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Η αυτονόμηση του
νοσοκομείου Διδυμοτείχου αποτελεί πάγιο
αίτημά μας, το οποίο
διεκδικούμε με ψήφισμά μας προς τον
Υπουργό Υγείας

Ξεκάθαρο ψήφισμα
σελ. 4-5

Τοπικός

Δημοτική Πινακοθήκη Ν αλμ π άντ η

Χώρος

πνευματικής Αστυνόμος
ανάτασης
Ο Δημήτρης Ναλμπάντης έχει
διαμορφώσει στη γενέτειρα του το παλιό
αρχοντικό του κ. Βαφειάδη σε μία αξιοθαύμαστη πινακοθήκη.
σελ. 16

Ξεκίνησε
και
επίσημα

στους
Μεταξάδες
σελ. 3

θεαματική καρναβαλική παρέλαση
Ένας πολιτιστικός θεσμός
για το Διδυμότειχο.
Μεγάλη η συμμετοχή των
παιδιών από τα νηπιαγωγεία
και από όλα τα δημοτικά
σχολεία του
Δήμου Διδυμοτείχου.
σελ. 8-9
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Οι Βουλευτές στο Διδυμότειχο

Παραγωγικός
διάλογος
Ενημερωτικές
επισκέψεις τους στο εσωτερικό του
νομού με τους Δημάρχους
Σουφλίου, Διδυμοτείχου και
Ορεστιάδας με σκοπό τη
συνεχή συνεργασία και την
ανταλλαγή απόψεων για τα
ζητήματα που αφορούν στην
περιοχή μας.

Σε κλίμα συνεργασίας
ουσιαστικές συζητήσεις με
τους Δημάρχους για τα ζητήματα που αφορούν στον
εκάστοτε Δήμο και έπειτα
από παραγωγικό διάλογο τέθηκαν προτάσεις από όλες
τις πλευρές για την επίλυση
αυτών.
Οι Βουλευτές επισκέφθηκαν τον Δήμο Διδυμοτείχου,



όπου στο ίδιο κλίμα ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα ζητήματα του Δήμου.

Η επέκταση
του δικτύου φυσικού αερίου στην
πόλη του Διδυμοτείχου, η ενίσχυση και
η στελέχωση των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και
ζητήματα που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς και
ανάδειξης της περιοχής αποτέλεσαν τα
κεντρικά θέματα συζήτησης.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ιδιοκτήτης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Συντακτική ομάδα:

Εκδότης - Διευθυντής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Δήμαρχος

Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

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

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.

Έντονος λόγος έγινε για
την υποβάθμιση που υπέστη
η περιοχή λόγω λανθασμένων πολιτικών προηγούμενων κυβερνήσεων και αυτό
είναι ένα πρόβλημα που
πρέπει να αντιμετωπιστεί με
τη συνεργασία όλων των θεσμικών και κοινωνικών φορέων.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η εύρυθμη λειτουργία της
σχολής Αστυφυλάκων και
του ΤΕΙ Νοσηλευτικής που
εδρεύουν στο Διδυμότειχο και αναφέρθηκαν προτάσεις ενίσχυσης και διεύρυνσής τους, με σκοπό πάντα
την ανάπτυξη της περιοχής.

Έφυγε
ο Νίκος
Παγωνάκης
Θλίψη
στο Διδυμότειχο
προκάλεσε η είδηση
του θανάτου
του δημοτικού
συμβούλου Νίκου
Παγωνάκη.
Ο εκλιπών ήταν ένα δραστήριο μέλος της τοπικής μας
κοινωνίας, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στα
70 του χρόνια, μετά από πολύχρονη ασθένεια, έχοντας
μαζί του την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό της οικογένειάς του, των φίλων του και όλων όσων τον γνώρισαν.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Ασημένιο, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και 14:00 μ.μ.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Νίκο.

Ευχαριστήριο
«Φύλλο 2 2017»

Ευχαριστούμε τους, Παναγιώτη Γεωργίου, Χάρη Αντωνακούδη, Μαρία Κεκέ, Γιάννη Πιστόλα, Ματούλα Δοιτσίδη,
Ελένη Αμανατίδου και τους Α.Ε.Διδυμοτείχου, Καστροπολίτες, Λαογραφικός Σύλλογος Διδυμοτείχου ΄΄Ο Μπέης΄΄,
didymoteicho.net, radioevros.gr, για την βοήθεια τους
στην έκδοση του Φύλλου 2 2017.
Δημήτρης Δεντσίδης
6972715239
didymonea@gmail.com

Η φωτογραφία
του μήνα
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.

Αυτονόμηση
του Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου
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3

Αντιδήμαρχος Μεταξάδων
Σλαβούδης
Κώστας

εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και
αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών
εκτάσεων που παραχωρούνται από
το Δημόσιο.

Προτεραιότητα η συνεργασία με
τους Προέδρους και Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των δημοτών μας.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, ορίζει Αντιδήμαρχο Μεταξάδων με αρμοδιότητες
στον πρωτογενή τομέα και τοπικής
οικονομικής ανάπτυξης τον Δημοτικό
Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σλαβούδη Κώστα, για το υπόλοιπο διάστημα
της θητείας και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία εκμετάλλευσης

2. Την εποπτεία των Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.)
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.
3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύε
και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών
έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.
δημοτικών και κοινοτικών δασών, την
διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών

3. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, κα-

θώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού
πληθυσμού στις εστίες τους.
4. Υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την παρούσα Απόφασή
μας.
5. Την έκδοση αδειών και τέλεση
πολιτικών γάμων.
6. Την επικύρωση εγγράφων ως
σωστό φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου ή εκ του αρχείου μας και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
7. Την υπογραφή εγγράφων που
αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχουν γνώμη, πρόταση και απόφαση.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
και Καθαριότητας
Εμμανουηλίδης
Δημήτρης
Στόχος μας η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των
δημοτών.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουριδης, ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης & Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Εμμανουηλίδη Δημήτριο, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Την προστασία και διαχείριση των
υδάτινων πόρων, την προστασία του
εδάφους και των εσωτερικών υδάτων
από την αλιεία ( ποταμοί) και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας
Δήμου Διδυμοτείχου, την αποκομιδή και
διαχείριση των αποβλήτων και την λήψη
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων
για την προστασία των κοινόχρηστων
χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική
νομοθεσία.
Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε
πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
Την συμμετοχή του σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης,
όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και απορρέει από τον ΟΕΥ.
5. Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή
γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
Την συντήρηση αστικού πρασίνου και
τη μέριμνα για αναπλάσεις χώρων και
δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.
Την μέριμνα συντήρησης παιδικών
χαρών 8. Την μέριμνα συντήρησης αγρο-

στηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
Τον συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών που
συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των
προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων
που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
Την διάθεση και τον συντονισμός
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και

τικής οδοποιίας
Την μέριμνα συντήρησης αστικής
οδοποιίας
Την διαχείριση στερεών αποβλήτων,
σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).
Την περισυλλογή και η εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και την εν γένει
μέριμνα για την βελτίωση εγκαταστάσεων αδέσποτων σκύλων.
Την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του
εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα την συντήρηση, την καθαριότητα
και την φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
Την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών όπως
επίσης τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων.
Την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων,
όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμνα-

μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.
Υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων
σε διάφορες υπηρεσίες σύμφωνα με τις
αρμοδιότητες που προκύπτουν από την
παρούσα Απόφασή μας.
Την έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων
Την Οργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό της ανωτέρω διεύθυνσης και έκδοση
– υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
Την Εκτέλεση των αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Εκκαθάριση του Δημοτικού Ραδιοφώνου

«Σίγησε…
από τα χρέη»
Ο Δήμος Διδυμοτείχου συνεχίζοντας την εξυγίανση
των οικονομικών του Δήμου ολοκλήρωσε και την
Εκκαθάριση του Δημοτικού
Ραδιοφώνου.

