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Δημοτικές εκλογές 2014
Μεγάλη νίκη και ξεκάθαρη εντολή

Με ποσοστό 54,52% ο κ. Παρασκευάς  
Πατσουρίδης επανεκλέγεται δήμαρχος  

Διδυμοτείχου,  επικρατώντας  
του κ.Χρήστου Τοκαμάνη που συγκεντρώνει 
ποσοστό 45,48% στον δεύτερο  γύρο των 

Δημοτικών Εκλογών. 
Οι δημότες του Δήμου Διδυμοτείχου 
μίλησαν ξεκάθαρα  με την ψήφο τους  

και επιβράβευσαν το έργο  
της δημοτικής αρχής τα προηγούμενα  χρόνια

ΣΕΛ. 8-9

Έγγραφο-Υπόμνημα με επιχειρήματα
Επιτροπή  

Αυτοδιαχείρισης  
Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου  
Διδυμοτείχου

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 7 ΣΕΛ. 12

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
Διδυμοτείχου 900.000 Ευρώ

ΣΕΛ. 6

Σπουδαία εθελοντική  
κοινωνική δράση και προσφορά

Ανεπίσημη επίσκεψη του  
Πατριάρχου Αλεξανδρείας

Αναγέννηση 
Μεταξάδων 
Πρωταθλήτρια

ΣΕΛ. 10
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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

Κάλεσμα
Η σελίδα μας  «Didymoteichon» δια-
κρίνεται για την υψηλή αισθητική του 
περιεχομένου της και πιστεύουμε ότι 
αποτελεί καλή διαφήμιση για τον τό-
πο μας. 

Μόνο το βίντεο Pythion είχε πάνω από 
20.000 μοναδικούς χρήστες και 60.000 
εμφανίσεις σε ένα μήνα! 

Έχουμε πολύ ωραίο υλικό για προβολή 
και σας καλούμε να κοινοποιείτε στις 
προσωπικές σας σελίδες, ότι σας αρέ-
σει προκειμένου να προβάλλουμε το 
Διδυμότειχο και τα χωριά μας ανέξο-
δα! 

Τώρα που έχουμε το υλικό, μπορούμε 
όλοι μας να γίνουμε διαφημιστές του 
τόπου μας!

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τον κ.Τριαντάφυλ-
λο Καπουκρανίδη για το διήγημα 
με τίτλο «Θέλημα Θεού». Ένα δι-
ήγημα που αφιερώνετε σε όσους 
φέρουν στις ψυχές τους ουλές 
από μια περίοδο εκτροχιασμού 
της ανθρωπιάς και της επικρά-
τησης άγριων και βάρβαρων συ-
ναισθημάτων,που ελπίζουμε ποτέ 
να μην ξανασυμβεί. Δυστυχώς το 
κείμενο είναι αρκετά μεγάλο για 
να μπορέσουμε να το δημοσιεύ-
σουμε, έστω και τμηματικά. Ευ-
χαριστούμε για τα καλά σας λόγια για την έκδοση της Δημοτικής Εφημερίδας 
«Εν Διδυμοτείχω». Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα ανταπόκριση σας σε θέματα-
ζητήματα που θέλετε να δημοσιεύσουμε από την μακρινή Αυστραλία.

Η Συντακτική Ομάδα

Παρασκευάς Πατσουρίδης 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στη Λάδη Διδυ-

μοτείχου σε αγροτική πολύτε-
κνη (6 παιδιά) οικογένεια. Εί-
ναι παντρεμένος με την Μόρφω 
Μοσχίδου, μηχανικό (π.προϊ-

σταμένη επί τριετίας, της Πο-
λεοδομίας του Δήμου Ορεστιά-
δας) και έχει μια κόρη την Ανα-
στασία.

Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Διδυμοτείχου και σπούδασε 
στη Φαρμακευτική σχολή του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσ/νίκης.

Ασκησε με επιτυχία το 
επάγγελμα του Φαρμακοποι-
ού στο Διδυμότειχο για πολ-
λά χρόνια. Εκλέχτηκε ΠΡΩΤΟΣ 
Νομαρχιακός Σύμβουλος (ρε-
κόρ ψήφων 11.200) στις εκλο-
γές του 2006, θέτοντας πρώ-
τη φορά υποψηφιότητα στην 
Αυτοδιοίκηση.Ενώ στις Εθνι-
κές εκλογές του 2007 εκλέχτη-
κε πρώτος επιλαχών Βουλευ-
τής Ν. Εβρου (9500 ψήφοι).
Στις Εθνικές εκλογές του 2009 
έλαβε 8.500 ψήφους.

Μέλος της ΝΟΔΕ Ν. Εβρου 
και Αναπληρωματικός Αντιπρό-
εδρος στην Ε.Ν.Α.Ε. Αντιπρόε-
δρος του Νομαρχιακού Συμβου-
λίου. Πρόεδρος από την ίδρυ-

ση του Γυμναστικού Αθλητικού 
Συλλόγου «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Διδυ-
μοτείχου» για 10 συναπτά έτη 
(1983-1993). Επί της προεδρί-
ας του και με καθοριστική συμ-
βολή του (διοικητική και οικο-
νομική) οι νεοϊδρυθείσες ομά-
δες μπάσκετ και βόλεϊ ανήλθαν 
στην Γ’ Εθνική κατηγορία, και ο 
στίβος ανέδειξε αθλητές με κο-
ρυφαίο τον πρωταθλητή Κώ-
στα Γκατσιούδη. Καθοριστική 
η συμβολή του στη δημιουρ-
γία του κλειστού Γυμναστηρί-
ου Διδυμοτείχου. Αντιπρόεδρος 
από το 2005 του Συνεταιρισμού 
Φαρμακοποιών Ν. Εβρου. 

Πρώτος Αντιπρόσωπος 
Φαρμακοποιών Εβρου στον 
Πανελλήνιο Φ.Σ. Επανασύ-
στησε και διετέλεσε πρόεδρος 
του Επιμορφωτικού Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Διδυμοτείχου 
(1994-1998).Π.μέλος της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυ-
ξης και Υποδομών Τουρισμού 
και Πολιτισμού. Π. μέλος του 
Δ.Σ. Νοσοκομείου Διδυμοτεί-
χου. Μέλος Αντικαρκινικής Εται-
ρείας Ν. Εβρου και του Συλλό-
γου«Αλληλεγγύη Πολιτών Βο-
ρείου Εβρου». Διετέλεσε πρόε-
δρος του Συλλόγου Γονέων του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Διδυ-
μοτείχου (2002-2005). Στις Δη-
μοτικές εκλογές, στις 14 Νοεμ-
βρίου 2010, (επαναληπτικές) 
εκλέχτηκε Δήμαρχος του νέου 
διευρυμένου Δήμου Διδυμο-
τείχου.Στις Δημοτικές εκλογές 
στις 25 Μαΐου 2014 εκλέγεται 
εκ νέου Δήμαρχος του Δήμου 
Διδυμοτείχου,  για την συνέχι-
ση του έργου του, έως το 2019.
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ΣΕιΣμόΣ
Από την Λήμνο…

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το Σάββατο 24 Μαΐου 
με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Λήμνο και έγινε ιδιαί-
τερα αισθητή και στην περιοχή μας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ιν-
στιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 6,3 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χι-
λιόμετρα. 

Tηλεγράφημα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Ρόιτερς, το 
οποίο επικαλείται αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αναφέρει 
ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,2 βαθμών, σημειώθηκε 77 χλμ. νοτιο-
δυτικά της Αλεξανδρούπολης.

Στο Διδυμότειχο και στην ευρύτερη περιοχή ο σεισμός ήταν ιδι-
αίτερα αισθητός, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές μεγά-
λων ζημιών.

ΑΝΕμόΣτρόβιλόΣ

Σπάνιο φαινόμενο 
στην ευρύτερη 

περιοχή του Έβρου
Το Σάββατο 10 Μαίου, ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στην περιοχή του 

χωριού Αμόριο στο Διδυμότειχο. 

Το ανεμοστρόβιλο σε βίντεο κατέγραψε ο κ Σωτηρόπουλος Θεόδωρος.. 
Το φαινόμενο είναι πολύ σπάνιο για την περιοχή μας. Ο ανεμοστρόβιλος ή 
επίσημα αεροδίνη, είναι ένα μικρής έκτασης μετεωρολογικό φαινόμενο μι-
κρής χρονικής διάρκειας. Όπως εξηγεί και το όνομά του πρόκειται για κατα-
κόρυφο ή κεκλιμένο στροβιλισμό του αέρα που διαρκεί από μερικά δευτερό-
λεπτα μέχρι λίγα λεπτά της ώρας. Στο βόρειο ημισφαίριο συνήθως η φορά 
του ανεμοστρόβιλου είναι δεξιόστροφη, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο 
όπου η φορά είναι αριστερόστροφη.

Πρόκειται για ομάδα τεσ-
σάρων κτιρίων τα οποία χρη-
σιμοποιούνταν από τον ΟΣΕ. 
Τα τρία από αυτά έχουν κτι-
στεί από τους Γάλλους κατά 
την περίοδο 1919-1920 της 
Διασυμμαχικής Διοίκησης 
της Θράκης. Το πρώτο κτί-
ριο είναι το ξυλεπένδυτο δι-
ώροφο, πρώην εκδοτήριο ει-
σιτηρίων, ενώ το δεύτερο η 
επιμήκης αποθήκη με μεγά-
λο ενιαίο υπόγειο και ελαφρά 
υπερυψωμένο ισόγειο από 
ξύλινες σανίδες επί ισχυρού 
ξύλινου σκελετού. 

Στα δυτικά τους βρίσκεται 
ο μικρών διαστάσεων, γρα-
φικός «buffet» (μπουφές). 
Το καθένα από τα κτίρια αυ-
τά παρουσιάζει ενδιαφέρου-
σες αρχιτεκτονικές και κα-
τασκευαστικές λεπτομέρει-
ες, ασυνήθιστες στην πε-
ριοχή, όπως τις συνδέσεις 
των ξύλινων μελών, τη μορ-
φή των ξύλινων σκελετών ή 
στις απολήξεις των στεγών. 
Απέναντι στα τρία αυτά κτί-
ρια, κτισμένη σε χαμηλό λό-
φο προβάλλει η λιθόκτιστη 
«οικεία σταθμάρχη», ένα τυ-
πικό μεσοπολεμικό σιδηρο-
δρομικό κτίσμα με τα τοξω-
τά ανοίγματα του στο χρώ-
μα της κίτρινης ώχρας. Πη-
γή: «Διδυμότειχο, μια άγνω-
στη πρωτεύουσα», Αθανάσι-
ος Ι. Γουρίδης, 2008.

Γαλλικός  
Σιδηροδρομικός 
Σταθμός 
Τέσσερα διαφορετικά κτίρια  
με ενδιαφέρουσες  
αρχιτεκτονικές και  
κατασκευαστικές λεπτομέρειες

ΠΑΟΚ ως το Διδυμότειχο
Τιμήθηκε από την Λέσχη 

Φίλων ΠΑΟΚ
Στο Διδυμότειχο βρέθηκε ο Βαγγέ-

λης Πουρλιοτόπουλος,υπεύθυνος ακα-
δημιών του ΠΑΟΚ,όπου επισκέφτηκε 
την τοπική Λέσχη Φίλων ΠΑΟΚ από την 
οποία και τιμήθηκε. Παράλληλα έκλει-
σε συμφωνία με την Ακαδημία ΑΕ Διδυ-
μοτείχου για να ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα “football prints” του Δικέφαλου. 

Τον Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο υπο-
δέχθηκαν περίπου 100 άτομα στη Λέ-
σχη Φίλων ΠΑΟΚ Διδυμοτείχου (η 
οποία ιδρύθηκε το 2009) και δεκάδες 
παιδάκια. 

Ο υπεύθυνος των Ακαδημιών του 
ΠΑΟΚ κάθισε για σχεδόν δύο ώρες στα γραφεία της Λέσχης Φίλων ΠΑΟΚ Διδυμοτείχου και 
διαπίστωσε με χαρά ότι δεκάδες παιδάκια της περιοχής υποστηρίζουν τον Δικέφαλο. Μοί-
ρασε ΠΑΟΚτσήδικα δώρα στη Λέσχη Φίλων ΠΑΟΚ Διδυμοτείχου (φανέλες και ρολόγια) και 
τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί πήραν δώρα T-shirt από τον σύνδεσμο. Στην εκδήλωση της Λέ-
σχης Φίλων ΠΑΟΚ Διδυμοτείχου τιμήθηκε ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος για την προσφορά 
του στις Ακαδημίες του Δικέφαλου, καθώς φέτος η Κ20 πήρε και το πρωτάθλημα. 

Ο επικεφαλής των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ παρακολούθησε έναν φιλικό αγώνα ανάμεσα 
στις Ακαδημίες ΑΕ Διδυμοτείχου και Ορέστη Ορεστιάδας. Στο περιθώριο του φιλικού που 
είδε ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος συζήτησε για τη συνεργασία του ΠΑΟΚ με την ΑΕ Διδυ-
μοτείχου που έχει 120 παιδιά. Η Ακαδημία ΑΕ Διδυμοτείχου ιδρύθηκε το 2009, έφορος είναι 
ο Δημήτρης Μπροντίδης και τεχνικός διευθυντής ο Χαράλαμπος Παρασχούδης. Προπονη-
τές είναι οι Χάρης Τασιούδης, Δήμος Τσιομπανίδης και Γιάννης Παναγής (τερματοφυλάκων). 
(inpaok.com)
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• Απέχει πολύ η θεωρία από 
την πράξη!

•  Αρχίζει να μυρίζει άλλος 
αέρας

•  Φανταχτιρί 
φουτουγραφία,άαανα έτς..

•  Καλό καλοκαίρι με πολλές 
βροχές…

•  Επέλεξε στρατηγική και 
οδήγησε τα στρατεύματά σου 
στη μάχη.

•  Πώς ψήφισαν οι Εβρίτες στις 
ευρωεκλογές; 

•  Ξαφνιάστηκαν με τον 
σημερινό καιρό! Παρότι 
τα παπαγαλάκια είχαν 
προειδοποιήσει για ….βροχή!

•  Παραμυθιάζομαι , ξέρω πολύ 
καλά τι θα συμβεί...!

•  Υπάρχουν οι πρωινοί στο 
φβ, οι απογευματινοί, 
οι βραδινοί και εμείς οι 
πρωινοαπογευματινοβραδινοί

•  Μερικές φορές δεν ξέρεις να 
μείνεις η να φύγεις

•  Για να θυμούνται οι παλιοί 
και για να μαθαίνουν οι νέοι 
...

