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Πολιτιστικές  
και αθλητικές  
δραστηριότητες

Ο ΠΟΛΙΤΙσΜΟσ κΑΙ Ο ΑΘΛη-
ΤΙσΜΟσ αποτελούν κομμά-
τι της πολιτιστικής και γενικό-
τερης ανάπτυξης της περιο-
χής του Δήμου Διδυμοτείχου

ΤΟΠΙκΕσ 
ΑΘΛηΤΙκΕσ 
ΔΥΝΑΜΕΙσ και 
πολιτιστι-
κές συνέρ-
γειες, δυνα-
μώνουν τον 
τόπο μας
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Για πρώτη φορά αναδεικνύεται ολο-
κληρωτικά και παρουσιάζεται η παρά-
δοση της Μακράς Γέφυρας, τραγού-
δια, έθιμα, φορεσιές, τελετουργικά, στη 
Θεσσαλονίκη, μέσα από μία παρά-
σταση με πάνω από 80 χορευτές επί 
σκηνής. 

Ομιλία του Προέδρου του Ε.Λ.Σ Διδυμοτείχου 
¨Δίδυμα Τείχη¨ Απόστολου Πολυσάκη

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας,
Η παράδοση είναι το παρελθόν που κληρονομείται, καθορίζει την 

τωρινή μορφή ζωής και θεμελιώνει τις βάσεις του μέλλοντος. Είναι η 
ζωή που δεν ζήσαμε αλλά την βιώνουμε μέσα από τον πολιτισμό που 
μας δίνει την δυνατότητα να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, να ανακα-
λύψουμε τις ρίζες μας και να εντοπίσουμε τα ίχνη που αφήσαμε στο δι-
άνυσμά μας σε τούτον τον κόσμο. Η πολιτιστική μας παράδοση μοιά-
ζει με ιστορικό μίτο, σύμμεικτο από παλιές προσωπικές ιστορίες μέσα 
από κουβέντες αναμειγμένες με δάκρυα και γέλια, από ιστορικά γεγο-
νότα άλλοτε αιματηρά και πότε χαρούμενα, από τραγούδια που στιγ-
μάτισαν την μοχθηρή καθημερινότητα των προγόνων μας και από τόσα 
άλλα στοιχεία της ζωής που πια ελάχιστα αποτυπώνονται σε ξεθωρια-
σμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, σε φθαρμένα από την πολλή χρή-
ση αντικείμενα και σε πολυφορεμένα ρούχα ξεχασμένα σε κάποιο σε-
ντούκι. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας και βλέποντας όλες αυτές 
τις εικόνες της ζωής να περνούν από μπροστά σου νιώθεις την ανάγκη 
να τις διαφυλάξεις και ακόμα ποιο έντονο το χρέος να τις μοιραστείς. 

Η ανάγκη αυτή γεννήθηκε όταν παρακολουθώντας εξιστορήσεις 
παππούδων και γιαγιάδων, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι περιπέ-
τειες της ζωής τους παραλληλίζονται με την ιστορία της πατρίδας τους, 
την Ανατολική Θράκη. Η ώθηση προήλθε από το χρέος που νιώσαμε, 
σαν συνεχιστές της παράδοσης, να μοιραστούμε αυτόν τον πλούτο που 
μας παραδόθηκε και ταυτόχρονα να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυ-
τούς που έγραψαν την ιστορία, τις ψυχές που χάθηκαν όταν η ιστορία 
γραφόταν και τις χαμένες πατρίδες που ποτέ δεν ξεχάστηκαν.

Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε πριν από πέντε περίπου χρόνια που 
ξεκίνησε η προετοιμασία για την παρουσίαση αυτή. Σε αυτόν τον δί-
σκο παρουσιάζονται ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία από προσωπι-
κές μαρτυρίες προσφύγων από τους οικισμούς Κουρτάκιοι, Εσκίκιοι, 
Ζαλουφάκι, Καρά Χαμζα και Τσιαλίκιοι της περιφέρειας της Μακράς Γέ-
φυρας που κατά την άφιξη τους στον ελλαδικό χώρο δημιούργησαν τον 
οικισμό του Ισαακίου. Τα τραγούδια που παρουσιάζονται προκύπτουν 
από καταγραφές προσφύγων των παραπάνω οικισμών και του αρβανι-

τόφωνου οικισμού Μεγάλο Ζαλούφι της Μακράς Γέφυρας που ερχό-
μενοι δυτικά του ποταμού Εβρου δημιούργησαν τον οικισμό του Νέου 
Χειμωνίου και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Ρήγιο. 

Η επιλογή της συνοδείας των τραγουδιών από τους αρχέγωνους 
ήχους της γκάιντας, της λύρας, της νταούλας, της φλογέρας και της κα-
βάλας αποσκοπεί στην αυθεντική προσέγγιση της μουσικής παράδο-
σης της Θράκης.

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους 
που συνεργάστηκαν μαζί μας για την παραγωγή αυτή. Κάποιοι από αυ-
τούς δεν βρίσκονται πλέον στην ζωή αλλά οι προσωπικές τους μαρτυρί-
ες και τα φωτογραφικά τους αρχεία άφησαν το αποτύπωμα τους σε αυ-
τήν την δημιουργία και νιώθουμε ευγνώμονες για αυτό. 

Οι εκλιπόντες Αναστάσιος Καραμπασάκης και Αθανασία Μπαξε-
βάνη άφησαν μια μεγάλη παρακαταθήκη πληροφοριών και στοιχείων 
σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1995 στο Ισαάκιο. Για τη συλλο-
γή του φωτογραφικού υλικού ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ισαακίου, το Κ.Α.Π.Η. Ισαακίου, τις κυρίες Καραμπασίδου Ελένη, Καρα-

μπασάκη Παρασκευή, την εκλιπούσα Γκιρτζιμάνη Αποστολία και όλους 
τους κατοίκους του Ισαακίου που μας παραχώρησαν προσωπικό φω-
τογραφικό αρχείο και την άδεια για την δημοσιοποίησή του. Για τους 
ίδιους λόγους ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία Ασπογέρακα και τον 
Πολιτισιτκό Σύλλογο Αιγινίου. Για την συγκέντρωση του τραγουδιστι-
κού υλικού σε καταγραφή που πραγματοποιήθηκε το έτος 1997 και για 
την μουσική καθοδήγηση ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες Δημοσχάκη 
Ευαγγελία, Δημοσχάκη Σουλτάνα, Πολυσάκη Σταματία, Φραγκάκη Απο-
στολία, Σιουρδάκη Σουλτάνα και Παπαδάκη ζωή. Την κυρία Παπαδά-
κη Ζωή όπως και τις κυρίες Ποτίδου Χρυσούλα και Θεοδωρακοπούλου 
Ελένη τις ευχαριστούμε για την ερμηνευτική τους συμμετοχή σε κάποια 
από τα τραγούδια της συλλογής μας.

Για την μουσική επιμέλεια και την αμέριστη βοήθεια και συνεργα-
σία ευχαριστούμε το παραδοσιακό μουσικό σχήμα «ΕΒΡΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ». 
ΠΑΡΤΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ στην θρακιώτικη λύρα
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ στην γκάιντα
ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ στην καβάλα και στην φωνή
ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ στα κρουστά
ΓΟΥΓΟΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ηχολήπτης
Θερμές ευχαριστίες στους ειδικούς συνεργάτες και μουσικούς 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟ
Και ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

Που με την συμμετοχή τους εμπλούτισαν το μουσικό ηχόχρωμα 
αυτής της έκδοσης. 

Ευχαριστούμε την ΕΡΤ ΟΡΕΝ  για την παραχώρηση του studio του 
ραδιοφωνικού σταθμού της Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα που 
λειτουργούσε ως ΕΡΤ ΟΡΕΝ και την ΔΗΚΕΠΑ Ορεστιάδας για την πα-
ραχώρηση του studio  της. Τέλος ευχαριστούμε όλους όσους βοήθη-
σαν και με τον τρόπο τους συνέβαλαν στην διεκπεραίωση αυτής της 
παραγωγής.