Με απλήρωτα μεγάλα ποσά σε
προσωπικό και προμηθευτές, με την
νομοθεσία να απαγορεύει την μεταφορά κονδυλίων στην επιχείρηση,
χωρίς άλλα έσοδα, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδυμοτείχου... απλά σίγασε
για πάντα.

Από την εκκαθάριση προέκυψε ότι
οι συνολικές οφειλές που πρέπει να
καταβάλει σε υποχρεώσεις προηγούμενων ετών ανέρχονται στο ποσό των
84.163,74 ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η δημοτική
αρχή προέβηκε στην Εκκαθάριση ήδη
δύο Δημοτικών Επιχειρήσεων (Διδυμοτείχου – Μεταξάδων) από τις οποίες προέκυψαν οφειλές από προηγούμενα έτη ποσού 647.984 ευρώ και με
τους τόκους καταβλήθηκαν πάνω από
750.000 ευρώ.

Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Διδυμοτείχου έπαψε να έχει ζωντανές εκπομπές από το 2007.
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Σύσκεψη με πρωτοβουλία του
δημάρχου Διδυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη με παρουσία
και των τεσσάρων βουλευτών του
Ν. Έβρου, των τριών δημάρχων της
περιοχής, του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, δημοτικών συμβούλων και θεσμικών φορέων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαρτίου στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου με θέμα τα
πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Μία μαραθώνια συνεδρίαση, καθώς διήρκεσε περίπου πέντε

• Αρ. Φύλλου 47

Σε περίπτωση που δεν θα
υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Υγείας θα συναντηθούμε με
τον Πρωθυπουργό

ώρες, με μεγάλη συμμετοχή πολιτών.
Το κοινό συμπέρασμα από την
πολύωρη συζήτηση: Αναγκαία και
άμεση η διοικητική αυτονόμηση
του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
«Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Παρασκευάς Πατσουρίδης: Θα προτιμούσα σήμερα εδώ, να μιλάμε για
εξέλιξη, πρόοδο, ανάπτυξη, αλλά
δυστυχώς συζητάμε όπως γίνεται
από το 2011, με την αποδυνάμωση
των υπηρεσιών στον κεντρικό και

• Αρ. Φύλλου 47

5

Η αυτονόμηση του νοσοκομείου Διδυμοτείχου αποτελεί
πάγιο αίτημά μας, το οποίο διεκδικούμε με ψήφισμά μας
προς τον Υπουργό Υγείας

Ξεκάθαρο ψήφισμα
βόρειο Έβρο να μην αποδυναμωθούμε περισσότερο»
«Μητροπολίτης
Διδυμοτείχου
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός: Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και το έτοιμά μας να είναι ένα, η
αυτονόμηση του Νοσοκομείου»
«Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης, Τοκαμάνης Χρήστος: Μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Διδυμοτείχου
και πρότεινε να αναζητηθούν λύσεις
ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα που αντιμετωπίζει η πόλη του Διδυμοτείχου ζητώντας την βοήθεια
των βουλευτών.
«Αρχηγός της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, Καραφείζη Βάγια: Μίλησε
για χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον τόπο, ενώ συμφώνησε με την
αυτονόμηση και την επάνδρωση του
νοσοκομείου και ζήτησε την ανταπόκριση των βουλευτών ώστε να δοθεί
άμεσα λύση.»
«Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Καρακόλιας Στέφανος: Όσο προσωπικό και

αν έρθει στο νοσοκομείο, αν δεν αυτονομηθεί δεν θα είναι κανείς ικανοποιημένος».
«Αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Βαφειάδης Κώστας: Να υπάρξουν δύο διαφορετικά ΑΦΜ για να μπορούν γρήγορα να
παίρνονται αποφάσεις, πρέπει να
καταλάβουν στην Αθήνα ότι αυτό το
διαχρονικό λάθος πρέπει να το διορθώσουν»
«Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων, Στάθης Στάμος: Όπου υπάρχει
πλεονάζοντα προσωπικό να έρθει
στο νοσοκομείο. Βάζουμε το θέμα
τον 150 κλινών γιατί το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό είναι συνάρτηση των κλινών»
Αυτό που συναποφασίστηκε από
όλους τους φορείς ήταν να συνταχθεί ψήφισμα, τα οποίο να συνυπογράφουν όλοι οι παρευρισκόμενοι,
με τα αιτήματα για το Νοσοκομείο
Διδυμοτείχου από την κεντρική διοίκηση τα οποία είναι:
Ως πρώτο και κυρίαρχο αίτημα
την αυτονόμηση του Νοσοκομείο Δι-

δυμοτείχου από το Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αίτημα στο οποίο συμφώνησαν
ομόφωνα όλοι οι παρευρισκόμενοι
ότι είναι υψίστης σημασίας.
Επίσης την ανάπτυξη 150 κλινών στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου,
όσες δηλαδή προέβλεπε ο παλιός
οργανισμός, έναντι των 130 κλινών
που υπάρχουν (συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας τεχνητού νεφρού) ώστε να αναπτυχθούν και άλλες αναγκαίες κλινικές (όπως ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ) Πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού εργαζομένων (σε ιατρικό, νοσηλευτικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό) με
την αναλογία λειτουργίας των 150
κλινών.
Την επαναφορά
αποσπασμένου προσωπικού.

Την επανένταξη των Κέντρων
Υγείας Ορεστιάδας και Δικαίων στο
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ταυτόχρονα με την πλήρη αυτονόμησή
του Επιστροφή εξοπλισμού από το
ΠΓΝΑ στο Νοσοκομείο Διδυμοτεί-

χου καθώς και όποιου άλλου εξοπλισμού του ΠΓΝΑ είναι σε αχρησία.
Σε συνεργασία των θεσμικών φορέων και των εκπροσώπων του Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και άμεσα οι
Δήμαρχοι, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι
εργαζόμενοι και γιατροί του νοσοκομείου με κοινή στάση και ενιαίο και
ξεκάθαρο ψήφισμα σύμφωνα με τα
παραπάνω να συναντηθούν με τον
Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό ώστε να
υλοποιηθούν τα αιτήματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική έκβαση, ενωμένοι να διεκδικήσουν με
κάθε τρόπο την υλοποίηση τους.
Το αξιοσημείωτο στην όλη υπόθεση είναι ότι η διοίκηση του νοσοκομείου και ο ιατρικός σύλλογος
Έβρου, έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις για το τι συμβαίνει στην
πραγματικότητα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Δύο διαφορετικά δελτία τύπου, που κοινοποιήθηκαν στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζουν τα προβλήματα με εντελώς
διαφορετική προσέγγιση.
(Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από
RadioEvros.gr)
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Επίσκεψη

του Υπουργού Υγείας
Στο Διδυμότειχο

Το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου επισκέφθηκε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με τους εργαζόμενους, εκπροσώπους συλλόγων και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης .
Στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου οι εργαζόμενοι εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως απόρροια της διασύνδεσης του νοσηλευτικού ιδρύματος με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Τόνισαν ότι
από το 2013
που έγινε η
συγχώνευση,
το Νοσοκομείο έχει φθίνουσα πορεία και συρρικνώνεται
συνεχώς.

