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σελ. 10-11 σελ. 10-11σελ. 12-15

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Υγεία – ελπίδα – αξιοπρέπεια

Το 2015  
να πραγματοποιή-
σουμε όλοι  
μας τους προσω-
πικούς αλλά  
και τους συλλογι-
κούς μας  
στόχους, για το 
καλό του τόπου 
μας. Το μέλλον εί-
ναι στο χέρι μας.

σελ. 8-9

ΑνΑσκόπηση 2014

Ένας χρόνος 
ενημέρωσης!

Ήθη και Έθιμα  
χριστουγέννων

Τις μέρες των Χριστουγέννων έρ-
χονται στο μυαλό και στη σκέψη 
οι εικόνες που κυριαρχούσαν στη 
διάρκεια του Δωδεκαημέρου και 
κυρίως στα Χριστούγεννα. Ήθη, 
έθιμα και κυρίως τα χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια, που εδώ στη 

Θράκη ήταν πάρα πολλά.

Μπλέ κάδοι
Ανακύκλωση και 
στο Διδυμότειχο

ΠλΑΤΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

«σύσκεψη 
για τις  

κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις»
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ΣυνέργάΣιά

"Ανάδειξη  
όθωμανικών Λουτρών"

Την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, 
στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 
συναντήθηκαν οι επιστημονικοί σύμ-
βουλοι του έργου διασυνοριακής συ-
νεργασίας "Ανάδειξη Οθωμανικών 
Λουτρών" στην διασυνοριακή περιο-
χή, των δήμων Διδυμοτείχου και Σβί-
λεγκραντ. Το Διδυμότειχο μελετά και 
αναδεικνύει το παλαιότερο Οθωμα-
νικό Λουτρό της Βαλκανικής, το περί-
φημο Λουτρό των Ψιθύρων. Ο γενικός 
στόχος του έργου είναι η υποδειγμα-
τική προστασία-διαχείριση-προβολή-
αξιοποίηση των δυο σημαντικών πολι-
τιστικών-ιστορικών στοιχείων στην πε-
ριοχή των συνόρων. Ο άλλος στόχος 
είναι η προώθηση της διασυνοριακής 
περιοχής των συνόρων ως ένα ελκυ-
στικό τουριστικό προορισμό, μέσα από 
την υποδειγματική ”διαχείριση” των 
προαναφερομένων επιλεγμένων μνη-
μείων, συμβάλλοντας έτσι στην αντι-
στροφή των ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ και την επίτευξη 
της συνοχής. Οι κύριοι επιμέρους στό-
χοι είναι: 1) Η αξιοποίηση των μνημεί-
ων και της πολλαπλής σημασίας που 

φέρουν. 2) Η υποδειγματική υλοποίη-
ση των καινοτόμων πρωτοβουλιών για 
τον πολιτισμό μέσω της διαχείρισης 
των μνημείων για τις σύγχρονες ανά-
γκες της τοπικής οικονομικής ανάπτυ-
ξης, της τοπικής κοινωνικής οργάνω-
σης και της πολιτιστικής ζωής. 3) Η εν-
θάρρυνση των διασυνοριακών ανταλ-
λαγών γνώσεων και της τεχνογνωσίας. 
4) Η καθιέρωση μιας μόνιμης και δημι-
ουργικής 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 απο-
κατάσταση του δομημένου περιβάλλο-
ντος στις όχθες του Έβρου/Marica πο-
ταμού και την αισθητική του περιβάλ-
λοντος αναβάθμισή της. 8) Η προσέλ-
κυση και η ευαισθητοποίηση των νέων 
και των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων 
με ειδικές ανάγκες.

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 υποχρεω-
τικά τη θέση της εφημερίδας.


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

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 επικοινω-
νούν με τον κο Δημήτρη 
Δεντσίδη στο κινητό τη-
λέφωνο 6972715239.Youtube: http://www.youtube.com/DimosDidymoteichou

Twitter: https://twitter.com/Didymoteicho
Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους Κώστα Γκουδι-

νούδη, Κώστα Γκουρλουμένο, Παντελή 
Αθανασιάδη, Αθανάσιο Μπαλτατζή, Ελευ-
θέριο Καραμπασάκη , Δημήτρη Λουλου-
δάκη , Θεόφιλο Γουδουσάκη, Χαρά Παλα-
μίδα, Χρήστο Κισσούδη, την Φωτογραφία 
Πρόδρομος, την Α Ε Διδυμοτείχου, τον 
Ο Φ Ισαακίου, τον Θρακιώτικο Σύλλογο 
Ασβεστάδων Ασβεστάδες, τον Μπέη Λαο-
γραφικό Σύλλογο, τον Εκπολιτιστικό Λαο-
γραφικό 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 έντο-

να 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 καθημε-
ρινή προσπάθεια κρατήσαμε το δήμο μας όρθιο. Συνεχί-
ζουμε 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 αντα-
πεξέλθουμε τις πρόσκαιρες δυσκολίες. Καλή χρονιά σε 
όλους!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Παρασκευάς Πατσουρίδης

Ευχαριστήριο «ΕΥΓΕνΙΔΕΙό»  κΕνΤΡό πόΛΙΤΙσΜόΥ, ΑΘΛηΤΙσΜόΥ, 
πΑΙΔΕΙΑσ, νΕόΛΑΙΑσ & πΕΡΙΒΑΛΛόνΤόσ 

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. Ει-
δικότερα 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 Όμι-
λο «Ορφεύς», τον θεατρικό σύλλογο «ΘΕΑΣΥ», την Φιλαρμονική μπάντα, τον πολιτιστικό σύλλο-
γο «Το Κάστρο», τον Λαογραφικό σύλλογο «Μπέης», το Γυμναστήριο «Fitness Hall»,  τους εθελο-
ντές και όλους τους δημότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, με την μεγάλη τους προσέ-
λευση. Το άνναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, η αυλή του Αι Βασίλη, καθώς και όλες οι γιορ-
τινές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, δίνουν μια ευκαιρία στους συντοπίτες μας να διασκε-
δάσουν και να μείνουν στον τόπο μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί γονείς και παιδιά, ψυχα-
γωγήθηκαν, χάρηκαν και ένιωσαν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η συλλογικές προσπάθειες μας 
δίνουν δύναμη, κουράγιο και ελπίδα να συνεχίσουμε. Δίνουν ζωντάνια στον τόπο μας. Σας ευχόμα-
στε Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά και επιθυμούμε να βρίσκεστε πάντα δίπλα μας, σε κάθε μας δρα-
στηριότητα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο χρόνο.
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Εκατόν εβδομήντα εννέα (179) 
κάδοι ανακύκλωσης (1100 λίτρων) 
παραδόθηκαν στον Δήμο Διδυμο-
τείχου, προκειμένου να συμμετέ-
χει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης 
απορριμμάτων. Τις επόμενες μέρες 
αναμένονται και τα ειδικά απορριμ-
ματοφόρα. Στο σύνολο της Περι-
φέρειας ΑΜ-Θ, μια και διατέθηκαν 
στους Δήμους 35 απορριμματοφό-
ρα και 4.000 κάδοι ανακύκλωσης. 
Για την ακρίβεια σε εκτέλεση της 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης με 

τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προ-
επεξεργασίας Στερεών Αποβλή-
των και Κομποστοποίησης της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης – 1ο Υποέργο» η Περιφέ-
ρεια ΑΜ-Θ. ολοκλήρωσε την προ-
μήθεια και παράδοση 35 απορριμ-
ματοφόρων οχημάτων και 4.000 
μπλε κάδων ανακύκλωσης συνο-
λικού κόστους 4,3 εκ. € για λογα-
ριασμό του δικαιούχου Περιφερει-
ακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης 

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

εξοπλισμό αυτό, ο Περιφερειακός 
Φορέας Διαχείρισης ΑΜΘ – ΔΙΑΑ-
ΜΑΘ ΑΑΕ διέθεσε για την λειτουρ-
γική αναβάθμιση του συστήματος 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρι-
σης και ανακύκλωσης συσκευασι-
ών που εκτελεί σε συνεργασία με 
όλους τους Δήμους της Περιφέρει-
ας ΑΜΘ με γνώμονα την εξασφά-
λιση της προστασίας του περιβάλ-
λοντος, της δημόσιας υγείας καθώς 

και την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Στο Δι-
δυμότειχο η αντιδημαρχία καθαρι-
ότητας με μαθητές της πόλης, ζω-
γράφισαν μερικούς από τους πρά-
σινους κάδους και σχεδιάζουν ήδη 
πολλές άλλες αισθητικές παρεμβά-
σεις, για να δώσουν μια ευχάριστη 
εικόνα τα σημεία αποκομιδής των 
σκουπιδιών.

