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Δραστηριότητεσ 
Δημαρχόυ

«Από την διασυνοριακή  
συνεργασία  

Ελλάδας –Βουλγαρίας, 
στην Αθήνα για το Νοσοκομείο,  

το Αρχαιολογικό-βυζαντινό 
μουσείο και την Πλωτινόπολη»

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015

σελ. 3

Παιδικοι Σταθμοι
τα αστεράκια μας..

Χρέος όλων μας:  
τα παιδιά μας … 

το μέλλον του τόπου μας.  
Σκοπός μας:  

η πνευματική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη των παιδιών 
της προσχολικής ηλικίας.

σελ. 8-9

σελ. 5

σελ. 16

Έργα  
καθημερινότητας   

του δήμου

Έργα  
καθημερινότητας   

του δήμου

Νέα Σχολική 
χρονιά

Η αξία της κάθε ομάδας εκτιμάται 
κυρίως απο το σύνολο των ποδο-
σφαιριστών που διαθέτει ο κάθε  

σύλλογος στο ρόστερ, και καθορίζε-
ται απο την εκτιμώμενη ποδοσφαιρι-

κή αξία κάθε παίκτη.

 Ας γνωρίσουμε  
πέντε  

τοπικές ομάδες
σελ. 11

σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες
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Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 22 
Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δημο-
τικό συμβούλιο για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανά-
γκη επίλυσης: Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων και 
απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ.-- 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμμα-
τος έτους 2015 Δήμου Διδυμοτείχου--10η Αναμόρφωση Προϋ-
πολογισμού οικ.έτους 2015 Δήμου Διδυμοτείχου-- Έγκριση μελέ-
της και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Ειδών Δι-
ατροφής του Δήμου Διδυμοτείχου και των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου ετών 2016 -2017.-- Έγκριση μελέτης και καθορισμός 
τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Καυσίμων κίνησης – θέρμαν-
σης & ελαιολιπαντικών για τα έτη 2016 -2017 για τις ανάγκες 
Δ.Διδυμοτείχου & των Νομικών Προσώπων του Δήμου».-- Λογι-
στική τακτοποίηση – συμψηφισμός εισπραχθέντος ποσού-- Επί εγ-
γράφου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.-- Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτι-
σμού για το έτος 2016 και εφεξής-- Καθορισμός τέλους χρήσης 
πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016 και εφε-
ξής-- Καθορισμός τέλους χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύ-
ων ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για το έτος 2016 και εφεξής-- 
Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστη-
μάτων για το έτος 2016 και εφεξής-- Καθορισμός τέλους διαφή-
μισης για το έτος 2016 και εφεξής-- Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ 
για το έτος 2016 και εφεξής-- Καθορισμός τέλους χρήσης αστι-
κών χώρων για το έτος 2016 και εφεξής-- Καθορισμός φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016 και εφεξής-- Καθο-
ρισμός ημερησίου δικαιώματος λαϊκών αγορών για το έτος 2016 
και εφεξής-- Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για το έτος 
2016 και εφεξής-- Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων για το έτος 
2016 και εφεξής-- Καθορισμός τέλους δικαιώματος βοσκής για το 
έτος 2016 και εφεξής-- Καθορισμός τέλους ποτιστρών για το έτος 
2016 και εφεξής-- Καθορισμός αντίτιμου χρήσης του Δημοτικού 
Αμφιθεάτρου για το έτος2016 και εφεξής-- Καθορισμός τέλους 
ειδικής παροχής υπηρεσιών πολιτικών γάμων για το έτος 2016 
και εφεξής-- Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου 
«Έργα υποδομής και συντήρησης εσωτερικής οδοποιΐας Δημοτι-
κής Ενότητας Διδυμοτείχου έτους2015»-- Έγκριση μελέτης και 
τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δη-
μοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου έτους 2015»-- Έγκριση παραλα-
βής οριστικής μελέτης «Μελέτη οδοποιΐας οδού πρόσβασης σταθ-
μού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης 
Διδυμοτείχου»-- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής 

παραλαβής έργου «Τεχνικά έργα αγροτικής 
οδοποιΐας Δυτικών Τοπικών Κοινοτήτων 
Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου»-- Συ-
γκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής 
του έργου «Αναβάθμιση κτιριακών υποδο-
μών 2ου,3ου,5ου Δημοτικών Σχολείων Δή-
μου Διδυμοτείχου»-- Έγκριση 3ου τακτο-
ποιητικού ΑΠΕ του έργου «Συνδετήριος 
δρόμος Λάδης Παλιουρίου του Δήμου Μεταξάδων»-- 3η Αναμόρ-
φωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι-
νωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου»-- Συ-
γκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Ειδών ατομικής 
προστασίας»-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθει-

ας «Αλατιού» κ.Γκουρλουμένου-- Επί αιτήσεως της κας. Σιαλάκη 
Δήμητρας-- Επί αιτήσεως του κ. Σαλινούδη Αποστόλου-- Έγκριση 
συμμετοχής του Δήμου Διδυμοτείχου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-
μα Συνεργασίας «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020» και εξουσι-
οδότηση στην Πρόεδρο του Δ.Σ.-- Επί αιτήσεως της «Λέσχης μο-
τοσικλετιστών Διδυμοτείχου»-- Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσε-
ων κ.Δημάρχου και διάθεση πίστωσης-- Επί αιτήσεων Δημοτών.

 
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

Ευχαριστήριο 

«Φύλλο σεπτεμβριοσ 2015»

Ευχαριστούμε τους, Ελένη Ανδρικάκη, Θεόφιλο Γου-
δουσάκη, Βασίλη Ναζλή, Φωτεινή Γραμμενίδου, 
Αναστασία Λεμονάκη, Δάφνη Παπαδάκη, Αναστασία 
Παπαδάκη, και τους Καστροπολίτες, για την βοήθεια 
τους στην έκδοση του Φύλλου Σεπτέμβριος  2015.

Σας ευχαριστούμε θερμά, 
Δημήτρης Δεντσίδης 

6972715239 
didymonea@gmail.com

ΘΑΝΑΤΟΙ

Π α π α δ α -
μάκης Χρήστος 
του Αδάμ σύζυ-
γος Σωτηρίας 
απεβίωσε στίς 
03/09/2015, 

Ανδρεάδου Τριάδα του Γεωργίου σύζυγος Ανρωνί-
ου απεβίωσε στίς 02/09/2015, Γιουβάνογλου Ελέ-
νη του Ηλία σύζυγος Αναστασίου απεβίωσε στίς 
03/09/2015,Γραμματέα Μάρθα του Νικολάου απεβίω-
σε στίς 05/09/2015,Χαρίτογλου Ανδρέας του Αθανασί-
ου απεβίωσε στίς 06/09/2015,Τσιαφλάκη Αθανασία του 
Δημητρίου απεβίωσε στίς 06/09/2015,Γκροζούδης παύ-
λος του Δημητρίου απεβίωσε στίς 09/09/2015,Μπουζι-
οκλή Ελένη του Δημητρίου απεβίωσε στίς 10/09/2015, 
Τοπούζης Γεώργιος του Σιδέρη σύζυγος Χρυσούλας απε-
βίωσε στίς 11/09/2015, Γκουδουσάκης Σταύρος τοθυ 
Ευαγγέλου απεβίωσε στίς 13/09/2015,Βοϊνίδου Βιργι-
νία του Αθανασίου απεβίωσε στίς 13/09/2015,Ξενιτί-
δης  Δημήτριος του Παύλου σύζυγος Μαρίας απεβίω-
σε στίς 17/09/2015, Παπαδάκη Αναστασία του Σταύ-
ρουαπεβίωσε στίς 18/09/2015,Καπετάνιου Καρυο-
φυλλιά του Αλεξάνδρου σύζυγος Ηλίας απεβίωσε στίς 
21/09/2015,Μπαρμπαράκης αλέξανδρος του Θεοδώ-
ρου σύζυγος Αθανασία απεβίωσε στίς 22/09/2015,Γκι-
ντίκα Αικατερίνη του Σταύρου απεβίωσε στίς 
22/09/2015, Πετρακίδου Ζωή του Παναγιώτη απεβίω-
σε στίς 23/09/2015

ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Κεχαγιά θήλυ του Παναγιώτη και της Βασιλικής γεν-
νήθηκε στίς 30/08/2015, Ισμαήλογλου θήλυ του Ασάν 

και της Μπεϊνά γεννήθηκε στίς 27/08/2015, Λυμπερα-
κάκης άρρεν του Γεωργίου και της Αντωνίας γεννήθη-
κε στίς 01/09/2015, Μητσόπουλος άρρεν του Νικολά-
ου και της Σνετζίνας γεννήθηκε στίς 27/08/2015, Τζα-
φέρογλου θήλυ του Χασάν και της Σάνδρας γεννήθηκε 
στίς 01/09/2015, Γακίδης άρρεν του Δημητρίου και της 
Δέσποινας γεννήθηκε στίς 31/08/2015, Δουράνη θήλυ 
του Παντελεήμων και της Κωνσταντίνας γεννήθηκε στίς 
02/09/2015, Παλιουργιώτη θήλυ του χαραλάμπου και 
της Μαρίας γεννήθηκε στίς 03/09/2015, Μήνογλου θή-
λυ του Μηνά και της Μαρίας γεννήθηκε στίς 02/09/2015, 
Παλλίδης άρρεν του Γεωργίου και της Φανής γεννήθη-
κε στίς 05/09/2015, Μπεκτάς άρρεν της Φατόζ γεννήθη-
κε στίς 31/08/2015, Μπαχτσεβάνης άρρεν του Αθανασί-
ου και της Τριάδας γεννήθηκε στίς 09/09/2015, Μαργα-
ριτίδης άρρεν του Γεωργίου και της Χρυσής γεννήθηκε 
στίς 09/09/2015, Τριανατφυλλίδη θήλυ του Γκορ και της 
Σβετλάνα γεννήθηκε στίς 05/09/2015, Μπέντσης άρ-
ρεν του Θεοδώρου και της Συρματούλας γεννήθηκε στίς 
13/09/2015, Μαυρή θήλυ του Πέτρου και της Δήμητρας 
γεννήθηκε στίς 12/09/2015, Δουλούδη θήλυ του Απο-
στόλου και της μαρίας γεννήθηκε στίς 11/09/2015, Τσι-
κρίκη θήλυ του Ανατόλιου και της Μαρίας γεννήθηκε στίς 
09/09/2015, Ντουμανάκης άρρεν του Χρήστου και της 
Φωτεινής γεννήθηκε στίς 16/09/2015, Αργυράκης θήλυ 
του Θωμά και της Ντόνκα γεννήθηκε στίς 16/09/2015, 
Μπακάλης άρρεν του Δημητρίου και της Ροδούλας γεν-
νήθηκε στίς 17/09/2015

ΓΑΜΟΙ

 Τζόρτα Χουσεΐν Ονούρ του Ρεμζή και Αμέτογλου Αϊσέ 
του Μεμέτ τελέστηκε πολιτικός Γάμος στίς 15/09/2015, 
Οστά Καντίρ του Ρασίμ και Σαατσή Χαϊριέ του Σερίφ τε-
λέστηκε θρησκευτικός Γάμος στίς 22/09/2015,

                  

Δημοτικό συμβούλιο
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Δραστηριότητεσ Δημαρχόυ
«Από την διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας –Βουλγαρίας, 

στην Αθήνα για το Νοσοκομείο,  
το Αρχαιολογικό-βυζαντινό μουσείο και την Πλωτινόπολη»

Interreg 2014-2020 
διασυνοριακή συνεργασία  
Ελλάδας –Βουλγαρίας

Με στόχο την ταχύτερη απορρόφηση 
των 129 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα INTERREG 2014-2020 
για την διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας 
–Βουλγαρίας με έμφαση σε θέματα φυσι-
κών καταστροφών  και απασχόλησης, πραγ-
ματοποιήθηκε στο Blagoebgrad της γειτο-
νικής χώρας  συνάντηση εργασίας φορέ-
ων τοπικής αυτοδιοίκησης, που συνδιοργά-
νωσαν οι ευρωβουλευτές του Ε.Λ.Κ. Μαρία 
Σπυράκη και Andrey Novakov. 

