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Το «Καλέ παναϊρ» 
της Πεντηκοστής 
στο Διδυμότειχο
7η συνάντηση 
γκαιντατζήδων
Επίκεντρο του εορτασμού είναι το Κάστρο του Διδυμο-
τείχου και αποκορύφωμα του η λιτανεία των θαυμα-
τουργών εικόνων του Χριστού και της Παναγίας από 

την Εκκλησία του Σωτήρος Χριστού, όπου φυλάσσονται, 
στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Το «Κα-
λέ Παναϊρ» έχει ενσωματώσει στις εκδηλώσεις του και 

την 7η συνάντηση γκαιντατζήδων-ένα θεσμό για τα πο-
λιτιστικά δρώμενα του τόπου μας!

ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 3

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

Πραγγί  
Πετράδες

Προχωράει το έργο 
κατασκευής  
του δρόμου  

Πραγγί - Πετράδες
ΣΕΛ. 3

ΟικΟυμενικΟς Πατριαρχης
Επίσημη επίσκεψη  
στο Διδυμότειχο,  
στις 20 Σεπτεμβρίου

ΣΕΛ. 5

1ο Διεθνές τουρνουά ςκακιού

Μια κορυφαία σκακιστική εκδήλωση 
στο Διδυμότειχο από τον Γ.Α.Σ Σπάρτακος
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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 υποχρεω-
τικά τη θέση της εφημερίδας.


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

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 επικοινω-
νούν με τον κο Δημήτρη 
Δεντσίδη στο κινητό τη-
λέφωνο 6972715239.Youtube: http://www.youtube.com/DimosDidymoteichou

Twitter: https://twitter.com/Didymoteicho
Facebook:http://facebook.com/Didymoteichon

Φωτό  
του Μήνα

Από Ασημένιο 
στο Σοφικό
Ασφαλτόστρωση 

αγροτικής οδοποιίας 

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 πραγματοποί-
ηση του χορού που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ευελπι-
στούμε ότι και στο μέλλον ανάλογες προσπάθειες θα τύχουν 
της ίδιας υποστήριξης.

καθαριςμΟς καςτρΟυ
«Άνοιξαν οι πύλες» 

του κάστρου

Ο Σύλλογος «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δράση», συνεχίζοντας τις δρά-
σεις 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 συμμε-
τέχοντες είναι άξιοι συγχαρητηρίων και θαυμασμού !!! Οι εικόνες φανερώ-
νουν από μόνες τους τις δυσκολίες, τις προσπάθειες, αλλά και την ικανοποίη-
ση της επιτυχίας. Το Κάστρο μας πλέον είναι επισκέψιμο και αυτό οφείλεται 
στην προσφορά όλων. Οι ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ, ήταν, είναι και θα είναι ΕΔΩ ! ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δράση.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους Γκαρούδη Βίκυ,Τζιογκί-
δη Απόστολο,Δελλούδη Γιώργο,Αλεξανδρά-
κη Παναγιώτη,Παλαμίδα Χαρά,Τασιούδη Σα-
ράντη,Πουλή Παναγιώτη,Συμεωνίδη Γιώρ-
γο,Αιμιλία Σαραφάκη,Φυδανάκη Παναγιώτη 
για την βοήθεια τους στην έκδοση του Φύλ-
λου Ιούνιος 2014. 

Ξεκίνησε το έργο: κα-
τασκευή – ασφαλτόστρω-
ση της Αγροτικής οδού 
που συνδέει τις τοπικές 
κοινότητες Ασημενίου και 
Σοφικού.

Το έργο θα κατασκευ-
ασθεί σύμφωνα με τις με-
λέτες οδοποιίας, αποχέ-
τευσης και αποστράγγι-
σης οδού. Η Οδός βρίσκε-
ται εκτός του σχεδίου, εί-
ναι συνολικού μήκους χι-
λίων μέτρων περίπου και 
θα ξεκινά από την έξοδο 
του οικισμού Ασημενίου 
και θα φτάνει μέχρι την 
είσοδο του οικισμού Σο-
φικού. Αναλυτικότερα με 
την μελέτη αυτή προβλέ-
πεται, σύμφωνα με την μη-
κοτομή αυτής, να γίνουν 
οι απαραίτητες εκσκαφές 
και επιχώσεις για την υλο-

ποίησή της. 

Ακόμη προβλέπεται 
η κατασκευή δύο στρώ-
σεων υπόβασης πάχους 
0,10μ, μιας στρώσης βά-
σης οδοστρωσίας πάχους 
0,10μ, και η κατασκευή 
ασφαλτικής στρώσης κυ-
κλοφορίας συνολικού πά-
χους 0,05μ της ΠΤΠ Α265. 
Παράλληλα με την κατα-
σκευή της οδοποιίας γίνε-
ται η κατασκευή των προ-
σβάσεων στα αγροτεμάχια 

εκατέρωθεν του δρόμου. 

Στην κατασκευή περι-
λαμβάνεται και η αποχέ-
τευση και η αποστράγγιση 
των ομβρίων του δρόμου, 
με παράλληλα και εγκάρ-
σια έργα και σύμφωνα με 
την αντίστοιχη μελέτη. Ο 
προϋπολογισμός του έρ-
γου (μελέτης)  ανέρχεται 
στο ποσό των   576.221,00  
ευρώ  εκ των οποίων το  
107.748,64 είναι για  Φ.Π.Α.
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Προβλήματα Ύδρευσης
4 μεγάλες βλάβες στους κεντρικούς αγωγούς και πολλές μικρές του εσω-
τερικού δικτύου της πόλης ,ταλαιπώρησαν τους κατοίκους του Διδυμοτείχου 
τον μήνα Ιούνιο

Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπω-
ρεί τους κατοίκους του Διδυμοτείχου εί-
ναι 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 πε-
ριοχές αυτές να μένουν χωρίς νερό για 
ώρες αλλά και μέρες ολόκληρες, δημι-
ουργώντας προβλήματα στους κατοί-
κους.

Δίκτυα που πραγματοποιήθηκαν πριν 
λίγα χρόνια παρουσιάζουν τεράστια προ-
βλήματα .Υψομετρικές διαφορές που 
δεν προβλέφθηκαν, κακοτεχνίες και 
ακατάλληλα υλικά που χρησιμοποιήθη-
καν, κάνουν τα προβλήματα να φαίνονται 
άλυτα. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών 
έντονες και δικαιολογημένες.

Λύσεις προσπαθεί να δώσει η Δημο-
τική επιχείρηση ύδρευσης Διδυμοτείχου 
(ΔΕΥΑΔ) με συνεχής και καθημερινές πα-
ρεμβάσεις καταβάλλοντας υπεράνθρω-
πες προσπάθειες χωρίς το ανάλογο προ-
σωπικό.

Τον μήνα Ιούνιο υπήρξαν τέσσερις με-
γάλες βλάβες σε κεντρικούς αγωγούς 
της πόλης που ταλαιπώρησαν σε μεγάλο 
βαθμό τους κατοίκους. Η πρώτη βλάβη 
παρουσιάστηκε στον αγωγό Φ280 ανάμε-
σα 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 με-
γάλες ποσότητες νερού από τα αποθέ-
ματα.

Οι βλάβες πολύ μεγάλες και οι ανά-
γκες του κόσμου μεγαλύτερες, οδήγη-
σαν 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-

ξουν την δεξαμενή του καλέ, 4)εντοπί-
στηκαν και επισκευάστηκαν βλάβες του 
εσωτερικού δικτύου, 5)πολύωρες ερ-
γασίες αποκατάστασης των κεντρικών 
αγωγών, 6)ενημέρωση προς τους κατοί-
κους με δελτία τύπου ώστε να υπάρχει  
άμεση πληροφόρηση.

Η ΔΕΥΑΔ με ευαισθησία και υψηλή αί-
σθηση κοινωνικής ευθύνης, με συντονι-
σμό ενεργειών και οργανωμένη διεκδί-
κηση βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους 

δημότες. 

Η συνέχιση και ωρίμανση των υπαρ-
χόντων μελετών που έχουν είδη κα-
τατεθεί από την Δημοτική επιχείρη-
ση(συνολικής αξίας 4.856.000 ευρώ) αλ-
λά και με ιεραρχημένες προτάσεις στην 
νέα περιφερειακή αρχή, ώστε σύντομα 
να δρομολογηθούν νέες μελέτες, θα βο-
ηθήσουν στην αντιμετώπιση των μεγά-
λων προβλημάτων που σήμερα αντιμε-
τωπίζουμε.

Πραγγί –Πετράδες
Προχωράει το έργο 
κατασκευής του δρόμου 
Πραγγί - Πετράδες

Δρόμος Πραγγί-Πετράδες .Ένα έργο που αναβαθμίζει την ποιότη-
τα 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 υλοποίη-
ση 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 παραδο-
θεί το καλοκαίρι του 2015. Το συγκεκριμένο συγκοινωνιακό έργο είναι 
έργο υποδομής που θα βοηθήσει πολύπλευρα τον τόπο μας.
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• Προβλήματα με το νερό-δίκτυα 
που πραγματοποιήθηκαν πριν 
λίγα χρόνια-σωλήνες που σπάνε- 
κεντρικός αγωγός στην εκτόνωση 
του ποταμού-πληρότητα νερού 
δεν έχουν-4 δίκτυα υπάρχουν 
στην πόλη-βάνες απομόνωσης 
και φραγής δεν υπάρχουν-
υψομετρικές 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

Δροσερός Ιούνης 
«ακόμη βρέχει..»
Με βροχές ξεκίνησε ο φετινός Ιούνιος

αλωνιςμΟς τΟυ ςιταριΟυ
Καλές οι προϋποθέσεις
να πιάσει τιμή το σκληρό σιτάρι

Ξεκίνησε σε αρκετές σιτοπα-
ραγωγικές περιοχές της χώρας ο 
αλωνισµός του σιταριού σκληρού 
και μαλακού. Στα επίπεδα των 22-
24 λεπτών το κιλό πραγµατοποι-
ούνται οι διαπραγµατεύσεις για 
την πώληση του ποιοτικού σκλη-
ρού σιταριού στις πρώτες µέρες 
της νέας εµπορικής περιόδου. 

