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Ισολογισμός
625.000 ευρώ

Πύλη στην Ιστορία
της Θράκης

Το μοναδικό βυζαντινό μουσείο της Θράκης, είναι
σύγχρονο, λειτουργικό και με πολλές τεχνολογικές
δυνατότητες. Ένας ανοικτός χώρος, ένα «εργαστήριο
γνώσης», ένας χώρος μάθησης, όπου αναζητείται η
σύνδεση με το ένδοξο παρελθόν.

σελ. 8-9

Δημοτική κοινότητα
Διδυμοτείχου

Η αλήθεια, λοιπόν, είναι
μια και μοναδική,
πλεονασματικός ξανά
Σε ετοιμότητα ο Δήμος Διδυμοτείχου, εν όψη ΕΣΠΑ, για υλοποίηση έργων

σελ. 5

Έργα στην
περιοχή

Διδυμοτείχου
Προτάσεις και δράσεις

Τμήμα Διδυμότειχο – Κυανή
– Μεταξάδες – Πολιά – Λάδη

σελ. 6

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Δημιουργήθηκαν
105 τμήματα
τα οποία
παρακολούθησαν 1.800
συμπολίτες μας
σελ. 7

Χρήστος Μέτιος

Οδηγός μου θα είναι το έργο και το όραμα
του αείμνηστου Περιφερειάρχη μας, Γεωργίου Παυλίδη
σελ. 3

σελ. 3
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Γιώργος Παυλίδης

Χρήστος Μέτιος

Ένας έντιμος
και σεμνός άνθρωπος

Οδηγός μου θα είναι το έργο και το όραμα του αείμνηστου Περιφερειάρχη μας, Γεωργίου Παυλίδη

έγκυρα έντυπα.
Το 1998 εκλέχθηκε νομάρχης στον νομό Ξάνθης και επανεξελέγη άλλες δύο φορές, συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες θητείες στο αξίωμα
αυτό από την 01/01/1999 μέχρι τις 31/12/2010.
Μετά τις πρώτες περιφερειακές εκλογές
ήταν ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
στο περιφερειακό συμβούλιο, επικεφαλής της
παράταξης «Περιφερειακή Αναγέννηση», ενώ
στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 εξελέγη περιφερειάρχης με ποσοστό 56% και ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2014.
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 60 ετών, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Γιώργος Παυλίδης, ο οποίος εξέπνευσε στις 3 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο Νοσοκομείο
της Ξάνθης, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, νικημένος από τον καρκίνο τον οποίο
αντιμετώπισε τα τελευταία δύο χρόνια. Αντιμετώπισε στην ασθένεια, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της θητείας του , αν και συνέχισε έως το τέλος να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του.
Η κηδεία του έγινε στις 4 σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στην Ξάνθη, ενώ νωρίτερα η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.
Ο Γιώργος Παυλίδης γεννήθηκε το 1956,
ήταν παντρεμένος με την Αθηνά, πατέρας δύο
παιδιών, της Μαρίνας και του Θοδωρή, τον
οποίο έχασε μόλις το 2015 σε νεαρή ηλικία, ενώ
είχε και ένα εγγόνι. Απόφοιτος της Νομικής του
ΔΠΘ, εργάστηκε ως δικηγόρος Ξάνθης κυρίως
στην ποινική δικηγορία από νεαρή ηλικία, ενώ
δημοσίευσε επιστημονικά άρθρα νομικού και
μη περιεχομένου, σε διάφορα νομικά και άλλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
Με την μηνιαία έκδοση της «Εν Διδυμοτείχω», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η δημοτική αρχή του δήμου Διδυμοτείχου, από το 2013
μέχρι σήμερα, ενημερώνει τους δημότες για τις
δράσεις, τις ενέργειες και τα έργα της, στο πλαίσιο
της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας που
διέπει τον δήμο Διδυμοτείχου. Ταυτόχρονα, ενι-



Ενώ για τη δεύτερη ψηφοφορία υποψήφιοι ήταν μόνο ο
Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης
Χρήστος Μέτιος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης.

Έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς για τη δραστηριότητά του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ανήκε πολιτικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ήταν μέλος.

Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής από
το 2006 μέχρι το 2014. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος του Διοικη-

σχύει το δημόσιο διάλογο, με πολίτες, που καταθέτουν τις απόψεις τους, τα άρθρα τους, τα ιστορικά κείμενα, τα ήθη και έθιμα και τις πολιτιστικές
δράσεις, σε ζητήματα και θέματα που απασχολούν τους ίδιους και την τοπική κοινωνία. Όλα
αυτά γίνονται, δημοκρατικά, χωρίς παρεμβάσεις
και εξαρτήσεις, βασιζόμενοι πάντα στις αρχές:
1. Η επικοινωνία με τους Δημότες αποτελεί
κορυφαία προτεραιότητα. Οι Δημότες πρέπει να
ξέρουν και να γνωρίζουν τα πάντα.
2. Ενυπόγραφα κείμενα - άρθρα αναγνωστών, δελτία τύπου – ανακοινώσεις συλλόγων
η φορέων, εκφράζουν τον συντάκτη τους και δε
συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της «Εν
Διδυμοτείχω».

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Συντακτική ομάδα:

Εκδότης - Διευθυντής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Δήμαρχος

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

Μέτιος 17 ψήφοι
Πέτροβιτς 7 ψήφοι
Ζαγναφέρης 7 ψήφοι
Μαρκόπουλος 5 ψήφιοι

Γεννήθηκε το 1968 στην Κομοτηνή. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με Μεταπτυχιακό στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
Εκλέχτηκε Αντιπεριφερειάρχης το 2014.

Ιδιοκτήτης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

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

Τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει πρόεδρος
και ιδρυτικός μέλος του Δικτύου Διασυνοριακής
Συνεργασίας των Νομαρχιών Ελλάδας - Βουλγαρίας - Τουρκίας που έχει έδρα την Ορεστιάδα
Έβρου από το 2004, επικεφαλής και τακτικό μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του
Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της Μόνιμης
και της Θεσμικής Επιτροπής του Κογκρέσου των
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από το 2007
έως το τέλος του 2010, πρόεδρος της Ένωσης 11
Νομαρχιών κατά μήκος της Εγνατίας οδού με την
επωνυμία «Εγνατία - Τουρισμός» για την αναπτυξιακή - τουριστική αξιοποίηση της. Την περίοδο 2011 - 2014 διατέλεσε εκλεγμένο μέλος στο
Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
και πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ΕΝ.Π.Ε. σε εθνικό επίπεδο.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Στη θέση του Περιφερειάρχη που έμεινε κενή με τον θάνατο του Γιώργου Παυλίδη εκλέχτηκε ο Χρήστος Μέτιος.

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.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας ήταν ως
εξής:

τικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής.
Νομαρχιακός Σύμβουλος Ροδόπης την περίοδο 1998 – 2002.

Μέτιος 20 ψήφοι
Ζαγναφέρης 16 ψήφοι

Εκλέχτηκε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο του Απριλίου 2016.

Ποιος είναι
ο Χρήστος Μέτιος

3. Η συντακτική ομάδα σέβεται την κατάθεση
ενυπόγραφων κειμένων, δεν υιοθετεί όμως σε
καμία περίπτωση τίτλους ή εκφράσεις συκοφαντικές ή διχαστικές. Λειτουργεί με γνώμονα την
ενότητα της ακριτικής μας περιοχής, καθώς μέσα απ' αυτήν θα μπορέσουμε, ως τοπικές κοινωνίες, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για
τις καλύτερες δυνατές προοπτικές ανάπτυξης.
4. Ανυπόγραφα κείμενα, καθώς και κείμενα
των οποίων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η προέλευση και ο συντάκτης τους, δεν δημοσιεύονται.
Η ενημερωτική πορεία της εφημερίδας«Εν
Διδυμοτείχω» συνεχίζεται με βάση τις παραπάνω αρχές!

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.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε
υπεύθυνος πόλης της ΔΑΠ–ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Μαθηματικού και διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΦΕΑΠΘ και της ΕΦΕΕ.
Δίδαξε μαθηματικά για πολλά χρόνια και παράλληλα εργαζόταν για την οικογενειακή
εμπορική επιχείρηση στη Ροδόπη.
Είναι έγγαμος και πατέρας μίας κόρης.

Ευχαριστήριο
«Φύλλο Οκτώβριος 2016»
Ευχαριστούμε τους, τους Παντελή Αθανασιάδη, Ελένη
Ανδρικάκη-Κώστογλου, Χρυσούλα Ψιμούλη, Βαγγέλη
Σοβαρά, Ιωάννη Σαρσάκη, Θρακιώτες Αθηνών, Καστροπολίτες, radioevros.gr, faros24.gr, για την βοήθεια τους
στην έκδοση του Φύλλου Οκτώβριος 2016.
Σας ευχαριστούμε θερμά,
Δημήτρης Δεντσίδης
6972715239
didymonea@gmail.com

Η φωτογραφία
του μήνα

«Πρεμιέρα» για το Βυζαντινό
Μουσείο Διδυμοτείχου
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Εγκαίνια – Ανακαίνιση
αγροτικού ιατρείου Μεταξάδων
Στον πλήρως ανακαινισμένο του χώρο, που πλέον διαθέτει τον κατάλληλο ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό, γραφείο γιατρού, αναρρωτήριο, εξεταστήριο, αίθουσα αναμονής και χώρο υγιεινής, λειτουργεί από εχθές, το περιφερειακό ιατρείο Μεταξάδων στο δήμο Διδυμοτείχου.
Οι εργασίες ανακαίνισης έγιναν με χρήματα που διέθεσε ιδιωτική εταιρεία μετά από σχετικό αίτημα που
κατέθεσαν προς τη διοίκηση της οι κάτοικοι των Μεταξάδων, ενώ οι ίδιοι μετά από έρανο που διενεργήθηκε για τον ίδιο σκοπό, συγκέντρωσαν το ποσό των 5,5 χιλιάδων ευρώ τα οποία αυξήθηκαν σε περίπου
δεκαεπτά χιλιάδες από προσφορές επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Το
κτίριο του περιφερειακού ιατρείου είχε κατασκευαστεί από του κατοίκους της περιοχής το 1962 και είχε
παραχωρηθεί στο Υπουργείο Υγείας. Σήμερα ανήκει διοικητικά στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας και διαθέτει έναν γενικό ιατρό που πραγματοποιεί εξετάσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μεταξάδων, Ηλίας Μηργκιζούδης, μιλώντας στην ΕΡΤ για το θέμα, σημείωσε ότι το ανακαινισμένο και εξοπλισμένο αυτό ιατρείο εξυπηρετεί ηλικιωμένους και όχι μόνο, κατοίκους από πολλούς οικισμούς , η πρόσβαση των οποίων είναι δύσκολη στο νοσοκομείου του Διδυμοτείχου
για τη διενέργεια εξετάσεων ρουτίνας. «το κτίριο βρισκόταν σε άθλια κατάσταση και δεν υπήρχε δυνατότητα συντήρησής του, παρά τις εκκλήσεις» υπογράμμισε ο κ. Μηργκιζούδης.
ΕΡΤ Ορεστιάδας
Συνέντευξη-Σύνταξη: Δήμητρα Παρασκευοπούλου

Το τμήμα Αγροτικής οικονομίας του ΔΠΘ και ο Δήμος Διδυμοτείχου

Κοντά στους
αγρότες

Μια πολύ σημαντική Μια
πολύ σημαντική εκδήλωση
πραγματοποίησε ο Δήμος Διδυμοτείχου, η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας
Ορεστιάδας του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου, για τον πρωτογενή τομέα.
Θέμα των διαλέξεων ήταν τα

«Κρίσιμα Σημεία της Καλλιέργειας των Χειμερινών Σιτηρών»
με ομιλητές τον κοσμήτορα της
Σχολής, Σπύρο Κουτρούμπα,
τον επίκουρο καθηγητή Χρήστο
Δαλαμά και τον διδάκτωρ Γεωπονίας, Σιδέρη Φωτιάδη. Μετά
τις εισηγήσεις τους, οι ομιλητές
απάντησαν στις ερωτήσεις των
αγροτών που παρακολουθήσαν τις ενημερώσεις. Από τον

δήμο Διδυμοτείχου παρόντες
στην ενημερωτική εκδήλωση
ήταν ο δήμαρχος Παρασκευάς Πατσουρίδης, η Αντιδήμαρχος Σούλα Πουργιάζη, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Σλαβούδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Τάσος Κελεσίδης και Δημήτρης Εμμανουηλίδης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ηλίας Μυργκιζούδης.

