέστησαν οι Χριστιανοί και 
κατά δεύτερο λόγο οι Εβραίοι και 

οι Αρμένιοι. Αξιοσημείωτη είναι η 
άγνοια των Αθηναίων για τις πόλεις 
και τα χωριά του υπόδουλου Ελ-
ληνισμού. Η εφημερίδα αναφέρει 
το Διδυμότειχο ως «Διμυτείχιον εκ 
Τουρκίας»! Πολύ σημαντικές πλη-
ροφορίες για την περιοχή του Διδυ-
μοτείχου υπάρχουν στο έγγραφο του 
πρόξενου της Αδριανούπολης Αν. 
Δόσκου προς την πρεσβευτή της Ελ-
λάδας στην Κωνσταντινούπολη με 
ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 1861[4]. 
Τότε είχε επισημανθεί μεγάλη δρα-
στηριότητα ορισμένων Βουλγάρων, 
να προσηλυτίσουν κόσμο στην Ου-
νία. Εκείνο τον καιρό, έδρασε στη 
Θράκη κάποιος Βούλγαρος Τσακώφ, 
πρώην εκδότης βουλγαρικής εφη-
μερίδας στην Κωνσταντινούπολη 
και κάποιος παπάς ονόματι Θεόδω-
ρος. Όταν αυτοί απέτυχαν (ο παπά- 
Θεόδωρος μάλιστα επανήλθε τελικά 
στην Ορθοδοξία) έκανε την εμφάνι-
σή του ένας άλλος Βούλγαρος ονό-
ματι Κων. Κουρουκαφάσης, που με 
απατηλές υποσχέσεις κατώρθωσε 
να ξεγελάσει και να αποσπάσει στον 
Ουνιτισμό δέκα χωριά της επαρχίας 
Διδυμοτείχου, μη κατονομαζόμενα 
στο έγγραφο. Μόλις το πληροφορή-
θηκε ο Δόσκος κινητοποιήθηκε και 
κατόρθωσε να επαναφέρει στην Ορ-

θοδοξία τα 7 από τα αποσκιρτήσαντα 
χωριά. Παρέμειναν μόνο τα χωριά 
Μπάσκλησε, (σήμερα Πρωτοκκλή-
σι), Κάγιατζικ (σήμερα Κυριακή) και 
Γενήκιοϊ (;) που κατοικούνταν από 
250 οικογένειες. Για τους κατοίκους 
αυτών των χωριών έκανε συνεννο-
ήσεις με το Μητροπολίτη Διδυμοτεί-
χου ώστε να επανέλθουν και αυτοί 
στην Ορθοδοξία. Ο Κουρουκαφάσης 
είχε πείσει τότε και δυο χωριά της 
επαρχίας Λιτίτζης να προσέλθουν 
στον Ουνιτισμό, εγκαθιστώντας μά-
λιστα και Ουνίτη ιερέα. Ο Δόσκος 
υποψιάζονταν ότι πίσω από τις δρα-
στηριότητες αυτές, κρύβονταν το 
γαλλικό προξενείο της Αδριανούπο-
λης. Το 1849 ορισμένοι Οθωμανοί 
του Διδυμοτείχου είχαν γίνει πολύ 
ενοχλητικοί και πιεστικοί προς τους 
κατοίκους του Διδυμοτείχου. Έτσι 
όταν ο τότε μητροπολίτης επισκέ-
φθηκε το Μάρτιο την Αδριανούπολη 
για να χαιρετίσει το νέο Γεν. Διοικητή 
Ισμαήλ Πασά, συνάντησε και τον Έλ-
ληνα υποπρόξενο Ιωσήφ Βαρότση, 
προς τον οποίο εξιστόρησε τα γε-
γονότα. Αυτός κατόρθωσε να πάρει 
συστατική επιστολή από τον Ισμαήλ 
Πασά προς τις Οθωμανικές αρχές 
του Διδυμοτείχου, να συμμαζευτούν.
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Γράφει ο Δημήτρης 
Πέτροβιτς
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου