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών
έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να δοθούν επιπλέον κίνητρα για προσλήψεις καθώς
ενώ προκηρύσσονται θέσεις, τελικά καταλήγουν
«άγονες» λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος της
πλειονότητας των γιατρών να υπηρετήσουν σε
νοσοκομεία απομακρυσμένων περιοχών όπως
αυτό του Διδυμοτείχου.
Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι είναι πραγματικά ηρωισμός να εργάζεται κάποιος σε τόσο
αντίξοες συνθήκες, με χαμηλούς μισθούς και σε
δυσπρόσιτη περιοχή και συμφώνησε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται επιπλέον κίνητρα προσέλκυσης καθώς αυτά που έχουν ήδη
ληφθεί φαίνεται ότι δεν επαρκούν.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα αυτονομίας του Νοσοκομείου που έχει σοβαρή τεκμηρίωση και
ισχυρά επιχειρήματα , ο κ. Ξανθός εμφανίστηκε
θετικός υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη ανοίξει η
συζήτηση για αποσύνδεση ορισμένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας (Νοσοκομεία Λάρισας και Ηρακλείου) και δήλωσε ότι το Υπουργείο Υγείας θα έχει τη δυνατότητα να το εξετάσει μέσα στο 2017 στο πλαίσιο μιας συνολικής
νομοθετικής ρύθμισης που θα αφορά νοσοκομεία με ανάλογα προβλήματα.
Σχετικά με τη μετακίνηση γιατρών από τα Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία ο κ. Ξανθός απάντησε ότι το Υπουργείο Υγείας κατέβαλε μια τεράστια προσπάθεια το 2015 να αποτρέψει την
κατάρρευση
του
ΕΣΥ και το 2016 να
σταθεροποιήσει το
σύστημα.
«Το 2017 είναι η χρονιά που
θα
εστιάσουμε
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και σε επίπεδο αντιμετώπισης
των
προβλημάτων στις υπάρχουσες δομές αλλά και
σε επίπεδο σχεδιασμού ενός νέου μοντέλου ΠΦΥ με την
ανάπτυξη Τοπικών
Μονάδων Υγείας
(ΤΟΜΥ)» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
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Θετικός ο απολογισμός
για τον …Χιονιά
«Έγινε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό»

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου
Διδυμοτείχου, ανταποκρίθηκε με
επιτυχία, στα έντονα και ακραία φαινόμενα του φετινού χειμώνα.
Καθημερινή ήταν η ρίψη αλατιού,
ώστε οι κεντρικοί δρόμοι και πεζόδρομοι να είναι εύκολα διελεύσιμοι, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να
εξυπηρετηθούν στην καθημερινότητά τους. Τα μηχανήματα του Δήμου
περνούσαν δύο και τρεις φορές από

τις κεντρικές αρτηρίες, αλλά και από
τους μικρούς δρόμους της πόλης.
Δεν αποκλείστηκαν οι οικισμοί.
Καλή εικόνα υπήρχε και στις Τοπικές Κοινότητες. Κανένας οικισμός του
δήμου δεν αποκλείστηκε. Αγροτικά
μηχανήματα με αλατιέρες επιστρατεύθηκαν και κατάφεραν να κρατήσουν το εσωτερικό δίκτυο ανοικτό,
παρ ότι χιόνιζε καθημερινά.

Δεν έγινε η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί το έργο των
απορριμματοφόρων με αποτέλεσμα αρκετά σημεία του δήμου να γεμίσουν με σκουπίδια.
Η Αντιδημαρχία καθαριότητας θεώρησε πως η προσέγγιση των κάδων
από τα απορριμματοφόρα, λόγω
έντονου παγετού, είχε καταστεί δυ-

σχερής και εγκυμονούσε κινδύνους
για τους εργαζόμενους, γι’ αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της
αποκομιδής. Η αποκομιδή των απορριμμάτων ολοκληρώθηκε μόλις υποχώρησε ο παγετός.
Ευτυχώς, σε όλη την διάρκεια της
κακοκαιρίας του Γενάρη, δεν είχαμε
κάποιο σημαντικό ατύχημα λόγω χιονιά.

Δωρεά πετρελαίου
θέρμανσης
Από την AEGEAN και την I.F.G
Η AEGEAN OIL σε συνεργασία με το INTERNATIONAL
FOUNDATION
FOR
GREECE(I.F.G)με Πρόεδρο την
κ.Ασπασία Λεβέντη, παρέδωσαν και φέτος πετρέλαιο θέρμανσης σε Σχολεία της Βόρειας
Ελλάδας.
Στον Δήμο Διδυμοτείχου
κατανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες του 4ου Δημοτικού
Σχολείου Διδυμοτείχου, του
Δημοτικού Σχολείου Μεταξάδων και του Δημοτικού Σχολείου Ασπρονερίου. Σε μία περίοδο βέβαια που οι ανάγκες είναι
αυξημένες λόγω των καιρικών
συνθηκών.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Παρασκευάς Πατσουρίδης εξέ-

φρασε τις ευχαριστίες της Δημοτικής Αρχής, στην AEGEAN
και στην I.F.G, υπογραμμίζο-

ντας τις ιδιαιτερότητες της περιοχής
την περίοδο του
χειμώνα και το πόσο
σημαντική ήταν η
πρωτοβουλία να ενισχύσει τα σχολεία του
δήμου με ποσότητα
πετρελαίου θέρμανσης.
Το International
Foundation
for
Greece ιδρύθηκε στο
Λονδίνο από το Γιώργο και την Ασπασία
Λεβέντη, με στόχο τη
δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου στήριξης των ομάδων του

πληθυσμού που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία για
τη χώρα μας. Το Ίδρυμά αρχικά
στοχεύει στην αγορά ειδικού
ιατρικού εξοπλισμού, ασθενοφόρων και οχημάτων ταχείας
ανταπόκρισης καθώς και στην
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία και ευαγή ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργεί παράλληλα
ένα όχημα για όλους όσοι θέλουν να προσφέρουν, ώστε η
βοήθεια να φτάσει έγκαιρα και
αποτελεσματικά στο στόχο της.
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«Ξεφαντώνουν τα
μικρά …αλλά και
τα μεγάλα παιδιά
στην αποκριάτικη
παρέλαση
του Διδυμοτείχου»
«Μια ιδέα - πρωτοβουλία του Δημάρχου Διδυμοτείχου
Παρασκευά Πατσουρίδη, που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια με την συμμετοχή τότε τεσσάρων
δημοτικών σχολείων
και έφτασε σήμερα
να είναι ένας θεσμός
που συνεχώς μεγαλώνει»

• Αρ. Φύλλου 47
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Αποκριάτικη
παρέλαση

«αποχαιρετούμε την αποκριά
με το καλύτερο
δυνατό τρόπο»

«Μεγάλη η συμμετοχή των παιδιών
από τα νηπιαγωγεία και από όλα τα
δημοτικά σχολεία»
Η αποκριάτικη παρέλαση του Διδυμοτείχου, που έχει γίνει θεσμός
, πραγματοποιήθηκε και φέτος το
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου. Η παρέλαση ξεκίνησε από το Δημοτικό Στάδιο Διδυμοτείχου και κατέληξε στην
κεντρική πλατεία της πόλης . Μεγάλη η συμμετοχή των παιδιών από
τα νηπιαγωγεία και από όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης συνοδεία