Οι δύο ευρωβουλευτές ενημέρωσαν 
τους δημάρχους και των δύο χωρών για τις 
δυνατότητες του προγράμματος που στο-
χεύει στην κοινή αντιμετώπιση προβλημά-
των που απασχολούν  όμορες χώρες όπως 
η Ελλάδα και η Βουλγαρία. 

Το πρόγραμμα INTERREG 2014-2020 
επικεντρώνεται  στην βελτίωση του επιχει-
ρηματικού κλίματος ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες, την επέκταση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στις αγορές, την  πρόληψη διασυ-
νοριακών φυσικών καταστροφών, την αύ-
ξηση του τουριστικού ρεύματος ανάμεσα 
στις δυο χώρες και τη βελτίωση των μετα-
φορών. 

Τη συνάντηση εκ μέρους της Βουλγα-
ρικής κυβέρνησης παρακολούθησε η υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων 
Denitsa Nikolova και η Γραμματέας Οικο-
νομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπο-
δομών Elitsa Nikolova. Οι Έλληνες δήμαρ-
χοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν: 
Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελο-
κήπων-Μαινεμένης, Φώτης Δομουχτσίδης, 

Δήμαρχος Σιντικής, Κωνσταντίνος Μελι-
τός, Δήμαρχος Αμφίπολης, Ευθύμιος Φω-
τόπουλος, Δήμαρχος Δέλτα, Παρασκευάς 
Πατσουρίδης, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κα-
θώς και οι Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Γε-
νικός Γραμματέας Δήμου Αμπελοκήπων-
Μαινεμένης, Παρασκευάς Τσογκαρλίδης, 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Πυλαίας, Ιγνάτιος Χαραλαμπίδης, Επικεφα-
λής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πυλαίας, 
Αλεξάνδρα Ανανίκα, Στέλεχος Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Δήμου Πυλαίας, Χρήστος 
Πάρτσιας, Επικεφαλής Ευρωπαϊκών Έργων 
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης.

Στον Υπουργό 
Υγείας

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 ο Δήμαρχος κ. 
Παρασκευάς Πατσουρίδης είχε συνάντηση 
με τον Υπουργό Υγείας κ.Δημόπουλο για τα 
σοβαρά θέματα κανονικής λειτουργίας που 
απασχολούν το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. 
Ο Υπουργός και οι συνεργάτες του αφού 
άκουσαν με προσοχή τα αιτήματα του Δη-
μάρχου έδειξαν πλήρη κατανόηση και υπο-
σχέθηκαν για άμεσες λύσεις τουλάχιστον 
στους διορισμούς που είναι σε εξέλιξη αλλά 
και στις μετακινήσεις ιατρών με τη συνεργα-
σία της 4ης Δ.Υ.Π.Ε. 

Στο Υπουργείο 
Πολιτισμού

Μια ακόμα συνάντηση πραγματοποί-
ησε ο Δήμαρχος με τη Γενική Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού, για την άμεση 
λειτουργία του αρχαιολογικού-βυζαντινού 

μουσείου και για την πρόοδο των εργασι-
ών στο τέμενος Διδυμοτείχου, αλλά και για 
τη λύση επισκεψιμότητας της αρχαίας Πλω-
τινόπολης, όπου ως γνωστό με χρηματοδό-
τηση του Δήμου τα τελευταία χρόνια ήρθαν 
στο φως της δημοσιότητας μοναδικά ψη-
φιδωτά, αλλά και το το πρώτο υδραγωγείο 
του 2ου μ.Χ. αιώνα. Να σημειώσουμε ότι 
υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τη γενική 
Γραμματέα στα αιτήματα που παρουσίασε 
ο κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης και ευελπι-
στούμε να έχουμε σύντομα αποτελέσματα, 
τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα που συζη-
τήθηκαν. 

Οι δύο ευρωβουλευτές ενη-
μέρωσαν τους δημάρχους 
και των δύο χωρών για τις 

δυνατότητες του προγράμμα-
τος που στοχεύει στην κοινή 
αντιμετώπιση προβλημάτων 

που απασχολούν  όμορες 
χώρες όπως η Ελλάδα και η 

Βουλγαρία. 
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Ο Δήμος Διδυμοτείχου στο πλαίσιο του 

διασυνοριακού συγχρηματοδοτούμενου έρ-
γου με το ακρωνύμιο «JOVAPROB» διοργά-
νωσε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Επιστημονι-
κό Συνέδριο για την Ανάδειξη & Προστασία 
των Οθωμανικών Λουτρών της διασυνορια-
κής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας. 

Στο συνέδριο που έχει τίτλο «Μνη-
μεία Πολιτισμού. Το Παρελθόν και το Μέλ-
λον μας». Ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο 
κ. Αθανάσιος Γουρίδης πολιτικός μηχανικός 
και αρχαιολόγος, κ. Σοφία Καρακώστα κοι-
νωνιολόγος, κ. Βιβιάνα Μεταλληνού αρχι-
τέκτονας, κ. Σμαρώ Ρουμίδου αρχαιολό-
γος και ο Παναγιώτης Σκαρλάτος αρχιτέ-
κτονας μηχανικός. Παρουσιάστηκε το πλαί-
σιο υλοποίησης του έργου, οι δράσεις πα-
ρέμβασης καθώς και οι προοπτικές ανάδει-
ξης των μνημείων στη διασυνοριακή ζώνη. 
Το έργο «Joint valorisation and promotion 
of the old baths in the transborder area» 
με ακρωνύμιο «JOVAPROB» είναι ένα έργο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 
2013» (ETCPGreece- Bulgaria 2007-2013) 
και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Περι-
οχής Παρέμβασης «Προστασία, Διαχείριση 
& Προβολή των Πολιτιστικών Πηγών» του 
Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Ζωής». 
Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κα-
τά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου εκτεί-
νεται από το Μάρτιο του 2011 έως τον Δε-
κέμβριο του 2015 και η συνολική χρημα-
τοδότησή του ανέρχεται στο ποσό των 
863.787,00 €. Με αφορμή την πλούσια πο-
λιτιστική και ιστορική κληρονομιά κυρίως 
της οθωμανικής περιόδου, το έργο αναδει-
κνύει την ανάγκη για προβολή της διασυνο-
ριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας μέ-
σω επιλεγμένων πολιτιστικών και ιστορικών 
μνημείων του κοινού παρελθόντος αλλά και 
την ανάγκη για ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισμού. 

Ο Δήμος Διδυμοτείχου, ως επικεφα-

λής εταίρος του έργου, μαζί με το Δήμο Σβί-
λενγκραντ στη Βουλγαρία (εταίρος 2), μέ-
σω του έργου επιδιώκουν την προστασία 

και την προώθηση αυτής της κοινής κληρο-
νομίας –δια της ανάπλασης και ανάδειξης 
των οθωμανικών λουτρών τους, του Λου-

τρού του Ορούτς Πασά και του Λουτρού του 
Μουσταφά Πασά αντίστοιχα- και την επανέ-
νταξή τους στον αστικό ιστό. 

απογραφή 
του ζωικού  
κεφαλαίου

επιστημονικό συνέδριο 
του έργου JOVAPROB 

Στην απογραφή του ζωικού τους 
κεφαλαίου μέχρι τις 11 Δεκεμ-
βρίου ηλεκτρονικά ή μέχρι τις 27 
Νοεμβρίου στις οικείες κτηνιατρι-
κές αρχές καλούνται να προχω-
ρήσουν οι κτηνοτρόφοι όλης της 
χώρας, προκειμένου κατόπιν να 
τους καταβληθεί η προκαταβολή 
της εξισωτικής για το 2015. 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του 
υπουργείου αναφέρει τα εξής: «Προ-
κειμένου να καταβληθεί η προκατα-
βολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης 
του έτους εφαρμογής 2015, είναι 
απαραίτητο να ολοκληρωθεί η απο-
γραφή του ζωικού κεφαλαίου αιγο-
προβάτων της εκμετάλλευσης των κτηνοτρό-
φων στην Κτηνοτροφική Βάση Δεδομένων 
(ΚΒΔ) στις ακόλουθες ημερομηνίες, ανάλογα 
με τον τρόπο επιλογής της απογραφής. -Όσοι 
κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το 

ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλ-
λευσής τους ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρο-
νικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.
gr, πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία 
μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2015. -Όσοι κτη-
νοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωι-

κό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευ-
σής τους μέσω της οικείας κτηνιατρικής αρ-
χής, πρέπει να προσέλθουν σε αυτή έως τις 27 
Νοεμβρίου 2015, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες να ολοκληρώσουν την καταχώρηση στην 
ΚΒΔ έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015». 
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Έργα καθημερινότητας  του δήμου

Έργα μικρότερης  
αλλά σίγουρα όχι ήσσονος εμβέλειας 
πραγματοποιεί η τεχνική υπηρεσία του 
δήμου Διδυμοτείχου με τον αρμόδιο αντι-
δήμαρχο Δημήτρη Κεσσόγλου να τονίζει: 
Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διορθω-
τικών παρεμβάσεων και ασφαλτοστρώ-
σεων, για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα 
προβλήματα των κτιριακών υποδομών 
και δρόμων του δήμου μας. 

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η βελτίωση 
και η αποκατάσταση φθορών στα πεζοδρό-
μια και στην κεντρική πλατεία. 

Οι εργασίες γίνονται με 
ίδιες δυνάμεις της τεχνικής 

υπηρεσίας του δήμου. 

Η μεγάλη μείωση των κρατικών επιχορη-
γήσεων κατά 60% τα τελευταία χρόνια, εί-
χε ως αποτέλεσμα, η δουλειά στην καθημε-
ρινότητα για τους δήμους να γίνει εξαιρετι-
κά δύσκολη.

 Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργα-
σίες συντήρησης, όπως βαψίματα εσωτερι-
κού και εξωτερικού χώρου, καθώς και δια-
φόρων τύπων επισκευές, όπως υδραυλικές, 
ξυλουργικές, και στεγανοποιήσεις. 

Στόχος μας είναι, συνεργεία και υπηρε-
σίες του Δήμου να υλοποιήσουν μικρά έργα 
και παρεμβάσεις στην πόλη του Διδυμοτεί-
χου και στα χωριά, ώστε κάθε μέρα να βελ-
τιώνετε η εικόνα του τόπου μας και να κά-
νουμε καλύτερη τη καθημερινότητα των πο-
λιτών. 

ΕκλογΕς  
ςΕπτΕμβρίου

Νίκη 
συριΖα

Μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ 
στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Το 
επίσημο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών 
διαμορφώνεται ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 35,46 % - 
145 έδρες,  ΝΔ 28,10 % - 75 έδρες, ΧΡΥ-
ΣΗ ΑΥΓΗ 6,99 % - έδρες 18, Δημοκρατική 
Συμπαράταξη 6,28 %, ΚΚΕ 5,55% - έδρες 
15, Το Ποτάμι 4,09 % - 9 έδρες, ΑΝΕΛ 3,69 
- έδρες 10, Ένωση Κεντρώων 3,43 % - 9 
έδρες. 

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα η συμ-
μετοχή στις εκλογές έφτασε το 56,57 %, τα 
λευκά - άκυρα το 2,42 %, ενώ τα υπόλοιπα 
κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής συγκέ-
ντρωσαν το 6,41 %. 

Ο Νομός Έβρου εκλέγει τέσσερις βουλευτές, 
τρείς από τον ΣΥΡΙΖΑ και ένας από την Νέα 
Δημοκρατία.

ΣυνάντηΣη

Με Τουριστική 
Πράκτορα από 
την Τουρκία

Συνάντηση με την Διευθύνοντα και Ει-
δικό Σύμβουλο του Προέδρου της Ένωσης Τουρι-
στικών πρακτόρων, κ. SIBEL ERONC, είχε ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρί-
δης, στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου. Τα θέματα που 
συζητήθηκαν αφορούσαν την τουριστική προβολή 
και ανάπτυξη της περιοχής μας. Παρόντες στην συνάντηση ήταν οι κ. Δημήτρης Κεσόγλου Αντιδήμαρχος έργων, η κ. Χρυσή Πουργιάζη Αντιδή-
μαρχος Μεταξάδων, η κ.Μαρία Πετρίδου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνη για τον τουρισμό και ο κ. Παναγιώτης Φυδανάκης 
εθελοντής ξεναγός και μεταφραστής.(από Δ.Τ). 

