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ΕΛΕΥΘΕρΙΑ
97η επέτειος απελευθέρωσης 
Διδυμοτείχου
Με κάθε επισημότητα, την Κυριακή 28 Μαΐου, εορτάσθηκε η 97η επέτειος 
της απελευθέρωσης του Διδυμοτείχου και της ενσωμάτωσης του Βορείου 
Έβρου με τον εθνικό κορμό της Μητέρας Πατρίδος.

2ος  αγώνας 
ΚΑΣΤρΟΥ

Μεγάλη αθλητική γιορτή, 
με 1386 χαμόγελα,  

εξελίχθηκε ο 2ος  αγώνας  
ΚΑΣΤΡΟΥ Διδυμοτείχου σελ. 8-9

σελ. 7

σελ. 5

σελ. 10-14

Παλαιολόγεια  
Ελευθέρια 20017

«Πάντες 
αυτο-
προαιρέ-
τως απο-
θανούμεν 
και ου φει-
σόμεθα 
της ζωής 
ημών»

Παραγωγή 
+ Έρευνα

«Η έρευνα στον 
πρωτογενή τομέα 
είναι για τον Δήμο 
Διδυμοτείχου μια 

προτεραιότητα μεί-
ζονος σημασίας»

σελ. 2

Πρωτοβουλία Συλλόγων 
και Φορέων 
Για την Αναβαθμισμένη  
Αυτονόμηση του  
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Διεθνή Ημέρα 
Μουσείων

«Τα μουσεία μιλούν για 
εκείνα που δεν λέγονται»

σελ. 6



• Αρ. Φύλλου 502

«Η έρευνα στον πρωτογενή τομέα είναι 
για τον Δήμο Διδυμοτείχου μια προτεραιό-
τητα μείζονος σημασίας. Γι’ αυτό όχι μόνο 
θα συνεχίσουμε αλλά και θα διευρύνουμε 
τη συνεργασία μας με το Τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης Νέας Ορεστιάδας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης(Δ.Π.Θ.)», τό-
νισε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Διδυμο-
τείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του 
στους πειραματικούς αγρούς της Δόξας, 
στην οποία συνοδευόταν από τον αντιδή-
μαρχο Μεταξάδων Κώστα Σλαβούδη και 

τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δόξας 
Αλέξανδρο Αραμπατζή.

Στους πειραματικούς αγρούς καλλιερ-
γούνται πέντε ποικιλίες ρεβυθιού και μια 
ντόπια ποικιλία φασολιού, στο πλαίσιο της 
σύμβασης μεταξύ Δήμου Διδυμοτείχου και 
του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νέας 
Ορεστιάδας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης(Δ.Π.Θ.), με αντικείμενο την 
«Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων 
για την Ανάπτυξη της Βέλτιστης Απόδοσης 
και της Ποιότητας των οσπρίων στο Δήμο 

Διδυμοτείχου».

Εκεί βρισκόταν κλιμάκιο πανεπιστημια-
κών αποτελούμενο από τον κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας 
Σπύρο Κουτρούμπα, τον επίκουρο καθηγη-
τή Χρήστο Δαμαλά και το μέλος ΕΔΙΠ Σιδέ-
ρη Φωτιάδη, που έδωσαν την μέχρι τώρα 
εικόνα της πορείας του προγράμματος. 
Οπως τόνισε ο κ. Κουτρούμπας, «στόχος 

μας είναι να αξιοποιήσουμε τα πειράμα-
τα αυτά σε μια πρακτική βάση, με πρακτι-
κά αποτελέσματα και οδηγίες για την καλ-
λιέργεια των ψυχανθών».

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητι-
κού προγράμματος, θα ακολουθήσει ένας 
κύκλος εκδηλώσεων ενημέρωσης του 
αγροτικού κόσμου της περιοχής, με τη συ-
νεργασία του Δήμου Διδυμοτείχου.

 
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 Mάϊος 2017»

Ευχαριστούμε τους, Γιάννη Τοπαλούδη, Φωτεινή Γραμ-
μενίδου, Σταύρο Παπαθανάκη, Κώστα Βαφειάδη, Κώστα 

Γκουδινούδη, Δημήτρη Τεκτονίδη, Ευαγγελία Καραγιάννη, 
Χρήστο Ματουσίδη, Σοφία Παπαδοπούλου, Δήμητρα Πα-
παμιχαήλ, Κατερίνα Μάρκου, Αντώνη Πασβάντη και τους, 
«Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου», «Ρωμανία», «Δί-

δυμα Τείχη», «Καστροπολίτες», «radioevros.gr, για την βο-
ήθεια τους στην έκδοση του Φύλλου Μάιος 2017.

Δημήτρης Δεντσίδης 
6972715239 

didymonea@gmail.com

2ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΣΤρΟΥ

Παραγωγή + Έρευνα
«Η έρευνα στον πρωτογενή τομέα είναι για τον Δήμο 
Διδυμοτείχου μια προτεραιότητα μείζονος σημασίας»

΄΄ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ΄΄

Αιμοδοσία
Γράφει ο  
Τεκτονίδης Δημήτριος  
Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΑ “ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ”

Ο Σύλλογος “ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟ-
ΒΑΛΑΝΤΟΥ” σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
στις 14 Μαΐου 2017 στο 5ο Δημο-
τικό, για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά πραγματοποίησε με μεγάλη 

επιτυχία αιμοδοσία από φίλους 
και μέλη του συλλόγου.

Ο Σύλλογος αιμοδοτών Διδυ-
μοτείχου και περιφέρειας ενθαρ-
ρύνει και προσκαλεί όλους τους 
Συλλόγους πολιτιστικούς, αθλη-
τικούς και άλλους αλλά και συλ-
λόγους εργαζομένων να οργα-
νώσουμε από κοινού αιμοδοσίες 
για να ενισχύσουμε τα αποθέμα-
τα μονάδων αίματος του Νοσο-

κομείου Διδυμοτείχου ώστε να 
συνεχίσει να έχει αυτάρκεια σε 
αίμα ακόμη και τις δύσκολες πε-
ριόδους (π.χ. καλοκαιρινών αργι-
ών, μεγάλων εορτών, κακοκαιρί-
ας χειμώνα) και να μπορούμε και 
εμείς ως Σύλλογος να καλύπτου-
με τα μέλη μας όταν είναι σε ανά-
γκη αλλά και συμπολίτες μας που 
αδυνατούν για διάφορους λό-
γους να βρουν αίμα.
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Την πορεία των εργασιών ανακαί-
νισης της αίθουσας του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γυναικών Μεταξάδων, σε 
ένα από τα ωραιότερα πέτρινα κτίρια 
του διατηρητέου παραδοσιακού οι-
κισμού, είχε τη δυνατότητα να διαπι-
στώσει και να επιβλέψει ο δήμαρχος 
Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρί-
δης, ο οποίος συνοδευόταν από τον 

αντιδήμαρχο Μεταξάδων Κώστα Σλα-
βούδη, ενώ στο κτίριο του συλλόγου 
συναντήθηκε και συνομίλησε με τον 
δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Κισσού-
δη. Ο κ. Πατσουρίδης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την εξέλιξη της 
παρέμβασης, που μετά την ολοκλή-
ρωσή της θα αποδώσει στις γυναίκες 
του χωριού έναν ανακαινισμένο και 

Εργασίες ανακαίνισης  
της αίθουσας του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Γυναικών Μεταξάδων

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μεταξάδων

ανανεωμένο χώρο, άκρως απαραίτητο για τις 
δραστηριότητές τους.

Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων
Εικόνα ευπρέπειας και πολιτισμού ανα-

δίδει το Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων μετά 
τις εργασίες ελαιοχρωματισμού που ολο-
κληρώθηκαν και αφορούσαν τόσο το κτί-
ριο, όσο και τον αύλειο χώρο.

Η αναβάθμιση των σχολικών υποδο-

μών είναι προτεραιότητά και υποχρέωση 
απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με 
καλή συνεργασία προσπαθούμε να αντα-
ποκριθούμε στα αιτήματα των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων και των Διευθυντών 
των σχολικών μονάδων. 

«Το αεροπλάνο  
απέκτησε και  
τον πιλότο του» 
Δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Διδυμοτείχου 
Δημήτρης Εμμανουηλίδης

«Μετά την ολοκλήρωση των εργασι-
ών συντήρησης, ελαιοχρωματισμών και 
αποκατάστασης, το αεροπλάνο, το μνη-
μείο πεσόντων πιλότων της Πολεμικής 
Αεροπορίας, απέκτησε τον πιλότο του.

Οι εργασίες ήταν απαραίτητες και έγι-
ναν με την άψογη συνεργασία Δήμου Δι-
δυμοτείχου, Στρατού (16η Μ/Κ Μ.Π.) και 
Πολεμικής Αεροπορίας (1η ΜΣΕΠ). Μετά 

από πρόταση των τεχνικών της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, το αεροπλάνο απέκτησε 
και τον πιλότο του. 

