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35 Τούρκοι δημοσιογράφοι 
και τουριστικοί πράκτορες 

στο Διδυμότειχο

Ο Πολιτισμός  
και ο Tουρισμός  

πρέπει να παίξουν 
πρωταγωνιστικό  

ρόλο στην οικονομική 
και κοινωνική  

ανάπτυξη. 

Πολιτισμικός τουρισμός, Γα-
στρονομικός τουρισμός, 
Μορφωτικός τουρισμός, 
Θρησκευτικός τουρισμός 
και Αγροτουρισμός βρί-

σκουν πεδίο δράσης στο Δι-
δυμότειχο. 

Τα πρώτα βήματα έγιναν,η 
Δημοτική αρχή και ο Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου υποστη-
ρίζουν και κατευθύνουν τις 
προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Προσφέρουμε απλόχερα τη 
φιλοξενία μας, τη γαστρο-
νομία της περιοχής μας, και 
την πολιτιστική κληρονο-
μιά μας,ώστε ο τουρισμός 

να βοηθήσει οικονομικά την 
περιοχή μας.

Κάστρο πολιτισμού 
και τουρισμού

Κάστρο πολιτισμού 
και τουρισμού

Η φυσική και πολιτιστική μας 
κληρονομιά μπορούν να συντελέσουν, 
ώστε να αναπτυχθούν όλες οι μορφές 
τουρισμού στην περιοχή μας. 

σελ. 9-8

ΚΑΡΟΛΟΣ ΧΙΙ

Ένας χρόνος
διαμονής  

στο Διδυμότειχο
σελ. 8 σελ. 9

Ο Δήμος μας στο 
Facebook 

και όχι μόνό!
σελ. 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης αλλά και 
των δικαιολογημένων αιτημάτων και των αυξημένων 
απαιτήσεων, ο Δήμος Διδυμοτείχου στην προσπάθεια 
του να βρίσκεται κοντά στον Δημότη αναζήτησε νέ-
ους τρόπους κοινωνικής παρέμβασης και διαύλους 
επικοινωνίας. σελ. 2

ΖΕΟλΙΘΟΣ
Πολυάριθμες και πολύμορφες εφαρμογές   
της υψηλής ποιότητας Ελληνικού Φυσικού  

Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ) του Νομού Έβρου
σελ. 7

Πολιτισμικός 
Τουρισμός

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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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.

Μήνυμα του Μήνα
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ - ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ  

ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΟΡΑΤΕ ΚΡΑΝΟΣ

Φίλες και Φίλοι στους θερινούς μήνες η περιοχή μας έχει 
πληρώσει μεγάλο τίμημα στους δρόμους.Να φοράμε κρά-
νος ακόμη και στις πιο μικρές αποστάσεις. Το κράνος σώ-

ζει ζωές. Αυτό αποδεικνύει για μια ακόμη φορά μελέτη του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: ποσοστό 80% των θα-
νάτων των δικυκλιστών που έχουν εμπλακεί σε τροχαίο εί-

ναι αποτέλεσμα κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. 

Μάλιστα οι δικυκλιστές που δεν χρησιμοποιούν κράνος 
αντιμετωπίζουν διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κρανι-

οεγκεφαλική κάκωση.

Το κράνος σώζει ζωές.

Έφυγε ο Δημήτρης Λαμπούδης
Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του Έβρου και αρχηγός της ΑΕ 

Διδυμοτείχου στην κατάκτηση του κυπέλλου Ερασιτεχνών το 1980, δεν είναι πια 
κοντά μας... Ο Δημήτρης Λαμπούδης, έφυγε την Παρασκευή 05/04/2013 για την 
«Γειτονιά των Αγγέλων».Ως Ποδοσφαιριστής και Προπονητής συνέδεσε το όνο-
μα του με τις επιτυχίες του ποδοσφαίρου της περιοχής μας.Ιδιαίτερα φιλικός και 
χαμογελαστός άνθρωπος ο Δημήτρης, τα τελευταία χρόνια ζούσε στους Χιονά-
δες και διατηρούσε παραδοσιακό καφενείο.  Δημήτρη θα σε θυμόμαστε πάντα…

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην δύσκολη εποχή 
της οικονομικής κρίσης 
αλλά και των δικαιολογη-
μένων αιτημάτων και των 
αυξημένων απαιτήσεων, ο 
Δήμος Διδυμοτείχου στην 
προσπάθεια του να βρί-
σκεται κοντά στον Δημό-
τη αναζήτησε νέους τρό-
πους κοινωνικής παρέμ-
βασης και διαύλους επι-
κοινωνίας. 

Στόχος του Δήμου είναι να δημιουργηθεί στην είσοδο του Δημαρχείου ένα 
γραφείο που θα υποστηρίζει και θα εξυπηρετεί καθημερινά όλους τους Δημότες. 

Το Γραφείο Δημότη είναι ένα τμήμα με αρμοδιότητες την άμεση προώθηση 
παραπόνων, καταγγελιών, προβλημάτων και αιτήσεων του κοινού στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και επίλυση. Ο νέος αυτός θεσμός σκοπό έχει 
τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος προς τους 
δημότες σε όλα τα επίπεδα. Η διαχείριση των αιτημάτων θα ακολουθεί ένα κε-
ντρικό διάγραμμα ροής:  υποβολή ,  διεκπεραίωση και ενημέρωση του δημότη.

Τηλεφωνική λήψη του Αιτήματος με αστική χρέωση ή μέσου ηλεκτρονικού 
μηνύματος από το διαδίκτυο  ή φυσική παρουσία του Δημότη στο  Γραφείο.

Προώθηση του Αιτήματος στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

Απάντηση/Ενημέρωση του Δημότη για την διεκπεραίωση ή την πορεία εξέλι-
ξης του Αιτήματος του.

Το Γραφείο Δημότη θα λειτουργήσει δοκιμαστικά με εσωτερικό μηχανισμό 
υποβολής αιτημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να δοκιμαστούν στην πρά-
ξη : 1) τα λειτουργικά ζητήματα του λογισμικού συστήματος  και 2) η χρονική 
ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου σε αιτήματα Δημοτών.

 Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης δήλωσε ότι: 

‘’Στόχος μας είναι το Γραφείο του Δημότη να συμβάλει ώστε  να βελτιωθεί το 
σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου για την άμεση επίλυση 
απλών προβλημάτων της καθημερινότητας , με ταυτόχρονη την ευαισθητοποίη-
ση των δημοτών για επισήμανση προβλημάτων που τον απασχολούν. Το όλο εγ-
χείρημα θα δημιουργηθεί με μηδενική οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογι-
σμό του Δήμου και θα αποτελέσει ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών 
που πρέπει να υποστηριχθεί από όλους μας .’’


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης  

Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:
Τοπαλούδης Ιωάννης 

Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Κελεσίδης Αναστάσιος 
Αντιδήμαρχος Παιδείας  
& Δια Βίου Μάθησης

Δεντσίδης Δημήτριος 
Επικοινωνία

Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602

E-mail: didymonea@gmail.com

Έφυγε ο  
Μαργαρίτης  

Μαργαριτίδης
Ο Μαργαρίτης Μαργαριτίδης έφυγε από κοντά 

μας την Τρίτη 9 Απριλίου 2013.Μια έντονη προσω-
πικότητα της περιοχής μας με πολυετή παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Πετράδων,Πρόεδρος της Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισμών Διδυμοτείχου και υπήρξε επί σειρά ετών Δημο-
τικός Σύμβουλος του Δήμου Διδυμοτείχου.Ο Μαργαρίτης όπως θα τον θυμό-
μαστε,είχε ξεκάθαρες απόψεις για την πολιτική και οραματικές προτάσεις για 
τα τοπικά Δημοτικά δρώμενα.

ΒΑΣΙλΟπΟΥλΟΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου 1987-1990

Ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος γεννήθηκε στο 
Διδυμότειχο στις 6 Αυγούστου 1947. Φοίτησε 
στο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου και μετά από επιτυ-
χείς εξετάσεις συνέχισε της σπουδές του στην 
Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης από την οποία αποφοίτησε με επι-
τυχία. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία σαν 
έφεδρος αξιωματικός μετά από ειδική εκπαίδευ-
ση στη ΣΕΑΠ στο Ηράκλειο Κρήτης και επιλέγει 
για την αποστολή στην Κύπρο το 1974. Διετέλε-
σε Δικηγόρος,μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. Καθόλη την διάρκεια της σταδι-
οδρομίας του ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο Δικη-
γορικό σώμα. Άσκησε το λειτούργημα του Δικηγόρου με υψηλή δεοντολογία υπο-
στηρίζοντας με πάθος το δίκαιο του αδύναμου και τις χαμηλά κοινωνικές τάξεις. Αυ-
τά τα χαρακτηριστικά του, οδήγησαν μια ομάδα φίλων του από το Διδυμότειχο και 
την Θεσσαλονίκη να παροτρύνουν τον ίδιο να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ενωτικός και ήπιος χαρακτήρας ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να ενώσει μεγάλες 
ομάδες ανθρώπων στο Διδυμότειχο. Έβαλε υποψηφιότητα και εξελέγη Δήμαρχος 
στις Δημοτικές Εκλογές Οκτωβρίου 1986 με τον Συνδυασμό Ομόνοια-Δημιουργία 
την τετραετία 1987-1990. Επι της Δημαρχίας του εκτελέστηκαν σημαντικά έργα για 
την πόλη του Διδυμοτείχου και την ευρύτερη περιοχή. Προσπάθησε να αναδείξει την 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας εκδίδοντας βιβλίο για την προβολή του Διδυ-
μοτείχου. Πέθανε σε ηλικία 49 ετών. Οι κάτοικοι του Διδυμοτείχου θα θυμούνται τον 
Άνθρωπο,τον Δήμαρχο,τον Δικηγόρο Βασιλόπουλο που ήρθε στην γενέτειρα του για 
να βοηθήσει  τον τόπο του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι 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.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ενωμένοι για το Νοσοκομείο μας
Το Νοσοκομείο Διδυμοτεί-

χου εξυπηρετεί περίπου 80.000 
κατοίκους του Βόρειου Έβρου και 
σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας 
ανήκει στα 10 πρώτα Νοσοκομεία 
στην επικράτεια με ποιοτική παρο-
χή υγείας και ιατρικής φροντίδας.
Τα χίλια κύματα που περνάει το 
Νοσοκομείο μας ελπίζουμε να μην 
έχει επιπτώσεις στην αντιμετώπιση 
και περίθαλψη περιστατικών υγεί-
ας για τους κατοίκους της περιο-
χής. Συντονισμένα και οργανωμέ-
να όλοι οι φορείς του τόπου μας 
δίνουν την μάχη για να παραμεί-
νει το Νοσοκομείο αυτόνομο χω-
ρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα 
παροχή υγείας.

   Ο πρώτος κύκλος συγχω-
νεύσεων στο χώρο της υγείας ξε-
κινά με την κατάργηση 4.000 θέ-
σεων νοσηλείας και τη συγχώ-
νευση 330 κλινικών και τμημά-
των. Επιπλέον αποχωρούν 50 Δι-
οικητές και Υποδιοικητές. Συγκε-
κριμένα μειώνονται κατά 4.000 
οι λειτουργούσες κλίνες (από τις 
46.000 οργανικές κλίνες λειτουρ-
γούν σήμερα 36.000, οι κλίνες αυ-
τές μειώνονται σε 32.000). Οι αλ-
λαγές αυτές θα φέρουν μετακινή-
σεις 600 νοσοκομειακών γιατρών 
στα όρια του νομού που υπηρε-
τούν , ενώ από τα 210 Κέντρα 
Υγείας αναμένεται να μετακινη-
θούν 45 γιατροί. Τα 133 Νοσοκο-
μεία, Συμβούλια και Διοικητές, μει-
ώνονται σε 83. Στα υπόλοιπα 50 
τοποθετείται αναπληρωτής Διοι-
κητής και Συμβούλιο Διοίκησης 
από διοικητικά στελέχη τα οποία 
αναφέρονται στις Διοικήσεις των 
83 Νοσοκομείων όπου υπάγονται. 
Οι Διοικητές και οι Αναπληρωτές 
Διοικητές μειώνονται από 175 σε 
144. Οι συγχωνεύσεις στα δύο 
Νοσοκομεία του Έβρου: Τα δυο 
Νοσοκομεία, με τα νέα δεδομένα, 
αποκτούν κοινή διοίκηση , με Διοι-
κητή και έδρα το ΠΓΝΑ και Ανα-
πληρωτή Διοικητή στο ΓΝΔ ,με 
την ονομασία Νοσοκομείο Έβρου 
,ενώ θα υπάρξουν αλλαγές στα 
Διοικητικά Συμβούλια. Όσον αφο-
ρά τις προτεινόμενες νέες κλίνες 
και την κατάργηση κλινικών: Στο 
Νοσοκομείο Αλεξ/πολης: θα λει-
τουργούν 528 κλίνες από τις 505 
σημερινές, θα καταργηθούν 13 
κλινικές. Στο Νοσοκομείο Διδυμο-
τείχου: θα λειτουργούν 112 κλίνες 
από 113 και καταργείται μια κλινι-
κή (συγχωνεύεται η καρδιολογική 

με τη μονάδα στεφανιαίας νόσου). 
Οι θέσεις των ιατρών παραμένουν 
ίδιες: 443 στο Νοσοκομείο Αλεξ/
πολης και 59 στο Νοσοκομείο Δι-
δυμοτείχου.

Το πρώτο ψήφισμα για το Νο-
σοκομείο έγινε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Διδυμοτείχου, σε τα-
κτική Συνεδρίασή του την Τετάρ-
τη 13/7/2011, με την παρουσία 
Προέδρων Δημοτικών και Τοπι-
κών Κοινοτήτων του Δήμου μας, 
καθώς και αρμόδιων φορέων του 
Διδυμοτείχου.Αποφάσισε ΟΜΟ-
ΦΩΝΑ: «Είμαστε υπέρ της αυτό-
νομης Διοίκησης του Γ. Νοσοκο-
μείου Διδυμοτείχου. Τυχόν συγ-
χώνευση της Διοίκησής του με αυ-
τήν του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης θα υπο-
βαθμίσει το Νοσοκομείο Διδυμο-
τείχου και δε θα έχει στο μέλλον 
καμιά προοπτική ανάπτυξης. Εί-
ναι αναγκαία η συνέχιση κα ανα-
βάθμιση λειτουργίας (μέσω πρό-

σληψης ιατρικού και λοιπού προ-
σωπικού και της ανάπτυξης νέων 
κλινικών και όχι συγχωνεύσεων ή 
καταργήσεων) του Γ.Ν. Διδυμοτεί-
χου διότι: Καλύπτει υγειονομικές 
ανάγκες 80.000 κατοίκων του Β. 
Έβρου (αλλά και παράνομων με-
ταναστών). Βρίσκεται πολύ μα-
κριά, 110 χιλιόμετρα, από το πλη-
σιέστερο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, 
της Αλεξ/πολης (σε ίδια απόσταση 
διατηρούνται αυτόνομα δυο νο-
σοκομεία). Προσφέρει ποιοτικές 
υγειονομικές υπηρεσίες στους κα-
τοίκους του Β. Έβρου, πράγμα το 
οποίο αναγνωρίσθηκε προσφά-
τως από την κεντρική εξουσία (γι’ 
αυτό και «επιβράβευσαν» με την 
προτεινόμενη διοικητική συγχώ-
νευση). 

