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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 
Δημοτικός Σύμβουλος

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

Η φωτογραφία  
του μήνα

ΕμπόριΚόΣ ΣυλλόγόΣ

Νέα αρχή
 

Ένα νέο σύνολο αξιών και αρχών που θα εκφράσει τη συναδελφι-
κότητα, την συμμετοχικότητα την αλληλεγγύη και θα προάγει τα κοι-
νά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του, θέλει να 
εκφράσει το νέο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Δι-
δυμοτείχου. Μετά από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν η σύνθε-
ση του νέου Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου έχει ως εξής : Πρόε-
δρος Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος Δελιντζή Ελένη, 
Γραμματέας Μάρκου Σωτήρης, Ταμίας Θεοδοσιάδης Γιώργος, Μέ-
λη Χατζόπουλος Αθανάσιος, Σταθόγαμπρος Απόστολος και Χατζη-
πεντίδου Βασιλική. Αναπληρωματικό μέλος εκλέχθηκε ο Δουδακμά-
νης Απόστολος. Ελεγκτική Επιτροπή Παραπάγκος Απόστολος και η 
Γκάγκαλη Αθανασία. Αντιπρόσωποι στην Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε Δουδακμάνης 
Απόστολος και ο Χατζόπουλος Αθανάσιος.

ΚΕδΕ
ΚΕντριΚΗ ΕνωσΗ δΗΜων Ελλαδοσ

Πρόεδρος  
ο Πατούλης

Με απόλυτη πλειοψηφία εξελέγη πρώτη δύναμη στην ΚΕΔΕ το «Κίνη-
μα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση», με επικεφαλής το δήμαρχο Αμαρουσίου 
Γιώργο Πατούλη. Σε σύνολο 487 ψηφισάντων, η παράταξη του κ. Πατούλη 
έλαβε 251 ψήφους και την απόλυτη πλειοψηφία με 16 έδρες στο νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το «Αυτοδιοικητικό 
Κίνημα», με επικεφαλής το δήμαρχο Αμφιλοχίας Απόστολο Κοιμήση, έλα-
βε 124 ψήφους και 8 έδρες. Η «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβου-
λία, με επικεφαλής το δήμαρχο Αιγάλεω, έλαβε 47 ψήφους και κατέλαβε 3 
έδρες. Τρεις έδρες κατέλαβε και η «Νέα Αυτοδιοίκηση», με επικεφαλής το 
δήμαρχο Αγ. Ιωάννη Ρέντη- Νίκαιας Γιώργο Ιωακειμίδη που έλαβε 51 ψή-
φους. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έλαβε 11 ψήφους και δεν καταλαμβάνει κα-
μία έδρα στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Την 31η έδρα καταλαμβάνει αυτοδίκαια ο δή-
μαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.

 Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου που ήταν υποψήφιος με τον συνδιασμό του 
Γιώργου Πατούλη πραγματοποίησε δυναμική παρουσία λαμβάνοντας 70 
ψήφους, δηλώνει ότι «Τώρα η περιοχή μας θα έχει μια δυναμική και αγω-
νιστική παρουσία στο ανώτατο όργανο των ΟΤΑ. Θα έχουμε δυνατή φωνή 
και θα μπορούμε να διεκδικούμε περισσότερα για τον τόπο μας.»

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους Πρόδρομο Μπαγγούδη, Δη-

μήτρη Σαλιαρίδη, Γιάννη Τζέλλα, Κώστα Γκουρλου-
μένο, Κώστα Γκουδινούδη, Τόλη Τζιογκίδη και τους 
ιστότοπους alexpolisonline.com, inkomotini.gr, 
paratiritis-news.gr, athinorama.gr για την βοήθεια 
τους στην έκδοση του Φύλλου Οκτώβριος 2014.

Σύσκεψη για τη  σχολική  
υποδομή  στο Διδυμότειχο

Ευρείας σύσκεψης με παρόντες τα μέλη των επι-
τροπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του δήμου Διδυμοτείχου και το σύνολο 
των διευθυντών των σχολικών μονάδων προήδρευ-
σε ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Αλέξανδρος Δερμε-

ντζόπουλος, με αντικείμενο την εύρυθμη λειτουργία 
τους. Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αρμόδιος για ζητήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέγραψε τα προ-
βλήματα που του εξέθεσαν οι εκπρόσωποι 
του δήμου και των σχολικών μονάδων και 
ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για 
την βελτίωση της σχολικής υποδομής στην 
πόλη του Διδυμοτείχου. Στην συνέχεια πα-
ρακολούθησε σχολική γιορτή για την Εθνική 
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, όπου και έδω-
σε συγχαρητήρια στους αριστούχους μαθη-
τές της περασμένης χρονιάς, τους απένειμε 
τα αριστεία τους, ενώ παρέδωσε τις σημαί-
ες στους σημαιοφόρους του 1ου και 2ου Γυ-
μνασίου και του Γενικού Λυκείου Διδυμοτεί-
χου για την μεγάλη μαθητική παρέλαση.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης  
με τον εκλεγμένο Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη  

και τον δήμαρχο Στυλίδας Απόστολο Γκλέτσο
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ΕΚλόγΕΣ πΕΔ 
«Βήμα σε κάθε δήμο»

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης είναι ο νέος Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως προέκυψε ύστερα  από ψηφοφορία, μεταξύ των 
μελών του νεοεκλεγέντος διοικητικού συμβούλιου της ΠΕΔ ΑΜΘ, στην Κομοτηνή. Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ 
αναδείχθηκε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα , Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος Παρανεστί-
ου Θεόδωρος  Αθανασιάδης ενώ μέλη εξελέγησαν ο Δήμαρχος Ιάσμου Καδή Ισμέτ και ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Αβδήρων Βασίλης Τσολακίδης. «αυτή η ΠΕΔ θα έχει να κάνει με τη διεκδίκηση, με τη σκληρή αντι-
παράθεση και θα είναι μία ΠΕΔ η οποία θα δημιουργήσει βήμα σε κάθε δήμο, στους 22 δήμους. Δηλαδή 
ένας δήμος θα είναι ίσος με 22 δήμους, απέναντι σε μια Αθήνα η οποία θέλει ισχυρή πυγμή και διεκδικη-
τικότητα μέχρι εκεί που δεν πάει».

ΑνυψωΤιΚό - ΚΑλΑθόφόρό όχημΑ

«ένα  σύγχρονο  
εργαλείο»

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Διδυμοτείχου είναι ο  πεπαλαι-
ωμένος στόλος των οχημάτων του. Μηχανήματα πάνω από εικοσιπέντε χρόνια ζωής έρχονται να 
επιβαρύνουν το δύσκολο έργο των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου. Στα πλαίσια του σχεδίου ανανέ-
ωσης του στόλου των αυτοκινήτων, ο δήμος Διδυμοτείχου παρέλαβε ένα ανυψωτικό - καλαθοφόρο 
όχημα που θα δώσει λύσεις και θα αναβαθμίσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους το-
μείς των τεχνικών έργων και του δημοτικού φωτισμού. Η μεγάλη γραφειοκρατία καθυστέρησε αρκε-
τά την προμήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος με αποτέλεσμα ο δήμος να δανείζεται το αντίστοι-
χο όχημα του δήμου Ορεστιάδας για τις διάφορες εργασίες. Πρόκειται για ένα καινούργιο καλαθο-
φόρο όχημα με πλαίσιο προωθημένης οδήγησης και αμεταχείριστης υπερκατασκευής. Το εργοστά-
σιο κατασκευής του φορτηγού είναι NISSAN MOTOR IBERICA S.A, με χώρα κατασκευής την Ισπα-
νία και έτος κατασκευής 2013, μοντέλο YD25 K3 LD, turbo intercooler, 136 HP, πετρελαιοκίνητο. Το 
νέο καλαθοφόρο  όχημα  έχει  μέγιστο δυνατό άνοιγμα καθ` ύψος  μέχρι  και  τα  16 μέτρα,  πλη-
ροί  δε όλες  τις  σύγχρονες  προδιαγραφές  ασφαλούς  χρήσης. Έχει χρόνο εγγύησης ένα χρόνο και 
το κόστος αγοράς του είναι 73.800,00 € (μαζί με το ΦΠΑ). Η προμήθεια εκτελέστηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

Δημοτική Κοινότητα 
«πρώτα οι δημότες»

Οι δημοτικές κοινότη-
τες είναι ένας σχετικά νέ-
ος θεσμός σε θέματα διοί-
κησης, παρέχοντας ένα δί-
αυλο επικοινωνίας μεταξύ 
των δημοτών και της δη-
μοτικής αρχής. Ο Πρόε-
δρος της δημοτικής κοινό-
τητας Διδυμοτείχου Χρή-
στος Χατζηπεντίδης, βρί-
σκεται καθημερινά στο 
δημαρχείο της πόλης και 
μαζί με το υπόλοιπο συμ-
βούλιο προσπαθούν να 
συμβάλουν στην επίλυση 
ζητημάτων που αφορούν 
το περιβάλλον, την καθα-
ριότητα, την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική φροντίδα και τον αθλητισμό. 
Στην τακτική του συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα της ημερήσιας διάταξης σχε-
τικά με τις αιτήσεις των καταστημάτων, πολιτών και άλλων θεμάτων που άπτο-
νται της καθημερινότητας των δημοτών. Ύστερα από συζήτηση ομόφωνα αποφα-
σίστηκε να προταθούν στο δημοτικό συμβούλιο οι παρακάτω προτάσεις: 1. Κατα-
γραφή και εκτίμηση των παλιών κτηρίων που έχουν κριθεί διατηρητέα, που όμως 
οι κατάσταση τους  εγκυμονεί κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων. 2. Πρό-
ταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου για την αντιμετώπιση των αδέ-
σποτων σκύλων, ειδικά μετά από το τελευταίο περιστατικό με τραυματισμούς αν-
θρώπων, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για την ισχύουσα νομοθεσία. 3. 
Απογραφή κατοίκων ευπαθών ομάδων που κατοικούν σε πρόχειρα παραπήγμα-
τα και η άμεση στέγαση τους.

Ιατρικός σύλλογος
Κύριε Υπουργέ..

Ζητούμε την παρέμβασή σας στο ζήτημα της συνεχιζόμενης – πλέον του ενός 
έτους – διαθεσιμότητας των συναδέλφων ιατρών, οι οποίοι εργαζόταν στα ΕΠΑΛ, σε 
ειδικότητες οι οποίες καταργήθηκαν. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας είχε δεσμευθεί ότι οι παραπάνω συνάδελφοι θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο της 
υγείας σε κενές οργανικές θέσεις. Μέχρι σήμερα όμως, οι συνάδελφοι αυτοί ιατροί, 
συνεχίζουν να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, να αμείβονται με το 70% του μισθού 
που ελάμβαναν, ενώ επιθυμούν να εργασθούν κανονικά στην Δημόσια Υγεία και Πε-
ρίθαλψη και φυσικά να αμειφθούν αναλόγως, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Πολι-
τείας, οι οποίες περιμένουμε ακόμα να υλοποιηθούν! Πανελλαδικά πρόκειται για 40 ια-
τρούς περίπου, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στο Ν. Έβρου. Κύριε Υπουργέ, τα υπάρ-
χοντα κενά στην Υγεία είναι τόσα πολλά (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ), που 
απαιτούν άμεσα την μετάταξη των συναδέλφων (σε διαθεσιμότητα) Ιατρών, στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Εφόσον αποφασιστεί η μετάταξή τους, θεωρούμε λογικό, δίκαιο και ανα-
μενόμενο,  να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των ιατρών για επιλογή θέσεων από τα 
υπάρχοντα κενά. Περιμένουμε τις ενέργειές σας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ, Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

θέσεις εργασίας
ΚΔΑΠ

Ο Δήμος Διδυμοτείχου για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίαςΑ των ΚΔΑΠ, 
ανακοινώνει τα ονόματα που θα προσληφθούν υπ’ αριθ. 31100/31-7-2013 έγ-
γραφο του ΥΠΕΣ, εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών περί «Πρόσληψης προσωπικού 
για την αντιμετώπιση αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και 
ΚΔΑΠ» Το προσωπικό είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για τις εξής ειδικότητες : Παπαδούδη Μαρία ΠΕ Δασκάλων, Ελευθερι-
άδου Μαρία, Τσιομπανίδης Δήμος και Βοινίδου Ειρήνη  ΠΕ Γυμναστών, Χατζίο-
γλου Ευαγγελία ΠΕ Ξένης γλώσσας-Αγγλικής, Πάπαρη Ευδοξία ΠΕ Ξένης γλώσ-
σας-Γαλλικής, Ψύλλου Δέσποινα ΤΕ Μουσικής Προπαιδείας, Κισσούδης Χρήστος 
ΔΕ Βυζαντινής μουσικής, Σιλιτζίδου Θεοπούλα ΔΕ Αγιογραφίας, Σταυρίδου Αρα-
λίτσα ΔΕ Παραδοσιακών χορών.
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Στην στήλη αυτή παρουσιάζουμε 
«γραφόμενα» που βρίσκουμε στο δι-
αδίκτυο και φράσεις που συναντάμε 
στην καθημερινότητα. Λέξεις και εκ-
φράσεις «κλειδιά» δημιουργούν μια 
συνολική «ενιαία πρόταση» που ο 
καθένας μπορεί να την «μεταφράσει» 
όπως θέλει. Δεν σχολιάζουμε πρό-
σωπα αλλά καταστάσεις!

•	 Ένας λαός ενωμένος, που πολέ-
μησε ηρωικά μέσα στα χιόνια και 
τις λάσπες για να μείνει ελεύθε-
ρος. Σήμερα ο πόλεμος είναι στα 
πληκτρολόγια , στα σχεδιαστήρια, 
στα χωράφια, τα εργοστάσια και 
τα ερευνητικά κέντρα. Και ήρω-
ες είναι πλέον αυτοί που καταφέρ-
νουν να δημιουργούν πλούτο και 
να προσφέρουν θέσεις εργασίας.

•	 Έχω την εντύπωση πως είναι και-
ρός να πούμε και τα μεγάλα «ΝΑΙ». 
Στη συνοχή μας, στις κοινότητές 
μας, στον πολιτισμό μας, στην κα-
θημερινότητά μας και πάνω απ’ 
όλα στον εαυτό μας. Η εθνική μας 
κουλτούρα έχει μεγάλη ανάγκη 
από τη συνεννόηση και την αμοι-
βαιότητα σε σχέδια και πολιτισμι-
κές κατακτήσεις. Τα μεγάλα «ΟΧΙ» 
είναι κέρδος να τα λέμε όλοι μαζί, 
όταν πρώτα εξασφαλίσουμε τα με-
γάλα «ΝΑΙ» μεταξύ μας.

•	 Ελεύθεροι είναι πλέον, όχι εκείνοι 
που δεν έχουν χάσει τίποτε, αλλά 
εκείνοι που δεν έχουν τίποτε να 
χάσουν.

•	 Παραγωγή στον Τεχνικό - Αγροτι-
κό τομέα είναι ο μόνος δρόμος για 
οικονομική ανάπτυξη.