όικονομική 
ενίσχυση … 
για την Θεομηνία

Με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Γεώργιου Ντόλιου ενισχύ-
ονται Δήμοι του νομού Έβρου για την αντιμετώπιση του κόστους της πρό-
σφατης θεομηνίας. Συγκεκριμένα: - Ο Δήμος Ορεστιάδας με 200.000 ευ-
ρώ, - Ο Δήμος Διδυμοτείχου με 100.000 ευρώ, - Η Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου 
με 100.000 ευρώ για την συμβολή της στην αντιμετώπιση της θεομηνί-
ας. Υπενθυμίζεται ότι - διατέθηκαν 500.000 ευρώ, για τον ίδιο λόγο, στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, - για προηγούμενη θεομη-
νία διατέθηκαν και έχουν αποδοθεί: - 150.000 ευρώ στο Δήμο Σουφλίου 
- 80.000 ευρώ στο Δήμο Διδυμοτείχου - 230.000 ευρώ στο Δήμο Σαμο-
θράκης, οι οποίες δόθηκαν σε δύο δόσεις,150.000 και 80.000 ευρώ. Πέ-
ραν αυτών, επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση των ρηγμάτων στα αναχώ-
ματα θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που διαθέτει το υπουργείο Υποδο-
μών και είναι ήδη εξασφαλισμένες στο ύψος των 8 εκατ. ευρώ.

Μπλέ κάδοι

Ανακύκλωση και στο Διδυμότειχο
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ό Τηλέγραφος στο Διδυμότειχο
1876, σύνδεση με Αδριανούπολη 

Tου Παντελή Αθανασιάδη.

Θυμάμαι, έως τις αρχές της δεκαετί-
ας του 1960 στο τηλεγραφείο της πόλης 
μας, αλλά και στον σιδηροδρομικό σταθ-
μό, υπήρχαν ακόμα εν χρήσει τηλέγραφοι 
με σήματα Μορς. Άλλωστε ο τηλέγραφος 
αυτός, αποτελούσε και ιδιαίτερο μάθημα 
στη Φυσική. Εμείς πάλι σαν παιδιά κατα-
σκευάζαμε αυτοσχέδιους τηλέγραφους με 
μπαταρίες, οι οποίοι αντί να στέλνουν σή-
ματα Μορς, αναβόσβηναν ένα λαμπάκι μι-
κρό δίκην τηλεγραφικών σημάτων. Τον τη-
λέγραφο ανακάλυψε όπως είναι γνωστό, 
το 1838 ο Σάμιουελ Μορς, αλλά η ανακά-
λυψη αυτή ανακοινώθηκε το 1844, όταν 
έγινε η σύνδεση Ουάσιγκτον και Βαλτιμό-
ρης. Ο τηλέγραφος στο Διδυμότειχο πρέ-
πει να έφτασε σχετικά πολύ νωρίς. Οι αρ-
χές της πόλης είχαν αντιληφθεί έγκαι-
ρα την αξία της νέας εφεύρεσης και εν-
διαφέρθηκαν νωρίς να αποκτήσει η πόλη 
πλεονεκτήματα στον κόσμο της επικοινω-
νίας. Πότε ακριβώς άρχισε να λειτουργεί 
τηλέγραφος στο Διδυμότειχο δεν γνωρί-
ζουμε. Όμως γνωρίζουμε ότι στα τέλη του 
1876 η πόλη μας μαζί με την Μακρά Γέφυ-

ρα (Ουζούν Κιο-
πρού) είχαν δια-
θέσει στην εται-
ρεία των τηλε-
γράφων τα κα-
τάλληλα μέρη, 
ώστε να συνδε-
θούν με τις τη-
λεγραφικές επι-
κοινωνίες της πε-
ριοχής. Σύμφω-
να με ανταπόκρι-
ση της εφημερί-
δας «Ανατολικός 
Αστήρ» της Κων-
σταντινούπολης 
το Δεκέμβριο του 1876 είχε μεταφερθεί 
στην Αδριανούπολη το υλικό για την τηλε-
γραφικής της σύνδεση με την Αίνο και άρ-
χισαν οι σχετικές εργασίες με ταχείς ρυθ-
μούς. Η αξία του υλικού και οι μισθοί των 
υπαλλήλων είχε αποφασιστεί να καταβλη-
θούν από τα Οθωμανικά ταμεία. Τα έξοδα 
όμως της μεταφοράς του υλικού (καλώ-
δια, 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 σύν-
δεση. Τότε ακριβώς, μιλάμε για τις αρχές 
Δεκεμβρίου 1876, οι πόλεις του Διδυμο-
τείχου και της Μακράς Γέφυρας, ζήτησαν 
να συνδεθούν και αυτές τηλεγραφικά με 
την Αδριανούπολη, προσφέροντας τα κα-
τάλληλα οικήματα για γραφεία των Τηλε-
γραφικών υπηρεσιών. Το Διδυμότειχο είχε 
αρχίσει να μπαίνει στις λεωφόρους της τε-
χνολογικής ανάπτυξης.

•	 Υγεία, Ευτυχία, Ευημερία, Αγά-
πη, Δύναμη, Αλληλεγγύη, Ελπί-
δα 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 χα-
ρούν Πρωτοχρονιά, είχαν «κο-
ψοχρονιά»..

•	 «Οριοθέτηση της Κεντρικής 
Πλατείας και την Ανακατα-
σκευή του Τεμένους Βαγια-
ζήτ»…

•	 Η πλατεία θα πρέπει να ναι 
προσβάσιμη και ασφαλής ιδί-
ως για τους πεζούς!

•	 Σας ευχαριστώ όλους για τις 
ευχές σας !

•	 Χρόνια Πολλά!
•	 Με μεγάλο ενδιαφέρον περι-

μένουν οι πολίτες να πληρο-
φορηθούν ποιοι θα στελεχώ-
σουν τα ψηφοδέλτια…

•	 Δώσαμε, δώσαμε..
•	 Κάλαντα παντού!
•	 Τρομοκρατία και πλύση εγκε-

φάλου στο φούλ!
•	 Η ζωή είναι τώρα , κάθε στιγ-

μή 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 κυβερνήσε-
ων να διαχειριστούν τα οικο-
νομικά της χώρας…

•	 Όλοι στο μαντρί
•	 Δημοτικό..
•	 Ρε παλικάρια μη αυτό- ξεφτι-

λίζεστε, ο κόσμος δεν μασάει 
ταραμά.

•	 Έφυγαν όλοι τους..
•	 Η υπόθεση απασχολεί την δι-

καιοσύνη εδώ και πολλά χρό-
νια

•	 Ωραία ζωή αλλά κανένας δεν 
αποφασίζει να γυρίσει στο χω-
ριό και να γίνει αιγοτρόφος.

•	 ονομαστική, γλείψιμο, γλει-
ψίματα. γενική, γλειψίματος, 
γλειψιμάτων. αιτιατική, γλεί-
ψιμο, γλειψίματα. κλητική, 
γλείψιμο ...

•	 Θα δούμε..
•	 «αλληλεγγύη για όλους»

κΔΒΜ: νέα τμήματα

Ενημερώνουμε όλους τους/
τις ενδιαφερόμενους/ες ότι 
ο Δήμος Διδυμοτείχου και το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (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 Διδυμοτεί-
χου στο οποίο θα υλοποιηθούν 
εκπαιδευτικά προγράμματα Γε-
νικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 
εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του 
Δήμου Διδυμοτείχου μπορούν 

να δημιουργηθούν τμήματα για 
τα ακόλουθα προγράμματα:

