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Τίμησαν τους 
μουσικούς τους

Mία πολύ όμορφη βραδιά απολαύσαμε 
όλοι οι παρεβρισκόμενοι στην πλατεία  
του Κουφοβούνου την παρασκευή 9 

Αγούστου, στην εκδήλωση μνήμης για 
τους πρώτους μουσικούς του χωριού. 

σελ. 14

σελ. 03 σελ. 07

Πλήθος πολιτιστικών και ψυχαγωγικών  
εκδηλώσεων, διοργανώθηκαν στο Διδυμότειχο  

και στις Τοπικές του Κοινότητες τον μήνα Αύγουστο

Με Μεγαλοπρεπεια  
και κατάνυξη  γιορτάστηκε 
η Κοίμηση της Θεοτόκου  

στην περιοχή  
του Διδυμοτείχου,  

η μεγαλύτερη  
θρησκευτική γιορτή  

του καλοκαιριού

Πολιτιστικός 
Αύγουστος
Πολιτιστικός 
Αύγουστος

79 θέσεις 
στα 5μηνα

σελ. 5

Οι πρώτες εφημερίδες
τΟυ ΔιΔυμοΤειχου

Συνεχείς επεμβάσεις 
συνΤήρήσήσ

Ο πεζόδρομος και η πλατεία με τη μεγαλύτερη 
κίνηση, έχουν και τα περισσότερα προβλήματα από 

όλους τους δρόμους του Διδυμοτείχου

Καλοκαιρινή  
εκστρατεία  

2013
σελ. 15

σελ. 12σελ. 8-9
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Τρία βασικά θέματα έθεσε η αντι-
προσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής 
τον πρόεδρο κ. Κ. Ασκούνη στη συνά-
ντηση που είχε με τον υπουργό Εσω-
τερικών Γ. Μιχελάκη.Για το ζήτημα των 
παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, 
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ οι δήμαρχοι ζητούν 
αύξηση των κονδυλίων, προκειμένου 
σε συνθήκες κρίσης, να μπορέσουν να 
φιλοξενηθούν όσο το δυνατόν περισ-
σότερα παιδιά. Κατατέθηκαν συγκεκρι-
μένες προτάσεις, ενώ υπήρξε δέσμευ-
ση το θέμα να επανεξετασθεί σε επό-
μενη συνάντηση. 

Για το θέμα της κινητικότητας, κατέ-
στη σαφές ότι η Αυτοδιοίκηση έχει ήδη 
δώσει πολλά, με δεδομένο μάλιστα, ότι 
το τελευταίο διάστημα καταργήθηκαν 
με οριζόντια μέτρα βασικές αρμοδιό-
τητές της, όπως η δημοτική αστυνομία 
και οι σχολικοί φύλακες. Αυτό που ζη-
τά η Αυτοδιοίκηση είναι να προωθηθεί 

η διαδημοτική και ενδοδημοτική κινη-
τικότητα, με στόχο, πλεονάζον προσω-
πικό από συγκεκριμένους δήμους, να 
στελεχώσει υπηρεσίες δήμων που εμ-
φανίζουν μεγάλες ελλείψεις σε υπαλ-
λήλους. Στη συνάντηση ετέθη και το 
θέμα της κατάρτισης των προϋπολο-

γισμών των δήμων βάσει της ΚΥΑ που 
έχει εκδοθεί, των πόρων της Αυτοδιοί-
κησης και ιδιαίτερα της μεγάλης μείω-
σης της ΣΑΤΑ (επενδυτικά προγράμμα-
τα) και οι μεγάλες δυσκολίες που προ-
κύπτουν κατά το στάδιο της εφαρμο-
γής της.(πηγή ΚΕΔΕ)

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 
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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι Δημότες, Φορείς 

και Σύλλογοι της  
περιοχής επιθυμούν  

να ενημερώνουν τους 
δημότες μας για τις  

δραστηριότητες τους  
μέσα από την  

εφημερίδα του Δήμου  
Διδυμοτείχου,  

παρακαλούνται να  
αποστέλλουν σχετικό 
Δελτίο Τύπου στην  
ηλεκτρονική μας  

διεύθυνση didymonea@
gmail.com ή να επικοινω-
νούν με τον κο Δημήτρη 
Δεντσίδη στο κινητό τη-
λέφωνο 6972715239.Youtube: http://www.youtube.com/DimosDidymoteichou

Twitter: https://twitter.com/Didymoteicho
Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon

ΕΥχΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα χρυσά χέρια

Όπου είναι τα δίδυμα τείχη ένας  
Τέντες χειρούργος γιατρός.

Τα χρυσά του χέρια  
που έχει γερά να κρατά ο Θεός.

Να του δώσει ζωντάνια,υγεία, 
για να ζήσει χρόνια πολλά.

Να μην έχει ποτέ ατυχία,στην ζωή του 
να νιώθει χαρά.Θα προσεύχομαι με ειλι-
κρίνεια για τα τέκνα του και τους γονείς.

Απο πρόοδο και από υγεία να μην έχουν 
ανάγκη κανείς.  Γλυκερία Γαληνού.

ΘλΙψΗ 
στο Διδυμότειχο

Μεγάλη είναι η θλίψη στο Διδυμότειχο  
από τον άδικο χαμό του Συνοριακού 
Φύλακα ΒΑσΙλη ΚΑΠΕΤΑΝΙου
Άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σύγκρου-

ση με το ΙΧ του στο ύψος του χωριού Αμόριο λίγο πριν 
φτάσει σπίτι του, επιστρέφοντας με την μητέρα του 
από Αθήνα, που είχαν μεταβεί για κηδεία συγγενικού 
προσώπου.  Ο Βασίλης υπηρετούσε στο ΤΣΦ ΙΣΑΑΚΙ-
ΟΥ. Θα τον θυμόμαστε πάντα σαν ένα καλόκαρδο και 
χαρούμενο άνθρωπο με ήθος και άριστο απαγγελματι-
σμό. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο θύμα της ασφάλ-
του. Βασίλη θα σε θυμόμαστε πάντα, θα μας λείψεις.

Συνάντηση ΚΕΔΕ 
με τον υπουργό Εσωτερικών 

«ΕφΥγΕ» ο πρώην 
Έπαρχος Βορείου Έβρου

«Έφυγε» ο πρώην Έπαρχος Βορείου Έβρου και αντι-
νομάρχης Έβρου Θεόδωρος Γκουγκουσκίδης. Ο πρώην 
Έπαρχος ταλαιπωρούνταν τους τελευταίους μήνες από 
προβλήματα υγείας. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 21 Αυγούστου στην Ορεστιάδα.

Ευχαριστήριο
Η συντακτική ομάδα της δημοτικής εφη-

μερίδας «Εν Διδυμοτείχω» αισθάνε-
ται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερ-

μά τους Σταύρο Παπαθανάκη (ΒΟΡΕΑΣ 
magazine), τον Θεατρικό Σύλλογο Διδυ-
μοτείχου ΘΕΑ|ΣΥ,Χρίστο Κισσούδη (Με-
ταξάδες), Δημήτρη Λουλουδάκη (Κου-
φόβουνο), Δημήτρη Μπροντίδη (Ασβε-
στάδες), Λίτσα Σαρακινούδη (Ασπρονέ-

ρι), Δημήτρης Τριανταφυλλίδης (Ορεστι-
άδα), Τσιλίκα Ελένη (Ελληνοχώρι), Γιώ-
τα Στανελούδη (Ελληνοχώρι), Αναστασί-
α-Ειρήνη Κατχιωτούδη (Γιατράδες), Μά-
κης Βαϊτσάκης (Πραγγί) για το υλικό και 
την βοήθεια τους στην έκδοση του φύλ-

λου Αυγούστου 2013.
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Ο κυκλοφοριακός φόρτος, οι κακοτεχνί-
ες και η αστοχία των υλικών είναι οι κύριες 
αιτίες για την επιδείνωση της λειτουργικότη-
τας  τους. Καθημερινά οι δημότες γίνονται 

μάρτυρες διαφό-
ρων σπασιμάτων 
στα πλακάκια του 
οδοστρώματος, 
με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύουν πραγ-
ματικά. Ολόκληρη 
η Βενιζέλου και η 
πλατεία απαιτούν 
συνεχείς επεμβά-
σεις συντήρησης 
ώστε να συνεχιστεί 
η εξυπηρετικότητα  
τους. 

Ο Δήμαρχος 
Διδυμοτείχου κος 
Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης για το ζήτημα των επεμβάσεων 
συντήρησης δήλωσε «Καθημερινά αναδει-
κνύονται  σημαντικά προβλήματα της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας. Στο 

παρελθόν,οι Δημοτικές Αρχές δεν μπόρε-
σαν να διαχειριστούν με αποτελεσματικό-
τητα την ιδιαιτερότητα του ιστορικού κέ-
ντρου της πόλης μας. Λανθασμένες επιλο-
γές του χθες επιβαρύνουν αδίκως τις προ-
σπάθειες που γίνονται σήμερα. Πρέπει να 
ξαναδούμε με διαφορετικό τρόπο το θέμα 
του πεζόδρομου και της πλατείας, πρέπει 
να γίνει ένας διάλογος και να γίνει αντιλη-
πτό ότι δεν μπορούμε με προχειρότητες να 
πορευτούμε στο μέλλον. 

Παρά τις συνεχώς μειούμενες χρημα-
τοδοτήσεις από τη μεριά της Πολιτείας, ο 
Δήμος Διδυμοτείχου συνεχίζει την προσπά-
θεια για μια καλύτερη καθημερινότητα. Με 
καθημερινά έργα συντήρησης, που σταδια-
κά θα επεκταθούν σε όλες τις τοπικές κοι-

νότητες του δήμου, ενισχύεται η ασφάλεια 
και βελτιώνετε η καθημερινότητα του δη-
μότη. Την αλήθεια αυτή την αναγνωρίζουν 
καθημερινά οι δημότες.».».

79 θέσεις 
στα 5μηνα

σημαία  
Μεταξάδων

Δύο εβδομάδες διήρκησαν οι εργασίες 
εγκατάστασης της βάσης και ανύψωσης της 
Σημαίας, που κυματίζει πλέον στους Μετα-
ξάδες του Έβρου. 

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Νεολαίας, ο οποίος έκανε πράξη 
τελικά την σκέψη των μελών του. 

Η Σημαία που ανυψώθηκε είναι 12 μέ-
τρων προκειμένου να είναι ορατή από όποια 
πλευρά κι αν επισκέπτεται κανείς την περι-
οχή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Νε-
ολαίας Μεταξάδων ιδρύθηκε το 1996 και 
μετά από κάποιο διάστημα διακοπής επανα-
συστάθηκε το 2010 ενώ σήμερα αριθμεί 80 
μέλη.

Συνεχείς  
επεμβάσεις
συντήρησης

Ο πεζόδρομος και η πλατεία με τη μεγαλύτερη 
κίνηση, έχουν και τα περισσότερα προβλήματα 

από όλους τους δρόμους του Διδυμοτείχου 

Εποχικές προσλήψεις 
πεντάμηνης διάρκειας, θα 
γίνουν το Σεπτέμβρη μέσω 
του προγράμματος κοινω-
φελούς εργασίας σε όλους 
τους Δήμους της χώρας.

Οι θέσεις για το Δήμο 
Διδυμοτείχου είναι 79 και οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να εί-
ναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, 
νέοι άνεργοι, μακροχρόνια 
άνεργοι, βραχυχρόνια άνερ-
γοι που δεν λαμβάνουν επί-
δομα ανεργίας πλέον ή μέλη 
οικογενειών χωρίς κανέναν 
εργαζόμενο, εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο του ΟΑΕΔ. 

Τα κριτήρια επιλογής 
αφορούν στη διάρκεια της 
ανεργίας, ετήσιο φορολογη-

τέο ατομικό ή οικογενειακό 
εισόδημα του 2012, ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση και 
εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Το σύστημα επιλογής θα 
βασίζεται στη μοριοδότηση 
των παραπάνω κριτηρίων, 
στον καθορισμό των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών, 
στην αξιολόγηση των δικαι-
ολογητικών αυτών και στη 
βαθμολόγηση, στην κατάτα-
ξη και την τοποθέτηση των 
υποψηφίων σε αντίστοιχες 
θέσεις με τη χρήση μηχανο-
γραφικού λογισμικού.

