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θεαματική καρναβαλική παρέλαση
Ένας πΟΛΙΤΙσΤΙκΟσ ΘΕσΜΟσ 
για το Διδυμότειχο.  
Μεγάλη η συμμετοχή των  
παιδιών από τα νηπιαγωγεία  
και από όλα τα δημοτικά  
σχολεία του  
Δήμου Διδυμοτείχου.

Ξεκάθαρο ψήφισμα

Η αυτονόμηση του 
νοσοκομείου Διδυμο-
τείχου αποτελεί πάγιο 
αίτημά μας, το οποίο 
διεκδικούμε με ψήφι-
σμά μας προς τον 
Υπουργό Υγείας

σελ. 4-5

σελ. 8-9

Χώρος 
πνευματικής 
ανάτασης

Δημοτική πινακοθήκη Ν Α Λ Μ π Α Ν Τ η

Ο Δημήτρης Ναλμπάντης έχει
διαμορφώσει στη γενέτειρα του το παλιό 
αρχοντικό του κ. Βαφειάδη σε μία αξιοθαύ-
μαστη πινακοθήκη. 

σελ. 16

Τοπικός 
Αστυνόμος

ΞεκίνΗσε 
καί  
επίσΗΜα 
στΟΥσ  
ΜεταΞαΔεσ

σελ. 3
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Οι Βουλευτές στο Διδυμότειχο

παραγωγικός 
διάλογος

Ενημερωτικές επισκέ-
ψεις 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 ζη-
τήματα που αφορούν στον 
εκάστοτε Δήμο και έπειτα 
από παραγωγικό διάλογο τέ-
θηκαν προτάσεις από όλες 
τις πλευρές για την επίλυση 
αυτών.

Οι Βουλευτές επισκέφθη-
καν τον Δήμο Διδυμοτείχου, 

όπου στο ίδιο κλίμα ενημε-
ρώθηκαν για τα τρέχοντα ζη-
τήματα του Δήμου. 

η ΕπΕκΤΑση  
ΤΟΥ ΔΙκΤΥΟΥ ΦΥσΙ-
κΟΥ ΑΕΡΙΟΥ στην 
πόλη του Διδυμοτεί-
χου, η ενίσχυση και 
η στελέχωση των δο-
μών της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, αλλά και 
ζητήματα που άπτο-
νται της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και 
ανάδειξης της περι-
οχής αποτέλεσαν τα 
κεντρικά θέματα συ-
ζήτησης. 

Εντονος λόγος έγινε για 
την υποβάθμιση που υπέστη 
η περιοχή λόγω λανθασμέ-
νων πολιτικών προηγούμε-
νων κυβερνήσεων και αυτό 
είναι ένα πρόβλημα που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
τη συνεργασία όλων των θε-
σμικών και κοινωνικών φο-
ρέων. 

Μεταξύ άλλων συζητήθη-
κε η εύρυθμη λειτουργία της 
σχολής Αστυφυλάκων και 
του ΤΕΙ Νοσηλευτικής που 
εδρεύουν στο Διδυμότει-
χο και αναφέρθηκαν προτά-
σεις ενίσχυσης και διεύρυν-
σής τους, με σκοπό πάντα 
την ανάπτυξη της περιοχής.

 
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ιδιοκτήτης: 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Εκδότης - Διευθυντής 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Δήμαρχος

Διεύθυνση: 
Β.Γεωργίου & Ορφέως 

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο 
Τηλ.: 25533 50602

e-mail:didymonea@gmail.com

 
Σ.Σ: Κείμενα , δημοσιευμένα ή μη 
δεν επιστρέφονται.Ενυπόγραφα 

κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεω-
τικά τη θέση της εφημερίδας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι Δημότες, Φορείς 

και Σύλλογοι της  
περιοχής επιθυμούν  

να ενημερώνουν τους 
δημότες μας για τις  

δραστηριότητες τους  
μέσα από την  

εφημερίδα του Δήμου  
Διδυμοτείχου,  

παρακαλούνται να  
αποστέλλουν σχετικό 
Δελτίο Τύπου στην  
ηλεκτρονική μας  

διεύθυνση didymonea@
gmail.com ή να επικοινω-
νούν με τον κο Δημήτρη 
Δεντσίδη στο κινητό τη-
λέφωνο 6972715239.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης  

Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:
Τοπαλούδης Ιωάννης 

Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Κελεσίδης Αναστάσιος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεντσίδης Δημήτριος 
Επικοινωνία

Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602

E-mail: didymonea@gmail.com

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

Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon

Η φωτογραφία  
του μήνα

ΕΥΧΑΡΙσΤηΡΙΟ 
«Φύλλο 2 2017»

Ευχαριστούμε τους, Παναγιώτη Γεωργίου, Χάρη Αντωνα-
κούδη, Μαρία Κεκέ, Γιάννη Πιστόλα, Ματούλα Δοιτσίδη, 
Ελένη Αμανατίδου και τους Α.Ε.Διδυμοτείχου, Καστροπο-
λίτες, 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

ΑΥΤΟΝΟΜηση 
του Νοσοκομείου 

Διδυμοτείχου

Έφυγε  
ο Νίκος  
παγωνάκης

Θλίψη 
στο Διδυμότειχο 
προκάλεσε η είδηση 
του θανάτου  
του δημοτικού  
συμβούλου  ΝίκΟυ 
ΠαγωΝακη.
Ο εκλιπών ήταν ένα δραστή-
ριο μέλος της τοπικής μας 
κοινωνίας, έχοντας διατελέ-
σει επί σειρά ετών Δημοτι-
κός Σύμβουλος, Αντιδήμαρ-

χος 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 οικο-
γένειάς του, των φίλων του και όλων όσων τον γνώρισαν.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρα-
σκευής στο Ασημένιο, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και 14:00 μ.μ.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό τα-
ξίδι Νίκο.
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ΕμμαΝΟυηλίΔηΣ 
ΔημηΤρηΣ

Στόχος μας η βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας και αποδοτικότητας των 
Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των 
δημοτών.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρα-
σκευάς Πατσουριδης, ορίζει Αντιδήμαρ-
χο Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης & Πε-
ριβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας κ. Εμμανουηλίδη Δημή-
τριο, για το υπόλοιπο διάστημα της θη-
τείας 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 κατα-
πολέμηση της ρύπανσης στην περιφέ-
ρειά τους. 

Την καθαριότητα όλων των κοινόχρη-
στων 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 διάθε-
σης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρ-
καγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική 
νομοθεσία.

Την παροχή συνδρομής στην αρμό-
δια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε 
πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περι-
οχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

Την συμμετοχή του σε θέματα πολε-
οδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, 
όπως αυτή προβλέπεται από την κείμε-
νη νομοθεσία και απορρέει από τον ΟΕΥ. 
5. Τον καθορισμό των χώρων για τη δη-
μιουργία κοιμητηρίων και την παροχή 
γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέ-
φρωσης 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-

τικής οδοποιίας
Την μέριμνα συντήρησης αστικής 

οδοποιίας
Την διαχείριση στερεών αποβλήτων, 

σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύ-
κλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διά-
θεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστά-
σεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασί-
ας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατά-
στασης υφιστάμενων χώρων εναπόθε-
σης (Χ.Α.Δ.Α.).

Την περισυλλογή και η εν γένει μέρι-
μνα για τα αδέσποτα ζώα, την περισυλ-
λογή αδέσποτων σκύλων και την εν γένει 
μέριμνα για την βελτίωση εγκαταστάσε-
ων αδέσποτων σκύλων.

Την κατασκευή, διαχείριση και βελ-
τίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του 
εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδι-
αίτερα την συντήρηση, την καθαριότητα 
και την φύλαξη των σχολικών κτιρίων.

Την κατασκευή, διαχείριση και βελτί-
ωση των υλικοτεχνικών υποδομών όπως 
επίσης τη συντήρηση των δημοτικών κτι-
ρίων.

