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Το «Καλέ παναϊρ»

της Πεντηκοστής
στο Διδυμότειχο

7η συνάντηση
γκαιντατζήδων

Επίκεντρο του εορτασμού είναι το Κάστρο του Διδυμοτείχου και αποκορύφωμα του η λιτανεία των θαυματουργών εικόνων του Χριστού και της Παναγίας από
την Εκκλησία του Σωτήρος Χριστού, όπου φυλάσσονται,
στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Το «Καλέ Παναϊρ» έχει ενσωματώσει στις εκδηλώσεις του και
την 7η συνάντηση γκαιντατζήδων-ένα θεσμό για τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας!
ΣΕΛ. 8-9

Πραγγί
Πετράδες

Οικουμενικός Πατριάρχης

Επίσημη επίσκεψη
στο Διδυμότειχο,
στις 20 Σεπτεμβρίου
ΣΕΛ. 5

1ο Διεθνές Τουρνουά Σκακιού

Προχωράει το έργο
κατασκευής
του δρόμου
Πραγγί - Πετράδες
ΣΕΛ. 3

Μια κορυφαία σκακιστική εκδήλωση
στο Διδυμότειχο από τον Γ.Α.Σ Σπάρτακος
ΣΕΛ. 3

Προβλήματα
Ύδρευσης

4 μεγάλες βλάβες στους κεντρικούς αγωγούς και πολλές
μικρές του εσωτερικού δικτύου της πόλης ,ταλαιπώρησαν
τους κατοίκους του Διδυμοτείχου τον μήνα Ιούνιο
ΣΕΛ. 3
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Καθαρισμός κάστρου
«Άνοιξαν οι πύλες»
του κάστρου

Από Ασημένιο
στο Σοφικό
Ασφαλτόστρωση
αγροτικής οδοποιίας

Ξεκίνησε το έργο: κατασκευή – ασφαλτόστρωση της Αγροτικής οδού
που συνδέει τις τοπικές
κοινότητες Ασημενίου και
Σοφικού.

Ο Σύλλογος «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δράση», συνεχίζοντας τις δράσεις του, μετά τον 1ο Καθαρισμό του Κάστρου (1η Ιουνίου 2014) διοργάνωσε
τον 2ο Εθελοντικό Καθαρισμό στο Κάστρο του Διδυμοτείχου.
Στη 2η φάση οι συνθήκες που αντιμετωπίστηκαν, ήταν η άναρχη βλάστηση
φυτών κάθε είδους, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν και
έκαναν το έργο δυσκολότερο.
Παρόλα αυτά όμως οι μηχανές δεν έσβησαν στιγμή, γιατί πεποίθηση όλων
ήταν, να «Ανοίξουν οι Πύλες» του Κάστρου, όπως και έγινε. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι άξιοι συγχαρητηρίων και θαυμασμού !!! Οι εικόνες φανερώνουν από μόνες τους τις δυσκολίες, τις προσπάθειες, αλλά και την ικανοποίηση της επιτυχίας. Το Κάστρο μας πλέον είναι επισκέψιμο και αυτό οφείλεται
στην προσφορά όλων. Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ, ήταν, είναι και θα είναι ΕΔΩ ! ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δράση.

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις μελέτες οδοποιίας, αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού. Η Οδός βρίσκεται εκτός του σχεδίου, είναι συνολικού μήκους χιλίων μέτρων περίπου και
θα ξεκινά από την έξοδο
του οικισμού Ασημενίου
και θα φτάνει μέχρι την
είσοδο του οικισμού Σοφικού. Αναλυτικότερα με
την μελέτη αυτή προβλέπεται, σύμφωνα με την μηκοτομή αυτής, να γίνουν
οι απαραίτητες εκσκαφές
και επιχώσεις για την υλο-

ποίησή της.

εκατέρωθεν του δρόμου.

Ακόμη προβλέπεται
η κατασκευή δύο στρώσεων υπόβασης πάχους
0,10μ, μιας στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους
0,10μ, και η κατασκευή
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συνολικού πάχους 0,05μ της ΠΤΠ Α265.
Παράλληλα με την κατασκευή της οδοποιίας γίνεται η κατασκευή των προσβάσεων στα αγροτεμάχια

Στην κατασκευή περιλαμβάνεται και η αποχέτευση και η αποστράγγιση
των ομβρίων του δρόμου,
με παράλληλα και εγκάρσια έργα και σύμφωνα με
την αντίστοιχη μελέτη. Ο
προϋπολογισμός του έργου (μελέτης) ανέρχεται
στο ποσό των 576.221,00
ευρώ εκ των οποίων το
107.748,64 είναι για Φ.Π.Α.

Ευχαριστίες Ο.Φ.Ι

Το ΔΣ του Ο.Φ.Ι Ισαακίου ευχαριστεί όλους όσους τίμησαν
με την παρουσία τους την χοροεσπερίδα της ομάδας με την
ευκαιρία της εορτής των Πολιούχων του χωριού μας, τους
χορηγούς και όλους όσους συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση του χορού που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον ανάλογες προσπάθειες θα τύχουν
της ίδιας υποστήριξης.

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.

Φωτό
του Μήνα

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τους Γκαρούδη Βίκυ,Τζιογκίδη Απόστολο,Δελλούδη Γιώργο,Αλεξανδράκη Παναγιώτη,Παλαμίδα Χαρά,Τασιούδη Σαράντη,Πουλή Παναγιώτη,Συμεωνίδη Γιώργο,Αιμιλία Σαραφάκη,Φυδανάκη Παναγιώτη
για την βοήθεια τους στην έκδοση του Φύλλου Ιούνιος 2014.



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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Προβλήματα Ύδρευσης

4 μεγάλες βλάβες στους κεντρικούς αγωγούς και πολλές μικρές του εσωτερικού δικτύου της πόλης ,ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του Διδυμοτείχου
τον μήνα Ιούνιο
Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Διδυμοτείχου είναι η ύδρευση, ειδικά στις περιοχές του
κάστρου και του συνοικισμού, αλλά και
των χωριών Σοφικού και Ασημενίου.
Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα
οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι περιοχές αυτές να μένουν χωρίς νερό για
ώρες αλλά και μέρες ολόκληρες, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους.
Δίκτυα που πραγματοποιήθηκαν πριν
λίγα χρόνια παρουσιάζουν τεράστια προβλήματα .Υψομετρικές διαφορές που
δεν προβλέφθηκαν, κακοτεχνίες και
ακατάλληλα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, κάνουν τα προβλήματα να φαίνονται
άλυτα. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών
έντονες και δικαιολογημένες.
Λύσεις προσπαθεί να δώσει η Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης Διδυμοτείχου
(ΔΕΥΑΔ) με συνεχής και καθημερινές παρεμβάσεις καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες χωρίς το ανάλογο προσωπικό.
Τον μήνα Ιούνιο υπήρξαν τέσσερις μεγάλες βλάβες σε κεντρικούς αγωγούς
της πόλης που ταλαιπώρησαν σε μεγάλο
βαθμό τους κατοίκους. Η πρώτη βλάβη
παρουσιάστηκε στον αγωγό Φ280 ανάμεσα στα χωριά Θυρέα και Λαγό, η δεύτερη
βλάβη στον αγωγό Φ300,από το χωριό
Ψαθάδες, κάτω από την Εγνατία οδό, και
δύο βλάβες στον αγωγό Φ280 πίσω από
τον καλέ σε βάθος 12 μέτρων.
Ταυτόχρονα, πολλά σπασίματα του
εσωτερικού δικτύου της πόλης που δεν
μπορούν εύκολα να εντοπιστούν, επιβά-

ρυναν την όλη κατάσταση χάνοντας μεγάλες ποσότητες νερού από τα αποθέματα.
Οι βλάβες πολύ μεγάλες και οι ανάγκες του κόσμου μεγαλύτερες, οδήγησαν την ΔΕΥΑΔ: 1) σε διανομή νερού με
υδροφόρες, 2) διανομή εκ περιτροπής
για να έχουν όλοι οι κάτοικοι νερό, 3)
καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν οι δύο
γεωτρήσεις της Παταγής που ήταν σε
απραξία για να μπορέσουν να υποστηρί-

Πραγγί –Πετράδες

Προχωράει το έργο
κατασκευής του δρόμου
Πραγγί - Πετράδες

Δρόμος Πραγγί-Πετράδες .Ένα έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής πολλών κατοίκων της περιοχής μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.950.000 ευρώ.
Το υφιστάμενο έργο έχει μήκος 8,1 χιλιομέτρων και με την υλοποίηση του θα οδηγήσει στην αποκατάσταση του εσωτερικού επαρχιακού
οδικού δικτύου που έχει σχεδιαστεί. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
ο δρόμος Πραγγί μέχρι στους Πετράδες θα παραδοθεί τον Οκτώβριο
του 2014,ενώ ο δρόμος από το Πραγγί έως το Διδυμότειχο θα παραδοθεί το καλοκαίρι του 2015. Το συγκεκριμένο συγκοινωνιακό έργο είναι
έργο υποδομής που θα βοηθήσει πολύπλευρα τον τόπο μας.

