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«Με λαμπρότητα
και βυζαντινή
μεγαλοπρέπεια λαός
και κλήρος, παρουσία
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, σχολείων,
παραδοσιακών συλλόγων και στρατιωτικού
αγήματος εορτάσθηκε
ο Άγιος Αθανάσιος
πολιούχος
του Διδυμοτείχου»

Το Διδυμότειχο τίμησε
τον Πολιούχο του
ΣΕΛ. 8-9

Πρώτη
Ανάπλαση συνάντηση
παιδικών χαρών συλλόγων
«Φέρνουν αποτέλεσμα οι προσπάθειες

Μια νέα εποχή ξεκίνησε
για τους συλλόγους
της περιοχής του Δήμου
Διδυμοτείχου

και αποδίδουν οφέλη
στην τοπική κοινωνία.»

Το έθιμο της κοπής
της Βασιλόπιτας
Η
Ημάχη
μάχητων
των
Μεταξάδων
Μεταξάδων

ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 8

Νέα ΚΑΠ
2014-2020

ΣΕΛ. 16

Ερωτήσεις

Ερωτήσεις
και απαντήσεις

προς Υποψηφίους

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από όσους επιθυμούν
να διεκδικήσουν την ψήφο των Δημοτών του Δήμου Διδυμοτείχου.
ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 5

«Η μεγαλύτερη αλλαγή που θα φέρει
η νέα ΚΑΠ είναι η ανακατανομή των
αγροτικών επιδοτήσεων σε επίπεδο
χώρας. Το κάθε κράτος-μέλος πρέπει
να αποφασίσει ποιο θα είναι
το εύρος της περιφέρειας ώστε
να ανακατανεμηθούν οι ενισχύσεις»
ΣΕΛ. 4
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Τοπική
Κοινότητα Πυθίου

Ορκίστηκε το νέο μέλος του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πυθίου, πρώτος επιλαχών, Χάρης Θεοχαρίδης
μετά τον θάνατο του Προέδρου ΤΚ Πυθίου κ.Γουδετσίδη Τάσου.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου συνεχάρη τον κ.Χάρη Θεοχαρίδη για
την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ευχήθηκε μαζί με τα
υπόλοιπα στελέχη της Τοπικής Κοινότητας να συνεχίσουν το έργο που άφησε ο εκλιπών Τάσος Γουδετσίδης για το καλό του τόπου μας.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους Κώστα Γκουδινούδη, Χρυσάνθη
Ουζουνίδου, Κώστα Γκουρλουμένο, Εύη Πεταλωτή, Μαρία Γκαζέπη, Άγγελο Καλαμπόκη, για την βοήθεια τους
στην έκδοση του Φύλλου Ιανουαρίου 2014.

Έφυγε
ο Γουδετσίδης
Τάσος
Ο Γουδετσίδης Τάσος έφυγε
από κοντά μας στις 22 Ιανουαρίου.
Ένας ωραίος μαχητής της καθημερινότητας με «γεμάτη» κοινωνική,
επαγγελματική και αυτοδιοικητική
ζωή, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πυθίου.Θα τον θυμόμαστε
με σεβασμό για την προσφορά του
στον τόπο μας.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ιδιοκτήτης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δημοτικό συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικό συμβούλιο
για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:
Αποδοχή
επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων και
απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ.-- Μερική Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 (1η Τροποποίηση)-- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 Δήμου Διδυμοτείχου-- Χορήγηση άδειας για κατασκευή περιπτέρου - αποχωρητηρίων
σε κοινόχρηστο χώρο στη κεντρική πλατεία-- Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Διδυμοτείχου και Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για την
εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΠυθίουΡηγίου»-- Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μετα-

Γιώργος Ροκίδης
2 χρόνια

Εκδότης - Διευθυντής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Δήμαρχος



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:

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.

ξύ Δήμου Διδυμοτείχου και
Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για την εκτέλεση
του έργου «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Ελληνοχωρίου, Καρωτής, Θυρέας, Λαγού»-- Έγκριση διενέργειας προμήθειας
«ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους 2014 για τις
ανάγκες του Δήμου Διδυμοτείχου και των Ν.Π. του Δήμου» και ορισμός επιτροπής
παραλαβής-Συγκρότηση
επιτροπής βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης εργασιών- υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80 άρθρα 67 και
70)-- Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής έργων-- Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών-- Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για
απευθείας αναθέσεις προμηθειών άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ-Ορισμός δύο μελών από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας
στην Εκτελεστική Επιτροπή
για περιπτώσεις που λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχι-

ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ
ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ

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

κό όργανο (άρθρο 74 του Ν.
3852/2010 και Ν. 3584/2007)- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) προμηθειών που πληρώνονται από
τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Δήμου Διδυμοτείχου-- Έγκριση ανανέωσης συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά και λοιπά ενημερωτικά έντυπα-- Έγκριση
Απολογισμού 2013 Μειονοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου-‘Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου στη Δράμα-- Έγκριση
υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης
πράξης) με τίτλο «Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου και Υπηρεσιών
προς τους πολίτες Δήμου Διδυμοτείχου» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59
– «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.-- Επί
Αιτήσεων Δημοτών και Φορέων.

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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ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Προτάσεις για την αναθεώρηση του χωροταξικού
σχεδιασμού της Περιφέρειας Α. Μ. Θ.

Επαγγελματίες
λίγο πριν το τέλος
Το καθεστώς ελέγχων, περιορισμών
και προστίμων οδηγεί στο τέλος τους
ελεύθερους επαγγελματίες.
Η πολιτική της κυβέρνησης σήμερα είναι πως θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις… ύστερα θα ακολουθήσει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας… Ας μπορέσουν κάποιοι να μας βοηθήσουν!

Ζόρισαν τα πράγματα για
τους καπνιστές
Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όλοι οι καπνιστές βρίσκονται κυριολεκτικά στον… δρόμο!

Ζεόλιθος
Άνω κάτω με τον ζεόλιθο στον Έβρο.
Ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα….

ΚΕΠ Υγείας
Προληπτικό έλεγχο για επτά βασικές
ασθένειες θα μπορούν να κάνουν οι πολίτες 14 δήμων της χώρας στο πλαίσιο
της λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας, τον νέο
θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που
προωθείται από Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Πόλεων Προαγωγής Υγείας….
υγεία νά΄χουμε!

Παιδεία
Το υπουργείο Παιδείας εξετάζει το ενδεχόμενο επιμήκυνσης του σχολικού
έτους…. ενώ παράλληλα εξαγγέλλεται
μείωση της σχολικής ύλης και αλλαγή
του τρόπου διδασκαλίας, προκειμένου
να βελτιωθούν όχι μόνο οι γνώσεις, αλλά και οι δεξιότητες και οι ικανότητες
των μαθητών….. !

Αυτοσυγκράτηση
Η αυτοσυγκράτηση, ένα από τα βασικά συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης και σημαίνει ότι θα είστε σε
θέση να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας
και να αποφύγετε ανθυγιεινές συνήθειες.
Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι
γενικά μπορούν να διαχειριστούν σωστά το άγχος και να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους…. και στα δικά μας!

Τις προτάσεις του Δήμου Διδυμοτείχου,
προκειμένου να συμπεριληφθούν στην
Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έστειλε στον Περφερειάρχη κ.Γιαννακίδη ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.Γιάννης Τοπαλούδης.Οι προτάσεις του Δήμου Διδυμοτείχου ανα τομέα είναι:
Α. Πρωτογενής Τομέας:
1. Γεωργοκτηνοτροφικό πάρκο στο Διδ/
χο , το οποίο να περιλαμβάνει και κάθετη
παραγωγή (Δευτερογενής τομέας – μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνικές μονάδες).
2. Αναδασμοί στον Δήμο Διδ/χου (όπου
δεν έχουν γίνει).
3. Υπογειοποιήσεις αρδευτικών (ΤΟΕΒ
Μετ/δων και ΤΟΕΒ Διδ/χου).
4. Αύξηση βοσκοτόπων στον Δήμο Διδ/
χου.
5. Φράγμα Ασπρονερίου (θέση Καζαντζή): αρδευτικό.
6. Κατασκευή φράγματος στου Μετ/δες
(θέση Δασοράχη).
7. Αρδευτικό δίκτυο σε υπάρχοντα
φράγματα (Δόξα , Μάνη-Σιταριά , Μετ/
δες).
8. Λειτουργία Σφαγείου, στο Αδημένιο. –
Επαναλειτουργία Δημοτικού Σφαγείου.
9. Υδατοκαλλιέργειες, μελέτες – εφαρμογή και για τον ποταμό Ερυθροπόταμο.
10. Κατασκευή μικρών φραγμάτων ή αρδευτικών υδροταμιευτήρων.
Β. Δευτερογενής Τομέας:
1. Βιοτεχνικό πάρκο στοΔιδ/χο , σε χώρο δίπλα από το Γεωργοκτηνοτροφικό
πάρκο, που μπορεί να περιλαμβάνει μονάδες για:
• Μεταποίηση και επεξεργασία Αγροτικών και Κτηνοτροφικών προϊόντων,
• Οινοποιία
• Μεταποίηση και Επεξεργασία Κρέατος
• Παραγωγή βιομάζας, βιοντήζελ και άλλων εναλλακτικών πηγών
ενέργειας,
• Μεταποίηση ορυκτού πλούτου.
• Ίδρυση Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών
στην περιοχή του πρώην Δήμου Μεταξάδων.
• Αξιοποίηση ταπητουργικών εργαστηρίων (αργαλειών ) του πρώην ΕΟΜΜΕΧ, σε
συνεργασία με τοπικούς συλλόγους γυναικών.
2. Μεταφορικές υποδομές:
ι) Ολοκλήρωση, άμεσα του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου.
ιι) Ενέργειες ώστε να γίνει ο κάθετος
αυτός άξονας, σε όποια σημεία είναι εφικτό, κλειστός αυτοκινητόδρομος με δυο
λωρίδες ανά κατεύθυνση και στη μέση
στηθαίο.
ιιι) Οδικός άξονας: Διδ/χου – Κουφόβουνο – Μεταξάδες – Αλεποχώρι - Λάδη.
ιv) Επαρχιακό δίκτυο Δήμου Διδ/χου:
• Δρόμος: Δόξα – Βρύση – Χιονάδες –
Ελαφοχώρι
• Δρόμος: Μάνη – Σιταριά – Ποιμενικό –
Σιτοχώρι – Ευγενικό.
• Δρόμος: Από διασταύρωση επ.δρόμου
έως Ασβεστάδες.
• Δρόμος: Εθνική οδός Θυρέα – Λαγός.
• Δρόμος: Ελληνοχώρι – Λαγός.
• Δρόμος: Πετράδες – Πύθιο – Σοφικό –
Θούριο.
• Δρόμος: Από διασταύρωση επ. οδού –
Ποιμενικό.
• Δρόμος: Από διασταύρωση επ.οδού –
Δόξα.
• Δρόμος: Από διασταύρωση επ.οδού –
Ασπρονέρι.
• Δρόμος: Από διασταύρωση επ.οδού –
Σαύρα.
• Δρόμος: Ασπρονέρι – Γιατράδες.
• Δρόμος: Βρυσικά – γέφυρα – Ευγενικό.
• Δρόμος: από νεκροταφεία Διδ/χου –
Αεροπορία.
• Διαπλάτυνση οδού από Νότιο Κόμβο
Διδ/χου έως ξενοδοχείο Πλωτίνη – Πεζοδρόμηση.
3. Επέκταση αγωγού φυσικού αερίου
στον Κεντρικό και Βόρειο Έβρο.
4. Λατομεία Κουφοβούνου: άμεση έναρξη λειτουργίας τους.
5. Ζεόλιθος: i) σε Πετρωτά ii) σε Μεταξάδες.
6. Κατασκευή πεζοδρομίων σε:

