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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Απαιτούμε &
Διεκδικούμε
την επέκταση του Φυσικού
Αερίου και στο Διδυμότειχο
Τα οικονομικά
μπήκαν σε μια σειρά
σελ. 3

Κέντρο Ιστορικών Μελετών και Ερευνών της Θράκης

Στην πολιτιστική
πρωτεύουσα της Θράκης

«Άξιοι ερευνητές
και καταγραφείς
σε ξεχωριστούς
τόμους ή σε άρθρα θησαυρισμένα στα παλαιά και
έγκυρα θρακικά
περιοδικά, αποδεικνύουν ότι το Διδυμότειχο είναι
“Γη του Κάλλους
– της Ιστορίας και
του Πολιτισμού»

Βασιλόπιτα

Θετικός ο απολογισμός
της Αντιδημαρχίας Οικονομικών

Να σημειωθεί ότι δύο δήμοι έως σήμερα έχουν κηρύξει πτώχευση και υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 174
του νόμου 4270/2015. Με
ελάχιστους οικονομικούς
πόρους καταφέραμε να
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις και ταυτόχρονα
να έχουμε δημοσιονομικό
πλεόνασμα.
σελ. 16

σελ. 4-5

το φλουρί φέρνει γούρι σε όποιον το κερδίσει

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: “Ψήφισμα – Συμπαράσταση στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, αλλά και όλης της χώρας, καθώς και όλοι οι κλάδοι
από τα νέα μέτρα (ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι, κτλ)”

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: “Επέκταση – Κατασκευή υποδομών χρήσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Διδυμοτείχου”.

σελ. 8-9

σελ. 10
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Σοβαρά προβλήματα
Ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναμικό & απαρχαιωμένος
στόλος αυτοκινήτων

Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς
• Πρόεδρος
των Συνοριοφυλάκων Έβρου

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συνοριακών Φυλάκων και κλιμάκιο
της Ένωσης Συνοριακών Ν. Έβρου ΕΣΥΦΝΕ πραγματοποίησε συναντήσεις την περασμένη βδομάδα στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Κατά την περιοδεία, επισκέφτηκε όλες τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, όπου συνομίλησε με συναδέλφους της οργανικής
αλλά και ενισχυτικής δύναμης καταγράφοντας προβλήματα και ενημερώνοντας το προσωπικό για θέματα που
το απασχολούν. Αρχικώς, ενημέρωσε τους συναδέλφους για τις εξελίξεις
σχετικά με το σχέδιο του ασφαλιστικού
που προωθεί η Κυβέρνηση, αλλά και
τις αποφάσεις στις οποίες προχώρησαν από κοινού η ΠΟΣΥΦΥ και το ΣΕΦΕΑΑ, για το ζήτημα. Κατά τις επισκέψεις η ΠΟΣΥΦΥ αλλά και η Ένωση Συνοριακών Έβρου, δέχθηκε παράπονα
για την αδυναμία πλέον των Υπηρεσιών
να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης τόσο για τις Υπηρεσίες όσο και για
τους κρατουμένους, αφού δεν εγκρίνονται τέτοια αιτήματα από το ΑΕΑ!.
Αναφέρθηκαν προβλήματα για τις
μη εγκρίσεις δαπανών για επισκευές οχημάτων, σε βαθμό τέτοιο που ο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ιδιοκτήτης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Εκδότης - Διευθυντής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Δήμαρχος
Διεύθυνση:
Β.Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602
e-mail:didymonea@gmail.com
Σ.Σ: Κείμενα , δημοσιευμένα ή μη
δεν επιστρέφονται.Ενυπόγραφα
κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας.

ενεργός στόλος των εν λόγο Υπηρεσιών περιορίζεται μόνο στα καινούργια λίγα οχήματα που τους παραδόθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Η κατάσταση του απαρχαιωμένου στόλου
των οχημάτων τύπου van είναι τέτοια
που δεν επιτρέπεται καν η κυκλοφορία τους στους δρόμους. Κατά την επίσκεψη μας, στο επιχειρησιακό κέντρο
της Βύσσας, η Ομοσπονδία διαπίστωσε ελλείψεις προσωπικού στο βαθμό
που δυσκολεύει ιδιαίτερα την επιτήρηση μέσω των καμερών του χερσαίου τμήματος των συνόρων. Είναι λυπηρό, καθώς μέσα σε ένα χρόνο, απαξιώθηκε σε τέτοιο βαθμό που οι ελλείψεις
σε ανθρώπινο δυναμικό, το καθιστούν
υποδεέστερο των δυνατοτήτων του.
Όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα αλλά και επιμέρους άλλα συναδέλφων, τέθηκαν στις συναντήσεις με τον
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης καθώς και με τους Αστυνομικούς Διευθυντές των Δ.Α. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Είναι
προφανές, πως οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή δεν αποτελούν πλέον μια έκτακτη ανάγκη. Ήδη
από το 2010 πραγματοποιούνται εκατοντάδες αποσπάσεις αστυνομικών
και πρώην σ/φ μηνιαίως στην περιοχή με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτός να
λείπει από τις οργανικές τους. Απαιτούνται νέες προσλήψεις συνοριακών
φυλάκων για να καλυφθούν επιτέλους
οι μόνιμες ανάγκες τις περιοχής.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων κατέστησε σαφές ότι
θα πιέσει προς κάθε κατεύθυνση και
στο τέλος θα φέρει προ των ευθυνών
της την ηγεσία, για να δοθεί η πρέπουσα προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα που
συνεπάγονται εκτός από την ασφάλεια
των συναδέλφων και την ασφάλεια της
Χώρας.

Παρελθόν είναι από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, το παλιό
δίκτυο ύδρευσης των οδών Τσαμαδού, Γόρδωνος και Κατσώνη.
Η ΔΕΥΑΔ συνεχίζει με ίδιες δυνάμεις να δίνει λύσεις στα χρόνια προβλήματα ύδρευσης της
πόλης του Διδυμοτείχου. Το έργο είναι αναγκαίο και απαραίτητο για τη σωστή και ορθολογική διανομή του νερού στην πόλη
του Διδυμοτείχου. Οι καταναλωτές θα πρέπει να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες
προκειμένου να συνδεθούν με το
νέο δίκτυο ύδρευσης. Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς
Πατσουρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του
έργου τονίζοντας πως πρόκειται
για ένα έργο μεγάλης σημασίας.
Το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής αυτής μετά από πολλά χρόνια θα αντικατασταθεί από νέους αγωγούς, που θα προασπίζουν τη δημόσια υγεία και θα
αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των δημοτών. Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιχείρησης Νίκος Καμάργιος τόνισε ότι βασική
μέριμνα της ΔΕΥΑΔ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού που διανέμεται μέσω
του δικτύου στους καταναλωτές.
Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Δουλεύουμε με δικές μας δυνάμεις
και σε λίγο καιρό θα έχει αντικατασταθεί όλο τα παλιό δίκτυο.

Η φωτογραφία
του μήνα

Κατάργηση
παλαιού δικτύου ύδρευσης

Νέο δίκτυο
στις Τσαμαδού, Γόρδωνος
και Κατσώνη
Ευχαριστήριο

«Φύλλο Ιανουάριος 2016»
Ευχαριστούμε τους Θανάση Μουσόπουλο, Ιωάννη Σαρσάκη, Ελένη Ανδρικάκη-Κώστογλου, Κώστα Γκουδινούδη, Κώστα Γκουρλουμένο, Βίκυ Γκαρούδη, Ελένη
Τσελεμπίδου, Χρήστο Κισσούδη, Ευαγγελία Καραγιάννη, Σάκη Τσομπανούδη και τους Α.Ε.Διδυμοτείχου, Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «Τα Δίδυμα Τείχη»,
Πολιτιστικός σύλλογος Θεοδώρα Καντακουζηνή, Θρακιώτικο σύλλογο Αθηνών, Εξοραιστικό σύλλογο Ελληνοχωρίου, Θρακιώτικο σύλλογο Ασβεστάδων, Ο Σ.Γ
Taekwondo Διδυμοτείχου, για την βοήθεια τους στην
έκδοση του Φύλλου Ιανουάριος 2016.
Σας ευχαριστούμε θερμά,
Δημήτρης Δεντσίδης
6972715239
didymonea@gmail.com



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:

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

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι Δημότες, Φορείς
και Σύλλογοι της
περιοχής επιθυμούν
να ενημερώνουν τους
δημότες μας για τις
δραστηριότητες τους
μέσα από την
εφημερίδα του Δήμου
Διδυμοτείχου,
παρακαλούνται να
αποστέλλουν σχετικό
Δελτίο Τύπου στην
ηλεκτρονική μας
διεύθυνση didymonea@
gmail.com ή να επικοινωνούν με τον κο Δημήτρη
Δεντσίδη στο κινητό τηλέφωνο 6972715239.
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Απαιτούμε και Διεκδικούμε
την επέκταση του Φυσικού Αερίου και στο Διδυμότειχο
άδας, στην παρούσα φάση, στο
σχεδιαζόμενο έργο των υποδομών φυσικού αερίου στις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, χωρίς συνδετήριο
αγωγό, αλλά με το σύστημα CNG
(συμπιεσμένου φυσικού αερίου),
προκάλεσε έκπληξη, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την
έννοια του ισότιμου αναπτυξιακού δίπολου που αναφέρθηκε
παραπάνω.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου αφουγκραζόμενος τις απαιτήσεις και
τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας απευθύνεται τόσο στην κεντρική όσο και στην περιφερειακή διοίκηση δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι το Διδυμότειχο ως ενιαίο - ισότιμο αναπτυξιακό δίπολο με την Ορεστιάδα
δικαιούται να αποκτήσει φυσικό
αέριο.
Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις
της τοπικής κοινωνίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της
Δημοτικής αρχής του Δήμου Διδυμοτείχου, η οποία από το στάδιο ακόμη της διαβούλευσης
για τον χωροταξικό σχεδιασμό
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. συμπεριέλαβε στις προτάσεις της την

ανάγκη επέκτασης του φυσικού
αερίου στο σύνολο του Νομού
Έβρου ώστε να συμπεριληφθούν,
πέρα από την Αλεξανδρούπολη,
το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.
Επιπλέον, με την ολοκλήρωση
της σχετικής διαβούλευσης, η
Δημοτική αρχή έπειτα από καθοριστικές παρεμβάσεις της, εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη του
Περιφερειακού Συμβουλίου για
ισότιμο - ισόρροπο αναπτυξιακό
σχεδιασμό των πόλεων του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδας που
χαρακτηρίζονται πλέον ως ενιαίο
- ισότιμο αναπτυξιακό δίπολο.
Η πρόσφατη ανακοίνωση από
το γραφείο τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ σχετικά με την ένταξη μόνο της πόλεως της Ορεστι-

Ωστόσο, η Δήμος Διδυμοτείχου χωρίς να ολιγωρήσει προχώρησε άμεσα σε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο
ζητείται η ένταξη και της πόλεως του Διδυμοτείχου στο σχέδιο
επέκτασης φυσικού αερίου. Το
εν λόγω ψήφισμα κοινοποιήθηκε
σε όλους τους αρμόδιους Φορείς

