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σελ. 16

σελ. 11

σελ. 7

Το Διδυμότειχο υποδέχτηκε με βαθιά αισθήματα χαράς, σε-
βασμού και αγάπης την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον 
Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης και 
Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο. Ο Δήμαρχος Δι-
δυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης εκπροσωπώ-
ντας το δημοτικό συμβούλιο αλλά και ολόκληρη την το-
πική κοινωνία, ανακήρυξε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαίο ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ της ΠΟΛΗΣ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
στο Διδυμότειχο

σελ. 8-9

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡχΗ

Σούλα Πούργιαζη Αντιδήμαρχος Μεταξάδων ΔημητρηΣ ΚεΣογλού 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & ΚαθαριότηταςΔεΣΠοινα γΚούρλούμενού  

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
γιαννηΣ τοΠαλούΔηΣ Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
& Ανάπτυξης

οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Διδυμοτείχου

Καλή χρονιά
επίσκεψη 
στα σχολεία

«ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ»

12η Πανελλήνια  
Λαμπαδηδρομία  
Εθελοντών Αιμοδοτών

σελ. 12

Βιργινία Γκρίν  
Γιοβανούδη
«Μάνατζερ του έτους 
για το 2014»
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ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ιδιοκτήτης: 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Εκδότης - Διευθυντής 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Δήμαρχος

Διεύθυνση: 
Β.Γεωργίου & Ορφέως 

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο 
Τηλ.: 25533 50602

e-mail:didymonea@gmail.com

 
Σ.Σ: Κείμενα , δημοσιευμένα ή μη 
δεν επιστρέφονται.Ενυπόγραφα 

κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεω-
τικά τη θέση της εφημερίδας.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπεύθυνος έκδοσης
Παρασκευάς Πατσουρίδης  

Δήμαρχος Διδυμοτείχου

Συντακτική ομάδα:
Τοπαλούδης Ιωάννης 

Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Κελεσίδης Αναστάσιος 
Αντιδήμαρχος Παιδείας  
& Δια Βίου Μάθησης

Δεντσίδης Δημήτριος 
Επικοινωνία

Εφημερίδα Δήμου Διδυμοτείχου
Β.Γεωργίου & Ορφέως

Τ.Κ 68300 – Διδυμότειχο
Τηλ.: 25533 50602

E-mail: didymonea@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όσοι Δημότες, Φορείς 

και Σύλλογοι της  
περιοχής επιθυμούν  

να ενημερώνουν τους 
δημότες μας για τις  

δραστηριότητες τους  
μέσα από την  

εφημερίδα του Δήμου  
Διδυμοτείχου,  

παρακαλούνται να  
αποστέλλουν σχετικό 
Δελτίο Τύπου στην  
ηλεκτρονική μας  

διεύθυνση didymonea@
gmail.com ή να επικοινω-
νούν με τον κο Δημήτρη 
Δεντσίδη στο κινητό τη-
λέφωνο 6972715239.Youtube: http://www.youtube.com/DimosDidymoteichou

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

www.didymoteicho.gr
Στατιστικά χρήσης πρώτου  
πενταμήνου της πύλης  
του Δήμου Διδυμοτείχου

Το καλοκαίρι τελείωσε, 
σηματοδοτώντας το τέλος 
των διακοπών και συνάμα 
την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς που εφέτος ξε-
κίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου. 
Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. 
Δερμεντζόπουλος για την 
έναρξη της νέας σχολικής 
περιόδου δήλωσε: «Είμαι 
πεπεισμένος ότι όλοι μας θα 
ανταποκριθούμε με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης στις σύγ-
χρονες εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις για να έχουμε ανω-
τάτου επιπέδου παιδεία για 
όλους τους μαθητές, τόσο 
στα σχολεία της πατρίδας 
μας, όσο και στα ελληνικά 
σχολεία του εξωτερικού. 

Το υπουργείο καταβά-
λει τη μέγιστη δυνατή προ-
σπάθεια ώστε να ξεκινήσει 
η σχολική χρόνια με τα λι-
γότερα δυνατά κενά εκπαι-
δευτικών θέσεων και από 
την πρώτη μέρα κάθε μαθη-
τής να έχει τα βιβλία του.» 

Στον αγιασμό του 2ου Γυμνα-
σίου, για την νέα σχολική χρο-
νιά, ο δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. 
Παρασκευάς Πατσουρίδης συ-
νοδευόμενος από τους δημοτι-
κούς συμβούλους Βίκυ Σταμπο-
λίδου και Τάσο Καραμπασάκη 
δήλωσε: «Εύχομαι καλή σχολι-
κή χρονιά στους μαθητές, τους 
διδάσκοντες και σε όλους τους 
γονείς. 

Ο Δήμος Διδυμοτείχου έχει 
πρώτη προτεραιότητα τα παι-
διά μας και την μόρφωσή τους. 
Με όλες μας τις δυνάμεις και σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτι-
κούς φορείς θα στηρίξουμε τα 
σχολεία της περιοχής μας και θα 
ήμαστε συνεχώς δίπλα τους. Θα 
διευκολύνουμε και θα ενθαρ-
ρύνουμε όλες τις δημιουργικές 
πρωτοβουλίες της σχολικής κοι-
νότητας ώστε όλοι μαζί να κα-
ταφέρουμε υψηλή ποιότητα εκ-
παίδευσης σε όλα τα σχολεία 
μας. Εύχομαι καλή και δημιουρ-
γική χρονιά, καλό ξεκίνημα και 
υγεία σε όλους.»

Η φωτογραφία  
του μήνα

Αναγγελία γάμου
O ΜυλΩΝΑς ΚΩΝςΤΑΝΤΙΝος του Δημητρίου και 

της Αθανασίας το γένος Ζαρκουλούδη, που γεννήθηκε στο 
Διδυμότειχο και κατοικεί στην Κυανή και η ΠΑΠΑΔοΠου-
λου ΤΡΙΑΝΤΑφυλλΙΑ του Θωμά και της Μαρίας το γέ-
νος  Μαυρουδάκη, που γεννήθηκε στις Σέρρες και κατοικεί 
στην Κυανή θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Κυανή Δι-
δυμοτείχου το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.

Ευχαριστήριο
Κώστα Γκουρλουμένο, Κώστα Γκουντινούδη, Μάκη Αδα-

μόπουλο, Νικόλαο Μαγγίνα, Αντώνη Τριανταφύλλου και 
τους ιστότοπους amen.gr, alexpolisonline.com για την βοή-
θειά τους στην έκδοση του Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014. 

Αριθμός Επισκέψεων: 28.224

Αριθμός Προβολής Σελίδων: 99.987

Αριθμός χρηστών: 14.103

Η πύλη www.didymoteicho.gr δέ-
χθηκε επισκέψεις από 71 χώρες. Πρώ-
τη δεκάδα χωρών σε αριθμό επισκεπτών: 

1. Ελλάδα, 2. Γερμανία, 3. Βουλγαρία, 4. 
Τουρκία, 5. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής, 6. Ολλανδία, 7. Ηνωμένο Βασίλειο, 
8. Γαλλία, 9. Ρωσσία, 10. Βέλγιο. Η πύ-
λη στο ίδιο διάστημα δέχθηκε 1.593 ηλε-
κτρονικές επιθέσεις οι οποίες αντιμετωπί-
σθηκαν επιτυχώς. 

ΕΝΑΡξΗ ΣχΟΛΙΚΗΣ χΡΟΝΙΑΣ

Πρώτη προτεραιότητα 
τα παιδιά
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Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλί-
ου: Διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές 
υποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές της επι-
κουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο 
την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιό-
τητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ασκεί τις 
αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών δι-
ατάξεων της διοίκησης και των κανονιστι-
κών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του λαμβά-
νει υπόψη του: Α) Την ανάγκη συνεργασίας 
και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσι-
ες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν 
την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέ-
τουν πόρους στην περιφέρεια του Δήμου. 
Β) Τους διαθέσιμους πόρους για την κά-
λυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να 
διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσμα-
τική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους. 
Γ) Την ανάγκη να οργανώνει τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να διασφα-
λίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτε-
λεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Δ) Την ανά-
γκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική 
προστασία και προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώ-
θησης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιο-
χής του Δήμου. Εκφράζει τις θέσεις του σε 
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμο-
δοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όρ-
γανα ζητούν τη γνώμη του. Καθορίζει τους 
φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις ει-
σφορές. Έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτι-
κές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών 
σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας πε-
ριβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής 
ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 
ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών 
μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδο-
μικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προ-
γραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης 
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής 
αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, 
αποζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομι-
κών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, 
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμη-
σης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών με-
λετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωρο-
θέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις 
του ν. 2508/1997(ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε 
φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νε-
κρών. Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφά-
σεις, με τις οποίες θέτει κανόνες και καθορί-

ζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα 
που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 
79 ΚΔΚ. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις 
εκδίδονται μετά από εισήγηση της δημαρχι-
ακής επιτροπής, αφού πρώτα προηγηθεί δι-
αβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς 
και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πο-
λιτών της περιφέρειας του Δήμου, λαμβά-
νοντας υπόψη και τυχόν ειδικές μελέτες που 
έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων αυτών. Λαμβάνει μέτρα για την 
όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση 
των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ει-
δικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων 
και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και 
χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό οποιοδήπο-
τε άλλο πρόσφορο μέσο. Έναν (1) μήνα πριν 
από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι 
την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρ-
χών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μό-
νο για θέματα που αναφέρονται σε έκτα-
κτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και 
απρόβλεπτης ανάγκης.

ςυνεδρίασε  
την Δευτέρα 29 ςεπτεμβρίου  
το Δημοτικό  
ςυμβούλιο Διδυμοτείχου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που 
έχουν ανάγκη επίλυσης είναι: Τροποποίηση 
Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 (6η Τρο-
ποποίηση)-- Συγκρότηση επιτροπής παρα-
λαβής (αρθρ.28   Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την προ-
μήθεια «μικροεργαλείων»-- Έγκριση   παρα-
λαβής οριστικής   μελέτης   «Ειδική   αρχιτε-
κτονική   μελέτη ανάπλασης  περιβάλλοντος  
χώρου  των  λουτρών  του  Ουρούτς  Πα-
σά  και σύνδεσής του με τον αστικό ιστό»-- 
Έγκριση  παραλαβής οριστικής  μελέτης  
«Αρχιτεκτονική  αποτύπωση  τουκτιριακού 
συγκροτήματος των λουτρών του Ουρούτς 
Πασά»-- Έγκριση παραλαβής  οριστικής με-
λέτης «Υδρογεωλογική μελέτη υφιστάμε-
νου μουσουλμανικού κοιμητηρίου στο υπ’α-
ριθμ.2728 τεμάχιο του αγροκτήματος Διδυ-
μοτείχου»-- Έγκριση   σύναψης   τριμερούς   
σύμβασης   συνεργασίας   για   την   οργά-
νωση συλλογικού  συστήματος  εναλλακτι-
κής  διαχείρισης  απορριμμάτων  κατά  την 
έννοια του Ν.2939/2001 μεταξύ του Δήμου 
Διδυμοτείχου , της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. και της 
Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)-- Έγκριση σύναψης προ-
γραμματικής σύμβασης με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  
Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Λειτουρ-
γική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή 

και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του 
Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας 
διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργει-
ες Δήμου Διδυμοτείχου»-- Εκμίσθωση δη-
μοτικών αγρών Τ.Κ. Ελαφοχωρίου-- Τρό-
πος διανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων του 
Δήμου Διδυμοτείχου—Ορισμός υπευθύ-
νου και αναπληρωτή του για την υλοποίη-
ση του προγράμματος διανομής παρεμβα-
τικών και αποσυρομένων  προϊόντων  και 
ορισμός υπαλλήλων για την στήριξη του 
προγράμματος-- Ορισμός μελών του Δ.Σ. 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δ.Ε.Υ.Α.Δ»-- 
Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.»-- Ορισμός με-
λών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Κ.Π.Α.Π.Ν.Π»-- Ορισμός μελών του Δ.Σ. 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»-- 
Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»-- Ορισμός με-
λών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας-- Ορι-
σμός  μελών  του  Δ.Σ.  της  Δημοτικής  Επι-
χείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ-
ΔΙΟΦΩΝΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»-- Ορισμός 
μελών Aδελφάτου Οργανισμού Ηλεκτρο-
φωτισμού και Αλευρομύλου-- Ορισμός  εκ-
προσώπων  του  Δήμου  Διδυμοτείχου  στη  
Γενική  Συνέλευση  της Αναπτυξιακής Εται-
ρείας Περιφέρειας Διδυμοτείχου Α.Ε.-- Ορι-
σμός εκπροσώπων του Δήμου Διδυμοτεί-
χου για συγκρότηση Συντονιστικού Οργά-
νου Πολιτικής Προστασίας-- Ορισμός εκ-
προσώπων του Δήμου Διδυμοτείχου στη 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Έρευνας 
και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε.-- Εκλο-
γή  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Διδυμο-
τείχου  στο Δ.Σ. του  Συνδέσμου Ύδρευ-
σης Ποιμενικού – Αμπελακίων-- Συγκρότη-
ση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για 
εκποιήσεις – εκμισθώσεις έτους 2014-- Συ-
γκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέ-
λεσης εργασιών- υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80 
άρθρα 67 και 70)-- Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής έργων-- Συγκρότηση επιτροπής 
συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών δια-
φορών-- Ορισμός  δύο  μελών  από  τις  πα-
ρατάξεις  της  μειοψηφίας  στην  Εκτελεστι-
κή Επιτροπή για περιπτώσεις που λειτουργεί 
ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο (άρθρο 
74 του Ν. 3852/2010 και Ν. 3584/2007)-
- Έγκριση  απολογισμού  έτους  2013  του  
Ν.Π.Δ.Δ.  του  Δήμου  Διδυμοτείχου «Κέ-
ντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νε-
ολαίας & Περιβάλλοντος»-- Έγκριση εκτός 
έδρας μετακίνησης Δημάρχου-- Επί αιτήσε-
ων Δημοτών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙχΟΥ

«Παραχώρηση για 
το Πατριαρχείο»

Συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου και αποφάσισε ομόφωνα την 
παραχώρηση δημοτικού κτιρίου στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου για να διευκολυν-
θούν οι εργασίες αποκατάστασης, με απώτερο σκοπό την μελλοντική χρήση του 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Να σημειωθεί ότι μετά από απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου η συγκεκριμένη οικία θα φέρει το όνομα του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Η σύνθεση της δημοτικής κοινότητας είναι: Πρόεδρος 
Χατζηπεντίδης Χρήστος και μέλη, Νικολέντζου Κατερίνα, Παπαδάκης Γιώργος, Πα-
λαμάρκα Σουλτάνα, Ελευθεριάδης Απόστολος.