Το ομοίωμα φέρει κανονικά την εξάρ-
τυση του πιλότου και αυτό είναι ένα και-
νούργιο στοιχείο για το μνημείο, που εδώ 
και μία 20ετία αποτελεί ένα χαρακτηρι-
στικό αξιοθέατο για την πόλη του Διδυ-
μοτείχου», τονίζει σε δήλωσή του ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διδυμο-
τείχου Δημήτρης Εμμανουηλίδης.
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«Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου Διδυμοτείχου  

– Καλέ Πανηγύρι 2017»

Γράφει ο Σύλλογος  
Καστροπολίτες Γνώση και Δράση

Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Ιστορικός 
και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμο-
τείχου ¨Καστροπολίτες – Γνώση και 
Δράση¨ συμμετείχε στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις που διοργανώνει 
το ¨Ευγενίδειο¨ Κέντρο Πολιτισμού 
του Δήμου Διδυμοτείχου, επάνω 
στο ιστορικό Κάστρο της πόλης, με 
την ονομασία «Βυζαντινές Γιορτές 
Κάστρου Διδυμοτείχου – Καλέ Πα-
νηγύρι 2017».

Ο Σύλλογός μας, έστησε την Καστροπολί-
τεια, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να 
αγοράσουν αναμνηστικά και παραδοσιακά προϊόντα, 
να ξεδιψάσουν με αναψυκτικά και ποτά, να δοκιμά-
σουν δωρεάν τα αλλαντικά της εταιρείας ¨Θράκης 
Γεύσης – ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε¨, να περιηγη-
θούν στις εκθέσεις : αγιογραφίας, μεταξιού, ζωγρα-
φικής, μαρμαρογλυπτικής και χρήσης του πηλού, κα-
θώς επίσης να ασκηθούν στην τοξοβολία με την ομο-
σπονδιακή προπονήτρια Χαριτίνη Πετρίδου και να 
παρακολουθήσουν μία παράσταση Καραγκιόζη από 
το ¨Θρακικό Θέατρο Σκιών¨ του Γιάννη Βουλτσίδη.

Την Κυρια-
κή το βράδυ τα 
μέλη του Συλ-
λόγου μας, πα-
ρουσίασαν στην 
κεντρική σκηνή, 
την εκδήλωση 
με τίτλο «ΔΙΔΥ-
ΜΟΤΕΙΧΟ, Η ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩ-
ΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ». Η εκ-
δήλωση περι-
ελάμβανε μια 
περιήγηση στα 
μονοπάτια της 
ιστορίας και του 
πολιτισμού του 
Διδυμοτείχου 
με την συνοδεία 

οπτικού υλικού, μουσικής, τραγουδιών και ποίησης.

Ευχαριστούμε όλους όσους επισκέφθηκαν 
την  Καστροπολιτεία μας και στήριξαν την προ-
σπάθειά μας, που επικεντρώνεται στην ανάδειξη της 
ιστορίας και του πολιτισμού του Διδυμοτείχου.

Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χο-
ρηγούς μας : παραδοσιακό ψητοπωλείο Βιέν-
νη, Μετάντα Εμμανουηλίδης Δημήτριος και ΣΙΑ, 
Ξενοδοχείο Πλωτίνη, κοσμηματοπωλείο Ζενόπ Το-
ροσιάν, Χουσμεράς Χρυσάφης ζαχαρώδη – ψιλι-
κά – σιγαρέτα και το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού του 
Γεωργίου Τσιακίρη.

4η χορωδιακή συνάντηση 
στο Διδυμότειχο 

Το Σάββατο 13 Μαΐου στο δημοτικό αμφιθέατρο Διδυμοτείχου, πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία με την συμμετοχή πολλών συλλόγων, η 4η χορωδιακή συνάντηση. 

Με στόχο την παρουσίαση και την 
προβολή της χορωδιακής μουσικής 
ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και 
δημιουργίας αλλά και τη γνωριμία 
και ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συ-
νεργασίας μεταξύ των χορωδιών, των 
φορέων και των πόλεων που εκπρο-

σωπούν, ο Εκπολιτιστι-
κός Λαογραφικός Σύλλο-
γος «Τα Δίδυμα Τείχη» δι-
οργάνωσε την 4η Χορωδι-
ακή Συνάντηση Διδυμοτεί-
χου. Συμμετείχαν: Χορω-
δία E.Σ. «Αμύντας» Αμυ-
νταίου, Χορωδία Αριστο-
τελείου Πνευματικού Κέ-
ντρου Αρναίας Χαλκιδι-
κής, Σύλλογος Φίλων Χο-

ρωδιακής Μουσικής Κομοτηνής «Ο 
Εύμολπος» και η Πολυφωνική Χορω-
δία του Ιστορικού Μουσείου Αλεξαν-
δρούπολης. Το πρόγραμμα έκλεισε η 
Μικτή Τετράφωνη Χορωδία Ενηλίκων 
του Ε.Λ.Σ «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ», ενώ 

την Κυριακή η Παιδική Χορωδία του 
Ε.Λ.Σ «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» και η Μικτή 
Χορωδία Ενηλίκων του Ε.Λ.Σ «ΤΑ ΔΙ-
ΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ».

Τα χορωδιακά σύνολα παρουσία-
σαν ένα ποικίλο πρόγραμ-
μα αποτελούμενο από 
έντεχνα ελληνικά, χορω-
διακά επεξεργασμένα πα-
ραδοσιακά τραγούδια και 
προσωπικές δημιουργί-
ες των Μαέστρων που τις 
διευθύνουν, δίνοντας στο 
κοινό την ευκαιρία να απο-
λαύσει μοναδικές εκτελέ-
σεις και ιδιαίτερες ερμη-
νείες ενώ η δεύτερη ημέ-

ρα της Συνάντησης είναι αφιερωμέ-
νη στην Ελληνική μελοποιημένη ποί-
ηση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
σε συνδιοργάνωση με την Περιφερει-
ακή Ενότητα Εβρου.
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Πρωτοβουλία Συλλόγων 
και Φορέων 
Για την Αναβαθμισμένη Αυτονόμηση 
του Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου

ΠΕΝΤΗκΟΣΤΗ

«Καλέ  
παναϊρ»

Το 1205 το Δι-
δυμότειχο πολι-
ορκείται από Λα-
τίνους Σταυροφό-
ρους, με επικεφα-
λής τον Ερρίκο της 
Φλάνδρας, του 
οποίου τα στρα-
τεύματα λεηλα-
τούν την ευρύτερη 
περιοχή της Θρά-
κης. 

Ο αποκλεισμός 
του κάστρου εί-
ναι πολυήμερος 
,με μεγάλες κατα-
στροφές και αν-
θρώπινες απώλει-
ες, από τραυματι-
σμούς, ασθένειες 
και έλλειψη νερού 
και τροφής. Οι πο-

λιορκούμενοι την παραμονή της Πεντηκοστής , αφού προσευχήθη-
καν στον μοναστηριακό ναό του Χριστού Παντοκράτορα, αποφασί-
ζουν ηρωική έξοδο. Αμέσως, προχωρούν σε λιτανεία των ιερών εικό-
νων προσευχόμενοι για ευλογία και βοήθεια της Θείας Χάρης. 

Ενώ η επόμενη ημέρα είναι ηλιόλουστη, το απόγευμα πυκνά σύν-
νεφα μαζεύονται πάνω από την πόλη και ακολουθεί, όπως παραδί-
δει ο Νικήτας Χωνιάτης, ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση. Ο Ερυθρο-
πόταμος και ο Εβρος φουσκώνουν από μεγάλες ποσότητες νερού, 
παρασύροντας στο θάνατο τα στρατεύματα, τα άλογα και τις πολι-
ορκητικές μηχανές των Λατίνων Σταυροφόρων, που έχουν στρατο-
πεδεύσει στην κύτη του ποταμού. 

Οι μελετητές εικάζουν ότι λόγω της Θεϊκής αυτής παρέμβασης 
αποδίδεται και η επωνυμία του Σωτήρα Χριστού στο ναό που ανε-
γείρεται το 1846, στη θέση της Μονής του Χριστού Παντοκράτορα. 

Εις ανάμνηση εκείνου του γεγονότος, κάθε χρόνο, κατά την πα-
ραμονή, αλλά και ανήμερα της Πεντηκοστής, είναι μεγάλη η προσέ-
λευση των πιστών στον ναό του Σωτήρα Χριστού στο Διδυμότειχο, 
όπου τελούνται ιερές λειτουργίες και λιτανείες των ιερών θαυμα-
τουργών εικόνων. 

Παραδοσιακά ακολουθεί πανηγύρι, το γνωστό ως Καλέ-Παναϊρ, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί και φέτος, με ποικίλες δράσεις και 
τη συμμετοχή χορωδιακών, χορευτικών, πολιτιστικών και ιστορικών 
συλλόγων της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Χώρος διεξαγωγής ο λόφος του Κάστρου, γνωστός ως «λόφος 
του Καλέ», το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύ-
ματος (3-4-5 Ιουνίου 2017).

Οι Σύλλογοι του κεντρικού και βορείου τμή-
ματος του Ν. Εβρου , Πολιτιστικοί, Γυναικών, 
Αθλητικοί, Αιμοδοτών υλοποιήσαμε τρείς Γενι-
κές Συνελεύσεις στη Ν. Βύσσα Ορεστιάδος, στο 
Διδυμότειχο και στο Σουφλί με καθολική συμμε-
τοχή όλων των Συλλόγων και Φορέων της περιο-
χής. Συναποφασίσαμε σε ένα κοινό ψήφισμα το 
οποίο και υπογράφεται από 250 Συλλόγους και 
Φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε στο 
Νομό Εβρου είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και 
στην Ευρώπη κι όπου υπάρχουν Εβρίτες άνα τον 
κόσμο.

