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Με σιγουριά
στον εαυτό μας
και συνείδηση των αξιών
του γένους μας, μέσα
από μια συλλογικότητα και καθαρή ενότητα, μπορούμε να
ξεπεράσουμε
τις δυσκολίες
που βιώνουμε.
Όλοι μαζί ενωμένοι
να δημιουργήσουμε το αύριο
που χρειάζονται οι νέες
γενιές που έρχονται.
Είναι μια μεγάλη μέρα για την
πόλη του Διδυμοτείχου αλλά
και για την ευρύτερη περιοχή!

Ελευθέρια
2014
ΣΕΛ. 8-9

Μετακόμιση
για την ΔΕΥΑΔ

Πάσχα

ΣΕΛ. 16

Με λαμπρότητα
και ιεροπρέπεια
εορτάσθηκε στην ακριτική
επαρχία μας η
λαμπροφόρος
Ανάσταση του Κυρίου

ΣΕΛ. 12-13

Πρωτομαγιά
στην «τσίγγλα»
Ένα μνημείο εθελοντισμού
και προσφοράς
για τις επόμενες γενιές
ΣΕΛ. 11

Αποδεσμεύεται από το ενοίκιο
και αποκτά στέγη σε ένα
σύγχρονο κτίριο,όπως αυτό της
πρώην Εφορίας Διδυμοτείχου
ΣΕΛ. 5

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΤΩΝ YΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΣΕΛ. 3, 4, 5
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Ευχαριστήριο

“Δωρεά στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Διδυμοτείχου”
Κυρία Eleni Bentler

Ο Δήμος Διδυμοτείχου σας ευχαριστεί θερμά και σας συγχαίρει για την ευγενή προσφορά
σας των δέκα χιλιάδων ευρώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Διδ/χου. Παράλληλα θα θέλαμε ως
Δήμος να τονίσουμε οτι αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ευαισθησία που δείξατε αλλά και την αγάπη σας προς την παιδεία και
τον τόπο σας γενικότερα.
Θερμές Ευχαριστίες
Με τιμή,
Κελεσίδης Αναστάσιος

Συγχαρητήριο
μήνυμα
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές, στη Διευθύντρια και στην
εκπαιδευτικό Γαλλικής Γλώσσας Δαμάσκου Ευτυχία
του Δημοτικού Σχολείου Μεταξάδων Έβρου, για την
εκπαιδευτική δραστηριότητα που δημιούργησαν και
βραβεύτηκε με ένα από τα τρία βραβεία της δράσης
«Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» του έτους 2013.

Μετακόμιση για την ΔΕΥΑΔ
Αποδεσμεύεται από το ενοίκιο και αποκτά
στέγη σε ένα σύγχρονο κτίριο,
όπως αυτό της πρώην Εφορίας Διδυμοτείχου

Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΔ θα εγκατασταθούν στους ισόγειους χώρους
του κτιρίου της Εφορίας Διδυμοτείχου, που έχουν παραμείνει άδειοι.

υπαλλήλους. Πηγαίνουμε σε ένα
σύγχρονο κτίριο, λειτουργικό και
εξυπηρετικό τέτοιο που να μπορεί

Ο Δήμος Διδυμοτείχου μετά από
αρκετές πιέσεις κατάφερε να του
παραχωρηθούν χωρίς μίσθωμα οι
κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Υ.Η
επιστροφή των υπηρεσιών σε δημόσιο κτήριο, αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά το ταμείο της επιχείρησης, που εδώ και αρκετά χρόνια πληρώνει ενοίκια, για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΔ
κ.Κυπαρίσσης Αραμπατζής τονίζει
ότι η λειτουργία της επιχείρησης σε
ένα ενιαίο κτίριο θα βελτιώσει αποτελεσματικά την παροχή των υπηρεσιών στους δημότες αλλά και στους

Απάντηση Δημάρχου Διδυμοτείχου
σε άρθρο για το Βυζαντινό Μουσείο
ματα, την ολόχρυση προτομή του Σεπτήμιου Σεβήρου,
του Θράκα Ιππέα και πλήθος άλλων ευρημάτων.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της
Περιφέρειάς μας διότι έτσι αποδεικνύεται ότι με συστηματική προσπάθεια και δημιουργικότητα προωθούνται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία στον τομέα των
ξένων γλωσσών στη χώρα μας.
Ελπίζουμε οι επιτυχίες αυτές να αποτελούν το
έναυσμα για μεγαλύτερες διακρίσεις και δημιουργικές επιτεύξεις στο μέλλον.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης,Σάββας Μελισσόπουλος.

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 υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας.

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
υπηρεσιών που θα προσφέρουμε.

Το Βυζαντινό Μουσείο
Διδυμοτείχου από το Ιούνιο
του 2011, γίνεται εφαρμογή της μουσειολογικής και
της μουσειογραφικής μελέτης, οργάνωση των αποθηκών και των εργαστηρίων

συντήρησης και είναι πλέον
σε λειτουργία.
Προετοιμάζεται η μόνιμη έκθεση του Μουσείου που φυσικά θα φιλοξενήσει και τα ρωμαϊκά ευρή-

Φωτό του Μήνα

Το Μουσείο αυτό θα
παρουσιάζει
διαχρονικά
την ιστορία του τόπου μας.
Δεν υπάρχει καμία απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ούτε κάποια μουσειολογική μελέτη που να λέει
ότι τα ευρήματα της πόλης
μας θα εκτίθενται στο μουσείο της Αλεξανδρούπολης.
Οι εργασίες στο Βυζαντινό
Μουσείο Διδυμοτείχου συ-



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

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

νεχίζονται.
Έχει ανοίξει για το κοινό
δυο φορές τον προηγούμενο χρόνο και πολύς κόσμος είδε και θαύμασε την
σπουδαία δουλειά που έγινε τα τρία τελευταία χρόνια. Εμείς, ως δημοτική αρχή, πιέζουμε να ανοίξει σύντομα τις πύλες του και για
πάντα.
Πατσουρίδης
Παρασκευάς
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

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 επικοινωνούν με τον κο Δημήτρη
Δεντσίδη στο κινητό τηλέφωνο 6972715239.
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Ώρα Ευθύνης για το Διδυμότειχο
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΗΛΙΑ (Υποψήφιος Δήμαρχος)

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1) ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2) ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3) ΒΑΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4) ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5) ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6) ΓΚΟΥΡΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7) ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ
9) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10) ΖΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11) ΖΑΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
12) ΚΑΜΑΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13) ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14) ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15) ΚΑΤΣΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΖΗΣΗ
16) ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
17) ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18) ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19) ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
20) ΜΑΡΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
21) ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22) ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
23) ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
24) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
25) ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΔΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
26) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27) ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
28) ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
29) ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΓΛΟΥ ΤΖΕΓΚΙΣ του ΧΑΜΔΗ
31) ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΥ
32) ΤΖΙΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

33) ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΡΗΦ του ΜΕΜΕΤ
34) ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
35) ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ
36) ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
37) ΤΣΙΤΣΙΦΥΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
38) ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
39) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1) ΒΙΤΖΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΙΤΣΗ
2) ΔΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3) ΔΟΙΝΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4) ΚΙΣΣΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5) ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
6) ΠΟΥΡΓΙΑΖΗ ΧΡΥΣΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
7) ΠΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8) ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1) ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3) ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5) ΠΡΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6) ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΖΗΣΗ
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τοπική Κοινότητα ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
1) ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2) ΜΠΟΖΙΝΑ ΕΚΡΕΜ του ΧΑΛΗΛ
3) ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΑΣΒΕΣΤΑΔΩΝ
1) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΦΩΤΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ
1) ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2) ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3) ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4) ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ
1) ΑΣΗΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
3) ΚΥΡΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4) ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ
Τοπική Κοινότητα ΒΡΥΣΙΚΩΝ
1) ΓΚΡΟΖΟΥΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ

2) ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΔΟΞΗΣ
1) ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2) ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3) ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4) ΤΣΑΤΑΛΗ ΑΥΓΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΕΛΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ
1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΔΑΜ
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
1) ΔΕΛΗΓΚΙΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2) ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3) ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4) ΤΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Τοπική Κοινότητα ΙΣΑΑΚΙΟΥ
1) ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
2) ΚΟΥΡΔΕΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3) ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4) ΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΩΤΗΣ
1) ΔΟΙΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
2) ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τοπική Κοινότητα ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ
1) ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ
2) ΠΟΥΛΟΥΒΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3) ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΙΤΣΗ
4) ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΚΥΑΝΗΣ
1) ΒΑΝΤΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3) ΝΤΡΑΜΑΛΗ ΣΕΡΙΦ του ΤΑΪΡ
Τοπική Κοινότητα ΛΑΔΗΣ
1) ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2) ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΜΑΝΗΣ
1) ΙΩΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ
2) ΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3) ΣΚΟΥΡΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
4) ΤΖΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
Τοπική Κοινότητα ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1) ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
2) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3) ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

4) ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Τοπική Κοινότητα ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
1) ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2) ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3) ΠΙΤΙΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4) ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΠΕΤΡΑΔΩΝ
1) ΠΟΛΥΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ
1) ΔΗΜΟΣΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ
2) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
3) ΜΗΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4) ΜΟΥΣΧΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΟΣΧΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΠΡΑΓΓΙΟΥ
1) ΓΟΥΔΟΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
4) ΦΟΥΝΤΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ
Τοπική Κοινότητα ΠΥΘΙΟΥ
1) ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2) ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3) ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4) ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
Τοπική Κοινότητα ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
1) ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ
2) ΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3) ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4) ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ
Τοπική Κοινότητα ΣΟΦΙΚΟΥ
1) ΖΑΧΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΠΟΛΥΖΩΗ
2) ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3) ΛΙΑΛΙΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4)ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Μαρία Καμαργιάννη
Παγκόσμια πρωτιά στην Ελληνίδα ερευνήτρια Μαρία Καμαργιάννη:Πήρε το βραβείο
καλύτερης επιστημονικής έρευνας παγκοσμίως για το 2013 στην συγκοινωνιολογία!
Είναι η πρώτη φορά που το Βραβείο απονέμεται σε ερευνητή πανεπιστημίου εκτός των ΗΠΑ, γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό για τη χώρα μας.Το συγκεκριμένο
Βραβείο έχει απονεμηθεί στο παρελθόν
στο University of California-Berkeley,
University of Illinois-Chicago, University
of Pennsylvania, Massachusetts Institute
of Technology (MIT) ενώ στη συνέχεια τη
σκυτάλη παίρνει η χώρα μας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου! Η τελετή απονομής
πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον
στις 14 Ιανουαριου 2014, στα πλαίσια
του μεγαλύτερου διεθνούς συνεδρίου
συγκοινωνιολόγων.Η Δρ. Καμαργιάννη
που πρόσφατα ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πλέον είναι ερευνήτρια στο UCL
Energy Institute του University College
London (UCL) στο Λονδίνο, έχει λάβει
στο παρελθόν και άλλα διεθνή μετάλλια και βραβεία για την έρευνα της που
αφορά τη μεταφορική και οδηγική συμπεριφορά των εφήβων. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται: -το Βραβείο Καλύτερου Επιστημονικού Άρθρου παγκοσμί-

ως στον τομέα των Προτύπων Επιλογής
για το 2013 (Journal of Choice Modelling
– Sydney, 2013), - το Χάλκινο Μετάλλιο
στον τομέα Ασφάλεια στις Μεταφορές
στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για τους
νέους ερευνητές στον τομέα των Μεταφορών το 2010 (YEAR 2010
– Transport Research Arena, TRA –
Brussels, 2010). Τα τελευταία χρόνια η
Εβρίτισσα Διδάκτορας έχει βραβευτεί και
τιμηθεί με τα σημαντικότερα βραβεία διεθνώς στον τομέα των Μεταφορών/Συγκοινωνιών, αποδεικνύοντας πως η ποιότητα της έρευνας στη χώρα μας είναι από
τις υψηλότερες στον κόσμο και τα αποτελέσματα των ερευνών αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η Μαρία με καταγωγή από τη Μάνη Διδυμοτείχου, φοίτησε
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, στο 1ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο Αλεξανδρούπολης
και είναι μία από τους καλύτερους νέους
συγκοινωνιολόγους σε όλο τον κόσμο.
(goodnewsgr.blogspot.com)
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Δήμος για Όλους

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Υποψήφιος Δήμαρχος)

• Το πιο σημαντικό πράγμα στην
ζωή είναι να αγαπάς και να
αγαπιέσαι.
• «Success story», λοιπόν αλλά το θέμα έχει ξεφύγει.
• Πρόσεχε τα πάντα… Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική.
• 10ήμερο εκπτώσεων έως 60%
• Ξεκόλλα λίγο από τον υπολογιστή σου.
• Πολύ μ΄αρέσουν οι φήμες.
• Πάμε Ευρώπη.
• Κερδίσαμε 2-1.
• 2 Κυριακές, Εκλογές.
• Τα καλοκαιρινά ρούχα να κατεβάσεις.
• Ποιος είναι ο στόχος; Κανένας.
Μόνο σκοπό έχουμε.
• Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε
με την υπάρχουσα κατάσταση.
• Η καθαριότητα είναι ακριβή.
• Αν δεν πετύχετε τη νίκη, αναλύετε επαρκώς την ήττα.
• Δε θα απαιτείται πλέον η παρουσία στις υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ.
• Μικρός ήθελα να γίνω αστροναύτης.
• Όλοι τους είναι ανεξάρτητοι.
• Ποιος φρενάρει και ρημάζει τη
ζωή μου.
• Πάλι για βροχή το πάει…οπότε
ας ΄΄σφίξουμε΄΄κανένα τσιπουράκι.
• Οι κερκόπορτες του Δημοσίου.
• Μου λές το αποτέλεσμα την
Δευτέρα.
• Είμαστε στον αέρα.
• Στις 18:00 απαντάμε ζωντανά
σε ερωτήσεις.
• Όπως πάει θα απαγορεύσουν
και το «σκέπτεστε».
• Κι ενώ όλοι θέλουμε το διαφορετικό,στο τέλος επιλέγουμε το
ασορτί.
• Φίλες και Φίλοι.
• Έχει πεθάνει η παραγωγή.
• Ψηφίζουμε παρορμητικά, αδιάφορα, εκδικητικά;
• «Εντοπίζουμε» αυτούς που είναι οι άριστοι των αρίστων, οι
αξιολογότεροι με τα κοινώς
παραδεχόμενα προσόντα και
τα λιγότερα «κουσούρια» και ...
τα υπόλοιπα στην κάλπη.

