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Eπιτέλους
οι προσπάθειες
φέρνουν
αποτέλεσμα

Όλοι μαζί, συλλογικά και συντεταγμένα, εδώ και καιρό,
διεκδικούμε την αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
σελ.16

6ο Πανθρακικό
Αντάμωμα
Επίσκεψη Ντόλιου

Παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες του Δήμου για την
νέα προγραμματική περίοδο
2014-2020
σελ. 10

Στοχευμένες
δράσεις
«μικρά έργα
συντήρησης»
σελ. 5

Η καρδιά της Θράκης χτύπησε στο Διδυμότειχο!
Το μεγαλείο του χθες, η νοσταλγία του σήμερα και η ελπίδα
του αύριο ενώθηκαν σ’ ένα 4ήμερο εκδηλώσεων
αναδεικνύοντας πλήθος πολύχρωμων φορεσιών,
μουσικών ακουσμάτων, χορών και παραδοσιακών γεύσεων.
σελ. 7-9

Αποκατάσταση

των βλαβών

τηρούνται οι δεσμεύσεις
σελ. 3
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Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους, φωτο Βούλη, Φωτογραφείο Γκιδίκα, Καστροπολίτες, Ε.Λ.Σ τα Δίδυμα Τείχη ,ΕΡΑ Ορεστιάδας,
newpost, methorios.gr, Κώστα Γκουρλουμένο, Νατάσα Γκαρά,
Ματίνα Γιαιτζή, Γιώργο Γκουντινάκη, Παναγιώτη Ουζουνίδη, για
την βοήθεια τους στην έκδοση του Φύλλου Ιούλιος 2014.

Έφυγε
ο Μακέτας..
Εντελώς ξαφνικά έφυγε
από τη ζωή ο Θανάσης Μακέτας σε ηλικία 65 ετών. Επι
σειρά ετών ενεργό μέλος της
ΕΠΣ Έβρου,μηχανικός αυτοκινήτων στο επάγγελμα. Διετέλεσε στο παρελθόν πρόεδρος της ΑΕ Διδυμοτείχου.
Ο Θανάσης Μακέτας, διέμενε στο Διδυμότειχο,ήταν άνθρωπος με κοινωνικές συναναστροφές και ο θάνατος του βύθισε σε βαρύ πένθος
την πόλη μας.Καλό ταξίδι Μακέτα!

Έφυγε
«νωρίς»
η Κούλα
Πρίγγα
Ένας νέος άνθρωπος έφυγε αιφνιδίως σκορπίζοντας θλίψη πάνω απ’ όλα στους οικείους της αλλά και
σε όλους μας.
Η 44χρονη Κυριακή (Κούλα) Πρίγγα έφυγε από κοντά μας. Μια χαρούμενη και δραστήρια γυναίκα μέχρι
το τέλος της. Εκφράζουμε στους οικείους της τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

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.

Χρόνια πολλά Δήμαρχε
«υγεία και δύναμη»
Ευχές στο δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη απηύθυναν, την ημέρα της
ονομαστικής του εορτής, εκπρόσωποι των αρχών της πόλης και της περιφέρειας, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, αλλά και απλοί πολίτες.
Μεταξύ των επισκεπτών ήταν ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός, ο υφυπουργός παιδείας κ. Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος
και ο βουλευτής Έβρου κ. Μαρίνος Ουζουνίδης.
Ευχόμαστε στον Δήμαρχο μας να έχει υγεία και
δύναμη για να ανταποκριθεί με επιτυχία στη νέα
του αποστολή.

Κατάσχεση 75.097,40€
για χρέη του 2001
Νέα κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου του 2014, για
χρέη του 2001 !Το ιστορικό της υπόθεσης: Τυπογραφείο της Ροδόπης
από 9-3-2001 έως 11-7 2001 πώλησε και παρέδωσε ύστερα από παραγγελία της Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΕΠΑΔ) βιβλία, αφίσες, προσκλήσεις και λοιπά έντυπα αξίας 10.650.520 δραχμών ήτοι 31.255 ευρώ.
Με την υπ’ αριθμ. 12/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο
Ροδόπης, καταδικάστηκε η εν λόγω Δημοτική Επιχείριση (ΔΕΠΑΔ) στην
εξόφληση του ποσού των 31.255 ευρώ με τους νόμιμους τόκους, από
την 1-1-2002 μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η Δημοτική Επιχείριση έκανε
έφεση η οποία απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο Θράκης με την υπ’
αριθμ. 205/2009 απόφασή του. Στις 30 Ιουλίου του 2014 το τυπογραφείο υπέβαλε κατασχετήριο στους λογαριασμούς του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς για το ποσό των 75.097, 40 € συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

«προστάτεψε
το άλσος
της Τσίγγλας,
είναι η ζωή μας,
είναι το μέλλον μας»
Φωτό
του Μήνα



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:

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

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

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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Επιτροπή Δημοτών

Ερωτήσεις και απαντήσεις...
Επιτροπή δημοτών για τα προβλήματα της ύδρευσης δέχτηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης. Στην σύσκεψη παρόντες ήταν και στελέχη της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης (ΔΕΥΑΔ).
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Αποκατάσταση
των βλαβών

τηρούνται οι δεσμεύσεις
Με γρήγορους ρυθμούς προχώρησαν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στα
δίκτυα ύδρευσης της πόλης του Διδυμοτείχου. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 3ης γενιάς,16 Atm, για αστική χρήση, που περίμενε η ΔΕΥΑΔ από το εξωτερικό ήρθαν και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια από τα συνεργεία της, να τοποθετηθούν και να δώσουν οριστική λύση στην μεγάλη βλάβη του δικτύου των Ψαθάδων .
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, συνοδευόμενος από στελέχη
του δήμου, της δημοτικής επιχείρησης και της επιτροπής δημοτών, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο χώρο των εργασιών προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του έργου.
Η αντικατάσταση του παλαιού και φθαρμένου αγωγού του δικτύου ύδρευσης, με νέου τύπου αγωγό από πολυαιθυλένιο έχει σκοπό τη μείωση των διαρροών και την εξοικονόμηση
του νερού, στοχεύοντας κυρίως στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η Δημοτική Αρχή
τηρεί για μια ακόμη φορά της δεσμεύσεις της.

Οι πολίτες μετέφεραν την αγωνία και την διαμαρτυρία των κατοίκων στα ψηλά σημεία της πόλης
από τις συνεχείς διακοπές νερού το μήνα Ιούνιο. Οι διαμαρτυρίες τους έντονες και δικαιολογημένες, κάλεσαν την δημοτική αρχή να δώσει άμεσες λύσεις στο χρόνιο αυτό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Διδυμοτείχου.
Ο δήμαρχος και η διοίκηση της ΔΕΥΑΔ άκουσαν τα προβλήματα που έθεσαν οι πολίτες και έδωσαν
απαντήσεις για κάθε ζήτημα που άπτεται της δημοτικής αρμοδιότητας και ευθύνης. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν οι επόμενες κινήσεις, τα σχέδια και ο προγραμματισμός που υπάρχει σε επίπεδο μελετών και
δράσεων ώστε ο σχεδιασμός αυτός να μετατραπεί σε πραγματικό έργο για την επίλυση των προβλημάτων. Στην συνέχεια όλοι μαζί επισκέφτηκαν τα έργα αποκατάστασης του αγωγού των Ψαθάδων για να
έχουν και προσωπική εικόνα για το μέγεθος της βλάβης που υπάρχει.

Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)

Η τεχνολογική ανάπτυξη
της πόλης του Διδυμοτείχου

Ενεργοποιείται αυτές τις μέρες το Μητροπολιτικό Δίκτυο Διδυμοτείχου, ένα έργο που παρέμενε
ανενεργό επί πενταετία σχεδόν. Το MAN Διδυμοτείχου συνίσταται από ένα δίκτυο οπτικών ινών που
διατρέχει σχεδόν όλη την πόλη συνδέοντας μεταξύ
τους με οπτικές ίνες όλα τα δημόσια κτίρια, σχολεία
κ.λ.π. Όπως μας εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Γκουρλουμένος, υπεύθυνος του Μητροπολιτικού Δικτύου
Διδυμοτείχου, το ΜΑΝ αυτό αποτελεί μια εξαιρετική
υποδομή για την πόλη μας, η οποία σε πρώτη φάση θα προσφέρει υπερύψηλες ταχύτητες διασύνδεσης τόσο μεταξύ
των κτιρίων όσο και με τον Εθνικό
κορμό και το Internet. Δυστυχώς το
δίκτυο παρέμενε κυριολεκτικά στα
κουτιά, χωρίς καν να ηλεκτροδοτηθεί, ενώ είχε υποστεί αρκετές ζημιές με πολλά κοψίματα των οπτικών ινών σε διάφορα σημεία της
πόλης. Η ενεργοποίηση του δικτύου εντάχθηκε τελικά σε πρόσφατο

Η ωρίμανση των μελετών που υπάρχουν και τα νέα σχέδια της δημοτικής επιχείρησης
ύδρευσης θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα που
υπάρχουν σήμερα.

έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του Σύζευξις 1 με
ανάδοχο την Intracom και ήδη επιδιορθώθηκαν αρκετές βλάβες και
διασυνδέθηκε ο κεντρικός κόμβος
του MAN με τον Εθνικό κορμό, με
24 οπτικές ίνες, από τις οποίες σε
πρώτη φάση ενεργοποιούνται οι
2 με ταχύτητα διασύνδεσης με το
internet τα 1000 Mbit! Το πρώτο
κτίριο που θα απολαύσει αυτές τις
ταχύτητες διασύνδεσης με το διαδίκτυο είναι το κτίριο του Δημαρχείου ενώ θα ακολουθήσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα κτίρια όπως
το Νοσοκομείο, τα Σχολεία κ.λ.π. Μητροπολιτικά Δίκτυα έχουν κατασκευαστεί με χρήματα του Γ’ ΚΠΣ
σε 69 πόλεις της χώρας μας. Οι υποδομές αυτές
στο μέλλον θα μπορούν να χαρίσουν ταχύτητες
πολλών δεκάδων Gigabit δίνοντας σημαντική ώθηση στην τεχνολογική ανάπτυξη της πόλης μας. Οι
τάσεις που υπάρχουν στον κόσμο είναι ξεκάθαρες
και αυτό που απομένει να κάνουμε είναι να κινηθούμε και να προλάβουμε τις εξελίξεις.

Βροχή.. πυθίου

Μια δυνατή βροχόπτωση στις 16 Ιουλίου μετέτρεψε τους δρόμους του Πυθίου σε χείμαρρους με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στην περιοχή του οικισμού. Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Πυθίου κ.Χάρη Θεοχαρίδη. Οι εργαζόμενοι του δήμου, καθάρισαν τα φρεάτια
και τους δρόμους με μηχανήματα της υπηρεσίας, ώστε να επανέλθει η κατάσταση στους κανονικούς ρυθμούς.
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Ορκωμοσία ΤΕΙ

επιβραβεύτηκε
ο κόπος των φοιτητών
Στην στήλη αυτή
παρουσιάζουμε “γραφόμενα”
που βρίσκουμε στο διαδίκτυο
και φράσεις που συναντάμε
στην καθημερινότητα.Λέξεις
και εκφράσεις «κλειδιά»
δημιουργούν μια συνολική
«ενιαία πρόταση» που ο
καθένας μπορεί να την
«μεταφράσει» όπως θέλει.
Δεν σχολιάζουμε πρόσωπα
αλλά καταστάσεις!
•

Ανθρώπινες
δραστηριότητες..

•

Ακούσατε…ακούσατε!!

•

Σαββατόβραδο με χάλια
καιρό...

•

Ελλάδα vs Αργεντινή

•

Πολλές «παρέες»..για το
τίποτα!

•

γιατί ασχολείσαι με αυτούς ,
εξ άλλου αυτοί τα ζητούν, οι
υπόλοιποι τι κάνουν;

•

«αντίκλητος τρίτων»

•

μια φορά κι έναν καιρό...

•

Δεν χρειάζονται τόσα λόγια.

•

Δεν διαφέρω ,
ενδιαφέρομαι, όλοι
νοιώθουμε το πόνο και την
αγάπη το ίδιο..

•

Διακοπές από..

•

Αντάμωμα!

•

Σε λίγο καιρό θα μας
θυμηθούν ποιος έχει δίκιο..

•

Πω,πω!

•

Ζάχαρη;

•

Πολλά «χαρτούδια»
υπάρχουν..

•

Λέεεεες;

•

Φιλότιμο και αξιοπρέπεια.

•

Το ψψψ, δεν ..βγάζει
πουθενά!

•

Ο χαρακτήρας κάνει τον
άνθρωπο, όχι το επάγγελμα
ή η κρίση. Μην σου πω ότι
έχουν αγριέψει κιόλας οι
«βολεμένοι», μην τυχόν και
ξεβολευτούν, ενώ αυτοί που
είναι εκτός μέμφονται όσους
έχουν «κουτσοβολευτεί».

•

Έχει χαθεί η μπάλα αυτό το
καλοκαίρι, τελείωσε!

Το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο κατάμεστο από γονείς,
φίλους και φοιτητές αμφιθέατρο ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος συνεχάρη και ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στους αποφοίτους. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
μας κ.Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-

χου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΤΕΙ κ. Γεώργιος Λασκαρίδης, ο Διευθυντής της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Δρ. Ευστάθιος Δημητριάδης, ο Βουλευτής Έβρου κ. Μαρίνος Ουζουνίδης, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Βασίλης
Μαυρίδης, εκπρόσωποι, τοπικών και στρατιωτικών αρχών,
καθώς και πλήθος κόσμου. Η

αδιαμφισβήτητη σπουδαιότητα των παραϊατρικών επαγγελμάτων αλλά και η αυξανόμενη απαίτηση για παροχή υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου, οδηγεί πολλούς νέους στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η πόλη
του Διδυμοτείχου φιλοξενεί με πολύ αγάπη
και ευθύνη πολλούς νέους και νέες από όλη
την Ελλάδα. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία
της τοπικής κοινωνίας με τους φοιτητές και
αυτό θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο όταν
θα προχωρήσουν και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ σε χώρο που έχει παραχωρηθεί.

Εργοστάσιο ζάχαρης Ορεστιάδας

«Χωρίς ζάχαρη..»
Παρελθόν αποτελούν από την Τρίτη 15
Ιουλίου, τα εργοστάσια Ορεστιάδας και Σερρών
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ).Ανακοινώθηκε σε εργαζομένους και παραγωγούς
η οριστική απόφαση της Διοίκησης να συνεχίσει με ένα μόνο εργοστάσιο, αυτό του Πλατέως,
σύμφωνα και με το πόρισμα της εταιρείας συμβούλων Kantor. Στο μεταξύ, η οργανωτική επιτροπή αγώνα για το εργοστάσιο ζάχαρης Ορεστιάδας, απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, από τον οποίο ζητείται προσωπική παρέμβαση. Το κείμενο υπογράφεται
από εκπροσώπους δεκάδες φορέων του Έβρου
(μεταξύ των οποίων και οι δήμαρχοι Ορεστιάδας κ. Μουζάς, Διδυμοτείχου κ. Πατσουρίδης,
Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης και Σουφλίου
κ. Πουλιλιός). Πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια και πορείες διαμαρτυρίες καθώς το κλείσιμο
του εργοστασίου ζάχαρης, εκτός από την απώλεια θέσεων εργασίας, εκτιμάται ότι θα πλήξει
ευρύτερα την οικονομία της περιοχής. Πιστεύ-

ουμε ότι απαιτείται πολιτική λύση και πρωτοβουλία. Να δοθεί μία νέα παραγωγική προοπτική στην εταιρεία ώστε να γίνει ξανά ανταγωνιστική και κερδοφόρα.
Το 1960 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
ίδρυσε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑ-

ΡΗΣ, έχοντας στο νου του στόχους αναπτυξιακούς, εθνικούς και στρατηγικούς. Το ζαχαρουργείο της Ν. Ορεστιάδας βρίσκεται στο 2ο
χλμ. της Εθνικής οδού Ν. Ορεστιάδας - Αλεξανδρούπολης και είναι το νεότερο και το πιο σύγχρονο εργοστάσιο της Εταιρείας. Κατασκευάσθηκε το 1974 σε ιδιόκτητο γήπεδο εκτάσεως
726 στρεμμάτων από την Πολωνική εταιρεία
«CHEMADEX» και πρωτολειτούργησε το 1975
με δυναμικότητα 3.000 τόνους τεύτλα την ημέρα. Το 1995 αυξήθηκε η δυναμικότητα κατεργασίας τεύτλων στους 5.400 τόνους/24ωρο
με δυνατότητα παραγωγής σε ζάχαρη έως και
70.000 τόνους/έτος και επεξεργάζεται τεύτλα
του νομού Έβρου ή Ροδόπης. Η παραγωγική
λειτουργία (καμπάνια) του εργοστασίου αρχίζει τον Σεπτέμβριο και η χρονική διάρκεια εξαρτάται από την ποσότητα των τεύτλων. Παράγει: Λευκή κρυσταλλική ζάχαρη κατηγορίας Νο
2 Ε.Ε. που διατίθεται σε σάκκους των 50 kg και
χύμα μόνον κατά την παραγωγική διαδικασία με
σιλοφόρα- Μελάσα- Νωπό Πολτό- Ξηρό πολτό.
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«Πράσινος» Δήμος Διδυμοτείχου

130.000 Ευρώ για αντικατάσταση Δημοτικού φωτισμού
με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED

Υπεγράφη την Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014
μεταξύ του δημάρχου Δήμου Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευά Πατσουρίδη, και της αναδόχου εταιρίας DASTERI SYSTEMS A.E., νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Ιωάννη Δαστερίδη, η
σύμβαση για την «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο
δημοτικό φωτισμό δημοσίων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμπτήρων LED». H παράδοση της
προμήθειας θα γίνει άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου. Η συνολική αμοιβή του προμηθευτή για την υλοποίηση του έργου είναι 130.293,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότηση θα γίνει
από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Ανα-

ζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου.
Με το εν λόγω έργο υλοποιούνται δράσεις της
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Διδυμοτείχου, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η συγκεκριμένη δράση προβλέπει την προμήθεια και
τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων με συστήματα LED, σε μέρος του Αστικού - Οδικού δικτύου Φωτισμού του Δήμου, με την οποία αναμένεται μείωση της κατανάλωσης κατά 70% με
την αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας που υπάρχουν σήμερα. Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης δήλωσε: «ο Δήμος Διδυμοτείχου ενεργεί με γνώμονα
τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο απο-

δεικνύεται εμπράκτως μέσα από το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, όπου προβλέπονται σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον, οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός ιδανικότερου περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου. Στρατηγικός στόχος της Δημοτικής αρχής είναι να καταστήσει το Δήμο Διδυμοτείχου «πράσινο» Δήμο.
Η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών LED στο Δήμο Διδυμοτείχου, αποσκοπεί:
α) στην άμεση μείωση των εξόδων του Δήμου
(εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση κόστους συντήρησης κλπ) και τη διοχέτευση πόρων σε άλλες δραστηριότητες, β) στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου και της αντίστοιχης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της φωτορύπανσης και της συνεχούς ρύπανσης του περιβάλλοντος από την απόθεση των συμβατικών
λαμπτήρων που βρίσκονται εκτός λειτουργίας, γ) στην μείωση των οδικών ατυχημάτων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του φωτισμού
και δ) στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας
των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης αλλά
και στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος
Η τάση είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη εδώ και
αρκετά χρόνια καθώς η τεχνολογία LED επιτρέπει την βελτίωση στο φωτισμό με ελάχιστες καταναλώσεις.
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80.000€
Στέγαστρο
ΕΠΑΛ
Υπογράφηκε στις 8 Ιουλίου του 2014 από τον
Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη η
προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για την υλοποίηση
του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
Στην μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισλευής και επιστέγασης των προστεγασμάτων του
εσωτερικού αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου,
εργασίες καθαίρεσης του βορειοδυτικού τμήματος
αυτών καθώς και εργασίες επικάλυψης του θερμοκηπίου, προβλέποντας στην βελτίωση τους αλλά και
στην ασφαλή χρήση τους από το εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό του σχολείου.

