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Πολυάριθμες
οι πολιτιστικές
και εορταστικές
εκδηλώσεις,
το μήνα Ιούλιο
στην περιοχή
του Διδυμοτείχου,

δίνουν αφορμή
για βαθιά
ανθρώπινες

12η Συνάντηση
Μάρηδων

επαφές, για όμορφες

συναντήσεις
και διασκέδαση

σελ. 9-8

Ρύθμιση οφειλών
προς τους δήμους
ζητούν 49 δήμαρχοι

Να επεκταθεί χρονικά η ρύθμιση
οφειλών προς τους δήμους που έληξε
τον Οκτώβριο του 2012 ζητούν με επιστολή
τους προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών 49 δήμαρχοι όλης της χώρας.
σελ. 5

Δημιουργικότητα
μικρών-μεγάλων

Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συνεργασία
με την Μ.Κ.Ο. Future Library και το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησαν από την
17 Ιουνίου 2013 μια καλοκαιρινή εκστρατεία
ανάγνωσης και δημιουργικότητας
που θα διαρκέσουν έως 9 Αυγούστου 2013.

DIDYMOTEICHO
II.
Το πρόγραμμα εργασιών ξεκίνησε

την Κυριακή 14 Ιουλίου και
περιλάμβανε καθαριότητα των χώρων
αναψυχής,κόψιμο των χόρτων,βάψιμο
και επιδιόρθωση αθλητικών υποδομών.

σελ. 7

σελ. 16

Μουσείο Λαογραφίας & Φυσικής
Ιστορίας- Γεώργιος Κομνίδης
Ο παλαιότερος πολιτιστικός φάρος της ακριτικής Ελλάδας, το Μουσείο
Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας, δημιούργημα του ιερέα και δασκάλου
π. Γεωργίου Κομνίδη, αποτελεί για περισσότερα από τριάντα χρόνια σημείο
αναφοράς στον νομό Εβρου και τη Θράκη. Ομως η Πολιτεία το αγνοεί,
αν και ο δημιουργός του έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών.
σελ. 11

Δικαιώνονται οι επιλογές
του Δημάρχου Διδυμοτείχου
σελ. 3
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Δημοτικό συμβούλιο
Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης: Παρουσίαση της υλοποίησης της
απόφασης 96/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, σελίδες του Δήμου στο You
Tube & Facebook, καθώς και παρουσίαση του ηλεκτρονικού Συστήματος Δημιουργίας και Παρακολούθησης Αιτημάτων Πολιτών στα πλαίσια της λειτουργίας
του Γραφείου Δημότη. -- Αποδοχή επιχορηγήσεων.— Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καρωτής.--- Εκμίσθωση Κυλικείου Δημοτικού Καταστήματος.--Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄
Τριμήνου οικονομικού έτους 2013.--- 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους
2013.--- Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων & χώρων αναψυχής στο άλσος Τσίγγλας και συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.--- Έγκριση διενέργειας προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών,
δαπέδων ασφαλείας & συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.--- Έγκριση διενέργειας προμήθειας κουρτινών, και συγκρότηση επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.--- Έγκριση ανάθεσης προμήθειας εκτυπωτών σαρωτών.--- Έγκριση ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής
– ομάδα Δ΄. --- Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ροφημάτων.--- Έγκριση ανάθεσης προμήθειας κλιματιστικών. --- Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών σίτισης εθελοντών για το έργο αποκατάσταση του άλσους της Τσίγγλας.--- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συνδετήριος δρόμος Λάδης – Παλιουρίου του Δήμου Μεταξάδων».--- Έγκριση παράτασης του έργου
«Αναβάθμιση Κτιριακών υποδομών 2ου, 3ου, 5ου Δημοτικών Σχολείων Δήμου
Διδυμοτείχου».--- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013.--- Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας
από Τ.Κ. Ασημενίου προς Τ.Κ. Σοφικού» και υποβολή μελέτης με τροποποιημένο
προϋπολογισμό στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδος 2007-2013».--- Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου στο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου».--- Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ανακατασκευή ποτιστρών και ραντιστικών Δημοτικής Ενότητας
Διδυμοτείχου.--- Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.--- Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.--- Προγραμματισμός συμβάσεων ορισμένου χρόνου για
την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Διδυμοτείχου για το Σχολικό έτος 2013 – 2014.--- Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και διακεκομμένου ωραρίου κάθε Τρίτη (λόγω λαϊκής)--- Παραχώρηση χρήσης κτιρίων στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου, για ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και υποβολή σχετικών αιτημάτων αδειοδότησης λειτουργίας των ΚΔΑΠ.---- Έγκριση Απολογισμού έτους 2012, Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου.--- Τροποποίηση
προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου--- Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.--- Συμπλήρωση της αριθμ. 70/2013 ΑΔΣ με την προσθήκη μιας ακόμη θέσης εγκατάστασης σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων του ¨Αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Διδυμοτείχου¨.--- Επί αιτήσεως Ρίζογλου Αθανάσιου--- Επί αιτήσεως της “ Hellas online” Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.--- Ορισμός νέων μελών ΔΣ του ΝΠ. Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας & Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου---- Ορισμός νέων μελών ΔΣ του
Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου.--Πρόταση για ονοματοδοσία οδού «Μαργαριτίδη Μαργαρίτη» στην Τοπική Κοινότητα Πετράδων.--- Επί αιτήσεων δημοτών.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ιδιοκτήτης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Εκδότης - Διευθυντής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Δήμαρχος
Διεύθυνση:
Β.Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602
e-mail:didymonea@gmail.com
Σ.Σ: Κείμενα , δημοσιευμένα ή μη
δεν επιστρέφονται.Ενυπόγραφα
κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας.

Eυχές για την ονομαστική
εορτή του Δημάρχου
Τις θερμές ευχές όλων
δέχθηκε στο γραφείο του
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
κος Παρασκευάς Πατσουρίδης επί τη ευκαιρία της
ονομαστικής του εορτής
στις 26 Ιουλίου. Φίλοι,συνεργάτες,τοπικοί φορείς
και δημότες πέρασαν και
του ευχήθηκαν ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ και δέχθηκαν κέρασμα από τον ίδιο.Χρόνια
πολλά Δήμαρχε,να είσαι
καλά,γερός και δυνατός.

Ευχαριστήριο

Η συντακτική ομάδα της δημοτικής
εφημερίδας «Εν Διδυμοτείχω» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τους Χρίστο Κισσούδη(Μεταξάδες),
Δημήτρη Λουλουδάκη(Κουφόβουνο)
και Ελένη Τσελεμπίδου(Ασημένιο), για
το υλικό και την βοήθεια τους στην έκδοση του φύλλου Ιουλίου 2013.

Μήνυμα του Μήνα

Ευχαριστήριο
Η συντακτική ομάδα της δημοτικής εφημερίδας «Εν Διδυμοτείχω» αισθάνεται την ανάγκη
να ευχαριστήσει θερμά τους δικτυακούς τόπους didymoteicho.
net και thrakinea.gr για την βοήθεια τους.

«Έφυγε» ο καρδιολόγος
Αμπατζής Στέλιος
«Έφυγε» ο Καρδιολόγος Στέλιος Αμπατζής μετά από σύντομη ασθένεια.
Ο Στέλιος Αμπατζής ήταν 59 ετών και από τους παλιότερους
γιατρούς του νοσοκομείου Διδυμοτείχου.Ουσιαστικά ήταν αυτός (μαζί με τον καρδιολόγο κο Καραγιάννη) που ξεκίνησαν την
λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου .Ένας
πραγματικά ωραίος άνθρωπος που βοήθησε πολλούς ανθρώπους στο Βόρειο Έβρο.
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Ιουλίου
στο κοιμητήριο της Νέας Χηλής.Θα μας λείψεις πολύ γιατρέ!



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:

Τοπαλούδης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Κελεσίδης Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος Παιδείας
& Δια Βίου Μάθησης
Δεντσίδης Δημήτριος
Επικοινωνία
Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602
E-mail: didymonea@gmail.com

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι φορείς
και σύλλογοι της
περιοχής επιθυμούν
να ενημερώνουν τους
δημότες μας για τις
δραστηριότητες τους
μέσα από την
εφημερίδα του Δήμου
Διδυμοτείχου,
παρακαλούνται να
αποστέλλουν σχετικό
Δελτίο Τύπου στην
ηλεκτρονική μας
διεύθυνση didymonea@
gmail.com ή να επικοινωνούν με τον κο Δημήτρη
Δεντσίδη στο κινητό τηλέφωνο 6972715239.
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Ρύθμιση οφειλών
προς τους δήμους
ζητούν 49 δήμαρχοι

Να επεκταθεί χρονικά η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους που έληξε τον Οκτώβριο
του 2012 ζητούν με επιστολή τους προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών
49 δήμαρχοι όλης της χώρας.
H επιστολή στάλθηκε την Πέμπτη 11 Ιουλίου στους κυρίους Μιχελάκη και Στουρνάρα και κοινοποιήθηκε στην ΚΕΔΕ έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου Βόλβης Δημήτρη Γαλαμάτη. Από τον Έβρο το υπόμνημα υπέγραψαν μόνο δύο Δήμαρχοι: ο Δήμαρχος
Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης και ο Δήμαρχος Σουφλίου κος Ευάγγελος
Πουλιλιός. Στην επιστολή τους οι 49 δήμαρχοι ζητούν επίσης την «επέκταση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν και εφαρμόζονται σε οφειλές που έχουν οι Έλληνες πολίτες προς το κράτος και για τις οφειλές προς τους Ο.Τ.Α.».