• Διδ/χο – Ελληνοχώρι.
• Διδ/χο – Ισάακιο.
Γ. Τριτογεγενής Τομέας:
1. Συμμετοχή και του Α.Τ.Ε.Ι. Αν. Μακεδονίας και Θράκης σε δράσεις του Τριτογενούς Τομέα.
2. Το Διδ/χο να καταστεί πολιτιστική – πολιτισμική πρωτεύουσα της Περιφ.Α.Μ.Θ.:
Το Διδ/χο αποτελεί το πολυπολιτισμικό «ατού» της Περιφ.Α.Μ.Θ., με τους πάμπολλους αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία, διαφόρων περιόδων και Θρησκειών, που διαθέτει:
a) Πλωτινόπολη
b) Κάστρο Διδ/χου
c) Κάστρο Πυθίου
d) Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές εκκλησίες
e) Τέμενος Βαγιαζήτ
f) Οθωμανικά Λουτρά του Ουρούτς Πασά
g) Αρμένικη εκκλησία Διδ/χου
h) Χώρος πρώην Εβραϊκής Συναγωγής
i) Μουσεία: Αρχαιολογικό , Λαογραφικό,
Εκκλησιαστικό, Στρατιωτικό,
Δημοτική Πινσκοθήκη Δημήτρη Ναλμπάντη.
j) Πλούσια Θρακιώτικη μουσική παράδοση και λαογραφία, η οποία
«ζωντανεύει» κάθε στιγμή του χρόνου μέσα από
τους πιο δραστήριους πολιτιστικούς –
λαογραφικούς Συλλόγους που υπάρχουν
στον Δήμο Διδυμοτείχου.Το Διδ/χο είναι
η «προσωποποίηση» της Θρακιώτικης
μουσικής παράδοσης και λαογραφίας,
αλλά και η γενέτηρα των μεγάλων δημιουργών – μουσικών ( Χρ. Αηδονίδης,
Καρ. Δοϊτσίδης, Βαγγ.Δημούδης, κ.α.)
3. Αξιοποίηση των κτηρίων του ΟΣΕ σε
Πύθιο και Διδ/χο.Ειδικά στο Πύθιο τα
κτήρια είναι σπουδαίας και μοναδικής
αρχιτεκτονικής που πρέπει οπωσδήποτε και όσο πιο άμεσα γίνεται να διασωθούν.
4. Αξιοποίηση – προβολή του μοναδικού
πετρόκτιστου οικισμού των Μεταξάδων
και του Αλεποχωρίου.
5. Ανάπτυξη αγροτουρισμού – περιπατικών διαδρομών.
6. Ανάπτυξη θεματικών πάρκων τουριστικού ενδιαφέροντος (πέτρας, ψάθας,
σιδηροδρομικό, ….).
7. Σημαντικό κομμάτι είναι η προβολή
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπου να προβάλλεται ΟΛΟΣ ο αρχαιολογικός και φυσικός μας πλούτος, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό μας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό (ειδικά
στις γειτονικές μας χώρες).Απαιτείται
πλούσιο ενημερωτικό υλικό (έντυπο και
ηλεκτρονικό ), σε διάφορες γλώσσσες
( οπωσδήποτε σε Ελληνικά, Αγγλικά,
Τουρκικά, Βουλγάρικα ), καθώς και συμμετοχή σε αγροτουριστικές εκθέσεις.
Δ. Περιβάλλον:
1) Σύσταση Φορέα Διαχείρησης ποταμιού Ερυθροποτάμου.
2) Ανάπλαση Ερυθροποτάμου.
3) Ανάπλαση δάσους Μετ/δων (θεματικό
πάρκο) και δάσους Τσίγγλας στο Διδ/χο
μαζί και με τη μικρή λίμνη που υπάρχει.
4) Ανάδειξη – προβολή και αξιοποίηση
σπηλαίων Διδ/χου ( στον λόφο του Καλέ).
5) Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. να αναλάβει τη
συνολική αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής μας, σε συνεργασία με
τους Δήμους (ποτάμια, λίμνες, παραθαλάσιες περιοχές, δάση, προστατευόμενες περιοχές, χιονοδρομικά κέντρα, παραδοσιακούς ξενώνες).
6) Ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών, εντός και εκτός οικισμών.
7) Αναβάθμιση υποδομών χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης Διδ/χου.
8) Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διδ/χου.
9) Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου
– βιολογικών καθαρισμών σε κάθε οικισμό του Δήμου Διδ/χου, καθώς και βελτίωση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού Διδ/χου. Δυστυχώς,
τμήμα του ποταμού Ερυθροποτάμου και
του Έβρου γίνονται καθημερινά δέκτες
απορροής λυμμάτων των οικισμών μας.
Πρέπει να αποτελέσει πρώτη και άμεση
προτεραιότητα η αντιμετώπιση – επίλυση της επεξεργασίας των λυμμάτων αυτών.

10) Στους Χάρτες του Χωροταξικού: να
αλλάξει το σύμβολο για το Δήμο Δι/χου,
επειδή είναι μεγαλύτερος από 10.000
κατοίκους.
11) Δημιουργία παρατηρητηρίου: « Χωριό των Πελαργών », στο χωριό Πραγγί, όπου υπάρχουν σχετικές υποδομές
και κτηριακή εγκατάσταση προς διαμόρφωση.
12) Δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου (κυνοκομείου) αδέσποτων ζώων στο
Διδ/χο, σε χώρο που έχει αγοραστεί από
τον Δήμο Διδ/χου για το σκοπό αυτό.
13) Ανάπλαση χώρου στην περιοχή « Γκιρένια » Διδ/χου, καθώς και πάρκου αναψυχής εκτός αστικού ιστού του Διδ/χου.
Ε. Ενέργεια:
1) Επέκταση αγωγού φυσικού αερίου και
στον Κεντρικό και Β.Έβρο.
2) Φωτοβολταϊκό Πάρκο Μεταξάδων.
3) Ανεμογεννήτριες σε περιοχή του Δήμου Διδ/χου.
4) Εγκαταστάσεις εναλλακτικής μορφής
ενέργειας από βιομάζα και απορρίμματα.
ΣΤ.Υποδομές μεταφορών:
1) Μεταφορικές υποδομές:
i. Ολοκλήρωση κάθετου οδικού άξονα
Αρδανίου – Ορμενίου.
ii. Ενέργειες ώστε να γίνει ο κάθετος αυτός άξονας, σε όποια σημεία είναι εφικτό, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση,
στηθαίο στη μέση και να είναι κλειστός
αυτοκινητόδρομος.
iii. Οδικός άξονας: Διδ/χο – Κουφόβουνο – Μεταξάδες,
αλλά και γενικότερα το σύνολο του
επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου
Διδυμοτείχου.
2) Αναβάθμιση υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου – δύο σιδ/κές γραμμές –
Ηλεκτροκίνηση.
3) Αναβάθμιση Σιδ/κου Σταθμού Πυθίου – Επαναλειτουργία Τελωνείου –
Ανάπτυξη υποδομών ( στα υφιστάμενα παραδοσιακά κτήρια: μικροί ξενώνες
κ.τ.λ.)
4) Αξιοποίηση του πρώην στρατιωτικού
αεροδρομίου στην περιοχή Ασημένιου
Δήμου Διδ/χου.
Ζ.
Κοινωνικές
–
Αστικές
– Διοικητικές Υποδομές:
1) Άμεση ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Νοσηλευτικής στο
Διδ/χο. Να προστεθεί στον Χωροταξικό
Σχεδιασμό και το Διδ/χο. Απαιτείται η
στήριξή του από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
καθώς και η παραπέρα ανάπτυξη και αξιοποίησή του.
2) Δημιουργία Υπηρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο Διδ/χο, που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, τις υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας, του πολιτισμού.
3) Αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου Διδ/χου.
4) Ανέγερση , σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Διδ/χου, Ορ/δος και Σουφλίου, Γηροκομείου – Κέντρο Φροντίδας
Ηλικιωμένων.
5) Κτηριακές υποδομές σχολείων:
i. Δύο Νηπιαγωγεία στο Διδ/χο.
ii. Ένα Γενικό Λύκειο στο Διδ/χο.
iii. Ειδικό Σχολείο Βορείου Έβρου, στο
Σοφικό.
iv. Παιδικός Σταθμός στο Διδ/χο.
6) Αθλητικό Κέντρο Διδ/χου, το οποίο
να περιλαμβάνει: ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου με στίβο – ταρτάν, κλειστό κολυμβητήριο, ανοιχτά γήπεδα τένις, βόλεϋ, μπάσκετ.
7) Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου
στους Μεταξάδες.
8) Γήπεδα 5x5 και ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϋ σε μεγάλες Τ.Κ. του Δήμου
Διδ/χου.
9) Κατασκευή συνεδριακού κέντρου –
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Διδ/
χο.
10) Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στο
Διδ/χο.
11) Ανάπλαση εμπορικού – ιστορικού
κέντρου Διδ/χου.
12) Ανέγερση Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ή
αγορά κατάλληλου κτηρίου – αγορά κατάλληλου Εξοπλισμού.
13) Κατασκευή « Πλανητάριου », σε συνεργασία με το ίδρυμα Ευγενίδη, σε χώρο του χωριού Ευγενικό.
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Νέα ΚΑΠ 2014-2020
Ερωτήσεις και απαντήσεις
«Η μεγαλύτερη αλλαγή που
θα φέρει η νέα ΚΑΠ είναι η
ανακατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων σε επίπεδο χώρας. Το κάθε κράτος-μέλος πρέπει να αποφασίσει ποιο θα είναι το εύρος της περιφέρειας ώστε
να ανακατανεμηθούν οι ενισχύσεις»

προβλέπει 317,2 δις ευρώ για τον 1ο πυλώνα και 101,2 δις. ευρώ για τον δεύτερο.
Δίνει δε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να
μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και το 10%
των πόρων του 1ου πυλώνα στο 2ο (μέχρι
1/8/2013).
3η Ερώτηση: Οι άμεσες ενισχύσεις (τσεκ)
θα χορηγούνται ανεξαιρέτως σε όλους
τους γεωργούς-παραγωγούς; - Η απάντηση είναι όχι. Εξαιρούνται όσοι παραγωγοί
έχουν εξωγεωργικό εισόδημα πάνω από
100.000 ευρώ ετησίως, που κατά την γνώμη μας, αν η πρόταση παραμείνει ως έχει,
δεν θα αφορά κάποιον έλληνα παραγωγό.

1η Ερώτηση: Θα συνεχίσουν να υπάρχουν
οι ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα και μετά το 2013 και σε τι ύψος; -Η απάντηση είναι ναι. Με βάση τις νέες προτάσεις, για
την επταετία 2014-2020, η χρηματοδότηση της ΚΑΠ από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό παραμένει σταθερή και διαμορφώνεται στα 418,4 δισ. ευρώ συν 17,1 δις. ευρώ για νέες πολιτικές για την ασφάλεια
τροφίμων κ.λ.π..

4η Ερώτηση: Οι άμεσες ενισχύσεις θα δίνονται με τον τρόπο που δίνονται σήμερα;
- Η απάντηση είναι όχι. Σήμερα οι παραγωγοί μας ως γνωστό, παίρνουν τις άμεσες
ενισχύσεις (τσεκ) με βάση τα δικαιώματα, που απέκτησαν σύμφωνα με μια ιστορική περίοδο αναφοράς. Η πρόταση προβλέπει την δημιουργία καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Δηλαδή θα δίνεται ενίσχυση ανά στρέμμα, που μπορεί να είναι ενιαία
για όλη την χώρα ή ενιαία στα πλαίσια περιφερειών όπως το κράτος μέλος θα ορίσει με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

2η Ερώτηση: Θα συνεχίσουν να υπάρχουν
ξεχωριστά οι δαπάνες του 1ου πυλώνα
(άμεσες ενισχύσεις και δαπάνες αγοράς)
και του 2ου πυλώνα για την αγροτική ανάπτυξη; - Η απάντηση είναι ναι. Η πρόταση

5η Ερώτηση: Η βασική ενίσχυση ανά
στρέμμα θα προκύπτει αν διαιρέσουμε το
εθνικό ανώτατο όριο της χώρας μας δια
των επιλέξιμων εκτάσεων της χώρας ή
της κάθε περιφέρειας; - Ναι αφού όμως

πρώτα αφαιρεθούν: α) το 30% για τις ενισχύσεις που αφορούν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, β) έως 5% αν το κράτος μέλος
προβλέψει ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, γ) έως 2% για ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας και δ)
για το πρώτο έτος μέχρι το 3% για δημιουργία εθνικού αποθέματος.
6η Ερώτηση: Τι θα πρέπει να κάνουν οι
γεωργοί για να παίρνουν το σημαντικό ποσοστό του 30% που αφορά τις πρακτικές
τις επωφελείς για το περιβάλλον; - Οι γεωργοί που δικαιούνται βασική ενίσχυση
μπορούν να παίρνουν πρόσθετη (πράσινη)
ενίσχυση αν: α) όσοι διαθέτουν αρόσιμη
γη πάνω από 30 στρέμματα, έχουν και δηλώσουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές
καλλιέργειες, όπου καμία από τις τρεις
δεν θα είναι κάτω από το 5% και πάνω από
το 70% της αρόσιμης γης τους. β) διατηρούν ως μόνιμους βοσκότοπους τις περιοχές των εκμεταλλεύσεων τους που δηλώνονται σαν βοσκότοποι, γ) αφήνουν το 7%
των επιλέξιμων εκτάσεων τους, εξαιρουμένων εκτάσεων εντός μονίμων βοσκοτόπων, ακαλλιέργητες σαν περιοχές οικολογικής εστίασης.
7η Ερώτηση: Από πότε θα εφαρμοστεί
το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης;- Από το 2014, με την δήλωση (ΟΣΔΕ) που θα υποβάλουν οι γεωργοί μας μέ-

