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Έργα Ύδρευσης

Και έργα κάνουμε και απορροφούμε κοι-
νοτικούς ευρωπαϊκούς πόρους αξιοποιώ-
ντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

Ήδη εκτελείται το ένα έργο στην περιοχή Ρηγίου-
Πυθίου, ύψους 1.820.000 ευρώ. Το δεύτερο αφορά τη 
βελτίωση ύδρευσης των οικισμών Μάνης-Σιταριάς-
Καρωτής-Ελληνοχωρίου-Λαγού-Θυρέας, με χρηματο-
δότηση 1.280.000 ευρώ, ενώ το τρίο έργο, προϋπολο-
γισμού 1.690.000 ευρώ, αφορά στη βελτίωση ύδρευ-
σης της πόλης του Διδυμοτείχου και των οικισμών.

θΕματολογια ιουλιου 2017

«λαογραφικά μαθήματα» 
του τόπου μας

Πανηγύρια και 
ανταμώματα…
όπως παλιά!

τρία σημαντικά έργα ενταγμένα 
στο ΕσΠα για τους δημότες μας 4,8 
εκατομμυρίων ευρώ. μια τεράστια 
προσπάθεια, με μεθοδικότητα, 
οργάνωση αλλά κυρίως όραμα και 
αγάπη για τον τόπο μας.

σελ. 4-5 σελ. 8-9

όπως παλιά!
Στόχος του πα-
νηγυριού και 
του ανταμώμα-
τος είναι η ανα-
βίωση παραδο-
σιακών εθίμων, 
η προβολή πα-
ραδοσιακών 
φορεσιών και η 
συνάντηση αν-
θρώπων που 
έχουν όμοια 
ήθη και έθιμα 
και κοινή περιο-
χή καταγωγής.

το  14ο συνέδριο του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου υγιών 
Πόλεων στο Διδυμότειχο
το Δίκτυο σήμερα αριθμεί 155 Δήμους - μέλη

σελ. 16

με όρεξη για δουλειά 
και ελπίδα για το 

καλύτερο έγινε η πρώτη 
προπόνηση της χρονιάς 
για την α.Ε.Διδυμοτείχου 

σελ. 16

Εγκαίνια Βυζαντινού 
μουσείου Διδυμοτείχου

ΜιΑ ΈυΚΑιριΑ για την ανάδειξη ενός μονα-
δικού ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου 

τα εγκαίνια του Βυζαντινού Μουσείου
Εγκαίνια Βυζαντινού 

Μουσείου Διδυμοτείχου
σελ. 6

αντιΔήμαρχια Καθαριοτήτασ Και τΕχνιΚων Εργων

λύσεις στα καθημερινά 
προβλήματα

σελ. 7
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Ο  Δήμος Διδυμοτείχου τα τελευ-
ταία χρόνια όχι μόνο χρηματοδότη-
σε τις εργασίες του Υπουργείου Πολι-
τισμού με το ποσό των 300.000 ευρώ, 
αλλά προχώρησε και σε αγορά του χω-
ραφιού των ανασκαφών. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να γίνει ευρέως γνωστό 
ότι τα μνημεία ανήκουν στο Υπουργείο 
Πολιτισμού, όσον αφορά την προστα-
σία τους και την ανάδειξή τους.

Ο Δήμος μας με τα πενιχρά μέσα 
που διαθέτει προσπαθεί πάντα να βο-
ηθά, μια και προτεραιότητά του είναι η 
ανάδειξη της Πλωτινόπολης και ευελ-
πιστεί ότι μέσω της πολιτείας θα έχει 
πολλαπλά οφέλη, κυρίως πρόοδο και 
ανάπτυξη» δήλωσε ο Δήμαρχος Διδυ-
μοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης 
για τη συνέχιση της χρηματοδότησης 
των ανασκαφικών εργασιών στον αρ-
χαιολογικό χώρο της Πλωτινόπολης.

Επιτέλους…

Συστηματική (ερευνητική) 
ανασκαφή - όταν διατίθεται 
ο χρόνος και οι κατάλληλοι 

πόροι για την πλήρη ανα-
σκαφή του πεδίου με συ-
στηματικό τρόπο.

Τον χαρακτηρισμό της ξακουστής 
και εντυπωσιακής ανασκαφής στην 
Πλωτινόπολη του Διδυμοτείχου, από 
σωστική σε συστηματική, προωθεί η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εβρου, ανοίγο-
ντας μία νέα σελίδα στην τοπική ιστο-
ρία και τον αρχαίο πολιτισμό της περι-
οχής.

Τους τελευταίους μήνες, η Εφορεία 
βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμα-
σίας του φακέλου για τον χαρακτη-
ρισμό της σωστικής ανασκαφής στην 
Πλωτινόπολη Διδυμοτείχου σε συστη-
ματική ανασκαφή. Ο φάκελος θα απο-
σταλεί για συζήτηση στο Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο θα λά-
βει την σχετική απόφαση.

Σε αντίθεση με τη σωστική ανα-
σκαφή, που είναι περιορισμένου χρό-
νου, μέσων και πόρων, η συστηματι-
κή (ερευνητική) ανασκαφή, σημαίνει 
ότι διατίθεται ο χρόνος και οι κατάλλη-
λοι πόροι για την πλήρη ανασκαφή του 

εκάστοτε πεδίου με συστηματικό τρό-
πο. Εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται κα-
νείς τη σημασία μίας τέτοιας εξέλιξης 
για το Διδυμότειχο και όλο τον Εβρο.

Το δημοτικό συμβούλιο Διδυμοτεί-
χου, πριν λίγες ημέρες, έλαβε ομόφω-
νη απόφαση για την αναγκαία μεταβί-
βαση – δωρεά του αγροτεμαχίου 4,5 
στρεμμάτων, στην περιοχή «Αγίας Πέ-
τρας», προς το υπουργείο Πολιτισμού 
και συγκεκριμένα την Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Εβρου.

«Επειδή η συνέχιση των ανασκαφι-
κών εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο 
της Πλωτινόπολης είναι άμεση προτε-
ραιότητα για το Δήμο μας, στα πλαί-
σια του πολιτικού σχεδιασμού για την 
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων 
και την αξιοποίη-
σή τους, σε συνάρ-
τηση με το γεγονός 
της αναγκαιότητας 
διασφάλισης του 
ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος του συ-
γκεκριμένου αγρο-
τεμαχίου για την 
Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Εβρου, που 
αποτελεί προϋπό-
θεση για την υπο-
βολή σχετικού αι-
τήματος προς την 
Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΕΣΠΑ 
του Π.Ε.Π Ανατο-
λικής Μακεδονί-
ας Θράκης για την 
κατασκευή στεγά-
στρου στον αρχαι-
ολογικό χώρο της 
Πλωτινόπολης ε ι σ 
η γ ο ύ μ α σ τ ε:

α) την έγκριση δωρεάς του συγκε-
κριμένου δημοτικού αγροτεμαχίου 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και συγκεκριμένα στην Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Εβρου για την συνέ-
χιση των ανασκαφικών εργασιών και 
την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώ-
ρου μέσα από τις προγραμματιζόμενες 
δράσεις και έργα της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων, και

β) τον ορισμό προθεσμίας εντός της 
οποίας θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί 
οι σκοποί για τους οποίους θα γίνει η 
δωρεά του αγροτεμαχίου, που θα απο-
τελεί και αίρεση της σύμβασης της δω-
ρεάς» αναφέρεται στην απόφαση του 
δημοτικού συμβούλιου. (στοιχεία από 
την εφημερίδα Η ΓΝΩΜΗ)

 
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

Ευχαριστήριο 
«Φύλλο Ιούλιος 2017»
Ευχαριστούμε τους, Φωτεινή Γραμμενί-

δου, Σταύρο Παπαθανάκη, Χρήστος Κισσού-
δης, Δημήτρη Βραχιόλογλου,Γιώργο Δελ-

λούδη, Γιάννη Σιδηρόπουλο, Ελένη Καδινο-
πούλου, Δημήτρης Μηλίκας, Ελένη Τσελε-

μπίδου, Σάκη Ντελίδη, Τόλη Τζιονγκίδη, Κώ-
στα Καλτσίδη, Σύλλογο Ποντίων Βορείου 

Εβρου «Ο Διγενής» και τους, evros-news.gr,  
«radioevros.gr, inevros.gr, για την βοήθεια 

τους στην έκδοση του Φύλλου Ιούλιος 2017.

Σας ευχαριστούμε θερμά,

Δημήτρης Δεντσίδης 
6972715239 

didymonea@gmail.com

Καρτα 
ΔιαρΚΕιασ

ΠλωτινοΠολή
ο Δήμος Διδυμοτείχου συνεχίζει τη χρηματοδότη-
ση της ανασκαφής της Πλωτινόπολης με διάθεση 
του ποσού των 40.000 ευρώ.
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Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Eργαζόμαστε 
για τη συνεχή 
βελτίωση 
της ύδρευσης

Και Εργα ΚανουμΕ
και απορροφούμε 
κοινοτικούς ευρωπαϊκούς 
πόρους αξιοποιώντας 
τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα.

 «Με το έργο της βελτίωσης της 
ύδρευσης της πόλης του Διδυ-

μοτείχου και του οικισμού, προϋπολογισμού 1.272.000 ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.), θα αυξηθεί σημαντικά η ποσότητα του νε-
ρού, που θα μπορεί να μεταφερθεί προς την πόλη και τα χω-
ριά»

 
«Με το έργο “Βελτίωση ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου και των οικισμών”, 
προϋπολογισμού 1.272.000 ευρώ, θα αυξηθεί σημαντικά η ποσότητα του νερού, που 
θα μπορεί να μεταφερθεί προς την πόλη και τα χωριά, αφού πρόκειται να κατασκευ-
αστεί ένα νέο αντλιοστάσιο, με το οποίο θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται νερό από 
την περιοχή του Βάλτου στην κεντρική δεξαμενή της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης 
Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ), που βρίσκεται στην Παταγή. Το νέο αντλιοστάσιο 
θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο αντλιοστάσιο μεταφοράς νερού και θα πληροί όλες 
τις σύγχρονες προδιαγραφές » , τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ. 
Παρασκευάς Πατσουρίδης. Και προσθέτει: 

«Είμαστε στη διαδικασία της διακήρυξης του διαγωνισμού από τον 
οποίο θα προκύψει ο μειοδότης, για να μπορέσουμε να προχωρήσου-
με στη συμβασιοποίηση και εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημόσιων έργων. 
Θέλω να εκφράσω για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Περιφερει-
άρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χρήστο Μέτιο, για την αρμονική, εποικοδο-
μητική και αποτελεσματική συνεργασία για την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014 – 2020.» 

Με την εκτέλεση και την υλοποίηση του έργου φροντίζουμε για την επέκταση και 
την αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος και πετυχαίνουμε την 
αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων. Πριν λίγες μέρες απευθυνόμενος στους δια-
μαρτυρόμενους συνδημότες και συνδημότισσες , που ταλαιπωρήθηκαν τις μέρες του 
καύσωνα , λόγω της έλλειψης του νερού στην περιοχή του Συνοικισμού, είχα δεσμευ-
τεί ότι θα εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της ύδρευσης, ώστε το πολύτιμο αγα-
θό του νερού να είναι αυτονόητο στοιχείο της καθημερινότητας και της ποιότητας της 
ζωής τους. 

Είναι η καλύτερη και πιο ουσιαστική απάντηση σε όλους εκείνους τους 
επικριτές, που βιάστηκαν να εκμεταλλευτούν την ταλαιπωρία των συμπο-
λιτών – συμπολιτισσών μας.  Και έργα κάνουμε και απορροφούμε κοινο-
τικούς ευρωπαϊκούς πόρους αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
μέσα. «Είναι μία σημαντική και θετική εξέλιξη για τον Δήμο Διδυμοτείχου», κατα-
λήγει στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης.

