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Και πάλι στο 
Διδυμότειχο

Τα οστά δύο εξαιρετικών εκ-
κλησιαστικών ανδρών απο-
δίδονται και πάλι στο λαό 
του Θεού που διηκόνησαν με 
ζήλο και αυτοθυσία σε πολύ 
δύσκολες εποχές

ΜεταξαΔες

εγκαίνια 
και 
αναβίωση 
εθίμου

 
Η ζωντανή 
παράδοση 
και ιστορία 
του κλασικού 
αθλητισμού στο 
Διδυμότειχο

“ανθρώπινη αλυσίδα”  
για το Νοσοκομείο

 «Ο αγώνας για την αυτονό-
μηση του νοσοκομείου είναι 
αγώνας για την ίδια μας τη 
ζωή»

«εντυπωσιακή η ανθρώπι-
νη αλυσίδα που έκαναν οι δι-
αμαρτυρόμενοι κάτοικοι με 
τους θεσμικούς εκπροσώ-
πους σε μια πράξη ιδιαίτερου 
συμβολισμού»

ΘεΜατΟΛΟΓΙα ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

σελ. 14

σελ. 3

σελ. 15

σελ. 8-9

σελ. 4-5

ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου περί 
λατομείων Κουφοβούνου και λήψη απόφασης
Αναλυτικό ιστορικό υπόθεσης λατομείων Κουφοβούνου σελ. 12-13

ΣτέφανοΣ ΔοβρίΔηΣ

Διαμαρτυρία - Διευκρινήσεις– 
αριθμοί – Μελέτες – Έργα
ΓΙα τΟ ΝερΟ
είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς απέναντι 
στους δημότες μας. 
Και για να λέμε τι ακριβώς κάνουμε και 
σε τι ελπίζουμε με κάθε έργο που εκτε-
λείται επιφέρουμε βελτιώσεις, αλλά οι 
βλάβες σε αυτή την έκταση δεν πρό-
κειται να σταματήσουν οριστικά. εμείς 
δουλεύουμε, κι αυτό δεν μπορεί να μας 
το αμφισβητήσει κανένας, κι ένας κα-
λοπροαίρετος κριτής θα αποδώσει το 
δίκαιο που μας αναλογεί, γιατί παρα-
λάβαμε μια κατάσταση για να κάνου-
με συχνά παρεμβάσεις σε προβλημα-
τικά δίκτυα.



• Αρ. Φύλλου 512

«Άρτεμις»
Κυνηγετικός Σύλλογος Διδυμοτείχου

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι κυνηγοί. Θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν ομό-
φωνης απόφασης του Συμβουλίου του Κυνηγετι-
κού Συλλόγου Διδυμοτείχου ότι ο Σύλλογός μας 
παρά την οικονομική στενότητα [ ιδί-
ων οικονομικών πόρων από τα μέλη 
του συλλόγου] έκανε δωρεά το ποσό 
των 1.000 ευρώ για ιατροφαρμακευ-
τικό υλικό στο Γενικό Περιφερειακό 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συμβάλ-
λοντας με αυτό τον τρόπο στην κοινω-
νική προσφορά για την καλή λειτουρ-
γία-βοήθεια του Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου. Αυτή η κοινωνική προσφο-
ρά του Συλλόγου θέλουμε να πιστεύ-
ουμε ότι βρίσκει σύμφωνους όλα τα 
μέλη του Συλλόγου μας καθώς επίσης 
και όλους τους συμπολίτες μας στην 
ευρύτερη περιφέρεια Διδυμοτείχου. 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Διδυμοτείχου 
με τις ενέργειες του, συμβάλει ακόμα 
και στην οικονομική ενίσχυση της το-
πικής αγοράς [εμπορικών καταστημά-
των] κάθε χρόνο, ,όπως έγινε και φέτος, αγορά-
ζοντας μεγάλο αριθμό δώρων για την ετήσια χο-
ροεσπερίδα που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
και με μεγάλη προσέλευση κυνηγών, των οικογε-
νειών αυτών καθώς και πολλών φίλων.Το ποσό 

που δαπανήθηκε για την αγορά των 
παραπάνω δώρων ανέρχεται στο 
ποσό των 7.000ευρώ συμβάλλοντας 
έτσι με τις δυνατότητες που έχουμε 
στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς. 
Επιπροσθέτως, ο Κυνηγετικός Σύλ-
λογος Διδυμοτείχου έκανε δαπάνη 
για αγορά υλικών με τα οποία κα-
τασκεύασε πινακίδες σήμανσης για 
την οριοθέτηση των καταφυγίων θη-
ραμάτων της περιοχής Διδυμοτείχου 
συμβάλλοντας στην εμφανή σήμαν-
ση αυτών και την προστασία των θη-
ραμάτων. Επιπλέον, ο Σύλλογος μας, 
αγαπητά μέλη και φίλοι, αγόρα-
σε με ιδίους πόρους τροφές [καλα-
μπόκι] μετά το πέρας της κυνηγετι-
κής σεζόν [χειμώνας 2017], οι οποί-

ες τοποθετήθηκαν εντός των ορίων του καταφυ-
γίου για το τάισμα των άγριων θηραμάτων, μετά 
τη συμβουλευτική παρέμβαση ως προς τον τρό-

πο από τον επιστημονικό συνεργάτη της Κυνηγε-
τικής Ομοσπονδίας, για το χρόνο και τον τρόπο.

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ 

Καμάργιος Δημήτριος

 
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 Ιούνιος 2017»

Ευχαριστούμε τους, Παντελή Αθανα-
σιάδη, Φωτεινή Γραμμενίδου, Σταύ-
ρο Παπαθανάκη, Δήμητρα Παπαμι-

χαήλ, Δημήτρη Βραχιόλογλο, Χρήστο 
Κισσούδη, Δημήτρη Καμάργιο, Σταυ-
ρούλα Σαραντάκη, Γιώργο Σπάση και 

τους, evros-news.gr, «Εξωραϊστικό Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Ελληνοχωρίου» και 
τα «Δίδυμα Τείχη», για την βοήθεια 
τους στην έκδοση του Φύλλου Ιούνι-

ος 2017.

Η ΄΄Εν Διδυμοτείχω΄΄ σήμερα, στάθηκε η αφορμή να 
«ξανασυναντηθούν» δύο φίλοι από τα παλιά. 

Συνάντηση (τηλεφωνική)…Θεόφιλου και Μίμη. 

Ο Θεόφιλος καλός φίλος, καταγόμενος από το Μαυ-
ροκκλήσι και τα Βρυσικά, κάτοικος Θεσσαλονίκης σή-
μερα, μας ταξιδεύει με την όμορφη γραφή του και τις 
ωραίες ιστορίες του, συχνά-πυκνά σε πολλά φύλλα της 
δημοτικής εφημερίδας. 

Ο Μίμης, αναγνώστης καταγόμενος από το Διδυμότει-
χο, κάτοικος Αθηνών σήμερα, περιμένει την ΄΄Εν Διδυ-
μοτείχω΄΄ και ενημερώνεται για την καθημερινότητα 
αλλά και με τα όμορφα ιστορικά και πολιτιστικά κεί-
μενα του Παντελή Αθανασιάδη και του Θεόφιλου Γου-
δουσάκη.

Τέτοιες στιγμές, που ένας άνθρωπος, που προέρχε-
ται από τον ιστορικό και όμορφο τόπο μας, χάριν της 
ύπαρξης της ΄΄Εν Διδυμοτείχω΄΄, μπορεί και θυμάται, 
ταξιδεύει και συνομιλεί με το δικό του παρελθόν, μας 
κάνει όλους υπερήφανους και χαρούμενους, για την 
επιτυχία αυτής της προσπάθειας που ξεκινήσαμε το 
2013.

Η επιμονή μας και η ανταπόκρισή σας, στις θετικές 
προβολές της καθημερινότητας, της ιστορικότητας και 
της παράδοσης, μας δείχνουν τον δρόμο της συνέχει-
ας!

Σας ευχαριστούμε θερμά,

Δημήτρης Δεντσίδης 
6972715239 

didymonea@gmail.com

ΟΛΟΙ ΜαζΙ  
ΓΙα τΟ ΝΟςΟΚΟΜεΙΟ
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Πραγματοποιήθηκαν το 
Σάββατο 25 Ιουνίου, τα 
εγκαίνια του ανακαινι-
σμένου κτιρίου του Πο-
λιτιστικού συλλόγου Γυ-
ναικών Μεταξάδων. 

Μια προσπάθεια συντήρησης κτιρίων με 
ίδιες δυνάμεις, από τις Αντιδημαρχίες Τεχνι-
κών Εργων και Μεταξάδων, του δήμου Διδυ-
μοτείχου, έφεραν ένα όμορφο αποτέλεσμα. 
Ο χώρος θα αποτελέσει σημείο πολιτιστικής 
καταγραφής, εκδηλώσεων πολιτισμού και 
μάθησης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Αναφερόμενος στο σημαντικό αυτό έργο 
για τους Μεταξάδες, ο δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου Παρασκευάς Πατσουρίδης ανέφερε: 

Σήμερα ο πολιτισμός ενώνει πολλές δη-
μιουργικές δυνάμεις. Σήμερα εγκαινιάζου-
με ένα έργο, «υπόσχεση στον πολιτισμό», το 
οποίο ανοίγει μια νέα ελπιδοφόρα πορεία 
για τους Μεταξάδες. Η λειτουργία του, λοι-
πόν, σε αυτό το χώρο, θα συμβάλλει κατα-
λυτικά στην ανάδειξη του τόπου μας. Ως Δή-
μος και ως Δημοτική Αρχή έχουμε τη μεγάλη 
ευθύνη να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις 
απαιτήσεις των συνδημοτών μας.

Θεωρώ πως οι πολιτιστικοί χώροι και οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι, σε συνδυασμό με τους 
ανθρώπους που ασχολούνται με μεράκι και 
ανιδιοτέλεια σε διάφορες κοινότητες του δή-
μου μας με τον πολιτισμό, καλύπτουν τις ανά-
γκες, βελτιώνουν την καθημερινότητα και την 
ποιότητα της ζωής στον δήμο μας.

Αποτελούν ένα συλλογικό στοίχημα, το 
οποίο με το διάλογο και τη συνεργασία μπο-
ρούμε να το κερδίσουμε όλοι μαζί, για το πα-
ρόν και το μέλλον του τόπου μας. Σας εύχο-
μαι στον ανακαινισμένο και όμορφο αυτό 
χώρο να έχουμε πλούσιες πολιτιστικές δρά-
σεις με πολλές επιτυχίες για τον τόπο μας.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Αντιπερι-
φερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής 
της ΑΜΘ Χρήστος Τερτσούδης , ο δήμαρχος 

Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.Δαμασκηνός, η 
περιφερειακή σύμβουλος Νόρα Μοσχοφί-
δου, ο αντιδήμαρχος Μεταξάδων Κώστας 
Σλαβούδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος 
Κισσούδης, Δέσποινα Γκουρλουμένου, Βίκυ 
Σταμπολίδου, Τάσος Κελεσίδης, ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Ηλίας Μυργκιζούδης, 

η πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου 
Γυναικών Μεταξά-
δων Φανή Παυλού-
δη και πλήθος κό-
σμου. 

αΝαβΙωςΗ  
του εθίμου 
του 
«Γιάγιανου»
Για ακόμη μια χρο-
νιά και με την ευ-
καιρία των εγκαι-
νίων του ανακαινι-
σμένου κτηρίου πο-
λιτιστικού συλλόγου 
Μεταξάδων, οι ομά-
δα των Χριστοϊαν-
νάδων διοργανώσα-

με με μεγάλη επιτυχία στον προαύλιο χώρο 
της εκκλησίας μας την εκδήλωση για την ανα-
βίωση του εθίμου του «Γιάγιανου».
Θέλοντας να εκφράσουμε την αγάπη μας σε 
όλους τους συγχωριανούς μας τους φίλους 
και φίλες μας, που μας συμπαραστέκοντε και 
βοηθάνε σε όλες τις εκδηλώσεις που έχου-
με λάβει μέρος και κυρίως στα κάλαντα των 
Χριστουγέννων που συγκεντρώσαμε ένα σε-

βαστό ποσό χρημάτων χάριν των συγχωρια-
νών μας που μας δώσανε απλόχερα το υστέ-
ρημα τους μέσα σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς που περνάμε, αποφασίσαμε ανήμε-
ρα του Αη’ Γιαννιού να προσφέρουμε ένα μι-
κρό κέρασμα.

«..κι γιάγιανους κι σύναρους, του Γιάννη 
του βουτάνι.

Τα δυό βουτάνια μάλουναν πιο να μυρίσει 
κάλιου.

Μυρίζει τ’αγιού βότανου,που ξεύκει απού 
τη γή του.

Μυρίζει του τραντάφυλλου,που ξεύκει 
απού τ’αγκάθι.

Μυρίζει κι τ’αγιόκλημα, που ξεύκει απού 
του κλήμα.

Μυρίζει κι’ο βασιλικός, απ’του Χριστού του 
μνήμα.

Μυρίζει κι’ αι’ γιάγιανους που ξεύκει απού 
του Γιάννη..»

κρατώντας το λουλούδι του Γιάγιανου που 
σηματοδοτεί τον ερχομό του καλοκαιριού και 
την παύση πλέον της σποράς όλων των φυ-
τών και την ευχή για καλή σοδειά.
Σας ευχαριστούμε θερμά που και φέτος βοη-
θήσατε να εξελιχθεί η εκδήλωση σε μια βρα-
διά χορού και κεφιού,πραγματική ανάσα 
στην καθημερινότητά μας,αλλά κυρίως σας 
ευχαριστούμε που με τη συμμετοχή σας για 
άλλη μια φορά μας στηρίξατε!
Την εκδήλωση «έντυσε»μουσικά ο Σωτήρης 
Ιντζούδης στην γκαϊντα και ο Δημήτρης Μη-
τούδης στο νταούλι με τα ανάλογα τραγούδια 
( Αγιόγιανους, Γιάννου λουλούδια μάζουνει).
Ευχαριστούμε τις Γυναίκες του συλλόγου Με-
ταξάδων που και αυτές δώσαν την ψυχή τους.
Ο,τι κι αν πούμε για την προσφορά και την 
εργατικότητα των νέων είναι λίγο. Παιδιά ένα 
μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ..Τους αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια, που για ακόμη μια φορά ήταν όλοι 
τους παρόντες και έδωσαν την ψυχή τους για 
την επιτυχία της εκδήλωσης.
Και του χρόνου με υγεία! (στοιχεία για το έθι-
μο από τον Χρίστο Κισσούδη)

επισκέψεις 
του Δημάρχου 
Στις Κοινότητες

Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου Παρασκευά Πα-
τσουρίδη στην Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Παλιουρίου Πόλυ Αραμπατζή, ο αντιπρόεδρος 
Βαγγέλης Δινούδης και το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Σταμάτα Πιτιάκα την Τε-
τάρτη, 7 Ιουνίου, είχαν συνάντηση με τον δήμαρχο Διδυμοτείχου Παρασκευά Πα-
τσουρίδη, στην οποία παρίστατο και ο αντιδήμαρχος Μεταξάδων Κώστας Σλαβού-
δης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα προβλήματα του χωριού, τα 
οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον συντονισμό των ενεργειών και την 
ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων και παραγόντων για την επίλυσή τους. Ηταν 

μια γόνιμη συζήτηση με δημιουργικό και θετικό πνεύμα για την ουσιαστική και 
αποτελεσματική διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Ανάλογες επισκέψεις σε το-
πικές κοινότητες έχουν δρομολογηθεί και για τις επόμενες ημέρες.

ΜεταξαΔες.  εΓΚαΙΝΙα ΠΟΛΙτΙςτΙΚΟΥ ςΥΛΛΟΓΟΥ 

Ένα έργο «υπόσχεση 
στον πολιτισμό»
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“Το Διδυμότειχο αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες 
τεράστιο πρόβλημα με το νερό, αλλά και εμείς 
δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια.” 

τι έχουμε κάνει και τι 
έχει δρομολογηθεί

Σε δήλωσή του για τα προβλήματα 
υδροδότησης που ταλαιπωρούν τους 
δημότες στην περιοχή του συνοικι-
σμού, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης τονίζει τα ακόλου-
θα: «Είναι γνωστό ότι το Διδυμότειχο 
αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες τερά-
στιο πρόβλημα με το νερό. Δύο μεγάλα 
δίκτυα, που κατασκευάστηκαν πριν το 
2010 για να μεταφερθούν οι αναγκαί-
ες και επαρκείς ποσότητες από τις γεω-
μετρήσεις του Βάλτου και της Παταγής, 
δεν έδωσαν την προσδοκώμενη λύση. 

Γι αυτό προκαλεί αλγεινή εντύπωση 
η δήλωση του πρώην Δημάρχου Χρή-
στου Τοκαμάνη, που επαίρεται για το 
έργο του, το οποίο δυστυχώς δεν έφε-
ρε κανένα αποτέλεσμα. Από τις τρεις 
γεωτρήσεις της Παταγής, που έγιναν 
επί ημερών του, η μία δεν λειτουργεί 
και οι άλλες δύο αποδίδουν τη μισή πο-
σότητα από την προβλεπόμενη. Λύση 
δεν έδωσε ούτε η μερική αντικατάστα-
ση του δικτύου ύδρευσης στα όρια της 
πόλης. 

Από το 1934 και εντεύθεν τέσσερα 
είναι τα δίκτυα που εμπλέκονται με τη 
γνωστές συνέπειες της ομαλής υδρο-
δότησης, που δεν θα έπρεπε σε καμία 
περίπτωση και σήμερα να αντιμετω-
πίσουμε και να επιβαρύνει την καθη-
μερινότητα των δημοτών μας. Κάποιοι 
οφείλουν να ζητήσουν και μια, έστω και 
καθυστερημένη, αλλά ηθικά και πολιτι-
κά επιβαλλόμενη, συγνώμη, για τη συ-
νεχιζόμενη ταλαιπωρία των δημοτών εν 

έτει 2017, που το αγαθό του νερού, δεν 
είναι ακόμη αυτονόητο, ενώ θα έπρε-
πε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να εί-
ναι λυμένο, και σίγουρα να μην επιβα-
ρύνει τις οικονομικές δραστηριότητες 
και αναπτυξιακές προτεραιότητες της 
πόλης. 

Τι αντιμετωπίζουμε, πως έχουν τα 
πράγματα και τι κάνουμε για την επίλυ-
σή τους. Εν έτει 2017 η Δημοτική Επι-
χείρηση Υδρευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥ-
ΑΔ) δεν διαθέτει ούτε μια χαρτογράφη-
ση των τεσσάρων δικτύων, γιατί πολύ 
απλά δεν υπάρχει στο αρχείο και γιατί 
δεν το παρέλαβε από την προηγούμε-
νη δημοτική αρχή και υπηρεσία. Δυστυ-
χώς, η ΔΕΥΑΔ δεν προσέλαβε προσω-
πικό και σήμερα λειτουργεί με έναν δι-
ευθυντή, με δύο υπαλλήλους αποσπα-
σμένους από τον Δήμο Διδυμοτείχου 
και άλλους τρείς εργαζόμενους που εί-
ναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα απασχό-
λησης ΑΜΕΑ. Και επιπρόσθετα, λόγω 
του ότι από το 2010 σταμάτησαν οι 
προσλήψεις, η ΔΕΥΑΔ είναι αναγκασμέ-
νη να πληρώνει εξωτερικούς συνεργά-
τες, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη 
1.500 μικρές και μεγάλες, βλάβες που 
καταγράφονται ετησίως. 

