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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

«Μιλάμε για 
το νερό»
Με μια ξεχωριστή δράση η 
ΔΕΥΑΔ τίμησε την Παγκόσμια 
Ημέρα Νερού   σελ 8-11

Ο Μακαριώτατος στο 
Διδυμότειχο

Εισηγήσεις στο 
Δημοτικό 
Συμβούλιο για 
Interreg
από τον 
Αντιδήμαρχο 
Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης 
Γιάννη Τοπαλούδη

σελ 6

«Το διδυμότειχο τιμά     σελ 5
την ποίηση της Θράκης»  
Από το Γεώργιο Βιζυηνό στον Αυγερινό Μαυριώτη

σελ 3

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου 
ενώπιον του Δημάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη  
η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Συμβούλου 
Δήμητρας Χατζοπούλου .    σελ 16
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 ΘΑΝΑΤΟΙ
 

Σίβογλου Σιδέρης του Μόσχου απεβίωσε 
στίς 29/02/2016, Παναγιωτούδης Κων-
σταντίνος του Παναγιώτη απεβίωσε στίς 
01/03/2016, Αργυζούδη Διαλεχτή του 
Θεοδώρου απεβίωσε στίς 03/03/2016Κα-
τσικαροπούλου Χρυσωπή του Δρόσου 
απεβίωσε στίς 05/03/2016,Μιχαλακό-
πουλος Σαράντης του Μιχαήλ, απεβίω-
σε στίς 05/03/2016, Παπαδάκη Βαϊα του 
Κλωνάρη απεβίωσε στίς 07/03/2016, 
Ματέλλας Χαρίσσιος του Κων/νου απεβί-
ωσε στίς 07/03/2016, Φουτσιτζή Ελένη 
του Λάμπρου απεβίωσε στίς 08/03/2016, 
Δημητρακάκη Γεωργία του Δημητρίου 
απεβίωσε στίς 10/03/2016, Καραγκιό-
ζη Ευαγγελία του Σταύρου απεβίωσε στίς 
13/03/2016,Τσικρίκας Γεώργιος του Κων/
νου απεβίωσε στίς 13/03/2016,Γιαγτζί-
δου Βαϊτσα του Ιωάννη απεβίωσε στίς 
14/03/2016, Γκιρνέτα Αχμέτ του Νεζιατίν 
απεβίωσε στίς 13/03/2016,Αριδάκη Ελένη 
του Μανούση απεβίωσε στίς 15/03/2016, 
Σαλιαρίδης Γεώργιος του Αναστασίου απε-
βίωσε στίς 16/03/2016, Τασιούδη Αποστο-
λιά του Βαϊτση απεβίωσε στίς 16/03/2016, 
Τζιαμπαζάκη Ξανθή του Χρήστου απεβίωσε 
στίς 16/03/2016, Δημητρίου Δημήτριος 
του Κων/νου απεβίωσε στίς 18/03/2016, 
Καμάργιος Νικόλαος του Δημητρίου απεβί-

ωσε στίς 19/03/2016,Κυριακάκης Γεώργι-
ος του Σταύρου απεβίωσε στίς 19/03/2016, 
Κατραντζάκη Βασιλική του Γεωργίου απε-
βίωσε στίς 25/03/2016,Τζάρτα Χρυσή του 
Χρήστου απεβίωσε στίς 25/03/2016, Λε-
μονάκης Γεώργιος του Πασχάλη απεβίω-
σε στίς 27/03/2016,Αλεξούδη Χρυσή του 
Ανδρέα απεβίωσε στίς 28/03/2016,Χατζη-
μπεάκης Βλασάκης του Αλεξάνδρου απεβί-
ωσε στίς 30/03/2016,
 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Χασονίδης άρρεν του Σωτηριίου και της 
Χρυσούλας γεννήθηκε στίς 02/03/2016, 
Γκεοργκίεβα θύλη της Χριστίνας γεννή-
θηκε στίς 20/1/2016, Γκαντσούδη  θύλη 
του Ιωάννη και της Ειρήνης γεννήθηκε 
στίς 02/03/2016, Μολλά Χουσεϊν Εφέ 
άρρεν του Αχμέτ και της Ρουκιέ γεννήθη-
κε στίς 04/03/2016, Νούφας άρρεν του 
Αθανασίου και της Σουλτάνας γεννήθηκε 
στίς 09/03/2016, Τυμπανίδης άρρεν του 
Γεωργίου και της Ελένης γεννήθηκε  στίς 
10/03/216 ,Κολαξίδου  θύλη της Βασιλι-
κής γεννήθηκε στίς 10/03/2016, Παπέ-
ογλου άρρεν του Ιλχάν και της Νουρτζάν 
γεννήθηκε στίς 09/03/2016, Ψωμιάδης 
άρρεν του Μιχαήλ και της Μαρίας γεννή-
θηκε στίς 13/03/2016, Τζιώγα θύλη του 
Γεωργίου και της Αθανασίας γεννήθηκε 
στίς 15/03/2016,Τσιβδαρτζή θύλη του 
Αναστασίου και της Σοφίας γεννήθηκε στίς 
16/03/2016, Βελήογλου θύλη του Φερντί 
και της Εμινέ γεννήθηκε στίς 11/03/216, 
Καλυβά θύλη του Θεοδώρου και της Βασι-
λικής γεννήθηκε στίς 29/03/2016, Μπεκί-
ρογλου θύλη του Μπουρχάν και της Σεχέρ 
γεννήθηκε στίς 24/03/216, Ανρωνόπου-
λος άρρεν του Δημητρίου και της Γεωργίας 
γεννήθηκε στίς 29/03/2016, Σαγαράκης 

άρρεν του Γεωργίου και της Μαρίας γεννή-
θηκε στίς 30/03/2016.
 

ΓΑΜΟΙ

   
Κουρού Σεζγκίν της Αϊσέ και η Γκιου-
μούς Φετιγιέ του Μεχμέτ έγινε γάμος στίς 
25/12/2015, Χατζή Χασάν Γιλμάζ του Χου-

σεϊν και η ΤερλεμέτζλερΤζεβριέ του Ισμα-
ήλ έγινε γάμος στίς 09/03/2016, Γκαχτίδης 
Δήμος του Αποστόλου και η Παπαγεωργί-
ου Ειρήνη του Κων/νου έγινε γάμος στίς 
11/03/2016, Μπαμπλου Εμ-Ντι του Σα-
μπουντιν και η Αλή Ογλου Χατιτζέ του Αμέτ 
έγινε γάμος στίς 23/03/2016, Λαζαρίδης 
Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Κατσαλή 
Μαρία του Γεωργίου έγινε 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
«Φύλλο Απρίλιος 2016»

Ευχαριστούμε τους, Ελένη Ανδρικάκη-Κώστογλου, Κώστα Γκουδινούδη, Ιωάννη Σαρσάκη, 
Γιώργο Στεργάτο, Σωτήρη Κηπουρό και τους Α.Ε.Διδυμοτείχου, Εκπολιτιστικό Λαογραφικό 
Σύλλογο «Τα Δίδυμα Τείχη», τους «Καστροπολίτες», τον Σ.Γ Taekwondo Διδυμοτείχου, για 

την βοήθεια τους στην έκδοση του Φύλλου Απρίλιος 2016.

Σας ευχαριστούμε θερμά,
Δημήτρης Δεντσίδης

6972715239
didymonea@gmail.com

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Απεβίωσε στις 25 Μαρτίου 2016, ο Ψειράκης Δημήτρης από την Καρωτή Διδυμοτεί-
χου. Γεννήθηκε το 1923 και ήταν ανάπηρος πολέμου. Θερμά συλλυπητήρια στους 

οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. 
Αιωνία του η μνήμη.

Νέες Διοικήσεις
ΔΕΥΑΔ & Ευγενίδειο

Αλλαγές σε δύο Νομικά Πρόσωπα του Δήμου ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμο-
τείχου στην τακτική του συνεδρίαση. Tα Διοικητικά Συμβούλια στα Νομικά Πρόσωπα 

ψήφισε το σύνολο της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου. Στην ΔΕΥΑΔ νέος 
πρόεδρος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Τσιτσιφύλλας, μέχρι πρότινος 

αντιπρόεδρος, στην θέση του εκλιπόντος Νίκου Καμάργιου. Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο 
δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Τζιβάρας. Στο Ευγενίδειο πολιτιστικό κέντρο, πρόεδρος 
ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Σάκης Σίμογλου, αντιπρόεδρος η πρόεδρος του Δ.Σ 

Βίκυ Σταμπολίδου και δύο νέα μέλη, η Φωτεινή Γραμμενίδου και Σοφία Φόρτσα.
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Την ακριτική Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστι-
άδος και Σουφλίου επισκέπτεται από τις πρωινές ώρες 
της Δευτέρας, 18ης Απριλίου ε.ε. ο Μακαριώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος 
με πρώτο σταθμό την έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
το Διδυμότειχο. Τον Μακαριώτατο και τη συνοδεία του 
υπεδέχθη στην προ του Ιερού Καθεδρικού Ναού Πανα-
γίας Ελευθερωτρίας πλατεία ο οικείος Μητροπολίτης κ. 
Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος της πόλεως Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης, ο βουλευτής Έβρου Αναστάσιος Δημοσχάκης, 
ο Διοικητής της XVI Μεραρχίας Στρατηγός Χαράλαμπος 
Λαλούσης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περι-
φέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης Ταξίαρχος Νικόλα-
ος Μενεξίδης και Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος 
Πασχάλης  Συριτούδης. Κάτω από τη σκιά της 90τ.μ. 
γαλανόλευκης που στολίζει το κωδωνοστάσιο του Καθε-
δρικού Ναού, οι αρχές, ο ιερός κλήρος, εκπρόσωποι των 
φορέων, οι μαθητές των σχολείων με τις σημαίες τους, οι 
σπουδαστές της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμο-
τείχου, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων με θρακιώ-
τικες ενδυμασίες και πλήθος κόσμου με τις προσήκουσες 
τιμές υποδέχθηκαν τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας μας 
με αισθήματα συγκινήσεως και ενθουσιασμού. Ακολού-
θησε Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό, προσφωνήσεις εκ 