•  Tο σύστημα ήδη καίει 
αλόγιστα και απελπισμένα 
τις εφεδρείες του. Το βλέπεις 
καθημερινά.

•  Fast track

•  Zούμε στην πραγματικότητα 
ή στον παράλληλο εικονικό 
κόσμο που έχει δημιουργήσει 
κάποιος άλλος γι’ εμάς

•  Ευχαριστούμε για τα καλά 
σας λόγια.

•  Έρχεται ψυχρό καλοκαίρι;

•  Όποιος κατακρίνει τους 
άλλους, πέφτει στα ίδια 
σφάλματα

•  Καρδιακοί,περιστασιακοί,φίλοι 
από συμφέρον

•  Ιούνιε έχεις κατάθλιψη,λύς’τω

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά την συγκέντρωση, δίκην 
άτυπου δημοψηφίσματος ,40.000 και 
πλέον υπογραφών, από τους κατοί-
κους του Β. Έβρου, υπέρ της αυτό-
νομης λειτουργίας του Νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου, επανερχόμαστε στο 
αίτημα αυτό. Το Γενικό Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου είναι το ανατολικότε-
ρο νοσοκομείο της Ελλάδος αλλά και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται 
σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την 
Τουρκία και 70 χιλιομέτρων από την 
Βουλγαρία. Εξυπηρετεί ,μαζί με το 
Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας και το Κέ-
ντρο Υγείας Δικαίων, 80.000 κατοί-
κους της περιοχής του Β. Έβρου, την 
50η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζι-
κού, την μεγαλύτερη μεραρχία στρα-
του της πατρίδος μας, την 16 Μηχα-
νοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, δεδο-
μένου ότι η υπάρχουσα νοσηλευτική 
υποδομή της ως άνω Μεραρχίας εί-
ναι υποτυπώδης ,αλλά και τις πολύ-
πλευρες υγειονομικές ανάγκες των 
τροφίμων του κέντρου κράτησης πα-
ράνομων μεταναστών Φυλακίου. Το 
Νοσοκομείο εφημερεύει 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο επί 365 ημέρες το 
χρόνο. Ανήκει στα 1Ο καλύτερα νο-
σοκομεία της χώρας, με κριτήρια, το 
επίπεδο διαχείρισnς και επίτευξης 
στόχων, την ποιότητα παροχής υγεί-
ας και ιατρικής φροντίδας αλλά και 
τα οικονομικά μεγέθη. Διαπίστωση 
που έγινε πρόσφατα από την εγκυ-
ρότερη κυβερνητική πηγή: το Υπουρ-
γείο Υγείας.
Γιατί πρέπει το Ίδρυμα αυτό  
να ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ?

Η απόσταση από το πλησιέστε-
ρο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της Αλε-

ξανδρούπολης ανέρχεται στα 100 χι-
λιόμετρα, με κακό έως επικίνδυνο, 
επαρχιακό ,οδικό δίκτυο. Η απόστα-
ση από το βορειότερο άκρο του νο-
μού είναι 70 χιλιόμετρα. Η συνολι-
κή απόσταση του νομού είναι 180 χι-
λιόμετρα. Σε ακτίνα 160 χιλιομέτρων 
δυτικά της Αλεξανδρούπολης και ανά 
50 χιλιόμετρα λειτουργούν 4 αυτό-
νομα νοσοκομεία (Αλεξανδρούπολης 
,Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας) ενώ 
βόρεια και σε απόσταση 190 χιλιομέ-
τρων υπάρχει μόνο το νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου και αυτό ουγχωνεύετα 
με το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Ο συνολικός, εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός ξεπερνά τις 80.000 κά-
τοικους, ήτοι περισσότερους από τον 
παρακείμενο νομό Ροδόπης ή και άλ-
λων νομών της χώρας των οποίων 
τα νοσοκομεία διατηρούν την αυτο-
νομία τους.

Από το 1946 , έτος ίδρυσής του, 
το νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ονομά-
ζεται Νομαρχιακό νοσοκομείο, διό-
τι ο νομός Έβρου , έχει την ιδιομορ-
φία της συνύπαρξης, δύο, ουσιαστικά 
νομών ,σε ένα. Πιθανώς εθνικοί λόγοι 
να υπαγόρευσαν αυτή την συνύπαρ-
ξη. Οι ίδιοι λόγοι συνεχίζουν να υπάρ-
χουν και σήμερα, ίσως εντονότερα 
από το παρελθόν.

Συγχωνεύονται δύο ανομοιογε-
νή νοσοκομεία .ένα ουσιαστικά Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο όπως αυτό 
της Αλεξανδρούπολης με ένα κρατι-
κό νοσοκομείο όπως αυτό του Διδυ-
μοτείχου, κάτι που δεν έγινε, σε άλ-
λες περιοχές. ούτε καν σε άλλες πό-
λεις, όπου υπάρχουν δύο αυτόνομα 
νοσοκομεία στον ίδιο ιστό της πόλης 
,όπωςΙωάννινα, Πάτρα. Ποιο ήταν το 

σκεπτικό της μη συνένωσης για τα 
νοσοκομεία των πόλεων αυτών? Το 
ένα από τα δύο είναι Πανεπιστημιακό, 
το άλλο Κρατικό. Αυτό γιατί δεν ισχύ-
ει για τον πολύπαθο ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ? 
Ποιες είναι οι κοινές δραστηριότη-
τες, οι κοινοί στόχοι των δύο νοσοκο-
μείων? Πώς θα συντονίσουν τις δρά-
σεις τους για την επίτευξη των κοι-
νών αυτών στόχων όταν αυτοί απο-
κλίνουν, λόγω ακριβώς της ιδιομορ-
φίας των Ιδρυμάτων? Πρωτίστως 
εκπαιδευτικός ο ένας, νοσηλευτικός 
ο άλλος.
Προϊστάμενη αρχή. των ιατρών του ενός 
νοσοκομείου, το υπουργείο Παιδείας,

του άλλου το υπουργείο Υγείας. 
Αδύνατη η μετακίνηση Πανεπιστημι-
ακών ιατρών από το νοσοκομείο της 
Αλεξανδρούπολης προς το νοσοκο-
μείο του Διδυμοτείχου, ευκολότατη η 
αντίθετη μετακίνηση, όπως ακριβώς 
απέδειξε η έως σήμερα εμπειρία. Αν ο 
στόχος είναι η εύκολη και ταχεία με-
τακίνηση ιατρικού κο! λοιπού προσω-
πικού για την κάλυψη εκτάκτων ανα-
γκών αυτή θα μπορεί να γίνει, δυστυ-
χώς, μόνο προς μία κατεύθυνση, από 
το μικρό νοσοκομείο του Διδυμοτεί-
χου προς το μεγάλο της Αλεξανδρού-
πολης, όπως και γίνεται με τους για-
τρούς ειδικότητας Οφθαλμιάτρου, 
Αναισθησιολόνου, Ορθοπεδικού. Ποια 
λοιπόν είναι η αναβάθμιση?

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού 
Έβρου και σε απόσταση 40 χιλιομέ-
τρων από το Διδυμότειχο, έδρα του 
Νοσοκομείου, και 1Ο χιλιομέτρων 
από τα ελληνικά χωριά των συνόρων, 
υπάρχει το μεγάλο Πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο Ανδριανούπολης με χι-
λιάδες φοιτητές ιατρικής και φθη-

Έγγραφο-Υπόμνημα με επιχειρήματα
Επιτροπή Αυτοδιαχείρισης  

Νομαρχιακού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
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νή ανταγωνιστική, δαπάνη, παρο-
χής υπηρεσιών υγείας. Ο ανησυ-
χία της ενδεχόμενης υποβάθμι-
σης του νοσοκομείου μας, άρχι-
σε ήδη να οδηγεί πολλούς κατοί-
κους της περιοχής μας σε αναζή-
τηση περίθαλψης στο νοσοκομείο 
αυτό. Πολλές ιδιωτικές ασφαλι-
στικές εταιρίες της γείτονας χώ-
ρας προσφέρουν δελεαστικά κο! 
φτηνά πακέτα περίθαλψης και νο-
σηλείας.

Ποιοτικές, ποσοτικές κο! οι-
κονομικές παράμετροι λειτουρ-
γίας του Ιδρύματος μας συνηγο-
ρούν υπέρ της συνέχισης αυτόνο-
μης διαχείρισής του:

Αναλυτικά: συνολική δαπά-
νη 201 Ο : 11.759.742 ευρώ ,ημέ-
ρες νοσηλείας 30.188 , δαπάνη 
ανά ημέρα νοσηλείας 389 ευρώ - 
2011: 9.276.973,31.003,299ευρώ 
- 2012 :8.860.576, 31.940 , 277ευ-
ρώ. Συνεχής μείωση δαπανών με 
αύξηση ημερών νοσηλείας, Με-
γάλη λοιπόν ,περιστολή δαπα-
νών, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις 
στην παροχή υπηρεσιών, αντίθετα 
με πολλά νοσοκομεία της ελλαδι-
κής περιφέρειας.Ισολογισμός δι-
αχειριστικής περιόδου 1 Ιανου-
αρίου -31 Δεκεμβρίου 2011 , κα-
θαρά κέρδη 602.724 ευρώ. Με-
γάλη αντίθεση με πολλά νοση-
λευτικά Ιδρύματα της χώρας μας 
που είναι ελλειμματικά. Η συγχώ-
νευση οδηγεί αυτόματα σε απώ-
λεια της δυναμικής αυτής πορεί-
ας, λόγω του ελλειμματικού ισο-
λογισμού του μεγάλου νοσοκο-
μείου της Αλεξανδρούπολης. Έτσι 
η εξοικονόμηση πόρων του Νο-
σοκομείου Διδυμοτείχου θα με-
τριάζει την αντίστοιχη απώλεια 
του Νοσοκομείου Αλεξανδρού-
πολης με συνέπεια την μη συμ-
μόρφωση για περιστολή δαπανών 
του τελευταίου Ιδρύματος.Η επι-
κείμενη κατάργηση του επιστη-
μονικού συμβουλίου του νοσοκο-
μείου Διδυμοτείχου και η σύστα-
ση, ενός ,κοινού των δύο νοσο-
κομείων, Επιστημονικού Συμβου-
λίου, θα επιφέρει πολλαπλές αρ-
νητικές συνέπειες στην λειτουρ-
γία ίου Νοσοκομείου μας. Σύμφω-
να με τις διατάξεις του νόμου το 
Συμβούλιο αυτό καθορίζει και κα-
τανέμει τις δαπάνες σε υλικά ,την 
αποζημίωση εφημεριών και την 
επίλυση επιστημονικών προβλη-
μάτων που συχνά ανακύπτουν κα-
τά την λειτουργία όλων των Νο-
σηλευτικών Ιδρυμάτων, συνερχό-
μενο μετά από αίτημα στο Νοσο-
κομείο της Αλεξανδρούπολης. Οι 
δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία. Η εκπροσώπηση των 
δύο Νοσοκομείων είναι ετεροβα-
ρής, δεδομένου ότι η συμμετοχή 
των ιατρών στο Συμβούλιο αυτό 
γίνεται μετά από εκλογές και υφί-
σταται τεράστια αριθμητική υπε-
ροχή ( 210 προς 50) των υπηρε-
τούντων ιατρών στα δύο Νοσο-
κομεία. Επομένως, αντιλαμβάνε-
ται ο οιοδήποτε ,αφενός τις πιθα-
νότητες εκλογής ιατρών του Νο-
σοκομείου Διδυμοτείχου στο κοι-
νό Επιστημονικό Συμβούλιο και 
αφετέρου την αναλογική κατανο-
μή των ως άνω δαπανών σε περί-

πτωση διαφωνίας. Αποτελεί αυτό 
αναβάθμιση ?

Ποία εξοικονόμηση χρημάτων 
από την λειτουργία του νέου τοπι-
κού πενταμελούς Συμβουλίου Δι-
οίκησης ,όταν τα δύο υπηρεσιακά, 
αμισθί ,μέλη αντικαθίστανται από 
τον Διοικητή και τον Αναπληρωτή 
Διοικητή του κοινού εννεαμελούς 
Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι 
θα πηγαινοέρχονται από την Αλε-
ξανδρούπολη και επομένως θα 
υπάρχουν έξοδα μετακίνησης και 
έξοδα καυσίμων?

Ποίος ο λόγος ύπαρξης του 
ως άνω τοπικού πενταμελούς 
Συμβουλίου, δεδομένου ότι οι αυ-
τό δεν θα διοικεί, διότι έχει μόνο 
εκτελεστικές, εποπτικές και ει-
σηγητικές προς το κοινό εννεαμε-
λές Συμβούλιο, αρμοδιότητες? Οι 
δε δύο, προαναφερθέντες Διοικη-
τής και Αναπληρωτής Διοικητής 
του ως άνω εισηγητικού Συμβου-
λίου, δεδομένου ότι είναι ίδιοι με 
τον Διοικητή και Αναπληρωτή Δι-
οικητή του κοινού εννεαμελούς , 
θα εισηγούνται στον εαυτό τους 
κατά την συνεδρίαση του τελευ-
ταίου 

Πώς μπορεί λοιπόν να λει-
τουργήσει αποτελεσματικά ένα 
τέτοιο νοσηλευτικό Ίδρυμα με πο-
λύπλοκες και πολυσχιδείς δρα-
στηριότητες, όπου σχεδόν. καθη-
μερινά απαιτείται η λήψη άμεσων 
αποφάσεων για την επίλυση προ-
βλημάτων, με τέτοια διοικητική 
δομή όταν πολλές φορές η καθυ-
στέρηση στην έκδοση αποφάσεων 
οδηγεί στη λήξη συμβάσεων και 
στην έλλειψη υλικών η  στην  οι-
κονομική επιβάρυνση της προμή-
θειας μέρους των υλικών αυτών 
προκειμένου να λειτουργήσει το 
Νοσοκομείο μας.

