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Νέα Ορεστιάδα, 22-5-2022 

Ομιλία 
 του Προέδρου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, 

κ. Δημητρίου Ν. Κιηγμά  
κατά την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων  

του αφιερωμένου στον ΦΣΑ μνημείου 
 στη Νέα Ορεστιάδα 

 

«Αξίζει στις πόλεις να  υψώνουν μνημεία, διότι αφενός καλλωπίζο-

νται και αφετέρου διδάσκουν σιωπηλά. Τα μνημεία, τα κάθε είδους μνη-

μεία, είναι οι συντηρητές της μνήμης, οι διασώστες αξιών, ιδεών και μη-

νυμάτων των δημιουργών τους. Είναι οι διεγέρτες της συλλογικής μνή-

μης και περηφάνιας. Πολλές φορές είναι ενοχλητικά, γιατί θυμίζουν ανεκ-

πλήρωτα χρέη προς τους προγόνους και καλούν κάθε νέα γενιά να αφυ-

πνιστεί από τον λήθαργο της υλιστικής ευδαιμονίας ή αδιαφορίας. 

 Ιδιαίτερα δε τα ιστορικά μνημεία αγέρωχα στον χρόνο θυμίζουν 

πράξεις θυσίας και ανιδιοτελούς προσφοράς των προγόνων. Είναι οι υ-

φάντρες αόρατων κλωστών που συνδέουν το εκάστοτε παρόν με το πα-

ρελθόν, οι ακατάπαυστες άηχες φωνές των προγόνων: Ὦ ξεῖν’ ἀγγέλλειν 

Λακεδαιμονίοις ὅτι τῆδε κείμεθα τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι. Και ασύ-

νειδα, παράγεται η αυτοσυνειδησία. Ιδιαίτερα δε στα σημερινά χρόνια 

της απόλυτης ομοιομορφίας, της σχεδόν κονιορτοποίησης των ιδιαίτε-

ρων χαρακτηριστικών κάθε κοινωνίας, στην εποχή της αμνημοσύνης και 

της άγνοιας η φιλοτέχνηση και τοποθέτηση μνημείων παραγωγής ιστο-
ρικής γνώσης είναι επιτακτική. 

Τα περισσότερα ιστορικά μνημεία θυμίζουν μάχες σημαντικές για 

την πορεία ενός έθνους και λαού, θυσίες αίματος. Τιμούν τους νεκρούς 

πολέμων ή τα τραγικά θύματα ιστορικών γεγονότων και αποφάσεων. 

Αυτό το μνημείο έχει μια ιδιαιτερότητα: Τιμά τις αξίες του ελληνικού 

πολιτισμού, όπως είναι η αγάπη για την ελευθερία, η δικαιοσύνη, η δημο-

κρατία, η ανεξιθρησκία, η αλληλεγγύη και κυρίως η μόρφωση όχι όμως 

μέσω της ανάμνησης ενός αιματηρού ή ηρωικού συμβάντος, αλλά μέσω 

των πράξεων πολιτισμού ενός σπουδαίου Συλλόγου.   

Με το μνημείο αυτό τιμάται πρώτα πρώτα ο ίδιος ο Φιλεκπαιδευτι-

κός Σύλλογος Αδριανουπόλεως. Ιδρύθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1872 στην 

οθωμανοκρατούμενη Αδριανούπολη των 30.000 και πλέον Ελλήνων σε 

μια κρίσιμη περίοδο για τη διατήρηση των ελληνικών ιδανικών, καθώς ο 
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ελληνισμός βρέθηκε από τη μια ανάμεσα στις συμπληγάδες του βουλγα-

ρικού επεκτατισμού και των Σουλτανικών παρεμβάσεων για περιορισμό 

των δικαιοδοσιών της Ελληνικής Κοινότητας και από την άλλη στον κυ-

κλώνα της Χάρυβδης που ενσάρκωνε η ίδρυση καθολικών σχολείων. 

