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ΑνΑκύκλωση 
στο Δήμο Διδυμοτείχου

«Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι  
συστατικό στοιχείο  του πολιτισμού κάθε κοινωνίας»

σελ. 4-5σελ. 8-9

ΑΕΔ ΠρωτΑθλητΕσ Εβρού

«Μια ομάδα με συγκεκριμένο  
και ξεκάθαρο αγωνιστικό  
πλάνο…να νικάει πάντα»

ΕπίσκΕψη κουρουμπλη
...δεν μπορεί να συνεχιστεί 

αυτή η κατάσταση
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ο Υπουργός Υγείας Πανα-

γιώτης Κουρουμπλής, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Επι-
κρατείας Τέρενς Κουίκ, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς την δι-
οίκηση και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. 

σελ. 3

σελ. 15

σελ. 3

σελ. 13

σελ. 6-7

Τ.Ε.ί ΑΝΑΤολίκησ 
μΑκΕΔοΝίΑσ  

κΑί ΘρΑκησ σΧολη

 
ΕπΑΓΓΕλμΑΤΩΝ  

υΓΕίΑσ κΑί προΝοίΑσ 
ΤμημΑ ΝοσηλΕυΤίκησ

ο πρόεδρος 
στον  Έβρο

Την παραμεθόρια κωμόπολη του Ορμενίου επισκέφθηκε την Με-
γάλη Πέμπτη, 9 του μηνός Απριλίου ε.ε. ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος στα πλαίσια σειράς επισκέ-
ψεών του σε ακριτικές περιοχές. 

Τουριστικοί  
πράκτορες 

από ρουμανία
Στις 15 Απριλίου 2015 επισκέφθηκε το Διδυμότειχο μία 

πολυπληθής αντιπροσωπεία από Τουριστικούς Πράκτορες 
και Δημοσιογράφους της Ρουμανίας, οι οποίοι ήταν προσκε-
κλημένοι της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, στο 
πλαίσιο της Τουριστικής προβολής και της Πολιτιστικής Ανέ-
λιξης της Περιφέρειας. 

Καστροπολίτες
«εθελοντικές δράσεις με αποτέλεσμα»

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
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ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ιδιοκτήτης: 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Εκδότης - Διευθυντής 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Δήμαρχος

Διεύθυνση: 
Β.Γεωργίου & Ορφέως 

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο 
Τηλ.: 25533 50602

e-mail:didymonea@gmail.com

 
Σ.Σ: Κείμενα , δημοσιευμένα ή μη 
δεν επιστρέφονται.Ενυπόγραφα 

κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεω-
τικά τη θέση της εφημερίδας.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης  

Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:
Τοπαλούδης Ιωάννης 

Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Κελεσίδης Αναστάσιος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεντσίδης Δημήτριος 
Επικοινωνία

Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602

E-mail: didymonea@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι Δημότες, Φορείς 

και Σύλλογοι της  
περιοχής επιθυμούν  

να ενημερώνουν τους 
δημότες μας για τις  

δραστηριότητες τους  
μέσα από την  

εφημερίδα του Δήμου  
Διδυμοτείχου,  

παρακαλούνται να  
αποστέλλουν σχετικό 
Δελτίο Τύπου στην  
ηλεκτρονική μας  

διεύθυνση didymonea@
gmail.com ή να επικοινω-
νούν με τον κο Δημήτρη 
Δεντσίδη στο κινητό τη-
λέφωνο 6972715239.Youtube: http://www.youtube.com/DimosDidymoteichou

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

Η φωτογραφία  
του μήνα

ΕυΧΑρίσΤηρίο 
«Φύλλο Απρίλιος 2015»

Ευχαριστούμε τους,  Δρ. Ευστάθιο Δημητριάδη, Κώστα 
Γκουρλουμένο, Δημήτρη Μηλίκα, Θεόφιλο Γουδουσάκη, 
Ελένη Ανδρικάκη, τον σύλλογο «Καστροπολίτες», την Α.Ε. 
Διδυμοτείχου, την Κοιν. Σ.Επ Δ2020, τον πολιτιστικό σύλλο-
γο  «Δίδυμα Τείχη»,  για την βοήθεια τους στην έκδοση του 
Φύλλου Απρίλιος  2015.

Σας ευχαριστούμε θερμά, 
Δημήτρης Δεντσίδης 

6972715239 
didymonea@gmail.com

ορκωμοσία  
υπαλλήλων

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης 
προέβη στην ορκωμοσία δυο νέων υπαλλήλων, Τζιγκόζη 
Κωνσταντίνα κατηγορίας ΤΕ τοπικής αυτοδιοίκησης και 
Καμίλη Δέσποινα ΤΕ Πολιτικών μηχανικών, οι οποίες διο-
ρίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου μας σύμ-
φωνα με το υπ΄αριθμ. 290/τεύχος Γ’/6-4-2015/φεκ. Οι 
εν λόγω υπάλληλοι είχαν υποβάλει αίτηση την υπ’ αριθμ. 
1/324/2009 προκήρυξη του πρώην Καποδιστριακού Δή-
μου Μεταξάδων και δεν προσλήφθηκαν λόγω εφαρμο-
γής της πολιτικής μνημονίων στη χώρα μας. Μετά από 
σχετικές ενέργειες του Δημάρχου Διδυμοτείχου και του 
τμήματος Διοικητικής μέριμνας και ανθρώπινου δυναμι-
κού εκδόθηκε απόφαση κατανομής από τον Υπουργό Δι-
οικητικής μέριμνας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
ο Δήμαρχος προχώρησε στην απόφαση πρόσληψής τους. 
Σημειώνουμε ότι στο Δήμο Διδυμοτείχου η τελευταία 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού πραγματοποιήθηκε τον 
Μάϊο του 2010. Ευχόμαστε στις νεοδιορισθείσες υπαλ-
λήλους ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.

..και το όνομα αυτού..  
«ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΝ»

 Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
Δ2020 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει την απόκτηση ενός ακόμη ιστορικού κτιρίου 
από τον ΟΣΕ στο Διδυμότειχο. Πρόκειται για την 
διώροφη οικεία Σταθμάρχη μαζί με τον περιβάλ-
λοντα χώρο, έναντι του Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού Διδυμοτείχου που σύμφωνα με το Υπουργείο 
Πολιτισμού, έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Τέχνης, 
( http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_
id=19201). Σκοπεύουμε όχι μόνο να διασώσου-
με, να αναστηλώσουμε και να αναδείξουμε το κτί-
ριο αυτό δίνοντας έμφαση στον Πολιτισμό και τον 
Τουρισμό αλλά και να διαμορφώσουμε τον περιβάλλοντα χώρο εμβαδού 1500 τετραγωνικών μέτρων κάνοντάς τον πόλο 
έλξης για μικρούς και μεγάλους, αναβαθμίζοντας όλη την ευρύτερη περιοχή. Δ2020 Η Κοινωνία συναντά την Καινοτομία.

Kεντρική πλατεία 
παρεμβάσεις..

Λόγω των επισκευών που πραγματοποιούνται στο ιστορικό 
μνημείο, τέμενος Βαγιαζήτ, η δημοτική αρχή δεν μπορεί να προ-
χωρήσει σε μια ολοκληρωτική αλλαγή και ανάπλαση της κεντρι-
κής πλατείας, παρά μόνο να υπάρξουν εστιασμένες παρεμβάσεις 
οι οποίες θα δίνουν άμεσα λύση στα λειτουργικά προβλήματα 
που εμφανίζονται. 

Η Αντιδημαρχεία τεχνικών έργων προσπαθεί με δικές της 
δυνάμεις να αποκαταστήσει τα προβλήματα που δημιουργού-
νται καθημερινά στους δρόμους αλλά και στην κεντρική πλατεία. 

Κακοτεχνίες και αστοχία των υλικών επιδεινώνουν την υπάρχου-
σα κατάσταση. Όλοι περιμένουν την αποπεράτωση του τεμένους 
Βαγιαζήτ. 

Το κέντρο του Διδυμοτείχου δε θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο 
μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Τεμένους. Η πό-
λη του Διδυμοτείχου θα αποκτήσει ξανά μια επισκέψιμη, όμορφη 
και λειτουργική πλατεία. Μέχρι τότε υπομονή, ενδιαφέρον αλλά 
και τη συμπαράσταση στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να 
βρει άμεσα λύση για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο εγκαίρως.
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ΕπίσκΕψη κουρουμπλη 
...δεν μπορεί να συνεχιστεί 

αυτή η κατάσταση
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής, συνοδευόμε-

νος από τον Υφυπουργό Επικρατείας Τέρενς Κουίκ, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς την διοίκηση και τους εργαζόμενους του νο-
σοκομείου. Στη συνάντηση ενημερώθηκαν για την υφιστάμενη κατάσταση: Στελεχιακή αποδυνάμω-
ση, κλινικές που λειτουργούν με έναν ειδικό γιατρό, προβληματική συνεργασία με το νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, έλλειψη υλικών, κονδύλια για εφημερίες που καλύπτουν μόνο τα 2/3 των ημε-
ρών του μήνα, 3.600 οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους και 1.400 οφειλόμενες ημέρες άδειας. 
Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε ότι σε δύο μήνες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα δώσει απα-
ντήσεις σε ότι αφορά τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας των απομακρυσμένων περιοχών και του 
νοσοκομείου Διδυμοτείχου, μιλώντας παράλληλα για αυτονόμηση του νοσοκομείου Διδυμοτείχου 
το οποίο βρίσκεται 100 χλμ μακριά από το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά 
του διευθυντή των ιατρικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, Κώστα Βαφειάδη, ότι τα τελευταία χρό-
νια το νοσοκομείο συνεχίζει να λειτουργεί από τον “πατριωτισμό” των γιατρών και των νοσηλευ-

τών. “Είμαστε κουρασμένοι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση”, είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, Στάθης Στάμος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνουν άμε-
σα προσλήψεις. “Αν συνεχίσετε κι εσείς την ίδια πολιτική, μετά από αυτούς που έσκαψαν τον λάκκο της Υγείας στην περιοχή, εσείς θα βάλετε την ταφόπλακα”, είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρ-
χος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης. Για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου, “σε μια περιοχή που οι περισσότεροι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι”, μίλησε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου, Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης.

ο πρόεδρος 
στον  Έβρο
Την παραμεθόρια 

κωμόπολη του Ορ-
μενίου επισκέφθηκε 
την Μεγάλη Πέμπτη, 
9 του μηνός Απριλί-
ου ε.ε. ο Εξοχώτατος 
Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κ. Προκόπι-
ος Παυλόπουλος στα 
πλαίσια σειράς επι-
σκέψεών του σε ακρι-
τικές περιοχές. 

Ο Πρόεδρος είχε 
την ευκαιρία να συνα-
ντήσει τους ακρίτες, 
που τον υποδέχθη-
καν με ενθουσιασμό, 
και να τους εμψυχώ-
σει ευχόμενος τα δέ-
οντα εν όψει των εορτών του Πάσχα. 

Η Επίσκεψη στους ακρίτες του Ορμενίου είχε σημασιολογι-
κή αξία μιας και η κωμόπολη δοκιμάσθηκε πολλές φορές φέτος 
από τον πλημμυρισμένο Έβρο. Τον Πρόεδρο συνόδευε ο Υπουρ-
γός Εθνικής Αμύνης κ. Πάνος Καμμένος.

