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ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ  
για την αναθεώρηση του  
χωροταξιού σχεδιασμού  
της περιφέρειας Ά.Μ.Θ.

Καλή Χρονιά 2014Με εμπιστοσύνη 
στις δυνάμεις μας, 

με αποφασιστικότητα  
και αυτοπεποίθηση, 

με κοινωνική
συνοχή και 

αλληλεγγύη 
να προχωρήσουμε  

ενωμένοι  
μπροστά  
για να τα  

καταφέρουμε

Καλή Χρονιά 2014

Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους σας το 2014 να είναι μια χρονιά  
ελπίδας και αισιοδοξίας,μια χρονιά καλύτερη για κάθε οικογένεια
Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους σας το 2014 να είναι μια χρονιά  
ελπίδας και αισιοδοξίας,μια χρονιά καλύτερη για κάθε οικογένεια

ΤΙΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ,
προκειμένου να συμπεριληφθούν  

στην Αναθεώρηση του Χωροταξικού  
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης έστειλε στον  
Περφερειάρχη κ.Γιαννακίδη ο Αντιδήμαρχος 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.Γιάννης Τοπαλούδης
ΣΕΛ. 5

ΕΓΚΡΙΘΉΚΆΝ
Έργα προϋπολογισμού 

4.856.000 ευρώ
ΕΓΚΡΙΘΉΚΆΝ ΆΠΟ ΤΉΝ ΠΆΜΘ  
τρεις επιλογές πράξεων για έργα 

ύδρευσης στην πόλη και τους  
οικισμούς του Διδυμοτείχου,  

για χρηματοδότηση  
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

«ΜΆΚΕΔΟΝΙΆ - ΘΡΆΚΉ 2007-2013». 
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 11

Επίσκεψη  
στο Φανάρι

ΤΉΝ Ά.Θ.ΠΆΝΆΓΙΟΤΉΤΆ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕ-
ΝΙΚΟ ΠΆΤΡΙΆΡΧΉ Κ. ΒΆΡΘΟΛΟΜΆΙΟ   
επισκέφθηκαν με την ευκαιρία των εορτών  
του Αγίου Δωδεκαημέρου στο Φανάρι ο Σεβ. 

Μητροπολίτης μας κ.Δαμασκηνός και ο Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης

ΆΠΟ ΤΟ ΚΙΝΉΜΆ 
ΤΉΣ ΠΆΤΆΤΆΣ  

στο συνεταιριστικό 
παντοπωλείο 

ΣΕΛ. 3

Συνάντηση Συλλόγων 
«πρώτη χαρτογράφηση»

ΣΤΆ ΠΛΆΙΣΙΆ ΤΟΥ ΔΉΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΜΟΥ  
για το νέο portal του Δήμου Διδυμοτείχου, την Τετάρτη  

29 Ιανουαρίου και ώρα 18:00μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού  
Συμβουλίου, διοργανώνεται συγκέτρωση των προεδρείων 

όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Αθλητικών Σωματείων 
του Δήμου Διδυμοτείχου και των Τοπικών Κοινοτήτων
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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.

Μήνυμα του Μήνα 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης  

Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:
Τοπαλούδης Ιωάννης 

Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Κελεσίδης Αναστάσιος 
Αντιδήμαρχος Παιδείας  
& Δια Βίου Μάθησης

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

Δήμος Διδυμοτείχου 
επανασύνδεση ρεύματος 

Προκειμένου να διευκολυνθούν 
όσοι έχουν υποστεί διακοπή της ηλε-
κτροδότησης λόγω οφειλών προς τη 
ΔΕΗ, και να προχωρήσει όσο το δυ-
νατόν πιο άμεσα η διαδικασία επανα-
σύνδεσής τους, ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου παραλαμβάνει τις αιτήσεις των 
πολιτών προς την αρμόδια επιτροπή 
της ΔΕΗ, τις οποίες στη συνέχεια θα 
αποστέλλει στην επιτροπή αυτή. Οι δημότες Διδυμοτείχου θα πρέπει να απευ-
θύνονται στις Κοινωνικές δομές του Δήμου, οδός Υψηλάντου στην κυρία ΤΕΚΝΕ-
ΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ή στο τηλέφωνο 2553351329. Για τη γρήγορη εξυπηρέτησή τους 
θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής 
Ταυτότητας, 2. Φωτοτυπία Λογαριασμού ΔΕΗ, 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Ση-
μειώματος έτους 2013.

« Έκφραση 
Ευχαριστιών»

Ο Δήμος Διδυμοτείχου εκφράζει τις θερ-
μές του ευχαριστίες για τη δωρεά – προσφο-
ρά πετρελαίου θέρμανσης της Εταιρείας Πε-
τρελαιοειδών Aegean Oil  προς σχολικές μονά-
δες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δή-
μου μας. Η ενέργεια αυτή δείχνει τη μεγάλη ευ-
αισθησία και διάθεση προσφοράς της εταιρείας 
σας στον ακριτικό και ιστορικό τόπο μας και ιδι-
αίτερα στους μαθητές των σχολείων της περι-
οχής μας. Αυτή σας η πρωτοβουλία ευχόμαστε 
να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για 
πολλούς άλλους. Σας ευχαριστούμε θερμά! 

Με ιδιαίτερη τιμή, 
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρασκευάς Πατσουρίδης

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους Κώστα Γκουδινούδη, Βί-

κυ Γκαρούδη, Νίκη Σακελαρίδου, Χρυσάνθη Ου-
ζουνίδου, Γρηγόρη Αζορίδη, Κώστα Γκουρλου-
μένο τους  ιστότοπους  didymoteicho.net  και 
faros24.gr  τους συλλόγους «Δίδυμα Τείχη» και 
«Το Κάστρο» για την βοήθεια τους στην έκδοση 
του Φύλλου Δεκεμβρίου 2013.

 Άσφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας  
από Τ.Κ. Άσημενίου προς Τ.Κ. Σοφικού 

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στο Δήμο Διδυμοτείχου διεξήχθει  ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλό-
τητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικο-
νομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84,για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας από Τ.Κ. Ασημενίου προς Τ.Κ. Σοφικού». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 175628 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγρο-
τικής οδοποιίας από Τ.Κ. Ασημενίου προς Τ.Κ. Σοφικού». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων 
εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 16/2013 του Τμήματος Τεχνικών Υπη-

ρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των 458.423,50  ΕΥ-
ΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο πο-
σό των 576.221,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό συγχρηματο-
δότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25 % από Εθνι-
κή Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2012ΣΕ282/80108).  

Δημοτικό συμβούλιο

Πραγματοποιήθη-
κε στο Δημοτικό Κατάστη-
μα την 13η και την 20η Δε-
κεμβρίου, στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου,δύο 
τακτικά δημοτικά συμβού-
λια για θέματα ημερήσιας 
διάταξης, που έχουν ανάγκη 
επίλυσης: Λύση της σύμβα-
σης μίσθωσης χώρου στη 
θέση «Τσίγγλα» με την εται-
ρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ.-- Ανάκληση της 
αριθμ.188/2013 Α.Δ.Σ.-- 
15η   Αναμόρφωση Προϋ-
πολογισμού οικονομικού 
έτους 2013-- Επί εγγρά-
φου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 409/28-
11-2013-- Ορισμός επιτρο-
πής  παραλαβής προμήθει-
ας ανταλλακτικών σκούπας 
(βούρτσες) για το σάρωθρο 
(ΕΚΠΟΤΑ αρ.28)-- Ορισμός 
επιτροπής  παραλαβής προ-
μήθειας πλαστικού μουσα-
μά με ίνες (ΕΚΠΟΤΑ αρ.28)-

- Ορισμός επιτροπής  παρα-
λαβής προμήθειας συστή-
ματος παρακολούθησης μέ-
σω καμερών ,στις αποθή-
κες του Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ 
αρ.28)-- Έγκριση ολοκλη-
ρωμένου πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) Δήμου Διδυμοτεί-
χου-- Έγκριση στοχοθεσίας 
Προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2014-- Έγκρι-
ση πρακτικών επιτροπής   
για   αγροζημίες-- Αποδοχή 
όρων ένταξης της πράξης 
με τίτλο «Βελτίωση ύδρευ-
σης της πόλης του Διδυμο-
τείχου και οικισμών» και 
εξουσιοδότηση Δημάρχου 
για υπογραφή του συμφώ-
νου-- Αποδοχή όρων έντα-
ξης της πράξης με τίτλο 
«Αντικατάσταση εσωτε-
ρικών δικτύων ύδρευσης 
Πυθίου-Ρηγίου» και εξου-
σιοδότηση Δημάρχου για 
υπογραφή του συμφώνου-- 

Αποδοχή όρων ένταξης της 
πράξης με τίτλο «Βελτίωση 
ύδρευσης οικισμών Μάνης, 
Σιταριάς, Ελληνοχωρίου, 
Καρωτής, Θυρέας, Λαγού» 
και εξουσιοδότηση Δημάρ-
χου για υπογραφή του συμ-
φώνου-- Έγκριση 9ου πρα-
κτικού Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας (κατανομή 4ης 
δόσης λειτουργικών σχο-
λικών μονάδων)-- Έγκρι-
ση 10ου πρακτικού Δημο-
τικής Επιτροπής Παιδεί-
ας (κατανομή έκτακτης οι-
κονομικής ενίσχυσης απο-
κλειστικά για κάλυψη δα-
πανών θέρμανσης   των 
σχολικών μονάδων)-- Δω-
ρεάν παραχώρηση αιθου-
σών του πρώην Δημοτι-
κού Σχολείου Πυθίου στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Πυ-
θίου και στον Αγροτικό 
Σύλλογο Πυθίου-- Έγκρι-
ση στοχοθεσίας Προϋπο-
λογισμού   Κ.Κ.Π.Α. οικονο-
μικού έτους 2014-- Μερι-
κή τροποποίηση Προϋπο-
λογισμού του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. 
οικονομικού έτους 2013 
(3Η Τροποποίηση)-- Έγκρι-
ση Προϋπολογισμού   οικο-
νομικού έτους 2014   του   
Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. του Δήμου Δι-
δυμοτείχου-- Δωρεάν πα-
ραχώρηση στην Αναπτυξι-
ακή Σύμπραξη ¨ΠΡΟΟΠΤΙ-

ΚΗ ,̈ χώρου εντός του δη-
μοτικού καταστήματος για 
τις ανάγκες του ΤΟΠ.Σ.Α.-- 
Αίτημα οικονομικής επιχο-
ρήγησης του Λαογραφικού 
Μουσείου Διδυμοτείχου-- 
Επί αιτήσεων Δημοτών και 
Φορέων--/-- Έγκριση πα-
ραλαβής περιβαλλοντικής 
μελέτης του έργου «Ανά-
πλαση σε Τ. & Δ.Κ. Δ.Διδυ-
μοτείχου»-- Έγκριση πα-
ραλαβής συγκοινωνιακής 
μελέτης έργων οδοποιί-
ας «Ανάπλαση σε Τ. & Δ.Κ. 
Δ.Διδυμοτείχου»-- Έγκριση 
παραλαβής τοπογραφικής 
μελέτης του έργου «Ανά-
πλαση σε Τ. & Δ.Κ. Δ.Διδυ-
μοτείχου»-- Έγκριση πα-
ραλαβής ειδικής αρχιτε-
κτονικής μελέτης του έρ-
γου «Ανάπλαση σε Τ. & Δ.Κ. 
Δ.Διδυμοτείχου»-- Έγκριση 
παραλαβής ηλεκτρομηχα-
νολογικής μελέτης του έρ-
γου «Ανάπλαση σε Τ. & Δ.Κ. 
Δ.Διδυμοτείχου»-- Έγκρι-
ση της αριθμ.41/2013 με-
λέτης του έργου «Ανάπλα-
ση σε Τ. & Δ.Κ. Δ.Διδυμο-
τείχου» και τρόπος εκτέ-
λεσης-- Έγκριση υποβολής 
πρότασης για ένταξη της 
πράξης «Ανάπλαση σε Τ. & 
Δ.Κ. Δ.Διδυμοτείχου» στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.
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ΕΓΚΡΙΘΉΚΆΝ
Έργα προϋπολογισμού 4.856.000 ευρώ

Άπό το κίνημα της πατάτας  
στο συνεταιριστικό παντοπωλείο 

Ένας στους τρεις πολίτες 
άνεργος, κάτω από το όριο της 
σχετικής φτώχειας ένας στους 
τέσσερις, δραματική μείωση ει-
σοδήματος για τους πολλούς και 
παράλληλα, θεαματική αύξη-
ση κερδών για τις μεγάλες εται-
ρείες, συσσώρευση πλούτου 
σε λίγα χέρια, ακρίβεια, ληγμέ-
να προϊόντα στα ράφια (παρό-
λο που ο ΈΦΈΤ λέει ότι έτσι θα 
γίνουμε χωματερή τροφίμων), 
ιδιωτικοποίηση των κοινών αγα-
θών και ασύδοτη κερδοσκοπία. 
Η εικόνα μιας κοινωνικής κατα-
στροφής είναι καταγεγραμμένη 
στη συλλογική μνήμη και είναι 

συγκρίσιμη μόνο με την περίο-
δο της ασύδοτης κερδοσκοπίας 
και μαύρης αγοράς της Κατοχής. 
Μαζί όμως μ’ αυτήν την εικόνα, 
η συλλογική μνήμη ανακαλεί και 
μιαν άλλη: αυτήν της αντίστασης 
στην κοινωνική καταστροφή, της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
δημιουργίας ενός άλλου κό-
σμου. Όπως τότε, που οργάνω-
σαν από τα κάτω σε όλη τη Έλλά-
δα καταναλωτικούς συνεταιρι-
σμούς με προϊόντα απ’ ευθείας 
από τους παραγωγούς, παρακά-
μπτοντας μεσάζοντες και μαυ-
ραγορίτες, έτσι και τώρα, η πρώ-
τη αντίδραση ήταν το «κίνημα 
της πατάτας», που γρήγορα με-
τεξελίχθηκε στις «αγορές χωρίς 
μεσάζοντες». Συνελεύσεις και 
επιτροπές κατοίκων οργάνωσαν 
στις γειτονιές, αγορές για την 
απευθείας διάθεση προϊόντων 
στηριζόμενες σε σχέσεις αμοι-
βαιότητας και εμπιστοσύνης με-
ταξύ παραγωγών και καταναλω-
τών, διακινώντας ποιοτικά και 
ασφαλή προϊόντα, διαμορφώ-
νοντες δίκαιες τιμές για τον πα-
ραγωγό και για τον καταναλωτή, 
για μια βιώσιμη και αειφορική 
γεωργία, για την αξιοπρεπή δι-
αβίωση παραγωγών, εργαζομέ-
νων και καταναλωτών. Η αυτο-
οργάνωση των πολιτών με άμε-
ση δημοκρατία και η δημιουργία 
δικών του θεσμών χωρίς εξαρτή-

