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Ανασκόπηση

«Με συνέπεια και συνέχεια καταγράφουμε πτυχές της 
κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής του τόπου μας, χω-

ρίς περιορισμούς και παρεμβάσεις.  
Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, σοβαρή πληροφόρηση 

και στοιχειοθετημένη επιχειρηματολόγηση»

Χωροταξικό
Η επιμονή και η υπομονή κερδίζει

«Το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα  
συγκροτούν «ισότιμο  

αστικό – λειτουργικό – αναπτυξιακό δίπολο»
σελ. 10-15 σελ. 2

Χριστούγεννα  
στα χωριά μας

Παραδόσεις, ήθη και έθιμα στην περιοχή μας 

με άρωμα  Χριστουγέννων
σελ. 6-7
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σ «Πλημμυρισμένοι από αθώα, μαγεμένα 
βλέμματα και χαμόγελα, δίπλα  

στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο»

συνάντηση  
με υπουργούς 

Παρουσίασε  
αναλυτικά τα θέματα  
που απασχολούν  
το Δήμο

σελ. 8-9
σελ. 16

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
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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

ευΧΑριστΗριο 
«Φύλλο Δεκέμβριος 2015»

Ευχαριστούμε τους Παντελή Αθανασιάδη, Θεόφιλο Γουδουσάκη, Κώστα 
Χρυσαφούδη, Ιωάννη Σαρσάκη, Δημήτρη Βραχιόλογλου, Ελένη Ανδρικά-
κη-Κώστογλου, Κώστα Γκουδινούδη, Βίκυ Γκαρούδη, Γιώτα Τσομπανούδη, 
Ελένη Τσελεμπίδου, Χρήστο Κισσούδη, Αθανάσιο Μπαλτατζή και τους Εκ-
πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «Τα Δίδυμα Τείχη», Θρακιώτικο σύλλογο 
Αθηνών, Εξοραιστικό σύλλογο Ελληνοχωρίου, Θρακιώτικο σύλλογο Ασβε-
στάδων, Πολιτιστικό σύλλογο Κουφοβούνου, για την βοήθεια τους στην έκ-
δοση του Φύλλου Δεκέμβριος 2015.

Σας ευχαριστούμε θερμά 
Δημήτρης Δεντσίδης 

6972715239 
didymonea@gmail.com

Η φωτογραφία  
του μήνα

Καλή Χρονιά

ΘΑνΑτοι

  Παναγιωτούδης Δημήτριος του Σταύρου 
απεβίωσε στίς 30/11/2015, Δερμεντζόγλου 
Σοφία του Ιωάννη απεβίσ στίς 03/12/2015, 
Παπαδάκη Χρυση του Πασχάλη απεβίω-
σε στίς 4/12/2015, Καδηγιαννόπουλος Αρχο-
ντής του Σταύρου απεβίωσε στίς 05/12/2015, 
Σταυρακάκη Αργυρή του Ιωάννη απεβίωσε 
στίς 05/12/2015, Αγγελούδη Λαμπρινή του 
Πασχάλη απεβίωσε στίς 05/12/2015, Καρα-
θανασοπούλου Ευαγγελία του Σωτηρίου απε-
βίωσε στίς 07/12/2015, Νταντάκας Ιωάννης 
του Δημητρίου απεβίωσε στίς 06/12/2015, 
Παρόλογλου Γεώργιος του Χρήστου απεβίω-
σε στίς 10/12/2015,Τσιτσιμάκα Άννα του Νι-
κολάου απεβίωσε στίς 09/12/2015, Γερμα-
νίδης Κωνσταντίνος του Βασιλείου απεβίω-
σε στίς 17/12/2015, Κεσέογλου Αγγελική, του 
Αθανασίου απεβίωσε στίς 18/12/2015, Βε-
νέτης Βασίλειος του Ευαγγέλου απεβίωσε 
στίς 19/12/2015,Κετσάτης Σταύρος του Κων-
σταντίνου απεβίωσε στίς 18/12/2015, Σαλια-
μάγκας Χρηστάκης του Κωνσταντίνου απε-
βίωσε στίς 19/12/2015, Σαρσάκης Αντώνιος 
του Ιωάννη απεβίωσε στίς 20/12/2015, Για-
νακίδης Πασχάλης του Βασιλείου απεβίω-
σε στίς 24/12/2015,Δελουδη Ελένη του Λά-
μπρου απεβίωσε στίς 26/12/2015 ,Χατζού-
δης Πασχάλης του Θεοδώρου απεβίωσε στίς 
27/12/2015. 

γεννΗσΗσ

Γκιουρτζιάν άρρεν του Ρουμπέν κα της 
Διάνα γεννηθηκε στίς 26/11/2015,Κουρού 
θήλυ του Ιλμή και της Ναζιλέ γεννήθηκε στίς 
30/11/2015, Σαϊδης άρρεν του Δημητρίου και 
της Ελένης γεννήθηκε στίς 02/12/2015, Χα-
τζήπαπα θήλυ του Πασχάλη και της Τριάδας 
γεννήθηκε στίς 06/12/2015, Αλτιλίκης άρρεν 
του Παντελή και της Χρυσούλας γεννήθηκε 
στίς 01/12/2015, Γαβρά θήλυ του Μιχαήλ ακι 
της Μαγδαλινής γεννήθηκε στίς 09/12/2015, 

Σταμαυτάκης άρρεν του Πολυχρόνη και της 
Κωνσταντίνας γεννήθηκε στίς 09/12/2015, 
Νικούδης θήλυ του Γεωργίου και της Ελέ-
νης γεννήθηκε στίς 09/12/2015, Αμπατζό-
γλου άρρεν του Θεολόγου και της Ευαγγελί-
ας γεννήθηκε  στίς 09/12/2015, Τζόρτα  Χου-
σεΐν άρρεν του Τζενγής και της Αϊσέ γεννήθη-
κε στίς 25/11/2015, Αμήτσα θήλυ του Κων-
σταντίνουκαι της Κλεονίκης γεννήθηκε στίς 
14/12/2015, Τσελιγκίρ άρρεν του Μαχμούτ 
και της Σελμά γεννήθηκε στίς 13/12/2015, 
Παρασκευά θήλυ του Γεωργίου και της Δέ-
σποινας γεννήθηκε στίς 15/12/2015, Τελια-
νίδης άρρεν του Δημητρίου και της Βασιλι-
κής γεννήθηκε στίς 16/12/2015, Καράκα-
ντη θήλυ του Δημητρίου και της Μαρίας γεν-
νήθηκε στίς 12/12/2015, Νένος άρρεν της 
Φαίη γεννήθηκε στίς 11/12/2015, Πολυσά-
κη θήλυ του Αντωνίου και της Ελένης γεννή-
θηκε στίς 17/12/2015, Τζαμούρας άρρεν του 
Λάμπρου και της Μαριάνθης γεννήθηκε στίς 
20/12/2015, Σαρρής άρρεν του Νεκτάριου και 
της Βάγιας γεννήθηκε στίς 19/12/2015, Πα-
παδόπουλος άρρεν  του Χρήστου και της Μα-
ρίας γεννήθηκε στίς 26/12/2015, Κεκές άρ-
ρεν του Νικολάου και της Βασιλείας γεννήθη-
κε στίς 26/12/2015, Sevan άρρεν της Mashrin 
γεννήθηκε στίς 27/12/2015, Ισμαήλ Ογλού  
Τσιδέμ της Φεριά γεννήθηκε στίς 27/12/2015.

γΑΜοι

Καμπούρ Νετζατίν του Φεράτ και η Τζόρ-
τα Κιϊμέτ του Μουσταφά γελέστηκε γάμος 
στίς 03/12/2015, Παλλιούδης Δημήτριος και η 
Πρασινούδη Αθανασία του Λάμπρου τελέστη-
κε γάμος στίς 03/12/2015, Τοπάλογλου Χασάν 
του Μεμέτ και της Ζηντατζή Σιμπέλ τελέστη-
κε γάμος  στίς 11/12/2015, Τζιώγας Γεώργι-
ος και η Ζαχαρνούδη Αθανασία τελέστηκε γά-
μος στίς 11/12/2015, Κουτσουδόπουλος Γε-
ώργιος και η Γκέργκοβα Κατια τελέστηκε στίς 
04/12/2015, Καραγιοβανάκης Γεώργιος και 
η Μαρίνη Κυριακή του Νικολάου τελέστηκε 
γάμος στίς 18/12/2015, Γκουτζιμίσης Ιωάν-
νης του Μιχαήλ και η Μπαξεβάνη Αθανασία 
του Δήμου τελέστηκε γάμος στίς 23/12/2015, 
Καρακώστας Δημήτριος του Ευαγγέλου και 
η Κίτσιου Κυριακή του Δήμου τελέστηκε γά-
μος στίς 24/12/2015, Μαυρίδης Ευστράτιος 
του Κωνσταντίνου και η Μιχοπούλου Σταμα-
τίνα Μαρία του Ιωάννη τελάστηκε γάμος στίς 
28/12/2015.

Χωροταξικο

Η επιμονή και η 
υπομονή κερδίζει

«Το Διδυμότειχο 
και η Ορεστιάδα 

συγκροτούν 
«ισότιμο αστικό 
– λειτουργικό 
– αναπτυξιακό 

δίπολο»
Το Γενικό Πλαίσιο Χω-

ροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης 

αποτελεί σύνολο κειμένων και διαγραμμάτων με το οποίο: καταγράφονται και αξιολογού-
νται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και δι-
άρθρωση του εθνικού χώρου, αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπα-
ϊκών και εθνικών πολιτικών και προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών οι 
βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου. 

