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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

28η Οκτωβρίου
το περίφημο «όχι»

Α.Ε.Διδυμοτείχου

Κύριος φετινός στόχος είναι το
πρωτάθλημα και το κύπελλο
σελ. 8-9

Σελίδες από την ιστορία του
Διδυμοτείχου κατά τον 19ο αι.

σελ. 16

Σχολή Αστυφυλάκων
Διδυμοτείχου

«νέο ξεκίνημα»
σελ. 12-13

σελ. 4

Χωροταξικό ΑΜΘ
διαβούλευση
για το Β1 στάδιο
της μελέτης

σελ. 5

Επίσκεψη παιδιών
στο δημαρχείο
σελ. 3
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Δημοτικό συμβούλιο

ΘΑΝΑΤΟΙ
Καραγιαννάκης Χαράλαμπος του Χριστοδούλου απεβίωσε στις 03/10/2015, Καμαργάκης Χρήστος του Θεοδώρου απεβίωσε στις 05/10/2015, Κίτογλου Φατμέ του Χαϊρεντίν απεβίωσε στις 07/10/2015, Τσεγκόζη Πασχαλίνα του Στεφάνου απεβίωσε στις
11/10/2015, Παρασκευόπουλος Περικλής του
Λάμπρου απεβίωσε στις 14/10/2015, Λυμπερακλακη Τριανταφυλλιά του Ιωάννη απεβιώσε στις 15/10/2015,Παπαλάμπου Μαρίκα του
Γεωργίου απεβίωσε στις 17/10/2015, Στενημαχίτη Ευλαμπία του Ιωάννη απεβίωσε στις
18/10/2015, Καραμπουναρλή Βαή του Πασχάλη απεβίωσε στις 18/10/2015, Παπαδόπουλος Δημήτριος του Πολυχρόνη απεβίωσε
στις 19/10/2015, Ζησάκη Ευγενία του Κλωνάρη απεβίωσε στις 20/10/2015, Ρέπουλης Ηλίας του Βασιλείου απεβιώσε στις 24/10/2015,
Σταματίου Κωνσταντίνος του Αντωνίου απεβίωσε στις 25/10/2015, Καργάκης Σταύρος του
Δημητρίου απεβίωσε στις 27/10/2015, Τσάγκος Σταμάτιος του Σταύρου απεβίωσε στις
27/10/2015, Γκουλεμάκη Φανή του Σταύρου απεβίωσε στις 28/10/2015, Ουσταδάκη Αθανασία του Κωνσταντίνου απεβίωσε στις
28/10/2015 .

ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Τοκατλίδου θήλυ του Όμηρου και της Αθανασίας γεννήθηκε στις 30/09/2015, Χασήμογλου θήλυ του Μουσταφά και της Μεσουρέ γεννήθηκε στις 27/09/2015, Σαμαράς άρρεν του Ιάσων και της Σοφίας γεννήθηκε στις
30/09/2015, Κρητικού θήλυ του Ανάργυρουκαι της Μαρίας γεννήθηκε στις 03/10/2015,
Γκαρμέζη θήλυ του Ιωάννη και της Σοφίας γεννήθηκε στις 02/10/2015, Τριανταφυλλίδου θήλυ του Τριαντάφυλλου και της Θε-

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 υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας.

οπούλας γεννήθηκε στις 05/10/2015,Φυδανίδου θήλυ του Βασιλείου και της Ελπίδας γεννήθηκε στις 06/10/2015, Τερζόπουλος άρρεν του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας γεννήθηκε στις 07/10/2015, Κολώνης άρρεν του Κωνσταντίνου κι της Μεγκλενα γεννήθηκε στις 07/10/2015, Τσουτσουμάνος άρρεν του Ιωάννη και της Ελισσάβετ γεννήθηκε στις 09/10/2015, Τήσαλη άρρεν του Τσεγκίς και της Αϊσέλ γαννήθηκε στις 08/10/2015,
Παπαδοπούλου θήλυ του Δημητρίου και της
Σεβαστής γεννήθηκε στις 11/10/2015, Βαρσαμακίδη θήλυ του Στεφάνου και της Ιωάννας γεννήθηκε στις 12/10/2015, Δημισκίδης άρρεν του Μόσχου και της Γεωργίας γεννήθηκε στις 13/10/2015,Νταλακίδης άρρεν
του Ηλία και της Μαρίας Μαργιώτας γεννήθηκε στις 14/10/2015, Αντωνακούδης άρρεν του Αντωνίου και της Μαρίας γεννήθηκε στις 14/10/2015,Στράκου θήλυ του Τριαντάφυλλου και της Στέφκα γεννήθηκε στις
12/10/2015, Ανθόπουλος άρρεν του Χρήστου
και της Ελένης γεννήθηκε στις 14/10/2015,
Μυρτσίδης άρρεν του Μύρων και της Νίκης
γεννήθηκε στις 15/10/2015, Γιαλαματζή θήλυ του Αναστασίου και της Σμαρώς γεννήθηκε
στις 19/10/2015,Νούκος άρρεν του Χρήστου
και της Δήμητρας γεννήθηκε στις 21/10/2015,
Ισταμπόλ θήλυ του Χασάν και της Εσμά γεννήθηκε στις 19/10/2015, Τσιτσιμάκα θήλυ του
Αθανασίου και της Ευαγγελίας γεννήθηκε στις
23/10/2015, Κουσιάν θήλυ του Μεχμέτ και της
Ναζλού γεννήθηκε στις 24/10/2015,Χαβουζούδης άρρεν του Νικαλάου και της Γεωργίας γεννήθηκε στις 28/10/2015, Κελεσίδου θήλυ του Αναστασίου και της

ΓΑΜΟΙ
Ευθυμίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου και
Λομποτέση Νικολέττα του Κωνσταντίνου τελέστηκε γάμος στις 12/10/2015, Αντίκογλου
Μεχμέτ του Ιμπραήμ και Ζηνταντζη Ελήφ του
Τζεμαλετίν τελέστηκε γάμος στις 07/10/2015,
Τοπράκ Ιλχάν του Φαζίλ και Γιασάρογλου
Εμπρού του Χουσεϊν τελέστηκε γάμος στις
15/10/2015, Ομέρογλου Ομέρ του Σεραφετίν
και Κούλη Ζινέπ του Μεχμέτ τελέστηκε γάμος
στις 27/10/2015, Γκολέμης Βασίλειος του Ευαγγέλου και Κυρούδη Γεωργία του Μιχαήλ τελέστηκε γάμος στις 30/10/2015.

Η φωτογραφία
του μήνα

Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικό συμβούλιο για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν
ανάγκη επίλυσης: Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ.,
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ.έτους 2015, 7η Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Διδυμοτείχου, Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
οικ.έτους 2015 Δήμου Διδυμοτείχου, Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας «Ηλεκτρολογικού υλικού» μετά από άγονο πρόχειρο διαγωνισμό, Απόδοση αποζημίωσης επίτακτων σε κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Ασβεστάδων, Επί εγγράφου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Δόξας, Τροποποίηση της 235/2015 Α.Δ.Σ: «Εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ελαφοχωρίου και Οικισμού Χιονάδων», Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του
έργου «Έργα υποδομής και συντήρησης εσωτερικής οδοποιΐας Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου έτους 2015», Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή-επιστέγαση και καθαίρεση στεγάστρων αύλειου χώρου και επικάλυψη θερμοκηπίου ΕΠΑ.Λ.
Διδυμοτείχου», Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή-επιστέγαση και
καθαίρεση στεγάστρων αύλειου χώρου και επικάλυψη θερμοκηπίου ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου»,
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διδυμοτείχου και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε.
για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Διδυμοτείχου», 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος», Έγκριση 6ου πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Γ΄Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2015), Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων, κ.Δημάρχου διάθεση
πίστωσης, και κ.Αντιδημάρχου στην Αθήνα στο Blagoevgrad, Επί αιτήσεων Δημοτών.

Ανακοίνωση

Το Ν.Π.Δ.Δ. Ευγενίδειο κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού – Παιδείας – Νεολαίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Διδυμοτείχου βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει στου δημότες του Δήμου Διδυμοτείχου αλλά και ολόκληρου του Νομού Έβρου ότι θα προβεί στη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Ο δήμος Διδυμοτείχου και το Ευγενίδειο κέντρο πολιτισμού όπως κάθε χρόνο άλλωστε έτσι και φέτος θα σταθεί δίπλα σε κάθε αρωγό και συμμετέχοντα
της προσπάθειας για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων. Στο σημείο αυτό και δια του παρόντος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους
που τα τελευταία χρόνια κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι
μέρες των Χριστουγέννων να γίνονται ακόμα πιο όμορφες.
Ελπίζουμε και φέτος στη στήριξη όλων των φορέων και συλλόγων της πόλης μας, ώστε να ομορφύνουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις μας. Όλοι
μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε για την επιτυχία της νέας αυτής εκδήλωσης του
Δήμου μας. Είμαστε όλοι ευπρόσδεκτοι.!!!

Ευχαριστήριο

«Φύλλο Οκτώβριος 2015»
Ευχαριστούμε τους Παντελή Αθανασιάδη, Ελένη Ανδρικάκη - Κώστογλου, Θεόφιλο Γουδουσάκη, Ιωάννη Σαρσάκη, Κώστα Γκουρλουμένο, Κώστα Γκουδινούδη, Βαλάντη Γιαλαμά, Δημήτρη Μπροντίδη, τον ιστότοπο
thrakisports.gr και την Α.Ε.Διδυμοτείχου για την βοήθεια τους στην έκδοση
του Φύλλου Οκτώβριος 2015.
Σας ευχαριστούμε θερμά,
Δημήτρης Δεντσίδης
6972715239, didymonea@gmail.com



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:

Τοπαλούδης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Κελεσίδης Αναστάσιος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δεντσίδης Δημήτριος
Επικοινωνία
Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602
E-mail: didymonea@gmail.com

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

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 επικοινωνούν με τον κο Δημήτρη
Δεντσίδη στο κινητό τηλέφωνο 6972715239.
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Τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη επισκέφτηκαν μαθητές
του 4ου Δημοτικού Σχολείου, συνοδευόμενοι από τον
Διευθυντή του Σχολείου και
τους δασκάλους τους.
Επισκέφτηκαν το χώρο
του Δημαρχείου όπου στην
αίθουσα
συνεδριάσεων
τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος με συνεργάτες του και
συνομίλησε μαζί τους.
Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση των δασκάλων
τους, είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στους χώρους
του Δημαρχείου και την αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης, οι μαθητές εξέφρασαν με το δικό τους μοναδικό και αυθόρμητο τρόπο τις ιδέες τους, διάφορα
αιτήματα, αλλά και όμορφες
ζωγραφιές του τόπου μας.
Ο Δήμαρχος συνεχάρη
τα παιδιά και τους δασκάλους τους για την υπέροχη
παρουσία τους. Προτεραιότητα της δημοτικής αρχής
είναι τα παιδιά μας, εσείς είστε το μέλλον του τόπου
μας τόνισε, και τους ευχήθηκε να εξελιχθούν σε χρήσιμους και άξιους πολίτες.

Επίσκεψη παιδιών
στο δημαρχείο

Συνάντηση
με την διευθύντρια
του λυκείου Μεταξάδων

Συνάντηση εργασίας στο γραφείο του είχαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, η διευθύντρια του Λυκείου Μεταξάδων Οικονομίδου Μαρία και η αντιδήμαρχος Μεταξάδων Σούλα Πουργιάζη. Θέματα συνάντησης ήταν η έλλειψη καθηγητών και των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου με τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Παναγιώτη Κεραμάρη δόθηκε η απάντηση ότι σύντομα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε λύση στο θέμα των καθηγητών. Για τα δε λειτουργικά, σήμερα εγκρίθηκαν συνολικές δαπάνες 25.000.000,00 ευρώ από το Υπουργείο και τις επόμενες ημέρες περιμένουμε να κατανεμηθούν στους Δήμους.

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015

Την τελική φάση της στρατιωτικής
άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015» παρακολούθησε ο Δήμαρχος Παρασκευάς
Πατσουρίδης, που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στις 9 Οκτωβρίου 2015,
συνοδευόμενος από εκπροσώπους
του Δήμου.

ευθύνεται από το ΓΕΕΘΑ. Την άσκηση
παρακολούθησαν, ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας κύριος Πάνος Καμμένος, οι
βουλευτές του Νομού Έβρου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων της περιοχής και πλήθος πολιτών.

Η άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» είναι
εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης
κλίμακας, με πραγματικά πυρά και δι-

Η άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 2015»
έχει σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού σε στρατιωτικές επιχειρή-

σεις, διεξάγεται σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και εντός του FIR Αθηνών, επί βάσεως ΤΑΑΣ (Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων) και ΤΑΜΣ (Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων) και
πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μονάδων τεθωρακισμένων, του πυροβολικού, του μηχανοκίνητου πεζικού, της
πολεμικής αεροπορίας και της αεροπορίας στρατού.
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Υπηρεσίες Συνοριακής
Φύλαξης στην
πρώτη γραμμή...
Βαλάντης Γιαλαμάς,
Πρόεδρος της Ένωσης
Συνοριακών Φυλάκων Έβρου

Σχολή Αστυφυλάκων
Διδυμοτείχου

«νέο ξεκίνημα»

Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης συστάθηκαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
λαθρομετανάστευσης και την καταπολέμηση του
διασυνοριακού εγκλήματος (Ν.2622/98). Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης (Α΄Ζώνης) λειτουργούν στους νομούς Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Κέρκυρας. Επίσης, λειτουργούν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης σε περιοχές που δέχονται μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών. Συγκεκριμένα, λειτουργούν στους
νομούς Πρέβεζας, Aρτας, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Λάρισας και Καρδίτσας.
Τέλος, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τρία Tμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Συγκεκριμένα στον νόμο μας ιδρύθηκαν το 2000 και 2001 και λειτουργούν επτά
Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.
Τρία στον Νότιο Έβρο Συνοριακό Φερων,Τυχερου και Σουφλίου και 4 στον Βόρειο Έβρο Μεταξάδων , Ορεστιάδας , Διδυμότειχου και Κυπρινου.
Επίσης λειτουργεί
το Προχωρησιακό
κέντρο κράτησης
και το Κε.πυ στο
Φυλάκιο.
Σε όλα αυτά τα 16 χρόνια βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της φύλαξης των συνόρων, στην διαχείριση των προσφυγικών ροών και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Οι κάτοικοι των ακριτικών χωριών του Νομού μας, μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Η επικινδυνότητα της δουλειάς μας είναι πολύ μεγάλη αφού καθημερινά ερχόμαστε
αντιμέτωποι με τους διακινητές και τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται
όλους αυτούς τους ανθρώπους. Με την βροχή με το κρύο και το χιόνι με
τον καυτό ήλιο θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή να υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της πατρίδας μας.