Συνάντηση συνεργασία σε θέματα
συντάξεων από τη Γερμανία

Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συνεργασία με το σύλλογο Επαναπατριζόμενων απο τη Γερμανία,
τη Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων καθώς και την Ελληνική Ασφάλιση Συντάξεων ΙΚΑ και ΟΓΑ- σας
πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016, στις 20.00 μμ στο Δημοτικό αμφιθέατρο Διδυμοτείχου.
Το θέμα της συνάντησης ήταν
οι τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις στο γερμανικό συνταξιοδοτικό δίκαιο και η υποστήριξη των πολιτών σε θέματα συντάξεων απο τη
Γερμανία.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο Υφυπουργός Εργασίας της
Γερμανίας, μέλοι του Γερμανικού
Κοινοβουλίου, ο Γενικός Πρόξενος
Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι της ελληνογερμανικής
συνέλευσης Βερολίνου, μέλη του
Γραφείου Δημάρχων Βορείου Ελλάδας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και διάφορες άλλες προσωπικότητες.
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Δημοτική κοινότητα Διδυμοτείχου

Προτάσεις και δράσεις
Αγαπητοί συνδημότες,

Άξονας 2ος:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διδυμοτείχου εισηγείται
στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου
μας με ομόφωνη απόφαση τα έργα που θεωρούμε απαραίτητα για
την όμορφη Βυζαντινή πόλη μας
ώστε να βρεθεί κάποια στιγμή στη
θέση που της αξίζει!

1. Προμήθεια ISOBOX για την
στέγαση κατοίκων ευπαθών
ομάδων (Ρομά) με παράλληλη δημιουργία οικισμού και ένταξή τους
σε συνθήκες πολιτισμένης διαβίωσης.
2. Ανέγερση Κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής και λειτουργία συναφών τμημάτων-Μαιευτικής
και Φυσιοθεραπείας σε ιδιόκτητο
χώρο του Δήμου και ένταξη του έργου στον πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων.

Συγκεκριμένα προτείνω:
Άξονας 1oς:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1. Σύσταση επιτροπής κατεδαφίσεων
ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων και επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης.

3. Καθαρισμός-Ανάπλαση-Αξιοποίηση
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
μας,της Βυζαντινής Καστροπολιτείας και της Ρωμαϊκής Πλωτινόπολης
σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις αρμόδιες εφορίες
αρχαιοτήτων.

2. Συντήρηση δρόμων αγροτικής και
αστικής οδοποιίας,κατασκευή πεζοδρομίων-ποδηλατοδρόμων,
υλοποίηση μελετών πλακόστρωσης επί των οδών: Bρανά- Λαβάρων(παλαιού αναχώματος) - Επαρχιακής Οδού Γεωργίου Χ’’αντωνίου,Ευάγγελου Νεστορίδη.
3. Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης από τα όμβρια ύδατα,καθαρισμός αγωγών ομβρίων αστικού
ιστού και υλοποίηση Περιφερειακού προγράμματος για ενίσχυση και
προστασία του αναχώματος Ερυθροποτάμου.
4. Ανέγερση Δημοτικού Κυνοκομείου
στην ιδιόκτητη περιοχή του Δήμου
και λειτουργία αυτού με παράλληλη
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων
και μαζικές στειρώσεις σε συνεργασία με Δημόσιες Κτηνιατρικές Σχολές και ιδιώτες κτηνιάτρους της περιοχής μας για την δραστική αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος
στο Δήμο μας.
5. Χαρακτηρισμός με κανονιστική απόφαση των κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου-Προστασία-Συντήρηση
και καλλωπισμός αυτών.
6. Τροποποίηση και επέκταση ορίων Δημοτικής Κοινότητας προς τις οδούς:
α)Διδυμοτείχου-Ελληνοχωρίου β)
Διδυμοτείχου Ορεστιάδος.
7. Διαπλάτυνση (Κατασκευή φωταγωγημένων διπλών δρόμων) ΕισόδωνΕξόδων της πόλης από τους βόρειο
και νότιο κόμβους της Περιφερειακής Οδού.
8. Κατασκευή Δημοτικών Πάρκινγκ και
Δημοτικών WC.
9. Κατασκευή θέσεων κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης.
10. Συντήρηση των σκεπών των αναπαλαιωμένων κτηρίων: α)Παλαιού Φούρνου, β)Τουριστικού Περιπτέρου, γ)Εργαστηρίου Αγγειοπλαστικής και των υπολοίπων ακίνητων,περιουσία της Δ.Κ.Δ.
11. Χαρακτηρισμός ιστορικού κέντρου
παλαιάς πόλης και ανάθεση σε αρμόδιους επιστήμονες ολοκληρωμένων σχεδίων χρήσης και ανάπλασης
πλατειών-πεζοδρόμων για την τουριστική και εμπορική ανάπτυξη της
πόλης μας.

Άξονας 2ος:

4. Αναβάθμιση Λειτουργίας Βυζαντινού-Αρχαιολογικού Μουσείου,επιστροφή ευρημάτων ανασκαφών της
περιοχής από το Μουσείο της Κομοτηνής και άλλων Μουσείων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1. Προμήθεια ISOBOX για την στέγαση
κατοίκων ευπαθών ομάδων (Ρομά)
με παράλληλη δημιουργία οικισμού
και ένταξή τους σε συνθήκες πολιτισμένης διαβίωσης.
2. Ανέγερση Κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής και λειτουργία συναφών τμημάτων-Μαιευτικής
και Φυσιοθεραπείας σε ιδιόκτητο
χώρο του Δήμου και ένταξη του έργου στον πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων.
3.

Καθαρισμός-Ανάπλαση-Αξιοποίηση
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
μας,της Βυζαντινής Καστροπολιτείας και της Ρωμαϊκής Πλωτινόπολης
σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις αρμόδιες εφορίες
αρχαιοτήτων.

4. Αναβάθμιση λειτουργίας Βυζαντινού-Αρχαιολογικού Μουσείου,επιστροφή ευρημάτων ανασκαφών της
περιοχής από το Μουσείο της Κομοτηνής και άλλων Μουσείων.
5. Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στην
ιδιόκτητη περιοχή του Δήμου (Γκιρένια) και ένταξη του έργου στο
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,σύνδεση του Αθλητικού κέντρου-πόλης με αστική συγκοινωνία.
6. Μετατροπή του Εθνικού Σταδίου Διδυμοτείχου (λόγω παλαιότητας και
ακαταλληλότητας διεξαγωγής αγώνων Στίβου)σε Αμφιθεατρική Πλατεία-Πάρκο με δυνατότητα διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων,με
την προϋπόθεση ότι θα υφίσταται
Αθλητικό Κέντρο όπως επισημαίνω
στο παραπάνω θέμα.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Αναβάθμιση Λαϊκών Αγορών με
καθορισμό περιοχών και ημερών διεξαγωγής αυτών,μετά απο σύγκληση συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας σε ανοιχτή διαβούλευση με
κοινωνικούς φορείς (παραγώγουςεμπόρους κ.λπ.) με έκδοση σχετικών κανονιστικών,σύμφωνα με το
αρ.86,παρ.5
2.. Αναβάθμιση-Ανάδειξη-Διαφήμιση
της καθιερωμένης κατά μακρά παράδοση ετήσιας εμποροπανήγυρης καθώς και κατασκευή υποδομών για την εξυπηρέτηση των εκθετών και αύξηση των εσόδων για τον
Δήμο και την τοπική μας κοινωνία.
3..Καθορισμός ‘’Βιομηχανικής Περιοχής’’για την δραστηριοποίηση τοπικών και ξένων επιχειρήσεων με
δημιουργία θέσεων εργασίας

κλπ..
Το συμβούλιο αφού άκουσε
την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά
από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
Άξονας 1ος:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1. Σύσταση επιτροπής κατεδαφίσεων ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτισμάτων και επιτάχυνση
διαδικασιών υλοποίησης.

7. Αποκατάσταση και Ανάπλαση των
Παιδικών Χαρών της πόλης.

2. Συντήρηση
δρόμων
αγροτικής και αστικής οδοποιίας,κατασκευή
πεζοδρομίωνποδηλατοδρόμων,υλοποίηση μελετών πλακόστρωσης επι των
οδών:Bρανά- Λαβάρων(παλαιού
αναχώματος) -Επαρχιακής Οδού Γεωργίου Χ#αντωνίου,Ευάγγελου Νεστορίδη.