ξουν την δεξαμενή του καλέ, 4)εντοπίστηκαν και επισκευάστηκαν βλάβες του
εσωτερικού δικτύου, 5)πολύωρες εργασίες αποκατάστασης των κεντρικών
αγωγών, 6)ενημέρωση προς τους κατοίκους με δελτία τύπου ώστε να υπάρχει
άμεση πληροφόρηση.
Η ΔΕΥΑΔ με ευαισθησία και υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, με συντονισμό ενεργειών και οργανωμένη διεκδίκηση βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους

δημότες.
Η συνέχιση και ωρίμανση των υπαρχόντων μελετών που έχουν είδη κατατεθεί από την Δημοτική επιχείρηση(συνολικής αξίας 4.856.000 ευρώ) αλλά και με ιεραρχημένες προτάσεις στην
νέα περιφερειακή αρχή, ώστε σύντομα
να δρομολογηθούν νέες μελέτες, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζουμε.
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Δροσερός Ιούνης
«ακόμη βρέχει..»

Με βροχές ξεκίνησε ο φετινός Ιούνιος
•

Οι θερμοκρασίες ήταν σχετικά χαμηλές για την εποχή του και καθημερινά έβρεχε όλη μέρα στο Διδυμότειχο και στους οικισμούς.

Προβλήματα με το νερό-δίκτυα
που πραγματοποιήθηκαν πριν
λίγα χρόνια-σωλήνες που σπάνεκεντρικός αγωγός στην εκτόνωση
του ποταμού-πληρότητα νερού
δεν έχουν-4 δίκτυα υπάρχουν
στην πόλη-βάνες απομόνωσης
και φραγής δεν υπάρχουνυψομετρικές διαφορές που δεν
προβλέφτηκαν-Ερώτηση: γιατί
δεν έχουμε νερό;

•

Άκαρπη η συνάντηση…

•

Όταν οι υπερβολές έχουν
«στόχο»…

•

Λέξεις που «διαφημίζουν» τον
τόπο μας = «βελονισμός».

•

…μια φωτογραφία από το
Διδυμότειχο που αγαπάμε, δεν
έχουν κοινοποιήσει ακόμη!!

•

Άφησε το αρρωστημένο
παρελθόν..

•

Βολεμένοι και οι δυο.

•

Οι εκλογές τελείωσαν!

•

Ο κόσμος έχει πολλά
προβλήματα.

•

Μακάρι να ξαναήμουνα εκεί που
ήμουν!

•

Θέλουμε διακοπές!

•

Γερμανία

Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώθηκε
και η θερμοκρασία σημείωσε άνοδο αλλά και πάλι στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα σημειώθηκε και
άλλη μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες που συνοδεύτηκαν με χαλαζόπτωση.
Στις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου ο υδράργυρος κυμάνθηκε πάλι
σε σχετικά δροσερά επίπεδα.

Αλωνισμός του σιταριού
Καλές οι προϋποθέσεις
να πιάσει τιμή το σκληρό σιτάρι

2 θανατηφόρα

Θλίψη στο
Διδυμότειχο

Δύο θανατηφόρα ατυχήματα μετράει τη μήνα
Ιούνιο το Διδυμότειχο. Δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν άδικα από κοντά μας. Στις 17 Ιουνίου 2014
το πρωί, στο 25,5 χλμ της Εθνικής Οδού Αρδανίου – Ορεστιάδας Έβρου, Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, που
οδηγούσε 55χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε
18χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο
τραυματισμό του 18χρονου Σταυρίδη Δημήτρη.
Στις 28 Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες,
στην Επαρχιακή Οδό Διδυμοτείχου – Σοφικού
(διασταύρωση Ασημένιου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
που οδηγούσε 24χρονη ημεδαπή συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 22χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε
17χρονη ημεδαπή. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης
ήταν να τραυματιστούν θανάσιμα η 24χρονη Χρυσοβαλάντω Δεληντζόγλου, μητέρα δύο ανήλικων
παιδιών και ελαφρά οι άλλοι δύο ημεδαποί.

Ξεκίνησε σε αρκετές σιτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας ο
αλωνισµός του σιταριού σκληρού
και μαλακού. Στα επίπεδα των 2224 λεπτών το κιλό πραγµατοποιούνται οι διαπραγµατεύσεις για
την πώληση του ποιοτικού σκληρού σιταριού στις πρώτες µέρες
της νέας εµπορικής περιόδου.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν παραγωγοί και εκπρόσωποι συνε-

ταιρισμών δεδομένης της φετινής ιδιομορφίας με τον καιρό οι
τιμές θα διαμορφωθούν με βάση
την ποιότητα του σκληρού σιταριού που θα συγκομίσουν. Τα σιτάρια µε υψηλό ειδικό βάρος και υαλώδη, τα οποία δεν επηρεάστηκαν
από τις βροχές και κράτησαν το
«κόκκινο» χρώµα τους, είναι περιζήτητα και οι τιµές τους εκτιµάται ότι θα κινηθούν υψηλότερα
τις επόµενες εβδοµάδες.

Ιδιαίτερα το οµοιογενές ποιοτικό προϊόν που συνήθως προέρχεται από µια συγκεκριµένη ποικιλία, µέθοδο την οποία επιλέγουν συνήθως οι µεγάλοι παραγωγοί, δίνει αυξηµένη διαπραγµατευτική ικανότητα στην πώληση
και οι τιµές σε αυτή την περίπτωση αναµένεται να φτάσουν στα
25 λεπτά το κιλό.(στοιχεία από
agrotypos.gr).
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Οικουμενικός Πατριάρχης

Επίσημη επίσκεψη
στο Διδυμότειχο,
στις 20 Σεπτεμβρίου
Την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο επισκέφθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για την ονομαστική του εορτή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.Δαμασκηνός και ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης. Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν

θέματα που απασχολούν την
ευρύτερη περιοχή. Το σημανικό στοιχείο που αφορά αυτό το
ταξίδι είναι η αποδοχή του Παναγιότατου στην επίσημη πρόσκληση να επισκεφτεί το Διδυμότειχο και το Βόριο Έβρο. Μια
συντονισμένη και συλλογική
προσπάθεια του Μητροπολίτη
και του Δημάρχου που ξεκίνησε
πριν τρία χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος

θα επισκεφτεί το Διδυμότειχο
στις 20 Σεπτεμβρίου 2014.Πρόκειται για ένα κορυφαίο γεγονός, μια μεγάλη τιμή και ευλογία για τον τόπο μας. Ο βόρειος
Έβρος θα υποδεχθεί με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια την
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε μια χρονική στιγμή που
η ενδυνάμωση και η εμψύχωση
των ανθρώπων είναι απαραίτητη στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε.

Τρεις βουλευτές
του Έβρου
στη νέα Κυβέρνηση!
Ο νομός Έβρου διεκδικεί τα «πρωτεία» όσον αφορά τους υφυπουργούς
στη νέα κυβέρνηση, μετά τον ανασχηματισμό.

Τρεις βουλευτές θα συμμετέχουν
στο υπουργικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ο Άκης Γεροντόπουλος παρέμεινε υφυπουργός Εξωτερικών, ο Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος ανέλαβε

υφυπουργός Παιδείας και ο Γιώργος
Ντόλιος επανέρχεται μετά από 3 χρόνια στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών. Είναι πρώτη φορά που τρεις
πολιτικοί από τον Έβρο συμμετέχουν

ταυτόχρονα σε κυβερνητικό σχήμα.
Ευχόμαστε επιτυχία στο έργο τους
και να βοηθήσουν πολύπλευρα την περιοχή μας!

Συνάντηση με τούρκους αυτοδιοικητικούς
Εποικοδομητικές συνομιλίες με τους φορείς
της τοπικής αυτοδιοικήσεως της γείτονας χώρας
Με στόχο τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών, τρείς τούρκοι δήμαρχοι και ο έπαρχος της Αδριανούπολης
επισκέφτηκαν τον δήμαρχο Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευά Πατσουρίδη. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης συζήτησαν θέματα στενής
συνεργασίας, αλλά και τα προβλήματα και
οι προοπτικές βελτίωσης των σχέσεων και
προσέκλυσης επισκεπτών από την γειτονική μας χώρα.
Οι εποικοδομητικές συνομιλίες με τους
φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως της
γείτονας χώρας θα συνεχιστούν και στο
επόμενο χρονικό διάστημα.
Το ενδιαφέρον των Τούρκων να επισκεφθούν την Ελλάδα και την περιοχή μας είναι
πάρα πολύ μεγάλο. Αν αρθούν οι δυσκολίες
της Visa Schengen, τότε τα αποτελέσματα
θα είναι εντυπωσιακά.
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«DIMETOKA»
Ένα βιβλίο για το Διδυμότειχο…
Ο κ.Mehmet Delibalta γεννήθηκε στο Διδυμότειχο και
τώρα ζει μόνιμα στην Τουρκία.Στην συνάντησή του με
τον δήμαρχο Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευά Πατσουρίδη, παρουσίασε το βιβλίο που έγρα-

ψε για την γεννέτηρά του, το
Διδυμότειχο.
Η πολυπολιτισμικότητα
και η μεγάλη ιστορία του Διδυμοτείχου γίνεται γνωστή
στην γείτονα χώρα, μέσα από
τα μάτια του συγγραφέα. Το

16η Alexpo
2014

Βήμα
εξωστρέφειας
της τοπικής
επιχειρηματικότητας

βιβλίο είναι γραμμένο στην
τουρκική γλώσσα και παρουσιάζει κομμάτια της πορείας
στο χρόνο του Διδυμοτείχου,
με πολλές φωτογραφίες και
ιστορικά κείμενα. Ελπίζουμε
να υπάρξει συνέχεια και σε
άλλες αντίστοιχες προσπάθειες που αναδεικνύουν και
διαφημίζουν τον τόπο μας
στο εξωτερικό.