Η διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί είναι η εξής: Οι 
άνεργοι μετά από την δημό-
σια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 

θα υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κά την αίτηση συμμετοχής 
για την απασχόληση τους 
στις θέσεις που θα προκη-
ρυχθούν, ενώ θα έχουν το 
δικαίωμα να συμμετάσχουν 
μέχρι και σε τρεις επιβλέπο-
ντες φορείς κατά σειρά προ-
τίμησης. 

Η ηλεκτρονική υποβολή 
της αίτησης μπορεί να γίνει 
και μέσω ΚΕΠ σε περίπτωση 
που ο ενδιαφερόμενος είναι 
άνεργος και δεν έχει πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο. Σε κά-
θε άλλη περίπτωση υποβο-
λής της αίτησης ο υποψήφι-
ος αποκλείεται από τη διαδι-
κασία προσλήψεων.
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ΠΑγΩΤΟ 
Παρφέ Σοκολάτα

Αδειάζουμε το φρέσκο γάλα και την κουβερτού-
ρα(200gr) σε μια κατσαρολίτσα και τη βάζουμε στη 
φωτιά, σε χαμηλή θερμοκρασία, ανακατεύοντας περι-
οδικά.

2) Στο μεταξύ, σε μια λεκάνη αδειάζουμε τις πα-
χιές κρέμες γάλακτος και τις χτυπάμε με το μίξερ στη 
δυνατή ταχύτητα μέχρι να πάρουμε μια σφιχτή σαντι-
γί.(700ml) Προσθέτουμε το κονιάκ (2 κουταλιές) και το 
νες καφέ(1/2 κουταλιά της σούπας) και χτυπάμε με το 
μίξερ για λίγο ακόμα.

3) Μόλις η κουβερτούρα λιώσει και ομογενοποιηθεί 
με το γάλα, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά 
και αφήνουμε το μείγμα γάλακτος-κουβερτούρας να 
“κρυώσει” (δηλ. να αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου).

4) Αδειάζουμε το ζαχαρούχο γάλα(1 κουτί) και το 
“κρύο” μείγμα γάλακτος-κουβερτούρας στο μπλέντερ 
και χτυπάμε για 1 λεπτό.

5) Εν συνεχεία ρίχνουμε το μείγμα του μπλέντερ 
στη λεκάνη με τη σαντιγί και ανακατεύουμε πολύ κα-
λά. Προσθέτουμε και τα αμύγδαλα και συνεχίζουμε το 
ανακάτεμα.

6) Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα αεροστεγές μεταλ-
λικό μπολ και το βάζουμε στην κατάψυξη. Υστερα από 
10 ώρες το παγωτό μας είναι έτοιμο για κατανάλωση. 
Υπενθυμίζεται ότι δεν χρειάζεται να βγάλουμε το πα-
γωτό ενδιάμεσα και να το ανακατέψουμε καθώς δεν 
κρυσταλλιάζει! Η ποσότητα του παγωτού που παρά-
γεται είναι γύρω στα 2 λίτρα. (icecream.turborecipes.
com)

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

Ονομάζομαι Γιώργος Πα-
νούσης και μετά από τη σημερι-
νή τηλεφωνική μας επικοινωνία, 
επιτρέψτε μου και δια του παρό-

ντος μηνύματος να σας συγχαρώ για την επανέκ-
δοση της εφημερίδας, η οποία είναι απαραίτητη 
για την ενημέρωση και εν γένει καλλιέργεια των 
απανταχού αναγνωστών της, ιδίως δε των μο-
νίμων κατοίκων του όμορφου Διδυμοτείχου και 
της περιοχής του. 

Επειδή ήμουν και στο παρελθόν συνδρομη-
τής και αναγνώστης της εφημερίδας σας και τη-
ρώ αρχείο φύλλων αυτής, χάρηκα ιδιαίτερα για 
την επενέκδοσή της και μάλιστα, κατά τη γνώ-
μη μου, σαφώς βελτιωμένης και εύχομαι πολυ-
ετή κυκλοφορία. 

Παρακαλώ για την εγγραφή μου στο μητρώο 
των μονίμων συνδρομητών της έντυπης μορφής 
και εάν είναι δυνατό και για την αποστολή των 
πέντε πρώτων φύλλων της κυκλοφορίας της.

Ζητούνται Δότες Μ.ο.
ΚΙΝηΤοΠοΙηση γΙΑ  ΕυΡΕση συΜΒΑΤου ΔοΤη ΜυΕλου ΤΩΝ οσΤΩΝ

Έχει  χαμηλό κόστος  επένδυ-
σης  και είναι μικρές οι καλλιεργητι-
κές απαιτήσεις. 

Η συγκομιδή - αλωνισμός γίνε-
ται κάθε Αύγουστο και αρχές Σε-
πτεμβρίου.Πρακτικά γίνεται όταν 
τουλάχιστον τα 2/3 των φύλλων 
από τη βάση έχουν ξηραθεί και το 
κάτω μέρος του κεφαλιού έχει αλ-
λάξει χρώμα προς το καστανό-
κίτρινο. 

Συνιστάται να μην περιμένου-

με να ξεραθεί υπερβολικά ο σπόρος 
αλλά να ξεκινήσουμε το αλώνι σε 
12% υγρασία για να μειώσουμε το 
ρίσκο των απωλειών με το τίναγμα. 

Ο ηλίανθος είναι  σημαντική βι-
ομηχανική καλλιέργεια στη χώ-
ρα μας. Ένα από τα καλύτερα φυ-

τικά έλαια,παράγεται από ηλιόσπο-
ρο δηλαδή ηλιέλαιο.

Σε απόδοση 250 κιλά σπόρων 
ανά στρέμμα λαμβάνεται 120 κιλά 
λάδι και 80 κιλά ζωοτροφή. Από 1 
στρέμμα ηλίανθου οι μέλισσες συλ-
λέγουν  8-10 κιλά μέλι.

ΗλΙΑΝΘΟΣ

Η καλλιέργεια του Ηλίανθου αποτελεί μία από τις πιο  
αξιόπιστες λύσεις στη λίστα των ενεργειακών καλλιεργει-
ών και προσφέρει σταθερό εισόδημα στους παραγωγούς

ΠΑΡΑΚληση

Συμπαράσταση  στον 
αγώνα  ασθενή συμπο-
λίτη μας.

Αγαπητοί Εθελοντές Αι-
μοδότες όπως καλά 
γνωρίζετε, σε όλες τις 
χώρες αλλά  και στην 
πόλη μας, υπάρχει  νεα-
ρός ασθενής συμπολίτης 
μας 35 ετών,  ό οποίος 
ξεκίνησε μια πολύ σκλη-
ρή μάχη με πρόγραμ-
μα εντατικής θεραπεί-
ας για την καταπολέμη-
ση σοβαρού προβλήμα-
τος υγείας.

Είναι πολύ πιθανό για 
αποτελεσματική θερα-
πεία, σύντομα να έχει 
άμεση ανάγκη  από μό-
σχευμα μυελού των 
οστών, προσφερόμενο 
από συμβατό δότη.   

Συγκεκριμένα, αυτό που  
χρειάζεται άμεσα από 

όλους εμάς, τους Εθελο-
ντές Αιμοδότες, αλλά γε-
νικά από όλους τους πο-
λίτες της πόλης και του 
Νομού,  είναι ( ο Θεός να 
βοηθήσει),  να βρεθούν 
συμβατοί δότες Μυελού 
των Οστών το συντομό-
τερο δυνατό. 

Για τον λόγο αυτό Πα-
ρακαλούνται όσοι εί-
ναι από 18 έως 45 ετών 
και θέλουν πραγματικά 
να βοηθήσουν, να επι-
σκεφτούν την αιμοδοσία 
του Νοσοκομείου Αλε-
ξανδρούπολης και να 
δώσουν δείγμα αίματος 

από  Δευτέρα μέχρι Τε-
τάρτη πρωινές ώρες από 
08:30 μέχρι 10:30 .

Δεν αναφέρουμε όνομα 
ασθενή. 

Η σωστή φράση είναι : 

 «Θέλω να γίνω δό-
της Μυελού των 
Οστών, και να βοη-
θήσω όποιον το έχει 
ανάγκη»  .

Έτσι  δηλώνουμε ξε-
κάθαρα,  ότι το  δείγ-
μα που δίνουμε δεν εί-
ναι για έναν συγκεκρι-
μένο ασθενή, αλλά για 
οποιονδήποτε ασθενή 
και είμαστε στην διάθε-
ση του,  όταν και όποτε 
το έχει ανάγκη . 

Κάθε νέα εγγραφή ενός 
νέου δότη Μ.Ο. στο πα-
νελλήνιο μητρώο, είναι 
ουσιαστικά μία ακόμη 
νέα προσφορά ελπίδας 
και ζωής,  προς όλους 

τους ασθενείς που τα-
λαιπωρούνται, αναμένο-
ντας απελπισμένα έναν 
συμβατό δότη,  για να 
τους δώσει την δυνατό-
τητα να κρατηθούν στην  
Ζωή.

Για όποια άλλη πληρο-
φορία παρακαλώ επι-
κοινωνήστε με το γρα-
φείο του  Συλλόγου  
Εθελοντών Αιμοδοτών, 
στο τηλ του γραφεί-
ου 2551020478  ή  κιν  
6973080111 και  μετά 
την προσφορά σας. 

Με εκτίμηση στους Εθε-
λοντές Αιμοδότες και Σε-
βασμό στους Ασθενείς, 

Για το Δ.Σ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΟΝΤΑΚΙΔΗΣ

Η δωρεά  
Οργάνων  

είναι έκφραση  
πολιτισμού.
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5η συνάντηση 
Πραγγιωτών

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
03 Αυγούστου η 5η Συνάντηση Πραγ-
γιωτών στην πλατεία του χωριού,με 
ιδιαίτερη επιτυχία.

Περίπου 800 πραγγιώτες από 
κάθε γωνιά της χώρας και από τις 5 
ηπείρους και τις 7 θάλασσες αντά-
μωσαν και διασκέδασαν μέχρι τα ξη-
μερώματα με την παραδοσιακή ορ-
χήστρα του Ν.Ζαπάρτα.

Άφθονο φαγητό,ποτό και χορός 
κράτησαν μέχρι νωρίς το ξημέρωμα 
τους πραγγιώτες που αντάμωσαν ξα-
νά στο καθιερωμένο πλέον γεγονός 
του καλοκαιριού.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 
στην τοπική κοινότητα και στον Πρό-
εδρο της, καθώς και στα μέλη του 
Αθλητικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΠΡΑΓΓΙ-
ΟΥ, όπως και στον Σύλλογο Πραγ-
γιωτών Αλεξανδρούπολης για την 
άψογη διοργάνωση.

A.E.Kαρωτής
Η αθλητική ένωση Καρωτής με την βοήθεια της 

νεολαίας του χωριού διοργάνωσαν την Παρασκευή 
16 Αυγούστου γλέντι στην πλατεία του χωριού. Η 
Ομάδα της Α.Ε.Κ προετοιμάζεται από νωρίς οικονο-
μικά και αθλητικά για να ανταπεξέλθει το δύσκολο 
τοπικό πρωτάθλημα της περιοχής μας. Συγχαρητή-
ρια στην νεολαία της Καρωτής για την προσπάθεια 
που καταβάλλουν.

ΔοξΑ

Με ξεχωριστή επιτυχία στέφθηκε το Σάββατο 10 Αυ-
γούστου η ετήσια χοροεσπερίδα του πολιτιστικού συλ-
λόγου Γυναικών στην πλατεία της Δόξας.Την εκδήλωση 
ξεκίνησαν τα παιδικά συγκροτήματα από την Δόξα και 
την Μικρή Δοξιπάρα. 

Μέσα σε εορταστικό κλίμα και εντυπωσιακό κέφι 
από τα μέλη τού δραστήριου Συλλόγου Γυναικών, οι κα-
λεσμένοι κυριολεκτικά ξεφάντωσαν με ατελείωτο χορό 
και με πάρα πολύ κέφι μέχρι λίγες ώρες πριν ξημερώσει.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος Διδυ-
μοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης συνοδευόμε-
νος από την Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κα Λεμο-
νιά Αραμπατζή και τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Θεόδω-
ρο Κατσιανούδη.