Την κατασκευή, συντήρηση και δι-
αχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμνα-

στηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτι-
κών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

Τον συντονισμό και επίβλεψη του έρ-
γου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των καταστροφών που 
συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.

Την διατύπωση εισήγησης για το σχε-
διασμό πολιτικής προστασίας της περιο-
χής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνι-
κού σχεδιασμού και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων 
που αφορούν την περιοχή τους στο πλαί-
σιο του εθνικού και περιφερειακού σχε-
διασμού.

Την διάθεση και τον συντονισμός 
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και 

μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κα-
ταστροφών 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 πολι-
τικών γάμων

Την Οργάνωση, Εποπτεία, Συντονι-
σμό της ανωτέρω διεύθυνσης και έκδοση 
– υπογραφή όλων των σχετικών εγγρά-
φων – αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.

Την Εκτέλεση των αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε θέ-
ματα αρμοδιότητάς του.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
και καθαριότητας

Αντιδήμαρχος Μεταξάδων
ΣλαβΟυΔηΣ  
κωΣΤαΣ

Προτεραιότητα η συνεργασία με 
τους Προέδρους και Έκπροσώπους 
των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επί-
λυση των προβλημάτων καθημερινό-
τητας των δημοτών μας. 

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης, ορίζει Αντιδή-
μαρχο μεταξάδων με αρμοδιότητες 
στον πρωτογενή τομέα και τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης τον Δημοτικό 
Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Σλαβού-
δη Κώστα, για το υπόλοιπο διάστημα 
της θητείας και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία εκμετάλλευσης 

δημοτικών και κοινοτικών δασών, την 
διαχείριση και εκμετάλλευση δημο-
τικών και κοινοτικών καλλιεργητικών 

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

2. Την εποπτεία των Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικου-
σών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Το-
πικών Επιτροπών Αρδευσης (Τ.Ε.Α.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 
3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύε  
και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδο-
θείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς 
και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών 
έργων με εφαρμογή σωστής άρδευ-
σης και στράγγισης.

3. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέ-
ματος για την ανάπτυξη της γεωργί-
ας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, κα-

θώς και τη διατήρηση του αγροτι-
κού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού 
πληθυσμού στις εστίες τους.

4. Υπογραφή διαβιβαστικών εγ-
γράφων σε διάφορες υπηρεσίες σύμ-
φωνα με τις αρμοδιότητες που προ-
κύπτουν από την παρούσα Απόφασή 
μας.

5. Την έκδοση αδειών και τέλεση 
πολιτικών γάμων.

6. Την επικύρωση εγγράφων ως 
σωστό φωτοαντίγραφο εκ του πρωτο-
τύπου ή εκ του αρχείου μας και τη θε-
ώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
7. Την υπογραφή εγγράφων που 
αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότη-
τες που δεν περιέχουν γνώμη, πρότα-
ση και απόφαση.

ΕκκΑΘΑΡΙση ΤΟΥ ΔηΜΟΤΙκΟΥ ΡΑΔΙΟΦώΝΟΥ

«σΙΓησΕ…
από τα χρέη»
Ο Δήμος Διδυμοτείχου συ-
νεχίζοντας την εξυγίανση 
των οικονομικών του Δή-
μου ολοκλήρωσε και την 
Εκκαθάριση του Δημοτικού 
Ραδιοφώνου. 

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

Το Δημοτικό  Ραδιόφωνο Διδυμο-
τείχου έπαψε να έχει ζωντανές εκπο-
μπές από το 2007.

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

Να υπενθυμίσουμε ότι η δημοτική 
αρχή προέβηκε στην Εκκαθάριση ήδη 
δύο Δημοτικών Επιχειρήσεων (Διδυ-
μοτείχου – Μεταξάδων) από τις οποί-
ες προέκυψαν οφειλές από προηγού-
μενα έτη ποσού 647.984 ευρώ και με 
τους τόκους καταβλήθηκαν πάνω από 
750.000 ευρώ. 
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Σύσκεψη με πρωτοβουλία του 
δημάρχου Διδυμοτείχου Παρα-
σκευά Πατσουρίδη με παρουσία 
και των τεσσάρων βουλευτών του 
Ν. Εβρου, των τριών δημάρχων της 
περιοχής, του Μητροπολίτη Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλί-
ου, δημοτικών συμβούλων και θε-
σμικών φορέων, πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 18 Μαρτίου στο Δη-
μαρχείο Διδυμοτείχου με θέμα τα 
πολλαπλά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει το Νοσοκομείο Διδυμο-
τείχου. Μία μαραθώνια συνεδρία-
ση, καθώς διήρκεσε περίπου πέντε 

ώρες, με μεγάλη συμμετοχή πολι-
τών.

Το κοινό συμπέρασμα από την 
πολύωρη συζήτηση: Αναγκαία και 
άμεση η διοικητική αυτονόμηση 
του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμο-
τείχου.

«Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πα-
ρασκευάς Πατσουρίδης: Θα προτι-
μούσα σήμερα εδώ, να μιλάμε για 
εξέλιξη, πρόοδο, ανάπτυξη, αλλά 
δυστυχώς συζητάμε όπως γίνεται 
από το 2011, με την αποδυνάμωση 
των υπηρεσιών στον κεντρικό και 

Σε περίπτωση που δεν θα 
υπάρξει θετική ανταπόκρι-
ση από το Υπουργείο Υγεί-
ας θα συναντηθούμε με 
τον Πρωθυπουργό
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βόρειο Εβρο να μην αποδυναμω-
θούμε περισσότερο»

«Μητροπολίτης Διδυμοτείχου 
Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμα-
σκηνός: Πρέπει να είμαστε δυναμι-
κοί και το έτοιμά μας να είναι ένα, η 
αυτονόμηση του Νοσοκομείου»

«Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολί-
τευσης, Τοκαμάνης Χρήστος: Μίλη-
σε για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
και πρότεινε να αναζητηθούν λύσεις 
ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα θέμα-
τα που αντιμετωπίζει η πόλη του Δι-
δυμοτείχου ζητώντας την βοήθεια 
των βουλευτών.

«Αρχηγός της Ελάσσονος Αντιπο-
λίτευσης, Καραφείζη Βάγια: Μίλησε 
για χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπω-
ρεί τον τόπο, ενώ συμφώνησε με την 
αυτονόμηση και την επάνδρωση του 
νοσοκομείου και ζήτησε την ανταπό-
κριση των βουλευτών ώστε να δοθεί 
άμεσα λύση.»

«Αναπληρωτής Διοικητής του Νο-
σοκομείου Διδυμοτείχου, Καρακό-
λιας Στέφανος: Οσο προσωπικό και 

αν έρθει στο νοσοκομείο, αν δεν αυ-
τονομηθεί δεν θα είναι κανείς ικανο-
ποιημένος». 

«Αναπληρωτής Διευθυντής Ια-
τρικής Υπηρεσίας, Βαφειάδης Κώ-
στας: Να υπάρξουν δύο διαφορετι-
κά ΑΦΜ για να μπορούν γρήγορα να 
παίρνονται αποφάσεις, πρέπει να 
καταλάβουν στην Αθήνα ότι αυτό το 
διαχρονικό λάθος πρέπει να το διορ-
θώσουν»

«Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομέ-
νων, Στάθης Στάμος: Οπου υπάρχει 
πλεονάζοντα προσωπικό να έρθει 
στο νοσοκομείο. Βάζουμε το θέμα 
τον 150 κλινών γιατί το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό είναι συ-
νάρτηση των κλινών»

Αυτό που συναποφασίστηκε από 
όλους τους φορείς ήταν να συντα-
χθεί ψήφισμα, τα οποίο να συνυπο-
γράφουν όλοι οι παρευρισκόμενοι, 
με τα αιτήματα για το Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου από την κεντρική διοί-
κηση τα οποία είναι: 

Ως πρώτο και κυρίαρχο αίτημα 
την αυτονόμηση του Νοσοκομείο Δι-

δυμοτείχου από το Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, αίτημα στο οποίο συμφώνησαν 
ομόφωνα όλοι οι παρευρισκόμενοι 
ότι είναι υψίστης σημασίας. 