μέρους του επιχώριου Μητροπολίτου και του Δημάρχου 
της πόλεως και η αντιφώνησή του Μακαριωτάτου. Στη 
Δοξολογία παρέστη και Σοφολογιώτατος Μουφτής Δι-
δυμοτείχου. Ο Σεβασμιώτατος στην προσφώνηση του 
προς τον Μακαριώτατο τον καλωσόρισε στη βυζαντινή 
Καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου, ένα τόπο συνάντη-
σης πολιτισμών, ανθρώπων και θρησκειών, όπως είπε, 
και τον ευχαρίστησε για το άοκνο ενδιαφέρον του προς 
τους ακρίτες και τη συμπαράσταση της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών στο κοινωνικό και προνοιακό έργο της 
Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος κατέληξε «σήμερα το 
Διδυμότειχο γιορτάζει το Πάσχα πριν από το Πάσχα γιατί 
η παρουσία Σας εδώ, Μακαριώτατε, μας γεμίζει ελπίδες 
να συνεχίσουμε να φυλάμε Θερμοπύλες». Εξερχόμενος 
του Ναού ο Μακαριώτατος ετέλεσε Τρισάγιο στον τάφο 
του Κτίτορος του Ναού μακαριστού Μητροπολίτου κυρού 
Νικηφόρου (+2009). Μετά από μία σύντομη δεξίωση στο 
Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ναού και ξενάγηση 
στο Εκκλησιαστικό Μουσείο ο Μακαριώτατος μετέβη στο 
Νοσοκομείο της πόλεως, όπου παρέδωσε υγειονομικό 
υλικό στον Προϊστάμενο της Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Κω-
σταντίνο Βαφειάδη, επί παρουσία του Γενικού Διευθυντού 
της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» Κωνσταντίνο Δήμτσα, η οποία 
στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια πρόθυμα το προνοιακό κοι-

νωνικό έργο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως. Στη συνέχεια 
Μακαριώτατος συνοδευ-
όμενος από το Διοικητή 
της XVI Mεραρχίας Στρα-
τηγό Χαράλαμπο Λαλούση 
επισκέφθηκε το Ελληνικό 
Φυλάκιο Πυθίου, δίπλα 
στον ποταμό Έβρο, μίλη-
σε στους στρατευμένους, 
τους εμψύχωσε και τους 
μοίρασε μικρές ευλογίες. 
Η επίσκεψη του Μακαρι-
ωτάτου στο Διδυμότειχο 
ολοκληρώθηκε με γεύμα 
στο Επισκοπείο Διδυμοτεί-
χου, όπου και κατέλυσε.

Ο Μακαριώτατος στο Διδυμότειχο
«Αισθήματα συγκινήσεως 
και ενθουσιασμού»

Εκπληκτική θεατρική 
παράσταση
Ξανασχεδιάζοντας …
την Οδύσσεια
Μια υπέροχη θεατρική παράσταση του 2ου Γυμνασίου Διδυμοτείχου σε μια 
διασκευή του έργου Κωμοδύσσεια της Μαρίας Κίτρα. Μια δουλειά εξαιρε-
τική που καθήλωσε όλους όσοι την παρακολούθησαν στην αίθουσα του 
δημοτικού αμφιθεάτρου. Η παράσταση άψογη και το παρατεταμένο χειρο-
κρότημα του κοινού που είχε κατακλύσει την αίθουσα ήταν η μεγαλύτερη 
επιβράβευση. Το έργο αποτελεί μια θεατρική απόπειρα που βασίζεται ή για 
να είμαστε πιο ακριβείς ακροπατάει… στην ιστορία της Οδύσσειας. Στην 
αρχή της παράστασης ο Όμηρος πιάνεται όμηρος από δύο ύπουλους και 

φιλοχρήματους ληστές και αναγκάζεται να αλλάξει την υπόθεση του έρ-
γου του καθώς το ρόλο του ποιητή αναλαμβάνει η αρχιλησταρχίνα που 
έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα bestseller, όπως ισχυρίζεται .
Οι μαθητές που συγκρότησαν την θεατρική ομάδα του σχολείου υπό 
την καθοδήγηση των καθηγητών Μαρίας Πατσιαμανίδου και Ολυμπίας 
Μήτσικα είναι: Πατσίδης Στέφανος (Οδυσσέας), Δοϊτσίδου Ελπίδα (Πη-
νελόπη- Σύντροφος), Βάσιου Βάλια (Καλυψώ-Σύντροφος), Γκαρέλη 
Βάγια (Αφηγήτρια-Λησταρχίνα), Παπαγιαννόπουλος Γιώργος (Ποσει-
δώνας-Μνηστήρας-Ληστής), Παπαγιαννόπουλος Γρηγόρης(Κύκλωπας- 

Μνηστήρας), Κωτούλα Παναγιώτα (Σύντροφος), Πολυσοπούλου 
Αναστασία(Σύντροφος-Ευρύκλεια), Γεωργιάδου Ιωάννα (Αφηγήτρια), 
Γκουντινούδη Χριστίνα (Σειρήνα), Κισσούδη Εύα (Σειρήνα-Χορεύτρια), Κα-
παμά Κωνσταντίνα (Σειρήνα-Χορεύτρια), Χραμάκη Αλεξάνδρα (Λησταρ-
χίνα), Λαμπούδη Μαρία (Σειρήνα-Χορεύτρια-Μνηστήρας), Αγιοπλούδη 
Αρετή (Σειρήνα-Χορεύτρια-Μνηστήρας), Τασιούδης Φίλιππος (Μνηστή-
ρας), Τερζούδης Κυριάκος (Ερμής-Τηλέμαχος), Πασχαλίδου Παναγιώτα 
(Κίρκη), Γκαρέλη Γκέλυ (Φίλη Ναυσικάς), Ακίδου Ειρήνη (Αθηνά), Τσια-
φούλη Σοφία ( Ναυσικά), Κελεσίδου Μαρία (Όμηρος), Σκαρλτούδη Ιωάν-
να(Σύντροφος –Φίλη Ναυσικάς), Τοπαλούδη Παναγιώτα(Φίλη Ναυσικάς). 
Σκηνικά, Μαλέτσικα Μυρτώ, Τσιματσίδου Σοφία, Νεστορίδου Σταυρούλα, 
Ακίδου Γεωργία (υποβολέας), Καλάϊτζόγλου Νίκη. Φωτισμός-Ηχητικά, 
Μάρκου Σωτήρης, Γκιντίδου Νεκταρία. Σκηνοθεσία- Επιμέλεια, Πατσιαμα-
νίδου Μαρία, Μήτσικα Ολυμπία.
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Η Ανατομία της Μετριότητας

Η μετριότητα ευδοκιμούσε και συνεχίζει να ευδοκιμεί σε όλα 
τα επίπεδα της καθημερινότητάς μας και της ύπαρξής μας. 
Τα 32 χαρακτηριστικά  των μετρίων
Όμως, για να καταλάβουμε τελικά τι κάνουμε, με ποιον τρόπο 
αντιμετωπίζουμε τη ζωή, θα πρέπει να αναφερθούμε αναλυ-
τικά και να κατονομάσουμε τα χαρακτηριστικά μας, τον τρόπο 
δηλαδή που εκφράζουμε τη μετριότητα.
1. Ψάχνουμε συνεχώς την επιβεβαίωση των συστημικών ει-
δικών
2. Δεν ρισκάρουμε, αποφεύγοντας έτσι και την αποτυχία 
αλλά και την περιπέτεια
3. Δεν επαναστατούμε αλλά δεχόμαστε πειθήνια ό,τι μας σερ-
βίρουν
4. Δεν είμαστε θαρραλέοι
5. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί… Για 
όλα φταίνε οι άλλοι
6. Δημιουργούμε επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα 
χωρίς ποιότητα σε όλους και φυσικά όχι προσωποποιημένα
7. Δεν προσπαθούμε να λύσουμε «αληθινά» προβλήματα
8. Δεν καταστρώνουμε Plan B γιατί δεν γνωρίζουμε καν πιο 
είναι το Plan A
9. Σκύβουμε το κεφάλι από φόβο και όχι από ταπεινότητα
10. Έχουμε «φουσκωμένους» εγωισμούς
11. Βάζουμε τρικλοποδιές στους άλλους για να μην μας ξε-
περάσουν
12. Δεν θυμόμαστε κανέναν γιατί όλοι είμαστε ίδιοι
13. Φοβόμαστε τους «ξεχωριστούς» (που είναι λίγοι) και 
τους ονομάζουμε τρελούς και απροσάρμοστους
14. Όλοι μας λέμε τις ίδιες ιστορίες για τους εαυτούς μας για-
τί πολύ απλά δεν έχουμε να επιδείξουμε κάτι καινούργιο ή 
ξεχωριστό
15.  Είμαστε παραδομένοι στην καινοτομία της μίμησης
16.  Δεν αυτο-εξελισσόμαστε
17. Αποζητούμε το καρότο και το μαστίγιο αντί να αναπτύσ-
σουμε και να χρησιμοποιούμε εσωτερικούς παρακινητές (οι 
οποίοι είναι φυσικά ανύπαρκτοι γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει 
λόγος να υπάρχουν)
18. Ψηφίζουμε το «φαίνεσθαι» αντί το «ποιοτικό» ή/και το 
«δημιουργικά διαφορετικό»
19. Δεν λέμε ποτέ μπράβο σε κανέναν
20. Σπάνια λέμε «ευχαριστώ» από καρδιάς
21. Είμαστε παραδομένοι στην προχειρότητα
22. Δεν δημιουργούμε τα δικά μας best practices
23. Δεν είμαστε δημιουργικά και παραγωγικά περίεργοι, 
παρά μόνο αρνητικά κουτσομπόληδες
24. Δεν παράγουμε ιδέες που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
Ανθρωπότητα… ας περνούμε εμείς καλά και τι μας νοιάζει για 
τους άλλους
25. Ο ωχαδερφισμός είναι η σημαία μας
26. Δεν σεβόμαστε και δεν προστατεύουμε τη βιοποικιλότη-
τα, το περιβάλλον, τον πλανήτη Γη
27. Δεν ζούμε αειφορικά
28. Γινόμαστε «μισθοφόροι» και όχι «πολεμιστές»
29. Είμαστε εθελοντές και όχι αλληλέγγυοι
30. Υποκύπτουμε στους εκβιασμούς και επιλέγουμε τις lose-
lose καταστάσεις
31. Μας αρέσει η γκρίνια και η μιζέρια
32. Τρεφόμαστε από την ενέργεια των άλλων… Γιατί 
αυτοί να έχουν περισσότερη από τη δική μας;
Η μετριότητα δεν είναι κληρονομήσιμη. Δεν υπάρχει στο DNA 
μας. Είναι επιλογή!
 
Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT

Το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Κέ-
ντρο Ιστορικών Ερευνών και Μελετών της Θράκης (Αρ-
χοντικό Γιαρμαντζή) στο Διδυμότειχο μια ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση, αφιερωμένη στον αρχαιολογικό χώρο της Πλω-
τινόπολης. Την υπόψη εκδήλωση, συνδιοργάνωσαν το Ευ-
γενίδειο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Διδυμοτείχου και ο 
Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ– Γνώση και Δράση». Προσκεκλημένοι ομιλη-
τές ήταν, ο αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης 
και υπεύθυνος για το ανασκαφικό έργο στην Πλωτινόπολη 
κ.Ματθαίος Κουτσουμανής και ο μαθηματικός, συγγραφέας 
και πρόεδρος του Συνδέσμου φίλων Καραθεοδωρή κ.Αθα-
νάσιος Λιπορδέζης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του 
κ.Λιπορδέζη η οποία είχε ως θέμα : Εθνομαθηματικά και Πο-
λιτισμός. Ο καθηγητής αναφέρθηκε και τόνισε τη σημασία 
του κλάδου των εθνομαθηματικών καθώς και τη διαχρονική 
συμβολή τους στα έργα του πολιτισμού όπως την αρχιτεκτο-
νική, τη ζωγραφική, τα ψηφιδωτά κ.α. Ειδική αναφορά έκανε 
για τα ψηφιδωτά της Πλωτινόπολης, τα οποία αποτελούν 
ένα παγκοσμίου ενδιαφέροντος δείγμα δημιουργίας με βάση 
τα εθνομαθηματικά. Σε ένα σημείο της ομιλίας του τόνισε 
τα εξής: «Έχω επισκεφθεί δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μοτίβα της Πλωτινόπολης 

με έχουν συγκλονίσει. Περιλαμ-
βάνουν μηνίσκους του Ιπποκρά-
τη, εμβαδά κυκλικών τομέων, 
ρόμβους, κανονικά εξάγωνα, 
μοτίβα που κατασκευάζονται με 
διαβήτη και κανόνα». Η εκδήλω-
ση συνεχίστηκε με την ομιλία του 
κ.Κουτσουμανή, με θέμα: Πλωτι-
νόπολη το Χρονικό της Έρευνας. 
Ως υπεύθυνος αρχαιολόγος για 
την Πλωτινόπολη, αναφέρθηκε 
για την πορεία του ανασκαφικού 
έργου από το 1959 έως το 2014. 
Μέσω του οπτικού υλικού μας τα-
ξίδεψε στον εκπληκτικό αρχαιο-
λογικό χώρο της Πλωτινόπολης, 
αναφερόμενος στην εξέλιξη των 
ανασκαφών και προβάλλοντας 
τα πολύ σημαντικά ευρήματα των 
οποίων η χρονολόγηση ξεκινάει 
από το 5.000 π.Χ. και φθάνει μέ-

χρι τον 6ο αιώνα μ.Χ. Επίσης ο κ.Κουτσουμανής στην ομιλία 
του τόνισε ότι, θα πρέπει να συνεχιστεί το ανασκαφικό έργο 
καθώς πιστεύει ότι η Πλωτινόπολη κρύβει και άλλους αρ-
χαιολογικούς θησαυρούς, όντας μία πόλη την οποία ίδρυσε 
ένας αυτοκράτορας (Τραϊανός) και της έδωσε το όνομα της 
συζύγου του (Πλωτίνη). Κλείνοντας την ομιλία του μνημό-
νευσε όλους του αρχαιολόγους και υπαλλήλους της αρχαι-
ολογικής υπηρεσίας καθώς και το εργατικό προσωπικό που 
εργάστηκαν στις ανασκαφές της Πλωτινόπολης και αφιέρω-
σε ειδικά την παρουσίασή του, στον αείμνηστο φύλακα αρ-
χαιοτήτων της περιοχής μας Χατζηιωαννίδη Κωνσταντίνο. Ως 
Καστροπολίτες πιστεύουμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της 
Πλωτινόπολης, μαζί βεβαίως με το Κάστρο του Διδυμοτείχου 
και τα υπόλοιπα ιστορικά μνημεία, αποτελούν τεράστια κλη-
ρονομιά για την πόλη μας. Στόχος μας και σκοπός μας είναι 
να τα διατηρούμε αρχικά στη μνήμη των συμπολιτών μας, 
τονίζοντας τη σημαντικότητα τους, μέχρι να έρθει η στιγμή 
που θα αξιοποιηθούν και θα γίνουν επισκέψιμα όπως τόσοι 
αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας. ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση 
και Δράση

Πλωτινόπολη
«το Χρονικό της Έρευνας» 
«Εθνομαθηματικά και Πολιτισμός»



5Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 - Αρ. φύλλου 37

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016, το Διδυμότειχο 
«η πόλη των Κάστρων», δέχθηκε επίσκεψη 
από πολυμελή αντιπροσωπεία από «το νησί 
των Ιπποτών», τη Ρόδο. Πρόκειται για τα μέλη 
του Αναπτυξιακού και Πολιτιστικού Συλλόγου 
Κρεμαστής Ρόδου «Η Πρόοδος», τα οποία βρέ-
θηκαν στη Θράκη, για να λάβουν μέρος στις εκ-
δηλώσεις που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εβριτών 
Ξάνθης. Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων 
στην Ξάνθη, και με πρωτοβουλία και συνερ-
γασία του Δήμου Διδυμοτείχου με το Σύλλογο 
Εβριτών Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε ημερήσια 
εκδρομή στο Διδυμότειχο, όπου οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη, την 
ιστορία και τη φιλοξενία που διακρίνει τους κα-
τοίκους. Τους Ροδίτες που συνοδευόταν από 
τους Εβρίτες Ξάνθης, υποδέχτηκε, ενημέρωσε 
και συνόδευσε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.Πα-
ρασκευάς Πατσουρίδης και αντιπροσωπεία του 
Δήμου. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και 
Δράση», ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του 

Δήμου Διδυμοτείχου, συνέδραμε στην ιστορική 
ενημέρωση των επισκεπτών που πραγματοποι-

ήθηκε από μέλη του Συλλόγου στο χώρο του 
Κέντρου Θρακικών Μελετών και στη συνοδεία 

τους στην πόλη, στο Λαογραφικό Μουσείο και 
στο προσκύνημα στον ιερό ναό Παναγίας Ελευ-
θερώτριας. Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ευχαριστούν το 
Δήμο Διδυμοτείχου που για άλλη μια φορά τους 
εμπιστεύθηκε για την ιστορική προβολή του τό-
που μας, τον αδελφό Σύλλογο Εβριτών Ξάνθης 
με τον οποίο πέραν από τη διαρκή συνεργασία 
και ανταλλαγή επισκέψεων, τους συνδέει η κοι-
νή καταγωγή και ο κοινός προστάτης, ο Άγιος 
Ιωάννης Βατάτζης. Ένα μεγάλο και θερμό «ευ-
χαριστώ» στους φίλους πλέον από την Κρεμα-
στή Ρόδου, που επισκέφθηκαν την πόλη των 
Κάστρων, γνώρισαν την ιστορία και τις ομορφιές 
της και μαζί βρήκαμε στοιχεία που φέρνουν πιο 
κοντά τις δύο Καστροπολιτείες. Καλή επιστροφή 
στην όμορφη Ρόδο και Καλή Αντάμωση.

