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ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ιδιοκτήτης: 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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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.

Μήνυμα του Μήνα 
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

Ευχαριστήριο
ευχαριστούμε τους Θεοχάρη τασιού-

δη, κώστα Γκουρλουμένο, κώστα σαλιαρί-
δη, Χρυσάνθη ουζουνίδου και τον ιστότοπο 
didymoteicho.net για την βοήθεια τους στην έκ-
δοση του Φύλλου Νοεμβρίου 2013.

Η αλληλογραφία μας
Ονομάζομαι ςχινά Άννα 

(πατρώνυμο: Πουργιάζη), 
γέννημα θρέμμα Διδυμοτεί-
χου που η πορεία της ζωής 
με οδήγησε να φύγω από 
την αγαπημένη μου πόλη 
πριν από πολλά χρόνια και 

να μείνω με την οικογένεια μου στην Αθήνα. Η 
σκέψη μου όμως πάντα ήταν και είναι στην πε-
ρίφημη Βυζαντινούπολη και στους ανθρώπους 
της. Για χρόνια έπαιρνα την προηγούμενη εφη-
μερίδα και ήταν για μένα ο συνδετικός κρίκος 
με όλα τα δρώμενα, τις παραδόσεις, τα νέα, 
τις εκδηλώσεις της πόλης μου. λυπήθηκα για 
την χρόνια διακοπή της, όμως πολύ πρόσφατα 
έμαθα (από τον αδελφό μου, ιωάννη Πουργιά-
ζη) για την ύπαρξη μιας νέας έκδοσης της εφη-
μερίδας. είχα την χαρά να διαβάσω δύο φύλ-
λα σας (Αρ. 6 και 7). Το λιγότερο που μπορώ 
να πω είναι “θερμά ςυγχαρητήρια”, μιας και η 
συγκίνηση με περιορίζει για οτιδήποτε άλλο…. 
θα ήθελα να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη: να 
γίνω συνδρομήτρια της εφημερίδας μας. Να 
μπορώ κάθε τόσο, να βρίσκομαι νοητά κοντά 
στην αγαπημένη μου πόλη!

Δημοτικό συμβούλιο
ΠραΓΜατοΠοίη-

Θηκε στο Δημοτικό Κα-
τάστημα την 8η Νοεμβρί-
ου 2013 και την 26η Νο-
εμβρίου, στην αίθουσα 
του Δημοτικού ςυμβου-
λίου,δύο τακτικά δημοτι-
κά συμβούλια για θέματα 
ημερήσιας διάταξης, που 
έχουν ανάγκη επίλυσης:

1ο δημοτικό συμβού-
λιο:Αποδοχή επιχορη-
γήσεων - χρηματοδοτή-
σεων και απόδοση στα 
Ν.Π.Δ.Δ.-- Μερική τροπο-
ποίηση προϋπολογισμού 
έτους 2013 (13η Τρο-
ποποίηση)-- Έγκριση διε-
νέργειας προμήθειας τσι-
μεντοσωλήνων, καθορι-

σμός  τρόπου εκτέλεσης 
και ορισμός επιτροπής 
παραλαβής-- Έγκριση διε-
νέργειας προμήθειας ηλε-
κτρολογικού υλικού, κα-
θορισμός  τρόπου εκτέλε-
σης και ορισμός επιτρο-
πής παραλαβής-- Έγκριση 
διενέργειας προμήθειας 
ξυλείας, καθορισμός  τρό-
που εκτέλεσης και ορι-
σμός επιτροπής παραλα-
βής-- Έγκριση διενέργει-
ας προμήθειας τροφίμων 
για τις ανάγκες του Δή-
μου και των Ν.Π. του Δή-
μου, έτους 2014, καθο-
ρισμός  τρόπου εκτέλε-
σης και ορισμός επιτρο-
πής παραλαβής-- Έγκρι-

ση κήρυξης προμηθευτή 
ως έκπτωτου-- Ανάκληση 
της υπ.αριθμ.184/2013 
Α.Δ.ς.-- Ορισμός επιτρο-
πής παραλαβής προμή-
θειας ειδών πρασίνου-- 
Ορισμός επιτροπής παρα-
λαβής προμήθειας ειδών 
οδικής σήμανσης-- Ορι-
σμός επιτροπής παραλα-
βής προμήθειας καμπίνας 
ατομικής υγιεινής-- Ορι-
σμός επιτροπής παρα-
λαβής προμήθειας  οικί-
σκου-- Ορισμός επιτρο-
πής παραλαβής προμή-
θειας ειδών εξοπλισμού 
οικίσκου-- Ορισμός επι-
τροπής παραλαβής προ-
μήθειας ειδών ανασκα-
φικής έρευνας-- Ορισμός 

επιτροπής παραλαβής 
προμήθειας ειδικών χημι-
κών καθαρισμού δομικών 
στοιχείων-- Ορισμός επι-
τροπής παραλαβής προ-
μήθειας ειδών πυροπρο-
στασίας-- Ορισμός επι-
τροπής παραλαβής προ-
μήθειας ειδών ατομικής 
προστασίας υπαλλήλων-- 
Ορισμός επιτροπής παρα-
λαβής προμήθειας εκτυ-
πωμένων εντύπων-- επί 
εισήγησης της Οικονομι-
κής επιτροπής για κατάρ-
γηση δίκης και εξωδικα-
στική επίλυση διαφοράς 
μεταξύ του Δήμου Διδυ-
μοτείχου και του Μητρά-
κα ιωάννη--3η Τροποποί-
ηση Προϋπολογισμού οι-

κονομικού έτους 2103 
του Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Διδυ-
μοτείχου-- Έγκριση 1ου 
Α.Π.ε. του έργου «Κατα-
σκευή τοιχίου αντιστή-
ριξης και διαμόρφωση 
πρανούς στην Τ.Κ. Πυθί-
ου»-- Έγκριση 1ου Α.Π.ε. 
του έργου «ςυντήρηση - 
ανακατασκευή κοιμητη-
ρίων Δ.ε. Διδυμοτείχου 
»-- Γνωμοδότηση καθορι-
σμού ανώτατου αριθμού 
αδειών για άσκηση υπαί-
θριου στάσιμου εμπορίου 
και υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου-- Έγκριση έκθε-
σης πεπραγμένων 2012 
της επιτροπής Ποιότη-
τας ζωής-- επί αιτήμα-
τος Wind-- Έγκριση Κανο-
νισμού λειτουργίας Κοι-
νωνικού ιατρείου - Φαρ-
μακείου .-- Παραχώρη-
ση χρήσης  κοινόχρηστου 
χώρου στην Πλατεία Δι-
δυμοτείχου για την πραγ-
ματοποίηση εορταστικών 
εκδηλώσεων από τον εκ-
πολιτιστικό λαογραφι-
κό ςύλλογο Διδυμοτείχου 
«Τα Δίδυμα Τείχη».

2ο δημοτικό συμβού-
λιο:Αποδοχή επιχορη-
γήσεων - χρηματοδοτή-
σεων και απόδοση στα 
Ν.Π.Δ.Δ.-- εξουσιοδότη-
ση Δημοτικού Ταμία για 
ανάληψη ποσού από ει-
δικό λογαριασμό του Δή-
μου Διδ/χου που τηρείται 
στην εθνική Τράπεζα Διδ/
χου-- Υποχρεωτική  τρο-
ποποίηση Προϋπολογι-
σμού έτους 2013 (14η 
Τροποποίηση)-- Ανάκλη-
ση της αριθμ. 106/2013 
Α.Δ.ς.-- Έγκριση διενέρ-
γειας προμήθειας καλα-
θοφόρου οχήματος, κα-
θορισμός  τρόπου εκτέλε-
σης και ορισμός επιτρο-
πής παραλαβής-- Διάθε-
ση ποσοστού έως 12% 
από τα έσοδα ςΑΤΑ για 
λειτουργικές δαπάνες-- 
Καθορισμός αριθμού και 
ειδικοτήτων εκτάκτου 
προσωπικού ι.Δ.Ο.Χ.-- 
Έγκριση εκποίησης πα-
λαιών σιδερικών και κα-
θορισμός όρων δημο-
πρασίας-- Έγκριση κατα-
σκευής τουριστικού πε-
ριπτέρου-- Έγκριση Προ-
ϋπολογισμού 2014  του 
Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Διδυμο-
τείχου-- Καθορισμός ει-
δικοτήτων για πρόσλη-
ψη προσωπικού για το 
ιΑ.Κ. του Κ.Κ.Π.Α. Δήμου 
Διδυμοτείχου-- Μεταβο-
λές σχολικών μονάδων 
Α/Βάθμιας & Β/Βάθμι-
ας εκπαίδευσης σχολικού 
έτους 2014-2015:Γνω-
μοδότηση Δ.ς. επί ειση-
γήσεων Διευθυντών Α/
Βάθμιας & Β/Βάθμιας εκ-
παίδευσης-- επί αιτήσεων 
Δημοτών και Φορέων.
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Φωτισμός LED
ςε τακτική συνεδρίαση η οικονομική 

επιτροπή του Δήμου Διδυμοτείχου απο-
φάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις τεχνι-
κές προδιαγραφές για την «εξοικονόμη-
ση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δη-
μόσιων χώρων με χρήση ενεργειακών 
λαμπτήρων LED».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
138.375,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ,το 
ποσό προέρχεται από το χρηματοδοτι-
κό πρόγραμμα αστική αναζωογόνηση 
2012-15 του πράσινου ταμείου.

Ο Αντιδήμαρχος πργραμματισμού 
και ανάπτυξης του Δήμου Διδυμοτείχου 
κ.Γιάννης Τοπαλούδης τονίζει ότι σκο-
πός της προμήθειας είναι η εξοικονόμη-
ση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει 
το 70%, καθώς τα LED (Light Emitting 
Diode – Δίοδος εκπομπής Φωτός), λό-
γω της κατάστασης λειτουργίας τους, θα 
προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα και 

ωφέλει στον Δήμο, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 

τα οΦελη Που υΠαρΧουν Με την Χρηση των λαΜΠτηρων LED είναι πολλαπλά: Μη-
δενισμός της ακτινοβολίας, μείωση της θερμότητας. Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή. εξοικονόμη-
ση χώρου και καλαισθησία. Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία. Μείωση ενεργειακής κα-
τανάλωσης.

η αληΘεία Με αρίΘΜουσ

συλλογή  
υπογραφώΝ

για το νοσοκομείο

την συΜΠαρασταση Πολίτων έχει σκοπό η κίνηση συλ-
λογής υπογραφών για την αυτονομία του Νοσοκομείου Διδυμοτεί-
χου.Ο σύλλογος εργαζομένων του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ξεκί-
νησε την συλλογή υπογραφών για να αναδείξει και με αυτό τον τρό-
πο το μεγάλο πρόβλημα που έχει η περιοχή μας.Μετά από τις επα-
φές που έγιναν στην Αθήνα με τον υπουργό υγείας κ.Άδωνι Γεωρ-
γιάδη,όλοι οι φορείς,τοπική αυτοδιοίκηση,Μητρόπολη,εργαζόμενοι 
και λαός, ενωμένοι,δίνουν την μάχη για την τελική δικαίωση.Το νο-
σοκομείο μας είναι ζήτημα ζωής για όλους μας, για αυτό και πρέπει 
να ανταποκριθούμε άμεσα στο κάλεσμα της συλλογής των υπογρα-
φών,ώστε να έχουμε ενιαία και δυνατή φωνή,για να  προωθήσουμε 
αποτελεσματικά τα δίκαια αιτήματα.

Ένας από τους σημαντικότερους στό-
χους της Δημοτικής Αρχής ήταν, από την 
πρώτη στιγμή της ανάληψης της διοίκησης 
του Δήμου, η οικονομική του εξυγίανση. Η 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών, με μια πολιτική ολοκληρωμένης αντι-
μετώπισης και διαχείρισης,θα επιτρέψουν 
στο Δήμο Διδυμοτείχου να προχωρήσει 
μπροστά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις του έναντι της τοπικής κοινωνίας.