12. Ο οργανισμός του νοσοκο-
μείου Διδυμοτείχου, ο οποίος δη-
μοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 935/16-12-
1994 προέβλεπε την ύπαρξη 150 
κλινών με προοπτική, ανάπτυξης, 
σε βάθος χρόνου ,άλλων τριών, 
εκτός των λειτουργουσών την 
περίοδο εκείνη, κλινικών, ήτοι, 
Ω.Ρ.Λ., οφθαλμιατρικής και ου-
ρολογικής. Δυστυχώς στο Φ.Ε.Κ 
1681/28-07- 2011 οι κλίνες μει-
ώθηκαν σε 120 .Στο ίδιο Φ.Ε.Κ το 
Γ.Ν. Κομοτηνής είχε 240 κλίνες 
ενώ το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλε-
ξανδρούπολης 590 .Στο δε Φ.Ε.Κ 
2831/14-12-2011 ,μετά την παρέ-
λευση πέντε μόλις μηνών, η κατα-
νομή αλλάζει και γίνεται:                  

Γ.Ν.Κομοτηνής 220 κλίνες 
μείον 20κλίνες , Πανεπιστημιακό 
Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 635 κλίνες 
συν 45κλίνες, Γ.Ν. Διδυμοτείχου 
120+10 =130 κλίνες όμως οι 10 
κλίνες είναι της μονάδος Τεχνη-
τού Νεφρού που ήδη λειτουργού-
σε, ήτοι μείον 30 κλίνες ενώ υπάρ-
χει αναγκαιότητα να λειτουργού-
με και λειτουργούμε στην πραγ-
ματικότητα 160 κλίνες. Η ανάπτυ-
ξη και αναβάθμιση του τριτοβάθ-
μιου νοσοκομείου λόγω συγχώ-
νευσης επιφέρει ,τελικά, συνολι-
κό όφελος στην περιοχή, όταν γί-
νεται εις βάρος των μικρότερων 
παρακείμενων δευτεροβάθμιων 

νοσοκομείων της ενδοχώρας?

Αυτό είχε κι έχει άμεση αρνη-
τική επίπτωση στον αριθμό των 
προβλεπόμενων ιατρών ,του νο-
σηλευτικού και λοιπού προσω-
πικού , δεδομένου .. ότι υπάρχει 
αναλογική σχέση με τον αριθμό 
των κλινών. Ποιά προοπτική ανα-
βάθμισης μπορεί να υπάρξει με 
την μείωση αυτή?

Η εκπαίδευση και πρακτική 
εξάσκηση, στο Νοσοκομείο και τα 
Κέντρα Υγείας μας, 400 και πλέ-
ον φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης, Σχολή 
Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου, με 
πολύπλευρες, θετικές συνέπει-
ες αναπτυξιακής προοπτικής της 
περιοχής εξαρτάται άμεσα από 
την συνέχιση της καλής και απο-
τελεσματικής λειτουργίας του 
Ιδρύματος. Αντίθετα η ενδεχόμε-
νη υποβάθμιση του Νοσοκομείου 
λόγω της συγχώνευσης θα έχει 
αρνητική επίπτωση όχι μόνο στην 
εκπαίδευση των ως άνω φοιτη-
τών αλλά και στην συνέχιση της 
λειτουργίας της Σχολής!!!

15. Στο Φ.Ε.Κ 3499/31-12-
2012 το οποίο αναφέρεται στην 
συγχώνευση των δύο Νοσοκομεί-
ων, και στον νόμο 4052/2012 προ-
βλέπεται κοινός προϋπολογισμός 
και προμήθεια υλικών και διαπι-
στούται έλλειψη σαφούς, θεσμι-
κής κατοχύρωσης κατανομής σε 
υλικά, αποζημίωσης εφημεριών , 
υπερωριακής απασχόλησης προ-
σωπικού και λοιπών δαπανών με-
ταξύ των δύο Νοσοκομείων, με 
άμεσο κίνδυνο κατανομής με βάση 
όχι τις ανάγκες αλλά την εκάστο-
τε πλειοψηφία του κοινού εννεα-
μελούς Συμβουλίου Διοίκησης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, 
κάνοντας έκκληση στην ευαισθη-
σία σας και τον γνωστό πατρι-
ωτισμό σας, αιτούμεθα την επι-
στροφή στο προηγούμενο καθε-
στώς αυτοδιαχείρισης του Ιδρύ-
ματος δυναμικότητος 160 κλινών 
( 150+10 της Νεοσύστατης Μο-
νάδος Τεχνητού Νεφρού) ,όπως 
ακριβώς ψηφίσθηκε από την Βου-
λή των Ελλήνων και δημοσιεύτη-
κε στο Φ.Ε.Κ. 935/16-12-1994.

Επειδή παρ’όλες τις αντιξοό-
τητες που αντιμετωπίζουμε κα-
θημερινά, όλο το προσωπικό συ-
νεχίζει να εργάζεται με αλτρου-
ισμό και αυταπάρνηση ευελπι-
στούμε σε θετική ανταπόκρι-
ση και αναμένουμε με αγωνία τις 
αποφάσεις σας.

Διδυμότειχο 11/4/2014

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου-

Ορεστιάδας και Σουφλίου  
Κ.Κ. Δαμασκηνός 

2.Δήμαρχος Διδυμοτείχου  
Παρασκευάς Πατσoυρίδης  

3. Δήμαρχος Ορεστιάδας  
Δημήτριος Μουζάς  

4. Δήμαρχος Σουφλίου  
Ευάγγελος Πουλιλιός 

5. Διευθυντής Ιατρικής Υηηρεσία  
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου  

Δρ. Κων/νος Βαφειάδης 
6. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 

Νοσοκομείου  
Διδυμοτείχου Στάθης Στάμος

Δημήτρης  
Πέτροβιτς
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου

Νέος Αντιπεριφερειάρχης  στον Έβρο με το συνδυασμό 
Περιφερειακή Αναγέννηση του Γιώργου Παυλίδη, μετά τις 
επαναληπτικές εκλογές στις 25 Μαΐου είναι ο κ.Δημήτρης 
Πέτροβιτς.

Ο νέος  Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε: «Το αποτέλεσμα 
των περιφερειακών εκλογών έστειλε ένα και μόνο μήνυ-
μα: ο Έβρος είναι ενωμένος σαν μια γροθιά! Είναι αποφασι-
σμένος να κερδίσει πίσω τις χαμένες ευκαιρίες, να διεκδι-
κήσει το μέλλον που του αξίζει, να πρωταγωνιστήσει στην 
Αναγέννηση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 
Πάνω από κόμματα, πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθεστωτι-
κές πρακτικές και διχαστικές αντιλήψεις.

Το μήνυμα που έστειλε η μεγάλη μας νίκη προς κάθε κα-
τεύθυνση είναι τόσο ξεκάθαρο που δε χρειάζεται καμία ερ-
μηνεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους προσω-
πικά, όσοι συμμετείχατε στις εκλογές - ανεξάρτητα της 
επιλογής σας. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους υποψή-
φιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού μας 
στον Έβρο, τον Γιώργο Παυλίδη και όλα τα στελέχη και τους 
συνεργάτες μας. Από σήμερα ξεκινάει μια νέα εποχή για το 
Νομό μας. 

Μια εποχή που δε χωράει αποκλεισμούς. Κανείς δεν πε-
ρισσεύει στον αγώνα για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. 

Όλες οι δυνάμεις  
και καθένας από εσάς  

είναι απαραίτητος.  
Έχουμε μπροστά μας  
μια πενταετία γεμάτη  

προκλήσεις.
 

Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας ταλαι-
πωρούν χρόνια, να εξασφαλίσουμε δουλειές για τα παιδιά 
μας, να δημιουργήσουμε επιτέλους ανάπτυξη με όρους υγι-
είς. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. 

Ξεκινάμε όλοι μαζί για το αύριο. Δεσμευθήκαμε να διοι-
κήσουμε με γνώμονα την διαβούλευση, την συναίνεση, την 
σύνθεση και θα το κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ θερμά 
μέσα από την καρδιά μου!»
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Λειτουργία 
Συνεταιρισμών

Ξαναέρχεται  
στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση 

Το ΥπΑΑΤ θα ξαναφέρει τελικά στη Βουλή τη νομοθετική ρύθμι-
ση που θα αφορά τις αλλαγές στη λειτουργία των αγροτικών συνε-
ταιρισμών. Αυτό ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε 
την Τρίτη (3/6/2014), ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Αθανάσιος Τσαυτάρης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑγροΤύ-
που. Να θυμίσουμε ότι η τροπολογία του βουλευτή κ. Κόλλια, που έδι-
νε παράταση στη μετατροπή των συνεταιρισμών μέχρι τις 30 Αυγού-
στου 2014, ψηφίστηκε στη Βουλή, στις 7/5/2014, με το νομοσχεδίου 
του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας». Νωρίτερα είχε απο-
συρθεί η τροπολογία 1462/72 του ΥπΑΑΤ, που αφορούσε τη λειτουρ-
γία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τις αλλαγές στο 
νόμο 4015/2011. 

Η νέα ρύθμιση πρόκειται να αντιμετωπίσει τα νομοτεχνικά προ-
βλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του νόμου 4015/ 2011 για 
τον εκσυγχρονισμό του συνεταιριστικού κινήματος, σύμφωνα με όσα 
ανέφερε ο υπουργός. Σύμφωνα με αυτήν, οι Συλλογικές Αγροτικές Ορ-
γανώσεις μετονομάζονται σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
(ΑΣΟ), στις οποίες περιλαμβάνονται μόνον Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
(ΑΣ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και θα απαλείφονται οι 
Ομάδες Παραγωγών. 

Το Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων θα με-
τονομάζεται σε Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργα-
νώσεων και Διεπαγγελματικών Ενώσεων, στο οποίο εγγράφεται εφε-
ξής και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Ορ-
γανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ). Θα μειώνεται σε 15.000 ευρώ από 30.000 ευ-
ρώ που είναι σήμερα το συνεταιριστικό κεφάλαιο των Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών και θα επεκτείνεται και στις περιπτώσεις πτώχευσης 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων η αναστολή ή η άρση πάσης 
φύσεως μέτρων (προσωπική κράτηση, διοικητικές κυρώσεις, ποινι-
κή ή αστική ευθύνη κ.ά.) επί φυσικών προσώπων που διετέλεσαν μέ-
λη στα όργανα διοίκησης των εν λόγω Οργανώσεων. Επίσης θα τροπο-
ποιηθεί το άρθρο 3 του νόμου 2810/2000 και για τη σύσταση Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού θα απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπο-
γραφή του από δέκα τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά 
θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νό-
μου 2810/2000. Το καταστατικό θα εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της 
έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Η αξιολόγηση στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) 
θα γίνεται ετησίως. Οι ΑΣΟ θα μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους 
ανώνυμες εταιρείες τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). Σε κά-
θε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης θα έχουν 
οι συμμετέχουσες στην εταιρείας συνεταιριστικές οργανώσεις. Ου-
δείς μέτοχος θα μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συ-
νολικού αριθμού μετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι 
λιγότεροι από πέντε, ουδείς μέτοχος θα μπορεί να αποκτήσει μετο-
χές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού μετοχών της ΑΕΣ. Η ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ θα αποτελεί την εθνική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣΟ και 
δεν θα έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ θα είναι οι ενερ-
γοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπρά-
ξεις (ΑΕΣ). Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ θα συγκροτείτε από τους 
αντιπροσώπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών μελών της, 
με βάση το Μητρώο της Εποπτικής Αρχής. Κάθε συνεταιρισμός θα 
εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, εφόσον αριθμεί από 10 μέχρι 250 μέλη και 
δύο αντιπρόσωπους εφόσον αριθμεί από 200 μέχρι 500 μέλη. Για κάθε 
επόμενα 500 μέλη θα εκλέγει ένα επί πλέον αντιπρόσωπο. 

Σταύρος Παϊσιάδης|agrotypos.gr

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
Διδυμοτείχου  
900.000 Ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Διδυμοτείχου 
διακηρύσσει την με ανοιχτό 
διαγωνισμό επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΙ-
ΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» με το σύστη-
μα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα-
δοποιημένων τιμών της Υπη-
ρεσίας, και έλεγχο ομαλότη-
τας των προσφερομένων επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ)). 2. Ο συνολι-
κός προϋπολογισμός Μελέτης 
του έργου ανέρχεται στο πο-
σό των 900.000,00 € συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργα-
σιών α) ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπο-
λογισμό 503.560,99 ευρώ (δα-
πάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και 
απρόβλεπτα), και β) ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 
200.596,89 ευρώ (δαπάνη ερ-
γασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλε-
πτα), 3. Τόπος εκτέλεσης του 
έργου είναι η θέση με το το-
πωνύμιο «Κατσίκα Βρύση» 3,8 
km Βόρεια/Βορειοανατολι-
κά της πόλης Διδυμοτείχου. 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το Ν. 3669/08 
« Κύρωση της Κωδικοποίη-

σης της νομοθεσίας δημο-
σίων έργων» (ΚΔΕ) και τις δι-
ατάξεις του Ν. 1642/86 για το 
Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86), το άρθρο 
27 του Ν. 2166/93 για κράτη-
ση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 
137/93). Επίσης ισχύουν οι σε 
εκτέλεση των ανωτέρω δια-
τάξεων εκδοθείσες κανονιστι-
κές πράξεις (εφόσον δεν πε-
ριλαμβάνονται στην κωδικο-
ποίηση), καθώς και λοιπές δι-
ατάξεις που αναφέρονται ρη-
τά ή απορρέουν από τα ορι-
ζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας εργολαβίας 
και γενικότερα κάθε διάτα-
ξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερ-
μηνευτική εγκύκλιος που δι-
έπει την ανάθεση και εκτέλε-
ση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
όπως αυτά θα ισχύουν κα-
τά την ημερομηνία αποστολής 
της Διακήρυξης για δημοσίευ-
ση στον Ελληνικό Τύπο. Το κρι-
τήριο ανάθεσης της σύμβα-
σης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις 17 του μηνός Ιουνίου του 
έτους 2014 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδο-
σης των προσφορών) στο Δη-
μοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Διδυμοτείχου. 6. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση, να παραλαμβάνουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγω-

νισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το 
Τμήμα Εσόδων του Δήμου Δι-
δυμοτείχου, 68300 Βασ. Γεωρ-
γίου 1 Διδυμότειχο, πληροφο-
ρίες Πανιτσίδης Παναγιώτης, 
Τεκτονίδης Δημήτρης, τηλ 
25533-51353, 25533-50651, 
μέχρι τις 12/06/2014. 

Το έργο χρηματοδοτείται 
από Πιστώσεις του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2013ΣΕ07580038), κωδικό 
MIS 372920, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟ-
ΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 
2007- 2013” με συγχρηματο-
δότηση από το Ταμείο Συνο-
χής σε ποσοστό 95% και από 
Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 
5%10. Προβλέπεται η χορήγη-
ση προκαταβολής σύμφωνα με 
το άρθρο 51 του ΚΔΕ.11. 