Δημοτικό συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε στο Δημο-
τικό Κατάστημα την Τετάρτη 01 
Απριλίου στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου, δημοτικό συμ-
βούλιο για θέματα ημερήσιας διά-
ταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :

1 Αποδοχή επιχορηγήσεων 
– χρηματοδοτήσεων και απόδο-
ση στα Ν.Π.Δ.Δ. εισηγητής/τρια 
κ.Γκουρλουμένου

02. 2η Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2015 Δήμου 
Διδυμοτείχου εισηγητής/τρια κ.Κε-
σόγλου

03. 3η Αναμόρφωση Προϋ-
πολογισμού οικ.έτους 2015 Δή-
μου Διδυμοτείχου εισηγητής/τρια  
κ.Γκουρλουμένου

04. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιω-

τικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 
έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΣΗ-
ΜΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ ” ει-
σηγητής/τρια κ.Κεσόγλου

05. Αναστολή λειτουργίας παι-
δικών χαρών βάσει της υπ’ αριθμ. 
21901/29-4-2014 απόφασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Πιστοποίηση λειτουργίας παιδι-
κών χαρών» εισηγητής/τρια κ.Κε-
σόγλου

06. Συγκρότηση επιτροπής πα-
ραλαβής προμήθειας «σπόρων, 
φυτών και δενδρυλλίων» Δή-
μου Διδυμοτείχου εισηγητής/τρια 
κ.Γκουρλουμένου

07. Έγκριση καταβολής οικο-
νομικών ενισχύσεων σε άπορους 
πλημμυροπαθείς δημότες εισηγη-
τής/τρια κ.Πουργιάζη

08. Έγκριση Απολογισμού 
«Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου» 
έτους 2013 εισηγητής/τρια κ. Κε-
λεσίδης

09. Έγκριση Απολογισμού 
«Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου» 
έτους 2013 εισηγητής/τρια κ. Εμ-
μανουηλίδης

10. Ορισμός νέων μελών Διοι-
κούσας Επιτροπής για το Κοινωνι-
κό Ιατρείο/Φαρμακείο εισηγητής/
τρια κ.Τοπαλούδης

11. Ορισμός νέων μελών Διοι-
κούσας Επιτροπής για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο εισηγητής/τρια κ.Το-
παλούδης

12. Επί αιτήσεων Δημοτών και 
Φορέων εισηγητής/τρια κ.Πρόε-
δρος
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Ανακύκλωση απορριμμάτων 
είναι η διαδικασία με την οποία 
επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή 
ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμε-
σα ή άμεσα αποτέλεσμα της αν-
θρώπινης δραστηριότητας και το 
οποίο στην μορφή που είναι δεν 
αποτελεί πλέον αγαθό για τον 
άνθρωπο. Στην διαδικασία αυ-
τή συνήθως τα απορρίμματα με-
τατρέπονται σε πρώτες ύλες από 
τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. 
Μέρος της διαδικασίας της ανα-
κύκλωσης είναι και η μετατρο-
πή βλαβερών για το περιβάλλον 
υλικών σε λιγότερο ή και καθό-
λου βλαβερά. Με τον τρόπο αυ-
τό γίνεται ομαλότερα η επανέ-
νταξή τους στο φυσικό περιβάλ-
λον το οποίο ουσιαστικά ολοκλη-
ρώνει την διαδικασία της ανακύ-
κλωσης με φυσικό τρόπο.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης του δήμου Διδυμοτεί-
χου, σε μια προσπάθεια για την 
καλύτερη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων που συσσωρεύονται 
στους κάδους. Σημαντικό βοήθη-
μα για τον σκοπό αυτό αναμένε-
ται να αποτελέσουν: Οι 179 μπλε 
κάδοι και οι 26 μπλε κώδωνες,  
που θα τοποθετηθούν σε διάφο-
ρα σημεία του δήμου Διδυμοτεί-
χου. 

Στους μπλε κάδους μπορού-
με να ρίχνουμε (σύμφωνα και με 
τις σχετικές οδηγίες που θα τοπο-
θετηθούν με αυτοκόλλητα πάνω 
στους κάδους): Χαρτί (π.χ. εφημε-
ρίδες, περιοδικά, χαρτοκιβώτια). 
Πλαστικό (π.χ. μπουκάλια νερού, 
πλαστικές σακούλες). Αλουμίνιο 
(π.χ. κουτιά αναψυκτικών, κον-
σέρβες). Λευκοσίδηρο (π.χ. κου-
τιά από γάλα εβαπορέ). Σύμφω-
να, με τις οδηγίες που θα δοθούν 

οι μπλε κάδοι θα πρέπει να παρα-
μένουν καθαροί, και να δέχονται 
τα σκουπίδια χύμα (χωρίς, δηλα-
δή, να τοποθετούνται αρχικά σε 
σακούλες). Εάν κάποιος έχει στο 
σπίτι του συγκεντρωμένες μεγά-
λες ποσότητες υλικών συσκευα-

σίας, μπορεί αντί να τα αδειάζει 
σε δόσεις σε μπλε κάδο, να έρχε-
ται σε επικοινωνία με την υπηρε-
σία καθαριότητας η οποία θα τον 
καθοδηγεί κατάλληλα.

Στους μπλε κώδωνες γυα-
λί (π.χ. γυάλινα μπουκάλια, βαζά-

κια). Θα εγκατασταθούν σε διά-
φορα σημεία, κοντά σε καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος και σε κεντρικά σημεία, με 
στόχο να ενισχυθεί η ανακύκλω-
ση γυαλιού, ιδίως με τη συλλογή 
γυάλινων αντικειμένων από κα-

ταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος, αλλά και από κάθε πο-
λίτη που έχει ένα γυάλινο αντικεί-
μενο το οποίο δεν χρειάζεται πλέ-
ον.

Τρία νέα οχήματα για την 
υλοποίηση της ανακύκλωσης πα-
ρελήφθησαν από τον Δήμο Διδυ-
μοτείχου, ένα απορριμματοφό-
ρο και δύο τράκτορες. Το πρό-
γραμμα είναι μια συγχρηματοδο-
τούμενη πράξη με τίτλο «Προμή-
θεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασί-
ας Στερεών Αποβλήτων και Κο-
μποστοποίησης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης. Η εν λόγω προμήθεια χρη-
ματοδοτήθηκε από το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας 
– Θράκης 2007-2013» και απο-
σκοπεί στην συμπλήρωση των 
ήδη υφισταμένων υποδομών των 
ΚΔΑΥ της Περιφέρειας ΑΜΘ, που 
έχουν κατασκευαστεί στα πλαί-
σια υλοποίησης του εγκεκριμέ-
νου ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ, το οποίο διαχειρίζεται η 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ως ΦΟΔιΣΑ της 
ενιαίας διαχειριστικής ενότητας 
της ΑΜ-Θ.

Ο Αντιδήμαρχος και Υπεύθυ-
νος σχεδίου υλοποίησης Ανακύ-
κλωσης του Δήμου Διδυμοτείχου 
Γιάννης Τοπαλούδης τονίζει: Ο 
δήμος Διδυμοτείχου συντονίζεται 
με το νέο εθνικό σχεδιασμό. Θα 
ακολουθήσουν ενέργειες ενημέ-

«Ο σεβασμός στο περιβάλλον 
είναι συστατικό στοιχείο  

του πολιτισμού κάθε κοινωνίας»
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ΑνΑκύκλωση 
στο Δήμο Διδυμοτείχου

ρωσης και πιστεύουμε ότι οι δη-
μότες θα ανταποκριθούν θετικά.

Βασικός στόχος του δήμου Δι-
δυμοτείχου παραμένει η μείωση 
του όγκου των σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων και η παράλληλη αύξη-
ση του ποσοστού της ανακύκλω-
σης στο Διδυμότειχο αλλά και σε 
όλα τα χωριά. Για τον σκοπό αυτό 
προγραμματίζονται δράσεις ενη-
μέρωσης για την ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών. Θα πραγματο-
ποιηθούν ημερίδες για την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση τους 
σε προγράμματα ανακύκλωσης 
και διαχείρισης αστικών αποβλή-
των. 

Η ανακύκλωση είναι υπόθεση 
του καθενός από εμάς και θα πε-
τύχει με την ευαισθητοποίηση και 
την ενεργή συμμετοχή του συνό-
λου των πολιτών. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να βελτιώσουμε την καθη-
μερινότητα, την ποιότητα ζωής 
και να κάνουμε την ανακύκλωση 
τρόπο ζωής.
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keimena

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  
– «ΓΝΩΣη ΚΑΙ ΔΡΑΣη»

..πρόσβαση στα τείχη

Για άλλη μια φορά οι Καστροπολίτες 
πραγματοποίησαν Εθελοντικό Καθαρισμό 
στο Κάστρο του Διδυμοτείχου, ξεκινώντας τις 
Εθελοντικές Δράσεις και για αυτή τη χρονιά. 
Το Σάββατο 4 Απριλίου και την Κυριακή 26 
Απριλίου, δόθηκε το σύνθημα και οι Καστρο-
πολίτες επιχείρησαν στο φυσικό τους χώ-
ρο, το Κάστρο. Η σημερινή δράση αφορούσε 
στην κοπή χόρτων και άγριων δέντρων που 
απέκλειαν την πρόσβαση και την οπτική επα-
φή με τα τείχη. 

Σημαντική ήταν η προσέλευση, καθώς 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εργάστηκαν σαν 
μία καλοστημένη ομάδα. Για να επιτευχθεί ο 
σκοπός της διατήρησης του Κάστρου και των 
άλλων μνημείων της περιοχής, στο επίπεδο 
που τους αρμόζει, θα ακολουθήσουν και άλ-
λοι επανειλημμένοι καθαρισμοί, όλο το επό-
μενο διάστημα. Σήμερα καθαρίστηκε η δυτική 
πλευρά του Κάστρου, από την Αγία Αικατερί-
νη, τις Πύλες των ανακτόρων («Σαραγιόπορ-
τες») μέχρι τον Πύργο του Κομνηνού, που εί-
ναι και η πλευρά που είναι ορατή από το με-
γαλύτερο μέρος της πόλης. Πλέον και οι επι-
σκέπτες, αλλά και οι κάτοικοι της πόλης που 
ατενίζουν καθημερινά το Κάστρο, ξέρουν 
πως το διατηρούν και το προστατεύουν οι 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ. Ο καθένας είναι καλοδε-
χούμενος και μπορεί να προσφέρει έργο από 
την πλευρά του. 

Όσοι μπορούν να φέρουν ή να διαθέ-
σουν χορτοκοπτικά μηχανήματα, αλυσοπρί-
ονα και σκαπανικά, ακόμα σακούλες σκου-
πιδιών και γάντια μιας χρήσης, επίσης όσοι 
μπορούν να προσφέρουν νερά ή αναψυκτι-
κά στους εθελοντές. Ιδιαίτερα ο κάθε κάτοι-
κος της περιοχής με τη φυσική του παρου-
σία, είτε για εργασία είτε για συμπαράσταση, 
προσφέρει σημαντικά. Η δράση του καθαρι-
σμού αφορά κυρίως στην κοπή χόρτων και 
άγριας βλάστησης, απομάκρυνσης σκουπι-
διών, διάνοιξη δρομολογίων επισκεπτών και 
όλα αυτά εντός των βυζαντινών τειχών. Στο 
πλαίσιο της διατήρησης του Κάστρου και 
των άλλων μνημείων της περιοχής, στο επί-
πεδο που τους αρμόζει, συνεχίζονται οι επα-
νειλημμένοι καθαρισμοί, όλο το επόμενο δι-
άστημα. 