των δασκάλων και των γονιών τους.
Συμμετείχαν μέλη από πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης και των
τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου.
Κάθε ομάδα είχε το δικό της θέμα,
με στολές που δημιουργήθηκαν με
πολύ μεράκι από τους ίδιους.
Σε όλη την διάρκεια της παρέλασης ακούγονταν δυνατά ξέφρενη
αποκριάτικη μουσική ενώ στην πλα-

τεία της πόλης DJ , ξυλοπόδαροι και
ανιματέρ διασκέδασαν για αρκετή
ώρα τους παρευρισκόμενους.
Ένα πετυχημένο πολιτιστικό γεγονός υπό την αιγίδα του Κέντρου
Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας
Νεολαίας και Περιβάλλοντος και
του Δήμου Διδυμοτείχου, που χρόνο με τον χρόνο θα γίνεται καλύτερο, ώστε να υπάρχουν και οικονομι-

κά οφέλη για την τοπική οικονομία
στις μέρες του καρναβαλιού.
Φωτογραφίες: Από τον φίλο του
Διδυμοτείχου Παναγιώτη Γεωργίου,
που «μεταμφιεσμένος» σε «Υπουργό Πετρελαίου του Κατάρ»…έδωσε
έναν ιδιαίτερα σατυρικό τόνο στην
φετινή παρέλαση.
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Οι Καστροπολίτες
παρουσίασαν
Την ιστορία και τον πολιτισμό του Διδυμοτείχου στην Κομοτηνή
«Παρασκευάς Πατσουρίδης: Πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης, το Διδυμότειχο»

Κείμενο από Δελτίο
Τύπου - ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση
Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού του Δήμου Κομοτηνής και ο
Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣΓνώση και Δράση», συνδιοργάνωσαν
την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 την εκδήλωση με θέμα «Διδυμότειχο, η πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης»,

που πραγματοποιήθηκε στο Θρακικό
Ωδείο Κομοτηνής.
Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ παρουσίασαν
την Καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου στην Κομοτηνή, σε μία βραδιά
Ιστορίας, Ποίησης, Μουσικής και Τέχνης.
Στη διοικητική πρωτεύουσα της
Περιφέρειας, παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά με μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο η ιστορική και πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης, το Διδυμότειχο.
Ο Δήμος Διδυμοτείχου εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον ίδιο
τον δήμαρχο κ.Παρασκευά Πατσουρίδη, τον αντιδήμαρχο κ.Δημήτριο
Εμμανουηλίδη και τον δημ.συμβού-

λο κ.Αναστάσιο Κελεσίδη.
Το πρόγραμμα περιέλαβε παρουσίαση από τα μέλη του Συλλόγου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και
Δράση», με περιήγηση στα μονοπάτια της ιστορίας και του πολιτισμού, απαγγελίες λογοτεχνικών κειμένων και ποίησης του Διδυμοτείχου και της Θράκης γενικότερα, με
συνοδεία οπτικού υλικού, μουσικής-τραγουδιών και προβολή της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου και
της ευρύτερης περιοχής.
Η μουσική επιμέλεια και εκτέλεση των κομματιών πραγματοποιήθηκε από το φίλο του Συλλόγου και καθηγητή του Ωδείου Βορείου Έβρου,
κ.Χρήστο Γκρέμο. Η εκδήλωση πραγ-

ματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Διδυμοτείχου και
του Ωδείου Βορείου Έβρου «Καρπίδα». Ενώ χορηγός επικοινωνίας
ήταν το R Channel Θράκης.
Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση» συμπληρώνοντας την τρίχρονη λειτουργία του, με την παρουσία του
στην Κομοτηνή, ολοκλήρωσε το
ψηφιδωτό με τις όλες τις πόλεις
της Θράκης, όπου παρουσίασε,
προέβαλε, ανέδειξε την ιστορία, τα
μνημεία, την τέχνη, την ποίηση και
την πολιτιστική κληρονομιά του Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής.
Ο κύκλος της Θράκης πλέον περιστρέφεται στα μονοπάτια της
Ιστορίας, της Τέχνης και του Θρα-

κικού Πολιτισμού, με τους ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ του Διδυμοτείχου να αποτελούν μία από τις κινητήριες δυνάμεις
αυτής της κίνησης. Το ραντεβού με
τους απανταχού Θρακιώτες και όχι
μόνο, κλείνεται για την Καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου, την αρχαιότερη, ιστορικά λαμπρότερη πολιτεία
και μήτρα πολιτισμού της Ελληνικής
Θράκης.

Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ παρουσίασαν

την Καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου στην Κομοτηνή, σε μία βραδιά Ιστορίας, Ποίησης, Μουσικής
και Τέχνης
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Οι Μεταξάδες Δήμου Διδυμοτείχου,
η Νέα Βύσσα Δήμου Ορεστιάδας,
και τα Λάβαρα Δήμου Σουφλίου βρίσκονται ανάμεσα
στις πρώτες 27 περιοχές της Ελλάδας που μπαίνει σε
εφαρμογή ο νέος
θεσμός του «τοπικού αστυνόμου».

Η έναρξη λειτουργίας του θεσμού
του Τοπικού Αστυνόμου εγκαινιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρουσία και του
υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, ενώ από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
παρουσιάστηκε και ένα βίντεο με τις
δράσεις που υλοποιήθηκαν από την
κυβέρνηση τη διετία 2015-2016, με
στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών
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Τοπικός
Αστυνόμος
Ξεκίνησε και επίσημα στους Μεταξάδες

σε όλες τις γωνιές της επικράτειας και
τη σύνδεση της Αστυνομίας με την
κοινωνία.
Όπως ανέφερε ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο θεσμός του Τοπικού Αστυνόμου αποτελεί υλοποίηση
Προεδρικού Διατάγματος που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το 2006, αλλά δεν
προχώρησε «ίσως επειδή επιχειρήθηκε σε λάθος χρόνο, είτε επειδή ουδέ-

ποτε είχαν δημιουργηθεί οι σταθερές
και συγκροτημένες εκείνες προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν την αποτελεσματική αξιοποίηση του».

σει κυρίως ως βασικός συνδετικός κρίκος του Αστυνομικού Τμήματος, στο
οποίο υπάγεται διοικητικά με την τοπική κοινωνία.

Ο κ. Τσουβάλας τόνισε ότι ο Τοπικός Αστυνόμος εντάσσεται σε ένα
περιφερειακό σύστημα αστυνόμευσης και σε ένα σύγχρονο περιβάλλον,
που είναι σε εξέλιξη με την αναδιάταξη της Αστυνομίας, και θα λειτουργή-

Για την υλοποίηση του προγράμματος
υπήρξε η στενή
συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση, και
συγκεκριμένα
αιτήματα από
τους δήμους,
οι οποίοι παρέχουν και γραφείο στον τοπικό Αστυνόμο.
Σημειώνεται ότι οι Τοπικοί Αστυνόμοι θα είναι σε συνεχή επαφή με τους
πολίτες της περιοχής τους, θα παρέχουν άμεσα τις υπηρεσίες τους, θα
έχουν προανακριτικό ρόλο και θα ενημερώνουν το Αστυνομικό Τμήμα για τις
ανάγκες των πολιτών.
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«Παραμύθια
της μαμάς.
Ποιήματα
της κόρης»
Γράφει η Μαρία Κεκέ (Η Θρακιώτισσα)

Στις Μάνες μας
Η Μάνα είναι το κλαρί
Που κόπηκες από ΄κείνο

Η εικόνα της
Παναγίας
Σουμελά στην
Ορεστιάδα

Μεγάλωσες και άπλωσες
Και έγινες δεντρί.
***
Αυτή σου έδωσε ζωή
Σου ΄δωσε την ευχή της.
Μικρός, γέρος και άρρωστος,
«Μάνα!» πάντα φωνάζει.
***
Να είσαι Μάνα, είναι ΕΥΧΗ
ΠΟΝΟ και ευθύνη έχει πολλή.
Τον εαυτό της τον ξεχνά,
Σαν μεγαλώνει τα παιδιά.
***
Εμείς, του κόσμου τα παιδιά,
Τις μάνες μας να μην ξεχνάμε.
Και όταν γίνουν πια γριές
Στην αγκαλιά μας να τις κρατάμε.
***

Η γιαγιά μας
Πρωί-πρωί μέσ΄στην αυγή
Ξυπνά και μαγειρεύει,
Για όλους σκέφτεται γοργά
Και τα παιδιά νταντεύει.