Όπως τονίζουν, λόγω αυτής της δυσλειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης «επαγγελματικές δραστηριότητες των πολιτών που έχουν σχέση με τη λειτουργία καταστημάτων
και τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών και αιγιαλού   αλλά ακόμα και κοινωνικά γεγονότα όπως η τέλεση πολιτικών γάμων, εξαιτίας της προϋπόθεσης
ύπαρξης δημοτικής ενημερότητας, βαλτώνουν, «βραχυκυκλώνουν» και καθίστανται ανέφικτες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις τοπικές οικονομίες.»
Η πλειονότητα των οφειλετών εκφράζει την δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι
στην παρούσα χρονική περίοδο δεν υφίσταται διαδικασία διακανονισμού χρεών προς
τους ΟΤΑ. Επίσης υφίσταται έντονη κριτική από τους υπόχρεους οφειλέτες των Δήμων
για το γεγονός ότι οι όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν και εφαρμόζονται σε άλλες
οφειλές που έχουν οι Έλληνες πολίτες προς το Κράτος, δεν ισχύουν και για οφειλές
προς τους ΟΤΑ», καταλήγουν οι 49 δήμαρχοι.

Ιατρικός σύλλογος Έβρου

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
των ενταχθέντων
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ταμείων
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Δικαιώνονται οι επιλογές
του Δημάρχου Διδυμοτείχου

Αντιμέτωποι με μεγάλα οικονομικά προβλήματα θα έρθουν αρκετοί δήμοι στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό με το περιορισμό των εσόδων,
τον υψηλό δανεισμό αλλά και την
καταγραφή των πραγματικών δαπανών, αναμένεται να φέρουν αρκετούς δήμους στο κατώφλι του
παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειμένου
να ζητήσουν οικονομική βοήθεια.
Έχουν ξεκινήσει είδη παραιτήσεις
δημάρχων, καθώς αρκετοί αντιμετωπίζουν συσσωρευμένα προβλήματα στους δήμους τους και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αλλαγές,όπως προβλέπουν τα προγράμματα εξυγίανσης.Στον αντίποδα βρίσκεται ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης , ο οποίος ακολούθησε μια «σφιχτή» οικονομική
πολιτική στον Δήμο.Ο αυστηρός έλεγχος δαπανών και οι προσεκτικές κινήσεις του δήμου
με συνδυασμό στρατηγικής και προυπολογισμών,που έχουν στόχο την ορθολογιστική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου Διδυμοτείχου, έρχονται να επιβεβαιώσουν την
ορθότητα των έως σήμερα επιλογών του.Πολλοί έσπευσαν από νωρίς να τον κατηγορήσουν για την οικονομική πολιτική που ακολουθεί,αλλά σήμερα τα αποτελέσματα των δικαιώνουν. «Η δημοτική αρχή από την αρχή έθεσε ως σκοπό την εξυγίανση και το νοικοκύρεμα
των οικονομικών του δήμου.Αντιμετοπίστηκαν πολλά ανυπέρβλητα προβλήματα,κατασχέσεις,διαταγές πληρωμής, πληρωμές παλαιών οφειλών.Σήμερα η οικονομική βιωσιμότητα
του Δήμου είναι δεδομένη, ο Δήμος Διδυμοτείχου είναι ένας φερέγγυος δήμος παρά τη δεδομένη κρίση η οποία πλήττει την ελληνική αλλά και παγκόσμια οικονομία.Εμείς κάνουμε το
καθήκον μας με τον καλύτερο τρόπο,κινούμαστε προσεκτικά, γιατί λαμβάνουμε υπόψιν μας
τις παρούσες οικονομικά αντίξοες συνθήκες,αλλά και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών
του τόπου μας, έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι τους.Κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε.»

Δωρεάν φιλοξενία σε δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ
Για την περίοδο 2013-2014 ο δήμος Διδυμοτείχου και το νομικό του πρόσωπο υπεύθυνο για
τους παιδικούς σταθμούς Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», είχε εξασφαλίσει συνολικά 595 θέσεις δωρεάν φιλοξενίας, για την παροχή φιλοξενίας και σίτισης σε 15 βρέφη και 130 νήπια, στους 4 παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου και επιπλέον 450 θέσεις στα 4 ΚΔΑΠ, σημειώνοντας σημαντική πρωτιά σε επίπεδο Νομού Έβρου και Περιφέρειας, αυξάνοντας σε 8 τις ενταγμένες δομές και
στο τετραπλάσιο τις προσφερόμενες θέσεις, προσφέροντας άνω του 30% των θέσεων σε επίπεδο
Νομού.

Κύριε Υπουργέ,
Στη συνέλευση στο Π.Ι.Σ με τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων της χώρας,την 06/07/2013,στην οποία παραυρεθείκατε,δεσμευθείκατε ότι την Τετάρτη
10/07/2013,θα είχατε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και ακολούθως
θα μας δίνατε χρονοδιάγραμμα εξόφληση την προ 3ετίας και πλέων οφειλών ,των
ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ταμείων στους γιατρούς.Σας είχαμε τονίσει από το
βήμα της συνέλευσης,ότι οι γιατροί είναι σε απόγνωση και στα όρια της επαγγελματικής τους επιβίωσης και ζητήσαμε να μας δώσετε σαφή ημερομηνίας εξόφλησης των οφειλών,την οποία αυτή την φορά,το Υπουργείο να τηρήσει.Κύριε Υπουργέ,έχουν παρέλθει 15 ημέρες από την ημερομηνία που μας είπατε ότι θα μας ανακοινώσετε το παραπάνω χρονοδιάγραμμα,αλλά ακόμη περιμένουμε!Εκφράζοντας
την αγωνία και απόγνωση χιλιάδων συναδέλφων ζητούμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των οφειλών.Η τήρηση των δεσμεύσεων αποτελεί βασική
προϋπόθεση αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της
εξουσίας.Όπως γνωρίζεται κύριε Υπουργέ τα τελευταία χρόνια έχει τραυματιστεί
σοβαρά η ανωτέρα σχέση από πρακτικές περιφρόνησης της αξιοπρέπειας και της
εργασίας από την πλευρά της εξουσίας.Περιμένουμε την απάντηση σας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βάρναλης Παναγιώτης Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπανδρούδης Ανδρέας.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης και ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου κος Γιώργος Τζιβάρας, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο όλα τα οφέλη του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για να προσφέρουν δωρεάν θέσεις σε νήπια των δημοτών. Με την εξασφάλιση των εκατοντάδων δωρεάν θέσεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ, ο δήμος από τη
μια συμβάλλει δυναμικά στη στήριξη των εργαζόμενων γονέων, καθώς απαλλάσσονται από
μεγάλες δαπάνες που στην αντίθετη περίπτωση θα επιβαρύνονταν, από την άλλη συμβάλλει
αποφασιστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην πλειοψηφία τους νέοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.
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ΣΙΤΑΡΙ

Aριάνι

Καθαρισμός μετά από το θέρισμα
Οι αγρότες της περιοχής μας συνεχίζουν την παράδοση του καθαρισμού του σιταριού .Το
σιτάρι πρέπει να καθαριστεί ανάλογο με το μέγεθος του και την ποιότητα του ,ώστε να «κρατηθεί» σπόρος όπως λένε για την επόμενη χρονιά.
Ο καθαρισμός του σιταριού γίνεται σε όλα τα χωριά μετά το θέρος με ειδικές μηχανές
(τριώρια).Ο κύλινδρος μήκους 2,5 μέτρων περίπου με διάμετρο 60 εκατοστών οποίος αποτελείται από σχάρες(σήτες) με τρύπες διαφορετικού μεγέθους,καθαρίζει σχολαστικά το σιτάρι .
Το σιτάρι συλλέγεται ανάλογα με το μέγεθος του,αφαιρόντας τους σπόρους ζιζανίων,ακαθαρσίες και άλλες ξένες ύλες.

Το αριάνι, κοινώς ξινόγαλα, είναι ένα κρύο ρόφημα γιαουρτιού με
κρύο νερό που περιέχει μερικές φορές και αλάτι. Παρασκευάζεται με απλή
ανάμιξη των συστατικών, ενώ επίσης διατίθεται και στο εμπόριο ως συσκευασμένο ρόφημα.
Το αριάνι, είναι ένα υγιεινό αναψυκτικό με ευχάριστη και δροσιστική γεύση, το οποίο ενισχύει τη σύνθεση βιταμινών. Βοηθά στην πέψη, βελτιώνει τη
χλωρίδα του εντέρου και διατηρεί την καλή υγεία του πεπτικού συστήματος.
Συνδυάζει ταυτόχρονα θρεπτικότητα και χαμηλά λιπαρά. Το αριάνι καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο κατά 75% και σε φώσφορο κατά 56%. Επιπλέον, περιέχει βιταμίνες Α, Β2, Β6 και Ε, απαραίτητες για τον οργανισμό. Το πιο ωραίο,υγιεινό και δροσιστικό ρόφημα του
τόπου μας…
καθαρισμός σιταριού στο χωριό Ασβεστάδες

Καρπούζι με τυρί φέτα
Η αλληλογραφία μας
Ελάβαμε την επανέκδοση της εφημερίδας μετα χαράς «Εν Διδυμοτείχω» και σας ευχαριστούμε
εσάς και τους συνεργάτες σας στο έργο αυτό.Απο το
οποίο μαθαίνουμε και εμείς οι Δημοτιανοί που διαμένουμε σε άλλες πόλεις της γενέτηρας.Τα συμβαίνοντα,εκτός που στεναχωρηθήκαμε με την κατάργηση
της Δ.Ο.Υ Διδυμοτείχου,διότι είμαι και εγώ ένας που
επί των ημερών ήμουν της αρχικής υπαλληλικής μου
ζωής.Κύριε Δήμαρχε ζήσαμε την ίδια στεναχώρια με
την κατάργηση του Επαρχείου Διδυμοτείχου με τις
τόσες αρμοδιότητες προς τους Δήμους και της κοινότητες.Αυτοί οι κύριοι κανείς τους δεν έλαβε υπόψιν ότι το Διδυμότειχο είναι η αρχαιότερη πόλη ττου
Νομού Έβρου και έδρα τριών πόλεων Μητρόπολης.
Αυτά τα γεγονότα μας στεναχωρούν,αλλα καλά είναι
να τα γνωρίζουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,Με εκτίμηση Δημήτρης Ποντίδης Αλεξανδρούπολη

