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6η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΊΔΩΝ

Το «Καλέ Παναΐρ»
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΌΤΕΙΧΟ
σελ. 9-8

Ορκωμοσία
αποφοίτων

TAP

Το μεγαλύτερο τμήμα του
αγωγού TAP θα διέρχεται
από το ελληνικό έδαφος
σελ. 10

ΑΛΏΝΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΣΙΤΑΡΙΏΝ
σελ. 6

σελ. 5

Αγροτική
οδοποιία

σελ. 12

Απολογισμός Πεπραγμένων
Δημοτικής Αρχής έτους 2012
σελ. 2
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Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2012
Παρουσία περιορισμένου αριθμού εκπροσώπων Φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου, στην αίθουσα του δημοτικού αμφιθεάτρου
με θέμα: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2012.
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης παρουσίασε με τη βοήθεια της τεχνολογίας,
τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής για το έτος 2012, τονίζοντας
ότι :προτεραιότητα των δράσεων
και των ενεργειών μας, ήταν και είναι η ποιότητα στην καθημερινότητα των δημοτών. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και συνθήκες πρωτόγνωρες στα δημοτικά χρονικά .Η
οικονομική κρίση ,η δημοσιονομική

στενότητα ,η αργοπορία στις κρατικές χρηματοδοτήσεις μας δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην
λειτουργία του Δήμου. Παρόλα
αυτά με ευθύνη, συνέπεια και αποτελεσματικότητα ο Δήμος Διδυμοτείχου στάθηκε δίπλα στον δημότη
στο μέτρο του εφικτού. Συμμαζέψαμε τα βάρη του παρελθόντος και
κοιτάζουμε με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση το μέλλον
του τόπου μας. Ο Αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κος Χρίστος
Τοκαμάνης κατηγόρησε την Δημοτική αρχή ότι δεν έχει να παρουσιάσει έργο και ότι δεν μπόρεσε να
αξιοποιήσει τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ.Ο Αρχηγός της ελάσσονος
αντιπολίτευσης κος Στέφανος Συναπίδης τόνισε ότι η δημοτική αρχή
δεν τα κατάφερε στην καθημερινό-

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.

άς Πατσουρίδης απαντώντας στις
επικρίσεις της αντιπολίτευσης τόνισε: πολλοί εδώ μέσα στην αίθουσα ξεχνούν εύκολα, θέλουν να παρουσιάσουν ότι σήμερα έχουμε στα
χέρια μας τα πάντα και ότι αδρα-

Χάρτα πολιτισμού

Δημοτικό συμβούλιο

Συνεδρίασε στις 5 Ιουνίου το Δημοτικό συμβούλιο
Διδυμοτείχου με κύρια θέματα προς επίλυση: Αποδοχή τροποποίησης σύμβασης χρηματοδότησης του
έργου «JOINT VALORIZATION AND PROMOTION
OF THE OLD BATHS IN THE TRANS BORDER AREA
(JOVAPROB)”--- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος --- Μερική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους
2013--- Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών δημοσιότητας , διάχυσης και δικτύωσης για την
υλοποίηση του έργου [JOINT VALORIZATION AND
PROMOTION OF THE OLD BATHS IN THE TRANS –
BORDER AREA (JOVAPROB)]»--- Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την
διαχείριση και τον συντονισμό των υποέργων του
έργου [JOINT VALORIZATION AND PROMOTION
OF THE OLD BATHS IN THE TRANS –BORDER
AREA (JOVAPROB)]»---- Έγκριση διενέργειας ¨προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών εορταστικού φωτισμού¨ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.--- Έγκριση απευθείας ανάθεσης της ¨προμήθειας εκτυπωμένων εντύπων¨.--- Έγκριση διενέργειας ¨προμήθειας εκτυπωτών σαρωτών¨ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής..--- Καθορισμός τόπου
και χρόνου διεξαγωγής απολογισμού πεπραγμένων
έτους 2012.

τητα του πολίτη. Πολλοί δημοτικοί
σύμβουλοι έλαβαν το λόγο και παρουσίασαν τις θέσεις τους για τα
πεπραγμένα της δημοτικής αρχής.
Στην δευτερολογία του ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευ-

νούμε. Τότε που είχαν τους πόρους και μπορούσαν για παράδειγμα να ανανεώσουν τον στόλο των
αυτοκινήτων του Δήμου εντάσσοντας σε προγράμματα, δεν έκαναν
τίποτα, αποτέλεσμα όλων αυτών
να έχουμε ένα πεπαλαιωμένο στόλο 25ετίας που να θέλει συνεχώς
συντηρήσεις. Ο Δήμος Ορεστιάδας
απεναντίας βρήκε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές έτοιμες μελέτες από το 2000 και σήμερα τις υλοποιεί. Αυτή είναι η αλήθεια, ο κόσμος τα καταλαβαίνει και
τα γνωρίζει. Σήμερα, θα πρέπει να
συγκρίνουμε και να συνεξετάσουμε για το τι μπορεί και τι έχει κάνει
ο καθένας μας , με δύο σταθμά, ο
Δήμος προ κρίσης και ο Δήμος μετά κρίσης.

Η φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά ανήκει σε όλους
μας.Όλοι έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να κατανοούμε,να διατηρούμε
και να προάγουμε την
αξία του τόπου μας,ώστε να αποτελέσει ένα
σημαντικό υπόβαθρο
για την μελλοντική μας
ανάπτυξη.
Πρέπει να διευκολύνουμε και να
ενθαρρύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διαχειριστούν
την πολιτιστική μας κληρονομιά για
να είναι προσιτή στην τοπική κοινωνία αλλά και στους μελλοντικούς
επισκέπτες της περιοχής μας,με ένα

Μήνυμα του Μήνα
ΟΧΙ

ΣΤΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

σχέδιο που θα αποτελεί την βασική
συνιστώσα της ,κοινωνικής,οικονομικής,πολιτιστικής και τουριστικής,
τοπικής αναπτυξιακής μας στρατηγικής.
Σήμερα είναι απαραίτητο από
κάθε άλλη φορά η ύπαρξη και η δημιουργία μιας χάρτας πολιτισμού
στον Δήμο μας,που θα καταγράφεται και θα απεικονίζεται η ιστορική εξέλιξη,τα παραδοσιακά δρώμενα,τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας,οι δραστηριότητες των συλλόγων,η σημερινή πραγματικότητα, ώστε να υπάρχει υψηλού επιπέδου ενημέρωση.Η διαδικασία του δημοτικού πολιτιστικού
σχεδιασμού της χάρτας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία: 1)ο προσδιορισμός των πολιτιστικών πόρων
2)η καθιέρωση πολιτιστικών παραμέτρων και ενεργειών 3)ανάπτυξη
διευρυμένων συνεργασιών εντός
και εκτός του δήμου 4)η πολιτιστική χαρτογράφηση της περιοχής μας



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

5)καλή διάθεση και ειλικρινή συνεργασία.Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ο καθένας χωριστά,χρειάζεται
συνεργασία,αποδοχή και αγάπη για
τον τόπο μας. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τις
διαδικασίες, διατυπώνοντας προτάσεις και προγράμματα προκειμένου
η χάρτα να ενθαρρύνει την εμπλοκή όλων όσων έχουν άμεσα συμφέροντα,αρμοδιότητες και υποχρεώσεις σε συνεργασίες για την επίτευξη του κοινού στόχου.Η προώθηση τέτοιων τοπικών εγχειρημάτων θα αποφέρουν μελλοντικά μια
κοινωνική και οικονομική απόδοση
στην τοπική μας κοινότητα.Ανοίγουμε ένα παράθυρο ελπίδας συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν μας με το
ελπιδοφόρο μέλλον μας.Ελπίζουμε σύντομα να συνεργαστούν όλοι
οι σύλλογοι και φορείς του Δήμου
Διδυμοτείχου για να γίνει μια πρώτη ενημέρωση-συζήτηση για όλο το
εγχείρημα.

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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ΕΠΊΣΚΕΨΗ HAHN

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Σήμα κινδύνου
εκπέμπει η Αυτοδιοίκηση
Την ημερίδα άνοιξε ο Περιφερειάρχης
ΑΜΘ κ. Άρης Γιαννακίδης ο οποίος τόνισε
ότι η ανάπτυξη δεν είναι μόνο στεγνά στατιστικά στοιχεία. Πρωτίστως είναι η εγγύηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον χώρο και στον χρόνο.
Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ περιέγραψε
την αναπτυξιακή στόχευση της Περιφέρειας:
«Η σταδιακή ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας, η διατήρηση, και κατά το δυνατόν εμβάθυνση, της κοινωνικής συνοχής σε περιβάλλον αυξανόμενου
ανταγωνισμού, ύφεσης και κρίσης, με την
αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας,
την κινητοποίηση των υφισταμένων αλλά
και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων και
την αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης».

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για
την Περιφερειακή Πολιτική,πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο “περιοδείας” του στις 13 ελληνικές Περιφέρειες. Με την επίσκεψη αυτή, ο Επίτροπος
επιδιώκει να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων –
της κυριότερης πηγής δημοσίων επενδύσεων για τη χώρα - ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια ΑΝΜΘ,
ο Επίτροπος σημείωσε πως τα όσα άκουσε για τα σχέδια της χρήσης των Ευρωπαϊκών πόρων στην Περιφέρεια ΑΜΘ υπόσχονται πολλά, τονίζοντας πως η ανάπτυξη της Περιφέρειας ως διαμετακομιστικού κέντρου, αλλά και η σύνδεση των κέντρων έρευνας και των πανεπιστημίων με
την επιχειρηματική κοινότητα είναι πρωτοβουλίες κλειδιά που πρέπει να υποστηριχθούν από πόρους της ΕΕ, ιδιαίτερα με
ορίζοντα την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Την ημερίδα άνοιξε ο
Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Άρης Γιαννακίδης
ο οποίος τόνισε ότι η ανάπτυξη δεν είναι
μόνο στεγνά στατιστικά στοιχεία. Πρωτίστως είναι η εγγύηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον χώρο και στον χρόνο. Την
ημερίδα παρακολούθησε και ο Δήμαρχος
Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης.
Ο κ. Hahn επιθυμεί αν επισκεφτεί όλες
τις Περιφέρειες της Ελλάδας, και βρέθηκε
στην πόλη μας στα πλαίσια ημερίδας για
την «Μελλοντική Πολιτική Συνοχής της
ΕΕ», όπου παρουσία αυτοδιοικητικών και
παραγωγικών φορέων ανέπτυξε τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ενίσχυση
της Περιφέρειας, προάγοντας την ανάπτυξη και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικότερα των νέων. Τόνισε δε την
ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για να δοθεί ελπί-