(Υπουργεία, Βουλευτές Νομού
Έβρου, Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ΔΕΠΑ). Επιπλέον, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης σε πρόσφατες επαφές που είχε στην Αθήνα με τους
αρμόδιους φορείς τόνισε ότι η
χρήση του φυσικού αερίου δεν
θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο ενός μόνο εκ των
δύο αστικών κέντρων της Ορεστιάδας και του Διδυμοτείχου, οι
κάτοικοι των οποίων αντιμετωπίζουν ανάλογα καθημερινά προβλήματα και ζουν κάτω από τις
ίδιες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα οφέλη από τη χρήση του
φυσικού αερίου είναι πολλαπλά
για τις αγροτικές, εμπορικές και
βιομηχανικές μονάδες που δρα-

στηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο
στη φάση της κατασκευής των
εγκαταστάσεων, όσο και στη φάση της διανομής του φυσικού αερίου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να
προχωρήσει το έργο αυτό συμπεριλαμβάνοντας από την αρχή και
το Διδυμότειχο στην επέκταση
του φυσικού αερίου. Είναι εξάλλου γνωστό ότι το φυσικό αέριο
ως καύσιμο αποτελεί μέγιστη οικονομική παράμετρο για κάθε
μικρό ή μεγάλο επενδυτή. Κατά συνέπεια, εάν το φυσικό αέριο δοθεί μόνο σε μία εκ των δύο
πόλεων, οι επενδυτές θα προτιμούν την συγκεκριμένη πόλη, λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ αυτών.
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Το Διδυμότειχο αποτελεί ένα λαμπρό
δείγμα της μακρόχρονης θρακικής
πολυεπίπεδης πορείας και ανάπτυξης

“Γη του Κάλλους – της Ιστορίας
και του Πολιτισμού”

Γράφει o
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
• Φιλόλογος
• συγγραφέας • ποιητής
Στον ενιαίο χώρο της Θράκης η παρουσία του ανθρώπου
χάνεται χιλιάδες χρόνια πριν
από τη γέννηση του Χριστού.
Στα ιστορικά χρόνια η ζωή και
ο πολιτισμός, όπως αποτυπώνονται στον Όμηρο και στους
κλασικούς ποιητές και πεζογράφους, είναι αναπτυγμένα
σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. H ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης σε πρωτεύουσα
της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας – της Βυζαντινής
Οικουμένης, για έντεκα αιώνες καθιστούν τη Θράκη το κέντρο του κόσμου. Από τα μέσα
του 14ου αιώνα η περιοχή σταδιακά υποτάσσεται στους Οθωμανούς. Η Άλωση της Πόλης το
1453 είναι ένα ορόσημο.
Ο Ελληνισμός, όμως, της
Θράκης μετά το πρώτο “σοκ”,
σε δύο αιώνες περίπου, αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα.
Στα δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής η κοινοτική οργάνωση και οι συντεχνίες κάνουν θαύματα. Το 19ο αιώνα, παράλληλα με την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη
οι κοινότητες συντελούν στην
καλλιέργεια εθνικής συνείδησης. Οι εκπαιδευτικές δομές
ξαπλώνονται στη Θράκη. Αγόρια και κορίτσια μορφώνονται.
Η εκκλησία παίζει θετικό ρόλο
στην οργάνωση και στην ανάπτυξη. O 18ος και ο 19ος αιώ-

νες είναι η εποχή της Θρακικής
Αναγέννησης.
Εκτός από την οικονομική
και πνευματική άνθιση έχουμε
και το φούντωμα της εθνικής
συνείδησης και την αναζήτηση της Ελευθερίας, που οδηγεί
στον παλλαϊκό εθνικό αγώνα
του 1821. Το Διδυμότειχο αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα της
μακρόχρονης θρακικής πολυεπίπεδης πορείας και ανάπτυξης, που σκιαγραφήσαμε στο
προοίμιο της σημερινής άκρως
τιμητικής για εμάς εδώ παρουσίας. ΄Αξιοι ερευνητές και καταγραφείς σε ξεχωριστούς τόμους ή σε άρθρα θησαυρισμένα στα παλαιά και έγκυρα θρακικά περιοδικά, αποδεικνύουν
ότι το Διδυμότειχο είναι “Γη του
Κάλλους – της Ιστορίας και του
Πολιτισμού”.
Βέβαια, όπως είναι λογικό,
θα ήταν ουτοπική κάθε σκέψη
μου να επεκταθώ σε όλα τούτα τα ενδιαφέροντα σημεία του
τόπου σας. Θα επιχειρήσω, να
φωτίσω την ανθρωπογεωγραφία του Διδυμοτείχου μέσα
από τους δημιουργούς που είδαν το φως του ήλιου σε τούτον τον ευλογημένο τόπο. Από
τον Όμηρο ως τις μέρες μας
ένα μαγικό λαμπρό σκοινί δένει άντρες και γυναίκες του τόπους μας με τη λαλιά – την ελληνική γλώσσα.
Η τέχνη του λόγου, η Λογοτεχνία, αποτυπώνει χιλιάδες
χρόνια τώρα την ψυχή και τη
φωνή του Έλληνα και της Ελληνίδας. Όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς και ποιητές μας οι αρχαίοι μιλούν για τη Θρακική γη,

για την ομορφιά και για τα κατορθώματα των ανθρώπων. Και
μέσα σ’ αυτούς τους δημιουργούς πολλοί είναι αυτοί που
γεννήθηκαν ή έζησαν στη Θράκη. Από το Θουκυδίδη και το
Δημόκριτο, από τους περίφημους φιλολόγους των ελληνιστικών χρόνων ως τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς
λόγιους και τους λαϊκούς ποιητές, εκκλησιαστικούς ρήτορες
και δασκάλους του υπόδουλου
λαού μας. Και κοντά σ’ αυτούς,
αψευδείς μάρτυρες της ζωής
τα αξεπέραστα θρακιώτικα δημοτικά τραγούδια και παραμύθια.
Αν θέλουμε να γνωρίσουμε
και να καταλάβουμε έναν τόπο
μπορούμε να δούμε τις πλατείες των πόλεων και τις βρύσες των γειτονιών και των χωριών. Μπορούμε να διαβάσουμε τα γραπτά των ποιητών και
των άλλων συγγραφέων. Μέσα
στα πεζά και ποιητικά τους κείμενα ζούμε και μεις την ανάσα
τους, τις λέξεις που τους ψιθύριζε η μάνα στον κόρφο της
και οι καημοί που ο πατέρας
φύτευε στο μυαλό του παιδιού
τους. Μπορεί αργότερα ο ποιητής να έφυγε από τον τόπο
που γεννήθηκε, ο ψίθυρος της
μάνας και ο καημός του πατέρα είναι αξέχαστα, χαραγμένα
βαθιά στην ψυχή και στη λαλιά
του δημιουργού.
Η Θράκη πάντοτε – όχι μόνο στα νεότερα και σύγχρονα
χρόνια – είχε πολλούς άλλους
: μουσουλμάνους, αρμενίους,
εβραίους, φράγκους. Η Θράκη είχε ξένους και πολλούς
θρακιώτες και θρακιώτισσες
στην ξενιτειά. Γι΄ αυτό στις μέρες μας τόσοι πολλοί σύλλογοι
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
σ’ άλλες πόλεις, στο εξωτερικό, σύλλογοι Θρακιωτών, εβριτών, ξανθιωτών. Μια ολόκληρη
Θράκη εκτός Θράκης. Επιπλέον, σύλλογοι βορειοθρακιωτών και ανατολικοθρακιωτών.
Το Διδυμότειχο ήταν μια μικρογραφία της θρακικής ανθρωπογεωγραφίας.
[συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο]

«Άξιοι ερευνητές και καταγραφείς
σε ξεχωριστούς τόμους ή σε άρθρα θησαυρισμένα στα παλαιά και
έγκυρα θρακικά περιοδικά, αποδεικνύουν ότι το Διδυμότειχο είναι
“Γη του Κάλλους – της Ιστορίας και
του Πολιτισμού.»
To «Κέντρο Ιστορικών Μελετών και Ερευνών της Θράκης», στην πόλη
του Διδυμοτείχου, στεγάζεται στο πρώην αρχοντικό «Γιαρματζή», που ο Δήμος Διδυμοτείχου πριν λίγα χρόνια το ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο.
Από το 2010 έως σήμερα φιλοξενήθηκαν και διοργανώθηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες, εκθέσεις ζωγραφικής και μουσικής, προβολές ιστορικών θεμάτων, συνέδρια, διαλέξεις και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η έρευνα, μελέτη και ανάδειξη της
Ιστορίας και του Πολιτισμού της Θράκης, η δημιουργία Ιστορ ι κού Αρχείου και η εκπόνηση και υλοποίηση ερευνητικού προ-
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Κέντρο Ιστορικών Μελετών και Ερευνών της Θράκης

Στην πολιτιστική
πρωτεύουσα της Θράκης
«Το Διδυμότειχο
αποτελεί ένα
λαμπρό δείγμα της μακρόχρονης θρακικής πολυεπίπεδης πορείας
και ανάπτυξης.»

γράμματος για την μεγάλη μας Ιστορία. Το Κέντρο φιλοδοξεί
να καλύψει το κενό που υπάρχει στην συγκέντρωση της ιστοριογραφίας της Θράκης και να αποτελέσει, με την δραστηριότητά του και τα αρχεία του, θεματοφύλακα της ιστορικής γνώσης, του πολιτισμού και των παραδόσεων του τόπου μας.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης δηλώνει: Το Διδυμότειχο, σε όλη τη
διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του, διατήρησε την εθνική του ταυτότητα, τα πολυπολιτισμικά του χαρακτηριστικά. Κάθε γειτονιά και δρόμος ξεδιπλώνει στα μάτια του επισκέπτη εικόνες από το παρελθόν: Προϊστορία, Ρωμαϊκά
χρόνια, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο, Οθωμανική Περίοδο, νεώτερη και σύγχρονη ιστορία. Εδώ στο Διδυμότειχο, στο
«Κέντρο Ιστορικών Μελετών και Ερευνών
της Θράκης» θα αναλάβουμε σύντομα δυναμικούς ρόλους στην πολιτιστική παρακαταθήκη της Θράκης. Το Κέντρο σύντομα θα πλαισιώνεται από ομάδα ερευνητών και γνωστούς μελετητές της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Θράκης. Το
Διδυμότειχο ήταν, είναι και θα είναι η
πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης.
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Στο Πύθιο 5.500 στρέμματα πλημμύρισαν για ακόμη μια χρονιά. Η
στάθμη του ποταμού Έβρου ξεπέρασε το όριο συναγερμού ξεπερνώντας σε ύψος νερού τα 5,80 μέτρα, με αποτέλεσμα η τεχνητή κατάκλυση του κάμπου του Πυθίου
να είναι μονόδρομος. Η ανεξέλεγκτη τροφοδότηση με πολύ μεγάλους όγκους νερού από την πλευρά των Βουλγαρικών Αρχών από το
φράγμα του Ivailovgrad επιδείνωσε την ήδη επιβαρυμένη ροή στην
κύρια κοίτη του Έβρου απορροή
των υδάτων.
Από το 1934 ψάχνουν λύση για τις
πλημμύρες στον Έβρο.
Οι ανοιχτές πληγές του ποταμού
Έβρου που κάθε χρόνο πλημμυρίζει. Ο δραστικός περιορισμός της
ζώνης πλημμύρας -ανατολικά και
δυτικά της κοίτης του- για χάρη της
διανομής αγροτικής γης, η ευθυγράμμιση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, τα δεκάδες εμπόδια που
ανακόπτουν τη φυσική ροή του, η
απροθυμία των βουλγαρικών αρχών να διαχειριστούν ορθολογικά τα φράγματά τους και η αδυναμία συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας για κοινό σχέδιο αντιμετώπι-