Την Πέμπτη 14/02/2013 
πραγματοποιήθηκε τακτική συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Διδυμοτείχου.Στην συνεδρί-
αση παρόντες ήταν ο Βουλευτής 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κος 
Ουζουνίδης Μαρίνος , ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπο-
λης Κος Ραπτόπουλος Νικόλαος , 
ο Αναπληρωτής Διοικητής Νοσο-
κομείου Διδυμοτείχου Κος Λαζό-
πουλος Δημήτρης ,ο πρόεδρος 
των Ιατρών του Νοσοκομείου Κος 
Βαφειάδης Κωνσταντίνος , ο πρό-
εδρος των εργαζομένων Κος Στά-
θης Στάμος ,εκπρόσωποι των φο-
ρέων της πόλης και αρκετοί πολί-
τες.

Στην συζήτηση που ακολού-
θησε ακούστηκαν ενδιαφέρου-
σες προτάσεις και θέσεις: Οι δύο 
Διοικητές προσπάθησαν να καθη-
συχάσουν το ΔΣ Διδυμοτείχου και 
τον κόσμο που παρακολουθούσε, 
τονίζοντας ότι οι προθέσεις του 
Υπουργείου είναι προς όφελος 

της σωστής Διοίκησης του Νο-
σοκομείου.Ζήτησαν πίστωση χρό-
νου ώστε να κριθούν από όλους 
στο τέλος της θητείας τους και δε-
σμεύτηκαν ότι δεν θα γίνουν με-
τακινήσεις προσωπικού. Ο Βου-
λευτής Κος Ουζουνίδης δεσμεύτη-
κε για ερώτηση στην βουλή προς 
τον Υπουργό Υγείας για τους λό-
γους που οδήγησαν στην ενοποίη-
ση των νοσοκομείων, αν και το νο-
σοκομείο Διδυμοτείχου είναι εύ-
ρωστο οικονομικά .

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου  
κος Παρασκευάς Πατσουρίδης τό-
νισε ότι η ιδιαιτερότητα του Νο-
μού με την μεγάλη χιλιομετρική 
απόσταση από την Αλεξανδρού-
πολη , τις δυσμενής καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν των χειμώ-
να και  οι ανάγκες, ιδιαίτερα του 
γερασμένου πληθυσμού  της περι-

οχής  για νοσηλεία ,καθιστούν το 
Νοσοκομείο απαραίτητο για την 
ζωή μας. Ο Αρχηγός της μείζο-
νος αντιπολίτευσης κος Τοκαμά-
νης  Χρήστος δήλωσε ότι  οι αλ-
λαγές αυτές θα παρασύρουν και 
σε άλλες , όπως αυτό της κατάρ-
γησης του ΤΕΙ Διδυμοτείχου,για 
αυτό και πρέπει να αντιδράσου-
με άμεσα. Ο Αρχηγός της ελάσ-
σονος αντιπολίτευσης κος Συναπί-
δης Στέφανος τόνισε ότι πρέπει να 
παραμείνουμε ενωμένοι και αγω-
νιστικοί  για να αντιμετωπίσου-
με  το μεγάλο πρόβλημα της συ-
νένωσης των Νοσοκομείων.Ανα-
φέρθηκε στο παράδειγμα της Ικα-
ρίας που με κινητοποιήσεις οι κά-
τοικοι του νησιού κατάφεραν να 
το κρατήσουν αυτόνομο. Ο Πρόε-
δρος των Ιατρών κος Βαφειάδης 
αφού έκανε μια αναδρομή στο πα-
ρελθόν τόνισε ότι το Νοσοκομείο 
πρέπει να παραμείνει αυτοτελές 

και να υποστηριχτεί ακόμη περισ-
σότερο. Από την μεριά του ο Πρό-
εδρος των εργαζομένων κος Στά-
μος δήλωσε ,φοβάται ότι θα αρχί-
σουν οι μετακινήσεις Ιατρικού και 
Νοσηλευτικού προσωπικού προς 
την Αλεξανδρούπολη και ότι ουσι-
αστικά καταργείτε το Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου. Αρκετοί εκπρόσω-
ποι φορέων της πόλης και αρκε-
τοί Δημότες πήραν τον λόγο στην 
συνεδρίαση και υποστήριξαν ότι η 
συνένωση των δύο Νοσοκομείων 
δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα στην 
ανάπτυξη της περιοχής μας .Ενω-
μένοι θα πρέπει να διεκδικήσου-
με την αυτοτέλεια του Νοσοκομεί-
ου μας.

Ο Σεβασμιότατος μητροπολί-
της Διδυμοτείχου,Ορεστιάδος και 
Σουφλίου κκ.Δαμασκηνός συμπα-
ρίσταται και βοηθάει σημαντικά 

στην προσπάθεια που γίνεται:’’ Δι-
απιστώνω καθημερινά μια συρρί-
κνωση η οποία γίνεται με αποψί-
λωση της περιοχής από υπηρεσί-
ες. Το νοσοκομείο π.χ. δεν είναι μια 
υπηρεσία, είναι η ίδια μας η ζωή, 
είναι η ζωή των ανθρώπων μας! 
Εμείς που ζούμε εδώ πρέπει να 
ενημερώσουμε τον κόσμο για την 
περιοχή μας, πρέπει να μάθουν το 
τι γίνεται εδώ πάνω στη Θράκη.’’

Ο Σύλλογος εργαζομένων του 
Νοσοκομείου είναι ιδιαίτερα μαχη-
τικός.Γνωρίζουν και ζούν από μέ-
σα την σημερινή πραγματικότη-
τα,για αυτό και συμμετέχουν σε 
όλες της πρωτοβουλίες για την 
δημιουργία ενός κοινού μετώπου 
που θα διασφαλίσει την αυτόνομη 
λειτουργία του Νοσοκομείου Δι-
δυμοτείχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δι-
δυμοτείχου συντονισμένα και ορ-

γανωμένα, ομόφωνα, αποφάσι-
σε την  δημιουργία μιας επιτρο-
πής  που θα αποτελείται από τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κκ 
Δαμασκηνό, τους τρείς Δημάρ-
χους (Ορεστιάδας-Διδυμοτείχου-
Σουφλίου) τον Πρόεδρο των ερ-
γαζομένων και των πρόεδρο των 
Ιατρών του Νοσοκομείου ώστε 
να υπάρξουν συναντήσεις με τους 
φορείς του Υπουργείου Υγείας για 
την επίλυση του θέματος.

Η περιοχή του Διδυμοτεί-
χου δεν αντέχει άλλη εγκατάλει-
ψη αλλά και καμία εκμετάλλευση 
του θέματος από κανέναν. Οι κινη-
τοποιήσεις,τα ψηφίσματα ,οι επα-
φές που συνεχίζονται, έχουν ένα 
κοινό σκοπό και στόχο: ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ,αυτόνομο 
με παροχή υπηρεσιών υγείας υψη-
λής ποιότητας. 
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Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέ-
ων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Έβρου, διοργάνωσε 
την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2013 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Διδυμοτεί-
χου, συνάντηση εργασίας του συνό-
λου των φορέων που παρέχουν ψυ-
χοκοινωνικές υπηρεσίες στο βόρειο 
τμήμα του νομού μας, αποσκοπώντας 
στην ανταλλαγή πληροφόρησης για 
τη δραστηριότητα και τις δυνατότητες 

του καθενός και το σχεδιασμό ενός 
κοινού πλαισίου δράσης.

Για την οργάνωση της συνάντη-
σης την υποστήριξή του παρείχε ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου, κος Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης . Χαιρετισμό απηύθυ-
νε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας & Παιδείας, κύριος Κελεσίδης 
Αναστάσιος, ο οποίος ‘’υπογράμμισε 
τη διάθεση των τοπικών αρχών να συ-
νεπικουρήσουν στην προσπάθεια αυτή 

με αποδέκτες τους μαθητές και τις οι-
κογένειές τους και τόνισε τη σημασία 
της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, 
θεωρώντας ότι αυτή θα  μεγιστοποι-
ήσει τα οφέλη για την τοπική κοινω-
νία.’’ Όλοι οι παριστάμενοι εξέφρασαν 
την ανάγκη δικτύωσης των λειτουρ-
γούντων φορέων, ώστε συντονισμέ-
να να αναπτυχθούν δράσεις με σκο-
πό την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 
υγείας. Αποφασίστηκε για το λόγο αυ-
τό, η διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού 
τρόπου επικοινωνίας που θα παρέ-
χει ενημέρωση και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για το σύνολο των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία 
αναγκών. Στην κοινή αυτή προσπάθεια 
καλούνται να συστρατευθούν και όσοι 
άλλοι φορείς ή ενεργοί πολίτες συμ-
μερίζονται τους στόχους της. Υπεύθυ-
νη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέ-
ων Έβρου είναι η κα Αλεξάνδρα Γκου-
λιάμα. Διευθυντής της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Έβρου είναι ο κος Πα-
ναγιώτης Ζιαγάκης. Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας:25510 88981 ypssn@dide.
evr.sch.gr

Προς την  
Δημοτική Εφημερίδα  

«Εν Διδυμοτείχω»  
Με ιδιαίτερη πράγματι ικανοποίηση διάβασα το πρώ-

το τεύχος μηνός Μαρτίου 2013, της εκδοθείσας  
Δημοτικής Εφημερίδος «Εν Διδυμοτείχω», μια 
προσεγμένη, καλαίσθητη και πολλά υποσχόμε-
νη έκδοση, που αναρτήθηκε πολύ εύστοχα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και που ύστερα από δια-
κοπή 27 μηνών από του Ιανουαρίου 2011 μέχρι 
σήμερα, έρχεται ουσιαστικά η επανέκδοσή της να 
καλύψει ένα σοβαρό κενό στην ενημέρωση των 
απανταχού στην Ελλάδα και το εξωτερικό Διδυ-
μοτειχιτών, αποκαθιστώντας την γέφυρα επικοι-
νωνίας που είχε μαζί τους μέχρι τότε.

Το ότι στην περιοχή μας μέχρι τώρα δεν υπήρχε το-
πική εφημερίδα με τοπική ειδησεογραφία ήταν 
στα πλέον αρνητικά στοιχεία του τόπου. Συνε-
πώς, ο χώρος των σελίδων αυτής της εφημερί-
δος πρέπει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο και να 
μην σπαταλάται για αλλότρια, όπως ποίηση, λο-
γοτεχνία, κουζίνα, μασάλια, πολλές και ευμεγέθεις 
φωτογραφίες ή και θέματα Δημοτικού Συμβουλί-
ου (που άλλωστε είναι αναρτημένα στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου) ώστε να γίνει το βήμα και το ερ-
γαλείο ενημέρωσης και αγωνιστικής διεκδίκησης 
προς αποκατάσταση των αδικιών και των καταρ-
γήσεων που διέπραξαν ή σχεδιάζουν εις βάρος 
της πόλης και της περιοχής της.

Όμως, στην παρούσα κρίσιμη οικονομικά περίοδο εί-
ναι μια καλή ευκαιρία με την εφημερίδα «Εν Δι-
δυμοτείχω», να γίνουν γνωστά τα προβλήματα, οι 
ελλείψεις, οι καθυστερήσεις, οι αδυναμίες, οι αδι-
κίες αλλά και οι λύσεις, οι διεκδικήσεις, οι αγώνες, 
οι ενέργειες και οι προτάσεις για την σωτηρία των 
κεκτημένων, την περαιτέρω ανάπτυξη ως και για 
την προβολή και την ανάδειξη της πόλης και του 
Δήμου Διδυμοτείχου ολόκληρου, γιατί όταν όλες 
οι κρατικές δομές η μία πίσω από την άλλη χωρίς 
τελειωμό καταργούνται, συγχωνεύονται, μεταφέ-
ρονται, υποβαθμίζονται χωρίς εξαίρεση και χω-
ρίς ντροπή και στη δική μας περιοχή, μια περιοχή 
εθνικής στρατηγικής σημασίας, μια παραμεθόριο 
περιοχή, επιτέλους πρέπει να μάθουν όλοι τους 
και μέσω της εφημερίδος ότι «Εδώ είναι Διδυ-
μότειχο, μια περιοχή λωρίδα γης ελληνικής, 
ανάμεσα στα σύνορα με Τουρκία και Βουλ-
γαρία. Από εδώ αρχίζει και δεν τελειώνει 
η Ελλάδα, γι’ αυτό και το κράτος εδώ πρέ-
πει να είναι παρόν όσο πουθενά αλλού και 
όχι όπως πάνε να καταντήσουν την περιο-
χή πάνω από την Αλεξ/πολη δηλ. μια Ελλά-
δα υποβαθμισμένη χωρίς κρατικές δομές και 
υπηρεσίες, επειδή το κράτος δυστυχώς απο-
φάσισε μονομερώς και ετσιθελικά να απου-
σιάζει επ’ αόριστον».

Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες για το καλό του 
Δήμου Διδυμοτείχου. 

Με εκτίμηση 
«ΔιδυμοΚαστροΠολίτης»

Χρηματοδοτούμενα έργα 
ΑΠΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ

Για να έχουν οι Δημότες  μας αναλυτική εικόνα για 
τα έργα , μελέτες, και ενέργειες που έχουν ενταχθεί 
και υλοποιούνται σε χρηματοδοτούμενα προγράμμα-
τα από το Δήμο Διδυμοτείχου ο Αντιδήμαρχος προ-
γραμματισμού και ανάπτυξης κος Τοπαλούδης Γιάν-
νης μας παρουσιάζει πίνακα με τα έργα,τον προυπο-
λογισμό,την χρηματοδότηση και το στάδιο που βρί-
σκεται το κάθε έργο στο Δήμο Διδυμοτείχου:

ΕΡγΑ ΠΡΟϋΠΟΛΟγΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡωΣΗΣ
Συνδετήριος δρόμος  
Λάδης-Παλιουρίου 629.354,54€ Π.Α.Α 2007-2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών 2ου-
3ου-5ου Δημοτικών σχολείων 435.617,89€ ΕΠ Μ-Θ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Συνδυασμένη αξιοποίηση  
και ανάδειξη των αρχαίων λουτρών 
στην διασυνοριακή περιοχή

1.140.590,00€ INTERREG ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδοποιίας 
από Τ.Κ Ασημενίου προς Τ.Κ Σοφικού 460.000,00€ Π.Α.Α 2007-2013 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)  

ΠΡΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες 
σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής 55.076,94€ ΕΠ Μ-Θ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Προμήθεια-εγκατάσταση  
αυτοματοποιημένου συστήματος  
κοινοχρήστων ποδηλάτων

242.127,00€ ΠΡΑΣΙΝΟ  
ΤΑΜΕΙΟ- ΥΠΕΚΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Αναβάθμιση εκσυχρονισμός  
λαογραφικού μουσείου Διδυμοτείχου-
Επανέκθεση μουσειακών συλλογών-
προβολή και ανάδειξη πολιτιστικής  
κληρονομιάς

496.313,00€ ΕΠ Μ-Θ 2007-2013 ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Κατασκευή φράγματος Μεταξάδων-
ρέμα δασοράχης 611.311,00€ Π.Α.Α 2007-2013 ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

Συμβουλευτικός  
σταθμός νέων
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Εθιμοτυπική  
συνάντηση 

με τον Διοικητή
 της 16ης Μ.Π

Ο νέος στρατηγός της 16ης Μεραρχίας πεζικού Μαυ-
ράκης Ιωσήφ επισκέφτηκε εθιμοτυπικά τον Δήμαρ-
χο Διδυμοτείχου κο Παρασκευά Πατσουρίδη στο γρα-
φείο του στο Δήμο Διδυμοτείχου. Στη  συνάντηση, που 
έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, o Δήμαρχος, συνεχάρη 
τον νέο Διοικητή για την ανάληψη των καθηκόντων του 
και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του. Επιπλέον, 
ανταλλάχτηκαν απόψεις για θέματα τοπικού ενδιαφέ-
ροντος και συνεργασίας που έχουν ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου με την 16η Μεραρχία πεζικού.