«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δράση»
Ιστορικός και Πολιτιστικός Σϋλλογος 
Διδυμοτείχου

«Το νησί των Ιπποτών»  στην «πόλη των Κάστρων»

Μια εκδήλωση Λόγου και Πράξης, εμποτισμένη από Γνώση 
και Δράση στα νάματα της Τέχνης και της Ποίησης, απόλαυσε 
το κοινό που κατέκλυσε το Αρχοντικό «Γιαρματζή» (Κέντρο 
Ιστορικών Μελετών και Ερευνών της Θράκης) στο Διδυμό-
τειχο, το βράδυ του Σαββάτου 19 Μαρτίου 2016. Για δεύτερη 
χρονιά διοργανώθηκε Βραδιά Ποίησης από τον Ιστορικό και 
Πολιτιστικό Σύλλογο Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώ-
ση και Δράση», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης 
που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου (εαρινή ισημε-
ρία). Η φετινή εκδήλωση έφερε τον τίτλο:  Την παρουσίαση 
της εκδήλωσης επιμελήθηκε όπως και πέρυσι, ο Θρακιώτης 
φιλόλογος, συγγραφέας και ποιητής, Θανάσης Μουσόπουλος, 
με τη συνδρομή του Νίκου Σεργκενλίδη δικηγόρου από την 
Ξάνθη και των ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ του Διδυμοτείχου. Παρουσιά-
στηκε εκτενώς ο βίος και το έργο του μεγάλου της Θράκης και 
της ελληνικής λογοτεχνίας, Γεωργίου Βιζυηνού, που φέτος τι-
μάται η επέτειος των 120 χρόνων από το θάνατό του. Ακολού-
θως παρουσιάστηκε το εξαιρετικό ποιητικό έργο του ποιητή, 
ζωγράφου, λαογράφου και συγγραφέα, Αυγερινού Μαυριώτη, 
γέννημα και θρέμμα του Αμορίου Διδυμοτείχου, ο οποίος για 
χάρη της εκδήλωσης ταξίδεψε από την Αθήνα και βρέθηκε κο-
ντά στο κοινό των ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ. Την εκδήλωση πλαισίωσε 
με υπέροχα μουσικά κομμάτια και μελοποιημένα ποιήματα, το 

Ωδείο Βορείου Έβρου «Καρπίδα», ενώ ηθοποιοί από τη Θεα-
τρική Ομάδα του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Δι-
δυμοτείχου «Τα Δίδυμα Τείχη», απέδωσαν έργα των δύο ποι-
ητών με γλαφυρότητα και ιδιαίτερο επαγγελματισμό. Το χώρο 
της εκδήλωσης ομόρφυναν τα έργα του νεαρού ζωγράφου Τιμ 
Δημητρίου, ο οποίος πέραν των εξαίρετων εικαστικών δημι-
ουργιών του, παρουσίασε ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά, 
πορτρέτο του Γ.Βιζυηνού. Το πολυπληθές κοινό γέμισε και 
ζέστανε το χώρο της εκδήλωσης, δηλώνοντας σε κάθε ευκαι-
ρία την θερμή αποδοχή και το ενδιαφέρον για την Ποίηση της 
Θράκης. Άνθρωποι όλων των ηλικιών από το Διδυμότειχο, το 
Αμόριο, την Ορεστιάδα, αλλά και γενικά από το Βόρειο Έβρο, 
αγκάλιασαν την προσπάθεια των Καστροπολιτών για ανάδει-

ξη της ποίησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης. 
Ιδιαίτερη ήταν η συγκίνηση του αειθαλή Αυγερινού Μαυριώτη 
που τιμήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και του κοινού 
που είχε την ευκαιρία να τον δει από κοντά, να ακούσει τα λό-
για του και να γευτεί τους στίχους του. Ο Ιστορικός και Πολιτι-
στικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και 
Δράση» ευχαριστεί ολόψυχα όσους συνέδραμαν με κάθε τρό-
πο στην επιτυχή έκβαση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα όλους 
τους παρισταμένους που τίμησαν τους ποιητές της Θράκης, με 
την παρουσία τους και απόλαυσαν λαμπρά δείγματα της πολι-
τιστικής προσφοράς του τόπου μας.

«ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»
 Από το Γεώργιο Βιζυηνό στον Αυγερινό Μαυριώτη
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Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για Interreg
από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης Γιάννη Τοπαλούδη
INTERREG V-A- Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-
2020
“Ardino and Didymoteicho connected 
through past and future”
Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Διδυμοτείχου στο πλαί-
σιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 
2014-2020 (κωδ. Πρόσκλησης CCI:2014TC16RFCB022).  
O Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Γιάννης 
Τοπαλούδης   ενημέρωσε για την προοπτική συμμετοχής 
του Δήμου Διδυμοτείχου ως εταίρος στην πρόταση με τίτ-
λο “Ardino and Didymoteicho connected through past and 
future”, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλη-
σης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  
INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 (κωδ. Πρό-
σκλησης CCI:2014TC16RFCB022). Το διασυνοριακό Πρόγραμ-
μα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 
2014 -2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
απόφαση C(2015) 6283 / 09-09-2015. Η πρόταση αφορά 
διασυνοριακή συνεργασία με Βούλγαρο εταίρο το Δήμο του 
Ardino (ως Leader) με σκοπό την διατήρηση, προστασία  και 
ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής 
και συγκεκριμένα το κάστρο στο Διδυμότειχο και μια γέφυρα 
στην περιοχή του Ardino, τα οποία συνδέονται και ιστορικά. Η 
πρόταση θα περιλαμβάνει δράσεις ανταλλαγής καλών πρα-
κτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυ-
σικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις εκπαίδευσης και 
εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για 
την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 
πρόταση θα έχει ανώτατο προϋπολογισμό τα 1.500.000,00 € 
και ελάχιστο τα 250.000,00 €, το τελικό ποσό θα διαμορφω-
θεί μεταξύ των εταίρων μέχρι την υποβολή της πρότασης. Η 
πρόταση θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περι-
οχή, Θεματικός Στόχος 06: Διατήρηση και η προστασία του πε-
ριβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, 
Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c:  Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και Ειδικό Στόχο 4: Ανάδειξη της φυσι-
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής 
περιοχής για τουριστικούς σκοπούς. Το Δημοτικό Συμ-
βούλιο αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω, καλείται να 
αποφασίσει την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Δι-
δυμοτείχου για την υποβολή προγράμματος με τίτλο 
“Ardino and Didymoteicho connected through past 
and future”, ακρωνύμιο ARDICO. Καθώς και να εξου-
σιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.

«Μία κοινωνικά ανοιχτή διασυνοριακή περιοχή»
Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο "Αναβάθμιση 
δημοτικών ιατρικών κέντρων και υπηρεσιών υγείας στην 
διασυνοριακή περιοχή",  στον Άξονα προτεραιότητας 4, στο 
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A- Ελλάδα-Βουλγα-
ρία 2014-2020 Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας. Το 
προτεινόμενο έργο υποβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος INTERREG V-A- Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 Πρόγραμ-
μα διασυνοριακής συνεργασίας που αποτελεί εργαλείο της 
Πολιτικής Συνοχής, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρω-
παϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, υποβάλλεται στο πλαίσιο του άξο-
να προτεραιότητας 4 «Μία κοινωνικά ανοιχτή διασυνοριακή 
περιοχή». Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο με τίτλο «Ανα-
βάθμιση δημοτικών ιατρικών κέντρων και υπηρεσιών υγείας 
στην διασυνοριακή περιοχή» στοχεύει στην αναβάθμιση των 
κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας για την τοπική 
ανάπτυξη με την μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση 

της κοινωνικής ένταξης μέσω βελτιωμένων κοινωνικών, πο-
λιτιστικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών. Επικεφαλής εταίρος 
είναι ο Δήμος Kresna Βουλγαρίας και επί του παρόντος δια-
μορφώνεται και το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα, με την συμμετο-
χή και πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων. Το έργο θα 
έχει διάρκεια 24 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλ-
θει σε περίπου 1.200.000,00€ με 100% συγχρηματοδότηση, 
από την οποία το 85% προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 15% από την εθνική 

συνεισφορά. Για το Δήμο Διδυμοτείχου, ο προϋπολογισμός θα 
ανέλθει σε περίπου 400.000,00€ και θα οριστικοποιηθεί με 
την υποβολή του έργου. Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή πρότασης έρ-
γου με τίτλο έργου με τίτλο "Αναβάθμιση δημοτικών ιατρικών 
κέντρων και υπηρεσιών υγείας στην διασυνοριακή περιοχή",  
στον Άξονα προτεραιότητας 4, στο πλαίσιο του προγράμματος 
INTERREG V-A- Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 Πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο 
κ. Δήμαρχος Διδυμοτείχου για τις επόμενες ενέργειες.

Σύναψη συμβάσεως διαχείρισης
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και 
λοιπών αποβλήτων
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2939/2001, όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 , οι ΟΤΑ υποχρεώνονται να 

οργανώνουν συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και λοιπών αποβλή-
των εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης  
( Ε.Ο.ΑΝ. )  πέραν των αστικών απορριμμάτων, όπως οι ηλε-
κτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, ( Α.Η.Η.Ε. ) οι λαμπτήρες, 
τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά , οι συσσωρευτές  και τα  Οχή-
ματα Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ. ) , με τη μη συμμετο-
χή τους να συνιστά παράβαση και να επιφέρει ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις , σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου 

νόμου , όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει. Για τη συμμετοχή του Δήμου Διδυμοτείχου 
σε αυτά τα συστήματα εναλλακτικής διαχεί-
ρισης συσκευασιών και λοιπών αποβλήτων 
υφίσταται ανταποδοτικό όφελος,  ανάλογα με 
την συλλεγόμενη ποσότητα των πάσης φύσε-
ως αποβλήτων , το χρηματικό ύψος του οποίου 
ορίζεται κάθε φορά από τις αντίστοιχες συμ-
βάσεις. Για το σκοπό αυτό, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: Τη 
σύναψη  σύμβασης διαχείρισης: ηλεκτρικών 
– ηλεκτρονικών συσκευών και λαμπτήρων ( 
Α.Η.Η.Ε ), των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής 
( Ο.Τ.Κ.Ζ. ), των χρησιμοποιημένων λιπαντι-
κών που προέρχονται από τη συντήρηση και 

επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
μας, των συσσωρευτών που αντικαθίστανται κατά τη συντή-
ρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
του Δήμου μας και των λοιπών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του, 
με φορέα πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.ΑΝ., τουλάχιστον 4ετούς 
διάρκειας σε εναρμόνιση με τα ανωτέρω. Τον ορισμό χώρου 
ιδιοκτησίας του Δήμου μας για τη συγκέντρωση των Α.Η.Η.Ε. 
από τα συνεργεία του και την προσωρινή αποθήκευσή τους 
μέχρι την συλλογή τους από τον φορέα (εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο, για την καλύτερη δυνατή συγκέντρωση και συλλο-
γή). Την διοργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών σε 
όλες τις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες για τη συλλογή και 
διαχείριση των ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ . Τη Συνεργασία με φορείς της 
Εκπαίδευσης για την δυνατότητα τοποθέτησης μικρών κάδων 
συλλογής ΑΗΗΕ σε Σχολικές μονάδες.
 