Συνεργασίες στην Ελλάδα
επιδιώκουν 5 Τούρκικα επιμελητήρια
Τα επιμελητήρια Αδριανούπολης, Σαράντα
Εκκλησιών, Κωνσταντινούπολης, Τυρολόι
και Ραιδεστού ενδιαφέρονται για συνεργασία στους τομείς του
τουρισμού, ΑΠΕ και μεταφορών
Επενδυτικό ενδιαφέρον για
τη συνεργασία στους τομείς
του τουρισμού, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
των μεταφορών – logistics,
εκδηλώθηκε από πλευράς πέντε τουρκικών επιμελητηρίων, στην τριήμερη επίσκεψη που πραγματοποίησε αποστολή του Ελληνοτουρκικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος στη Τουρκία.
Το τριήμερο 22-24 Ιανουαρίου
η αποστολή είχε συναντήσειςσυνεργασίες με τις διοικήσεις
των Επιμελητηρίων σε Αδριανούπολη (Edirne), Σαράντα Εκκλησιές (Kirklareli), Κωνστα-

ντινούπολη, Τυρολόι (Çorlu)
και Ραιδεστό (Tekirdag). Εκεί
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συνεργασίας και στο επόμενο διάστημα θα διοργανωθούν στην
Ελλάδα τρεις διημερίδες, ενώ
αν εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν και στη τουρκική
πλευρά. Για τον τουρισμόξενοδοχεία η διημερίδα θα γί-

νει τον Απρίλιο,
θα ακολουθήσει
η διημερίδα για
τις ΑΠΕ το Μάιο, ενώ τον Ιούνιο θα γίνει το διήμερο για τις μεταφορές και τα
logistics. Αρωγός
στην προώθηση
της συνεργασίας
μεταξύ ελληνικών και τουρκικών επιχειρήσεων μπορεί να είναι ο νέος επενδυτικός νόμος
της
Τουρκίας,
στον οποίο ιδιαίτερα ενισχύονται
οι μεγάλες επενδύσεις όπως και
οι
επενδύσεις
στη βόρεια, κεντρική και ανατολική Τουρκία, ενώ τα κίνητρα είναι πιο περιορισμένα στη
περιοχή γύρω από τη Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα,
τη Σμύρνη, γύρω από την Αττάλεια. Το μεγαλύτερο μέρος
των περιοχών που επισκέφθηκε η ελληνική αποστολή, ανήκει στη Περιφέρεια ΙΙ.

χρι 15/5/2014 με την εξής παρατήρηση: Το
κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει άμεσα
το νέο καθεστώς ή σταδιακά από το 2014
μέχρι το 2019 (μικτό σύστημα) ξεκινώντας την βασική ενίσχυση τουλάχιστο με
το 40% του εθνικού ή του περιφερειακού
ανωτάτου ορίου.
8η Ερώτηση: Όσοι υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης μέχρι 15/5/2014 θα δικαιωθούν για
όσα στρέμματα δηλώσουν; - Ναι φτάνει να
έχουν ενεργοποιήσει τουλάχιστον ένα δικαίωμα το 2011 ή να παρήγαγαν αποκλειστικά φρούτα , λαχανικά ή και να καλλιεργούν αποκλειστικά αμπελώνες.

Μια πρόταση για την Τοπική
Κοινότητα Ασπρονερίου
Από το «νικητές
και ηττημένοι στο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

Στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, όλοι οι δημότες θα κληθούν
να εκλέξουν μια νέα Δημοτική Αρχή, μέσα σε ένα ακόμη δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, αλλά και από τις τοπικές
ιδιαιτερότητες, πρέπει να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις πριν είναι αργά. Είμαστε πληθυσμιακά πολύ λίγοι στα χωριά Ασπρονέρι και Γιατράδες, που
αποτελούν την Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου, για να είμαστε διχασμένοι
μεταξύ μας. Θα χρειαστούν αγώνας και μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή της κατεστημένης νοοτροπίας, ώστε να έχουμε δυναμική εκπροσώπηση στα κέντρα αποφάσεων του Δήμου Διδυμοτείχου. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με σοβαρότητα οφείλουμε να ενώσουμε τις αγωνίες μας και τις δυνάμεις μας και
να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Με
το σκεπτικό αυτό, καλούμε όλους εσάς με βάση τους νέους ανθρώπους,
τις φρέσκιες ιδέες τους, την αισιοδοξία και την μαχητικότητά τους, έχοντας παράλληλα τη βοήθεια, τη γνώση και την εμπειρία των παλαιοτέρων,
να προβληματιστούμε από κοινού και να συμπορευτούμε, δημιουργώντας
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ένα ενιαίο ενωτικό ψηφοδέλτιο στην Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου. Με ειλικρίνεια οφείλουμε ΟΛΟΙ να ξεπεράσουμε αμφιβολίες, φοβίες και διλήμματα και να πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σε μια κοινή πορεία για την προκοπή αυτού του τόπου.
[Δημήτρης Δεντσίδης]
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Ενεργοποιείται
το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών!
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Ερωτήσεις

προς Υποψηφίους

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από όσους επιθυμούν
να διεκδικήσουν την ψήφο των Δημοτών του Δήμου Διδυμοτείχου.

Το Διδυμότειχο αποκτά κεντρικό κόμβο διασύνδεσης με το internet 1gbps (1000 Mbps) !!! στο Δημαρχείο και διασύνδεση όλων των Δημόσιων κτιρίων, σχολείων κλπ στα 100 Mbps! Τι σημαίνει αυτό;
Αύξηση κατά 500 φορές της ταχύτητας στο Internet του Δημαρχείου όπου θα είναι ο κεντρικός κόμβος και κατά 50 φορές των υπόλοιπων Δημοσίων κτιρίων, Σχολείων κλπ.

Αίτημα Τροποποίησης
δρομολογίου του ΚΤΕΛ Έβρου
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τοπικών Κοινοτήτων
Ασημένιου και Σοφικού
Μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ασημενίου (2/12-12-2013), καθώς και μετά από έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της Τ.Κ. Σοφικού, σχετικά με το θέμα της καλύτερης εξυπηρέτησης τους από τα δρομολόγια του
ΚΤΕΛ Έβρου, παρακαλούμε να εξετάσετε θετικά την παρακάτω σχετική μας πρόταση: Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Έβρου που πραγματοποιούν τα τοπικά δρομολόγια από Διδ/χο προς Ορ/δα και αντίστροφα, αντί να εισέρχονται και εξέρχονται από τον κόμβο Θουρίου ( εξυπηρετώντας έτσι μόνο τους κατοίκους του Θουρίου και του Χειμωνίου, του Δήμου Ορεστιάδας) να εισέρχονται και εξέρχονται από τον κόμβο της Θυρέας, εξυπηρετώντας έτσι και τους κατοίκους του Σοφικού, του Ασημένιου, ακόμα και ίσως και της
Θυρέας – Λαγού. Άλλωστε η προτεινόμενη διαδρομή είναι παράλληλη προς τον κάθετο οδικό άξονα της Εγνατίας και επομένως
ούτε προκαλεί χρονοβόρας καθυστερήσεις και κυρίως δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του ΚΤΕΛ Έβρου. Κύριε Πρόεδρε και
Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ Έβρου, πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και στο αίτημα των κατοίκων του Ασημενίου και του Σοφικού, τηρώντας έτσι και στάση ίσης μεταχείρισης και εξυπηρέτησης των κατοίκων ΟΛΩΝ των χωριών του συγκεκριμένου δρομολογίου. Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Γιάννης Τοπαλούδης.

Μπλόκα Αγροτών
Φορολόγηση
από το πρώτο ευρώ,
τήρηση βιβλίων
«εσόδων –εξόδων»,
να σταματήσουν
οι δικαστικές διώξεις
των αγροτών
που δεν μπορούν
να πληρώσουν.

Στο ύψος του Εργοστασίου της Βιομηχανίας Ζάχαρης Ορεστιάδας, βρίσκονται
εδώ και μέρες τα τρακτέρ των
αγροτών του βορείου Έβρου,
χωρίς όμως να παρακωλύουν
την κυκλοφορία και με κυρίαρχο αίτημα την ανάκληση από
την κυβέρνηση των νέων φορολογικών μέτρων. Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής κ. Γιάννης Μαργαριτίδης, δήλωσε ότι οι αγρότες, δεν έχουν καταλάβει τι
ακριβώς γίνεται με την φορολόγηση και το θεωρούν κάτι σαν «αστείο», πρέπει να ενισχυθούν τα μπλόκα για να δώσουμε ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Οι αγρότες λένε όχι

στην τήρηση βιβλίων εσόδωνεξόδων σε όσους έχουν τζίρο κάτω των 40.000 ευρώ και
ζητούν αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ,
που θα προσαυξάνεται κατά
5000 ευρώ για κάθε παιδί. Ζητούν να σταματήσουν οι δικαστικές διώξεις των αγροτών
που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία, να μην γίνει κανένας πλειστηριασμός σπιτιού ή χωραφιού συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ,

καθώς και διαγραφή κάθε ποσού που αντιστοιχεί σε ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση τόκων από τις συνολικές οφειλές των αγροτών προς τις
τράπεζες και “κούρεμα” 30%
των δανείων μέχρι 200.000
ευρώ. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί και κτηνοτρόφοι
της περιοχής, που συντάσσονται στο πλευρό των αγροτών ζητώντας άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για τις
ζημίες που υπέστησαν από την
ευλογιά των προβάτων.

Τον ερχόμενο Μάιο οι δημότες του Δήμου Διδυμοτείχου θα κληθούμε να εκλέξουμε μια δημοτική αρχή για τις επόμενες γενιές, για την οικογένεια, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας,για τον τόπο μας. Στην
σημερινή δύσκολη εποχή, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι δημότες απαιτούν να απαντηθούν απλά ερωτήματα για να ξέρουν όλη την
αλήθεια.Μια σειρά από ερωτήματα που θα πρέπει να ρωτήσουμε τους
αυτοδιοικιτικούς για να μπορέσουμε να έχουμε την πλήρη εικόνα είναι:
1. Ποιές είναι ο επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο Δήμο Διδυμοτείχου;
2. Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» έκανε καλό ή κακό;
3. Πώς έγιναν οι 2 ΟΤΑ(Δήμος Μεταξάδων,Δήμος Διδυμοτείχου) ένας
Δήμος, μέσα σε 3 χρόνια;
4. Τα χωριά ωφελήθηκαν ή έχασαν από τη συνένωση;
5. Υπάρχουν μειώσεις από τις κρατικές επιχορηγήσεις στον Δήμο και
πόσες;
6. Τι γίνεται με τα οικονομικά του Δήμου;
7. Με απλούς αριθμούς, πόσα ήταν τα χρέη το 2011 και πόσα σήμερα;
8. Πόσα ληξιπρόθεσμα χρέη και κατασχέσεις έχουν πληρωθεί από τον
Δήμο Διδυμοτείχου;
9. Ποια είναι η θέση σας για το Γραφείο του Δημότη;
10. Ποια είναι η θέση σας για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής;
11. Αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικότερα όλες οι
ευκαιρίες χρηματοδότησης;
12. Πόσες μελέτες παρέλαβε η σημερινή από την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή;
13. Πόσες μελέτες έχει κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή;
14. Το προσωπικό του Δήμου ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα;
15. Έχουν παρουσία οι αιρετοί στην τοπική κοινωνία;
16. Τι θα κάνετε για την Δημοτική αποκέντρωση πόρων και να δοθούν
αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες;
17. Τι θα κάνετε με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της οικονομικής
κρίσης;
18. Τι θα γίνει με τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία;
19. Τι σχέδιο έχετε για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό;
20. Θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη;
21. Τι γίνεται,με την λειτουργία της ΔΕΥΑΔ;
22. Γιατί έχουμε συχνές βλάβες στο δίκτυο νερού στο Διδυμότειχο;
23. Τι θα γίνει με τις προβληματικές δομές του Δήμου που δεν έχουν παραληφθεί ακόμη;
24. Τι θα κάνει ο Δήμος για το περιβάλλον και τον αστικό σχεδιασμό;
25. Υπάρχει σχέδιο για την ορθή διαχείριση του στόλου των αυτοκινήτων αποκομιδής σκουπιδιών καθώς και των τεχνικών υπηρεσιών;
26. Τι θα γίνει με την διαχείριση των απορριμμάτων;
27. Τι προτάσεις θα κάνετε για το κυκλοφοριακό της πόλης του Διδυμοτείχου;
28. Ποια τεχνικά έργα έχουν γίνει στον Δήμο μέχρι σήμερα και ποια
έχουν προγραμματιστεί;
29. Τι έχετε κάνει για την αποφυγή της αποψίλωσης των δημοσίων υπηρεσιών από την περιοχή μας;
30. Τι κινήσεις θα γίνουν για την αυτονομία του Νοσοκομείο Διδυμοτείχου;
31. Τι γνώμη έχετε για τοπικά δημοψηφίσματα στα μεγάλα προβλήματα
που απασχολούν την περιοχή μας;
32. Ποια τα σχέδια σας για το ΤΕΙ Νοσηλευτικής;
33. Τι θα κάνει ο Δήμος για την ανάπτυξη και την απασχόληση;
34. Τι θα γίνει με τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη στην
ευρύτερη περιοχή;
35. Τι σχέδιο υπάρχει για τους συλλόγους (πολιτιστικούς και αθλητικούς) της περιοχής;
36. Τι προτείνετε για την καθαριότητα, όπως θα ταίριαζε σε μια ιστορική
πόλη;
37. Ποια είναι η θέση σας για πιθανή κοινή κάθοδος στις δημοτικές εκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο λαϊκής αποδοχής;
38. Ποια είναι η θέση σας για συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
σε δομές του δήμου;
39. Τι θα κάνετε για το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, την ανεργία;
40.Το Δημογραφικό πρόβλημα του τόπου μας, ποιες οι προτάσεις σας για
την αντιμετώπιση του;
41.Ποιό είναι το όραμά σας για το 2020;
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Κανένα από τα ετήσια έθιμα δεν
τηρείται τόσο απαράβατα από τους
Νεοέλληνες, όπου κι αν βρίσκονται
στα πέρατα του κόσμου, και δεν έχει
τόσο βαθιές ρίζες στο χρόνο, όσο η
βασιλόπιτα της πρωτοχρονιάς.
Γιατί ανέκαθεν, με το κρυμμένο
“φλουρί”, συμβολίζει την εύνοια της
τύχης και μετατρέπεται σε μέσο, που
θα φανερώσει τον τυχερό του χρόνου. Στ΄ αλήθεια ο Νεοέλληνας, ως
μέλος μιας οικογένειας, ενός Συλλόγου ή μιας κοινωνίας οργανωμένων
ατόμων, δεν εννοεί αλλαγή του χρόνου, χωρίς την κοπή της βασιλόπιτας.
Μα αν σήμερα σε πολλές περιπτώσεις την έχουμε προσαρμόσει
στα γαστρονομικά αστικά δεδομένα της καταναλωτικής μας κοινωνίας, αν την έχουμε μετατρέψει σε ένα
ευωδιαστό μεγάλο αρτογλύκισμα πολυτελείας – τσουρέκι κατά προτίμηση – για το οποίο τη λύση δίνει το ζαχαροπλαστείο, υπάρχουν ακόμα άξιες
Ελληνίδες νοικοκυρές , που με θρησκευτική ευλάβεια επιμένουν να την
παρασκευάζουν με τον παραδοσιακό
τρόπο .
Ετσι, όπως τον έμαθαν από την
μάνα τους , με συνταγή, που και εκείνη είχε διδαχθεί από τη δική της μάνα, συνεχίζοντας παράδοση αιώνων.
Γιατί στη συλλογική συνείδηση του
λαού μας η βασιλόπιτα, γλυκιά ή αλμυρή, με ζάχαρη ή κρέας, είχε κάποτε αναχθεί σε πρωτοχρονιάτικο σύμβολο με εξαιρετικές ιδιότητες, όχι
μόνο αποκαλυπτικές, αλλά και καθο-