Δύο χρόνια μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση της Alexpo 2012, η Διεθνής Εμπορική Έκθεση της Αλεξανδρούπολης επιστρέφει δυναμικά. Εκπρόσωποι διμερών επιμελητηρίων, επιμελητηρίων
του εξωτερικού, εμπορικοί ακόλουθοι και επιχειρηματίες ενδυνάμωσαν το διεθνή χαρακτήρα της Έκθεσης, συμμετέχοντας σε b2b συναντήσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία επωφελών συνεργασιών
και εμπορικών συμφωνιών.

Ελευθέρια στην Αθήνα…
Μαζική συμμετοχή των Θρακιωτών
που ζουν στην Αθήνα

Η διάρθρωση της Alexpo2014 σε 4 θεματικές ημέρες (Τουρισμού, Πρωτογενούς Τομέα, Καινοτομίας
και Μεταποίησης, Λιμανιού) έχει σαν στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία ξεκάθαρου μηνύματος προς
τους επισκέπτες που για πρώτη φορά θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ημερίδες και δραστηριότητες αμιγώς στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Διδυμοτείχου και Περιφερείας που εδρεύει στην Αθήνα
Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός
4 στην Ομόνοια, συμμετείχε στις
κατ’ έτος τελούμενες εκδηλώσεις της Πανθρακικής Ομοσπονδίας της Νοτίου Ελλάδος
--ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
μας. Παρέστει με το προεδρείου του, στην πανηγυρική Δοξολογία μαζί με εκπροσώπους
της πολιτείας με τον υφυ-

πουργό Εξωτερικών κ. Γεροντόπουλο Κυριάκο και εκπροσώπους των τοπικών αρχών
και πλήθος κόσμου. Το πανηγυρικό της ημέρας έκλεισε με
την ομιλία του προέδρου του
πολιτιστικού Συλλόγου Φερών
και Περιφερείας Ν. Έβρου -ΒΗΡΑ-- Απόστρατου Στρατηγού
κ.Γεώργιο Ταμπουρίδη. Ακολούθησε κατάθεση Στεφάνων στο
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Από τον πολιτιστικό Σύλ-

λογο Διδυμοτείχου Στεφάνι κατέθεσε ο ταμίας του Συλλόγου
κ. Κυργιαλάνης Ελευθέριος.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της
Αθήνας διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην συνοχή και μαζική συμμετοχή των Θρακιωτών
που ζουν στην Αθήνα, σε εορτασμούς αλλά και σε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. ( Ο Πρόεδρος
Βενιχάκης
Χριστόφορος).

Το ίδιο διάστημα, παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου συντέλεσαν στη δημιουργία ενός πλούσιου και πολύπλευρου προγράμματος που μαγνήτισε το ενδιαφέρον του κοινού και
των μέσων ενημέρωσης.
Συνολικά 120 επιχειρήσεις έδωσαν το παρόν με περίπτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας, των υπηρεσιών και της προβολής, τον γεωθερμικό εξοπλισμό, τα τρόφιμα και τα ποτά, την υγεία και
την αισθητική, την κατοικία, τα σπορ και τα χόμπι και
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν οι χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης.
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2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου

Μια βραδιά καλοκαιριού
με πανσέληνο

Με την ευκαιρία της λήξης
της σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Διδ/χου διοργάνωσε μια «μαγική βραδιά» στον προαύλιο χώρο
του σχολείου, το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014. Μια βραδιά κάτω από
το φως των αστεριών, με την παρουσία της Πανσέληνου και προσκεκλημένους όλους τους κατοίκους της πόλης του Διδ/χου. Την
εκδήλωση πλαισίωσαν με τα τραγούδια τους ο κος Δημοσθένης
Αρχοντούλης με το μουσικό σχήμα «Ηχόχρωμα», η σύγχρονη λαϊκή παραδοσιακή ορχήστρα «Μεταξίμι», ο κος Χρήστος Γκρέμος με
τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου.
Η διοργάνωση της βραδιάς
ήταν ένα «προσωπικό στοίχημα»
του διευθυντή του σχολείου κου
Αναστασιάδη Πασχάλη, που είχε
ανάλογη εμπειρία από προηγούμενα σχολεία της Ορεστιάδας, όπου
θήτευσε , όμως ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη του Διδυμότειχου. Παρόλο που το 2ο Γυμνάσιο δεν έχει στο εκπαιδευτικό δυναμικό του καθηγητή Μουσικής,
ο κος Αρχοντούλης Δημοσθένης,
που υπηρετεί ως καθηγητής Μουσικής στο Γυμνάσιο Σουφλίου και
ο κος Γκρέμος Χρήστος, που διδάσκει μουσική στο 5ο Δημοτικό
σχολείο Διδ/χου, προσφέρθηκαν
να συνεισφέρουν στην εκδήλωση,
θυσιάζοντας τα εκπαιδευτικά κενά τους και τις ελεύθερες ώρες
της ξεκούρασης τους, « επένδυσαν» μουσικά τη βραδιά βοηθώντας τους μαθητές και τη χορωδία του σχολείου με τα τραγούδια
τους. Οι μαθητές (κυρίως της Γ΄
τάξης ) με όρεξη και ενθουσιασμό
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
κου Αναστασιάδη και αναδείχτηκαν «φωνητικά» ταλέντα που δούλεψαν σκληρά με επαγγελματισμό
και πειθαρχία.

σεις», η Κατερίνα Καλτσίδου τον
« Παλιάτσο» και η Ράνια Παπά με
τη Μαρία Παρόγλου το «Χίλιες σιωπές» ανοίγοντας τη βραδιά. Ακολούθησαν ο Βαγγέλης Μούρδαλας
με το «Εκεί στο Νότο», η Σοφία
Μόμα με το «Λάθος», ο Σάκης Παπαχρυσαφάκης με το « Νύχτωσε
χωρίς φεγγάρι» , όπως και η Ράνια
Παπά με το «Μπαγλαμαδάκι». Η
χορωδία του σχολείου συνόδευε
παράλληλα τα παιδιά που τραγουδούσαν σόλο , αλλά τις τραγουδιστικές τους ικανότητες έδειξαν
και ο διευθυντής του σχολείου με
το «Φώτα σβηστά» και το «Χασάπικο 40», όπως και ο φιλόλογος κος
Μπάτης Απόστολος με το «Τσάμικο» από τον Μεγάλο Ερωτικό. Κάποια από τα τραγούδια συνόδευσε
εκπληκτικά με το σαξόφωνό του
ο κος Μπούσδρος Χρήστος που
«δανειστήκαμε» από τη στρατιωτική μπάντα της πόλης μας ενώ
μια ομάδα μαθητριών χόρεψε ένα
τέλεια συγχρονισμένο συρτάκι συνοδεύοντας τον διευθυντή τους
στο «Χασάπικο 40».

Ο Χρίστος Νερατζάκης ερμήνευσε το «Δε θέλω άλλες ειδή-

Τη βραδιά τραγουδιστικά
έκλεισαν η Βάσιου Γωγώ με το

«Τανγκό της Νεφέλης»
και το «Αν μπορούσα
τον κόσμο να άλλαζα»,
η κα Λίτσα Γκιντίδου ,
φιλόλογος του ΕΠΑΛ
Διδ/χου που με την
κρυστάλλινη φωνή της
τραγούδησε την «Πανσέληνο», ωδή στο φεγγάρι της βραδιάς και η
κα Άννα Πατούνα τραγούδησε πολύ θεατρικά τα «Και τι ζητάω»
και « Αυτή η νύχτα μένει». Την εκδήλωση της
βραδιάς παρουσίασε η
κα Ελένη Δήμα, βιολόγος, που υπηρέτησε για
τρία σχολικά έτη στο
σχολείο μας και μας τίμησε με την παρουσία
της, αποδεχόμενη την
πρόταση του κ. διευθυντή. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την
κα Ελένη Βουδούρη, φιλόλογο,
που επίσης υπηρέτησε στο σχολείο μας και παραβρέθηκε στην
εκδήλωση, τιμώντας την πρόσκληση που της έγινε, από τον κ.
διευθυντή.
Η μετάβαση και των δύο έγινε
κάτω από περιπετειώδεις συνθήκες, λόγω νοθευμένου καυσίμου
του οχήματος μεταφοράς. Φυσικά προσκλήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι των τριών παρελθόντων
ετών, που δεν κατέστη δυνατό να
παρευρεθούν, για διάφορους λόγους ο καθένας. Στην διάρκεια της
βραδιάς παίχτηκαν βίντεο από τις
εκδρομές- περιπάτους του σχολείου και την τετραήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης στην Καστοριά και
τα Ιωάννινα και απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου, που συνταξιοδοτήθηκαν τα
τρία τελευταία χρόνια.
Οι εκπαιδευτικοί Σταυρακάκη
Σαράντω ( γυμνάστρια), Μερλέγγος Γεώργιος (μαθηματικός) και
το ζεύγος Γιάννης και Μαρία Αγ-

