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25 Μαρτίου
η

«επικός απελευθερωτικός
αγώνας»
Είναι θρησκευτική και εθνική γιορτή. Είναι θρησκευτική, γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και εθνική, γιατί η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την
έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια στην
οθωμανική κυριαρχία το 1821.Tιμούμε και γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκου δυνάστη για ελευθερία και αυτοδιάθεση.Είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, ως αφετηρία της εθνικής
παλιγγενεσίας.
ΣΕΛ. 8-9

Διεθνές συνέδριο
στο Διδυμότειχο

Συνάντηση
με τον Άδωνι
Γεωργιάδη

Όταν ο Σουηδός
βασιλιάς Κάρολος ΧΙΙ
κυβερνούσε τη χώρα
του από το Διδυμότειχο

15.000… για το
κάστρο Πυθίου

ΣΕΛ. 16

Αυτονομία Νοσοκομείου:
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ
θα τα καταφέρουμε

«15.000 άνθρωποι τόσο από την Ελλάδα όσο και από
το εξωτερικό μέσα σε λίγες μέρες παρακολούθησαν το
βίντεο για το Κάστρο Πυθίου!»

Άγιος Αθανάσιος

ΣΕΛ. 10

4η Συνάντηση Μελών και Φίλων
του Λαογραφικού Μουσείου

ΣΕΛ. 3

«Αποκατάσταση
μεταβυζαντινού ναού»

Προβλήθηκε ο «Οδηγός του Λαογραφικού Μουσείου» Διδυμοτείχου, με
αναφορά στη διαδρομή και τις δράσεις του Μουσείου

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 5
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Eπιμελητήριο Έβρου

Aπέκτησε
παράρτημα και
στην Ορεστιάδα

Ύστερα από δεκαετίες αναμονής, το αίτημα των επαγγελματιών του βορείου τμήματος του Έβρου ικανοποιήθηκε, το επιμελητήριο Έβρου απέκτησε παράρτημα και στην Ορεστιάδα.
Πλέον από το παράρτημα το οποίο θα λειτουργεί στα ιδιόκτητα
γραφεία της Ένωσης Επαγγελματιών Ορεστιάδας, οι επαγγελματίες του βορείου τμήματος του Έβρου θα μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς να αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Κι όταν μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, το συγκεκριμενοποιούμε με την απόσταση για παράδειγμα Ορμενίου – Αλεξανδρούπολης, η οποία είναι περίπου 180 χιλιόμετρα.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τον Δήμο Αλεξανδρούπολης,τους Πατέρα Κλάυδιο,Χρυσάνθη
Ουζουνίδου, Κώστα Γκουδινούδη, Κώστα Γκουρλουμένο, Βούλη Μπιλιακάκη,
Θεόφιλο Γουδουσάκη, Χρυσούλα Τσιακιράκη Κυρούδη, Γιάννη Σαρσάκη, τον
σύλλογο «Δίδυμα Τείχη», για την βοήθεια τους στην έκδοση του Φύλλου
Μάρτιος 2014.

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.

Δημοτικό συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Μαρτίου 2014
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,δημοτικό συμβούλιο για θέματα
ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων και απόδοση
στα Ν.Π.Δ.Δ.-- Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στον Οικισμό Ιατράδων της Τ.Κ.Ασπρονερίου-- Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ.Κουφοβούνου-- Ανάκληση της αριθμ.51/2014 Α.Δ.Σ. (Έγκριση
της σύναψης και του σχεδίου της Διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99
του ν.3852/10 μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. και
του Δήμου Διδ/χου , για την υλοποίηση του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
και λήψη νέας απόφασης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 100 του
ν.3852/2010-- Έγκριση υποβολής αίτησης για ρύθμιση εξόφλησης οφειλής
του Δήμου Διδυμοτείχου προς το Ι.Κ.Α.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ.
έτους 2014 (2η Τροποποίηση)-- Έγκριση
αιτήματος παράτασης σύμβασης «Εικονική Περιήγηση Δήμου Διδυμοτείχου-Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
Δ ́ τριμήνου οικονομικού έτους 2013- Επί εγγράφων Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε-- Συμπληρωματική έγκριση της αριθμ.8/2014
Α.Δ.Σ. (Έγκριση Οφειλών Δήμου Διδυμοτείχου στις 31-12-2013)-- Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των
προμηθειών του έργου αυτεπιστασίας «Καθαρισμός – Προσωρινή υποστύλωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Λουτρών Ψιθύρων»-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σπόρων-φυτών- δενδρυλλίων
(αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ) --- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας φυτοπαθολογικού-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ελαστικών (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας κτηνιατρικού υλικού

Φωτό του Μήνα

(αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού
παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων και
περιβάλλοντα χώρου αυτών (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών φαρμακείου
(αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών μεγαφωνικών εγκαταστάσεων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ) -- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση
επιτροπής παραλαβής προμήθειας φιαλών βιομηχανικών αερίων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σφραγίδων, κλειδιών
(αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας λογισμικού
διαχείρισης προσωπικού (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)-- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
προμήθειας ειδών ιματιοθήκης (αρ.28
ΕΚΠΟΤΑ)-- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου
«Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρόμων
στον αρχαιολογικό χώρο Καλέ Διδυμοτείχου (πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις,
διαδρομές, σήμανση)»-- Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού πλησίον
Ε.Α.Σ. Διδυμοτείχου»-- Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου»-- Παράταση έργου «Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρόμων στον
αρχαιολογικό χώρο Καλέ Διδυμοτείχου
(πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις, διαδρομές, σήμανση)»-- Παράταση έργου

«Έργα υποδομής και συντήρηση εσωτερικής οδοποιΐας Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου»-- Παράταση έργου
«Έργα υποδομής και συντήρηση εσωτερικής οδοποιΐας Δημοτικής Ενότητας
Μεταξάδων»-- Παραχώρηση Δημοτικού
ακινήτου στην Ιερά Μητρόπολη Διδ/χου
Ορεστιάδος και Σουφλίου για την φιλοξενία του Οικουμενικού Πατριάρχη-Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.-Επί αιτήσεως της Σχολικής Επιτροπής Α
́Βαθ/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδ/χου
(αποφ.9/2014) για έκτακτη οικονομική
ενίσχυση-- Επί αιτήσεως της Σχολικής
Επιτροπής Β ́Βαθ/μιας Εκπαίδευσης
Δήμου Διδ/χου (αποφ.3/2014) για έκτακτη οικονομική ενίσχυση-- Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων ποδηλάτων – Ορισμός Υπαλλήλων-- Άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού στη
Eurobank που αφορά τις συναλλαγές με
πιστωτική κάρτα στο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων-- Μερική Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α. Δήμου
Διδ/χου έτους 2014 (2η Τροποποίηση)-Επί αιτήσεως της DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. για την παραχώρηση οικίσκου και ιστού-- Παραχώρηση χώρου
στο Λαογραφικό Σύλλογο Διδυμοτείχου
«Ο Μπέης»-- Επί αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Διδυμοτείχου «Τα Δίδυμα Τείχη»-- Επί αιτήσεως του Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου» για οικονομική ενίσχυση-- Επί αιτήσεως Γουδουσάκη Κωνσταντίνου-- Έγκριση εκτός
έδρας μετακινήσεων Δημάρχου-- Επί Αιτήσεων Δημοτών και Φορέων.



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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Εθιμοτυπική επίσκεψη
του νέου διοικητή

θα εργαστούν από κοινού προς όφελος του γενικότερου
καλού της τοπικής κοινωνίας
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου,κ.Παρασκευάς
Πατσουρίδης υποδέχθηκε στο γραφείο του
το νέο Διοικητή της
XVI M/K Μεραρχίας
Πεζικού , Υποστράτηγο
Βιτετζάκη Αντώνιο. Ο
κ. Πατσουρίδης συνεχάρη τον Στρατηγό για
την προαγωγή του και
του ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλή δύναμη
στα νέα του καθήκοντα.Στην συζήτηση τονίστηκε η βούληση της
Δημοτικής αρχής και
του νέου Διοικητή για
εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας.

Συνάντηση με τον
Θάνο Τζήμερο

Eνεργή συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων
Το πρωί της Δευτέρας 17 Μαρτίου ο
Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.Παρασκευάς
Πατσουρίδης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της «Δημιουργίας, ξανά!» κ.Θάνο
Τζήμερο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται
στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας του
κ.Τζήμερου στην Θράκη.Στην συζήτηση
που ακολούθησε τονίστηκε ότι στην δημόσια ζωή πρέπει να κυριαρχήσουν η διαφάνεια,η αξιοκρατία και ο σχεδιασμός
για το αύριο.Ο κ.Τζήμερος παρουσίασε
στον Δήμαρχο τις προτεραιότητες που
έχει το κόμμα του για την τοπική αυτοδιοίκηση και κάλεσε όλους τους ενεργούς πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.

Πρόσκληση
25 Απριλίου 2014:
Ο Δήμος Διδυμοτείχου
παρουσιάζει την νέα
ηλεκτρονική πύλη της
πόλης μας!

Συνάντηση με τον
Άδωνι Γεωργιάδη

Αυτονομία Νοσοκομείου:
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ θα τα καταφέρουμε

Τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη επισκέφθηκε στην Αθήνα την
Παρασκευή 28 Μαρτίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός μαζί με το Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη, την Διοικητή του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου κ. Αθανασία Κακαλή, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας Ιατρό κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου κ.
Στάθη Στάμου, προκειμένου να μεταφέρουν στον Υπουργό το παλλαϊκό
αίτημα των κατοίκων του Κεντρικού και Βορείου Έβρου για την αυτοδιάθεση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου το οποίο ήδη από την 1 Ιανουαρίου
2013 λειτουργεί ως παράρτημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται το κοινό λόγω πολλαπλών ελλείψεων.
Το αίτημα που κατετέθη στον Υπουργό προσυπέγραψαν, με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως, περίπου 30000 κάτοικοι, χριστιανοί και
μουσουλμάνοι. Προσκομίστηκαν επίσης περίπου 9000 υπογραφές που
συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Νοσοκομείου.
Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει ευνοϊκά το αίτημα κατανοώντας την σοβαρότητα του και την αγωνία των κατοίκων και έδωσε εντολή
για άμεση τακτοποίηση των λειτουργικών θεμάτων-προσλήψεις προσωπικού, που αφορούν το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Ζήτησε να του αποσταλεί γραπτώς φάκελος με τους λόγους που ζητάμε την αυτονομία του Νοσοκομείου μας.Αυτό υπάρχει είδη και θα του σταλεί.Το δίκιο είναι με το μέρος μας,όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Ύστερα από ένα χρόνο συνεχούς και αδιάκοπης εργασίας,
βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε

το νέο Portal της πόλης μας

Η παρουσίαση θα γίνει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο και
θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με χορό και τραγούδι.
Θα υπάρχει ειδική οπτικοακουστική εγκατάσταση
και στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου για όσους
δεν μπορέσουν να κλείσουν θέση εγκαίρως.

Σας περιμένουμε όλους!
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Διαμόρφωση χώρου

για γήπεδο στο
Κουφόβουνο

Οι νέοι του Κουφοβούνου ζήτησαν από τον Δήμο Διδυμοτείχου να εκτελεστούν εργασίες
για την ανάπλαση χώρου και τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου.Μηχανήματα
του Δήμου ανταποκρινόμενοι στο αίτημα προχώρησαν στις πρώτες εργασίες που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση του έργου, που είναι χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του
χώρου.Ελπίζουμε σύντομα να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για να
υλοποιηθεί το αίτημα της νεολαίας Κουφοβούνου.

«μια βόλτα στο Ν. Έβρου»

OpenMalls

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Α.
ΜΑΡΤΙΟΣ

Το Open Mall ή Ανοικτό Εμπορικό Κέντρο,
θα αναδείξει την αγορά και το κέντρο της
Αλεξανδρούπολης.

Μέσα στην 1η εβδομάδα του
Μάρτη και η γιορτή της Γυναίκας. Γυναίκα… γένους , θηλυκό. Έτσι και οι γυναίκες του ΚΑΠΗ, η Γ Ηλικία, έδωσε το παρόν στη<<ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ>>, διασκεδάζοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας μέσα
από την ψυχή τους.
Οι γυναίκες όμως δεν το γιόρτασαν μόνο το βράδυ αλλά και το πρωί.Αφού η Κ.Λ.
τους μίλησε για τους αγώνες των γυναικών,
για τα δικαιώματά τους, για την καθημερινότητα και τρόπο ζωής των γυναικών στην
Αφρική καθώς και για την γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο, μέσα σ΄ ένα ευχάριστο
κλίμα με τραγούδια, προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα στις γυναίκες, προς ένδειξη αγάπης κι εκτίμησης.

