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ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ
Υγεία – ελπίδα – αξιοπρέπεια

Το 2015
να πραγματοποιήσουμε όλοι
μας τους προσωπικούς αλλά
και τους συλλογικούς μας
στόχους, για το
καλό του τόπου
μας. Το μέλλον είναι στο χέρι μας.

Ήθη και Έθιμα
χριστουγέννων
σελ. 8-9

Ανασκόπηση 2014

Ένας χρόνος
ενημέρωσης!

Τις μέρες των Χριστουγέννων έρχονται στο μυαλό και στη σκέψη
οι εικόνες που κυριαρχούσαν στη
διάρκεια του Δωδεκαημέρου και
κυρίως στα Χριστούγεννα. Ήθη,
έθιμα και κυρίως τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που εδώ στη
Θράκη ήταν πάρα πολλά.
σελ. 10-11

Μπλέ κάδοι

Πλατεία Διδυμοτείχου

Ανακύκλωση και
στο Διδυμότειχο

σελ. 12-15

σελ. 10-11

«Σύσκεψη
για τις
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις»

σελ. 10-11
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Συνεργασία

"Ανάδειξη
Οθωμανικών Λουτρών"

Την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014,
στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου
συναντήθηκαν οι επιστημονικοί σύμβουλοι του έργου διασυνοριακής συνεργασίας "Ανάδειξη Οθωμανικών
Λουτρών" στην διασυνοριακή περιοχή, των δήμων Διδυμοτείχου και Σβίλεγκραντ. Το Διδυμότειχο μελετά και
αναδεικνύει το παλαιότερο Οθωμανικό Λουτρό της Βαλκανικής, το περίφημο Λουτρό των Ψιθύρων. Ο γενικός
στόχος του έργου είναι η υποδειγματική προστασία-διαχείριση-προβολήαξιοποίηση των δυο σημαντικών πολιτιστικών-ιστορικών στοιχείων στην περιοχή των συνόρων. Ο άλλος στόχος
είναι η προώθηση της διασυνοριακής
περιοχής των συνόρων ως ένα ελκυστικό τουριστικό προορισμό, μέσα από
την υποδειγματική ”διαχείριση” των
προαναφερομένων επιλεγμένων μνημείων, συμβάλλοντας έτσι στην αντιστροφή των ανισοτήτων μεταξύ των
περιφερειών της ΕΕ και την επίτευξη
της συνοχής. Οι κύριοι επιμέρους στόχοι είναι: 1) Η αξιοποίηση των μνημείων και της πολλαπλής σημασίας που

φέρουν. 2) Η υποδειγματική υλοποίηση των καινοτόμων πρωτοβουλιών για
τον πολιτισμό μέσω της διαχείρισης
των μνημείων για τις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, της τοπικής κοινωνικής οργάνωσης και της πολιτιστικής ζωής. 3) Η ενθάρρυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών γνώσεων και της τεχνογνωσίας.
4) Η καθιέρωση μιας μόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας στον τομέα του
τουρισμού. 5) Η σύνδεση μεταξύ των

διαφόρων μορφών του πολιτισμού ως
μέσο για την τουριστική ανάπτυξη. 6) Η
ώθηση της τοπικής αγοράς, ιδιαίτερα
στον κλάδο του τουρισμού. 7) Η αποκατάσταση του δομημένου περιβάλλοντος στις όχθες του Έβρου/Marica ποταμού και την αισθητική του περιβάλλοντος αναβάθμισή της. 8) Η προσέλκυση και η ευαισθητοποίηση των νέων
και των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων
με ειδικές ανάγκες.

Ευχαριστήριο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ευχαριστήριο

Η Πρόεδρος Βίκυ Σταμπολίδου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευγενίδειου πολιτιστικού
κέντρου, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια όλους όσους βοήθησαν με την
συμμετοχή τους στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον δήμο μας. Ειδικότερα ευχαριστούμε: Τον Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, τους δημοτικούς υπαλλήλους,
το Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου, τον Ε.Λ.Σ Διδυμοτείχου «Τα Δίδυμα Τείχη», τον Μ/Ο Όμιλο «Ορφεύς», τον θεατρικό σύλλογο «ΘΕΑΣΥ», την Φιλαρμονική μπάντα, τον πολιτιστικό σύλλογο «Το Κάστρο», τον Λαογραφικό σύλλογο «Μπέης», το Γυμναστήριο «Fitness Hall», τους εθελοντές και όλους τους δημότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, με την μεγάλη τους προσέλευση. Το άνναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, η αυλή του Αι Βασίλη, καθώς και όλες οι γιορτινές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, δίνουν μια ευκαιρία στους συντοπίτες μας να διασκεδάσουν και να μείνουν στον τόπο μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί γονείς και παιδιά, ψυχαγωγήθηκαν, χάρηκαν και ένιωσαν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η συλλογικές προσπάθειες μας
δίνουν δύναμη, κουράγιο και ελπίδα να συνεχίσουμε. Δίνουν ζωντάνια στον τόπο μας. Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά και επιθυμούμε να βρίσκεστε πάντα δίπλα μας, σε κάθε μας δραστηριότητα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο χρόνο.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ιδιοκτήτης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Εκδότης - Διευθυντής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Δήμαρχος
Διεύθυνση:
Β.Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602
e-mail:didymonea@gmail.com
Σ.Σ: Κείμενα , δημοσιευμένα ή μη
δεν επιστρέφονται.Ενυπόγραφα
κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας.

Ευχαριστούμε τους Κώστα Γκουδινούδη, Κώστα Γκουρλουμένο, Παντελή
Αθανασιάδη, Αθανάσιο Μπαλτατζή, Ελευθέριο Καραμπασάκη , Δημήτρη Λουλουδάκη , Θεόφιλο Γουδουσάκη, Χαρά Παλαμίδα, Χρήστο Κισσούδη, την Φωτογραφία
Πρόδρομος, την Α Ε Διδυμοτείχου, τον
Ο Φ Ισαακίου, τον Θρακιώτικο Σύλλογο
Ασβεστάδων Ασβεστάδες, τον Μπέη Λαογραφικό Σύλλογο, τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «Δίδυμα Τείχη» για την
βοήθεια τους στην έκδοση του Φύλλου
Δεκέμβριος 2014.
Σας ευχαριστούμε όλους.
Δημήτρης Δεντσίδης
6972715239
didymonea@gmail.com

Η φωτογραφία
του μήνα

Μήνυμα Δημάρχου
Διδυμοτείχου
κ. Παρασκευά
Πατσουρίδη
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες
Το 2014 ήταν ένας πολύ δύσκολος χρόνος, με έντονα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης σε όλους μας.
Καθημερινά δίνουμε μάχες και σκληρό αγώνα επιβίωσης.
Περικοπές οικονομικών πόρων που έφτασαν στο 70%,
ελάχιστο προσωπικό, χρέη από τα προηγούμενα χρόνια,
δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση.
Παρόλα αυτά με σκληρή δουλειά και επίπονη καθημερινή προσπάθεια κρατήσαμε το δήμο μας όρθιο. Συνεχίζουμε υπεύθυνα την μεγάλη προσπάθεια.
Όλοι μαζί οφείλουμε να υπερβούμε τον εαυτό μας για
να πράξουμε το καλύτερο δυνατό. Αγωνιζόμαστε για ένα
καλύτερο αύριο για τις οικογένειές μας και για τον τόπο
μας.
Οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
είναι μέρες αγάπης και αλληλεγγύης, τόσο σε προσωπικό
επίπεδο όσο και σε συλλογικό.
Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι μέσα από την καρδιά
μου, το νέο έτος να χαρίσει σε όλους υγεία, οικογενειακή
και ατομική επιτυχία και να έχουμε δύναμη για να ανταπεξέλθουμε τις πρόσκαιρες δυσκολίες. Καλή χρονιά σε
όλους!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παρασκευάς Πατσουρίδης



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:

Τοπαλούδης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Κελεσίδης Αναστάσιος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δεντσίδης Δημήτριος
Επικοινωνία
Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602
E-mail: didymonea@gmail.com

Youtube: http://www.youtube.com/DimosDidymoteichou
Twitter: https://twitter.com/Didymoteicho
Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι Δημότες, Φορείς
και Σύλλογοι της
περιοχής επιθυμούν
να ενημερώνουν τους
δημότες μας για τις
δραστηριότητες τους
μέσα από την
εφημερίδα του Δήμου
Διδυμοτείχου,
παρακαλούνται να
αποστέλλουν σχετικό
Δελτίο Τύπου στην
ηλεκτρονική μας
διεύθυνση didymonea@
gmail.com ή να επικοινωνούν με τον κο Δημήτρη
Δεντσίδη στο κινητό τηλέφωνο 6972715239.
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Οικονομική
ενίσχυση …
για την Θεομηνία
Με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Γεώργιου Ντόλιου ενισχύονται Δήμοι του νομού Έβρου για την αντιμετώπιση του κόστους της πρόσφατης θεομηνίας. Συγκεκριμένα: - Ο Δήμος Ορεστιάδας με 200.000 ευρώ, - Ο Δήμος Διδυμοτείχου με 100.000 ευρώ, - Η Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου
με 100.000 ευρώ για την συμβολή της στην αντιμετώπιση της θεομηνίας. Υπενθυμίζεται ότι - διατέθηκαν 500.000 ευρώ, για τον ίδιο λόγο, στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, - για προηγούμενη θεομηνία διατέθηκαν και έχουν αποδοθεί: - 150.000 ευρώ στο Δήμο Σουφλίου
- 80.000 ευρώ στο Δήμο Διδυμοτείχου - 230.000 ευρώ στο Δήμο Σαμοθράκης, οι οποίες δόθηκαν σε δύο δόσεις,150.000 και 80.000 ευρώ. Πέραν αυτών, επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση των ρηγμάτων στα αναχώματα θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που διαθέτει το υπουργείο Υποδομών και είναι ήδη εξασφαλισμένες στο ύψος των 8 εκατ. ευρώ.