Ο τιμώμενος από την ΕΠΟ-
ΦΕ, δημοσιογράφος Παντελής 
Αθανασιάδης, γεννήθηκε στο 
Διδυμότειχο το 1944, ακριβώς 
55 μέρες πριν λήξει η ναζιστι-
κή κατοχή στην ιστορική κα-
στροπολιτεία. Μεγάλωσε εκεί 
και τελείωσε τις εγκύκλιες 
σπουδές του στο Διδυμότειχο 
και στο Σουφλί. Φοίτησε στην 
Πάντειο Σχολή και ασχολήθη-
κε επαγγελματικά με τη δη-
μοσιογραφία. Εργάσθηκε σε 
εφημερίδες και περιοδικά της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
όπως στο ΒΗΜΑ, στη ΜΕΣΗΜ-
ΒΡΙΝΗ στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΡΡΑ, 
στον ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ κ.λπ. 
Επί 14 χρόνια συνεχώς δούλε-
ψε σε άγριες νυχτερινές βάρ-
διες από τα μεσάνυχτα έως τα 
ξημερώματα, στο ραδιόφωνο 
της ΕΡΤ των βραχέων κυμά-
των, με δελτία ειδήσεων για 
τους ομογενείς της Βόρειας 
Αμερικής και τέλος εργάσθηκε 
στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως 
κοινοβουλευτικός συντάκτης, 
σχεδόν 12 χρόνια. Διετέλεσε 
επικεφαλής του γραφείου Τύ-
που του Εθνικού Ιδρύματος 
Υποδοχής και Αποκατάστασης 
Παλιννοστούντων Ελλήνων. 
Συμπλήρωσε στην ενεργό δη-
μοσιογραφία 48 χρόνια εντα-
τικής δουλειάς, ζώντας από 
κοντά τα μεγάλα πολιτικά και 
άλλα γεγονότα της εποχής 
του. 

Βραβεύθηκε το 1990 με το 
βραβείο του Ιδρύματος Προ-
αγωγής της Δημοσιογραφίας  
Αθανασίου Μπότση και με τον 
Αργυρό Σταυρό του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού. Επίσης 

βραβεύθηκε το 1974, με το 
Τρίτο βραβείο από τη Γλωσσι-
κή Εταιρία Αθηνών για τη ερ-
γασία του «Δημοσιογραφικές 
ιδιωματικές λέξεις». Τιμήθηκε 
το έτος 2000 από το Δήμο Δι-
δυμοτείχου και αργότερα από 
διάφορες άλλες θρακικές ορ-
γανώσεις της Αθήνας.

Τα τελευταία χρόνια εν-
νέα χρόνια, ασχολήθηκε και 
με το Διαδίκτυο. Δημιούργη-
σε την ιστοσελίδα «Νεώτερη 
Ελληνική Ιστορία» μέσα από 
την οποία παρουσίασε πολ-
λά θέματα, που αφορούν την 
νεώτερη ιστορία της Θράκης 
και κυρίως άγνωστα γεγονότα 
και περιστατικά, που υπήρχε 
κίνδυνος να καλυφθούν από 
τη σκόνη της λήθης. Άλλω-
στε όλοι γνωρίζουμε, ότι στην 
μεγάλη εθνική ιστοριογραφία 
η Θράκη έχει αδικηθεί σε σύ-
γκριση με άλλες περιοχές της 
Ελλάδας.  Ο Παντελής Αθα-
νασιάδης,  κόντρα στη γενική 
παρασιώπηση, έχει γράψει 
πολλά ιστορικά κείμενα για τη 
Θράκη και έχει δώσει διαλέ-
ξεις, στην Αθήνα, τη Θεσσαλο-
νίκη, το Ναύπλιο, την Νέα Ορε-
στιάδα και αλλού, φωτίζοντας 
άγνωστα και κρίσιμα ιστορικά 
γεγονότα από το 1821 και 
μετά, αναδεικνύοντας τον πο-
λιτισμό, τις αγωνίες, τις οδύ-
νες και τα πάθη των Θρακών. 
Προσωπικά συνιστώ σε όλους 
όσοι ασχολούνται με το Διαδί-
κτυο, να επισκέπτονται αυτή 
την ιστοσελίδα, που έχει έως 
τώρα 1244 θέματα. Την έχουν 
επισκεφθεί πλέον του ενός 
εκατομμυρίου αναγνώστες 
από 153 διαφορετικές χώρες.  