Τ

Την επόμενη Πέμπτη, 13 Μαρτίου, αναφορά από την Κ.Λ. για την <<ιστορία του
Μάρτη>> με τα πολλά πρόσωπα, τις πολλές γυναίκες του, τις ζαβολιές , τις παροιμίες και τις παραδόσεις που τον ακολουθούν, καθώς και για την <<μαρτιά>>, του
ασπροκόκκινης κλωστής-βραχιολιού. που
μικροί και μεγάλοι γνωρίζουμε και φοράμε.

Η

Συνεχίζοντας, έχουμε την παρουσίαση
εργασίας από ομάδα σπουδαστών Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής, με θέμα: Οστεοπόρωση – οστεοαρθρίτιδα. Και τέλος, για την τελευταία
εβδομάδα του μήνα, αποφασίστηκε, μετά από συννενόηση της Κ.Λ., μία επίσκεψη
στο Στρατιωτικό Μουσείο του Δήμου μας.

α καλύτερα δυνατά αποτελέσματα έφερε η πολύμηνη, επίπονη και κόντρα στα προγνωστικά προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για ένταξη της
πρωτεύουσας του Έβρου στο πιλοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τη δημιουργία Ανοικτών Εμπορικών Κέντρων. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Έβρου και το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο Εμπορικός Σύλλογος κατάφερε να μπει
«σφήνα» στην αρχική πεντάδα των πόλεων, στις οποίες θα δημιουργηθούν βασικές υποδομές για τα λεγόμενα Open Malls.

επίσημη ανακοίνωση ένταξης της πόλης έγινε στις 6 Μαρτίου και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να μεταμορφώσουν το κέντρο της Αλεξανδρούπολης σε μία ελκυστική, σύγχρονη, λειτουργική και φιλόξενη περιοχή, για κατοίκους
και επισκέπτες.Μια ωραία ιδέα που έπεσε στο τραπέζι από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στα πλαίσια της alexpo 2012, παίρνει σάρκα και οστά χάρη στις προσπάθειες
του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και τη στήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Έβρου.(στοιχεία από thrakinea.gr).

Έτσι, η ομάδα γυναικών, μέσα στο ψιλόβροχο, κατηφόρισε για το Μουσείο. Η υπο-

δοχή από τους υπηρετούντες εκεί, θερμότατη κι άψογη, όπως άψογη ήταν και η ξενάγηση, ανά τμήμα του μουσείου.Μνήμες κι
έντονα συναισθήματα…συγκίνηση…πατριωτισμός…
Τους ευχαριστούμε πολύ!!Ουζουνίδου
Χρυσάνθη Κοινωνική Λειτουργός.
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Ανάπλαση παιδικής χαράς

Ο εθελοντισμός
στην πράξη…

• Τσίπουρα και Εκλογές πάνε
μαζί…
• Οι Ετεροδημότες επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον
τόπο….
• Οι παρασκηνιακές διεργασίες για την επόμενη μέρα…
• Μεταγραφές που θα τρίβουν…η θα βγάζουν τα μάτια τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές…
• Εκλογική περιφέρεια ονομάζεται μία γεωγραφική περιοχή……
• το εκλογικό πρόγραμμα θα
συνδιαμορφωθεί από την
τοπική κοινωνία…
• Δεκάδες Δήμοι δεν έχουν
να πληρώσουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων, ενώ
οι όποιες κοινωνικές δομές
υπήρχαν, καταρρέουν….
• Σκοπός του συλλόγου είναι
η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των
κατοίκων……
• Μελέτες ωρίμανσης έργων
και εργασιών…
• 2-ήμερη εκδρομή στη Φιλιππούπολη , μόνο με
70€….
• Δύο νέοι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης….
• Ας είμαστε λίγο ψύχραιμοι…..
• Τόση πολύ απογοήτευση για αυτή την χώρα, που
ούτε να θυμώσουμε πια δεν
μας νοιάζει….
• Δεν μπορεί να έχει πιο
κάτω….έχει,έχει…
• Νοσταλγώ όχι μόνο τα νιάτα αλλά και τα ταξίδια…
• Η καλύτερη μέθοδος για
να κρίνετε τη σκέψη ενός
ηγεμόνα είναι να κοιτάξετε τους ανθρώπους που τον
περιστοιχίζουν.
Νικολό Μακιαβέλι……..
• Καλό μήνα σε όλους τους
φίλους, ΠΡΟΣΟΧΗ…

Την Κυριακή 16 Μαρτίου, εθελοντές μετά το κάλεσμα του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Διδυμοτείχου καθάρισαν,αντικατέστησαν, έβαψαν και έδωσαν
χρώμα στην Παιδική Χαρά
έναντι ΕΠΑΛ,ανανεώνοντας
ένα χώρο αφιερωμένο στα
παιδιά.Βασικός στόχος της
συγκεκριμένης εκδήλωσης
ήταν η ενεργός δραστηριοποίηση των δημοτών στον
τομέα του εθελοντισμού.

Ήταν μία κίνηση συμβολική και
ταυτόχρονα ουσιαστική από την
πλευρά του Γραφείου Εθελοντισμού
του Δήμου Διδυμοτείχου, συνεχίζοντας την ενεργό δραστηριοποίησή
του στον τομέα του εθελοντισμού,
και φιλοδοξώντας να την επαναλάβει σύντομα και σε άλλα σημεία της
πόλης.

Άγιος Αθανάσιος

«Αποκατάσταση
μεταβυζαντινού ναού»

Το «πράσινο φως» στη συντήρηση τοιχογραφιών,
ξυλόγλυπτων τέμπλων και φορητών εικόνων έδωσε το
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για τον μεταβυζαντινό ναό Αγίου Αθανασίου.Ο μεταβυζαντινός ναός Αγίου Αθανασίου, εντός του Κάστρου στο Διδυμότειχο χτίστηκε την περίοδο 1834-1837 στη θέση παλαιότερου. Είναι τρίκλιτος τυπικός του 19ου αιώνα ναός που
ξεχωρίζει για το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Το τέμπλο φέρει τριμερή διάταξη με 17 δεσποτικές εικόνες

και 27 εικόνες με παραστάσεις Δωδεκαόρτου και σκηνές από βίους αγίων. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν
ο δεσποτικός θρόνος, τα ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια και
οι θαυμάσιες φορητές εικόνες.Το έργο της συντήρησης,
που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ,αφορά:καθαίρεση
του βόρειου προσκτίσματος,των υφιστάμενων δαπέδων
στο χώρο του νάρθηκα και των πλάγιων κλιτών,του ξύλινου δαπέδου του γυναικωνίτη,των επιχρισμάτων στην
εσωτερική τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή,των αρμο-

λογημάτων,των ελαιοχρωματισμών και των πλαστικών
χρωμάτων,των νεωτερικών κατασκευών και λαδομπογιάς στο χώρο του ιερού,καθέρεση του βόρειου μεσότοιχου με τον κυρίως νάρθηκα και ανακατασκευή του με
οπλινθοδομή.Θα γίνει διερεύνηση της κατάστασης διατήρησης του ξύλινου φορέα του δαπέδου του γυναικωνίτη και μερική αντικατάσταση-ενίσχυση των στοιχείων
του.Διερέυνηση της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης της στέγης του ναού και αντικατάσταση των όποιων
στοιχείων απαιτηθεί με νέα.Κατασκευή νέων οροφών
στους εσωτερικούς χώρους (πλάγια κλίτη).Κατασκευή
νέων αρμολογημάτων και επιχρισμάτων στις εσωτερικές παρειές των τοιχοποιιών και χρωματισμών.Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων μεταλλικών νεωτερικών κουφωμάτων με ξύλινα,της βόρειας θύρας του
ιερού με νέα ξύλινη,της κεντρικής θύρας της εισόδου
του ναού με νέα βαριά ξύλινη,της επικάλυψης της πίσω πλευράς του τέμπλου με ξύλινη επένδυση.Καθαίρεση του υφιστάμενου προσωρινού στεγάστρου στο
χώρο της ανασκαφής στα βόρεια του ναού και κατασκευή νέου με πολυκαρβουνικά φύλλα επικάλυψης.Οι
εργασίες θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 18 μηνών.
Με την αποκατάσταση του ναού θα διασωθεί και θα
αναδειχθεί ένα σημαντικό μεταβυζαντινής περιόδου
μνημείο της πόλης και θα αποδοθεί στο κοινό.
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ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
Το όραμα και
ο στόχος των Καστροπολιτών

Από τα μέσα Φεβρουαρίου ξεκίνησε στην
πόλη του Διδυμοτείχου
να συγκροτείται μια κίνηση πολιτών, από ανθρώπους οι οποίοι στηρίχτηκαν
στο ¨δόγμα¨, το οποίο πρεσβεύει ότι, για να υπάρξει
προκοπή, ανάδειξη, ανάπτυξη και δημιουργία σε
μια πόλη, πρέπει να υπάρξει εθελοντισμός. Έτσι λοιπόν μετά από ενάμιση μήνα περίπου διαβουλεύσεων και συναντήσεων, βαίνει προς αίσια κατάληξη η
δημιουργία του συλλόγου
«Καστροπολίτες – Γνώση και Δράση». Σκοπός και
στόχος του συλλόγου είναι
η ανάδειξη, διατήρηση, διαφύλαξη και συνέχιση της
πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς μας.
Η επίτευξη όλων αυτών των επιδιώξεων, θα
πραγματοποιηθεί
αφού
πρώτα γνωρίσουμε και μελετήσουμε εμείς οι ίδιοι
την ιστορία του τόπου μας
(Γνώση) και ακολούθως,
αναλαμβάνοντας δραστηριότητες και πρωτοβουλίες
(Δράση). Κατόπιν τω ανωτέρω, θα διοργανώσουμε
επιμορφωτικές ομιλίες από
ειδικευμένους επιστήμονες
και ερευνητές της περιοχής μας, έτσι ώστε να ενημερωθούν τα στελέχη μας,
για την τοπική ιστορία και
τα αρχαιολογικά μας μνημεία. Για το σκοπό αυτό
ζητούμε την αμέριστη βοήθεια όλων όσων τυγχάνουν γνώστες των υπόψη
αντικειμένων, ώστε να προσέλθουν στο σύλλογό μας,
είτε ως μέλη είτε ως φίλοι.
Λαμβάνοντας τις απαιτούμενες γνώσεις θα προχωρήσουμε στην κυρίως δράση μας, η οποία θα είναι η
ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται να γνωρίσουν

τα αρχαιολογικά μνημεία
της περιοχής μας.
Μέλος του συλλόγου
μας, ευχαρίστως θα συνοδεύει μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις αρχαιότητές μας, κάνοντας
μια βόλτα μαζί τους και
απαντώντας σε όσα ερωτήματα του τεθούν και είναι σε θέση να απαντήσει.
Μακροπρόθεσμα και εφόσον δεν καλυφθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα
από το Δήμο ή από κάποια
επαγγελματική πρωτοβουλία, έχουμε τη διάθεση να
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους όσους μας
το ζητήσουν.
Το όραμα μας είναι
να φθάσουμε στο σημείο
ώστε όλα τα παιδία μας
(πρωτίστως) και όλοι οι
συνδημότες μας, να γνωρίζουν βασικά πράγματα
για την τοπική μας ιστορία
και τα αρχαιολογικά μας
μνημεία καθώς επίσης και
όποιο λεωφορείο με επισκέπτες σταματάει στην
πόλη μας, να εξυπηρετούνται άμεσα και μεθοδικά
ώστε να φεύγουν από την
περιοχή μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. Επιπροσθέτως, μέρος των δραστηριοτήτων μας θα είναι η
ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων της τοπικής
μας ιστορίας καθώς και σημαντικών επετείων και γεγονότων που έλαβαν χώρα κυρίως στη Θρακική γη,
αλλά και σε όλο τον Ελληνισμό. Θαυμάζουμε και σεβόμαστε απεριόριστα το
έργο που επιτέλεσαν και
επιτελούν οι ήδη υπάρχοντες σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου μας, και ως
εκ τούτου, επιθυμία μας είναι να πετύχουμε τους στό-

χους μας συνεργαζόμενοι
μαζί τους, χωρίς βεβαίως
να αποκλείουμε και συνεργασίες από συλλόγους άλλων περιοχών «η ισχύς εν
τη ενώσει».
Εν κατακλείδι, όποιος
η όποια νομίζει ότι μπορεί
να συνεισφέρει στην προσπάθειά μας έχει τη δυνατότητα αρχικά να εγγραφεί ως φίλος στο facebook
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ, και μέσω αυτού να επικοινωνήσει μαζί μας και να ενημερωθεί για τις συνάξεις μας.
Επίσης ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, η διεύθυνση του οποίου είναι
kastropolites@gmail.com.
Εντός συντόμου χρονικού
διαστήματος θα ανεβεί και
η ιστοσελίδα του συλλόγου
μας www.kastropolites.gr.
Ευχαριστούμε πολύ τους
συντελεστές της εφημερίδας του Δήμου Διδυμοτείχου «Εν Διδυμοτείχω», οι
οποίοι δημοσίευσαν το παρόν κείμενο, έτσι ώστε να
προβληθεί η προσπάθειά
μας.
Επίσης ευχαριστούμε
τον σεβασμιότατο μητροπολίτη μας κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος μας βοήθησε και μας βοηθάει, φιλοξενώντας τις συνάξεις
μας στις αίθουσες των
πνευματικών κέντρων των
ναών Κοιμήσεως Θεοτόκου και αγίας Παρασκευής. Επιπροσθέτως ευχαριστούμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Status
Radio 94,2 και Maximum
FM 93.6, οι οποίοι άμεσα
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας και πρόβαλαν την
προσπάθειά μας, μέσω συνεντεύξεων που πήραν από
μέλη του συλλόγου μας.