ΠΑΡΜΕΝΙωΝ 2014

Επίδειξη ισχύος 
Παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και σύσσωμης της 

πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά 
Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2014 στο Πεδίο Ασκήσεων «Αε-
τός» στο Νομό Έβρου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αποτροπής προς κά-
θε κατεύθυνση.

Η Εθνική Διακλαδική Άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2014 διεξήχθη από 29 
Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και 
εντός του FIR Αθηνών επί 24ώρου βάσεως με σκοπό την εφαρμογή και 
αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της 
εντυπωσιακής τελικής φάσης εκτελέστηκαν βολές ακριβείας από άρμα-
τα μάχης Leopard-2HEL και Leopard-2A4, πυρά από αεροσκάφη F-16 
και F-4E της Πολεμικής Αεροπορίας, βολές αντιαρματικών πυραύλων 
και ρουκετών από επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache της Αεροπορίας 
Στρατού, καθώς και πυρά υποστηρίξεως από αυτοκινούμενα πυροβόλα 
και βαρέα όπλα της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού.(e-amyna.
com)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ομοφωνία μετά 
από συζήτηση
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Στην στήλη αυτή παρουσιάζουμε 
«γραφόμενα» που βρίσκουμε στο διαδί-
κτυο και φράσεις που συναντάμε στην κα-
θημερινότητα. Λέξεις και εκφράσεις «κλει-
διά» δημιουργούν μια συνολική «ενιαία 
πρόταση» που ο καθένας μπορεί να την 
«μεταφράσει» όπως θέλει. Δεν σχολιάζου-
με πρόσωπα αλλά καταστάσεις!

• Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια 
μέρα που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το 
μεγάλο το Όχι να πούνε. Φανερώνε-
ται αμέσως όποιος τό ‘χει έτοιμο μέ-
σα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα 
πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί 
του.

Ο αρνηθείς δεν μετανιώνει. Aν ρωτιού-
νταν πάλι, όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως 
τον καταβάλλει εκείνο τ’ όχι — το 
σωστό — εις όλην την ζωή του. 
(Κωνσταντίνος Καβάφης)

• Την διαφορά την κάνει η ομάδα. Η 
συλλογικότητα και η αδιαπραγμάτευ-
τη ενότητα δυνάμεων.

• σύναξη δημοσίων υπαλλήλων..
• Όταν περπατάτε στους υπαίθριους 

χώρους, να τη διατηρείτε ζεστή την 
μύτη σας, καθώς έτσι είναι πιο ανθε-
κτική στις επιθέσεις των ιών.

• Για τους γείτονές μας Βούλγαρους, 
χρειάστηκαν μόνο δύο χρόνια!

• Καλημέρααα!!!! Καλημέραααα!!!!!
• Ο ΣΟΛΩΝ προσπάθησε να καταργή-

σει τα προνόμια των λίγων και άπλη-
στων και να εμφυσήσει στους συμπο-
λίτες του την αγωνιστική συνείδηση 
που διέθετε ο ίδιος.ΕΣΥ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;

• Γιατί το νόημα της ζωής κρύβεται σε 
πράγματα απλά...

• Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα των 
κοτζαμπάσηδων ανταγωνίζεται στα 
πάνελ από που θα δανειστεί και όχι 
πως θα παράγει.

• Σε καλό να μας βγει.
• Αλλαγές;
• ο 2012 ψηφίσθηκε νόμος Ν. 

4036/2012 , σύμφωνα με τον οποίο 
από το 2015 θα είναι πλέον υποχρε-
ωτική η ασφαλής και με συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές διαχείριση των κε-
νών συσκευασίας από φυτοφάρμακα.

• Για ποιον χτυπάει η καμπάνα;
• έχουμε απώλεια παραγωγής από τα 

περυσινά επίπεδα της τάξης του 30-
40%, αλλά ..τσίπουρο θα πιούμε!

• Έχει πει πολλά..εμείς δεν ακούγαμε!!!!
• Μεγάλη η τιμή για τον τόπο μας και 

μέγιστη η ευεργεσία της για τους Έλ-
ληνες επιστήμονες.

• Μόνο όταν όλα τα παράπονα, προ-
βλήματα ή αιτήματα, που υπάρχουν 
στην περιοχή, θα καταγράφονται 
στο «Γραφείο Δημότη» και στη συνέ-
χεια θα παραπέμπονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και 
επίλυση θα έχουμε μια «σωστή σει-
ρά» σε όλα όσα μας ενοχλούν!

ΤΡΥΓΟΣ «Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου»

Α
Αβανάκς= βλάκας
Αβτζής = κυνηγός
Άγανα=άχυρα από στάχυα
Α γ΄ρτσα=στραμπούληξα
Αγρικάω=καταφέρνω, κάνω κάτι επιδέξια
Αγριντιές=μεγάλα ξύλινα δοκάρια κάτω από τη 
στέγη
Άερ=όχι , άρνηση
Αηλιάκς=χωρίς δουλειά, χασομέρης
Άϊ σικιά=φύγε από δω
Αλαβάντα=παιχνίδι υπαίθριο εφήβων
Αλατζιάτκου=δίχρωμο (ασπρόμαυρο)
Αλιτζινέ=τρόπος δακτυλοκράτησης της μπίλιας 
σε παιχνίδι
Αλουζιαναβάνου=κουτοπόνηρη ανακατώστρα
αντάρα=ομίχλη
Αξάς=ξάδερφος
Αμπνάρι=χωριό Ασπρονέρι
Αμτζίκς=περιφρονητικός χαρακτηρισμός 
Ανάβανα=ανάφερα
Ανα τ΄ρτσα=σε έδωσα να καταλάβεις
Αντάσης μου=συνομήλικός μου
Αντί=εξάρτημα αργαλειού, σ΄ αυτό τύλιγαν το 
στημόνι
Αντράλα= ζάλη
Αντραλιάσκα= ζαλίστηκα
Απίκασα=κατάλαβα
Απψχάου=λυπάμαι
αραθύμσα=πεθύμησα
Αραμπάτσα=στολισμένη βοϊδάμαξα για την μετα-
φορά της νύφης
Αρατλίκς=συνάδελφος
Αρδέκια=αγριόπαπιες
αρδίνι=μια σποράς τόπος
Αρίσι =εξάρτημα της βοϊδάμαξας ,διχαλωτό ξύλο 
που συγκρατούσε τα ζεμένα βόδια
Αρμούτια=αχλάδια
Αρνίθα=κότα
αρπατζίκι= κρεμμυδάκια μικρά για φύτεμα 
αρτσιώθκα= θύμωσα, μου σηκώθηκε η τρίχα
Ασμάκι=κανάλι τεχνικό ή φυσικό
Αστόϊσι=ξέχασε
αφιγκρέμι= στήνω αφτί
Αχράμς=άχρηστος
αχτσιάκι φρέσκο τυρί ανακατεμένο με γάλα
Β

Βαζγκέϊτσα=το μετάνιωσα

Βατσνιά=βατομουριά
Βάτσνα=βατόμουρα
Βεράνς=αδύναμος
Βούλιαρ΄=ψηλό αγριόχορτο στον κάμπο
Γ

Γιαβάσκους=ελαφρύς (συνήθως αναφέρεται 
στον ελαφρύ καπνό)
Γάβρο=δέντρο με εύκαμπτο κορμό {με το γάβρο 
έπλεκαν τους φράκτες}
Γιαλαδάρς=βοσκός αγελάδων
Γιαλάκι=πέτρινη ποτίστρα ζώων:
γιαλαμάς πληγή στα χείλη (σκάσιμο χειλιών)
Γιαμάτσι=απότομη πλαγιά υψώματος
Γιάνκα=πλάγια
Γιάνκα= ανάρρωσα
Γιαουκλής=αρραβωνιαστικός
Γιαουκλίδινα=αρραβωνιαστικιά
γιαράς =πληγή
Γιάρι=μικρός γκρεμός
Γιαρντούμ=αλληλοβοήθεια σε γεωργικές εργα-
σίες
Γιατ΄κα=ξύλινο μεγάλο παγούρι
Γίκους=η στοίβα των παπλωμάτων και κουβερ-
τών
Γίκνα=χρωστική αλοιφή (βαθύ καφέ) για βάψιμο 
των χεριών της νύφης (έθιμο γάμου)
γίμαλα 
Γιμινιά=δερμάτινα παντοφλέ χοντροπάπουτσα
Γινιά=σόι,συγγένεια
Γιρλέχτσι=έκατσε καλά,ταίριασε στο μέρος
γιόξα
Γιουμουρλούκι= χοντρό επανωφόρι, ίσως και κά-
πα
Γιούρτι=λαχανόκηπος στην αυλή
Γιωρς=Γιώργος
Γκαβός=τυφλός
Γκάγκα=το ράμφος των πουλιών
Γκαγκαμέκα=μύτη μολυβιού ή και ξύλινο σουβλί
Γκαγκλί=μισή βοϊδάμαξα
γκαλέτσια=ξυλοπάπουτσα
γκντούλια=τροχοι
Γκαργκάνα=μεγάλο πριόνι για κοπή δέντρων
Γκαστανίτσα=κάμπια
Γκατζιόλι=γαϊδούρι
Γκατζιολάγκαθο=γαϊδουράγκαθο
Γκεζλεμέδες=πιτάκια με τυρί στο τηγάνι
Γκιβρέδκα=ξεροψημένα,ψιλο καμμένα
Γκιμπέρτσι=πέθανε, περιφρονητικά ψόφησε

Γκιμπουλτζές=τοπωνύμιο περιοχής
Γκιμπρίτια=σπίρτα
Γκιντζές=το τριφύλλι
Γκιούσς=στήθος
Γκιρέζ=ανταγωνισμός
Γκιρένι=πηγάδι
Γκιρινιά=ρεματιά
Γκιρντάνι=κρεμαστό με φλουριά γύρω από τον 
λαιμό
Γκιρντίζουμι=κοκορεύομαι , φουσκώνω τα στή-
θη μου
Γκίρτσι=γύρισε ανάποδα, στράβωσε
Γκιτζινούδια= τα νεογέννητα γουρουνάκια ή και 
λαγουδάκια
Γκλαμπάτσα=ασθένεια προβάτων
Γκλόγκανα=καρπός αγριοτριανταφυλλιάς
Γκουγκουχτούρα=δεκαοχτούρα
Γκουζγκούνι=μύλος,στομάχι πουλερικών
Γκουλιαμάκι=ανδρικό σπέρμα
Γκουλιόμπαρος=γυμνός
Γκουγκόλια=όρχεις
Γκουλσιανούδια=νεοσσοί
Γκουμπές=μικρός αποθηκευτικός χώρος στον 
υπαίθριο φούρνο
Γκουντούτρσι=επιμένει ενοχλητικά:
Γκουρλωμάτς=κόσκινο με μεγάλες τρύπες
Γκουρτσιά=άγριο οπωροφόρο δέντρο
Γκόρτσα=ο καρπός της γκουρτσιάς
Γκουντίνης=Κων/νος
Γκουντούρτσις=επέμενες πολύ
Γκουντούλια=τροχοί
Γκουντούλσι=κατρακύλησε
Γκούσια=στα πουλιά σακουλάκι στο λαιμό (εσω-
τερικά) για αποθήκευση σπόρων και τροφών
Γκουστερίτσα-Γκούστερος=σαύρα
Γνι=υνί
Γνιατουμένους=θυμωμένος
Γιάντιις=επιβεβαίωση στοιχήματος
Γόλιλε=επιφώνημα πόνου
Γρουνάρς=χοιροβοσκός
Δ

Δέοντα (τα)=χαιρετίσματα
Διαέρου=τριγυρνώ άσκοπα
Διάιρνι=τριγυρνούσε, έκοβε βόλτες άσκοπα
Διάλαξι και μπουμπούνηξι=άστραψε και βρόντη-
ξε
Δικέλι=δικράνι
Ε

Εμ ή χεμ= και , ( π.χ. Οι γναίκις στΑμπάρ φκιάν 
τρεις δλες μαζί, εμ αρμέγν εμ κατρούν χεμ
μαστίχα ματσιαλούν.)
Εναγκιρίσιου=του παλιού καιρού
Έρουντι=έρχονται
Έρουμι=έρχομαι
Ετσιανά=κάπως έτσι

Λεξικό τοπικής διαλέκτου  
(ντοπιολαλιας) 

από τον Θεόφιλο Γουδουσάκη

Οι γεωργοί το μήνα Σεπτέμβριο 
τον λένε Τρυγητή ή Τρυγομήνα. Ο 
τρύγος είναι μια από τις πιο δύσκο-
λες και κουραστικές γεωργικές ερ-
γασίες, όπως δηλώνει και η φράση 
«τρύγος, θέρος, πόλεμος». 

Η πιο σημαντική στιγμή του χρό-
νου για τη δουλειά των αμπελουρ-
γών και των οινοποιών είναι αναμφι-
σβήτητα η ωρίμαση και ο τρύγος του 
σταφυλιού. Το τσαμπί του σταφυλιού 
συγκρατείται από το βλαστό του φυ-
τού με το κοτσάνι, ενώ οι ρώγες απο-
τελούνται από το φλοιό, τη σάρκα 
και τα κουκούτσια. Κάθε ένα από αυ-
τά τα μέρη έχει διαφορετική χημική 
σύσταση και η διαδικασία της ωρίμα-
σης το επηρεάζει διαφορετικά και με 
διαφορετικούς ρυθμούς: Στο φλοιό 
περιέχονται χρωματικές και αρωμα-
τικές ουσίες, καθώς και ταννίνες. Στη 
σάρκα αποθηκεύεται το νερό, αλ-
λά κυρίως τα σάκχαρα, τα οξέα, τα 
ανόργανα άλατα και οι βιταμίνες. Τα 
κουκούτσια είναι πλούσια σε μάλλον 
στυφές ταννίνες και κυρίως πικρά 
έλαια. Το κοτσάνι έχει υψηλή περιε-
κτικότητα σε ταννίνες, οι οποίες είναι 
συνήθως έντονα στυφές και ξερές. 
Τα σταφύλια όσο ωριμάζουν απο-
κτούν χρώμα και γλυκύτητα. 

Η ώρα της ωρίμασης και του 
τρύγου του σταφυλιού έχουν φτάσει 

όταν οι ρώγες αποκτήσουν το επιθυ-
μητό χρώμα και άρωμα, καθώς και 
την κατάλληλη αναλογία σακχάρων 
και οξέων. Πρόκειται για την «τεχνο-
λογική ωριμότητα», που αντιστοιχεί 
στη στιγμή κατά την οποία το σταφύ-
λι μιας ποικιλίας δίνει γλεύκος με κα-
τάλληλη χημική σύσταση, για τον τύ-
πο κρασιού που πρόκειται να παρα-
χθεί. Όλα αυτά διαπιστώνονται από 
τους ελέγχους που γίνονται σε αντι-
προσωπευτικά δείγματα, κατά την 
περίοδο της ωρίμασης και του τρύ-
γου του σταφυλιού. Όσο ο τρύγος 

διαρκεί, τα σταφύλια συλλέγονται 
προσεκτικά, με τα χέρια (όπως γίνε-
ται σχεδόν παντού στην Ελλάδα) ή 
μηχανικά και μεταφέρονται στο οινο-
ποιείο χωρίς χρονοτριβή. Πρέπει να 
φθάσουν όσο το δυνατό συντομότε-
ρα και ακαταπόνητα στον τόπο πα-
ραλαβής τους, αφού έτσι διασφαλί-
ζεται η ποιότητα του κρασιού που θα 
παραχθεί. 