γελίδου ( υπεύθυνοι καθαριότητας) τιμήθηκαν για την προσφορά τους στην καθημερινή ζωή του
σχολείου επί σειρά ετών. Απονεμήθηκαν επίσης τα χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια στους
μαθητές που συμμετείχαν στα
αθλήματα του στίβου, που ανέδειξαν το σχολείο με τις επιδόσεις
τους αλλά και κύπελλο και τιμητική πλακέτα στην ποδοσφαιρική
ομάδα αγοριών και καλαθοσφαίρισης κοριτσιών, αντίστοιχα για τις
διακρίσεις που έφεραν στο σχολείο κάνοντας περήφανο το γυμναστή τους κο Παχτσεβάνη Ευάγγελο, τον κ. διευθυντή τους και
όλους τους εκπαιδευτικούς. Θύελλα ενθουσιασμού των μαθητών
ξεσήκωσε η εμφάνιση στην εκδήλωση του κου Αρχοντούλη καθώς
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του
Διδ/χου ύστερα από τροχαίο ατύχημα που είχε και όλοι θεωρούσαν την απουσία του μεγάλη ατυχία. Η ξαφνική του λοιπόν εμφάνιση ήταν η έκπληξη της βραδιάς.
Εκπρόσωποι της Δημοτικής
Αρχής του τόπου όπως ο κος δήμαρχος Πατσουρίδης Παρασκευάς, οι κοι αντιδήμαρχοι Τοπαλούδης Ιωάννης και Γκουρλομένου
Δέσποινα , δημοτικού σύμβουλοι,
ο κος Κούζας Ιωάννης, σύμβουλος
φιλολόγων του β. Έβρου, εκπρόσωποι της ένωσης γονέων Διδ/
χου, διευθυντές και εκπαιδευτικοί σχολείων της Α/βαθμιας και
Β/βάθμιας εκπαίδευσης , γονείς
μαθητών και πλήθος κόσμου παρακολούθησαν την ομολογουμένως πετυχημένη εκδήλωση του
2ου Γυμνασίου. Η βραδιά έκλεισε
φαντασμαγορικά με πυροτεχνήματα που φώτισαν για αρκετή ώρα
τον βραδινό ουρανό μετριάζοντας
τη λάμψη του φεγγαριού, ευγενική χορηγία ομάδας γονέων του
σχολείου. Καθ΄ όλη τη διάρκεια
της βραδιάς, ο σύλλογος γονέων
και κηδεμόνων πρόσφερε δωρεάν αναψυκτικά και χυμούς σε παιδιά και γονείς.

Ο αφανής ήρωας της εκδήλωσης αυτής ήταν ο κος Μπαλαμπανίδης Βασίλης (θεολόγος) που
δούλεψε άπειρες ώρες στον υπολογιστή του, για να μοντάρει και
να φτιάξει τα «επαγγελματικά» βίντεο που έντυσαν την εκδήλωση.
Τις ευχαριστίες μας επίσης χρωστάμε στο τεχνικό τμήμα του Δήμου Διδ/χου για την υλικοτεχνική υποδομή που τόσο πρόθυμα
μας παρείχε. Η μαγική αυτή βραδιά, λοιπόν, σήμανε το τέλος άλλης μιας εκπαιδευτικής χρονιάς
γεμάτης με καλές και δύσκολες
στιγμές, γνώσεις και εμπειρίες.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία στο Λύκειο επιλογής τους
και νέοι μαθητές της Α΄ τάξης έρχονται στο σχολείο μας. Ελπίζουμε και η επόμενη χρονιά να είναι
«φυτώριο» νέων ταλέντων καλλιτεχνικών και αθλητικών, για να
έχουμε έμψυχο υλικό για τη διοργάνωση μιας παρόμοιας εκδήλωσης και το επόμενο καλοκαίρι. Τι
λέτε κε Αναστασιάδη , μια και κερδίσατε το πρώτο στοίχημα , πάμε
για το επόμενο;
Η χορωδία αποτελείται από
τους Ντελίδου Αποστολία, Σαραντάκη Γεωργία, Σαραντάκη Κυριακή, Παπά Ράνια, Παρόγλου Μαρία, Βάσιου Γωγώ, Χαμουκαρίδης
Κωνσταντίνος, Μόμα Σοφία, Χεργκελετζή Γιώτα, Ζουκίδου Δήμητρα, Καλτσίδου Κατερίνα, Γαβριηλάκη Κυριακή, Λυμπερακάκη Φιλιώ, Νερατζάκης Χρίστος, Παπαχρυσαφάκης Σάκης, Βοϊδανίδου
Κορίνα. Συρτάκι χόρεψαν οι Μπαμπάκα Θεοδώρα, Παρόγλου Μαρία, Ζουκίδου Δήμητρα, Σαραντάκη Γεωργία και Χεργκελετζή Γιώτα. Αφηγητές ήταν οι Κώστογλου
Βασίλης, Καπλανίδης Απόστολος,
Δοϊτσίδου Ελπίδα και Γεωργιάδου
Ιωάννα. Χειριστής Η/Υ ήταν ο Καλιαλάκης Γιάννης. (Το άρθρο υπογράφει η κα Παλαμίδα Χαρά, καθηγήτρια Αγγλικών του 2ου Γυμνασίου.)
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Με τριήμερο θρησκευτικό εορτασμό ο χριστιανικός
πληθυσμός της πόλης του
Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής, ευχαρίστησε το Θεό για τη θαυματουργική διάσωση της πόλης, από
επικείμενη επιδρομή αλλογενών, στις αρχές του 13ου
αιώνα (1205-1206). Επίκεντρο του εορτασμού είναι
το Κάστρο και αποκορύφωμα του η λιτανεία των θαυματουργών εικόνων του Χριστού και της Παναγίας από
την Εκκλησία του Σωτήρος
Χριστού, όπου φυλάσσονται,
στον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Αθανασίου, την Κυριακή της Πεντηκοστής και
τανάπαλιν την επομένη, Δευ-

τέρα του Αγίου Πνεύματος.
Το «Καλέ Παναϊρ» έχει ενσωματώσει στις εκδηλώσεις
του και την 7η συνάντηση
γκαιντατζήδων. Στους δρόμους της πόλης το Σάββατο,
ομάδες γκαϊντατζήδων παίζοντας παραδοσιακά τραγούδια κατευθύνθηκαν στην κεντρική πλατεία.
Η συνάντησή τους δίνει το
σύνθημα για την έναρξη της
διασκέδασης με χορό και τραγούδι, με την συνοδεία γκάιντας. Την πολύ όμορφη μουσικοχορευτική βραδιά άνοιξε ο πολιτιστικός σύλλογος
Μεταξάδων παρασύροντας
όλους τους παρευρισκόμενους σε μια μοναδική και αρ-
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Το «Καλέ παναϊρ»
της Πεντηκοστής στο Διδυμότειχο
7η συνάντηση γκαιντατζήδων

μονική συνύπαρξη.
Τις εκδηλώσεις που πλέον έχει γίνει θεσμός, παρακολούθησε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης,η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δέσποινα Γκουρλουμένου,
η Αντιδήμαρχος Μεταξάδων κ. Σούλα Πουργιάζη, αρκετοί νεοεκλεγείς δημοτικοί σύμβουλοι
και πλήθος κόσμου.Η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων γίνονται από το “Ευγενίδειο Ίδρυμα” του Δήμου Διδυμοτείχου, τον Δήμο Διδυμοτείχου και τον Σύλλογο παραδοσιακών μουσικών “Ιωάννης Δούκας Βατάτζης”.
Την Κυριακή της Πεντηκοστής στην κεντρική πλατεία παρουσιάστηκαν τα «ΜΑΘΗΤΙΚΑ
ΧΟΡΟΤΡΑΓΟΥΔΑ 2014 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ» σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Έβρου και με την
συμμετοχή των σχολείων: 1ο Δ.Σ Διδυμοτείχου,4ο Δ.Σ Διδυμοτείχου,Δ.Σ Μεταξάδων,12ο
Δ.Σ Αλεξανρούπολης,2ο Δ.Σ Φερρών. Τα παιδιά χόρεψαν με κέφι και ζωντάνια παραδοσιακούς χορούς με την καθοδήγηση των δασκάλων τους και ταξίδεψαν το κοινό που παρακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις της πεντηκοστής.
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Μαθητικά χοροτράγουδα 2014

Όλοι μαζί θα παραδώσουμε την σκυτάλη στα παιδιά
της Ελληνικής, Ιστορικής, Θρακικής και Εβρίτικης Γης

νάχα χρονών σαν ένα εξαίσιο παραμύθι που βάσταξε αιώνες, αυτή έκανε τον Πολύκλειτο και τον Φειδία και τον
Λύσιππο να μεταμορφώσουν
σε ανθρώπους τα λιθάρια
της Ελλάδας, αυτή έκανε τον
Θουκυδίδη να κλαίγει από χαρά ακούγοντας τον Ηρόδοτο
να διαβάζει την ιστορία του,
αυτή έκανε τον Κολοκοτρώνη να φορά την περικεφαλαία
σαν αρχαίος Έλληνας και να
πολεμά χαμογελώντας, αυτή
έκανε τον Ρήγα Φερραίο να
βγάζει φωτιά από το στήθος
σαν τον αρχαίο Πίνδαρο, αυτή
έκανε τον Νικηταρά, τον Διάκο, τον Ανδρούτσο, τον Τζαβέλλα, να κλαίνε απάνω στα
αρχαία λιθάρια, και να ποθούνε να πεθάνουνε αντρειωμένα πολεμώντας για το βασανισμένο και το ατίμητο χώμα
που κληρονομήσανε.
Για δεύτερη συνεχόμενη
βραδιά το Πανηγύρι του Καλέ
όπως το αποκαλούμε όλοι,
συνεχίζεται με τα Μαθητικά χοροτράγουδα 2014 ανήμερα της Πεντηκοστής, ανήμερα της μεγάλης μας θρησκευτικής γιορτής. Η πόλη
των Κάστρων, των Θρύλων
και των Παραδόσεων θα σημάνει ένα ηχηρό μήνυμα διατήρησης και συνέχισης των
Εθίμων και των Παραδόσεων σε όλους μας, παρόντες
και απόντες. Μαθητές από
την Αλεξ/πολη, τις Φέρες,
τους Μεταξάδες, μαζί με τις
δυο κυρίες, Λαμπρινή Παπαδοπούλου από το Πραγγί και
Μοσχίδου Γιουβανάκη Ευαγγελία από το Φυλακτό Σουφλίου, ταξίδεψαν στο Ιστορικό Διδ/χο για να μας παρουσιάσουν το μυστήριο που μάγεψε και μαγεύει τον κόσμο
όλο, την παράδοση που κληρονομήσανε οι γονείς μας και
οι παππούδες μας και θέλουμε να την κληροδοτήσουμε
και στις επόμενες γενιές.
Μόνο στην παράδοση δεν
μπορεί κανείς να την ετεροκαθορίσει. Γιατί η παράδοση
μεταβιβάζεται μόνη της χωρίς κόστος στα παιδιά μας.
Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε
πολλά, στις παραδόσεις, τα