σης... συνθέτουν το σκηνικό ενός
δραματικού έργου που παίζεται
κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες. Τα
παραπάνω, μαζί με επιμέρους τοπικά ζητήματα, όπως η αυθαιρεσία αρμόδιων και μη παραγόντων
και η πολυδιάσπαση αρμοδιοτή-

των, απαντούν στο ερώτημα «γιατί πλημμυρίζει ο Έβρος». Δεκάδες
διμερείς και τριμερείς διακρατικές
συμφωνίες τα τελευταία 80 χρόνια δεν κατάφεραν να δώσουν λύση
στο πολυσύνθετο πρόβλημα και το
τίμημα πληρώνει κάθε χρόνο η πολύπαθη ακριτική περιοχή, που αυ-

τές τις μέρες βλέπει και πάλι σπίτια, περιουσίες, σοδειές και υποδομές «πνιγμένες» στα νερά του
μεγαλύτερου ποταμού των Βαλκανίων.
Το 1934 υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Οι ανοιχτές
πληγές
του ποταμού Έβρου
που κάθε
χρόνο
πλημμυρίζει
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σότητες νερού για τις ανάγκες παραγωγής ενέργειας και κάθε φορά που αυτά υπερχειλίζουν αποδεσμεύει απότομα τεράστιο
όγκο, προκαλώντας πλημμύρες στην ελληνική και
την τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, η Βουλγαρία δεν
δεσμεύεται από κάποια
άλλη συμφωνία ορθολογικής διαχείρισης και η
συμβολή της στην αποτροπή των πλημμυρικών φαινομένων επαφίεται ουσιαστικά στην καλή της πίστη.
Η μοναδική της δέσμευση
είναι να ενημερώνει μέσω
ρηματικών διακοινώσεων
στην ελληνική πρεσβεία
στη Σόφια κάθε φορά που
υποχρεώνεται να αποδεσμεύσει ποσότητες που
ξεπερνούν τα 300 m3/sec.

Πλημμύρες

Στο ίδιο έργο
… κάθε χρόνο!

για την από κοινού εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων στις δύο πλευρές του
διασυνοριακού ποταμού.
Με την ίδια συμφωνία ανατέθηκε στην αμερικανική
εταιρεία HARZA η εκποίηση συνολικής μελέτης των
αναγκαίων έργων, υπό την
επίβλεψη της μόνιμης ελληνο-τουρκικής επιτροπής.
Η μελέτη, που εγκρίθηκε
και μπήκε σε τροχιά υλοποίησης στη δεκαετία του
‘50 (μεσολάβησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος), προέβλεπε δύο μεγάλα έργα: την
κατασκευή των κυρίως αναχωμάτων στις δύο πλευρές
καθώς και την ευθυγράμμιση της κοίτης του ποταμού, προκειμένου να εκλείψουν οι μαιανδρισμοί που
ευνοούν πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ζητήματα αλλαγής
συνόρων που θα προέκυπταν από την ευθυγράμμιση (σ.σ.: σύνορο αποτελεί το
μέσον της κοίτης του ποταμού) θα λύνονταν με ανταλλαγή εδαφών ίσης έκτασης.
Η κατασκευή των κυρίως
αναχωμάτων ολοκληρώθηκε το 1963, ωστόσο η ευθυγράμμιση έμεινε στη μέση,
λόγω της επιδείνωσης των
ελληνοτουρκικών σχέσεων
και της διάλυσης της κοι-

νής επιτροπής επίβλεψης.
Ο «ζωτικός χώρος» έγινε
χωράφια. Τα κυρίως αναχώματα στήθηκαν σε απόσταση 1.500 έως και 2.000 μέτρων από τις όχθες του ποταμού, αφήνοντας κενή τη
λεγόμενη ευρεία κοίτη του
ποταμού, εν δυνάμει «ζώνη
κατάκλισης» για τις περιόδους αυξημένων ποσοτήτων νερού. Στη δεκαετία του
1980, ωστόσο, η ζώνη αυτή
μειώθηκε στο μισό, με την
κατασκευή των λεγόμενων
μικρών υπερβλητών αναχωμάτων μεταξύ των κυρίως
αναχωμάτων και της όχθης,
σε απόσταση 600 έως 1.000
μέτρων από αυτήν. Το ενδιάμεσο διάστημα μοιράστηκε σε κλήρους και δόθηκε στους κατοίκους και των
δύο πλευρών για αγροτική
καλλιέργεια. Στην τουρκική πλευρά δημιουργήθηκαν
ορυζώνες και στην ελληνική
αναπτύχθηκαν καλλιέργειες σπαραγγιού, βαμβακιού,
καλαμποκιού κ.ά. Το 52%
της συνολικής έκτασης της
λεκάνης απορροής του ποταμού καταλαμβάνεται σήμερα από γεωργικές εκτάσεις. Αυτές είναι οι πρώτες
που πλημμυρίζουν, κάθε
φορά που ο Έβρος αδυνατεί να κρατήσει τις αυξημένες ροές μέσα στα ασφυκτι-

κά του πλαίσια και αναζητά
τον ζωτικό του χώρο.
Το νερό περνάει πάνω από
τα υπερβλητά αναχώματα
και κατακλύζει τις καλλιέργειες των αγροτών, οι οποίοι στη συνέχεια εισπράττουν αποζημιώσεις από τον
ΕΛΓΑ. Τα νερά υποχωρούν
έπειτα από εβδομάδες ή
μήνες, τα «τραυματισμένα»
αναχώματα επισκευάζονται
και περιμένουν την επόμενη πλημμύρα. Μείωση της
διατομής - «Φράγματα» στη
φυσική ροή. Η κοίτη του ποταμού Έβρου δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Κορμοί δέντρων
και άλλα φερτά υλικά που
παρασέρνονται από τη ροή
του, έχουν δημιουργήσει
ολόκληρες νησίδες (υπολογίζονται σε περισσότερες
από 90) και προσχώσεις κατά μήκος του ποταμού, που
«στραγγαλίζουν» τη φυσική ροή του και να μειώνουν
τη διατομή της κοίτης του. Η
διάβρωση των εδαφών και
η μεταφορά άμμου και αμμοχάλικου που επικάθεται
στην κοίτη επιδεινώνει το
πρόβλημα.
Χωρίς καμία δέσμευση η βουλγαρική πλευρά.
Από την ελληνοτουρκική συμφωνία του 1934 μέχρι σήμερα έχουν υπογρα-

φεί τουλάχιστον 16 διμερείς
ή τριμερείς συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, σε απανωτές προσπάθειες να δοθεί
μια λύση στο κοινό πρόβλημα, σύμφωνα με καταγραφή
των Δρ. Σ. Αρσενίου, Σ. Σκιά,
Α. Καλλιώρα, το 2007.
Μια από αυτές ήταν το πρωτόκολλο του 1964 μεταξύ
του Βασιλείου της Ελλάδας
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τα
διασυνοριακά νερά. Με αυτήν η βουλγαρική πλευρά
δεσμευόταν για την ετήσια
αποδέσμευση 186 Χ 106 m3
νερού από το φράγμα του
Ιβαΐλοβγκραντ του ποταμού
Άρδα (ένας από τους μεγαλύτερους παραποτάμους
του Έβρου) κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου,
για τις αρδευτικές ανάγκες του κάμπου του βόρειου Έβρου. Η συμφωνία βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και
λήγει το 2024. Ωστόσο, το
πρόβλημα σήμερα είναι διαφορετικό από την περίοδο
σύναψης του πρωτοκόλλου.
Η βουλγαρική πλευρά, που
διατηρεί τρία μεγάλα φράγματα κατά μήκος του Άρδα (Κίρτζαλι, Στούντεν Κλάντενετς, Ιβαΐλοβγκραντ), συγκρατεί σ’ αυτά μεγάλες πο-

Η «ταυτότητα»
του Έβρου, του μεγαλύτερου
ποταμού των Βαλκανίων
Ο Έβρος (Μαρίτσα στα
βουλγαρικά, Μέριτς στα
τουρκικά) είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος και παροχή νερού ποταμός των
Βαλκανίων και δεύτερος
μεγαλύτερος σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά τον Δούναβη.
Πηγάζει από το όρος Ρίλα στη βόρεια Βουλγαρία
και αφού διασχίσει το 45%
της βουλγαρικής επικράτειας, εισέρχεται σε ελληνικό και τουρκικό έδαφος,
για να εκβάλλει σε ένα τεράστιο δαιδαλώδες Δέλτα στο Θρακικό Πέλαγος,
έπειτα από μια συνολική
πορεία 530 χιλιομέτρων.
Στα τελευταία 210 από αυτά ορίζει τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και
την Τουρκία. Αποτελεί ένα
τεράστιο υδατικό σύστημα, με λεκάνη απορροής
συνολικής έκτασης 53.000
τετραγωνικών
χιλιομέτρων, από τα οποία μόλις
το 6% (3.340 km3) βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, το 66% (31.100 km3)
σε βουλγαρικό και το 28%
(14.560 km3) σε τουρκικό.
Ωστόσο, μέσα στον ελληνικό ρου του ποταμού, ή λίγο
πριν εισέλθει σε ελληνικό
έδαφος κοντά στο Ορμένιο, ο Έβρος δέχεται στην
κοίτη του τα νερά των τριών μεγαλύτερων παραποτάμων του (Άρδας, Τούντζας Εργίνης), που μαζί
με τον ελληνικό Ερυθροπόταμο αντιπροσωπεύουν
πάνω από το μισό (51%)
της συνολικής υδρολογικής του επιφάνειας. Πηγή:
ethnos.gr (Βασίλης Ιγνατιάδης)
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Βασιλόπιτα.
Το έθιμο
και η ιστορία της

Η Βασιλόπιτα κατά το
ελληνικό έθιμο κόβεται
σε οικογενειακή συγκέντρωση αμέσως με τον
ερχομό του νέου έτους
κυρίως μετά από φαγοπότι όπου και ακολουθεί χαρτοπαιξία «για
το καλό του καινούργιου χρόνου». Έτσι στις
12.00 ακριβώς τα μεσάνυχτα με την αλλαγή του έτους σβήνουν τα
φώτα και μετά ένα λεπτό ξανανάβουν ευχόμενοι και αντευχόμενοι
όλοι «Χρόνια Πολλά»
και «Ευτυχισμένο το νέο
έτος».
Τότε προσκομίζεται η
Βασιλόπιτα στο τραπέζι όπου ο νοικοκύρης
αφού την σταυρώσει
με το μαχαίρι τρεις φορές αρχίζει να τη κόβει
σε τριγωνικά κομμάτια
προσφερόμενο σε κάθε
ένα παριστάμενο μέλος
της οικογένειας ή φίλων
και συγγενών με πρώτο
κομμάτι του σπιτιού (ή
του Χριστού της Παναγίας και του Άι Βασίλη),
του σπιτονοικοκύρη, της
σπιτονοικοκυράς
και
των άλλων παρισταμένων κατά τάξη συγγένει-
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ας και ηλικία με τελευταίο το κομμάτι του φτωχού ή πάλι του σπιτιού, χωρίς βέβαια να λησμονούνται τυχόν μετανάστες, ασθενείς και άλλα πρόσωπα της οικογένειας που για διάφορους λόγους δεν παρίστανται.
Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να κοπεί κομμάτι «για την εταιρεία»,
«για το μαγαζί» κ.λ.π. Το κόψιμο της Βασιλόπιτας γίνεται και τις άλλες μέρες του «Δωδεκαήμερου» των εορτών.