Το τελευταίο διάστημα παρουσιά-
στηκαν απανωτά σπασίματα λόγω του 
καύσωνα και της υπερκατανάλωσης, με 
αποτέλεσμα και ειδικά σε μια περίο-
δο με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να 
υπάρχει οξυμένο πρόβλημα υδροδότη-
σης του συνοικισμού και τοπικών δια-

μερισμάτων. 

Κατανοώ απόλυτα την αγανάκτη-
ση και τις διαμαρτυρίες των συμπολι-
τών μου, που στερούνται όλες αυτές 
τις μέρες το πολυτιμότερο αυτό αγαθό 
και στην κυριολεξία λένε το νερό νερά-
κι. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και κα-
τανοητό ότι το μέγιστο αυτό πρόβλημα 
δεν λύνεται μόνο με μια κίνηση, με ένα 
μόνο έργο. 

Τι έχουμε κάνει και τι έχει 
δρομολογηθεί: 
1) Εναν διπλό αγωγό τέσσερα χιλιόμε-

τρα ο καθένας από το Σχιστό ως τον 
κόμβο του LIDL σωλήνες πολυαιθυ-
λενίου και διαμέτρου Φ 225. 

2) Εγιναν καταργήσεις του παλιού δι-
κτύου ύδρευσης και συνδέσεις με 
το νερό στην οδό Λεωνίδου, την οδό 
Βρανά, την οδό Αγίας Πέτρας και 
τμήματος του συνοικισμού. 

3) Εγινε δεξαμενή στον Καλέ για να 
υδροδοτηθούν οι καταναλωτές του 
Κάστρου, ανεξάρτητα από την υπό-
λοιπη πόλη. 

4) Το 2012 φτιάξαμε δίκτυο από τη δε-
ξαμενή της Παταγής έως τον μερι-
στή της Σιταριάς και μπορέσαμε να 
υδροδοτήσουμε Μάνη, Σιταριά, Κα-
ρωτή, Ελληνοχώρι, Λαγό και Θυρέα, 
όταν στέρεψαν οι γεωτρήσεις του 
πρώην συνδέσμου (2 γεωτρήσεις 
στην Παταγή). 

5) Εκπονήσαμε τρεις μελέτες που 
αφορούν, η μία στην αλλαγή του 
δικτύου Ρηγίου-Πυθίου, η δεύτε-
ρη στην κατασκευή μεριστή για τα 
χωριά Μάνη, Καρωτή, Ελληνοχώρι, 
Λαγός και Θυρέα και η Τρίτη για την 
υδροδότηση της πόλης. Η πρώτη 
μας έφερε το αποτέλεσμα της εκτέ-
λεσης του έργου Ρηγίου-Πυθίου. Η 
δεύτερη πρόκειται να δημοπρατη-
θεί στις αμέσως δέκα επόμενες μέ-
ρες. Η τρίτη είναι στη διαδικασία 
της προέγκρισης στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
και σύντομα θα γίνει η προκήρυ-
ξη του σχετικού διαγωνισμού. Είμα-
στε έντιμοι και ειλικρινείς απέναντι 
στους δημότες μας. 

Και για να λέμε τι ακριβώς κάνου-

με και σε τι ελπίζουμε με κάθε έργο 
που εκτελείται επιφέρουμε βελτιώσεις, 
αλλά οι βλάβες σε αυτή την έκταση 
δεν πρόκειται να σταματήσουν οριστι-
κά. Εμείς δουλεύουμε, κι αυτό δεν μπο-
ρεί να μας το αμφισβητήσει κανένας, 
κι ένας καλοπροαίρετος κριτής θα απο-
δώσει το δίκαιο που μας αναλογεί, για-
τί παραλάβαμε μια κατάσταση για να 
κάνουμε συχνά παρεμβάσεις σε προ-
βληματικά δίκτυα. Με τις προσπάθειές 
μας είναι βέβαιο ότι μειώσαμε τόσο τη 
συχνότητα όσο και τη διάρκεια των δι-
ακοπών υδροδότησης. Σε μια δύσκολη 
συγκυρία θα ήθελα όλοι οι κάτοικοι του 
Δήμου Διδυμοτείχου να δείξουν την κα-
τανόησή τους και όλοι μαζί την κοινωνι-
κή υπευθυνότητά μας. Αυτό τον καιρό, 
αν και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε 
πάντα, ας φροντίσουμε να αποφύγου-
με την υπερκατανάλωση και κυρίως τα 
ποτίσματα σε μπαξέδες και κήπους. 

Για όλα αυτά και για οποιοδήποτε 
θέμα, όπως το έχω κάνει από την πρώ-
τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων 
μου ως Δημάρχου Διδυμοτείχου, είμαι 
ανοιχτός σε κάθε ομάδα πολιτών για 
μια ουσιαστική ενημέρωση για το τερά-
στιο θέμα του νερού που οφείλουμε να 
το διαχειριστούμε όλοι μας με τη μέγι-
στη δυνατή σοβαρότητα. Και για να τε-
λειώνουμε με την παραφιλολογία περί 
απουσίας μελετών και μη τεχνοοικονο-
μικής ωρίμανσης έργων ύδρευσης: Τα 
τρία μεγάλα έργα βελτίωσης της ύδρευ-
σης είναι συνολικού προυπολογισμού 
4,8 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η οριστική όμως επίλυση του προ-
βλήματος της ύδρευσης θα απαιτού-
σε πολύ μεγαλύτερα ποσά, τα οποία 
δεν υπάρχουν, και κυρίως την ενότητα 
όλων των δυνάμεων του Δήμου Διδυ-
μοτείχου για τη διεκδίκησή τους. 

Απευθύνω, λοιπόν, ένα μήνυμα ενό-
τητας και διαλόγου, που θα βοηθήσει 
στη επίλυση ενός υπαρκτού προβλήμα-
τος και θα βάλει ένα τέλος στον λαϊκι-
σμό, ειδικά εκείνων που μας κληρονό-
μησαν το πρόβλημα. Ημουν, είμαι και 
θα είμαι κοντά στους πολίτες για ένα 
καλύτερο μέλλον, αυτό που αξίζει και 
ταιριάζει στην ιστορική μας πολιτεία. 

Παρασκευάς Πατσουρίδης  
Δήμαρχος Διδυμοτείχου
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Διευκρινήσεις– αριθμοί 
– Μελέτες – Έργα
για το νερό

Για έβδομη μέρα ένα μεγάλο τμήμα της 
πόλης και ορισμένοι διπλανοί οικισμοί συνε-
χίζουν να έχουν πρόβλημα υδροδότησης που 
φτάνει έως την πλήρη έλλειψη πόσιμου νε-
ρού και προκαλεί δικαιολογημένα δυσφορία 
στους δημότες που πλήττονται. Το νερό είναι 
αγαθό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
στερείται αναίτια από κανέναν. Η Διοίκηση 
και το στελεχιακό δυναμικό της ΔΕΥΑΔ πραγ-
ματοποίησαν υπεράνθρωπες προσπάθειες 
για την αποκατάσταση των βλαβών.

Για την καλύτερη ενημέρωση των κατα-
ναλωτών, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά, δι-
ευκρινήσεις για τα ζητήματα που προέκυψαν:
Διευκρινήσεις για το ειδικό  
τέλος 80% στους λογαριασμούς νερού

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 
1069/80 «Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κα-
τασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως 
και αποχετεύσεως. 2.Στην § 3 του άρθρου 
43 του Ν. 2065/92 3.Τέλος στην § 3 του άρ-
θρου 26 που αναφέρεται σε λειτουργικά θέ-
ματα ΟΤΑ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φυλ. 
102/01-05-2002).

Δηλαδή με τους Ν. 1069/80, 2065/92 και 
3013/02, η ισχύς του ειδικού τέλους παρατά-
θηκε για 10 έτη συν 10 έτη συν 10 έτη, ήτοι 
για 30 συνολικά έτη από την επομένη της σύ-
στασης της κάθε ΔΕΥΑ.
Βάσει των ανωτέρω νόμων και λαμβά-
νοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΔΕΥ-
ΑΔ συστάθηκε το 2005, η επιβολή του 
ειδικού τέλους 80% αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου του επομένου της σύστα-
σης της επιχείρησης έτους, που για 
την ΔΕΥΑΔ  είναι το έτος 2006 και τε-
λειώνει το 2026 η για πολλούς νομι-
κούς το 2036 κατά ελάχιστο. 

1)Η επιβολή Φ.Π.Α. στον λογαρια-
σμό νερού και ειδικότερα στο ειδικό τέλος 
80% γίνεται σύμφωνα με τον Ν.2859/2000 
και αφορά την πολιτεία και όχι την ΔΕΥΑΔ.
2)Οπως δε γίνεται κατανοητό, η ΔΕΥΑΔ εφαρ-
μόζει αυτό που λέει η νομοθεσία. 
Διευκρινίσεις  
για την αποχέτευση  
στους λογαριασμούς νερού 

«Τέλος χρήσης υπον 80% * επι αξίας κα-
τανάλωσης νερού». Είναι το τέλος χρήσης 
αποχέτευσης όσων είναι συνδεδεμένοι με 
το βιολογικό καθαρισμό. Είναι δηλαδή άλλο 
πράγμα από το ειδικό τέλος 80% του νερού.
τιμολογιακή πολιτική ΔέΥαΔ

Οι τιμές έχουν αποφασιστεί το 2011 και 
επιβαρύνονται:
Με το ειδικό τέλος ύδρευσης 80%.
Με τέλος αποχέτευσης 80% στην αξία νε-
ρού.
Με Φ.Π.Α. 13% στην τιμή του νερού
Με Φ.Π.Α. 24% στο πάγιο, στο ειδικό τέλος
Με Φ.Π.Α. 24% στην συντήρηση υδρομέ-
τρου και στο τέλος αποχέτευσης

Η επιχείρηση εφαρμόζει την τρίμηνη κα-
ταμέτρηση για την κατανάλωση ύδρευσης - 
αποχέτευσης περιόδου από Ιανουάριο έως 
και Δεκέμβριο.
Λογαριασμοί ύδρευσης  
και αποχέτευσης της ΔέΥαΔ  
– Ά τριμήνου 2017.

Στους λογαριασμούς Α΄ τριμήνου 2017, 
παρουσιάστηκε το εξής πρόβλημα: 1) Τον 
μήνα Ιανουάριο 2017, οι καταμετρητές συ-
νεργάτες της ΔΕΥΑΔ, λόγω των ακραίων και-

ρικών φαινομένων που υπήρχαν τον συγκε-
κριμένο μήνα, δεν μπόρεσαν να καταγρά-
ψουν τους μετρητές των ρολογιών ύδρευσης, 
για την κατανάλωση του Δ΄ τριμήνου 2016. 2) 
Χρησιμοποιήθηκαν κατά προσέγγιση, αλλά 
μικρότερες ποσότητες κυβικών νερού, από 
τις αληθινές, που έχει το κάθε ρολόι ύδρευ-
σης. 3) Τον μήνα Απρίλιο καταγράφηκαν οι 
πραγματικές ποσότητες κατανάλωσης. 

Αποτέλεσμα όλως αυτών ήταν, να παρου-
σιαστούν αυξημένοι λογαριασμοί στα περισ-
σότερα νοικοκυριά του δήμου, γιατί σύμφω-
να με τον πίνακα-1, υπολογίστηκαν στην ανά-
λογη κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση μου είπαν 
ότι η ΔΕΥΑΔ, στο επόμενο τρίμηνο κατανάλω-
σης, θα επανέλθει διορθωτικά σε όποιους λο-
γαριασμούς υπάρχουν λάθη.
Προβλήματα ύδρευσης εδώ και μια εβδομάδα 
στο Διδυμότειχο

Προβλήματα ύδρευσης αντιμετωπίζουν 
εδώ και μια εβδομάδα τα νοικοκυριά του Δι-
δυμοτείχου στις δυσμενέστερες υψομετρικά 
ζώνες του δικτύου ύδρευσης.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας συ-
νεργεία της ΔΕΥΑΔ με την συνεργασία εξωτε-
ρικών συνεργατών, εργάστηκαν καθημερινά 
και για πολλές ώρες, για την αποκατάσταση 
της υδροδότησης. Αυτό συμβαίνει γιατί: 

Ο κεντρικός αγωγός  Φ315 Βάλτος-
Παταγή-Λαγός-Διδυμότειχο, που κατασκευ-
άστηκε το 2006-2008, παρουσιάζει συνεχή 
σπασίματα σε μια χιλιομετρική απόσταση 4 
χιλιομέτρων, που καθιστά δύσκολη την γρή-
γορη επιδιόρθωση των βλαβών. Ταυτόχρονα 
1) 20 περίπου βλάβες του εσωτερικού δικτύ-
ου, 2) η μεγάλη χρήση νερού για άλλες χρή-
σεις, επιβαρύνουν την υπάρχουσα κατάστα-
ση.

Σχεδιασμός / Μελέτες / Έργα και διορθωτικές 
κινήσεις για τα προβλήματα ύδρευσης

Παρόλα τα περιορισμένα οικονομικά της 
επιχείρησης, το δύσκολο οικονομικό τοπίο 
που βρισκόμαστε, αλλά και η μεγάλη έλλει-
ψη από προσωπικό, έχουν δρομολογηθεί μια 
σειρά από έργα και παρεμβάσεις, που είναι 
βέβαιο θα περιορίσουν αισθητά, τα μεγάλα 
προβλήματα. 
τι έγινε μέχρι σήμερα:
1) Ενας διπλός αγωγός,  τέσσερα χιλιόμε-

τρα ο καθένας από το Σχιστό ως τον κόμ-
βο του LIDL σωλήνες πολυαιθυλενίου και 
διαμέτρου Φ 225. 

2) Εγιναν καταργήσεις του παλιού δικτύου 
ύδρευσης και συνδέσεις με το νερό στην 
οδό Λεωνίδου, την οδό Βρανά, την οδό 
Αγίας Πέτρας και τμήματος του συνοικι-
σμού. 

3) Εγινε δεξαμενή στον Καλέ για να υδρο-
δοτηθούν οι καταναλωτές του Κάστρου, 
ανεξάρτητα από την υπόλοιπη πόλη. 

4) Το 2012 φτιάξαμε δίκτυο από τη δεξαμε-
νή της Παταγής έως τον μεριστή της Σι-
ταριάς και μπορέσαμε να υδροδοτήσου-
με Μάνη, Σιταριά, Καρωτή, Ελληνοχώρι, 
Λαγό και Θυρέα, όταν στέρεψαν οι γεω-
τρήσεις του πρώην συνδέσμου (2 γεω-
τρήσεις στην Παταγή).

τι γίνεται σήμερα:
1) Γρήγορη υποστήριξη των έργων συνολι-

κής αξίας 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, που 
έχουν εγκριθεί: α) «Βελτίωση ύδρευσης 
πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών» και β) 
«Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, 
Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέ-
ας και Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη  2014-2020.
2) Προσπάθεια αντικατάστασης στο επό-

μενο χρονικό διάστημα, του προβλημα-
τικού δικτύου Βάλτου-Παταγής-Λαγός-
Διδυμότειχο, στο σημείο των τεσσά-
ρων χιλιομέτρων που υπάρχει το μεγάλο 
πρόβλημα με σωλήνες ύδρευσης 3ης γε-
νιάς, όπως αυτό που πραγματοποιήθηκε 
στους Ψαθάδες το 2015.

3) Χρησιμοποίηση υποστηρικτικής πρόσθε-
της ποσότητας νερού από την γεώτρηση 
που υπάρχει στο Πραγγί για την χρήση 
της πόλης του Διδυμοτείχου.

4) Είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών.
5) Εντοπισμός των παράνομων υδρομέτρων 

στο Διδυμότειχο και στους οικισμούς.
η επόμενη ημέρα

Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει όλους σε 
αναμονή για τις πρωτοβουλίες και τα έργα 
που θα υπάρξουν, βελτιώνοντας την υπάρ-
χουσα κατάσταση.

Αφού γίνουν οι απαραίτητες παραπάνω 
διορθωτικές κινήσεις, οι δημότες θα ήθελαν 
επίσης να γίνουν:
1) Πλήρη καταγραφή – Χαρτογράφηση του 

δικτύου ύδρευσης. Να σημειωθεί ότι 
αυτή την στιγμή η ΔΕΥΑΔ δεν διαθέτει κα-
νένα έγγραφο-χάρτη, που να δείχνει ανα-
λυτικά το σύστημα ύδρευσης στο Διδυ-
μότειχο.

2) Να παρουσιαστεί επιτέλους στους δη-
μότες, ένα «πόρισμα εμπειρογνωμόνων» 
ύδρευσης για το τι έχει γίνει στην ύδρευ-
ση από το 1990 μέχρι σήμερα. 

3) Να ζητηθεί μεγαλύτερη βοήθεια από το 
κεντρικό κράτος για μια γενναία έκτακτη 
χρηματοδότηση.
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Την Τετάρτη 5 Ιουλίου, πλήθος πολι-
τών, συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Δη-
μαρχείου Διδυμοτείχου, αποφασισμέ-
νοι να δείξουν την δυσαρέσκειά τους για 
το θέμα της λειψυδρίας του ταλαιπωρεί 
εδώ και χρόνια τον Δήμο Διδυμοτείχου. 

Κεντρικό σύνθημα, «Πόλη χωρίς νερό, 
πόλη δίχως μέλλον».

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Πατσου-
ρίδης Παρασκευάς, κάλεσε τους συγκε-
ντρωμένους να προσέλθουν στην αί-
θουσα του Δημοτικού συμβουλίου για 
να καταθέσουν τα προβλήματά τους.  
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου αναφέρ-
θηκε στα προβλήματα που δημιουργούν 
την λειψυδρία στην πόλη καθώς επίσης 
γνωστοποίησε στους πολίτες ότι τελι-
κά υπάρχουν μελέτες για την αποκατά-
σταση του προβλήματος της υδροδότη-
σης και είναι στην φάση της ωρίμανσης.  
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δι-
δυμοτείχου κος Τσιτσιφύλλας, πήρε 
τον λόγο και αναφέρθηκε στα προβλή-
ματα που υπήρξαν τις τελευταίες ημέ-
ρες από συνεχή σπασίματα στον κύ-
ριο αγωγό μεταφοράς του νερού από 
τις γεωτρήσεις στον αστικό ιστό της πό-
λης, με αποτέλεσμα να υπάρχει το έντο-
νο πρόβλημα της λειψυδρίας στον Δήμο.  
Η απογοήτευση των πολιτών μεγά-
λη, οι χαρακτηρισμοί περί ανεπάρκει-
ας άσκησης καθηκόντων και ευρέσε-
ων λύσεων ήταν έντονη . Η οργή, η δυ-
σπιστία, η αμφισβήτηση για τις ικα-
νότητες των υπευθύνων καθώς επί-
σης και η αγανάκτηση εκφράστηκαν 
από τους συγκεντρωμένους πολίτες. 
Επίσης εκφράστηκε έντονα η δυσαρέ-
σκεια του κόσμου για την τιμολογιακή 
πολιτική της ΔΕΥΑΔ, όπου κάθε χρόνο 
προσαυξάνονται συνεχώς.