σταύρος τσιτσιφύλλας
Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Διδυμοτείχου 

Κανένας  
δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει την 
εντιμότητά μου και 
την εργατικότητά μου

Έχουμε 
βάλει έναν 
ρεαλιστικό 
στόχο  
και θα τον 
πετύχουμε

Πρόσωπο των ημερών ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ) Σταύρος Τσιτσυφύλ-
λας, που δέχθηκε έντονα επικριτικά σχόλια εξαιτίας των πολυήμερων διακοπών 
της υδροδότησης, μ’ αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς νερό οι κάτοικοι, κυρίως, της 
περιοχής του συνοικισμού Διδυμοτείχου. 

Γνωστά τα όσα συνέβησαν με τη διαμαρτυρία των κατοίκων την Τετάρτη, 29 
Ιουνίου 2017, έξω από το δημαρχείο, και στη συνέχεια μέσα στο δημοτικό κατά-
στημα, όπου ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
στο οποίο, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, συζητήθηκε, προ ημερήσιας διάτα-
ξης, το μείζον πρόβλημα του νερού στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή του Δι-
δυμοτείχου. 

Μετά την αρχική ένταση οι τόνοι έπεσαν και ακολούθησε μια νηφάλια και ψύ-
χραιμη συζήτηση, όπως επιβάλλεται και αρμόζει σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, που οφείλει να αφουγκράζεται και να παίρνει τα μηνύματα των πο-
λιτών και κυρίως να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τις τοπικές υποθέσεις, 
τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία στα χωρι-
κά και διοικητικά όρια ευθύνης του.

«Καταλαβαίνω απόλυτα τα προβλήματα των συμπολιτών μου και ζητάω την 
κατανόησή τους. Έχουμε βάλει έναν ρεαλιστικό στόχο και θα τον πετύχουμε. 
Όλες οι ενέργειές μας στοχεύουν στην αισθητή βελτίωση της κατάστασης και 
της εξασφάλισης ομαλής υδροδότησης. Δουλεύουμε συστηματικά για να το πε-
τύχουμε. Έγώ δέχομαι την κριτική και τη διαφωνία. Κανένας όμως δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει την εντιμότητά μου και την εργατικότητά μου», ήταν η δήλω-
ση του δημοτικού συμβούλου και προέδρου της ΔΕΥΑΔ Σταύρου Τσιτσυφύλλα, λί-
γες μέρες μετά την φορτισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, από τον 
κάμπο του Σοφικού, όπου ήταν για την επίβλεψη εργασιών του δικού του τομέα 
ευθύνης.
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1ο Εργο: ΉΔΉ ΕκτΕλΕίτΑί 
το έργο στην περιοχή Ρηγί-
ου-Πυθίου, ύψους 1.820.000 
ευρώ. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος του δικτύου στο Ρήγιο 
και εκτός ορίων έχει υλοποι-
ηθεί. Σειρά έχει το δύσκο-
λο κομμάτι του Πυθίου. Ενα 
έργο που το περίμεναν χρό-
νια οι κάτοικοι των δύο χω-
ριών του δήμου μας. Με την 
αποπεράτωση των εργασιών 
θα εξασφαλιστεί συνεχής και 
καλής ποιότητας νερό στους 
μόνιμους κατοίκους των οικι-
σμών.

2ο Εργο: «Ένα σημαντι-
κό έργο για τη βελτίωση της 
ύδρευσης όλων των οικι-
σμών της Μάνης, της Σιτα-
ριάς, της Καρωτής, του Έλ-
ληνοχωρίου, της Θυρέας 
και του Λαγού, προϋπολο-
γισμού 1.300.000 ευρώ πε-
ρίπου, θα συμβάλλει συνο-
λικότερα στη βελτίωση της 
υδροδότησης του Δήμου Δι-
δυμοτείχου»

Με την υλοποίηση του 
έργου: θα σταματήσουν οι 
διαρροές. Θα μπορεί πλέ-
ον να γίνει εξορθολογισμέ-
νη διάθεση του νερού σύμ-
φωνα με την πραγματική ζή-
τηση. Θα βελτιωθεί η επάρ-
κεια του νερού για περίπου 
13722 καταναλωτές των πα-
ραπάνω περιοχών. Θα εξοι-
κονομηθούν περίπου 200000 
m ετησίως. Θα εξαλειφθεί 
στο μέτρο του δυνατού ο κίν-
δυνος διακοπής της υδροδό-
τησης των οικισμών αυτών 
σε περίπτωση κατάρρευσης 
των κτισμάτων», υπογραμμί-
ζει ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρασκευάς Πατσουρίδης.  
Η διαδικασία του ανοιχτού 
διαγωνισμού είναι σε εξέλι-
ξη και θα διεξαχθεί την Τρί-
τη, 8 Αυγούστου 2017 και 
στη συνέχεια το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από την Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου Διδυμοτείχου.

Αντικείμενο του έργου εί-
ναι η κατασκευή από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα ενός νέου 
κεντρικού διανομέα επίγειου 
και επισκέψιμου, δύο διαμε-
ρισμάτων σε αντικατάσταση 
του παλαιού υδατόπυργου 
Μάνης - Σιταριάς, ώστε να 
μην διακόπτεται η υδροδό-
τηση όταν απαιτηθούν εργα-
σίες συντήρησης συνολικής 
χωρητικότητας 200 m3. Επί-
σης, η κατασκευή ενός νέου 
επίγειου μεριστή από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα, δύο δια-
μερισμάτων σε αντικατάστα-
ση παλαιού υδατόπυργου 
στο τέλος του κοινού προσα-

γωγού Λαγού/Θυρέας, ώστε 
να μην διακόπτεται η υδρο-
δότηση όταν απαιτηθούν ερ-
γασίες συντήρησης, συνολι-
κής χωρητικότητας περί τα 
140 m3. Προβλέπεται ακόμη 
η κατασκευή από οπλισμέ-
νο σκυρόδεμα μίας νέας δε-
ξαμενής διανομής στη Μάνη 
προς εξυπηρέτηση της Μό-
νης και του Ευγενικού, δύο 
διαμερισμάτων ώστε να μην 
διακόπτεται η υδροδότηση 
όταν απαιτηθούν εργασίες 
συντήρησης, συνολικής χω-
ρητικότητας περί τα 140 m3, 
η προσθήκη ενός φρεατίου/
βανοοτασίου ελέγχου για την 

εξορθολογισμένη διάθεση 
του νερού βάσει της πραγ-
ματικής ζήτησης στις δεξα-
μενές διανομής Καρωτής, Ελ-
ληνοχωρίου, Θυρέας και Λα-
γού (συνολικά τέσσερις) και 
τέλος η κατασκευή νέου συν-
δετήριου προσαγωγού πολυ-
αιθυλενίου, από την κεντρι-
κή δεξαμενή Παταγής έως 
τον νέο κεντρικό διανομέα 
στη Σιτάρια, συνολικού μή-
κους περίπου 2.360m (Φ180 
PEHD - 12,5 bar) καθώς και 
η καθαίρεση παλαιών και μη 
συντηρητέων υποδομών.

3ο Εργο:  «Με το έργο της 
βελτίωσης της ύδρευσης της 
πόλης του Διδυμοτείχου και 
των οικισμών, προϋπολογι-
σμού 1.272.000 ευρώ (πλέ-
ον Φ.Π.Α.), θα αυξηθεί ση-
μαντικά η ποσότητα του νε-
ρού, που θα μπορεί να μετα-
φερθεί προς την πόλη και τα 
χωριά»

Θα κατασκευαστεί ένα 
νέο αντλιοστάσιο με το 
οποίο θα συλλέγεται και θα 
μεταφέρεται νερό από την 
περιοχή Βάλτου στην κεντρι-
κή δεξαμενή της ΔΕΥΑΔ που 
βρίσκεται στην Παταγή. Θα 
αντικαταστήσει το υφιστάμε-
νο αντλιοστάσιο μεταφοράς 
νερού.

Το νέο αντλιοστάσιο θα 
πληροί όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές.

Το έργο αυτό θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντικό όσον 
αφορά στην δημόσια υγεία 
για τους εξής λόγους:

1) Θα αυξηθεί η ποσότη-
τα νερού που θα μπορεί να 
μεταφερθεί προς την πόλη 
του Διδυμοτείχου και στους 
οικισμούς. Αυτό είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό διότι η επάρ-
κεια σε νερό κατά τους μήνες 
αιχμής είναι οριακή.

Επειδή το υφιστάμενο δί-
κτυο της πόλης δεν προβλέ-
πει ανεξάρτητα δίκτυα υδρο-
δότησης καταναλωτών χαμη-
λής και υψηλής στάθμης, οι 
καταναλωτές που βρίσκονται 
σε ψηλά σημεία αντιμετωπί-
ζουν συχνά διακοπές νερού 
μεγάλης διάρκειας. Παρόλο 
που η υδροδότηση της πόλης 
δεν διακόπτεται ποτέ, επηρε-
άζεται η υδροδότηση κατα-
ναλωτών που κατοικούν σε 
ψηλά σημεία της πόλης όταν 
η επάρκεια νερού γίνεται 
οριακή λόγω κάποιας βλά-
βης (θραύση κεντρικού αγω-
γού, ηλεκτρολογική βλάβη, 
βλάβη σε αντλητικό συγκρό-
τημα κτλ.), ή λόγω υπερβολι-
κής κατανάλωσης των κατα-
ναλωτών που κατοικούν σε 
χαμηλά σημεία. Στα εσωτε-

Τρία σημαντικά έργα ενταγ-
μένα στο ΕΣΠΑ για τους δη-
μότες μας 4,8 εκατομμυρίων 
ευρώ. Μια τεράστια προσπά-
θεια, με μεθοδικότητα, οργά-
νωση αλλά κυρίως όραμα 
και αγάπη για τον τόπο μας.

Ήδη εκτελείται το ένα έργο 
στην περιοχή Ρηγίου-Πυθίου, 

ύψους 1.820.000 ευρώ. Το 
δεύτερο αφορά τη βελτίω-

ση ύδρευσης των οικισμών 
Μάνης-Σιταριάς-Καρωτής-

Ελληνοχωρίου-Λαγού-
Θυρέας, με χρηματοδότη-
ση 1.280.000 ευρώ, ενώ το 

τρίο έργο, προϋπολογισμού 
1.690.000 ευρώ, αφορά στη 
βελτίωση ύδρευσης της πό-

λης του Διδυμοτείχου και των 
οικισμών.
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σης για δίκαιη διανομή. 

Τα δίκτυα ύδρευσης της 
πόλης είναι άναρχα ανε-
πτυγμένα. Υπάρχουν δίκτυα 

που κατασκευάστηκαν σε δι-
αφορετικές εποχές, λειτουρ-
γούν παράλληλα και είναι 
ενωμένα μεταξύ τους.

Η αντικατάσταση 
του εσωτερικού 

δικτύου 
ύδρευσης της 

πόλης είναι μεν 
απαραίτητη 

αλλά όχι άμεσα 
εφικτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από το δίκτυο της πόλης 
υδροδοτείται και το Νο-
σοκομείο Διδυμοτείχου το 
οποίο αντιμετωπίζει σοβα-
ρά προβλήματα σε περίπτω-
ση διακοπής νερού παρό-
λο που διαθέτει δεξαμενή 
αποθήκευσης νερού. Σοβα-
ρά προβλήματα επίσης αντι-
μετωπίζουν σε περιπτώσεις 
διακοπών νερού το Στρατό-
πεδο της XVI Μ/Κ Μεραρχί-
ας Πεζικού και η Σχολή Αστυ-
φυλάκων Διδυμοτείχου.