πΟλΙΤΙΚΗ πΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)

Ο Δήμος μας 
στο Facebook 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!

Σύμφωνα με την πρόσφατη και 
μάλιστα ομόφωνη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
την 96/2013, αποφασίστηκε η 
δημιουργία επίσημων σελίδων 
και λογαριασμών του Δήμου 
σε όλους τους μεγάλους ιστό-
τοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι μια πολύ έξυπνη ενέργεια 
και μάλιστα χωρίς καμιά οικο-
νομική επιβάρυνση για τον Δή-
μο, μιας και παρέχεται η δυ-
νατότητα προβολής της πό-
λης μας στα εκατομμύρια των 
χρηστών του Facebook, του 
Twitter και του YouTube, εντε-
λώς δωρεάν!

Ο Δήμος Διδυμοτείχου υπο-
στήριξε με θέρμη την  πρω-
τοβουλία του κ. Κωνσταντί-
νου Γκουρλουμένου, Μηχα-
νικού Η/Υ Συστημάτων, μόνι-
μου υπαλλήλου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, ο οποίος πρό-
σφατα αποσπάσθηκε για δύο 
χρόνια στο Τμήμα Προγραμμα-
τισμού του Δήμου μας. Βάση 
λοιπόν της παραπάνω απόφα-
σης. ο κ. Γκουρλουμένος έχει 
ήδη δημιουργήσει τις σελίδες 
της πόλης μας στο Facebook, 
το YouTube και το Twitter τις 
οποίες μπορείτε να τις δείτε 
στις παρακάτω διευθύνσεις: 

- Σελίδα Facebook:http://www.
facebook.com/Didymoteichon

- Σελίδα και κανάλι Youtube: 
http://www.youtube.com/
DimosDidymoteichou

- Σελίδα Twitter: http://www.
twitter.com/didymoteicho,.
ενώ για twitts από τον Δήμο 
μπορείτε να κάνετε follow το 
@didymoteicho

Σύντομα θα ακολουθήσουν και 
οι σελίδες στο Google+ και στο 
Picasa.

Οι σελίδες θα ενημερώνονται 
συνεχώς από τους κ. Γκουρ-
λουμένο και κ. Καραμπουναρ-
λή.

Στις 19 Απριλίου 2013, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 11:00, πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπι-
κού Οργάνου(Σ.Τ.Ο.) Δήμου Διδυμοτεί-
χου κατόπιν εντολής του προέδρου και 
Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Πατσουρίδη 
Παρασκευά με τη συμμετοχή των εμπλε-
κόμενων Υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Διδυ-
μοτείχου αφού καλωσόρισε και ευχαρί-
στησε όλα τα μέλη του Σ.Τ.Ο. και τους 
εκπροσώπους φορέων για τη παρουσία 
τους αναφέρθηκε στο σκοπό της παρού-
σας σύσκεψης που είναι η δρομολόγη-
ση έργων και δράσεων αντιπυρικής προ-
στασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων 
που συνδέονται με τη πρόληψη και ετοι-
μότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων 
που προέρχονται από την εκδήλωση δα-
σικών πυρκαγιών.Ο Δήμαρχος Διδυμο-
τείχου επεσήμανε ότι παρά την δύσκολη 
οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη 
χώρα μας απαιτείται η έγκαιρη σωστή 
προετοιμασία του κάθε εμπλεκόμενου 
φορέα χωριστά και συντονισμός ώστε 
να είμαστε σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας 
για την αντιμετώπιση δασικών πυρκα-
γιών ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη-

ρεσίας Διδυμοτείχου ανέφερε ότι η πε-
ρυσινή περίοδος γενικά ήταν καλή στο 
τομέα ευθύνης του. Ανέφερε ότι για τα 
πυροσβεστικά υδροστόμια που δεν λει-
τουργούν ενημερώθηκε η ΔΕΥΑΔ που 
είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση τους 
και να εντοπισθούν από το Δήμο οικό-
πεδα με πυκνή βλάστηση και χόρτα και 
να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των να τα 
καθαρίσουν.

Οι εκπρόσωποι της Διέυθυνσης Πο-
λιτικής Προστασίας(από τη Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ. και από τη Περιφερειακή Ενότη-
τα Έβρου) αναφέρθηκαν στην ενεργο-
ποίηση εθελοντικών ομάδων της περιο-
χής αλλά και Συλλόγων(όπως Κυνηγετι-
κός Σύλλογος, Λέσχη 4χ4,Λέσχη Ειδικών 
Δυνάμεων, Ερυθρό Σταυρό κ.α.) που θα 
μπορούσαν τους θερινούς μήνες να βο-
ηθήσουν στη φύλαξη και παρατήρηση 
των δασών του Δήμου μας αλλά και χώ-
ρων με πυκνή βλάστηση . 

Ο Δασάρχης Διδυμοτείχου στην 
αναφορά του τόνισε πως με έγγραφό 
της η Υπηρεσία του προς το Δήμο Διδυ-
μοτείχου ενημέρωσε αναλυτικά για τα 
έργα και τις εργασίες πρόληψης δασι-
κών πυρκαγιών που απαιτείται να εκτε-

λεστούν ακόμη και με τη σύναψη Προ-
γραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 
και Δασαρχείου (Ν.3937/2011 άρθρο 
29 παρ.3) και επεσήμανε την έλλειψη 
οχημάτων στην Υπηρεσία του. Ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Περιστε-
ράκης Ευάγγελος στην αναφορά του τό-
νισε πως οι τεχνικές υπηρεσίες του Δή-
μου μας είναι σε ετοιμότητα και σε συ-
νεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρε-
σία και το Δασαρχείο για να αντιμετω-
πισθεί η όποια εκδήλωση δασικής πυρ-
καγιάς με τις δύο υδροφόρες που διαθέ-
τουμε, τα μηχανήματα έργων και το προ-
σωπικό μας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Περιστε-
ράκης Ευάγγελος,η Αντιδήμαρχος Με-
ταξάδων κ. Πουργιάζη Χρυσή, ο Προϊ-
στάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτι-
κής Προστασίας κ. Γκιρτζιμανάκης Αθα-
νάσιος και οι υπάλληλοι του Γραφείου  
κ. κ. Τεκτονίδης Δημήτριος και Τζιαλα-
μάγκας Παναγιώτης.
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Έσπασε σωλήνας νερού
Έσπασε ένας σωλήνας  νερού απέναντι από 

το ‘’αεροπλάνο’’,με αποτέλεσμα να έχει μικρή 
διακοπή νερού στην γύρω περιοχή. Ο σωλήνας 
που έσπασε δεν ήταν τοποθετημένος σε μια λο-
γική ευθεία, με αποτέλεσμα στο σημείο που άλ-
λαζε κατεύθυνση προς τα κάτω να πιέζεται και 
να σπάσει.’’Είναι πολλά αυτά που βλέπουμε κα-
θημερινά με τα προβλήματα της ύδρευσης τονί-
ζει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ κος Αραμπατζής Κυ-
παρρίσης. Συνεχώς το σύστημα ύδρευσης σπά-
ει σε διάφορα σημεία,παρόλα αυτά οι άνθρω-
ποι της επιχείρησης δίνουν λύσεις . Ελπίζουμε 

ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε νέα προγράμ-
ματα για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης 
ώστε να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα και σω-
στά το πρόβλημα του νερού στο Διδυμότειχο’’.

Νέος Φωτισμός στο Διδυμότειχο
Αστική  

Αναζωογόνηση 
2012-2015

Ο Δήμος Διδυμοτείχου ζήτη-
σε την ένταξή του στον άξονα Ενί-
σχυση της ελκυστικότητας των πό-
λεων του προγράμματος  ‘’Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015’’ του 
πράσινου ταμείου ώστε να αντικα-
ταστήσει τον φωτισμό της πόλης 
με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέρ-
γειας τύπου LED. Το ενδεικτικό κό-
στος της αλλαγής των λαμπτήρων 
ανέρχεται στο ποσό των 184.000€ 

. Με την αντικατάσταση των λαμπτήρων της πόλης με λαμπτήρες LED ο Δήμος περιμένει τεράστια οφέλη από την εξοικο-
νόμηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα αγγίξει και το 70%.

Βλάβη στο κεντρικό δίκτυο νερού
Μεγάλη βλάβη στον κεντρικό 

δίκτυο ύδρευσης παρουσιάστηκε 
την Πέμπτη 18 Απριλίου στο Διδυ-
μότειχο. 

Ο κεντρικός αγωγός που έσπα-
σε, περνάει μέσα από την λεκάνη 
εκτόνωσης του ποταμού (ερυθρο-
πόταμος) με αποτέλεσμα να δυ-
σχεραίνει τις προσπάθειες των συ-
νεργείων επιδιόρθωσης. 

Η βλάβη του συγκεκριμένου 
δικτύου είναι δυστυχώς συνηθι-
σμένο φαινόμενο για την πόλη του 
Διδυμοτείχου με αποτέλεσμα πολ-
λές φορές η πόλη μας να έχει δια-

κοπές νερού. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της 
ΔΕΥΑΔ κος Αραμπατζής Κυ-
παρρίσης τόνισε:’’Τα συνερ-
γεία της ΔΕΥΑΔ ανταποκρίθη-
καν άμεσα για την αντιμετώπι-
ση της βλάβης από την πρώτη 
στιγμή.

Εάν  η στάθμη του ερυθρο-
ποτάμου ήταν λίγο ψηλότερη 
,τα συνεργεία δεν θα μπορού-
σαν να επιδιορθώσουν την με-
γάλη βλάβη του δικτύου, ιατή ο 
κεντρικός σωλήνας περνάει δί-
πλα από το ποτάμι ,σε σημείο 
που όταν έχουμε πολλά νερά 
είναι δύσκολη η πρόσβαση.’’ 

 Θέματα Δημοτικού 
Συμβουλίου

Με τριάντα δύο θέματα συνεδρίασε την Τρίτη 16 
Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυ-
σης είναι:

Δημιουργία, επαναλειτουργία χώρων στάθμευσης ΤΑΞΙ.   Επί-
σημη παρουσία του Δήμου Διδυμοτείχου στους ιστότοπους Κοι-
νωνικής Δικτύωσης. Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων 
και απόδοση. 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2013. Συμπλήρωση της αριθμ. 51/2013 ΑΔΣ. Δημιουργία ειδικού 
λογαριασμού με τίτλο «υπουργείο Εσωτερικών – εξόφληση ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου Διδυμοτείχου» στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών & Δανείων.

 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων (πρώην σχολικά) στην Τοπ. Κοιν. 
Κουφοβούνου. Δωρεάν παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα στην 
ΙΘ’ ΕΠΚΑ Δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχια στην περιοχή Πλωτι-
νόπολης). Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλε-
σης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013. Έγκρι-
ση διενέργειας προμήθειας εκτυπωμένων εντύπων, τρόπος εκτέ-
λεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. Έγκριση 
διενέργειας προμήθειας επιβατικού οχήματος (δημαρχιακού), τρό-
πος εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. 

 Έγκριση διενέργειας προμήθειας καλαθοφόρου οχήματος, 
τρόπος εκτέλεσης προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλα-
βής.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης Η/Υ. Έγκριση απευθείας ανάθε-
σης υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.  Έγκρι-
ση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναμνηστικών πλακετών. 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας εστίασης (γευμάτων). 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας βιομηχα-
νικών αερίων. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής 
ύλης. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ζωοτροφών (σκυ-
λοτροφές).

 Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας οργάνων ελέγχου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνι-
κού προσωπικού έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων αναγκών βάση του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια βάση του άρ-
θρου 210 του Ν. 3584/2007. Έγκριση συμπληρωματικής απόφα-
σης της 67/2012 του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Νεο-
λαίας & Περιβάλλοντος. Έγκριση συμπληρωματικής απόφασης της 
67/2012 του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας & 
Περιβάλλοντος. Έγκριση της  38/2013 ΑΔΣ του Ν.Π. Κέντρο Δή-
μου Διδυμοτείχου. Ορισμός νέων μελών ΔΣ του Ν.Π. Κέντρο Κοι-
νωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου. Έγκρι-
ση παράτασης έργου με τίτλο: Προληπτικός έλεγχος για τη διερεύ-
νηση της αλλεργικής ρινίτιδας στον πληθυσμό. Χορήγηση άδειας 
παραγωγού. Aντικατάσταση μέλους της «Επιτροπής καταγραφής 
παλαιών σιδήρων».   Έγκριση έκθεσης εκτίμησης των προς εκποίη-
ση παλαιών σιδηρικών. Επί αιτήσεων δημοτών.
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ΖΕΟλΙθΟΣ
Πολυάριθμες και πολύμορφες εφαρμογές  της υψηλής ποιότητας 

Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ) του Νομού Έβρου

O ζεόλιθος εί-
ναι ορυκτό με συ-
στατικά το οξυγό-
νο, πυρίτιο, αργί-
λιο, ασβέστιο, κά-
λιο, νάτριο, μαγνή-

σιο και νερό.  
Υπάρχουν περισσό-
τερα από 80 είδη 

ζεολίθων. 
Φυσικός ζεόλιθος 
είναι το πέτρωμα  
που περιέχει ένα ή 
περισσότερα είδη  
ζεολίθων μαζί με 
άλλα 5 περίπου 

ορυκτά. 