Εκλογική Περιφέρεια Διδυμοτείχου
1)ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΒΑΪΤΣΗ
2)ΑΣΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3)ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ
4)ΒΑΡΣΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5)ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6)ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
7)ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8)ΓΙΑΓΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9)ΓΙΟΥΜΟΥΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΦΟΥΝΤΑ του ΚΙΑΜΗΛ
10)ΓΚΙΡΤΖΙΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11)ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12)ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13)ΔΕΛΗΒΑΛΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14)ΔΕΛΗΜΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15)ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
16)ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17)ΔΙΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18)ΔΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19)ΚΑΠΤΣΙΚΑ ΖΩΗ του ΜΟΣΧΟΥ
20)ΚΕΣΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ
21)ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
22)ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
24)ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ
25)ΜΑΝΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
26)ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
27)ΜΕΡΤΖΑΝ ΑΛΗΣ του ΙΜΠΡΑΗΜ
28)ΜΠΟΥΤΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
29)ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
30)ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
31)ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΡΙΒΑΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
32)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
33)ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
34)ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
35)ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ
36)ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37)ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
38)ΣΙΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
39)ΤΕΡΖΟΥΔΗ-ΔΕΛΧΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
40)ΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
41)ΤΣΑΜΟΥΡΑ-ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
42)ΤΣΙΓΚΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
43)ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
44)ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΤΖΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Εκλογική Περιφέρεια Μεταξάδων
1)ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2)ΔΕΛΗΜΠΕΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
3)ΚΑΤΣΑΝΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4)ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΨΑΛΤΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5)ΛΟΓΑΡΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6)ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
8)ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9)ΤΣΙΠΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10)ΦΟΥΤΖΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου
1)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2)ΔΟΥΑΝΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3)ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4)ΠΑΛΑΜΑΡΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΝΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5)ΠΑΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΙΩΑΝΝΗ
6)ΤΣΙΑΝΤΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου
1)ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2)ΜΠΟΖΙΝΑ ΧΑΛΗΛ του ΧΑΛΗΛ
3)ΝΑΚΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

4)ΣΕΒΔΑΛΗ ΝΕΡΜΑ του ΧΑΣΑΝ
Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων
1)ΜΠΟΥΖΑΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Τοπική Κοινότητα Ασημενίου
1)ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
2)ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3)ΝΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4)ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου
1)ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2)ΔΕΛΗΠΟΤΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3)ΚΕΤΕΤΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
4)ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Βρυσικών
1)ΓΚΙΡΤΖΙΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2)ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
4)ΣΑΡΑΚΙΝΟΥΔΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Δόξης
1)ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2)ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3)ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4)ΣΟΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου
1)ΓΚΑΡΙΠ ΑΤΣΕ του ΣΑΛΗΜ
2)ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΔΑΜ
3)ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4)ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Ελλληνοχωρίου
1)ΔΟΓΑΝΤΖΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
2)ΜΑΡΚΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3)ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4)ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΣΙΜΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Τοπική Κοινότητα Ισαακίου
1)ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2)ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3)ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Τοπική Κοινότητα Καρωτής
1)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2)ΤΖΙΟΓΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου
1)ΚΑΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ
2)ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣτου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3)ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4)ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗ ΜΑΡΘΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Τοπική Κοινότητα Κυανής
1)ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΕΜΙΣ του ΜΕΧΜΕΤ
2)ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
3)ΚΡΑΛΛΗ ΖΩΗ (ΖΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4)ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Λάδης
(Υποψήφιοι Εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Λάδης)
1)ΜΠΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2)ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Τοπική Κοινότητα Μάνης
1)ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2)ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3)ΜΑΝΣΟΥΔΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ
4)ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων
1)ΜΗΡΓΚΙΖΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2)ΝΑΓΚΟΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου
1)ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΟΛΥΧΡΩ (ΠΟΛΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2)ΔΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3)ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Πετράδων
1)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2)ΝΤΑΝΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού
1)ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2)ΠΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΛΑΤΣΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Πραγγίου
1)ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2)ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
3)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Πυθίου
1)ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2)ΠΟΛΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3)ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4)ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου
1)ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2)ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3)ΜΠΑΡΙΑΜΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Σοφικού
1)ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΖΗΣΗ
2)ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3)ΜΠΑΛΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4)ΟΥΖΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Ομάδες αγροτών

ΒΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΦΕΙΖΗ ΒΑΓΙΑ (Υποψήφια Δήμαρχος)

Μικρές και ευέλικτες Ομάδες
για όλα τα αγροτικά προϊόντα
θα µπορούν να ιδρύονται από το 2015

Αλεξανδρής Πέτρος|agronews.gr

Σε όλα τα αγροτικά προϊόντα και όχι µόνο
στα οπωροκηπευτικά, θα µπορούν να ιδρύονται
από το 2015 Oµάδες Παραγωγών και να ζητούν χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας τους,
σύμφωνα με µε τον κανονισµό 1305/2013
για την Αγροτική Ανάπτυξη. Εξετάζεται από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η οριζόντια
πριµοδότηση των Οµάδων Παραγωγών σε όλα
τα προγράµµατα.
Όπως ισχύει, τον ελάχιστο αριθµό µελών
τον αποφασίζει το κράτος µέλος, ενώ το ποσοστό χρηµατοδότησης επί της παραγωγής αυξάνεται από το 4,6% που ισχύει τώρα στο 10%.
Βέβαια, στην πρώτη περίπτωση αναφερόµαστε
σε υφιστάµενες οµάδες, ενώ το ποσοστό 10%
επί του τζίρου αφορά υπό σύσταση οµάδες,
οπότε και εκτιµώµενη παραγωγή σε βάθος πενταετίας. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που
ορίζει ο κανονισµός ετησίως είναι τα 100.000
ευρώ. Εξετάζεται, επίσης, από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης η οριζόντια πριµοδότηση των Οµάδων Παραγωγών σε όλα τα προγράµµατα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι, εάν
εφαρµοστεί, θα προηγούνται τα υποψήφια Σχέδια Βελτίωσης ή οι επενδύσεις στην Εµπορία
και Μεταποίηση όσων υποβάλουν οµαδικά φάκελο υποψηφιότητας, µε τη µορφή Οργάνωσης
Παραγωγών. Αναλυτικά, ο κανονισµός αναφέρει τα παρακάτω για την ενίσχυση ίδρυσης οµάδων παραγωγών: Άρθρο 27 Σύσταση οµάδων
και οργανώσεων παραγωγών 1 Η στήριξη στο
πλαίσιο του παρόντος µέτρου χορηγείται προκειµένου να διευκολυνθεί η σύσταση οµάδων
και οργανώσεων παραγωγών στους τοµείς
της γεωργίας και της δασοπονίας µε σκοπό: α)
την προσαρµογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι µέλη αυτών
των οµάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις
της αγοράς• β) την από κοινού διάθεση εµπορευµάτων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης
της προετοιµασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασµού
χονδρεµπόρων• γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων
για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή,
και ιδίως σε σχέση µε τη συγκοµιδή και τη διαθεσιµότητα και δ) άλλες δραστηριότητες που
µπορούν να διεξάγονται από οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εµπορί-

ας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτοµίας.
2 Η στήριξη παρέχεται σε οµάδες και οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται επίσηµα από την αρµόδια αρχή των κρατών µελών
µε βάση επιχειρηµατικό σχέδιο. Περιορίζεται σε
οµάδες και οργανώσεις παραγωγών που είναι
ΜΜΕ. Τα κράτη µέλη ελέγχουν ότι οι στόχοι του
επιχειρηµατικού σχεδίου έχουν επιτευχθεί εντός
πέντε ετών από την αναγνώριση της οµάδας ή
της οργάνωσης παραγωγών. Οµάδες για κτηνοτρόφους Στην εισήγησή τους, τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιµών προσανατολίζονται να προτείνουν τα πέντε άτοµα ως ελάχιστο αριθµό
κτηνοτρόφων που θα µπορούν να ιδρύσουν
Οµάδα Παραγωγών. Κι αυτό για δύο λόγους:
α) Υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας µεταξύ των
κτηνοτρόφων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και β) χρειάζονται ευελιξία στην κατάρτιση
των επιχειρησιακών προγραµµάτων, έτσι ώστε
να µπορούν είτε να προµηθευτούν µία παγολεκάνη είτε να κατασκευάσουν έναν κοινό µύλο
ζωτροφών.Σε πέντε φθίνουσες δόσεις η ενίσχυση Η στήριξη στις Οµάδες Παραγωγών καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο από
την ηµεροµηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η οµάδα ή η οργάνωση παραγωγών, µε βάση
το επιχειρηµατικό της σχέδιο, και είναι φθίνουσα. Υπολογίζεται µε βάση την ετήσια διατεθείσα
στο εµπόριο παραγωγή της οµάδας ή της οργάνωσης και δίνεται µέχρι και το 10% της αξίας
της παραγωγής. Τα κράτη µέλη καταβάλλουν
την τελευταία δόση µόνο µετά τον έλεγχο για
την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Το πρώτο έτος, τα κράτη µέλη µπορούν να
καταβάλουν ενίσχυση στην οµάδα ή οργάνωση
παραγωγών υπολογιζόµενη µε βάση την µέση
ετήσια αξία της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής των µελών της, κατά τη διάρκεια τριών
ετών πριν από τη συµµετοχή τους στην οµάδα
ή στην οργάνωση. Τα κράτη µέλη µπορούν να
εξακολουθούν να στηρίζουν τη σύσταση οµάδων παραγωγών µετά την αναγνώρισή τους ως
οργανώσεων παραγωγών υπό τους όρους του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που αφορά
την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ). Το καθεστώς ενίσχυσης της ΚΟΑ είναι αντίστοιχο µε αυτό που ισχύει ήδη για τα οπωροκηπευτικά σήµερα και θα επεκταθεί για όλες τις οµάδες παραγωγών που θα ιδρυθούν τα επόµενα χρόνια.
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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7)ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8)ΚΑΡΑΦΕΪΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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12)ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13)ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΔΗΜΟΥ
14)ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΠΗ) του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
16)ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
17)ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
18)ΡΗΓΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19)ΣΕΒΔΑΛΗ ΧΑΙΡΙΕ του ΧΑΣΑΝ
20)ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21)ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ
22)ΤΟΠΟΥΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
23)ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24)ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
25)ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1)ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του
ΜΟΣΧΟΥ
2)ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του
ΧΡΗΣΤΟΥ
3)ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4)ΚΑΡΑΦΕΪΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5)ΜΠΙΛΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΦΩΤΟ ΒΟΥΛΗΣ) του ΖΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1)ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2)ΓΚΑΛΔΑΝΙΔΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4)ΖΑΡΙΦΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5)ΚΟΥΠΑΡΕΛΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ του ΖΗΣΗ
6)ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΩΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΑΔΩΝ

1)ΜΠΙΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ
1)ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΛΟΣ του
ΖΗΣΗ                                                                                      
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ                                                                               
1)ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2)ΚΕΚΕΣ ΑΠΟΣΤΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3)ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                            
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ                                                                                        
1)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                      
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΩΤΗΣ
1)ΣΠΑΪΕΡΕΡ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2)ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ
1)ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2)ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΑΝΗΣ
1)ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2)ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3)ΝΤΡΑΜΑΛΗ ΧΑΣΑΝ του ΤΑΪΡ
4)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του

ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΗΣ
1)ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΔΩΝ
1)ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΓΙΟΥ
1)ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
2)ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΙΟΥ
1)ΖΩΝΤΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
1)ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΙΚΟΥ
1)ΚΑΡΑΦΕΪΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2)ΣΤΕΡΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΙΚΩΝ
1)ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2)ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΗΣ
1)ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ   ΑΔΑΜ του ΛΑΜΠΡΟΥ
2)ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ
1)ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
1)ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2)ΤΣΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Εξαήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη Καππαδοκία πραγματοποιήθηκε από 3ης έως 8ης Μαίου
ε.ε. από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Της προσκυνηματικής εκδρομής ηγήθηκε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός πλαισιούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.
Οι προσκυνητές στα πλαίσια
της εκδρομής επισκέφθηκαν την
Καισάρεια, την Σινασό, το Προκόπιο, όπου προσκύνησαν τον Ναό
του Αγίου Γεωργίου και το σπίτι
όπου έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, τα μοναστήρια και τις εκκλησίες στην κοιλάδα του Κοράματος,
την υπόγεια πόλη της Μαλακοπής
και την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, την Καρβάλη όπου και ο
Ναός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τα μοναστήρια και τις εκκλησίες του φαραγγιού του Περιστρέματος, τη Μουταλάσκη, πατρίδα του Αγίου Σάββα, το χωριό Ποτάμια, πατρίδα του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Θεοδοσίου του
Κοινοβιάρχου, τη Νεάπολη (Νεβσεχίρ), πατρίδα του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου και άλλους τόπους λατρείας των Ορθοδόξων
που έζησαν στην ευρύτερη περιοχή
της Καππαδοκίας πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924.
Επιστρέφοντας οι εκδρομείς
ξεναγήθηκαν στην Προύσα, στα
Μουδανιά και το Ναό του Αγίου
Γεωργίου και τέλος στην Τρίγλεια
και τους Ναούς της Παντοβασίλισ-

Αλησμόνητες πατρίδες…
Οι προσκυνητές στα πλαίσια της εκδρομής
επισκέφθηκαν την Καισάρεια, την Σινασό, το Προκόπιο

σας, του Αγίου Βασιλείου και του
Αγίου Στεφάνου. Με αισθήματα
βαθειάς συγκινήσεως οι εκδρομείς

διερχόμενοι από τον Σαγγάριο ποταμό τέλεσαν τρισάγιο στην μνήμη
των θυμάτων της Μικρασιατικής

Καταστροφής. Με πολλές εμπειρίες και με ανάμεικτα συναισθήματα
οι εκδρομείς επέστρεψαν εις τα οι-

Το κάστρο

κεία αινούντες και ευλογούντες τον
Θεό «επί πάσι οις ήκουσαν και είδον».

Τα παιδικά χορευτικά
τμήματα παρουσίασαν
ένα διαφορετικό θέαμα

Το Σάββατο 26 Απριλίου 2014 τα μέλη και οι φίλοι του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Διδυμοτείχου «Το Κάστρο» άφησαν στην άκρη τα προβλήματα τους και διασκέδασαν μέχρι αργά στο
κέντρο διασκέδασης «Ο Παράδεισος» στο
Νέο Χειμώνιο, υπό τους ήχους λαϊκής και
παραδοσιακής ζωντανής μουσικής απο το
μουσικό σχήμα «Ακριτικός Ήχος». Τη βραδιά ομόρφυνε με την ποντιακή λύρα του
ο Χρήστος Χατζηιωαννίδης.

Τα παιδικά χορευτικά τμήματα του
Συλλόγου παρουσίασαν παραδοσιακούς
θρακιώτικους και κρητικούς χορούς, ενώ
ένα χορευτικό τμήμα απο το γυμναστήριο
Φυδανάκη παρουσίασε ενα διαφορετικό θέαμα με χορούς Zumba. Άλλη μια εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και το Δ.Σ.
του Συλλόγου αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει θερμές ευχαριστίες προς
όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της όμορφης βραδιάς.
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1η Χορωδιακή Συνάντηση
Διδυμοτείχου
Mοναδικές εκτελέσεις
και ιδιαίτερες ερμηνείες
Με στόχο τη παρουσίαση και προβολή της χορωδιακής μουσικής ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας αλλά και τη γνωριμία και ανάπτυξη δεσμών
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χορωδιών, των φορέων και των πόλεων που εκπροσωπούν, ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος διοργανώνει την 1η Χορωδιακή Συνάντηση Διδυμοτείχου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαΐου 2014 και ώρα 8.00
μ.μ. στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου. Συμμετέχουν οι χορωδίες του Πολιτιστικού Συλλόγου «Κλειγένης» Ιερισσού υπό την χορωδιακή διεύθυνση του κ.Σταύρου Καραμάνη και του Μουσικού
Οργανισμού του Δήμου Δράμας υπό την χορωδιακή διεύθυνση του κ. Γιώργου Μπούρα ενώ
εμφανίζονται και τα δύο χορωδιακά τμήματα του Συλλόγου τα οποία διδάσκει και διευθύνει
η κα. Μαρία Δημητριάδου. Τα χορωδιακά σύνολα θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα
από έντεχνα ελληνικά τραγούδια, μελωδίες, χορωδιακά επεξεργασμένα παραδοσιακά τραγούδια καθώς και προσωπικές δημιουργίες των μαέστρων που τις διευθύνουν, δίνοντας στο
κοινό την ευκαιρία να απολαύσει μοναδικές εκτελέσεις και ιδιαίτερες ερμηνείες. Η είσοδος
για το κοινό είναι ελεύθερη.
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6ο Πανθρακικό
Αντάμωμα
Mια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού
στο τετραήμερο Αντάμωμα του
Διδυμοτείχου

«Ελλήνων Δρώμενα»
Γυρίσματα στον καλέ-Αφιέρωμα
στην Θρακιώτικη Λύρα

Μετά την πρώτη της επίσκεψη το
2010 και την παρουσίαση-αφιέρωμα
στην γκάιντα, η αξιόλογη εκπομπή
Ελλήνων Δρώμενα της Δημόσιας
Τηλεόρασης ξαναβρέθηκε λίγο πριν
την Μεγάλη Εβδομάδα στον Έβρο με
πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τη θρα-

κιώτικη λύρα. Ο φακός της
εκπομπής αφού έκανε επισκέψεις και μουσικές καταγραφές στην ευρύτερη περιοχή του Διδυμοτείχου, κατέληξε στο Λόφο
του Καλέ ολοκληρώνοντας
εκεί την αποτύπωση της
μουσικής πανδαισίας των
παραδοσιακών τραγουδιών αλλά και των μουσικών οργάνων της Θράκης.
Στα γυρίσματα συμμετείχαν μέλη του χορευτικού
τμήματος εμφανίσεων του
Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» και του παραδοσιακού μουσικού σχήματος «Εβρίτικη Ζυγιά» και ολοκληρώθηκαν στο
παραδοσιακό καφενείο του Χρήστου
Δεληντζή με γνήσιο θρακιώτικο γλέντι.

Ραντεβού τον Ιούλιο στο Διδυμότειχο και συγκεκριμένα από τις 3 έως 6 Ιουλίου 2014, δίνουν οι Θρακιώτικοι Σύλλογοι απ’ όλη τη χώρα, όπου και θα πραγματοποιηθεί το 6ο Πανθρακικό Αντάμωμα. Οι συμμετέχοντες σύλλογοι θα παρουσιάσουν στοιχεία της παράδοσης και
του πολιτισμού τους, ανταποκρινόμενοι
στην πρόσκληση του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Θρακικών Σωματείων που φιλοδοξούν
να φέρουν σε πέρας ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα σε μία δύσκολη από κάθε άποψη
περίοδο. Οι εκτιμήσεις της Οργανωτικής
Επιτροπής φέρουν τον αριθμό των συμμετεχόντων Συλλόγων στους 100 ενώ
2000 χορευτές και οι συνοδοί τους αναμένεται να κατακλύσουν την πόλη. Παράλληλες πολιτιστικές δράσεις σε όλα
σχεδόν τα σημεία του Διδυμοτείχου, χορευτική παρέλαση στους δρόμους, μεγάλη κοινή χορευτική εμφάνιση στο Στάδιο

και αποχαιρετιστήριο γλέντι την τελευταία μέρα στο Άλσος της Τσίγγλας, είναι
επιγραμματικά τα στοιχεία που θα συνθέσουν το τετραήμερο Αντάμωμα του Διδυμοτείχου. Σκοπός και διάθεση του Συλλόγου και της Πανελλήνια Ομοσπονδίας
Θρακικών Σωματείων είναι οι δρόμοι και
οι γειτονιές της πόλης να γεμίσουν με παραδοσιακούς ήχους και χρώματα, οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την ιστορία και
τη φιλοξενία μας και όλο το Διδυμότειχο να ζήσει μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού. Ανταμώματα σαν αυτό δίνουν το
αισιόδοξο μήνυμα ότι η θρακιώτικη παράδοση δεν είναι ένα νεκρό, μουσειακό
είδος αλλά εν τέλει ένα τεράστια σημασίας ολοζώντανο κύτταρο που αντιστέκεται, εμπλουτίζεται με στοιχεία και προσαρμόζεται στη ζωή. Την προσπάθεια
στηρίζουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο Δήμος Διδυμοτείχου.
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Ξ

εκίνησαν την Κυριακή 4
Μαΐου 2014 τα «Ελευθέρια» του Διδυμοτείχου, με την ευκαιρία
την 94ης επετείου από την απελευθέρωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον καθεδρικό ναό Παναγίας Ελευθερώτριας
παρέστησαν εκπρόσωποι τον τοπικών αρχών, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης,
ο Διοικητής της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «Διδυμοτείχου», ο Διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ορεστιάδας, αντιπροσωπείες Αξιωματικών του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος κόσμου.
Μια Παραδοσιακή ομάδα φουστανελοφόρων από την Αλεξάνδρεια
Ημαθίας από το Νεοχώρι ( Ρουμλούκι) μαζί με μέλη του Μουσικο-
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Ελευθέρια 2014

- Μελέτη κατασκευής στεγάστρου
για την προστασία και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της
Πλωτινόπολης. Σε όλη την διάρκεια των ελευθερίων στην είσοδο
του αμφιθεάτρου υπήρχε παρουσίαση Έκθεσης Ζωγραφικής από
τον κ. Χρυσανθακόπουλο Βασίλειο, Συνταγματάρχη ε.α., λογοτέχνη - ζωγράφο.

χορευτικού Συλλόγου Ορφέα Διδυμοτείχου επίσης με Παραδοσιακές
φορεσιές έδωσαν «παραδοσιακό
χρώμα»στην τελετή. Το πανηγυρικό της ημέρας έκλεισε με την ομιλία
του λέκτορα του Πανεπιστημίου της
Θράκης κ. Φάνη Μαλκίδη. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο πεσόντων της πόλης. Επίσημοι καλεσμένοι των φετινών ελευθερίων ήταν
εκπρόσωποι του ιδρύματος ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ από την Αθήνα.
Στις 11:30π.μ στο δημοτικό
αμφιθέατρο σε μια λιτή τελετή, ο
υπάλληλος του Δήμου κ. Κώστας
Γκουρλουμένος παρουσίασε τις
νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την προβολή της περιοχής
μας .Ο κ. Κουτσουμανής Ματθαίος,
Αρχαιολόγος της ΙΘ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στην ομιλία του παρουσίασε
την: «Πλωτινόπολη το κτίριο με τα
ψηφιδωτά δάπεδα» και η κα. Χαροκοπίδου Καλλιόπη, Αρχιτέκτονας
- Μηχανικός του Δ.Π.Θ. «Πρόταση

Το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Διδυμοτείχου σε μια όμορφη, με πολύ κόσμο παραδοσιακή
βραδιά, τα χορευτικά τμήματα από
τους συλλόγους: Εκπολιτιστικός
Λαογραφικός Σύλλογος «Τα Δίδυμα Τείχη», Μουσικοχορευτικός Καλλιτεχνικός Όμιλος «Ορφεύς» και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Κάστρο» έκλεισαν με μεγάλη επιτυχία
η 1η μέρα των εκδηλώσεων.
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Ελευθέρια 2014
Την δεύτερη ημέρα των ελευθερίων το καλλιτεχνικό εργαστήρι
«Ηδύ Τεχνών¨’ παρουσίασε ένα Εργαστήριο Grafffiti στον εξωτερικό
τοίχο του Δημοτικού Σταδίου.Μικρά παιδιά γνώρισαν από κοντά
την τέχνη του graffiti με σκοπό να
ομορφύνουν τον τοίχο που αποτελεί τη μάντρα του γηπέδου.
Το βράδυ μπροστά από το Δημαρχείο ο τραγουδιστής Χρήστος
Γκρέμος παρουσίασε με μεγάλη
επιτυχία, με την συμμετοχή νεολαίας, μια όμορφη μουσική βραδιά με
έντεχνα και λαϊκά τραγούδια.