σεις και αναθέσεις δεν περιορί-
στηκε στις αγορές χωρίς μεσάζο-
ντες. Προχώρησε και σε ανώτε-
ρο επίπεδο. Άρχισαν σιγά-σιγά 
να φυτρώνουν τα μη κερδοσκο-
πικά συνεταιριστικά παντοπω-
λεία με πολλών ειδών προϊόντα, 
τρόφιμα και μη τρόφιμα. Μι-
κρές και μεγάλες συλλογικότη-
τες δραστηριοποιημένες για τη 
συνάντηση παραγωγών και κα-
ταναλωτών, μακριά από τις κά-
θετες λογικές φιλανθρωπίας και 
ελεημοσύνης (που παράγουν 
και αναπαράγουν την κοινωνι-
κή ιεραρχία) οικοδομούν οριζό-
ντια από τα κάτω έναν καινούρ-
γιο κόσμο κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας. Ένα ελπιδο-
φόρο και χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι το μη κερδοσκοπι-
κό συνεταιριστικό παντοπωλείο 
του Κοινωνικού Καταναλωτικού 
Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης 
“Βίος Coop”, το μαζικότερο ίσως 
σήμερα από άποψη συμμετεχό-
ντων μελών. Άνοιξε πρόσφατα 
έπειτα από διεργασίες δύο ετών 
στηριγμένο στα θεμέλια της κοι-
νωνικής αλληλέγγυας οικονομί-
ας και της άμεσης δημοκρατί-
ας. Άπό τα πρώτα κιόλας βήμα-
τα του συνεταιρισμού εφαρμό-
στηκαν οι επτά διεθνείς συνεται-
ριστικές αρχές λειτουργίας: εθε-
λοντική και ανοικτή συμμετοχή, 
δημοκρατικός έλεγχος των με-

λών, οικονομική συμμετοχή των 
μελών, αυτονομία και ανεξαρ-
τησία, εκπαίδευση-κατάρτιση-
πληροφόρηση, συνεργασία με-
ταξύ συνεταιρισμών, ενδιαφέ-
ρον για την κοινότητα. Το ίδιο 
ίσχυσε και για τις διεθνείς συ-
νεταιριστικές αξίες λειτουργί-
ας του συνεταιρισμού: αυτοβο-
ήθεια, αυτοευθύνη, δημοκρα-
τία, ισότητα, δικαιοσύνη, αλλη-
λεγγύη, καθώς και για τις ηθι-
κές αξίες της συνεταιριστικής 
παράδοσης: εντιμότητα, ειλικρί-
νεια, κοινωνική ευθύνη, μέρι-
μνα για τους άλλους. Έκδηλώθη-
κε ένας απίστευτος (για τη φαι-
νομενικά περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα απάθειας) πυρετός εθε-
λοντισμού από τις πρακτικές ερ-
γασίες μεταφοράς του εξοπλι-
σμού (ψυγεία, ράφια κλπ), στο-
καρίσματα, βαψίματα, ηλεκτρο-
λογικά, υδραυλικά, καθαριότητα 
κλπ, όλα με εθελοντική προσφο-
ρά εργασίας από τεχνίτες - εθε-
λοντές, μέλη και φίλους υπο-
στηρικτές της ιδέας του κοινω-
νικού συνεταιρισμού, μέχρι τη 
λειτουργία 13 ανοιχτών επιτρο-
πών και ομάδων εργασίας (ποι-
ότητας και προμήθειας προϊό-
ντων, εκπαίδευσης κλπ) με ενερ-
γό συμμετοχή των μελών και με 
τη νεολαία στην πρώτη γραμ-
μή. Στα ράφια του βρίσκει κα-
νείς σε μεγάλο βαθμό συνεται-

ριστικά και ελληνικά προϊόντα, 
με έμφαση στα τοπικά, όχι ένε-
κα κάποιου τοπικισμού, αλλά 
για να είναι χαμηλό το οικολογι-
κό αποτύπωμα και να ενισχύεται 
η παραγωγή (και ο έλεγχός της) 
με τρόπους που δεν επιβαρύ-
νουν τον άνθρωπο και το περι-
βάλλον. Προηγήθηκε και συνεχί-
ζεται καθημερινά ένας εξονυχι-
στικός έλεγχος ώστε να διασφα-
λίζεται ότι τα προϊόντα δεν πε-
ριέχουν απαγορευμένα χημικά 
πρόσθετα, μικροβιολογικό φορ-
τίο, μεταλλαγμένα, ληγμένα, 
ακατάλληλες και μη ασφαλείς 
ουσίες για την υγεία και το πε-
ριβάλλον. Στο οικονομικό πεδίο, 
οι τιμές επιχειρείται να είναι χα-
μηλές, αλλά δίκαιες για τον πα-
ραγωγό και τον καταναλωτή και 
ίδιες για όλους, μέλη και μη μέ-
λη, ενώ τα όποια πλεονάσματα 
στο τέλος κάθε χρόνου επιστρέ-
φονται στα μέλη και την τοπι-
κή κοινωνία με βάση τις συναλ-
λαγές του καθένα. Κανένας δεν 
μπορεί να κερδοσκοπήσει σε 
βάρος κάποιου άλλου. Τα πλε-
ονάσματα επιστρέφονται σ’ αυ-
τούς που τα έχουν παράγει. Κα-
θημερινά, η θεωρία γίνεται πρά-
ξη. Ένας καινούργιος κόσμος αλ-
ληλεγγύης και δημιουργίας δη-
λώνει παρών.(Κώστας Νικολάου 
Δρ Χημικός Περιβαλλοντολόγος)

Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης τρεις επιλογές πράξεων για έργα ύδρευσης 
στην πόλη και τους οικισμούς του Διδυμοτείχου, για χρη-
ματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 
ΘΡΑΚΗ 2007-2013». 

Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 4.856.000 ευρώ, τα 
οποία έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στον Άξονα Προ-
τεραιότητας 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ». 

Πιο συγκεκριμένα: • «Βελτίωση ύδρευσης πόλης Διδυ-
μοτείχου και οικισμών», με προϋπολογισμό 1.706.00 ευρώ. 
• «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρω-
τής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού», με προϋπολογισμό 
1.330.000 ευρώ. Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει 2 υποέρ-
γα: Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης – Σιταριάς – Κα-
ρωτής – Ελληνοχωρίου - Θυρέας – Λαγού και Ηλεκτροδό-
τηση κεντρικού διανομέα στη θέση «Σκοπός» περιοχής Σι-
ταριάς Διδυμοτείχου. • «Αντικατάσταση εσωτερικών δι-
κτύων ύδρευσης Πυθίου και Ρηγίου», με προϋπολογισμό 
1.820.000 ευρώ.
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Το κάστρο του πυθίου

Πινακοθήκη Δημήτρη Ναλμπάντη

Το κάστρο του Πυθίου ή 
Εμπύθιον κατά τους βυζαντι-
νούς συγγραφείς είναι κτισμέ-
νο σε ένα χαμηλό γήλοφο που 
αποτελεί την τελική απόλη-
ξη της γύρω ορεινής ζώνης 
προς την επίπεδη παραποτά-
μια πεδιάδα του Έβρου ποτα-
μού. Βρίσκεται στις παρυφές 
του σύγχρονου οικισμού Πυ-
θίου σε απόσταση 15 χλμ. βό-
ρεια από το Διδυμότειχο. 

Σύμφωνα με τον ιστορικό 
Νικηφόρο Γρηγορά ιδρύθηκε 
από τον Ιωάννη ΣΤ' Καντακου-
ζηνό (1341-1355) με σκοπό να 
αποτελέσει το προσωπικό του 

καταφύγιο στις επιχειρήσεις 
που διεξήγαγε κατά τη διάρ-
κεια του εμφυλίου πολέμου 
που ξέσπασε ανάμεσα σ΄αυτόν 
και τον νόμιμο διάδοχο. 

Η ίδρυση του τοποθετείται 
στα 1330-1340. Δεν γνώρισε 
όμως μεγάλη διάρκεια. Ήταν 
από τα πρώτα κάστρα που 
υπέκυψαν στις επιχειρήσεις 
των Οθωμανών Τούρκων κα-
τά την προέλασή τους προς τη 
Θράκη. Μετά τον παροπλισμό 
του αναπτύχθηκε γύρω ένας 
οικισμός, γνωστός με το όνομα 
Καλελί Μπουργκάζ, ο οποίος 
βρισκόταν σε παρακλάδι του 

δρόμου από την Αδριανούπο-
λη προς το Διδυμότειχο. Κατά 
τους χρόνους της επανάστα-
σης το χωριό έγινε γνωστό δι-
ότι εδώ ετάφη ο πατριάρχης 
Κύριλλος ΣΤ ,́ ο οποίος απαγ-
χονίστηκε στην Αδριανούπο-
λη το 1821. Το όλο συγκρό-
τημα αποτελούνταν από δύο 
περιβόλους, έναν εξωτερικό 
και έναν εσωτερικό. Ο εξω-
τερικός, από τον οποίο σήμε-
ρα σώζονται ελάχιστα τμήμα-
τα ανάμεσα στα σπίτια του οι-
κισμού, απλωνόταν σ΄ όλη την 
έκταση του λόφου. 

Ο εσωτερικός καταλαμ-

βάνει το άκρο του λόφου και 
τμήμα του έχει καταστραφεί 
από την λάξευση του λόφου 
για τη διέλευση της σιδηρο-
δρομικής γραμμής που διέρ-
χεται ακριβώς στη βάση του. 

Οι δυο περίβολοι ενισχύ-
ονταν με πύργους στις τρεις 
γωνίες, ενώ στα σημεία ένω-
σης των δύο περιβόλων υψώ-
νονται οι δύο σωζόμενοι πύρ-
γοι με την είσοδο προς τον 
εσωτερικό περίβολο ανάμε-
σά τους. 

Ο μεγάλος κεντρικός πύρ-
γος είναι σχεδόν τετράγωνος 
στην κάτοψη με μήκος πλευ-
ράς 15 μ. Είναι τριώροφος και 
χρησίμευε ως κατοικία. Κά-
θε όροφος έχει τέσσερις χώ-
ρους που καλύπτονται με θό-
λους που στηρίζονται σε πλίν-
θινα τόξα τα οποία ξεκινούν 
από κεντρικό πεσσό και κα-
ταλήγουν στους εξωτερικούς 
τοίχους. 

Η είσοδος βρίσκεται στην 
ανατολική πλευρά. Στην ίδια 
πλευρά βρίσκεται και η δια-
μορφωμένη μέσα στο πάχος 
των τοίχων κτιστή κλίμακα 
που οδηγεί στους ορόφους και 
το δώμα του πύργου. Στη σω-
ζόμενη απόληξη του πύργου 
διαμορφώνονται ισχυροί πρό-
βολοι που στήριζαν τον εξώ-
στη ενός διευρυμένου ορό-
φου, ίσως και δύο, οι οποίοι 
περιλαμβάνονταν στον αρχικό 
σχεδιασμό, αλλά δεν είναι σί-
γουρο ότι κατασκευάστηκαν. 

Οι πρόβολοι αυτοί αποτε-

λούν καινοτομία της φρουρι-
ακής αρχιτεκτονικής στα χρό-
νια των Παλαιολόγων. Ο δεύ-
τερος πύργος εδράζεται σε 
χαμηλότερο επίπεδο, αλλά 
σώζεται σε μεγαλύτερο ύψος. 
Είναι και αυτός σχεδόν τετρά-
γωνος, αλλά μικρότερος με 
διαστάσεις 7,40 Χ 7,30 μ. και 
σώζεται σε ύψος 20 μ. Αποτε-
λείται από τέσσερις ορόφους 
που στεγάζονται με σφαιρι-
κούς θόλους. Ο κάθε όροφος 
είναι ανεξάρτητος. Ο δεύτε-
ρος όροφος είναι προσιτός 
από τον περίδρομο του τεί-
χους. 

Η πρόσβαση στον τρί-
το όροφο είναι δυνατή μέσω 
εσωτερικού διαδρόμου πά-
νω από την ενδιάμεση τοξωτή 
πύλη, ενώ στον τέταρτο όρο-
φο από τον μεγάλο πύργο μέ-
σω του περιδρόμου. Το φρού-
ριο του Πυθίου, αν και δεν σώ-
ζει παρά μέρος μόνο του αρχι-
κού του μεγέθους, εντυπωσι-
άζει τον επισκέπτη με τη με-
γαλοπρέπεια, τη δύναμη και το 
ανάστημα των κτιριακών του 
όγκων. 

Κατατάσσεται στα πρω-
τοπόρα έργα της φρουριακής 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής. 
Δεν είναι μόνο ένα απλό στρα-
τιωτικό αμυντικό έργο αλλά 
και μια μνημειώδης  εγκατά-
σταση αυτοκράτορα.

 (Συντάκτης: Σταυρού-
λα Δαδάκη, αρχαιολόγος)

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 
στο ξενοδοχείο Thraki Palace  
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαί-
νια της Πινακοθήκης με μόνι-
μα εκθέματα αφιερωμένα στην 
πόλη της Αλεξανδρούπολης. 

Η Πινακοθήκη θα προβάλ-
λει όλες τις ομορφιές της Αλε-
ξανδρούπολης και ο επισκέ-
πτης θα έχει την ευκαιρία να 
ανακαλύψει σφαιρικά την πόλη 
μας ζωγραφισμένη μέσα από 
την ευαίσθητη ματιά και την αι-
σθητική του παγκοσμίου φήμης 
ζωγράφου Δημήτρη Ναλμπά-
ντη. Θεματικά η έκθεση θα είναι 
εμπνευσμένη διαρκώς από την 
Αλεξανδρούπολη και τα όμορ-
φα μέρη που την πλαισιώνουν 
και θα αποτελεί ένα ζωντανό 

δείγμα προβολής και διαφήμι-
σης του τουρισμού της. Η Πινα-
κοθήκη είναι μια πρωτοβουλία 
και προσφορά της οικογένειας 
Παλακίδη , των ιδιοκτητών του 
ξενοδοχείου Thraki Palace.  

Η οργάνωση της έκθεσης 
γίνεται από την κα. Χριστίνα 
Ρουσίδου. Στον εν λόγω εικα-
στικό χώρο εκτίθενται 40 έργα 
ζωγραφισμένα με μαεστρία σε 
ρεαλιστικό και ιμπρεσιονιστικό 
ύφος. 