Επίσης την ανάπτυξη 150 κλι-
νών στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 
όσες δηλαδή προέβλεπε ο παλιός 
οργανισμός, έναντι των 130 κλινών 
που υπάρχουν (συμπεριλαμβανο-
μένης και της μονάδας τεχνητού νε-
φρού) ώστε να αναπτυχθούν και άλ-
λες αναγκαίες κλινικές (όπως ουρο-
λογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ) Πρό-
σληψη του αναγκαίου αριθμού ερ-
γαζομένων (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 ταυτό-
χρονα με την πλήρη αυτονόμησή 
του Επιστροφή εξοπλισμού από το 
ΠΓΝΑ στο Νοσοκομείο Διδυμοτεί-

χου καθώς και όποιου άλλου εξοπλι-
σμού του ΠΓΝΑ είναι σε αχρησία. 

Σε συνεργασία των θεσμικών φο-
ρέων και των εκπροσώπων του Νο-
σοκομείο Διδυμοτείχου και άμεσα οι 
Δήμαρχοι, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι 
εργαζόμενοι και γιατροί του νοσοκο-
μείου 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 περί-
πτωση που δεν υπάρξει θετική έκ-
βαση, ενωμένοι να διεκδικήσουν με 
κάθε τρόπο την υλοποίηση τους. 

Το αξιοσημείωτο στην όλη υπό-
θεση είναι ότι η διοίκηση του νο-
σοκομείου και ο ιατρικός σύλλογος 
Εβρου, έχουν εντελώς διαφορετι-
κές απόψεις για το τι συμβαίνει στην 
πραγματικότητα στο νοσοκομείο Δι-
δυμοτείχου. Δύο διαφορετικά δελ-
τία τύπου, που κοινοποιήθηκαν στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρου-
σιάζουν τα προβλήματα με εντελώς 
διαφορετική προσέγγιση.

(Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 
RadioEvros.gr)

Ξεκάθαρο ψήφισμα

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

Στο Διδυμότειχο

Το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου επισκέφθηκε ο 
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός όπου πραγμα-
τοποίησε συναντήσεις με τους εργαζόμενους, εκ-
προσώπους συλλόγων και φορείς της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης . 

Στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου οι εργαζόμε-
νοι εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν ως απόρροια της διασύνδεσης του νοσηλευ-
τικού ιδρύματος με το Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Αλεξανδρούπολης. 

Τόνισαν ότι 
από το 2013 
που έγινε η 
συγχώνευση, 
το Νοσοκο-
μείο έχει φθί-
νουσα πο-
ρεία και συρ-
ρικνώνεται 
συνεχώς. 

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών 
έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να δο-
θούν 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 πραγ-
ματικά ηρωισμός να εργάζεται κάποιος σε τόσο 
αντίξοες συνθήκες, με χαμηλούς μισθούς και σε 
δυσπρόσιτη περιοχή και συμφώνησε ότι σε ορι-
σμένες  περιπτώσεις χρειάζονται επιπλέον κίνη-
τρα προσέλκυσης καθώς αυτά που έχουν ήδη 
ληφθεί φαίνεται ότι δεν επαρκούν. 

Σε ό,τι αφορά το αίτημα αυτονομίας του Νο-
σοκομείου που έχει σοβαρή τεκμηρίωση και 
ισχυρά επιχειρήματα , ο κ. Ξανθός εμφανίστηκε 
θετικός  υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη ανοίξει η 
συζήτηση για αποσύνδεση ορισμένων νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων της χώρας (Νοσοκομεία Λάρι-
σας και Ηρακλείου) και δήλωσε ότι το Υπουρ-
γείο Υγείας θα έχει τη δυνατότητα να το εξετά-
σει μέσα στο 2017  στο πλαίσιο μιας συνολικής 
νομοθετικής ρύθμισης που θα αφορά νοσοκο-
μεία με ανάλογα προβλήματα. 

Σχετικά με τη μετακίνηση γιατρών από τα Κέ-
ντρα Υγείας στα Νοσοκομεία ο κ. Ξανθός απά-
ντησε ότι το Υπουργείο Υγείας κατέβαλε μια τε-
ράστια προσπάθεια το 2015 να αποτρέψει την 

κατάρρευση του 
ΕΣΥ και το 2016 να 
σταθεροποιήσει το 
σύστημα. 

 «Το 2017 εί-
ναι η χρονιά που 
θα εστιάσουμε 
στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγεί-
ας  και σε επίπε-
δο αντιμετώπισης 
των προβλημά-
των στις υπάρχου-
σες δομές αλλά και 
σε επίπεδο σχεδια-
σμού ενός νέου μο-
ντέλου ΠΦΥ με την 
ανάπτυξη Τοπικών 
Μονάδων Υγείας 
(ΤΟΜΥ)» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
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Δωρεά πετρελαίου 
θέρμανσης
Από την AEGEAN και την I.F.G

Θετικός ο απολογισμός 
για τον …Χιονιά

«Έγινε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό»

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου 
Διδυμοτείχου, ανταποκρίθηκε με 
επιτυχία, στα έντονα και ακραία φαι-
νόμενα του φετινού χειμώνα.

Καθημερινή ήταν η ρίψη αλατιού, 
ώστε οι κεντρικοί δρόμοι και πεζό-
δρομοι να είναι εύκολα διελεύσι-
μοι, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να 
εξυπηρετηθούν στην καθημερινότη-
τά 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 Τοπι-
κές Κοινότητες. Κανένας οικισμός του 
δήμου δεν αποκλείστηκε. Αγροτικά 
μηχανήματα με αλατιέρες επιστρα-
τεύθηκαν και κατάφεραν να κρατή-
σουν το εσωτερικό δίκτυο ανοικτό, 
παρ ότι χιόνιζε καθημερινά.

Δεν έγινε η αποκομιδή των απορριμ-
μάτων.

Η κακοκαιρία είχε ως αποτέ-
λεσμα να ανασταλεί το έργο των 
απορριμματοφόρων με αποτέ-
λεσμα αρκετά σημεία του δή-
μου να γεμίσουν με σκουπίδια. 
Η Αντιδημαρχία καθαριότητας θεώ-
ρησε πως η προσέγγιση των κάδων 
από τα απορριμματοφόρα, λόγω 
έντονου παγετού, είχε καταστεί δυ-

σχερής και εγκυμονούσε κινδύνους 
για τους εργαζόμενους, γι’ αυτό απο-
φασίστηκε η προσωρινή διακοπή της 
αποκομιδής. Η αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων ολοκληρώθηκε μόλις υπο-
χώρησε ο παγετός.

Ευτυχώς, σε όλη την διάρκεια της 
κακοκαιρίας του Γενάρη, δεν είχαμε 
κάποιο σημαντικό ατύχημα λόγω χιο-
νιά.

Η AEGEAN OIL σε συνερ-
γασία με το INTERNATIONAL 
FOUNDATION FOR 
GREECE(I.F.G)με Πρόεδρο την 
κ.Ασπασία Λεβέντη, παρέδω-
σαν και φέτος πετρέλαιο θέρ-
μανσης σε Σχολεία της Βόρειας 
Ελλάδας. 

Στον Δήμο Διδυμοτείχου 
κατανεμήθηκαν στις σχολι-
κές μονάδες του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Διδυμοτείχου, του 
Δημοτικού Σχολείου Μεταξά-
δων και του Δημοτικού Σχολεί-
ου Ασπρονερίου. Σε μία περίο-
δο βέβαια που οι ανάγκες είναι 
αυξημένες λόγω των καιρικών  
συνθηκών.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρασκευάς Πατσουρίδης εξέ-

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

ντας τις ιδιαιτερό-
τητες της περιοχής 
την περίοδο του 

χειμώνα και το πόσο 
σημαντική ήταν η 
πρωτοβουλία να ενι-
σχύσει τα σχολεία του 
δήμου με ποσότητα 
πετρελαίου θέρμαν-
σης.