Μπλέ κάδοι

Ανακύκλωση και στο Διδυμότειχο
εξοπλισμό αυτό, ο Περιφερειακός
Φορέας Διαχείρισης ΑΜΘ – ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ διέθεσε για την λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών που εκτελεί σε συνεργασία με
όλους τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ με γνώμονα την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς

Εκατόν εβδομήντα εννέα (179)
κάδοι ανακύκλωσης (1100 λίτρων)
παραδόθηκαν στον Δήμο Διδυμοτείχου, προκειμένου να συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
απορριμμάτων. Τις επόμενες μέρες
αναμένονται και τα ειδικά απορριμματοφόρα. Στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, μια και διατέθηκαν
στους Δήμους 35 απορριμματοφόρα και 4.000 κάδοι ανακύκλωσης.
Για την ακρίβεια σε εκτέλεση της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης με

τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης – 1ο Υποέργο» η Περιφέρεια ΑΜ-Θ. ολοκλήρωσε την προμήθεια και παράδοση 35 απορριμματοφόρων οχημάτων και 4.000
μπλε κάδων ανακύκλωσης συνολικού κόστους 4,3 εκ. € για λογαριασμό του δικαιούχου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης

«ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ». Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από το
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» και
αποσκοπεί στην συμπλήρωση των
ήδη υφισταμένων υποδομών των
ΚΔΑΥ της Περιφέρειας ΑΜΘ, που
έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου
ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ,
το οποίο διαχειρίζεται η ΔΙΑΑΜΑΘ
ΑΑΕ ως ΦΟΔιΣΑ της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της ΑΜ-Θ. Τον

και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. Στο Διδυμότειχο η αντιδημαρχία καθαριότητας με μαθητές της πόλης, ζωγράφισαν μερικούς από τους πράσινους κάδους και σχεδιάζουν ήδη
πολλές άλλες αισθητικές παρεμβάσεις, για να δώσουν μια ευχάριστη
εικόνα τα σημεία αποκομιδής των
σκουπιδιών.
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Ο Τηλέγραφος στο Διδυμότειχο
1876, σύνδεση με Αδριανούπολη
Tου Παντελή Αθανασιάδη.
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Υγεία, Ευτυχία, Ευημερία, Αγάπη, Δύναμη, Αλληλεγγύη, Ελπίδα για την Νέα χρονιά.
Χαρούμενο το 2015
Το 2015 να μας φέρει υγεία,
ευημερία και ευτυχία
Ο χρόνος περνάει δίπλα μας.
‘Άλλοτε τον χρησιμοποιούμε
και άλλοτε μας παρασέρνει.
Μαύρη πέτρα τα παλιά, στην
υγειά μας τα καινούργια
Τα χαλεπά εκείνα χρόνια δεν
μπορούσαν να έχουν και να χαρούν Πρωτοχρονιά, είχαν «κοψοχρονιά»..
«Οριοθέτηση της Κεντρικής
Πλατείας και την Ανακατασκευή του Τεμένους Βαγιαζήτ»…
Η πλατεία θα πρέπει να ναι
προσβάσιμη και ασφαλής ιδίως για τους πεζούς!
Σας ευχαριστώ όλους για τις
ευχές σας !
Χρόνια Πολλά!
Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν οι πολίτες να πληροφορηθούν ποιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια…
Δώσαμε, δώσαμε..
Κάλαντα παντού!
Τρομοκρατία και πλύση εγκεφάλου στο φούλ!
Η ζωή είναι τώρα , κάθε στιγμή και η αγάπη είναι να ζεις το
τώρα με ευγνωμοσύνη γι αυτά
που έχεις. Διώξε τα βαρίδια.
Καίει το πετρέλαιο θέρμανσης
παρά τη μείωση και..το κρύο
σφίγγει.
Και μόνο από την ανεπάρκεια
των τελευταίων κυβερνήσεων να διαχειριστούν τα οικονομικά της χώρας…
Όλοι στο μαντρί
Δημοτικό..
Ρε παλικάρια μη αυτό- ξεφτιλίζεστε, ο κόσμος δεν μασάει
ταραμά.
Έφυγαν όλοι τους..
Η υπόθεση απασχολεί την δικαιοσύνη εδώ και πολλά χρόνια
Ωραία ζωή αλλά κανένας δεν
αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό και να γίνει αιγοτρόφος.
ονομαστική, γλείψιμο, γλειψίματα. γενική, γλειψίματος,
γλειψιμάτων. αιτιατική, γλείψιμο, γλειψίματα. κλητική,
γλείψιμο ...
Θα δούμε..
«αλληλεγγύη για όλους»

Θυμάμαι, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στο τηλεγραφείο της πόλης
μας, αλλά και στον σιδηροδρομικό σταθμό, υπήρχαν ακόμα εν χρήσει τηλέγραφοι
με σήματα Μορς. Άλλωστε ο τηλέγραφος
αυτός, αποτελούσε και ιδιαίτερο μάθημα
στη Φυσική. Εμείς πάλι σαν παιδιά κατασκευάζαμε αυτοσχέδιους τηλέγραφους με
μπαταρίες, οι οποίοι αντί να στέλνουν σήματα Μορς, αναβόσβηναν ένα λαμπάκι μικρό δίκην τηλεγραφικών σημάτων. Τον τηλέγραφο ανακάλυψε όπως είναι γνωστό,
το 1838 ο Σάμιουελ Μορς, αλλά η ανακάλυψη αυτή ανακοινώθηκε το 1844, όταν
έγινε η σύνδεση Ουάσιγκτον και Βαλτιμόρης. Ο τηλέγραφος στο Διδυμότειχο πρέπει να έφτασε σχετικά πολύ νωρίς. Οι αρχές της πόλης είχαν αντιληφθεί έγκαιρα την αξία της νέας εφεύρεσης και ενδιαφέρθηκαν νωρίς να αποκτήσει η πόλη
πλεονεκτήματα στον κόσμο της επικοινωνίας. Πότε ακριβώς άρχισε να λειτουργεί
τηλέγραφος στο Διδυμότειχο δεν γνωρίζουμε. Όμως γνωρίζουμε ότι στα τέλη του
1876 η πόλη μας μαζί με την Μακρά Γέφυ-

ρα (Ουζούν Κιοπρού) είχαν διαθέσει στην εταιρεία των τηλεγράφων τα κατάλληλα μέρη,
ώστε να συνδεθούν με τις τηλεγραφικές επικοινωνίες της περιοχής. Σύμφωνα με ανταπόκριση της εφημερίδας «Ανατολικός
Αστήρ» της Κωνσταντινούπολης
το Δεκέμβριο του 1876 είχε μεταφερθεί
στην Αδριανούπολη το υλικό για την τηλεγραφικής της σύνδεση με την Αίνο και άρχισαν οι σχετικές εργασίες με ταχείς ρυθμούς. Η αξία του υλικού και οι μισθοί των
υπαλλήλων είχε αποφασιστεί να καταβληθούν από τα Οθωμανικά ταμεία. Τα έξοδα
όμως της μεταφοράς του υλικού (καλώδια, στύλοι κτλ) ύψους 11.000 γροσίων,
είχε αποφασιστεί να πληρωθούν από τους
εμπόρους της Αίνου και της Αδριανούπο-

λης, γιατί αυτοί προσδοκούσαν να έχουν
μεγάλα οφέλη από την τηλεγραφική σύνδεση. Τότε ακριβώς, μιλάμε για τις αρχές
Δεκεμβρίου 1876, οι πόλεις του Διδυμοτείχου και της Μακράς Γέφυρας, ζήτησαν
να συνδεθούν και αυτές τηλεγραφικά με
την Αδριανούπολη, προσφέροντας τα κατάλληλα οικήματα για γραφεία των Τηλεγραφικών υπηρεσιών. Το Διδυμότειχο είχε
αρχίσει να μπαίνει στις λεωφόρους της τεχνολογικής ανάπτυξης.

ΚΔΒΜ: Νέα τμήματα
αγροτικές
τες 10

δραστηριότη-

8.66 Εργαστήρι Κηροπλαστικής 50

Ενημερώνουμε όλους τους/
τις ενδιαφερόμενους/ες ότι
ο Δήμος Διδυμοτείχου και το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
και του Ιδρύματος Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν
επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Διδυμοτείχου στο οποίο θα υλοποιηθούν
εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με
εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του
Δήμου Διδυμοτείχου μπορούν

να δημιουργηθούν τμήματα για
τα ακόλουθα προγράμματα:

4.8 Ιταλικά για τον Τουρισμό
(Α1-Α2) 25

1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25

4.12 Τουρκικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες
Βοήθειες 25

8.20 Οικιακή Παραγωγή Οίνου, ποτών και ηδύποτων
30

2.10 Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων 25

6.7 Εργαστήρι Μουσικής 50

8.21 Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά 25

2.11 Υγιεινή και Ασφάλεια
Τροφίμων 15

8.28 Βασικά Βουλγαρικά Α1
50

3.4 Διαδικτυακά Εργαλεία
και Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25

8.56 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που
βρίσκονται σε ισχύ για