Στοχευμένες δράσεις
«μικρά έργα συντήρησης»

Σημαντικές παρεμβάσεις συντήρησης σε δημοτικά κτίρια και παιδικές χαρές προέβη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου, με στόχο την αναβάθμισή τους. Τα συνεργεία έδωσαν προτεραιότητα στα θέματα ασφάλειας και λειτουργικότητας, ενώ έγιναν και παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης
όπως ελαιοχρωματισμοί κλπ.
Προσπαθούμε με δικές μας δυνάμεις σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο οι παρεμβάσεις να είναι
μικρής κλίμακας κυρίως συντηρήσεις υπαρχουσών υποδομών, ώστε να βελτιώσουμε τις υποδομές, να
καλλωπίσουμε τις δημοτικές εγκαταστάσεις για να έχουμε τα περισσότερα δυνατά οφέλη για τους δημότες. Τα συνεργεία του δήμου έχουν προβεί στην αποκατάσταση των σπασμένων πλακών της «Βενιζέλου» και της κεντρικής πλατείας καθώς και των λακκουβών σε πολλούς δρόμους. Θα ακολουθήσουν τις
επόμενες ημέρες παρεμβάσεις του οδοστρώματος στις οποίες εντοπίζονται μικρής έκτασης κακοτεχνίες. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι εργασίες συντήρησης αναμένεται να ξεκινήσουν και στο σύνολο των
σχολείων του δήμου Διδυμοτείχου.
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Άρδας 2014
Συνάντηση νέων...
Από τις 22 Ιουλίου μέχρι 27 Ιουλίου δεκάδες
χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν και φέτος τους
χώρους του φεστιβάλ, «Συνάντηση Νέων Άρδας
2014», για να γιορτάσουν τα 20α γενέθλιά του.
Κολύμπι, ψάρεμα, πολλά παιχνίδια, διάφοροι αγώνες, συζητήσεις, εκθέσεις και φυσικά πολύ μουσική και διασκέδαση μέχρι το πρωί με αγαπημένους
καλλιτέχνες. Στόχος να προσφέρει μια μουσική
πανδαισία με πολλαπλές αποχρώσεις αλλά και μια
ευρύτατη γκάμα παράλληλων εκδηλώσεων ώστε
να καλύψει τα ενδιαφέροντα και των πιο απαιτητικών. Στο φετινό πρόγραμμα πήραν μέρος: Οι Xana
Zoo του Μάνου Βαφειάδη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χάρις Αλεξίου με τους Nouveau Sextet, Θοδωρής Κοτονιάς – Ειρήνη Νικολάου & Μακρινά
Ξαδέρφια, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Γιώργος Μαργαρίτης, Ζαφείρης Πασιαλής, Stavento, Lemonostifel, Blues
Wire, No Name Yet , The Bitter Sweet, Gadjo Dilo,
Locomondo, Bad Bourbon Blues Band, Γιώργος
Ιωαννίδης Instrumental Music, Κίτρινα Ποδήλατα
& Πάνος Κατσιμίχας, Σύλλογος Μουσικών & Φίλων Μουσικής «Δημητρός Αραμπατζής», Plowjob,
Υπό Κατασκευήν, Lava, Plowjob, Desperados,
ClockWise Acoustic, Ακριτικός Ήχος & Ευθυμία
Καλεντζίδου, Dilek Koc, The Coconaut Rockers,
Stop, The Basement Blues Band.

«Νομαρχείο»
ένα δείγμα της παλιάς
κτιριακής αισθητικής
Λευκή Νύχτα Εμπορίου
…στην Αλεξανδρούπολη

Στα πλαίσια της ανάδειξης του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της Αλεξανδρούπολης και της ενίσχυσης της
εικόνας της Αγοράς και της πόλης και με δεδομένη την παρουσία πληθώρας τουριστών στην περιοχή, σας ενημερώνουμε για την διενέργεια του θεσμού της «Λευκής Νύχτας Εμπορίου» που προγραμματίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, & το Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α- Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Αλεξανδρούπολης- την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και με την συνδρομή του Επιμελητηρίου Έβρου. Οι Λευκές Νύχτες πραγματοποιήθηκαν για δύο ημέρες, Πέμπτη, 31/07/2014 και Παρασκευή, 01/08/2014 στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης (αλλά και στο παραλιακό μέτωπο) και τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά από τις 18:00 έως τα
μεσάνυχτα προσφέροντας επιπλέον εκπτώσεις. Σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση και την Τροχαία Αλεξανδρούπολης και μετά από απόφαση του Δημάρχου κ. Λαμπάκη, προγραμματίστηκε μερικό κλείσιμο δρόμων για τα οχήματα στο κέντρο έτσι ώστε να μπορούν να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν τις «ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ». Τα
καταστήματα ήταν ανοιχτά, πολιτιστικοί σύλλογοι, και DJ’s διαμόρφωναν την ατμόσφαιρα, στο πεζοδρομημένο κέντρο
της πόλης, όπου εκατοντάδες πολίτες απολάμβαναν την βόλτα αλλά και τα ψώνια τους συνοδευόμενοι από τα παιδιά
τους, που μπορούσαν να κυκλοφορούν άνετα για πρώτη φορά στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Παραδόθηκε για χρήση το νέο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας Έβρου,
μετά τα επίσημα εγκαίνια
που πραγματοποιήθηκαν
το βράδυ της 27ης Ιουλίου 2014 από την Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Γεωργία Νικολάου. Το κτίριο αυτό, που ανεγέρθηκε
στα τέλη του 19ου αιώνα,
ήταν ιδιοκτησία του γιατρού Αλεξάνδρου Κρήτη, το οποίο το 1905 με
το υπ΄ αριθμόν 1090 από
27 Ιουλίου 1905 Συμβόλαιο Δωρεάς αιτίας θανάτου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ξενοφώντος Κυριαζή, δωρίθηκε από τον ιδιοκτήτη του ιατρό Αλέξανδρο Κρήτη,
κάτοικο Δεδέαγατς, « ...προς το Δημόσιον της Ελλάδος υπό τον όρον όπως, μετά τον θάνατόν του
το Δημόσιον της Ελλάδος καταβάλλει προς την σύζυγον εκείνου κ. Καλλιόπην Αλεξ. Κρήτη, το γένος Μ. Βερνάδου δέκα (αριθμ. 10) λίρας οθωμανικάς μηνιαίως εφ’ όρου ζωής αυτής και ότι μετά
τον θάνατον του Αλεξάνδρου Κρήτη το Δημόσιον χαίρει το δικαίωμα να νέμεται, κατέχει και διαθέτει την οικίαν ταύτην ως βούλεται και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα...».Η χρήση του κτιρίου
ως χώρος διοίκησης αλλά και πολιτισμού καθορίσθηκε με δύο ομόφωνες αποφάσεις συλλογικών
οργάνων, του τελευταίου Νομαρχιακού Συμβουλίου επί θητείας Νικολάου Ζαμπουνίδη και του ενεστώτος Περιφερειακού Συμβουλίου με Περιφερειάρχη τον κ. Άρη Γιαννακίδη και Αντιπεριφερειάρχισσα Έβρου την κ. Γεωργία Νικολάου.(Θόδωρος Ορδουμποζάνης).
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6ο Πανθρακικό Αντάμωμα

Χαιρετισμός
Δημάρχου Διδυμοτείχου

Έκφραση Ευχαριστιών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Σ «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς όλους όσους συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία το 6ο Πανθρακικό Αντάμωμα που διοργανώθηκε κατά το διάστημα 3 έως 6 Ιουλίου 2014 στη πόλη του Διδυμοτείχου. Συγκεκριμένα θα ήθελε να ευχαριστήσει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων για την
επιλογή και την εμπιστοσύνη, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ιδιαιτέρως το
Δήμο Διδυμοτείχου για την οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη σε επίπεδο συνδιοργάνωσης,
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ Δαμασκηνό, όλες
τις αυτοτελείς υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου καθώς και το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου, την Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας και το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου, τους Διευθυντές του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του Τεχνικού Λυκείου Διδυμοτείχου, το
Λαογραφικό και Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμοτείχου, τον Εμπορικό Σύλλογο Διδυμοτείχου, την
Αθλητική Ένωση Διδυμοτείχου, το Σύλλογο «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-Γνώση και Δράση», το Σύλλογο
Γκαιντατζήδων Διδυμοτείχου, το Σύλλογο «Ο Μπέης» Διδυμοτείχου, τους Συλλόγους Ισαακίου,
Καρωτής, Κουφοβούνου και Χιονάδων, το Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Διδυμοτείχου και τον πατέρα Κύριλλο, το παραδοσιακό μουσικό σχήμα «ΕΒΡΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ», την κα.
Τσολακίδου Δέσποινα, τους χορηγούς του Ανταμώματος καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τα μέλη των ομάδων γυναικών του ΚΕΦΟ Διδυμοτείχου και του ΚΑΠΗ Διδυμοτείχου και όλες τις θρακιώτισσες νοικοκυρές που εθελοντικά προσέφεραν για άλλη μια φορά τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο ,όλους τους Θρακιώτικους Συλλόγους
που συμμετείχαν με χορευτικές αποστολές στο φετινό Αντάμωμα καθώς και τους 100 και πλέον εθελοντές, μέλη και φίλους του Συλλόγου που χωρίς την δική τους συνεισφορά τέτοιου μεγέθους εκδηλώσεις είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν με επιτυχία. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το κοινό του Διδυμοτείχου που κατέκλεισε τους χώρους των εκδηλώσεων. Η στήριξή
του μας εμπνέει και μας ενδυναμώνει για ακόμα περισσότερες δράσεις στο μέλλον. Με εκτίμηση,
ο Πρόεδρος Πολυσάκης Απόστολος