Ιστορία

της βασιλόπιτας
Το έθιμο της βασιλόπιτας είναι πολύ παλαιό, προέρχεται από εκείνο το τελούμενο στην αρχαία εορτή των «Κρονίων» (των ρωμαϊκών «Σατουρναλίων») που παρέλαβαν οι Φράγκοι, από τους οποίους και προήλθε η συνήθεια της τοποθέτησης νομίσματος μέσα στη πίτα και της ανακήρυξης ως
«Βασιλιά της βραδιάς» αυτού που το έβρισκε. Κατά άλλο έθιμο, αντί νομίσματος, έβαζαν φασόλι και αυτόν που το έβρισκε τον αποκαλούσαν «φασουλοβασιλιά».
Το κόψιμο στις βασιλόπιτας είναι από τα ελάχιστα αρχέγονα έθιμα που επιβιώνουν. Σύμφωνα με τον καθηγητή Δημήτρη Λουκάτο αποτελεί εξέλιξη
του γνωστού και λαϊκού εθίμου στις πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Στην αρχαιότητα υπήρχε το έθιμο του εορταστικού άρτου, τον οποίο σε μεγάλες αγροτικές γιορτές οι αρχαίοι Έλληνες πρόσφεραν στις θεούς. Τέτοιες γιορτές ήταν τα Θαλύσια και τα Θεσμοφόρια. Χαρακτηριστικό στοι-
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Βασιλόπιτα

9

το φλουρί φέρνει γούρι σε όποιον το κερδίσει

χείο στις βασιλόπιτας είναι ότι ο άνθρωπος δοκιμάζει την τύχη του με το κέρμα στις, προσπαθώντας να μαντέψει πώς θα του έρθουν τα πράγματα στη νέα χρονιά.
Σε όποιον πέσει το φλουρί, στις θα είναι ο τυχερός και ευνοούμενος του νέου έτους! Η ορθόδοξη παράδοση συνέδεσε το έθιμο με τη Βασιλόπιτα.

Ορθόδοξη

θρησκευτική παράδοση
Πέρα όμως αυτού του φράγκικου εθίμου, που
επικράτησε στην Ευρώπη, υπάρχει και μία θρησκευτική παράδοση που συνδέει και με την προσωπικότητα του Μεγάλου Βασιλείου. Κατά την
θρησκευτική λοιπόν παράδοση κάποτε στη Καισαρεία της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία που
επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασίλειος ήλθε να τη
καταλάβει ο Έπαρχος της Καππαδοκίας με πρόθεση να τη λεηλατήσει. Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης του να
μαζέψουν ότι χρυσαφικά μπορούσαν προκειμένου να τα παραδώσει ως «λύτρα» στον επερχόμενο κατακτητή.
Πράγματι συγκεντρώθηκαν πολλά τιμαλφή. Κατά την παράδοση όμως είτε επειδή μετάνιωσε ο
έπαρχος, είτε (κατ΄ άλλους) εκ θαύματος ο Άγιος Μερκούριος με πλήθος Αγγέλων απομάκρυνε τον στρατό του, ο Έπαρχος απάλλαξε την πόλη
από επικείμενη καταστροφή.
Προκειμένου όμως ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε ποιόν ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρτοι εντός των οποίων τοποθέτησε ανά ένα των νομισμάτων ή τιμαλφών
και τα διένειμε στους κατοίκους την επομένη του
εκκλησιασμού. Το γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή χαρά από της αποφυγής της καταστροφής
της πόλης και συνεχίσθηκε η παράδοση αυτή
κατά τη μνήμη της ημέρας του θανάτου του (εορτή του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου).
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Θέμα: “Ψήφισμα – Συμπαράσταση στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας,
αλλά και όλης της χώρας, καθώς και όλοι οι
κλάδοι από τα νέα μέτρα (ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι, κτλ)”
Κατά την αποψινή (29/1/2016) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου, παρουσία και των φορέων του Δήμου μας, αποφασίζεται ο μ ό φ ω ν α η έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος Συμπαράστασης προς
τους αγρότες της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της
χώρας: “Οι αγρότες, οι οποίοι αποτελούν την καρδιά της
Εθνικής μας Οικονομίας, δίνουν καθημερινά έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα προκειμένου να ξεπεράσουν
εμπόδια και να επιτελέσουν το έργο τους, ενώ δοκιμάζονται σκληρά από την οικονομική κρίση.
Η έλλειψη σχεδιασμού αγροτικής πολιτικής μέχρι και
σήμερα οδήγησε σε σταδιακή ερήμωση της Περιφέρειας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Κεντρικού και Βόρειου Έβρου. Η πρόσφατη εισήγηση νέων δυσβάσταχτων
μέτρων οδήγησε τους αγρότες μας να βγουν σύσσωμοι
στους δρόμους, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
προκειμένου να αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον για
τους ίδιους, αλλά και για τον τόπο μας.
Σήμερα, ο πρωτογενής τομέας αντί να αντιμετωπισθεί
ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης στην προσπάθεια εξόδου της χώρας μας από την κρίση, αποδυναμώνεται εφόσον εφαρμοσθούν νέα μέτρα φοροεισπρακτικού χαρακτήρα, τα οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη βασικών
αγροτικών υποδομών θα οδηγήσουν ιδιαίτερα τον μικρομεσαίο αγρότη στην πλήρη εγκατάλειψη της γης και της
παραγωγής.
Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων για:
α) Να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος με στόχο:
1) τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού συστήματος που θα στηρίζεται στη δίκαιη κατανομή
των βαρών και τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών, 2) τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του
ασφαλιστικού συστήματος και 3) το σχεδιασμό της
Εθνικής αγροτικής πολιτικής.
β) Να στηριχθούν - ενισχυθούν ιδιαίτερα όλοι οι παραγωγοί και να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους να
ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα με μια σειρά μέτρων, όπως π.χ. με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση τιμής αγροτικού ρεύματος, αποζημίωση για καταστροφές
στην παραγωγή, κτλ.
γ) Να ολοκληρωθούν οι αναδασμοί, να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής και υπογειοποιήσεις για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης και αντιπλημμυρικά έργα για
την προστασία των αροτριαίων εκτάσεων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: “Επέκταση – Κατασκευή υποδομών χρήσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Διδυμοτείχου”.
Κατά τη συνεδρίαση στις 29/1/2016 ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Φορείς του Διδυμοτείχου αποφασίζουν: “Μετά και την πρόσφατη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (κατόπιν έντονων παρεμβάσεων της
Δημοτικής μας Αρχής), με την οποία το Διδυμότειχο και
η Ορεστιάδα αποτελούν πλέον ενιαίο – ισότιμο αναπτυξιακό δίπολο, πράγμα που συνεπάγεται τον ισότιμο – ισόρροπο αναπτυξιακό σχεδιασμό και των δύο πόλεων, ζητάμε την ένταξη και της πόλεως του Διδυμοτείχου στο σχέδιο
επέκτασης φυσικού αερίου (κάτι το οποίο τονίσαμε και στις
προτάσεις μας για τον χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: επέκταση του φυσικού αερίου και στον υπόλοιπο Νομό, Σουφλί – Διδυμότειχο – Ορεστιάδα).
Συγκεκριμένα:

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ να συμπορευτούν στον
κοινό αγώνα διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων και της
προστασίας των εισοδημάτων μας, ειδικά στην ευαίσθητη
περιοχή μας για την οποία θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικότερα αναπτυξιακά μέτρα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

1) Σε πρώτη φάση χωρίς συνδετήριο αγωγό, δηλαδή μέσω
τροφοδοσίας με συμπιεσμένο φυσικό αέριο που θα
μεταφέρεται και θα αποθηκεύεται σε εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν σε κατάλληλη έκταση:
α) είτε έξω από την πόλη του Διδυμοτείχου, (κατά το
πρότυπο της Ορεστιάδας), β) είτε με την κατασκευή
ενός σταθμού ενδιάμεσα στις δύο πόλεις ώστε να
καλυφθούν και οι ενεργειακές ανάγκες των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων της περιοχής του
Διδυμοτείχου (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, κλπ), του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Σχολεία Α’/
θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, ΤΕΙ Α.Μ.Θ.,
Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου), των Δημοσίων
Υπηρεσιών, αλλά και των Στρατιωτικών Μονάδων.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, τους βουλευτές του Ν. Έβρου, την Περιφέρεια
ΑΜΘ., τα συνδικαλιστικά όργανα και συλλόγους των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας”.

2) Σε δεύτερη φάση, με την κατασκευή υποδομών διανομής φυσικού αερίου εντός της πόλης του Διδυμοτείχου για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση,
ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες τόσο

δ) Να επαναλειτουργήσει άμεσα το Εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στην Ορεστιάδα. Συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους κλάδους που θίγονται από
τα νέα μέτρα (ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι, κτλ).