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πα-
ραγωγοί και εκπρόσωποι συνε-

ταιρισμών δεδομένης της φετι-
νής ιδιομορφίας με τον καιρό οι 
τιμές θα διαμορφωθούν με βάση 
την ποιότητα του σκληρού σιτα-
ριού που θα συγκομίσουν. Τα σιτά-
ρια µε υψηλό ειδικό βάρος και υα-
λώδη, τα οποία δεν επηρεάστηκαν 
από τις βροχές και κράτησαν το 
«κόκκινο» χρώµα τους, είναι πε-
ριζήτητα και οι τιµές τους εκτιµά-
ται ότι θα κινηθούν υψηλότερα 
τις επόµενες εβδοµάδες. 

Ιδιαίτερα το οµοιογενές ποιο-
τικό προϊόν που συνήθως προέρ-
χεται από µια συγκεκριµένη ποι-
κιλία, µέθοδο την οποία επιλέ-
γουν συνήθως οι µεγάλοι παρα-
γωγοί, δίνει αυξηµένη διαπραγµα-
τευτική ικανότητα στην πώληση 
και οι τιµές σε αυτή την περίπτω-
ση αναµένεται να φτάσουν στα 
25 λεπτά το κιλό.(στοιχεία από 
agrotypos.gr). 

 Οι θερμοκρασίες ήταν σχετικά χα-
μηλές για την εποχή του και καθη-
μερινά έβρεχε όλη μέρα στο Διδυ-
μότειχο και στους οικισμούς. 

Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώθηκε 
και η θερμοκρασία σημείωσε άνο-
δο αλλά και πάλι στο δεύτερο δε-
καήμερο του μήνα σημειώθηκε και 
άλλη μεταβολή του καιρού με βρο-
χές και τοπικές καταιγίδες που συ-
νοδεύτηκαν με χαλαζόπτωση. 

Στις τελευταίες ημέρες του Ιουνί-
ου ο υδράργυρος κυμάνθηκε πάλι 
σε σχετικά δροσερά επίπεδα. 

2 θανατηφΟρα

Θλίψη στο  
Διδυμότειχο

Δύο θανατηφόρα ατυχήματα μετράει τη μήνα 
Ιούνιο το Διδυμότειχο. Δύο νέοι άνθρωποι έφυ-
γαν άδικα από κοντά μας. Στις 17 Ιουνίου 2014 
το πρωί, στο 25,5 χλμ της Εθνικής Οδού Αρδανί-
ου – Ορεστιάδας Έβρου, Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, που 
οδηγούσε 55χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με-
τωπικά 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 συγκρούστη-
κε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγού-
σε 22χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 
17χρονη ημεδαπή. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης 
ήταν να τραυματιστούν θανάσιμα η 24χρονη Χρυ-
σοβαλάντω Δεληντζόγλου, μητέρα δύο ανήλικων 
παιδιών και ελαφρά οι άλλοι δύο ημεδαποί.
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ΟικΟυμενικΟς Πατριαρχης
Επίσημη επίσκεψη  
στο Διδυμότειχο,  
στις 20 Σεπτεμβρίου

Τρεις βουλευτές 
του Έβρου  

στη νέα Κυβέρνηση!

Συνάντηση με τούρκους αυτοδιοικητικούς
Εποικοδομητικές συνομιλίες με τους φορείς 
της τοπικής αυτοδιοικήσεως της γείτονας χώρας

Με στόχο τη στενότερη συνεργασία με-
ταξύ των δύο περιοχών, τρείς τούρκοι δή-
μαρχοι 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 γειτονι-
κή 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 επισκε-
φθούν την Ελλάδα και την περιοχή μας είναι 
πάρα πολύ μεγάλο. Αν αρθούν οι δυσκολίες 
της Visa Schengen, τότε τα αποτελέσματα 
θα είναι εντυπωσιακά. 

Ο νομός Έβρου διεκδικεί τα «πρω-
τεία» όσον αφορά τους υφυπουργούς 
στη νέα κυβέρνηση, μετά τον ανασχη-
ματισμό. 

Τρεις βουλευτές θα συμμετέχουν 
στο υπουργικό συμβούλιο. Συγκεκρι-
μένα, ο Άκης Γεροντόπουλος παρέμει-
νε υφυπουργός Εξωτερικών, ο Αλέ-
ξανδρος Δερμεντζόπουλος ανέλαβε 

υφυπουργός Παιδείας και ο Γιώργος 
Ντόλιος επανέρχεται μετά από 3 χρό-
νια στη θέση του υφυπουργού Εσωτε-
ρικών. Είναι πρώτη φορά που τρεις 
πολιτικοί από τον Έβρο συμμετέχουν 

ταυτόχρονα σε κυβερνητικό σχήμα.

Ευχόμαστε επιτυχία στο έργο τους 
και να βοηθήσουν πολύπλευρα την πε-
ριοχή μας! 

Την Αυτού Θειοτάτη Παναγι-
ότητα τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη κ. Βαρθολομαίο  επισκέ-
φθηκαν στην Κωνσταντινούπο-
λη για την ονομαστική του εορ-
τή ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιά-
δος και Σουφλίου κ.Δαμασκη-
νός και ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου κ. Παρασκευάς Πατσουρί-
δης. Στην συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Φανάρι πα-
ρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 

θέματα που απασχολούν την 
ευρύτερη περιοχή. Το σημανι-
κό στοιχείο που αφορά αυτό το 
ταξίδι είναι η αποδοχή του Πα-
ναγιότατου στην επίσημη πρό-
σκληση να επισκεφτεί το Διδυ-
μότειχο και το Βόριο Έβρο. Μια 
συντονισμένη και συλλογική 
προσπάθεια του Μητροπολίτη 
και του Δημάρχου που ξεκίνησε 
πριν τρία χρόνια γίνεται πραγ-
ματικότητα. Ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος 

θα επισκεφτεί το Διδυμότειχο 
στις 20 Σεπτεμβρίου 2014.Πρό-
κειται για ένα κορυφαίο γεγο-
νός, μια μεγάλη τιμή και ευλο-
γία για τον τόπο μας. Ο βόρειος 
Έβρος θα υποδεχθεί με ενθου-
σιασμό και υπερηφάνεια την 
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη σε μια χρονική στιγμή που 
η ενδυνάμωση και η εμψύχωση 
των ανθρώπων είναι απαραίτη-
τη στα δύσκολα χρόνια που δι-
ανύουμε. 
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«DIMETOKA» 
Ένα βιβλίο για το Διδυμότειχο…

Ο κ.Mehmet Delibalta γεν-
νήθηκε στο Διδυμότειχο και 
τώρα ζει μόνιμα στην Τουρ-
κία.Στην συνάντησή του με 
τον δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. 
Παρασκευά Πατσουρίδη, πα-
ρουσίασε το βιβλίο που έγρα-

ψε για την γεννέτηρά του, το 
Διδυμότειχο. 

Η πολυπολιτισμικότητα 
και η μεγάλη ιστορία του Δι-
δυμοτείχου γίνεται γνωστή 
στην γείτονα χώρα, μέσα από 
τα μάτια του συγγραφέα. Το 

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

ελευθερια ςτην αθηνα…
Μαζική συμμετοχή των Θρακιωτών 

που ζουν στην Αθήνα

16η Alexpo 
2014
Βήμα  

εξωστρέφειας  
της τοπικής  

εΠιχειρηματικΟτητας
Δύο χρόνια μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διορ-
γάνωση της Alexpo 2012, η Διεθνής Εμπορική Έκθε-
ση της Αλεξανδρούπολης επιστρέφει δυναμικά. Εκ-
πρόσωποι διμερών επιμελητηρίων, επιμελητηρίων 
του εξωτερικού, εμπορικοί ακόλουθοι και επιχειρη-
ματίες ενδυνάμωσαν το διεθνή χαρακτήρα της Έκ-
θεσης, συμμετέχοντας σε b2b συναντήσεις που απο-
βλέπουν στη δημιουργία επωφελών συνεργασιών 
και εμπορικών συμφωνιών. 

Η διάρθρωση της Alexpo2014 σε 4 θεματικές ημέ-
ρες (Τουρισμού, Πρωτογενούς Τομέα, Καινοτομίας 
και Μεταποίησης, Λιμανιού) έχει σαν στόχο να συμ-
βάλλει στη δημιουργία ξεκάθαρου μηνύματος προς 
τους επισκέπτες που για πρώτη φορά θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ημερίδες και δρα-
στηριότητες αμιγώς στο αντικείμενο που τους ενδι-
αφέρει. 

Το ίδιο διάστημα, παράλληλες εκδηλώσεις και δρά-
σεις πολιτιστικού περιεχομένου συντέλεσαν στη δη-
μιουργία ενός πλούσιου και πολύπλευρου προγράμ-
ματος που μαγνήτισε το ενδιαφέρον του κοινού και 
των μέσων ενημέρωσης. 

Συνολικά 120 επιχειρήσεις έδωσαν το παρόν με πε-
ρίπτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργει-
ας, των υπηρεσιών και της προβολής, τον γεωθερμι-
κό 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 επι-
σκέπτες της έκθεσης. 