Η συνολική προθεσμία πε-
ράτωσης του έργου είναι έξι 
(6) μήνες. Περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορούν να πάρουν 
οι ενδιαφερόμενοι από το 
Δήμο Διδυμοτείχου, αρμόδι-
ος υπάλληλος Πανιτσίδης Πα-
ναγιώτης (τηλ.: 25533-51353 
Φάξ:25533-51350), τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες. Διδυ-
μότειχο, 14/05/2014 Ο Δήμαρ-
χος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙ-
ΔΗΣ
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O Σύλλογος Αιμοδοτών 
Διδυμοτείχου και περιφε-
ρείας «ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ-
ΝΤΟΥ» συνεχίζοντας τις δρά-
σεις του σε συνεργασία με τη 
Λέσχη Μοτοσικλετιστών Δι-
δυμοτείχου διοργάνωσε εθε-
λοντική αιμοδοσία εντός του 
ΤΕΙ Νοσηλευτικής Διδυμο-
τείχου τη Πέμπτη 29 Μαΐου 
2014 και ώρα 5.30 έως 8.30 
το απόγευμα με παράλλη-
λη προβολή ενημερωτικών 
σποτ και μουσική συναυλία, 
με σκοπό την προσφορά αί-
ματος στην αιμοδοσία του Γε-
νικού Νοσοκομείου Διδ/χου 
για τη κάλυψη των αναγκών 
που συνεχώς παρουσιάζο-
νται αλλά και για την διάδοση 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Η αιμοδοσία θεωρείται 
πετυχημένη καθώς συγκε-
ντρώθηκαν 31 μονάδες αί-
ματος και έγιναν και εγγρα-
φές νέων εθελοντών αιμο-
δοτών. O Σύλλογος Αιμοδο-
τών Διδυμοτείχου ιδρύθηκε 
το 1997, σήμερα έχει 640 μέ-
λη και στόχος του είναι η ευ-
αισθητοποίηση-ενημέρωση 
των πολιτών της περιοχής 
μας σχετικά με την αιμοδο-
σία και τη δωρεά ιστών & ορ-
γάνων σώματος και η αύξη-
ση των μονάδων αίματος που 
συγκεντρώνει για τη καλύ-
τερη κάλυψη των αναγκών 
σε αίμα των μελών του αλλά 
και συμπολιτών μας, είτε για 
εγχειρίσεις είτε για έκτακτα 
περιστατικά οι οποίοι αδυνα-
τούν να το καλύψουν για δι-
αφόρους λόγους (μοναχικά 
άτομα , έλλειψη ή αδυναμία 
συγγενών και φίλων κλπ). 

Έχουμε καθιερώσει, 
εκτός από τη ενημέρωση-
πρόσκληση που απευθύνου-
με ( με αλληλογραφία ή τη-
λεφωνικά) στα μέλη μας να 
αιμοδοτήσουν δύο φορές το 
χρόνο σύμφωνα με το κατα-
στατικό, ορισμένες έκτακτες 
αιμοδοσίες όπως στα πλαί-
σια των Ελευθερίων της πό-
λης του Διδυμοτείχου, με τη 
Λέσχη Μοτοσικλετιστών και 
στο φεστιβάλ Ερυθροποτά-
μου Διδυμοτείχου αλλά και 
συνδιοργάνωση αιμοδοσιών 
με συλλόγους όπως πέρυσι 
με τον αθλητικό σύλλογο Σο-

φικού. Στο σημείο αυτό απευ-
θύνουμε πρόσκληση σε όποιο 
Σύλλογο επιθυμεί να έρθει σε 
συνεννόηση με το σύλλογο 
μας για τη διοργάνωση από 
κοινού αιμοδοσιών. 

Στα 17 χρόνια λειτουργί-
ας του καλύπτει ετήσια κα-
τά μέσο όρο 130 φιάλες αί-
ματος σε συμπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη για αίμα. Άλλες 
δράσεις του είναι η διοργά-
νωση κάθε χρόνο της Λαμπα-
δηδρομίας εθελοντών αι-
μοδοτών στη πόλη του Διδ/
χου με τη συμμετοχή μοτο-
συκλετιστών της ΛΕΜΟΔΙ ή 
μικρών μαθητών για τη δι-
άδοση και προβολή της ιδέ-
ας της εθελοντικής αιμοδο-
σίας, η βράβευση μελών του 
με σημαντική προσφορά σε 
μονάδες αίματος, η διοργά-
νωση ενημερωτικών ομιλί-
ων-διαλέξεων από διακεκρι-
μένους επιστήμονες (όπως 

έγινε εφέτος στις 4 Μαΐου με 
την ενημερωτική εκδήλωση 
για τη δωρεά βλαστοκυτά-
ρων και μυελού των οστών 
με τη συμμετοχή δύο διακε-
κριμένων ιατρών και εκπρο-
σώπου της Τράπεζας εθε-
λοντών δοτών μυελού των 
οστών του Συλλόγου «Όραμα 
Ελπίδα» του Συλλόγου Φίλων 
Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙ-
ΔΑ» με Πρόεδρο τη Μαριάν-
να Βαρδινογιάννη προς τα 
παιδιά που πάσχουν από σο-
βαρά νοσήματα και τις οικο-
γένειές τους, η διανομή ενη-
μερωτικών φυλλαδίων και 
αφισών για τη συνεχή ενημέ-
ρωση των συμπολιτών μας 
αλλά και μαθητών σε συνερ-

γασία με τα τοπικά Μ.Μ.Ε. σε 
θέματα σχετικά με την αιμο-
δοσία και τη δωρεά ιστών & 
οργάνων σώματος με σκοπό 
την αύξηση του αριθμού των 
Εθελοντών Αιμοδοτών, Αιμο-
πεταλιοδοτών, αλλά και Δο-
τών Μυελού των Οστών. 

Συμμετέχει στην επιτρο-
πή διαβούλευσης του Δήμου 
Διδυμοτείχου με εκπρόσω-
πο του για θέματα που άπτο-
νται τα προβλήματα της πε-
ριοχής μας. Συμμετείχε στην 
Διοικούσα Επιτροπή του Δή-
μου Διδυμοτείχου με εκπρό-
σωπο του για τη σύσταση και 
λειτουργία του Κοινωνικού 
Φαρμακείου και του Κοινωνι-
κού Ιατρείου. 

Εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο  
αιμοδοτών και τη Λέσχη Μοτοσικλετιστών Διδυμοτείχου 

Σπουδαία εθελοντική  
κοινωνική δράση 

και προσφορά
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Πρώτη δήλωση 
 Δημάρχου

Στις πρώτες του δηλώσεις ο επα-
νεκλεγείς Δήμαρχος Διδυμοτείχου τό-
νισε: «Ο λαός του Διδυμοτείχου, ο λα-
ός των Μεταξάδων και των χωριών 
μας, μίλησε! Δώσαμε έναν τίμιο αγώνα. 
Ο λαός κέρδισε. Επιβράβευσε το έργο. 

Επιβράβευσε την προσπάθεια. Επιβρά-
βευσε το όραμα. Σας ευχαριστώ όλους 
μέσα από την καρδιά μου. Διοικήσα-
με τον Δήμο μας κατά την δυσκολότε-
ρη οικονομική περίοδο της χώρας και 
όμως, τον νοικοκυρέψαμε, τον σταθε-
ροποιήσαμε, του δώσαμε ελπίδα, του 
δώσαμε όραμα. Τα επόμενα 5 χρόνια, 
όλοι μαζί θα κάνουμε το όραμα πράξη! 
Στο Διδυμότειχο, στους Μεταξάδες, 
στα χωριά μας, ΔΕΝ περισσεύει κανείς! 

Μπροστά και μόνο μπροστά! Σας ευχα-
ριστώ».

Το νέο  
Δημοτικό Συμβούλιο
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
που εκλέγονται 

Ανανεωμένο είναι το δημοτικό συμ-
βούλιο Διδυμοτείχου που πιάνει δου-
λειά στις 1 Σεπτεμβρίου.Αποτελείται 
από 27 συνδημότες μας,που όλοι εμείς 
ψηφίσαμε στις δημοτικές εκλογές 18 
και 25 Μαΐου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί 
τον άμεσο, δημοκρατικό θεσμό της το-
πικής αυτοδιοίκησης, και λειτουργεί 
ως εκφραστής της τοπικής κοινωνί-
ας.Αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν στο Δήμο εκτός από εκεί-
να που ανήκουν εκ του νόμου στην αρ-
μοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου ορ-
γάνου του Δήμου.Η πλειοψηφία κατέ-
χει 16 από τις 27 έδρες,η μείζονα αντι-
πολίτευση 9 έδρες και η ελάσσονα 2 
έδρες.Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέ-

σματα και την σταυροδοσία τα ονόμα-
τα των 27 δημοτικών συμβούλων που 
εκλέγονται για τα επόμενα πέντε χρό-
νια στο νέο δημοτικό συμβούλιο είναι:

Ο Συνδυασμός ΄΄Ώρα Ευθύνης για 
το Διδυμότειχο΄΄του δημάρχου Παρα-
σκευά Πατσουρίδη,εκλέγει 16 δημο-
τικούς συμβούλους:Από την εκλογική 
περιφέρεια Διδυμοτείχου:1)Τζιβάρας 
Γιώργος,2)Κεσόγλου Δημήτρης,3)Κα-
μάργιος Νίκος,4)Σταμπολίδου Βίκυ,5)

Μηνούδης Παναγιώτης,6)Δημοσχάκη 
Βάσω,7)Κελεσίδης Τάσος,8)Πετρίδου 
Μαρία,9)Τοπαλούδης Γιάννης,10)Εμμα-
νουηλίδης Δημήτρης,11)Γκουρλουμέ-
νου Δέσποινα,12)Σίμογλου Σάκης,13)
Τσιτσιφύλλας Σταύρος,14)Καραμπα-
σάκης Τάσος.Απο την εκλογική περι-
φέρεια Μεταξάδων:1)Πουργιάζη Χρυ-

σή(Σούλα),2)Σλαβούδης Κώστας.

Εννέα έδρες στο νέο δημοτικό συμ-
βούλιο καταλαμβάνει ο συνδυασμός 
΄΄Δήμος για Όλους΄ ,́του κ., Χρήστου Το-
καμάνη,μία εκ των οποίων καταλαμβά-
νει ο ίδιος, ως επικεφαλής. Οι υπόλοι-
ποι είναι: Από την εκλογική περιφέρεια 
Διδυμοτείχου:1)Βαργιαμίδης Βασί-
λης,2)Χατζηανδρέου Γιώργος,3)Σιαλά-
κης Σάκης,4)Παγωνάκης Νίκος,5)Τσι-
γκουρλάς Βασίλης. Από την εκλογική 

περιφέρεια Μεταξάδων:1)Κισσούδης 
Χρήστος,2)Δελημπέη Χρυσούλα,3)Τσι-
πούδης Σάκης.Δύο δημοτικούς συμ-
βούλους εκλέγει η παράταξη «Βήμα 
Εμπιστοσύνης», ενώ μία έδρα λαμβά-
νει η επικεφαλής, κ.Καραφείζη Βάγια 
και από την εκλογική περιφέρεια Δι-
δυμοτείχου:1)Θεοδοσίου Στέλλα. Ευ-

χόμαστε καλή και δημιουργική θητεία 
στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Διδυμοτείχου.

Οι νέοι Πρόεδροι  
των Τοπικών Κοινοτήτων

Ανανεωμένη είναι για την επόμενη 
θητεία η σύνθεση των συμβουλίων των 
τοπικών κοινοτήτων στο Δήμο Διδυμο-
τείχου.Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτεί-

Εντολή συνέχισης της πολιτικής του,με μια μεγάλη νίκη, πήρε ο κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης για τα 
επόμενα πέντε χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Διδυμοτείχου. Με ποσοστό 54,52%  ο κ.Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης επανεκλέγεται δήμαρχος Διδυμοτείχου, επικρατώντας του κ.Χρήστου Τοκαμάνη που 
συγκεντρώνει ποσοστό 45,48% στον δεύτερο γύρο των Δημοτικών Εκλογών.Στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές  πήραν μέρος τρείς δημοτικές παρατάξεις:Ώρα Ευθύνης για το Διδυμότειχο- Παρασκευάς  
Πατσουρίδης ,Δήμος για Όλους-Χρήστος Τοκαμάνης,Βήμα Εμπιστοσύνης-Βάγια Καραφείζη.

ΤΟΚαμανηΣ χρηΣΤΟΣ Καραφειζη βαγια

ψήφισαν

Α΄ Κυριακή 14.452 Έγκυρα 13.862 Άκυρα 482 Λευκά 108

Β΄ Κυριακή 13.816 Έγκυρα 13.098 Άκυρα 489 Λευκά 229

Α΄Κυριακή Β΄Κυριακή

Υποψήφιος Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Σύνολο

Παρασκευάς Πατσουρίδης 41,97 5.818 6 54,52 7.141 10 16

Χρήστος Τοκαμάνης 45,04 6.244 6 45,48 5.957 3 9

Βάγια Καραφειζη 12,99 1.800 2 2
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Δημοτικές εκλογές 2014
Μεγάλη νίκη και ξεκάθαρη εντολή

χου Πρόεδρος Χατζηπεντίδης Χρήστος, 
Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων Πρόεδρος 
Μηργκιζούδης Ηλίας, Τοπική Κοινότητα 
Αλεποχωρίου Πρόεδρος Νακούδης Τρι-
αντάφυλλος, Τοπική Κοινότητα Ασημενί-
ου Πρόεδρος Καμαργάκης Πασχάλης, Το-
πική Κοινότητα Ασβεστάδων Πρόεδρος 
Μπιντικούδης Δημήτρης, Τοπική Κοινό-
τητα Ασπρονερίου Πρόεδρος Πολυζωι-
δου Φωτεινή, Τοπική Κοινότητα Βρυσι-
κών Πρόεδρος Παπαδόπουλος Γιώργος, 
Τοπική Κοινότητα Δόξας Πρόεδρος Αρα-
μπατζής Αλέξανδρος, Τοπική Κοινότητα  
Ελαφοχωρίου Πρόεδρος Φουτζιτζής Ευ-
στράτιος, Τοπική Κοινότητα Ελληνοχω-
ρίου Πρόεδρος Τσιλίκας Σίμος, Τοπική 
Κοινότητα Ισαακίου Πρόεδρος Παρασχά-
κης Απόστολος, Τοπική Κοινότητα Καρω-
τής Πρόεδρος Τζιογκίδης Ευστράτιος, 
Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου Πρόε-
δρος Ριζούδης Σταύρος, Τοπική Κοινότη-
τα Κυανής Πρόεδρος Διαμαντάκης Ιωάν-
νης, Τοπική Κοινότητα Λάδης Πρόεδρος 

Μπαχτσεβανίδης Νικόλαος, Τοπική Κοι-
νότητα Μάνης Πρόεδρος Ντούδης Νικό-
λαος, Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου Πρό-
εδρος Αραμπατζή Πολύχρω, Τοπική Κοι-
νότητα Πετράδων Πρόεδρος Στρατίδης 
Χαράλαμπος, Τοπική Κοινότητα Ποιμενι-
κού Πρόεδρος Μουσχούδη Κυριακή, Το-
πική Κοινότητα Πραγγίου Πρόεδρος Ζα-
φειρόπουλος Χριστόφοος, Τοπική Κοινό-
τητα Πυθίου Πρόεδρος Θεοχαρίδης Θε-
οχάρης, Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 
Πρόεδρος Σολακούδης Βάσσης, Τοπική 
Κοινότητα Σοφικού Πρόεδρος Λυμπερα-
κάκης Γεώργιος.