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε
εθνικής προέλευσης, ηλικίας
και μόρφωσης. Για την ένταξη
των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση
σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας &
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που
συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Για πληροφορίες
και εγγραφές απευθυνθείτε στο
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, Δημαρχείο Διδυμοτείχου (Ισόγειο,
2ο Γραφείο δεξιά) κα Τσιαγκανά Μαριάνθη (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης), κος Γραμμενούδης Δημήτριος (Υπεύθυνος Οργάνωσης), Τηλ. 2553350641, email:
kdvm149@gmail.com.
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Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ευσταθόπουλος άρρεν του Βαπτιστή και της Χαρίκλειας γεννηθείς στίς 26/11/2014, Αντωνούδης
άρρεν του Λάμπρου και της Μαρίας γεννηθείς στίς
03/12/2014, Τσώκος άρρεν του Iωάννη και της Ντενίτσα γεννηθείς στίς 03/12/2014, Παζαρτζικλίεβ
άρρεν του ντιμιτάρ και της Άρτεμις γεννηθείς στίς
07/12/2014, Κοκκινοπούλου θήλυ του Μιλτιάδη και
της Μαρίας γεννηθείς στίς 25/01/2014, Μαλακίδου
θήλυ του Δημητρίου και της Γεωργίας γεννηθείς
στίς 03/12/2014,Αλή Οσμάν θήλυ του Οζτζάν και
της Νεργκίς γεννηθείς στίς 10/12/2014, Μανουσιάδη θήλυ του Ευαγγέλου και της Ελένης γεννηθείς
στίς 13/12/2014, Καλιοντζής άρρεν του Παναγιώτη
και της Χριστίνας γεννηθείς στίς 13/12/2014, Κατλαμά άρρεν του Μουσταφά και της Τσεμπλέ γεννηθείς στίς 09/12/2014, Ουζουνίδης άρρεν του Γεωργίου και της Μάρθας γεννηθείς στίς 16/12/2014,
Πεταλάς άρρεν του ιωάννη και της Χρυσούλας γεννηθείς στίς 17/12/2014, Τοπαλίδη θήλυ του Αθανασίου και της Άννας γεννηθείς στίς 23/12/2014, Μπεκρίδης άρρεν του Θεοδώρου και της Ευδοκίας γεννηθείς δτίς 27/12/2014, Κασδαγλής άρρεν του Παναγιώτη και της Ζωής γεννηθείς στίς 25/12/2014,
Βασιλείου άρρεν του Θεοδώρου και της Παναγιώτας γεννηθείς στίς 20/12/2014, Σεφέρογλου άρρεν
του Αλή και της Φαριγιέ γεννηθείς στίς 19/12/2014,
ΓΑΜΟΙ
Δουανουλάκης Αντώνιος του Αθανασίου και η Πετρσιάν Βεργκινέ του Λιουντβίγκ τελέστηκε γάμος στίς 28/11/2014, Μπουγιούκ Τζιχάτ και Μποσταντζή Ανιφέ τελέστηκε γάμος στίς 11/12/2014,
Τζιαμπάζ σαλίμ και Οσμάνογλου χανιφέ τελέστηκε γάμος στίς 21/11/2014, Μπεκρίδης Θεόδωρος και Φουτσιτζή Ευδοκία τελέστηκε γάμος στίς
23/12/2014, Μαγής Φώτιος του Θωμά και Δοϊτσίδου Γεωργία του Σταύρου τελέστηκε γάμος στίς
1
2
/
1
2
/
2
0
1
4
.
ΘΑΝΑΤΟΙ
Ο Απτιραμάν Ντουράν του Γιασάρ συζυγος Τερλεμετζλέρ Τζεβριέαπεβίωσε στίς 01/12/2014, Βαρένας Σιδέρης του Δημητρίου σύζυγος Βασιλικής απεβίωσε στίς 08/12/2014,Σαββάκη Ευαγγελία του Πασχάλη σύζυγος Χρήστου απεβίωσε στίς
06/12/2014, Πολυμεράκης Απόστολος του Σταύρου
σύζυγος Μαρίας απεβίωσε στίς 06/12/2014, Πασχαλάκη Κερασιά του Δημητρίου σύζυγος Γεωργίου απεβίωσε στίς 14/12/2014 Βενετίδης Γεώργιος
του Αποστόλου σύζυγος Κουρτέσας απεβίωσε στίς
15/12/2014, Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος του
Παναγιώτη σύζυγος Παναγιώτας απεβίωσε στίς
15/12/2014,Γερμανίδης Δημήτριος του Βασιλείου
σύζυγος Σεβαστής απεβίωσε στίς 15/12/2014, Τουφάκη Χρυσή του Σιδέρη σύζυγος κανέλη απεβίωσε
στίς 20/12/2014, Νεραντζάκη Αναστασία του Δημητρίου σύζυγος Σταύρου απεβίωσε στίς 21/12/2014,
Δουλούδης Κωνσταντίνος του Πασχάλη σύζυγος
Μαρία απεβίωσε στίς 22/12/2014, Τασμανάκης Γεώργιος του Νικολάου σύζυγος Δέσποινα απεβίωσε στίς 22/12/2014, Κελεσίδης Κωνσταντίνος
του Γεωργίου σύζυγος Θεοπούλα απεβίωσε στίς
23/12/2014, Παπαδούδης Παναγιώτης του Χρήστου απεβίωσε στίς 24/12/2014, Σαββάκη Χρυσούλα του Σταύρου σύζυγος Σωτηρίου απεβίωσε στίς
24/12/2014, Γιαννακάκης Πασχάλης του Αθανασίου σύζυγος Δήμητρα απεβίωσε στίς 26/12/2014,
Μπεκρίδης Δημήτριος του Θεοδώρου σύζυγος Βαΐτσας απέβίωσε στίς 27/12/2014, Λεπίδου Αποστολιά του γεωργίου σύζυγος Χρήστου απεβίωσε
28/12/2014, Βαργιαμίδης Ιωάννης του Δημητρίου
απεβίωσε στίς 29/12/2014.
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Πρωτοβουλίες
...αγάπης & αισιοδοξίας

Πολύμορφες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις διοργανώνονται στις μέρες
των εορτών, από Σωματεία, φορείς, και
πολιτιστικούς συλλόγους στο πλαίσιο
της έμπρακτης αλληλεγγύης σε ανέργους, σε όσους περνούν δύσκολα και
στις οικογένειές τους.
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ελληνοχωρίου συγκέντρωσε είδη πρώτης
ανάγκης για τα παιδικά χωριά SOS
Θράκης.

ως της Θεοτόκου με την συνεισφορά
χρημάτων και τροφίμων δωρητών αλλά και την άοκνη εργασία εθελοντών.

μας αλλά είναι ακτίνα αισιοδοξίας στο
ότι η ανθρωπιά δεν έχει εξαλειφθεί
στις μέρες μας.

Αυτή η πρωτοβουλία ανήκει στους
παίχτες της ομάδας, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και σε λίγο χρόνο μαζεύτηκαν αυτά τα ρούχα και τα τρόφιμα που
μπορεί να είναι σταγόνα στον ωκεανό
της λύσης του προβλήματος της σίτισης κυρίως, απόρων συνανθρώπων

Ευελπιστούμε αυτή η κίνηση να
συνεχίζεται κατά καιρούς από την ομάδας μας με τη βοήθεια όλων σας. Καλά
Χριστούγεννα σε όλους με υγεία, ευτυχία, ΑΓΑΠΗ και Ανθρωπιά.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
δράση, μια κίνηση αγάπης προς τα παιδιά, που ελπίζουμε να φέρει στη ζωή
τους νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες και
περισσότερα χαμόγελα σε όλους!
Πραγματοποιήθηκε από τα μέλη
του ΔΣ, τον προπονητή και αντιπροσωπεία των παιχτών της ομάδος
Ο. Φ. Ισαακίου, η παράδοση των
τροφίμων και του ρουχισμού που μαζεύτηκαν για τους άπορους συμπολίτες μας. Κάποια τρόφιμα παραδόθηκαν στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ενορία του χωριού
μας και θα δοθούν μερίμνης του εφημέριου πατήρ Γεώργιου σε συγχωριανούς μας που τα έχουν ανάγκη.
Τα υπόλοιπα τρόφιμα και ρούχα
παραδόθηκαν στον αρχιμανδρίτη κ.
Κύριλλο για την ‘’ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ’’,
που λειτουργεί ο Ιερός Ναός Κοιμήσε-

Πρόσκληση «Το Κάστρο»
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος Διδυμοτείχου «Το Κάστρο», υπό την αιγίδα του Δήμου Διδυμοτείχου, οργανώνει και σας προσκαλεί όλους να έρθετε σε ένα ξέφρενο τετραήμερο αποκριάτικο γλέντι, με πολλά παιχνίδια για μικρά και
... μεγάλα παιδιά, έπαθλα, μοντέρνες
χορογραφίες και άλλες δραστηριότητες, από κλόουν και λατρεμένους παι-

δικούς ήρωες που μεγάλωσαν γενιές
και γενιές! Το παιδικό αποκριάτικο
πρόγραμμα θα ακολουθούν δραστηριότητες για μεγάλους φίλους (καραόκε, χοροί λάτιν και μοντέρνοι), καθώς και θεάματα από θεατρικές ομάδες, χορωδίες και παιδικά χορευτικά.
Μικροί και μεγάλοι, φορέστε
την αποκριάτικη στολή σας κι ελάτε

12 έως 15 Φεβρουαρίου 2014, στο
κλειστό γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου Διδυμοτείχου (πίσω από το κτίριο της Δημαρχείας), να διασκεδάσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας για έναν ιερό σκοπό, καθώς σημαντικό μέρος των κερδών θα διατεθεί για ενίσχυση του Σωματείου «Παιδικό Χωριό SOS Θράκης».
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2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Το δικό τους μήνυμα κατά σχολικής βίας και του εκφοβισμού έστειλαν οι μαθητές που
συμμετείχαν στον 2ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό». Εκατοντάδες
μαθητές από όλη τη χώρα συμμετείχαν στο διαγωνισμό που
διοργανώθηκε και φέτος από
το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής
Εκεχειρίας και το British Council
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Σέβομαι τη διαφορετικότητα».
Στη διάρκεια της τελετής στο
Μουσείο της Ακρόπολης, απονεμήθηκαν τα βραβεία στις δέκα ομάδες που δημιούργησαν
τα πιο πρωτότυπα βίντεο και παρουσιάσεις για τον τρόπο που τα
ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται
τις αξίες της διαφορετικότητας,
της ισότητας των ευκαιριών, της
κοινωνικές ένταξης και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.
Περισσότερα από 200 σχολεία,
300 εκπαιδευτικούς, 500 ομάδες και σχεδόν 2000 μαθητές
από 142 πόλεις και χωριά πανελλαδικά συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιάστηκαν ιστορίες με κεντρικό μήνυμα «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό
εκφοβισμό» με τη συμμετοχή
της Ντορέττας Παπαδημητρίου, παιδιών από το 93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, της θεατρικής ομάδας Pediasisκαι
της
χορευτικής
ομάδας
hiphopOffBeatInternational.
Την εκδήλωση παρουσίασε ο
δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης.
Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων παρέστη ο
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος ο οποίος εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του
Υπουργείου σε εκδηλώσεις που
προάγουν την Παιδεία, επισημαίνοντας ότι πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να σπάσει το απόστημα του
bullying.
«Θέλουμε να έρθουν στην

«Λέμε ΟΧΙ στο
σχολικό εκφοβισμό»
επιφάνεια όχι μόνο τα περιστατικά εκφοβισμού μεταξύ των παιδιών, αλλά και να ρίξουμε φως
στις γενεσιουργές αιτίες του»
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δερμεντζόπουλος. Οι μαθητές της
Γ΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Δι-

δυμοτείχου συμμετείχαν στο διαγωνισμό με μια ταινία που δημιούργησαν με θέμα τον σχολικό
εκφοβισμό και τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα, και απέσπασαν τη 5η θέση πανελλαδικά.