ΠαραςΚεΥας  
ΠατςΟΥρΙΔΗς  
Δήμαρχος Διδυμοτείχου
«Στέκομαι αλληλέγγυος και συ-
μπαραστέκομαι στα δίκαια αιτή-
ματα των συνδημοτών μου– Με 
διάλογο, ενότητα και σοβαρό-
τητα αντιμετωπίζουμε το πρό-
βλημα του νερού»

«Στέκομαι αλληλέγγυος και συμπα-
ραστέκομαι στα δίκαια αιτήματα των 
συνδημοτών μου», ήταν η πρώτη δήλω-
ση του Δημάρχου Διδυμοτείχου αμέσως 
μετά τη συζήτηση προ ημερησίας διά-
ταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο του προ-
βλήματος του νερού, για να υπογραμμί-
σει ακόμη ότι «είναι ένα διαχρονικό πρό-
βλημα δεκαετιών το οποίο εν έτει 2017 
δεν θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε. 
Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα 
και μας το κληρονόμησαν είναι πρωτί-
στως υπεύθυνοι για την ταλαιπωρία που 
υφίστανται οι συνδημότες μας.

Προσωπικά βρέθηκα ανάμεσα στους 
διαμαρτυρόμενους συμπολίτες μου για 
να συνομιλήσω μαζί τους και να τους κα-
λέσω, μετά από συνεννόηση με την πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να έρ-
θουν στη συνεδρίαση και να πάρουν 
το λόγο και να μιλήσουν για το πρό-
βλημα που τους ταλαιπώρησε επί μία 
εβδομάδα, στερούμενοι όλες τις μέρες 
του καύσωνα το πολύτιμο αυτό αγαθό. 
Δήλωσα και το επαναλαμβάνω για μια 
ακόμη φορά ότι καταλαβαίνω την δικαι-
ολογημένη αγανάκτηση των συμπολιτών 
μου που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις μέ-
ρες.

Τονίζω με έμφαση και προς κάθε κα-
τεύθυνση ότι καθαρός ουρανός αστραπές 

δεν φοβάται. Σεβόμαστε και το τελευταίο 
ευρώ των συμπολιτών μου, γιατί πολύ 
απλά θέλω να πιάνει τόπο εδώ στο Διδυ-
μότειχο, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις και τις σοβαρές βάσεις 
για την πρόοδο και την ανάπτυξή του. 
Αυτό οι δημότες του Διδυμοτείχου το 
αναγνωρίζουν και εγώ ακόμη και σε μια 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας αισθάνομαι 
άνετα να βρίσκομαι ανάμεσά τους και να 
συνομιλώ μαζί τους.

Οι δημότες με τη συγκέντρωση και 
την παρουσία τους μας έστειλαν το δικό 
τους μήνυμα. Οι προτάσεις τους θα απο-
τελέσουν αντικείμενο ουσιαστικού δια-
λόγου. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες στις αμέσως επόμενες μέρες. 
Το γραφείο μου είναι ανοιχτό και στη διά-
θεσή τους, όποτε το ζητήσουν και κρίνουν 
απαραίτητο ότι πρέπει να αναδειχθούν 
ζητήματα και πτυχές ενός μείζονος προ-
βλήματος που αφορά την καθημερινότη-
τα των δημοτών και το μέλλον της πόλης. 
Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι από τη 
Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017, έχει αρχί-
σει η ομαλή αποκατάσταση της υδρο-
δότησης του συνοικισμού και έχει ξε-
κινήσει σταδιακά η κανονικότητα στην 
καθημερινότητα των κατοίκων του. 
Για μια ακόμη φορά σε αρμονική συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης βρίσκονται στη δια-
δικασία εκτέλεσης, προέγκρισης και δη-
μοπράτησης έργα ύδρευσης συνολι-
κού προϋπολογισμού 4,8 εκατομμυρίων 
ευρώ, που θα βελτιώσουν αισθητά την 
κατάσταση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε 
σε μια δύσκολη συγκυρία και το πράττου-
με με ευθύνη, αξιοπιστία και σεβασμό 
απέναντι στον πολίτη, ο οποίος αντιμε-
τωπίζει τα πλείστα όσα προβλήματα. Το 
λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να διαφυλάξουμε ένα στοιχειώδες επίπε-
δο ποιότητας στην καθημερινότητά του, 
στην ποιότητα της ζωής του που δοκιμά-
ζεται και υποβαθμίζεται ποικιλοτρόπως.

Η διασπορά ψευδών ειδήσεων και 
φημολογιών για την ποιότητα του νερού 
που παρέχει η ΔΕΥΑΔ στους καταναλω-
τές είναι η απόλυτη ανευθυνότητα. Μή-
πως, τελικά, κάποιοι κάνουν περισσότερο 
κακό στην πόλη και τον δήμο Διδυμοτεί-
χου από αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν 
να σώσουν.

Ο λαϊκισμός είναι το χειρότερο μονο-
πάτι, που μπορεί να επιλέξει και να ακο-
λουθήσει μία δοκιμαζόμενη κοινωνία.

Οσοι διογκώνουν τα υπαρκτά προ-
βλήτα με στόχο την παραπλάνηση 
προσφέρουν κακές υπηρεσίες στην 
πόλη και τον δήμο Διδυμοτείχου. 
Για να βγει η δύναμη και η ομορ-
φιά του ιστορικού και πολιτισμι-
κού αποθέματός του χρειάζεται αλή-
θεια, φως, διάλογο και ενότητα. 
Αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη για να ελ-
πίζουμε σε κάτι καλύτερο, ώστε με αξιο-
πιστία και εμπιστοσύνη να προσδοκούμε 
να διαχειριστούμε ένα καλύτερο και ελ-
πιδοφόρο μέλλον της ιστορικής μας Κα-
στροπολιτείας»

χρΗςτΟς τΟΚαΜαΝΗς 
Αρχηγός Μείζονος  
Αντιπολίτευσης

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμιά κα-
κοτεχνία στον αγωγό Παταγής-Σχιστού. 
Καμιά  κακοτεχνία δεν υπάρχει στο έργο 
του αγωγού Παταγής – Σχιστού και αν 
υπήρχε θα έπρεπε εδώ και 7 χρόνια που 
είναι δημοτική αρχή να το είχαν καταγγεί-
λει. Τίποτε δεν έκαναν».

Ο κ. Τοκαμάνης είπε ακόμη ότι η λύση 
του προβλήματος με τις διαρκείς διακο-
πές στην υδροδότηση της πόλης, θα μπο-
ρούσε να επιλυθεί εύκολα με προσωρινό 
τρόπο, αλλά η δημοτική αρχή δεν ακούει 
τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και δεν 

συντηρεί σωστά τις γεωτρήσεις γιατί … 
θέλει να κάνει οικονομία. Δήλωσε επίσης 
ότι τμήμα της ποσότητας νερού που δι-
οχετεύεται στην πόλη περιέχει επικίνδυ-
νο μαγγάνιο, τέσσερις φορές περισσότε-
ρο από το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

βαΓΙα ΚαραφεΙζΗ  
Αρχηγός Ελάσσονος  
Αντιπολίτευσης
Ζήτησε να γίνει αποτύπωση της υφι-
στάμενης κατάστασης με μια μελέ-
τη από την ίδια την υπηρεσία, για να 
εντοπισθούν οι παθογένειες, οικονομι-
κές, τεχνικές και διοικητικές. 

Σε δύο φάσεις επίλυσης του προβλή-
ματος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθε-
σμα:

Στην πρώτη φάση, απαλλαγή του δι-
κτύου από την μη χρεώσιμη κατανάλω-
ση, ποτίστρες, ραντιστικά, γήπεδα και 
σύνδεση αυτών με πηγές μη πόσιμου νε-
ρού από υφιστάμενες γεωτρήσεις των 
χωριών . 

Σε δεύτερη φάση ένα μικροφράγμα 
του ερυθροποτάμου όπου μακροπρό-
θεσμα θα λύσει το θέμα του νερού στην 
πόλη απαλλάσσοντας την ΔΕΥΑΔ και από 
το υπέρογκο ενεργειακό κόστος. 

Για να ομαλοποιηθεί η σημερινή κα-
τάσταση πρότεινε την κατασκευή δεξα-
μενών σε περιοχές με συνεχόμενες δια-
κοπές .

βαςΙΚα ερωτΗΜατα  
από το ψήφισμα 

Οι δημότες του Δήμου Διδυμοτεί-
χου έχουν προβεί στις παρακάτω διαπι-
στώσεις σχετικά με τις συνεχείς διακοπές 
υδροδότησης και σας υποβάλλουν τα πα-
ρακάτω ερωτήματα:

Γιατί δεν υπάρχει έγκαιρη και υπεύ-
θυνη ενημέρωση για τις συνεχόμενες και 
επί μόνιμου βάσεως διακοπές νερού;

Οι διακοπές παροχής ύδρευσης τόσο 
σε οικίες όσο και σε καταστήματα, πραγ-
ματοποιείται κατ’ επανάληψη χωρίς κα-
μία πρότερη ενημέρωση και χωρίς καμία 
δικαιολογία. Σε περιπτώσεις που υπάρ-
χει πίεση από μεριάς των πολιτών, ακού-
γονται οι συνηθισμένες δικαιολογίες των 
βλαβών, ανταλλακτικών κτλ, οι οποίες 
εναλλάσσονται συνεχώς. Μέχρι πότε θα 
συναντώνται αυτές οι ίδιες βλάβες; Και 
μέχρι πότε θα περιμένουμε να έρθουν 
ανταλλακτικά για να μπορέσουμε να 
έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση;

Γιατί ο Δήμος δεν μερίμνησε στην δι-
ανομή ποσίμου νερού στους δημότες 

Διαμαρτυρία δημοτών  
για τα προβλήματα νερού
Κεντρικό σύνθημα, «Πόλη χωρίς 
νερό, πόλη δίχως μέλλον»



• Αρ. Φύλλου 51 7

που το στερούνται, με υδροφόρα οχήμα-
τα ή διανομές εμφιαλωμένου νερού;

Οι διακοπές παροχής ύδρευσης δεν 
είναι ένα φαινόμενο σημερινό, αλλά μα-
κράν καλά κρατεί. Την τελευταία εβδομά-
δα, βογκάει όλη η πόλη για την κατάστα-
ση που επικρατεί, πράγμα που αποκλεί-
εται να μην υπέπεσε στην αντίληψη του 
δημοτικού συμβουλίου ή της ΔΕΥΑΔ και 
όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε και δεν 
μερίμνησε για τους πολίτες που στερού-
νται του συγκεκριμένου αγαθού. Αυτό 
που εισπράττουμε είναι η πλήρη αδιαφο-
ρία. Απέναντι στην ύδρευση και την υγιει-
νή μας. Πού βρίσκεται ή μάλλον που χά-
θηκε η κοινωνική ευαισθησία του Δήμου;

τΙ ΓΙΝεταΙ με την έγκριση 
των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ 
από την Περιφέρεια;

Ο κύριος Πέτροβιτς ανέφερε σε δημό-
σια συνέντευξή του ότι έχει εγκριθεί το 
ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω 
2 έργων του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια, τα 
οποία αφορούν την ύδρευση για την πόλη 
του Διδυμοτείχου και την ευρύτερη περι-
οχή. Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 
το θέμα έχει παγώσει από τη μεριά του 
Δήμου Διδυμοτείχου, επειδή δεν έχει κα-
ταθέσει τη μελέτη, επικαλούμενος ότι δεν 
έχει προσωπικό για να την ολοκληρώσει. 
Είναι δυνατόν, ένας Δήμος με τέτοιο σο-
βαρό πρόβλημα ύδρευσης να επικαλείται 
ότι δεν έχει υπαλλήλους για να κάνουν τη 
μελέτη, ενώ έχει ανακοινώσει ότι υπάρχει 
πλεόνασμα; Δεν μπορούν να προκηρυ-
χτούν οι κατάλληλες θέσεις για την απο-
περάτωση αυτού του έργου; Δεν μπορεί 
να γίνει ένας διαγωνισμός, ο οποίος λόγω 
εκτάκτων συνθηκών θα προωθηθεί και 
θα γίνει ακόμη και μέσω ιδιώτη;

Γιατί οι υπέρογκες χρεώσεις στους λο-
γαριασμούς νερού; Είναι το νερό του Δι-
δυμοτείχου το ακριβότερο σε όλον τον 
Εβρο; Γιατί επιβάλλονται 2 φορές επιπρό-
σθετα τέλη 80% επί της κατανάλωσης, 
από τη στιγμή που οι περισσότεροι δήμοι 
του Εβρου έχουν καταργήσει τουλάχιστον 
το ειδικό τέλος 80%;

Η επιβολή του ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ύδρευ-
σης είναι αυθαίρετη, δεν βρίσκει έρεισμα 
στο νόμο και αντίκειται στην αρχή της 
ανταποδοτικότητας των τελών υδρεύσε-
ως και αποχετεύσεως και, ως εκ τούτου, η 
Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου θα πρέπει άμεσα να 
ΠΑΥΣΕΙ την επιβολή του. Μήπως θα έπρε-
πε να εξεταστεί καλύτερα η μείωση των 
πάγιων των τιμολογίων ; Αλλωστε ήταν 
κάτι που δήλωσε και ο Δήμαρχος Διδυμο-
τείχου μέσα στο Δημοτικό συμβούλιο, δη-
λαδή να εξεταστεί το θέμα για μειώσεις 
παγίων σε περιοχές όπου έχουν πρόβλη-
μα υδροδότησης.

ΝερΟ αΜφΙβΟΛΟΥ 
ποιότητας – απειλή της 
δημόσιας υγείας

Συχνότεροι επίσημοι έλεγχοι και ανα-
κοινώσεις των αποτελεσμάτων, όσον 
αφορά την ποιότητα του παρεχόμενου 
νερού μιας και είναι αμφισβητούμενης 
ποιότητας το νερό της ανθρώπινης κατα-
νάλωσης, ειδικά μετά από κάποια διακο-
πή της υδροδότησης, γιατί μετά από κάθε 
διακοπή και στην προσπάθεια τους να 
κρύψουν το πρόβλημα δίνουν νερό από 
όπου να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι. Η όψη του 
και το χρώμα του θυμίζουν ούζο ή ακόμη 
και γάλα, η μυρωδιά του είναι έντονη και 
απαίσια και το δέρμα μετά το μπάνιο κοκ-
κινίζει και έχει φαγούρα.

ΟΙ ΥΠΟχρεωςεΙς Μας 
έναντι της ΔΕΥΑΔ και του  
Δήμου είναι τακτοποιημένες.

Νερό δεν έχουμε στα σπίτια μας, οι 
λογαριασμοί του νερού είναι υπέρογκοι 
κι όμως τους πληρώνουμε. Ζητάμε άμεση 
ενημέρωση για το ποσοστό των δημοτών-
πελατών της ΔΕΥΑΔ οι οποίοι συστηματι-
κά ΔΕΝ πληρώνουν τους λογαριασμούς 
τους. Γιατί δεν γίνονται οι προβλεπόμε-
νες ενέργειες για καταλογισμό στην εφο-
ρία των συστηματικών «μπαταχτσήδων»;

Προτείνουμε ορισμένες λύσεις, οι 
οποίες είναι υλοποιήσιμες και μάλιστα 
τις έχουμε δει να πραγματοποιούνται σε 
άλλες περιοχές με παρόμοια προβλήματα 
και είχαν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.

Γιατί δεν γίνονται οι απαραίτητες 
ενέργειες για δημιουργία δεξαμενής-
υδραγωγείου, ώστε να αποθηκεύεται η 
απαραίτητη ποσότητα νερού, σε περι-
πτώσεις βλαβών των κεντρικών αντλιο-
στασίων, δικτύων κ.λ.π και να μην στε-
ρούνται οι δημότες ένα βασικό αγαθό 
όπως το νερό σε περιόδους καύσωνα ει-
δικά;

Να ΥΙΟΘετΗΘΟΥΝ σωστές 
τιμολογιακές πολιτικές

Να γίνεται τιμολόγηση του νερού 
ανάλογα με την προσφερόμενη ποιότη-
τα στους καταναλωτές. Δηλαδή διαχω-
ρισμός των δικτύων ανάλογα τη χρήση, 
άλλο για πόση και άλλο για δραστηριό-
τητες (κήποι, παρτέρια κτλ). Εφαρμόζεται 
σε κάποιες πόλεις.  Σε περίπτωση διακο-
πής της υδροδότησης μιας περιοχής λόγω 
αδυναμίας της ΔΕΥΑΔ να υπάρχει αντί-
στοιχα και αναπροσαρμογή της τιμολογι-
ακής πολιτικής της εταιρείας με όφελος 
προς τους καταναλωτές. Δηλαδή να εντο-
πιστούν και να χαρακτηριστούν ως προ-
βληματικές οι περιοχές ανάλογα με τη συ-
χνότητα των βλαβών και να υπάρξει αντί-
στοιχη τιμολογιακή πολιτική.

ΥΠαρχεΙ ΠρΟΘεςΗ από τους 
υπευθύνους της δημαρχίας 
ή της ΔΕΥΑΔ να αναλάβει 
κάποιος τις ευθύνες του και να 
παραιτηθεί;

Ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για την 
παροχή των αγαθών στους πολίτες; Ποιος 
είναι αυτός που ενδιαφέρεται για την 
υγεία των πολιτών του; Ποιος είναι αυτός 
που θα έκανε το καλύτερο για τον τόπο 
του; Ποιος είναι αυτός που θα απέτρεπε 
τη δυσφήμιση αυτού του τόπου και θα 
ήταν πολέμιος έναντι σε κάθε έναν που 
θα τολμούσε να πει άσχημη κουβέντα για 
την πόλη του Διδυμοτείχου; Αυτός λοι-
πόν, που έχει τα αξιώματα, έχει και τις ευ-
θύνες απέναντι σε μας, πρέπει να λάβει 
δραστικά μέτρα και να πραγματοποιήσει 
τις μεγάλες κουβέντες – αλλιώς να σηκω-
θεί και να πάει στο σπίτι του.

ΟΙ αΝαΓΚες τΗς ΔΕΥΑΔ 
είναι πολλές.

Σε νευραλγικές θέσεις πρέπει να τοποθε-
τούνται τα κατάλληλα άτομα. Ατομα με ορά-
ματα, θέληση, πείσμα και γνώσεις. Ατομα 
που δεν φοβούνται να τσαλακωθούν και να 
παραμερίσουν τα ιδία οφέλη.