Καταλήξαμε σε προτάσεις και λύσεις ως προς 
την Αναβαθμισμένη Αυτονομία του Νοσοκομείου 
μας, τις  οποίες  και σας κοινοποιούμε και  σας 
δηλώσουμε ξεκάθαρα την βούληση της τοπικής 
κοινωνίας για την αναβαθμισμένη αυτόνομη λει-
τουργία του Νος.Διδυμοτείχου, όταν θα τεθεί  
αυτό το θέμα προς ψήφιση στη Βουλή.

Ολοι οι ανωτέρω εκφράζουν αμέριστη συμπα-
ράσταση προς το Νοσοκομείο της περιοχής μας, 
το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (ΓΝ Διδυμο-
τείχου, για συντομία), ενόψει της διαβούλευσης 
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Υγεία 
στην χώρα μας (και συγκεκριμένα, για τα Διασυν-
δεόμενα Νοσοκομεία). Στο πλαίσιο αυτό εκδόθη-
κε στις 18 Μαρτίου 2017 Ομόφωνο Ψήφισμα Θε-
σμικών Φορέων Κεντρικού και Βορείου Εβρου (το 
οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα).

Ειδικότερα, στο ανωτέρω Ψήφισμα των συλ-
λόγων και στην παρούσα επιστολή εκφράζουμε  
την αγωνία και διαμαρτυρία των συμπολιτών μας 
σχετικά με την λειτουργία του  ΓΝ Διδυμοτείχου. 
Στόχος μας είναι να αγωνιστούμε για την Ανα-
βαθμισμένη Αυτονομία του Νοσοκομείου μας και 
να απομακρύνουμε την παραμικρή έστω πιθανό-
τητα για την υποβάθμισή, τώρα ή και μελλοντικά. 

Η Αναβαθμισμένη και Αυτόνομη λειτουρ-
γία του ΓΝ Διδυμοτείχου αποτελεί για εμάς αδι-
απραγμάτευτο αίτημα και επιπλέον, εκ των ων 
ουκ άνευ συνθήκη εγγύησης παροχής υπηρεσιών 
Υγείας που αρμόζουν στους πολίτες ενός σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού κράτους (περισσότερο δε, ενός 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης). 

Το ανωτέρω αίτημά μας είναι ομόθυμο, ομό-
ψυχο και υπερκομματικό. Οι μαζικές κινητοποιή-
σεις των Πολιτών, Συλλόγων, Φορέων και Σωμα-
τείων φαίνεται να είναι πλέον μονόδρομος για 
αυτό. Υπογραμμίζουμε ότι ο Νομός μας παρου-
σιάζει  ιδιόμορφες γεωγραφικές συνθήκες, όντας 
παραμεθόριος και επιπλέον, με μεγάλη έκταση 

και μακρές χιλιομετρικές αποστάσεις, ιδίως στον 
άξονα Βορρά – Νότου. Υπενθυμίζουμε ότι το ΓΝ 
Διδ/χου αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ δευτεροβάθ-
μιο νοσηλευτικό ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή 
του Βορείου Εβρου. Τα γεγονότα αυτά δεν επι-
τρέπουν την υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας, 
απλά και μόνο, λόγω των  κακώς εννοουμένων 
μνημονιακών δεσμεύσεων.

Οι πολίτες μας έδειξαν με την στάση και την 
συμπαράστασή τους, ότι έχουν κουραστεί από 
υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και είναι πλέον 
έτοιμοι να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, την 
αγωνιστική διεκδίκηση του αιτήματος τους. Ανα-
γκαζόμαστε λοιπόν, να πάρουμε την κατάσταση 
στα δικά μας χέρια και  να προχωρήσουμε σε πε-
ραιτέρω κινητοποιήσεις, αξιοποιώντας και τον 
κοινωνικό ρόλο των ΜΜΕ, ώστε να ανατρέψουμε 
την υφιστάμενη και διαιωνιζόμενη υποβάθμιση 
του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ Νοσοκομείου της περιοχής μας. 

Η Υγεία μας δε είναι δυνατόν και 
δεν πρέπει να είναι  αντικείμε-

νο εκμετάλλευσης μικροπολιτικών 
σκοπιμοτήτων. Όλοι δικαιούμαστε 

πάνω απ’ όλα άριστες συνθήκες 
περίθαλψης, τόσο εμείς όσο και τα 

παιδιά μας. Και σε αυτό δεν πρέ-
πει και δεν θα υποχωρήσουμε! 

Προς τούτο, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ και 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ τη δίκαιη Αναβαθμισμένη Αυτο-
νομία του ΓΝ Διδυμοτείχου: του Νοσοκομείου 
μας!

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου
Φυδανάκης Παναγιώτης 
Καραφείζη Ευη   
Παπακωνσταντίνου Δημήτρης
Μπαχαρίδου Φανή Ψυράκη Αναστασία 
Παπαδοπούλου Σοφία
Ορφανού Ευανθία
Πασχάλης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Γρηγόριος
Μιντιούρης Απόστολος
Αν. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝ Διδ/χου
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Εργαζομένων ΓΝ Διδ/χου
Στάμος Ευστάθιος



• Αρ. Φύλλου 506

Ο Δήμος Διδυμοτείχου συμμετείχε στο ει-
δικό πρόγραμμα του Βυζαντινού Μουσείου Δι-
δυμοτείχου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων.

Βυζαντινό Μουσείο
Ο Δήμος Διδυμοτείχου στο πλαίσιο της κα-

λής συνεργασίας του με την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Εβρου συμμετείχε με τη συνεργάτι-
δά του στην υλοποίηση του ειδικού προγράμ-
ματος ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών δράσε-
ων, που υλοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 
2017, στο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης μας. 
Από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέ-
ρας Μουσείων υλοποιήθηκε η δράση «Μου-
σεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα μουσεία 
μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται».

Λαογραφικό Μουσείο
Τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων τίμησε το Λαογρα-

φικό Μουσείο Διδυμοτείχου, στις 18 Μαίου 2017, 
με εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές της πε-
ριοχής, με τίτλο, « Μνήμες κ Μνήμη από τη συ-
νάντηση πολιτισμών στο Διδυμότειχο «. Πώς βλέ-
πουν τα παιδιά του Διδυμοτείχου το Μουσείο και 
τη σχέση του με το Σχολείο; Δείτε την αφίσα που 
δημιούργησαν στο Λαογραφικό Μουσείο Διδυμο-
τείχου, στο πλαίσιο δράσεων για τη Διεθνή Ημέρα 
Μουσείων.

Δήλωση Δημάρχου
 «Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων είναι για τον 

Δήμο Διδυμοτείχου, την ιστορική Καστροπολιτεία 
μας και την ευρύτερή της περιοχή, από το Πύθιο 
ως τους Μεταξάδες, μια ξεχωριστή γιορτή, η οποία 
μας δίνει μια ιδιαίτερη αφορμή να αναστοχαστού-
με για την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονο-
μιά. Είναι μια βαριά ευθύνη και αποστολή να φα-
νούμε αντάξιοι του ιστορικού χρέους που βαραίνει 
και επωμίζεται κάθε δημοτική αρχή. Αυτή βρίσκεται 
στο επίκεντρο της προσοχής και της πολιτικής μας. 
»Με δημιουργική και θετική σκέψη οφείλουμε 
να διαχειριστούμε ένα τεράστιο πολιτιστικό κε-
φάλαιο, και, κυρίως, όλοι μας να εκπαιδευτούμε 
να αγαπάμε και να υπερασπίζουμε τον τόπο μας. 
»Ας επισκεφθούμε τα μουσεία της πόλης μας, το 

Βυζαντινό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο, το 
Εκκλησιαστικό Μουσείο και το Πολεμικό Μουσείο. 
Θα είναι μια διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία. 

Για να πάρουμε ένα μάθημα ιστορίας και μια 
ισχυρή δόση αυτοπεποίθησης για τον τόπο μας, την 
ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και κυρίως για τις δυ-
νατότητες και τα έργα των ανθρώπων μας, που είναι 
μια διαχρονική πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. 

«Τα μουσεία της πόλης μας είναι σημα-
ντικές δομές πολιτισμού και εκπαίδευ-
σης, που οφείλουμε να υποστηρίζου-
με όλοι μας με το έμπρακτο ενδιαφέρον 
μας.  
Είναι εξαιρετικά κοσμήματα ενός λα-
μπρού παρελθόντος, που μπορεί να 
μας οδηγήσει σε ένα ελπιδοφόρο μέλ-
λον. Πριν, όμως, πάμε στα τρανά και στα 
σπουδαία, ας κάνουμε το πρώτο βήμα κι 
ας τα επισκεφθούμε. 
Θα πάρουμε και θα δώσουμε μέσα από 
μια μικρή πράξη ένα μεγάλο μάθημα πο-
λιτισμού».