Εν κατακλείδι σε όλους εσάς ευχόμαστε να απολύσετε το ταξίδι στο 
χρόνο ξεφυλλίζοντας το ένθετο του δίσκου και ακούγοντας τους ήχους 
της ανθρώπινης ψυχής. «Νερ για δγείτι αφιγκραστείτι» κι εσείς, όσα κι 
εμείς είδαμε και ακούσαμε.

Φτάνοντας στην αποψινή εκδήλωση ευχαριστούμε όλα τα μέλη 
του Συλλόγου ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ που δούλεψαν και κουράστηκαν προκει-
μένου να ετοιμάσουν αυτήν την παράσταση η οποία κατά κύριο λόγο 
στηρίχθηκε στα τραγούδια που εμπεριέχονται στον δίσκο. Τοποθετώ-
ντας τα όμως τραγουδιστικά και χορευτικά μέσα στον εθιμικό κύκλο 
που εξυπηρετούσαν είτε ως τρόπο διασκέδασης είτε ως τελετουργική 
αναγκαιότητα προκειμένου να παρουσιαστεί η ιδιοσυγκρασία της το-
πικής κοινότητας. 

Ενα τέτοιου είδους εγχείρημα για έναν περιφερειακό πολιτιστικό 
φορέα θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε η ανάλογη 
στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής μας. Ευχαριστούμε 
θερμά τον Δήμο Διδυμοτείχου και τον Δήμαρχό μας κ. Παρασκευά Πα-
τσιουρίδη που από την πρώτη στιγμή στάθηκε θερμός υποστηρικτής 

αυτής της προσπάθειας και το 
απέδειξε έμπρακτα στηρίζο-
ντας μας οικονομικά. 

Για τον λόγο αυτό τον απο-
νείμουμε αναμνηστική πλα-
κέτα. Κύριε δήμαρχε παρακα-
λώ…….

Επίσης ευχαριστούμε την 
ΠΟΘΣ, της οποίας ο Σύλλογός 
μας είναι μέλος για την στήριξη 
της προκειμένου να πραγματο-
ποιηθεί η αποψινή εκδήλωση. 
Κύριε πρόεδρε παρακαλώ…….

Τέλος ευχαριστούμε από 
τα βάθη της καρδίας μας όλους 
εσάς που μας τιμήσατε με την 
παρουσία σας στην εκδήλωση 

μας. Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός όπου φίλοι, συνεργάτες, πολιτι-
στικοί φορείς από την Λάρισα μέχρι τον Εβρο βρίσκονται ανάμεσά μας. 

Καλή σας διασκέδαση.          

“Νερ για δγείτι αφιγκραστείτι”
επίσημη παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη

 
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.

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.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης  

Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:
Τοπαλούδης Ιωάννης 

Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Κελεσίδης Αναστάσιος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεντσίδης Δημήτριος 
Επικοινωνία

Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602

E-mail: didymonea@gmail.com

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

Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon

Η φωτογραφία  
του μήνα

ΕΥχΑΡΙσΤηΡΙΟ 
«Φύλλο 1 2017»

Ευχαριστούμε τους, Αγγελο Συριτούδη, Ευάγγελο 
Σοβαρά, και τους Α.Ε.Διδυμοτείχου, Εκπολιτιστικό 
Λαογραφικό Σύλλογο «Τα Δίδυμα Τείχη», Πολιτι-

στικό Σύλλογο Ισαακίου, Σύλλογο Ποντίων Διδυμο-
τείχου ΄΄Ρωμανία΄΄, Λαογραφικό Μουσείο, Εξοραι-
στικό σύλλογο Ελληνοχωρίου, Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Μεταξάδων, Α.Σ Αγιος Γεώργιος ΤάεΚβοντό Δι-
δυμοτείχου, Β΄ΓΕΛ Διδυμοτείχου, Θρακιώτικο σύλ-
λογο Ασβεστάδων, Σ.Γ Taekwondo Διδυμοτείχου, 
για την βοήθεια τους στην έκδοση του Φύλλου 1 

2017.Σας ευχαριστούμε θερμά,
Δημήτρης Δεντσίδης 

6972715239 
didymonea@gmail.com

Άγιος Αθανάσιος
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«Βραδιά Ιστορίας»
ομιλίες – διαλέξεις σε ιστορικά θέματα, με 
έμφαση στην παρουσίαση της τοπικής 
ιστορίας και των μνημείων της περιοχής

«ΒΡΑΔΙΑ ΙσΤΟΡΙΑσ» ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΥΛΙκΟ 
ΟχΥΡΟ «ΖΙΝΤΑΝ»

Ο Ιστορικός και Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Διδυμοτείχου 
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και 
Δράση», έχει ξεκινήσει από 
το 2015 την πρωτοβου-
λία «Βραδιές Ιστορίας» στις 
οποίες παρουσιάζονται 
μέσω ομιλιών – διαλέξεων 
ιστορικά θέματα, με έμφα-
ση στην παρουσίαση της 
τοπικής ιστορίας και των 
μνημείων της περιοχής. 

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται από αξιό-
λογους καλεσμένους, όπως έγκριτους επιστήμονες, 
ιστορικούς μελετητές και ερευνητές και φυσικά εί-
ναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό. 

Στο πλαίσιο της έναρξης της πρωτοβουλίας για 
το 2017 πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρί-
ου 2017, μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσία-
ση που αφορούσε το «Αγνωστο Οχυρό του Ερυθρο-
ποτάμου». Πρόκειται για τον άγνωστο σε πολλούς, 
οχυρό λόφο «Ζιντάν» (ή Ζωντάν) που βρίσκεται κο-
ντά στο χωριό Βρυσικά Διδυμοτείχου. 

Ο ανεξάρτητος ερευνητής κ.Σταμάτης Παλάζης, 
παρουσίασε μία εξαιρετική εργασία μαζί με φωτο-
γραφικό υλικό για έναν τόπο με εμφανή την ανθρώ-
πινη παρουσία από την προϊστορική εποχή. Επιχει-
ρηματολόγησε με σημαντικές αποδείξεις για την 
ύπαρξη οχυρών και οικισμών στην περιοχή που πε-

ριλαμβάνει και το θρυλικό λόφο «Ζιντάν», που για 
άλλους είναι ο «Λόφος των Ζωντανών», καθώς ακό-
μα στην κορυφή του υπάρχει η πιθαρόσχημη δεξα-
μενή (πηγάδι), όπου κατά την τουρκοκρατία ριχνό-
ταν μέσα του ζωντανοί οι καταδικασμένοι, για να 

πεθάνουν στα έγκατα του βράχου. 

Η περιοχή είναι γνωστή στους θρύλους και τις 
παραδόσεις των κατοίκων την κοιλάδας του Ερυ-
θροποτάμου και είναι καταγεγραμμένη ως σημαντι-
κός χώρος αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας ακό-
μα από το 1959-1960 με την έρευνα του πρωτοπό-
ρου καθηγητή Γεώργιου Μπακαλάκη. Μέχρι σήμε-
ρα όμως, δεν έχει χαρακτηριστεί «αρχαιολογικός 
χώρος», δεν έχει διαφυλαχθεί από διάφορες κατα-
στροφές και δεν έχει αναδειχθεί μέσω ερευνών και 
επιστημονικών ανασκαφών. 

Τέλος, στη «Βραδιά Ιστορίας» παρουσιάστηκαν 
τρόποι ανάδειξης, προβολής, αλλά και ανάπτυξης 
της εν λόγω περιοχής. Επίσης συζητήθηκαν οι ενέρ-
γειες και οι δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν 
προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να ευαισθητοποι-
ηθούν οι αρχές και οι κάτοικοι και όχι μόνο, να ανα-
δειχθεί να προβληθεί και να αποτελέσει πόλο έλξης 
και ανάπτυξης, το έως τώρα «Αγνωστο Οχυρό του 
Ερυθροποτάμου». 