•	 ζήσε την κάθε μέρα σου σαν γιορ-
τή , βρες μια δουλειά που να σου 
αρέσει και δεν θα χρειαστείς ποτέ 
διακοπές .

•	 Αν δεν έχεις φάει πίκρα, δεν ξέρεις 
από γεύσεις.

•	 «Περί βολέματος»... 
Να εξηγηθούμε για να μην υπάρ-
χουν παρεξηγήσεις.

•	 Βολεμένος είναι αυτός, που νοιά-
ζεται μόνο για τον εαυτό του. 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ είναι αυτός 
που νοιάζεται, ευαισθητοποιείται 
και με την δράση του συμμετέχει 
στο πλευρό της κοινωνίας.

•	 ξέρεις ποιος γράφει; Όχι. Γιατί να 
το ξέρεις…

•	 Θα έπρεπε όμως να συνδιαλέγουμε… 
Οι βολεμένοι μένουν άπραγοι, άρα 
ιδιωτεύουν (idiots...). Οι ενεργοί 
πολίτες συμμετέχουν και προσφέ-
ρουν!!!

Ζ
 
Ζαβζάμπαχτσες=τοπωνύμιο περιοχής 
Ζαμάκουσα=χτύπησα δυνατά κάποιον 
Ζαμπάκουσα=γέμισα με το παραπάνω το 
στομάχι μου, έφαγα καλά 
Ζέβλες=σιδερένιες βέργες που έμπαιναν 
στις τρύπες του ζυγού 
Ζγκλαμπούρα= γεωργικό εργαλείο στο 
αλώνι 
Ζγος=ζυγός 
Ζλάπι=άγριο άγνωστο ζώο 
Ζιμπερλέκι=ξυλόκαρφο που ασφάλιζε 
την πόρτα 
Ζνάρι=ζωνάρι 
Ζουρλαντίσκα=ζορίστηκα 
Ζουρλαντιέμι=ζορίζομαι για να κλάσω 
Ζούλις=μούρα

Η

Θ

Θάμαξα=θαύμασα απορημένος 
Θαραπαύκα=χόρτασα ευχαριστημένος, 
Θιμουνιά=θημωνιά , σωρός δεματιών 
θερισμένου σταριού κ.λ.π 
Θραψίν=πολύ γλυκό έδεσμα από υπο-
προϊόντα σταφίδας. περίπου σαν τον 
χαλβά

Ι

Ιδαναϊά=κάπου εδώ 
Ιξίκς=Σερσέμης 

Κ

 
Καβάκια=λεύκες 
Καβραντάου=αρπάζω 
Καζάντσα=πλούτισα 
Καζ΄κι=αναποδιά,μικρό ζόρισμα 
Καϊνιάκι=λασπώδες μέρος 
Καϊντιάει=γλυστράει 
Κάϊτσα=γλύστρισα 
Κάκου=θεία 
Καλουσκάντι=χαιρετισμός σε ομάδα ερ-
γαζομένων 
Καμπάτκιο=μαλακό 
Καμπτζιρίζου=τρεμοπαίζω τα βλέφαρα 
Κανίσκια=έθιμο του γάμου, το βράδυ της 
Κυριακής στο σπίτι του γαμπρού 
Καραμάνς=μαύρος 
Καρυά=καρυδιά 
Καράτοπράκι=μαυρόχωμα 
Καρλιά=τοπωνύμιο περιοχής 
Καρσί=απέναντι 
Καρταλάτσα=ψωμί κουλούρα στο τηγάνι 
Καρτάλι=μαυροκόρακας 
Κάρταλος=αετός 
Κάντζιου=σκύλα που γέννησε 
Καούνια=πεπόνια 
Κάσια=χυλός από αλεύρι και τσιγαρισμέ-
νο με λίγδα 
Κατράμ=πίσσα 
Κατσιάκου=λαθραίο τσιγάρο 
Κατσιαρόνουμι=ανοίγω τα πόδια μου 
Κατσιούρτσα= μου ξέφυγαν 
Καφάς=κεφάλι 
Καφαντάνσακατ=αργόστροφος στη σκέ-
ψη 
Καφκαλιά=τρόπος κράτησης της μπίλιας 
σε παιχνίδι 
Κελεμές=άγονο ακαλλιέργητο χωράφι 
Κεχαγιάς= κλητήρας της κοινότητας 
Κ΄ζάνι=μικρό παιδάκι 
Κ΄ζάτσι=πρόχειρα κατασκευασμένο έλ-

κηθρο 
Κμάρα=μικρή στάμνα 
Κμάσι=κουμάσι 
Κιντί=απόγευμα 
Κιόρς=τυφλός 
Κιοτής=φοβιτσιάρης 
Κιρπίτσια=άψητα αχυρότουβλα, πλίνθοι 
Κιρτίκι=μαχαιρογραμμή σε ξύλο σαν ση-
μάδι, υποβοηθούσε το μέτρημα 
Κλιμνιές=ξύλινα στηρίγματα για τα πα-
ραπέτα του κάρου 
Κόλιαντος=καλοπελεκημένο μικρό ξύλο 
για τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
Κόματι= σημαίνει ασήμαντη ενέργεια, 
κατά λέξη “τι ξέρεις τι έγινε” 
Κόρουσι=πήρε φωτιά 
Κόσια=τρέχα 
Κόσα,κόσες=πλεξούδες μαλλιών των 
γυναικών 
Κόσιατι=τρέξτε 
Κ΄σ΄ρα= στείρα 
Κότσι=κριάρι 
Κουβλαντάει=γαβγίζει το σκυλί,πήρε τον 
ντορό 
Κουϊρίκι=το μέρος με την ουρά προβά-
του 
Κουϊτής=απάνεμο μέρος 
Κ΄ ιτσαν=μούχλιασαν ελαφρώς (το Κ 
προφέρεται παρατεταμένο και μόνο του, 
χωριστά) 
Κ΄ρλάτσι=έφυγε , τόσκασε 
Κουρπατσίνι=χοντρή βέργα για ξύλο 
Κουλουμπούρτσα=μετάνιωσα από φόβο 
Κουλτσιάσκαν= κόλλησαν τα σκυλιά 
Κουπάϊ=κυνηγητικό σκυλί 
Κουσεύου=τρέχω 
Κουσκουλάντσα=επιτάχυνα 
Κούσπα=υποπροϊόν σουσαμιού, ζωο-
τροφή 
Κουτάει (αν σε κουτάει) =αν τολμάς 
Κουκουμά-
κους=εργένης,γεροντοπαλίκαρο 
Κουμούλα=μικρή τούμπα 
Κουπάνα=σκάφη για πλύσιμο ρούχων 
Κούρτ=λύκος 
Κουτσιόπ=το ποώδες εσωτερικό από το 
κουκουνάρι καλαμποκιού, το χρησιμο-
ποιούσαν για πώμα 
Κούρτσα (το)=απαγόρευσα στο χωράφι 
μου τη βοσκή 
Κρίνα=κουτί με καπνό, ταμπακιέρα 
Κουντούρτσι=επέμενε πολύ 
Κρούδια=τοπωνύμιο περιοχής 
Κταβούδ΄=κουτάβι

Λ

Λαϊνα=στάμνα 
Λάκρους=σβέρκος 
Λαλάντρου=άγαρπη κακοφτιαγμένη γυ-
ναίκα 
Λανάρα=μηχάνημα επεξεργασίας μαλ-
λιού και βαμβακιού 
Λαναρτζής=ιδιοκτήτης λανάρας 
Λελέμς=αλαφροΐσκιωτος χαζός 
Λέση=σάπιο κουφάρι 
Λίιδα=χοιρινό λίπος 
Λιούτσκου=ελάχιστο 
Λιτσέρνα=τριφύλλι 
Λιτσπέρς=γεωργός 
Λουϊρνάου=τριγυρίζω

Μ

Μαϊράς=υπόσκαφο όχθης ποταμού από 
τα νερά, φωλιά ψαριών 
Μάνι-μάνι=στα γρήγορα 

Μαντζάνις=μελιτζάνες 
Μεϊντάνι=αλώνι, ξέφωτο ανοιχτό επίπε-
δο μέρος 
Μισάλα=βαμβακερά υφάσματα που το-
ποθετούσαν τα άψητα ψωμιά 
Μισέδες=βαλανιδιές 
Μισκίνς=βρομιάρης 
Μιστιρέκους=WS αποχωρητήριο 
Μιρουσάδις =μεροκαματιάρηδες στα 
χωράφια 
Μιτάρια=εξάρτημα αργαλειού 
Μπαντιάνς=Γιάννης 
Μουλαϊμς=πονηρός χαμηλών τόνων, σι-
γανοπαπαδιά 
Μούνοι=μονάχοι 
Μουτιός=Δημήτρης 
Μουζντές=φιλοδώρημα στα βαφτίσια 
Μπαζλαμάτσα=μαλακιά πρόχειρη αλευ-
ρόπιτα 
Μπαζντραβίτσα=πίλος, δερματικό μικρό 
εξόγκωμα 
Μπαϊλτσα=λιγώθηκα 
Μπαϊντούσκα=Θρακιώτικος χορός 
Μπάμπου=γριά ή μαία ή γιαγιά 
Μπαντάσι=συνομήλικος 
Μπάτης=ο μεγάλος αδερφός 
Μπασιάς=ο άντρας της μεγάλης αδερ-
φής , έτσι τον αποκαλούσαν μόνο οι μι-
κρότερες αδερφές 
Μπασιάκια= τα κουκουνάρια καλαμπο-
κιού 
Μπασιαρντώ=καταφέρνω 
Μπακαλιό=καφέ παντοπωλείο 
Μπακατάου=περπατώ με τα τέσσερα 
Μπαλουκτσής=ψαράς 
Μπάσπαρμακι=αντίχειρας 
Μπατίρτσι=βούλιαξε 
Μπάτκουσα=βούλιαξα στη λάσπη 
Μπάτζιακας=βάτραχος 
Μπέτκιους=άσχημος 
Μπέτσιους=κοκκινωπό, ξανθό βόδι 
Μπιάλια=χοντρά μάλλινα ποδόμακτρα 
σαν χοντρές κάλτσες για τα τσαρούχια 
Μπιζέρσα=βαρέθηκα 
Μπίζτριασα=ζάρωσε το δέρμα μου 
Μπίζντρα=σκληρή χοιρινή μπριζόλα 
Μπιλέντσι=φάνηκε, φανερώθηκε 
Μπιριντζής=βοηθός,σερβιτόρος σε γα-
μήλιο γλέντι 
Μπιμπίνα=γαλοπούλα 
Μπινή=Λαμπρινή 
Μπιρντέμπερι=πάραυτα 
Μπίτσι=τελείωσε 
Μπλούντιασα=γέμισα εξανθήματα 
Μπλουστούρια=βρώσιμα αγριόχορτα 
Μπόρτσια=χρέη 
Μπρούμτσι=αναποδογύρισε, έπεσε με τα 
μούτρα 
Μπράτμους=συγγενικό πρόσωπο του 
γαμπρού ή της νύφης 
Μπόσγιαρι=μεγάλο φίδι 
Μπόσκιους=άδειος 
Μπουγάτσια=ψωμί πρόχειρο με σόδα 
ψημένο σε ταψί 
Μπουγιουρτί=φασαρία 
Μπουζούκα=η κοιλιακή χώρα 
Μπουλίτσα=ράφι στον τοίχο 
Μπούμπλιατσκας=σκαθάρι 
Μπουμπόλια=μικρά στρόγγυλα κομμα-
τάκια ή σπόροι 
Μπουμπόλιασα=ανατρίχιασα 
Μπουντζίκα=χάντρα 
Μπουμπούνα=μεγάλη φωτιά 
Μπουρκαλώ=μυρίζω ερωτικά θηλυκιά 
Μπουρμάς=ευνουχισμένος 
Μπουρντίζου=ευνουχίζω αρσενικό ζώο 
Μπουρσούκι=Β ύδρα 
Μπουρτζαλίζου=ξεροψήνω φέτες ψω-
μιού, δηλαδή κάνω φρυγανιές 
Μπουσχανάς=μεγάλο επαγγελματικό 
ψυγείο-παγοπωλείο 
Μπβάλα=βουβάλα 
Μπούχτσα=βαρέθηκα

Λεξικό τοπικής διαλέκτου  
(ντοπιολαλιας) 

από τον Θεόφιλο Γουδουσάκη
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άνω από το όριο συναγερ-
μού (5,70 μέτρα) παρέμεινε η 
στάθμη του νερού του ποταμού 
Έβρου στο Πύθιο Διδυμοτείχου 
και συγκεκριμένα στα 5,95 μέ-
τρα, με αποτέλεσμα, οι υπηρεσί-
ες της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου και του δήμου Διδυμοτεί-

χου να παραμένουν σε αυξημένη 
ετοιμότητα και επιφυλακή. Ο Δή-
μαρχος Διδυμοτείχου Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης και ο Πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΔ Νίκος Καμάργιος πα-
ρέμειναν στα αναχώματα έως τις 
πρωινές ώρες μαζί με δυνάμεις 
του δήμου και της πυροσβεστι-

κής υπηρεσίας, που βρίσκονταν 
σε επιφυλακή, για να συντονίζουν 
τις ενέργειές τους σε περίπτωση 
πλημμυρικών φαινομένων με τη 
Περιφέρεια και την Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Δημήτρης Πέτροβιτς προα-
νήγγειλε τρεις πρωτοβουλίες που 

σχετίζονται με το θέμα: 1. να γί-
νουν μελέτες για την κατασκευή 
υπερχειλιστών σε συγκεκριμέ-
να σημεία των αναχωμάτων που 
θα συναποφασιστούν με τους δή-
μους και τους τοπικούς φορείς, 
προκειμένου να γίνεται ελεγχό-
μενη εκτόνωση των πλημμυρικών 
φαινομένων. 2. επαναλειτουργία 
του Δικτύου Διασυνοριακής Συ-
νεργασίας στην Ορεστιάδα, «χά-
ρη στο οποίο υπήρχε άμεση συ-
νεργασία των Νομαρχών Χασκό-
βου, Αδριανούπολης και Έβρου. 
3. να υπάρξει άμεση επίλυση του 
ζητήματος της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ) Έβρου 
(του ποταμού και των παραπο-
τάμων του), η οποία συστάθηκε 
το 2011 από το υπουργείο Υπο-
δομών και ουδέποτε λειτούργησε 
εύρυθμα, ενώ σήμερα αναλαμβά-
νει (με προσωπικό τρία άτομα) τη 
συνολική διαχείριση του ποταμού 
Έβρου.

Στο δημαρχείο του Διδυμο-
τείχου πραγματοποιήθηκε συνά-

ντηση των μελών του Συντονι-
στικού Τοπικού Οργάνου για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών από τις έντονες 
πλημμύρες των ημερών.