των νοικοκυριών όσο και των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. Επιπλέον, με
την κατασκευή υποδομών που θα επιτρέπουν την
χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο για τα αυτοκινούμενα οχήματα. Η χρήση του φυσικού αερίου δεν θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο ενός μόνο εκ των δύο αστικών κέντρων της Ορεστιάδας και του Διδυμοτείχου, οι κάτοικοι των οποίων αντιμετωπίζουν ανάλογα καθημερινά προβλήματα και ζουν κάτω από τις ίδιες δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Το πληθυσμιακό δε κριτήριο δεν θα πρέπει να προβάλλεται ως μοναδικός παράγοντας για
την ενίσχυση της πόλεως της Ορεστιάδας με προνόμια αναπτυξιακού χαρακτήρα εις βάρος της πόλεως του Διδυμοτείχου. Άλλωστε, το Διδυμότειχο εκτός της τόσο πλούσιας ιστορίας και παράδοσης (την οποία πρέπει ΟΛΟΙ ΜΑΣ να σεβόμαστε και
να τιμούμε), έχει και τα απαιτούμενα πληθυσμιακά
κριτήρια (περίπου 12,000 κάτοικοι), αμέσως δηλαδή μετά την Ορεστιάδα, αλλά και εξίσου σημαντικές
αναπτυξιακές προοπτικές (όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα χαρακτηρίζονται πλέον στο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας ως ισότιμοι αναπτυξιακοί πόλοι, κι ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Κατά συνέπεια, η
δυνατότητα παροχής - χρήσης φυσικού αερίου που
αποτελεί παράγοντα μελλοντικών επενδύσεων στην
περιοχή, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και στις δύο
πόλεις του Βορείου Έβρου.
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους Φορείς (Υπουργεία, Βουλευτές Νομού Έβρου, Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ΔΕΠΑ).
Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος να προχωρήσει σε παραπέρα παρεμβάσεις – ενέργειες, σε συνεργασία και με όλους
τους τοπικούς φορείς”.
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άλλους συντελεστές σταδιακά αυξανόμενους εφαρμόζονται στις λοιπές κατηγορίες αγροτών.
6. Αναγνώριση προσωπικής εργασίας αγροτών και υπολογισμός με βάση τις ΜΑΕ
κάτι το οποίο εφαρμόζεται και στον υπολογισμό των Ευρωπαϊκών αγροτικών
προγραμμάτων στήριξης.
7. Κατάργηση των τεκμηρίων και του τέλους
επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
8. Η επιβεβαίωση εκπλήρωσης του οικονομικού κριτηρίου γίνεται με τα φορολογικά
στοιχεία του προηγούμενου έτους, ή με
την προσκόμιση βεβαίωσης του ΚΕΠΠΥΕΛ κατά την υποβολή της φορολογικής
δήλωσης, ή με τα υποβαλλόμενα στοιχεία του τρέχοντος έτους απ΄ ευθείας από
το ΚΕΠΠΥΟ του Υπ. Οικονομικών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αγροτικό
Τι ζητούν

• Ασφαλιστικό
• Φορολογικό
• Κόστος παραγωγής
Οι χιλιάδες κινητοποιημένοι αγρότες
της χώρας και ειδικά οι νέοι, αγωνιούν για
το μέλλον τους. Αρνούνται να αποδεχθούμε
το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και το φορολογικό που βάζει ταφόπλακα
στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και
ζητούν την απόσυρση του. Επιδιώκουν συζήτηση και για το κόστος παραγωγής που είναι
ο μοχλός ανάπτυξης. Στον κόμβο Καστανέων-Ριζίων Ορεστιάδας (γέφυρα) καθώς και
στο νότιο κόμβο Διδυμοτείχου (έξοδος Ψαθάδων) τα συγκεντρωμένα αγροτικά μηχανήματα διακόπτουν την κυκλοφορία των οχημάτων από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι και από
τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους αγρότες ο δήμαρχος Διδυμοτείχου συνοδευόμενος από δημοτικούς συμβούλους, όπου συνομίλησε μαζί τους και υποσχέθηκε ότι στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο θα υπάρχει ψήφισμα συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα τους.
Το πλαίσιο των αιτημάτων των μικρομεσαίων αγροτών, όπως καθορίστηκε στις συσκέψεις τους ανακοίνωσε η Πανελλαδική
Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων περιλαμβάνει:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
1. Τροποποίηση του οικονομικού κριτηρίου
για τον ορισμό του «επαγγελματία αγρότη» στον Ν.3874/2010 από 35% ποσοστό γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό ατομικό εισόδημα σε 51% τουλάχιστον
ή τη δημιουργία δύο κατηγοριών 35% και
51% κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.
2. Διατήρηση του ΟΓΑ σε αυτόνομο πυλώνα
κύριας ασφάλισης των αγροτών.

1. Μείωση της κιλοβατώρας του αγροτικού
ρεύματος στο επίπεδο που βρίσκεται και
στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ώστε
να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας.
Γενναία ρύθμιση των οφειλών σε 36 άτοκες δόσεις όπως αντίστοιχα ισχύει και
στα νοικοκυριά με το οικιακό τιμολόγιο.
2. Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος για μειωμένο φόρο κατανάλωσης πετρελαίου
στους «επαγγελματίες αγρότες» με χρήση δεικτών κατανάλωσής του, ανά είδος
καλλιέργειας και ανά στρέμμα.
3. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στο 6,5% στα γεωργικά εφόδια όπως αντίστοιχα ισχύει
και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Αυστηρός έλεγχος εκ μέρους του κράτους

3. Κάθετη διοικητική και οικονομική διάκριση του ΟΓΑ σε 2 ταμεία. Α) Ταμείο Ασφάλισης Αγροτών στο οποίο θα ενταχθούν
οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που προέκυψαν μετά την καθιέρωση της πρόσθετης ασφάλισης. Β) Ταμείο Προνοιακής Ασφάλισης
στο οποίο θα ενταχθούν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων σήμερα
στον ΟΓΑ.
4. Σύμπτυξη των επτά σημερινών κατηγοριών
ασφάλισης σε πέντε για τους επαγγελματίες αγρότες και προτείνουμε να υπάρξει
μια μικρή αύξηση στις υπάρχουσες εισφορές μας.
5. Απόδοση ισόποσων ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Α.Α. εκ μέρους όσων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων άλλων Φορέων
Κύριας Ασφάλισης θα εξακολουθούν να
έχουν γεωργικό εισόδημα είτε απ’ ευθείας ως ασφαλιστικές εισφορές Τ.Α.Α., είτε μέσω αυξημένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας πέραν του 13% που
ισχύει για τους «επαγγελματίες αγρότες»
Το ποσό που αναλογεί στο πέραν του 13%
ποσοστού αποδίδεται στο Τ.Α.Α.
6. Εφαρμογή για μια τριετία 2016-2019 του
ως άνω συστήματος και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης μετά το τέλος της τριετίας για την οικονομική βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού ταμείου Τ.Α.Α. καθώς και
λήψη διορθωτικών μέτρων αν αποδειχθεί
ότι απαιτούνται.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
1. Ατομικό αφορολόγητο 12.000,00 ευρώ,
3.000,00 ευρώ ανά τέκνο και αφορολόγητες επιδοτήσεις. Οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός φορολογίας.
2. Τροποποίηση του οικονομικού κριτηρίου
για τον ορισμό του «επαγγελματία αγρό-

τη» στον Ν.3874/2010 από 35% ποσοστό
γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό
ατομικό εισόδημα σε 51% τουλάχιστον.
3. Εφαρμογή του Ν. 4172/2013 σε όσους
πληρούν το ως άνω κριτήριο μετά την
τροποποίησή του, για την φορολόγηση
του γεωργικού εισοδήματος και ταυτόχρονη κατάργηση της τροπολογίας Βαλαβάνη στον Ν. 4328 άρθρο 2 παρ.1. Δηλαδή φορολόγηση των «επαγγελματιών
αγροτών» κάτω του 13% στο καθαρό κέρδος που προκύπτει ως λογιστικό αποτέλεσμα των βιβλίων – στοιχείων και 0%
προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος
χωρίς καμία προσθήκη ενισχύσεων.
4. Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες τα πρώτα τρία
χρόνια να έχουν χαμηλότερο συντελεστή
φορολόγησης ώστε να μπορούν να βοηθηθούν στο ξεκίνημα της νέας τους δραστηριότητας.
5. Οι διατάξεις του προσχεδίου για όποιους

στις εναρμονισμένες πρακτικές που αναπτύσσονται σε βάρος των αγροτών στον
τομέα των εφοδίων και στον τομέα εμπορίας- διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.
5. Ετήσιο χρονοδιάγραμμα καταβολής των
ενισχύσεων – αποζημιώσεων, που θα
τηρείται εκ μέρους των Οργανισμών του
ΥΠΑΑΤ. (ΕΛΓΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ)
6. Άμεση προκήρυξη των μέτρων ΠΑΑ 20142020 για την υλοποίηση δράσεων μείωσης του κόστους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
7. Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών
προσδιορισμού των οριστικών ατομικών δικαιωμάτων καθώς και ολοκλήρωση της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης
2015.
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΗΣ

Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗΣ «ΕΦΗΒΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ»
ΔΙ» γραμμένα στο 1946. Καθώς μαθαίνω απ΄ το βιογραφικό του σημείωμα, που περιέχεται μεσ΄ στο γράμμα του αδερφού του, ο Σωτήρης Χατζηπεντίδης γεννήθηκε το 1928 και
πέθανε το 1948.

του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΣΑΡΣΑΚΗ
• [Καστροπολίτη]
Τύχη αγαθή, έφερε στα χέρια
μου ένα βιβλίο με τίτλο «ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (Ιστορία – Λαογραφία –
Λογοτεχνία)». Το πόνημα αυτό εκδόθηκε το 1978 στην Αθήνα, από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Διδυμοτείχου
και Περιφερείας. Μέσα στα πολλά ωραία θέματα που αναπτύσσονται, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά για τον Διδυμοτειχίτη
(από την Ταμπακιά) Σωτήρη Χατζηπεντίδη, τον «έφηβο ποιητή» όπως
τον χαρακτηρίζει ο συγγραφέας του
κειμένου Αυγερινός Μαυριώτης .

Δεν ήταν ο ποιητής μας παρά
μονάχα 20 χρονών, όταν σκοτώθηκε στον καταραμένο εμφύλιο πόλεμο. Πότε γεννήθηκε, πότε σπούδασε, πότε κιόλας πέθανε ; Σε μια ζωή
τόσο σύντομη, τι να προλάβει να κάνει κανένας ; Να σπουδάσεις να ζήσεις, να αγωνιστείς ; Κι όμως μέσα
στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα,
που είναι απ΄ τα πιο μεστά και μοιρόγραφτα του νεοελληνικού ιστορικού
βίου, φαίνεται πως κάτι πρόλαβε να
κάνει ο ποιητής μας, όπως δείχνουν
η ζωή και το έργο του. Δε χρειάζεται μερικές φορές πολύς καιρός για
να ζήσει κανένας τη ζωή όπως πρέπει, όταν είναι γεμάτος από αγνά συναισθήματα, από ιδανικά, από όνειρα, από αγάπη για τους ανθρώπους.