«Πρώτο κομμάτι
ήταν του Άι-Βασίλη,
έπειτα του Χριστού
και της Παναγίας,
του σπιτιού και στη
σειρά όλων
των μελών
της οικογένειας,
κατά ηλικία,
αρχίζοντας από
τους μεγαλύτερους
και καταλήγοντας
στα παιδιά.»
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Το έθιμο της κοπής
της Βασιλόπιτας
ριστικές για την τύχη των ανθρώπων,
των ζωντανών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής οικογένειας. Γιατί τότε και ο τρόπος παρασκευής της ακόμα θα εξασφάλιζε την
καλοχρονιά. Και γιατί τέτοιες δοξασίες δύσκολα ξεριζώνονται από την ψυχή του λαού.

ό,τι άλλο ποθούσε η καρδιά της να ευλογεί ο καλοσυνάτος Αγιος. Ομως η περισσότερο συνηθισμένη πατροπαράδοτη ελληνική πρωτοχρονιάτικη πίτα
ήταν η αλμυρή, πολύφυλλη και με κύριο
στοιχείο γέμισης το κρέας, όπου τις ενδόμυχες ευχές και τον βαθύτερο συμβολισμό δεν έκρυβε η διακόσμηση.

να κρίνει το τι έπρεπε να πάρει ο καθείς. Ετσι στη μεγάλη βασιλόπιτα τα
“σημάδια” δεν έμπαιναν για ευχή, αλλά για “ τάξιμο”. Και τα κομμάτια της
τη χρονιά εκείνη τα ονόμαζαν “φιλιά”.
Σ΄ όποιου γιου το “φιλί” έπεφτε το νόμισμα, θα έπαιρνε το σπίτι. Σ΄ όποιου το
φασόλι, το ποτιστικό χωράφι.

Οι εξαιρετικές εκείνες ιδιότητες,
που αποδίδονταν κάποτε στη βασιλόπιτα, συνετέλεσαν, ώστε η ετοιμασία
της να γίνεται με συμβολική τελετουργία και να συνοδεύεται συχνά από πράξεις αναλογικής μαγείας. Γλυκές βασιλόπιτες συνήθιζαν κυρίως στα αστικά κέντρα, αλλά και σε αρκετές αγροτικές περιοχές της πατρίδας μας. Τα υλικά ήταν περίπου τα ίδια. Ποίκιλε μόνο
,από τόπο σε τόπο και από οικογένεια
σε οικογένεια, ο τρόπος διακόσμησής
της, “τα γράμματα” όπως έλεγαν. Στολίδια δηλαδή από ζυμάρι, που το καθένα
αντιστοιχούσε σε μια ευχή, έναν πόθο
ή μια λαχτάρα. Ετσι η γυναίκα του γεωργού “έγραφε” στην πίτα το αλέτρι, τα
ζωντανά, τα στάχυα, τα σακιά με το γέννημα, για να τα ευλογεί ο Αι-Βασίλης και
να δώσει η χάρη του πλούσια σοδειά.

Αλλωστε δεν έμεναν περιθώρια για
στολίδια, αφού πάνω και κάτω είχε αλλεπάλληλα καλοβουτυρωμένα φύλλα,
που κατά τόπους τα ονόμαζαν “πέταρα”. Το πολύ-πολύ το επιφανειακό φύλλο, αισθητά μεγαλύτερο, ρίχνονταν κυματιστό, ώστε η επιφάνεια της πίτας να
είναι πλούσια, ανάγλυφη, κυματιστή εκφράζοντας έτσι την ευχή για αφθονία
των οικιακών αγαθών, σαν το κύμα της
απέραντης θάλασσας.

Το στάρι ,το ξηρικό χωράφι. Η κληματόβεργα, το αμπέλι. Το άχερο τα ζωντανά κ.λ.π. Αλλά και η κοπή της βασιλόπιτας γίνονταν με αληθινή ιεροπρέπεια. Πρώτα ο νοικοκύρης την έστρεφε
τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδος.

Η γυναίκα του τσέλιγκα το μαντρί,
τα πρόβατα ,τα σκυλιά, τις καρδάρες με
το γάλα. Η γυναίκα του αμπελουργού τα
κούτσουρα, το βαρέλι, το πατητήρι και

Στην αλμυρή πίτα οι ευχές, τα μαντέματα και οι συμβολισμοί εκφράζονταν κυρίως με τα “σημάδια”,
που θα έκρυβε η νοικοκυρά στη
βάση της, πέρα από το πατροπαράδοτο νόμισμα για τον τυχερό
του χρόνου.
Στη Δυτική Μακεδονία και
στη Θράκη, όταν έρχονταν ο καιρός , να μοιράσει ο πατέρας της
μεγάλης πατριαρχικής οικογένειας το βιός του στους γιους,
άφηνε στη χάρη του Αι-Βασίλη

Επειτα έκανε με κλειδί , με μαχαίρι
ή με πιρούνι τρεις φορές το σημείο του
σταυρού, για να κόβεται η κακογλωσσιά
, να κλειδώνονται τα κακά στόματα ή να
αποτρέπεται το κακό μάτι. Και την ώρα
ακριβώς, που άλλαζε ο χρόνος, άρχι-

ζε να ονοματίζει τα κομμάτια, με καθιερωμένη πάντα σειρά Πρώτο ήταν του
Αι-Βασίλη.
Επειτα του Χριστού και της Παναγίας, του σπιτιού και στη σειρά όλων των
μελών της οικογένειας, κατά ηλικία ,
αρχίζοντας από τους μεγαλύτερους
και καταλήγοντας στα παιδιά. Κομμάτι έκοβε και για τους φτωχούς, τα ζωντανά, τα χωράφια και τα αμπέλια, το
μύλο και τη βάρκα, γιατί όλα έπρεπε να
πάρουν την ευλογία του Αι-Βασίλη. Και
σαν απόσωνε τον εορταστικό δείπνο
η οικογένεια, ο νοικοκύρης κατέβαινε στο στάβλο, να ταΐσει την πίτα τους
στα ζωντανά, ενώ την επαύριο θριμάτιζε και σκορπούσε το δικό τους κομμάτι στα κτήματα και στα αμπέλια.( Αθηνά Τζινίκου – Κακούλη,Φιλόλογος , Λαογράφος)
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Πρώτη συνάντηση
συλλόγων

Μια νέα εποχή ξεκίνησε για τους συλλόγους
της περιοχής του Δήμου Διδυμοτείχου
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Αμφιθέατρο του Δήμου Διδυμοτείχου η πρώτη συνάντηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.
Ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Διδυμοτείχου για να γίνει η πρώτη παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής πύλης από τον υπάλληλο κ.Γκουρλουμένο Κωνσταντίνο.Παρουσιάστηκε η λειτουργικότητα της νέας πύλης όπου οι σύλλογοι θα μπορούν να έχουν τον δικό τους ιστότοπο,το δικό
τους fb και να μπορούν να ενημερώνουν συνεχώς τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες.Δίνεται επίσης η δυνατότητα να δέχονται δωρεές μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών,με τρόπο ασφαλή και διαφανή.Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με κάθε σύλλογο χωριστά ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της «πολιτιστικής χαρτογράφησης» του Δήμου.Το νέο portal θα είναι
έτοιμο την άνοιξη και θα έχει μοναδικές και πρωτότυπες χρήσεις, που κανένας Δήμος δεν θα έχει σε
πανελλαδικό επίπεδο. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Δέσποινα Γκουρλουμένου.

Ετήσια
χοροεσπερίδα
ΟΡΦΕΥΣ
Μεγάλη επιτυχία είχε η
ετήσια χοροεσπερίδα του μουσικοχορευτικού καλλιτεχνικού
ομίλου Ορφεύς. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων του Ξενοδοχείου Ερμής. Κατάμεστη η αίθουσα από φίλους της παράδοσης
που με την παρουσία τους εμψύχωσαν όλους τους χορευτές Θρακιώτες και Ροδίτες, οι
οποίοι παρουσίασαν με τον καλύτερο τρόπο τους παραδοσιακούς χορούς. Τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους
τους χορευτές και ιδιαίτερα στους χορευτές του συλλόγου Μαλώνας Ρόδου «Ο ΦΕΡΑΚΛΟΣ».Η πετυχημένη εκδήλωση σφράγισε την παντοτινή φιλία των χορευτών του
Διδυμοτείχου και της Ρόδου.

«Με λαμπρότητα και βυζαντινή
μεγαλοπρέπεια λαός και κλήρος,
παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών, σχολείων, παραδοσιακών συλλόγων και στρατιωτικού αγήματος εορτάσθηκε ο
Άγιος Αθανάσιος πολιούχος του
Διδυμοτείχου.»

Ο ιστορικός Μητροπολιτικός Ναός στο βυζαντινό Κάστρο της πόλης, που
ξανάζησε παλιές όμορφες εποχές, όταν «ο Καλές» έσφυζε από τη ζωή της Ρωμιοσύνης. Ο Μητροπολιτικός Ναός κτισμένος το 1834 πάνω σε απομεινάρια
βυζαντινής Μονής, δεσπόζει της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου στη συμβολή
του με τον Έβρο ποταμό.
Μετά τη Θεία Λειτουργία και την ευλογία των κολλύβων, προς τιμήν του
αγίου, σχηματίσθηκε πομπή και λιτανεύθηκε η θαυματουργή εικόνα του αγίου.
Την Θεία Λειτουργία και την λιτανεία παρακολούθησαν οι βουλευτές Έβρου Γεώργιος Ντόλιος και Αλέξανδρος Δερμεντόπουλος, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο Διοικητής της 16ης Μεραρχίας Στρατηγός Ιωσήφ
Μαυράκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος Πασχάλης Συριτούδης, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, οι μαθητές των σχολείων και
πλήθος πιστών.
Η πομπή κατέληξε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας, στο
εντευκτήριο του οποίου στη συνέχεια δόθηκε δεξίωση για όλους. Ιδιαίτερης
αξίας ήταν η συμμετοχή στον εορτασμό του Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου –Τήνου
κ. Δ ω ρ ο θ έ ο υ. Ο Σεβασμιότατος Δ ω ρ ό θ ε ο ς μετέφερε στον ακριτικό λαό
του Διδυμοτείχου την ευλογία της Μεγαλόχαρης από την Τήνο και ευχήθηκε η
Παναγία να προστατεύει το Γένος των Ελλήνων.
Στην συνέχεια οι Σεβασμιότατοι και οι αρχές μετέβησαν στη συνοικία των
«Ψαράδων», που ιδιαίτερα ευλαβούνται τον άγιο, και ευλόγησαν τα «κουρμπά-
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Το Διδυμότειχο τίμησε
τον Πολιούχο του

νια» που με τόσο ζήλο και
αφοσίωση στην παράδοση
ετοίμασαν οι φτωχοί μεν
αλλά βαθύτατα ευλαβείς
κάτοικοι της συνοικίας.