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τις
θερμές ευχαριστίες του σε όλους
τους παρεβρισκόμενους , τους εκπροσώπους του Δήμου και της Ιεράς Μητρόπολης Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδος και Σουφλίου, όλους
τους συμπολίτες μας που γέμισαν
με θέρμη το Κέντρο Θρακικών Μελετών και παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διάλεξη. Τέλος, ευχαριστεί τα μέλη του Συλλόγου που εργάστηκαν στον προσωπικό τους χρόνο για να προετοιμάσουν την όλη εκδήλωσηΤους ομιλητές που ανατρέξαμε στις πηγές για
να συντάξουν αξιόλογες παρουσιάσεις. Τους που επένδυσαν την εκδήλωση με βίντεο και μουσική. Όσους
συνέδραμαν με τα μέσα τους, στη
μεγαφωνική και φωτογραφική κά-

Ε

Μ

θελοντική Αιμοδοσία για
όλους τους πολίτες με το
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Ειρήνη Χρυσοβαλάντου»,πραγματοπιήθηκε
την Τρίτη 6 Μαιου στα πλαίσια των
εορτασμών των ελευθερίων.Αρκετός κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για εθελοντική αιμοδοσία
του συλλόγου που για ακόμη μία
φορά έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο. Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά
τον οργανισμό μας να ανανεώνεται
και διαρκεί μόνο 10 λεπτά.
Στο Κέντρο Θρακικών Μελετών
μια ομιλία για την «Ιστορική Διαδρομή του Διδυμοτείχου στα βάθη των αιώνων», από τον Σύλλογο Καστροπολίτες - Γνώση & Δράση. Η εκδήλωση σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Ελευθέρια-2014» υπό
την αιγίδα του Δήμου Διδυμοτείχου
για την 94η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης και της γύ-

ε απόλυτη επιτυχία παρουσιάστηκε από το Λαογραφικό
Μουσείο Διδυμοτείχου ένα δημιουργικό εργαστήρι για
κορίτσια και αγόρια με τίτλο «Βραχιολάκι της Φιλίας».
Με το βραχιολάκι της φιλίας δημιουργήτε το απαραίτητο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων για τους μαθητές και δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς να εμπιστεύονται, να σέβονται και να αγαπούν ο ένας
τον άλλον.
Το βράδυ της Τετάρτης η Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου παρουσίασε ελληνικά τραγούδια
από όλες τις περιοχές της πατρίδας μας και την οποία παρακολούθησαν
πλήθος κόσμου από το Διδυμότειχο και την γύρω περιοχή.

ρω περιοχής. Στη διάλεξη παρουσιάστηκε η ιστορική πορεία του Διδυμοτείχου σε 3 ενότητες: α. Προϊστορία και Κλασικοί Χρόνοι. β. Περίοδος Ρωμανίας και Βυζαντίου. γ.
Τουρκοκρατία και Απελευθέρωση.

λυψη. Όλους τους αφαείς που σε
σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργώντας σαν ομάδα, συνέδραμαν με κάθε τρόπο στην επιτυχία. Η
διαδρομή του Διδυμοτείχου ξεκινάει από τα βάθη των αιώνων και θέλουμε να πιστεύουμε ότι προεκτείνεται στο φωτεινό μέλλον. Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ σας περιμένουν να γίνεται συνοδοιπόροι τους σε αυτή
την πορεία, της Γνώσης και Δράσης.
Το βράδυ στον Θεατροκινηματογράφο Ορφέας από τον ΘΕΑΣΥ
παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση για μικρά παιδιά΄΄Περπατώ
εις Το Δάσος΄΄ σε σκηνοθεσία Άκη
Τσονίδη.
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Καστροπολίτες
Η περιπλάνησή και η επαφή μας
με την πολιτισμική μας κληρονομιά,
δεν σταματάει εδώ, μόλις άρχισε

Την Κυριακή 27 Απριλίου
2014, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο πρώτος περίπατος στο
Κάστρο του Διδυμοτείχου που
διοργανώθηκε από τους Καστροπολίτες.
Η περιήγηση περιελάμβανε
ιστορικές αναδρομές και αναφορές για όλα τα μνημεία που περικλείει το Κάστρο όπως και κάποια που υπάρχουν έξω από αυτό. Σαν Σύλλογος θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τους: A) Τον Δήμο Διδυμοτείχου για την άδεια
πρόσβασης στην πινακοθήκη –
όπου εκτίθενται τα έργα του διεθνούς φήμης Ζωγράφου και
συμπολίτη μας Δ. Ναλμπάντη.

Β) Τον εφημέριο και τους υπευθύνους του Ιερού Ναού Σωτήρος Χριστού που μας επέτρεψαν
την είσοδο, την παραμονή και
το προσκύνημα στον ιερό χώρο του μεταβυζαντινού ναού. Γ)
Tην Αρμενική κοινότητα της περιοχής, για την ευγενική κίνησή
τους να μας υποδεχτούν και να
μας επιτρέψουν την πρόσβαση
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου (Σουρπ Κεβόρκ) που σπάνια
έχουμε την τύχη να εισέλθουμε..
Δ) Τον εκπαιδευτικό Γεώργιο Τζίρα για το επιμορφωτικό κομμάτι
του περιπάτου και όλα όσα ιστορικά στοιχεία παρέθεσε κατά την
διάρκειά του.

Και τέλος όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν την κίνηση,
που αφιερώνοντας χρόνο και κόπο, γίνανε για λίγο συνοδοιπόροι
σε ένα ταξίδι ιστορίας και πολιτισμού. Η περιπλάνησή και η επαφή μας με την πολιτισμική μας
κληρονομιά, δεν σταματάει εδώ,
μόλις άρχισε και συνεχίζεται με
διάφορες δράσεις για τις οποίες θα υπάρχει ενημέρωση από
την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου και στο facebook. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε,
Εκ του προσωρινού προεδρείου «Καστροπολίτες - Γνώση και
Δράση» Ακολουθεί ανάρτηση και
προβολή οπτικοακουστικού υλικού του περιπάτου.

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου

Ένας Νέος Αποκεντρωμένος Θεσμός για
τη συνεχή εκπαίδευση του πολίτη
Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των δράσεων Διά Βίου Μάθησης, οι Δήμοι της χώρας
καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο,
καθώς αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσφοράς στους δημότες τους εύστοχων, υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμων προγραμμάτων, που συνδέονται με το τοπικό, αλλά και
το ευρύτερο περιβάλλον. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.
3879/2010 και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
(ΓΓΔΒΜ), ως φορέας πρότασης,
ενέταξε, τον Απρίλιο του 2012,
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, τις Πράξεις με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
– Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8» με φορέα
υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Τα εν λόγω Κέντρα, ως
μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν στην εξέλιξη του πολίτη – εκπαιδευόμενου μέσω της
ικανοποίησης των μαθησιακών του αναγκών,
της απόκτησης στοχευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ικανών να αναπτύξουν
ενεργούς ενήλικους πολίτες προσαρμοσμένους
ομαλά σε μια διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και απελευθερωμένους από τα δεσμά της άνισης πρόσβασης στους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας. Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 Ιανουαρίου του 2014 και στελεχωμένο από την
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και τον Υπεύθυνο Οργάνωσης και σε αγαστή συνεργασία με την
Υπεύθυνη του Δήμου, κα Βαϊράμη-Συριτούδη
Αναστασία, πρότεινε και υλοποιεί μια σειρά από
επιμορφωτικά προγράμματα έως σήμερα. Μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών στο σύγχρονο κοινωνικό
και οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται σε τοπικό επίπεδο δημιουργήθηκαν
και λαμβάνουν χώρα 21 εκπαιδευτικά τμήματα
προσανατολισμένα στους άξονες της οικονομί-

ας-επιχειρηματικότητας, των ξένων γλωσσών,
των νέων τεχνολογιών, του πολιτισμού και της
τέχνης. Από το Σεπτέμβριο, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου αποτρέποντας πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού θα διευρύνει τη
δράση του και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Διδυμοτείχου δημιουργώντας μαθησιακά
τμήματα προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες
των χωριών. Για τη συμμετοχή στα τμήματα μά-

θησης βασική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος ενήλικος. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, άνεργοι και εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής,
νέοι, φοιτητές. Τα τμήματα μάθησης παρέχονται δωρεάν στους πολίτες- εκπαιδευόμενους,
χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Η
πλειονότητα των προγραμμάτων έχουν διάρκεια 25 ωρών, ενώ υπάρχουν και προγράμματα που διαρκούν 50 ώρες. Για την ένταξη
των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η
υποβολή σχετικής αίτησης και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση
των επιλεγόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνοδεύεται από αντίστοιχο Πιστοποιητικό
Επιμόρφωσης που χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας
Διά βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης). Για πληροφορίες και
εγγραφές θα απευθύνεστε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Ισόγειο Δημαρχείου Διδυμοτείχου, 1ο Γραφείο αριστερά). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2553350641

100 χρόνια από την έναρξη
της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Θράκη
Οι πρόγονοί μας έχουν υποστεί πολλά, για να ζουν
και να αναπνέουν ελεύθερα οι επόμενες γενιές

Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014
συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από
την έναρξη της γενοκτονίας των
Ελλήνων στη Θράκη και στο κέντρο των απανταχού Θρακών,
στον Ιερό Ναό της Παναγίας της
Κοσμοσώτειρας στις Φέρρες, στη
Βυζαντινή Βήρα, πραγματοποιήθη-

κε εκδήλωση μνήμης, από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο
Φερρών “Η Αγία Σοφία”. Το απόγευμα της 6 Απριλίου 2014, ακριβώς στα 100 χρόνια από το “Μαύρο Πάσχα” του 1914, ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος, τέλεσε την επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύ-

σεως των ψυχών των πεσόντων
Ελλήνων της Θράκης. Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην ανάγκη να διατηρούμε τη μνήμη μας
και να τιμούμε τους προγόνους
μας που υπέστησαν διωγμούς και
έδωσαν τη ζωή τους, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του Ελληνισμού και της Θράκης μας. “Οι πρόγονοί μας έχουν
υποστεί πολλά, για να ζουν και να
αναπνέουν ελεύθερα οι επόμενες
γενιές και δυστυχώς, ελάχιστα είναι γνωστά για την προσφορά του
Θρακικού μας Ελληνισμού στην

Ελευθερία της πατρίδας” σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Άνθιμος,
στη σύντομη τοποθέτησή του. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης μνήμης από τον κ. Θεοφάνη Μαλκίδη, τον οποίο προλόγισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μ. Δέδογλου.
Στη ασφυκτικά γεμάτη εκκλησία
της Κοσμοσώτειρας που έχτισε μαζί με τη Μονή, ο Ισαάκιος Κομνηνός πριν περίπου 1000 χρόνια, ο
Θ. Μαλκίδης αναφέρθηκε στο Γολγοθά του Ελληνισμού, στο προσχεδιασμένο έγκλημα εναντίον των

Ελλήνων, στο σχέδιο που οργάνωσαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί, και στις παραμέτρους όπως η
γυναικοκτονία και η παιδοκτονία,
τα ορφανά και την προσφυγιά. Και
κατέληξε αναφερόμενος στο διμέτωπο αγώνα που δίνεται για την
αναγνώριση, αφενός με το θύτηΤουρκία και αφετέρου με την αδιάφορα και προκλητική εχθρική επίσημη Ελλάδα, τονίζοντας όμως ότι
η ιστορία, η αλήθεια και το δίκαιο
θα νικήσει.
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Πρωτομαγιά
στην «τσίγγλα»
Ένα μνημείο εθελοντισμού και
προσφοράς για τις επόμενες γενιές

Χιλιάδες κόσμου πέρασαν την
πρωτομαγιά τους στο ανακαινισμέ-

νο και πανέμορφο άλσος της Τσίγγλας. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν από
την προηγούμενη μέρα! Ειλικρινά
δεν ξέρουμε ποιους να πρωτοευχαριστήσουμε! Τον πρώτο λόγο έχουν
όλοι οι νεαροί και νεαρές από 15
Ευρωπαϊκές χώρες που δούλευαν
όλο το καλοκαίρι του 2013 για αυτό!
Τα παιδιά ήρθαν με δικά τους

χρήματα, πληρώσανε και την ασφάλειά τους και δουλεύανε εθελοντικά για την δική μας μικρή κοινωνία, για να μας χαρίσουν κάτι όμορφο! Παιδιά, το Διδυμότειχο δεν θα
σας ξεχάσει ποτέ! Επίσης πρέπει να
ευχαριστήσουμε και τους συμπολίτες μας από το Διδυμότειχο, που
εμπνεύστηκαν από τα παιδιά και εργάζονταν μαζί τους καθημερινά όλο
το καλοκαίρι!

Φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Διδυμοτείχου, την
Δημοτική Αρχή και τους υπαλλήλους που εργάσθηκαν σκληρά για
αυτό, που εμπνεύστηκαν, οργάνωσαν και στήριξαν την όλη προσπάθεια μέχρι τελευταία στιγμή και που
κατάφεραν με 30.000 ευρώ μόνο
να αναστήσουν ένα ολόκληρο δάσος σε περίοδο κρίσης, αναδεικνύοντας τον εθελοντισμό και αποτελώντας πλέον παράδειγμα προς μίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο! Τέλος
πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους
τους Δημότες του Δήμου Διδυμοτείχου, όλους εσάς που αγκαλιάσατε κατά χιλιάδες ξανά την Τσίγγλα και περάσατε την Πρωτομαγιά
σας εδώ!
Η χαρά που δώσατε σε όλους
όσοι ασχοληθήκαμε το καλοκαίρι πέρισυ, είναι απερίγραπτη! Πρώ-

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Η ιστορία και η προσφορά του από την ίδρυσή του έως τις μέρες μας

Όταν τον Απρίλιο του 1954 ο Ευγένιος Ευγενίδης άφησε την τελευταία του
πνοή, άφησε μαζί και μια διαθήκη που θα
τιμά το όνομά του αιώνια. Σ’ αυτήν ορίζει: «Συνιστώ εν Αθήναις κατά τούς ορισμούς του Ελληνικου Δικαίου Ίδρυμα υπό
το όνομα ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, του οποίου σκοπός είναι νά συμβάλη εiς τήν εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής ιθαγενείας εν
τω επιστημονικώ καί τεχνικώ πεδίω». Η
παράγραφος αυτή, λιτή στην διατύπωση
αλλά μεστή σε περιεχόμενο, δεν προήλθε
από απόφαση του Ευγενίδου που ελήφθη
περί το τέλος του βίου του. Ήταν αποτέλεσμα σκέψεων και ενεργειών πολλών χρόνων. Ο πολύπειρος και έμπειρος αυτός

Έλληνας, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας και εφοπλιστής, ο πολυμήχανος έμπορος ξυλείας, ο αντιπρόσωπος και ιδιοκτήτης διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, ο πολίτης του κόσμου, με τις δραστηριότητές
του διεσπαρμένες ανά την υφήλιο, έκρυβε μέσα του ασίγαστη αγάπη για την πατρίδα του και ουδέποτε έπαυσε να μελετά τρόπους για να βοηθήσει την ανάπτυξή της. Από νωρίς είχε οραματισθεί μιαν
Ελλάδα ώριμη και ικανή να συναγωνισθεί
συν τω χρόνω τις άλλες προηγμένες χώρες στους διάφορους τομείς της τεχνικής
και της βιομηχανίας. Τούτο όμως πίστευε
ότι δεν ήταν δυνατόν να κατορθωθεί χωρίς την κατάρτιση ικανών στελεχών, που
θα βοηθούσαν την πατρίδα τους. Την πίστη του αυτήν την μετουσίωσε σε έργο
εν ζωή, πειραματικό, με την σύσταση στο
εξωτερικό του «Ε.Ε. Arista Trust» με στόχο να βοηθήσει τους νέους της Ελλάδος
χορηγώντας υποτροφίες «νά καταστούν
ικανοί νά αναλάβουν σημαντικάς ευθύνας
εις τήν μελλοντικήν ανάπτυξιν της Ελλάδος καί τήν αξιοποίησιν των πόρων αυτής». Το πρώτο αυτό βήμα, το επιτυχημένο, τον οδήγησε στην απόφαση να διασφαλίσει την συνέχεια μετά θάνατον και
την επέκταση του έργου που είχε αρχίσει εν ζωή. Για την υλοποίηση της αποφάσεώς του διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του στην Ελλάδα και μεγάλο μέρος
της περιουσίας του στο εξωτερικό. Ως καλός επιχειρηματίας διησφάλισε την οικονομικήν ανεξαρτησία του Ιδρύματός του,
το οποίο από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα λειτουργεί, συντηρείται, επεκτείνε-

ται και εκσυγχρονίζεται με ιδίους και μόνον πόρους. Την διαχείρηση της περιουσίας και την εκτέλεση των όρων της διαθήκης του ο Ευγενίδης ανέθεσε στην αδελφή του Μαριάνθη Σίμου, ευγενή δέσποινα, που διέθετε σπάνια μόρφωση, γνώση
ξένων γλωσσών, διοικητική εμπειρία, την
οποία είχε αποκτήσει κοντά στον αδελφό της, αποφασιστικότητα, οξύνοια και
πραότητα. Την εκπλήρωση της βουλήσεως του αδελφού της η Μαρ. Σίμου έθεσε σκοπόν της ζωής της από το 1954 και
επέτυχε. Όλοι λένε ότι χωρίς αυτήν θα
ήταν αδύνατο να γίνει ό,τι έγινε και όπως
έγινε. Στην αφοσίωσή της στην υλοποίηση του οράματος του αδελφού της, η Ελ-

τα από όλα στα 45 παιδιά από το
εξωτερικό που βλέπουν αυτές τις
φωτογραφίες και μετά σε όλους
εμάς. Μας δίνετε δύναμη για να κάνουμε ακόμη πιο όμορφα πράγματα στο μέλλον! Στην Τσίγγλα και όχι
μόνο! Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η προσωπική μας ευημερία
περνάει πρώτα από την συλλογική
μας ευημερία! Είναι πιο εύκολο να
φτιάξουμε μια κοινωνία που ευημερεί, βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι του και έτσι θα ευημερήσουμε
και εμείς! Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε παθητικοί πολίτες.
Είμαστε τόσο λίγοι. Πρέπει όλοι να
γίνουμε Ενεργοί, να έχουμε απαιτή-

σεις αλλά πάνω από όλα να συμμετέχουμε! Και ο εθελοντισμός είναι
το καλύτερο εργαλείο! Είναι ο μόνος τρόπος!

λάδα οφείλει μια ακόμη εστία πολιτισμού.
Με το από την 10 Φεβρουαρίου 1956
Βασιλικό Διάταγμα συνεστήθη το Ίδρυμα
Ευγενίδου. Πρώτο μέλημά του υπήρξε η
χορήγηση υποτροφιών σε νέους αποφοίτους τεχνικών σχολών για μετεκπαίδευση
στο εξωτερικό και η μελέτη των αναγκών
της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως στην
Ελλάδα και η αντιμετώπισή τους. Διεπιστώθη ότι η κατάρτιση των μαθητών Τεχνικών Σχολών υστερούσε λόγω απουσίας καταλλήλων και προσιτών βιβλίων, ελλιπούς πρακτικής εκπαιδεύσεώς τους και
ανυπαρξίας καταλλήλων υποδομών για
την πρακτική τους άσκηση. Τα προβλήματα αυτά απεφασίσθη να αντιμετωπισθούν
τότε με την:

Ιδρύματος. Μέχρι του θανάτου της Μαριάνθης Σίμου (17-4-1981) πολύτιμος συνεργάτης της ήταν ο διάδοχός της στην
διοίκηση του Ιδρύματος Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης, ο οποίος συμπαρεστάθη στο έργο της και εβοήθησε στην ολοκλήρωσή του. Σ’ αυτόν μάλιστα ωφείλετο η εγκατάσταση του πρώτου Πλανηταρίου στο Ίδρυμα. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος όχι μόνο συνέχισε το έργο της Μαρ.
Σίμου με την ίδια προθυμία, αλλά επεξέτεινε τις δραστηριότητές του και σε άλλους τομείς. Εδώρησε π.χ. το Ίδρυμα στο
Υπουργείο Παιδείας 5 πλήρως εξοπλισμένα ειδικά αυτοκίνητα για την μεταφορά
μαθητών με ειδικές ανάγκες. Εχορηγήθη
ο εξοπλισμός εργαστηρίων φυσικής 55
Λυκείων, προσεφέρθησαν επιχορηγήσεις
για έρευνα σε καθηγητές των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Πατρών, υποτροφίες σε φοιτητές του Πολυτεχνείου, εδωρήθη στο Υ.Ε.Ν. εξομοιωτής πλεύσεων για
την άσκηση των φοιτητών των Ναυτικών
Ακαδημιών και διοργανώθησαν σεμινάρια
επιμορφώσεως καθηγητών. Ο Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης προ του θανάτου
του (7-11-2000) είχε προγραμματίσει επίσης την επέκταση του Ιδρύματος και επεστάτησε στην εκπόνηση των σχεδίων για
την νέα πτέρυγα, όπου θα εγκαθίστατο το
νέο υπερσύγχρονο Πλανητάριο και προεβλέποντο χώροι για πολλές μαθησιακές και εκθεσιακές εκδηλώσεις. Δικαίως ο
Βερνίκος-Ευγενίδης μπορεί να ονομασθεί
δεύτερος κτίτωρ του Ιδρύματος.
Όλο
αυτό το εμπνευσμένο σχέδιο επεκτάσεως
και εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος Ευγενίδου έφερε εις πέρας, με απόλυτη επιτυχία, ο διάδοχός του στην προεδρία κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση στην διοίκηση των προκατόχων του και στον οποίο
οφείλεται και η απαρχή των νέων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος σε αρμονική
σύνδεση με τις παλιές.

•
•

Χορήγηση υποτροφιών.
Έκδοση βιβλίων τεχνικής εκπαιδεύσεως.
• Ανέγερση κέντρου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, που θα
περιελάμβανε:
1. Επιστημονική και Τεχνική Βιβλιοθήκη.
2. Έκθεση συλλογών οργάνων και μηχανών εν λειτουργία για την εποπτική διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων.
3. Πλανητάριο.
4. Αμφιθέατρο.
5. Αίθουσες διαλέξεων.
Η υλοποίηση των ανωτέρω άρχισε αμέσως και το 1966 ετελέσθησαν τα
εγκαίνια του κτηρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου με επισημότητα και λαμπρότητα
μεγάλη, παρουσία του Βασιλέως, της κυβερνήσεως, καθηγητών και λοιπών παραγόντων. Ήδη όμως το έργον του Ιδρύματος ήταν εντυπωσιακό. Η Ακαδημία Αθηνών την 30-12-1965 απένειμε σ’ αυτό την ανώτατη τιμητική της διάκριση, το
«Χρυσούν Μετάλλιον». Η Μαριάνθη Σίμου κατέλιπε και αυτή όλην την περιουσία της ουσιαστικά για τους σκοπούς του

Όλοι μας έχουμε κάποιο ταλέντο, ας το ανακαλύψουμε και ας το
αξιοποιήσουμε για το καλό του συνόλου. Τέλος όλοι μας πρέπει να
προσέχουμε αυτό το άλσος σαν τα
μάτια μας, να το έχουμε σαν το εξοχικό μας σπίτι, να το φροντίζουμε,
να το αγαπάμε και να το κρατάμε
καθαρό! Να είναι ένα μνημείο εθελοντισμού και προσφοράς για τις
επόμενες γενιές.
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Αγία Πέτρα

Το υπόσκαφο
σπήλαιο,
στο λόφο
της αρχαίας
Πλωτινούπολης

Αναβιώνοντας
παλαιό
έθιμο την Πέμπτη της Διακαινησίμου, οι χριστιανοί του Διδυμοτείχου προσήλθαν στο
προσκύνημα της Αγίας Πέτρας, όπως αποκαλείται υπόσκαφο σπήλαιο, στο λόφο της αρχαίας
Πλωτινούπολης, όπου κατά την παράδοση εμφανίσθηκε ο Αναστάς Κύριος σε βοσκό, που έβοσκε το ποίμνιό του εκεί, για να του επιβεβαιώσει το γεγονός της Αναστάσεως. Τα σπήλαια αυτά,
σημειωτέον, κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν σαν χώροι άσκησης μοναχών, οι οποίοι εκεί εύρισκαν ησυχία και απομόνωση. Την υπαίθρια ακολουθία παρηκολούθησε πλήθος πιστών και ο Σεβασμιώτατος ο οποίος με την ευκαιρία αυτή συνεχάρη τον πρωτεργάτη της πρωτοβουλίας για
την ανάδειξη του ιερού αυτού προσκυνήματος Αρχιμ. Δαμασκηνό Al-azrai και τους ανθρώπους
που ακούραστα δούλεψαν μέρες για τον εξωραϊσμό του χώρου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ
Στόχος η προστασία ευπαθών
ομάδων και η συμμετοχή
σε προγράμματα κοινωνικών παρεμβάσεων