Γεωργικά φάρμακα

Αναστέλλεται
το μέτρο της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμμένοντας σταθερά στη λογική του θεσμού της συνταγογράφησης, που θεσμοθέτησε σε
εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και στις ωφέλειες που προκύπτουν
για το περιβάλλον, τον χρήστη και το παραγόμενο προϊόν, με την ευκαιρία
της επανεξέτασης πλευρών της εφαρμογής των διαδικασιών της συνταγογράφησης, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, προκειμένου αυτή να εμπλουτιστεί με στοιχεία και παραμέτρους που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των σκοπών της.

Όπως επανειλημμένα έχει ειπωθεί και εξαγγελθεί δια
στόματος του Δημάρχου Διδυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη, επί δυο χρόνια, έχουμε την συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής Αστυφυλάκων στο Διδυμότειχο.
Μια σχολή που αποτελεί πρότυπο, όχι μόνο γιατί είναι η
πιο νέα, αλλά γιατί είναι και η πιο σύγχρονη με τις τελειότερες εγκαταστάσεις από όλες τις σχολές. Η σχολή αποτελεί κόσμημα για το Βόρειο Έβρο και προσφέρει, όχι μόνο κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, αλλά και ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε στην πιο εθνικά ευαίσθητη περιοχή της χώρας μας. Ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι χαιρετίζουν με ιδιαίτερη χαρά την προσέλευση των νέων
σπουδαστών στην πόλη μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015. Τους συγχαίρουν για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και τους εύχονται καλή διαμονή και
μια δημιουργική και επιτυχή σπουδαστική χρονιά. Ο Δήμος Διδυμοτείχου συνεργαζόταν άψογα και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλες του τις δυνάμεις με τη Σχολή Αστυφυλάκων.
• Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου
υπάγεται οργανικά στη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας. Αποτελεί ένα από τα οκτώ (8)
Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας) που διαθέτει σήμερα η Ελληνική
Αστυνομία. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 (π.δ.
414/1995), και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους υποδέχθηκε τα πρώτα υποψήφια
μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας για εκπαίδευση. Οι
εγκαταστάσεις είναι κτισμένες στην κορυφή ενός καταπράσινου πανοραμικού λόφου, στο 1ο χιλ. της επαρχιακής οδού Διδυμοτείχου - Μεταξάδων. Το οικόπεδο του
Τμήματος εκτείνεται σε 200.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Μέρος του δωρίθηκε από την Ιερά Μητρόπολη
Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, μαζί με το κεντρικό κτίριο εμβαδού 6000 τ.μ., δωρεές οι οποίες αποδείχθηκαν καθοριστικές για την χωροθέτηση του Τμήματος στο Δήμο Διδυμοτείχου. Ανατολικά του Τμήματος, η
θέα του κάστρου (Καλές) της Βυζαντινής πόλης του Διδυμοτείχου, καταδεικνύει τη πολιτιστική διάσταση της
πόλης.
Η θέα του Έβρου ποταμού, που αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η θέα των
τουρκικών χωριών, αναδεικνύουν την εθνική σημασία
της θέσης της. Η βόρεια πλευρά του οικοπέδου εφάπτεται στον Ερυθροπόταμο, με θέα την καταπράσινη κοιλάδα του.

Στη δυτική πλευρά και σε απόσταση 500 μέτρων,
εκτείνεται το περιαστικό άλσος της “τσίγγλας” και του
χώρου αναψυχής που το συνοδεύει. Το Τμήμα διαθέτει
σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής και σίτισης των εκπαιδευόμενων νέων αστυνομικών, στις οποίες περιλαμβάνονται: Το κτήριο κοιτώνων ανδρών δυναμικότητας
στέγασης 350 μαθητών και στο ισόγειο του οποίου στεγάζονται: τα μαγειρεία, τα εστιατόρια, το ιατρείο της Σχολής, το αναρρωτήριο, το οπλουργείο, τα πλυντήρια και
διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι.
Το κτήριο κοιτώνων γυναικών, δυναμικότητας στέγασης 250 μαθητριών, στο οποίο συστεγάζονται το συνεργείο ξυλουργικών, ηλεκτρικών υδραυλικών βλαβών καθώς και αποθηκευτικοί χώροι. Το διοικητήριο, τα έντεκα διδακτήρια και η τεράστια σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με εγκατεστημένη μόνιμη μικροφωνική – ηχητική εγκατάσταση και video projector με οθόνη προβολής. Επίσης στο χώρο του Τ.Δ.Α. και σε συνεργασία της υπηρεσίας με την οικεία Α.Δ. Ορεστιάδας λειτουργεί πρατήριο υγρών καυσίμων για το ανεφοδιασμό
των υπηρεσιακών οχημάτων. Οι εκπαιδευτικοί χώροι, οι
αθλητικές εγκαταστάσεις και οι επιπλέον χώροι που διαθέτει (ιατρείο, αναρρωτήριο, οπλουργείο, διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι κ.α.) έχουν διαμορφωθεί με βάση τα

ευρωπαϊκά πρότυπα των αστυνομικών σχολών. Το Τμήμα διαθέτει αυτόνομο πεδίο βολής για την πρακτική εκπαίδευση των νέων αστυνομικών. Ξεχωριστή θέση στις
εγκαταστάσεις της Σχολής καταλαμβάνει το Ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου.
Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Διδυμότειχου προσφέρει επιστημονική
μόρφωση και επιχειρησιακή κατάρτιση στα υποψήφια,
προς ένταξη στο δυναμικό της, μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας. Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από διακεκριμένους Καθηγητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δικαστές και Εισαγγελείς, Νομικούς και άλλους Ειδικούς Επιστήμονες, καθώς και αξιωματικούς της
Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλων Σωμάτων Ασφαλείας με
υψηλή επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση πάνω σε
θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος ή ευρύτερα θέματα,
όπως η πολιτική προστασία.
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Χωροταξικό ΑΜΘ διαβούλευση
για το Β1 στάδιο της μελέτης
«Κορυφαίο ατόπημα» του νέου χωροταξικού ΑΜΘ, χαρακτήρισε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, το σημείο της μελέτης που προτείνει την
υποβάθμιση του νοσοκομείου Διδυμοτείχου σε Κέντρο Υγείας και
την ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου στην Ορεστιάδα. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο κ. Πατσουρίδης
συμμετείχε στην Κομοτηνή στη διαβούλευση για το Β1 στάδιο της
μελέτης «αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΜΘ», όπου ο δήμαρχος Διδυμοτείχου υποστήριξε ότι «το
νέο χωροταξικό για την ΑΜΘ αδικεί περισσότερο από τους 22 δήμους της Περιφέρειας τον δήμο
Διδυμοτείχου». Στη διαβούλευση
συμμετείχαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Χωροταξίας του υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, μελετητές, περιφερειακοί σύμβουλοι και
δήμαρχοι. Το επίμαχο σημείο βρίσκεται στην 123η σελίδα της μελέτης, στην ενότητα που αναφέρεται
στον “χωρικό προσδιορισμό των
βιώσιμων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο” και ειδικά στην
ενότητα για τον βόρειο Έβρο (Διδυμότειχο-Ορεστιάδα).
Αναλυτικά, η συγκεκριμένη
ενότητα αναφέρει τα εξής:
“Η περιοχή του βόρειου Έβρου,
την οποία καλύπτουν οι δήμοι Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας αποτελεί μία ειδική γεωγραφική και αναπτυξιακή ενότητα. Βασικό κριτήριο
για τον ορισμό της αποτελεί η σχετική της απομόνωση και η έλλειψη πολλαπλών συνδέσεων με την
υπόλοιπη περιφέρεια, καθώς και η

ραγδαία μείωση του πληθυσμού
σε όλους τους οικισμούς. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της ενότητας σχετίζονται κυρίως με την
ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού πλέγματος και με την αξιοποίηση φυσικών και πολιτισμικών
πόρων για την προσέλκυση εναλλακτικού τουρισμού. Ειδικότερα η
υπόψη ζώνη ορίζεται ως:
-Ζώνη
στοχευμένης
αγροτικής
ανάπτυξης με τη δημιουργία ενός
ευρύ συνδυασμένου αγροκτηνοτροφικού πάρκου (συμπληρωματικότητα γεωργίας - κτηνοτροφίας) με δυνατότητες καθετοποίησης της παραγωγής.
-Ζώνη μεταποίησης αγροτικών
προϊόντων αλλά και ζώνη καινοτομίας στους υφιστάμενους υποδοχείς (ΒΙΠΑ Ορεστιάδας)
-Ζώνη ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
και έρευνας (Τμήματα ΔΠΘ) και
σύνδεσής τους με την τοπική παραγωγή.
-Ζώνη συντονισμένων δράσεων για
την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού (βασισμένου στην
αξιοποίηση των ποταμών Άρδα,
Έβρου και Ερυθροπόταμου) και
πολιτιστικού τουρισμού (βασισμένου κυρίως στην ανάδειξη

2η Πανελλήνια Ημέρα

Σχολικού Αθλητισμού
Ο αθλητισμός προσφέρει
και μόνο προσφέρει. Παράδειγμα ο Σπάρτακος ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ που ξεκίνησε από το μηδέν
στο μπάσκετ, το βόλεϊ και το στί-

βο το 1983 και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέδειξε αθλητές
και πρωταθλητές με κορυφαίο
το γνωστό σε όλους μας Κώστα
Γκατσιούδη, προτρέποντας τους

μαθητές και τη νεολαία μας στον
αθλητισμό στο χρόνο που διαθέτουν.
Με την ευκαιρία του εορτασμού της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Αθλητισμού με θέμα “Σχολικός Αθλητισμός - Συμμετέχω
και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και
τα Παραολυμπιακά αθλήματα”
σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
2015 ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Παρασκευάς Πατσουρίδης απηύθυνε χαιρετισμό στους μαθητές
του Διδυμοτείχου.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
αναφέρθηκε στα όσα προσφέρει ο αθλητισμός στη νεολαία και
στην αποτροπή στις μύριες προκλήσεις και κινδύνους της σημερινής εποχής. Επίσης αναφέρθηκε για την προσφορά του Δήμου
στον αθλητισμό τόσο με τη δημιουργία των αθλητικών τμημάτων στίβου - μπάσκετ - βόλεϊ όσο
και με την επιτυχία των τμημάτων
αυτών συγκεκριμένα μπάσκετ και
βόλεϊ όπου ανέβηκαν στην Γ’ κατηγόρια.

των υλικών και άυλων στοιχείων
του Διδυμοτείχου και των οικισμών Μεταξάδες και Παλιούρι).
-Τόνωση της διασυνοριακής ανάπτυξης τόσο προς βορρά όσο κυρίως
προς τα ανα- τολικά (σύνδεση με
Αδριανούπολη). Ανάπτυξη κοινών δράσεων πολιτιστικού και
εναλλακτικού τουρισμού.
-Βελτίωση της αστικής βιωσιμότητας
με σημαντικές παρεμβάσεις στα
δύο μεγάλα αστικά κέντρα και
ιδιαίτερα στην Ορεστιάδα.

Ως κέντρο της ζώνης ορίζεται
το δίπολο Ορεστιάδα – Διδυμότειχο (οικιστικό δίκτυο 5ου επιπέδου,
έδρες δήμων και πρωτεύοντα περιφερειακά αστικά κέντρα) και ως
τοπικά κέντρα στον πεδινό χώρο η
Νέα Βύσσα, τα Ρίζια και οι Καστανιές (σύνδεση με Αδριανούπολη πύλη του Άρδα), ενώ το Ορμένιο
και τα Δίκαια αναγνωρίζονται ως
μεθοριακές πύλες. Ως πόλοι στον
ορεινό χώρο αναγνωρίζονται οι
Μεταξάδες και το Παλιούρι με δυνατότητες συνέργειας σε σχέση με
τον ορεινό και εναλλακτικό τουρισμό με το Δέρειο.
Ως προς τον κοινωνικό εξο-

πλισμό, η Ορεστιάδα διαθέτει
κέντρο υγείας, 4 γυμνάσια, 3 γενικά λύκεια, 2 επαγγελματικά λύκεια,
ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης, ΙΕΚ, και μουσείο, ενώ φιλοξενεί σχολές του
ΔΠΘ. Το Διδυμότειχο διαθέτει γενικό νοσοκομείο, γυμνάσιο, γενικό λύκειο, επαγγελματικό λύκειο,
δύο μουσεία και μία πινακοθήκη,
ενώ φιλοξενεί και ένα τμήμα του
ΤΕΙ ΑΜΘ. Τα Δίκαια διαθέτουν
κέντρο υγείας, γυμνάσιο και γενικό λύκειο, η Νέα Βύσσα περιφερειακό ιατρείο, γυμνάσιο και γενικό λύκειο, ο Κυπρίνος και τα Ριζιά περιφερειακό ιατρείο και γυμνάσιο και οι Μεταξάδες ένα γυμνάσιο. Από τους υπόλοιπους οικισμούς περιφερειακό ιατρείο διαθέτουν η Μάνη, το Ελαφοχώρι,
το Πετράδι, η Κυανή, το Πύθιο, το
Ορμένιο, οι Καστανιές, τα Πετρωτά, το Σπήλαιο, το Θούριο, η Καβύλη και ο Βάλτος. Προτείνεται η
δημιουργία γενικού νοσοκομείου
στην Ορεστιάδα, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου νοσοκομείου
στο Διδυμότειχο (που μπορεί να
γίνει κέντρο υγείας). (e-vertigo.gr).
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Σύσκεψη εργασίας με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Σύσκεψη εφ’ όλης της ύλης πραγματοποιήθηκε κατά τη σημερινή ημέρα μεταξύ των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Έβρου κας Γκαρά
Νατάσας, κ. Καΐσα Γιώργου, κ. Ρίζου Δημήτριου και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπόλαρη Μάρκου. Η συνάντηση, στην οποία προσεκλήθη και
συμμετείχε και ο έτερος Βουλευτής του νομού Έβρου κ. Δημοσχάκης Αναστάσιος καθώς
επίσης και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παυλίδης Γεώργιος,
υπήρξε πολύωρη και εποικοδομητική.
• Συζητήθηκαν αναλυτικά:
1) Το ζήτημα των ζωονόσων και ειδικά της
λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας που
έχει πλήξει τον Ν. Έβρου και συγκεκριμένα ο τρόπος καλύτερης θωράκισης της
κτηνοτροφίας στον νομό από παρόμοιους κινδύνους. Υπήρξε εκτενής ενημέρωση από τον κ. Μπόλαρη για το στάδιο
στο οποίο βρίσκονται οι εμβολιασμοί των
ζώων. Στον Έβρο οι εμβολιασμοί όλων
των ζώων έχουν ολοκληρωθεί (εμβολιάστηκαν 14.000 ζώα) σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, ενώ έχει ολοκληρωθεί εμβολιασμός σημαντικού αριθμού ζώων στον Ν.
Ξάνθης, κάπως μικρότερου στον Ν. Ροδόπης, ενώ και νέα παρτίδα 22.000 εμβολίων αναμένεται έως το Σάββατο 17/10 σε
περίπτωση που καταστούν εμβολιασμοί
αναγκαίοι στο άμεσο μέλλον στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.
Σημαντικό στοιχείο για τους κτηνοτρόφους, αλλά και τη βιομηχανία, όπως επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός είναι η άρση
των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω
της ζωονόσου όσον αφορά την διακίνηση του
γάλακτος, τόσο στην περιοχή προστασίας, όσο
και στην περιοχή επιτήρησης. Έτσι θα μπορούν
οι κτηνοτρόφοι να διακινούν το γάλα, είτε παστεριωμένο, είτε νωπό σε όλη την περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Παράλληλα,
ο κ. Μπόλαρης επισήμανε πως στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης κινούνται προς την κατεύθυνση της ίδρυσης 2 σύγχρονων μόνιμων