Η παρουσία, έστω και σε χαμηλά 
ποσοστά, ινωδών ζεολίθων (π.χ., μορ-
ντενίτη, εριονίτη, σκολεσίτη, κ.α.) καθι-
στά επικίνδυνη τη χρήση του φυσικού 
ζεόλιθου. Ο ζεόλιθος με τις πολυάριθ-
μες και πολύμορφες εφαρμογές είναι 
ο ζεόλιθος τύπου-HEU (κλινοπτιλόλι-
θος-ευλανδίτης) που παρουσιάζει πι-
νακοειδείς κρυστάλλους. Σήμερα για 
διατροφικές, φαρμακευτικές, ιατρι-
κές, περιβαλλοντικές, υδατικές, γεωρ-
γικές, κτηνοτροφικές και βιομηχανι-
κές χρήσεις, απαιτείται  η περιεκτικό-
τητα σε ζεόλιθο τύπου-HEU (κλινοπτι-
λόλιθο-ευλανδίτη) να είναι μεγαλύτε-
ρη από 75%. Χαμηλής ποιότητας φυ-
σικός ζεόλιθος έχει καλύτερη αντοχή, 
γι’ αυτό και χρησιμοποιείται για κατα-
σκευή στάβλων, εκκλησιών και κατοι-
κιών. Ζεολιθοφόροι τόφοι των Μετα-
ξάδων-Αβδέλλας του Νομού Έβρου 
χρησιμοποιούνται ως δομικοί λίθοι 
και διακοσμητικά πετρώματα. Οι κα-
τασκευές αυτές λόγω της ενυδάτω-
σης κατά το βράδυ, της αφυδάτωσης 
κατά την ημέρα και της συνεχούς δέ-
σμευσης αμμωνίας και αερίων από 
το φυσικό ζεόλιθο, διατηρούνται άο-
σμες, δροσερές το καλοκαίρι και θερ-
μές το χειμώνα, προς ευαρέσκεια των 
ζώων και ανθρώπων.

Σε 30 θέσεις του Νομού Έβρου 
εντοπίστηκαν 4 είδη ζεολίθων, Πε-
τρωτά-Πεντάλοφος (10 θέσεις), 
Μεταξάδες-Αβδέλλα (2 θέσεις), 
Δαδιά-Λευκίμη (7 θέσεις), Καβησός-
Φέρες-Αετοχώρι (9 θέσεις) και Σαμο-
θράκη (2 θέσεις). Οι περισσότερες θέ-
σεις δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον, 
εξαιτίας μικρών αποθεμάτων, χαμη-
λής ποιότητας και συμμετοχής ινω-
δών ζεολίθων. Σε 4 από τις 10 θέ-
σεις του Δήμου Τριγώνου (Πετρω-
τά-Πεντάλοφος) εντοπίστηκε φυσικός 

ζεόλιθος με ποιότητα που κυμαίνεται 
από 76% έως 89%.

Μετά από 125 μελέτες που εκτε-
λέσαμε από το έτος 1988 έως σή-
μερα, το οικονομικό-επενδυτικό εν-
διαφέρον εντοπίζεται στην μία θέση 
των Πετρωτών του Δήμου Τριγώνου, 
όπου εντοπίστηκαν αποθέματα υψη-
λής ποιότητας φυσικού ζεόλιθου, τον 
οποίον και αποκαλέσαμε Ελληνικό 
Φυσικό Ζεόλιθο (ΕΛΦΥΖΕ). 

Ο ΕΛΦΥΖΕ δεσμεύει βακτήρια, 
μύκητες, αέρια, ανόργανες, οργανικές 
και οργανομεταλλικές ενώσεις, ρυθμί-
ζει προς το ουδέτερο το pH εδαφών 
και υδάτων, εμπλουτίζοντας τα ύδατα 
με οξυγόνο (οξυγωνούχα ρεύματα). Η 
δέσμευση αερίων έχει ως αποτέλεσμα 
τον εμπλουτισμό του αέρα σε οξυγό-
νο και την αξιοσημείωτη μείωση της 
δυσοσμίας. Η ορυκτολογική σύσταση 
και οι φυσικοχημικές ιδιότητες καθι-
στούν τον ΕΛΦΥΖΕ, κατάλληλο υλι-
κό για πολυάριθμες και πολύμορφες 
εφαρμογές, όπως: 1) Καθαρισμός 
αστικών λυμάτων, 2) Καθαρισμός βιο-
μηχανικών υγρών αποβλήτων, 3) Πα-
ραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεο-
λυματολάσπης, 4) Κατεργασία λυμα-
τολάσπης και βιομηχανικής λάσπης 
για ασφαλή απόθεση, 5) Εξυγίανση 
και οξυγόνωση υδάτινων οικοσυστη-
μάτων, 6) Δέσμευση και απομάκρυν-
ση κυανοβακτηρίων, 7) Δέσμευση και 
απομάκρυνση εξα-σθενούς χρωμίου, 
8) Δέσμευση και απομάκρυνση ραδι-
ονουκλιδίων, 9) Βελτίωση τεχνητών 
υγροβιότοπων και μονάδων διαχείρι-
σης υδάτων, 10) Βελτίωση ποιότητας 
πόσιμου νερού, 11) Ιχθυοκαλλιέργει-
ες, 12) Αποσμητικό υλικό, 13) Μετα-
τροπή κοπριάς σε άοσμο λίπασμα, 14) 
Καθαρισμός και ξήρανση αερίων, 15) 
Ζωοτροφές, 16) Βελτιωτικά αγρο-
τικών καλλιεργειών, 17) Βελτιωτικό 
όξινων και βασικών εδαφών, 18) Δι-
αχείριση αποβλήτων μεταλλείων και 
επιστροφή εδαφών σε γεωργική χρή-
ση, 19) Υπόστρωμα θερμοκηπίων, 20) 
Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, 21) 
Βελτίωση γεύσης και ποιότητας τρο-
φίμων, 22) Υπόστρωμα ανθοκομικής, 
23) Ανθεκτικότερο και υγιέστερο γρα-
σίδι και 24) Συμπλήρωμα διατροφής.

H χρήση του ΕΛΦΥΖΕ σε υδατι-
κά συστήματα και στα εδάφη γεωργι-
κών καλλιεργειών, επιλεκτικά δεσμεύ-
ει και απομακρύνει αέριες, ανόργανες, 
οργανικές και οργανομεταλλικές ενώ-
σεις κατά 20-99%, απομακρύνει κυ-
ανοβακτήρια κατά 51-92%, εμπλου-
τίζει τα ύδατα σε οξυγόνο, ρυθμίζει 
προς το ουδέτερο το pH των υδά-
των και των εδαφών, βελτιώνει τις 
φυσικοχημικές και θρεπτικές ικανό-
τητες των εδαφών, ενισχύει το ριζι-
κό σύστημα των φυτών, αποθηκεύ-
ει και διαθέτει σταδιακά το νερό στα 
φυτά, μειώνει τις ασθένειες του ριζι-

κού συστήματος των φυτών, αυξάνει 
την παραγωγή των γεωργικών προϊό-
ντων κατά 17-66% και βελτιώνει την 
ποιότητά τους κατά 4-46%, μειώνει 
τη χρήση λιπασμάτων κατά 56-100%, 
μειώνει τη χρήση του ύδατος άρδευ-
σης κατά 33-67%, εμποδίζει την έκ-
πλυση και μετακίνηση των επιβλα-
βών συστατικών με το νερό της βρο-
χής, προστατεύοντας έτσι την ποιότη-
τα εδαφών, επιφανειακών και υπόγει-
ων υδάτων. 

Η χρήση του ΕΛΦΥΖΕ ως πρό-
σθετο ζωοτροφών και υλικό δαπέδου 
κτηνοτροφικών μονάδων αυξάνει την 
παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα 
των σχετικών προϊόντων, μειώνει την 
κατανάλωση τροφής, τις ασθένειες 
και τη φαρμακευτική αγωγή των ζώ-
ων, τη θνησιμότητα των νεογνών και 
τη δυσοσμία, μετατρέποντας την κο-
πριά σε άοσμο λίπασμα.

Η κατεργασία αστικών λυμάτων 
με ΕΛΦΥΖΕ παράγει διαυγές νερό 
(33-433% βελτίωση ποιοτικών πα-
ραμέτρων) και άοσμη-συνεκτική ζεο-
λυματολάσπη.Η άοσμη-συνεκτική ζε-
ολυματολάσπη είναι κατάλληλη για 
χρήση ως εδαφοβελτιωτικό στις γε-
ωργικές καλλιέργειες.

Η κατεργασία βιομηχανικών 
υγρών αποβλήτων (βαφεία, βυρσοδε-
ψεία, βιομηχανικές ζώνες, κτλ.) με ΕΛ-
ΦΥΖΕ παράγει διαυγές νερό (32-98% 
βελτίωση ποιοτικών παραμέτρων) και 
άοσμη-συνεκτική ζεολάσπη. 

Η χρήση του ΕΛΦΥΖΕ σε λεκάνες 
λιμνών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) 
Η κατεργασία αστικών, βιομηχανικών 
και γεωργικών υγρών αποβλήτων γύ-
ρω από τη λίμνη με ΕΛΦΥΖΕ, βελτίω-
νει την ποιότητα των νερών πριν αυ-
τά εισρεύσουν στη λίμνη, β) Η ανάμει-
ξη ΕΛΦΥΖΕ στα αγροτικά εδάφη που 
καλλιεργούνται γύρω από τη λίμνη, 
αποτρέπει την έκπλυση με το νερό της 
βροχής των επιβλαβών ουσιών (φυ-
τοφάρμακα-λιπάσματα) στα νερά της 
λίμνης, μειώνει τη χρήση του νερού 
άρδευσης, μειώνει τη χρήση λιπασμά-
των, αυξάνει την παραγωγή και βελ-
τιώνει την ποιότητα των αγροτικών 

προϊόντων, γ) Η κατεργασία με ΕΛΦΥ-
ΖΕ της λυματολάσπης, της λάσπης και 
της κοπριάς βιομηχανικών και κτηνο-
τροφικών μονάδων γύρω από τη λί-
μνη, μειώνει τη δυσοσμία και αποτρέ-
πει την έκπλυση των επιβλαβών ουσι-
ών με το νερό της βροχής στη λίμνη, 
δ) Η ρίψη ΕΛΦΥΖΕ στην παραλίμνια 
λάσπη, μειώνει τη δυσοσμία, βελτιώ-
νει τις συνθήκες διαβίωσης και ανά-
πτυξης των οργανισμών και φυτών 
της παραλίμνιας ζώνης και ε) Η ρί-
ψη του ΕΛΦΥΖΕ στα νερά της λίμνης, 
ρυθμίζει το pH του νερού προς το ου-
δέτερο, εμπλουτίζει σε οξυγόνο το νε-
ρό, μειώνει τα βακτήρια, βελτιώνει τη 
διαβίωση και ανάπτυξη των οργανι-
σμών και φυτών.

Η χρήση του ΕΛΦΥΖΕ στην εξό-
ρυξη μεταλλευμάτων και επιστρο-
φή εδαφών για γεωργοκτηνοτροφι-
κή χρήση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α) Η κατεργασία της όξινης απορροής 
και των υγρών αποβλήτων μεταλλεί-
ων με ΕΛΦΥΖΕ, καθιστά τα νερά κα-
τάλληλα για διάθεση σε φυσικό απο-
δέκτη ή για άρδευση (π.χ., δεσμευτι-

κή ικανότητα φυσικού ζεολίθου έως 
98% Cd και 96% Fe), β) Η ανάμειξη 
ΕΛΦΥΖΕ στα στερεά απόβλητα με-
ταλλείου και κυρίως στη λεκάνη δια-
χείρισης τελμάτων, αποτρέπει την έκ-
πλυση των μετάλλων με το νερό της 
βροχής και γ) Η ανάμειξη του ΕΛΦΥ-
ΖΕ στα εδάφη του μεταλλείου προς 
απόδοση σε γεωργοκτηνοτροφική 
χρήση, ρυθμίζει το pH των εδαφών 
προς το ουδέτερο, επιφέρει μεγαλύ-
τερη γονιμότητα και καλύτερη ποιότη-
τα στα παραγόμενα προϊόντα φυτικής 
και ζωικής προέλευσης, σε σύγκριση 
με τα εδάφη πριν την εκμετάλλευση 
των μετάλλων.

Με βάση τις παραπάνω πολυά-
ριθμες και πολύμορφες εφαρμογές. 
Ο ΕΛΦΥΖΕ αποτελεί σημαντικός και 
φιλο-περιβαλλοντικός ορυκτός πλού-
τος. Τό έτος 2006 υπεγράφησαν προ-
σύμφωνα με Κινέζικο επενδυτικό όμι-
λο για παραγωγή και εξαγωγή στην 
Κίνα 1,5 εκατομ. τόνων ΕΛΦΥΖΕ, με 
αρχική επένδυση 180 εκατ. δολαρίων 
ΗΠΑ. Η εμπορική αυτή συμφωνία από 
μόνη της, θα ενέτασσε παγκοσμίως τη 
χώρα μας στις κυριότερες χώρες πα-
ραγωγής και εμπορίας υψηλής ποιό-
τητας φυσικού ζεόλιθου, με σημαντι-
κότατα οφέλη για την εθνική μας οι-
κονομία. Ύστερα από πρόσκληση του 
επενδυτικού ομίλου της Κίνας, κα-
τά την εκεί επίσκεψή μου τον Μαΐου 
2007, όπου επεξήγησα τις πολυάριθ-
μες και πολύμορφες χρήσεις του ΕΛ-
ΦΥΖΕ, υπεγράφησαν εμπορικές συμ-
φωνίες οι οποίες διπλασιάζαν τις πο-
σότητες εξαγωγής του ΕΛΦΥΖΕ. Η 
παραπάνω επένδυση, λόγω άρνησης 
αδειοδότησης δεν έγινε ποτέ και αρ-
γότερα μεταφέρθηκε από τον Κινέζι-
κο όμιλο σε άλλη χώρα. Τό έτος 2009 
έγινε μίσθωση του χώρου για εξόρυ-
ξη του ΕΛΦΥΖΕ, για επένδυση Γερμα-
νικού ομίλου ύψους 45 εκατομ. €. Η 
παραπάνω μίσθωση, ένα μήνα μετά 
την υπογραφή της, ακυρώθηκε και η 
επένδυση του Γερμανικού ομίλου με-
ταφέρθηκε αργότερα στην Τουρκία. 
Οι αιτίες για τις παραπάνω ακυρώ-
σεις επενδύσεων και μη εκμετάλλευ-
σης του ΕΛΦΥΖΕ είναι πολλές, βασι-
κότερες όμως είναι η μονοπωλιακή / 
οικογενειοκρατική σχεδόν κατάστα-
ση στην εκμετάλλευση του ορυκτού 
πλούτου, η διαφθορά, τα συμφέρο-
ντα και η γραφειοκρατεία. Τελευταία, 
η μελέτη του ΙΓΜΕ 2008 που παρου-
σιάζει τον ΕΛΦΥΖΕ ως υλικό πολύ χα-
μηλής ποιότητας, με μέση περιεκτι-
κότητα σε ζεόλιθο 53% (διακύμαν-
ση 40-67%) και συμμετοχή του ινώδη 
ζεόλιθου μορντενίτη, σύμφωνα με την 
αγορά και την επιστήμη, καθιστά τον 
ΕΛΦΥΖΕ μη εκμεταλλεύσιμο. Τα πα-
ραπάνω οδηγούν Ελληνικά και ξένα 
κεφάλαια να επενδύονται στην Τουρ-
κία, Σκόπια, Βουλγαρία, κλπ., προσφέ-
ροντας εκεί χιλιάδες θέσεις εργασίας.

ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΦΙλΙππΙΔΗΣ 
Καθηγητής Ορυκτολογίας-

Κοιτασματολογίας
Διευθυντής του Τομέα Ορυκτολογίας-

Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας 
Διευθυντής του Εργαστηρίου  

Γεωχημείας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης (ΑΠΘ), Σχολή Θετικών Επιστη-

μών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτο-
λογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, 
54124 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310998468, 
Fax. 2310998463, 6972778862, Email: 

anestis@geo.auth.gr,  website:http://users.
auth.gr/anestis
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Μονοήμερη εκδρο-
μή πραγματοποιήθη-
κε την Δευτέρα 22 

Απριλίου από είκοσι καθηγή-
τριες προερχόμενοι από την 
Αδριανούπολη στην πόλη του 
Διδυμοτείχου. Επισκέφτηκαν 
τα αρχαιολογικά μνημεία και 
περπάτησαν στους δρόμους 
και στην αγορά της πόλης. 
 
Τα αρχαιολογικά βυζαντινά 
και οθωμανικά μνημεία προ-
σελκύουν επισκέπτες από την 
γείτονα χώρα με αρχαιολογι-
κό και μορφωτικό ενδιαφέρον.

250 μαθητές  
από την Αλεξανδρούπολη 
εκδρομή στο Διδυμότειχο
Περίπου 250 μαθητές και 24 εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο 

Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκαν το Διδυμότειχο σε μονοήμερη εκ-
παιδευτική εκδρομή .Τους μαθητές καλωσόρισε στο Δημαρχείο ο 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης,ο Αντιδή-
μαρχος Παιδείας κος Κελεσίδης Αναστάσιος και εθελοντές ξεναγοί 
της πόλης μας.Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους εθελοντές ξε-
ναγούς  περιηγήθηκαν και ξεναγήθηκαν στα αρχαιολογικά και θρη-
σκευτικά μνημεία της πόλης μας.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΧΙΙ

Ένας χρόνος
διαμονής  

στο Διδυμότειχο
Ο Σουηδός Πρέσβης κος Greger Widgren ανταποκρινόμενος 
στην πρόσκληση του Δημάρχου Διδυμοτείχου κου Παρασκευά 
Πατσουρίδη, επισκέφτηκε την πόλη μας, το Σάββατο 20 Απρι-
λίου και την Κυριακή 21 Απριλίου με την ιδιότητα του μέλους 
της επιστημονικής επιτροπής του Σουηδικού Μουσείου «Royal 
Swedish Armoury» της Στοκχόλμης για την ζωή και το έργο του 
Καρόλου XII Βασιλέα της Σουηδίας. 

Κατά την διήμερη παραμονή του ξεναγήθηκε στα Μνημεία της 
πόλης μας και την Κυριακή, 21 Απριλίου και ώρα 7.30 μ.μ. μίλη-
σε σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου και το Ευγενίδειο Ίδρυμα στο κατάμεστο από κόσμό Κέντρο 
Θρακικών Μελετών, με θέμα «Βασιλεύς Κάρολος XII της Σουη-
δίας - Ένας χρόνος διαμονής στο Διδυμότειχο», μαζί με τον Δρ. 
Αθανάσιο Γουρίδη, Πολιτικό Μηχανικό – Αρχαιολόγο ο οποίος 
ανέλυσε τα ιστορικά στοιχεία για την ζωή του Καρόλου στο Δι-
δυμότειχο και κο. Κωνσταντίνο Γκουρλουμένο, Μηχανικό Η/Υ 
που επιμελήθηκε την ηλεκτρονική παρουσίαση της ημερίδας .

Ο Σουηδός Πρέσβης έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την 
επίσκεψη του και τη φιλοξενία που δέχθηκε και ευχήθηκε να 
συνεχιστεί το ερευνητικό έργο για την ζωή του Βασιλιά Καρό-
λου στο Διδυμότειχο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματο-
ποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ανακαινισμένο Κέντρο 
Θρακικών Μελετών (κτίριο ΄΄Γιαρματζή’’).

Κάρολος  XII
Τον κατέγραψε η Ιστορία σαν βασιλιά- πολεμιστή. Ανδρώθηκε μαχόμενος. 
Δοξάστηκε αγωνιζόμενος. Δοκίμασε την ήττα στο πεδίο της μάχης και τε-
λικά πέθανε όπως έζησε, πολεμώντας στην πρώτη γραμμή! Πρόκειται για 
τον Κάρολο τον ΧΙΙ, βασιλιά της Σουηδίας, που η σκληρή μοίρα του στέρη-
σε τη ζωή στα 36 του χρόνια. Είναι ο βασιλιάς, που από τις κρύες και χιο-
νισμένες πεδιάδες της Σκανδιναβίας, βρέθηκε να είναι περιορισμένος στο 
Διδυμότειχο, επί 11 μήνες, από τους Οθωμανούς.

Ο Κάρολος XII, ήταν ο μοναδικός επιζών γιος του βασιλιά Κάρολου ΧΙ και 
της βασίλισσας Ούλρικα Ελεονόρα (Δανικής καταγωγής). Γεννήθηκε στις 
27 Ιουνίου 1682.(απόσπασμα από κείμενο του Π.Αθανασιάδη).

20 καθηγήτριες  
από Αδριανούπολη 
στο Διδυμότειχο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  2014-2020
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-

κης και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της, διορ-
γάνωσαν στην Αλεξανδρούπολη την Πέμπτη 18 
Απριλίου, Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη χάραξη 
του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της επόμενης 
Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020. Το συνέ-
δριο παρακολούθησε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
κος Παρασκευάς Πατσουρίδης και συνεργάτες του, 
για να ενημερωθούν για τα προγράμματα του νέου 
ΕΣΠΑ. Η διαχείριση και ένταξη προγραμμάτων είναι 
ο μοναδικός τρόπος για να έρθουν έργα στην περι-
οχή μας. Ο Δήμος Διδυμοτείχου δίνει μεγάλο βάρος 
στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, για 
να ενταχθούν μελέτες και σχέδια που θα δώσουν 
αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή μας.
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Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συ-
νεργασία με την Πανελλήνια Ένωση 
Καππαδοκών Ελλάδος και τον πρό-
εδρό της κο Φάνη Ισαακίδη, οργά-
νωσαν επίσκεψη  35 Τούρκων Δη-
μοσιογράφων και Τουριστικών πρα-
κτόρων από την Κωνσταντινούπο-
λη και Προύσα στο Διδυμότειχο. Η 
επίσκεψη αυτή αποτελεί συνέχεια 
της συνάντησης που πραγματοποι-
ήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 
21-11-2012 , με πρωτοβουλία της 
Ένωσης Καππαδοκών Ελλάδας και 
των Δημάρχων Διδυμοτείχου, Κα-
στοριάς, Γιαννιτσών, Ιωαννίνων και 
Κόνιτσας, με τον πρόεδρο των του-
ριστικών πρακτόρων της Τουρκίας, 
έχοντας ως σκοπό την προώθηση 
του πολιτισμικού τουρισμού. 

 Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι και 
τουριστικοί πράκτορες επισκέφτη-
καν το Βυζαντινό Φρούριο του Πυ-
θίου όπου έγινε μια σύντομη εκ-
δήλωση υποδοχής των καλεσμέ-
νων από την Πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου κα Μαρία Πετρί-
δου, τον Πρόεδρο της Τοπικής κοι-
νότητας Πυθίου κο Γουδετσίδη Ανα-
στάσιο και από τους Αντιδημάρχους  
κα Χρυσούλα Πουργιάζη, κα Δέ-
σποινα Γκουρλουμένου και κο Ιω-
άννη Τοπαλούδη. Γυναίκες από το 
χωριό καλωσόρισαν και  πρόσφε-
ραν παραδοσιακά εδέσματα στους 

φιλοξενούμενους. Στην συνέχεια η 
τουρκική αντιπροσωπία επισκέφτη-
κε το Δημαρχείο όπου έγινε επίση-
μη υποδοχή από τον  Δήμαρχο Δι-
δυμοτείχου κο Παρασκευά Πατσου-
ρίδη, τον Σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη κ. Δαμασκηνό και τον Σοφο-
λογιότατο Μουφτή Διδυμοτείχου. 
 Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι και του-
ριστικοί πράκτορες ιδιαίτερα ενθου-
σιασμένοι από την φιλοξενία κατευ-
θύνθηκαν  στο Κέντρο Θρακικών 
Μελετών όπου παρακολούθησαν 
εκδήλωση με τίτλο «Didymoteicho 
..at a glance», για την παρουσία-
ση των υποδομών και της ιστορί-
ας της πόλης με ομιλητές τους Δρ. 
Αθανάσιο Γουρίδη, Πολιτικό Μηχα-
νικό – Αρχαιολόγο και κο. Κωνστα-
ντίνο Γκουρλουμένο, Μηχανικό Η/Υ. 
Ακολούθησε ξενάγηση στα μνημεία 
της πόλης και στο Τέμενος Βαγιαζήτ 
από την εκπρόσωπο του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού, Αρχαιολόγο κα Σα-
μπανοπούλου.

Τη διαβεβαίωση ότι οι δημοσιο-

γράφοι και οι τουριστικοί πράκτορες 
από την Τουρκία, θα μεταφέρουν 
στη χώρα τους τις θετικές εντυπώ-
σεις που αποκόμισαν από την επί-
σκεψη τους στο Διδυμότειχο, έδωσε 
ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τουρι-
στικών Πρακτόρων, Αζίζ Τζουμπού, 
στο Δήμαρχο Διδυμοτείχου κο Πα-
ρασκευά Πατσουρίδη. 

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος 
Παρασκευάς Πατσουρίδης τόνισε: 
«Πρόκειται για μια πολύ σημαντι-
κή επίσκεψη. Μπορούμε να συνερ-
γαστούμε και να έχουμε σύντομα 
αποτελέσματα στην τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής μας. Έχουμε ένα 
σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι άλλων τουριστικών προορι-
σμών ,την μεγάλη πολιτιστική κλη-
ρονομιά,τα ιστορικά και θρησκευτι-
κά μνημεία του τόπου μας. Χρειάζε-
ται να οργανωθούμε και να συνερ-
γαστούμε όλοι οι φορείς για να ανα-
πτύξουμε τον πολιτισμικό τουρισμό. 
Για την οργάνωση της επίσκεψη ευ-
χαριστούμε την υποστήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισμού και ιδιαίτε-
ρα της Γενικής Γραμματέας κας Λί-
νας Μενδώνη και τον Πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ένωσης  Καππαδοκών 
Ελλάδος κο Φάνη Ισαακίδη.’’

πολιτισμικός Τουρισμός
35 Τούρκοι δημοσιογράφοι και τουριστικοί πράκτορες στο Διδυμότειχο
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Φασόλια
με Λάχανο τουρσί

ΥΛΙΚΑ:
3 φλιτζάνια φασόλια 
Λάχανο τουρσί ψιλοκομμένο ανάλογα με την ποσότητα που 
θέλουμε 
1 κρεμμύδι τριμμένο στον τρίφτη 
2 καρότα κομμένα σε ροδέλες 
1 φλιτζάνα Αποφλοιωμένα ψιλοκομμένα τοματάκια 
1 φλιτζάνα τοματοπολτό 
1 ½ φλιτζάνια λάδι 
λίγο αλάτι γιατί το λάχανο τουρσί είναι ήδη αλμυρό 
1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό γλυκό κόκκινο πιπέρι 
λίγο σέλινο ή λίγο δυόσμο προαιρετικά 
νερό όσο πάρει

Βάζουμε τα φασόλια να μουλιάσουν στο νερό για μερικές 
ώρες. Αδειάζουμε το νερό και τα βάζουμε να βράσουν με αρ-
κετό νερό. Αφού βράσουν προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα κα-
ρότα, το ένα φλιτζάνι λάδι, το σέλινο ή το δυόσμο, το αλά-
τι και τα αφήνουμε να βράσουνε όλα μαζί. Όταν αρχίσουν να 
χυλώνουν ρίχνουμε τη ντομάτα και τον πελτέ και αφού πά-
ρουν μια δυο βράσεις προσθέτουμε το λάχανο τουρσί και τα 
αφήνουμε να βράσουν ως που να χυλώσουν καλά. Λίγο πριν 
τα κατεβάσουμε από τη φωτιά βάζουμε το υπόλοιπο λάδι σε 
ένα κατσαρολάκι να καεί και ρίχνουμε σ’ αυτό το κόκκινο πι-
πέρι. Το μίγμα αυτό το προσθέτουμε στα φασόλια με το λάχα-
νο τουρσί και ανακατεύουμε καλά όσο αυτά βράζουν. ( θρα-
κιώτικες συνταγές:thrakiotika.blogspot.gr)

Τοποθετήθηκαν  
οι σταθμοί ποδηλάτων

Τοποθετήθηκαν οι σταθμοί ποδηλάτων στο Διδυμότειχο και σε λίγο καιρό θα τοποθετηθούν και τα ποδή-
λατα, για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής μας. 

Το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου είναι ένα σύγχρονο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων τε-
λευταίας γενιάς. Mπορεί να εξοικειώσει τους πολίτες με την χρήση του ποδηλάτου και να αποτελέσει ένα θαυ-
μάσιο εναλλακτικό μέσο μετακίνησης μέσα στην πόλη, με αποτελέσματα όπως τον περιορισμό της κίνησης, την 
γρήγορη εξυπηρέτηση στις μετακινήσεις,την οικολογική αναβάθμιση και την οικονομία.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου είναι ο πρώτος Δήμος στον Νομό Έβρου που χρησιμοποιεί  το χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για την λειτουργία αυτοματοποιημένου 
συστήματος ποδηλάτων.

ΖωΗ ΝΟΒΑΚ  
Μηχανικός Περιβάλλοντος 

MSc, Περιφερειολόγος 
Σύμβουλος βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης μέσω 
γαστρονομίας & τουρισμού

Η αγορά στρέφεται στην 
αναζήτηση «γαστρονομι-
κής ψυχαγωγίας».

Ας ξεκινήσουμε απ’ την διαπί-
στωση ότι στις σημερινές ανεπτυγ-
μένες κοινωνίες ο ρόλος του φαγη-
τού έχει εξελιχθεί από είδος πρώτης 
ανάγκης σε ..«ψυχαγωγία». Φτάνει 
να ανοίξουμε την τηλεόρασή μας ή 
ένα οποιοδήποτε έντυπο για να δι-
απιστώσουμε με τι πυκνότητα πα-
ρουσιάζονται γαστρονομικά θέματα 
- συνταγές, νέα προϊόντα, δημιουρ-
γικά πιάτα, νέα εστιατόρια, celebrity 
Σεφ, διαγωνισμοί μαγειρικής, «αστέ-
ρια» και «σκούφοι». Πριν ακόμα φά-
με την πρώτη μπουκιά «ανεβάζου-
με» στο facebook φωτογραφίες 
απ΄ τα περίεργα πιάτα και προϊόντα 
που δοκιμάζουμε, ανάγοντας το φα-

γητό σε σύμβολο status. Η πραγμα-
τικότητά είναι ότι σήμερα το φαγητό 
συμβολίζει μια συνολική «γαστρο-
νομική εμπειρία» που καθορίζεται 
όχι μόνο απ’ το τι τρώμε, αλλά και 
πού, ποιά η «ιστορία» του, ποιός το 
ετοίμασε, πόσο «σπάνιο» είναι κλπ. 
Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια νέα 
αγορά που .. «πεινάει» για νέες γα-
στρονομικές εμπειρίες και είναι δι-
ατεθειμένη να ξοδέψει χρόνο και 
χρήμα για αυτές. 