4η Συνάντηση Μελών
και Φίλων του
Λαογραφικού Μουσείου
Προβλήθηκε ο «Οδηγός του Λαογραφικού Μουσείου»
Διδυμοτείχου, με αναφορά στη διαδρομή και τις δράσεις
του Μουσείου

Την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 και ωρα 18:30,
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Πλωτίνη», η 4η
Συνάντηση Μελών και Φίλων του Μουσείου, στην
οποία προβλήθηκε ο «Οδηγός του Λαογραφικού
Μουσείου» Διδυμοτείχου,
με αναφορά στη διαδρομή
και τις δράσεις του Μουσείου. Μέρος των ξεχωριστών αντικειμένων που διαθέτει το Μουσείο και μέρος του αρχειακού του υλικού, επιλέχθηκε να φιλοξενηθεί στον οδηγό με απόλυτο σεβασμό και διάκριση
τόσο στο έργο των ανθρώπων όσο και στα εκθέματα
του Μουσείου. Αυτός καθ΄
εαυτός ο οδηγός και ο τρόπος που εκτυπώθηκε εκφράζει την έννοια της συνεργασίας και της κοινωνικής δικτύωσης. Κατ’ αρχήν
χάρη στην τέλεια συνεργασία των μελών του ΔΣ
καλλιεργήθηκε η ιδέα και

αποφασίστηκε η δημιουργία του οδηγού και ύστερα χάρη στην άριστη συνεργασία του Μουσείου με
την Περιφερειακή ενότητα Έβρου εκτυπώθηκε για
λογαριασμό του Συλλόγου με τη χρηματοδότηση
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά την αντιπεριφερειάρχη κυρία Γεωργία
Νικολάου, η οποία πίστεψε στην ιδέα και τη χρησιμότητα του οδηγού και μετέφερε την πίστη τους αυτή στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Περιφερειακό Ταμείο και στον Πρόεδρο κο
Αριστείδη Γιαννακίδη και
συνέδραμε έτσι στην εκτύπωση του. Στο εγχείρημα
αυτό, επίσης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι κυρίες Σόνια Δεληγιάννη συνεργάτιδα του κου Περιφερειάρχη,

η κυρία Μπουρμά Κυριακή ,
συνεργάτιδα της κας Αντεπεριφερειάρχη, η κα Χρυσούλα Τσιακιράκη Κυρούδη, πρόεδρος του ΔΣ του
Συλλόγου, η κα Γκουντουλούδη Ματίνα, καθηγήτρια πληροφορικής και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
και τέλος η κα Τζένη Κατσαρή, εκδότρια - διευθύντρια από του τυπογραφείου «Παρατηρητής». Στην
εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου
Α.Μ.Θ., ο Περιφερειάρχης
κος Άρης Γιαννακίδης, η
αντιπεριφερειάρχης κα Γεωργία Νικολάου, ο δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο
προϊστάμενος Αστυνομίκής
Διεύθυνσης κος Συριτούδης, η κα Πετρίδου Μαρία
πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, η αντιπρόεδρος του Κ.Π.Α.Π Ευγενίδειο κα Πουργιάζη Χρυσή,
η αντιδήμαρχος οικονομικού κα Γκουρλομένου Δέσποινα,οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Χρυσωάννα Δουλάκη,Γιάννης Παρασκευόπουλος,κ.Νέστωρας Κυρούδης,κ.Γιάννης Τσιαγκανάς η περιφερειακή Σύμβουλος κα Κουκουβέλα Λίτσα,κος Κυρούδης Κύρος,
δασάρχης Διδυμοτείχου
και το εκλεκτό πλήθος Μελών και Φίλων του Μουσείου.
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Παράδοση -Παραλαβή

Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος διοικητής της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «Διδυμοτείχου»

Χ

οροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ.
Δαμασκηνού πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Δευτέρας 24 Μαρτίου 2014, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της XVI M/K
Μεραρχίας Πεζικού «Διδυμοτείχου» που
εδρεύει στην ομώνυμη πόλη. Παρουσία του
Διοικητού του Δ΄ΣΣ Αντιστρατήγου κ Χαλκίδη Χρήστου, ο μέχρι πρότινος Διοικητής
της Μεραρχίας, Υποστράτηγος Ιωσήφ Μαυράκης - ο οποίος θα ασκεί πλέον, τα καθήκοντά του ως Υποδιοικητής του Δ’ΣΣ - “παρέδωσε” την Διοίκηση στον Υποστράτηγο
Βιτετζάκη Αντώνιο.Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης: οι Βουλευτές Έβρου κ. Δερμετζοπουλος Αλ και Ουζουνίδης Μ, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουριδης οι Αντιδήμαρχοι Ορεστιάδος και Σουφλίου ,οι διευθυντές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδος και Διδυμοτείχου , της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου και
πλήθος τοπικών φορέων - αρχών του Βορείου Εβρου.(national-pride.org)

Η ανάπτυξη
πολιτιστικών
τόπων θεωρείται μέρος μιας
ευρύτερης ανάπτυξης βιώσιμων ειδών
τουρισμού
Στο πλαίσιο του έργου CultTour
«Πολιτιστική Κληρονομιά των Κήπων, αφετηρία για ανάπτυξη αει-

φορείς μεταφορικών μέσων καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται
για θέματα ανάπτυξης βιώσιμων
μορφών τουρισμού. Στόχος του
εργαστηρίου είναι να υποστηρίξει
τους συμμετέχοντες στην απόκτηση εμπειρίας στη διαχείριση πολιτιστικών τοπίων για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού που θα
αντανακλά σε ολόκληρη την περιφέρεια.Στην προσπάθεια να ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα και
το Άλσος της Τσίγγλας,απο το Διδυμότειχο την εκδήλωση παρακολούθησαν οι κ.Κώστας Γκουρλουμένος,Γιάννης Απότας,Δημήτρης
Δεντσίδης.Στην συνέχεια εκπρόσωποι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Krems της Αυστρίας επιφορικού τουρισμού» που συμμετέχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, διοργανώθηκε Εργαστήριο για τη Βι-

ωσιμότητα Ανοικτών Χώρων Πρασίνου στις Πόλεις,την Δευτέρα 31
Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Εγνα-

Πολιτιστική
Κληρονομιά
των Κήπων

τία στην Αλεξανδρούπολη. Το Εργαστήριο απευθύνεται σε ειδικούς
περιβαλλοντικών μελετών, στελέχη
της Υπηρεσίας Πρασίνου των Δήμων, φοιτητές αρχιτεκτονικής τοπίου, φορείς πολιτιστικής προστασίας, ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, ταξιδιωτικούς πράκτορες,

σκέφτηκαν το Διδυμότειχο για να
προτείνουν εφαρμογές πολιτικών
και στρατηγικών σχεδίων για την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
αλλά και στην απόκτηση εμπειρίας
στη διαχείριση πολιτιστικών τοπίων
για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού.
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Τα σημαντικότερα γεγονότα
της ελληνικής επανάστασης
σίτ πασάς και ο Ομέρ Βρυώνης καταλαμβάνουν το Σούλι. 29 Ιουνίου 1822
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα καταστρέψει στα Δερβενάκια την στρατιά
του Μαχμούτ πασά ή Δράμαλη ανατρέποντας τα φιλόδοξά του σχέδια. Οι Έλληνες
και αρκετοί φιλέλληνες θα ηττηθούν, λίγες
μέρες μετά, στο Πέτα (κοντά στην Άρτα)
από ισχυρές τουρκικές δυνάμεις. Αύγουστος 1822 Η παρουσία του Γεωργίου Κάνιγκ, ως υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας σηματοδοτεί τη θετική μεταστροφή της
αγγλικής πολιτικής απέναντι στο Ελληνικό
Ζήτημα. Δεκέμβριος 1822

1814-1820 Ιδρύεται στην Οδησσό η
Φιλική Εταιρεία, από τον Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον Πάτμιο Εμμανουήλ Ξάνθο, με αποκλειστικό
σκοπό την προετοιμασία της επανάστασης.
Φεβρουάριος-Μάρτιος 1821 Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει στο Ιάσιο της
Μολδαβίας, πνευματικό κέντρο του Ελληνισμού, την επίσημη έναρξη της επανάστασης στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες, με τη
συγκρότηση του Ιερού Λόχου. 25 Μαρτίου 1821 Hμερομηνία έναρξης της ελληνικής επανάστασης.
Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός ορκίζει τους επαναστάτες στη Μονή
της Αγίας Λαύρας. Οι επαναστάτες είχαν εισέλθει από τις 23 Μαρτίου στην πόλη των
Πατρών και κήρυξαν την επανάσταση στην
πλατεία του Αγίου Γεωργίου.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης απελευθερώνουν την Καλαμάτα από
τους Τούρκους. 10 Απριλίου 1821 Η Πύλη προβαίνει σε αντίποινα. Απαγχονίζεται ο
Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ στην Κωνσταντινούπολη. Το σώμα του θα μεταφερθεί στην
Οδησσό. 23-24 Απριλίου 1821 Ο Αθανάσιος Διάκος μάχεται ηρωικά στην Αλαμάνα, συλλαμβάνεται από υπέρτερες δυνάμεις και βρίσκει ηρωικό, αλλά μαρτυρικό
θάνατο. 12-13 Μαϊου 1821 Η νίκη των
Ελλήνων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο
για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 26 Μαϊου 1821 Με την Πράξη της Συνέλευσης των Καλτετζών (μοναστήρι στην Αρκαδία), ιδρύεται η Πελοποννησιακή Γερουσία, με πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 14 Ιουνίου 1821 Επανάσταση στην Κρήτη. 9 Ιουλίου 1821
Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στη Λευκωσία τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπρια-

νό και αποκεφαλίζουν τους Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρήνειας. 23 Σεπτεμβρίου 1821 Με την κατάληψη της Τριπολιτσάς (έδρας του πασά του Μορέως),
εδραιώνεται η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Δύο μήνες μετά, θα ιδρυθεί στο Μεσολόγγι, υπό την προεδρία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο «Οργανισμός της
Δυτικής Χέρσου Ελλάδος». 13 Νοεμβρίου
1821 Απελευθερώνεται η Άρτα από τους
Σουλιώτες οπλαρχηγούς Μάρκο και Νότη
Μπότσαρη, τους αδελφούς Τζαβέλα κ.ά.
1 Ιανουαρίου 1822 Στην Α’ Εθνοσυνέλευση στην Νέα Επίδαυρο, ψηφίζεται το πρώτο Σύνταγμα της Επανάστασης, γνωστό
ως «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος».
Πρόεδρος του Εκτελεστικού εκλέγεται ο
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. 30 Μαρτίου
1822 Καταστροφή της Χίου από τα τουρκικά στρατεύματα του Καπουδάν Πασά Καρά Αλή.
Μια μαζική θυσία που θα εμπνεύσει
προσωπικότητες της ευρωπαϊκής τέχνης
και του πνεύματος, όπως ο Ντελακρουά
και ο Βίκτορ Ουγκό και θα συγκινήσει την
Ευρώπη, που θα δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό Αγώνα. Τρεις μήνες αργότερα, ο Κωνσταντίνος Κανάρης θα
πυρπολήσει και θα καταστρέψει την τουρκική ναυαρχίδα. 6 Ιουνίου 1822 Ο Χουρ-

Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των
μεγάλων Δυνάμεων στη Βερόνα, παρά τις
προσπάθειες των Ελλήνων απεσταλμένων,
δεν αναγνωρίζει την ελληνική Επανάσταση και την αποκηρύσσει με διακήρυξή του.
Ιανουάριος 1823 Νίκη των Ελλήνων στο
Ναύπλιο, που ορίζεται έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης. Μάρτιος 1823 Η Αγγλία
αναγνωρίζει τους Έλληνες ως εμπόλεμους
αναγνωρίζοντας de facto και την ελληνική
επανάσταση. Μάρτιος-Απρίλιος 1823 Συγκαλείται στο Άστρος της Κυνουρίας η Β’
Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων. 12 Ιουλίου 1823.
Ο φιλέλληνας, λόρδος Βύρων, φθάνει στο Αργοστόλι. Θα στηρίξει την επανάσταση και θα πεθάνει στο Μεσολόγγι τον
Απρίλη του 1824. Στο Μεσολόγγι θα ταφεί και ο Μάρκος Μπότσαρης που πέθανε στη μάχη του Κεφαλόβρυσου Ευρυτανίας. Φθινόπωρο 1823-Καλοκαίρι 1824
Εμφανίζονται οι πρώτες αντιθέσεις ανάμεσα στο Νομοτελεστικό υπό τον Θ. Κολοκοτρώνη και τον Πετρόμπεη και το Βουλευτικό υπό τον Κουντουριώτη που σχηματίζουν δύο ξεχωριστές κυβερνήσεις. Είναι η
απαρχή της πρώτης φάσης του εμφυλίου
σπαραγμού που θα τερματιστεί τον Ιούνιο
με την επικράτηση του Κουντουριώτη. 7-8
Ιουνίου 1824 Καταστροφή της Κάσου από
τους Τουρκοαιγύπτιους, οι οποίοι, λίγες μέρες μετά, θα καταστρέψουν ολοσχερώς και
τα Ψαρά. 29 Αυγούστου 1824 Ναυμαχία
του Γέροντα και πυρπόληση της τουρκικής
ναυαρχίδας. 15 Απριλίου 1825 Αρχίζει η

δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από
τον Κιουταχή και αργότερα και από τον
Ιμπραήμ. Στις 10 Απριλίου 1826 θα γίνει η
ηρωική έξοδος και η πτώση του Μεσολογγίου. Η θυσία του Μεσολογγίου προώθησε το ελληνικό ζήτημα όσο καμιά ελληνική
νίκη και ο απόηχος των γεγονότων, αναζωπύρωσε το πνεύμα του φιλελληνισμού
στην Ευρώπη. 5 Ιουνίου 1825
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, δολοφονείται στην Ακρόπολη Αθηνών, θύμα της εμφύλιας διαμάχης. 3 Αυγούστου 1826 Ο
Γκούρας κλείνεται με τους άνδρες του στην
Ακρόπολη. Η πόλη παραδίδεται στον Κιουταχή. 11 Νοεμβρίου 1827 Η κυβέρνηση
Ζαϊμη μεταφέρει την έδρα της στην Αίγινα. 19 Μαρτίου 1827 Με πρόταση του Κολοκοτρώνη ανατίθεται η ηγεσία του στρατού στον Church και των ναυτικών δυνάμεων στον Cochrane. 30 Μαρτίου 1827 Η
Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Ιωάννη Καποδίστρια «κυβερνήτη της Ελλάδος» με επταετή θητεία. 22 Απριλίου 1827 Θανάσιμος
τραυματισμός του Γεωργίου Καραϊσκάκη στη μάχη του Φαλήρου. 8 Οκτωβρίου
1827 Ναυμαχία του Ναβαρίνου.
Ο ενωμένος συμμαχικός στόλος Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας καταστρέφει τον
τουρκοαιγυπτιακό που βρισκόταν αγκυροβολημένος στον κόλπο του Ναβαρίνου, γεγονός που υπήρξε καταλυτικό στην εξέλιξη
του Ελληνικού Ζητήματος.
Οι τρεις προστάτιδες Δυνάμεις θα διαδραματίσουν πλέον καταλυτικό ρόλο
στην γένεση του ανεξάρτητου νεοελληνικού κράτους. 8 Ιανουαρίου 1828 Άφιξη του κυβερνήτη Καποδίστρια στο Ναύπλιο. 3 Φεβρουαρίου 1830 Υπογράφεται
από τις Μεγάλες Δυνάμεις το πρωτόκολλο
του Λονδίνου, σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με
οροθετική γραμμή τη γραμμή ΑμβρακικούΠαγασητικού. Στο νέο κράτος θα συμπεριληφθούν, με το Πρωτόκολλο της συνδιάσκεψης του Λονδίνου στις 30 Αυγούστου
1832, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα,
η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και τα
νησιά του Αργοσαρωνικού κόλπου.(στοιχεία από flashnews.gr)

“Η ελληνική επανάσταση του 1821,
επικός απελευθερωτικός αγώνας, του επί
αιώνες, υπόδουλου ελληνικού λαού,
υπήρξε ο πιο σημαντικός σταθμός
της ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού.”
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25η Μαρτίου

«Xαρμόσυνο μήνυμα της διπλής
θρησκευτικής και εθνικής εορτής»

Θριαμβευτικά ήχησαν οι καμπάνες των
εκκλησιών της ακριτικής περιοχής μας μεταφέροντας προς όλους το χαρμόσυνο μήνυμα της διπλής θρησκευτικής και εθνικής
εορτής της 25ης Μαρτίου. Με δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις και παρελάσεις

στο Διδυμότειχο και στην ευρύτερη περιοχή, ο λαός μας τίμησε την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας. Επίκεντρο του εορτασμού ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Παναγίας
Ελευθερωτρίας στο Διδυμότειχο, όπου ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος. Μητροπολίτης

μας κ.Δαμασκηνός.Μετά τη Θεία Λειτουργία λαός και επίσημοι μετέβησαν στο χώρο του Ηρώου Πεσόντων, όπου τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των Ηρώων.
Τα νιάτα της περιοχής μας, η μαθητιώσα και

στρατευμένη νεολαία, παρέλασαν με υπερηφάνεια και καμάρι, τιμώντας τους αγωνιστές που ξεσηκώθηκαν το 1821 υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.
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Tο αγαπημένο στέκι
Oι φύλακες των αχναριών του “ΖΩΝΤΑΝ ΤΕΠΕ” ΒΡΥΣΙΚΩΝ
ήταν μαλακιά και με το πέρασμα
του χρόνου έγινε σκληρή. Η Μάρω
και ο Τσιομπάνος ήταν ανδρόγυνο
και ζούσαν με το μπλούκι τους (κοπάδι) κει πάνω. ...... Λεπτομερέστερη
περιγραφή για αυτά τα χνάρια διαβάζει κανείς στο διήγημα του Βρυσικιώτη Θεόφιλου Γουδουσάκη “ Ο
Μουτιός από το Ζωντάν”. Μια ομάδα παππούδων μας, δεν αρκέστηκε
στη προφορική διάσωση και διάδοση των θρύλων μας, προχώρησαν
πολύ περισσότερο ξεπερνώντας
σε ενέργεια και φαντασία πολλούς
δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους του τόπου μας. Βάλθηκαν λοιπόν να εντοπίσουν όλα αυτά τα χαμένα από τον καιρό ‘πατήματα’, να

Με προσωπική εργασία και δικά
τους έξοδα, παππούδες (Παπαδόπουλος Γεώργιος,Πουρτσίδης Ιωάννης,Τελάκης Μιχάλης,Τσιολακίδης Σωτήρης) από το χωριό Βρυσικά κατασκεύασαν κιόσκι σε αμφιθεατρική θέση στις παρυφές του βουνού των θρύλων, εμπλουτίζοντας
ταυτόχρονα το ξέφωτο με ντόπια δενδρύλλια.Σε συζητήσεις μαζί τους λένε:Εμείς ακούσαμε πολλά

από τους χωριανούς και τι δε μας
έσυραν. Δεν μας πειράζει όμως, θεωρούμε ότι κάνουμε το χρέος μας.
Μακάρι εσείς οι νεότεροι να συνεχίσετε και να τα κάνετε καλύτερα. Αυτοί είναι οι φύλακες των αχναριών
του “ΖΩΝΤΑΝ ΤΕΠΕ” ΒΡΥΣΙΚΩΝ
.....Στα νότια του λόφου, αναφέρει
ο κύριος Γουρίδης στα λαογραφικά μας, θα βρει ,μια πέτρα στρογγυλή, ακτίνας 0.90 μ. με μια τρύπα

τα καθαρίσουν, να τα σηματοδοτήσουν. Η αρχή έγινε με του τσιομπάνι την μπλή. Θαμμένη για χρόνια,
αλλά ευτυχώς όχι κατεστραμμένη,
από τις μπουλντόζες του στρατού
(να θυμίσουμε ότι το μέρος είναι
πεδίο βολής) παρουσιάστηκε με καμάρι από τους ‘φύλακές μας’. Επόμενος στόχος τους να εντοπίσουν
τη Βρύση της Μάρως και αν ο Θεός τους έχει γερούς, όπως λένε, πάνε για τα επόμενα. το σφοντύλι, τα
ξτέλια, το γιατάκι του Πατσιόγλου.
(Ο Πατσιόγλου ήταν ένας τρομερός
και αιμοδιψής ληστής, φόβος και
τρόμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και κατά 18ον αιώνα.)

στη κέντρο. Λίγο πιο κάτω θα σβήσει τη δίψα του με το δροσερό νερό της βρύσης της Μάρως και δίπλα θα μείνει σκεπτικός για αρκετή
ώρα μπροστά στου “Τσιομπάν’ την
‘μπλή” ίχνη πάνω σε μια επίπεδη πέτρα που φαίνονται καθαρά η πατημασιά (το ίχνος) του τσαρουχιού
του τσιομπάνου και το σημάδι όπου
στηρίχθηκε με τη γκλίτσα του. Λένε
ότι ή πέτρα όταν πάτησε ο βοσκός

«15.000 άνθρωποι τόσο από την Ελλάδα όσο
και από το εξωτερικό μέσα σε λίγες μέρες παρακολούθησαν το βίντεο για
το Κάστρο Πυθίου!»
Πως ένας άνθρωπος πέτυχε σε τρεις μέρες για το Πύθιο αυτό που
δεν μπόρεσε να πετύχει το Υπουργείο Πολιτισμού σε 30 χρόνια! Ο Κώστας Γκουρλουμένος, εθελοντικά και με δικό του εξοπλισμό, γύρισε
ένα μικρό βίντεο για το Κάστρο του Πυθίου την τελευταία Κυριακή του
Μάρτη και εκμεταλλεόμενος την διάθεση του για προσφορά αλλά και
με τις γνώσεις του, πέτυχε να το δούν και να μάθουν για αυτό, 10.000
άνθρωποι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό μέσα σε μία
μόλις ημέρα! Χωρίς χρήματα, χωρίς έξοδα, χωρίς σπατάλες! Μια εκπληκτική δουλειά,που δίνει την δυνατότητα να γίνει η περιοχή μας ευρύτερα γνωστή και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Δήμου μας. Ευχόμαστε
ο Κώστας να βρει γρήγορα μιμητές σε όλα τα επίπεδα στα οποία δραστηριοποιείται!

15.000… για το
κάστρο Πυθίου
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Κινηματοθέατρο «Ορφέας»

Ένα πολύτιμο «πολιτιστικό
κόσμημα» του Διδυμοτείχου
Δεκέμβριος του 1963.Στο Διδυμότειχο υπήρχε κινηματογράφος όχι
όμως και θεατρική αίθουσα. Δυο οικογένειες, του Ευάγγελου Πεταλωτή, που
ήταν από το Παλιούρι και τους Μεταξάδες, πεταλωτής στο επάγγελμα, αλλά με αγάπη στις τέχνες και τα γράμματα, και του Ιορδάνη Πασχαλίδη, πρόσφυγα από την Ανατολική Θράκη, που
εγκαταστάθηκε στο Ευγενικό και μεγάλωσε την πολυμελή οικογένειά του με
προτεραιότητα την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών του, αφού πάντρεψαν τα παιδιά τους, την Δάφνη Πεταλωτή και τον Πασχάλη Πασχαλίδη, που
σπούδασε στην Αθήνα Ιατρική και επέστρεψε στον τόπο του για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ανθρώπους
του τον είχαν ανάγκη, αποφασίζουν να
κάνουν ένα μοναδικό έργο για τον τόπο τους.
Να κατασκευάσουν ένα ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ και όχι μόνο. Τα σχέδια
του κινηματοθεάτρου έγιναν στην Αθήνα και η αίθουσα άρχισε να κατασκευάζεται τον Μάρτιο του 1964 και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους. Εκείνη την εποχή είναι η μοναδική αίθουσα μέχρι και την Θεσσαλονίκη,
που παρ΄ όλο το πλάτος της που είναι
20 μέτρα, δεν υπάρχουν στην μέση καθόλου κολώνες, η δε χωρητικότητά της
ήταν 520 καθίσματα.
Ο αγιασμός και τα εγκαίνια του κινηματοθεάτρου που ονομάστηκε «ΟΡΦΕΑΣ» έγιναν στις 20-11-1964 με την
συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου
Διδυμοτείχου υπό την Διεύθυνση του
κ.Μανώλη Ζαπάρτα. Την επομένη έγινε
η πρώτη προβολή, με την ταινία «Παντρεύω τον μπαμπά μου», ο δε πρώτος
θίασος που ήλθε ήταν του Κώστα Βουτσά. Ακολούθησαν και άλλοι, όπως του
Ληναίου, Φωτίου, Χατζηχρήστου, Βόγλη, Καζάκου κ.α. Σημαντικός σταθμός
ήταν και η παράσταση «Το Μεγαλό μας
Τσίρκο». Εκτοτε, κάθε χειμερινή περίοδο
ερχόταν το ΚΘΒΕ και αργότερα το θέατρο Κομοτηνής, και το θέατρο τέχνης
του Κάρολου Κουν ( 1980).