Η αδιαφορία πληγώνει τους ακρίτες της Θράκης, με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι». Την αδιαφορία που βι-

γωμένοι από την αδιαφορία.
Είναι, τουλάχιστον, άδικο να
μην ενδιαφέρεται κανείς για
την περιοχή που αποτελεί το
σταυροδρόμι θρησκειών και
πολιτισμών, το σύνορο της

ώνουν οι ακρίτες του Βορείου Έβρου αποδοκίμασε
ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός σε συνάντηση που είχε με κλιμάκιο
του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
που επισκέφθηκε τον ακριτικό Έβρο για να παραδώσει δεκάδες κιβώτια με φάρμακα και υγειονομικό υλικό στο Σουφλί, το Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα καθώς και τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της
Μητροπόλεως. «Σε μια περίοδο που ολόκληρη η Ελλάδα βιώνει την μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, είπε ο
κ. Δαμασκηνός, οι ακρίτες
της Θράκης αισθανόμαστε,
περισσότερο από ποτέ, πλη-

Δύσης με την Ανατολή». Ο
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου απευθυνόμενος στον
κ.Δήμτσα και τους συνεργάτες του ευχαρίστησε τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών για
το συνεχές ενδιαφέρον που
επιδεικνύει για τους ακρίτες
της Μητροπόλεως του λέγοντας χαρακτηριστικά : «
ο Μακαριώτατος, μέσω της
«Αποστολής» συνεχίζει να
μας στηρίζει και αυτό αποτελεί εγγύηση της ειλικρινούς
και αστείρευτης προσπάθειας σας για ουσιαστικό ενδιαφέρον σε ανθρώπους που
η αδιαφορία τους έχει πληγώσει. Με την «Αποστολή» ,
τόνισε, αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι. Το ηυξημένο ενδιαφέρον σας αποτελεί για
εμάς ανακουφιστικό στήριγμα και μήνυμα που θεμελιώ-

νει μια δημιουργική συνεργασία με ορόσημο τον συνάνθρωπό μας». Ο Γενικός
Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου
για τους ακρίτες της Ελλάδας και πρόσθεσε «Αγαπούμε τον τόπο σας και αισθανόμαστε μέλη της οικογένειας σας. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να συνεχίζουμε τη στήριξη σε τρόφιμα, φάρμακα και υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες σας. Αλλά περισσότερο περήφανους μας κάνουν
οι αντοχές η αξιοπρέπεια
και το ήθος σας . Δεν είμαστε το Κέντρο εμείς αλλά το
Κέντρο είστε εσείς, της αγάπης μας και του ενδιαφέροντος μας για συστηματική αλληλεγγύη και προσφορά. Αρωγός της προσπάθειας αυτής η LIDLHELLAS, η
οποία στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας συμβάλλει στην απόδοση των πεπραγμένων με συνέπεια και ευαισθησία αλλά
και η BAVARIA που διέθεσε το υγειονομικό υλικό ». Ο
Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός συζήτησε με τον κ. Δήμτσα μελλοντικά σχέδια επέκτασης
της συνεργασίας με σκοπό την προστασία ευπαθών
ομάδων και την από κοινού
συμμετοχή σε προγράμματα
κοινωνικών παρεμβάσεων.

Η μνήμη του Μεγαλομάρτυρος
Αγίου Γεωργίου
Ο Στρατιωτικός άγιος, που προστατεύει
τα σύνορα της Πατρίδας

Η μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου
τιμήθηκε στην ακριτική επαρχία μας σε Ναούς και Παρεκκλήσια που είναι αφιερωμένα στο όνομα του αλλά
και σε στρατιωτικές μονάδες, καθώς είναι ο προστάτης άγιος του Ελληνικού Στρατού.
Ο Άγιος Γεώργιος τιμάται ιδιαιτέρως στην παραμεθόρια περιοχή μας ως Στρατιωτικός άγιος, που προστατεύει τα σύνορα της Πατρίδας και τα στρατευμένα νειάτα της. Επίσης οι μουσουλμάνοι της περιοχής
ευλαβούνται εξαιρετικά τον άγιο, στον οποίο προσφέρουν αφιερώματα και τάματα. Επίκεντρο του εορτασμού η πόλις του Σουφλίου όπου πανηγύριζε ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, κτίσμα του 1852. Της Θείας Λειτουργίας και της λιτανεύσεως της ιεράς εικόνος προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Δ α μ α σ κ η ν ό ς.
Παρέστησαν ο Βουλευτής Έβρου Αλ. Δερμεντζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Αρ. Γιαννακίδης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Ευ. Πουλιλιός,
ο Διοικητής της 50ης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Γεω. Λιάκος, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου. Μετά το πέ-

“Ὁ Χριστός ὡς θεάνθρωπος ἀνοίγει τήν
ὁδό τῆς νίκης ἐναντίον τοῦ θανάτου καί γίνεται “πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν”. Τήν πορεία
αὐτή μπορεῖ νά ἀκολουθήσει καί ὁ χριστιανός.
Σταυρώνει τά πάθη του, γιά νά συναναστηθῆ μέ
τόν Χριστό. Πεθαίνει διά τῆς μετανοίας καί τῶν
δακρύων γιά τή ζωή τῆς ἁμαρτίας, καί γεύεται
ἀπό τήν παροῦσα ζωή τά ἀγαθά τῆς Ἀνάστασης. Τηρεῖ φιλότιμα τίς θεῖες ἐντολές καί ἀποκτᾶ
τίς ἀρετές πού τόν ἐλευθερώνουν ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο. “Θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει”, τόνισε στο Πασχαλινό Μήνυμα του μεταξύ άλλων ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ
α σ κ η ν ό ς.
Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε στην ακριτική επαρχία μας η λαμπροφόρος
Ανάσταση του Κυρίου. Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου στις ιερές ακολουθίες η τοπική

ρας της λιτανεύσεως της ιεράς εικόνος οι επίσημοι μετέβησαν στην έδρα της 50ης Ταξιαρχίας στο Σουφλί,
όπου ο Σεβασμιώτατος προέστη της Δοξολογίας επί
τη μνήμη του προστάτου του Ελληνικού Στρατού. Το
εσπέρας της παραμονής της εορτής ο Σεβασμιώτατος μετέβη στην παραμεθόρια κωμόπολη των Καστανεών, όπου προέστη του Πανηγυρικού Εσπερινού και
της λιτανεύσεως της ιεράς εικόνος στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό. Παρέστησαν ο Υφυπουργός
Εξωτερικών Κυρ. Γεροντόπουλος, ο βουλευτής Έβρου
Αλ. Δερμεντζόπουλος, ο Διοικητής της 30ης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Ιω. Μακρής και άλλοι επίσημοι. Ανήμερα της εορτής το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος προέστη
του Μεθέορτου Εσπερινού και της λιτανεύσεως της
ιεράς εικόνος στον επίσης πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Βύσσης, στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Προσήλθαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κυρ. Γεροντόπουλος, ο Βουλευτής Έβρου Αλ.
Δερμεντζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας
– Θράκης Αρ. Γιαννακίδης, ο Διοικητής της 30ης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Ιω. Μακρής και πλήθος πιστών.

μας Εκκλησία έζησε αυτές τις εξαιρετικές αυτές
ημέρες σε πόλεις και χωριά. Οι πιστοί κάτω από
το μελιχρό φως των πασχαλινών λαμπάδων ενδυναμώνονται και ενισχύονται στον πνευματικό
τους αγώνα και στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών μας.. Ο Σεβασμιώτατος προέστη των ιερών
ακολουθιών στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου. Το πρωι του
Μ. Σαββάτου ο Σεβασμιώτατος λειτουργησε επί
του ιερού κουβουκλίου και το εσπέρας της ίδιας
ημέρας μετά την Ακολουθία της Αναστάσεως
προσέφερε στην Αναστάσιμη Ευχαριστία την
οποία παρηκολούθησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης και ο Διοικητής της 16ης
Μεραρχίας Στρατηγός Αντ. Βιτετζάκης και χιλιάδες πιστών. Νωρίς το εσπέρας του Μεγάλου
Σαββάτου ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε το
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ΚΥΡΙΛΛΕΙΑ 2014

Aκολουθία των Παθών
και του Επιταφίου

Ο ιερομάρτυς Κύριλλος,
πατριάρχευσε από το 1813 έως το 1818

«Μήπως ο Χριστός ξανασταυρώνεται;»

«Μήπως ο Χριστός ξανασταυρώνεται σήμερα από εμάς τους χριστιανούς που αμετανόητα επιμένουμε να αδιαφορούμε για το
θελημά Του; Μήπως ο Χριστός ξανασταυρώνεται όταν είμεθα δειλοί και άτολμοι για να
αντισταθούμε στην επήρεια του συμφέροντος, της ιδιοτέλειας και του εγωισμού; Μήπως ο Χριστός ξανασταυρώνεται στην Μέση
Ανατολή σήμερα, που εκατομμύρια χριστιανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες κάτω από την καταπίεση των ισλαμιστών;» Τόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς

χου.

στην Κεντρική Πλατεία του Διδυμοτείχου, όπου συναντήθηκαν οι Επιτάφιοι
της πόλεως του Διδυμοτείχου, το εσπέρας
της Μ. Παρασκευής.
Το εσπέρας της Μ.
Πέμπτης και της Μ.
Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία
των Παθών και του
Επιταφίου αντιστοίχως στον Ιερό Καθεδρικό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτεί-

Την λιτάνευση του ιερού Επιταφίου παρηκολούθησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ.
Πατσουρίδης και ο Στρατηγός Διοικητής της
16ης Μεραρχίας Αντ. Βιτετζάκης και πλήθος
πιστών. Το πρωί της Μ. Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία της
Αποκαθηλώσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος όπου μίλησε καταλλήλως, παρουσία των αρχών και
πολυπληθούς εκκλησιάσματος.

Τη μνήμη του ιερομάρτυρος αγίου Κυρίλλου του Στ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τίμησε η τοπική μας Εκκλησία, την
Κυριακή του Αντίπασχα, στο Πύθιο, όπου
και ο τάφος του, και στη Νέα Ορεστιάδα, με
σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων υπό το τίτλο «ΚΥΡΙΛΛΕΙΑ 2014».
Ο άγιος απηγχονίσθη στην Αδριανούπολη
την 18η Απριλίου 1821, λίγες μέρες μετά
από τον απαγχονισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ στην Κωνσταντινούπολη. Ο
ιερομάρτυς Κύριλλος, πατριάρχευσε από
το 1813 έως το 1818 και έκτοτε παρέμενε
εφησυχάζων στην γενέτειρά του την Αδριανούπολη. Συνελήφθη εκεί από τις τουρκικές
αρχές μαζί με άλλους κληρικούς και πρόκριτους την Κυριακή του Θωμά και την επομένη κρεμάσθηκε στην είσοδο της Μητρόπολης. Το νεκρό πτώμα του το έρριξαν οι δήμιοι στον Έβρο και το περισυνέλεξαν οι χω-

ρικοί του Πυθίου και το ενταφίασαν μυστικά στο χωριό τους. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς με την
ευκαιρία της μνήμη του αγίου ιερούργησε
το πρωί της Κυριακής του Αντίπασχα στον
Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυθίου και
εν συνεχεία προέστη της λιτανεύσεως της
ιεράς εικόνος του αγίου μέχρι τον τάφο του,
όπου ανεπέμφθη δέηση, παρουσία των αρχών και πλήθους πιστών. Το απόγευμα της
ίδια ημέρας ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων
Θεοδώρων Ορεστιάδος και στη συνέχεια
προέστη της λιτανεύσεως της εικόνος του
αγίου και ευλόγησε τους άρτους. Στον Ιερό
Ναό Αγίων Θεοδώρων ετέθησαν σε προσκύνημα επιτραχήλιο, επιμάνικα και σταυρός του αγίου, που φυλάσσονται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης.