Στη συνάντηση, στην οποία 
παρίστατο ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, πα-
ρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Διδυμο-
τείχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, 
ο Κώστας Χουβαρδάς της πολι-
τικής προστασίας, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Ορεστιάδας Πασχά-
λης Συριτούδης, ο Πρόεδρος του 
Πυθίου Χάρης Θεοχαρίδης, ο Δι-
οικητής του Πυροσβεστικού τμή-
ματος, εκπρόσωποι της 16ης με-
ραρχίας πεζικού και υπηρεσιακοί 
παράγοντες, αποφασίστηκε εάν 
το νερό φτάσει στα 6,05 μέτρα, 
τότε θα επιχειρηθεί τεχνητή εκτό-
νωση με σπάσιμο των αναχωμά-
των, προκειμένου να γίνεται ελεγ-
χόμενη εκτόνωση των πλημμυρι-
κών φαινομένων.

Επίσκεψη στην Αθήνα 
Ενίσχυση του ΤΕΙ

Δωρεάν wifi 
..σε 12 περιοχές  
του Δήμου

Η πρόταση του Δήμου Διδυμο-
τείχου για τοποθέτηση δωρεάν wifi 
υποβλήθηκε στις αρχές του 2014, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθη-
καν και αφορούσαν αποκλειστικά 
δημόσιους χώρους, πάρκα, πλατεί-
ες, χώρους τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος, αθλητικές εγκαταστάσεις και 
οικισμούς με περισσότερους από 
600 κατοίκους σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011. Οι περιοχές 

Σε ετοιμότητα για την  
αντιμετώπιση των  
πλημμυρικών φαινομένων

Επίσκεψη στον Υφυπουργό Παιδείας 
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο πραγματο-
ποίησε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης, συνοδευόμενος από 
τον αντιδήμαρχο Ανάπτυξης & Προγραμμα-
τισμού Γιάννη Τοπαλούδη. Αντικείμενο της 
συνάντησης ήταν η περαιτέρω ενίσχυση του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης που λειτουργεί στην 
πόλη του Διδυμοτείχου, αλλά και ζητήματα 

που αφορούν τις σχολικές υποδομές του δή-
μου μας. Υπάρχει μία γόνιμη και δημιουργική 
συζήτηση για τα προβλήματα του τόπου μας, 
με τον Εβρίτη Υφυπουργό. Η καλή συνεργα-
σία που υπάρχει θα δώσει λύσεις και προο-
πτική στα ζητήματα που έχει θέσει η δημο-
τική αρχή για την νέα περίοδο 2014-2020. 
Βρίσκουμε συμπαραστάτες στα δίκαια αιτή-
ματα που έχουμε για μια σειρά θεμάτων ζω-
τικής σημασίας για το δήμο μας.

που έχουν επιλεγεί είναι: 
1. Πλατεία και γύρω περιοχή , έκταση κάλυψης 
19.500 τμ.  
2. ΤΕΙ, από Δημαρχείο έως Ηρώων, έκταση κά-
λυψης 39.000 τμ 
3. ΚΤΕΛ και γύρω περιοχή, έκταση κάλυψης 
7000 τμ 
4. Νοσοκομείο και γύρω περιοχή, έκταση κάλυ-
ψης 28500 τμ 
5. Μεραρχία και γύρω περιοχή, έκταση κάλυ-
ψης 50800 τμ 
6. Κάστρο και γύρω περιοχή, έκταση κάλυψης 

134500 τμ 
7. Άλσος Τσίγγλας, έκταση κάλυψης 79500 τμ 
8. Πεζόδρομος Βενιζέλου, έκταση κάλυψης 
50800 τμ 
Οικισμοί: 
1. Μεταξάδες, περιοχή Λαϊκής Αγοράς, έκταση 
κάλυψης 19500 τμ 
2. Σοφικό, πλατεία, έκταση κάλυψης 48000 τμ 
3. Κουφόβουνο, πλατεία, έκταση κάλυψης 
12600 τμ 
4. Ελληνοχώρι, πλατεία, έκταση κάλυψης 7000 
τμ 
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Τό ΔιΔυμόΤΕιχό

Αγωνίζεται 
και ελπίζει
Κωνσταντίνος χολέβας- πολιτικός Επιστήμων

Το Διδυμότειχο δεν χορεύει μπλουζ. Ούτε 
οι κάτοικοί του διακατέχονται από μελαγχο-
λία, όπως υπαινίσσεται το γνωστό τραγούδι. 

Βρέθηκα προσφάτως στην ακριτική αυτή πό-
λη της Θράκης και διαπίστωσα για μία ακό-
μη φορά ότι ο Ελληνισμός των συνόρων βρί-
σκει τρόπους να κρατήσει ζωντανή την ελπί-
δα. Παρά την κρίση και παρά την επιθετικό-
τητα των γειτόνων, παρά το αίτημα για με-
γαλύτερη στοργή από τους εκάστοτε κυβερ-
νώντες, τα Δίδυμα Τείχη της βυζαντινής Κα-
στροπολιτείας διασώζουν την συγκρατημέ-
νη αισιοδοξία και τη μαχητικότητα του Έλ-
ληνα. Είδα με συγκίνηση ανθρώπους που 
θα μπορούσαν να απαλλαγούν λόγω υγείας, 
αλλά προσέρχονται στις ασκήσεις των εφέ-
δρων για στρατιωτική εκγύμναση. Ο πατριω-
τισμός των Θρακιωτών εκδηλώνεται με κάθε 
τρόπο. Είδα με χαρά νέους ανθρώπους από 
την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδος 
να προσέρχονται στις τάξεις του ιερού κλή-
ρου για να υπηρετήσουν τις Ορθόδοξες ενο-
ρίες στα χωριά του Έβρου. Παρατήρησα με 
γλυκιά ικανοποίηση τα παιδάκια του Δημοτι-
κού που ήλθαν στη Θεία Λειτουργία μαζί με 
τις δασκάλες τους, είπαν δυνατά το Πιστεύω 
και το Πάτερ Ημών και κοινώνησαν με ευ-
ταξία. Εντυπωσιάσθηκα από την επιμονή των 
κατοίκων του Βορείου Έβρου, οι οποίοι συ-
γκέντρωσαν 25.000 υπογραφές για να κρα-

τήσουν σε πλήρη λειτουργία το Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου και τελικά κατόρθωσαν να με-
ταπείσουν τους αρμοδίους. Έτσι ακυρώθηκε 

ένα αρχικό σχέδιο να υποβαθμισθεί το Νο-
σοκομείο σε Κέντρο Υγείας του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρουπόλε-
ως. Έφυγα ενθαρρυμένος βλέποντας ότι οι 
νέοι της περιοχής τιμούν τους Θράκες Αγί-
ους, όπως ο Ιωάννης Βατάτζης, μαθαίνουν 
τους δημοτικούς χορούς και οργανώνονται 
σε σωματεία για τη διαφύλαξη της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς. Είδα τους θαρρα-
λέους συνοριοφύλακες, οι οποίοι με τη βοή-
θεια του ευρωπαϊκού μηχανισμού FRONTEX 
έχουν μειώσει στο ελάχιστο την είσοδο λα-
θρομεταναστών από τον Έβρο. Με πνευματι-
κό εξοπλισμό την ελληνορθόδοξη παράδοσή 
μας οι Θρακιώτες αντιμετωπίζουν την προ-
κλητικότητα της Άγκυρας και του Τουρκικού 
Προξενείου Κομοτηνής. Ξέρουν πολύ καλά 
ότι ορισμένοι Μουσουλμάνοι χρηματοδοτού-
νται κρυφά για να εξαγοράσουν γη Χριστια-
νών. Ότι η Άκυρα επιδοτεί με χρήματα τα παι-
διά των Μουσουλμάνων που επιλέγουν τα 
τουρκόφωνα σχολεία εις βάρος του δημοσί-
ου ελληνικού σχολείου. Η Εκκλησία, ο Στρα-
τός και η ψυχή των Θρακιωτών εγγυώνται τα 
βορειοανατολικά μας σύνορα. Και όσοι ζού-
με στην Αθήνα ας μην λησμονούμε τη Θράκη. 
Κ.Χ. 5.11.2014.

γάμοι
ΤΕΡΨΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝ-
ΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 
ΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ, ΤΑΧΥΡΟΓΛΟΥ ΜΠΙΝΓΚΙΟΥΛ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΤΣΙΤΣΙΦΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΙΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΥΟ-
ΦΥΛΛΙΑ - ΚΟΥΣΙΑΝ  ΣΑΜΠΑΝ, ΝΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΤΖΑ - ΔΡΟΓΚΙΔΗΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΨΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΡΗ, ΤΟΠΟΥΖΛΑΡ ΑΦΙΖΕ 
- ΜΕΜΕΤ ΟΥΣΤΑ, ΖΙΝΤΑΤΖΗ ΜΑΖΕΣ.

θάνατοι
ΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑ - ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚ ΙΣΟΥΦ - ΖΑΜΠΟΥ-
ΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΜΠΕΣΛΙΚΑ ΑΘΗΝΑ - ΟΥΣΤΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ - ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 
ΒΑΪΟΣ - ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΚΑΝΕΛΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΚΑΠΟΥ-
ΚΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΣΙΤΣΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΑ - ΣΑΡΣΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΠΡΑΠΟΥΔΗ 
ΜΟΡΦΩ - ΚΑΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΡΑΦΥΛΛΙ-
ΔΟΥ ΧΡΥΣΗ - ΤΣΕΠΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΡΑΣΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ.

ΚοινωνιΚα

Θλιβερή συμφορά
γράφει ο Τριαντάφυλλος Καπουκρανίδης, 
μελβούρνη Αυστραλία.

Ελλάδα μάνα, γλυκιά πατρίδα,

Στο αρχοντικό σου ξαναμπήκα.

Μια φορά ακόμη προσκύνημα,

Στα ιερά πατρογονικά μνημεία.

***

Στη μαύρη μοναξιά σε βρήκα,

Την περηφάνια σου να κλαίς,

Θλιβερός μονόλογος τα πάθη,

Κομποσκοίνι η συμπεριφορά σου.

***

Νεογιλό δόντι Γηραιάς ηπείρου,

Ξένοι νταβατζήδες και εγχώριοι,

Σε σαλόνια Ευρωπαϊκά σ΄έσυραν,

Κρουασάν και νουνού σε κέρασαν.

***

Με ψεύτικα κι απατηλά στολίδια

Με διάφανα μεταξωτά και ψιμύθια,

Πόρνη πρωτόβγαλτη σε πασαρέλα,

Σε πούλησαν για να πλουτίσουν.

***

Ποιος τώρα την πέτρα θα κυλίσει  
στο στόμα του αδηφάγου πατέρα;

Να δεις τον ήλιο σου πάλι λαμπερό,

Παιδιά να χαρείς στον κόρφο σου;
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δ΄σλκαφξλκ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγορά-
κος επισκέφθηκε την Πέμπτη 16 
Οκτωβρίου 2014 τα Νοσοκομεία 
Διδυμοτείχου και Αλεξανδρού-
πολης, για να συζητήσει τα θέμα-
τα υγείας των Νοσοκομείων του 
Νομού. 

Στο Γενικό Νοσοκομείο Δι-
δυμοτείχου συμμετείχε σε ευρεία 
σύσκεψη παρουσία του Δημάρ-
χου Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά 
Πατσουρίδη, του Δημάρχου Σου-
φλίου κ. Ευάγγελου Πουλιλιού,  
του Υποδιοικητή της 4ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας κ. Κωνστα-
ντίνου Μόσχου, του Υποδιοικητή 
της 3ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτη Νάν-
νου, του Διοικητή του Νοσοκο-
μείου Έβρου κ. Δημήτρη Λαζό-
πουλου, της Αναπληρώτριας Δι-
οικήτριας κ. Αθανασίας Κακαλή, 
του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσί-
ας Δρ. Κωνσταντίνου Βαφειάδη, 
του εκπροσώπου Ιατρικού Συλ-
λόγου Έβρου κ. Ανδρέα Παπαν-
δρούδη και του Προέδρου του 
Σωματείου Εργαζομένων κ. Στά-
θη Στάμο. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, 
αφού ευχαρίστησε για τη θερ-
μή υποδοχή, δήλωσε ότι συμφω-
νεί με τη Διοίκηση του Νοσοκο-
μείου σχετικά με την αυτονομία 
του. Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορά-
κο, το Γ.Ν Διδυμοτείχου πρέπει να 
είναι λειτουργικά αυτόνομο, και 
από δω και πέρα θα δρομολογη-
θούν όλες οι απαραίτητες ενέρ-
γειες, ώστε με ένα κοινό Διοικητι-
κό Συμβούλιο να μπορεί  το Νο-
σοκομείο να καταρτίζει δικό του 
προϋπολογισμό και να είναι οι-
κονομικά ανεξάρτητο. Ο κος Γρη-
γοράκος δεσμεύθηκε για έλευ-
ση ιατρών συγκεκριμένων ειδικο-
τήτων που είναι απαραίτητες για 
την εύρυθμη λειτουργία του Νο-
σοκομείου. 

Ο κ. Γρηγοράκος δεσμεύ-
θηκε για έλευση ιατρών συγκε-
κριμένων ειδικοτήτων που εί-

ναι απαραίτητες για την εύρυθ-
μη λειτουργία του Νοσοκομείου. 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ανέ-
φερε ότι θα προσπαθήσει να δια-
σφαλίσει την οικονομική ενίσχυ-
ση που έχει ζητήσει το Νοσοκο-

μείο, το οποίο μέχρι στιγμής έχει 
πολύ καλές αποδόσεις. Ο δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς 
Πατσουρίδης τόνισε ότι το πρώτο 
βήμα έγινε, η εξέλιξη αυτή ικανο-
ποιεί εν μέρει την τοπική κοινω-

νία του βορείου Έβρου. Η πλήρη 
αυτονομία του νοσοκομείου είναι 
άμεση ανάγκη, προκειμένου να 
μπορεί να λειτουργεί ενισχυμένο 
στην περιοχή μας. Τα οικονομικά 
του νοσοκομείου είναι θετικά και 

δεν εχει κανένα οικονομικό πρό-
βλημα, περιμένουμε την ενίσχυση 
των τμημάτων του για να έχου-
με ικανοποιητικό επίπεδο παρο-
χής υπηρεσιών υγείας και ιατρι-
κής φροντίδας.

νοσοκομείο διδυμοτείχου 
«λειτουργικά αυτόνομο»

Νίκες για 
τα φαβορί και 
ισοπαλία στο 
πιο αμφίρροπο 
ματς της αγωνι-
στικής ήταν τα 
αποτελέσματα 
από τους αγώ-
νες της Κυρια-
κής της Α΄κα-

τηγορίας Βορείου ομίλου.

Η πρωτοπόρος Α.Ε.Διδυμοτείχου 
δείχνει ασταμάτητη φέτος από όποια 
έδρα και αν πέρασε έτσι και χθες κό-
ντρα στην Ένωση Κυανής Ασβεστά-
δων με τον Γιαννόπουλο να προσθέ-
τει ακόμα δύο γκολ στην προσωπική 
του συγκομιδή που τον κρατάνε με δι-
αφορά πρώτο σκόρερ στον όμιλο.