Είναι o πλέον
κλασικός συνδυασμός που εκτός
από γευστικός είναι πολύ σημαντικός τόσο για την
υγεία,όσο και για
την γραμμή μας.
Καρπούζι (2 φέτες):
Αποτελείται σε ποσοστό
91,45% από νερό ενώ περιέχει
μεγάλη ποσότητα
λυκοπενίου.
Τυρί φέτα (30
γρ.): Αποτελείται
επίσης σε μεγάλο
ποσοστό από νερό, 52,9%, ενώ είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες.
Το καρπούζι περιέχει ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό το λυκοπένιο το οποίο παρέχει αντικαρκινική δράση στον οργανισμό ενώ αν
συνδυαστεί με τη φέτα διευκολύνει τη μεταφορά λιποδιαλυτών βιταμινών και αξιοποιεί πλήρως την ποσότητα λυκοπενίου του
καρπουζιού. Με απλά λόγια, δεν επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας με βαριά φαγητά και πολλές θερμίδες, ενώ του δίνουμε σημαντικές θρεπτικές ουσίες και τον βοηθάμε στην καύση λίπους.
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Έκτακτη συνέλευση ΚΕΔΕ
Την έκτακτη συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα
στις 12 Ιουλίου 2013 παρακολούθησε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης, που είχε
ως θέμα συζήτησης το πολυνομοσχέδιο που αφορά
την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και της υπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων και τη θέση σε διαθεσιμότητα των εργαζομένων
σε αυτές καθώς και τη διεύρυνση της επιτροπείας των δήμων μέσω του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την συνταγματική επιταγή για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού της αυτοδιοίκησης.Η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της για την κατάργηση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία και οι σχολικοί φύλακες.Ζητάει άμεσα ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης που θα προχωρήσει
σε αντικειμενική ,αξιόπιστη και σοβαρή αξιολόγηση των Υπουργείων ,των φορέων της τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης.Θεωρεί ότι το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ είχε ως προφανή σκοπό την επιτροπεία των δήμων και όχι την πρόθεση παροχής βοήθειας και επίλυσης των προβλημάτων τους.Ζητάει την δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για διαδημοτική κινητικότητα,που θα παρακάμπτει τις σημερινές χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.Αναστολή της
λειτουργίας των δήμων την Δευτέρα 15,Τρίτη 16,Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013.Η πλειοψηφία των παρευρισκομένων δημάρχων έθεσε στη διάθεση του ΔΣ της ΚΕΔΕ της παραιτήσεις τους,σε περίπτωση μη αποδοχής από την κυβέρνηση των παραπάνω προτάσεων του ψηφίσματος. “Θα συνεχίσουμε
τον αγώνα μας ώστε να μην απολυθεί ούτε να τεθεί σε διαθεσιμότητα κανένας εργαζόμενος στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση . Λέμε ξεκάθαρα όχι στις απολύσεις.’’ Οι δήμαρχοι επέδωσαν ψήφισμα της
έκτακτης γενικής συνέλευσης στον πρόεδρο της Βουλής και τους εκπροσώπους των κομμάτων,όπου τονίζουν την αντίθεση τους με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Παραιτήθηκαν 25 Δήμαρχοι
Κοινή επιστολή παραίτησης από τα δημοτικά αξιώματά τους συνυπογράφουν οι 25 από τους 38 δημάρχουςτης Κεντρικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενοι σε σχετική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της οικείας Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ). Την
επιστολή, που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τους αρμόδιους Υπουργούς και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
κατέθεσε, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ,
ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σίμος Δανιηλίδης, δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών. Ο κ.
Σ. Δανιηλίδης τόνισε πως αναμένεται η συνυπογραφή και άλλων Δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας, και κάλεσε και τις άλλες ΠΕΔ της Χώρας να
προβούν στην υποβολή παρόμοιων επιστολών, ως ύστατη έκφραση διαφύλαξης της αξιοπρέπειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία, με τις αντισυνταγματικές, αντιαυτοδιοικητικές και αντιευρωπαϊκές ρυθμίσεις αλλεπάλληλων νομοθετημάτων, δέχεται επαναλαμβανόμενα, εξουθενωτικά και ταπεινωτικά πλήγματα, που την οδηγούν στον πλήρη αφανισμό.(aytodioikisi.gr).

«Διευθυντικό δικαίωμα»

Μετά την κινητικότητα
στον δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εισάγει
τη λεγόμενη εσωτερική κινητικότητα στους Δήμους και τις
περιφέρειες: με απόφασή του
ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης θα μπορεί να μετακινεί
έναν υπάλληλο από μια υπηρεσία σε μια άλλη υπηρεσία,
ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες του Δήμου ή της Περιφέρειας. Πρόκειται για το λεγόμενο «διευθυντικό δικαίωμα»
των δημάρχων και περιφερειαρχών, το οποίο το υπουργείο Εσωτερικών θέλει να ενισχύσει ώστε να ενισχυθεί η εσωτερική κινητικότητα και να αποφευχθεί η γενική κινητικότητα στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Η ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος αποτελεί πάγιο αίτημα των αιρετών της
αυτοδιοίκησης, ενώ συμφωνεί και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πλαίσιο
της εν εξελίξει μεταρρύθμισης στον δημόσιο τομέα. Με τα ισχύοντα σήμερα, η εσωτερική
κινητικότητα στους ΟΤΑ είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση καθώς για να
μετακινηθεί ένας υπάλληλος από έναν οργανισμό του δήμου στην κεντρική υπηρεσία του
δήμου απαιτείται υπογραφή υπουργού!( eleftheria.gr)

Διαμαρτυρία εργαζομένων
στους Δήμους

Σε αποχή από κάθε εργασία προχώρησαν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κινητικότητα και τις απολύσεις στο Δημόσιο.
Το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουλίου εργαζόμενοι του Δήμου Διδυμοτείχου συγκεντρώθηκαν
στην είσοδο της Δημαρχίας και συμμετείχαν καθολικά στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί ενάντια στις απολύσεις. Την αντίθεση τους στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για μετακινήσεις και απολύσεις υπαλλήλων εξέφρασαν ομόφωνα όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης,ο Αρχηγός της μείζονος Αντιπολίτευσης κος Τοκαμάνης Χρίστος,ο Αρχηγός της ελάσσονος Αντιπολίτευσης κος Συναπίδης Στέφανος, υποστήριξαν τις θέσεις του ΔΣ των εργαζομένων μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
΄΄Την κρίσιμη αυτή στιγμή με τη διαμόρφωση ενός κοινού μετώπου εργαζομένων, αιρετών
και των πολιτών είναι σίγουρο ότι με την αποφασιστικότητα και τη δυναμική μας θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση να αποσύρει κάθε διάταξη και σκέψη για χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων και τη διάλυση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βασικό σύνθημα μας είναι: «ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ-ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ». τονίζεται σε ανακοίνωση των εργαζομένων της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Πρόσληψη 50.000
ανέργων στους δήμους
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να μπουν οι τελικές υπογραφές από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να ανοίξει ο
δρόμος για την έναρξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ, σχετικά με
την απορρόφηση από τους δήμους 50.000 ανέργων που προέρχονται από οικογένειες χωρίς
κανέναν εργαζόμενο. Οι ακριβείς
όροι και οι προϋποθέσεις, αναμένεται να ανακοινωθούν μετά από
την υπογραφή των υπουργικών
αποφάσεων, ενώ η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
δεν αποκλείεται να αρχίσει ακόμα
και μέσα στον επόμενο μήνα. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος, αναμένεται να είναι οι δήμοι,
οι δημοτικές επιχειρήσεις κλπ. Το
πρόγραμμα θα αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας γενικών
καθηκόντων, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές θα έχουν «ταβάνι» τα 500

ευρώ. Για την επιλογή των δικαιούχων, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της μοριοδότησης με ανώτατο όριο τους 36 μήνες ανεργίας.
Ειδικότερα, οι άνεργοι για διάστημα έως 12 μήνες θα παίρνουν ένα μόριο το μήνα, οι άνεργοι για διάστημα από 12 έως 24

μήνες θα παίρνουν 1,5 μόριο το
μήνα, ενώ οι άνεργοι από 24 έως
36 μήνες θα μοριοδοτούνται με 2
μόρια. Στη μοριοδότηση θα λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των
παιδιών της οικογένειας του υποψηφίου. Η χρηματοδότηση του
προγράμματος θα ανέλθει περίπου στα 170 εκατ. ευρώ και θα
αντληθεί από το ΕΣΠΑ.
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Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού που διοργάνωσε ο πολιτιστικός
Σύλλογος Κουφοβούνου. Μια συλλογική προσπάθεια που πήραν μέρος οι εθελοντές κουφοβούνου ,ο σύλλογος γυναικών
και τα μέλη της τοπικής κοινότητας.Παρόντες στην εκδήλωση
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος κο
Παλατσίδη Σταύρο και από τους Αντιδημάρχους του Δήμου.