Διακοπή ηλεκτροδότη-
σης από βλάβη σε εγκατα-
στάσεις της ΔΕΗ δεν θα ση-
μαίνει πλέον και διακο-
πή υδροδότησης επειδή θα 
υπάρχει εφεδρική τροφοδό-
τηση από τοπικό ηλεκτροπα-
ραγωγό ζεύγος (Η/Ζ).

Βλάβη σε αντλητικό συ-
γκρότημα του αντλιοστασί-
ου δεν θα σημαίνει πλέον 
και διακοπή υδροδότησης 
επειδή θα υπάρχουν εφε-
δρικές αντλίες.

Οι δεξαμενές θα αποθη-
κεύουν περισσότερο νερό 
κατά την διάρκεια της νύ-
χτας.

Θα μειωθούν οι θραύ-
σεις αγωγών ύδρευσης 
αφού συχνά παρουσιάζο-
νται μετά από διακοπές ηλε-
κτροδότησης ή μετά από 
ηλεκτρολογικές βλάβες.

Οι βλάβες θα αποκαθί-
στανται γρηγορότερα αφού 
θα γίνονται άμεσα αντιλη-
πτές.

Δεν θα χρειάζεται  να θέ-
τονται σε λειτουργία  γεω-
τρήσεις το νερό οποίων έχει

μεγάλη περιεκτικότη-
τα σε μαγγάνιο και η θολε-
ρότητα του είναι εκτός των 
επιτρεπτών ορίων. Επίσης 
οι γεωτρήσεις αυτές βρίσκο-
νται σε περιοχές που το χει-
μώνα πλημμυρίζουν.

θα βελτιωθούν οι συνθή-
κες υγιεινής και ασφάλειας

θα μειωθούν οι απώλει-
ες νερού (περίπου 20000m3 
ετησίως)

ρικά δίκτυα ύδρευσης δεν υπάρ-
χουν όργανα διακοπής νερού με 
αποτέλεσμα να υπάρχει περιο-
ρισμένη δυνατότητα παρέμβα-

Έργα Ύδρευσης
Είναι η καλύτερη και πιο ουσιαστική απάντηση 
σε όλους εκείνους τους επικριτές , που βιάστη-
καν να εκμεταλλευτούν την ταλαιπωρία των 
συμπολιτών – συμπολιτισσών μας.
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Εγκαίνια Βυζαντινού 
μουσείου 
Διδυμοτείχου

ΜιΑ ΈυΚΑιριΑ για την ανάδειξη ενός μοναδικού 
ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου τα εγκαίνια 
του Βυζαντινού Μουσείου 
Εγκαίνια Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου

Αξιότιμη Κυρία υπουργέ,

Το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου έχει συμπληρώσει ήδη δέκα μήνες λειτουργί-
ας. Θεωρούμε , λοιπόν , πως έχει φτάσει πλέον η στιγμή να τελεστούν τα εγκαίνιά του, 
κυρίως για λόγους προβολής του σπουδαίου αυτού έργου του Υπουργείου σε όλη τη 
χώρα. Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμώς όπως τελεσθεί το γεγονός αυτό το συντομότερο 
δυνατό, όπως κατά καιρούς μας έχουν υποσχεθεί από το Υπουργείο. 

Πιστεύουμε , λοιπόν , πως θα ήταν ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό και τιμητικό γεγονός 
για τον Δήμο Διδυμοτείχου και την ευρύτερη περιοχή, να εγκαινιάσετε εσείς προσω-
πικά τη λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου, το οποίο πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις, ώστε να εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες δομές πολιτισμού 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Διδυμοτείχου ήδη καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης ενός προγράμματος δρά-
σεων και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του Βυζαντινού Μουσείου ως μιας δομής 
υπερτοπικής και διαβαλκανικής εμβέλειας.

Η τέλεση των εγκαινίων με τη δική σας παρουσία θα είναι, όχι μόνο μια πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία προβολής του Βυζαντινού Μουσείου, αλλά κυρίως μια ακόμη αφορμή 
για να επικαιροποιηθεί και να γίνει συνείδηση στην τοπική κοινή γνώμη και κοινωνία, 
η αρμονική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Διδυμοτείχου για 
την ανάδειξη ενός μοναδικού ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, αφού η ιστορι-
κή μας πολιτεία έχει να επιδείξει μια εντυπωσιακή συνέχεια και πορεία στο χώρο και 
το χρόνο 8.000 ετών, με εμβληματικά μνημεία και σύμβολα τριών αυτοκρατοριών και 
διαφορετικών πολιτισμών: την πόλη της Πλωτινόπολης με την ολόχρυση προτομή του 
Σεπτήμιου Σεβήρου για την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το Κάστρο για την Βυζαντινή αυ-
τοκρατορία και το τέμενος Βαγιαζήτ για την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Ως χρόνο τέλεσης των εγκαινίων θα θέλαμε να σας προτείνουμε το τρίτο δεκαήμε-
ρο του Σεπτεμβρίου 2017.

Σε αναμονή της απάντησής σας.
Με Ιδιαίτερη Τιμή

ΠΑρΑσκΕυΑσ ΠΑτσουρίΔΉσ
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Εκπολιτιστικός 
μορφωτικός σύλλογος 
ισααΚιου

Το Ισαάκιο διαθέτει όμως έναν από τους πιο δραστήριους συλλόγους του τόπου 
μας, τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ισαακίου, που με μπροστάρισσες τις γυ-
ναίκες αναδεικνύουν το χωριό σε όλη την περιοχή, το νομό Εβρου και όχι μόνο.

Είναι στιγμές που αναρρωτιέσαι πότε τα προλαβαίνουν όλα αυτά η Πρόεδρος 
Δήμητρα Πιτιακούδη, τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, οι γυναίκες αλλά και οι άν-
δρες του χωριού, που όλοι μαζί διοργανώνουν και στηρίζουν τις εκδηλώσεις στις 
οποίες παίρνουν μέρος.

Πριν απο λίγο καιρό έγινε το Πανηγύρι του χωριού με τεράστια επιτυχία, αλλά 
τώρα ετοιμάζονται 4ο Αντάμωμα που θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου και ώρα 9 το 
βράδυ στην πλατεία του χωριού. Με την παραδοσιακή ορχήστρα τπυ Νίκου Ζαπάρ-
τα και την συμμετοχή του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Το Κάστρο».

ή ΕΚΠομΠή «ταξιδεύοντας με την κουζίνα» στο ισαάκιο
Παράλληλα όμως με τις ετοιμασίες για το Αντάμωμα, τα μέλη του Εκπολιτιστικού 

Μορφωτικού Συλλόγου Ισαακίου, μετείχαν στα πολύωρα γυρίσματα της γνωστής εκ-
πομπής «Ταξιδεύοντας με την κουζίνα» του Βασίλη Αδαμίδη, η οποία αναδεικνύει 
τις τοικές συνταγές και γεύσεις, αλλά και την λαογραφική και πολιτιστική παράδοση 
κάθε χωριού και τόπου.

Οπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, οι κυρίες που επιλέχθηκαν να μαγειρέ-
ψουν, τις λαχταριστές λαγγίτες(κρέπες τις λένε στην πόλη), το έκαναν αγόγγυστα 
για τα γυρίσματα κιαι με πολύ μεράκι και κέφι. Την ίδια διάθεση και κέφι έδειξε και 
το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου, που θα «ντύσει» χορευτικά την εκπομπή.

Φιλοξενία του Epilinios Hellenic Culture Traveling

Μέσα σε όλα αυτά, οι γυναίκες του Ισαακίου είχαν την χαρά, την όρεξη και το 
κέφι, να φιλοξενήσουν τα μέλη του «Epilinios Hellenic Culture Traveling» μιας πολύ 
σημαντικής για την τουριστική προβολή της περιοχής μας οργάνωσης, η οποία αυ-
τές τις μέρες πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή του Διδυμοτείχου. Τα μέλη 
της,ξένοι και Ελληνες, γνώρισαν τα ήθη, τα έθιμα, τους χορούς, τα τραγούδια, τις 
φορεσιές, τα φαγητά, τις συνταγές και την ιστορία με τον πολιτισμό, από ανθρώπους 
που τα έχουν καθημερινά τρόπο ζωής. Και στο Ισαάκιο αυτό συμβαίνει πραγματικά. 
(κείμενο από το evros-news.gr)
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σ.τ.ο
συνεδρίασε το συντονιστικό Όργανο Πυρο-
προστασίας (σ.τ.ο.) του Δήμου Διδυμοτείχου

Υπό την προεδρία του Δημάρχου Δι-
δυμοτείχου Παρασκευά Πατσουρίδη, συ-
νεδρίασε τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου, το Συντονιστικό Το-
πικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Διδυ-
μοτείχου, στο πλαίσιο που ορίζει η σχε-
τική εγκύκλιος για την πυροπροστα-
σία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, προκειμένου να αναδει-
χθούν οι προτεραιότητες και οι ενέργει-
ες για την περίοδο πυροπροστασίας 2017. 
Οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Διδυμοτείχου επισήμαναν ότι ένας 
από τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών 
είναι το κάψιμο των καλαμών. 

Είναι ένα σοβαρό θέμα για το οποίο 
θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο αγρο-
τικός κόσμος της περιοχής. Η ενημέρω-
ση των αγροτών της περιοχής θα συμ-
βάλλει στη μείωση των κινδύνων πρό-
κλησης πυρκαγιών και από άλλες αγρο-
τικές δραστηριότητες είτε αυτές γίνονται 
σε πεδινές εκτάσεις και κοντά στους οι-
κισμούς είτε πλησίον δασικών περιοχών. 
Οχι φωτιές στις καλαμιές, για να μην έχου-
με πυρκαγιές με τις γνωστές καταστροφι-
κές και τραγικές συνέπειες. Αυτό είναι το 
κύριο μήνυμα και η ευθύνη για όλους μας 
στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας 
για όλη την προσεχή περίοδο.

αντιΔήμαρχια Καθαριοτήτασ Και τΕχνιΚων Εργων

λύσεις στα καθημερινά 
προβλήματα

Η Αντιδημαρχία Τεχνικών έργων και Καθαριότη-
τας του Δήμου Διδυμοτείχου βρίσκεται καθημερινά δί-
πλα στους δημότες του δήμου Διδυμοτείχου.Τα συνερ-
γεία δίνουν λύσεις στα προβλήματα των δημοτών, κα-
θημερινά . Η Αντιδημαρχία καλή όλους τους δημότες 
να αναφέρουν τυχόν παραλήψεις και προβλήματα που 
υπάρχουν στις γειτονιές τους για να οργανωθούν κα-

λύτερα και να ανταποκριθούν πιο άμεσα οι αντίστοι-
χες υπηρεσίες.

Σημαντικά έργα και παρεμβάσεις, έργα στις γειτο-
νιές και τους οικισμούς του δήμου μας, ασφαλτοστρώ-
σεις- συντήρηση με πίσσα σε διάφορα σημεία που 
υπήρχαν λακκούβες, αποκατάσταση εσωτερικού οδο-
στρώματος της πόλης με λίθους όπου αυτό χρειαζό-

ταν, συντηρήσεις επαρχιακών και αγροτικών οδικών δι-
κτύων, αποκατάσταση φθορών σε χώρους άθλησης, κα-
θαρισμοί φρεατίων, βάψιμο αίθουσας δημοτικού συμ-
βουλίου, βάψιμο των διαβάσεων για τους πεζούς, κόψι-
μο χόρτων σε όλους τους οικισμούς, τοποθέτηση πλα-
κιδίων σε πεζοδρόμια της πόλης, συμπεριλαμβάνονται 
στον απολογισμό της Αντιδημαρχίας για τον μήνα Ιού-
λιο 2017.

«Μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οικονο-
μικό περιβάλλον, ο Δήμος μας υλο-
ποιεί και προγραμματίζει σε καθημε-
ρινή βάση ένα ευρύ πρόγραμμα πα-
ρεμβάσεων καθημερινότητας με στό-
χο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των δημοτών μας. Είμαστε εδώ για 
τους δημότες», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δη-
μήτρης Εμαννουηλίδης.
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Πανηγύρια και Ανταμώ-
ματα, γίνονταν και συνεχί-
ζουν να γίνονται και σήμε-
ρα, σε όλα τα χωριά και ήταν 
αφιερωμένα στη μνήμη και 
στη γιορτή κάποιου Αγίου 
και στην τοπική εκκλησία 
που έφερε και το όνομα του 
Αγίου ή της Αγίας. Στους Με-
ταξάδες, στο Παλιούρι, στην 
Σαύρα, στο Κουφόβουνο, 
στην Λάδη, στους Χιονάδες, 
στο Ποιμενικό, στη Δόξα, 
στο Ασημένιο, στην Θυρέα, 
στο Ισαάκιο και στο Πραγγί, 
το μήνα Ιούλιο, αλλά και στα 
υπόλοιπα χωριά, σε άλλη 
χρονική στιγμή,…γίνεται της 
διασκέδασης, του γλεντιού, 
της χαράς και του ξεφαντώ-
ματος.

Το πανηγύρι 
ήταν και 
είναι τόπος 
συνάντησης, 
συνεύρεσης και 
ανταμώματος 
των κατοίκων 
των χωριών 
μας. 

Στόχος του πανηγυριού 
και του ανταμώματος εί-
ναι η αναβίωση παραδοσια-
κών εθίμων, η προβολή πα-
ραδοσιακών φορεσιών και η 
συνάντηση ανθρώπων που 
έχουν όμοια ήθη και έθιμα 

και κοινή περιοχή καταγω-
γής.

Τα πανηγύρια έχουν εμ-
φανίσει διαχρονικά ιδιαίτε-
ρη αντοχή, αν και τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν άλλο χα-
ρακτήρα και μορφή.

Παλαιότερα, οι κάτοικοι 
του ενός χωριού γνωρίζο-
νταν με τους κατοίκους των 
άλλων χωριών κυρίως μέσω 
των πανηγυριών. Τα πανη-
γύρια τότε ήταν ο μοναδι-
κός και αποκλειστικός τρό-
πος διασκέδασης των κατοί-

«λαογραφικά μαθήματα» του τόπου μας
Πανηγύρι (Πας, άγυρις, αγορά), σημαίνει καθολική 
συμμετοχή σε λαμπρή γιορτή.

‟
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Πανηγύρια και 
ανταμώματα…
όπως παλιά!

κων, μαζί φυσικά με τους γάμους 
και τα βαφτίσια. Τα πανηγύρια 
ήταν το νυφοπάζαρο και ο τόπος 
που γίνονταν οι γνωριμίες μετα-
ξύ των νέων και τα προξενιά. Στο 
«μεσοχώρι» ακουγόταν μια γκά-
ιντα, τραγούδια από τις γυναίκες 
του χωριού, ίσως και ένα νταούλι 
και το πανηγύρι ξεκινούσε.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλ-
λάξει σημαντικά. Σήμερα τα έθι-
μα τελούνται υπό την καθοδήγη-
ση των τοπικών πολιτιστικών συλ-

λόγων, οπότε προσλαμβάνουν και υπερτοπική 
διάσταση, με τη συμμετοχή τοπικών μουσικών 
συγκροτημάτων. Ολα τα κάνουν νέοι άνθρωποι 
που αγαπούν τον τόπο τους και φυσικά την πα-
ράδοση.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν δημι-
ουργηθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν αναλά-
βει την διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων 
και προσπαθούν να διατηρήσουν αναλλοίωτα 
πολλά από τα χαρακτηριστικά των πανηγυριών 
που γίνονταν στο «μεσοχώρι».

Η αιχμή του ενδιαφέροντος των συλλόγων 
είναι η συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις με τα 
πολυπληθή χορευτικά συγκροτήματα και τις 
παραδοσιακές ενδυμασίες. Τμήματα παιδικά , 
εφήβων και ενηλίκων, συμμετέχουν και δίνουν 
άλλο τόνο στα πανηγύρια. Είναι η συνέχεια της 
μουσικοχορευτικής μας παράδοσης που τόσο 
ανάγκη την έχει ο τόπος μας για την συνοχή 
του αλλά και την συνέχειά του. Η μεγαλύτερη 
προσφορά τους όμως είναι η πολιτιστική μνή-
μη συνέχειας που προσφέρουν οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι,  ανιδιοτελώς σε όλους μας, που εδι-
κά στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.

Για τον Δήμο Διδυμοτείχου και το Πολιτιστι-
κό Κέντρο «Ευγενίδειο» τα τοπικά ανταμώματα 
και πανηγύρια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. 
Γιατί προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και 
στην τοπική οικονομία. Βρίσκονται συνεχώς δί-
πλα στους συλλόγους βοηθώντας του υλικοτε-
χνικά αλλά και με ετήσια οικονομική ενίσχυση 
για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυ-
χία στους σκοπούς τους.

Η εορταστική κοινωνικοποίηση στους χώ-
ρους των πανηγυριών ολοκληρώνεται με τη δι-
ασκέδαση και το χορό στις πλατείες των χω-
ριών, με άφθονο ποτό, φαγητό και παραδοσι-
ακή μουσική.
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Εντονα τα συναισθήματα και τα βιώματα στη σκηνή και 
στην πλατεία την ώρα της ορκωμοσίας, για τοις νέες νοση-
λεύτριες και τους νέους νοσηλευτές του ΤΕΙ Νοσηλευτικής 
στο Διδυμότειχο, για τους γονείς, τους συγγενείς και τους 
φίλους τους, τους καθηγητές αλλά και για τους ανθρώπους 
της τοπικής αγοράς και κοινωνίας, που βρέθηκαν στο κατά-
μεστο δημοτικό θέατρο την Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017,σε 
μια όμορφη τελετή και μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμό-
σφαιρα. Την άξιζαν όλοι και ήταν η καλύτερη επιβράβευση 
για όλους.

Η Καβαλιώτισσα ποντιοπούλα Κανή Μελίδου, με επίδοση 
9,11, η αριστούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτεί-
χου. Αυτή ήταν που απάγγειλε τον όρκο στην τελετή ορκωμο-
σίας, που έγινε την Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017, στο κατάμε-
στο δημοτικό θέατρο Διδυμοτείχου.

ΜιΑ ΕΠιβΡΑβΕυΣη  
για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας”

Ως “μια επιβράβευση για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας”, χαρακτήρισε την τελετή ορκωμοσίας ο πρόεδρος 
του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου και κοσμήτορας 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα την Καβάλα, Ευστάθι-
ος Δημητριάδης, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος λόγο για 
τη “δυναμική και το μέλλον του τμήματος”, “για τους γονείς 
και τους σπουδάστριες και τους σπουδαστές, που τα κατάφε-
ραν πολύ καλά και είναι πλέον απόφοιτοι με υψηλά προσό-
ντα και με καλά ποσοστά απορροφητικότητας και επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης”, υπογράμμισε στο χαιρετισμό του 
κατά την τελετή ορκωμοσίας, που έγινε την Παρασκευή, 14 
Ιουλίου 2017,στο κατάμεστο δημοτικό θέατρο, το οποίο φι-
λοξενεί την τελευταία πενταετία αυτή την όμορφη εκδήλω-
ση-ορόσημο και είναι πλέον μέρος της ιστορίας του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, που κι αυτό συμπλήρωσε την πρώτη δεκαετία 
της λειτουργίας του(2007-2017) και αποτελεί ένα δυναμικό 
κομμάτι της εκπαιδευτικής ζωής της Καστροπολιτείας με τε-
ράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.
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τΕι νοσηλευτικής ανατολικής μακεδονίας και θράκης

Όμορφες εικόνες και στιγμές 
στο ξεκίνημα μιας νέας ζωής

το ΕργαστήριαΚο  
και Επιστημονικό δυναμικό

Το Εργαστηριακό και Επιστημονικό δυναμι-
κό του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου 
Το Εργαστηριακό και Επιστημονικό δυναμικό του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου της Σχολής Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα την Καβάλα, είχε τη 
δική του συμβολή στην επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων και στη θωράκιση των νέων νοσηλευτριών και 
νοσηλευτών με υψηλά ακαδημαϊκά εφόδια και προ-
σόντα, που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική 
απορροφητικότητά τους και στην αποκατάστασή τους. 

η Προσπάθεια των γονιών
Η προσπάθεια των γονιών στα χρόνια της 

κρίσης έχει και τις όμορφες κορυφώσεις της! 
Σίγουρα από τις ομορφότερες στιγμές των γονιών, 
όταν βλέπουν τα παιδιά τους να παίρνουν το πτυχίο 
τους και να πετυχαίνουν τους στόχους και τα όνει-
ρά τους! Μια δικαίωση για τους κόπους και τις θυ-
σίες των γονιών στα δύσκολα χρόνια της κρίσης που 
άντεξαν το κόστος των σπουδών. Χαρούμενοι όμως 
για τα παιδιά τους, που ανταποκρίθηκαν στις απαι-
τήσεις των σπουδών τους και τώρα με καλύτερα εφό-
δια θα διεκδικήσουν την επαγγελματική αποκατάστα-
σή τους.Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους για τη χαρά 
και την ικανοποίηση των γονιών. Από την τελετή ορ-
κωμοσίας των νέων νοσηλευτριών και νοσηλευτών 
του Τμήματος ΤΕΙ Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου του ΤΕΙ 
Καβάλας την Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017, στο Διδυ-
μότειχο.

ΑνΑΣτΑΣιοΣ ΚΕλΕΣιΔηΣ 
- Αντιδήμαρχος Διδυμοτείχου

«Σας ευχαριστούμε, γονείς και σπουδά-
στριες, για την στήριξη της τοπικής κοι-
νωνίας και οικονομίας». Οι γονείς σε μια 
δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη συ-

ντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και 
των Ελληνίδων, κατάφεραν να ανταπο-
κριθούν, με πολλές θυσίες ομολογουμέ-
νως, στο κόστος των σπουδών των παι-
διών τους. Μαζί με τα όνειρα των παι-
διών τους για μια καλύτερη ζωή, στήρι-
ξαν επί τέσσερα χρόνια την τοπική αγο-
ρά.
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Ο μεγάλος αριθμός τραγουδιών της 
αγάπης που συναντάμε στις συλλογές των 
δημοτικών μας τραγουδιών δείχνει τη σπου-
δαιότητά της στη λαϊκή ψυχή και συνείδη-
ση.

Η αγάπη «κινητήρια δύναμη» πλήθους 
ενεργειών  χιλιοτραγουδήθηκε και χιλοτρα-
γουδιέται ενεργοποιώντας το συλλογικό 
ασυνείδητο και μορφοποιώντας το  όνειρο. 
Ο Δημήτρης Πετρόπουλος προτιμά να δίνει 
στα τραγούδια της κατηγορίας αυτής την 
ονομασία “Ερωτικά”, ως περισσότερο γε-
νική και περιεκτική. Ο Ν.Γ. Πολίτης τα ονο-
μάζει “Τραγούδια της αγάπης” και τον ίδιον 
όρο χρησιμοποιεί και ο Στίλπων Κυριακίδης.