1.4 Αγροτική Επιχειρηματικό-
τητα – Marketing Αγροτι-
κών Προϊόντων 25

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες 
Βοήθειες 25

2.10 Διαμόρφωση και Διακό-
σμηση Εσωτερικών Χώ-
ρων 25

2.11 Υγιεινή και Ασφάλεια 
Τροφίμων 15

3.4 Διαδικτυακά Εργαλεία 
και Υπηρεσίες στην καθη-
μερινή ζωή 25

4.8 Ιταλικά για τον Τουρισμό 
(Α1-Α2) 25

4.12 Τουρκικά για τον Τουρι-
σμό (Α1-Α2) 25

6.7 Εργαστήρι Μουσικής 50

8.20 Οικιακή Παραγωγή Οί-
νου, ποτών και ηδύποτων 
30

8.21 Αρωματικά – Φαρμακευ-
τικά Φυτά 25

8.28 Βασικά Βουλγαρικά Α1 
50

8.56 Χρηματοδοτικά προ-
γράμματα/εργαλεία που 
βρίσκονται σε ισχύ για 

αγροτικές δραστηριότη-
τες 10

8.66 Εργαστήρι Κηροπλαστι-
κής 50

Τα προσφερόμενα προ-
γράμματα μπορούν να παρα-
κολουθήσουν ενήλικες κάθε 
εθνικής προέλευσης, ηλικίας 
και μόρφωσης. Για την ένταξη 
των ενδιαφερομένων στα τμή-
ματα απαιτείται η συμπλήρωση 
σχετικής αίτησης και η υποβο-
λή φωτοτυπίας της αστυνομι-
κής ταυτότητας. Το εν λόγω έρ-
γο εντάσσεται στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση» του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με τίτλο Πράξεων «Κέ-
ντρα Διά Βίου Μάθησης – Προ-
γράμματα Εθνικής Εμβέλειας & 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλει-
ας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης – Προγράμματα Εθνι-
κής Εμβέλειας & Προγράμματα 
Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που 
συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνι-
κούς πόρους. Για πληροφορίες 
και εγγραφές απευθυνθείτε στο 
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, Δη-
μαρχείο Διδυμοτείχου (Ισόγειο, 
2ο Γραφείο δεξιά) κα Τσιαγκα-
νά Μαριάνθη (Υπεύθυνη Εκπαί-
δευσης), κος Γραμμενούδης Δη-
μήτριος (Υπεύθυνος Οργάνω-
σης), Τηλ. 2553350641, email: 
kdvm149@gmail.com.
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ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ευσταθόπουλος άρρεν του Βαπτιστή και της Χα-
ρίκλειας γεννηθείς στίς 26/11/2014, Αντωνούδης 
άρρεν του Λάμπρου και της Μαρίας γεννηθείς στίς 
03/12/2014, Τσώκος  άρρεν του Iωάννη και της Ντε-
νίτσα 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, Μανουσιά-
δη θήλυ του Ευαγγέλου και της Ελένης γεννηθείς 
στίς 13/12/2014, Καλιοντζής  άρρεν του Παναγιώτη 
και της Χριστίνας γεννηθείς στίς 13/12/2014, Κατ-
λαμά άρρεν του Μουσταφά και της Τσεμπλέ  γεν-
νηθείς στίς 09/12/2014, Ουζουνίδης άρρεν του Γε-
ωργίου και της Μάρθας γεννηθείς στίς 16/12/2014, 
Πεταλάς άρρεν του ιωάννη και της Χρυσούλας γεν-
νηθείς στίς 17/12/2014, Τοπαλίδη θήλυ του Αθανα-
σίου και της Άννας γεννηθείς στίς 23/12/2014, Μπε-
κρίδης άρρεν του Θεοδώρου και της Ευδοκίας γεν-
νηθείς δτίς 27/12/2014, Κασδαγλής άρρεν του Πα-
ναγιώτη και της Ζωής  γεννηθείς στίς 25/12/2014, 
Βασιλείου άρρεν του Θεοδώρου και της Παναγιώ-
τας  γεννηθείς στίς 20/12/2014, Σεφέρογλου άρρεν 
του Αλή και της Φαριγιέ γεννηθείς στίς 19/12/2014,

ΓΑΜΟΙ

 Δουανουλάκης Αντώνιος του Αθανασίου και η Πε-
τρσιάν Βεργκινέ του Λιουντβίγκ τελέστηκε γά-
μος στίς 28/11/2014, Μπουγιούκ Τζιχάτ και Μπο-
σταντζή Ανιφέ τελέστηκε γάμος στίς 11/12/2014, 
Τζιαμπάζ σαλίμ και Οσμάνογλου χανιφέ τελέστη-
κε γάμος στίς 21/11/2014, Μπεκρίδης Θεόδω-
ρος και Φουτσιτζή Ευδοκία τελέστηκε γάμος στίς 
23/12/2014, Μαγής Φώτιος του Θωμά και Δοϊτσί-
δου Γεωργία του Σταύρου τελέστηκε γάμος στίς 
1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 .
ΘΑΝΑΤΟΙ

Ο Απτιραμάν Ντουράν του Γιασάρ  συζυγος Τερλε-
μετζλέρ Τζεβριέαπεβίωσε στίς 01/12/2014, Βα-
ρένας Σιδέρης του Δημητρίου σύζυγος Βασιλι-
κής απεβίωσε στίς 08/12/2014,Σαββάκη Ευαγγε-
λία του Πασχάλη σύζυγος Χρήστου απεβίωσε στίς 
06/12/2014, Πολυμεράκης Απόστολος του Σταύρου 
σύζυγος Μαρίας απεβίωσε στίς 06/12/2014, Πα-
σχαλάκη Κερασιά του Δημητρίου σύζυγος Γεωργί-
ου 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, Του-
φάκη Χρυσή του Σιδέρη σύζυγος κανέλη απεβίωσε 
στίς 20/12/2014, Νεραντζάκη Αναστασία του Δημη-
τρίου σύζυγος Σταύρου απεβίωσε στίς 21/12/2014, 
Δουλούδης Κωνσταντίνος του Πασχάλη σύζυγος 
Μαρία απεβίωσε στίς 22/12/2014, Τασμανάκης Γε-
ώργιος του Νικολάου σύζυγος Δέσποινα απεβί-
ωσε στίς 22/12/2014, Κελεσίδης Κωνσταντίνος 
του Γεωργίου σύζυγος Θεοπούλα απεβίωσε στίς 
23/12/2014, Παπαδούδης Παναγιώτης του Χρή-
στου  απεβίωσε στίς 24/12/2014, Σαββάκη Χρυσού-
λα του Σταύρου σύζυγος Σωτηρίου απεβίωσε στίς 
24/12/2014, Γιαννακάκης Πασχάλης του Αθανασί-
ου σύζυγος Δήμητρα απεβίωσε στίς 26/12/2014, 
Μπεκρίδης Δημήτριος του Θεοδώρου σύζυγος Βα-
ΐτσας απέβίωσε στίς 27/12/2014, Λεπίδου Απο-
στολιά του γεωργίου σύζυγος Χρήστου απεβίωσε 
28/12/2014, Βαργιαμίδης Ιωάννης του Δημητρίου 
απεβίωσε στίς 29/12/2014.

ΚΟΙΝωΝΙΚΑ

πρόσκληση  «Το κάστρο»
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός 

Σύλλογος Διδυμοτείχου «Το Κά-
στρο», υπό την αιγίδα του Δήμου Δι-
δυμοτείχου, οργανώνει και σας προ-
σκαλεί όλους να έρθετε σε ένα ξέ-
φρενο τετραήμερο αποκριάτικο γλέ-
ντι, με πολλά παιχνίδια για μικρά και 
... μεγάλα παιδιά, έπαθλα, μοντέρνες 
χορογραφίες και άλλες δραστηριότη-
τες, από κλόουν και λατρεμένους παι-

δικούς ήρωες που μεγάλωσαν γενιές 
και γενιές! Το παιδικό αποκριάτικο 
πρόγραμμα θα ακολουθούν δραστη-
ριότητες για μεγάλους φίλους (καρα-
όκε, χοροί λάτιν και μοντέρνοι), κα-
θώς και θεάματα από θεατρικές ομά-
δες, χορωδίες και παιδικά χορευτικά. 

Μικροί και μεγάλοι, φορέστε 
την αποκριάτικη στολή σας κι ελάτε 

12 έως 15 Φεβρουαρίου 2014, στο 
κλειστό γυμναστήριο του 2ου Γυμνα-
σίου Διδυμοτείχου (πίσω από το κτί-
ριο της Δημαρχείας), να διασκεδά-
σουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας για έναν ιερό σκοπό, καθώς ση-
μαντικό μέρος των κερδών θα διατε-
θεί για ενίσχυση του Σωματείου «Παι-
δικό Χωριό SOS Θράκης».

πρωτοβουλίες  
...αγάπης & αισιοδοξίας

Πολύμορφες πρωτοβουλίες και εκ-
δηλώσεις διοργανώνονται στις μέρες 
των εορτών, από Σωματεία, φορείς, και 
πολιτιστικούς συλλόγους στο πλαίσιο 
της έμπρακτης αλληλεγγύης σε ανέρ-
γους, σε όσους περνούν δύσκολα και 
στις οικογένειές τους. 