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
προγραμματισμού και ανάπτυξης Γιάννης Τοπαλούδης, δίνουν κυριολεκτικά μάχη, ώστε το 
Διδυμότειχο αλλά και η ευρύτερη περιοχή να έχουν την πρέπουσα αντιμετώπιση και προ-
σοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η περιοχή μας παρουσιάζει έντονα και κρίσιμα αναπτυ-
ξιακά και κοινωνικά προβλήματα. Απαιτήσαμε και κερδίσαμε την αναβάθμιση στο πέμπτο 
επίπεδο (όπως και η Ορεστιάδα) ως ισότιμο αστικό – λειτουργικό – αναπτυξιακό δίπολο , 
καθώς και διότι το Διδυμότειχο είναι το αμέσως επόμενο μεγάλο αστικό κέντρο μετά την 
Ορεστιάδα και έχουν ίδιες διασυνοριακότητες, αλλά και για σοβαρούς ιστορικούς – πολι-
τισμικούς – εθνικούς λόγους. Μια πόλη, με μεγάλη ιστορική και εθνική σημασία και ειδι-
κό αναπτυξιακό, διοικητικό και ιστορικό βάρος. Λειτουργεί ισότιμα με την Ορεστιάδα λόγω 
του πληθυσμού, της παρουσίας διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών, αλλά 
και λόγω της γεωγραφικής του θέσης (πύλη μοναδικής σιδηροδρομικής εισόδου με την 
Τουρκία και την Ασία) και λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και αναπτυξιακής βαρύτητας και 
συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή. Το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα θεωρούνται 
οι πλέον παραγωγικές συνοριακές περιοχές, όμως εξετάζοντας το επίπεδο των διοικητι-
κών/κοινωνικών τους υποδομών, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί διοι-
κητικές ή άλλες δομές διασυνοριακής συνεργασίας, γεγονός που ελαττώνει την ισχύ του 
βασικού τους ρόλου. 
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Κάλαντα

το τίμιο Ξύλο στο διδυμότειχο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και συγκίνηση 
υποδέχθηκε ο πιστός λαός του Κεντρικού 
και Βορείου Έβρου το Τίμιο Ξύλο, από τα Ιε-
ροσόλυμα, στο Διδυμότειχο. Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχι-

ος εκόμισε το ιερό κειμηλίο το απόγευμα της 
Δευτέρας, 7ης του μηνός Δεκεμβρίου ε.ε., 
το οποίο υπεδέχθη έμπροσθεν του Καθεδρι-
κού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας ο οι-
κείος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός. «Σταυ-

ρός υψούται σήμερον και κόσμος αγιάζε-
ται»• ήταν τα λόγια του κατασυγκεκινημένου  
Επισκόπου μας, που με δάκρυα στα μάτια, 
ασπάστηκε το Τίμιο Ξύλο. 

Πλήθη πιστών από τις πόλεις και τα χω-

ριά μας με τους ιερείς τους, παρά τις δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες, έσπευσαν να προ-
σκυνήσουν το ιερό απότμημα και να αγια-
σθούν από την ευλογία του Παναγίου και 
Ζωοδόχου Τάφου. Μετά την υποδοχή, στην 
οποία παρέστησαν ο  Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου Παρασκευάς Πατσουρίδης και ο εκπρό-
σωπος του Στρατηγού – Διοικητού της XVI 
Mεραρχίας, τελέσθηκε αγιασμός και στη συ-
νέχεια εψάλη ο Εσπερινός της εορτής της 
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου. Το Σεβασμιώ-
τατο εκπρόσωπο της Σιωνίτιδος Εκκλησί-
ας καλωσόρισε και ευχαρίστησε ο επιχώρι-
ος Επίσκοπος, ο οποίος και στη συνέχεια μί-
λησε επίκαιρα. Ακολούθησε το μυστήριο του 
ιερού Ευχελαίου και στο Πνευματικό Κέντρο 
του Ναού προβλήθηκε ταινία για τους Αγί-
ους Τόπους. 

Πλήθη πιστών 
έσπευσαν να  

προσκυνήσουν

τα είπαν στις αρχές
• ΣΤΟ ΔηΜΑΡχΕΙΟ

Τα παραδοσιακά κάλαντα άκουσε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης από την στρατιωτική μπάντα της XVI Μ/Κ Μεραρχί-
ας Πεζικού Διδυμοτείχου, από την στρατιωτική μπάντα της 50 Μ/Κ Ταξι-
αρχίας «ΑΨΟΣ», την Φιλαρμονική του δήμου και από τοπικούς πολιτιστι-
κούς συλλόγους. Σε όλη την διάρκεια της ημέρας μαθητές και μικρά παι-
διά έψαλλαν τα παραδοσιακά κάλαντα γεμίζοντας με τις μελωδικές φω-
νές τους το δημαρχείο, με την χαρά της γιορτής και της τρυφερής τους 
αθωότητας.

• ΣΤην ΜηΤΡΟπΟΛη

Στρατιωτικές μονάδες, ομάδες μαθητών από τα Γυμνάσια και τα Λύ-
κεια καθώς και όμιλοι νέων και νεανίδων προσήλθαν, κατά το ειωθός, την 
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Επισκοπείο Διδυμοτείχου για να ψάλ-
λουν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό, ο οποίος τους 
ανταπέδωσε τη φιλοφρόνηση με ευχές και ευλογίες. 
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«Στολίσαμε» την Αθήνα θρακιώτικα
Την 24 Δεκεμβρίου 2015, παραμονή 

των Χριστουγέννων οι Θρακιώτες Αθηνών 
«στολίσαμε» την Αθήνα θρακιώτικα. Βγή-
καμε στην πλατεία Καπνικαρέα, στην Ερ-
μού και στήσαμε θρακιώτικο πανηγύρι σαν 
να ήμασταν στην πλατειά του χωριού μας. 
Συγκεκριμένα σαν να ήμασταν στην πλα-
τεία του ακριτικού προσφυγικού Ρήγι-
ου, αφού οι συμπατριώτες μας από εκείνο 
το χωριό είχαν την τιμητική τους. Ο Μπα-
μπούσιαρος με την πομπή του κίνησε για 
την πλατειά Καπνικαρέα, συνοδευόμενος 
από μουσικούς και παλικάρια που τραγου-
δούσαν, «Αρκούδα είσαι μαλλιαρή......». 

Όπως προστάζει το έθιμο ήταν αρκετοί 
εκείνοι που τόλμησαν να «κλέψουν» την 
νύφη του Μπαμπούσιαρου, ο οποίος τους 
τιμώρησε με ξυλοδαρμό για την προσβολή. 
Στην πλατεία τον περιμένανε Αρβανίτισσες 
για να κεράσουνε τον Μπαμπούσιαρο και 
την πομπή του. Βέβαια, στη δική μας περί-
πτωση οι Αρβανίτισσες ήταν τόσο φιλόξε-
νες και αρχόντισσες που θεώρησαν όλους 
τους παρευρισκόμενους της Ερμού, συμ-
μετέχοντες στην πομπή του Μπαμπούσια-
ρου και κεράσανε ουσιαστικά όλο το κέ-
ντρο της Αθήνας. 

Μετά ξεκίνησε ένα ξέφρενο γλέντι 
στην πλατεία. Εν συνεχεία οι Θρακιώτες 
Αθηνών είχαμε την μεγάλη τιμή ψάλλουμε 
παραδοσιακά Κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο. 
Ο Μακαριότατος μας καλοδέχτηκε, άκου-
σε τα Κάλαντα από τη Θράκη, είδε τους χο-
ρούς που του παρουσιάσαμε, δέχτηκε τις 
παραδοσιακές ευχές μας «Ήρθαμε στουν 
αφέντη μας τον πολυχρονισμένο, μας έδω-

κε ένα φούρνο ψουμιά ........». Επίσης μας 
έδωσε για ευλογία από ένα σταυρουδάκι. 

Οι Θρακιώτες Αθηνών ομοίως του προ-
σφέραμε ένα κομποσχοίνι, πλεγμένο από 
μέλος του χορευτικού μας. Θερμές ευχα-
ριστίες στον κο Γεώργιο Καρελάκη για την 

βοήθεια του, καθώς και στον κο Αθανάσιο 
Μπαλτατζή και στον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟ ΡΗΓΙΟΥ ΜΕΓΑ ΖΑΛΟΥΦΙ». 

Επίσης ευχαριστούμε την κα Διαλεχτή 
Κίτσιου-Λογοθετίδου που πρόσφερε με-
λομακάρονα για να συμπληρωθούν τα κε-

ράσματα. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά την εταιρεία «Εβρίτικα Κελ-
λάρια», την αλυσίδα καταστημάτων σού-
περ μάρκετ «Σκλαβενίτης» κι το κατάστη-
μα «Κάβα Λεμονίδη» για τις χορηγίες τους. 

«Μπαμπούσιαρος» στο Ρήγιο
«Από τον κύκλο των μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου»

Ο «Μπαμπούσιαρος» πήγε Αθήνα!

«Αρκούδα είναι μαλλιαρή 
Με μαλλιαρά ποδάρια 

Σήκω αρχοντοπούλα μου 
Ήρθα στο μαχαλά σου»

Γράφει ο

Αθανάσιος Μπαλτατζής

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέν-
νων γινόταν και γίνεται το έθιμο των 
Μπαμπουσιαραίων στο Ρήγιο του Δή-
μου Διδυμοτείχου. Δύο παλικάρια με-
ταμφιέζονται το ένα σε μπαμπούσιαρο 
και το άλλο σε γυναίκα του μπαμπού-
σιαρου. Το δεύτερο παλικάρι (που πα-
ριστάνει τη γυναίκα του μπαμπούσια-
ρου) φοράει τη γυναικεία αρβανίτικη, 
ζαλουφιώτικη στολή, με όλα τα χρυσα-
φικά της. Ζουρνατζήδες ή γκαϊντατζή-
δες συνοδεύουν το ζευγάρι καθώς και 
ένας νταουλτζής. Η άγρια και χαρακτη-
ριστική μουσική των οργανοπαιχτών 
ξεσηκώνει το χωριό αλλά και θυμίζει 
σ’ όλους τον ερχομό των Μπαμπουσια-
ραίων, οι οποίοι γυρίζουν τα σπίτια του 
χωριού. Οι νοικοκυρές βγαίνουν στο 
δρόμο για να κεράσουν τους μεταμφι-
εσμένους και τη συνοδεία τους. Ενώ σε 
πολλά σπίτια βγάζουν στην αυλή τρα-
πέζια με μεζέδες και κρασί, και χορεύ-
ουν οι σπιτικοί με τους Μπαπουσιαραί-
ους. Τους Μπαμπουσιαραίους συνο-
δεύει όμιλος άλλων παλικαριών με χι-

μπέδες μέσα στους οποίους βάζουν ότι 
τους δίνουν οι νοικοκυραίοι, συνήθως 
κρέας, ψωμί, καρύδια. Οπωσδήποτε 
τους κερνούν και κρασί. Ο όμιλος των 
παλικαριών που συνοδεύουν τον Μπα-
μπούσιαρο χτυπώντας ρυθμικά παλα-
μάκια τραγουδάνε το εξής τραγούδι:

Αρκούδα είναι μαλλιαρή 
Με μαλλιαρά ποδάρια 

Σήκω αρχοντοπούλα μου 
Ήρθα στο μαχαλά σου, 

Κι ο μαχαλάς σηκώθηκε 
Και εσύ βαριά κοιμάσαι (δις) 

Μαλαματένιος ο Σταύρος 
Κρέμεται στο λαιμό σου 
«όλοι φυλάνε το Σταύρο

Κι εγώ το μάγουλό σου» 
Δεν φταίει μπάρμπα το κρασί 

Δεν φταίει το ποτήρι 
«φταίει η θυγατέρα σου 
που ‘ναι στο παραθύρι» 
εμείς εδώ δεν ήρθαμε, 
να φάμε και να πιούμε 
«εμείς σας αγαπήσαμε 

κι ήρθαμε να σας δούμε» (δις)

Ο Μπαμπούσιαρος, που είναι με-
ταμφιεσμένος σε γυναίκα, φιλάει το 
χέρι του νοικοκύρη και συνεχίζει τον 
τρελό τους χορό, για να ηχούν τα κου-
δούνια σ’ όλο το χωριό. Αφού γυρνά-
νε στα σοκάκια και τους δρόμους και 
τους μαχαλάδες του Ρηγίου. Στο τέλος 

μαζεύονται όλο το χωριό στην πλατεία 
του χωριού, όπου τους περιμένει ένα 
βαρέλι κόκκινο ντόπιο κρασί, ψήνου-
νε και το κρέας που έχουνε μάσει από 
όλο το χωριό (παλιά σε κάθε σπίτι εί-
χανε και ένα γουρούνι δικό τους). Γλε-
ντάνε και χορεύουν μέχρι αργά τη νύ-
χτα, με τη συνοδεία του νταουλιού και 
της γκάιντας. 