Η έκθεση από την νέα πλέ-
ον χρονιά θα έχει τη δυνατό-
τητα να μεταφερθεί για 10 μέ-
ρες στην Αθήνα, όπου θα φιλο-
ξενηθεί σε εικαστικό χώρο του 
Δήμου Ψυχικού, με σκοπό την 
καλύτερη διαφήμιση της Αλε-

ξανδρούπολης και εκτός Νο-
μού. Άλλωστε η κεντρική Πι-
νακοθήκη Ναλμπάντη εδρεύει 
στο Π. Ψυχικό, όπου και δρα-
στηριοποιείται επαγγελματικά 
και δίνει στο θεατή μια ολοκλη-
ρωμένη εικόνα για το συνολικό 
έργο του καλλιτέχνη. 

Η Τρίτη Πινακοθήκη Ναλ-
μπάντη βρίσκεται στο Διδυ-
μότειχο και είναι μια δωρεά 
στη γενέτειρά του το 2000, η 
οποία και αποτελεί την Πρώτη 
Δημοτική Πινακοθήκη του Νο-
μού Έβρου. Ώρες Λειτουργίας 
Πινακοθήκης: 10:00-14:00 & 
18:00-21:00. Η Έκθεση είναι 
αφιερωμένη στην γέννηση της 
κόρης του Μαριέττας.(faros24.
gr)



Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 • Αρ. Φύλλου 10 5

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΆ ΤΉΝ ΆΝΆΘΕΏΡΉΣΉ
του χωροταξιού σχεδιασμού 

της περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Τις προτάσεις του Δή-
μου Διδυμοτείχου, προκειμέ-
νου να συμπεριληφθούν στην 
Αναθεώρηση του Χωροταξι-
κού Σχεδιασμού της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης έστειλε στον 
Περφερειάρχη κ.Γιαννακίδη ο 
Αντιδήμαρχος Προγραμματι-
σμού και Ανάπτυξης κ.Γιάννης 
Τοπαλούδης.

•  ΟΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ  
ΔΉΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΆΝΆ ΤΟΜΕΆ ΕΙΝΆΙ: 

Α. Πρωτογενής Τομέας: 
1)Γεωργοκτηνοτροφικό πάρ-
κο στο Διδ/χο, το οποίο να πε-
ριλαμβάνει και κάθετη παρα-
γωγή (Δευτερογενής Τομέας 
– μικρές βιομηχανικές και βι-
οτεχνικές μονάδες). 2)Αναδα-
σμοί στον Δήμο Διδ/χου (όπου 
δεν έχουν γίνει).3) Υπογει-
οποιήσεις αρδευτικών (ΤΟ-
ΕΒ Μετ/δων και ΤΟΕΒ Διδ/
χου).4) Αύξηση βοσκοτόπων 
στον Δήμο Διδ/χου.5) Φράγ-
μα Ασπρονερίου: αρδευτικό 
(θέση Καζαντζή).6) Αρδευτικό 
δίκτυο σε υπάρχοντα φράγ-
ματα (Δόξα , Μάνη-Σιταριά , 
Μετ/δες).7) Λειτουργία Σφα-

γείου – Επαναλειτουργία Δη-
μοτικού Σφαγείου. 

Β. Δευτερογενής Τομέ-
ας:1) Βιοτεχνικό πάρκο στο-
Διδ/χο , σε χώρο δίπλα από 
το Γεωργοκτηνοτροφικό πάρ-
κο.2) Μεταφορικές υποδο-
μές: ι) Ολοκλήρωση , άμεσα 
, του κάθετου οδικού άξονα 
Αρδανίου – Ορμενίου ιι) Ενέρ-
γειες ώστε να γίνει ο κάθετος 
αυτός άξονας , σε όποια ση-
μεία είναι εφικτό , κλειστός 
αυτοκινητόδρομος με δυο 
λωρίδες ανά κατεύθυνση και 
στη μέση στηθαίο. ιιι) Οδικός 
άξονας:  Διδ/χου – Κουφό-
βουνο – Μεταξάδες.3) Επέ-
κταση αγωγού φυσικού αερί-
ου  στον Κεντρικό και Βόρειο 
Έβρο.4) Λατομεία Κουφοβού-
νου: άμεση έναρξη λειτουργί-
ας τους.5) Ζεόλιθος:  i) σε Πε-i) σε Πε-) σε Πε-
τρωτά    ii) σε Μεταξάδες. 

Γ. Τριτογεγενής Τομέας: 
1) Συμμετοχή και του Α.Τ.Ε.Ι. 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης 
σε δράσεις του Τριτογενούς 
Τομέα.2) Το Διδ/χο να κατα-
στεί πολιτιστική – πολιτι-
σμική πρωτεύουσα της Πε-
ριφ.Α.Μ.Θ.: Το Διδ/χο απο-

τελεί το πολυπολιτισμικό 
«ατού» της Περιφ.Α.Μ.Θ., με 
τους πάμπολλους αρχαιολο-
γικούς χώρους και μνημεία, 
διαφόρων περιόδων και Θρη-
σκειών, που διαθέτει: Πλωτι-
νόπολη, Κάστρο Διδ/χου, Κά-
στρο Πυθίου, Βυζαντινές και 
Μεταβυζαντινές εκκλησίες, 
Τέμενος Βαγιαζήτ, Οθωμανι-
κά Λουτρά του Ουρούτς Πασά, 
Αρμένικη εκκλησία Διδ/χου, 
Χώρος πρώην Εβραϊκής Συ-
ναγωγής, Μουσεία: Αρχαιολο-
γικό , Λαογραφικό, Εκκλησια-
στικό, Στρατιωτικό, Δημοτι-
κή Πινακοθήκη Δημήτρη Ναλ-
μπάντη3) Πλούσια Θρακιώτι-
κη μουσική παράδοση και λα-
ογραφία, η οποία       «ζωντα-
νεύει» κάθε στιγμή του χρό-
νου μέσα από τους πιο δρα-
στήριους πολιτιστικούς – λα-
ογραφικούς Συλλόγους που 
υπάρχουν στον Δήμο Διδυμο-
τείχου.Το Διδ/χο είναι η «προ-
σωποποίηση» της Θρακιώτι-
κης μουσικής παράδοσης και 
λαογραφίας, αλλά και η γενέ-
τηρα των μεγάλων δημιουρ-
γών – μουσικών ( Χρ. Αηδο-
νίδης, Καρ. Δοϊτσίδης, Βαγγ.
Δημούδης, κ.α.) 4) Αξιοποίηση 

των κτηρίων του ΟΣΕ σε Πύ-
θιο και Διδ/χο.Ειδικά στο Πύ-
θιο τα κτήρια είναι σπουδαί-
ας και μοναδικής αρχιτεκτο-
νικής που πρέπει οπωσδήπο-
τε και όσο πιο άμεσα γίνεται 
να διασωθούν.5) Αξιοποίηση 
– προβολή του μοναδικού πε-
τρόκτιστου οικισμού των Με-
ταξάδων και του Αλεποχωρί-
ου. 

Δ. Περιβάλλον: 1) Σύσταση 
Φορέα Διαχείρησης ποταμιού 
Ερυθροποτάμου.2) Ανάπλαση 
Ερυθροποτάμου.3) Ανάπλα-
ση δάσους Μετ/δων και δά-
σους Τσίγγλας στο Διδ/χο μα-
ζί και με τη μικρή λίμνη που 
υπάρχει.4) Ανάδειξη – προ-
βολή και αξιοποίηση σπηλαί-
ων Διδ/χου ( στον λόφο του 
Καλέ). 

Ε. Ενέργεια: 1) Επέκταση 
αγωγού φυσικού αερίου και 
στον Κεντρικό και Β.Έβρο.2) 
Φωτοβολταϊκό Πάρκο Μετα-
ξάδων 3) Ανεμογεννήτριες σε 
περιοχή Μεταξάδων. 

ΣΤ.Υποδομές μεταφορών: 
1) Μεταφορικές υποδομές:α) 
Ολοκλήρωση κάθετου οδι-
κού άξονα Αρδανίου – Ορμε-

νίου.β) Ενέργειες ώστε να γί-
νει ο κάθετος αυτός άξονας, 
σε όποια σημεία είναι εφικτό, 
με δύο λωρίδες ανά κατεύ-
θυνση, στηθαίο στη μέση και 
να είναι κλειστός αυτοκινη-
τόδρομος.γ) Οδικός άξονας: 
Διδ/χο – Κουφόβουνο – Με-
ταξάδες.2) Αναβάθμιση υπάρ-
χοντος σιδηροδρομικού δι-
κτύου – δύο σιδ/κές γραμ-
μές – Ηλεκτροκίνηση.3) Ανα-
βάθμιση Σιδ/κου Σταθμού Πυ-
θίου – Επαναλειτουργία Τε-
λωνείου – Ανάπτυξη υποδο-
μών ( στα υφιστάμενα παρα-
δοσιακά κτήρια: μικρή ξενώ-
νες κ.τ.λ.) 4) Αξιοποίηση του 
πρώην στρατιωτικού αερο-
δρομίου στην περιοχή Ασημέ-
νιου Δήμου Διδ/χου. 

Ζ. Κοινωνικές – Αστικές 
– Διοικητικές Υποδομές: 1) 
Άμεση ανέγερση κτηριακών 
εγκαταστάσεων του ΤΕΙ  Νο-
σηλευτικής στο Διδ/χο.2) Δη-
μιουργία Υπηρεσιών της Πε-
ριφέρειας Α.Μ.Θ. στο Διδ/χο, 
που έχουν σχέση με τον πρω-
τογενή τομέα, τις υπηρεσίες 
υγείας – πρόνοιας, του πολι-
τισμού.
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  Κ.Κ.Π.Α. ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΣ

Τελετή ορκωμοσίας  
αποφοίτων  

Νοσηλευτικής 
Διδυμοτείχου 

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013,πραγματο-
ποιήθηκε στο δημοτικό αμφιθέατρο σε έντονο συ-
γκινησιακά φορτισμένο κλίμα η τελετή ορκωμο-
σίας των αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής 
Διδυμοτείχου, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Οι γονείς τους, και αρκετοί φίλοι τους κα-
μάρωναν τους πτυχιούχους, που έλαμπαν από ευ-
τυχία. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής Δρ. Ευστάθιος Δημητριάδης και το διδακτι-
κό προσωπικό, αναγνωρίζοντας μεν τις δυσκολίες 
των καιρών, ευχήθηκαν τα καλύτερα για τη σταδι-
οδρομία τους στον τομέα της υγείας, ενώ δήλωσαν 
την εμπιστοσύνη τους στηριζόμενοι στις δυνατό-
τητες και τα εφόδια, που έχουν αποκτήσει κατά την 
διάρκεια των σπουδών τους στο ΤΕΙ Διδυμοτείχου.

Συνάντηση Συλλόγων 
«πρώτη χαρτογράφηση»

Στα πλαίσια του δημοτικού 
πολιτιστικού σχεδιασμού για το 
νέο portal του Δήμου Διδυμο-portal του Δήμου Διδυμο- του Δήμου Διδυμο-
τείχου, την Τετάρτη 29 Ιανουα-
ρίου και ώρα 18:00μ.μ. στην Αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλί-
ου, διοργανώνεται συγκέτρωση 
των προεδρείων όλων των Πο-
λιτιστικών Συλλόγων και των 
Αθλητικών Σωματείων του Δή-
μου Διδυμοτείχου και των Τοπι-
κών Κοινοτήτων. 

Θέμα της συγκέντρωσης εί-
ναι η παρουσίαση της νέας Πύ-
λης του Διδυμοτείχου και η δη-
μιουργία των επίσημων σελί-
δων των Συλλόγων στην νέα 
πύλη. Είναι μια σημαντική πρω-
τοβουλία του Δήμου Διδυμο-
τείχου, ώστε για πρώτη φορά 
να συνεργαστούν όλοι οι πολι-
τιστικοί φορείς του τόπου μας 
και να ξεκινήσει έτσι μια ΄΄πρώ-
τη χαρτογράφηση΄΄ πολιτιστι-
κών παραμέτρων και ενεργει-

ών που θα αφορούν τον πολιτι-
σμό της περιοχής μας. 

Για την εξυπηρέτηση των 
συλλόγων έχει δημιουργηθεί 
ειδική ομάδα επιστημόνων πλη-
ροφορικής από το Τμήμα Οργά-
νωσης, Προγραμματισμού και 
Πληροφορικής υπό την επο-
πτεία του κ. Γκουρλουμένου 
Κωνσταντίνου. Η παρουσία και η 
συμμετοχή όλων κρίνεται απα-
ραίτητη!

Στο πνεύμα των Χριστουγέν-
νων και το ΚΑΠΗ μας, από τις πρώ-
τες ημέρες του Δεκέμβρη.Στο-
λισμός   Χριστουγεννιάτικου   δέ-
ντρου, ο   οποίος   συνοδευόταν   
από   γνωστά Χριστουγεννιάτι-
κα  τραγούδια, τα οποία  με πολλή  
κέφι  και  ζωντάνια,  τραγουδού-
σαν οι γυναίκες-μέλη του ΚΑΠΗ. 
Και  η  έκπληξη !!!!!!!Αναπάντεχα…. 
εμφανίζεται  ο Δήμαρχος. Δοθεί-
σης  της ευκαιρίας, του έψαλαν τα 
κάλαντα των Χριστουγέννων, μέσα 

σ΄ένα κλίμα  χαρούμενο και ζεστό.
Χαμόγελα κι ευχές για  Καλές Γιορ-
τές, Καλά Χριστούγεννα. Ο Δήμαρ-
χος αφού ανταπέδωσε τις ευχές , 
πρόσφερε στις γυναίκες γλυκά, τα 
οποία και κεράσθηκαν. Τον ευχαρι-
στούμε πολύ. « Είναι ο τελευταίος 
μήνας του χρόνου…το στερνοπαί-
δι του…ο μήνας  με τις  άπειρες λι-
χουδιές…ο μήνας της γέννησις του 
Θεανθρώπου…ο μήνας που αναμέ-
νουμε με προσμονή, ελπίδα  και  χα-
ρά,  όλοι… μικροί  και  μεγάλοι …»  

Ετσι  ξεκίνησε  την  ομιλία  της,   η 
Κοιν.Λειτουργός, κάνοντας αναφο-
ρά και στο εορτολόγιο του μήνα, 
λόγω των πολλών θρησκευτικών 
γιορτών που συγκεντρώνει, λέγο-
ντας λίγα  λόγια  για τον  κάθε   Αγιο 
[Αγ.Βαρβάρα, Αγ.Σάββας, Αγ.Νικό-
λαος,Αγ.Σπυρίδωνας, Αγ.Άννα, Αγ.Ε-
λευθέριος  και Αγ.Μόδεστος.] Ο 
Δεκέμβριος όμως, δεν είναι μό-

