ΔΗΜΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – «Ελευκζρια 2021»

ΚΤΡΙΑΚΗ 16/5 Δοξολογία- Κατάκεςθ τεφάνων
10:30 Ιερόσ Ναόσ Παναγίασ Ελευκερώτριασ. Δοξολογία και επετειακι ομιλία.
Ιερουργοφντοσ του εβαςμιοτάτου Μθτροπολίτθ Ορεςτιάδοσ, Διδυμοτείχου, ουφλίου κκ
Δαμαςκθνόσ
11:00 Ομιλία
11:30 Μνθμείο Ηρώων Διδυμοτείχου – Κατάκεςθ τεφάνων

ΔΕΤΣΕΡΑ 17/5 Διαδικτυακι εκπομπι: «100 χρόνια από τθν Απελευκζρωςθ».
19:00 Καςτρινοί Διάλογοι : «100 χρόνια από τθν Απελευκζρωςθ» με τον Παντελι Ακαναςιάδθ
τθν ςελίδα Facebook του Διμου Διδυμοτείχου κα προβλθκεί επειςοδίου των «Καςτρινών
διαλόγων» με καλεςμζνο τον υγγραφζα και Δθμοςιογράφο Παντελι Ακαναςιάδθ και κζμα «100
χρόνια από τθν Απελευκζρωςθ».
το επειςόδιο αναφζρονται τα πιο ςθμαντικά γεγονότα που διαδραματίςτθκαν για τθν
απελευκζρωςθ του Διδυμοτείχου. Tθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο Ιωάννθσ αρςάκθσ , υγγραφζασ,
μζλοσ του ςυλλόγου Καςτροπολίτεσ και Μζλοσ Δ του Διμου Διδυμοτείχου.
Η παρακολοφκθςθ είναι δωρεάν και το πρόγραμμα κα μεταδοκεί ηωντανά τθσ 19:00 τθν Δευτζρα
17 Μαΐου ςτθν ςελίδα του Διμου ςτο Facebook.

ΣΡΙΣΗ 18/5 ΕΠΙΚΕΨΙΜΑ ΜΟΤΕΙΑ από τισ 18-22/5
Από τισ 18 Μαΐου εώσ και τισ 22 Μαΐου με αφορμι τθν παγκόςμια θμζρα μουςείων, τα μουςεία του
Διμου Διδυμοτείχου ανοίγουν τισ πόρτεσ τουσ για τουσ επιςκζπτεσ με ειδικζσ δράςεισ και εκκζςεισ.
18/5-22/5 Ανοιχτό Λαογραφικό Μουςείο Διδυμοτείχου
Κακθμερινά 11:00πμ-13:00μμ
Ειδικζσ εκδηλώςεισ: Στισ 21/5 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηςη ςε παιδιά και ενήλικεσ αφιερωμζνη
ςτον εορταςμό των ελευθερίων.
Είςοδοσ: Δωρεάν
18/5-22/5 τρατιωτικό Μουςείο Διδυμοτείχου
Κακθμερινά 9:00-13:00 & 18:00-21:00
Ειδικζσ εκδηλώςεισ: Καθόλη τη διάρκεια τησ περιόδου θα φιλοξενείται ςτον 2ο όροφο του μουςείου
ζκθεςη φωτογραφίασ από το Παλιό Διδυμότειχο
Είςοδοσ: Δωρεάν

18/5-22/5 Πινακοκικθ Ναλμπάντθ
Κακθμερινά: 9:00-12:00μμ & 19:00-21:00
Είςοδοσ: Δωρεάν
18/5 Βυηαντινό Μουςείο
Με αφορμι τθν θμζρα μουςείων το Βυηαντινό Μουςείο κα ανοίξει τισ πφλεσ του ςτισ 18/5.
Είςοδοσ: Δωρεάν