ήθη και τα έθιμα. Το Ελληνικό Έθνος βασίστηκε χάρη σ΄
αυτά.
Αν θέλουμε να διατηρήσουμε αμόλυντη την Εθνική μας Ταυτότητα, όλοι μαζί απόψε θα χορέψουμε, όλοι
μαζί θα τραγουδήσουμε, όλοι
μαζί θα χαρούμε, όλοι μαζί θα κλάψουμε και όλοι μαζί θα παραδώσουμε την σκυτάλη στα παιδιά της Ελληνικής, Ιστορικής, Θρακικής και
Εβρίτικης Γης. Αλλά τι είναι
παράδοση; Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο κάθε άνθρωπος
έχει το δικό του χαρακτήρα,
έτσι και κάθε έθνος έχει κι
αυτό το δικό του χαρακτήρα.
Τον πιο ζωηρό χαρακτήρα
και τον πιο ιδιόρρυθμο όμως
τον έχει η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα έχει μέσα της κάποια δύναμη δραστική, που δεν την έχει κανένα άλλο έθνος.
Κι αυτή η δύναμη της είναι δύναμη πνευματική. Δεν
είναι μονάχα η εξυπνάδα, αλλά είναι προπάντων η φλόγα
της καρδιάς και κάποια ιδιαίτερη σεμνή καρτερία της ψυχής, που δε βρίσκεται σε κανένα λαό. Πολλά έθνη έχουν
μεγάλη ιστορία. Μα όποιος
διαβάζει την ιστορία της Ελλάδας νομίζει πως τον τραβά

μια ανεξήγητη δύναμη, γλυκιά και ποιητική, σαν ένας μαγνήτης που δεν ξέρει που είναι κρυμμένος. Απορεί κανείς, διαβάζοντας πολέμους
και σκληρά βάσανα, πού βρίσκεται λοιπόν αυτή η μυστηριώδης πηγή απ’ όπου αναβρύζει τόση ποίηση που τον
μαγεύει και τον κάνει να την
αγαπήσει;. Αυτό το μυστήριο
μάγεψε τον κόσμο όλο και
τον έκανε να παραμιλά για
την Ελλάδα.
Και το πιο μικρό επεισόδιο της ιστορίας μας, το πιο
τιποτένιο περιστατικό, ένας
απλός λόγος, ένα ρητό, μία
χειρονομία, μια απλή προσευχή, παίρνουν τέτοια σημασία στις ψυχές όλων των ανθρώπων, που ζούνε σ’ όλη τη
ζωή τους μ’ αυτά, σαν τα παιδιά που θυμούνται έως τα γηρατειά τους κάποια παραμύθια που γλυκάνανε τη φαντασία τους.
Τι είναι λοιπόν τούτη η
μαγική ουσία που έχει μέσα
της αυτός ο τόπος και κάνει
τον κόσμο να νιώθει σαν δική
του ιστορία, την ιστορία του;
Είναι αυτό το άπιαστο πνεύμα που έχουμε μέσα μας όλοι
οι Έλληνες, αυτό που έχετε
κι εσείς, και που μπαίνει σε
κάθε πράξη σας, σε κάθε σκέ-

ψη σας, σε κάθε αίσθημα σας,
φυσικά κι αβίαστα, απροσπάθητα, χωρίς καν να το καταλάβετε. Αυτό το ήθος, αυτή
η φυσική ουσία που μας δώρισε ο θεός, είναι στολισμένη με κάποιες μυστηριώδεις
χάρες, που αγιάζουνε τον
πόνο, ημερεύουνε το θάνατο, νοστιμεύουνε το καθετί
που δημιουργούμε, μ’ ένα λόγο «κάνουμε την έρημο ν’ ανθίσει» κατά το λόγο του προφήτη Ησαΐα. Κι αυτά όλα μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μέσα από το αίμα, μα πιο
πολύ με κάποια ιερή και καταπληκτική λειτουργία που
λέγεται Ελληνική παράδοση.
Αυτή η Παράδοση είναι το θησαυροφυλάκιο που κλείνει
μέσα του και φυλάγει στον
αιώνα την αθάνατη ψυχή μας,
την αθάνατη καρδιά μας.
Μ’ αυτή ζούμε, μ’ αυτήν κινούμαστε και μ’ αυτήν υπάρχουμε. Αυτή έκανε τον τυφλό
τον Όμηρο να δείξει στους
ανθρώπους που είχανε μάτια
τη μυστική ομορφιά του κόσμου, αυτή έκανε τον Αισχύλο να πετά απάνω από τη γη
σαν αετός χρυσοφτέρουγος,
αυτή έκανε τον Μεγαλέξανδρο να ‘χει τον Όμηρο κάτω
από το προσκέφαλο του και
να ζήσει μια ζωή τριάντα μο-

Το Βυζάντιο όμως στάθηκε το χρυσό παλάτι απ’ όπου
βγήκε η νέα λάμψη του Ελληνισμού. Ο σκοτεινιασμένος και ξεραμένος κόσμος,
πάλι ξανάνθισε σαν περιβόλι
μοσχοβολημένο, κι ο σπόρος
ήταν ο ένας κι ακατάλυτος
σπόρος της ζωής, ο Ελληνικός. Αυτό έκανε το μεγάλο
ποιητή της Ιταλίας Λεοπάρδη
να πει κατάπληκτος, γράφοντας για το βυζαντινό φιλόσοφο Πλήθωνα: «Ακατάλυτη
και τρομερή δύναμη Ελλάδα!
Χωρίς το δικό σου πνεύμα, τίποτα δε γίνεται στον κόσμο.
Όλα τα γονιμοποιείς εσύ.
Για μια στιγμή φαίνεται
πως πεθαίνεις, κι άξαφνα παρουσιάζεσαι πάλι ολοζώντανη και δροσερή εκεί που δε
σε περίμενε κανείς!» Το αποψινό αντάμωμα στο κέντρο
του Έβρου και της Θράκης
μπορώ να πω, αποτελεί φόρο τιμής για όλους όσοι φρόντισαν και φροντίζουν στη διατήρηση των Παραδόσεων.
Απόψε με την βοήθεια των
μαθητών, εκπαιδευτικών και
των δυο κυριών θα προσεγγίσουμε και θα σας παρουσιάσουμε με τον δικό μας τρόπο την δική μας Παράδοση.
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. (Παναγιώτης Αλεξανδράκης).
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Κδβμ

Ο διαρκώς εξελισσόμενος εξωστρεφής χαρακτήρας
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου

τας, εύστοχα, εύκολα προσβάσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα,
που συνάδουν με το τοπικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης
των δράσεων Διά Βίου Μάθησης και αποτρέποντας πρακτικές αποκλεισμού, το Κέντρο θα
προβεί σε ουσιαστική επικοινωνία με τους Προέδρους και

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Διδυμοτείχου κατεβάζει προσωρινά αυλαία με την επιτυχή ολοκλήρωση 29 τμημάτων μάθησης κατά την εκπαιδευτική περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου
2014, αριθμός επιμορφωτικών
προγραμμάτων που αντιστοιχεί στην εμπεριστατωμένη επεξεργασία και ικανοποίηση αιτημάτων περίπου 600 εκπαιδευομένων – δημοτών. Η παραγωγή και η ενυπόγραφη πιστοποίηση των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης υλοποιούνται με σταθερούς ρυθμούς και από το Σεπτέμβριο θα λάβει χώρα η διανομή τους, γεγονός που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε μια
ανοιχτή εκδήλωση απονομής
και προβολής της φιλοσοφίας
και του έργου του Κέντρου.