Κουφόβουνο

Πλήθος κόσμου πήρε μέρος στο πανηγύρι από όλα τα γειτονικά χωριά και διασκέδασαν με τους ήχους παραδοσιακής
θρακιώτικης μουσικής.
Ο Ιερέας του χωριού Πατέρας Κλαύδιος αφιέρωσε την
φετινή γιορτή στην θύμηση από την καταστροφή της Σμύρνης
όπου και τα τραγούδια που ακούστηκαν με συνοδεία χορευτικού συγκροτήματος και τα λόγια που μας εξιστόρησε για τα
γεγονότα της εποχής!
Το πανηγύρι στο χωριό είχε και έχει πάντα διαχρονικό νόημα και αξία! Είναι η σταθερά που θεμελιώνει την σχέση με το
χωριό,η θύμηση για το χθές που πέρασε,η ευχή για το άλλο
αντάμωμα,η κορύφωση του καλοκαιριού... Εικόνες που μοιάζουν ίδιες κάθε φορά σε κάνουν να πιστεύεις για ένα έργο επανάληψη,σαν θερινός κινηματογράφος... Συγχαρητήρια στον
Πολιτιστικό Σύλλογο και του χρόνου!!!

ΙΣΑΑΚΙΑ 2013

Μία πολύ όμορφη βραδιά πρόσφερε την Κυριακή 28 Ιουλίου ο ΕΜΣ Ισαακίου
Διδυμοτείχου στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Στα πλαίσια του εορτασμού 90 ετών ίδρυσης και ιστορίας του χωριού (ΙΣΑΑΚΙΑ 2013) πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια.

2o Σεμινάριο Εβρίτικης Γκάιντας
Πενθήμερο Σεμινάριο Εβρίτικης Γκάιντας θα πραγματοποιηθεί στο Διδυμότειχο στο Κέντρο Θρακικών Μελετών,
17-21 Αυγούστου 2013. Απευθύνεται
σε γκαϊντατζήδες, μαθητευόμενους γκαϊντατζήδες, φοιτητές και φίλους της γκάιντας.
Διαμονή: στον ξενώνα του Δήμου
Διδυμοτείχου. Σεμιναριακά μαθήματα με
γκαϊντατζήδες της παλαιάς γενιάς, μαθήματα αλληλοδιδακτικού χαρακτήρα, παράλληλα εργαστήρια χορού με αντιφωνικό τραγούδι για τους φίλους της γκάιντας ή όποιους άλλους ενδιαφέρονται,
εργαστήρια κατασκευής ζαμπουνιών και
κατεργασίας δέρματος.
Πάνω απ’ όλα γκαϊντατζίδικη ατμόσφαιρα, μασάλια και γλέντια! Συμμετοχή
(υπάρχουν και έξοδα...) για τους γκαϊντατζήδες 60 ευρώ, για τους μη γκαϊντατζήδες (φίλους κ.λπ.) 40 ευρώ.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι γηραιότεροι κάτοικοι του χωριού ενώ στις μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Μορφωτικός σύλλογος Θουρίου,ο σύλλογος ποντίων βορείου Έβρου «ο Διγενής» και ο εκπολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος Διδυμοτείχου «τα Δίδυμα Τείχη».(φωτογραφίες από ΒΟΡΕΑΣmagazine και
didymoteicho.net).

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται διαμονή στον ξενώνα και παρακολούθηση των σεμιναριακών μαθημάτων.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον
Χάρη Σαρρή στο hsarris@otenet.gr
και στο 6974 893998 και στον Γιάννη Σαρσάκη στο 694 5672485. Καλήν αντάμωση στο Διδυμότειχο!..
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Δημιουργικότητα
μικρών-μεγάλων
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Έργα συντήρησης
εσωτερικής οδοποιίας

Θα ξεκινήσουν άμεσα τα έργα υποδομής και συντήρησης εσωτερικής
οδοποιίας του Δήμου Διδυμοτείχου τονίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και καθαριότητας κος Ευάγγελος Περιστεράκης.
Ο Δήμος Διδυμοτείχου σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. Future Library και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησαν από την 17 Ιουνίου 2013 μια καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας που θα διαρκέσουν έως 9 Αυγούστου 2013.
Η χαρά των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ μεγάλη,συμμετέχουν ζωγραφίζουν ,διασκεδάζουν δημιουργικά.Οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο και γνώσεις στα μικρά παιδιά δίνοντας τον
καλύτερο εαυτό τους.Συνεχίζουμε έτσι,δυναμικά…

Άρδας 2013

Από τις 24 μέχρι τις 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στις όχθες του ποταμού Άρδα η 19η Συνάντηση Νέων. Για άλλη μία χρονιά, μουσικές συναυλίες και παράλληλες δράσεις δημιούργησαν ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός που ταράζει τα δεδομένα και ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός πάρτι δίπλα στο ποτάμι. Παράλληλα οι τρεις χώρες ενώνονται με ποδηλατοδρομία,
χορευτικά συγκροτήματα, μεγάλη παραδοσιακή παλαίστρα, αγώνες ποδοσφαίρου, beach volley, 4x4, μουσικά συγκροτήματα.

Έχει διακηρυχτεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου .Το έργο συνολικής αξίας 87.000
ευρώ(Δ.Ε Διδυμοτείχου και Μεταξάδων) χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ Διδυμοτείχου και η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι
τρείς μήνες.

Λαγός χ 4

Ξεκίνησε σαν μια ιδέα, έγινε πραγματικότητα.
Θα ήταν δυνατόν άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικών κουλτούρων και πολιτισμών
με το μόνο κοινό μεταξύ τους το όνομα της πόλης
του η του χωριού τους να γίνουν φίλοι;
Η απάντηση είναι ναι και η απόδειξη; Από το
Σάββατο 20 Ιουλίου έως τις 29 Ιουλίου 48 παιδιά
από το Λάγος της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και φυσικά και του Λαγού της Ελλάδας
βρίσκονται στον Λαγό της Γαλλίας στην 4η συνάντηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Νεολαία εν δράση».

Τα παιδιά μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων
θα γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των άλλων χωρών, θα δουν τις διαφορές μας αλλά και το ποιο
σημαντικό τις ομοιότητες μας. Το θέμα το οποίο
θα αναπτύξουν τα παιδιά στην φετινή συνάντηση
είναι ο παραδοσιακός χορός. 4 χώρες με διαφορετικούς τρόπους ζωής, και διαφορετική παράδοση θα παρουσιάσουν τους χορούς τους, εξάλλου
η μουσική και ο χορός δεν έχει σύνορα.
Ήταν μια απλή ιδέα, έγινε μια πραγματικότητα.
(didymoteichonet-Ευδοξία Πάπαρη).
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Πολυάριθμες πολιτιστικές
και εορταστικές εκδηλώσεις
Π

ολυάριθμες οι πολιτιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις,το μήνα Ιούλιο στην περιοχή του Διδυμοτείχου, δίνουν αφορμή για βαθιά ανθρώπινες επαφές, για όμορφες
συναντήσεις και διασκέδαση.

Ο πληθυσμός του κάθε χωριού κυριολεκτικά πολλαπλασιάζεται, το γλέντι κρατάει όλη την
νύχτα , το φαγητό άφθονο, η διάθεση πάντοτε στο αποκορύφωμά
της. Τα πανηγύρια αποτελούσαν
και αποτελούν για τους κατοίκους
της περιοχής μας έναν ξεχωριστό
τρόπο διασκέδασης.
Πέρα από τη θρησκευτική κατάνυξη, η γιορτή του Αγίου τους
είναι και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία,να ιδωθούν, να ακούσουν
τραγούδια, να χορέψουν, να γλεντήσουν. Με τον τρόπο αυτό οι
κάτοικοι διατηρούσαν και διατηρούν τους δεσμούς με την παράδοση, καθώς επίσης και τους
δεσμούς με τους συγχωριανούς
τους.
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Πραγματοποιήθηκε με τεράστια
επιτυχία την Κυριακή 14 Ιουλίου στην
Κυανή, η 12η Συνάντηση των Μάρηδων.
Οι Μάρηδες ,μια γνήσια Θρακική
πληθυσμιακή ομάδα με τις ρίζες βαθιά βυθισμένες στην Θρακική ιστορία,
κρατάει το κύριο βάρος του αυθεντικού Θρακικού λαϊκού πολιτισμού και
ομολογουμένως εκφράζει την γνήσια
Θράκη σε όλα της τα επίπεδα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας
κ Δαμασκηνός,ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης,οι
Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
με επικεφαλή τον Πρόεδρο της Κυανής κο Ευάγγελο Κακάκη,Αντιδήμαρχοι του Δήμου και πάρα πολύς κόσμος
από όλα τα χωριά των Μάρηδων.
Η Πρόεδρος ΕΠΟΣΜΑ κα Αθανασία Ασπρογέρακα στον χαιρετισμό της
τόνισε ότι θα πρέπει οι Μάρηδες στα
δύσκολα αυτά χρόνια να συσφίξουν
περισσότερο τις σχέσεις τους , να ανανεώσουν τους συγγενικούς τους δεσμούς , να συνεχίσουν να είναι ενωμένοι.Ο Μητροπολίτης μας κ Δαμασκηνός ήρθε από την Αθήνα αποκλειστικά για το αντάμωμα και τόνισε ότι σαν
πνευματικός πατέρας βοηθάει πάντοτε
τέτοιες όμορφες προσπάθειες.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος
Παρασκευάς Πατσουρίδης στην ομιλία
του τόνισε ότι οι κοινοί στόχοι για πρόοδο και καλύτερη ζωή, μας κρατούν
ενωμένους.
Παίρνουμε δύναμη από την παράδοση και από την ενότητα μας για να
προχωρήσουμε μπροστά. Την εκδήλω-

12η Συνάντηση
Μάρηδων

ση ξεκίνησαν οι γκαιντατζήδες της περιοχής μας,που για μια ακόμη φορά,προβάλουν
με τον καλύτερο τρόπο την μουσικοχορευτική μας παράδοση.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η βράβευση των δύο γκαιντατζίδων που δεν
βρίσκονται στην ζωή και κατάγονται από την Κυανή, Θεόδωρο και Ευάγγελο Κεκέ,ενώ
οι κόρες τους δώρισαν στον μικρό γκαιντατζή Δημοσθένη Σαρσάκη, τεσσάρων χρονών, την γκάιντα που έπαιζε ο Θόδωρος Κεκές,συμβολίζοντας με αυτό τον τρόπο την
συνέχεια που πρέπει να έχουμε σαν περιοχή. Χορευτικά από τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών ,έδωσαν θρακιώτικο χρώμα στην καλοκαιρινή βραδιά, που πλημμύρισε από όμορφα τραγούδια και πολύ κέφι.
Παρουσιάστηκαν όλοι οι χοροί των Μάρηδων και οι παρευρισκόμενοι καταχειροκρότησαν τους συλλόγους, για το θέαμα που απόλαυσαν.
Ας ελπίσουμε του χρόνου το Αντάμωμα να διοργανωθεί και να έχει την ίδια και
ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία!
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Η μνήμη της Αγίας Μαρίνας
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Εορτάσθηκε η μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνης της
θαυματουργού, στο Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα, με τη συμμετοχή ικανού αριθμού προσκηνυτών.

