
Αφιέρωμα – νεκρολογία στον Αθανάσιο Τσιμάκη 
(Απεβίωσε Στις 17 Μαΐου 2022, σε ηλικία 85 ετών) 

 

Ο Αθανάσιος (Θανάσης) Τσιμάκης γεννήθηκε το 1937 στο Διδυμότειχο του 

Νομού Έβρου. Ήταν το όγδοο παιδί της οικογένειας του Πασχάλη και της Σοφίας 

Τσιτσιμάκα, η οποία αριθμούσε τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια και ως 

μικρότερο η οικογένειά του τον αποκαλούσε Θανασάκη. Ο πατέρας του βρέθηκε στο 

Διδυμότειχο, όπου και παρέμεινε, δραπετεύοντας από τον τούρκικο στρατό που ήταν 

αιχμάλωτος. Πρωταρχικά το επώνυμό του ήταν Τσιτσιμάκας ή και Τσουτσουμάκας –

γινόντουσαν συχνά λάθη από τους διάφορους υπαλλήλους– και πολύ καλώς το 

μετήλλαξε. 

Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και το μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου. 

Σπούδασε στην Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως και 

μετεκπαιδεύτηκε στην Αθήνα επί δύο έτη στην Παιδαγωγική Επιστήμη. 

Ήταν, επίσης, πτυχιούχος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 

Πανεπιστημίου και πτυχιούχος γαλλικής γλώσσας Ανωτάτης Σχολής των Βρυξελών. 

Δίδαξε σε όλους τους τύπους των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

καθώς και στις Σχολές Επιμόρφωσης Δασκάλων της Θεσσαλονίκης και των 

Γιαννιτσών. 

Εργάστηκε στα Δημοτικά Σχολεία του Βελγίου, αποσπασμένος εκεί επί πέντε 

χρόνια. 

Υπηρέτησε επί οκτώ έτη ως σχολικός Σύμβουλος και επί τρία έτη ως Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Από νέος ασχολήθηκε με τον αθλητισμό (ποδόσφαιρο και στίβο) και υπήρξε μέλος 

ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων της πατρίδας του. Ήταν πολύ καλός 

ποδοσφαιριστής, «το χρυσό ποδάρι του Έβρου», για τα φαντάρους που υπηρετούσαν 

εκεί και απολάμβαναν κάθε Κυριακή τα παιγνίδια του ποδοσφαίρου. 

Ασχολήθηκε επίσης με την μουσική. Ως έφηβος μαζί με άλλους είχαν 

δημιουργήσει ένα γκρουπ και τραγουδούσαν σε κέντρα της Θράκης, βγάζοντας έτσι 

το χαρτζιλίκι τους. Αργότερα, ήταν μέλος της χορωδίας Διδυμοτειχιτών 

Θεσσαλονίκης. Στην πατρική του οικογένεια –άνθρωποι φτωχοί, αλλά νουνεχείς και 

χαρούμενοι– δεν έλειπε το τραγούδι, όλοι τραγουδούσαν. Κι όταν γνώρισε την 

μέλλουσα σύντροφο της ζωής του, εκείνο που τον ρώτησαν, ήταν: «τραγουδάει 

ωραία;»  

Στην οικία του, στην Θεσσαλονίκη (Πυλαίας 100), όπου ζούσε με την οικογένειά 

του, την σύζυγό του Σμαράγδα (Σμαρώ) Μαυρίδου, επίσης εκπαιδευτικό και την 

κόρη του Σεβαστή (Σέβη), υπάρχουν πολλά όργανα μουσικής. Είχε δύο κιθάρες, δύο 

φυσαρμόνικες, φλογέρες και πολλά άλλα. Έπαιζε πολύ ωραία κιθάρα, αλλά και πολύ 

ωραία φυσαρμόνικα, όπως μου είπε η σύζυγός του. Αγαπούσε τον άνθρωπο και 

πάντα κουβαλούσε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του την κιθάρα του, για να 

παίζει και να τους ευχαριστεί. 

Με την ποίηση και την πεζογραφία άρχισε να ασχολείται από πολύ μικρός. 

Ποιήματα και διηγήματά του δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά και 

εφημερίδες της χώρας. Κάποια ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από διακεκριμένους 

Έλληνες μουσικούς της χορωδιακής, και όχι μόνο μουσικής: Δ. Αποστολάτο, Λ. 

Δεληδήμο, Μ. Κοκκίνη, αλλά και από τον ίδιο.  

Το έργο του, ποιητικό και πεζογραφικό, είναι βαθειά επηρεασμένο από την ζωή 

στην γενέτειρά του, το Διδυμότειχο, και από τα βιώματά του ως εκπαιδευτικού. 

Υπήρξε μέλος της Ε.Λ.Β.Ε. από το 2008 έως τον θάνατό του. 