Το International 
Foundation for 
Greece ιδρύθηκε στο 
Λονδίνο από το γιώρ-
γο και την ασπασία 
λεβέντη, με στόχο τη 
δημιουργία ενός διε-
θνούς δικτύου στήρι-
ξης των ομάδων του 

πληθυσμού που αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήματα, σε 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία για 
τη χώρα μας. Το Ιδρυμά αρχικά 
στοχεύει στην αγορά ειδικού 
ιατρικού εξοπλισμού, ασθενο-
φόρων και οχημάτων ταχείας 
ανταπόκρισης καθώς και στην 
προμήθεια πετρελαίου θέρ-
μανσης για σχολεία και ευα-
γή ιδρύματα σε όλη την Ελλά-
δα. Δημιουργεί παράλληλα 
ένα όχημα για όλους όσοι θέ-
λουν 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 - πρωτο-
βουλία του Δημάρ-
χου Διδυμοτείχου 
Παρασκευά Πατσου-
ρίδη, που ξεκίνη-
σε πριν αρκετά χρό-
νια με την συμμετο-
χή τότε τεσσάρων 
δημοτικών σχολείων 
και έφτασε σήμερα 
να είναι ένας θεσμός 
που συνεχώς μεγα-
λώνει»
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Η αποκριάτικη παρέλαση του Δι-
δυμοτείχου, που έχει γίνει θεσμός 
, πραγματοποιήθηκε και φέτος το 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου. Η παρέ-
λαση ξεκίνησε από το Δημοτικό Στά-
διο Διδυμοτείχου και κατέληξε στην 
κεντρική πλατεία της πόλης . Μεγά-
λη η συμμετοχή των παιδιών από 
τα νηπιαγωγεία και από όλα τα δη-
μοτικά σχολεία της πόλης συνοδεία 

των δασκάλων και των γονιών τους. 
Συμμετείχαν μέλη από πολιτιστι-
κούς 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 παρέ-
λασης ακούγονταν δυνατά ξέφρενη 
αποκριάτικη μουσική ενώ στην πλα-

τεία της πόλης DJ , ξυλοπόδαροι και 
ανιματέρ διασκέδασαν για αρκετή 
ώρα τους παρευρισκόμενους.

Ενα πετυχημένο πολιτιστικό γε-
γονός υπό την αιγίδα του Κέντρου 
Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας 
Νεολαίας και Περιβάλλοντος και 
του Δήμου Διδυμοτείχου, που χρό-
νο με τον χρόνο θα γίνεται καλύτε-
ρο, 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 «Υπουρ-
γό Πετρελαίου του Κατάρ»…έδωσε 
έναν ιδιαίτερα σατυρικό τόνο στην 
φετινή παρέλαση.

Αποκριάτικη 
παρέλαση

«Μεγάλη η συμμε-
τοχή των παιδιών 
από τα νηπιαγω-
γεία και από όλα τα 
δημοτικά σχολεία»

«αποχαιρετού-
με την αποκριά  
με το καλύτερο 
δυνατό τρόπο»
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Οι καστροπολίτες 
παρουσίασαν

την ιστορία και τον πολιτισμό του Διδυμο-
τείχου στην κομοτηνή

«παρασκευάς πατσουρίδης: πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης, το Διδυμότειχο»

κείμενο από Δελτίο 
τύπου - καστΡΟπΟΛί-
τεσ-Γνώση και Δράση 
ίστορικός και πολιτι-
στικός σύλλογος Δι-
δυμοτείχου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλη-
τισμού του Δήμου Κομοτηνής και ο 
Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-
Γνώση και Δράση», συνδιοργάνωσαν 
την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 την εκ-
δήλωση με θέμα «Διδυμότειχο, η πο-
λιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης», 

που πραγματοποιήθηκε στο Θρακικό 
Ωδείο Κομοτηνής. 

Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ παρουσίασαν 
την Καστροπολιτεία του Διδυμοτεί-
χου στην Κομοτηνή, σε μία βραδιά 
Ιστορίας, Ποίησης, Μουσικής και Τέ-
χνης. 

Στη διοικητική πρωτεύουσα της 
Περιφέρειας, παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά με μοναδικό και ιδιαί-
τερο τρόπο η ιστορική και πολιτιστι-
κή πρωτεύουσα της Θράκης, το Διδυ-
μότειχο. 

Ο Δήμος Διδυμοτείχου εκπροσω-
πήθηκε στην εκδήλωση από τον ίδιο 
τον δήμαρχο κ.Παρασκευά Πατσου-
ρίδη, τον αντιδήμαρχο κ.Δημήτριο 
Εμμανουηλίδη και τον δημ.συμβού-

λο κ.Αναστάσιο Κελεσίδη. 

Το πρόγραμμα περιέλαβε πα-
ρουσίαση από τα μέλη του Συλλό-
γου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και 
Δράση», με περιήγηση στα μονο-
πάτια της ιστορίας και του πολιτι-
σμού, απαγγελίες λογοτεχνικών κει-
μένων και ποίησης του Διδυμοτεί-
χου και της Θράκης γενικότερα, με 
συνοδεία οπτικού υλικού, μουσι-
κής-τραγουδιών και προβολή της Κα-
στροπολιτείας του Διδυμοτείχου και 
της ευρύτερης περιοχής. 

Η μουσική επιμέλεια και εκτέλε-
ση των κομματιών πραγματοποιήθη-
κε από το φίλο του Συλλόγου και κα-
θηγητή του Ωδείου Βορείου Εβρου, 
κ.Χρήστο Γκρέμο. Η εκδήλωση πραγ-

ματοποιήθηκε με την υποστήρι-
ξη του Δήμου Διδυμοτείχου και 
του Ωδείου Βορείου Εβρου «Καρ-
πίδα». Ενώ χορηγός επικοινωνίας 
ήταν το R Channel Θράκης. 

Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση» συ-
μπληρώνοντας την τρίχρονη λει-
τουργία 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 Δι-
δυμοτείχου και της ευρύτερης πε-
ριοχής. 

Ο κύκλος της Θράκης πλέον πε-
ριστρέφεται στα μονοπάτια της 
Ιστορίας, της Τέχνης και του Θρα-

κικού Πολιτισμού, με τους ΚΑΣΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΕΣ του Διδυμοτείχου να αποτε-
λούν μία από τις κινητήριες δυνάμεις 
αυτής της κίνησης. Το ραντεβού με 
τους απανταχού Θρακιώτες και όχι 
μόνο, κλείνεται για την Καστροπολι-
τεία του Διδυμοτείχου, την αρχαιό-
τερη, ιστορικά λαμπρότερη πολιτεία 
και μήτρα πολιτισμού της Ελληνικής 
Θράκης. 

Οι καστΡΟπΟΛί-
τεσ παρουσίασαν 
την καστροπολι-
τεία του Διδυμο-
τείχου στην κομο-
τηνή, σε μία βρα-
διά ίστορίας, ποί-
ησης, Μουσικής 
και τέχνης
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Οι Μεταξάδες Δή-
μου Διδυμοτείχου, 
η νέα Βύσσα Δή-
μου Ορεστιάδας,  

και τα Λάβαρα Δή-
μου σουφλίου βρί-
σκονται ανάμεσα 

στις πρώτες 27 πε-
ριοχές της ελλά-

δας που μπαίνει σε 
εφαρμογή ο νέος 
θεσμός του «τοπι-κού αστυνόμου».