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμο-
τείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση», ευ-
χαριστούμε τον κ.Σταμάτη Παλάζη που μοιράστη-
κε την έρευνά του με τα μέλη και τους φίλους του 
Συλλόγου και φώτισε σκοτεινές πτυχές της ιστορί-
ας και των μνημείων του τόπου μας. Επίσης ευχα-
ριστούμε την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδος και Σουφλίου και τον εφημέριο του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διδυμοτείχου πάτερ 
Κύριλλο Κολτσίδη για τη διάθεση της αίθουσας του 
Πνευματικού Κέντρου του ναού, για την πραγματο-
ποίηση της «Βραδιάς Ιστορίας». Τέλος ευχαριστού-
με όλους τους φίλους και συντοπίτες μας, που προ-
σήλθαν και παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον την ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
για την επόμενη δράση των Καστροπολιτών που θα 
ανακοινωθεί πολύ σύντομα. 

«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση» 
Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου

κΟΠη 
«κΑσΤΡΟΠΟΛΙΤΙκησ» 
ΒΑσΙΛΟΠΙΤΑσ 

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, 
ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-
Γνώση και Δράση», έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη βασιλόπιτα του στην 
ταβέρνα  «Τα Κιούπια» στο Διδυμό-
τειχο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
μέλη και φίλοι του Συλλόγου, καθώς 
και η Δημοτική αρχή, εκπρόσωποι πο-
λιτικών και στρατιωτικών αρχών, κα-
θώς και πολιτιστικών φορέων. Την 
«Καστροπολίτικη» Βασιλόπιτα ευλό-
γησε ο πάτερ. Κύριλλος Κολτσίδης εκ-
προσωπώντας τον Μητροπολίτη Δι-
δυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλί-
ου  κ. Δαμασκηνό. 

Μετά την κοπή, έγινε μια σύντο-
μη αναφορά σχετικά με τις δράσεις 
του Συλλόγου που πραγματοποιή-
θηκαν εντός του 2016, καθώς επίσης 
γνωστοποιήθηκαν στους παρευρι-
σκομένους και οι πρώτες εκδηλώσεις 
του 2017.

Το φλουρί έτυχε ο Οργανωτικός 
Γραμματέας του Συλλόγου Δημήτρι-
ος Ζουκίδης, στον οποίο ευχόμαστε 
να είναι πάντα τυχερός και ευλογη-
μένος.

 Ακολούθησε φαγητό, χορός και 
γλέντι με την ορχήστρα του κ.Τζέλλα 
και τους μουσικούς του. Η βασιλόπιτα 
ήταν μία προσφορά των Ζαχαροπλα-
στείων «Ο Νίκος». Καλή, ευλογημένη 
και δημιουργική χρονιά σε όλους.

«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση» 
Ιστορικός και Πολιτιστικός  

Σύλλογος Διδυμοτείχου



• Αρ. Φύλλου 464

Το Μονόγραμμα του 
κάστρου
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Κείμενο: Ευάγγελος Σ.Σοβαράς 
(Καστροπολίτης)

Στο Κάστρο του Διδυμοτείχου, ο 
γνωστός  πύργος της Βασιλοπούλας 
όπως και άλλοι πύργοι, φέρουν το 
μονόγραμμα – σημάδι του Κάστρου, 
που παλαιότερα θεωρούνταν ως το 
Χριστόγραμμα. Ομως ως γνωστόν το 
μονόγραμμα του Χριστού, αποτελεί-
ται από συνδυασμό των γραμμάτων 
Χ-Ρ, ενώ το συγκεκριμένο μονόγραμ-
μα επί των τειχών, αποτελεί συνδυ-
ασμό των Τ-Χ-Ρ-S, που το κάνει ξεχω-
ριστό.

Το ίδιο σημάδι φέρουν εγχάρα-
κτο, τουλάχιστον 7 από τους σωζόμε-
νους πύργους του Κάστρου, οι οποί-
οι βρίσκονται κυρίως στην ανατολι-
κή και στην βορειοανατολική πλευ-
ρά του.

Το σήμα κατατεθέν του Βυζαντι-
νού οχυρού - μονόγραμμα αποδίδε-
ται ως οικόσημο στους Ταρχανειώ-
τες, τη γνωστή Βυζαντινή οικογένεια 
από την οποία προήλθαν επιφανείς 
στρατιωτικοί και αριστοκράτες, στε-
νοί συγγενείς των οικογενειών αυτο-
κρατόρων. Το όνομα τους προερχό-
ταν πιθανότατα, από τον τόπο κατα-
γωγής τους, τον οικισμό Ταρχάνειον 
κοντά στα Κύψελα (σημερινά Υψαλα) 
της Ανατολικής Θράκης. Οι Ταρχα-
νειώτες κατέλαβαν υψηλά αξιώματα 
στην κρατική ιεραρχία και κατά και-
ρούς διατέλεσαν επικεφαλής στρα-
τιωτικών μονάδων, διαδραματίζο-
ντας σημαντικό ρόλο στα πολιτικά 
και στρατιωτικά δρώμενα του βυζα-
ντινού κράτους.  

Μεγαλύτερη ακμή γνώρισε η οι-
κογένεια τους τον 13ο αιώνα, μετά 
τη σύναψη επιγαμίας με τον οίκο 
των Παλαιολόγων. Τότε κατ’ εντολή 
του εκ Διδυμοτείχου αυτοκράτορα 
της Νικαίας, Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατά-
τζη, ο Μέγας Δομέστικος Νικηφόρος 
Ταρχανειώτης νυμφεύθηκε τη Μα-
ρία Παλαιολογίνα, μεγαλύτερη αδελ-
φή του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου ο 
οποίος αργότερα (1261) ανακατέλα-
βε την Κωνσταντινούπολη από τους 
Φράγκους. Δισέγγονος του Νικηφό-
ρου Ταρχανειώτη επίσης, ήταν ο Ιω-
άννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός ο οποίος 
στέφθηκε στο Κάστρο του Διδυμοτεί-
χου, στις 26 Οκτωβρίου 1341 (εορτή 
Αγίου Δημητρίου).

Η εμφανέστατη παρουσία του 
μονογράμματος των Ταρχανειωτών 
στο Κάστρο του Διδυμοτείχου, απο-
δίδεται στους παρακάτω:

Στον Πρωτοστράτορα (Αρχηγό 
του Στρατού) Μιχαήλ Δούκα Γλαβά 
Ταρχανειώτη (1235-1304), ο οποί-
ος από το 1292 είχε αναλάβει τη δι-

οίκηση του θέματος της Θράκης και 
το 1303 πραγματοποίησε εκτεταμέ-
νες επισκευές των τειχών σε οχυρά 
της Θράκης. Επίσης πολέμησε υπό 
τον Μιχαήλ Η΄ και τον Ανδρόνικο Β΄ 
εναντίον των Βουλγάρων, των Σέρ-
βων και των Ανδεγαυών. Ο ίδιος ήταν 
κτήτορας της Μονής Παμμακαρίστου 
στην Κωνσταντινούπολη όπου ετά-
φη, καθώς και χορηγός των τοιχογρα-
φιών του παρεκκλησίου του Αγίου 
Ευθυμίου, στον Αγιο Δημήτριο Θεσ-
σαλονίκης.

Στον Πρωτοστράτορα Κωνσταντί-
νο Ταρχανειώτη, ο οποίος διετέλεσε 
Στρατιωτικός Διοικητής του Διδυμο-
τείχου.  Ηταν έμπιστος συνεργάτης 
και συγγενής του Ιωάννη ΣΤ΄ Καντα-
κουζηνού όταν εκείνος στέφθηκε στο 
Διδυμότειχο. Ως Πρωτοστράτορας 
ηγήθηκε των βυζαντινών στρατευμά-
των εναντίον των Γενουατών στις 28 
Ιουλίου 1351 στη Μάχη του Γαλατά, 
ως διοικητής του αυτοκρατορικού 
ναυτικού. Το 1351-52 ως «άρχοντας» 
του Διδυμοτείχου πραγματοποίησε 
ενίσχυση - ανοικοδόμηση των τειχών 
του Κάστρου.