Οι πρωτιές  
των συνδυασμών

Σε ό,τι αφορά τους σταυρούς, κά-
ποιοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν περισ-
σότερο από τους υπόλοιπους. Απο τον 
συνδυασμό του Δημάρχου Διδυμοτεί-

χου κ.Παρασκευά Πατσουρίδη πρώτος 
στην εκλογική περιφέρεια Διδυμοτεί-
χου ο Γιώργος Τζιβάρας με 610 φήφους 
και στην εκλογική περιφέρεια Μετα-
ξάδων η Πουργιάζη Σούλα με 1297 ψή-
φους. Απο τον συνδυασμό του κ.Χρή-
στου Τοκαμάνη στην εκλογική περι-
φέρεια Διδυμοτείχου πρώτος ο Βαρ-
γιαμίδης Βασίλης με 1015 ψήφους και 
στην εκλογική περιφέρεια Μεταξάδων 
ο Κισσούδης Χρήστος με 1632 ψήφους 
και από τον συνδυασμό της κ.Καραφει-
ζη Βάγιας στην  εκλογική περιφέρεια 
Διδυμοτείχου η Θεοδοσίου Στέλλα με 
375 ψήφους.

Συνέχεια  
και σχέδιο

Πρώτος στόχος της νέας δημοτικής 
αρχής είναι η συνέχιση της προσπάθει-
ας για εξυγίανση  των οικονομικών του 

Δήμου και η σύγχρονη οργάνωση των 
υπηρεσιών του για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του δημότη. Ο Δήμος Διδυ-
μοτείχου χωρίς χρέη,ανθρωποκεντρι-
κός, με σχέδιο για το μέλλον, θα μπορεί 
να διεκδικήσει πόρους για την κοινωνι-
κή συνοχή με ισχυρό κοινωνικό πρόσω-
πο για τον αδύναμο συμπολίτη και βιώ-
σιμη τοπική ανάπτυξη για όλους μας.

Μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει 
έναν διαφορετικό ρόλο στην τοπική οι-
κονομική και παραγωγική διαδικασία. Η 
ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικό-
τητας σε όλους τους τομείς,με δράσεις 
για την ανάδειξη και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων,η ορά-
νωση και ο σχεδιασμός, θα δημιουργή-
σουν το κατάλληλο περιβάλλον για την 
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

Με ανοιχτές γενικές συνελεύσεις 
Δημοτών στο Διδυμότειχο και τους 
Μεταξάδες,με συμμετοχή όλων των 
φορέων της περιοχής και των ενεργών 
πολιτών όπου θα εξετάζονται προτά-
σεις και θα χαράσσεται αναπτυξιακό 
σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας για όλο 
τον Δήμο. Η τοπική ανάπτυξη είναι υπό-
θεση όλων μας,το οφείλουμε στις μελ-
λοντικές γενιές.Όλοι μαζί πρέπει να 
προσφέρουμε νέες προοπτικές, περισ-
σότερες δυνατότητες και ευκαιρίες.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

Σύγχρονα  
χρηματοδοτικά 
εργαλεία 2014-2020

Το νέο ΕΣΠΑ ή ΣΕΣ (Σύμφωνο Εται-
ρικής Σχέσης) αποτελεί το σημαντικό-
τερο επενδυτικό πόρο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης για την επόμενη προγραμ-
ματική περίοδο 2014 – 2020. Πρέπει 
να κατατεθούν προτάσεις και να ωρι-
μάσουν μελέτες και έργα, στο πλαί-
σιο πάντα των οδηγιών και των αυστη-
ρών όρων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση.Με σχεδιασμό και ευθύνη, γνωρίζο-
ντας τους τομείς που υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα στον Δήμο μας, οι προτε-
ραιότητες πρέπει να προσδιοριστούν, 
στο πρώτο τρίμηνο της νέας Διοίκησης 
στο Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα 
κατατεθεί. Αποτελεί μοναδική ευκαι-
ρία για τον τόπο μας η αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για την βελτί-
ωση της καθημερινότητας και την προ-
οπτική ανάπτυξης με ορίζοντα δεκαε-
τίας.

ΤζιβαραΣ γιώργΟΣ ΘεΟΔΟΣιΟυ ΣΤελλαΚιΣΣΟυΔηΣ χρηΣΤΟΣΠΟυργιαζη ΣΟυλα βαργιαμιΔηΣ βαΣιληΣ  
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ΗμΕρΑ τΗΣ ΕυρώπΗΣ

Ποδηλατικός γύρος  
Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας

Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος με μεγάλη επιτυ-
χία στέφθηκε η εκδήλωση 
του ποδηλατικού γύρου ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
με την συμμετοχή όπως κά-
θε χρόνο του Ποδηλατικού 
Αθλητικού Συλλόγου Ορε-
στιάδας ‘’ΡΗΣΟΣ΄΄στα πλαί-
σια του εορτασμού της Ημέ-
ρας της Ευρώπης με σκοπό 
την Παγκόσμια Ειρήνη Των 
Λαών!! (Γιατί γιορτάζουμε 
την Ημέρα της Ευρώπης; 

Η Ημέρα της Ευρώπης 
(9 Μαΐου) δίνει την ευκαι-
ρία να γιορτάσουμε την ει-
ρήνη και την ενότητα στην 
Ευρώπη. Η ημερομηνία αυ-
τή σηματοδοτεί την επέ-
τειο της ιστορικής ‘δήλω-
σης Σούμαν’. Σε ομιλία του 
στο Παρίσι το 1950, ο Γάλ-
λος υπουργός Εξωτερικών 
Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε μια 
νέα μορφή πολιτικής συνερ-
γασίας στην Ευρώπη, η οποία 

θα απέτρεπε κάθε ενδεχό-
μενο πολέμου μεταξύ των 
ευρωπαϊκών λαών. Όραμά 
του ήταν η δημιουργία ενός 
υπερεθνικού ευρωπαϊκού 
οργάνου που θα διαχειριζό-
ταν κεντρικά την παραγωγή 
άνθρακα και χάλυβα. Η Συν-
θήκη για την ίδρυση του ορ-
γάνου αυτού υπεγράφη έναν 
μόλις χρόνο μετά. Η πρότα-
ση του Σούμαν θεωρείται η 
απαρχή της σημερινής Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο ́ ΄Οι 
Θράκες΄΄ για την εθελοντική 
προσφορά τους με σκοπό να 
προάγουμε την πολιτιστική 
κληρονομιά, την ενότητα με-
ταξύ μας, την αγάπη για τον 
τόπο μας μιας και είναι υπο-
χρέωση όλων μας στις γεί-
τονες Χώρες. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι 
όλους θερμά για την συμμετο-
χή σας, και ανανεώνουμε το ρα-
ντεβού για του χρόνου. ο Πρόε-
δρος ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Άρδας 2014 
το πρόγραμμα! 

Το φεστιβάλ γιορτάζει τα 20 χρόνια παρουσίας του και έρ-
χεται δυναμικά και αυτό το καλοκαίρι στις Καστανιές του 
Έβρου, από 23 έως 27 Ιουλίου, να ενώσει χιλιάδες νέους από 
όλη τη Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Ένα πενθήμε-
ρο μουσικής, κατασκήνωσης, έντασης και ελευθερίας γεμά-
το εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις μέσα στο καταπρά-
σινο παραποτάμιο δάσος του ποταμού Άρδα! 

Χάρις Αλεξίου, Γιάννης 
Γιοκαρίνης, Λάκης Πα-
παδόπουλος, Νίκος Ζι-
ώγαλας, Τάνια Τσανα-
κλίδου, Πάνος Κατσιμί-
χας, Κίτρινα Ποδήλα-
τα, Σύλλογος Μουσι-
κών και Φίλων Μουσι-
κής Ορεστιάδας (Deep 
Purple tribute), Blues 

Wire, Γιώργος Μαργαρίτης, Lava, Dilek Koc, Stavento, Μιχά-
λης Χατζηγιάννης, The Bitter Sweet, Locomondo, Gadjo Dilo, 
... και όλοι εμείς μια παρέα

 «Η βασίλισσα επέστρεψε στο θρό-
νο της, το πρωτάθλημα ξανά στους 
Μεταξάδες!!!

Η δικαίωση όλης της προσπάθει-
ας που καταβάλαμε όλη την σεζόν 
έφτασε φυσικά με την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος η οποία έγινε μετά 
την νίκη με 1-3 (τα γκολ πέτυχαν οι 
Μαντάρας, Κούζας, Τερτσούδης) μέ-
σα στο Σοφικό… Δεν θα μείνουμε στα 
αγωνιστικά καθώς περισσότερη ση-
μασία έχουν όλα αυτά που έχει κατα-
φέρει αυτή η ομάδα (παίκτες, προπο-
νητής ,διοίκηση, φίλαθλοι) την φετι-
νή σεζόν που δεν είναι λίγα… 

Όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι η 
προσπάθεια να ξαναγίνει ο σύλλογος 
πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μας αμ-
φισβήτησαν, σχεδόν δεν μας υπολόγι-
ζαν, πως θα μπορούσε μια ομάδα χω-
ρίς κανέναν απολύτως παίκτη και με 
-6 να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα 
ήταν αδύνατο… 

Για εμάς όμως τίποτα δεν ήταν 
αδύνατο καθώς από την αρχή της 
χρονιάς θέσαμε ως στόχο την κατά-
κτηση του τροπαίου… Για να επιτευ-
χθεί ο στόχος όμως η ομάδα από τον 
πάτο που βρισκόταν θα έπρεπε να 
ανεβεί έναν Γολγοθά για να φτάσει 
στην κορυφή… Τον οποίο και ανέβη-

κε με 20 νίκες, 2 ήττες και 4 ισοπαλί-
ες και έχοντας την καλύτερη επίθεση 
και άμυνα του πρωταθλήματος… 

Για όλα αυτά ευθύνεται ο αρχιτέ-
κτονας Γαβριηλάκης, οι εργάτες του 

οπού είναι όλοι οι παίκτες και φυσι-
κά η διοίκηση η οποία όλη την σεζόν 
ήταν κοντά στους παίκτες και τους 
βοηθούσε με όλες της τις δυνάμεις…. 
Τώρα που τελείωσαν όλα και βλέ-

πουμε ότι είμαστε ΠΑΝΑΞΙΟΙ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΤΕΣ πρεπει να πούμε ένα μεγάλο 
ΜΠΡΑΒΟ σε όλους αυτούς που βοή-
θησαν για να κάνουμε όλα αυτά που 
κάναμε…»

Αναγέννηση Μεταξάδων
Πρωταθλήτρια
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Την 1η ημέρα του καλο-

καιριού ο Σύλλογος «ΚΑΣ-
ΤΡΟΛΟΠΙΤΕΣ - Γνώση και 
Δράση», διοργάνωσε τον 
εθελοντικό καθαρισμό του 
Κάστρου Διδυμοτείχου. 

Η Δράση αφορούσε στο 
μάζεμα σκουπιδιών, κοπή 
χόρτων, αποψίλωση και ευ-
πρεπισμό του Κάστρου. 

Η εθελοντική και ανιδι-
οτελής προσφορά των κα-
τοίκων ήταν πολύ δυναμι-
κή και ιδιαίτερα των παι-
διών που σήμερα είχαν την 
τιμητική τους. Στον καθα-
ρισμό έλαβαν μέρος μέλη 
και φίλοι του Συλλόγου με 
χορτοκοπτικά μηχανήματα 
και εργαλεία. Καταστήματα 
της πόλης προσέφεραν νε-
ρά στους εθελοντές, καθώς 
γάντια και σακούλες σκου-
πιδιών. Ιδιαίτερη ήταν η 
προσφορά μέλους του Συλ-
λόγου που προσέφερε κα-
πέλα και μπλουζάκια με την 
επωνυμία του Συλλόγου. 

Ο καθαρισμός ολοκλη-
ρώθηκε ήδη στο χώρο του 
πάρκιγκ, στο Μπαρούτχανέ, 
στον Πύργο της Βασιλοπού-
λας, στις Πύλες της Αγοράς, 
στο δρομολόγιο από Άγιο 
Αθανάσιο προς Άγιο Δημή-
τριο, καθώς και πέριξ του 
ναού Σωτήρος Χριστού, που 
την επόμενη εβδομάδα θα 
έχει την τιμητική του, κα-

τά τον εορτασμό της Πε-
ντηκοστής (Καλέ Πανηγύρι) 
σε ανάμνηση της σωτηρίας 
της πόλης από τους Σταυ-
ροφόρους (1205). Αξίσει 
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους που προσφέρανε για 
άλλη μία φορά, κόπο, χρόνο, 
χρήμα και θέληση για την 
ανάδειξη του τόπου μας. 