Μπροστά στις απειλές της πολιτιστικής και γλωσσικής αλλοίωσης 

των ελληνοπαίδων, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως όρ-

θωσε ανάχωμα με τις πρωτοβουλίες του στην εκπαίδευση της Αδριανού-

πολης και των περιχώρων. Με χρήματα ευεργετών και δωρητών ίδρυσε 

ελληνικά σχολεία και νηπιαγωγεία και συνέβαλε καταλυτικά στην ί-

δρυση, λειτουργία και ανασυγκρότηση των σπουδαίων εκπαιδευτικών ι-

δρυμάτων της πόλης, όπως ήταν το Ελληνικό Γυμνάσιο Αδριανουπόλεως, 

το Ζάππειο Παρθεναγωγείο, η Μασσαλιωτική ή Ροδοκανάκειος Σχολή. Ε-

ξασφάλισε χρήματα για τη μισθοδοσία των δασκάλων, τη στήριξη από-

ρων μαθητών και μαθητριών, τη δημιουργία Βιβλιοθήκης και αναγνω-

στηρίου. Με δεκάδες διαλέξεις ανόρθωσε το πνευματικό ανάστημα των 

ενηλίκων ανδρών και γυναικών. Διατήρησε εντέλει ακμαίο το εθνικό 
φρόνημα, πάντα όμως μέσα από έργα ειρήνης και διαλλαγής.  

Με το μνημείο όμως αυτό δεν τιμάται μόνο ο ΦΣΑ. 

Μαζί με τον Σύλλογο τιμάται η εκπαίδευση γενικότερα ως αναφαί-

ρετο δικαίωμα κάθε ελεύθερου ανθρώπου και μαζί της οι λειτουργοί της, 

οι οποίοι διά μέσου των αιώνων αγωνίζονται για τη μόρφωση και την 

αγωγή των παιδιών. 

 Τιμώνται και όσοι αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την επικρά-

τηση των ιδανικών του πολιτισμού και μαζί και ο ίδιος ο Πολιτισμός. Όχι 

όμως ο πολιτισμός των αποκλίσεων και των αποκλεισμών, αλλά ο πολι-

τισμός της ψυχής, της ευγένειας. Ο πολιτισμός των παναθρώπινων ιδανι-

κών του αρχαιοελληνικού, νεοελληνικού και χριστιανικού πνεύματος: 

της ισότητας, της ελευθερίας λόγου και ζωής, του σεβασμού, της αξιοπρέ-

πειας και αξιοκρατίας, της δημοκρατίας, του μέτρου και της μεσότητας, 

της πίστης στον Θεό αλλά και της ανεξιθρησκίας. Εκείνος ο πολιτισμός 

που καταπολεμά τα βίαια ένστικτα του ανθρώπου και τον μεταμορφώνει 
από απλώς έμβιο σε έλλογο ον. 

Τιμώνται κι όλοι εκείνοι που εθελοντικά πρόσφεραν και προσφέ-

ρουν τον χρόνο και τις ικανότητές τους σε συλλογικές δράσεις. Στο όνομα 

του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, του ιστορικότερου 

πλέον Συλλόγου της πόλης μας και ενός από τους ιστορικότερους συλλό-
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γους όλης της Ελλάδας τιμώνται όλοι οι Σύλλογοι ανάλογων σκοπών. Ε-

ξάλλου πάντοτε ο ΦΣΑ επεδίωκε τη σύναψη στενών σχέσεων με άλλους 

συλλόγους αναγνωρίζοντας την αξία και τη σπουδαιότητά τους. Ενδει-

κτικά να αναφέρω τον Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, τον 

Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών Γραμμάτων της Αθήνας, τον Φι-

λεκπαιδευτικό Σύλλογο Μασσαλιωτών. Ο ΦΣΑ μάλιστα ήταν εκείνος που 

παρώθησε τις Αδριανουπολίτισσες στην ίδρυση του πρώτου γυναικείου 

Συλλόγου στην πόλη, γνωστού με την επωνυμία «Σύλλογος γυναικών η 

Ομόνοια». 

Το μνημείο αυτό θα θυμίζει παράλληλα την αξία της αλληλεγγύης 

των μελών μιας κοινότητας στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και 

συνοχής, καθώς η συνέχεια της λειτουργίας του ΦΣΑ στη Θεσσαλονίκη 

μετά το 1923 ήταν αυτή που συσπείρωσε τους πρόσφυγες εκεί Αδρια-

νουπολίτες, τους πρόσφερε την ασφάλεια της μεταφυτευμένης μεν αλλά 
οικείας κοινότητας και αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη πρόοδό τους. 