ζήτηση εγώ είχα πάρει πλέον την απόφασή μου, να παραχωρήσω την αίθουσα στα παιδιά αυτά και μάλιστα δωρεάν γιατί πίστεψα στα όνειρά τους. Αν και
μου ζητήθηκε η αίθουσα για να γίνει καφετέρια, σκέφθηκα ότι καφετέριες στο
Διδυμότειχο υπάρχουν πολλές, θέατρο
όμως και πολιτιστικό κέντρο δεν υπάρχει.
Όταν ήρθαν τα μέλη του συλλόγου
«ΘΕΑΣΥ» μαζί με τον κ. Ακη Τσονίδη
να δούν την αίθουσα, ο ενθουσιασμός
τους ήταν τόσο έντονος, παρ΄όλο που
ο χώρος ήταν κατεστραμμένος και σε
τίποτε δεν θύμιζε τον παλιό κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑ», γεγονός το οποίο με
έκανε να νοιώσω δικαιωμένη και ηθικά
ικανοποιημένη για την απόφασή μου να
τους παραχωρήσω την αίθουσα.

Επίσης γινόταν πολύ συχνά συναυλίες όπως της Μαρίζας Κώχ ( 1981 ),
της Πρωτοψάλτη ( 1981), της ΕΡΤ 2
( 1983). Εκείνη την περίοδο η έξοδος
του σαββατοκύριακου ήταν συνδεδεμένη με τον κινηματογράφο, με τις κυρίες «να βάζουν τα καλά τους» και να παρακολουθούν τις επιτυχίες του ελληνικού και νέου ελληνικού κινηματογράφου, ενώ η παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης ήταν κάτι ιδιαίτερα
ξεχωριστό.

κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Μοιραία το κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ»,
έκλεισε το έτος 1993 και ο χώρος λειτούργησε ως καφετέρια, με καταστρεπτικές παρεμβάσεις στην αίθουσα.

όταν με πρωτοβουλία της Βάσως Μπαξεβάνη συναντήθηκα με το Δ.Σ. του
συλλόγου «ΘΕΑΣΥ» και τον κ. Ακη Τσονίδη, που μου ζήτησαν να τους νοικιάσω την αίθουσα.

Όμως με την εμφάνιση της τηλεόρασης ο κόσμος έχασε την επαφή με
τον κινηματογράφο, και η θέση από την
αίθουσα του κινηματογράφου αντικαταστάθηκε από την θέση στον καναπέ
και την πολυθρόνα, και έτσι χάθηκε και
η αίγλη του κινηματογράφου και η επι-

Όταν μετά την διακοπή της λειτουργίας και της καφετέριας, τον Αύγουστο του έτους 2012, μπήκα στην αίθουσα που ήταν παλιά το κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», πόνεσα και έκλαψα γι΄
αυτό που αντίκρισα μπροστά μου. Η λύτρωση ήρθε τον Δεκέμβριο του 2012,

Κατά την διάρκεια της συζήτησης
κατάλαβα την αγάπη που είχαν τα παιδιά αυτά για το θέατρο, τον πολιτισμό,
τα όνειρα που ήθελαν να πραγματοποιήσουν, αλλά τους έλλειπε ο κατάλληλος χώρος για να στεγάσουν αυτά τα
όνειρά τους. Πρίν ολοκληρωθεί, η συ-

Η στιγμή εκείνη θα μου μείνει αξέχαστη. Το πρώτο βήμα είχε γίνει. Το
δεύτερο ήταν η ανακατασκευή της αίθουσας. Με προσωπική δουλειά όλων
των μελών του «ΘΕΑΣΥ» και την αμέριστη συμβολή του Δημάρχου κ. Πατσουρίδη, η αίθουσα του κινηματοθεάτρου ξαναλειτούργησε. Ο ίδιος ο Δήμαρχος, παίρνοντας το ρίσκο της κριτικής, βοήθησε όσο μπορούσε τον σύλλογο, καθώς η βοήθεια αφορούσε ένα
ιδιωτικό χώρο.
Όμως πίστεψε ότι είναι ένα έργο που θα βοηθήσει τον τόπο και αυτό

τον τιμά ιδιαιτέρως. Τα μέλη του «ΘΕΑΣΥ», προσπαθούν ακόμα και σήμερα να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ( οικονομικές και μη ) που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα που ανέλαβαν και μια τέτοια αίθουσα κινηματοθεάτρου και ελπίζω να
τους βοηθήσουν όλοι οι συμπολίτες
μας. Ομολογώ ότι περίμενα μεγαλύτερη συμπαράσταση από τον κόσμο. Με
λυπεί το γεγονός ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν έρθει ακόμα
στο θέατρο, ενώ έχουν δοθεί ήδη αρκετές θεατρικές παραστάσεις, ενώ παράλληλα έχουν γίνει και άλλες εκδηλώσεις. Επίσης δεν βλέπω πολλούς νέους
να έρχονται, χαίρομαι όμως όταν βλέπω
μικρά παιδιά και αυτό είναι μια ελπίδα
αισιοδοξίας. Υπάρχει οικονομική κρίση.
Όμως η πνευματική κρίση μπορεί
να σημάνει το τέλος της ψυχής μας και
του λαού μας. Πίστευα πως με αυτήν
μου την κίνηση όλοι οι σύλλογοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής θα μπορούσαν να είναι μαζί και όχι ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο καθένας με τον δικό
του ρόλο, αλλά όλοι μαζί σε ένα κοινό
στόχο, την πολιτιστική ανάπτυξη και την
προβολή αυτού του τόπου που λέγεται
Διδυμότειχο. Γιατί όλοι θέλουμε ο τόπος μας να πάει μπροστά και να φύγουμε από την μιζέρια. Γιατί ο πολιτισμός
είναι δύναμη. Γιατί όλοι αγαπάμε αυτόν
τον τόπο, ο καθένας με τον τρόπο του.
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Η μάχη των Μεταξάδων
Παντελής Αθανασιάδης

….Στην Αλεξανδρούπολη ο διοικητής ο διοικητής της Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης Ταξίαρχος Στέφανος Πρόκος ανησυχούσε και επικοινωνούσε με τον αντισυνταγματάρχη Βλάσση. Ο Βλάσσης του είπε, ότι καλό θα ήταν η επίθεση να γίνονταν το πρωί της επομένης 19ης Μαΐου γιατί το 77 ΕΤΠ,
δεν είχε φτάσει ακόμα στο Ασπρονέρι. Ο ταξίαρχος αρχικά συμφώνησε,
αλλά μετά από δύο λεπτά, άλλαξε
γνώμη και διέταξε η επίθεση να γίνει αμέσως και χωρίς τη συμμετοχή του 77ου ΕΤΠ. «Τούτο, με έκαμε
να σκεφθώ  επ΄ολίγον και απήντησα
εις τον Διοικητήν της Στρατιωτικής
Διοικήσεως Θράκης. ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ», αφηγήθηκε αργότερα ο Βλάσσης. Μετά
τη διαταγή αυτή, άρχισε η συνεργασία των Βλάσση και Αποστολάκη για
την αναπροσαρμογή των επιθετικών
σχεδίων χωρίς τη συμμετοχή του 77
ΕΤΠ. Στις 5.15΄ μμ της 18ης Μαΐου
έγινε τελικά η επίθεση με συνεργασία αρμάτων, αεροπορίας, πυροβολικού και πεζικού και με σκληρή μάχη μέσα σε 30 λεπτά διασπάσθηκε η
διάταξη των ανταρτών και καταλήφθηκε το ύψωμα Ασβεσταριές.
Οι αντάρτες αιχμαλωτίσθηκαν
και οι δυνάμεις του στρατού συνενώθηκαν με το Λόχο Μεταξάδων. Οι
επιτιθέμενοι αναγκάσθηκαν αποσυρθούν στην περιοχή Βουλγάρας Χωράφι και οι Μεταξάδες καταλήφθηκαν από τον κυβερνητικό στρατό. Οι
άμαχοι και το δράμα τους. Διαφωτιστική για το δράμα των αμάχων μέσα στο λόφο του Προφήτη Ηλία, είναι η έκθεση του αντισυνταγματάρχη
Γεωργίου Βλάσση, που υποβλήθηκε
στη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης.
Λίγες μέρες μετά την μεγάλη μάχη: «Θεωρείται απαραίτητον εν σμικρώ να περιγράψωμεν την μαρτυρική θέσιν των ελευθέρων πολιορκουμένων επί του λόφου ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ.
Άνω των 800 εγκλεισθέντων εκεί
από της 6ης ώρας της 15ης μέχρι
το εσπέρας της 18ης ήτοι επί τετραήμερον επέρασαν μίαν ζωήν όντως
μαρτυρικήν αλλά και αξιοθαύμαστον. Παρετηρήθη ότι γυναίκες αντικαθίστων τους σκοπούς στρατιώτας
εις τας θέσεις των ίνα δώσουν καιρόν εις αυτούς ν’ αναπαυθούν. Εξηκριβώθη ότι πολλοί λόγω ελλείψεως ύδατος εχρησιμοποίσαν ως τοιούτον τα ούρα των, δι’ ο και παρετήρησα κατά την εκεί μετάβασίν μου
τα πρόσωπα πολλών ωχρά (κίτρινα).
Οσάκις οι συμ/ται κατά τας επιθέσεις
των επλησίαζον τα συρματοπλέγματα εβάλλοντο υπό των πολιορκουμένων διά ξύλων και λίθων. Εξηκριβώθη ότι επί τετραήμερον το σύνολον έμενε νήστεις, διότι οι πολιορκημένοι ουδεμίαν προμήθειαν είχον
καθ’ ότι ουδόλως προέβλεπον τοιαύτην κατάστασιν. Το ηθικόν των και
το ψυχικόν σθένος ήτο και είναι άριστον, το δε Εθνικόν των φρόνημα εις
άριστον επίπεδον. δι’ ο και τους αξίζει κάθε Εθνική ευγνωμοσύνη». Κάτι άλλο που συνέβη στις ρίψεις εφοδίων από τα αεροπλάνα, ήταν, πως

ρίχνονταν και μερικά σακιά με λεμόνια!!! Ήταν απαραίτητα, για να συνεφέρουν τα γυναικόπαιδα από τις
αναρίθμητες λιποθυμίες λόγω των
σφοδρών βομβαρδισμών του λόφου
με βαρείς όλμους. Στην μάχη έδωσε
το παρόν όπως είδαμε και η Αεροπορία η οποία έπληττε τις θέσεις που
κατείχαν οι αντάρτες και ταυτόχρονα
έριχνε τρόφιμα και πυρομαχικά μέσα
στο χωριό για να αντέξει η άμυνά
του. Εντυπωσιακές ήταν οι βυθίσεις
των αεροσκαφών σε χαμηλό ύψος,
που προκαλούσαν πανικό στις τάξεις
των ανταρτών.
Η συμμετοχή των πολεμικών
αεροπλάνων που ξεκινούσαν από
το αεροδρόμιο της Καβάλας υπήρξε μεγάλης σημασίας. Ωστόσο στη
Μάχη των Μεταξάδων πέντε αεροπλάνα έκαναν αναγκαστική προσγείωση και άλλα 20 εβλήθησαν ελαφρά από τους αντάρτες χωρίς να διακόψουν τις πτήσεις τους. Οι πιλότοι
των μαχητικών ήταν οι Κυρκιζιώτης,
Κανδαλέων, Στυλιανάκης και Σπηλιόπουλος. 19 Μαΐου, οι μάχες συνεχίζονταν… Το πρωί της 19ης Μαΐου 1949, το 77ο ΕΤΠ υπό τον Ταγματάρχη Διμήδη κινήθηκε προς την
κατεύθυνση Ασπρονερίου- Παλιουρίου, ανατρέποντας διαδοχικά τις
αντιστάσεις των ανταρτών. Το μεσημέρι μετά από άγριες μάχες «σώμα
προς σώμα» κατέλαβε το ύψωμα Γελαδάρα και πήρε επαφή και με τους
αντάρτες που κατείχαν την τοποθεσία Βουλγάρας Χωράφι.
Η τοποθεσία αυτή είχε οργανωθεί από το στρατό κατά τρόπο θαυμάσιο με συρματόπλεγμα και πολυβολεία. Τα χαρακώματα όμως αυτά είχαν καταλάβει οι αντάρτες και
αμύνονταν σθεναρότατα. Στις 6 μμ
με συνδυασμένη επίθεση τεθωρακισμένων, πυροβολικού και αεροπορίας κατελήφθη το ύψωμα Βουλγάρας Χωράφι. Η φρουρά των ανταρτών που το κατείχε συνελήφθη ολόκληρη μετά από μάχη μιας ώρας.         
Έτσι και με πολύ χυμένο αίμα, ολόκληρη η περιοχή των Μεταξάδων
περιήλθε στα χέρια του στρατού.