Οι Δράσεις θα συνε-
χιστούν πάντα με γνώμο-
να τον εθελοντισμό και 
την προσφορά. Προσκα-
λούμε όλους να επισκε-
φθούν το Κάστρο μας και 
τα μνημεία της περιοχής 
μας, καθώς και να προσφέ-
ρουν στην ανάδειξή τους 
με κάθε τρόπο. Όλοι μα-

ζί μπορούμε περισσότερα 
και σήμερα το αποδείξαμε.   
Και έπεται και συνέχεια ... 
«Όσοι Καστρινοί προσέλθε-
τε!!!». Η εικόνα του Κάστρου 
πλέον δείχνει ότι: «Οι ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΕΔΩ»!!!! 
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση 
και Δράση»

Μπήκε πλέον στο δεύτε-
ρο χρόνο λειτουργίας του ο νέ-
ος πολυχώρος Πολιτισμού που 
δημιούργησε ο Θεατρικός Σύλ-
λογος Διδυμοτείχου ΘΕΑΣΥ στο 
κέντρο της πόλης. Το θέατρο 
Ορφέας ως δημιουργική συνέ-
χεια του ιστορικού Κινηματο-
γράφου Ορφέας που σταμάτη-
σε να λειτουργεί το 1993 ξα-
ναζωντανεύει καθημερινά και 
προσφερειουσιαστικες δράσεις 
ψυχαγωγίας και εναλλακτικές 
βραδιές διασκεδάσεις και πο-
λιτισμού δίνοντας μια τονωτι-
κή νότα αισιοδοξίας σε όλους 
ειδικά δε τους δύσκολους και-
ρούς που διανύουμε . Η σημα-
ντική αυτή πρωτοβουλία του 
ΘΕΑΣΥ έπειτα και από την ευγε-
νική παραχώρηση της ιδιοκτή-
τριας του χώρου κυρίας Ζωής 
Πασχαλίδου αγκαλιάστηκε από 
τους Διδυμοτειχίτες που από 
τον Δεκέμβριο του 2012 έως 
σήμερα στηρίζουν δυναμικά με 
την παρουσία τους κάθε δρά-
ση του ΘΕΑΣΥ. Η νέα χρονιά από 
τον Φεβρουάριο του 2014 ξεκί-
νησε δυνατά με την παράσταση 
‘Του Νεκρού Αδελφού’ που παί-
χτηκε σε όλα τα λύκεια του Δι-
δυμοτείχου, στις 14 Φεβρουα-
ρίου φιλοξενήθηκε στο Θέατρο 
Ορφέας η παράσταση ‘Ο Έβρος 
απέναντι’ από το Κρατικό Θέα-
τρο Βόρειου Ελλάδος, στης 25 
Φεβρουαρίου η παράσταση ‘Εί-
μαι ένας άλλος’ με τον Γιάννη 
Στάνκογλου στης 6 Μαρτίου η 
παράσταση ‘Τώρα που γυρίζει’ 
με τον Αλέκο Ισοβίτη, τον Αλέ-

ξανδρο Μπουρδούμη και την Ευ-
τυχία Γιακουμή, στης 9,15,16 και 
23 Μαρτίου το Θεατρικό Εργα-
στήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυ-
σος με την παράσταση ‘Υπάρ-
χει και Φιλότιμο,στις 10 και 11 

Μαρτίου το Φεστιβάλ ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας,στις 13 
Μαρτίου η παράσταση ‘Η πόρνη 
από πάνω’ με την Κατερίνα Δι-
δασκάλου,στις 14 Μαρτίου έλα-
βε χώρα σε συνεργασία με το 

Δήμο Διδυμοτείχου το Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο με θέ-
μα τη ζωή και το έργο του Βα-
σιλιά Καρόλου ΧΙΙ της Σουηδί-
ας κατά το έτος της παραμονής 
του στο Διδυμότειχο, στης 29 

Μαρτίου η Ελένη Τσαλιγοπού-
λου μαζί με τον Κώστα Λειβαδά 
με μια μουσική παράσταση, στης 
1 Απριλίου η συγγραφέας Ελένη 
Πριοβόλου έκανε την παρουσία-
ση του βιβλίου της ‘Οι Φύλακες 
των Αστεριών’ σε συνεργασία 
με το Βιβλιοχαρτοπωλείο Πά-
πυρος, στης 3 Μαΐου η παράστα-
ση ‘Η Χιονάτη’ του Ροντίδη, στης 
4 Μαΐου έγινε ενημερωτική εκ-
δήλωση με Θέμα ‘Δωρεά Ομφα-
λοπλακουντιακού αίματος (βλα-
στοκύτταρα) και μυελού των 
οστών’ από το σύλλογο εθελο-
ντών αιμοδοτών Διδυμοτείχου 
και Περιφέρειας Ειρήνη Χρυσο-
βαλάντου.Απο τον Απρίλιο η κε-
ντρική σκηνή κάνει πρόβες για 
να ανεβάσει μέσα στον Ιούνιο 
την θεατρική παράσταση Ζητεί-
ται Ψεύτης του Δημήτρη Ψαθά 
καθώς και τα παιδικά τμήματα 
κάθε ένα ξεχωριστά θα παρου-
σιάσει τη δίκια του παιδική πα-
ράσταση για  να κλείσει  έτσι η 
θεατρική χρονιά.

ΘΕΑΣΥ
«Συνεχή παρουσία  

στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας»

Εθελοντικός καθαρισμός του Κάστρου

Όλοι μαζί μπορούμε 
περισσότερα

Βρετανοί  
τουρίστες  

στο Διδυμότειχο
ιδιαίτερα ευοίωνα είναι 

τα μηνύματα για τον τουρισμό

Μία ομάδα από Βρετανούς τουρίστες επισκέφτη-
καν το Διδυμότειχο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους οι Βρετανοί τουρίστες επισκέφτηκαν τα ιστορι-
κά μνημεία, πολιτιστικού και εκκλησιαστικού ενδια-
φέροντος,έκαναν βόλτες στο κέντρο της πόλης και 
απόλαυσαν τοπικούς «μεζέδες».Παρουσιάζεται δυνα-
μική επιστροφή των Αγγλων τουριστών στην Ελλάδα 
για το 2014, προοιωνίζεται η έκθεση του Συνδέσμου 
Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Αγγλίας 
(ΑΒΤΑ) για τις ταξιδιωτικές τάσεις στη βρετανική αγο-
ρά την προσεχή σεζόν, που περιλαμβάνει τη χώρα μας 
στους ωφελούμενους προορισμούς. Να σημειωθεί ότι 
η Αγγλία είναι η δεύτερη σπουδαιότερη αγορά για τον 
ελληνικό προορισμό τόσο στις αφίξεις (1,9 εκατ.) όσο 
και στις τουριστικές εισπράξεις (1,4 δισ. ευρώ).
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Ανεπίσημη επίσκεψη  
του Πατριάρχου Αλεξανδρείας

Ανεπίσημη επίσκεψη στο Διδυμότειχο πραγματοποίησε η 
Α.Θ. Μακαριότης ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θ ε 
ό δ ω ρ ο ς, την Τρίτη 13η του μηνός Μαΐου ε.ε., στα πλαίσια της 
περιοδείας του στη Θράκη. Τον Μακαριώτατο συνοδευόμενο 
από τους Σεβ. Μητροπολίτες Καρθαγένης Αλέξιο και Αλεξαν-
δρουπόλεως Άνθιμο υποδέχθηκε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Δ α 
μ α σ κ η ν ό ς στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρί-
ας Διδυμοτείχου και στη συνέχεια τον ξενάγησε στα αξιοθέα-
τα της πόλεως. Στην υποδοχή παρέστησαν ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών Άκης Γεροντόπουλος, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. 
Πατσουρίδης, ο Διοικητής της 16ης Μεραρχίας Πεζικού Στρα-
τηγός Αντ. Βιτετζάκης, οι αρχές του τόπου, εκπρόσωποι φορέ-
ων, ο ιερός κλήρος, μαθητές σχολείων και πλήθος κόσμου.

πΑλΑιόλόΓΕιΑ 2014 
“Παλαιολόγεια Αναγέννηση”

Τη μνήμη του μαρτυρικού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ’ του Παλαιολόγου και 
των συναγωνιστών του, υπερασπιστών της Πόλης, που έπεσαν στην 29η Μαΐου 
1453 τίμησε η Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου με σει-
ρά εκδηλώσεων. Το πρωΐ μετά την Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Πανα-
γίας της Ελευθερώτριας στο Διδυμότειχο, την οποία παρακολούθησαν μαθητές 
σχολείων, κατατέθηκε  στεφάνι στον αδριάντα του μαρτυρικού Αυτοκράτορα, που 
έχει στηθή απο το μακαριστό Μητροπολίτη Νικηφόρο μπροστά στην Εκκλησία. Στη 
συνέχεια οι μαθητές ενημερώθηκαν απο τον Διευθυντή του Α’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Διδυμοτείχου κ.Παν.Αλεξανδράκη στην αίθουσα του Πευματικού Κέντρου του 
Ναού, για τις δομές άμυνας της Κωνσταντινούπολης και ξεναγήθηκαν με ντοκυ-
μαντέρ στα τείχη της. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην αίθουσα του Δημοτικού 
Αμφιθεάτρου και στα πλαίσια των ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΩΝ μίλησε ενώπιον πολυπληθούς 
ακροατηρίου ο Καθηγητής της Νεώτερης και σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σπ.Σφέτας με Θέμα “100 χρόνια 
από το διωγμό του Ελληνισμού στην Αν.Θράκη και τη Μικρά Ασία (1914-2014)”.Την 
εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλε-
ως μας, που απέδωσε τραγούδια της Πόλης.

Η ΣΣΑΣ στο 
Διδυμότειχο

Οι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων στα πλαίσια εκπαιδευ-
τικού ταξιδιού τους, επισκέφθηκαν το Διδυμότειχο, την Πέμπτη της Αναλήψεως, 29η 
Μαΐου ε.έ. Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης οι μαθητές συναντήθηκαν με τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό , ο οποίος τους μίλησε και τους ξενάγη-
σε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας και στο Εκκλησιαστικό Μουσείο.



Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 • Αρ. Φύλλου 15 13

Στην Ιορδανία…
«ὕδωρ τό ζῶν»

Στον Πατριαρχικό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου στο Αμ-
μάν, συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Φιλαδελφείας κ. 
Βενέδικτος και Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός την Κυριακή της 
Σαμαρείτιδος, 18 Μαϊου ε.ε. με συμμετοχή πολυπληθούς εκ-
κλησιάσματος.

Οι δύο Αρχιερείς, παλαιόθεν γνώριμοι είχαν την ευκαιρία 
να συναντηθούν ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, να δοξάσουν 
τον Αναστάντα Κύριο, το «ὕδωρ τό ζῶν», να ανανεώσουν την 
αδελφική φιλία τους και να προσευχηθούν για τους χριστια-
νούς της Μέσης Ανατολής, η παρουσία των οποίων εκεί τελευ-
ταία δοκιμάζεται. 

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας παρουσίασε στο εκ-
κλησίασμα ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ο οποίος και τον προ-
σεφώνησε αραβιστί εκ μέρους του επιχωρίου Σεβασμιωτάτου  
Μητροπολίτου. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ευρίσκεται 
κατ’ αυτάς εις την Ιορδανία διά να ευλογήσει το μυστήριο του 
γάμου της αδελφής του πνευματικού του τέκνου Αρχιμ. Δαμα-
σκηνού Al-azrai. Με την ευκαιρία αυτή ο Σεβασμιώτατος επι-
σκέφθηκε, εκτός των λοιπων ιερών Προσκυνημάτων που βρί-
σκονται στην Ιορδανία, την νεόδμητο Ιερά Μονή του Τιμίου Προ-
δρόμου, που έκτισε με πολλή φροντίδα και μεράκι ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Β ε ν έ δ ι κ τ ο ς και εδόξασε το 
Θεό για το έργο, που επιτελεί εκεί ο αδελφός Αρχιερεύς, πα-
ρά τις ποικίλες δυσκολίες και αντιξοότητες δίνοντας μαρτυ-
ρία Χριστού.

Του Σταυρού σου 
τον τύπον…

Η μνήμη των Θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων Κων-
σταντίνου και Ελένης εορτάσθηκε στις φερώνυμες ενορίες Πε-
νταλόφου, Δόξας, Ασβεστάδων, Ρηγίου, Βάλτου, Μάνδρας, Νέας 
Βύσσης, Γαλήνης και Ρούσας της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμο-
τείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς  το πρωί της κυριωνύμου ημέρας 
ιερούργησε στην πανηγυρίζουσα ενορία της Δόξας και το από-
γευμα χοροστάτησε στον μεθέορτο Εσπερινό στην επίσης πανη-
γυρίζουσα ενορία Νέας Βύσσης. 

Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα ανα-
φέρθηκε στο θαύμα της μεταστροφής του αυτοκράτορος αγί-
ου Κωνσταντίνου ενώ κατευθύνονταν στη Ρώμη, της φανέρω-
σης του σημείου του Σταυρού και το «ἐν τοῦτο νίκα» και ευχή-
θηκε με τη δύναμη του Σταυρού, όπως ο άγιος Κωνσταντίνος, 
το έθνος μας να προοδεύει, ο ελληνικός στρατός μας να μεγα-
λουργεί και ο καθένας μας να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της 
παρούσης ζωής.

ΠανΕΛΛήνιΕΣ ΕΞΕΤαΣΕιΣ 
 η ψυχολογία μιας αδιέξοδης υπερεπένδυσης

Η εμπειρία των πανελληνίων 
αποτελεί τόσο για τους νέους όσο 
και για τις οικογένειές τους μια πο-
λυδιάστατη διεργασία στην οποία 
συχνά επενδύονται συναισθήματα 
και προσδοκίες που υπερβαίνουν τα 
στενά όρια της ακαδημαϊκής πορεί-
ας του υποψήφιου φοιτητή. Ποιοι 
είναι οι παράγοντες που συνδιαμορ-
φώνουν τις συνθήκες των πανελλη-
νίων εξετάσεων; Ποιο είναι το πλαί-
σιο που λειτουργεί θετικά και ποιο 
εκείνο που προκαλεί σύγχυση και 
προβλήματα; Στο άρθρο αυτό θα 
παρουσιάσουμε την πολυπλοκότη-
τα αυτής της εμπειρίας, αποτυπώ-
νοντας τις αρνητικές πτυχές της κοι-
νωνίας και του πολιτισμού μας. 

Ανάλογα με την κάθε περίπτω-
ση, είναι δυνατόν η περίοδος των 
εξετάσεων να βιωθεί με θετικούς 
όρους ή να προσφέρει ένα πεδίο 
δόξης λαμπρό για την προβολή ήδη 
δυσλειτουργικών μοτίβων σκέψης 
και συμπεριφοράς που επιδεινώ-
νουν την ψυχοσυναισθηματική κα-
τάσταση των νέων. Παρακάτω θα 
δούμε παράγοντες και καταστάσεις 
που συνδιαμορφώνουν τις συνθή-
κες αυτού που περιγράφουμε ως 
«πανελλήνιες». Το Τοτέμ των Πα-
νελληνίων. Όταν οι εξετάσεις γίνο-
νται σύμβολο επιτυχίας ή αποτυχίας: 

Οι εξετάσεις μέσα από την υπε-
ρεπένδυση που οφείλεται στο φαύ-
λο εκπαιδευτικό σύστημα και σε αρ-
νητικές πτυχές του πολιτισμού μας 
περί επιτυχίας και φετιχιστικής προ-
σέγγισης του «πτυχίου», έχουν κα-
ταστεί σύμβολο της επιτυχίας ή της 
αποτυχίας του νέου και του εφήβου. 
Από τα αποτελέσματα σε μια στεί-
ρα, αντιπαιδαγωγική διαδικασία αξι-
ολόγησης, θα κριθεί αν το άτομο εί-
ναι ικανό να συνεχίσει ομαλά την 
εκπαίδευσή του. 