ΨηΦίστηκε ο ΠροϋΠολοΓίσΜοσ 
του Δήμου Διδυμοτείχου για το έτος 2014, 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού ςυμβου-
λίου, που έλαβε χώρα Παρασκευή 08 Νο-
εμβρίου στην αίθουσα δημοτικού συμβου-
λίου. Ο προϋπολογισμός κινείται στα πλαί-
σια της δημοσιονομικής προσαρμογής,όπου 
οι περιστολές στη ςΑΤΑ και στους ΚΑΠ εί-
ναι πολύ μεγάλες. Ο προϋπολογισμός που 
ανέρχεται στα Έσοδα: 13.206.024,05 ευ-
ρώ,Έξοδα: 12.970.109,25 ευρώ και Απο-
θεματικό: 235.914,79 ευρώ, χαρακτηρίζε-
ται ως ρεαλιστικός,με κύρια χαρακτηριστι-
κά, η μη αύξηση των τελών και η περιστο-
λή των λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια 
του εφικτού. Ο προϋπολογισμός συντάχτηκε 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την 
γνώμη του παρατηρίου οικονομικής αυτοτέ-
λειας των ΟΤΑ.

•  αΠολοΓίσΜοσ 2012 καί ίσολο-
ΓίσΜοσ 2012

Με την αριθμό 316/13 απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε κατά 
πλειοψηφία ο απολογισμός και ισολογισμός 
του έτους 2012 για το Δήμο Διδυμοτείχου. 
ςυγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι ο Δήμος πα-
ρουσιάζει: εςΟΔΑ: 11.101.980,91 ευρώ, 
εΞΟΔΑ: 8.851.778,86 ευρώ και ΤΑΜειΑ-
ΚΟ ΥΠΟλΟιΠΟ στις 31 Δεκεμβρίου 2012: 
2.250.202,05 ευρώ.Να σημειώσουμε ότι 
η ςΑΤΑ του 2012,ποσού 1.047.610,00 
ευρώ ήρθε στο Δήμο στο τέλος Δεκεμ-
βρίου. Ο ισολογισμός του ίδιου έτους πα-
ρά την μείωση των τακτικών επιχορηγήσε-
ων από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 
2.269.515 ευρώ παρουσιάζει πλεόνασμα 
311.896,64 ευρώ. 

• κατασΧεσείσ

Οι κατασχέσεις που έγιναν από 01 ια-
νουαρίου 2011 έως σήμερα από τις τρα-
πεζικές καταθέσεις του Δήμου Διδυμοτεί-
χου μετά από δικαστικές αποφάσεις και 
αφορούν παλαιότερες διαχειριστικές περι-
όδους, είναι 498.972,51 ευρώ.Οι κατα-
σχέσεις αφορούν 223.229,11 ευρώ για 
υπερσυμβατικό έργο του βιολογικού κα-
θαρισμού, 134.780,56 ευρώ για σωλή-
νες, 22.515,99 ευρώ για έργα στην κοινό-
τητα Πραγγίου, ,42.422,60 ευρώ για ξυ-
λεία και οικοδομικά υλικά,52.000 ευρώ για 
κατασκευή έργων περίφραξης κοιμητηρί-
ων,19.184,84 ευρώ προμήθεια υδραυλι-
κών υλικών,4.839,41 ευρώ για προμήθεια 
λαμπτήρων.Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες 
οι παραπάνω αξιώσεις διεκδικήθηκαν με-

τά από αρκετά χρόνια από την ημερομηνία 
υλοποίησης των έργων ή των αγορών από 
τους προμηθευτές του Δήμου.

• αΠαίτησείσ εναΓοντων

Την 01 ιανουαρίου 2011 καταγράφη-
καν οι απαιτήσεις (41) σαράντα ένα ενα-
γόντων που οι αγωγές τους ήταν σε εξέ-
λιξη και το ποσό σε κεφάλαιο ανήρχετο σε 
2.780.806,50 ευρώ.

•  ληξίΠροΘεσΜεσ  
οΦείλεσ

Από τον Δήμο Διδυμοτείχου μέχρι σή-
μερα πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
από τα παρακρατηθέντα έσοδα (σύμφω-
να με το άρθρο 27 του Ν.3756/09) μέσου 
του υπουργείου εσωτερικών,διεύθυνση οι-
κονομικών ΟΤΑ,οχτώ (8) εντολές εξόφλη-
σης συνολικού ποσού 938.767,86 ευρώ.
Απο αυτά πληρώθηκαν με τελεσίδικες απο-
φάσεις εντόκως οι παρακάτω δαπάνες:1) 
464.169,55 ευρώ για συντήρηση και λει-
τουργία του βιολογικού καθαρισμού για ένα 
χρόνο. 2) 70.000 ευρώ για αποζημίωση 
λόγω εργατικού ατυχήματος. 3) 60.153,7 
ευρώ για τέμπλο και λοιπό εξοπλισμό σε εκ-
κλησία. 4) 67.143,40 ευρώ για ηλεκτρο-
λογικό υλικό του τότε Δήμου Μεταξάδων. 5) 
33.090,25 ευρώ για ηλεκτρολογικό υλικό 
του τότε Δήμου Μεταξάδων. 6) 12.345 ευ-
ρώ για ηλεκτρολογικό υλικό. 7) 10.049 ευ-
ρώ για προμήθεια επίπλων.

Δηλωση  
ΔηΜαρΧου

Για την σημερινή κατάσταση του 
Δήμου Διδυμοτείχου  ο Δήμαρχος 
κ.Παρασκευάς Πατσουρίδης τόνι-
σε: ςήμερα συζητάμε κάτω από μια 
συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία.
Παρ΄όλες τις δυσκολίες στην πλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών,στις κατασχέσεις που αντιμε-
τωπίζουμε και τις περιστολές στην 
ςΑΤΑ και ΚΑΠ,ανταποκρινόμαστε 
στις σύγχρονες συνθήκες με οικο-
νομική και διοικητική επάρκεια, για-
τί έχουμε ένα νοικοκυρεμένο δήμο.
Τα νούμερα λένε την αλήθεια και 
τα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα. 
Ο προϋπολογισμός δεν είναι απλά 
νούμερα, είναι η πολιτική πράξη του 
δήμου. Κάνουμε τα πάντα ώστε να 
βοηθήσουμε τον τόπο μας σε αυτό 
το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. 
θα θέλαμε ο προϋπολογισμός να εί-
ναι καθαρά αναπτυξιακός αλλά στο 
δύσκολο οικονομικό τοπίο που ζού-
με, ο Δήμος μας προσπαθεί να κινη-
θεί ανάμεσα στο όραμα για το αύριο 
και στην σημερινή σκληρή πραγμα-
τικότητα.
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ΠΑΝΤελΗς ΑθΑΝΑςιΑΔΗς 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

στο ΔίΔυΜοτείΧο ΠραΓΜατίκοΠοίηΘηκαν σεΜίναρία εκΠαίΔευσησ

«καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση»
το σαββατοκυρίακο 

16-17 νοεΜβρίου 2013, 
πραγματοποιήθηκαν στο Διδυ-
μότειχο σεμινάρια εκπαίδευσης 
στη Βασική Καρδιοπνευμονι-
κή Αναζωογόνηση και στη χρή-
ση Αυτόματου εξωτερικού Απι-
νιδωτή. 

ςτα ςεμινάρια τα οποία δι-
οργανώθηκαν από τον ιατρι-
κό ςύλλογο Έβρου, σε συνερ-
γασία με το ευρωπαϊκό Κολλέ-
γιο Αθλητιάτρων (ECOSEP) με 
πιστοποίηση από το ευρωπαϊ-
κό ςυμβούλιο Αναζωογόνησης 
(ERC)και με την βοήθεια του Δή-
μου Διδυμοτείχου, συμμετείχαν 
ιατροί, Νοσηλευτές και Φοιτη-
τές του Τει Νοσηλευτικής Διδυ-
μοτείχου. 

Η μεγάλη συμμετοχή στα σε-
μινάρια και τα θετικότατα σχόλια 
των εκπαιδευομένων, δίνουν 
στον ιατρικό ςύλλογο Έβρου την 
παρότρυνση για συνέχιση τους. 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη: 
Την υπάρχουσα ακόμα ανεπάρ-

κεια σε γνώσεις Βασικής Καρδι-
οπνευμονικής Αναζωογόνησης, 
τόσο του Υγειονομικού προσω-
πικού, όσο και κυρίως του γε-
νικού πληθυσμού και ιδιαίτερα 
κάποιων επαγγελματικών ομά-

δων, 

Την έλλειψη καρδιακού απι-
νιδωτή, ο οποίος πραγματι-
κά σώζει ανθρώπινες ζωές, 
σε πολυσύχναστους δημόσι-

ους χώρους, Ο ιατρικός ςύλλο-
γος Έβρου, σκοπεύει να προτεί-
νει στην πολιτεία: 1. Τη θέσπιση 
επιτέλους των μαθημάτων της 
Αγωγής Υγείας, ως αυτόνομο 
και υποχρεωτικό μάθημα στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση και τη διδασκα-
λία των πρώτων βοηθειών και 
ειδικότερα της Βασικής ΚΑΡΠΑ 
και της χρήσης του Αυτόματου 
εξωτερικού Απινιδωτή (Α.ε.Α.) 
τουλάχιστον στη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. 2. Την προμή-
θεια και τοποθέτηση Α.ε.Α., σε 
πολυσύχναστους δημόσιους 
χώρους. 

Η απώλεια ανθρώπινων ζω-
ών σε αθλητικούς χώρους και 
όχι μόνο, επιβάλλει την άμεση 
αποδοχή και  υλοποίηση των 
παραπάνω προτάσεων. Όσοι 
πιστεύουν στην αναγκαιότητα 
εφαρμογής τους, καλούνται να 
τις στηρίζουν έμπρακτα. 

Ο ιατρικός ςύλλογος Έβρου, 
θα συνεχίσει την προσπάθειά 
του για πρόληψη και προαγω-
γή της Δημόσιας Υγείας, σε κά-
θε τομέα, καταθέτοντας προτά-
σεις και υλοποιώντας σχετικές 
της δράσεις. 

Ο Παντελής Αθανασιάδης 
είναι «ο δικός μας άνθρωπος,ο 
δικός μας δημοσιογράφος».Βρί-
σκεται κοντά μας,ζεί στον τόπο 
μας μέσα από τα άρθρα του, με-
ταδίδει σε όλους μας απλόχε-
ρα τις γνώσεις του.Ο συντοπίτης 
Παντελής «συγγράφει ιστορία» 
με τα κείμενά του σε θέματα νε-
ώτερης ελληνικής ιστορίας μέ-
σα από την εφημερίδα μας ΄΄εν 
Διδυμοτείχω΄΄.

Οι παλαιότεροι τον θυμού-
νται στην εΡΤ,οι νεότεροι θέλουν 
να τον γνωρίσουν. Γεννήθη-
κε στο Διδυμότειχο Έβρου, στις 
4 ιουλίου 1944. είναι έγγαμος 
με την Αντωνία Παναγ. λεκατσά. 
Έχει τέσσερα παιδιά, την ελέ-
νη, το ςτέφανο, το Δαμιανό και 
τον Αλέξιο. ςπούδασε Πολιτικές 
επιστήμες στην Πάντειο Ανωτά-
τη ςχολή Πολιτικών επιστημών. 
εργάσθηκε: ςτο γραφείο Αθη-
νών της εφημερίδας της θεσ-
σαλονίκης «ελληνικός Βορράς» 
(1964- 1986) στην εφημερί-
δα «Το Βήμα» (1964-1969) 
και στην εφημερίδα «εσπερινή 
Ώρα» (1973-1975). ςτο περι-
οδικό «Αρχιτεκτονική και Διακό-
σμηση (1972-1974). 