Το πρωί της 20ης Μαΐου 1949,
τμήματα του στρατού συνεχίζοντας
τις επιθετικές ενέργειες εναντίον των
υποχωρούντων ανταρτών, έφθασαν
στις 11.30’ πμ στις τοποθεσίες Σκάλα και Τζιβά Κουρού, όπου ενώθηκαν με το 553 Τάγμα Πεζικού, που
το διοικούσε ο υποδιοικητής της VII
Μεραρχίας, ο οποίος από τις 18 Μαΐου είχε προωθηθεί στο κοντινό Μικρό Δέρειο. Αρκετά υπολείμματα της
ανταρτικής δύναμης (περίπου 400)
αφού όλη τη μέρα στις 20 Μαΐου
παρέμειναν μέσα σε χαράδρες επάνω από το Πρωτοκκλήσι, κινήθηκαν
τη νύχτα προς Μπουκατέ Νταγ.
Από 22 έως τις 25 Μαΐου συνεχίσθηκε η καταδίωξη των ανταρτών
οι οποίοι χωρίσθηκαν σε δύο φάλαγγες και τράπηκαν δυτικά. Ηρωισμοί Απίστευτες ηρωικές πράξεις
σημειώθηκαν κατά τη μάχη των Μεταξάδων. Από επιστολές που έστειλε ο διοικητής του Τάγματος Εθνοφρουράς προς του προέδρους των
κοινοτήτων του τόπου καταγωγής
ορισμένων στρατιωτών προκύπτουν
τα εξής: Τις απογευματινές ώρες της
16ης Μαΐου οδηγήθηκε ο 2ος Λόχος
κοντά στην Πολιά για να απελευθερωθεί το πολυβολείο της γέφυρας
του Ερυθροπόταμου με 6 μόνο οπλίτες μέσα, που είχε κυκλωθεί από περίπου 100 αντάρτες.
Ο διοικητής του τάγματος μίλησε στους φαντάρους του για τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι συνάδελφοί
τους και τότε προσφέρθηκαν εθελοντικά οκτώ οπλίτες. -Εμείς κ. διοικητά θα πάμε. Σας παρακαλούμε να
μας επιτρέψετε να κάνουμε μια ομάδα εθελοντών και μόλις νυχτώσει θα
χωθούμε μέσα στα κλαδιά της όχθης
και θα ριχτούμε μέσα στο ποτάμι για
να φτάσουμε στο φυλάκιο.
Πράγματι οι παράτολμοι αυτοί εθελοντές το είπαν και το έκαναν. Βούτηξαν στο ποτάμι, έφτασαν στο πολυβολείο και το ενίσχυσαν για να μην πέσει στα χέρια των
ανταρτών. Ο διοικητής τους πρότεινε να τιμηθούν με Πολεμικό Σταυ-

ρό και να προαχθούν επ’ ανδραγαθία.           Αυτοί οι οκτώ θαρραλέοι εθελοντές, ήταν οι: 1)    Δεκανέας Δημήτριος Μπάτος, από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και οι στρατιώτες 2)    Θεοφάνης Σαλτσίδης,
από την Ξάνθη (οδός Σκιάθου 21). 3)   
Τσάκαλος Μιλτ. Από την Πύλη Τρικάλων 4)    Μιχαήλ Τρανούλης από
την Νέα Ιωνία, Αθήνα (Ζήλωνος 10)
5)    Γέρος Δημήτριος από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης 6)    Τζαμπάζης, από τις Σέρρες. 7)    Γεώργιος
Μάγκας από την Αθήνα. 8)    Στυλιανός Ψαράκης από την Κρήτη.          
Ο ίδιος διοικητής του Τάγματος
Εθνοφρουράς με άλλη επιστολή του
είχε γνωστοποιήσει στις κοινότητες
Χελιδορίου Δερβενίου Κορινθίας και
Βρησά Μυτιλήνης ότι δύο αξιωματικοί από αυτούς που πολιορκούσαν
μέσα στους Μεταξάδες οι αντάρτες,
πολέμησαν με αφάνταστο ηρωισμό
κυκλωμένοι σε ένα στενό χώρο, επί
μέρες χωρίς νερό, χωρίς ψωμί και με
ελάχιστα πυρομαχικά, αλλά με μεγάλη πίστη και πατριωτισμό. Επρόκειτο
για τον έφεδρο υπολοχαγό διοικητή
του Λόχου Ηλία Λάλο από την Κορινθία και τον διμοιρίτη έφεδρο ανθυπολοχαγό Γεώργιο Γεώργη από
τη Μυτιλήνη. Ηρωικά πολέμησαν και
οι 32 φαντάροι. Οι δύο αξιωματικοί
παρασημοφορήθηκαν επιτόπου από
τον διοικητή του Γ΄ ΣΣ και προτάθηκαν για προαγωγή επ’ ανδραγαθία.
Οι δραματικές απώλειες- Πολύ αίμα χυμένο…
Οι απώλειες της μάχης των Μεταξάδων ήταν ένας νεκρός έφεδρος
ανθυπολοχαγός ο Ευάγγελος Μώρος του 93ου Τάγματος Εθνοφρουράς, που σκοτώθηκε στις 16 Μαΐου, 11 νεκροί οπλίτες και 62 τραυματίες. Υπήρχαν επίσης 6 αγνοούμενοι οπλίτες, 5 νεκροί, πέντε τραυματίες και 2 αγνοούμενοι άνδρες των
ΜΕΑ. Από τους Μεταξάδες απήχθησαν 4 άνδρες και 7 γυναίκες. Από
την πλευρά των ανταρτών- σύμφωνα με στοιχεία του στρατού- υπήρξαν 173 νεκροί και 108 συλληφθέντες ή παραδοθέντες αντάρτες. Από

πλευράς λαφύρων βρέθηκε άφθονος οπλισμός (ατομικά τυφέκια και
αυτόματα) 3 όλμοι και 12 μυδράλια. Και επειδή πόλεμος δεν σημαίνει μόνο όπλα, αλλά και προπαγάνδα, αξίζει να αναφερθεί εδώ, ότι στο
Μηναίο Δελτίο που εξέδιδε το Γενικό Αρχηγείο των ανταρτών αναφέρεται π.χ. για την πρώτη μέρα της
μάχης 15 Μαΐου ότι ο στρατός είχε 69 νεκρούς, 185 τραυματίες και
16 αιχμάλωτους. Και ο ίδιος ο καπετάν Κρίτων στο βιβλίο του σελ.
385, ομολογεί: «Πρόκειται για ψεύτικους αριθμούς, που απέχουν από
την πραγματικότητα όσο η γη από
τον ουρανό». Άραγε ποιες πρέπει
να ήταν οι πραγματικές απώλειες των ανταρτών; Κατά τον Κρίτωνα και πάλι (σελ.385) από το σύνολο
1378 ανταρτών και στελεχών, μόλις
και μετά βίας γλίτωσαν κακήν κακώς
420-450. Όλοι οι άλλοι έπεσαν νεκροί, τραυματίες, αιχμάλωτοι, αγνοούμενοι. Και στο σημείο αυτό, ο καπετάνιος δεν μιλάει για παραδοθέντες, που όντως υπήρξαν. Γράφει για
αγνοούμενους…. Όμως τα νούμερα
που δίνει, είναι όντως συγκλονιστικά. Παρά την συντριβή των ανταρτών στους Μεταξάδες και την συρρίκνωση των ανταρτικών δυνάμεων
στο νομό Έβρου, οι ελάχιστοι εναπομείναντες αντάρτες, συνέχιζαν καταδιωκόμενοι απηνώς, τον απέλπιδα
αγώνα τους, που δεν είχε πλέον καμιά προοπτική.
Οι περισσότεροι διέφυγαν προς
την τοποθεσία Μπουκατέ Νταγ,
όπου τους καταδίωξε ο στρατός και
έγιναν πολλές συμπλοκές. Μια επίθεση ανταρτών, ατελέσφορη, σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου βόρεια της
Αλεξανδρούπολης. Οι εφημερίδες
έγραψαν την επομένη, ότι ήταν μια
κίνηση αντιπερισπασμού για να τονωθεί το ηθικό των ανταρτών μετά την πανωλεθρία στη Μάχη των
Μεταξάδων. Στις 13 Σεπτεμβρίου ο
στρατός εκκαθάριζε την περιοχή από
το Μεγάλο Δέρειο έως τους Μεταξάδες, όπου συνάντησε αντάρτες
που δεν είχαν διαφύγει ακόμα προς
τη Βουλγαρία. Από τις μικροσυμπλοκές σκοτώθηκαν 4 στρατιώτες και
τραυματίσθηκαν 6. Από τους αντάρτες σκοτώθηκαν 5 και συνελήφθησαν 3. Στην έκθεσή του ο ταξίαρχος
Πρόκος ανέφερε συμπερασματικά
ότι οι αντάρτες θέλοντας να καταλάβουν και να κρατήσουν μια περιοχή
εντελώς δική τους αναγκάσθηκαν να
δώσουν μάχη κατά μέτωπο.
«Αυτό υπήρξεν η καταστροφή
των». Επίσης η αντίσταση του Λόχου Αανιχνευτών και η ορμητικότητά
τους, επέφερε σύγχυση στις τάξεις
των επιτιθεμένων. Τέλος, κατά τον
ταξίαρχο Πρόκο, πολλοί και κυρίως οι βίαια επιστρατευθένες αντάρτες δεν πολεμούσαν καλά. Και αυτό είναι ευνόητο... Σιγά- σιγά η ζωή
στη χώρα, άρχισε να παίρνει ομαλούς ρυθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη λειτούργησε Κέντρο Νεοσυλλέκτων και στις 16 Σεπτεμβρίου έγινε στο γυμναστήριο της πόλης η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων φαντάρων, με κάθε επισημότητα. Ο εμφύλιος έβαινε προς το τέλος του, αλλά
με πολλά θύματα. Θύματα ήταν και
οι ζωντανοί και οι νεκροί… Και πάνω
απ’ όλα λαβωμένη για χρόνια η Ελλάδα ολόκληρη..

13

Τρίτη 15 Απριλίου 2014 • Αρ. Φύλλου 13

Πολιτιστικός     Σύλλογος   
Διδυμοτείχου στην Αθήνα.
«Συμμετέχει και αναδεικνύει τις άγνωστες λησμονημένες σελίδες της Ιστορίας
της Θράκης»

Την 22αν και 23ην Μαρτίου 2014 ο Πολιτιστικός
Σύλλογος
Διδυμοτείχουστην Αθήνα εκπροσωπούμενος απότον Αντιπρόεδρο
του Δήμο Γκαλδανίδη και
τον ταμία του και ταμία της
Πανθρακικής Ομοσπονδίας
Νοτίου Ελλάδος Ελευθέριο
Κυργιαλάνη συμμετείχε στην
αποστολή εκδρομή   που έγινε στην Άγια Πόλη του Μεσολογγίου.
Ο σκοπός της επίσκεψης
ήταν ο Εθνικός Εορτασμός
της 25ης Μαρτίου σε συνδυασμόμ ε τα Αποκαλυπτήρια της Επιτύμβιας Στήλης
των πεσόντων Θρακιωτών
κατά την Ηρωική Έξοδο του
Μεσολογγίου. Είναι πολλπαλή η συμμετοχή τωνσυμπατριωτών μας στον Αγώνα
του Έθνου μας 1821 για την
Ανεξαρτησία μας, αλλά είναι
άγνωστες οι πτυχές της.
Ο Σύλλογος μας συμμετέχοντας   στην   προσπάθεια  
για   την   ανάδειξη    των  
θυσιών του   Θρακιώτικου

Λαού, συμμετέχει και   αναδεικνύει    τις   άγνωστες   η  
λησμονημένες   αυτές   σελίδες της ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΘΡΑΚΗΣ. Στην κατεύθυνση αυτή κινούμενοι στο διοικητικό συμβούλιο είχαμε τις παρακάτω
δραστηριότητες.
1.) Ομιλία του κ Γκαλδανίδη
Δήμου Ιλιον (17-3-2014) με
θέμα <Η Θράκη στην Επανάσταση του 1821>2.) Ομιλία
του κ Βενιχ΄΄ακησ Χριστόφορου κατά την στέψη των
ηρώων του 1821 στο Πεδίο
του ΆΡΕΩΣ την 16-3-2014

όπου τιμήθηκαν με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από 20 συλλόγους της Αττικής οι πρωτεργάτες ήρωες του ‘21 μεταξύ αυτών η δική μας θρακιώτισα και καπετάνισσα
Δόμνα Βιζβίζη 3.) Επίσκεψη κ απονομή τιμής των πεσόντων Θρακών στο Μεσολόγγι κατά την έξοδο όπου
έγινα ομιλίες από τον πρόεδρο της πανελλήνιας ομοσπονδίας συλλόγων της Ελλάδας κ Χατζόπουλο Ελευθέριο από Θεσσαλονίκη και
της γραμματέως της ΠΑΟΝΕ κας Αθανασιάδου Λούλας.
Στο πρόγραμμα της εκδρομής συμπεριελήφθη επίσκεψη - προσκύνημα , στο
μαρτυρικό ΔΙΣΤΟΜΟ. Φωτογραφικά στιγμιότυπα σας
αποστέλλονται για δημοσίευση . Παράλληλα θέλουμε
να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας με το άγνωστο υλικό που αποτέλεσε πηγή των ομιλιών του κ προέδρου και αντιπροέδρου του
συλλόγου μας.Για το ΔΣ ο
πρόεδρος Χριστόφορος Βενιχάκης.