Το Διδυμότειχο γιόρτασε τον μεγάλο Άγιο του,
τον Άγιο Αθανάσιο και
όλοι μας αισθανόμαστε
ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη ευλογία που σε αυτούς
τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς, έρχεται
να υπενθυμίσει σε όλους
μας ότι υπάρχει ελπίδα,
ότι έχουμε δρόμους πολλούς να αγωνιζόμαστε, να
προσπαθούμε να ξεπερνούμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Χρόνια πολλά με υγεία.
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[Παντελής Αθανασιάδης
sitalkisking.blogspot.gr]
Το διάστημα από 15 έως 20 Μαΐου,
υπήρξε κρίσιμο και για το αντάρτικο κίνημα αλλά και για τις κυβερνητικές δυνάμεις. Μιλάμε για την πενθήμερη μάχη
των Μεταξάδων. Ήταν η μεγαλύτερη
και τελευταία μεγάλη και αιματηρή μάχη στον νομό Έβρου. Οι Μεταξάδες ένα
σημαντικό κεφαλοχώρι εγγύς των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, είχε υποστεί πολλές επιθέσεις των ανταρτών,
όπως είδαμε σε προηγούμενες αφηγήσεις, από τότε που άρχισε ο εμφύλιος.
Το Μάιο του 1949, είχε οχυρωθεί καλύτερα, αφού τότε έδρευε εκεί ένας Λόχος Ανιχνευτών του 81ου Ελαφρού Συντάγματος Πεζικού και είχαν γίνει οχυρωματικά έργα. Επελέγη ως στόχος για
λόγους αντιπερισπασμού, επειδή ο
στρατός είχε επιτύχει σημαντικές νίκες σε άλλα σημεία της χώρας, εγκλωβίζοντας σταδιακά τους αντάρτες προς
τα βόρεια σύνορα της χώρας. Πριν φτάσουμε όμως στη Μάχη των Μεταξάδων
πρέπει να δούμε τι συνέβαινε στις τάξεις των αναρτών. Ο Αλεξανδρουπολίτης καπετάν Κρίτωνας (Βαγγέλης Κασάπης) είχε ανακληθεί στο Γενικό Στρατηγείο στο Γράμμο, αφού είχε αρχίσει
να πέφτει στη δυσμένεια της ζαχαριαδικής ομάδας του ΚΚΕ. Από εκεί εστάλη
στο Μπούλκες και στο Βουκουρέστι και
επανήλθε ξανά στον Έβρο με δική του
επιμονή, αφού προηγουμένως Ζαχαριάδης, Παρτσαλίδης και Γούσιας του συνέστησαν (σελ.345) προσδιορίζοντας
τα νέα καθήκοντά του: «Η επιτυχία σας
δεν θα κριθεί από τις μάχες που θα κερδίσετε αλλά από τον αριθμό των καινούργιων ανταρτών που θα επιστρατεύσετε». Ήταν φανερό, ότι οι δυνάμεις
των ανταρτών όλο και λιγόστευαν… Στα
τέλη Μαρτίου 1949 ο Κρίτωνας, μαζί με
τον Λάμπρο (Νίκο Κανακαρίδη) επέστρεψαν στη Θράκη, μέσω Σόφιας, όπου
διαπίστωσαν ότι πλέον οι αντάρτες δεν
είχαν εφεδρείες, δεν είχαν πληροφορίες για τις κινήσεις των αντιπάλων τους
και είχαν δύσκολη και ανεπαρκή τροφοδοσία. Τραγωδία…
Όταν αποφασίσθηκε το χτύπημα των Μεταξάδων,
άρχισαν να παρακολουθούν το χωριό
αθέατοι με κιάλια για να εξακριβώσουν
τον αριθμό των στρατιωτών, τις κινήσεις του, τις οχυρώσεις του κ.λπ. έχο-

ντας επικεφαλής τον λοχαγό Κώστα
Μακρή. Επειδή έβλεπαν πως οι δυνάμεις των ανταρτών ήταν ανεπαρκείς
ζήτησαν ενισχύσεις με σύμπραξη
ανταρτοομάδων της Ανατολικής Μακεδονίας. Ο καπετάν Χείμαρρος κινήθηκε ανατολικά αλλά στην πορεία του
προς τον Έβρο, είχε πολλές λιποταξίες
εξαιτίας της πείνας των ανταρτών.
Πάντως στα ηγετικά κλιμάκιά τους
στον νομό Έβρου, υπήρχαν πολλές διαφωνίες τακτικής. Τόσες, που ο Κρίτωνας δεν θέλησε να πάρει μέρος στην
επίθεση κατά των Μεταξάδων, γνωστοποίησε την απόφασή του στο Αρχηγείο και ζήτησε να του ανατεθεί η προστασία διάφορων βοηθητικών υπηρεσιών. Κατέλαβε επιπλέον και το ύψωμα Ντουμανλή για να κρατηθεί ανοιχτός
ο δρόμος επιστροφής των δυνάμεων
της Ανατολικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, στο διάστημα που προηγήθηκε, ο
στρατός και με αναγκαστική προσωπική εργασία των χωρικών των Μεταξάδων και των γύρω χωριών, κατασκεύασε στα δεσπόζοντα υψώματα δυσκολοπόρθητα χαρακώματα. Ήταν σκαμμένα
στο χώμα, στο ύψος όρθιου άνδρα και
στο χείλος τους είχαν πέτρινα μετερίζια για άμυνα. Έγιναν και ναρκοθετήσεις. Υπήρχαν επίσης δύο και τρείς σειρές από αγκαθωτά συρματοπλέγματα
και πυροβολεία με θυρίδες στενές και
προσανατολισμένες προς τα σημεία πι-

Η μάχη των
Μεταξάδων
θανών επιθέσεων. Οι αντάρτες ξεκίνησαν από τα λημέρια τους στην περιοχή
του πομακικού χωριού Ουρανός στις 12
Μαΐου και αντί να φτάσουν το βράδυ
στην τοποθεσία Κους Τεπέ, από κακούς
υπολογισμούς έφτασαν στις 10 πμ την
άλλη μέρα!!! Και πεζοπορώντας νύχτα,
ένας αντάρτης πάτησε νάρκη και τραυματίσθηκε. Αλλά ειδοποιήθηκε και ο
στρατός, ότι κάτι συμβαίνει. Από εκεί
έφυγαν με το σούρουπο και τα ξημερώματα 14 Μαΐου έφτασαν στα γύρω από
τους Μεταξάδες δασοσκεπή υψώματα
και ταμπουρώθηκαν. Το απόγευμα χωρίσθηκαν τα τμήματα, πλησίασαν το χωριό και πήραν θέσεις μάχης, περιμένοντας να ξημερώσει, ώστε να βγουν έξω
στα χωράφια οι χωρικοί για τις εργασίες τους. Όμως τη νύχτα, από απροσεξία
ενός αντάρτη, έπεσε ένας πυροβολισμός με αποτέλεσμα υποψιασμένοι οι
στρατιωτικοί, να μην επιτρέψουν την
έξοδο των χωρικών. Όλα πήγαιναν
στραβά… Έτσι κάτω από δυσμενείς
συνθήκες για τους αντάρτες, άρχισε η
επίθεσή τους εναντίον των Μεταξάδων, η οποία με το πέρασμα της ώρας
όλο και δυνάμωνε. «Οι αντάρτες και τα
όπλα κάτω από τον ήλιο και τα ακατάπαυστα πυρά ανάβουν. Ο τόπος καίγεται, το ντουμάνι της μάχης, πάνω και
γύρω από οχυρά, σύννεφο» αφηγείται ο
καπετάν Κρίτωνας. Ο στρατός αντιδρά
αμέσως. Το πρωί της 14ης Μαΐου μετά
από σχετική διαταγή της Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΣΔΘ) ο αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Βλάσσης διοικητής του 81 Ελαφρού Συντάγματος
Πεζικού (ΕΣΠ), αναχώρησε σιδηροδρομικώς από το Διδυμότειχο για Αλεξανδρούπολη για εκτέλεση υπηρεσίας.

‘Όταν έφτασε στις 4 μμ στην Αλεξανδρούπολη πληροφορήθηκε ότι μια ομάδα περίπου 450 ανταρτών με 50 μεταγωγικά ζώα, εκινείτο από το ύψωμα
Τσούκα προς το ύψωμα Τζιβά Κουρού.
Ο Βλάσσης σχημάτισε αμέσως την
εντύπωση ότι οι αντάρτες κινούνταν
προς την κοιλάδα του Ερυθροπόταμου
(Κιζίλ Ντερέ) με στόχο τη στρατολογία
κατοίκων και τον ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και άλλα υλικά, από τα παρόχθια
χωριά. Αμέσως έδωσε διαταγή στο 81
ΕΣΠ να κάνει ορισμένες κινήσεις τμημάτων του, ώστε να μπορεί να κάνει
επεμβάσεις βάσει της κινήσεως των
ανταρτών. Την επομένη στις 6 πμ πληροφορήθηκε ότι προσβάλλονται οι Μεταξάδες. Η επίθεση είχε αρχίσει από τα
ξημερώματα…. Αμέσως επέστρεψε
στην έδρα του στο Διδυμότειχο σιδηροδρομικώς και στις 4 μμ είχε φτάσει
στην περιοχή των Μεταξάδων. Γρήγορα κινήθηκαν ενισχύσεις Ταγμάτων
Εθνοφρουράς από τα χωριά Κυπρίνος
και Κυριακή, αλλά αναχαιτίσθηκαν από
ανταρτικές δυνάμεις στο χωριό Παλιούρι και στην τοποθεσία Τατάρ Παναΐρ. Ο αγώνας συνεχίσθηκε και την επομένη, καθώς οι αντάρτες κατέχοντας
οχυρές θέσεις προς τα χωριά Λάδη,
Πολιά, Αβδέλα και άλλες τοποθεσίες
γύρω από τους Μεταξάδες, δεν επέτρεπαν την προσέγγιση ενισχύσεων.
Ο αντισυνταγματάρχης Βλάσσης, μη
μπορώντας να εισέλθει στους Μεταξάδες που τους περιέσφιγγαν οι ανταρτικές δυνάμεις κατευθύνθηκε προς το
χωριό Πολιά όπου συναντήθηκε με τον
διοικητή του 40ου Τάγματος Εθνοφρουράς ταγματάρχη Αποστολάκη ο οποίος
καλυπτόμενος από τα πυρά μιας διμοι-
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ρίας προσπαθούσε να εξακριβώσει τις θέσεις των επιτιθέμενων. ‘Άλλες δύο διμοιρίες τον κάλυπταν από την κατεύθυνση του Αλεποχωρίου. Κάθε διμοιρία είχε
18 άνδρες.
Οι πρώτες διαπιστώσεις που έκανε, ήταν ότι οι αντάρτες δυνάμεως 400 περίπου ανδρών (στην πραγματικότητα ήταν πολλοί περισσότεροι) με βαρύ οπλισμό από το απόγευμα της 14ης Μαΐου είχαν καταλάβει αιφνιδιαστικά και
κρατούσαν αποφασιστικά την γραμμή των υψωμάτων του χωριού Παλιούρι και
των τοποθεσιών Γελαδάρα- Βουλγάρας Χωράφι- Χατζή Κουρού και όλα τα ενδιάμεσα υψώματα σχηματίζοντας ένα αμυντικό συγκρότημα άμυνας, άριστο από κάθε πλευρά και με πλεονεκτήματα για τη διενέργεια επιθέσεων. Στο μέσον αυτού
του ασφυκτικού κλοιού, που δημιούργησαν οι αντάρτες βρίσκονταν οι Μεταξάδες
με τον συνεχόμενο αμέσως προς τα νότια λόφο, επάνω στον οποίο ήταν εγκατεστημένος λόχος Ανιχνευτών με 32 άνδρες και 2 αξιωματικούς. ‘Ένας αντάρτης
που παραδόθηκε, έδωσε στο στρατό την πληροφορία ότι οι επιτιθέμενοι με ανάλογο οπλισμό είχαν καταλάβει και τη γραμμή των υψωμάτων από Βουλγάρας Χωράφι μέχρι Τατάρ Παναΐρ. Χωρίς νερό και πυρομαχικά οι πολιορκημένοι. Στο λόφο
αυτό, είχαν κλεισθεί περίπου 830 άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών
προερχόμενοι και από τα γύρω χωριά Παλιούρι, Αβδέλα και Πολιά και μάλιστα σε
μια έκταση 100Χ200 μ. ‘Ήταν κάτι που έκαναν κάθε απόγευμα, γιατί δεν ήθελαν να
διανυκτερεύουν στα αφύλακτα χωριά τους, όπου οι επιθέσεις των ανταρτών ήταν
εύκολες και συχνές. Ο λόφος αυτός δεν είχε καμιά πηγή νερού… Υπήρχαν όμως
αρκετά αμπριά, που τους προστάτευαν από το χαλάζι των σφαιρών. Νωρίς το απόγευμα ο αντισυνταγματάρχης Βλάσσης επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με το διοικητή του Λόχου Μεταξάδων Έφεδρο υπολοχαγό Ηλία Λάλο και του ζήτησε πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ο Λάλος του ανέφερε ότι το ηθικό των ανδρών του είναι άριστο, αλλά έχει απόλυτη ανάγκη πυρομαχικών και
πρέπει να γίνει εφοδιασμός εντός της ημέρας. Οι σφαίρες τους, δυστυχώς, τελείωναν… Λίγες ώρες μετά την επικοινωνία αυτή οι αντάρτες έκαναν μια σφοδρότατη επίθεση για να κάμψουν την αντίσταση της φρουράς και να την υποχρεώσουν
να παραδοθεί. Η επίθεση κράτησε μία ώρα. Την νύχτα εκείνη οι αντάρτες έκαναν
τέσσερις επιθέσεις εναντίον της φρουράς αλλά αποκρούσθηκαν. Ο Βλάσσης ανήσυχος, επικοινωνούσε με τον ασύρματο, με τον Λάλο, όλη τη νύχτα. Το πρωί της
16ης Μαΐου ο Λάλος του περιέγραψε από τον ασύρματο, την οικτρή κατάσταση
των πολιορκημένων. Λιγόστευαν τα πυρομαχικά και δεν υπήρχε σταγόνα νερού