Επίσκεψη  του Μανούσου Μανουσάκη
Στα πλαίσια του ερασιτεχνικού 

φεστιβάλ θεάτρου που διεξάγεται 
στην Ορεστιάδα, επισκέφτηκαν την 
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 τον 
Δήμαρχο Διδυμοτείχου στο Δημαρ-
χείο ο σκηνοθέτης Μανούσος Μα-
νουσάκης μαζί με τον ηθοποιό Αντώ-
νη Θεοδωρακόπουλο και την κυρία 
Δέσποινα Μιχαηλίδου. Τα θέματα 
που συζητήθηκαν ήταν σχετικά με τον 
πολιτισμό και την ανάδειξη των μνη-
μείων του τόπου μας. Μετά από την 
επίσκεψή τους στο Δημαρχείο έγινε 
ξενάγηση από υπαλλήλους του Νομι-
κού προσώπου του Δήμου μας “ΕΥ-
ΓΕΝΙΔΙΟ”.(από Δ.Τ) 
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Οι Καστροπολίτες  
στις γιορτές Παλιάς Ξάνθης

Στις 31 Αυγούστου 2015 ο Ιστορικός 
και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου 
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δράση» 
πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στην 
Ξάνθη,  σε μία «εξόρμηση εκτός των Τει-
χών», όσον αφορά στην προβολή της ιστο-
ρικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τό-
που μας. Σε συνεργασία με το Λύκειο των 
Ελληνίδων Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε 
προβολή οπτικοακοακουστικού υλικού με 
θέμα : «Εικονική Περιήγηση στο Κάστρο Δι-
δυμοτείχου». Οι Καστροπολίτες στο Λύκειο 
Ελληνίδων Ξάνθης. Η προβολή πραγματο-
ποιήθηκε στο Αρχοντικό «Χασιρτζόγλου», 
έδρα του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάν-
θης, όπου μέλη των Καστροπολιτών κατά 
τη διάρκειά της, εξηγούσαν και εξιστορού-
σαν στους θεατές, παραθέτοντας στοιχεία 
για το Κάστρο του Διδυμοτείχου, την αρ-
χαία Πλωτινόπολη, το Πύθιο και άλλα αξιο-
θέατα της περιοχής, καθώς και τις σημαντι-
κές ιστορικές στιγμές που διαδραματίστη-
καν εκεί. 

Το ενδιαφέρον του κοινού παρέμει-
νε αμείωτο για το Διδυμότειχο, την ιστο-
ρία και τα μνημεία του, για να ακολουθή-
σουν τα κολακευτικά σχόλια όλων για την 
προσπάθειά της ανάδειξης των αρχαιοτή-
των και της ιστορίας του Διδυμοτείχου. Το 
Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης εντυπωσίασε, 
για την ευγενική συνεργασία, τη θερμότα-
τη φιλοξενία, αλλά και για το τεράστιο έρ-
γο που επιτελεί στον τομέα της παράδοσης, 
της λαογραφία και της διαφύλαξης της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. 
Όπως τονίστηκε και από τους δύο συνερ-
γάτες Συλλόγους, η εκδήλωση πρόκειται να 
αποτελέσει απαρχή μιας γόνιμης και διαρ-
κούς συνεργασίας στο πλαίσιο της προαγω-
γής της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της Θράκης μας.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  
ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

Παράλληλα με την εκδήλωση στο Λύ-
κειο των Ελληνίδων Ξάνθης και σε συνερ-
γασία με το Σύλλογο Εβριτών Νομού Ξάν-
θης, οι Καστροπολίτες οργάνωσαν στο χώ-
ρο εκδηλώσεων των «Εβριτών» το τουρι-
στικό τους περίπτερο. 

Εκεί δόθηκε η ευκαιρία προβολής οπτι-
κού υλικού και διανομής φυλλαδίων για τα 
μνημεία του Διδυμοτείχου και της περιο-
χής, στο πλαίσιο προβολής τους στα πλή-
θη του κόσμου, που την εποχή αυτή λόγω 

των «Γιορτών της Παλιάς Πόλης» συρρέ-
ουν στην Ξάνθη από όλα τα μέρη της Ελλά-
δος. Τα μέλη του Συλλόγου Εβριτών Ξάν-
θης παρείχαν κάθε συνδρομή και βοήθεια 
στους «Καστροπολίτες» του Διδυμοτεί-
χου, αποδεικνύοντας πως και στην Ξάνθη 
ο «Φάρος» του Έβρου παραμένει αναμμέ-
νος και φιλόξενος για τους αδερφούς που 
προβάλουν και διαφημίζουν με τον καλύτε-
ρο τρόπο τον τόπο μας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση 
και Δράση» και ο Σύλλογος Εβριτών Νομού 
Ξάνθης συνδέονται πλέον της κοινής κατα-

γωγής, με τον κοινό τους προστάτη, τον 
Άγιο Ιωάννη Βατάτζη τον εκ Διδυμοτείχου. 

Στο τέλος της βραδιάς, οι «Καστροπο-
λίτες» του Διδυμοτείχου διασκέδασαν μα-
ζί με τα μέλη του Συλλόγου Εβριτών Νο-
μού Ξάνθης, συνοδεία της εξαιρετικής ορ-
χήστρας «Εμπειροτέχνες», σε ένα μεγάλο 
παραδοσιακό, μουσικοχορευτικό γλέντι. Η 
συνεργασία με τους δύο σημαντικούς και 
αξιόλογους Συλλόγους της Ξάνθης (Λύκειο 
Ελληνίδων – Σύλλογο Εβριτών), έχει ξεκι-
νήσει πριν αρκετό καιρό. 

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση 
και Δράση» είχε την τιμή και την ευθύνη να 
υποδεχθεί και να περιηγήσει τους επισκέ-
πτες από την Ξάνθη κατά το 2014, στην πό-
λη και τα ιστορικά μνημεία του Διδυμοτεί-
χου στις παρακάτω ημερομηνίες: 6 Ιουλίου 
2014: συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων 
Ξάνθης στο 6ο Πανθρακικό Αντάμωμα στο 
Διδυμότειχο, Ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
στο Κάστρο Διδυμοτείχου στις 9 Νοεμβρί-
ου 2014, 9 Νοεμβρίου 2014: ημερήσια Εκ-
δρομή του Συλλόγου Εβριτών Νομού Ξάν-
θης, στο Διδυμότειχο, Η συνεργασία μεταξύ 
Συλλόγων και Φορέων που διαφυλάσσουν 
και προβάλλουν την ιστορική και πολιτιστι-
κή κληρονομιά του τόπου τους είναι κοινός 
στόχος όλων μας και ευελπιστούμε σε εκ 
νέου συνάντηση και συνεργασία σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα. 

Στους φίλους Συλλόγους της Ξάνθης 
δώσαμε το μήνυμα: «Οι Καστροπολίτες εί-
ναι στη διάθεσή σας και σας περιμένουν 
να επισκεφθείτε ξανά το Διδυμότειχο για 
ανταπόδοση της φιλοξενίας. Καλή Αντά-
μωση. 

6
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Γράφει η

ΦωτΕινή ΓραμμΕνιδοΥ 
Απόφοιτη του τμήματος ελληνικής 
ιστορίας και πολιτισμού του εΑπ

αντί εισαγωγής
Ο όρος «οικογένεια», με τη στενή της ση-

μασία, αφορά στα συγγενικά πρόσωπα, τα 
οποία, διαβιώντας σε έναν κοινό οικιακό χώ-
ρο, ανταλλάσουν μεταξύ τους οικιακές υπηρε-
σίες ή και επί πρόσθετα, μοιράζονται κοινή οι-
κονομία και κατανάλωση. Η οικογένεια συνέ-
χει τα μέλη της με σχέσεις γάμου, αίματος ή 
και υιοθεσίας. Συνεπώς, δεν ταυτίζεται απόλυ-
τα με τον όρο «οικιακή ομάδα», δεδομένου ότι 
αυτή πιθανόν να συμπεριλαμβάνει μέλη άσχε-
τα συγγενειακά μεταξύ τους -οργάνωση που 
δεν είθισται στον ελληνικό χώρο. Στους συγ-
γενείς ανήκουν, με σημείο αναφοράς Εγω-
κεντρικό, κοντινότεροι και μακρινότεροι, οριζό-
ντιοι και κάθετοι. Οι σχέσεις συγγένειας, σύμ-
φωνα με τον Γάλλο κοινωνικό ανθρωπολόγο 
Maurice Godelier, δεν είναι απλά σχέσεις βιο-
λογικής αναπαραγωγής αλλά και σχέσεις πα-
ραγωγής που συνδέονται με συγκεκριμένα συ-
στήματα ανταλλαγής. Οι τύποι και οι μορφές 
της οικογένειας στην Ελλάδα διαφοροποιού-
νται χωρικά και χρονικά και υφίστανται αλλα-
γές κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού των 
κοινωνιών. Με σημείο αναφοράς την προανα-
φερθείσα θέση του Godelier, αντικείμενο της 
παρούσας μελέτης αποτελούν δύο από τους 
βασικούς τύπους οικογένειας, η πολυπυρηνική 
και η πυρηνική. Για έκαστη περίπτωση, η δομή 
και η λειτουργία ενός αντιπροσωπευτικού πα-
ραδείγματος, όπως και οι αλλαγές που υπόκει-
ται, συσχετίζεται με τα διάφορα συστήματα πα-
ραγωγής και ανταλλαγής στον ελλαδικό χώρο.
Πολυπυρηνική-πυρηνική οικογένεια 
σε σχέση με τα συστήματα παραγωγής-
ανταλλαγής

Η αφετηρία της συστηματικής μελέτης του 
θεσμού της ελληνικής οικογενείας από την Κοι-
νωνική Ανθρωπολογία, εντοπίζεται μόλις στη 
δεκαετία του ’80, οπότε και αναιρείται η στρε-
βλή εικόνα των δομών και των μορφών της οι-
κογένειας, αλλά και τα περί σπανιότητας του 
πολυπυρηνικού -ή πολυεστιακού- τύπου στον 
ελληνικό χώρο. Η μακρόχρονη επιτόπια έρευ-
να του ερευνητή του K.E.E.Λ. Ελευθέριου Αλε-
ξάκη  κάνει σαφές ότι η πολυεστιακή οικογέ-
νεια απαντά σε μεγάλη έκταση των ηπειρωτι-
κών, ορεινών, ημιορεινών και πεδινών περιο-
χών, ενώ χαρακτηρίζεται από πολυτυπία. Μά-
λιστα, φαίνεται ότι παρουσιάζει κοινά εξωτε-
ρικά και εσωτερικά σημεία με την αντίστοιχη 
σλαβική Zadruga. Όπως μαρτυρά η θρακιώτι-
κη πατροπλευρική πολυπυρηνική οικογένεια, η 
οποία ονοματίζεται και πατριαρχική, απόλυτος 
αρχηγός της και οικονομικός διαχειριστής της 
είναι ο πατέρας (παππούς ή αφέντης)  -θέση 
που καταλαμβάνει, όταν αποβιώσει, ο μεγαλύ-
τερος γιός. 

Ο «κύκλος ανάπτυξης» -όρος δηλωτικός 
για την κινητικότητα και τη διαδικασία αυξομεί-
ωσης κάθε τύπου οικογένειας- της πατροπλευ-
ρικής πολυπυρηνικής οικογένειας, είναι βρα-
δύς, δεδομένης της δομής της, τριών ή περισ-
σότερων γενιών.  Τα παιδιά, τα οποία παντρεύ-
ονται με σειρά ηλικίας, -κατά το εθιμικό δίκαιο 
του σταθερού τύπου-  είτε αποχωρούν αν είναι 
κορίτσια και εγκαθίσταται στο πεθερικό σπίτι, 
είτε αν είναι αγόρια φέρνουν τις νύφες στο πα-
τρικό σπίτι. 