Ο   Πολιτιστικός   Σύλλογος  
Διδυμοτείχου   και   Περιφερεί-
ας    που  εδρεύει   στην   Αθήνα      
Αγίου    Κωνσταντίνου    αριθμός   
4 στην Ομόνοια, συμμετείχε στις  
κατ’ έτος    τελούμενες  εκδηλώ-
σεις   της   Πανθρακικής    Ομο-
σπονδίας   της  Νοτίου    Ελλάδος  
--ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ     ΤΗΣ   ΘΡΑΚΗΣ   
μας.  Παρέστει   με   το  προεδρεί-
ου  του, στην   πανηγυρική   Δοξο-
λογία   μαζί  με   εκπροσώπους   
της   πολιτείας   με  τον    υφυ-

πουργό    Εξωτερικών   κ. Γερο-
ντόπουλο    Κυριάκο   και   εκπρο-
σώπους  των   τοπικών   αρχών    
και  πλήθος  κόσμου.  Το  πανηγυ-
ρικό   της   ημέρας   έκλεισε   με  
την   ομιλία   του  προέδρου   του   
πολιτιστικού   Συλλόγου   Φερών  
και  Περιφερείας  Ν.  Έβρου  -ΒΗ-
ΡΑ--     Απόστρατου    Στρατηγού  
κ.Γεώργιο   Ταμπουρίδη.  Ακολού-
θησε   κατάθεση   Στεφάνων   στο  
μνημείο  του  Άγνωστου     Στρατι-
ώτη.     Από   τον  πολιτιστικό   Σύλ-

λογο  Διδυμοτείχου    Στεφάνι  κα-
τέθεσε   ο  ταμίας   του  Συλλόγου  
κ. Κυργιαλάνης   Ελευθέριος.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της 
Αθήνας διαδραματίζουν πρωτεύ-
οντα ρόλο στην συνοχή και μαζι-
κή συμμετοχή των Θρακιωτών 
που ζουν στην Αθήνα, σε εορτα-
σμούς αλλά και σε πλήθος πολιτι-
στικών εκδηλώσεων. ( Ο   Πρόε-
δρος      Βενιχάκης      Χριστόφο-
ρος). 
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2ο ΓυμναςιΟ ΔιΔυμΟτειχΟυ

Μια βραδιά καλοκαιριού 
με πανσέληνο 

  Με την ευκαιρία της λήξης 
της σχολικής χρονιάς, ο σύλλο-
γος Διδασκόντων του 2ου  Γυμνα-
σίου Διδ/χου διοργάνωσε μια «μα-
γική βραδιά» στον προαύλιο χώρο 
του σχολείου, το Σάββατο 14 Ιου-
νίου 2014. Μια βραδιά κάτω από 
το φως των αστεριών, με την πα-
ρουσία της Πανσέληνου και προ-
σκεκλημένους όλους τους κατοί-
κους της πόλης του Διδ/χου. Την 
εκδήλωση πλαισίωσαν με τα τρα-
γούδια τους ο κος Δημοσθένης 
Αρχοντούλης  με το μουσικό σχή-
μα «Ηχόχρωμα», η σύγχρονη λαϊ-
κή παραδοσιακή ορχήστρα «Μετα-
ξίμι», ο κος Χρήστος Γκρέμος  με 
τη συμμετοχή μαθητών και εκπαι-
δευτικών του σχολείου. 

Η διοργάνωση της βραδιάς 
ήταν ένα «προσωπικό στοίχημα» 
του διευθυντή του σχολείου κου 
Αναστασιάδη Πασχάλη, που είχε 
ανάλογη εμπειρία από προηγούμε-
να σχολεία της Ορεστιάδας, όπου 
θήτευσε , όμως  ήταν κάτι πρωτό-
γνωρο για την πόλη του Διδυμό-
τειχου. Παρόλο που το 2ο Γυμνά-
σιο δεν έχει στο εκπαιδευτικό δυ-
ναμικό του καθηγητή Μουσικής, 
ο κος Αρχοντούλης Δημοσθένης, 
που υπηρετεί ως καθηγητής Μου-
σικής στο Γυμνάσιο Σουφλίου και 
ο κος Γκρέμος Χρήστος, που δι-
δάσκει μουσική στο 5ο Δημοτικό 
σχολείο Διδ/χου, προσφέρθηκαν 
να συνεισφέρουν στην εκδήλωση, 
θυσιάζοντας τα εκπαιδευτικά κε-
νά τους και τις ελεύθερες ώρες 
της ξεκούρασης τους, « επένδυ-
σαν» μουσικά τη βραδιά βοηθώ-
ντας τους μαθητές και τη χορω-
δία του σχολείου με τα τραγούδια 
τους. Οι μαθητές (κυρίως της Γ΄ 
τάξης ) με όρεξη και ενθουσιασμό 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
κου Αναστασιάδη και αναδείχτη-
καν «φωνητικά» ταλέντα που δού-
λεψαν σκληρά με επαγγελματισμό 
και πειθαρχία. 

Ο Χρίστος Νερατζάκης ερμή-
νευσε το «Δε θέλω άλλες ειδή-

σεις», η Κατερίνα Καλτσίδου τον 
« Παλιάτσο» και η Ράνια Παπά με 
τη Μαρία Παρόγλου το «Χίλιες σι-
ωπές» ανοίγοντας τη βραδιά. Ακο-
λούθησαν ο Βαγγέλης Μούρδαλας 
με το «Εκεί στο Νότο», η Σοφία 
Μόμα με το «Λάθος», ο Σάκης Πα-
παχρυσαφάκης με το « Νύχτωσε 
χωρίς φεγγάρι» , όπως και η Ράνια 
Παπά με το «Μπαγλαμαδάκι». Η 
χορωδία του σχολείου συνόδευε 
παράλληλα τα παιδιά που τραγου-
δούσαν σόλο , αλλά τις τραγουδι-
στικές τους ικανότητες έδειξαν 
και ο διευθυντής του σχολείου με 
το «Φώτα σβηστά» και το «Χασάπι-
κο 40», όπως και ο φιλόλογος κος 
Μπάτης Απόστολος με το «Τσάμι-
κο» από τον Μεγάλο Ερωτικό. Κά-
ποια από τα τραγούδια συνόδευσε 
εκπληκτικά με το σαξόφωνό του 
ο κος Μπούσδρος Χρήστος που 
«δανειστήκαμε» από τη στρατιω-
τική μπάντα της πόλης μας ενώ 
μια ομάδα μαθητριών χόρεψε ένα 
τέλεια συγχρονισμένο συρτάκι συ-
νοδεύοντας τον διευθυντή τους 
στο «Χασάπικο 40». 

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 «Παν-
σέληνο», ωδή στο φεγ-
γάρι της βραδιάς και η 
κα Άννα Πατούνα τρα-
γούδησε πολύ θεατρι-
κά τα «Και τι ζητάω» 
και  « Αυτή η νύχτα μέ-
νει». Την εκδήλωση της 
βραδιάς παρουσίασε  η 
κα Ελένη Δήμα, βιολό-
γος, που υπηρέτησε για 
τρία σχολικά έτη στο 
σχολείο μας και μας τί-
μησε με την παρουσία 
της, αποδεχόμενη την 
πρόταση του κ. διευθυ-

ντή. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την 
κα Ελένη Βουδούρη, φιλόλογο, 
που επίσης υπηρέτησε στο σχο-
λείο μας και παραβρέθηκε στην 
εκδήλωση, τιμώντας την πρό-
σκληση που της έγινε, από τον κ. 
διευθυντή. 

Η μετάβαση και των δύο έγινε 
κάτω από περιπετειώδεις συνθή-
κες, λόγω νοθευμένου καυσίμου 
του οχήματος μεταφοράς. Φυσι-
κά προσκλήθηκαν και άλλοι συνά-
δελφοι των τριών παρελθόντων 
ετών, που δεν κατέστη δυνατό να 
παρευρεθούν, για διάφορους λό-
γους ο καθένας. Στην διάρκεια της 
βραδιάς παίχτηκαν βίντεο από τις 
εκδρομές- περιπάτους του σχο-
λείου και την τετραήμερη εκδρο-
μή της Γ΄ τάξης στην Καστοριά και 
τα Ιωάννινα και απονεμήθηκαν τι-
μητικές πλακέτες σε μέλη της εκ-
παιδευτικής κοινότητας του σχο-
λείου, που συνταξιοδοτήθηκαν τα 
τρία τελευταία χρόνια. 

Οι εκπαιδευτικοί Σταυρακάκη 
Σαράντω ( γυμνάστρια), Μερλέγ-
γος Γεώργιος (μαθηματικός) και 
το ζεύγος Γιάννης και Μαρία Αγ-

γελίδου ( υπεύθυνοι καθαριότη-
τας) τιμήθηκαν για την προσφο-
ρά τους στην καθημερινή ζωή του 
σχολείου επί σειρά ετών. Απονε-
μήθηκαν επίσης τα χρυσά, ασημέ-
νια και χάλκινα μετάλλια στους 
μαθητές που συμμετείχαν στα 
αθλήματα του στίβου, που ανέδει-
ξαν το σχολείο με τις επιδόσεις 
τους αλλά και κύπελλο και τιμη-
τική πλακέτα στην ποδοσφαιρική 
ομάδα αγοριών και καλαθοσφαίρι-
σης κοριτσιών, αντίστοιχα για τις 
διακρίσεις που έφεραν στο σχο-
λείο κάνοντας περήφανο το γυ-
μναστή τους κο Παχτσεβάνη Ευ-
άγγελο, τον κ. διευθυντή τους και 
όλους τους εκπαιδευτικούς. Θύ-
ελλα ενθουσιασμού των μαθητών 
ξεσήκωσε η εμφάνιση στην εκδή-
λωση του κου Αρχοντούλη καθώς 
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του 
Διδ/χου ύστερα από τροχαίο ατύ-
χημα που είχε και όλοι θεωρού-
σαν την απουσία του μεγάλη ατυ-
χία. Η ξαφνική του λοιπόν εμφά-
νιση ήταν η έκπληξη της βραδιάς. 