"στόχος η ανάδειξη της φυσι-
κής και πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της διασυνοριακής περιο-
χής για τουριστικούς σκοπούς"
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ΣΓ TKD Διδυμοτείχου
2 Χρυσά, 3 Ασημένια και 6 Χάλκινα
Ένα γεμάτο διήμερο είχε ο ΣΓ TKD Διδυμοτείχου στις 12-13 
Μαρτίου 2016 στην Θεσσαλονίκη όπου συμμετείχε στο 1ο 
Προκριματικό Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος που διοργάνω-
σε στο Αθλητικό Κέντρο "Νίκος Τσικίνας" της ΧΑΝΘ η Ε.ΤΑ.Β.Ε 
και συμμετείχαν 1135 αθλητές από 95 συλλόγους.
Ο Σύλλογος συμμετείχε με 21 αθλητές και κατέκτησε 11 με-
τάλλια. 
2 Χρυσά, 3 Ασημένια και 6 Χάλκινα :
1η θέση - Χρυσό Μετάλλιο : Κυπαρισσούδης Βασίλειος
1η θέση - Χρυσό Μετάλλιο : Πατάλας Γεώργιος
2η θέση - Αργυρό Μετάλλιο : Χαραλαμπάκος Ευάγγελος
2η θέση - Αργυρό Μετάλλιο : Τριανταφυλλίδου Μαρία
2η θέση - Αργυρό Μετάλλιο : Τσολακίδης Χρήστος
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο : Παναγιωτοπούλου Μαρία
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο : Μαργαριτίδη Μαρία
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο : Αδαμάκης Γεώργιος
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο : Ρίζογλου Αναστασία - Μαρία
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο : Ζιατάκη Αθανασία
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο : Σολακούδης Παναγιώτης
Επίσης συμμετείχαν στην διοργάνωση χωρίς όμως να κατα-
φέρουν να ανέβουν σε κάποιο σκαλί του βάθρου οι αθλητές 
: Κοτσαριάν Νορίκ, Μπροντίδης Ελευθέριος, Βάσιου Βασιλική, 
Μπάμπας Γεώργιος, Τσουτσουμάνος Ιωάννης, Φωτιάδη Γεωρ-
γία, Ταταρόπουλος Κωνσταντίνος, Ταταρόπουλος Παναγιώ-
της, Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Σταυρακάκης Μάριος.
Ο Σύλλογος συγχαίρει θερμά όλους τους παραπάνω αθλη-
τές για τις διακρίσεις και την προσπάθεια που κατέβαλαν και 
ευχαριστεί την κυρία Δάφνη Παπαδάκη, προπονήτρια του ΑΣ 
TKD Αγ. Γεώργιος Διδυμοτείχου, για την αρωγή που παρείχε σε 
αθλητές του Συλλόγου μας.

Συνάντηση Δημάρχου με ΕΠΟΦΕ
Με το νέο διοικητικό συμβούλιο της ένωσης πολιτι-
στικών φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε) συναντήθηκε ο δή-
μαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης στο 
γραφείο του στο δημαρχείο Διδυμοτείχου. Στη συνά-
ντηση, συζητήθηκαν οι ανάγκες διαρκούς και έγκαιρης 

αλληλοενημέρωσης, στενής και αποδοτικής συνεργα-
σίας μεταξύ όλων των φορέων του πολιτισμού και του 
δήμου. Κύριος στόχος της ΕΠΟΦΕ είναι η συλλογικές 
πολιτιστικές δράσεις όλων των πολιτιστικών συλλόγων 
του Έβρου, ώστε να διατηρείται ζωντανή η παράδοση, 

τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ο δήμαρχος Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης σε δηλώσεις του αμέσως μετά το 
τέλος της συνάντησης τόνισε: Οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
συμβάλλουν άμεσα στην ανάδειξη της πλούσιας πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς η οποία μπορεί να αποτελέσει 

μοχλό ανάπτυξης. Βρισκόμαστε εδώ για να συνερ-
γαστούμε όλοι μαζί.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟΦΕ αποτε-
λείται από εννέα πρόσωπα – εκπροσώπους πολιτι-
στικών συλλόγων του νομού. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι μόνο ένας πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής 
μας πήρε μέρος στην εκλογική διαδικασία, με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει κανένας εκπρόσωπος μας 
στην κεντρική διοίκηση. Το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Κελεμί-
δης Δημήτρης, «Πετρωτιωτών Αλεξανδρούπολης»
Αντιπρόεδρος Α΄: Ζάχαρη Ζηνοβία, «Θράκες Ορε-
στιάδας»
Αντιπρόεδρος Β΄: Μπίκος Παναγιώτης, «Σαρακα-
τσαναίων Έβρου»
Έφορος Εκδηλώσεων: Στράτος Αθανάσιος, «Ακρί-
τες Αλεξανδρούπολης»
Γενικός Γραμματέας: Ζήκα Βάγια, «Φιλολόγων 
Έβρου»
Ειδικός Γραμματέας: Αδαμίδου Μαρία, «Ελληνο-
μουσείον Αίνου»
Ταμίας: Τσακαλίδης Μπάμπης, «Μουσικών Εκπαι-
δευτικών Αν. Μακ.-Θράκης»
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων/Τύπου: Χύτου Σο-
φία, «Κυριών & Δεσποινίδων Ορεστιάδας». Έφο-
ρος Υλικού: Τσολακίδης Τριαντάφυλλος, «Φάρος 
Απαλού»
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Εκδήλωση με θέμα το νερό πραγματοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση 
ύδρευσης και Αποχέτευσης Διδυμοτείχου(ΔΕΥΑΔ). Ο τίτλος της εκδή-
λωσης ήταν «Μιλάμε για το νερό» και πραγματοποιήθηκε στο δημο-
τικό αμφιθέατρο, Παρασκευή 1 Απριλίου, σε συνεργασία με το δήμο 
Διδυμοτείχου. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκε και η βράβευ-
ση της καλύτερης έκθεσης με θέμα το νερό, των μαθητών όλων των 
σχολείων που συμμετείχαν στο σχετικό διαγωνισμό της (ΔΕΥΑΔ), ενώ 
σε όλους του συμμετέχοντες μαθητές δόθηκαν αναμνηστικά δώρα.

Ήταν μια ζεστή εκδήλωση με συντονιστή το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της ΔΕΥΑΔ Σούλας Γραμμενίδου. Ομιλητές της εκδήλω-
σης ήταν ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο κα-
θηγητής Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.  Θεόδωρος Κωνστα-
ντινίδης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Ευάγγελος Μίγγας.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πλήθος κόσμου και μαθητών, δη-
μοτικοί σύμβουλοι, καθώς και μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος 
Προέδρου της ΔΕΥΑΔ Νίκου Καμάργιου, Δημήτρης Καμάργιος και Μα-
ρία Εμμανουηλίδου.

Οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν τρόπους και πρακτικές – οδηγί-
ες, εξοικονόμησης νερού στην καθημερινότητα.

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η εκδήλωση 
έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν για την 
αξία του νερού ώστε να εκτιμήσουν το μεγάλο αυτό αγαθό. Όλοι μαζί, 
δημότες, δημοτική αρχή, ΔΕΥΑΔ και ο Πρόεδρος Νίκος Καμάργιος που 
δυστυχώς σήμερα δεν είναι κοντά μας, καταφέραμε το ακατόρθωτο. 
Να δώσουμε λύσεις οριστικές στο χρόνιο αυτό πρόβλημα. Αποτελεί 
προτεραιότητά μας, το πρόβλημα του πόσιμου νερού, αυτό σχεδιάσα-
με, αυτό υλοποιούμε. Τέλος ευχαρίστησε  θερμά μαθητές, εκπαιδευ-
τικούς την πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης και την διοίκηση της 
ΔΕΥΑΔ για την άψογη συνεργασία για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Ο καθηγητής Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.  Θεόδωρος Κων-

«Μιλάμε για το νερό»
Με μια ξεχωριστή δράση η ΔΕΥΑΔ 
τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού
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σταντινίδης παρουσίασε το «μεγάλο ταξίδι» που κάνει το νερό που χρησιμοποιούμε, με μια παιδική ιστορία, 
την ιστορία της σταγόνας που ταξιδεύει.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ Ευάγγελος Μίγγας τόνισε ότι η ΔΕΥΑΔ με τις δράσεις και τα έργα της συμβάλει στην 
αποκατάσταση των μεγάλων προβλημάτων της ύδρευσης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος 
της περιοχής. Δίνουμε καθημερινά μεγάλο αγώνα για να τα καταφέρουμε και παρουσίασε όλα τα στάδια 
επεξεργασίας πόσιμου νερού, μέχρι αυτό να φτάσει στο ποτήρι μας.