Από όλους είναι γνωστό και επικροτείται 
η δουλειά και προσπάθεια που κάνουν καθη-
μερινά οι μικροί, απλοί εργαζόμενοι και τε-
χνίτες της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης 
και δεν καταλογίζει κανένας ευθύνες σε αυ-
τούς τους αφανείς ήρωες. Απορίας άξιο είναι 
το ερώτημα για το ποιος είναι ο αριθμός αυ-
τών των ανθρώπων που προσπαθούν να μας 
εξυπηρετήσουν καθημερινά και αν αυτός ο 
αριθμός είναι ικανός να καλύψει τις απαιτή-
σεις μας και τις ανάγκες που δημιουργούνται.

Αξιότιμοι κύριοι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να μας δο-
θούν άμεσα απαντήσεις στα παραπάνω ερω-
τήματα και επισημάνσεις. Διεκδικούμε το δι-
καίωμα που έχουμε σαν δημότες του Δήμου 
Διδυμοτείχου,στο αγαθό του νερού. Θέλουμε 
πόσιμο νερό σε λογικές τιμές, και  χωρίς δια-
κοπές!!!!

Απαιτούμε την άμεση ανάληψη της ευθύ-
νης από τους υπευθύνους για την ταλαιπω-
ρία που υφιστάμεθα τις τελευταίες μέρες!!!

Θεατρική ομάδα ένηλίκων του έ.Λ.Σ.Δ. 

«τα Δίδυμα 
τείχη»

Το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Οι Μικροί Φαρισαίοι», που σατιρίζει τον έντο-
νο φαρισαϊσμό που διακατείχε την ελληνική κοινωνία μας κατά τις δεκαετίες τού 
1950 και 1960, ανέβασε με μεγάλη επιτυχία η Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων του 
Ε.Λ.Σ.Δ. «Τα Δίδυμα Τείχη» σε σκηνοθεσία Γιώτας Στεμπίλη.

Οι «Μικροί Φαρισαίοι» γράφτηκαν το 1954 και θεωρούνται οι πιο πετυχημέ-
νοι ήρωες του κορυφαίου Δημήτρη Ψαθά. Το έργο αναδεικνύει την υποκρισία 
εκείνων που προσπαθούν να καλύψουν ένα σωρό «ανομήματα» - απιστίες κα-
ταχρήσεις, κλεψιές, λοβιτούρες κ.ά. - με τη φιλάνθρωπο συμμετοχή τους σε φι-
λόπτωχα ταμεία, σε ανάλογους συλλόγους, οργανώσεις κ.λπ.

Ο πρωταγωνιστής κ. Ντελής, ηθικολόγος στο έπακρο, δίνει στον εαυτό του το 
δικαίωμα να απατά τη γυναίκα του με μια ωραία κυρία από το φιλόπτωχο τα-
μείο, να της κάνει πανάκριβα δώρα, ενώ ο σύζυγός της υποκρίνεται κι αυτός, κά-
νοντας ότι αγνοεί την πραγματικότητα.

Στο σύνολο των χαρακτήρων και των καταστάσεων, προστίθε-
ται και ο Αριστείδης ο ατυχής, ένας αφελής νεαρός, που, με τις απα-
νωτές γκάφες του, μπερδεύει τα πράγματα με ξεκαρδιστικό τρόπο. 
Τα κωμικά περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με έξυπνους διαλόγους, που 
δεν αφήνουν το θεατή να πλήξει ούτε στιγμή.

Η Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων του Ε.Λ.Σ.Δ. «Τα Δίδυμα Τείχη» δημιουργήθηκε 
πριν λίγα χρόνια με σκοπό να δώσουν «Θεατρική ζωή» στο Διδυμότειχο, πράγ-
μα που έκαναν και κάνουν, ανεβάζοντας κατά καιρούς, πολλά και ενδιαφέρο-
ντα έργα.



• Αρ. Φύλλου 518

Με μια πρωτοφανή κινη-
τοποίησή τους οι πολίτες 
του Κεντρικού και Βόρειου 
Έβρου ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής των 
Φορέων του Κεντρικού 
και Βόρειου Έβρου, για να 
στείλουν ένα ηχηρό μήνυ-
μα στην Κεντρική διοίκηση 
για την αυτονόμηση και 
αναβάθμιση του κορυφαί-
ου νοσηλευτικού ιδρύμα-
τος της περιοχής με τη ση-
μαντικότερη προσφορά 
υπηρεσιών υγείας προς 
τους κατοίκους της.

Κοινός τόπος για όλους τους ομι-
λητές η διεκδίκηση της αυτονόμησης 
και της αναβάθμισης.

Πρώτος πήρε το λόγο ο μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας – 
Σουφλίου Δαμασκηνός, στη συνέχεια 
ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης, ο δήμαρχος Σου-
φλίου Ευάγγελος Πουλιλιός, ο πρό-
εδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννά-
κος, ο διευθυντής της Ιατρικής Υπη-
ρεσίας Νοσοκομείου Διδυμοτείχου 
Κώστας Βαφειάδης, ο πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομεί-
ου Στάθης Στάμος, ενώ στο συντονι-
σμό ήταν η εκπρόσωπος της Συντονι-
στικής Επιτροπής των Φορέων Φανή 
Μπαχερίδου.

Εντυπωσιακή η ανθρώπινη αλυ-
σίδα που έκαναν οι διαμαρτυρόμε-
νοι κάτοικοι με τους θεσμικούς εκ-
προσώπους σε μια πράξη ιδιαίτερου 
συμβολισμού. Στο τέλος τα αναμμέ-
να κεριά και η ανάκρουση του Εθνι-
κού Υμνου εξέπεμψε ένα ισχυρό μή-
νυμα ότι ο αγώνας για την αυτονό-
μηση και την αναβάθμιση, είναι μια 
υψηλή υπόθεση εθνικής αξιοπρέπει-
ας.

Στον χαιρετισμό του 
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρασκευάς Πατσουρίδης 
τόνισε τα εξής: 

Σεβασμιότατε,

Εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέ-

ων,

Κυρίες και κύριοι,

Πριν πέντε χρόνια βροντοφωνά-
ξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η 
συνένωση του νοσοκομείου μας με 
αυτό της Αλεξανδρούπολης θα βλά-
ψει, δεν θα ωφελήσει. Διότι γνωρί-
ζουμε ότι κανείς καθηγητής δεν πρό-
κειται να έρθει στο Διδυμότειχο από 
τη στιγμή που με δυσκολία έρχονται 
από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπο-
λη. Το λέω αυτό γιατί το μέγα δέλε-
αρ ήταν ότι θα έχουμε όχι απλά για-
τρούς, αλλά γιατρούς-καθηγητές Πα-
νεπιστημίου. Φυσικά, εκτός των άλ-
λων δεν υπήρξαν οικονομικά οφέλη 
από τη συνένωση, όπως αποδεικνύ-
ουν τα λογιστικά στοιχεία.

Από την πρώτη στιγμή της συνέ-
νωσης αρχίσαμε έναν αγώνα για την 
αυτονόμηση με τη συνεργασία του 
Μητροπολίτη μας, τον οποίον και ευ-
χαριστώ θερμά που είναι δίπλα μας.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ προ 
των πυλών του ιστορικού μας Νοσο-
κομείου συνεχίζοντας την τελευταία 
προσπάθεια της σύσκεψης που προ-
σκαλέσαμε με τους δημάρχους Ορε-
στιάδας και Σουφλίου, με τον Μητρο-
πολίτη μας και την παρουσία των τεσ-
σάρων βουλευτών του Εβρου και της 
Περιφέρειας στον Δήμο Διδυμοτεί-
χου. Στη σύσκεψη αυτή συναποφα-
σίστηκε και συνυπογράψαμε ένα ψή-
φισμα με αιτήματα:

1.  Την αυτονομία του Νοσοκο-
μείου

2.  Την ανάπτυξη 150 κλινών ένα-
ντι 130 σήμερα

3.  Τη δημιουργία αναγκαίων κλι-
νικών Ουρολογική Οφθαλμο-
λογική – ΩΡΛ

4.  Την πρόσληψη αναγκαίου 
προσωπικού, ιατρικό, νοση-
λευτικό, διοικητικό

5.  Επανένταξη των Κέντρων Υγεί-
ας Ορεστιάδας και Δικαίων 
στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
καθώς και την επιστροφή του 
εξοπλισμού από το ΠΓΝΑ στο 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
θετική έκβαση του ψηφίσματος ενω-
μένοι να διεκδικήσουμε με κάθε τρό-
πο την υπολοποίησή τους. Αυτά ανέ-
φερε το ψήφισμά μας.

Και όλοι πιστοί στο ψήφισμα 
αυτό πραγματοποιούμε η σημερινή 
μεγάλη συγκέντρωση των Συλλόγων 
και Φορέων του τόπου μας.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν παραβλέπουμε τις προσπά-
θειες που γίνονται. Ομως η υγεία 
δεν περιμένει. Ο αγώνας αυτός είναι 

για την ίδια τη ζωή μας. Είναι για τον 
τόπο μας, είναι για τη γη που γεννη-
θήκαμε και κατοικούμε.

Λέμε όχι  
στην εγκατάλειψη.
Λέμε όχι  
στην απομόνωση.

Η συγκέντρωση αυτή του πιο φι-
λήσυχου, ίσως, λαού της χώρας απο-
τυπώνει τη μεγάλη αγωνία που μας 
διακατέχει για το μέλλον των του νο-
σοκομείου μας, για το μέλλον των 
παιδιών μας.

ςτη Θράκη  
που όλοι αγαπάμε,  
ακούστε:

από την Ξάνθη μέχρι την Αλεξαν-
δρούπολη σε απόσταση 120 χιλιο-
μέτρων υπάρχουν 3 μεγάλα νοσοκο-
μεία. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι 
το Ορμένιο σε απόσταση 180 χιλιο-
μέτρων υπάρχει ένα μόνο και αυτό 
υποβαθμισμένο.

Οχι κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα 
δεν σταματάει στην Αλεξανδρούπο-
λη. Αυτό δεν το ανεχόμαστε.

Το ιστορικότερο τμήμα της Θρά-
κης που πατάμε σήμερα εδώ στα χώ-
ματά του, θα επιβιώσει και θα επιβι-
ώσει πάση θυσία.

Ο αγώνας μας θα είναι διαρκής, 
δεν θα σταματήσουμε εδώ. Αυτό 
προστάζει η ιστορία μας. Αυτό επι-
βάλλουν οι ανάγκες των καιρών. 
Αυτό οφείλουμε να κάνουμε για το 
μέλλον των νεότερων γενιών.

Χωρίς κομματικά ή άλλα μικροπο-
λιτικά κριτήρια, γιατί η υγεία δεν έχει 
χρώματα. Μόνο ενωμένοι στον κοινό 

και δίκαιο σκοπό μας θα κερδίσουμε.

εδώ και τώρα  
αυτονομία.

Εδώ και τώρα γιατρούς και νο-
σηλευτές σε όλες τις κλινικές και με 
όλες τις ειδικότητες.

Ως δήμαρχους Διδυμοτείχου 
θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 
μου προς τους πολίτες όλης της περι-
οχής για αυτόν τον αγώνα. Εναν αγώ-
να που το μήνυμά του θα φθάσει από 
άκρον σε άκρον σε όλη την Ελλάδα.

Γιατί ο κρίκος της αλυσίδας για 
την υγεία είναι ο ισχυρότερος κρίκος 
για τη ζωή μας.

Ευχαριστώ. 
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“ανθρώπινη αλυσίδα”  
για το Νοσοκομείο

 «Ο αγώνας για την αυτονόμηση του νοσοκομείου 
είναι αγώνας για την ίδια μας τη ζωή»

Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρασκευάς Πατσουρίδης

Μητροπολίτης 
Διδυμοτείχου,  
Ορεστιάδας και Σουφλίου, 
κ. Δαμασκηνός

Την δική του παρέμβαση έκανε 
στην πετυχημένη κινητοποίηση των 
κατοίκων του Βορείου Εβρου για την 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του Νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου, ο Μητροπολίτης Διδυμοτεί-
χου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δα-
μασκηνός.

Να αναφερθεί ότι ο Μητροπολί-
της Διδυμοτείχου ήταν από τους πρώ-
τους που συμμετείχαν στην πρωτο-
βουλία συλλόγων και φορέων για την 
διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών στο 
Νοσοκομείο και φυσικά την αναβάθ-
μιση του.

«Το θέμα της εύρυθμης λειτουργί-
ας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου εί-
ναι για όλους μας, για όσους μένου-
με εδώ σε αυτή την ακριτική περιο-
χή θέμα ζωής! Είναι θέμα ποιότητας 
ζωής» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μη-
τροπολίτης Διδυμοτείχου.

Σε άλλο σημείο ο Σεβασμιώτατος 
τόνισε: «Όλοι μαζί διεκδικούμε όχι 
κάτι σπουδαίο αλλά το αυτονόητο, 
διεκδικούμε την ίδια μας την ζωή. Γι’ 
αυτό ενώνουμε την φωνή μας, ενώ-
νουμε τις καρδιές μας, ζητώντας δι-
καίωμα και εμείς παροχής υπηρεσιών 
στην υγεία.»

«Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας, αλλά είμαστε οι ακρίτες 
και η εμπροσθοφυλακή! Το ποτήρι ξε-
χείλισε, η κοροϊδία διαδέχεται η μια 
την άλλη και δυστυχώς κάποιοι μας 
εμπαίζουν συστηματικά….» – πρό-
σθεσε κλείνοντας ο Μητροπολίτης κ. 
Δαμασκηνός.
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εμβλημαικοί Διμοτειανοί 
του περασμένου αιώνα.... 
ΔαΝτςαΚΗς αΘαΝαςΙΟς..
Γράφει ο  
ΘεΟφΙΛΟς ΓΟΥΔΟΥςαΚΗς

 

Ένας Διμοτειανός από 
άλλη διάσταση...

Εζησε και έδρασε τις δεκαετίες του 50, 60, και 70. 
Αδέσμευτος και ανεξάρτητος. Ενας “αδέσποτος περιφερόμενος” 
με ελεύθερο πνεύμα, ένας σκωπτικός στοχαστής και κριτής των 
πάντων, Ενας Διογένης στο Διδυμότειχο χωρίς φανάρι και πιθά-
ρι......

Ενας απόστρατος έφεδρος αξιωματικός που κούρνιασε στη 
γενέθλια πόλη του.

Θυμάμαι,,,Μαθητής γυμνασίου, εμένα και μερικούς άλλους 
συμμαθητές, όλοι μας “παραδάγκαλα”, μας μάζευε γύρω του 
κάθε απόγευμα Κυριακής στη νυφοπαζαριάτικη βόλτα, αυτός 
πάντα ένα βήμα μπροστά, απόστρατος λοχαγός γαρ, και γύρω 
του εμείς να τον ακούμε με δέος να μας αναπτύσσει τις θεωρί-
ες του. Στο πέτο του σακακιού του μόνιμο αξεσουάρ μια καρφι-
τσωμένη μικρή πλακέτα με χαραγμένα τα τρία αστέρια του βαθ-
μού του. 

Μαζί με τα παραπάνω  
ξαναθυμάμαι...... 
ΔΙΔΥΜΟτεΙχΟ 1963,  
βουλευτικές εκλογές.....

Ο αείμνηστος υπέροχος Θανάσης κατέβηκε σαν ανεξάρτητος 
υποψήφιος βουλευτής,

Αν και πασίγνωστος και ξακουστός στην περιοχή ξεκίνησε την 
προεκλογική εκστρατεία με βοηθούς όλους εμάς τους μαθητές 
ακολούθους του.

Αρχή ορίσαμε το χωριό μου. Τσούρμο εμείς με μπροστάρη τον 
Θανάση φτάνουμε στο χωριό με τα ποδήλατα και ο υποψήφιος μπαί-
νει στο καφενείο της πλατείας, στο μπακαλιό του μπάρμπα Αλέκου.  
Οι θαμώνες χωριάτες τον περιτυλίγουν για να τον ακούσουν 
με προσποιητό χωριάτικο ενδιαφέρον...προσβλέποντας αλλού. 
Πριν ο υποψήφιος αρχίσει τον λόγον του, πετάγεται ένας χωρια-
νός , ο νταή Γιάννης ο κουρέας, γνωστό πειραχτήρι, και του λέει: 
“Ρε θανάση όσοι υποψήφιοι πέρασαν από δω , όλοι μας κέρα-
σαν από ένα τσιγάρο και ένας μάλιστα μας κέρασε και ούζο, 
εσύ δε θα μας κεράσεις?”...και ο ετοιμόλογος υποψήφιος του 
απαντά με λόγο και έργο «ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο». 
“Βεβαίως θα σας κεράσω...νταή Γιάννη” ... Συγχρόνως γυρίζει 
και πάει στην εξώπορτα, μένει στο πεζούλι, σκύβει και “τουρλώ-
νει” τον κώλο του προς το εσωτερικό του μπακαλιού και αμολάει 
μια πορδάρα. Ορθοπατά και τους λέει με στόμφο αστειευόμενος  
“ Αλλη δεν έχω, να την μοιραστείτε,,,” 

Υ.Γ. Αρκετοί συμπολίτες μου θεώρησαν την ανάμνηση μου για τον αεί-
μνηστο Θανάση σαν περιπαιχτική και προσβλητική, λαθεύουν τα μάλα. 

Μια σκιαγράφηση του ελεύθερου και Αριστοφανικού χαρακτήρος 
του προσπάθησα να καταγράψω. Αιωνία η μνήμη σου τεράστιε Αθανά-
σιε.....

Γράφει ο  
Παντελής ςτεφ. αθανασιάδης

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ,(1915-  2011) υπήρ-
ξε ένας διεθνώς καταξιωμένος Αγγλος συγ-
γραφέας και ένας μεγάλος αντιστασιακός, 
στον πόλεμο κατά του Χιτλερισμού. Μεταμ-
φιεσμένος σε βοσκό έζησε δύο και πλέον χρό-
νια στα βουνά της Κρήτης, οργανώνοντας με 
Κρητικούς αγωνιστές, την αιχμαλωσία και με-
ταφορά στην Αίγυπτο, του Γερμανού στρατη-
γού Κράιπε.

Στο βιβλίο του «Ρούμελη- Οδοιπορικό στη 
Βόρεια Ελλάδα» που εκδόθηκε το 1966 αγ-
γλικά και το 2009 κυκλοφόρησε και η ελληνι-
κή του έκδοση από τον «Κέδρο» (μετάφραση 
Λίνας Κάσδαγλη) υπάρχει μια ενδιαφέρουσα 
αναφορά για τους Σαρακατσάνους της Θρά-
κης. Η περιγραφή- με την οποία αρχίζει το βι-
βλίο- δεν αναφέρει χρονολογία, αλλά από το 
κείμενο, προκύπτει ότι πρέπει να είχε γραφεί 
μερικά χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου του 
1949.