Στην ευρύτερη έννοια του όρου το ερω-
τικο στοιχείο είναι το βασικό σε όλα τα τρα-
γούδια με τις ποικίλες αποχρώσεις τους, 
καημοί, παινέματα, σκώμματα, πεισματικά, 
αλληγορικές εκφράσεις, διάλογοι, δίστιχα, 
κ.α. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ερωτικά 
τραγούδια, με τη μια ή την άλλη μορφή, εί-
ναι παλαιά, όσο παλαιό πρέπει να είναι το 
ανθρώπινο συναίσθημα, που τα εμπνέει. Ο 
έρωτας υμνήθηκε από τους ποιητές όλων 
των αιώνων και γράφηκαν πάντα στίχοι για 
πρόσωπα αγαπημένα. Από την αρχαία ελλη-
νική ποίηση σώθηκαν πολλά ποιήματα ερω-
τικά και αποσπάσματα γνωστών ποιητών

Την αγάπη την τραγούδησε με την 
“ψυχή” του ο λαός. Πλήθος είναι τα δημοτι-
κά τραγούδια της αγάπης και άπειρα τα σχε-
τικά δίστιχα. Τα περισσότερα μάλιστα και 
χορεύονται.Εχουμε ποικιλία μέτρων –κυρί-
ως εδώ στη Θράκη- και όχι μόνο δεκαπεντα-
σύλλαβο. Εχουμε όμως και ποικιλία τρόπων, 
ώστε να δοθεί όμορφα, αλλά και σεμνά, το 

νόημα. Μια τέτοια σεμνότητα σήμερα μο-
νάχα στα γνήσια ρεμπέτικα συναντούμε σή-
μερα, τα οποία σπανίως μιλούν για έρω-
τες. Θαυμαστά για την επιγραμματική συ-
ντομία τους είναι τα δίστιχα (αγάπης). Πολ-
λά απ’ αυτά και για την ποιητική πληρότητά 
τους. Ολα όμως δεν είναι και τόσο πετυχη-
μένα κι αυτό, όταν Δε φταίει η ανεπάρκεια 
του ποιητή, οφείλεται συνήθως στον αυτο-
σχεδιασμό. 

Τα δημοτικά τραγούδια της αγάπης ξε-
κινούν από τα βάθη των ακριτικών χρόνων, 
φέρνουν μαζί τους τη δροσιά και το μυστή-
ριο του θρύλου, ”σκίζουν” τα πέπλα του και-
ρού, αλλά και τραγουδούν την αγάπη, που 
είναι  “απ΄ την πρώτη πλάση”, όπως πολύ 
χαρακτηριστικά λέει και ένα ταιριαστό δί-
στιχο.

Εξάλλου ο νομός Εβρος οφείλει το όνο-
μά του σε περιστατικό που έχει σχέση με τον 
έρωτα, αλλά έρωτα που δεν «…είχε ανταπό-
κριση». Ο Εβρος ήταν γιος του Κάσσανδρου, 
μυθολογικού βασιλέα της Θράκης. Σύμφω-
να με την παράδοση τον ερωτεύτηκε η μη-
τριά του, η οποία επεδίωξε να συνάψει και 
σχέσεις μαζί του. Ο Εβρος αρνήθηκε και 
αυτή θέλησε να τον εκδικηθεί συκοφαντώ-
ντας στον πατέρα του, ο οποίος μάλιστα πί-
στεψε τη γυναίκα του. Ο νεαρός Εβρος  έπε-
σε και πνίγηκε στον ποταμό Ρόμβο που από 
τότε φέρνει το όνομά του.
Θεματολογία

Πολλά θέματα και εκφραστικοί τρό-
ποι των σημερινών τραγουδιών της αγάπης 
έχουν την αρχή τους σε παλιότερους χρό-
νους με την προφορική παράδοση από γε-
νιά σε γενιά, χωρίς παράλληλα να παύουν 

να συνθέτονται άλλοι στίχοι και να ξεχωρί-
ζουν νέοι τύποι και παραλλαγές ερωτικών 
τραγουδιών, το ερωτικό τραγούδι, ανταπο-
κρινόμενο στη βασικότερη ανάγκη και ορμή 
του ανθρώπου, είναι πάντοτε ζωντανό, με 
συνεχή ανανεωτική τάση, χωρίς κίνδυνο μα-
ρασμού από την απομίμηση και από παρα-
δοσιακή στασιμότητα.

Ανανεώνεται διαρκώς και πολλαπλασιά-
ζεται με νέες στιχουργικές συνθέσεις, καλές 
ή κακές, ημιλογίων και λαϊκών στιχουργών 
των χωριών και των πόλεων.

Θέμα όμως των τραγουδιών της αγάπης 
με μακρότατη παράδοση είναι τα λεγόμενα 
“παινέματα”, τα οποία επαινούν την ομορ-
φιά καθενός από τα μέλη του σώματος, της 
κεφαλής,των μαλλιών, των δοντιών κ.α της 
ερωμένης ή της νύφης. Ο ίδιος  εκφραστι-
κός τρόπος δεν διαφέρει από αυτόν των βυ-
ζαντινών χρόνων.  Οπως επίσης και ερωτικοί 
στίχοι με την ίδια σχεδόν μορφή, που τρα-
γουδιούνται σήμερα, βρίσκοντα σε έμμετρα 
μυθιστορήματα βυζαντινών χρόνων. Θέμα-
τα εξάλλου και εκφραστικοί τρόποι των νε-
ότερων δημοτικών τραγουδιών είναι γνω-
στοί στη βυζαντινή ποίηση και πεζογραφία. 
Για παράδειγμα το γνωστό ερωτικό λαϊκό δί-
στιχο:
¨από τα μάτια πιάνεται στα χείλη κατεβαί-

νει
κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δε 

βγαίνει
συναντιέται και σε τραγούδια διαφόρων 

περιοχών της Θράκης.

  Τραγούδια του γάμου
 Συγγενικά  με τα ερωτικά τραγούδια- 

στη μορφή και στο περιεχόμενο είναι τα 
τραγούδια του γάμου ή τα νυφιάτικα ή τα 
νυφκάτα. Συνοδεύουν με τη σειρά όλες τις 
εκδηλώσεις των ημερών του γάμου, παινεύ-
οντας συγχρόνως όλα τα κάλλη και τις χάρες 
της νύφης αλλά και του γαμπρού. Δεν παρα-
λείπουν όμως να τονίσουν και την πίκρα για 
τον αποχωρισμό των συγγενών και ιδιαίτε-
ρα της μάνας από την κόρη της.

“Η παντρειά είναι επτά λογιώ
κι όποιος την επιτύχει

πρέπει να γίνει βασιλές
στο θρόνο να καθίσει…
Παροιμία της Θράκης

Ο γάμος, εδώ στη Θράκη, ανέκαθεν κα-
τείχε ξέχωρη θέση στην κοινωνία του χω-
ριού κυρίως αλλά και των πόλων μέχρι τη 
δεκαετία του ’50. Είναι η μεγαλύτερη λαο-
γραφική ενότητα σε έθιμα, αλλά και σε τρα-
γούδι.
ΤΡΑΓΟυΔιΑ    ΤΟυ ΕΡΩΤΑ, ΤηΣ ΑΓΑ-
ΠηΣ, ΤΟυ  ΓΑΜΟυ  ΣΤη ΘΡΑΚη

Η γυναίκα – φορέας των τραγουδιών της 
κοινότητας- μπορούσε να αναπαράξει τη 
συλλογική μνήμη στο δημόσιο χώρο, όπως 
στην πλατεία, (ανεπισήμως στ’ αλώνια), 
στους γάμους, στα πανηγύρια, στο προαύ-
λιο της εκκλησίας, στο χωράφι καθώς και 
στα νυχτέρια (φθινοπωρινά και χειμωνιά-
τικα). Εκεί κάνανε «μιντζά» και τραγουδού-
σαν. Εδώ θα τραγουδούσε, αλλά και θα χό-
ρευε(όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν) και τα 
τραγούδια που δημιούργησε η ίδια (η ανώ-
νυμη γυναίκα, ο λαός).

Μέχρι τις μέρες μας οι ηλικιωμένες γυ-
ναίκες είναι αυτές που κατευθύνουν και δι-
δάσκουν τις νεώτερες μεταδίδοντάς τους 
σχετικά με το τραγούδι-σε επίπεδο ύφους, 
ήθους και περιεχομένου- όσα και οι ίδιες δι-
δάχτηκαν με τις ανεπτυγμένες μνημοτεχνι-
κές τους ικανότητες διέσωσαν μην υποτιμώ-
ντας ποτέ την αξία τους.

Αυτές οι γυναίκες της Θράκης, του 
Εβρου αποτελούν την κιβωτό μνήμης της 
δικής μας καταγραφής στα τραγούδια του 
έρωτα, της αγάπης αλλά ακόμα και του γά-
μου (που είναι προϊόν αγάπης). 

Αυτές οι γυναίκες μας τραγούδησαν τον 
έρωτα, μας χόρεψαν την αγάπη, αλλά και 
μας «μόρφωσαν».

 Σ’ αυτές τις γυναίκες χρωστάμε ένα με-
γάλο ευχαριστώ για όσα διαβάζουμε παρα-
κάτω. 
ΕΡΩΤΟΧΤυΠηΜΑ….     
Ανατολικής Θράκης

Εψές το βράδυ πέρασα
απ’ του γιαλού τα σπίτια

είδα ψηλή, είδα λιγνή,
είδα γαϊτανοφρύδα,

λίγο νερό την γύρεψα
και μ’ έδωσε λιγάκι

κι όσο να πάω σπίτι μου
το ξέρασα φαρμάκι.

Και στο φαρφούρι το’ βαλα
και στο γιατρό το πήγα.

Αυτό δεν είναι μαχαιριά,
ούτε πληγή  να γιάνει,

μόν’ είν’ αγάπη στην καρδιά
κι αυτό θα σε πεθάνει.       

(Καταγραφή:    
ΕλΠ.στΑΜουλΉ, Ανατολική Θράκη)

“ ΘΟυΔΩΡΑ…”.      
 Φτελιά Τριγώνου

Ορμένιο Τριγώνου
Θουδώρα άσπρη                                                

Θουδώρα είνι άσπρη
 άσπρη κι έμορφη,                                              

κι όμορφη
Θουδώρα 

στου τσιαρντάκι κάθιτι 

Κάθιτι κιντάει 
και τραγουδάει       

Κι αγάπη τ’                                                               
που χαμηλά περνάει                                               
που κοντά περνάει

Χεμ περνάει                                                           
χεμ την καλημερνάει:                                            
-“Καλημέρα, μαρ Θουδώρα μου” .    
- “Καλημέρα πρώτ΄αγάπη μου”       

Και η μάνα της την ερωτάει:                              
Βγαίνει η μάνα της κι τη ρωτάει

-Ποιος είναι Θουδώρα που περνάει
 που περνάει και σι καλημερνάει;

-“Μάνα μ΄είναι η πρώτη αγάπη μου”
                                                                           

πρώτη αγάπη μου πρώτος σεβντάς
                      ………………………………………………….
Τραγούδι που αναφέρεται στην ελεύ-

θερη κοπέλα –την άσπρη και την όμορφη- η 
οποία κάθεται μπροστά στο σπίτι της και 
χαιρετάει την «πρώτη της αγάπη...»
 «βΡυΣΟυΛΑ ΜΟυ…» 
Αλεποχώρι Διδ/χου

Βρυσούλα μου, βρυσούλα μου, 
βρυσούλα με κρύο νερό

Ούλνοι το πίνουν το νερό 
κι ούλνοι το πίνουν το νερό.

Μόν΄ κείνουν π’ αγαπούσα εγώ 
δεν έριτι να πάρ νερό

Θέλου να τουν  καταριστώ,
 πικρή κατάρα να τουν πω.

Στου κυπαρίσι ν΄ανεβεί
σαν του  κιρί να λιανιστεί

Σαν του γιαλί να τσακιστεί.