Σεβασμιώτατε, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Βουλευτά, Στρατηγέ Διοικητή της 16ης Μεραρχίας πεζικού, Κύριε Αστυνομικέ Διευθυντή της ΑΔ
Ορεστιάδας Αξιότιμοι Διοργανωτές του 6ου Πανθρακικού ανταμώματος Αγαπητοί συμμετέχοντες
σύλλογοι και φορείς Φίλες και φίλοι, Θρακιώτισσες και Θρακιώτες, από όλη την οικουμένη, Καλώς ήλθατε στο Διδυμότειχο την Ιστορική πρωτεύουσα της Θράκης. Σήμερα και τις επόμενες μέρες όλοι εσείς με την παρουσία σας εδώ Χαρίζετε
στην Θράκη την νέα της Πολιτιστική πρωτεύουσα, Το Διδυμότειχο! Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και
η χαρά μου να σας καλωσορίζω στην πόλη μας εκ
μέρους όλων των συνδημοτών μου.
Σας υποδεχόμαστε στην Πόλη των θρύλων
και των κάστρων στην Πύλη εισόδου Ανατολής
και Δύσης με την τεράστια γεωστρατηγική της θέση .Σας υποδεχόμαστε στο σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών όπου συναντάει κανείς την
προϊστορική, την Ρωμαϊκή την Βυζαντινή την Οθωμανική αλλά και την σύγχρονη εποχή.
Σας υποδεχόμαστε στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου, στην πόλη που γεννήθηκαν και στέφτηκαν Αυτοκράτορες στην πόλη με την μεγάλη πολιτιστική κληρονομία. Από την πρώτη στιγμή που ο Σύλλογος Τα Δίδυμα Τείχη ανέλαβε την διοργάνωση ατού του σημαντικού γεγονότος, Ο Δήμος μας, ο Δήμος Διδυμοτείχου. Στάθηκε στο πλευρό του, Ως συνδιοργανωτής Συνδράμοντας πολυεπίπεδα για να ελαφρύνει το δύσκολο έργο του συλλόγου και να εξασφαλίσει την επιτυχία του εγχειρήματος. Πιστεύω ακράδαντα ότι σε μια τόσο δύσκολη εποχή Μόνο με την συνεργασία και την προσπάθεια όλων μπορούμε να οδηγήσουμε τον τόπο μας και τις ζωές μας.
Ένα βήμα παραπέρα, σε ένα καλύτερο αύριο. Το σήμερα όμως είναι εδώ και είστε
όλοι εσείς που λαμπρύνετε με την παρουσία σας την πόλη μας. Τις επόμενες ημέρες και
έως την Κυριακή Θα γνωρίσουμε και θα γνωριστούμε Θα μάθουμε, θα διασκεδάσουμε,
θα χορέψουμε αλλά και θα δημιουργήσουμε... Θα δημιουργήσουμε δεσμούς φιλίας που
αντέχουν στον χρόνο, Θα δημιουργήσουμε νέες νοοτροπίες με εξωστρεφή διάσταση Θα
ζήσουμε 4 ημέρες που θα τις θυμόμαστε για πάντα! Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό
μου, Θέλω να απευθύνω μια υπόσχεση σε εσάς
Αλλά και ένα μήνυμα προς όλους.. Το Διδυμότειχο, παρά τα όσα του προβλήματα, Είναι αποφασισμένο να αλλάξει και θα αλλάξει, Είναι αποφασισμένο να βγει μπροστά και
θα βγει Είναι αποφασισμένο να πάρει την θέση που του αξίζει Και θα την πάρει! Το μέλλον ανήκει σε όλους μας, ανήκει στο Διδυμότειχο. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς Καλώς ήλθατε!

Η Προσφώνηση του Προέδρου
του Ε.Λ.Σ «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ»
Επίσημοι καλεσμένοι μας, Φίλες και φίλοι της θρακιώτικης παράδοσης, Θρακιώτες και Θρακιώτισσες που ζείτε μακριά από
τα πατρογονικά χώματα της Θράκης αλλά
την κουβαλάτε στο DNA σας και κυρίως
στην καρδιά σας Θρακιώτες και Θρακιώτισσες από την Αθήνα και το Βόλο μέχρι
την Πτολεμαΐδα και από εκεί μέχρι το Ορμένιο εκ μέρους του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» σας
καλωσορίζω στο 6ο Πανελλήνιο Πανθρακικό Αντάμωμα. Κάθε χρόνο δίνουμε βροντερό παρόν και ανταμώνουμε και στέλνουμε το ηχηρό μήνυμα ότι η παράδοση μας,
η θρακιώτικη παράδοση όχι μόνο είναι ζωντανή αλλά καταφέρνει να μας ενώνει, να
μας συσπειρώνει, να μας εμπνέει, να δίνει
νόημα στην καθημερινότητα μας και παράδειγμα κι ελπίδα στα παιδιά μας.

Πέρασαν έξι χρόνια από το πρώτο Αντάμωμα της Καλλικράτειας, κι έπειτα στης Χρυσούπολης, των Φερών, στης
Πτολεμαΐδα μόλις πέρσι στης Προσοτσάνης και φέτος ανταμώνουμε εδώ στο Βόρειο Έβρο και στο Διδυμότειχο. Στο Διδυμότειχο που για ορισμένους εσχατιά και τέλος της Ελλάδας και για άλλους πινέζα στο
χάρτη, όχι δεν είναι μόνο blues ΕΙΝΑΙ βαριά
φορτωμένο με την ιστορική του κληρονομιά που τη φυλάει αιώνες τώρα ανάμεσα
στα δίδυμα τείχη του, γεμάτο χρώματα και
φυσικές ομορφιές και αρώματα και μουσικές, και για όλους εμάς, κάθε άλλο από τέλος Ελλάδας αλλά ΑΡΧΗ. Για το Σύλλογο,
η ευθύνη της φετινής διοργάνωσης μεγάλη, αλλά η χαρά ακόμα μεγαλύτερη αφού
στα 12 χρόνια παρουσίας μας στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, πρωταρχικός

στόχος ήταν και παραμένει
η προώθηση της αξίας και
της σημασίας της θρακιώτικης λαϊκής παράδοσης.
Από βάθους καρδίας
ευχαριστούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων που εμπιστεύτηκε το Σύλλογο για
την φετινή διοργάνωση του
Ανταμώματος, πιστεύοντας
ότι κι εμείς από την πλευρά μας σταθήκαμε αντάξιοι
της εμπιστοσύνής της. Αλλά δεν ήμασταν μόνοι. Από καρδιάς ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν ενίσχυσαν,
ενθάρρυναν με τον τρόπο τους, βοήθησαν
και κόπιασαν, από τον μικρότερο μέχρι τον
μεγαλύτερο και ιδιαιτέρως τον Δήμο Διδυ-

μοτείχου και την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ώστε όπως έλεγε και η πρόσκληση που λάβατε, το Διδυμότειχο σαν φιλόξενη κυρά να ανοίξει τη αγκαλιά της και
να σας υποδεχτεί όλους. Καλώς ορίσατε!
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Το μεγαλείο του χθες,
η νοσταλγία του σήμερα και η ελπίδα
του αύριο ενώθηκαν
σ’ ένα 4ήμερο εκδηλώσεων αναδεικνύοντας πλήθος πολύχρωμων φορεσιών,
μουσικών ακουσμάτων, χορών και παραδοσιακών γεύσεων.

6ο Πανθρακικό Αντάμωμα

Με τη συμμετοχή 73 συλλόγων, 2.053 χορευτών και 650 συνοδών που αντάμωσαν, χόρεψαν,
τραγούδησαν, ταξίδεψαν στις γεύσεις και στην ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η Θρακιώτικη παράδοση είναι ένα ολοζώντανο κύτταρο πολιτισμού που σθεναρά αντιστέκεται, πραγματοποιήθηκε από
3 έως 6 Ιουλίου 2014 το 6ο Πανθρακικό Αντάμωμα στην πόλη του
Διδυμοτείχου.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων και έχει
αγκαλιαστεί από όλους τους Θρακιώτικους Συλλόγους της Ελλάδας

και του εξωτερικού καθώς έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για τον θρακικό ελληνισμό
ενώ την διοργάνωσή της αναλαμβάνει σε ετήσια βάση θρακιώτικος

Σύλλογος –μέλος της Ομοσπονδίας που ορίζεται κατόπιν απόφασης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της. Ως ανάδοχος του κατά σειρά 6ου Πανθρακικού Ανταμώματος από το 22ο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Π.Ο.Θ.Σ ορίστηκε ο
Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ
ΤΕΙΧΗ».