Το έργο αυτό συντονίστηκε
από τους εκπαιδευτικούς Πασχάλη Αναστασιάδη, Βάια Μπλιάτσιου, Χαρίκλεια Παλαμίδα, Μαρία
Σπυροπούλου, Παναγιώτη Συλιτζίδη και Δήμητρα Χατζηκυριακίδου.

ΤΕΙ ορκωμοσία
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου τελέσθηκε στο δημοτικό αμφιθέατρο Διδυμοτείχου και παρουσία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ, η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απήγγειλαν τον όρκο του φοιτητή ενώπιον καθηγητών,
γονέων και φίλων και μετά ένας ένας παρέλαβαν τα πτυχία τους μετά από δύο χρόνια
σκληρής προσπάθειας και διαβάσματος. Το πολύτιμο και πολυπόθητο πτυχίο, ένα σημαντικό εργαλείο για την μετέπειτα πορεία τους στην ζωή και ιδιαίτερα στην σκληρή πλέον
αγορά εργασίας.

Παρουσίαση βιβλίου

“Χριστούγεννα
με τον Χρήστο”
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο δημοτικό αμφιθέατρο, ο γνωστός αγαπημένος συγγραφέας των παιδιών
Χρήστος Δημόπουλος, το Ωδείο Θρακία Μούσα, το Βιβλιοπωλείο Γνώση και οι εκδόσεις Ψυχογιός, συνάντησαν μικρούς φίλους με αφορμή τα βιβλία του. Το τελευταίο βιβλίο με κατασκευές αλλά και δραστηριότητες, που
έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα, λέγεται “Χριστούγεννα με τον Χρήστο” και είναι μια μικρή συνέχεια του μεγάλου βιβλίου με κατασκευές από το Ουράνιο Τόξο αλλά έχει θεματική ενότητα τα Χριστούγεννα.
Πρόκειται για μια σπονδυλωτή εκδήλωση στο πνεύμα των ημερών και με την συνδρομή των τεχνών(μουσικής
λογοτεχνίας, εικαστικών). Ο δημοφιλής παρουσιαστής, της επί χρόνια παιδικής εκπομπής της ΕΡΤ «Ουράνιο τόξο» συνάντησε με μεγάλη χαρά τα παιδιά της πόλης του Διδυμοτείχου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ιδέες και
οδηγίες για χριστουγεννιάτικα στολίδια και γιορτινές κατασκευές μέσα από το νέο βιβλίο του. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν όλα τα νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης καθώς και τα Σχολεία Θουρίου και Λαβάρων. Παράλληλα οι μικροί σπουδαστές του Ωδείου Θρακία Μούσα παρουσίασαν ένα σύντομο Χριστουγεννιάτικο μουσικό πρόγραμμα τιμώντας τον αγαπημένο συγγραφέα των παιδιών. Στο τέλος της εκδήλωσης ο συγγραφέας υπόγραψε με μεγάλη χαρά τα βιβλία του στο φουαγιέ του Θεάτρου και φωτογραφήθηκε με τους μικρούς του φίλους.
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Πλατεία Διδυμοτείχου

«Σύσκεψη για τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

754/16-7-14 της 15ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για
την εκτέλεση του έργου ΄΄Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ΄΄, όπου απαιτείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά του μνημείου, ώστε να υπάρχει ασφαλή συνέχιση των
εργασιών. Ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η
δημοτική αρχή είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
και των Μνημείων στην περιοχή του Διδυμοτείχου. Η ένταξη
και η χρηματοδότηση της αναστήλωσης του Τεμένους, το πρόγραμμα Intereg για τα Οθωμανικά Λουτρά, οι εργασίες για πεζοδρομήσεις στην περιοχή του κάστρου, η χρηματοδότηση για
την Πλωτινόπολη και η ολοκλήρωση των εργασιών στο Βυζαντινό Μουσείο, δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας.»
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου τόνισε «Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο κέντρο
επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας και περιμέναμε να
υπήρχε ενημέρωση για να κάνουμε τον προγραμματισμό μας.
Οι ρυθμίσεις αυτές μειώνουν την κίνηση στην αγορά, δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες και δημιουργούν προβλήματα, παρά τονώνουν την κίνηση τις γιορτινές μέρες».»
Η Προϊσταμένη της αρχαιολογικής υπηρεσίας και υπεύθυνη αρχαιολόγος για την αποκατάσταση του Τεμένους Βαγιαζήτ
αναφέρθηκε στα έργα που θα γίνουν, «Το Διδυμότειχο έχει τη
χαρά και τη χάρη να φιλοξενεί ένα μοναδικό μνημείο. Η χρηματοδότηση ξεπερνά τα 10 – 12 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμούμε ότι οι εργασίες θα κρατήσουν ως το 2018. Για τις εργασίες αυτές υποστήριξε, απαιτείται η διευκόλυνση του εργοταξίου, ενώ οι ρυθμίσεις στην πλατεία έγιναν βάσει των κανόνων
ασφαλείας.»

Την Δευτέρα το μεσημέρι, 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Διδυμοτείχου, με θέμα το έργο αποκατάστασης του Τεμένους Βαγιαζήτ και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της κεντρικής πλατείας,
παρουσία της δημοτικής αρχής, εκπροσώπων του επαγγελματικού κόσμου, της προϊσταμένης αρχαιολόγου που είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση του Τεμένους και πολλών κατοίκων. Όλοι αντιλαμβάνονται και συμφωνούν στην ανάδειξη του

Τεμένους. Η χρηματοδότηση ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και οι εργασίες θα κρατήσουν ως το 2018, δημιουργώντας
αναπτυξιακές προσδοκίες στην περιοχή μας. Ωστόσο υπάρχουν
διαφωνίες και αντιδράσεις κυρίως από επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στην κεντρική πλατεία, μια και υπάρχουν
νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαγορεύουν την στάθμευση στην πλατεία.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου αναφέρθηκε «στο έγγραφο

Με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από
το τέμενος, επιτυγχάνεται η οριοθέτηση για την κίνηση των αυτοκινήτων με δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αντιμετωπίζεται το
άναρχο παρκάρισμα, χρησιμοποιούνται τα καθορισμένα από
το δήμο σημεία παρκαρίσματος συνολικού αριθμού 500 θέσεων, δημιουργούνται για πρώτη φορά δύο θέσεις τουριστικών λεωφορείων, η σταθερή περίφραξη προστατεύει τους πεζούς και τα μικρά παιδιά από την πτώση αντικειμένων και τέλος δίνεται η δυνατότητα στους πεζούς να κινούνται με ασφάλεια στον χώρο της πλατείας, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

Δημοτικό Συμβούλιο

«Συζήτηση για την Πλατεία»
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με
θέμα την αποκατάσταση του Τεμένους Βαγιαζήτ.
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το τέμενος,
σύμφωνα με το έγγραφο 754/167-14 της 15ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που είχε σαν
αποτέλεσμα την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τις νέες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την
υποστήριξη και εκτέλεση του έργου
«Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ», δημιούργησε πολλαπλές αντιδράσεις, κυρίως από τους επαγγελματίες της πλατείας, διαμαρτυρόμενοι για τα κολωνάκια που απαγορεύουν τη στάση και στάθμευση
των αυτοκινήτων.
Στην συζήτηση που ακολούθησε, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, έδωσε
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις για τις νέες ανά-

γκες που δημιουργούνται στην κεντρική πλατεία, ώστε να ξεκινήσουν
με ασφάλεια και να ολοκληρωθούν
με επιτυχία οι εργασίες αποκατάστασης του Τεμένους Βαγιαζήτ. Η
μείζονα και η ελάσσονα αντιπολίτευση θεωρεί ότι η διαμόρφωση
του χώρου της πλατείας δεν ήταν
απαίτηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας αλλά των υπηρεσιών του
Δήμου, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν αδικαιολόγητη την στάση της
δημοτικής αρχής και να αποχωρήσουν σύσσωμοι από την συνεδρίαση. Επισημαίνεται πως για το έργο
αποκατάστασης, έχουν παρουσιαστεί δημόσια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όλα τα στάδια των εργασιών που απαιτούνται. Κριτήριο για
την προτεραιότητα των επεμβάσεων, είναι η ασφάλεια των πολιτών κατά την διάρκεια των έργων,
η καλύτερη δυνατή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην κεντρική πλατεία
και η επιθυμητή από όλους, γρήγορη αποκατάσταση του Τεμένους
Βαγιαζήτ.
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«Να προκαλέσουμε τη σκέψη και την ψυχή μας, να μετατρέψουμε τον πόνο και τη δυστυχία σε ελπίδα, αξιοπρέπεια
και αλληλεγγύη, για να μπορέσουμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.»

Η Φωταγώγηση
του δέντρου
Υποδεχόμαστε τα Χριστούγεννα. Το
Ευγενίδειο πολιτιστικό κέντρο διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία με την βοήθεια των
πολιτιστικών συλλόγων «Τα Δίδυμα Τείχη», «Το Κάστρο», «Ο Μπέης» και την Φιλαρμονική, την γιορτή φωταγώγησης του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην
κεντρική πλατεία του Διδυμοτείχου για να
παρακολουθήσει την έναρξη των γιορτινών εκδηλώσεων και την φωταγώγηση
του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Διδυμοτείχου.