Ξεναγήσεις

Στις 29 και 30 Απριλίου 2015, πραγμα-
τοποιήθηκαν Ιστορικές Ενημερώσεις, καθώς 
και προβολή της Εικονικής Περιήγησης του 

Κάστρο Διδυμοτείχου, στους μαθητές όλων 
των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγεί-
ων του Διδυμοτείχου, των Μεταξάδων και 
Ασπρονερίου. Μέλη του Ιστορικού και Πο-
λιτιστικού Συλλόγου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – 
Γνώση και Δράση» ανταποκρινόμενοι θετικά 
στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών Διδυμοτείχου και Περιφε-
ρείας, παρουσίασαν στο Δημοτικό Αμφιθέα-
τρο Διδυμοτείχου και στο Δημοτικό Σχολείο 
Μεταξάδων, στους μικρούς μαθητές τα ιστο-
ρικά στοιχεία του Κάστρου της πόλης μας, 
επενδυμένα με οπτικοακουστικό υλικό που 
αποτελεί πρωτότυπη εργασία του Συλλόγου. 
Την πρώτη ημέρα των ενημερώσεων, λόγω 
του μεγάλου πλήθους των παιδιών (800 και 
πλέον) πραγματοποιήθηκαν 3 συνεχόμενες 
προβολές, με εναλλαγή Τάξεων των ακρο-
ατών. Οι Καστροπολίτες ευχαριστούν θερμά 
το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών για 
την πρωτοβουλία της προβολής της τοπικής 
μας ιστορίας, τη χαρά να έχουν τόσο όμορφο 
ακροατήριο, καθώς και την εμπιστοσύνη που 
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Καστροπολίτες
«εθελοντικές δράσεις με αποτέλεσμα»

έδειξε στο έργο και στην δράση του Συλλό-
γου μας. 

Δεντροφύτευση

Στις 25 Απριλίου 2015 πραγματοποι-
ήθηκε η χάραξη, διαμόρφωση και δενδρο-

φύτευση του πάρκου του Ιερού Ναού Αγί-
ου Ιωάννη Βατάτζη Διδυμοτείχου, από τα 
μέλη του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλό-
γου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δρά-
ση». Μία ακόμα πρωτοβουλία του Συλλό-
γου, που πριν μήνες έλαβε την απόφαση και 

έκανε τη σχετική εισήγηση στο Δήμο Διδυο-
τείχου, υλοποιήθηκε. Ο Άγιος Ιωάννης Βατά-
τζης εκ Διδυμοτείχου, έχει ορισθεί ως προ-
στάτης Άγιος του Συλλόγου και οι Καστρο-
πολίτες έχουμε ιδιαίτερη τιμή και χρέος στην 
προσφορά μας. Σημαντική ήταν η συμβο-

λή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ.Στυλιανού 
Κανατσιόπουλου που ανέλαβε από την πρώ-
τη στιγμή αφιλοκερδώς, την μελέτη, σχεδί-
αση, διαμόρφωση και επίβλεψη του έργου. 
Οι Καστροπολίτες για άλλη μια φορά εργά-
στηκαν εθελοντικά, μη φειδόμενοι κόπου και 
χρόνου, προσφέροντας στην πόλη και κάνο-
ντας την αρχή να ομορφύνει άλλη μία γει-
τονιά. Δίνουν το παράδειγμα να τους ακο-
λουθήσουν και άλλοι Σύλλογοι, Φορείς και 
απλοί πολίτες. Το πάρκο ανήκει σε όλους 
τους πολίτες, όσους κατοικούν στην περι-
οχή ή προσέρχονται ως προσκυνητές στον 
Άγιο Ιωάννη Βατάτζη. Είναι πλέον ευθύνη 
όλων μας να το διατηρήσουμε, να το συντη-
ρήσουμε και να το βελτιώνουμε συνεχώς.  
 
Eπίσκεψη σχολείων

Στις 29 και 30 Απριλίου 2015 πραγμα-
τοποίησαν στο Διδυμότειχο, τις ημερήσιες 
εκδρομές τους τα Δημοτικά Σχολεία Άνθει-
ας και Νέας Χηλής Αλεξανδρούπολης, αντί-
στοιχα. Οι Καστροπολίτες που είχαν έρθει σε 
επαφή προ καιρού με τους υπεύθυνους των 
Σχολείων, για άλλη μια φορά είχαν τη χα-
ρά να συνοδέψουν μαθητές και δασκάλους 
στην πόλη και στο Κάστρο του Διδυμοτείχου 
και να τους παρουσιάσουν ιστορικά στοιχεία. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους, για την επιλογή 
της πόλης μας ως προορισμό για την πραγ-
ματοποίηση των μαθητικών εκδρομών και 
τους περιμένουμε σύντομα κοντά μας.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΔηΜηΤΡηΣ ΔΕΝΤΣΙΔηΣ 
(Εν Διδυμοτείχω) 
& ΔηΜηΤΡηΣ ΜηΛΙΚΑΣ 
(RadioEvros.gr) 
ΚΩΣΤΑΣ 
ΓΚΟΥΡΛΟΥΜΕΝΟΣ φωτο

Η Α.Ε.Διδυμοτείχου, ιδρύθηκε το 1933. 
Η «πράσινη θύελλα».. με χρώματα, το πρά-
σινο και το άσπρο και σήμα το τριφύλλι. Με-
γαλύτερη επιτυχία η κατάκτηση του κυπέλ-
λου ερασιτεχνών τη σεζόν 1979-1980. 

Με όνειρα και φιλοδοξίες η ιστορική 
ομάδα ποδοσφαίρου του Διδυμοτείχου κα-
τάφερε μετά από δεκατρία χρόνια να κα-
τακτήσει το πρωτάθλημα Έβρου. Μια συλ-
λογική προσπάθεια διοίκησης, προπονητή, 
παιχτών και φιλάθλων. Μια δυνατή παρέα 
νέων ανθρώπων, δίνοντας  ωραίους αθλη-
τικούς - ποδοσφαιρικούς αγώνες, κατάφε-
ραν να βρίσκονται στα μπαράζ για την άνο-
δο τους στην Γ΄Εθνική. Είναι το αποτέλε-
σμα προσπάθειας και οργάνωσης των τε-
λευταίων χρόνων από πολλούς και διαφο-
ρετικούς ανθρώπους.

ΔΙΟΙκΗΣΗ: Πρόεδρος Αναστάσιος Κε-
σκίνης, Αντιπρόεδροι Ευάγγελος Μανου-
σιάδης, Σταμάτιος Ιντζές, Γραμματέας Ανα-

στάσιος Διαγκάκης, Ταμί-
ας Νεκτάριος Μπιλιακά-
κης, Γενικός Αρχηγός Από-
στολος Καραντουμάνης, 
Έφορος Γεώργιος Γκίκας, 
Ειδικός Γραμματέας Αθα-
νάσιος Καπτσίκας, Γενι-
κός Διευθυντής Δημήτριος 
Μπροντίδης, 

Μέλη Παναγιώτης 
Μπουρολίτης, Παναγιώ-
της Τσιαλαμάγκας, Αργύρι-
ος Φυδανάκης, Νικόλαος 
Γιαννόπουλος, Χρυσόστο-
μος Παπαδόπουλος, Δη-
μήτριος Χρηστίδης, Ηλίας 
Σαζανίδης, Βάϊος Αραμπα-
τζής, Στράτος Γκιντίδης, 
Αρχοντής Βλασακίδης, 
Χρήστος Τσινούδης, Δημή-
τριος Ανδρικάκης, Δημή-
τριος Γκουντινάκης, Βασί-
λειος Μπισιρόπουλος.

Προπονητής:  Χρήστος 
Μαυράκης

Ποδοσφαιριστές:  Δου-
λούδης Α, Ευαγγελίδης Γ, 
Παναγής Ι, Τσουμακίδης Δ, Τζανετάκος Σ, 
Τερτσούδης Δ, Μαργαρίτης Β, Ναζίρης Β, 
Τσιτσικάρης Π, Μπουρολίτης Θ, Χρηστίδης 

Ν, Κουρτελάκης Δ, Θεμελάκης Γ, Ιντζές Δ, 
Παπούδης Β, Γκατζιούδης Α, Μεμούρης Χ, 
Ασπιώτης Χ, Πατιαλάκας Α, Γιαννόπουλος 
Χ (Αρχηγός), Δραγούμης Α, Τσιχάτ Κούρτ, 

Αντίκογλου Σενέρ.

ΜΕΤΑ ΑπΟ 13 ΧΡΟΝΙΑ…

Στην επίτευξή του βασικού στόχου που 
είχε θέσει η Α.Ε. Διδυμοτείχου κατά κοινή 
ομολογία παιχτών προπονητικού team και 
παραγόντων από την αρχή της αγωνιστικής 
χρονιάς φέτος , έφτασε η Α.Ε. Διδυμοτεί-
χου. Σηκώνοντας στο δημοτικό στάδιο Δι-
δυμοτείχου (μετά από 13 ολόκληρα χρόνια) 
κάτω από την σκιά των Δίδυμων τειχών 
το βαρυσήμαντο τρόπαιο του πρωταθλητή 
της Κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου και γράφο-
ντας άλλη μια σημαντική σελίδα στην μεγά-
λη ιστορία της ομάδας του Βορείου Έβρου. 
Η κατάκτηση του τροπαίου ήρθε σαν επι-
σφράγισμα μιας χρονιάς που ξεκίνησε με 
τους καλύτερους οιωνούς για την Α.Ε.Δ. 

Η οποία κατάφερε να συσπειρώσει 
από την αρχή τους πιο αξιόλογους παίκτες 
τις ευρύτερης περιοχής του Διδυμοτείχου 
(πλαισιώνοντας τους με νέους παίκτες της 
ακαδημίας της) και τους φιλάθλους της πό-
λης με τους τελευταίους να δίνουν στους 
πρώτους τον αγχωτικό τίτλο του φαβορί εξ 
αρχής .

 Έναν τίτλο των οποίο κατάφεραν οι 
παίκτες να επωμιστούν χωρίς πρόβλη-
μα από την αρχή της σεζόν κάνοντας ένα 
καταπληκτικό σερί νικών μέσα στο 2014. 
Το 2015 δεν μπήκε με τον καλύτερο τρό-
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ΑΕΔ ΠρωτΑθλητΕσ Εβρού

«Μια ομάδα με συγκεκριμένο  
και ξεκάθαρο αγωνιστικό  
πλάνο…να νικάει πάντα»

πο (βαρύς αποκλεισμός από το κύπελλο από τον 
Α.Ο.Νεοχωρίου και ήττα από τον βασικό διεκδικη-
τή της πρώτης θέσης του Βορείου ομίλου των Άρ-
δα Καστανεών και μάλιστα μέσα στο Διδυμότει-
χο) δημιουργώντας πρόσκαιρη ανασφάλεια μό-
νο όμως σε αυτούς που δεν πίστευαν πραγματικά 
στους πράσινους του Χ.Μαυράκη. 