δομών απολύμανσης για τα ζώα στα σύνορα της χώρας, ώστε να ελέγχεται κατά αυτόν
τον τρόπο το ζωικό κεφάλαιο που εισάγεται
στη χώρα ενώ συγχρόνως μίλησε και για την
απαραίτητη ενίσχυση του Ν. Έβρου με σημαντικό αριθμό κτηνιάτρων, τους οποίους μάλιστα υπολογίζει ότι θα έχουν τοποθετηθεί στον
Έβρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, επισημάνθηκε από όλους η σημασία της
κάλυψης των αναγκών των κτηνοτρόφων καθ’
όλη την περίοδο που ένα κοπάδι βρίσκεται σε
καραντίνα ή μετά από μία ενδεχόμενη θανάτωση ζώων, αφού δεν έχουν εισόδημα, καθώς και
η απευθείας ενίσχυση για την αντικατάσταση
ζωικού κεφαλαίου αυτών των κτηνοτρόφων
που έχουν καταγεγραμμένες απώλειες ζώων
από ζωονόσους, όπως η οζώδης δερματίτιδα.
2) Η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και η διαχείριση των υδάτινων
πόρων στην περιοχή του Έβρου. Εδώ επισημάνθηκε, τόσο από τους παρευρισκομένους Βουλευτές, όσο και από τον ίδιο
τον Αναπληρωτή Υπουργό, η σημασία που
υπάρχει να ανοίξει αυτή η συζήτηση σε
επίπεδο αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσει να πι-

εστεί σημαντικά κατά αυτόν τον τρόπο η
Βουλγαρία και να εναρμονιστεί με την κοινοτική οδηγία για τη διαχείριση των υδάτων. Αν συμβεί αυτό, σε συνδυασμό και με
μία πιο ορθολογική διαχείριση από πλευράς Βουλγαρίας των υδάτινων όγκων που
συγκεντρώνει στα φράγματα στο έδαφός
της, εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική αποσυμφόρηση των υδάτινων ροών
στο ελληνικό κομμάτι του ποταμού Έβρου
κατά τους δύσκολους μήνες του χειμώνα. Παράλληλα, τονίστηκε πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι κοινοτικοί πόροι (μέσω ΕΣΠΑ) για τη δημιουργία έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης προς μία συνολικότερη, όμως, κατεύθυνση χρηστής διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
3) Η ενίσχυση και ανάπτυξη της σηροτροφίας και της παραγωγής μεταξιού στον
Έβρο μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης
που υπογράφηκε και προβλέπει χρηματοδότηση των παραγωγών μέσω ΕΣΠΑ
για τα έτη 2015-2020, συνολικού ποσού
4.672.000 ευρώ. Ήδη από φέτος, αναμένεται να δοθούν 800.000 ευρώ για
τον συγκεκριμένο κλάδο. Παράλλη-

Εργοστάσιο ΕΒΖ
ξεκίνησε η καμπάνια…
Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η
έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου Ζάχαρης της ΕΒΖ
στην Ορεστιάδα, καθώς η καθυστέρηση στην προμήθεια συ-

γκεκριμένου υλικού, που είναι
απαραίτητο για να ξεκινήσει η
«καμπάνια», προκάλεσε αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό, που
προέβλεπε την έναρξη στις 9
Οκτωβρίου. Από το Σάββατο,

17 Οκτωβρίου, θα αρχίσει και
η παραλαβή των τεύτλων, από
τα 12.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος. Η εκτίμηση των γεωπονικών υπηρεσιών του εργοστασίου είναι ότι,

παρά τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν φέτος,
κυρίως λόγω οψιμότητας σποράς, η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική, τόσο στα ποιοτικά
όσο και στα ποσοτικά της χαρακτηριστικά, με τιμές που θα
φτάσουν τον μέσο όρο πενταετίας. Περίπου 60.000 τόνους
τεύτλων θα κατεργαστεί το εργοστάσιο, στο διάστημα των 15
περίπου ημερών, που θα διαρκέσει η φετινή «καμπάνια».
Για τις ανάγκες προετοιμασίας της λειτουργίας του ζαχαρουργείου αλλά και για την παραγωγική περίοδο που ξεκινά
την επόμενη εβδομάδα, προσελήφθησαν 94 άτομα με συμβάσεις 3,5 μηνών και άλλοι 140
με συμβάσεις 15 ημερών.

λα, ο κ. Μπόλαρης τόνισε ότι μπορούν να
εξασφαλιστούν και άλλοι κοινοτικοί πόροι, στην περίπτωση που κάποιος σηροτρόφος θέλει να ενισχύσει ή να κατασκευάσει από την αρχή μία μεταποιητική μονάδα παραγωγής μεταξιού. Το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης θέλει και μπορεί να
στηρίξει σημαντικά αυτούς που θέλουν να
εμπλακούν στην εκτροφή του μεταξοσκώληκα ώστε π.χ τα υψηλής ποιότητας μεταξωτά Σουφλίου να έχουν την αναγνώριση που τους αρμόζει. Το σίγουρο είναι,
και αυτή την εικόνα έχει και το Υπουργείο,
πως ζήτηση από το εξωτερικό και τις ξένες αγορές υπάρχει, είτε για τις «πρώτες
ύλες» είτε για έτοιμα προϊόντα μεταξιού
από τον Έβρο, και θα πρέπει αυτό το στοιχείο να αξιοποιηθεί.
4) Η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, ώστε να αυξηθεί το ποσό που
αντιστοιχεί στην πληρωμή των αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους. Υπήρξε
από πλευράς Υπουργείου η δέσμευση ότι
στις αποζημιώσεις θα προστεθεί επιπλέον ένα ποσό της τάξης των 3.000.000 ευρώ, ή και μεγαλύτερο αν χρειαστεί, ώστε
να μπορέσουν όσοι κτηνοτρόφοι έχουν
πληγεί από ζωονόσους να καταφέρουν
κατά αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες σύντομα. Η νέα ΚΥΑ, με βάση
εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.
Τέλος, εκτενής συζήτηση πραγματοποιήθηκε ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες (ζωικές-φυτικές) προηγούμενων ετών που δεν
έχουν πληρωθεί, κάποιες αλλαγές που πρέπει
να πραγματοποιηθούν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να προστεθούν και άλλες καλλιέργειες στον οργανισμό, καθώς και κάποιες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στον τρόπο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο τέλος της συνάντησης, οι Βουλευτές
του Έβρου ευχαρίστησαν τον κ. Μπόλαρη για
τη συνάντηση που πραγματοποίησαν και ανανέωσαν το ραντεβού για το αμέσως επόμενο
διάστημα, καθώς, σύντομα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να
επισκεφθεί τον νομό Έβρου, όπου και θα πραγματοποιήσει επίσημη περιοδεία.
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Έργα συντήρησης ΤΕΙ «υποχρέωση ευθύνης»
Ο Δήμος Διδυμοτείχου σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων και έργων συντήρησης στο κτίριο του ΤΕΙ
Νοσηλευτικής.
Η συντήρηση του κτιρίου, είναι «υποχρέωση ευθύνης» απέναντι
στην διοίκηση του ΤΕΙ, στους φοιτητές και στους γονείς τους, αλλά κυρίως στον τόπο μας. Αποκατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά μικρής
κλίμακας επιχρισμάτων, συντηρήσεις
και αντικαταστάσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων και συντήρηση των κουφωμάτων, δίνουν στους
χώρους την άνεση για την καλύτερη
λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Βασικός στόχος των παρεμβάσεων ήταν η επιδιόρθωση προβλημάτων, που έχουν προκύψει, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των φοιτητών και η βελτίωση
των υφιστάμενων συνθηκών.

Προσφυγικό και μεταναστευτικό
Το ίδιο ζήτημα;

χε καν το πρόσχημα του ανθρωπισμού, τον
οποίον εκμεταλλεύεται το διεθνές οργανωμένο έγκλημα στις θάλασσές μας, καθιστώντας τεχνηέντως τους μετανάστες ναυαγούς και εμάς διασώστες. Επρόκειτο για μια
κίνηση άκρως επικίνδυνη για τα Ελληνικά
Εθνικά συμφέροντα!

Γράφει ο
Αναστάσιος
Σπ. Δημοσχάκης
- Βουλευτής Έβρου ΝΔ Επίτιμος Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.
Η Ελλάδα, και μαζί της και ολόκληρη η
Ευρώπη, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή.
Μια πατρίδα που έχει υποστεί μια Μικρασιατική Καταστροφή και μετά από αγώνες
κατάφερε να δημιουργήσει ένα συμπαγές,
μονοεθνικό κράτος, κινδυνεύει να χάσει τη
συνοχή της. Γιατί κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι τη συλλογική μας μνήμη και τον έμφυτο
ανθρωπισμό του Ελληνισμού, προσπαθούν
να χρησιμοποιήσουν αθώες ψυχές για να
εγκληματήσουν ενάντια στην Ελλάδα.
Το προσφυγικό ζήτημα, που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου στην Συρία, δεν πρέπει να συγχέεται
με το διαρκές πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Και δεν πρέπει να αφήνουμε
το πρώτο να προβάλλεται ως δικαιολογία
ανοχής του δεύτερου. Πρόσφατα δημιουργήθηκε αναταραχή στον Έβρο, όταν η Κυβέρνηση έδειξε την πρόθεση να υποκύψει
στους εκβιασμούς ενός ετερογενούς πλήθους στην Ανδριανούπολη και να ανοίξει τα
χερσαία μας σύνορα, ως μια «δίοδο ασφαλούς διέλευσης». Έναν εκβιασμό που δεν εί-

Τυχόν τέτοια εξέλιξη οδηγεί πρακτικά
σε παραβίαση της Συνθήκης Σένγκεν και σε
κακό προηγούμενο αναφορικά με τις συμφωνίες του Δουβλίνου, καθώς τίθεται η Ελλάδα χώρα πρώτης υποδοχής δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, άρα και δυνητικά αποκλειστικά υπεύθυνη για την φιλοξενία τους,
εάν ορισμένα κράτη ενεργοποιήσουν τις
Συνθήκες του Δουβλίνου. Λόγω της θέσης
μου, ως πρώην Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., είχα
βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να είμαι υπόλογος απέναντι σε συναδέλφους Αρχηγούς

χώρα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει χρόνος για άλλες παλινωδίες. Και η επίλυση του διπλού αυτού ζητήματος, προσφυγικού και παράνομης μετανάστευσης, βασίζεται σε δύο πυλώνες. Πρώτον, πρέπει να
διαχωριστεί το προσφυγικό ζήτημα από το
ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Και
ο βέλτιστος δυνατός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, και από ανθρωπιστικής πλευράς,
και στο πλαίσιο της ασφάλειας της Ε.Ε., είναι η δημιουργία κέντρων υποδοχής, καταγραφής και πιστοποίησης των πραγματικών
προσφύγων στις χώρες πρώτης υποδοχής
τους, εκτός του εδάφους της Ε.Ε., όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος. Και
έπειτα, διαμοιρασμού τους στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης, ώστε
κάθε χώρα να επιτελέσει τον ανθρωπιστικό της ρόλο, στο μέτρο του δυνατού πάντα,

Το προσφυγικό ζήτημα, που έχει ενταθεί
τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου
στην Συρία, δεν πρέπει να συγχέεται
με το διαρκές πρόβλημα
της παράνομης μετανάστευσης.
της Ε.Ε., της γνωστής Task Force, για την
ελλιπή εφαρμογή από μέρους μας των διεθνών συμφωνιών. Και είχα βρεθεί παραλήπτης χιλιάδων παράνομων μεταναστών,
οι οποίοι επιστρέφονταν στην Ελλάδα ως
πρώτη χώρα υποδοχής. Συζητάμε για κάτι
που συνέβη και συμβαίνει, όχι που μπορεί,
ίσως, να συμβεί.
Για αυτό και είναι καιρός να προβούμε
σε ρεαλιστικές και συνολικές προτάσεις, ως

σύμφωνα με τις δυνάμεις της. Θα πρέπει, δε,
να υπάρξει πίεση προς τις χώρες αυτές, ειδικά την Τουρκία, να ακολουθήσουν μια πιο
υπεύθυνη πολιτική άδειας εισόδου στα σύνορά τους επισκεπτών και μεταναστευτικών
πληθυσμών. Η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού και της αντίστοιχης μεθοδολογίας και πρακτικής, σε συνεργασία μάλιστα με
την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., θα αποτελέσει παρακαταθήκη για πιθανές μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις, ανά την υφή-

λιο. Έχοντας ακολουθήσει αυτήν την υπεύθυνη στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι
στους πρόσφυγες, θα έχει πλέον το ηθικό
πλεονέκτημα να προχωρήσει στον δεύτερο
πυλώνα.
Να αναπτύξει ένα αυστηρό και ενιαίο
δόγμα φύλαξης των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων της, τόσο στον κάθετο άξονα (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος),
όσο και στον οριζόντιο (Κύπρος, Ελλάδα,
Ιταλία, Μάλτα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), με την εμπλοκή των μικτών δυνάμεων
του FRONTEX και χρήση φυσικής παρουσίας και τεχνικών και ηλεκτρονικών μέσων.
Βασική φιλοσοφία θα είναι αυτή της αποτροπής εισχώρησης μεταναστών στην Ε.Ε.
πέραν των προαναφερθέντων οργανωμένων δομών. Ειδικότερα στην «γειτονιά»
μας, προκρίνεται η διενέργεια ταυτόχρονων και παραλλήλων επιχειρήσεων Ελλάδας και Τουρκίας, η καθεμία στο χώρο ευθύνης της και με αμοιβαίο αλληλοσεβασμό.
Γιατί, σε μια «γειτονιά», όλα τα «σπίτια» φέρουν ευθύνη για την ασφάλεια και την ευημερία συλλογικά, με πνεύμα συνεργασίας.
Καλείται σήμερα η Ε.Ε. να αποδείξει
πως παραμένει πιστή στις αρχές και αξίες του ανθρωπισμού (δεχόμενη απ’ ευθείας πρόσφυγες με πρόγραμμα και προϋποθέσεις, κατόπιν προσκλήσεων, και όχι διαμέσου της ευαίσθητης Ελλάδας), ενώ παράλληλα παραμένει ένας ισχυρός πυλώνας της
διεθνούς πολιτικής, με σαφή και αδιαμφισβήτητα σύνορα. Εκείνοι που κρατούν την
σφραγίδα και την υπογραφή του Ελληνικού
Κράτους, δε, έχουν ευθύνη απέναντι στην
Πατρίδα να φερθούν υπεύθυνα και με τα
συμφέροντα του Έλληνα πολίτη σε προτεραιότητα. Γιατί ειδάλλως η Ιστορία και η Δικαιοσύνη θα είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
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Ήταν 15 Ιουνίου του 1980 όταν η ΑΕ Διδυμοτείχου έφτανε στην κατάκτηση του Κυ-

Μια ιστορική στιγμή...