Το βιβλίο αρχίζει από την Αλεξανδρούπο-
λη και με μικρή αναφορά σε αφηγήσεις του 
Αλεξανδρουπολίτη φίλου του, Γιάννη Πελ-
τέκη, ο οποίος όπως είναι γνωστό, ανέπτυξε 
αντιστασιακή δράση ως αρχηγός της οργάνω-
σης «Απόλλων» κατά την περίοδο της Κατο-
χής. Πολιτικά ανήκε στο Κέντρο και στην κυ-
βέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη υπηρέτη-
σε ως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας από τις 
26 Νοεμβρίου 1945 ως τις 4 Απριλίου 1946.

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, που οι Κρητικοί τον 
αποκαλούσαν φιλικά και «Φιλεντέμ», όταν 
περνούσε από την Αλεξανδρούπολη, από ένα 
τυχαίο και ασήμαντο περιστατικό, βρέθηκε 
να καλείται σε ένα σαρακατσάνικο γάμο στη 
Συκορράχη, που οι ντόπιοι την αποκαλούσαν 
Συκαράγη, από τον μπάρμπα Πέτρο, που δεν 
αναφέρει το επίθετό του.

Πήγε στο χωριό με τρένο, όταν ακόμα στη 
διαδρομή υπήρχαν εμφανή τα ίχνη του εμφυ-
λίου.

«Ριγμένα ανάμεσα στα δέντρα και στις 
φτέρες- γράφει- ανατιναγμένα εκεί από τι;ς 
νάρκες του αντάρτικου, σκουριασμένα λεί-
ψανα βαγονιών έμεναν θλιβερά θυμητάρια 
του εμφυλίου πολέμου».

Η ταυτότητα του γαμπρού και της νύφης

Ποιος ήταν ο γαμπρός και 
ποια ήταν η νύφη;

Μας ιστορεί ο συγγραφέας ότι γαμπρός 
ήταν ο Κώστας Ζώγας, που ξεχειμώνιαζε στη 
Συκορράχη και το καλοκαίρι έβοσκε τα κοπά-
δια του στη Ροδόπη. Ο πατέρας του ήταν αρ-
χιτσέλιγγας. Η νύφη ήταν κόρη άλλου αρχι-
τσέλιγγα, του Βρυσά με το όνομα, που έβο-
σκε τα κοπάδια του στα ίδια καλοκαιρινά βο-
σκοτόπια και ξεχειμώνιαζε κοντά στο Σουφλί 
στις όχθες του Εβρου. Η Συκορράχη ήταν χω-
ριό με πάμπολλες τότε σαρακατσάνικες καλύ-
βες, που ο Πάτρικ Λη Φέρμορ τις παρομοιάζει 
με αχυρένιες κυψέλες. «Είχαν- έγραψε- στην 
κορφή τους ξύλινους σταυρούς και δίπλα 
τους τρύπες μες το άχυρο, από όπου έβγαι-
νε στριφογυρίζοντας λεπτός γαλάζιος καπνός. 
Μαυροντυμένοι  Σαρακατσάνοι  στριμώχνο-
νταν γύρω από το γαμήλιο βαγόνι. Κατέβασαν 
τη νύφη κάτω και μέσα σε μια συναυλία από 
φωνές, καλωσορίσματα και μπαταριές  των 
όπλων, ολόκληρο πλήθος ξεκίνησε για τη μι-
κρή άσπρη εκκλησία». Η εκκλησία είχε χρυ-
σοποίκιλτο εικονοστάσι και ένα μεγάλο πολυ-

έλαιο, που τον αποτελούσαν δικέφαλοι αετοί 
οι οποίοι ένωναν τις  μπρούντζινες φτερού-
γες τους σχηματίζοντας στεφάνι.

 Η νύφη είχε ντροπαλή έκφραση και χα-
μηλωμένα μάτια, κάτω από ένα λουλουδέ-
νιο στεφάνι, έχοντας ζωγραφισμένο στο μέ-
τωπό της με μολύβι ή μπογιά ένα μικρό γα-
λάζιο σταυρό.

Ο γαμπρός φορούσε 
ένα βελούδινο 
χρυσοκέντητο 
γελέκι, ζωνάρι 
μεταξωτό με τα 
κυανόλευκα ελληνικά 
χρώματα, φουντωτή 
άσπρη φουστανέλα 
«και μακριές  κάλτσες 
και- τι απογοήτευση!- 
μαύρα μυτερά 
παπούτσια αστού».  

Και κάτι από τα έθιμα των Σαρακατσά-
νων. «Καθώς το νιόπαντρο ζευγάρι πατούσε 
το κατώφλι, κάποιος έδωσε στο γαμπρό ένα 
κόσκινο κι εκείνος το πέταξε πίσω από τον 
ώμο του: πράξη που λένε πως αποτρέπει τη 
διχόνοια  ανάμεσα στο αντρόγυνο. Φίλησαν 
και οι δυο το χέρι του πεθερού, το ακούμπη-
σαν μια στιγμή με σεβασμό στο μέτωπό τους 
και εξαφανίστηκαν μέσα από το ανώφλι»

Οι καλεσμένοι κάθονταν στα χαμηλό με-
ντέρι ολόγυρα στο δωμάτιο και στριμώχνο-
νταν σταυροποδιασμένοι πάνω στα κιλίμια, 
που ήταν στρωμένα στο πάτωμα. Προηγου-
μένως τους είχα υποδεχθεί με τραγούδια κα-
λωσορίσματος.

«Μάνα, ήρθαν οι φίλοι μας,
Φίλοι προσκαλεσμένοι

Εβγα, μάνα, καρτέρει τους,
Να τους καλωσορίσεις
Με μέλι και με ζάχαρη,
Με τα χρυσά τα λόγια».

Η ίσκα 
και η τσακμακόπτερα

Μια άλλη αξιοσημείωτη παρατήρηση του 
Αγγλου συγγραφέα για τους Σαρακατσάνους, 
αναφέρεται στον τρόπο που άναβαν το τσιγά-
ρο τους με ξεραμένη ίσκα. Η ίσκα είναι ένας 
αποξηραμένος καφέ μύκητας, που το μάζευ-
αν από τα ψηλά γέρικα δέντρα.

Κατά τον Φέρμορ κρατάνε μια πρέζα 
ίσκα «κοντά σε ένα κομμάτι ατσάλι που έχει 
σχήμα μαγνήτη και που το χτυπάνε με την 
τσακμακόπετρα  ώσπου να πιάσει φωτιά η 
ίσκα- έπειτα ανάβουν τα τσιγάρα που στρί-
βουν ή την αφήνουν πάνω στα τριμμένα φύλ-
λα, μέσα στο λουλά των χειροποίητων τσι-
μπουκιών τους. Όταν τελειώσει η περίπλοκη 
διαδικασία τυλίγουν τα σύνεργα σε μια θήκη 
από γιδοτόμαρο και τα χώνουν στις δίπλες 
του ζωναριού τους».

Είναι γεγονός ότι οι πόλεμοι του 20ου αι-
ώνα και η δημιουργία των εθνικών κρατών 
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με τα φυλασσόμενα σύνορα, 
περιόρισαν τις κινήσεις των 
νομάδων, που απλώνονταν 
από τις υπώρειες του Αίμου 
και έφταναν έως κοντά στην 
Αθήνα. Ειδικά οι Σαρακατσά-
νοι τη Θράκης, περιορίσθη-
καν εδαφικά όταν έκλεισαν 
τα σύνορα προς τη Βουλγα-
ρία λόγω του εμφυλίου.

Ο φίλος του 
συγγραφέα,ο 
μπάρμπα 
Πέτρος, που 
τον έφερε στη 
Συκορράχη, 
του 
παρουσίασε 
μεγάλους 
τσελιγκάδες, 

που είχαν 
παραστεί σε 
εκείνον τον 
γάμο.

-Ό μπάρμπα Γιώργος από 
κεί, με το ένα μάτι- είναι από 
τους μεγάλους τσελιγκάδες 
της Ροδόπης : Εχει πάνω από 
δέκα χιλιάδες γιδοπρόβα-
τα και λέω πως πρώτη φορά 
μπαίνει σε σπίτι. Εκείνος που 
μιλάει μαζί του είναι ενενή-
ντα τριών χρονών. Εβοσκε 
άλλοτε τα κοπάδια του κοντά 
στις Σαράντα Εκκλησιές- Κιρκ 
Κιλισέ το λένε οι Τούρκοι- μα-
κριά, πέρα από την Αδρια-
νούπολη. Επειτα, μετά τους 
Βαλκανικούς οι Τούρκοι κλεί-
σανε τα σύνορα κι έτσι τώρα 
έχει τα κοπάδια του στο για-
λό, δυτικά από δω, κάτω από 
την Ξάνθη. Εκείνος εκεί με το 
σημάδι στο κούτελο, ξεχειμώ-
νιαζε ανάμεσα στο Χάσκοβο 

και τη Στάρα Ζαγόρα- εκεί να 
δεις χορτάρι- αλλά τώρα με 
τους Βουλγάρους αναγκάστη-
κε να βρεί  αλλού. Τα καΐκια 
που περνούσανε τη Θάλασ-
σα του Μαρμαρά άκουγαν 
τα κουδούνια μου.  Αλλά όλοι 
από τη Ροδόπη είμαστε… 

Οι σούβλες με τα 
αρνιά

Και κάτι για το γλέντι του 
γάμου.

«Εξω από το παράθυ-
ρο ένα τσούρμο καλεσμένοι 
γλεντούσαν κάτω από τα δέ-
ντρα. Αρνιά ολόκληρα επι-
δεικνύονταν καθώς τσιτσιρί-
ζανε και αχνίζανε πάνω στις 
σούβλες τους, κι ακούγαμε 
τον ήχο του μπαλτά πάνω στο 
ξύλο (σ.σ. εννοεί το κούτσου-
ρο που είχαν και οι χασάπη-
δες για τον τεμαχισμό των 
κρεάτων) και το τσάκισμα 
από τα λιανισμένα κόκκαλα, 
καθώς ένας νευρώδης σκηνί-

της πάλευε σαν δήμιος για να 
προφτάσει διακόσια στόμα-
τα ορεξάτα. Τίποτα άλλο δεν 
συνόδευε αυτό το εκλεκτό 
ψητό, εκτός από φέτες μαύρο 
νοστιμότατο ψωμί  από καρ-
βέλια που έμοιαζαν σαν μι-
κρές μυλόπετρες , ζεστά ακό-
μα από τους θολωτούς φούρ-
νους εκεί έξω».

Αναφέρει ακόμα ότι όταν 
άρχισαν τα τραγούδια, κατά 
περίεργο τρόπο διαπίστωσε 
πως τραγουδούσαν ομαδικά, 
κλέφτικα μοραΐτικα τραγού-
δια, με πρώτο ένα τραγού-
δι για τον Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη.

«Κολοκοτρώνης φώναξε
Κι όλος ο κόσμος τρόμαξε:

Πού’ σαι καημένε Νικηταρά
Πού’χουν τα πόδια σου φτε-

ρά;
Αειντε

Πιάσε τους Τούρκους ζωντα-
νούς

Σαν τα ζαγάρια τους λαγούς.
Αλλους πιάνεις κι άλλους 

σφάζεις
Κι άλλους μες στο κάστρο 

βάζεις.
Σ’ Αντίκορφα και Τρίκορφα
Το αίμα τρέχει σα νερό…».

Και συνέχιζαν οι γλεντο-
κόποι τραγουδιστές με μια 
άλλη βαθιά μονότονη μελω-
δία του Νότου πάλι.

«Κλείσαν τις στράτες του 
Μοριά

Κλείσαν και τα ντερβένια…».
Τραγούδησαν όμως και 

άλλα τραγούδια, που ανα-
φέρονταν τότε ακόμα, σε 
σχετικά πρόσφατα γεγονό-
τα, όπως ήταν ο πόλεμος του 
1940. Φαίνεται όμως πως 
ήταν παλαιότερο τραγούδι, 
το οποία προσάρμοσαν στο 
πνεύμα της επίθεσης των Ιτα-
λών στην Ηπειρο.

«Να ‘μουν πουλί πετούμενο, 
να πήγαινα τ’ αψήλου

Ν’ αγνάντευα την Ήπειρο, τη 
δόλια τη Χιμάρα

Και να ‘βλεπα τον πόλεμο…
Που πολεμάν οι Ελληνες με 

τους Μακαρονάδες».

Αλλά, ήρθαν και 
οργανοπαίκτες 
στο γλέντι του 
γάμου…

«Ό οξύς ήχος ενός κλαρί-
νου αντήχησε κάτω από το 
παράθυρο όπου χλώμιαζε το 

φως. Κατόπιν μετά από με-
ρικές δοκιμές με τα δάχτυλα, 
έναβιολί και ο παλμικός  ήχος 
ενός λαγούτου και το δοκιμα-
στικό πετάρισμα που κάνουν 
οι μπαγκέτες πάνω στα τέλια 
του σαντουριού.

-Τα όργανα! Είπε ο μπάρμπα 
Πέτρος. Επιτέλους.

Ρώτησα αν ήταν Σαρακατσά-
νοι. Εκείνος με κοίταξε κατά-

πληκτος.
-Σαρακατσάνοι! Εμείς δεν 

παίζουμε άλλο από φλογέρα. 
Γύφτοι είναι.

Γύφτοι ήταν πραγματικά, 
πολύ μαυριδεροί, καθισμένοι 
στη σειρά κάτω από ένα δέ-
ντρο, με μπλε κοστούμια και 
μυτερά μαύρα παπούτσια. 
Και όλοι με γραβάτα, τις μο-
ναδικές σε απόσταση πολλών 
χιλιομέτρων. Φαινόταν του 
κουτιού και πολύ αστοί ανά-
μεσα σε τούτους τους άλλους 
νομάδες και μάλλον κακή 
φάρα. Ακούστηκε   ένα ξύσι-
μο από παπούτσια με καρ-
φιά που ανέβαιναν τη σκά-
λα και ο γαμπρός με τους συ-
ντρόφους γύρω του, ήρθε να 
πάρει τη νύφη να σύρουν τον 
πρώτο χορό».

Η επιστροφή  
και οι αναμνήσεις

Και καθώς ήρθε η ώρα 
της επιστροφής στην Αλε-
ξανδρούπολη, ο φιλόξενος 
μπάρμπα Πέτρος βυθίστηκε 
στις αναμνήσεις του.

-Επρεπε να δεις τους γά-
μους όταν ήμουνα εγώ μι-
κρός, έλεγε ο μπάρμπα Πέ-
τρος. Ξεκινούσαμε καμιά εκα-
τοστή παλικάρια να πάρουμε 
τη νύφη, ρίχνοντας ντουφε-
κιές όσο γρήγορα προφταί-
ναμε να γεμίσουμε . Μπαμ! 
Μπαμ! Μπουμ! Μπουμ! 
Μπουμ! Αλογα έμεναν κου-
τσά, άνθρωποι λαβώνονταν, 
καμιά φορά είχε και σκοτω-
μένους. Ενώ τώρα…

Σήμερα οι Σαρακατσά-
νοι, δεν αποτελούν μετακι-
νούμενους νομάδες. Απέκτη-
σαν μόνιμες κατοικίες. Ομως 
η παράδοσή τους και οι περι-
γραφές του βίου τους, απο-
τελούν κομμάτι της εθνικής 
μας ιστορίας. Η ανάμνησή 
τους παραμένει ακόμα ζω-
ντανή στη Θράκη.

ΟΙ ςαραΚατςαΝΟΙ τΗς ΘραΚΗς
Έθιμα του γάμου
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ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου περί λατομείων  
Κουφοβούνου και λήψη απόφασης
Αναλυτικό ιστορικό υπόθεσης λατομείων Κουφοβούνου

Λαμβάνοντας υπόψη το συ-
νημμένο στο παρόν έγγραφο 
αναλυτικό ιστορικό της υπόθεσης 
Λατομείων Κουφοβούνου, και ει-
δικότερα ότι: 

1) Με την με αριθμό 
4199/18.05.1988 απόφαση του 
Νομάρχη Εβρου μεταβιβάσθη-
κε στην Κοινότητα Κουφοβούνου 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 
κατοχή το με αριθμό 900 τεμάχιο, 
με έκταση 288.250 τ.μ. μέσα στο 
οποίο υπήρχαν ήδη λατομεία εξό-
ρυξης λίθων. Ακολούθως, το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Κουφοβούνου 
με τις με αριθμούς 19/20.05.1993 
και 25/14.06.1993 αποφάσεις 
προέβη στην διανομή του λατο-
μικού χώρου ΚΑΓΙΑΛΗΣ σε πέντε 
(5) τεμάχια (λατομικούς χώρους) 
και στην οριοθέτηση του κάθε τε-
μαχίου, καθορίζοντας τις συντε-
ταγμένες των κορυφών τους στο 
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα 
που συντάχθηκε, ενώ με την με 
αριθμό 35/06.07.1994 απόφασή 
του εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας όπως προβεί στην 
υπογραφή μισθωτηρίων συμβο-
λαίων (συμβολαιογραφικά) που 
αφορούν την μίσθωση των κοινο-
τικών λατομείων, με το κάθε ένα 
από τα πέντε χωροθετούμενα λα-
τομεία, όπως αυτά χωροθετήθη-
καν και οριοθετήθηκαν με την 
αριθ. 25/1993 απόφασή του.

2) Tο ΥΠ.ΠΟ. με 
την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/
Φ19/33228/2088/12.07.1999 
απόφασή του ενέκρινε την κατ΄ 
εξαίρεση χορήγηση άδειας στην 
Εταιρεία « Αντώνιος Μινάρδος 
και ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Ασφαλτικές και Λα-
τομικές Επιχειρήσεις» και άλλων 
τεσσάρων Εταιρειών για πεντα-
ετή παράταση λειτουργίας των 
λατομείων στην περιοχή Καγια-
λή, πρώην Κουφοβούνου Διδυμο-
τείχου, ενώ το Δημοτικό Συμβού-
λιο Διδυμοτείχου, με διαδοχικές 
αποφάσεις του ενέκρινε και αυτό 
την παράταση – ανανέωση των 
μισθώσεων των λατομικών επι-
χειρήσεων μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2005. 

3) Ακολούθως, με την με αριθ-
μό 119/25.05.2005 απόφαση του  
Νομάρχη Εβρου υπάχθηκε η πε-
ριοχή των δημοτικών λατομείων 
αδρανών υλικών στις διατάξεις 
της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 2837/2000, ενώ το Δημοτικό 
Συμβούλιο Διδυμοτείχου, με την 
165/2005 απόφασή του, ενέκρι-
νε την παράταση- ανανέωση της 
μίσθωσης με α) με την ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
Η ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- Απόστολος 
Καραφεϊζης & ΣΙΑ για το χρονικό 
διάστημα από 5-9-2005 έως 5-9-
2010. β)με την Α.Τ.Ε. ΟΔ-ΓΕ ΟΔΩΝ 
ΓΕΦΥΡΩΝ για το χρονικό διάστη-
μα από 5-9-2005 έως 5-9-2010. γ) 
με ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
– ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΙ- ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  για το χρονικό διάστη-
μα από 2-9-2005 έως 2-9-2010. δ) 
με την ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε (από την οποία 
συγχωνεύθηκε και απορροφήθη-
κε η ΘΕΜΕΛΙΟ 79) για το χρονικό 
διάστημα από 1-9-2005 έως 1-9-
2010. ε) με την  ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΕΤΕΟ 
Α.Ε  για το χρονικό διάστημα από 
2-9-2005 έως 2-9-2010.