Βέβαια το χοροπήδημα των Μπα-
μπουσιαραίων, τα χτυπήματα αυτά της 
γης, με τα πόδια τους, έχουν καρποφο-
ρική σημασία. Στοχεύουν στη βλάστη-
ση και στην καρποφορία της γης. Πολ-
λά ευτράπελα γίνονται κατά τη διαδρο-
μή. Άντρες που συνοδεύουν το Μπα-
μπούσιαρο θα κοιτάξουνε να κλέψουν 
τη γυναίκα του. Αυτός θα τρέξει να την 
ελευθερώσει και αλίμονο σε αυτόν που 
θα πιάσει. Για να τον αφήσει θα πρέ-
πει να πληρώσει με ξυλοδαρμό και με 
χρήματα για την προσβολή που του έγι-
νε. Τα πολύ παλιά χρόνια ήταν υποτι-
μητικό για κάποιο παλικάρι του χω-
ριού να μεταμφιεστεί σε Μπαμπού-
σιαρο. Τα κορίτσια του χωριού τον θε-
ωρούσαν πολύ άσχημο και έτσι καμία 
κοπέλα δεν θα δεχόταν να τον πάρει για 
άντρα της. Γι’ αυτό προτιμούσαν να ντυ-
θούν νύφη, δηλαδή γυναίκα του Μπα-
μπούσιαρου με την νεροκολοκύθα στο 
πρόσωπο. Τούτο βέβαια έχει και την 
εξήγησή του. Η παράδοση του Ρηγίου 
λέει ότι κάποτε ένα παλικάρι του χω-

ριού μεταμφιέστηκε σε Μπαμπούσια-
ρο και όπως ήταν φυσικό δεν μπορού-
σε κανείς να το αναγνωρίσει. Η μητέ-
ρα του Γιάννη, του παλικαριού, το έμα-
θε, άγνωστο πως, ότι ο γιος της ντύθη-
κε Μπαμπούσιαρος και άρχισε τα μοι-
ρολόγια. «Γιατί παλικάρι μου ντύθηκες 
μπαμπούσιαρος; Εσύ λεβέντη μου εί-
σαι τόσο όμορφος. Εσένα σου έπρεπε 
να γίνεις νύφη. Τώρα ποια κοπέλα θα 
σε πάρει; Εσένα σε ετοιμάζαμε για πα-
ντρειά. 

Ο πατέρας σου κατέβηκε στην πό-
λη να σου πάρει γιλέκο και παπούτσια 
για να σε κάνει γαμπρό». Ο Γιάννης γέ-
λασε. Ντύθηκε, ξυρίστηκε, πήγε στο 
γειτονικό χωριό και έφερε της μητέρας 
του όχι μία αλλά δύο κοπέλες. Και από 
τότε άλλαξε και η παράδοση. Αυτά γί-
νονταν τα πολύ παλιά χρόνια. Σήμερα 
γίνεται εκλογή ανάμεσα στα παλικά-
ρια του χωριού και είναι μεγάλη τιμή σ’ 
αυτόν που θα γίνει μπαμπούσιαρος. Το 
έθιμο το μεταφέραμε στο χωριό Ρήγιο 
το 1922 με την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών και μέχρι σήμερα το διατηρούμε 
στο χωριό μας. Οι ρίζες του εθίμου εί-
ναι Διονυσιακές. Έθιμο της Ανατολικής 
Θράκης και συγκεκριμένα από τις αξέ-
χαστες πατρίδες το ΜΕΓΑΛΟ ΖΑΛΟΥ-
ΦΙ. Γι’ αυτό ονομάσαμε προς τιμήν των 
παππούδων και των πατεράδων μας το 
σύλλογο του χωριού μας «ΜΕΓΑΛΟ ΖΑ-
ΛΟΥΦΙ».
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ΑΠοστολοσ ΒρΑΧιολιδΗσ

Ένας Διμοτιανός, 
ευπατρίδης της 

δημοσιογραφίας
Γράφει ο

παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Ο Απόστολος Βραχιολίδης, ένας εξαίρετος Δι-
μοτιανός της διασποράς, είναι ένας δημοσιογρά-
φος- υπόδειγμα. Η περίπτωσή του πρέπει να δι-
δάσκεται στις δημοσιογραφικές σχολές, ώστε να 
μαθαίνουν οι νεώτεροι επίδοξοι δημοσιογράφοι, 
πώς πρέπει να λειτουργούν σ’ αυτό το απαιτητικό 
επάγγελμα. 

Εύστροφος, ευφάνταστος, κινητικός, ακού-
ραστος, εφευρετικός, δυναμικός, δημιουργού-
σε πρωτοσέλιδα θέματα, εκεί που άλλοι δεν εύρι-
σκαν τίποτα. Θήτευσε σε όλα τα είδη δημοσιογρα-
φίας με επιτυχία, και στη Θεσσαλονίκη και στην 
Αθήνα. Ερευνούσε τα θέματα που τον ενδιέφεραν 
με σχολαστικότητα και επιμονή. Με διεισδυτικό-
τητα και θέληση. 

Αγαπούσε τη δουλειά του και δεν χαρίζονταν σ’ 
όσους κατείχαν την εξουσία. Οι συνεντεύξεις του 
ειδικά, ήταν υποδειγματικές. 

Οι ερωτήσεις που επέλεγε, είχαν στόχο να ανα-
δείξουν το θέμα κάθε φορά, αλλά και όλες τις άλ-
λες πτυχές του, φανερές και μη. Τον γνώρισα στην 
αρχή της σταδιοδρομίας μου, όταν εκείνος μεσου-
ρανούσε στο γραφεία Αθηνών της εφημερίδας της 
Θεσσαλονίκης «Ελληνικός Βορράς». Υπήρξε για 
μένα ουσιαστικός δάσκαλος. Η βοήθειά του, στα 
πρώτα βήματά μου, υπήρξε πολύτιμη. Πάντα θυ-
μάμαι τα πρώτα βήματά μου στη δημοσιογραφία 
και το τρέξιμο μαζί του σε διάφορα θέματα. Εκεί-
νο που πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα, είναι η αγάπη 
του για το Διδυμότειχο. 

Πάμπολλες φορές, από τις εφημερίδες, τα πε-
ριοδικά κ.λπ. στα οποία εργάζονταν, πρόβαλε την 
κοινή πατρίδα μας. Τους αρχαιολογικούς θησαυ-
ρούς της, τα μνημεία της φύσης της, την ιστορία 
της. Το έργο του συνολικά, είναι μια διαρκής πα-
ρακαταθήκη για γνώση, για αγάπη και στήριξη του 
Διδυμοτείχου. Οι Διμοτιανοί, ας είμαστε περήφα-
νοι, που ένας δικός μας άνθρωπος πέρασε από τη 
δημοσιογραφία και έβαλε έντονα τη σφραγίδα του, 
στην ενημέρωση γενικά και στη λατρεία όλων μας 
για το Διδυμότειχο ειδικά. 

Γλέντι «Ηπειρωτών»
«ΑΠειρώτΑν»

Βραδιές τοπικής ιστορίαςΑγαπούσε τη δου-
λειά του και δεν 

χαρίζονταν σ’ 
όσους κατείχαν 
την εξουσία. Οι 

συνεντεύξεις του 
ειδικά, ήταν υπο-

δειγματικές. 

Ενημέρωση  
για τα οχυρωματικά 

έργα στο Κάστρο  
του Διδυμοτείχου

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΕΣ – Γνώση και Δράση»,  εγκαινίασε 
στις 19 Δεκεμβρίου 2015, έναν Κύ-
κλο Γνώσης για όλο το κοινό, με τίτ-
λο «ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». 
Στην έναρξη αυτού του κύκλου, εί-
χαμε τη χαρά και την τιμή να φιλο-
ξενήσουμε τον κ. Κωνταντίνο Τσου-
ρή, Αναπληρωτή Καθηγητή της Βυ-
ζαντινής Ιστορίας - Αρχαιολογίας στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
ο οποίος έχει παρουσιάσει πολύ ση-
μαντικό ιστορικό και ερευνητικό έρ-
γο, καθώς έχει συγγράψει και το πο-
λύ ενδιαφέρον βιβλίο: «Η Οχύρωση 
του Διδυμοτείχου». 

Η εκδήλωση είχε θέμα «Οχυρώ-
νοντας τη Γνώση - Κατοχυρώνουμε τη 

Δράση» και οι παριστάμενοι είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τα οχυ-
ρωματικά έργα στο Κάστρο του Διδυ-
μοτείχου και να συμμετέχουν στη συ-
ζήτηση με το γνωστό Καθηγητή. 

Η 1η Βραδιά Τοπικής Ιστορίας δι-
εξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Διδυμοτείχου, ανοίγοντας τον Κύκλο 
της Γνώσης για την τόσο σημαντική, 
αλλά και την άγνωστη σε πολλούς Το-
πική Ιστορία. 

Οι «ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑΣ» θα συνεχιστούν με εξίσου αξι-
όλογους ομιλητές, ανοιχτές σε όλο το 
κοινό, καθόσον όλοι έχουμε το δικαί-
ωμα στη Γνώση της Ιστορίας του τό-
που μας. 