Οι σχέσεις του ανθρώπου με το 
κρασί ανά τους αιώνες υπήρξαν στε-
νές: «Οίνος ευφραίνει καρδίαν αν-
θρώπου» έλεγαν οι Έλληνες, «Στο 

κρασί η αλήθεια» [in vino veritas] πί-
στευαν οι Ρωμαίοι. Ο Όμηρος επαι-
νεί το κρασί όχι μόνο σαν ευχάρι-
στο ποτό αλλά και σαν φάρμακο για 
πολλές αρρώστιες. Ο ποιητής Σιμω-
νίδης ο Κείος κατέταξε τις ιδιότη-
τες κάθε ποικιλίας κρασιού ανάλο-
γα με την επίδρασή τους στην υγεία: 
Τα λευκά κρασιά είναι χωνευτικά, αλ-
λά «την κεφαλήν διάπυρον», δηλαδή 
φέρνουν έξαψη. Τα μαύρα ξηρά τα 
έβρισκε θρεπτικά και τα μαύρα γλυκά 
κρασιά ακόμα πιο θρεπτικά.
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κ.δ.β.μ Διδυμοτείχου

Ενεργή παρουσία – εκπαίδευση ενηλίκων
Η οικονομική και κοινωνική κρί-

ση, κύριο χαρακτηριστικό της ελληνι-
κής αλλά και της ευρωπαϊκής πραγ-
ματικότητας, συνετέλεσε στην ανά-
δυση των διαρθρωτικών αδυναμι-
ών της Ευρώπης και ενέτεινε τις δι-
αδικασίες δυναμικού μετασχηματι-
σμού και εντατικής αναδιοργάνωσης 
μπροστά στην έκδηλη παρουσία πα-
γκόσμιων προκλήσεων και ανταγω-
νισμού.

 Το ρόλο αυτό ήρθε να επιτελέ-
σει η στρατηγική Ευρώπη 2020, «μια 
στρατηγική που θα βοηθήσει την Ευ-
ρώπη να βγει ισχυρότερη από την 
κρίση και θα μετατρέψει την Ευρω-
παϊκή Ένωση σε μια έξυπνη, βιώσι-
μη και χωρίς αποκλεισμούς οικονο-
μία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής συ-
νοχής». 

Μείζονα ρόλο στην ικανοποίη-
ση των τριών αλληλοενισχυόμενων 
προτεραιοτήτων (έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη) 
και στην εκπλήρωση των πρωταρχι-
κών μετρήσιμων στόχων της  στρα-
τηγικής Ευρώπη 2020 διαδραματί-
ζει η Εκπαίδευση Ενηλίκων, ως κύριο 
εργαλείο οικονομικής μεγέθυνσης 
και αναπτυξιακής προοπτικής, εδραί-
ωσης της κοινωνικής συνοχής και 
πολυσχιδούς ανάπτυξης της προσω-
πικότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο 
της Διά Βίου Μάθησης, η Εκπαίδευ-
ση Ενηλίκων παρέχει στους πολίτες 
τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να 
αναπτύξουν νέες εγκάρσιες, βασικές, 
επιχειρηματικές και επαγγελματικές 
δεξιότητες ώστε το εργατικό δυναμι-

κό να βελτιώσει την ικανότητα προ-
σαρμογής του στις νέες συνθήκες και 
τις πιθανές αλλαγές σταδιοδρομίας 
και οι άνεργοι να αναβαθμίσουν και 
να αναπροσανατολίσουν τις δεξιότη-
τές τους. 

Σε μια προσπάθεια προγραμματι-
κής σύγκλισης των στόχων της Ευ-
ρώπης 2020 και της εθνικής πολι-
τικής Διά Βίου Μάθησης και διεύ-
ρυνσης της συμμετοχής των ενηλί-
κων στη Διά Βίου Μάθηση, λαμβά-
νουν χώρα ενημερωτικές εκδηλώ-
σεις με στόχο τη συστηματική ενημέ-
ρωση και την ευαισθητοποίηση όσων 
εμπλέκονται στο κοινωνικό και εκπαι-
δευτικό γίγνεσθαι σε τοπικό, περιφε-
ρειακό και εθνικό επίπεδο. Με πρω-
τοβουλία του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, κου Αλέξανδρου 
Δερμετζόπουλου, διοργανώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης (ΕΕΤΑΑ) στις 12 Σεπτεμβρίου 
2014 στην Ορεστιάδα ενημερωτι-
κή εκδήλωση με θέμα «Το Υπουργείο 
Παιδείας Κοντά στον Πολίτη – Γνώ-
ρισε τα προγράμματα που σε ενδι-
αφέρουν». Για πρώτη φορά και χά-
ρη στην άμεση και αποτελεσματική 
ενεργοποίηση του κου Αλέξανδρου 
Δερμετζόπουλου, εκπρόσωποι της 
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μά-
θησης, του Ιδρύματος Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμ-
ματείας Νέας Γενιάς και του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσό-
ντων και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού επισκέφθηκαν την ακριτική 

περιοχή του Έβρου και παρουσίασαν 
συλλογικά και με μεγάλη ευκρίνεια 
τα έργα, τις δράσεις και τα προγράμ-
ματα Διά Βίου Μάθησης που υλοποι-
ούνται στις Περιφερειακές Ενότητες 
Έβρου και Ροδόπης. Σε μια εντατική 
προσπάθεια συμμετοχής σε επιμορ-
φωτικές συναντήσεις και συνέδρια 
και επικαιροποίησης της γνώσης, το 
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Διδυ-
μοτείχου επέδειξε ενεργή παρου-
σία  στην εκδήλωση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, διεύρυ-
νε τον κύκλο των δημοσίων επαφών 
του και αντάλλαξε εποικοδομητικές 
ιδέες σε ζητήματα σχεδιασμού, ορ-
γάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγη-

σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα 
και συγκεκριμένα στις 25 και 26 Σε-
πτεμβρίου 2014,  το Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης Διδυμοτείχου έκανε αισθη-
τή τη δράση και τη φιλοσοφία του 
και σε νέα επιμορφωτική εκδήλω-
ση με θέμα «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για 
την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενη-
λικών – Δομές Διά Βίου Μάθησης 
και Αναβάθμιση Προσόντων των Πο-
λιτών» που διοργανώθηκε από τη Γε-
νική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
στην Αλεξανδρούπολη. Μέσα από 
μια διαδικασία αγαστής συνεργασί-
ας και δυναμικής αλληλεπίδρασης 
φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρ-

τισης και εκπαίδευσης ενηλίκων και 
κοινωνικών εταίρων, δουλεύοντας 
σε ομάδες εργασίας (workshops) με 
θεματολογία την αύξηση της συμμε-
τοχής στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων 
από 16 έως 66 ετών, την αναβάθμι-
ση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιο-
τήτων των ευπαθών κοινωνικά ομά-
δων, την αποκέντρωση και δικτύωση, 
το  Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Διδυ-
μοτείχου παρείχε ουσιαστική συνει-
σφορά στην παραγωγή αξιόλογων 
προτάσεων και συμπερασμάτων. (σύ-
νταξη κειμένου από την Υπεύθυνη 
Εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ Διδυμοτεί-
χου, κα Τσιαγκανά Μαριάνθη)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟγΟΣ ΕΒΡΟΥ

Θέματα για το ΠΕΔΥ

Συνεχίζουν  
να έρχονται Βούλγαροι 
επισκέπτες στην πόλη  
του Διδυμοτείχου!

Στα πλαίσια των συζητήσεων που 
κάνετε με τον ΕΟΠΥΥ και την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θεωρού-
με απαραίτητο, να τεθούν επιτακτικά τα 
παρακάτω θέματα:1.) 

Η άμεση εξόφληση των οφειλών 
του ΟΠΑΔ και των άλλων ενταχθέντων 
στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων έως 31/12/2011. 
Αυτό έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού.  
Τα όρια των συναδέλφων έχουν ξεπε-
ραστεί. Γνωρίζουμε ότι το ζήτημα τίθε-
ται από τον ΠΙΣ, στις συναντήσεις με το 
Υπουργείο Υγείας. Όμως, δεν τους πι-
στεύουμε πλέον. Ζητούμε, προ πάσης 
άλλης συζήτησης να   δοθεί συγκεκρι-
μένη ημερομηνία κατά  την  οποία  οι  
οφειλές  θα  έχουν τακτοποιηθεί με την 
κατάθεση των σχετικών ποσών στους  
λογαριασμούς των συναδέλφων. 2.) Να  
δεσμευτεί  ο  ΕΟΠΥΥ  και  το  Υπουρ-
γείο  Υγείας  στην  άμεση   δυνατότη-

τα ένταξης όσων γιατρών το επιθυμούν,  
στο ν ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε καμία 
τέτοια δέσμευση από τον ΕΟΠΥΥ ή το 
Υπουργείο Υγείας. Αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί στα όρια ενός κλειστού προϋπο-
λογισμού   του   ΕΟΠΥΥ   κατά   νομό,   
με   ταυτόχρονη   θέσπιση   ενός ανώτα-
του ορίου επισκέψεων και πράξεων, ανά 
ειδικότητα για κάθε ασφαλισμένο. 3.) Σε  
περιοχές όπου δεν υπάρχει γιατρός του 
ΕΟΠΠΥ ή του ΠΕΔΥ, ,  στα όρια ενός 
Καλλικρατικού  Δήμου,     ο ασφαλι-
σμένος που επισκέπτεται ένα γιατρό και 
πληρώνει από την τσέπη του,   μη έχο-
ντας επιλογές,  να  μπορεί  να  κα τα θέ-
τε ι  στο ν ΕΟΠΥ Υ  το  σχετικό παρα-
στατικό (AΠΥ)  κα ι  να  παίρνε ι  πίσω  
το  αναλογούν  ποσό, σύμφωνα  με το  
κρατικό  τιμολόγιο  . Δεν μπορεί να γίνει 
δεκτό, να υπάρχουν στην Ελληνική Επι-

κράτεια ασφαλισμένοι πολλών κατηγο-
ριών. Ενώ όλοι πληρώνουν τις ίδιες ει-
σφορές, να έχουν διαφορετικές παρο-
χές. Όπου υπάρχουν γιατροί του ΕΟΠΥΥ 
ή του ΠΕΔΥ, οι ασφαλισμένοι εξετάζο-
νται δωρεάν, ενώ εκεί όπου δεν υπάρ-
χει γιατρός του ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ, ο ασφα-
λισμένος πληρώνει από την τσέπη του! 

Αυτό αντιβαίνει σαφέστατα την συ-
νταγματική αρχή της ισότητας των πο-
λιτών. Συνεπώς, πρέπει άμεσα   να γί-
νει δεκτή η πρότασή μας, με τη θέσπι-
ση ταυτόχρονα ανώτατου ορίου επισκέ-
ψεων στον ασφαλισμένο ανά έτος, για 
κάθε ειδικότητα, ανάλογα με την ηλικία, 
φύλο, παθήσεις, κλπ. Κύριε Πρόεδρε, 
προσδοκούμε στην προώθηση από τον 
ΠΙΣ των παραπάνω ζητημάτων και την 
επίλυσή τους άμεσα χωρίς καμία χρονο-
τριβή. Είμαστε στη διάθεσή σας για κά-
θε διευκρίνιση και συνεργασία.
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Ιδρύθηκε στο Διδυμότειχο η πρώ-
τη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχεί-
ρηση Συλλογικού Σκοπού της περι-
οχής, η Διδυμότειχο 2020, με αριθ-
μό Μητρώου Δ00623 από κοινωνι-
κά ευαισθητοποιημένους νέους επι-
στήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρηματί-
ες και αγρότες που δραστηριοποιού-
νται ή κατάγονται από την ευρύτερη 
περιοχή του Διδυμοτείχου, οι οποίοι 
προχώρησαν στην παραπάνω ενέρ-
γεια διαθέτοντας κεφάλαια και προ-
σωπική εργασία χωρίς την δυνατότη-
τα οικονομικών απολαβών, προκειμέ-
νου να συνδράμουν στην πολιτιστική, 
οικονομική, τουριστική αλλά και κοι-
νωνική ανάπτυξη του Διδυμοτείχου 
και της ευρύτερης περιοχής της Θρά-
κης. Πρωταρχικός σκοπός της Δ2020 
είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέ-
λους και η εξυπηρέτηση των γενικό-
τερων κοινωνικών συμφερόντων. Ει-

δικότερα, σκοποί της συνεταιριστικής 
επιχείρησης είναι: -

Η παραγωγή προϊόντων και η πα-
ροχή υπηρεσιών για την ικανοποίη-
ση των αναγκών της συλλογικότητας 
(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, 
εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλει-
ας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, 
διατήρηση παραδοσιακών δραστηρι-
οτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που 
προάγουν το τοπικό και συλλογικό 
συμφέρον. - Η προώθηση της απα-
σχόλησης. - Η ενδυνάμωση της κοι-
νωνικής συνοχής. – 

Η ενδυνάμωση της τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης. Η επωνυ-
μία της Κοιν.Σ.Επ. συμβολίζει τον τό-
πο καταγωγής των ιδρυτικών μελών 
και τα 100 χρόνια από την απελευ-
θέρωση της Δ. Θράκης και την εν-
σωμάτωσή της στον Εθνικό κορ-

μό. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδει-
ξη των οργάνων διοίκησης της Κοι-
νωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρη-
σης Διδυμότειχο Δύο Χιλιάδες Είκο-
σι - Δ2020 Κοιν.Σ.Επ. Εκλέχθηκαν οι 
παρακάτω για 5ετή θητεία: Πρόεδρος 
της Δ2020 ο κ. Κωνσταντίνος Γκουρ-
λουμένος - Μηχανικός Η/Υ, Αντιπρό-
εδρος της Δ2020 ο κ. Ιωάννης Σαρ-
σάκης – Εικαστικός, Γραμματέας της 
Δ2020 ο κ. Δημήτριος Δεντσίδης – 
Επιχειρηματίας, Ταμίας της Δ2020 
ο κ. Θεοχάρης Θεοχαρίδης - Αγρό-
της & Επιχειρηματίας, Μέλος του ΔΣ 
της Δ2020 ο κ. Κλεάνθης Παντελιά-
δης – Επιχειρηματίας. Επιστημονικός 
σύμβουλος και επικεφαλής του το-
μέα ερευνών της Δ2020 θα είναι η 
Δρ. Μαρία Καμαργιάννη, Συγκοινωνι-
ολόγος, Λέκτορας University College 
London, η οποία κατάγεται από την 
Μάνη Διδυμοτείχου.