4) Το ίδιο έτος, ήτοι το 
2005,  με την με αριθμό 
150/1233/154/2005 διατα-
γή του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Ορεστιάδας, η οποία και 
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 
12872/06.10.2005, διατάχθηκε ο 
Δήμος Διδυμοτείχου να καταβά-
λει στην ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ENVITEC A.E.» νομί-
μως εκπροσωπούμενης, με έδρα 
το Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ιωάν-
νου 12-14, ως αναδόχου του έρ-
γου με τον τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥ-
ΜΑΤΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», α) το 
ποσό των 10.019,08 ευρώ, νο-
μιμότοκα από 04.12.2002, β) το 
ποσό των 69.306,14 ευρώ, νομι-
μότοκα από 11.04.2003 και γ) το 
ποσό των 109.343,32 ευρώ, νο-
μιμότοκα από 08.10.2003. Εχο-
ντας στα χέρια της πλέον τη συ-
γκεκριμένη διαταγή πληρωμής, η 
ENVITEC A.E., το επόμενο έτος, το 
2006, προχώρησε σε κατάσχεση. 
Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 
1831/17.07.2006 Εκθεση Αναγκα-
στικής Κατάσχεσης Ακινήτων του 
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρω-
τοδικείο Ορεστιάδος Απόστολου 
Κιτσικούδη  η ENVITEC A.E. προ-
χώρησε, μεταξύ άλλων και στην 
αναγκαστική κατάσχεση 

«…περιοχής εκτάσεως 40866 
τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Λατο-
μία του δημοτικού διαμερίσματος 
του Δήμου Κουφοβούνου και χρη-
σιμοποιείται ως Λατομεία. Αυτό 
αποτελεί τεμάχιο από τα 288.250 
τ.μ. του Κουφοβούνου. Περιήλ-
θε δε στον παραπάνω οφειλέτη 
δυν. Υπ αριθ. 4199/1988 Απόφα-
σης του Νομάρχη Εβρου περί Δω-
ρεάν μεταβίβαση του υπ’ αριθ. 
900 αγροτεμαχίου νόμιμα μετα-
γραφέντος στα βιβλία μεταγρα-
φών του υποθηκοφυλακείου Διδ/
χου στον τόμο 603 και α/α 17…».  
Με την ως άνω έκθεση αναγκα-
στικής κατάσχεσης ορίσθηκε ως 
ημερομηνία πλειστηριασμού η 
15.11.2006. Κατά την εν λόγω 
ημερομηνία ο πλειστηριασμός 
κηρύχτηκε άγονος, το ίδιο δε συ-
νέβη και κατά την α’ επαναληπτι-
κή της 14.02.2007 και κατά τη β’ 
επαναληπτική της 21.03.2007. 
Εν τέλει, κατά τη γ΄ επαναληπτι-
κή της 27.06.2007 η «ENVITEC 
A.E.» υπερθεμάτισε, κατέβα-
λε το πλειστηρίασμα των 8000 
ευρώ και δυνάμει της με αριθμό 
5537/21.09.2007 περίληψης κα-

τακυρωτικής έκθεσης ακινήτου 
της Συμβολαιογράφου Διδυμο-
τείχου Μαρίας Βαίτση Τσερκέζη 
που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βι-
βλία Μεταγραφών του Υποθηκο-
φυλακείου Διδυμοτείχου κατέστη 
κυρία του κατασχεθέντος.

5) Η ENVITEC A.E. ζήτησε την 
έκδοση της ως άνω διαταγής πλη-
ρωμής διότι: H εν λόγω εταιρεία 
ήταν ανάδοχος του έργου με τον 
τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙ-
ΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ». Πέραν δε των ήδη 
εκδοθέντων τιμολογίων της, τα 
οποία κατατέθηκαν και καταβλή-
θηκαν από τον Δήμο Διδυμοτεί-
χου, η ως άνω εταιρία κατέθεσε 
στην υπηρεσία και τα ακόλουθα 
τιμολόγια για την πληρωμή των 
αντίστοιχων λογαριασμών της:

Το αριθ. 86/21.10.1999 τιμο-
λόγιο, που αφορούσε τον 7ο λο-
γαριασμό, ποσού 105.859.322 
δρχ πλέον ΦΠΑ 18% (19.054.678 
δρχ) ήτοι συνολικού ποσού 
124.914.000 δρχ, το οποίο ο Δή-
μος Διδυμοτείχου εξόφλησε μερι-
κώς καταβάλλοντας το ποσό των 
121.500.000 δρχ. αφήνοντας ανε-
ξόφλητο υπόλοιπο 3.414.000 δρχ 
ήτοι 10.019,08 €.

Το αριθ. 329/22.12.2003 τι-
μολόγιο, που αφορούσε τον 19ο 
λογαριασμό, ποσού 58.734,02 
€ πλέον ΦΠΑ 18% (10.572,12 €) 
ήτοι συνολικού ποσού 69.306,14 
€.

Το αριθ. 330/22.12.2003 τιμο-
λόγιο, που αφορούσε τον 20ο λο-
γαριασμό ποσού 92.663,83 € πλέ-
ον ΦΠΑ 18% (16.679,49 €) ήτοι 
συνολικού ποσού 109.343,32 €. 

Με τα αριθ. 14770/20.12.2003 
και 62/07.01.2004 έγγραφα του 
Δήμου Διδυμοτείχου προς το Πε-
ριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Α.Μ.Θ διαβιβάσθηκαν τα πρωτό-
τυπα τιμολόγια  329/22.12.2003 
και 330/22.12.2003 μαζί με τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς του 
έργου 19ο και 20ο και αιτήθηκε 
η εκταμίευση συνολικού ποσού 
178.649,46 € (69306+109343, 
δηλ. 19ος και 20ος λογαρισμός) 
για την πληρωμή της αναδό-
χου. Σημειώνεται ότι το ποσό ων 
178.649,46 ΕΥΡΩ αφορά μόνο τα 
ποσά του 19ου (ήτοι 69.306,14 €) 
και του 20ου λογαριασμού (ήτοι 
109.343,32 €) και όχι και το υπό-
λοιπο του 7ου λογαριασμού. 

Το ως άνω έργο παραλήφθη-
κε με την αριθ. 47/2005 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
που έγκρινε το πρωτόκολλο προ-
σωρινής & οριστικής παραλαβής 
των εργασιών. 

Λόγω μη επάρκειας εγκεκρι-
μένων πιστώσεων για την εξό-
φληση του υπολοίπου του 7ου λο-
γαριασμού και των 19ου και 20ου 

λογαριασμού, από το συγκεκρι-
μένο Πρόγραμμα, με το αριθ. 
8148/23.06.2005 έγγραφο του 
Δημάρχου Διδυμοτείχου υποβλή-
θηκε αίτημα για έγκριση αύξησης 
προϋπολογισμού του έργου «Δί-
κτυο αποχέτευσης και σταθμός 
επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δι-
δυμοτείχου» κατά 188.668,54 € 
από πιστώσεις της ΣΑΕΠ031/3. 
Σημειώνεται ότι το ποσό των 
188.668,54 ευρώ αφορά και το 
υπόλοιπο του 7ου λογαριασμού 
και τον 19ο και τον 20ο λογαρια-
σμό. 

Με την αριθ. 467/31090/ΔΕ-
5868/23.08.2005 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών εγκρίθηκε η αύξηση του 
προϋπολογισμού κατά 43.015,13 
€ προκειμένου να ολοκληρω-
θούν οι διαδικασίες αποπληρω-
μής του έργου και ειδικότερα του 
αιτήματος για εξόφληση 19ου, 
20ου και μέρους του 7ου λογα-
ριασμού. Επειδή όμως καθυστε-
ρούσε η πληρωμή των προανα-
φερθέντων τιμολογίων – αντί-
στοιχων λογαριασμών η ανάδο-
χος υπέβαλε στις 25.07.2005 αί-
τηση προς το Πρωτοδικείο Ορε-
στιάδας και εκδόθηκε η υπ αριθ. 
150/1233/154/2005 Διαταγή 
Πληρωμής. 

Εν τέλει, το Περιφερειακό Τα-
μείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ με την 19η 
Εντολή Πληρωμής προέβη στην 
πληρωμή της αναδόχου, με έκ-
δοση επιταγής της Τράπεζας της 
Ελλάδος ποσού 69.306,14 € προς 
εξόφληση του 19ου λογαρια-
σμού του  έργου, με ημερομηνία 
23/12/2008. 

Ομοίως  το Περιφερειακό Τα-
μείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ με την 
20η Εντολή Πληρωμής προέβη 
στην πληρωμή της αναδόχου, με 
έκδοση επιταγής της Τράπεζας 
της Ελλάδος ποσού 109.343,32 
€ προς εξόφληση του 20ου λο-
γαριασμού του  έργου, με ημε-
ρομηνία 23/12/2008. Η ENVITEC 
A.E. δηλαδη πληρωθηκε το 2008, 
μετα δηλαδη τον πλειστηρια-
σμό της λατομικής έκτασης, και 
το ποσό του 19ου και το ποσό του 
20ου λογαριασμού, συνολικά δη-
λαδή 178.649,46 ευρω, όχι όμως 
το ποσό του 7ου λογαριασμού του 
έργου, δηλαδή 10.019,08 ευρώ. 
Η διαταγή πληρωμής όμως εκδό-
θηκε για τα ποσά και των τριών 
λογαριασμών. 

Το ύψος της οφειλής από τους 
τρείς λογαριασμούς, για την εί-
σπραξη των οποίων εκδόθηκε η 
ως άνω διαταγή πληρωμής, όταν 
εκδόθηκαν από το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης οι εντολές πλη-
ρωμής στο τέλος του 2008 ήταν 
188.668,54 – 8000 = 180.668,54 
ευρώ, δηλαδή τα ποσά των τρι-
ών λογαριασμών, μείον τις οκτώ 

χιλιάδες ευρώ που εισπραχτήκαν 
από τον πλειστηριασμό της λατο-
μικής έκτασης. Την αφαίρεση μά-
λιστα αυτή των 8.000 ευρώ από 
τη συνολική οφειλή την παραδέ-
χεται και η ιδία η ENVITEC A.E. με 
εξώδικο της που φέρει ημερομη-
νία 05.03.2008. 

Κατά συνέπεια, όταν έγινε ο 
πλειστηριασμός της λατομικής 
έκτασης, δηλαδή την 27.07.2007 
ο δήμος δεν είχε ακόμη εξοφλή-
σει το υπόλοιπο του 7ου λογα-
ριασμού του έργου, όπως και τα 
ποσά του 19ου και του 20ου λογα-
ριασμού του έργου.   

6) Κατά το χρονικό διάστη-
μα από το έτος 2010 έως το έτος 
2014, με αποφάσεις Νομάρχη 
εγκρίθηκε η παράταση μέχρι 31-
05-2011 της διενέργειας των ερ-
γασιών αποκατάστασης στον λα-
τομικό χώρο αδρανών υλικών για 
τις εταιρείες ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ, ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΣ ΜΙΝΑΡΔΟΣ του ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ΛΑΤΟ-
ΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΒΕΕ- Α.ΚΑΡΑ-
ΦΕΐΖΗΣ & ΣΙΑ.  Αντίστοιχη έγκρι-
ση για παράταση της διενέργει-
ας εργασιών αποκατάστασης έως 
31-5-2011  δόθηκε τελικά με την 
αριθ. 91/2011 απόφαση του Δ.Σ., 
έπειτα από μια σειρά ανακλή-
σεων προηγούμενων αποφάσε-
ων του Δ.Σ. με το ίδιο θέμα λόγω 
αντίστοιχων ακυρωτικών απο-
φάσεων της Γ.Γ. Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας – Θράκης. 

7) Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 59 του Ν. 4280/2014 
δόθηκε η δυνατότητα στις λατο-
μικές επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνταν στην εν λόγω περιο-
χή έως 08.07.2011 και μέχρι τον 
καθορισμό της λατομικής περιο-
χής του Δήμου Διδυμοτείχου να 
προβούν σε εργασίες εκμετάλ-
λευσης / εξόρυξης αδρανών υλι-
κών προκειμένου τα εξορυσσόμε-
να υλικά να διατεθούν αποκλει-
στικά και μόνο για τις εργασίες 
κατασκευής του κάθετου άξονα 
Εγνατίας στο Τμήμα Αρδάνιο – 
Μάνδρα – Ψαθάδες. Για τον σκο-
πό αυτό εντός ενός μηνός από τη 
δημοσίευση του υπόψη Νόμου, 
οι ως άνω λατομικές επιχειρήσεις 
έπρεπε να υποβάλλουν στην αρ-
μόδια περιβαλλοντική αρχή ΜΠΕ 
για τις εργασίες εκμετάλλευσης 
και αποκατάστασης, διαμόρφω-
σης ανάγλυφου. Εως την υποβο-
λή και έγκριση της προαναφερ-
θείσας μελέτης, για τις εργασίες 
εκμετάλλευσης και αποκατάστα-
ση, εφαρμόζονται οι πλέον πρό-
σφατοι εγκεκριμένοι περιβαλλο-
ντικοί όροι που έχουν εκδοθεί για 
τα εν λόγω λατομεία. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 
αριθ. 206/2014 απόφαση του και 
σε εφαρμογή των παραπάνω δι-
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ατάξεων ενέκρινε την παράταση – ανα-
νέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων με 
τις λατομικές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνταν στο Κουφόβουνο του Δή-
μου Διδυμοτείχου και είχαν υποβάλλει 
σχετική αίτηση. 

Την απόφασή όμως αυτή ακολούθη-
σαν σωρεία μεταβολών. Ειδικότερα:

Με την με αριθμό 
32577/14/21.01.2015 Απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας- Θράκης, έγιναν απο-
δεκτές οι από 23.10.2014 προσφυγές 
των εταιρειών «ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ» και «ΛΑ-
ΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΒΕΕ- ΑΠ.ΚΑΡΑΦΕΐ-
ΖΗΣ & ΣΙΑ» κατά της με αριθμό 206/2014 
Α.Δ.Σ. 

Με την με αριθμό 56/2015 Α.Δ.Σ. 
πραγματοποιήθηκε  ανάκληση της αριθ. 
206/2014 Α.Δ.Σ. ως προς την παράγρα-
φο Α3, σχετικά με την παράταση μίσθω-
σης στην εταιρεία  της Ανώνυμης Τεχνι-
κής Εταιρείας Οδών και Γεφυρών (ΟΔ-ΓΕ 
ΑΤΕ).

Με την με αριθμό 3/9/26.03.2015 
Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρ-
θρου 152 του Ν. 3463/2006, έγινε απο-
δεκτή η από 19.02.2015 προσφυγή της 
Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας Οδών και 
Γεφυρών (ΟΔ-ΓΕ ΑΤΕ) κατά της αριθ. 
32577/21.01.2015 Απόφασης του Γ.Γ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας- Θράκης.

Με την με αριθμό 103/2015 Α.Δ.Σ. 
πραγματοποιείται  ανάκληση της αριθ. 
56/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλί-
ου έπειτα από την αριθ. 3/9/26.03.2015 
απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρ-
θρου 152 του Ν. 3463/2006.

Με την με αριθμό 3/5/26.03.2015 
Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρ-
θρου 152 του Ν. 3463/2006, με την οποία 
έγινε αποδεκτή η από 22.02.2015 προ-
σφυγή της εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ κατά 
της αριθ. 32577/14/21.01.2015 Απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Με την με αριθμό 3/7/26.03.2015 
Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρ-
θρου 152 του Ν. 3463/2006, με την οποία 
έγινε αποδεκτή η από 26.02.2015 προ-
σφυγή της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ – ΑΠ. ΚΑΡΑΦΕΐΖΗΣ & ΣΙΑ» κατά της 
αριθ. 32577/14/21.01.2015 Απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Με την με αριθμό 144/2015 Α.Δ.Σ. 
πραγματοποιήθηκε Τροποποίηση της 
αριθ. 206/2014 Απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αριθ. 
3/7/26.03.2015 και 3/5/26.03.2015 απο-
φάσεις της Ειδικής Επιτροπής του άρ-
θρου 152 του Ν. 3463/2006 και ειδικό-
τερα τις παραγράφους Α1, Α2 και Α3 που 
αναφέρονται στον καθορισμό του μι-
σθώματος.

8) Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 
6750/10.06.2015 έγγραφο του Δήμου Δι-
δυμοτείχου απαντήθηκε σχετικό αίτημα 
της «ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» αναφέροντας 
μεταξύ άλλων τα εξής: «…ο Δήμος Διδυ-
μοτείχου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 
εάν η έκταση που επιθυμεί να μισθώσει 
στην εταιρεία σας είναι αυτή που έχει 
πλειστηριαστεί και κατακυρωθεί στην 
ENVITEC A.E. Αυτό οφείλεται σε ασαφή 
προσδιορισμό της πλειστηριασθείσας 
έκτασης κατά όρια και μήκη πλευρών και 
αυτό προέρχεται από λάθος χειρισμούς 
του αρμοδίου κατά τη διενέργ`++εια 
και περάτωση του πλειστηριασμού. Ως 
εκ τούτου η αόριστη μίσθωση ακινήτου 

εγκυμονεί κινδύνους για όλους τους εν-
διαφερομένους και κυρίως τους μελλο-
ντικούς μισθωτές αυτής της έκτασης. Για 
το καλό, το συμφέρον και την τάξη όλων, 
δεδομένου ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένη 
η έκταση που περιήλθε στην ιδιοκτησία 
της ENVITEC A.E, ο Δήμος Διδυμοτείχου 
θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για 
να ξεκαθαριστεί το θέμα και ήδη ανα-
τέθηκε η υπόθεση σε ειδικό επιστήμο-
να…».

9) Ο Δήμος Διδυμοτείχου, με το με 
αριθμό πρωτοκόλλου 10267/23.06.2015 
έγγραφο του προς την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, περιέ-
γραψε εν συντομία την κατάσταση που 
είχε διαμορφωθεί τη δεδομένη χρονική 
στιγμή στη λατομική περιοχή Κουφοβού-
νου, κάνοντας αναφορά στις διατάξεις 
του άρθρου 59 του Ν. 4280/2014, στην 
με αριθμό 206/2014 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και στην με αριθμό 
5537/21.09.2007 περίληψη κατακυρωτι-
κής έκθεσης ακινήτου, επισημαίνοντας 
το ζήτημα του μη επαρκούς προσδιορι-
σμού των ορίων και της θέσης του τμή-
ματος που κατασχέθηκε βάσει των όσων 
αναγράφονται σε αυτή, και υπέβαλε τα 
εξής ερωτήματα: 

α) Εάν υπάρχει νομικό κώλυμα στην 
παράταση και ανανέωση των μισθωτη-
ρίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
59 του Ν. 4280/2014 με τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνταν και υπέβαλαν 
σχετική αίτηση για την ανανέωση των μι-
σθωτηρίων, 

β) Εάν το κώλυμα υφίσταται μόνο για 
την ανανέωση της μίσθωσης με την εται-
ρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ Α.ΚΑΡΑ-
ΦΕΐΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ», της οποίας η εκμι-
σθωμένη έκταση συμπίπτει (ως εμβαδό) 
με την έκταση που κατασχέθηκε από την 
«ENVITEC AE», και 

γ) Εάν υπάρχει η δυνατότητα να δο-
θεί στη συγκεκριμένη λατομική επιχείρη-
ση αντίστοιχη έκταση σε περιοχή εντός 
της συνολικής έκτασης των 288,250 τ.μ. 
που εκμίσθωναν δύο άλλες λατομικές 
επιχειρήσεις – οι οποίες όμως εγκατέλει-
ψαν τις εκτάσεις που μίσθωναν στο πα-
ρελθόν και δεν ανανέωσαν τα μισθωτή-
ρια τους (λόγω παύσης εργασιών – πτώ-
χευση επιχείρησης). 