για τους υπερασπιστές και τους άμαχους!!! Ο Λάλος εξήγησε στο Βλάσση, ότι σκέφτεται να κάνει μια ηρωική έξοδο με τα ελάχιστο πυρομαχικά που του απέμειναν,
για να μην παραδοθεί στους αντάρτες………… (συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο!).

Θράκη- προσφυγιά

Ένας αιώνας ζωντανής
ιστορίας και δημιουργικής μνήμης

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ
(malkidis.blogspot.gr)
Ένας σχεδόν αιώνας
αφωνίας και σιωπής πέρασε από τότε ένας στρατός
που δεν ηττήθηκε ακολουθούμενος από πρόσφυγες,
όπως έγραψε ο γνωστός
Αμερικανός
συγγραφέας
Έρνεστ Χεμινγουέι, ανταποκριτής εφημερίδας τότε,
πέρασαν τον ποταμό Έβρο.
Ένας αιώνας από τότε που
χιλιάδες άνθρωποι, οι γονείς μας, οι παππούδες και
οι γιαγιάδες μας, άφησαν τις
οικίες τους, τα εκπαιδευτήρια, τους χώρους λατρείας
τους, αυτά που είχαν οικοδομήσει, οι δικοί τους πρόγονοι, αιώνες πριν. Την ίδια

στιγμή άνθρωποι έξω από
κάθε δίκαιο και ηθική, διαπραγματεύτηκαν τις ψυχές
αυτές χωρίς αιδώ, σε μία
πόλη και μία συνθήκη (Λωζάννη) που μύριζε «αίμα και
πετρέλαιο», όπως ανέφεραν οι ελβετικές εφημερίδες της εποχής. Οι Θρακιώτες της Σηλυβρίας, της Ραιδεστού, της Μακράς Γέφυρας, των Μαλγάρων, των
Σαράντα Εκκλησιών, της
Αδριανούπολης ξεριζώθηκαν, όπως ξεριζώθηκαν λίγα χρόνια πριν οι συμπατριώτες τους από την Αγχίαλο, τη Σοζώπολη, τη Βάρνα,
τον Πύργο, τη Φιλιππούπολη. Και έμειναν οι Θρακιώτες χωρίς Θράκη, να κοιτούν πληγές, να μετρούν τις
απώλειες και να ψάχνουν

τους αγνοουμένους τους.
Κορυφαία στιγμή του ξεριζωμού η φυγή από την Αδριανούπολη, το Κάραγατς και
τα χωριά της περιοχής. Τότε που οι Θρακιώτες θυσιάστηκαν για να σωθεί η Ελλάδα και έγιναν Ιφιγένεια
του 1922- 1923. Ο πολιτισμικός, κοινωνικός, οικονομικός, θρησκευτικός πλούτος, η φύση, το δομημένο
περιβάλλον, καταστράφηκε
και οι άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο όσο γινόταν
πιο κοντά στις εστίες τους,
στην πατρίδα. Για να τη βλέπουν με τα μάτια του σώματος και της ψυχής. Ο νομός
Έβρου ήταν ο χώρος όπου
εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι ανατολικοΘρακιώτες, Διδυμότειχο, Νέα Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη.
ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες, οδήγησαν
χιλιάδες εκτός της περιοχής, ως μετανάστες στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,
στη Γερμανία, και ως πολι-

του είχε ως εικόνα ζωής,
ορόσημο και ένωση Δύσης
– Ανατολής και αντίστροφα, μέχρι που να απαξιωθεί και να στέκεται σήμερα
εγκαταλελειμμένος και καταστραμμένος. Η συμβολή
των απογόνων των Θρακών
προσφύγων του 1923 είναι
αναμφισβήτητα σημαντική
και καθοριστική. Σημαντική
γιατί αναδεικνύει παλιά αλλά όχι ξεχασμένα και φέρνει στο πεδίο της σκέψης
μας την καταγωγή μας, την
κληρονομιά μας. Αυτήν που
δεν πρέπει να παραδώσουμε ακόμη μία φορά, την ώρα
που οι θύτες προκαλούν
ζώντες και τεθνεώτες. Καθοριστική γιατί από το χώρο
των συναισθημάτων και της
συγκινησιακής φόρτισης ως
μοναδικού τρόπου προσέγγισης της Θράκης, και των
άλλων πατρίδων της καθ΄
ημάς Ανατολής, περάσαμε
στη δυναμική, παραγωγική, ζωντανή και δημιουργική μνήμη. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε ακό-

τικοί πρόσφυγες στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Κάθε προσπάθεια, κάθε αναφορά, στην ιδιαίτερη
μας πατρίδα, τη Θράκη, είναι
μία ψηφίδα για να σχηματιστεί ξανά το ψηφιδωτό που
καταστράφηκε το 1922 για
το Μικρασιατικό Ελληνισμό
και το 1923 για το Θρακικό
Ελληνισμό. Το ψηφιδωτό το
οποίο προσπαθούν θεσμοί,
πρόσωπα, σύλλογοι να συνθέσουν ξανά, για να επανέλθουν οι μνήμες, οι εικόνες,
οι μυρωδιές. Από τη γέφυρα στο ποτάμι, τα ωραία και
φωτεινά σχολεία, τις εκκλησίες, τα όμορφα δέντρα,
μέχρι τα αρτοποιεία, τα ζαχαροπλαστεία και το σιδηρόδρομο. Αυτόν που κάθε
Θρακιώτης και απόγονός

μη στην αρχή για να νικηθούν οι δυνάμεις της αμνησίας, ωστόσο, όπως σημείωνε μία μεγάλη μορφή που
νίκησε μία αυτοκρατορία
χωρίς βία, αλλά με τη σκέψη του, ο Γκάντι, «στην αρχή
σε αγνοούν, ύστερα σε περιφρονούν, μετά σε πολεμούν,
στο τέλος νικάς». Η συνεισφορά των ανθρώπων που
ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τη Θράκη στην ανάκτηση της μνήμης, είναι μεγάλη, δημιουργώντας συνθήκες για την αλήθεια, δηλαδή τη μη λήθη.
Όπως έγραφε ο Τσέχος
συγγραφέας Μίλαν Κούντερα, «η πάλη του ανθρώπου
ενάντια στην εξουσία είναι
η πάλη της μνήμης κατά της
λήθης»
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Α. [ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ]
ΣΕ 14 ΑΓΩΝΕΣ
37
32

1
2

ΟΡΕΣΤΗΣ*
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ*

3
4
5

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ*
ΝΕΟΧΩΡΙ*
ΚΥΑΝΗ/ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ

21
19
19

6

ΡΙΖΙΑ*

18

7
8
9
10

ΚΑΡΩΤΗ
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ*
ΒΥΣΣΑ
ΣΙΤΟΧΩΡΙ*

15
8
7
4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕ 15 ΑΓΩΝΕΣ
33
31
31

1
2
3

ΙΣΑΑΚΙΟ
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ
ΠΡΑΓΓΙ

4

ΣΟΦΙΚΟ*

31

5
6
7
8
9
10
11

ΠΑΛΙΟΥΡΙ
ΘΟΥΡΙΟ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ*
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ*
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
ΛΕΠΤΗ
ΚΑΡΟΛΟΣ*

25
21
15
9
7
-6
-6

Με το γνωστό τραγούδι
«Πάει ο παλαιός ο χρόνος»,
ξεκίνησε ο 1ος γύρος των
συναντήσεων της ομάδας γυναικών του Κ.Α.Π.Η., για το
2014, ανταλλάσοντας ευχές,
για αγάπη, ελπίδα κι υγεία.
Στη συνέχεια Κάλαντα Θεοφανείων… με διάφορες παραλλαγές ανά την Ελλάδα…
και παροιμίες και γνωμικά για
τον << Γιάννη>>, που δεν είναι
και λίγα…Σπίτι που δεν έχει
Γιάννη, προκοπή ποτέ δεν κάνει – τα καλά του Γιάννη θέμε και τον Γιάννη δεν τον θέμε – σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κοκκόρου γνώση
- κι άλλα πολλά… !!!!!. Τέλος η Κοιν.Λειτουργός, τους
αφηγήθηκε μία διαφορετική Πρωτοχροννιάτικη ιστορία, «ο μικρός με το κοντό
μπαλωμένο παντελονάκι….
τα χρόνια πάλι ήταν δύσκολα…ο παππούς δεν μπόρεσε να κοιμηθεί..» Στην επόμενη συνάντηση, έγινε αναφορά από την Κ.Λ. : 1] στις
τροφές με αντιγηραντικές
ιδιότητες και 2] στο γνωστό
γνωμικό «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», η καθημερινή κατανάλωσή του και τα πολλά οφέλη
για την υγεία μας. Στο τέλος
του μήνα, δεν θα μπορούσαμε
να μην αναφερθούμε στους
Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας μας και των Γραμ-

μάτων, τους Τρεις Ιεράρχες.
Αφού έψαλε το Απολυτίκιόν τους, το μέλος του ΚΑΠΗ
κ.Δελημίτη Λαμπρινή, η νοσηλεύτρια τους μίλησε για το
μεγάλο έργο των Αγίων αυτών Πατέρων.
Στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα των Τριών Ιεραρχών,
οι υπάλληλοι του Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας κι
Αλληλεγγύης του
Δήμου
μας, έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιττά τους, στην
«ταβέρνα του Σαράντη», παρουσία της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου κ.Πατσιουρίδη Παρασκευά, του Προέδρου κ.Τζιβάρα Γεωργίου, του Αντιπροέδρου κ.Παρασκευόπουλο Ιωάννη, του
Αντιδημάρχου
κ.Περιστεράκη Ευάγγελου και μέρος
του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α. Μέσα

σε μία ατμόσφαιρα χαρούμενη, γεμάτη ευχές, χαμόγελα κι αισιοδοξία για το μέλλον, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος κι ο Αντιπρόεδρος, «μοίρασαν» δώρα, στους τυχερούς της ημέρας, που αναδείχθηκαν μετά από κλήρωση κι έτσι όπως αρμόζει: Ο
Δήμαρχος: 1ο δώρο: 3 ημέρες
άδεια, Ξένη Μαρία, 2ο δώρο:
είδη καλλυντικών, Νεστορίδου Βασιλική, Ο Πρόεδρος: 5
ημέρες άδεια, Πολυζωίδου
Μαρία, Ο Αντιπρόεδρος: Είδη
καλλυντικών, Μαρκάκη Τριάδα και τέλος η προσφορά
του καταστήματος, από τον
ιδιοκτήτη κ.Τασιούδη Σαράντη, Πρόεδρο Τοπ.Συμβουλίου, ένα τραπέζι για 4 άτομα,
Τσουλκανάκη Μαρία. Ευχόμαστε και του Χρόνου!!!!!
Ουζουνίδου Χρυσάνθη
Κοινωνική.Λειτουργός

