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Ηρώο Γυµνασίου Αρρένων ∆ράµας: µια αφορµή για τη διδασκαλία της τοπικής 
ιστορίας 

  

 

Αναγνωρίζετε 
το άγαλµα αυτό; 
Μπορείτε να το 
περιγράψετε; 
Ήταν ανέκαθεν 
τοποθετηµένο 
στο Γυµνάσιο 
Αρρένων; 

 

Παρατηρήστε το βωµό 
του αγάλµατος. 
∆ιακρίνετε τα γράµµατα; 
Υπάρχουν σήµερα; 

• Το άγαλµα βρισκόταν στην πλατεία της ∆ράµας  πιθανότατα µέχρι το 1938. 
• Η επιγραφή που έφερε τότε το µνηµείο αυτό ήταν η εξής: 
• ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΣ 1912-1922, Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
• Στο µνηµείο αυτό εικονίζεται µια µητέρα που δίνει το σπαθί στο παιδί της και του δείχνει τα 

σύνορα, τα οποία θα πρέπει ο νέος να υπερασπιστεί. 
• Πρόκειται για τα βόρεια σύνορα, δηλαδή τη Βουλγαρία 
• Η επιγραφή µένει γενική, αλλά η θέση του αγάλµατος στην πλατεία της πόλης και ο 

προσανατολισµός της δείξης νοηµατοδοτούν διαφορετικά το ηρώο: κύρια στόχευση στις δύο 
βουλγαρικές κατοχές µέσα στη δεκαετία 1912-22 

• Η περιοχή γνωρίζει την πρώτη βουλγαρική κατοχή τον Οκτώβριο του 1912, στη 
διάρκεια του πρώτου βαλκανικού πολέµου, που σηµαδεύεται από την οµαδική σφαγή 600 
αθώων Ελλήνων του ∆οξάτου και την πυρπόληση της πλούσιας κωµόπολης, στις 30 Ιουνίου 
1913, µια µέρα πριν από την απελευθέρωση της ∆ράµας από τον ελληνικό στρατό (1η 
Ιουλίου).  

• Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή (1916-1918), κατά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, θέτει 
σε µεγαλύτερη δοκιµασία τις αντοχές των Ελλήνων εξαιτίας της πείνας, των επιδηµιών και 
της µεταφοράς του ανδρικού πληθυσµού σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στη 
Βουλγαρία (πάνω από 45.000 θύµατα). 

 
Αλλαγή θέσης και νοηµατοδότησης του µνηµείου 

• το µνηµείο αυτό µεταφέρθηκε στο Γυµνάσιο Αρρένων το 1938 (µε ταυτόχρονη απαλοιφή 
της επιγραφής του) 

• στην νέα του θέση το µνηµείο έχει τέτοιο προσανατολισµό, ώστε η µητέρα να δείχνει το 
σχολείο, µε αποτέλεσµα να αλλάζει η νοηµατοδότηση: η µάνα λέει στο παιδί ''άφησε παιδί 
µου τα όπλα και µάθε γράµµατα''. 

• Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτηµα: Γιατί αυτή η αλλαγή θέσης και συµβολισµού; 
• Αν η µεταφορά γίνεται πράγµατι το 1938 (µε βάση τις αρχειακές πηγές), πρόκειται µάλλον 

για ένδειξη καλής θέλησης από πλευράς Ελλάδας, για να µην υπάρχουν τριβές µε τους 
Βούλγαρους  

• Στη ∆ράµα υπάρχει και το σενάριο ότι το άγαλµα µεταφέρθηκε στην αρχή του Β΄ ΠΠ. Σ΄ 
αυτή την περίπτωση η µεταφορά ήταν επιβεβληµένη, αφού µετά την είσοδο των Γερµανών, 
η περιοχή της ∆ράµας, αλλά και ολόκληρη η Αν. Μακεδονία & Θράκη, παραδόθηκαν στους 
Βούλγαρους: Η τρίτη βουλγαρική κατοχή. Εάν το µνηµείο αυτό έµενε στην πλατεία της 
πόλης και διατηρούσε την επιγραφή του, θα προκαλούσε την οργή των Βουλγάρων. 

• Πάντως σήµερα γνωρίζει…  το µένος των µαθητών. βλ. σύγχρονες φωτογραφίες  
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Τελικές παρατηρήσεις 

� Αρκετοί µαθητές γνώριζαν την αλλαγή της θέσης του αγάλµατος, αλλά κανένας την αλλαγή 
νοηµατοδότησης. 

� Γνώριζαν γενικά ότι στην περιοχή είχαµε βουλγαρική κατοχή, αλλά τίποτα παραπάνω. 
� ∆ήλωσαν ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ για τη βουλγαρική κατοχή στην περιοχή µας στη 

γιορτή της 28ης Οκτ. 
� ∆ήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε να συνεχίσουµε τη µελέτη της τοπικής ιστορίας (πολλοί 

µάλιστα µου έφεραν σχετικά βιβλία που υπήρχαν στα σπίτια τους) και πρότειναν οι ίδιοι 
θέµατα για την περιοχή της ∆ράµας, για τα οποία και ανέλαβαν να ετοιµάσουν εργασίες: 
Όνοµα ∆ράµας, Σύγκριση σύγχρονης – παλιάς πόλης, Καπναποθήκες, Στρατιωτικό 
νοσοκοµείο, Αεροδρόµιο, Βυζαντινά τείχη, Σιδηροδροµικός σταθµός, ∆ΟΞΑ …  
 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Έλσα Σκλαβάκη 
 