Το εν λόγω έγγραφο διαβιβάσθηκε 
με το αριθ. πρωτ. 13507/07.07.2015 έγ-
γραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. Δεν μας κοινοποιήθηκε 
απάντηση του Υπουργείου επί του προ-
αναφερόμενου εγγράφου, διότι όπως 
ενημερωθήκαμε από την Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης δεν 
έλαβαν ποτέ απάντηση από πλευράς του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

10) Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 
10890/30.06.2015 έγγραφο του Δή-
μου Διδυμοτείχου κοινοποιήθηκαν στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης εξώδικες απαντήσεις του Δήμου 
Διδυμοτείχου σε αντίστοιχες εξώδικες 
προσκλήσεις – δηλώσεις των α) ΑΚΜΩΝ 
ΑΤΕ και β) ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΒΕΕ 
ΑΠ. ΚΑΡΑΦΕΐΖΗΣ & ΣΙΑ, στις οποίες ανα-
φέρεται μεταξύ άλλων: «…Με την πα-
ρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
ότι για να προβεί ο Δήμος Διδυμοτείχου 
στην υπογραφή του συμβολαίου μίσθω-
σης του λατομικού χώρου, όπως και για 
κάθε άλλη σύμβαση (συμβόλαιο, ανάθε-
ση, μίσθωση, κτλ) οφείλουμε σαν Δήμος 
με τα αρμόδια όργανα μας να ερευνούμε 
ενδελεχώς κάθε σχετικό έγγραφο, εγκύ-
κλιο, ΦΕΚ, Νόμο, νομοσχέδιο, υπουργική 

απόφαση και προεδρικό διάταγμα που 
αφορά την εκάστοτε περίπτωση. Σαν Δή-
μος κινούμαστε πάντα με γνώμονα την 
προάσπιση των συμφερόντων του Δή-
μου και των δημοτών μας, που αποτε-
λεί άλλωστε την απόλυτη προτεραιότητα 
μας. Και κινούμενοι πάντα προς αυτή την 
κατεύθυνση δε δεχόμαστε να προβούμε 
σε βιαστικές και πρόχειρες ενέργειες και 
κινήσεις, ούτε στην υπογραφή συμβάσε-
ων και συμβολαίων χωρίς να έχει ολο-
κληρωθεί ο απαραίτητος και αναγκαί-
ος έλεγχος καθώς η μη σωστή και ολο-
κληρωμένη διεκπεραίωση οποιασδήπο-
τε ενέργειας μπορεί να επιφέρει ανεπα-
νόρθωτη βλάβη τόσο στους συμβαλλο-
μένους όσο και στους δημότες μας αλλά 
και στο Δήμο σαν Ν.Π.Δ.Δ….».

11) Με το με αριθμό 
12812/24.07.2015 έγγραφο του Δημάρ-
χου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕNVITEC A.E. ζητήθηκε να μας αποστα-
λεί τοπογραφικό διάγραμμα της έκτα-
σης Ε=40.866 τ.μ. που περιήλθε στην ιδι-
οκτησία της σύμφωνα με την με αριθ-
μό 5137/21.09.2007 περίληψη κατακυ-
ρωτικής έκθεσης. Λόγω εκπνοής του δι-
μήνου από την αποστολή του προανα-
φερθέντος εγγράφου και μη ανταπόκρι-
σης της εταιρίας, ο Δήμος Διδυμοτείχου 
επανήλθε με το αριθμό πρωτοκόλλου 
16168/16.09.2015 νέο έγγραφό του και 
διαβιβάζει τοπογραφικό διάγραμμα της 
συνολικής έκτασης των Λατομείων Κου-
φοβούνου, προκειμένου να γίνει επισή-
μανση επί του τοπογραφικού, της έκτα-
σης που περιήλθε στην ιδιοκτησία της 
ΕNVITEC A.E..

Με το από 25.09.2015 έγγραφο της 
ΕNVITEC A.E. προς το Δήμο Διδυμοτεί-
χου, που πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 
16988/28.09.2015, μας διαβιβάστηκε 
συνημμένα το τοπογραφικό διάγραμμα 
που τους είχε αποσταλεί με το με αριθ-
μό πρωτοκόλλου 16168/16.09.2015 έγ-
γραφο μας, στο οποίο είχαν επισημαν-
θεί τα όρια και το εμβαδό της πλειστη-
ριασθείσας έκτασης, με κορυφές του πε-
ριγράμματος τα σημεία ΥΦΧΨΩΩ΄ΟΞΥΥ.

12) Την 19/12/2016 όμως, κοινοποιή-
θηκε στο Δήμο Διδυμοτείχου το με αριθ-
μό 6.960/06.11.2016 προσύμφωνο αγο-
ραπωλησίας ακινήτου της συμβολαιο-
γράφου Αθηνών Χριστίνας Κέζιου – Μαλ-
λιού, με το οποίο η ENVITEC A.E. υπόσχε-
ται, προσυμφωνεί και αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να πωλήσει, παραχωρήσει, 
μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα νομή 
και κατοχή προς την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ ΑΒΕΕ» το δικαίωμα κυριότητας επί 
της ως άνω κατακυρωθείσας έκτασης 
υπό μία σειρά όρων και συμφωνιών που 
έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί από τα συμ-
βαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων και 
οι εξής: 

«…2.) Εν προκειμένω αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται 
και εκπροσωπούνται, δηλώνουν τα εξής: 
Δεδομένου ότι, αφ’ ενός μεν ότι η κατά-
σχεση και ο πλειστηριασμός της ανωτέ-
ρω έκτασης έλαβε χώρα χωρίς να έχει 
προηγηθεί κατάτμηση του συνολικού τε-
μαχίου από το οποίο περιήλθε, και επι-
πλέον η κατακυρωθείσα στην Πωλήτρια 
έκταση δεν περιγράφεται στην ως άνω 
περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης λε-
πτομερώς ως προς τα όρια της, αφ’ ετέ-
ρου δε ότι η προθεσμία άσκησης ανα-
κοπής παρήλθε άπρακτη, με αποτέλε-
σμα να υφίστανται αμφιβολίες σχετικά 
με το εάν το αποκτηθέν δια της δια της 
ανωτέρω κατακύρωσης δικαίωμα κυρι-
ότητας της Πωλήτριας αφορά το τμήμα 
που κατασχέθηκε, όπως αυτό περιγρά-

φεται στην ανωτέρω περίληψη κατακυ-
ρωτικής έκθεσης ή στο αντίστοιχο προς 
το εμβαδόν αυτού του τμήματος ποσο-
στό εξ΄ αδιαιρέτου επί του όλου αγροτε-
μαχίου, τα μέρη συμφωνούν τα εξής:  Ή 
Πωλήτρια εξουσιοδοτεί την Αγοράστρια 
να ασκήσει για λογαριασμό της, αλλά με 
έξοδα της Αγοράστριας, αγωγή για την 
αναγνώριση του αντικειμένου του δικαι-
ώματος κυριότητας που  απέκτησε δυ-
νάμει της ανωτέρω κατακύρωσης. Ανα-
λαμβάνει δε την υποχρέωση να παρά-
σχει οποιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο 
εξουσιοδότησης και να συμπράξει τυπι-
κά σε οιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια 
χρειασθεί για την άσκηση και συζήτηση 
της αγωγής αυτής. Ή πωλήτρια αναλαμ-
βάνει περαιτέρω την υποχρέωση να συ-
μπράξει στην πώληση έναντι πάντα του 
ανωτέρω τμήματος των ΕΥΡΩ δώδεκα χι-
λιάδων (12.000) προς την Αγοράστρια 
οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπράγματος 
δικαιώματος κριθεί αμετακλήτως επί της 
ανωτέρω αγωγής ότι της έχει περιέλθει 
δυνάμει της ανωτέρω κατακύρωσης…», 
«…3) Όλόκληρο το ως άνω τίμημα δια 
του παρόντος προσυμφωνούμενης αγο-
ραπωλησίας, εξ ΕΥΡΩ δώδεκα χιλιάδων 
(12.000) η Αγοράστρια, όπως παρίσταται 
και εκπροσωπείται, υπόσχεται και ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση με το παρόν 
να καταβάλει στην Πωλήτρια, η οποία, 
όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπεί-
ται, δέχεται να το λάβει άτοκα, μέχρι την 
τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του 
έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017)…»,  

«…4) Το οριστικό της αγοραπωλησίας 
συμβόλαιο θα υπογραφεί ευθύς με την 
έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της 
αγωγής για την αναγνώριση του αντικει-
μένου του δικαιώματος κυριότητας που 
απέκτησε η Πωλήτρια δυνάμει της ανω-
τέρω κατακύρωσης, κατά τα ανωτέρω, 
στον όρο -2- του παρόντος οριζόμενα…»,

«…5) Ή πωλήτρια παραχωρεί και πα-
ραδίδει από σήμερα, άνευ περαιτέρω 
ανταλλάγματος, την κατοχή, την χρήση 
και εκμετάλλευση της ανωτέρω έκτα-
σης…», 

«…7)…Ή δε αγοράστρια, όπως παρί-
σταται και εκπροσωπείται δήλωσε ότι 
δια δικηγόρου και μηχανικού της εκλο-
γής της έχει ελέγξει τη νομική, πολεοδο-
μική και πραγματική κατάσταση του με-
ταβιβαζομένου και έχει λάβει υπόψη της 
την ανωτέρω ανάγκη δικαστικής ανα-
γνώρισης του ακριβούς αντικειμένου 
του μεταβιβαζομένου δικαιώματος κυρι-
ότητας…».

13) Η γνωστοποίηση στο Δήμο Διδυ-
μοτείχου του προαναφερόμενου προ-
συμφώνου και του περιεχομένου αυτού 
προκαλούσε νέα δεδομένα και κυρίως 
την ανάγκη εξέτασης της σκοπιμότητας 
έγερσής αγωγής εναντίον της ENVITEC 
A.E. ή εναντίον της ΛΑΤΟΜΕΙΑ Η ΠΡΟΟ-
ΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. Εν τέλει την 25-5-2017, κα-
τατέθηκε αγωγή ενώπιον του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας και σύμ-
φωνα με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας οι διάδικοι θα πρέπει να προσκο-
μίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους 
έγγραφα εντός 100 ημερών.

14) Παράλληλα κατά το χρονικό διά-
στημα 2014 με 2016, ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου προέβηκε στις αναθέσεις: α) Τοπο-
γραφικής μελέτης, β)  Στρατηγικής Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
γ) Φυτοτεχνικής μελέτης για τον καθορι-
σμό  νέας λατομικής περιοχής στο Κου-
φόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της 
Π.Ε. Εβρου.



• Αρ. Φύλλου 5114

Τα οστά των μακαρία τη λήξει 
γενομένων προκατόχων του Φιλα-
ρέτου Βαφείδη και Ιωακείμ Σιγά-
λα παρέλαβε από τον Παναγιώτα-
το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 
Ανθιμο, την Τετάρτη 21η  Ιουνίου 
ε.ε., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και 
Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. Τα οστά 
των εν λόγω ιεραρχών εφυλάσσο-
ντο επί δεκαετίες στην Κρύπτη του 
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγί-
ου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονί-
κης, μετά την εκταφή τους από το 
παλαιό Κοιμητήριο Ευαγγελισμού 
Θεσσαλονίκης, όπου είχαν εντα-
φιασθεί το 1933 ο πρώτος και το 
1965 ο δεύτερος. Η παράδοση των 
οστών εγένοντο κατόπιν αιτήματος 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνού 
προς τον Παναγιώτατο, ο οποίος 
ασμένως επευλόγησε την ικανο-
ποίησή του. Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Διδυμοτείχου παρα-
λαμβάνων τα οστά σε δήλωση του 
με βαθειά συγκίνηση  είπε· «Ή ση-
μερινή ημέρα για την τοπική μας 
Εκκλησία είναι ημέρα ιστορική. 
Τα οστά δύο εξαιρετικών εκκλησι-
αστικών ανδρών αποδίδονται και 
πάλι στο λαό του Θεού που διηκό-
νησαν με ζήλο και αυτοθυσία σε 
πολύ δύσκολες εποχές· ο πρώτος, 
Φιλάρετος Βαφείδης, κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες της τουρκοκρα-
τίας, τα δίσεκτα χρόνια της βουλ-
γαρικής κατοχής και τα πρώτα χρό-

νια της ενσωμάτωσης της Θράκης 
στον εθνικό κορμό (1899 – 1928) 
και ο δεύτερος, Ιωακείμ Σιγάλας, 
κατά τα χρόνια του μεσοπολέμου, 
της γερμανικής κατοχής και της με-
τεμφυλίου εποχής (1928 – 1957). 
Ευγνωμονούμε τον Παναγιώτατο 
ο όποιος έστερξε στην ικανοποίη-
ση του αιτήματός μας και επιφυ-
λασσόμεθα εν καιρώ τω δέοντι και 
επισήμως να υποδεχθούμε τον πο-
λύτιμο αυτό θησαυρό στην πόλη 
του Διδυμοτείχου για να τους απο-
δώσουμε τις οφειλόμενες τιμές για 
όσα προσέφεραν στον τόπο μας 
και το λαό μας».

ΠαραςΚεΥας  
ΠατςΟΥρΙΔΗς  
Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου:

«Υψηλού θρησκευτικού, εκ-
κλησιαστικού, ιστορικού και πο-
λιτιστικού συμβολισμού η πρω-
τοβουλία του σεβασμιότατου Δα-
μασκηνού, για τη μετακομιδή 
των οστών δύο κορυφαίων εκ-
κλησιαστικών μορφών της ιστορι-

κής Μητρόπολης Διδυμοτείχου».  
«Υψηλού θρησκευτικού, εκκλησι-
αστικού, ιστορικού και πολιτιστι-
κού συμβολισμού η πρωτοβου-
λία του σεβασμιότατου Δαμασκη-
νού, για τη μετακομιδή των οστών 
δύο κορυφαίων εκκλησιαστικών 
μορφών της ιστορικής Μητρόπο-
λης Διδυμοτείχου», τονίζει σε δή-
λωσή του ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου Παρασκευάς Πατσουρίδης. 
«Με τη συνεργασία του σεβασμι-
ότατου Μητροπολίτη Δαμασκηνού 
θα φροντίσουμε για τη διοργάνω-
ση μιας λαμπρής τελετής υποδο-
χής, όπως αρμόζει και ταιριάζει σε 
ένα τόσο σημαντικό θρησκευτικό 
γεγονός, που αγγίζει ευαίσθητες 
χορδές των κατοίκων της Καστρο-
πολιτείας μας», καταλήγει στη δή-
λωσή του ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου Παρασκευάς Πατσουρίδης.

«Φιλάρετος Βαφείδης – Μη-
τροπολίτης Διδυμοτείχου, ο σο-
φός της Εκκλησιαστικής Ιστορίας» 
«Φιλάρετος Βαφείδης, γνωστός 
ως «σοφός της Εκκλησιαστικής 
Ιστορίας», συγγραφέας κατά τον 
Γ. Λαμπάκη», γράφει στο βιβλίο 

του “Το ιστορικό Διδυμότειχο – 
Συμβολή στην ιστορία και την το-
πογραφία της πόλεως του Διδυ-
μοτείχου”, ο Δρ μηχανικός – αρ-
χαιολόγος Αθανάσιος Γουρίδης. 
Φιλάρετος Βαφείδης – Μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου (1899-1928)

ΙωαΚεΙΜ ςΙΓαΛας 
Μητροπολίτης Διδυ-
μοτείχου με σημαντι-
κή εθνική δράση, ιδι-
αίτερα στον Μακεδο-
νικό Αγώνα

Με σημαντική εθνική δρά-
ση, ιδιαίτερα στον Μακεδο-
νικό Αγώνα, ο Μητροπολί-
της Διδυμοτείχου Ιωακείμ Σι-
γάλας ήταν επίσκοπος στην 
ιστορική μας Καστροπολιτεία 
την περίοδο 1928-1957, για 
29 χρόνια. Το βιογραφικό του 
δημοσιεύτηκε το 1932 στη 
Θρακική Στοά.

Και πάλι στο Διδυμότειχο
Τα οστά δύο εξαιρετικών εκκλησιαστικών ανδρών 
αποδίδονται και πάλι στο λαό του Θεού που διη-
κόνησαν με ζήλο και αυτοθυσία σε πολύ δύσκο-
λες εποχές

ως άλλος  
«φιλοσοφικός 
Κήπος»

βλημα που υπάρχει 
γύρω μας. Τα πει-
ράγματα δίνουν και 
παίρνουν. 

Οι «γνώσεις» και 
οι «προτάσεις» το-
ποθετούνται  πάνω 
στο τραπέζι. Αναλύ-
ονται ενδελεχώς και 
εκτεταμένα, σχολι-
άζοντας ποικιλοτρό-
πως τα πάντα.

Με τον τρόπο 
αυτό δημιουργούν 
ίσως… άθελά τους 
ένα «αλφαβητάρι 
γευσι-γνωσίας» της 
τοπικής  πολιτι-κής 
κουζίνας.

Αυτή είναι και η 
ομορφιά αυτών των 
συναντήσεων, δοκι-
μάζοντας και πίνο-
ντας νόστιμα τοπικά 
εδέσματα, φιλοσο-
φούν και πειράζουν 
ο ένας των άλλων…
αφήνοντας ανοιχτά 
τα …άλυτα θέματα…
για την επόμενη μά-
ζωξη. 

Τελικά οι παρέ-
ες φτιάχνουν «κυ-
κλώματα» γεύσεων, 
εμπιστοσύνης, χα-
ράς και δημιουργί-
ας.

Ημουν και εγώ 
στον κήπο…

Μαζεύονται να μιλήσουν για 
την καθημερινότητα, μαζεύονται 
για να δοκιμάσουν μεζέδες, μα-
ζεύονται γιατί απλά έτσι τους 
αρέσει, γιατί …ως γνωστόν, οι 
παρέες φτιάχνουν «κυκλώματα».

Ο λόγος για τις συγκεντρώ-
σεις που πραγματοποιούνται 
χρόνια τώρα, σε διάφορους κή-
πους και κτήματα της περιοχής 

του Διδυμοτείχου, συγκεντρώ-
σεις που θυμίζουν «φιλοσοφι-
κούς κήπους» στην πιο απλοϊκή 
μορφή, με θέματα συζητήσεων, 
τις ντομάτες, το τσίπουρο, την το-
πική κουζίνα αλλά και την πολιτι-
κή καθημερινότητα. 