Κατά τη διετία ιανουαρίου 
1969- ιανουαρίου 1971, υπη-
ρέτησε τη στρατιωτική του ως 
έφεδρος αξιωματικός Πυρο-
βολικού στην Ορεστιάδα και το 
Διδυμότειχο. ςήμερα φέρει το 
βαθμό του ταγματάρχη Πυροβο-
λικού εν εφεδρεία. Αμέσως με-
τά την απόλυσή του από τις τά-
ξεις του ςτρατεύματος το 1971, 
επανήλθε εργαζόμενος στον 
«ελληνικό Βορρά». Κατά το δι-
άστημα 1971- 1974 διετέλεσε 
και ανταποκριτής στην Αθήνα, 
των εφημερίδων «θεσσαλία» 
του Βόλου και «Ημερήσιος Κή-
ρυκας» Πατρών. Κοινοβουλευ-
τικός συντάκτης του «ελληνικού 
Βορρά» από το 1974 έως το 
1986 και της «Μεσημβρινής» 
από το 1980 έως το 1994. Πα-
ράλληλα, από το 1975 εργά-
σθηκε έως το 1989, ως υπεύθυ-
νος των δελτίων ειδήσεων του 
ραδιοφωνικού σταθμού βραχέ-
ων κυμάτων της εΡΤ «Η Φω-
νή της ελλάδας» που εξέπεμπε 
σε όλο τον κόσμο. Το 1989 πέ-
ρασε στην τηλεόραση ως κοινο-
βουλευτικός συντάκτης της εΡΤ 
(και αργότερα ΝεΤ) έως το έτος 
2000. Από το Μάρτιο του 1996 

έως τον Οκτώβριο του 2001 
συνεργάσθηκε με την κυριακά-
τικη έκδοση του «Αδέσμευτου 
Τύπου» (Δ. Ρίζου). ςυνεργάσθη-
κε επίσης με το περιοδικό «ιστο-
ρία εικονογραφημένη » των εκ-
δόσεων «Πάπυρος». Από το 
2004 έως το 2012, συνεργά-
σθηκε με τον τηλεοπτικό σταθ-
μό της Βουλής, στην παραγω-
γή ιστορικών κοινοβουλευτικών 
ντοκιμαντέρ. Μετείχε στην οργα-
νωτική επιτροπή που οργάνωσε 
στη Βουλή των ελλήνων την με-
γάλη έκθεση για τα 80 χρόνια 
ελευθερίας της θράκης (απόφα-
ση Προέδρου Βουλής υπ αριθμ. 
Πρωτ.4647/12-7-2000). Έχει 
δημοσιεύσει σε πολλές εφημε-
ρίδες και περιοδικά, ιστορικά και 
άλλα άρθρα με ανέκδοτα στοι-
χεία για τη θράκη του 1θ΄ αιώ-
να. Το 2003 κυκλοφόρησε το βι-
βλίο του με τίτλο «Ψηφίδες από 
τη θράκη του χτες». Έγραψε τα 
βιβλία με τα βιογραφικά «Βου-
λευτές και ευρωβουλευτές- 
εθνικές εκλογές 22-9-1996 
και ευρωεκλογές 11-6-1994» 
και «Βουλευτές και ευρωβου-
λευτές- εθνικές εκλογές 9-4-
2000 και ευρωεκλογές 13-6-

1999» (εκδόσεις της Βουλής 
των ελλήνων). Έχει γράψει αλλά 
παραμένει ανέκδοτο, το βιβλίο 
«1850-1880: Η άγρια καθημε-
ρινότητα- ςυμβολή στην ιστορία 
της θράκης». Διατηρεί στο Δια-
δίκτυο σελίδα με θέματα νεώτε-
ρης ελληνικής ιστορίας στη θέ-
ση http://sitalkisking,blogspot.
com Τιμήθηκε το 1991 με το 
βραβείο του ιδρύματος Προα-
γωγής Δημοσιογραφίας «Αθ. 
Μπότση» . επίσης βραβεύθη-
κε με το αργυρό μετάλλιο του 
ελληνικού ερυθρού ςταυρού 
(1976). Το 1974 κέρδισε το Γ΄ 
βραβείο της ελληνικής Γλωσ-
σικής εταιρείας για την μελέτη 
του «ςυλλογή ιδιωματικών δη-
μοσιογραφικών λέξεων». ενδι-
αφέροντα: Φιλοτελισμός, με έμ-
φαση στη συλλογή γραμματο-
σήμων που αφορούν τη θράκη 
και τη Δημοσιογραφία. Μέλος 
της Ένωσης ςυντακτών Ημερη-

σίων εφημερίδων Αθηνών. Μέ-
λος του Πολιτιστικού ςυλλόγου 
Διδυμοτείχου και Περιφερείας 
και του θρακικού Κέντρου- εται-
ρεία θρακικών Μελετών. Ξέ-
νες Γλώσσες: Αγγλικά. Διατηρεί 
στο Διαδίκτυο σελίδα με θέμα-
τα νεώτερης ελληνικής ιστορί-
ας στη θέση http://sitalkisking.
blogspot.gr Διεύθυνση: Άρε-
ως 14, Παλαιό Φάληρο, Αθή-
να 17562 Τηλ: 2109842990, 
κινητό 6972771214. e-mail: 
pantelisathanasiadis@gmail.
com. ευχαριστούμε τον φίλο 
μας, Παντελή Αθανασιάδη, για 
το απλόχερο μοίρασμα της γνώ-
σης του.ευχόμαστε να έχει δύ-
ναμη και υγεία και να συνεχί-
σει να βοηθάει τον τόπο μας μέ-
σα από τα ιστορικά κείμενα και 
γεγονότα,γιατί η αλήθεια για τα 
ιστορικά γεγονότα «ἐπιπόνως 
ηὑρίσκετο».
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Όλοι μαζί για το Νοσοκομείο μας
αντίΠροσωΠεία του 

βορείου Έβρου, στην οποία 
συμμετείχαν ο Μητροπολί-
της Διδυμοτείχου,Ορεστάδας 
και ςουφλίου κ.Δαμασκη-
νός,ο Δήμαρχος Διδυμοτεί-
χου,κ.Πατσουρίδης,ο Δήμαρ-
χος Ορεστιάδας κ.Μουζάς,ο 
Δήμαρχος ςουφλίου,κ.Πουλι-
λιός,ο Διευθυντής των ιατρι-

κών Υπηρεσιών, κ.Βαφειάδης 
και ο Πρόεδρος των εργαζο-
μένων κ.ςτάμος,συναντήθηκε 
στην Αθήνα με τον Υπουργό 
υγείας κ.Άδωνι Γεωργιάδη. 

ςτην συνάντηση που έγι-
νε σε καλό κλίμα τονίστηκαν 
τα ιδιαίτερα προβλήματα που 
έχει η περιοχή μας στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλ-
ψης και παρουσίασαν στον 
Υπουργό τις θέσεις της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, των το-
πικών φορέων αλλά και των 
κατοίκων της περιοχής μας, 
για τα σοβαρότατα προβλή-
ματα που δημιουργούνται με-
τά τις ενοποιήσεις των νοσο-
κομείων. 

ο κ. ΓεωρΓίαΔησ 
υΠοσΧεΘηκε ότι θα με-
λετήσει το θέμα της διοικητι-
κής και υγειονομικής αυτοτέ-
λειας του νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου και δεσμεύτηκε για 
την πρόσληψη τεσσάρων για-
τρών και την οικονομική ενί-
σχυσή του.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
ξαναεπισκέφτηκε το υπουρ-
γείο υγείας στην πρόσφα-
τη επίσκεψή του στην Αθή-
να για το έκτακτο συνέδριο 
της ΚεΔΚε και συνομίλησε με 
τους συμβούλους του υπουρ-
γού για το ίδιο θέμα.Ο αγώ-
νας συνεχίζεται!

συΝΕΔριο ΚΕΔΕ

ο ΔηΜαρΧοσ ΔίΔυΜοτείΧου 
κ.Παρασκευασ ΠατσουρίΔησ πα-
ρακολούθησε την έκτακτη Γενική ςυνέ-
λευση της ΚεΔε που πραγματοποιήθηκε 
στις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Η Γενική 
ςυνέλευση της ΚεΔε τονίζει ότι ο εξορ-
θολογισμός στα οικονομικά της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που οδήγησε σε πλεόνα-
σμα 754 εκ. ευρώ της δίνει το ηθικό και 
πολιτικό δικαίωμα να απαιτήσει από την 
Κυβέρνηση ώστε να μη γίνουν άλλες πε-
ρικοπές πόρων και παρεμβάσεις στις δο-
μές και το προσωπικό των δήμων. επίσης 
οι αιρετοί είναι αντίθετοι με οποιαδήποτε 
επιπλέον παρακράτηση πόρων από τους 
ΚΑΠ. ζητούν δε την απορρόφηση όλων 
των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης που βρίσκονται σε καθεστώς δια-
θεσιμότητας καθώς και καμία παρέμβαση 
στην οργάνωση και στις δομές των Δή-
μων παρά μόνο την εφαρμογή της εθελο-
ντικής κινητικότητας, όπως ακριβώς προ-
τάθηκε από την ΚεΔε και χωρίς τις δήθεν 
«εγγυήσεις», που στην ουσία ακυρώνουν 
το μέτρο. 

ΨηΦίσΜα κεΔε

ςήμερα, 28 Νοεμβρίου 2013, συνήλ-

θαμε, σε Έκτακτη Γενική ςυνέλευση, οι δή-
μαρχοι όλης της χώρας για να συζητήσου-
με και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήμα-
τα που δημιουργήθηκαν τόσο από την κα-
τάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 
2014, όσο και από το δυσμενές θεσμι-
κό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει 
οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για κατάρ-
γηση αρμοδιοτήτων και δομών των Δή-
μων (Δημοτική Αστυνομία, ςχολικοί Φύ-
λακες), για εξαγγελίες αλλαγής του εκλο-
γικού ςυστήματος και των διοικητικών 
ορίων των νησιωτικών Δήμων, για ενδε-
χόμενη κατάργηση Νομικών Προσώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το διαμορ-
φούμενο οικονομικό και θεσμικό περι-
βάλλον έχει οδηγήσει τους αιρετούς, αλ-
λά και τους εργαζόμενους σε πραγματική 
απόγνωση, τη στιγμή που οι Δήμοι αποτε-
λούν το τελευταίο καταφύγιο των πιο ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων. Με στόχο να 
αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω και να 
οδηγηθεί η χώρα σε μία πραγματική ανά-
πτυξη στηριγμένη στην αποκέντρωση και 
την εδαφική και κοινωνική συνοχή.

Προτασείσ κεΔε

1)Όχι στην αλλαγή του εκλογικού συ-

στήματος των αιρετών και στη διάσπαση 
των Δήμων. 2) Καμία επιπλέον παρακρά-
τηση πόρων από τους ΚΑΠ.3) Την άμε-
ση κατάθεση νομοσχεδίου με τις ρυθμί-
σεις που πρότεινε η ΚεΔε, για επίλυση 
των προβλημάτων που συνδέονται με τη 
λειτουργία, τη διαφάνεια και τη γραφειο-
κρατία στους Δήμους, με την καταστατική 
θέση των αιρετών και των εργαζόμενων, 
καθώς και με τις οικονομικές υποχρεώ-
σεις τρίτων προς τους Δήμους, συνεκτι-
μώντας  τις συνθήκες που διαμόρφωσε 
η κρίση.4) Απορρόφηση όλων των εργα-
ζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
βρίσκονται σε διαθεσιμότητα (ςχολικοί 
Φύλακες και Δημοτικοί Αστυνομικοί).5) 
ενσωμάτωση των έντεκα (11) αλληλε-
πικαλυπτόμενων και αντιφατικών μεταξύ 
τους ελέγχων, σε έναν ουσιαστικό, απο-
τελεσματικό, σύγχρονο και εντός των συ-
νταγματικών πλαισίων έλεγχο νομιμότη-
τας και όχι σκοπιμότητας.6) Καμία παρέμ-
βαση στην οργάνωση και στις δομές των 
Δήμων, παρά μόνο η εθελοντική κινητικό-

τητα, όπως ακριβώς προτάθηκε από την 
ΚεΔε, χωρίς τις δήθεν «εγγυήσεις», που 
στην ουσία ακυρώνουν το μέτρο.7) ςτο 
πλαίσιο του Νέου εςΠΑ, να δημιουργη-
θεί ειΔιΚΟ εΠιΧειΡΗςιΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ, ύψους 2,5 δις € με δικαιούχους τους 
Δήμους, για έργα τοπικής υποδομής.8) 
Αύξηση των πόρων του Πράσινου Ταμεί-
ου από το 2,5% στο 10%, αφού πρόκει-
ται για τοπικό ανταποδοτικό τέλος που 
αφορά στην προστασία του περιβάλλο-
ντος.9) ςυνέχιση ένταξης έργων στο εΦΔ 
– εεΤΑΑ μέχρι της συνολικής απορρόφη-
σης του εγκεκριμένου ποσού από το ες-
ΠΑ.10) Όχι στην συρρίκνωση και κατάρ-
γηση των μονάδων υγείας, εΟΠΥΥ, στους 
δήμους της χώρας.11) Με αφορμή τις 
πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την 
Ρόδο και την Ψέριμο, ζητούμε από την Κυ-
βέρνηση να επιτελέσει το καθήκον της, δι-
αθέτοντας τις απαιτούμενες πιστώσεις για 
την αποκατάσταση των υποδομών και την 
ανακούφιση των πληγέντων.