Στον Στρατηγό Μανουήλ Ταρχα-
νειώτη, έναν από τους τέσσερις δι-
οικητές ιππικού του Διδυμοτείχου, 
έμπιστο στρατιωτικό αρχηγό του Ιω-
άννη ΣΤ΄ Καντακουζηνού κατά τη δι-
αμονή του στο Διδυμότειχο. Οπως 
αναφέρεται στα ιστορικά κείμενα 
πως το Μάρτιου του 1342 κατά την 
αναχώρηση του Καντακουζηνού για 
τη Θεσσαλονίκη: «Ο Καντακουζη-
νός άφησε στο Διδυμότειχο τη σύ-
ζυγό του Ειρήνη, τις τρεις θυγατέρες 
του και τον Νικηφόρο Δούκα, 1.000 
ιππείς με αρχηγούς τον Μανουήλ 
Ταρχανειώτη, τον Γεώργιο Φακρα-

σή, τον πριμικήριο της αυλής Ιω-
άννη Παλαιολόγο και τον Γεώρ-
γιο Γλαβά, ενώ διόρισε οκτώ άρ-
χοντες (ο καθένας τους διοικού-
σε 1.000 τοξότες) στη συνοικία 
εκτός των τειχών και γενικό αρ-
χηγό τον Μανουήλ Ασάνη».

Στον ίδιο τον Ιωάννη ΣΤ΄ Κα-
ντακουζηνό, δισέγγονο του Νι-
κηφόρου Ταρχανειώτη, που το 
1347 ο ανήλθε στο θρόνο της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ 
από το 1341 είχε αυτοαναγορευ-
θεί αυτοκράτορας στο Διδυμό-
τειχο. Τότε στο πλευρό του συ-
ντάχθηκαν πολλά μέλη της οικο-
γένειας των Ταρχανειωτών, και 
λόγω της συγγένειάς τους. Είναι 
πλέον διαπιστωμένο πως ο ίδιος 
χρησιμοποιούσε και το προσω-
νύμιο «Ταρχανειώτης», αναφε-
ρόταν επανειλημμένα σε αυτή 
την καταγωγή του και σε χειρό-

γραφο της Μονής Βατοπεδίου, εμ-
φανίζεται με το μονόγραμμα του 
Ταρχανειώτη. 

Επισημαίνεται ότι ο Καντακουζη-
νός κατασκεύασε στην περιοχή, το 
περίφημο Κάστρο του Πυθίου (Εμπύ-
θιον) ως αυτοκρατορική κατοικία. Εν-
δεχομένως εξ ονόματός του να έγι-
ναν και οι ανοικοδομήσεις των τει-
χών του Κάστρου Διδυμοτείχου στα 
μέσα του 14ου αιώνα. Το γεγονός 
μπορεί να συνδυαστεί και με την πα-
ρουσία του κεραμοπλαστικού σχεδί-
ου «Δέντρο της Ζωής» σε πύργο της 
νότιας πλευράς, έμπροσθεν του Μη-
τροπολιτικού ναού Αγίου Αθανασίου 
Διδυμοτείχου, που για πολλούς με-
λετητές αποτελούσε σήμα των Κα-

ντακουζηνών.

Πέραν των παραπάνω και ασχέ-
τως εάν εξακριβωθεί για ποιον «Ταρ-
χανειώτη» τω γένος χαράχθηκε το 
μονόγραμμα στο Κάστρο, το κοινώς 
αποδεκτό πλέον είναι ότι όντως το 
μονόγραμμα των Ταρχανειωτών κο-
σμεί όχι έναν, αλλά τουλάχιστον 
επτά πύργους του Διδυμοτείχου, κά-
νοντας το έτσι «σήμα κατατεθέν» του 
Κάστρου. Το ότι δεν υπάρχει άλλο 
οχυρό αυτής της περιόδου, που να 
φέρει σε τέτοια έκταση το οικόσημο 
της Βυζαντινής οικογένειας των επι-
φανών στρατιωτικών και αριστοκρα-
τών, σηματοδοτεί το μονόγραμμα 
του «Ταρχανειώτη», ως έμβλημα του 
Διδυμοτείχου γενικά.

Δεν είναι τυχαίο, ότι το μονό-
γραμμα σήμερα απεικονίζεται σε αρ-
κετά εμβλήματα αρχών, φορέων και 
συλλόγων της περιοχής, όπως αυτό 
της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «Δι-
δυμοτείχου» που εμφανίζει τα τείχη 
του Διδυμοτείχου με το μονόγραμ-
μα του Ταρχανειώτη και το δικέφαλο 

Βυζαντινό αετό πάνω τους.

Οι «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ» έχοντας 
ως έμβλημα του Συλλόγου μας τμή-
μα των τειχών, με τον πύργο της Βα-
σιλοπούλας σε πρώτο πλάνο, ως ση-
μείο θυσίας – τιμής και προσφοράς, 
δεν θα μπορούσαμε να παραλείψου-
με το μονόγραμμα του Κάστρου μας, 
το σήμα κατατεθέν της πόλης μας.

Μετά από όλα αυτά μπορούμε να 
υποστηρίζουμε πως :

«ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣ-
ΤΡΟΥ είναι το ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΟΥ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
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Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνοχωρίου

πλούσια δραστηριότητα 
με παραστάσεις 
και εκδηλώσεις

Γράφει η  
σΟΥΛΑ ΒΑφΕΙΑΔΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνο-
χωρίου , έχει ιδρυθεί το έτος 2002 . 
Τα τελευταία χρόνια έχει καταξιω-
θεί ως φορέας που στηρίζει την επι-
βίωση, την ανάπτυξη και την ανάδει-
ξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
χωριού Ελληνοχωρίου αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής του Εβρου . Ο 
Σύλλογος πλέον με τη στήριξη όλο και 
περισσοτέρων μελών και φίλων ξεκί-
νησε τη δράση του και κατέφερε να 
προσφέρει σημαντικό έργο το οποίο 
περιγράφεται παρακάτω: 1) Η καθιέ-
ρωση της πολιτιστικής εκδήλωσης << 

Κουρμπάνι >> προς τιμή του πανηγυ-
ρίζοντας Ιερού Ναού του Αγίου Αθα-
νασίου Ελληνοχωρίου ,2) Προσεγμέ-
νες και ποιοτικές Πολιτιστικές Εκδη-
λώσεις κάθε χρόνο, το Πάσχα με την 
αναβίωση του Λαζάρου, την γιορ-
τή της αποκριάς, την γιορτή της γυ-
ναίκας κλπ.3). Από τις σημαντικότε-
ρες δράσεις του συλλόγου είναι το 
χορευτικό συγκρότημα του Ελληνο-
χωρίου μετρά 13 χρόνια λειτουργί-
ας και δραστηριότητας του, αρχής 
γενομένης από την ίδρυση του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Ελληνοχωρί-
ου το 2002. Από το 2014 στο χορευ-
τικό έχουν ενταχθεί νέοι και νέες οι 
οποίοι απαρτίζουν τα μέλη του Εξω-
ραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ελ-
ληνοχωρίου και σήμερα το χορευτικό 
απαριθμεί περίπου 60 μέλη. Το τμή-

μα των παραστάσεων του χορευτικού 
απαρτίζουν μέλη και από τα δύο τμή-
ματα . Η βασική έμφαση των μαθη-
μάτων δίδεται στην χορευτική παρά-
δοση του χωριού Ελληνοχωρίου, χω-
ρίς βέβαια αυτό να αποκλείει την εκ-
μάθηση των χορών άλλων περιοχών 
. Το χορευτικό συγκρότημα Ελληνο-
χωρίου έχει αναπτύξει μια πλούσια 
δραστηριότητα με παραστάσεις και 
εκδηλώσεις και έχει συνεχή παρου-
σία στα πολιτιστικά και χορευτικά 
δρώμενα της περιοχής μας , αλλά και 
όλης της Ελλάδας.
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“Ρωμανία”
Σύλλογος Ποντίων Διδυμοτείχου 

Οι Βασικοί στόχοι του συλλόγου εί-
ναι: 1) Συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
συλλόγων της περιοχής. 2) Μετάδοση 
της ποντιακής κουλτούρας σ’ οσο το 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους 
καί ειδικά παρουσίαση  των ήθων και 
εθίμων στα μέλοι καί τους φίλους του 
συλλόγου. 3) Δημουργία χορευτικού 
συγκροτήματος με παιδιά των μελών. 