ΑΕΔ 1980

πέλλου Ερασιτεχνών, κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό με 1-0 την Νεάπολη Πειραιά, έχοντας ως
χρυσό σκόρερ στον αγώνα τον Λαμπούδη στο 60ο λεπτό.

Ο τελικός είχε διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης και για να φτάσει εκεί, η ΑΕ
Διδυμοτείχου είχε επικρατήσει εύκολα στα προημιτελικά του Τυρνάβου με 5-1 ενώ στα ημιτελικά
είχε αποκλείσει στην παράταση τον Πιερικό, κερδίζοντάς τον με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ανδρικάκη στο 115΄. Ήταν μια χρονιά σημαδιακή, αφού η ΑΕΔ είχε τερματίσει και στην πέμπτη θέση της
Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, όπως ονομαζόταν τότε η Γ’ Εθνική, νικώντας στο πρωτάθλημα ακόμα και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που κατέκτησε τον τίτλο και ανέβηκε στην Β’ Εθνική.
Αξίζει να τονιστεί ότι στον μεγάλο τελικό, μετά την πραγματοποίηση των δύο αλλαγών (τότε επιτρέπονταν δύο και αμφότερες πραγματοποιήθηκαν στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης) τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας Καϊσίδης και χρειάστηκε να πάρει τα γάντια του και να τον αντικαταστήσει για τα τελευταία δραματικά λεπτά ο Κασμίρης.
Για το τέλος, αξίζει να αναφερθεί η σύνθεση της χρυσής ομάδας που έγραψε ιστορία στον τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της σεζόν 1979-1980: Προπονητής, Πασχάλης Γκουντινάκης.
Σύνθεση ομάδας: Καϊσίδης, Σωτηρούδης, Πατίδης, Μαυρουδής,Ανδρικάκης, Βουραζάνης, Μαλαδάκης (77΄ Ναζίρης), Λαμπούδης , Κασμίρης, Πασχαλάκης, Τζιώρας (86΄ Λαμπρινάκης). (www.
thrakisports.gr).
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Α.Ε.Διδυμοτείχου

Η Α.Ε.Διδυμοτείχου είναι αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος
του Διδυμοτείχου, ιδρύθηκε το 1933. Χρώματά της είναι το πράσινο και το άσπρο και σήμα το τριφύλλι.
Πρόεδρος: Νίκος Τσουλκανάκης.
Διοικητικό συμβούλιο: Πασχάλης Σωτηρούδης, Παναγιώτης Μπουρουλίτης, Νεκτάριος Μπιλιακάκης, Χρήστος Τσινούδης, Θάνος Χατζόπουλος.
Υπεύθυνος Ακαδημιών: Δημήτρης Μπροντίδης
Προπονητής: Χρήστος Μαυράκης.
Βοηθός Προπονητή: Πασχάλης Κοκκινίδης

Ποδοσφαιριστές: Αθανάσιος Δουλούδης, Τραϊανός
Ζλατάνης, Χρήστος Καραϊσαλίδης, Άγγελος Συριτούδης,
Ευστράτιος Τζανετάκος, Δημήτριος Τζουμακίδης, Δημήτριος Τερτσούδης, Αλή Κοτζά, Δημήτριος Ζιαρτούδης,
Παναγιώτης Τσιτσκάρης, Αντώνιος Πρικάκης, Βασίλειος Παπούδης, Γεώργιος Καραγιάννης, Hristakiev Iyanon
Lyobomir, Βασίλειος Μαργαρίτης, Ιωάννης Ψαρράς, Στέφανος Πετρόπουλος, Δημήτριος Ιντζές, Αθανάσιος Γκατσιούδης, Γεώργιος Θεμελάκης, Δημήτριος Δοϊνούδης,
Δημήτριος Δαρβούδης, Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης, Θεοχάρης Ασπιώτης, Απόστολος Πατιαλάκας, Χρήστος Γιαννόπουλος, Κουρτ Τζιχάντ, Σενέρ Αντίκογλου.

Στόχοι:

κύριος φετινός στόχος είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
Βασικός στόχος της ομάδας της Α.Ε.Δ είναι ο πρωταθλητισμός,
πρωτάθλημα και κύπελλο της Ά κατηγορίας ΕΠΣ Έβρου. Ταυτόχρονα, να ξεπεράσει την περσινή επιτυχημένη χρονιά και να πάει στα τελικά μπαράζ, για να καταφέρει την πολυπόθητη άνοδο
στη Γ΄Εθνική. Η καλή οργάνωση, το καλό κλίμα και η έως σήμερα πορεία, δείχνουν ότι η ιστορική ομάδα της Α.Ε.Δ θα έχει διάρκεια και επιτυχίες. Να ευχηθούμε να είναι όλοι υγιείς και να έχουν
μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος
της ομάδας.

10

Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2015 • Αρ. Φύλλου 32

Πάνδημη είναι απαίτηση
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Μ.Θ.) ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Εδώ και δυόμιση χρόνια, σε εφαρμογή του
Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 87/4-6-13 που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 129/5-6-13, το
πρώην ΤΕΙ Καβάλας, Παράρτημα Διδυμοτείχου,
Τμήμα Νοσηλευτικής, μετονομάσθηκε σε ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.),
καταργήθηκε σαν Παράρτημα και παράλληλα ιδρύθηκε η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) όπου και υπάγεται πλέον το
Τμήμα Νοσηλευτικής. Είναι δε ακριβώς αυτό το
Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα το Διδυμότειχο
όντας και το μοναδικό Τμήμα ΤΕΙ σε όλη τη Θράκη που υποχρέωσε την Πολιτεία να μετονομάσει
το πρώην ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Α.Μ.Θ. προσθέτοντας και τη λέξη «Θράκης» και να ιδρύσει τη
Σ.Ε.Υ.Π.
Αυτό δε το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π.
του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στο Διδυμότειχο που λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2007, μπήκε αισίως από
φέτος το Σεπτέμβριο 2015 στην ένατη (9) χρονιά λειτουργίας του και από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο σε όλα τα επίπεδα και τους δείκτες αξιολόγησής του πλην της έλλειψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, που αυτό όμως είναι καθαρά ευθύνη και αρμοδιότητα της Πολιτείας και όχι
του Τμήματος, που σε καμιά περίπτωση εξ αυτής
της αιτίας δεν μπορεί να κρίνεται μη βιώσιμο καθόσον αν μη τι άλλο αυτό είναι μια εξωφρενική
προσέγγιση και ως εκ τούτου ανάξια αντίκρουσης. Έτσι οι αυτόκλητες και πρόθυμες κασσάνδρες που δήθεν έκλαιγαν και οδύροντο για το
«κλείσιμο» ή τη «μεταφορά» του Τμήματος, τελικά το αποδέχτηκαν ότι δεν πετυχαίνουν τίποτα πια με την τακτική τους αυτή, συμβιβάστηκαν
έτσι κι αλλιώς με την αποτυχία τους και συνεπώς
οφείλουν να αποσυρθούν από το «ανίερο και αισχρό» παιχνίδι τους.
Τώρα όμως έρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο η καθολική απαίτηση Αρχών, Φορέων και Λαού της πόλης του Διδυμοτείχου και της Επαρχίας
του, για άμεση ίδρυση και λειτουργία ενός δεύτερου Τμήματος στη Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Α.Μ.Θ., συναφούς γνωστικού αντικειμένου δηλ. του τομέα της
υγείας ή της πρόνοιας. Γατί μόνο κατ’ αυτό τον
τρόπο η Σ.Ε.Υ.Π του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στο Διδυμότειχο
θα σταματήσει να είναι μια μονοτμηματική Σχολή, δηλ. ένα σχήμα ασύμβατο για ολοκληρωμένη Σχολή και θα γίνει επιτέλους μια Σχολή συμβατή με τα προβλεπόμενα, δηλ. με τουλάχιστον
δύο (2) Τμήματα. Ενδεικτικά λοιπόν προτεινόμενα Τμήματα προς ίδρυση και λειτουργία μπορεί
να είναι τα παρακάτω : α. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Λειτουργούν ήδη τέσσερα (4) στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Λαμία και Αίγιο. β. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.
Λειτουργούν ήδη τρία (3) στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Και τα δύο αυτά προτεινόμενα Τμήματα εντάσσονται στη Σ.Ε.Υ.Π. και
από τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων κρίνονται τόσο ελκυστικά όσο και επιλέξιμα
από τους υποψήφιους σπουδαστές καθώς προσφέρουν επαγγελματική προοπτική και αποκατάσταση στους αποφοίτους των.
Χωρίς άλλη καθυστέρηση, με οργάνωση και
συντονισμό απαιτείται να συνταχθούν και να κατατεθούν, ειδική μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας όπως και οικονομοτεχνική μελέτη του
προς ίδρυση Τμήματος στο Σ.Α.Τ.Ε.(Συμβούλιο
Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ώστε έγκαιρα και ανυποχώρητα, με επιχει-

ρήματα και με αξιώσεις να απαιτηθεί η λειτουργία του από το 2017, εορτάζοντας έτσι με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα δέκα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο. Αυτήν την πρόταση – προοπτική ας
μη βιαστούν κάποιοι δήθεν καλοθελητές να την
αποτρέψουν προφασιζόμενοι την παρούσα οικονομική δυσπραγία καθόσον θα αντιπαρατεθεί
το αδιάψευστο επιχείρημα ότι και φέτος το Σεπτέμβριο 2015 λειτούργησαν δύο (2) νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ένα (1) Τμήμα Αρχιτεκτονικής στα Ιωάννινα και ένα (1) Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος στην Κοζάνη.
Συνεπώς και εφικτή και υποχρεωτική είναι
αυτή η εξέλιξη της ίδρυσης 2ου Τμήματος στη
Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στο Διδυμότειχο για να
συνεχίζει να είναι και Θράκης, στη βάση της ανάπτυξης και ενίσχυσης της υφιστάμενης δομής
ώστε να καταστεί αυτή απόλυτα βιώσιμη, στην
προοπτική μιας εξασφαλισμένης και επιτυχημένης λειτουργίας. Εξάλλου η Πολιτεία το οφείλει σε ένα Τμήμα μιας Σχολής ενός ΤΕΙ που από
όλους αναγνωρίζεται ότι λειτουργεί με επιτυχία
καθώς και σε μια πόλη που το έχει αγκαλιάσει και
το έχει στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις, σε μια
πόλη που γεμάτη περηφάνια το έχει καταστήσει
σύμβολο και σημαία του, σε μια πόλη που φιλοξενεί και αγκαλιάζει με ζεστασιά και αγάπη όλους
τους φοιτητές του.
Όμως με την ευκαιρία της αναφοράς αυτής
θα πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτείται άμεσα
και η διόρθωση της Πινακίδας της Σχολής που
μέχρι και τώρα ακόμα αναγράφει ΤΕΙ Καβάλας
και Παράρτημα, και που βέβαια δεν αναγράφει
το σημαντικότερο δηλ. την ιδρυθείσα όπως προαναφέρθηκε Σχολή (Σ.Ε.Υ.Π.). Είναι πραγματικά θλιβερό για ένα τόσο ασήμαντο ζήτημα και
μάλιστα μηδαμινού κόστους, όπως η διόρθωση
μιας Πινακίδας να χρειάζεται τόσος χρόνος για
την άρση της ασυμβατότητάς της σε σχέση με
τα ισχύοντα, καθόσον μέχρι σήμερα αυτή εξακολουθεί να παραπληροφορεί και συνεπώς να
αποπροσανατολίζει και ως εκ τούτου η άμεση διόρθωσή της, να είναι προφανώς υποχρεωτική.
Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα και με σεβασμό στη Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου, μια πόλη και μια περιοχή κυριολεκτικά χωμένη ανάμεσα στα σύνορα με δύο Κράτη, πρέπει να ξεκινήσει ένας δυναμικός και αδιάκοπος αγώνας από όλους ανεξαιρέτως ώστε να
επιτευχθεί οπωσδήποτε αυτός ο πραγματικά αδιαπραγμάτευτος στόχος προτεραιότητας ίδρυσης
2ου Τμήματος στη Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. στο
Διδυμότειχο που σε κάθε περίπτωση θα φέρει
μαζί του τουλάχιστον προοπτική επιβίωσης για
την περιοχή.
Γιατί αν μη τι άλλο η ενίσχυση και η στήριξη
από το Κράτος αυτής της εθνικά ευαίσθητης και
μείζονος στρατηγικής σημασίας, μεθόριας περιοχής του Διδυμοτείχου πρέπει να θεωρείται καθηκόντως υποχρεωτικά παρεχόμενη. Άλλωστε
άπαντες οι εφ’ όρου ζωής φύλακες των συνόρων της Πατρίδας μας, κάτοικοι του Διδυμοτείχου, ανυποχώρητα απαιτούν από το Κράτος να
αποτρέψει φαινόμενα εγκατάλειψης και ερημοποίησης της περιοχής με καταστροφικές συνέπειες και επιτέλους να αναγνωρίσει τα δίκαια και να
ανταποδώσει τα ελάχιστα οφειλόμενα επιβίωσης
σε αυτή την περιοχή, προτού σε αντίθετη περίπτωση να είναι πολύ αργά.
Με εκτίμηση
ΔιδυμοΚαστροΠολίτης

Εγκυμοσύνη-τοκετός-λοχεία

«μι τνιώρα την καλή»

σει,,, να μαζέψει φασόλια, σουσάμια και όλα
τα γεννήματα στην ύπαιθρο. Να πάει τα πρόβατα ή τα γελάδια στη βοσκή και επιστρέφοντας να σκουπίσει το σπίτι και τη μεγάλη αυλή, να “χρίσει”, αλείψει τους τοίχους και τα
πατώματα και να κάνει όλες τις σπιτικές δουλειές όσο και βαριές να ήταν για την κατάσταση της.