Η ομάδα προσπέρασε παρ όλα αυτά τα ατυχή 
αποτελέσματα και την περαιτέρω ψυχολογική πί-
εση που επέφεραν αυτά ολοκληρώνοντας την κα-
νονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην πρώ-
τη θέση, ενωμένη σαν μια παρέα αδερφικών φί-
λων . Στα play off έδειξε αποφασισμένη και σο-
βαρή καταφέρνοντας δίχως να δώσει δικαιώμα-
τα σε κανέναν αντίπαλο να εξασφαλίσει την κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος με σερί νικών που 
τις επέτρεψε να πανηγυρίσει μαθηματικά την κα-
τάκτηση από την τέταρτη αγωνιστική των play off. 

Η ΤΕλΙκΗ ΒΑθΜΟλΟγΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΕπΣ 
ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ πλΕι ΟΦ.

1. Α.Ε.Διδυμοτείχου: 18

—————————

2. Ένωση Άνθειας Αρίστεινου: 9

3. Α.Ο.Καππαδοκών: 8

4. Άρδας Καστανεών: 4
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Νέο Δ.σ Αγροτών
Πραγματοποιήθηκε την κυριακή 5 Απριλίου 2015 στο σουφλί η εκλογοαπολογιστική 

συνέλευση της ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων Έβρου «η ΕνοτητΑ». 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που 
εκλέχτηκε συγκροτήθηκε σε σώ-
μα ως εξής:

1. Μαργαριτίδης Γιάννης, Πρόε-
δρος 
2. Πολυσάκης Αντώνης, Αντιπρό-
εδρος 
3. Κουγιουμτζής Χρήστος, Γραμ-
ματέας 
4. Χαρνίδης Παναγιώτης, Ταμίας 
5. Ασμανίδης Ευάγγελος, Μέλος 
6. Ζησίδης Παναγιώτης, Μέλος 
7. Κωστάκης Κώστας, Μέλος 
8. Λελίδης Δημήτρης, Μέλος 
9. Παντελίδης Βάσος, Μέλος

Το νέο πλαίσιο αιτημάτων 
που ομόφωνα ενέκρινε η Συνέ-
λευση

Τα αιτήματα αυτά είναι:

Να γίνουν τα απαραίτητα έργα 
υποδομής για εξασφάλιση επαρ-
κούς άρδευσης και σύγχρονη αντι-
πλημμυρική θωράκιση του Έβρου. 
Να μην ιδιωτικοποιηθεί η διαχεί-
ριση των νερών όπως προβλέπει 
η οδηγία 60/2000 της ΕΕ. Να μην 
ισχύσουν τα χειρότερα μέτρα, οι πε-
ρικοπές της νέας ΚΑΠ 2015-2020 
που είναι συνέχεια των προηγούμε-

νων και οδηγούν σε παραπέρα μεί-
ωση ενισχύσεων σχεδόν κατά 50% 
σε σχέση με το 2013. Κατάργηση 
όλων των άμεσων και έμμεσων πε-
ριορισμών της αγροτικής και κτη-
νοτροφικής παραγωγής που επι-
βάλλει η ΚΑΠ της ΕΕ, σύνδεση των 
επιδοτήσεων με την παραγωγή. Να 
μην ισχύσει η φορολόγηση από το 
πρώτο ευρώ με 13% και η προκα-
ταβολή φόρου 27,5% για το 2015. 
Αφορολόγητο οικογενειακό εισό-
δημα 20.000 ευρώ, που θα προ-
σαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για 
κάθε παιδί. Να μη φορολογηθούν 
οι ενισχύσεις.

 Όχι στα λογιστικά βιβλία σε 
φτωχούς αγρότες με τζίρο ως 
40.000 ευρώ που θα προσαυξάνε-
ται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παι-
δί. Φορολόγηση των μεγάλων επι-
χειρηματικών ομίλων στο 45%. Να 
σταματήσουν οι δικαστικές διώ-
ξεις των φτωχών αγροτών που δεν 
μπορούν να πληρώσουν τα χρέη 
τους στην εφορία, στο ΚΕΑΟ, να μη 
γίνει κανένας πλειστηριασμός σπι-
τιού τους ή χωραφιού, συνολικής 
αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 
ευρώ. Διαγραφή κάθε ποσού που 

αντιστοιχεί σε ανατοκισμό και κε-
φαλαιοποίηση τόκων, από το συνο-
λικό ποσό των οφειλών των μικρο-
μεσαίων αγροτών προς τα πιστωτι-
κά ιδρύματα. Κούρεμα σε ποσοστό 
30% και για ύψος δανείων μέχρι 
200.000 ευρώ των φτωχών αγρο-
τοκτηνοτρόφων προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα, που αφορούν την επαγ-
γελματική τους δραστηριότητα. Με 
ευθύνη του κράτους να διασφα-
λιστεί η παροχή από τα πιστωτικά 
ιδρύματα και χωρίς υποθήκη ή προ-
σημείωση υποθήκης περιουσιακών 
τους στοιχείων, άτοκων καλλιεργη-
τικών δανείων σε μικρούς και με-
σαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, 
για να ανταποκριθούν στην αγορά 
καλλιεργητικών εφοδίων για την 
τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. 

Να μη γίνεται παρακράτηση 
από τις εθνικές ενισχύσεις και της 
επιστροφής ΦΠΑ και πετρελαίου, 
για χρέη που έχουν οι αγρότες σε 
ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Δήμους. 
Αφορολόγητο πετρέλαιο όπως 
στους εφοπλιστές - Άμεση μείωση 
της τιμής του αγροτικού ρεύματος 
κατά 50%. Κατάργηση του ΦΠΑ 
στα αγροτικά μέσα και εφόδια. Κα-

τώτατες εγγυημένες τιμές για τα 
αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, που 
να καλύπτουν το κόστος παραγω-
γής και να αφήνουν εισόδημα για 
επιβίωση και συνέχιση της αγροτι-
κής δραστηριότητας. Φθηνά προ-
ϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενά-
ντια στην κερδοσκοπία εμπόρων 
και βιομηχανιών. Κατάργηση από 
φέτος των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, 
γεωτρήσεις, κ.ά., όπως και στα νο-
σοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, στον 
ΕΟΠΠΥ και τα φάρμακα. Σφράγι-
ση όλων των βιβλιαρίων του ΟΓΑ 
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να 
μην επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ 
γεωργοί και κτηνοτρόφοι για την 
υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ 
που πρέπει να καταρτίζεται από τις 
υπηρεσίες του υπουργείου. Να μην 
εφαρμοστεί η παρακράτηση της 
ενίσχυσης 3% και να μην ισχύσει η 
κατάργηση της ενίσχυσης σε όσους 
καλλιεργούν 4 στρέμματα και κά-
τω. ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα 
καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 
100% της ζημιάς από όλες τις αι-
τίες καταστροφής σε φυτική, ζωική 
παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο. 

Να διαχωρίσει τη θέση της η 
ελληνική κυβέρνηση από το εμπάρ-
γκο της ΕΕ προς τη Ρωσία. Με ευ-
θύνη του κράτους αγορά των προ-
ϊόντων που έμειναν απούλητα λό-
γω του εμπάργκο. Τα προϊόντα να 
δοθούν για τις λαϊκές ανάγκες (νο-
σοκομεία, σχολεία κλπ). Επαναλει-
τουργία των εργοστασίων ζάχα-
ρης και μέτρα στήριξης της τευτ-
λοκαλλιέργειας, ώστε να καλύψου-
με τις διατροφικές ανάγκες σε ζά-
χαρη. Τα αποθεματικά των ταμεί-
ων να μη μεταφέρονται για να κα-
λύψουν άλλες ανάγκες όπως γίνε-
ται σήμερα στην Τράπεζα της Ελλά-
δας, αλλά να εξοφληθούν άμεσα 
όλοι οι δικαιούχοι παραγωγοί (εξι-
σωτικές αποζημιώσεις, επιστροφή 
φόρου καυσίμων, νιτρορύπανση, 

βιολογικές καλλιέργειες, αναπλή-
ρωση χαμένου εισοδήματος από το 
εμπάργκο στη Ρωσία κ.ά.). Η πιστο-
ποίηση χρήσης γεωργικών φυτο-
φαρμάκων να γίνεται από υπηρεσί-
ες του υπουργείου και να είναι δω-
ρεάν. Μείωση των ορίων συνταξιο-
δότησης στα 60 για τους αγρότες 
και στα 55 για τις αγρότισσες. Συ-
ντάξεις αξιοπρέπειας. 

Να ανακληθεί άμεσα η αύξηση 
των ορίων συνταξιοδότησης στα 
67 χρόνια που ισχύει σήμερα. Επι-
δότηση ζωοτροφών για τους μικρο-
μεσαίους κτηνοτρόφους, δωρεάν 
νομιμοποίηση σταβλικών εγκατα-
στάσεων και ηλεκτρονικής σήμαν-
σης των ζώων, υποδομές για την 
αντιμετώπιση των ζωονόσων. Άμε-
σα να δοθεί το σύνολο της εξισωτι-
κής αποζημίωσης σε όλους τους δι-
καιούχους με βάση τις βοσκήσιμες 
εκτάσεις του 2012. Χορήγηση της 
ενίσχυσης με βάση τον αριθμό του 
ζωικού κεφαλαίου και όχι τους βο-
σκότοπους. Άμεση και δίκαιη απο-
ζημίωση για τον καταρροϊκό πυρε-
τό και μέτρα για την αποκατάσταση 
του ζωικού κεφαλαίου. Ν

α παρθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία των κο-
παδιών και την καταπολέμηση του 
ιού. Στελέχωση των δημόσιων υπη-
ρεσιών με προσλήψεις γεωτεχνι-
κών ώστε να συμβάλουν στην αξιο-
ποίηση των παραγωγικών δυνατο-
τήτων της χώρας χωρίς επιβάρυν-
ση των αγροτών-κτηνοτρόφων. Να 
σταματήσουν τώρα τα αγροτοδι-
κεία και η ποινικοποίηση των αγρο-
τικών και κοινωνικών αγώνων. Τέ-
λος μπροστά στα πολλά και οξυ-
μένα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι 
της περιοχής μας η ΟΑΣΕ τους κα-
λεί να συσπειρωθούν στους αγρο-
τικούς Συλλόγους και να παίρνουν 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες για όλα 
τα ζητήματα που τους απασχολούν.

συνάντηση 
για την Ε.Β.Ζ.

Συνάντηση με αγρότες και εργαζόμενους είχε τη Μ. Τετάρτη 8 
Απριλίου, στις 11 το πρωί, ο νέος πρόεδρος και ο νέος διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΒΖ, κ.κ. Γιώργος Κυπαρισσίδης-Κοκκινίδης και Δη-
μήτρης Γιαννακίδης, αντίστοιχα, οι οποίοι επισκέφθηκαν το εργοστά-
σιο Ζάχαρης Ορεστιάδας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της προσπάθειας που γίνεται να ενημερωθούν οι αγρότες για τα φε-
τινά πλεονεκτήματα της τευτλοκαλλιέργειας, αλλά και να πειστούν 
ότι με τη συγκεκριμένη επιλογή, εκτός από ένα ικανοποιητικό εισό-
δημα θα ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για επανεκκίνηση της ΕΒΖ και 
την επαναλειτουργία του εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας. Αυτό, 
άλλωστε, ήταν και το μήνυμα που εξέπεμψαν εχθές οι τρεις βουλευ-
τές Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, Γιώργος Καΐσας και Δημή-
τρης Ρϊζος, που προκάλεσαν σύσκεψη στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου Ορεστιάδας, με θέμα της εξελίξεις στην ΕΒΖ. Στη σύ-

σκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής Έβρου της Ν. Δ., Αναστάσιος Δη-
μοσχάκης, οι δήμαρχοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, πε-
ριφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων. Κοινό 
συμπέρασμα της τρίωρης σύσκεψης ήταν ότι απαιτείται να γίνει πιο 
εντατική η καμπάνια ενημέρωσης των αγροτών για τα νέα δεδομένα 
(τιμολόγιο, κάλυψη μεταφορικών κ. α) αναφορικά με την τευτλοκαλ-
λιέργεια, ενώ επαναβεβαιώθηκε από όλους το αίτημα για την άμεση 

επαναλειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης Ορεστιάδας.