Γνωστοί και φίλοι όλοι μεταξύ 
τους, συνομιλούν ελεύθερα και 
«δίνουν λύσεις»… σε κάθε πρό-

■ έΛΛηνοχώρί

«Οι Νταήδες του 
ελληνοχωρίου»

 «Οι Νταήδες του Ελλη-
νοχωρίου», ένα έργο του 
καταξιωμένου γλύπτη Δη-
μήτρη Φόρτσα, μπορεί να 
γίνει ένα αξιοθέατο για το 
Ελληνοχώρι Διδυμοτείχου 
Ενα έργο εμπνευσμένο 
από τη δημοτική και λα-
ϊκή παράδοση, από το 
εμβληματικό θρακιώτι-
κο τραγούδι «ήταν πέντε 

έξι νταήδες», αλλά και από τα γεωμετρικά μοτίβα της λαϊκής υφαντικής τέ-
χνης , που απηχούν αρχετυπικές μορφές τέχνης, ο συμβολισμός των οποί-
ων υπερβαίνει τα όρια του τοπικού λαϊκού πολιτισμού και το μήνυμά τους 
προσλαμβάνει οικουμενικές διαστάσεις. Το έργο του καταξιωμένου γλύπτη 
Δημήτρη Φόρτσα, που όχι μόνο δεν ξεχνάει, αλλά και τιμάει τις ρίζες του.  
Από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής του, το έργο, που έγινε με τη χρη-
ματοδότηση του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, έχει προκαλέσει το 
ζωηρό ενδιαφέρον των κατοίκων του χωριού και της ευρύτερης περιοχής και 
έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα αξιοθέατο για το Ελλη-
νοχώρι Διδυμοτείχου. Αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι συντελεστές αυτής της 
όμορφης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας.

ΧΟρΟΕΣΠΕρΙΔΑ ΣΥλλΟΓων
Ο  Εξωραιστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνοχωρίου, την Παρασκευή 

23 Ιουνίου, πραγματοποίησε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία την ετήσια 
χοροεσπερίδα στην Πλατεία του χωριού . Ο ετήσιος χορός αποτελεί, το κο-
ρυφαίο ετήσιο γεγονός για το Ελληνοχώρι, στην οποία συμμετέχουν οι πε-
ρισσότεροι συγχωριανοί αλλά και πολλοί κοντοχωριανοί και φίλοι. Ξεχωρι-
στές παρουσίες στην εκδήλωση οι βουλευτές Γιώργος Καίσας και Αναστάσι-
ος Δημοσχάκης, και ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης,, 
έδωσαν έναν «ενωτικό τόνο» στην όμορφη τοπική εκδήλωση.
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■ ΣτέφανοΣ ΔοβρίΔηΣ

Η ζωντανή 
παράδοση 
και ιστορία 
του κλασικού 
αθλητισμού στο 
Διδυμότειχο

Στέφανος Δο-
βρίδης, ο βετερά-
νος ακοντιστής, 
η ζωντανή παρά-
δοση και ιστο-
ρία του κλασι-
κού αθλητισμού 
στο Διδυμότειχο! 
Στον απόηχο του 
2ου Αγώνα Κά-
στρου Διδυμοτεί-
χου δεν θα πρέ-
πει να παραλεί-
ψουμε να ανα-
φερθούμε στην 
τιμητική βράβευ-
ση του βετερά-
νου ακοντιστή, 
του 85χρονου 
κυ ρ - Σ τ έ φ α ν ο υ 
Δοβρίδη, ο οποί-
ος εδώ και 70 
χρόνια, από το 
1947, από τα μα-

θητικά του χρόνια ασχολείται με τον αθλητισμό.

Το 1953 με την ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης συμμετεί-
χε στους πανελλήνιου αγώνες καταλαμβάνοντας την έκτη(6η) θέση 
με επίδοση στα 53,67 μέτρα.

Το 2015, μετά από 62 χρόνια, πήρε μέρος στους αγώ-
νες βετεράνων στη Σμύρνη με μια βολή στα 25 μέτρα. 
Εκείνα τα χρόνια, επειδή το Διδυμότειχο δεν είχε ομάδα στίβου, 
όποιος αθλητής ήθελε να πάρει μέρος στους αγώνες, έπρεπε να 
έχει δελτίο στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. 

Μαζί του έβγαλε δελτίο και ο αδελφός του Γιώργος Δοβρίδης, ο 
οποίος αγωνιζόταν στα 400 και στα 800 μέτρα και κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα έκανε προπόνηση δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή, 
η μόνη διαδρομή που προσφερόταν για την προπόνηση σ’ αυτά τα 
αγωνίσματα. Επίσης και ο καλός κατοστάρης Μιλτιάδης Κουγιουμ-
τζόγλου.

Επειδή ο κυρ-Στέφανος δεν μπόρεσε να 
παραστεί στην τιμητική εκδήλωση της 
Αλεξανδρούπολης, η απονομή έγινε στο 
δημοτικό στάδιο, στο περιθώριο του 2ου 
Αγώνα Δρόμου Κάστρου Διδυμοτείχου 
από το μέλος της διοίκησης του Εθνικού 
Γιώργο Αλεξιάδη.

Ο κυρ-Στέφανος Δοβρίδης επί πολλά χρόνια υπηρέτησε την Το-
πική Αυτοδιοίκηση από τη θέση του κοινοτικού γραμματέα Ποι-
μενικού, Θουρίου και Διδυμοτείχου. Στη συνέχεια προσλήφθη-
κε στην Αγροτική Τράπεζα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.  
Ζωντανή ιστορία και παράδοση του κλασικού στίβου ο κυρ-
Στέφανος Δοβρίδης. 

Εχει τη δική του παράδοση στον ακοντισμό το Διδυμότειχο!

Η Ενωση Ελλήνων Φυσικών πραγματοποί-
ησε στη Θεσσαλονίκη τη βράβευση των μαθη-
τών και των μαθητριών από τη Μακεδονία, τη 
Θράκη και την Ηπειρο που διακρίθηκαν στον 5ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών Δη-
μοτικού 2017. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Κυ-
ριακή 18 Ιουνίου στην αίθουσα ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΤΑΚΗΣ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσα-
λονίκης. 

Στο διαγωνισμό αυτό πρώτευσαν συνολικά 
109 μαθητές και μαθήτριες και κατατάχθηκαν σε 
πίνακα με βάση τη σειρά επιτυχίας.

Ο μαθητής της Πέμπτης τάξης του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου Διδυμοτείχου, Βασίλης Πατσίδης 

του Δημητρίου και της Σταυρούλας, βραβεύτηκε 
με το 1ο βραβείο. 

Η συμμετοχή και η διάκριση σε έναν διαγω-
νισμό της ΕΕΦ είναι μια σημαντική υπόθεση. 
Ακριβώς επειδή διενεργείται υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Παιδείας, την επιστημονική ευθύνη 
καθηγητών Πανεπιστημίου, είναι Πανελλήνιος, 
με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών, η διάκριση 
αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Πολλά συγχαρητήρια στους γονείς, Δημήτρη 
και Σταυρούλα, στην δασκάλα του, Χρυσούλα 
Αλεξανδράκη και τον Διευθυντή του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου Νέστωρα Κυρούδη, που έδωσαν 
την δυνατότητα στον μικρό Βασίλη να διαγωνι-
στεί, να αξιολογηθεί και να βραβευτεί.

Ο διαγωνισμός για μαθητές της Ε και ΣΤ τά-
ξης του Δημοτικού διεξάχθηκε φέτος σε δύο φά-
σεις:  

Α΄ φάση : Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 (10:00-
11:30) στα δημοτικά σχολεία –που δήλωσαν 
συμμετοχή.

Β΄ φάση : (μόνο για τους 2 πρώτους μαθητές 
κάθε τμήματος –μετά την αξιολόγηση των γρα-
πτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους– από 
κάθε σχολείο) το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 
(10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πό-
λεων της χώρας.

Την οργανωτική ευθύνη για την διεξαγωγή 
της α΄φάσης του Διαγωνισμού είχαν οι εκπαι-
δευτικοί των αντίστοιχων τάξεων του κάθε σχο-
λείου σε συνεργασία με τους Διευθυντές και 
τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους ενώ την 
οργανωτική ευθύνη για την διεξαγωγή της β΄φά-
σης του Διαγωνισμού είχαν οι τοπικές Επιτροπές 
Εξετάσεων που συγκροτούν τα τοπικά παραρτή-
ματα της Ε.Ε.Φ. Την επιστημονική και εκπαιδευ-
τική ευθύνη του Διαγωνισμού είχε το Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

1ο βραβείο
Μπράβο βασίλη

έπαναλειτουργία και ενίσχυση τμημάτων του νοσοκομείου Διδυμοτείχου  
μέσω πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού

[Εφ. Η Γνώμη]

Το Γ.Ν. Διδυμοτείχου ενισχύεται με 3 επικουρικούς ιατρούς ειδικότητας Οφθαλμολογίας, Μαιευτι-
κής-Γυναικολογίας και Ορθοπαιδικής αντίστοιχα. Με τους ανωτέρω θα συναφθεί σύμβαση 3ετούς δι-
άρκειας από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων τους, που δεν μπορεί να ξεπερνά την 18/7/2017. 
Παράλληλα, βρέθηκε προσωρινή λύση για την επαναλειτουργία του Ουρολογικού τμήματος. Ειδικότε-
ρα με την πρόσληψη του Οφθαλμίατρου επαναλειτουργεί το Οφθαλμολογικό τμήμα, το οποίο διέκο-
ψε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2016 λόγω μετάθεσης του προκατόχου της θέσης. 

Συμπληρωματικά, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους €113.500 μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 
και διανύεται η φάση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού εξωτερικών 
ιατρείων και χειρουργείων του Οφθαλμολογικού τμήματος. 

Τέλος, επανασυστήνεται η Β’ βάθμια επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Συγκοινω-
νιών, στην οποία θα συμμετέχει ο εν λόγω ιατρός. Από 17/07/2017 επαναλειτουργεί το Ου-
ρολογικό τμήμα, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2016 λόγω παραίτη-
σης του προκατόχου της θέσης, με μετακίνηση Ουρολόγου από την κρατική ουρολογική κλι-
νική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για μια μέρα την εβδομάδα (εξωτερικά ιατρεία), και 
έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου ή επικουρικού ιατρού ειδικότητας 
Ουρολογίας στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

Με την πρόσληψη της Μαιευτήρα-Γυναικολόγου το δυναμικό του συγκεκριμένουØ 
τμήματος απαριθμεί πλέον 4 ιατρούς (3 μόνιμους και 1 επικουρικό) και αναμένεται ταχύτερη και κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών της περιοχής ευθύνης μας. Με την πρόσληψη του Ορθοπαιδικού 
ιατρού το δυναμικό του συγκεκριμένου τμήματος απαριθμεί πλέον 4 ιατρούς (2 μόνιμους και 2 επι-
κουρικούς) και αναμένεται μηδενική εκροή περιστατικών προς το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
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4ο 10/Θέσιο Δημοτικό 
ςχολείο Διδυμοτείχου

Λήξη Διδακτικού έτους & Καλοκαιρινή Γιορτή

Γράφει η Δήμητρα Παπαμιχαήλ 

Στις  15-6-2017 το σχολικό έτος 
έκλεισε για τους μικρούς μαθητές με 
παιχνίδια και τραγούδια. Στην καλοκαι-
ρινή γιορτή λήξης πήραν με χαρά όλες 
οι τάξεις. Οι μικροί μαθητές της  Πρώ-
της  τάξης  οδήγησαν ο καθένας το δικό 
του ‘’ΕΚΤΑΚΙ ‘’, από το στο χώρο παρα-
λαβής αναμνηστικών που δόθηκαν σε 
κάθε μαθητή  της  Στ’ από το Σύλλογο 
Γονέων του 4ου ΔΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Οι 
μικροί μαθητές της  Πρώτης τάξης υι-
οθετήθηκαν από τους μαθητές της Στ΄ 
τάξης στην αρχή του σχολικού έτους με 
σκοπό τη φροντίδα και την υποστήρι-
ξη. Την διοργάνωση ανέλαβε η Γυμνά-
στρια του σχολείου μας κυρία Πιτια-
κούδη Χριστίνα. Η διεύθυνση και το δι-
δακτικό προσωπικό εύχεται καλό ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙ στους μαθητές, γονείς, φί-
λους.Στις   13 Ιουνίου  μέσα σε ένα δίω-
ρο χαράς , τραγουδιού, αφήγησης , θε-
ατρικών δρώμενων, προβολής ταινιών 
,  οι μαθητές  του  4ο ΔΣ Διδυμοτείχου  
παρουσίασαν  στο Δημοτικό Αμφιθέ-
ατρο Διδυμοτείχου , τα Σχολικά   Προ-
γράμματα που υλοποίησαν  κατά τη δι-
άρκεια του διδακτικού έτους. 

Στην παρουσίαση των Προγραμμά-
των  πήραν μέρος οι μαθητές   των τά-
ξεων :Α1’,  Α2΄ ,Γ ‘,Δ1 ΄ ,Δ2΄ , 

 με τα παρακάτω θέματα. 1Ο ΘΕΜΑ :   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ << ΤΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΜΑΣ>>

ΠρωΤΗ ΤΑΞΗ  Α1΄ & Α2΄
Οι μαθητές  της Α1’ τάξης  παρου-

σίασαν το Περιβαλλοντικό  τους Πρό-
γραμμα  το << ΑΜΠΕΛΑΚΙ>> ,με ανά-
γνωση κειμένων& προβολή διαφανει-
ών. Είδαν βίντεο του  τρύγου  ,την πα-
ρασκευή κρασιού, την καλλιέργεια του 
αμπελιού. Μίλησαν για την παράδο-
ση , την ιστορική εξέλιξη, τη σχέση του 
αμπελιού με την θρησκεία. Στη μεγάλη 
αυτή ΓΙΟΡΤΗ του ΚΡΑΣΙΟΥ  πήραν μέ-
ρος και οι μαθητές της Α2 ΄ τάξης , οι 
οποίοι μας μέθυσαν με τα τραγούδια 
του κρασιού ,  τραγούδησαν τον τρύγο 
,ύμνησαν το αμπέλι και χόρεψαν για το 
ΣΤΑΦΥΛΙ. Στη μεγάλη αυτή παρουσία-
ση  ,αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο  όλοι 
οι μαθητές της Πρώτης τάξη, για  την 
άριστη παρουσίαση που έκαναν , αλλά 
και  ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στις δα-
σκάλες: κυρία Ελευθεριάδου Ολγα τη 
Μουσικό μας  και την κυρία Παπαδά-
κη Δήμητρα της Α2΄τάξης για την καλή 

της συνεργασία.  Οι μαθητές της Πρώ-
της έκαναν μια κοινή εμφάνιση με κοι-
νό γνώμονα το σταφύλι αφού: Το Πε-
ριβαλλοντικό Πρόγραμμα <<ΤΟ ΑΜΠΕ-
ΛΑΚΙ >> υλοποιήθηκε από το τμήμα 
Α1 ΄, με υπεύθυνη  εκπαιδευτικό  την 
Παπαμιχαήλ Δήμητρα. Το Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας << Η Υγιεινή Διατροφή 
>>υλοποιήθηκε από το τμήμα Α2’ με 
εκπαιδευτικό την Παπαδάκη Δήμητρα.

2Ο ΘΕΜΑ : ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙ-
ΕρωΜΑ ΣΤΑ΄΄ ΕΚΤΑΚΙΑ΄΄ 
ΑΠΟ ΤΑ΄΄  ΠρωΤΑΚΙΑ΄΄

Μετά  την παρουσίαση του περι-
βαλλοντικού  προγράμματος το << 
ΑΜΠΕΛΑΚΙ>> τα πρωτάκια έκαναν ένα  
΄΄ΕΙΔΙΚΟ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΄΄ στα ΕΚΤΑΚΙΑ , 
με ποιήματα  και τραγούδια αποχαιρε-
τισμού. Το αφιέρωμα αυτό έγινε στα 
πλαίσια του προγράμματος <<ΕΚΤΑΚΙΑ  
ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ  ΠΡΩΤΑΚΙΑ>>  που έγινε 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Ο μα-
θητές της πρώτης τάξης  έκαναν ειδι-
κό ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ, ανανεώ-
νοντας  το ραντεβού τους για  το 2022, 
καλώντας τους μαθητές της Στ ΄ στη 
δική τους αποφοίτηση . Η όλη δραστη-
ριότητα  πλαισιώθηκε με την παράλλη-

λη παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, 
των παιδιών της ΣΤ΄ τάξης με σχολικές 
αναμνήσεις. από τις τάξεις: Α, Β, Δ και 
ΣΤ΄.   ΄΄ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΗΜΟΥΝΑ .......
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΘΑ ΡΘΕΙΣ΄΄ λένε γεμά-
τα συγκίνηση  τα παιδιά της Στ΄ στα του 
4ου 10/ Θ ΔΣ Διδυμοτείχου απαντώντας 
στο κάλεσμα των μικρών τους συμμα-
θητών  για τη δική τους αποφοίτησης 
το 2022.

3ο ΘΕΜΑ: ΠΑρΟΥΣΙΑΣΗ  
ΘΕΑΤρΙΚων  ΔρωΜΕνων
ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ : Γ΄ , Δ1’, Δ2’

Οι μαθητές των τάξεων Γ ‘,Δ1 ΄ ,Δ2΄ 
παρουσίασαν  το Πολιτιστικό Πρό-
γραμμα με Θεατρικά δρώμενα με θέμα 
:<<ΠΑΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ>> στο Δημοτικό Αμφιθέατρο  Δι-
δυμοτείχου, με υπεύθυνη εκπαιδευ-
τικό της Θεατρικής Αγωγής την κ. Στε-
μπίλη Παναγιώτα. Οι μαθητές παρου-
σίασαν τον Παλιό Ελληνικό Κινημα-
τογράφο μέσα από τη δραματοποίη-
ση δίνοντας τον καλύτερό τους εαυ-
τό. Οι μαθητές της Γ’ τάξης παρουσία-
σαν την Κυκλοφοριακή Αγωγή με κεί-
μενα για την οδική ασφάλεια. Το γέ-
λιο ,οι παλιές ατάκες, η  μουσική , τα 

κοστούμια των παιδιών, ξύπνη-
σαν μέσα μας μνήμες του πα-
λιού καλού καιρού, όπου οι άν-
θρωποι διασκέδαζαν  και γελού-
σαν με την ψυχή τους βλέποντας 
ταινίες στον ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ. 
Ενα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά 
για την άριστη οργάνωση και τον 
επαγγελματισμό που τα διέκρινε 
καθώς  , και ένα Μεγάλο ΜΠΡΑ-
ΒΟ στη Θεατρολόγο του Σχολεί-
ου μας  κυρία Στεμπίλη Πανα-
γιώτα για την επιλογή των θεα-
τρικών κειμένων.