 Ο Α.Ο.Νεοχωρίου συνεχίζει αήτ-
τητος μετά το πέρασμα του από το 
Ασπρονέρι όπου ο Ατρόμητος πρέ-
πει από εδώ και πέρα να κερδίσει τα 
παιχνίδια τουλάχιστον στα οποία εί-
ναι γηπεδούχος αν θέλει να ελπίζει σε 

κάτι στο φετινό πρωτάθλημα. 

Ενώ η Θύελλα Κυπρίνου πάλεψε 
στην Ορεστιάδα αλλά δεχόμενη δύο 
γκολ στα τελευταία δέκα λεπτά (ένα 

εκ των οποίον αυτογκόλ) του αγώνα 
δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την 
πειστική της εμφάνιση κόντρα στον 
Ορέστη ο οποίος ολοκλήρωσε μια 
λυτρωτική ανατροπή που ήρθε με άγ-

χος. 

Στα Ρίζια αμφίρροπο το ματς με 
την Αναγέννηση Μεταξάδων να προ-
ηγείται νωρίς αλλά και να μένει πίσω 

στο σκορ πριν την ανάπαυλα, στην 
επανάληψη η Π.Α.Ε. Ριζίων έχασε αρ-
κετές ευκαιρίες αλλά ο νόμος του πο-
δοσφαίρου που λέει ότι όποιος χάνει 
ευκαιρίες δέχεται τελικά αυτός στο 
τέλος γκολ “μίλησε” για ακόμα μια 
φορά με την Αναγέννηση να ευστοχεί 
σε πέναλτι που της επέτρεψε να ισο-
φαρίσει και κυρίως να μην επιτρέψει 
στην Π.Α.Ε.Ριζίων να κερδίσει και να 
αποσπαστεί από την ουρά της βαθμο-
λογίας.

Με τις τέσσερις αναμετρήσεις που 
είχε το πρόγραμμα σήμερα Κυριακή, 
ολοκληρώθηκε και η 5η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Έβρου 
για την Α΄κατηγορία και τον Βόρειο 
όμιλο .Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 
Μ.Γ.Σ.Ορέστης Ορεστιάδας – Θύελλα 
Κυπρίνου 2-1 Ατρόμητος Ασπρονερί-
ου– Α.Ο.Νεοχωρίου 0-3 Ένωση Κυα-
νής-Ασβεστάδων –Α.Ε.Διδυμοτείχου 
1-4 Π.Α.Ε.Ριζίων – Αναγέννηση Με-
ταξάδων 2-2 ΡΕΠΟ: Άρδας Καστα-
νεών Ρεπορτάζ-Επιμέλεια:Δημήτρης 
Μηλίκας radioevros.gr. 

Ασταμάτητη η ΑΕΔ
5η αγωνιστική
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Με την πλέον δυναμική πα-
ρουσία ολοκληρώθηκε η επίσκε-
ψη του Διδυμοτείχου στην Σουη-
δία. Το συνέδριο για τον βασιλιά 
Κάρολο ΧΙΙ, ανέδειξε τις μεγά-
λες δυνατότητες που υπάρχουν 
για την ανάπτυξη του τουρισμού 
στην περιοχή μας. Μια προσπά-
θεια που οφείλεται στην άψογη 
συνεργασία του δημάρχου Διδυ-
μοτείχου κ. Παρασκευά Πατσου-
ρίδη με την Ελληνίδα πρέσβειρα 
στην Στοκχόλμη κ. Αλίκη Χατζή. 

Η Στοκχόλμη, η «Βενετία του 
Βορρά», μια πόλη χτισμένη πάνω 
σε 14 νησιά μιας λιμνοθάλασσας 
που το 1713 και 1714 διοικού-
νταν από το Διδυμότειχο! Μιας 
και το Διδυμότειχο επέλεξε ο Βα-
σιλιάς Κάρολος XII για την δια-
μονή του, στο τέλος της εκστρα-
τείας του εναντίον του Μεγάλου 
Πέτρου της Ρωσίας.

Αντιπροσωπεία

Αντιπροσωπεία του δήμου 
Διδυμοτείχου με επικεφαλή τον 
δήμαρχο κ. Παρασκευά Πατσου-
ρίδη ταξίδεψε στη Σουηδία και 
συγκεκριμένα στην Στοκχόλμη, 
προκειμένου να παραστεί σε προ-
γραμματισμένες εκδηλώσεις, στο 
Στρατιωτικό Μουσείο της Σου-
ηδίας. Η αντιπροσωπεία του Δι-
δυμοτείχου αποτελείτο από τον 
δήμαρχο κ. Παρασκευά Πατσου-
ρίδη, τους αντιδημάρχους κ. Δέ-
σποινα Γκουρλουμένου, κ. Σούλα 
Πουργιάζη και κ. Δημήτρη Κεσό-
γλου, από τον Αρχαιολόγο – Πο-
λιτικό Μηχανικό Δρ. Αθανάσιο 
Γουρίδη, και τον Υπάλληλο του 
δήμου κ. Κώστα Γκουρλουμένο. 
Οι αρμόδιοι του δήμου ταξίδε-
ψαν στην Σουηδία και αντιπρο-
σώπευσαν το Διδυμότειχο στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων για τον 
βασιλιά Κάρολο ΧΙΙ.

Συνέδριο

«Όταν η Σουηδία κυβερνιό-
ταν από το Διδυμότειχο και την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία». Οι 
εκδηλώσεις ξεκίνησαν στην Πα-
ρασκευή 24 Οκτωβρίου με μια 
ειδική εκδήλωση στο Στρατιωτι-
κό Μουσείο της Σουηδίας, όπου 
αποτέλεσε την μέγιστη ευκαιρία 
για άμεση ανταλλαγή απόψεων 
και ιδεών μεταξύ του δήμου και 
παραγόντων της Σουηδίας. Την 
Κυριακή 26 Οκτωβρίου το από-
γευμα, δόθηκε δεξίωση προς τι-
μήν της αντιπροσωπείας, στην οι-
κία του τ. Γενικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και νυν 
Προέδρου του Σουηδικού Ινστι-
τούτου στην Κωνσταντινούπο-
λη και Προέδρου του Ιδρύματος 
Γραμμάτων και Τεχνών της Σουη-
δίας, κ. Daniel Tarchys. Την Δευ-
τέρα 27 και Τρίτη 28 Οκτωβρί-
ου ξεκίνησε το επιστημονικό Τμή-
μα των εκδηλώσεων με παρουσι-
άσεις στο Στρατιωτικό Μουσείο 
της Σουηδίας, παρουσία των πρέ-
σβεων της Ελλάδας, της Τουρκί-
ας και της Μολδαβίας στην Στοκ-

χόλμη καθώς και της πρέσβεως 
της Σουηδίας στην Αθήνα. 

Στις 26 Οκτωβρίου συμπλη-
ρώθηκαν ακριβώς τα 300 χρόνια 
από την ημερομηνία που ο Κάρο-
λος XII έφυγε από τα μέρη μας 
για να επιστρέψει στην Σουηδία.

Ομιλητές στις εκδηλώσεις 
ήταν ο Διευθυντής του Στρατι-
ωτικού Μουσείου, η πρέσβει-
ρα της Ελλάδας στην Σουηδία, ο 
πρέσβης της Τουρκίας, ο δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευ-
άς Πατσουρίδης,  ο Αρχαιολόγος 
Δρ. Αθανάσιος Γουρίδης και Ακα-
δημαϊκοί παράγοντες της Σουηδί-
ας. Η θεματολογία που ανάπτυ-
ξε κατά την ομιλία του ο Δήμαρ-
χος Διδυμοτείχου ήταν τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα που έχει 
η περιοχή μας για την ανάπτυξη 
του τουρισμού, αλλά και την πρό-
σκληση, για την διενέργεια ανα-
σκαφών στον λόφο του Κάστρου 
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προκειμένου να βρεθούν τα θε-
μέλια της οικίας του Καρόλου και 
να χτιστεί στο σημείο ένα Μου-
σείο αφιερωμένο στον Σουη-
δό Βασιλιά. Ο Αρχαιολόγος Δρ. 
Αθανάσιος Γουρίδης παρουσία-
σε την έρευνά του για τον Βα-
σιλιά Κάρολο XII στο διάστημα 
της διαμονής του στο Διδυμότει-
χο, αναδεικνύοντας τις ιστορικές 
σχέσεις του Διδυμοτείχου με την 
Σουηδία.

Συναντήσεις

Η αντιπροσωπεία την Πέ-
μπτη 30 Οκτωβρίου είχε συζητή-
σεις στα γραφεία του ΕΟΤ στην 
Στοκχόλμη και με μέλη του Συλ-
λόγου φίλων του Στρατιωτικού 
Μουσείου της Σουηδίας, σχετι-
κά με την δημιουργία και προώ-
θηση τουριστικού πακέτου για το 
Διδυμότειχο. 

Στην συνέχεια η Ελληνι-
κή Αντιπροσωπεία επισκέφτηκε 
τον Μητροπολίτη Σουηδίας και 
πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπα 
όπου αντάλλαξαν ευχές και συ-
ζήτησαν διάφορα θέματα. 

Επίσκεψη της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην Πρέσβη 
της Ελλάδος στην Σουηδία κ. 
Αλίκη Χατζή, όπου συζητήθηκαν 

τα συμπεράσματα του συνεδρίου 
αλλά και θέματα όπως η ανάπτυ-
ξη του τουρισμού από την Σου-
ηδία. 

Μέσα από τέτοιου είδους 
ενέργειες, θα δημιουργηθούν 
μελλοντικές συνεργασίες και θα 
δίνεται η ευκαιρία στους εκπρο-
σώπους των τουριστικών γρα-
φείων της Σουηδίας να γνωρί-
σουν τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της περιοχής μας. Το μεγά-
λο στοίχημα είναι να γίνει ο τό-
πος μας τουριστικός προορισμός 
και το Διδυμότειχο θα το κερδί-
σει!

Θερμή φιλοξενία

Με εντυπωσιακές δεξιώσεις 
στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, 
στην «Πινακοθήκη του Πρίγκι-
πα», με βραδινή ξενάγηση στην 
Χρυσή Αίθουσα και τις λοιπές αί-

θουσες τελετών. Είναι το ίδιο μέ-
ρος όπου δίνονται τα βραβεία 
Νόμπελ. Με περιηγήσεις στην 
εκπληκτική αίθουσα του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και την απονο-
μή αναμνηστικών δώρων στους 
επίσημους καλεσμένους, οι δι-
οργανωτές δημιούργησαν μια 

υπέρλαμπρη και μοναδική ατμό-
σφαιρα.

Με μια λαμπρή δεξίωση 
που δόθηκε από την Στρατιωτι-

κή Ακαδημία της Σουηδίας στην 
«Αίθουσα του Κράτους» στο Πα-
λάτι του Karlberg, ολοκληρώθη-
καν οι εκδηλώσεις για τον Βα-
σιλιά Κάρολο XII. Ο Διευθυντής 
του Στρατιωτικού Μουσείου Δρ. 
Per Sandin ευχαρίστησε δημο-
σίως, μπροστά σε ένα διεθνές 
κοινό από Πρέσβεις και Ακαδη-
μαϊκούς, τον Δήμαρχο κ. Παρα-
σκευά Πατσουρίδη, τον Αρχαιο-
λόγο Δρ. Αθανάσιο Γουρίδη και 
τον Πρόεδρο της οργανωτικής 
επιτροπής του συνεδρίου στο Δι-
δυμότειχο κ. Κώστα Γκουρλου-
μένο για την συμβολή τους στο 
έργο αυτό, αναδεικνύοντας τις 
ιστορικές σχέσεις του Διδυμο-
τείχου με την Σουηδία. Όπως ει-
πώθηκε από όλους, αυτή η δρα-
στηριότητα θα συνεχιστεί και 
στο μέλλον. Επίσης την επόμε-
νη χρονιά σκοπεύουν να επισκε-
φτούν οργανωμένα το Διδυμό-
τειχο, μέλη του Συλλόγου φίλων 
του Στρατιωτικού Μουσείου της 
Σουηδίας.

το διδυΜοτΕιχο στΗν σουΗδια

«Σχέσεις πόλης – κράτους» 
μέσω του τουρισμού
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Στις 26 Οκτωβρίου η εκκλησία μας τιμά 

τη μνήμη του αγίου μεγαλομάρτυρα Δημη-
τρίου του Μυροβλύτη. Ο άγιος Δημήτριος τι-
μάται σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο και βεβαί-
ως τιμάται και στην πόλη μας το Διδυμότει-
χο. Είναι σε όλους γνωστό το προσκυνητάρι 
του αγίου το οποίο βρίσκεται επάνω από τις 
πύλες της γέφυρας και δίπλα στον Αρμενι-
κό ναό του Αγίου Γεωργίου (Σουρπ Κεβόρκ). 
Εκεί κάθε χρόνο διαβάζονται οι ακολουθίες 
του αγίου και γίνεται το λεγόμενο κουρμπάνι 
(ζωοθυσία) των πετεινών(ζωοθυσία) των πε-
τεινών(ζωοθυσία) των πετεινών(ζωοθυσία) 
των πετεινών, δηλαδή οι προσκυνητές θυ-
σιάζουν κοκόρια προς τιμήν του Μυροβλύ-
τη Μεγαλομάρτυρα. Η ημέρα αυτή όμως για 
το Διδυμότειχο έχει και ιστορική αξία καθώς 
στις 26 Οκτωβρίου 1341, στέφθηκε στο Δι-
δυμότειχο συναυτοκράτορας των Ρωμαίων  
(Βυζαντίου/Ρωμανίας) ο Ιωάννης Στ΄ Καντα-
κουζηνός. Τα ιστορικά γεγονότα έχουν ως 
εξής : το 1341 ο τότε αυτοκράτορας και επι-
στήθιος φίλος του Καντακουζηνού, Ανδρόνι-
κος Γ΄ Παλαιολόγος, αρρωσταίνει και πάλι 
βαριά και πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη. 
Ο ενδεκαετής γιός του Ιωάννης Παλαιολό-
γος (ο οποίος γεννήθηκε στο Διδυμότειχο) δε 
δύναται να αναλάβει τα καθήκοντα του αυ-
τοκράτορα, και αμέσως ξεσπούν έριδες για 
την αντιβασιλεία, μεταξύ του Ιωάννη Καντα-
κουζηνού και των Ιωάννη Καλέκα (πατριάρ-
χη Κων/πόλεως) και Αλέξιο Απόκαυκο (Μέ-
γα Δούκα) οι οποίοι παίρνουν με το μέρος 
τους και τη βασιλομήτορα Άννα της Σαβοΐ-
ας (σύζυγο του Ανδρονίκου). Ο Καντακουζη-
νός αναγκάζεται να καταφύγει στο Διδυμό-

τειχο, όπου οργανώνει το στρατό του και δέ-
χεται ηγεμόνες για διάφορες συνεννοήσεις. 