Στο Διδυμότειχο, στους πρόποδες του Βυζαντινού Κάστρου, υπάρχει αρχαίο Αγίασμα και η Κατακόμβη όπου τιμάται η Αγία. Την παραμονή της εορτής ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε εκεί στην
ακολουθία του Εσπερινού και έψαλε τα εγκώμια της Αγίας προ του ιερού Επιταφίου. Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος,
όπου υπάρχει αφιερωμένο στην Αγία Μαρίνα Παρεκκλήσιο.

Εκοιμήθη
ο Βάρνης Κύριλλος

Με βαθειά θλίψη ο ορθόδοξος λαός της γείτονος Βουλγαρικής Εκκλησίας προέπεμψε
στην τελευταία κατοικία του τον προ τριημέρου αιφνιδίως εκδημήσαντα προς Κύριον μακαριστό Μητροπολίτη Βάρνης κυρό Κύριλλο, την Πέμπτη 11 Ιουλίου ε.ε.
Στην εξόδιο που εψάλη στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου της Βάρνας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. Της εξοδίου προέστη ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ.
Νεόφυτος, τον οποίο επλαισίωσε πλειάς Αρχιερέων της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Επίσης
παρέστη σ’ αυτήν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.
Άνθιμος και την Εκκλησία της Ρουμανίας ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Τόμιδος (Κωνστάντζας) κ. Θεοδόσιος. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ομιλών στο γεύμα, που ακολούθησε, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξήρε την προσωπικότητα του μεταστάντος και συνεπλήρωσε ότι «ο μακαριστός Κύριλλος σε δύσκολες εποχές άνοιξε στην Εκκλησία της Βουλγαρίας την πόρτα της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία στο πρόσωπό του προσέβλεπε πάντα σε
ένα γνήσιο φίλο, αδελφό και συνοδοιπόρο, που αγωνίσθηκε με όλες του τις δυνάμεις για την
προσέγγιση των δύο αδελφών και ομόρων Εκκλησιών».

Η μνήμη των Αγίων Αναργύρων

Στον Ιερό Ναό Aγίων Αναργύρων του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ιερούργησε ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς, τη Δευτέρα 1η Ιουλίου ε.ε., επί τη μνήμη των θαυματουργών ιατρών αγίων Κοσμά και Δαμιανού. Τη Θεία Λειτουργία παρηκολούθησε ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Δημ. Λαζόπουλος, το ιατρικό και πολιτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, συγγενείς ασθενών και πολλοί πιστοί από το Διδυμότειχο.

Με τους κατασκηνωτές μας
Τους κατασκηνωτές, που φιλοξενούνται στο Μοναστήρι
της Δαδιάς επισκέφθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς, το Σάββατο 6 Ιουλίου ε.ε.
Οι Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, λειτουργούν τον μήνα Ιούλιο, στο Μοναστήρι της Δαδιάς, σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους και φιλοξενούν εντελώς δωρεάν αγόρια των τελευταίων τάξεων
του Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου και φοιτητές.

Φέτος ο αριθμός των κατασκηνωτών υπολογίζεται στους 200. Υπεύθυνος της Κατασκηνώσεως είναι ο εκ των κληρικών της Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρ. Αθανάσιος Δανάκης. Με την ευκαιρία της επισκέψεώς του ο Σεβασμιώτατος μίλησε στα παιδιά. Τους ανέπτυξε το φετινό σύνθημα της Κατασκήνωσης «Η Παναγία σκέπη του κόσμου», ευχαρίστησε τα στελέχη και τις εθελόντριες που προσφέρουν τη διακονία τους στη νεολαία του τόπου μας, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η εμπειρία τους στην Κατασκήνωση θα είναι πολύτιμος σύμβουλος στη ζωή τους και τους ευχήθηκε καλή ξεκούραση και καλή διασκέδαση.
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Πανηγύρεων συνέχεια…

Η μνήμη της Οσιοπαρθενομάρτυρος Αγίας Παρασκευής εωρτάσθηκε στην Ιερά
Μονή Αγίας Σκέπης – Αγίας Παρασκευής Νέας Βύσσης, στους Ενοριακούς Ναούς
Ασημένιου, Βρύσης, Αγριάνης και στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Παρασκευής Διδυμοτείχου. Ομοίως και η μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού εωρτάσθηκε στις Ενορίες Αμπελακίων, Νέων Ψαθάδων και Παλιουρίου.

Χειροτονία για την Ιερά
Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Ο Σεβασμιώτατος επί τη μνήμη της αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 25η Ιουλίου
ε.ε. το απόγευμα χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη συνέχεια προέστη της λιτανεύσεως της ιεράς εικόνος και των λειψάνων της αγίας Παρασκευής στο Ιερό Προσκύνημα Διδυμοτείχου και το πρωί της επομένης ιερούργησε στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Παρασκευής Ασημένιου.

Τον Διάκονο Δαμασκηνό Φυλακτό, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
χειροτόνησε σε Πρεσβύτερο, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ. Δαμασκηνός με
εντολή και ευλογία του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, την Κυριακή 14 Ιουλίου ε.ε. στον κατάμεστο από
Επί τη μνήμη του αγίου Παντελεήμονος ο Σεβασμιώτατος αφ’ εσπέρας χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα ενορία Αμπελακίων
και το πρωί ιερούργησε στην επίσης πανηγυρίζουσα ενορία Νέων Ψαθάδων Διδυμοτείχου. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος επεσκέφθη στην Κομοτηνή και την Ξάνθη τους εορτάζοντας Σεβ. Μητροπολίτας Μαρωνείας κ. Παντελεήμονα και Ξάνθης
κ. Παντελεήμονα, ευχηθείς εις αυτούς τα δέοντα.

Ο ουράνιος άνθρωπος

πιστούς Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γουϊνέας κ. Γεώργιος
(Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) και Ισπανίας κ. Πολύκαρπος (Οικουμενικού Πατριαρχείου).
Ο νεοχειροτονηθείς τυγχάνει απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιακής Σχολής και
πτυχιούχος της Ανωτάτης

Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Αθηνών. Επί πενταετία περίπου, με απόσπαση, διηκόνησε στην Αλεξάνδρεια και
το Γιοχάνεσμπουργκ. Ευθύς
μετά την εις Πρεσβύτερον
χειροτονία του ο π. Δαμασκηνός θα υπηρετήσει στην
ακριτική Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου καλύπτοντας εφημεριακά κενά.

Μουσείο Λαογραφίας & Φυσικής
Ιστορίας- Γεώργιος Κομνίδης
Ο παλαιότερος πολιτιστικός φάρος της ακριτικής Ελλάδας, το Μουσείο Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας, δημιούργημα του ιερέα και δασκάλου π. Γεωργίου Κομνίδη, αποτελεί για περισσότερα από τριάντα χρόνια σημείο αναφοράς στον νομό
Εβρου και τη Θράκη. Ομως η Πολιτεία το αγνοεί, αν και ο δημιουργός του έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών.

Η μνήμη του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου πανηγυρίσθηκε στις φερώνυμες ενορίες Νέας Ορεστιάδος, Μεταξάδων, Κουφοβούνου, Θυρέας, Γιατράδων Μαυροκκλησίου, Σιδηρούς,
με τη συμμετοχή πλήθους προσκυνητών.
Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας της
εορτής ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε
στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ενοριακό Ναό
Προφήτου
Ηλιού
της ιστορικής κωμοπόλεως Μεταξάδων,
όπου παρέστη ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης. Το εσπέρας της
ίδιας ημέρας ο Σεβ.
χοροστάτησε στον
Μεθέορτο Εσπερινό
στην πανηγυρίζουσα
ενορία Μαυροκκλησίου. Την επομένη,
21 του μηνός Ιουλίου ε.ε., Κυριακή Δ΄
Ματθαίου ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Προφήτου
Κουφοβούνου, όπου παρέστη ο Διοικητής της 50ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Θεοδ. Τοπούζης.
Το απόγευμα της αυτής ημέρας ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του
Εσπερινού επί τη μνήμη της Ισαποστόλου και Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής
στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυπρίνου, του οποίου το εις το βόρειο κλίτος ευρισκόμενο Παρεκκλήσιο τιμάται επ’ ονόματι της θαυματουργού Αγίας.