Το 1ο παραδοσιακό γλέντι πραγ-
ματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου με 
συμμετοχή πλήθους κόσμου που τίμη-
σε και ενίσχυσε τον Σύλλογο. Η ηπει-
ρώτικη ορχήστρα ¨Ο Ταϊφάς¨ διασκέ-
δασε τους παραβρισκομένους μέχρι 
πρωίας με τραγούδια και χορούς από 
την ̈ Ηπειρο, την Θράκη, τον Πόντο, την 
Μακεδονία και τα Νησιά. Στην είσο-
δο περίμεναν τους παραβρισκομένους 
κεράσματα που περιλάμβαναν χειρο-
ποίητες παραδοσιακές ηπειρώτικες 
πίτες καθώς και ηπειρώτικο τσίπουρο, 
ενώ και η λαχειοφόρο αγορά περιλάμ-
βανε πολλά και πλούσια δώρα με τον 
μεγάλο νικητή να ταξιδεύει για ένα δι-
ήμερο στα μαγευτικά Ζαγοροχώρια. 

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Β. Έβρου 
και Φίλων ¨ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ¨, έχει έδρα 
την πόλη της Ορεστιάδας. Άμεση ήταν 
η ανταπόκριση πολλών φίλων όχι μό-
νο από την Ήπειρο αλλά και από την 
Θράκη και όλη την Ελλάδα, οι οποί-
οι στελέχωσαν τον σύλλογο, με αποτέ-
λεσμα μέσα σε μικρό χρονικό διάστη-

μα ο Σύλλογος να δημιουργήσει αρχι-
κά μία και φέτος και δεύτερη χορευτι-
κή ομάδα, με την συμμετοχή συνολικά 
άνω των 60 χορευτών, να συμμετάσχει 
χορευτικά στις εκδηλώσεις των δήμων 
Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου και τέ-
λος να τεθεί ικανός να συντηρεί την δι-
κή του αίθουσα. 
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Κάθε χωριό έχει τα δικά του 
τραγούδια, διαφορετικά και 
ξέχωρα από τα υπόλοιπα. 
Πολλά είναι και τα έθιμα τό-
σο από τον θρησκευτικό κύ-
κλο όσο και από τον κύκλο 
των μεταμφιέσεων. Στις ση-
μερινές μέρες, πολιτιστικοί 
σύλλογοι, σύλλογοι γονέων 
και ομάδες νέων ανθρώπων, 
συνεχίζουν την παράδοση 
στα χωριά μας.

• Μάνη 
  Μπαμπαλιάρης

Συμβολίζει το Βασιλιά Ηρώδη που 
έσφαζε τα νεογέννητα γι αυτό και κρα-
τάνε σπάθες ματωμένες. Ο Μπαμπαλιά-
ρης φοράει μια προβιά με μάσκα και η 
Μπαμπαλιάρινα φοράει την τοπικη εν-
δυμασία του χωριού με καλυμμένο πρό-
σωπο και ένα μωρό στην αγκαλια που 
προσπαθεί συνέχει να το σώσει απ την 
αρπαγή Οι νέοι που συνοδεύουν τραγου-
δάνε τραγούδια της στράτας και ανάλογα 
σε τι σπίτι πηγαίνουν τραγουδάνε και το 
ανάλογο τραγούδι.

• Μεταξάδες

Οι νέοι του χωριού τήρησαν το έθιμο 
τα «Χριστόϊαννα». Παραμονή των Χρι-
στουγέννων ξεκινούν απο το εκκλησά-
κι του Αγίου Αθανασίου με το τραγούδι 
«Χριστόϊαννα Χριστόΐαννα τώρα Χριστός 
γιννιέτι..»

• Ασβεστάδες

Στους Ασβεστάδες ξεκινούν από την 
εκκλησία του χωριού, τραγουδώντας μι-
κροί και μεγάλοι, «Σαράντα μέρις έχου-
μι χριστόν που καρτιρούμι κι απου σαρά-
ντα κι ύστερα θέλου να τραγουδήσου..»

• Ισαάκιο
  Πουρπούρης

Ένα από τα πολλά παραδοσιακά έθι-
μα της περιόδου των Χριστουγέννων εί-
ναι το έθιμο του Πουρπούρη. Στο χωριό 
Ισαάκιο για πρώτη φορά έπειτα από πε-
ρίπου 70 χρόνια ο Εκπολιτιστικός Λαο-
γραφικός Σύλλογος «Τα Δίδυμα Τείχη», 
ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος  
Ισαακίου και ο Ο.Φ.Ι. Ισαακίου, αναβίω-
σαν με μεγάλη επιτυχία του έθιμο.

• Kαλικάντζαροι

Οι καλικάντζαροι είναι μια παλιά πα-
ράδοση στην πατρίδα μας. Και σε κά-
θε τόπο και πιο πολύ στα χωριά, υπάρ-
χουν χίλιοι θρύλοι και έθιμα γύρω από 
αυτούς. Εμφανίζονται κάθε Χριστούγεν-
να. Μερικοί λένε ότι είναι πνεύματα, άλ-
λα καλά και άλλα κακά. Άλλοι πάλι πι-
στεύουν ότι είναι παράξενα όντα, μαλ-
λιαρά και ότι τρυπώνουν στα σπίτια από 
τις καμινάδες. Τις νύκτες πηγαίνουν και 

κλέβουν τα φαγητά που βρίσκουν και… 
πιο πολύ τα σύκα γιατί τους αρέσουν πο-
λύ. Έρχονται την παραμονή των Χριστου-
γέννων και… ζουν ανάμεσά μας 12 ημέ-
ρες: την 25,26,27, 28,29,30 και 31 Δε-
κεμβρίου, την 1,2, 3,4, 5 Ιανουαρίου και 
φεύγουν των Φώτων.

•  Xριστουγεννιάτικα τραγούδια

«Σαράντα μέρες σαράντα νύχτες ή 
Παναγιά μας κοιλοπονούσε, κοιλοπο-
νούσε παρακαλούσε τους Ιεράρχες τους 
Αποστόλους, τους Ιεράρχες τους Απο-
στόλους να παν να φέρουν μήλα κι ρόδα 
κι Αποστόλοι για μήλα τρέχουν κι Ιεράρ-
χες για ρόδα τρέχουν κ΄ ώσπου να πά-
νε κ΄ ώσπου να ‘ρθούνε ή Παναγιά μας 
ελευθερώθει, ελευθερώθει ξελευθε-
ρώθει χαρά στον κόσμο στα παλικάρια.»
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«Αφέντης καβαλίκεψε τριών χρονών πουλάρι κι 
το μαθε να περπατεί και το μαθε να παίζει και παί-
ζοντας και ρίχνοντας πάει να το ποτίσει κι οπού πα-
τούσε ο μαύρος του πηγάδια και λιβάδια, πηγάδια 
ξηροπήγαδα νερά κανακεμένα, παέν βαiές να πάρν’ 
νερό να πάρουν να γεμίσουν κι μια βαιά καλή βαιά, 
βάζει και δεν γεμίζει γιατί βαιάμ δεν πέρς νερό να 
πάρεις να γεμίσεις, δεν ήρθα γω για το νερό να πά-
ρω να γεμίσω, μον’ ήρθα να δω τον αφέντη μας πως 
στρώνει πως κοιμάται πως βαζ’ τα πάθια πανουτά 
κοιμούντε, στα λουλούδια στην κόκκινη τριαντα-
φυλλιά γύρω στους μαχαλάδες.»

«Νερ σαράντα μέρες έχουμε Χριστό που καρτε-
ρούμε, νερ κι από σαράντα κι ύστερα χνούμι να τρα-
γουδούμι, δεν ακούς πιριστιρούδα μου ήρθα στουν 
μαχαλά σου νερ κι μαχαλά σου ξύπνισει κι συ βαριά 
κοιμάσει κι αν κοιμάση κόρη΄μ ξύπνηση κι αν κά-
θισε ‘εβγα έξω νερ κοιμούμαι αφέντη κοίμουμι βα-

ριά είμαι υπνωμένη νερ να μ΄είχα πές κι αντάπισα 
τ΄όνειρο που είδα, 
νερ ειδά το μαύ-
ρο κόκκινο τη σέ-
λα τσακισμένη, νερ 
ειδά και το μαντί-
λι σου στο φράχτη 
απλωμένο, νερ κι 
αυτό ήταν το γρή-
γορο που θα μας 
ξεχωρίσουν νερ κι 
μας δεν μας ξεχώ-
ρισαν Τούρκοι μι 
τα μαχαίρια νερ κι 
τώρα μας ξεχώρι-
σαν της γειτονιάς 
τα λόγια».

7

Χριστούγεννα στα χωριά μας

Παραδόσεις, ήθη 
και έθιμα στην 
περιοχή μας με 

άρωμα  
Χριστουγέννων
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«Υγεία, ευτυχία, 
ελπίδα και  

Καλή Χρονιά»

Φαντασμαγορική και με εκατοντάδες 
δημΦαντασμαγορική και με εκατοντάδες 
δημότες να δίνουν το παρών, πραγματοποι-
ήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στην κε-
ντρική πλατεία. Στο εορταστικό πρόγραμ-
μα που διοργάνωσε το «Ευγενίδειο» πο-
λιτιστικό κέντρο του δήμου Διδυμοτείχου, 
συμμετείχαν οι μαθητές του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου, το 1ο Γυμνάσιο, του 1ου Λυ-
κείου και της 3ης τάξης του ΕΠΑΛ, παιδι-
κή χορωδία από το Ωδείο Βορείου Έβρου 
που τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τρα-
γούδια. Η δημοτική Φιλαρμονική του δή-
μου που γέμισε με χριστουγεννιάτικες με-
λωδίες την κεντρική πλατεία.

Στον χώρο των εκδηλώσεων εκτός των 
παιχνιδιών για τους μικρούς, έχουν στη-
θεί και τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια που 
φιλοξένησαν όλες αυτές τις ημέρες συλ-
λόγους και φορείς, όπως τον Πολιτιστικό 
σύλλογο Θεοδώρα Καντακουζηνή και τον 
Λαογραφικό σύλλογο Μπέης.

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς 
Πατσουρίδης ευχήθηκε στα παιδιά και σε 
όλο τον κόσμο να επιστρέψει ξανά το χαμό-
γελο στα χείλη και η αισιοδοξία με το νέο 
έτος και να περάσουν στο παρελθόν οι δύ-
σκολες μέρες .Τούτα τα Χριστούγεννα μας 
βρίσκουν σίγουρα με τα περισσότερα προ-
βλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Κα-

τά πολύ μειωμένα τα εισοδήματα σε εργα-
ζόμενους, αγρότες, επαγγελματίες και συ-
νταξιούχος. Με περισσότερους ανέργους, 
με ανθρώπους πραγματικά χωρίς χρήματα. 
Οι αιτίες είναι πολλές, δεν είναι της ώρας 
να τις αναφέρουμε. Σήμερα απ’ όλους γίνε-
ται προσπάθεια επιβίωσης. Ο Δήμος παρά 
την άσχημη οικονομική κατάσταση έκανε 

ότι μπορούσε να δώσει και φέτος μια γιορ-
τινή εικόνα και λίγη χαρά στα παιδιά μας. 
Το Ευγενίδειο Νομικό Πρόσωπο του Δή-
μου με την πρόεδρο  Βίκυ Σταμπολίδου, το 
Δ.Σ και ορισμένους συλλόγους, διοργάνω-
σε το χωριό του Άη Βασίλη, εδώ στην πλα-

τεία, και την πολύ όμορφη αποψινή εκδή-

λωση. Τους ευχαριστούμε όλους. Θα παρα-
καλέσω όλοι ενωμένοι με πραγματική αγά-
πη και αλληλεγγύη, άλλωστε αυτό είναι και 
το νόημα των Χριστουγέννων, να κοιτάξου-
με το μέλλον του τόπου μας.