«ΕΥΛΟΓΙΑ»
Θανάτωση  
χιλιάδων προβάτων

Εμποροπανήγυρη   
Διδυμοτείχου

«Θεσμός αγοράς»
Η Εμποροπανήγυρη του Διδυμοτείχου πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στον περιφε-

ρειακό δρόμο της πόλης, από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 
2014. Φθηνές αγορές ρουχισμού, χαλιά, παιδικά παιχνίδια, φαγητό και μικροαντικείμενα μπο-
ρεί να τα βρει κανείς στην ετήσια συνάθροιση μικροπωλητών στο Διδυμότειχο, που σηματοδο-
τεί την έναρξη της χειμερινής περιόδου στην περιοχή. Έχει καθιερωθεί πλέον ως τοπικός θεσμός 
που συγκεντρώνει επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή του νομού. Με σεβασμό στην ιστορι-
κή παράδοση της εμποροπανήγυρης η δημοτική αρχή σχεδιάζει για την επόμενη χρονιά να εν-
δυναμώσει τον θεσμό με τον εμπλουτισμό σημαντικών πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί η  αύξηση των εμπορικών εκθετών αλλά και η προσέλκυση περισσότερων 
επισκεπτών.

Δ2020
 «Ενδυνάμωση της 
τοπικής και  
περιφερειακής ανάπτυξης»

Η ζωονόσος της ευλογιάς με 
τη θανάτωση χιλιάδων προβά-
των, έχει προκαλέσει ισχυρό πλήγ-
μα στην κτηνοτροφία της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και ιδιαίτερα στην Περι-
φερειακή Ενότητα Έβρου. Από τη 
πρώτη στιγμή, η Διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Α.Μ.Θ., έχει λάβει και εφαρ-
μόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της νόσου. Πα-

ρά ταύτα, η κατάσταση εξελίσσε-
ται ραγδαία και τα αποτελέσματα 
είναι εξαιρετικά δυσμενή για τους 
κτηνοτρόφους και τους αγρότες 
του Νομού Έβρου. Σημειώνεται ότι 
οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας, καλούνται εδώ και μήνες να 
αντιμετωπίσουν την κατάσταση, με 
ελάχιστο προσωπικό. Η σημερινή 
κατάσταση συνοπτικά διαμορφώ-
νεται ως εξής: 

Το κόστος επιζωοτίας στο νο-

μό Έβρου, ανέρχεται κατ’ εκτίμη-
ση στα 8.000.000 ευρώ, ποσό που 
αφορά άμεσες και έμμεσες απώ-
λειες για το χρονικό διάστημα από 
14/06/2014 έως και 30/09/2014. 
Ο αριθμός των προβάτων που θα-
νατώθηκαν από τον Αύγουστο 
του 2013 είναι συνολικά 31.329, 
εκ των οποίων τα 22.255 πρόβα-
τα θανατώθηκαν στο νότιο τμήμα 
του Έβρου από τις 14/06/2014 μέ-
χρι και 30/09/2014. Χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα είναι οι εκτροφές 
που ανήκουν στο Κτηνιατρείο Φε-
ρών. Από τις 170 εκτροφές προ-
βάτων, έχουν απομείνει μόνο 6, με 
το ποσοστό των απωλειών να είναι 
στο 97%. Για τα νέα δεδομένα ενη-
μερώθηκε αρμοδίως από τον Αντι-
περιφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου κ. 
Δημήτριο Πέτροβιτς, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων κ. Γεώργιος Καρασμάνης. 

Ο κ. Πέτροβιτς θέτει ως κα-
τεπείγοντα θέματα προς επίλυση: 
την πληρωμή το ταχύτερο δυνα-
τόν των αποζημιώσεων, τόσο για 
τα προσβληθέντα ζώα που θανα-
τώθηκαν, όσο και για το κόστος δι-
ατροφής αυτών που παρέμειναν 
ή και παραμένουν σε υποχρεωτι-
κό εγκλεισμό στις εκτροφές που 
ενέπιπταν στις ζώνες προστασίας, 

την άμεση πρόσληψη Κτηνιάτρων 
και την χρηματοδότηση των δαπα-
νών για τις θανατώσεις. Παράλλη-
λα ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. 
Έβρου, τόνισε ότι η διατήρηση των 
υπαρχουσών εκτροφών, καθώς και 
η ανασύσταση του χαμένου ζωικού 
κεφαλαίου, αποτελεί μείζον θέ-
μα επιβίωσης για τους κτηνοτρό-
φους του Έβρου και βασικό πυλώ-
να οικονομικής ανάπτυξης της πε-
ριοχής, ενώ έθεσε και το πρόβλημα 
απορρόφησης της μηδικής που έχει 
αποθηκευτεί στην περιοχή και λό-
γω των περιοριστικών μέτρων δεν 
μπορεί να διατεθεί προς πώληση, 
με αρνητικές οικονομικές συνέπει-
ες για τον αγροτικό κόσμο. Υπενθυ-
μίζουμε ότι η επιζωοτία της ευλο-
γιάς προσβάλει μόνο τα πρόβατα 
και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. 
(www.radioevros.gr) 
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ΠοΛιτιστική ΠΑρΑστΑσή

«Στα βήματα του Ορφέα»

Βιργινία Γκρίν 
Γιοβανούδη
«Μάνατζερ του 
έτους για το 2014»

Μεγάλη τιμή και διάκριση για τη χώ-
ρα μας αποτελεί η δρ Βιργινία Γκρίν (το 
γένος Γιοβανούδη), ελληνίδα επιχειρη-
ματίας της Γερμανίας, η οποία ανακη-
ρύχθηκε «Μάνατζερ του έτους για το 
2014» από τον πολυεθνικό όμιλο πιστο-
ποίησης TUV Nord. Η δρ Βιργινία Γκριν 
έχει γεννηθεί στο Ασπρονέρι Διδυμοτεί-
χου αλλά είναι μια αυτοδημιούργητη επι-
χειρηματίας στη Γερμανία, η οποία είναι 
χρόνια αναγνωρισμένη και ιδιαίτερα επι-
τυχημένη στο εξωτερικό. Άλλωστε δεν 
είναι τυχαίο που μια ελληνίδα επιχειρη-

ματίας διαπρέπει στο εξωτερικό, αφού 
έρευνες και στοιχεία δείχνουν ότι λό-
γω κρίσης και όχι μόνο τα ικανά στελέ-
χη και τα ταλέντα της χώρας μας φεύ-
γουν στις αγορές του εξωτερικού προ-
κειμένου να βρουν μια καλύτερη θέση 
εργασίας και να προοδεύσουν. Η επι-
χειρηματίας δρ Green, είναι ιδρυτής και 
διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρεί-
ας ENCOS GmbH, με έδρα το Αμβούρ-
γο και παραρτήματα σε Φρανκφούρ-
τη και Γκράιφσβαλντ της Γερμανίας, κα-
θώς και σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και 
διάφορα εργοτάξια στη Βόρεια Γερμα-
νία. Η δρ Green είναι πρόεδρος της επι-

τροπής Καινοτομίας του Εμπορικού Επι-
μελητηρίου του Αμβούργου και στέλεχος 
του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου DHW, ενώ έχει ειδικευτεί στις 
μελέτες διεργασιών στον χώρο της χη-
μικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας. 
Απασχολεί πάνω από 150 επιστήμονες, 
μηχανικούς, τεχνικούς κ.ά. 

Έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηρι-
ότητα σε μια προσπάθεια να προσλαμ-
βάνονται και να μετεκπαιδεύονται όλο 
και περισσότεροι απόφοιτοι ελληνικών 
πολυτεχνείων, με αποτέλεσμα ο αριθ-

μός των Ελλήνων στην εται-
ρεία της να έχει ήδη ξεπεράσει 
τους 25. Η ίδια υπογραμμίζει 
ότι οι έλληνες συνεργάτες της 
είναι κατά κανόνα ιδιαίτερα φι-
λόδοξοι, ευέλικτοι, οξυδερκείς 
και σε αντίθεση με την ισχύου-
σα προκατάληψη, υποδειγματι-
κά συνεπείς. Σημειώνεται ότι η 
δρ Βιργινία Γκρίν διευθύνει την 
εταιρεία ENCOS GmbH που 
έχει τη φήμη του πιο αξιόπι-
στου εταίρου για τις υπηρεσίες 
στον τομέα της χημικής και πε-
τρελαϊκής βιομηχανίας και αυτό 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η ομάδα που τη στηρίζει 
στο έργο της αποτελείται από 
άρτια εξειδικευμένους μηχανι-
κούς και τεχνικούς διαφόρων 
κλάδων της μηχανολογίας, 
της τεχνολογίας, της ηλεκτρο-
λογίας κ.λπ. Η υγεία, η ασφά-
λεια και η προστασία του περι-
βάλλοντος είναι πρώτες προτε-
ραιότητες της εταιρείας της για 
την προστασία των εργαζομέ-
νων και την τήρηση των κανό-
νων ασφαλείας για τους πελά-

τες της. Από το 1990 δραστηριοποιείται 
επιτυχώς στην παγκόσμια αγορά. Η εται-
ρεία σήμερα προσφέρει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες από τον σχεδιασμό μέχρι την 
ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία 
ειδικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

Συνεχώς βρίσκεται καθ' οδόν όχι 
μόνο μεταξύ Αμβούργου και Θεσσαλονί-
κης, όπου η εταιρεία διατηρεί υποκατά-
στημα από το 2006, αλλά και σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Από το 2011 η Encos εί-
ναι μέλος του TUV NORD GROUP. Ανα-
φέρεται ότι ο όμιλος TUV Nord απασχο-
λεί πάνω από 10.000 εργαζομένους σε 
70 χώρες.(πηγή ΕΘΝΟΣ) 

2ος ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

«Εξόρμηση στο κάστρο»

 Το απόγευμα της Δευτέρας 01 Σεπτεμβρίου 2014, πε-
ρισσότεροι από χίλιοι παρευρισκόμενοι στο χώρο της εκκλη-
σίας της Αγίας Μαρίνας, στο Διδυμότειχο, στα πλαίσια του 
7ου φεστιβάλ πολιτισμού ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν την μουσικοχορευτική παρά-
σταση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλο-
γος Διδυμοτείχου "Το Κάστρο". 

Η παράσταση έφερε τον τίτλο "Στα βήματα του Ορφέα" 
και πραγματευόταν την πορεία και την εξέλιξη της ενδυμασί-
ας και του χορού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η παρά-
σταση διαρθρώθηκε σε χαρακτηριστικές χρονικές περιόδους 
της ελληνικής ιστορίας, από τη Μινωική έως τη σύγχρονη ση-
μερινή εποχή, κατά τις οποίες επίκαιρα γεγονότα επηρέασαν 
και διαμόρφωσαν τόσο την εξέλιξη της ενδυμασίας των Ελ-
λήνων, όσο και τους χορούς και τα έθιμα.

 Όμορφα και πλούσια σκηνικά, φιλοτεχνημένα και κατα-
σκευασμένα εξ´ ολοκλήρου από τη Μαβίνη Ιωάννα και τον 
Τοπαλίδη Γιώργο, στόλιζαν τη σκηνή και εντυπωσίασαν τους 
παρευρισκόμενους. Η μουσική, ερμηνευμένη από το μουσικό 
σχήμα "Ακριτικός Ήχος", ήταν μαγευτική και προσαρμοσμένη 
στο ύφος της κάθε ιστορικής περιόδου. Τον "Ακριτικό Ήχο" 
συμπλήρωσαν ο Μυλωνάς Θάνος με γκάιντα και ο Χατζη-
ιωαννίδης Μιχάλης με ποντιακή λύρα. Φιλική αλλά άκρως 
εύστοχη και πετυχημένη ήταν η συμμετοχή  της καλλιτέχνι-
δος Σοφίας Ανδριανού, η οποία ερμήνευσε αρχαία ελληνι-

κή μουσική. 

Η σκηνοθεσία ήταν εμπνευσμένη από το χοροδιδάσκα-
λο Τοπαλίδη Γιώργο, όπως επίσης και το χιουμοριστικό σε-
νάριο. Τα κοστούμια και οι ενδυμασίες, κατασκευασμένα από 
την Τραμπίδου Μαρία και τον Τοπαλίδη Γιώργο, κέντρισαν το 
ενδιαφέρον των θεατών και τράβηξαν πάνω τους τα φλας. 
Το εντυπωσιακό σκηνικό, στημένο κάτω από το βράχο του 
Καλέ και δίπλα στον Ερυθροπόταμο, σε συνδυασμό με όλα 
τα παραπάνω συστατικά στοιχεία της παράστασης, εντυπω-
σίασαν θεατές και περαστικούς και απέσπασαν μόνο θετικά 
σχόλια, ανοίγοντας πετυχημένα το 7ο φεστιβάλ πολιτισμού 
"Ερυθροπόταμος".

   Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερμά το Δήμο Δι-
δυμοτείχου για την υποστήριξη, τα καταστήματα "ΑΒΑΤΟΝ" 
και "ΚΑΣΤΡΙΝΟ" για την παραχώρηση του χώρου τους για 
τηλεοπτικά γυρίσματα, όλα τα μέλη του Συλλόγου για την 
βοήθεια που παρείχε ο καθένας και για τη συμμετοχή τους, 
όλους τους θεατές που αγκάλιασαν θερμά την εκδήλωση, 
όλους τους συνδημότες και μη για τη στήριξη στο Σύλλογο 
από την ίδρυση του έως σήμερα, και τέλος όλα τα μέλη των 
παρακάτω συλλόγων για τη συμμετοχή τους: • Πολιτιστικός 
Σύλλογος "Οι Θράκες" • Πολιτιστικός Σύλλογος Λαβάρων • 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ν.Χιλής "Άγ.Γεώργιος" • Πολιτιστικός 
Σύλλογος Άνω Οινόης "Το Κρασοχώρι" • Σύλλογος Ορεστιά-
δας "Danza de la Vida"

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 
πραγματοποιήθηκε ο 2ος Καστρινός 
Περίπατος, μια ιστορική περιήγηση στα 
μνημεία του Κάστρου του Διδυμοτείχου 
από τον Ιστορικό – Πολιτιστικό Σύλλογο 
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δρά-
ση». Ο περίπατος είχε ενταχθεί στο πρό-
γραμμα του Φεστιβάλ Πολιτισμού «Ερυ-
θροπόταμος - 2014» (www.redriver.gr) 
και απετέλεσε άλλη μία εξόρμηση των 
Καστροπολιτών στον φυσικό τους χώ-
ρο, στο Κάστρο. Ο Σύλλογος «ΚΑΣΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δράση», μετά την 
πολύ επιτυχημένη δράση του περιπά-
του, θα επιθυμούσε να ευχαριστήσει ιδι-
αιτέρως: 1.Τον φορέα διοργάνωσης του 
Φεστιβάλ Πολιτισμού «Ερυθροπόταμος 
- 2014» ( www.mobilesoundfactory.gr), 
για τη χαρά της συμμετοχής στο Φεστι-
βάλ και τη συνδρομή του με κάθε μέσο, 
για την προώθηση και την πραγματο-
ποίηση της δράσης. 2.Την αρμενική κοι-
νότητα Διδυμοτείχου που για άλλη μία 
φορά μας επέτρεψε την είσοδο στον 
ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου 
(Σουρπ Κεβόρκ). 3.Το Δήμο Διδυμοτεί-
χου για τη διάθεση του χώρου της Δη-
μοτικής Πινακοθήκης «Δ.Ναλμπάντη», 
ώστε να την επισκεφθούν οι περιηγητές 

και να απολαύσουν τα έργα του συμπο-
λίτη μας ζωγράφου. 4.