Δηλώσεις κ. Κοκκινίδη: Δεν μπορούμε να πούμε ποιο εργοστά-
σιο θα λειτουργήσει, διότι δεν ξέρουμε την κατανομή των καλλιερ-
γειών. Στο τέλος της σποράς, που θα ξέρουμε, πια, πόσα στρέμματα 
καλλιεργήθηκαν, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε με κατηγορημα-
τικό τρόπο ποιο εργοστάσιο θα λειτουργήσει. Με τα μέχρι τώρα δε-
δομένα, θα λειτουργήσει μόνο ένα. Και αυτό, γιατί οι εκτάσεις που 
μπορούν να καλλιεργηθούν δε θα ξεπεράσουν τις 50.000 στρέμμα-
τα. Θα δούμε, λοιπόν, πως κατανέμεται η καλλιέργεια, που θα είναι η 
κύρια μάζα της, που θα μας κοστίζει λιγότερο η μεταφορά και άλλα 
τεχνικά ζητήματα, τα οποία και θα καθορίσουν την τελική απόφαση 
για το ποιο εργοστάσιο θα λειτουργήσει. Για να έχει μέλλον η Βιομη-
χανία, πρέπει να φτάσει πρώτα στο σημείο να παράγει χωρίς ζημίες. 
Στην κατάσταση που τη βρήκαμε, αυτό είναι αδύνατο να γίνει άμεσα. 
Υπάρχουν πολλές βαριές υποχρεώσεις, και θα τις έχουμε και φέτος, 
καθώς οι διεθνείς τιμές της ζάχαρης είναι χαμηλά. Υπάρχει μία ένδει-
ξη ανοδικής τάσης στην τιμή-εάν αυτή συνεχίσει, ίσως να καταφέ-
ρουμε να πλησιάσουμε στο οριακό σημείο που δε θα έχουμε ζημιές. 
Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Δε βάζουμε μεγαλόπνοους στόχους 
για κέρδη αυτήν τη χρονιά. ( ertopen.com & e-vertigo.gr )
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Τουριστική Επιτροπή ..συνεδρίασε

Συνεδρίασε την Παρασκευή 
14 Απριλίου η Επιτροπή Τουρι-
σμού  του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Πρόεδρος του οργάνου είναι η 
Πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Μαρία Πετρίδου με μέλη 

τον αντιδήμαρχο Γιάννη Τοπαλού-
δη, την δημοτική σύμβουλο Βά-
για Καραφείζη και θεσμικούς φο-

ρείς της πόλης του Διδυμοτείχου. 
Εκτός από τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης συζητήθηκαν επί-
σης οργανωτικά θέματα που απα-
σχολούν την Επιτροπή και που 
έχουν ως στόχο την μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχικότητα και απο-
τελεσματικότητα του οργάνου. 

Η Επιτροπή Τουρισμού και 
Ανάπτυξης κάνει μια μεγάλη προ-
σπάθεια ώστε να αναδεικνύει και 
να  προβάλει το Διδυμότειχο και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά με 
στόχο να βάλει την περιοχή μας 
στον «τουριστικό χάρτη». Κύριο 
θέμα της συζήτησης ήταν η οργά-
νωση και η υποδοχή του ρουμά-
νων τουριστικών πρακτόρων. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της 
τουριστικής επιτροπής είναι:  Με-
ριμνά για το σχεδιασμό και την 

πραγματοποίηση προγραμμάτων 
τουριστικής προβολής της περι-
οχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή 
τουριστικού υλικού και εκδόσεις 
πρακτικών οδηγών για τους τα-
ξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις 
τουρισμού, δημιουργία δικτύων 
επικοινωνίας και συνεργασίας με 
άλλες περιοχές εντός και εκτός 
της χώρας κλπ). Σχεδιάζει και ει-
σηγείται προγράμματα δράσεων 
παρέμβασης του Δήμου για την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην πε-
ριοχή και την αναβάθμιση των πα-
ρεχομένων τουριστικών υπηρεσι-
ών, σε συνεργασία με τους του-
ριστικούς επαγγελματικούς φο-
ρείς της περιοχής. Μεριμνά για 
την εφαρμογή των προγραμμά-
των αυτών. 

παγκόσμια ημέρα …χορού
Η Παγκόσμια Ημέρα Χο-

ρού καθιερώθηκε το 1982 
από το Διεθνές Συμβούλιο 
Χορού (CID) της UNESCO. 
Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 
29 Απριλίου, ημερομηνία γέν-
νησης του Ζαν-Ζορζ Νοβέρ, 
δημιουργού του σύγχρονου 
μπαλέτου. 

H Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης – Περι-
φερειακή Ενότητα Έβρου και 
ο Μουσικοχορευτικός Καλλι-
τεχνικός Όμιλος Διδυμοτεί-
χου «ΟΡΦΕΥΣ» διοργάνω-
σαν με επιτυχία στο Διδυμό-
τειχο εκδήλωση αφιερωμένη 
στο χορό. 

Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 30 
Απριλίου 2015, και ώρα 
20:00 στο Δημοτικό Αμφιθέ-
ατρο Διδυμοτείχου. Στην εκ-
δήλωση συμμετείχαν χορευτι-
κά σχήματα και συγκροτήμα-
τα από την Ορεστιάδα, το Δι-
δυμότειχο, την Αλεξανδρού-
πολη και την Κομοτηνή. Ο 
Σύλλογος Ποντίων Β. Έβρου 
"Ο Διγενής", Σύλλογος Σαρα-
κατσαναίων Ν. Έβρου, Σύλ-
λογος Εβριτών Ν. Ροδόπης, 
Μ/Χ Κ/Ο Ορφεύς Διδυμοτεί-
χου, Γυμναστήριο Φυδανάκης 
Sports - Διδυμότειχο, Σύλλο-
γος χορού Danza De La Vida 
- Ορεστιάδα. 

Παρουσιάστηκαν χοροί 
της Δυτικής Θράκης, του Πό-
ντου, της Μακεδονίας, Σαρα-
κατσάνικους, καθώς και μο-
ντέρνους όπως Λάτιν, Σάλσα, 
Οριεντάλ, Ζούμπα. 
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Αναστάσεως ημέρα 
Χριστός Ανέστη

Χριστός Ἀνέστη! Καί στό μήνυμα τοῦτο ἡ ἀπάντησή μας εἶναι: Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ὁ Χριστός ὄντως 
ἀναστήθηκε! Δέν εἶναι, ἀδελφοί, οἱ λέξεις αὐτές σχῆμα λόγου. Δέν ἀποτελοῦν ἕνα τυπικό ἑόρτιο 
χαιρετισμό. Εἶναι ἡ κορυφαία ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας. Εἶναι τό ἀκλόνητο θεμέλιο τοῦ χριστιανι-
κοῦ κηρύγματος. 

Εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου. Στά χείλη μας, στά χείλη κάθε 
χριστιανοῦ, ὁ χαιρετισμός «Χριστός Ἀνέστη» καί ἡ ἀπάντηση «Ἀληθῶς Ἀνέστη» εἶναι ὁμολογία πί-
στεως. Εἶναι ἐσωτερική βεβαιότητα πού ἐκφράζεται ὡς λόγος καί ὡς χαιρετισμός. Συνιστᾶ μαρτυ-
ρία πού δίνουμε πρός τόν κόσμο καί γιά τήν ὁποία εἴμεθα βεβαιωμένοι στά βάθη τῆς καρδιᾶς μας. 
Εἶναι ἡ «μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἀποκ. 1, 2)…» γράφει μεταξύ άλλων στο Πασχαλινό Μηνυμά του 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς ο 
οποίος προέστη των λατρευτικών συνάξεων, επί τη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου, στην έδρα 
της Μητροπόλεως μας, στο Διδυμοτειχο, και στην Ορεστιάδα. Συγκεκριμένα ο Σεβασμιώτατος το 
πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ιερούργησε επί του ιερού Κουβουκλίου του Επιταφίου στον Ιερό Κα-
θεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου. 

Στον ίδιο Ναό το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ο Σεβασμιώτατος προέστη της Αναστασίμου 
Ακολουθίας και της Πασχαλινής Θείας Λειτουργίας. Την Αναστάσιμη ακολουθία παρακολούθησαν 
ο Βουλευτής Έβρου Α. Δημοσχάκης, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης, ο Διοικητής της 
XVI Μεραρχίας Στρατηγός Κων. Βασιλειάδης και πλήθος πιστών.

Αι γενεαί πάσαι 
λιτανεύθηκε ο Επιτάφιος..

Σε κλίμα κατάνυξης οι πιστοί μας προσήλθαν αρθρόως στις Εκκλησίες την Μεγάλη Πα-
ρασκευή και μετείχαν των ιερών ακολουθίων στις πόλεις και τα χωριά του Κεντρικού και 
Βορείου Έβρου. 

Μικροί και μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι ήλθαν ευλαβικά, και πολλές φορές με δά-
κρυα στα μάτια, να προσκυνήσουν το Σταυρό του Κυρίου. Χορωδίες από άνδρες και γυναί-
κες συνόδευσαν τη λιτανεία του Επιταφίου ψάλλοντας τα Εγκώμια. Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς το πρωί χοροστάτησε στην Ακολουθία της Αποκαθηλώ-
σεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος, όπου μίλησε κατάλλη-
λα. Το απόγευμα της αυτής ημέρας χοροστάτησε στην Ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό 
Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου. Στη συνέχεια λιτανεύθηκε ο Επι-
τάφιος μέχρι την Κεντρική Πλατεία της πόλεως, όπου συναντήθηκαν οι Επιτάφιοι των ενο-
ριών της πόλεως και εψάλη δέηση. 

Ο Σεβασμιώτατος στη σύντομη ομιλία του εκεί σημείωσε· «και σήμερα ο Χριστός ξανα-
σταυρώνεται, στη Μέση Ανατολή, όπου χιλιάδες χριστιανοί σηκώνουν το δικό τους το Σταυ-
ρό και οδεύουν στο δρόμο του Γολγοθά». Την Ακολουθία του Επιταφίου παρακολούθησαν 
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης, ο Στρατηγός Διοικητής της XVI Μεραρχίας 
Κω.ν Βασιλειάδης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος Πασχ. Συριτούδης και πλή-
θος κόσμου.