Ο σύλλογος όλο αυτό το διάστημα εμ-
φανίζετε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις 
παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χο-
ρούς και τραγούδια με τα χορευτικά 
τμήματα που διαθέτει.

1η Δραστηριότητα

Ο Σύλλογος Ποντίων Διδυμοτείχου 
“Ρωμανία”, αποδεχόμενος την πρό-

σκληση του Λαογραφικού Συλ-
λόγου “Μπέης”, στα πλαίσια 
της διοργάνωσης του απο-
κριάτικου εθίμου της “Μπου-
μπούνας” την Τρίτη 21 Φε-
βρουαρίου 2017, έδωσε δυνα-
μικό παρών με τα τραγούδια και τους 
χορούς του, πραγματοποιώντας την 
πρώτη εμφάνιση του χορευτικού τμή-
ματος στην κεντρική πλατεία του Διδυ-
μοτείχου.

2η Δραστηριότητα

Ο Σύλλογος Ποντίων Διδυμοτεί-
χου “Ρωμανία”, αποδεχόμενος την 

πρόσκληση του Συλλόγου Ποντίων Β. 
Εβρου “Ο Διγενής” παρευρέθη στην 
υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Πα-
ναγίας Σουμελά στις 24 Φεβρουαρί-
ου 2017 στη Ν. Ορεστιάδα, στα πλαί-
σια του εορτασμού των εκ του Πόντου 
πολιούχων Αγίων Θεοδώρων.

Τη θαυματουργική εικόνα της Πα-
ναγίας Σουμελά που χαράχτηκε πάνω 
σε ξύλο από τον Ευαγγελιστή Λουκά 

και αποτελεί επί 16 αιώνες 
σύμβολο του Ποντιακού Ελ-
ληνισμού,  υποδέχτηκε πα-
νηγυρικά και μεγαλόπρεπα 
ο Ιερός κλήρος, η στρατιω-
τική και πολιτική ηγεσία, οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι της 
ευρύτερης περιοχής και όχι 
μόνο και ο ευσεβής λαός,  
στη Ν. Ορεστιάδα στο Μη-
τροπολιτικό Ι.Ν Αγίων Θεο-
δώρων. 

Θρακιώτικος Σύλλογος Ασβεστάδων

“θα χορεύ-
ουμε όλο 
το χρόνο”

Ο «Θρακιώτικος Σύλλο-
γος Ασβεστάδων» ιδρύθη-
κε τον Μάιο του 2012 και 
αποτελείται από 160 περί-
που μέλη, κυρίως από τη 
νεολαία του χωριού, κα-
θώς όμως και από τους 
παλαιότερους χορευτές, 
των οποίων η εμπειρία και 
η βοήθεια τους είναι πο-
λύτιμη.

Τα ήθη, τα έθιμα, ο χο-
ρός και γενικά ο παραδο-
σιακός μας πολιτισμός  
που διατηρείται μέχρι και 
σήμερα, οφείλεται στο 
γεγονός ότι υπήρχαν πά-
ντα άνθρωποι που με πολύ 
μεράκι και μεγάλη προ-
σπάθεια, αντάμωναν και 

μοιράζονταν την αγωνία τους για 
τη διάσωση και τη διάδοση της 

παράδοσης στις νεότερες γενιές. 
Κάθε χρόνο διοργανώνονται οι 
παρακάτω εκδηλώσεις:

1. Το πανηγύρι του χωριού 
(21/5)

2. Μια βραδιά στους Ασβε-
στάδες (Αύγουστος)

3. Ρουγκάτσια (κάλαντα 
Χριστουγέννων) (26/12)

4. Το έθιμο του ΜΠΕΗ (την 
Κυριακή της μεγάλης αποκρι-
άς)

Για το καλό της νέας χρο-
νιάς πραγματοποιήθηκε η 
κοπή της πίτας. Ο Χορός, το 
τραγούδι και το πολύ κέφι, 
δείχνουν ότι και την νέα χρο-
νική περίοδο, ο σύλλογος θα 
πρωταγωνιστήσει και όπως 

λένε και οι ίδιοι ΄΄θα χορεύουμε 
όλο το χρόνο΄΄.
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Πολιτιστικός σύλλογος 
Μεταξάδων

κοπή πίτας
Στην αίθουσα του πολιτιστικού Συλλόγου Μεταξάδων πραγματοποιήθηκε η 

καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου για το 2017, τη Βασιλόπιτα 
ευλόγησε ο ιερέας του χωριού μας Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αρναουτίδης πα-
ρουσία του Δημάρχου Διδυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη, η Αντιδήμαρχος 
Μεταξάδων Χρυσούλα Πουργιάζη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σλαβούδης Κωνστα-
ντίνος, Κισσούδης Χρήστος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων 
Μηργκιζούδης Ηλίας και η πρόεδρος του Συλλόγου Παυλούδη Φανή καθώς και 
πλήθος κόσμου όπου όλοι ευχήθηκαν καλή χρονιά και πάνω απ’όλα υγεία. Το 
φλουρί το κέρδισε η κ.Γιαννούδη Δάφνη. Οι κυρίες του Συλλόγου δεξιώθηκαν 
όλους τους παρευρισκομένους με πλήθος παραδοσιακών εδεσμάτων.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Ισαακίου 

Δράση για το Ισαάκιο
Ο πολιτιστικός σύλλογος Ισαακίου αποτελείται από 45 μέλη. Σκοπός 

του συλλόγου είναι η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επι-
πέδου των μελών του και των κατοίκων του χωριού, η διαφύλαξη στοι-
χείων σχετικών με τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, ο εξωραϊσμός αυτού, 
η προβολή των λαϊκών παραδόσεων της περιοχής, η προστασία του πε-
ριβάλλοντος, καθώς επίσης και η προσπάθεια συμμετοχής στην επίλυση 
των προβλημάτων της περιοχής.

Ο εθελοντισμός είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του συλλόγου. 
Εθελοντές καθάρισαν, δρόμους, φύτεψαν λουλούδια και δέντρα και 
πολλές φορές βοηθούν οικονομικά οικογένειες που έχουν ανάγκη..

Το κτίριο της Κοινότητας ο επόμενος στόχος δράσης. Σύμφωνα με την 
τελευταία απόφαση, θα αναλάβουν την συντήρηση και την επισκευή 
οποιασδήποτε φθοράς και καθαριότητας. 
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Oργάνωση, δουλειά, ομαδικό πνεύμα και τα-
λέντο είναι τα στοιχεία που συνήθως φέρνουν την 
επιτυχία σε κάθε συλλογικό άθλημα και τα οποία 
αποτελούν τα αίτια της διαρκής ανόδου της ομά-
δας του Διδυμοτείχου.

Η σωστή δουλειά που γίνεται στην ΑΕΔ αποτυ-
πώνεται στην εξαιρετική πορεία που πραγματο-
ποιεί η «πράσινη θύελλα», η οποία βρίσκεται δί-
καια στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η Αθλητική Ενωση Διδυμοτείχου ενώνει την 
περιοχή μας και σκοπό έχει τη δημιουργία  ενός 
ενωμένου αθλητικού συνόλου το οποίο θα πρω-
ταγωνιστήσει μέσα στα επόμενα χρόνια στις με-
γαλύτερες Κατηγορίες.

Οι συχνές συγκεντρώσεις με τους ποδοσφαιρι-
στές, το καλό κλίμα, το δυνατό ρόστερ και  η μεγά-
λη βοήθεια των φιλάθλων κάνει την ΑΕΔ ανίκητη.

Ο προπονητής, η διοίκηση και οι ποδοσφαιρι-
στές είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για 
την πραγματοποίηση του ονείρου, που δεν είναι 
άλλο από τον προβιβασμό στη Γ΄Εθνική.

Φέτος ή άνοδος είναι μονόδρομος. Εχουμε 
πολύ καλό υλικό. Ποντάρουμε στα νέα παιδιά 
όπως και πέρσι. Ολοι μαζί, διοίκηση, αθλητές και 
φίλοι της ΑΕΔ, θα συνεχίσουμε να χειροκροτούμε 
τις προσπάθειες και τις νίκες τους.