Η Πρόεδρος του «Ευγενίδειου» πολι-
τιστικού κέντρου Βίκυ Σταμπολίδου δήλω-
σε: αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστή-
σουμε όλους αυτούς που συνέβαλλαν στο 
να πραγματοποιηθούν αλλά και να οργα-
νωθούν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
μας. Η ομαδική προσπάθεια έχει αποτε-
λέσματα, χρόνο με το χρόνο, έχει αρχίσει 
και γίνεται θεσμός στην περιοχή μας. Ευ-
χαριστούμε τους πολιτιστικούς συλλόγους 
«Θεοδώρα Καντακουζηνή» και «Μπέης», 
το Ωδείο Βορείου Έβρου, την Φιλαρμονι-
κή του δήμου, τα Ζαχαροπλαστεία της πό-
λης μας «Νίκος», «Αρτίστι», «Galaxy» και 
«Ροδίνι», το Γυμναστήριο «Φυδανάκης», 
το Γυμναστήριο Fitness Hall και το κατά-
στημα αθλητικών ειδών του Κλεάνθη Πα-
ντελιάδη «sport center» για την ευγενική 
προσφορά του σε μπαλόνια, παιδικά παι-
χνίδια που έδωσαν ξεχωριστό τόνο στους 
μικρούς μας φίλους.

«Αλληλεγγύη  
& συμμετοχή»
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«Πλημμυρισμένοι από αθώα, μαγεμένα 
βλέμματα και χαμόγελα, δίπλα  

στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο»

 «Τα παιδιά τραγούδησαν, έπαιξαν και έδω-
σαν τη δική τους γιορτινή νότα στα φετινά 

Χριστούγεννα»

«Σύλλογοι και 
τοπικοί φο-

ρείς, εθελοντι-
κά και με πολύ 

αγάπη, έδω-
σαν τον κα-

λύτερο εαυτό 
τους»
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Ανασκόπηση θεμάτων

Από τους πιο δύσκολους και απρόβλεπτους, 
ο φετινός χειμώνας, με κύριο χαρακτηριστικό του 
τις πολλές βροχές. Τα πολλά νερά που ΄΄έπεσαν΄΄ 
στην ευρύτερη περιοχή δημιούργησαν ξανά εφιαλ-
τικά σενάρια για τους κατοί-

κους των πα-
ρέμβριων περιοχών. 
Πλημμύρες παντού, 
μια απέραντη λι-
μνοθάλασσα κά-
λυψε και σκέπασε 
πολλές χιλιάδες 
στρέμματα αγρο-
τικής γης σε όλο 
τον νομό. Μεγά-
λη νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις εκλογές της 
25ης Ιανουαρίου 2015. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος 
σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελληνο-
χωρίου δημιούργησαν το νεοσυσταθέν χορευτικό 
συγκρότημα Ελληνοχωρίου, το οποίο θα απαρτίζε-

ται από δύο τμήματα. Σαν σκοπό έχουν την συνέχι-
ση και την προβολή της λαϊκής παράδοσης και των 
εθίμων του χωριού.

Πολύωρες ενη-
μερωτικές, προ-
γραμματικές και 
προπαρασκευαστι-
κές συναντήσεις 
για τα τρέχοντα 
προβλήματα των 
αντίστοιχων περι-
οχών των Δήμων 
Ορεστιάδας και 
Διδυμοτείχου. 
Την 1η Μαρτίου 
2015 σε ευχά-
ριστο και φιλι-
κό κλίμα πραγ-

ματοποιήθηκε η προβολή της 
«Εικονικής Περιήγησης στο Κάστρο του Διδυμοτεί-
χου» από τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δι-

δυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δρά-
ση». Μπέης. Μια τελε-
τή γονιμότητας της Γής 
για καλή σοδειά, ένα έθι-
μο με διονυσιακή καταγω-
γή και σατυρικά χαρακτη-
ριστικά για τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, με πρω-
ταγωνιστές τον Μπέη με 
την παραδοσιακή φορεσιά 
του χωριού, (είναι ο τούρ-
κος με την μεγάλη περι-
ουσία που εισπράττει φό-
ρους),  τον Κατή (Δικα-
στής) με τα σατυρικά ρού-

Εν Διδυμοτείχω 
Ανασκόπηση 2015
«Με συνέπεια και συνέχεια καταγράφουμε πτυ-
χές της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής του 
τόπου μας, χωρίς περιορισμούς και παρεμβά-
σεις. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, σοβαρή 

πληροφόρηση και στοιχειοθετημένη επιχειρη-
ματολόγηση»

ΔηΜηΤΡηΣ ΔΕνΤΣΙΔηΣ
Συντονισμός και Επικοινωνία 
τηλ. 6972715239 
didymonea@gmail.com 
www.didymoteicho.gr/el/
diafania/en-didymoteicho.html

Φίλες και φίλοι το 2015 ήταν 
μια δύσκολη χρονιά για όλους 
μας. Όμως, πάντα στο ξεκίνημα 

μιας νέας χρονιάς είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και ακό-
μη καλύτερα. Η έκδοση της δημοτικής μας εφημερίδας «Εν Διδυμο-
τείχω» υποστηρίζει την θετικότητα και την αισιόδοξη πλευρά της ζω-
ής μας. Καλύπτει με τη θεματολογία της, τόσο τοπικά, όσο και ευ-
ρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος θέματα. Σε κάθε 
φύλλο φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, νέα και ειδήσεις για το έργο της 
δημοτικής αρχής, ιστορικά άρθρα, κείμενα αναγνωστών, δραστηριό-
τητες της τοπικής κοινωνίας και εκκλησιαστικά θέματα της Μητρόπο-
λης μας. Προσπαθούμε με συνέπεια και συνέχεια να καταγράφονται 
πτυχές της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωή του τόπου μας χωρίς πε-
ριορισμούς και παρεμβάσεις. Η προσπάθεια που καταβάλουμε πρέ-
πει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίω-
ση της ύλης προσδοκώντας πάντοτε την πολύτιμη αρωγή των αναγνω-
στών μας. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ευχόμαστε καλή χρονιά 
στους αναγνώστες. Με υγεία και ατομική πρόοδο.

• Συλλογική προσπάθεια

Στην προσπάθεια αυτή δεν είμα-
στε μόνοι μας. Ο δή-
μαρχος 

Διδυμοτεί-
χου Παρασκευάς Πατσου-

ρίδης, πρώτος απ όλους και από την 
πρώτη στιγμή στήριξε και υποστήριξε με θέρμη το το-

πικό εγχείρημα. 

Ο Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός με το πολυποίκιλο πνευματι-
κό και κοινωνικό του έργο. Οι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, 
καθημερινά και πάντα συνεργάσιμοι, δίνουν με τις δράσης τους τον 
βηματισμό της τοπικής κοινωνίας. Πνευματικοί άνθρωποι που αγα-
πούν τον τόπο μας, εθελοντικά και με ανιδιοτέλεια γράφουν και ενη-
μερώνουν. Ο Παντελής Αθανασιάδης, δημοσιογράφος, με τα ιστορικά 
του κείμενα, πραγματοποίησε το ιστορικό μας ταξίδι. Ο Θεόφιλος Γου-
δουσάκης, με την τοπική ντοπιολαλιά, «ταξιδέψαμε και ζήσαμε στα 
παλιά χρόνια».

Ο Δημήτρης Βραχιόλογλου, μελετητής της θρακιώτικης παράδο-
σης, μας έδειξε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ο Κώστας Χρυσα-
φούδης και ο Ιωάννης Σαρσάκης με πολλά και ενδιαφέροντα ιστορικά 
κείμενα. Οι τοπικοί σύλλογοι, φορείς και δημότες, με τις πολλές πολι-
τιστικές δράσης τους, δημιουργούν αξιόλογο πολιτιστικό και κοινωνι-
κό έργο. Με σεβασμό σε όλους εσάς τους αναγνώστες, που αγκαλιά-
σατε την προσπάθεια της δημοτικής εφημερίδας «Εν Διδυμοτείχω», 
συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, σοβαρή πληροφόρηση και στοιχειο-
θετημένη επιχειρηματολόγηση. Περιμένουμε την συμμετοχή σας και 
τις παρατηρήσεις σας για να γίνουμε καλύτεροι. Συνεχίζουμε, συλλο-
γικά, όπως ξεκινήσαμε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

Έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε στον τόπο μας την σωστή και 
έγκυρη ενημέρωση.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
2015
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χα και τον υπόλοιπο θί-
ασο ακολούθων. Το Κέ-
ντρο Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού, Παιδείας, Νεολαίας 
& Περιβάλλοντος ‘’Ευγε-
νίδειο’’ του Δήμου Διδυμο-
τείχου, με την μεγάλη συμ-
μετοχή όλων τον πολιτιστικών 
συλλόγων, των σχολείων και 
πλήθος κόσμου, διοργάνωσε 
και εφέτος με μεγάλη επιτυχία 
την καρναβαλική παρέλαση.

Μια πολύ σημαντική Ημερί-
δα πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
του Διδυμοτείχου με πρωτοβουλία 
της ακαδημίας ΑΕ Διδυμοτείχου 
για την ενημέρωση των γονέων και 
των παιδιών με θέμα «αθλητισμός 
και υγεία στην παιδική ηλικία». 
Ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύ-

κλωσης του δήμου Διδυμο-

τείχου, σε μια προσπάθεια 
για την καλύτερη διαχείριση των 
απορριμμάτων που συσσωρεύο-
νται στους κάδους. Η λειτουργία 
του Τμήματος Νοσηλευτικής ξεκί-
νησε τον Σεπτέμβριο του 2007 και 
σήμερα διανύει το όγδοο έτος. Κα-
τά τη διάρκεια των οκτώ ετών λει-
τουργίας έχουν εγγραφεί συνολικά 

1 2 5 4 
φοιτητές και φοιτή-
τριες και έχουν χρηστεί πτυχιού-
χοι 173.