…………………………………………………….
Σε πολλά ερωτικά τραγούδια αντικείμε-

να «κοινής» χρήσης στη μικρή κοινωνία του 
χωριού( όπως η βρύση), συχνά γίνονται άμι-
σθοι συνεργάτες προσώπων(αντρών ή γυ-
ναικών)  για να βοηθήσουν το στέριωμα της 
αγάπης αλλά ακόμα και για να την εκδικη-
θούν, αν αυτή είναι άπονη...
ΤΡιΑΝΤΑΦΛιΑ ΜΟη ΚΑΡΑΓΚιΟΖΕ (αρ-
βανίτικο) Χειμωνίου

Νοηματική απόδοση στα ελληνικά
Τριανταφλιά μόη καραγκιόζα             Τρια-

νταφλιά βρε μαυρομάτα
Κωνσταντίνη γραμματίκου                  Κων-

σταντίος γραμματικός

Τρέ βιέτ ριοβανιάσουρ ήσν                  Τρία 
χρόνια αρραβωνιασμένη

Ερδη ριάδα ντ μαρτόνεν                      ήρθε η 
ώρα για στεφάνι

Ντ’ μαρτόνεν ντ γκζονιέν                    Θα στε-
φανούνε θα χαρούνε

Νοικοκύρ’τα’ ντ μπνεν                        νοικοκυ-
ριό δικό τους που θα

                                                             δούνε.
.................................................................

...................................................
Στα περισσότερα τραγούδια που ανα-

φέρονται στον αρραβώνα (το αίσιο αποτέ-
λεσμα μιας αγάπης-μακρόχρονης ή όχι-) ο 
λαός θέλει τους δυο νέους να παντρεύονται 
για να κάνουν δικό τους νοικοκυριό.

τΡΑΓοΥΔιΑ τοΥ ΕΡΩτΑ ΚΑι τηΣ ΑΓΑΠηΣ

ή αγάπη 
«κινητήρια 
δύναμη»
Του  
Δήμήτρή Βραχιολογλου, 
Ερευνητή του Λαϊκού Πολιτισμού της Θράκης
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Ο αρτίστας των drones 
Kostas Gur - Κώστας Γκουρλου-
μένος, καινοτομεί γυρίζοντας 
μια ταινία μικρού μήκους απο-
κλειστικά με drone. Πρόκει-
ται για το ιδιαιτέρως συγκινητι-
κό, αναλογιζόμενοι την ιστορία 
του, Purple Heirloom (Πορφυρό 
Κειμήλιο), το οποίο αναδεικνύει 
εκτός από τις δυνατότητες γυρι-
σμάτων που διανοίγονται με το 
κατάλληλο drone, και τις δυνα-
τότητες του χειριστή του...

Σημειώνεται ότι τηρήθη-
καν όλα τα προβλεπόμενα μέ-
τρα ασφαλείας για τέτοιου τύ-
που γυρίσματα, όπως η χρήση 
προφυλακτήρων στους έλικες 
του drone, προκειμένου να απο-
φευχθεί το ενδεχόμενο τραυμα-
τισμού των ηθοποιών.

Διαβάστε πώς περι-
γράφει ο ίδιος ο Κώ-
στας την ταινία του:

Με το φιλμ αυτό σκέφτηκα να 
πρωτοτυπήσω μιας και αντί να 
«πετάξω» ακόμη μια φορά πάνω 
από την πόλη, κυριολεκτικά «πέ-
ταξα» μέσα σε ένα σπίτι-μουσείο, 
κάνοντας ταυτόχρονα μια βου-
τιά στο παρελθόν και στις αρχές 
του 20ου αιώνα, στην δεκαετία 
του 1920. Από όσο γνωρίζω μόνο 
δύο φορές γυρίσθηκαν τέτοιου εί-
δους φιλμ εποχής μικρού μήκους 
αποκλειστικά με drones, το πρώ-
το από την ίδια την εταιρεία που 
κατασκευάζει τα drones, την DJI 
στο Hollywood και το δεύτερο από 
μένα στο Διδυμότειχο μόνο που 
εγώ έκανα αυτό που δεν κατάφε-
ρε να κάνει ούτε καν η DJI, γύρισα 
το φιλμ με το drone εν πτήση, να 
κατεβαίνει από τα κεραμίδια και 
να μπαίνει μέσα στον χορό, ανά-
μεσα στους ηθοποιούς που χόρευ-
αν Τσάρλεστον!, μια σκηνή που η 
ίδια η DJI, σε επικοινωνία μου μα 
υπεύθυνο στέλεχος της σειράς 
Phantom 4 pro, την χαρακτήρισε 
ΕΞΩΤΙΚΗ και για την οποία μου ζη-
τήθηκε να γράψω σχετικό άρθρο 
για δημοσίευση στο site τους.

Πετούσα εντελώς χειροκίνη-

τα για μέρες, με απενεργοποιημέ-
να όλα τα συστήματα αποφυγής 
εμποδίων, ανάμεσα σε μουσειακά 
έπιπλα, κρυστάλλινους πολυελαί-
ους και βάζα ανυπολόγιστης αξί-
ας χωρίς καν να αγγιχτεί το παρα-
μικρό! 

Το Purple Heirloom ήταν ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρημα για το 
οποίο απαιτήθηκε ένας μήνας 
σκληρής δουλειάς, πρόβας, δοκι-
μαστικών πτήσεων και δεν θα μπο-
ρούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς 
την σημαντική βοήθεια τόσο των 
δημιουργών αυτού του μοναδι-
κού αρχοντικού-μουσείου, των ει-
καστικών Γεωργίας Νταλαγιώργου 
και Γιάννη Σαρσάκη όσο και του 
Θεατρικού Συλλόγου Διδυμοτεί-
χου (ΘΕΑ.ΣΥ) αλλά και του Πολιτι-
στικού Συλλόγου «Κάστρο». Μόλις 
τους ανέφερα την ιδέα μου όλοι 
ενθουσιάστηκαν και εργασθήκαμε 
σκληρά προκειμένου να την πραγ-
ματοποιήσουμε. Η μουσική επέν-
δυση των τίτλων έγινε από τον με-
γάλο συνθέτη και μαέστρο Σταύ-
ρο Καραμάνη ο οποίος δέχθηκε με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό την πρό-
σκλησή μου να συμμετάσχει με 
την υπέροχη μουσική του στο νέο 
μου εγχείρημα.

Νομίζω είναι ακόμη μια πρωτο-
τυπία για την Ελλάδα ένα φιλμάκι 
γυρισμένο αποκλειστικά με drone 
να επενδύεται με original μουσική 

από κάποιο καταξιωμένο συνθέ-
τη και μαέστρο της χώρας.

το ιστορικό του Purple 
Heirloom:

Οταν πρωτοείδα ένα πρό-
σφατα ανακαινισμένο αρχοντι-
κό-μουσείο στην πατρίδα μου, 
το Διδυμότειχο, ψηλά στη βόρεια 
Ελλάδα, το μυαλό μου γέμισε με 
φανταστικές σκηνές, μουσική και 
στιγμές, ευτυχισμένες στιγμές της 
ελληνο-εβραϊκής οικογένειας που 
ζούσε εκεί κατά τη διάρκεια του 
μεσοπολέμου.

Η Ιστορία είναι μόνο μία, εί-
ναι κοινή και μας αφορά όλους, γι 

‘αυτό και αποφάσισα να δημιουρ-
γήσω το «Purple Heirloom», μία 
εντελώς μοναδική ταινία μικρού 
μήκους φτιαγμένη με drone. Αντί 
να «πετάω» με την κάμερά μου 
για άλλη μια φορά πάνω από την 
πόλη, κυριολεκτικά «πέταξα» με 
αυτήν μέσα σε αυτό το αρχοντι-
κό-μουσείο, κάνοντας ταυτόχρο-
να μια μεγάλη βουτιά στο παρελ-
θόν, έναν αιώνα πίσω, στη δεκαε-
τία του 1920. 

Προσπάθησα να «πετάξω» με 
την κάμερά μου όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στις ζωές και τις στιγ-
μές όλων εκείνων των καλών και 
ενάρετων ανθρώπων, των γειτό-
νων και των συμπολιτών μας, των 
οποίων οι ζωές διακόπηκαν βίαια 
το 1943. 

Υπήρξε ένα κομμάτι του Δι-
δυμοτείχου που έχει ξεχα-
στεί. Ας το θυμηθούμε ξανά. 
Κώστας Γκουρλουμένος, δημιουρ-
γός

σύνοψη ταινίας:
Σε μια μικρή πόλη, μακριά στην 
βόρεια Ελλάδα, υπάρχει μια μι-
κροσκοπική γωνιά όπου η Ιστορία 
είναι ζωντανή. Διδυμότειχο, δεκα-
ετία του 1920. Η οικογένεια μαζεύ-
τηκε για να περάσει μια ευχάριστη 
Κυριακή. Ο πατέρας, η μητέρα, η 
παντρεμένη κόρη με τον άντρα της 
και τα δυο τους παιδιά, η μικρότε-
ρη κόρη και ο γιος….

μια ταινία γυρισμένη 
εξ’ ολοκλήρου από το 
Drone του Kostas Gur! 

 «ο ΔιγΕνήσ»
Σύλλογος Ποντίων 
Βορείου Εβρου 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990. Εχει έδρα την Ορεστιά-
δα. Στην περιοχή του Β. Εβρου δεν υπάρχει γηγενής ποντι-
ακός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε το 1922 στη Ελλάδα. 
Οι πόντιοι της περιοχής είναι από διάφορα μέρη της Ελλά-
δας, που είτε έχουν συνάψει γάμους με κατοίκους της πε-
ριοχής, είτε ήρθαν για να εργαστούν στην περιοχή και πα-
ρέμειναν. Τα μέλη του συλλόγου προσπαθούν να διατηρή-
σουν τα ήθη και έθιμα του Ποντιακού Ελληνισμού. Κυριό-
τερες δράσεις του Συλλόγου:

Τον Οκτώβριο του 2008 διοργάνωσε το 14ο συνέδριο 
Εθνικής Αυτογνωσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πο-
ντιακών Σωματίων και του Ιδρύματος Σουμελά, υπό την αι-
γίδα του Δήμου Ορεστιάδας.

Τον Μάρτιο του 2016 συμμετοχή σε συνέδριο που δι-
οργάνωσε η Εύξεινο Λέσχη Ευρωπαίων Πολιτών, για την 
διεθνοποίηση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού 
στης Βρυξέλες στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου.

Τον Νοέμβριο του 2016 συμμετοχή στο 17ο Συνέδριο 
Εθνικής Αυτογνωσίας της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πο-
ντιακών Σωματείων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τον Φεβρουάριο του 2017 υποδοχή της εικόνας της Πα-
ναγίας Σουμελά στην Ορεστιάδα.

Αυτή την στιγμή λειτουργούν τρία χορευτικά τμήμα-
τα και τμήμα εκμάθησης Ποντιακής λύρας. Ο αριθμός των 
ενεργών μελών του συλλόγου είναι 100 μέλη.

Φωτογράφιση – Ανάδειξη της ιστορίας 
του Διδυμοτείχου

Στα πλαίσια της δημιουργίας και προώθησης των καπέ-
λων και T-sirts από τον Σύλλογο Ποντίων Νομού Εβρου «Ο 
Διγενής», δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν γνωστό, σε όλους 
τους Πόντιους της χώρας μας, την ιστορία του Διδυμοτεί-
χου φωτογραφίζοντας τα σημαντικά μνημεία του τόπου 
μας.

Στο λόφο του κάστρου, στην αρμενική εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου, στις Νερόπορτες (ή Καλέπορτες), στην 
ιστορική μητρόπολη του Αγίου Αθανασίου και στην Πινα-
κοθήκη Ναλμπάντη.