Ο ποδοσφαιριστής 
Χρήστος Γιαννόπουλος 

1ος σκόρερ ΕΠΣ 
Εβρου για 3η 

συνεχόμενη χρονιά.

Πρώτη και  
η Ακαδημία 
της ΑΕΔ
Για την τελευταία αγωνιστική του πρώ-

του γύρου η ομάδα του παιδικού μας κέρ-
δισε με 2-0 την αντίστοιχη του ΑΟ ΚΑΠΠΑ-
ΔΟΚΩΝ στην Αλεξανδρούπολη, το παιχνί-
δι ισορροπημένο χωρίς πολλές ευκαιρίες ,η 
ομάδα μας επηρεασμένη απο τις απουσίες 
του Τοροσιάν, Μεταξάρη και Καράμπουγα 
προσπάθησε στο 1ο ημίχρονο και κατάφε-
ρε να προηγηθεί με τον Μυλωνά που εκμε-
ταλλεύτηκε την ασίστ από τον Μπροντίδη. 

Στο 2ο ημίχρονο η Καππαδοκία πίεσε 
αρκετά αλλά η σωστή αμυντική λειτουργία 
της ομαδας μας δεν επέτρεψε στον αντί-
παλο να πετύχει κάποιο γκολ ,το 2-0 έγινε 
μετά απο κόρνερ του Μήνη η μπάλα κατέ-
ληξε στα δίχτυα απο αδράνεια της άμυνας 
,στα τελευταία λεπτά του αγώνα σε απ´ευ-
θειας φάουλ του Αλεξακίδη η μπάλα βρήκε 
το οριζόντιο δοκάρι.

 
Με το τέλος του πρώτου γύρου η ομά-
δα μας έχει κάνει μόνο νίκες και βρίσκεται 
στην 1η θέση του πρωταθλήματος.

Το ποδοσφαιρικό θαύμα 
της ΑΕΔ
Κοντά στο όνειρο…
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Θερμά συγ-
χαρητήρια σε 
όλους τους 
αθλητές για 
τις συνεχείς 
προσπάθειες 
και για τους 
προόδους 
τους που συ-
νεχώς αντα-
μείβονται.
Με δεκαπέντε μετάλλια, εννέα Χρυσά, ένα 

Ασημένιο και πέντε Χάλκινα όπου αγωνίστηκαν 
εικοσιτρείς  αθλητές μας επέστρεψε ο σύλλο-
γός μας Σ.Γ T.K.D Διδυμοτείχου από το διασυλ-
λογικό τουρνουά T.K.D που διοργάνωσε ο σύλ-
λογος ΖΕΝ στη Δράμα την 05-03-2017.Οι 8 αθλη-
τές-τριες αγωνίστηκαν στις κατηγορίες παμπαί-
δων - παγκορασίδων ανά τετράδες χωρίς νικητή 
αφήνοντας πολλές καλές εντυπώσεις.Την σκυτά-
λη πήραν 15 αθλητές του αγωνιστικού και πρω-

ταγωνιστικού τμήματος όπου αγωνίστηκαν με 
ηλεκτρονικό σύστημα Daedo(θώρακα και κάσκα) 
κατακτώντας και τα 15 μετάλλια.Χρυσό κατέκτη-
σαν οι: 1)Αδαμάκης Γεώργιος -45 2)Βάσιου Βα-
σιλική +68 3)Βουδούρη Γεωργία -41 4)Μαργαρι-
τίδη Μαρία -47 5)Μαργαριτίδης Δημήτριος -30 
6)Μπάμπας Γεώργιος -59 7)Μπούρτζος Γεώργι-
ος -57 8)Μπροντίδης Ελευθέριος -68 9)Φωτιάδη 
Γεωργία -51 Ασημένιο κατέκτησε o:Τσολακίδης 
Χρήστος -33 Χάλκινο κατέκτησαν οι : 1)Καπτσί-
κας Σταύρος -41 2)Μαργαριτίδης Κωνσταντί-
νος -49 3)Ρίζογλου Αναστασία -55 4)Τσομπανί-
δης Χαράλαμπος -41 5)Χαραλαμπάκος Ευάγγε-
λος +78

Στο G1. Sofia open πήρε μέ-
ρος ο σύλλογος μας με δύο αθλη-
τές τον Μπροντίδη Ελευθέριο 
στην κατηγορία junior -68 και τον 
Αδαμάκη Γεώργιο στην κατηγορία 
Gadets -45 το Διήμερο 4-5/3/17 
. Τα G1 είναι από τα πιο μεγάλα 
τουρνουά που γίνονται παγκο-
σμίως και στο συγκεκριμένο είχε 
αθλητές από πολλές Εθνικές ομά-
δες . 

Ο Μπροντίδης Ε. έχασε μετά 
από πολύ καλή εμφάνιση από τον 
αθλητή της Εθνικής Μολδαβίας 
με σκόρ 10-8 . Επίσης ο Αδαμάκης 
Γ. έχασε από Ελληνα αθλητή μετά 
από έναν πολύ καλό αγώνα που 
κρίθηκε στα τελευταία δευτερό-
λεπτα με σκορ 18-16 . 

Συγχαρητήρια στους δύο 
αθλητές μας για την προ-

σπάθεια που έκαναν, η 
εμπειρία από την συμμε-
τοχή σε τέτοιους αγώνες 

είναι πολύ σημαντική.

Με πλήθος κόσμου και επισήμων πραγματο-
ποιήθηκε στο αμφιθέατρο του δήμου Διδυμο-
τείχου η καθιερωμένη κοπή πίτας του συλλόγου 
Σ.Γ T.K.D Διδυμοτείχου. Στην διάρκεια της εκδή-
λωσης τιμήθηκαν οι αθλητές του συλλόγου που 
πήραν μέρος σε επίσημους αγώνες ταεκβοντό 
την χρονιά που πέρασε.Θερμά συγχαρητήρια 
σε όλους τους αθλητές για τις συνεχείς προσπά-
θειες και για τους προόδους τους που συνεχώς 
ανταμείβονται.

Σ.Γ T.K.D Διδυμοτείχου

Εμπειρία και μετάλλια
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Με δύο καταπληκτικούς 
αγώνες με σκόρ 10-7 και 7-3 

αντίστοιχα ,κατάφερε και 
πήρε το κύπελλο: 1η θέση-

χρυσό μετάλλιο!!!
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Μετά από 5 μήνες εκτός  τερέν,  λόγω τραυμα-
τισμών ,ψυχολογία στο ναδίρ και σχεδόν απροπό-
νητος, ο Τσολακίδης Γιάννης κατάφερε να κερδίσει 
την πρώτη θέση-χρυσό μετάλλιο στο Διεθνές Πρω-
τάθλημα «CRETI CUP» που πραγματοποιήθηκε στο 
Reutlingen της Γερμανίας στις 21-01-2017. Στο πρω-
τάθλημα αυτό (είναι από τα πιο παλιά πρωταθλήμα-
τα της Ευρώπης) συμμετείχαν 500 αθλητές από 11 
χώρες της Ευρώπης, όπως Αυστρία, Ελβετία,Ελλά-
δα,Γερμανία,Ιταλία και το επίπεδο ήταν πολύ υψη-
λό.

Με δύο καταπληκτικούς αγώνες με σκόρ 10-7 και 
7-3 αντίστοιχα ,κατάφερε και πήρε το κύπελλο: 1η 
θέση-χρυσό μετάλλιο!!!

Αυτό το κύπελλο,ήταν το επιστέγασμα της υπο-
μονής,επιμονής, της σκληρής  προπόνησης και της 
συνεχoύς δουλειάς  των αθλητών και της προπονή-
τριάς  τους,τόσο στον αγωνιστικό, όσο  και στον ψυ-
χολογικό τομέα.

Δυστυχώς  η Καπουκρανίδη Χριστίνα δεν μπόρε-
σε να συμμετέχει  λόγω τραυματισμού. Εκ’ μέρους 
του Δ.Σ. πολλά συγχαρητήρια στον Γιάννη για αυτή 
την επιτυχία και στην προπονήτριά του Παπαδά-
κη Δάφνη για την δουλειά που κάνει, γιατί  ο στό-

χος που έχουν θέσει και προσπαθούν 
να φτάσουν είναι το Πανευρωπαικό 
Πρωτάθλημα.