και ανάλογης μουσικής επένδυσης
με ορφική λύρα και βάρβιτο για
την περίοδο της αρχαιότητας, πολίτικη λύρα και κανονάκι για την
βυζαντινή περίοδο και θρακιώτικη λύρα και γκάιντα για τα νεότερα
χρόνια παρουσιάστηκε η μακραίωνη ιστορία της Θράκης από τη γέννηση της ως μυθολογικό πρόσωπο
μέχρι σήμερα.

Το τετραήμερο των εκδηλώσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 3 Ιουλίου από το σημείο κατατεθέν της
πόλης, το Κάστρο, με τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά
Πατσουρίδη να κυρήσει την έναρξη του 6ου Πανθρακικού Ανταμώματος. Η εκδήλωση έφερε τον τίτλο « Η Θράκη στη ροή του χρόνου»
και μέσω διαδραστικής αφήγησης

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου στην
Κεντρική Πλατεία του Διδυμοτείχου, η Θρακική Εστία Ν. Σερρών
και ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» επισφράγισαν την πολύχρονη
φιλία τους υπογράφοντας Πρωτόκολλο Αδερφοποίησης σε μια σεμνή τελετή την οποία διαδέχτηκε
πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Την εκδήλωση άνοιξε η
παραδοσιακή χορωδία της Θρακικής Εστίας Ν. Σερρών παρουσιάζοντας ένα δείγμα του πλούσιου ρεπερτορίου της, ακολούθησε η 20μελής χορευτική αποστολή του Μ.Π Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Λήμνου η οποία με τη συνοδεία λημνιάς λύρας και λαούτου
παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς της Λήμνου και ολοκληρώθηκε με το Χορευτικό Τμήμα Νεολαίας του Ε.Λ.Σ «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» το οποίο εντυπωσίασε το πολυπληθές κοινό παρουσιάζοντας
θρακιώτικους χορούς δίνοντας με
την ολοκλήρωση της εμφάνισής
του το έναυσμα για γλέντι για όλο
τον κόσμο. Παράλληλα και στον
ίδιο χώρο, η παραδοσιακή θρακιώτικη κουζίνα είχε την τιμητική της
καθώς φιλοξενούμενοι και όχι μόνο είχαν την ευκαιρία να κάνουν
ένα ενδιαφέρον γευστικό ταξίδι σε
παραδοσιακά θρακιώτικα πιάτα. Το
Σάββατο 5 Ιουλίου, αποκορύφωμα
του Ανταμώματος, ξεκίνησε από το
Ιερό Ναό Παναγίας της Ελευθερώ-
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Η καρδιά της Θράκης

χτύπησε στο Διδυμότειχο!

το αποχαιρετιστήριο γλέντι που δόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 6 Ιουλίου στο Άλσος της Τσίγγλας για τους 30 και πλέον
εναπομείναντες Συλλόγους ενώ νωρίτερα στο Κέντρο Θρακικών Μελετών έγινε παρουσίαση του βίου του Αγίου Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη από εκπρόσωπο του Συλλόγου Καστροπολίτες, παρουσίαση παραδοσιακών θρακιώτικων ενδυμασιών
και επιλογή και βράβευση των καλύτερων φωτογραφιών της
έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Θράκης Ματιές» που φιλοξενήθηκε όλες τις ημέρες του Ανταμώματος στον ίδιο χώρο. Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας σε κλίμα συγκίνησης, εκατέρωθεν ευχαριστιών και ευχών, το ετήσιο ραντεβού ανανεώθηκε για το 7ο Πανθρακικό Αντάμωμα.

τριας όπου χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Διδ/χου-Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ Δαμασκηνού τελέστηκε
Εσπερινός για τις αντιπροσωπείες των αποστολών.
Εν συνεχεία, από τέσσερα διαφορετικά σημεία της πόλης,
τέσσερις διαφορετικές χορευτικές πομπές είχαν το πρώτο τους
αντάμωμα στην Κεντρική Πλατεία. Μικρή στάση για χορό και
ακολούθησε η μεγαλειώδης χορευτική παρέλαση όλων των
συμμετεχόντων Συλλόγων από την Κεντρική Πλατεία του Διδυμοτείχου προς το Δημοτικό Στάδιο της πόλης, η συγκινητική τελετή έναρξης και η ακόμα πιο συγκινητική κοινή χορευτική
εμφάνιση.2053 χορευτές, από το Βόλο μέχρι την Πτολεμαΐδα
και από κει μέχρι τις Καστανιές, Θρακιώτες, γέμισαν από άκρο
σε άκρου τον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου κάνοντας όλους
τους θεατές να αισθανθούν χαρά και υπερηφάνεια. Το πρόγραμμα της βραδιάς συνεχίστηκε μέχρι αργά, με φαγητό, τραγούδι και πολύ χορό για όλους αλλά και αγκαλιές, καλωσορίσματα, νέες γνωριμίες και καινούργια καλέσματα. Οι εκδηλώσεις του 6ου Πανθρακικού Ανταμώματος ολοκληρώθηκαν με

6ο Πανθρακικό Αντάμωμα
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Επίσκεψη Ντόλιου

Παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες του Δήμου
για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιώργος Ντόλιος στις 18 Ιουλίου πραγματοποίησε επίσκεψη στο δημαρχείο της πόλης του
Διδυμοτείχου. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών,
ενημερώθηκε για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα άκου-

σε και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην
λειτουργία των υπηρεσιών. Παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και
οι δυνατότητες του κάθε τομέα που έχει ο
τόπος μας και το αναπτυξιακό σχέδιο που
κατατέθηκε προκειμένου να ενταχθεί στο

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 της ΑΜΘ.Η ύδρευση και το
οδικό δίκτυο της περιοχής είναι οι πρώτες
προτεραιότητες έργων που θέτει ο Δήμος
Διδυμοτείχου. Εάν δεν γίνουν σημαντικότατες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στα επό-

μενα κρίσιμα χρόνια θα αποψιλωθεί η περιοχή πληθυσμιακά. Ο υφυπουργός άκουσε με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις που
παρουσιάστηκαν από τα στελέχη της δημοτικής αρχής, προσφέροντας την αμέριστη
υποστήριξή σε κάθε επίπεδο.

ΠΙΣ: Κοινωνική και Εθνική αναγκαιότητα
η ενίσχυση της περίθαλψης στην Θράκη
από την επίσημη Πολιτεία.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκτιμά βασίμως ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την κάλυψη των οξυμένων αναγκών,
την παροχή κινήτρων για τη προσέλευση νέου
ιατρικού δυναμικού στις περιοχές αυτές, αλλά και συνεχές ενδιαφέρον με αναγκαία έργα, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, όχι μόνον κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και ιδιαίτερης εθνικής σημασίας.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί

Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο
του Συλλόγου, κ. Μιχάλη Βλασταράκο, και με
τη συμμετοχή του Β΄ Αντιπροέδρου, κ. Γρηγόρη Ροκαδάκη, και των μελών του Δ.Σ., κ. κ.
Αναστάσιου Βασιάδη, Κωνσταντίνου Κουτσόπουλου και Βλαδίμηρου Παναγιωτίδη, πραγματοποίησαν επίσκεψη στη περιοχή της Θράκης, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου
Έβρου. Με την συμμετοχή του Προέδρου του
Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, κ. Π. Βάρναλη, του Γενικού Γραμματέα, κ. Α. Παπανδρούδη, της Αντιπροέδρου, κας Θ. Γκιόκα, και
άλλων μελών του Δ.Σ., το κλιμάκιο επεσκέφθη διαδοχικά τη Σαμοθράκη, την Αλεξανδρούπολη, το Διδυμότειχο, καθώς επίσης και
την Κομοτηνή.

Στο Ακριτικό Διδυμότειχο, σε σύσκεψη με
τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, τους εκπροσώπους των ιατρών και των εργαζομένων,
αλλά και των εκπροσώπων της κοινωνίας, διαπιστώθηκε η πλήρης αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, η παντελής αδυναμία της στελέχωσής του όχι μόνον από ειδικευμένους, αλλά και από ειδικευόμενους γιατρούς και λοιπό προσωπικό, ενώ από όλους
τους συμμετέχοντες κατέστη σαφής η άμεση
ανάγκη για αυτονομία του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, προκειμένου αυτό να μπορεί να
λειτουργεί ενισχυμένο στην ακριτική αυτή περιοχή. Τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν : - Προοδευτική αποδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας, - Αύξηση των προβλημάτων στην ιδιωτική παροχή περίθαλψης και
- Έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού

κων του Ακριτικού Έβρου, της Σαμοθράκης,
αλλά και ολόκληρης της Θράκης, να ενισχυθεί
ποσοτικά και ποιοτικά, να παρέχει ασφαλείς
υπηρεσίες Υγείας και να δώσει τη δυνατότητα
στον πληθυσμό της περιοχής να ζει με ασφάλεια, χωρίς να εγκαταλείπει τη περιοχή του ή
να αναζητεί υπηρεσίες στη γείτονα χώρα. Για
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο η ανάπτυξη της σχετικής μέριμνας αποτελεί υποχρέωση όχι μόνο Κοινωνική, αλλά και Εθνική, και η
Πολιτεία πρέπει και οφείλει να ενσκήψει άμε-

Τα οξυμένα προβλήματα
της Υγείας στην Θράκη θέτει
ο ΠΙΣ στην Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
την Πολιτεία, τους Τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους, αλλά και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, να συνεργήσουμε σε μία προσπάθεια προκειμένου η περίθαλψη των κατοί-

σα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της
περιοχής. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
στη προσπάθεια αυτή θα είναι συνεργός.(απόσπασμα κειμένου από το ΓΤ του Π.Ι.Σ)
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1-22 Ιουλίου 1974: Κύπρος:
Επιχείρηση «ΝΙΚΗ»... Α' Μοίρα Καταδρομών!
Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ν. Έβρου σε συνεργασία με την XVI M/K MΠ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»,
πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των
πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, Εβριτών καταδρομέων Χατζόπουλου Χρήστου και Δοϊτσίδη Χριστόδουλου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Πολεμικού
Μουσείου Διδυμοτείχου, την Κυριακή 20 Ιουλίου
2014 και ώρα 10:30.
Κύριοι, πάμε Κύπρο, αυτή είναι η διαταγή που
ήρθε…
Σε όλα τα πληρώματα θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη τους η αποστολή αυτή! Το τραγικό αυτό λάθος της αεροάμυνας του αεροδρομίου
κόστισε την απώλεια ζωής σε 4 αεροπόρους, 28
καταδρομείς και τον τραυματισμό 11 ακόμα καταδρομέων. Από την δύναμη των 318 ανδρών της
Α' Μοίρας καταδρομών 278 παρέμειναν στην Κύπρο και πολέμησαν τον Τούρκο εισβολέα γράφοντας την δική τους ιστορία... Ο ηρωϊσμός αυτών
που έλαβαν μέρος και η θυσία όσων φονεύθηκαν
κατά την εκτέλεσή της, δεν στάθηκαν αρκετά να
επηρεάσουν την ροή των γεγονότων.