11
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
των Τοπικών Κοινοτήτων σε
ένα συλλογικό εγχείρημα διεύρυνσης της δράσης του και υλοποίησης μαθησιακών τμημάτων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες των χωριών.
Από το Σεπτέμβριο, ο εξωστρεφής χαρακτήρας της δομής θα ενισχυθεί μέσα από δυναμικές συνεργασίες με συλλογικά οργανωμένες ομάδες στόχους, όπως Εκπολιτιστικούς
Συλλόγους, το Σύλλογο Επαγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών Διδυμοτείχου, τα Αστυνομικά και Πυροσβεστικά Σώματα Διδυμοτείχου, το Α.Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, επικεντρώνοντας
στην απόκτηση στοχευμένων
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.
Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, κα Τσιαγκανά Μαριάνθη,
ο Υπεύθυνος Οργάνωσης, κος
Γραμμενούδης Δημήτρης και
η Υπεύθυνη Δήμου, κα Βαϊράμη-Συριτούδη Αναστασία, ευχαριστούν θερμά όλους τους εκπαιδευόμενους για την αθρόα
συμμετοχή, τον αστείρευτο ζήλο και το αμέριστο ενδιαφέρον που επέδειξαν στο εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου και
δεσμεύονται σε μια αέναη διαδικασία ανιδιοτελούς προσφοράς, συμβουλευτικής υποστήριξης, ουσιαστικής επικοινωνίας και πολυδιάστατης ανάπτυξης. Η συμπαράστασή σας υπήρξε, πραγματικά, πολύτιμη!

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, το Κέντρο
Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτείχου θα αναλωθεί σε μια σειρά
από προσωπικές επαφές αλληλεπίδρασης και οργανωτικές
διεργασίες, στην προσπάθειά
του να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους υψηλής ποιότη-

Πύργος βασιλοπούλας
Σύμφωνα με τον θρύλο και τις παραδόσεις…

Πρόκειται για τον στρογγυλό
πύργο της νοτιοανατολικής γωνίας του κάστρου, ο οποίος είναι
γνωστός με το όνομα αυτό λόγω του θρύλου της αυτοκτονίας
της κόρης του αυτοκράτορα. Πι-

θανώς αποτελεί παλαιοχριστιανική κατασκευή, η οποία γνώρισε εκτεταμένη επισκευή κατά το
πρώτο μισό του 14ου αιώνα.
Φέρει στην επιφάνεια του
εντοιχισμένη πλάκα με χαρα-

κτό μονόγραμμα με τους χαρακτήρες T-P-X-S. Σύμφωνα με τον
θρύλο και τις παραδόσεις, κατά την πολιορκία του Διδυμοτείχου από τους Τούρκους, ο βασιλιάς βγήκε από την πόλη για κυ-

νήγι. Οι Τούρκοι το έμαθαν και
το εκμεταλλεύτηκαν για να καταλάβουν το απόρθητο κάστρο.
Έντυσαν έναν ελληνομαθή νεαρό Τούρκο ως μοναχό, ο οποίος στάθηκε μπροστά στην δυτική πύλη και ζήτησε από τη βασιλοπούλα να του ανοίξει τις πύλες για να προσευχηθεί μέσα στο
κάστρο. Οι Τούρκοι, κρυμμένοι
όπως ήταν στο δάσος, εκμεταλλεύτηκαν την ανταπόκριση της
βασιλοπούλας και όρμησαν στις
ανοιχτές θύρες.

Η βασιλοπούλα αντιλαμβάνοντας το μεγάλο της λάθος, ανέβηκε στον ψηλότερο πύργο του
κάστρου και αυτοκτόνησε, πηδώντας από εκεί. Κάποιοι ευγενείς που σώθηκαν από την σφαγή έσπευσαν στο κατάλυμα του
αυτοκράτορα για να του αναγγείλουν την άλωση. Τον βρήκαν κατά την προετοιμασία του γεύμα-

τος και καθώς εκείνος δεν ήταν
δυνατόν να δεχθεί τέτοιο νέο είπε: «Εάν σηκωθεί από την χύτρα
αυτός ο πετεινός και λαλήσει,
τότε θα πιστέψω ότι η πόλη κυριεύτηκε». Έτσι κι έγινε.

Ο πετεινός σηκώθηκε, λάλησε και ο βασιλιάς πείστηκε. Σύμφωνα με το μύθο λέγεται ότι
κάτω από τον στρογγυλό πύργο της νοτιοανατολικής γωνίας
του κάστρου υπάρχει ο τάφος
της άτυχης κόρης, ενώ επάνω
στο βράχο ή στο μαρμάρινο δάπεδο του προσκυνήματος διακρίνονταν τα αποτυπώματα των
χεριών της. Μέχρι προσφάτως
στο σημείο αυτό υπήρχε λατρευτικός οικισμός όπου προσέρχονταν χριστιανοί και μουσουλμάνοι και άναβαν κερί για τη βασιλοπούλα. Πηγή: «Διδυμότειχο,
μια άγνωστη πρωτεύουσα» Αθανάσιος Ι. Γουρίδης, 2008.
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Με σειρά λατρευτικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων εορτάστηκε η 91η επέτειος από τη δημίουργία της Νέας Ορεστιάδος, της νεώτερης
πόλης της Ελλάδος, το 1923,
μετά τη σταδιακή εκκένωση
της Αδριανούπολης το 1922
και του Κάραγατς, το επόμενο έτος. Τότε οι Αδριανουπολίτες και Καραγατσιανοί πρόσφυγες (900 οικογένειες) με
πρωτοπόρο τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Πολύκαρπο εγκαταστάθηκαν στη
νέα τους πατρίδα, που την
ονόμασαν Νέα Ορεστιάδα.
Την Κυριακή, 22 του μηνός
Ιουνίου ε.ε., μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων
Νέας Ορεστιάδος, εψάλη Δοξολογία και Μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως των ιδρυτών
της πόλεως. Των λατρευτικών εκδηλώσεων προέστη ο
Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Ά ν θ ι μ ο ς,
προσκληθείς προς τούτο υπό
του επιχωρίου Μητροπολίτου κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ.
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Ορέστεια 2014
Στη συνέχεια εψάλη τρισάγιο και εγένετο κατάθεση
στεφάνου στην προτομή του
Μητροπολιτου Αδριανουπόλεως και εν συνεχεία Νέας
Ορεστιάδος (1910-1931) Πολυκάρπου (Βαρβάκη).

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Υφυπουργός Παιδείας Αλεξ. Δερμεντζόπουλος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο βουλευτής Έβρου Μαρ. Ουζουνίδης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος Δημ. Μουζάς, ο εκλεγείς Δήμαρχος Ορεστιάδος
Βασ. Μαυρίδης και ο Διοικητής της 3ης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Ιω. Μακρής. Το εσπέρας της αυτής ημέρας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ορεστιάδα εκδήλωση με θέμα «Οι Αρβανίτες και
τα αρβανιτοχώρια της περιοχής του Έβρου» με εισηγητή
το Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη.
Την προηγουμένη, Σάββατο, 21 Ιουνίου ε.ε. υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεώς

Η ΣΜΥ στο
Διδυμότειχο

μας πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική εκδρομή στη γενέθλια γη των προγόνων μας,
στην Αδριανούπολη, όπου τελεσθηκε Θεία Λειτουργία και
Μνημοσυνο, στον ορθόδοξο
Ναό του Αγίου Γεωργίου και

επίσκεψη στη Μακρά Γέφυρα (Ουζούν – Κιοπρού) και το
Μεγάλο Ζαλούφι.
Εκεί μέσα σε ατμόσφαιρα
συγκινησιακής φόρτισης και
κατάνυξης 250 και πλέον προ-

σκυνητές ξεναγήθηκαν στις
ελληνικές συνοικίες και θαύμασαν τον πλούτο που άφησαν πίσω οι προγονοί μας,
όταν ήλθαν πρόσφυγες στη
νέα τους πλέον πατρίδα.

Μνήμη των θεοκηρύκων
Αποστόλων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Κισσαρίου και την
Κυριακή 29 Ιουνίου ε.ε. το πρωί ιερούργησε στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ενοριακό Ναό
Αγίων Πέτρου και
Παύλου Ισαακίου.

Οι σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, πραγματοποιώντας εκπαιδευτική εκδρομή στον
ακριτικό Βόρειο Έβρο, επισκέφθηκαν το Διδυμότειχο,
την Πέμπτη, 26 του μηνός Ιουνίου ε.ε. Στα πλαίσια της
επίσκεψης αυτής προσκύνησαν στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας.
Τους σπουδαστές της Σχολής καλωσώρισε εκ μέρους του απουσιάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ο πανοσ. Αρχιμ.Δαμασκηνός Al-azrai, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο οποίος και μίλησε σ’ αυτούς κατάλληλα.

Την μνήμη των πολύφωτων αστέρων της Εκκλησίας, εκείνων οι οποίοι εφώτισαν με το φως
του Ευαγγελίου την οικουμένη, των πανεύφημων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των λοιπών εκ των 12, εόρτασε η τοπική μας Εκκλησία
με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ, ο οποίος το Σάββατο 28 Ιουνίου ε.ε. χοροστάτησε στην ακολουθία
του Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα Ενορία Αγίων

Την Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κυρ. Γεροντόπουλος,
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρώην Αρχηγός της ΕΛΑΣ
Αναστ. Δημοσχάκης και πλήθος κόσμου. Το εσπέρας της Κυριακής ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων
Αποστόλων Ποιμενικού, τον οποίο παρακολούθησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γεω. Ντόλιος, ο
Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρ. Πατσουρίδης, εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και ικανό εκκλησίασμα.
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Κάλεσμα
Για δράση
και αγώνα

Την Κυριακή 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του προεδρείου του Π.Ι.Σ (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ) και του Ι.Σ.Ε ( Ιατρικός Σύλλογος
Έβρου ) στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και έγινε επιτόπια συνάντηση-ενημέρωση , για τα τεράστια προβλήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Η ανταπόκριση
των ως άνω συνδικαλιστικών οργάνων , στο αίτημα
αυτοδύναμης αναβαθμισμένης λειτουργίας του Νοσοκομείου, ήταν θετική με πρώτο δείγμα γραφής το γεγονός ότι ο Π.Ι.Σ έθεσε το αίτημα αυτό στο ίδιο τον
νέο Υπουργό Υγείας στην συνάντηση τους στις 8 Ιουλίου. Νομίζουμε ότι πρέπει και εμείς να δώσουμε το
παρόν στον αγώνα για την ενίσχυση - ενδυνάμωση
της λειτουργίας του Νοσοκομείου μας, συναποφασίζοντας μορφές παρέμβασης και δράσης. Για τον λόγο
αυτό απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση σε εσάς όπως
και σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες της περιοχής του Β. Έβρου , για συνάντηση στις 12 π.μ της 20
Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Φρονούμε ότι πρέπει να δράσουμε
σήμερα πριν είναι αργά για να μετανοήσουμε αύριο. Ο
Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Στάμος Στάθης, Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Δρ. Βαφειάδης Κων/νος.