Όλα αυτά τα γεγονότα είχαν σαν 
αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο δεύ-
τερος εμφύλιος (1341-1348), 
ο οποίος και αποτέλεσε το κύ-
κνειο άσμα της αυτοκρατορίας. 
Ως επακόλουθο της διχόνοιας 
και της κυβερνητικής αστάθειας, 
υπήρξε η πρωτοβουλία του Ιω-
άννη Καντακουζηνού να στεφθεί 
συναυτοκράτορας των Ρωμαί-
ων στο Διδυμότειχο. Δεν πρέ-
πει βεβαίως να παροράτε το γε-
γονός ότι, το να αναλάβει ο Κα-
ντακουζηνός τα ηνία του κρά-
τους μέχρι να ενηλικιωθεί ο Ιω-
άννης Ε΄, υπήρξε επιθυμία του 
Ανδρόνικου Γ΄. Η στέψη λοιπόν 
του Καντακουζηνού έλαβε χώρα 
στις 26 Οκτωβρίου 1341, ανήμε-
ρα της εορτής του Αγίου Δημη-
τρίου. Αναφορικά με την επιλογή 
της συγκεκριμένης ημερομηνίας 

ο Αθανάσιος Γουρίδης στο υπέροχο βιβλίο 
του (Διδυμότειχο μια άγνωστη πρωτεύου-
σα) αναφέρει ότι ο άγιος Δημήτριος θεωρού-
νταν από τους Καντακουζηνούς ως προστά-
της της οικογενείας τους1. Επίσης ο κ. Γουρί-
δης πιθανολογεί ότι ο άγιος Δημήτριος θεω-
ρούνταν προστάτης και της πόλης του Διδυ-
μοτείχου, καθώς : ¨υποθέτει ότι το προσκυ-
νητάρι είναι κτισμένο περίπου στη θέση να-
ού του αγίου, ο οποίος ίσως αποτελούσε το 
Μητροπολιτικό Ναό μέχρι το 17ο  αιώνα και 
είχε δώσει το όνομά του στην ομώνυμη συ-
νοικία του κάστρου¨2. Ας δούμε όμως πως 
περιγράφει την τελετή στέψης του Καντα-
κουζηνού, ο μεγάλος Βυζαντινολόγος Ντό-
ναλντ Μακ Νίκολ (ο οποίος αντλεί στοιχεία 
από τα απομνημονεύματα που συνέγραψε ο 
ίδιος ο Καντακουζηνός), στο βιβλίο του «Ιω-
άννης Καντακουζηνός ο απρόθυμος αυτο-
κράτορας» : ¨Στις 26 Οκτωβρίου του 1341, 
στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, παρουσία 
μιας σύναξης φίλων του, οι πιο κοντινοί συγ-
γενείς του τον περιέβαλαν με τα αυτοκρατο-
ρικά ενδύματα, ένας αξιωματικός των Λατί-
νων μισθοφόρων του, του φόρεσε στα πό-
δια τις πορφυρές μπότες του αυτοκράτορα. 
Στη συνέχεια, φόρεσε ο ίδιος στο κεφάλι του 
ένα αυτοκρατορικό κεφαλοκάλυμμα που βρι-
σκόταν τοποθετημένο μπροστά από μια ει-
κόνα της Παρθένου. Πρωτοψάλτες έψαλαν 
την αναγόρευση, και καθώς ο Καντακουζη-
νός είχε ορίσει πως έπρεπε να γίνει έτσι, τή-
ρησαν αυστηρά το πρωτόκολλο. Πρώτη ανα-
κηρύχθηκε η αυτοκράτειρα Άννα, δεύτερος ο 
γιος της Ιωάννης, τρίτος ήταν ο Καντακου-
ζηνός και τέταρτη η σύζυγός του Ειρήνη, ως 
αυτοκράτορας και αυτοκράτειρα αντίστοιχα. 
Κατευθύνθηκαν σε πομπή προς την εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου στο Διδυμότειχο για 
να προσκυνήσουν και να ευχαριστήσουν το 
Θεό (ο συγγραφέας εννοεί το ναό του Αγίου 
Γεωργίου Παλαιοκαστρίτου στα θεμέλια του 

1 . Αθανάσιος Γουρίδης «Διδυμό-
τειχο μια άγνωστη πρωτεύουσα» Εκδό-
σεις Επικοινωνία ΑΕ σελ 52.

2 . Αθανάσιος Γουρίδης «Διδυμό-
τειχο μια άγνωστη πρωτεύουσα» Εκδό-
σεις Επικοινωνία ΑΕ σελ 160.

οποίου βρίσκεται σήμερα ο Αρμενικός Ναός 
Σουρπ Κεβόρκ). Η τελετή συνοδεύτηκε από 
διάφορους οιωνούς και σημάδια, ωστόσο, εί-
ναι δύσκολο να πούμε αν ήταν θεϊκά ή οφεί-
λονταν στη τύχη, όπως ταπεινά παραδέχεται 
ο Καντακουζηνός «Το θέλημα του Θεού στις 
ανθρώπινες υποθέσεις αποκαλύπτεται μόνο 
σε όσους έχουν αγνή καρδιά και ο Θεός τους 
κρίνει άξιους μιας τέτοιας αντίληψης». Ένας 
από αυτούς ήταν ο επίσκοπος Διδυμοτείχου 
(Ιλαρίων), ένας άνδρας γνωστός για τα προ-
φητικά του χαρίσματα. Δεν συμμετείχε στην 
τελετή περιβολής και προσβλήθηκε που το 
έμαθε αργότερα. Όμως, όταν του ζήτησαν να 
ευλογήσει το κράτος και τον αυτοκράτορα, 
παρατήρησε ότι «το να είναι κανείς αυτοκρά-
τορας των Ρωμαίων ήταν κάτι που είχε ορίσει 
ο Θεός, όμως όσοι έτρωγαν άγουρα σύκα, σί-
γουρα θα υπέφεραν από πρησμένα χείλη»3. 
Για να μη μακρηγορούμε ο Ιλαρίων προφή-
τευσε ότι στην αρχή ο Καντακουζηνός θα 
αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες αλλά τελικά 
θα επικρατήσει, όπως και έγινε. Με βάση την 
περιγραφή του Ντόναλντ Μακ Νίκολ, αποσα-
φηνίζονται δύο πράγματα τα οποία έχουμε 
συνηθίσει ως Διδυμοτειχίτες να παρερμηνεύ-
ουμε : πρώτον ο Καντακουζηνός δε στέφθη-
κε  αυτοκράτορας αλλά σεβόμενος τα κλη-
ρονομικά δικαιώματα του γιου του Ανδρόνι-
κου Γ΄ (Ιωάννη Ε΄) στέφθηκε συναυτοκρά-
τορας των Ρωμαίων, και δεύτερον η στέψη 
δεν έγινε στο ναό του Αγίου Γεωργίου Παλαι-
οκαστρίτου αλλά στα ανάκτορα του κάστρου 
όπου και διέμενε με την οικογένειά του και 
τους αξιωματούχους του. Στο ναό του αγίου 
Γεωργίου πήγε μετά τη στέψη για να προσευ-
χηθεί. Το όλο γεγονός της στέψης του Κα-
ντακουζηνού στο Διδυμότειχο κατατάσσει 
την πόλη μας στην κατηγορία των ελάχιστων 
πόλεων όπου στέφθηκαν Βυζαντινοί Αυτο-
κράτορες. Ως γνωστόν η συντριπτική πλειο-
ψηφία στέφονταν στην Κωνσταντινούπολη. 
Άλλες πόλεις όπου έλαβε χώρα στέψη αυτο-
κράτορα ήταν : η Νίκαια της Μικράς Ασίας 
(όπου εκεί στέφθηκε ο Διδυμοτειχίτης Ιωάν-
νη Βατάτζης και γενικά η Δυναστεία των Λα-
σκαρέων), η Αδριανούπολη (όπου στέφθη-
κε για δεύτερη φορά ο Καντακουζηνός) και 
ο Μυστράς όπου στέφθηκε ο Κωνσταντίνος 
ΙΑ΄ Παλαιολόγος. Από τα παραπάνω κατα-
δεικνύετε ότι η πόλη/περιοχή μας εκτός από 
τα Βυζαντινά μνημεία, έχει να επιδείξει και 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα όπως : η στέ-
ψη του Καντακουζηνού, το γεγονός της κα-
ταστροφής των Φράγκων το 1205, τη μάχη 
του Εμπυθίου(Πυθίου)  1352 κλπ. Ο σύλλο-
γος μας «Καστροπολίτες – Γνώση & Δράση» 
έχει ως σκοπό να αναδείξει όλα τα ιστορικά 
γεγονότα που αφορούν το Διδυμότειχο και 
την ευρύτερη περιοχή, με σκοπό και στόχο 
την ενημέρωση των συμπολιτών μας αλλά 
και την τουριστική αξιοποίηση των μνημείων 
μας. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με 
Γνώση και Δράση.

3 . Ντόναλντ Μακ Νίκολ «Ιωάννης 
Καντακουζηνός ο απρόθυμος αυτοκράτο-
ρας Εκδόσεις ΔΟΛ Α.Ε. σελ 74-76.

O  Άγιος δημήτρης και η βυζαντινορωμαϊκή  
μεγαλοπρέπεια στο Κάστρο του διδυμοτείχου
Κείμενο του ιωάννη Α. Σαρσάκη (Καστροπολίτη)

όμΑΔΑ γυνΑιΚων Κ.Κ.π.Α

αγιασμός και έναρξη 
λειτουργίας

    Την  Πέμπτη  09 Οκτωβρίου, τελέσθη-
κε  αγιασμός από τον πατέρα  Νικόδημο, 
στην ομάδα Γυναικών  του  Κ.Κ.Π.Α.,   παρου-
σία  του Δημάρχου κ.Πατσιουρίδη Παρασκευά, 
του Προέδρου  κ.Τζιβάρα  Γ.,  του  Αντιπροέ-
δρου  κ.Μηνούδη Παναγιώτη κι άλλων μελών 
του Δ.Σ. κ.Σλαβούδη Κ., κ.Καραφείζη Β.,κ.Ζαχά-
κη Αικ., κ.Γκουδινούδη Κ. καθώς και της Δντρι-

ας κ.Μπουτζίκα Ανθούλας.  κι  έτσι  ξεκίνησε  
κι  επίσημα  η λειτουργία  της  ομάδας. [ κά-
θε  Πέμπτη  στις  10.00  π.μ. ]. Μετά το πέρας 
του Αγιασμού, ο Δήμαρχος, απηύθυνε  σύντο-
μο  χαιρετισμό  στις  γυναίκες  και  προσφέρθη-
καν  κεράσματα. Εκ του ΚΚΠΑ  Διδ/χου Η Κοιν.
Λειτουργός Ουζουνίδου Χρυσάνθη.
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αυτό είναι το τσίπουρο
Κεφαλές-καρδιά-ουρές

Από τα τέλη Οκτώβρη μέχρι και τον Δε-
κέμβρη, όλη η επαρχία παρασύρεται στο 
ρυθμό του βρασμού των καζανιών. Το τσί-
πουρο είναι το απόσταγμα που προκύ-
πτει από την απόσταξη των στεμφύλων, τα 
οποία περιέχουν ένα μέρος ζυμωμένου χυ-
μού σταφυλιού, που δεν έχει αποστραγγι-
στεί. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από τα σταφύ-
λια, που αφού συμπιεστούν και πάρουμε 
τον κύριο όγκο του χρήσιμου για την παρα-
γωγή του κρασιού χυμό, δίνουν ένα μείγμα, 
το οποίο περιλαμβάνει, μια μικρή ποσότη-
τα χυμού, τις φλούδες (στέμφυλα) και μερι-
κά κουκούτσια. 

Αυτό το μείγμα, το αφήνουμε να ζημω-
θεί, ώστε τα σάκχαρα του να μετατραπούν 
σε αλκοόλη. Μετά την ολοκλήρωση της ζύ-
μωσης, γεμίζουμε τον άμβυκα με το ζυμω-
μένο μείγμα και ξεκινάμε την απόσταξη. Κα-

τά την διαδικασία προκύπτουν τρία διαφο-
ρετικά κλάσματα. 

Με σειρά: οι Κεφαλές, με δριμεία γεύ-
ση, οι οποίες αποτελούν το μικρότερο πο-
σοστό ,περίπου 1/100, έχουν αλκοόλ περί-
που 85%vol και περιλαμβάνουν τις πιο πτη-
τικές ουσίες, η Καρδιά που είναι το μεγαλύ-
τερο μέρος, με αλκοόλ 70%vol χαρακτηρί-
ζεται από μαλακά αρώματα και γεύση και οι 
Ουρές, που είναι επιθετικές, με βαριά αρώ-
ματα, αντιστοιχούν στο 20% του όγκου και 
έχουν αλκοόλ περίπου 25%vol. Από αυτά 
τα κλάσματα κρατάμε τελικά την Καρδιά, η 
οποία αραιώνεται στους 38-45% βαθμούς, 
φιλτράρεται και εμφιαλώνεται. Αυτό είναι 
το τσίπουρο. Βέβαια, συνήθως γίνεται και 
δεύτερη απόσταξη, στην οποία μπορούν να 
προστεθούν και διάφορα άλλα συστατικά, 
όπως γλυκάνισος, μάραθος, γαρίφαλο, μο-

σχοκάρυδο και μαστίχα, με αποτέλεσμα το 
συγκεκριμένο τσίπουρο να είναι πιο καθα-

ρό, πιο αρωματικό και πιο φινετσάτο. (πηγή: 
athinorama.gr)

ΣόφιΑ ΒΕμπό

«Με της Νίκης  
τα κλαδιά…»

Tη Μουσική 
Εκδήλωση με τίτ-
λο «Με της Νί-
κης τα κλαδιά…», 
αφιερωμένη στη 
θρακιώτισσα τρα-
γουδίστρια της 
Νίκης, Σοφία Βέ-
μπο, παρουσία-
σε ο Εκπολιτιστι-
κός Λαογραφικός 
Σύλλογος «ΤΑ ΔΙ-
ΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ», με 
αφορμή τον εορ-
τασμό της Εθνι-
κής Επετείου της 
28ης Οκτωβρίου 
1940. Η εκδήλω-
ση πραγματοποι-
ήθηκε στο Αμφι-
θέατρο του Δή-
μου Διδυμοτεί-
χου, την Τρίτη 28 
Οκτωβρίου 2014 
ώρα 8.00 μ.μ. ενώ παράλληλα στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου εκτέθηκαν 
αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό της καλλιτέχνιδος. Στην εκδήλωση 
αποδόθηκαν τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας της περιόδου 1940-
46 από την Τετράφωνη Χορωδία Ενηλίκων του Συλλόγου και πλαισιώνο-
νται από παράλληλη αφήγηση για τη ζωή, το έργο και τη δράση της. Τη 
Χορωδία διεύθυνε η μαέστρος κ. Μαρία Δημητριάδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κεντρικό σημείο της πόλης του Διδυμότει-
χου στέκει περήφανο το άγαλμα της «τραγουδίστριας της νίκης» Σοφία 
Βέμπο, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στην μεγάλη Ελληνίδα.