Γράφει ο
Θεόφιλος Γουδουσάκης
Εγκυμοσύνη
Μεγάλη αγωνία μαζί και στεναχώρια καταλάμβανε τους συγγενείς της νύφης, ολόκληρο το σόι, όταν αργούσε η νύφη να μείνει έγκυος, να αγκαστρωθεί. Μόλις διαπίστωναν τα σημάδια εγκυμοσύνης χαρά μεγάλη και ευτυχία γέμιζε την σκέψη τους και
την ψυχή τους. Στις συζητήσεις μεταξύ των
συγγενών άκουγες να λένε με το πρόσωπο
τους να φεγγοβολά ευτυχισμένο και χαμογελαστό. “ Άντι συμπιθέρα, τόδειξι πάππου Θιός
του σμάδι, νυφούδα μπιλέντσι , μι τνιώρα την
καλή.” Ο μεγάλος βάσανος που τους ταλαιπωρούσε, έφευγε, ησύχαζαν, ηρεμούσαν γιατί η ντροπή ήταν πάρα-πολύ μεγάλη αν δεν
“αγκαστρώνουνταν” η νύφη και ήταν στείρα,
“κ΄σίρα” όπως έλεγαν.
Όταν περνούσε ο καιρός
και δεν φαίνονταν σημάδια εγκυμοσύνης κατέφευγαν σε γητέματα, μαγγανείες
και πρακτικές γιατρειές . Ένα
από τα μεγαλύτερα γιατροσόφια που έκανε η μία και
μοναδική μπάμπω μαμή και
γητεύτρα στην οποία προσέφευγαν ήταν το παρακάτω:
Έπαιρνε μια οκά μαλλί προβατίνας αζεμάτιστο και “ανέγριστο”, όπως ήταν μετά το
κούρεμα, το έβραζε σε γανωμένο καζάνι για να βγάλει
όλη τη λιπαρή βρομιά του, τη “σαρβιά”. Ανακάτευε μέσα στο νερό της σαβριάς σκόνη μαστίχα, βασιλικό και στουμπισμένο ένα χόρτο,
ένα βότανο που τόλεγαν “γκαστρώχορτο” και
το μάζευαν από τα γιούρτια της αυλής, τους
περιβολόκηπους όπου φύτρωνε δίπλα και
ανάμεσα στις περιφράξεις, στους “πλοκούς”,
είχε γεύση πικρόξυνη, ήταν σκληρό και δεν το
βοσκούσαν τα ζώα.
Μάζευε τη σαβριά, αφού τη στράγγιζε με
την τσαντίλα, σε τρία οκάρικα μπουκάλια και
τα έδινε στη νύφη που έπρεπε να πιει μέσα σε
έναν μήνα χωρίς να καταναλώσει άλλα υγρά.
Αυτονόητο ήταν η υποψήφια έγκυος να αδυνατίσει πάρα πολύ και αυτό περίμεναν όλοι
σαν αρχή να γίνει και ήλπιζαν ότι θα έλθει και
το “γκάστρωμα που όμως τις περισσότερες
φορές δεν έρχονταν και έμεινε στο σόι η μομφή και η ντροπή της κ΄σίρας νύφης. Τέτοια
όμως περιστατικά ήταν πολύ σπάνια στη μικρή πρωτόγονη κοινωνία του χωριού. Το σύνολο σχεδόν των παντρεμένων νέων ζευγαριών αποκτούσαν γρήγορα παιδιά και μάλιστα πληθώρα.
Τοκετός
Όσο διαρκούσε η εγκυμοσύνη, η εγκυμονούσα ακολουθούσε την οικογένεια της σε
όλες τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες χωρίς καμιά προφύλαξη μέχρι τη τελευταία ώρα, με την κοιλιά στο στόμα που έλεγαν, έτρεχε στα χωράφια να σκάψει, να σκαλίσει, να ξεχορταριάσει, να θερίσει, να αλωνί-

Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που τα νεογέννητα έβλεπαν το πρώτο φως της ζωής
τους μέσα από μια αυλακιά στο χωράφι.
Όταν έσπαζαν τα νερά της και η ετοιμόγεννη άρχιζε να πονάει καλούσαν στο σπίτι τη
μπάμπω την πρακτική μαμή, μια γριά γυναίκα
με συμπυκνωμένη πείρα στις γέννες και στη
γιατρειά των ασθενειών που απειλούσαν τη
λεχώνα και το νεογέννητο. Αυτή γνώριζε τι
πρέπει να κάνει και πως να το κάνει, πια γιατροσόφια πρέπει να χρησιμοποιήσει και μαζί να ακολουθήσει και τα αντέτια της γέννας.
Μόλις γεννιόταν το παιδί το έπαιρνε η μαμή
το καθάριζε και το αλάτιζε, ύστερα το τύλιγε
με καθαρά σεντονάκια, τα κουλόπανα και το
“φάσκιωνε”, το έδενε σφιχτά ,μέσα και τα χέρια, με τα φασκιά. Στη συνέχεια απασχολούνταν με τη φροντίδα της λεχώνας, την ξάπλωνε στο κρεβάτι που έφτιαχναν οι δικοί
της εκείνη την ώρα, δυο-τρεις μεγάλες σανίδες από το βοϊδάμαξο, λίγα ξερόχορτα ή σλάμα (χοντρό άχυρο) και από πάνω ένα στρω-

σίδι, μια κουβέρτα ή μια κουρελού. Νερό δεν
της έδιναν να πιει, μόνο με λίγο βρασμένο νερό που έβαζαν μέσα και λίγο ρακί έβρεχαν τα
ξεραμένα χείλη της, την τάιζαν μόνο βρασμένο ρύζι, αν είχαν, ή βρασμένο στάρι. Για τρεις
μέρες το νεογέννητο το θήλαζε μια ξένη γυναίκα, μικρομάνα που είχε και αυτή γάλα, η
παραμάνα την οποία πλήρωναν, ή καλλίτερα
την έκαναν δώρο ένα “σουμούνι” ψωμί, (μεγάλο καρβέλι).
Το βυζανιάρικο δένονταν με την παραμάνα με μια ιδιότυπη πνευματική συγγένεια που
τη θεωρούσαν ιερή, έτσι αν αυτή τύχαινε να
έχει αγόρι και το μωρό ήταν κορίτσι απαγορεύονταν να παντρευτούν και ανάποδα. Στις
εννιά μέρες ξαναεπέστρεφε η μαμή και σήκωνε την λεχώνα από το κρεβάτι της, μάζευε
τα χόρτα που ήταν το στρώμα της και τα έκαιγαν στην αυλή. Την τρίτη μέρα της γέννας
έστρωναν τραπέζι (δηλαδή τον σοφρά) και
καλούσαν όλες τις νοικοκυρές του χωριού,
αφέντρα του τραπεζώματος η μαμή, αυτό το
ονόμαζαν “της Παναγιάς το ψωμί” και στη
ντοπιολαλιά τους “τσΠαναϊάς του ψουμί”.
Στις σαράντα μέρες η λεχώνα με το λεχούδι της έβγαιναν από το σπίτι και πήγαιναν
στην εκκλησία να διαβαστούν, να σαραντίσει..
Στο χωριό προστάτη των παιδιών γιόρταζαν
τον Άγιο Ευθύμιο που στη γιορτή του έσφαζαν “αρνίθις” κοτόπουλα που πρώτα τα πήγαιναν στην εκκλησία να τα διαβάσει ο παπάς
και μετά τα μαγείρευαν.
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σαν να εγείρουν δικαιώματα και
για τη Δυτική Θράκη, αφού αυτή αποσχίστηκε με άλλη προγενέστερη συνθήκη από την Βουλγαρία και όχι από την Τουρκία. Σ’
αυτό “πάτησε” η συμφωνία των
Μουδανιών το 1922 και η συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Ο
βόρειος Έβρος ήταν η παραχώρηση που έκανε η (οθωμανική)
Τουρκία προς την Βουλγαρία το
1915 με την Βουλγαροτουρκική
συνθήκη της Σόφιας ως αντάλλαγμα για να μπει η Βουλγαρία
στον WW1 με τον Αυστρογερμανοτουρκικό άξονα τότε, όταν
η Ελλάδα ήταν ακόμη ουδέτερη.
Υπό αυτές τις συνθήκες και συμφωνίες διαμορφώθηκαν τα σημερινά σύνορα με την οριοθέτηση του ποταμού Έβρου.

Με τη συνθήκη του Neilly
το 1919 (https://en.wikipedia.
org/wiki/Treaty_of_Neuilly-surSeine) καθορίστηκαν τα εδάφη
που αφαιρούνταν από τη Βουλγαρία (έχασε και την έξοδο στο
Αιγαίο) ως συνέπεια της ήττας της στον WW1 (χάρτης κάτω). Η δυτική Θράκη παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την συνδιάσκεψη του San Remo (https://
en.wikipedia.org/wiki/San_
Remo_conference) πριν την συνθήκη των Σεβρών το 1920 και
οι κάτοικοι της Ανατολικής και
Δυτικής Θράκης ψήφισαν στις
ελληνικές εκλογές του Νοεμβρίου 1920.
Εφόσον οι Κεφαλικοί δεν δέχτηκαν την συνθήκη των Σεβρών,
νομικά δύσκολα θα μπορού-

Κώστας Γκουρλουμένος

Ταινίες με Drones

Μία νέα μορφή τέχνης αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αυτή της δημιουργίας Κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους με Drones.
Το Οκτώβριο του 2015 και
για πρώτη φορά, διοργανώθηκε στην Βρετάνη της Γαλλίας το πρώτο Πανευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Κινηματογράφου για
Drones. H Διεθνής Επιτροπή
του Φεστιβάλ με πρόεδρο τον
Αμερικανό κινηματογραφιστή
Philip Grossman (γνωστό για
τα ντοκιμαντέρ του στο Τσερνομπίλ) επέλεξε τις 78 καλύτερες ταινίες που γυρίστηκαν με
θέμα την Ευρώπη, και μεταξύ
αυτών δύο πειραματικές ταινίες του δικού μας Κώστα Γκουρλουμένου (Kostas Gur) προκειμένου να παρουσιαστούν και
να διαγωνιστούν στο Φεστιβάλ στην Γαλλία, στις 15 με 20
Οκτωβρίου του 2015. Ο Κώ-

στας ήταν ο μοναδικός Έλληνας
που επιλέχτηκε και εκπροσώπησε επάξια την χώρα μας, μεταξύ 20 χωρών με τα φιλμάκια
του “Salamis to Kos” και “Ios”.
Χωρίς να είναι επαγγελμα-

τίας κινηματογραφιστής, με δικά του μέσα και από το υστέρημά του, ασχολείται με την τέχνη αυτή εδώ και δύο χρόνια.
Το Salamis to Kos και το Ios,
γυρίστηκαν το φετινό καλοκαίρι κατά την διάρκεια ενός ιστιοπλοϊκού ταξιδιού στο Αιγαίο. Το
“Ios” μάλιστα έγινε δωρεά από
τον Κώστα στους κατοίκους και
τον Δήμο της Ίου, προκειμένου
να το χρησιμοποιούν για την
προβολή του όμορφου αυτού
Κυκλαδίτικου νησιού στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο Κώστας τα κάνει όλα μόνος του, λήψεις, σκηνοθεσία,
μοντάζ, χρωματική επεξεργασία, ηχητικά και ειδικά εφέ και
οι Γάλλοι διοργανωτές επιβρα-

βεύοντας την δουλειά και την
προσπάθειά του, ανακαλύπτοντάς τον από το Vimeo, τον παρακάλεσαν να συμμετάσχει στο
φεστιβάλ παρουσιάζοντάς τον
δίπλα σε πανάκριβες παραγωγές πασίγνωστων εταιρειών
του χώρου με μεγάλους προϋπολογισμούς από Ευρώπη και
Αμερική.
Η επιλογή και συμμετοχή
και μόνο, ως ο μοναδικός Έλληνας στο πρώτο Πανευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Κινηματογράφου για
drones, είναι μεγάλη τιμή τόσο
για τον Κώστα όσο και για εμάς
τους συντοπίτες του. Ο Κώστας,
ως έντονα κοινωνικοποιημένος
και ενεργός πολίτης, αν και εργάζεται στο Δημόσιο στην Αθή-