Το βέλος του «Το Καστροπολίτικο Πνεύμα»
Διδυμοτείχου νοήματα, ποίηση, προβληματισμός και γνώση
Ν. Λυγερός

Πάνω στο χέρι είχε το στίγμα.
Χωρίς αυτό δεν υπήρχε είσοδος.
Μνήμη μέλλοντος.
Όλα ήταν όπως τα χειρόγραφα.
Και το κάστρο ήταν ακόμα εδώ.
Λες και περίμενε τη συνέχεια.
Σαν να μην είχε ξεχάσει
τίποτα από το παρελθόν.
Ανάμεσα στις πέτρες έβλεπε μόνο τον ουρανό.
Υπήρχε όμως και ο Χρόνος.
Αυτός δεν είχε σταματήσει εδώ και αιώνες.
Έτσι όταν βρήκε την αιχμή ενός βέλους
που ανήκε σε μία άλλη εποχή, ακόμα
κι αν ήταν απίστευτο δεν ξαφνιάστηκε.
Αν και δεν είχε νόημα αρχικά,
ήταν σίγουρο ότι θα είχε τελικά.
Το θέμα είναι ότι ήταν κι άλλης περιοχής.
Η Ευρώπη ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι φαινόταν.
Και οι μετακινήσεις του παρελθόντος
είχαν γίνει με την πάροδο
του Χρόνου αληθινές πράξεις.
Θυμήθηκε τη βιβλιοθήκη.
Εκεί είχε δει για πρώτη φορά αυτή την αιχμή.
Ήταν τετραγωνική στο πιο αιχμηρό σημείο.
Με αυτόν τον τρόπο άνοιγε
τους κρίκους κάτω από τις πανοπλίες.
Όταν τις είχε τρυπήσει με την ορμή του.
Και τώρα έβλεπε το βέλος του Διδυμοτείχου.

Μία όμορφη καλοκαιρινή βραδιά στο Κάστρο του Διδυμοτείχου, γεμάτη νοήματα, ποίηση, προβληματισμό και γνώση, απόλαυσαν πολλοί
Διδυμοτειχίτες την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014, παρακολουθώντας τη διάλεξη του καθηγητή Νίκου Λυγερού, με τίτλο: «Το Καστροπολίτικο Πνεύμα». Η βραδιά περιελάμβανε απαγγελίες ποιημάτων από την ποιητική
συλλογή «Το βέλος του Διδυμοτείχου» του κ. Λυγερού, ανάλυση απόψεων σχετικά με την ανάδειξη του Κάστρου του Διδυμοτείχου και κατ’
επέκταση της πόλης και της περιοχής, καθώς και προβολή οπτικοακουστικού υλικού. Ο Ιστορικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δράση», που είχε τη χαρά και την τιμή
να διοργανώσει την εκδήλωση, ευχαριστεί για άλλη μια φορά το Νίκο
Λυγερό που τίμησε την πόλη και το Σύλλογο και με το λόγο του έδωσε ένα μάθημα μνήμης, μεγαλείου και πίστης, σε ευρύ κοινό. Επίσης ευχαριστεί για την παρουσία τους, τους εκπροσώπους των τοπικών, των
θρησκευτικών και των στρατιωτικών αρχών, καθώς και τους κατοίκους
του Διδυμοτείχου που αγκάλιασαν την εκδήλωση με ενδιαφέρον και
θαυμασμό.
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Τουριστικές πινακίδες

«δείχνουν τον…
τουρισμό»

Σε λίγο καιρό στον επισκέπτη της περιοχής μας θα προτείνεται µια βόλτα στο ιστορικό κέντρο
του Διδυμοτείχου, µια περιήγηση στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία μέσα από μεγάλες «τουριστικές πινακίδες» σε πέντε γλώσσες, τοποθετημένες κατά μήκος της Εγνατίας οδού αλλά και
δίπλα στα σημεία επίσκεψης.
Οι καλαίσθητες πινακίδες θα δίνουν πληροφόρηση στον επισκέπτη και θα έχουν ως σημαντικό
στρατηγικό στόχο την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του
δήμου Διδυμοτείχου για την ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
Το στοίχημα για τον τόπο μας είναι η ανάδειξη των ιστορικών μας μνημείων η προβολή τους
και η ανάπτυξη του τουρισμού και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η δημοτική αρχή στα επόμενα χρόνια.

Μεταγραφή
www.didymoteicho.gr
στον Πανθρακικό Στατιστικά πρώτου

Καλή τύχη...

Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της Α.Ε.Διδυμοτείχου- Ακαδημίες
πήραν μεταγραφή στον
Πανθρακικό Κομοτηνής.
Πρόκειται για τους Κώστα Γκιντίδη και Σταύρο
Τσιτσιμάκα, ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών
Κ17 και Κ20 αντίστοιχα.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η οργανωμένη
και σωστή δουλειά που
γίνεται στην Ακαδημία Διδυμοτείχου. Χάρη στο μεράκι και την δουλειά γίνεται εφαλτήριο για τους
νέους ποδοσφαιριστές να
διακριθούν και να δημιουργήσουν καριέρα επαγγελματία ποδοσφαιριστή.Ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη στα παιδιά, να έχουν υγεία και να καταφέρουν
να εκπληρώσουν τα όνειρα τους.

τριμήνου λειτουργίας

Τα στατιστικά επισκεψιμότητας μιας
ιστοσελίδας αποτελούν ένα από τα απαραίτητα εργαλεία στον κόσμο του Internet.
Η νέα ιστοσελίδα του δήμου που δημιουργήθηκε, εσωτερικά από το αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, τον υπάλληλο του δήμου Διδυμοτείχου Μηχανικό Η/Υ Συστημάτων κ. Κώστα Γκουρλουμένο, συνεχίζει την
ανοδική του πορεία. Η σκληρή δουλειά σε
συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επισκέπτες μας, οδήγησε την ιστοσελίδα μας να έχει έως σήμερα: Επισκέψεις:
22.446, Χρήστες: 11.150, Προβολές σελίδων: 82.156, Χώρες επισκεπτών: 35.Δίνεται
μια μοναδική δυνατότητα στην περιοχή μας,
μέσω του διαδικτύου να προβάλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον πολιτισμό της.
Μένουμε στην πρώτη γραμμή για τον τόπο
μας, κοινοποιώντας καθημερινά θέματα και
φωτογραφίες από την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Διδυμοτείχου www.didymoteicho.gr .Είναι μια υπόθεση που
μας αφορά όλους. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ένα ΜΕΓΑΛΟ…LIKE και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
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Ηρπάγη… αγαθός άγγελος
Περίλυπος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και κατόδυνος η ιερατική μας
οικογένεια προέπεμψε την 30η Ιουλίου
ε.ε., ημέρα Τετάρτη, τον εκ των κληρικών
της Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αγαθάγγελο Πιστόλα, εφημέριο Δαδιάς, 28 ετών,
ο οποίος έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα
28 Ιουλίου ε.ε. στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Της εξοδίου, η οποία εψάλη στον
Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Δαδιάς, προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς συμπαραστατούμενος από τον παρεπιδημούντα Σεβ. Μητροπολίτη Βρεσθένης
κ. Θ ε ό κ λ η τ ο και πλήθος κληρικών.
Στην επικήδεια ομιλία του ο Σεβασμιώτατος εξήρε το ήθος του μεταστάντος και

τη διακονία του στην τοπική μας Εκκλησία. Συγκεκριμένα τόνισε ότι «όπως ερμηνεύεται το όνομά του ο π. Αγαθάγγελος υπήρξε στη σύντομη ζωή του αγαθός άγγελος για την οικογένειά του, για
τους χωριανούς του, για την αδελφότητα
της Μονής Δαδιάς, για τα πνευματικά του
παιδιά και για τη τοπική μας Εκκλησία».
Επισφραγίζοντας δε την ομιλία του ο
Σεβασμιώτατος επανέλαβε το αγιογραφικό «ἠρπάγη ἵνα μή κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ καί δόλος ἀπατήσῃ ψυχήν
αὐτοῦ». Ο αείμνηστος Αρχιμ.Αγαθάγγελος, κατά κόσμο Νικόλαος Πιστόλας
γεννήθηκε το 1986 στη Δαδιά. Πνευματικά οδηγήθηκε στην ιερωσύνη από τον

π.Σταμ. Αυτζιόγλου, Αρχιερατικό Επίτροπο Σουφλίου. Το 2010 εντάχθηκε στην
αδελφότητα της Μονής Δαδιάς, εκάρη
μοναχός και στη συνέχεια χειροτονήθηκε
Διάκονος και Πρεσβύτερος από τον Επίσκοπο μας, ο οποίος μετά από δοκιμασία του απένειμε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Ψηφίσθηκε από την αδελφότητα
της Μονής Ηγουμενοσύμβουλος. Διηκόνησε την ενορία του με ζήλο, οργάνωσε
Κατηχητικο για τους νέους, δημιούργησε Πνευματικό Κέντρο και φρόντισε για
τον εξωραϊσμό τόσο του Ενοριακού Ναού όσο και των Παρεκκλησίων. Ιδιαίτερα
εργάσθηκε αθόρυβα για την πνευματική
αναβάθμιση της ενορίας του, αποσπώντας τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων.