κυρίλλεια 2015 στο πύθιο

στο καιρο θυρανοίξια
Κατόπιν προσκλήσεως του 

Μακαριωτάτου Πάπα και Πα-
τριάρχου Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ. Θ ε ο δ ώ 
ρ ο υ  ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ 
κ η ν ό ς παρέστη στα θυρα-
νοίξια της πρόσφατα ανακαι-
νισθείσης Πατριαρχικής Μο-
νής (Ροτόντας) Αγίου Γεωργί-
ου στο Παλαιό Κάϊρο, που εί-
ναι κτισμένη επί των ερειπίων 
πύργου, ρωμαϊκής εποχής, της 

επί του Νείλου αρχαίας Βαβυλώνος, και στα εγκαίνια του Μουσείου της. 

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Ιερώνυμος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκ. Παυλόπου-
λος. Το εξαιρετικό αυτό γεγονός για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία έχει ιδιαίτερη 
αξία και σηματοδοτεί την μακραίωνη λαμπρή παρουσία τους στη φιλόξενη γη της Αι-
γύπτου. Με την ευκαιρία της επισκέψεώς του στη Νειλοχώρα ο Σεβασμιώτατος επι-
σκέφθηκε την Αλεξάνδρεια, τις Μονές στην έρημο της Νιτρίας και το Μοναστήρι του 
Αγίου Μηνά.

Τιμιτική  
διάκριση στον 
μητροπολίτη μας

Με τον ανώτατο Ταξιάρχη αξίας Σάββα  του Ηγι-
ασμένου η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας κ. Θ ε ό δ ω ρ ο ς παρασημοφόρησε τον Σεβ. 
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό στις 
25 Απριλίου ε.ε. στο Κάιρο, μετά τη Θεία Λειτουργία 
που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Νικολά-
ου, προεξαρχούσης της Α.Θ.Μ. με την ευκαιρία της Θρονικής εορτής του Αποστόλου Μάρκου. 
Η Α.Θ.Μ. στη προσφώνηση της εξήρε τις πολύτιμες υπηρεσίες του τιμωμένου προς το Πατριαρ-
χείο Αλεξανδρείας και την μακρόχρονη φιλία που τους συνδέει.

Η μνήμη του Ιερομάρ-
τυρος Αγίου Κυρίλλου του 
Στ΄, Πατριάρχου Κωνστα-
ντινουπόλεως, που απαγχο-
νίσθηκε στην Αδριανούπολη 
από τους Τούρκους, στις 18 
Απριλίου 1821, λίγες μέρες 
μετά τον απαγχονισμό του 
ωσαύτως μαρτυρικού Πα-
τριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, 
τιμήθηκε και φέτος την Κυ-
ριακή του Θωμά, 19 του μη-
νός Απριλίου ε.ε., με σειρά 
εκδηλώσεων, που διοργα-
νώνονται από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδος και Σουφλίου 
και φέρουν τον τίτλο 
ΚΥΡΙΛΛΕΙΑ. 

Επίκεντρο του εορ-
τασμού ήταν το Πύθιο, 
όπου και ο τάφος του 
αγίου, και η Ορεστιάδα. 
Των λατρευτικών συ-
νάξεων προέστη ο Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας κ. Δ α 

μ α σ κ η ν ό ς, ο οποίος το 
πρωί λειτούργησε στον Ιερό 
Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Πυθίου και το απόγευ-
μα χοροστάτησε στην ακο-
λουθία του Εσπερινού στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίων Θεοδώρων Ορεστιά-
δος. 

Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας και του Εσπε-
ρινού λιτανεύθηκε η εικό-
να του αγίου αντίστοιχα στο 
Πύθιο και την Ορεστιάδα. 
Στο Πύθιο μετά τη Θεία Λει-

τουργία και τη λιτανεία ακο-
λούθησε στο Κοινοτικό Αμ-
φιθέατρο επίκαιρη ομιλία 
των εκπαιδευτικών Δημ. Κι-
ηγμά και Γεωργ. Ριζιώτη για 
τη ζωή και το έργο του αγί-
ου. Παρέστησαν ο Αντιπερι-
φερειάρχης Έβρου Δημ. Πέ-
τροβιτς, ο Δήμαρχος Διδυ-
μοτείχου Παρ. Πατσουρίδης, 
ο Διοικητής της XVI Μεραρ-
χίας Στρατηγός Κων. Βασι-
λειάδης, ο Αστυνομικός Δι-
ευθυντής Ορεστιάδος Πασχ. 
Συριτούδης και άλλοι επίση-
μοι.
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Τ.Ε.ί ΑΝΑΤολίκησ μΑκΕΔοΝίΑσ κΑί ΘρΑκησ σΧολη  
ΕπΑΓΓΕλμΑΤΩΝ υΓΕίΑσ κΑί προΝοίΑσ ΤμημΑ ΝοσηλΕυΤίκησ
Δρ. Ευστάθιος Δημητριάδης

Η λειτουργία του Τμήματος 
Νοσηλευτικής ξεκίνησε τον Σε-
πτέμβριο του 2007 και σήμερα 
διανύει το όγδοο έτος. Κατά  
τη διάρκεια των οκτώ ετών λει-
τουργίας έχουν εγγραφεί συνο-
λικά 1254 φοιτητές και φοιτήτρι-
ες και έχουν χρηστεί πτυχιούχοι 
173. Η σημερινή δύναμη του Τμή-
ματος αποτελείται από 474 ενερ-
γούς φοιτητές. Το Τμήμα στεγάζε-
ται σε κτίριο το οποίο παραχωρή-
θηκε από το Δήμο Διδυμοτείχου, 
στο κέντρο της πόλης (δίπλα στο 
Δημαρχείο) και το οποίο διαθέτει 
όλες τις απαραίτητες υποδομές 
για την εύρυθμη και δημιουργι-
κή λειτουργία του. Διαθέτει σύγ-
χρονο και επαρκή εξοπλισμό για 
την απρόσκοπτη εκπαίδευση των 
φοιτητών στις νοσηλευτικές δεξι-
ότητες και παρεμβάσεις. Το εκπαι-
δευτικό προσωπικό του Τμήμα-
τος αποτελείται από συνεργάτες 
οι οποίοι απασχολούνται με συμ-
βάσεις εργασίας ορισμένου χρό-
νου. Ωστόσο, είναι όλοι αναγνω-
ρισμένοι και έμπειροι επιστήμο-
νες, υψηλών ακαδημαϊκών προ-
σόντων οι οποίοι διακρίνονται για 
την επιστημονική τους κατάρτιση, 
τον ζήλο για την εκπαίδευση και 
την επιθυμία τους να μεταδώσουν 
τις γνώσεις τους στους φοιτητές 
έτσι ώστε να καταστούν αξιόλο-
γοι επιστήμονες ικανοί να προ-
σφέρουν τα μέγιστα στον νευ-
ραλγικό και ευαίσθητο τομέα της 
υγείας. Το Διοικητικό προσω-
πικό του Τμήματος αποτελείται 
από δύο Γραμματείς οι οποίες με 
υπερβάλλοντα ζήλο φροντίζουν 
για την εύρυθμη λειτουργίας του 
Τμήματος και την άμεση εξυπηρέ-
τηση των φοιτητών και των καθη-
γητών. Στη διάρκεια της λειτουρ-
γία του το Τμήμα Νοσηλευτικής 
οργάνωσε:

Δύο εθελοντικές αιμοδοσίες 
στην Καβάλα

Δύο ημερίδες με σύγχρονη 
θεματολογία

Μία εκπαιδευτική εκδρομή 
στην Κωνσταντινούπολη

Μία εκπαιδευτική εκδρομή 
στην Ανδριανούπολη.

Μία ενημερωτικά εκδήλωση 
με θέμα «Εθελοντική προσφορά 
Μυελού των Οστών Αιμοποιητι-
κών κυττάρων» σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».  

Εκδηλώσεις ενημέρωσης των 
κατοίκων σε θέματα που αφο-
ρούν την υγεία και την περίθαλ-
ψη. 

Συγχρόνως, στα πλαίσια των 
εργαστηριακών μαθημάτων, οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες του 
Τμήματος επισκέπτονται όλες τις 

δομές της ευρύτερης περιοχής 
του Βορείου Έβρου με τις οποί-
ες οι σχέσεις συνεργασίας εί-
ναι άψογες. Συνολικά, η παρου-
σία του Τμήματος στο Διδυμότει-
χο συμβάλει στην πολιτιστική, πο-
λιτισμική, κοινωνική και οικονομι-
κή αναβάθμιση της πόλης ενώ η 
παρουσία των νεαρών φοιτητών 
και φοιτητριών προσδίδει νότες 
ζωής και αισιοδοξίας στην ακριτι-
κή περιοχή. Το Τμήμα Νοσηλευτι-
κής όλα τα χρόνια της παρουσίας 
του στην πόλη του Διδυμοτείχου 
έτυχε και τυγχάνει της αμέριστης 
ηθικής και υλικής συμπαράστασης 
της Δημοτικής αρχής, προεξάρχο-
ντος του Δημάρχου κ. Πατσου-
ρίδη Παρασκευά και του Αντιδη-
μάρχου κ. Ιωάννη Τοπαλούδη.

Η Φιλοσοφία του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής

Επίκεντρο της νοσηλευτικής 
είναι ο άνθρωπος σε όλα τα στά-
δια της εξέλιξής του, στα φυσιο-
λογικά και παθολογικά φαινόμενα 
της ζωής.  Η Νοσηλευτική Επιστή-
μη μελετά και προσεγγίζει θερα-
πευτικά, τις αντιδράσεις σε υπαρ-
κτά ή/και δυνητικά προβλήμα-
τα υγείας ή τη βελτίωση της συ-
νολικής ευεξίας του ατόμου/οικο-
γένειας/κοινότητας. Η νοσηλευτι-
κή πρακτική στοχεύει στη βελτίω-
ση των ικανοτήτων των νοσηλευ-
τών, την πρόληψη της ασθένειας 
και της βλάβης, την ανακούφιση 
του «υποφέρειν» και τη συνηγο-
ρία στη φροντίδα ατόμων, οικο-
γενειών, κοινοτήτων και πληθυ-

σμών. Στο Τμήμα Νοσηλευτικής 
αξιοδοτείται η καινοτόμος έρευνα 
και η αριστεία στη φροντίδα των 
ασθενών και διδάσκεται ο σεβα-
σμός στην αξιοπρέπεια και τα δι-
καιώματα των ατόμων, των οικο-
γενειών και της κοινότητας. Το δι-
δακτικό προσωπικό του Τμήματος 
Νοσηλευτικής προσπαθεί να εν-
δυναμώσει την παραδοχή ότι κά-
θε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μονα-
δική, υπεύθυνη για τον εαυτό της 
και ικανή να εξελιχθεί με πολλούς 
τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής. Ο ολιστικός τρόπος προ-
σέγγισης επιβεβαιώνει την αξία, 
την αξιοπρέπεια και τη μοναδικό-
τητα του κάθε ατόμου. Το διδακτι-
κό προσωπικό καλλιεργεί την εκ-
παίδευση ως αμοιβαία ενεργητική 
διαδραστική διεργασία καθηγητή-

φοιτητή σε ατμόσφαιρα αμοιβαί-
ας εμπιστοσύνης.  Ευθύνη του κα-
θηγητή είναι η ανάπτυξη του δυ-
ναμικού του φοιτητή στο υψηλό-
τερο δυνατό επίπεδο. Το Τμήμα 
Νοσηλευτικής προάγει το πνεύ-
μα της έρευνας, βοηθά τους φοι-
τητές να ενσωματώσουν τη θεω-
ρία στην πρακτική και να αναπτύ-
ξουν ικανότητες κριτικής σκέψης. 
Η έρευνα καθοδηγεί την εκπαί-
δευση και διαμορφώνει την πρα-
κτική που δίνει έμφαση στην ανα-
γνώριση και στην τεκμηριωμένη 
αντιμετώπιση των αναγκών φρο-
ντίδας υγείας της κοινωνίας.