Υπηρέτησε τη στρατιωτική 
θητεία του ως έφεδρος αξιω-

Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

ματικός Πυροβολικού, στην Νέα Ορεστιάδα και στο Διδυμότειχο.

Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθη-
νών και διαφόρων θρακικών σωματείων. Έγραψε το βιβλίο «Ψηφί-
δες από τη Θράκη του χτες» το 2003. Είναι έγγαμος με την Αντωνία 
Λεκατσά.  Έχει τέσσερα παιδιά.

Κάποτε είχε γράψει σε ένα εξομολογητικό κείμενό του:

«Η Θράκη είναι ένας εξαγνισμένος τόπος δουλειάς, ονείρου, 

ιστορίας και πολιτισμού. Τόπος με συγκριτικά πλεονεκτήματα (που 

δεν αναδεικνύονται πάντα, αλλά υπάρχουν…) με εξαιρετικούς 

κατοίκους (που καταφανώς έχουν αδικηθεί στο διάβα του χρό-

νου, αλλά επιμένουν…) και με μια μοναδική πολύχρονη ιστορία 

(που δεν την δικαίωσαν όπως έπρεπε οι μεγάλοι ιστορικοί του 

Έθνους…). Η Θράκη είναι η πατρίδα μου. Με συνδέει μαζί της ένας 

διαχρονικός έρωτας, μια απέραντη αγάπη. Για το λόγο αυτό, απο-

πειρώμαι και με τις φτωχές δυνάμεις μου, γράφω γι’ αυτήν».

Το έτος 2000 με απόφαση του 
τότε Προέδρου της Βουλής Από-
στολου Κακλαμάνη, συμμετείχε 
στην Οργανωτική Επιτροπή, η 
οποία οργάνωσε τη μεγάλη έκ-
θεση στη Βουλή για να τιμηθούν 
τα 80 χρόνια ελευθερίας της 
Θράκης. 

 Όλοι συμφωνούμε με τον 
Παντελή Αθανασιάδη. Η Θράκη 
είναι ο διαχρονικός μας έρωτας.

Γνωρίζω τον τιμώμενο φίλο, 
συμπατριώτη και συνάδελφο 
στη δημοσιογραφία, πάρα πολλά 
χρόνια. Θεωρώ, πώς η απόφαση 
της ΕΠΟΦΕ να τον τιμήσει, όπως 
και τις άλλες τρεις εκλεκτές 
προσωπικότητες της Θράκης, 
έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η 
βράβευση αυτή συμπυκνώνεται 
στις έννοιες, που αφορούν τον 
πολιτισμό και την κοινωνική 
αλληλεγγύη. Ο πολιτισμός είναι 
σύμφυτος με την έννοια της μα-
κραίωνης ιστορίας της Θράκης 
και η κοινωνική αλληλεγγύη 
ταυτόσημη με την ανθρωπιά, 
που αποδεδειγμένα διαθέτουν οι 
Θρακιώτες.

Εκπροσωπώντας και την Περι-
φέρεια της Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης υπό την αιγίδα 
της οποίας γίνεται η σημερινή εκ-
δήλωση εκφράζω τα θερμά συγ-
χαρητήρια μου προς όλους τους 
βραβευθέντες και στην ΕΠΟΦΕ.