Παράδειγμα τοπικής συνεργασίας
‘’Νέοι επαγγελματίες συμμαχούν
για την γαστρονομία της Αλεξανδρούπολης’

Το Alma Tapas bar συμμαχεί με το Μονοποικιλιακό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Μάκρης Calypso και το Εκτροφείο
Σαλιγκαριών Thracelix, βάζοντας
στην καρδιά του menu του δύο
από τα κορυφαία προϊόντα της
περιοχής μας. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, διοργανώθηκε την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου
γευσιγνωσία ελαιολάδου, ελιάς
και σαλιγκαριών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνα-

ντήσουν τους παραγωγούς και να
ανταλλάξουν απόψεις, δημιουργώντας έτσι καινούριες συνδέσεις που είναι πρωτόγνωρες για
την περιοχή μας. Οι περευρισκόμενοι είχαν τη ευκαιρία να βιώσουν μία άκρως εκπαιδευτική
εμπειρία. Η βραδιά περιελάμβανε παρουσιάσεις των αγροκτημάτων και συμβουλές για την κατανόηση των θετικών χαρακτηριστικών αλλά και την αναγνώριση των ατελειών των προϊό-

ντων. Ο εθνοβιολόγος και δημιουργός του Calypso, Παύλος Γεωργιάδης, οδήγησε τους συμμετέχοντες σε ένα γευστικό εργαστήρι, όπου μέσα από μία διαδραστική διαδικασία ανακάλυψαν τις
διάφορες φάσεις της αισθητήριας ανάλυσης: οπτικές, οσφρητικές, τη γεύση, την υφή, την ισορροπία και την αρμονία. Εκτός από
την εκπαίδευση του ουρανίσκου,
αναδείχθηκε η θρεπτική αξία
του ελαιολάδου και των σαλιγκαριών, καθώς και οι τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζονται από το χωράφι στο πιάτο,
το μάρκετινγκ και την αισθητική ανάδειξη των προϊόντων που
προβάλλουν την περιοχή μας διεθνώς. Αλλάζει το τοπίο στα γαστρονομικά δεδομένα της Αλεξανδρούπολης, με νέους επιχειρηματίες της εστίασης και της
γεωργίας να πρωτοστατούν. Μία
ενδιαφέρουσα διαδικασία, που
αξίζει πραγματικά της προσοχής και της στήριξης όλων μας.
(e-evros.gr)

Χοιρινό

με λάχανο τουρσί
Εκτέλεση: Κόβουμε το λάχανο όπως στη σαλάτα,
αλλά πιο χοντρό, στραγγίζουμε το νερό που έχει.
Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα
και προσθέτουμε το λάχανο, ρίχνοντας τον πολτό της
ντομάτας το σκεπάζουμε και το μαλακώνουμε στο λάδι
για 10-15 λεπτά περίπου μέχρι να μαραθεί.
Σε μία άλλη κατσαρόλα σοτάρουμε το κρέας με το
λάδι και με την καυτερή πιπεριά.
Αφού ροδίσει το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το
λάχανο, βάζουμε το χυμό του λεμονιού το ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
την αφήνουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για μιάμιση ώρα περίπου.
Υλικά: 2 κιλά λάχανο τουρσί, 4 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας
πολτό ντομάτας, 2 με 3 μικρές πιπεριές καυτερές ( προαιρετικά), 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1,5 κιλό χοιρινό, κατά προτίμηση ωμοπλάτη, κομμένο σε μερίδες, χυμό δύο
λεμονιών, αλάτι και μαύρο πιπέρι.(didymoteicho.net)
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Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Στίγμα
Συνάντηση Φωτογραφίας και ποίησης

«Η Διά Βίου Μάθηση
στους Δήμους»

Ο Δήμος Διδυμοτείχου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Διδυμοτείχου.
Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και
μόρφωσης.

«Ένα πρωτότυπο βιβλίο εξέδωσαν δύο
Εβρίτες που συνδυάζει τη φωτογραφία και
την ποίηση σε μία ιστορία ζωής με εικόνες και
λέξεις.»
Οι Φωτογραφίες είναι του
Αλέξανδρου Γκουντινάκη από
την Ελλάδα και το εξωτερικό
συνοδεύονται από αντιπροσωπευτικούς, επιλεγμένους από
τον Κώστα Μπουρνατζίδη,στί-

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου - Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης- Ισόγειο 1ο Γραφείο Αριστερά Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2553350655 (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

χους από μεγάλους Έλληνες
ποιητές για να μας ταξιδέψουν
σ’ έναν κόσμο όπου ο καθένας
αναζητά το στίγμα του.

Κων/νος Μπουρνατζίδης γεννήθηκε στο χωριό Σπήλαιο
του νομού Έβρου όπου έζησε
και τα παιδικά του χρόνια.

Ο Αλέξανδρος Γκουντινάκης γεννήθηκεκαι μεγάλωσε στο Διδυμότειχο του νομού Έβρου.Σπούδασε Ιατρική
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάζεται
ως καρδιολόγος στο Χαλάνδρι
ενώ με την σύζυγο του Κυριακή και τα δυό τους παιδιά –την
Στέλλα και τον Γιάννη - διαμένουν στα Μελίσσια Αττικής. Ο

Σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής &Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ζει με τη σύζυγο και τις
δύο κόρες του στην Ορεστιάδα Έβρου όπου και εργάζεται
ως καθηγητής σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία.

Κοινωνική ατζέντα
ΓΑΜΟΙ

O ΦΡΑΝΤΖΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ του Ευάγγελου και η ΤΟΛΛΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ του Κωνσταντίνου. Ο ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του Αργυράκη
και η ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ ΝΤΟΝΚΑ του Στογιάν. Ο ΣΑΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου και η ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του Κωνσταντίνου

Θάνατοι

Ο ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σταύρου. Η ΚΡΑΛΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του Ζήση. Ο ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΣΕΡΑΝΤΗΣτου Αντωνίου. Η
ΤΟΣΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ του Στέργιου. Ο ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου. Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αντωνίου. Ο ΑΡΡΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου.Ο ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ του Αριστοτέλη. Η ΠΟΥΛΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αδάμ. Η ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΑΓΑΠΙΑ του Σαράντη. Η ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ του Δημητρίου. Ο ΖΑΓΚΙΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστάσιου. Ο ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ του Χρήσου. Η ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Βούλτσου. Η ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ στου Στέφανου. Η ΝΤΕΚΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του Ευάγγελου. Η ΣΙΔΕΡΑ ΜΗΛΙΑ του Αθανασίου. Ο ΓΚΑΝΙΟΥΔΗΣ ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ του Πασχάλη. Ο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαράλαμπου. Η ΠΑΛΟΥΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Κων/νου. Ο ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ελευθέριου. Η
ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Χρήστου

ΓΕΝΝΗΣEIΣ
1

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΓΚΙΖΑΣ ΗΛΙΑΣ

2

ΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3

ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

4
5

ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

6
7
8
9

ΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΛΤΣΙΝ
ΤΣΙΏΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΑΛΗΣ ΝΤΕΒΡΗΣ

10 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΠΕΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΤΑΡΟΝ
ΤΣΙΦΟΥΤ ΧΑΣΑΝ ΤΣΕΝΓΙΖ
ΚΡΟΝΤΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΙΟΡΤΑ ΧΑΚΙ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21 ΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΣΣΗΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΗΛΥ

26/01/2014

ΘΗΛΥ

25/01/2014

ΤΣΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΡΕΝ

22/01/2014

ΑΡΡΕΝ

01/01/2014

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΟΞΑΝΑ
ΠΑΠΙΟΓΛΟΥ ΣΕΡΠΗΛ
ΑΚΟΥΛΟΒΑ ΑΛΙΝΑ
ΑΠΤΙΡΑΜΑΝ ΑΪΤΕΝ
ΓΟΥΔΟΥΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΑΚΙΑΝ ΤΑΜΑΡΑ
ΖΙΝΤΑΤΖΗ ΠΙΝΑΡ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΒΑ ΜΠΟΝΚΑ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΑΖΗΦ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ
ΑΡΙΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΦΥΛΟ
ΘΗΛΥ

ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΘΗΛΥ
ΑΡΡΕΝ

ΟΝΟΜΑ
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05/01/2014

ΑΡΡΕΝ

12/01/2014

ΘΗΛΥ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΘΗΛΥ
ΑΡΡΕΝ
ΑΡΡΕΝ
ΘΗΛΥ

13/01/2014
10/01/2014
12/01/2014
08/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
02/01/2014
06/01/2014
04/01/2014
03/01/2014

ΑΡΡΕΝ

ΧΑΣΑΝ

05/01/2014

Έγιναν….

 Συνελήφθη την 12-1-2014 το μεσημέρι, στο
Διδυμότειχο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Διδυμοτείχου, 32χρονος ημεδαπός, διότι, το μεσημέρι της προηγούμενης
ημέρας, εισήλθε στο ΚΤΕΛ Διδυμοτείχου και
εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη απουσία υπαλλήλου αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 850
Ευρώ.
 Από τους γονείς του εντοπίστηκε νεκρός ένας
33χρονος μέσα στο σπίτι του στο Διδυμότειχο.
 Στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της επιχείρησης «Ασπίδα» αναφέρθηκε ο Αστυνομικός
Διευθυντής Ορεστιάδας Πασχάλης Συριτούδης, επισημαίνοντας ότι η παράνομη είσοδος
μεταναστών έχει μειωθεί κατά 30%.
 Το νέο Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουφοβούνου: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Σταμπολάκη Θεοδώρα, ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:Xατζηανδρέου Αθανάσιοs, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Πεχλιβανίδου Βούλα, ΤΑΜΙΑΣ:Καδιανοπούλου Σύρμω, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:Παπαδημητρίου Βασιλική, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:Ριζούδη Βάγια-Καβακιώτη Αγγελική, ΕΞΕΛΕΝΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πολυζωίδηs Βαλάντηs-Καμαριανάκηs Παναγιώτηs-Παπαδημητρίου Χρήστοs.
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Λαογραφικός
Σύλλογος Μπέη

Πρωτότυπο
ημερολόγιο 2014
Το Κάστρο,ο Πύργος της Βασιλοπούλας και οι Καλιόπορτες απεικονίζονται στο ημερολόγιο του 2014 που εκδόθηκε από τον Λαογραφικό Σύλλογο Μπέη Διδυμοτείχου.

Γιορτάστηκε

ο Άγιος Αθανάσιος στην Αθήνα
Είναι ένα πραγματικό στολίδι το φετινό ημερολόγιο, το
οποίο θα μπορεί να βρίσκεται στο σπίτι μας και να «διαφημίζει» με αυτό τον τρόπο την ιστορία του τόπου μας.
Ευχόμαστε στους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου καλή χρονιά και να συνεχίσουν να μας εκπλήσσουν
ευχάριστα με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες
που έχουν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ Β. ΕΒΡΟΥ

«ΑΚΡΙΤΕΣ»

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Διδυμοτείχου και Περιφέρειας που
εδρεύει στην Αθήνα, τιμώντας
την μνήμη του πολιούχου της
πόλης μας Άγιο Αθανάσιο, ετέλεσε και εφέτος την καθιερω-

Σας γνωρίζουμε ότι στις 2-2-2014 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αλληλεγγύης Πολιτών Β.Έβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ», τα Μέλη του οποίου
εκλέχθηκαν με τις αρχαιρεσίες στις 26-12014 και αποτελείται από τους παρακάτω:
Καραφεϊζης Βασίλειος Πρόεδρος, Καλαϊτζής
Ευάγγελος Αντιπρόεδρος, Κοπαλίδης Παύλος
Γενικός Γραμματέας, Δουλάκης Μιχαήλ Ταμίας, Χαρισούδης Νικόλαος Εκπρόσωπος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Γκιντίδης Γεώργιος Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας, Σακαλλαρίδης Βασιλάκης Αναπληρωτής Ταμίας, Καλφόπουλος Νικόλαος Τακτικό Μέλος. Επακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων της συνεδρίασης και αποφασίσθηκαν τα παρακάτω: α.Να συνεχιστεί η συστράτευσή μας με
το Σωματείο των εργαζομένων του Νοσοκομείου Διδ/χου που αγωνίζονται για να ξαναγίνει το Νοσοκομείο Διδ/χου, αυτόνομο Γενικό
και Πλήρες, όπως αυτό αποφασίσθηκε με την
από 11-4-2013 συνεδρίαση του ΔΣ και στην
13η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
(26-1-2014).β. Να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα των Αγροτών του Β.Έβρου συμμετέχοντες και στις κινητοποιήσεις τους.γ. Να
γίνει καταγραφή των προβλημάτων των Μελών του Συλλόγου, που έχουν σχέση με την
δράση και τις επιλογές των δημοσίων φορέων και επηρεάζουν την ατομική και συλλογική τους ζωή, ως κατοίκων του Β.Έβρου.δ. Να
επανεκδοθεί (κατ’αρχήν δοκιμαστικά) η εφημερίδα του Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος
Καραφεϊζης Βασίλειος και Ο Γενικός Γραμματέας Παύλος Κοπαλίδης.