Η έναρξη λειτουργίας του θεσμού 
του Τοπικού Αστυνόμου εγκαινιάστη-
κε σήμερα στο υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, παρουσία και του 
υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρ-
λέτη, 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 

σε όλες τις γωνιές της επικράτειας και 
τη σύνδεση της Αστυνομίας με την 
κοινωνία.

Οπως ανέφερε ο αρχηγός της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, ο θεσμός του Τοπι-
κού Αστυνόμου αποτελεί υλοποίηση 
Προεδρικού Διατάγματος που είχε δη-
μοσιευτεί στο ΦΕΚ το 2006, αλλά δεν 
προχώρησε «ίσως επειδή επιχειρήθη-
κε σε λάθος χρόνο, είτε επειδή ουδέ-

ποτε είχαν δημιουργηθεί οι σταθερές 
και συγκροτημένες εκείνες προϋποθέ-
σεις που θα εξασφάλιζαν την αποτελε-
σματική αξιοποίηση του». 

Ο κ. Τσουβάλας τόνισε ότι ο Το-
πικός Αστυνόμος εντάσσεται σε ένα 
περιφερειακό σύστημα αστυνόμευ-
σης και σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, 
που είναι σε εξέλιξη με την αναδιάτα-
ξη της Αστυνομίας, και θα λειτουργή-

σει κυρίως ως βασικός συνδετικός κρί-
κος του Αστυνομικού Τμήματος, στο 
οποίο υπάγεται διοικητικά με την το-
πική κοινωνία.

Για την υλοποί-
ηση του προ-
γράμματος 
υπήρξε η στενή 
συνεργασία με 
την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, και 
συγκεκριμένα 
αιτήματα από 
τους δήμους, 
οι οποίοι παρέ-
χουν και γρα-
φείο στον τοπι-
κό αστυνόμο.

Σημειώνεται ότι οι Τοπικοί Αστυνό-
μοι θα είναι σε συνεχή επαφή με τους 
πολίτες της περιοχής τους, θα παρέ-
χουν άμεσα τις υπηρεσίες τους, θα 
έχουν προανακριτικό ρόλο και θα ενη-
μερώνουν το Αστυνομικό Τμήμα για τις 
ανάγκες των πολιτών.

Τοπικός 
Αστυνόμος

Ξεκίνησε και επίσημα στους Μεταξάδες
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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

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

προσεγγίζοντας  
το δημογραφικό 

η εικόνα της  
παναγίας 
σουμελά στην  
Ορεστιάδα

Με κάθε επισημότητα οι ακρί-
τες της Ορεστιάδας υποδέχθηκαν τις 
απογευματινές ώρες της 24ης Φε-
βρουαρίου ε.ε. την ιερά εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά από το Παλλάδιο 
του Ποντιακού Ελληνισμού στο Βέρ-
μιο. Την ιερά εικόνα συνόδευαν ο 
Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, 
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Πανα-
γία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανί-
δης και ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αθηνα-
γόρας Μπίρδας.

Την ιερά εικόνα υπεδέχθη ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστι-
άδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο 
ιερός κλήρος της πόλεως και των ενο-
ριών της ευρύτερης περιοχής, ο Δή-
μαρχος Ορεστιάδος κ. Βασ. Μαυρί-
δης, ο Διοικητής του Δ’ Σώματος Στρα-
τού Στρατηγός Γεώργιος Καμπάς, ο Δι-
οικητής της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Στρα-
τηγός Χαρ. Λαλούσης, ο Διοικητής της 
3ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Νικ. Πα-
ναγόπουλος, ο Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Ορεστιάδος κ. Πασχάλης Συρι-
τούδης, ο Κοσμήτορας του Πανεπι-
στημιακού Τμήματος Δασολογίας του 
Δ.Π.Θ. Σπυρίδων Κουτρούμπας, αντι-
δήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, εκπρόσωποι φορέων και 
πλήθος πιστών. Την υποδοχή πλαισί-
ωναν εκτός από τον Σύλλογος Ποντί-
ων Βορείου Εβρου «Ο Διγενής» και 
άλλα θρακικά και ποντιακά σωματεία 
απ’ όλη την Θράκη.

Με την ευκαιρία της εορτής της 
Υπαπαντής του Κυρίου, που από ετών 
έχει καθιερωθεί από την τοπική μας Εκ-
κλησία ως «Ημέρα της Μητέρας και της 
Οικογένειας», βραβεύθηκαν και ενι-
σχύθηκαν οικονομικά από την Ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και 
Σουφλίου οι Σύλλογοι των Πολυτέκνων, 
που δραστηριοποιούνται στη περιφέ-
ρεια της δικαιοδοσίας της.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δι-
δυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλί-
ου κ. Δαμασκηνός στις 2 Φεβρουαρί-
ου ε.ε. λειτούργησε στον Ιερό Καθεδρι-
κό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας στο 
Διδυμότειχο και προ του πέρατος της 
Θείας Λειτουργίας συνεχάρη τους Συλ-
λόγους των Πολυτέκνων για τη φιλότι-
μη δράση τους και παράλληλα εξέφρα-
σε την απόλυτη συμπαράσταση, τόσο 
της τοπικής Εκκλησίας όσο και του ιδί-
ου, στην ιδιαίτερη προσπάθεια παρο-
χής  βοήθειας προς τις πολύτεκνες οι-
κογένειες αλλά και γενικώτερα στην 
προσπάθεια ανάδειξης του δημογρα-
φικού προβλήματος, και κατέληξε· «το 
δημογραφικό πρόβλημα είναι το υπ’ 
αριθμόν ένα πρόβλημα του τόπου μας 
και έχει ως συνιστώσες την υπογεννη-
τικότητα αφ’ ενός και την μετανάστευ-
ση αφ’ ετέρου. Η πραγματικότητα είναι 
τραγική. Τα χωριά μας ερήμωσαν. Οι 
νέοι μας έφυγαν. Μόνο γέροι απέμει-
ναν. Η ελπίδα τρεμοσβήνει… Η Έκκλη-
σία είναι αρωγός οποιασδήποτε προ-
σπάθειας για την στήριξη των νέων οι-
κογενειών και της σύνδεσής τους με την 
πατρογονική γη τους».

Τέλος ο Σεβασμιώτατος ενεχείρισε 
σε κάθε Σύλλογο το ποσό των πεντακο-
σίων (500) ΕΥΡΩ  για τους σκοπούς ενός 
εκάστου και μια αναμνηστική λιθογρα-
φία για τα γραφεία τους.

το δημογραφικό 
πρόβλημα είναι  
το υπ’ αριθμόν 
ένα πρόβλημα  
του τόπου μας
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Τα μάτια σας 
στο σΑκΧΑΡώΔη 
ΔΙΑΒηΤη

Αγρότες  
σΤΟΥσ ΔΡΟΜΟΥσ

Μαζί τους; ή 
Εναντίον τους;

Γράφει η 
ΔΟϊΤσΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ  
ΛΟΓίστΡία

Ως μέλος αγροτικής οικογέ-
νειας και λόγο της άσκησης του 
επαγγέλματος του Λογιστή Φο-
ροτεχνικού, 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 απο-
τέλεσμα να υπάρχει σκληρό πλήγμα στο επάγγελμα του 
αγρότη. Σε μια περιοχή που οι αγρότες προσφέρουν ση-
μαντικά στην τοπική οικονομία.

Να δούμε ορισμένες αλλαγές:

1.αλλαγη ΣΤΟ ΣυΝΤΕλΕΣΤη ΦΟρΟλΟγίΣηΣ ΤωΝ ΕίΣΟΔη-
μαΤωΝ
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» ανά-
λογα με τον αριθμό των τέκνων τους σύμφωνα με την κλί-
μακα:

αριθμός τέκνων: 0, Εκπτωση φόρου: 1.900 ευρώ
αριθμός τέκνων: 1, Εκπτωση φόρου: 1.950 ευρώ
αριθμός τέκνων: 2, Εκπτωση φόρου: 2.000 ευρώ
αριθμός τέκνων: 3 και άνω, Εκπτωση φόρου: 2.100 ευρώ

2.ΦΟρΟλΟγίΣη ΕΠίΔΟΤηΣΕωΝ
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 ενισχύ-
σεις μόνο για το ποσό άνω των 12.000 ευρώ. γ. Οι άλλες 
ενισχύσεις δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη.