Τα 5 κλειδιά στο αναγνωστικό

κοινό του Διδυμοτείχου
ΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ».

Το Βιβλιοπωλείο ΠΑΠΥΡΟΣ φιλοξένησε την
συγγραφέα που συνομίλησε με το κοινό της
πόλης μας και υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου της.

Για πρώτη φορά η Λένα Μαντά, η συγγραφέας,
που έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκ. αντίτυπα
τα βιβλία της στην Ελλάδα, με φανατικούς ανα-

γνώστες, καταπιάνεται
με την απαιτητική αστυνομική λογοτεχνία. Μάλιστα για αυτό … ευθύνεται όπως λέει μια αναγνώστρια της.

Σε μια μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρη την
χώρα παρουσίασε στο
αναγνωστικό κοινό του
Διδυμοτείχου το τελευταίο της βιβλίο «ΤΑ ΠΕ-

Η Λένα Μαντά γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη αλλά ήρθε στην
Ελλάδα σε μικρή ηλικία.
Σπούδασε νηπιαγωγός
χωρίς ποτέ να θελήσει
να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Για τρία
χρόνια είχε δικό της θίασο κουκλοθέατρου, με
έργα δικής της συγγραφής. Βραβεύτηκε «Συγγραφέας της Χρονιάς
2009 και 2011» από το
περιοδικό Life & Style. Τα
βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερα από ένα
εκατομμύριο αντίτυπα.

«Happy Days» για την
Ακαδημία Α.Ε.Διδυμοτείχου

Συμμετοχή της Ακαδημίας Α.Ε. Διδυμοτείχου Α.Ε.Δ, Mέλος του PAOK Football Prints στο
τουρνουά « Κυριάκος Αλεξανδρίδης 2014»
¨PAOK ACADEMY¨ με 2 ομάδες- ΑΚΑΔΗΜΙΑ Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Mέλος
του PAOK Football Prints- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Αλεξανδρούπολης- ΕΛΠΙΔΕΣ Ξάνθης Mέλος του PAOK Football PrintsΑκαδημία (Fair Play) ΠΑΟΚ Κομοτηνής,
Mέλος του PAOK Football Prints- ΚΥΨΕΛΗ Νεάπολης (Θεσ/νίκης), Mέλος
του PAOK Football Prints- ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 (PLAYZONE) Mέλος του PAOK Football Prints- ΗΡΑΚΛΗΣ Πτολεμαϊδας με 2 ομάδες, Mέλος του PAOK Football Prints- ΛΗΤΗ
Θεσ/νίκης, Mέλος του PAOK Football
Prints- ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Mέλος

Η Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου
συμμετείχε όπως κάθε χρόνο στο
καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαίρου ¨ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ¨ το
οποίο διοργάνωσε ο παλαίμαχος άσσος του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις
της κατασκήνωσης « Happy Days»
στη Χαλκιδική από τις 23 έως τις 28
Ιουνίου 2014. Τον τίτλο στη κατηγορία του προπαιδικού κέρδισε η Κ-12
¨PAOK ACADEMY¨. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ κέρδισαν στο τελικό
την Ακαδημία της Α.Ε Διδυμοτείχου η

οποία και επίσημα πλέον είναι μέλος
του PAOK Football Prints με σκορ 4-1,
κατακτώντας την πρώτη θέση.
Πάντως τις εντυπώσεις έκλεψε
η ομάδα του Διδυμοτείχου κερδίζοντας 5-1 στους ομίλους την ομάδα του
ΠΑΟΚ προσφέροντας ένα εξαιρετικό
ποδοσφαιρικό θέαμα σε μικρούς και
μεγάλους θεατές. Εκτός από το ποδόσφαιρο τα παιδιά πήραν μέρος και
στις δραστηριότητες τις κατασκήνωσης κολυμπώντας καθημερινά στις

δύο πισίνες της κατασκήνωσης, παρουσία ναυαγοσωστών, αλλά και στη
πανέμορφη παραλία Βατοπαιδίου συνδυάζοντας διακοπές και ποδόσφαιρο
με τον ιδανικότερο τρόπο!
Την αποστολή της Ακαδημίας Α.Ε.
Διδυμοτείχου που αριθμούσε συνολικά 31 παιδιά συνόδευαν ο προπονητής τους Παρασχούδης Χαράλαμπος
και ο γραμματέας της Ακαδημίας Παπαδόπουλος Χρυσόστομος. Στο Τουρνουά συμμετείχαν οι ακαδημίες: Κ-12

του PAOK Football Prints- F.C. KORCA
Αλβανίας. Τα αποτελέσματα των αγώνων στον όμιλο της ακαδημίας Α.Ε. Διδυμοτείχου ήταν: Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου (Fair Play) ΠΑΟΚ Κομοτηνής
10 – 0, Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου
ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 5 – 0, Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου ΗΡΑΚΛΗΣ Πτολεμαϊδας 0 – 2, Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου Κ-12 ¨PAOK ACADEMY¨ 5 – 1,
Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου ΚΥΨΕΛΗ
Νεάπολης 4 – 1 και ο τελικός: Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου Κ-12 ¨PAOK
ACADEMY¨ 1 – 4./
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1ο Διεθνές Τουρνουά Σκακιού

Μια κορυφαία σκακιστική εκδήλωση στο

Διδυμότειχο από τον Γ.Α.Σ Σπάρτακος
σεις και να φέρουν 7 μετάλλια.
Πρωταθλήτρια στη γενική κατάταξη στέφθηκε η WFM Γράψα Γεωργία του Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑ (Θεσσαλονίκη) με 5 βαθμούς σε έξι αγώνες, αφήνοντας πίσω στα κριτήρια
τους ισοβαθμούντες Λαγοπάτη Νικόλαο του Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και
την επίσης WFM Στεφανίδη Μαριάννα του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ που κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση
αντίστοιχα. Θερμά συγχαρητήρια
και στους τρείς. Συγχαρητήρια επίσης σε όλους τις διακριθέντες των
ειδικών κατηγοριών. Θα είμαστε ξανά στο σκακιστικό προσκήνιο του
χρόνου την ίδια εποχή, με στόχο την
καθιέρωση ενός δυνατού τουρνουά
σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Δημόσια
θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επικεφαλή Διαιτητή
των αγώνων, Αχιλλέα Σαχπαζίδη
από τον Σ.Ο. Ξάνθης, που για την επιτυχία του τουρνουά προσέφερε τις
υπηρεσίες του ένα ολόκληρο τετραήμερο αφιλοκερδώς.

Έπεσε η αυλαία του 1ου Διεθνούς Τουρνουά Σκακιού που διεξήχθη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 6-9 Ιουνίου στην πόλη του Διδυμοτείχου. Για πρώτη φορά μια κορυφαία σκακιστική εκδήλωση οργανώθηκε μέσα στο πολύ όμορφο και
φιλόξενο περιβάλλον του ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ όπου και πραγματοποιήθηκαν οι έξι γύροι του διεθνούς
τουρνουά σκακιού.
Φιλοξενήθηκαν παίκτες από τη
Βουλγαρία, Αθήνα ,Θεσσαλονίκη ,Κα-

στοριά , Πτολεμαΐδα , Καβάλα , Ξάνθη και τέλος παίκτες από τους σκακιστικούς συλλόγους του Ν . Έβρου.
Συμμετείχαν κορυφαίοι παίκτες
σκακιστές –σκακίστριες, σύνολο
89, ανάμεσα τους και 21 παίκτες
από την Ορεστιάδα ! Ήταν μία υπέροχη διοργάνωση που έδωσε την
ευκαιρία στους μαθητές της ακαδημίας μας να αποκομίσουν μεγάλη εμπειρία και όχι μόνο. Για τους
προπονητές της ήταν επίσης πρωτόγνωρη εμπειρία καθώς τέτοιου
είδους αγώνες σκακιού έγιναν για

πρώτη φορά στον Ν. Έβρου και μάλιστα στην πόλη του Διδυμοτείχου.
Υπήρξαν έπαθλα για τους τρεις
πρώτους, κύπελλα και μετάλλια,
όπως επίσης και χρηματικά καθώς
και καλύτερης γυναίκας, βετεράνων και στις κατηγορίες τριών καλύτερων αγοριών και κοριτσιών
Κ16 ,Κ 14, Κ12 ,Κ10 , και Κ 8. Μέσα
από αυτές τις κατηγορίες δεν λείψανε οι επιτυχίες από τους μαθητές της ακαδημίας μας οι οποίοι κατάφεραν να διακριθούν σε καλές θέ-