Ο γάμος, πιθανόν, αποτελεί προϊόν εξω-

γαμίας, χωρίς να αποτελεί κανόνα απαράβα-
το, όπως μαρτυρά η ύπαρξη στο ίδιο χωριό 
πατροπλευρικών (patrilateral) συγγενών, συν, 
κάποτε, και μητροπλευρικών (matrilateral). Ο 
δε χαρακτήρας του είναι ανδρο-πατροτοπικός 
(viri-patrilocal), εφόσον μαζί με τους γο-
νείς συμβιώνουν και οι παντρεμένοι αδελ-
φοί. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις γυναικο-
πατροτοπικών γάμων, στους οποίους ο πα-
τέρας φέρνει τον γαμπρό στο σπίτι ως σώ-
γαμπρο. Όταν αποβιώσουν οι γονείς, η οικο-
γένεια παραμένει ενωμένη «αδελφική πολυ-
πυρηνική» ή διαιρείται σε πυρηνικές. Η διάρ-
κεια του «κύκλου», ωστόσο, σύμφωνα με τον 
Fortes, δεν είναι ανεξάρτητη από ποικίλες εξω-
τερικές παραμέτρους. Όπως επισημαίνει ο Αλε-
ξάκης η πολυπυρηνική οικογένεια συναρτάται 
άμεσα με την καθυστερημένη οικονομία. Τό-
σο η εκτατική καλλιέργεια δημητριακών, όπως 
των Θρακών, όσο και η κτηνοτροφία, όπως η 
νομαδική των Σαρακατσάνων, η ημινομαδική 
των Βλάχων, αλλά και η μεταβατική, απαιτούν 
τον καταμερισμό εργασίας και τη συνεργασία 

πολλών ατόμων, που ενδεχομένως εξασφα-
λίζει η συλλογικότητα της πολυεστιακής οικο-
γένειας. Η σκληρή φύση των εργασιών προϋ-
ποθέτει κατά βάση αντρικό εργατικό δυναμικό, 
συντελώντας, όπως παρατηρεί ο Godelier στη 
μελέτη του Morgan, οι κοινωνίες να υιοθετή-
σουν πατρογονικές σχέσεις συγγένειας -με τις 
οποίες εξάλλου διασφαλίζεται η συνέχιση του 
ονόματος και, συνεπώς, το κοινωνικό κύρος. 
Παρότι, όλα τα χέρια βοηθείας κρίνονται ανα-
γκαία, όπως φανερώνει η αποζημίωση -χρήμα-
τα ή βαμβάκι- που προσφέρεται για την απώ-
λειά τους στους άρρενες συγγενείς της νύφης 
με το έθιμο του «μπαμπά χακί» (αλλιώς «εξα-
γορά της νύφης»), οι διάφορες πρακτικές της 
πολυπυρηνικής οικογένειας υποδηλώνουν την 
επιδίωξη για παραμονή ή ενσωμάτωση κύρια 
αρρένων μελών. Άλλωστε, στην περίπτωση της 
καλλιέργειας με αγρανάπαυση, λόγω των πα-
τρογραμμικών κληρονομικών δικαιωμάτων, η 
αποχώρησή τους σημαίνει τον κατακερματισμό 
της έγγειας ιδιοκτησίας.

Η θεώρηση του Godelier κάνει αντιλη-
πτό ότι η αναπαραγωγή των σχέσεων συγ-
γένειας -δεδομένου ότι αυτές είναι και σχέ-

σεις παραγωγής- σημαίνει και την αναπαρα-
γωγή του κοινωνικού πλαισίου της παραγω-
γής. Αυτό δεν συνάδει, αλλά ούτε και εξυπη-
ρετεί, στα νέα δεδομένα των πολυεπίπεδων 
και έντονων αλλαγών στον ελλαδικό αγροτικό 
και αστικό μεταπολεμικό χώρο, -ιδιαίτερα με-
τά το ’60. Οι μη αποδοτικοί παραδοσιακοί τρό-
ποι παραγωγής, σε συνδυασμό με την πληθυ-
σμιακή αύξηση που προκαλεί στενότητα στην 
καλλιεργήσιμη γη, οδηγούν, συχνά, μέρος του 
πληθυσμού στη μετανάστευση, εσωτερική και 
εξωτερική, προς αναζήτηση νέων επαγγελμα-
τικών ασχολιών, με αποτέλεσμα, η γενικευμέ-
νη αστικοποίηση να πλήττει την τοπική κοινό-
τητα. Το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα και 
ο εκμηχανισμένος τρόπος παραγωγής της γε-
ωργο-κτηνοτροφίας καθιστούν τη στρατηγι-
κή της πολυπυρηνικής οικογένειας, σταδιακά,  
άνευ περιεχομένου, σε αντίθεση με την σύγ-
χρονη πυρηνική(μονοεστιακή). Η εξελεγκτική 
διχοτόμηση, βέβαια, ανατρέπεται, οπότε η πυ-
ρηνική οικογένεια είναι τόσο «σύγχρονη», όσο 
και «παραδοσιακή», όπως άλλωστε και η μετα-

βατική νεοελληνική κοινωνία μέσα στην οποία 
λειτουργεί, όπως φανερώνει η μακρά παράδο-
ση στα νησιά του Αιγαίου της γυναικοτοπικής 
πυρηνικής οικογένειας, η οποία σήμερα είναι η 
κυρίαρχη μορφή στα σύγχρονα άστυ. 

Ο τύπος αυτός οικογένειας προέρχε-
ται από την πυρηνική οικογένεια των γονιών. 
Όπως υποστηρίζει ο Βασίλης Νιτσιάκος, η μορ-
φής και οι αλλαγές μιας οικογενείας καθορίζο-
νται τόσο από εξωγενείς παράγοντες, όπως η 
μετασχηματισμένη κοινωνικο-οικονομική δια-
στρωμάτωση, οι νέες συνθήκες κοινωνικοποί-
ησης, η άρση των αντιλήψεων περί φυλετικών 
ρόλων, τα προωθημένα καταναλωτικά πρότυ-
πα και τα «ιδανικά της ατομικής ελευθερίας», 
όσο και από την εσωτερική δυναμική της και 
τις ψυχολογικές ανάγκες των μελών της.  Συ-
νεπώς, η συγγενική ομάδα παύει να λειτουργεί 
ως σχέση συνεργασίας στην παραγωγική δια-
δικασία, παρότι ο Αριστείδης Τσαντηρόπουλος 
παρατηρεί ότι υφίστανται κάποιες περιπτώσεις 
κατά τις οποίες, στην τοπική νοοτροπία, όπως 
της ορεινής κεντρικής Κρήτης, το σύστημα της 
συγγένειας θεωρείται συμβολικής αξίας, κυρί-
ως ως προς την κοινωνική στήριξη του ατόμου. 

Πάντως, στην γυναικοτοπική πυρηνική οικογέ-
νεια η διαχείριση της κοινής περιουσίας της 
πολυπυρηνικής, δεν υφίσταται, συνυπολογίζο-
ντας και το νέο δεδομένο ότι η οικογένεια απο-
τελεί περισσότερο καταναλωτικό, παρά παρα-
γωγικό, χώρο. Εν γένει, αντίθετα από την τάση 
συσπείρωσης της πολυπυρηνικής οικογένειας, 
η γυναικοτοπική πυρηνική τείνει στην ανεξαρ-
τησία, όπως φανερώνει η διευρυμένη εφαρμο-
γή της προικοδότησης, αλλά και η διαφορετι-
κή φύση της. Μετά την κατάργηση του «μπα-
μπά χακί», η προικοδότηση -νοτιοελλαδίτικη 
επίδραση- δίνεται από τον πατέρα της νύφης, 
και αφορά συνήθως σε ένα χωράφι, ενώ σή-
μερα σε κάποιο σπίτι, που δωρίζεται στην κό-
ρη εν είδει βοήθειας για την καινούργια ζωή 
του ζευγαριού. Ο θεσμός αυτός συνυφαίνεται 
και με τη μέθοδο της αντιπαροχής, στο πλαίσιο 
της αυξημένης αστικοποίησης και ανοικοδόμη-
σης. Η πολυεπίπεδη αυτονομία της πυρηνικής 
οικογένειας μαρτυρείται και από το γεγονός 
ότι, αντίθετα από το παρελθόν, κατά το οποίο 
-σύμφωνα με τους Λειτουργιστές-  η πολυε-
στιακή οικογένεια αναλαμβάνει ρόλους, όπως 
του διαμεσολαβητή μεταξύ μελών της και κοι-
νωνικού συνόλου, τώρα είναι ικανή να αντιμε-
τωπίσει τα ζητήματά της, όπως φανερώνει η 
αντικατάσταση του θεσμού του «γηροκόμιου» 
από τα γηροκομεία, έχοντας την αρωγή των 
αναπτυγμένων κρατικών θεσμών.
Εν κατακλείδι

Σύμφωνα με τον Godelier οι μορφές συγ-
γένειας δεν είναι καθόλου άσχετες με τις «τέ-
χνες της επιβίωσης». Τουναντίον, οι σχέσεις 
συγγένειας, εκτός από σχέσεις βιολογικής ανα-
παραγωγής, είναι και σχέσεις παραγωγής, γεν-
νώντας αυτό το σχήμα ένα σύστημα που συ-
ντηρεί και συντηρείται από την πολυπυρηνι-
κή μορφή οικογένειας, όπως προκύπτει από 
το παράδειγμα της θρακιώτικης πατροπλευρι-
κής πολυπυρηνικής οικογένειας. Όπως φανε-
ρώνει ο τύπος της γυναικοτοπικής πυρηνικής 
οικογένειας, οι νέες συνθήκες, της αποδέσμευ-
σης των σχέσεων παραγωγής από τις σχέσεις 
συγγενείας, των μετασχηματισμένων κοινω-
νικο-οικονομικών, πολιτισμικών, αλλά και ψυ-
χολογικών παραμέτρων, δρουν ως κεντρόφυ-
γες δυνάμεις, προκαλώντας ανατροπές στην 
ισορροπία των ρόλων και των σχέσεων εξου-
σίας, με συνέπεια την κατάλυση της υπάρχου-
σας δομής και λειτουργίας της οικογένειας. Σε 
τοπικό επίπεδο, ωστόσο, φαίνεται ότι οι συγ-
γενικές ομάδες δεν απογυμνώνονται καθολικά 
από τη σημασία τους, στο βαθμό που νοηματο-
δοτούν, έστω και σε μικρότερη ένταση από το 
παρελθόν, αξίες και επιλογές, καθώς η ατομι-
κότητα δεν έχει αντικαταστήσει, ακόμη,  ολο-
κληρωτικά τη συλλογικότητα.
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τα αστεράκια μας..
Χρέος όλων μας: τα παιδιά μας ….το μέλλον του τόπου μας.  
Σκοπός μας: η πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
της προσχολικής ηλικίας.
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Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου λειτουρ-
γεί τρεις Παιδικούς Σταθμούς στο Διδυμό-
τειχο και έναν στους  Μεταξάδες. Βρεφο-
νηπιακός Σταθμός Νίκης 3 Έναντι Μεραρ-
χίας, 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αν-
δριανουπόλεως 2, 2ος Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός Ερατούς 3 και ο Δημοτικός Παιδι-
κός Σταθμός Μεταξάδων. 