***
Το βελονάκι έχει συντροφιά
Πάντα στην αγκαλιά της,
Κι αφού καθίσει ξενικά
Προικιά στην εγγονή της

***
Στ΄αγόρια όλο συμβουλή
τους ψέλνει λίγο-λίγο,
με προσοχή στο δρόμο της ζωής
να τον διαβαίνουν τους ζητεί.

***
Αυτή είναι η λεγόμενη γιαγιά
Και όποιος δεν την έχει,
Δεν ένιωσε ζεστή αγκαλιά,
Αγάπη αυτός δεν ξέρει

Με την ευκαιρία της εορτής της
Υπαπαντής του Κυρίου, που από ετών
έχει καθιερωθεί από την τοπική μας Εκκλησία ως «Ημέρα της Μητέρας και της
Οικογένειας», βραβεύθηκαν και ενισχύθηκαν οικονομικά από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου οι Σύλλογοι των Πολυτέκνων,
που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια της δικαιοδοσίας της.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός στις 2 Φεβρουαρίου ε.ε. λειτούργησε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας στο
Διδυμότειχο και προ του πέρατος της
Θείας Λειτουργίας συνεχάρη τους Συλλόγους των Πολυτέκνων για τη φιλότιμη δράση τους και παράλληλα εξέφρασε την απόλυτη συμπαράσταση, τόσο
της τοπικής Εκκλησίας όσο και του ιδίου, στην ιδιαίτερη προσπάθεια παροχής βοήθειας προς τις πολύτεκνες οικογένειες αλλά και γενικώτερα στην
προσπάθεια ανάδειξης του δημογραφικού προβλήματος, και κατέληξε· «το
δημογραφικό πρόβλημα είναι το υπ’
αριθμόν ένα πρόβλημα του τόπου μας
και έχει ως συνιστώσες την υπογεννητικότητα αφ’ ενός και την μετανάστευση αφ’ ετέρου. Η πραγματικότητα είναι
τραγική. Τα χωριά μας ερήμωσαν. Οι
νέοι μας έφυγαν. Μόνο γέροι απέμειναν. Η ελπίδα τρεμοσβήνει… Η Εκκλησία είναι αρωγός οποιασδήποτε προσπάθειας για την στήριξη των νέων οικογενειών και της σύνδεσής τους με την
πατρογονική γη τους».
Τέλος ο Σεβασμιώτατος ενεχείρισε
σε κάθε Σύλλογο το ποσό των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ για τους σκοπούς ενός
εκάστου και μια αναμνηστική λιθογραφία για τα γραφεία τους.

Με κάθε επισημότητα οι ακρίτες της Ορεστιάδας υποδέχθηκαν τις
απογευματινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου ε.ε. την ιερά εικόνα της
Παναγίας Σουμελά από το Παλλάδιο
του Ποντιακού Ελληνισμού στο Βέρμιο. Την ιερά εικόνα συνόδευαν ο
Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων,
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης και ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας.
Την ιερά εικόνα υπεδέχθη ο Σεβ.
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο
ιερός κλήρος της πόλεως και των ενοριών της ευρύτερης περιοχής, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος κ. Βασ. Μαυρίδης, ο Διοικητής του Δ’ Σώματος Στρατού Στρατηγός Γεώργιος Καμπάς, ο Διοικητής της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Στρατηγός Χαρ. Λαλούσης, ο Διοικητής της
3ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Νικ. Παναγόπουλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος κ. Πασχάλης Συριτούδης, ο Κοσμήτορας του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας του
Δ.Π.Θ. Σπυρίδων Κουτρούμπας, αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων και
πλήθος πιστών. Την υποδοχή πλαισίωναν εκτός από τον Σύλλογος Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής» και
άλλα θρακικά και ποντιακά σωματεία
απ’ όλη την Θράκη.

Προσεγγίζοντας
το δημογραφικό

Το δημογραφικό
πρόβλημα είναι
το υπ’ αριθμόν
ένα πρόβλημα
του τόπου μας
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Αγρότες

στους δρόμους

Μαζί τους; ή
Εναντίον τους;
Γράφει η
Δοϊτσίδου Μαλαματένια
Λογίστρι α

Ως μέλος αγροτικής οικογένειας και λόγο της άσκησης του
επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, αισθάνομαι διπλή
υποχρέωση να μιλήσω για το νέο φορολογικό καθεστώς
των αγροτών. Δεν είμαι εγώ στην θέση να κρίνω αν αυτά
τα μέτρα είναι δίκαια η άδικα. Το μόνο που μπορώ να πω
από τα ερεθίσματα που έχω, είναι ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει σκληρό πλήγμα στο επάγγελμα του
αγρότη. Σε μια περιοχή που οι αγρότες προσφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία.
Να δούμε ορισμένες αλλαγές:
1.ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Εισόδημα: 0 έως 20.000 Συντελεστής: 22%.
Εισόδημα: 20.000 έως 30.000 Συντελεστής: 29%.
Εισόδημα: 30.000 έως 40.000 Συντελεστής: 37%.
Εισόδημα: 40.000 έως 50.000 Συντελεστής: 45%.
Ο φόρος που θα προκύψει από τον παραπάνω πίνακα
θα μειωθεί μόνο για τους «επαγγελματίες αγρότες» ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους σύμφωνα με την κλίμακα:
Αριθμός τέκνων: 0, Έκπτωση φόρου: 1.900 ευρώ
Αριθμός τέκνων: 1, Έκπτωση φόρου: 1.950 ευρώ
Αριθμός τέκνων: 2, Έκπτωση φόρου: 2.000 ευρώ
Αριθμός τέκνων: 3 και άνω, Έκπτωση φόρου: 2.100 ευρώ
2.ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
Μέχρι πέρυσι οι επιδοτήσεις στο σύνολο τους ήταν
αφορολόγητες έως το ποσό των 12.000 ευρώ. Για το 2016
περιλαμβάνονται στα φορολογητέα ως εξής:
α.Η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο
ευρώ. β.Η πράσινη ενίσχυση και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις μόνο για το ποσό άνω των 12.000 ευρώ. γ. Οι άλλες
ενισχύσεις δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη.
3.ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Εξακολουθούν να είναι αφορολόγητες στο σύνολό
τους.
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Η προκαταβολή φόρου θα αυξηθεί από το 75% στο
100% του φόρου.
5.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με βάση
τα φορολογητέα κέρδη του προηγούμενου έτους και θα
καταβάλλονται κάθε μήνα. Το ελάχιστο ποσό των ετήσιων
εισφορών για το έτος 2017 είναι 1.044 ευρώ και το μέγιστο 14.910 ευρώ.
Τα μέτρα αυτά χαρακτηρίζονται από πολλούς πολύ
σκληρά για όλους αυτούς που θέλουν να εργαστούν και
να προσφέρουν στον πρωτογενή τομέα. Εγώ απλά θα πω
ότι σε μια καθαρά αγροτική περιοχή όπως την δική μας
που όλα κινούνται γύρω από τον πρωτογενή τομέα, κανείς
δεν θα μείνει ανεπηρέαστος. Για αυτό ζητούμε δικαιότερα μέτρα αγροτικής πολιτικής, που να βοηθούν ουσιαστικά, τόσο τους αγρότες, όσο και την τοπική μας οικονομία.