Άξονας 3ος:

3. Αντιπλημμυρική προστασία της πό-

λης από τα όμβρια ύδατα,καθαρισμός αγωγών ομβρίων αστικού
ιστού και υλοποίηση Περιφερειακού προγράμματος για ενίσχυση και
προστασία του αναχώματος Ερυθροποτάμου.
4. Ανέγερση Δημοτικού Κυνοκομείου
στην ιδιόκτητη περιοχή του Δήμου
και λειτουργία αυτού με παράλληλη
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων
και μαζικές στειρώσεις σε συνεργασία με Δημόσιες Κτηνιατρικές Σχολές και ιδιώτες κτηνιάτρους της περιοχής μας για την δραστική αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος
στο Δήμο μας.
5. Χαρακτηρισμός με κανονιστική απόφαση των κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου-Προστασία-Συντήρηση
και καλλωπισμός αυτών.
6. Τροποποίηση και επέκταση ορίων Δημοτικής Κοινότητας προς
τις οδούς: α) ΔιδυμοτείχουΕλληνοχωρίου β) Διδυμοτείχου Ορεστιάδας.
7. Διαπλάτυνση (Κατασκευή φωταγωγημένων διπλών δρόμων) Εισόδων
στην πόλη από βόρειο και νότιο κόμβο της Περιφερειακής Οδού.
8. Κατασκευή Δημοτικών Πάρκινγκ και
Δημοτικών WC.
9. Κατασκευή θέσεων κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης.
10. Συντήρηση των σκεπών των αναπαλαιωμένων κτηρίων: Παλαιού
Φούρνου, Τουριστικού Περιπτέρου,
Εργαστηρίου Αγγειοπλαστικής και
των υπολοίπων ακινήτων,περιουσία
της Δ.Κ.Δ.
11. Χαρακτηρισμός ιστορικού κέντρου
παλαιάς πόλης και ανάθεση σε αρμόδιους επιστήμονες ολοκληρωμένων σχεδίων χρήσης και ανάπλασης
πλατειών-πεζοδρόμων για την

τουριστική και εμπορική ανάπτυξη της πόλης μας.

5. Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου
στην ιδιόκτητη περιοχή του Δήμου
(Γκιρένια) και ένταξη του έργου στο
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,σύνδεση του Αθλητικού Κέντρου-πόλης με αστική συγκοινωνία.
6. Μετατροπή του Εθνικού Σταδίου Διδυμοτείχου (λόγω παλαιότητας και
ακαταλληλότητας διεξαγωγής αγώνων Στίβου)σε Αμφιθεατρική Πλατεία-Πάρκο με δυνατότητα διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων,με
την προϋπόθεση ότι θα υφίσταται
Αθλητικό Κέντρο.
7. Αποκατάσταση και Ανάπλαση των
Παιδικών Χαρών της πόλης.

Άξονας 3ος:
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Αναβάθμιση Λαϊκών Αγορών
με καθορισμό περιοχών και
ημερών διεξαγωγής αυτών,μετά από σύγκληση συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας σε ανοιχτή διαβούλευση με κοινωνικούς
φορείς
(παραγώγους-εμπόρους
κ.λπ.) με έκδοση σχετικών κανονιστικών,σύμφωνα με το αρ.86,παρ.5
2. Αναβάθμιση-Ανάδειξη-Διαφήμιση
της καθιερωμένης κατά μακρά παράδοση ετήσιας εμποροπανήγυρης
καθώς και κατασκευή υποδομών
για την εξυπηρέτηση των εκθετών
και αύξηση των εσόδων για τον Δήμο και την τοπική μας κοινωνία.
3. Καθορισμός ‘’Βιομηχανικής Περιοχής’’για την δραστηριοποίηση το-

πικών και ξένων επιχειρήσεων
με δημιουργία θέσεων εργασίας κλπ..
Διδυμότειχο 15/09/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Ισολογισμός 625.000 ευρώ
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι μια και μοναδική,
πλεονασματικός ξανά
Σε ετοιμότητα ο Δήμος Διδυμοτείχου, εν όψη ΕΣΠΑ,
για υλοποίηση έργων
Αναστολή προσλήψεων, επιβολή
υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού.
Αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.
Αύξηση του συντελεστή επιβολής του
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό
μέχρι και τρία τοις χιλίοις.
Αύξηση του συντελεστή επιβολής του
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και
παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και
2% και περιορισμός των δαπανών μόνο
σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές
απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

Με πλεόνασμα κατά 625.000 ευρώ
“έκλεισε” ο Ισολογισμός του δήμου Διδυμοτείχου για το 2015, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις του δήμου, μειώθηκαν
κατά 700.000 ευρώ και αφορούν δάνεια
που λήφθηκαν πριν από το 2010.

μα των οικονομικών ήταν και είναι ο βασικός στόχος της δημοτικής αρχής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Παρασκευά Πατσουρίδη, το πλεόνασμα οφείλεται στην «ορθή και χρηστή οικονομική διαχείριση» καθώς στόχος αποτελούσε για τη δημοτική αρχή η εξοικονόμηση
χρημάτων με σκοπό τη διάθεσή τους για
την εκπόνηση μελετών, εν όψη ΕΣΠΑ, οι
οποίες αφορούν μεταξύ άλλων, σε υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
της περιοχής και στη μεταξύ τους διασύνδεση στο πλαίσιο της δράσης “Πολιτιστικές Διαδρομές”.

Μπαίνει σε καθεστώς «οικονομικής εξυγίανσης». Αυτό προκύπτει μετά
την αδυναμία του κάθε δήμου να συντάξει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. «Στη
σειρά», για να πουν σε αυτό το πρόγραμμα εξυγίανσης, περιμένουν πολλοί δήμοι
που έχουν αυτό το πρόβλημα. Τι σημαίνει όμως να μπαίνει ένας δήμος σε ένα
τέτοιο πρόγραμμα, όταν αντιμετωπίζει την αδυναμία είτε να συντάξει προϋπολογισμό είτε να έχει έλλειμμα είτε να
υπερβαίνει σε έξοδα τις προβλέψεις που
έχει κάνει στον προϋπολογισμό του; Ας
δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

Η απερχόμενη Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δέσποινα Γκουρλουμένου που ήταν υπεύθυνη τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τα
οικονομικά του δήμου δήλωσε: «Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου είναι εδώ,
αποτυπωμένα με διαφάνεια, σαφήνεια
και ευκρίνεια. Λένε την αλήθεια. Έγινε
ένα μεγάλο έργο από την δημοτική αρχή
και τις υπηρεσίες του δήμου και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα χρόνια».
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρία Πετρίδου:
έκανε λόγο για τεράστια βάρη από δάνεια τα οποία καλείται να πληρώσει η
σημερινή δημοτική αρχή και για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι καθημερινές και πολλές. Μέσα σε μια
γενικευμένη οικονομική κρίση ο δήμος
Διδυμοτείχου καταφέρνει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το νοικοκύρε-

λίες στην είσπραξη εσόδων και με τεράστιες παθογένειες, ο Δήμος Διδυμοτείχου έχει καταφέρει να φτάσει σε έναν
υψηλό βαθμό οικονομικής λειτουργίας
χωρίς να προβεί σε δανεισμό.
Ο Δήμος αποπληρώνει δάνεια του
ποσού των 450.000 ευρώ ετησίως, προ
του 2010 και πληθώρα δικαστικών τελεσίδικων αποφάσεων αρκετών χιλιάδων
ευρώ, που αφορούν επιχειρήσεις του Δήμου Διδυμοτείχου και του πρώην Δήμου
Μεταξάδων.

Τι γίνεται όταν ένας δήμος δεν τα
καταφέρνει στα οικονομικά:

Άμεση εφαρμογή σειράς μέτρων για
τη διασφάλιση της είσπραξης των οφειλών προς τους ΟΤΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι δήμοι μπορούν να προχωρούν
ακόμα και σε κατασχέσεις για οφειλές.

Απαγόρευση κάθε έργου από τους
ΟΤΑ και περιορισμό των δαπανών τους
στις απολύτως ανελαστικές.

Το νοικοκύρεμα των οικονομικών
του Δήμου, συνεχίζεται με την ίδια
αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα.
Σε ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον με μεγάλες δυσκο-

Η αλήθεια, λοιπόν, είναι μια και μοναδική. Ο Δήμος Διδυμοτείχου είναι από
τους πλέον υγιείς οικονομικά και μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε έκτακτες δυσμενείς καταστάσεις. Ρύθμισε τα
χρέη του, αύξησε τα διαθέσιμα και μείωσε τις δαπάνες, την στιγμή που τα τελευταία χρόνια η επιχορήγηση από το κράτος έχει μειωθεί από 65% έως 70% .
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ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ

Κείμενο του
Ιωάννη Α. Σαρσάκη (Καστροπολίτη)

Μέσα στην καθημερινότητα της νεοελληνικής αμνημοσύνης και του μνημονιακού παροξυσμού, στο Διδυμότειχο έλαβε χώρα ένα
σημαντικότατο γεγονός Μνήμης και Μνημοσύνου. Ένας ξεχασμένος από πολλούς ήρωας
¨μας κτύπησε δειλά την πόρτα¨, επιστρέφοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του μετά από 42
χρόνια. Πρόκειται για τον Καταδρομέα Χρήστο Χατζόπουλο ο οποίος πειθόμενος από τις
ρήσεις Μαρτύρων και Ηρώων του Ελληνισμού
και της Ρωμηοσύνης, τον Ιούλιο του 1974, επιβιβάστηκε στο μοιραίο αεροπλάνο Νοράτλας, με σκοπό και στόχο να υπερασπιστεί μαζί
με τα υπόλοιπα λιοντάρια της Α΄ ΜΚ (μεταξύ
των οποίων ήταν και ο έτερος ήρωας συμπολίτης μας, ο Χριστόδουλος Δοϊτσίδης) του πατρίου εδάφους, όπως κατά το παρελθόν έκαναν οι
στρατιώτες του στρατηγού Κίμωνα, του Αυτοκράτορα της Ρωμηοσύνης Νικηφόρου Φωκά
καθώς και τόσοι άλλοι. Το αεροπλάνο ως γνωστών κατερρίφθη από φίλια πυρά. Σαφώς και
κανείς δε ρίχνει ευθύνες στους Κυπρίους πολυβολητές, δυστυχώς υπήρξε μια τραγική ασυνεννοησία, προφανώς στα πλαίσια του γεγονότος ότι η νήσος της Αφροδίτης, του Τεύκρου,
των Βυζαντινών αγωνιστών στα μαρμαρένια
αλώνια και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ ¨κείται
μακράν¨ !!!
Παρήγορο είναι το γεγονός ότι με πρωτοβουλία της XVΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού Διδυμοτείχου, εδώ και περίπου δέκα χρόνια το
Διδυμότειχο τιμά τους δύο σύγχρονους ήρωές του. Στο Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμοτείχου υπάρχουν οι προτομές τους, και ένα από
τα στρατόπεδα της πόλης έχει το όνομά τους.
Επίσης κάθε χρόνο κατά τη θλιβερή επέτειο
της 20ης Ιουλίου, πραγματοποιείται μνημόσυνο από τη Μεραρχία για τους δύο ήρωες στο
χώρο του Μουσείου.
Τα οστά του ήρωα Χρήστου Χατζόπουλου
μεταφέρθηκαν από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για να θαφτούν στο Στρατιωτικό Νε-

αθλητές, θα μπορούσε το Δημοτικό Στάδιο Διδυμοτείχου να ονομαστεί ως ¨Δημοτικό Στάδιο Καταδρομέων Χρήστου Χατζόπουλου και
Χριστόδουλου Δοϊτσίδη¨. Αξιοπρόσεκτο είναι
το γεγονός ότι τα οστά του Χρήστου Χατζόπουλου πρώην ποδοσφαιριστή της Αθλητικής
Ένωσης Διδυμοτείχου, επέστρεψαν στο Διδυμότειχο την ημέρα που διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδος – Κύπρου, όπου κατά την
έναρξη του ακούστηκε ο ένας Εθνικός Ύμνος
εις την Ελευθερία καθώς βεβαίως μπορεί επισήμως να υπάρχουν δύο κράτη αλλά κατ΄ ουσίαν υπάρχει μία εθνότητα. Πιστεύω ότι με
την μετονομασία του σταδίου θα βοηθήσουμε
να μείνει στη μνήμη όλων όσων ασχολούνται
με τον αθλητισμό (που βεβαίως οι περισσότεροι είναι νέοι) η θυσία των δύο παλικαριών, για
τους οποίους μπορούν οι αθλητικοί σύλλογοι
της περιοχής μας να διοργανώνουν αθλητικούς
αγώνες τιμώντας τη μνήμη τους.