Ευχαριστώ και πάλι τον Ανέστη
Μιχαηλίδη για την τεχνική υποστήριξη και για την φιλοξενία των αγώνων μας στην ιστοσελίδα του συλλόγου του, που είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Να συγχαρούμε όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος, αλλά ιδιαιτέρως τους
αθλητές του Ομίλου μας και να τους
ευχηθούμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες! Γ.Α.Σ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τασιούδης Σαράντης.
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ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ

ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
τηγικό στυλ έκαμψε τον αντίπαλο Παπαδόπουλο Μιχάλη
(Διεθνές 1684) που σημειωτέον βρισκόταν σε μεγάλη πίεση
χρόνου.
Στην
τέταρτη
σκακιέρα Ο Σκουμπόπουλος Βαγγέλης (1495) μετά από τετράωρη μάχη υπέκυψε στον εμπειρότατο αντίπαλο του Προκοπίου Κώστα (1835). Στην Πέμπτη
και έκτη σκακιέρα τα κορίτσια

Την Κυριακή 22 Ιουνίου
2014 ολοκληρώθηκε το ομαδικό πρωτάθλημα Α.Μ.Θ. Γ’ Εθνικής κατηγορίας στο σκάκι. Αναμετρήθηκαν οι πρωταθλητές
του Δυτικού και Ανατολικού
Ομίλου που ήταν ο Σ.Φ.Γ.Τ. ΔΡΑΜΑΣ και ο Γ.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ αντίστοιχα.
Ο αγώνας που διεξήχθη
στην Κομοτηνή σύμφωνα με
την προκήρυξη είχε μορφή τελικού δηλαδή ήταν knock out.
Μετά από δραματική αναμέτρηση πέντε ωρών σε οκτώ
σκακιέρες το εισιτήριο για την
άνοδο στον προκριματικό όμιλο της Α’ Εθνικής (ΠΟΑ-ΑΜΘ)
πείρε η ομάδα της Δράμας με
νίκη 4,5 – 3,5. Αναλυτικότερα
στην πρώτη σκακιέρα ο Νταλαμπίρας Σπύρος (Διεθνές 1840)
παίζοντας με μαύρα και θυσιάζοντας βασίλισσα για Πύργο και

μας η Ζωή Μουλά και η Παπαδοπούλου Ευμορφία δεν συνάντησαν ιδιαίτερη δυσκολία στο
να επιβληθούν των αντιπάλων
τους Δεμιρτζόγλου Σταυρούλα
και Δερμεντζή Αικατερίνη αντίστοιχα.

Ίππο απέσπασε ισοπαλία από
τον Δεμιρτζόγλου Χρήστο (Διεθνές 2056).
Στη δεύτερη σκακιέρα ο
Γιώργος Δελλούδης (Διεθνές
1648) μετά από κακό άνοιγμα

βρέθηκε σε μειονεκτική θέση
την οποία άψογα εκμεταλλευόμενος ο Σολειμτζίδης Κωνσταντίνος (Διεθνές 1903) μετουσίωσε σε νίκη. Στην Τρίτη σκακιέρα ο Θεοδοσιάδης Δημήτρη
(1845) σε γνωστό ήρεμο στρα-

Στην έβδομη και όγδοη σκακιέρα αγωνίσθηκαν ο Άγγελος
Τσίρνας και ο Γιώργος Κοντός
οι οποίοι θεωρητικά δεν είχαν
τύχες έναντι των Δερμεντζή
Ευθυμίου και Χριστοφορίδη Βασίλη όπως και πρακτικά αυτό
αποδείχτηκε. Ελπιδοφόρο για
το μέλλον είναι το γεγονός ότι

στην ανάλυση των παρτίδων
των νέων μας αθλητών ξεδιπλώνεται το έμφυτο ταλέντο
τους και εναπόκειται πρώτα σ’
αυτούς αλλά και κατά δεύτερον
σε μας να το αναδείξουμε.
Ευχόμαστε στη Δράμα καλή
συνέχεια στην επόμενη κατηγορία. Συγχαρητήρια στους παίκτες του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ για την
δυναμική παρουσία της ομάδας
που όπως δείχνει και το αποτέλεσμα στάθηκε στα «ίσα» απέναντι στο μεγάλο φαβορί. Να
υπογραμμίσω την ευγενική παρουσία όλων των αθλητών,
που αγωνίσθηκαν στα πλαίσια
υγιούς άμιλλας όπως αρμόζει
στο συγκεκριμένο άθλημα. Τέλος θέλω να εξάρω την πολύτιμη προσφορά όλων των παικτών και των παραγόντων του
ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ που συνέδραμαν
στην λαμπρή φετινή πορεία
του σκακιστικού τμήματος του
Συλλόγου. Οι ενήλικοι αθλητές
που συμμετείχαν ενεργά στους
αγώνες του περασμένου πρωταθλήματος ήταν σε τυχαία
σειρά αναφοράς οι : Νταλαμπίρας Σπύρος, Δελλούδης Γιώργος, Μουλά Ζωή, Καραπαναγιώτης Δημήτρης, Τσγακούδης
Δημήτρης, Θεοδοσιάδης Δημήτρης, Σκουμπόπουλος Βαγγέλης, Γκίτης Δήμος, Τσγακούδης
Αρχοντής, Μελετιάδης Αλέξανδρος, Βαρδούλης Αλέξανδρος,
Λεοντάκης Χριστόδουλος και
Μπούρας Γιώργος. Αντίστοιχα
οι έφηβοι και νεότεροι αθλητές ήταν οι : Τσίρνας Άγγελος,
Κοντός Μάριος-Πασχάλης, Κοντός Γιώργος, Παπαδοπούλου
Ευμορφία, Δουλάκης Χάρης,
Δελλούδη Ευφημία, Δελλούδης
Βαίτσης και Καπετάνος Ηλίας.
Γ.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γιώργος Δελλούδης

Πρώτος στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα των Αμεα
ο Ανδρέας Μόμτσος
Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (ΑΜΕΑ) που έγινε
στην Αθήνα στο στάδιο ΟΑΚΑ, 20 Ιουνίου 2014 ο Ανδρέας Μόμτσος πήρε δύο χρυσά μετάλλια στην σφαιροβολία και στην δισκοβολία,κατορθώνοντας τρία πανελλήνια ρεκόρ στο καθένα.Στο πρωτάθλημα πήραν μέρος
δεκαέξι αθλητές από όλη την Ελλάδα.
Προπονητής του είναι ο Ηλίας Αθανασιάδης και η

προετοιμασία έγινε στο Καυτατζόγλειο στάδιο στην
Θεσσαλονίκη.
Η προετοιμασία τώρα εστιάζεται στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ουαλία 18-23 Αυγούστου.Συγχαρητήρια στον Ανδρέα και του ευχόμαστε
ανάλογη συνέχεια και στους επόμενους αγώνες!
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Τουρισμός
Η δουλειά που έχει γίνει στον
τομέα του τουρισμού στο Δήμο Διδυμοτείχου έχει ξεκινήσει να αποδίδει. Τρία Λεωφορεία από την Βουλγαρία επισκέφτηκαν το Σάββατο 14 Ιουνίου το Διδυμότειχο. Ο Τουρισμός είναι ένας βασικός αναπτυξιακός πυλώνας του τόπου
μας. Μας δίνει αισιοδοξία και
φέρνει έσοδα. Όπως μας εξηγεί ο κ. Παναγιώτης Φυδανάκης μέλος του
συλλόγου «καστροπολίτες»,
ο οποίος ανέλαβε εθελοντικά
την ενημέρωση
των Βούλγαρων
τουριστών: «Είναι πλέον συχνό
το φαινόμενο
κάθε εβδομάδα
Βούλγαροι τουρίστες να καταφθάνουν στην
πόλη μας.» Με-

Εβδομαδιαίο φαινόμενο
οι επισκέψεις Βουλγάρων
τουριστών στο Διδυμότειχο!
γάλο είναι το ενδιαφέρον των
τουριστών για τα Βυζαντινά
μνημεία της πόλης μας καθώς

και για την εκκλησία της Παναγίας Ελευθερώτριας, την χρυσή εκκλησία όπως την αποκα-

λούν. Το μέλλον διαγράφεται
πολύ ευοίωνο για τον τουρισμό.

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την
Αξιολόγηση των Δημοτικών Υπαλλήλων
Κ.Ε.Δ.Ε και την ΠΟΕ-ΟΤΑ προκειμένου να εκδοθεί Π.Δ. που
θα θέτει το πλαίσιο αξιολόγησης και δεν θα παραπέμπει σε
απολύσεις και διαθεσιμότητα
στους Δήμους. Τέλος το Δ.Σ.
καλεί και εξουσιοδοτεί τον Δή-

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Διδυμοτείχου σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα ότι εκφράζει την αντίθεσή
του στο προωθούμενο σύστη-

μα αξιολόγησης των εργαζομένων στους Δήμους κυρίως
όσον αφορά στον επιμερισμό
της αξιολόγησης των υπαλλήλων με ποσοστά, κάτι που έχει

επικριθεί σαν αυθαίρετο και
αντισυνταγματικό. Το Δ.Σ. ζητά την αναβολή της εφαρμογής
του νόμου και προτείνει τριμερή επιτροπή από το ΥΠ.ΕΣ την

μαρχο με σύμφωνη γνώμη του,
να μην προβεί στην ως άνω
απαράδεκτη και ενδεχομένως
αντισυνταγματική, σύμφωνα με
την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής,
αξιολόγηση.