«Αν αποτύχω δεν αξίζω, δεν κρί-
νεται μόνο μια σχολή αλλά η ίδια 
μου η υπόσταση». Οι εξετάσεις ως 
μέσο ικανοποίησης των γονέων και 

κριτήριο για τη γονεϊκή αγάπη: Συ-
χνά, ανάμεσα στα παιδιά και τους 
γονείς υπεισέρχεται η ιδέα και το 
αποτέλεσμα των εξετάσεων. Έτσι, 
αντί οι γονείς να είναι σύμμαχοι 
στην ατομική προσπάθεια των νέ-
ων, οι πανελλήνιες γίνονται ένα πε-
δίο στο οποίο θα επιτελεστούν μο-
τίβα υπερεμπλοκής και ελέγχου. Σε 
αρκετές περιπτώσεις οι νέοι αισθά-
νονται ότι μόνον έτσι θα ικανοποι-
ήσουν τους γονείς τους, μόνον μέ-
σα από την επιτυχία στις πανελλήνι-
ες θα δείξουν ότι τους υπολογίζουν 
έτσι ώστε τελικά, το πανεπιστήμιο 
γίνεται κριτήριο για την αγάπη των 
γονέων. Φυσικά, αυτό προκύπτει 
μέσα από μια ήδη δυσλειτουργική 
επικοινωνία στην οικογένεια και όχι 
από τον ίδιο τον έφηβο. 

Οι εξετάσεις ως το εισιτήριο για 
την ενηλικίωση: Η εφηβεία είναι ένα 
μεταβατικό στάδιο από την παιδική 
ηλικία προς την ενηλικίωση. Κατά 
την περίοδο αυτή ο έφηβος καλεί-
ται να επιτύχει διάφορους αναπτυξι-
ακούς στόχους. Ένας από αυτούς εί-
ναι η διαμόρφωση μιας εικόνας για 
το επάγγελμα που επιθυμεί να ακο-
λουθήσει ως ενήλικας και η συστη-
ματική προετοιμασία για την άσκη-
ση του επαγγέλματος αυτού. 

Οι πανελλήνιες εξετάσεις όχι 
μόνο συμπίπτουν αλλά και ταυτίζο-
νται με αυτό τον στόχο. Έτσι, η πιθα-
νή αποτυχία συνδέεται λανθασμένα 
με τη στασιμότητα και την αναστολή 
της φυσιολογικής ανάπτυξης των 
νέων και θεωρείται κρίσιμης σημα-
σίας για τη μελλοντική τους εξέλι-
ξη και πρόοδο. Πώς μπορούμε να 
επαναπροσδιορίσουμε τις αρνητικές 
πτυχές των πανελληνίων; 

Ο υποψήφιος καλείται να δι-
αχειριστεί καταστάσεις οι οποίες 
εμπεριέχουν πολλαπλά μηνύματα, 
συχνά αντιφατικά, στα οποία πρέπει 
να απαντήσει. Όταν όμως τα μηνύ-
ματα αυτά περιπλέκονται, περιπλέ-
κονται και οι απαντήσεις σε αυτά. 

Αν δηλαδή ένας έφηβος αισθάνε-
ται ότι η επιτυχία στις εξετάσεις εί-
ναι επίσης και ένδειξη πειθαρχίας 
απέναντι στους γονείς, σε ποιο από 
τα δύο θα αποφασίσει να απαντή-
σει και πώς; Αν αισθάνεται ότι οι πα-
νελλήνιες είναιο μόνος δρόμος για 
το μέλλον, πώς θα απαντήσει σε μια 
πιθανή ματαίωση και αποτυχία; Δε-
δομένης αυτής της πολυπλοκότητας 
και εφόσον αυτός ο φαύλος θεσμός 
διατηρείται στη χώρα μας, οφείλου-
με να διαμορφώσουμε όσο το δυ-
νατόν, συνθήκες που απελευθερώ-
νουν τη δημιουργικότητα και τις δυ-
νατότητες των παιδιών. 

Η συμμετοχή στις πανελλήνιες 
δεν πρέπει να συνδέεται άμεσα με 
τη «φυσιολογική» ανάπτυξη των νέ-
ων. Οι νέοι θα μεγαλώσουν και θα 
ωριμάσουν αργότερα ως ενήλικες 
είτε πετύχουν είτε αποτύχουν στις 
πανελλήνιες. Το σημαντικό εδώ εί-
ναι το πώς θα βιώσουν αυτή την 
εμπειρία και όχι το αποτέλεσμα των 
αριθμών. Ας βοηθήσουμε τους νέ-
ους να διαμορφώσουν ένα θετικό 
όραμα για την εκπαίδευση και τις 
επαγγελματικές τους προοπτικές, 
αυτόνομα και να τους βοηθήσουμε 
να θέσουν στόχους έχοντας πάντο-
τε εναλλακτικές. 

Η υπερεπένδυση πάντοτε δημι-
ουργεί προβλήματα περιπλέκοντας 
μεταξύ τους καταστάσεις που θα 
έπρεπε να είναι αποσυνδεδεμένες. 
Είμαστε κοντά στους νέους, σύμμα-
χοί τους σε ένα όραμα που οι ίδιοι 
διαμορφώνουν για το άμεσο και 
μακροπρόθεσμο μέλλον τους. Οι 
πανελλήνιες πιθανώς να είναι ένας 
από τους στόχους που θέλουν να 
πετύχουν οι ίδιοι για να προχωρή-
σουν, είναι η πύλη για τα ελληνικά 
πανεπιστήμια. Οι σπουδές μπορούν 
να γίνουν και εκτός από αυτά. (Χα-
ράλαμπος Πετράς, Ψυχολόγος, Δι-
ευθυντής. Διεπιστημονικό Κέντρο 
Ψυχοθεραπείας - Στήριξη.)
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29η Μαΐου 1453, Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ
Το Βυζαντινό Διδυμότειχο θυμάται την Άλωση της Πόλης και τιμά 
την επέτειο της μέσα από τα «Παλαιολόγεια»

29η Μαΐου 1453, Η ΠΟΛΙΣ 
ΕΑΛΩ. 29η Μαΐου κατ’ έτος, 
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ-
ΧΟ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ. 29η 
Μαΐου, η ημέρα μνήμης της 
άλωσης της Βασιλεύουσας 
Πόλης, της Πόλης της Οικου-
μένης, της Πόλης των ονεί-
ρων μας. 29η Μαΐου, η επέ-
τειος της αποφράδας εκεί-
νης ημέρας και ο όπου γης 
ελληνισμός θυμάται και τι-
μά τους αγωνιστές και τους 
πεσόντες ήρωες της Πόλης, 
του κάλλιστου μέρους της 
Θράκης και όλου του Ελλη-
νισμού και αυτής της Οικου-
μένης. 29η Μαΐου, η πιο θλι-
βερή ημέρα της ρωμιοσύ-
νης, η πιο οδυνηρή ημέρα του 
γένους. 29η Μαΐου, η ημέρα 
που συμβολίζει τη σταύρω-
ση το ελληνισμού, τον εντα-
φιασμό του έθνους μας και 
τα 400 χρόνια της υποδού-
λωσης του. 

Σαν σήμερα ο Κωνσταντί-
νος Παλαιολόγος, ο τελευ-
ταίος Αυτοκράτορας του Βυ-
ζαντίου, σβήνει ηρωικά στου 
Ρωμανού την πύλη. Σαν σή-
μερα οι υπερασπιστές της 
φυλής μας, έδωσαν τον υπέρ 
πάντων αγώνα και έπεσαν 
άχρις ενός, χωρίς να παρα-
δώσουν την Πόλη τους μηδέ 
να αλλαξοπιστήσουν. Σαν σή-
μερα τα ιερά και τα όσια στις 
εκκλησιές μαγαρίστηκαν, λε-
ηλατήθηκαν, γκρεμίστηκαν, 
κάηκαν και οι καμπάνες τους 
βουβάθηκαν πια. Σαν σήμε-
ρα ο γογγυσμός και ο θρήνος 
έγιναν η λαλιά των Ρωμιών, 
το δάκρυ τους έγινε ποτάμι 
κι ο καημός τους καθημερι-
νό βίωμα. 

Σαν σήμερα στις επάλξεις 
της Πόλης ξαναζωντάνεψε 
και πάλι το πνεύμα των Θερ-
μοπυλών και της Σαλαμίνας. 
Σαν σήμερα ο τελευταίος Βυ-
ζαντινός Αυτοκράτορας έγι-
νε θρήνος αλλά συνάμα και 
θρύλος. Σαν σήμερα η Πανα-
γιά εδάκρυσε για το κούρσε-
μα της Πόλης, για το μαγάρι-
σμα της Αγιάς Σοφιάς. Όμως 
σαν σήμερα εμείς οι Νεοέλ-
ληνες οφείλουμε να θυμό-
μαστε και να τιμούμε. Γιατί 
η μνημοσύνη είναι το κατε-
ξοχήν γνώρισμα του Ελληνι-
σμού. Γιατί όποιοι περιφρο-
νούν και ασεβούν στη μνημο-
σύνη είναι εχθροί της φυλής 

και προδότες της πατρίδας. 
Χάρη στην ευλάβεια προς τη 
μνημοσύνη της Ιστορίας, της 
Παράδοσης και της Ορθοδο-
ξίας στηρίχθηκε και έμει-
νε όρθιος ο Ελληνισμός και 
το Έθνος. Ότι μέχρι σήμερα 
κατάφερε να γίνει έγινε χά-
ρη στη μνήμη της παράδοσης 
που σαν χρέος ιερό μεταγγί-
ζεται ανόθευτη από γενιά σε 
γενιά. 

Όλοι μας οφείλουμε να 
αποδεικνύουμε ότι δεν ξε-
χνούμε, ότι δεν απαρνούμα-
στε την ιστορική μας μνή-
μη. Γιατί εκείνοι που ξεχνούν 
το χθες τους, την παράδοση 
και την ιστορία τους όχι μό-
νο στρουθοκαμηλίζουν αλλά 
ταυτόχρονα γίνονται αχάρι-
στοι επιλήσμονες των αγώ-
νων και των θυσιών των 
προγόνων τους, πάνω στα 
οποία είναι πυργωμένος ο 
ελληνισμός. Γίνονται αγνώ-
μονες και ανάξιοι του εαυτού 
τους και προδότες της πα-
τρίδας τους. 

Σήμερα όμως η μέρα δεν 
είναι ταφόπετρα, ούτε μνη-
μείο άδειο. Σήμερα η μέρα γί-
νεται φλάμπουρο, βουκέντρα 
στην ψυχή μας. Σήμερα οι 
προδομένοι και οι νεκροί δι-
καίωση ζητάνε. Σήμερα ο νό-
στος και ο πόνος μας γίνεται 
σαράκι που μας κατακαίει. 
Σήμερα η λαχτάρα ξαναφου-
ντώνει. Κι όρκους και τάμα-
τα ζητά και υποσχέσεις. Για 
την πατρίδα την παλιά, αυτή 
της Ανατολίας. Για τη Θράκη 
τη μυριόπαθη, τη χιλιοκουρ-
σεμένη. Για την Παναγιά την 
Σουμελά, τα κάστρα της Καπ-
παδοκίας και για τα παράλια 
της Ιωνίας. Μα πάνω απ’ όλα 
για την Πόλη του Βοσπόρου, 
για την Πόλη της Αγιάς Σο-
φιάς, την χιλιοξακουσμένη 
και την χιλιομυρωμένη. Όλες 
μας περιμένουνε, όλες μας 
καρτερούνε. Άραγε θα εξα-
φανιστούν, θα σβήσουνε για 
πάντα; Μήπως ήταν ένα όνει-
ρο γλυκό που τώρα το ξεχνά-
με; Σήμερα τι άραγε θα πούμε 
στην Παναγιά την Βλαχερνή-
τισσα: «Έχε γεια Παναγιά, τα 
μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε 
αλλά τα λησμονήσαμε»; Τότε 
κρίμα σ’ αυτούς που επέσα-
νε εκεί για εμάς, που δώσανε 
το αίμα και τη ζωή τους για 
τον Ελληνισμό και την Ορθο-

δοξία, αλλοί και τρισαλλοί σ’ 
αυτούς που είναι να’ ρθουν. 
Σήμερα λοιπόν ας κλείνου-
με τα γόνατα της ψυχής και 
του σώματος και ας παρακα-
λέσουμε τον Ύψιστο με όλο 
μας το είναι. Ανάπαψε Κύριε 
τις ψυχές εκείνων που αυτο-
προαίρετα για ελευθερία και 
τιμή, πατρίδα και θρησκεία, 
έπεσαν στα πεδία των μαχών 
«μηδέ από του χρέους κινού-
ντες». 

Όλων δηλαδή εκείνων 
που ανέδειξαν ως αιώνιο 
σύμβολο γεναιόφρονης καρ-
τερίας και παράδειγμα αρε-
τής, ανδρείας και αυτοπροαί-
ρετης θυσίας υπέρ των ιδε-
ωδών της χριστιανικής πί-
στεως και της εθνικής ελευ-
θερίας εκείνο το μεγαλειώ-
δες: 

«Το την Πόλιν σοι 
δούναι ουτ’ εμόν 
ούτε άλλων των 
κατοικούντων εν 
ταύτη. Κοινή γαρ 

γνώμη πάντες αυ-
τοπροαιρέτως 

αποθανούμεν και 
ου φεισόμεθα των 

ψυχών ημών». 