Παρουσία του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 
Αλέκου Δερμετζόπουλου, του 
βουλευτή Έβρου κ. Μαρίνου 
Ουζουνίδη, των Αντιδημάρ-
χων κ. Σούλας Πουργιάζης και 
κ. Δημήτρη Κεσόγλου και της 
φυσικής ηγεσίας της Αστυνομί-
ας, πραγματοποιήθηκε η ορκω-
μοσία των νέων Αστυφυλάκων. 
Από το Τμήμα Δόκιμων Αστυ-
φυλάκων Διδυμοτείχου απο-
φοίτησαν 204 νέοι Αστυφύλα-
κες εκ των οποίων 94 είναι άν-

δρες και 110 γυναίκες. Η Σχο-
λή Αστυφυλάκων της Ελληνι-
κής αστυνομίας ιδρύθηκε και 
λειτουργεί από το έτος 1984, 
μετά την ενοποίηση των Σω-
μάτων Ελληνικής Χωροφυ-
λακής και Αστυνομίας Πόλε-
ων. Είναι Ανώτερη Παραγωγι-
κή Σχολή, υπερδιετούς κύκλου 
σπουδών και ανήκει στην ανώ-
τερη βαθμίδα της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Έχει ως απο-
στολή την εκπαίδευση των Δο-
κίμων Αστυφυλάκων, αποβλέ-

ποντας στην άρτια επαγγελμα-
τική κατάρτιση και στην κατάλ-
ληλη σωματική και ψυχική προ-
ετοιμασία τους, ώστε να κατα-
στούν ικανοί Αστυνομικοί και 
Ανακριτικοί Υπάλληλοι. Από το 
2005, στα πλαίσια της αποκέ-
ντρωσης, η έδρα της Σχολής 
μεταφέρθηκε στην Κομοτηνή 
και σ” αυτή υπάγονται τα Τμή-
ματα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Διδυμοτείχου, Κομοτηνής, Ξάν-
θης, Νάουσας, Γρεβενών, Καρ-
δίτσας, Ρεθύμνου και Σητείας.

όρΚωμόΣιΑ

αποφοιτούν  
οι νέοι αστυφύλακες
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Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δρά-
ση», διοργάνωσε στις 12 Οκτω-
βρίου 2014, εκδήλωση μνή-
μης προς τιμή του Μακεδονι-
κού Αγώνα και του Ήρωα Παύ-
λου Μελά, με την ευκαιρία συ-
μπλήρωσης 110 χρόνων από το 
θάνατό του. 

Ο Σύλλογος που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα την ανάδει-
ξης της ιστορίας και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, πραγματοποίησε 
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δι-
δυμοτείχου, προβολή της ομώ-
νυμης αφιερωματικής ταινίας, 
ενώ προηγήθηκε προβολή οπτι-
κοακουστικού υλικού και σύντο-
μες ιστορικές αναφορές από μέ-
λη του Συλλόγου. 

Επίσης ανάλογες προβολές 
πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο 
χώρο την επόμενη ημέρα (13 
Οκτωβρίου), ανήμερα της επε-
τείου θανάτου του Ήρωα, για 
τους μαθητές Γυμνασίων της 
πόλης. 

Η είσοδος του κοινού στις 

εκδηλώσεις ήταν ελεύθερη, ενώ 
προσφέρθηκαν δωρεάν αναψυ-
κτικά στους θεατές, καθώς και 
σελιδοδείκτες με το έμβλημα 
του Συλλόγου στους μαθητές. 

Οι «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ» ευ-
χαριστούν θερμά όσους τίμησαν 
με την παρουσία τους τις εκδη-
λώσεις και ιδιαίτερα όσους βο-
ήθησαν στην πραγματοποίησή 
τους, όπως παρακάτω: 1. Ορθό-
δοξο Ίδρυμα «Απόστολος Βαρ-
νάβας», για την άδεια δημόσιας 
προβολής της ταινίας. 2. Το Δή-
μο Διδυμοτείχου, για την παρα-
χώρηση του Αμφιθεάτρου στις 
12 και 13 Οκτωβρίου 2014 για 
την πραγματοποίηση των εκδη-
λώσεων. 3. Το χορηγό επικοινω-
νίας Radio Maximum 93,6 για 
τη συμβολή του στον τομέα ενη-
μέρωσης και προβολής της εκ-
δήλωσης. 

Οι «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ» συ-
νεχίζουν τις δράσεις τους, με 
ανάδειξη ιστορικών γεγονότων 
και προσωπικοτήτων, με προ-
βληματισμό, με καινοτομία και 
πρώτα από όλα με Αγάπη για 
την ιστορία και την πατρίδα

«Παύλος Μελάς» 
αφιερωματική ταινία

Αλέξανδρος 
ο Βασιλιάς

Αλέξανδρος βρε αμάν αμαν 
 Αλέξανδρος ο βασιλιάς
Αλέξης ανδριουμένους  

κι η μικρουκουσταντίνους
Μαζί έτρουγαν κι αμάν αμάν  
μαζί έτρουγαν μαζί έπιναν 

μαζί χαρακουπιούνταν Αλέξης αντριουμέ-
νους

Ακούν λαλιά απ’του Θιό 
Αλέξης αντριουμένους λαλιά απου τα ου-

ράνια
Θα πάρει ο Τούρκος το ψωμί  

θα πάρει και την Πόλη

***

Το Μαργούδι
Το Μαργούδι κι ν’ Αλεξαντρής

βγαίνουν στην αυλή κρυφά κρυφά
Τσ’ είδγι γειτουνιά και πουσπουριζ'

τσ’ είδγί μάνα της κι μουρμουρίζ'
Στο `πα βρε Μαργούδι μ’ 

να μη βγαίν’ ς έξω στην αυλή κρυφά κρυ-
φά

Άμα θέλεις μάνα, δείρε με
πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή 
για να βλέπω τουν Αλεξαντρή

***

Βασιλικούδα
Στου Τοκμάκι, στ’ ς Μεταξάδες
στου Τοκμάκι, στ’ ς Μεταξάδες

Γιάννης Δήμαρχους άιντι Βασιλικούδα μ’
Γιάννης Δήμαρχους

Γιάννης έχει τρεις γυναίκις
Γιάννης έχει τρεις γυναίκις

κι άλλην αγαπάει άιντι Βασιλικούδα μ’
κι άλλην αγαπά

Θα χουρίσει τη Θουδώρα
θα χουρίσει τη Θουδώρα

θα πάρει τη Βασιλ'κή άιντι Βασιλικούδα μ’
Θα πάρει τη Βασιλ'κή

Μάνα της την ουρμηνεύει
μάνα της την ουρμηνεύει

την παρακαλεί άιντι Βασιλικούδα μ’
την παρακαλεί

Μην τουν παίρνεις πιδί μ’ τουν Γιάννη
μην τουν παίρνεις πιδί μ’ τουν Γιάννη

τουν Γιάννη του χουβαρντά άιντι Βασιλι-
κούδα μ’

Τουν Γιάννη του χουβαρντά

***

Ήταν πέντε έξι νταήδες
Ήταν πέντε έξι νταήδες 

μπρε μπρε μπρε πέντ’ έξι νταήδες
χα χα χα πέντ’ έξι νταήδες

Πήραν όλοι τους μπαλτάδες 
μπρε μπρε μπρε τους μπαλτάδες

χα χα χα τους μπαλτάδες
Πήραν μον’ του ρέμα ρέμα 

μπρε μπρε μπρε του ρέμα ρέμα
χα χα χα του ρέμα ρέμα

Βρίσκουν ένα κούφιου δέντρου 
μπρε μπρε μπρε `να κούφιου δέντρου

χα χα χα ένα κούφιου δέντρου
Είχε μέσα κουκουβάγις 

μπρε μπρε μπρε κουκουβάγις
χα χα χα κουκουβάγις

Έκατσαν και τις μοιράστ’ καν 
μπρε μπρε μπρε και τις μοιράστ’ καν

χα χα χα και τις μοιράστ’ καν
Όλοι πήραν από δύο 

μπρε μπρε μπρε από δύο
χα χα χα από δύο

Του Γιαννάκη του `δωσαν μία 
μπρε μπρε μπρε του `δωσαν μία

χα χα χα του `δωσαν μία
Κάκιωσι κι δεν την πήρι 

μπρε μπρε μπρε κι δεν την πήρι
χα χα χα κι δεν την πήρι

ΤΑ ΤρΑγόυΔιΑ μΑΣ

«Πλούτος ρυθμών και  
ποικιλία ρυθμικής αγωγής»

πόΔόΣφΑιρό
«Αγιασμός»

Τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη 
της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς πραγματοποί-
ησαν όλες οι τοπικές ομάδες της περιοχής μας. 

Τον αγιασμό του Ο.Φ Ισακίου που έγινε στο 
γήπεδο του χωριού τέλεσε ο εφημέριος του 
χωριού, παρουσία του δημάρχου κ. Παρασκευά 
Πατσουρίδη, του δημοτικού συμβούλου κ. Τά-
σου Καραμπασάκη, του προέδρου της τοπικής 
κοινότητας κ. Απόστολου Παρασχάκη, του προ-
έδρου της ομάδας, των μελών της διοίκησης, 
όλων των ποδοσφαιριστών και του προπονητή.

Ευχόμαστε σε  όλους τους αθλητικούς συλ-
λόγους της περιοχής, για την νέα   αγωνιστική 
περίοδο καλή πορεία και να επιτύχουν όλους 
τους στόχους τους, με ακόμη μεγαλύτερες δια-
κρίσεις για το τοπικό ποδόσφαιρο.
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Νέος Mητροπολίτης ΑδρίΑΝουπολέως

«αμφιλόχιος»

Νέοι κληρικοί
Δύο νέοι κληρικοί χειροτονήθηκαν αυτές τις μέρες στην Αθήνα από τον 

Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Δαμασκηνό για να εξυπηρετήσουν τις λατρευτικές 
ανάγκες ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Συγκεκριμένα, ο Σεβασμιώτα-
τος χειρότονησε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ε.ε. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγί-
ας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Διάκονο τον Γεώργιο Αλιφεράκη και τη Δευτέρα, 13 
Οκτωβρίου ε.ε. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου ομοίως 
Διάκονο Θεόδωρο Χριστογιάννη. Αμφότεροι οι δύο νέοι κληρικοί θα χειροτο-
νηθούν σύντομα και στον δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης προκειμένου να κα-
λύψουν δύο κενές εφημεριακές θέσεις της ακριτικής μας Ιεράς Μητροπόλεως. 
 

Κωνσταντινούπολη

Προσκυνηματική εκδρομή

Προσκυνηματική εκδρομή στη Κωνσταντινούπολη και τα Πριγκηπόννησα 
πραγματοποιήθηκε το διήμερο 22-23 Οκτωβρίου ε.ε. με πρωτοβουλία της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. Του ομίλου των 
εκδρομέων ηγείτο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό 
ς. Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Αγία Σοφία, το Πατρι-
αρχείο, το Αγίασμα των Βλαχερνών και άλλα ιερά προσκυνήματα στην Πόλη. 
Την 23η Οκτωβρίου ο Σεβ. συλλειτούργησε με τον εορτάζοντα Σεβ. Μητρο-
πολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ι ά κ ω β ο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου Πριγκήπου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Πριγκηποννή-
σων δέχθηκε μέσα σε μία συγκινητική ατμόσφαιρα τις ευχές των παρισταμέ-
νων αρχιερέων, του ιερού κλήρου, του θεοφιλούς ποιμνίου των νησιών και 
των εκδρομέων.

Νέος Mητροπολίτης Αδρι-
ανουπόλεως εξελέγη πρόσφα-
τα από την Αγία και Ιερά Σύνο-
δο του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου και χειροτονήθηκε στο Φανά-
ρι το Σάββατο 18 Οκτωβρίου ε.ε. 
από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο. 
Στη χειροτονία του νέου Μητρο-
πολίτου Αδριανουπόλεως κ. Αμ-
φιλοχίου προσήλθε και έλαβε μέ-
ρος ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δ 
α μ α σ κ η ν ό ς, ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος του Φιλεκπαιδευτι-
κού Συλλόγου των εν Ορεστιάδι 
Αδριανουπολιτών και Καραγατσι-
ανών και πλήθος πιστών από την 
περιοχή των Μεγάρων, τόπο κα-
ταγωγής του νέου Αρχιερέως. Ο 
νέος Μητροπολίτης Αδριανουπό-
λεως Α μ φ ι λ ό χ ι ο ς γεννήθη-
κε στα Μέγαρα το 1961, σπούδα-
σε την ιερά επιστήμη στη Θεολο-
γική Σχολή Αθηνών, τυγχάνει μέ-
λος της μοναστικής αδελφότητος 

Αγίας Παρασκευής Μαζίου – Με-
γάρων και επί σειρά ετών διηκό-
νησε ως Ιεροκήρυκας στην Ιερά 
Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλα-
μίνος. Με απόφαση της Αγίας και 
Ιεράς Συνόδου ο νέος Ιεράρχης 
αναλαμβάνει καθήκοντα εκπρο-

σώπου του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου στην Αθήνα. Ο νέος Μη-
τροπολίτης Αδριανουπόλεως και 
ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης 
μας συνδέονται με μακρόχρονη 
φιλία και έχουν κοινές πνευματι-
κές καταβολές.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου ε.ε. άρχισε η νέα ιε-
ραποστολική περίοδος Οκτωβρίου 2014 – Μαΐου 
2015 στην Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορε-
στιάδος και Σουφλίου με σειρά δραστηριοτήτων, 
που ευλόγησε ο οικείος Ποιμενάρχης. Την Κυρια-
κή το εσπέρας, πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα 
Συνάντηση Κατηχητών με ομιλητή τον π. Αρσένιο 
Βλιαγκόφτη και την επομένη το πρωί, 20 Οκτω-
βρίου ε.ε. Ιερατική Σύναξη με τον ίδιο ομιλητή και 
θέμα· «Σύγχρονες αιρέσεις και παραθρησκεία». Τη 
Δευτέρα, το πρωί, 20 Οκτωβρίου ε.ε. ο Σεβασμιώ-
τατος ευλόγησε επίσης στην Ορεστιάδα την έναρ-
ξη λειτουργίας του Φροντιστηρίου καταρτίσεως 
των νέων κληρικών και το εσπέρας την έναρξη λει-
τουργίας του Παραρτήματος της Σχολής Βυζαντι-
νής Μουσικής στο Διδυμότειχο. Την Τρίτη το από-
γευμα, 21 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος τέλεσε 
στο Διδυμότειχο τον αγιασμό για την έναρξη λει-

τουργίας των Συνάξεων Μελέτης Αγίας Γραφής. 
Ειδικότερα στα πλαίσια της πνευματικής διακονί-
ας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας λειτουργούν·1. Σε-
μινάριο Ορθοδόξου πίστεως και Λατρίας στο Δι-
δυμότειχο (κάθε Δευτέρα), στην Ορεστιάδα (κά-
θε Τρίτη) και στο Σουφλί (κάθε Δευτέρα). 2. Φρο-
ντιστήριο καταρτίσεως των νέων κληρικών, κάθε 
Δευτέρα, στην Ορεστιάδα. 3. 90 περίπου εβδομα-
διαίες Συνάξεις Μελέτης της Αγίας Γραφής σε πό-
λεις και χωριά. 4. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής μέ 
Παραρτήματα στο Διδυμότειχο, στην Ορεστιάδα 
και το Σουφλί. 5. Χορωδία Παραδοσιακής Μουσι-
κής στο Διδυμότειχο. 6. Εκκλησιαστική Μαντολινά-
τα στο Σουφλί. 7. Νεανικές Συνάξεις και Κατηχητι-
κά Σχολεία σε πολείς και χωριά. 8. Σχολή Γονέων 
στην Ορεστιάδα (δις του μηνός), στο Διδυμότειχο 
και στο Σουφλί (άπαξ του μηνός).