Εκπρόσωποι της Δημοτικής 
Αρχής του τόπου όπως ο κος δή-
μαρχος Πατσουρίδης Παρασκευ-
άς, οι κοι αντιδήμαρχοι Τοπαλού-
δης Ιωάννης και Γκουρλομένου 
Δέσποινα , δημοτικού σύμβουλοι, 
ο κος Κούζας Ιωάννης, σύμβουλος 
φιλολόγων του β. Έβρου, εκπρό-
σωποι της ένωσης γονέων Διδ/
χου, διευθυντές και εκπαιδευτι-
κοί σχολείων της Α/βαθμιας και 
Β/βάθμιας εκπαίδευσης , γονείς 
μαθητών και πλήθος κόσμου πα-
ρακολούθησαν την ομολογουμέ-
νως πετυχημένη εκδήλωση του 
2ου Γυμνασίου. Η βραδιά έκλεισε 
φαντασμαγορικά με πυροτεχνήμα-
τα που φώτισαν για αρκετή ώρα 
τον βραδινό ουρανό μετριάζοντας 
τη λάμψη του φεγγαριού, ευγενι-
κή χορηγία ομάδας γονέων του 
σχολείου. Καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της βραδιάς, ο σύλλογος γονέων 
και κηδεμόνων πρόσφερε δωρε-
άν αναψυκτικά και χυμούς σε παι-
διά και γονείς. 

Ο αφανής ήρωας της εκδή-
λωσης αυτής ήταν ο κος Μπαλα-
μπανίδης Βασίλης (θεολόγος) που 
δούλεψε άπειρες ώρες στον υπο-
λογιστή του, για να μοντάρει και 
να φτιάξει τα «επαγγελματικά» βί-
ντεο που έντυσαν την εκδήλωση. 
Τις ευχαριστίες μας επίσης χρω-
στάμε στο τεχνικό τμήμα του Δή-
μου Διδ/χου για την υλικοτεχνι-
κή υποδομή που τόσο πρόθυμα 
μας παρείχε. Η μαγική αυτή βρα-
διά, λοιπόν, σήμανε το τέλος άλ-
λης μιας εκπαιδευτικής χρονιάς 
γεμάτης με καλές και δύσκολες 
στιγμές, γνώσεις και εμπειρίες. 
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης  συνεχί-
ζουν την εκπαιδευτική τους πο-
ρεία στο Λύκειο επιλογής τους 
και νέοι μαθητές της Α΄ τάξης έρ-
χονται στο σχολείο μας. Ελπίζου-
με και η επόμενη χρονιά να είναι 
«φυτώριο» νέων ταλέντων  καλ-
λιτεχνικών και αθλητικών, για να 
έχουμε έμψυχο υλικό για τη διορ-
γάνωση μιας παρόμοιας εκδήλω-
σης και το επόμενο καλοκαίρι. Τι 
λέτε κε Αναστασιάδη , μια και κερ-
δίσατε το πρώτο στοίχημα , πάμε 
για το επόμενο; 

Η χορωδία αποτελείται από 
τους Ντελίδου Αποστολία, Σαρα-
ντάκη Γεωργία, Σαραντάκη Κυρια-
κή, Παπά Ράνια, Παρόγλου Μα-
ρία, Βάσιου Γωγώ, Χαμουκαρίδης 
Κωνσταντίνος, Μόμα Σοφία, Χερ-
γκελετζή Γιώτα, Ζουκίδου Δήμη-
τρα, Καλτσίδου Κατερίνα, Γαβριη-
λάκη Κυριακή, Λυμπερακάκη Φι-
λιώ, Νερατζάκης Χρίστος, Παπα-
χρυσαφάκης Σάκης, Βοϊδανίδου 
Κορίνα. Συρτάκι χόρεψαν οι Μπα-
μπάκα Θεοδώρα, Παρόγλου Μα-
ρία, Ζουκίδου Δήμητρα, Σαραντά-
κη Γεωργία και Χεργκελετζή Γιώ-
τα. Αφηγητές ήταν οι Κώστογλου 
Βασίλης, Καπλανίδης Απόστολος, 
Δοϊτσίδου Ελπίδα και Γεωργιάδου 
Ιωάννα. Χειριστής Η/Υ ήταν ο Κα-
λιαλάκης Γιάννης. (Το άρθρο υπο-
γράφει η κα Παλαμίδα Χαρά, καθη-
γήτρια Αγγλικών του 2ου Γυμνα-
σίου.)
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Με τριήμερο θρησκευτι-
κό εορτασμό ο χριστιανικός 
πληθυσμός της πόλης του 
Διδυμοτείχου και της ευρύ-
τερης περιοχής, ευχαρίστη-
σε το Θεό για τη θαυματουρ-
γική διάσωση της πόλης, από 
επικείμενη επιδρομή αλλο-
γενών, στις αρχές του 13ου 
αιώνα (1205-1206). Επίκε-
ντρο του εορτασμού είναι 
το Κάστρο και αποκορύφω-
μα του η λιτανεία των θαυ-
ματουργών εικόνων του Χρι-
στού και της Παναγίας από 
την Εκκλησία του Σωτήρος 
Χριστού, όπου φυλάσσονται, 
στον Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Αθανασίου, την Κυ-
ριακή της Πεντηκοστής και 
τανάπαλιν την επομένη, Δευ-

τέρα του Αγίου Πνεύματος.

Το «Καλέ Παναϊρ» έχει εν-
σωματώσει στις εκδηλώσεις 
του και την 7η συνάντηση 
γκαιντατζήδων.  Στους δρό-
μους της πόλης το Σάββατο, 
ομάδες γκαϊντατζήδων παί-
ζοντας παραδοσιακά τραγού-
δια κατευθύνθηκαν στην κε-
ντρική πλατεία.

Η συνάντησή τους δίνει το 
σύνθημα για την έναρξη της 
διασκέδασης με χορό και τρα-
γούδι, με την συνοδεία γκάι-
ντας. Την πολύ όμορφη μου-
σικοχορευτική βραδιά άνοι-
ξε ο πολιτιστικός σύλλογος 
Μεταξάδων παρασύροντας 
όλους τους παρευρισκόμε-
νους 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 θε-
σμός, παρακολούθησε ο δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης,η Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών κ. Δέσποινα Γκουρλουμένου, 
η Αντιδήμαρχος Μεταξάδων κ. Σούλα Πουργιά-
ζη, αρκετοί νεοεκλεγείς δημοτικοί σύμβουλοι 
και πλήθος κόσμου.Η πραγματοποίηση των εκ-
δηλώσεων γίνονται από το “Ευγενίδειο Ίδρυ-
μα” του Δήμου Διδυμοτείχου, τον Δήμο Διδυ-
μοτείχου και τον Σύλλογο παραδοσιακών μου-
σικών “Ιωάννης Δούκας Βατάτζης”.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής στην κεντρι-
κή πλατεία παρουσιάστηκαν τα «ΜΑΘΗΤΙΚΑ 
ΧΟΡΟΤΡΑΓΟΥΔΑ 2014 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ» σε συνεργασία με το Γραφείο Σχο-
λικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Έβρου και με την 
συμμετοχή των σχολείων: 1ο Δ.Σ Διδυμοτεί-
χου,4ο Δ.Σ Διδυμοτείχου,Δ.Σ Μεταξάδων,12ο 
Δ.Σ Αλεξανρούπολης,2ο Δ.Σ Φερρών. Τα παι-
διά χόρεψαν με κέφι και ζωντάνια παραδοσι-
ακούς χορούς με την καθοδήγηση των δασκά-
λων τους και ταξίδεψαν το κοινό που παρακο-
λούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις της πε-
ντηκοστής.
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Μαθητικά χοροτράγουδα 2014
Όλοι μαζί θα παραδώσουμε την σκυτάλη στα παιδιά 
της Ελληνικής,  Ιστορικής, Θρακικής και Εβρίτικης Γης

Για δεύτερη συνεχόμενη 
βραδιά το Πανηγύρι του Καλέ 
όπως το αποκαλούμε όλοι, 
συνεχίζεται με τα Μαθητι-
κά χοροτράγουδα 2014 ανή-
μερα της Πεντηκοστής, ανή-
μερα της μεγάλης μας θρη-
σκευτικής γιορτής. Η πόλη 
των Κάστρων, των Θρύλων 
και των Παραδόσεων θα ση-
μάνει ένα ηχηρό μήνυμα δια-
τήρησης και συνέχισης των 
Εθίμων και των Παραδόσε-
ων σε όλους μας, παρόντες 
και απόντες.  Μαθητές από 
την Αλεξ/πολη, τις Φέρες, 
τους Μεταξάδες, μαζί με τις 
δυο κυρίες, Λαμπρινή Παπα-
δοπούλου από το Πραγγί και 
Μοσχίδου Γιουβανάκη Ευαγ-
γελία από το Φυλακτό Σου-
φλίου, ταξίδεψαν στο Ιστορι-
κό Διδ/χο για να μας παρου-
σιάσουν το μυστήριο που μά-
γεψε και μαγεύει τον κόσμο 
όλο, την παράδοση που κλη-
ρονομήσανε οι γονείς μας και 
οι παππούδες μας και θέλου-
με να την κληροδοτήσουμε 
και στις επόμενες γενιές. 

Μόνο στην παράδοση δεν 
μπορεί κανείς να την ετερο-
καθορίσει. Γιατί η  παράδοση 
μεταβιβάζεται μόνη της χω-
ρίς κόστος στα παιδιά μας.   
Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε 
πολλά, στις παραδόσεις, τα 

ήθη και τα έθιμα. Το Ελληνι-
κό Έθνος βασίστηκε  χάρη σ΄ 
αυτά. 