«Η σταδιακή ανασυγκρότηση
και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού προτύπου
της Περιφέρειας, η διατήρηση, και κατά το δυνατόν
εμβάθυνση, της κοινωνικής συνοχής σε περιβάλλον
αυξανόμενου ανταγωνισμού, ύφεσης και κρίσης, με
την αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, την κινητοποίηση των υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων και την αξιοποίηση
της γεωγραφικής της θέσης».
δα στους νέους της Περιφέρειας για ευημερία στο μέλλον.
Δημιουργώντας
το μέλλον
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο
Επίτροπος σημείωσε πως τα όσα άκουσε
για τα σχέδια της χρήσης των Ευρωπαϊκών πόρων στην Περιφέρεια ΑΜΘ υπόσχονται πολλά, τονίζοντας πως η ανάπτυξη της Περιφέρειας ως διαμετακομιστικού κέντρου, αλλά και η σύνδεση των κέντρων έρευνας και των πανεπιστημίων με
την επιχειρηματική κοινότητα είναι πρωτοβουλίες κλειδιά που πρέπει να υποστηριχθούν από πόρους της ΕΕ, ιδιαίτερα με
ορίζοντα την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Ο κ. Hahn επισήμανε όμως ότι πρέπει να δοθεί προσοχή για την επένδυση
στην βιώσιμη απασχόληση, να μην υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για λίγους μήνες μόνο, αλλά να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα διατηρούνται και θα αυξάνονται.
Για αυτό εξέφρασε την άποψη ότι θα

πρέπει να επικεντρωθεί η επένδυση σε συγκεκριμένους τομείς επιχειρήσεων, με στόχο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις
εργασίας, να δημιουργηθούν καινούριες
αλλά πιο σημαντικό να δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις θα
δημιουργούν καινούριες θέσεις εργασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, σημείωσε, είναι να υπάρχουν καθαροί στόχοι, ώστε μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου να έχουν φτάσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Μεγάλη βοήθεια για αν φτάσουμε
σε αυτά τα αποτελέσματα, σημείωσε ο κ.
Hahn, είναι να υπάρχουν διαφανείς πολιτικές, που θα μπορούν να παρακολουθηθούν και να ελεγχτούν από όλους όσους
ενδιαφέρονται για αυτές και την εφαρμογή τους.
Η επίσκεψή του στην περιοχή, σημείωσε, έχει σαν σκοπό να ακούσει από τους
φορείς τις προτάσεις, τα προβλήματα και
τις απορίες τους, τονίζοντας πως αν οι
ίδιοι δεν κινηθούν θετικά και προς ένα καλύτερο μέλλον, τότε κανείς δεν θα τους
ακολουθήσει.

Ο κ Γιαννακίδης απαρίθμησε τα εμβληματικά έργα της Περιφέρειας η ολοκλήρωση των οποίων θα συγκροτήσει την
νέα αναπτυξιακή ταυτότητά της η οποία
συνοψίζεται κατά τον ίδιο: «η Περιφέρειά
μας με τα δύο της λιμάνια, μέσω συνδυασμένων μεταφορών, να διασυνδεθεί με
τα Παραδουνάβια και Παρευξείνια λιμάνια και κατ’ αυτό τον τρόπο να αποτελέσει
ένα κέντρο διαμετακόμισης εμπορευμάτων, εναλλακτικό και ανταγωνιστικό με τα
στενά του Βοσπόρου, που εμφανίζουν περιβαλλοντικό υπερκορεσμό αλλά και κόστος σε χρόνο και χρήμα».
ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην διαδικασία αξιοποίησης, συμβασιοποίησης έργων
και απορρόφησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων λέγοντας:
«Η εξέλιξη του τρέχοντος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θεωρώ ότι
αποτελεί τον αδιάψευστο μάρτυρα για τις
ικανότητες της Περιφέρειας στον τομέα
της αποτελεσματικής διαχείρισης.
Η αιρετή Περιφερειακή αρχή ανέλαβε
την ευθύνη διαχείρισης του Προγράμματος από την 1η Ιουλίου του 2011, σχεδόν
δύο χρόνια πριν. Η πρόοδος του Προγράμματος, το οποίο ενεργοποιήθηκε στο σύνολο των θεματικών του προτεραιοτήτων,
στο διάστημα που ακολούθησε μέχρι σήμερα (με στοιχεία της 5ης Ιουνίου 2013),
αποτυπώνεται κυρίως στα ακόλουθα δύο
χαρακτηριστικά:
•

Το ποσοστό των συμβασιοποιήσεων σε σχέση με το εκχωρηθέν ποσό ανέρχεται στο 91,18% όταν αντίστοιχα την 30/6/2011 ήταν 32,87%,
και
• Το ποσοστό των πληρωμών σε σχέση με τα εκχωρηθέντα ποσά ανέρχεται στο 48,24% όταν αντίστοιχα την
30/6/2011 ήταν 23,00%».
Ο ίδιος εξήρε την διαθεσμική συνεργασία που υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ως καταλυτικό παράγοντα που συνέβαλε στην σημερινή θετική εξέλιξη.
Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης
ΕΦ. [ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ] ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
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Επιστολή
Εργαζομένων
στον Τομέα
των Αποθηκών
Επιστολή με προβλήματα-αιτήματα έστειλαν στον Δήμο Διδυμοτείχου οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας και των
εξωτερικών εργασιών.Στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι τονίζουν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και απαιτούν την άμεση επίλυση τους.Προϊστάμενος καθαριότητας,Γραφείο κίνησης, επίδομα
176 ευρώ,εργασίες συντήρησης αποθηκών, τεχνικός ασφαλείας,ιατρός εργασίας,χώροι ατομικής υγιεινής,επισκευή οχημάτων και
ΚΤΕΟ,επιτρεπτό βάρος αποκομιδής απορριμάτων,λαική αγορά, και
άδειες προσωπικού είναι τα κύρια αιτήματα που χρήζουν άμεση
επίλυση από την δημοτική αρχή.Ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων
και καθαριότητας κος Ευάγγελος Περιστεράκης τόνισε: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα ειδικά στον τομέα της καθαριότητας,προβλήματα που έρχονται από πολύ παλιά.Τα περισσότερα
από αυτά έχουν είδη δρομολογηθεί για την επίλυση τους. Οι προσπάθειες μας για καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη, για ποιοτικότερες υπηρεσίες και για άμεση επίλυση προβλημάτων δεν σταματούν. Στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, χρειάζεται λίγη
υπομονή από όλους μας και όλα θα γίνουν όπως έχουν σχεδιαστεί.

Μ

ε μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση έλαβα την
μηνιαία εφημερίδα «Εν
Διδυμοτείχω» που εκδίδεται από
τον Δήμο Διδυμοτείχου και προσωπικά από εσάς κύριε Δήμαρχε.Να ξέρεται πόσο χαρά και ευχαρίστηση
μου δίνεται.Μου θυμίζει το παρελθόν,την πόλη που
γεννήθηκα,μεγάλωσα,την φοίτηση μου πρώτα στο
Δημοτικό σχολείο,μετά στο Γυμνάσιο,τις μαθητικές
εκδρομές και μετά όταν μεγαλώσαμε τις φιλικές παρέες,αγόρια κορίτσια και με ένα γραμμόφωνο,όταν
πηγαίναμε πρωτομαγιά έξω από το Διδυμότειχο.Το
φρούριο με τον καλέ με τους κολάδες(στρογγυλούς
πύργους).Στην Γερμανική κατοχή,οι Γερμανοί επιτάξανε,τα σχολεία,πηγαίναμε στο Γυμνάσιο πάνω από
το ρολόι της πόλης στον καλέ πηγαίνοντας για τις
εκκλησιές «Σωτήρως Χριστού» και «Αγ Αθανασίου».
Κύριε Δήμαρχε όσα χρόνια και αν περάσουν,ο τόπος
που γεννήθηκες και μεγάλωσες,περνώντας λύπες
και χαρές,ταλαιπωρίες,δεν ξεχνιούνται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με αγάπη και σεβασμό,σας χαιρετώ
- Νίκος Πάσχος Αλεξανδρούπολη.
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε την
ετήσια έκδοση του σχολικού μας περιοδικού, στο οποίο αποτυπώνεται οι δράσεις
και οι εκδηλώσεις του Γυμνασίου μας τη
σχολική χρονιά 2012-2013. Δε θα μπορούσε, βέβαια, να λείπει από την έκδοση η
εκπαιδευτική επίσκεψή μας τον περασμένο Απρίλιο στο ιστορικό Διδυμότειχο, όπου η ζεστή φιλοξενία σας και η «επαγγελματική» υποδειγματική ξενάγηση από τους ζηλωτές εθελοντές του Δήμου σας συγκίνησαν μαθητές και καθηγητές και
άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι μαθητές μας, πράγματι,
γνώρισαν το Διδυμότειχο, το αγάπησαν και γι’αυτό εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να το επισκεφτούν ξανά.
Σε εσάς προσωπικά και στους άξιους συνεργάτες σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την άψογη υποδοχή και ξενάγηση στην πόλη σας και ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία και στο μέλλον. Ευχόμαστε από καρδιάς υγεία,
δύναμη και επιτυχία στο έργο σας.
20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Υποδιευθύντρια και αρχηγός της εκδρομής
Ευαγγελία Νικολάκογλου, φιλόλογος

Κατασχέσεις λογαριασμών στους δήμους
Αυξάνονται καθημερινά οι περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων που οδηγούν σε κατασχέσεις
λογαριασμών των δήμων, με τις οποίες μπλοκάρεται και η μισθοδοσία των εργαζομένων. Τα κρούσματα αυτά αυξάνουν συνεχώς την ανησυχία των
Δημάρχων οι οποίοι στην πλειονότητά τους οφείλουν σημαντικά ποσά σε προμηθευτές και τράπεζες. Οι Δήμαρχοι δεν μπορούν να γίνουν Εισαγγελείς του παρελθόντος και να κρίνουν ποια χρέη
έχουν νόμιμα παραστατικά και ποια όχι.Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου είχε τονίσει και
προειδοποιήσει έγκαιρα στην ομιλία του στην ΚΕΔΕ για τον κίνδυνο με τις κατασχέσεις των λογαριασμών . Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαλύεται, το
κοινωνικό κράτος αποδομείται, οι αιρετοί απαξιώνονται και μετατρέπονται σε διαχειριστές ανείπωτης μιζέριας χωρίς δυνατότητα παρέμβασης, ούτε
καν άποψης. Το υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να
δώσει λύση, οφείλει να προχωρήσει σε μια συνολική ρύθμιση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων των δήμων,
ώστε και οι δήμοι να μπορέσουν να «αναπνεύσουν» και να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν εκλεγεί, δηλαδή δημοτικό έργο.(στοιχεία από ΚΕΔΕ και ΠΟΕ ΟΤΑ)

ΕΡΤ
ΤΈΛΟΣ ΕΠΟΧΉΣ

Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις στήριξης και αλληλεγγύης στους
εργαζόμενους - «απολυμένους» της ΕΡΤ,
απευθύνει ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Νέας
Ορεστιάδας της Ε.ΡΑ.