Τα παιδικά χαμόγελα κυριάρχησαν
στην εκδήλωση. Λίγο πριν τη φωταγώγηση, παιδιά ανέβηκαν στην εξέδρα, τραγούδησαν, έπαιξαν θέατρο και μοιράστηκαν με
όλο τον κόσμο τις δικές τους ευχές για αυτές τις γιορτές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, Άγιος Βασίλης, μοίραζε ζαχαρωτά στα παιδιά, τα οποία φωτογραφήθηκαν μαζί του και πέρασαν ένα ευχάριστο
απόγευμα μέσα σε μια όμορφη και γιορτινή ατμόσφαιρα.
Η Αυλή του Αϊ Βασίλη
«Μύρισε» Χριστούγεννα!!!
Τα γιορτινά της φόρεσε η Κεντρική
Πλατεία της πόλης μας που παρά τον αξιοσημείωτο περιορισμό της λόγω των ανα-

γκαίων εργασιών αποκατάστασης του τεμένους Βαγιαζήτ, για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» υποδέχτηκε
μικρούς και μεγάλους στο παραμυθένιο
σκηνικό της Αυλής του Αϊ Βασίλη.
Τα εννιά ξύλινα σπιτάκια της Αυλής για
18 ημέρες «ζωντάνευαν» κάθε απόγευμα
προσφέροντας μέσω των δημιουργικών
τους δράσεων, ένα ονειρεμένο ταξίδι στην
μαγεία των Χριστουγέννων.
Η επίσημη έναρξη έγινε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, παράλληλα με την
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου ενώ καθημερινά και μέχρι την ολοκλήρωσή της στις 28 Δεκεμβρίου, εμπλου-

τίστηκε από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με χορό, τραγούδι, κάλαντα, παιχνίδια και χριστουγεννιάτικα δρώμενα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επισκεψιμότητα άγγιξε τα 4000 άτομα γεγονός που
αποδεικνύει ότι το Διδυμότειχο αποτέλεσε για άλλη μια χρονιά πόλο έλξης και για
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Ο Ε.Λ.Σ. «Τα Δίδυμα Τείχη» ως διοργανωτής ευχαριστεί τους πολιτιστικούς συλλόγους του Διδυμοτείχου, «Το Κάστρο», «Θεοδώρα Καντακουζηνή» και «Καλιόπορτες»
καθώς και τον πολιτιστικό σύλλογο των
Φερών «Αγία Σοφία» για την συμμετοχή
και την προσφορά τους στην φετινή Αυλή, τους χορηγούς και όλους τους φίλους
και τα μέλη του για την θερμή παρουσία
και κυρίως για την εθελοντική τους προσφορά και εύχεται σε όλο τον κόσμο η καινούργια χρονιά να φέρει υγεία, δημιουργία και προκοπή.
Η φετινή Αυλή του Αϊ Βασίλη στηρίχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου και τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Διδυμοτείχου.
Κάλαντα Χριστουγέννων
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο δημοτικό αμφιθέατρο, ο μουσικοχορευτικός
όμιλος Ορφεύς Διδυμοτείχου, παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τα παραδοσιακά
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κάλαντα του δωδεκαημέρου από
όλη την Ελλάδα. Μέλη από όλα
τα τμήματα του συλλόγου, χόρε-

ψαν, τραγούδησαν κι έψαλλαν
τα κάλαντα, σκορπίζοντας εορταστικούς ήχους στην όμορφη

εκδήλωση.
«Είναι πολύ σημαντικό, οι
σύλλογοι και οι νέοι άνθρωποι,

να στηρίζουμε μέσα από τις πολιτιστικές δράσεις τον τόπο μας.
Αυτές τις γιορτινές μέρες ας

9

γεμίσουμε αγάπη τις καρδιές μας
και ας υποδεχτούμε αισιόδοξα το
Νέο Έτος με προσδοκίες που θα
βγουν αληθινές.»

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Υγεία – ελπίδα – αξιοπρέπεια
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Εις πολλά
έτη,
Δέσποτα!

Τις μέρες των Χριστουγέννων έρχονται στο μυαλό και στη σκέψη οι εικόνες που κυριαρχούσαν στη διάρκεια του Δωδεκαημέρου και κυρίως στα
Χριστούγεννα. Ήθη, έθιμα και κυρίως τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που
εδώ στη Θράκη ήταν πάρα πολλά.
Μεταξάδες «Χριστόϊαννα»

«Η Ιερωσύνη της Εκκλησίας είναι η Ιερωσύνη του Χριστού, που ίδρυσε την Εκκλησία και το έργο που αναλαμβάνουμε και
ασκούμε μέσα στην Εκκλησία είναι η συμμετοχή μας στην αποστολή του Χριστού και
η συνέχιση του έργου που Εκείνος, δηλαδή
«ὁ ἀπόστολος καί ἀρχιερεύς τῆς ὁμολογίας
ἡμῶν Ἰησοῦς« (Ἑβρ.3,1) επετέλεσε» σημείωσε ο άγων τα ονομαστήριά του Ποιμενάρχης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς απευθυνόμενος προς τον υπ’ αυτού χειροτονηθέντα εις Πρεσβύτερο π. Ιάκωβο Αρνουτίδη, στις 4 Δεκεμβρίου ε.ε. στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, όπου και λειτούργησε. Ο π. Ιάκωβος Αρναουτίδης γέννημα και θρέμμα της ακριτικής κωμοπόλεως Νέας Βύσσης, γόνος ευσεβών γονέων, συνεπλήρωσε τέσσερα χρόνια ευδοκίμου διακονίας, υπηρετήσας επί τριετία στην υπεύθυνη θέση του Αρχιδιακόνου, αποσπάσας την εκτίμηση του Επισκόπου μας και την αγάπη του ιερού κλήρου και του φιλόχριστου λαού μας. Πάραυτα ο Μητροπολίτης μας επιβραβεύοντας, ως είπε, την αφοσίωση, την τιμιότητα, το ζήλο και την
εργατικότητα του π. Ιακώβου τον προχείρισε σε Αρχιμανδρίτη και του ανέθεσε καθήκοντα Αρχιερατικού Επιτρόπου στον
τέως Δήμο Μεταξάδων, με έδρα την ομωνυμη κωμόπολη. Τον π. Ιάκωβο Αρναουτίδη στη θέση του Αρχιδιακόνου διαδέχθηκε ο καλλίφωνος Διάκονος π. Μύρων Δεληγιαννίδης, ο οποίος ήδη υπηρετεί στην Μητρόπολη μας από το Μάρτιο του
2013. Η χειροθεσία του νέου Αρχιδιακόνου έλαβε χώρα αυθημερόν προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας. Ο άγων τα
ονομαστήρια του Ποιμενάρχης μας αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους στη συνέχεια και καθ’ όλη την ημέρα
στο Εντευκτήριο του Καθεδρικού Ναού αρχών, δέχθηκε τις ευχές του ιερού κλήρου, των αρχών, των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και του ευσεβούς λαού μας, που έσπευσε από τις πόλεις και τα χωριά της επαρχίας μας με την παρουσία του να
εκδηλώσει τα αισθήματα του σεβασμού και της αγάπης του στον πνευματικό του πατέρα. Μεταξύ των άλλων για να συγχαρούν τον Σεβασμιώτατο προσήλθαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου Νικηφόρος , ο Ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Αρχιμ.
Βαρθολομαίος και πολλοί κληρικοί από την Αθήνα, πνευματικά παιδιά του Επισκόπου μας. Ευχάριστη έκπληξη για τους
επισκέπτες ήταν η συμμετοχή της Χορωδίας παραδοσιακής Μουσικής και της Μαντολινάτας Σουφλίου, που απέδωσαν
παραδοσιακά τραγούδια, προς τιμήν του εορτάζοντος.

Ο Πρέσβυς των Η.Π.Α. στη Θράκη

Συνάντηση με τους Μητροπολίτες της Θράκης είχε ο Πρέσβυς των ΗΠΑ κ. David D. Pearce, στο Επισκοπείο της Κομοτηνής
στις 15 Δεκεμβρίου ε.ε. Τον Πρέσβη συνόδευε ο Πρόξενος των
ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Robert P. Sanders. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψη του κ. Πρέσβυ στην Θράκη, στα πλαίσια της γνωριμίας του με τη χώρα όπου υπηρετεί. Ο
Πρέσβυς κ. Pearce ενημερώθηκε από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες για την ιστορία, τις κοινωνικές και οικονομικές δομές
της Θράκης, καθώς και για το έργο που επιτελούν ο καθένας τους
στις κατά τόπους Μητροπόλεις. Επιπλέον, έδειξε ενδιαφέρον για
την πετυχημένη συμβίωση του χριστιανικού με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής, γεγονός που καθιστά την Θράκη μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών
κοινοτήτων.

Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση
στο Διδυμότειχο

Στα πλαίσια της πνευματικής προετοιμασίας των πιστών της, η τοπική μας Εκκλησία
διοργάνωσε στο Διδυμότειχο «Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση», που πραγματοποιήθηκε
στον Καθεδρικό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ε.ε., το
απόγευμα. Στην εκδήλωση η Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής παρουσίασε βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους της περιόδου και η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής κάλαντα από
τη Θράκη και άλλες περιοχές. Τη Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής πλαισίωσε η ορχήστρα
του Αρχείου Μουσικής Παράδοσης «Χρόνης
Αηδονίδης». Και τις δύο χορωδίες διηύθυνε ο
Χοράρχης Χρήστος Κισσούδης. Την εκδήλωση
προλόγισε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, ο οποίος
ευχαρίστησε τους παρισταμένους, το Χοράρχη, την ορχήστρα και τα μέλη των χορωδιών.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Υφυπουργός Παιδείας Αλεξ. Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης και
πλήθος κόσμου.