νο ένας μήνας γιορτινός.Είναι ένας 
μήνας, που περισσότερο από κάθε 
άλλο, σκεφτόμαστε τον συνάνθρω-
πό μας, τον αδύναμο, τον πονεμένο, 
τον άρρωστο, τον μοναχικό….σκε-
φτόμαστε τα παιδιά που τους λεί-
πουν οι γονείς τους…. Γι΄αυτό και 
φέτος, όπως και πέρυσι, έγινε δε-
κτή με μεγάλη χαρά , η πρόταση 
της Κ.Λ., να συγκεντρωθούν χρή-

ματα, είδη ένδυσης και τρόφιμα, 
από τα μέλη του ΚΑΠΗ, για να βο-
ηθηθούν: 1] το παιδικό χωριό SOS 
Θράκης, στο Αρίστεινο και 2]Κέ-
ντρο Ημερήσιας φροντίδας Αυτι-
στικών Ατόμων, στο Δωρικό  Αλεξ/
πολης. Πραγματικά, η ανταπόκρι-
ση ήταν μεγάλη-δεδομένων και 
των οικονομικών συνθηκών-όχι 
μόνο από τα μέλη του ΚΑΠΗ αλλά 
κι από υπαλλήλους της υπηρεσίας 
Κ.Κ.Π.Α. Τους ευχαριστούμε όλους, 
από τα βάθη της καρδιάς μας, μετα-
φέροντας και τα  «ευχαριστώ» των 
παραπάνω δομών. Στις  19 του Δε-
κέμβρη, έκλεισε ο κύκλος των συ-
ναντήσεων των μελών του ΚΑΠΗ , 
για  το 2013, με την ομιλία της  Κ.Λ., 
με θέμα: Η Γέννηση του Ιησού Χρι-
στού. Εύστοχα, ο Μέγας Βασίλει-
ος, ονόμασε τα Χριστούγεννα << Γε-
νέθλιον  ημέραν  της  ανθρωπότη-
τος >> Ευχόμαστε, σ΄όλους  Χρό-
νια  Πολλά… Υγεία, Ειρήνη, Ευτυχία  
κι  ΑΓΑΠΗ  για  το  2014….. Εκ του 
Κ.Κ.Π.Α, Η Κοιν.Λειτουργός, Ουζου-
νίδου Χρυσάνθη.
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Θεοφάνεια στον  Έβρο

ΓΕΝΕΘΛΙΆ ΉΜΕΡΆ ΤΉΣ XVI MK/MΠΧριστούγεννα  
στην Γερμανία ESSLINGEN

Ο Σύλλογος μεταναστών ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ESSLINGEN  όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος γιόρτασε με μεγάλη χαρά της Άγιες μέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς . 

Την παραμονή των Χριστουγέννων γύρισε σε κάθε Μεταξαδιώτικη 
οικογένεια αλλά και σε φίλους τραγουδώντας τα παραδοσιακά κάλαντα 
΄΄Χριστόαννα΄΄ θυμίζοντας για μια ακόμη φορά ήθη και έθιμα του χωριού 
μας.Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων διοργάνωσε μεγάλη χορευτι-
κή βραδεία με την συμμετοχή του Συλλόγου Μεταναστών ΔΟΞΑΣ σε ένα 
μεγάλο γλέντι με όλους τους φίλους της περιοχής.Την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς το βράδυ διοργάνωσε REVEGION με τα μέλη του διασκε-
δάζοντας μέχρι το πρωί περιμένοντας την αλλαγή του Νέου χρονου.Ευ-
χόμαστε σε όλες και όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Υγεία, Ευτυ-
χία και Αγάπη.Ο Πρόεδρος Μπουλιούδης Αθανάσιος.

«Σήμερα ὁ Κύριος βα-
πτίζεται στόν ποταμό Ἰορδά-
νη ἀπό τόν Πρόδρομο Ἰωάν-
νη. Τόν φλογερό κήρυκα τῆς 
μετανοίας. Τόν ἐρημίτη τῆς 
Ἰουδαίας. Ἐκεῖ ἐφάνη ἡ Ἀλή-
θεια. Ἐκεῖ ἔλλαμψε τό Φῶς. 
Γι’ αὐτό καί ἡ σημερινή ἑορτή 
ὀνομάζεται «Φῶτα»… Τί χρει-
άζεται λοιπόν; Πρῶτον, νά πι-
στέψουμε στό Φῶς. Νά πιστέ-
ψουμε ἀκλόνητα στό Χριστό, 
ἄν θέλουμε νά γίνουμε παι-
διά τοῦ Φωτός. Παιδιά τοῦ Θε-
οῦ. «Πιστεύετε –μᾶς προτρέ-
πει ὁ Κύριος- εἰς τό φῶς, ἵνα 
υἱοί φωτός γένησθε». Καί δεύ-
τερον, ν’ ἀκολουθήσουμε τό 
φῶς. Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ νά 
φωτίζει τά βήματά μας. Τό 
φῶς τοῦ Χριστοῦ, ὁ λόγος καί 
ἡ ἀλήθειά Του νά καταυγά-

ζει τή ζωή μας. Αὐτό ἀκριβῶς 
μᾶς ὑποδεικνύει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: «Ὡς τέκνα φωτός πε-
ριπατεῖτε», τόνισε ο Σεβ. Μη-

τροπολίτης μας κ. Δαμασκη-
νός σε Μήνυμά του επί τη 
εορτή των Θεοφανείων. 

Το εορταστικό τριήμερο 
των Θεοφανείων εορτάσθη-
κε με λαμπρότητα στην ακρι-
τική επαρχία μας με τη συμ-
μετοχή πλήθους πιστών. Την 
παραμονή της εορτής, Κυρια-
κή προ των Φώτων, ο Σεβα-
σμιώτατος ιερούργησε στον 
Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Καστανεών και χει-
ροθέτησε σε Οικονόμο τον 
εφημέριο της ενορίας π. Πα-

ναγιώτη Μεταξή. στη συνέ-
χεια τέλεσε τον αγιασμό των 
υδάτων (πρωτάγιαση). Το 
απόγευμα της ιδίας ημέρας ο 
Σεβασμιώτατος υποδέχθη-
κε στην κωμόπολη της Δα-
διάς τη θαυματουργή εικό-
να της Παναγίας που μεταφέ-
ρεται πεζή από το Μοναστή-
ρι της Δαδιάς στο χωριό. Στη 
συνέχεια χοροστάτησε στον 
Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου 
Δαδιάς στην ακολουθία του 
Μεγάλου Εσπερινού της Εορ-
τής, παρουσία του Βουλευτού 
Έβρου Αλεξ. Δερμετζόπουλου 
και του Δημάρχου Σουφλίου 

Ευ. Πουλιλιού. Την κυριώνυ-
μη ημέρα της εορτής ο Σεβα-
σμιώτατος ιερούργησε στον 
Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας 
της Ελευθερώτριας Διδυμο-
τείχου και στη συνέχεια προ-
έστη του αγιασμού των υδά-
των. Ακολούθως τηρώντας 
το έθιμο σχηματίσθηκε πο-
μπή προς τον Ερυθροπόταμο, 
όπου εγένετο η ρήψη του Τιμί-
ου Σταυρού. Και φέτος οι νέ-

οι μας έπεσαν στα κρύα νερά 
του ποταμού με πολύ ενθου-
σιασμό για να λάβουν την ευ-
λογία του Σταυρού. 

Την ακολουθία παρακο-
λούθησαν ο υφυπουργός Εξω-
τερικών Άκης Γεροντόπου-
λος, ως εκπρόσωπος της Ελ-
ληνικής Κυβερνήσεως, ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου Παρ. 
Πατσουρίδης, ο Διοικητής της 
16ης Μεραρχίας Στρατηγός 
Ιωσ. Μαυράκης, ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Διευθύνσε-
ως Ορεστιάδος Πασχ. Συρι-
τούδης και πλήθος πιστών

Με σειρά εκδηλώσε-
ων την Τετάρτη 18 Δε-
κεμβρίου γιορτάστηκαν 
τα γενέθλια της 16ης Μη-
χανοκίνητης Μεραρχίας 
Πεζικού στο Διδυμότει-
χο, η οποία συμπληρώνει 
φέτος 73 χρόνια από την 
αρχική συγκρότηση της 
στην περιοχή της Θρά-
κης.  Στο πλαίσιο των εν 
λόγω εκδηλώσεων πραγ-
ματοποιήθηκε μια λα-
μπρή τελετή στο στρατό-
πεδο της Μεραρχίας πα-
ρουσία των πολιτικών, 
εκκλησιαστικών, στρατι-
ωτικών τοπικών αρχών 
και πλήθους κόσμου.
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Στην περιοχή του Διδυμο-
τείχου, οι γιορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς δημιουργούν σε 
όλους μας έναν μαγικό κό-
σμο, με όμορφες εικόνες,πα-
ραδοσιακές μουσικές και 
πρωτότυπες δραστηριότη-
τες. Στολισμένα δέντρα σε 
όλα τα σπίτια, παραδοσιακά 
κάλαντα στις πρώτες πρω-
ινές ώρες μας ταξιδεύουν 
στα Χριστούγεννα των παιδι-
κών μας χρόνων. 

Το «παραμύθι των Χρι-
στουγέννων»  ζωντανεύ-
ει κάθε χρόνο στην κεντρική 
πλατεία της πόλης. Το Σάβ-
βατο 14 Δεκεμβρίου παρου-
σία πλήθους κόσμου πραγμα-
τοποιήθηκε για τρίτη συνε-

χή χρονιά με μεγάλη επιτυ-
χία το άναμμα του Χριστου-
γεννιάτικου δένδρου. Το Ευ-
γενίδιο Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. εξέπλη-
ξε ευχάριστα, όχι μόνο τους 
μικρούς, αλλά και τους μεγα-
λύτερους σε ηλικία επισκέ-
πτες της εκδήλωσης, καθώς 
σε συνεργασία με συλλόγους 
της πόλης μας παρουσίασε 
για πρώτη φορά Χριστουγεν-
νιάτικα ήθη και έθιμα του τό-
που μας. O Δήμαρχος Διδυ-
μοτείχου κ. Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης κατά την έναρξη 
των εκδηλώσεων ανέφερε: 
Για τρίτη χρονιά το Χριστου-
γεννιάτικο δένδρο θα φωτί-
σει την κεντρική πλατεία του 
Διδυμοτείχου και θα θυμίζει 
σε όλους μας τις Άγιες μέ-

ρες των Χριστουγέννων, δί-
νοντας μια γιορτινή ατμό-
σφαιρα στην πόλη μας στις 
δύσκολες στιγμές που ζούμε 

όλοι μας. Μήνυμα μας στις 
Άγιες αυτές ημέρες «Αγά-
πη-Αλληλεγγύη περισσό-
τερη ανθρωπιά για ένα κα-
λύτερο κόσμο». 

Ο Εκπολιτιστικός Λαο-
γραφικός Σύλλογος «Δίδυ-
μα Τείχη» από το Σάββατο 14 
Δεκεμβρίου έως την Κυρια-
κή 29 Δεκεμβρίου, για δεύ-
τερη χρονιά, με καλαίσθη-
το σχεδιασμό και πρωτότυ-
πες δραστηριότητες ταξίδε-
ψαν στο όνειρο μικρούς και 
μεγάλους που επισκέφτη-
καν την «Αυλή του Αη Βασί-
λη» στην κεντρική πλατεία 
του Διδυμοτείχου. Τα χα-
ρούμενα και φιλόξενα πρό-
σωπα του συλλόγου πρό-
σφεραν «πολιτισμό» και 
«γιορτινό χρώμα» σε όλους 
μας. Οι παράλληλες δρά-
σεις του συλλόγου στο γιορ-
τινό πρόγραμμα περιελάμ-
βανε:Χριστουγεννιάτικη συ-
ναυλία από το Ωδείο Βορείου 
Έβρου Καρπίδα, επίδειξη χο-

ρού Zumba και χριστουγεν-
νιάτικες κατασκευές από το 
2ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμο-
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τείχου,θεατρικές παραστά-
σεις από την θεατρική ομά-
δα του συλλόγου με θέμα «οι 
καλικάτζαροι κόβουν το δέ-
ντρο της Γής. Ας τους σταμα-
τήσουμε»,Χριστουγεννιάτικα 
παιχνίδια αναζήτησης αντι-
κειμένων,χριστουγεννιάτι-

κη χορωδιακή βραδιά από 
τις χορωδίες του συλλό-
γου,Θρακιώτικη βραδιά με το 
παραδοσιακό μουσικό σχήμα 
«Εβρίτικη Ζυγιά» και διάφορα 
χριστουγεννιάτικα δρώμενα 
για παιδιά. 

Ο Πολιτιστικός Λαογρα-
φικός Σύλλογος «Το Κά-
στρο» παρουσίασε στον προ-
αύλιο χώρο της Δημαρχείας 
μια σειρά από όμορφες δρα-
στηριότητες με θέμα «Χρι-
στούγεννα στο Στρουμφο-
χωριό».Αναβιώσεις παραδο-
σιακών εθίμων και παρουσι-
άσεις χορών με παράλληλες 
δραστηριότητες  δημιούρ-
γησαν ένα φανταστικό περι-

βάλλον  για μικρούς και μεγά-
λους.Ο σύλλογος γκαιντατζί-
δων του τόπου μας «Ιωάννης 
Δούκας Βατάτζης» με συνο-
δία από 20 τουμπερλέκια του 
συλλόγου Κ.Οινόης «Τ’ Αμπέ-
λια»,ο πολιτιστικός σύλλογος 
Ν.Έβρου «Ανατολική Ρωμυ-

λία».ο Θρακιώτικος σύλλο-
γος Ασβεστάδων και ο πολι-
τιστικός σύλλογος Ορεστιά-
δας «Οι Θράκες» έδωσαν στα 

Χριστούγεννα του στρουμφο-
χωριού γιορτινό παραδοσια-
κό ρυθμό.

Τα μικρά παιδιά είχαν την 

δυνατότητα να βγουν φωτο-
γραφίες με τον Αη Βασίλη,να 
παίξουν διάφορα παιχνίδια,να 
δουν μάγισσες και ξωτικά,να 

ζωγραφίσουν,να μπούν στα 
όμορφα αυτοσχέδια σπιτάκια 
που έφτιαξαν οι σύλλογοι.Για 
τους μεγάλους,στιγμές χαλά-
ρωσης με μπαζάρ,λουκάνικα 
και κρασί και χορό με συνο-
δία παραδοσιακής μουσικής.
Τα πάντα ήταν πολύ όμορ-
φα σχεδιασμένα και άφησαν 
στους επισκέπτες αισθήμα-
τα ικανοποίησης και ευφορί-
ας.Πολλά συγχαρητήρια σε 
όλους τους εθελοντές των 
συλλόγων που προσέφεραν 
τα μέγιστα, ώστε μικροί και 
μεγάλοι να περάσουν φαντα-
στικά και μαγικά τις μέρες 
των Χριστουγέννων στο Δι-
δυμότειχο.