Τα μάτια σας
στο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ
Γράφει ο
Χάρης Αντωνακούδης,
Καρδιολόγος

antonakoud@yahoo.gr
Απόφοιτος του Γυμνασίου Διδυμοτείχου.
Καρδιολόγος και Υπερτασιολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών. τ Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής
Ασκληπιείου Βούλας, Ιδρυτικό μέλος
της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιαγγειακής Αποκατάστασης.

Ο διαβήτης είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση αλλά και ένας πολύ σοβαρός παράγων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθιέρωσε μία Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη που για το2016
γιορτάσθηκε το Νοέμβριο.Το μήνυμα
του παγκόσμιου εορτασμού ήταν ΤΑ
ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ και στόχος να
αυξηθεί η ενημέρωση του κόσμου για
τη ραγδαία και επικίνδυνη αύξηση του
διαβήτη και των επιπλοκών αλλά και
για τη σημασία της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης του
διαβήτη.
Ο διαβήτης,το σάκχαρο, είναι μια
χρόνια πάθηση που συμβαίνει όταν το
πάγκρεας δε παράγει επαρκή ινσουλίνη ή ο οργανισμός δε μπορεί να χρησιμοποιήσει την ινσουλίνη που παράγει. Ινσουλίνη είναι η ορμόνη που ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα και μας δίνει έτσι την ενέργεια που χρειάζεται
για να ζούμε.
Υπάρχουν δύο τύποι διαβήτη. Στον
τύπο 1 δεν παράγεται καθόλου ινσουλίνη και επομένως ο ασθενής πρέπει
υποχρεωτικά να κάνει ενέσεις ινσουλίνης σε όλη του τη ζωή. Στον τύπο 2
παράγεται μεν ινσουλίνη αλλά όχι όσο
χρειάζεται και έτσι ο ασθενής πρέπει
να κάνει συστηματική δίαιτα ή και να
παίρνει φάρμακα. Ο τύπος 2 αποτελεί
το 90% των διαβητικών κι αυτοί είναι
συνήθως παχύσαρκα άτομα με καθιστική ζωή.
Το σάκχαρο, είναι μία ύπουλη ασθένεια που συνήθως την ανακαλύπτουμε αργά και όταν πια έχουν
αρχίσει οι επιπλοκές. Τα αρχικά συμπτώματα όπως ξηροστομία, πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία, απότομη απώλεια βάρους, συνήθως δεν τα
προσέχει ο ασθενής και δεν πάει στο
γιατρό. Πολλές φορές ανακαλύπτουμε το διαβήτη από τις επιπλοκές ,όπως
για παράδειγμα όταν πάθει το πρώτο
έμφραγμα.
Επιπλοκές του Διαβήτη είναι τα
καρδιαγγειακά νοσήματα δηλαδή η
στεφανιαία νόσος με κορυφαία εκδήλωση το έμφραγμα του μυοκαρδίου,
τα εγκεφαλικά επεισόδια. νεφροπάθεια (που μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού βαθμού με
ανάγκη αιμοκάθαρσης ή μεταμόσχευσης νεφρών), νευροπάθεια (με μείωση έως και έλλειψη της αισθητικότητας κυρίως των κάτω άκρων με αποτέλεσμα εμφάνισης τραυμάτων στην περιοχή αυτή που δύσκολα αντιμετωπίζονται και μπορεί να φθάσουν και μέχρι τον ακρωτηριασμό των άκρων) και
αμφιβληστροπάθεια (που μπορεί να
οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια της
όρασης). Πράγματι το σάκχαρο είναι

σημαντική αιτία τυφλότητας, νεφρικής
ανεπάρκειας, καρδιακών συμβαμμάτων, εγκεφαλικών, ακρωτηριασμών.
Ο διαβήτης είναι μία πολύ σοβαρή
και εξελισσόμενη πανδημία.Τα στατιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα και δείχνουν:
*

υπάρχουν 415 εκατομύρια διαβητικοί σε όλο τον κόσμο. 60 εκατ
στην Ευρώπη
* το 2040 θα υπάρχουν 642 εκατ
διαβητικοί.
* αυξάνεται πιο γρήγορα σε χώρες με χαμηλό ή μέσο εισόδημα
(όπου φτωχός κι η μοίρα του!!!).
* ακόμη και σήμερα 1 στα 2 άτομα
που έχουν διαβήτη δε το γνωρίζουν.
* το 2015 είχαμε 5 εκατομ. θανάτους και κόστος 673 δις δολλάρια.
* το 80% των θανάτων συμβαίνουν
στις φτωχότερες χώρες.
* το 50% των ασθενών ήδη έχουν
επιπλοκές όταν διαγωσθεί η πάθηση.
* σήμερα το 7% του πληθυσμού
παίρνει φάρμακα για σάκχαρο.
Ενδιαφέροντα είναι τα στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ αφού παρόμοια και ανάλογα με τον πληθυσμό είναι και στον υπόλοιπο κόσμο.
•

στις ΗΠΑ κάθε χρόνο παρουσιάζονται περίπου 2.000.000 νέες περιπτώσεις
• κάθε μέρα παρουσιάζονται 5225
νέες περιπτώσεις.
• κάθε μέρα γίνονται 180 ακρωτηριασμοί ποδιών λόγω του διαβήτη.
• κάθε μέρα 133 ασθενείς αρχίζουν
αιμοκάθαρση σε τεχνητό νεφρό
λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
• 634 ασθενείς πεθαίνουν λόγω του
διαβήτου κυρίως από καρδιαγγειακά νοσήματα. $ στις ΗΠΑ το οικονομικό κόστος είναι τεράστιο
και φθάνει τα 174 δις ετησίως.
Το μεγάλο πρόβλημα στο Διαβήτη είναι ότι οι επιπλοκές αρχίζουν πριν
παρουσιασθεί αυξημένο σάχαρο στο
αίμα. Επομένως η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι βασική για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι
78 εκατ άνθρωποι έχουν Προ-διαβήτη
και αυτοί μπορεί να αποφύγουν την
εκδήλωση διαβήτου μόνο με υγιεινό τρόπο ζωής (άσκηση,διατροφή και
απώλεια βάρους). Μεγάλες μελέτες
από ΗΠΑ, Φινλανδία, Ολλανδία, Αγγλια έδειξαν έως και 58% μείωση του
κινδύνου για εμφάνιση διαβήτου μόνο