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ελλη-
νοχωρίου συγκέντρωσε είδη πρώτης 
ανάγκης για τα παιδικά χωριά SOS 
Θράκης. 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 
δράση, μια κίνηση αγάπης προς τα παι-
διά, 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 αντιπρο-
σωπεία των παιχτών της ομάδος 

Ο. Φ. Ισαακίου, η παράδοση των 
τροφίμων και του ρουχισμού που μα-
ζεύτηκαν για τους άπορους συμπολί-
τες μας. Κάποια τρόφιμα παραδόθη-
καν στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου, ενορία του χωριού 
μας και θα δοθούν μερίμνης του εφη-
μέριου πατήρ Γεώργιου σε συγχωρια-
νούς 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-

ως της Θεοτόκου με την συνεισφορά 
χρημάτων και τροφίμων δωρητών αλ-
λά και την άοκνη εργασία εθελοντών. 

Αυτή η πρωτοβουλία ανήκει στους 
παίχτες της ομάδας, οι οποίοι κινητο-
ποιήθηκαν και σε λίγο χρόνο μαζεύτη-
καν αυτά τα ρούχα και τα τρόφιμα που 
μπορεί να είναι σταγόνα στον ωκεανό 
της λύσης του προβλήματος της σίτι-
σης κυρίως, απόρων συνανθρώπων 

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

Ευελπιστούμε αυτή η κίνηση να 
συνεχίζεται κατά καιρούς από την ομά-
δας μας με τη βοήθεια όλων σας. Καλά 
Χριστούγεννα σε όλους με υγεία, ευτυ-
χία, ΑΓΑΠΗ και Ανθρωπιά.
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2ος Πανελλήνιος Διαγωνιςμος

Παρουςιαςή βιβλιου

“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, συνάντη-
σαν 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 μεγά-
λου 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 τό-
ξο» 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 Λαβά-
ρων. Παράλληλα οι μικροί σπουδαστές του Ωδείου Θρακία Μούσα παρουσίασαν ένα σύντομο Χριστουγεννιά-
τικο μουσικό πρόγραμμα τιμώντας τον αγαπημένο συγγραφέα των παιδιών. Στο τέλος της εκδήλωσης ο συγ-
γραφέας υπόγραψε με μεγάλη χαρά τα βιβλία του στο φουαγιέ του Θεάτρου και φωτογραφήθηκε με τους μι-
κρούς του φίλους.

ΤΕΙ ορκωμοσία
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου τελέσθηκε στο δημοτικό αμφιθέατρο Διδυμοτείχου και πα-

ρουσία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ, η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Νο-
σηλευτικής Διδυμοτείχου της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Ανατολι-
κής 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 ση-
μαντικό εργαλείο για την μετέπειτα πορεία τους στην ζωή και ιδιαίτερα στην σκληρή  πλέον 
αγορά εργασίας.

Το δικό τους μήνυμα κα-
τά σχολικής βίας και του εκφο-
βισμού έστειλαν οι μαθητές που 
συμμετείχαν στον 2ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό «Λέμε ΟΧΙ στο σχο-
λικό εκφοβισμό». Εκατοντάδες 
μαθητές από όλη τη χώρα συμ-
μετείχαν στο διαγωνισμό που 
διοργανώθηκε και φέτος από 
το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας και το British Council 
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Σέβομαι τη δια-
φορετικότητα». 

Στη διάρκεια της τελετής στο 
Μουσείο της Ακρόπολης, απο-
νεμήθηκαν τα βραβεία στις δέ-
κα ομάδες που δημιούργησαν 
τα πιο πρωτότυπα βίντεο και πα-
ρουσιάσεις για τον τρόπο που τα 
ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται 
τις αξίες της διαφορετικότητας, 
της ισότητας των ευκαιριών, της 
κοινωνικές ένταξης και της ειρη-
νικής επίλυσης των διαφορών. 
Περισσότερα από 200 σχολεία, 
300 εκπαιδευτικούς, 500 ομά-
δες και σχεδόν 2000 μαθητές 
από 142 πόλεις και χωριά πα-
νελλαδικά συμμετείχαν στον δι-
αγωνισμό. 

Ο διαγωνισμός τελού-
σε υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων. Στη διάρκεια της εκ-
δήλωσης, θα παρουσιάστη-
καν ιστορίες με κεντρικό μή-
νυμα «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό 
εκφοβισμό» με τη συμμετοχή 
της Ντορέττας Παπαδημητρί-
ου, παιδιών από το 93ο Δημο-
τικό Σχολείο Αθηνών, της θε-
ατρικής ομάδας Pediasisκαι 
της χορευτικής ομάδας 
hiphopOffBeatInternational. 
Την εκδήλωση παρουσίασε ο 
δημοσιογράφος Γιώργος Πα-
παδάκης. 

Εκ μέρους της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων παρέστη ο 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Αλέξανδρος Δερμε-
ντζόπουλος ο οποίος εξέφρα-
σε την αμέριστη στήριξη του 
Υπουργείου σε εκδηλώσεις που 
προάγουν την Παιδεία, επισημαί-
νοντας ότι πρόθεση της πολιτι-
κής ηγεσίας του Υπουργείου εί-
ναι να σπάσει το απόστημα του 
bullying. 

«Θέλουμε να έρθουν στην 

επιφάνεια όχι μόνο τα περιστατι-
κά εκφοβισμού μεταξύ των παι-
διών, αλλά και να ρίξουμε φως 
στις γενεσιουργές αιτίες του» 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δερ-
μεντζόπουλος. Οι μαθητές της 
Γ΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Δι-

δυμοτείχου συμμετείχαν στο δι-
αγωνισμό με μια ταινία που δη-
μιούργησαν με θέμα τον σχολικό 
εκφοβισμό και τον σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, και απέσπα-
σαν τη 5η θέση πανελλαδικά. 

Το έργο αυτό συντονίστηκε 
από τους εκπαιδευτικούς Πασχά-
λη Αναστασιάδη, Βάια Μπλιάτσι-
ου, Χαρίκλεια Παλαμίδα, Μαρία 
Σπυροπούλου, Παναγιώτη Συλι-
τζίδη και Δήμητρα Χατζηκυρια-
κίδου.

«Λέμε όΧΙ στο   
σχολικό εκφοβισμό»
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ΔήμοΤικο ςυμβουλιο

«Συζήτηση για την πλατεία»
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρί-

ου, πραγματοποιήθηκε συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου, με 
θέμα την αποκατάσταση του Τεμέ-
νους Βαγιαζήτ. 

Η διαμόρφωση του περιβάλλο-
ντος  χώρου γύρω από το τέμενος, 
σύμφωνα με το έγγραφο 754/16-
7-14 της 15ης εφορίας Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων, που είχε σαν 
αποτέλεσμα την απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου για τις νέες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,  για την 
υποστήριξη και εκτέλεση του έργου 
«Αποκατάσταση τεμένους Βαγια-
ζήτ», δημιούργησε πολλαπλές αντι-
δράσεις, κυρίως από τους επαγγελ-
ματίες της πλατείας, διαμαρτυρό-
μενοι για τα κολωνάκια που απα-
γορεύουν τη στάση και στάθμευση 
των αυτοκινήτων. 

Στην συζήτηση που ακολούθη-
σε, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Πα-
ρασκευάς Πατσουρίδης, έδωσε 
όλες τις απαραίτητες πληροφορί-
ες και απαντήσεις για τις νέες ανά-

γκες που δημιουργούνται στην κε-
ντρική πλατεία, ώστε να ξεκινήσουν 
με ασφάλεια και να ολοκληρωθούν 
με επιτυχία οι εργασίες αποκατά-
στασης του Τεμένους Βαγιαζήτ. Η 
μείζονα και η ελάσσονα αντιπολί-
τευση θεωρεί ότι η διαμόρφωση 
του χώρου της πλατείας δεν ήταν 
απαίτηση της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας αλλά των υπηρεσιών του 
Δήμου, με αποτέλεσμα να θεωρή-
σουν αδικαιολόγητη την στάση της 
δημοτικής αρχής και να αποχωρή-
σουν σύσσωμοι από την συνεδρία-
ση. Επισημαίνεται πως για το έργο 
αποκατάστασης, έχουν παρουσια-
στεί δημόσια από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, όλα τα στάδια των εργασι-
ών που απαιτούνται. Κριτήριο για 
την προτεραιότητα των επεμβά-
σεων, είναι η ασφάλεια των πολι-
τών κατά την διάρκεια των έργων, 
η καλύτερη δυνατή κυκλοφορια-
κή ρύθμιση στην κεντρική πλατεία 
και η επιθυμητή από όλους, γρή-
γορη αποκατάσταση του Τεμένους 
Βαγιαζήτ.