Αν θέλουμε να διατηρή-
σουμε αμόλυντη την Εθνι-
κή μας Ταυτότητα, όλοι μα-
ζί απόψε θα χορέψουμε, όλοι 
μαζί θα τραγουδήσουμε, όλοι 
μαζί θα χαρούμε, όλοι μα-
ζί θα κλάψουμε και όλοι μα-
ζί θα παραδώσουμε την σκυ-
τάλη στα παιδιά της Ελληνι-
κής,  Ιστορικής, Θρακικής και 
Εβρίτικης Γης. Αλλά τι είναι 
παράδοση; Όλοι μας γνωρί-
ζουμε 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 Ελ-
λάδα. Αυτή η Ελλάδα έχει μέ-
σα της κάποια δύναμη δρα-
στική, που δεν την έχει κανέ-
να άλλο έθνος. 

Κι αυτή η δύναμη της εί-
ναι δύναμη πνευματική. Δεν 
είναι μονάχα η εξυπνάδα, αλ-
λά είναι προπάντων η φλόγα 
της καρδιάς και κάποια ιδιαί-
τερη σεμνή καρτερία της ψυ-
χής, που δε βρίσκεται σε κα-
νένα λαό. Πολλά έθνη έχουν 
μεγάλη ιστορία. Μα όποιος 
διαβάζει την ιστορία της Ελ-
λάδας νομίζει πως τον τραβά 

μια ανεξήγητη δύναμη, γλυ-
κιά και ποιητική, σαν ένας μα-
γνήτης που δεν ξέρει που εί-
ναι κρυμμένος. Απορεί κα-
νείς, διαβάζοντας πολέμους 
και σκληρά βάσανα, πού βρί-
σκεται λοιπόν αυτή η μυστη-
ριώδης πηγή απ’ όπου ανα-
βρύζει 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 επεισό-
διο της ιστορίας μας, το πιο 
τιποτένιο περιστατικό, ένας 
απλός λόγος, ένα ρητό, μία 
χειρονομία, μια απλή προ-
σευχή, παίρνουν τέτοια σημα-
σία στις ψυχές όλων των αν-
θρώπων, που ζούνε σ’ όλη τη 
ζωή τους μ’ αυτά, σαν τα παι-
διά που θυμούνται έως τα γη-
ρατειά τους κάποια παραμύ-
θια που γλυκάνανε τη φαντα-
σία 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 πνεύ-
μα 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, απροσπά-
θητα, χωρίς καν να το κατα-
λάβετε. Αυτό το ήθος, αυτή 
η φυσική ουσία που μας δώ-
ρισε ο θεός, είναι στολισμέ-
νη με κάποιες μυστηριώδεις 
χάρες, που αγιάζουνε τον 
πόνο, ημερεύουνε το θάνα-
το, νοστιμεύουνε το καθετί 
που δημιουργούμε, μ’ ένα λό-
γο «κάνουμε την έρημο ν’ αν-
θίσει» κατά το λόγο του προ-
φήτη Ησαΐα. Κι αυτά όλα με-
ταδίδονται από γενιά σε γε-
νιά μέσα από το αίμα, μα πιο 
πολύ με κάποια ιερή και κα-
ταπληκτική λειτουργία που 
λέγεται Ελληνική παράδοση. 
Αυτή η Παράδοση είναι το θη-
σαυροφυλάκιο που κλείνει 
μέσα του και φυλάγει στον 
αιώνα την αθάνατη ψυχή μας, 
την αθάνατη καρδιά μας. 

Μ’ αυτή ζούμε, μ’ αυτήν κι-
νούμαστε και μ’ αυτήν υπάρ-
χουμε. Αυτή έκανε τον τυφλό 
τον Όμηρο να δείξει στους 
ανθρώπους που είχανε μάτια 
τη μυστική ομορφιά του κό-
σμου, αυτή έκανε τον Αισχύ-
λο να πετά απάνω από τη γη 
σαν αετός χρυσοφτέρουγος, 
αυτή έκανε τον Μεγαλέξαν-
δρο να ‘χει τον Όμηρο κάτω 
από το προσκέφαλο του και 
να ζήσει μια ζωή τριάντα μο-

νάχα χρονών σαν ένα εξαί-
σιο παραμύθι που βάσταξε αι-
ώνες, αυτή έκανε τον Πολύ-
κλειτο και τον Φειδία και τον 
Λύσιππο να μεταμορφώσουν 
σε ανθρώπους τα λιθάρια 
της Ελλάδας, αυτή έκανε τον 
Θουκυδίδη να κλαίγει από χα-
ρά ακούγοντας τον Ηρόδοτο 
να διαβάζει την ιστορία του, 
αυτή έκανε τον Κολοκοτρώ-
νη 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 Διά-
κο, τον Ανδρούτσο, τον Τζα-
βέλλα, να κλαίνε απάνω στα 
αρχαία λιθάρια, και να ποθού-
νε να πεθάνουνε αντρειωμέ-
να πολεμώντας για το βασα-
νισμένο και το ατίμητο χώμα 
που κληρονομήσανε. 

Το Βυζάντιο όμως στάθη-
κε το χρυσό παλάτι απ’ όπου 
βγήκε η νέα λάμψη του Ελ-
ληνισμού. Ο σκοτεινιασμέ-
νος και ξεραμένος κόσμος, 
πάλι ξανάνθισε σαν περιβόλι 
μοσχοβολημένο, κι ο σπόρος 
ήταν ο ένας κι ακατάλυτος 
σπόρος της ζωής, ο Ελληνι-
κός. Αυτό έκανε το μεγάλο 
ποιητή της Ιταλίας Λεοπάρδη 
να πει κατάπληκτος, γράφο-
ντας για το βυζαντινό φιλό-
σοφο Πλήθωνα: «Ακατάλυτη 
και τρομερή δύναμη Ελλάδα! 
Χωρίς το δικό σου πνεύμα, τί-
ποτα δε γίνεται στον κόσμο. 
Όλα τα γονιμοποιείς εσύ.

 Για μια στιγμή φαίνεται 
πως πεθαίνεις, κι άξαφνα πα-
ρουσιάζεσαι πάλι ολοζώντα-
νη και δροσερή εκεί που δε 
σε περίμενε κανείς!» Το απο-
ψινό αντάμωμα στο κέντρο 
του  Έβρου και της Θράκης 
μπορώ να πω, αποτελεί φό-
ρο τιμής για όλους όσοι φρό-
ντισαν και φροντίζουν στη δι-
ατήρηση των Παραδόσεων. 
Απόψε με την βοήθεια των 
μαθητών,  εκπαιδευτικών και 
των δυο κυριών θα προσεγ-
γίσουμε και θα σας παρουσι-
άσουμε με τον δικό μας  τρό-
πο την δική μας Παράδοση. 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. (Παναγιώ-
της Αλεξανδράκης). 
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Το Κέντρο Δια Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Διδυμο-
τείχου κατεβάζει προσωρι-
νά αυλαία με την επιτυχή ολο-
κλήρωση 29 τμημάτων μάθη-
σης κατά την εκπαιδευτική πε-
ρίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου 
2014, αριθμός επιμορφωτικών 
προγραμμάτων που αντιστοι-
χεί στην εμπεριστατωμένη επε-
ξεργασία και ικανοποίηση αιτη-
μάτων περίπου 600 εκπαιδευ-
ομένων – δημοτών. Η παραγω-
γή και η ενυπόγραφη πιστοποί-
ηση των Βεβαιώσεων Παρακο-
λούθησης υλοποιούνται με στα-
θερούς ρυθμούς και από το Σε-
πτέμβριο θα λάβει χώρα η δια-
νομή τους, γεγονός που ενδέχε-
ται να πραγματοποιηθεί σε μια 
ανοιχτή εκδήλωση απονομής 
και προβολής της φιλοσοφίας 
και του έργου του Κέντρου. 

Κατά τη διάρκεια της καλο-
καιρινής περιόδου, το Κέντρο 
Διά Βίου Μάθησης Διδυμοτεί-
χου θα αναλωθεί σε μια σειρά 
από προσωπικές επαφές αλλη-
λεπίδρασης και οργανωτικές 
διεργασίες, στην προσπάθειά 
του να προσφέρει στους ενδι-
αφερόμενους υψηλής ποιότη-

τας, εύστοχα, εύκολα προσβάσι-
μα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
που συνάδουν με το τοπικό αλ-
λά και το ευρύτερο περιβάλλον. 
Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης 
των δράσεων Διά Βίου Μάθη-
σης και αποτρέποντας πρακτι-
κές αποκλεισμού, το Κέντρο θα 
προβεί σε ουσιαστική επικοι-
νωνία με τους Προέδρους και 

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 
των Τοπικών Κοινοτήτων σε 
ένα συλλογικό εγχείρημα διεύ-
ρυνσης της δράσης του και υλο-
ποίησης μαθησιακών τμημά-
των προσαρμοσμένων στις το-
πικές ανάγκες των χωριών. 

Από το Σεπτέμβριο, ο εξω-
στρεφής χαρακτήρας της δο-
μής θα ενισχυθεί μέσα από δυ-
ναμικές συνεργασίες με συλλο-
γικά οργανωμένες ομάδες στό-
χους, όπως Εκπολιτιστικούς 
Συλλόγους, το Σύλλογο Επαγ-
γελματιών, Εμπόρων και Βιοτε-
χνών Διδυμοτείχου, τα Αστυνο-
μικά και Πυροσβεστικά Σώμα-
τα Διδυμοτείχου, το Α.Τ.Ε.Ι. Νο-
σηλευτικής, επικεντρώνοντας 
στην απόκτηση στοχευμένων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και στά-
σεων. 