Κραυγή αγωνίας για τη Μέση Ανατολή

μήνας προσευχής υπέρ των χριστιανών της Μέσης Ανατολής
Μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα εις βάρος των χριστιανών της Μέσης Ανατολής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς εκήρυξε με σχετική Εγκύκλιό του τον προσεχή Αύγουστο σε μήνα προσευχής υπέρ των χριστιανών της
Μέσης Ανατολής και παρήγγειλε να ανπέμπωνται
ειδικές δεήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία, τις Παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου και σε όλες τις
ακολουθίες του νυχθημέρου.
Η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου έχει ως εξής:
Ἐν Διδυμοτείχῳ τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 2014 Ἀριθμ.
Πρωτ.: 795

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
Τά τελευταῖα χρόνια μέ πολλή ἀγωνία παρακολουθοῦμε ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης
τόν ἀπηνῆ διωγμό πού ὑφίστανται οἱ χριστιανοί
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπό τούς φανατικούς ἰσλαμιστές, στή Συρία, στήν Αἴγυπτο, στό Σουδάν, στό
Ἰράκ καί γενικώτερα στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί τῶν
περιοχῶν αὐτῶν εἶναι λαοί γηγενεῖς, ὅπως οἱ Κόπτες, οἱ Χαλδαῖοι, οἱ Ἀσσύριοι, οἱ Συριάνοι (Ἀραμαῖοι), πού ζοῦν στόν χῶρο αὐτό χιλιάδες χρόνια. Αὐτό πού δέν ἔκαναν μέχρι τώρα οἱ κατακτητές Ἄραβες ἐπιχειροῦν ἐπ’ ἐσχάτων οἱ φανατικοί
ἰσλαμιστές, νά διώξουν τούς χριστιανούς ἀπό τίς
πατρογονικές τους ἑστίες καί νά ἐξαφανίσουν κάθε τί τό χριστιανικό. Μπροστά σ’ αὐτήν τήν τραγική πραγματικότητα δέν μποροῦμε νά παραμένουμε ἀσυγκίνητοι καί ἀδιάφοροι, ἀπολαμβάνοντες τήν δική μας εὐμάρεια καί καλοπέραση.
Δυστυχῶς, βλέπουμε οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί καί
οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου νά σιωποῦν μπροστά σ’
αὐτό τό τρομερό ἔγκλημα. Οἱ διωγμοί τῶν πρώτων αἰώνων σέ βάρος τῶν χριστιανῶν συνεχίζονται καί στόν 21ο. Ὅπως καί τότε, ἔτσι καί σήμερα οἱ χριστιανοί μέ τό αἷμα τους καί τήν ὁμολογία
τους διακηρύσσουν παγκόσμια ὅτι δέν ἔπαψαν νά
ὑπάρχουν μάρτυρες τῆς πίστεως, πού προτιμοῦν
νά θυσιασθοῦν παρά νά χάσουν τήν πίστη τους.
Καί ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά μείνουμε βουβοί. Ἡ
διαμαρτυρία μας γίνεται κραυγή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Διά τοῦτο, κηρύσσομεν τόν προσεχῆ μῆνα Αὔγουστο τοῦ 2014 ὡς
μῆνα προσευχῆς γιά τούς χριστιανούς τῆς Μέ-

σης Ἀνατολῆς καί παραγγέλλομεν ὅπως σέ κάθε Θεία Λειτουργία, στίς Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου καί σέ κάθε ἄλλη ἀκολουθία τοῦ
νυχθημέρου ἀναπέμπωνται εἰδικές δεήσεις ὑπέρ
τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί καλοῦμε
τούς πιστούς μας νά εὑρίσκωνται σέ ἐγρήγορση

προσευχῆς.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
†Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΜΕΣῌ ΑΝΑΤΟΛῌ

ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
•
Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεος
σου, δεόμεθά Σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
•
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ
ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
• Ἔτι δεόμεθα, ὑπέρ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ, Ἰράκ, Συρίᾳ, Σουδάν, Μεσοποταμίᾳ καί ἐν πάσῃ τῇ
Μέσῃ Ἀνατολῇ ὑπό διωγμόν εὑρισκομένων
ἀδελφῶν χριστιανῶν καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς
χριστιανῶν θλιβομένης τε καὶ καταπονουμένης, ἐλέους Θεοῦ καὶ βοηθείας ἐπιδεομένης,
εἰρήνης καί καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου καί εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Ἐκκλησιῶν.
• Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ
αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ τῆς πίστεως
ἀδίκῳ καί μαρτυρικῷ θανάτῳ τελειωθέντων
ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ.
• Ἔτι δεόμεθα, ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν
Θεόν, φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.
• Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεὸς, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ
ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν
ἐν θαλάσσῃ μακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως, γενοῦ
ἡμῖν Δέσποτα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς· ἐλεήμων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος
Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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«ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΗ»
Μια νέα πολιτιστική προσπάθεια από το παρελθόν
έγινε γνωστός σε όλα τα χωριά του
Έβρου και με τις διάφορες παραστάσεις του φυσικά και εκτός των ορίων του νομού μας. Λόγω οικονομικών προβλημάτων, διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του, αλλά σήμερα το 2014, με τη βοήθεια της δημοτικής αρχής και την δική μας πρωτοβουλία, ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή το κτίριο, στο οποίο θα στεγάζονται τα μέλη του συλλόγου.

Μετά από διάλλειμα τεσσάρων
ετών ο σύλλογος «Θεοδώρα Καντακουζηνή» θα επαναλειτουργήσει. Λίγο να σκεφτεί κανείς τις πα-

λαιές μέρες του συλλόγου,θα θυμηθεί τις πολλές δραστηριότητες του.
Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2001, με
την υποστήριξη του τότε δημάρχου

ΣΕΚΕΡ
ΜΠΑΙΡΑΜΙ
Το Σεκέρ Μπαιράµι είναι µετά από το Ραµαζάνι. Ονοµάζεται και Σεκέρ Μπαϊράµι, από την
λέξη σεκέρ που σηµαίνει «γλυκό», γιατί προσφέρονται γλυκά. Την παραµονή οι γυναίκες ετοιµάζουν λουκουµάδες και τους µοιράζουν σε όλη τη
γειτονιά. Το Ραµαζάνι είναι η νηστεία που κάνουν
οι µουσουλµάνοι και κρατάει 30 µέρες.
Σε όλη την διάρκεια του µήνα αυτού, οι µουσουλµάνοι απέχουν υποχρεωτικά, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, από κάθε είδους
τροφή ακόµη και νερό.
Οι άντρες ξυπνάνε νωρίς το πρωί και πηγαίνουν για προσευχή στο τζαµί. Μετά την προσευχή γυρνάνε στο σπίτι και εύχονται σε όλη την οικογένεια. Τα παιδιά βγαίνουν έξω και πηγαίνουν
σε όλα τα σπίτια του χωριού ή της γειτονιάς και
τους δίνουν λεφτά και γλυκά ή καραµέλες. Το µεσηµέρι πηγαίνει όλη µαζί η οικογένεια σε συγγενείς και φίλους για να ευχηθούν. Πρώτα ξεκινάνε από τους πιο κοντινούς. Αυτό γίνεται για τρεις
µέρες.

Ευάγγελου Παπατσαρούχα και δραστηριοποιήθηκε στο να διαφυλάξει
τα ήθη και τα έθιμα της πόλης μας.
Με το χορευτικό του συγκρότημα

Θα λειτουργήσουν διάφορα
τμήματα, όπως τμήμα χειροτεχνίας,
ζωγραφικής και χορού. Το χορευτικό τμήμα γυναικών που επάξια αντιπροσώπευσε 10 χρόνια το σύλλογο.
Ένα τμήμα αρχαρίων, για όσους θέλουν να μάθουν τους παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο. Και τέλος
το παιδικό τμήμα για τους μικρούς
μας, γιατί όλοι ξέρουμε ότι από μικρή ηλικία πρέπει τα παιδιά να μάθουν να αγαπάνε την παράδοση, και
μέσα από χορούς και τραγούδια να
γνωρίζουν την ιστορία του τόπου
τους. Θα χαρούμε πολύ, να γίνετε κι
εσείς, ένα κομμάτι αυτού του συλλόγου, της Θεοδώρας Καντακουζη-

νή ένα όνομα με μεγάλη δράση στο
Βυζάντιο μια γυναίκα που ήρθε και
έμεινε στο Διδυμότειχο.
Μια καστρινή αρχόντισσα η
οποία ανέπτυξε σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής
και πνευματικής ζωής, μια γυναίκα
με ιδιαίτερη καλλιέργεια και ευρυμάθεια, γεγονός που την καθιστούσε ξεχωριστή μεταξύ των υπολοίπων της εποχής της.
Έτσι αποφασίστηκε το 2001, με
την ίδρυση του συλλόγου να την τιμήσουμε με το να δώσουμε το όνομα της σ’ αυτόν τον σύλλογο ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΗ. Μια αρχόντισσα καστρινοκυρά όπως η Θεοδώρα έτσι κι εμείς, όλα τα μέλη του
συλλόγου θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε πολιτιστικά έργα στην πόλη
μας και να αγωνιζόμαστε όπως εκείνη για την δικαιοσύνη. Όλοι μαζί θα
τα καταφέρουμε. Θα σας περιμένουμε στο καινούργιο μας κτίριο, για να
ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Οι εγγραφές
θα γίνονται από αρχές Σεπτεμβρίου.
Λίτσα Καραγιάννη.