κροταφείο του Διδυμοτείχου. Την Κυριακή 9
Οκτωβρίου 2016 έγινε η κηδεία με τις δέουσες στρατιωτικές τιμές, παρουσία της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας
και πλήθος ανθρώπων, στρατιωτικών και πολιτών οι οποίοι έσφιξαν το χέρι των συγγενών
του ήρωα ευχόμενοι «Καλόν Παράδεισο» και
αναγνωρίζοντάς τον ως «Άξιο της Πατρίδος».
Μακάρι να ζήσουμε ξανά τις ίδιες στιγμές και
με τον ερχομό των οστών του Χριστόδουλου
Δοιτσίδη.
Όπως προανέφερα τουλάχιστον εδώ και
δέκα χρόνια ο στρατός πράττει το καθήκον του
και τιμά τα δύο παλικάρια, όπως βεβαίως και ο
Δήμος Διδυμοτείχου τίμησε τα δύο άξια τέκνα
του, συμβάλλοντας οικονομικά στη δημιουργία της προτομής τους και δίνοντας τα ονόματά τους στην οδό που περνάει μπροστά από το
Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμοτείχου.
Ο Δήμος Διδυμοτείχου δύναται να προβεί και σε ακόμη μία ενέργεια προς τιμήν των
παλικαριών, λόγω του ότι και οι δύο υπήρξαν

Έργα στην περιοχή Διδυμοτείχου
Τμήμα Διδυμότειχο – Κυανή – Μεταξάδες – Πολιά – Λάδη
Έργα μετά από
πολύχρονες πιέσεις
του Δημάρχου
Διδυμοτείχου
Σε έργα οδοποιίας που εκτελούνται και
ολοκληρώθηκαν στην περιοχή του Διδυμοτείχου, μετέβη ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς, την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου
2016, συνοδευόμενος από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών
Κωνσταντίνο Βενετίδη.
Συγκεκριμένα, επιθεώρησε το έργο «Συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου νοτίως του ποταμού Ερυθροποτάμου» και το έργο «Συντήρηση του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο 7 Τμήμα
Διδυμότειχο – Κυανή – Μεταξάδες – Πολιά –
Λάδη».
Στο έργο «Συντήρηση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου νοτίως του ποταμού Ερυθροποτάμου», που ολοκληρώθηκε,

αποκαταστάθηκαν οι αρμοί στις τρεις γέφυρες (Ερυθροποτάμου, σιδηροδρομικού σταθμού και βιολογικού) του τμήματος του εθνικού
οδικού δικτύου Ε.Ο.51 (περιφερειακός Διδυμοτείχου), κι επίσης πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε σοβαρά τμήματα προς αποκατάσταση, που εντοπίζονταν κυρίως στο οδικό τμήμα
από τη διασταύρωση Βρυσικών έως τον οικισμό Μεταξάδων.
Επίσης, στο έργο «Συντήρηση του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο 7 Τμήμα Διδυμότειχο – Κυανή – Μεταξάδες – Πολιά (Βόρεια Είσοδος) – Λάδη» οι εργασίες ξεκίνησαν στις 24 Οκτωβρίου 2016 και προχωρούν στο πρώτο από τα επτά τμήματα παρέμβασης, από τον οικισμό Κουφόβουνου έως τον
οικισμό Ασβεστάδων, όπου πρόκειται να αποπερατωθεί αποκατάσταση οδικού δικτύου συνολικού μήκους άνω των 1000 μέτρων.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα έργα ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου Παρασκευά
Πατσουρίδη και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Τεχνικών Έργων του Δήμου Διδυμοτείχου Δημήτριο Κεσόγλου.
Τον Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
(στοιχεία faros-24.gr)
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Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Δημιουργήθηκαν 105 τμήματα τα οποία
παρακολούθησαν 1.800 συμπολίτες μας
Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.
Β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, που οι
Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής,
κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής
ανάπτυξης των δημοτών τους
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η συνέχιση λειτουργίας του ΚΔΒΜ
Δήμου Διδυμοτείχου και τη νέα Προγραμματική Περίοδο, για όλους τους παραπάνω λόγους που αναπτύχθηκαν, κρίνεται
επιβεβλημένη.
Σύμφωνα με την 312/2012 Α.Δ.Σ. του
Δήμου μας (απόφαση ίδρυσης ΚΔΒΜ Δήμου Διδυμοτείχου), καθώς και με τους όρους
– κριτήρια της ανοιχτής Πρόσκλησης (Αρ.
Πρωτ. 2328/14-11-2016) της Γενικής Γραμματείας Δ.Β.Μ. και Νέας Γενιάς και του
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
μου Διδυμοτείχου στην εγκεκριμένη Πρά-

ξη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, και του
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: <<Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
– Νέα Φάση>> με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος: <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ>>, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
μέσω των Κ.Δ.Β.Μ. – Ορισμός Υπεύθυνου
Εκπροσώπου του Δήμου Διδυμοτείχου, με
τον Αναπληρωτή του. »
Εισηγητής: κ. Τοπαλούδης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αγαπητοί συνάδελφοι – Μέλη του
Δημοτικού μας Συμβουλίου,
Στις 14-11-2016 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δήμους της χώρας
για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης», μέσω των ΚΔΒΜ, που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με τον Ν. 3879/2010.
Ο Δήμος Διδυμοτείχου είχε αποφασίσει , με
την 312/23-10-2012 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, την ίδρυση του ΚΔΒΜ Δήμου
Διδυμοτείχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν. 3879/2010. Με την Απόφαση αυτή οι διοικητικές υπηρεσίες του ΚΔΒΜ θα στεγάζονται στο ισόγειο του Δημαρχείου Διδυμοτείχου, ενώ ως χώροι εκπ/σης ορίστηκαν: οι
αίθουσες του σχολικού κτηρίου του 2ου Γυμνασίου Διδ/χου (κατά τις απογευματινές
ώρες) και αίθουσα στο Δημαρχείο Διδ/χου.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΔΒΜ
Δήμου Διδ/χου η συμμετοχή των κατοίκων
της περιοχής μας στην υλοποίηση των προγραμμάτων (πανελλαδικής είτε τοπικής εμβέλειας) ήταν πολύ μεγάλη. Συγκεκριμένα:
δημιουργήθηκαν 105 τμήματα τα οποία παρακολούθησαν 1.800 συμπολίτες μας.

1. Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Διδυμοτείχου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΘΕΜΑ 8ο: « Έγκριση συμμετοχής του Δή-

Όπως αντιλαμβάνεστε ο θεσμός των
ΚΔΒΜ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων.

2. Τον ορισμό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του
Δήμου:

Το νέο πλαίσιο της Δ.Β.Μ. δε συνδέεται
μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική της απασχόλησης.
Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών.
Υπό αυτό το πρίσμα, η νέα φάση υλοποίησης
των ΚΔΒΜ, σε πλήρη εξέλιξη, θα παρέχει
επιπρόσθετα, από την προη-γούμενη Προγραμματική Περίοδο, τη δυνατότητα στους
αποφοίτους που επιθυμούν και για επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας.
Η πρόκληση σχεδιασμού για τη νέα περίοδο είναι ιδιαίτερα μεγάλη, λαμβάνοντας
υπόψη αφενός τις δυσκολίες υλοποίησης της
προηγούμενης περιόδου και αφετέρου ότι ο
προϋπολογισμός για όλες τις δράσεις Δ.Β.Μ.
είναι μειωμένος κατά 60% σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Δ.Β.Μ. και Νέας Γενιάς αναζητεί πρόσθετους πόρους και συνέργειες (διασφαλίστηκε ήδη η συνεργα-σία με το Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη συνδρομή – υποστήριξη των διοικητικών δομών των ΚΔΒΜ
απ’ το προσωπικό και την υποδομή των νεοσύστατων Κέντρων Κοινότητας).
Η συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα Γενικής Εκπ/σης ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:

Τακτική ορίζεται η κα Βαϊράμη Αναστασία,
με Αναπληρωματικό της τον κ. Καραμπουναρλή Παύλο.
3. Υπεύθυνη του νεοσυσταθέντος Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Διδυμοτείχου (όταν ξεκινήσει τη λειτουργία του): έχει οριστεί, με
απόφαση του αρμόδιου Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Π.Α. του Δήμου μας, η κα Ουζουνίδου Χρυσάνθη (κοινωνική λειτουργός).
4. Χώροι Διοίκησης και Εκπαίδευσης, σύμφωνα και με την 312/2012 ΑΔΣ για την
ίδρυση και λειτουργία του ΚΔΒΜ Δήμου
Διδυμοτείχου:
Χώρος Διοίκησης: στο ισόγειο του Δημαρχείου Διδυμοτείχου.
στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
*

την αναβάθμιση των συνθηκών εκπ/σης,
εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,

τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη
μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπ/
ση,

*

την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του
πολίτη,

*

την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικοοικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,

τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,

*

την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,

*

τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας,
δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,

*

τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπ/κή διαδικασία,

*

*

την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,

την ποιότητα στην παρακολούθηση - αξιολόγηση της διαδικασίας εκπ/σης και πιστοποίησης.