Η Υπεύθυνη Εκπαίδευ-
σης, κα Τσιαγκανά Μαριάνθη, 
ο Υπεύθυνος Οργάνωσης, κος 
Γραμμενούδης Δημήτρης και 
η Υπεύθυνη Δήμου, κα Βαϊρά-
μη-Συριτούδη Αναστασία, ευχα-
ριστούν θερμά όλους τους εκ-
παιδευόμενους για την αθρόα 
συμμετοχή, τον αστείρευτο ζή-
λο και το αμέριστο ενδιαφέ-
ρον που επέδειξαν στο εκπαι-
δευτικό έργο του Κέντρου και 
δεσμεύονται σε μια αέναη δια-
δικασία ανιδιοτελούς προσφο-
ράς, συμβουλευτικής υποστή-
ριξης, ουσιαστικής επικοινωνί-
ας και πολυδιάστατης ανάπτυ-
ξης. Η συμπαράστασή σας υπήρ-
ξε, πραγματικά, πολύτιμη! 

Πύργος βασιλοπούλας
ςυμφωνα με τΟν θρυλΟ και τις ΠαραΔΟςεις…

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

θανώς αποτελεί παλαιοχριστια-
νική κατασκευή, η οποία γνώρι-
σε εκτεταμένη επισκευή κατά το 
πρώτο μισό του 14ου αιώνα.

Φέρει στην επιφάνεια του 
εντοιχισμένη πλάκα με χαρα-

κτό μονόγραμμα με τους χαρα-
κτήρες T-P-X-S. Σύμφωνα με τον 
θρύλο και τις παραδόσεις, κα-
τά την πολιορκία του Διδυμοτεί-
χου από τους Τούρκους, ο βασι-
λιάς βγήκε από την πόλη για κυ-

νήγι. Οι Τούρκοι το έμαθαν και 
το εκμεταλλεύτηκαν για να κα-
ταλάβουν το απόρθητο κάστρο. 
Έντυσαν έναν ελληνομαθή νε-
αρό Τούρκο ως μοναχό, ο οποί-
ος στάθηκε μπροστά στην δυτι-
κή πύλη και ζήτησε από τη βασι-
λοπούλα να του ανοίξει τις πύ-
λες για να προσευχηθεί μέσα στο 
κάστρο. Οι Τούρκοι, κρυμμένοι 
όπως ήταν στο δάσος, εκμεταλ-
λεύτηκαν την ανταπόκριση της 
βασιλοπούλας και όρμησαν στις 
ανοιχτές θύρες. 

Η βασιλοπούλα αντιλαμβάνο-
ντας το μεγάλο της λάθος, ανέ-
βηκε στον ψηλότερο πύργο του 
κάστρου και αυτοκτόνησε, πη-
δώντας από εκεί. Κάποιοι ευγε-
νείς που σώθηκαν από την σφα-
γή έσπευσαν στο κατάλυμα του 
αυτοκράτορα για να του αναγγεί-
λουν την άλωση. Τον βρήκαν κα-
τά την προετοιμασία του γεύμα-

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

Ο πετεινός σηκώθηκε, λάλη-
σε και ο βασιλιάς πείστηκε. Σύμ-
φωνα με το μύθο λέγεται ότι 
κάτω από τον στρογγυλό πύρ-
γο της νοτιοανατολικής γωνίας 
του κάστρου υπάρχει ο τάφος 
της άτυχης κόρης, ενώ επάνω 
στο βράχο ή στο μαρμάρινο δά-
πεδο του προσκυνήματος δια-
κρίνονταν τα αποτυπώματα των 
χεριών της. Μέχρι προσφάτως 
στο σημείο αυτό υπήρχε λατρευ-
τικός οικισμός όπου προσέρχο-
νταν χριστιανοί και μουσουλμά-
νοι και άναβαν κερί για τη βασι-
λοπούλα. Πηγή: «Διδυμότειχο, 
μια άγνωστη πρωτεύουσα» Αθα-
νάσιος Ι. Γουρίδης, 2008.

Κ δ β μ 
Ο διαρκώς εξελισσόμενος εξωστρεφής χαρακτήρας 

του  κέντρου Διά Βίου μάθησης Διδυμοτείχου
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Ορέστεια 2014
Με σειρά λατρευτικών 

και πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων εορτάστηκε η 91η επέτει-
ος από τη δημίουργία της Νέ-
ας Ορεστιάδος, της νεώτερης 
πόλης της Ελλάδος, το 1923, 
μετά τη σταδιακή εκκένωση 
της Αδριανούπολης το 1922 
και του Κάραγατς, το επόμε-
νο έτος. Τότε οι Αδριανουπο-
λίτες και Καραγατσιανοί πρό-
σφυγες (900 οικογένειες) με 
πρωτοπόρο τον Μητροπολί-
τη Αδριανουπόλεως Πολύ-
καρπο εγκαταστάθηκαν στη 
νέα τους πατρίδα, που την 
ονόμασαν Νέα Ορεστιάδα.

Την Κυριακή, 22 του μηνός 
Ιουνίου ε.ε., μετά τη Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων 
Νέας Ορεστιάδος, εψάλη Δο-
ξολογία και Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των ιδρυτών 
της πόλεως. Των λατρευτι-
κών εκδηλώσεων προέστη ο 
Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξαν-
δρουπόλεως κ. Ά ν θ ι μ ο ς, 
προσκληθείς προς τούτο υπό 
του επιχωρίου Μητροπολί-
του κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ.

Στη συνέχεια εψάλη τρι-
σάγιο και εγένετο κατάθεση 
στεφάνου στην προτομή του 
Μητροπολιτου Αδριανουπό-
λεως και εν συνεχεία Νέας 
Ορεστιάδος (1910-1931) Πο-
λυκάρπου (Βαρβάκη). 

Στις εκδηλώσεις παρέ-
στησαν ο Υφυπουργός Παι-
δείας Αλεξ. Δερμεντζόπου-
λος, ως εκπρόσωπος της Ελ-
ληνικής Κυβερνήσεως, ο βου-
λευτής Έβρου Μαρ. Ουζου-
νίδης, ο Δήμαρχος Ορεστι-
άδος Δημ. Μουζάς, ο εκλε-
γείς Δήμαρχος Ορεστιάδος 
Βασ. Μαυρίδης και ο Διοικη-
τής της 3ης Ταξιαρχίας, Ταξί-
αρχος Ιω. Μακρής. Το εσπέ-
ρας της αυτής ημέρας πραγ-
ματοποιήθηκε στο κέντρο Πο-
λιτισμού και Κοινωνικής Δια-
κονίας της Ιεράς Μητροπόλε-
ως στην Ορεστιάδα εκδήλω-
ση με θέμα «Οι Αρβανίτες και 
τα αρβανιτοχώρια της περιο-
χής του Έβρου» με εισηγητή 
το Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη. 

Την προηγουμένη, Σάββα-
το, 21 Ιουνίου ε.ε. υπό την αι-
γίδα της Ιεράς Μητροπόλεώς 

μας πραγματοποιήθηκε προ-
σκυνηματική εκδρομή στη γε-
νέθλια γη των προγόνων μας, 
στην Αδριανούπολη, όπου τε-
λεσθηκε Θεία Λειτουργία και 
Μνημοσυνο, στον ορθόδοξο 
Ναό του Αγίου Γεωργίου και 

επίσκεψη στη Μακρά Γέφυ-
ρα (Ουζούν – Κιοπρού) και το 
Μεγάλο Ζαλούφι. 

Εκεί μέσα σε ατμόσφαιρα 
συγκινησιακής φόρτισης και 
κατάνυξης 250 και πλέον προ-

σκυνητές ξεναγήθηκαν στις 
ελληνικές συνοικίες και θαύ-
μασαν τον πλούτο που άφη-
σαν πίσω οι προγονοί μας, 
όταν ήλθαν πρόσφυγες στη 
νέα τους πλέον πατρίδα. 

Μνήμη των θεοκηρύκων  
Αποστόλων

Η ΣΜΥ στο 
Διδυμότειχο

Οι σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματι-
κών, 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 μέ-
ρους του απουσιάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας ο πανοσ. Αρχιμ.Δαμασκηνός Al-azrai, Προϊστά-
μενος του Ιερού Ναού, ο οποίος και μίλησε σ’ αυτούς κα-
τάλληλα. 

Την μνήμη των πολύφωτων αστέρων της Εκ-
κλησίας, εκείνων οι οποίοι εφώτισαν με το φως 
του Ευαγγελίου την οικουμένη, των πανεύφη-
μων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των λοι-
πών εκ των 12, εόρτασε η τοπική μας Εκκλησία 
με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ύ, ο οποίος το Σάββα-
το 28 Ιουνίου ε.ε. χοροστάτησε  στην ακολουθία  
του Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα Ενορία Αγίων 

Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου 
Κισσαρίου και την 
Κυριακή 29 Ιουνί-
ου ε.ε. το πρωί ιε-
ρούργησε στον πα-
νηγυρίζοντα Ιε-
ρό Ενοριακό Ναό 
Αγίων Πέτρου και 
Παύλου Ισαακίου. 