ΠΕΜΠΣΗ 20/5 ΗΜΑΙΟΣΟΛΙΜΟ
Από τισ πρωινζσ ώρεσ τθσ 20θσ Μαΐου, 32 θμαίεσ μεγάλων διαςτάςεων κα κυματίηουν ςτον δρόμο
εμπρόσ του δθμοτικοφ ςταδίου του Διμου Διδυμοτείχου.
Σο απόγευμα τθσ ίδιασ θμζρασ κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακι εκδιλωςθ του Διμου
Διδυμοτείχου.
19:30 Καςτρινοί Διάλογοι με τουσ Απανταχοφ Διδυμοτειχίτεσ
το πλαίςιο των «Ελευκερίων 2021» ζνα ξεχωριςτό επειςόδιο με πρωταγωνιςτζσ τουσ
Διδυμοτειχίτεσ τθσ Ελλάδασ και του κόςμου, με τθν ςυμμετοχι του ςυγγραφζα και δθμοςιογράφου
Παντελι Ακαναςιάδθ. Σθν ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο Ιωάννθσ αρςάκθσ, ςυγγραφζασ, μζλοσ του
ςυλλόγου Καςτροπολίτεσ και Μζλοσ Δ του Διμου Διδυμοτείχου.
τθν ςυνάντθςθ κα ςυμμετζχει ο Διμαρχοσ Διδυμοτείχου, Αντιδιμαρχοι και μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, ενώ με χαιρετιςμό κα τιμιςει τθν εκδιλωςθ ο εβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ
Ορεςτιάδοσ, Διδυμοτείχου και ουφλίου κκ Δαμαςκθνόσ.

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 21/5 Λαμπαδθδρομία με τον Κωνςταντίνο Γκατςιοφδθ
20:00 Λαμπαδθδρομία – Δθμοτικό τάδιο Διδυμοτείχου
Mε τθν τιμθτικι ςυμμετοχι του Ολυμπιονίκθ Κωνςταντίνο Γκατςιοφδθ κα ξεκινιςει θ
λαμπαδθδρομία, όπου 30 λαμπαδθδρόμοι από τθν ακλθτικι ακαδθμία τθσ Ακλθτικισ Ζνωςθσ
Διδυμοτείχου (Α.Ε.Δ.)., κα μεταφζρουν το μινυμα και τθ φλόγα τθσ ελευκερίασ ςτουσ δρόμουσ του
Διδυμοτείχου.
Διαδρομι:
25θσ Μαΐου > Ελ. Βενιηζλου > 28θσ Μαΐου > Ριγα Φεραίου > Βαςιλζωσ Γεωργίου > 25θσ Μαΐου

ΑΒΒΑΣΟ 22/5 ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
17:30 Παλαιά Γζφυρα Διδυμοτείχου
Με αφορμι τθν εβδομάδα επετειακών εκδθλώςεων οι δθμότεσ και οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθν
ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε ζνα ξεχωριςτό περίπατο με ξενάγθςθ ςτο παλαιό Διδυμότειχο.
Η διαδρομι περιλαμβάνει μια πορεία ςυνολικά 6 χλμ από τθν παλιά γζφυρα Διδυμοτείχου με
τελικό προοριςμό τθν τοποκεςία του Αγίου Βλαςίου.

ΑΒΒΑΣΟ 22/5 ΕΚΘΕΗ για το παλιό Διδυμότειχο
19:30-21:00 Κζντρο Θρακικών Μελετών
Ζκκεςθ φωτογραφίασ και προβολι για το παλιό Διδυμότειχο ςε ςυνεργαςία με τον ςφλλογο Δίδυμα
Σείχθ.

23/5 ΛΗΞΗ ΕΠΕΣΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
20:00 Ζναρξθ παρζλαςθσ
το πλαίςιο τθσ ολοκλιρωςθσ των επετειακών εκδθλώςεων ςφλλογοι και δθμότεσ με
παραδοςιακζσ φορεςιζσ κα πραγματοποιιςουν πορεία. Η διαδρομι κα ξεκινιςει από το
δθμοτικό ςτάδιο Διδυμοτείχου και περνώντασ μεςα από τθν πόλθ κα καταλιξουν ςτο ίδιο
ςθμείο όπου κα τουσ περιμζνει κερμι υποδοχι με ζνα κζαμα βεγγαλικών.
Διαδρομι:
25θσ Μαΐου > Ελ. Βενιηζλου > 28θσ Μαΐου > Ριγα Φεραίου > Βαςιλζωσ Γεωργίου > 25θσ Μαΐου

ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ
Ο Διμοσ Διδυμοτείχου κα ικελε να ευχαριςτιςει ιδιαίτερα για τθν ςυνειςφορά τουσ ςτθν
υλοποίθςθ των επετειακών εκδθλώςεων το Βυηαντινό Μουςείο Διδυμοτείχου, το τρατιωτικό
Μουςείο Διδυμοτείχου, τον Ολυμπιονίκθ κ. Κωνςταντίνο Γκατςιοφδθ και τθν εκελοντικι ομάδα
ΑποΔίΔω.