Στην συνέχεια οι μικροί μαθητές που βραβεύθηκαν στον διαγωνισμό, διάβασαν την έκθεσή τους και πέρα-
σαν με τον δικό τους τρόπο το μήνυμα, ότι το νερό είναι η ίδια μας η ζωή!

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ Νίκο Καμάργιο που έφυγε νωρίς και απρόσμενα 
από κοντά μας πριν από λίγες μέρες. 

Ο εκλιπών άφησε μεγάλο έργο στον τομέα της ύδρευσης.

Ο σεβασμός μας και η αγάπη μας θα συνοδεύουν τη μνήμη του!

Τα παιδιά μίλησαν 
και έγραψαν για το νερό
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Δυναμικές εκθέσεις από τα παιδιά των δη-
μοτικών σχολείων, διαβάστηκαν στην εκ-
δήλωση της ΔΕΥΑΔ με αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα νερού. Ακούστηκαν όμορφες 
κουβέντες από τους μικρούς μαθητές που 
εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημέ-
νοι για το νερό και την αξία του.
«Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, που ζού-
με, τι κάνουμε, όλοι εξαρτόμαστε απ το 
νερό.»
 «Το χρειαζόμαστε κάθε μέρα, με πάρα 
πολλούς τρόπους.» 
«Το χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς, το 
χρειαζόμαστε για να παράγουμε την τροφή 

μας, για τις μεταφορές, την άρδευση και τη 
βιομηχανία.»
«Η σπατάλη του νερού γίνεται στην τουα-
λέτα, στο μπάνιο, όταν γεμίζουμε την μπα-
νιέρα και όταν αφήνουμε ανοιχτή τη βρύση. 
Επίσης, όταν πλένουμε τα δόντια μας και 
αφήνουμε ανοιχτή τη βρύση ενώ δε χρει-
άζεται.»
«Το νερό δεν είναι μόνο για τον άνθρωπο. 
Η φύση χρειάζεται το νερό. Τα ποτάμια, οι 
πηγές, οι υγρότοποι είναι αναγκαίοι για την 
διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρί-
δας.»
Τα παιδιά γνωρίζοντας τη μεγάλη διαδρομή 

«Μιλάμε για το νερό»
Μια σταγόνα ταξιδεύει…και τα παιδιά 
γράφουν μια έκθεση για το νερό
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που κάνει καθημερινά το νερό για να έρχεται αδιάλειπτα  στη βρύση 
μας και να απολαμβάνουμε κάθε σταγόνα του, αντιλαμβάνονται την 
επίπονη και μακροχρόνια προσπάθεια του ανθρώπου σε όλες τις φά-
σεις της ιστορικής του εξέλιξης  να το εξασφαλίσει, αναπτύσσοντας 
ταυτόχρονα και νέες μεθόδους που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής 
του και προστατεύουν το περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω κάνουν επιτακτική την ανάγκη ευαισθητοποίησης 
των παιδιών, ώστε αφενός να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδη-
ση και αφετέρου να δραστηριοποιηθούν στην προστασία του φυσικού 
πλούτου αλλά και της υγείας τους και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά 
στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού στις καθημερινές 
τους δραστηριότητες.

«Δεν έχει σημασία 
ποιοι είμαστε, που ζούμε, 

τι κάνουμε, 
όλοι εξαρτόμαστε απ το νερό.»
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Ζεόλιθος
Έρευνα – 
Εκμετάλλευση
Ο Ζεόλιθος, ένα Ορυκτό που απαντάται στον  Βόρειο Έβρο, εί-
ναι ευρύτατα γνωστός στους Έβριτες τόσο για τις πολυάριθμες 
χρήσεις του όσο και για τη μυθιστορηματική υπερδεκαετή και 
ακόμα συνεχιζόμενη διαμάχη όσον αφορά ένα συγκεκριμένο 
κομμάτι του όλου κοιτάσματος. Οι χρήσεις του Ζεόλιθου στη 
Γεωργία, την Κτηνοτροφία, στον καθαρισμό λυμάτων, την βελ-
τίωση της ποιότητας των νερών των λιμνών, πράγμα που ευνο-
εί την έμβια ζωή, την απόσμηση χώρων και στάσιμων νερών με 
τη μείωση του επιπέδου της εκλυόμενης αμμωνίας και πολλές 
άλλες χρήσεις έχουν παγκοσμίως ανοδική τάση. Στην Ελλάδα 
εφαρμόζεται στη Γεωργία όπου αυξάνει την αποτελεσματικότη-
τα των λιπασμάτων, με παράλληλη μακρόχρονη εδαφοβελτίω-
ση και την Κτηνοτροφία κυρίως στη διατροφή των πουλερικών 
με βελτίωση της ωοτοκίας και του βάρους και στην απόσμηση 
χώρων εκτροφής. Η κατανάλωση στη Χώρα μας έχει  μία συνε-
χή αυξητική τάση και καλύπτεται με εισαγωγές από Βουλγαρία, 
Τουρκία, Σλοβακία και τελευταία Ρουμανία και Κίνα. Όπως είναι 
ευνόητο η παραγωγή Ζεόλιθου στη Χώρα μας είναι μία ανα-
γκαιότητα, ενώ από τα διάφορα ζεολιθικά κοιτάσματα ανά τη 
Χώρα που έχουν κατά καιρούς μελετηθεί, τα κοιτάσματα του 
Βορείου Έβρου, κυρίως στην περιοχή των Πετρωτών, φαίνεται 
ότι κατ΄αρχήν είναι τα πιο ελπιδοφόρα από άποψη ποιότητας 
για να καλύψουν τις ανάγκες της Ελληνικής Αγοράς και να 
στηρίξουν εξαγωγές μέσα σε ένα ισχυρά ανταγωνιστικό περι-
βάλλον (Βουλγαρία – Τουρκία). Η πρόσφατη προσπάθεια της 
Εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά να ερευνήσει δύο 
περιοχές στα Πετρωτά και εν συνέχεια  να προβεί σε εκμετάλ-
λευση με βάση τα δεδομένα της έρευνας, φιλοδοξεί να αποτε-
λέσει ένα μοντέλο για το δίδυμο Έρευνα – Εκμετάλλευση που 
θα ακολουθήσουν και άλλοι. Τα κοιτάσματα είναι εκτεταμένα, 
δεν περιορίζονται σε ένα σημείο, και εκείνο που χρειάζεται εί-
ναι το τελικό στάδιο έρευνας δηλαδή εκσκαφές – γεωτρήσεις 

δεδομένου ότι επιστημονικές μελέτες (Γεωλογικές, ορυκτολο-
γικές και χημικές αναλύσεις με δείγματα χειρός από την επιφά-
νεια) υπάρχουν πολυάριθμες. Η ανάπτυξη της παραγωγής του 
Ζεολίθου στη Χώρα μας θα ενθαρύνει – πέρα από την αύξηση 
της κατανάλωσης για τις κλασσικές χρήσεις – και τη δημιουρ-
γία παράλληλων βιομηχανικών δράσεων περαιτέρω αξιοποίη-
σης της πολύτιμης αυτής ορυκτής πρώτης ύλης προς όφελος 
της Τοπικής και της Εθνικής μας Οικονομίας.

Γιώργος Γεωργιάδης
Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
 «Όλυμπος Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.»

Στη «διακριτική ευχέρεια» της Διεύθυνσης Αντιμετώ-
πισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού 
Σώματος, εναπόκειται και φέτος, αν παραγωγοί στων 
οποίων τα αγροτεμάχια εκδηλώθηκαν πυρκαγιές (π.χ. 
για καύση καλαμιάς) θα λάβουν στο σύνολό τους τις 
επιδοτήσεις που δικαιούνται και δεν θα επωμιστούν 
μείωση στο πλαίσιο των κανόνων Πολλαπλής Συμμόρ-
φωσης της νέας ΚΑΠ. Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις 
(φυλάκιση από 2 έτη, χρηματική ποινή από 2.900 έως 
150.000 ευρώ) και παύση του δικαιώματος επιδότησης.
Αυτό γίνεται γιατί από το 2013 κι έπειτα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει 
δώσει πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης, στο Σώμα 
της Πυροσβεστικής, ώστε άμεσα να εντοπίζονται οι νο-
μείς/κάτοχοι των αγροτεμαχίων, στα οποία εκδηλώνε-
ται καύση της καλαμιάς χωρίς άδεια, προκειμένου να 
κινείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.
Βέβαια, αν κι ακόμη δεν έχει αρχίσει επίσημα η αντιπυ-
ρική περίοδος και επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην 
ύπαιθρο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, και συ-
γκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 87834/31.7.15 Εγκύκλιο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύουν τα παρακάτω: «Σε περίπτωση 
που αναφέρεται εγγράφως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ότι 
προκλήθηκε πυρκαγιά από καύση υπολειμμάτων καλ-
λιεργειών ή καύση καλαμιάς, με υπόδειξη του γεωγρα-
φικού στίγματος των αγροτεμαχίων στα οποία σημειώ-
θηκε, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
αναζητά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, εάν το 
αναφερόμενο αγροτεμάχιο δηλώθηκε στην Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης από συγκεκριμένο γεωργό.
Εφόσον έχει δηλωθεί, ο γεωργός ενημερώνεται με συ-
στημένη επιστολή, ότι σύμφωνα με το αντίστοιχο έγγρα-
φο του Πυροσβεστικού Σώματος, υπέπεσε στην παράβα-
ση «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών» 
και θα του επιβληθεί κύρωση Πολλαπλής Συμμόρφω-
σης, καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα έντυπο 
ειδικού ελέγχου Πολλαπλής Συμμόρφωσης για καύση 
υπολειμμάτων, με παράβαση στην απαίτηση Α.7, μεγά-
λης σοβαρότητας και έκτασης εντός εκμετάλλευσης, 
εκτός και αν από το έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος προκύπτει ότι η συγκεκριμένη καύση προκάλεσε 
πυρκαγιά και σε εκτάσεις εκτός της συγκεκριμένης εκ-
μετάλλευσης, οπότε η έκταση της παράβασης χαρακτη-
ρίζεται ως εκτός εκμετάλλευσης. Παράλληλα προστί-