Eξορθολογισμός στα οικονομικά 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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ενισχύουμε  
ο ένας τον άλλο

Φίλες και φίλοι,
Αυτήν τή δυσκολή περίοδο για τη χώρα μας όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι εί-

ναι σημαντικό να βοηθάμε και να ενισχύουμε ο ένας τον άλλο ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να 
ζούμε με αξιοπρέπεια. 

ή δυσκολή οίκονομίκή συγκυρία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα κάποια άτομα και οικογένειες που 
έχουν χάσει πρόσφατα τη δουλειά τους ή βρέθηκαν σε πολύ δυσχερή κατάσταση το τελευταίο διάστη-
μα με τρόπο ώστε να μη μπορούν να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες ακόμα και στο θέμα της 
διατροφής. 

Για το λόγο αυτό, επικαλούμαστε την δική σας ευαισθησία, απέναντι στα πολλαπλά προβλήματα των 
συνανθρώπων μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε.Βοηθάμε όλοι 
μας, μέσα από τις δομές του Δήμου,της Μητρόπολης,από τοπικούς φορείς τους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη. 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα,  
υγεία και καλά Χριστούγεννα σε όλους σας!

Διανομή ζυμαρικών

ξεκίνησε από το γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου  Διδυμοτεί-
χου η διανομή ζυμαρικών στους δικαιούχους παρεμβατικών προϊόντων .

 η ΔίανοΜη στουσ ΔίκαίουΧουσ, κατοίκους του Διδυμοτείχου και 
των  Ψαθάδων, θα γίνει στο  γραφείο Αγροτικής Παραγωγής στο χώρο  του 

πρώην επαρχείου κατά τις εργάσιμες ώρες. 

οί ΔίκαίουΧοί Θα ΠρεΠεί να εΧουν  Μαζί την ταυτοτητα τουσ.  

Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνείτε  
με το τηλ: 2553351325  Π.Δοδίδου .

κοίνωνίκεσ ΔοΜεσ ΔηΜου ΔίΔυΜοτείΧου

εθελοντισμός 
& Κοινωνικό  

ιατρείο - Φαρμακείο
το  κοίνωνίκο ίατρείο-ΦαρΜακείο, θα στεγάζεται  στο  Κ.Α.Π.Η.  

του Δήμου  μας  κι απευθύνεται  σ΄όλους  τους  πολίτες  που δεν  έχουν  τη δυ-
νατότητα, να προσεγγίσουν  το σύστημα υγείας  και  δεν διαθέτουν κανενός εί-
δους ασφάλεια, ούτε είναι εγγεγραμμένοι  στο  ταμείο  Κοιν.Πρόνοιας. 

Η εθελοντική προσφορά εργασίας των ιατρών, Φαρμακοποιών, Νοσηλευ-
τών, Β.Φαρμακείων  και Διοικητικών υπαλλήλων, κρίνεται απαραίτητη  για τη 
λειτουργία του Κοινωνικού  ιατρείου Φαρμακείου κι η συμβολή τους, στο τε-
ράστιας σημασίας  κοινωνικό εγχείρημα, που θεσμοθετεί ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου, σε συνεργασία με την ι.Μητρόπολη Διδυμοτείχου-ςουφλίου και Ορεστιά-
δας, τον ιατρικό  σύλλογο Ν.εβρου, τον Φαρμακευτικό σύλλογο Ν.Έβρου και 
τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Διδυμοτείχου, είναι πολύτιμη. 

Η  ανταπόκριση  όλο και  περισσότερων  εθελοντών, εξειδικευμένων  συ-
νεργατών, θα βοηθήσει σημαντικά στην εύρυθμη κι απρόσκοπτη λειτουργία 
του Κοιν. ιατρείου – Φαρμακείου. 

οί ενΔίαΦεροΜενοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, στο γραφείο 
της Κοιν.λειτουργού, στο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας, καθ΄όλες τις εργάσιμες 
ημέρες κι ώρες. 

ΠληροΦορίεσ στο τηλέφωνο  2553023585  κ.Ουζουνίδου Χρυσάνθη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΔήΜου ΔιΔυΜοτΕιχου

ΥΠΗΡΞες  ΑΡΡΩςΤΟς  Κι ΑΠΟ ΤΗΝ θεΡΑΠειΑ 

ΣΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΨΑΝ  ΦΑΡΜΑΚΑ……?
ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ςΤΟ  ΝΤΟΥλΑΠι  ΚΑι  Η 

ΜΟΝΗ ΧΡΗςΗ  ειΝΑι  ΝΑ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ….?

ΑΝ  ΚΑΤι  ΔεΝ  ΤΟ  εΧεις ΑΠΟλΥΤΗ 
 ΑΝΑΓΚΗ  ΜΗ  ΔιςΤΑζεις….ΚΑΠΟιΟς 

ΑλλΟς  ΤΟ  εΧει…. ΚΑι  ΤΟ  ΠεΡιΜεΝει…….

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΜΑΖΙ  ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  

 ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΣ
ΔΗΜΟς  ΔιΔ/ΧΟΥ   ι.Μ.ΔιΔ/ΧΟΥ,ΟΡ/ΔΑς & ςΟΥΦλιΟΥ 

ιΑΤΡιΚΟς  ΦΑΡΜ/ΚΟς ςΥλλΟΓΟς  Ν.εΒΡΟΥ ΚΑι  ςΟΥΦλιΟΥ   
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στον ΔηΜο 
ΔίΔυΜοτείΧου 
και σε όλο τον Ν. 
Έβρου ξεκίνησε το 
Έργο «εκπαίδευ-
ση των μετανα-
στών στην ελληνι-
κή γλώσσα, την ελ-
ληνική ιστορία και 
τον ελληνικό πολι-
τισμό - ΟΔΥςςεΑς 
ΑΠ7» που απευ-
θύνεται σε Πολίτες 
της ε.ε. και υπη-
κόους τρίτων χω-
ρών ανεξαρτήτως 
καταγωγής, από 
την ηλικία των 16 
ετών και άνω, που 
διαμένουν νόμιμα 
στην ελλάδα. 

ε ν τ ά σ σ ε τ α ι 
στο επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «εκ-
παίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο. 

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να απο-
κτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές 
ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενει-
ών τους. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 
125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμ-
φαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών). 
Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της Πράξης και παρέχονται δωρεάν. 

αΠο το ίΔρυΜα νεολαίασ καί Δία βίου ΜαΘησησ εκΠαίΔευτίκο ΠροΓραΜΜα

Γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές 
κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες

ΤΑ  ΝεΑ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η

τρεις ομιλίες 
επιμορφωτικού χαρακτήρα

Πόρτες 
ερυθροποτάμου

Τον χειμώνα όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα,οι προσπάθειες των 
τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας για την πρόληψη των πλημμυρών εστι-
άζεται σε παρεμβάσεις τεχνικής εκτόνωσης των φαινομένων.Έτσι για την κα-
λύτερη αντιμετώπιση των πλημυρών στον κάμπο του ισαακίου και του Διδυ-
μοτείχου γίνονται έργα στις «πόρτες» κάτω από τον κάθετο άξονα, στο ύψος 
του Διδυμοτείχου.

Τρεις  ομιλίες επιμορφωτικού περιεχομένου, πραγματοποιήθηκαν  στα  μέλη του Κ.Α.Π.Η., κατά 
τον μήνα Νοέμβριο. 

Η πρώτη έγινε στις 8 του μηνός, από την Κοινωνική λειτουργό κ.Ουζουνίδου Χρυσάνθη, η οποία, 
λόγω της εορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αναφέρθηκε στον «κόσμο των Αγγέλων», 
στο έργο τους -  οι Άγγελοι στη θεία λειτουργία – τι γιορτάζουμε στις 8 Νοέμβρη και στα Αγγελικά 
τάγματα. 

Μία εβδομάδα αργότερα, η Νοσοκόμα του Κ.Α.Π.Η. κ.Μαρκάκη Τριάδα, τους μίλησε για τον ιό της 
γρίπης – τα συμπτώματά της – τρόποι ανάρρωσης  και  τον  αντιγριπικό εμβολιασμό. ενα θέμα επί-
καιρο λόγω εποχής. 

επίσης στις 27 του μηνός, επισκέφτηκε  το ΚΑΠΗ  ελληνοχωρίου για μέτρηση αρτηριακής πίε-
σης, μέτρηση σακχάρου και εμβολιασμούς, στα  μέλη του Κ.Α.Π.Η. ςτις  28  του ιδίου μήνα, Ψυχολό-
γος από την Ορεστιάδα, η κ. ελμαζούδη  Ματίνα, μετά από πρόσκληση που αποδέχθηκε, πραγματο-
ποίησε ομιλία με θέμα: Γεροντική  Άνοια  και Αλτσχάιμερ – τα πρώτα συμπτώματα της νόσου – δυσκο-
λίες  και  τρόποι αντιμετώπισης. (Ουζουνίδου  Χρυσάνθη Κοινωνική λειτουργός
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ΜεΘυστίκο το αρωΜα  
του τσίΠουρου 
που πλανιέται  
στην ατμόσφαιρα  
της περιοχής μας αφού τα 
καζάνια έχουν ανάψει εδώ 
και μέρες στα οχτώ αποστα-
κτήρια που υπάρχουν. 

Η διαδικασία παραγωγής του τσί-
πουρου έχει συνδεθεί με φαγοπότι και 
διασκέδαση, με αποτέλεσμα οι ώρες 
γύρω από τα καζάνια να κυλούν εύκο-

λα, ευχάριστα, με μεγάλες παρέες, με 
τραγούδια και πολλές φορές και χο-
ρούς.