Διαβάζοντας το αφιερωματικό κείμενο για τον Σωτήρη Χατζηπεντίδη, μαθαίνουμε ότι γεννήθηκε
το 1928 και πέθανε το 1948, χτυπημένος από αδελφικό βόλι στον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο (19461949).
Ο Ταμπακιώτης έφηβος ποιητής φτερούγισε προς τον ουρανό σε
ηλικία μόλις 20 ετών. Αν ανατρέξουμε στα παιδικά του χρόνια θα δούμε
ότι στα 13 του, είδε τους Γερμανούς
κατακτητές να μπαίνουν στο Διδυμότειχο και πάνω στην ενηλικίωση
του, αναγκάστηκε να επιλέξει στρατόπεδο και να εμπλακεί στον εμφύλιο αλληλοσπαραγμό, αναζητώντας
ως αγνός ιδεολόγος, κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία. Όπως ήταν
φυσικό η ποιητική του ψυχή σημαδεύτηκε από τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε, αυτό είναι εμφανές και από τα ποιήματα του: Ζούμε;
μες το μεθύσι αυτό της μοίρας πόχει μας ρίξει η ανομιά του λιοβασιλέματος; Ζούμε; Χανόμαστε; Το κύμα μας πλακώνει. Τι φταίμε εμείς,
αθώα παιδιά της μάνας μας;
Εύλογα τα ερωτήματα και ο προβληματισμός που διαχέεται από
τους παραπάνω στίχους, ο ποιητικός του οίστρος όμως δεν κάμφθηκε ούτε από τα δύσκολα χρόνια της
κατοχής αλλά ούτε και από τον εμφύλιο. Ένας ποιητής άλλωστε είναι σαν τη μέλισσα που ξέρει να διαλέγει τον ανθό και να παράγει μέλι.
Έτσι και ο «έφηβος ποιητής μας» σε
πολύ νεαρή ηλικία, πέραν των προβληματισμών της εποχής κατά την
οποία έζησε, εξέφρασε στα ποιήματά του, τον θαυμασμό του για τη φύση : «Θα δεις λουλούδια να φυτρώνουνε πολλά, / θα δεις πρωτόκλαδα δεντριά ν’ αναφτεριάνε…» , και
τον έρωτα : «Σε βλέπω λευκοθέα
στα ονείρατά μου / σε μένα να σιμώνεις, ω χαρά μου.» Το περιβάλλον
που μεγάλωσε του προσέφερε πολλές παραστάσεις οι οποίες μπολιάστηκαν στην Ορφική του ψυχή. Κάθε πρωί καλημέριζε τις Νύμφες του
Ερυθροποτάμου και κάθε βράδυ καληνύχτιζε τους Αγίους του Κάστρου.
Οι εικόνες με τις οποίες μεγαλώνει ο
άνθρωπος λειτουργούν θετικά ή αρνητικά στον ψυχισμό του, ο Σωτήρης
Χατζηπεντίδης είχε την τύχη να μεγαλώσει με αυτούς τους υπέροχους
χρωματισμούς που του προσέφερε η ιδιαίτερη πατρίδα του το Διδυ-

μότειχο. Μέσα από τις εικόνες αυτές εμπνεύσθηκε και χρωμάτισε τα
ποιήματα του, αφιερώνοντας και ένα
υπέροχο ποίημα για τη ¨Θράκη μας¨
όπως το ονομάζει :

Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ
Τη Θράκη την πατρίδα μου σα μάνα μου την αγαπώ.
Στους κόρφους της που φύλαξε
τα πρώτα μου τα χρόνια
τ’ αφρόγαλά της μ’ άφταστη ηδονή ήπια το τραχιό
κι άκουσα από τις ρεματιές
μαζί με τα ποτάμια
να χύνει το τραγούδι του
τ’ οργιαστικό ο αυλός
του Πάνα ο πολυκάλαμος, μετάλαβα μες στ’ άρρητα
το νύχτιο αστέρινο ουρανό,
τη λαμπρομάτα την αυγή,
τ’ ανάερα βράδια, την καυτή
μεσημεριάτικη ώρα.
Στα ισκιόφωτα κοιμήθηκα,
περπάτησα στις στράτες,
γέφτηκα το γλυκόλαλο πουλί
στην ποταμιά
και τις κλωνόγερτες ετιές τριγύρισα μ’ αγάπη
κι αγκάλιασα τα’ αγέρια της με το
βουνίσιο μύρο
και τα οργισμένα σύγνεφα που
προμηνάν βροχή,
την απειρόχρωμη ίριδα των μπλάβων οριζόντων.
Τ’ ατέλειωτα καπνόφυτα και τ’
ασημένιο στάρι
και τα πρασινολίβαδα,
τα καρπισμένα αμπέλια.
Στ’ αλώνια ήπια το βαρύ λιοπύρι
με τους μόσκους,
με τα πουλιά ταξίδεψα, σα λογισμός, που τρέχουν.
Τη Θρακική πατρίδα μου
την αγαπώ σα μάνα,
που μ’ έβγαλε νιοβλάσταρο για
της τραγουδήσω

τα χιλιοκάλια, τη ζωή,
που σιγαλά κυλάει
με των πηγών το μούρμουρο και
των δεντρών το θρό.
Να καρτεράνε στα βουνά οι ξωθιές τον καβαλάρη
της νύχτας˙ στα ποτάμια
της να κολυμπάν νεράιδες
και να κοιτάν προς την στεριά.
Κι οι θρύλοι να γιομίζουν
τα παραγώνια, τις νυχτιές, τριγύρω στη φωτιά,
λέοντάς τους ο αγαθός παππούς
μ΄ απαλοσύνη.
Και ν’ ανασταίνονται παλιοί
θαμμένοι αυτοκρατόροι,
στρατός στρατό να πολεμάει, οι
βάρβαροι να φεύγουν.
Και το τραγούδι μου, φτωχό κι αν
είναι, της αξίζει. Παρακάτω παραθέτουμε το προλογικό σημείωμα που
συνέγραψε το 1978 δίκην μνημοσύνου, ο επίσης Διδυμοτειχίτης ποιητής Βασίλειος Σ. Σιναπίδης , πρόεδρος του τότε διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Διδυμοτείχου και Περιφερείας, ο οποίος
υπερήλικας σήμερα ζει στην Αθήνα.
Νομίζω ότι είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος για να σχολιάσει τα έργα και το
ύφος του ¨έφηβου ποιητή¨.
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ
ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΗ
Κρατώ στα χέρια μου δυο γράμματα
μ΄ ένα εσώκλειστο ποίημα, τιτλοφορούμενο «ΘΡΑΚΗ» του πρόωρα χαμένου συμπατριώτη ποιητή Σωτήρη Χατζηπεντίδη, που μου έστειλε ο
αδελφός του Απόστολος. Έχω ακόμα
στα χέρια μου άλλο ένα γράμμα του
φίλου του δάσκαλου Νίκου Ποντίδη, μ΄ άλλα τρία ποιήματα, που φέρνουν τον τίτλο : 1) ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ, 2)
ΑΝΤΙΦΕΓΓΙΣΜΑ και 3) ΚΑΡΤΕΡΑ,
καθώς και ένα πεζό , μια μαθητική
μάλλον έκθεση, με τον τίτλο : «ΤΟ
ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΤΑΞΙ-

Ο Σωτήρης Χατζηπεντίδης άφησε μερικά άσβηστα λαμπρά χνάρια
του σύντομου διάβα του απ΄ την πρόσκαιρη τούτη ζωή. Ο Χατζηπεντίδης
είχε γνήσιο ποιητικό ταλέντο, που
προοιώνιζε λαμπρό μέλλον, γεμάτο
από λογοτεχνικά επιτεύγματα, αν δεν
έφευγε τόσο πρόωρα. Τα ποιήματα
του τα διακρίνει γνήσιος λυρισμός,
βαθιά αίσθηση του ωραίου, αγάπη
στη φύση και μεγάλη περιγραφική
ικανότητα, με ζωντανές εικόνες κι
επίθετα γεμάτα χρώμα και νόημα.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΙΤΗ
«ΕΦΗΒΟΥ ΠΟΙΗΤΗ»
ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΗ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Νάρχουμαι αυγή μ΄ ένα φιλί
να σμίγω στα κλωνιά σου
την πνοή μου
και τη δροσιά σου την πρωινή
σαν αμβροσιά
να γεύουμαι δεντρί μου.
Βουνίσιο αγέρι, σα θαρθείς,
πάρε απ΄ τη χάρη κάτι
του βουνού σου,
τη Βακχική ευωδιά γευτείς
Και δος μου την,
ανάσα του φιλιού σου.

ΟΧΤΑΣΤΙΧΟ
Στ΄ απόσπερο το μόνο
θυμητάρι
στη νύχτα θυρσομάνιασμα αλυχτά
που μου ήταν παλιακό
προσκυνητάρι
σαν και τον ήλιο που προβέλν΄
απαψηλά.
Χαράματα ανοιχτά
ξαναθεριεύουν
κι αμπώχνουν τα τρισκότιδα μακριά
αχοί φωνούλες μαγεμένες
ξεθαρρεύουν
και σκύβουν μπρος στον ήλιο ευλαβικά.
Θα κλείσω το ταπεινό αυτό αφιερωματικό κείμενο για τον συντοπί-

τη μας ποιητή, με δύο αποσπάσματα
από το κείμενο «Σωτήρης Χατζηπεντίδης Ο έφηβος ποιητής» του Αυγερινού Μαυριώτη :
¨Ο Σωτήρης Χατζηπεντίδης ήταν
ο διανοούμενος που δεν πρόλαβε να
ωριμάσει, ήταν ο αητός που σκοτώθηκε προτού πετάξει, την ώρα που
δοκίμαζε να ξεδιπλώσει τις άμαθες
ακόμα φτερούγες του. Ήταν ακόμα
τ΄ αηδόνι, που σώπασε προτού προφτάσει να μεθύσει τον κόσμο με τις
τρίλιες του¨. ¨Ο Σωτήρης Χατζηπεντίδης, ο έφηβος αυτός ποιητής, από
σήμερα παύει να είναι νεκρός. Το
έργο του, που για πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας, ύστερα από τριάντα χρόνια σιωπής, τον
φέρνει κοντά μας¨.
Πρόταση
προς τους υπευθύνους
έκδοσης της εφημερίδας
¨Εν Διδυμοτείχω¨ :
Ο τόπος μας, πέραν του τεράστιου ιστορικού και μνημειακού πλούτου που διαθέτει καθώς και της φυσικής του ομορφιάς, έχει τη μεγάλη
ευλογία να υπερηφανεύεται ότι γέννησε και αξιολογότατους ποιητές,
όπως : ο Βασίλειος Σιναπίδης, ο Αυγερινός Μαυριώτης, ο Σωτήρης Χατζηπεντίδης, ο Τίτος Μανάκας, ο Ιάσωνας Ιωαννίδης καθώς και άλλους
νέους ποιητές. Προτείνω να αφιερωθεί μία σελίδα της εφημερίδας, στην
οποία να παρουσιάζονται οι ποιητές και να δημοσιεύονται ποιήματά τους. Στη σελίδα θα μπορούσε να
δοθεί ο τίτλος «Καστρινών Ποιητών
Αποστάγματα». Με τον τρόπο αυτό
θα γίνει ευρύτατα γνωστό το ποιητικό τους έργο, στους αναγνώστες της
εφημερίδας, και ίσως εμπνεύσει και
άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους να ασχοληθούν με την ποίηση.
Θα κλείσω την πρότασή μου με
μερικά αποσπάσματα από τον αρχαίο
Έλληνα Στράβωνα, ο οποίος αναφέρει για την ποίηση τα εξής : ¨Οι παλαιοί όμως υποστηρίζουν ότι η ποιητική τέχνη είναι μια πρώτη μορφή φιλοσοφίας, επειδή από την νεαρή ηλικία μας φέρνει σε επαφή με
καταστάσεις της καθημερινής ζωής και μας διδάσκει ήθη, συναισθήματα και πράξεις με τρόπο που μας
προκαλεί ευχαρίστηση. Γι΄ αυτό οι
ελληνικές πόλεις έχουν καθιερώσει ως πρώτιστο εκπαιδευτικό μέσο
των νέων την ποιητική τέχνη και βέβαια δεν ακολουθούν αυτήν την τακτική για να τους προσφέρουν ελάχιστη ψυχαγωγία, αλλά για να τους συνετίσουν¨. ¨Η ποιητική δεξιοτεχνία
συνάπτεται άμεσα με τις ανθρώπινες αρετές και δεν είναι δυνατόν να
γίνει καλός ποιητής κάποιος που δεν
έχει γίνει προηγουμένως καλός άνθρωπος¨. Επίσης ο Στράβων μας
εξηγεί ότι ο έμμετρος ποιητικός λόγος έχει ουράνια προέλευση αναφέροντας τα εξής : ¨Επιπλέον το γεγονός ότι ο λόγος που στερείται μέτρου
λέχθηκε πεζός, περιγράφει εμφανώς αυτόν που από κάποιο ύψος και
όχημα κατέβηκε στο έδαφος¨ .
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Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Κοπή Βασιλόπιτας & Απολογισμός Δράσεων
χου και Πρόεδροι Συλλόγων της
πόλης μας.
• Ιστορία του Μουσείου
Η αρχική συλλογή που αποτέλεσε τον πυρήνα του Μουσείου άρχισε να συγκεντρώνεται από
εκπαιδευτικούς της περιοχής

«Eπιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια
για παιδιά, καθώς και
εργαστήρια εθιμικού
κύκλου, κατά τα οποία
γονείς και παιδιά πέρασαν δημιουργικά
και ευχάριστα.»
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 τα μέλη και οι φίλοι του
Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου» με
την κοπή της βασιλόπιτας γιόρτασαν την αρχή των πολιτιστικών
και κοινωνικών εκδηλώσεων που
θα πραγματοποιηθούν το 2016.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Πλωτίνη μέσα σε μια φιλική και θερμή ατμόσφαιρα. Στα πλαίσια της εκδήλωσης προβλήθηκαν ο δράσεις του
Συλλόγου του έτους 2015 και έγινε η προβολή του εθίμου «Κόλιντα & Σούρβα». Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους: ο
εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Πανοσιολογιότατος πατήρ
Απόστολος, ο εκπρόσωπος της
Π.Α.Μ. & Θράκης, κ. Τερτσούδης

Χρήστος, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ. Παρασκευάς Πατσιουρίδης, ο Στρατηγός της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας, κ.Βασιλειάδης Κων/νος, η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Πετρίδου Μαρία, η Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Παιδείας, κ. Σταμπολίδου Βίκυ, οι κυρίες και οι κύριοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Διδυμοτεί-

ήδη από το 1966 στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Διδυμοτείχου, με
σκοπό τη διάσωση του λαογραφικού υλικού. Το 1973 ιδρύθηκε ο
Μορφωτικός Σύλλογος «Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου» και
το λαογραφικό υλικό μεταφέρθηκε στο νεοκλασικό κτίριο Χατζηρβασάνη, χτισμένο το 1900 (γωνία
Βατάτζη και Κολοκοτρώνη), οί-

κημα το οποίο αγοράστηκε από
το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου
μέχρι σήμερα στεγάζει το Μουσείο. Τα Διοικητικά Συμβούλια
αποτελούνταν πάντα από δασκάλους. Στο Μουσείο μπορεί κανείς
να δει παραδοσιακές ενδυμασίες
της περιοχής, άλλα είδη ένδυσης,
κεντητά και υφαντά στρωσίδια
του σπιτιού καθώς και παραδοσιακά κοσμήματα, εκκλησιαστικά
είδη, εικόνες και σκεύη, αγροτικά εργαλεία και εργαλεία υφαντικής, εργαλεία των παραδοσιακών τεχνιτών της περιοχής: ξυλουργού, σιδερά, τσαγκάρη, βαφέα ρούχων και υφαντικών ινών.
Επίσης εκτίθενται ο παραδοσιακός αποστακτήρας για την παρασκευή της ρακής και ένα παλιό κατάστιχο οινοπωλείου καθώς και σύνεργα παλιού τυπογραφείου.
Ακόμη, δύο μαρμάρινα ανάγλυφα με παράσταση του «Θράκα
Ιππέα», η κατεξοχήν θεότητα των
Θρακών, που προστάτευε την οικογένεια τους, τα ταξίδια τους και
τις επιδρομές τους. Αξιόλογο είναι και το αρχειακό υλικό που διαθέτει το Μουσείο, τα οποίο προέρχεται από δωρεές και περιλαμβάνει προγράμματα θεάτρου,
προγράμματα εξετάσεων από τα
εκπαιδευτήρια του Ζαππείου της
Αδριανούπολης (1882) και διάφορα άλλα έντυπα και χειρόγραφα. Τέλος σε αύλιο χώρο εκτίθεται ένα σησαμελαιοτριβείο (γιαχανάς), εργαστήριο παραγωγής
σησαμέλαιου. Στο Διδυμότειχο
τέτοια εργαστήρια λειτουργούσαν
μέχρι και τη δεκαετία του 1960.
Υπεύθυνος Φορέας: Μορφωτικός Σύλλογος Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου, Κολοκοτρώνη 22 & Βατάτζη γωνία 68300, Διδυμότειχο. Τηλέφωνο: 2553022316 http://
laografikodidym.wordpress.
com Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Τσακιράκη - Κυρούδη Χρυσούλα

1η η ΑΕΔ

Τα πάει καλά μέσα και έξω
Πέρασε με το διπλό από την δύσκολη έδρα του Ιπποκράτη η Α.Ε.Διδυμοτείχου και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Ά
Έβρου. Ο Κατσαμάγκας στο 28΄άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους
,ο Γιαννόπουλος για τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο μέρος σημείωσε δύο τέρματα, στο 73΄ισοφάρισε και στο 80΄διαμόρφωσε το τελικό
1-2 κάνοντας την ολική ανατροπή .
A΄ KAΤΗΓΟΡΙΑ (12η αγωνιστική) Άρδας Καστανεών-Ορέστης Ορεστιάδας (ΑΝΑΒΟΛΗ), Α.Ο. Μαΐστρου-ΠΑΕ Πενταλόφου 0-2, Ένωση
Άνθειας Αρίστεινου-Ένωση Μεταξάδων Παλιουρίου 7-0, ΙπποκράτηςΑ.Ε. Διδυμοτείχου 1-2, ΠΑΕ Ριζίων-Άλεξ 3-6, Ρεπό ο Ποντιακός Αλεξανδρούπολης.
Βαθμολογία: 1)ΑΕΔ 30, 2)Ένωση Άνθειας Αρίστεινου 29, 3)Άρδας
Καστανέων 19, 4)ΑΟ Άλεξ 19, 5)Ορέστης Ορεστιάδας 17, 6)ΑΟ Ποντιακός 13, 7)ΑΟ Μαίστρου 11, 8)Ιπποκράτης 11, 9)Πεντάλοφος 11, 10)Ρίζια 4, 11)Ένωση Μεταξάδων Παλιουρίου 4.
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Ο πολιούχος του Διδυμοτείχου

«Αθανάσιον επαινώ αρετήν επαινώ»
της αφού ευχαρίστησε τους προσελθόντας
Αρχιερείς και τους παριστάμενους επισήμους τόνισε ότι η μεγαλύτερη αρετή του τιμωμένου αγίου ήταν η συνέπεια που επέδειξε στο λόγο με τα έργα του και στην πίστη με
τη ζωή του και ευχήθηκε σε όλους συνέπεια

Με την πάνδημη συμμετοχή του χριστιανικού πληθυσμού του Διδυμοτείχου εορτάσθηκε και φέτος, παρά τις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την
χιονόπτωση, η μνήμη του προστάτου
της πόλεως Αγίου Αθανασίου, του Μεγάλου.

αναπέμφθηκε η καθιερωμένη δέηση.
Ακολούθως οι Αρχιερείς, οι επίσημοι
και πλήθος πιστών προσήλθαν στην παρόχθια του Ερυθροποτάμου συνοικία της «Ταμπακιάς», όπου ευλογήθηκε το «κουρμπά-

την αρετή και την πίστη να γίνει οδηγός του
λαού μας για αγώνες πνευματικούς για την
πίστη, την αρετή και για την ευημερία και
την πρόοδο της Πατρίδας. Της Θείας Λειτουργίας, την κυριώνυμη ημέρα της εορτής,
προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, ο

Των λατρευτικών συνάξεων μετέσχον,
προσκεκλημένοι του οικείου Αρχιερέως,
οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες• Ξάνθης
και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων και Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος.
Το εσπέρας της παραμονής στην ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού χοροστάτησε
και μίλησε εμπνευσμένα ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης
κ. Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός προσφωνώντας τους
προσκεκλημένους Αρχιερείς, τους επίσημους και το εκκλησίασμα εμνήσθη του πατερικού λόγου του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου• «Αθανάσιον επαινώ αρετήν επαινώ». Και ευχήθηκε ο αγώνας του αγίου για

οποίος και μίλησε επίκαιρα.
Προ του πέρατος ο οικείος Μητροπολί-

και αφοσίωση στο καθήκον. Ακολούθησε η
λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Αθανασίου και στην Κεντρική Πλατεία της πόλης

νι», που ετοίμασαν οι «ψαράδες» της συνοικίας, προς τιμήν του Αγίου. Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρέστησαν οι Βουλευτές Έβρου Αναστασία Γκαρά και Αναστάσιος
Δημοσχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου
Δημήτριος Πέτροβιτς, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο Στρατηγός Διοικητής του Δ´ Σώματος Στρατού
Ιωσήφ Μαυράκης, ο Στρατηγός Διοικητής
της XVI Μεραρχίας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης Νικόλαος Μενεξίδης, ο Αστυνομικος Διευθυντής Ορεστιάδος Πασχάλης Συριτούδης και άλλοι επίσημοι καθώς και τμήματα της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων και μαθητές Σχολείων με
τις σημαίες τους.

Επεφάνη σήμερον…
Στα παγωμένα νερά του ερυθροποτάμου

Με χιονισμένη την πόλη του Διδυμοτείχου και παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν στο
Bόρειο Έβρο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, έριξε τον

Σταυρό, την ημέρα των Θεοφανείων,
στα παγωμένα νερά του Ερυθροποτάμου, παρουσία πλήθους πιστών. Προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία και ο Αγιασμός των υδάτων στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμο-

τείχου συμπροσευχομένων του Δημάρχου Διδυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη, του Διοικητού της XVI Μεραρχίας Στρατηγού Κωνσταντίνου Βασιλειάδη και πολυπληθούς εκκλησιάσματος.
Στη συνέχεια σχηματίσθηκε πομπή
προς τον Ερυθροπόταμο με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής του Στρατού και αγήματος, που πλαισίωνε το
Σεβασμιώτατο, το ιερατείο, την εικόνα και της Βαπτίσεως και τους επίσημους. Από τα παγωμένα νερά του ποταμού τον Σταυρό ανέσυρε νεαρός ψαράς,
στον οποίο ο Σεβασμιώτατος προσέφερε ασημένιο φυλαχτό. Στο επίκαιρο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος, μεταξύ
άλλων εσημείωσε• «Στα Θεοφάνεια
της ημέρας εκείνης, η ανθρώπινη φύση δεν βρέθηκε μόνον παρατηρητής.
Ο Χριστός μας ενδεδυμένος την ανθρώπινη φύση, την κάνει κοινωνό αυ-

τού του μυστηρίου και την φέρνει ξανά
σε άμεση επαφή, όχι μόνον με τον Θεό,
αλλά και με το φυσικό τρόπο ύπαρξης
της. Με άλλα λόγια, η αποκάλυψη του

Τριαδικού Θεού της αγάπης αποκαλύπτει το κεντρικό νόημα της ζωής μας,
που δεν είναι άλλο από την αγάπη και
την ενότητα».
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΣΕΕΒ Διδυμοτείχου

Αντίθετοι

στη συνολική λογική της
πρότασης για ασφαλιστικό
και φορολογικό

Συνέδριο ΚΕΔΕ
«Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και
ο ρόλος των ΟΤΑ
- Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων»

ρότητες και ανάγκες και όχι να αναπαράγουμε
γενικόλογες συνταγές αγνοώντας τις γεωγραφικές, οικονομικές, δημογραφικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή.
•

Η δημιουργία ολοκληρωμένων και επιτυχημένων συστημάτων ανακύκλωσης
απαιτεί 10-15 χρόνια συστηματικών προσπαθειών και γίνεται με σταδιακή οικοδόμηση και βελτιώσεις.