A N A K O I N Ω Σ Η  
Καταγραφή Απόρων

Σας  γνωρίζουμε  ότι: Από  τις  2  Σεπτεμβρίου, 
αρχίζει  η καταγραφή  των απόρων  του  Δήμου  
μας, προκειμένου  να  συνταχθεί  κατάλογος Αριθ-
μού Μητρώου  Απόρων. Για την καταγραφή χρει-
άζεται: 1] φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας 
2]  εκκαθαριστικού Εφορίας, προηγούμενου ή τρέ-
χοντος  έτους και όσοι δεν υπέβαλλαν  φορολογι-
κή δήλωση , να προσκομίσουν Υπεύθυνη  Δήλω-
ση, θεωρημένη από την ΔΟΥ [εφορία] Τα  παραπά-
νω δικαιολογητικά, θα παραδίδονται  στο  γραφείο  
της  Κοιν. Λειτουργού  στο  ΚΑΠΗ  του Δήμου μας. 
Προθεσμία  υποβολής  δικαιολογητικών εως  τις   
4  Οκτωβρίου  2013.

ΣΙΤΟχΩΡΙ
Το δεύτερο εξίσου μεγάλο και ση-

μαντικό πανηγύρι που πραγματοποιείται 
στις Παναγίας είναι  το πανηγύρι του Σι-
τοχωρίου.

Η Τοπική κοινότητα,ο Πρόεδρος κος 
Βλάσιος Σολακούδης και ο πολιτιστικός 
σύλλογος από πολύ νωρίς προετοιμάζο-
νται για αυτή την σημαντική ημέρα του 
χωριού.Πλήθος κόσμου από όλα τα χω-
ριά πηγαίνουν στο Σιτοχώρι για να παρα-
κολουθήσουν το πανηγύρι,όπως λέει και 
το σχετικό θρακιώτικο ζωναράδικο για 
αυτή την ημέρα,που αναφέρεται στο πα-
νηγύρι των Βρυσικών και του Σιτοχωρί-
ου.Να σημειωθεί ότι τα παλαιότερα χρόνια, στα πλαίσια του πανηγυριού, γινόταν και η ξακουστή παλαίστρα σε όλη την περιοχή με 
συμμετοχή από παλαιστές από την γειτονική Τουρκία.
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1ο αντάμωμα γιατραδιωτών
Το Σάββατο 03 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού πραγματοποιήθη-

κε το 1ο Αντάμωμα Γιατραδιωτών. Το Αντάμωμα στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, 
αφού πλήθος Γιατραδιωτών επισκέφτηκαν το  χωριό τους και ξανασυναντήθηκαν 
μετά από πολλά χρόνια. Το κέφι και η διασκέδαση διαδέχτηκαν το συγκινητικό κλίμα 
του Ανταμώματος με όλους τους Γιατραδιώτες να δίνουν υπόσχεση πως το 2ο Αντά-
μωμα θα ξαναγίνει πάλι του χρόνου.

Ατρόμητος  
Ασπρονερίου

ς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Αυγούστου  η ετήσια χοροεσπερί-
δα του Αθλητικού συλλόγου Ατρόμητος Ασπρονερίου. Πλήθος κόσμου τίμησαν με την παρουσί-
ας τους την εκδήλωση και διασκέδασαν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Κύριο χαρακτηριστι-
κό της όμορφης βραδιάς η μεγάλη συμμετοχή των νέων του χωριού που διασκέδασαν έως τις 
πρώτες πρωινές ώρες.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης και ο Αρχηγός της μείζονος Αντιπολίτευσης κος Χρίστος Τοκαμάνης.

 
ΣΑΥΡΑ
Η ‘’4η Συνάντηση ‘’ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία στο χωριό Σαύρα Διδυμοτείχου.Μια εκδήλω-
ση που τα είχε όλα, παραδοσιακή μουσική  - δημοτι-
κά και λαϊκά τραγούδια με ορχήστρα,  και φυσικά ο κό-
σμος που η προσέλευσή του ήταν πολύ μεγάλη.Την συ-
νάντηση παρακολούθησε  ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
κος Παρασκευάς Πατσουρίδης ο οποίος και συνομίλη-
σε με πολλούς κατοίκους του χωριού.  Η επιτυχημένη 
βραδιά, έκλεισε με την υπόσχεση για νέα συνάντηση 
του χρόνου!

Την ετήσια Χοροεσπερίδα του  πραγματοποί-
ησε το Σάββατο 10 Αυγούστου με μεγάλη επιτυ-
χία ο Ορφέας Σοφικού. 

Με πολύ κέφι και ζωντάνια οι νέοι του χωριού 
διασκέδασαν και έδωσαν την υπόσχεση να ξανα-

είναι πρωταγωνιστής ο ΟΡΦΕΑΣ και στο επόμενο 
τοπικό πρωτάθλημα που ξεκινάει σε λίγο. Ασφα-
λώς και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους 
εργάζονται και προσπαθούν να προσφέρουν σε 
παρόμοιες δραστηριότητες όπως αυτή της τοπι-
κής ομάδας του Σοφικού.

ΠΕΤΡΑΔΕΣ

Ορφέας Σοφικού

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου στην 
πλατεία του χωριού πραγματοποιήθηκε 
παραδοσιακό γλέντι από τον πολιτιστικό 
σύλλογο Πετράδων. 

Mε τους ήχους του Κώστα Λιγού-
δη και την συμμετοχή του Θρακιώτικου 

συλλόγου Ασβεστάδων και Πετράδων, 
διασκέδασαν παραδοσιακά πλήθος κό-
σμου που παρακολούθησε την εκδήλω-
ση.

Η παράδοση συνεχίζεται στους Πε-
τράδες!
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Για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η χοροεσπερίδα του Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Ελληνοχωρίου στην πλατεία του χωριού, που στόχο είχε την ενίσχυση 
των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των κατοίκων του χωριού, καθώς και την οικονομική ενί-
σχυση του συλλόγου, ώστε να καταφέρει να συνεχίσει το αξιοσημείωτο έργο του. 

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη κι ακόμη μεγαλύτερο το κέφι που διήρκησε μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Στη χοροεσπερίδα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Πατσουρίδης Παρασκευ-
άς,  πολλοί φίλοι του συλλόγου καθώς και η εθελοντική ομάδα που βοηθάει στην ανάπλα-
ση τους δάσους της τσίγγλας. 

Τα μέλη του συλλόγου κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για τη διοργάνωση της ετήσι-
ας χοροεσπερίδας, αλλά δηλώνουν πως ξέχασαν την κούραση, κράτησαν το αποτέλεσμα 
και δίνουν ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι. Ακόμη, θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά 

όλους όσους παρευρέθηκαν εκεί κι όσους τους βοήθησαν οικονομικά, αλλά και ηθικά. Πι-
στεύουν πως όσο υπάρχει θέληση και συλλογικότητα, ο σύλλογος τους θα παραμένει ση-
μείο αναφοράς για την περιοχή.

Ο χορός που έγινε θεσμός!

ΤΙΜησΑΝ
τους μουσικούς τους
Mία πολύ όμορφη βραδιά απολαύσαμε όλοι οι παρεβρισκό-

μενοι στην πλατεία του Κουφοβούνου την παρασκευή 9 
Αγούστου, στην εκδήλωση μνήμης για τους πρώτους μου-

σικούς του χωριού. 

Ο λόγος για τους: Πουλοβίνας Δημήτριος (Κλαρίνο), Γκιαουρού-
δης Χρήστος (Ούτι), Δουλούδης Κων/νος (Βιολί), Κοπαρανίδης Αξιώ-
της (Βιολί), Χατζηλούδης Χαρ.(Βιολί). Η οργάνωση της εδήλωσης σχε-
διάστηκε και εκτελέστηκε με μεγάλη προσπάθεια,από την Εθελοντική 
Ομάδα του χωριού με τα μέλη να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για 
την επιτυχία της εκδήλωσης.

Καλαβρία Ιταλίας

Ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «τα 
δίδυμα τείχη» και το παραδοσιακό μουσικό σχή-
μα «εβρίτικη ζυγιά» πήραν μέρος στις εκδηλώσεις 
του ετήσιου φεστιβάλ «παλαιά ρίζα» που πραγ-
ματοποιείται για μια εβδομάδα στην ευρύτερη 
περιοχή της Καταλανίας στην Νότια Ιταλία.

Η Ελληνόφωνη κοινότητα της Καταλανίας 
υποδέχτηκε με  θέρμη το μουσικοχορευτικό σχή-

μα της περιοχής μας. Η παραδοσιακή μουσικοχο-
ρευτική αλλά και η γαστρονομική μας κληρονο-
μιά παρουσιάστηκαν με ιδιαίτερα επιτυχή τρόπο 
στους ελληνόφωνους κατοίκους της Καταλανίας 
από τα μέλη του συλλόγου.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους 
συμμετείχαν και προέβαλαν τα ιδιαίτερα ήθη και 
έθιμα του τόπου μας!



Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2013 • Αρ. Φύλλου 68

Οι εκδηλώσεις που έχουν πλέον εξελι-
χθεί σε θεσμό για τον τόπο μας, συμπεριε-
λάμβαναν ανταμώματα, συναυλίες ,χοροε-
σπερίδες, ποιητικές βραδιές,εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, μουσικά σεμινάρια παρα-
δοσιακής μουσικής. Οι εκδηλώσεις είχαν την 
αμέριστη συμπαράσταση των κατοίκων της 
περιοχής μας που έδωσαν δυναμικό παρόν. 

Βασικός σκοπός των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνο-
χής και η προάσπιση και ανάδειξη της λαο-

γραφικής παράδο-
σης του τόπου μας.

Η Αντιδήμαρ-
χος Μεταξάδων και 
Αντιπρόεδρος του 
Πολιτιστικού κέ-
ντρου του Δήμου 
Διδυμοτείχου κα 
Σούλα Πουργιάζη 
δήλωσε «Θερμά ευ-

χαριστώ όλους τους πολιτιστικούς συλλό-

γους για τις όμορφες και πετυχημένες εκδη-
λώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιο-
χή μας. Το Πολιτιστικό κέντρο αξιοποιώντας 
πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό και τις δο-
μές του,βοήθησε υλικοτεχνικά αλλά και οι-
κονομικά όλους τους συλλόγους,ώστε να 
πραγματοποιηθούν πλήθος επιτυχημένων 
εκδηλώσεων σε κάθε τοπική κοινότητα. Στη 
δύσκολη αυτή  εποχή που διανύουμε, ο πο-
λιτισμός , μέσα από την μουσική, το χορό και 
τις χοροεσπερίδες, αποτελεί νότα αισιοδοξί-
ας και διέξοδο από τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας. Συγχαρητήρια σε όλους».

Πολιτιστικός Αύγουστος

Βραδιά φεγγαριού
Την Τετάρτη 23 Αυγούστου το βράδυ 

με την αυγουστιάτικη πανσέληνο πραγ-
ματοποιήθηκε στο κάστρο καλέ του Δι-
δυμοτείχου μουσικοποιητική εκδήλωση 
με την παράσταση «Από την Οδύσσεια 
στην Ιθάκη του Καβάφη» του καταξιωμέ-
νου συνθέτη Θοδωρή Οικονόμου. 

Η παράσταση περιελάμβανε εκπλη-
κτικές μουσικές συνθέσεις του κ. Οικονό-
μου και απαγγελία αποσπασμάτων από 
την Οδύσσεια και τα ποιήματα του Κ.Κα-
βάφη από τον γνωστό ηθοποιό Άκη Σα-
κελλαρίου. 

Το εξαιρετικό οπτικοακουστικό θέα-
μα σε συνδυασμό με την καταπληκτική 
ενέργεια του αρχαιολογικού χώρου μά-
γεψε τους εκατοντάδες θεατές που το 
παρακολούθησαν και άφησε τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις. 

Η εκδήλωση ήταν μια συνεργασία του Δήμου 
Διδυμοτείχου με τον Θεατρικό Σύλλογο Διδυμοτεί-
χου ΘΕΑ|ΣΥ.