Ετήσια κοπή 
πίτας και 
βράβευση 
αθλητών

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017, 
ο Αθλητικός Σύλλογος TKD «ΑΓΙΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ» ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, πραγματο-
ποίησε την ετήσια κοπή βασιλόπιτας 
στο ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ». Στην εκδή-
λωση παραβρέθηκαν όλοι οι αθλητές 
του Συλλόγου, γονείς και συγγενείς 
τους, όπου πέρασαν μια όμορφη βρα-
διά γεμάτη χαμόγελα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους καλεσμένοι όπως ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου κ. Πατσουρί-
δης Παρασκευάς, ο Δντής του 1ου Γυ-
μνασίου Διδυμοτείχου κ.Τρυφωνίδης 
Ιωάννης και ο παλιός διακεκριμένος 
αθλητής του TKD  Μακάνσι Δημήτριος 
του Α.Σ. Πρέβεζας «ΑΠΟΛΛΩΝ».

Με την ευκαιρία  της κοπής της βα-
σιλόπιτας, το Δ.Σ. του συλλόγου βρά-

βευσε και τους αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν το 
2016 για τις επιδόσεις τους, αλλά και για το ήθος 
τους.

Η βράβευση των αθλητών, που έγινε από τους 
επίσημους καλεσμένους μας, πραγματοποιήθηκε 
μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς. Εκτός όμως 
από τους αθλητές, ο Δήμαρχος βράβευσε και ένα 
ακόμα άτομο το οποίο είναι και η ψυχή του συλλό-
γου. Ηταν η προπονήτρια  κ. Παπαδάκη Δάφνη,  της  
οποίας  η προσφορά στους αθλητές του συλλόγου 
είναι απεριόριστη και αδιάκοπη.

Οι τυχεροί της 
χρονιάς ήταν 
οι αθλητές του 
Συλλόγου, αφού 
το φλουρί έπεσε 
στο δικό τους 
κομμάτι.

Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται ολόψυχα στους 
αθλητές και την προπονήτριά τους, Χρόνια Πολλά, 
Καλή Χρονιά, με υγεία, επιμονή και υπομονή και το 
2017 να φέρει περισσότερες επιτυχίες και μετάλλια 
σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Α.σ. ΑΓΙΟσ ΓΕΩΡΓΙΟσ  
ΤΑΕκΒΟΝΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙχΟΥ

Τσολακίδης Γιάννης : πρώτη θέση-Χρυσό μετάλλιο 
στη Γερμανία!!!
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Άγιος Αθανάσιος
«Αθανάσιον και 
θανόντα ζήν λέγω, 
οι γαρ δίκαιοι ζώσι 
και τεθνηκότες»

Θυρανοίξια 
του Μητροπολιτι-
κού Ναού  
στο Διδυμότειχο

Με ιεροπρέπεια και λαμπρότητα τίμησε η πόλη 
του Διδυμοτείχου τον πολιούχο και έφορο της 
Μέγα Αθανάσιο, παρά τις συνεχιζόμενες δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες. Επίκεντρο των εορταστι-
κών εκδηλώσεων ήταν ο πρόσφατα ανακαινισμέ-
νος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Αθανασίου 
στο Φρούριο (Καλέ) της πόλης, όπου η βαθειά ευ-
λάβεια προς τον προστάτη τους οδήγησε τα βήμα-
τα κλήρου και λαού, μικρών και μεγάλων, επωνύ-
μων και ανωνύμων.

Των λατρευτικών εκδηλώσεων προέστη ο οι-
κείος Επίσκοπος, Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο οποί-
ος χοροστάτησε αφ’ εσπέρας στην ακολουθία του 
Εσπερινού, ευλόγησε τους άρτους και δανειζόμε-
νος τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολό-
γου από το εγκώμιο του προς τον Μέγα Αθανάσιο 
«Αθανάσιον επαινών αρετήν επαινέσομαι» μίλησε 

για τις αρετές του 
Αγίου.

Μετά την Θεία 
Λειτουργία λιτα-
νεύθηκε η ιερή ει-
κόνα του Αγίου 
Αθανασίου, έγι-
νε δέηση στην Κε-
ντρική Πλατεία της 
πόλης και η πομπή 
κατέληξε στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθε-
ρωτρίας Διδυμοτείχου.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρέστησαν ο 
Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ανατ. Μακεδονί-
ας – Θράκης Δημ. Πέτροβιτς, ο Δήμαρχος Διδυμο-
τείχου Παρ. Πατσουρίδης, ο Στρατηγός Διοικητής 
της XVI Μεραρχίας Χαρ. Λαλούσης, ο Διοικητής της 
30ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Αναστ. Σπανός, ο Αστυ-

νομικός Διευθυντής Ορεστιάδος Πασχ. Συριτούδης 
και άλλοι επίσημοι.

Το μεσημέρι, ο Σεβασμιώτατος προσήλθε στη 
συνοικία της Ταμπακιάς Διδυμοτείχου, όπου δίπλα 
στο εκεί Παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου οι ευ-
λαβείς «Ψαράδες» προσέφεραν «κουρμπάνι» στη 
μνήμη του Αγίου. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε αγια-
σμό, ανέγνωσε τις κατάλληλες ευχές και ευλόγησε 
τα εδέσματα.

Με κάθε επισημότητα, παρά τις δυσμενείς και-
ρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκαν τις απογευ-
ματινές ώρες του Σαββάτου, 14 του μηνός Ιανου-
αρίου ε.ε., τα Θυρανοίξια του ανακαινισθέντος Ιε-
ρού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου στο 
Διδυμότειχο, παρουσία σύσσωμης της Ιεραρχίας 
της Θράκης, της εκπροσώπου του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, των πολιτικών, στρατιωτικών αρχών και 

των αρχών της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ο Ιερός 
Ναός, κτίσμα του έτους 1834, ανεκαινίσθη πρό-
σφατα (2014-2017) με επιστασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού και με χρηματοδότηση από Προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ.

Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Σεβ. 

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθιμος, Συ-
νοδικός Σύνεδρος.

Τον αγιασμό των Θυρανοιξίων τέλεσε ο οικείος 
Επίσκοπος Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, και της ακο-
λουθίας του Εσπερινού προέστη ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

Εκτός των Σεβ. Μητροπολιτών Ξάνθης κ. Πα-
ντελεήμονος, Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, Μα-
ρωνείας κ. Παντελεήμονος παρέστησαν η Εφορος 
Αρχαιοτήτων Εβρου κα Χρ. Καραδήμα, ως εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Βουλευτής 
Εβρου Αν. Δημοσχάκης, ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος Χρ. Τερτσούδης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, ο  Δήμαρχος Διδυμο-
τείχου Παρ. Πατσουρίδης, ο Διοικητής του Δ΄ Σώ-
ματος Στρατού Στρατηγός Ιωσ. Μαυράκης, ο Διοι-
κητής της XVI Μεραρχίας Στρατηγός Χαρ. Λαλού-
σης, οι Διοιηκητές της 3ης, της 30ης και της 50ης 
Ταξιαρχίας,ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος 
Πασχ. Συριτούδης, η Πρόεδρος και τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδος Χρ. Καπετανίδης, εκπρόσω-
ποι φορέων και άλλοι επίσημοι.
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Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Ο ρόλος του Μουσείου 
είναι κατεξοχήν κοινωνικός

Το Λαογραφικό Μουσείο Διδυμο-
τείχου, έκοψε την πρωτοχρονιάτι-

κη πίτα, για το καλωσόρισμα της νέας 
χρονιάς, σε μια λιτή και όμορφη εκ-

δήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο 
σαλόνι του Ξενοδοχείου Πλωτίνη. 

Η Πρόεδρος, κ. Χρυσούλα Τσιακιράκη-Κυρούδη, 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αφού 
αναφέρθηκε σύντομα στις δράσεις του Μουσείου, 
για το έτος 2016, έδωσε τις απαραίτητες ευχές, και 
έκοψε την πίτα. 