Το μουσείο άρχισε να δημιουργείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 από τον π. Γεώργιο Κομνίδη, 80 ετών
σήμερα. «Ηθελα να ικανοποιήσω τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μου, διότι αγνοούσαν την παράδοση και την
πανίδα του τόπου τους. Τα παραδοσιακά αντικείμενα και εργαλεία τα αγόραζα από ιδιώτες, ενώ τα διάφορα ζώα, πτηνά και ερπετά της περιοχής τα ταρίχευα μόνος μου τις νύχτες. Φίλοι μου γιατροί μου δώρισαν σε ειδικά βάζα και τρία
ανθρώπινα έμβρυα, δύο από τα οποία είναι τερατογενέσεις από το Τσέρνομπιλ, ενώ το τρίτο προέρχεται από αποβολή».
Φυτικό και ζωικό βασίλειο, αντικείμενα από το μακρινό παρελθόν (από θρανία μέχρι γραμμόφωνα) είναι μερικά
από τα εκατοντάδες εκθέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών που το επισκέπτονται. Σήμερα το μουσείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 150 τ.μ. στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα ουδέποτε είχε εισιτήριο εισόδου και ούτε επιχορηγήθηκε από κάποιο φορέα. Από τους καλύτερους και συχνότερους επισκέπτες του μουσείου πάντως είναι τα πέντε εγγόνια του ιδρυτή του. Τα έξοδά του, δε, καλύπτονται αποκλειστικά από
τη σύνταξη του Γεώργιου Κομνίδη.
Το μουσείο επισκέφτηκαν στο παρελθόν πολλές προσωπικότητες της Ελλάδας, όπως ο αείμνηστος Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος και η σύζυγός του Ιωάννα, ο αείμνηστος αρχηγός της Ν.Δ. Ευάγγελος
Αβέρωφ, η Μελίνα Μερκούρη, πολιτικοί και καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί, αρχιερείς, ανώτατοι αξιωματικοί, πανεπιστημιακοί, σχολεία και πλήθος κόσμου. Ο π. Γεώργιος Κομνίδης έχει τιμηθεί το 1980 από την Ακαδημία Αθηνών, τα υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματίων κλπ.(Esressonews.gr).
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Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία
νε στους μεταξαδιώτικους ρυθμούς. ΄Αφθονο κρασί και σουβλάκι –λουκάνικο μεταξαδιώτικο ήταν το κύριο μενού του
πανηγυριού . Στον χαιρετισμό
του ο πρόεδρος Νεολαίας Μεταξάδων κ. Κισσούδης Χρήστος αφού ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκομένους, κ. Δήμαρχο, αντιδημάρχους, έλληνα
Πρέσβη του Περού, τοπικό συμβούλιο, Νεολαία ,φίλους κλπ.
εξήρε την προσφορά της Νεολαίας για την εθελοντική εργασία που προσφέρανε για την
επιτυχία της εκδήλωσης και
για το μεράκι και την εργατικότητά τους σε όλες τις εκδηλώσεις. Ο σκοπός μας απόψε δεν
είναι οικονομικός το βλέπετε
εξάλλου και από τις χαμηλές τιμές που έχουμε. Στόχος μας είναι να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας μέσα στην καταχνιά
Με μεγάλη λαμπρότητα
γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή του πολιούχου των Μεταξάδων του Προφήτη Ηλία .
Στις 19-7-2013 ημέρα Παρασκευή τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στην εκκλησία του Προφήτου Ηλιού με την
παρουσία του αρχιμανδρίτου κ.
Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τον εσπερινό, την αρτοκλασία που ακολούθησε και την
περιφορά της εικόνας του Προφήτη Ηλία στους δρόμους των
Μεταξάδων. Ανήμερα της γιορτής Σάββατο 20-7-2013 τε-

λέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ.κ Δαμασκηνού και
πολλών ιερέων της γύρω περιοχής.

ξαδιώτισσες και πλήθος κόσμου από την γύρω περιοχή . Ο
Σύλλογος Γυναικών δεξιώθηκε
τους επισήμους στην αίθουσα
του πολιτιστικού Συλλόγου μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας.   

Παραβρέθηκαν επίσης και
παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία ,ο κ. Δήμαρχος του
Δήμου Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου,ο Μεταξαδιώτης ΄Ελληνας πρέσβης του
Περού κ. Δημητρίου Χατζόπουλου , το τοπικό Συμβούλιο, πολλοί Μεταξαδιώτες και Μετα-

    Το απόγευμα της ίδιας
ημέρας ο Σύλλογος Νεολαίας Μεταξάδων σε συνεργασία
με τον Αθλητικό Σύλλογο Αναγέννηση Μεταξάδων διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά στην
κεντρική πλατεία των Μεταξάδων το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία . Μικροί και μεγάλοι χορέψανε και διασκεδάσα-

της οικονομικής κρίσης και κρίσης των αξιών που περνάμε σήμερα στη χώρα μας. Στην εποχή μας, που ζούμε κοσμοϊστορικά γεγονότα, σε επίπεδο κυρίως πολιτισμικό και οικονομικό,
με την έπαρση της τεχνολογίας
και τη βαριά πνοή της παγκοσμιοποίησης, η στροφή προς
την ενδοχώρα του λαϊκού πολιτισμού και της λαϊκής παράδοσης κρίνεται αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είναι καιρός, λοιπόν, να επιστρέψουμε σε ορισμένες αξίες και
ιδέες που ενισχύουν τον πολιτισμό και την εθνική μας ταυτότητα.  Η όλη εκδήλωση θεωρήθηκε πολύ επιτυχημένη και οι διοργανωτές έγιναν δέκτες θετικών σχολίων και πολλών συγχαρητηρίων.--- (Πρόεδρος Νεολαίας Μεταξάδων)

2ο Αντάμωμα Λαδιωτών
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία στην κεντρική πλατεία του
χωριού το 2ο Αντάμωμα των Απανταχού Λαδιωτών.
Η επιτυχημένη εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα της Προέδρου του Συλλόγου Λαδιωτών
Αλεξανδρούπολης κας Άννας Γκαιντατζή η οποία τόνισε ότι «νιώθουμε όλοι μας μεγάλη χαρά που
ξανασμίξαμε μετά από πολλά χρόνια και ξαναδίνουμε την δυνατότητα,ειδικά στη νέα γενιά να επικοινωνήσουν εδώ στην Λάδη ,στο

όμορφο χωριό μας.
Οι απανταχού Λαδιώτες θυμούνται με συγκίνηση τα χρόνια
που ζούσαν εδώ ,χρόνια δύσκολα
αλλά ταυτόχρονα τόσο μοναδικά».
Πλήθος κόσμου από τα διπλανά
χωριά και Λαδιώτες που ζούν σε
διάφορες περιοχές έδωσαν δυναμικό παρόν στο αντάμωμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης ο οποίος κατάγεται από

την Λάδη, συνοδευόμενος από την
σύζυγο του και τον τοπικό Πρόεδρο κο Δημήτρη Μπρίκα καθώς
και με Αντιδημάρχους του Δήμου.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς
Πατσουρίδης τόνισε ότι «Με πολύ
μεγάλη χαρά και συγκίνηση ταυτόχρονα συμμετέχω μαζί σας σήμερα
στη μεγάλη μας γιορτή, στο αντά-

μωμα του χωριού μας.
Στα δύσκολα αυτά χρόνια είναι απαραίτητο να ξαναθυμηθούμε τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή
μας και αυτό δεν είναι άλλο παρά
μόνο ο τόπος μας,που τον αγαπάμε και τον στηρίζουμε με όλες μας
τις δυνάμεις».
Το ζεστό χειροκρότημα του κό-

σμου κέρδισαν οι νέοι που επισκέφτηκαν το χωριό τους και διασκέδασαν με κέφι και ζωντάνια μέχρι
τα ξημερώματα με την γκάιντα του
συγχωριανού τους Γιάννη Ντομπρίδη και το συγκρότημα του Νίκου Ζαπάρτα,δίνοντας όλοι υπόσχεση πως θα ανταμώσουν και
του χρόνου.
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1η θέση

Έγιναν….

Τα κορίτσια του Σπάρτακου

•

Τα κορίτσια του Σπάρτακου Διδυμοτείχου πανηγύρισαν την πρώτη θέση
στο 1ο τουρνουά μπιτς βόλεϊ κοριτσιών που διοργάνωσε η Λέσχη Πετοσφαίρισης Αλεξανδρούπολης.

•

Η διοργάνωση συγκέντρωσε αρκετά κορίτσια
από τρείς ομάδες του Νομού Έβρου που μέσα από
συνεχείς αγώνες χάρηκαν
το αγαπημένο τους άθλημα και απέκτησαν εμπειρίες
υπό το βλέμμα ανθρώπων
του αθλήματος. Στο τουρνουά κορασίδων της Κυριακής η Νίκη Αλεξανδρούπολης συμμετείχε με 3 ομάδες, δυο ο Σπάρτακος και
δυο οι Αμαζόνες, ενώ αν και
αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν αγωνίστηκε ο ΑΟ
Ορεστιάδας. Νικητής ήταν η ομάδα του Διδυμοτείχου που στον τελικό επικράτησε της Νίκης 3.

•

•

Στον μικρό τελικό αγωνίστηκαν οι άλλες δυο ομάδες της Νίκης, ενώ στην 5-6η θέση βρέθηκαν οι δυο ομάδες των Αμαζόνων. Συνδιοργανωτής ήταν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ενώ το τουρνουά έγινε υπό την αιγίδα της Ε.Σ.ΠΕ.ΘΡ.-AN.MAK
(Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης- Ανατ.Μακεδονίας). (volleynews.gr)

•

Ασημένιο

•

Π

λήθος κόσμου έδωσε και φέτος το παρών
του στο Ασημένιο Διδυμοτείχου. Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που διοργανώνεται
κάθε 26η Ιουλίου επισκέπτεται κόσμος από όλες τις περιοχές του Νομού μας.

•

Είναι μια εκδήλωση που αποτελεί
θεσμό για τον τόπο , στην διάρκεια
της οποίας ο Πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας κος Θύμιος Λυμπερακάκης οργάνωσε μια εβδομάδα με παράλληλες δραστηριότητες για τα μικρά παιδιά.Βραδιά παιχνιδιού,τσουβαλοδρομίες,αυγουλοδρομίες,διαγωνισμός τραγουδιού,ξυλοπόδαροι
και κλόουν έκαναν τα μικρά παιδιά
αλλά και τους μεγάλους να περάσουν ευχάριστα.