Όλους τους συνοδοιπόρους, μέ-
λη και φίλους του Συλλόγου κάθε ηλι-
κίας, που δαπανώντας προσωπικό τους 
χρόνο και κόπο, ακολούθησαν την ιστο-
ρική διαδρομή του Κάστρου, έδειξαν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον στην αναζήτηση της 
ιστορίας και μας γέμισαν με περηφάνια 
και ενθουσιασμό για το έργο των Κα-
στροπολιτών. 

Οι Δράσεις θα συνεχιστούν με στα-
θερό ρυθμό, πάντα με γνώμονα τη Γνώ-
ση της Ιστορίας και της Πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Διδυμοτείχου και την 
ευρύτερη περιοχής. Πρέπει να γίνει κοι-
νή συνείδηση ότι «Όλοι είμαστε ΚΑΣ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ». Σας περιμένουμε συ-
νοδοιπόρους στο ταξίδι της ιστορίας. 
«ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δρά-
ση» Ιστορικός – Πολιτιστικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου.
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Με τις δέουσες τιμές υποδέχθη-
κε το Διδυμότειχο τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποί-
ος πραγματοποίησε τετραήμερη 
επίσημη επίσκεψη στη Θράκη. Μια 
συντονισμένη και συλλογική προ-
σπάθεια του Δημάρχου Διδυμοτεί-
χου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη και 
του Μητροπολίτη μας κ. Δαμασκη-
νού, που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, 
γίνεται πραγματικότητα.

Η υποδοχή του Πατριάρχη έγι-
νε στην κεντρική πλατεία Διδυμο-
τείχου από τον Δήμαρχο κ. Παρα-
σκευά Πατσουρίδη, τον Μητροπολί-
τη μας κ. Δαμασκηνό από εκπροσώ-
πους της στρατιωτικής και εκκλησι-
αστικής ηγεσίας, πολιτιστικούς συλ-
λόγους και πλήθος κόσμου. Την κυ-
βέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, Κυριάκος Γεροντό-
πουλος, ενώ παραβρέθηκαν επί-
σης ο υφυπουργός Παιδείας Αλέ-
ξανδρος Δερμεντζόπουλος, ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντό-
λιος και ο βουλευτής Μαρίνος Ου-
ζουνίδης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
απευθυνόμενος προς τον Δήμαρ-
χο Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πα-
τσουρίδη τόνισε «ήλθαμε στο ιστο-
ρικό Διδυμότειχο, ένα τόπο στον 
οποίο, όπως και στην Βασιλεύουσα, 
έπαλλε κάποτε η καρδιά του βυζα-
ντινού πολιτισμού και μεγαλείου. Το 
παράδειγμα των προγόνων μας εί-
ναι οδοδείκτης για να κρατήσουμε 
υψηλό φρόνημα και κατά την πα-
ρούσα περίοδο της κρίσεως, στην 
οποίαν η ελευθερία μας δοκιμάζε-

ται και φαίνεται δεσμευομένη υπό 
των οικονομικών χρεών και των 
ποικίλων στενώσεων».  Σε άλλο ση-
μείο της ομιλίας του ο Προκαθήμε-
νος της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε 
στον μακαριστό Μητροπολίτη Δι-
δυμοτείχου κυρό Νικηφόρο, ο οποί-
ος ανήγειρε το δεσπόζοντα της πό-
λεως περικαλλή και μεγαλοπρεπή 
ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. 
Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρ-
θηκε στην καταγωγή του Αγίου Ιω-
άννη του Βατάτζη, καθώς και στην 

προσφορά του στην προστασία των 
πτωχών και των αδυνάτων.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. 
Παρασκευάς Πατσουρίδης καλω-
σόρισε τον Πατριάρχη, τονίζοντας 
ότι «σήμερα το Διδυμότειχο υπο-
δέχεται τον οικουμενικό πατριάρ-
χη, τον πρωτόθρονο Αρχιεπίσκο-
πο Κωνσταντινουπόλεως, τον πνευ-
ματικό του πατέρα». Αναφέρθηκε 
στην ιστορία της πόλης μας και στα 
σπουδαία βυζαντινά μνημεία και 
ανακοίνωσε την απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου να ανακηρυ-
χθεί ο Πατριάρχης επίτιμος Δημό-
της Διδυμοτείχου.

Ο Μητροπολίτης μας κ. Δαμα-
σκηνός καλωσορίζοντας τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη στην πόλη, ανα-
φέρθηκε στην ιστορία και στα μνη-
μεία λέγοντας: «Μπορεί η πόλις αυ-
τή σήμερα να βρίσκεται στην εσχα-
τιά της Πατρίδος, όμως έχει ένα πο-
λύ ένδοξο παρελθόν, διότι άλλο-
τε βρισκόταν στο κέντρο των εξελί-
ξεων. Έχει μεγάλη ιστορία που ξε-

κινάει από τους προϊστορικούς χρό-
νους, περνάει στο Ρωμαίο αυτοκρά-
τορα Τραϊανό, που προς τιμήν της 
συζύγου του την ονομάζει Πλωτι-
νούπολη και φθάνει στο αποκορύ-
φωμα της δόξας της στο Βυζάντιο 
και ιδιαίτερα στα χρόνια της δυνα-
στείας των Παλαιολόγων». 

Ακολούθως, εν πομπή, ο Πατρι-
άρχης μετέβη στον περικαλλή Ι. Ναό 
της Παναγίας της Ελευθερώτρι-
ας, όπου τελέστηκε επίσημη Δοξο-
λογία. Στη συνέχεια πραγματοποιή-

«Τα σωζόμενα βυζαντινά μνη-
μεία, οι εκκλησίες και τα κάστρα 
της πόλεως σας, προκαλούν τον 
θαυμασμό του επισκέπτη, μαρ-
τυρούν το ένδοξο παρελθόν της 
και ακτινοβολούν το φως του Βυ-
ζαντίου, για το οποίο δικαίως και 
εσείς, οι σύγχρονοι κάτοικοι σε-
μνύεσθε και καυχάσθε».
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θηκε στον προαύλιο χώρο του ναού 
εκδήλωση πολιτιστικών συλλόγων 
του τόπου μας με την συμμετοχή του 
Θρακιώτη σπουδαίου ερμηνευτή της 
παραδοσιακής μας μουσικής Χρόνη 
Αηδονίδη, τον οποίο ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης έχει τιμήσει με το οφφί-
κιο του Άρχοντος Υμνωδού της Με-
γάλης του Χριστού Εκκλησίας. 

Με λαμπρότητα τελέσθηκε το 
πρωί της Κυριακής Πατριαρχική 
Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιε-
ρό Ναό της Παναγίας της Ελευθε-
ρώτριας στο Διδυμότειχο προεξάρ-
χοντος του Οικουμενικού Πατριάρ-
χη Βαρθολομαίου. Αμέσως μετά την 
Θεία Λειτουργία ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη 
του μακαριστού Μητροπολίτη Διδυ-
μοτείχου κυρού Νικηφόρου.

Στην συνέχεια επισκέφτηκε το 
δημαρχείο της πόλης όπου ο Προ-
καθήμενος της Ορθοδοξίας φύτε-
ψε στην αυλή του δημαρχιακού με-
γάρου συμβολικά ένα πλάτανο προ-
τρέποντας τους υπαλλήλους του 
δήμου και τον δήμαρχο να ποτίζουν 
το δέντρο έτσι ώστε όταν ξαναεπι-

σκεφθεί την πόλη να το θαυμάσει. 

Στο δημοτικό αμφιθέατρο Δι-
δυμοτείχου, ο δήμαρχος Διδυμο-
τείχου, κ. Παρασκευάς Πατσουρί-
δης, ανακήρυξε τον Παναγιότατο 
σε επίτιμο δημότη της πόλης και 
του παρέδωσε το κλειδί της πόλης 
καθώς και την απόφαση των αρ-
χών να αποδοθεί το όνομα του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη σε μια οικία 
της πόλης που ανήκει στον δήμο. 
Αργότερα ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης κ. Βαρθολομαίος συμμετεί-
χε στην παρουσίαση του αναμνη-
στικού τόμου, που επιμελήθηκε η 
Μητρόπολη Διδυμοτείχου, ο οποί-
ος ήταν αφιερωμένος στον Μη-
τροπολίτη Διδυμοτείχου Φιλάρε-
το Βαφείδη. 

ο οικουμενικός Πατριάρχης
Στο ΔιΔύμοτειχο
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Ο Χρόνης Αηδονίδης γεννήθηκε στις 23 Δε-
κεμβρίου 1928, στην Καρωτή Διδυμοτείχου. Γιος 
του ιερέα Χρήστου και της Χρυσάνθης Αηδονί-
δη, είναι o δεύτερος από τα πέντε αδέλφια του. 
Στο χωριό του, στην Καρωτή, περνά τα παιδικά 
και εφηβικά του χρόνια κι εκεί είναι που μαθαίνει 
τα πρώτα του τραγούδια και μυείται στον κόσμο 
της παραδοσιακής μουσικής, πρώτα από τη μητέ-
ρα του, που γνώριζε τα περισσότερα τραγούδια της 
Θράκης κι έπειτα απ' τους περιπλανώδιους μουσι-
κούς που έπαιζαν στα πανηγύρια του χωριού του. 
Μαθητής ακόμα, διδάσκεται βυζαντινή μουσική, 
από τον πατέρα του και μετά από τον δάσκαλο Μι-
χάλη Κεφαλοκόπτη. 

Όταν τελείωσε το οκτωτάξιο γυμνάσιο στο Δι-
δυμότειχο, διορίστηκε ως κοινοτικός δάσκαλος σε 
ένα χωριό της βουλγαρικής μεθορίου, τα Πετρω-
τά.Το 1950 εγκαταστάθηκε με τους γονείς του 
στην Αθήνα, όπου συνέχισε και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στη βυζαντινή μουσική, στο Ελληνικό 

Ωδείο, κοντά στο μεγάλο δάσκαλο Θεόδωρο Χα-
τζηθεοδώρου. Το Μάρτιο του ίδιου χρόνου, προ-
σλαμβάνεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου 
εργάζεται ως λογιστής, ενώ παράλληλα έχει ξεκι-
νήσει και τις σπουδές του στα λογιστικά, στη σχο-
λή "Πυρσός", τις οποίες θα ολοκλήρωσει δύο χρό-
νια αργότερα. Στο Σισμανόγλειο, μια σημαντική συ-
γκυρία θα του αλλάξει τη ζωή. Το 1953 o μεγάλος 
μας λαογράφος Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου 
θα τον αναζητήσει και θα του προτείνει να συμμε-
τέχει στην εκπομπή του "Θρακικοί Αντίλαλοι", στο 
κρατικό ραδιόφωνο. Παρότι στην αρχή ο Χρόνης 
Αηδονίδης θα διστάσει, λέγοντάς του "Με συγχω-
ρείτε πολύ. 

Τα τραγούδια αυτά τα ξέρω, τα αγαπώ, αλλά...
ντρέπομαι να τα πω. Θα με κοροϊδεύουν", στο τέ-
λος όμως με τις συμβουλές και τις παραινέσεις του 
μεγάλου μας λαογράφου, θα αποφασίσει να λάβει 
μέρος σε αυτήν την προσπαθεία προβολής και δι-
άδοσης της παραδοσιακής μας μουσικής. Από τό-
τε και με τη βοήθεια του Πολύδωρου Παπαχριστο-
δούλου, παίρνει μέρος στις εκπομπές του, συμμε-
τέχοντας πολύ σύντομα ως μονωδός στη Χορωδία 
του Παντελή Καββακόπουλου. Αργότερα συμμετέ-
χει και στη χορωδία του Σίμωνα Καρρά, ενώ από το 
1957, αναλαμβάνει τακτική εβδομαδιαία εκπομπή 
στο ραδιόφωνο, προβάλλοντας το μουσικό θησαυ-
ρό της πατρίδας του, της Θράκης. 

Ήταν η πρώτη φορά που τα Θρακιώτικα τρα-
γούδια ακούγονταν σε όλες τις περιοχές της Ελλά-
δας. Σήμερα ο Χρόνης Αηδονίδης έχει μια πλού-
σια δισκογραφία, με τα ωραιότερα τραγούδια της 

Θράκης, βόρειας, ανατολικής και δυτικής. Έχει λά-
βει μέρος σε εκαντοτάδες εκδηλώσεις τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό (Αμερική, Αυστρα-
λία, σε όλα τα κρατίδια της τέως Σοβιετικής Ένω-
σης, Ευρώπη). Σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική 
του πορεία ήταν η ιδιαίτερα επιτυχής συνεργασία 
του με τον Γιώργο Νταλάρα, στο δίσκο "Τ' Αηδό-
νια της Ανατολής", το Μάρτιο του 1990. Την πρω-
τοχρονιά του 2000, σε ένα παγκόσμιο τηλεοπτι-
κό εορταστικό πρόγραμμα υποδοχής της νέας χι-
λιετίας, κάθε χώρα αναλαμβάνει να μεταδώσει με 
video-clip, μέσω δορυφορικής σύνδεσης, ένα τρα-
γούδι, για να καλωσορισεί το νέο αιώνα. Στην Ολυ-
μπιάδα της Αθήνας του 2004, ο Χρόνης Αηδονίδης 
με τη γλυκολαλιά του καλωσόρισε τους ξένους φί-
λους μας, στην Τελετή Λήξης, με μοναδικό τρόπο, 
τραγουδώντας συγκινητικά το καθιστικό: "Φίλοι μ' 
καλωσορίσατε".