Η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυ-

μοτείχου, δημιούργησε ένα φιλικό και ασφα-
λές περιβάλλον για τα παιδιά με εξειδικευ-
μένο προσωπικό, που κύρια χαρακτηριστι-
κά του είναι, η αγάπη και η γνώση. Οι Παι-
δικοί Σταθμοί του Δήμου μας παρέχουν σύγ-
χρονες και ποιοτικές υπηρεσίες με το δυνα-
τότερο χαμηλό κόστος, ενώ σε πολλές πε-
ριπτώσεις δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής 
των οικογενειών από την μηνιαία καταβολή 
οικονομικής εισφοράς σύμφωνα με κοινωνι-
κά κριτήρια. Χρέος όλων μας: τα παιδιά μας 

….το μέλλον του τόπου μας. Σκοπός μας: η 
πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των παι-
διών της προσχολικής ηλικίας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί έχουν στόχο : Να 
παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφω-
να με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δε-
δομένα και να βοηθούν τα παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από 
το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Η οργάνωση της παιδαγωγικής δρά-

σης σε όλες τις ηλικίες γίνεται με γνώμονα 
τις ανάγκες των παιδιών και στηρίζεται στις 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και  στην 
δράση της παιδαγωγού, η οποία  λειτουργεί  
έτσι ώστε,  να βοηθάει τα παιδιά στην εξελι-
κτική τους πορεία. Για την επίτευξη των στό-
χων υπάρχει στενή συνεργασία Παιδικού 
Σταθμού και οικογένειας. 

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Διδυμο-
τείχου λειτουργούν υπό την αιγίδα του ενιαί-
ου καλλικρατικού  Δήμου από το τέλος  Μαί-
ου του 2011 ως ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου, 
οπότε ξεκινούν και οι προσπάθειες αναβάθ-
μισης των λειτουργιών τους και της εξέλιξής 
τους σε Κέντρα Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης. Πρόεδρος είναι ο Γιώργος Τζι-
βάρας και Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Μη-
νούδης.

προσωπιΚο
παιδικών σταθμών 

Προϊσταμένη Παιδικών Σταθμών Λεμο-
νάκη Αναστασία. Εκπαιδευτικό προσωπι-
κό  Βρεφονηπιακού Σταθμού: Γκουδινούδη  
Μαρία, Κοντίδου Μάγδα, Κουδουμάκη Κων-
σταντίνα, Τσιολκανάκη Μαρία και Πουριάζη 
Μαρία. Βοηθητικό Προσωπικό Βρεφονηπια-
κού:  Γιαννούδη Βασιλική, Παπαδάκη Ματ-
θαία και Γκουτζιμίση  Παναγιώτα. Εκπαιδευ-
τικό Προσωπικό του 1ου Παιδικού Σταθμού:  
Kυρμουζούδη Βασιλική, Χατζούδη Σούλα και 
Ανδρικάκη Χριστίνα. Βοηθητικό Προσωπικό 
του 1ου Παιδικού Σταθμού: Καλαιτζίδου Άν-
να Μαρία,και Αλεξούδη Διαλεχτή. Εκπαιδευ-
τικό Προσωπικό του2ου Παιδικού Σταθμού: 
Ουζουνάκη Βασιλική. Βοηθητικό Προσωπι-
κό του 2ου Παιδικού Σταθμού: Καϊμακτσή 
Γεωργία και Αρβανίτη Σοφία. Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό Παιδικού Σταθμού Μεταξάδων: 
Κεσιόγλου Μαρία. 

Παιδικοι Σταθμοι
σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες
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α.Ε.διδυμοτείχου 
προπονητής: Χρήστος μαυράκης 

Αθανάσιος Δουλούδης, Τραϊανός Ζλατάνης, Χρήστος Καραϊσαλί-
δης, Άγγελος Συριτούδης, Ευστράτιος Τζανετάκος, Δημήτριος Τζουμακί-
δης, Δημήτριος Τερτσούδης, Αλή Κοτζά, Δημήτριος Ζιαρτούδης, Παναγιώ-
της Τσιτσκάρης, Αντώνιος Πρικάκης, Βασίλειος Παπούδης, Γεώργιος Κα-
ραγιάννης, Hristakiev Iyanon Lyobomir, Βασίλειος Μαργαρίτης, Ιωάννης 
Ψαρράς, Στέφανος Πετρόπουλος, Δημήτριος Ιντζές, Αθανάσιος Γκατσιού-
δης, Γεώργιος Θεμελάκης, Δημήτριος Δοϊνούδης, Δημήτριος Δαρβούδης, 
Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης, Θεοχάρης Ασπιώτης, Απόστολος Πατιαλά-
κας, Χρήστος Γιαννόπουλος, Κουρτ Τζιχάντ, Σενέρ Αντίκογλου.

Ένωση Κυανής – ασβεστάδων
προπονητής: Aδάμ δουρδούρας

Γεώργιος Ευαγγελίδης, Παναγιώτης Γκιντίδης, Αργύριος Τσομπανί-
δης. Πασχάλης Γκροζούδης, Φώτιος Δεδελούδης, Νικόλαος Χαβουζού-
δης, Κωνσταντίνος Δεδελούδης, Ιωάννης Μυλωνάς, Κωνσταντίνος Το-
παλίδης, Άρης Κουρτελάκης, Τόμης Παπαϊωάννου, Αθανάσιος Χατζό-
πουλος, Δήμος Χαβουζούδης. Μιχάλης Μιχούδης, Δημήτριος Μπουτζί-
κας, Γεώργιος Παυλίδης, Δήμος Τσίκλης, Δημήτριος Γκαϊδατζής, Κων-
σταντίνος Γεωργίου, Θωμάς Μπουρολίτης, Χαράλαμπος Τσελεμπάκης, 
Νικόλαος Τσιώτσος, Μάριος Χατζάκης, Άρης Γκαϊδατζής, Τάσος Κελε-
σίδης, Νικόλαος Στεφόπουλος, Χρήστος Δεδελούδης, Ιωάννης Ανδρι-
κάκης.

α.Ε.Σ ορφεύς Σοφικού 
προπονητής Κυλιτζίδης Σωτήρης. 

Γκαγιάς Δημήτρης, Πουλιάκης Μαρίνος, Μπρούτζος Κωνσταντίνος, Ελευθερι-
άδης Κωνσταντίνος, Καραφυλλίδης Ζήσης, Κυριακάκης Αθανάσιος, Λευκέλης Ιω-
άννης, Ρόμπολας Ιωάννης, Τριανταφυλλάκης Σαράντης, Τσοκαλίδης Παναγιώ-
της, Βαρταλάμης Παναγιώτης, Βλαχόπουλος Ελευθέριος, Δημητρακάκης Σταύ-
ρος, Κουντούρης Βασίλης, Παπαγεωργίου Σιδέρης, Σαββόπουλος Δήμος, Τζά-
τζαλης, Τουφάκης Γιώργος, Τσιαφάκης Ελευθέριος, Τσόγκας Νίκος, Φυδανάκης 
Γιώτης, Βασιλόπουλος Απόστολος, Δελήμπαλτας Γιώργος, Καλογερόπουλος Νί-
κος, Καρασμανάκης Πασχάλης, Μπαμπαγεωργόπουλος Δημήτρης, Παπαδημητρί-
ου Ταξιάρχης, Τζιαμπαζάκης Παναγιώτης, Φαυγής Χρήστος, φουκής Πέτρος. 

ατρόμητος ασπρονερίου 
προπονητής: δημήτρης δελημπέης. 

Παπαδάκης Δημήτριος, Αντωνούδης Ευάγγελος, Σαλούστρος Χαρά-
λαμπος, Τσομπανούδης Χριστόφορος, Βενέτης Νικόλαος, Μπιμπούδης 
Στέφανος, Πατσιώρας Βάϊος, Τσομπανούδης Ιωάννης, Ντινούδης Γεώρ-
γιος, Κυριακούδης Ευάγγελος, Μπέντσης Θεόδωρος, Παπαδούδης Δημή-
τριος, Πεχλιβανούδης Κυριάκος, Κυπαρισσούδης Νικόλαος, Παρασχού-
δης Βάϊος, Φωτσιτζούδης Αντώνιος, Μαργαριτούδης Χαράλαμπος, Να-
ζίρης Γεώργιος, Τσιαφάκης Ελευθέριος, Πουρζιτίδης Αθανάσιος, Σαρακι-
νούδης Παναγιώτης, Μελετούδης Δημήτριος, Κυρούδης Αθανάσιος, Τα-
σιούδης Γεώργιος, Γαβριηλάκης Χρυσοβαλάντης, Κυπαρισσούδης Θεοδό-
σιος, Τσομπανούδης  Δημήτριος, Κοτσιπετσίδης Κωνσταντίνος, Καραμαν-
λής Κωνσταντίνος.

αθλητικός Όμιλος δόξα δόξας 
προπονητής: τάκης Κιουτσουκούδης.
βοηθός προπονητή: δημήτριος Σλαβούδης. 

Φάνης Πανόσαφος, Κωνσταντίνος Διαμαντής, Ευστάθιος Πατρώνας, Μάκης Βαβαϊτης, Ευθύμιος Μαντάς, 
Ιωάννης Μπουρουτζής, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Καϋμακάμης, Χρήστος Αντωνούδης, Γεώργιος 
Μουσικούδης, Τάσος Κουτούζογλου, Φάνης Μπουρουτζής, Ιωάννης Κούρδογλου, Δημήτριος Μπουρουτζής, 
Χάρης Γκότσης, Μιχάλης Αραμπατζής, Αναστάσιος Σαγκίδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Γεώργιος Κιτσικού-
δης, Κωνσταντίνος Κιτσικούδης, Σάκης Καπουλούς, Γεώργιος Αραμπατζής, Γεώργιος Μανουσιάδης, Πολυχρό-
νης Λουλούδης, Θωμάς Μαλλιώρας, Απόστολος Κουρούδης, Γεώργιος Καφάς, Δημήτρης Αντωνούδης, Γεώρ-
γιος Λευθερούδης, Αρχοντής Μπισκιντζής, Αστέριος Κορομηλάς, Παναγιώτης Καραμανλής, Απόστολος Αρα-
μπατζής, Δημήτριος Σύρμαλης.
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ρόστερ ομάδων
 Ας γνωρίσουμε  πέντε τοπικές ομάδες

Α.Σ. TAEKWONDO ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
«Με νεύρο γιατί είμαστε απ’ τον Έβρο !!!»

Με  αυτό  το  σύνθημα ξεκίνησε  ο  Σύλλογος  «ΑΓ.ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» για το 3ο  προκριματικό  πρωτάθλη-
μα   κλιμακίων Βορείου Ελλάδος –Ε.Τ.Α.Β.Ε.  στη Θεσσαλονί-
κη. Ο Σύλλογος κατέβηκε με 3 αθλητές και κατέκτησε 2 αση-
μένια μετάλλια.

Ο Τσολακίδης  Γιάννης, η  Καπουκρανίδου Χριστίνα και ο 
Χατζηπεντίδης Ζήσης ξεκίνησαν  γι αυτούς τους αγώνες έχο-
ντας κάνει  μια πολύ καλή προετοιμασία τριών μηνών απο-
τελέσματα της  οποίας βγήκαν μέσα στο τερέν. Συγκεκριμένα 
ο Τσολακίδης  έκανε 3 αγώνες   με σκόρ:  9-2  στο πρώ-
το αγώνα,  15-1  στο δεύτερο,  10-9  στο τρίτο  και  ητ-
τήθηκε  στον τελικό με σκόρ  3-9  κατακτώντας το αση-
μένιο μετάλλιο. Η   Καπουκρανίδου έκανε 2 αγώνες με 
σκόρ: τεχνικό νοκ άουτ στον πρώτο, 6-3 στο δεύτερο 
και ηττήθηκε  στον  τελικό  με  σκόρ  10-10  και  χάνο-
ντας  στον  χρυσό  πόντο κατακτώντας και αυτή το αση-
μένιο μετάλλιο. 

Ο Χατζηπεντίδης δε κατάφερε να  φτάσει   στα  με-
τάλλια,  αλλά  έκανε  μια  καλή εμφάνιση. Ο  Γιάννης, η 
Χριστίνα και  ο Ζήσης μαζί με άλλα παιδιά ανήκουν στο  
αγωνιστικό  τμήμα  του  συλλόγου. Τα παιδιά αυτά  κά-
νουν πρωταθλητισμό,  το οποίο σημαίνει ότι   αφιερώ-
νουν   αρκετές  ώρες καθημερινά  για  προπόνηση, εστι-
άζουν σε λεπτομέρειες ,  προγραμματίζουν  την  καθη-
μερινότητά  τους με  βάση  τις προπονήσεις, το  άθλημα  
βρίσκεται  σε  προτεραιότητα  σε  σχέση  με  την προσω-
πική τους ζωή. 