Η διαδικασία παραγωγής του τσί-
πουρου είναι η εξείς:εν αρχή ην τα 
στέμφυλα (ςτέμφυλα ή Τσίπουρα εί-
ναι το στέρεο υπόλειμμα των σταφυ-
λιών μετά την απομάκρυνση του μού-
στου). Τα στέμφυλα ή τσίπουρα τοπο-
θετούνται με κουβάδες ή με σωλήνα, 
μέσα στον άμβυκα (καζάνι).ςτα στέμ-
φυλα προστίθεται ένα μέρος από τα 
υγρά της ζύμωσης και λίγο νερό αλλά 
και διάφορα φρούτα η μυρωδικά (προ-
αιρετικά). Ο άμβυκας(καζάνι), σύμφω-

να με την νομοθεσία πρέπει να είναι 
από χαλκό  χωρητικότητας μέχρι 130 
λίτρα .Έχει ημισφαιρικό καπάκι (καμπά-
να ή κρεμμύδι) που  από τη κορυφή του 
ξεκινάει  τοξοειδής σωλήνας που κατα-
λήγει στο ψυγείο.  Ο πυθμένας  δεν εί-

ναι επίπεδος αλλά κοίλος για να απο-
φεύγεται το «κόλλημα». Φέρουν μη-
χανικά θερμόμετρα στο καπάκι ( ή κα-
μπάνα) για να βοηθούν στον καζανιέ-

ρη στον έλεγχο της απόσταξης. λίγο 
πριν το σημείο εκροής  υπάρχει σω-

λήνας σε σχήμα ύψιλον όπου  βυθίζε-
ται το αραιόμετρο και  παρακολουθεί-
ται συνεχώς η πορεία της απόσταξης. 
Το καζάνι συνήθως χτίζεται με πυρό-
τουβλα αφήνοντας στο κάτω μέρος το 
χώρο για τη φωτιά  κατά κύριο λόγο ξύ-

λα,pellet και αέριο.Το ψυγείο είναι ένας 
χάλκινος σωλήνας μέσα από τον οποίο 
διέρχεται ο ατμός σε μορφή σπείρας, 

(σερπαντίνα) βυθισμένος  σε δοχείο 
νερού. Τελευταία    χρησιμοποιείται ψυ-
κτήρας με πολλούς χάλκινους κατακό-
ρυφους σωλήνες μέσα στους οποίους 

Μανη

Δοξα

ΜεταξαΔεσ

σοΦίκο
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κινείται ο ατμός της απόσταξης. είναι 
τοποθετημένος σε δοχείο όπου ρέ-
ει νερό με αντίστροφη ροή. (από κά-
τω προς τα  επάνω). Το δοχείο συλλο-
γής του τσίπουρου,  ήταν ένα τενεκές 

από λευκοσίδηρο, (συνήθως από λάδι 
που χωρούσε περίπου δεκαέξι λίτρα) 
που είχανε αφαιρέσει το επάνω μέρος 
και είχαν καρφώσει ένα ξύλο για να 
μπορούν να το πιάνουν. Μάλιστα ο τε-
νεκές αποτελούσε και μονάδα μέτρη-

σης και απόδοσης. (Έβγαλα ένα τενε-
κέ στην καζανιά). Οι βαθμοί στο πρώτο 
απόσταγμα ξεκινούν από 27 και πρέ-
πει να φτάσουν στο τέλος της καζανιάς 

τους 17. 15 ή και 14. Μόλις τους φτά-
σουν το πρώτο βράσιμο που κράτησε 
περίπου 1 ώρα ξεκαζανιάσματος. Δεν 
τελείωσε όμως και η διαδικασία παρα-
γωγής του τσίπουρου. Αυτή η πρώτη 
απόσταξη λέγεται «χάμικο» γιατί μυρί-

ζει και καίει πολύ στη γεύση. Έτσι λοι-
πόν αποστάζεται και για δεύτερη φο-
ρά, αφού ξανατοποθετηθεί στο καθα-
ρό από στέμφυλα καζάνι. είναι ο λε-
γόμενος μεταβρασμός, σ’αυτή τη δεύ-
τερη φάση κρίνεται το καλό τσίπου-
ρο.(χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 
drinktsipouro.gr)

ςήμερα στην περιοχή του Δή-
μου Διδυμοτείχου υπάρχουν 

οχτώ  αποστακτήρια :ΑςΠΡΟΝε-
Ρι: Κυπαρισσούδης Πασχάλης 
6971501394,ΔΟΞΑ:Πετρίδης Νίκος 
6942055278,ΜΑΝΗ: ςύλλογος πα-
ραγωγών Μάνης 6945679867,Με-
ΤΑΞΑΔες: ςτεφανακούδη ςτέλλα 
2553051251,ΠΥθιΟ: Γράδη Μαρία 
2553041288 ,ΠΥθιΟ: Πρίγγας Αθα-
νάσιος 6948724256,ΠΡΑΓΓι: Άλ-
πης Παναγιώτης 6931752489,ςΟ-
ΦιΚΟ: Βουδουράκης Κώστας 
6973242295.

ασΠρονερί

ΠραΓΓί ΠυΘίο

τσίπουρο
Μεθυστικό απόσταγμα
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Εδώ Πολυτεχνείο,  
Εδώ Πολυτεχνείο

Με λαΜΠροτητα γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος 
του Πολυτεχνείου στα σχολεία της περιοχής μας. Την επέ-
τειο του Πολυτεχνείου, την 17η Νοέμβρη 1973. Η ημέ-
ρα αυτή που θα θυμίζει σ΄ όλους μας πως για τη λευτε-
ριά χρειάζονται αγώνες. ςτον αγώνα αυτό τα νιάτα της πα-
τρίδας μας έδωσαν το μεγάλο παρών με επικεφαλής τους 
φοιτητές του Πολυτεχνείου. Τα ελληνικά νιάτα γι άλλη μια 
φορά έδειξαν ότι ξέρουν ν΄΄αντιστέκονται στη βία. Έδειξαν 
ότι ξέρουν να υπερασπίζονται την ελευθερία.

 Οι μαθητές  τραγούδησαν τα τραγούδια εκείνης της 
εποχής ενώ είχαν την ευκαιρία να ακούσουν περιγραφές 
των γεγονότων του Πολυτεχνείου από τους καθηγητές 
και δασκάλους. Το 2ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου στα πλαίσια 
της εκδήλωσης για τα 40 χρόνια μνήμης του πολυτεχνεί-
ου πραγματοποίησε την Παρασκευή 15 Νοέμβρη 2013, τη 
σχολική εορτή του στο Δημοτικό αμφιθέατρο Διδυμοτείχου. 
ςτα διάρκεια  της γιορτής παρουσιάστηκε ιστορικό υλικό, 
πλάνα από αρχειακό υλικό (video), τραγούδια από τη χο-
ρωδία του σχολείου. 

Κάλαντα  
Χριστουγέννων

Χριστός γεννάται, χαρά στον κόσμο,  
χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια 
ςαράντα μέρες, σαράντα νύχτες 
κι ή Παναγιά μας κοιλοπονούσε 
Κι η Παναγιά μας κοιλοπονούσε 

κοιλοπονούσε παρακαλούσε 
Κοιλοπονούσε παρακαλούσε 

όλους τους άγιους τους άι Αποστόλους 
Όλους τους άγιους τους άι Αποστόλους 

τρεις αποστόλοι μαμμή γυρεύουν 
Τρεις αποστόλοι μαμμή γυρεύουν 
μαμμή γυρεύουν για μήλο τρέχουν 
Οι άι Αποστόλοι για μήλο τρέχουν 

ώσπου να πάνε κι ώσπου να έρθουν 
Η Παναγιά μας ξελευτερώθει 

μέσα στις δάφνες μεσ’ στα λουλούδια 
Μέσα στις δάφνες μέσ’ στα λουλούδια 

κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι 
Κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι 

σαν ήλιος λάμπει σαν νιό φεγγάρι 
ςαν ήλιος λάμπει σαν νιό φεγγάρι 

σ’ αυτό το σπίτι του νοικοκύρη 
ς’ αυτό το σπίτι του νοικοκύρη 

στη φαμελιά του και στα παιδιά του

«Ο ζεΟλιθΟς 
και η αναγέννηση της Θράκης»

Παρουσίαση  βίβλίου 

απονομή τιμητικής διάκρισης  
στον Θεοφάνη Μαλκίδη

Με ΜεΓαλη εΠίτυΧία και  
προσέλευση πολιτών της Νέας Ορε-
στιάδας έγινε η παρουσίαση του βι-
βλίου των Δ. Κιηγμά και Γ. Ρυζιώτη 
για το Κάραγατς (Ορεστιάδα) Αδρια-
νούπολης.  

Η εκδήλωση η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο Πολιτιστικό Πολύκε-
ντρο της Νέας Ορεστιάδας,  οργα-

νώθηκε από τον εκδότη του βιβλίου, 
το ςύλλογο απογόνων Καραγατσια-
νών- Αδριανουπολιτών “Η Ορεστιά-
δα”, του οποίου  ο πρόεδρος Χ. Κού-
κλατζης, άνοιξε την εκδήλωση, δη-
λώνοντας τη σημασία της έκδοσης 
για την πόλη και τη θράκη.  ςτη συ-
νέχεια το βιβλίο “Κάραγατς, σταθμός 
πριν τη Νέα Ορεστιάδα” παρουσία-
σε ο Β. Παραπαγκίδης, ενώ οι συγ-
γραφείς Δ. Κιηγμάς και Γ. Ρυζιώ-

της, αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια 
στο Κάραγατς και στην πολυκύμα-
ντη ιστορία του, η οποία διακόπτεται 
το 1923 όταν  ξεριζώνεται ο πληθυ-
σμός του. Μέσα από αρχειακό υλικό, 
συνεντεύξεις με επιζώντες, μαρτυρί-
ες και σπάνιες φωτογραφίες, οι συγ-
γραφείς έδωσαν στο κοινό, την ει-
κόνα ενός πολύ σημαντικού αστικού 

κέντρου του ελληνισμού της ανατο-
λικής θράκης, που έμεινε στην ιστο-
ρία και από τη σημασία του ως διε-
θνής σιδηροδομικός σταθμός. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο ςε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυ-
μοτείχου, Ορεστιάδας και ςουφλί-
ου κ. Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος Νέας 
Ορεστιάδας Δ. Μουζάς, ενώ παρου-
σιάστηκε και ένα μουσικό δρώμενο 

που απεικόνισε την   πολιτιστική ζωή 
που υπήρχε στο Κάραγατς, πριν την 
καταστροφή και την εκδίωξη των ελ-
λήνων. 

ςτην εκδήλωση τιμήθηκε ο θε-
οφάνης Μαλκίδης, εμπνευστής  του 
ερευνητικού Κέντρου “Αδριανούπο-
λις” , το οποίο ιδρύθηκε στα πλαί-
σια του  ςυλλόγου  Απογόνων Κα-
ραγατσιανών - Αδριανουπολιτών «Η 
Ορεστιάδα». 

Το ερευνητικό Κέντρο «Αδρι-
ανούπολις», δημιουργήθηκε  το 
2010,  από τους Δ. Κιηγμά, θ.  Μαλ-
κίδη, Β.  Παραπαγκίδη, και Γ.  Ρυζιώ-
τη,  ως αυτοτελές τμήμα του ςυλλό-
γου, με σκοπούς την  έρευνα, συλλο-
γή, επεξεργασία και προβολή όλων 
των πληροφοριών που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα την Αδριανούπολη 
και την ευρύτερη περιοχή της θρά-
κης.  ςτο χώρο του ερευνητικού Κέ-
ντρου  τηρείται και εμπλουτίζεται Βι-
ΒλιΟθΗΚΗ ιςΤΟΡιΑς ΤΗς ΑΔΡιΑ-
ΝΟΥΠΟλΗς ΚΑι θΡΑΚΗς, με βιβλία 
παλαιά και σύγχρονα, εργασίες, άρ-
θρα και περιοδικά,  αρχείο εγγρά-
φων-επιστολών, εκδόσεων, αντι-
γράφων, φωτογραφιών, συνεντεύ-
ξεων, εκδηλώσεων-συνεδρίων κ.α. 
Από τις αρχές του ςεπτεμβρίου  του 
2011 με την υποστήριξη του Δήμου 
Νέας Ορεστιάδας, η έδρα του Κέ-
ντρου  όπως και του ςυλλόγου, βρί-
σκεται στην οδό ευριπίδου 65.