με αλλαγή τρόπου ζωής. Πολύ σημαντική είναι η παρέμβαση από την παιδική ηλικία. Έχει βρεθεί ότι ακόμη και
παιδιά διαβητικών με διαβήτη τύπου
1 μπορεί να αποφύγουν την πάθηση
μόνο και μόνο με συστηματική άσκηση από την παιδική ηλικία. Η αποφυγή
της παιδικής παχυσαρκίας,που αποτελεί σχεδόν επιδημία στην Ελλάδα,με
σωστή διατροφή και άσκηση είναι δυνατή.
Σημαντικό θέμα είναι και η πρόληψη των επιπλοκών,οι οποίες οφείλονται και στο γεγονός ότι στους διαβητικούς συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου,όπως η υπέρταση
και τα λιπίδια. Οι διαβητικοί δεν αρκεί
μόνο να ελέγχουν τα επίπεδα σακχάρου που με τις σημερινές φαρμακευτικές ιδιότητες είναι δυνατή.
Πρέπει να ελέγχουν σωστά την πίεση και τη χοληστερίνη αλλά και το
καρδιαγγειακό σύστημα με συχνή καρδιολογική παρακολούθηση. Η πίεση
πρέπει να διατηρείται με συνδυασμό
φαρμάκων πάντα κάτω από 130/80
mmHg. Η κακή χοληστερόλη πρέπει να
βρίσκεται κάτω από 100 mg/dl και σε
άτομα με στεφανιαίο νόσο κάτω από
70 mg/dl. Ασπιρίνη πρέπει να παίρνουν όσοι έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου και φυσικά απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα. Η πρόληψη των επιπλοκών πρέπει να περιλαμβάνει επίσης προληπτική παρακολούθηση και ενδεχομένως παρέμβαση για
τα μάτια, νεφρούς, πόδια, δόντια και
τα ούλα. Πάντως οι διαβητολόγοι σήμερα είναι ευαισθητοποιημένοι στο
θέμα αυτό και προτρέπουν τους ασθενείς για συστηματική καρδιολογική
εκτίμηση.
Τέλος για μια ολοκληρωμένη και
σωστή αντιμετώπιση χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των
ίδιων των ασθενών και του περιβάλλοντος μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και διευκόλυνση από το σύστημα υγείας. Για την πρόληψη του
διαβήτη και των επιπλοκών είναι απαραίτητα αλλαγή τρόπου ζωής όχι μόνο
στα άτομα υψηλού κινδύνου αλλά
στο γενικό πληθυσμό. Ο διαβήτης θεραπεύεται κι οι επιπλοκές μπορεί να
προληφθούν ή να καθυστερήσουν
με τον υγειϊνό τρόπο ζωής, φάρμακα
και συστηματική παρακολούθηση και
έλεγχο. Όλοι πρέπει να συμβάλλουν
σε αυτό όπως αρμόδιοι φορείς, κυβερνήσεις, δήμοι, εκπαιδευτές, εφημερίδες,μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό
είναι ο στόχος αυτής της δημοσίευσης.
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Μπέης

Ασπρονερίου
Η σάτιρα, αναμεμειγμένη με
στοιχεία της διονυσιακής λατρείας και της γονιμότητας
της γης
Μια τελετή γονιμότητας της Γής για καλή σοδειά,
ένα έθιμο με διονυσιακή καταγωγή και σατυρικά χαρακτηριστικά για τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας, με πρωταγωνιστές τον Μπέη με την
παραδοσιακή φορεσιά του
χωριού, (είναι ο τούρκος με
την μεγάλη περιουσία που
εισπράττει φόρους), τον
Κατή (Δικαστής) με τα σατυρικά ρούχα και τον υπόλοιπο θίασο ακολούθων.
Την Καντούνα (γυναίκα του
Μπέη), τους μποσταντζήδες
(αρραβωνιασμένοι νέοι του
χωριού - εισπράκτορες στον
θίασο του Μπέη), τους ζητλιαρέους (ζητιάνους), τον
Γιατρό και την Νοσοκόμα
και τους Αράπηδες που φοράνε κουδούνια (μέσα αποτρεπτικά εναντίον των δαιμόνων) και κρατούν «το-

πούζια» (φαλλοί) στο χέρι.
Επισκέπτονται όλα τα σπίτια του χωριού για καλή
σοδειά και καλή υγεία, με
πειράγματα, με «δίκες»
στην φάλαγγα και πολλά άλλα κωμικά στοιχεία.
Σε κάθε γειτονιά του χωριού χορεύουν με την συνοδεία γκάιντας και νταουλιού.. «κι του Μπέη τα παλικάρια κάθουντι κι τρών κι
πίνουν..κάθιντοι κι τρών κι
πίνουν κι το ν΄άλλου χου-

ρατεύουν» και «παλεύουν» με τους περαστικούς.
Ο «στρατός» του Μπέη καταλήγει στην κεντρική πλατεία όπου γίνεται η παρέλαση και η αναπαράσταση
του οργώματος και της σποράς. Στο τέλος ο Κατής μιλάει στους κατοίκους, χρησιμοποιώντας σατυρικό λόγο,
όπου δίνει ευχές για καλή
σοδειά και καλή υγεία σε
όλους. Ακολουθεί γλέντι για
όλο τον κόσμο που παρακολούθησε το δρώμενο, με συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.

Το έθιμο του Μπέη είναι ένα αποκριάτικο έθιμο με
διονυσιακά στοιχεία και έχει σατυρικό χαρακτήρα.
Μέσα από αυτή την αναπαράσταση σατιριζόταν
η τουρκική κατοχή και η ανέχεια της εποχής εκείνης.
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Ο Λαογραφικός Σύλλογος Διδυμοτείχου “Μπέης”, όπως κάθε χρόνο έτσι
και εφέτος παρουσίασε το
ομώνυμο αποκριάτικο έθιμο στην πόλη του Διδυμοτείχου.
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου έγινε το κάλεσμα του κόσμου σε όλη την
πόλη με κρασί για όλους.
Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου από το πρωί ο
Μπέης και η συντροφιά του
στο ρυθμό της γκάιντας και
της νταούλας πέρασε από

Μπέης Διδυμοτείχου
Το έθιμο του Κιοπέκ Μπέη
όλες τις γειτονιές της πόλης. Επισκέφθηκε υπηρεσίες, δημόσιους χώρους και
σχολεία, για να καταλήξει
το μεσημέρι στην πλατεία
του ΚΤΕΛ όπου παρουσιά-

στηκαν τα σατυρικά τσαλίμια της παρέας, ο χορός και
το κάψιμο του Μπέη!
Το έθιμο του Μπέη είναι ένα αποκριάτικο έθιμο
με διονυσιακά στοιχεία και

έχει σατυρικό χαρακτήρα.
Μέσα από αυτή την αναπαράσταση σατιριζόταν η
τουρκική κατοχή και η ανέχεια της εποχής εκείνης.
Ο Μπέης είναι ώριμος
άνδρας με μουστάκι, ντυμένος με «γούνα», βαμμένος με κοκκινάδι, πολλά
στολίδια, μαύρο φέσι, μπότες και φέρει μαζί του ραβδί, πιστόλια και ναργιλέ.
Ο άρχοντας του τόπου
ζωντανεύει μέσα από το
πρόσωπο του Μπέη ο οποίος είναι καθισμένος επάνω
σε ένα κάρο το οποίο σέρνεται από ένα γάιδαρο και
συνοδεύεται από τη φρουρά τους αστυνομικούς.
Μπροστάρης είναι ο τελάλης, ακολουθούν οι αυλικοί και γεωργοί αναπαριστώντας γεωργικές εργασίες. Ακολουθούν η Γύφτισσες η μαμή και το μωρό. Η
αμφίεση όλης της ομάδας
στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό και σε κουστούμια
εκείνης της εποχής.