Συνελήφθη στις 30 Ιουλίου, σε
παρέβρια περιοχή του Διδυμοτείχου
, από αστυνομικούς της Ειδικής
Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
, 31χρονος αλλοδαπός διακινητής,
υπήκοος Ιράκ, ο οποίος προωθούσε
στο εσωτερικό της Χώρας έντεκα (11)
μη νόμιμους μετανάστες.
Συνελήφθη, στο Διδυμότειχο,
από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Διδυμοτείχου, της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας,
21χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη
για πρόκληση θανατηφόρας βλάβης
σε βρέφος 1 χρόνου.
Κουνήθηκε ο Έβρος απο σεισμό
μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού
ήταν στην θαλάσσια περιοχή 14
χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά
της Ίμβρου και σε βάθος στα 10
χιλιόμετρα.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 22η
Έκθεση Βιβλίου στην Παραλία της
Αλεξανδρούπολης, από 19 έως 28
Ιουλίου 2013.
Στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης
από τα 193 οχήματα λειτουργούν
μόνο τα 48 λόγω διαφόρων
προβλημάτων.
Τον πρώτο προορισμό για τους
Τούρκους τουρίστες αποτελεί
τα τελευταία τρία χρόνια η
Αλεξανδρούπολη οι οποίοι κάνουν
όλο το χρόνο και ιδιαίτερα το
καλοκαίρι τακτικές εξορμήσεις
ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό
ρεύμα προς την πόλη.
Εξιχνίαση επτά διαρρήξεις
καταστημάτων, πρατηρίων υγρών
καυσίμων και Ιερού Ναού σε χωριά
της Ορεστιάδας. Συνελήφθησαν οι
τέσσερις Βούλγαροι ηλικίας 22, 23,
24 και 25 ετών για διακεκριμένες
περιπτώσεις κλοπής.

Εκδηλώσεις
Αυγούστου
•
•

Στην κεντρική εκδήλωση πλήθος
κόσμου μαζί με δύο χορευτικά
από το χωριό διασκέδασαν και
χάρηκαν την όμορφη καλοκαιρινή βραδιά.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης συνεχάρη τα μικρά παιδιά και τον Πρόεδρο της κοινότητας για τις όμορφες δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν
και ευχήθηκε να συνεχιστούν
το ίδιο δυναμικά και οργανωμένα οι ωραίες αυτές εκδηλώσεις και του χρόνου.

•
•
•
•
•
•
•
•

• ¨Χοροεσπερίδα Εξωραιστικού
Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνοχωρίου¨Παρασκευή 02 Αυγούστου.
• ¨9η Συνάντηση Απανταχού Πυθιωτών¨Παρασκευή 02 & Σάββατο 03
Αυγούστου¨.
• ¨5η Συνάντηση Πραγγιωτών¨- Σάββατο
03 Αυγούστου.
• ¨1η Συνάντηση Γιατραδιωτών¨- Σάββατο
03 Αυγούστου¨.
• ¨Μια βραδιά στους Ασβεστάδες¨Σάββατο 10 Αυγούστου¨.
• ¨Χοροεσπερίδα Ατρόμητος
Ασπρονερίου¨-Πέμπτη 15 Αυγούστου¨.
• ¨Πανηγύρι Βρυσικών¨-Παρσκευή 16
Αυγούστου¨.
• ¨Πανηγύρι Σιτοχωρίου¨-Παρασκευή 16
Αυγούστου¨.
• ¨Χοροεσπερίδα Αθλητικής Ένωσης
Καρωτής-Παρασκευή 16 Αυγούστου¨.
• ¨Συνάντηση Απανταχού Μανιωτών¨Σάββατο 17 Αυγούστου¨.

14

Παρασκευή 02 Αυγούστου 2013 • Αρ. Φύλλου 5

Παλιούρι

Τεράστια ήταν και φέτος η επιτυχία του γλεντιού που διοργάνωσε στην πλατεία του χωριού η Θύελλα Παλιουρίου, για το Πανηγύρι. Εκατοντάδες κόσμος από όλη την περιοχή χόρεψε, γλέντησε και
διασκέδασε με την ψυχή του, αφήνοντας κατά μέρος τα προβλήματα και όσα τον απασχολούν.

Πράσινη λαϊκή

Ξεκίνησε το Σάββατο 6 Ιουλίου η
πράσινη λαϊκή στο
Διδυμότειχο.

Μετά και από συνεννόηση με τους
παραγωγούς της περιοχής ,η έναρξη
λειτουργίας έκθεσηςλαϊκής αγοράς τοπικών προϊόντων (ντόπιων παραγωγών),
βάσει της υπ’αριθμ.
225/2012 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου , θα γίνεται
κάθε Σάββατο από
τις 07:30 έως στις
13:00 στην Περιφερειακή Οδό Διδυμοτείχου (πλησίον της ΕΑΣ
Διδ/χου).
Την πράσινη λαϊκή επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρσκευάς Πατσουρίδης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο
της Δημοτικής Κοινότητας
Διδυμοτείχου κο Σαράντη
Τασιούδη και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.Ο
Δήμαρχος χαιρέτησε τους
παραγωγούς και ευχήθηκε καλές δουλειές και καλό ξεκίνημα,ενώ συνομίλησε με αρκετούς κατοίκους που έσπευσαν για τα
ψώνια τους από την πράσινη λαϊκή.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ομάδας Σωτήρης Δοινούδης τόνισε
ότι όλο το χωριό βοήθησε και δούλεψε εθελοντικά με την ομάδα για
να έχει αυτή την μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία το πανηγύρι. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
κος Παρασκευάς Πατσουρίδης συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους
του Δήμου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους ! Και του χρόνου !

Ραμαζάνι

Γιορτή νηστείας και αγάπης

Το Ραμαζάνι εκ του τουρικού
ραμαζάν και αραβικού ραμαντάν,
είναι Θρησκευτική -μουσουλμανική- εορτή νηστείας.
Αποτελεί ονομασία του ένατου μήνα του μουσουλμανικού έτους όπου σύμφωνα με
τη παράδοση δόθηκε το Κορά-

νι στους ανθρώπους προκειμένου ν΄ αποτελέσουν οι κανόνες του, οδηγός της ζωής τους.
Έτσι το Ραμαζάνι χαρακτηρίζεται
ως ένας από τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ με χαρακτήρα υπακοής, εξιλασμού και προσευχής προς το Θεό. Σε όλο το
χρονικό διάστημα αυτό, διάρκει-

ας ενός μηνός, οι μουσουλμάνοι
απέχουν υποχρεωτικά, από ανατολής μέχρι δύσεως του Ηλίου, από κάθε είδους τροφή ακόμη και νερό, πολύ δε περισσότερο από κάπνισμα, ποτό, αρώματα και σεξουαλικές επαφές, όχι
όμως στο υπόλοιπο διάστημα
μέχρι την ανατολή του Ηλίου. Το
Ραμαζάνι τελειώνει με τριήμερη
γιορτή που αραβικά ονομάζεται
κχιντ-αλ-φιτρ (= εορτή τέλους
νηστείας) ή κχιντ-αλ-σαρκχίρ (=
Μικρή εορτή). Ο μήνας Ραμαντάν είναι μία χρονική περίοδος
κατάλληλη για προσευχή, για
καλές πράξεις, για περισσότερο
χρόνο με την οικογένεια και τους
φίλους.

ζει επίσης το πόσο υποφέρουν οι
φτωχοί, εκείνοι που σπάνια τρέφονται καλά ή δε βρίσκουν το
κατάλληλο φαγητό. Ποια γεύματα περιλαμβάνει το Ραμαζάνι; Τα
δυο κύρια γεύματα του είναι το
Σουχούρ πριν την ανατολή και
το άλλο μετά τη δύση που λέγεται Ιφτάρ. Τα γεύματα αυτά περιλαμβάνουν χουρμάδες ακολουθώντας το παράδειγμα του Προφήτη Μοχάμεντ. Μετά το Ιφτάρ
και μέχρι το Σοχούρ την άλλη
μέρα ο καθένας μπορεί να φάει
ό, τι επιθυμεί από φαγητό, γλυκά
και ποτά, αλλά εκτός από αλκοόλ και χοιρινό κρέας( είναι απαγορευμένα από το θεό και έχουν
αναφερθεί στο Κοράνι).