Καλά Χριστούγεννα
Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι
προετοιμασίες εντείνονται
για τη μεγάλο γεγονός,
που είναι εκδήλωση Αγάπης και φιλανθρωπίας του
Θεού προς τον άνθρωπο,
η τοπική μας Εκκλησία δεν
θα μπορούσε να αδιαφορήσει μπροστά στη δυστυχία των συνανθρώπων μας. Με γεύματα αγάπης από τα Συσσίτια του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδος, όπου σιτίζονται πλέον των 120 απόρων ημερησίως, και
με τα δέματα αγάπης που διενεμήθησαν από το Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Δ α μ α σ
κ η ν ό, η τοπική μας Εκκλησία, εν τω μέτρω του εφικτού, προσπάθησε για μια ακόμα φορά να καλύψει αυτές τις γιορτινές μέρες όλες τις σιτιστικές ανάγκες των πλέον οικονομικά αδυνάτων οικογενειών της περιοχής Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου. Με μια ακόμα εκδήλωση συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο λαό μας
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας την προπαραμονή των Χριστουγέννων επισκέφθηκε την αγορά του Διδυμοτείχου και ευχήθηκε στους καταστηματάρχες και
στο αγοραστικό κοινό χρόνια πολλά, ευτυχία, πρόοδο και ευημερία στον τόπο μας.
Με ιδιαίτερη χαρά οι άνθρωποί μας είδαν τον Ποιμενάρχη τους να τους σφίγγει το
χέρι και να τους ενδυναμώνει με το λόγο του. Την παραμονή της Εορτής ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε στο Επισκοπείο Διδυμοτείχου τις φιλαρμονικές των στρατιωτικών μονάδων, τους μαθητές των σχολείων και μεμονωμένες παρέες παιδιών που
έψαλλαν, κατά το ειωθός, τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και απέδωσαν τραγούδια των ημερών. Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε μικρούς και μεγάλους το άστρο
της Βηθλεέμ να φωτίζει την πορεία τους και να τους οδηγεί στη ζωή τους. Ο Σεβασμιώτατος προς οικοδομή των πιστών του Διδυμοτείχου και πνευματικό ανεφοδιασμό τους, εν όψει της Εορτής, προέστη Αγρυπνίας στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίας Παρασκευής Διδυμοτείχου, κατά την οποία εψάλησαν ο Όρθρος της
Παραμονής των Χριστουγέννων, οι Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες και στη συνέχεια
τελέσθηκε ο Εσπερινός με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Σημαντικές οι πρωτοβουλίες στις γιορτινές μέρες των χριστουγέννων
από τους νέους των Μεταξάδων. Για άλλη μία χρονιά τήρησαν το έθιμο τα
«Χριστόϊαννα» παραμονή των Χριστουγέννων ξεκίνησαν απο το εκκλησάκι
του Αγίου Αθανασίου με το τραγούδι «Χριστόϊαννα Χριστόΐαννα τώρα Χριστός γιννιέτι..» στη συνέχεια στον ιερέα του χωριού όπου περιμένει στην κεντρική εκκλησίαα με το τραγούδι «Αφέντημ αφεντήτσι μου πέντι φουρές
αφέντη, σήκου σαμπάχλ αφέντη μου κι κάτσει στου θρονί σου...» μετα σε
ολα τα σπίτια του χωριού και κλείνουν στην εκκλησία του χωριού με το
το τραγούδι «Κι’απέδου διάβαινε ο χριστός με τους δώδεκα αποστόλους..»
Στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με την χορωδία του συλλόγου γυναικών να ψάλλει χριστουγεννιάτικα κάλαντα από όλη την Ελλάδα.
Ασβεστάδες Ρουγκάτσια
“Ρουγκάτσια” λέγονται οι μεταμφιεσμένοι σε πολλά μέρη της Βόρειας
Ελλάδας που τραγουδούν τα κάλαντα. Στους Ασβεστάδες ξεκινούν από την
εκκλησία του χωριού, τραγουδώντας μικροί και μεγάλοι, «Σαράντα μέρις
έχουμι χριστόν που καρτιρούμι κι απου σαράντα κι ύστερα θέλου να τραγουδήσου..»Το πρωί των Χριστουγέννων επισκέπτονταν όλα τα σπίτια ψάλλοντας μαζί με τα κάλαντα και διάφορα “παινέματα” για τους κατοίκους κάθε σπιτιού π.χ. όπου είχε κορίτσι για παντρειά.
Κουφόβουνο «έθιμο της μπάμπως»
Τα τελευταία χρόνια στο Κουφόβουνο γιορτάζεται με μεγάλη επιτυχία η
γιορτή της μπάμπως στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου Κουφοβούνου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείτε το καθιερωμένο άναμμα της φωτιάς με
συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, χορού και φαγητού.
Λαογραφικό μουσείο Ι(ε)ννιά φαϊά

Το Λαογραφικό μουσείο Διδυμοτείχου και το Ευγενίδειο Πολιτιστικό
Κέντρο πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία, σε μια όμορφη και ζεστή
ατμόσφαιρα, στο χώρο του Λαογραφικού μουσείου, η αναβίωση του θρακιώτικου εθίμου τα ι(ε)ννιά φαϊά. Παιδιά, ενήλικες και εκπαιδευτικοί από
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πολιτικά πρόσωπα, μέλη και φίλοι του μουσείου, εθελόντριες και μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, όλοι μαζί μια συντροφιά. Παρουσιάστηκε βίντεο από το έθιμο από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό
σύλλογο «Τα Δίδυμα Τείχη». (Κυρούδη Χρυσούλα)
Αναβίωση προσφυγικού εθίμου
των Μπαμπουσιαραίων στο Ρήγιο Διδυμοτείχου.
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η αναβίωση του εθίμου (ΜΠΑΜΠΟΥΣΙΑΡΑΙΟΙ) από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρηγίου ΜΕΓΑ ΖΑΛΟΥΦΙ την
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα Χριστουγέννων). Με τους χριστουγεννιάτικους ήχους της γκάϊντας, του κλαρίνου και των νταουλιών, ο
εντυπωσιακός Μπαμπούσιαρος και η συνοδεία του, έδωσαν ένα ιδιαίτερο
χαρούμενο και γιορταστικό χρώμα στα σοκάκια και τους δρόμους του Ρηγίου. Ο Μπαμπούσιαρος με τη λευκή του προβιά ζωσμένος με κουδούνια ξεσήκωσε το χωριό πηδώντας και χορεύοντας με την άγρια και χαρακτηριστική μουσική των οργανοπαιχτών. Μαζί με τη γυναίκα του ντυμένοι με την παραδοσιακή Ζαλουφιώτικη φορεσιά, κλέψαν την παράσταση προκαλώντας
ευχάριστη αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού. Τα χοροπηδήματα του
Μπαμπούσιαρου, Τα χτυπήματα της γης με τα πόδια του, έχουν καρποφορική σημασία. Στοχεύοντας στη βλάστηση και στη καρποφορία της γής.
Ο Μπαμπούσιαρος χοροπηδά καθ’ όλη τη διάρκεια του δρώμενου όσο
το δυνατόν περισσότερο. Πολλά ευτράπελα γίνονται σε όλη τη διαδρομή.
Άντρες της συνοδείας κλέβουν τη γυναίκα του Μπαμπούσιαρου. Αυτός τρέχει δεξιά κι αριστερά να εντοπίσει τη γυναίκα του ενώ χτυπά δυνατά με τη
ζουπανίκα τη γή. Μόλις την εντοπίσει, θα τρέξει να την ελευθερώσει και
αλίμονο σε αυτόν που θα πιάσει, για να τον αφήσει, θα πρέπει να πληρώσει με ξυλοδαρμό και με χρήματα για την προσβολή που του έγινε. Πολλά μέλη του Συλλόγου, ορισμένοι δε ντυμένοι με τις παραδοσιακές Ζαλουφιώτικες φορεσιές συνόδευσαν τον Μπαμπούσιαρο σ’όλη τη διαδρομή του χορεύοντας και τραγουδώντας τα δικά τους παραδοσιακά κάλαντα.
Οι νοικοκυρές βγήκαν στις αυλές για να κεράσουν τους μεταμφιεσμένους
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και τη συνοδεία του. Ενώ σε πολλά σπίτια έβγαλαν στην αυλή τραπέζια με μεζέδες και κρασί και χόρεψαν όλοι μαζί με τους Μπαμπουσιαραίους. Στο τέλος μαζεύτηκε όλο
το χωριό στη πλατεία του χωριού,
όπου ο Σύλλογος είχε φροντίσει να
υπάρχουν άφθονο κρασί λουκάνικα, μεζέδες και παραδοσιακή μουσική. Ακολούθησε γλέντι μέχρι αρ-

Ήθη και Έθιμα
χριστουγέννων

Έθιμο της Ανατολικής Θράκης
και συγκεκριμένα από τις αλησμόνητες πατρίδες το ΜΕΓΑΛΟ
ΖΑΛΟΎΦΙ. Γι’ αυτό ονομάσαμε
προς τιμήν των παππούδων και
των πατεράδων μας το Σύλλογο
του χωριού μας ΜΕΓΑ ΖΑΛΟΥΦΙ.(Μπαλτατζής Αθανάσιος)

γά το απόγευμα , υπό τη συνοδεία
παραδοσιακών ήχων γκάϊντας, κλαρίνου , και των νταουλιών. Το δρώμενο και το γλέντι εντυπωσίασε και
καταγοήτεψε όλους που ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Οι
συντελεστές του δρώμενου, ευχαριστούν θερμά τους κατοίκους του
χωριού που τους ενθάρρυναν με τη
θερμή υποδοχή τους, τα κεράσματά
τους και κυρίως τα χαμόγελά τους.
Υ.Γ. Το έθιμο που μεταφέραμε στο
χωριό Ρήγιο το 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών και μέχρι σήμερα το διατηρούμε στο χωριό μας.

Χριστουγεννιάτικα έθιμα Βρυσικών

Τα Καρκαντζέλια του δωδεκαημέρου
(ή κατά το Ελληνικότερο οι Καλικάντζαροι)
(Θεόφιλος Γουδουσάκης)

Το έθιμο. Βρυσικά 1950 μήνας Δεκέμβρης ημέρα εικοστή τρίτη, προ παραμονή των Χριστουγέννων. Πολύ πρωί ,, Βαθιά χαράματα.,, “ χαραή.”Παχύ
στρώμα παγωμένου χιονιού κάλυπτε εδώ και βδομάδες όλο το χωριό. Οι υποτυπώδεις χωματόδρομοι
και οι δυο μικρές πλατείες ήταν καλυμμένες με χιόνι και πάγο. Τα σπίτια χωμένα μέχρι τις χαμηλές στέγες μέσα στο χιόνι.. Νεκρική σιγή απλώνονταν παντού πάνω από το χωριό, που και που κάποιο αλύχτισμα σκύλου έσκιζε τη σιωπή και ύστερα ακολουθούσαν ομαδικά γαβγίσματα. Καθώς, αργά-αργά,
προχωρούσε το ξημέρωμα και οι σκιές της νύχτας
υποχωρούσαν ξεσκεπάζοντας τα νυχτερινά μυστικά της, βαριές ανθρώπινες ομιλίες άρχισαν να ακούγονται από τις αυλές και τα μισοσκότεινα σαϊβάνια
(προθάλαμοι) και να διασκορπίζονται στον παγωμένο πρωινό αγέρα μαρτυρώντας ότι το χωριό άρχισε να ξυπνάει. Στην αρχή κάνα δυο “μπατζιάδες”
(καπνοδόχοι) στον επάνω μαχαλά και άλλοι τόσοι
στον κάτω και ύστερα κι΄ άλλοι, κι΄ άλλοι σ΄ όλο το
χωριό φανέρωσαν την ζωντάνια τους και πρόδωσαν τις φωτιές που άναψαν στα τζάκια και στις μασίνες οι γιαγιάδες, νοικοκυρές και αφέντρες βγάζοντας πυκνούς καπνούς σα μεγάλα λιβανιστήρια, ευχαριστήρια προς τον Ύψιστο για την καινούργια μέρα
ζωής που τους ξημέρωσε, μέρα μεγάλη και ιερή με
έναν ουρανό φωτεινό και ασυννέφιαστο. Το χαρούμενο, φωτεινό πρωινό εγκαταστάθηκε για τα καλά
σ’ όλο το χωριό που άρχισε να ζωντανεύει. Οι αραι-