*

τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης
και της πληροφορίας» και την πρόσβαση

*

*

Τα προγράμματα Γενικής Εκπ/σης Ενηλίκων
που θα υλοποιηθούν διακρίνονται σε:
Α) Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, τα
οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο
Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις

Χώροι εκπαίδευσης: αίθουσες του 2ου
Γυμνασίου Διδυμοτείχου (κατά τις απογευμα-τινές ώρες) και στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου.
5. Παρέχεται ο στοιχειώδης εξοπλισμός στον
χώρο διοίκησης και στους χώρους εκπαίδευσης, καθώς και των στοιχειωδών
προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση στο Διαδίκτυο, θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) και διασφάλιση
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.
6. Την επιλογή (υποχρεωτικά) Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας και Προγραμμάτων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων, καθώς και την επιλογή Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας.
7. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την
υποβολή της πρόταση, την υπογραφή
του Συμφώνου Συνεργασίας, καθώς και
για κάθε παραπέρα ενέργεια υλοποίησης
του Προγράμματος αυτού.
Παρακαλώ για την ψήφιση.
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Το μοναδικό βυζαντινό μουσείο της Θράκης, είναι σύγχρονο, λειτουργικό και με πολλές τεχνολογικές δυνατότητες. Ένας ανοικτός χώρος, ένα
«εργαστήριο γνώσης», ένας χώρος μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση με το ένδοξο παρελθόν.
ξενάγηση ανέλαβε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου κ. Χρύσα Καραδήμα. Στην ξενάγηση αυτή παρευρέθηκαν:
o Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς
Πατσουρίδης, ο Στρατηγός Διοικητής της
XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού, που εδρεύει
στο Διδυμότειχο, κ. Χαράλαμπος Λαλούσης,
η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
οι κύριοι Αντιδήμαρχοι, καθώς και αρκετοί
Δημοτικοί Σύμβουλοι και επισκέπτες. Το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου άνοιξε, επιτέλους, τις πύλες του για το κοινό, μετά από
διαρκείς και έντονες παρεμβάσεις του κ. Δημάρχου. Βρίσκεται στο κέντρο του Διδυμοτείχου (συμβολή των οδών Πλωτινουπόλεως και Σοφοκλέους γωνία) και έχει έκταση
2,500 τ.μ.
Οι πιέσεις και παρεμβάσεις του Δήμου
και προσωπικά του κ. Δημάρχου Διδυμοτείχου δε σταμάτησαν βέβαια εδώ. Συνεχίζονται προς την κατεύθυνση της άμεσης πρόσληψης του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού (αρχαιολόγων, συντηρητών, φυλάκων,
κτλ), καθώς και της γενικότερης αναβάθμισης του Μουσείου (σπότ προβολής του Μουσείου, ολοκλήρωση των εκθεμάτων, αίθουσα ενημέρωσης, εκμαγεία από την ευρύτερη
περιοχή, περισσότερα έντυπα και ηλεκτρο-

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκίνησε
τη λειτουργία του το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, το οποίο αποτελεί
ένα «κόσμημα» τόσο για
την πόλη του Διδυμοτείχου, όσο και ευρύτερα για
τη Βόρεια Ελλάδα, μιας
και είναι από τα πλέον
σημαντικά και εντυπωσιακά. Την πρώτη επίσημη

νικό υλικό σε διάφορες γλώσσες, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου). Το Μουσείο ονομάζεται Βυζαντινό, αλλά είναι στην πράξη «διαχρονικό», καθώς
η πλειονότητα των ευρημάτων προέρχεται από την
περιοχή του Διδυμοτείχου και αφορά στη Ρωμαϊκή,
τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή περίοδο της πόλης, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η φυσιογνωμία
και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.
Η λειτουργία του νέου Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου, σε συνδυασμό με τη λειτουργία: του
Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως Διδ/χου -Ορεστιάδας και Σουφλίου, του Στρα-
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Ύστερα από πολύχρονη καθυστέρηση και πολλές πιέσεις του Δημάρχου
Διδυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη άνοιξε επιτέλους τις πύλες του
στο κοινό το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου

Πύλη στην Ιστορία
της Θράκης
Μια διαχρονική διαδρομή αιώνων, φανερώνει στον επισκέπτη
την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας και καθίσταται η
πολιτιστική – πολυπολιτισμική πρωτεύουσα της Θράκης
τιωτικού Μουσείου της XVI
Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού
Διδ/χου, του Λαογραφικού
Μουσείου Διδ/χου, της Δημοτικής Πινακοθήκης «Δημήτρης Ναλμπάντης», καθώς και τις τόσες αρχαιότητες, Μνημεία, Παραδοσιακά-Νεοκλασσικά κτίρια, την
πλούσια λαογραφία και παράδοση, καθιστούν το Διδυμότειχο ως την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ!
Το Διδυμότειχο και οι τόσο φιλόξενοι κάτοικοι του,
είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες
όλων αυτών των χώρων και
των μουσείων που διαθέτει
η ιστορική μας πόλη, από
κάθε γωνιά της χώρας μας,
αλλά και των ξένων κρατών.
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου
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«Και πάλι ΟΧΙ θα πούμε…»
Μήνυμα ομοψυχίας αλλά
και αφοσίωσης στις διαχρονικές αξίες του Γένους έδωσαν οι
ακρίτες του Βορείου Έβρου με
αφορμή την διπλή, εθνική και
θρησκευτική, εορτή της 28ης
Οκτωβρίου.
Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων ήταν το Διδυμότειχο, όπου πανηγυρίζει ο
περικαλλής Ναός της Παναγίας της Ελευθερώτριας, το κωδωνοστάσιο του οποίου στολίζει ελληνική σημαία, επιφάνειας 90 m².
Ο Ναός αυτός αποτελεί
σύμβολο με μήνυμα προς όλους
τους εντεύθεν και εκείθεν· ότι
στον τόπο αυτό υπάρχει Χριστός και Ελλάδα, που συμπορεύονται αιώνες.

προέστη της τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας το πρωί
της 28ης Οκτωβρίου και ο δεύτερος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό, ευλόγησε
τους άρτους και μίλησε κατάλληλα το εσπέρας της παραμονής. Ο οικείος Μητροπολίτης
καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους Αρχιερείς εξέφρασε
τις θερμές ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αλλά και την δική του ικανοποίηση που με αυτό τον τρόπο ανανέωσαν την παλιά και από πολλών δεκαετιών αδερφική φιλία
τους.
Μετά την Θεία Λειτουργία

Προσκεκλημένοι του επιχώριου Αρχιερέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, προσήλθαν και μετέσχον τον λατρευτικών εκδηλώσεων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος και ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κ. Αντώνιος. Ο πρώτος

εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία, προεξάρχοντος του οικείου
Μητροπολίτου και στο Ηρώο
της πόλης επιμνημόσυνη δέηση.
Ακολούθησε
κατάθεση
στεφάνων και η μαθητική και
στρατιωτική παρέλαση, με τη
συμμετοχή πλήθους κόσμου, ο
οποίος παρά το ξαφνικό κρύο,
έσπευσε να καμαρώσει την μαθητιώσα νεολαία του τόπου και
το στρατευμένα νιάτα της Πατρίδας μας. Στις εκδηλώσεις

την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ευάγγελος Καπετάνιος. Παρέστησαν· οι Βουλευτές Έβρου Γεώργιος Καΐσας και Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Παρασκευάς
Πατσουρίδης,
ο Διοικητής της XVI Μεραρχίας Στρατηγός Χαράλαμπος
Λαλούσης, ο Σοφολογιώτατος
Μουφτής Διδυμοτείχου και άλλοι επίσημοι.

Με τους ομογενείς
στη Γερμανία
Τους ομογενείς μας που ζούν στη Στουτγκάρδη επισκέφθηκε το τριήμερο από 1ης έως 3ης
Οκτωβρίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, με την ευλογία του επιχωρίου Μητροπολίτου κ. Αυγουστίνου, κομίζοντας στον Ιερό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πόλη του Esslingen, χάριν αγιασμού και ευλογίας των πιστών, απότμημα ιερού λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, που φυλάσσεται στο Κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ο Σεβασμιώτατος τις μέρες αυτές επανειλημμένα λειτούργησε και κήρυξε τον Θείο Λόγο, χάριν του πολυπληθούς λαού, που έσπευσε να προσκυνήσει το χαριτόβρυτο λείψανο. Με την ευκαιρία αυτή απευθυνόμενος στους ομογενείς τόνισε ότι θα πρέπει να ανανεώνουν τακτικά τους
δεσμούς τους με την Πατρίδα, να κρατούν στην καρδιά τους ως πολύτιμο θησαυρό τις αξίες και
τα ιδανικά του λαού μας και να είναι υπερήφανοι που γεννήθηκαν Έλληνες και μάλιστα Ορθόδοξοι. Τον Σεβασμιώτατο στη Γερμανία συνόδευε ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου
Βαρθολομαίος Αστεριάδης.
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«Μύθοι & Αλήθειες για
τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
Πρώτη η Ελλάδα στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη
και πότε όχι, πάντα σε συνεννόηση με τον ιατρό μας.
Επεσήμανε ότι κατέχουμε την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατανάλωση αντιβιοτικών με αποτέλεσμα και
την πρώτη θέση στην αντοχή
των μικροβίων στα αντιβιοτικά, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία μας αν ληφθεί υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε το τέλος των αντιβιοτικών εφόσον δεν φαίνεται ότι
θα κυκλοφορήσουν νέα αντιβιοτικά δραστικά στα ανθεκτικά μικρόβια. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι είναι
ευθύνη όλων μας να διαφυλάξουμε τα αντιβιοτικά, βάζοντας
τέλος στην άσκοπη κατανάλωσή τους.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στο Δήμο Διδυμοτείχου, η Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες
για τα Αντιβιοτικά
και τα Εμβόλια»,
στο Αμφιθέατρο
του Δήμου.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε
με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Διδυμοτείχου και του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, στο
πλαίσιο της Ενημερωτικής Εκστρατείας για την Ορθή Χρήση
των Αντιβιοτικών και των Εμβολίων που διοργανώνει το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η
Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου

κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης,
ενώ συντονίστρια ήταν η Αντιδήμαρχος Παιδείας – Υγείας
Διδυμοτείχου κ. Χρυσή Πουργιάζη. Παρών επίσης ήταν και
ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Τοπαλούδης. Την ομιλία παρακολούθησε πλήθος δημοτών καθώς και ιατρών, φαρμακοποιών
και άλλων επιστημόνων υγείας
της περιοχής. Ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ, του ΕΔΔΥΠΠΥ και του
ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Χαιρετίζω τη σημαντική συμμετοχή του Δήμου Διδυμοτείχου, μέλους του Δικτύου
μας, στην Πανελλαδική μας Εκστρατεία.
Για τρίτη συνεχή χρονιά
εξειδικευμένοι ιατροί λοιμωξιολόγοι διατρέχουν όλη την Ελλάδα με στόχο να ενημερώσουν
τους συμπολίτες μας με τον πιο
έγκυρο τρόπο, για το πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγουν
την υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών αλλά και να προστατεύουν την υγεία τους με όλα
τα εγκεκριμένα για τους ενήλικες εμβόλια. Θα συνεχίσουμε
την κοινή μας προσπάθεια προς
όφελος των πολιτών σε κάθε
σημείο της χώρας μας».
Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Ξενοφών Κροκίδης,
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπστημίου MainzΓερμανίας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Ο κ. Κροκίδης αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικά είναι τα αντιβιοτικά για την υγεία