 Μαγικά Χριστούγεννα
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ΤΆ ΚΟΛΙΆΝΤΆ

Δημήτρης Βραχιόλογλου, 
λαογράφος: «Τα ήθη και τα 
έθιμα πάντα διατηρούσαν το 
λαό μας σε μια κινητικότη-
τα, ιδιαίτερα σε καιρούς που 
οι άνθρωποι δεν είχαν χρή-
ματα»Οι προετοιμασίες στη 
Θράκη, ιδιαίτερα για τα αγό-
ρια ξεκινούσαν από την αρ-

χή της Σαρακοστής, δηλαδή 
τα κάλαντα των μικρών παι-
διών από χωριά του Έβρου, 
ενώ ο κ. Βραχιόλογλου τόνισε 
πως στη Θράκη τα παιδιά μέ-
χρι το 1930 και λίγο αργότε-
ρα, από βδομάδες μπροστά και 
σαν έμπαινε η Σαρακοστή για 
τα Χριστούγεννα, άρχιζαν να 
ετοιμάζονται για τα «Κόλια-
ντα», κάνοντας πρόβες, φω-
νάζοντας στις γειτονιές κάθε 
βράδυ σχεδόν. Έτσι το πρωί 
της Παραμονής των Χριστου-
γέννων, πανέτοιμα πλέον, με 
τις ομάδες τους ξεχύνονταν 
στα θεοσκότεινα σοκάκια του 
χωριού, κρατώντας στα χέ-
ρια τους χοντρά και μακρυά 
ξύλα, τις «τσουμάκες». Τα ξύ-
λα αυτά δεν ήταν μόνο σύμ-
βολο της γιορτής, που συμβο-
λίζανε τα ραβδιά των ποιμέ-
νων της Βίβλου. Ήταν τα προ-
στατευτικά τους μέσα από τις 
επιθέσεις των σκυλιών. Μ’αυ-
τές επίσης θα χτυπούσαν τις 
πόρτες των σπιτιών, για να 
τους ανοίξουν. Στα χωριά των 
προσφύγων από την Ανατολι-
κή Θράκη τα παιδιά (πάντα τα 
αγόρια) έλεγαν τα δικά τους 
«κόλιντα», σαν αυτό που λέ-
νε ακόμα στο Φυλακτό, χω-
ριό του Δήμου Τυχερού, του 
νομού Έβρου: «Κόλιντα μπά-
μπου-Δος μας μια κλουρί-
τσα-Ας είνι σταρίσια-Ας είνι 
καλαμποκίσια-Κόλιντα μπά-
μπου». Στο Πύθιο, χωριό της 
επαρχίας Διδυμοτείχου, τα 
μικρά παιδιά έβγαιναν στους 
δρόμους του χωριού, για να 
πουν τα «κόλιντα». Λέγαν λοι-
πόν τα Πυθιωτάκια : «Κόλι-
ντα μπάμπου,τσικ,τσικ,τσικ». 
Στη Νέα Βύσσα, της επαρχί-
ας Ορεστιάδας, τα μικρά παι-

διά, κρατώντας το καθένα 
από μακριά βέργα, που στην 
άκρη κατέληγε σε θύσανο, 
την παραμονή των Χριστου-
γέννων, λέγανε το: «Κο,κο,κο-
Μπι ,μπι ,μπι-Τικ ,τικ ,τικ-
Κόλιντρα-Να τη φαν τα σκυ-
λιά-Κι την αλιπούς-Πούφαγε 
μια πουλιά-Κι έναν κουτσο-
πέτεινου».Τα πολύ μικρά αυ-
τά «τραγούδια», κατάλληλα 
όμως για την ηλικία τους, τα 
λέγανε τα αγοράκια από τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 
Παραμονής μέχρι το μεσημέ-
ρι. Από εκεί και μετά είχαν το 
λόγο οι παρέες των μεγάλων 
παιδιών, των παλικαριών, που 
τραγουδούσαν τα χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια τους από το 
βράδυ της Παραμονής, όλη τη 
νύχτα μέχρι και ολόκληρη την 
Πρώτη μέρα των Χριστουγέν-
νων. Κάθε χωριό, βέβαια, εί-
χε και τα δικά του χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια, που δι-
αφέρανε από τα γειτονικά χω-
ριά τόσο στη μελωδία όσο και 
στα λόγια.

«ΤΆ ΙΝΝΙΆ ΦΆ(Γ)ΙΆ»

Το βραδινό τραπέζι της 
Παραμονής των Χριστουγέν-
νων, περιλαμβάνει «τα ιννιά 
φα(γ)ιά». Το βράδυ αυτό έπρε-
πε στο τραπέζι να είναι στρω-
μένο με εννέα φαγητά. Το κυ-
ρίως φαγητό ήταν τα φασόλια. 
Στο «σοφρά» υπήρχαν επίσης: 
λάχανο τουρσί, ελιές, χαλ-
βάς, πατάτες, καρπούζι, σαρα-
γλί, βαρβάρα, αλάτι, κρεμμύδι, 
σκόρδο, κ.α.

ΤΆ ΧΟΙΡΟΣΦΆΓΙΆ

Το Δωδεκαήμερο ξεκινά 
από την παραμονή των Χρι-
στουγέννων και φτάνει μέχρι 

και τα Φώτα. Το Δωδεκαήμε-
ρο, όπως ανέφερε ο κ. Βραχιό-
λογλου, άρχιζε από την Παρα-

μονή των Χριστουγέννων, με 
το σφάξιμο των γουρουνιών 
που ήταν αυτό που κυριαρ-
χούσε τη μέρα αυτή σ’όλα τα 
χωριά αλλά και σ’αυτές ακό-
μα τις πόλεις της Θράκης. Οι 
ίδιοι οι νοικοκυραίοι ή ομάδες 
μικρές ανδρών έσφαζαν τα 
γουρούνια τα δικά τους,των 
συγγενών τους, αλλά και γε-
νικά όλου του χωριού. Όλοι 
τρέφανε γουρούνια στα σπίτια 
τους, στα κουμάσια, «γιατί Χρι-

στούγεννα χωρίς χοιρινό κρέ-
ας στο σπίτι δεν μπορούσαν να 
νοηθούν». Μάλιστα το σφάξι-
μο των γουρουνιών ήταν πα-
λιό έθιμο, κατάλοιπο μάλιστα 
κάποιας ειδωλολατρικής λα-
τρείας. Οι Ρωμαίοι στα Σα-
τουρνάλια, που γιορτάζονταν 
στις 17-25 Δεκεμβρίου, θυ-
σιάζανε χοίρους στον Κρόνο 
και στη Δήμητρα, για να δώ-
σει η γη καλούς και πλούσιους 
καρπούς. Από το γουρούνι που 
σφάζονταν, προκύπτει και ένα 
μοναδικό θρακιώτικο έδεσμα, 
αυτό της Μπάμπως, που είναι 
το έντερο του γουρουνιού γε-
μιστό με κρέας, ρύζι και μπα-
χαρικά. Όπως μας είπε ο κ. 
Βραχιόλογλου από το γουρού-
νι που έσφαζαν την παραμονή 
δεν πετιόταν τίποτα. Η Μπά-
μπω ήταν το πρώτο φαγητό 

που θα έτρωγε η οικογένεια 
μετά από τη νηστεία των 40 
ημερών, μάλιστα το έβραζαν 
όλη τη νύχτα σε σιγανή φωτιά 
για να είναι έτοιμο όταν θα γύ-
ριζε η οικογένεια από την εκ-
κλησία. Άλλο ένα χαρακτη-
ριστικό φαγητό ήταν η Που-
σουρτί, που αποτελείται από 
χοιρινό κρέας, το οποίο διατη-
ρούνταν μέσα στο λίπος του. 
Σε όλα τα χωριά υπήρχε πο-

λύ έντονο το αίσθημα της αλ-
ληλεγγύης, όπως χαρακτηρι-
στικά μας είπε ο κ. Βραχιόλο-
γλου, μιας και το κρέας το μοι-
ράζονταν πάντα με τις οικογέ-
νειες που δεν είχαν την δυνα-
τότητα να θρέψουν ένα γου-
ρούνι.

ΟΙ ΜΕΤΆΜΦΙΕΣΕΙΣ

Στη διάρκεια του Δωδεκα-
ημέρου, δηλαδή τα Χριστού-
γεννα, την Πρωτοχρονιά και 
τα Θεοφάνεια, οι μεταμφιέ-
σεις ήταν οι χαρακτηριστικό-
τερες εκδηλώσεις της γιορ-
ταστικής αυτής περιόδου. Στη 
Θράκη, στη Μακεδονία, στο 
Μικρασιατικό Βορρά αλλά και 
στον Πόντο οι μεταμφιέσεις 
«έπαιρναν και έδιναν». Οι με-
ταμφιεσμένοι θύμιζαν στους 
συγχωριανούς τους-με το δι-
κό τους χαρακτηριστικό τρό-
πο-τη μεγάλη μέρα της Χρι-
στιανοσύνης, τα Χριστού-
γεννα. Έτσι παρακολούθησαν 
το έθιμο «ο Πουρπούρς», το 
οποίο πραγματοποιούσαν οι 
κάτοικοι του Ισαακίου τη Δεύ-
τερη μέρα των Χριστουγέν-
νων, πολλές φορές, όμως, και 
την Τρίτη. Καθαρό προσφυγι-
κό έθιμο, το’φεραν το 1922 οι 
«Σακπασιώτες» από τα εφτά 
απέναντι χωριά της Ανατο-
λικής Θράκης, όταν μετεγκα-
ταστάθηκαν στις καινούργιες 
τους πατρίδες εδώ στη Δυτι-
κή Θράκη (από το Κούρτι, Τσα-
λί, Δανιήλιοι...). Ο Πουρπού-
ρης, φορούσε προβιά ή κάπα 
τσομπάνη μια μάσκα απο νε-
ροκολοκύθα και κουδούνια 
στη μέση, πήγαινε από σπίτι 
σε σπίτι, με τη συνοδεία νέων 
του χωριού και έλεγε τα χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια.

Συντάκτης:Μαρία Λαμπρογιάννη

paratiritis-news.gr

Έθιμα χριστουγέννων  
στην περιοχή Διδυμοτείχου
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Το έθιμο της βαρβάρας
Υπάρχουν οι εκδοχές που 

λένε ότι σε δύο περιπτώ-
σεις που δηλητηριάστηκε το 
ψωμί και άλλα τρόφιμα από 
εχθρούς της χριστιανοσύ-
νης, τους Τούρκους σε μια 
περίπτωση, τον πατέρα της 
Αγίας στην άλλη, η επέμβα-
ση της Αγίας Βαρβάρας ήταν 
άμεση. Μια εκδοχή είναι αυ-
τή που συνδέεται με τη λα-
τρεία της Αρχαίας θεάς, της 
Εκάτης. Στην αρχαία Θρά-
κη η παραγωγή του σιταριού 
αποτελούσε βασική οικονο-
μική δραστηριότητα των κα-
τοίκων. Γιόρταζαν στις αρχές 
του χειμώνα τα «Εκαταία» 
προς τιμήν της θεάς Εκάτης.
Μία άλλη εκδοχή ότι παρου-
σιάστηκε στον ύπνο κάποιας 
γυναίκας και προειδοποίη-
σε τους πιστούς να μην φά-
νε από το δηλητηριασμένο 
ψωμί, αλλά να βράσουν σιτά-
ρι και ότι άλλο βρισκόταν στα 
σπίτια εκείνη την περίοδο 
(συνήθως ξηροί καρποί και 
αποξηραμένα φρούτα), για να 
περάσουν τις δύσκολες μέ-
ρες του χειμώνα. Έτσι έγι-
νε η πρώτη «Βαρβάρα».Αυτή 
την εποχή οι αποθήκες των 
σπιτιών ήταν γεμάτες σιτά-
ρι που είχαν θερίσει το καλο-
καίρι, καθώς και άλλα προϊ-
όντα, όπως ξηρά σύκα, στα-
φίδες, καρύδια κλπ, που δια-
τηρούνται για μεγάλο χρονι-

κό διάστημα. Με αυτά τα υλι-
κά παρασκεύαζαν το Εκαταίο 
Δείπνο. 

Η «Βαρβάρα» πιθανόν 
αντικατέστησε το Εκαταίο 
Δείπνο, που προσέφεραν 
στη θεά ζητώντας να προ-
στατεύει τους ίδιους κα-
τά τη διάρκεια του χειμώ-
να, αλλά και το σιτάρι που εί-
χαν σπείρει λίγο πριν, στο τέ-
λος του φθινοπώρου. Όποια 
εκδοχή και αν δεχθεί ο κα-
θένας, το έθιμο της Βαρβά-
ρας αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της λαϊκής λατρευ-
τικής παράδοσης της Θρά-
κης και συνεχίζεται αδιάκο-

πα στο πέρασμα των αιώνων. 
Και κάθε φορά που ξημερώ-
νει η 4η Δεκεμβρίου, η μνήμη 
όλων γυρίζει πίσω σε εκείνα 
τα κρύα πρωινά που ανοίγα-
με τα μάτια μας και μας περί-
μεναν οι σουπιερίτσες (μπωλ 
τα λέμε σήμερα) με την αχνι-
στή Βαρβάρα και το σπίτι μο-
σχοβολούσε σουσάμι και κα-
νέλα. Η «Βαρβάρα» παρα-
σκευάζονταν την παραμονή 
της εορτής της Αγίας Βαρ-
βάρας και μοιράζονταν ανή-
μερα της γιορτής της πρωί 
πρωί. Και τότε έβλεπες από 
κάθε σπίτι να βγαίνουν παι-
διά, κρατώντας στα χέρια 
τους από το χερουλάκι τσί-

γκινα δοχεία με το γλυκό κο-
λυβόζουμο και να το μοιρά-
ζουν στα σπίτια της γειτο-
νιάς, απ’ όπου επίσης έπαιρ-
ναν τη δική τους «Βαρβάρα» 
και την πήγαιναν χαρούμε-
να στο σπίτι τους. Ήταν εκεί-
νη η μέρα γιορτή για τα παι-
διά και κάθε χρόνο την πε-
ρίμεναν με μεγάλη χαρά, δι-
ηγούνται με συγκίνηση ακό-
μη και σήμερα οι μεγαλύτε-
ροι. Η ατμόσφαιρα σ’ όλο το 
χωριό ήταν εορταστική. Το 
σπίτι έπρεπε οπωσδήποτε να 
λάμπει από καθαριότητα και 
να είναι πανέτοιμο να δεχτεί 
κάθε επισκέπτη. Σ’ ένα μεγά-
λο πανηγύρι στην καρδιά του 

Χειμώνα εξελίσσονταν τελι-
κά η γιορτή της Αγίας Βαρ-
βάρας στη Θράκη, με τη Θρα-
κιώτισσα γυναίκα φορώντας 
την παραδοσιακή θρακιώ-
τικη φορεσιά να πρωτοστα-
τεί στο όλο σκηνικό. Επί πλέ-
ον, ο λαός μας συνέδεσε την 
ημέρα της γιορτής της Αγίας 
Βαρβάρας με τον ερχομό του 
χειμώνα και το κρύο που όλο 
και δυναμώνει: «Η Αγία Βαρ-
βάρα βαρβαρώνει, ο Άη Σάβ-
βας σαβανώνει κι ο Άη Νικό-
λας παραχώνει» ή «Αγιά Βαρ-
βάρα μίλησε και Σάββας απε-
κρίθη, ο Άη Νικόλας έφτασε 
με χιόνια φορτωμένος».