ές βραχνές ομιλίες έγιναν σιγά-σιγά οχλοβοή, οι παγωμένοι δρόμοι ζεστάθηκαν από τις οπλές των βοδιών και αγελάδων που οι άντρες “απόλκαν απ΄ ταχούρια” για να τα οδηγήσουν στον “χωριανκό τσισμέ” για πότισμα.
Οι γυναίκες βγήκαν στις αυλές για να κάνουν
δουλειές που έπρεπε για τη σημερινή μεγάλη μέρα.
Παιδιά σε τσούρμα, σε ομάδες άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία μπροστά από την κοινότητα χαρούμενα με αναψοκοκκινισμένα τα προσωπάκια τους. Ο λόγος της χαράς τους ήταν ότι περίμεναν με ανυπομονησία να φανούν οι δυο μεγάλες παρέες από χειροδύναμα παλικάρια που εφοδιασμένα με μεγάλα και κοφτερά μαχαίρια θα περιφέρονταν από σπίτι σε σπίτι , σ΄ όλο το χωριό για να
σφάξουν τα μεγάλα γουρούνια που έτρεφαν οι οικογένειες μέσα στα ειδικά “κμάσια”. Η ευτυχία στο
μεγαλείο της απλότητας ξεκίνησε την ημέρα και η
ίδια στο μεγαλείο της γνησιότητας την έκλεισε μόλις σκοτεινά πέπλα της επερχόμενης νύχτας ξανάπεσαν στο χωριό. Βράδιασε..... Οι μεγάλες οικογένειες με παππούδες, γιαγιάδες, νταήδες μπαμπάδες και
κάκουδες μάνες παλικάρια και κοπέλες μα και κουρτσούδια και πιδούδια άρχισαν να “σμαζεύουνται μέσα και να αραδιάζονται λόϊαρ από τη ξυλόσομπα.
Ο παππούς και αφέντης μισοξαπλωμένος στον ξύλινο χοντροφτιαγμένο καναπέ και στηρίζοντας το κεφάλι του στον “γίκου” που μόνο αυτός είχε το προνόμιο από την οικογένεια σε αυτή τη θέση, κάπνι-

ζε το στριφτό τσιγάρο του βυθισμένος στις σκέψεις
του, κάπου- κάπου έβγαζε μια στριγκλιά για να μαλώσει τα εγγόνια που θορυβούσαν και του τάραζαν
τους συλλογισμούς του. Κάποια στιγμή που θεώρησε κατάλληλη σηκώθηκε και φορώντας τα “γιμινιά”
του, (δερμάτινα χοντροπάπουτσα) “σμπούριξε” βραχνά στη γυναίκα του. -Τασιά, ε Τασιά. του “γνι” τούφιρις απόξου; -Τόφιρα μέσα Λία, τόβαλα να κει πλαϊνιά στου τζιάκ, θυμιάμα έχου ψλά στμπουλίτσα σένα χαρτούδ΄ μαζί με λίου ξηρό βασιλκό. Άντι ξικίνα
να θυμιατίς για να προυγγίξουμι τα ζλάπια, τα καρκαντζέλια που θα έρν πόψι όπους μας όρσι η μανίτσα Παναούδα.
Ο Αφέντης πάππους, σύμφωνα με το έθιμο και
τις παραδόσεις, έπρεπε απόψε να θυμιατίσει σ΄ όλο
το σπίτι μα και έξω στην αυλή, στον φούρνο, στα
αχούρια και στο πηγάδι μα προπαντός να θυμιατίσει
το μέρος της αυλής όπου έσφαξαν το πρωί τα παλικάρια το γουρούνι τους, εκεί επάνω στα παγωμένα
τώρα αίματα. Το έθιμο τους του το υπενθύμισε και ο
αρχηγός της παρέας των σφαχτάδων. -Νταή Λία, μη
αστουχίς του βράδυ να θυμιατίς τα γιόματα, γιατί τα
καρκαντζέλια έρουντι κι απού τα γιόματα θα ξεκινήσουν κι ύστιρα χορτάτα άντι να τα κανς ζάπι. Ο πάππου Λίας πήρε το υνί και πλησίασε στη ξυλόσομπα,
άνοιξε με το ελεύθερο χέρι του το πορτάκι και με
την μασιά τράβηξε τρία μεγάλα κάρβουνα μπροστά
και πιάνοντας τα τα τοποθέτησε πάνω στο πλαγιαστό υνί με μεγάλη προσοχή, ύστερα άδειασε το περι-

εχόμενο από το “χαρτούδι” που πήρε από την “μπουλίτσα”, θυμιάμα με βασιλικό, φύσηξε ελαφρά πάνω
στα κάρβουνα για να ανάψει και η θυμιάμα. Μαύρος
αρωματικός καπνός βγήκε και διασκορπίστηκε στην
ατμόσφαιρα του δωματίου. Πρώτα, αφού έκανε το
σταυρό του τρεις φορές, με τη βοήθεια της μεγάλης
ροζιασμένης γέρικης παλάμης του λιβάνισε τον εαυτό του και ύστερα όλα τα παρόντα μέλη της οικογένειας. Συνέχισε το λιβάνισμα θυμιατίζοντας το σπίτι
όλο, δωμάτια, αποθήκες, πόρτες, παραπόρτια, παράθυρα και φεγγίτες, βγήκε έξω και πήγε στα αχούρια
και τον αχυρώνα και αφού τα θυμιάτισε κατευθύνθηκε στο μέρος με τα αίματα του γουρουνιού, τα θυμιάτισε σταυροειδώς και άδειασε επάνω τους λίγο
καρβουνοθυμίαμα, μετά πήγε στο πηγάδι και αφού
θυμιάτισε από επάνω από το στόμιο έριξε τα υπόλοιπα κάρβουνα μέσα στο πηγάδι. Τελειώνοντας ξανασταυροκοπήθηκε και πήγε στην πίσω μεριά του
σπιτιού για να αφήσει το υνί. Ξαναμπήκε στο σπίτι όπου τον περίμενε όλη η οικογένεια αραδιασμένη στη σειρά τηρώντας την ηλιακή ιεραρχία, όπως
ήταν παρατεταγμένοι, ένας-ένας έσκυψα ν και του
φίλησαν το χέρι. Ευτυχισμένος γύρισε και μισοξάπλωσε πάλι στον καναπέ με τον συλλογισμό. “ Δόξα
το Θεό που με αξίωσε και φέτος να κάνω το έθιμο
και να θυμιατίσω την οικογένεια και το σπίτι μου για
να διώξω τα καρκαντζέλια μακριά μας μη μας μαγαρίσουν τις άγιες μέρες που έρχονται”
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Η εφημερίδα του δήμου Διδυμοτείχου «Εν Διδυμοτείχω» έδωσε το
παρών σε όλα τα τοπικά γεγονότα της χρονιάς και σάς παρουσιάζει τα
κυριότερα εξ’ αυτών στην ανασκόπηση του 2014.
• ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Έφυγε ο Πρόεδρος του Πυθίου Γουδετσίδης Τάσος, Ενεργοποιείται το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών-Το Διδυμότειχο αποκτά κεντρικό κόμβο διασύνδεσης με το internet 1gbps (1000 Mbps), Ανάπλαση παιδικών χαρών (4) στον Δήμο Διδυμοτείχου με συνολικό προϋπολογισμό 73.677,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α, Προτάσεις του Δήμου Διδυμοτείχου προκειμένου να συμπεριληφθούν στην Αναθεώρηση του
Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, Το έθιμο της κοπής της Βασιλόπιτας στην περιοχή του Διδυμοτείχου.
• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Έκθεση: «Holiday & Spa Expo» στην Βουλγαρία με συμμετοχή του
δήμου Διδυμοτείχου, Αποκριάτικα έθιμα το έθιμο του Μπέη, Η Μουσική ενώνει τις Κυκλάδες με την Θράκη- Γκάιντες και Τσαμπούνες στην
Τζιά και στο Διδυμότειχο, επιδιορθώσεις δρόμων, Σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ -ΠΥΘΙΟΥ (τμήμα Διδυμότειχο-Πετράδες)», Η μάχη των Μεταξάδων από τον Παντελή Αθανασιάδη.
• ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο στο Διδυμότειχο με θέμα την
ζωή και το έργο του Βασιλέα
Καρόλου XII της
Σουηδίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου και
Περιφέρειας Αθηνών«Βρίσκονται
στην Αθήνα, θυμούνται την πατρίδα», 25η Μαρτίου «χαρμόσυνο
μήνυμα της διπλής θρησκευτικής και εθνικής εορτής», Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη για την Αυτονομία του Νοσοκομείου.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
Ελευθέρια 2014- μια μεγάλη ημέρα για τον τόπο μας, Μετακόμιση για την ΔΕΥΑΔ- Αποδεσμεύεται από το ενοίκιο και αποκτά στέγη σε έναν σύγχρονο κτίριο, όπως αυτό της πρώην Εφορίας Διδυμοτείχου, Άλσος της Τσίγγλας-Χιλιάδες κόσμου πέρασαν την πρωτομαγιά τους στο ανακαινισμένο και πανέμορφο άλσος της Τσίγγλας, Παγκόσμια πρωτιά στην Ελληνίδα ερευνήτρια Μαρία Καμαργιάννη που κατάγεται από την Μάνη Διδυμοτείχου, Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που διεκδικούν τον Δήμο Διδυμοτείχου, www.didymoteicho.gr – παρουσιάστηκε το νέο
portal του δήμου Διδυμοτείχου.
ΜΑΙΟΣ 2014
Δημοτικές εκλογές- Μεγάλη νίκη του δημάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη, Εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο αιμοδοτών και τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Διδυμοτείχου, Ανεπίσημη επίσκεψη στο Διδυμότειχο πραγματοποίησε η Α.Θ. Μακαριότης ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας
κ. Θεόδωρος, 1η Χορωδιακή Συνάντηση Διδυμοτείχου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της πόλης μας με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ», Το Βυζαντινό Διδυμότειχο θυμάται
την Άλωση της Πόλης και τιμά την επέτειο της μέσα από τα ¨Παλαιολόγεια¨.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Προβλήματα Ύδρευσης-4 μεγάλες βλάβες στους κεντρικούς αγωγούς και
πολλές μικρές του εσωτερικού δικτύου της πόλης ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του Διδυμοτείχου τον μήνα Ιούνιο, Εποικοδομητικές συνομιλίες του δημάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη με φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως της γείτονας
χώρας, Το «Καλέ παναϊρ» της Πεντηκοστής στο Διδυμότειχο-7η συνάντηση γκαιντατζήδων, Μια βραδιά καλοκαιριού με πανσέληνο από το 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου, 1ο Διεθνές Τουρνουά Σκακιού- μια κορυφαία σκακιστική εκδήλωση στο Διδυμότειχο από τον Γ.Α.Σ Σπάρτακος.
• ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
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Σύσκεψη φορέων για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου,
Αποκατάσταση των βλαβών
από την ΔΕΥΑΔ- τηρούνται οι δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής, 6ο Πανθρακικό Αντάμωμα- Η καρδιά
της Θράκης χτύπησε στο
Διδυμότειχο, ΤΕΙ Νοσηλευτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Ορκωμοσία
φοιτητών, «μικρά έργα συντήρησης», «πράσινος» Δήμος Διδυμοτείχου-130.000
Ευρώ για αντικατάσταση Δημοτικού φωτισμού με χρήση
ενεργειακών λαμπτήρων LED.