Ανοίξαμε τον κύκλο των δράσεων του 2017, με 
την κοπή της βασιλόπιτας, όλοι μαζί : Μέλη και Φί-
λοι του Μουσείου, μικροί Μαθητές και Γονείς, οι 
Αρχές, οι Σύλλογοι και οι Φορείς της πόλης μας, η 
ομάδα Εθελοντών, οι Εκπαιδεύτριες και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο.

Ο ρόλος του Μουσείου είναι κατεξοχήν κοινω-
νικός. Μέσα από την πολύπλευρη δράση του (εκ-
θέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις) 
επικοινωνεί με τον κόσμο, συμμετέχει στα πολιτι-
στικά δρώμενα και παρεμβαίνει στην κοινωνία.

Ένα 
πρωτότυπο 
πρόγραμμα 
υλοποιείτε

Στο χώρο του Λα-
ογραφικού Μουσεί-
ου Διδυμοτείχου, κάθε 
Σάββατο 10-12 το πρωί 
και 5-7 το απόγευ-
μα υλοποιείται το εκ-
παιδευτικό πρόγραμ-
μα «Το σχολείο άλλο-
τε και τώρα» για παι-
διά Δημοτικού και Νη-
πιαγωγείου. Στο σχεδι-
ασμό και στην υλοποί-
ηση του προγράμμα-
τος : Ζαφειροπούλου 
Χρύσα, Ζαχάκη Ειρήνη, 
Καλογιαννίδου Ελένη, 
Κωστίδου Φιλιώ, Τσι-
ακιράκη-Κυρούδη Χρυ-
σούλα. 

Ο εξοπλισμός του Προγράμ-
ματος με θρανία,έδρα δασκάλου 
και εποπτικό υλικό έγινε από το 
Δημοτικό σχολείο Μάνης. Πολλά 
παλιά αναγνωστικά έχει φέρει η 
καθηγήτρια κ.Παλαμίδα Χαρού-
λα και το φαρμακείο Πρώτων 
βοηθειών για τα παιδιά έχει δο-
θεί από το φαρμακείο Τσεκούρα. 
Ευχαριστούμε όλους για την εξα-
σφάλιση της επιτυχούς υλοποί-
ησης του προγράμματος. Φωτο-
γραφία της Λαογραφικό Μου-
σείο Διδυμοτείχου.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
και ιδιαίτερα το Λύκειο, 
στην χώρα μας διαδρα-
ματίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην εδραίωση κά-
ποιων αξιών όπως και 
στην προετοιμασία για 
την ενήλικη ζωή. 

Μαζί με τα παραπάνω, συ-
χνά, καλλιεργούνται και με την 
βοήθειά του διάφορα ταλέντα. 
Αυτό άλλωστε, αποδείχτηκε και 
από την μουσική παράσταση-
συναυλία της Β τάξης του Γενι-
κού Λυκείου της πόλης μας.

Στις 28 Ιανουαρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε η μουσική αυτή 
βραδιά, με συμμετέχοντες παι-
διά της Β Λυκείου του ΓΕΛ, αλλά 
και με την βοήθεια της Γωγώς 
Βάσιου, συμμαθήτριας μας από 
την Γ Λυκείου, του νεανικού συ-

γκροτήματος LVP Band και φυσι-
κά με την στήριξη πολλών χορη-
γών που πίστεψαν σε εμάς. Το 
δίωρο διεξαγωγής της συναυ-
λίας ήταν ένα μοιρασμένο πρό-
γραμμα σε δύο σχήματα, Μαθη-
τές – LVP. Οι μαθητές του Λυκεί-
ου ανοίξαμε την παράσταση δυ-
ναμικά συνεχίζοντας, έπειτα, με 
τραγούδια χαμηλών τόνων, για 
να ξανανέβουν με τους LVP, κλεί-
νοντας, στο τέλος την παράστα-
ση, με ένα τραγούδι στο οποίο 
συνεργαστήκαμε όλο οι συμμε-
τέχοντες. Τη συναυλία παρακο-
λούθησαν εκλεκτοί προσκεκλη-

μένοι, όπως ο Δήμαρχος 
κ. Παρασκευάς Πατσου-
ρίδης, εκπρόσωποι της 
εκκλησίας, πολλοί εκπαι-
δευτικοί-καθηγητές, γο-
νείς αλλά και παιδιά.

Ομως, όλα αυτά ξε-
κίνησαν αρκετό καιρό 
πριν. Η ιδέα γεννήθηκε 
με αφορμή την οργάνω-
ση και διεξαγωγή της κα-
θιερωμένης σχολικής εκ-
δρομής μας. Υπήρχε από 
προηγούμενες χρονιές η 
σκέψη της θεατρικής πα-
ράστασης αλλά η ύπαρ-
ξη πολλών μουσικόφιλων 
φέτος στην τάξη μας συ-
νέβαλε στην υπερίσχυ-
ση να διεξαχθεί πρώτη η 
συναυλία. Εξάλλου ήταν 
ένας τρόπος οικονομι-
κής ελάφρυνσης των οι-
κογενειών στους δύσκο-
λους καιρούς που βιώ-
νουμε. Αρχίσαμε, λοιπόν, 

τις πρόβες, την επιλογή συντελε-
στών-μαθητών και στη συνέχεια 
των τραγουδιών, το συντονισμό 
για αρκετό καιρό, μόνοι μας, χω-

ρίς την συνεισφορά κάποιων με-
γαλύτερων, στηριζόμενοι μόνο 
στην προσωπική μας προσπά-
θεια. Κοπιάσαμε, μαλώσαμε, γε-
λάσαμε, κουραστήκαμε αλλά τα 
καταφέραμε!

 Και μάλιστα πολλά. Μάθαμε 
να δουλεύουμε συνεργατικά και 
να επικοινωνούμε χωρίς εγωι-
σμούς και υπεροψίες. Κερδίσα-
με την εμπιστοσύνη μεταξύ μας 
και γίναμε πραγματικά μια ομά-
δα. Γενικά, αποκομίσαμε αξίες 
του σχολείου που δεν μας πα-
ρέχονται μέσα στις σχολικές αί-
θουσες με τον ¨βομβαρδισμό¨ 
των γνωστών αντικειμένων. Συγ-
χρόνως, προσφέραμε στην πόλη 
μας και ένα δίωρο μουσικής ψυ-
χαγωγίας, που πραγματικά μας 
λείπει, πραγματοποιώντας τον 
στόχο του ¨ανοιχτού σχολείου¨.

Η μεγαλύτερη, όμως, αντα-
μοιβή ήταν το χειροκρότημα του 
κόσμου που ήρθε στην μουσι-
κή παράσταση και επιβράβευσε 
την προσπάθειά μας. Τα επαι-
νετικά σχόλια όλων σας μας εν-
θάρρυναν ώστε να συνεχίσουμε 
το μουσικό ταξίδι μας …                                    

ΤΟ ‘‘ΜΟΥσΙκΟ’’ σχΟΛΕΙΟ
Κοπιάσαμε, μαλώσαμε, γελάσαμε, 
κουραστήκαμε αλλά τα καταφέραμε!

ΟΙ ΜΑΘηΤΕσ ΠΟΥ σΥΜΜΕΤΕΙχΑΝ 
ηΤΑΝ ΟΙ:  
Γωγώ Βάσιου (φωνή)                                         
Σμαράγδα Γκουντινάκη (κιθάρα)
Μαίρη Δεληδούκα (φωνή)                                  
Γιάννης Καλιαλάκης (κιθάρα)
Στράτος Καλιαλάκης (κιθάρα-
φωνή)
Φαίη Λελίδου (πιάνο)
Κωνσταντίνος Μαρκακίδης (μπου-
ζούκι)
Δήμητρα Μπαμπούκα (φωνή)        
Σωτήρης Παναγιώτου (μπουζούκι)
Άγγελος Συριτούδης (ντράμς)
Αποστόλης Τζιογκίδης (μπάσο)
Γιάννης Τσίπαρης (πιάνο)

 κΑΙ ΟΙ LVP ΜΕ ΤΟΥσ:
Λάμπρος Βαργιαμίδης (ντράμς)
Βαγγέλης Μούρδαλας (φωνή-
κιθάρα)
Πέτρος Κούφας (φωνή-κιθάρα)