Πάσχα

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια
εορτάσθηκε στην ακριτική επαρχία μας
η λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου

Ελληνικό Φυλάκιο στο Τριεθνές (σύνορα Ελλάδος – Τουρκίας – Βουλγαρίας) όπου τέλεσε την
Ακολουθία της Αναστάσεως, έδωσε ευχές στους
στρατευμένους και τους μοίρασε λαμπάδες και
παχαλινά αυγά. Στο φυλάκιο τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκε ο Διοικητής του 21ου Συντάγματος Συνταγματάρχης Σωτ. Κώστογλου. Την Κυριακή του Πάσχα το πρωΐ ο Σεβασμιώτατος προέστη του Εσπερινού της Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος
και το εσπέρας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου. Το Ευαγγέ-

λιο εκτός της ελληνικής ανεγνώσθη στα Ισπανικά, Λατινικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Αγγλικά, Τουρκικά,
Σερβικά, Ρουμανικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Επίσης πατέρες της Μητροπόλεως απέδωσαν την
περικοπή στην ομηρική. Στο τέλος της ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τα πασχαλινά
αυγά και τα διένειμε στους πιστούς. Την Δευτέρα της Διακαινησίμου το πρωί ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
και ευχήθηκε στους ασθενείς και το προσωπικό
και μοίρασε σε όλους πασχαλινά αυγά
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Τι είναι ο Καρκίνος;
Νέες έρευνες αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς δημιουργίας του Καρκίνου

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Iατρείο Χρονίων Νοσήματων
και Μεταβολικών Διαταραχών
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Universita’ degli Studi di Napoli, Federico II
Μετεκπαιδεύτηκε στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ
President of The European
Institute of Nutritional Medicine E.I.Nu.M

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70 που
ξεκίνησε ο πόλεμος ενάντια στον καρκίνο και
μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά επιστημονικά άλματα που αφορούν
κυρίως στην πρώιμη διάγνωση του και στην
εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών και μέσων. Εντούτοις ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες και η
δεύτερη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φαίνεται ότι το σημερινό επιστημονικό μοντέλο
προσέγγισης και αντιμετώπισης του καρκίνου έχει φτάσει στα όρια του και αν θέλουμε
να βελτιώσουμε περαιτέρω τα αποτελέσματα μας θα πρέπει να ψάξουμε και σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Επιστήμονες από το
Πανεπιστήμιο της Αριζόνα των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, ανέπτυξαν μια νέα θεωρία σχετικά
με την εμφάνιση και τη δημιουργία των καρκινικών κυττάρων που φαίνεται να ρίχνει νέο
φως στη πραγματική φύση του καρκίνου. Τι
είναι ο καρκίνος;
Πρόκειται για μια ερώτηση που δεν
φαίνεται να έχει απαντηθεί ικανοποιητικά
μέχρι σήμερα. Η επικρατούσα εξήγηση κατά τα τελευταία 50 χρόνια είναι η “Θεωρία των Μεταλλάξεων”. Σύμφωνα με αυτή
η συσσώρευση μεταλλάξεων στο DNA καταλήγει στην καταστροφική αλλαγή του γενετικού κώδικα που ρυθμίζει την λειτουργία
και την “συμπεριφορά” των κυττάρων μας.
Υπό κανονικές συνθήκες τα κύτταρά μας εκδηλώνουν μια “κοινωνική” συμπεριφορά και
λειτουργούν εναρμονισμένα στο πλαίσιο μια
μεγάλης αποικίας κυττάρων που αποκαλούμε ανθρώπινο σώμα. Η αλλαγή στο DNA
οδηγεί ορισμένα από αυτά τα κύτταρα σε
μια “παράλογη” συμπεριφορά. Πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και σχηματίζουν έναν
ή περισσότερους όγκους που διαταράσσουν
τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού με πολλαπλούς μηχανισμούς. Η συγκεκριμένη θεωρία έχει προκύψει από την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου και γι’ αυτό
αποκαλείται και “Εσωτερικός Δαρβινισμός”.
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αυτό που οδηγεί την εξέλιξη των υγειών κυττάρων είναι μια διαδικασία παρόμοια με την φυσική
επιλογή. Τυχαίες μεταλλάξεις (αλλαγές στο

DNA) που βοηθούν στην επιβίωση των κυττάρων συσσωρεύονται και τελικά οδηγούν
στην κακοήθεια. Οι βλάβες και οι αλλαγές
στο DNA μπορούν να κληρονομηθούν (κακά
γονίδια στην οικογένεια) είτε να προκληθούν
από την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες
όπως το τσιγάρο και η ακτινοβολία. Η παραπάνω θεωρία έχει μια επεξηγηματική αξία,
έχει όμως και σημαντικά κενά. Σύμφωνα με
τη θεωρία της εξέλιξης οι τυχαίες μεταλλάξεις είναι σχεδόν πάντα βλαβερές με αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο. Τα καρκινικά κύτταρα όμως, φαίνεται να είναι πολύ “τυχερά”
κάθε φορά, γιατί όχι μόνο δεν πεθαίνουν αλλά ευδοκιμούν λόγω αυτών των μεταλλάξεων. Ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα υποβάλλονται σε προγραμματισμένο θάνατο τα καρκινικά κύτταρα γίνονται αθάνατα και πολλαπλασιάζονται ασταμάτητα. Είναι όμως η τυχαιότητα και το χάος το κύριο αίτιο πίσω από
την δημιουργία των καρκινικών κυττάρων;
Σε αντίθεση με το παραπάνω, οι όγκοι φαίνεται να εμφανίζουν μια υψηλή οργάνωση
στη συμπεριφορά τους. Οι καρκινικοί όγκοι
είναι σε θέση να παράγουν τη δική τους αιματική κυκλοφορία, μπορούν να σιγήσουν
(απενεργοποιήσουν) γονίδια που καταστέλλουν το καρκίνο, να ενεργοποιήσουν γονί-

δια που προωθούν το καρκίνο (promoter
genes), να παράγουν ένζυμα που τους επιτρέπουν να κινούνται ανάμεσα στους ιστούς
(πρωτεολυτικά ένζυμα), να αλλάξουν το μεταβολισμό τους ώστε να επιβιώνουν σε όξινο περιβάλλον με χαμηλή παροχή οξυγόνου
και να αποβάλλουν της πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια της κυτταρικής τους
μεμβράνης ώστε να μην γίνονται αντιληπτά
από τα λευκά αιμοσφαίρια και το ανοσοποιητικό σύστημα. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι
πολύπλοκες διαδικασίες να προκύπτουν κάθε φορά σε σταθερή βάση μέσα από τυχαίες
μεταλλάξεις, σε κάθε άνθρωπο που παθαίνει καρκίνο; Οι τυχαίες μεταλλάξεις σίγουρα
παίζουν κάποιο ρόλο στην ενεργοποίηση και
στη προώθηση του καρκίνου, δεν μπορούν
όμως από μόνες τους να δώσουν μια πλήρη
εξήγηση στο πρόβλημα. Ένας αρχαίος μηχανισμός έρχεται στην επιφάνεια Η νέα θεωρία
που προτείνουν οι Davies και Lineweaver
φαίνεται να ολοκληρώνει το παζλ , επιτρέπει στην επιστημονική έρευνα να προχωρή-

σει παραπέρα και ανοίγει νέους δρόμους στη
κατανόηση και στις δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης που αφορούν στο καρκίνο. Στη μελέτη τους προσθέτουν επιπλέον
στοιχεία και καλύπτουν τα κενά της εξελικτική θεωρίας και τη σχέση της με τον καρκίνο. Θεωρούν ότι ο καρκίνος προκύπτει από
την ενεργοποίηση αρχαίων και αδρανοποιημένων πλέον κυτταρικών μηχανισμών. Ξέρουμε ότι στο DNA μας όσο και σε αυτό των
ζώων, περιέχονται και γονίδια που υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν αδρανή. Έχουν
όμως παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου άνθρωποι γεννήθηκαν με ουρές, με μεμβράνες ανάμεσα στα δάκτυλα, με βράγχια, υπερτρίχωση και υπεράριθμες θηλές. Μεταλλαγμένα κοτόπουλα μπορούν να σχηματίσουν
δόντια και θαλάσσια θηλαστικά να αναπτύξουν πίσω πόδια. Πρόκειται για αταβισμούς
(ενεργοποίηση αρχέγονων μηχανισμών) που
προκύπτουν λόγω της δυσλειτουργίας γονιδίων που τους καταστέλλουν. Ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται ουρά για να ισορροπεί
στα δέντρα. Αντιθέτως μια ουρά πιθανόν να
δυσχέραινε την επιβίωση του. Παρόλα αυτά
η πληροφορία για την δημιουργία μιας ουράς υπάρχει ακόμα στο DNA μας. Ο λόγος
για τον οποίο εμείς δεν αναπτύσσουμε ου-

ρές, τα κοτόπουλα δόντια και τα θαλάσσια
θηλαστικά πίσω πόδια είναι γιατί έχουμε γονίδια που καταστέλλουν την έκφραση αυτής της πληροφορίας. Πρόκειται για μηχανισμούς που απενεργοποιήθηκαν 60 περίπου
εκατομμύρια χρόνια πριν. Αν όμως μια μετάλλαξη προκαλέσει βλάβη στο γονίδιο που
καταστέλλει την ενεργοποίηση τους τότε εμφανίζονται οι παραπάνω γενετικές ανωμαλίες. Πριν από 1 δις χρόνια επικρατούσαν μονοκύτταροι οργανισμοί που άρχισαν να οργανώνονται σταδιακά σε ομάδες περισσοτέρων κυττάρων. Μια κατάσταση χαλαρής οργάνωσης πολύ μακρυά από τους σημερινούς
πολύπλοκους οργανισμούς, όπως οι άνθρωποι και τα ζώα, που εμφανίζουν εξειδικευμένα όργανα και συστήματα. Οι συνθήκες στο
πλανήτη ήταν εντελώς διαφορετικές (χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου, όξινο περιβάλλον). Οι πρωτόγονοι αυτοί οργανισμοί είχαν
μια βάση λειτουργίας παρόμοια με αυτή των
καρκινικών όγκων. Οι ερευνητές καταλήγουν
ότι η γενετική πληροφορία που έχει παρα-

μείνει στο DNA και υπό κανονικές συνθήκες
βρίσκεται σε καταστολή, όταν όμως η επιβίωση του οργανισμού είναι οριακή ή αποκλίνει σημαντικά από τη φυσιολογική λειτουργία, ενεργοποιούνται αυτοί οι πρωτόγονοι
και πιο σκληροτράχηλοι μηχανισμοί. Το αποτέλεσμα είναι καρκίνος. Η νέα θέση διαφοροποιείται σχετικά με την μέχρι σήμερα άποψη ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν είναι νέα
κύτταρα που εξελίχθηκαν μέσα στο σώμα ως
τέτοια, πρόκειται όμως για ένα σύνολο μηχανισμών που εξασφαλίζουν μια βασική λειτουργία ασφαλείας. Η φαινομενικά λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της νέας και της
παλιάς οπτικής μας δείχνει νέους θεραπευτικούς δρόμους. Δεν αρκεί να περιοριστούμε στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων θα πρέπει παράλληλα να επαναφέρουμε το σώμα όσο πιο κοντά γίνεται στη φυσιολογική του λειτουργία. Ο καρκίνος είναι
“Ένα Σύμπτωμα” όχι μια “Νόσος” Τα κύτταρα μας εισέρχονται σε καρκινική λειτουργία στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν σε
ένα περιβάλλον που κάνει την επιβίωση τους
πολύ δυσχερή. Η αλλοίωση της βιοχημικής
ισορροπίας φαίνεται να είναι είναι το βασικό αίτιο πίσω από την εμφάνιση του καρκίνου. Το ανθυγιεινό κυτταρικό, σωματικό και
πλανητικό περιβάλλον απειλούν την πλήρη καταστροφή των κυττάρων μας και αυτά
αντιδρούν με αρχέγονους μηχανισμούς δράσης που εμείς ονομάζουμε καρκίνο. Ενέργειες που ενισχύουν την υγεία και βοηθούν στη
διατήρηση της βιοχημικής ισορροπίας μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου:
•

H διατήρηση ιδανικών επιπέδων βιταμίνης D3
βοηθάει στην σωστή λειτουργία του DNA

•

Η κατανάλωση άφθονου νερού είναι απαραίτητη για την λειτουργία κάθε κυττάρου μέσα
στο σώμα μας

•

Κατανάλωση αντιοξειδωτικών βοηθούν στη
διαχείριση της οξείδωσης

•

Κατανάλωση μη επεξεργασμένων τροφών
όσο πιο κοντά γίνεται στη φυσική τους μορφή, παρέχουν τα απαραίτητα συστατικά για
μια ομαλή κυτταρική λειτουργία

•

Η λήψη μιας καλής φυσικής πολυβιταμίνης και
βιταμίνης C συμπληρώνουν τη διατροφή μας
σε συστατικά που τυχόν δεν προσλαμβάνουμε
επαρκώς

•

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε να παίρνουμε
μερικές βαθιές ανάσες όσο πιο συχνά γίνεται
μέσα στην ημέρα για την καλύτερη οξυγόνωση των ιστών