Θα θυμίζει και τη δύναμη της ομόνοιας, της μεθοδικότητας αλλά και 

της επιμονής, αφού  με αυτές τις αρετές εμφορούμενοι οι κάτοικοι αυτής 

της ακριτικής νεοτευχθείσας μεν αλλά με την τεράστια αδριανουπολίτικη 

κληρονομιά πόλης κατάφεραν, πριν από 10 χρόνια, να μεταφέρουν ή ορ-

θότερα να επαναφέρουν τη Βιβλιοθήκη αρχικά και –το σημαντικότερο- 

την έδρα του σπουδαίου αυτού Συλλόγου από το 2018, εδώ, δίπλα στην 

αρχική του κοιτίδα. 

Το μνημείο που βρίσκεται μπροστά μας, στη βάση του, είναι επενδυ-

μένο με πλάκες άσπρου εύθραυστου μάρμαρου, για να θυμίζει τις φωτει-

νές αξίες – θεμέλια της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού που ο Σύλ-

λογος υπηρέτησε και υπηρετεί και οι οποίες όμως είναι ευαίσθητες και 

έχουν ανάγκη συνεχούς φροντίδας. Στον κύριο κορμό είναι επενδυμένο 

με σκληρό μαύρο αλλά χρυσαφίζοντα γρανίτη σύμβολο της αντοχής του 

ιδίου του Συλλόγου και των ευγενών σκοπών του στο χρόνο. 

Στο κεντρικό σημείο δεσπόζει η σκαλισμένη -άσπρη κι αυτή- μαρμά-

ρινη πλάκα, στην οποία αναπαριστάται με γραμμικό τρόπο η σύγχρονη 

σφραγίδα του Συλλόγου. Στο κέντρο της βρίσκεται το κτίριο/ σύμβολό 

του, στεφανωμένο περιμετρικά με δάφνες. Πάνω του χαραγμένη η νέα 

έδρα του Συλλόγου, η Νέα Ορεστιάδα και κάτω η χρονολογία ίδρυσης: 

1872. Συνδέεται έτσι το παρόν το Συλλόγου με το παρελθόν. Κάτω από 

τη σφραγίδα αποτυπώνεται από τη μια ο βασικός χορηγός της κατα-
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σκευής: ο Δήμος Ορεστιάδας και από την άλλη η ημερομηνία 14 Ιανουα-

ρίου 2022, η ημερομηνία δηλαδή συμπλήρωσης 150 χρόνων από την ί-
δρυση του Συλλόγου. 

Η επιμνημόσυνη δέηση βέβαια που θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως, 

τιμά τους τεθνεώτες ιδρυτές, δωρητές, ευεργέτες, μέλη και αρωγούς 

των σκοπών και στόχων του Συλλόγου από το 1872 μέχρι σήμερα. Επειδή 

το σύνολο των τεθνεώτων αυτών είναι υπέρ των χιλίων προσώπων, δεν 

είναι δυνατή η ανάγνωση όλων των ονομάτων. Ενδεικτικά και αντιπρο-

σωπευτικά ας αναφερθούν:  από τους 147 ιδρυτές και πρώτα μέλη οι 

Μιλτιάδης Αλτιναλμάζης, Αθανάσιος Θαλασσινός, Στέφανος Καραθεο-

δωρή, Κωνσταντίνος Δήμησσας, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Αλέξανδρος 

Δημητριάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, από τους κατά καιρούς ευεργέ-

τες, δωρητές και αρωγούς των σκοπών του Συλλόγου οι Χρηστάκης Ζω-

γράφου, Εμμανουήλ Δουλάς, Στέφανος Κουμανούδης, Γεώργιος Λαμπου-

σιάδης, Θεόδωρος Ροδοκανάκης, Κωνσταντίνος Ζάππας, Καλλιόπη 

Κρήτη, Άρτεμη Τζιμοπούλου, Εριφίλη Δήμησσα, Βασιλική Μαυρίδη, Μη-

τροπολίτης Αδριανουπόλεως Πολύκαρπος, Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Α-

λέξανδρος Παπαναστασίου, Ελευθέριος Βενιζέλος, Λουκάς Φιλιππίδης, 

και τέλος από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ας μνημονευθούν α-

ντπροσωπευτικά ο πρώτος Πρόεδρος, Εμμανουήλ Αλτιναλμάζης και η τε-

λευταία τεθνεώσα Μαρίτσα Παρασκευοπούλου. 

Αιωνία τους η μνήμη». 

 