Η Αποστολή του Τμήματος 
Νοσηλευτικής

Αποστολή του Τμήματος Νο-
σηλευτικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών είναι να αναπτύξει, να 
μεταδώσει και να εφαρμόσει τη 
νοσηλευτική γνώση. Η θεωρητι-
κή και η κλινική εκπαίδευση είναι 
εξίσου αναγκαία για την κατάλ-
ληλη προετοιμασία επιστημόνων 
νοσηλευτών ικανών να ασκήσουν 
τη Νοσηλευτική σε εθνικό και δι-
εθνές επίπεδο, καθώς και η δια-
τύπωση και μελέτη ερευνητικών 
ερωτημάτων και/ή υποθέσεων 

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα 
Νοσηλευτικής:

Προάγει την  έρευνα και μετα-
δίδει τη γνώση διαμέσου της δι-
δασκαλίας. 

Συμβάλλει στη διαμόρφωση 
υπευθύνων ανθρώπων με επιστη-
μονική, κοινωνική, πολιτιστική και 
πολιτική συνείδηση. 

Καλλιεργεί τις απαραίτητες 
ικανότητες για επιστημονική και 
επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
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•	 τίποτα
•	 τα αφήνουν στον δρόμο…
•	 ένα κείμενο..το περιμένω τέσσερα χρόνια… 

τρία συμβούλια άλλαξαν από τότε!
•	 Αμ δε!
•	 έ ντε..ξανά!
•	 θα ανοίξει;
•	 Ακούνητα και τα τηλέφωνα…
•	 Όλοι ετοιμάζονται για το καλοκαίρι..πανηγύ-

ρια!
•	 Εμείς πάντως μένουμε εδώ.
•	 Στου κουφού την πόρτα…
•	 Ο καθένας για την πάρτη του..
•	 Αύριο θέλω να λύσουμε το πρόβλημα
•	 Άλλος για μια Φώτο…
•	 2-0
•	 Άρθρο 86
•	 Τι είναι αυτό..τρώγεται;
•	 Σπάνιες φωτογραφίες από εθελοντές!
•	 Επιδρούν αρνητικά
•	 Ντίλιλι παντού
•	 Κάντε ξανά LIKE..
•	 Τηλεπωλητές θα γίνουμε
•	 Σωλήνες εδώ και εκεί
•	 Μια φορά και έναν καιρό..

θΕΑτρικη ομΑΔΑ Ενηλικων

"Ευτυχισμένοι στην άγνοια ή συγχυσμένοι στη γνώση;"
Με  επιτυχία παρουσιάστηκε 

την Παρασκευή και το Σάββατο 6 
και 7 Μαρτίου 2015 στο Δημοτι-
κό Αμφιθέατρο, το θεατρικό έργο  
"Ηλίθιοι" του Νηλ Σάιμον από την  
θεατρική ομάδα ενηλίκων του Εκ-
πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλό-
γου «Τα Δίδυμα Τείχη». Οι θεατρό-
φιλοι είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν μια ανάλαφρη ρομαντική 
κωμωδία η ιστορία της οποίας  δι-
αδραματίζονταν σ’ ένα  Ουκρανι-
κό χωριό που επί  χρόνια βάραινε η 
κατάρα της απόλυτης ηλιθιότητας. 

Το έργο επικεντρώνεται κυρίως 
στην διαφορετικότητα και καταδει-
κνύει πως η επιβολή, η περιφρόνη-

ση, η κοροϊδία και οι κοινωνικές δι-
ακρίσεις, δεν κάνουν τους ανθρώ-
πους πιο σημαντικούς ενώ αντίθε-
τα, η καλοσύνη, η δύναμη της θέ-
λησης και η αγάπη είναι αυτά που 
διαφοροποιούν και κάνουν ξεχω-
ριστούς τους ανθρώπους σε όλες 
τις ηλικίες και τις κοινωνικές βαθ-
μίδες. Τη σκηνοθεσία της παρά-
στασης ανέλαβε ο Δημήτρης Κιτσι-
κούδης  και πήραν μέρος οι ηθο-
ποιοί: Ζαφειροπούλου Βάσω, Κα-
τσίκα Κική, Μαυράκη Χρύσα, Μί-
χου Ζωή, Παππάς Γιάννης, Σιβρής 
Γιώργος, Σιμάκη Ελένη, Σταμπολί-
δης Δημήτρης, Τσιπέλης Λευτέρης 
και η Χαρακοπίδου Βαλεντίνα. 

2η Χορωδιακή συνάντηση Διδυμοτείχου

«Μουσικό ραντεβού»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε η 2η Χορωδιακή Συνάντη-
ση Διδυμοτείχου που διοργάνωσε 
ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλ-
λογος «Τα Δίδυμα Τείχη» σε συνερ-
γασία  με την Περιφερειακή Ενότη-
τα Έβρου. Μετά την περσινή Συνά-
ντηση χορωδιών και τη θερμή αντα-
πόκριση του φιλόμουσου κοινού της 
πόλης μας, η φετινή Χορωδιακή Συ-
νάντηση είχε διήμερη διάρκεια. 

Συνολικά   εμφανίστηκαν  6 
χορωδίες καθώς και το Ωδείο Β. 
Έβρου-Καρπίδα. Η έναρξη πραγμα-
τοποιήθηκε  το Σάββατο 25 Απριλί-
ου και φιλοξενήθηκαν η Μικτή Χο-
ρωδία του Μουσικού Ομίλου «Ορ-
φέας» Σερρών, η Μικτή Χορωδία της 
Δημοτικής Ενότητας Φερών, η Μι-
κτή Χορωδία του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Διδυμοτειχιτών Θεσσαλονί-
κης «Το Κάστρο» και η Μικτή Χορω-
δία του Ιδρύματος Ιωάννη και Θεό-
φραστου Σακελλαρίδη από το Λιτό-
χωρο Πιερίας. 

Την Κυριακή 26 Απριλίου, δεύτε-
ρη και τελευταία ημέρα, με την ευ-
γενική συμμετοχή καθηγητών και 
σπουδαστών του Ωδείου Β. Έβρου-
Καρπίδα σε συνεργασία και κοι-
νή εμφάνιση με τα δυο χορωδιακά 
τμήματα του Ε.Λ.Σ «Τα Δίδυμα Τεί-
χη» (παιδική χορωδία και μικτή πο-

λυφωνική χορωδία ενηλίκων), πα-
ράλληλη προβολή και αφήγηση, πα-
ρουσιάστηκε ένα μουσικό αφιέρωμα 
υψηλών απαιτήσεων στα κινηματο-
γραφικά τραγούδια του κορυφαίου 
μουσικοσυνθέτη Μάνου Χατζηδάκι. 

Το πρόγραμμα  δημιούργησε αί-
σθηση, συγκίνησε και ενθουσίασε το 
κοινό του κατάμεστου Δημοτικού 
Αμφιθεάτρου ενώ με την λήξη ανα-
νεώθηκε το μουσικό ραντεβού για 
του χρόνου και την 3η Χορωδιακή 
Συνάντηση. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Έβρου κ. Δήμήτρης Πέτρο-
βιτς, ο όποιος εξήρε τις πολιτιστικές 
πρωτοβουλίες του Συλλόγου και ευ-

χήθηκε την θεσμοθέτηση των Χορω-
διακών Συναντήσεων Διδυμοτείχου, 
ο Δήμαρχος Διδ/χου κ. Παρασκευάς 
Πατσουρίδης, η Πρόεδρος του Δ.Σ 
κα. Μαρία Πετρίδου, Αντιδήμαρχοι 
και ο Στρατηγός διοικητής της XVI 
M/K ΜΠ κ. Βασιλειάδης. 

Ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός 
Σύλλογος  «Τα Δίδυμα Τείχη» θερ-
μά ευχαριστεί  την Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου για την έμπρακτη 
στήριξη, τον Δήμο του Διδυμοτεί-
χου, όλους όσους παρακολούθησαν, 
συμμετείχαν και βοήθησαν, μέλη, συ-
νεργάτες και φίλους της Χορωδίας. 
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πασχαλινό 
τουρνουά 

Skoda Ξάνθη
νέο ρεκόρ συμμετοχών  
στο Πασχαλινό τουρνουά  
της SKODA ΞΑνθη που διεξή-
χθη από τις 5 έως τις 7 Απριλί-
ου με απόλυτη επιτυχία! 

Υπέροχες μέρες στο αθλητικό κέντρο της ξανθιώ-
τικης ομάδας με πλήθος ομάδων από τη Βόρεια Ελ-
λάδα κι όχι μόνο, να συμμετέχουν στη νέα διοργάνω-
ση της ξανθιώτικης ΠΑΕ που αφορούσε τρία διαφορετι-
κά ηλικιακά πρωταθλήματα (Παιδικό, Προπαιδικό, Junior) 
Καππαδόκες Αλεξανδρούπολης, Πανδραμαϊκός, Απόλλων Κα-
λαμαριάς, ΠΑΟΚ Mundialito Καβάλας, Πανθρακικός, Παϊκο Γου-
μένισσας, Ορφέας Puma, Ελπίδες Καβάλας, Α.Ε. Διδυμοτείχου, 
FC Serres, Αργοναύτες Λήμνου, Ολυμπιακός Ξάνθης, Μίκρα FC, 
Γερμανική Ακαδημία, Εθνικός Μετεώρων, Ορέστης Ορεστιάδας, 
Δόξα Δράμας, Λιμενάρια Θάσου και η διοργανώτρια SKODA 
ΞΑΝΘΗ αποτέλεσαν τις 19 διαφορετικές ομάδες που συμμετεί-
χαν με συνολικά 40 τμήματα και περισσότερους από 700 νεα-
ρούς αθλητές στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που έλαβε 
χώρα στο αθλητικό κέντρο της ξανθιώτικης ΠΑΕ.

Πριν τις γιορτές του Πάσχα, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευ-
καιρία να αποκομίσουν σπουδαίες εμπειρίες, να συμμετάσχουν, 
να ανταγωνιστούν, να δείξουν τα ποδοσφαιρικά τους προσόντα 
και κάποιοι από αυτούς να διακριθούν, σε ένα… αλλοπρόσαλλο 
τριήμερο από πλευράς καιρικών συνθηκών αλλά «γεμάτο» πο-
δοσφαιρικό χρώμα!

Την Κυριακή και την Μ. Δευτέρα έγιναν οι αγώνες της φά-
σης των ομίλων ενώ την Μ. Τρίτη οι αγώνες κατάταξης και οι 
τελικοί κάθε κατηγορίας. Στην τελετή λήξης που έγινε στο συνε-
δριακό χώρο του Le Chalet και πριν τις απονομές, ο Υπεύθυνος 
Ακαδημιών της SKODA ΞΑΝΘΗ Περικλής Καλογιάννης αφού 
ευχαρίστησε τις ομάδες για τις συμμετοχές και το όμορφο τριή-
μερο έδωσε συγχαρητήρια στους νεαρούς αθλητές για τις επι-
δόσεις τους ανανεώνοντας το… ραντεβού στο αθλητικό κέντρο 
της SKODA ΞΑΝΘΗ για την επόμενη σαιζόν.