Φεστιβάλ
KUKERLANDIA

Τα «Δίδυμα Τείχη» αναβίωσε το έθιμο του
μπέη ενθουσιάζοντας το κοινό και τους
συμμετέχοντες στο φεστιβάλ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποστολή του Ε.Λ.Σ «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» στη Βουλγαρία. Η 50μελής αντιπροσωπεία των χορευτικών
τμημάτων του Συλλόγου
φιλοξενήθηκε στη πόλη
του Yambol από 7 έως
9 Μαρτίου 2014, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ
Κukerlandia.Το φεστιβάλ
ιδιαίτερα δημοφιλές στη
συγκεκριμένη περιοχή της
Βουλγαρίας, διοργανώνεται σε ετήσια βάση υπό
την αιγίδα του Δήμου
του Yambol και εντάσσεται στο κύκλο των αποκριάτικων μεταμφιέσεων
ενώ συμμετέχουν δεκά-

δες παραδοσιακά σχήματα από τη Βουλγαρία, καθώς και από την Τουρκία,
την Κροατία, τη ΠΓΔΜ,
τη Σλοβενία, τη Πολωνία
κ.α.Η αποστολή του Συλλόγου συμμετείχε ενθουσιάζοντας κοινό και λοιπούς συμμετέχοντες αναβιώνοντας το έθιμο του
Μπέη από το χωριό Παλιούρι. Το φεστιβάλ μεταμφίεσης Kukerlandia
αντιπροσωπεύει μια σύνθεση από τις παλιές παραδόσεις, τα έθιμα, τους
ήχους, αποχρώσεις του
φωτός ... Τέρατα και τα
πλάσματα, συνδέονται
με τις ζώνες τους, εκτελούν τελετουργικά για να

διώξουν τα φαντάσματα
και κακά πνεύματα. Αυτό γίνεται για τον ερχομό
της άνοιξης. Κάθε χρόνο, μεταξύ της δεύτερης
και της πρώτης Κυριακής πριν από την Σαρακοστή (Zagovezni) οι Κουκέρι στο ανατολικό τμήμα
της Βουλγαρίας εκτελούν
τα τελετουργικά τους. Το
φεστιβάλ
Kukerlandia
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πόλη του
Yambol εντός της περιόδου αυτής. Δεκάδες Κουκέρι ομάδες λαμβάνουν
μέρος, και χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρωθούν
για να παρακολουθήσουν.

Play out
Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής
των play out του Βόρειου ομίλου της

Α΄κατηγορίας!

Διεξήχθη χθες τετάρτη η τρίτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος των play out
για τον Βόρειο όμιλο της Α΄κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου με την οποία ολοκληρώθηκε
ο πρώτος γύρος.Ο Ακρίτας Νέας Βύσσας ήρθε ισόπαλος με τον Α.Ο.Νεοχωρίου ενώ
ο Ατρόμητος Ασπρονερίου πήρε σπουδαίο διπλό στα Ρίζια από την πρωτοπόρο Π.Α.Ε
Ριζίων δίνοντάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις του Β΄γύρου που ακολουθούν μιάς και τίποτα δεν έχει ακόμα κριθεί. Ακρίτας Νέας Βύσσας - Α.Ο.Νεοχωρίου
1-1, Π.Α.Ε Ριζίων - Ατρόμητος Ασπρονερίου o-2, Βαθμολογία: 1.Π.Α.Ε Ριζίων 26(6-6),
2.Α.Ο. Νεοχώρι 24 (6-7), 3.Ατρόμητος Ασπρονερίου 22(5-3), 4.Ακρίτας Νέας Βύσσας
20 (5-4).(radioevros.gr)
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Η εορτή της
Ορθοδοξίας
H εορτή της
Α-λήθειας

«Η εορτή της Ορθοδοξίας είναι εορτή της Α-λήθειας
με τη διπλή έννοια του όρου διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατέχει ανόθευτη και ακαινοτόμητη την Αλήθεια του
Ευαγγελίου, οπως αυτή την διέσωσαν οι Απόστολοι και
οι άγιοι, αλλά και διότι ειναι ημέρα μνήμης για κείνους
που ομολόγησαν αυτή την πίστη και μας την παρέδωσαν σαν πολύτιμο θησαυρό» τόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου, όπου ιερούργησε,
την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 9 Μαρτίου ε.ε. Στη Θεία
Λειτουργία προσήλθαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ.
Πατσουρίδης, ο Διοικητής της 16ης Μεραρχίας Στρατηγός Ιωσ. Μαυράκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος Πασχ. Συριτούδης και πολυπληθές εκκλησίασμα.

Εθελοντική
ομάδα
Κουφοβούνου
Συνεχείς
προσπάθειες,
στοχευμένες
παρεμβάσεις

Το Τίμιο Ξύλο στο Διδυμότειχο

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ο κλήρος, ο στρατός και ο λαός υποδέχθηκαν τον
πολύτιμο θησαυρό της πίστης μας
λείου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μετά τον Κατανυκτικό Εσπερινό εψάλησαν οι
Χαιρετισμοί του Σταυρού και μίλησε ο Αρχιμ. Διονύσιος Χατζηαντωνίου, κληρικός
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Στις ακολουθίες προσήλθαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου
Παρ. Πατσουρίδης, ο βουλευτής Έβρου
Αλεξ. Δερμεντζόπουλος, ο Στρατηγός Ιωσ.
Μαυράκης, ο Ταξίαρχος Βασ. Βαϊραμίδης,
εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου
και φορέων, εκπαιδευτικοί και πλήθος πιστών από όλη την περιοχή του Βορείου και
Κεντρικού Έβρου.
Με κατάνυξη και ευλάβεια υποδέχθηκε το Τίμιο Ξύλο ο φιλόχριστος λαός του
Διδυμοτείχου και της περιχώρου, το απόγευμα του Σαββάτου, 22 του μηνός Μαρτίου ε.ε. Σε κεντρικό σημείο της πόλης ο
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ο κλήρος, ο στρατός και ο λαός υποδέχθηκαν
τον πολύτιμο θησαυρό της πίστης μας και
μετά από μία σύντομη δέηση σχηματίσθηκε πομπή προς τον Καθεδρικό Ναό της
Παναγίας της Ελευθερώτριας, όπου και

εναποτέθηκε εις προσκύνηση. Στην είσοδο
του Ναού εψάλη αγιασμός.
Στη συνέχεια εψάλη ο Εσπερινός της
εορτής χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου. Την επομένη, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 23 του μηνός Μαρτίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος προσελθών τέλεσε στο τέλος του όρθρου την Ύψωση του
Τιμίου Σταυρού και στη συνέχεια προέστη
της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασι-

Το Τίμιο Ξύλο, προερχόμενο εκ της Ιεράς Μονής Σαγματά, θα παραμείνει στο
Διδυμότειχο μέχρι το εσπέρας της προσεχούς Τρίτης, 25ης Μαρτίου ε.ε. Ο Σεβασμιώτατος εξαίρωντας το γεγονός μεταξύ
άλλων είπε «Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία
να ασπασθούμε το Τίμιο Ξύλο, το φύλακα
της Εκκλησίας. Για μας τους ακρίτες σημαίνει πολλά˙ αντλούμε δύναμη και παίρνουμε ελπίδα για να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας για την Πίστη και την Πατρίδα».

Πριν από ένα περίπου χρόνο στο Κουφόβουνο μετά από
την παρότρυνση… των μικρών παιδιών του χωριού, μια
παρέα νέων ανθρώπων με πρωτεργάτες τον πατέρα
Κλαύδιο,τον Δημήτρη Λουλουδάκη και Σάκη Χατζηανδρέου, ξεκίνησε εθελοντικές δράσεις με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο χωριό.
Η αξιοποίηση,ο εξωραϊσμός, η ανάδειξη των διαθέσιμων
κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων,η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας για το κοινό καλό έφερε
τα πρώτα της αποτελέσματα.
Η καθαριότητα των δρόμων,η στάση Λεωφορείων,η βαφή
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων όπως του σχολείου,του
πολιτιστικού κέντρου και τις παιδικής χαράς είναι μερικές από τις δράσεις της εθελοντικής ομάδας Κουφοβούνου.

Αγιοτόκος Θράκη
ένας ευλογημένος τόπος

Θράκη…κορόνα στο μέτωπο της
Ελλάδας μας,βαρύτιμο κόσμημα με
τα΄αστραφτερά πετράδια του,το Διδυμότειχο,την Ορεστιάδα,το Σουφλί,την Αλεξανδρούπολη,την Κομοτηνή και την Ξάνθη.Αλλά και αγιοτόκος η Θράκη μας,με τους Θρακιώτες
νεομάρτυρες Διδυμοτείχου Άγιο Ιάκωβο με τους μαθητές του Διονύσιο
και Ιάκωβο(1/11)Άγιο Ιωάννη Βατάτζη τον Ελεήμονα(4/11),τον σύγχρονό μας Άγιο Νεκτάριο που συνεορτάζεται με τον άγιο Νεκτάριο Αιγίνης(9/11) τιμούν ιδιαίτερα και τον
Απόστολο Άγιο Ανδρέα,τον ιδρυτή
της εκκλησίας της Θράκης(30/11).

Θράκη! ένας ευλογημένος τόπος
καταπράσινος με τα βουναλάκια και
τις απέραντες γαλήνιες και εύφορες
πεδιάδες της.όπου κατοικούν άνθρωποι φιλύσυχοι,φιλόξενοι,δημιουργικοί.Συνέχονται αυτό το πνεύμα συνεργασίας,συλλογικής προσπάθειας και εθελοντικής προσφοράς.Αναθρεμένοι με τις αιώνιες αρχές και αξίες τις φυλής μας,έχοντας
στενή επικοινωνία με το Πατριαρχείο και τους Έλληνες της πόλης,αυθεντικοί με μια ανιδιοτελή αγάπη
προς το συνάνθρωπο και την πατρίδα,αλλά και με μια ευλάβεια προς
το Θεό και ιδιαίτερη λατρεία προς

την Παναγία:Ελεούσα στο Θεραπειώ,Τσιρμινιώτισσα στο Ορμένιο,φοβερά προστασία στις Καστανιές.
Σκέπη στην Νέα Βύσσα,κλεισιώτισσα στην Ορεστιάδα,Ανδριανουπολίτισσα και Θρακία επίσης στην Ορεστιάδα,Ελευθερώτρια στο Διδυμότειχο,Πορταιτισα στην Κορνοφωλιά,Δαδιώτισσα στη Δαδιά,Κοσμοσώτειρα στις Φέρες,Τρυφώτισσα
και του Έβρου στην Αλεξανδρούπολη,Καμαριώτισσα στην Σαμαθράκη,Φανερωμένη στην Κομοτηνή,Καλαμούς και Αρχαγγελιώσσα στην
Ξάνθη. (Βασίλης Σαρλής)

Η ομάδα σήμερα πλαισιώνεται από όλους τους νέους του
χωριού και αποτελούν μέρος του Πολιτιστικού συλλόγου Κουφοβούνου.Τα μελλοντικά σχέδια και οι δράσεις
στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την συμμετοχή τους σε ενέργειες και τομείς
όπως την προστασία του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προσφοράς και της αναβίωσης εθίμων.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Διδυμοτείχου γίνονται προσπάθειες για να κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου
5χ5 ως χώρος εκμάθησης ποδοσφαίρου για τα νέα παιδιά του χωριού.
Ελπίζουμε το παράδειγμά των νέων Κουφοβούνου να το
μιμηθούν και άλλοι,στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου μας
και να βοηθήσουν όλοι στον τομέα και στο βαθμό που
ο καθένας μπορεί.
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Διεθνές συνέδριο
στο Διδυμότειχο