Λόγια σεμνά και γενναία 
που συνιστούν το τελειότε-
ρον επίγραμμα φιλοπατρί-
ας και ηθικής και που ανα-
βιώνουν την εξίσου γενναία 

απάντηση «Μολών Λαβέ» 
του Λεωνίδα προς τον Ξέρ-
ξη στις Θερμοπύλες. Σήμερα 
σ’ αυτούς δεν πρέπουν δά-
κρυα παρά ευγνωμοσύνη κι 
όρκος βαρύς απ’ όλους μας 
ότι στα χνάρια τους θα ζού-
με. Καντήλι ακοίμητο η μνή-
μη μας και ασίγαστη φλόγα η 
θέλησή μας, να μη σβήσουνε 
ποτέ από τη μνήμη της Ιστο-
ρίας, οι αθάνατοι υπερασπι-
στές της Βασιλεύουσας Πό-
λης, γιατί τότε και μόνο τό-
τε: «Η Ρωμιοσύνη είναι απέ-
θαντη, ανθεί και φέρει κι άλ-
λο». Όμως εδώ και 4 χρόνια 
στο Διδυμότειχο, τη Βυζαντι-
νή Καστροπολιτεία, που ίσα-
με σήμερα ακτινοβολεί τον 
πολιτισμό και αποπνέει την 
αύρα και το μεγαλείο του Βυ-
ζαντίου, με πρωτοβουλία και 
ενέργειες του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Διδυμο-
τείχου κ. Δαμασκηνού, κα-
θιερώθηκαν θρησκευτικές 
και πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις υπό την επωνυμία «ΠΑ-
ΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ», με επίκεντρο 
εορτασμού τον Ιερό Καθεδρι-
κό Ναό Παναγίας Ελευθερώ-
τριας Διδυμοτείχου και τον 
έμπροσθεν αυτού περίτε-
χνο ορειχάλκινο ανδριάντα 
του τελευταίου Βυζαντινού 
Αυτοκράτορα Κωνσταντί-
νου Παλαιολόγου, έργα και τα 
δυο του μακαριστού κτήτο-
ρος Μητροπολίτου Διδυμο-
τείχου κυρού Νικηφόρου. 

Εξάλλου οι φετινές εκ-
δηλώσεις «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 
2014» προσλαμβάνουν ένα 
ιδιαίτερο χαρακτήρα μνήμης 
και τιμής αφού στις 29 Μαΐ-
ου 2014 συμπληρώνονται τα 
πρώτα είκοσι (20) χρόνια από 

των εγκαινίων στις 29 Μαΐου 
1994, του περίλαμπρου και 
μεγαλοπρεπούς Ιερού Καθε-
δρικού Ναού Παναγίας Ελευ-
θερώτριας Διδυμοτείχου, 
τότε που ο κτήτορας, μακα-
ριστός Μητροπολίτης Διδυ-
μοτείχου κυρός Νικηφόρος, 
με περίσσιο καμάρι, ανεφώ-
νησε στα εγκαίνιά του εκείνο 
το ανεπανάληπτο «Νενίκηκά 
σε Βαγιαζήτ». 

Σ’ αυτήν λοιπόν την συ-
μπλήρωση της 20ετίας από 
των εγκαινίων του Καθεδρι-
κού Ναού Παναγίας Ελευθε-
ρώτριας, πολύ εύστοχα με 
πρωτοβουλία και μέριμνα 
του Μητροπολίτου Διδυμο-
τείχου κ. Δαμασκηνού, είναι 
αφιερωμένες οι φετινές εκ-
δόσεις τόσο του Επιτοίχιου 
όσο και του Εγκόλπιου Ημε-
ρολόγιου της Μητροπόλεως 
όπου είναι εικονογραφημέ-
νος ο Καθεδρικός Ναός. 

Στο δε Εγκόλπιο ανα-
γράφεται επίσης το ιστορι-
κό ανέγερσης και ολοκλή-
ρωσής του, προβάλλοντας 
με τον καλύτερο τρόπο, αυτό 
το θρησκευτικό σέμνωμα και 
σύμβολο αναφοράς ολοκλή-
ρου της Ιεράς Μητροπόλε-
ως. Εκδηλώσεις λατρευτι-
κές και πολιτιστικές λοιπόν 
«ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2014» στη 
Βυζαντινή Καστροπολιτεία 
του Διδυμοτείχου, με την τέ-
λεση το πρωί ανήμερα της 
επετείου, Όρθρου και Θείας 
Λειτουργίας στον Καθεδρι-
κό Ναό, τρισάγιο και κατά-
θεση στεφάνων στον ανδρι-
άντα του Κωνσταντίνου Πα-
λαιολόγου καθώς και ομιλία 
και προβολή ντοκιμαντέρ με 
θέμα την Κωνσταντινούπολη 
στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ναού. 

Επιπλέον, σχετική ομι-
λία το απόγευμα στο Δημο-
τικό Αμφιθέατρο, πλαισιού-
μενη από τη Χορωδία Παρα-
δοσιακής Μουσικής της Μη-
τροπόλεως και όλα αυτά κα-
θόσον το Βυζαντινό Διδυμό-
τειχο, θυμάται κατ’ έτος την 
Άλωση της Πόλης και απονέ-
μει τιμή και δόξα στους γεν-
ναίους και αθάνατους υπερα-
σπιστές της Πόλης των Πό-
λεων. Αιωνία τους η μνήμη. 
Με εκτίμηση ΔιδυμοΚαστρο-
Πολίτης
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ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μεγάλη  
νίκη για την 
παράταξη  
Καραβασίλη 

Την Κυριακή 1/6/20014 στο Ξε-
νοδοχείο Ερμής στο Διδυμότειχο 
διεξήχθησαν οι εκλογές της ΕΠΣ 
Έβρου για την ανάδειξη τακτικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των τακτικών μελών της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής για την προ-

σεχή τετραετία.

Σχεδόν όλα τα σωματεία έδωσαν το παρών με 61 ομάδες να ψηφίζουν(η ομάδα 
Μαύροι Αετοί δεν ψήφισαν και στην ομάδα του ΣΑΟΣ δεν επετράπη να ψηφίσει επειδή 
ο εκπρόσωπος της κ. Βάβαλος δεν είχε στην κατοχή του επίσημο έγγραφο που πιστο-
ποιεί την ταυτότητα του π.χ.αστυνομική ταυτότητα η διαβατήριο). 

Ενώ υπήρχαν και τρία άκυρα .Μετά την καθιερωμένη ομιλία για τα διαδικαστικά 
του προέδρου κ.Καραβασίλη τον λόγο πήρε ο κ Κ. Ζαχαρίας ο οποίος μετά από δέκα έξι 
συναπτά έτη έθεσε εαυτόν εκτός ευχαριστώντας όσους τον βοήθησαν να καταγράψει 
αυτήν την πορεία στα διοικητικά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου του Έβρου. 

Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ψηφίστηκαν με σειρά ψή-
φων: 1Χατζημαρινάκης Παντελής (52) 2Χατζηχρίστου Ευάγγελος (50) 3Φαλέκας Δη-
μήτριος (48) 4Παπαιωάννου Ιωάννης (46) 5Μπίκος Θεόδωρος (45) 6Καραβασίλης 
Χρήστος (45) 7Πιρπιρής Γεώργιος(44) 8Σανδραμάνης Συμεών (44) 9Ντόλας Ζήσης (42) 
10Κοπούκης Λεωνίδας (41) 11 Φουκίδης Παναγιώτης (41) (www.radioevros.gr)

πΑρΑΔόΣΗ φΑρμΑΚΕυτιΚόυ υλιΚόυ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Φαρμακευτικό 
υλικό παραδόθη-
κε στο Νοσοκο-
μείο Διδυμοτεί-
χου την Τετάρτη 
4 Ιουνίου ε.ε. από 
το Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη 
μας κ. Δ α μ α σ κ 
η ν ό  για την κά-
λυψη των ανα-
γκών του Νοση-
λευτικού Ιδρύ-
ματος. Το φαρ-
μακευτικό υλι-
κό αποτελεί προ-
σφορά της ΜΚΟ 
της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» το 
οποίο παρέδω-
σε προ εβδομάδων ο Διευθυντής της ΜΚΟ κ. Κων/νος Δήμτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως στην Ορεστιάδα. 

Ο Σεβασμιώτατος στην σύντομη προσφώνησή του προς την Διοικητή του Νοσοκομείο κ. Αθανασία 
Κακαλή είπε  «…αν και το κυρίως έργο της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός των πιστών, η Εκκλησία δεν μπορεί 
να αδιαφορεί  για τον πόνο και τη δυστυχία των συνανθρώπων μας» και ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμοκαι το Γενικό Διευθυντή της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» για 
την εκδήλωση συμπαραστάσεως τους προς τους ακρίτες μας. 

Η παράδοση φαρμακευτικού υλικού θα συνεχισθεί από το Μητροπολίτη μας τις προσεχείς ημέ-
ρες στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδος, Σουφλίου και Δικαίων, στο Αγροτικό Ιατρείο Κυπρίνου, στο Κέντρο 
Κράτησης Λαθρομεταναστών και στο Κέντρο Υποδοχής Λαθρομεταναστών.

ψΩΜΙ

Για όσους είναι φανατικοί του σπιτικού φαγητού, αυτή η 
συνταγή για ψωμάκι θα σας λύσει τα χέρια.Θα τη φτιάξε-
τε ξανά και ξανά! 

Εκτέλεση :1. Κοσκινίζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη. Προ-
σθέτουμε τη μαγιά, το αλάτι και τη ζάχαρη και τ’ ανακα-
τεύουμε. Προσθέτουμε το νερό λίγο λίγο και ζυμώνουμε. 
Η ζύμη είναι έτοιμη όταν μαζευτεί σε μπάλα και καθαρί-
σουν τα τοιχώματα της λεκάνης. Τη βγάζουμε στον πάγκο 
μας και τη ζυμώνουμε για 10΄ μέχρι να είναι εύπλαστη και 
να μην κολλάει στα χέρια. 2. Μαζεύουμε τη ζύμη σε μπά-
λα με τις ενώσεις προς τα κάτω. Τη βάζουμε σε λαδω-
μένο μπολ και τη σκεπάζουμε καλά. Την αφήνουμε 40΄ να 
ανέβει. Έπειτα τη βγάζουμε στον πάγκο και τη ζυμώνουμε 
για λίγο. 3. Τη χωρίζουμε σε 3 μέρη. Πλάθουμε καρβελάκι 
ή φραντζόλες και τα κυλάμε σε σουσάμι. Τα αραδιάζουμε 
σε λαμαρίνα πασπαλισμένη με αλεύρι, τα σκεπάζουμε και 
τα αφήνουμε να διπλασιαστούν σε όγκο. Όταν φουσκώ-
σουν τα καρβελάκια –από 1 έως 2 ώρες, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία του χώρου– τα χαράζουμε σε 2-3 σημεία 
και τα ψήνουμε στους 200οC για 35΄-40΄. Γίνονται: 3 καρ-
βελάκια ή 3 φραντζόλες. Χρόνος Ψησίματος: 40 λεπτά.
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Μια ξεχωριστή μουσική 
βραδιά απόλαυσαν όσοι βρέ-
θηκαν στην 1η Χορωδιακή 
Συνάντηση Διδυμοτείχου το 
Σάββατο 31 Μάιου 2014 στο 
Δημοτικό Αμφιθέατρο της 
πόλης μας. 

Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε με πρωτοβουλία 
του Εκπολιτιστικού Λαογρα-
φικού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥ-
ΜΑ ΤΕΙΧΗ» με την ελπίδα να 
εγκαινιαστεί ένας νέος πολι-
τιστικός θε-
σμός που θα 
προβάλει το 
ποιοτικό τρα-
γούδι και την 
χορ ωδ ια κή 
μουσική σε 
ετήσια βάση. 

Στη Συνά-
ντηση συμμε-
τείχαν η Μι-
κτή Χορω-
δία του Πολι-
τιστικού Συλ-
λόγου «Κλει-
γένης» της Ιε-
ρισσού υπό 
την διεύθυν-
ση του μα-
έστρου κ. 
Σταύρου Κα-

ραμάνη, η Μικτή Χορωδία 
του Μουσικού Οργανισμού 
του Δήμου της Δράμας υπό 
την διεύθυνση του μαέστρου 
κ. Γιώργου Μπούρα και τα 
δυο χορωδιακά τμήματα του 
Εκπολιτιστικού Λαογραφι-
κού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ 
ΤΕΙΧΗ» (παιδικό και  μικτό 
ενηλίκων) υπό την διεύθυν-
ση της μαέστρου κας. Μαρί-
ας Δημητριάδου. Την εκδή-
λωση χαιρέτησε με επιστο-
λή του ο Πρόεδρος της Πα-

νελλήνιας Ένωσης Διευθυ-
ντών  Χορωδιών κ, Στάθης 
Αρβανίτης ενώ η  κατάμεστη 
αίθουσα του Δημοτικού Αμ-
φιθεάτρου θερμά χειροκρό-
τησε τα προγράμματα όλων 
των  Χορωδιών και ιδιαιτέ-
ρως την εμφάνιση της νεο-
σύστατης παιδικής χορωδία 
του Συλλόγου.

Οι φωτογραφίες  
της Χορωδιακής Συνάντησης  
είναι από το PHOTO VOULIS. 

«Τα ΔιΔΥΜα ΤΕιΧή» 
παρουσίασαν

Την κωμωδία  
«Ειρήνη»  

του Αριστοφάνη
Διασκευασμένη  

για παιδιά από τον  
Γιάννη Καλατζόπουλο

Τη σπουδαία κωμωδία «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, διασκευ-
ασμένη για παιδιά από τον Γιάννη Καλατζόπουλο, παρουσίασε 
το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Ιουνίου στο Δημοτικό Αμφιθέ-
ατρο, η Παιδική Θεατρική Ομάδα του Εκπολιτιστικού Λαογρα-
φικού Συλλόγου «ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ». 

Το έργο με ευχάριστο διάλογο, γεμάτο συμβολισμούς και 
αντιπολεμικά μηνύματα παραμένει πάντα επίκαιρο καθώς ο 
τίτλος και μόνο αποτελεί ύψιστο αγαθό και ζητούμενο όλων 
των λαών από τότε που γράφτηκε μέχρι σήμερα.

Οι μικροί ηθοποιοί συγκίνησαν με τις ερμηνείες τους και 
καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό που παρακολούθησε τις 
παραστάσεις  ενώ στο τέλος της πρεμιέρας τους, τους απονε-
μήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

Η «Ειρήνη» είναι κατά σειρά η τρίτη θεατρική παραγωγή 
του Συλλόγου με την Παιδική Θεατρική Ομάδα. Προηγήθηκαν, 
Ματίας ο Α’ της Άλκης Ζέη(2012) και Το όνειρο του Σκιάχτρου 
του Ευγένιου Τριβιζά(2013).

Πραγματοποιήθηκε  
στο Δημοτικό αμφιθέατρο της πόλης

1η Χορωδιακή  
Συνάντηση  

Διδυμοτείχου