 Ο Χρόνης Αηδονίδης σήμερα, με φωνή ακόμα 
πιο ώριμη αλλά και πιο γλυκιά και ευαίσθητη από 
εκείνη των νεανικών του χρόνων και με γνώση του 
"που πονάει το κάθε τραγούδι", όπως λέει ο ίδιος, 
συνεχίζει να προσφέρει στην παραδοσιακή μουσι-
κή του τόπου μας μεταφέροντας στις επόμενες γε-
νιές το έργο του, μέσα από τη διδασκαλία του. Έχει 
διδάξει επίσης παραδοσιακό τραγούδι στο Χαλάν-
δρι, στο Ίδρυμα Ζήση και στο Κεντρικό Ωδείο (Κώ-
στα Κλάββα) και στο Εργαστήρι Παραδοσιακής 
μουσικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (στο οποίο 
διδάσκει περιστασιακά έως σήμερα). Είναι καλλιτε-
χνικός διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Μουσικής 
Παράδοσης Θράκης, Μ.Ασίας και Ευξείνου Πόντου 
(τμήματος της Ε.Π.Α.Δ.Α.) ενώ είναι δημιουργός και 

εμπνευστής της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργα-
στηρίου Παραδοσιακής Μουσικής του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης, του οποίου είναι και καλλιτεχνικός 
διευθυντής. 

Είναι επίσης επίτιμος πρόεδρος του "Αρχείου 
Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αηδο-
νίδης" και ιδρυτικό μέλος του "Αρχείου Ελληνικής 
Μουσικής", το οποίο έχει να επιδείξει μια πλούσια 
δραστηριότητα στο χώρο της λαογραφίας, με πολύ 
προσεγμένες εκδόσεις βιβλίων και cds από όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας. Ο Χρόνης Αηδονίδης έχει 
αφήσει το δικό του στίγμα στο χώρο της παραδο-
σιακής μουσικής. 

Οι σπάνιες ερμηνευτικές του ικανότητες, οι ιδι-
αίτεροι λαρυγγισμοί της βελούδινης φωνής του, το 
δημιουργικό του πνεύμα που τον οδήγησε να συν-
θέσει ξεχωριστές μελωδίες, είναι κάποια από τα 
χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει και 
να θεωρείται σήμερα ως ένας από τους σημαντικό-
τερους εκπροσώπους της παραδοσιακής μας μου-
σικής. Για την πολύτιμη προσφορά του στην παρα-
δοσιακή και βυζαντινή μουσική μας, ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος του απένειμε 
στις 29.11.2010 την ύψιστη τιμή του οφφικίου του 
Άρχοντος Υμνωδού της Μεγάλης του Χριστού Εκ-
κλησίας, σε μία λαμπρή τελετή στο Ναό του Αγί-
ου Γεωργίου στο Φανάρι. Στην Αλεξανδρούπολη, 
στο πολιτιστικό κέντρο Ανθίμειο της Μητρόπολης 
Αλεξανδρούπολης, φιλοξενείται μεγάλο μέρος του 
προσωπικού αρχείου του Χρόνη Αηδονίδη -σε αί-
θουσα με το όνομά του- το οποίο έχει δωρίσει στη 
Μητρόπολη.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία του Ομίλου στην οδό Μαν-
δαλίδου 148 Αγιασμός για την περίοδο 2014 - 
2015 καθώς και εγκαίνια του νέου κτιρίου. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Διδυ-
μοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, οι Αντι-
δήμαρχοι κ. Γκουρλουμένου Δέσποινα, κ. Πουρ-
γιάζη Σούλα, κ. Κεσόγλου Δημήτρης, η Πρόε-
δρος του Ευγενίδειου Πολιτιστικού Κέντρου κ. 
Σταμπολίδου Βίκυ και ο κ. Αρχοντίδης Αρχοντής 
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγ-
γύης και Αθλητισμού του Δήμου Ορεστιάδας.

Ο Δήμαρχος στην ομιλία του τόνισε την 
ιστορικότητα της πόλης του Διδυμοτείχου και 
την συμβολή των παραδοσιακών συλλόγων 
στην εκμάθηση αυτής. Ο Πρόεδρος του ομί-
λου και χοροδιδάσκαλος κ. Ζήσης Καραϊσαλί-
δης αφού χαιρέτησε τις Αρχές, και τα μέλη του 

Ομίλου, ανακοίνωσε ότι με έναυσμα την έκθεση 
- συλλογή παραδοσιακών εργαλείων και αντι-

κειμένων που λειτουργεί στο κτίριο του Ομί-
λου,  θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ιστορί-

ας παράδοσης στα παιδικά τμήματα και ευχήθη-
κε στους χορευτές για την νέα περίοδο. 

χΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ
«Ο μεγάλος Δάσκαλος»

Ορφεύς: «Μαθήματα παράδοσης»
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Καλή χρονιά
επίσκεψη 
στα σχολεία

«Τί θά κερδίσει ἄραγε ἡ ἀνθρωπότητα ἄν ἐσεῖς, τά νέα παιδιά, προκόψε-
τε αὔριο μόνο στά γράμματα καί στίς ἐπιστῆμες καί δέν ἔχετε ἀνθρωπιά; Δέν 
βλέπετε σήμερα τί γίνεται στήν κοινωνία μας; Ἄνθρωποι χωρίς ἀρετή, χωρίς 
ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον γιά τόν πλησίον, καθημερινά καταδυναστεύουν, μέ τόν 
ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, τούς λαούς. Ἡ σημερινή κοινωνία μας ἀποτελεῖ τήν 
ἀδιάψευστη ἀπόδειξη ὅτι ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τό μυαλό του δέν μπορεῖ νά 
λύσει τά προβλήματα πού τόν ἀπασχολοῦν. Χρειάζεται καρδιά, ἦθος, ἀνθρω-
πιά, ἀξιοπρέπεια…», τόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς σε 
μήνυμά του προς τη μαθητιώσα νεολαία επί τη ενάρξει του νέου σχολικού 
έτους. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον αγιασμό σε σχολεία της παραμεθορίου 
και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μεταξά-
δων, στο Δημοτικό Σχολείο Δόξας και στο Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου και 
διένειμε σχολικά είδη στους μικρούς μαθητές. 

χάριν αγιασμού 
και ευλογίας
Ιερά λείψανα  
Αγίας Παρασκευής

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Παρασκευής Ασημενίου του Δήμου Διδυ-
μοτείχου ο Σεβ. Μητροπολίτης  μας κ. Δαμασκηνός μετέφερε τα ιερά λείψα-
να της Οσιοπαρθενομάρτυρος αγίας Παρασκευής, την Παρασκευή 5 του μη-
νός Σεπτεμβρίου ε.ε., χάριν αγιασμού και ευλογίας των πιστών. Ακολούθησε ο 
Εσπερινός χοροστατούντος του οικείου Αρχιερέως και αγρυπνία. Τα ιερά λεί-
ψανα θα εκτίθενται σε προσκύνημα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 7ης Σε-
πτεμβρίου ε.ε.

ΧΕιροτονιΑ νΕου κΛήρικου

Διάκονος ο μοναχός  
Παντελεήμων

Στον πανηγυρίζοντα, επί τη Υψώσει του Τιμίου Σταυρού, Ιερό Ενοριακό Ναό 
Σωτήρος Χριστού Διδυμοτείχου χειροτονήθηκε από το Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη μας κ. Δ α μ α σ κ η ν ό την 14η Σεπτεμβρίου ε.έ., Διάκονος ο μοναχός Παντελε-
ήμων (κατά κόσμον Γεώργιος) Χαρτοφύλαξ, απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιαστι-
κής Σχολής Αθηνών. Της χειροτονίας του νέου Διακόνου προηγήθηκε η κουρά του 
στην Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαδιάς, το εσπέρας της 12ης Σεπτεμβρίου ε.ε. 
Τη Θεία Λειτουργία και τη χειροτονία παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Παρ.Πατσουρίδης, οι Αντιδήμαρχοι Σούλα Πουργιάζη και Δεσπ.Γκουρλουμένου, οι 
γονείς και οι αδελφές του νεοχειροτονηθέντος και πολυπληθές εκκλησίασμα. Στο τέ-
λος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον Προϊστάμενο του Ναού 
Αρχιμ.Νικόδημο Σκλέπα και το Εκκλησιαστικο Συμβούλιο για την φιλότιμη προσπά-
θειά τους για την αναβάθμιση της ενορίας.
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Στα πλαίσια της διοργάνωσης 
της 12ης Πανελλήνιας Λαμπαδη-
δρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, 
ο σύλλογός μας διοργάνωσε για 
πολλοστή φορά πιστός και στις 
υποχρεώσεις του ως μέλος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Εθελοντών Αιμοδοτών την 
τελετή αφής της φλόγας των εθε-
λοντών Αιμοδοτών, την Κυριακή 7 
Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11 πμ 
στο χώρο έμπροσθεν του κτιρίου 
του Δήμου  Διδυμοτείχου. Τη φλό-
γα παρέλαβαν από τη πόλη της Ν. 
Ορεστιάδας νωρίτερα ομάδα μο-
τοσυκλετιστών της Λέσχης Μοτο-
συκλετιστών Διδ/χου (μια Λέσχη 
δραστήρια και ευαίσθητη ειδικότε-
ρα σε θέματα κοινωνικής προσφο-
ράς και εθελοντισμού με συνε-
χή παρουσία σε από κοινού αιμο-
δοσίες και εκδηλώσεις με το Σύλ-
λογο μας που αφιλοκερδώς έκα-
να τη διαδρομή Διδ/χο-Ορεστιάδα 
και επιστροφή), στο κόμβο της ει-
σόδου της πόλης τη παρέλαβαν μι-
κροί και πιο μεγάλοι αθλητές της 
ποδοσφαιρικής Ακαδημίας και 
τμημάτων υποδομής της Α.Ε.Δ., 
του Γ.Α.Σ. Σπάρτακος Διδ/χου (κα-
λαθοσφαιριστές και λοιποί), γυναί-
κες από το Πολιτιστικό Σύλλογο 
Σοφικού, άνδρες και γυναίκες μέ-
λη των δύο Πολιτιστικών Συλλό-
γων του Ελληνοχωρίου.

Η φλόγα έφτασε συνοδεία πε-
ριπολικού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και ποδηλατιστών της δυ-
ναμικής ομάδας Φίλων ποδηλά-
του Διδ/χου στο χώρο έμπροσθεν 
της Δημαρχίας, όπου τελευταί-
οι την κράτησαν ο Μόμτσιος Αν-
δρέας αθλητής της Εθνικής Ομά-
δας Παραπληγικών και ο Παγκό-
σμιος πρωταθλητής Κώστας Γκα-
τσιούδης (που είναι και αιμοδότης 
και μέλος του συλλόγου μας) μαζί 
με το Πρόεδρο του Συλλόγου. Επί-
σης παρευρίσκονταν και μέλη του 
Λαογραφικού Συλλόγου «Μπέης 
Διδ/χου» , μέλη της Ένωσης Γονέ-
ων &Κηδεμόνων Διδ/χου και αντί-
στοιχων Ενώσεων Σχολείων, εκ-
πρόσωπος του συλλόγου μου-
σουλμάνων Διδ/χου και το σπου-
δαιότερο μικρά παιδιά (που παίρ-
νουν εικόνες όμορφες από μία τέ-
τοια γιορτή του εθελοντισμού ) και 
πλήθος κόσμου. Στη συνέχεια μετά 
από τις προσφωνήσεις, στο βήμα 
μίλησαν ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Αιμοδοτών κ. Τεκτονίδης Δη-
μήτριος, ο οποίος καλωσόρισε & 
ευχαρίστησε εκ μέρους του συλλό-
γου τους παρευρισκόμενους για τη 
επιτυχία της εκδήλωσης και τόνισε 
της αναγκαιότητα (παρά τη φυγή 
των νέων από τα χωριά μας και το 
Διδ/χο) για αύξηση των μονάδων 
αίματος που συγκεντρώνονται 
στην Αιμοδοσία του Νοσοκομεί-
ου Διδ/χου και της εγγραφής πε-
ρισσοτέρων μελών στο σύλλογο, 
πράγμα που σημαίνει περισσότεροι 
συνειδοτοποημένοι αιμοδότες και 
όχι περιστασιακοί λόγω ανάγκης 
και άρα και πιο ασφαλείς αιμοδό-
τες και πιο τακτικοί και το ξεπέρα-
σμα του φράγματος των 200 φια-
λών αίματος που συγκεντρώνουμε 
(σαν σύλλογος και μόνο πλην των 
συγγενών) σε ετήσια βάση. Κατό-

πιν ο κ Δήμαρχος Διδ/χου Παρα-
σκευάς Πατσιουρίδης που εμφα-
νώς ευχαριστημένος για τη συμ-
μετοχή του κόσμου στην εκδήλω-
ση μας, τόνισε την ανάγκη το σύν-
θημα του συλλόγου Αιμοδοτών 
«Κάθε σπίτι και ένας εθελοντής αι-
μοδοτης» μια μέρα να γίνει πράξη 
και συνεχάρη τη διοίκηση του Συλ-
λόγου και τα μέλη του για τη προ-
σφορά ζωής και αγάπης που κά-
νουν. Η ομιλία έκλεισε με χαιρετι-
σμό από τον κ. Κοντακίδη Αναστά-
σιο Πρόεδρο του Συλλόγου Αιμο-
δοτών Αλεξ/πολης, μέλος της ΠΟ-
ΣΕΑ(της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας) και συντονιστή της Λαμπαδη-
δρομίας στον Έβρο που ανέφε-
ρε ότι ο Έβρος ως νομός συνολι-
κά συνεχίζει να έχει μεγάλο εθε-
λοντικό αιμοδοτικό κίνημα από το 
Ορμένιο μέχρι την Αλεξ/πολη (δυ-
ναμικότερο και μεγαλύτερο από 
πολλούς άλλους νομούς της Ελ-
λάδας) αλλά και τόνισε την ανά-
γκη παράλληλα με την αιμοδοσία 
και της συμβολής περισσοτέρων 
στη δημιουργία δικτύου δωρητών 
αιμοπεταλιών, μυελού των οστών 
και οργάνων σώματος, όπως και 
στην ενημέρωση από τους κατά 
τόπους συλλόγους επί των θεμά-
των αυτών.  Ευχαριστούμε τους 
παραπάνω για τη συμβολή τους 
στην επιτυχία αυτής της εκδήλω-
σης, το Δήμαρχο Διδ/χου για τη 
συνεχή στήριξη του έργου μας υλι-
κά και ηθικά, το Α.Τ. Διδ/χου για τη 
συνεργασία του, το Ε.Κ.Α.Β , την 
πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδο-

τών Φερρών κ. Σκόρδα Φωτεινή 
και μέλος της Ένωσης Συλλόγων 
και Ομάδων αιμοδοτών Νομού 
Έβρου, τα μέλη του ΣΕΑ Αλεξ/πο-
λης και φυσικά τα μέλη του Συλλό-
γου μας για τη συμμετοχή τους και 
τη βοήθεια τους (που χωρίς αυ-

τούς δεν θα γινόταν τόσο πετυχη-
μένη, όπως  και ιδιαιτέρως τον κ. 
Φυδανάκη Παναγιώτη(μέλος του 
συλλόγου μας και του Παραρτή-
ματος Ερυθρού Σταυρού Διδ/χου-
αδερφό Σύλλογο) για τη μεγάλη 
συμβολή του στο στήσιμο της εκ-

δήλωσης που στόχο έχει την διά-
δοση της ιδέας της εθελοντικής αι-
μοδοσίας και του μηνύματος της 
ανάγκης για ακόμα περισσότερους 
εθελοντές αιμοδότες στη περιοχή 
μας που είναι επιτακτική ανάγκη.

«ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ»

12η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύνθημα μας 
«ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ ΣΩΣΤΕ ΜΙΑ ΖΩΗ»

«Κάθε σπίτι και ένας 
εθελοντής αιμοδότης»

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον κ. Κιουτσιούκη Αθανάσιο ιδιαίτερα για τη συνεχή προβολή των εκδη-
λώσεων και δράσεων μας στη σελίδα του το Didymoteichonet.gr 

 Η Αιμοδοτική Φλόγα, η Φλόγα της Αγάπης θεσμοθετήθηκε από τη ΠΟΣΕΑ από το 2002, διοργανώνεσαι σε 
ετήσια βάση και από το 2007 με τη στηριξη του Υπουργείου Υγείας και Προνοιας και τη στήριξη μεγάλων φορέ-
ων όπως εφέτος ο ΟΠΑΠ, ο Δήμος Αθηναίων, το ΕΚΕΑ, το Στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατί-
ας κ.α. με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το ταξίδι της Αιμοδοτι-
κής Φλόγας ξεκίνησε στις 22 Αυγούστου 2014 από το μνημείο του αγνώστου Στρατιώτη στην Αθήνα , στην αρχή 
τη μετέφεραν μοτοσυκλετιστές της Λέσχης Harley-Davidson μέχρι το Ξυλόκαστρο Κορινθίας και θα περάσει  από 
όλη τις πόλεις και χωριά της πατρίδας μας. 

Στις 3 Οκτωβρίου το ταξίδι της φλόγας θα καταλήξει στη Πτολεμαίδα Κοζάνης  όπου και θα πραγματοποιη-
θεί η 27η Αμφικτιονία Εθελοντών Αιμοδοτών και η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας , όπου διοργανώνε-
ται το ετήσιο συνέδριο για ενημέρωση σε θέματα αιμοδοσίας και δωρεάς ιστών και οργάνων σώματος αλλά και 
προβλημάτων των συλλόγων. 
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ανακοίνωση – επιστολή  
προς τους κατοίκους  
του Δήμου Διδυμοτείχου

Το φιλοζωικό σωματείο 
«Κυνοσόφιο» μετά από αγώ-
να 15 χρόνων αποφάσισε να 
σταματήσει τη δραστηριότη-
τα του στο Δήμο μας. Οι λό-
γοι που τα μέλη του σωμα-
τείου οδηγήθηκαν σε αυτήν 
την οδυνηρή απόφαση είναι 
οι ακόλουθοι: Ο αγώνας των 
εθελοντών φιλόζωων να 
προστατεύσουν τα ζώα και 
να δώσουν στην πόλη ένα 
πολιτισμένο πρόσωπο υπήρ-
ξε άνισος. Στειρώθηκαν πά-
νω από 1500 αδέσποτα, δό-
θηκαν για υιοθεσία περίπου 
250, και αυτή τη στιγμή φι-
λοξενούνται στο καταφύγιο 
143 αδέσποτα. 

Σώθηκαν εκατοντά-
δες ζώα από αρρώστιες και 
τραυματισμούς. Τα αποτε-
λέσματα αυτής της τεράστι-
ας προσπάθειας φάνηκαν 
τα 2-3 πρώτα χρόνια. Αυ-
τή τη στιγμή η πόλη υπο-
φέρει από αγέλες σκύλων. 
Δυστυχώς, πολλοί νόμισαν 

ότι αφού υπάρχουν κάποιοι 
τρελοί φιλόζωοι που δίνουν 
το χρόνο τους, τα χρήματά 
τους, τη ζωή τους γι’ αυτό το 
σκοπό, μπορούν να εγκατα-
λείπουν τα ζώα τους. Αδια-
φορούν για τους συμπολίτες 
τους, την πόλη, τα ζώα.

Αν και λίγοι, δυστυχώς 
έχουν σύμμαχο την αδιαφο-
ρία των πολλών που το μό-
νο που κάνουν είναι να αγα-
νακτούν και να γκρινιάζουν. 
Το χειρότερο όλων είναι ότι 
όλοι μαζί βάλλονται εναντί-

ον του φιλοζωικού σωματεί-
ου ότι δεν κάνουν καλά τη 
δουλειά τους. Έλεος!!!!  Ελπί-
ζουμε και ευχόμαστε κάποια 
στιγμή αυτός ο τόπος και οι 
άνθρωποι του να αποκτή-
σουν αυτό που τους αξίζει.

Ευχόμαστε οι άρχοντες 
της πόλης να εφαρμόσουν 
κατά γράμμα το νόμο προς 
συμφέρον των κατοίκων και 
των αδέσποτων. Με εκτίμη-
ση Ζωή Δημητρίου – Πρώην 
μέλος του Φιλοζωικού Σω-
ματίου «Κυνοσόφιο». 

Run Greece

οι απλοί πολίτες 
στην άθληση

Κύπελλο ΕΠΣ 
Αποτελέσματα αγώνων

Oλοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του Κυπέλλου της ΕΠΣ Έβρου. Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα είναι: Α.Ο.Αγνάντιας – Α.Ο.Δορίσκου 2-2(5-3 στην παράταση), Άρης Πραγγίου – Ατρό-
μητος Ασπρονερίου 3-5, ΟΦΙ Ισαακίου – Α.Ο.Νεοχωρίου 3-6, Ορφέας Σοφικού – Ένωση Οι-
νόης 2-1, Α.Ο.Ποντιακός– Α.Ο.Καππαδοκών 0-3, Π.Α.Ε.Ριζίων – Αναγέννηση Μεταξάδων 1-3. 

Κουρμπάν μπάϊράμι
Χρόνια Πολλά

H Αλεξανδρούπο-
λη ήταν η πέμπτη στάση 
της σειράς αγώνων Run 
Greece, που διοργανώνει 
ο ΣΕΓΑΣ σε πόλεις σε όλη 
τη χώρα. Η ακριτική πό-
λη «αγκάλιασε» τον αγώ-
να την Κυριακή (28/9), ο 
οποίος έδωσε μια ιδιαίτε-
ρη νότα στην περιοχή και 
άφησε πολλές υποσχέ-
σεις για το μέλλον. Η πα-
ραλία της πόλης, στο ση-
μείο εκκίνησης και τερμα-
τισμού, γέμισε από πολί-
τες της Αλεξανδρούπο-
λης, αλλά και των γύρω 
περιοχών. Άνθρωποι όλων 
των ηλικιών επέλεξαν να 
συμμετάσχουν στην όμορ-
φη γιορτή είτε τρέχοντας 
σε κάποια από τις απο-

στάσεις είτε απλά παρα-
κολουθώντας κατά μή-
κος της διαδρομής. Οι μι-
κροί μαθητές που συμμε-
τείχαν στον παιδικό αγώ-
να είχαν την χαρά να τρέ-
ξουν μαζί με τον πρωτα-
θλητή του ύψους, Κώστα 
Μπανιώτη, ο οποίος κα-
τάγεται από την Κομοτη-
νή και την ολυμπιονίκη 
του τριπλούν Πηγή Δεβε-
τζή, που τα τελευταία χρό-
νια ζει μόνιμα στην γενέ-
τειρα της, Αλεξανδρούπο-
λη. Τα αθλητικά τους πα-
πούτσια φόρεσαν ακό-
μη ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών Άκης Γεροντόπου-
λος, ο δήμαρχος της πό-
λης Ευάγγελος Λαμπάκης, 
αλλά και ο αντιπεριφερει-

άρχης Έβρου Δημήτρης 
Πέτροβιτς. Στο αγωνιστι-
κό μέρος ο Μάριος Απο-
στολίδης της Ολυμπιά-
δας Κομοτηνής ήταν ο νι-
κητής στα 5 χλμ με 17:04, 
ενώ στα 10χλμ πρώτευσε 
ο Απόστολος Γκάτζιος του 
ΜΓΣ Εθνικός με 37:38. 
Σειρά παίρνει στις 12 
Οκτωβρίου στην Πάτρα, 
που είναι ήδη έτοιμη να 
βγεις στους δρόμους. Ο 
ΣΕΓΑΣ έχει καταφέρει μέ-
σα από το Run Greece να 
ωθήσει τους απλούς πολί-
τες στην άθληση, να τους 
οδηγήσει στον αθλητισμό 
και να τους αποδείξει πως 
το τρέξιμο είναι κάτι πα-
ραπάνω από τρόπος ζω-
ής.(sentragoal.gr)

Το Κουρμπάν Μπαϊράμ ή 
γνωστό και ως η γιορτή των 
θυσιών (Αραβικά: Ηντ Αλ-
Αντχά) περίοδος προσευχής, 
περισυλλογής και φιλανθρω-
πίας για τους μουσουλμάνους, 
που συνδυάζεται με ανάπαυση 
και ψυχαγωγία. 

Γιορτάζεται από τους Μου-
σουλμάνους παγκοσμίως ως 
εορτασμός της προθυμίας του 
Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του 
Ισμαήλ για τον Αλλάχ. Είναι ένα 

από δύο κύ-
ρια θρησκευ-
τικά φεστιβάλ 
Μπαϊράμ τα 
οποία οι Μου-
σ ο υ λ μ ά ν ο ι 
γιορτάζουν. 
Όπως και το 
Ιντ αλ-φιτρ, 
το Κουρμπάν 
Μπαϊράμ αρ-
χίζει επίσης 
μια σύντο-
μη προσευχή 
που ακολου-
θείται με από 
ένα κήρυγμα 
(khuṭba).

Το Κουρ-
μπάν Μπαϊ-

ράμ διαρκεί 3 ημέρες και αρχί-
ζει τη 10η ημέρα του μήνα Dhul 
Hijja του σεληνιακού ισλαμικού 
ημερολογίου. Συμβαίνει να είναι 
περίπου 70 ημέρες μετά από το 
τέλος του μήνα με το Ραμαζάνι. 
Σήμερα το κουρμπάν είναι ένα 
μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, 
όπου τα μίση και τα πάθη ξε-
χνιούνται για λίγο και αντικαθι-
στούνται από την ειρήνη και την 
αγάπη. Το έθιμο, το αντέτ (adet) 
που λέμε και στην Θράκη, είναι, 

τις τρείς μέρες που διαρκεί το 
Κουρμπάν Μπαϊράμ ο κόσμος 
να επισκέπτεται συγγενείς, γεί-
τονες και φίλους και να ανταλ-
λάσσει μικρά και μεγάλα δώρα.

Την παραμονή καθαρίζεται 
το σπίτι, το κάθε μέλος της οι-
κογένειας αναλαμβάνει να κα-
θαρίσει ένα μέρος του, αυτό 
που θα του υποδείξει η νοικο-
κυρά. Το πρωί της πρώτης μέ-
ρας οι άνδρες με τα καλά τους 
πάνε στο τζαμί για προσευχή 
και ανταλλαγή ευχών με τους 
άλλους πιστούς. Στην συνέ-
χεια εφοδιάζονται το κρέας που 
έχουν παραγγείλει και πηγαί-
νουν στο σπίτι λουλούδια στις 
γυναίκες του σπιτιού. Μετά το 
μεσημεριανό φαγητό αρχίζουν 
οι επισκέψεις σε συγγενείς και 
φίλους, όπου οι νεότεροι επι-
σκέπτονται τους μεγαλύτερους. 
Και αυτοί θα τους υποδεχθούν 
με τσάι και μπακλαβά.

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου 
κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης 
σε συνάντηση που είχε με τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου Μου-
σουλμάνων κ. Σουλειμάν Μα-
τζίρ ευχήθηκε χρόνια πολλά 
στους μουσουλμάνους συντο-
πίτες μας
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ιστορία του 
Διδυμοτείχου
3η και 4η περίοδος

«Θεοδώρά ΚάντάΚουζηνη»

εγκαινίασε  
τον καινούργιο  
χώρο στέγασης

O Σύλλογος «Θεοδώρα Καντακουζη-
νή» άνοιξε τις πύλες του! Την Κυριακή 7 Σε-
πτεμβρίου 2014 ο σύλλογος «Θεοδώρα Κα-
ντακουζηνή» εγκαινίασε τον καινούργιο χώ-
ρο στέγασής του. Αντιπρόσωποι των Συλ-
λόγων Ασβεστάδων, Κυανής, Ελληνοχωρί-
ου, οι σύλλογοι Διδ/χου όπως οι Καστροπο-
λίτες, το σωματείο Συνταξιούχων του ΤΕΒΕ 
,οι Ακρίτες του Ερυθρού σταυρού, Αιμοδό-
τες Διδ/χου Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Ο σύλ-
λογος κυρίων και δεσποινίδων, ο όμιλος Ορ-
φέας, τα Δίδυμα τείχη και τέλος ο πολιτιστι-
κός σύλλογος ¨Το Κάστρο¨ ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα της προέδρου του συλλό-
γου κας Καραγιάννη. Επίσης με την παρου-
σία του τίμησε ο δήμαρχος κος Πατσουρίδης 
Παρασκευάς με την σύζυγο του την γιορτή 
του συλλόγου.

Μαζί του μέλη του δημοτικού συμβου-
λίου όπως και η Δέσποινα Γκουρλομένου 
,η κα Πουριάζη Χρυσή, ο κος Κεσόγλου Δη-
μήτριος με την σύζυγο του, ο κος Σίμογλου 
Αθανάσιος και ο κός Τοπαλούδης Ιωάννης. 
Ο κός Τοκαμάνης Χρήστος λόγο ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευ-
ρεθεί και τον αντιπροσώπευσε ο κος Κώ-
στας Δημητρίου. Πλήθος κόσμου συνέρεε 
όλη την βραδιά για να δει τον ανακαινισμέ-
νο χώρο του συλλόγου.

Το Δ.Σ καλωσόρισε με χαρά τον κόσμο 
και μετά τον αγιασμό του χώρου από τον 
πατέρα Ιωάννη  ο οποίος αντιπροσώπευε 
τον Σεβασμιότατο Κο Κο Δαμασκηνό, προ-
σκάλεσε όλο τον κόσμο στο μπουφέ που 
είχε στηθεί για να γευτεί τα εδέσματα που 
ετοιμάσανε μέλη του συλλόγου. 

Στο λόγο της η πρόεδρος ευχαρίστησε 
τον Δήμαρχο της πόλης για την βοήθειά του 

και έδωσε υπόσχεση πως θα είναι πάντα στο 
πλάι του Δήμου όποτε αυτό θα είναι ανα-
γκαίο. Επίσης ευχαρίστησε όλους αυτούς 
που εργάστηκαν αφιλοκερδώς για την ανα-
καίνιση του κτιρίου όπως και τα καταστήμα-
τα Αφοί Παπακωνσταντίνου, Αφοί Δουλγε-
ράκη, Νεστορίδη, Δουλούδη, Δεμερτζή για 
την στήριξή τους σε με υλικά. 