Για να μπορέσουν να εξελιχθούν οι αθλητές αυτοί 
και να αντέξουν την πίεση και τις απαιτήσεις του πρω-
ταθλητισμού, σημαίνει ότι έχουν  αποκτήσει  ανοχή  και  
αντοχή, ψυχική  και  σωματική  δύναμη  και συναισθη-
ματική ωριμότητα. Παρά τις όποιες  «θυσίες» που απαι-
τούνται, τα άτομα   που   έχουν  γευτεί  τις  χαρές  και  
την  ηθική   ικανοποίηση   του πρωταθλητισμού μια φο-
ρά, είναι  σχεδόν  αδύνατο να  μη  συνεχίσουν  να θέ-
τουν αθλητικούς στόχους. Το Δ.Σ. του Συλλόγου  και  η  

προπονήτρια   Παπαδάκη Δάφνη  δίνουν  τα συγχαρητήρια  
στους αθλητές τους και εύχονται  στα παιδιά  που  κάνουν  
πρωταθλητισμό  καλή  δύναμη γιατί  ο πρωταθλητισμός  θέ-
λει   κατάθεση ψυχής!!!            

Α.Ε.Διδυμοτείχου, Ένωση Πα-
λιουρίου – Μεταξάδων, Ένω-
ση Κυανής – Ασβεστάδων, Ατρό-
μητος Ασπρονερίου, Ο.Φ.Ισαακί-
ου, Α.Σ.Δόξα Ελληνοχωρίου, Α.Ε.Σ 
Ορφεύς Σοφικού, Αθλητικός Όμι-
λος Δόξα Δόξας.

Η αξία της κάθε ομάδας εκτι-
μάται κυρίως απο το σύνολο των 
ποδοσφαιριστών που διαθέτει ο 
κάθε σύλλογος στο ρόστερ, και 
καθορίζεται απο την εκτιμώμε-
νη ποδοσφαιρική αξία κάθε παί-
κτη. Ας γνωρίσουμε πέντε τοπικές 
ομάδες της περιοχής μας με τους 
ποδοσφαιριστές τους, που θα μας 
ταξιδέψουν αθλητικά στα πρωτα-
θλήματα 2015-2016 της Ε.Π.Σ. 
Έβρου. 
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το  ΣΥΝδΡομο  τΗΣ  ΥΒΡΕΩΣ 
..η υπέρβαση του μέτρου

του  βΑσιλειού εύστρ. ΝΑΖλΗ
ύποστρατήγου ελΑσ ε.α  
–   πτυχιούχου Νομικής  
Αντιπρόεδρος της ε.Α.Α.σ./π. Ν. Έβρου

Στην κοινωνία διαχρονικά, αλλά και 
στην καθημερινότητά μας, συναντάμε άτο-
μα που έχουν ως χόμπυ, να υβρίζουν, όχι 
μόνο γενικά και αόριστα, αλλά υβρίζουν 
όσους δεν συμπαθούν, δεν συντάσσονται 
με τις απόψεις που διατυπώνουν, δεν συμ-
φωνούν με τις συμπεριφορές τους, ή τολ-
μούν ………………… να τους αμφισβητούν! 
Πολλές φορές, απορούμε για την υβριστική 
τους συμπεριφορά, που δεν δικαιολογείται 
εκ των περιστάσεων και είναι υπερβάλλου-
σα αντίδραση σε κάτι ασήμαντο ή σε κάτι 
που εκείνοι θεωρούν ότι τους θίγει ή τους 
βλάπτει. Απορούμε συνήθως για την αφύ-
σικη ( ή μήπως φυσιολογική) και υπέρμετρη 
αντίδρασή τους και επιζητούμε μία εξήγη-
ση απλή ή ακόμη και επιστημονική, για κάτι 
που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Ανα-
τρέχοντας σε πηγές, διαδικτυακές και άλ-
λες, για να φωτιστεί το θέμα, με έκπληξη 
διαπίστωσα ότι τα τελευταία χρόνια στην 
ψυχιατρική επιστήμη και νοσολογία, ανα-
πτύχθηκε μια νέα ψυχιατρική οντότητα που 
ονομάστηκε «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΥΒΡΕΩΣ». 

Οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, εί-
χαν προηγηθεί της επιστημονικής αναζήτη-
σης της έννοιας της ύβρεως και της έδω-
σαν την παρακάτω έννοια. Θεωρούσαν 
ύβρη, την βίαια, αλαζονική, απρόσεκτη και 
προσβλητική συμπεριφορά, που ήταν αντί-
θετη στους φυσικούς και ηθικούς κανόνες 
και στους νόμους του κράτους. Τότε, ανα-
γκαζόταν να επέμβει η θεά ΑΤΙΣ, που προ-
καλούσε σύγχυση και θόλωση του νου του 
υβριστή, που τον οδηγούσε στην Α-νοησία 
και στην Α-νομία. Αποτέλεσμα ήταν, η άμε-
ση παρέμβαση της θεάς ΝΕΜΕΣΙΣ, που τι-
μωρούσε τους υπερόπτες υβριστές με 
πτώση και καταστροφή, ως φυσικό γεγο-
νός μιας αποδοκιμαστέας συμπεριφοράς. 
Στις μέρες μας, οι επιστήμονες, ανέλυσαν 
το «σύνδρομο» της ύβρεως και κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι οφείλεται σε συμπε-
ριφορικές διαταραχές που προξενούνται 
από οξύ άγχος (επιβεβαίωσης και αναγνώ-
ρισης;) που φθείρουν ανεπανόρθωτα την 
προσωπικότητα. 

Παρουσιάζονται λοιπόν  τα παρακά-
τω στοιχεία, σε συνδυασμό με ναρκισσιστι-
κή διαταραχή της προσωπικότητας και το 
άτομο εμφανίζει: υπερβολική εμπιστοσύ-
νη στην κρίση του, περιφρόνηση των συμ-
βουλών και της κριτικής των άλλων, υπερ-
βολική αυτοπεποίθηση, που φθάνει στα 
όρια της παντοδυναμίας σε αυτά που μπο-
ρεί να πετύχει, απώλεια της επαφής με την 
πραγματικότητα σε συνδυασμό με σταδια-
κή απομόνωσή του. Επιδεικνύει το άτομο: 

υβριστική αδυναμία όταν τα πράγματα πη-
γαίνουν άσχημα

τάση να μιλά συχνά για τον εαυτό του, 
πίστη ότι δεν υπόκειται στην κρίση των τε-
τριμμένων(και ατόλμων !) συναδέλφων του 
ένα μεγαλείο (στη φαντασία ή στη συμπε-
ριφορά), μια μεγαλειώδη συναίσθηση για 
τη σημαντικότητα του εαυτού του π.χ θέ-
λει να αναγνωρίζεται ως ανώτερος χωρίς 
ανάλογα επιτεύγματα, γνώσεις ή ταλέντα, 
παράλογες απαιτήσεις για ιδιαίτερη ευνο-
ϊκή μεταχείριση, τάση για άμεση εκμετάλ-
λευση των άλλων για να πετύχει τους σκο-
πούς του, μια αντιδραστική –προκλητική 
συμπεριφορά όταν δεν είναι στο επίκεντρο 
της προσοχής. 

Ο καταλογισμός της ύβρεως μπορεί 
να συσχετισθεί με την ψυχική κατάσταση 
του υβριστή, όταν όλοι ξέρουμε ότι τα σύ-
νορα μεταξύ ψυχικής υγείας και ασθενεί-
ας είναι δυσδιάκριτα και αλληλοκαλυπτώ-
μενα; Πολλοί επιστήμονες ισχυρίζονται, ότι 
η ύβρις δεν μπορεί να καταλογισθεί σε ψυ-
χωσικό ή σχιζοφρενή, γιατί αυτός αρνείται 
την πραγματικότητα και δημιουργεί ψυχω-
σικά μια ατομική ψευδαισθησιακή πραγ-
ματικότητα, όπου εξιδανικεύεται το μίσος, 
η καταδίωξη (και πολλές φορές η εκδίκη-
ση). Η ηθική των ορίων και η ηθική της ευ-
θύνης πολλές φορές παρουσιάζουν δυσκο-
λία στην ανάλυσή τους, γιατί χρειάζεται μα-
κροχρόνια, εμπεριστατωμένη και συνεχή 
μελέτη των δεδομένων. Αν σύμφωνα με τα 
ανωτέρω το «σύνδρομο της ύβρεως», θεω-
ρείται ψυχική διαταραχή, ανακύπτει το νο-
μικό ερώτημα – πρόβλημα που πρέπει να 
απαντηθεί, αν, ο υβριστής έχει ικανότητα 
καταλογισμού, το οποίο θα αναλυθεί πα-
ρακάτω. 

Κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποι-
νικού κώδικα: Α) άρθρο 34 «η πράξη δεν 
καταλογίζεται στον δράστη αν, όταν τη δι-

έπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των 
πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης 
της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να 
αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να 
ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του 
για το άδικο αυτό». Β) κατά το άρθρο 36 
παράγρ.1, αν εξαιτίας κάποιας από τις ψυ-
χικές καταστάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 34, δεν έχει εκλείψει εντελώς μειώ-
θηκε όμως σημαντικά η ικανότητα για κα-
ταλογισμό που απαιτείται κατά το άρθρο 
αυτό, επιβάλλεται ποινή ελαττωμένη. Στη 
νομική επιστήμη δέχονται ότι, η ψυχική ζωή 
του πνευματικά ωρίμου και υγιούς ανθρώ-
που υπόκειται σε διακυμάνσεις, που καίτοι 
στηρίζονται σε φυσιολογική βάση, μπορούν 
να αποκλείσουν την ικανότητα προς κατα-
λογισμό. 

Οι καταστάσεις που προκαλούν δια-
τάραξη της συνείδησης μπορούν να είναι 
φυσιολογικές, αλλά και παθολογικές όταν 
συγχρόνως υπάρχει νοσηρή διατάραξη των 
πνευματικών λειτουργιών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 34, οι ψυχικές 
ορμές και τα πάθη δημιουργούν διαταρά-
ξεις της συνείδησης. Οι ψυχικές ορμές απο-
τελούν απότομη υπερδιέγερση ενός συ-
ναισθήματος, όπως του φόβου, της οργής, 
του μίσους, της εκδίκησης. Αντίθετα τα πά-
θη παράγονται από την ένταση ενός συναι-
σθήματος ή μιας επιθυμίας, που με την πά-
ροδο του χρόνου δημιουργούν διαταραχή 
της συνείδησης σε νοσηρή βάση, με εκδη-
λώσεις υστερίας, σχιζοφρένειας κλπ. που 
εμφανίζονται είτε σε μικρή, είτε σε μεγάλη 
διάρκεια. 

Ερευνητέο είναι επίσης αν, ο υβριστής 
δεν παρουσιάζει τίποτε από τα παραπά-
νω εκτεθέντα νοσηρά φαινόμενα, έχει συ-
ναίσθηση των υβριστικών συμπεριφορών 
του και ο καταλογισμός είναι πλήρης. Κα-
τά την ταπεινή μου γνώμη η ΥΒΡΙΣ είναι 

υπέρβαση του μέτρου, γιατί η αισχρολογία 
ήταν πάντοτε χαρακτηριστικό, μικρών, τα-
πεινών, ανερμάτιστων αλλά και …… επικιν-
δύνων ατόμων. 

Οι σοφοί πρόγονοί μας έλεγαν «γλώσ-
σα λανθάνουσα, νουν προδίδει». Πίσω από 
υβριστικές συμπεριφορές είναι βέβαιο ότι 
υποκρύπτονται ψυχολογικά συμπλέγματα, 
«κουσούρια» όπως τα χαρακτηρίζει ο θυ-
μόσοφος λαός μας. 