Στο τέλος, ο ομιλητής αναφέρθηκε στην πρόληψη των
λοιμώξεων στους ενήλικες με
σωστή χρήση των εμβολίων,
δηλαδή της γρίπης (το Νοέμβριο κάθε χρόνο) όπως και του
πνευμονιόκοκκου, σύμφωνα
με την καθοδήγηση του ιατρού
τους.
Ακολούθησε συζήτηση με
πολλές ερωτήσεις από το κοινό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε η μεγάλη αλήθεια: μειώνοντας την άσκοπη
κατανάλωση των αντιβιοτικών,
τα ανθεκτικά μικρόβια ξαναγίνονται ευαίσθητα στα αντιβιοτικά!
μας, καθώς σώζουν εκατομμύρια ζωές από τις λοιμώξεις που
προκαλούν τα μικρόβια, αλλά και πόσο καταστροφική είναι η υπερκατανάλωσή τους,
καθώς αυτή οδηγεί σε ανάπτυξη αντοχής των μικροβίων στα
αντιβιοτικά, με συνέπεια όταν
θα τα χρειαζόμαστε πραγματικά να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν θα είναι πλέον δραστικά.
Παρουσίασε, μάλιστα, παραδείγματα συχνών περιπτώσεων, όπως ένα κοινό κρυολόγημα, στις οποίες πολύ συχνά
καταναλώνουμε αντιβιοτικά
ενώ δεν χρειάζεται, γιατί προκαλείται στο 90% από ιούς έναντι των οποίων τα αντιβιοτικά
δεν είναι δραστικά.
Ακόμη, ο ομιλητής παρέθεσε σημαντικά στοιχεία σχετικά
με τους τρόπους μετάδοσης των
μικροβίων και των ιών, το πώς
μπορούμε να διακρίνουμε πότε
πρέπει να πάρουμε αντιβιοτικό

Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων- Διεύθυνση Δασών Έβρου
Δασαρχείο Διδυμοτείχου
Διδυμότειχο 12 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 28326
Προς κ. Ουζουνίδη Δημήτριο του Πασχάλη

Ανακοίνωση

Το Δασαρχείο Διδυμοτείχου, έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του
Ν.4280/14. Τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές. Την από 21-10-2016 αίτησή σας.
Εξέδωσε
Την υπ΄αριθμό 23626/12-12-2016 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης
3.705 τ.μ στο αγρόκτημα Πυθίου. Η έκταση με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ και
Α εμβαδού 3.705 τ.μ. όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της πράξης χαρακτηρισμού, δεν ανήκει στην κατηγορία των
δασών η των δασικών εκτάσεων ή των δασικών εδαφών ή των αναδασωτέων εκτάσεων. Η πράξη αυτή εκτίθεται επί ένα (1) μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Διδυμοτείχου και οι αντιρρήσεις κατ΄αυτής
από τους έχοντες έννομο συμφέρον κατατίθενται εντός (2) δύο μηνών
ενώπιων της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Έβρου του άρθρου 10 του Ν.998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του
ν.4351/15.
Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Διδυμοτείχου
Δημήτριος Μητρούδης
Π.Ε Γεωτεχνικός (Δασολόγος) με Α΄ Βαθμό
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Μια εξαφανισμένη ταινία
για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης
Γράφει ο
Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

νταν παρελάσεις προσκόπων, δοξολογίες, υποδοχές στρατευμάτων,
ωραία τοπία της Θράκης κ.λπ.

Στις 22 Ιουλίου 1920, σε μια αίθουσα
του υπουργείου Εξωτερικών προβλήθηκε στις 8 το βράδυ, μια κινηματογραφική
ταινία μήκους πλέον των 1800 ποδών, που
έδειχνε σκηνές από την κατάληψη της Δυτικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα, που εισέρχονταν στις θρακικές πόλεις
και τις απελευθέρωναν μετά από Οθωμανικό ζυγό 600 περίπου ετών.

Η προβολή ήταν επιτυχημένη. Η
όλη διάρκειά της υπερέβαινε τη μία
ώρα. Για το λόγο αυτό είχε αποφασισθεί να προβληθεί η ταινία στην
πλατεία Συντάγματος και στο Ζάππειο.

Την σημαντική αυτή παράσταση τίμησε με την παρουσία του ο υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Πολίτης και όλο το προσωπικό του υπουργείου.
Σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής εκείνης, στο φιλμ αυτό υπήρχαν σκηνές από την είσοδο του ελληνικού στρατού
στη Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή), το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) το Σουφλί το Διδυμότειχο και το Κάραγατς, καθώς και την
καταστραφείσα από τους Βουλγάρους ελληνικότατη Μάκρη στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχαν επίσης σκηνές
από την αναχώρηση του επικεφαλής της
Διασυμμαχικής Θράκης Γάλλου στρατηγού Σαρπύ μετά την παράδοση της εξουσίας στους Έλληνες, σκηνές από την επίσκεψη στη Θράκη του υπουργού Εσωτερικών
Κωνσταντίνου Ρακτιβάν και σκηνές με τον
Αρχηγό της Στρατιάς στρατηγό Ζυμβρακάκη και άλλους ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς. Επιπλέον, προβάλλο-

Αντίτυπα της ταινίας αυτής με
γαλλικούς υποτίτλους εστάλησαν
στην Ευρώπη, ενώ άρχισε η συγκέντρωση κινηματογραφικού υλικού
από τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης της Ανατολικής Θράκης και το
περίφημο ταξίδι του βασιλέως Αλέξανδρου, που ακολουθούσε τα απελευθερωτικά στρατεύματα και εισήλθε θριαμβευτής στην Αδριανούπολη.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων «Όλος ο ενθουσιασμός και η συγκίνησις των πληθυσμών, από τους οποίους δεν λείπουν ούτε οι Μουφτήδες ούτε
άλλοι πρόκριτοι Τούρκοι, παραστατικώτατα εμφανίζονται. Ιδίως όπου εμφανίζονται
οι αθάνατοι εύζωνοι, η κινηματογραφική
ταινία αποδίδει σκηνάς αληθώς συγκινούντος ενθουσιασμού».
Τι έγινε αυτή η ταινία;
Σήμερα κανένας δεν γνωρίζει τι απέγινε αυτή η ιστορική ταινία, μοναδικό οπτι-

κό ντοκουμέντο από τις υπέροχες και μοναδικές στιγμές που έζησε η Θράκη. Αν
υπάρχουν έστω και σπαράγματα αυτής
της ταινίας με μεμονωμένα κινηματογραφικά πλάνα. Τα γεγονότα που μεσολάβησαν, απότοκα του Διχασμού, οι εσωτερικές πολιτικές περιπέτειες, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Κατοχή, σκόρπισαν
και εξαφάνισαν μεγάλο αριθμό αρχειακού
υλικού κάθε είδους.
Χάθηκαν πολύτιμα ντοκουμέντα, όπως
για παράδειγμα το αρχείο του Παραρτήματος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που λειτούργησε για δύο χρόνια στην
Αδριανούπολη και δημοσίευε διοικητικές
πράξεις και αποφάσεις της Υπάτης Αρμο-

στείας Θράκης και της Διοίκησης Δυτικής
Θράκης στη συνέχεια. Εξαφάνισαν από τα
υπόγεια του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών (που τότε το κτίριο υπάγονταν στο
υπουργείο Παιδείας) τη χρυσή λάρνακα
με τα οστά του Εθνομάρτυρα πρώην Πατριάρχη Κύριλλου Στ’ που οι Τούρκοι τον
κρέμασαν τον Απρίλιο του 1821 στην Αδριανούπολη.
Φαίνεται, πως κανένας κρατικός παράγοντας ή οργανισμός δεν μερίμνησε για να
διαφυλαχθεί αυτό το υλικό και πολλά άλλα
ιστορικά αντικείμενα της Θράκης. Αδιαφόρησαν ή έκλεψαν. Δεν έχει πλέον καμία
σημασία. Παραμένει όμως η αιώνια θρακική μομφή.

Ιωάννης και Βάγια Μανδαλίδη
30 Σεπτεμβρίου. Ημέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών. Ευεργέτες του Έβρου.
Ιωάννης και Βάγια Μανδαλίδη. Διδυμότειχο

Γράφει η
Χρυσούλα Ψιμούλη

O Iωάννης γεννήθηκε το 1887
και η Bάγια το 1890 στο Διδυμότειχο του νομού Έβρου. Γονείς τους
ήταν ο Πέτρος Mανδαλίδης και η
Σταματία Σίπκα. Σε πολύ μικρή ηλικία έχασαν τον πατέρα τους.
O Iωάννης σπούδασε Oδοντιατρική στην Kωνσταντινούπολη. Tο διάστημα 1907-1916 τα
δύο αδέλφια έμειναν στη Aμερική. Eργάστηκαν σκληρά και έκαναν μεγάλη περιουσία. Eπέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν
από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917.
O Iωάννης Mανδαλίδης ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις και το χρηματιστήριο. Ίδρυσε μία αλευροβιομηχανία και απόκτησε πολλά χρήματα ως επιχειρηματίας και ως οδοντίατρος. Tο 1931 αγόρασε μαζί με
τη Bάγια την εξαώροφη οικοδομή

στην παραλία της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Bασιλέως
Kωνσταντίνου 39. Eκεί διέμεναν τα δύο αδέλφια μαζί μέχρι το τέλος της ζωής τους.
O Iωάννης Mανδαλίδης
εγκατέστησε εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, το οποίο αργότερα, όπως και τους αλευρόμυλους που κατείχε, τα δώρισε στο Δήμο Διδυμοτείχου, με
σκοπό τα έσοδα της περιουσίας αυτής να διατίθενται για
την εκπαίδευση των ικανότερων νέων.
Το εργοστάσιο βρισκόταν
δίπλα από το σημερινό ΚΤΕΛ
της πόλης, στην οδό Ιωάννου
Μανδαλίδη, προς το τέλος της
οποίας υπάρχει η προτομή
του ευεργέτη .
Ο Iωάννης Mανδαλίδης
πέθανε στις 26 Iουλίου 1942,

σε ηλικία 55 ετών. Mε τη δημόσια
διαθήκη του, που συνέταξε στις 20
Iουλίου 1942, κληροδότησε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την
ίδρυση της Oδοντιατρικής Σχολής
τις καταθέσεις του σε χρήματα ή
χρεώγραφα και το ήμισυ εξ αδιαιρέτου της εξαώροφης οικοδομής στην
παραλία της Θεσσαλονίκης, επί της
οδού Bασιλέως Kωνσταντίνου 39.
H Bάγια Mανδαλίδου πέθανε
στις 23 Aυγούστου 1973. Mε τη δημόσια διαθήκη της άφησε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το ήμισυ εξ
αδιαιρέτου της παραπάνω οικοδομής με σκοπό να χρησιμεύσει για την
ίδρυση και εγκατάσταση ερευνητικού παραρτήματος της Oδοντιατρικής Σχολής που θα φέρει το όνομα
«Mανδαλίδειο Kέντρο Oδοντιατρικών Eρευνών». Σήμερα στο κτίριο
αυτό στεγάζεται το Tμήμα Δημοσιογραφίας και MME του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ»

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για
τον ελληνισμό της καθ’ ημάς ανατολής

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ– Γνώση και Δράση», πραγματοποίησε στο Κάστρο του Διδυμοτείχου
μία εκδήλωση μνήμης, μνημοσύνης και τιμής στα αθώα θύματα
και στην προσφυγιά του Ελληνισμού της καθ΄ ημάς Ανατολής
με τίτλο «Ελληνισμός Πρόσφυγας». Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Θρακιώτης λόγιος (Θεολόγος, Νομικός και Εκκλησιαστικός Ιστορικός) κ. Ιωάννης Σιδηράς, ο οποίος καθήλωσε
το παριστάμενο κοινό με την δυναμική και φλογερή ομιλία του,