Βρυσικά…φυσικά
Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή παιδιών 

στα Βρυσικά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα «βρυσικά ..φυσικά».

Πρόκειται για μια προσπάθεια που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ηλικια-
κές ομάδες από  (5-12) ετών και 12-15 ή 16 ετών , με διαμόρφωση προγράμ-
ματος ανάλογα με τις ηλικίες ώστε να ξεκινάει από τις 10 περίπου το πρωί μέ-
χρι τις 2 – 3 το μεσημέρι, με ενδιάμεση ξεκούραση – ύπνο και ξανά συνάντηση 
το απόγευμα περίπου στις 7.30 μέχρι αργά ανάλογα με τη δράση . Ενδεικτι-
κές δράσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν:  εκδρομή στο Σαρλίκ , 
εκδρομή στο ποτάμι με ψάρε-
μα , επίσκεψη  στο Δασαρχείο, 
επίσκεψη στο Παλιούρι σε πα-
ραδοσιακό αλευρόμιλο, στους 
Ασβεστάδες για να γνωρίσουν 
την μουσικοχορευτική παρά-
δοση του τόπου μας,  ολοήμε-
ρη εκδρομή στα πέριξ του χω-
ριού, ποδηλατοδρομίες, ολοή-
μερη εμπειρία βοσκώντας ένα 
κοπάδι προβάτων με άρμεγμα, 
Ομαδικό εκκλησιασμό την Κυ-
ριακή  – επίσκεψη του  Δέσπο-
τα  και του Δημάρχου.  Αφηγήσεις και μασάλια από γιαγιάδες ή παππούδες 
του χωριού, παραδοσιακά παιχνίδια κάθε μέρα π.χ. κουτσό –τσιλίκι, κούκου-
τζι, τσικιρντάκ, κρυφτό φυσικά ενώ κάθε μέρα μία από τις γιαγιάδες των συμ-
μετέχοντων  θα ετοιμάζουν μία παραδοσιακή λιχουδιά  π.χ.  πίττες, λαγγίτες , 
γκιζλεμέδες,  μικίκια κτλ. Υπεύθυνος του προγράμματος, που πραγματοποιεί-
ται δωρεάν, ήταν ο κος Χρίστος Γκροζούζης και λειτουργούσε με την ευθύνη 
και τη στενή παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δύο 
τουλάχιστον Γυμναστών – Παιδαγωγών στα πρότυπα οργανωμένων κατα-
σκηνωτικών κέντρων της χώρας μας.
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ΠΡΟγΡΑΜΜΑ  
ΕΚΔΗλΩΣΕΩΝ 2013
Δευτέρα 2/9: Στο Φως του Kάστρου, 

μουσική βραδιά στο χώρο του Καλέ με τον 
Χρήστο Γκρέμο.  Χώρος: Κάστρο Διδυμο-
τείχου Έναρξη: 20:30

Τρίτη 3/9: Βαλκανικό Καφενείο, πα-
ρουσίαση βιβλίου «Σύρμα & Χάντρα» της 
Μπούρα Αθανασίας και έκθεση χειροποίη-
του κοσμήματος, διοργάνωση ΠΑΜΘ ΠΕ –
ΕΒΡΟΥ. Χώρος: Λαογραφικό Μουσείο Δι-
δυμοτείχου. Έναρξη: 19:00

Τετάρτη 4/9:  Πανόραμα, Εργαστήρι 
φωτογραφίας για παιδιά από τον Γρηγό-
ρη Αζορίδη και πρόγραμμα περιήγησης-
ξενάγησης με την Ομάδα Εθελοντών Ξε-
ναγών Διδ/χου. Χώρος: Κάστρο Διδυμο-
τείχου. Έναρξη: 17:30

Άνω πόλη, παρουσιάσεις για την προ-
ώθηση τόπου με θέματα, Μία τουριστική 
προοπτική για το Διδυμότειχο, Αθανάσι-
ος Γουρίδης. Πύθιο project, Vaya Sigmas.  
Τοπικές εκδηλώσεις και ο ρόλος τους στην 
προβολή του τόπου.

3η Αυλή του Αη Βασίλη. 2ο Σεμινά-
ριο Γκάιντας. 

Αθλητικές διακρίσεις. Χώρος: Θρακι-
κό Κέντρο Ερευνών, Δήμου Διδυμοτείχου  
Έναρξη: 19:30

Πέμπτη 5/9: Καλντερίμι, Βazzar δω-
ρεάς αντικειμένων για την Τράπεζα Αγά-
πης, Μπουγάδα Ζωγραφικής, Ομιλία για 
τις μαθησιακές δυσκολίες με την Γεωργία 
Παπαμιχαήλ (Λογοθεραπεύτρια).  Χώρος: 
Κάστρο, δρόμος της Δημοτικής Πινακοθή-
κης Δημήτρη Ναλμπάντη. Έναρξη: 18:30 

Παλιό Ρολόι, προβολή ντοκιμαντέρ 

«Πολύ μιλάς… πολύ κλαις» του Δημή-
τρη Κιτσικούδη (Σκηνοθέτη) διοργάνωση 
ΠΑΜΘ ΠΕ –ΕΒΡΟΥ. Χώρος: Κάστρο Διδυ-
μοτείχου. Έναρξη: 20:30 

Παρασκευή 6/9: Περαντζάδα, Ποδη-
λατοβόλτα με τους Ποδηλάτες Διδυμοτεί-
χου. Μετά τον τερματισμό θα ακολουθή-
σει στην κεντρική πλατεία παρουσίαση χο-
ρού ZUMBA για όλο τον κόσμο από δά-
σκαλους χορευτές. Χώρος έναρξης & τερ-
ματισμού: Πλατεία Δημοκρατίας. Έναρξη: 
19:00. Τερματισμός: 20:15 

Σάββατο 7/9 (Πρωί): Ανοιχτή Εθελο-
ντική Αιμοδοσίας για όλους. Εθελοντική 
αιμοδοσία από τον Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών Διδ/χου. Χώρος: Κλειστό Γυ-
μναστήριο Κων/νου Γκατσιούδη. Έναρξη: 
09:00 έως 13:00 

Θρακιώτικος Μπαξές, Παρουσίαση 

υγιεινής διατροφής από την Νάνσυ Μπα-
ξεβάνη (Σύμβουλος Διατροφής). Επίσης, 
την ημέρα αυτή πραγματοποιείται η Πρά-
σινη Λαϊκή των τοπικών παραγωγών του 
Δήμου Διδυμοτείχου. Χώρος: Κλειστό Γυ-
μναστήριο Κων/νου Γκατσιούδη. Έναρξη: 
11:00 

Σάββατο 7/9 (Απόγευμα): Χώρος: 
Ερυθροπόταμος – Αγία Μαρίνα. Έναρξη: 
18:00

Στην αγκαλιά των Βράχων. Σπηλαι-
ολογικός Σύλλογος Πρωτέας με γεωλο-
γική έκθεση και πύργο αναρρίχησης. 15η 
Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Βυζα-
ντινό Μουσείο Διδ/χου με εργαστήρι αρ-
χαιολογίας. Λαογραφικό Μουσείο Διδ/χου 
με εργαστήρι παραδοσιακού Ψωμιού και 
χειροποίητης κατασκευής το Βραχιολάκι 

της Φιλίας.

Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Διδυμοτεί-
χου ΛΕ.ΜΟ.ΔΙ. Σύλλογος Επαγγελματιών 
Ψαράδων. ΓΑΣ Σπάρτακος, Τμήμα Σκά-
κι. Φωτογραφική έκθεση τοπικών συλλό-
γων. Η μικρή Αυλή Ζωγραφική δρόμου με 
κιμωλίες. Παράσταση ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, δι-
οργάνωση ΠΑΜΘ ΠΕ –ΕΒΡΟΥ.  Μουσι-
κή Σκηνή Βράχων, μουσική βραδιά με τους 
Ηχόχρωμα και τους RiVO. 

Κυριακή 8/9 (Πρωί): Πλωτινούπολη, 
παρουσίαση – ξενάγηση στον αρχαιολογι-
κό χώρο Πλωτινούπολης από τον Αρχαιο-
λόγο, κ. Κουτσουμανή Ματθαίο, ΙΘ΄Εφο-
ρεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιο-
τήτων. Θα τηρηθεί περιορισμένος αριθ-
μός συμμετοχών για την ξενάγηση. Οι 
συμμετοχές γίνονται δεκτές από Τετάρτη 
4/9/2013 έως την Παρασκευή 6/9/2013 
και ώρα 9:00 – 11:00 το πρωί στο κιν. τη-
λέφωνο 6945 450 623. Η διοργάνωση 
θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες μέσα 
από τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Χώ-
ρος: Αρχαιολογικός χώρος Πλωτινούπο-
λης. Έναρξη πρώτης ομάδας: 10:00

Κυριακή 8/9 (Απόγευμα): Μοτογέφυ-
ρες, αθλητική φιλική προπόνηση αθλη-
τών - μοτοσυκλετιστών ENDURO από 
την ΛΕ.ΜΟ.ΔΙ. Μουσικά Γεφύρια, μουσική 
από τοπικούς djs. Χώρος: Ερυθροπόταμος. 
Έναρξη: 18:00.

2ο σεμινάριο γκάιντας
Από τις 17 έως τις 21 Αυγού-

στου 2013, πραγματοποιήθηκε στο 
Διδυμότειχο το ‘’2ο Σεμινάριο Εβρί-
τικης Γκάιντας’’. 

Η πρωτοβουλία ήταν του εθνο-
μουσικολόγου Χάρη Σαρρή, ο οποί-
ος ερευνά την γκάιντα του Έβρου τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια, και του 
Συλλόγου Μουσικών “Ιωάννης Βα-
τάτζης”, με την αρωγή του Δήμου 
Διδυμοτείχου. 

Τα μαθήματα του Σεμιναρίου, το 
οποίο αυτοχρηματοδοτήθηκε από 
τους συμμετέχοντες, διεξήχθησαν 
σε ένα πολύ όμορφο κτήριο του Δι-
δυμοτείχου, στο κτήριο του Γιαρμα-
τζή. Η συμμετοχή ήταν σχεδόν δι-
πλάσια από την περυσινή, ξεπερνώ-
ντας τους είκοσι πέντε μαθητευόμε-

νους γκαϊντατζήδες και φίλους της 
γκάιντας. 

Επί πέντε ημέρες τρεις γεννιές 
γκαϊντατζήδων αντάμωναν με σκο-
πό να γνωρίσουν ένα από τα αρχαι-
ότερα μουσικά όργανα της Ελλά-
δας, την γκάιντα. Στο σεμινάριο συμ-
μετείχαν μουσικοί τόσο από την ευ-
ρύτερη περιοχή του Έβρου, όσο και 
από διάφορα μέρη της Ελλάδος. 

Έκπληξη προξένησε η συμμετο-
χή δύο ομογενών από την Αυστρα-
λία. Κατά την διάρκεια του σεμινα-
ρίου οι νέοι μουσικοί είχαν την ευ-
καιρία να ακούσουν τους παλαιότε-
ρους, να μιλήσουν μαζί τους, να μα-

θητεύσουν κοντά τους και να μυη-
θούν στην αυθεντική μουσική παρά-
δοση του τόπου. 

Η μεγαλύτερη επιτυχία του σεμι-
ναρίου είναι ότι έδωσε την ευκαιρία 
οι νεότεροι να έρθουν σε επαφή με 
τους παλαιότερους, οι οποίοι δεν εί-
ναι υπερβολή να πούμε ότι βρίσκο-
νται στη σκοτεινή πλευρά της σελή-
νης. Μέσα από το Σεμινάριο είχαν 
την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες τους πά-
νω στην μουσική και την κατασκευή 
της γκάιντας και να αντλήσουν δι-
δάγματα από το μοναδικό μουσι-
κό ήθος της περιοχής, θεματοφύ-
λακες του οποίου είναι οι γκαϊντα-
τζήδες της παλαιάς γενεάς. Το ερ-
γαστήριο της κατασκευής των ζα-

μπουνιών ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, 
μια και στην κατασκευή τους συμπυ-
κνώνεται η γνώση, η εμπειρία και η 
δεξιότητα του κατασκευαστή. 