Τα μπλουζάκια, ιδιαίτερα καλαίσθητα, στην πλάτη 
απεικονίζουν τον μονοκέφαλο αετό του Πόντου και δεξιά 
και αριστερά από αυτόν την ποντιακή λύρα και δύο πυρ-
ριχιστές, ενώ αναγράφεται ο αριθμός των «353.000» γε-
νοκτονημένων Ποντίων, «Σώμα και ψυχή» και «Ο Πόντος 
ζει». Στο στήθος, στο ύψος της καρδιάς αναγράφεται η 
επωνυμία του Συλλόγου –όπως και στα καπέλα–, ενώ στο 
μπράτσο «19η Μαΐου, Δεν ξεχνώ». Τη φωτογράφιση επι-
μελήθηκε ο Ευθύμιος Δημητρίου. 
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οι «ΔιΚοι μασ ήρωΕσ»
Δυο ηρωικοί καταδρομείς από 
το Ελαφοχώρι και την Καρωτή 
Διδυμοτείχου

Γράφει ο  
θΕοφανήσ μαλΚιΔήσ

 
Επιχείρηση “Νίκη” ονομάστηκε  η μυ-
στική στρατιωτική αποστολή της Ελ-
λάδας την 21η προς τη 22α Ιουλί-
ου 1974 προς την Κύπρο, με σκο-
πό την αερομεταφορά καταδρομέ-
ων στο αεροδρόμιο της Λευκωσί-
ας  έναντι της τουρκικής εισβολής.  
 
Τα αεροσκάφη, που απογειώθηκαν 
από τη Σούδα της Κρήτης, ήταν 20 
Nord 2501 Noratlas και 10 C-47 Dakota 
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορί-
ας και θα μετέφεραν καταδρομείς 
με πλήρη οπλισμό. Δεν κατάφεραν 
όλα να απογειωθούν. Aλλά και κατά 
την προσγείωσή τους στο αεροδρό-
μιο Λευκωσίας, αφού κατόρθωσαν να 
ξεφύγουν από τα τουρκικά πυρά πε-
τώντας χαμηλά και μπαίνοντας στην 
Κύπρο από δυτικά μέσω της βάσεως 

Ακρωτηρίου, όσα απογειώθηκαν, έγι-
ναν στόχος φίλιων  πυρών, εφόσον 
εκλήφθηκαν κατά λάθος ως εχθρικά… 
 
Οι Ελληνες φονευθέντες καταδρο-
μείς που επέβαιναν στο  ΝORATLAS 
52-133 «NIKH 4» ήταν οι εξής: 
 
ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕ-
ΡΟΠΟΡΙΑΣ Παναγόπουλος Βασί-
λειος, Συμεωνίδης Γεώργιος, Αν-
θιμος Ηλίας, Δάβαρης Γεώργιος  
 
ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟ-
ΜΕΙΣ Α’ ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ  
Τσαμκιράνης Δημήτριος, Καβραχω-
ριανός Νικόλαος, Τσιλιβάκης Στέφα-
νος, Τσάκωνας Ευάγγελος, Χριστό-
πουλος Αθανάσιος, Αναστασόπουλος 
Ανδρέας, Γιαννακάκης Κοσμάς, Γιαν-
νάκος Στέφανος, Γιαννόπουλος Πανα-
γιώτης, Δαλαμάγκας Ηλίας, Ζησιμό-
πουλος Ανδρέας, Ηλίας Κωνσταντίνος, 

Κασιμάκης Σωτήριος, Κατερός Κων-
σταντίνος, Κουρούνης Σωτήριος, Λί-
γδης Χρήστος, Δοϊτσίδης Χριστόδου-
λος, Μανιάτης Σπυρίδων, Μονιάς Αι-
μίλιος, Μπαρώτας Κωνσταντίνος, Νά-
κος Γεώργιος, Πρινιανάκης Στυλιανός, 
Σιορώκος Δημήτριος, Σκιαδαρέσης 
Νικόλαος, Τζούρας Σωτήριος, Τούλης 
Ηλίας, Χατζόπουλος Χρήστος ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑΣ Ζαφειρί-
ου Αθανάσιος (Μοναδικός επιζήσας). 
 
Ανάμεσά τους οι καταγόμενοι από 
το νομό Εβρου Χριστόδουλος Δοϊ-
τσίδης και Χρήστος Χατζόπουλος. 

Ο Χριστόδουλος Δοϊτσίδης γεννή-
θηκε το 1954 στην Καρωτή Διδυμο-
τείχου του νομού Εβρου και σπούδα-
σε χορό στη Σχολή της Δόρας Στρά-
του στην Αθήνα, ενώ παράλληλα ερ-
γαζόταν ως υδραυλικός. Στις 23 Απρι-
λίου 1974, γιορτή του Αγίου Γεωργί-
ου, πολιούχου της Καρωτής, χόρε-
ψε στο χωριό του με το συγκρότη-
μα της Δόρας Στράτου και τρεις μέ-
ρες μετά κατατάχτηκε ως στο Σώμα 
Καταδρομών στο Μεγάλο Πεύκο. 
 
Συνέχισε την εκπαίδευσή του στις 
καταδρομές στη Ρεντίνα και ύστερα 
στη Σούδα της Κρήτης. Στις 22 Ιου-
λίου 1974, μετά την τουρκική εισβο-

λή στην Κύπρο, στάλθηκε εκεί μαζί 
με άλλους συναδέλφους του για την 
υπεράσπισή της, αλλά καταρρίφθη-
κε το αεροπλάνο που τους μετέφερε 
και πέρασε στην αθανασία σε ηλικία 
μόλις 20 ετών. Τα οστά του Δοϊτσί-
δης δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.  

Ο Χρήστος Χατζόπουλος γεννήθη-
κε στο Ελαφοχώρι Διδυμοτείχου του 
νομού Εβρου το 1952 και φοίτησε 
εκεί στο Δημοτικό Σχολείο και στη συ-
νέχεια στο εξετάξιο Γυμνάσιο Διδυμο-
τείχου. Διαθέτοντας αξιόλογα αθλητι-
κά προσόντα, υπήρξε αθλητής και πο-
δοσφαιριστής και πέτυχε να εισαχθεί 
στη Γυμναστική Ακαδημία.

Στις 26 Απριλίου 1974 κατατάχθη-
κε ως στο Σώμα Καταδρομών στο Με-
γάλο Πεύκο. Συνέχισε την εκπαίδευ-
σή του στις καταδρομές στη Ρεντί-
να και ύστερα στη Σούδα της Κρήτης. 
Στις 22 Ιουλίου 1974, μετά την τουρ-
κική εισβολή στην Κύπρο, στάλθηκε 
εκεί μαζί με άλλους συναδέλφους του 
για την υπεράσπισή της, αλλά καταρ-
ρίφθηκε το αεροπλάνο που τους με-
τέφερε και πέρασε στην αθανασία σε 
ηλικία μόλις 22 χρόνων. Το 2016 ταυ-
τοποιήθηκαν τα οστά του και κηδεύ-
τηκε στην ιδιαίτερή του πατρίδα τον 
Οκτώβριο του ίδιου έτους. 

Μια μέρα μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, υπό την κωδική ονομασία «ΑΤ-
ΤΙΛΑΣ», στις 21 Ιουλίου 1974, θα χάσουν τη ζωή τους οι δυο ηρωικοί καταδομείς, ο 
Χρήστος Χατζόπουλος από το Ελαφοχώρι και ο Χριστόδουλος Δοϊτσίδης από την Κα-
ρωτή Διδυμοτείχου.

Το μνημείο στο Πολεμικό Μουσείο Διδυμοτείχου θυμίζει στους επισκέπτες του τη 
δική τους θυσία και συμμετοχή στην πιο πρόσφατη και τραγική δοκιμασία του Ελ-
ληνισμού.

Επισκεπτόμενοι το Πολεμικό Μουσείο Διδυμοτείχου δεν γνωρίζουμε μόνο τα σημα-
ντικά ιστορικά και πολεμικά γεγονότα που σημάδεψαν το ελληνικό έθνος κατά τον 
19ο και τον 20ό αιώνα, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε τους πιο «δι-
κούς μας ήρωες», που ήταν πάντοτε παρόντες σε όλα τα προσκλητήρια της πατρίδας 
ηρωικώς μαχόμενοι και πεσόντες. Παραδείγματα και πρότυπα άφθαστου ηρωισμού!

Ευχαριστούμε τη διοίκηση της 16ης Μ.Κ. Μ.Π. και τους υπεύθυνους λειτουργίας του 
Πολεμικού Μουσείου Διδυμοτείχου για τη συνεργασία και για τη δυνατότητα της 
φωτογράφισης για την προβολή ενός ιστορικού πολεμικού γεγονότος, στο οποίο 
συμμετείχαν και έχασαν τη ζωή τους οι δυο Διμοτιανοί καταδρομείς, η μνήμη των 
οποίων τιμάται κάθε χρόνο στον αύλειο χώρο του μουσείου, όπου και το μνημείο 
τους, με την τέλεση μνημοσύνου, που είναι ένας τοπικός θεσμός μνήμης και τιμής 
από τις στρατιωτικές, πολιτικές, αυτοδιοικητικές και εκκλησιαστικές αρχές.

οι πεσόντες καταδρομείς από τον Εβρο Χρήστος Χατζόπουλος- Χριστόδουλος Δοι-
τσίδης της Επιχείρησης “Νίκη” στην Κύπρο το 1974
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αναΚοινωσή
με ταυτότητα και αφμ 
τα ποδήλατα τελευταίας 
γενιάς EASYBIKE

 

Από τον Δήμο Διδυμοτείχου γίνεται γνωστό ότι τα πο-
δήλατα τελευταίας γενιάς EASYBIKE είναι δωρεάν στη δι-
άθεση των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης μας. 
Για τη χρήση τους απαραίτητη είναι η συμπλή-
ρωση αίτησης που θα συνοδεύεται από φωτο-
τυπία του ΑΦΜ και αστυνομικής ταυτότητας για 
την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας χρήστη. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/
ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2553-3-
50603.

ο σπάρτακος…Ίκαρος
σΚαΚι

Το 40ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά “Ικαρος” 2017 
φιλοξενήθηκε και φέτος στο Αθλητικό Κέντρο του Αγί-
ου Κηρήκου. Διοργανωτές ήταν ο σ.ο.ίκαρίας και ο 
Δήμος ίκαρίας. Η διοργάνωση τελούσε υπό την αι-
γίδα της γενικής γραμματείας Αθλητισμού ενώ χο-
ρηγός της διοργάνωσης ήταν η Hellenic Seaways. 
Με 183 συμμετοχές εκ των οποίων 25 τιτλούχοι (10 
GM’s) το φετινό ΙΚΑΡΟΣ υπήρξε αν όχι το δυνατότερο 
σίγουρα το συναρπαστικότερο των τελευταίων χρόνων. 

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Διδυμοτείχου εκπροσωπήθηκε στο 
τουρνουά με τους Γιώργο Δελλούδη, Βαγγέλη Σκουμπό-
πουλο, Βάίο Δελλούδη και Κυριάκο Τσακαγιάννη. Ο Βάϊ-
ος Δελλούδης αναδείχθηκε χάλκινος πρωταθλητής στην 
κατηγορία U14 του Β ΓΚΡΟΥΠ ενώ ο Κυριάκος Τσακα-
γιάννης κατέκτησε αντίστοιχα το χάλκινο μετάλλιο στην 
κατηγορία U10. Συγχαρητήρια στους παίδες του σκακι-
στικού μας τμήματος, που με 4 νίκες σε 7 αγώνες βρέθη-
καν αντίστοιχα στην 36η και 30η θέση της γενικής βαθ-
μολογίας του Β ΓΚΡΟΥΠ μεταξύ 83 ατόμων. 