Μαζί με δεκάδες φορείς και εκατοντάδες πολίτες, που από την πρώτη στιγμή δήλωσαν τη συμπαράστασή τους και καταδίκασαν την απόφαση «ξαφνικού θανάτου»
για την ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι-«απολυμένοι»
της Ε.ΡΑ. Νέας Ορεστιάδας βρίσκονται από
την Τρίτη 11 Ιουνίου όλο το 24ωρο στο κτίριο του Ραδιοφώνου. Από την Τετάρτη 12 Ιουνίου, ο Σταθμός έμεινε χωρίς τηλεφωνικές γραμμές, χωρίς ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς site.
Από την Πέμπτη 13 Ιουνίου «αποκλείστηκε» και από το internet. Η επίθεση στην ΕΡΤ θα πρέπει να προβληματίσει κάθε εργαζόμενο. Οι 2.500 απολύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση είναι πολύ λίγες μπροστά στις 12.000 που θέλουν. Αν όλοι μαζί δεν τους σταματήσουμε τώρα, αυτοί δε θα σταματήσουν πουθενά.
Η ΕΡΤ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ - Οι εργαζόμενοι της Ε.ΡΑ Νέας Ορεστιάδας.

Ξήλωσαν δέντρα στο Πύθιο
Δεκάδες δέντρα ξήλωσαν
άγνωστοι το βράδυ της Δευτέρας 4 Ιουνίου σε υπό διαμόρφωση πάρκο στο Πύθιο
Διδυμοτείχου. Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή των παλιών νεκροταφείων, ο χώρος
των οποίων μετά την απομάκρυνσή τους πέρασε στην τοπική κοινωνία. Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού και
κάτοικοι αποφάσισαν να φυτεύσουν δέντρα, ώστε να δημιουργηθεί σε λίγα χρόνια
ένα πάρκο. Άγνωστοι, προχώρησαν σε βανδαλισμούς,
ενώ παράλληλα έριξαν και αλάτι στα δέντρα προκειμένου να ξεραθούν. Κάτοικοι, με προσοχή έπλυναν τις ρίζες από τα δεντράκια και τα ξαναφύτευσαν. Παρ’ όλα αυτά φοβούνται ότι αντίστοιχες πράξεις μπορούν να επαναληφθούν καθώς ο χώρος δε φυλάσσεται.(πηγή Thrakinea.gr).
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EU-STARTER
Πρόγραμμα για νέους

Ο Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου θα μεταφέρει αέριο από το τεράστιο κοίτασμα
Shah Deniz II του Αζερμπαϊτζάν στη νότια Ιταλία και Δυτική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας,
της Αλβανίας και της Αδριατικής Θάλασσας.

TAP

Ο TAP θα είναι μία από τις
μεγαλύτερες πηγές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
Το κόστος για το ελληνικό τμήμα εκτιμάται περίπου στο 1,5
δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του TAP, αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου
2.000 άμεσες και μέχρι 10.000
έμμεσες νέες θέσεις εργασίας
σε μια σειρά από κλάδους, συμπεριλαμβανομένων του κατασκευαστικού κλάδου και των
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας,

των κλάδων των μεταφορών,
των επικοινωνιών και των χρηματοοικονομικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Ο TAP ήδη συνεργάζεται
με αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες, και
θα επιδιώξει να επεκτείνει τη
συνεργασία αυτή, σύμφωνα με
τη δέσμευσή του προς την εκάστοτε τοπική κοινωνία.
Ο TAP θα ενισχύσει την
ενεργειακή ασφάλεια και την
ποικιλομορφία της Ευρώπης,
παρέχοντας μια νέα πηγή φυσικού αερίου.
Ο αγωγός θα μεταφέρει
φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II στο
Αζερμπαϊτζάν, μέσω της Ελλάδας και της Αλβανίας στην Ιταλία, από όπου μπορεί να μετα-

φερθεί στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
Το μεγαλύτερο τμήμα του
αγωγού TAP θα διέρχεται από
το ελληνικό έδαφος.
Ο αγωγός θα ξεκινήσει από
τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και θα καλύψει
περίπου 550 χιλιόμετρα διερχόμενος στην Αλβανία βορειοδυτικά της Διποταμίας. Ως εκ
τούτου, το έργο θα υποστηρίξει τη φιλοδοξία της Ελλάδας
να καταστεί ένας σημαντικός
«Διάδρομος Ενέργειας». Επιπλέον, τα σχεδιαζόμενα σημεία
διασύνδεσης και δυνατότητας αντίστροφης ροής του TAP
θα υποστηρίξουν, επίσης, την
ασφάλεια του εφοδιασμού και
άλλων χωρών της περιοχής.

Την υποστήριξη της πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και των μελών του,
«ΕU-Starter», για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, κατά τη επικείμενη Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζήτησε από
τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης.
Ειδικότερα, ο κ. Ασκούνης τονίζει ότι το Συμβούλιο των Δήμων
και Περιφερειών της Ευρώπης
(CEMR) καθώς και οι πάνω από
50 Ενώσεις μέλη του, οι οποίες
εκπροσωπούν περίπου 100 χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε μια
προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων στις 24 Μαΐου με διακήρυξή τους εξέφρασαν την ανησυχία τους και πρότειναν στις εθνικές κυβερνήσεις την προώθηση του προγράμματος «ΕU-Starter», για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να δώσει στους νέους μια δραστηριότητα, και την ευκαιρία να αποκτήσουν πρώτη εργασιακή εμπειρία, καθώς
και επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νέους μεταξύ 16 και 27 ετών που είναι άνεργοι ή που διαθέτουν την κατάρτιση ή την
επαγγελματική πείρα να αποκτήσουν μία πρώτη εργασιακή εμπειρία. Ρεαλιστικός στόχος θεωρείται να υποστηριχτούν 1 εκατομμύριο νέοι σε όλες τις
χώρες-μέλη, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για τη χώρα μας
μπορούν να καλυφθούν 50.000 νέοι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο ακόμη. Η χρηματοδότηση προέρχεται εξ ολοκλήρου από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο. Οι τομείς που θα μπορούν να απασχοληθούν είναι δημοτικές υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, παιδικοί σταθμοί, δημοτικές βιβλιοθήκες, κέντρα νεότητας, δημοτικά μουσεία, δημοτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις, σχολεία κ.λπ.

Ο δήμος του Μέλλοντος
«Όλοι μας συνειδητοποιούμε
ότι το κράτος με τη μορφή
που το γνωρίζαμε μέχρι
σήμερα έχει τελειώσει.
ρια χαρακτηριστικά στο «Δήμο
του Μέλλοντος» είναι πια σαφή.

Στην ομιλία του απευθυνόμενος στους αυτοδιοικητικούς
στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο τ.
υπουργός Εσωτερικών κος Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσίασε πως θα είναι ο Δήμος του
μέλλοντος ,όπως συγκεκριμένα τόνισε: «Όλοι μας συνειδητοποιούμε ότι το κράτος με τη

μορφή που το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα έχει τελειώσει. Στην
καρδιά της μεγαλύτερης μεταπολεμικής οικονομικής κρίσης,
προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του, επανακαθορίζοντας ταυτόχρονα
τη σημασία και την αξία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βρισκό-

μαστε στη μέση μιας δύσκολης προσπάθειας που φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποδίδει.
Έχουμε χρέος να κάνουμε αλλαγές εν κινήσει. Την ίδια ώρα
που αναμετριόμαστε με τα προβλήματα της καθημερινότητας,
οφείλουμε να θεμελιώνουμε το
«Δήμο του μέλλοντος». Τα κύ-

Δήμος του Μέλλοντος είναι 1)ο οικονομικά αυτοτελής
δήμος, αυτός δηλαδή που ενισχύει συνεχώς τα έσοδά του
από ίδιους πόρους σε σχέση με
την κρατική χρηματοδότηση. 2)
Ο δήμος που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εξορθολογισμού των δαπανών, χρησιμοποιεί ευρηματικά χρηματοδοτικά εργαλεία, εφαρμόζει καινοτόμες αναπτυξιακές πολιτικές
αξιοποιώντας τα συγκριτικά του
πλεονεκτήματα,3) στηρίζει απο-

τελεσματικά τα κοινωνικά του
δίκτυα και 4)εφαρμόζει στην
πράξη την αρχή της επικουρικότητας, μεταφέροντας όσο το
δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες τις αποφάσεις.
Ξέρω ότι η αποστολή που
έχουμε δεν είναι εύκολη. Έχουμε όμως υποχρέωση να πετύχουμε διότι η επιτυχία της αυτοδιοίκησης θα είναι το πιο στέρεο θεμέλιο για τη στήριξη της
κοινωνίας, την ανασύνταξη της
οικονομίας και την ανάκαμψη
της Ελλάδας».
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ΚΑΤΑΡΓΟΎΝΤΑΙ
δημοτικά σχολεία
& νηπιαγωγεία
στην περιφέρεια
ΑΝ.Μ.Θ

Έκλεισαν τα σχολεία
Καλό καλοκαίρι
Ραντεβού το Σεπτέμβριο έδωσαν οι
μαθητές των σχολείων σε όλη την χώρα.
Το καλοκαίρι ήρθε και στις αποσκευές του
κουβαλάει κάθε χρόνο,το παιχνίδι,τα μπάνια στην θάλασσα,αλλά κυρίως την ξεκούραση και την ξεγνοισιά.Σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας πραγματοποιήθηκαν
μικρές γιορτές για την λήξη της σχολικής
χρονιάς 2012-13.Παρουσιάστηκαν όμορφες εκδηλώσεις από τους μαθητές με την
ιδιαίτερη φροντίδα των δασκάλων τους.Ο
Δήμος Διδυμοτείχου,οι Σχολικές επιτροπές και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων βοήθησαν σημαντικά την εύρυθμη
λειτουργία των σχολείων σε όλη την διάρκεια του σχολικού έτους. Τώρα πρέπει να γίνει η καταγραφή των προβλημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου , με

στόχο να υπάρξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, αλλά και η ιεράρχησή τους από τη
δημοτική αρχή, πριν από την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς. «Καλό Καλοκαίρι»

στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και να επανέλθουν το Σεπτέμβρη ξεκούραστοι και ανανεωμένοι για μια
νέα πετυχημένη σχολική χρονιά.