θεται παρατήρηση με αναφορά του σχετικού εγγράφου 
του Πυροσβεστικού Σώματος».
Ήδη πάντως κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
απευθύνουν έκκληση προς όλους τους πολίτες, να μην 
κάνουν χρήση φωτιάς για τις αγροτικές τους εργασίες, 
ιδιαίτερα τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και δυ-
νατό άνεμο και χωρίς να ενημερώνονται πριν από τα 
δελτία καιρού.
«Επίσης μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός 
ότι μετά από κάθε αγροτική εργασία πρέπει οπωσδήπο-
τε η τέφρα/στάχτη που απομένει να απλώνεται, να δι-
αβρέχεται και να καλύπτεται επαρκώς με χώμα, ώστε 
να σβήνει», επισημαίνεται στις ανακοινώσεις των κατά 
τόπους τμημάτων.

 Φόβος για επιπλέον πέναλτι και ποινικές κυρώσεις
Σημειώνεται πως και φέτος ισχύει απόφαση, που έλαβε 
το 2015, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με 
αφορμή παλιότερα σοβαρά στοιχεία που προκύπτουν 
από τις έρευνες σε εμπρησμούς εκ προθέσεως ή εξ’ 
αμελείας.
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβε-
στικού Σώματος, που ακολουθεί το ισχύον νομικό πλαί-
σιο, για εκτάσεις που κάηκαν από εμπρησμό εκ προθέ-
σεως ή εξ’ αμελείας πέραν των βαρύτατων ποινικών 
κυρώσεων (που προβλέπουν φυλάκιση 2 έτη έως και 
ισόβια καθώς και επιβολή χρηματικής ποινής από 2.900 
ευρώ έως 150.000 ευρώ) πλέον οι παραβάτες έρχονται 
αντιμέτωποι ακόμα και με την παύση του δικαιώματος 
αποζημίωσης (επιδότησης) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα 
και σε περιπτώσεις ενδείξεων ενοχής αξιόποινων πρά-
ξεων των ίδιων ή μελών των οικογενειών τους (π.χ. 
πυρκαγιά με σκοπό τη βελτίωση βοσκοτόπου), ενώ 
θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν το σύνολο των 
χρημάτων της επιδότησης που έχουν εισπράξει σαν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Επίσης όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «εφόσον 
πρόκειται για δασική έκταση αυτόματα κηρύσσεται ως 
αναδασωτέα από τη Διεύθυνση Δασών και κοινοποιείται 
άμεσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ η απόφαση κήρυξης της αναδα-
σωτέας έκτασης, με απαγόρευση στο εξής της βόσκησης 
και οποιασδήποτε μορφής ενέργειας και επέμβασης σε 
αυτή. Επιπλέον οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση 
και χρηματικό πρόστιμο».

Σήμα Πυροσβεστικής
«σβήνει» επιδοτήσεις από φωτιές
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«3η Χορωδιακή Συνάντηση Διδυμοτείχου» 
Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα
Η μουσική και τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα 
πρωταγωνίστησε στην «3η Χορωδιακή Συνά-
ντηση Διδυμοτείχου», που συνδιοργάνωσαν η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ο Εκπολιτιστι-
κός Λαογραφικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «Τα 
Δίδυμα Τείχη». Η συνάντηση πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου 

2016 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου. 
Συμμετείχαν η μικτή χορωδία του Καλλίτεχνου 
Μορφωτικού Συλλόγου Ν. Ραιδεστού «ΒΙΣΑΝ-
ΘΗ», η Μικτή Δημοτική Χορωδία Θάσου, η Μα-
ντολινάτα Σουφλίου και η Παιδική και Μικτή 
Χορωδία Ενηλίκων του Εκπολιτιστικού Λαογρα-
φικού Συλλόγου «Τα Δίδυμα Τείχη».

Αφιέρωμα του BBC 
στο ακριτικό Διδυμότειχο!
Την περιοχή της Θράκης και συγκεκριμένα το Δι-
δυμότειχο, επισκέφτηκε το Αγγλικό Τηλεοπτικό 
Δίκτυο BBC, προκειμένου να καταγράψει την πα-
ραδοσιακή μουσική της περιοχής. Τα γυρίσματα 
έγιναν στο πλαίσιο ενός κύκλου 12 εκπομπών 
που ετοιμάζει το κανάλι, με θέμα το μουσικό 
φολκλόρ, πως αυτό περνάει από γενιά σε γενιά 
και κατά πόσο επηρεάζει τους Νεοέλληνες, στον 
τρόπο ζωής και διασκέδασής τους. Οι εκπομπές 
θα αρχίσουν να προβάλλονται το 2017, αφού 
πρώτα πρέπει να υπάρξει καταγραφή και άλλων 

περιοχών της Ελλάδας. Το συνεργείο του BBC 
επισκέφτηκε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΔΙΔΥ-
ΜΑ ΤΕΙΧΗ”, προκειμένου να πάρει πληροφορίες 
για τις τοπικές παραδοσιακές φορεσιές, αλλά και 
να βιντεοσκοπήσει τους παραδοσιακούς χορούς, 
όπως εξήγησε και η Γενική Γραμματέας του Συλ-
λόγου, Κατερίνα Μπαρμπούδη. Φαίνεται λοιπόν 
πως ο ακριτικός Έβρος εξακολουθεί ν’ αποτελεί 
Φάρο της ελληνικής ιστορίας και παράδοσης. 
(thrakinet.tv)

«Ορφεύς»  
παρουσίασαν χορούς
Ο Mουσικοχορευτικός Καλλιτεχνικός Όμιλος Ορφεύς Διδυμοτείχου 
πραγματοποίησε και φέτος την ετήσια εκδήλωση για τον εορτα-
σμό της 25ης Μαρτίου, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου. Τα 
τμήματα του Ομίλου παρουσίασαν χορούς από τις περιοχές: Δυτι-
κή Θράκη,  Μ. Ασία Αρτάκη Κυζίκου, Βόρεια Θράκη, Νήσοι Αιγαίου, 
Πόντος, και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, στην είσοδο 
του Δημοτικού Αμφιθεάτρου λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής με 
έργα του ζωγράφου κυρίου Ευθύμιου Δημητρίου. Την εκδήλωση 
έντυσε μουσικά η ορχήστρα «ΑΚΡΙΤΚΟΣ ΗΧΟΣ» ενώ στην ποντιακή 
λύρα ήταν ο κύριος Χατζηϊωαννίδης Χρήστος.

Συναυλία αγάπης και αλληλεγγύης
Συναυλία αγάπης και αλληλεγγύης 
πραγματοποιήθηκε στο Διδυμότειχο, την 
Κυριακή 27, Μαρτίου ε.ε., το προϊόν της 
οποίας διετέθη για τη στήριξη του φιλαν-
θρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σου-
φλίου και ιδιαίτερα του Συσσιτίου, που 
λειτουργεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Διδυμοτείχου. Την εκδήλωση 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου, που 
χάρηκε με τις καλλιτεχνικές επιδόσεις 
των συντοπιτών του, που συμμετείχαν 
στη συναυλία. Χαιρετίζοντας το κοινό ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δ α μ 
α σ κ η ν ό ς  ευχαρίστησε όλους τους 

παράγοντες, τους εθελοντές, τους καλ-
λιτέχνες και τους επισήμους που προ-
σήλθαν, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος 
Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, 
ο Διοικητής της XVI Μεραρχίας Στρατη-
γός Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αστυνο-
μικός Διευθυντής Ορεστιάδος Πασχάλης 
Συριτούδης, και συνεχάρη τον υπεύθυνο 
των κοινωνικών δομών της Μητροπό-
λεως στο Διδυμότειχο Αρχιμανδρίτη Κύ-
ριλλο Κολτσίδη. Τέλος ο Σεβασμιώτατος 
σημείωσε ότι «αυτή η συναυλία αγάπης 
και αλληλεγγύης ήταν ένα μάθημα αν-
θρωπιάς σε μια εποχή που δοκιμάζεται η 
ανθρωπιά όλων μας».
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Η Αθλητική Ένωση Διδυμοτείχου πανηγυρίζει το δεύτερο διαδοχικό πρω-
τάθλημά της. 
Η ομάδα δούλεψε σκληρά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τόσο σε ατομικό 
όσο και σε ομαδικό επίπεδο και τα αποτελέσματα ήρθαν. Στο Διδυμότειχο εί-
ναι όλοι χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι γιατί η ομάδα κατάφερε τον πρώτο 
της στόχο. Η ΑΕ Διδυμοτείχου ως εκπρόσωπος του νομού Έβρου θα λάβει 
μέρος τον Μάιο στα μπαράζ ανόδου στην Γ Εθνική. Στην Α. Ε. Διδυμοτείχου 
υπάρχουν πολλά παιδιά με καταγωγή από το Διδυμότειχο και την γύρω πε-
ριοχή και παίζουν καλό ποδόσφαιρο, αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι τους, 
διοίκηση, προπονητής, παίκτες και φίλαθλοι έκαναν πολύ καλά την δουλειά 
τους.