Ήταν ιδιαίτερα γοητευτικό να 
παρατηρεί κανείς τους νεότερους 
γκαϊντατζήδες να παρακολουθούν 
με κομμένη την ανάσα βετεράνους 
όπως ο Θεοδόσης Λογαρούδης και 
ο Πασχάλης Χρηστίδης να τα κατα-
σκευάζουν, να συμβουλεύουν τους 
νεότερους συναδέλφους τους και 
να μοιράζονται απλόχερα την εμπει-
ρία που έχουν αποκομίσει μέσα από 
δεκαετίες τριβής με το όργανο. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθη-

καν ανοιχτές συνεντεύξεις με κατα-
σκευαστές δερμάτων, καθώς και ερ-
γαστήρια αντιφωνικού τραγουδιού 
και χορού. Σχεδόν κάθε βραδιά κα-
τέληγε σε γλέντι! Έτσι, οι γκάιντες 
λάλησαν στο Πραγγί, στους Ασβε-
στάδες και στη Στέρνα, τιμώντας 
τους δασκάλους που ήρθαν να δι-
δάξουν στο σεμινάριο, με την συμ-
μετοχή των κατοίκων που ήρθαν χό-
ρεψαν και γλέντησαν μαζί μας. 

Η κορύφωση των εκδηλώσεων 
έκλεισε με μία πολύ σημαντική συ-
ναυλία στον Καλέ του Διδυμοτεί-
χου, όπου συμμετείχαν οι παλιοί μα-
ζί με τους νεώτερους γκαϊντατζή-
δες, με το Αυγουστιάτικο φεγγά-
ρι πάνω από τα τείχη του κάστρου 
και τους μαγικούς ήχους της γκάι-

ντας να φθάνουν από άκρο σε άκρο 
της πόλης. 

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στους : Θεοδόση Λογαρού-
δη, Πασχάλη Χρηστίδη, Σιδέρη Βλά-
χο, Βάϊο Χαροκοπίδη, Πασχάλη Κι-
στικούδη, Γιάννη Πελχιβάνη, Στρα-
τή Γιαγτζίδη, Βασίλη Βασιλακάκη, 
Μορφινό Διγγελούδη, Γιάννη Ντο-
μπρίδη, Γιάννη Σαρσάκη, Παναγιώτη 
Ζηκίδη, Δημήτρη Συναπίδη και Στέρ-
γιο Ματακάκη, τρεις γεννιές γκαϊ-
ντατζήδων που ήρθαν και πλαισίω-
σαν με τις γνώσεις τους τους μαθη-
τές και τους συνοδούς που συμμε-
τείχαν στο σεμινάριο. Δίχως την πο-
λύτιμη παρουσία τους δεν θα μπο-

ρούσε το Σεμινάριο αυτό να πραγ-
ματοποιηθεί. 

Τους ευχαριστούμε όλους από 
καρδιάς για τις στιγμές που μας χά-
ρισαν. Θα ήθελα επίσης να εκφρά-
σω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δή-
μο Διδυμοτείχου, τόσο για την φιλο-
ξενία μας στον Ξενώνα του Σταθμού 
του τραίνου, όσο και για την διάθε-
ση του κτηρίου Γιαρματζή για τα μα-

θήματα του Σεμιναρίου. Συγχαρητή-
ρια σε όλους όσους συνετέλεσαν σε 
αυτήν την προσπάθεια και του χρό-
νου με το καλό να ανταμώσουμε 
πάλι, ακριβώς στις ίδιες ημερομηνί-
ες!!! (Σμαράγδα Διακογιάννη για το 
Σωματείο των Φίλων του Μουσεί-
ου Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανω-
γειανάκη.)

6ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Διδυμοτείχου  
ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
2 - 8 σεπτεμβρίου 2013
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ΑσΒΕσΤΑΔΕσ

Για τον Θρακιώτικο σύλλο-
γο  Ασβεστάδων ο μήνας Αύ-
γουστος ήταν ένας μήνας με πο-
λύ δουλειά και πολλές εκδηλώ-
σεις. Τα μέλη του συλλόγου δού-
λεψαν για αρκετές μέρες για να 

βάψουν να καθαρίσουν και να δι-
αμορφώσουν το κτίριο του συλλό-
γου,σ΄αυτήν την προσπάθεια βο-
ήθησε και ο Δήμος Διδυμοτείχου 
παρέχοντας υλικά και μηχάνημα 
του δήμου για τον καθαρισμό πε-
ριμετρικά του συλλόγου. 

Ο Θρακιώτικος σύλλογος 

Ασβεστάδων  τον μήνα Αύγουστο 
πραγματοποίησε τις παρακάτω εκ-
δηλώσεις: στις 10 Αυγούστου την 
εκδήλωση «μια βραδιά στους 
Ασβεστάδες 2013»η εκδήλωση εί-
χε πάνω από χίλια άτομα και είχε 

μεγάλη επιτυχία.

Πήραν μέρος τα χορευτικά 
του Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης 
και οι Θράκες Ορεστιάδας.Τιμη-
τική παρουσία στην εκδήλωση εί-
χαν οι σύλλογοι: Σύλλογος γυναι-
κών Πόρπης,το Κάστρο Διδυμο-
τείχου,τα Δίδυμα Τείχη. Στην εκ-

δήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου κος Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης,ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης μας κκ.Δαμασκη-
νός,Αντιδήμαρχοι του Δήμου και 
πολύς κόσμος. Στις 18 Αυγούστου 
στα πλαίσια του σεμιναρίου γκάι-
ντας, ο σύλλογος μας φιλοξένησε 
τους γκαιντατζήδες για ένα σεμινά-
ριο γκάιντας στην έδρα του συλλό-
γου μας.

Μετά το τέλος ακολούθη-
σε ένα μεγάλο γλέντι στην πλα-
τεία του χωριού μας με τους γκαι-
ντατζήδες να δίνουν τον καλύτερο 
τους εαυτό και τον πολύ κόσμο να 
χορεύει για πολλές ώρες. Στις 24 
Αυγούστου ο σύλλογος μας διορ-
γάνωσε στην πλατεία του χωριού 
μας ένα θρακιώτικο γλέντι για δυο 
συλλόγους από την Πελοπόννησο 
που επισκεφτήκαν το χωριό μας, 
για τον σκοπό αυτόν.φιλοξένησαν 
την Λαογραφική Εστία Τρίπολης 
και τον πολιτιστικό & λαογραφι-
κό σύλλογο Ξυλοκέριζας Κορινθί-
ας. Το γλέντι και ο χορός κράτησε 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με 
τους δυο συλλόγους να μένουν εν-
θουσιασμένοι  από την φιλοξενία 
των Ασβεσταριωτών!(Μπροντίδης 
Δημήτρης).

1η συνάντηση
Μανιωτών

Με πολύ μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε  

στην Μάνη η 1η Συνάντηση 
Μανιωτών.

Πλήθος κόσμου από Μανιώτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας 
αλλά και τις υφηλίου, συναντήθηκαν ύστερα από πολλά χρόνια και 
συμμετείχαν σε μια σειρά θρησκευτικών και λατρευτικών εκδηλώ-
σεων.

Στο μουσείο του χωριού πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογρα-
φίας με παλιές φωτογραφίες που απεικόνιζαν επαγγελματικές,κοι-
νωνικές,θρησκευτικές δραστηριότητες της παλιάς Μάνης.

Το απόγευμα έγινε αρτοκλασία και εσπερινός, χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη μας κκΔαμασκηνού, παρουσία του Δημάρχου 
κου Παρασκευά Πατσουρίδη, του Αντιδημάρχου παιδείας κου Ανα-
στάσιου Κελεσίδη και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.Ακολού-
θησε βράβευση αθλητών που κατάγονται από την Μάνη που είναι 
μέλη των Εθνικών ομάδων: Βαργιαμίδης Γεώργιος του Μόσχου, 
Σακελλαρίδη Κων/νο του Βασιλείου, Κελεσίδη Αλεξάνδρα του Ευ-
αγγέλου, Κελεσίδου Ειρήνη του Ευαγγέλου, Βαιράμη Πασχάλη του 
Χριστοδούλου.Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες με συμμετοχή συλλόγων τις περιοχής μας.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία της εκδήλωσης: 
στην τοπική κοινότητα Μάνης και στον Πρόεδρο Γιώργο Σκουρτού-
δη,στον αθλητικό σύλλογο Μάνης,στον σύλλογο γυναικών Μάνης 
και στον Μορφωτικό και πολιτιστικό σύλλογο του χωριού.

φωτογραφιες ειναι απο τον  
ιστοτοπο: ΒΟΡΕΑΣmagazine.
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ΒΡυσΙΚΑ
«Την Παναϊά μου  

ρε κυριακίτς΄μ,την Παναϊά 
παγγύρ θα γίνει…» 
όπως λέει το γνωστό  
ζωναράδικο τραγούδι.

Έτσι και έγινε. Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το πανηγύ-
ρι των Βρυσικών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
16 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Πλήθος 
κόσμου διασκέδασε με παραδοσιακή θρακιώτικη μουσική, 
την διοργάνωση του οποίου ανέλαβε ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Βρυσικών.

Η Πρόεδρος του συλλόγου κα Ιφιγένεια Γκροζούζη τό-
νισε ότι: Σκοπός μας ήταν να αναβιώσουμε τα παλιά μας 
έθιμα όπως είναι το παραδοσιακό πανηγύρι και να διασκε-
δάσει ο κόσμος όπως γινόταν παλιά διατηρώντας και τις 
παραδόσεις μας. Ξεχωρισές στιγμές χάρισαν στους παρα-
βρισκόμενους τα μικρά παιδιά που πήραν μέρος στην εκ-
παιδευτική κατασκήνωση των Βρυσικών «βρυσικά..φυσι-
κά». Το πανηγύρι παρακολούθησαν ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών κος Άκης Γεροντόπουλος, ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο Πρόεδρος της τοπι-
κής κοινότητας κος Αθανάσιος Τσολακίδης, η Αντιδήμαρ-
χος Μεταξάδων κα Σούλα Πουργιάζη και πολύς κόσμος 
από τα γειτονικά χωριά.

9η συνάντηση Πυθιωτών

Στα πλαίσια της 9ης συνάντησης απαντα-
χού πυθιωτών την παρασκευή 02 Αυγούστου 
πραγματοποιήθηκε ομιλία στην πλατεία  του 
χωριού με τον καθηγητή  Κο Αθανάσιο Γου-
ρίδη για την ιστορία του πυθίου και κο Ιωάννη 
Κουζά φιλόλογο καθηγητή σύμβουλο φιλολό-
γων Β. Έβρου για τη μάχη στο εμπύθιο.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης συνοδευόμενος από την Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Πετρί-
δου και τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 
Πυθίου κο Αναστάσιο Γουδετσίδη και πλήθος 
κόσμου που άκουσε με εξαιρετικό ενδιαφέρον 
τις παρουσιάσεις των δύο καθηγητών.

Το Σάββατο 03 Αυγούστου πραγματοποι-

ήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στην πλατεία του 
χωριού η 9η Συνάντηση Πυθιωτών.Παραδοσι-
ακά τραγούδια,χορός με τους ήχους τις Εβρίτι-
κης Ζυγιάς και τον κόσμο να διασκεδάζει μέ-
χρι το πρωί.

Πρόσωπα που είχαν πολλά χρόνια να συ-
ναντηθούν αντάλλαξαν μηνύματα χαράς αλλά 
και μνήμης για την ζωή τους στο Πύθιο. Όσο 
υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα 
τους, που θυμούνται, που μαθαίνουν,  τον ξε-
χωριστό πολιτισμό  και την μοναδική παράδο-
ση του τόπου μας, θα διατηρούνται τα χωριά 
μας ζωντανά και ακμαία!