Την Θεία Λει-
τουργία παρακο-
λούθησαν ο Υφυ-
πουργός Εξωτε-
ρικών Κυρ. Γερο-
ντόπουλος, εκ-
πρόσωποι της το-
πικής αυτοδιοίκη-
σης, ο πρώην Αρ-
χηγός της ΕΛΑΣ 
Αναστ. Δημοσχά-
κης και πλήθος κό-

σμου. Το εσπέρας της Κυριακής ο Σεβασμιώτα-
τος χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Ποιμενικού, τον οποίο παρακολούθη-
σε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γεω. Ντόλιος, ο 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρ. Πατσουρίδης, εκ-
πρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτο-
διοίκησης και ικανό εκκλησίασμα. 
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Τα 5 κλειδιά στο αναγνωστικό 
κΟινΟ τΟυ ΔιΔυμΟτειχΟυ

καλεςμα
Για δράση 
και αγώνα

Την Κυριακή 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η επί-
σκεψη του προεδρείου του Π.Ι.Σ (Πανελλήνιος Ια-
τρικός Σύλλογος ) και του Ι.Σ.Ε ( Ιατρικός Σύλλογος 
Έβρου ) στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και έγινε επι-
τόπια συνάντηση-ενημέρωση , για τα τεράστια προ-
βλήματα λειτουργίας του Ιδρύματος. Η ανταπόκριση 
των ως άνω συνδικαλιστικών οργάνων , στο αίτημα 
αυτοδύναμης αναβαθμισμένης λειτουργίας του Νοσο-
κομείου, ήταν θετική με πρώτο δείγμα γραφής το γε-
γονός ότι ο Π.Ι.Σ έθεσε το αίτημα αυτό στο ίδιο τον 
νέο Υπουργό Υγείας στην συνάντηση τους στις 8 Ιου-
λίου. Νομίζουμε ότι πρέπει και εμείς να δώσουμε το 
παρόν στον αγώνα για την ενίσχυση - ενδυνάμωση 
της λειτουργίας του Νοσοκομείου μας, συναποφασί-
ζοντας μορφές παρέμβασης και δράσης. Για τον λόγο 
αυτό απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση σε εσάς όπως 
και σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες της περιο-
χής του Β. Έβρου , για συνάντηση στις 12 π.μ της 20 
Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νοσοκομεί-
ου Διδυμοτείχου. Φρονούμε ότι πρέπει να δράσουμε 
σήμερα πριν είναι αργά για να μετανοήσουμε αύριο. Ο  
Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Στάμος Στά-
θης, Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Δρ. Βαφειά-
δης Κων/νος.

«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»

Για πρώτη φορά η Λέ-
να Μαντά, η συγγραφέας, 
που έχουν πουλήσει πά-
νω από 1,5 εκ. αντίτυπα 
τα βιβλία της στην Ελλά-
δα, με φανατικούς ανα-

γνώστες, καταπιάνεται 
με την απαιτητική αστυ-
νομική λογοτεχνία. Μά-
λιστα για αυτό … ευθύ-
νεται όπως λέει μια ανα-
γνώστρια της. 

Σε μια μεγάλη περι-
οδεία σε ολόκληρη την 
χώρα παρουσίασε στο 
αναγνωστικό κοινό του 
Διδυμοτείχου το  τελευ-
ταίο της βιβλίο «ΤΑ ΠΕ-

ΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ».

Το Βιβλιοπωλείο ΠΑ-
ΠΥΡΟΣ φιλοξένησε την 
συγγραφέα που συνο-
μίλησε με το κοινό της 
πόλης μας και υπέγρα-
ψε αντίτυπα του βιβλί-
ου της. 

Η Λένα Μαντά γεννή-
θηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη αλλά ήρθε στην 
Ελλάδα σε μικρή ηλικία. 
Σπούδασε νηπιαγωγός 
χωρίς ποτέ να θελήσει 
να ασκήσει το συγκεκρι-
μένο επάγγελμα. Για τρία 
χρόνια είχε δικό της θί-
ασο κουκλοθέατρου, με 
έργα δικής της συγγρα-
φής. Βραβεύτηκε «Συγ-
γραφέας της Χρονιάς 
2009 και 2011» από το 
περιοδικό Life & Style. Τα 
βιβλία της έχουν πουλή-
σει περισσότερα από ένα 
εκατομμύριο αντίτυπα. 

Η Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου 
συμμετείχε όπως κάθε χρόνο στο 
καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαί-
ρου ¨ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ¨ το 
οποίο διοργάνωσε ο παλαίμαχος άσ-
σος του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις 
της κατασκήνωσης « Happy Days» 
στη Χαλκιδική από τις 23 έως τις 28 
Ιουνίου 2014. Τον τίτλο στη κατηγο-
ρία του προπαιδικού κέρδισε η Κ-12 
¨PAOK ACADEMY¨. Οι ποδοσφαιρι-
στές 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 κερδίζο-
ντας 5-1 στους ομίλους την ομάδα του 
ΠΑΟΚ προσφέροντας ένα εξαιρετικό 
ποδοσφαιρικό θέαμα σε μικρούς και 
μεγάλους θεατές. Εκτός από το πο-
δόσφαιρο τα παιδιά πήραν μέρος και 
στις δραστηριότητες τις κατασκήνω-
σης κολυμπώντας καθημερινά στις 

δύο πισίνες της κατασκήνωσης, πα-
ρουσία ναυαγοσωστών, αλλά και στη 
πανέμορφη παραλία Βατοπαιδίου συν-
δυάζοντας διακοπές και ποδόσφαιρο 
με τον ιδανικότερο τρόπο! 

Την αποστολή της Ακαδημίας Α.Ε. 
Διδυμοτείχου που αριθμούσε συνολι-
κά 31 παιδιά συνόδευαν ο προπονη-
τής τους Παρασχούδης Χαράλαμπος 
και ο γραμματέας της Ακαδημίας Πα-
παδόπουλος Χρυσόστομος. Στο Τουρ-
νουά συμμετείχαν οι ακαδημίες: Κ-12 

¨PAOK ACADEMY¨ με 2 ομάδες- ΑΚΑ-
ΔΗΜΙΑ Α.Ε. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Mέλος 
του PAOK Football Prints- ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ Αλεξανδρούπολης- ΕΛΠΙΔΕΣ Ξάν-
θης Mέλος του PAOK Football Prints- 
Ακαδημία (Fair Play) ΠΑΟΚ Κομοτηνής, 
Mέλος του PAOK Football Prints- ΚΥ-
ΨΕΛΗ Νεάπολης (Θεσ/νίκης), Mέλος 
του PAOK Football Prints- ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 (PLAYZONE) Mέ-
λος του PAOK Football Prints- ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ Πτολεμαϊδας με 2 ομάδες, Mέ-
λος του PAOK Football Prints- ΛΗΤΗ 
Θεσ/νίκης, Mέλος του PAOK Football 
Prints- ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Mέλος 

του PAOK Football Prints- F.C. KORCA 
Αλβανίας. Τα αποτελέσματα των αγώ-
νων στον όμιλο της ακαδημίας Α.Ε. Δι-
δυμοτείχου ήταν: Ακαδημία Α.Ε. Διδυ-
μοτείχου (Fair Play) ΠΑΟΚ Κομοτηνής 
10 – 0, Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου 
ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 5 – 0, Ακαδη-
μία Α.Ε. Διδυμοτείχου ΗΡΑΚΛΗΣ Πτο-
λεμαϊδας 0 – 2, Ακαδημία Α.Ε. Διδυμο-
τείχου Κ-12 ¨PAOK ACADEMY¨ 5 – 1, 
Ακαδημία Α.Ε. Διδυμοτείχου ΚΥΨΕΛΗ 
Νεάπολης 4 – 1 και ο τελικός: Ακα-
δημία 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

Έπεσε η αυλαία του 1ου  Διε-
θνούς Τουρνουά Σκακιού που διε-
ξήχθη το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος 6-9 Ιουνίου στην πόλη του Δι-
δυμοτείχου. Για πρώτη φορά μια κο-
ρυφαία σκακιστική εκδήλωση οργα-
νώθηκε μέσα στο πολύ όμορφο και 
φιλόξενο περιβάλλον του ξενοδο-
χείου ΕΡΜΗΣ όπου και πραγματο-
ποιήθηκαν οι έξι γύροι του διεθνούς 
τουρνουά σκακιού. 

Φιλοξενήθηκαν παίκτες από τη 
Βουλγαρία, Αθήνα ,Θεσσαλονίκη ,Κα-

στοριά , Πτολεμαΐδα , Καβάλα , Ξάν-
θη και τέλος παίκτες από τους σκα-
κιστικούς συλλόγους του Ν . Έβρου. 
Συμμετείχαν κορυφαίοι  παίκτες 
σκακιστές –σκακίστριες,  σύνολο 
89, ανάμεσα τους και 21 παίκτες 
από την Ορεστιάδα ! Ήταν μία υπέ-
ροχη διοργάνωση που έδωσε την 
ευκαιρία στους μαθητές της ακα-
δημίας μας να αποκομίσουν μεγά-
λη  εμπειρία και όχι μόνο. Για τους 
προπονητές της ήταν επίσης πρω-
τόγνωρη εμπειρία καθώς τέτοιου 
είδους αγώνες σκακιού έγιναν για 

πρώτη φορά στον Ν. Έβρου και μά-
λιστα στην πόλη του Διδυμοτείχου. 

Υπήρξαν έπαθλα για τους τρεις 
πρώτους, κύπελλα και μετάλλια, 
όπως  επίσης και  χρηματικά καθώς 
και  καλύτερης γυναίκας, βετερά-
νων και στις κατηγορίες τριών κα-
λύτερων αγοριών και κοριτσιών 
Κ16 ,Κ 14, Κ12 ,Κ10 , και Κ 8. Μέσα 
από αυτές τις κατηγορίες δεν λεί-
ψανε οι επιτυχίες από τους μαθη-
τές της ακαδημίας μας οι οποίοι κα-
τάφεραν να διακριθούν σε καλές θέ-

σεις και να φέρουν 7 μετάλλια. 