Μίμης Ανδρουλάκης. Ο νέος 
ρόλος της πόλης - αστερισμός, της 
πόλης - περιφέρεια απαιτεί ισχυ-
ρή τοπική ηγεσία σ’ ένα νέο απο-

κεντρωμέ-
νο πλαίσιο. 
Η ποιότη-
τα της το-
πικής δι-
ακυβέρ-
ν η σ η ς 

έκανε τη διαφορά στη Βαρκελώνη. 
Ο αρχιτέκτονάς της Acebillo λέει 
ότι «δήμαρχος είναι η πιο δύσκο-
λη δουλειά στον κόσμο». Η 25η 
Μαρτίου είναι μέρα αργίας που 
έχει διπλή σημασία για τους Έλλη-
νες. Είναι θρησκευτική και εθνική 

γιορτή. Είναι θρησκευτική, γιατί 

ΣυΛΛΟΓΙΚη πΡΟΣπΑΘΕΙΑ

παντελής  
Αθανασιάδης

Δημήτρης  
Βραχιόλογλου

Ιωάννης 
Σαρσάκης

Θεόφιλος  
Γουδουσάκης

Κώστας 
χρυσαφούδης
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γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου και εθνική, γιατί η ημέ-
ρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη 
της ελληνικής επανάστασης ενά-
ντια στην οθωμανική κυριαρχία 
το 1821. Πα-

ν τ ε λ ή ς 
Αθανασιάδης. Οι πολύ παλαι-

οί συμπολίτες μας, θα θυμούνται 
ακόμα την τρομερή  πυρκαγιά, που 
το 1932- αν είναι σωστή η πληρο-
φόρησή μου- κατέστρεψε το πε-
ρίφημο κτιριακό συγκρότημα, το 
οποίο βρισκόταν στο χώρο της ση-
μερινής αγοράς και αποτελούσε το 

διοικητικό κέντρο της πόλης. Συ-
ναυλία, αγάπης, προσφοράς και 
αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ 
α σ κ η ν ο ύ  στο Δημοτικό Αμφι-
θέατρο Διδυμοτείχου, με την αυ-
θόρμητη και 

εθελοντι-
κή πρωτοβουλία καλλιτεχνών, 

την Κυριακή 29 Μαρτίου ε.ε.

Την επαναλειτουργία φέτος της 
Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτεί-
χου, με τουλάχιστον 200 σπουδα-
στές, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννης 
Πανούσης, στη διάρκεια της συνά-
ντησης που είχε στο υπουργείο, με 

τον δήμαρχο Διδυμοτείχου, Πα-
ρασκευά Πατσουρίδη και τους 
βουλευτές του Έβρου Νατά-
σα Γκαρά, Δημήτρη Ρίζο και 
Γιώργο Καΐσα. ΄΄Την απελευ-

θέρωσή του από την μακραίω-
νη τυραννία 

εόρτασε το Διδυμότειχο την τρίτη 
Κυριακή του Μαΐου, κατά το ειω-
θός. Με αισθήματα εθνικής υπε-
ρηφάνειας ο ακριτικός λαός μας 
είδε τη γαλανόλευκη να κυμα-
τίζει στο Κάστρο την 19η Μαΐ-
ου 1920. Με βαθειά χαραγμέ-
νη την εμπειρία εκείνη οι νεώ-
τερες γενιές ενθυμούνται αυ-
τή την μέρα και με θρησκευ-
τικές και πολιτιστικές εκδη-
λώσεις τιμούν τα γεγονότα 
και αντλούν φρόνημα αγω-
νιστικό. Το Διδυμότειχο 
γιορτάζει, οι μνήμες γυρί-
ζουν πίσω.΄΄

Το πανηγύρι του Κά-
στρου, το γνωστό «Κα-
λέ Παναΐρ» που τελεί-
ται επί 810 χρόνια, σε 

ανάμνηση της σωτηρίας της πό-
λης με θαυμαστό τρόπο 

από το Σω-

τήρα Χρι-
στό, από την πο-
λιορκία των Σταυ-
ροφόρων κατά τη 
γιορτή της Πεντη-
κοστής, αναβαθμί-
στηκε, διευρύνθηκε 
και μετατράπηκε σε 

ένα 4ήμερο φεστιβάλ πολιτισμού, 
ιστορικής μνήμης και παράδοσης. 
Το 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου με 
τη συμμετοχή του στον Α’ Πανελ-
λήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημι-
ουργικής Γραφής που διοργάνωσε 
το Μεταπτυχιακό Τμήμα Δημιουρ-
γικής Γραφής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και οι Εκδό-
σεις Γαβριηλίδης απέσπασε το 1ο 
βραβείο στην κατηγορία video Γυ-
μνασίων με την πεντάλεπτη κινη-
ματογραφική ταινία: «Στου ήλιου 
το γέρμα».

Ο Δήμος Διδυμοτείχου και η 
ΔΕΥΑΔ, παρά τη δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία, έθεσαν ως βασι-
κές προτεραιότητες, τη βελτίωση 
– συντήρηση των δικτύων ύδρευ-
σης του δήμου. Αποτελεί δέσμευ-

ση της Δη-

μοτικής Αρχής, που γίνεται σι-
γά-σιγά πράξη.

Ένα από τα σημαντικά μνημεία 
που διασώζεται σε ερειπιώ-

δη κατάσταση 

στις 

όχθες 
τ ο υ 

Ε ρ υ -
θροπό-
τ α μ ο υ , 

είναι το 
συγκρό-
τημα των 

λ ο υ τ ρ ώ ν 
του Ουρούτς 
Πασά (λου-

τρά των ψι-
θύρων), το αρ-

χαιότερο ίσως 
ο θ ω μ α ν ι κ ό 

λουτρό της Βαλ-
κανικής χερσονήσου. Το 
σύνολο των εργασιών που πραγ-
ματοποιούνται στο μνημείο με ευ-
θύνη του Δήμου, έχει τη συνεχή 
επίβλεψη και έγκριση του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού. Θεόφιλος Γου-
δουσάκης. Θέρος.: Η ευλογημένη 
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περίο-
δος που περίμεναν όλοι οι Βρυσι-
κιώτες με αγωνία και χαρά. Η ώρα 
της συγκομιδής των κόπων μιας 
χρονιάς. Η επιβίωση τους και το 
ξεχειμώνιασμα τους.

Το “θέρος” ( 

ο θερισμός)  
άρχιζε τα μέσα του Ιουνί-
ου και θα διαρκούσε μέχρι τα μέ-
σα Ιουλίου. Γ΄ αυτό τον μήνα Ιού-
νιο στη ντοπιολαλιά τους τον έλε-
γαν “Θιρτή” και τον Ιούλιο “Αλου-
ντή”. Πρωί-πρωί, “ απ΄ τ΄χαραή” 
ξεκινούσαν, όλη η οικογένεια, για 
το χωράφι που ήταν έτοιμο για θε-
ρισμό. Παντελής Αθανασιάδης, ο 
ερωτισμός των Θρακών.Ο ερωτι-
σμός, ήταν στοιχείο συνοδευτικό 
της φήμης, της μυθολογίας και 
της ιστορίας των Θρακών και μά-
λιστα διαχρονικά. Στην εικόνα αυ-
τή, συνέβαλε βασικά η πο-
λυγαμία των 

αρχαίων Θρα-
κών, αλλά και η διαδεδομέ-

νη λατρεία θεοτήτων, που σχετί-
ζονταν με οργιαστικές τελετές και 
άλλα στοιχεία, στα οποία σήμερα 
δίδεται διάθεση ερωτική, αλλά και 

κα -
θαρά σεξι-
στική.

Δημοψήφισμα. Με ενσωματω-
μένο το 100% των εκλογικών τμη-
μάτων της επικράτειας το ΟΧΙ συ-
γκέντρωσε ποσοστό 61,31% και 

3.558.450 σταυρούς, ενώ το 
ΝΑΙ 38,69% 

και 
2.245.537 σταυ-

ρούς. Γιορτές και πανη-
γύρια. Λένε ότι τα πανη-
γύρια είναι από τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς 
τρόπους για να ανακαλύ-
ψεις την ψυχή του κάθε 
τόπου. Λιτανείες, αντα-
μώματα, χοροεσπερί-

δες, γλέντια και χαρές στην πλα-
τεία του χωριού με φαγοπότι και 
χορό. Τα ήθη και τα έθιμα καλά 
κρατούν!

Μεταξάδες, Ασημένιο, Κου-
φόβουνο, Παλιούρι και Λάδη, 
γιόρτασαν τον πολιούχο του χω-
ριού τους, γλέντησαν και χόρε-
ψαν στο άκουσμα παραδοσια-
κής θρακιώτικης μουσικής. 4ο 
Αντάμωμα Ζαλουφιωτών – Αρ-
βανιτών. Αξέχαστο θα μείνει το 
4ο Αντάμωμα Ζαλουφιωτών – 
Αρβανιτών που έγινε στο προ-
σφυγικό χωριό το Ρήγιο Διδυ-
μοτείχου. Τι να πρωτοθυμηθεί 
κανείς; Τη χορευτική παρέλα-
ση είκοσι περίπου Πολιτιστι-
κών Συλλόγων να διασχίζουν 
τους δρόμους του χωριού με 
τη συνοδεία της παραδοσια-

κής ορχήστρας «ΕΒΡΙ-
ΤΙΚΗ ΖΗΓΙΑ» και να 
οδηγούνται στην εκ-
κλησία Κω/νου και 

Ελένης.

Κοινωνικό πρόσωπο του δή-
μου Διδυμοτείχου. «Ο Δήμος Δι-

δυμοτείχου 

οργανώνει την κοινωνική πολιτική 
με σχέδιο και όραμα, καθώς θεω-
ρούμε την πρόνοια, την υγεία και 
την κοινωνική προστασία δημό-
σια αγαθά που οφείλουμε να προ-
σφέρουμε στους δημότες μας. Με 
σκοπό την κοινωνική συνοχή και 
την προάσπιση της υγείας, έχου-
με αναπτύξει ένα σημαντικό δί-
κτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνι-
κής στήριξης σε άτομα, οικογένει-
ες και πληθυσμιακές ομάδες που 
αντιμετωπίζουν δύσκολες κατα-
στάσεις ή καταστάσεις κοινωνικού 
αποκλεισμού.» Για τέταρτη χρο-
νιά πραγματοποιήθηκε και εφέ-
τος στο Διδυμότειχο το Πενθήμερο 
Σεμινάριο Εβρίτικης γκάιντας, από 
17 ως 21 Αυγούστου. Το σεμινά-
ριο οργανώθηκε από τον Σύλλογο 
Μουσικών «Ιωάννης Δούκας Βα-
τάτζης» και τον εθνομουσικολό-
γο Χάρη Σαρρή. Η βασική του φι-
λοσοφία βρίσκεται στην συνύπαρ-
ξη και στην σύμπραξη γκαϊντατζή-
δων, παλαιότερων και νεότερων, 

επιστημόνων και φίλων της γκάι-
ντας, που καθένας έχει διαφορετι-
κό υπόβαθρο, αλλά τους ενώνει η 
αγάπη για το όργανο και τις λαϊκές 
μουσικές της Θράκης.