νΕΑ ιΕρΑπόΣΤόλιΚη χρόνιΑ

«δραστηριότητες»
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 «λαοΓΡαΦιΚο ΜούσΕιο ΔιΔύΜοτΕιΧού»

Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς

Στις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρί-
ου το Λαογραφικό Μουσείο Δι-

δυμοτείχου συμμετείχε στον εορ-
τασμό των Ευρωπαϊκών ημερών 

Πολιτιστικής κληρονομιάς, με θέ-
μα αφιερωμένο στο χρόνο και 

με γενικό τίτλο:  «Τα πρόσωπα 
του χρόνου», με ειδικό θέμα για 
το Μουσείο μας «Ο κύκλος του 
βαμβακιού». Ο εορτασμός περιε-
λάμβανε εκδηλώσεις για τους μα-
θητές και το κοινό οι οποίοι κατά 
την επίσκεψη τους παρατήρησαν: 
1) Τα στάδια ανάπτυξης του φυ-
τού του βαμβακιού από τους σπό-
ρους μέχρι το στάδιο ανοίγματος, 
την συγκομιδή και τον εκκοκκισμό 
του με εντελώς παραδοσιακό τρό-
πο. (Εποπτικό υλικό: Σπόροι, φυ-
τά σε ανθοφορία, φυτά με χτέ-
νια, φυτά με καρύδια, ανοιγμένο 
βαμβάκι, λανάρ(ι) και δοξάρ(ι). 2) 
Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στην 
ενότητα της κλωστοϋφαντουργί-
ας, 3) Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν 
στο βαφείο 4) Οι επισκέπτες πα-
ρακολούθησαν προβολή οπτικοα-
κουστικού υλικού με θέμα:α) Στιγ-
μές και αιώνες, β) Σύνδεση χειρο-
νακτικής εργασίας και βιομηχανι-
κής επεξεργασίας με κοινό απο-
τέλεσμα την παραγωγή υφάσμα-
τος. Παρακολούθησαν επίσης την 
Ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος 

Βιομηχανική Επανάσταση και σύγ-
χρονη μέθοδοι παραγωγής υφα-
σμάτων. 5) Δόθηκε στους μαθη-
τές των δημοτικών σχολείων και 
των γυμνασίων φύλλο εργασίας 
με σκοπό την υλοποίηση του στην 
τάξη τους. Ως ΔΣ του συλλόγου 
και φορέας συντονισμού της δρά-
σης εκφράζουμε την χαρά μας για 
την οργανωμένη επίσκεψη των 
μαθητών του 1ου νηπιαγωγείου, 
του 3ου & 5ου δημοτικού σχολείου, 
του 1ου & 2ου Γυμνασίου, των μα-
θητών του Τεχνικού Λυκείου και 
λυπούμεθα για την αδυναμία να 
δεχθούμε μαθητές και άλλων σχο-
λείων λόγω περιορισμένης χρο-
νικής διάρκειας για την επίσκεψη 
των μαθητών. (Μόνο Παρασκευή). 
Ευχαριστούμε το κοινό που μας 
επισκέφτηκε, την δημοτική αρχή 
της πόλης μας, τον πάτερα Κομνί-
δη Γεώργιο για τον δανεισμό πα-
ραδοσιακού εκκοκκιστηρίου (Τσι-
κρίκ) και όλες τις εθελόντριες Κυ-
ρίες που ενεπλάκησαν στην δρά-
ση. (Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του 
Συλλόγου)

φιλΑρμόνιΚη μπΑνΤΑ

δημιουργία και αναβάθμιση  
της καλλιτεχνικής δράσης της μπάντας

Η νέα φιλαρμονική ορχήστρα 
του δήμου Διδυμοτείχου είναι γε-
γονός. Νέοι άνθρωποι, με εθελο-
ντισμό και με πλούσια μουσική δι-
αδρομή, με κοινό χαρακτηριστικό 
την αγάπη για τον τόπο μας αλλά 
και την μουσική, ενώνουν τις δυνά-
μεις τους. Ύστερα από μία μικρή πε-
ρίοδο απουσίας, το νομικό πρόσω-
πο «Ευγενίδειο» του δήμου Διδυμο-
τείχου με την νέα του Πρόεδρο κ. 
Βίκυ Σταμπολίδου, ξεκίνησε μια νέα 

προσπάθεια δημιουργίας και ανα-
βάθμισης της καλλιτεχνικής δράσης 
της μπάντας. 

Η μπάντα αποτελείται από νέ-
ους εθελοντές μουσικούς που αγα-
πούν την μουσική και θα συμμετέ-
χουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της περιοχής μας. Θα επεν-
δύει μουσικά παρελάσεις, περιφο-
ρές και θεατροχορευτικές παραστά-
σεις. Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ευ-

γενίδειο» κ. Βίκυ Σταμπολίδου το-
νίζει, «Θέλω να ευχαριστήσω από 
τα βάθη της καρδιάς μου τον δή-
μαρχο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά 
Πατσουρίδη για την αμέριστη βοή-
θεια και υποστήριξη που μας προ-
σφέρει, τον Βασίλη και Νίκο Τζέλ-
λα και όλα τα παιδιά που συνέβα-
λαν στην δημιουργία της νέας μπά-
ντας. Η άμεση ανταπόκριση των 
παιδιών δείχνει τον δρόμο, υποστη-
ρίζοντας και υλοποιώντας την ιδέα 

της Φιλαρμονικής, με αγάπη, εθε-
λοντισμό και αφοσίωση. Μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα από την 
στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκο-
ντά μας θέσαμε στόχους σε όλους 
τους τομείς ευθύνης μας και σή-
μερα παρουσιάζουμε με εξαιρετική 
επιτυχία την νέα Φιλαρμονική μπά-
ντα του δήμου μας.» Τα παιδιά που 
συμμετέχουν στην νέα προσπάθεια 
είναι: Τζέλλας Βασίλης, Τζέλλας Νί-
κος, Πουπουρέτσα Μαρία, Κυριζά-
κης Γιάννης, Καλαιτζοπούλου Μα-
ρία, Μίτκας Χρήστος, Θεοδωρίδης 

Ξάνθος, Χρηστίδου Στέλλα, Λελί-
δου Φαίη, Κουφίδης Μπάμπης, Φα-
φούτη Σωτηρία, Κουρούδης Γιάν-
νης, Κουρούδης Χρήστος, Τοπούζης 
Γιώργος, Μιτάκογλου Κώστας, Τσα-
γκούδης Δημήτρης, Τζιώρας Δημή-
τρης, Πάλλας Θανάσης, Κατσίγιαν-
νη Ίνα, Μπαγούδης Γιώργος, Θεο-
δωρίδης Γιάννης, Θεοδωρίδης Πα-
ναγιώτης, Θεοδωρίδου Στέλλα, 
Κωτσίου Βάγιος, Χρυσόπουλος Κώ-
στας, Παυλής Γρηγόρης, Μιμτσού-
δης Σπύρος, Μόσχου Άγγελος.
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28η Οκτωβρίου 1940
πανηγυρικός λόγος για την 28η οκτωβρίου 1940 από την  

Καθηγήτρια αγγλικών του 2ου Γυμνασίου Διδυμοτείχου κ. Χαρά παλαμίδα

 Σεβασμιότατε , Σοφολογιότατε , κ 
. Δήμαρχε , Στρατηγέ , αξιότιμοι εκπρό-
σωποι της στρατιωτικής και της πολιτι-
κής ηγεσίας του τόπου μας και εκπρό-
σωποι των σωμάτων ασφαλείας , κυ-
ρίες και κύριοι. Αν ζούσα στην Ελλά-
δα του 1940, θα ξυπνούσα σήμερα το 
πρωί και θα άκουγα τις σειρήνες... και 
θα έπαυε να υπάρχει για μένα το αύ-
ριο , θα υπήρχε μονάχα το τώρα , το 
τώρα του ΟΧΙ, το τώρα του αγώνα και 
της αντίστασης , το τώρα της επιβίω-
σης. Θα γινόμουν ένα μικρό κομμάτι 
στο τείχος που θα σταματούσε τον κα-
τακτητή , ένα μικρό κομμάτι στα θεμέ-
λια της ελευθερίας του αύριο. Ίσως να 
μην υπήρχε για μένα αύριο ,θα υπήρχε 
ίσως όμως για τα παιδιά μου και τα άλ-
λα παιδιά της γενιάς τους. 

Θα ξυπνούσα σήμερα το πρωί από 
τις σειρήνες και θα έπαυα να είμαι εγώ 
…θα γινόμουν εμείς. Ο φασισμός και ο 
ναζισμός έχουν για τα καλά εδραιω-
θεί στην Ευρώπη. Η Ελλάδα του 1940 
βρίσκεται κι αυτή υπό το καθεστώς της 
δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. Δεν 
έχει καμιά διάθεση να εμπλακεί σε κα-
μιά πολεμική σύρραξη με τους Γερ-
μανούς και τους Ιταλούς, τις λεγόμε-
νες Δυνάμεις του Άξονα ,όμως η προ-
κλητικότητα των Ιταλών που ανήμερα 
τον Δεκαπενταύγουστο τορπίλισαν μέ-
σα στο λιμάνι της Τήνου το μεταγωγι-
κό πλοίο ΈΛΛΗ, κάνει τους Έλληνες να 
δυσανασχετήσουν και να θορυβηθούν. 
Από την πλευρά όμως της κυβέρνησης 
Μεταξά δεν υπάρχει καμιά αντίδραση. 
Οι μήνες περνούν και οι προκλήσεις 
της Ιταλίας συνεχίζονται, μέχρι που 
τα χαράματα της σημερινής ημέρας, ο 

Μουσολίνι στέλνει τελεσίγραφο στον 
Πρωθυπουργό της χώρας μας, ζητώ-
ντας του την ελεύθερη διέλευση των 
Ιταλικών στρατευμάτων από το Ελλη-
νικό έδαφος. 

Η απάντηση είναι ένα ηχηρό και 
απόλυτο ΟΧΙ και μέσα σε κλίμα αλη-
θινού πανηγυριού ο Ελληνοιταλικός 
πόλεμος αρχίζει. Με το χαμόγελο στα 
χείλη αναχωρούν οι στρατιώτες για το 
μέτωπο καθώς όνειρα και ελπίδες για 
ένα σύντομο γυρισμό τους συνοδεύ-
ουν. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρό-
μους. Επικρατεί αναβρασμός. 

Ο πόλεμος διεξάγεται στα βου-
νά της Ηπείρου και οι γενναίοι μας θα 
υπερασπιστούν τη χώρα μας για περί-
που 216 ημέρες ενώ η Νορβηγία αντι-
στάθηκε μόλις 61 ημέρες, η Γαλλία 43, 
η Πολωνία 30, το Βέλγιο 18, η Ολλαν-
δία 4,η Γιουγκοσλαβία 3 και υπήρξαν 
και χώρες όπως η Δανία, το Λουξεμ-
βούργο και η Τσεχοσλοβακία που πα-
ραδόθηκαν χωρίς πόλεμο. Αφήνουν 
άφωνους του Ευρωπαίους και τον 
Μουσολίνι που δήλωνε γεμάτος αλα-
ζονεία στα 8 εκατομμύρια στρατιωτών 
του ,ότι η αναμέτρηση θα ήταν εύκο-
λη και σε λίγες μέρες θα έπινε τον κα-
φέ του στην Αθήνα . Με την ορμητι-
κή τους επίθεση καταλαμβάνουν τη 
μία μετά την άλλη σημαντικές πόλεις 
της Βορείου Ηπείρου , όπως Κορυτσά, 
Πρεμετή, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκα-
στρο , Χιμάρα .Οι συνθήκες είναι αντί-
ξοες κι όμως οι Έλληνες επιμένουν. 

Ο χειμώνας είναι ισχυρός αντίπα-
λος και όμως κανένας δεν λιγοψυχά . 
Όλοι βοηθούν στον αγώνα, ακόμα και 

οι γυναίκες και τα παιδιά . Στον ελεύ-
θερο χρόνο τους τραγουδούν, χορεύ-
ουν, διηγούνται ιστορίες και γράφουν 
γράμματα στους αγαπημένους τους. 
Την άνοιξη του 1941 ακολουθεί η με-
γάλη επίθεση εναντίον των Ιταλών, 
γνωστή ως Εαρινή Επίθεση. Οι Ιταλοί 
περνούν δύσκολες ώρες και γι’αυτό 
έρχονται να συνδράμουν στον αγώνα 
τους και οι σύμμαχοί τους οι Γερμανοί. 
Μετά από έξι μήνες ηρωικής αντίστα-
σης και νικηφόρων μαχών των Ελλή-
νων κατά των Ιταλών, η Ελλάδα θα δε-
χτεί επίθεση από τους Γερμανούς στις 
6 Απριλίου 1941. Τα στρατεύματα εί-
ναι εξουθενωμένα από το βαρύ χειμώ-
να. Η Ελληνική Κυβέρνηση και ο βα-
σιλιάς εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ η 
στρατιωτική ηγεσία συνθηκολογεί στις 
24 Απριλίου 1941. 

Οι Γερμανοί εισέρχονται στην 
Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941. Ωστό-
σο η Ελλάδα δεν έχει υποταχθεί ακό-
μη ολοκληρωτικά στον Γερμανό κατα-
κτητή. Η αντίσταση στην Κρήτη κρατά 
ως το τέλος Μαΐου του 1941, οπότε 
και λαμβάνει χώρα η περιβόητη Μά-
χη της Κρήτης. Με το σχέδιο Ερμής ο 
Χίτλερ θα χρησιμοποιήσει το επίλεκτο 
σώμα των 3000 Γερμανών αλεξιπτω-
τιστών, επιχειρώντας τη μαζικότερη αε-
ροπορική επίθεση στα χρονικά του Να-
ζισμού. Συμμαχικές δυνάμεις από Άγ-
γλους, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς 
καταφτάνουν για να βοηθήσουν. 