ΑλΕΠΟχΩΡΙ
Tην Παρασκευή 23 Αυγούστου στο Αλεποχώρι γιορτάζει η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θε-

οτόκου και οι νεολαία του χωριού μαζί με την τοπική κοινότητα οργάνωσαν με πολύ μεγάλη επι-
τυχία το πανηγύρι του Αλεποχωρίου.Στις εορταστικές εκδηλώσεις του χωριού παραβρέθηκε και 
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο 
Μεταξάδων κα Σούλα Πουργιάζη και τον Τοπικό Πρόεδρο κο Τριαντάφυλλο Νακούδη. Πολύς κό-
σμος, πολύ κέφι και πολύ χορό είχε το πανηγύρι ,αμέσως μετά την τέλεση του Μέγα Εσπερινού, 
το γλέντι ξεκίνησε και κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
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ΑγΙΑΣΜΟΣ 
και Παράκληση 
στην Αγία Πέτρα

Στο πρόσφατα ανακαινισμένο Προσκύ-
νημα της Αγίας Πέτρας στο Διδυμότειχο τε-
λέσθηκε η Παράκληση από τον Αρχιμ. 

Δαμασκηνό Al-azrai, Ιερατικώς Προϊστά-
μενο του Ιερού  Καθεδρικού Ναού Παναγί-
ας Ελευθερωτρίας, την Τετάρτη 7η του μη-
νός Αυγούστου ε.ε. Της Ιεράς Παρακλήσεως 
προηγήθηκε Αγιασμός αφού το Ιερό Προ-
σκύνημα της Αγίας Πέτρας για πολλές δεκα-
ετίες παρέμενε ερειπωμένο. 

Οι πιστοί από το Διδυμότειχο με πολλή λαχτάρα προσήλθαν για να προσκυνήσουν 
τον ιερό τόπο, όπου κατά την παράδοση, εμφανίσθηκε ο Αναστημένος Χριστός. Σημειω-
τέον ότι το Προσκύνημα της Αγίας Πέτρας βρίσκεται στις υπώρειες του βράχου της αρ-
χαίας Πλωτινουπόλεως και οι παλιοι κάτοικοι του Διδυμοτείχου ευλαβούντο το χώρο και 
προσήρχοντο εκεί την Πέμπτη της Διακαινησίμου.

«Το Πάσχα  
του καλοκαιριού»

Ο γλυκασμός των αγγέλων…
Διανύοντες την περίοδο του 

δεκαπενταυγούστου, στη λα-
τρευτική ζωή του οποίου κυρι-
αρχεί το ιερό πρόσωπο της Υπε-
ραγίας Θεοτόκου, ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας συνέ-
χισε την περιοδία του σε μικρές 
και απομονωμένες ενορίες  της 
Μητροπολιτικής μας περιφέ-
ρειας, αποσκοπώντας να επι-
κοινωνήσει με τους πιστούς και 
να τους ενθαρρύνει στο δύσκο-
λο αγώνα που κάνουν να κρα-
τηθούν στο τόπο των προγό-
νων τους. 

Ειδικότερα· ο Σεβασμιώτα-
τος χοροστάτησε στην Ακολου-
θία της Παρακλήσεως την Τε-
τάρτη 7 Αυγούστου στην ενο-
ρία Χελιδόνας, την Πέμπτη 8 
Αυγούστου στην ενορία Πάλ-
λης, την Παρασκευή 9 Αυγού-
στου στην ενορία Βρυσικών 
και την Κυριακή 11 Αυγού-
στου στην ενορία Μεγάλης Δο-
ξιπάρας. Επίσης ο Σεβασμιώ-
τατος ιερούργησε το Σάββατο 
10 Αυγούστου στον Ενοριακό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Σαύρας, 
όπου ετέλεσε το 40νθήμερο 
του π. Θεοδοσίου Περιστερά-
κη, και την Κυριακή Ζ΄ Ματθαί-
ου, 11 Αυγούστου, στον Ενορι-
ακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Σιτοχωρίου.

Στη Μεγαλόχαρη 
της Τήνου

Προεξάρχοντος του,  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστειά-
δος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, προσκεκλημένου στην ιερά νήσο Τήνο υπό του 
Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ και των Μελών της Διοικούσης το ΠΙΙΕΤ Επιτρο-
πής, για να συμμετάσχει στη μεγάλη Θεομητορική Πανήγυρη της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, και παρουσία πλήθους πιστών Τηνίων και παρεπιδημούντων προσκυ-
νητών, τελέσθηκε απόψε, κατά το κρατούν στο Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελιστρί-
ας Τήνου εκκλησιαστικό έθος, η τελευταία ι. Παράκληση προς την Θεοτόκο, επί ει-
δικώς ευπρεπισμένης εξέδρας στον αύλιο, προ των πυλών του Ναού της Ευρέσε-
ως,  χώρο.

Στην προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ καλωσόρισε τον αγαπη-
τό και εκλεκτό φίλο και συνοδίτη, όπως τον χαρακτήρισε, Σεβασμιώτατο κ. Δαμα-
σκηνό, αλλά και όλους τους προσκυνητές, οι οποίοι «ως απόστολοι εκ περάτων Ελ-
ληνίδος γης» κατέφθασαν και πάλι στο νησί της Μεγαλόχαρης, για να εκζητήσουν 
την ευλογία και τη μεσιτική πρεσβεία Της.   

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου και Ορεστειάδος κ. Δαμασκη-
νός, καταφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β’ και 
την Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Επιτροπή, ειπών, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«Η παρουσία μου στο ιερό νησί της Τήνου είναι μεγάλη ευλογία, για μένα προσωπι-
κά, αλλά και για το λαό της Θράκης, προς τον οποίο και θα μεταφέρω αυτή την τι-
μή, να βρίσκομαι, δηλαδή, σήμερα ανάμεσά σας, συνεορτάζων και συνευχόμενος. 

Σας μεταφέρω την αγωνία του ακριτικού λαού της Θράκης, για το όσα συμ-
βαίνουν στην Ανατολή και την Πατρίδα μας και σας παρακαλώ όλους να προσευ-
χηθούμε στη Μεγαλόχαρη να μας δώσει τη δύναμη, ώστε να επαναπροσδιορίσου-
με τη ζωή μας, όπως και εκείνη είχε ορίσει τη δική Της σύμφωνα με το θέλημα του 
Θεού. 

Τότε μόνο θα είμαστε βέβαιοι ότι και το αύριο θα είναι καλύτερο και ότι δε θα 
χαθεί η ελπίδα για την Πατρίδα μας και για τη ζωή του καθενός μας.» Συγκινητικές 
ήταν οι εκδηλώσεις των προσκυνητών, οι οποίοι κατά τη μεταφορά της Αγίας Εικό-
νας, διά χειρών του Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκηνού, προς και από την εξέδρα, με-
τά το τέλος της Παρακλήσεως, προσπαθούσαν να την αγγίξουν και να δεχθούν την 
ευλογία της Μεγαλόχαρης.

Με ιδιαίτερη ευ-
λάβεια ο λαός μας 
υποδέχθηκε τον μή-
να Αύγουστο, στον 
λατρευτικό κύκλο του 
οποίου κυριαρχεί η 
μεγάλη θεομητορική 
εορτή της Κοιμήσεως, 
το «Πάσχα του κα-
λοκαιριού». Οι πιστοί 
συρρέουν στους να-
ούς μας επικαλούμε-
νοι την μεσιτεία, την 
προστασία, την βο-
ήθεια και την ευλο-
γία της Παναγίας μας. 
Την Πέμπτη, 1η Αυ-
γούστου ε.ε. ο Σεβα-
σμιώτατος ιερούργησε στον μεταβυζαντινό 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεραπειού, 
του τέως Δήμου Τριγώνου, ετέλεσε τον 
αγιασμό επί τη ενάρξει του μηνός και ευ-
λόγησε το καινούργιο καμπαναριό.Το από-
γευμα της ίδιας ημέρας χοροστάτησε στην 
ακολουθία της Παρακλήσεως στην Υπερα-
γία Θεοτόκο και μίλησε στον Ιερό Ενορια-
κό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σάκκου Ορε-
στιάδος. Την Παρασκευή, 2 του μηνός Αυ-
γούστου ε.ε., ο Σεβασμιώτατος ιερούργη-
σε  επί τη ανακομιδή των λειψάνων του 
Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφά-
νου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Χιονάδων, του τέως Δήμου Μεταξά-
δων και το απόγευμα της ίδιας ημέρας χο-
ροστάτησε στην ακολουθία της Παρακλή-
σεως και μίλησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Σιταριάς Διδυμοτείχου. Το 

Σάββατο, 3 του μηνός Αυγούστου ε.ε., ο Σε-
βασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ενορι-
ακό Ναό Προφήτου Ηλιού Σιδηρούς Σου-
φλίου και το απόγευμα της αυτής ημέρας 
χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερι-
νού και ευλόγησε τους άρτους, στον Ιερό 
Ενοριακό Ναό Προφήτου Ηλιού Γιατράδων, 
του τέως Δήμου Μεταξάδων. Ακολούθησε 
στην πλατεία του χωριού το «αντάμωμα» 
των απανταχού Γιατραδιωτών. Την Κυρια-
κή ΣΤ΄ Ματθαίου, 4 του μηνός Αυγούστου 
ε.ε., ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιε-
ρό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δι-
δυμοτείχου και στη συνέχεια τέλεσε το τεσ-
σαρακονθήμερον Μνημόσυνον του π. Απο-
στόλου Πολυζωΐδη. Το εσπέρας της ιδιάς 
ημέρας χοροστάτησε στην ακολουθία της 
Παρακλήσεως και μίλησε στον Ιερό Ενορι-
ακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πετράδων 
Διδυμοτείχου.
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διακοπές

Το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι απολαμβάνουν στον Νομό Έβρου (Αλεξανδρούπολη & Σαμοθράκη) χωρίς να 
γονατίσουν οικονομικά αρκετοί βορειοεβρίτες. Η πρωτεύουσα του νομού είναι μία καλή και οικονομική λύση 

για όλους μας.

Ενοικιαζόμενα δωμάτια που τα περισσότερα από αυτά ελάχιστα έχουν να ζηλέψουν από τα δωμάτια των καλών ξε-
νοδοχείων και προσφέρουν όλες τις βασικές ανέσεις,δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς συμπολίτες  μας να περάσουν 

ευχάριστα τις διακοπές τους.

Έγιναν….
•	 Κρούσμα ευλογιάς σε κτηνοτροφική 

μονάδα στο Πύθιο του Β. Έβρου.

Καθησυχαστική ,είναι ,για τη δημόσια 

υγεία η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της 

Π.Ε. Ξάνθης.

•	 Με απόφαση του υπουργού Δημόσιας 

Τάξης, δεν επιτρέπεται η διέλευση 

οχημάτων και πεζών στις δασικές 

εκτάσεις και τα περιαστικά δάση των 

περιοχών για τις οποίες προβλέπεται 

πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης 

πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), 

από την δύση μέχρι την ανατολή του 

ηλίου, από την Παρασκευή μέχρι και 

την Κυριακή 18 Αυγούστου.

γιορτή κρασιού
Μετά από 25 χρόνια,ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης αναβίωσε με 
μεγάλη επιτυχία, ξανά στην Αλε-
ξανδρούπολη την Γιορτή Κρασι-
ού.Η γιορτή είχε διάρκεια 7 ημέ-
ρες,από τις 29 Ιουλίου έως στις 4 
Αυγούστου. 

Το ξεκίνημα έγινε με την εναρ-
κτήρια πομπή αρμάτων από τον 
φάρο έως το πάρκο κυκλοφορια-
κής αγωγής ,με συνοδεία ομάδας 
κλόουν και ξυλοπόδαρων της θε-
ατρικής αγωγής του πολυκοινω-
νικού του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης και παιδιών των πολιτιστι-
κών συλλόγων.Σε όλη την διάρ-
κεια των εκδηλώσεων πλήθος κό-
σμου επισκέφτηκαν την γιορτή και 
διασκέδασαν με το ποικίλο πρό-
γραμμα με το κρασί να ρέει άφθο-
νο . Στην διοργάνωση συμμετείχαν 

πολλοί σύλλογοι με πολλούς εθε-
λοντές ,δίνοντας τόνο αισιοδοξίας 
στους διοργανωτές για την συνέ-

χιση της γιορτής κρασιού και την 
επόμενη χρονιά.(φωτογραφία από 
Maximum fm 93,6)

ΠΡΟΤΟΜΗ 
Σεπτίμιου 
Σ ε β ή ρ ο υ 

Εντυπω-
σιακή ολό-
χρυση προ-
τομή του Ρω-
μαίου αυ-
τ ο κ ρ ά τ ο -
ρα Σεπτιμί-
ου Σεβήρου 
( 1 9 3 - 2 1 1 
μ.Χ.). Λείπει 
μικρό κομμάτι 
από το πρό-
σθιο αριστε-
ρό τμήμα της, 
ενώ ένα άλλο είναι συγκολλημένο. Τα πορτραί-
τα αυτά ήταν μέσο έκφρασης της αυτοκρατορι-
κής εξουσίας και αποτελούσαν ταυτόχρονα εικό-
νες λατρείας του αυτοκράτορα-θεού στις μακρι-
νές  επαρχίες του κράτους. Η προτομή εκτίθεται 
στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου.