Διεθνείς γαστρονομικές 
τάσεις. 

Η αύξηση της ενασχόλη-
σης μας με το φαγητό ήρθε φυσι-
κά μαζί με την ανάπτυξη νέων αξιών 
και τάσεων διεθνώς. Οι πιο χαρα-
κτηριστικές απ’ αυτές είναι η «άνο-
δος» του υγιεινού, του αυθεντικού, 
του «πειραγμένου» (δημιουργική 
κουζίνα), του «καθαρού» (πχ βιολο-
γικού, μη γενετικά τροποποιημένου), 
του εποχιακού, του τοπικού (τοπικά 
παραγόμενου αλλά και ντόπιες ποι-
κιλίες), του δίκαια παραγόμενου (πχ 
fair trade), της επαναδιεκδίκησης 
της γεύσης (όπως ορίζει το κίνημα 

slow food ως αντίδραση στην κυρι-
αρχία του fast food) αλλά και του 
«παντρέματος» του παραδοσιακού 
με το σύγχρονο. 

Terroir και η «γεύση του 
τόπου». 

Οι περισσότερες απ’ τις παραπά-
νω τάσεις ταιριάζουν αρκετά (ή μπο-
ρούν να εφαρμοστούν με μικρή προ-
σπάθεια) στον τρόπο που είναι δο-
μημένη η ελληνική παραγωγή προϊ-
όντων και η κουζίνα μας – ευτυχώς! 
Και σ’ αυτή την διαπίστωση έρχε-
ται να προστεθεί η αυξημένη σημα-
σία που δίνεται πλέον διεθνώς στην 
«γεύση του τόπου», το «Terroir» - 
στην ιδιαίτερη γεύση, δηλαδή, που 
θεωρείται ότι αποκτούν τα προϊό-
ντα μιας περιοχής λόγω των ιδιαίτε-
ρων τοπικών παραγόντων (γεωγρα-
φία, μικροκλίμα, πολιτισμός κλπ). 
Αυτός ο όρος αρχικά χρησιμοποιή-
θηκε στην Γαλλία για το κρασί όμως 
πλέον χρησιμοποιείται για να περι-
γράψει συνολικά την γαστρονομία 
μιας περιοχής, συμπεριλαμβάνοντας 
και την εμπειρία της γεύσης. Σημα-
σία έχει ότι πλέον υποστηρίζεται ότι 
για να μπορέσει κάποιος να βιώσει 

την πραγματική γεύση ενός προϊό-
ντος πρέπει να βρίσκεται στον χώρο 
στον οποίο αυτό έχει παραχθεί, δέ-
νοντας με αυτόν τον τρόπο την γα-
στρονομία με τον τουρισμό. 

Ευκαιρίες ανάπτυξης γα-
στρονομικού τουρισμού.

Παράλληλα η αλλαγή των χα-
ρακτηριστικών των ταξιδιωτών που 
τους θέλει πιο συνειδητοποιημένους 
και σε αναζήτηση αυθεντικών και 
τοπικών εμπειριών, έχει συμβάλει 
στην ανάπτυξη του γαστρονομικού 
τουρισμού διεθνώς – του τουρισμού 
στον οποίο ο ταξιδιώτης θα αναζη-
τήσει με σκοπιμότητα να γνωρίσει 
τα τοπικά προϊόντα και την κουζίνα. 
Διεθνείς έρευνες έχουν καταγράψει 
τις συνεχώς αυξανόμενες τάσεις, 
ακόμα και μεταξύ των ταξιδιωτών 
του μαζικού τουρισμού, στην πρό-
θεσή τους να ξοδέψουν παραπά-
νω χρήματα για να γνωρίσουν την 
τοπική γαστρονομία. Αυτό αποτελεί 
μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την 
Ελλάδα που ενώ είναι ένας απ’ τους 
πιο κλασικούς τουριστικούς προορι-
σμούς διεθνώς, ανταγωνίζεται πλέ-
ον πιο φτηνούς προορισμούς (πχ 
Τουρκία, Τυνησία, Ταϊλάνδη) και έχει 
ανάγκη διαφοροποίησης. Η δύναμη 

της γαστρονομίας έγκειται στο γε-
γονός ότι επειδή απ’ την φύση της 
είναι διαφορετική ανά περιοχή απο-
τελεί αυτόματα ένα συγκριτικό πλε-
ονέκτημα. 

Δράσεις ανάπτυξης  
γαστρονομικού τουρισμού 
σε μια Περιφέρεια

Στην Ελλάδα έχουμε την τύ-
χη να έχουμε ακόμα αρκετά ζωντα-
νές τις τοπικές κουζίνες, παρότι συ-
νήθως δεν προσφέρονται οργανω-
μένα στους τουρίστες. Παράλλη-
λα υπάρχουν πολύ καλής ποιότητας 
τοπικά προϊόντα, υπάρχει δηλαδή η 
«βάση» για την ανάπτυξη γαστρονο-
μικού τουρισμού σε όλη την χώρα. 
Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι 
ένας συστηματικός εμπλουτισμός 
του τοπικού τουρισμού με γαστρο-
νομικά προϊόντα και υπηρεσίες (πχ 
τυποποίηση τοπικών προϊόντων, μα-
θήματα τοπικής κουζίνας, γευσιγνω-
σίες, ξεναγήσεις σε ελαιοτριβεία, οι-
νοποιεία, τυροκομεία, αγροτουριστι-
κές δραστηριότητες, γαστρονομι-
κές εκδρομές). Η εμπειρία από χώ-
ρες που έχουν αναπτύξει πολύ τον 
γαστρονομικό τουρισμό (πχ Ιταλία, 
Ισπανία, Ταϋλάνδη) μας έχει δεί-
ξει ότι μια περιοχή μπορεί να ξεκι-
νήσει να αξιοποιεί το γαστρονομικό 
της κεφάλαιο εύκολα, εφόσον παρ-
θεί μια συλλογική απόφαση απ’ τους 
επαγγελματίες του τουρισμού να ξε-
κινήσουν να αναδεικνύουν όλοι μαζί 
την τοπική κουζίνα, δράση την οποία 
θα πρέπει να υποστηρίξει η τοπική 
αυτοδιοίκηση εντάσσοντας την το-
πική γαστρονομία στην τουριστική 
προβολή της περιοχής. 

Οι ευκαιρίες απ’ την αξιοποίηση
της γαστρονομίας για την βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη των Περιφερειών
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Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ  
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑI ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟN ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΟΥ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤῌΕΟΡΤῌ  ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ TOY ΚΥΡΙΟΥ

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
Ἀπό τόν κῆπο τῆς ἀγωνίας καί τό βαθύ σκοτάδι του· μέσα ἀπό τή στενω-

πό τοῦ μαρτυρίου· ἔπειτα ἀπό τή θεωρία τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί ἐνῷ σβήνει ὁ 
ἐναγώνιος θρῆνος τῶν Μυροφό-
ρων, κατά τήν γαλήνια αὐτή νύ-
κτα τῆς μεγάλης προσδοκίας, 
εἰσερχόμεθα εἰς τόν ὁλάνθιστο 
κῆπο τοῦ Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀρι-
μαθαίας. Ἐδῶ, δίπλα στόν κενό 
Τάφο, μαζί μέ τήν Μαγδαληνή 
Μαρία, βυθιζόμεθα στήν ἔκστα-
ση καί τό θάμβος τοῦ Ὄρθρου 
τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων» καί 
ἀφυπνιζόμεθα στήν φωταυγεία 
τῆς θείας Παρουσίας τοῦ Ἀνα-
στάντος Κυρίου! 

Στά βάθη τῶν καρδιῶν μας 
καί ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον, σέ ὅλη 
τήν Κτίση, στά ἐπουράνια, στά 
ἐπίγεια καί στά καταχθόνια, 

ἀντηχεῖ τό φαιδρό τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα: «Χριστός Ἀνέστη!» Καί τά σύμπα-
ντα πλημμυρίζουν ἀπό φῶς καί χαρά καί εἰρήνη.

Ἀλλ’ ἡ ὁλόφωτη αὐτή χαρμονή καί ἡ ἀκύμαντη γαλήνη τοῦ Ὄρθρου τῆς 
Ἀναστάσεως δέν εἶναι μιᾶς μόνο στιγμῆς καί μιᾶς μόνον ἡμέρας ἡ εὐλογημένη 
ἔξαρση. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι τό διαρκές ὕπατον ἀγαθό τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ θεία 
πραγματικότης, ἡ ὁποία ἀπό τήν πρώτη ἐκείνη ἡμέρα τῆς «μιᾶς τῶν Σαββά-
των» συνοδεύει τή βιοτική πορεία μας, πανταχοῦ καί πάντοτε, «μέχρι τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος». Διά τοῦ Σταυρικοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ, ἐλύθη ὁριστικά ἡ τραγωδία τῆς ἁμαρτίας, τοῦ πόνου καί τῆς φθορᾶς, 
καί «ὁ θάνατος κατεπόθη εἰς νῖκος». Ἐκ τοῦ Ζωοδόχου Τάφου ἐνέθωρε νέα ζωή, 
ἄφθαρτη καί αἰώνια, ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Ὅσοι ἔγιναν πολίτες τῆς νέας αὐτῆς ζωῆς, βαπτισθέντες καί πιστεύσαντες 
εἰς τόν Ἀναστάντα Χριστό καί ἐνδυθέντες Αὐτόν, πορεύονται στόν κόσμο τοῦτο 
ὅπως οἱ δύο μαθητές τό δειλινό τοῦ πρώτου Πάσχα πρός Ἐμμαους, ἔχοντες συ-
μπορευόμενο αὐτόν τόν Κύριο.  Δέν εἴμεθα πλέον μόνοι. Δίπλα μας στέκει ὁ 
Ἀναστημένος Χριστός: «’Ιδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί, πάσας τάς ἡμέρας». Ἐκεῖνος 
μᾶς συντροφεύει, μᾶς φανερώνεται, συμπορεύεται, συμπάσχει καί συναγωνίζε-
ται μέ ἕνα ἕκαστον ἐξ ἡμῶν σέ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς μας. «Αὐτός γάρ εἴρη-
κεν· οὐ μή σέ ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σέ ἐγκαταλίπω· ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν· Κύ-
ριος ἐμοί βοηθός, καί οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος» (Ἑβρ. ιγ΄, 5-6)

Τήν χαρμόσυνη αὐτή ἐπαγγελία καί βεβαιότητα τῆς νέας, ἀσφαλοῦς, χα-
ριτωμένης, νικηφόρου καί ἀφθάρτου ἐν Χριστῷ ζωῆς ἐπαναλαμβάνει σ’ ὅλους 
μας σήμερα ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα.

•	 Διαλύσατε, λοιπόν, τά νέφη τῶν πυκνῶν φροντίδων· ἰδού «καί αὖθις ἐκ 
τάφου ὡραῖος, δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος».

•	 Μικροί καί ταπεινοί καί ἀδύνατοι καί ἀδικούμενοι ἰσχύσατε· «ὅτι ἀνέστη 
Χριστός ὡς παντοδύναμος».

•	 Πονεμένοι, ἀσθενεῖς καί ἀγωνιστές τῆς Πίστεως, τῆς Ἀληθείας καί τῆς 
Ἀρετῆς ἀναθαρρήσατε· «Χριστός γάρ ἐγήγερται εὐφροσύνη αἰώνιος».

•	 Οἱ κεκοιμημένοι σκιρτήσατε, διότι «ἠγέρθη ὁ Κύριος θανατώσας τόν θά-
νατον».

•	 Πάντες μέ ἀγαλλόμενα βήματα ἄς εἰσέλθωμεν στήν ἀμίαντη χαρά τῆς 
Ἀναστάσεως καί ὡς ἀδελφοί ἄς συνεορτάσωμεν «Πάσχα Θεοῦ τό Σωτήριον».

•	 Καθαρότης, ἀγάπη καί εἰρήνη ἄς βασιλεύσουν μεταξύ μας.
Ἄς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, γιά νά διαλυθοῦν τά 

σκότη τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀδικίας, τοῦ μίσους. Ἄς ἀγαπήσουμε ἀκόμη καί αὐτούς 
πού μᾶς μισοῦν. Ἄς συγχωρήσουμε πάντας τῇ Ἀναστάσει. Ἐκ δέ τῶν ἀγαθῶν, 
τά ὁποῖα μᾶς ἔδωσεν ὁ Πανάγαθος Θεός, ἄς μοιρασθοῦμε μέ τούς πτωχούς 
ἀδελφούς μας, αὐτή τήν κρίσιμη γιά τό Ἔθνος καί ὅλους μας ὥρα.

Στόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη» συμπυκνώνεται καί ἡ πρό-
σκληση στόν καθένα μας γιά μιά βιωματική ἔξοδο: Ἀπό τήν ψυχική ραθυμία 
στήν πνευματική ἐγρήγορση. Ἀπό τήν ὑποκρισία καί τήν ἀνομία, στήν ἀλήθεια 
καί τή δικαιοσύνη. Ἀπό τήν ἀπομόνωση τοῦ ἀτομισμοῦ μας στήν ἐνεργό ἀλλη-
λεγγύη. Ἀπό τήν ἀποκαρδίωση καί τό φόβο, στήν ἐλπίδα καί τήν εἰρηνική χαρά. 
Ἀπό τήν ὀλιγοπιστία, στή συνειδητή πίστη. Ἀπό αὐτό πού εἴμαστε σέ αὐτό πού ὁ 
Ἀναστάς Κύριος θέλει νά γίνουμε: ἄνθρωποι πού θά χαιρόμεθα τήν ἀγάπη Του 
καί θά τήν ἀκτινοβολοῦμε. Καλό Πάσχα! 

Μέ βαθιά ἀγάπη ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι  
† Ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΑ γΕΦΥΡΑ 
(ΟΥΖΟΥΝ ΚΙΟΠΡΟΥ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2013

γιά τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ναοῦ  
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου  

ἀπό τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
κ. Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο

γιά δηλώσεις συμμετοχῆς καί πληροφορίες 
π. Ἰάκωβος Ἀρναουτίδης (Διδυμότειχον) 6997153628  
π. Βαρθολομαῖος Ἀστεριάδης (Ὀρεστιάς) 25520 22008 

π. Ἀγαθάγγελος Πιστόλας (Σουφλί) 6977441875

ΑΝΑΚΟΙΝωΣΙΣ

Έχοντας υπ όψιν την κρισιμότητα της συγκεκριμένης περιόδου που ταλα-
νίζει όλη τη χώρα αλλά και την ιδιαιτερότητα του τόπου μας, που μαστίζε-
ται από το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, που είναι αποτέλεσμα της υποαπα-
σχόλησης των ενεργών πολιτών του Έβρου, με αγωνία στρέφω την προσο-
χή όλων στο θέμα της συνέχισης της λειτουργίας του Εργοστασίου Ζάχαρης, 
που λειτουργεί εδώ και 40 περίπου χρόνια στην Ορεστιάδα.