να, βοήθησε να ιδρυθεί στο Διδυμότειχο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, μια αναπτυξιακή Κοινωνική Εταιρεία, η Δ2020
Κοιν.Σ.Επ., όπου σκοπεύει στο
μέλλον να διαθέσει όλα του τα
έσοδα από την ενασχόλησή του
αυτή, προκειμένου να βοηθηθεί η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή στο Διδυμότειχο, το
οποίο αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα. Εμείς
ως Κοιν.Σ.Επ Δ2020 κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον Κώστα να συνεχίσει
το καλλιτεχνικό του έργο παρά
τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και σας
ενημερώνουμε για το γεγονός
αυτό γιατί πιστεύουμε ότι είναι
μια ιδιαίτερη και πολύ αξιόλογη
καλλιτεχνική προσπάθεια που
αξίζει να προβληθεί.
Ο Κώστας αυτή την εποχή ασχολείται με μια πρωτότυπη ιδέα του που θα την μετουσιώσει στο νέο του φιλμάκι “Athens in Symmetry”, σκοπεύοντας να αλλάξει την μορφή της Αθήνας, παρουσιάζοντάς την όπως δεν την έχουμε
δει ποτέ! Τα φιλμάκια που εκπροσώπησαν την χώρα μας στο
Φεστιβάλ.
Salamis to Kos: https://
vimeo.com/135239410
Ios: https://vimeo.
com/134998601
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Διδυμότειχο και Σουφλί, ήταν
δυο πόλεις της Θράκης, που διέθεταν κατά τον ΙΘ΄ αιώνα αλλά και
πολύ νωρίτερα, σπουδαία ελληνικά σχολεία. Είχαν επίσης και μεγάλη παραγωγή μεταξιού. Υπάρχει
στο φάκελο της Βιβλιοθήκης της
Βουλής, μια έκθεση που συνετάγη στις 15 Οκτωβρίου 1868 (Σ.Σ.
Οι ημερομηνίες όλες αναφέρονται
στο Παλαιό ή Ιουλιανό Ημερολόγιο, που ίσχυε τότε) από τον Νικόλαο Χατζόπουλο, διευθύνοντα
προσωρινά, το ελληνικό υποπροξενείο Πύργου. Εκεί διαβάζουμε
μια σημαντική πληροφορία για την
οικονομική και εκπαιδευτική ζωή
του Διδυμοτείχου. «Άλλοτε, γράφει, το Διδυμότειχον επλούτει εκ
της μεταξοτροφίας. Αλλά από του
1864 κατέπεσεν ολοσχερώς. Μόλις δε και μετά πολλού κόπου και
δια της αόκνου ενεργείας, του Αγίου Διδυμοτείχου κυρίου Μεθοδίου, διατηρεί Ελληνικήν Σχολήν και
Δημοτικόν, είτα δε και Παρθεναγωγείον.
Αν δεν με απατά η μνήμη, η
Σεβ. Εκπαιδευτική Αδελφότης χορηγεί εις το Μεγάλο Δερβέντι (Μεγάλο Δέρειο σήμερα) της επαρχίας Διδυμοτείχου πεντηκοντάλιρον ετησίαν συνδρομήν». Αξίζει να
αναφερθεί, ότι το Διδυμότειχο με
την πανάρχαια ιστορία του αναφέρεται από πολλούς περιηγητές,
αλλά και χαρτογράφους, της προ
του 1800 εποχής. Σε έκθεση που
είχε οργανωθεί στο Ζάππειο από
21 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου
1998 από το υπουργείο Αιγαίου με
θέμα τους χάρτες του Αιγαίου και
της Κύπρου (1485-1800) από τις
συλλογές Χρήστου Ζαχαράκι και
Μαργαρίτας Κουτσογιαννοπούλου- Σαμούρκα, υπήρχε και ένας
χάρτης του Joachim Ottens εποχής 1675 με το Αρχιπέλαγος και
την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο χάρτη αυτό, αναφέρεται και το Διδυμότειχο με την ονομασία Dimotic.
Το Διδυμότειχο περιλαμβάνεται και στη Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα. Στο σπουδαίο φάκελο της Βιβλιοθήκης της Βουλής, υπάρχει και
ένας ανυπόγραφος και χωρίς ημερομηνία πίνακας, με πληροφορίες για την εκπαίδευση της επαρχίας Διδυμοτείχου και ένας πίνακας των οικονομικώς ευρώστων
κατοίκων των χωριών. Ανάμεσα
στα ονόματα αυτά, υπάρχουν και
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τα ακόλουθα: «Καδήκιοϊ (σημερινή
Μάνη) Παπά Χριστόδουλος, Τριαντάφυλλος Παναγιώτης, Γκουντίνης, Στρατής. Κουρουτζή (σημερινή Καρωτή) Στρατής, Ελευθέριος,
Χρυσάφης. Καρλί (σημερινοί Χιονάδες) Κωνσταντίνος Φουτσιτζής.
Παπά Ιωάννης Καλούδης, Χαρίσης
Δούκας. Τοκμάκι (σημερινοί Μεταξάδες) Γεώργιος Τερζόγλους, Δημήτριος και Αθανάσιος Γεχουδίογλου. Καράκλησε (σημερινό Μαυροκκλήσι) Σταμάτης Τσιαμπάζογλου, Τόϊτσος Ναλμπάντης. Κουφόβουνο Ιωάννης Αλεξανδρή, Μιχαήλ Ρίζου, Μόσχος Μαυρουδής.
Καραμπεϊλί (σημερινό Αμόριο) Αυγερινός, Θεόδωρος, Άγγελος. Σαλτίκι (σημερινά Λάβαρα) Βαρσάμης
Δ. Οζούνογλους, Ηλίας Τατάρης,
Δ. Αραμπατζής, Απόστολος Χαρίτου, Νικόλαος Μίχογλου. Κου-

τολική Θράκη) Νικόλαος, Παπά
Γιάννης, Αναστάσης Αναγνώστης.
Σαραπλάρ (στην Ανατολική Θράκη) Χρήστος Μήτρου, Αθανάσιος
Στεφάνου, Βασίλειος Τόνιου».

είναι μετρία ως εκ των επισυμβασών συμφορών του Ρωσσοτουρκικού πολέμου, το δε επικρατούν
εν αυτή επάγγελμα είναι η γεωργική και η κτηνοτροφία.

*Το Διδυμότειχο

Η λαλουμένη γλώσσα είναι η
Ελληνική, διότι και ο υπέρτερος
αριθμός των κατοίκων της επαρχίας είναι ο ελληνικός. Τα σχολεία
του Διδυμοτείχου και Σουφλίου
καταγίνονται να εισάξωσιν το εν
Αθήναις σύστημα, εξ ών και διδασκάλους νέου συστήματος, λαμβάνουσι. Τα δε εν τοις λοιποίς κωμοπόλεις και τισι χωρίοις είναι ανάξια
λόγου ως χορηγούντα πτωχοτάτην διδασκαλίαν και γραφήν ένεκα απορίας πόρων και συντηρήσεως. Του εν Διδυμοτείχω Δημοτικού Σχολείου το Α΄ Τμήμα έχει 40
μαθητάς, το δε δεύτερον 150 πε-

Μια σφαιρική εικόνα για την
Παιδεία στο Διδυμότειχο και το
Σουφλί, περιλαμβάνεται σε μια χειρόγραφη, πολύπτυχη, ανυπόγραφη και χωρίς ημερομηνία κατάσταση των σχολείων, με τίτλο «Επαρχία Διδυμοτείχου». Είναι πρωτοκολλημένη με αριθμό 120 και χωρίς άλλα στοιχεία για τον συντάκτη και τον αποδέκτη της έκθεσης.
Προφανώς όμως και αυτή, έχει
υποβληθεί στην Εκπαιδευτική και
Φιλανθρωπική Αδελφότητα της
Κωνσταντινούπολης.

Η σχέσις των μαθητών προς
τον πληθυσμός εκάστου τόπου είναι η εξακολούθησις του πατρικού επαγγέλματος. Φιλογενή πρόσωπα δυνάμενα να σχηματίσωσιν
επιτροπάς όπως εργασθώσιν υπέρ
του σκοπού της αδελφότητος εισίν
εν μεν εν Διδυμοτείχω οι κύριοι
Ευστάθιος Καβάσιλας ιατρός (διετέλεσε επί πολλά χρόνια και δημογέροντας) Θ. Ασκληπιάδης ιατρός, Χατζή Σταμάτης Ψαλτόπουλος έμπορος, Κωστάκης Γεώργιος (διετέλεσε διαχειριστής του κοινοτικού κηροποιείου) και Βασίλειος Ζεννής. Εν Σουφλίω οι κ. Χατζή
Απόστολος Δαούλας, Δημ. Χαραμπάρας, Γρηγόριος Παπάζογλους
και Σταμάτης Παπαδόπουλος.
Αι κωμοπόλεις Μανδρίτσα (κοντά στο Ακ- Αλάν) Μέγα Ζαλούφι
(Ανατολικά του Έβρου) και Μέγα-

Σελίδες από την ιστορία του
Διδυμοτείχου κατά τον 19ο αι.
λακλί (σημερινά Αμπελάκια) Καραφύλλης Χριστοδούλου, Μπιμπολίδης. Ακ Μπουνάρ (σημερινό
Ασπρονέρι) Λάμπος Παπάζογλους,
Δημήτριος Σαρακίνα. Πετράδες Παπά Αθανάσιος, Νικολάκης,
Κωνσταντίνος. Πραγγί Ευάγγελος
Αναγνώστης, Σαράντης, Τσιαφούλης. Κούλελι (σημερινό Πύθιο) Αργυράκης, Σταυράκης. Μάνδρα Χατζή Τριαντάφυλλος, Μόσχος Δεμερτζή Δημήτριος. Κορνοφωλέα
Χρ. Αναγνώστης, Αθανάσιος Γιαζιτζής, Πολυχρόνης και Γιαννάκος.
Μέγα Ζαλίφ (στην Ανατολική Θράκη) Νικόλαος Γκουντέτσογλους,
Βασίλειος Θεοδωράκογλου, Μιχαήλ Ρούσσου, Παπά Γεώργιος, Παπά Αθανάσιος. Ασλαάν (στην Ανα-

Από τα κείμενα που περιλαμβάνει, γίνεται σαφές, πως καταρτίσθηκε αμέσως μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο κατά την διάρκεια του
οποίου αποκαλύπτεται, ότι έγιναν
μεγάλες διαρπαγές των εκκλησιών, σε άμφια και ιερά σκεύη. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι ο ρωσικός στρατός στο Διδυμότειχο και
το Κούλελι Βουργάζ (Πύθιο) ήταν
υπό τη διοίκηση του στρατηγού
Νικολάου Μαντόυφελ. Στο δεξιό μέρος της κατάστασης αυτής,
κάτω από τον τίτλο «Σημειώσεις»
αναφέρεται: «Η επαρχία απαρτίζεται από δύο πόλεων, δέκα τριών
κωμοπόλεων και τεσσαράκοντα
επτά χωρίων. Η υλική κατάστασις
των κατοίκων της επαρχίας ταύτης

ρίπου. Το νεοσύστατον Παρθεναγωγείον έχει 200 περίπου μαθητρίας με το νέον σύστημα το Ελβετικόν, υπό διδασκάλισσαν εξ Αθηνών. Το δε εν Σουφλίω Ελλ. Σχολείον αριθμεί 50 μαθητάς υπό διδάσκαλον εγχώριον εκπαιδευθέντα εν Αθήναις, εν δε τοις δημοτικοίς 300 περίπου μαθηταί φοιτώσιν υπό διδάσκαλον εγχωρίου
πεπαλαιωμένου συστήματος. Εν
τη πόλει ταύτη ιδρύεται ωραία και
μεγάλη λιθόκτιστος Δημοτική Σχολή. Εκ ταύτης της πόλεως διδάσκονται εν Αθήναις δέκα ιδιοσυντήρητοι μαθηταί και μία υπότροφος εις τα εν Φιλιππουπόλει Ζαρίφεια σχολεία.

Δερβένι (το σημερινό Μεγάλο Δέρειο) έχουν απόλυτον ανάγκην ελληνοφώνων διδασκάλων, των κατοίκων μη δυναμένων να μισθώσωσι τούτους ένεκα της πτωχεύσεως αυτών, επισυμβάσης ως εκ
του Ρωσσοτουρκικού πολέμου,
των μεταναστεύσεων και της παλιννοστήσεως.
Των πλείστων χωρίων τα άρρενα τέκνα και θήλεα βόσκουσιν
κτήνη ή καλλιεργούσι μετά των
γονέων αυτών χωράφια και αμπελώνας. Τα εν χρήσει βιβλία είναι
ως επί το πλείστον αρχαίας μεθόδου. Μέτρα σκόπιμα και συντελεστικά προς τον σκοπόν της αδελφότητος θεωρώ δια ταύτα τα πολυπαθή μέρη να αποστείλει διδα-
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σκάλους μισθωμένους τα πλείστον υπ’ αυτής εις τας
κεντρικωτέρας κωμοπόλεις και βιβλία δωρεάν νέου
συστήματος δια τους απόρους μαθητάς. Και εις τινας εξ αυτών των κωμοπόλεων και διδασκαλίσσας,
ίνα ούτω μεταδοθεί η Ελλ. εκπαίδευσις και εις ταύτας τας κωμοπόλεις ως και εις τα περίχωρα αυτών,
υπό την εποπτείαν των αντιπροσώπων της αδελφότητος. Εν Διδυμοτείχω δεν υπάρχει Ελληνική Σχολή
ένεκα ελλείψεως πόρων.
Οι ιερείς εισίν αμαθέστατοι και αγροίκοι. Αι ιεραί εκκλησίαι εισίν πενιχραί, έχουσαι ανάγκην ιερών
αμφίων και σκευών αρπαγέντων κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον. Πατριαρχική επινεύσει αποστέλλονται όσον ούπω δύο παίδες είς εκ Διδυμοτείχου
και έτερος εκ Σουφλίου δια να εκπαιδευθούν εις την
εν Χάλκη ιερατικήν σχολήν. Μόνον εν Διδυμοτείχω
οικούσιν οθωμανικαί οικογένειαι περί τας 400, αρμενικαί 30 και άλλαι τόσαι ιουδαϊκαί».
Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία και τα άλλα έξοδα των σχολείων, υπάρχει στην ίδια κατάσταση ειδική στήλη, στην οποία αναφέρονται: «Το εν Διδυμοτείχω δημοτικόν Σχολείον συντηρείται υπό των ιερών εκκλησιών. Το δε Παρθεναγωγείον συντηρείται υπό διαφόρων τυχηρών απολαυών οίον διαλύσεις αρραβώνων, διαζυγίων προστίμων, αδείας γάμων, εμβατικά ιερέων κ.τ.λ. Τα δεν εν Σουφλίω συντηρούνται υπό των ιερών εκκλησιών και τινων άλλων εκτάκτων απολαυών. Τα δε εν τοις χωρίοις και
κωμοπόλεσιν υπό των ιερών εκκλησιών». Η πολύπτυχη αυτή κατάσταση αριθμεί για το Διδυμότειχο
662 οικίες (προφανώς πρόκειται μόνο για τα σπίτια
των χριστιανών) τρεις εκκλησίες (δεν τις κατονομάζει, αλλά πρόκειται για τις εκκλησίες του Αγίου Αθανασίου, του Σωτήρος Χριστού και της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου) έξι ιερείς, ένα σχολείο Δημοτικό αρρένων
και ένα Παρθεναγωγείο.