Παρασκευάς Πατσουρίδης 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Διεθνή Ημέρα Μουσείων
«Τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙκΟ 
ΝΟΣΟκΟΜΕΙΟ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου είναι το ανατολικότερο νοσοκομείο 

της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενωσης και λειτουργεί από το 1946. 
Βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Τουρκία και 70 χιλιομέτρων 
από τη Βουλγαρία. Εξυπηρετεί, μαζί με τα Κέντρα Υγείας , Σουφλίου, Ορεστιά-
δας και Δικαίων, τα 2/3 του νομού σε έκταση και περισσότερο από 80.000 κα-
τοίκους της περιοχής του Β. Εβρου, την 50η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού 
και την μεγαλύτερη μεραρχία στρατού της πατρίδος μας, την 16η Μηχανοκίνη-
τη Μεραρχία Πεζικού, δεδομένου ότι η υπάρχουσα νοσηλευτική υποδομή της 
ως άνω Μεραρχίας είναι υποτυπώδης. Επίσης προσφέρει υγειονομική κάλυψη 
στους φοιτητές της Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ της Ορεστιάδας, αλλά και του Τμήματος  
Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Επιπροσθέτως, είναι η μοναδική μόνιμη υγειονομική δομή για την προλη-
πτική εξέταση και περίθαλψη των φιλοξενουμένων ,του λειτουργούντος εδώ 
και αρκετά χρόνια ΚΕ.Π.Υ. (Κέντρου Πρώτης Υποδοχής) και του παρακείμενου 
Κέντρου προσωρινής κράτησης, προσφύγων και μεταναστών Φυλακίου Εβρου.

Ανήκει στα 10 καλύτερα νοσοκομεία της χώρας, με κριτήρια, το επίπεδο 
διαχείρισης και επίτευξης στόχων, την ποιότητα παροχής υγείας και ιατρικής 
φροντίδας αλλά και τα οικονομικά μεγέθη. Διαπίστωση που έγινε πρόσφατα 
από την εγκυρότερη κυβερνητική πηγή: το Υπουργείο Υγείας.

Κάθε κλινική και τμήμα του, είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται σε ενεργό 
εφημερία, κάθε μέρα, 365 ημέρες τον χρόνο και για να μπορεί να ανταπεξέλ-
θει στις αυξημένες και ιδιόμορφες αυτές συνθήκες λειτουργίας και διότι δεν 
υπάρχει εναλλακτική ιατρική δομή δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην ευρύ-
τερη περιοχή. Το κοντινότερο τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην περιοχή είναι το 
παρακείμενο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αδριανούπολης-Τουρκίας που 
βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων.!!

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης απέχει υπερτρι-
πλάσια απόσταση, 180 χιλιόμετρα από το βορειότερο άκρο του νομού και  100 
χιλιόμετρα από το Διδυμότειχο. Αν στις αποστάσεις αυτές  προστεθεί το κακό 
και επικίνδυνο επαρχιακό οδικό δίκτυο σε συνδυασμό με  το υποστελεχωμέ-
νο Ε.Κ.Α.Β. καθίσταται πασιφανής η δυσχερής και επικίνδυνη συχνή διακομιδή 
και μεταφορά των ασθενών στο  Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης .

Τα 4 χρόνια της ενοποίησης, σε εφαρμογή του νόμου 4052/2013, των δυο
απομεμακρυσμένων, ανομοιογενών Νοσοκομείων, ενός Πανεπιστημια-

κού και ενός
Κρατικού, με διαφορετικές προϊστάμενες αρχές ,από την μία  το υπουρ-

γείο Παιδείας και
από την άλλη το υπουργείο Υγείας και τα διαφορετικά πληροφοριακά συ-

στήματα
εφαρμογές που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν, είχαν ως αποτέλε-

σμα τη
δυσλειτουργία του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
Η δε ύπαρξη και λειτουργία ενός μόνο, μη αντιπροσωπευτικού  και ανι-

σομερούς
Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και ενός Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ενός
Επιστημονικού  Συμβουλίου επέφεραν  δυσχέραιναν τα μέγιστα την λει-

τουργία του και
συνέβαλαν στην υποβάθμισή του.
Οι σύλλογοι και φορείς της περιοχής του Β. Εβρου και όχι μόνο, σε συ-

νεργασία με τους Εκπροσώπους του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, στις 
συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Ορεστιάδας στις 23 Μαρτίου 
2017, στον Δήμο Διδυμοτείχου στις 5 Απριλίου 2017 και στον Δήμο Σουφλί-
ου στις 10 Απριλίου 2017, συναποφάσισαν ότι στην προσπάθεια τους, για μια 
καλύτερη παροχή υπηρεσιών Υγείας ενόψει της διαβούλευσης για την πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια Υγεία στην χώρα μας και συνεπικουρώντας στο 
Ομόφωνο Ψήφισμα Θεσμικών Φορέων Κεντρικού και Βορείου Εβρου που εκ-
δόθηκε στις 18 Μαρτίου 2017, αιτούνται, από την ηγεσία ,τα κάτωθι :

  1.  Την πλήρη αυτονόμηση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, από το Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με δικό του Α.Φ.Μ. και δικό 
του διοικητικό συμβούλιο.

  2.  Την έγκριση του παλαιού οργανισμού 150 κλινών +10 της Μονάδος Τε-
χνητού Νεφρού ( σύνολο 160 ) όπως προέβλεπε ο παλιός οργανισμός ο οποίος 
ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 935/16-
12-1994 έναντι των120+10, σύνολο 130 κλινών που υπάρχουν (συμπεριλαμβα-
νομένης και της μονάδας τεχνητού νεφρού) ώστε να αναπτυχθούν και άλλες 
απαραίτητες κλινικές (ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ, κλπ.)

  3. Την πρόσληψη αναγκαίου αριθμού εργαζομένων (ιατρικού - νοσηλευ-
τικού - διοικητικού - λοιπού προσωπικού), με την αναλογία λειτουργίας των 
150 κλινών αλλά και την υποχρεωτική παραμονή και εργασίας τους στο νο-
σοκομείο.

  4.  Την ορθολογικότερη και δικαιότερη , με βάση τις επιδόσεις , κατανο-
μή πόρων, για την προμήθεια υλικών και αμοιβή εφημεριών , ιατρικού και λοι-
πού προσωπικού.

  5. Την επαναφορά αποσπασμένου προσωπικού (ιατρικού - νοσηλευτι-
κού - διοικητικού) στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

  6. Την επανένταξη των Κέντρων Υγείας Ορεστιάδας και Δικαίων, με την 
ταυτόχρονη νέα ένταξη και του Κέντρου Υγείας Σουφλίου, στο Νοσοκομείο Δι-
δυμοτείχου, λόγω της μικρότερης απόστασης μεταξύ των δύο πόλεων, 28 χι-
λιόμετρα, έναντι των 70 χιλιομέτρων , από το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπο-
λης, όπου τώρα υπάγεται διοικητικά .

  7.  Την πλήρη στελέχωση με Ιατρικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω Κ.Υ. 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής του Βορείου Εβρου.

  8. Την ίδρυση και λειτουργία σταθμού Ε.Κ.Α.Β στα Δίκαια , στο βορειό-
τερο Κέντρο Υγείας , διότι ο πλησιέστερος σταθμός του Ε.Κ.Α.Β βρίσκεται στην 
Ορεστιάδα , η οποία απέχει από τα Δίκαια 50 χιλιόμετρα, με ότι αυτό συνεπά-
γεται για την έγκαιρη παροχή Α βοηθειών και διακομιδής ασθενών στα Κέντρα 
Υγείας και στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

  9.  Την μόνιμη και πλήρη στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό , του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των φιλοξενουμέ-
νων και την αποσυμφόρηση των Κ.Υ και του νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

     Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία και οι κοινωνικοί φορείς, εκπροσωπώντας το 
σύνολο της κοινωνίας και αφουγκραζόμενοι την αβεβαιότητα και την αγωνιά 
της, για την συνεχόμενη υποβάθμιση του Βορείου Εβρου αναλαμβάνουν ενερ-
γό ρόλο. Η δυσλειτουργία του νοσοκομείου, και η καταβαράθρωση της υγεί-
ας και γενικά της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του Βορείου Εβρου, θα επι-
φέρει την πλήρη πληθυσμιακή συρρίκνωση της ακριτικής αυτής περιοχής και 
κατά επέκταση της Θράκης, ένα θέμα  μείζονος εθνικής σημασίας. 

      Σύσσωμοι λοιπόν και με μια φωνή, είναι αποφασισμένοι να αγωνι-
στούν για να διασφαλίσουν τα αυτονόητα και να διεκδικήσουν με οποιοδήπο-
τε πρόσφορο μέσο και αγώνα την ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ-
ΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

Ευελπιστώντας σε θετική ανταπόκριση αναμένουμε με αγωνία τις ενέρ-
γειες σας.

ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
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Παραδοσιακοί οργανοπαίκτες της Θράκης ξεκί-
νησαν από το Δημαρχείο και περιδιαβαίνοντας τον 
πεζόδρομο και το κέντρο της πόλης, κατέληξαν σε 
παραδοσιακή ταβέρνα, όπου παρουσίασαν με τους 
ήχους της γκάιντας ένα ευχάριστο μουσικοχορευτι-
κό πρόγραμμα. 