•

Όσο επιτυχημένη και αν είναι η ανακύκλωση, η ύπαρξη υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης των υπολειμμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων.
Είναι αναγκαία η χρήση νέων εργαλείων,

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Διδυμοτείχου & Περιφέρειας στο θέατρο Ορφέας με εκπροσώπους απο το
Επιμελητήριο Έβρου, την ΟΕΒΕΣ Έβρου, τους προέδρους των εμπορικών συλλόγων Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Ορεστιάδος, το Σωματείο Οδηγών Ταξί, τους αγρότες και σύσσωμο όλο το ΔΣ του ΣΕΕΒ Διδυμοτείχου.
Ενημερώσαμε τους παρευρισκόμενους συναδέλφους επαγγελματίες
για το νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στην Βουλή που αφορά το
ασφαλιστικό και αποφασίσαμε την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου να κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας και να κατεβούμε μαζικά σε απεργία.
Τα μέλη του συλλόγου Εμπόρων Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και περιφέρειας απορρίπτουμε κατά τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό το προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό
σύστημα. Είμαστε αντίθετοι στη συνολική λογική της πρότασης, η οποία
οδηγεί σε εξόντωση τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων.
Σήμερα, αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις ήδη υψηλές και μη
ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ο συνδυασμός των υπέρογκων προτεινόμενων ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων (φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, αύξηση προκαταβολής
φόρου, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης κ.λ.π.), συνιστά εν
τοις πράγμασιν δήμευση της αμοιβής και του εισοδήματος.
Η εισφοροδοτική επιδρομή που επιχειρείται, καθιστά επισφαλή την
περαιτέρω και ήδη κλονισμένη εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών, οδηγεί στην έξοδο από το επάγγελμα κι επιτείνει το πρόβλημα
βιωσιμότητας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.
Η πρόταση της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας δεν συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη και τεκμηρίωση και για το λόγο αυτό
οποιαδήποτε συζήτηση με προτάσεις επί του παρόντος προσχεδίου καθίσταται ανούσια κι ανέφικτη.
Κατόπιν αυτών, καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το προσχέδιο και να συζητήσει καλόπιστα, στο πλαίσιο τεκμηριωμένων προτάσεων, το ασφαλιστικό από μηδενική βάση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Το ΚΛΕΙΣΙΜΟ των επιχειρήσεων μας ( στα πλαίσια των κινητοποιήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ) στις 4 Φεβρουαρίου 2016 σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταστροφική ασφαλιστική μεταρρύθμιση που
επιχειρείται.
2) Τη δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος στα Μ.Μ.Ε. στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην περιφερειακή
Ενότητα Έβρου και στον Δήμο Διδυμοτείχου.
[ΣΕΕΒ Διδυμοτείχου]

Την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου εθνικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
να έχει κεντρικό ρόλο, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Γιώργος Πατούλης κατά την τοποθέτηση του στο κλείσιμο των εργασιών του θεματικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε, στην Αλεξανδρούπολη. Το Συνέδριο
με τίτλο «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ - Εκτίμηση
Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων» διοργανώθηκε από την ΚΕΔΕ και το
ΙΤΑ, με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την Αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη συμμετοχή συνέδρων, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και όλων των συναρμόδιων φορέων που
εμπλέκονται στο ζήτημα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων.
Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών
για να γίνει πράξη στη χώρα μας η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων μέσα από βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις.

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα, προκειμένου να δοθεί σημαντική ώθηση,
στις προσπάθειες μείωσης του κόστους συλλογής – μεταφοράς, στην υλοποίηση νέων τρόπων
χρέωσης με βάση τον όγκο ή το βάρος των συλλεγόμενων απορριμμάτων και στην παροχή κινήτρων, την επικοινωνία και ευαισθητοποίηση
των πολιτών.
Κομβικά στοιχεία της συζήτησης ήταν:
•

Η ανάγκη άμεσης εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμενοποίησης των κανονιστικών διαδικασιών για να
γίνει εφικτή η υλοποίηση του νέου εθνικού σχεδιασμού.

•

Οι σημαντικές ελλείψεις προσωπικού,
οχημάτων και εξοπλισμού στην πλειοψηφία των Δήμων, που αποτελεί εμπόδιο στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού
και εισαγωγής της Διαλογής στην Πηγή
με πολλαπλά ρεύματα.

•

Το θέμα της συγκρότησης των Φορέων
Διαχείρισης που να διασφαλίζουν βιωσιμότητα, οικονομίες κλίμακας και αναβαθμισμένη εκπροσώπηση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

•

Η έλλειψη κατάλληλου πλαισίου για την
διευκόλυνση και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

•

Η χωρική διαφοροποίηση των μοντέλων
διαχείρισης και η προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες.( Alexandroupoli Online)

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκαν τα εξής:
• Υπάρχει ανάγκη να σχεδιάζουμε και να
υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτε-
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Στο Διδυμότειχο ο Γενικός Γραμματέας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Συνάντηση εργασίας
για τη διαχείριση
των απορριμμάτων
Το Δημαρχείο Διδυμοτείχου
επισκέφθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου, ο Γενικός Γραμματέας
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ευάγγελος Καπετάνιος και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη.
Στη συνάντηση ήταν παρόν
και οι αντιδήμαρχοι του δήμου,
Δέσποινα Γκουρλουμένου, Δη-

μήτρης Κεσόγλου, Γιάννης Τοπαλούδης και ο κοσμήτορας της
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας
& Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Σπύρος Κουτρούμπας.
Στην συνάντηση συζητήθηκε και
παρουσιάστηκε το τοπικό σχέδιο
του δήμου Διδυμοτείχου για την
συνολική διαχείριση των απορριμμάτων.

Το σχέδιο κινείται
στο πλαίσιο τήρησης της
εθνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, είναι σωστά
προγραμματισμένο
και τεχνικά εφικτό.

Προβλέπει τον περιορισμό
στην παραγωγή απορριμμάτων,
την ανάκτηση των χρήσιμων υλικών προς ανακύκλωση και τη διάθεση των οργανικών υπολειμμάτων για κομποστοποίηση.

3) Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του Περιβάλλοντος και
της ανθρώπινης υγείας.

Στο πλαίσιο που θα κινηθεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων είναι οι εξής:

5) Αναβάθμιση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων.

1)Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

6) Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων
και προώθηση οικονομικά
βιώσιμων και περιβαλλοντικά αποδεκτών επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων.

2) Ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων.

4) Αξιοποίηση των πόρων προς όφελος της κοινωνίας και με
κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Τα οικονομικά μπήκαν σε μια σειρά

Θετικός ο απολογισμός της
Αντιδημαρχίας Οικονομικών
Αίτηση Παραίτησης
Αντιδημάρχου Διοικητικής
& Οικονομικής Υπηρεσίας
Δήμου Διδυμοτείχου
Κύριε Δήμαρχε, Σας υποβάλλω την παραίτησή μου, από το αξίωμα της Αντιδημάρχου Διοικητικής και Οικονομικής υπηρεσίας
του Δήμου Διδυμοτείχου, ευχράζοντας παράλληλα τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου κάνατε και την εμπιστοσύνη που μου
δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Παραιτούμε από την θέση της αντιδημάρχου επιθυμώντας να την παραχωρήσω στους συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους.

Σημαντικό έργο έχει επιτελεστεί στον οικονομικό τομέα τα τελευταία πέντε χρόνια από την δημοτική αρχή και τις οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου Διδυμοτείχου με επικεφαλή την Αντιδήμαρχο, Δέσποινα Γκουρλουμένου. Στις
σημαντικές ενέργειες της Αντιδημάρχου κατατάσσεται το οικονομικό νοικοκύρεμα του δήμου, που
ήταν ο βασικός στόχος της δημοτικής αρχής. Η ίδια τονίζει ότι οι
εποχές έχουν αλλάξει. Η διαχείριση των δημοσιονομικών της αυτοδιοίκησης ελέγχεται και υπάρχει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο
και πολλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Ο δικός μας στόχος ήταν και είναι
η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, βάλαμε τα οικονομικά του δήμου σε μια σειρά. Να σημειωθεί
ότι δύο δήμοι έως σήμερα έχουν
κηρύξει πτώχευση και υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης του
άρθρου 174 του νόμου 4270/2015.
Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των οικονομικών των ΟΤΑ θα
αποτελέσουν ο δανεισμός και τα
έξοδα που πραγματοποιούν με βάση την κρατική επιχορήγηση που
λαμβάνουν μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων και των κονδυ-

Με αυτό τον τρόπο θέλω να
δώσω και σε αυτούς την δυνατότητα να προσφέρουν στους συνδημότες μας και στον τόπο μας. Καθ΄ολη
την διάρκεια της θητείας μου θεωρώ ότι έδωσα τον καλύτερο μου
εαυτό για τον Δήμο και τους συνδημότες μου, αντιμετωπίζοντας θέλω να πιστεύω με επιτυχία όλες τις
δυσκολίες που προέκυψαν από το
νέο Καλλικρατικό Δήμο. Παράλληλα κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση του έργου
των συναδέλφων μου και των υπηρεσιακών παραγόντων. Παραμένω
αγωνιζόμενη με όλες μου τις δυνάμεις στο καθήκον που μου εμπιστεύθηκε ο λαός του Δήμου μας.

λίων για την πραγματοποίηση έργων. Στόχος μας ήταν να μην δημιουργήσουμε
Ληξιπρόθεσμες

οφειλές, όπως αυτό επιβάλλεται
και από την υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και αυτό το
επιτύχαμε με την σωστή οικονομική διαχείριση και την καλή συνεργασία των υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης για την
προσφορά και το έργο της αντιδημάρχου Δέσποινας Γκουρλουμένου δήλωσε: Από την αρχή της θητείας μας το οικονομικό νοικοκύρεμα του δήμου ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Μαζί
με την αγαπητή, σε όλους μας Δέσποινα, με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή και με την συνεργασία των υπαλλήλων του Δή-

μου, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στα μεγάλα οικονομικά
προβλήματα που συναντήσαμε.
Με ελάχιστους οικονομικούς πόρους καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις και ταυτόχρονα να έχουμε δημοσιονομικό
πλεόνασμα.Την ευχαριστούμε για
την μεγάλη προσφορά της.

Το αντίο από τους
συνεργάτες
Σε μια όμορφη βραδιά, σε
κατάστημα του Διδυμοτείχου
είπαμε το αντίο με τους Υπαλλήλους των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ύστερα από τρεισήμισι χρόνια δημιουργικής συνεργασίας.