Πρωταθλήτρια στη γενική κα-
τάταξη στέφθηκε η WFM Γράψα Γε-
ωργία του Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑ (Θεσσα-
λονίκη) με 5 βαθμούς σε έξι αγώ-
νες, αφήνοντας πίσω στα κριτήρια 
τους ισοβαθμούντες Λαγοπάτη Νι-
κόλαο του Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και 
την επίσης WFM Στεφανίδη Μα-
ριάννα του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ που κατέ-
λαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση 
αντίστοιχα. Θερμά συγχαρητήρια 
και στους τρείς. Συγχαρητήρια επί-
σης σε όλους τις διακριθέντες των 
ειδικών κατηγοριών. Θα είμαστε ξα-
νά στο σκακιστικό προσκήνιο του 
χρόνου την ίδια εποχή, με στόχο την 
καθιέρωση ενός δυνατού τουρνουά 
σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Δημόσια 
θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στον επικεφαλή Διαιτητή 
των αγώνων, Αχιλλέα Σαχπαζίδη 
από τον Σ.Ο. Ξάνθης, που για την επι-
τυχία του τουρνουά προσέφερε τις 
υπηρεσίες του ένα ολόκληρο τετρα-
ήμερο αφιλοκερδώς. 

Ευχαριστώ και πάλι τον Ανέστη 
Μιχαηλίδη για την τεχνική υποστή-
ριξη και για την φιλοξενία των αγώ-
νων μας στην ιστοσελίδα του συλ-
λόγου του, που είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Να συγχα-
ρούμε όλους τους αθλητές που έλα-
βαν μέρος, αλλά ιδιαιτέρως τους 
αθλητές του Ομίλου μας και να τους 
ευχηθούμε ακόμα μεγαλύτερες επι-
τυχίες! Γ.Α.Σ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΣ Τασιούδης Σαράντης. 
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τμημα ςκακι

ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Πρώτος στο πανελλήνιο  
πρωτάθλημα των Αμεα 

ο Ανδρέας Μόμτσος
Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (ΑΜΕΑ) που έγινε 

στην Αθήνα στο στάδιο ΟΑΚΑ, 20 Ιουνίου 2014 ο Ανδρέ-
ας Μόμτσος πήρε δύο χρυσά μετάλλια στην σφαιροβο-
λία και στην δισκοβολία,κατορθώνοντας τρία πανελλή-
νια 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 πανευρωπαϊ-
κό πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ουαλία 18-23 Αυγού-
στου.Συγχαρητήρια στον Ανδρέα και του ευχόμαστε 
ανάλογη συνέχεια και στους επόμενους αγώνες!

Την Κυριακή 22 Ιουνίου 
2014 ολοκληρώθηκε το ομαδι-
κό πρωτάθλημα Α.Μ.Θ. Γ’ Εθνι-
κής κατηγορίας στο σκάκι. Ανα-
μετρήθηκαν οι πρωταθλητές 
του Δυτικού και Ανατολικού 
Ομίλου που ήταν ο Σ.Φ.Γ.Τ. ΔΡΑ-
ΜΑΣ και ο Γ.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ αντίστοιχα. 

Ο αγώνας που διεξήχθη 
στην Κομοτηνή σύμφωνα με 
την προκήρυξη είχε μορφή τε-
λικού δηλαδή ήταν knock out.  
Μετά από δραματική αναμέ-
τρηση πέντε ωρών σε οκτώ 
σκακιέρες το εισιτήριο για την 
άνοδο στον προκριματικό όμι-
λο της Α’ Εθνικής (ΠΟΑ-ΑΜΘ) 
πείρε η ομάδα της Δράμας με 
νίκη 4,5 – 3,5. Αναλυτικότερα 
στην πρώτη σκακιέρα ο Νταλα-
μπίρας Σπύρος (Διεθνές 1840) 
παίζοντας με μαύρα και θυσιά-
ζοντας βασίλισσα για Πύργο και 

Ίππο απέσπασε ισοπαλία από 
τον Δεμιρτζόγλου Χρήστο (Διε-
θνές 2056). 

Στη δεύτερη σκακιέρα ο 
Γιώργος Δελλούδης (Διεθνές 
1648) μετά από κακό άνοιγμα 

βρέθηκε σε μειονεκτική θέση 
την οποία άψογα εκμεταλλευό-
μενος ο Σολειμτζίδης Κωνστα-
ντίνος (Διεθνές 1903) μετου-
σίωσε σε νίκη. Στην Τρίτη σκα-
κιέρα ο Θεοδοσιάδης Δημήτρη 
(1845) σε γνωστό ήρεμο στρα-

τηγικό στυλ έκαμψε τον αντί-
παλο Παπαδόπουλο Μιχάλη 
(Διεθνές 1684) που σημειωτέ-
ον βρισκόταν σε μεγάλη πίεση 
χρόνου. 

Στην τέταρτη σκακιέ-
ρα Ο Σκουμπόπουλος Βαγγέ-
λης (1495) μετά από τετράω-
ρη μάχη υπέκυψε στον εμπει-
ρότατο αντίπαλο του Προκοπί-
ου Κώστα (1835). Στην Πέμπτη 
και έκτη σκακιέρα τα κορίτσια 

μας η Ζωή Μουλά και η Παπα-
δοπούλου Ευμορφία δεν συνά-
ντησαν ιδιαίτερη δυσκολία στο 
να επιβληθούν των αντιπάλων 
τους Δεμιρτζόγλου Σταυρούλα 
και Δερμεντζή Αικατερίνη αντί-
στοιχα. 

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

στην ανάλυση των παρτίδων 
των νέων μας αθλητών ξεδι-
πλώνεται 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 κατη-
γορία. Συγχαρητήρια στους παί-
κτες του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ για την 
δυναμική παρουσία της ομάδας 
που όπως δείχνει και το αποτέ-
λεσμα στάθηκε στα «ίσα» απέ-
ναντι στο μεγάλο φαβορί. Να 
υπογραμμίσω την ευγενική πα-
ρουσία όλων των αθλητών, 
που αγωνίσθηκαν  στα πλαίσια 
υγιούς άμιλλας όπως αρμόζει 
στο συγκεκριμένο άθλημα. Τέ-
λος θέλω να εξάρω την πολύ-
τιμη προσφορά όλων των παι-
κτών 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 πρω-
ταθλήματος ήταν σε τυχαία 
σειρά αναφοράς οι : Νταλαμπί-
ρας Σπύρος, Δελλούδης Γιώρ-
γος, Μουλά Ζωή, Καραπανα-
γιώτης Δημήτρης, Τσγακούδης 
Δημήτρης, Θεοδοσιάδης Δημή-
τρης, Σκουμπόπουλος Βαγγέ-
λης, Γκίτης Δήμος, Τσγακούδης 
Αρχοντής, Μελετιάδης Αλέξαν-
δρος, Βαρδούλης Αλέξανδρος, 
Λεοντάκης Χριστόδουλος και 
Μπούρας Γιώργος. Αντίστοιχα 
οι έφηβοι και νεότεροι αθλη-
τές ήταν οι : Τσίρνας Άγγελος, 
Κοντός Μάριος-Πασχάλης, Κο-
ντός Γιώργος, Παπαδοπούλου 
Ευμορφία, Δουλάκης Χάρης, 
Δελλούδη Ευφημία, Δελλούδης 
Βαίτσης και Καπετάνος Ηλίας.

Γ.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

Γιώργος Δελλούδης
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Διδυμοτείχου σε έκτακτη συ-
νεδρίαση αποφάσισε ομόφω-
να ότι εκφράζει την αντίθεσή 
του στο προωθούμενο σύστη-

μα αξιολόγησης των εργαζο-
μένων στους Δήμους κυρίως 
όσον αφορά στον επιμερισμό 
της αξιολόγησης των υπαλλή-
λων με ποσοστά, κάτι που έχει 

επικριθεί σαν αυθαίρετο και 
αντισυνταγματικό. Το Δ.Σ. ζη-
τά την αναβολή της εφαρμογής 
του νόμου και προτείνει τριμε-
ρή επιτροπή από το ΥΠ.ΕΣ την 

Κ.Ε.Δ.Ε και την ΠΟΕ-ΟΤΑ προ-
κειμένου να εκδοθεί Π.Δ. που 
θα θέτει το πλαίσιο αξιολόγη-
σης και δεν θα παραπέμπει σε 
απολύσεις και διαθεσιμότητα 
στους Δήμους. Τέλος το Δ.Σ. 
καλεί και εξουσιοδοτεί τον Δή-

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

Η δουλειά που έχει γίνει στον 
τομέα του τουρισμού στο Δή-
μο Διδυμοτείχου έχει ξεκινή-
σει να αποδίδει. Τρία Λεωφο-
ρεία από την Βουλγαρία επι-
σκέφτηκαν το Σάββατο 14 Ιου-
νίου το Διδυμότειχο. Ο Τουρι-
σμός είναι ένας βασικός ανα-
πτυξιακός πυλώνας του τόπου 
μας. Μας δίνει αισιοδοξία και 
φέρνει έσοδα. Όπως μας εξη-
γεί ο κ. Πανα-
γιώτης Φυδανά-
κης μέλος του 
συλλόγου «κα-
στροπολίτες», 
ο οποίος ανέλα-
βε εθελοντικά 
την ενημέρωση 
των Βούλγαρων 
τουριστών: «Εί-
ναι πλέον συχνό 
το φαινόμενο 
κάθε εβδομάδα 
Βούλγαροι του-
ρίστες να κατα-
φθάνουν στην 
πόλη μας.» Με-

γάλο είναι το ενδιαφέρον των 
τουριστών για τα Βυζαντινά 
μνημεία της πόλης μας καθώς 

και για την εκκλησία της Πανα-
γίας Ελευθερώτριας, την χρυ-
σή εκκλησία όπως την αποκα-

λούν. Το μέλλον διαγράφεται 
πολύ ευοίωνο για τον τουρι-
σμό.

εκτακτΟ ΔημΟτικΟ ςυμΒΟυλιΟ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 
Αξιολόγηση των Δημοτικών Υπαλλήλων 

ΤοΥρΙΣΜοΣ
Εβδομαδιαίο φαινόμενο 

οι επισκέψεις Βουλγάρων  
τουριστών στο Διδυμότειχο! 