Πολλά νέα παιδιά με πολύ αγάπη στην παραδο-
σιακή μουσική με καταγωγή από Ξάνθη, Κομοτη-

νή, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιά-
δα έδωσαν ξανά το δυναμικό παρόν στην συνά-
ντηση. 

Το στενάχωρο της ιστορίας, οι παλαιότεροι 
γκαιντατζήδες της περιοχής του Διδυμοτείχου, 
που δυστυχώς έχουν μείνει λίγοι, μόλις τρείς στον 
αριθμό, μπόρεσαν να συμμετέχουν στην όμορφη 
εκδήλωση. 

Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι νέοι, ειδι-
κά από την περιοχή του ερυθροποτάμου, που πα-
λιότερα ήταν η «πηγή» της θρακιώτικης γκάιντας, 
να κρατήσουν αλλά και να συνεχίσουν τον μουσι-
κό μας πλούτο.

Θα θυμηθώ και πάλι τα λόγια του δικού μας 
γκαιντατζή που δεν είναι πια μαζί μας, Πασχάλη 
Χρηστίδη, «εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά η γκάιντα 
θα σώζεται, γέμισε ο τόπος»

Παλαιολόγεια  
Ελευθέρια 20017

«Πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φει-
σόμεθα της ζωής ημών»

Στη μνήμη του μαρτυρικού Αυτοκράτο-
ρα Κωνσταντίνου του ΙΑ’ του Παλαιολόγου 
και όλων εκείνων που έπεσαν ηρωϊκώς μα-
χόμενοι για την προάσπιση της Κωνσταντι-
νούπολης το 1453, στις 29 Μαΐου ε.ε., ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμα-
σκηνός τέλεσε Τρισάγιο ενώπιον του αδρι-
άντος του μαρτυρικού Βασιλιά, που βρί-
σκεται μπροστά στον Καθεδρικό Ναό Πα-
ναγίας Ελευθερωτρίας στο Διδυμότειχο. 
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος παρουσία 
του Δημάρχου Διδυμοτείχου Παρ. Πατσου-
ρίδη και μαθητών σχολείων κατέθεσε δάφ-
νινο στεφάνι στον αδριάντα προς τιμήν των 
ηρωϊκώς πεσόντων.

Για το νόημα της θλιβερής αυτής επε-
τείου και τα γεγονότα της Αλωσης μίλησε ο 
Διευθυντής του Α’ Δημοτικού Σχολείου Δι-
δυμοτείχου Παν. Αλεξανδράκης.

Προηγήθηκε στον Καθεδρικό Ναό Θεία 
Λειτουργία επί τη μνήμη της οσίας Υπομο-
νής, μητέρας του μαρτυρικού Βασιλιά, ει-
κόνα της οποίας εκτίθεται σε προσκύνηση.

10η Συνάντηση γκαιντατζήδων
Πραγματοποιήθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά, με απόλυτη επιτυχία η συνάντηση γκαιντατζήδων στην πόλη του Διδυ-
μοτείχου. 
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Μεγάλη αθλητική γιορτή, με 1386 χαμόγελα, εξελί-
χθηκε ο 2ος  αγώνας ΚΑΣΤΡΟΥ Διδυμοτείχου
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Με τον καιρό σύμμαχο και με 1386 
συμμετοχές μικρών και μεγάλων αθλη-
τών (έως και 82 ετών), πραγματοποιή-
θηκε με μεγάλη συμμετοχή, ο 2ος αγώ-
νας ΚΑΣΤΡΟΥ Διδυμοτείχου, στα πλαί-
σια των Ελευθερίων της πόλης. Για το 
μεγάλο αυτό ρεκόρ συμμετοχών, όπωςν 
και την προετοιμασία του αγώνα, επε-
λήφθησαν οι διοργανωτές, Ευγενίδειο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Διδυμο-
τείχου σε συνεργασία με το ΓΕΣ και το Δ’ 
Σώμα Στρατού και την αιγίδα της Ομο-
σπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ).

Ο αγώνας ξεκίνησε με τα 10χλμ για 
τους περισσότερο μυημένους αθλητές 
και αθλήτριες, σε μια όμορφη διαδρο-
μή μέσα στην πόλη του Διδυμοτείχου, 
κάτω από το ιστορικό της Κάστρο. Συνε-
χίσθηκε με τους αγώνες ΑΜΕΑ 400μ και 
παιδικό δρόμο των 900μ περίπου και 
ολοκληρώθηκε με το Λαϊκό δρόμο των 

5χλμ. Ανάμεσα στους αγώνες μοντέρνο 
χορευτικό συγκρότημα του γυμναστηρί-
ου Φυδανάκη κρατούσε ευχάριστη συ-
ντροφιά τους θεατές.

Ο συναγωνισμός μεγάλος σε όλες 
τις κούρσες, με τους περσινούς νικητές 
5 και 10χλμ, σε άνδρες και γυναίκες, να 

επαναλαμβάνουν τις νίκες τους. Η με-
γάλη όμως επιτυχία του αγώνα ήταν η 
μεγάλη συμμετοχή των απλών πολιτών, 
με εντυπωσιακό αριθμό συμμετεχόντων 
γυναικών, αλλά και μεγάλη οικογενεια-
κή συμμετοχή στον παιδικό αγώνα.

Για την υγειονομική κάλυψη του 
αγώνα επελήφθησαν, το Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο και οι διασώστες του Ερυ-
θρού Σταυρού,  για την ασφάλεια του η 
Αστυνομία και ο Στρατός και φυσικά την 
αγωνιστική ευθύνη είχε ο Σύνδεσμος 
κριτών στίβου Θράκης.

Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Μητροπολίτης κκ.Δαμασκηνός, 
ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς και 
ο Στρατηγός Δημήτριος Μπονώρας, ο 
Βουλευτής Εβρου Αναστάσιος Δημοσχά-
κης, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Εβρου 
Δημήτριου Ρίζου, ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Εβρου Δημήτριος Πέτροβιτς, η πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Βίκυ 
Σταμπολίδου οι Αντιδήμαρχοι κ. Κων/
νος Σλαβούδης και Δημήτριος Εμμα-
νουηλίδης    και φυσικά οι οικοδεσπό-
τες  Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης και ο Πρόεδρος του Ευ-
γενιδείου Κέντρου Αθανάσιος Σίμογλου.

Οι νικητές
Ανδρες 5.000 μέτρα : 1ος Γκάτζιος 
Απόστολος 2ος Λάτας Παναγιώτης 3ος 
Καραγιάννης Ελευθέριος

 Γυναίκες 5.000 μέτρα :  1η Σκαρλάτου 
Φωτεινή 2η Κανταράκη Χρυσούλα 3η 
Στεργίου Κατερίνα 

Ανδρες 10.000 μέτρα: 1ος Βούλκος 
Χαράλαμπος 2ος Ριζιώτης Χριστόδου-
λος 3ος Δουλγερίδης Στέφανος 

Γυναίκες 
10.000 μέτρα :  1η Λαμπούδη Μα-
ρία και Βαβατζιάνη Ματίνα (μαζί) και 
3η Μπατσίκα Βασιλική

Τέλος βραβεύθηκαν για την συμβολή 
τους στον αγώνα και στον αθλητισμό 
γενικότερα:

Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, 

Ο Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Κιρμουτζής 

Ο Πρόεδρος των κριτών στίβου Θράκης 
Γιάννης  Μπαρμπαγιάννης 

Ο Χρήστος Γιαννόπουλος 

Ο γηραιότερος αθλητής του αγώνα 

κ.Γιαλαματζής.

Διαβάστηκε επιστολή του Υποστρα-
τήγου Χαράλαμπου Λαλούση, ο οποί-
ος κατά τη θητεία του πέρυσι στο Διδυ-
μότειχο, οραματίστηκε και στήριξε την 
δημιουργία του αγώνα Κάστρου, ενώ 
ειδική βράβευση έγινε από τον έφορο 
στίβου του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης, 
Γιώργο Αλεξιάδη, στον Διδυμοτειανό, 
γηραιό πια, αθλητή του ΜΓΣ Εθνικού, 
Στέφανο Δοβρίδη.

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα 
ευχαριστεί όλους τους αθλητές για την 
αυθόρμητη συμμετοχή τους, τους εθε-
λοντές και όσους βοήθησαν στην δύ-
σκολη διεξαγωγή του, όπως ζητά συ-
γνώμη για όποια λάθη και παραλείψεις 
της. 

Τέλος ευχαριστεί την εταιρεία του 
Αθανάσιου Μαλαμίδη για την παροχή 

της Αψίδας, τα οπτικά Βαρτάν για τα  t-
shirt  όπως και τον κ.Φυδανάκη για 
την παροχή t-shirt και καπέλων στους 
αθλητές καθώς και τη νεανική χορευτι-
κή του ομάδα. 

Ολοι μας δίνουμε ραντεβού στον 3ο 
αγώνα ΚΑΣΤΡΟΥ.

2ος αγώνας ΚΑΣΤρΟΥ
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Έκθεση Αγιογραφίας

Η Τέχνη πηγαίνει στο 
ΝηπιαγωγείοΕΛ
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Στα πλαίσια του εορτα-
σμού των «Ελευθερίων», 
στο αμφιθέατρο του δή-
μου Διδυμοτείχου πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία, έκθεση ζωγραφικής 
ανηλίκων τμημάτων ΚΔΑΠ 
του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου Διδυμοτεί-
χου.