μένη αρτοκλασία υπέρ υγείας
των μελών του.
Η επόμενη εκδήλωση του συλλόγου είναι η συνεστίαση στην
κοσμική ταβέρνα «Ελαφοκυνηγός» στις 16 Φεβρουαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλούνται τα μέλη του συλλόγου να επικοινωνήσουν με τον
Πρόεδρο κ.Βενιχάκη Χριστόφορο στα τηλέφωνα 2106463155
και 6977288331.

ΨΗΦΙΣΜΑ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σήμερα στις 26 Ιανουαρίου 2014,τα Μέλη του Συλλόγου Αλληλεγγύης Πολιτών Β.Έβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ», αφού συγκεντρωθήκαμε στο «ΑΒΑΤΟΝ» Διδυμοτείχου και ενημερωθήκαμε για το ζήτημα της υποβάθμισης του (πρώην) Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και υπαγωγής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ψηφίζουμε ομόφωνα τα παρακάτω:
Ζητούμε:
1. Tην αυτόνομη λειτουργία του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, όπως υπήρχε προ της συγχωνεύσεώς του, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Έβρου.
2. Την κάλυψη όλων οργανικών κενών σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό
και λοιπό προσωπικό. Ιδιαίτερα τον διορισμό των γιατρών, που έχουν περάσει από τα συμβούλια κρίσης και την αποδοχή των αιτημάτων για επικουρικούς ιατρούς, προκειμένου να καλυφθούν οι τελείως σοβαρές και
επείγουσες ελλείψεις.
3. Την αύξηση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ώστε να
υπάρξει επαρκής κάλυψη, στα απαραίτητα υλικά και ασφαλείς εφημερίες
του ιατρικού προσωπικού.
4. Την αύξηση του αριθμού των κλινών στα προηγούμενα-τουλάχιστον- επίπεδα (160 κλίνες).
Εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να αποστείλει το
παρόν Ψήφισμα, στον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη για την
αποδοχή των αιτημάτων και την άμεση δρομολόγηση των απαραιτήτων ενεργειών. Ομοίως στους Βουλευτές του Ν.Έβρου, από τους οποίους και απαιτούμε την έμπρακτη συμπαράταξή τους και να κοινοποιηθεί στα ΜΜΕ.
Για τη 13η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΕΣ» Β.Έβρου
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Παπανδρούδης Ανδρέας
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Ιερατική Σύναξη

Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Ιανουαρίου ε.ε. στο
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου με εισηγητή τον, παρά του οικείου Μητροπολίτου κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ
προσκληθέντα, Καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών κ. Κοσμά Γεωργίου και θέμα• «Το αιώνιο πρότυπο του ιερέως έμπροσθεν της αγίας τραπέζης και οι γήινοι αντικατοπτρισμοί του». Ακολούθησε γόνιμος διάλογος.

Τους μελιρρύτους
ποταμούς της σοφίας…
Ο Εθνικός ιστορικός μας Κων. Παπαρηγόπουλος σε εκδήλωση της 30ης Ιανουαρίου 1881 μεταξύ άλλων σημείωνε∙ «…ο νεώτερος Ελληνισμός ταυτίζοντας την εορτή των Τριών Ιεραρχών, απέδειξε πόσο ξεκάθαρη είχε τη συνείδηση του χαρακτήρα
με τον οποίο θέλησε να περιβάλει την εθνική μας εκπαίδευση, διότι τόνισε ότι παιδεία
και πίστη, πίστη και παιδεία, υπήρξαν οι δύο
πόλοι γύρω από τους οποίους στρέφεται η
πνευματική και εθνική μας διάπλαση». Με
λαμπρότητα και με τη συμμετοχή σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας και της μαθητιώσας νεολαίας του Διδυμοτείχου εορτάσθηκε την
30η Ιανουαρίου ε.ε. η μνήμη των Τριών Ιεραρχών και τιμήθηκε η ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, όπου ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς. Επίσημος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών κ. Κοσμάς Γεωργίου, προσκεκλημένος του οικείου Αρχιερέως. Ακολούθησε δεξίωση για τους εκπαιδευτικούς και τους επισήμους στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού. Παρόμοια εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής του Δήμου Ορεστιάδος έλαβε χώρα
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Νέας Ορεστιάδος, την παραμονή της εορτής 29 Ιανουαρίου ε.ε., με ομιλητή επίσης τον Καθηγητή κ. Κοσμά Γεωργίου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα∙ «Θεός
– Κόσμος – Άνθρωπος, κατά τις λειτουργίες των Τριών Ιεραρχών». Της ομιλίας προηγήθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας και ακολούθησε δεξίωση για τους εκπαιδευτικούς στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Η ορθόδοξη
εορτή της μητέρας
τουργία παρακολούθησε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκ. Πατσουρίδης και πολυπληθές εκκλησίασμα.
Το απόγευμα της ιδίας
ημέρας ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τη βασιλόπιττα του Συλλόγου
Ιεροψαλτών της Ιεράς
Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου στο ΠνευμαΤην Κυριακή, 2 του
μηνός
Φεβρουαρίου
ε.ε., εορτή της Υπαπαντής, τιμήθηκε το ιερό
πρόσωπο της ΜΗΤΕΡΑΣ, όπως από πολλών
δεκαετιών έχει καθιερωθεί από την τοπική
μας Εκκλησία. Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας
Διδυμοτείχου ιερούργησε ο επιχώριος Αρχιερεύς, ο οποίος στο τέλος τιμώντας τέσσερις
μητέρες, που τα παιδιά τους είναι αφιερωμένα στο Θεό και μονάζουν σε Μονές του Αγίου Όρους και σε γυναικεία μοναστήρια της
Ελληνικής επικράτει-
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Αγίων Θεοδώρων Νέας Ορεστιάδος. Στην
εκδήλωση κλήθηκε και
μίλησε με θέμα∙ «Η Βυζαντινή Μουσική στη
λειτουργική πράξη της
Εκκλησίας μας» (ιστορικές διαδρομές, ήθος
και αξία) ο Μουσικολογιώτατος κ. Χαρ. Μουζουρίδης, Πρωτοψάλτης και Θεολόγος, πρώην Διευθυντής της Εκ-

Στην Καστοριά

Την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας επισκέφθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν
ό ς το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιανουαρίου
ε.ε. προσκεκλημένος του οικείου Μητροπολίτου κ. Σ ε ρ α φ ε ί μ, με την ευκαιρία της μνήμης του αγίου Γερασίμου του Παλλαδά, ο οποίος προ της εκλογής του στον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξάνδρειας διετέλεσε διαδοχικά Μητροπολίτης Καστορίας και Αδριανουπόλεως.
Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε το εσπέρας
της προηγουμένης στην ακολουθία του Εσπερινού και το πρωί της Κυριακής προέστη της Θείας Λειτουργίας και μίλησε επίκαιρα στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστορίας, πλαισιούμενως υπό του επιχωρίου
Μητροπολίτου.

ας, μίλησε για την αφιέρωση στο Θεό και την
αξία της. Την Θεία Λει-

Στα πλαίσια της επισκέψεώς αυτής ο Σεβασμιώτατος παρέστη στην κοπή Βασιλόπιτας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας.
τικό Κέντρο του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού

κλησιαστικής
Ξάνθης.

Σχολής

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο μακαριστό Μητροπολίτη Καστορίας Γρηγόριο Παπουτσόπουλο (1985-1996).
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Ανάπλαση
παιδικών χαρών
«Φέρνουν αποτέλεσμα
οι προσπάθειες
και αποδίδουν οφέλη
στην τοπική κοινωνία.»

Το πρώτο χιόνι

Άργησε αλλά ήρθε!
Στις 8 Ιανουαρίου 2014 παρουσία του Δημάρχου Διδυμοτείχου
κ.Παρασκευά Πατσουρίδη έγινε η έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των παλαιών οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου,
στον αύλιο χώρο του δημοτικού παιδικού σταθμού Μεταξάδων.
Είναι η αρχή μιας σειράς εργασιών αντικατάστασης οργάνων τεσσάρων (4) παιδικών χαρών στον Δήμο Διδυμοτείχου με συνολικό προϋπολογισμό 73.677,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.Θα αντικατασταθούν τα παλιά ακατάλληλα όργανα και θα αντικατασταθούν από
νέα σύγχρονα και ασφαλή. Το έργο ανάπλασης των παιδικών χαρών αποτελεί μια ακόμα επιτυχία του Δήμου Διδυμοτείχου αφού
αφενός δίδεται διέξοδος αναψυχής σε γονείς και παιδιά, αφετέρου γίνεται παρέμβαση σε χώρους που έχουν σχέση με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των παιδιών.

Υπογραφές
για το Νοσοκομείο

Περισσότερες
από 7.500
υπογραφές (3500
υπογραφές με το ηλεκτρονικό ψήφισμα και 4000 χειρόγραφες) έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν μέχρι
στιγμής οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής μας,
στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει με στόχο την άρση
της απόφασης διοικητικής και λειτουργικής συγχώνευσης του νοσοκομείου Διδυμοτείχου με
αυτό της Αλεξανδρούπολης.
Οι υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί
από πρωτοβουλίες του συλλόγου εργαζομένων στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και του Δήμου Διδυμοτείχου με χειρόγραφες υπογραφές και της Δημοσιογράφου κ. Μαρίας Μανάκα με το ηλεκτρονικό ψήφισμα στο AVAAZ.org . Σημαντική ήταν η συμβολή και
της Μητρόπολης Διδυμοτείχου στον αγώνα της συγκέντρωσης των υπογραφών, καθώς με απόφαση του
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, το ψήφισμα του σωματείου των εργαζομένων κοινοποιήθηκε προς υπογραφή σε όλες τις
εκκλησίες της περιοχής.

Έπεσε το πρώτο χιόνι στην περιοχή του Διδυμοτείχου αλλά δυστυχώς
κράτησε λίγο.Ο σχεδιασμός μπήκε σε
εφαρμογή και η πολιτική προστασία
της Περιφέρειας αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίθηκαν άμεσα για τον καθαρισμό των δρόμων
της ευρύτερης περιοχής.Τις πρωινές ώρες ο παγετός ήταν έντονος
με αποτέλεσμα και οι τρεις δήμαρχοι
του Βορείου Έβρου να δώσουν εντολή να παραμείνουν τα σχολεία κλειστά για τρείς ημέρες.Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στα
χωριά του ερυθροποτάμου, παρόλα
αυτά το δευτερεύον οδικό δίκτυο παρέμεινε ανοικτό και όλοι οι δημότες
μας κυκλοφόρησαν με ασφάλεια δίχως να χρειαστούν αλυσίδες.
1 φωτο:Ασβεστάδες
2 Φωτο:Διδυμότειχο
Φωτο. Από τον κ.Άγγελο Καλαμπόκη

Τιμούμε το Παρελθόν, Ομορφαίνοντας το Παρόν!
Εκστρατεία καθαρισμού του Κάστρου του Διδυμοτείχου, οργανώθηκε από το Τμήμα
Προγραμματισμού του Δήμου.
Μία σημαντική πρωτοβουλία
εθελοντικού καθαρισμού του Κάστρου Διδυμοτείχου από το Τμήμα
Προγραμματισμού ξεκίνησε το μήνα
Φεβρουάριο. Με στόχο να απευθύνουν προς όλους τους δημότες μήνυμα κοινωνικής συνευθύνης, προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος, νέοι εθελοντές συμμετέχουν κάθε Κυριακή στις 11:00 στο
πρόγραμμα καθαρισμού: Κυριακή
09 Φεβρουαρίου, Ι.Ν. Σωτήρος Χριστού, Αγίας Αικατερίνης και της περιοχής με τα τους Πύργους. Κυρια-

κή 16 Φεβρουαρίου, Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, Σπήλαια και έως και Άγιο
Γεώργιο του Παλαιοκαστρίτη. Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, Αγία Μαρίνα και όλος ο περιφερειακός δρόμος του Κάστρου. Κυριακή 02 Μαρτίου, Πύργος Βασιλοπούλας, Σπήλαια έως και Καλιόπορτες και γύρω περιοχή. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Βιβλιοπωλείο Πάπυρος

και το catering των εθελοντών είναι
μια προσφορά από τα SM Δάσκαλος,
Carfour Μαρινόπουλος, Μασούτης
και Lidl. Συντονιστής της προσπάθειας είναι ο Υπάλληλος του Δήμου
Διδυμοτείχου κ. Κώστας Γκουρλουμένος. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και εθελοντές που ανταποκρίνονται σ’αυτή
την όμορφη προσπάθεια.