ΠλαΤεια ΔιΔυμοΤειΧου

«Σύσκεψη για τις  
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

Την Δευτέρα το μεσημέρι, 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιή-
θηκε σύσκεψη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Διδυ-
μοτείχου, με θέμα το έργο αποκατάστασης του Τεμένους Βα-
γιαζήτ και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της κεντρικής πλατείας, 
παρουσία της δημοτικής αρχής, εκπροσώπων του επαγγελμα-
τικού κόσμου, της προϊσταμένης αρχαιολόγου που είναι υπεύ-
θυνη για την αποκατάσταση του Τεμένους και πολλών κατοί-
κων. Όλοι αντιλαμβάνονται και συμφωνούν στην ανάδειξη του 

Τεμένους. Η χρηματοδότηση ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευ-
ρώ 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 στάθ-
μευση στην πλατεία.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου αναφέρθηκε «στο έγγραφο 

754/16-7-14 της 15ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για 
την εκτέλεση του έργου ΄΄Αποκατάσταση τεμένους Βαγια-
ζήτ΄΄, όπου απαιτείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου περιμε-
τρικά 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 πρό-
γραμμα Intereg για τα Οθωμανικά Λουτρά, οι εργασίες για πε-
ζοδρομήσεις στην περιοχή του κάστρου, η χρηματοδότηση για 
την Πλωτινόπολη και η ολοκλήρωση των εργασιών στο Βυζα-
ντινό Μουσείο, δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθή-
σουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας.»

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Δημήτρης Παπα-
κωνσταντίνου 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 εξυ-
πηρετούνται οι πολίτες και δημιουργούν προβλήματα, παρά το-
νώνουν την κίνηση τις γιορτινές μέρες».»

Η Προϊσταμένη της αρχαιολογικής υπηρεσίας και υπεύθυ-
νη 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 χρη-
ματοδότηση ξεπερνά τα 10 – 12 εκατομμύρια ευρώ και εκτι-
μούμε ότι οι εργασίες θα κρατήσουν ως το 2018. Για τις εργα-
σίες αυτές υποστήριξε, απαιτείται η διευκόλυνση του εργοταξί-
ου, ενώ οι ρυθμίσεις στην πλατεία έγιναν βάσει των κανόνων 
ασφαλείας.»

Με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από 
το τέμενος, επιτυγχάνεται η οριοθέτηση για την κίνηση των αυ-
τοκινήτων με δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αντιμετωπίζεται το 
άναρχο παρκάρισμα, χρησιμοποιούνται τα καθορισμένα από 
το δήμο σημεία παρκαρίσματος συνολικού αριθμού 500 θέ-
σεων, δημιουργούνται για πρώτη φορά δύο θέσεις τουριστι-
κών λεωφορείων, η σταθερή περίφραξη προστατεύει τους πε-
ζούς και τα μικρά παιδιά από την πτώση αντικειμένων και τέ-
λος δίνεται η δυνατότητα στους πεζούς να κινούνται με ασφά-
λεια στον χώρο της πλατείας, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμέ-
νης κινητικότητας. 
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Η Φωταγώγηση  
του δέντρου

Υποδεχόμαστε τα Χριστούγεννα. Το 
Ευγενίδειο πολιτιστικό κέντρο διοργάνω-
σε με μεγάλη επιτυχία με την βοήθεια των 
πολιτιστικών συλλόγων «Τα Δίδυμα Τεί-
χη», «Το Κάστρο», «Ο Μπέης» και την Φι-
λαρμονική, την γιορτή φωταγώγησης του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου. 

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην 
κεντρική πλατεία του Διδυμοτείχου για να 
παρακολουθήσει την έναρξη των γιορτι-
νών εκδηλώσεων και την φωταγώγηση 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δή-
μου Διδυμοτείχου. 

Τα παιδικά χαμόγελα κυριάρχησαν 
στην εκδήλωση. Λίγο πριν τη φωταγώγη-
ση, παιδιά ανέβηκαν στην εξέδρα, τραγού-
δησαν, έπαιξαν θέατρο και μοιράστηκαν με 
όλο τον κόσμο τις δικές τους ευχές για αυ-
τές τις γιορτές. Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης, Άγιος Βασίλης, μοίραζε ζαχαρω-
τά στα παιδιά, τα οποία φωτογραφήθη-
καν μαζί του και πέρασαν ένα ευχάριστο 
απόγευμα μέσα σε μια όμορφη και γιορτι-
νή ατμόσφαιρα.

Η Αυλή του Αϊ Βασίλη 
 «Μύρισε» Χριστούγεννα!!!

Τα γιορτινά της φόρεσε η  Κεντρική 
Πλατεία της πόλης μας που παρά τον αξι-
οσημείωτο περιορισμό της λόγω των ανα-

γκαίων εργασιών αποκατάστασης του τε-
μένους Βαγιαζήτ, για τέταρτη συνεχή χρο-
νιά ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλ-
λογος «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 Παρα-
σκευή 12 Δεκεμβρίου, παράλληλα με την 
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέ-
ντρου ενώ καθημερινά και μέχρι την ολο-
κλήρωσή της στις 28 Δεκεμβρίου, εμπλου-

τίστηκε από μια σειρά παράλληλων εκδη-
λώσεων  με χορό, τραγούδι, κάλαντα, παι-
χνίδια και χριστουγεννιάτικα δρώμενα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επισκεψιμό-
τητα  άγγιξε τα 4000 άτομα γεγονός που 
αποδεικνύει ότι το Διδυμότειχο αποτέλε-
σε για άλλη μια χρονιά πόλο έλξης και για 
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. 
Ο Ε.Λ.Σ. «Τα Δίδυμα Τείχη» ως διοργανω-
τής  ευχαριστεί τους πολιτιστικούς συλλό-
γους του Διδυμοτείχου, «Το Κάστρο», «Θε-
οδώρα Καντακουζηνή» και «Καλιόπορτες» 
καθώς και τον πολιτιστικό σύλλογο των 
Φερών «Αγία Σοφία» για την συμμετοχή 
και την προσφορά τους στην φετινή Αυ-
λή, τους χορηγούς και όλους τους φίλους 
και τα μέλη του για την θερμή  παρουσία 
και κυρίως για την εθελοντική τους προ-
σφορά και εύχεται σε όλο τον κόσμο η και-
νούργια χρονιά να φέρει  υγεία, δημιουρ-
γία και προκοπή. 

Η φετινή Αυλή του Αϊ Βασίλη στη-
ρίχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου και τέθηκε υπό την αιγίδα του Δή-
μου Διδυμοτείχου.

Κάλαντα Χριστουγέννων

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο δη-
μοτικό αμφιθέατρο, ο μουσικοχορευτικός 
όμιλος Ορφεύς Διδυμοτείχου, παρουσί-
ασε με μεγάλη επιτυχία τα παραδοσιακά 

«Να προκαλέσουμε τη σκέψη και την ψυχή μας, να μετα-
τρέψουμε τον πόνο και τη δυστυχία σε ελπίδα, αξιοπρέπεια 
και αλληλεγγύη, για να μπορέσουμε να ατενίζουμε με αισι-
οδοξία το μέλλον.»
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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 εορ-
ταστικούς ήχους στην όμορφη 

εκδήλωση.

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

να στηρίζουμε μέσα από τις πο-
λιτιστικές δράσεις τον τόπο μας. 