“Αυτό το καλοκαίρι γινόμαστε όλοι παιδιά”
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του
υφυπουργού Παιδείας Θεόδωρου Παπαθεοδώρου συνολικά 19 νηπιαγωγεία της Περιφέρειας ΑΜΘ καταργούνται και υποβιβάζονται
από το σχολικό έτος 2013-2014.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ 1. 16o
Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 2. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαλαμπής Ροδόπης 3. Δημοτικό Σχολείο Ιμέρου Ροδόπης 4. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Προσκυνητών Ροδόπης.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Νηπιαγωγείο Πρωτοκλεισίου Έβρου 2. Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Έβρου
3. Νηπιαγωγείο Κομάρων Έβρου 4. Νηπιαγωγείο Μέσης Ροδόπης 5. Νηπιαγωγείο Κρωβύλης Ροδόπης 6. Νηπιαγωγείο Πελεκήτης Ροδόπης 7. Νηπιαγωγείο Παγουριών Ροδόπης.

Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Διδυμοτείχου συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία, αυτό το καλοκαίρι, στην εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας
της FUTURE LIBRARY, χρηματοδοτού-

μενης από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τίτλο: «Αυτό το καλοκαίρι γινόμαστε όλοι παιδιά – στις βιβλιοθήκες ο
κόσμος είναι πολύχρωμος» Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να δοθεί

η ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν
το χώρο της βιβλιοθήκης μας και μέσα
από μια σειρά δημιουργικών δράσεων,
με την εθελοντική συνεργασία εμψυχωτών, εκπαιδευτών, μουσικών και ζωγράφων να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης, νέες μορφές ψυχαγωγίας και να πειραματισθούν σε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της
γνώσης. Όλα μέσα από το χρώμα!Η
έως τώρα συμμετοχή των παιδιών είναι
αρκετά μεγάλη και οι πρώτες εντυπώσεις πολύ θετικές. Ένα μεγάλο μπράβο, στους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης, τους εθελοντές και στον συντονιστή του προγράμματος κο Γκουρλουμένο Κωνσταντίνο για την καλή δουλεία που γίνεται.

Αλώνισμα των σιταριών
Σημαντικά αυξημένα επίπεδα τιμών σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο θα πρέπει να αναμένουν οι αγρότες για τα σιτηρά,
των οποίων ο αλωνισμός έχει ξεκινήσει μετ΄ εμποδίων ωστόσο, λόγω των βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της
αγοράς δημητριακών οι τιμές συγκέντρωσης στα αλώνια αναμένεται να κυμανθούν από 18 έως και 22 λεπτά το κιλό για το σκληρό
σιτάρι (με επικρατέστερη τα 20 λεπτά), ανάλογα με την ποιότητα, η
οποία και θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες.Η περιοχή μας είναι μια σιτοπαραγωγική περιοχή και η στρεμματική απόδοση κυμαίνεται εφέτος στα 250-300 κιλά.
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ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

«Επιστήμη… γιατί έτσι σας αρέσει»
Στην επίδειξη πειραμάτων οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν τα εντυπωσιακότερα πειράματα σε μία επίδειξη γεμάτη εκρηκτικά υλικά
και τεχνολογικά επιτεύγματα.
Στη συνέχεια στη διαδραστική
αφήγηση θα κάνουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στην αρχαία
Ελλάδα και στα επιτεύγματά
της, ενώ θα κατασκευάσουν
τον δικό τους Χρυσό Διαβήτη
για το σπίτι! Κάθε Σάββατο και
Κυριακή από 1 Ιουνίου έως και
21 Ιουλίου, το πρόγραμμα της
ενότητας περιλαμβάνει: 13:30
- 14:10 Επίδειξη Πειραμάτων:
«Πειράματα που έκλεψαν την
παράσταση» (προτείνεται για
παιδιά άνω των 8 ετών και
ενήλικες)

Φέτος το καλοκαίρι η Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου
δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις
πιο εντυπωσιακές δραστηριότητες της χρονιάς που πέρασε!

Στην αρχή του καλοκαιριού, η επιστημονική ομάδα
της Διαδραστικής Έκθεσης κάνει μία ανασκόπηση στα πειράματα που έκλεψαν την παράσταση την χρονιά που πέρασε!
Από την εμφάνιση της ζωής στη Γη και την
αρχαία τεχνολογία, στους υπεραγωγούς
και στα πρώτα βήματα του ανθρώπου στο
διάστημα και από τη μαγειρική στα πυροτεχνήματα, η μαγεία της επιστήμης ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Στην επίδειξη αυτή πρωταγωνιστούν ο αξιοσέβα-

Έτος Καβάφη το 2013
Το 2013 έχει ανακηρυχθεί ως Έτος Καβάφη από την Unesco και το
Υπουργείο Παιδείας, για τα 150 χρόνια από την γέννηση του ποιητή. Ο Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1863
(29 Απριλίου) και πέθανε στην ίδια πόλη το 1933 την ημέρα των γενεθλίων
του από καρκίνο του λάρυγγα.

Ο Καβάφης, όσο ζούσε, δεν εξέδωσε ποτέ ολόκληρο το ποιητικό του έργο, το οποίο, άλλωστε, συμπλήρωνε ως την τελευταία στιγμή της ζωής του.
Ούτε, φυσικά, πραγματοποίησε ποτέ μια κανονικά εμπορική έκδοση. Ακολούθησε ένα δικό του, ιδιόρρυθμο σύστημα έκδοσης και κυκλοφορίας του
έργου, το οποίο και προκάλεσε πολλές συζητήσεις στο χώρο των καβαφικών μελετών.

στος Ήρωνας, τα καταπιεσμένα αυγά, το
εκρηκτικό υδρογόνο, ο φλεγόμενος αιθέρας, τα ζαχαρωτά-αστροναύτες και το παγερό υγρό άζωτο!
15:30 - 16:30 Διαδραστική αφήγηση:
«Ο Παρθενώνας και άλλα αρχαία θαύματα!» (προτείνεται για παιδιά άνω των 11
ετών και ενήλικες)
Ανακαλύψτε μέσα από μια συναρπαστική αφήγηση πώς κατασκευάστηκε ο
Παρθενώνας. Ποια είναι τα άγνωστα μυστικά του; Πώς τα μαθηματικά, η αστρονομία, η φιλοσοφία, η δημοκρατία και η τέχνη συναντήθηκαν σε αυτό το διαχρονικό
μνημείο; Τι ήταν ο περίφημος μηχανισμός
των Αντικυθήρων; Πώς ταξίδευαν οι αρ-

χαίοι στις εσχατιές του κόσμου; Με το τέλος της αφήγησης μικροί και μεγάλοι θα
κατασκευάσουν τον περίφημο Χρυσό Διαβήτη, το όργανο με το οποίο μπορούν να
υπολογίσουν την χρυσή τομή!
Περισσότερες πληροφορίες για τη
Διαδραστική Έκθεση μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου: http://www.eugenfound.
edu.gr http://www.eugenfound.edu.gr,
http://www.eugenfound.edu.gr, Vimeo:
https://vimeo.com/channels/248278,
YouTube: http://www.youtube.com/user/
eugenfound, Facebook: http://www.
facebook.com/Diadraseis, Twitter: http://
www.facebook.com/Diadraseis

Έθιμο του «γιάγιανου»

Η Νεολαία των Μεταξάδων ξέρει να προβάλλει την παράδοση σεβόμενη τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος αναβίωσαν με επιτυχία το έθιμο του «γιάγιανου».Πολύς κόσμος διασκέδασε στον προαύλιο χώρο μπροστά από την εκκλησία του χωριού.Η νεολαία, ο σύλλογος
γυναικών ,η τοπική κοινότητα Μεταξάδων,η Αντιδημαρχία Μεταξάδων αποδεικνύουν ότι τα πάντα είναι
εφικτά όταν υπάρχει όρεξη και διάθεση για συνεργασία.Και του χρόνου με υγεία..
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Όπως τότε έτσι μέχρι σήμερα αυτή την μέρα λιτανεύονται
στα Κάστρα του Διδυμοτείχου
οι θαυματουργές εικόνες του
Σωτήρος Παντοκράτορος και
της Παναγίας της Διδυμοτειχιτίσσας, ενώ οι πιστοί περνούν
«χάριν αγιασμού και ευλογίας»
κάτω από αυτές.
Επίκεντρο όλων των λατρευτικών εκδηλώσεων είναι
το βυζαντινό Κάστρο του Διδυμοτείχου και ο Ναός του Σωτήρος Χριστού, απομεινάρι της
άλλοτε ακμάζουσας Παλαιολόγειας Μονής του Σωτήρος
Παντοκράτορος.
Μετά την Ακολουθία της
Γονυκλισίας σχηματίσθηκε η λιτανευτική πομπή, η οποία κατέληξε στον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Αθανασίου και την
οποία συνόδευσε πλήθος πιστών.

Με ιδιαίτερη ευλάβεια ο
λαός του Διδυμοτείχου διατηρεί άσβεστη στην μνήμη του, μέσα στο πέρασμα του χρόνου, τη θαυματουργική παρέμβαση
του Σωτήρος για τη διάσωση του Κάστρου, που
απειλείτο από τους Σταυροφόρους, κατά μήνα Ιούνιο του 1205, την Κυριακή
της Πεντηκοστής.