Οι υβριστές, παρορμητικοί, εκ περιστά-
σεων ή κατά συνήθεια (μήπως κατ’ επάγ-
γελμα ;) κατά τη γνώμη μου θέλουν να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν πυγμή και νιώ-
θουν ηδονή, γιατί πιστεύουν ότι αποδεικνύ-
ουν με τον τρόπο αυτό την «ανωτερότητά» 
τους. «Μεθούν» με την ψευδαίσθηση μιας 
«παντοδυναμίας» και έτσι παίρνουν ……. τον 
κατήφορο με παρορμητικές και απερίσκε-
πτες συμπεριφορές και χάνουν την επαφή 
με την πραγματικότητα !! 

Συμπεριφέρονται με απαξίωση, περι-
φρόνηση, θα έλεγα, γιατί κάποια στιγμή 
κέρδισαν κάποια αναγνώριση, κάποια «δό-
ξα» και έτσι τα μυαλά τους πήραν αέρα, 
γιατί πίστεψαν ότι είναι ικανοί να κάνουν τα 
πάντα. Η συμπεριφορά των υβριστών βρί-
σκεται άλλοτε κοντά στις νευρώσεις, άλλο-
τε (πιο συχνά) κοντά στις ψυχώσεις και άλ-
λοτε κοντά στις διαταραχές του χαρακτήρα 
όπου εντάσσονται οι ναρκισσιστικές διατα-
ραχές, δηλ. συγκροτούν μεταιχμιακές – με-
θοριακές νοσολογικές καταστάσεις. 

Είναι σίγουρα «ασθενείς» με μεθοριακή 
διαταραχή, προσαρμοσμένοι στην κοινωνι-
κή ζωή, όπου μπορούν να τηρούν τους τύ-
πους, χάρη στη μόνιμη ανάγκη τους να γί-
νουν αντικείμενο εκτίμησης και θαυμασμού 
με τη δημιουργία σχέσεων εκμετάλλευσης 
με τους άλλους. 

Στις σχέσεις αυτές επενδύεται ένα με-
γάλο μέρος της επιθετικότητάς τους. Στις 
σχέσεις αυτές, στηρίζονται ολοκληρωτικά 
πάνω στους άλλους, είτε αναμένοντας πα-
θητικά θετικές ικανοποιήσεις, είτε αναπτύσ-
σοντας επιθετικούς τύπους συμπεριφοράς, 
απ’ όπου απουσιάζουν οι τύψεις, οι αυτο-
μομφές, τα αισθήματα ενοχής και εκφρά-
ζονται με θυμό, εχθρότητα, λεκτική βία κ. α. 

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα, όταν υπε-
ρεκτιμάς τις ικανότητες και τη «δύναμή» 
σου(;) συνήθως συμπεριφέρεσαι με βίαιο, 
αλαζονικό και προσβλητικό τρόπο στους 
άλλους. Τότε γίνεσαι επαγγελματίας υβρι-
στής (πάντα κατά την ταπεινή μου γνώμη) 
!! Πιστεύω ότι έχει άμεση σχέση η συμπερι-
φορά του υβριστή, προς την όλη διαπαιδα-
γώγηση  του και το στενότερο περιβάλλον 
του. Υ.Γ Σε άλλη ευκαιρία θα αναλύσουμε 
την πολιτική ύβρη. 

ΠΗγΕΣ
1) Ποινικό δίκαιο Η.Γάφου 

2) Εγχειρίδιο ψυχιατρικής ενηλίκων 
T. LEMPERIERE – A. FELINE
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Γράφει ο

ΘΕοΦιλοΣ ΓοΥδοΥΣαΚήΣ

Στο χωριό, στα χρόνια 
των δεκαετιών του ‘50 
και του ‘60 λίγοι Βρυσι-
κιώτες αγρότες  ασχο-
λούνταν με τα μελίσσια 
και αυτοί  πάρεργα και 
ερασιτεχνικά.

Αυτά τα ελάχιστα νοικοκυριά είχαν και 
φρόντιζαν από πολύ λίγα μελίσσια, ίσα-

ίσα για να βγάζουν το μέλι της οικογένειας 
τους άντε και να δώριζαν λίγο από τη πα-
ραγωγή τους και σε στενούς συγγενείς και 
φίλους τους. Τα μελίσσια τα είχαν μέσα σε 
κοφίνια που έπλεκαν μόνοι τους με χλωρές 
βεργούλες  σουϊτιάς ( αγριοϊτιάς) που φύο-
νταν άφθονες και σε μεγάλες συστάδες στις 
όχθες του Ερυθροποτάμου. Αυτά τα κοφί-
νια, πριν τα χρησιμοποιήσουν για κυψέλες, 
τα άλειφαν μέσα έξω με ζωική κοπριά ανα-
κατεμένη με καμπόχωμα για προστασία από 
τη βροχή και την υγρασία.

Η τροφή για τις μέλισσες μπόλικη στην 
παρθένα φύση της υπαίθρου,  η βλάστηση 
και η ανθοφορία οργίαζαν κατά τους ανοι-
ξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες γι΄ αυ-
τό και ο πληθυσμός των μελισσών σε κάθε 
κοφίνι-κυψέλη γίνονταν πολύ μεγάλος. Αυ-
τήν την εποχή, Μάη με Ιούνη, λόγω του με-

γάλου πλήθους και της πληθυσμιακής ωρί-
μανσης το μελίσσι “απουλνούσι του πλι”. 
Μια καινούργια βασίλισσα που ενηλικιώ-
νονταν έπαιρνε ένα μέρος από το σμήνος 
των μελισσών, την προίκα της και εγκατέλει-
πε την κυψέλη ψάχνοντας μέρος να φτιάξει 
καινούργια. Τη βασίλισσα την αποκαλούσαν 
¨Μπέη” και το σμήνος “κόσμο” ή “αργάτες” 
Μέσα στο σμήνος υπήρχαν και οι λεγόμε-
νοι “καλπαζάνδις” οι κηφήνες. Αυτούς, ο με-
λισσάς το φθινόπωρο τους σκότωνε για να 
ελαφρώσει το μελίσσι από τα άχρηστα μέ-
λη του για εξοικονόμηση τροφής (μελιού)για 
τις εργάτριες. Όταν “απουλνούσι” ένα κοφί-
νι-κυψέλη ο μελισσάς ή μελισσού (μελισσο-
κόμος) έπαιρνε ένα άδειο κοφίνι, έτριβε στο 
εσωτερικό ένα χόρτο, τον μελισσάκο, (μελισ-
σόχορτο) έβαζε το κοφίνι στην αριστερή μα-
σχάλη του και κρατώντας ένα μάτσο μελισ-

σάκο στο δεξί του χέρι το κουνούσε με έναν 
τρόπο που μόνον αυτοί γνώριζαν, ιεροτελε-
στικό, φωνάζοντας συγχρόνως δυνατά και 
ρυθμικά “ελ μπέη κομ κομ κομ” σα να πα-
ρακαλούσε τον μπέη, τη βασίλισσα του και-
νούργιου σμήνους να φωλιάσει στο κοφίνι. 
Πολλές φορές όταν δεν κατάφερναν με το 
ιδιόρρυθμο παρακλητικό τραγούδι τους να 
παρασύρουν τη βασίλισσα να κονέψει στο 
κοφίνι έριχναν νερό κάτω στο χώμα για να 
το ξεγελάσουν και να κονέψει σε δέντρο νο-
μίζοντας ότι βρέχει. Όταν ήθελαν να τρυ-
γήσουν το μελίσσι, συνήθως το φθινόπω-
ρο, νύχτα έπαιρναν το κοφίνι και το βουτού-
σαν στο νερό, το έπνιγαν όπως έλεγαν για 
να του “κλέψουν” το μέλι. Όταν ήθελαν να 
μην “απουλίκ΄ “  άλλο  “πλι¨ το μελίσσι το 
κούρευαν τα Βζιά, δηλαδή κατέστρεφαν τα 
βασιλοκελιά. 

μεΛισσόκόμια 
τη βασίλισσα την αποκαλούσαν «μπέη» 
και το σμήνος «κόσμο» ή «αργάτες»

Έκθεση...της  
Αναστασίας Παπαδάκη

“

Pis Aller” το βιβλίο της Εβρίτισας Αναστασίας Παπαδάκη θα εκτίθεται στην Έκθεση του Διδυμοτείχου που θα λάβει μέρος στις 28 
και 29 Νοεμβρίου. Πέρα από την συγγραφή πλέον η Αναστασία έχει περάσει και στην όχθη της ποίησης.  Τον Οκτώβριο του 2014 η 
ποιητική της συλλογή με τίτλο «Πυρφόρος Έρως» κέρδισε το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό ‘Σικελιανά’ και φέτος εκ-
δίδεται από της Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή , δίνοντας έτσι την δυνατότητα στη συγγραφέα-Ποιήτρια να κάνει ένα όνειρό της πραγ-
ματικότητα , αφού δίνει όλα της τα έσοδα για φιλανθρωπικό σκοπό στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την προστασία Μητέρας 
και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου». Η συγκεκριμένη ποιητική συλλογή κυκλοφορεί ήδη στο εξωτερικό μεταφρασμένη στην αγγλική 
γλώσσα με τον τίτλο «Eros the Fire-Bringer». 
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Καλή χρονιά στα παιδιά μας…
«Φανταστείτε τη σχολική ζωή σαν μια 

συναρπαστική περιπέτεια. Σκεφτείτε ότι θέ-
λετε να ταξιδέψετε σ’ έναν απέραντο ωκε-
ανό. Θα χρειαστείτε ένα πλοίο αντοχής, γε-
ρό• με έμπειρους ναυτικούς σαν πλήρωμα• 
με ανθρώπους στο λιμάνι που θα φροντί-
ζουν για σας και, πάνω απ’ όλα, έναν καπε-
τάνιο συνετό που θα κατευθύνει σωστά την 
πορεία σας, χωρίς να κινδυνέψετε από υφά-
λους και σκοπέλους. Τον ωκεανό της μόρ-
φωσης, λοιπόν,  θα τον διαπεράσετε μ’ ένα 
γερό σκαρί, το σχολείο σας. 

Οι έμπειροι ναυτικοί, οι καλοί σας κα-
θηγητές και δάσκαλοι, θα κοπιάσουν για 
να έχετε ταξίδι καλό. Στο σπίτι σας, το δι-
κό σας λιμάνι, η ευλογημένη οικογένειά σας, 
θα νοιάζεται για την πρόοδό σας. Μην πα-
ραλείψετε όμως να διαλέξετε για Καπετάνιο 
στο ταξίδι σας τον Χριστό! Εκείνος θα σας 
προφυλάξει απ’ τις παγίδες του ταξιδιού  και 
θα σας βοηθήσει να φτάσετε όχι στη γνώση 
απλώς, αλλά στη μόρφωση! 

Με λίγα λόγια, όχι μονάχα να πάρετε 
πολλές πληροφορίες, αλλά να γίνετε άν-
θρωποι έντιμοι, φίλοι του Θεού, με σεβα-
σμό για τον άνθρωπο, ικανοί να κάνετε αυτή 
την κοινωνία τέλεια και άγια!» Τόνισε ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ 
κ η ν ό ς στο Μήνυμα του προς μαθητές των 
σχολείων με την έναρξη της καινούργιας 
σχολικής χρονιάς. Στα πλαίσια της επικοινω-

νίας του ο Σεβασμιώτατος με τους λειτουρ-
γούς της παιδείας και τους μαθητές προέστη 
του Αγιασμού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δι-
δυμοτείχου, το Λύκειο και τα Γυμνάσια του 

Διδυμοτείχου, το 1ο Λύκειο και το 1ο Γυμνά-
σιο Ορεστιάδος, το 1ο Δημοτικό Σχολείο και 
το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδος. 

χαίρε, ξύλον μακάριον!εν κωνσταντινουπόλει…

ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της συ-
νάξεως της ιεραρχίας του οικουμενικού Θρόνου, 
που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη, και συγκε-
κριμένα στον ιερό Ναό Αγίας τριάδος ταξείμ, από 
29ης Αυγούστου έως 2ας σεπτεμβρίου ε.ε., κατό-
πιν προσκλήσεως της Α.Θ.π.  του οικουμενικού πα-
τριάρχου κ. β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ. 