Τα εγκαίνια της έκθε-
σης Αγιογραφίας των ανη-
λίκων τμημάτων του ΚΔΑΠ 
του κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου Διδυμοτεί-
χου πραγματοποιήθηκαν 
στο φουαγιέ του δημοτι-
κού αμφιθεάτρου, από τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη Διδυμοτείχου – Σουφλί-
ου και Ορεστιάδας, κ. Δα-
μασκηνό, την Παρασκευή 
26 Μαΐου 2017, στα πλαί-
σια των εκδηλώσεων Ελευ-
θέρια 2017.

Η έκθεση διήρκησε έως 
30 Μαΐου 2017.

Εκθεση ζωγρα-
φικής πραγμα-
τοποιήθηκε, στα 
πλαίσια των Ελευ-
θερίων 2017, στο 
Λαογραφικό Μου-
σείο Διδυμοτείχου, 
με θέμα «Αναπα-
ραγωγή μεγάλων 
ζωγράφων», με 
τη συμμετοχή του 
4ου Νηπιαγωγείου 
Διδυμοτείχου. 

Τα νήπια 
ε μ π ν ε ύ σ τ η κ α ν 
και  αναπαρήγα-
γαν έργα μεγά-
λων ζωγράφων. 
Η έκθεση φιλοξε-
νήθηκε στη σοφί-
τα του Μουσείου, 
που κτίστηκε στην 
πρώτη δεκαετία 
του 20ού αιώνα 
(1905) και αποτε-
λεί αξιόλογο δείγ-
μα εκλεκτικισμού.
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Αθανάσιος Γουρίδης
«Αναγνωρίζουμε την προσφορά του Θανάση Γουρί-
δη στην ανάδειξη της ιστορίας και της τοπογραφίας της 
Καστροπολιτείας μας

Το Διδυμότειχο στην 
«Ενδοχώρα»

 «Αναγνωρίζουμε την προσφορά του Θανά-
ση Γουρίδη στην ανάδειξη της ιστορίας και της 
τοπογραφίας της Καστροπολιτείας και είμα-
στε σε άμεση συνεργασία μαζί του, προκειμέ-
νου να προχωρήσουμε στη βελτιωμένη επανέκ-

δοση του βιβλίου του “ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ-
ΤΕΙΧΟ», τόνισε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Πα-
ρασκευάς Πατσουρίδης, μετά την ολοκλήρω-
ση της ομιλίας του Δρ. Αθανασίου Γουρίδη, τη 
Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017, στο Κέντρο Θρακικών 

Μελετών, στο κτίριο Γιαρματζή (πρώην Σχολή 
Οθωμανικού Ιππικού), μια εκδήλωση του Ευγε-
νιδείου Κέντρου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του 
εορτασμού της 97ης επετείου της απελευθέ-
ρωσης του Διδυμοτείχου.

Την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, 
στο Κέντρο Θρακικών Μελετών, ο 
Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου Καστροπολίτες Γνώ-
ση-Δράση παρουσίασε, στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων των Ελευθερί-
ων-2017, το τεύχος του Ιουνίου 2017 
του περιοδικού «Ενδοχώρα», το 
οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστο-
ρία και τους ανθρώπους της Καστρο-
πολιτείας του Διδυμοτείχου. 

H «Ενδοχώρα» αποτελεί σήμερα 
το μακροβιότερο περιοδικό όλης της 
ελληνικής περιφέρειας. Τον Μάιο 
του 1988 στην Αλεξανδρούπολη, ξε-
κίνησε η έκδοση του περιοδικού - 
σύμβολου της Θράκης. Σήμερα έχει 
συμπληρώσει 29 έτη εκδοτικής ζωής 
και 104 τεύχη (+ 2 ειδικές εκδόσεις). 

Από το 1994 αποτελεί έκδοση 
του ομώνυμου Πολιτιστικού Συλλό-
γου που εδρεύει στην Αλεξανδρού-
πολη και έχει επίσης εκδώσει δεκά-
δες βιβλία ιστορικού, λαογραφικού 
και λογοτεχνικού περιεχομένου. Στις 
2 Ιουνίου 2017 παρουσιάζει στο Δι-
δυμότειχο το 104ο τεύχος (Ιουνίου 
2017) με αποκλειστικό θέμα το Ιστο-
ρικό Διδυμότειχο.
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«Η μνήμη της Αρχιτεκτονικής»
Έκθεση φωτογραφίας

«Πονεμένα μονοπάτια»
Μια περιπλάνηση στις αλησμόνητες πατρίδες
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Μια βραδιά γεμά-
τη συγκίνηση. Ενα 

πολιτισμικό ταξί-
δι μουσικής και χο-

ρού από τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο 

«Θεοδώρα Καντα-
κουζηνή». 

«Πονεμένα μονοπάτια» ήταν 
ο τίτλος της παράστασης, που ορ-
γάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Θεοδώρα Κατακουζηνή», υπό την 
αιγίδα του «Ευγενιδείου» Κέντρου 
Πολιτισμού Δήμου Ορεστιάδας, το 
Σάββατο, 27 Μαΐου 2017, στο δη-
μοτικό αμφιθέατρο, στο πλαίσιο 
του εορτασμού της 97ης επετείου 
της απελευθέρωσης του Διδυμο-
τείχου. Ηταν μια περιπλάνηση στις 
αλησμόνητες πατρίδες. 

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνη-
ση. Ενα πολιτισμικό ταξίδι μουσι-
κής και χορού.

Η Εκθεση Φωτογραφίας, με τίτλο «Η 
μνήμη της Αρχιτεκτονικής», που οργανώ-
νεται από το Προξενείο της Ελλάδος στην 
Αδριανούπολη με την συνεργασία της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστι-
άδας και Σουφλίου, παρουσιάστηκε στο 
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Καθεδρικού 
Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Διδυμοτεί-
χου και διήρκησε μέχρι 30 Ιουνίου 2017. Η 
Εκθεση παρουσιάζει κομψοτεχνήματα της 
αρχιτεκτονικής, κυρίως εκπαιδευτήρια, δη-
μόσια κτήρια και εκκλησίες, έργα που ανοι-
κοδομήθηκαν στα τέλη του 19ου με αρ-
χές του 20ου αιώνα, μερικά εκ των οποί-
ων ακόμα αντέχουν στο χρόνο. Την εκδή-
λωση πλαισίωσε η Χορωδία Παραδοσιακής 
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως και το 
συντονισμό της παρουσίασης είχε η Δημο-
σιογράφος Μαρία Μανάκα. Στην εκδήλω-
ση παρέστησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρ. Πατσουρίδης, ο Διοικητής της XVI Με-
ραρχίας Στρατηγός Δημ. Μπονώρας, ο Υπο-
διοικητής Ταξίαρχος Σταύρος Σταυρόπου-
λος, οι Διοικητές της 50ης και 30ης Ταξι-
αρχίας Ιω. Τσιόπλος και Νικ. Αγγελής αντι-
στοίχως, ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Τερ-
τσούδης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, Αντιδήμαρχοι και άλλοι επίσημοι.



• Αρ. Φύλλου 50 13

ΕΛ
ΕΥ

Θ
Ερ

ΙΑ
  

20
17

«Βραχιολάκι της Φιλίας»

Τέχνη αγάπης…

3ο Φεστιβάλ 
Φιλαρμονικών

Συναυλία Φιλαρμονικών 

Την Παρασκευή 2 Ιουνί-
ου 2017, πραγματοποιήθη-
κε στο Λαογραφικό Μου-
σείο Διδυμοτείχου, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων 
Ελευθέρια 2017, δημιουργι-
κό εργαστήρι χειροτεχνίας, 
για αγόρια και κορίτσια, με 
θέμα «Βραχιολάκι της Φιλί-
ας». Απλώς… δένεις τις κλω-
στές κάπου σταθερά κι αρ-
χίζεις να κάνεις… κόμπους. 
Είναι πολύ διασκεδαστικό. 
Τέσσερις κλωστές κεντήμα-
τος σε διαφορετικά χρώ-
ματα, τις διπλώνεις στην 
μέση και κάνεις ένα κόμπο 
ώστε να έχεις 8 νήματα…και 
να κάτι γίνεται, ένα όμορ-
φο αποτέλεσμα, μια «τέχνη 
αγάπης» από τα μέλη του 
Λαογραφικού Μουσείου και 
από τα μικρά παιδιά που 
πήραν μέρος στην όμορφη 
πρωτοβουλία. Ενα μοναδι-
κό παιχνίδι, ένα μοναδικό 
δώρο για την αγάπη και την 
φιλία.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 26 Μαΐου 2017 η εκδήλωση 3ο Φεστιβάλ-
Συναυλία Φιλαρμονικών, στο πλαίσιο των Ελευθερί-
ων 2017 του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Στην εκδήλωση η Φιλαρμονική του Δήμου Διδυ-
μοτείχου συνάντησε τη μπάντα της 16ης Μεραρχίας 
Πεζικού και τη Φιλαρμονική Φερών του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης. 