Το Εργοστάσιο αυτό αναντίρρητα στη μακρόχρονη διαδρομή του πολλα-
πλώς ευεργέτησε τον τόπο μας, δημιουργώντας προϋποθέσεις προόδου και 
ανάπτυξης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα, που 
μερικώς οφείλονται στις γενικότερες δυσκολίες της Πατρίδος μας και μερι-
κώς στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στόχος και σκοπός όλων μας θα πρέπει να είναι η συνέχιση της λειτουργί-
ας του Εργοστασίου και γι΄ αυτό θα πρέπει όλοι μας να συμβάλουμε σ΄ αυ-
τήν την κατεύθυνση και να εργασθούμε γι΄ αυτόν το σκοπό. Είναι θέμα ε π 
ι β ί ω σ η ς όλων μας και  υπόθεση που πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας. 
Δεν έχουμε περιθώρια να σκεφθούμε κάποια άλλη επιλογή.

Σαν πνευματικός σας πατέρας αγωνιώ και εγώ μαζί με σας και όχι μόνο 
προσεύχομαι αλλά επιθυμώ μαζί με σας να οικοδομήσουμε τους πυλώνες 
στους οποίους θα στηρίξουμε και θα κτίσουμε το μέλλον αυτού του τόπου.

Εύχομαι το ανέσπερο φώς της επικειμένης εορτής της Αναστάσεως να 
φωτίσει τη ζωή όλων μας και ο καθένας από μας να πράξη το καθήκον του 
έναντι του εαυτού του, της οικογενείας του και της Θράκης.

† Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος  
και Σουφλίου ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυ-
μοτείχου «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» ιδρύθηκε το 
2010 με απώτερο σκοπό τη διάσω-
ση και διάδοση του θρακιώτικου πο-
λιτισμού. Στο Σύλλογο λειτουργούν 
πέντε χορευτικά τμήματα όλων των 
ηλικιών, αριθμώντας περί τους 150 
χορευτές, και προτεραιότητα είναι 
ο χορός, η παραδοσιακή ενδυμασία 
και το τραγούδι. Από την ίδρυσή του, 

έχει διοργανώσει πάρα πολλές εκδη-
λώσεις που απέσπασαν πολλές θετι-
κές κριτικές. Οι σπουδαιότερες εξ αυ-
τών είναι:

1) «Η ενδυμασία από τα αρχαία 
χρόνια μέχρι και σήμερα», ημερίδα 
σχετικά με την εξέλιξη της ενδυμα-
σίας.

2) Θεατρομουσικοχορευτική εκ-
δήλωση «Ερήμωσε ο Έβρος»

3) Θεατρομουσικοχορευτική εκ-
δήλωση «Μύθος - Θρύλος - Ιστορία»

4) Παραδοσιακός γάμος στα 
πλαίσια τηλεοπτικής εκπομπής της 
Κρατικής Τηλεόρασης

5) «100 χρόνια Θεσσαλονίκη», 
στα πλαίσια τηλεοπτικής εκπομπής 
της Κρατικής Τηλεόρασης

6) Αφιέρωμα στην παραδοσιακή 

ενδυμασία, στα πλαίσια τηλεοπτικής 
εκπομπής της Κρατικής Τηλεόρασης

7) Θεατρομουσικοχορευτική εκ-
δήλωση  «Το έπος του ‘40»

8) Χορευτικές εμφανίσεις στα Χα-
νιά Κρήτης, την Θεσσαλονίκη, την 
Αμουλιανή Χαλκιδικής και σε πολλά 
χωριά της περιοχής μας.

Το Μάιο του τρέχοντος έτους, θα 
πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλω-
ση του Συλλόγου, δομημένη σε τρεις 
ενότητες:

Α) 100 Χρόνια από τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους,

Β) Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, και

Γ) Η απελευθέρωση του Διδυμο-
τείχου

  Στην εκδήλωση αυτή θα παρου-
σιαστούν στο κοινό τόσο ιστορικά 
ντοκουμέντα όσο και παραδοσιακοί 

χοροί της Μακεδονίας, των νησιών 
(Κρήτης, Κεφαλονιάς, Νάξου, Ικαρί-
ας, Λέσβου), της Ηπείρου, της Θεσ-
σαλίας και της Θράκης.

  Ο Σύλλογος τον Ιούλιο θα πα-
ρουσιάσει χορούς του τόπου μας σε 
ετήσιο φεστιβάλ που διοργανώνεται 
στο νησί της Αμουλιανής Χαλκιδικής 
και τον Αύγουστο σε παρόμοιο φε-
στιβάλ στο νησί της Σκιάθου.

Πέραν όμως της διάσωσης και δι-
άδοσης του θρακιώτικου πολιτισμού 
ο σύλλογος έχει ένα όραμα. Αυτό 
δεν είναι άλλο από το να βγάλει πολ-
λούς νέους χοροδιδασκάλους, ώστε 
να μεταλαμπαδεύσουν στα νέα παι-
διά την πλούσια παράδοσή μας. Εκτί-
μηση μας είναι πως δεν απαιτού-
νται πτυχία ή διπλώματα. Το μόνο 
που χρειάζονται αυτά τα νέα παιδιά 
είναι να μάθουν πως η ενασχόληση 
με την παράδοση προϋποθέτει όρε-

ξη και συνεργασία, μα όχι διαμάχες. 
Όποιος αποκτήσει γνώση της παρά-
δοσης, οφείλει να την μεταλαμπα-
δεύσει, καθώς η παράδοση δεν ανή-
κει σε κανέναν ατομικά, παρά μόνο 
στο σύνολο, τον λαό. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, κατόπιν 
των ετών ενεργής παρουσίας του 
στα πολιτιστικά τεκταινόμενα, αισθά-
νεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
όλους για τη στήριξη, καθώς και να 
διαβεβαιώσει τους μικρούς και μεγά-
λους φίλους, πως οι χορευτές και τα 
μέλη του Συλλόγου μας, μαθαίνουν 
την τέχνη του χορού και την αρετή 
της συνεργασίας με όλους, και επου-
δενί τον φανατισμό και την έχθρα 
προς άλλους Συλλόγους ή ομάδες.

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΔΟΣ 
ΧΑΤΖΙΜΙΧΑΗΛ  17 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
68300 ΤΗΛ: 6977708527    

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ   

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Ημερίδα ΚΕΔΕ στην ΑΘΗΝΑ
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ) πραγματοποίησε ειδική ημερίδα 
με θέμα: «Αποτελεσματικότητα, Διαφά-
νεια, Δικαιοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση» την Τρίτη, 23 Απριλίου, και ώρα 
10 στην Αθήνα (ξενοδοχείο CARAVEL, 

αίθουσα ILYSSOS).

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο 
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκού-
νης, ενώ έγιναν παρεμβάσεις από τους 
Υπουργούς Εσωτερικών Ευριπίδη Στυ-

λιανίδη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντώνη Ρου-
πακιώτη. Τις εργασίες της ημερίδας πα-
ρακολούθησε και ο Δήμαρχος Διδυμο-
τείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης.
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Πολιτιστικός 
Σύλλογος  
γυναικών

Οι Γυναίκες του χωριού αγα-
πούν πολύ τον τόπο τους.Αναβι-
ώνουν έθιμα σε κάθε περίοδο του 
χρόνου. Την Βαρβάρα μετά από το 
βράσιμο έχουν σαν έθιμο να την 
μοιράζουν από σπίτι σε σπίτι. Τον Αϊ 
Νικόλα από βραδύς πηγαίνουν στο 
εξωκλήσι του κουβαλώντας κάθε 
οικογένεια από ένα δώρο. Το Πά-
σχα του Λαζάρου τα κορίτσια ντυ-

μένα με τις παραδοσιακές στολές τραγουδούν τραγούδια ανάλογα με την περίσταση. Στην αίθουσα του συλλόγου διατηρούν 
έκθεση με παραδοσιακές ενδυμασίες του χωριού.

Θύελλα  
Παλιουρίου

Οι νέοι του χωριού αγαπούν την ομά-
δα τους. Πηγαινοέρχονται από το Διδυ-
μότειχο καθημερινά, για να έχουν το γή-
πεδο και την ομάδα τους την ΘΥΕΛΛΑ 
Παλιουρίου πρωταγωνίστρια στο τοπικό 
πρωτάθλημα. Συμμετέχουν στις τοπικές 
δραστηριότητες του χωριού και βοηθούν 
εθελοντικά την τοπική κοινότητα. Το κα-
λοκαίρι διοργανώνουν ένα από τα καλύ-
τερα πανηγύρια της περιοχής.

Έγιναν….
•	 Αναρτήθηκαν στις 01/04/2013 τα αποτε-

λέσματα της ΣΟΧ 1/2013 προκήρυξης της 
ΔΕΥΑΔ για την πρόσληψη 16 ατόμων με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μηνών).

•	 Έκλεισε το ΙΚΑ Σουφλίου και θα εγκαταστα-
θεί στο κτίριο του  ΙΚΑ Διδυμοτείχου.

•	 Βιομηχανία ζάχαρης: η γαλλική Cristal Union 
ανακοινώθηκε επίσημα από τον εκκαθαρι-
στή της ΑΤΕ, ως προτιμητέος αγοραστής με 
την προσφορά της για την εξαγορά των ερ-
γοστασίων να εκτιμάται στα 40 εκατομμύ-
ρια ευρώ.

•	 Το πρώτο ομαδικό βραβείο στην κατηγορία 
των «Κατασκευών», απέσπασε το 1ο Γυμνά-
σιο Νέας Ορεστιάδας, που συμμετείχε στον 
Πανελλήνιο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Διαγω-
νισμό με θέμα «Νερό, είσαι θησαυρός!». Στον 
ίδιο διαγωνισμό, στην κατηγορία «Ζωγρα-
φικής/Κολάζ», πρώτο ατομικό βραβείο απέ-
σπασε η μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου Δι-
δυμοτείχου, Δήμητρα Γουτκίδου,ενώ το 2ο 
βραβείο στο ατομικό-νηπιαγωγίο πήρε ο Κυ-
ριάκος Τσακαγιάννης.

•	  το 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτεί-
χου του ΤΕΙ Καβάλας και άλλα σχολεία της 
πόλης, διοργάνωσε πολυθεματική ημερίδα 
με θέμα «Εφηβεία και Προβληματισμοί» την 
Τρίτη 09 Απριλίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Διδυμοτείχου.

•	 Την παράταση του Προγράμματος «Βοήθεια 
στο σπίτι» μέχρι τον Σεπτέμβριο καθώς και 
τη χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής στα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα συμμετέ-
χουν οι δήμοι αποφάσισε η κυβέρνηση.

•	 Ομάδα εθελοντών καθάρισε ξερά κλαδιά και 
χόρτα στην θέση ύψωμα Μεταξάδων.

•	 Στόχος κλεφτών έγινε το παγκάρι της Αγίας 
Μαρίνας στο Διδυμότειχο

•	 Το  Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστα-
σίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου  για 
την Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών έτους 
2013 συγκλήθηκε στις 15/4/2013 στην αί-
θουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημη-
τρίου -40-)

•	 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον κυνηγη-
τικό σύλλογο Διδυμοτείχου :Βλασσακούδης 
Βλάσης Πρόεδρος-Μητιούδης Σταύρος Αντι-
πρόεδρος-Γκιαουρούδης Χαρίτος Γενικός 
Γραμματέας-Δουλούδης Κωνσταντίνος Κο-
σμήτορας-Μπαμπαναράκης Δημήτρης Υπεύ-
θυνος Θυροφηλακής-Σίμογλου Αθανάσιος 
Μέλος.

•	 Στο Διδυμότειχο (Θέατρο ΟΡΦΕΑΣ – ΘΕ-
Α|ΣΥ|) , η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης, διοργανώθηκε 
δράσεις με τίτλο «Γυναίκα & Τέχνη», σε συ-
νεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας 
Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ και τον Θεατρικό 
Σύλλογο Διδυμοτείχου ΘΕΑ|ΣΥ|.

•	 Η εθελοντική ομάδα Κουφοβούνου την Κυ-
ριακή 21/4/13 προχώρησε στον εξωραϊσμό 
του αύλειου χώρου του σχολείου για δεύ-
τερη φορά,με ταυτόχρονη καθαριότητα και 
βαφή των απαιτούμενων χώρων.

Το χωριό βρίσκεται  
περίπου 3 χλμ. ανατολι-
κά των Μεταξάδων, εί-
ναι ένα από τα παλιότε-
ρα της περιοχής. Το αρ-
χικό του όνομα ήταν 
«Τρίλοφος» γιατί εί-
ναι χτισμένο σε τρεις μι-
κρούς λόφους. 

Το σημερινό του όνομα σύμφω-
να με την παράδοση οφείλεται σε 
μια Βυζαντινή βασίλισσα που επι-
σκέφθηκε στην περιοχή και το ονό-
μασε έτσι επειδή αφθονούσαν τα 
παλιούρια (αγκαθωτοί θάμνοι) 

Αρχικά (1924) το χωριό ήταν οικι-
σμός της Κοινότητας Μεταξάδων 
ενώ από το 1929 αναγνωρίστηκε 
ως Κοινότητα. Σήμερα αποτελεί έδρα 
της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου 
του Δήμου Διδυμοτείχου. 

Οι κάτοικοι του χωριού είναι ευ-
χάριστοι άνθρωποι με ιδιαίτερο χιού-
μορ,κάτι που οι ίδιοι προσπαθούν συ-
νεχώς να αναδεικνύουν στην καθη-
μερινότητα(τα παρατσούκλια και τα 
μασάλια είναι το κύριο χαρακτηριστι-
κό τους).

Το Παλιούρι είναι ένα γραφικό 
χωριό με αρκετά πετρόχτιστα σπίτια 
στην νότια πλευρά και έχει μια από 

τις παλαιότερες βυζαντινές εκκλησίες 
της περιοχής τον Άγιο Παντελεήμονα 
του 18ου αιώνα. 

Στο χωριό υπάρχουν  δύο φράγ-
ματα με νερό  που βοηθούν τους 
αγρότες της περιοχής στην άρδευση 
των χωραφιών τους.

Το συμβούλιο τοπικής κοινότη-
τας Παλιουρίου αποτελείται από 
τους: Κισσούδης Σωτήρης (Πρόε-
δρος),Ζλατινούδης Δημήτρης και Για-
ϊτζής Γιώργος. Στις 27 Ιουλίου του 
Αγίου Παντελεήμονα είναι το πανη-
γύρι του χωριού. 

ΠαλιούριΠαλιούρι
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΦΙΛΟΖωΙΚΟ ΣωΜΑΤΕΙΟ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αγαπητοί συμπολίτες, συμπολίτισσες,

Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συνεργασία με το φιλο-
ζωικό σωματείο της πόλης μας σας παρακαλεί να βο-
ηθήσετε στην προσπάθεια του να μειώσει ή δυνατόν 

να εξαλείψει το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων, κυ-
ρίως σκύλων τόσο για το καλό των κατοίκων και της 
πολιτισμένης εικόνας της πόλης αλλά και της ευημε-
ρίας των ζώων.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Φιλο-
ζωικού σωματείου και την αμέριστη βοήθεια του Δή-
μου το πρόβλημα διαιωνίζεται και εξογκώνεται.

Σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η ε-
φαρμογή της νομοθεσίας 4039/12 με την καταγρα-
φή των δεσποζόμενων, κυνηγόσκυλων και αδέσπο-
των σκύλων.

Επίσης, θα εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία ό-
σον αφορά την εγκατάλειψη και κακοποίηση ζώων. Α-
ναλογιστείτε πόσο στοιχίζει στο Δήμο μας σε χρήματα 
αλλά και εργατικό δυναμικό η ασυνειδησία και ανευ-
θυνότητα κάποιων συμπολιτών μας.

Παρακαλούμε να αντιδράσετε δυναμικά και να 
μας ενημερώνετε για τέτοιου είδους φαινόμενα κα-
λώντας  την Δημοτική Αστυνομία.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιες ποινές για 
παράβαση του νόμου:

1. Εγκατάλειψη ζώου 600 ευρώ   (άρθρο 11 παρ. 5)

2. Κακοποίηση ή εμπορία ζώου    30.000 ευρώ (άρθρο 
16 παρ. α΄ και β΄)

3. Εκτροφή ζώων για κυνομαχίες  10.000 ευρώ για 
κάθε ζώο.  (άρθρο 12 παρ. 4)

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ  
ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ  

ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ. 
 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥ-
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ. 
ΠΡΟγΡΑΜΜΑ  ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ  

ΑΔΕΣΠΟΤωΝ  ΣΚΥΛωΝ 
ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αν νοιάζεστε για την τύχη των ζώων που εγκαταλεί-
φθηκαν στο δρόμο  και απεγνωσμένα προσπαθούν να 
επιβιώσουν, 

Αν σας ενδιαφέρει η πολιτισμένη και ανθρώπινη εικό-
να της πόλης ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ένα αδέσποτο ζωάκι που 
φιλοξενείται προσωρινά στο δημοτικό καταφύγιο πε-
ριμένοντας μια οικογένεια να το φροντίσει.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου και το Φιλοζωικό σωματείο θα 
φροντίσουν για τη στείρωση και τον εμβολιασμό του.

Με εκτίμηση 
Δήμος Διδυμοτείχου 

Φιλοζωικό Σωματείο Διδ/χου

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013,στο 
κλειστό γυμναστήριο του Διδυμο-
τείχου «Κωνσταντίνος Γκατσιού-
δης» ξεκίνησαν οι αγώνες καλαθο-
σφαίρισης  μαθητριών Ανωτέρων 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματι-
κών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμε-
ων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφα-
λείας (ΣΑ), οι οποίοι μάλιστα διε-
ξάγονται για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά στην πόλη μας.

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν την 
Κυριακή 28 Απριλίου με την Σ.Μ.Υ 
να κατακτά εύκολα την πρώτη θέ-
ση και το τρόπαιο.

 Η τελική βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Σ.Μ.Υ. 8     βαθμοί (4-0, 266-110, +156)

2. Σ.Τ.Υ.Α. 7   βαθμοί (3-1, 178-119, +59)

3. ΑΣΤΚΩΝ 6  βαθμοί (2-2, 167-159, +8)

4. Σ.Μ.Υ.Ν. 5 βαθμοί (1-3, 139-208, -69)

5. Σ.Υ.Δ. 4      βαθμοί (0-4, 70-224, -154)

 Γενηζεγκίνης Βασίλης ,ένας 
άνθρωπος που αγαπάει τα παι-
διά και το παιχνίδι. Παρουσιάζει 
εθελοντικά παλιά αλλά και και-
νούργια παιχνίδια ώστε  να κά-
νουν χαρούμενους τους μικρούς 
μας φίλους .Το Σάββατο 27 
Απριλίου ήταν καλεσμένος στο 
Ασπρονέρι από την Τοπική Κοι-
νότητα και τον Πρόεδρο Ασπρο-
νερίου κο Δεληπουτουλούδη 
Γιώργο. Στην πλατεία του χω-
ριού μαζεύτηκαν από νωρίς όλα 
τα παιδιά του Δημοτικού Σχο-
λείου και,έπαιξαν,έτρεξαν,γέλα-
σαν με την ψυχή τους. Αρκετοί 
γονείς παρακολουθούσαν τα 
παιχνίδια και θυμήθηκαν τα δικά 
τους παιδικά χρόνια, αφού έβλε-
παν παιχνίδια της παλιάς επο-
χής, να παίζονται από τα δικά 
τους παιδιά. Οδοιπόρος, Λού-
περμαν, Πομπός Δέκτης Παρά-
σιτα, τρεις και το λουρί της μά-
νας, τσουβαλοδρομίες, μπίζ,ξυ-
λοπόδαρος,ποια ομάδα θα πά-
ει μακρύτερα ήταν μερικά από 
τα παιχνίδια που παρουσιάστη-
καν και παίχτηκαν με πολύ χα-
ρά από τα παιδιά του χωριού.

Εθελοντές Πυθίου
Ομάδα εθελοντών κα-
θάρισε τα χόρτα σ το 
κάστρο του Πυθίου αλ-
λά και τους γύρο δρό-
μους, ενόψει της επί-
σκεψης των Τούρκων 
τουριστικών πρακτό-
ρων. 

Οι άνθρωποι της περι-
οχής μας ενώνουν κα-
θημερινά στα δύσκολα  
χρόνια της κρίσης  της 
δυνάμεις τους ώστε να 
αναδείξουν την πολιτι-
στική κληρονομιά του 
τόπου μας.

γιορτή παιχνιδιού

ΑΓΩΝΕΣ ΜπΑΣΚΕΤ  
μαθητριών Ανωτέρων
Στρατιωτικών Σχολών 

στο Διδυμότειχο
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Νεανική μουσική  
από το Διδυμότειχο

Ο Παναγιώτης Δόβρης γεννήθηκε στο Διδυμότειχο το 1990

Η πρώτη επαφή του με τον χώρο της μουσικής ξεκινάει μερικά 
χρόνια αργότερα στο ωδείο ΘΡΑΚΙΑ ΜΟΥΣΑ Μέλαθρο Τέχνων και 
πολιτισμού, ακολουθώντας με επιτυχία προγράμματα σπουδών και 
εκμάθησης κλασικής κιθάρας, σαξοφώνου, πιάνου, λαϊκών οργά-
νων και ανώτερων θεωρητικών. Μετά από εξετάσεις του απονεμή-
θηκε το Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας και το 2008 με προετοιμασία από 

ειδικούς καθηγητές στα 
ωδεία Θρακία Μούσα  
και Θάμυρις  εισάγεται 
στο Ιόνιο  Πανεπιστήμιο 
–Τμήμα Μουσικών Σπου-
δών, με πρόγραμμα κα-
τεύθυνσης Σύνθεση. Έχει 
παρακολουθήσει σεμινά-
ρια κρουστών και ηχο-
ληψίας. Η επαγγελματι-
κή του εμπειρία ξεκινάει 
παρά το νεαρό της ηλικί-
ας του  στην σύνθεση και 
ενορχήστρωση μουσι-
κών έργων έχοντας στο 

ενεργητικό του δύο μουσικές δημιουργίες. Τους Δίσκους «κλόουν εί-
ναι οι άνθρωποι» και την Συλλογή έργων πιάνου «Tap the dream»  
pdovris@gmail.com, www.pdovris.gr.

«…. Τρανταφυλλόβεργα»
Αγαπητοί φίλοι της πα-
ράδοσης ο Πολιτιστικός 
και Εξωραϊστικός Συλ-
λόγος Χιονάδων μετά 
από πολύμηνη και σκλη-
ρή δουλειά ανακοινώ-
νει την κυκλοφορία του 
πρώτου του δίσκου με 
τίτλο    «…. Τρανταφυλ-
λόβεργα». 

Δεκατέσσερα τραγού-
δια των Χιονάδων με τις 
αυθεντικές φωνές των 
γυναικών του χωριού 
και με έντονο το τοπικό 
ηχόχρωμα, συμπεριλαμ-
βάνονται στο παραπά-
νω CD. 

Αυτή η προσπάθεια 
ολοκληρώνεται με την συνεργασία του μουσικού σχήματος «Εβρίτικη Ζυγιά», όπου 
τα παραδοσιακά όργανα της Θράκης (γκάιντα, λύρα, καβάλι, νταούλι) έχουν τον 
πρώτο λόγο. 

Ευχή όλων των συντελεστών είναι η προσπάθεια αυτή να φανεί αντάξια των προσ-
δοκιών των φίλων της παράδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στο τηλ. 6972663128.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.
συμμετέχει στη δράση: 

Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης 

γΙΑ ΑνΕΡγοΥΣ ΕωΣ 29 ΕΤων!

Η δράσΗ προσφέρέι:

•Έως 2.300€ επίδομα εργασίας
•80 ώρες κατάρτισης με επίδομα 400€

•5μηνη απασχόληση με προοπτικές πρόσληψης

άιτήσεις έως 20 Μαΐου 
Πληροφορίες  στο  ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

www.kekekpa.gr | ΚΑΡΩΤΗ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 2553091334

“Η αυλή  
των θαυμάτων”

«Η αυλή των θαυμάτων», του Ιάκωβου Καμπανέλλη, παρου-
σίασε με μεγάλη επιτυχία η Θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού 
Λαογραφικού Συλλόγου  «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» στις 12-13-19 
και 20 Απριλίου 2013 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου.

Συντελεστές της παράστασης είναι εθελοντές ηθοποιοί από 
την περιοχή του Διδυμοτείχου με την καθοδήγηση και σκηνοθε-
σία του Δημήτρη Κιτσικούδη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της 
παράστασης φτιάχτηκαν από την Μαγγίρα Μαρία.

Το θέατρο έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα του Δι-
δυμοτείχου.

Οι Σύλλογοι οργανώνονται και παρουσιάζουν σημαντικές 
παραστάσεις, δημιουργούν ένθερμους θεατρόφιλους στην μι-
κρή μας κοινωνία.  Ελπίζουμε η θεατρική και πολιτιστική άνθιση 
του τόπου μας να αναδειχθεί μελλοντικά και σε παράγοντα  το-
πικής οικονομικής ανάπτυξης.
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Αθλητικός σύλλογος 
Ατρόμητος Ασπρονερίου

Οι νέοι του Ασπρονερίου αγαπούν ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο.Συντηρούν ένα από 
τα καλύτερα γήπεδα του Νομού Έβρου με καλές γηπεδικές και κτιριακές εγκαταστά-
σεις.Η ποδοσφαιρική ομάδα αποτελείται κυρίως από παιδιά του χωριού και χαρακτηρί-
ζεται από πάθος και δυναμισμό  συμμετέχοντας πρωταγωνιστικά στα τοπικά ερασιτε-
χνικά πρωταθλήματα της περιοχής  μας. Αποτελούν τον κύριο κορμό των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων του χωριού και αναβιώνουν με μεγάλη επιτυχία το έθιμο του Μπέη 
Ασπρονερίου.Διατηρούν ομάδα εθελοντών αιμοδοτών και βοηθούν εθελοντικά δρα-
στηριότητες της κοινότητας Ασπρονερίου. 

Σύλλογος Γυναικών 
Ασπρονερίου

Μέρος της καθημερινότητας των γυναικών του χωριού είναι η ενασχόληση με τα 
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας.Μαζεύονται στον σύλλογο,συζητούν πίνοντας 
τον καφέ τους,προετοιμάζουν πολιτιστικές εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα.Συνεργάζο-
νται με τον αθλητικό σύλλογο και την τοπική κοινότητα και φέρνουν θετικά πολιτιστικά 
αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία.Αναβιώνουν τον ́ ΄αγιόγιαννο΄΄,βοηθούν στις πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις φτιάχνοντας παραδοσιακά εδέσματα στο έθιμο του μπέη.Συντη-
ρούν στον σύλλογο έκθεση από παραδοσιακές φορεσιές και αγροτικά αντικείμενα από 
την καθημερινή ζωή του χωριού.Συμμετέχουν στο ετήσιο αντάμωμα των γαλαζοβράκη-
δων(μάρηδων) με δύο χορευτικά τμήματα.

Το χωριό γιατράδες (κιμπλί)
βρίσκεται δέκα χιλιόμετρα  
ανατολικά από τους Μεταξάδες. 

Eίναι ένα προσφυγικό χωριό,στην αρχή κατοικού-
νταν από Τούρκους αλλά στα χρόνια της ανταλ-
λαγής πληθυσμών οι σημερινοί κάτοικοι προήλ-
θαν από την περιοχή της μακράς γέφυρας. Αγρο-
τικό, μικρό, αλλά όμορφο χωριό, που δυστυχώς οι 
περισσότεροι κάτοικοι έχουν μεταναστεύσει. 

Σήμερα  στους Γιατράδες ζουν λίγοι άνθρωποι με-
γάλης ηλικίας. Διοικητικά ανήκει στην κοινότητα 
Ασπρονερίου. 

Πολύ παλιό χωριό της ευρύ-
τερης περιοχής του ερυθροποτά-
μου, ονομάστηκε Ασπρονέρι (Ακ 
μπουνάρ)χάρη στο καθαρό νερό 
που έχει η περιοχή.Αμιγώς χρι-
στιανικό χωριό που από παλιά 
οι κάτοικοι ασχολούνται με την 

γεωργία και την κτηνοτροφίαΤα 
παλιά σπίτια του χωριού χτισμέ-
να με λάσπη ,ξύλο και πέτρα έδι-
ναν ένα μοναδικό οικιστικό χρώ-
μα,που δυστυχώς σήμερα σώ-
ζονται ελάχιστα.Το χωριό με την 
έντονη παρουσία των νέων αν-

θρώπων,με το μικρότερο μετα-
ναστευτικό ρεύμα στην ευρύτε-
ρη περιοχή,αντιστέκεται και προ-
σπαθεί να αναστρέψει την αυξα-
νόμενη τάση γήρανσης του πλη-
θυσμού της περιοχής μας.

Το συμβούλιο τοπικής κοι-
νότητας Ασπρονερίου αποτελεί-
ται από τους:Δεληπουτουλούδη 
Γεώργιο(Πρόεδρο),Κετετζούδη 
Κωνσταντίνο,Μπιμπούδη Κων-
σταντίνο.

Στις 2 Μαΐου(Αγίου Αθανασί-
ου) είναι το πανηγύρι του χωριού.
Στις Απόκριες από τον Αθλητικό 
σύλλογο και τον σύλλογο γυναι-
κών διοργανώνεται το έθιμο του 
Μπέη Ασπρονερίου.

ΓιατράδεςΓιατράδες

ΑσπρονέριΑσπρονέριΤο χωριό Ασπρονέρι 
βρίσκεται  

σε απόσταση δεκαεπτά 
χιλιόμετρα δυτικά  
του Διδυμοτείχου. 

 Ένα από τα δεκατρία 
χωριά των γαλαζο-

βράκιδων (μάρηδων), 
χτισμένο σε μια 

όμορφη πλαγιά κοντά 
στο ύψωμα  

ζωντάν-τεπέ(σαραλίκι).


