Кметът арх. Анастас Карчев присъства на празнично
богослужение в църквата "Св. Георги" в Одрин, водено
от Старозагорския митрополит Киприян
Понеделник, 20 Декември 2021

Кметът на общината арх. Анастас Карчев присъства на тържествената служба за Рождество Христово в
българската православна църква „Св. Георги” в Одрин в неделя. Празничната литургия бе отслужена от
Старозагорския митрополит Киприян. Богослужението бе изнесено за пръв път след две години
прекъсване заради пандемията. В него участваха отец Александър Чакърък и гръцки свещеници. На
тържествената служба бе и генералният консул на Република България в Одрин Борислав Димитров.
Присъства гръцкият консул в Одрин Арис Радиопулос, както и председателят на Съюза на тракийските
дружества Красимир Премянов.
Преди това кметът арх. Анастас Карчев бе гост на откриването на изложба, посветена на
125-годишнината от началото на организираното тракийско движение в България, в църквата „Св. св.
Константин и Елена“ в Одрин.
Експозицията е дело на Съюза на тракийските дружества и Тракийския научен институт. За
създаването ѝ са ползвани материали от Държавна агенция „Архиви“, архивите на БАН и на
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Със снимки и документи са представени борбите
на тракийските българи за национално освобождение и обединение, дейността в защита на техните
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човешки, социални и имуществени права и за опазване и популяризиране на културно-историческото
наследство и традиции. Преди да замине за съседния турски град изложбата бе показана в Свиленград,
както и в други български градове.
През годините българската дипломатическа мисия в Одрин, съвместно със Съюза на тракийските
дружества в България, полагат активни усилия за запазване на културното и историческото наследство
на България в Одрин, за съхранението и опазването на двата действащи български храма „Св. Георги”
и „Св. св. Константин и Елена”. В различни общи културни, социални и спортни инициативи свой принос
има и Община Свиленград.

Снимки-Старозагорска митрополия
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