Το αποτέλεσμα ήταν μια εξαιρετική μουσική βρα-
διά, ένα καλλιτεχνικό γεγονός για την Καστροπολι-
τεία του Διδυμοτείχου.
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Γιορτή παιδικής δημιουρ-
γικότητας και χαράς

Εντυπωσιακό το πρόγραμμα στην γιορτή των 
ΚΔΑΠ Διδυμοτείχου

Τα ΚΔΑΠ του ΚΚΠΑΔΔ 
παρουσίασαν την Τετάρτη 
31 Μαΐου 2017, στο κλει-
στό Γυμναστήριο «Κων-
σταντίνος Γκατσιούδης», 
τη γιορτή λήξης της σχο-
λικής χρονιάς με τη συμ-
μετοχή όλων των τμημά-
των του, με γυμναστικές 
επιδείξεις, θεατρικά σκετς, 
μουσική παράσταση και 
έκθεση αγιογραφίας.

Ενθουσιασμός και χαρά 
κατέκλυσε το γεμάτο από 
κόσμο, στην γιορτή των 
ΚΔΑΠ Διδυμοτείχου, όπου 
τα πολυπληθή τμήματα 
παρουσίασαν το έργο που 
γίνεται όλη τη χρονιά, με 
τον δήμαρχο Διδυμοτείχου 
Παρασκευά Πατσουρίδη 
να αναφέρεται στην τερά-
στια προσπάθεια που γίνε-
ται από όλους τους εμπλε-
κόμενους που βασίζεται 
«στην αγάπη και την συμ-
μετοχή».

Το ΚΔΑΠ επαν-
δρωμένο με ει-

δικευμένο, στην 
κάθε κατηγορία 

του προσωπικό, με 
οργανωμένες δρα-

στηριότητες και 
με πλήρη υπευθυ-

νότητα και ευσυ-
νειδησία στο έργο 
του, αποτελεί  ση-

μαντικό παράγο-
ντα εξέλιξης για 

τον δήμο μας. 

Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκε η Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Βίκυ Σταμπολίδου, ο Πρό-
εδρος του ΚΚΠΑΔΔ Πανα-
γιώτης Μινούδης, οι Αντι-
δήμαρχοι Κώστας Σλαβού-
δης και Δημήτρης Εμμα-
νουηλίδης και κυρίως πλή-
θος κόσμου που χειροκρό-
τησαν επανειλημμένα το 
δημιουργικό ταξίδι των 
παιδιών.
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Στον Πανέβριο Μαθητικό Διαγωνισμό Σχεδί-
ασης Γραμματοσήμου 2017 με τον τίτλο «Στέλνω 
γράμμα στην Ευρώπη», τον οποίο διοργάνωσαν 
οι διαπιστευμένες για τον Εβρο Ambassadors 
της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την 
Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου 2017, συμμετεί-
χαν συνολικά 1372 μαθητές από 41 σχολεία με 
101 έργα από διαφορετικές τάξεις και τμήμα-
τα Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του 
Εβρου. 

Για τη δικαιότερη αξιολόγηση των έργων, η 
Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποφάσισε 
να κριθούν τα έργα σε τρεις ηλικιακές κατηγο-
ρίες: 

• μαθητές Νηπιαγωγείου & Α’ τάξης, 
• μαθητές Β’, Γ, & Δ’ τάξης 
• μαθητές Ε’ & Στ’ τάξης 
Στην κάθε κατηγορία αναδείχθηκαν τρία βρα-

βεία. Η Κριτική Επιτροπή βρέθηκε πολλές φορές 
σε δύσκολη θέση καθώς τα έργα των μαθητών 
ήταν τόσο ωραία ώστε σε αρκετές περιπτώσεις 
υπήρξαν και ισοβαθμίες. 

Τα βραβεία ανά κατηγορία απονεμήθηκαν 
ως εξής:

Μαθητές Νηπιαγωγείου & Α’ τάξης
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: 23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρού-

πολης, 1ο Τμήμα
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Νηπιαγωγείο Απαλού, Ολοήμε-

ρο Τμήμα, 8ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, 1ο Τμήμα
ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: 4ο ΔΣ Διδυμοτείχου, Α1’
 
Μαθητές Β’, Γ’ & Δ’ τάξης
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:  1ο ΔΣ Σουφλίου, Β1’
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:  ΔΣ Πύργου, Δ’ , ΔΣ Λαβάρων, Β’
ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: 2ο ΔΣ Σουφλίου, Β’ , 1ο ΔΣ Ορεστι-

άδας, Β3’ 
                
Μαθητές Ε’ & Στ’ τάξης 
 
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Μειονοτικό ΔΣ Σιδηρούς, Ε’-Στ’ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: 3ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης, Στ’ , 

12ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης, Στ1’ 
ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:  ΔΣ Νέας Χηλής, Στ2’, Ειδικό ΔΣ 

Αλεξανδρούπολης, Ε’  
 
 

Ολα τα έργα του Διαγωνισμού, βραβευθέντα και 
μη, αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα του Μα-
θητικού Διαγωνισμού: https://ioannini.wixsite.com/
stampcompetition2017 

Οι μαθητές των οποίων τα έργα βραβεύτηκαν θα 
λάβουν όλοι αναμνηστικά δώρα από την Αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σύμφω-
να με την αρχική προκήρυξη του Διαγωνισμού. 

Ωστόσο και λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των 
μαθητικών έργων, θα λάβουν ένα συμβολικό δώρο για 
τη συμμετοχή τους και οι υπόλοιποι μαθητές που δε 
βραβεύτηκαν μεταξύ των τριών πρώτων. 

Η παραλαβή των δώρων θα γίνει μετά από επικοι-
νωνία με την Οργανωτική Επιτροπή. 

Θα αποσταλούν, επίσης, ψηφιακές βεβαιώσεις 
συμμετοχής για όλους τους εμπλεκομένους ως εξής: 

1. Βεβαίωση για κάθε μαθητή και μαθήτρια που 
συμμετείχε στον διαγωνισμό. 

2. Βεβαίωση για κάθε εκπαιδευτικό που ήταν 
υπεύθυνος/η τάξης ή τμήματος που συμμετείχε στον 
Διαγωνισμό 

3. Επαινος για τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια 

σχολείου που απέστειλε έργα στον Διαγωνισμό 
Σας συγχαίρουμε όλους και όλες για τις μοναδι-

κές μαθητικές δημιουργίες που μας αποστείλατε και 
σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας και 
την άψογη συνεργασία σε όλες τις φάσεις του Διαγω-
νισμού που οδήγησε εν τέλει και στην επιτυχία του!!! 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
Ιωάννα Μανάφη Αποστολία Σαββαλάκη

«Στέλνω γράμμα στην Ευρώπη»
Πανέβριος Μαθητικός Διαγωνισμός Σχεδίασης Γραμ-
ματοσήμου

Προς την ΑLPHA  BANK  

ΥΠΟΨΙΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ    ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ Δ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & Σ. Σ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ 

Κύριοι,

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του  4ου ΔΣ Διδυμοτεί-
χου, σας ευχαριστούν  για την ευγενική σας χορηγία. Η 
προσφορά σας μας συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί μας δεί-
χνετε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πως είστε αρωγός 
των προσπαθειών μας  με σκοπό  τη βελτίωση των  μέ-
σων διδασκαλίας που οδηγούν ως δίαυλοι επικοινωνί-
ας , ενημέρωσης. Πέρυσι με τον εμπλουτισμός της σχο-
λικής βιβλιοθήκης και φέτος με την δωρεά μιας καινού-
ριας μονάδας ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Χαρήκαμε που 
με την ευγενική σας χορηγία , συμβάλλατε στη βελτίω-
ση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών  του 
σχολείου μας. Το ταξίδι προς τη γνώση δε θα  σταμα-
τήσει  ποτέ. Η πληροφορία και το βιβλίο πρέπει να λει-
τουργούν ως  δίαυλοι επικοινωνίας και ενημέρωσης και 
να αποτελούν το ερέθισμα για την έρευνα, τη μάθηση 
την επικοινωνία. Χωρίς τα όπλα του μέλλοντος δεν μπο-
ρεί να υπάρχει το σύγχρονο σχολείο. Η προσπάθειά  για 
τον εκσυγχρονισμό του σχολείου μας  δε θα σταματήσει 
ποτέ , γιατί όταν υπάρχει όραμα υπάρχει και τρόπος  για 
υλοποίηση. Ελπίζουμε πως η συνεργασία μας θα συνεχι-
στεί και την επόμενη σχολική χρονιά. 

Με εκτίμηση,

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ
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«Καστροπολίτες – Γνώση και Δράση»

«Οι 300 Εβρίτες στη Μάχη της Κρήτης»

Κείμενο: «Καστροπολίτες – Γνώση 
και Δράση»

Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 πραγματο-
ποιήθηκε στο Κέντρο Θρακικών Μελετών 
του Δήμου Διδυμοτείχου, από τον Ιστορικό 
και Πολιτιστικό Σύλλογο Διδυμοτείχου «Κα-
στροπολίτες – Γνώση και Δράση», βραδιά 
ιστορίας και βιβλιοπαρουσίασης με θέμα 
: «Οι 300 Εβρίτες στη Μάχη της Κρήτης», 
όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο του αειμνή-
στου συντοπίτη μας Χρήστου Ρουσσόπου-
λου ¨Η Μάχη της Κρήτης¨. Το βιβλίο αποτε-
λεί το προσωπικό ημερολόγιο του συγγρα-

φέα, ο οποίος μαζί με άλλους 300 Εβρίτες 
έλαβε μέρος στη Μάχη της Κρήτης.

