
Μια  φορά  κι  έναν  καιρό… 

Η ιστορία της πόλης μας       
μέσα  από τα μάτια των παιδιών  

Ένα παραμύθι για την πόλη της Κομοτηνής πλασμένο  
από τα παιδιά του Β΄1 τμήματος του 10ου Δ. Σ.  Κομοτηνής  

 
 

Υπεύθυνη δασκάλα: Ελένη Μαντατζή                                                           Μάιος 2018 



    Μια φορά κι έναν καιρό σ’ έναν τόπο μακρινό 
ζούσαν ειρηνικά ένας βασιλιάς και μια 
βασίλισσα. Τον τόπο αυτόν τον λέγανε 

Κουμουτζηνά ή όπως τον φώναζαν                        
οι κάτοικοί του Κομοτηνά. 

 





Ο βασιλιάς και  

η βασίλισσα 

είχαν πολλούς  

υπηρέτες και ζούσαν  

ευτυχισμένοι μαζί με  

την πανέμορφη κόρη 

τους στη Λέσχη  

Κομοτηναίων, μέσα στο βυζαντινό κάστρο 

της πόλης. 





    Έξω όμως από το 

κάστρο, στην 

απέναντι όχθη του 

ποταμού που 

διέσχιζε την πόλη, 

στην Τσανάκλειο 

Σχολή, ζούσε μία 

κακιά μάγισσα. 



  Η μάγισσα ζήλεψε την ευτυχία    
του βασιλιά και  

της βασίλισσας και μια μέρα 
επιτέθηκε στο κάστρο. 



Φυλάκισε τον βασιλιά 

και τη βασίλισσα στο 

υπόγειο  

της Λέσχης και έβαλε 

πάνω στο βυζαντινό 

κάστρο 

στρατιώτες να τους 

φυλούν. 





   Η πριγκίπισσα όμως 

κατάφερε να ξεφύγει 
από τους στρατιώτες 

της μάγισσας και 
κρύφτηκε στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου. 

Ευαγγελία Γ. 



     Οι άνθρωποι της εκκλησίας, 
θέλοντας να βοηθήσουν την 

πριγκίπισσα, ειδοποίησαν 
αμέσως τον δήμαρχο  της 
περιοχής που ζούσε στο 

Βαρώσι στην οδό Νέστωρος 
Τσανακλή, κοντά στο σπίτι 

της μάγισσας. 



   Ο δήμαρχος 

αμέσως ζήτησε 

από τους 

κατοίκους της 

πόλης να 

μαζευτούν στο 

Ιμαρέτ, το 

Πτωχοκομείο 

της πόλης.  

Άρης 





Οι υπόλοιποι κάτοικοι μαζεύτηκαν στην πλατεία  

Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, απέναντι από το   

Πνευματικό Κέντρο Κομοτηνής. 



    Όλοι οι κάτοικοι μαζί, με αρχηγό                     

την  πριγκίπισσα, αποφάσισαν να στραφούν 

εναντίον της μάγισσας. 

    Έτσι κι έγινε. 

    Ένα βράδυ που οι περισσότεροι φρουροί είχαν  

πέσει για ύπνο, επιτέθηκαν ξαφνικά και κατάφεραν 

να ελευθερώσουν τον βασιλιά και τη βασίλισσα. 





    Η μάγισσα, 

προσπαθώντας να 

σωθεί από τους 

πολεμιστές, έπεσε στο 

ποτάμι. Επειδή όμως 

δεν ήξερε καλό 

κολύμπι, πνίγηκε στα 

ορμητικά νερά του 

ποταμού. 





Το βασίλειο των Κομοτηνών γλίτωσε από τον κίνδυνο. Όμως 

οι κάτοικοι για να είναι σίγουροι ότι η μάγισσα έχει 

πεθάνει, αποφάσισαν να εξαφανίσουν το ποτάμι 

ρίχνοντας από πάνω του τόνους άμμου και πέτρας. 







Κι  έτσι  έζησαν  αυτοί  καλά  
κι  εμείς  καλύτερα… 



Προετοιμασία για την εξόρμησή μας  
στο ιστορικό κέντρο της πόλης 



Αφετηρία :  Βυζαντινό φρούριο 

1η στάση: Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 



Ξενάγηση στο Ιμαρέτ-Εκκλησιαστικό Μουσείο 



Η απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία με τους μαθητές… 



Από το 
εσωτερικό  
της οικίας 
Σκουτέρη 



2η στάση για ξεκούραση: Λέσχη Κομοτηναίων 



Περπατώντας στην οδό Νέστωρος Τσανακλή 



Μπροστά στην Τσανάκλειο Σχολή 

Επιστροφή στο σχολείο  
κατάκοποι αλλά ενθουσιασμένοι… 