στα πλαίσια της συνάξεως η Α.Θ.π. και η ιεραρ-
χία του Θρόνου την 1η σεπτεμβρίου, με την αρχή 
της ινδίκτου, στον πατριαρχικό Ναό, κατά τα καθιε-
ρωμένα,  υπέγραψαν τον Κώδικα επί τη ενάρξει του 
νέου εκκλησιαστικού Έτους. 

των εργασιών της συνάξεως μετέσχε και ο σε-
βασμιώτατος μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό 
ς, ο οποίος τοποθετήθηκε κατά τον διεξαχθέντα δι-
άλογο και ζήτησε η ιεραρχία να εκφράσει τη συμπά-
θειά της και την αλληλεγγύη της πρωτόθρονης εκ-
κλησίας προς τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς της 
μέσης Ανατολής. 

… Ο Χριστός δέν θυ-
σιάζει τούς άλλους γιά νά 
σώσῃ τόν κόσμο, θυσιάζει 
τόν Εαυτό του γιά νά ζήση 
ο Κόσμος…

Στον μεταβυζαντι-
νό Ιερό Ναό του Σωτή-
ρος Χριστού στο Κάστρο 
του Διδυμοτείχου, συρρέ-
ουν παραδοσιακά οι ευ-
σεβείς χριστιανοί της πό-
λεως και των περιχώρων 
κατά την εορτή της Υψώ-
σεως του Τιμίου Σταυ-
ρού, για να προσκυνή-
σουν το Σταυρό του Κυ-
ρίου και να παρακολου-
θήσουν τις ιερές ακο-
λουθίες. Της Θείας Λει-
τουργίας προέστη όπως 
κάθε χρόνο, ο επιχώριος Μητροπολίτης, ο όποιος 
κηρύττων το θείο λόγο, μεταξύ άλλων τόνισε•  
«…Μέσα στήν ακατάπαυστη ροή των φθαρτών και εγκοσμί-
ων ο Σταυρός παραμένει σύμβολο μοναδικό, ιερό και ακα-
ταμάχητο του πνευματικού και ανώλεθρου κόσμου και της 
Θείας ζωής, όπου η αγάπη θριαμβεύει κατά του μίσους, η 
χαρά κατά τοῦ πόνου, η ελπίδα κατά της απόγνωσης, τό 
φως κατά του σκότους, η αιώνια ζωή κατά του θανάτου… Ο 
Χριστός δέν θυσιάζει τούς άλλους γιά νά σώσῃ τόν κόσμο, 
θυσιάζει τόν Εαυτό του γιά νά ζήση ο Κόσμος… 

Στήν Εκκλησία ο ακάνθινος στέφανος, η κόκκινη χλα-
μύδα, ο κάλαμος, οι εμπτυσμοί, οι μαστιγώσεις, οί εμπαιγ-
μοί, η χολή μέ τό όξος και η λόγχη είναι συνήθεις καταστά-
σεις. Όπως οικείο τοπίο γιά τήν Εκκλησία είναι και ο Γολ-
γοθάς· ο Ιούδας, ο Πιλάτος, ο Άννας μέ τόν Καϊάφα και οι 
σταυρωτές. Όλοι είναι πρόσωπα από παλιά γνωστά… Αλλά 
και τό Γένος μας τοιουτοτρόπως επορεύθη ανά τούς αιώ-
νας. Εβίωσε τόν Σταυρό του Χριστού, γι’ αυτό και δοξάσθη-
κε και ανέδειξε χιλιάδες αγίων και μυριάδες δικαιων, τετε-
λειωμένων εν Χριστώ πνευμάτων. Μέ πρωτοπόρο τήν Εκ-

κλησία πού πορεύθηκε και πορεύεται επί του Σταυρού κα-
τάστικτος πάντοτε τοίς μώλωψι διά τόν Χριστόν και διά τά 
τέκνα Της, πάντοτε καυχωμένη διά τάς θλίψεις και τά πα-
θήματά Της, διά τήν ασθένειαν και τάς πληγάς Της! Πάντο-
τε αποδεχομένη εν υπακοή πίστεως και υπομονή πολλή κά-
θε σταυρικήν ευλογίαν του ουρανού!… Ιδιαίτερα, εδώ στή 
Θράκη η χριστιανική ζωή είναι ταυτόσημη μέ τήν μαρτυρική 
ζωή. Αυτό βέβαια μπορεί νά υπηχεί παράδοξα στά ώτα των 
πολλων, όμως γιά τούς ανθρώπους της Θράκης είναι βίω-
μα, τρόπος και στάση ζωῆς. «Γίνεσθε μοι μάρτυρες, ότι εγώ 
μάρτυς ειμί». Σταυρός και Ανάσταση εδω στή Θράκη είναι 
καθημερινή μαρτυρία. Οι πρόγονοί μας έχοντας προσηλω-
μένο τό βλέμμα στό Σταυρό έμειναν ακλόνητοι στήν πίστη 
τους και πότισαν μέ τό αίμα τους και τόν ιδρώτα του αγώνα 
τους αυτό τόν τόπο». 

Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, αντιδήμαρχοι και 
εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων. Την Κυριακή προ 
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13 Σεπτεμβρίου ε.ε. ο 
Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου 
Κωσταντίνου και Ελένης Δόξης του τέως Δήμου Μεταξά-
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Το Διδυμότειχο επισκέφθηκε το 
απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου 
ε.ε. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς, στα πλαίσια 
της σύντομης ανεπίσημης επίσκε-
ψής του στη Θράκη.     

Τον Μακαριώτατο συνόδευαν ο  Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας 
και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος και ο Γενικός 
Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Κα-
λαντζής. Τον Μακαριώτατο και τη συνοδεία 

του υποδέχθηκε ο οικείος Μητροπολίτης Δι-
δυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ 
α μ α σ κ η ν ό ς εκ μέρους του ιερού κλή-
ρου, των τοπικών αρχών και του ευσεβούς 

ποιμνίου της ακριτικής επαρχίας μας, στον 
Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερω-
τρίας Διδυμοτείχου, όπου πρώτα εψάλη Δο-
ξολογία. Στην υποδοχή του Μακαριωτάτου 

παρέστησαν ο βουλευτής Έβρου Αναστάσι-
ος Δημοσχάκης, οι Δήμαρχοι Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης, Βασίλειος Μαυρίδης και Ευάγγε-

λος Πουλιλιός αντίστοιχα, ο Διοικητής της 
XVI Μ/Κ Mεραρχίας Στρατηγός Κωσταντί-
νος Βασιλειάδης, ο Γενικός Αστυνομικός Δι-
ευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης Νικόλαος Μενεξίδης, ο Αστυνομικός Δι-
ευθυντής Ορεστιάδος Πασχάλης Συριτού-
δης, εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοικήσε-
ως και φορέων. 

Ο επιχώριος Μητροπολίτης εξέφρα-
σε την ευγνωμοσύνη του στον Μακαριώτα-
το για το ανύστακτο ενδιαφέρον του για τη 
Θράκη πράγμα που εκδηλώνεται με κάθε ευ-
καιρία, και σημείωσε ότι η επίσκεψη αυτή το-
νώνει το ηθικό του ακριτικού λαού της στις 
δύσκολες αυτές οι συγκυρίες και του δίνει 
ελπίδες να συνεχίσει την προσπάθεια του για 
ένα καλύτερο μέλλον. 

ό αρχιεπίσκοπος  
στο Διδυμότειχο

ςυνάντηση με το προεδρείο 
της Αρμενικής κοινότητας

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό πραγματοποίησε την Πα-
ρασκευή 25 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.ε. το Προεδρείο της Αρμενικής 
Κοινότητος Διδυμοτείχου – Ορεστιάδος, συνοδευόμενο από τον εφη-
μέριο της Αρμένικης Κοινότητος Κομοτηνής, ο όποιος εξυπηρετεί τις 
λατρευτικές ανάγκες των Αρμενίων του Διδυμοτείχου, εν όψει της 
εορτής του Αγίου Γεωργίου (Σούρπ Κεβόρκ) την τελευταία Κυριακή 
του μηνός Σεπτεμβρίου. 

Σημειωτέον ότι ο Ναός του Αγίου Γεωργίου, στο  Κάστρο του Δι-
δυμοτείχου, ο οποίος κατέχεται από τους Αρμενίους από τον 16ο αι-
ώνα με Σουλτανικό Φιρμάνι, είναι κτίσμα βυζαντινό και κατά την πα-
ράδοση έκει εστέφθη αυτοκράτορας ο Ιωάννης Καντακουζηνός την 
26η Οκτωβρίου 1341. 

Ο φετινός εορτασμός του προστάτου της Αρμενικής Κοινότητος 
Διδυμοτείχου προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, καθ’ όσον φέτος συ-
μπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων στην 
Τουρκία 1915. 
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Νέα Σχολική χρονιά

αγιασμός -  Ευχές

Τις ευχές του, για την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, εξέφρασε ο Δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης.

Εύχομαι σε όλη τη μαθητική κοινότητα 
“καλή σχολική χρονιά”, καλή πρόοδο, υγεία 
και δύναμη. 

Με επιμονή, υπομονή και μεθοδικότη-
τα ελπίζω τα παιδιά μας να οδηγηθούν στο 
σωστό δρόμο της κοινωνικοποιήσης και της 
προόδου. Ταυτόχρονα εύχομαι στους καθη-
γητές και δασκάλους καλή επιτυχία και δύ-
ναμη στο παιδαγωγικό τους έργο, αλλά και 
στους γονείς των μαθητών να συνεχίζουν 
να στηρίζουν τα παιδιά τους στον καθημερι-
νό αγώνα για χρηστή διαπαιδαγώγηση,μά-
θηση και προκοπή. 

Ως Δημοτική Αρχή δηλώνουμε ότι θα εί-
μαστε πάντα δίπλα σε μαθητές,εκπαιδευτι-

κούς και γονείς για να επι-
τύχουμε το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα για τη 
λειτουργία των σχολείων 
μας. Καλή σχολική χρονιά 
σε όλους.

αγιασμός  
Φιλαρμονικής

Η Φιλαρμονική του Δι-
δυμοτείχου, με την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς, 
πραγματοποίησε αγιασμό 
την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρί-
ου 2015 στις 5.30 το από-
γευμα. 

Μετά από αρκετές δε-
καετίες έγινε μια αναγέν-
νηση, όσον αφορά το έμ-

ψυχο υλικό αλλά και τους υπεύθυνους για 
την διδασκαλία και την εκμάθηση μουσικών 
οργάνων στο πρόγραμμα της φιλαρμονικής. 

Πάνω από 30 παιδιά ενεγράφησαν στη 
Φιλαρμονική Διδυμοτείχου και αυτό είναι 
μια ένδειξη ότι τόσο το Ν.Π. Κέντρο Πολιτι-
σμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας & Πε-
ριβάλλοντος του Δήμου Διδυμοτείχου με 
Πρόεδρο την κ. Βίκυ Σταμπολίδου (ΕΥΓΕΝΙ-
ΔΕΙΟ) όσο και οι νέοι δάσκαλοι της φιλαρ-
μονικής, ο Νίκος και ο Βασίλης Τζέλλας, ενε-
φύσησαν και ενέπνευσαν τους νέους τόσο 
για να διδαχθούν τη μουσική όσο και για να 
συνηθίσουν από νεαρή ηλικία στην προσφο-
ρά στα κοινά του τόπου μας. 

Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε και 
την προσφορά των παλαιοτέρων που κρά-
τησαν το τμήμα αυτό επί πολλά χρόνια. Στον 
αγιασμό παραβρέθηκαν, εκτός από την Πρό-
εδρο του Ν.Π. κ. Σταμπολίδου Βίκυ και τον 
Αντιπρόεδρο κ. Σίμογλου Σάκη, ο Δήμαρχος 
Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, 
οι μαθητές και αρκετοί γονείς . 

Στα άμεσα σχέδια του Ευγενιδείου είναι 
να πραγματοποιήσει μια μόνιμη έκθεση μου-
σικών οργάνων που η ύπαρξή τους ανάγε-
ται από το έτος 1937. 