3.αγρΟΤίκΕΣ αΠΟΖημίωΣΕίΣ
Εξακολουθούν να είναι αφορολόγητες στο σύνολό 

τους.

 4.ΠρΟκαΤαβΟλη ΤΟυ ΦΟρΟυ ΕίΣΟΔημαΤΟΣ
Η προκαταβολή φόρου θα αυξηθεί από το 75% στο 

100% του φόρου.

5.αΣΦαλίΣη 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 μέγι-
στο 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 δικαιότε-
ρα μέτρα  αγροτικής πολιτικής, που να βοηθούν ουσιαστι-
κά, τόσο τους αγρότες, όσο και την τοπική μας οικονομία.

Γράφει ο  
ΧΑΡησ ΑΝΤώΝΑκΟΥΔησ,  
καΡΔίΟΛΟΓΟσ 
antonakoud@yahoo.gr 
απόφοιτος του Γυμνασίου Διδυμο-
τείχου.  
καρδιολόγος και Υπερτασιολό-
γος, Διδάκτωρ της ίατρικής σχολής 
του πανεπιστημίου αθηνών. τ Διευ-
θυντής της καρδιολογικής κλινικής 
ασκληπιείου Βούλας, ίδρυτικό μέλος 
της ευρωπαϊκής εταιρίας καρδιαγ-
γειακής αποκατάστασης.

Ο διαβήτης είναι μια πολύ σοβα-
ρή πάθηση αλλά και ένας πολύ σοβα-
ρός παράγων κινδύνου για καρδιαγ-
γειακά νοσήματα.Ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας καθιέρωσε  μία Παγκό-
σμια 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, έγκαι-
ρης διάγνωσης και αντιμετώπισης του 
διαβήτη. 

Ο διαβήτης,το σάκχαρο, είναι μια 
χρόνια πάθηση που συμβαίνει όταν το 
πάγκρεας δε παράγει επαρκή ινσουλί-
νη ή ο οργανισμός δε μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει την ινσουλίνη που παρά-
γει. Ινσουλίνη είναι η ορμόνη που ρυθ-
μίζει το σάκχαρο στο αίμα και μας δί-
νει έτσι την ενέργεια που χρειάζεται 
για να ζούμε.

Υπάρχουν δύο τύποι διαβήτη. Στον 
τύπο 1 δεν παράγεται καθόλου ινσου-
λίνη και επομένως ο ασθενής πρέπει  
υποχρεωτικά να κάνει ενέσεις ινσου-
λίνης 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 καθι-
στική ζωή.

   Το σάκχαρο, είναι μία ύπου-
λη ασθένεια που συνήθως την ανα-
καλύπτουμε αργά και όταν πια έχουν 
αρχίσει οι επιπλοκές. Τα αρχικά συ-
μπτώματα  όπως ξηροστομία, πολυ-
ουρία, πολυδιψία, πολυφαγία, απότο-
μη απώλεια βάρους, συνήθως δεν τα 
προσέχει ο ασθενής και δεν πάει στο 
γιατρό. Πολλές φορές ανακαλύπτου-
με 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 εκδή-
λωση το έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
τα εγκεφαλικά επεισόδια. νεφροπά-
θεια (που μπορεί να οδηγήσει σε νε-
φρική ανεπάρκεια τελικού βαθμού με 
ανάγκη αιμοκάθαρσης ή μεταμόσχευ-
σης νεφρών), νευροπάθεια (με μείω-
ση έως και έλλειψη της αισθητικότη-
τας κυρίως των κάτω άκρων με αποτέ-
λεσμα εμφάνισης τραυμάτων στην πε-
ριοχή αυτή που δύσκολα αντιμετωπί-
ζονται και μπορεί να φθάσουν και μέ-
χρι 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 συμβαμμά-
των, εγκεφαλικών, ακρωτηριασμών.

Ο διαβήτης είναι μία πολύ σοβαρή 
και εξελισσόμενη πανδημία.Τα στατι-
στικά στοιχεία είναι αμείλικτα και δεί-
χνουν:

*  υπάρχουν 415 εκατομύρια δια-
βητικοί σε όλο τον κόσμο. 60 εκατ 
στην Ευρώπη

*  το 2040 θα υπάρχουν 642 εκατ 
διαβητικοί.

*  αυξάνεται πιο γρήγορα σε χώ-
ρες με χαμηλό ή μέσο εισόδημα 
(όπου φτωχός κι η μοίρα του!!!). 

*  ακόμη και σήμερα 1 στα 2 άτομα 
που έχουν διαβήτη δε το γνωρί-
ζουν.

*  το 2015 είχαμε 5 εκατομ. θανά-
τους και κόστος 673 δις δολλάρια.

*   το 80% των θανάτων συμβαίνουν 
στις φτωχότερες χώρες.

*   το 50% των ασθενών ήδη έχουν 
επιπλοκές όταν διαγωσθεί η πά-
θηση.

*  σήμερα το 7% του πληθυσμού 
παίρνει φάρμακα για σάκχαρο.
Ενδιαφέροντα είναι τα στατιστι-

κά στοιχεία από τις ΗΠΑ αφού παρό-
μοια  και ανάλογα με τον πληθυσμό εί-
ναι και στον υπόλοιπο κόσμο.

•   στις ηΠα κάθε χρόνο παρουσιά-
ζονται περίπου 2.000.000 νέες πε-
ριπτώσεις

•   κάθε μέρα παρουσιάζονται 5225 
νέες περιπτώσεις. 

•   κάθε μέρα γίνονται 180 ακρωτη-
ριασμοί ποδιών λόγω του διαβή-
τη.

•   κάθε μέρα 133 ασθενείς αρχίζουν 
αιμοκάθαρση σε τεχνητό νεφρό 
λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρ-
κειας 

•    634 ασθενείς πεθαίνουν λόγω του 
διαβήτου κυρίως από καρδιαγγει-
ακά νοσήματα. $    στις ηΠα το οι-
κονομικό κόστος είναι τεράστιο 
και φθάνει τα 174 δις ετησίως.  
Το μεγάλο πρόβλημα στο Διαβή-

τη είναι ότι οι επιπλοκές αρχίζουν πριν 
παρουσιασθεί αυξημένο σάχαρο στο 
αίμα. Επομένως η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι βα-
σική για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. Στις  ΗΠΑ υπολογίζεται ότι 
78 εκατ άνθρωποι έχουν Προ-διαβήτη 
και αυτοί μπορεί να αποφύγουν την 
εκδήλωση διαβήτου μόνο με υγιει-
νό τρόπο ζωής (άσκηση,διατροφή και 
απώλεια βάρους). Μεγάλες μελέτες 
από ΗΠΑ, Φινλανδία, Ολλανδία, Αγ-
γλια έδειξαν έως και 58% μείωση του 
κινδύνου για εμφάνιση διαβήτου μόνο 

με αλλαγή τρόπου ζωής. Πολύ σημα-
ντική είναι η παρέμβαση από την παι-
δική ηλικία. Εχει βρεθεί ότι ακόμη και 
παιδιά διαβητικών με διαβήτη τύπου 
1 μπορεί να αποφύγουν την πάθηση 
μόνο και μόνο με συστηματική άσκη-
ση από την παιδική ηλικία. Η αποφυγή 
της παιδικής παχυσαρκίας,που αποτε-
λεί σχεδόν επιδημία στην Ελλάδα,με 
σωστή διατροφή και άσκηση είναι δυ-
νατή.