Η νηστεία έχει σκοπό να βοηθήσει τους Μουσουλμάνους να
μάθουν την αυτοπειθαρχία, την
εγκράτεια, τη γενναιοδωρία αλλά και την υπομονή. Τους θυμί-

Μία άλλη όψη στο Ραμαντάν
είναι πως μία από τις τελευταίες μονές νύχτες του μήνα είναι
η «Λεϊλάτ αλ Καντρ» ή «η Νύχτα
του Πεπρωμένου». Είναι η ιερό-

τερη νύχτα του μήνα. Είναι η νύχτα κατά την οποία ο Θεός άρχισε να αποκαλύπτει το Κοράνι
στον Κατά τη διάρκεια μουσουλμανικής προσευχής Προφήτη
Μοχάμεντ μέσω του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Οι Μουσουλμάνοι
μαθαίνουν στο Κοράνι πως να
προσεύχονται κατά τη διάρκεια
της νύχτας αυτής, αφού τότε είναι καλύτερα από χίλιους μήνες.
Το Ραμαζάνι, ως μηνιαία εορτή νηστείας, αντιπαραβάλλεται
με τη χριστιανική εορτή της Σαρακοστής, με σχεδόν ταυτόσημο χαρακτήρα, όχι όμως με ερμηνεία περί της «παράδοσης Ευαγγελίου».
Σύμφωνα με το κυλιόμενο
χαρακτήρα που παρουσιάζει το
αραβικό ημερολόγιο κάθε χρόνο
το Ραμαζάνι εορτάζεται κατά 11
ημέρες νωρίτερα του προηγουμένου έτους.
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Εγκαίνια στο Κουφόβουνο

Εγκαινιάστηκαν στο Κουφόβουνο από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κο Αθανάσιο
Δαβάκη,οι στρατιωτικές κατοικίες,στο παλιό κτίριο της Λέσχης.
Το οικόπεδο που ανήκει στην 50 ΤΑΞ έχει έκταση επτά στρέμματα και οι κατοικίες είναι
δέκα διαμερίσματα των 45 τετραγωνικών μέτρων.Θα διαμένουν σε αυτά Αξιωματικοί ,Υπαξιωματικοί και ΕΠΟΠ σε αναλογία 3+3+4.Τον κύριο Υφυπουργό υποδέχτηκε ο Διοικητής
της 50 ΤΑΞ,ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης,ο Υφυπουργός Εξω-

τερικών Άκης Γεροντόπουλος,ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουφοβούνου κος
Σταύρος Παλατσίδης,Αντιδήμαρχοι του Δήμου και κάτοικοι του χωριού.
Παρά τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που περνάει η χώρα μας,γίνονται κινήσεις για να απαλειφτεί αυτή η κατάσταση και μια τέτοια κίνηση είναι η σημερινή, τόνισε σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας,ενώ ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου σε
δηλώσεις του εξήρε και ευχαρίστησε εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα έργα και την βοήθεια που
καταβάλουν στον τόπο μας.

5ο Πανθρακικό αντάμωμα
στο Δήμο Προσοτσάνης

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στο Δήμο Προσοτσάνης πραγματοποιήθηκε το 5ο Πανθρακικό Αντάμωμα, με την συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα . Οι περίπου 60 σύλλογοι έφτασαν νωρίς το απόγευμα στο Δήμο Προσοτσάνης
, και μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος , κατευθύνθηκαν χορεύοντας
στην πλατεία του Χωριού , ενώ στη συνέχεια προχώρησαν προς το δημοτικό γήπεδο
για την κορύφωση της εκδήλωσης .

«Μνημοσύνης Απόσταγμα»
Ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης, φιλοδοξόντας
να προσφέρει μια καινούργια άποψη για την μουσική του τόπου μας, έθεσε σε κυκλοφορία ένα μοναδικό μουσικό άλμπουμ, που αποκαλύπτει το απέραντο ιστορικό βάθος της μουσικής της περιοχής
Διδυμοτείχου. Μια έκδοση που συνδυάζει, ανέκδοτα - πολύτιμα ακούσματα των χωριών της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου, με την έρευνα και με την
ποιοτικά υψηλή τεχνολογία του ήχου. Απαρτίζεται
από ένα δίσκο που εμπεριέχει δεκαπέντε χορευτικά τραγούδια και ένα οργανικό χορό που προσφέρουν μια σπάνια απόλαυση όχι μόνο στους φίλους
του παραδοσιακού τραγουδιού, αλλά και στους
φίλους της καλής μουσικής. Συνοδεύεται από ένα
πολυσέλιδο ένθετο τεύχος, όπου αναπτύσσονται
τα αποτελέσματα της εθνομουσικολογικής τους εργασίας σχετικής με το μουσικό περιβάλλον της
περιοχής του Διδυμοτείχου, γλωσσολογικά, ιστορικά και λαογραφικά δοκίμια για την περιοχή, τα
κείμενα και η ανάλυση των τραγουδιών. Συντονιστής της έρευνας και της έκδοσης ήταν ο Γκαϊλιάκας Γιώργος.
Το έργο αποτελεί συμπαραγωγή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και του Σύλλογου Εβριτών Ξάνθης. Ως επιστημονικοί συνεργάτες: Βουγιουκλή - Καμπάκη Πένη, Βραχιόλογλου
Δημήτρης, Γλυκοπούλου Γιάννα, Γουρίδης Αθανάσιος, Ελευθεριάδου Σοφία και Δεδούσης Κώστας. Στο τραγούδι: Ζαπάρτας Νίκος, Κατσουλίδης Βαγγέλης, Μπουζαμάνης Δημήτρης και οι οργανοπαίκτες: Βασιλειάδης Ντίνος (κλαρίνο), Δεδούσης Κων/νος (κλαρίνο), Ζαπάρτας Νίκος (βιολί), Ζαχαρίου Γιώργος (κλαρίνο - φλογέρα), Κατσουλίδης Βαγγέλης (ούτι), Κώστα Κατερίνα (λαούτο), Μπεζιριαννίδης Γιώργος (γκάϊντα), Μπουζαμάνης Δημήτρης (τραμπούκα – νταούλι), Παπαδημητρίου Κώστας (λαούτο), Παπαδημητρίου Νίκος (καβάλι), Ριζόπουλος Αλέξανδρος (νταούλι) και
ο Σίντος Δημήτρης (λαούτο).
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DIDYMOTEICHO II.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την
ανάπλαση του άλσους της τσίγγλας από
την εθελοντική ομάδα DIDYMOTEICHO
II.Η ομάδα των εθελοντών παρακολούθησε εκδήλωση ενημέρωσης,για το έργο
ανάπλασης, στο Κέντρο Θρακικών Μελετών από τον υπεύθυνο του προγράμματος κο Γκουρλουμένο Κωνσταντίνο.Χαιρετισμό απεύθυνε στους νέους εθελοντές ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης,ο οποίος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τα νέα παιδιά για
την παρουσία τους στην περιοχή μας.Το
πρόγραμμα εργασιών ξεκίνησε την Κυριακή 14 Ιουλίου και περιλάμβανε καθαριότητα των χώρων αναψυχής,κόψιμο των χόρτων,βάψιμο και επιδιόρθωση
αθλητικών υποδομών. Κάθε μέρα οι νέοι εθελοντές έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους για να ξαναζωντανέψει και πάλι το όμορφο άλσος της τσίγγλας.Ο ενθουσιασμός τους μεγάλος, τονίζοντας με
αυτό τον τρόπο ότι ο εθελοντισμός είναι

μια συνολική στάση ζωής, μια εμπνευσμένη πράξη στηριζόμενη στην ελεύθερη βούληση και την πλήρη ανιδιοτέλεια,που μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση νέων κοινωνικών ηθών ,την
συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού και
να ενδυναμώσει την κοινωνική αλληλεγγύη σε όλους μας.
Παράλληλα για να γίνει η παραμονή

τους ευχάριστη και πιο δημιουργική,διοργανώθηκαν από τον υπεύθυνο του προγράμματος μικρές εκδηλώσεις προς τιμή των παιδιών,όπως όμορφες βραδιές
στα club του Διδυμοτείχου,παραδοσιακή
βραδιά με τους γκαιντατζίδες του τόπου
μας,φαγητό από τον πολιτιστικό σύλλογο «καλιόπορτες»,εκδρομή για μπάνιο
στην Αλεξανδρούπολη,εκδρομή στην γειτονική Ανδριανούπολη,επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο και στην δημοτική πι-

νακοθήκη του Δημήτρη Ναλμπάντη.Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια τους ,η
ασφάλιση τους και τα προσωπικά τους
έξοδα βάρυναν τους ίδιους τους εθελοντές,ενώ την διαμονή τους έχει αναλάβει ο Δήμος Διδυμοτείχου στον δημοτικό ξενώνα του δήμου και την σίτιση τους
το νομικό πρόσωπο κοινωνικής μέριμνας
και αλληλεγγύης.
Τελειώνοντας τις εργασίες της η
πρώτη ομάδα των εθελοντών τιμήθηκαν

στο δημαρχείο της πόλης από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κο Παρασκευά Πατσουρίδη.Ο Δήμαρχος τους ευχαρίστησε
για το σημαντικό έργο που πρόσφεραν
στον τόπο μας και ευχήθηκε στον καθένα ξεχωριστά να έχουν υγεία και πρόοδο
στα μελλοντικά τους σχέδια.Απο την μεριά τους οι εθελοντές τόνισαν ότι το Διδυμότειχο είναι μια όμορφη και ιστορική
πόλη με φιλόξενους και ευχάριστους ανθρώπους ,ενώ υποσχέθηκαν ότι θα ξαναεπισκεφτούν την όμορφη περιοχή μας ως
επισκέπτες στο επόμενο διάστημα.
Η ομάδα DIDYMOTEICHO II, αποτελείται από τον George - φοιτ. Οικονομικών επιστημών από Σερβία, Adrien φοιτ. Φιλολογίας & Γλωσσολογίας από
Γαλλία, Ira - φοιτ. Κοινωνική Λειτουργός
από Λουξεμβούργο, Luka - φοιτ. Μηχανικός Πληροφορικής από Σερβία, Joanna
- φοιτ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου από Πολωνία, Angelika - φοιτ. Λογιστικής από
Πολωνία, Andrea - φοιτ. Εργασιολόγος
από Ισπανία, Julia - φοιτ. Βιοτεχνολογίας από Φινλανδία, Κώστας - οργανωτής
των εθελοντικών προγραμμάτων από Διδυμότειχο, Xavier - φοιτ. Ηλεκτρονικός
Μηχανικός από Ισπανία, Ainhoa - φοιτ.
Μηχανικός Βιομηχανίας από Ισπανία,
Monika - φοιτ. Νομικών από Τσεχία, Jan φοιτ. Υδρομηχανικός από Τσεχία ,Γιάννης,
τοπικός εθελοντής, και Βασίλης, ο εργοδηγός - ξυλουργός της ομάδας! Ευχαριστούμε παιδιά για όλα!