Επίσκεψη  
στο Φανάρι

Την Α.Θ.Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Β α 
ρ θ ο λ ο μ α ί ο  επισκέφθηκε με την ευκαιρία των εορτών 
του Αγίου Δωδεκαημέρου στο Φανάρι, ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, τη 
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013. Τον Σεβασμιώτατο συνώδευ-
αν οι Δήμαρχοι Διδυμοτείχου Παρ.Πατσουρίδης και Ορεστι-
άδος Δημ.Μουζάς, οι Αρχιμ.Βαρθ.Αστεριάδης και Δαμασκ.Al-
zrai, ο Διάκονος Μύρων Δεληγιαννίδης και παράγοντες της 
τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ο Σεβασμιώτατος και οι συνοδοί 
του υπέβαλαν στον Παναγιώτατο μαζί με τις εόρτιες προσ-
ρήσεις τους, αίτημα δια να επισκεφθή ούτος προσεχώς την 
Ιερά Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. 
Το αίτημα αυτό εγένετο ασμένως αποδεκτό υπό της Α.Θ.Π.

Τα κάλαντα στον Δήμαρ-
χο Διδυμοτείχου κ.Παρασκευά 
Πατσουρίδη έψαλαν την Τρί-
τη 24 Δεκεμβρίου 2013 με την 
ευκαιρία των Χριστουγέννων, 
η Φιλαρμονική του Δήμου,και 
της 16ης Μεραρχίας ΜΚΠΖ.
Επίσης πολλά αυτοσχέδια σχή-
ματα μικρών μαθητών επισκέ-
φτηκαν το Δημαρχείο και έψα-
λαν τα κάλαντα στον Δήμαρ-
χο στους Δημοτικούς Συμβού-
λους και στους υπαλλήλους 
του Δήμου. Στα παιδιά προ-
σφέρθηκαν παραδοσιακά χρι-
στουγεννιάτικα εδέσματα και 
σοκολατένιες λιχουδιές και 
χρηματικά ποσά για το καλό.

Τα κάλαντα  
στον  

Δήμαρχο
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Και εφέτος για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά, η Μητρόπολη Δ.Ο.Σ. διοργάνωσε με 
επιτυχία τις θρησκευτικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις «Βατάτζεια 2013», προς τιμήν 
βεβαίως του Διδυμοτειχίτη Αγίου Αυτο-
κράτορα της Ρωμανίας  Ιωάννου Γ΄ Δού-
κα Βατάτζη. Η φετινή κεντρική πολιτιστική 
εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στις 2 Νο-
εμβρίου στο δημοτικό αμφιθέατρο, ήταν 
αφιερωμένη και σε μία άλλη αγία μορφή 
της εκκλησίας μας, την Αγία Θεοδώρα Πε-
τραλείφα βασίλισσα της Άρτας . Την εκ-
δήλωση τίμησε με την παρουσία του, κα-
τόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτου 
μας κ. Δαμασκηνού, ο Μητροπολίτης Άρ-
τας κ. Ιγνάτιος και ο Αρτινός Θεολόγος-
Αρχαιολόγος Δημήτριος Γιαννούλης ως 
ομιλητής. Την εκδήλωση επίσης πλαισίω-
σαν, ερχόμενοι από την Αθήνα, ο πολιτι-
κός επιστήμων Κων/νος Χολέβας και ο Χη-
μικός-Δημοσιογράφος Γεώργιος Παπαθα-
νασόπουλος καθώς και ο γράφων το πα-
ρόν κείμενο.  

Ο τίτλος της εκδήλωσης αυτής ήταν: «Ο 
Διδυμοτειχίτης Άγιος Αυτοκράτωρ Ιωάννης 
Γ΄ Δούκας Βατάτζης και η Άγια Θεοδώ-
ρα Πετραλείφα Βασίλισσα της Άρτας, βίοι 
παράλληλοι στα μονοπάτια της Ρωμηοσύ-
νης». Όπως αυτονόητα μπορούμε να αντι-
ληφθούμε διαβάζοντας τον τίτλο, οι δύο 
άγιοι ήταν σύγχρονοι και δραστηριοποιή-
θηκαν την ίδια εποχή, αλλά αυτό δεν είναι 
το μοναδικό τους κοινό σημείο. 

Όπως θα αναδείξω συνοπτικά παρακά-
τω (για όσους δεν παρακολούθησαν την ει-
σήγησή μου ) τα κοινά σημεία που ενώνουν 
τους δύο αγίους είναι πολλά. Πρώτο κοινό 
τους σημείο, είναι η οικογενειακή τους κα-
ταγωγή, η οποία έλκει από το Διδυμότει-
χο. Για τον άγιο Ιωάννη Βατάτζη βεβαίως 
γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε ¨στο πιο ισχυ-
ρό και πλούσιο κάστρο της Ρωμανίας ¨. Η 
αγία Θεοδώρα δεν γεννήθηκε στο Διδυμό-
τειχο, αλλά οι οικογένεια της, η οποία ήταν 
Νορμανδικής καταγωγής με το ελληνοποι-
ημένο όνομα Πετραλείφα πρωτοεγκατα-
στάθηκε «γύρω στα 1108 (στο Διδυμότει-
χο), όπου απέκτησε εκτεταμένες γαίες σε 
αντάλλαγμα των υπηρεσιών που είχε προ-
σφέρει στον Αλέξιο Α΄ τον Κομνηνό, κυρί-
ως κατά τις νικηφόρες μάχες εναντίον των 
Νορμανδών του Βοημούνδου στο Δυρρά-
χιο». 

Επίσης κοινό τους σημείο είναι ότι ανή-
κουν στη χορεία των αγίων βασιλέων της 
ορθοδόξου εκκλησίας μας. Επιπροσθέτως 
πρέπει να τονίσουμε ότι ως βασιλείς, αγά-
πησαν το λαό που κυβέρνησαν και τον ευ-
εργέτησαν με ελεημοσύνες και με παροχές. 
Προσέφεραν και προς την εκκλησία καθώς 
υπήρξαν κτήτορες, δωρητές και αναστη-
λωτές ναών και μοναστηριών. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η σύνδεσή τους με μια εξ 
αγχιστείας συγγένεια, η οποία δημιουργή-
θηκε με το γάμο της εγγονής του Ιωάννη 
Βατάτζη, Μαρίας και του υιού της Θεοδώ-
ρας, Νικηφόρου. Σκοπός για την επίτευξη 
αυτού του γάμου, ήταν η ειρήνευση μετα-

ξύ των δύο κρατών (Νίκαιας και Ηπείρου), 
τα οποία ως γνωστόν είχαν δημιουργηθεί 
μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 
από τους Φράγκους της Δ΄ σταυροφορί-
ας το 1204. 

Ο λόγος που αναφέρθηκα στα κοινά 
σημεία των δύο αγίων (οι οποίοι βεβαίως 
αποτελούν εμβληματικές φυσιογνωμίες για 

τις δύο πόλεις), είναι διότι πιστεύω πως το 
παράλληλο ιστορικό τους παρελθόν αλλά 
και το κοινό ¨Βυζαντινό¨ - Ρωμαίικο πολι-
τιστικό υπόβαθρό του Διδυμοτείχου και της 
Άρτας, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋ-

ποθέσεις έτσι ώστε οι δύο πόλεις να αδελ-
φοποιηθούν. Με το κείμενο αυτό κάνω μια 
ευθεία πρόταση προς τον κύριο Δήμαρχο 
και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας 
καθώς πιστεύω πως από μια τέτοια ενέρ-
γεια το Διδυμότειχο μπορεί να βγει μόνο 
κερδισμένο, έστω και μακροπρόθεσμα. Τα 
οφέλη που μπορούν να προκύψουν από 
την προτεινόμενη αδελφοποίηση είναι πολ-
λά, και αφορούν ποικίλους τομείς της τοπι-
κής μας δραστηριότητας π.χ. τουριστικούς, 
πολιτιστικούς, εμπορικούς κλπ. 

Το γεγονός ότι το Διδυμότειχο βρίσκετε 
στο ανατολικό άκρο της πατρίδας μας και 
η Άρτα στο δυτικό, δεν αποτελεί πρόβλη-
μα, διότι μετά την κατασκευή της Εγνατί-
ας Οδού οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και 
η διαδρομή καλύπτεται σε 6 ώρες και 30 
λεπτά περίπου. Σημαντικό ρόλο στην υπό-
ψη ενέργεια αδελφοποίησης, μπορούν να 

διαδραματίσουν και οι πολιτιστικοί σύλ-
λογοι της περιοχής μας, οι οποίοι βεβαίως 
εδώ και χρόνια έχουν αποκτήσει εμπειρίες 
με τις συνεργασίες που κατά καιρούς έχουν 
πραγματοποιήσει με συλλόγους άλλων πε-
ριοχών, οπότε η συμβολή τους θεωρείται 
επιβεβλημένη και πολύτιμη. 

Σημειωτέον ότι για να υλοποιηθεί η 
παραπάνω πρόταση αδελφοποίησης δεν 
απαιτείται κανένα τεράστιο χρηματικό πο-
σό, παρά μόνο μεράκι και διάθεση. Ιδού 
λοιπόν «πεδίον δόξης λαμπρόν» για τους 
τοπικούς μας άρχοντες, οι οποίοι προβαί-
νοντας σε μια τέτοια ενέργεια θα αναδεί-
ξουν και θα προβάλουν την ¨πόλη των κά-
στρων¨ καθώς και την ευρύτερη περιο-
χή του Δήμου Διδυμοτείχου, έξω από τα 
στενά όρια του Νομού μας. Πιστεύω πως 
το Διδυμότειχο πρέπει να καταστεί πρω-
τοπόρο στην ανάδειξη της ¨Βυζαντινό¨-
Ρωμαίικης κληρονομιάς της πατρίδας μας, 
ξεκινώντας έναν κύκλο σχέσεων με πόλεις 
(εντός αλλά και εκτός της Ελληνικής επι-
κράτειας) οι οποίες έχουν ως κύριο χαρα-
κτηριστικό τους αυτήν την πολύτιμη κλη-
ρονομιά της Ρωμηοσύνης. Ιωάννης Α.Σαρ-
σάκης

1 . Ρωμανία ή Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης 
(Κωνσταντινούπολης) είναι η ορθή ονομα-
σία του κράτους το οποίο οι δυτικοί ιστο-
ρικοί μας ¨επέβαλαν¨ να ονομάζουμε Βυ-
ζάντιο. 

2 . Η αγία Θεοδώρα είναι η πολιούχος της Άρ-
τας. 

3 . Εισήγηση – ομιλία με θέμα : Όσια Θεοδώρα 
Πετραλείφα βασίλισσα της Άρτας. Σχέσεις 
οικογενειακής καταγωγής με το Διδυμότει-
χο και συγγενείας με τον αυτοκράτορα άγιο 
Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη. Η υπόψη εισή-
γηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Ενωμένης Ρωμηοσύνης, www.enromiosini.
gr/arthrografia. 

4 . Αυτή είναι η άποψη για το Διδυμότειχο του 
Φράγκου κατακτητή Γοδεφρείδου Βιλλαρ-
δουίνου, στο έργο του «Η Κατάκτηση της 
Κωνσταντινούπολης» Εκδόσεις Χατζηνικο-
λή σελ 132.

5 . Αθανάσιος Γουρίδης «Διδυμότειχο, μία 
άγνωστη πρωτεύουσα» Εκδόσεις Επικοινω-
νία Α.Ε. σελ 46.