Η γιορτή έχει και τον κοσμικό της χαρακτήρα, οι γκαιντατζίδες της περιοχής ξεκίνησαν από το Δημαρχείο της πόλης με τους ήχους του παραδοσιακού οργάνου της θράκης
την γκαίντα και αφού διέσχισαν την πόλη ανηφόρησαν στο
κάστρο του καλέ όπου και παραγματοποιήθηκε η 6η Συνάντηση γκαιντατζίδων.Στις εκδηλώσεις που ακολούθησαν,προσφέρθηκαν παραδοσιακά εδέσματα και ακούστηκαν πολλά
παραδοσιακά τραγούδια. Τον
Δήμο Διδυμοτείχου εκπροσώ-
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6η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΊΔΩΝ

Το «Καλέ Παναΐρ»

της Πεντηκοστής στο Διδυμότειχο
πησε η Αντιδήμαρχος Μεταξάδων κα Χρυσή Πουργιάζη.
Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, η Πρόεδρος του Δ.Σ Διδυμοτείχου κα Μαρία Πετρίδου η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Δέσποινα Γκουρλουμένου
και πλήθος κόσμου.
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Η ΣΜΥ

στο Διδυμότειχο
Ο

ι σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού
Ξηράς, που εδρεύει στα Τρίκαλα, επισκέφθηκαν την Πέμπτη 27 Ιουνίου
ε.ε. το Διδυμότειχο και στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης συναντήθηκαν με
τον Σεβ. Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας, ο οποίος τους μίλησε για το
νόημα της Πεντηκοστής και τους ενημέρωσε για την ιστορία του τόπου και για το
έργο της τοπικής Εκκλησίας.

Η μνήμη του Αγίου Νικηφόρου

Η μνήμη του Αγίου Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού (758
– 828) εορτάστηκε με λαμπρότητα φέτος στο Διδυμότειχο, όπου εκομίσθη χάριν ευλογίας και
αγιασμού των πιστών η Τιμία Κάρα του Αγίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαλεσσίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, την Κυριακή 2 Ιουνίου ε.ε. Στο Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, το θυσιαστήριο του βορείου κλίτους τιμάται στη μνήμη
του Αγίου Νικηφόρου, το όνομα του οποίου έφερε επαξίως ο Κτίτωρ του Ναού μακαριστός
Μητροπολίτης Νικηφόρος.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού προκατόχου του κυρού Νικηφόρου, την αγωνιστικότητα και το έργο του
οποίου εξήρε διά μακρόν.

Τούρκοι Αξιωματικοί
στο Εκκλ. Μουσείο Διδυμοτείχου

Κλιμάκιο υψηλόβαθμων αξιωματικώντων Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, στα πλαίσια διμερών επαφών, επισκέφθηκαν το Διδυμότειχο, έδρα της 16ηςΜεραρχίας. Μεταξύ των άλλων αξιοθεάτων, οι φιλοξενούμενοι συνοδευόμενοι από Έλληνες συναδέλφους τους επισκέφθηκαν τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας, όπου τους υπεδέχθη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Δαμασκηνός και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν από τον ίδιο στους χώρους του Εκκλησιαστικού Μουσείου.

Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε…
«Η ζωογόνος παρουσία του Παναγίου Πνεύματος στην πορεία της Εκκλησίας ανακαινίζει τα σύμπαντα και φωτίζει τον κόσμο, που μέσα στο σκοτάδι της σημερινής τραγικής
πραγματικότητας εναγώνια αναζητεί απάντηση όχι μόνο στο ζήτημα της επιβίωσής του
αλλά και στα υπαρξιακά του προβλήματα» τόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Ευγενικού, του Δήμου Διδυμοτείχου, όπου ιερούργησε, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 24 Ιουνίου ε.ε., παρουσία

του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Παρ. Πατσουρίδη και πολυπληθούς εκκλησιάσματος. Την
παραμονή της εορτής, Κυριακή της Πεντηκοστής, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην
ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Διλόφου και ανήμερα το απόγευμα στον Μεθέορτο Εσπερινό στον επίσης πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Αμμοβούνου.
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Σοφικό
Σοφικό
Το Σοφικό βρίσκεται 12 χλμ
βορειοανατολικά του Διδ/χου,
ενώ απέχει 5 χλμ από τις όχθες
του ποταμού Έβρου. Η περιοχή
είναι πεδινή σε υψόμετρο 50 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για νέο χωριό
με το 1923 να είναι η χρονιά δημιουργίας του. Το σημερινό Σοφικό αποτελούσε μέρος της καλλιεργήσιμης έκτασης των μουσουλμάνων κατοίκων του Σοφλάρ (Σοφουλάρ, Ζουφλάρ ή
Ζοφικό) τουρκικού χωριού που
βρισκόταν ένα χιλιόμετρο ανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής προς τον Έβρο. Στα τέλη του

1923 84 οικογένειες προσφύγων εγκαθίστανται και στο Ζοφικό .Οι πλημμύρες που συχνά
έπλητταν το κοντά στον ποταμό
Ζοφικό ανάγκασαν τις οικογένειες των ελλήνων προσφύγων να
το εγκαταλείψουν και να εγκατασταθούν στο νέο οικισμό του
Σοφικού. Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι αφού πούλησαν την περιουσία τους πέρασαν στην αντίπερα όχθη του Έβρου. Τα γεγονότα αυτά τοποθετούνται στο
1928. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι το 1961 ο συνοικισμός αποτελούνταν από δυο οικισμούς το Νέο Λιλή και το Νέο

Κωστή. Λιλή: Ελληνικό χωριό
που η τουρκική ονομασία του
ήταν Λουλούκιοι, Λουλού ή Λουλή. Υπαγόταν διοικητικά στη Μακρά Γέφυρα(Ουζουν Κιουπρού)
και εκκλησιαστικά στο Διδυμότειχο.Κωστή: Ελληνικό χωριό
που η τουρκική ονομασία του
ήταν Ιστρέμκιοι ή Σερέμκιοί. Υπαγόταν διοικητικά και εκκλησιαστικά στο Διδυμότειχο. Κατά την
απογραφή του 1961 χαρακτηρίστηκαν ως ενιαίος οικισμός με το
όνομα Σοφικόν.Η τοπική κοινότητα Σοφικού αποτελείται από
τους: Λυμπερακάκης Γεώργιος(Πρόεδρος),Ουζουνάκη Βασιλική,Νερατζάκης Ευάγγελος.Στο

χωριό δραστηριοποιείτε και ο
αθλητικός σύλλογος Ορφέυς
Σοφικού που εφέτος πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και συνάμα την επάνοδό του στη δεύτερη κατηγορία
του Έβρου. (χρησιμοποιήθηκαν
στοιχεία από το βιβλίο του Θανάση Μπράβου »Στα νερά που χωρίζουν Δύση και Ανατολή»)
Ο Ιωάννης κλήδονας
Ο Πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Σοφικού αναβίωσε το
έθιμο του ΄΄κλήδονα΄΄.Το έθιμο
και το γλέντι που ακολούθησε
παρακολούθησε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς

Πατσουρίδης συνοδευόμενος
από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
έργων κο Ευάγγελο Περιστεράκη και πλήθος κόσμου από όλη
την περιοχή του Βόρειου Έβρου.
Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει
τις ρίζες του στην αρχαιότητα και
του οποίου η πρώτη γραπτή περιγραφή ανέρχεται στους βυζαντινούς χρόνους. Ο «Κλήδονας»
είναι μια λαϊκή μαντική διαδικασία, από τις πιο τελετουργικές
όλων των παραδόσεων του τόπου μας, σύμφωνα με τον οποίο
αποκαλύπτεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού τους συζύγου.

Θρακιώτικο πεπόνι
Π

οικιλία τοπικής προέλευσης που επί αιώνες παράγεται στην ακριτική περιοχή μας.Είναι οικολογική
παραγωγή χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
H ποικιλία «Χρυσή Κεφαλή» ή πε-

πόνι Θράκης είναι μοναδική και παράγεται με προστατευόμενο σπόρο.
Είναι ένα προϊόν που παράγεται με
φιλικές γεωργικές μεθόδους και είναι
ένα προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας
με αναγνωρισμένη άξια και υψηλή εσωτερική και εξωτερική ζήτηση. Το θρα-

κιώτικο πεπόνι ανήκει στην ομάδα
(Inodorous) τύπος Casaba των άοσμων
πεπονιών. Έχει σχεδόν σφαιρικό σχήμα
και χρώμα σκούρο κίτρινο με κανονικές
και ακανόνιστες μαύρες κηλίδες.
Η σάρκα του είναι γευστική χρώματος κρεμ (συνεκτική-γλυκιά)
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«ΙΣΤΟΡΙΚΑ»

ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΜΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
του Πεχλιβάν απολύσας αυτούς της
αρχηγίας. Ο Πεχλιβάν αμέσως κατεδικάσθη είς θάνατον. Ο Ίσμαήλ εστάλη
να υπερασπίση την Άρταν εν υποδεεστέρα θέσει και ο Χουρσίτ Πασσάς
του Μορέως, πεπειραμένος παλαίμαχος τον αντικετέστησεν ως σερασκέρης των Ιωαννίνων. Η κακή διαγωγή
του Ισμαήλ, όταν η Άρτα προσεβλήθη από τους Σουλιώτας, τους Αλβανούς και τους Έλληνας αρματωλούς,
κατά Νοέμβριον του 1821, έγεινεν αιτία όπως εξορισθή ούτος εις Διμότικα,
όπου και εκαρατομήθη».
Την ιστορία αυτή εξέδωσε το
Ίδρυμα της Βουλής για τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό επί προεδρίας Δημητρίου Σιούφα.

ΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Είναι γνωστό, ότι το Διδυμότειχο
από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπήρξε τόπος ειρκτής και
εκτελέσεων, για όσους συνωμοτούσαν κατά της κεντρικής εξουσίας. Η
παράδοση αυτή, φαίνεται πως συνεχίσθηκε και επί Τουρκοκρατίας. Γνωρίζουμε σήμερα, πως οι εκτελέσεις
συνωμοτών συνεχίσθηκαν από τους
Οθωμανούς κατακτητές. Στο Διδυμότειχο διασώζεται ως τις μέρες μας
η τουρκική λέξη «Ζιντάν» που υποδηλώνει την σκοτεινή, την ανήλιαγη τρομερή φυλακή. Θα αναφερθούμε σήμερα, σε δύο τρανταχτές περιπτώσεις,
αιματοβαμμένων πασάδων, που μεθυσμένοι από πρόσκαιρες νίκες τους κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, συνωμότησαν αργότερα κατά του Σουλτάνου.
Ο χαλαστής της Νάουσας
Ο Αμπού Λουμπούτ υπήρξε ένας
από τους ειδεχθέστερους πασάδες,
που διέπραξε μεγάλο αριθμό δολοφονιών, μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, με άκρως αιμοβόρα ένστικτα.
Τα εγκλήματα που διέπραξε όταν κατέστειλε την εξέγερση της Νάουσας,
το 1822, υπερέβησαν κάθε φαντασία.
Ο Λάμπρος Κουτσονίκας στην «Γενική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» που εκδόθηκε το 1864, αναφέρεται στα εγκλήματα του Αμπού
Λουμπούτ Πασά στη Νάουσα. Η τύχη όμως του καταστροφέα της Νάουσας, δεν ήταν ευνοϊκή γι’ αυτόν. Σήκωσε κεφάλι κατά του Σουλτάνου, έδειξε σημεία ανυποταγής προς τον αυθέντη του και αυτό δεν ήταν δυνατόν να
συγχωρηθεί. Ο Σουλτάνος απέστειλε

απόσπασμα με διαταγή να συλληφθεί,
να μεταχθεί στο Διδυμότειχο και να
εγκλεισθεί στη φοβερή φυλακή «Ζιντάν», που υπάρχει εντός του βυζαντινού φρουρίου, απέναντι από τον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου. Σύμφωνα με όσα γράφει ο αείμνηστος Δημήτριος Μανάκας στο βιβλίο του για την
ιστορία του Διδυμότειχο (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ «ΘΡΑΚΙΚΑ»
ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ1963, ΤΟΜΟΣ
37) στην υγρή αυτή φυλακή έμεινε
έξι μήνες μέχρις ότου τεκμηριώθηκε η
κατηγορία εναντίον του. Διαπιστώθηκε ότι όντως είχε την πρόθεση να αποστατήσει και να σχηματίσει δικό του
βασίλειο. Έτσι η Υψηλή Πύλη, διέταξε
Κούρδους δήμιους να έλθουν στο Διδυμότειχο έφιπποι- τότε σιδηρόδρομος δεν υπήρχε- να παραλάβουν τον
Αμπού Λουμπούτ πασά από τη φυλακή και να τον οδηγήσουν στον τόπο
της εκτέλεσης. Καθ’ οδόν παρακαλούσε να του χαρίσουν τη ζωή του, όπως
άκουσαν κρυφά οι χριστιανοί της πόλης και πρόσφερε χρήματα πολλά, αλλά οι δήμιοι, άκαμπτοι και πιστοί στο
Σουλτάνο, έσυραν τον πανίσχυρο πασά σε ένα σημείο της σημερινής οδού
Βασιλέως Αλεξάνδρου τον υποχρέωσαν να γονατίσει, και του έκοψαν
αποκόπτουν την κεφαλήν του, την τοποθέτησαν μέσα σε ένα δισάκι και την
μετέφεραν στον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Κατ’ άλλους αποπειράθηκε να δραπετεύσει και τον σκότωσαν. Αυτό όμως δεν είναι αληθές.
Και καταλήγει ο Δημήτριος Μανάκας: «Τούτο ήτο το τέλος του αιμοσταγούς θηρίου το οποίον έβαψε με
αθώον αίμα ραγιάδων την μακεδονικήν γην. Ήξιζε πάντως τοιαύτης τιμωρίας. Η θεία δίκη τον κατεδίκασε όπως
έπρεπε. Η πλατεία αύτη όπου εξετελέ-

σθη, ωνομάζετο «Βεφά Γερή= θανά-

του τόπος».

Ο Πασόμπεης είχε προβιβασθεί
και στον βαθμό του βεζύρη τότε, μετονομάσθηκε σε Ισμαήλ Πασά και χρησιμοποιήθηκε από το Σουλτανικό καθεστώς για να καταπνίξει τις εξεγέρσεις
των Σουλιωτών. Ευρισκόμενος μάλιστα στη Λάρισα, έστειλε προς τους

μαχόμενους Σουλιώτες, όταν έλαβε
την προαγωγή του, την ακόλουθη επιστολή:

Η καρατόμηση
του Πασόμπεη
Ο επόμενος πασάς που καρατομήθηκε στο Διδυμότειχο ήταν ο Ισμαήλ Πασάς ο επονομαζόμενος και Πασόμπεης. Την πληροφορία αυτή μας
παραδίδει ο Άγγλος ιστορικός Τζωρτζ
Φίνλεϋ στην «Ιστορία της Ελληνικής
Επαναστάσεως». Την ιστορία αυτή με
πολύτιμες πληροφορίες, που την μετέφρασε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και έμεινε ανέκδοτη για έναν αιώνα, γράφει:
«Ο Σουλτάν Μαχμούτ είδεν ότι η
διαγωγή των πασσάδων προ των Ιωαννίνων εξέθετε την επιτυχίαν της εκστρατείας. Ετιμώρησε την ανικανότητα του Ισμαήλ και την ανυποταξίαν

«Από τον Ισμαήλ Πασσάν Βεζύρην και Βελήν (Διοικητήν)των Ιωαννίνων και του Δελβίνου προς άπαντας τους μεγάλους και μικρούς καπετανέους Σουλιώτας, τους ευρισκομένους εις τους Κορφούς και εις τας άλλας νήσους, προς ούς απονέμω κατά
πρώτον τον χαιρετισμόν μου και έπειτα τοις φανερώνω, ότι ο πολυχρόνιος Βασιλεύς μου έκανε ινογέτι (εχάρισεν) τρία τούγια, του δε Αλή Πασσά,
Μουχτάρ Πασσά και Βελή Πασσά και
της επιλοίπου ταύτης φαμιλιάς τοις
τα εσήκωσε, και δι’ υψηλού Φερμανίου, τους προστάζει να σηκωθή όλη
η Φαμιλιά και να υπάγη να κατοικήση εις Τεπελένι. Λοιπόν είμαι βέβαι-

ος, ότι άμα λάβετε την επιστολήν μου
όλοι θα σηκώσητε τας χείρας και τους
οφθαλμούς εις τους ουρανούς εις τον
ουρανόν δια να κάμητε Δούβαν (δέησιν) δια την ζωή του κραταιοτάτου
Βασιλέως , όπου με αυτό το μεγάλον
του ραχμέτι κράζει οπίσω εις την Πατρίδα Σας όλους Σας δια να πάρητε τα
μούλκια σας και οσπήτιά σας και να
μεταγνωρίσητε τους συγγενείς τους
εδικούς Σας. Δια τούτο δεν χρειάζεται
αργοπορία, αλλ΄ αμέσως να αρματωθήτε κατά την Βασιλικήν Διαταγήν και
με τον εγνωσμένον ζήλον σας εις την
αγαπημένην Σας Πατρίδα να πηγαίνητε εις την Πατρίδα να συντρέξητε τον
Καπετανόμπεϊ όπου έχει την Σημαίαν
της Βασιλικής αρμάδας και να δώσητε
το παράδειγμα της ανδρείας Σας και
όλων των πατριωτών, ώστε να θαυμάση ο κόσμος όλος πόσην επιθυμίαν έχετε να συντρέξητε την Βασιλικήν
προσταγήν και πόσον ηξεύρητε να τιμάτε την Πατρίδα σας και τα χώματα
όπου σας εγέννησαν. Υγιαίνετε!

Εν Λαρίσση τη 30 Ιουλίου 1820.
Ισμαήλ Πασσάς».
Εξόριστος
καταχραστής
Τέλος γνωρίζουμε ότι στο Διδυμότειχο εξορίστηκε και πέθανε και ο
Έλληνας κεχαγιάς της Φιλιππούπολης Αναστάσιος Παπάζογλου, όταν
τα εσνάφια (συντεχνίες) έλεγξαν τους
λογαριασμούς του και βρήκαν πως το
1827, καταχράστηκε 60.000 γρόσια,
χρήματα κοινοτικά, που τα ξόδεψε και
δεν είχε πλέον την δυνατότητα να τα
επιστρέψει (Βλέπε Ανδρέα Κ. Λυμπεράτου «Οικονομία, Πολιτική και Εθνική Ιδεολογία- Η διαμόρφωση των
εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη
του 19ου αιώνα» σελ. 201).

Αγροτική οδοποιία
Ξεκίνησαν οι εργασίες μετά
από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αγροτική οδοποιία
για τις περιοχές του καλλικρατικού
Δήμου Διδυμοτείχου .
Οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα,
ώστε οι αγρότες να εξυπηρετηθούν στην ομαλή πρόσβασή τους
στις καλλιέργειές τους. Εφέτος να

σημειωθεί, όλοι οι αγροτικοί δρόμοι έχουν υποστεί μεγάλα προβλήματα από τις συνεχείς και έντονες
βροχοπτώσεις.Οι εργασίες αποκατάστασης γίνονται με μηχανήματα του Δήμου αλλά και ιδιωτών .
Όπως τονίζεται από την Αντιδημαρχία τεχνικών έργων, οι εργασίες στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας θα συνεχιστούν εντατικά,

αφού είναι διαρκής η ανάγκη των
αγροτών για καλύτερη πρόσβαση
στα χωράφια τους και το αγροτικό δίκτυο του Δήμου Διδυμοτείχου είναι πολύ μεγάλο.Κινούμαστε
σε συγκεκριμένα οικονομικά πλαίσια αλλά θα προσπαθήσουμε να
δώσουμε λύσεις,ειδικά σε περιοχές και σημεία που τα προβλήματα είναι εντονότερα.

13

Τετάρτη 03 Ιουλίου 2013 • Αρ. Φύλλου 4

ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ

Έγιναν….

Προς τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών της χώρας
απευθύνονται τα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των χρονίως πασχόντων και
άλλων ασθενών.

•

Οι Κλειστές υπηρεσίες αιμοληψίας τις απογευματινές ώρες και
η μειωμένη εισαγωγή αίματος, φέρνει σε απόγνωση τους Έλληνες που έχουν ανάγκη αίματος και παραγώγων. Απαιτούνται
μεγάλες κινητοποιήσεις ενημερώσεις του πληθυσμού και προσέλκυσης όλο και περισσότερων Εθελοντών Αιμοδοτών, για
να αποκτήσει επιτέλους και η χώρα μας αυτάρκεια μονάδων
αίματος, χωρίς εισαγωγές από άλλες χώρες. Αγαπητέ Αιμοδότη-τρια το μήνα αυτό δίνεις αίμα.

•

Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Μην περιμένεις να σου το ζητήσουν. Η αιμοδοσία της τελευταίας στιγμής δεν λύνει το πρόβλημα!  Μην αναβάλεις για αύριο ότι μπορείς να κάνεις σήμερα. Κάθε σταγόνα μετράει.