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο για την περίοδο 2014- 2019, «Λατομική περιοχή»- Προσωρινή άδεια λειτουργίας πήρε το λατομείο του Κουφόβουνου, 3ο
σεμινάριο γκάιντας- μαθήματα, διαλέξεις, εργαστήρια, μουσική
πράξη, Ολόγιομο φεγγάρι- Μια όμορφη βραδιά με το ολόγιομο
φεγγάρι να φωτίζει το κάστρο του Διδυμοτείχου.
• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Το Διδυμότειχο υποδέχτηκε με βαθιά αισθήματα χαράς, σεβασμού και αγάπης την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης και Οικουμενικό
Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο, Έναρξη σχολικής χρονιάς, κ.δ.β.μ Διδυμοτείχου- Ενεργή παρουσία – εκπαίδευση ενηλίκων, ΕυλογιάΘανάτωση χιλιάδων προβάτων, Εμποροπανήγυρη Διδυμοτείχου,
Το Κουρμπάν Μπαϊράμ ή γνωστό και ως η γιορτή των θυσιών,
«Ορφεύς»- εγκαίνια του νέου κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου.
• ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Το Διδυμότειχο στην Σουηδία- Αντιπροσωπεία του δήμου Διδυμοτείχου με επικεφαλή τον δήμαρχο κ. Παρασκευά Πατσουρίδη ταξίδεψε στη Σουηδία και συγκεκριμένα στην Στοκχόλμη, προκειμένου να παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, Ανυψωτικό - καλαθοφόρο όχημα παρέλαβε ο δήμος Διδυμοτείχου,
Φιλαρμονική Μπάντα- δημιουργία και αναβάθμιση της καλλιτεχνικής δράσης της μπάντας, Διαχρονικό ΟΧΙ-«Η Μάχη της Ελλάδας», Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος επισκέφθηκε το Διδυμότειχο για το θέμα του Νοσοκομείου.
• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Μεγάλες πλημμύρες στον νομό Έβρου- σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρος ο νομός, Θεομηνία-41 χιλιοστά βροχής
σε μια ώρα στο Διδυμότειχο δημιούργησε μεγάλα προβλήματα,
Πλεονασματικός Ισολογισμός 846.356 ευρώ για 2η φορά, Τελειωμό δεν έχουν οι δικαστικές αποφάσεις για οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων του δήμου Διδυμοτείχου πριν το έτος 2011,
20 Τούρκοι Δημοσιογράφοι & Τουριστικοί πράκτορες στο Διδυμότειχο & Ορεστιάδα, Έργα για το Τέμενος Βαγιαζήτ, Δυναμική παρουσία του δήμου Διδυμοτείχου σε τουριστική έκθεση στην Ρουμανία.
• ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Χριστούγεννα στο Διδυμότειχο, Έθιμα Χριστουγέννων, ΤΕΙ Ορκωμοσία Φοιτητών, Λαογραφικά, Οικονομική ενίσχυση στους δήμους, ΑΕΔ δυναμική παρουσία των
ακαδημιών σε τουρνουά στην Θεσσαλονίκη, Μπλέ κάδοι-Ανακύκλωση και στο Διδυμότειχο, Θράκης Γεύσεις,
ΚΔΒΜ Διδυμοτείχου.
**
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να
επισκεφτείτε τις επίσημες σελίδες του δήμου Διδυμοτείχου: www.didymoteicho.gr, yoytube:http://
www.youtube.com/Dimos Didymoteichou,
Twitter:https://twitter.com/Didymoteicho,
Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon
Η να επικοινωνήσουν με τον κ. Δημήτρη
Δεντσίδη στο τηλέφωνο 6972715239 και στο email:didymonea@gmail.com
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Το διήμερο 20-21 Δεκ
2014 πραγματοποιήθηκε το 1ο ταξίδι μας στο
πλαίσιο της συνεργασίας
μας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Την αποστολή την αποτελούσαν 42 ποδοσφαιριστές από
τα τμήματα Προτζουνιορ- τζούνιορ 2 τμήματα –προ παιδικό,
μαζί όπως πάντα και η προπονητές μας (Παρασχούδης Χαράλαμπος ,Τασιούδης Χάρης, Τσιομπανίδης Δήμος. Από την διοί-
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ΑΕΔ: Αποστολή
παιδικών τμημάτων
κηση στην εκδρομή ήταν Μπισιρόπουλος Βασίλειος, Αραμπατζής Βάϊος , Παπαδόπουλος Χρυσόστομος. Όλα τα τμήματα έδωσαν 14 αγώνες συνολικά και τις 2 ημέρες. Σε όλα τα
παιδιά τους δόθηκε χρόνος συμμετοχής το χάρηκαν και οι εμπειρίες που αποκόμισαν θα τους
μείνουν αξέχαστες. Εκτός από
το αγωνιστικό κομμάτι υπήρχε
και το εκδρομικό τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς (20 άτομα ήταν οι συνοδοί) επισκέφτηκαν τον Λευκό πύργο στον οποίο
τους έγινε ξενάγηση από τους
προπονητές. Έπειτα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο MEDITERRANEAN
COSMOS όπου τα παιδιά είχαν
2 ωρες χρόνο να φάνε ή να ψω-

νίσουν και τέλος στο γήπεδο της
τούμπας και την μπουτίκ του ΠΑΟΚ όπου είχαν έκπτωση όλα τα
μελή της ακαδημίας 25% για να
ψωνίσουν. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να δουν από κοντά το
γήπεδο και τα γραφεία της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ στα όποια και ξεναγήθηκαν στους παραπάνω χώρους.
ΥΓ: Ευχαριστούμε το κατάστημα αθλητικών ειδών SPORTS
CENTER για την προσφορά του
ώστε να πραγματοποιηθεί οικονομικότερα η παραπάνω εκδρομή. ΥΓ Επίσης ένα ακόμη ευχαριστώ στο ταξιδιωτικό γραφείο LA
GRANDE AVENUE στην Κομοτηνή και το ξενοδοχείο ATHINA
HOTELS για την άψογη εξυπηρέτηση.(ΑΕΔιδυμοτείχου)

Χοροεσπερίδα
Στις 25 Δεκεμβρίου 2014 το βράδυ, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα της ομάδας μας, στην αίθουσα εκδηλώσεων
«ALEXANDER ». Η αίθουσα κατακλύσθηκε από τους
φίλους της Α.Ε Διδυμοτείχου , παρών ήταν όλοι οι
ποδοσφαιριστές της Ομάδας και πολλά μέλη της
Ακαδημίας άλλα και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές,
όλοι μαζί περάσαμε ένα υπέροχο βράδυ με φαγητό,
μουσική και χορό. Η ομάδα μας στην εκδήλωση τίμησε για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο άλλα και στην κοινωνία της πόλης μας τους: Συριτούδης Πασχάλης Αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδας
και παλαίμαχο ποδοσφαιριστή έναν από τους εμπνευστές της ακαδημίας μας, Αραμπατζή Γεώργιο Προπονητή του ΕΒΡΟΥ Σουφλίου και παλαίμαχο ποδοσφαιριστή , Κώστα Γκατσιούδη Ολυμπιονίκη, Καμάργιο Νικόλαο παλιό παράγοντα της Α.Ε.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ και
Σπύρο Βιτζέκα ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρή ηλικία από την ομάδα μας. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία
τούς και συνέβαλαν με το κέφι τους στην επιτυχία της χοροεσπερίδας μας, ένα ακόμη ευχαριστώ στα καταστήματα της πόλης μας που πρόσφεραν δώρα ώστε να πραγματοποιηθεί η λαχειοφόρος αγορά του συλλόγου μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συλλόγους: Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ», Πολιτιστικός σύλλογος "ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ"Θρακιώτικο σύλλογο "Ασβεστάδων", τον εθελοντικό σύλλογο "Καστροπολιτών"και τον πολιτιστικό σύλλογο "Θεοδώρα Καντακουζηνή" που με την παρουσία τους
έδωσαν μια διαφορετική νότα στην βραδιά! Επίσης εμείς σαν ακαδημία ΑΕΔ να ευχαριστήσουμε και τους γονείς των μικρών μας ποδοσφαιριστών που παραβρέθηκαν στην χοροεσπερίδα μας.(ΑΕΔιδυμοτείχου).