Σημαντικό θέμα είναι και η πρό-
ληψη των επιπλοκών,οι οποίες οφεί-
λονται και στο γεγονός ότι στους δια-
βητικούς συνυπάρχουν και άλλοι πα-
ράγοντες κινδύνου,όπως η υπέρταση 
και τα λιπίδια. Οι διαβητικοί δεν αρκεί 
μόνο να ελέγχουν τα επίπεδα σακχά-
ρου που με τις σημερινές φαρμακευτι-
κές ιδιότητες είναι δυνατή.

Πρέπει να ελέγχουν σωστά την πί-
εση και τη χοληστερίνη αλλά και το 
καρδιαγγειακό σύστημα με συχνή καρ-
διολογική 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 παίρ-
νουν  όσοι έχουν και άλλους παράγο-
ντες κινδύνου και φυσικά απαγορεύ-
εται αυστηρά το κάπνισμα. Η πρόλη-
ψη των επιπλοκών πρέπει να περιλαμ-
βάνει επίσης προληπτική παρακολού-
θηση και ενδεχομένως παρέμβαση για 
τα μάτια, νεφρούς, πόδια, δόντια και 
τα ούλα. Πάντως οι διαβητολόγοι σή-
μερα είναι ευαισθητοποιημένοι στο 
θέμα αυτό και προτρέπουν τους ασθε-
νείς για συστηματική καρδιολογική 
εκτίμηση. 

Τέλος για μια ολοκληρωμένη και 
σωστή αντιμετώπιση χρειάζεται συ-
νεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των 
ίδιων των ασθενών και του περιβάλ-
λοντος μέσα από προγράμματα ενη-
μέρωσης και διευκόλυνση από το σύ-
στημα υγείας. Για την πρόληψη του 
διαβήτη και των επιπλοκών είναι απα-
ραίτητα αλλαγή τρόπου ζωής όχι μόνο 
στα άτομα υψηλού κινδύνου αλλά 
στο γενικό πληθυσμό. Ο διαβήτης θε-
ραπεύεται κι οι επιπλοκές μπορεί να 
προληφθούν ή να καθυστερήσουν 
με τον υγειϊνό τρόπο ζωής, φάρμακα 
και συστηματική παρακολούθηση και 
έλεγχο. Ολοι πρέπει να συμβάλλουν 
σε αυτό όπως αρμόδιοι φορείς, κυβερ-
νήσεις, δήμοι, εκπαιδευτές, εφημερί-
δες,μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό 
είναι ο στόχος αυτής της δημοσίευσης.



• Αρ. Φύλλου 4714

Μια τελετή γονιμότη-
τας της Γής για καλή σοδειά, 
ένα έθιμο με διονυσιακή κα-
ταγωγή και σατυρικά χαρα-
κτηριστικά για τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, με πρωτα-
γωνιστές τον Μπέη με την 
παραδοσιακή φορεσιά του 
χωριού, (είναι ο τούρκος με 
την μεγάλη περιουσία που 
εισπράττει φόρους), τον 
Κατή (Δικαστής) με τα σα-
τυρικά ρούχα και τον υπό-
λοιπο θίασο ακολούθων.  
Την Καντούνα (γυναίκα του 
Μπέη), τους μποσταντζήδες 
(αρραβωνιασμένοι νέοι του 
χωριού - εισπράκτορες στον 
θίασο του Μπέη), τους ζητ-
λιαρέους (ζητιάνους), τον 
Γιατρό και την Νοσοκόμα 
και τους Αράπηδες που φο-
ράνε κουδούνια (μέσα απο-
τρεπτικά εναντίον των δαι-
μόνων) και κρατούν «το-

πούζια» (φαλλοί) στο χέρι. 
Επισκέπτονται όλα τα σπί-
τια του χωριού για καλή 
σοδειά και καλή υγεία, με 
πειράγματα, με «δίκες» 
στην φάλαγγα και πολ-
λά άλλα κωμικά στοιχεία. 
Σε κάθε γειτονιά του χω-
ριού χορεύουν με την συ-
νοδεία γκάιντας και νταου-
λιού.. «κι του Μπέη τα πα-
λικάρια κάθουντι κι τρών κι 
πίνουν..κάθιντοι κι τρών κι 
πίνουν κι το ν΄άλλου χου-

ρατεύουν» και «παλεύ-
ουν» με τους περαστικούς. 
Ο «στρατός» του Μπέη κα-
ταλήγει στην κεντρική πλα-
τεία όπου γίνεται η παρέ-
λαση και η αναπαράσταση 
του οργώματος και της σπο-
ράς. Στο τέλος ο Κατής μιλά-
ει στους κατοίκους, χρησι-
μοποιώντας σατυρικό λόγο, 
όπου δίνει ευχές για καλή 
σοδειά και καλή υγεία σε 
όλους. Ακολουθεί γλέντι για 
όλο τον κόσμο που παρακο-
λούθησε το δρώμενο, με συ-
νοδεία παραδοσιακής μου-
σικής.

Μπέης 
Ασπρονερίου

Η σάτιρα, αναμεμειγμένη με 
στοιχεία της διονυσιακής λα-
τρείας και της γονιμότητας 
της γης

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 εκεί-
νης. 
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Ο Λαογραφικός Σύλλο-
γος Διδυμοτείχου “Μπέ-
ης”, όπως κάθε χρόνο έτσι 
και εφέτος παρουσίασε το 
ομώνυμο αποκριάτικο έθι-
μο στην πόλη του Διδυμο-
τείχου. 

Την Παρασκευή 17 Φε-
βρουαρίου έγινε το κάλε-
σμα του κόσμου σε όλη την 
πόλη με κρασί για όλους. 

Την Δευτέρα 20 Φε-
βρουαρίου από το πρωί ο 
Μπέης και η συντροφιά του 
στο ρυθμό της γκάιντας και 
της νταούλας πέρασε από 

όλες τις γειτονιές της πό-
λης. Επισκέφθηκε υπηρεσί-
ες, δημόσιους χώρους και 
σχολεία, για να καταλήξει 
το μεσημέρι στην πλατεία 
του ΚΤΕΛ όπου παρουσιά-

στηκαν τα σατυρικά τσαλί-
μια της παρέας, ο χορός και 
το κάψιμο του Μπέη!

Το έθιμο του Μπέη εί-
ναι ένα αποκριάτικο έθιμο 
με διονυσιακά στοιχεία και 

έχει σατυρικό χαρακτήρα. 
Μέσα από αυτή την ανα-
παράσταση σατιριζόταν η 
τουρκική κατοχή και η ανέ-
χεια της εποχής εκείνης.

Ο Μπέης είναι ώριμος 
άνδρας με μουστάκι, ντυ-
μένος με «γούνα», βαμ-
μένος με κοκκινάδι, πολλά 
στολίδια, μαύρο φέσι, μπό-
τες και φέρει μαζί του ρα-
βδί, πιστόλια και ναργιλέ.

Ο άρχοντας του τόπου 
ζωντανεύει μέσα από το 
πρόσωπο του Μπέη ο οποί-
ος είναι καθισμένος επάνω 
σε ένα κάρο το οποίο σέρ-
νεται από ένα γάιδαρο  και 
συνοδεύεται  από τη φρου-
ρά τους αστυνομικούς.

Μπροστάρης είναι ο τε-
λάλης, ακολουθούν οι αυ-
λικοί και γεωργοί αναπαρι-
στώντας γεωργικές εργασί-
ες. Ακολουθούν η Γύφτισ-
σες η μαμή και το μωρό. Η 
αμφίεση όλης της ομάδας 
στηρίζεται στον αυτοσχε-
διασμό και σε κουστούμια 
εκείνης της εποχής. 

Αφού τελειώσει η 
«γύρα» του μπέη, σε κε-
ντρικό σημείο της πόλης 
γίνεται η αναπαράσταση   
όλων των γεωργικών εργα-
σιών από τους γεωργούς 
για να έχουν καλή σοδιά. 