•

Η επαρκής ξεκούραση και ο καλός ύπνος επιτρέπουν στο σώμα να διορθώνει βλάβες που
έχουν προκύψει

•

Η διενέργεια άσκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, βοηθάει στην βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και της αιμάτωσης του
οργανισμού

•

Η διατήρηση μιας ψυχικής ισορροπίας μέσα
από την αποφυγή λήψης άχρηστων κακών νέων και την ενίσχυση της μετάδοσης των καλών νέων, την ανάγνωση καλών βιβλίων, την
ενασχόληση με την τέχνη, την παροχή βοήθειας σε άλλους, μια θετική στάση για τη ζωή και
η περισσότερη εξωστρέφεια, βοηθούν σε μια
πιο ισορροπημένη λειτουργία του ορμονικού
μας συστήματος

15

Τρίτη 13 Μαΐου 2014 • Αρ. Φύλλου 14

1ο Διεθνές σκακιστικό τουρνουά
Το πρόγραμμα των αγώνων

Ο Σύλλογος Α.Σ Σπάρτακος Διδυμοτείχου προκηρύσσει το
1ο Διεθνές σκακιστικό τουρνουά Διδυμοτείχου «Αγίου Πνεύματος»(2199).Διοργανωτές του τουρνουά είναι:Ο Γ.Α.Σ Σπάρτακος και ο Ε.Σ.Σ.Α.Μ.Θ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ στο Διδυμότειχο. Το σύστημα διεξαγωγής
των αγώνων θα είναι Ελβετικό 6 γύρων.Διεύθυνση αγώνων
κ.Τασιούδης Σαράντης.Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως
εξής: Δηλώσεις συμμετοχής έναντι παραβόλου : Παρασκευή
06 Ιουνίου 2014 : έως – 17:00 Τελετή έναρξης & ανακοίνωση κληρώσεων : Παρασκευή 06 Ιουνίου 2014: 18:00 – 18:30
1ος γύρος Παρασκευή 06 Ιουνίου 2014 ώρα έναρξης: 19:00
2ος
γύρος
Σάββατο
07
Ιουνίου
3ος
γύρος
Σάββατο
07
Ιουνίου
4ος
γύρος
Κυριακή
08
Ιουνίου
5ος
γύρος
Κυριακή
08
Ιουνίου
6ος γύρος Δευτέρα 09 Ιουνίου 2014 ώρα έναρξης: 09:30

Ζαγοράκης

Συνάντηση με τον Δήμαρχο
2014
2014
2014
2014

Τελετή λήξης- απονομές επάθλων: Δευτέρα 09 Ιουνίου 2014 13:30.

ώρα
ώρα
ώρα
ώρα

έναρξης:
έναρξης:
έναρξης:
έναρξης:

10:00
19:00
10:00
19:00

Με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή Θεόδωρο Ζαγοράκη,
πρώην αρχηγό της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης.Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν το θέμα των αθλητικών υποδομών στο Δήμο, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές
ελλείψεις που παρατηρούνται αλλά και η προσπάθεια που
έχει καταβληθεί για τη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την προσφορά αναμνηστικών δώρων από το Δήμαρχο.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή που διοργάνωσε ο Σύλλογος μας στο πανέμορφο και με ιστορικό
ενδιαφέρον Κάστρο στο Πύθιο.

Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος
Ορεστιάδας «ΡΗΣΟΣ»

Play out

Τα αποτελέσματα των play out του Βορείου ομίλου της Α κατηγορίας

Ολοκληρώθηκε με την έκτη αγωνιστική το μίνι πρωτάθλημα των play out του Βορείου ομίλου της Α΄κατηγορίας ο Ατρόμητος Ασπρονερίου κατάφερε με την εντός έδρας νίκη του εναντίον της Π.Α.Ε. Ριζίων να μείνει
στην κατηγορία ενώ ο Ακρίτας Νέας Βύσσας αν και κέρδισε στο Νεοχώρι είναι ο χαμένος των plαy out η ομάδα
δηλαδή που υποβιβάζετε κατηγορία και θα συμμετέχει του χρόνου στον Δ΄όμιλο της Β΄κατηγορίας. Ατρόμητος
Ασπρονερίου - Π.Α.Ε Ριζίων 3-1 Α.Ο. Νεοχωρίου - Ακρίτας Νέας Βύσσας 0-2 Τελική Βαθμολογία : 1.Π.Α.Ε Ριζίων
29(11-13) 2.Ατρόμητος Ασπρονερίου 28(14-10) 3.Α.Ο. Νεοχωρίου 27 (12-16)4.Ακρίτας Νέας Βύσσας 23 (117) (Δημήτρης Μηλίκας -RadioEvros.gr )

Το ευχάριστο ήταν ότι πολλά νέα μέλη άλλα και παλαιά συμμετείχαν στην εκδρομή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους υπευθύνους τον κ. Χατζή Ιωάννη
και την κα. Εβελίνα για την υποδοχή. Επίσης τον κ. Μπέντα για την ξενάγηση καθώς και την σύζυγο του για την πρωτοβουλία που πήρε και μας σέρβιρε υπέροχους λουκουμάδες από τα χεράκια της!!!
Έπεται ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ......σας περιμένουμε όλους στην επόμενη δυναμική συνάντηση μας...σας ευχαριστούμε όλους
θερμά για την υποστήριξη που δείχνετε
στον Σύλλογο μας!!!

Παντρεμένοι vs Ελεύθεροι
Ένας διαφορετικός ποδοσφαιρικός αγώνας

Play off

Αποτελέσματα 5ης Αγωνιστικής Β΄κατηγορίας Γ΄και Δ΄όμιλοι
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική σε Γ΄και Δ΄όμιλο των play off της Β΄κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου.Στον
Γ΄όμιλο όλα ανοικτά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αφού οι διεκδικητές Αναγέννηση Μεταξάδων και
Ο.Φ.Ι. Ισαακιόυ ήρθαν ισοπαλία στους Μεταξάδες ενώ το Παλιούρι πήρε εύκολη νίκη όπως δείχνει και το τελικό σκορ στο Σοφικό.Στον Γ όμιλο έχουμε πρωταθλητή η Θύελλα Κυπρίνου κέρδισε εύκολα εκτός έδρας την τυπικά γηπεδούχο Π.Α.Ε.Πενταλόφου στο δημοτικό στάδιο Ορεστιάδας και κατάκτησε από το τώρα το πρωτάθλημα,Ενώ ο Ηρακλής Σαγήνης ηττήθηκε στην έδρα του από τον Ακρίτα Ορμενίου σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον με αγγλικό σκορ! 5η Αγωνιστική Play Off Γ΄ Όμιλος Αναγγένηση Μεταξάδων- Ο.Φ.Ι. Ισαακιόυ 1-1 Ορφέας Σοφικού - Θύελλα Παλιουρίου 0-4 Βαθμολογία 1. Αναγέννηση Μεταξάδων 55 2. Ο.Φ.Ι. Ισαάκιου 54 3. Θύελλα Παλιουρίου 50 4.Ορφέας Σοφικού 46 5η Αγωνιστική Play Off Δ΄ Όμιλος Π.Α.Ε. Πενταλόφου – Θύελλα Κυπρίνου 0-4 Ηρακλής Σαγήνης – Ακρίτας Ορμενίου 3-4 Βαθμολογία 1.Θύελλα Κυπρίνου 62
………………………………………….. 2.Π.Α.Ε. Πενταλόφου 55 3.Ακρίτας Ορμενίου 52 4.Ηρακλής Σαγήνης 41. (Δημήτρης
Μηλίκας -RadioEvros.gr )

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στο γήπεδο του Ασπρονερίου ο παραδοσιακός αγώνας μεταξύ Παντρεμένων και Ελεύθερων.Είναι ένας διαφορετικός ποδοσφαιρικός αγώνας που συμμετέχουν όλοι οι νέοι του χωριού. Το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία σε
αυτό των παραδοσιακό αγώνα.Το τρίτο ημίχρονο ...συνεχίζεται με «τσίπουρο» σε καφενείο του χωριού.Να είμαστε όλοι καλά και να το ξανακάνουμε και του χρόνου!
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www.didymoteicho.gr
Μια πολύ σημαντική ημέρα για το Διδυμότειχο η σημερινή,9 Μαΐου 2014. Ύστερα
από σκληρή δουλειά 16 μηνών και με αμέτρητες ώρες εργασίας, ο Δήμος Διδυμοτείχου παρουσίασε σε ένα κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο την νέα διαδικτυακή του
πύλη www.didymoteicho.gr. Πρόκειται για
μια εσωτερική παραγωγή του Δήμου Διδυμοτείχου από το Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με υπεύθυνο τον κ.Κώστα Γκουρλουμένο και συνεργάτες υπαλλήλους πεντάμηνης εργασίας τους κ.Δέσποινα Βαρτζή,κ. Δέσποινα Μπουδαλέ,κ. Νάντια Ζήρου,κ.Δημήτρη Μουμτζή.

γεγονός. Με την βοήθεια της τεχνολογίας οι
διαδικτυακοί επισκέπτες μπορούν να δουν
μια αυθεντική,αν και εικονική,εμπειρία virtual περιήγησης τα μνημεία του τόπου μας.
Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά ο επισκέπτης βλέπει,περιηγείται, γνωρίζει εικονικά σε
πρώτη φάση αυτά που τον ενδιαφέρουν και
μαθαίνει για την σπουδαία ιστορία της πόλης που έγινε τρείς φορές πρωτεύουσα του
Βυζαντίου.
Cosa mostra

«Ανοίγουμε» και σας περιμένουμε!
Από τις 17:00 στον προαύλιο χώρο της
Δημαρχίας λειτούργησαν θεματικά πάρκα για τους επισκέπτες, το πολιτιστικό πάρκο με την συμμετοχή όλων των συλλόγων
της πόλης του Διδυμοτείχου που ο καθένας

στην κλήρωση για τα 5 tablets, Apple iPad
Air και Vero Tabs. Περίπτερο 2. Εικονικό Διδυμότειχο! Γιγαντοοθόνη με εικονικές περιηγήσεις στα Μουσεία και Μνημεία μας! Πε-

Η παρουσίαση
Παρουσία του Δημάρχου Διδυμοτείχου
κ.Παρασκευά Πατσουρίδη και πλήθος κόσμου ξεκίνησε η παρουσίαση του νέου portal

του Δήμου.Η έναρξη εντυπωσιακή!Χορευτές

Οι νέοι της περιοχής μας γιόρτασαν το
portal με τους ήχους των cosa mostra σε
μια καταπληκτική σε κέφι και συμμετοχή συναυλία. Οι Koza Mostra είναι πρωτότυποι,
είναι παραδοσιακοί, δεν αρέσκονται σε μουσικές ταμπέλες και ταυτίστηκαν αμέσως με
την νεολαία του Διδυμοτείχου.
Αφιέρωμα: Το Βήμα της Κυριακής
Ολοσέλιδο αφιέρωμα κάνει η εφημερί-

δα «Το Βήμα της Κυριακής» για την νέα διαδικτυακή πύλη του Δήμου Διδυμοτείχου.
«Τον τίτλο του πρώτου εικονικού δήμου
στην Ελλάδα κατέχει από σήμερα το Διδυμότειχο» τονίζεται στο αφιέρωμα.
Στόχοι

μπορούσε να ενημερωθεί για τις πολιτιστικές δράσεις των συλλόγων μας και το τεχνολογικό πάρκο με τέσσερα περίπτερα που
έδειχναν στους δημότες τις τέσσερις μεγάλες ενότητες της διαδικτυακής πύλης. Περίπτερο 1. Διδυμοτειχίτες! Το δικό μας κοινωνικό δίκτυο! Όσοι εγγράφηκαν συμμετείχαν

ρίπτερο 3. Πολιτισμός, Διασκέδαση και Πληροφορίες! Ο τουριστικός οδηγός
της πόλης μας! Περίπτερο
4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση! Αυτοματοποιημένο σύστημα Αιτημάτων Δημοτών!

Μέσα απο την εικονική περιήγηση θα έρθει και η πραγματική.Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι το μεγάλο στοίχημα της δημοτικής αρχής.Η νέα Τουριστική Ταυτότητα του
Δήμου Διδυμοτείχου που διαμορφώνεται
βασίζεται :
• Στην διεύρυνση και τη θεματική διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος

και τεχνολογία «συνεργάστηκαν άψογα» σε
μια εντυπωσιακή γιορτή που κατενθουσίασε τους παραβρισκόμενους Νέα διαδικτυακή
πύλη του Δήμου Διδυμοτείχου είναι «μοναδική» στην Ελληνική επικράτεια και είναι πια

• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων τουριστικών και συνοδευτικών υπηρεσιών.
.Σε στοχευμένες δράσεις ανάδειξης και
προστασίας του φυσικού – πολιτιστικού μας
περιβάλλοντος.