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 
2013  και  ώρα  19:30  στo Δη-
μοτικό αμφιθέατρο Διδυμοτεί-
χου πραγματοποιήθηκε ομιλία από 
τον στρατηγικό  σύμβουλο  κ.  Νί-
κο  λυγερό  με  θέμα «Ο ζεόλιθος 
και η αναγέννηση της θράκης». Ο 
ζεόλιθος είναι ένα πορώδες φυ-
σικό ορυκτό πέτρωμα, που λει-
τουργεί ως ένα μοριακό κόσκινο 
το οποίο δεσμεύει βαριά μέταλλα, 
τοξίνες, ελεύθερες ρίζες καθώς 
είναι ένα από τα ελάχιστα αρνητι-
κά φορτισμένα ορυκτά στην Φύση. 
Έχει πολλές και σημαντικές εφαρ-
μογές σε πολλούς τομείς, όπως τη 
γεωργία, τη κτηνοτροφία, τις ιχθυ-
οκαλλιέργειες, την υγεία, την οι-

κοδομική, τη βιομηχανία υδρογο-
νανθράκων, προστασία από πυρη-
νική ακτινοβολία κ.α. Το κοίτασμα 
του Έβρου θεωρείται ότι έχει μία 
από τις υψηλότερες περιεκτικότη-
τες στον κόσμο του ορυκτού.Περι-

μένουμε όλοι μας σύντομα η ελλη-
νική πολιτεία να δώσει άμεσα την 
δυνατότητα εξόρυξης,ειδικά στην 
περιοχή των πετρωτών,για να 
υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη στον 
Νομό Έβρου.
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Tον εκ Διδυμοτείχου άγιο 
αυτοκράτορα ιωάννη Βατάτζη 
τον ελεήμονα (1193-1254) 
τίμησε η τοπική μας εκκλησία, 
πρωτοβουλία του ςεβ. Μητρο-
πολίτου μας κ. Δ α  μ α σ κ η ν 
ο ύ, με σειρά λατρευτικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπό 
το τίτλο «ΒΑΤΑΤζειΑ 2013» το 
τριήμερο από 2ας έως 4ης μη-
νός Νοεμβρίου ε.ε. επίκεντρο 
των εκδηλώσεων ήταν ο νεόδ-
μητος ενοριακός Ναός που ανη-
γέρθη το 2010 προς τιμήν του 

τοπικού αγίου στην βόρεια περι-
οχή της πόλεως του Διδυμοτεί-
χου. 

Το ςάββατο, 2 Νοεμβρί-
ου ε.ε., στο Δημοτικό Αμφιθέ-
ατρο Διδυμοτείχου παρουσιά-

σθηκε η ιερή προσωπικότητα 
του τιμωμένου αγίου από διακε-
κριμένους εισηγητές· τον Πολι-
τικό επιστήμονα κ. Κωνσταντί-
νο Χολέβα, ο οποίος παρουσία-
σε την Ακολουθία του αγίου (Έκ-
δοση της Αποστολικής Διακονί-
ας), τον Δημοσιογράφο κ. Γεώρ-
γιο Παπαθανασόπουλο, ο οποί-
ος μίλησε με θέμα «Η Μαγνησία 
της Μικράς Ασίας και ο άγιος 
ιωάννης ο Βατάτζης», τον Καθη-
γητή της Α.ε.Α. Βελλά κ. Δημή-
τριο Γιαννούλη, ο οποίος μίλησε 
με θέμα «Οι άγιοι ιωάννης Βα-
τάτζης και θεοδώρα η Βασίλισ-
σα – βιοι παράλληλοι στα μονο-
πάτια της Ρωμιοσύνης» και τον 
ςτρατιωτικό κ. ιωάννη ςαρσά-
κη με θέμα, «Οσία θεοδώρα Πε-
τραλείφα Βασίλισσα της Άρτας. 

ςχέσεις οικογενειακής κα-
ταγωγής με το Διδυμότειχο και 
συγγένειας με τον αυτοκράτορα 
άγιο ιωάννη Βατάτζη». ςτην εκ-
δήλωση αυτή προσήλθε και χαι-
ρέτισε εκτός από τον οικείο Μη-
τροπολίτη ο ςεβ. Μητροπολίτης 
Άρτης κ. ιγνάτιος, ο οποίος την 
επομένη, Κυριακή 3 Νοεμβρίου 
ε.ε., ιερούργησε στον ιερό Κα-
θεδρικό Ναό Παναγίας ελευθε-
ρωτρίας Διδυμοτείχου. Παρέ-

στησαν επίσης ο ςτρατηγός ιωσ. 
Μαυράκης, Διοικητής της 16ης 
Μ/Κ Μεραρχίας, εκπρόσωπος 
του Δημάρχου Διδυμοτείχου και 
πλήθος κοσμου. 

ςτον πανηγυρίζοντα  ιερό 
ενοριακό Ναό Αγίου ιωάννου 
Βατάτζη στο Διδυμότειχο την 
παραμονή της εορτής, το από-
γευμα,  Κυριακή 3 Νοεμβρίου 
ε.ε., χοροστάτησε, κήρυξε και 
ευλόγησε τους άρτους ο επι-
χώριος Μητροπολίτης, ο οποίος 
και ιερούργησε την επομένη και 
προέστη της λιτανεύσεως της 
ιεράς εικόνος.

Βατάτζεια 2013

ΠληΘοσ κοσΜου συγκεντρώθηκε την Παρα-
σκευή 18 Νοεβρίου και ώρα 7μ.μ. στα εγκαίνια του 
νέου χώρου του καταστήματος “ΒΥζΑΝΤιΟ”. 

είναι ένας πολύ ζεστός χώρος στην κεντρική πλα-
τεία του Διδυμοτείχου που μπορείς να απολαύσεις τον 
καφέ σου,την μπύρα και το ποτό το βράδυ! Μείναμε 
ενθουσιασμένοι από την γενική εικόνα του καταστήμα-
τος, από την εσωτερική και εξωτερική του διαμόρφω-
ση,αλλά κυρίως από την ΄΄ζεστασιά΄΄ που διαπιστώ-
σαμε, στην εξυπηρέτηση ως πελάτες. 

Τα εγκαίνια της νέας καφετέρειας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο ςεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κκ 
Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης, δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και πλή-
θος κόσμου. 

Να συγχαρούμε τους ιδιοκτήτες της οικογένειας 
Δημητρίου Πρίγγα, που παρά τις δύσκολες συγκυρίες, 
επένδυσαν στον τόπο μας και να τους ευχηθούμε κα-
λές δουλειές!

Βυζάντιο
Ένας ζεστός και όμορφος χώρος  

στην κεντρική πλατεία Διδυμοτείχου
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αρΧοΜενου 
του μηνός νοεμβρίου…

Αρχομένου του μηνός Νο-
εμβρίου ε.ε. στον ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Διδυμοτείχου με αγρυπνία τιμή-
θηκε  η μνήμη των Οσιομαρτύ-
ρων ιακώβου του νέου και των 
μαθητών του, οι οποίοι φυλα-
κίσθηκαν στο Διδυμότειχο και 
τελικά μαρτύρησαν στην Αδρι-
ανούπολη την 1η Νοεμβρίου 
1519 ή 1520. ςτον εσπερινό 
της αγρυπνίας χοροστάτησε ο 
ςεβ. Ποιμενάρχης μας, ο οποίος 
την επομένη 1η Νοεμβρίου ε.ε. 
το πρωί ιερούργησε στον πανη-

γυρίζοντα ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και στη 
συνέχεια τέλεσε τον Αγιασμό στο παρακείμενο ςτρατιωτικό Νοσοκομείο. Με την 
ευκαιρία αυτή ο ςεβασμιώτατος για μια ακόμα φορά εξήρε το θυσιαστικό φρό-
νημα προσφοράς του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων 
μας και ευχήθηκε στους εις αυτά νοσηλευομένους ταχεία ανάρωση. Το απόγευ-
μα της ιδίας ημέρας ο ςεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του εσπερι-
νού, στο πανηγυρίζον ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Ακινδύνων στο 
Αμόριο.

η ημέρα των  
ενόπλων Δυνάμεων

επί τη θεομητορική εορτή των εισο-
δίων τής θεοτόκου οι Ένοπλες Δυνάμεις 
της Πατρίδας μας με ακμαίο το θρησκευτκό 
φρόνημα τίμησαν τήν προστάτιδά τους, την 
«Υπέρμαχο ςτρατηγό». εκείνη η οποία κάθε 
φορά με την προστατευτική της ςκέπη οδη-
γούσε στη Νίκη τα στρατευμένα νειάτα μας, 
που πολεμούσαν για την Πίστη τους και τα 
ιδανικά του Γένους μας. επίκεντρο του εορ-
τασμού στο Βόρειο Έβρο ήταν το Διδυμό-
τειχο, έδρα της 16ης Μ/Κ Μεραρχίας Πε-
ζικού. Το πρωί της 21ης Νοεμβρίου ε.ε. ο 
ςεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν 
ό ς ιερούργησε στον ιερό Καθεδρικό Ναό 
Παναγίας ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου κι 
στη συνέχεια προέστη της Δοξολογίας επί 
τη εορτή των ενόπλων Δυνάμεων. Ακολού-
θως στο Ηρώο της πόλης εψάλη επιμνημό-
συνη δέηση Υπέρ των πεσόντων και εγένε-
το κατάθεση στεφάνων. ςτις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Διοικητής της 16ης Μεραρχίας ςτρατηγός ιωσ. Μαυρά-
κης, ο ςοφολογιώτατος Μουφτης Διδυμοτείχου και επρόσωποι της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Παρόμοιες εκδηλώ-
σεις πραγματοποιήθηκαν στην Ορέστιαδα και το ςουφλί. Το εσπέρας της παραμονής της εορτής των εισοδίων ο 
ςεβασμιώτατος πλαισιούμενος από κληρικούς της Ορεστιάδος υπεδέχθη στον ιερό ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Νέας Βύσσης την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Δαδιάς, από το ομώνυμο Μοναστήρι  της επαρχίας μας. 
ςτη συνέχεια ο ςεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του εσπερινού κατά τήν διάρκεια του οποίου χει-
ροθέτησε σε Πνευματικό τον εφημέριο του Ναού και Αρχιερατικό επίτροπο Βύσσης Πρωτ. Απόστ, Καλφόπουλο.

Θυρανοίξια ναϊδρίου 
στο Διδυμότειχο

Τα θυρανοίξια ιερού Ναϊ-
δρίου αφιερωμένου στον 
Άγιο Αθανάσιο τέλεσε νωρίς 
το απόγευμα του ςαββάτου 
23ης Νοεμβρίου ε.ε. στη συ-
νοικία «Πυροστιά» της πόλε-
ως του Διδυμοτείχου, ο ςε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς. Το 
Ναϊδριο βρίσκεται δίπλα σε 
παλαιό Προσκυνητάρι, όπου 
από αιώνων οι κάτοικοι του 
«μαχαλά» ευλαβούντο τον 

Άγιο και προσέφεραν θυσίες, τα λεγόμενα «κουρμπάνια», στις 2 Μαΐου, επί τη ανα-
κομιδή των ιερών λειψάνων του. Την επομένη, Κυριακή 24η Νοεμβρίου ε.ε. ο ςε-
βασμιώτατος ιερούργησε στον ιερό ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου Καβύλης, του 
τέως Δήμου Βύσσης, όπου και ωμίλησε καταλλήλως.

ο στρατηλάτης Άγιος
Η μνήμη του Μεγαλομάρ-

τυρος αγίου Μηνά τιμήθηκε 
στις 11 Νοεμβρίου ε.ε. στην 
Ορεστιάδα και στο Διδυμότει-
χο, όπου υπάρχουν λατρευτι-
κοί χώροι, αφιερωμένοι στο 
όνομά του. ςτο Κέντρο Υγείας 
Ορεστιάδος τιμήθηκε ο άγιος 
στο φερώνυμο Νοσοκομεια-
κό Παρεκκλήσιο, όπου χορο-
στάτησε ο ςεβ. Μητροπολί-
της την παραμονή της εορτής 
στην ακολουθία του εσπερι-
νού και ευλόγησε τους άρτους. Την κυριώνυμη ημέρα ο ςεβασμιώτατος ιερούργησε στο 
νεόδμητο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Μηνά στπο επισκοπείο Διδυμοτείχου 
και στη συνέχεια ευλόγησε τους άρτους στον αύλειο χώρο της Μητροπόλεως. Ακολού-
θησε δεξίωση για τους εκκλησιασθέντες στο ςυνοδικό του επισκοπείου.