Αφού
τελειώσει
η
«γύρα» του μπέη, σε κεντρικό σημείο της πόλης
γίνεται η αναπαράσταση  
όλων των γεωργικών εργασιών από τους γεωργούς
για να έχουν καλή σοδιά.
Το όργωμα, η σπορά , το
θέρισμα, το αλώνισμα γίνονται συνοδεία παραδοσιακής μουσικής. Στο τέλος
γίνεται το κάψιμο των κεράτων του Μπέη, αφού ευχηθεί καλή σοδειά στους χωρικούς.
• Έθιμο
Μπουμπούνας
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε
το έθιμο της Μπουμπούνας στην Κεντρική πλατεία
του Διδυμοτείχου με τα χορευτικά του Μ/Χ Κ/Ο ΟΡΦΕΥΣ Διδυμοτείχου και το
Σύλλογο Ποντίων Διδυμοτείχου “Ρωμανία” με παραδοσιακή μουσική και δωρεάν κρασί και λουκάνικα με
πάρα πολύ κέφι και λαϊκό
γλέντι.
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Δημοτική Πινακοθήκη

Ν αλμ π άντ η

Χώρος

πνευματικής
ανάτασης
Εκπαιδευτικοί... για τον τόπο
μας
Θα μπορούσαμε να σας περιγράψουμε και να σας δείξουμε πολλά,
αλλά προτιμούμε να σας ξεναγήσουμε σε μια πινακοθήκη, ένα μέρος, μια σταλιά παραδείσου.

Ο Δημήτρης Ναλμπάντης έχει διαμορφώσει στη γενέτειρα του το παλιό αρχοντικό του
κ. Βαφειάδη σε μία
αξιοθαύμαστη πινακοθήκη.
Μερικές φορές η καθημερινότητα είναι μουντή με άγχος και πολύ
πίεση, τότε ο άνθρωπος ψάχνει ένα
σημείο, ένα μέρος που να βλέπει
την τέχνη να ξεδιπλώνεται μπροστά
στα μάτια του και να δαμάζει τις αισθήσεις του.
Λοιπόν, εμείς το βρήκαμε και
προσφερθήκαμε οικειοθελώς να
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον
τόπο αυτό αλλά και στους συνανθρώπους μας. Είμαστε σίγουρες ότι
θα απολαύσετε μερικές στιγμές γεμάτες τέχνη, ιστορία, χρώματα, φαντασία, νοσταλγία και προπαντός
ποιοτικό και ήρεμο χρόνο. Εκτός
από τη ξενάγηση που θα έχετε θα
απολαύσετε και την ομορφότερη

θέα της πόλης των κάστρων.
Πάρτε μαζί σας λίγη διάθεση και
αφήστε τις αισθήσεις σας να χορτάσουν. Αϊλίν Αμπεντίν, Ελένη Αμανατίδου, Γιλντίζ Μπουρμπούν.
Η πινακοθήκη
Η Δημοτική Πινακοθήκη Ναλμπάντη στεγάζεται στην πρώην οικία Βαφειάδη. Ένα κτίριο που παρουσιάζει την ιδιοτυπία της ισόγειας πρόσοψης και διώροφου εσωτερικού. Είναι μια αστική οικία του μεσοπολέμου με απόλυτα συμμετρικά
ανοίγματα και καμπύλο ξύλινο υπέρυθρο στον εξώστη. Εσωτερική κλίμακα οδηγεί στον κάτω όροφο που
είχε βοηθητικό χαρακτήρα. Η θέα
από τα πίσω παράθυρα είναι μαγευτική και εκτείνεται ως τον Ερυθροπόταμο, τον Έβρο και τα απέναντι κείμενα τουρκικά χωριά. Το κτίριο έχει αποκατασταθεί από τον
Δήμο και λειτουργεί ως Δημοτική
Πινακοθήκη Δημητρίου Ναλμπάντη.
Η Πινακοθήκη ξεκίνησε την λειτουργία της τον Μάιο του 2000 και εγκαινιάστηκε από τον Θεόδωρο και την
Γιάννα Αγγελοπούλου. Όλοι οι πίνακες, οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου είναι δωρεά του Δημητρίου Ναλμπάντη στο Δήμο Διδυμοτείχου. Ο ζωγράφος γεννήθηκε στο Διδυμότειχο
αλλά μοιράζει το χρόνο και το έργο
του μεταξύ Διδυμοτείχου και Αθήνας. Ο Δημήτρης Ναλμπάντης έπιασε πινέλο στα πέντε του χρόνια, στο
Διδυμότειχο, ενώ στα επτά του κοπιάρει τον Ντε Λακρουά και μαθητεύει ελεύθερο σχέδιο δίπλα στον
ζωγράφο Νίκο Τζιώτη. Στα δώδεκα του αγιογραφεί και αρχίζει να
παρουσιάζει τις δουλειές του σε
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
Η πρώτη σημαντική βράβευση έρχεται το 1986 από την UNESCO και
την Ένωση Κριτικών της Ευρώπης.
Το 1987 βραβεύεται από την UNICEF
ενώ το 1990 δημιουργεί ομάδα τοιχογράφων. Τα έργα του πα-

ρουσιάζονται σε πλήθος συλλογών
του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Η μεγαλύτερη έως σήμερα διάκριση του ζωγράφου έρχεται το 2000,
όταν το έργο του επελέγη να γίνει
γραμματόσημο σε ειδική σειρά που
εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Το
έργο του ζωγράφου Δημητρίου Ναλμάντη με θέμα «ΜΝΗΜΕΣ» βραβεύτηκε το 2000 από τον Κόφι Ανάν και
έγινε γραμματόσημο του Ο.Η.Ε., το
μόνο που επιλέχθηκε από ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα εκπροσωπείται για πρώτη φορά σε αυτό
τον διαγωνισμό και έτσι η διάκριση αποτελεί Ελληνική πρωτοτυπία.
Το όνομα του Δημήτρη Ναλμπάντη
συγκαταλέγεται πλέον σε κατάλογο
με τους μεγαλύτερους ζωγράφους
του κόσμου (Σαλβαντόρ Νταλί, Πικάσσο, Vermeer, Henry Moore, Ραφαέλ, Andrew Wyeth, Hans Erni και
Leroy Nieman) των οποίων τα έργα
έγιναν γραμματόσημα του ΟΗΕ. Το
2003, άλλα τέσσερα έργα του έγιναν γραμματόσημα στη σειρά «Προστασία Περιβάλλοντος» των Ελλη-

νικών Ταχυδρομείων ενώ το 2006
φιλοτέχνησε δωρεάν τα εικαστικά του «Σχολείου της Ειρήνης και
του Περιβάλλοντος» στο Δήμο Τριγώνου Έβρου. Η έκθεσή του «Τέχνη και περιβάλλον» (2007) διοργανώθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου. Οι πίνακες και οι τοιχογραφίες που εκτίθενται εδώ, στην Πινακοθήκη, είναι
κυρίως επηρεασμένοι από τα τοπία
του Διδυμοτείχου. Τα περισσότερα
έργα του ανήκουν στο μαγικό ρεαλισμό. Υπάρχουν βέβαια επιρροές και
από άλλα κινήματα της ζωγραφικής
όπως από τον ιμπρεσιονισμό, εξπρεσιονισμό, avenge art κ.λ.π. Στις τοιχογραφίες βλέπουμε διάφορα βυζαντινά διακοσμητικά τα οποία συναντούμε και στις βυζαντινές εκκλησίες της πόλης μας. Τα έργα του ζωγράφου εκτίθενται στην Δημοτική
Πινακοθήκη Διδυμοτείχου, στο κτίριο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη καθώς
και σε Μουσεία και Συλλογές εντός
και εκτός Ελλάδας.