κατορθώνοντας να συμπεριλάβει
στο λόγο του, τα δεινά και τα πάθη των προγόνων μας, μέσα από
την ιστορική αναδρομή, αναφερόμενος στους Ρωμηούς της
Ανατολικής Ρωμυλίας, Ανατολικής Θράκης, Μικράς Ασίας και
του Πόντου. Η αναφορά σε όλα
τα παρακλάδια του Ελληνισμού
που υπέστησαν γενοκτονίες και
βίωσαν τον ξεριζωμό και την
προσφυγιά, συνδυάστηκε και με
μία πρόταση που κατατέθηκε
δημόσια από τους ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ του Διδυμοτείχου. Η πρόταση αφορούσε στον ορισμό της
14ης Σεπτεμβρίου (Ύψωσις Τιμίου
Σταυρού) ως κοινής ημερομηνίας

Επίσκεψη
στο νέο Μουσείο από
το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο
Με την έναρξη λειτουργίας Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 αντιπροσωπεία
από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Διδυμοτείχου & Περιφέρειας, επισκέφτηκαν το Βυζαντινό Μουσείο, όπου θαύμασαν τα σπουδαία εκθέματα από την ευρύτερη περιοχή
της Θράκης.
Εύχονται  καλή λειτουργία στο Βυζαντινό Μουσείο και
ελπίζουν ότι στο μέλλον το μουσείο θα εμπλουτιστεί με
περισσότερα εκθέματα και στην μόνιμη πρόσληψη προσωπικού για την εξασφάλιση λειτουργίας του.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε την επιστροφή των Αρχαίων αντικειμένων που βρέθηκαν  στην περιοχή μας και
φιλοξενούνται σε άλλα Μουσεία, προκειμένου αυτά να
εκτεθούν άμεσα στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου.
(ΔΤ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου)

για την τιμή και μνήμη του Ελληνισμού της καθ΄ ημάς Ανατολής,
δίχως διαχωρισμούς σε Θρακιώτες, Μικρασιάτες και Ποντίους.
Η πρόταση αυτή έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.)
με την προσδοκία να ακολουθήσουν αρχές, φορείς και σύλλογοι
από όλο τον Ελληνισμό, ώστε να
τιμάται η μνήμη των προγόνων
μας που υπέστησαν γενοκτονίες,
διωγμούς και βίωσαν την προσφυγιά σε μια οικουμενική διάσταση. Στην παρουσίαση της
υπόψη πρότασης έγινε σαφές ότι
η 14η Σεπτεμβρίου δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τις ημερο-

μηνίες που επιλέχθηκαν και αφορούν στις ημέρες τιμής και μνήμης όλων των παρακλαδιών του
Ελληνισμού. Στην τιμητική βραδιά παρευρέθηκε πλήθος κόσμου και μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο Υδκτης της
XVΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού
«Διδυμοτείχου» Ταξίαρχος κ.
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
και η κ.Μαρία Αδαμίδου Ειδική
Γραμματέας της Ε.ΠΟ.Φ.Ε., η
οποία ήταν και συνδιοργανωτής
της εκδήλωσης. Χαιρετισμούς
απεύθυναν
ο
Δήμαρχος
Διδυμοτείχου και η Ειδική
Γραμματέας της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.
η οποία καλωσόρισε τους
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ στην μεγάλη
οικογένεια της Ε.ΠΟ.Φ.Ε., καθώς
κατόπιν κοινής απόφασης,
ανακοινώθηκε επισήμως η ένταξη
του Ιστορικού και Πολιτιστικού
Συλλόγου
Διδυμοτείχου
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ–
Γνώση
και Δράση» στην Ένωση,
αποτελώντας έτσι το νεώτερο
μέλος, αλλά και τον μοναδικό
Σύλλογο με καθαρά Ιστορικό
χαρακτήρα. Στην εκδήλωση
συμμετείχε
η
Ενόργανη
Θρακική
Χορωδία
του
Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου Νέας Ορεστιάδας
και Περιφέρειας, η οποία
πλαισίωσε το όλο πρόγραμμα
με μουσική, τραγούδια και
ψαλμούς, αναφερόμενους στην

προσφυγιά και στις αλησμόνητες
πατρίδες. Ιδιαίτερα τιμώμενο
πρόσωπο της βραδιάς, ήταν ο
Πρόεδρος του Ιστορικού και
Λαογραφικού Μουσείου Νέας
Ορεστιάδας και Περιφέρειας
κ. Πασχάλης Μαυρίδης για
την μακροχρόνια προσφορά
του. Η εκδήλωση έκλεισε με
την ευχή «Ελληνισμός πάντα
ενωμένος, Ελληνισμός ποτέ
πρόσφυγας»! Ο διοργανωτής
Σύλλογος «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣΓνώση και Δράση», εξέφρασε
τις θέρμες ευχαριστίες του σε
όλους όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση και στην
επιτυχία της εκδήλωσης. Αρχικά
στηνΕφορίαΑρχαιοτήτωνΈβρου
για την έγκριση διεξαγωγής
της εκδήλωσης στο ιστορικό
Κάστρο του Διδυμοτείχου,
στο Δήμο Διδυμοτείχου για
τη διάθεση των απαραίτητων
υλικών και βεβαίως στους
χορηγούς «TZELLAS SOUND»
και «Σιαντίδης Χριστόδουλος
– Ελαστικά».     Η πρόταση για
τον ορισμό της 14ης Σεπτεμβρίου
ως κοινής ημερομηνίας για την
τιμή και μνήμη του Ελληνισμού
της καθ΄ ημάς Ανατολής,
κατατέθηκε πλέον δημόσια
και με απαρχή το Κάστρο του
Διδυμοτείχου, ταξιδεύει προς
όλες τις γωνιές του Ελληνισμού.
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ–
Γνώση
και Δράση»
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Με το νερό των ποταμών
τους ενώνονται πλέον οι Δήμοι
που επανενεργοποίησαν το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια.
Ο Δήμος Τρικκαίων φιλοξένησε σήμερα Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016 τη γενική συνέλευση πόλεων που είχαν ιδρύσει το
Δίκτυο ήδη από το 2006 - με τον
Δήμο να πρωτοστατεί πριν 10
χρόνια στη δημιουργία του.
Μετά από ένα διάστημα νηνεμίας, η εκ νέου ενεργοποίηση
ήταν απαραίτητη, με βάση και
τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος
σε διάφορες περιοχές της χώρας
Ετσι, με το σχετικό κάλεσμα, εκπρόσωποι 12 Δήμων βρέθηκαν
στα Τρίκαλα.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου καλωσόρισε τους εκπροσώπους και
αναφέρθηκε στην ανάγκη να
έχει ξανά «ροή» το Δίκτυο που
δίνει βαρύτητα στον αναπτυξιακό και ουσιαστικό ρόλο των ποταμών στις πόλεις από τις οποίες
διέρχονται.
Τόνισε, δε, ότι η περιβαλλοντική διάσταση συνδέεται άμεσα με την ίδια την ποιότητα ζωής
των κατοίκων, υπενθυμίζοντας
πλημμύρες που έπληξαν χωριά
του Δήμου πριν λίγες ημέρες..
Στην πόλη του Ληθαίου, βρέθη-

Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια
Ξανά «ροή» το Δίκτυο
καν - πλην των Τρικκαίων - εκπρόσωποι των Δήμων:
1. Αρταίων - Δήμαρχος Χρήστος
Τσιρογιάννης, αντιδήμαρχος
Γιώργος Πανέτας, δημοτικός
σύμβουλος Κώστας Ζέρβας
2. Λεβαδέων - Δήμαρχος Γιώτα Πούλου
3. Δέλτα - Δήμαρχος Ευθύμιος
Φωτόπουλος
4. Καλαμπάκας - Δήμαρχος
Χρήστος Σινάνης
5. Σοφάδων – Δήμαρχος Θάνος Σκάρλος
6. Λαρισαίων - αντιδήμαρχος
Γιώργος Σούλτης, αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΛ Θεόδωρος Καφφές
7. Γρεβενών - αντιδήμαρχος
Χρήστος Τριγώνης
8. Κόνιτσας - αντιδήμαρχος
Γιώργος Καλλιντέρης
9. Πύλης - δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Νάκος
10. Ξάνθης - δημοτικός σύμβουλος Αποστόλης Αγκόρτσας
11. Διδυμοτείχου: δημοτική
σύμβουλος Βάγια Καραφεΐζη
Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δήμα και Γούλας
και η δημοτική σύμβουλος κ.
Αυγέρου - Κογιάννη.

Η εισήγηση στη συνέλευση
(πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων) έγινε από τον τελευταίο χρονικώς

πρόεδρο του Δικτύου, τον πρώην Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Μιχάλη Ταμήλο.
Ο οποίος, μετά το σύντομο
ιστορικό του Δικτύου, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενεργοποίησής του, καθώς τα ποτάμια μπορούν να είναι σημείο ανάπτυξης
των πόλεων, όπως σημείωσε.
Στη συνέχεια, κάθε αιρετός εκπρόσωπος έθεσε τους προβληματισμούς του, τόσο για τεχνικής
φύσης, όσο και για σημαντικά
φυσιογνωμίας ζητήματα. Διεξήχθη ένας διάλογος για το μέλλον
του Δικτύου, και διακηρύχθηκε
με σαφήνεια ότι υπάρχουν και η
βούληση και η διάθεση για ουσιαστική του ενεργοποίηση.
Μετά τη σχετική ενημέρωση

για οικονομικά και άλλα θέματα,
έγινε ομόφωνη εκλογή του προσωρινού Δ.Σ., που θα χειριστεί
τις διαδικασίες μέχρι τη νέα γενική συνέλευση και τη συμμετοχή
και των υπόλοιπων Δήμων που
μετείχαν στο αρχικό σχήμα.
Το Δ.Σ. αποτελείται από τους
Δήμους Τρικκαίων, Λαρισαίων, Σοφάδων, Αρταίων, Λεβαδέων, Γρεβενών και Διδυμοτείχου. Υπάρχει, δηλαδή, αναλογική γεωγραφική εκπροσώπηση. Προς το παρόν, πάντως, τα
τρέχοντα θέματα θα προωθούνται από τον Δήμο Τρικκαίων.
Ακολούθησε ξενάγηση των εκπροσώπων, μέσω του νέου ποδηλατοδρόμου στην προβλήτα του
Ληθαίου, με τα δωρεάν ποδήλατα που παρέχει ο Δήμος σε πολί-