Προσκύνημα στην α-λήθεια
Προσκύνημα στις αλησμό-

νητες πατρίδες, της Μικράς 
Ασίας πραγματοποιεί αυτές 
τις ημέρες ο ςεβ. Μητροπολί-
της Διδυμοτείχου κ. Δαμασκη-
νός, ηγούμενος ομίλου προ-
σκυνητών από την ιερά Μη-
τρόπολη Διδυμοτείχου Ορεστι-
άδας και ςουφλίου. Την Κυρια-
κή 17 Νοεμβρίου ε.ε. μέσα σε 
κλίμα συγκινησιακής φόρτισης 
ο ςεβασμιώτατος πλαισιούμε-
νος από κληρικούς της επαρ-
χίας του ιερούργησε στον μο-
ναδικό ελληνοορθόδοξο Ναό 
Αγίας Φωτεινής στη ςμύρνη. 
ςτη θεία λειτουργία παρέστη-
σαν συμπροσευχόμενοι ο ςεβ. 

Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας 
κ. Κωνσταντίνος και ο ςεβ. Μη-
τροπολίτης Πριγκιποννήσων κ. 
ιάκωβος. Τη θεία λειτουργία 
παρακολούθησαν ομάδα Ρω-
μιών από την Κωνσταντινού-
πολη και το μικρό ορθόδοξο 
ποίμνιο της ςμύρνης. Ο ςεβα-
σμιώτατος προ του πέρατος 
της θείας λειτουργίας μιλώ-
ντας στο εκκλησίασμα τόνισε 
ότι  »δημιουργώ μία συνάντη-
ση με τους Αγίους που μαρτύ-
ρησαν και ασκήτεψαν στον ευ-
λογημένο χώρο της ιωνίας, μία 
συνάντηση της στρατευόμε-
νης με τη θριαμβεύουσα εκ-
κλησία, μία συνάντηση με την 

ιστορία του τόπου, ένα μνημό-
συνο στα θύματα της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής και μία 
συνάντηση πιστών που ενώ 
προέρχονται από διαφορετι-
κούς τόπους έχουν μέσα τους 
την ίδια πίστη και την ίδια αγά-
πη για την Πατρίδα.» Και συνε-
χίζοντας ο ςεβασμιώτατος είπε 
ότι  «σήμερα ανανεώσαμε το 
λάδι στη λυχνία της ςμύρνης, 
για να μένει ακοίμητη, και τους 
άρτους της προθέσεως, υπη-
ρετώντας την α-λήθεια, μιας 
και η αλήθεια είναι το αντίθε-
το της λησμοσύνης». Ακολού-
θως ο ςεβ. αφού ευχαρίστησε 
τους παρισταμένους Αρχιερείς 

συνεχάρη το νέο εφημέριο της 
ελληνοορθόδοξης Κοινότητος 
ςμύρνης Αρχιμ. Κύριλλο ςυ-
κή. Το ςεβ. συνόδευαν οι Αρχι-
μανδρίτες Δαμασκηνός Αλαζ-
ράϊ και Φιλάρετος Βελεγρίνης 

και οι Πρεσβύτεροι Αθανάσι-

ος Δανάκης και Νικόλαος Καρ-

παθάκης, άπαντες κληρικοί της 

ιεράς Μητροπόλεως Διδυμο-

τείχου.
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Έγιναν….
 Ορίστηκαν οι νέοι προϊστάμενοι στην Αντιδη-

μαρχία τεχνικών έργων,καθαριότητας και πε-
ριβάλλοντος. Προϊστάμενος του γραφείου κα-
θαριότητας ορίστηκε ο κ.Αντώνης Χατζηα-
ντωνίου και προϊστάμενος ο κ.Αθανάσιος Γκί-
κας περιβάλλοντος και τεχνικών έργων.

 ςυνελήφθη  στις 14 Νοεμβρίου 2013 , στο 
Διδυμότειχο, από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Διδυμοτείχου της Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Ορεστιάδας, 42χρονος ημε-
δαπός για εκβίαση δύο (2) ημεδαπών, ηλικίας 
44 και 41 ετών, στο Διδυμότειχο.

 Παράρτημα του επιμελητηρίου Έβρου δημι-
ουργείται και στον Βόρειο Έβρο με έδρα την 
Ορεστιάδα. Το παράρτημα θα στεγάζεται στον 
χώρο της Ένωσης επαγγελματιών και Βιοτε-
χνών Ορεστιάδας. 

 Τη δημιουργία ενός portal, μέσω του οποί-
ου θα προβάλλονται διεθνώς τα θρησκευ-
τικά και πολιτιστικά μνημεία της Μακεδονί-
ας και της θράκης και την έκδοση ενός οδι-
κού χάρτη ιερών Ναών, Μοναστηριών και άλ-
λων θρησκευτικών χώρων της Βόρειας ελλά-
δας ανήγγειλε ο Υπ. Μακεδονίας και θράκης, 
κ. θεόδωρος Καράογλου.

 Παρά την κρίση και την ανέχεια, η ζωή συνεχί-
ζεται στον τόπο μας,1.000 είναι τα μωρά που 
γεννήθηκαν από τις αρχές Μαΐου μέχρι σήμε-
ρα στα δύο νοσοκομεία του Έβρου σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Υπουργείου εσωτερικών.

 ςτα όριά τους έχουν βρεθεί οι κτηνοτρόφοι 
της θράκης, λόγω της εξάπλωσης του ιού της 
ευλογιάς,γιατί οι αποζημιώσεις παραμένουν 
ακόμη στα λόγια και στα χαρτιά.

ΠοΔηλατα

Μαζευτηκαν τα ποδήλατα από τους σταθμούς πο-
δηλάτων της πόλης του Διδυμοτείχου για τον χειμώνα.θα 
αποθηκευτούν στις αποθήκες του Δήμου έτσι ώστε να εί-
ναι έτοιμα για την επόμενη σαιζόν.Ο Δήμος Διδυμοτείχου 
ήταν ένας από τους τρείς  πρώτους δήμους στην βόρεια 
ελλάδα που χρησιμοποίησαν το χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» από το πράσι-
νο ταμείο του ΥΠεΚΑ για την εγκατάσταση αυτοματοποιη-
μένου συστήματος ποδηλάτων. Η έως σήμερα εικόνα από 
την χρήση τους είναι ότι οι δημότες τα αγκάλιασαν με θέρ-
μη,τα χρησιμοποίησαν και τα χάρηκαν.

αποτελέσματα  αγώνων

Ολοκληρώθηκε η όγδοη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Βορείου Ομίλου της  ε.Π.ς. Έβρου.Τα αποτελέσμα-
τα έχουν ως εξής: Α.ε. Διδυμοτείχου- Άρδας Καστανέων 3-0, Μ.Γ.ς.Ορέστης - Α.Ο. Νεοχωρίου 4-0, Ατρόμη-
τος Ασπρονερίου-  θύελλα ςιτοχωρίου 4-1, Π.Α.ε . Ριζίων - Α.ε. Καρωτής 2-1, Α.ε. Κυανής-Ασβεστάδων - Ακρί-
τας Νέας Βύσσας 3-1. Ολοκληρώθηκε επίσης και η 8η αγωνιστική της Β κατηγορίας του πρωταθλήματος της 
ε.Π.ς. Έβρου, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ακρίτας Αλεποχωρίου - Αναγέννηση Μεταξάδων 0-0, Ο.Φ.ι. ισα-
ακίου - Α.Μ.Ο. Αμπελακίων 4-1, Ορφέας ςοφικoύ - Δόξα ελληνοχωρίου 5-1, Βασιλεύς Κάρολος Χιι  - Αετός 
λέπτής Δεν  3-0 (Άνευ αγώνα), Ένωση Οινόης  - Ηρακλής ςαγήνης 0-1, Δόξα Ορεστιάδας- Π.Α.Ο. Μεγάλης Δο-
ξιπάρας 3-0 (Άνευ αγώνα), Πραγγί-θούριο 2-0.

Νέα πιάτσα  
ταΧί

Το Δημοτικό ςυμβούλιο Δι-
δυμοτείχου μετά από πρότα-
ση του σωματείου ιδιοκτη-
τών ΤΑΧι «Άγιος Χριστόφο-
ρος»,αποφάσισε την μετεγκα-
τάσταση της κεντρικής πιάτσας 
των ΤΑΧι στην οδό Δημοκρα-
τίας με αφετερία των σταθμών 
ποδηλάτων και συνέχεια αρι-
στερά της οδού Υψηλάντη και 
εναλλακτικά κάθε Τρίτη στην 

οδό Δημοκρατίας και συνέ-
χεια δεξιά της οδού Κόρζωνος.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 
στο σωματείο ιδιοκτητών ΤΑΧι 
«Άγιος Χριστόφορος» γιατί ένα 
χρόνιο αίτημα των δημοτών για 
την απομάκρυνση της κεντρι-
κής πιάτσας  ΤΑΧι από την πλα-
τεία του Διδυμοτείχου πραγμα-
τοποιήθηκε χάριν της καλής συ-
νεργασίας τους με την δημοτι-
κή αρχή. Τα τηλέφωνα επικοι-
νωνίας των ΤΑΧι Διδυμοτείχου 
είναι  25530 23000-24000-
23333  και τα νέα τους γρα-
φεία στεγάζονται σε ισόγειο 
κτίριο της οδού Δημοκρατίας 
απέναντι από την κεντρική πιά-
τσα.
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Πλωτινόπολη
Παρουσίαση ανασκαφικού  

έργου στην ορεστιάδα

εκΔηλωση Παρουσίασησ του ανασκαφικού έργου στην Πλωτινόπολη, διοργανώθηκε την Τετάρτη 13 
Νοεμβρίου 2013, στις 8 μ. μ., στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ν. Ορεστιάδας, οι εργαζόμενοι της εΡΤ- ε. ΡΑ Νέ-
ας Ορεστιάδας σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων του δήμου Ορεστιάδας, την Β’ ελΜε Έβρου και το ςύλλο-
γο εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Την παρουσίαση έκανε ο επικεφαλής της ανασκαφικής 
ομάδας αρχαιολόγων, Ματθαίος Κουτσουμανής. ςτόχος της εκδήλωσης είναι η ευρύτερη ενημέρωση του κοι-
νού για τα πραγματικά εντυπωσιακά ευρήματα που ήρθαν στο φως στην Πλωτινόπολη, από το 1977 και μετά, 
οπότε και προχωρά σταδιακά, μέχρι και σήμερα, το ανασκαφικό έργο. 

Ο επικεφαλής αρχαιολόγος της ομάδας, που με τις ανασκαφές της στη θέση «Αγία Πέτρα» αποκαλύπτει 
τμήματα Ρωμαϊκής πόλης του 2ου μ. Χ. αιώνα,  παρουσίασε το έργο που γίνεται υπό την επίβλεψή του από το 
1996, το οποίο συμπληρώνει τα πρώτα ευρήματα που ήρθαν στο φως στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στη 
δεκαετία του ’80. λείψανα κτιρίων, ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, ακόμη και ένα πηγάδι που συνδέεται με 
καμαροσκέπαστο θάλαμο που σχετίζεται με την υδροδότηση της αρχαίας πόλης, «φανερώθηκαν» στο κοινό μέ-
σα από το πλούσιο οπτικό υλικό που  παρουσιάστηκε στην εκδήλωση. 

Η Πλωτινόπολη, που ίδρυσε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τραϊανός και πήρε το όνομά της από τη σύζυγο του 
Αυτοκράτορα, Πλωτίνη, αποτελεί σημείο εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και η συνέχιση του ανασκαφι-
κού έργου εκτιμάται ότι θα αποκαλύψει κι άλλα ευρήματα που θα συμπληρώσουν την εικόνα της αρχαίας πόλης.

πΕτραΔΕσ

1η γιορτή Κρασιού

η ευΦορη Γη τησ Θρακης αιώνες τώρα,μαζί με τον κόπο και το μεράκι των ανθρώπων της πα-
ράγει εκλεκτά κρασιά ξακουστά από την εποχή του Ομήρου. ςυνεχιστές της μακραίωνης αυτής παράδο-
σης οι παραγωγοί κρασιού των Πετράδων μαζί με τον Πολιτιστικό ςύλλογο διοργάνωσαν  τo 1o ςυμπό-
σιο Κρασιού,το ςάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 στο χώρο του συλλόγου.