Η Βαθμολογία της 
Α’ Κατηγορίας Ε.Π.Σ Έβρου
1. Α. Ε. Διδυμοτείχου 49 
2. Ένωση 42
3. Ορέστης 40
4. Άλεξ 33   
5. Καστανιές 32
6. Ποντιακός 30
7. Ιπποκράτης 23 
8. Μαίστρος 19
9. Πεντάλοφος 14
10. Μεταξάδες- Παλιούρι 10
11. Ρίζια 7

Το ρόστερ της ομάδας:  Α.Ε.Διδυμοτείχου
Προπονητής: Χρήστος Μαυράκης. 
Αθανάσιος Δουλούδης, Τραϊανός Ζλατάνης, Χρήστος Καραϊσαλίδης, 
Άγγελος Συριτούδης, Ευστράτιος Τζανετάκος, Δημήτριος Τζουμακίδης, 
Δημήτριος Τερτσούδης, Αλή Κοτζά, Δημήτριος Ζιαρτούδης, Παναγιώ-
της Τσιτσκάρης, Αντώνιος Πρικάκης, Βασίλειος Παπούδης, Γεώργιος 
Καραγιάννης, Hristakiev Iyanon Lyobomir, Βασίλειος Μαργαρίτης, Ιω-
άννης Ψαρράς, Στέφανος Πετρόπουλος, Δημήτριος Ιντζές, Αθανάσιος 
Γκατσιούδης, Γεώργιος Θεμελάκης, Δημήτριος Δοϊνούδης, Δημήτριος 
Δαρβούδης, Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης, Θεοχάρης Ασπιώτης, Από-
στολος Πατιαλάκας, Χρήστος Γιαννόπουλος, Κουρτ Τζιχάντ, Σενέρ 
Αντίκογλου, Κώστα Χατζημιχάλη, Άκη Ζλατάνη, Παναγιώτης Κουρδά-
κης, Κώστας Συριτούδης.
Photography: Kprs Photography 
(https://facebook.com/kprsphotography/)

Πρωταθλήτρια  Α. Ε. Διδυμοτείχου
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Η Ένωση Κυανής – Ασβεστάδων πανηγύρισε φέτος την κατάκτη-
ση του πρωταθλήματος της Β΄τοπικής κατηγορίας και πήρε το 
«στέμμα» της πρωταθλήτριας.

Με σωστή οργάνωση και σοβαρή δουλειά κατάφερε να κερδίσει 
τους αντιπάλους της τη φετινή χρονιά και στο τέλος να κερδίσει 
την άνοδο στη Α΄τοπική κατηγορία ως πρωταθλήτρια, με τους αν-
θρώπους του συλλόγου να νοιώθουν ικανοποίηση για το φετινό 
επίτευγμα της «ένωσης».

Η Βαθμολογία της Β’ Κατηγορίας Ε.Π.Σ Έβρου

1. Ένωση Κυανής Ασβεστάδων 47 (47-14) 

2. Ομόνοια Λυκόφης 38 (47-25) 

3. Ατρόμητος Ασπρονερίου 35 (39-23)

4. Ορφέας Σοφικού 33 (42-24)   

5. Α.Ο. Κορνοφωλιάς 29 (26-18)

6. Ακρίτας Δαδιάς 26 (34-30) 

7. Ασπίδα Βρυσούλας 25 (26-29) 

8. Δόξα Ελληνοχωρίου 22 (19-30) 

9. A.Ο. Τυχερού 21 (37-50)

10.Πυρσός Σιδηρούς 1 (20-59) έχει -6 βαθμούς

11.ΟΦΙ Ισαακίου αποχώρησε από το πρωτάθλημα

Το ρόστερ της ομάδας:

Προπονητής: Aδάμ Δουρδούρας. 

Γεώργιος Ευαγγελίδης, Παναγιώτης Γκιντίδης, Αργύριος Τσο-
μπανίδης. Πασχάλης Γκροζούδης, Φώτιος Δεδελούδης, Νικό-
λαος Χαβουζούδης, Κωνσταντίνος Δεδελούδης, Ιωάννης Μυ-
λωνάς, Κωνσταντίνος Τοπαλίδης, Άρης Κουρτελάκης, Τόμης 
Παπαϊωάννου, Αθανάσιος Χατζόπουλος, Δήμος Χαβουζούδης. 
Μιχάλης Μιχούδης, Δημήτριος Μπουτζίκας, Γεώργιος Παυ-
λίδης, Δήμος Τσίκλης, Δημήτριος Γκαϊδατζής, Κωνσταντίνος 
Γεωργίου, Θωμάς Μπουρολίτης, Χαράλαμπος Τσελεμπάκης, 
Νικόλαος Τσιώτσος, Μάριος Χατζάκης, Άρης Γκαϊδατζής, Τάσος 
Κελεσίδης, Νικόλαος Στεφόπουλος, Χρήστος Δεδελούδης, Ιω-
άννης Ανδρικάκης.

Πρωταθλήτρια  Ένωση Κυανής – Ασβεστάδων
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Η Μ.Σπυράκη στο Διδυμότειχο
Το Διδυμότειχο επισκέφτηκε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Μαρία Σπυράκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο γραφείο του Δη-
μάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη συζητήθηκαν τοπικά θέματα, για  τις προ-
οπτικές ανάπτυξης με ευρωπαϊκά προγράμματα και για την οικονομική 
κρίση. Στην συνέχεια η ευρωβουλευτής συνοδευόμενη από τον δήμαρχο 
επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Πλωτινόπολης και το Κάστρο Δι-
δυμοτείχου. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περπάτησε στους 
εμπορικούς δρόμους της πόλης και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με 
κατοίκους.

ΚΕΔΕ  Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών 
γυναικών 
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με πρωτο-
βουλία του προέδρου της Γιώργου Πατούλη και 
της Επιτροπής Ισότητας διοργάνωσαν το Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στην Καβάλα 
στις 1 και 2 Απριλίου 2016. Το συνέδριο ασχολή-
θηκε με την καταγραφή, αποτύπωση και συζή-
τηση της θεσμικής θέσης της αιρετής γυναίκας, 
μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που καλεί-
ται να διαδραματίσει. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την 
Ισότητα των Φύλων, ως οδηγός εδραίωσης των 
έμφυλων πολιτικών, αποτέλεσε τη βάση συζή-
τησης των εργασιών του διήμερου συνέδριου. Οι 
Δήμοι, ως φορείς τοπικής διακυβέρνησης, οφεί-
λουν να συμβάλλου σημαντικά στη δημιουργία 

μιας δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας ανα-
λαμβάνοντας δράσεις υπέρ της ισότητας των φύ-
λων. Τον δήμο Διδυμοτείχου εκπροσώπησαν η 
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βίκυ Στα-
μπολίδου και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Διοικητικών υπηρεσιών Μαρία Πετρίδου. Ο δή-
μος Διδυμοτείχου έχει τις περισσότερες αιρετές 
γυναίκες στην Βόρειο Ελλάδα, εννέα σε σύνολο 
είκοσι επτά δημοτικών συμβούλων. Να σημει-
ωθεί ότι έξι γυναίκες δημοτικοί σύμβουλοι βρί-
σκονται στην δημοτική αρχή και υπηρετούν τον 
τόπο μας από σημαντικές θέσεις ευθύνης.

Δήμητρα Χατζοπούλου 
Καλή και δημιουργική θητεία

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου ενώπιον του Δη-
μάρχου Παρασκευά Πατσουρίδη  η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής 
Συμβούλου Δήμητρας Χατζοπούλου  η οποία ως  επιλαχούσα με την 
παράταξη της πλειοψηφίας ΄΄Ώρα Ευθύνης για το Διδυμότειχο΄΄ 
καταλαμβάνει τη θέση του Νίκου Καμάργιου, που “έφυγε” αιφνι-
δίως, πριν από ένα μήνα, από τη ζωή. Η νέα Δημοτική Σύμβουλος 
εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του Νίκου Καμάργιου 
και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να φανεί αντάξια της θέσης, γιατί 
θέλει να βοηθήσει τον τόπο της. Ο Δήμαρχος υποδέχθηκε την νέα 
δημοτική σύμβουλο και της ευχήθηκε καλή θητεία και εποικοδο-
μητική συνεργασία.

Δίκτυα συνεργασίας 
Βουλγαρίας - Ελλάδας

Οι δυνατότητες κατάθεσης προτάσεων 
που αφορούν σε ανάπτυξη κοινών δρά-
σεων μεταξύ δήμων από την Ελλάδα, 
Βουλγαρία και Τουρκία στο πλαίσιο ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων, αποτέλεσε το 
πεδίο ενημέρωσης και διερεύνησης στη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 
Σβίλενγκραντ Βουλγαρίας, κατά το διή-
μερο 26 και 27 Μαρτίου. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της 

προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ίσκρα Μιχα-
ήλοβα και συμμετείχαν σε αυτή, μεταξύ 
άλλων, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και 
μέλος της επιτροπής, Μαρία Σπυράκη, οι 
δήμαρχοι Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, 
Παρασκευάς Πατσουρίδης  και Βασίλης 
Μαυρίδης αντίστοιχα και δήμαρχοι από 
δήμους των παραμεθόριων περιοχών και 
των τριών χωρών.