Αυτές τις γιορτινές μέρες ας 

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

κΑΛη ΧΡόνΙΑ
υγεία – ελπίδα – αξιοπρέπεια
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Τις μέρες των Χριστουγέννων έρχονται στο μυαλό και στη σκέψη οι ει-
κόνες 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»

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 Χρι-
στός γιννιέτι..» στη συνέχεια στον ιερέα του χωριού όπου περιμένει στην κε-
ντρική 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 χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση με την χορωδία του συλλόγου γυναικών να ψάλλει χρι-
στουγεννιάτικα 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 τρα-
γουδήσου..»Το πρωί των Χριστουγέννων επισκέπτονταν όλα τα σπίτια ψάλ-
λοντας μαζί με τα κάλαντα και διάφορα “παινέματα” για τους κατοίκους κά-
θε 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 Κουφοβού-
νου. 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 θρα-
κιώτικου εθίμου τα ι(ε)ννιά φαϊά. Παιδιά, ενήλικες και εκπαιδευτικοί από 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πολιτικά πρόσωπα, μέλη και φίλοι του μου-
σείου, εθελόντριες και μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, όλοι μαζί μια συντρο-
φιά. 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 (ΜΠΑΜΠΟΥΣΙΑΡΑΙ-
ΟΙ) από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρηγίου ΜΕΓΑ ΖΑΛΟΥΦΙ την 
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα Χριστουγέννων). Με τους χρι-
στουγεννιάτικους 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 Ρηγί-
ου. Ο Μπαμπούσιαρος με τη λευκή του προβιά ζωσμένος με κουδούνια ξε-
σήκωσε το χωριό πηδώντας και χορεύοντας με την άγρια και χαρακτηριστι-
κή μουσική των οργανοπαιχτών. Μαζί με τη γυναίκα του ντυμένοι με την πα-
ραδοσιακή 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 καρποφορι-
κή 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 τρέ-
χει 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 πληρώ-
σει με ξυλοδαρμό και με χρήματα για την προσβολή που του έγινε. Πολ-
λά μέλη του Συλλόγου, ορισμένοι δε ντυμένοι με τις παραδοσιακές Ζα-
λουφιώτικες φορεσιές συνόδευσαν τον Μπαμπούσιαρο σ’όλη τη διαδρο-
μή του χορεύοντας και τραγουδώντας τα δικά τους παραδοσιακά κάλαντα. 
Οι νοικοκυρές βγήκαν στις αυλές για να κεράσουν τους μεταμφιεσμένους 

Εις πολλά 
έτη,   
Δέσποτα!

«Η Ιερωσύνη της Εκκλησίας είναι η Ιε-
ρωσύνη του Χριστού, που ίδρυσε την Εκ-
κλησία και το έργο που αναλαμβάνουμε και 
ασκούμε μέσα στην Εκκλησία είναι η συμ-
μετοχή 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» σημεί-
ωσε ο άγων τα ονομαστήριά του Ποιμενάρχης μας κ. Δ α μ α σ κ  η ν ό ς απευθυνόμενος προς τον υπ’ αυτού χειροτονη-
θέντα εις Πρεσβύτερο π. Ιάκωβο Αρνουτίδη, στις 4 Δεκεμβρίου ε.ε. στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Δι-
δυμοτείχου, όπου και λειτούργησε. Ο π. Ιάκωβος Αρναουτίδης γέννημα και θρέμμα της ακριτικής κωμοπόλεως Νέας Βύσ-
σης, γόνος ευσεβών γονέων, συνεπλήρωσε τέσσερα χρόνια ευδοκίμου διακονίας, υπηρετήσας επί τριετία στην υπεύθυ-
νη θέση του Αρχιδιακόνου, αποσπάσας την εκτίμηση του Επισκόπου μας και την αγάπη του ιερού κλήρου και του φιλό-
χριστου 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 διαδέ-
χθηκε 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 Συμ-
βουλίων 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 συγ-
χαρούν τον Σεβασμιώτατο προσήλθαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ξάνθης Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Άνθι-
μος, 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.

καλά Χριστούγεννα
Καθώς τα Χριστού-

γεννα πλησιάζουν και οι 
προετοιμασίες εντείνονται 
για τη μεγάλο γεγονός, 
που είναι εκδήλωση Αγά-
πης και φιλανθρωπίας του 
Θεού προς τον άνθρωπο, 
η τοπική μας Εκκλησία δεν 
θα μπορούσε να αδιαφο-
ρήσει μπροστά στη δυστυ-
χία των συνανθρώπων μας. Με γεύματα αγάπης από τα Συσσίτια του Διδυμοτεί-
χου 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 ακό-
μα φορά να καλύψει αυτές τις γιορτινές μέρες όλες τις σιτιστικές ανάγκες των πλέ-
ον 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 επι-
σκέφθηκε 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 Σεβα-
σμιώτατος δέχθηκε στο Επισκοπείο Διδυμοτείχου τις φιλαρμονικές των στρατιωτι-
κών μονάδων, τους μαθητές των σχολείων και μεμονωμένες παρέες παιδιών που 
έψαλλαν, κατά το ειωθός, τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και απέδωσαν τραγού-
δια 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 Σε-
βασμιώτατος προς οικοδομή των πιστών του Διδυμοτείχου και πνευματικό ανε-
φοδιασμό τους, εν όψει της Εορτής, προέστη Αγρυπνίας στον Ιερό Προσκυνηματι-
κό 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.

ό πρέσβυς των η.π.Α.  στη Θράκη
Συνάντηση με τους Μητροπολίτες της Θράκης είχε ο Πρέ-

σβυς 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 πραγ-
ματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψη του κ. Πρέσβυ στην Θρά-
κη, στα πλαίσια της  γνωριμίας του με τη χώρα όπου υπηρετεί. Ο 
Πρέσβυς κ. Pearce ενημερώθηκε από τους Σεβασμιωτάτους Μη-
τροπολίτες 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 μουσουλμανι-
κό στοιχείο της περιοχής, γεγονός που καθιστά την Θράκη μο-
ντέλο ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών 
κοινοτήτων.

Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση  

στο Διδυμότειχο

Στα πλαίσια της πνευματικής προετοιμα-
σίας των πιστών της, η τοπική μας Εκκλησία 
διοργάνωσε στο Διδυμότειχο «Χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση», που πραγματοποιήθηκε 
στον Καθεδρικό Παναγίας Ελευθερωτρίας Δι-
δυμοτείχου, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ε.ε., το 
απόγευμα. Στην εκδήλωση η Χορωδία Βυζα-
ντινής Μουσικής παρουσίασε βυζαντινούς  εκ-
κλησιαστικούς ύμνους της περιόδου και η Χο-
ρωδία Παραδοσιακής Μουσικής κάλαντα από 
τη Θράκη και άλλες περιοχές. Τη Χορωδία Πα-
ραδοσιακής 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 Χοράρ-
χη, την ορχήστρα και τα μέλη των χορωδιών. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Υφυπουρ-
γός Παιδείας Αλεξ. Δερμεντζόπουλος, ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης και 
πλήθος κόσμου.



Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 • Αρ. Φύλλου 22 11

και τη συνοδεία του. Ενώ σε πολ-
λά σπίτια έβγαλαν στην αυλή τρα-
πέζια με μεζέδες και κρασί και χό-
ρεψαν όλοι μαζί με τους Μπαμπου-
σιαραίους. Στο τέλος μαζεύτηκε όλο 
το χωριό στη πλατεία του χωριού, 
όπου ο Σύλλογος είχε φροντίσει να 
υπάρχουν άφθονο κρασί λουκάνι-
κα, μεζέδες και παραδοσιακή μου-
σική. Ακολούθησε γλέντι μέχρι αρ-

γά το απόγευμα , υπό τη συνοδεία 
παραδοσιακών ήχων γκάϊντας, κλα-
ρίνου , και των νταουλιών. Το δρώ-
μενο και το γλέντι εντυπωσίασε και 
καταγοήτεψε όλους που ανανέω-
σαν το ραντεβού τους για τις επό-
μενες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Οι 
συντελεστές του δρώμενου, ευχα-
ριστούν 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 ανταλ-
λαγή των πληθυσμών και μέχρι σή-
μερα το διατηρούμε στο χωριό μας. 

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

Το έθιμο. Βρυσικά 1950 μήνας Δεκέμβρης ημέ-
ρα εικοστή τρίτη, προ παραμονή των Χριστουγέν-
νων. Πολύ πρωί ,, Βαθιά χαράματα.,, “ χαραή.”Παχύ 
στρώμα παγωμένου χιονιού κάλυπτε εδώ και βδο-
μάδες όλο το χωριό. Οι υποτυπώδεις χωματόδρομοι 
και οι δυο μικρές πλατείες ήταν καλυμμένες με χιό-
νι και πάγο. Τα σπίτια χωμένα μέχρι τις χαμηλές στέ-
γες μέσα στο χιόνι.. Νεκρική σιγή απλώνονταν πα-
ντού πάνω από το χωριό, που και που κάποιο αλύ-
χτισμα σκύλου έσκιζε τη σιωπή και ύστερα ακολου-
θούσαν ομαδικά γαβγίσματα. Καθώς, αργά-αργά, 
προχωρούσε το ξημέρωμα και οι σκιές της νύχτας 
υποχωρούσαν ξεσκεπάζοντας τα νυχτερινά μυστι-
κά της, βαριές ανθρώπινες ομιλίες άρχισαν να ακού-
γονται από τις αυλές και τα μισοσκότεινα σαϊβάνια 
(προθάλαμοι) και να διασκορπίζονται στον παγω-
μένο πρωινό αγέρα μαρτυρώντας ότι το χωριό άρ-
χισε 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 πρόδω-
σαν τις φωτιές που άναψαν στα τζάκια και στις μα-
σίνες οι γιαγιάδες, νοικοκυρές και αφέντρες βγάζο-
ντας πυκνούς καπνούς σα μεγάλα λιβανιστήρια, ευ-
χαριστήρια προς τον Ύψιστο για την καινούργια μέρα 
ζωής που τους ξημέρωσε, μέρα μεγάλη και ιερή με 
έναν ουρανό φωτεινό και ασυννέφιαστο. Το χαρού-
μενο, φωτεινό πρωινό εγκαταστάθηκε για τα καλά 
σ’ όλο το χωριό που άρχισε να ζωντανεύει. Οι αραι-