«Θράκης Γεύσεις»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο φεστιβάλ «Θράκης Γεύσεις»
που διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων Βορείου Έβρου,
η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Ορεστιάδας και Περιφέρειας, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, το Επιμελητήριο Έβρου
και ο Δήμος Ορεστιάδας.

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου στον Πευκώνα της Ορεστιάδας όσοι ασχολούνται και αγαπούν τα παραδοσιακά προϊόντα ήταν εκεί. Κρασιά, τυριά,
μέλι, ζυμαρικά, τραχανάς, σπαράγγια,
σκόρδα, και πολλά άλλα παραδοσιακά προϊόντα, προσφέρθηκαν στους
επισκέπτες από τις επιχειρήσεις του
Βορείου Έβρου, οι οποίες εξέθεσαν τα
προϊόντα τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ
περιλάμβανε πλήθος παράλληλων εκ-

•

•

•

•
δηλώσεων: Τα «Ζυμώματα», από τον
Γυναικείο Συνεταιρισμό Τριγώνου
Έβρου «Η ΓΑΙΑ», Ημερίδα με θέμα την
ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας,
Παρουσίαση προτάσεων για υγιεινό
θρακιώτικο πρωινό με βάση ιδιαίτερα

Δόξα
Ελληνοχωρίου
Το Σάββατο 29 Ιουνίου στην πλατεία του Ελληνοχωρίου ο
αθλητικός σύλλογος Δόξα Ελληνοχωρίου πραγματοποίησε την
ετήσια χοροεσπερίδα του. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στη
χοροεσπερίδα στην πλατεία του χωριού και είχε την ευκαιρία να
διασκεδάσει μέχρι πρωίας με παραδοσιακούς χορούς και ακούσματα της περιοχής.
Ο κόσμος γλέντησε, διασκέδασε, ψυχαγωγήθηκε, αλλά παράλληλα υποστήριξε οικονομικά τον σύλλογο, παρά τις δύσκολες συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε. Αξίζουν, πολλά συγχαρητήρια στον Αθλητικό Σύλλογο Δόξα Ελληνοχωρίου, καθώς κατάφερε να πραγματοποιήσει ακόμη μια πετυχημένη εκδήλωση.

ΟΦΙ Ισαακίου

Το Σάββατο 29 Ιουνίου ο Αθλητικός Όμιλος Ο.Φ.Ισαακίου θέλοντας να τιμήσει τους πολιούχους του χωριού Αποστόλους Πέτρο και
Παύλο διοργάνωσε γλέντι στην πλατεία του χωριού με πολύ χορό,
άφθονο φαγητό και ποτό.
Η βραδιά είχε πολύ κέφι και χορό αλλά κυρίως πολλούς νέους οι
οποίοι στηρίζουν την παράδοση της περιοχής μας.Συγχαρητήρια για
αυτές τις πολύ ωραίες πρωτοβουλίες.

τοπικά προϊόντα, Μουσική και χορός.
Μέσα από το Φεστιβάλ αυτό, δίνεται
η ευκαιρία να αναδειχθούν τα τοπικά
προϊόντα, η Θρακιώτικη γη, το μεράκι
ανθρώπων που εργάζονται στην παραγωγή και τη μεταποίηση.

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ορεστιάδας οδηγήθηκαν οι δύο
Βούλγαροι, ένας 54χρονος άνδρας
και μία 52χρονη γυναίκα, που
συνελήφθησαν το βράδυ(6 Ιουνίου)
στο Διδυμότειχο για προώθηση δύο
μη νόμιμων μεταναστών, υπηκόων
Αφγανιστάν.
Μηδενική ήταν η συμμετοχή στην
πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση
των νοσοκομειακών γιατρών, στο
Γενικό Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου
και στα Κέντρα Υγείας Ν.Ορεστιάδας
και Δικαίων.
Κατά όγκο και όχι κατά τόνο, γίνεται η
πώληση των καυσόξυλων, σύμφωνα
με νέα διάταξη του Αγορανομικού
Κώδικα ενώ οι χρησιμοποιούμενες
μονάδες μέτρησης είναι το χωρικό
κυβικό μέτρο στοιβαχτού ή το χωρικό
κυβικό μέτρο χύδην .
Ένοπλη ληστεία σε ανταλλακτήριο
συναλλάγματος με λεία περίπου
33.000€ στην Ορεστιάδα.Το
περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της
Δευτέρας περίπου στις 15:00 με τους
δράστες να έχουν διαφύγει με μηχανή
μεγάλου κυβισμού.
Γενικές συνελεύσεις Β΄ΕΛΜΕ
Έβρου πραγματοποιήθηκαν στο
Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα.
Ξεκίνησε το Έργο «Εκπαίδευση
των μεταναστών στην ελληνική
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και
τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΠ7» που απευθύνεται σε Πολίτες
της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών
ανεξαρτήτως καταγωγής.

ΧΩΡΊΣ ΧΡΈΗ
το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
Σε πλήρη αποπληρωμή
όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, έχει προχωρήσει η διοίκηση του νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Από τις αρχές του έτους,
έχουν ληφθεί συνολικά επιχορηγήσεις 7,5 εκατομμυρίων ευρώ,
μετά από έγκριση του υπουργείου υγείας και σταδιακά έχει γίνει η εξόφληση των χρεών προς
τους προμηθευτές ιατρικού υλικού, για τα έτη 2011 και 2012,
ακόμη και για τους πρώτους μήνες του 2013.
«Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία θετική εικόνα του νοσοκομείου και μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευόμαστε με
άλλη δυναμική με τους προμηθευτές μας» είπε σε δηλώσεις του στην Ε.ΡΑ., ο υποδιοικητής του νοσοκομείου, Δημήτρης Λαζόπουλος.
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Α.Ε.Διδυμοτείχου
ΑΚΑΔΗΜΊΕΣ

τέχουν στο παιδικό πρωτάθλημα του Ν Έβρου και στο κύπελλο ερασιτεχνών Ελλάδος.Συμμετέχουν σε τουρνουά ποδοσφαίρου στην Θάσο, στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή και κάθε
καλοκαίρι στην κατασκήνωση
Happy day με διοργανωτή τον
Κυριάκο Αλεξανδρίδη (πρώην
ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ).Αρκετά μικρά παιδιά από της Ακαδημίες της ΑΕΔ ηλικίας 11 έως
14 ετών δοκιμάστηκαν στην
ομάδα του ΠΑΟΚ.Κάθε χρόνο πολλά παιδιά από τις ακαδημίες μεταπηδούν στην πρώτη ομάδα της ΑΕΔ,ώστε να δώ-

Κύριος στόχος των ακαδημιών της ΑΕΔ είναι η δημιουργία τμημάτων ποδοσφαίρου που προάγουν την σωματική και τη ψυχική υγεία των
νέων και τους ευαισθητοποιηθούν σε αξίες όπως η ομαδικότητα,η αλληλεγγύη και η
ευγενής άμιλλα. Σήμερα στην
Α.Ε.Διδυμοτείχου λειτουργούν
οχτώ τμήματα ποδοσφαίρου
που αριθμούν σε 128 παιδιά
. Προπονητής των τμημάτων
προπαιδικό και προτζούνιορ
2 είναι ο Χαράλαμπος Παρασχούδης, των τμημάτων προτζούνιορ 1 και παιδικό ο Θεοχάρης Τασιούδης, της ομάδας

τζούνιορ ο Βασίλης Πατίδης και
των ομάδων μπαμπίνι και μπαμπίνι 1 ο Δήμος Τσομπανίδης.
Οι ακαδημίες της ΑΕΔ συμμε-

Κολυμβητήριο
Αλεξανδρούπολης
Μια συλλογική προσπάθεια

Πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα την Παρασκευής 14 Ιουνίου τα επίσημα εγκαίνια του νέου Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης. Το νέο Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης διαθέτει δύο πισίνες, μια μεγάλη ολυμπιακών προδιαγραφών, βάθους 3,5 μέτρων, και μια μικρότερη - προθέρμανσης, αποδυτήρια,
σάουνες, όργανα γυμναστικής και εξέδρα θεατών χωρητικότητας 1000 θέσεων. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κος Λαμπάκης ευχαρίστησε τους πρώην
Δημάρχους, κο Αρβανιτίδη και κο Αλεξανδρή, που κατά τη διάρκεια της θητείας τους το κολυμβητήριο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ολυμπιακά Έργα – Ελλάδα 2004», ξεκίνησαν και προχώρησαν οι εργασίες κατασκευής του, ένα έργο
που απασχόλησε τρεις δημοτικές αρχές και παραδόθηκε τελικά πριν λίγο καιρό
στους αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και στο κοινό.

σουν δυναμική συνέχεια στον
ιστορικό μας σύλλογο.

Κυανή
Η Κυανή βρίσκεται 12 χιλιόμετρα δυτικά του Διδυμοτείχου.Ένα από τα πιο παλιά χωριά
της περιοχής που επί τουρκοκρατίας ήταν μεικτό χωριό από
τούρκους και έλληνες.Η αρχική του ονομασία ήταν «τσαουσλί».Οι κάτοικοι πιστεύουν ότι
η ονομασία του χωριού την πήρε από τον Διοικητή του χωριού (τσαούσης) που ονομαζόταν Αλής (τσαούς –αλής).Οι

τούρκοι άφησαν το χωριό κατά την ανταλλαγή των πλυθησμών.Στην διάρκεια των βαλκανικών πολέμων στο χωριό
για λίγο καιρό εγκαταστάθηκαν και βούλγαροι.Οι ανθρωπογεωγραφία του χωριού αποτελεί σύνθετο ανθρώπινο μωσαικό,καθώς οι κάτοικοι του
είναι τόσο ντόπιοι θρακιώτες(γαλαζοβράκηδες-μάρηδες)
οι οποίοι κατοικούν στην είσο-

δο του χωριού και μέχρι το ποτάμι,όσο και οι πρόσφυγες (μαντζούροι),προερχόμενοι κυρίως από την ανατολική Θράκη
,οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην
χωριό μετά την ανταλλαγή των
πληθυσμών οι οποίοι πρόσφυγες κατοικούν από το ποτάμι
έως την έξοδο του χωριού.Στην
ανατολική περιοχή του χωριού
υπάρχει και οικισμός μουσουλμάνων ρομά.Στο χωριό υπάρ-