Προσωπικά γνώριζα τον ευγενικό, ήρεμο και πάντα χαμογελαστό Αθανάσιο 

Τσιμάκη. Υπήρχε μια συμπάθεια και αλληλοεκτίμηση μεταξύ μας. Βρισκόμασταν 

συχνά σε εκδηλώσεις της Ε.Λ.Β.Ε., σε παρουσιάσεις βιβλίων, και τελευταία στις 

κηδείες και στα μνημόσυνα των πρώην προέδρων (Νικηφόρου – Βύρωνα Καμπά και 

Άννας Φαχαντίδου)...  

 

Έργα του: 

«Κραυγές και ψίθυροι ψυχής», (152 σελίδων), Θεσσαλονίκη 2008, ποιήματα και 

10 διηγήματα. Το βιβλίο φιλοξενείται στην βιβλιοθήκη της Ε.Λ.Β.Ε. 

 «Αθλητική Ένωση Διδυμοτείχου – η πράσινη θύελλα της Θράκης», η ιστορία 

της θρυλικής Α.Ε. Διδυμοτείχου, Θεσσαλονίκη 2012. 

Δεν γνωρίζω αν εξέδωσε άλλα βιβλία. 

 

 

 
 
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, αναρτήθηκε από ΒΟΡΕΑΣmagazin στις 12:32 π.μ. το 

εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς και αρκετές σελίδες με φωτογραφίες παλαιών και νέων 

παικτών. Στις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν όλα τα πρόσωπα, παίκτες και παράγοντες, 

που συνθέτουν την ιστορία της θρυλικής Α.Ε. Διδυμοτείχου, από την ημέρα της ίδρυσης της 

(το 1933) μέχρι το 2012. 

Το ενδιαφέρον –συλλεκτικής αξίας– αυτό για τον τόπο βιβλίο παρουσιάστηκε στον 

εορτασμό της επετείου των 80 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Η εορτή, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 

2012 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο του Δήμου, οργανώθηκε με πρωτοβουλία του 

Δήμου Διδυμοτείχου, του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Νεολαίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου και του Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Διδυμοτείχου. Την εκδήλωση 

χαιρέτησαν όλοι οι τοπικοί παράγοντες της πόλης, ήταν μια γιορτή για όλους τους 

Διδυμοτειχίτες που αγαπάνε την ομάδα της πόλης τους. 

https://www.blogger.com/profile/09463535943619805670
http://voreasmagazin.blogspot.com/2012/09/blog-post_2288.html


Το βιβλίο απέσπασε πολλές εύφημες μνείες και για αρκετό καιρό παρουσιάζονταν 

αποσπάσματα από τον τοπικό σταθμό Αλεξανδρουπόλεως. 

 

Τιμής ένεκεν στον αγαπητό φίλο συγγραφέα θα παραθέσω τέσσερα ποιήματά του 

από το βιβλίο του «Κραυγές και ψίθυροι ψυχής». 

 

Απόβραδο στη Θεσσαλονίκη 
 

Ηλιοβασίλεμα και πήρε να βραδιάζει,  

γλυκοροδίζουν τα νερά του Θερμαϊκού· 

τα φώτα ανάψανε κι η πόλη πια αράζει 

στ’ άϋλα πέπλα ενός όνειρου γλυκού. 

 

Μπροστά στην πλώρη μας ολόλευκο γλαρόνι,  

Αγεροφύσημα στο κύμα απαλό. 

«Τρέχα, βαρκούλα μου, κι η νύχτα μας ζυγώνει,  

τρέχα ν’ αράξουμε στου Πύργου το γιαλό…» 

 

Γλυκοκοιμήθηκε η πόλη η ξελογιάστρα  

κι έχει για φύλακα τον Πύργο το Λευκό, 

για νυχτικό τα δαντελένια της τα Κάστρα, 

το Σέϊχ-Σού της μαξιλάρι κεντητό. 

 

«Καλή σου νύχτα, του ονείρου Πολιτεία,  

στου Θερμαϊκού την τρυφερή την αγκαλιά. 

Δίνε της, Θεέ μου, προκοπή και ευτυχία  

και συ, Βαρδάρη μου, ολόδροσα φιλιά». 

 

Θεσσαλονίκη 2003 

 

Άνοιξη  
 

Μυριάνθιστη, μυριόλαλη και μυριοαρωματούσα  

ξύπνησε η φύση στα φιλιά τα πρώτα του Απρίλη. 

Ουράνιο θαύμα η άνοιξη, μ’ αμέτρητα τα λούσα,  

φορεί στον ώριο της λαιμό πολύχρωμο μαντήλι. 

 

Φόρεμα ουρανοκέντητο με λούλουδα, με δάση,  

ήλιους και γλυκοτράγουδα και χλωρασιές και ρυάκια· 

κι ό,τι ακουμπάει, σα μάγισσα κι όπου χαμογελάσει  

της γης πλουμίδια γίνονται, μπριλάντια και διαμάντια.  