ές βραχνές ομιλίες έγιναν σιγά-σιγά οχλοβοή, οι πα-
γωμένοι δρόμοι ζεστάθηκαν από τις οπλές των βο-
διών και αγελάδων που οι άντρες “απόλκαν απ΄ τα-
χούρια” για να τα οδηγήσουν στον “χωριανκό τσι-
σμέ” 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 συγκε-
ντρώνονται στην πλατεία μπροστά από την κοινό-
τητα χαρούμενα με αναψοκοκκινισμένα τα προσω-
πάκια τους. Ο λόγος της χαράς τους ήταν ότι πε-
ρίμεναν με ανυπομονησία να φανούν οι δυο μεγά-
λες παρέες από χειροδύναμα παλικάρια που εφοδι-
ασμένα με μεγάλα και κοφτερά μαχαίρια θα περιφέ-
ρονταν από σπίτι σε σπίτι , σ΄ όλο το χωριό για να 
σφάξουν τα μεγάλα γουρούνια που έτρεφαν οι οι-
κογένειες μέσα στα ειδικά “κμάσια”. Η ευτυχία στο 
μεγαλείο της απλότητας ξεκίνησε την ημέρα και η 
ίδια στο μεγαλείο της γνησιότητας την έκλεισε μό-
λις σκοτεινά πέπλα της επερχόμενης νύχτας ξανά-
πεσαν στο χωριό. Βράδιασε..... Οι μεγάλες οικογένει-
ες με παππούδες, γιαγιάδες, νταήδες μπαμπάδες και 
κάκουδες μάνες παλικάρια και κοπέλες μα και κουρ-
τσούδια και πιδούδια άρχισαν να “σμαζεύουνται μέ-
σα και να αραδιάζονται λόϊαρ από τη ξυλόσομπα. 
Ο παππούς και αφέντης μισοξαπλωμένος στον ξύλι-
νο χοντροφτιαγμένο καναπέ και στηρίζοντας το κε-
φάλι του στον “γίκου” που μόνο αυτός είχε το προ-
νόμιο από την οικογένεια σε αυτή τη θέση, κάπνι-

ζε το στριφτό τσιγάρο του βυθισμένος στις σκέψεις 
του, κάπου- κάπου έβγαζε μια στριγκλιά για να μα-
λώσει τα εγγόνια που θορυβούσαν και του τάραζαν 
τους συλλογισμούς του. Κάποια στιγμή που θεώρη-
σε κατάλληλη σηκώθηκε και φορώντας τα “γιμινιά” 
του, (δερμάτινα χοντροπάπουτσα) “σμπούριξε” βρα-
χνά στη γυναίκα του. -Τασιά, ε Τασιά. του “γνι” τού-
φιρις απόξου; -Τόφιρα μέσα Λία, τόβαλα να κει πλα-
ϊνιά στου τζιάκ, θυμιάμα έχου ψλά στμπουλίτσα σέ-
να χαρτούδ΄ μαζί με λίου ξηρό βασιλκό. Άντι ξικίνα 
να θυμιατίς για να προυγγίξουμι τα ζλάπια, τα καρ-
καντζέλια που θα έρν πόψι όπους μας όρσι η μανί-
τσα 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 παλι-
κάρια 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 ξεκινή-
σουν κι ύστιρα χορτάτα άντι να τα κανς ζάπι. Ο πάπ-
που 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 πλαγια-
στό υνί με μεγάλη προσοχή, ύστερα άδειασε το περι-

εχόμενο από το “χαρτούδι” που πήρε από την “μπου-
λίτσα”, 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 εαυ-
τό του και ύστερα όλα τα παρόντα μέλη της οικογέ-
νειας. Συνέχισε το λιβάνισμα θυμιατίζοντας το σπίτι 
όλο, δωμάτια, αποθήκες, πόρτες, παραπόρτια, παρά-
θυρα και φεγγίτες, βγήκε έξω και πήγε στα αχούρια 
και τον αχυρώνα και αφού τα θυμιάτισε κατευθύν-
θηκε στο μέρος με τα αίματα του γουρουνιού, τα θυ-
μιάτισε σταυροειδώς και άδειασε επάνω τους λίγο 
καρβουνοθυμίαμα, μετά πήγε στο πηγάδι και αφού 
θυμιάτισε από επάνω από το στόμιο έριξε τα υπό-
λοιπα κάρβουνα μέσα στο πηγάδι. Τελειώνοντας ξα-
νασταυροκοπήθηκε και πήγε στην πίσω μεριά του 
σπιτιού για να αφήσει το υνί. Ξαναμπήκε στο σπί-
τι όπου τον περίμενε όλη η οικογένεια αραδιασμέ-
νη στη σειρά τηρώντας την ηλιακή ιεραρχία, όπως 
ήταν παρατεταγμένοι, ένας-ένας έσκυψα ν και του 
φίλησαν το χέρι. Ευτυχισμένος γύρισε και μισοξά-
πλωσε 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 μαγα-
ρίσουν τις άγιες μέρες που έρχονται”

ΧριΣτουγέννιάτικά έθιΜά ΒρυΣικών

Τα καρκαντζέλια του δωδεκαημέρου 
(ή κατά το έλληνικότερο οι καλικάντζαροι) 

(Θεόφιλος γουδουσάκης)

Ήθη και Έθιμα  
χριστουγέννων
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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, Ενεργοποιεί-
ται το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών-Το Διδυμότειχο αποκτά κε-
ντρικό κόμβο διασύνδεσης με το internet 1gbps (1000 Mbps), Ανά-
πλαση παιδικών χαρών (4) στον Δήμο Διδυμοτείχου με  συνολικό προ-
ϋπολογισμό 73.677,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α, Προτάσεις του Δήμου Δι-
δυμοτείχου προκειμένου να συμπεριληφθούν στην Αναθεώρηση του 
Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, Το έθιμο της κοπής της Βασιλόπιτας στην περιοχή του Διδυ-
μοτείχου.

• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Έκθεση: «Holiday & Spa Expo» στην Βουλγαρία με συμμετοχή του 
δήμου Διδυμοτείχου, Αποκριάτικα έθιμα το έθιμο του Μπέη, Η Μουσι-
κή ενώνει τις Κυκλάδες με την Θράκη- Γκάιντες και Τσαμπούνες στην 
Τζιά και στο Διδυμότειχο, επιδιορθώσεις δρόμων, Σύντομα θα ξεκινή-
σει η υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔΥ-
ΜΟΤΕΙΧΟΥ -ΠΥΘΙΟΥ (τμήμα Διδυμότειχο-Πετράδες)», Η μάχη των Με-
ταξάδων από τον Παντελή Αθανασιάδη.

• ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διεθνές Επι-
στημονικό Συνέ-
δριο στο Διδυμό-
τειχο με θέμα την 
ζωή και το έρ-
γο του Βασιλέα 
Καρόλου XII της 
Σουηδίας, Πο-
λιτιστικός Σύλ-
λογος Διδυ-
μοτείχου και 
Περιφέρει-
ας Αθηνών-
«Βρίσκονται 
στην Αθή-
να, θυμού-

νται την πα-
τρίδα», 25η Μαρτίου «χαρμόσυνο 

μήνυμα της διπλής θρησκευτικής και εθνικής εορ-
τής», Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη για την Αυτονομία του Νο-

σοκομείου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Ελευθέρια 2014- μια μεγάλη ημέρα για τον τόπο μας, Μετακόμι-
ση για την ΔΕΥΑΔ- Αποδεσμεύεται από το ενοίκιο και αποκτά στέ-
γη σε έναν σύγχρονο κτίριο, όπως αυτό της πρώην Εφορίας Διδυ-
μοτείχου, Άλσος της Τσίγγλας-Χιλιάδες κόσμου πέρασαν την πρω-
τομαγιά τους στο ανακαινισμένο και πανέμορφο άλσος της Τσίγ-
γλας, Παγκόσμια πρωτιά στην Ελληνίδα ερευνήτρια Μαρία Κα-
μαργιάννη που κατάγεται από την Μάνη Διδυμοτείχου, Τα ψη-
φοδέλτια των συνδυασμών που διεκδικούν τον Δήμο Διδυ-
μοτείχου, www.didymoteicho.gr – παρουσιάστηκε το νέο 
portal του δήμου Διδυμοτείχου.