χουν δύο εκκλησίες μια παλιά Άγιος Δημήτριος(1868) και
η Αγία Ειρήνη.Το τοπικό συμβούλιο της Κυανής αποτελείται από τους: Κακάκης Ευάγγελος(Πρόεδρος),Κουρδάκης Πασχάλης,Βαντάνα Τριανταφυλλιά.Στο χωριό δραστηριοποιείται ο πολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Κυανής με έτος
ίδρυσης το 1983 και έχει πλούσια πολιτιστική δράση.Αναβι-

ώνουν με μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο το έθιμο του μπέη.Στο
χωριό υπάρχει η ποδοσφαιρική ομάδα ΑΕ Κυανής που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε
χρόνο στο τοπικό πρωτάθλημα
της Α Έβρου.(χρησιμοποιήθηκαν
στοιχεία από το βιβλίο Μάρηδες
του Ι.Απρογέρακα,από τον Κακάκη Αντώνη και από την ιστοσελίδα
του χωριού)
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Το πανηγύρι της πεντηκοστής
ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΌΤΕΙΧΟ

Η ΙΣΤΟΡΊΑ
Μια μεγάλη θρησκευτική και
ιστορική γιορτή για την πόλη μας.
Στο Διδυμότειχο η γιορτή της πεντηκοστής γιορτάζεται στον ιερό ναό Σωτήρως Χριστού στο κάστρο του καλέ.Απο την παραμονή
της εορτής πλήθος κόσμου απ΄ολη την περιφέρεια Διδυμοτείχου και
όχι μόνο έρχεται να προσκυνήσει τις
δύο θαυματουργές εικόνες του ιερού ναού.Πολλοί δε από τους πιστούς συνηθίζουν για ευλογία να
διανυκτερεύουν όλο το βράδυ στο
ναό.Σε όλη την μακραίωνη ιστορία
του τόπου μας έχουν συμβεί πλήθος
θαυμάτων στον ναό,που έχουν σχέση πολλές φορές και αφορούν ανθρώπους μς ψυχικές ασθένειες.Την
Κυριακή το πρωί,ημέρα της πεντηκοστής ακολουθεί η θεία λειτουρ-

γία όπου οι πιστοί γονατίζουν κατά την διάρκειά της,σύμφωνα με το
έθιμο,επάνω σε φύλλα καρυδιάς.
Στην συνέχεια γίνεται η λιτάνευση
των δύο θαυματουργών εικόνων
από τον Ιερό ναό Σωτήρως Χριστού
προς τον Μητροπολιτικό ναό Αγίου
Αθανασίου.
Η εορτή και η λιτάνευση των εικόνων είναι συνδεδεμένη όμως και
με ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός
που συνέβη στην ένδοξη πόλη του
κάστρου.Το 1205 οι Σταυροφόροι
με αρχηγό τον Ερρίκο της Φλάνδρας,αφού λεηλάτησαν και κατέστρεψαν την ευρύτερη περιοχή της
Θράκης,αποπειρούνται να καταλάβουν το κάστρο του Διδυμοτείχου.
Στήνουν πολιορκητικές μηχανές του
Conon���������������������������
von�����������������������
��������������������������
Bithune���������������
����������������������
και η μάχη ξεκινά.Οι σταυροφόροι έχουν στρα-

τοπεδεύσει δίπλα στον ερυθροπόταμο,ενώ ο λαός του Διδυμοτείχου
προσπαθεί να σώσει την ζωή του
πίσω από τα ισχυρά τείχη του κάστρου.Η πολιορκία κρατάει αρκετά
και τα πολεμοφόδια και το νερό του
κάστρου τελειώνουν.Η νίκη φαίνεται
να γέρνει στην πλευρά των σταυροφόρων αλλά την ύστατη στιγμή γίνεται το θαύμα.Ο λαός και ο κλήρος του Διδυμοτείχου έχουν κάνει λιτανία με τις ιερές εικόνες πάνω στα τείχη του κάστρου,για βοήθεια από το θεό.Η βοήθεια έρχεται
το βράδυ,παραμονή πεντηκοστής.
Ξεσπά μια ξαφνική καταιγίδα «ραγδαίας βροχής θεόθεν αφορισθείσης»,γράφει ο Νίκος Χωνιάτης.Ο
ερυθροπόταμος ξεχείλισε και τα νερά του παρέσυραν το στρατόπεδο
των σταυροφόρων.Το γεγονός «εις
θαύμα…θέμενοι»έδωσε την νίκη στο
κάστρο του Διδυμοτείχου και γέμισε
θάρος και δύναμη όλους τους επαναστατημένους θράκες.
Το «καλέ παναίρ» δεν είναι μόνο ένα πανηγύρι είναι ένα μεγάλο
ιστορικό και θρησκευτικό γεγονός
που οι πρόγονοί μας φρόντισαν να
το παραδώσουν σε μας.Τα τελευταία έξι χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ξαναποκτήσει το πανηγύρι
το κοσμικό του χαρακτήρα που είχε υποβαθμιστεί.Εφέτος είναι η 6η
Συνάντηση γκαιντατζίδων που έδωσαν το παρόν στην γιορτή που γίνεται την παραμονή της πεντηκοστής.
Είναι μια μέρα που γιορτάζει το Διδυμότειχο και πρέπει όλοι ενωμένοι
να δίνουμε το παρόν για να υπάρχει
και μέλλον.
Σαρσάκης Γιάννης

«ΈΦΥΓΕ»
ο ιερέας Απόστολος
Πολυζωίδης

Τον ύστατο χαιρετισμό του απέτισε ο λαός του Διδυμοτείχου, το μεσημέρι της Κυριακής, 30ης Ιουνίου ε.ε.,
στον π. Απόστολο Πολυζωΐδη, εφημέριο του Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου, που
αναπαύθηκε εν Κυρίω το εσπέρας της 28ης Ιουνίου ε.ε.
στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου ενοσηλεύετο. Ο
σεμνός και φιλακόλουθος π. Απόστολος διετέλεσε διαδοχικά εφημέριος στις ενορίες Χριστού Σωτήρος και
Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου και με πολλή προθυμία μέχρι τέλους, παρά την επισφαλή υγεία του, προσέφερε τη διακονία του, καλύπτοντας εφημεριακά κενά της υπαίθρου.
Ο π. Απόστολος Πολυζωΐδης γεννήθηκε πριν από 71 χρόνια στα Βρυσικά Διδυμοτείχου. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Διδυμοτείχου κυρό Αγαθάγγελο. Το Δεκέμβριο του
2010 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός, επιβραβεύοντας την ένζηλο και αφοσιωμένη
διακονία του του απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου.
Της εξοδίου, η οποία εψάλη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου, προέστη ο οικείος Μητροπολίτης,
ο οποίος και μίλησε καταλλήλως για την προσωπικότητα, το ήθος και τη διακονία του εκλιπόντος λευΐτου. Τον
μεταστάντα εκ μέρους της ενορίας προέπεμψε ο Προϊστάμενος του Ναού Αρχιμ. Κύριλλος Κολτσίδης. Τη
σωρό συνόδευσαν στο Κοιμητήριο της πόλεως ο ιερός
κλήρος, οι επίσημοι και πλήθος κόσμου.

ΧΟΡΩΔΙΑ Ε.Λ.Σ. «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ»
Στο PAVEL BANYA
Η χορωδία Ε.Λ.Σ ‘’Τα Δίδυμα Τείχη’’ πήρε μέρος στο «φεστιβάλ του τριαντάφυλλου και
ιαματικού νερού», στο Pavel
Banya της Βουλγαρίας.
Πρόκειται για ένα φεστιβάλ
που πραγματοποιείτε στην κοιλάδα των ρόδων, η περιοχή αυτή είναι παγκόσμια γνωστή για τα καλύτερα αρώματα στον κόσμο. Εκεί πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της
συγκομιδής
τριαντάφυλλων.
Τρεις κύριες εκδηλώσεις είναι
ενδιαφέρουσες για τους επισκέπτες του φεστιβάλ - η εκλογή της βασίλισσας Rose, η συγκομιδή στις τριανταφυλλιές και
η παρέλαση στους δρόμους της
πόλης.

12η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΗΔΩΝ
ΚΥΑΝΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
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Ορκωμοσία αποφοίτων
Την Παρασκευή 28 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του Δήμου
Διδυμοτείχου πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των
αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Καβάλας
(Παράρτημα Διδυμοτείχου).Παρόντες στην τελετή ορκωμοσίας ήταν ο Σεβασμιότατος μητροπολίτης Διδυμοτείχου,Ορεστιάδος και Σουφλίου κκ Δαμασκηνός,ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης,οι Αντιδήμαρχοι Δέσποινα
Γκουρλουμένου,Αναστάσιος Κελεσίδης και Ιωάννης Τοπαλούδης,ο Προϊστάμενος του τμήματος νοσηλευτικής Δρ.Ευστάθιος Δημητριάδης,το Διδακτικό προσωπικό της σχολής,πλήθος κόσμου,γονείς και φίλοι των αποφοίτων και φυσικά οι νέοι απόφοιτοι που από σήμερα και επίσημα θα ονομάζονται νοσηλευτές.Οι νέοι και οι νέες νοσηλεύτριες αφήνουν το Διδυμότειχο μετά από μια δίχρονη φοίτηση με τις καλύτερες εντυπώσεις.Η περιοχή αγκάλιασε τους νέους ανθρώπους του ΤΕΙ
Νοσηλετικής,που στα δύσκολα αυτά χρόνια έχουν βοηθήσει
με το παραπάνω την τοπική οικονομία.Παντού έβλεπες πλατιά
χαμόγελα,πρόσωπα γεμάτα ελπίδα και φιλοδοξία να προσφέρουν.Η ζωή στα καλύτερά της…

ΤΟ ΆΛΣΟΣ
της Tσίγγλας
ΣΤΟ …INTERNET
Το πρώτο ειδησεογραφικό πρακτορείο με καλές ειδήσεις για την
Ελλάδα και τους ανθρώπους της,το Goodnews ,παρουσίασε την
προσπάθεια του Δήμου Διδυμοτείχου για την επιδιόρθωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων και την δημιουργία ενός πάρκου ανοιχτό σε όλους τους κατοίκους της περιοχής.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι είναι ένα μεγάλο εθελοντικό γεγονός για τον τόπο μας
και πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι μας.
Η εθελοντική εργασία καταφέρνει να είναι ιδιαίτερα πολύπλευρη, καθώς επιτρέπει την πραγματοποίηση πολλαπλών στόχων
από τους νέους. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και σίγουρα θα
αξίζει τον κόπο.