Προσωπικές ευχαριστίες όμως εξέφρα-
σε η κυρία Καραγιάννη στον Γιώργο Τοπα-
λίδη για τα εννέα χρόνια στήριξης του χο-
ρευτικού συγκροτήματος του συλλόγου, 
έτσι ώστε οι «Καντακουζηνές» να γίνουνε 
γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Στο τέλος της 
βραδιάς οι παρευρισκόμενοι στήσανε χορό 
έξω από το προαύλιο του συλλόγου. Αργά 
το βράδυ το Δ.Σ καληνύχτισε τον κόσμο και 
οι δύο πλευρές υποσχέθηκαν να βρίσκονται 
κάθε Κυριακή από τις 17:00 μμ στο σύλλογο 
για καφέ και συζητήσεις. Ο Σύλλογος άνοιξε 
λοιπόν και σας περιμένει. 

Από τέλος Σεπτεμβρίου λειτουργεί το 
τμήμα Αγιογραφίας κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
από τις 17:00 – 20:00. Τμήμα ζωγραφικής 
κάθε Παρασκευή από τις 17:00 – 19:00. Τα 
τμήματα εκμάθησης χορού έχουν ξεκινήσει 
μετά τις 20 Σεπτεμβρίου λόγο της επίσκε-
ψης του Πατριάρχη Κου Κου Βαρθολομαί-
ου και στην οποία εκδήλωση πήρε μέρος και 
ο σύλλογος «Θεοδώρα Καντακουζηνή». Τα 
τμήματα χορού λειτουργούν κάθε Τετάρτη 
,Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα. Το παι-
δικό τμήμα λειτουργεί κάθε Κυριακή Πρωί 
11:00 – 14:00. Εγγραφές για όσους αργο-
πόρησαν   στο κτίριο του Συλλόγου στο πα-
λαιό στρατιωτικό νοσοκομείο στις ώρες λει-
τουργίας των τμημάτων. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 6973535790. 

3η περίοδος: Βυζαντινά χρόνια: Ο λό-
φος του Καλέ με το ύψος των 107 μέτρων 
του από την επιφάνεια της θάλασσας ελέγ-
χει ολόκληρη την περιοχή και προσφέρει 
ασφάλεια σε αντίθεση με τον ευπρόσβλη-
το λόγο της Αγίας Πέτρας. Έτσι όταν τον 
6ο μ.Χ. αιώνα ο Ιουστινιανός οχυρώνει μια 
σειρά από θέσεις ανάμεσά τους βρίσκεται 
και ο Καλές. Η Ιουστινιάνεια οχύρωση σώ-
ζεται πάνω στον Καλέ, αλλά το 1981 ευτυ-
χήσαμε να ανακαλύψουμε ένα τμήμα την 
οχύρωσης από την Πλωτινόπολη στην αρ-
χή της οδού Σοφοκλέους. Κατά τη διάρκεια 
της Γ Σταυροφορίας το Διδυμότειχο ήταν 
ανάμεσα στα λίγα Κάστρα που ήρθαν σε 
άμεση σύγκρουση με την ισχύ των Σταυ-
ροφόρων. Στο Διδυμότειχο, κατέφυγαν και 
οι κάτοικοι της Αδριανούπολης και πολέμη-
σαν όλοι μαζί τους Σταυροφόρους. 

Στις 24 Νοεμβρίου 1189 η πόλη πολι-
ορκείται από τα στρατεύματα του γερμα-
νού αυτοκράτορα Φρειδερίκου Α Μπαρ-
μπαρόσα. Παρά την απεγνωσμένη άμυνα 
όλων αυτών που ήταν μέσα στο κάστρο, 
στο τέλος της ημέρας οι σταυροφόροι ει-
σέρχονται στο κάστρο και καταλαμβάνουν 
και τον πύργο της Ακρόπολης. Η συμπερι-
φορά των νικητών ήταν σκληρότατη. Σφα-
γιάστηκαν όλοι οι άντρες της πόλης, ενώ 
τα γυναικόπαιδα πουλήθηκαν ως σκλάβοι. 

Τo Βυζαντινό Διδυμότειχο, ήταν μια 
από τις σημαντικότερες πόλεις της επο-
χής και πολλές φορές, αποτέλεσε διοικη-
τική και στρατιωτική βάση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Τρεις φορές το Διδυμότει-
χο έγινε Πρωτεύουσα του Βυζαντίου ενώ 
ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Καντακουζηνός 
διάλεξε το Διδυμότειχο για να στεφθεί αυ-
τοκράτορας και να διαδεχθεί τον Ανδρόνι-
κο τον Γ. Η παράδοση λέει ότι ο Ιωάννης 
Καντακουζηνός αγορεύτηκε αυτοκράτο-
ρας μεταξύ ευγενών, συγγενών, συγκλητι-
κών και στρατιάς στις 26 Οκτωβρίου 1341 
και φόρεσε ο ίδιος, μόνος του το στέμμα 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτη 

(Εκκλησία του Σουρπ Κεβόρκ).

4η περίοδος: Περίοδος της Τουρκοκρα-
τίας: Οι Οθωμανοί Τούρκοι επωφελήθηκαν 
από την εξάντληση και την απόγνωση που 
είχαν οδηγηθεί οι χριστιανικοί πληθυσμοί 
από τις συνεχείς επιθέσεις στο Κάστρο και 
τις εμφύλιες διαμάχες των Βυζαντινών και 
κατέλαβαν την πόλη. Η πόλη καταλήφθη-
κε οριστικά το 1361. Λίγα χρόνια μετά την 
κατάληψη, το 1365, το Διδυμότειχο αποτέ-
λεσε την πρώτη πρωτεύουσα των Οθωμα-
νών στην Ευρώπη. Στο Διδυμότειχο γεννή-
θηκε και ο γιος του Μωάμεθ του Β ο Βα-
γιαζήτ ο Β. Στον καταστροφικό σεισμό της 
Καλλίπολης το 1509, το Διδυμότειχο, έπα-
θε μεγάλες ζημιές. Τότε έπεσε το μεγαλύ-
τερο τμήμα των τειχών αλλά η Υψηλή Πύ-
λη δεν μερίμνησε για την αποκατάσταση 
αφού η αυτοκρατορία είχε ήδη επεκταθεί 
προς τη Δύση και το Διδυμότειχο είχε χάσει 
τη στρατηγική του σημασία.

Η περίπτωση όμως του Διδυμοτείχου 
αποτελεί ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηρι-
στικό – που καταρρίπτει το μύθο του ολο-
κληρωτικού εξισλαμισμού των αστικών κέ-
ντρων κατά την πρώιμη αυτοκρατορία: πο-
τέ ο Ελληνικός πληθυσμός της πόλης δεν 
συρρικνώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
καθίσταται οικονομικά και κοινωνικά ανε-
νεργός, ή να εξουδετερώνεται ως πολιτι-
σμική οντότητα. Οι Χριστιανοί, εξακολου-
θούσαν να διαμένουν στα σπίτια τους, μέ-
σα στο κάστρο, ενώ οι Οθωμανοί εγκατα-
στάθηκαν γύρω από το θρησκευτικό τους 
κέντρο το Μεγάλο Τέμενος.

Το Διδυμότειχο έγινε κατά καιρούς 
στόχος και κατακτήθηκε από Ρώσους και 
Βουλγάρους ενώ η στάση των Βουλγάρων 
έναντι των ντόπιων ήταν τόσο σκληρή, που 
το 1908 οι Έλληνες της περιοχής δέχονται 
με αγαλλίαση την Επανάσταση των Νεό-
τουρκων με τον Κεμάλ Αττατούρκ και τις 
υποσχέσεις ισοπολιτείας που αυτοί παρέ-
χουν αφειδώς. 
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νομικά Πρόσωπα Δήμου Διδυμοτείχου

ΒιΚύ ΣταμΠολιΔού Πρόεδρος Ευγενίδειο γιώργοΣ τζιΒαραΣ Πρόεδρος ΚΕΦΟ

ΣαΚηΣ Σιμογλού Αντιπρόεδρος Ευγενίδειο

νιΚοΣ ΚαμαργιοΣ Πρόεδρος ΔΕΥΑΔ

ΠαναγιώτηΣ μινούΔηΣ Αντιπρόεδρος ΚΕΦΟ ΣταύροΣ τΣιτΣιφύλλαΣ Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΔ

«14 Σεπτεμβρίου 1814»
200 χρόνια από την ίδρυση  
της Φιλικής Εταιρείας

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 σε μία σεμνή εκδήλωση στο δημοτικό αμφιθέατρο του 
Διδυμοτείχου, τιμήθηκε η επέτειος συμπλήρωσης 200 ετών από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρεί-
ας (14 Σεπτεμβρίου 1814), της οργάνωσης που συνέβαλε τα μέγιστα στην έκρηξη της ελληνικής 
επανάστασης του 1821 και στην απελευθέρωση του Γένους.

Η διοργάνωση και η πραγματοποίηση της εκδήλωσης ήταν άλλη μία πρωτοβουλία δράσης 
του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - Γνώση και Δρά-
ση». Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Θρακιώτης Διδάκτορας Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών, Θεοφάνης Μαλκίδης.  Το πρόγραμμα περιελάμβανε προβολή οπτικοακουστικού 
υλικού και επετειακή ομιλία από μέλος του Συλλόγου. Η διάλεξη του κ. Μαλκίδη είχε ως θέμα: 
«200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας και η καθοριστική συμμετοχή των Θρακών» 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και θρη-
σκευτικών αρχών.  Ιδιαίτερα λάμπρυναν την τελετή, ο Στρατηγός Διοικητής της XVI M/K Μεραρ-
χίας Πεζικού «Διδυμοτείχου» και οι Ταξίαρχοι Διοικητές της 30ης και 50ης Μ/Κ Ταξιαρχιών. Επί-
σης αρκετοί συμπολίτες μας παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και θαυμασμό την όλη εκδήλωση.

Η 14η Σεπτεμβρίου, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αποτελεί ταυτόχρονα επέτειος ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας, ώστε να θεωρείται η απαρχή της απελευθέρωσης του Γένους. Χρέος να 
τιμούμε την ημέρα αυτή έχουμε όλοι οι Έλληνες και πλέον μετά την ομιλία του κ. Μαλκίδη, θα πρέπει να αποτελεί ορόσημο για όλους τους Θράκες, αισθανόμενοι περηφάνια για τους προγόνους μας και την επανα-
στατική τους δράση. 

Με απόφαση του Δημάρ-
χου Διδυμοτείχου κ. Πα-
ρασκευά Πατσουρίδη ορί-
ζονται ως Πρόεδροι και 
Αντιπρόεδροι των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου Δι-
δυμοτείχου:
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ» 
Πρόεδρος: Βίκυ Σταμπολί-
δου. Αντιπρόεδρος: Σάκης 
Σίμογλου
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ (ΚΕΦΟ) Πρόεδρος: 
Γιώργος Τζιβάρας. Αντιπρό-
εδρος: Παναγιώτης Μινού-
δης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕ-
ΤΕΥΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) Πρόεδρος: Νί-
κος Καμάργιος. Αντιπρόε-
δρος: Σταύρος Τσιτσιφύλ-
λας



Tρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 • Αρ. Φύλλου 1916

Εκλογή Προεδρείου 
& μελών επιτροπών

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡχΗ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σε-
πτεμβρίου η διαδικασία για την 
εκλογή του Προεδρείου και των με-
λών των Επιτροπών του Δήμου Δι-
δυμοτείχου ,στην συνεδρίαση του 
οργάνου που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του δημοτικού συμ-
βουλίου. Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου εκλέχθηκε η προταθείς 
από την πλειοψηφούσα παράτα-
ξη Μαρία Πετρίδου. Αντιπρόεδρος 
ο προταθείς από την παράταξη της 
μείζονος Αντιπολίτευσης, Χρήστος 
Κισσούδης και Γραμματέας ο προτα-
θείς από την παράταξη της πλειοψη-
φίας Κώστας Σλαβούδης.

Στην Οικονομική Επιτροπή Πρόεδρος εί-
ναι ο δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Πα-
ρασκευάς Πατσουρίδης και ως τα-
κτικά μέλη εξελέγησαν οι: Δέσποι-
να Γκουρλουμένου, Δημήτρης Εμαν-
νουηλίδης, Σούλα Πουργιάζη, Δη-
μήτρης Κεσόγλου, από την πλειοψη-
φία, καθώς και οι: Γιώργος Χατζη-
ανδρέου, Σάκης Σιαλάκης  από την 
αντιπολίτευση. Στην Επιτροπή Ποι-
ότητα Ζωής εξελέγησαν ως τακτικά 
μέλη οι Γιάννης Τοπαλούδης (Πρόε-
δρος), Τάσος Καραμπασάκης, Πανα-
γιώτης Μινούδης, Σάκης Σίμογλου 
και Βίκυ Σταμπολίδου από την πλει-
οψηφία, καθώς και οι: Σάκης Τσι-
πούδης (Αντιπρόεδρος) και Χρυσού-
λα Δελημπέη από την αντιπολίτευ-
ση. Εκπρόσωπος του δήμου στην 
Αναπτυξιακή Βορείου Έβρου ορί-
στηκαν οι Τάσος Καραμπασάκης και 
Δημήτρης Εμμανουηλίδης. Τέλος, 
ως εκπρόσωποι στην ΠΕΔ θα είναι 
ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι που εξελέγησαν: Γιάννης Το-
παλούδης, Κώστας Σλαβούδης από 
την πλειοψηφία,και ο Χρίστος Τοκα-
μάνης από την αντιπολίτευση.

Η Νέα Δημοτική Αρχή, αποτελεί αφετηρία του έργου που θα 
γίνει για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Με συνεργασία, εντι-
μότητα, διαφάνεια και πολύ δουλειά, είμαστε σίγουροι ότι μπο-
ρούμε να καταφέρουμε πολλά. 

Έχουμε μπροστά μας, ένα καλύτερο αύριο, ένα νέο ξεκίνημα 
για όλους και θα χρειαστούν όλες οι δυνάμεις της τοπικής κοινω-

νίας για να τα καταφέρουμε, για να δώσουμε ελπίδα και προο-
πτική στον τόπο μας. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις 
και συζητήσεις, ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Διδυμοτεί-
χου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη, οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου.

Δέσποινα Γκουρλουμένου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονο-
μικών Υπηρεσιών

Δημήτρης Κεσόγλου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και κα-
θαριότητας

Γιάννης Τοπαλούδης, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και ανά-
πτυξης

Σούλα Πουργιάζη, Αντιδήμαρχος Μεταξάδων και Πρωτογενούς 
Τομέα

Σούλα Πούργιαζη Αντιδήμαρχος Μεταξάδων ΔημητρηΣ ΚεΣογλού 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Καθαριότητας

ΔεΣΠοινα γΚούρλούμενού  
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

γιαννηΣ τοΠαλούΔηΣ Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
& Ανάπτυξης

οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Διδυμοτείχου