ςτο διαγωνισμό καλύτερου Πετραδιώτικου κρασιού νικητές είναι: 1η θέση:Καραγιάννης Γεώργιος, 
2η θέση:Μερτζιάνης Αθανάσιος, 3η θέση: ςιαλιαρίδης λυμπέρης.ςτην συνέχεια πραγματοποιήθηκε θρα-
κιώτικο γλέντι με την λαικοδημοτική ορχήστρα του «Τζίμη»,μεζεδάκια και φυσικά ...άφθονο κρασί.Πολ-
λά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτότυπη και όμορφη εκδήλωση των φίλων του κρασιού στο χωριό Πε-
τράδες.

Χρέος ιερόν 
να ανεγερθεί ο νέος μόνιμος 

Ιερός Ενοριακός Ναός προς τιμήν 
του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη

Πρίν αΠο 
τρία Χρονία 
στις 3 Νοε. 2010, 
τελέσθηκαν πανη-
γυρικά με τη δέ-
ουσα λαμπρότη-
τα στο Διδυμότει-
χο, τα θυρανοίξια 
του πρώτου στην 
Ορθοδοξία ιερού 
Ναού αφιερωμέ-
νου στον Άγιο ιω-
άννη Βατάτζη, που 
η μνήμη του τιμά-
ται κατ’ έτος στις 
4 Νοεμβρίου, από 
τον ςεβασμιώ-
τατο Μητροπολί-
τη κ. Δαμασκηνό, 
ο οποίος σε χρόνο 
θαυμαστό με προ-
σωπική φροντίδα  

και δαπάνες ανήγειρε ιερό Ναό, μια ξύλινη καλαίσθητη κατασκευή 
που είναι βέβαια ένα προσωρινό κτίσμα μέχρις ότου ανεγερθεί ο 
μόνιμος νέος ιερός ενοριακός Ναός, σε οικόπεδο που ήδη από 
το 2010 έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Διδυμοτείχου στην ιε-
ρά Μητρόπολη. 

ςτη συνέχεια μετά από συντονισμένες ενέργειες του ςεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Διδ/χου, Ορ/δος και ςουφλίου κ. Δα-
μασκηνού, αυτές τελεσφόρησαν και υπεγράφει το με αριθ. 35/4 
Μαρ. 2013 Π.Δ. (Προεδρικό Διάταγμα) που δημοσιεύθηκε στο 
με αριθ. 68/19 Μαρ. 2013 Φ.ε.Κ. τ. Α΄ (Φύλλο εφημερίδας Κυ-
βερνήσεως, τεύχος πρώτο), σχετικά με την ίδρυση νέας ενορίας, 
της τέταρτης (4ης) ενορίας στο Διδυμότειχο, του ιερού ενορια-
κού Ναού Αγίου ιωάννου Βατάτζη, του Βασιλέως και ελεήμονος, 
του εκ Διδυμοτείχου. 

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, καλούνται όσοι από το χριστε-
πώνυμο πλήρωμα της Μητροπολιτικής επαρχίας δύνανται και κυ-
ρίως επιθυμούν, μαζί και πρωτίστως με τις  Αρχές, τους Φορείς 
και τους  ςυλλόγους, να συνδράμουν με κάθε τρόπο και να συμ-
μετάσχουν στο οικονομικό βάρος χρηματοδότησης της ανέγερ-
σης αυτού του νέου μόνιμου ενοριακού  ιερού Ναού, συμπαρι-
στάμενοι στο πολυσχιδές και ευθυνοφόρο έργο του ςεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού. 

Όμως τελικά ο αγώνας αυτός, προκειμένου να ανεγερθεί ο νέ-
ος μόνιμος ιερός ενοριακός Ναός προς τιμήν του Αγίου ιωάννη 
Βατάτζη, που λαϊκοί θρύλοι τον φέρουν ως τον «Μαρμαρωμένο 
Βασιλιά», πρέπει να θεωρηθεί ως ένας αγώνας  μιας γενικότερης 
συλλογικής προσπάθειας και δράσης της ευρύτερης τοπικής κοι-
νωνίας και ως τέτοιος να προχωρήσει. 

Έτσι οι επιθυμούντες και οι δυνάμενοι, ας προσφέρουν από το 
περίσσευμα ή από το υστέρημα της οικονομικής τους δυνατότη-
τας, ώστε να αναθερμάνουν την πίστη και την αισιοδοξία  αυτού 
του λαού που εξακολουθεί να αγωνίζεται για τις αξίες και τα θέ-
σμια, μένοντας πεισματικά σε αυτόν τον μεθόριο αλλά ευλογημέ-
νο τόπο και πασχίζοντας να τον δει να στέκεται όρθιος και να προ-
οδεύει. 

Ακόμα παράλληλα και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της 
συνηγορίας και της εγκρίσεως υπό του ςεβ. Μητροπολίτου κ. Δα-
μασκηνού, να θεσπισθεί ο Χρυσός ςταυρός του Αγίου ιωάννου 
Βατάτζη, ως η ανωτάτη τιμητική διάκριση της ιεράς Μητροπόλε-
ως Διδυμοτείχου, απονεμομένη σε προσωπικότητες υψηλού κύ-
ρους και προσφοράς όπως και να καθιερωθεί ευγνωμόνως ως 
ςυμπολιούχος Άγιος, όντας «ο λαμπρός Βασιλέας, το κλέος και το 
εγκαλλώπισμα» της Αγιοτόκου Βυζαντινής Καστροπολιτείας του 
Διδυμοτείχου.                                         

Με εκτίμηση  
ΔιδυμοΚαστροΠολίτης»
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Travel book
Αφιέρωμα  

στο Διδυμότειχο
αΦίερωΜα στον εβρο και στη Ροδόπη πραγματοποίησε το 23ο τεύχος του περιο-

δικού «TRAVEL BOOK» που κυκλοφόρησε το ςάββατο 9 Νοεμβρίου, ένθετο με την εφη-
μερίδα “εθΝΟς ΤΟΥ ςΑΒΒΑΤΟΥ”. είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός αφιερωμένος στην 
όμορφη περιοχή μας με τίτλο «Διδυμότειχο, Μωσαικό πολιτισμού» που περιλαμβάνει 
οκτασέλιδη προβολή με δημοσιογραφική ύλη και φωτογραφίες για την περιοχή του Δή-
μου Διδυμοτείχου.Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο ιστορικά και 
τουριστικά ο τόπος μας.

Μία καλαίσθητη έντυπη έκδοση, με πλούσιο περιεχόμενο που 
έχει δομηθεί με τρόπο συνοπτικό, απλό και ελκυστικό. Παρου-
σιάζεται η πόλη του Διδυμοτείχου με την ιστορία της και τα πιο 
αντιπροσωπευτικά αξιοθέατά της.

ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της εκδοτικής αυτής προσπάθειας και πιστεύ-
ουμε να αποτελέσει ένα αξιόλογο και αποτελεσματικό μέσο προβολής του τόπου μας, αλ-
λά και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε αναγνώστη -επισκέπτη που θα θελήσει 
να περιηγηθεί στο Διδυμότειχο και τα χωριά μας. 
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Mε εξοΠλίσΜο αξίασ μόλις 2.800 ευρώ (όσο 
στοίχισε το Δημοτικό Drone - ελικοπτεράκι) αλλά με 
ατελείωτη εργασία, με πολύ μεράκι και καλλιτεχνική δι-
άθεση και προπαντός με την εφευρετικότητα του υπαλ-
λήλου που έχει αναλλάβει το όλο εγχείρημα της προβο-
λής της πόλης στο Internet, του κ. Κωνσταντίνου Γκουρ-
λουμένου, ο Δήμος μας αν και με μόλις 7 μήνες παρου-
σίας στα Κοινωνικά Δίκτυα, κατάφερε να αποκτήσει μια 
προβολή η οποία με συμβατικούς τρόπους (προσπέ-
κτους, φυλλάδια κλπ) θα κόστιζε τουλάχιστον δεκαπλά-
σια χρήματα και θα είχε αμφίβολα αποτελέσματα! 

Μερικές φωτογραφίες ομολογουμένως πολύ υψη-
λής αισθητικής, της Παναγίας ελευθερώτριας και του 
Κάστρου που πάρθηκαν με το Δημοτικό Drone ήταν 
αφορμή να ασχοληθούν με το Διδυμότειχο 17.182 
άτομα μέσα στον Νοέμβριο! 

Όπως μας είπε ο κ. Γκουρλουμένος, αν και  είναι ευ-
χαριστημένος με τα νούμερα αυτά, έχει βάλει ως στό-
χο να τα πολλαπλασιάσει τον επόμενο χρόνο, μιας και 
όπως είπε, ακόμη είμαστε στην αρχή! επίσης μας τόνι-
σε ότι το γεγονός ότι πλέον στο Twitter, o Δήμος Διδυ-
μοτείχου ακολουθείται μεταξύ άλλων από το Γραφείο 
Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov) που υπάγεται στον 
Πρωθυπουργό μέχρι τον Πανελλήνιο ςύνδεσμο Κατα-
στημάτων εστίασης & Διασκέδασης, από τον Περιφε-
ρειάρχη θεσσαλίας μέχρι τον Δήμο Πλατανιά Κρήτης 

και από τον Δήμο Αποκορώνου έως την Niki Ashton, 
ελληνίδα βουλευτή του Καναδά, τον κάνει ιδιαίτερα χα-
ρούμενο για την όλη του προσπάθεια αλλά και πολύ πιο 
υπεύθυνο και προσεκτικό για το περιεχόμενο και την αι-
σθητική των σελίδων που παρουσιάζουν την πόλη μας! 

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Twitter είναι μια ηλε-
κτρονική υπηρεσία η οποία είναι διασυνδεδεμένη με 
τις υπόλοιπες ιστοσελίδες που διαθέτει κάποιος, το 
Facebook κλπ, ακόμη και το website του και ότι και αν 

δημοσιεύσει ή ανακοινώ-
σει σε αυτές, το Twitter 
τα αναμεταδίδει μέχρι και 
στα κινητά τηλέφωνα των 
ακολούθων του! Δηλαδή 

όποια δραστηριότητα ανακοινώνει ο Δήμος Διδυμοτεί-
χου, το μαθαίνουν άμεσα οι προαναφερόμενοι αλλά και 
περίπου 25 Δήμοι που είναι ήδη ακόλουθοι του Δήμου 
μας καθώς και πολλοί άλλοι! 

Φυσικά, η προσπάθεια δεν σταματά εδώ μιας και 
ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς το νέο portal της 
πόλης το οποίο θα έχει εκπληκτικό περιεχόμενο, εικο-
νικές περιηγήσεις Μουσείων και Μνημείων, οπτικοα-
κουστικό υλικό υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα 
αποτελεί και τον πλήρη οδηγό της πόλης μας με παρου-
σία όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του τουρισμού, όλων των φορέων πολιτι-
σμού, αθλητισμού, των συλλόγων κλπ και όλα αυτά σε 
τέσσερεις γλώσσες (ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά και 
Τουρκικά!) Μέχρι και ιδιωτικό κοινωνικό δίκτυο τύπου 

Facebook θα περιλαμβάνεται στο portal αποκλειστικά 
για όλους τους Διδυμοτειχίτες του Διδυμοτείχου και της 
ευρύτερης περιφέρειας, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, 
ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί τους με την γεννέτειρα, 
να μπορούν να μαθαίνουν άμεσα το τί γίνεται στην πε-
ριοχή μας, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για το μέλ-
λον της περιοχής και την βελτίωσή της αλλά και για να 
βρουν τους παλιούς τους φίλους και συμμαθητές! 

Τέλος όλα τα παραπάνω θα είναι οργανωμένα με τέ-

τοιον τρόπο ώστε μέσω ενός μινιμαλιστικού interface 
να επιτυγχάνεται η εύκολη πλοήγηση, ακόμη και από 
τον πιο άσχετο με τις νέες τεχνολογίες! Για όλα αυτά θα 
επανέλθουμε σε επόμενα φύλλα μας.

ΔίαΔίκτυο 
η δύναμη του αύριο
Νοέμβριος: 17.182 μοναδικοί χρήστες