Το όργωμα, η σπορά , το 
θέρισμα, το αλώνισμα  γί-
νονται συνοδεία παραδο-
σιακής μουσικής. Στο τέλος 
γίνεται το κάψιμο των κερά-
των του Μπέη, αφού ευχη-
θεί καλή σοδειά στους χω-
ρικούς.

• ΕΘίμΟ  
   μΠΟυμΠΟυΝαΣ

Την Κυριακή 19 Φεβρου-
αρίου πραγματοποιήθηκε 
το έθιμο της Μπουμπού-
νας στην Κεντρική πλατεία 
του Διδυμοτείχου με τα χο-
ρευτικά του Μ/Χ Κ/Ο ΟΡ-
ΦΕΥΣ Διδυμοτείχου και το 
Σύλλογο Ποντίων Διδυμο-
τείχου “Ρωμανία” με παρα-
δοσιακή μουσική και δωρε-
άν κρασί και λουκάνικα με 
πάρα πολύ κέφι και λαϊκό 
γλέντι.

Μπέης Διδυμοτείχου
Το έθιμο του κιοπέκ Μπέη
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ΕκΠαίΔΕυΤίκΟί... γία ΤΟΝ ΤΟΠΟ 
μαΣ

Θα μπορούσαμε να σας περιγρά-
ψουμε και να σας δείξουμε πολλά, 
αλλά προτιμούμε να σας ξεναγή-
σουμε σε μια πινακοθήκη, ένα μέ-
ρος, μια σταλιά παραδείσου.

Ο Δημήτρης Ναλ-
μπάντης έχει δια-
μορφώσει στη γε-
νέτειρα του το πα-
λιό αρχοντικό του 
κ. Βαφειάδη σε μία 
αξιοθαύμαστη πι-
νακοθήκη. 

Μερικές φορές η καθημερινότη-
τα 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 αι-
σθήσεις του. 

Λοιπόν, εμείς το βρήκαμε και 
προσφερθήκαμε οικειοθελώς να 
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον 
τόπο αυτό αλλά και στους συναν-
θρώπους μας. Είμαστε σίγουρες ότι 
θα απολαύσετε μερικές στιγμές γε-
μάτες τέχνη, ιστορία, χρώματα, φα-
ντασία, 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 χορτά-
σουν. Αϊλίν Αμπεντίν, Ελένη Αμανα-
τίδου, Γιλντίζ Μπουρμπούν.

η ΠίΝακΟΘηκη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ναλ-
μπάντη στεγάζεται στην πρώην οι-
κία Βαφειάδη. Ενα κτίριο που πα-
ρουσιάζει την ιδιοτυπία της ισόγει-
ας πρόσοψης και διώροφου εσωτε-
ρικού. Είναι μια αστική οικία του με-
σοπολέμου με απόλυτα συμμετρικά 
ανοίγματα και καμπύλο ξύλινο υπέ-
ρυθρο στον εξώστη. Εσωτερική κλί-
μακα οδηγεί στον κάτω όροφο που 
είχε βοηθητικό χαρακτήρα. Η θέα 
από τα πίσω παράθυρα είναι μα-
γευτική και εκτείνεται ως τον Ερυ-
θροπόταμο, τον Εβρο και τα απένα-
ντι κείμενα τουρκικά χωριά. Το κτί-
ριο έχει αποκατασταθεί από τον 
Δήμο και λειτουργεί ως Δημοτική 
Πινακοθήκη Δημητρίου Ναλμπάντη. 
Η Πινακοθήκη ξεκίνησε την λειτουρ-
γία της τον Μάιο του 2000 και εγκαι-
νιάστηκε από τον Θεόδωρο και την 
Γιάννα Αγγελοπούλου. Ολοι οι πί-
νακες, οι τοιχογραφίες στο εσωτερι-
κό και το εξωτερικό του κτιρίου εί-
ναι δωρεά του Δημητρίου Ναλμπά-
ντη στο Δήμο Διδυμοτείχου. Ο ζω-
γράφος γεννήθηκε στο Διδυμότειχο 
αλλά μοιράζει το χρόνο και το έργο 
του μεταξύ Διδυμοτείχου και Αθή-
νας. Ο Δημήτρης Ναλμπάντης έπια-
σε πινέλο στα πέντε του χρόνια, στο 
Διδυμότειχο, ενώ στα επτά του κο-
πιάρει τον Ντε Λακρουά και μαθη-
τεύει ελεύθερο σχέδιο δίπλα στον 
ζωγράφο Νίκο Τζιώτη. Στα δώδε-
κα του αγιογραφεί και αρχίζει να 
παρουσιάζει τις δουλειές του σε 
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. 
Η πρώτη σημαντική βράβευση έρ-
χεται το 1986 από την UNESCO και 
την Ενωση Κριτικών της Ευρώπης. 
Το 1987 βραβεύεται από την UNICEF 
ενώ το 1990 δημιουργεί ομά-
δα τοιχογράφων. Τα έργα του πα-

ρουσιάζονται σε πλήθος συλλογών 
του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
Η μεγαλύτερη έως σήμερα διάκρι-
ση του ζωγράφου έρχεται το 2000, 
όταν το έργο του επελέγη να γίνει 
γραμματόσημο σε ειδική σειρά που 
εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Εθνη. Το 
έργο του ζωγράφου Δημητρίου Ναλ-
μάντη με θέμα «ΜΝΗΜΕΣ» βραβεύ-
τηκε το 2000 από τον Κόφι Ανάν και 
έγινε γραμματόσημο του Ο.Η.Ε., το 
μόνο που επιλέχθηκε από ολόκλη-
ρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα εκπρο-
σωπείται για πρώτη φορά σε αυτό 
τον διαγωνισμό και έτσι η διάκρι-
ση αποτελεί Ελληνική πρωτοτυπία. 
Το όνομα του Δημήτρη Ναλμπάντη 
συγκαταλέγεται πλέον σε κατάλογο 
με τους μεγαλύτερους ζωγράφους 
του κόσμου (Σαλβαντόρ Νταλί, Πι-
κάσσο, Vermeer, Henry Moore, Ρα-
φαέλ, Andrew Wyeth, Hans Erni και 
Leroy Nieman) των οποίων τα έργα 
έγιναν γραμματόσημα του ΟΗΕ. Το 
2003, άλλα τέσσερα έργα του έγι-
ναν γραμματόσημα στη σειρά «Προ-
στασία Περιβάλλοντος» των Ελλη-

νικών Ταχυδρομείων ενώ το 2006 
φιλοτέχνησε δωρεάν τα εικαστι-
κά του «Σχολείου της Ειρήνης και 
του Περιβάλλοντος» στο Δήμο Τρι-
γώνου Εβρου. Η έκθεσή του «Τέ-
χνη και περιβάλλον» (2007) διορ-
γανώθηκε από την Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Ροδόπης - Εβρου. Οι πί-
νακες και οι τοιχογραφίες που εκτί-
θενται εδώ, στην Πινακοθήκη, είναι 
κυρίως επηρεασμένοι από τα τοπία 
του Διδυμοτείχου. Τα περισσότερα 
έργα του ανήκουν στο μαγικό ρεαλι-
σμό. Υπάρχουν βέβαια επιρροές και 
από άλλα κινήματα της ζωγραφικής 
όπως από τον ιμπρεσιονισμό, εξπρε-
σιονισμό, avenge art κ.λ.π. Στις τοι-
χογραφίες βλέπουμε διάφορα βυ-
ζαντινά διακοσμητικά τα οποία συ-
ναντούμε και στις βυζαντινές εκκλη-
σίες της πόλης μας. Τα έργα του ζω-
γράφου εκτίθενται στην Δημοτική 
Πινακοθήκη Διδυμοτείχου, στο κτί-
ριο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη καθώς 
και σε Μουσεία και Συλλογές εντός 
και εκτός Ελλάδας.

Δημοτική πινακοθήκη 
Ν Α Λ Μ π Α Ν Τ η

Χώρος 
πνευματικής 
ανάτασης