Αγγελία γάμου
Ο ΕΥΑγγΕλΟΣ ΑγγΕλΗΣ του Δημητρίου 

και της Αικατερίνης,το γένος Τσακνάκη,που γεννήθη-
κε στην Κατερίνη και κατοικεί στην Ορεστιάδα και η 
ΒΑγΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗ του Σταύρου και της 
Αθανασίας,το γένος Δοϊτσίδη που γεννήθηκε στο Δι-
δυμότειχο και κατοικεί στην Ορεστιάδα,θα έλθουν σε 
γάμο που θα γίνει την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου στον 
Λαγό Διδυμοτείχου.
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Αφορμή στάθηκε ο διορισμός μου, ως 
δικαστικού αντιπροσώπου, στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, 
στο Ελληνοχώρι Διδυμοτείχου. Άρχισα 
να διαβάζω για την τοπική ιστορία. Έχο-
ντας αδυναμία στις ιστορίες του τοπικού 
τύπου, προσέτρεξα κατ’αρχήν στον Καν-
δυλάκη, ο οποίος τόσες πολύτιμες πλη-
ροφορίες μας έχει δώσει για την ιστο-
ρία του τύπου, ειδικότερα της Θεσσαλονί-
κης. Στο κεφάλαιο « Ο Τύπος του Νομού 
Έβρου », του βιβλίου του Μανώλη Καν-
δυλάκη « Εφημεριδογραφία της Μακεδο-
νίας και Θράκης », διάβασα με έκπληξη, 
ότι : « Οι πρώτες εφημερίδες στον Έβρο ( 
η « Θράκη » και ο « Έβρος » ) εκδόθηκαν 
γύρω στο 1928, όμως όχι στην πρωτεύ-
ουσα του νομού, στην Αλεξανδρούπολη 
η οποία ακόμη προσπαθούσε να συγκρο-
τηθεί και να ανασυγκροτηθεί, αλλά στο 
Διδυμότειχο. Η πόλη αυτή είχε ήδη ανα-
πτυγμένη μεγαλύτερη πνευματική κίνη-
ση και όπως βρίσκεται στο κέντρο του νο-
μού είχε την ευχέρεια καλλίτερης κυκλο-
φορίας των εφημερίδων αλλά και αρτιό-
τερης ενημερώσεως, αφού βρίσκεται πιο 
κοντά σε πηγές πληροφοριών, στην Αδρι-
ανούπολη ( με την ελληνική στρατιωτική 
και την πολιτική διοίκησή της ) και με τις 
πύλες εισόδου από τη Βουλγαρία και την 
Τουρκία. ». ( Μανώλη Κανδυλάκη : Εφη-
μεριδογραφία της Μακεδονίας και Θρά-
κης, University Studio Press/Έκφραση, 
Θεσσαλονίκη, 2006, σελίδα 339 ). Παρα-
κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, κατά την εξα-
ντλητική αναφορά των εφημερίδων και 
περιοδικών του Νομού Έβρου, ο Κανδυ-
λάκης, γράφει για την εφημερίδα ΘΡΑ-
ΚΗ ( Διδυμοτείχου ) : « Η πρώτη εφημε-
ρίδα του Έβρου. Εκδόθηκε από τον βιβλι-
οπώλη Γρηγόριο Μήτκα, άγνωστο πότε 
και συνέχισε να εκδίδεται μέχρι το 1934, 
όταν διέκοψε την έκδοσή της μόλις ο εκ-
δότης της διορίστηκε Γενικός Γραμματέ-
ας του Δήμου. Ήταν εβδομαδιαία, μεσαί-
ου σχήματος, συνήθως δισέλιδη αλλά και 
συχνά τετρασέλιδη, με ενδιαφέρον για 
τα τοπικά ( πολιτικά, δημοτικά και οικο-
νομικά ) θέματα ». Ενώ για την εφημερί-
δα ΕΒΡΟΣ ( Διδυμοτείχου ) σημειώνει ότι 
ήταν : « Εβδομαδιαία εφημερίδα, μία από 
τις δύο πρώτες που εκδόθηκαν στο νο-
μό Έβρου. Την εξέδωσε ο Γεώργ. Αποστο-
λίδης που είχε και τη διεύθυνσή της. Εκ-
δόθηκε τον Ιούνιο του 1928 … ». Στο ίδιο 
κεφάλαιο ωστόσο, ο Κανδυλάκης απο-
θησαυρίζει την εφημερίδα ο ΦΑΡΟΣ και 
γράφει γι’αυτήν : « ‘‘ Καθημερινή ανεξάρ-
τητος εφημερίς των θρακικών συμφε-
ρόντων ’’. Ιδιοκτήτης και διευθυντής της 
ήταν ο δικηγόρος Ν. Βάϊος. Εκδόθηκε το 
1924 ( Οκτ. ) και συνέχισε να εκδίδεται 
και τον επόμενο χρόνο. Κατά τον Κ. Μά-
γερ εκδόθηκε το 1928 και ήταν εβδομα-
διαία. Κυκλοφόρησαν συνολικά τουλάχι-
στον 179 φύλλα της. ».

Ύστερα από αυτά συμπέρανα, ότι όσα 
γράφει ο Κανδυλάκης δεν προκύπτουν 
από αυτοψία φύλλων του ΦΑΡΟΥ, αλ-

λά ότι από αξιόπιστη κατ’αυτόν πηγή, την 
οποία δεν αναφέρει, ο ΦΑΡΟΣ πρωτο-
κυκλοφόρησε ως καθημερινή εφημερί-
δα τον Οκτώβριο του 1924, δεν απέκλειε 
όμως, αφού δεν τη χαρακτήριζε λανθα-
σμένη, και το ενδεχόμενο να ήταν ορ-
θή η πληροφορία του Μάγερ, ότι ο ΦΑ-
ΡΟΣ εκδόθηκε εβδομαδιαίος το 1928. 
Από προσωπική μου έρευνα και αυτο-
ψία του πρώτου φύλλου, διαπίστωσα ότι 
η ημερήσια εφημερίδα ΦΑΡΟΣ της Αλε-
ξανδρούπολης πρωτοκυκλοφόρησε την 
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 1924 και εί-
χε ως ιδιοκτήτη και διευθυντή τον δικη-
γόρο Αλεξανδρούπολης Νικόλαο Γ. Βάο. 
Ο Μάγερ, στον κατάλογό του, των εφη-
μερίδων του Νομού Έβρου, γράφει ως 
πρώτη χρονολογικά εκδοθείσα εφημερί-
δα στην Αλεξανδρούπολη, το Βήμα της 
Θράκης, 1927 – 1929, την οποία αναφέ-
ρει ως τρισεβδομαδιαία, και ακολουθεί ο 
ΦΑΡΟΣ, 1928, ως εβδομαδιαία. Για τον 
ΕΒΡΟ του Διδυμοτείχου ο Μάγερ γρά-
φει ότι εκδόθηκε εβδομαδιαίος το 1939.   
( Κώστα Μάγερ : Ιστορία του Ελληνικού 
Τύπου, Τόμος Γ’, Αθήναι 1960, σελίδες 
164 και 165 ). Εν τω μεταξύ πληροφορή-
θηκα την έκδοση από τη Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου, του έργου 
των Ολυμπίας Πατέλη και Μιχάλη Πατέ-
λη : « Ο Τύπος του Έβρου 1890 – 2010 ». 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει, θα έλεγα δι-
καιωματικά, και τους τίτλους των εφημε-
ρίδων που εκδόθηκαν στην Αδριανούπο-
λη και έτσι προσθέτει ιστορία μισού αιώ-
να προς τα πίσω, ως προς την ιστορία του 
Τύπου του Έβρου. Στο πολύτιμο αυτό πα-
νόραμα του τύπου του Έβρου, οι συντε-
λεστές του καταχωρούν τις εφημερίδες 
και τα περιοδικά του Έβρου ανά περιοχή 
και με χρονολογική εμφάνιση. Όσον αφο-
ρά τις κυκλοφορίες της πόλης του Διδυ-
μοτείχου, οι συγγραφείς βιβλιογραφούν 
δέκα τίτλους, με πρώτο χρονολογικά τον 
τίτλο της εφημερίδας Σημαία, της οποίας 
την πρώτη κυκλοφορία τοποθετούν κατά 
τα έτη 1925 – 1926. Δεν έχουν στη διά-
θεσή τους όμως κάποιο φύλλο της εφη-
μερίδας αυτής και σημειώνουν ότι δεν 
βρέθηκε φύλλο της και ότι την πληροφο-
ρία την άντλησαν από τον Κωνσταντίνο 
Φανφάνη, από το φύλλο της εφημερίδας 
του « Κήρυξ της Θράκης » της 25ης Ιου-
λίου 1950. Από εκεί προφανώς προέρχε-
ται και η πληροφορία ότι εκδότες της Ση-
μαίας ήταν οι Γ. Νικολακόπουλος και Θε-
οδωρακόπουλος. Ο Κανδυλάκης για τη 
Σημαία Διδυμοτείχου γράφει ότι ήταν : « 
Εφημερίδα η οποία εκδόθηκε στο Διδυ-
μότειχο το 1927 με πολιτική και κοινωνι-
κή ύλη, δισέλιδη, χωρίς εικόνες. Δεν ανα-
φέρεται από τους ιστοριογράφους του 
Τύπου του Έβρου και δεν βρέθηκαν άλλα 
στοιχεία γι’αυτήν. ».

Οι Ολυμπία και Μιχάλης Πατέλης 
αναφέρουν ως δεύτερη χρονολογικά 
εφημερίδα του Διδυμοτείχου τον ΕΒΡΟ, 
με εκδότη τον Γεώργιο Αποστολίδη, εβδο-
μαδιαία συχνότητα και με έτος πρώτης 