Στην αρχή της βραδιάς, τονίστηκε από 
τον συντονιστή της εκδήλωσης, η αναγκαι-
ότητα της αυτονόμησης και ενίσχυσης του 
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Η αναφορά 
αυτή έγινε στα πλαίσια αποφάσεως της 
7μελούς Συντονιστικής Γραμματείας του 
Συλλόγου μας και θα ισχύει για όλες τις μελ-
λοντικές εκδηλώσεις μας.

Κατόπιν μέλος του Συλλόγου, μας πα-
ρουσίασε ένα συνοπτικό χρονοδιάγραμμα 
των ιστορικών γεγονότων από την 28 Οκτω-
βρίου 1940 μέχρι το Μάιο του 1941 που ξε-
κίνησε η μάχη της Κρήτης. Ακολούθως το 

λόγο έλαβε η κυρία Μαίρη Τζιβελέκη, 
της οποίας ο παππούς Θεοφάνης Δη-
μοσχάκης σκοτώθηκε στη μάχη της Κρή-
της. Η κυρία Τζιβελέκη μας παρουσία-
σε την έρευνά της, που επικεντρώνε-
ται σε στοιχεία που συνέλεξε τα τελευ-
ταία χρόνια από τους επιζήσαντες Εβρί-
τες μαχητές που έλαβαν μέρος στις πο-
λεμικές επιχειρήσεις στη μεγαλόνησο 
το 1941. Επίσης μας παρουσίασε ελλη-
νική και ξένη βιβλιογραφία όπου κατα-
γράφεται η συμμετοχή των 300 Εβριτών 
στη Μάχη της Κρήτης. Ειδικότερα ανα-

φέρθηκε στις βρετανικές εκδόσεις “Helion 
and Company” και στο βιβλίο : The Battle for 
Heraklion. Crete 1941 όπου συμπεριλαμβά-
νεται στη βιβλιογραφία του, το βιβλίο του 
Χρήστου Ρουσσόπουλου.

Στη συνέχεια μέλος του Συλλόγου μας 
ανέγνωσε το βιογραφικό του Χρήστου Ρουσ-
σόπουλου και κατόπιν έλαβε το λόγο η κόρη 
του συγγραφέα κυρία Ελένη Θεοδωρακο-
πούλου, η οποία μας μίλησε για τον πατέ-
ρα της και το πλούσιο συγγραφικό και καλ-
λιτεχνικό του έργο, παρουσιάζοντας παράλ-
ληλα και το βιβλίο.

Για να αφουγκραστούν οι παριστάμενοι 
τη γραφίδα, το καλλιτεχνικό πνεύμα και τη 
βιωματική παράθεση των γεγονότων, όπως 
τα διέσωσε ο συγγραφέας, μέλη του Συλλό-
γου μας ανέγνωσαν χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα από το βιβλίο.

Την εκδήλωση έκλεισε με πολύ ωραίο 
τρόπο, το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού 
και Λαογραφικού Συλλόγου Διδυμοτείχου 
¨Το Κάστρο¨. Τα παιδιά με περίσσεια χάρη 
και λεβεντιά, χόρεψαν Κρητικούς και Θρα-
κιώτικους χορούς, ενθουσιάζοντας το κοινό 
της εκδήλωσης. Τους αξίζουν θερμά συγχα-
ρητήρια !!!

Ευχαριστούμε πολύ τις δύο κυρίες : Ελέ-
νη Θεοδωρακοπούλου και Μαίρη Τζιβελέκη, 
που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά 
μας και μας έκαναν την τιμή να παρευρε-
θούν στο Διδυμότειχο και να μιλήσουν για 
την άγνωστη αυτή πτυχή της ιστορίας μας. 
Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους έκαναν 
το κόπο να προσέλθουν και να στηρίξουν 
την εκδήλωση μας, έτσι μας δίνουν τη δύ-
ναμη να συνεχίσουμε το έργο μας που αφο-
ρά την ανάδειξη της τοπικής μας ιστορίας.

«ρωμανία»
Τριήμερο Εκδηλώσεων Μνήμης της Γε-
νοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

“Λούνα Παρκ της 
ανακύκλωσης”

Το Διδυμό-
τειχο υπο-

δέχτηκε 
το “Λούνα 
Παρκ της 

ανακύκλω-
σης”, την 
καλύτερη 

για το 2017 
εκπαιδευ-

τική δράση 
της Ελλάδας

Το Διδυμότειχο υποδέχτηκε την Τετάρτη, 24 Μαΐου 
2017, το “Λούνα Παρκ της ανακύκλωσης”, που χαρακτηρί-
στηκε ως η καλύτερη για το 2016 εκπαιδευτική δράση της 
Ελλάδας. Από τις εννέα το πρωί ως τη μία μετά το μεσημέ-
ρι παιδιά από σχολικές μονάδες της πόλης είχαν κατακλύ-
σει το χώρο, μπροστά από την είσοδο του δημαρχείου, δί-
νοντας ένα άλλο χρώμα στην καθημερινότητα των δημοτι-
κών υπαλλήλων και των συναλλασσόμενων πολιτών. Μέσα 
από το παιχνίδι τα παιδιά είχαν μια καλή ευκαιρία να γνω-
ρίσουν και να ενημερωθούν για τα μείζονα οικολογικά και 
περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας και κυρίως 
να μάθουν για τους τρόπους προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Πρακτικά μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
που πρέπει να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία και να γίνουν μια στάση ζωής για μικρούς και μεγά-
λους.

«Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά εκπαιδεύονται στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Δράσεις εκπαιδευτικού χα-
ρακτήρα γι΄αυτό το φλέγον τοπικό και παγκόσμιο πρόβλη-
μα, όπως αυτή του “Λούνα Παρκ της ανακύκλωσης” θα 
έχουν την υποστήριξη του δήμου μας», τόνισε σε δήλωσή 
του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης.

Εκδήλωση διοργανώθηκε από το 
σύλλογο Ποντίων «Ρωμανία», στα 
πλαίσια μνήμης της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού, την Παρα-
σκευή 19 Μαΐου στο Δημοτικό Αμ-
φιθέατρο Διδυμοτείχου με κεντρι-
κό ομιλητή τον καθηγητή Διεθνούς 
Πολιτικής, Παντείου Πανεπιστημίου 
κ. Γιαλλουρίδη Χριστόδουλο με την 
συμμετοχή του Πολιτιστικού συλλό-
γου Ποντίων Θρυλορίου Ροδόπης «Η 
Κερασούντα & το Γαρς».

Το Σάββατο 20 Μαΐου στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της Παναγίας Ελευθε-
ρώτριας, πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση στρογγυλής τραπέζης με θέμα 

«Πολιτική της Τουρκίας και μειονό-
τητες» με ομιλητές τον καθηγητή Δι-
εθνούς Πολιτικής Παντείου Πανεπι-
στημίου κ. Γιαλλουρίδη Χριστόδου-
λο, τον ομότιμο καθηγητή Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Πε-
λαγίδη Ευστάθιο και τον καθηγητή 
Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σωτηρέ-
λη Κωνσταντίνο. 

Την Κυριακή 21 Μαΐου στον Κα-
θεδρικό Ναό της Παναγίας Ελευθε-
ρώτριας τελέστηκε Επιμνημόσυνη 
Δέηση, εις μνήμην των 353.000 θυ-
μάτων της Γενοκτονίας του Ποντια-
κού Ελληνισμού και ακολούθησε κα-
τάθεση στεφάνων.

Συμμετοχή στο «Καλέ παναϊρ»
Ο Σύλλογός Ποντίων «Ρωμανία», 

αναβίωσε και φέτος το έθιμο του 
παραδοσιακού φούρνου, στα πλαί-
σια των Βυζαντινών εορτών του Κά-
στρου Διδυμοτείχου (ΚΑΛΕ ΠΑΝΑΐΡ), 
προσφέροντας με εορταστική διάθε-
ση ποντιακά περέκ και ωτία στον κό-
σμο. Η Πόντιοι αγαπούν και τιμούν, 
την αυθεντική ποντιακή κουζίνα, σε 
πανηγύρια και στα θρησκευτικά έθι-
μα. Είναι πολύ ζωντανά τα ήθη και 
τα έθιμα του ποντιακού ελληνισμού, 
που περνούν αγέραστα και ανόθευ-
τα από γενιά σε γενιά. Ολη η ιεροτε-

λεστία κρατείται.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Πα-

τσουρίδης Παρασκευάς για την 19η 
Μαΐου, ημέρα μνήμης του Ποντια-
κού Ελληνισμού

 «Η 19η Μαΐου είναι μια ημέ-
ρα τιμής, μια ημέρα μνήμης της Γε-
νοκτονίας των 353.000 Ελλήνων του 
Πόντου. Πρόκειται για ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας. Δεν πρέπει να ξεχνού-
με, αλλά οφείλουμε να τιμούμε και 
κυρίως να μαθαίνουμε και να διδα-
σκόμαστε, ώστε να μην ζήσουμε ανά-
λογα φαινόμενα στο μέλλον.»