Οι Γερμανοί θα υποστούν  τρο-
μερές απώλειες εξαιτίας της ηρωι-
κής αντίστασης των Κρητικών και των 
Συμμάχων. Μετά την κατάληψη της 
Κρήτης την 1η Ιουνίου 1941, από τα 
Γερμανικά στρατεύματα, η Ελλάδα βρί-
σκεται πλέον υπό τριπλή κατοχή, της 
Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλ-
γαρίας. Η Βουλγαρία κατέχει την Ανα-
τολική Μακεδονία και μέρος της Θρά-
κης. Η Γερμανία την Κεντρική και Δυ-
τική Μακεδονία, την Αθήνα, την Κρή-
τη και κάποια ακόμη νησιά . Η Ιταλία 
την υπόλοιπη Ελλάδα . Μέσα σε όλα 
τα δεινά που προκάλεσαν οι Γερμανοί, 
από την πρώτη στιγμή, ήταν και η δέ-
σμευση όλων των αγαθών των κατα-
κτημένων για να καλύψουν τις ανά-
γκες του Γερμανικού στρατού .Τα τρό-
φιμα εξαφανίζονται από την αγορά και 
κάνει την εμφάνισή της η Μαύρη Αγο-
ρά όπου ολόκληρες περιουσίες ξεπου-
λιούνται για μια χούφτα αλεύρι ή λίγα 
μουχλιασμένα φασόλια. Από το καλο-
καίρι του 1941 ο ελληνικός λαός υπο-
σιτίζεται, ενώ τον τρομερό χειμώνα 
του 1941-42 χιλιάδες άνθρωποι, ιδι-
αίτερα στα αστικά κέντρα, πεθαίνουν 
από την πείνα. Ο πραγματικός αριθμός 
των θυμάτων της πείνας στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι φτάνει τις 300.000. 

Ο καθένας προσπαθούσε να επι-
βιώσει με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό 
έκαναν και τα ορφανά του πολέμου 
που δημιούργησαν μόνα τους το Ξυ-
πόλητο Τάγμα ,όπως έμεινε στην ιστο-
ρία. Ωστόσο,  ο ελληνικός λαός αντι-
μετωπίζει αυτή τη ζοφερή κατάσταση 

χωρίς να χάσει το θάρρος του και το 
αγωνιστικό του φρόνημα. Αντιστέκεται 
σθεναρά. 

Σημαντική η συμβολή της νεολαί-
ας στην αντίσταση , στην ύπαιθρο και 
στις πόλεις. Χιλιάδες μαθητές και φοι-
τητές μπαίνουν από τους πρώτους μή-
νες στον αγώνα κατά του ξένου κατα-
κτητή. Μοιράζουν προκηρύξεις, γρά-
φουν επαναστατικά συνθήματα στους 
τοίχους, συγκεντρώνουν πληροφορί-
ες, διακινούν όπλα, οργανώνουν δο-
λιοφθορές και επιθέσεις εναντίον των 
Δυνάμεων Κατοχής. Η πρώτη σημαντι-
κή πράξη αντίστασης στα Γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής ήταν το κατέβα-
σμα της Γερμανικής σημαίας , της Σβά-
στικας, από την Ακρόπολη, την νύχτα 
της 30ης Μαΐου 1941. Πρωταγωνι-
στές είναι οι δυο νεαροί φοιτητές Μα-
νώλης Γλέζος και Αποστόλης Σάντας.

Σιγά σιγά η αντίσταση του ελ-
ληνικού λαού αρχίζει να οργανώνε-
ται. Ιδρύονται οι αντιστασιακές οργα-
νώσεις ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ και ΕΑΜ με άμε-
σο στόχο την απελευθέρωση της Ελ-
λάδας και απώτερο σκοπό την οικο-
δόμηση ενός σταθερού δημοκρατι-
κού πολιτεύματος. Στις 25 Νοεμβρίου 
1942 ανατινάζεται η Γέφυρα του Γορ-
γοποτάμου από τις ελληνικές  αντάρτι-
κες ομάδες του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ, γε-
γονός που καθυστερεί αρκετές εβδο-
μάδες  τον ανεφοδιασμό των Γερμα-
νών που μάχονται στην Αφρική, ανυ-
ψώνει το ηθικό των Ελλήνων και τους 
καταξιώνει στη συνείδηση των συμμά-
χων. Οι Γερμανοί σε κάθε τέτοια ενέρ-
γεια των ελλήνων περνάνε σε αντί-
ποινα και κατακαίνε , σφαγιάζουν και 
εκτελούν χιλιάδες Έλληνες, ολόκλη-
ρα χωριά. Ματωμένα παραδείγματα 
είναι η πυρπόληση του Δοξάτου από 
τους Βούλγαρους στις 29 Σεπτεμβρί-
ου 1941, τα Καλάβρυτα που οι Γερ-
μανοί εξοντώνουν τον πληθυσμό τους 
,ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν βρέ-
φη και μικρά παιδιά στις 13 Δεκεμβρί-
ου 1943 και η πυρπόληση και εξόντω-
ση των κατοίκων του Διστόμου στις 10 
Ιουνίου 1944. Υπολογίζεται ότι 49.188 
Έλληνες εκτελέστηκαν από τους Γερ-
μανούς, τους Ιταλούς και τους Βουλ-
γάρους καθώς μετά από κάθε ενέδρα 
και σαμποτάζ των Ελλήνων οι Γερμα-
νοί κάνουν καταστροφικά μπλόκα. Με-
τά από 4 χρόνια  κατοχής και δεινών 
στις 12 Οκτωβρίου 1944, έφτασε η 
πολυπόθητη ώρα της λευτεριάς. Στις 
18 Οκτωβρίου, ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου, Πρόεδρος της πρώτης μετακα-
τοχικής  Ελληνικής Κυβέρνησης Εθνι-
κής Ενότητας υψώνει στην Ακρόπολη 
τη γαλανόλευκη. 28 Οκτωβρίου 2014. 
74 χρόνια μετά ! 

Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε 
για να βρεθεί σήμερα η Ελλάδα σε μια 
αν όχι τυπικά εμπόλεμη , σίγουρα όμως 
οδυνηρή για τους περισσότερους κα-
τάσταση. 

Η Ελλάδα παραπαίει από την οι-
κονομική εξαθλίωση και εξάρτηση, την 

πολιτική κατάντια και πάνω και πέρα 
απ’όλα την ηθική τελμάτωση. Σήμε-
ρα δεν ακούω σειρήνες αλλά αν βάλω 
προσεκτικά το αυτί μου, θα αφουγκρα-
στώ την ανησυχία ,την ανασφάλεια για 
το αύριο, το φόβο ,αυτόν τον άγνωστο 
χ που λέγεται κρίση. Η Ελλάδα και πά-
λι απειλείται …Γιατί υπάρχουν απειλές 
,πόλεμοι και μάχες πολλών ειδών που 
καλείται ο καθένας μας να δώσει για 
να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά του. 

Τώρα λοιπόν είναι η σειρά μας!!! 
Τώρα εμείς καλούμαστε να προστα-
τέψουμε την πατρίδα μας! Αν θέλου-
με πραγματικά να τιμήσουμε τη θυσία 
εκείνων, που αντιστάθηκαν , πείνασαν, 
υπέφεραν, πολέμησαν, σκοτώθηκαν… 
Αν έστω και λίγο νιώθουμε ευγνωμο-
σύνη για όλους αυτούς, πρέπει να πά-
ρουμε τη σκυτάλη !!!Τώρα είναι η σειρά 
μας!!! Ας μη γελιόμαστε! Αυτός ο εορ-
τασμός δεν γίνεται για εκείνους. Εκεί-
νοι δικαίωσαν την ύπαρξη τους, στά-
θηκαν στο ύψος των περιστάσεων και 
βγήκαν νικητές! Δεν γεννήθηκαν ήρω-
ες ! 

Δεν θέλησαν να γίνουν ήρωες ! 
Απλά, θεώρησαν χρέος τους να αγωνι-
στούν και να δώσουν τα πάντα για να 
προασπίσουν την πατρίδα ! Δεν έχουν 
ανάγκη τους δικούς μας διθυράμβους ! 
Εμείς χρειαζόμαστε το φωτεινό παρά-
δειγμά τους ! Εμείς χρειαζόμαστε να 
θυμόμαστε αυτούς και τη θυσία τους 
…. Τους χρειαζόμαστε να μας υπενθυ-
μίζουν ότι ο Έλληνας έχει φιλότιμο , 
έχει γενναία ψυχή , έχει πίστη ! Όπου 
όλοι οι άλλοι βλέπουν αδιέξοδο, ο Έλ-
ληνας μπορεί να ανοίγει μονοπάτια ! 

Πίστη στο Θεό ,αγάπη στην πα-
τρίδα και την οικογένεια, τιμή, αξιο-
πρέπεια! Αυτά τα όπλα διέθετε πάντα 
ο Έλληνας, με αυτά αγωνιζόταν πά-
ντα με αυταπάρνηση, με αυτά δικαιω-
νόταν! Ας αναρωτηθεί ο καθένας από 
εμάς κατά πόσο διαφύλαξε, κατά πό-
σο τίμησε αυτά τα εφόδια, αυτή τη βα-
ριά κληρονομιά, αυτό το θησαυρό που 
η αξία του δεν υπολογίζεται με οικο-
νομικά μεγέθη και που κανείς, εξωτε-
ρικός ή εγχώριος δυνάστης δεν μπο-
ρεί να μας τον συλήσει, αν δεν του τον 
ξεπουλήσουμε εμείς οι ίδιοι! Ως εκ-
παιδευτικός, ως πολίτης, ως Ελληνίδα 
ανησυχώ για το μέλλον αυτού του τό-
που, για το μέλλον των παιδιών μας … 
Και ξέρω πως δεν είμαι η μόνη! 

Δεν αρκεί όμως απλά να το λέ-
με ή να το νοιώθουμε! Οφείλουμε και 
να δράσουμε! Το οφείλουμε στους νε-
κρούς του έπους του 40 , στους νε-
κρούς της αντίστασης , σε όλους τους 
προγόνους μας που πότισαν με το αί-
μα τους τα χώματα αυτού του πανέ-
μορφου και ευλογημένου τόπου … για 
να μπορούμε εμείς σήμερα να πανηγυ-
ρίζουμε την ελευθερία μας! Εύχομαι να 
φανούμε αντάξιοί τους … Εύχομαι να 
μην τους προδώσουμε … να μην προ-
δώσουμε την Ελλάδα με την αδιαφο-
ρία μας … Σας ευχαριστώ 
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Διαχρονικό ΟΧΙ
«η μάχη της Ελλάδας»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέ-
τος, ο Δήμος Διδυμοτείχου, στις 28 
Οκτωβρίου, με τον καθιερωμένο εορ-
τασμό για την εθνική επέτειο, τίμησε 
την ηρωική αντίσταση του Ελληνι-
κού λαού απέναντι στις δυνάμεις του 
Άξονα. Παρουσία του Δημάρχου κ. 
Παρασκευά Πατσουρίδη, του εκπρο-
σώπου της Κυβέρνησης Υφυπουργό 
Εξωτερικών κ. Άκη Γεροντόπουλου, 
του Βουλευτή Έβρου κ. Μαρίνο Ου-
ζουνίδη, του Διοικητή της 16ης Με-
ραρχίας Στρατηγού Α. Βιτετζάκη, με-
λών του δημοτικού συμβουλίου κα-
θώς και τιμητικών αντιπροσωπειών 
των σχολείων και φορέων της πό-
λης, τελέστηκε δοξολογία στον καθε-
δρικό Ιερό Ναό της πόλεως, ο οποίος 
τιμάται επ’ ονόματι της Παναγίας της 
Ελευθερωτρίας. Μετά τη Δοξολογία 
εψάλη Τρισάγιο στο Ηρώο και ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων και με-
γαλειώδης μαθητική και στρατιωτική 
παρέλαση.

Ιστορία:Τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940, 
ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμα-
νουέλε Γκράτσι επέδωσε ιδιόχει-
ρα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιω-
άννη Μεταξά, στην οικία του δεύτε-
ρου, στην Κηφισιά, τελεσίγραφο, με 
το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη 
διέλευση του Ιταλικού στρατού από 
την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προ-
κειμένου στη συνέχεια να καταλάβει 
κάποια στρατηγικά σημεία του Ελλη-
νικού Βασιλείου, (λιμένες, αεροδρό-
μια κλπ.), για τις ανάγκες ανεφοδια-
σμού και άλλων διευκολύνσεών του 
για τη μετέπειτα προώθησή του στην 
Αφρική. Μετά την άρνηση του Πρω-
θυπουργού (το περίφημο «όχι»), ιτα-

λικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν 
τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εισβο-
λής στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Στρα-
τός αντεπιτέθηκε και ανάγκασε τον 
ιταλικό σε υποχώρηση και μέχρι τα 
μέσα Δεκεμβρίου, σχεδόν το ένα τέ-
ταρτο του εδάφους της Αλβανίας εί-
χε καταληφθεί από τους Έλληνες. Η 
αντεπίθεση των Ιταλών, το Μάρτιο 
του 1941, απέτυχε, με κέρδος μόνο 
μικρές εδαφικές εκτάσεις στην περι-
οχή της Χειμάρρας. Τις πρώτες μέρες 

του Απριλίου, με την έναρξη της γερ-
μανικής επίθεσης, οι Ιταλοί ξεκίνησαν 
και αυτοί νέα αντεπίθεση. Από τις 12 
Απριλίου, ο Ελληνικός Στρατός άρχι-
σε να υποχωρεί από την Αλβανία, για 
να μην περικυκλωθεί από τους προε-
λαύνοντες Γερμανούς. Ακολούθησε η 
συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, 
στις 20 Απριλίου και με τους Ιτα-
λούς, τρεις μέρες αργότερα, οι οποί-
ες περαίωσαν τυπικά τον ελληνοϊτα-
λικόγερμανικό πόλεμο. Η απόκρου-
ση της ιταλικής εισβολής αποτέλεσε 

τη πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά 
των δυνάμεων του Άξονα στη διάρ-
κεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πο-
λέμου και ανύψωσε το ηθικό των λα-
ών στη σκλαβωμένη Ευρώπη. Πολ-
λοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η νί-
κη των Ελλήνων επηρέασε την έκβα-
ση ολόκληρου του πολέμου, καθώς 
υποχρέωσε τους Γερμανούς να ανα-
βάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετι-
κής Ένωσης, προκειμένου να βοηθή-
σουν τους συμμάχους τους Ιταλούς 

που έχαναν τον πόλεμο με την Ελ-
λάδα. Η καθυστερημένη επίθεση τον 
Ιούνιο του 1941, ενέπλεξε τις γερ-
μανικές δυνάμεις στις σκληρές συν-
θήκες του ρωσικού χειμώνα, με απο-
τέλεσμα την ήττα τους στη διάρκεια 
της Μάχης της Μόσχας. Ο Ελληνοϊ-
ταλικός Πόλεμος χωρίζεται σε τρεις 
φάσεις. Στη φάση από τις 28 Οκτω-
βρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 1940, ο 
ελληνικός στρατός βρέθηκε σε θέση 
άμυνας και τελικά σταμάτησε την ιτα-

λική προέλαση. Στη συνέχεια, οι Έλ-
ληνες στρατιώτες εισήλθαν στο έδα-
φος της Βορείου Ηπείρου πετυχαί-
νοντας για περίπου δυο μήνες μεγά-
λες στρατιωτικές νίκες σε βάρος των 
Ιταλών. Στην τρίτη φάση του πολέ-
μου από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 26 
Μαρτίου 1941, αρχικά διακόπηκε η 
ελληνική αντεπίθεση, ενώ αργότερα 
εκδηλώθηκε η εαρινή ιταλική επίθε-
ση, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.