3ο Αντάμωμα Λαδιωτών
«Χαρούμενο αντάμωμα»
Πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στην
κεντρική πλατεία του
χωριού την Κυριακή 27
Ιουλίου το 3ο Αντάμωμα των Απανταχού Λαδιωτών με την συντροφιά της «Εβρίτικης Ζυγιάς». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο «Λαδιώτης» Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευάς Πατσουρίδης συνοδευόμενος από
την σύζυγο του Μόρφω Μοσχίδου, δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου. Παραδοσιακές φορεσιές, χαρούμενα
πρόσωπα, γιορτινή διάθεση έδωσαν στο χωριό
κίνηση και ζωντάνια. Μια
σημαντική πρωτοβουλία
του συλλόγου Λαδιωτών που για τρίτη φορά
καταφέρνουν και ανταμώνουν με επιτυχία από
ολόκληρη την Ελλάδα.
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Πανηγύρι Ασημενίου

«ο πρόεδρος...
των προέδρων»

Κουφόβουνο
Προφήτης Ηλίας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στην γιορτή της πολιούχου και προστάτιδας του χωριού Αγίας Παρασκευής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πανηγύρι του Ασημενίου.Δράσεις για μικρά παιδιά χορευτικά
με παραδοσιακές στολές έδωσαν τόνο γιορτινό στο χωριό.
Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ.Θύμιος Λυμπερακάκης συγκινημένος από την αγάπη των συγχωριανών του,μια και απέρχεται στις 1 Σεπτεμβρίου από το αξίωμά του,δήλωσε ότι το πανηγύρι στο χωριό δεν είναι
ένα απλό γλέντι για να διασκεδάσουμε,είναι η κουλτούρα μας,είναι τα ήθη και τα έθιμά μας,είναι η μεταλαμπάδευση που γίνεται τις πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τις παλαιότερες γενεές στις νεότερες.Δεν είναι μόνο
οι παραδοσιακοί χοροί και τα παραδοσιακά τραγούδια,είναι όλο το σύνολο της πολιτιστικής μας ταυτότητας
και όλο το σύνολο της πολιτιστικής μας παράδοσης.Μια παράδοση που κράτησε ζωντανό και ακμαίο τον Έλληνα στα χρόνια της σκλαβιάς και στα χρόνια της υποδούλωσης.

Αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκδήλωση,θέλω να καλωσορίσω τον δήμαρχό μας
που σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή.Χρόνια πολλά δήμαρχε,να έχεις μακροημέρευση και δύναμη για να
ανταπεξέλθεις στα καινούργια σου καθήκοντα.Αναφερόμενος στον στρατό τόνισε ότι είναι μέρος της οικογένειας μας είναι τα παιδιά μας και οι ιερείς μας είναι πάντα κοντά μας και στις χαρές και στις λύπες μας.
Για την θητεία του ως πρόεδρος ευχαρίστησε τους δημότες για την μεγάλη στήριξη που του πρόσφεραν
απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια.Εύχομαι, πιστεύω και ελπίζω ο αντικαταστάτης μου Πασχάλης Καμαργάκης να
είναι καλύτερος από μένα.Στο τέλος της ομιλίας του τέσσερα λευκά περιστέρια,συμβολικά, πέταξαν στον ουρανό του Ασημενίου για την πολυπόθητη λευτεριά της χώρας μας αλλά και για την λήξη των εχθροπραξιών
στην Παλαιστίνη.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εορτάζοντας δήμαρχος μας κ.Παρασκευάς
Πατσουρίδης,δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου από την γύρω περιοχή.

Μεγάλη επιτυχία είχε το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού στο Κουφόβουνο που διοργάνωσε ο
πολιτιστικός Σύλλογος. Την παραμονή της εορτής πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη περιφορά της
εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού, ανήμερα της εορτής τελέστηκε αρχιερατική πανηγυρική θεια λειτουργία χοροστατώντας του Μητροπολίτη μας κ. Δαμασκηνού, ο οποίος μίλησε στους πιστούς για το έργο του αγίου Προφήτου Ηλία. Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, δημοτικοί σύμβουλοι, και πολλοί άλλοι έδωσαν το παρόν στις εκδηλώσεις του χωριού και συμμετείχαν στην περιφορά της εικόνας.Μικροί και μεγάλοι, όπως κάθε χρόνο, διασκέδασαν στην αυλή του
Δημοτικού Σχολείου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο πολιτιστικός σύλλογος ευχαριστεί όσους εργάστηκαν και όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν του
πολιούχου του χωριού Προφήτη Ηλία.

Μεταξάδες
Το Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία

Παλιούρι Υποδοχή Ιερών
λειψάνων...και Πανηγύρι
Μεγάλη ανταπόκριση είχε και φέτος το
πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Παλιούρι Διδυμοτείχου. Την Παρασκευή 25 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η υποδοχή των Ιερών λειψάνων Αγίων Παντελεήμονος, Νεκταρίου, Μαρίνης, Κυριακής και Μαύρας στην
πλατεία του χωριού. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε πανηγυρικός εσπερινός στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και την Κυριακή
27 Ιουλίου η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας του
Αγίου Παντελεήμονα και των ιερών λειψάνων
στους δρόμους του χωριού χοροστατούντος
του Μητροπολίτη μας κ. Δαμασκηνού, την παρουσία του δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη και πλήθος πιστών. Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού η Θύελλα Παλιουρίου διοργάνωσε ένα
θρακιώτικο-Παλιουργιότικο γλέντι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Πολύς κόσμος από Παλιουργιώτες που έρχονται από όλη την Ελλάδα για το πανηγύρι τους αλλά και από τα διπλανά χωριά χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι το
πρωί, με τους υπέροχους ήχους του Παναγιώτη Μπαρμπούδη.

Ο αθλητικός σύλλογος Αναγέννηση Μεταξάδων διοργάνωσε με επιτυχία ανήμερα του προφήτη
Ηλία το πανηγύρι του χωριού στην πλατεία των Μεταξάδων. Με λαμπρότητα τελέστηκε και φέτος η
πανηγυρική θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής, και η περιφορά της εικόνας του Προφήτη Ηλία στα
όμορφα σοκάκια των Μεταξάδων. Πλήθος κόσμου ήρθε, στον πιο όμορφο και παραδοσιακό οικισμό
του δήμου Διδυμοτείχου για να προσευχηθεί, να γιορτάσει και να διασκεδάσει με τον αθλητικό σύλλογο και τους νέους του χωριού. Παρόντες στις εκδηλώσεις, ο υφυπουργός παιδείας κ. Αλέξανδρος
Δερμετζόπουλος ο δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης και ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας κ. Ηλίας Μηργκιζούδης.
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Eπιτέλους
οι προσπάθειες
φέρνουν
αποτέλεσμα
Σύσκεψη φορέων για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Οι συντονισμένες και συλλογικές ενέργειες, τόσο του Δημάρχου μας κ. Παρασκευά Πατσουρίδη όσο και των λοιπών
Δημάρχων κ. Μουζά και κ. Πουλιλιού, του Μητροπολίτη μας
κ. Δαμασκηνού, του Προέδρου
των Ιατρών κ. Βαφειάδη, του
Προέδρου των εργαζομένων κ.
Στάμου και άλλων Κοινωνικών
φορέων, άρχισε να αποδίδει
καρπούς. Την Κυριακή 20 Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τοπικών φορέων με κύριο θέμα την επαναφορά της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου αλλά και την στελέχωση του με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Στην σύσκεψη όπου παραβρέθηκε η απαρτία των θεσμικών φορέων του βόρειου Έβρου, οι Εβρίτες υφυπουργοί κ. Άκης Γεροντόπουλος και κ. Γιώργος Ντόλιος επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει διαβεβαίωση από τον αναπληρωτή υπουργό υγείας κ. Γρηγοράκο ότι σύντομα το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου θα λειτουργήσει διασυνδεδεμένο με το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με ξεχωριστό προϋπολογισμό και χωριστό ΑΦΜ. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για την περιοχή μας, αφού συλλογικά και συντεταγμένα, όλοι μαζί εδώ και καιρό διεκδικούμε την αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Περιμένουμε στην πράξη οι παραπάνω δεσμεύσεις να γίνουν νόμος του κράτους ώστε
να συνεχιστεί και να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η ιατρική περίθαλψη όλων των κατοίκων του βορείου Έβρου.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης
τονίζει: Το θέμα «Νοσοκομείο»,
όπως έχουμε επανειλημμένος τονίσει είναι ένα σοβαρό και μεγάλο ζήτημα που μας αφορά όλους.
Η υγεία των πολιτών του βορείου
Έβρου δεν διαπραγματεύται, δεν είναι
θέμα πολιτικής εκμετάλλευσης. Το Νοσοκομείο είναι η ίδια η ζωή μας και έτσι
πρέπει συλλογικά και συντεταγμένα να
το προβάλουμε. Εδώ και ενάμιση χρόνο όλοι μαζί δίνουμε μάχες για την αυτόνομη λειτουργία αλλά και την ενίσχυση του σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στόχος μας να εξασφαλιστεί η καλύτερη φροντίδα των ασθενών και η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας. Επιτέλους οι προσπάθειες φέρνουν αποτέλεσμα. Όλοι μαζί τα καταφέρνουμε καλύτερα!