αγια μαρινα
δίπλα στις όχθες του 
Ερυθροπόταμου

Με την συρροή πλήθους πι-
στών εορτάσθηκε η μνήμη της Με-
γαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνης στο 
Διδυμότειχο στην φερώνυμη της 
Αγίας Κατακόμβη, όπου και το αρ-
χαίο Αγίασμα, στις υπώρειες του 
Κάστρου του Διδυμοτείχου δίπλα 
στις όχθες του Ερυθροπόταμου. Το 
απόγευμα της προπαραμονής με 
λιτανεία μέσα από τις Καλιόπορ-
τες του βυζαντινού τείχους μετα-
φέρθηκε στην Κατακόμβη απότμη-
μα ιερού λειψάνου της Αγίας από 
το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 

Αθανασίου, όπου φυλάσσεται. Το 
εσπέρας της παραμονής στην ακο-
λουθία του Πανηγυρικού Εσπερι-
νού χοροστάτησε ο οικείος Μη-
τροπολίτης κ. Δαμασκηνός, ο οποί-
ος ευλόγησε τους άρτους και μί-
λησε για το σθένος που επέδειξε 
η Αγία, αρνούμενη οποιονδήπο-
τε συμβιβασμό με την εξουσία της 
εποχής εκείνης και κάλεσε τους πι-
στούς όπως εκείνη να αντισταθούν 
σε κάθε εγχείρημα της σύγχρονης 
εξουσίας για την αποδόμηση της 
πίστης και των θεσμών. Την ακο-
λουθία του Εσπερινού παρηκολού-
θησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρ. Πατσουρίδης και μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσέλευση των προσκυνη-
τών συνεχίσθηκε αμείωτη και την 
κυριώνυμη ημέρα της εορτής. Των 
ιερών ακολουθιών του Ορθρου και 
της Θείας Λειτουργίας το πρωί, του 

Μεθέορτου Εσπερινού και της Πα-
ρακλήσεως στην Αγία Μαρίνα το 
εσπέρας, προέστη ο Προϊστάμε-
νος του Μητροπολιτικού Ναού Αρ-
χιμ. Απόστολος Πορτοκαλίδης, συ-
νεπικουρούμενος από τον συνεφη-
μέριο του Πρωτοπρεσβ. Νικόλαο 
Καρπαθάκη.

Β ι ο γ ρ α φ ί α
Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην 
Αντιόχεια της Πισιδίας, στα χρόνια 
του αυτοκράτορα Κλαυδίου του 
Β’, το 270 μ.Χ. Λίγες μέρες μετά 
τη γέννησή της, η μητέρα της πέ-
θανε, και ο πατέρας της Αιδέσιος, 
που ήταν Ιερέας των ειδώλων, την 
ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα, 
από την οποία η Μαρίνα διδάχθη-
κε το Χριστό. Οταν έγινε 15 χρο-
νών, αποκαλύπτει στον πατέρα της 
ότι είναι χριστιανή. Εκπληκτος αυ-
τός απ’ αυτό που άκουσε, με μίσος 
τη διέγραψε από παιδί του.

Μετά από καιρό, έμαθε για τη 
Μαρίνα και ο έπαρχος Ολύμβρι-
ος, που διέταξε να τη συλλάβουν 
για ανάκριση. Οταν την είδε μπρο-
στά του, θαύμασε την ομορφιά της 
και προσπάθησε να την πείσει με 
κάθε τρόπο να αρνηθεί το Χριστό 
και να γίνει σύζυγος του. Μάταια, 
όμως. Η Αγία Μαρίνα σε κάθε προ-
σπάθεια του Ολυμβρίου αντέτασ-
σε τη φράση: «Είμαι χριστιανή». 
Τότε ο σκληρός έπαρχος διέταξε 
να την ξαπλώσουν στη γη, και την 
καταξέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά 
τόσο, ώστε η γη έγινε κόκκινη από 
το αίμα που έτρεξε. Επειτα, ενώ αι-
μορραγούσε, την κρέμασε για πολ-
λή ώρα και μετά τη φυλάκισε.

Μέσα στην φυλακή μάλιστα 
συνέβη το εξής: ο διάβολος μετα-
μορφωμένος σε άγριο δράκοντα, 
προσπάθησε να κάνει την αγία να 
φοβηθεί. Αυτή όμως προσευχήθη-
κε στον Θεό και αμέσως ο δράκο-
ντας άλλαξε μορφή και έγινε ένας 
μαύρος σκύλος και τότε η αγία άρ-
παξε ένα σφυρί και χτυπώντας τον 
στο κεφάλι και την ράχη τον ταπεί-
νωσε.

Οταν για δεύτερη φορά την 
εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πί-
στη της Αγίας Μαρίνας ήταν αμε-
τακίνητη στο Χριστό, την έκαψε 
με αναμμένες λαμπάδες. Αλλά οι 
πληγές της με θαύμα έκλεισαν, και 
αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί 
παρευρισκόμενοι να γίνουν χρι-
στιανοί. Μπροστά σ’ αύτόν τον 
κίνδυνο ο έπαρχος τελικά αποκε-
φάλισε τη Μαρίνα, που έτσι πήρε 
το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας 
δόξας.

Tα άγια λείψανα της φυλάγο-
νταν στην Κωνσταντινούπολη μέ-
χρι την πρώτη άλωση της από τους 
Λατίνους, το 1204 μ.Χ., ενώ σύμ-
φωνα με άλλες πηγές βρίσκονταν 
μέχρι το 908 μ.Χ. στην Αντιόχεια 
και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν 
στην Ιταλία. Σήμερα, τα άγια λεί-
ψανα της Αγίας Μαρίνας, φυλάγο-
νται στην Αθήνα, σε ναό που φέρει 
το όνομα της ενώ η χείρα της έχει 
μεταφερθεί στη Μονή Βατοπεδίου 
στο Αγιο Ορος.
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το  14ο συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου υγιών Πόλεων στο Διδυμότειχο

το Δίκτυο σήμερα αριθμεί 
155 Δήμους - μέλη

 «Είναι τιμή για τον Δήμο Διδυμο-
τείχου η διοργάνωση του 14ου Συνε-
δρίου του Εθνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων, που θα φιλοξε-
νηθεί το 2018 στην ιστορική μας πόλη 
με τη μοναδική ιστορία των 6.000 
ετών στο χώρο της Θράκης», τόνισε 
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ. Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης, από το βήμα 
του 13ου Συνεδρίου, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 7-8 Ιουλίου 2017, στο 
Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος “ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ” στην Καλλιθέα. Εξέ-
φρασε επίσης τις θερμές ευχαριστί-
ες του τόσο στον Πρόεδρο του Δι-

κτύου και της ΚΕΔΕ, κ.  
Γιώργο Πατούλη, όσο και το Δ.Σ. του 
Δικτύου για την τιμητική αυτή πρό-
ταση προς τον ιστορικό μας Δήμο.  
«Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγι-
ών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας », 
τονίζει στον χαιρετισμό του ο Πρό-
εδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και Δήμαρχος Αμα-
ρουσίου Γεώργιος Πατούλης, «ανα-
πτύσσει δυναμικά την παρουσία του 
από το 2005 συνδράμοντας ουσια-
στικά τους δήμους - μέλη του σε προ-
γράμματα ενημέρωσης και προλη-
πτικής ιατρικής σε όλη τη χώρα. Πα-

ράλληλα έχει υιοθετήσει το καινοτό-
μο πρόγραμμα Υγιών Πόλεων του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), 
το οποίο φέρνοντας την Υγεία στο κέ-
ντρο της πολιτικής, του σχεδιασμού 
και της λήψης αποφάσεων των πό-
λεων, ανέπτυξε πολιτικές και δράσεις 
που άπτονται όλων των τομέων της 
ζωής και της λειτουργίας μιας πόλης. 
Στη χώρα μας, το Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας είναι ένα δυναμικό και συνε-
χώς αναπτυσσόμενο Δίκτυο που σή-
μερα αριθμεί 155 Δήμους - μέλη, με 
σκοπό να εφαρμόσουν όλοι δράσεις 

και προγράμματα για την υγεία καλά 
σχεδιασμένα, που θα αντέχουν στο 
χρόνο και θα έχουν μετρήσιμα απο-
τελέσματα , σύμφωνα και με τα κρι-
τήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) . 

Η προσπάθεια όλων μας είναι 
οι Δήμοι - μέλη μας να αποκτήσουν 
την τεχνογνωσία και να υιοθετήσουν 
έναν τρόπο λειτουργίας, σχεδιασμού 
και καλών πρακτικών, ώστε να ανα-
δειχθούν πρωτοπόροι στη διαφύλαξη 
της υγείας και της ποιότητας ζωής του 
πληθυσμού τους.

με όρεξη για δουλειά και ελπίδα 
για το καλύτερο έγινε η πρώτη 
προπόνηση της χρονιάς για την 
α.Ε.Διδυμοτείχου 

ΚυΚλοφορήσαν
τα διαρκείας της α.Ε.Δ.

Στην διάθεση του κόσμου είναι από την 
Παρασκευή (30/06) οι κάρτες διαρκείας της 
πρωταθλήτριας Ε.Π.Σ. Εβρου , ΑΕ Διδυμοτεί-
χου την περίοδο 2017-2018. Προπονητής και 
διοίκηση της Α.Ε.Δ. έχουν ξεκινήσει τον προ-
γραμματισμό της ομάδας για το ταξίδι στην Γ’ 
Εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν.

Ετσι μετά την έλευση του νέου προπονητή 
της ομάδας, Κρίστο Τελκίνσκι, ήρθε η ώρα και 
να βγουν στην κυκλοφορία οι κάρτες διαρκεί-
ας της ομάδας με σύνθημα “Πάρε θέση για να 
γράψουμε μαζί ιστορία”.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση της 
ομάδας έλαβε υπόψιν της και τις οικονομικές 
δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό, 
καθορίζοντας την τιμή των διαρκείας στα 80 
ευρώ για τους εντός έδρας αγώνες, ενώ για τις 
γυναίκες, τους ανέργους και τους φοιτητές η 
τιμή πέφτει στα 50 ευρώ.

αναλυτικά η ανακοίνωση της α.Ε. Δι-
δυμοτείχου:

«Κάρτες διαρκείας Α.Ε.Δ 2017-18

Πάρε θέση για να γράψουμε μαζί ιστορία…

Γ´ ΕΘΝΙΚΗ  
ΤΙΜΕΣ: 
Αντρικό :80€ 
Γυναικείο, φοιτητικό, ανέργων: 50€

Σημεία πώλησης:

Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Τσινούδη στην κεντρική 
πλατεία. 

Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Βαργαμίδου έναντι νοσο-
κομείου. 
NEW YORK καφέ στον πεζόδρομο. 
VENUE καφέ Β.Γεωργίου 32. 
Μουσικό καφενείο ΝΟΣΤΟΣ,Ρήγα Φερραί-
ου 41. 
Φώτο Βούλης στον πεζόδρομο. 
Καθώς επίσης και σε όλους τους συμβούλους 
του ΔΣ της ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.»

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το κλί-
μα στην έναρξη της προετοιμα-
σίας που έγινε σήμερα το από-
γευμα στο Πραγγί για την Α.Ε.Δι-
δυμοτείχου ! Ο νέος προπονη-
τής της ομάδας Χρίστο Τελκίσκι 
είχε την ευκαιρία να δει μαζί με 
τον βοηθό του Δημήτρη Πουλιλιό 
σε δράση το σύνολο των παικτών 
του ρόστερ της ανδρικής ομά-
δας (υπήρξαν δύο τρεις δικαιο-
λογημένες απουσίες) καθώς και 
τους παίκτες της Β΄ομάδας στους 

οποίους υποσχέθηκε να δώ-
σει ευκαιρίες αν αποδείξουν 
στην πράξη πως μπορούν να 
βοηθήσουν ! Οσο αναφορά 
στην από εδώ και πέρα ενί-
σχυση της ομάδας ο κ. Τελ-
κίσκι μίλησε για λίγες και ου-
σιώδης προσθήκες στα κενά 
που θα εντοπιστούν κατά την 
διάρκεια της προετοιμασίας 
ενώ τόνισε πως υπάρχει καλή 
συνεργασία με την διοίκηση !

(RadioEvros.gr )