τες και επισκέπτες.
Από εκεί, οι βάρκες, που επίσης διατίθενται δωρεάν, διευκολύνουν τη μικρή βόλτα στο ποτάμι
των Τρικάλων, μέχρι την ενεργοποίηση μεγαλύτερης διαδρομής.
Ακολούθησε ξενάγηση στο Μουσείο Τσιτσάνη και το Κουρσούμ
Τζαμί, εξαίρετα μνημεία της πόλης. Τελευταίος σταθμός, ο Μύλος Ματσόπουλου, όπου ετοιμάζονται οι «πειρατές» για τον 6ο
Μύλο των Ξωτικών, παράλληλα
με τις ετοιμασίες για το νέο, Βιομηχανικό Μουσείο και τις δραστηριότητες της αγροτικής ζωής, σε συνδυασμό με το «Σχολείο
εξέλιξης της ενέργειας».
Από το γραφείο Τύπου του
Δήμου Τρικκαίων

1o Τουρνουά Πατίδη Αθανασίου και Λαμπούδη Δημητρίου
ΟΚ (Τερζιανίδης): Κουρτσαλίδης, Παπαχρηστούδης, Αργυρίου, Βολτέζος, Μαλιούφας, Λαγωνίδης, Μπορμπόκης, Αλεξανδρίδης, Παπρίτσα, Καραγεωργίου, Λεοντιάδης, (Μπόλκας, Στυψιανός) Πρόεδρος: Πέλλιος Παλαίμαχοι Βόρειου Έβρου: Μίτηγκας, Στογιούδης Χ, Στογιούδης
Κ, Χαριοπολίτης, Κωνσταντινίδης, Νούφας, Μιχαλητσλής Τσιτσκάρης, Φραγκάκης, Δημοσχάκης, Τσαπράζης, Διαμαντάκης,
Κασμίρης, Ανδρικάκης, Μαυρουδής , Καϊσίδης, Τζιώρας, ΣωΑπό τον ΠΑΟΚ Ισαακίου Διεξήχθη μεγάλη επιτυχία το 1ο
Τουρνουά Πατίδη Αθανασίου
και Λαμπούδη Δημητρίου στο
γήπεδο Ισαακίου.
Το

πρόγραμμα

είχε

για

χθες αγώνες τμημάτων υποδομής (Ηρακλής Σαγήνης, ΠΑΟΚ

Academy) ενώ σήμερα το πρωί
διεξήχθη camp επιλογής παικτών για το προπονητικό κέντρο
ΠΑΟΚ στο Ισαάκιο από scouters
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ,οι εκδηλώσεις
κορυφώθηκαν το απόγευμα με
τον αγώνα παλαιμάχων του Βόρειου Έβρου και παλαιμάχων
του ΠΑΟΚ στον οποίο οι παλαί-

μαχοι του δικεφάλου του Βορρά
δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν
την νίκη όπως μαρτυρά και το τελικό σκορ (2-6) με τις δύο ομάδες να προσφέρουν κατά περιόδους πλούσιο θέαμα στους πολλούς φιλάθλους που βρέθηκαν
στο γήπεδο .

Τέλος σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι κατά την εκδήλωση υπήρχε φιλανθρωπικός κουμπαράς υπέρ του Εργαστηρίoυ Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας. Παλαίμαχοι Βορείου Έβρου – Παλαίμαχοι ΠΑΟΚ 2-6 Παλαίμαχοι ΠΑ-

τηρούδης, Διαγκάκης, Λάζος,
Χατζηανδρέου, Κελεσίδης, Βουλγαρίδης, Παμπούκογλου, Γρηγοριάδης, Βενέτης, Πατίδης, Αλεξακούδης, Σιώπης, Γκαϊτατζής,
Κοκοβίδης, Τουρναξής, Σαραντίδης, Γκουντινάκης, Αραμπατζής,
Σουσαμτσίδης,

Χατζησταντσί-

δης. (RadioEvros.gr)
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ΚΑΛΕΣΜΑ

Φέτος τα Χριστούγεννα
είναι...
όπως παλιά!
Άρωμα παλαιών χριστουγεννιάτικων εποχών θα πλημμυρίσει στις γειτονιές του Ισαακίου όπου
ο Πουρπούρης με την πομπή του θα τραγουδήσουν τα κάλαντα σε κάθε σπίτι του χωριού και θα
μοιράσουν ευχές σε κάθε νοικοκύρη.
Η ημέρα θα κλείσει με γλέντι στο μεσοχώρι υπό τους ήχους της Εβρίτικης Ζυγιάς.
Η πομπή για τα κάλαντα θα ξεκινήσει από την εκκλησία του χωριού στις 12.00 το μεσημέρι και
στις 3.30 το μεσημέρι αφού γυρίσει όλο το χωριό θα καταλήξει στην πλατεία του χωριού για να ξεκινήσει το γλέντι.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε και να γλεντήσουμε...όπως παλιά!

Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου
Κολοκοτρώνη 22, Διδυμότειχο ~ Τηλ. 25530 22316 – 6948097427

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
1.      Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11 το πρωί
Αφιέρωμα στη διαφορετικότητα – είσοδος ελευθερη
2.      Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 3-6 το απόγευμα
Προβολή Χριστουγεννιάτικων εθίμων ( 9 φαγητά, Κόλιντα και Σούρβα) και Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες από τα παιδιά – είσοδος ελεύθερη

3.      Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, 6:30 το απόγευμα
Παρουσίαση βιβλίου «Ρόδινη Ζωή» της δημοσιογράφου
και συγγραφέως Ιωάννας Παρασχάκη – είσοδος
ελεύθερη
4.      Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, 12 το μεσημέρι
Κουκλοθέατρο, «ο Μαθητευόμενος Μάγος» για παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας - είσοδος 4€
5.      Κάθε Σάββατο Εκπαιδευτικά Προγράμματα

10-12 το πρωί – Ταξίδι στη ζωή και τις παραδόσεις του Κόσμου
5-7 το απόγευμα – Ο Κόσμος είναι Πολύχρωμος
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., οι εκπαιδεύτριες και η
εθελοντική ομάδα του Λαογραφικού Μουσείου Διδυμοτείχου σας εύχονται
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Εμποροπανήγυρη 2016

Κοσμοσυρροή και φέτος
στην εμποροπανήγυρη Διδυμοτείχου
Πλήθος κόσμου παρελάσανε στην μεγάλη ετήσια
εμποροπανήγυρη Διδυμοτείχου. Για τέσσερις και πλέον μέρες μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά του Έβρου
χτυπούσε στην ιστορική πόλη του κεντρικού Έβρου.
Η εμποροπανήγυρη η οποία αποτελεί θεσμό στην
παράδοση Διδυμοτείχου έδωσε την ευκαιρία στους χιλιάδες επισκέπτες να κάνουν την βόλτα τους συνδυάζοντας τα ψώνια τους από τους μικροπωλητές και
απολαμβάνοντας τα τοπικά και παραδοσιακά εδέσματα, λουκουμάδες, χαλβάδες, καλαμπόκι, ψητά
κρέατα.
Ευχαριστούμε τους επισκέπτες και τους μικροπωλητές για την συνεργασία τους ανανεώνοντας το ραντεβού μας για του χρόνου.(ΔΤ - Γραφείο Δημάρχου)
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Εκδήλωση για την εκκένωση
της ανατολικής Θράκης
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 οι
Θρακιώτες Αθηνών της Ενοριακής Νεανικής Εστίας του Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου οδ. Αχαρνών διοργανώσαμε εκδήλωση μνήμης για τα 94 χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Μετά
την ολοκλήρωση της Θείας λειτουργίας
και του Ιερού μνημόσυνου χωροστατούντος του Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντώνιου, η ομιλήτρια κ. Αιμιλία Λαδοπούλου
έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή
στα γεγονότα που οδήγησαν στην εκκένωση της Ανατολικής Θράκης.
Στην συνέχεια μέλη των Θρακιωτών
Αθηνών παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο με τα γεγονότα της τελευταίας μέρας της εκκένωσης. Φυσικά δεν έλειπε
και ένα αφιέρωμα σε θρακιώτικους χορούς, από 4 χορευτικά με τη συνοδεία
από το Μουσικο Σεργιανι ι. Συμμετείχαν με σειρά εμφάνισης: 1. Μορφωτικός
Σύλλογος Άρματος –χοροί Γκαγκαβούζηδων Έβρου 2. Χορευτική ομάδα γονέων 39ου Δημ. Σχολείου – χοροί Μεταξάδων 3. Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακοί Δρόμοι – χοροί από Βόρεια Θράκη 4.Θρακιώτες Αθηνών χοροί από Μακρά Γέφυρα και Αρβανίτικοι.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους
συμμετείχαν στην εκδήλωση χορευτικά
και στο θεατρικό και όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Ο Ιερός Ναός
ήταν ασφυκτικά γεμάτος και 130 ντυμένοι με φορεσιές της Θράκης λάμπρυναν
την εκδήλωση .Ευχαριστούμε τον δάσκαλο μας Θανάση Λάκκα που μας προετοίμασε χορευτικά για την την εκδήλω-

ση και όλα τα μέλη μας που βοήθησαν
για την προετοιμασία του χώρου. Τις κυρίες που βοήθησαν να ντυθούν τα χορευτικά, τον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου και
τους ιερείς του ναού, την ομιλήτρια κα
Αιμιλία Λαδοπούλου, και όσους μας βοήθησαν και αποθανάτισαν τις στιγμές της

εκδήλωσης, τον κ. Θάνο Γεωργίου για
τις φωτογραφίες του, τους μουσικούς Chatziandreas Andreas, κλαρίνο & γκάιντα & καβάλι, Spuros Kontolouris βιολί Fidanakis Dimitris λαούτο Θανάσης
Λάκκαςς κρουστά Παναγιώτης Σδούκος
τραγούδι από το μουσικό σεργιάνι που

μας συνόδευαν και τον ηχολήπτη Δημήτριο Τζικούλη τον κ. Georgios Arvanitis
που διέθεσε δωρεάν από την προσωπική
του συλλογή θρακιώτικων φορεσιών τις
φορεσιές στους 130 συμμετέχοντες στην
εκδήλωση.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όσους βοήθησαν και προσέφεραν εδέσματα το Σάββατο το βράδυ πριν την εκδήλωση στην γενική πρόβα και στον διευθυντή του 39 ου δημοτικού σχολείου
τον κ Γεώργιο Αλούκο που είναι πάντα
δίπλα μας.
Σκοπός της ομάδας, μέσω των μελών
της και της οργανωτικής της δομής, είναι
να περισυλλέξουν, να πιστοποιήσουν, να
καταγράψουν και να παρουσιαστούν
(σε διάφορες μορφές εκδηλώσεων) τον
πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτος της
μεγίστης Θράκης.
Η παρουσίαση της Θρακιώτικης λαογραφίας θα γίνεται μέσω των τμημάτων
της (Χορός, Τραγούδι, Θέατρο, Εκδηλώσεις, Τοπικές Φορεσιές, Ήθη και Έθιμα).
Η Κοινωνική Προφορά είναι αυτονόητη,
και θα εκφράζεται με συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικού περιεχομένου.
Κύριος τόπος δράσης του Συλλόγου,
κατ΄ αρχήν, ο Νομός Αττικής, με σταδιακή ανάπτυξη εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας.
Email : thrakiwtesathinwn@gmail.com