Όταν ο Σουηδός βασιλιάς Κάρολος ΧΙΙ κυβερνούσε τη χώρα του από το Διδυμότειχο
Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, από αυτές που δεν συμβαίνουν συχνά, είχε την ευκαιρία να ζήσει η πόλη μας από τις 14 μέχρι τις 16 Μαρτίου 2014. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριακοσίων ετών από την
ενδεκάμηνη παραμονή στο Διδυμότειχο του βασιλιά της Σουηδίας Καρόλου
του ΧΙΙ, ο Δήμος Διδυμοτείχου, σε συνεργασία με το Στρατιωτικό μουσείο
της Στοκχόλμης και τις Πρεσβείες των
δυο χωρών στην Αθήνα και τη Στοκχόλμη, διοργάνωσαν συνέδριο στο Διδυμότειχο, με Σουηδούς και Έλληνες
εισηγητές, με αντικείμενο τα γεγονότα και τις καταστάσεις που συνέβησαν
στη χρονική περίοδο της παραμονής
του Σουηδού βασιλιά στην πόλη μας.
Το συνέδριο αυτό ή πιο συγκεκριμένα η προσυνεδριακή συνάντηση
αποτελεί προπομπό για ένα παγκόσμιο
συνέδριο που θα διεξαχθεί για τον Κάρολο στη Στοκχόλμη τον Οκτώβρη του
2014 και στο οποίο ένα μέρος θα αναφέρεται στη ζωή και τις ενέργειές του
στο Διδυμότειχο.
Οι ιστορικοί έχουν διαφορετικές
απόψεις για το είδος της παραμονής
του Καρόλου στο Διδυμότειχο, αν δηλαδή πρόκειται για εγκλεισμό σε φυλακή, για κατ΄ οίκον περιορισμό ή για
φιλοξενία από το Σουλτάνο. Φαίνεται
μάλλον ότι κατά καιρούς ίσχυσαν και
οι τρεις εκδοχές, ανάλογα με την πορεία που έπαιρναν οι σχέσεις της Πύλης με τη Σουηδία και τη Ρωσία.
Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το
διάστημα ο Κάρολος συνέχισε να κυβερνά τη χώρα του, αναγορεύοντας
κατά μια έννοια το Διδυμότειχο, όπως
το ανέφεραν οι Σουηδοί εισηγητές,
σε άτυπη πρωτεύουσα της Σουηδίας.
Σύμφωνα με στοιχεία των εμπειρογνωμόνων η οικία που χρησιμοποίησε

ο Κάρολος βρισκόταν έξω από τον
δυτικό περίβολο της εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτη (Αρμένικη Εκκλησία). Ερείπια της
οικίας σώζονται σε γκραβούρα του
Desarnod από τον 19ο αιώνα, στη διάρκεια των ρωσσοτουρκικών πολέμων (Βλ. Α. Ι. Γουρίδης, Διδυμότειχο
μία άγνωστη πρωτεύουσα, Κομοτηνή 2006). Σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου ίχνη της οικίας, που θα πρέπει
μάλλον να καταστράφηκε στους μεγάλους σεισμούς στα τέλη του 18ου
αιώνα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήθηκαν τα υπολείμματα της οικοδομής ως οικοδομικό υλικό. Είναι
γνωστό ότι οι τουρκικές αρχές στα
τέλη του 19ου αιώνα γκρέμισαν ένα
μεγάλο μέρος από τα τείχη της πόλης, εφόσον δεν έπαιζαν πλέον κανένα αμυντικό ρόλο, αλλά και πολλά οικοδομήματα μέσα στο φρούριο,
όπως λ.χ. το σεράι, για τη λιθόστρωση των οδών της πόλης. Οι Σουηδοί
πάντως έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διερεύνηση του χώρου σε μια
προσπάθεια να βρεθούν ίχνη της οικίας, επειδή, σύμφωνα και με δικές τους
πηγές ο χώρος διαμονής του Καρόλου
εντοπίζεται στο σημείο που προαναφέραμε. Πολλά στοιχεία από την παραμονή του Καρόλου στο Διδυμότειχο βρίσκονται σε αρχεία της Τουρκίας.
Οι τούρκοι αδιαφορούν για την
περίοδο εκείνη. Χρειάζονται συνεπώς Έλληνες ή Σουηδοί ερευνητές με
σπουδές στην Ιστορία και την Τουρκολογία, κυρίως για λόγους γνώσης
της γραφής που χρησιμοποιούσαν οι
Τούρκοι την περίοδο εκείνη. Πρόκειται
για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διδακτορικής διατριβής.
Η συμμετοχή του κοινού στη συνάντηση αυτή ήταν αρκετά ικανοποιητική. Θα μπορούσε να είναι πιο έντο-

νη, υπήρχαν αρκετές κενές θέσεις
στην αίθουσα του ΘΕΑΣΥ, αν είχε προηγηθεί μια περισσότερο μεθοδευμένη
ενημέρωση. Πολλοί παραπονέθηκαν
ότι δεν είχαν ενημερωθεί. Πάντως ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η απουσία του πνευματικού κόσμου τόσο του
Διδυμοτείχου, όσο και του ευρύτερου
χώρου της Θράκης (αυτοί ενημερώθηκαν εγγράφως), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Ήταν όμως παρούσες η εκκλησιαστική, η πολιτική και η στρατιωτική
ηγεσία. Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που αναμέναμε να εκπροσωπήσει τον επιστημονικό λόγο
μια και το θέμα της συνάντησης συνδέονταν άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί, δεν μας τίμησε
με την παρουσία του. Οι Σουηδοί επισκέπτες πρέπει να έμεινα ευχαριστημένοι και δήλωσαν με κάθε τρόπο το

θαυμασμό τους για την πόλη, την πολιτισμική της κληρονομιά, τις φυσικές
ομορφιές του τόπου και τη φιλοξενία
των κατοίκων της. Πέρα από την προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμος, ώστε
η παραμονή τους στην πόλη να είναι
κατά το δυνατόν άψογη, την πολύ
συστηματική και τεκμηριωμένη ξενάγηση από το Θανάση Γουρίδη, τη δεξίωση στην Πινακοθήκη Ναλμπάντη, οι
φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να
έρθουν σε επαφή και με κατοίκους
της πόλης και μάλιστα δέχτηκαν προσκλήσεις από ιδιώτες για ένα ποτό,
ένα καφέ ή μια φιλική κουβέντα.
Αυτού του είδους οι συμπεριφορές αποτελούν μικρές εκδηλώσεις
προσφοράς, που λειτουργούν όμως
πολύ έντονα και προβάλλουν κάποιες
ιδιαίτερες αρετές του λαού μας. Τα
αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα φανούν ασφαλώς στο Συνέδριο
του Οκτώβρη.

Γιορτάζουμε την άνοιξη

Ένας όμορφος και πρωτότυπος τρόπος για να υποδεχθούμε την άνοιξη
στην περιοχή του Διδυμοτείχου διοργανώθηκε από το Γραφείο Αγροτικής
Παραγωγής,την Εθελοντική Ομάδα και την Δημοτική Κοινότητα του
Δήμου Δίδυμοτείχου.Νέοι άνθρωποι
του τόπου μας διασκέδασαν,χαμογέλασαν,στόλισαν με λουλούδια παλιά ποδήλατα και έδηξαν με αυτό τον
τρόπο την αντίθεση τους στο «γκρίζο» που μας περιβάλλει. Χρησιμοποιήθηκαν παλιά ποδήλατα, τα έβαψαν , «φύτεψαν» πάνω τους ανοιξιάτικα λουλούδια και τα τοποθέτησαν
σε διάφορα σημεία της πόλης σπάζοντας τη μονοτονία και κυρίως, ανεβάζοντας τη διάθεση των κατοίκων.

Αυτή η επικοινωνία ανάμεσα
στους Σουηδούς και το Διδυμότειχο
θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον, κάνοντας γνωστή την πόλη μας
στο Σουηδικό λαό, ανοίγοντας μ΄ αυτό τον τρόπο δρόμους επαφής με επισκέψεις και πολιτισμικές ανταλλαγές.
Θα πρέπει να συγχαρούμε το Δήμαρχο Διδυμοτείχου για την πρωτοβουλία
και τις ενέργειές του, σε συνεργασία
με την Ελληνική Πρεσβείας στη Στοκχόλμη, τις λοιπές δημοτικές αρχές και
την επιτροπή που ανέλαβε και έφερε
σε πέρας τη διοργάνωση όλων των
εκδηλώσεων, καθώς επίσης και όλους
τους συμπολίτες μας που βοήθησαν
στην προσπάθεια να προβληθεί μια
αξιοπρεπής εικόνα της πόλης μας.
Κώστας Χρυσαφίδης
Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Στολίζουμε τα παλαιά
μας ποδήλατα»

16
Oλοκληρώθηκε με απόλυτη   επιτυχία στο Διδυμότειχο, το Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο με θέμα για τη ζωή και το έργο του Βασιλιά Καρόλου ΧΙΙ
της Σουηδίας κατά το έτος παραμονής του στο Διδυμότειχο.
Από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 16
Μαρτίου επισκέφτηκε το Διδυμότειχο, πολυμελής
Σουηδική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από Ακαδημαϊκούς, Καθηγητές Πανεπιστημίων, εφόρους Μουσείων και ισχυρές προσωπικότητες των Γραμμάτων
και των Τεχνών της Σουηδίας, συνοδευόμενη από την
Α.Ε την Πρέσβη της Σουηδίας στην Ελλάδα και την
συνοδεία της. Στα πλαίσια της παραμονής των Σουηδών στο Διδυμότειχο,πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης καθώς και ξενάγηση στο Κάστρο, από τον Αρχαιολόγο Δρ. Αθανάσιο Γουρίδη.
Το συνέδριο έλαβε χώρα στο θέατρο Ορφέας.
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Για Ένα χρόνο,
300 Χρόνια Πρίν
Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο
με θέμα για τη ζωή και
το έργο του Βασιλιά Καρόλου ΧΙΙ της Σουηδίας στο Διδυμότειχο.

Η άψογη διαδικασία του συνεδρίου και το υψηλό επίπεδο γνώσεων και απόψεων επί των θεμάτων που συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν,εκπλήρωσαν πλήρως τις υψηλές προσδοκίες των διοργανωτών.Πραγματοποιήθηκε μια διαπολιτισμική ανταλλαγή
μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Σουηδίας, αλλά φυσικά και του Διδυμοτείχου ως πόλη με την
Σουηδία.Σκοπός του συνεδρίου ήταν να προωθηθεί η
έρευνα της εποχής του Καρόλου και την ζωή του όταν
έμενε εδώ, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει τόσες
πολλές μεταρρυθμίσεις στην Σουηδία (όταν την διοικούσε από εδώ) οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για
την Σουηδία ακόμη και σήμερα.

Ομιλητές του συνεδρίου ήταν:Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης,η Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα κ. Charlote Wrangberg,ο Δρ. Per
Sandin,Διευθυντής Συλλογών του Στρατιωτικού Μουσείου της Στοκχόλμης,η Δρ. Asa Karlsson,Επικεφαλής
της Εθνικής Σουηδικής Βιογραφίας,η καθηγήτρια Δρ.
Karin Adahl,ο καθηγητής Δρ. Johan Martelious,ο Δρ.
Johan Engstrom,Τέως Διευθυντής του Στρατιωτικού
Μουσείου της Στοκχόλμης,ο Δρ. Αθανάσιος Γουρίδης.
Συντονιστής ομιλιών ήταν ο Δρ. Erik Norberg πρώην Γραμματέας της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας
Γραμμάτων,Ιστορίας και Αρχαιοτήτων της Σουηδίας.
Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη,ο Δήμος Διδυμοτείχου,το Στρατιωτικό Μουσείο Σουηδίας και η Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα.Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
ήταν ο κ.Γκουρλουμένος Κωνσταντίνος από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Διδυμοτείχου.

Η εικόνα του Βασιλιά Καρόλου μεγεθύνθηκε και
εκβαθύνθηκε, πράγμα πολύ σημαντικό όπως και η πολύ σημαντική έρευνα που έγινε καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.Η πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα τόνισε ότι: «Μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι αυτή
τη φορά είχαμε μια επιτυχία, ένα πραγματικό “success
story”, συνέβη εδώ σήμερα, και μπορούμε να πούμε ότι “έβαλε το Διδυμότειχο στους χάρτες”. Είμαστε
πολύ ευτυχισμένοι, όλοι μας στην Σουηδική Αποστολή που συμμετέχουμε σε αυτό το Συνέδριο και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την ευγένεια και την φιλοξενία με την οποία μας περιβάλλεται. Ευχαριστούμε πολύ.»

Αυξημένο Σουηδικό
ενδιαφέρον για το Διδυμότειχο
Από το
συνέδριο…
τουριστικός
προορισμός

Μετά το επιτυχημένο συνέδριο στο
Διδυμότειχο, γνωστό τουριστικό πρακτορείο τουρισμού της Σουηδίας ενδιαφέρεται να εντάξει το Διδυμότειχο σε ένα
θεματολογικό τουριστικό πακέτο που θα
συμπεριλαμβάνει όλα τα μέρη στα οποία
έζησε ο Βασιλιάς Κάρολος XII της Σουηδίας.Οι πρώτοι που έδειξαν ενδιαφέρον
να επισκεφτούν τις περιοχές που έζησε ο

Βασιλιάς Κάρολος ΧΙΙ είναι ο σύλλογος
της Στοκχόλμης “Κοινωνία των Φίλων
του Στρατιωτικού Μουσείου” της Σουηδίας.Θα είναι μεγάλη επιτυχία για την πόλη
η μόνιμη παρουσία Σουηδών τουριστών
σε αυτήν και ήδη ο κ. Γκουρλουμένος από
το Τμήμα Προγραμματισμού έχει αρχίσει
τις πρώτες επαφές για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