Πρόταση αδελφοποίησης 
Διδυμοτείχου - Άρτας
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕ 11 ΑΓΩΝΕΣ

1 ΟΡΕΣΤΗΣ 31

2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 26

3 ΡΙΖΙΑ 18

4 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 18

5 ΚΥΑΝΗ 16

6 ΝΕΟΧΩΡΙ 15

7 ΚΑΡΩΤΗ 11

8 ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ 7

9 ΣΙΤΟΧΩΡΙ 4

10 ΒΥΣΣΑ 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕ 11 ΑΓΩΝΕΣ

1 ΙΣΑΑΚΙΟ 24

2 ΠΡΑΓΓΙ 24

3 ΣΟΦΙΚΟ 24

4 ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 22

5 ΠΑΛΙΟΥΡΙ 16

6 ΘΟΥΡΙΟ 14

7 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 11

8 ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ 6

9 ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 5

10 ΛΕΠΤΗ -6

11 ΚΑΡΟΛΟΣ -6

Άδέσποτες Σκέψεις...
Πιστεύω, είναι καιρός , αγαπητοί μου 

συμπολίτες, να ενημερωθείτε για την κατά-
σταση του κυνοκομείου της πόλης μας αλ-
λά και να συνειδητοποιήσετε τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όπως δυ-
στυχώς συμβαίνει σε κάθε τομέα της ζω-
ής μας, αυτό που κυρίως μας χαρακτηρί-
ζει σαν λαό, εκτός από τα αδιαμφισβήτητα 
προτερήματά μας, είναι  και ο «ωχαδελφι-
σμός», η αδράνεια, η αδιαφορία για οτιδήπο-
τε δεν ταράζει την οικογενειακή μας γαλή-
νη σήμερα. Τώρα τί θα γίνει αύριο, μεθαύ-
ριο, ένας Θεός ξέρει.  Είμαι σίγουρη, δυ-
στυχώς, ότι αυτός είναι και ο κύριος λόγος 
που το θέμα αδέσποτα από κατάσταση έγινε 
ένα τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να σας ενημερώσω σχο-
λιάζοντας  κάποιους μύθους γύρω από το 
θέμα «Αδέσποτα- Δήμος – Φιλοζωικό σω-
ματείο». Μύθος 1ος   Ο Δήμος έχει και συ-
ντηρεί ένα κυνοκομείο για να μπορούμε να 
εγκαταλείπουμε τα ζωάκια που βαρεθήκα-
με και τα κουταβάκια που εξ’αιτίας της αδι-
αφορίας μας ήρθαν στον κόσμο ! Σχόλιο: Το 
κυνοκομείο συντηρεί ο Δήμος με πολύ πε-
νιχρά μέσα μιας και η άσχημη οικονομική 
κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει κά-
τι καλύ τερο. Η διαχείριση , όμως, (περι-
συλλογή- φροντίδα- συντήρηση κυνοκο-
μείου) γίνεται από εθελοντές φιλόζωους. 
130 αδέσποτα φιλοξενούνται στο κυνοκο-
μείο και φροντίζονται από 3 μόνο  άτομα 
καθημερινά επί 365 μέρες το χρόνο. Μύθος 
2ος:   Ό Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει 
κυνοκομείο και να περισυλέγει κάθε ζώο 
που εγκαταλείπετε στο δρόμο και αποκτά 
την ταυτότητα «αδέσποτο». Σχόλιο: Οι δή-
μοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν κα-
ταφύγιο αδέσποτων   ζώων, όχι κυνοκο-
μείο. Τα ζώα στειρώνονται, εμβολιάζονται 

και επιστρέφουν στο σημείο περισυλλογής 
των. Ας σταματήσουμε να γκρινιάζουμε,να 
ψάχνουμε να βρούμε ποιός θα μας απαλ-
λάξει από το πρόβλημα, και ας δούμε ποι-
ός το προκαλεί εκμεταλλευόμενος την αδι-
αφορία  των περισσότερων από εμάς. Η νο-
μοθεσία, τιμωρεί αυστηρά την εγκατάλει-
ψη σκύλου ή γάτας. Τα πρόστιμα είναι τε-
ράστια για όσους επιτρέπουν την άσκοπη 
αναπαραγωγή. Επιβάλει, όμως, τη δημιουρ-
γία μητρώου δεσποζόμενων, αδέσποτων 
και κυνηγόσκυλων καθώς και την ηλεκρο-
νική καταγραφή τους. Αγαπητοί μου συμπο-
λίτες και συμπολίτισσες, έχει αντιδράσει 
κανείς σας για την ανεύθυνη  αναπαραγωγή 
και εγκατάλειψη των ζώων; Έχετε καταγ-
γείλει κάποιον που γνωρίζετε ότι παραβι-
άζει το νόμο και τη φύση; Έχετε απαιτήσει 
από τις αρχές του τόπου να εφαρμόσουν το 
νόμο κατά γράμμα; Υπέρ των ανθρώπων και 
των ζώων. Υπέρ της δίκαιης συμβίωσης 
ανθρώπων  και ζώων. Για να λύσουμε το 

πρόβλημα, πρέπει να εστιάσουμε στην πη-
γή του. Και η πηγή του κακού είμαστε δυ-
στυχώς εμείς, όχι τα ζώα. Τα ζώα στηρίζο-
νται σε μας για να επιβιώσουν. Είναι κρίκος 
της αλυσίδας της  ζωής. Ας κάνουμε κάτι 
όλοι μαζί, λοιπόν, για να κοιτάμε περήφανοι 
τα παιδιά  μας στα μάτια.

Άλλωστε, τη φύση τη δανειστήκα-
με από τα παιδιά μας. Χρέος μας είναι να 
την επιστρέψουμε ακέραιη, αν όχι καλύ-
τερη. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥ-
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΖΩΑ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ 
ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛ-
ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ Ή ΚΑΚΟ-
ΠΟΙΟΥΝ ΖΩΑ- ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΕΙΝΑΙ  ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΟ ΛΥ-
ΣΟΥΜΕ.

Με εκτίμηση, Ζωή Δημητρίου

Χωριό SOS
Το Παιδικό Χωριό Θράκης είναι το τρίτο που δημιουρ-

γήθηκε στην χώρα μας σε έκταση 15 στρεμμάτων που πα-
ραχώρησε το 2002 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας Θράκης και η Νομαρχία Έβρου στο Αρίστηνο Αλεξαν-
δρούπολης. 

Στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης συνδυάζεται, για 
πρώτη φορά, το πρόγραμμα μακρόχρονης φιλοξενίας 
παιδιών με τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προλη-
πτικού χαρακτήρα σε οικογένειες της ευρύτερης περιο-
χής. Το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης αποτελείται : Από έξι 
σπίτια οικογενειών SOS, για μακρόχρονη προστασία και 
φροντίδα τουλάχιστον 50 παιδιών που στερούνται την 
φυσική τους οικογένεια, με αντίστοιχους κοινόχρηστους 
χώρους και γραφεία. 

Από ένα Συμβουλευτικό Κέντρο, το οποίο προσφέ-
ρει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, λογοθεραπευτικής 
και μαθησιακής ενίσχυσης σε παιδιά και οικογένειες της 
ευρύτερης περιοχής. Από ένα Κέντρο Ημέρας για παιδιά 
με ειδικές ανάγκες (ηλικίας 12-25 ετών), στο οποίο λει-
τουργούν εργαστήρια επαγγελματικής αποκατάστασης 
και εκμάθησης τεχνών. Στα τρία προγράμματα απασχο-
λούνται 40 άτομα (επιστημονικό, παιδαγωγικό και διοικη-
τικό προσωπικό) και το σύνολο των κτιριακών εγκατα-
στάσεων είναι 2.500 τμ.

Κοινωνική  
ατζέντα

ΘΆΝΆΤΟΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 1920 03/11/2013

ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1942 06/11/2013

ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗ ΓΑΛΑΤΩ 1959 08/11/2013

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1920 09/11/2013

ΚΑΜΑΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1920 12/11/2013

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1926 13/11/2013

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1943 13/11/2013

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1926 13/11/2013

ΚΟΥΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1938 15/11/2013

ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1931 16/11/2013

ΓΚΑΛΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1938 17/11/2013

ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1935 17/11/2013

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1934 18/11/2013

ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΒΑΪΤΣΑ 1910 20/11/2013

ΠΟΥΠΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1950 20/11/2013

ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1928 21/11/2013

ΚΑΡΥΩΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1977 22/11/2013

ΣΦΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1936 23/11/2013

ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΑΔΡΟΔΙΤΗ 1927 23/11/2013

ΓΚΟΔΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1947 23/11/2013

ΔΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ 1933 23/11/2013

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1952 23/11/2013

ΠΑΤΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1935 25/11/2013

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1922 25/11/2013

ΚΙΡΚΙΜΤΖΉΣ ΖΗΣΗΣ 1954 28/11/2013 
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Ο Άγιος των  
Κτηνοτρόφων

Ο Ιερομάρτυς άγιος Μόδεστος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, τιμάται ιδι-
αιτέρως στις αγροτικές περιοχές της υπαίθρου ως προστάτης των κτηνο-
τρόφων, στα ποιμνιοστάσια των οποίων ψάλλεται αγιασμός και διαβάζονται 
οι σχετικές ευχές. Στα περισσότερα χωριά της επαρχίας μας οι κτηνοτρό-
φοι μας ευλαβούμενοι τον άγιο αυτή τη μέρα τελούν λειτουργίες. Στον Ιερό 
Ενοριακό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Βύσσα υπάρχει Πα-
ρεκκλήσιο που τιμάται στη μνήμη του Αγίου Μοδέστου. Με την ευκαιρία αυ-
τή προσήλθε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς και ιε-
ρούργησε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου ε.έ. Την Θεία Λειτουργία παρακολού-
θησαν και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νέας Βύσσης, οι περισσότεροι 
των οποίων μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων. Στο τέλος ο Σεβασμιώ-
τατος ευλόγησε τους άρτους.

Χριστουγεννιάτικα 
ΚΆΛΆΝΤΆ

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλλαν χορωδίες στρατιωτικών μονάδων, 
που εδρεύουν στην περιοχή μας, μαθητικές χορωδίες των σχολείων του Διδυ-
μοτείχου και πολλά παιδιά στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Δ α μ α σ κ 
η ν ό, την Παραμονή των Χριστουγέννων, μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημε-
ρών. Ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να επικοινωνήση με τους νέους μας 
και να τους ευχηθή το Άστρο της Βηθλεέμ να φωτίζη την πορεία της ζωής τους.

Καλή Χρονιά

Εγκαίνια Κατακόμβης 
Άγίου Ελευθερίου

Τα εγκαίνια της Κατακόμβης (Παρεκκλησίου) του Αγίου Ελευθερίου, που βρίσκεται 
σε ισόγειο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Διδυμοτείχου 
τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς το Σαββάτο 14 Δε-
κεμβρίου ε.έ. Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε η πρώτη Θεία Λειτουργία στο εγκαινιασθέν 
θυσιαστήριο. Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ε.έ. το απόγευμα μετά την κατάθεση των 
Ιερών λειψάνων εψάλη ο Εσπερινός των Εγκαινίων και το εσπέρας της επομένης (Σαβ-
βάτου) ο Πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη μνήμη του αγίου Ελευθερίου. Των ιερών ακο-
λουθιών προέστη ο οικείος Επίσκοπος και οι πιστοί είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν 
το ιερό λείψανο του Αγίου Ελευθερίου που φυλάσσεται στον Καθεδρικό Ναό. Ο Σεβα-
σμιώτατος αφού εξήγησε στους πιστούς τα τελούμενα, τους μίλησε με αφορμή τη ζωή 
του εορταζομένου Αγίου για την χριστιανική αγωγή που έδωσαν σε αυτόν η μητέρα του 
αγία Ανθία και ο Επίσκοπος Ρώμης άγιος Ανίκητος και τους παρώτρυνε  να φροντίζουν 
να εμπνέουν τα παιδιά τους με πίστη και φώς Χριστού. Τόνισε επίσης ότι η Κατακόμβη 
αυτή προσφέρεται στη νεολαία του Διδυμοτείχου, μιας και δίπλα στον Καθερδικό Ναό 
βρίσκονται οι βασικές εκπαιδευτικές μονάδες της πόλης (Γυμνάσια-Λύκειο-Σχολή Νο-
σηλευτικής). Τέλος ο Σεβασμιώτατος  συνεχάρη τον Προϊστάμενο του Ναού Αρχιμ. Δα-
μασκηνό Αl-azrai για τον ζήλο και την φροντίδα που επέδειξε για τον εξωραϊσμό και την 
αγιογράφηση της Κατακόμβης.

Κυριακή μετά  
την Χριστού Γέννησιν

Μέσα στην αένναη ροή του χρό-
νου προς την αχανή άβυσσο της αιω-
νιότητος τα έτη έρχονται,διαρρέουν 
και παρέρχονται. Και καθώς έκλει-
σε ερμητικά τις πύλες του απερχόμε-
νο 2013 με χρηστές ελπίδες και αισι-
οδοξία υποδεχθήκαμε το Νέο Έτος 
στην ακριτική αυτή γωνιά της Μητέ-
ρας Πατρίδας μας. Την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς το πρωΐ έψαλαν στο 
Σεβασμιώτατο τα κάλαντα αντιπρο-
σωπείες από στρατιωτικές μονάδες 
και πολιτιστικούς συλλόγους. Το από-
γευμα της ίδιας μέρας ο Σεβασμιώ-
τατος χοροστάτησε στην ακολουθία 
του Έσπερινού στο κατάμεστο απο 
λαό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Έλευ-
θερώτριας Διδυμοτείχου, ανέγνωσε 
τον ετήσιο Άπολογισμό του έργου της 
Ιεράς Μητροπόλεως για το 2013 και 
ευλόγησε την βασιλόπιτα, την οποία 
στη συνέχεια μοίρασε στους πιστούς. 

Το πρωΐ της Πρωτοχρονιάς, ο Σε-
βασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό 
Καθεδρικό Ναό Παναγίας Έλευθε-
ρωτρίας Διδυμοτείχου και στη συνέ-
χεια προέστη της Δοξολογίας επί τω 
Νέω Έτει. Παρέστησαν ο Δήμαρχος 
Διδυμοτείχου Παρ.Πατσουρίδης, ο 
Διοικητής της 16ης Μεραρχίας Στρα-

τηγός Ιωσ.Μαυράκης, εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοικήσεως και άλ-
λοι επίσημοι. Την επομένη, 2 του μη-

νός Ιανουαρίου το πρωΐ, ο Σεβασμιώ-
τατος έκοψε τη βασιλόπιτα στα Γρα-
φεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επι-
σκέφθηκε το παραμεθόριο φυλάκιο 
126, όπου ευχήθηκε στους στρατευ-
ομένους νέους μας, και επισκέφθη-
κε το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Διδυ-
μοτείχου, όπου ευλόγησε τους ασθε-

νείς και το προσωπικό του νοσηλευτι-
κού ιδρύματος. Το απόγευμα της ιδί-
ας ημέρας ο Σεβασμιώτατος συνά-
ντησε τους δικαιούχους του επιδόμα-
τος των τριτέκνων χριστιανικών οικο-
γενειών που ενισχύει η Έκκλησία της 
Έλλάδος και τους μίλησε για την οικο-
γένεια,για το γάμο και την χριστιανι-
κή αγωγή των παιδιών τους. Τέλος ο 
Σεβασμιώτατος σε Μήνυμα του επί 
τω Νέω Έτει, μεταξύ των άλλων τό-
νισε “ Ἡ ἀρχή κάθε νέου χρόνου 
εἶναι μιά συμβατική εὐκαιρία γιά 
ἀνταλλαγή εὐχῶν, γιά ἀναμέ-
τρηση μέ τήν ἐλπίδα, γιά διείσδυ-
ση στόν ἐσώτερο κόσμο τῶν ἀνεκ-
πλήρωτων πόθων μας. Συνοδεύε-
ται ἀπό αἰσιοδοξία καί προσδοκία, 
ἀπό σχεδιασμούς καί ὁράματα. 
Νιώθουμε τήν ἀνάγκη τῆς θαλ-
πωρῆς, πού μᾶς χαρίζει ἡ αἴσθη-

ση ὅτι κάτι ἀρχίζει ἀπό τήν ἀρχή, 
μέ νέες προοπτικές, μέ νέα δεδο-
μένα, ἔστω κι ἄν αὐτά εἶναι πα-
λαιά. Καλούμεθα νά ἀνασυντά-
ξουμε τίς δυνάμεις μας, νά προ-
σέλθουμε σέ αὐτοκριτική, νά δώ-
σουμε στόν ἑαυτό μας νέες ἐλπί-
δες.„

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου Διδυμοτείχου ιερούρ-
γησε την Κυριακή μετά τα Χριστούγεν-
να, 29 Δεκεμβρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ 
ην ό ς, επ’ευκαιρία της εορτής Ιωσήφ 
του Μνήστορος, Δαυΐδ του Προφητά-
νακτος και Ιακώβου του Αδελφοθέου. 
Στον Ιερό αυτό Ναό τιμάται ιδιαιτέρως 
η μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Μνή-
στορος, θαυμάσια εικόνα του οποίου 
υπάρχει αγιογραφημένη σε προσκυ-
νητάριο του νοτίου κλίτους. Την Θεία 
Λειτουργία παρακολούθησε ο Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου Παρ.Πατσουρίδης, η 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωρ.Νι-
κολάου, ο Στρατηγός Ιωσ.Μαυράκης 
Διοικητής της 16ης Μεραρχίας και 
πλήθος πιστών. Στο Κοινωνικό ανε-
γνώσθη η Πατριαρχική απόδειξις επί 
τοις Χριστουγέννοις.



Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 • Αρ. Φύλλου 10 15

Προεόρτια Χριστουγέννων

Επικειμένης της εορτής 
των Χριστουγέννων ο Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας 
κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς την Κυ-
ριακή προ της Χριστού Γεννή-
σεως, 22 του μηνός Δεκεμ-
βρίου ε.έ. ιερούργησε στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου Σουφλίου, όπου 
και μίλησε επίκαιρα για το 
νόημα των εορτών. 

Στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε Χριστουγεννιάτι-
κη εκδήλωση με τη συμμε-
τοχή της χορωδίας του Ιερο-

ψαλτικού Συλλόγου της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Διδυμο-
τείχου, Ορεστιάδος και Σου-
φλίου και της Εκκλησιαστι-
κής Μαντολινάτας Σουφλίου. 

Την Θεία Λειτουργία και 
την εκδήλωση παρηκολού-
θησε ο Ταξίαρχος-Διοικητής 
της 50ης Ταξιαρχίας Θεόδ.
Τοπούζης, εκπρόσωπος του 
Δημάρχου Σουφλίου και ικα-
νό εκκλησίασμα. Το απόγευ-
μα της ιδίας ημέρας παρό-
μοια εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρι-

κό Ναό Παναγίας Ελευθερω-
τρίας Διδυμοτείχου με ομι-
λητή τον Αρχιμ.Ανδρέα Αϊ-
ντινίδη και με τη συμμετο-
χή της Χορωδίας Παραδο-
σιακής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως, η οποία απέ-
δωσε και κάλαντα διαφόρων 
περιοχών, υπό την διεύθυν-
ση του Χοράρχου κ. Χρήστου 
Κισσούδη.

Την εκδήλωση παρακο-
λούθησαν ο Δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου κ. Παρ.Πατσου-
ρίδης, αρκετοί κληρικοί και 
πλήθος κόσμου. Την εκδήλω-
ση έκλεισε με σύντομη προ-
σφώνηση του ο Σεβασμιώ-
τατος. Αυτές τις μέρες επί-
σης πραγματοποιήθηκαν Χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις για τα παιδιά των Κατη-

χητικών Σχολείων στο Δι-
δυμότειχο και το Αμόριο με 
πολλή επιτυχία. Ο υπεύθυνος 
των Κατηχητικών Σχολεί-
ων Αρχιμ.Γαβριήλ Χειμώνας 
φρόντισε τα παιδιά να νιώ-
σουν την θαλπωρή των Χρι-
στουγέννων και να χαρούν με 
τα δώρα που πήραν.

Ονομαστήρια 
Μητροπολίτου

Τα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ  εορτάσθησαν 
με ιεροπρέπεια στο Διδυμότειχο, την Τετάρτη, 5 του μηνός 
Δεκεμβρίου ε.ε.. 

Στο Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας  Δι-
δυμοτείχου ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος πλαισιούμενος 
από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και επισκέ-
πτες. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνη-
σε σε Διάκονο τον αδελφό της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης 
– Αγίας Παρασκευής Νέας Βύσσης π. Νέστορα Ουρουμτζί-
κη. Στον εορτάζοντα Ποιμενάρχη προσήλθαν για να ευχη-
θούν οι Σεβ. Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος 
και Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, οι Δήμαρχοι Διδυμοτεί-
χου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, οι στρατιωτικές αρχές, εκ-
πρόσωποι φορέων, εκπαιδευτικοί και πλήθος κόσμου.

Τους ακρίτες των συνόρων μας 
επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιά-
δος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς 
για να τους ευχηθή και να τους στηρί-
ξη ηθικά επ’ευκαιρία της εορτής των 
Χριστουγέννων. “Για τους ακρίτες δεν 
υπάρχουν αργίες…αλλά μονάχα το κα-
θήκον” τόνισε ο Σεβασμιώτατος εξαί-
ρωντας την προσφορά του ελληνικού 
στρατου στην ευαίσθητη περιοχή του 
Έβρου. Ειδικώτερα ο Σεβασμιώτα-
τος επισκέφθηκε τα Ελληνικά Φυλά-
κια στο Τριεθνές (Ελλάδος-Τουρκίας-
Βουλγαρίας) και στη Νέα Βύσσα (απέ-
ναντι απο την Ανδριανούπολη) και 
προσέφερε ευλογίες και γλυκίσματα 
στους στρατιώτες.

Τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκαν 
αντιστοίχως ο Στρατηγός Ιωσ.Μαυ-
ράκης, Διοικητής της  16ης Μεραρχί-
ας και ο Διοικητής της 3ης Ταξιαρχίας, 
Ταξίαρχος Δημ.Γλυμής. Ο Σεβασμιώ-
τατος τα Χριστούγεννα, κατά το ειω-
θός, λειτούργησε στο Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Ορεστιά-
δα. Την Θεία Λειτουργία παρακολού-
θησαν οι Βουλευτές Έβρου Αλεξ.Δερ-
μετζόπουλος και Μαρ.Ουζουνίδης, ο 
Δήμαρχος Ορεστιάδος Δημ.Μουζάς, 
ο Διοικητής της 3ης Ταξιαρχίας Δημ.
Γλυμής και πολυπληθές εκκλησίασμα, 
το οποίο από νωρίς προσήλθε για να 
απολαύση την Χριστουγεννιάτικη ακο-
λουθία. Στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυ-
μα του, που αναγνώσθηκε μεταξύ άλ-

λων ο Σεβασμιώτατος τόνισε: “Δυστυ-
χώς τον τελευταίο καιρό, οι σκληρές 
συνθήκες που έχει προκαλέσει η γε-
νικότερη ηθική και οικονομική κρίση 
έχουν δημιουργήσει πληθώρα αδιεξό-
δων. Σ’ αυτή την ομιχλώδη και πνιγη-
ρή ατμόσφαιρα, η εορτή των Χριστου-
γέννων έρχεται να προσφέρει πα-
ρήγορο φως. Να βεβαιώσει ότι ο Υι-
ός του Θεού έγινε άνθρωπος για να 
μείνει εσαεί «μεθ᾽ ημών». Ο Θεός δεν 
μας εγκαταλείπει, έστω και αν συχνά 
Τον λησμονούμε και συμπεριφερόμε-
θα σαν να μην υπάρχει. Ο Χριστός 
καταργεί, με τρόπους θαυμαστούς, 
τα ανθρωπίνως αδύνατα. «Ὅτι οὐκ 
ἀδυνατίσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα» 
(Λουκ. 1:37).”

Χριστούγεννα  με τους ακρίτες…
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Μια λαϊκή παράδο-
ση αναφέρει ότι 

η Καρωτή δημιουργή-
θηκε με τον εξής τρό-
πο. 

Όταν οι Τούρκοι έφτασαν 
ως κατακτητές στη Θράκη τον 
14ο αιώνα, ερήμωσαν το χω-
ριό, εγκαταστάθηκαν στα σπί-
τια του, ενώ αργότερα έφεραν 
στο χωριό και Χριστιανούς 
από τα γύρω χωριά.  

Οι λίγοι Χριστιανοί κάτοι-
κοι ζήτησαν από τον Μουχτά-
ρη του χωριού να χτίσουν μια 
εκκλησία. Έτσι κι έγινε. Όταν 
όμως μπήκαν οι εικόνες στον 
ναό έπιασε στο χωριό χολέρα 
με αποτέλεσμα να πεθάνουν 
αρκετοί.  Έτσι, οι Τούρκοι φο-
βούμενοι πως πρόκειται για 
«κατάρα», άφησαν το χωριό 
και στα σπίτια τους στους Χρι-
στιανούς και εγκαταστάθηκαν 
στη γειτονική Κυανή. 

Η πρώτη ιστορική αναφο-
ρά σχετικά με την ύπαρξη της 
Καρωτής προέρχεται από μία 
αναφορά του 1546 σχετικά με 
τα απαλλαγμένα από φόρους 
χωριά-βακούφια της περιο-
χής Διδυμοτείχου, μέσα στα 
οποία συμπεριλαμβανόταν και 
η  Καρωτή, όπου αναφέρεται 
ως «Korucu».  Η Καρωτή κα-
τά την διάρκεια της Τουρκο-
κρατίας, μέχρι και την επίση-
μη προσάρτηση της στον κορ-
μό της Ελλάδας κατά το 1921, 
ήτανε γνωστή με το όνομα 

«Κουρουτζή», «Κουρουτζή-
κιοϊ» ή «Κορουτζού» κατά την 
πρώιμη περίοδο της Τουρκο-
κρατίας. Κατά το έτος 1867, 
όπως αναφέρει στο βιβλίο του 
«Η Θράκη και η δύναμις του εν 
αυτή Ελληνικού στοιχείου» ο 
συγγραφέας Στ. Ψάλτης, η Κα-
ρωτή θεωρείται ως γνησιότα-
το Ελληνικό χωριό με 336 κα-
τοίκους. Από άλλη πηγή μαθαί-
νουμε πως στα 1877 το χω-
ριό είχε πληθυσμό 306 Έλλη-
νες κατοίκους, ενώ στα 1884, 
εβδομήντα Ελληνικές οικογέ-

νειες.  Σύμφωνα με τον Βούλ-
γαρο ιστορικό Λ. Μίλετιτς  στα 
τέλη του 1913, όταν το μεγα-
λύτερο μέρος της Ελληνικής 
Θράκης περιήλθε στην βουλ-
γαρική κατοχή, η Καρωτή εί-
χε ογδόντα Ελληνικές οικο-
γένειες. Το 1910 με την μέρι-
μνα των κατοίκων κτίζεται το 
Δημοτικό Σχολείο Καρωτής, η 
ανέγερση του οποίου κόστισε 
για την εποχή 150 Οθωμανι-
κές λύρες. Περί το 1870 κτίζε-
ται και η εκκλησία της Καρω-
τής αφιερωμένη στον Άγιο Γε-
ώργιο, η οποία κατεδαφίζεται 
το 1951 και στη θέση της κτί-
ζεται η σημερινή εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου, επί Μητροπο-
λίτη Ιωακείμ Σιγάλα. 

Το 1922, όταν πλέον η Ανα-
τολική Θράκη πέρασε με την 
Συνθήκη της Λωζάννης στην 
Τουρκία, και αρκετοί Έλληνες 
αναγκάστηκαν να μεταναστεύ-
σουν προς την ελεύθερη Ελλά-
δα, η Καρωτή δεν θα μπορούσε 
να βρίσκεται εκτός του προ-
γραμματισμού της υποδοχής 
των προσφύγων. Έτσι, την ίδια 
χρονιά φτάνουνε στον χωριό 
13 οικογένειες προσφύγων 
από την Ανατολική Θράκη, κυ-
ρίως από την περιοχή της Μα-
κράς Γέφυρας, και εγκαθίστα-
νται στην περιοχή που βρίσκε-
ται πέρα του ρέματος που δι-
ασχίζει το χωριό, γνωστή μέ-
χρι και σήμερα ως «Προσφυ-
γιά». Το 1935 ιδρύεται επίση-
μα η «Κοινότητα Καρωτής» με 
πρώτο πρόεδρο της τον Πα-
σχάλη Στεφανίδη. Στα μέσα 
Απριλίου του 1941 η Καρωτή 
καταλαμβάνεται από τους Γερ-
μανούς που εισέβαλαν στην 
βόρεια Ελλάδα από τα Βουλ-
γαρικά σύνορα, και παραμέ-
νει στην κατοχή τους μαζί με 

την γύρω περιοχή μέχρι τον 
Αύγουστο του 1944. Μεγάλες 
ήταν και οι συμφορές του χω-
ριού κατά τη διάρκεια του Εμ-
φυλίου Πολέμου, καθώς από 
τη μια πλευρά αναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν το χωριό 
αρκετοί πολιτικοί πρόσφυγες, 
ενώ κατά τη διάρκεια των μα-
χών, αρκετά παιδιά φεύγουν 
για την Αθήνα. Ιδιαίτερη είναι 
η συμβολή της Καρωτής και 
στην λαϊκή παράδοση της Ελ-
λάδας, καθώς υπήρξε κοιτίδα 
παραδόσεων και λαϊκών εθί-
μων. 

Ήδη από το 1950 η Καρω-
τή βρίσκεται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος μεγάλων 
ερευνητών της λαϊκής παρά-
δοσης – όπως η Δόμνα Σαμίου 
και η Δώρα Στράτου – με απο-
τέλεσμα αρκετοί εκφραστές 
της τοπικής παράδοσης της 
Καρωτής (Τζιογκίδης Κωνστα-
ντής,Αηδονίδης Χρόνης, Δοϊ-
τσίδης Καριοφύλλης, Δημού-
δης Βαγγέλης,Λαμπριάνα και 
Θεοπούλα Δοιτσίδη, Γιαγκτζί-
δης Στρατής) να γίνουν γνω-
στοί στο Πανελλήνιο, και να 
γνωστοποιήσουν μαζί και την 
Καρωτή. Σήμερα στο χωριό 
δραστηριοποιούνται ο Εξοραι-
στικός πολιτιστικός σύλλογος  
Καρωτής ,ο Πολιτιστικός σύλ-
λογος ΄΄Σπίτι του παιδιού,60 
χρόνια Ιστορία΄΄και η Α.Ε.Κα-
ρωτής και κάθε χρόνο του Αγί-
ου Γεωργίου πραγματοποιεί-
ται το πανηγύρι του χωριού.
Το τοπικό συμβούλιο της κοι-
νότητας Καρωτής αποτελείται 
από τους Τζιογκίδης Ευστρά-
τιος(Πρόεδρος),Γραμμενίδου 
Ασημίνα και Γραμμενίδου Ελέ-
νη. (στοιχεία:Ζήσης Φυλλαρί-
δης)