Στην εκδήλωση από πλευράς ξανθιώτικης ΠΑΕ το παρών 
έδωσε ο Πρόεδρος Άρης Πιαλόγλου, ο team manager της ομά-
δας Γιώργος Κασναφέρης και ο βοηθός προπονητή Νίκος Νε-
ντίδης.Η  ομάδα μας συμμετείχε στην κατηγορία του παιδικού 
με 15 ποδοσφαιριστές ,κατέλαβε την όγδοη θέση στην γενική 
κατάταξη μεταξύ δώδεκα ομάδων.

ΤΕλΙκΗ ΒΑθΜΟλΟγΙΑ
1. SKODA ΞΑΝΘΗ 
2. Αργοναύτες Λήμνου 
3. Καππαδόκες Αλεξανδρούπολης 
4. Απόλλων Καλαμαριάς 
5. Ελπίδες Καβάλας 
6. Πάικο Γουμένισσας 
7. Πανδραμαϊκός 
8. ΑΕ Διδυμοτείχου 
9. Πανθρακικός 
10. Ορφέας Puma 
11. FC Serres 
12. ΠΑΟΚ Mundialito

ΠΑιχνιΔιΑ
που παίζαμε παλιά

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΘΕΟφΙΛΟΣ 
ΓΟΥΔΟΥΣΑΚηΣ

τα παιχνίδια που έπαιζαν τα 
βρυσικιωτόπουλα, τα καρα-

μπναριωτάκια, στα χρόνια του 
40 και 50. τα παιχνίδια τους 

ήταν σκληρά και βάρβαρα, 
ήταν παιχνίδια που ταίριαζαν σ’ 
αυτά τα σκληραγωγημένα παι-

διά και σε χώρους σκληρούς 
και αφιλόξενους. 

 ΤΟ “ΤΣΙΚΙΡΝΤΑΚΙ”. 

Το πιο προσφιλές παιχνίδι τους. Μό-
λις σκοτείνιαζε ξεκινούσαν για το μεγά-
λο αλώνι που βρίσκονταν στις παρυφές 
του χωριού, για « Τρουχούλα τ΄ αλώνι» 
όπως τόλεγαν. Βρίσκανε μια πέτρα με-
γάλη σα μήλο, άσπρη όμως να φαίνε-
ται στο σκοτάδι, να διακρίνεται όσο ήταν 
δυνατόν. Ένας έκανε τη μάνα, όριζαν και 
ένα δέντρο για φωλιά, για βάση. 

Η μάνα πετούσε όσο μπορούσε μα-
κριά την πέτρα ενώ οι υπόλοιποι ήταν 
γυρισμένοι ανάποδα, με την πλάτη προς 
την φορά της πέτρας για να μη δουν την 
τροχιά της «και τι μπορούσαν να δουν 

μέσα στο πυκνό σκοτάδι». Μετά έτρεχαν 
όλοι προς το σημείο που υπολόγιζαν ότι 
έπεσε η πέτρα για να την βρουν. 

Όποιος την έβρισκε έπρεπε να την 
πάει πίσω στο δέντρο εκεί που έστεκε 
η μάνα του παιχνιδιού. Προσπαθούσε 
με πονηριά να ξεγελάσει τους άλλους 
και να φθάσει στη μάνα. Αν τον έπαιρ-
ναν χαμπάρι έπεφταν όλοι πάνω του και 
τον κοπανούσαν με μπουνιές στην πλά-
τη και κλωτσιές στα πισινά. Έτρωγε το 
ξύλο της αρκούδας, τη γλίτωνε μόνο αν 
έφτανε στη φωλιά ή αν ξαναπετούσε 
την πέτρα για να ξαναρχίσουν το ψάξι-
μο της από την αρχή.

Έθιμο Αγίου Γεωργίου 
«ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ- ΟΥΝΑΖΑ»

Προσφυγικό Έθιμο του Μεγάλου 
Ζαλουφίου της Ανατολικής Θράκης , 
που αναβιώνει παλιότερες εποχές με 
πρωταγωνιστές ανύπαντρους άντρες 
και γυναίκες! Κάθε 23 του Απριλίου 
ημέρα γιορτής του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
σε πολλά χωριά γιορτάζουν τον Άγιο 
με πανηγύρια. Στο ΡΗΓΙΟ τη μέρα τού-
τη οι κοπέλες ηλικίας τουλάχιστον μέχρι 
τη δεκαετία του 50 έκαναν το έθιμο ου-
νάζα, δηλαδή Δαχτυλίδια.

Οι προετοιμασίες άρχιζουν από την 
παραμονή της μέρας του Αγίου συν την 
επόμενη μέρα της γιορτής του Αγίου Γε-
ωργίου και τελειώνουν το βράδυ με το 
τραγούδι του Αϊ Γιώργη "Γιώργη δε πας 
στην εκκλησιά". 

Το μεσημέρι βέβαια όλα τα σπίτια 
του χωριού έχουν το δικό τους φαγη-
τό τη "χαψιάρα" που ήταν ρύζι με κρέ-
ας αρνιού. Στα έθιμα του Πάσχα τα πε-
ρισσότερα χωριά τρέφουνε δυο αρνιά, 
τον Πασχαλιάτη και τον Αηγιωργίτη. 

Τον Αηγιωργίτη τον σφάζουνε ανήμε-
ρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου και 
τον Πασχαλιάτη ανήμερα του Πάσχα. 
Επίσης, στα περισσότερα χωριά φτιά-
χνουνε το παραδοσιακό φαγητό, κουρ-
μπάνη. 

Κάθε χρόνο από την ίδρυση του 
πολιτιστικού συλλόγου μας "ΜΕΓΑ ΖΑ-
ΛΟΥΦΙ" τελείτε το έθιμο ουνάζα, δη-
λαδή Δαχτυλίδια. Κάθε φορά διαλέγο-
νται δυο γυναίκες, με ένα τσουκάλι πη-
γαίνουν σε τρία πηγάδια και παίρνουν 
το αμίλητο νερό. Ο λόγος που ονομά-
στηκε αμίλητο νερό είναι, γιατί οι γυναί-
κες στην διαδρομή δεν μιλούνε καθό-
λου. Στο τσουκάλι μέσα τοποθετούνε 
διάφορα χρυσαφικά όπως δαχτυλίδια, 
σκουλαρίκια κτλ. 

Αφού πηγαίνουν στο πηγάδι και 
παίρνουν το νερό, ύστερα το τοπο-
θετούν κάτω από μία τριανταφυλ-
λιά και το αφήνουν για μία νύχτα μα-
ζί με τα χρυσαφικά. Το πρωί ανήμερα 

του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ παίρνουν, μετά 
την εκκλησία, το τσουκάλι με το αμίλη-
το νερό και το τοποθετούν στο κέντρο 
της πλατείας του χωριού. Εκεί σκεπά-
ζουν το τσουκάλι με μία κουβέρτα κόκ-
κινη μαζί με ένα κορίτσι και ένα αγόρι. 
Τα παιδιά τραβούνε τα χρυσαφικά από 
το τσουκάλι και τα κορίτσια απαγγέλ-
νουνε κάθε μία ένα στοίχο με ερωτικό 
περιεχόμενο.

Επειδή τα παλιά χρόνια δεν μιλού-
σαν τα κορίτσια με τα αγόρια. Λέγα-
νε το στίχο για να τους τύχει αν αυτοί 
που αγαπιόντουσαν μπορούσαν να πα-
ντρευτούν ή όχι. Μετά από τους στίχους 
και αφού τελειώνανε όλα τα δαχτυλίδια 
αρχίζανε το χορό. Ξεκινούσανε από το 
τραγούδι του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ "Γιώρ-
γη μου γιατί δε πας στην εκκλησιά" και 
μετά όλα τα άλλα τραγούδια σιγά-σιγά 
μέχρι το βράδυ.

(Μπαλτατζής Αθανάσιος) 
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Τουριστικοί πράκτορες 
ΑΠο ρούμΑνιΑ

Στις 15 Απριλίου 2015 επι-
σκέφθηκε το Διδυμότειχο μία πο-
λυπληθής αντιπροσωπεία από 
Τουριστικούς Πράκτορες και Δη-
μοσιογράφους της Ρουμανίας, οι 
οποίοι ήταν προσκεκλημένοι της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – 
Θράκης, στο πλαίσιο της Τουρι-
στικής προβολής και της Πολιτι-
στικής Ανέλιξης της Περιφέρειας. 

Για άλλη μια φορά ο Ιστορι-

κός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
του Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δράση» αντα-
ποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της 
Περιφέρειας και μέλη του συνό-
δεψαν και περιήγησαν τους ση-
μαντικούς επισκέπτες στην πόλη 
και τα μνημεία του Διδυμοτείχου. 

Την Ρουμάνικη αντιπροσω-
πεία συνόδευαν ο Αντιπεριφερει-
άρχης Ανάπτυξης κ.Κωνσταντίνος 

Εξακουστός και ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ.Ευάγγελος Βου-
δούρης. Από πλευράς του Δήμου 
Διδυμοτείχου, η ξένη αποστολή 
έγινε δεκτή από τον Αντιδήμαρχο 
κ.Ιωάννη Τοπαλούδη, την Πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ.Μαρία Πετρίδου και την Πρό-
εδρο του «Ευγενίδειου» Πολιτι-
στικού Κέντρου κ.Βίκυ Σταμπο-
λίδου, καθώς και την επικεφαλής 

της ελάσσονος αντιπολίτευσης 
κ.Βάγια Καραφεΐζη. Αξιοσημείω-
τη ήταν η προσφορά των κατα-
στηματαρχών της πόλης με εδέ-
σματα στους επισκέπτες και του 
Συλλόγου Επαγγελματιών, Εμπό-
ρων και Βιοτεχνών του Διδυμο-
τείχου που παράθεσε ένα «Κα-
στρινό» τραπέζι με τοπικά προϊό-
ντα, στο πνεύμα της πατροπαρά-
δοτης φιλοξενίας. 

Οι επισκέπτες έμειναν ενθου-
σιασμένοι από την όλη κίνηση και 
δήλωσαν ένθερμοι να επισκε-
φθούν σύντομα την περιοχή και 

να γνωρίσουν καλύτερα τις φυσι-
κές ομορφιές, αλλά και την σημα-
ντική της ιστορία. Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΕΣ ευχαριστούν θερμά τους 
εκπροσώπους των αρχών που 
τους δείχνουν την αμέριστη εμπι-
στοσύνη τους στην ανάδειξη της 
Ιστορίας και του Πολιτισμού της 
περιοχής μας και δηλώνουν «ΠΑ-
ΡΟΝΤΕΣ» σε κάθε σημαντική κί-
νηση που αφορά στην ανάπτυξη 
η οποία μπορεί να προέλθει από 
την προβολή της Ιστορικής και 
Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αγαπημένες 
φωτογραφίες

«βόλτα στον  
Ερυθροπόταμο»

ΒΙκΥ γκΑΡΟΥΔΗ

Αγαπημένες 
φωτογραφίες

«βόλτα στη 
Τσίγγλα»

κωΣΤΑΣ  
γκΟΥΡλΟΥΜΕΝΟΣ