κυκλοφορίας το 1929. Και όχι μόνον αυ-
τό, αλλά παραθέτουν στο έργο τους και 
σχετική φωτογραφία του υπ’αριθμόν 254 
φύλλου της εφημερίδας της 14ης Μαΐου 
1932. Από τα εκδοτικά στοιχεία της εφη-
μερίδας, που φαίνονται στη δημοσιευμέ-
νη φωτογραφία διακρίνουμε ότι η εφημε-
ρίδα αυτή κατά τη 14η Μαΐου 1932 διή-
νυε το Δ’ έτος της κυκλοφορίας της, γε-
γονός το οποίο τοποθετεί την έναρξη της 
πρώτης κυκλοφορίας της ίσως εντός του 
έτους 1929, χωρίς όμως να αποκλείε-
ται, λαμβανομένης υπ’όψη της αρίθμησης 
και η πιθανότητα του Ιουνίου του 1928, 
όπως γράφει ο Κανδυλάκης. Η Εβδομα-
διαία αυτή εφημερίδα του Διδυμοτείχου 
συνέχισε την έκδοσή της μέχρι το έτος 
1941, οπότε και διέκοψε την κυκλοφο-
ρία της, λόγω της εισβολής των Γερμα-
νοβουλγάρων. Μετά τον πόλεμο εκδόθη-
κε για δεύτερη περίοδο και για μικρό διά-
στημα στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαν 
μεταφερθεί τα διασωθέντα τυπογραφικά 
της στοιχεία και τέλος επανεκδόθηκε ως 
τρίτη περίοδος από τον Γεώργιο Αποστο-
λίδη, στην Αλεξανδρούπολη, την 1η Φε-
βρουαρίου 1956 και συνέχισε να εκδίδε-
ται τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο χρό-
νο, φύλλο της 8ης Ιανουαρίου 1957. Πε-
ραιτέρω οι Ολυμπία και Μιχάλης Πατέ-
λης δημοσιεύουν ως τρίτη χρονολογικά 
εφημερίδα του Διδυμοτείχου τη ΘΡΑΚΗ 
του Γρηγορίου Μήτκα και δημοσιεύουν 
και φωτογραφία του πρώτου της φύλ-
λου της 2ας Φεβρουαρίου 1930. Τέλος οι 
Ολυμπία και Μιχάλης Πατέλης στο βιβλίο 
τους ‘‘ Ο Τύπος του Έβρου ’’, παραθέτουν 
καταγραφή εφημερίδων και περιοδικών 
« … των οποίων δεν εντοπίστηκαν φύλ-
λα. ». Μεταξύ αυτών των εντύπων πα-
ραθέτουν   « πληροφορία από ελεγχόμε-
νη πηγή », περί εκδόσεως το έτος 1930, 
από τους Ευριπίδη Πουλίδη και Κ. Τζιώ-
τζια, στο Διδυμότειχο, περιοδικού αγνώ-
στου θεματικής με τίτλο « Ο Κρίνος ». Κά-
τι τέτοιο, ειδικά για τον Ευριπίδη Πουλί-
δη προσωπικά το θεωρώ απίθανο, κα-
θώς το 1930 ο Πουλίδης ήταν ήδη ανα-
μεμειγμένος σε εκδοτικές δραστηριότητες 
στη Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της Μα-
κεδονίας και θα ήταν αρκετά δύσκολο να 
παρακολουθεί και την έκδοση ενός περι-
οδικού στο Διδυμότειχο, λαμβανομένων 
υπ’όψιν και των μέσων της εποχής.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν όλα αυ-
τά, θα πρέπει πλέον να δεχθούμε ότι το 
Διδυμότειχο, μετά την απελευθέρωσή 
του το 1920, εμφάνισε σχετικά σύντο-
μα εκδοτική δραστηριότητα και απέκτησε 
εφημερίδες. Έτσι μεταξύ των ετών 1925 
και 1927 πρωτοκυκλοφόρησε η ΣΗΜΑΙΑ, 
για να ακολουθήσουν ίσως τον Ιούνιο 
του 1928 ή το 1929 ο ΕΒΡΟΣ και στις 2 
Φεβρουαρίου 1930 η ΘΡΑΚΗ. Είχε προη-
γηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 1924 η έκδο-
ση της εφημερίδας ΦΑΡΟΣ στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2013 
γιώργος Δ. Πανούσης

  Ένας άγνωστος 
Βορειοθράκας 

ήρωας

Η Θράκη είχε πάντα 
συμμετοχή στους  
εθνικούς αγώνες,  

αλλά δεν κατόρθωσε 
να αναδείξει τους  

ήρωες της, τα δικά της 
παιδιά δηλαδή, όπως 

συνέβη με άλλες  
περιοχές της Ελλάδας. 

Με αποτέλεσμα να μην ξέρουν ούτε οι Θρα-
κιώτες τους ήρωές τους. Και δεν ήταν λίγοι… 
Άλλωστε και στο επίπεδο της ιστοριογραφίας η 
Θράκη είναι αδικημένη από τους μεγάλους ιστο-
ριογράφους, αλλά εδώ, όχι με δική της ευθύνη.  

Ένας άγνωστος Βορειοθράκας ήρωας, θύ-
μα των βουλγαρικών διωγμών στις αρχές του 
20ου αιώνα, ο οποίος τελικά έδωσε τη ζωή του 
το 1912, στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, τότε που 
η Ελλάδα άνοιγε τα φτερά της για την εθνική 
ολοκλήρωση. 

Πρόκειται για τον Παπαλάμπρου Γεώργιο, 
από την Περιστερά της Ανατολικής Ρωμυλίας. 
Δυστυχώς τα στοιχεία που γνωρίζουμε για τον 
ένθερμο αυτό πατριώτη, είναι περιορισμένα. 

Η Περιστερά βρίσκεται Νοτιοδυτικά της Φι-
λιππούπολης και Δυτικά της Στενημάχου. Ο πα-
τέρας του ήταν ιερέας στην Περιστερά. Ο ίδιος 
περάτωσε τις σπουδές του στο Ζαρίφειο Διδα-
σκαλείο της Φιλιππούπολης και στη συνέχεια με 
εξετάσεις, εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή της 
Σόφιας. (Παντελής Στεφ.Αθανασιάδης)

Οι πρώτες εφημερίδες
ΤΟΥ ΔιΔΥΜΟΤΕιχΟΥ
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Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., 
Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),  

συμμετέχει στο πρόγραμμα:

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡγΩΝ  
ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ χΡΗΣΗΣ ΤΠΕ».

ΤΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ωΦΕλΟΥΜΕΝΟΥΣ:

 100 ώρες εκπαίδευσης 
στις θεματικές ενότητες: επεξεργασία κειμένου (Word),  
υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου 
(Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), παρουσιάσεις (Power Point),

 δωρεάν εξετάσεις και επανεξετάσεις πιστοποίησης
των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),

 εκπαιδευτικό επίδομα 
2 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης εάν 
πρόκειται για άτομο που ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ), το οποίο 
θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξε-
τάσεις πιστοποίησης. Καρωτή, Διδυμοτείχου  Τηλ.: 25530 91334

Καλοκαιρινή εκστρατεία 2013
Ολοκληρώθηκε η καλοκαι-

ρινή εκστρατεία που ξεκίνησαν 
ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συ-
νεργασία με την Μ.Κ.Ο. Future 
Library και το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος. Η Εκστρατεία συμπε-
ριλάμβανε 33 εκδηλώσεις, από 
τις 17 Ιουνίου έως τις 9 Αυ-
γούστου, με 500 θέσεις συμ-
μετοχής για παιδιά 5 έως 12 
ετών. Το ίδρυμα δώρισε: 153 
παιδικά βιβλία, τα καλύτε-
ρα και νεότερα που κυκλοφο-
ρούν--10 παιδικά ξενόγλωσ-
σα βιβλία--91 τεμάχια ειδών 
χειροτεχνίας-- έγχρωμο laser 
πολυμηχάνημα-- υπερσύγχρο-
νο υπολογιστή-- έγχρωμο προ-
βολικό epson-- οθόνη προ-
βολής-- πλήθος αναλωσίμων 
laser. Η δωρεά έγινε στα πλαί-
σια της ένταξης της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης στο δίκτυο βι-

βλιοθηκών Future Library και 
στην υλοποίηση του προγράμ-
ματος Καλοκαιρινή Εκστρατεία 

2013. Αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια σε όλους τους εθελο-
ντές που εργάσθηκαν για την 
υλοποίηση του προγράμμα-
τος του Διδυμοτείχου και συ-

γκεκριμένα τους: Μιχάλη Πα-
παδόπουλο-- Άννα Τσιτσι-
μάκα-- Χρυσούλα Τσακιράκη 
– Κυρούδη-- Κυριακή Αρμουτί-
δου-- Μαρία Νιφούδη-- Αργυ-

ρώ Καρλιώτη -- Ιωάννης Σαρ-
σάκης & Γεωργία Νταλαγιώρ-
γου-- Χάρης Τασιούδης-- Βά-
σω Τσιαλαμάγκα -- Δημήτρης 
Δεντσίδης -- Γεωργία Μαστρο-

γιώργη-- Σούλα Καραμπελιώ-
τη-- Δέσποινα Μιχαηλίδου-- 
Αθανασία Γκουγκούδη-- Λίτσα 
Χατζησταύρου-- Σούλα Χα-
τζηαντωνίου-- Λαμπρινή Ντε-
κίδου-- Τασούλα Λεμονάκη-- 
Δήμος Τσιομπανίδης-- Βάλια 
Στεργιώτη-- Κωνσταντίνα Σί-
μογλου.Η  σχεδίαση του όλου 
εγχειρήματος,έγινε από τον  
υπάλληλο του Τμήματος Προ-
γραμματισμού, Οργάνωσης 
και Πληροφορικής του Δήμου, 
κ. Κωνσταντίνο Γκουρλου-
μένο, χάρη στον οποίο έγι-
ναν όλες οι ενέργειες ένταξης 
και υλοποίησης της εκστρατεί-
ας!Συγχαρητήρια σε όλους!

ΔηΜοΤΙΚο συΜΒουλΙο
Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα ημερήσιας διάταξης, που 
έχουν ανάγκη επίλυσης: Μερική τροποποίηση προϋπολογισμού. (9η Τροποποίηση)-- Αποδο-
χή όρων 1ης Τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικής 
οδοποιίας από Τ.Κ. Ασημενίου προς Τ.Κ. Σοφικού» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007 – 2013».-- Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Αναδασμός» της Τ.Κ. 
Καρωτής.-- Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2014.-- Ανάκληση της αριθμ 204/2013 
ΑΔΣ και έγκριση παράτασης του έργου «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών 2ου , 3ου, 5ου, Δη-
μοτικών Σχολείων Δήμου Διδυμοτείχου.-- Έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Τεχνικά 
έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δυτικών Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Διδυμοτείχου.-- 
Περί καθορισμού τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού φό-
ρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού τέλους χρήσης πεζο-
δρομίων και κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού τέλους δικαιώματος 
βοσκής για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού τέλους ποτιστρών για το έτος 2014.-- Περί κα-
θορισμού τέλους χρήσης αστικών χώρων για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού συντελεστή 
του ΤΑΠ για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού τέλους νεκροταφείων για το έτος 2014.-- Περί 
καθορισμού τέλους Διαφήμισης για το έτος 2014. -- Περί καθορισμού τέλους επί των ακαθα-
ρίστων εσόδων των καταστημάτων για το έτος 2014.-- Περί επιβολής του τέλους παρεπιδη-
μούντων για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού ημερήσιου δικαιώματος λαϊκών αγορών-- Περί 
καθορισμού του ύψους τελών χρήσης δικαιώματων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών για το έτος 2014.-- Περί καθορισμού τέλους χρήσης μηχανημάτων για το έτος 2014.-
- Περί καθορισμού τέλους ειδικής παροχής υπηρεσιών πολιτικών γάμων για το έτος 2014.-- 
Περί καθορισμού αντιτίμου χρήσης Δημοτικού αμφιθέατρου για το έτος 2014.-- Έγκριση πρό-
σληψης εργατοτεχνικού προσωπικού έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων ανα-
γκών βάσει του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007-- Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρ-
χου-- Έγκριση υποβολής αιτήσεως για έκδοση άδειας κοπής δέντρων.
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Ολοκληρώθηκαν  
οι εργασίες για  
την ανάπλαση  
του άλσους  
της τσίγγλας από τις 
εθελοντικές  
ομάδες  
DIDYMOTEICHO 
 III & IV.

Σε μια όμορφη βραδιά μέσα 
στο δάσος, στο σημείο που τα παι-
διά έδωσαν κυριολεκτικά τον κα-
λύτερο εαυτό τους, τιμήθηκαν από 
τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κο Πα-
ρασκευά Πατσουρίδη, ο οποίος 
δήλωσε «Ευχαριστούμε τις εθελο-
ντικές ομάδες για την σημαντική 
τους βοήθεια.

Εθελοντισμός σημαίνει θέ-
λω και προσφέρω στους άλ-
λους,αυτό κάνατε εδώ και φέ-
ρατε το καλύτερο αποτέλεσμα. 
Στόχος του εγχειρήματος ήταν να 
ξαναγίνει η τσίγγλα τόπος άθλη-
σης και ψυχαγωγίας αλλά και να 
συμβάλλει στην οικονομική, κοι-
νωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της περιοχής μας. Συγχαρητήρια 
σε όσους συνέβαλαν σε αυτό,προ-

ΤΣΙγγλΑ

χωράμε στο επόμενο 
στάδιο που είναι η εύ-
ρυθμη και βιώσιμη δι-
αχείριση του άλσους.

Σήμερα είναι μια 
καινούργια μέρα για 
την περιοχή μας,τώρα 
χρειαζόμαστε την βο-
ήθεια όλων των δη-
μοτών για να διατη-
ρήσουμε την τσίγγλα 
όμορφη και λειτουργι-
κή, όπως είναι τώρα».