*Το Σουφλί
Για το Σουφλί που είχε αμιγή ελληνικό πληθυσμό
γράφοντας χαρακτηριστικά «Έλληνες όλοι» αναφέρει πως αριθμούσε τότε 1.200 οικίες, δύο εκκλησίες
(προφανώς του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Αθανασίου) εννέα ιερείς, ένα Ελληνικό σχολείο και δύο
Δημοτικά. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι με βάση
τους Κώδικες της Μητρόπολης Διδυμοτείχου που
ταξινόμησε και μελέτησε ο Γρηγόριος Ευθυμίου, η
δασκάλα που ανέλαβε το Παρθεναγωγείο του Διδυμοτείχου τότε, ήταν η εξ Αθηνών Σοφία Πολίτου[1].
Στα πολύτιμα έγραφα της Βιβλιοθήκης της Βουλής διασώζεται και μια άλλη χειρόγραφη, ανυπόγραφη και χωρίς ημερομηνία «Στατιστική των σχολείων
της επαρχίας Διδυμοτείχου» από τη οποία αποσπούμε την ακόλουθη πληροφορία: «Εις χρήσιν βιβλία εις
άπαντα τα είδη των Σχολείων εισίν των υπό της εν
Κ/πόλει Εκπαιδευτικής Επιτροπής και του υπουργείου της Παιδείας της Ελλάδος εγκεκριμένα δια το ευμέθοδον αυτών». Για τα χωριά όμως Ζαλούφι σήμερα στην Ανατολική Θράκη (με 30 μαθητές και 30
μαθήτριες) το Μπάσκλησε σήμερα Πρωτοκκλήσι (με
10 μαθητές και 10μαθήτριες) το Καράκλησε σήμερα
Μαυροκκλήσι (με 7 μαθητές και 7 μαθήτριες ) το Κάγιατζικ σήμερα Κυριακή (με 35 μαθητές και 35 μαθήτριες) της επαρχίας Διδυμοτείχου και το Γιάνουρεν σήμερα Γιαννούλη (με 20 μαθητές και 20 μαθήτριες) της επαρχίας Σουφλίου, γράφει ότι η διδασκαλία γίνεται «κατά το αρχαίον των γραμματοδιδασκάλων σύστημα» ότι δηλαδή διδάσκεται ανάγνωση και
γραφή από την Οκτώηχο, το Ψαλτήριο και τον Απόστολο. Λίγα χρόνια μετά το 1884, και το Διδυμότειχο προσπαθεί να αναπτυχθεί οικονομικά και εκπαιδευτικά, αφού η Παιδεία για τους συμπατριώτες μας
της εποχής εκείνης της σκλαβιάς, ήταν μόνιμη επιδίωξη και ευγενές όραμα.
Υπάρχει στο φάκελο της Βιβλιοθήκης της Βουλής ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» της
Κωνσταντινουπόλεως της 21 Απριλίου 1884 από
το οποίο καταφαίνεται ότι επήλθε κάποια αύξηση
του πληθυσμού στο Διδυμότειχο και στο οποίο διαβάζουμε: «Η πόλις του Διδυμοτείχου εκ 1.500 οικο-

γενειών, ών αι 500 μουσουλμανικαί, έχει τρία σχολεία, εν ελληνικόν μετά 21 μαθητών και 1 διδασκάλου, 1 δημοτικόν μετά 3 διδασκάλων και 105 μαθητών, 1 παρθεναγωγείον μετά μιας διδασκαλίσσης και
32 μαθητών και 1 νηπιαγωγείον μετά 1 νηπιαγωγού
και 90 νηπίων. Πόροι συντηρήσεως η χορηγία της εν
Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος
και τα έκτακτα εισοδήματα της Δημογεροντίας και
των εκκλησιών. Η ομιλουμένη γλώσσα είναι η ελληνική και η τουρκική». Από το «Νεολόγο»[2] εξ άλλου
πληροφορούμαστε, ότι στον τότε Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Διονύσιο, απονεμήθηκε το αυτοκρατορικό παράσημο Μετζιτιέ δευτέρας τάξεως. Ο Διονύσιος ήταν συνοδικός στο Πατριαρχείο όταν κηρύχθηκε
το Σχίσμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας το 1872 και
συνυπέγραψε την Πατριαρχική Πράξη του Πατριάρχη Άνθιμου, μαζί με τους άλλους συνοδικούς αρχιερείς. Την ίδια χρονιά είχε προσφέρει και πέντε οθωμανικές λίρες για τα σχολεία της Ραιδεστού. Το 1873
ήταν μια πολύ σκληρή χρονιά για το Διδυμότειχο.

Αγγλικές ή άλλες λέξεις

με ελληνικές ρίζες
Love, λατινικό: love εκ του »λάFω». Το
δίγαμμα F που είναι κανονικά το έκτο
γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου γίνεται αυ, που σημαίνει: »θέλω πολύ»
No, λατινικο: non, ne εκ του εκ του νη:
αρνητικό μόριο »νέ τρώει, νέ πίνει», νηπενθής= απενθής, νηνεμία= έλλειψη
ανέμου
Money, λατινικο: moneta εκ του μονία= μόνη επωνυμία της θεάς Ήρας:
»Ηρα μονία», στο προαύλιο του ναού
της στην Ρώμη βρισκόταν το νομισματοκοπείο, Τα νομίσματα έφεραν την

σπονδή.
Μια και στην Ελλάδα τον πίνουν πολλοί, όταν λένε ότι το Frappé είναι Γαλλικό, τι εννοούν;
Frappé, μέσω του φραγκικού hrappan,
εκ του (F)ραπίζω =κτυπώ (F=το αρχαίο
Ελληνικό δίγαμμα)
Day, δία έλεγαν οι Κρήτες την ημέρα,
ευδιάθετος= βρίσκεται σε καλή μέρα
Medicine λατινικά: medeor εκ του μέδομαι, μήδομαι= σκέπτομαι πράττω
επιδεξίως, μέδω= φροντίζω, μεδέων=
προστάτης

Όπως προκύπτει από δημοσίευμα της «Παλιγγενεσίας» των Αθηνών[3] τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου προς την 1η Νοεμβρίου, εξερράγη στο κέντρο,
στην αγορά της πόλης, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία
μέσα σε τέσσερις ώρες αποτέφρωσε περί τα 100
εμπορικά και εργαστήρια και 15 σπίτια. Τέτοια πυρκαγιά δεν είχε σημειωθεί τα προηγούμενα 28 χρόνια. Η απειρία, η έλλειψη πυροσβεστικών μέσων, οι
στενότατοι δρόμοι και ο νότιος άνεμος δεν επέτρεψαν στους δυστυχείς Διδυμοτειχίτες να διασώσουν
τις περιουσίες τους. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι κατά
τη διάρκεια της πυρκαγιάς αναφέρθηκαν και διαρπαγές από τα καιγόμενα ακίνητα. Τη μεγαλύτερη ζημιά υπέστησαν οι Χριστιανοί και κατά δεύτερο λόγο οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι. Αξιοσημείωτη είναι η
άγνοια των Αθηναίων για τις πόλεις και τα χωριά του
υπόδουλου Ελληνισμού.

Restoration
λατινικά: restauro εκ του
ρά+ίστημι, όπου το ρά
δεικνύει
συνάρτησιν,
ακολουθίαν, επίτασιν π.χ.
ρά-θυμος, και ίστημι=
στήνομαι

Η εφημερίδα αναφέρει το Διδυμότειχο ως «Διμυτείχιον εκ Τουρκίας»! Πολύ σημαντικές πληροφορίες για την περιοχή του Διδυμοτείχου υπάρχουν στο έγγραφο του πρόξενου της Αδριανούπολης Αν. Δόσκου προς την πρεσβευτή της Ελλάδας
στην Κωνσταντινούπολη με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 1861[4]. Τότε είχε επισημανθεί μεγάλη δραστηριότητα ορισμένων Βουλγάρων, να προσηλυτίσουν κόσμο στην Ουνία. Εκείνο τον καιρό, έδρασε
στη Θράκη κάποιος Βούλγαρος Τσακώφ, πρώην εκδότης βουλγαρικής εφημερίδας στην Κωνσταντινούπολη και κάποιος παπάς ονόματι Θεόδωρος. Όταν
αυτοί απέτυχαν (ο παπά- Θεόδωρος μάλιστα επανήλθε τελικά στην Ορθοδοξία) έκανε την εμφάνισή
του ένας άλλος Βούλγαρος ονόματι Κων. Κουρουκαφάσης, που με απατηλές υποσχέσεις κατώρθωσε
να ξεγελάσει και να αποσπάσει στον Ουνιτισμό δέκα χωριά της επαρχίας Διδυμοτείχου, μη κατονομαζόμενα στο έγγραφο. Μόλις το πληροφορήθηκε ο
Δόσκος κινητοποιήθηκε και κατόρθωσε να επαναφέρει στην Ορθοδοξία τα 7 από τα αποσκιρτήσαντα
χωριά. Παρέμειναν μόνο τα χωριά Μπάσκλησε, (σήμερα Πρωτοκκλήσι), Κάγιατζικ (σήμερα Κυριακή) και
Γενήκιοϊ (;) που κατοικούνταν από 250 οικογένειες.
Για τους κατοίκους αυτών των χωριών έκανε συνεννοήσεις με το Μητροπολίτη Διδυμοτείχου ώστε να
επανέλθουν και αυτοί στην Ορθοδοξία. Ο Κουρουκαφάσης είχε πείσει τότε και δυο χωριά της επαρχίας
Λιτίτζης να προσέλθουν στον Ουνιτισμό, εγκαθιστώντας μάλιστα και Ουνίτη ιερέα. Ο Δόσκος υποψιάζονταν ότι πίσω από τις δραστηριότητες αυτές, κρύβονταν το γαλλικό προξενείο της Αδριανούπολης. Το
1849 ορισμένοι Οθωμανοί του Διδυμοτείχου είχαν
γίνει πολύ ενοχλητικοί και πιεστικοί προς τους κατοίκους του Διδυμοτείχου.

Space εκ του σπίζω
=εκτείνω διαρκώς

Έτσι όταν ο τότε μητροπολίτης επισκέφθηκε το
Μάρτιο την Αδριανούπολη για να χαιρετίσει το νέο
Γεν. Διοικητή Ισμαήλ Πασά, συνάντησε και τον Έλληνα υποπρόξενο Ιωσήφ Βαρότση, προς τον οποίο
εξιστόρησε τα γεγονότα. Αυτός κατόρθωσε να πάρει συστατική επιστολή από τον Ισμαήλ Πασά προς
τις Οθωμανικές αρχές του Διδυμοτείχου, να συμμαζευτούν.

Restaurant εκ του
ρά+ίσταμαι= έφαγα καί
στυλώθηκα
Resistance εκ του ρά +
ίστημι
Illusion εκ του λίζει= παίζει
Brother λατινικα frater
εκ του φράτωρ

παράσταση της, (monetae)
i εκ του εγώ ή ίω στην Βοιωτική διάλεκτο

Marmelade λατινικά melimelum εκ
του μελίμηλον =κυδώνι
Menace εκ του μήνις

Yes εκ του γέ= βεβαίως

Mentor εκ του μέντωρ

Kiss me εκ του κύσον με= φίλησε με,
λόγια του Οδυσσέα στην Πηνελόπη.

Mother εκ του μάτηρ, μήτηρ

Move εκ του Ομηρικού αμείβου= κουνήσου!!!!!!!!

Eyes εκ του: φάεα= μάτια

After εκ του Ομηρικού αυτάρ= μετά, ο
Όμηρος μας λέγει »θα σας διηγηθώ τι
έγινε αυτάρ»
Me εκ του : με
Matrix εκ του: μητρα
Model εκ του: μήδος=σχέδιο
Disaster εκ του: δυσοίωνος+αστήρ!!!!!
Humor εκ του χυμόρ= χυμός (Στην διάλεκτο των Ευβοέων όπως αναφέρεται
και στον Κρατυλο του Πλάτωνος το τελικό σ προφέρεται ως ρ. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης)
Colonie εκ του κολώνεια =αποικιακή
πόλις
Karat εκ του κεράτιον, μικρόν κέρας
χρησιμεύον εις στάθμιση βάρους
Is εκ του είς
Heart,core εκ τού κέαρ= καρδιά
Pause εκ του παύση
Exit εκ του έξιτε= εξέλθετε
Exist λατινικά ex+sisto
έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω

εκ

του

Serpent λατινικά: serpo έκ του έρπω,
ερπετό
Simple εκ του απλούς
Sponsor εκ του σπένδω= προσφέρω

Father εκ του πάτερ, πατήρ
Sex εκ του: έξiς,
Menu: Προσέξτε τώρα το καταπληκτικό. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιο, ένα μικρό κείμενο δηλαδή στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Απ’ αυτό οι λοιποί
βάρβαροι, όταν σταμάτησαν να τρώνε ο ένας τον άλλο, πήραν το γνωστό…
menu.
Boss εκ του πόσσις =ο αφέντης του
σπιτιού
Lord εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης……
bank λατινικά pango εκ του παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα «τραπέζια» (πάγκους) που στήνονταν στην αγορά.
dolllar εκ του τάλλαρον= καλάθι το
οποίο χρησιμοποιούταν ως μονάδα
μέτρησης στις ανταλλαγές, π.χ δώσε
μου 5 τάλλαρα σιτάρι να σου δώσω 3
αλεύρι. Σε μας έχει μείνει ως τάλληρο,
αλλά και ως το γνωστό μας τελλάρo!!!
Amen, λατινικά: amen. Το γνωστό
σε όλους μας «Αμήν» κάθε άλλο παρά Εβραϊκό είναι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ακόμη αντιγραφή του αρχαιότατου: ή μην = αληθώς
(Ιλιάδα- Ομήρου Β291), ημέν. (Athena
Roumeliotis – Vasillios Kazakidis)
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Η ΕΛ. ΑΣ. τιμά τον
προστάτη της

Η

Στις εργασίες της Ιεράς
Συνόδου της Ιεραρχίας

Των εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που συνήλθε στην Αθήνα, από 6ης έως 9ης Οκτωβρίου ε.ε., μετέσχε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς. Ο Σεβασμιώτατος συλλειτούργησε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ι ε ρ ώ ν υ μ ο το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 του μηνός Οκτωβρίου ε.ε. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Κολωνακίου – Αθηνών, επ’ ευκαιρία της χειροτονίας των νεοεκλεγέντων Μητροπολιτών Κεφαλληνίας κ.
Δημητρίου και Τρίκκης κ. Χρυσοστόμου αντιστοίχως.

μνήμη του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου
εορτάσθηκε με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ στην Ορεστιάδα και στο
Διδυμότειχο την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ε.ε. Συγκεκριμένα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων
Ορεστιάδος, όπου και η έδρα της ομώνυμης Αστυνομικής Διεύθυνσης, το πρωί τελέσθηκε η καθιερωμένη Δοξολογία και ετέθη εις προσκύνηση λείψανο του

τιμωμένου αγίου, που φυλάσσεται στον Καθεδρικό
Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου.
Το μεσημέρι στη Σχολή Δοκιμών Αστυφυλάκων
Διδυμοτείχου, αφού τελέστηκε Δοξολογία ο Διοικητής της Σχολής Κωσταντίνος Βλάχος παρουσίασε
τους νεοεισαχθέντες σπουδαστές και ο Σεβασμιώτατός διένειμε εις έκαστον εξ αυτών την Καινή Διαθήκη ευχηθείς πρόοδο και επιτυχία στην υψηλή και
υπεύθυνη αποστολή τους.

24 χρόνια θεοφιλούς
Πατριαρχίας
Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Β α ρ θ ο λ ο μ
α ί ο επισκέφθηκαν στο Φανάρι οι Σεβ. Μητροπολίτες Καστορίας κ. Σεραφείμ και Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός την Πέμπτη

22 Οκτωβρίου ε.ε. για να υποβάλλουν συγχαρητηρίους προσρήσεις επί τη συμπληρώσει 24
ετών από της αναρρήσεως Αυτού στον Πατριαρχικό Οικουμενικό Θρόνο. Την επομένη, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ε.ε. οι

Σεβασμιώτατοι μετέβησαν στην
Πρίγκηπο όπου συλλειτούργησαν με τον εορτάζοντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου.