Το Κέντρο Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Διδυμοτείχου λειτουργεί τρεις 
Παιδικούς Σταθμούς στο Διδυμό-
τειχο και έναν στους  Μεταξάδες. 
Βρεφονηπιακός Σταθμός Νίκης 
3 Έναντι Μεραρχίας, 1ος Δημοτι-
κός Παιδικός Σταθμός Ανδριανου-
πόλεως 2, 2ος Δημοτικός Παιδι-
κός Σταθμός Ερατούς 3 και ο Δη-
μοτικός Παιδικός Σταθμός Με-
ταξάδων. Με στόχο την ταχύτερη 
απορρόφηση των 129 εκατομμυ-

ρ ί -
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ων ευρώ από το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα INTERREG 2014-2020 για 
την διασυνοριακή συνεργασία Ελ-
λάδας –Βουλγαρίας με έμφαση 
σε θέματα φυσικών καταστροφών  
και απασχόλησης, πραγματοποιή-
θηκε στο Blagoebgrad της γειτο-
νικής χώρας  συνάντηση εργασίας 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που συνδιοργάνωσαν οι ευρωβου-
λευτές του Ε.Λ.Κ. Μαρία Σπυρά-
κη και Andrey Novakov. Έργα μι-
κρότερης αλλά σίγουρα όχι ήσσο-
νος εμβέλειας πραγματοποιεί η 
τεχνική υπηρεσία του δήμου Διδυ-
μοτείχου. Το Διδυμότειχο επισκέ-
φθηκε το απόγευμα της 28ης Σε-
πτεμβρίου ε.ε. ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κ. Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς, 
στα πλαίσια της σύντομης ανεπί-
σημης επίσκεψής του στη Θράκη.

Α φ ι έ ρ ω μ α 
Α.Ε.Δ. Βασικός στόχος της ομάδας 
της Α.Ε.Δ είναι ο πρωταθλητισμός, 
πρωτάθλημα και κύπελλο της Ά 
κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου. Ταυτόχρο-
να, να ξεπεράσει την περσινή επι-

τ υ -
χημένη  χρο-
νιά και να πάει στα 
τελικά μπαράζ, για 
να καταφέρει την 
πολυπόθητη άνοδο 
στη Γ΄Εθνική. Σχο-
λή Αστυφυλάκων. 
Όπως επανειλημμέ-
να έχει ειπωθεί και 
εξαγγελθεί δια στό-
ματος του Δημάρχου 
Διδυμοτείχου Παρα-
σκευά Πατσουρίδη, 
επί δυο χρόνια, έχου-
με την συνέχιση της 
λειτουργίας της Σχο-
λής Αστυφυλάκων στο 
Διδυμότειχο. Μια σχο-
λή που αποτελεί πρό-
τυπο, όχι μόνο γιατί εί-
ναι η πιο νέα, αλλά γιατί 
είναι και η πιο σύγχρονη 

με 
τις τελειότερες 

εγκαταστάσεις από όλες τις σχο-

λές.

Δήμαρχος Διδυμοτείχου στην 
ΚΕΔΕ. Είναι σίγουρο ότι οι Δή-

μαρχοι του Καλλικράτη κου-
βαλούμε ένα σταυρό στο Γολ-
γοθά των υποχρεώσεων μας. 

Ένα σταυρό που ολοένα δυστυ-
χώς και γίνεται πιο βαρύς, κυ-
ρίως για τους μικρομεσαίους 
Δήμους. Ζούμε σε μια εποχή 

ραγδαίων εξελίξεων στην πλη-
ροφορία, στην τεχνολογία, πα-
ντού. Και ερωτώ; Ποια είναι η εξέ-
λιξη στην Τ.Α. για το καλύτερο; Κα-
μία. Για το χειρότερο, ναι, έχουμε 
αρνητική εξέλιξη: μείωση ΚΑΠ-
ΣΑΤΑ, μείωση προσωπικού- αύ-
ξηση γραφειοκρατίας, δήμοι 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
2015
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στο κόκκινο που δεν μπορούν να 
κλείσουν προϋπολογισμούς. Μέλ-
λον αβέβαιο. 

Γιάννης Τοπαλούδης, Αντι-
δήμαρχος Αξιότιμε Αναπληρωτή 
Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, 
κύριε Νικόλαε Στεφάνου Τόσκα, 
Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα Αστυ-
νομικής Τάξεως, κύριε Δημήτρη 
Αναγνωστάκη. Με αφορμή την επι-
κείμενη αναδιάρθρωση των αστυ-
νομικών υπηρεσιών της Ελληνι-
κής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) παρα-
καλούμε να λάβετε σοβαρά υπό-
ψιν σας τις παρακάτω προτάσεις 
του Δήμου Διδυμοτείχου, καθώς 

και των 

φορέων και κατοίκων 
της περιοχής μας.  Θεωρεί-
ται σκόπιμο να επανέλθει το 
καθολικό αίτημα της περιοχής 
μας, για επανίδρυση της Υπο-
διεύθυνσης Αστυνομίας (Υ.Α) 
Διδυμοτείχου στη θέση της κα-
ταργηθείσας Υποδιοίκησης Χω-
ροφυλακής Διδυμοτείχου, που αν 
και από δεκαπενταετίας απαιτεί-
ται τούτο δυναμικά με αποφάσεις 
και ψηφίσματα των αρχών και φο-
ρέων της περιοχής (Δήμος, Ερ-

γατικό Κέντρο 

Διδυμοτείχου, Εμπορικός Σύλλο-
γος κ.α.), εν τού-

τοις εξακολουθεί να αποτελεί 
ζητούμενο μέχρι σήμερα, πα-
ρότι αυτό αποτελεί εγχείρη-
μα μηδαμινού κόστους. Επι-
τακτική είναι η διατήρηση σε 
λειτουργία των υφιστάμενων 
αστυνομικών υποδιευθύν-
σεων της Περιφέρειας. Στο 
ακριτικό χωριό του Δήμου 
Διδυμοτείχου, στο χω-
ριό με τη λαξευτή πέτρα, 
στις πλαγιές του Ερυ-
θροποτάμου με την κα-
ταπληκτική θέα, τελέ-
στηκαν τα εγκαίνια της 
πρώτης βι-

βλιοθήκης. Η Δημοτι-
κή αρ-

χή όπως αναφέρθηκε ο Δήμαρ-
χος Παρασκευάς Πατσουρίδης στο 

χαιρετισμό του αποφάσισε 
εκτός των 

ά λ λ ω ν , 
να δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη 
αυτή στους Μεταξάδες, γιατί 
είναι η μόνη τοπική κοινωνία η 
οποία έχει νηπιαγωγείο- δημο-
τικό και λύκειο καθώς και αρ-
κετή νεολαία.

Τοποθετήθηκε στο λόφο 
του κάστρου δεξαμενή χωρητι-
κότητας 20 κυβικών μέτρων νε-
ρού, στο πλαίσιο της προσπάθει-

ας που καταβάλ-
λεται από την ΔΕΥΑΔ για την οριστι-
κή λύση των προβλημάτων υδροδό-
τησης της γύρω περιοχής. Το Σάβ-
βατο 28 Νοεμβρίου στο χώρο της 
λαϊκή αγοράς, πραγματοποιήθηκε 
έκθεση τοπικών προϊόντων με τίτ-
λο, «Διατήρηση και προώθηση το-
πικών προϊόντων και υπηρεσιών 
τουρισμού». Η έκθεση περιλάμβα-
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10ο Παγκόσμιο συνέδριο Θρακών

Για τη χάραξη μιας διαφορετικής πο-
ρείας ικανής να αναδείξει τις προοπτικές 
ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της οικο-
νομίας της Θράκης, γεγονός που αποδει-
κνύεται από τις εισηγήσεις των εξεχου-
σών προσωπικοτήτων που αποδέχτηκαν 
την πρόσκληση της οργανωτικής επιτρο-
πής να συμμετάσχουν στο Συνέδριο και να 
καταθέσουν τις προτάσεις τους. 

Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν ο Υφυ-
πουργός Εξωτερικών, κ. Ι. Αμανατίδης, 
ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης, η Υφυπουργός Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-
Θράκης), κα Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, ο Υφυ-
πουργός Υποδομών, κ. Π. Σγουρίδης, ο Γε-
νικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, 
κ. Κ. Παπαχρήστου, οι βουλευτές ΣΥΡΙ-
ΖΑ Ν. Έβρου, κα Ν. Γκαρά και Δ. Ρίζος, ο 
βουλευτής ΝΔ Ν. Έβρου, κ. Αν. Δημοσχά-
κης, ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας κ 
Θράκης, κ. Γ. Παυλίδης, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Έβρου, κ. Δ. Πέτροβιτς, οι Θεματι-
κοί Αντιπεριφερειάρχες κ. Κων/νος Εξα-
κουστός και κα Ζηνοβία Ζάχαρη, ο Μη-
τροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, κ.κ. Άν-
θιμος, ο Μητροπολίτης Ξάνθης, κ.κ. Πα-
ντελεήμων, ο Μητροπολίτης Μαρώνειας 
και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων, ο Μη-
τροπολίτης Διδυμοτείχου κ.κ. Δαμασκη-
νός, ο Διοικητής της 12ης Μ/Κ Μεραρχί-
ας Πεζικού Έβρου, Υποστράτηγος κ. Γ. Κα-
μπάς, ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ., κ. Αθ. Καρα-
μπίνης και εκπρόσωποι της τοπικής αυτο-
διοίκησης.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου τι-

μώντας το παρελθόν, την ιστορία και τις 
προσωπικότητες της Θράκης ο κ. Αθανά-
σιος Λιπορδέζης, εκπρόσωπος του Συνδέ-
σμου Φίλων Καραθεοδωρή, ανέπτυξε την 
πορεία και το όραμα του μεγάλου Θράκα 
επιστήμονα, Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. 
Αμέσως μετά, ο κ. Λαμπάκης απέδωσε τι-
μητική πλακέτα στο μαθητή του 3ου Γυ-
μνασίου Αλεξανδρούπολης, Ορέστη Τσα-
ταλμπασίδη για τη διάκρισή του στη 19η 
Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέ-
ων. Στη συνέχεια ο Επίκουρος Καθηγητής 
του Δ.Π.Θ., κ. Ηλίας Πετρόπουλος, έκανε 
μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της ιστο-
ρίας της Θράκης από την αρχαιότητα μέ-
χρι και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό 
κράτος, προτείνοντας παράλληλα τη δημι-
ουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών 
Ερευνών με έδρα το Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, κύρια αποστολή του οποίου θα είναι 
η ανάδειξη και προαγωγή της Ιστορίας και 
των αρχαιοτήτων της Θράκης μέσα από 
εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευ-
να σε συνεργασία τόσο με το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης όσο και με πανεπι-
στημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου οι 
εισηγητές αναφέρθηκαν στο παρόν και 
μέλλον της Θράκης καταθέτοντας τις προ-
τάσεις τους και αναλύοντας τις προοπτι-
κές ανάπτυξης της περιοχής. Συγκεκριμέ-
να ο κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Κοινωνιο-
λόγος και Συγγραφέας, αναφέρθηκε στην 
αξιοποίηση των σχέσεων με τις γείτονες 
χώρες και την ανάδειξη της θρακικής γα-
στρονομίας. Ο κ. Γεώργιος Κρεμλής, Προ-
ϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολι-

τικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, υπογράμμισε τη γεωπολιτική θέ-
ση της Θράκης και δη της Αλεξανδρούπο-
λης, επισημαίνοντας ότι με τη σωστή αξιο-
ποίηση του λιμανιού και την ύπαρξη στρα-
τηγικού σχεδιασμού, η Αλεξανδρούπολη 
μπορεί να μετατραπεί σε αξιόλογο ενερ-
γειακό κόμβο και διαμετακομιστικό κέ-
ντρο συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανά-
πτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια ημέρα το παρόν στο Συνέδριο 
έδωσε ο Πρόεδρος της πολιτικής παράτα-
ξης Το Ποτάμι, κ. Σταύρος Θεοδωράκης, ο 
οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στη γεωπο-
λιτική σημασία της Θράκης και στην ανά-
γκη μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το κέ-
ντρο στην περιφέρεια. 

Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Καββα-
θάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρθηκε 
στις δυνατότητες ανάπτυξης των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή ενώ 
ο κ. Νίκος Παπαθανασίου, Πρόεδρος ΤΕΕ 
Θράκης, ανέλυσε τη συμβολή των υποδο-
μών στην ανάπτυξη της Θράκης. Ο κ. Σπυ-
ρίδων Κουτρούμπας, Καθηγητής -Κοσμή-

τορας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., ανέλυσε τους 
στόχους και τις προοπτικές της σύνδε-
σης της Πανεπιστημιακής έρευνας με την 
πρωτογενή παραγωγή προτείνοντας πρω-
τοπόρες και καινοτόμες μεθόδους καλλι-
έργειας. Τέλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης και Πρόεδρος ΠΕΔ Αν. Μακεδονί-
ας & Θράκης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, 
εστιάζοντας στο μέλλον και τις προοπτι-
κές ανάπτυξης της Θράκης αναφέρθη-
κε στη σημασία της ύπαρξης στενών δε-
σμών με τις γείτονες χώρες καθώς μόνο 
με την κοινή συνεργασία μπορούν να αντι-
μετωπιστούν τα προβλήματα που απασχο-
λούν την ευρύτερη περιοχή και να αναπτυ-
χθούν εμπορικές, τουριστικές ή επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες ενώ ο Αντιδήμαρ-
χος Φερών και Πρωτογενούς Τομέα του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Νίκος Γκό-
τσης, κατέθεσε μια εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα πρόταση για την ανάδειξη του Δέλ-
τα του Έβρου ως μοχλού ανάπτυξης για 
τον τουρισμό της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέ-
ρας των εισηγήσεων, εκπρόσωποι συλ-
λόγων και ενώσεων είχαν τη δυνατότητα 
να τοποθετηθούν και να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους, μεταξύ αυτών και οι Ενώ-
σεις που στο παρελθόν είχαν εκφράσει τις 
αντιρρήσεις τους για τη διεξαγωγή του Συ-
νεδρίου. 

Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργα-
σίες του την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου με 
την τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργί-
ας στον Ιερό Ναό Παναγίας Κοσμοσώτει-
ρας στις Φέρες και την ανάγνωση του ψη-
φίσματος.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών που 
το διαφοροποίησαν από τα προηγούμε-
να ήταν:

Η συμμετοχή και τοποθέτηση και από 
τις δύο θρακικές ομοσπονδίες, οι οποίες 
εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τον τρό-
πο λειτουργίας και τη θεματολογία του συ-
νεδρίου. 

Η διαφοροποίηση του περιεχομένου 
του συνεδρίου που στράφηκε, με σεβασμό 
βέβαια στη μνήμη, την ιστορία και τις αλη-
σμόνητες πατρίδες, περισσότερο στο τώρα 
και το αύριο της Θράκης. Οι προτάσεις των 
(6) εισηγητών της δεύτερης ημέρας διεξα-

γωγής του Συνεδρίου αφορούσαν την ανά-
πτυξη της Θράκης σε όλους τους παραγω-
γικούς τομείς που την κρατούν στην τελευ-
ταία θέση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση ενώ η πρώτη ημέρα αφιερώθη-
κε στην ιστορία της Θράκης από την αρχαι-
ότητα μέχρι και την ενσωμάτωσή της στο 
Ελληνικό Κράτος.

Το δυσάρεστο γεγονός, κατά την έναρ-
ξη του συνεδρίου, της εισόδου στο χώρο 
του συνεδρίου αγροτών και κτηνοτρόφων 
των Φερών, οι οποίοι κόντρα στον πολιτι-
κό πολιτισμό διεκδίκησαν την επίλυση των 
ΔΙΚΑΙΩΝ αιτημάτων τους από τους πα-
ριστάμενους υπουργούς και βουλευτές, 
πτωχοποιημμένοι περισσότερο από κάθε 
Έλληνα. Η οργανωτική επιτροπή προσπά-
θησε στο βαθμό του δυνατού να συγκρα-
τήσει τους πληττόμενους κτηνοτρόφους 
και αγρότες με παρεμβάσεις των δημάρ-
χων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής από μικροφώνου ζήτησε 
από τους ανωτέρω να σταματήσουν τη βία 
με αποτέλεσμα ο Υπουργός κ. Αμανατίδης 
να απευθύνει χαιρετισμό και μετέπειτα σε 
ιδιαίτερο χώρο να ακούσει τους αγρότες. 
Επισημαίνεται σε αυτούς που προσπάθη-
σαν να επιρρίψουν ευθύνες στην οργανω-
τική επιτροπή, δηλ. στους Δημάρχους της 
Θράκης, ότι οι Δήμαρχοι δεν υποκαθι-
στούν την αστυνομία ενώ η συμπεριφορά 
όλων των δημάρχων κατέτεινε στην ηρε-
μία η οποία και επήλθε.

Η συμβολή του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στήμιου, το οποίο συμμετείχε με τρεις ει-
σηγητές και με τον Πρύτανη κ. Αθανάσιο 
Καραμπίνη σε επίσημο χαιρετισμό προς 
τους συνέδρους, η συμμετοχή της εκκλη-
σίας με τους τέσσερεις Μητροπολίτες της 
Θράκης να είναι ΠΑΡΟΝΤΕΣ ως και η ηγε-
σία του στρατού με επικεφαλής τον Υπο-
στράτηγο κ. Γεώργιο Καμπά, αλλά και όλοι 
ανεξαιρέτως οι πολιτιστικοί σύλλογοι της 
Θράκης ενεφύσησαν την αύρα και θεμελί-
ωσαν μέσα από τη συμμετοχικότητα και τη 
συνεργασία τη δυνατότητα της αναστύλω-
σης – ανασυγρότησης της οικονομίας και 
την προοπτική ανάπτυξης της αγαπημένης 
μας και πολύπαθης ΘΡΑΚΗΣ μας. 

Τελικά, ήταν ένα ζωντανό συνέδριο 
τελείως διαφορετικό από τα άλλα, τα δε 
αποτελέσματα από τις εισηγήσεις είναι 
ήδη ορατά από την Κυριακή 13 Δεκεμ-
βρίου.

συνάντηση με υπουργούς 

Παρουσίασε αναλυτικά 
τα θέματα που απασχο-

λούν το Δήμο
Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρί-

ου 2015 πραγματοποιήθηκε προ-
γραμματισμένη ενημερωτική συ-
νάντηση του Δημάρχου Διδυμο-
τείχου Παρασκευά Πατσουρίδη 
με τους κ. Ι. Τσιρώνη αναπληρωτή 
Υπουργό ΠΕΚΑ και τον κ. Τ. Κουίκ 
Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ, στο γραφείο του Δημάρχου. 
Στη συνάντηση αυτή συμμετεί-

χαν υπηρεσιακοί παράγοντες των 
Υπουργείων και οι βουλευτές του 
Ν. Έβρου κ. Γ. Καΐσας, κ. Δ.Ρίζος 
και κ. Ν. Γκαρά. Συμμετείχαν ακό-
μη ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. 
Δ. Πέτροβιτς και η Περιφερειακή 
Σύμβουλος κα Α.Γεροστεργίου. 

Ο Δήμαρχος αφού καλωσόρι-
σε όλους τους ανωτέρω έκανε σύ-

ντομη αναφορά για 
την ιστορία και την 
περιοχή του Δή-
μου Διδυμοτεί-
χου και στη συνέ-
χεια παρουσίασε 
αναλυτικά θέματα 
που απασχολούν 
το Δήμο: 1.Αντι-
μετώπιση πλημ-
μυρών, 2.Διαχείρι-
ση απορριμμάτων, 
3.Υδροδότηση-

Κατασκευή φράγματος στην πε-
ριοχή των Μεταξάδων(για ύδρευ-
ση- άρδευση και παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας), 4.Χρηματο-
δότηση προγράμματος LED από 
το πράσινο ταμείο, 5.Αντικατάστα-
ση δικτύων ύδρευσης, 6.Λατομεία 
Κουφόβουνου και παρέμβαση για 

την άμεση έναρξη λειτουργίας, 
7.Ένταξη του Δήμου μας στο νέο 
πρόγραμμα εξοικονομώ (για ενερ-
γειακή αναβάθμιση Δημοτικών και 
Σχολικών κτιρίων), 8.Αναφορά στο 
κοίτασμα ζεόλιθου στους Μεταξά-
δες.

Ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου έχει πολλά  

προβλήματα που 
απαιτούν λύσεις 

Η συνάντηση έκλεισε με την 
επίδοση σχετικού υπομνήματος 
καθώς και βιβλίων με την ιστορία 
του Διδυμοτείχου. 

Ψήφισμα  
με 15 σημεία
ένα ζήτημα δημοσίων 
σχέσεων με θεωρητι-
κές προσεγγίσεις ή ση-
μεία που δεν είναι με-
γαλεπήβολα και ανέφι-
κτα αλλά υλοποιήσιμα 

και μετρήσιμα;