ΜΑΙΟΣ 2014

Δημοτικές εκλογές- Μεγάλη νίκη του δημάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη, Εθε-
λοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο αιμοδοτών και τη Λέσχη Μοτοσυ-

κλετιστών Διδυμοτείχου, Ανεπίσημη επίσκεψη στο Διδυμότειχο πραγ-
ματοποίησε η Α.Θ. Μακαριότης ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας 

κ. Θεόδωρος, 1η Χορωδιακή Συνάντηση Διδυμοτείχου στο Δημοτικό Αμ-
φιθέατρο της πόλης μας με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Λαογραφι-

κού 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 κατοί-

κους του Διδυμοτείχου τον μήνα Ιούνιο, Εποικοδομητικές συνομιλίες του δημάρ-
χου Παρασκευά Πατσουρίδη με φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως της γείτονας 

χώρας, Το «Καλέ παναϊρ» της Πεντηκοστής στο Διδυμότειχο-7η συνάντηση γκαι-
ντατζήδων, Μια βραδιά καλοκαιριού με πανσέληνο από το 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτεί-

χου, 1ο Διεθνές Τουρνουά Σκακιού- μια κορυφαία σκακιστική εκδήλωση στο Διδυ-
μότειχο από τον Γ.Α.Σ Σπάρτακος.

• ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
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Σύσκεψη φορέων για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 
Αποκατάσταση των βλαβών 

από την ΔΕΥΑΔ- τηρού-
νται οι δεσμεύσεις της δη-
μοτικής αρχής, 6ο Πανθρα-
κικό Αντάμωμα- Η καρδιά 
της Θράκης χτύπησε στο  
Διδυμότειχο, ΤΕΙ Νοσηλευ-
τικής Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης- Ορκωμοσία 
φοιτητών, «μικρά έργα συ-
ντήρησης», «πράσινος» Δή-
μος Διδυμοτείχου-130.000 
Ευρώ για αντικατάσταση Δη-
μοτικού φωτισμού με χρήση 
ενεργειακών λαμπτήρων LED. 
 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ορκίστηκε η Δημοτική Αρ-
χή και το νέο Δημοτικό Συμβού-

λιο για την περίοδο 2014- 2019, «Λατομική περιοχή»- Προσω-
ρινή 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, σε-
βασμού και αγάπης την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιε-
πίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης και Οικουμενικό 
Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο, Έναρξη σχολικής χρονιάς, κ.δ.β.μ Δι-
δυμοτείχου- Ενεργή παρουσία – εκπαίδευση ενηλίκων, Ευλογιά-
Θανάτωση 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 Δι-
δυμοτείχου με επικεφαλή τον δήμαρχο κ. Παρασκευά Πατσουρί-
δη ταξίδεψε στη Σουηδία και συγκεκριμένα στην Στοκχόλμη, προ-
κειμένου να παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, Ανυ-
ψωτικό - καλαθοφόρο όχημα παρέλαβε ο δήμος Διδυμοτείχου, 
Φιλαρμονική Μπάντα- δημιουργία και αναβάθμιση της καλλι-
τεχνικής δράσης της μπάντας, Διαχρονικό ΟΧΙ-«Η Μάχη της Ελ-
λάδας», Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγορά-
κος επισκέφθηκε το Διδυμότειχο για το θέμα του Νοσοκομείου.

• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Μεγάλες πλημμύρες στον νομό Έβρου- σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης ολόκληρος ο νομός, Θεομηνία-41 χιλιοστά βροχής 
σε μια ώρα στο Διδυμότειχο δημιούργησε μεγάλα προβλήματα, 
Πλεονασματικός Ισολογισμός 846.356 ευρώ για 2η φορά, Τελει-
ωμό δεν έχουν οι δικαστικές αποφάσεις για οφειλές των δημοτι-
κών επιχειρήσεων του δήμου Διδυμοτείχου πριν το έτος 2011, 
20 Τούρκοι Δημοσιογράφοι & Τουριστικοί πράκτορες στο Δι-
δυμότειχο & Ορεστιάδα, Έργα για το Τέμενος Βαγιαζήτ, Δυνα-
μική παρουσία του δήμου Διδυμοτείχου σε τουριστική έκθε-
ση στην Ρουμανία.

• ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Χριστούγεννα στο Διδυμότειχο, Έθιμα Χριστουγέν-
νων, ΤΕΙ Ορκωμοσία Φοιτητών, Λαογραφικά, Οικονομι-
κή ενίσχυση στους δήμους, ΑΕΔ δυναμική παρουσία των 
ακαδημιών σε τουρνουά στην Θεσσαλονίκη, Μπλέ κά-
δοι-Ανακύκλωση και στο Διδυμότειχο, Θράκης Γεύσεις, 
ΚΔΒΜ Διδυμοτείχου.

**

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να 
επισκεφτείτε τις επίσημες σελίδες του δήμου Δι-

δυμοτείχου: 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 e-

mail:didymonea@gmail.com
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Χοροεσπερίδα
Στις 25 Δεκεμβρίου 2014 το βράδυ, με μεγά-

λη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπε-
ρίδα 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 τί-
μησε για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο άλ-
λα και στην κοινωνία της πόλης μας τους: Συριτού-
δης Πασχάλης Αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδας 
και παλαίμαχο ποδοσφαιριστή έναν από τους εμπνευ-
στές της ακαδημίας μας, Αραμπατζή Γεώργιο Προπο-
νητή του ΕΒΡΟΥ Σουφλίου και παλαίμαχο ποδοσφαι-
ριστή , Κώστα Γκατσιούδη Ολυμπιονίκη, Καμάργιο Νι-
κόλαο 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 πραγματοποι-
ηθεί η λαχειοφόρος αγορά του συλλόγου μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συλλόγους: Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ», Πολιτιστικός σύλλο-
γος "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 χορο-
εσπερίδα μας.(ΑΕΔιδυμοτείχου).

Το διήμερο 20-21 Δεκ 
2014 πραγματοποιήθη-
κε το 1ο ταξίδι μας στο 
πλαίσιο της συνεργασίας 
μας με την Παε Παοκ. 

Την αποστολή την αποτε-
λούσαν 42 ποδοσφαιριστές από 
τα τμήματα Προτζουνιορ- τζού-
νιορ 2 τμήματα –προ παιδικό, 
μαζί όπως πάντα και η προπο-
νητές μας (Παρασχούδης Χαρά-
λαμπος ,Τασιούδης Χάρης, Τσιο-
μπανίδης Δήμος. Από την διοί-

κηση στην εκδρομή ήταν Μπι-
σιρόπουλος Βασίλειος, Αρα-
μπατζής Βάϊος , Παπαδόπου-
λος Χρυσόστομος. Όλα τα τμή-
ματα έδωσαν 14 αγώνες συνο-
λικά και τις 2 ημέρες. Σε όλα τα 
παιδιά τους δόθηκε χρόνος συμ-
μετοχής το χάρηκαν και οι εμπει-
ρίες που αποκόμισαν θα τους 
μείνουν αξέχαστες. Εκτός από 
το αγωνιστικό κομμάτι υπήρχε 
και το εκδρομικό τα παιδιά μα-
ζί με τους συνοδούς (20 άτο-
μα ήταν οι συνοδοί) επισκέφτη-
καν τον Λευκό πύργο στον οποίο 
τους έγινε ξενάγηση από τους 
προπονητές. Έπειτα πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη στο εμπο-
ρικό 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 ΠΑ-
ΟΚ 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 ξεναγήθη-
καν στους παραπάνω χώρους. 

ΥΓ: Ευχαριστούμε το κατά-
στημα αθλητικών ειδών SPORTS 
CENTER για την προσφορά του 
ώστε να πραγματοποιηθεί οικο-
νομικότερα η παραπάνω εκδρο-
μή. ΥΓ Επίσης ένα ακόμη ευχαρι-
στώ στο ταξιδιωτικό γραφείο LA 
GRANDE AVENUE στην Κομο-
τηνή και το ξενοδοχείο ATHINA 
HOTELS για την άψογη εξυπη-
ρέτηση.(ΑΕΔιδυμοτείχου)

ΑΕΔ: άποστολή
παιδικών τμημάτων