«Ιερατικές υπενθυμίσεις»
Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου πραγματοποιήθηκε, παρουσία του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού, το πρωί της Δευτέρας 19ης Οκτωβρίου ε.ε. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, με ομιλητή τον
Αρχιμανδρίτη Ανδρέα Κονάνο, λόγιο κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με θέμα• «Ιερατικές υπενθυμίσεις».
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό επί τη ενάρξει των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και
με την ευκαιρία αυτή ανακοίνωσε ότι ήδη η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής λειτουργεί ως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Θυρανοίξια στη Σιταριά
Τα Θυρανοίξια του πρόσφατα ανακαινισθέντος Ιερού Ενοριακού Ναού
Αγίου Δημητρίου Σιταριάς τέλεσε το απόγευμα του Σαββάτου 24ης Οκτωβρίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς παρουσία του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευά Πατσουρίδη.
Ο Σεβασμιώτατος στη σύντομη προσφώνησή του προς τους λιγοστούς
κατοίκους του οικισμού μεταξύ άλλων σημείωσε «η Εκκλησία είναι ο τόπος συνάντησης του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με το συνάνθρωπό του» και συνεχίζοντας τους παρότρυνε «να πιστεύετε στο Θεό, και
αυτή η πίστη σας να γίνεται αγάπη προς το συνάνθρωπο και ελπίδα για το
μέλλον».
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Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΤΣΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ρει ότι η μορφή την οποία ο Άγιος αποκτείνει
είναι ο βούλγαρος τσάρος Καλογιάννης (Ιωαννίτζης), ο οποίος είχε καταστρέψει το Διδυμότειχο εκ θεμελίων το 1206¨ .

Κείμενο του
Ιωάννη Α. Σαρσάκη (Καστροπολίτη)
Περιδιαβαίνοντας στο κάστρο του Διδυμοτείχου, ο επισκέπτης περιπλέκεται ανάμεσα σε ιστορικά μνημεία, λαξευμένες σπηλιές,
εκκλησιές, ναϋδρια, θρύλους, έθιμα και παραδόσεις. Ο χώρος αυτός έχει ζήσει πολλά και σημαντικά ιστορικά γεγονότα όπως :
πολιορκίες, μάχες, νίκες, ήττες,
καταστροφές, γεννήσεις αυτοκρατόρων, στέψη αυτοκράτορα, επισκέψεις σημαντικών
προσωπικοτήτων της Ρωμανίας
(Βυζαντίου), καθώς και ξένων,
θαυματουργικές παρεμβάσεις
και πολλά άλλα. Πολλά από
αυτά τα γεγονότα είναι αποτυπωμένα στη μνήμη των κατοίκων ως θρύλοι και παραδόσεις, άλλα πάλι, είναι αποτυπωμένα επάνω στα μνημεία, όπως
π.χ. στην ανάγλυφη μαρμάρινη
εικόνα του Αγίου Δημητρίου η
οποία είναι εντοιχισμένη επάνω
στο προσκυνητάρι του Αγίου.
Πριν αναφέρω την παράδοση που αφορά την υπόψη εικόνα, θα κάνω μια μικρή περιγραφή του προσκυνηταριού. Ο
Δάσκαλος Βολάνιος Θεοχάρης
αναφέρει τα εξής : ¨Η όλη δομή του λατρευτικού χώρου είναι ένα παραλληλεπίπεδο οικοδόμημα με πέτρινες πλάκες
που θυμίζει περισσότερο ειδωλολατρικό βωμό παρά τόπο χριστιανικής προσευχής.
Την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου, οι χριστιανοί συνήθιζαν να θυσιάζουν πρόβατα, αίγες αλλά κυρίως πετεινούς¨ . Ο Αθανάσιος
Γουρίδης ¨υποθέτει ότι το προσκυνητάρι είναι κτισμένο περίπου στη θέση ναού του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ίσως
αποτελούσε το Μητροπολιτικό
Ναό μέχρι το 17ο αιώνα και είχε δώσει το
όνομά του στην ομώνυμη συνοικία του κάστρου. Το προσκυνητάρι αντικατέστησε παλιότερο στα τέλη του 19ου αιώνα, περί το
1885¨ . Στο ίδιο βιβλίο ο κύριος Γουρίδης
κάνει μνεία στην εντοιχισμένη μαρμάρινη
ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Δημητρίου για
την οποία αναφέρει ότι αποτελεί : ¨θαυμάσιο
δείγμα λαϊκής τέχνης των ύστερων μεταβυζαντινών χρόνων. Ντόπια παράδοση αναφέ-

Εγκυκλοπαιδικά να αναφέρουμε ότι ο
Ιωαννίτζης : ¨Καλογιάν ή Καλογιάννης ο Ρωμαιοκτόνος (1168 - Οκτώβριος 1207) γνωστός και ώς Ιβάν Α΄ (Ιωάννης Α΄) ήταν ηγεμόνας (τσάρος) της Βουλγαρίας το διάστημα 1197-1207. Γεννήθηκε περί το 1168. Το
όνομα Καλογιάν που υποδηλώνει τον «Καλό» ή «Όμορφο» Ιωάννη προέρχεται από το
ελληνικό «Καλοϊωάννης», και ήταν σύνηθες
στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες με όνομα «Ιωάννης» από την εποχή των Κομνηνών
και μετά (Οι Βυζαντινοί εχθροί του τον αποκαλούσαν μυστικά Σκυλοϊωάννη). Ένα ακόμα από τα προσωνύμια του ήταν Ιωανίτζης ή
Ιβάνιτσα, υποκοριστικό του Ιβάν ή Ιωάν (Ιωάννης στα Ελληνικά)¨ .
Ο Γεώργιος Ακροπολίτης ιστορικός του

τους Φράγκους τον Απρίλιο του 1204, ¨λεηλάτησε όλη τη Μακεδονία, αφού οι Ιταλοί
(Φράγκοι) είχαν πρόσφατα νικηθεί από αυτόν και δεν υπήρχε κανένας άλλος να του
εναντιωθεί. Άρπαξε λοιπόν πολλά λάφυρα,
αιχμαλώτισε όλον τον πληθυσμό διαφόρων
πόλεων που τις κατέστρεψε τελείως. Σκοπός του ήταν να μη συνέλθουν ποτέ οι Ρωμαίοι και να μην ξαναπάρουν πίσω τις πόλεις τους. Γι΄ αυτό κατέστρεψε εκ θεμελίων
τη Φιλιππούπολη, την εξαιρετική αυτή πόλη
που βρίσκεται κοντά στον Έβρο, και έπειτα
όλες τις άλλες πόλεις : την Ηράκλεια, το Πάνιο, τη Ραιδεστό, τη Χαριούπολη, την Τραϊανούπολη, τη Μάκρη, την Κλαυδιούπολη, τη
Μοσυνόπολη, το Περιθεώριο και άλλες πολλές, που δεν είναι ανάγκη να τις απαριθμήσω
¨ Ανάμεσα στις άλλες πόλεις που δεν αναφέρει ο Ακροπολίτης ήταν και το Διδυμότειχο, για την καταστροφή του οποίου γράφει
στο χρονικό του ο Γοδεφρείδος Βιλλεαρδου-

στους Βουλγάρους ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄, και ότι όπως εκείνον αποκαλούσαν
Βουλγαροκτόνο, έτσι και ο ίδιος θα ονομαζόταν Ρωμαιοκτόνος¨ . Το τέλος όμως του
Ιωαννίτζη δεν άργησε να έρθει, ένα χρόνο
μετά το 1207 και ενώ ήταν έτοιμος να εισβάλει στη Θεσσαλονίκη, πεθαίνει αιφνιδίως. Ο Ακροπολίτης ιστορεί τα εξής : ¨Έφθασε μάλιστα ως τη Θεσσαλονίκη, εκεί όμως
πέθανε προβληθείς από πλευρίτιδα, όπως
υποστήριξαν μάλιστα κάποιοι πέθανε από
οργή θεόσταλτη, γιατί είχε δει στον ύπνο του
έναν άνδρα ένοπλο, να τον χτυπά με το δόρυ στα πλευρά¨ . Το γεγονός του αιφνιδίου θανάτου του Ιωαννίτζη έλαβε χώρα στις
26 Οκτωβρίου (ανήμερα του Αγίου Δημητρίου) του 1207, όταν (όπως προαναφέραμε) ο
Βούλγαρος τσάρος ετοιμαζόταν να επιτεθεί
στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό ο ελληνικός λαός, δημιούργησε την παράδοση που
θέλει τον Άγιο Δημήτριο να είναι αυτός που
σκοτώνει τον Ιωαννίτζη, σώζει
τη Θεσσαλονίκη και απαλλάσσει την Ρωμηοσύνη από μία μεγάλη απειλή.
Από τότε και μετά σε πολλές εικόνες του αγίου υπάρχει
η ερμηνεία ότι, ο άνδρας που
λογχίζει ο άγιος Δημήτριος είναι ο Βούλγαρος Τσάρος Ιωαννίτζης ή Σκυλογιάννης. Το γεγονός αυτό μας το αποδίδει με το
δικό του ξεχωριστό τρόπο ο μεγάλος Θεσσαλονικιός λογοτέχνης και ποιητής Νικόλαος Γαβριήλ Πεντζίκης . Στο ποίημά
του «Συμβάν» γράφει : ¨Σε χρωματουργίες από την πολυκαιρία
στους τοίχους / μισόσβηστες /
η Ορθόδοξη Χριστιανική Εποποιία αρχινούσε / απ΄ το Νάρθηκα, / παν’ απόναν σωρό ρόβη στη γωνιά και την ξεχασμένη
/ μπούκλα του τσομπάνη, / παριστάνοντας αριστερά στον τοίχο,
στον κυρίως ναό, έναν έφιππο. /
Από το κόκκινο τα΄ άτι του ευθύς γνώρισαν / τον Άγιο Δημήτριο. / Διαβάζοντας όμως «ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ», δίπλα / στην πεσμένη μορφή, / που την υποτάσσει τρυπώντας την με το κοντάρι του / ο Μυροβλήτης, / απόρεσαν, γιατ΄ ήξεραν πως με τον
Λυαίο η νίκη του Αγίου σχετίζεται¨ .

13ου αιώνα, αναφέρει για τον τσάρο Ιωαννίτζη τα παρακάτω : ¨Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης αφού ανακηρύχθηκε βασιλιάς των
Βουλγάρων, έγινε αίτιος μεγάλων κακών εις
βάρος των Ρωμαίων (Ρωμηών/Βυζαντινών),
ευτυχώς όμως, και εις βάρος των Ιταλών,
γιατί ήταν βασιλιάς της Βουλγαρίας όταν
έπεσε η Κωνσταντινούπολη¨ . Εκμεταλλευόμενος λοιπόν ο Ιωαννίτζης την τρικυμιώδη
κατάσταση που επήλθε στη Ρωμανία (Βυζάντιο) μετά την άλωση της Βασιλεύουσας από

ίνος : ¨Και ο Ιωαννίτζης (Καλογιάννης) προχώρησε μέχρι το Διδυμότειχο, το κατέλαβε
και το γκρέμισε και ισοπέδωσε τα τείχη μέχρι
τη γη. Και έκανε επιδρομή σ΄ όλη την περιοχή και άρπαξε άντρες και γυναίκες και παιδιά και ζώα. Και έκανε μεγάλη καταστροφή
(το 1206)¨ .
Ο Ακροπολίτης αναφέρει ότι ο Ιωαννίτζης με όλες αυτές τις καταστροφές : ¨παίρνει εκδίκηση για τα κακά που προξένησε

Η παράδοση αυτή, όπως
αναφέρει ο κύριος Γουρίδης καθώς και άλλοι λόγιοι και λαογράφοι του Διδυμοτείχου, ισχύει και στο Διδυμότειχο, και τη βλέπουμε αποτυπωμένη στη μαρμάρινη ανάγλυφη εικόνα που υπάρχει στο προσκυνητάρι του Αγίου Δημητρίου επάνω στο κάστρο. Ως παράδοση λοιπόν διατηρήθηκε από στόμα σε
στόμα και επικράτησε μέχρι σήμερα, και κατά κάποιο τρόπο συνδέει την συμβουλεύουσα Θεσσαλονίκη του Μυροβλύτη Αγίου με
το Βυζαντινό/Ρωμαίικο και αυτοκρατορικό
Διδυμότειχο

16
Ο ελληνοϊταλικός
πόλεμος του 1940
ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και
Ιταλίας, η οποία
διήρκεσε από τις
28 Οκτωβρίου
1940 μέχρι τις 23
Απριλίου 1941.
Επίσημη έναρξη του Πολέμου θεωρείται η «επίδοση του

τελεσιγράφου», ενώ μετά τις 6
Απριλίου 1941, με την επέμβαση των Γερμανών, συνεχίστηκε ως ελληνοιταλικογερμανικός πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός
ήταν το αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού
καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνι που είχε εγκαθιδρύσει
στην Ιταλία. Τις πρώτες πρωινές
ώρες της 28ης Οκτωβρίου του
1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην
Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχειρα στον Έλληνα
Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά,
στην οικία του δεύτερου, στην
Κηφισιά, τελεσίγραφο, με το
οποίο απαιτούσε την ελεύθερη
διέλευση του Ιταλικού στρατού
από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια
να καταλάβει κάποια στρατηγικά
σημεία του Ελληνικού Βασιλεί-
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ου, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.),
για τις ανάγκες ανεφοδιασμού
και άλλων διευκολύνσεών του
για τη μετέπειτα προώθησή του
στην Αφρική. Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού (το περίφημο «όχι»), ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβολής στην Ελλάδα.
Η εορτή της Ελευθερώτριας

Με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό
της Παναγίας της Ελευθερώτριας στο Διδυμότειχο εόρτασε
ο ακριτικός λαός μας την εθνική και συγχρόνως θρησκευτι-

κή εορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Με αισθήματα εθνικής αυτοσυνειδησίας και θρησκευτικής ευλάβειας προσήλθαν οι ακρίτες
μας στις εορταστικές εκδηλώ-

σεις. Την παραμονή της εορτής
στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιος, Ιεράρχης της Ορθοδόξου
Εκκλησίας της Πολωνίας, συ-

νευχομένων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως
κ. Μακαρίου και του επιχώριου Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού. Την κυριώνυμο ημέρα της
εορτής της Θείας Λειτουργίας

προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων
κ. Ιάκωβος, ο οποίος μετέφερε την ευλογία και τις ευχές της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, πλαισιούμενος από τους
προμνημονευθέντες Αρχιερείς
προσκληθέντας για την πανήγυρη του Καθεδρικού Ναού υπό
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ,
ο οποίος στη συνέχεια προέστη
της Δοξολογίας και τέλεσε την
επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο
της πόλης. Από του ιερού Βήματος παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος. Ακολούθησε μεγαλειώδης μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.
Παρέλαση

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες μια μεγαλειώδη παρέλαση στο ηλιόλουστο
Διδυμότειχο. Οι μαθητές και τα
στρατευμένα νιάτα με την κορμοστασιά τους τη ζωντάνια τους
αλλά και το υψηλό φρόνημα
που τους διακατέχει, μας κάνανε να συγκινηθούμε να τους καταχειροκροτήσουμε και να νιώσουμε περήφανοι για τα παιδιά
μας. Οι αρχές και οι αξίες για
τις οποίες έδωσαν ακόμα και τη
ζωή τους οι ένδοξοι πρόγονοί
μας θα είναι σημαία πάντα για
όλες τις νεώτερες γενιές μας.