 

Απρίλης κι άνοιξη αγκαλιά –τί ταιριαστό ζευγάρι!–  

που στα μπαλκόνια μας φωλιές καινούριες τώρα κτίζουν. 

Οι πεταλούδες παίζοντας φτεροκοπούν με χάρη,  

χελιδονάκια κι’ οι καρδιές πετούν και τιτιβίζουν. 

  

Απρίλης κι άνοιξη αλί! Σεπτέμβρη θα μισέψουν  

κι όλες της γης τις ομορφιές ξανά θε να κουρσέψουν. 

Ας ήταν, Θεέ μου, στις καρδιές την άνοιξη ν’ αφήσουν  



και ανθισμένες να τις βρουν του χρόνου σαν γυρίσουν… 

 

Διδυμότειχο 1964 

 

 

Ο Θρήνος του Ανδρούτσου 
 

Το Διάκο, τον σταυραετό, της Ρούμελης τ’ αστέρι,  

οι Τούρκοι τον σουβλίσανε στου Ζητουνιού τα μέρη· 

όξω απ’ το Χάνι της Γραβιάς ο Αντρούτσος τονε κλαίει 

και στ’ άξια παλληκάρια του τούτα τα λόγια λέει: 

 

«Τούρκικο ασκέρι ροβολά, στο Χάνι εδώ σιμώνει· 

Είναι μιλιούνια αμέτρητα και ό,τι βρει σαρώνει. 

Παλληκαριά όσοι έχετε κι αλήθεια μ’ αγαπάτε,  

σύρτε λεβέντικο χορό και μες στο Χάνι εμπάτε. 

 

»Το Διάκο που χαλάσανε κάτω στην Αλαμάνα  

μού κάψανε τα σωθικά, τον θρήνησα σα μάνα 

κι έκανα όρκο στον Θεό τους Τούρκους να χαλάσω 

και την ζωή μου μεσ’ σ’ αυτό το Χάνι ας τη χάσω. 

 

»Ακούγεται ποδοβολή, τ’ ασκέρι έχει σιμώσει… 

Τ’ άρματα πιάστε και φωτιά… κανείς τους μη γλυτώσει… 

 

»Γονατιστός στην άγια σου ψυχή που ’χει πετάξει  

χιλιάδων Τούρκων τη ζωή να πάρω τό ’χω τάξει. 

Κι ακόμα, σου ορκίζομαι, σταυραδελφέ Θανάση,  

κάτω απ’ το Χάνι της Γραβιάς Τούρκος να μην περάσει…» 

 

 

Το Φεγγάρι και τ’ αηδόνι 
 

Τ’ αυγουστιάτικο φεγγάρι,  

σαν τρανό μαργαριτάρι,  

σκαρφάλωσε σ’ ένα κλωνάρι  

της γριούλας μας μουριάς·  

πήγε εκεί και ένα αηδόνι,  

στο κλωνάρι αργοσιμώνει  

κι’ εραστές που είναι μόνοι  

αγκαλιάζονται με μιας. 

 

Ύστερα από λίγο πάλι  

φεύγει απάνω το φεγγάρι·  

έχει μια περίσσια χάρη  

κι όλο πιο πολύ φωτιά· 

μα τ’ αηδόνι το καημένο, 

που έχει μείνει προδομένο,  

στο κλωνί σκαρφαλωμένο  

δακρυσμένο το κοιτά. 



 

Αχ, του έφυγε η καρδιά του  

στα ουράνια μακριά του  

κι είναι θρήνος η λαλιά του  

που ματώνει την ψυχή· 

μα η σελήνη ξεμακραίνει 

ούτε λέξει δεν του κρένει  

κι απ’ του έρωτα τον πόνο  

τ’ αηδονάκι θα χαθεί. 

 

Ο Αθανάσιος Τσιμάκης, λογοτέχνης – εκπαιδευτικός, τ. Σχολικός Σύμβουλος 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, τ. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Θεσσαλονίκης,  

έφυγε από ανακοπή, αλλά έπασχε για αρκετά χρόνια από την επάρατο νεοπλασματική 

νόσο, την οποία υπέμενε με στωικότητα χωρίς να το μαρτυρεί.  

Οι δύο κιθάρες του και οι μελωδικές του φυσαρμόνικες, που έπαιζε και 

διασκέδαζε γνωστούς και φίλους γύρω του, σίγησαν…  

«Ο Μέγας Ών», ο Υπάρχων, ο Αναγενόμενος και Αναμενόμενος, τον κάλεσε, 

όπως θα καλέσει όλους μας. Έφυγε..., το θαυμαστό έργο του, όμως, έμεινε ως 

καλλίστη υστεροφημία και παρακαταθήκη στους επόμενους, που θα θελήσουν να το 

μελετήσουν.  

Εκ μέρους της Ένωσης Λογοτεχνών εύχομαι συλλυπητήρια στους οικείους του, 

στην σύζυγό του και στην κόρη του.  

 

Γεωργία - Γοργώ Αλεξίου 

τέως πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε. 
 

 


