
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΕΤΟΣ 32o • Αρ. Φύλλου 8636 • Τιμή 0,70 €

 www.paratiritis-news.gr  paratir@otenet.gr  Παρατηρητής της Θράκης @paratiritis.thrakis  Παρατηρητής Της Θράκης @Paratiritis_Thr  instagram paratiritis_tis_thrakis

Η «Θρυλοριότισσα» 
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η νέα πρόεδρος του 
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Είναι λύση η δημοτική Είναι λύση η δημοτική 
αστυνομία;αστυνομία;

13 άτομα για 8 μήνες 
θα προσλάβει ο ∆ήμος 
Κομοτηνής

Τρεις θέσεις στην ΕΦΑ 
Ροδόπης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 60 
εργασιακούς συμβούλους στη 
∆ΥΠΑ

θέσεις και προγράμματα σε εξέλιξη

13

Λύση μέσω της παραχώρησης οικοπέδων Λύση μέσω της παραχώρησης οικοπέδων 
από την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στη ∆ΕΥΑΚ για τη από την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στη ∆ΕΥΑΚ για τη 
δικαστική τους διαμάχηδικαστική τους διαμάχη 7

Τροφείο «εξομάλυνσης» Τροφείο «εξομάλυνσης» 
στη στη ∆ΕΥΑ Κομοτηνής∆ΕΥΑ Κομοτηνής
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►  ΣτηνΣτην αδυναμία προμήθειας  αδυναμία προμήθειας αποδίδει η ∆ημοτική αρχή την έλλειψη μπλε κάδωναποδίδει η ∆ημοτική αρχή την έλλειψη μπλε κάδων
►  Θα δώσουν λύση οι Θα δώσουν λύση οι 10 γωνιές ανακύκλωσης 10 γωνιές ανακύκλωσης που θα δημιουργηθούν στην Κομοτηνή; που θα δημιουργηθούν στην Κομοτηνή; 

∆εν έχει γίνει βίωμα ακόμα ∆εν έχει γίνει βίωμα ακόμα 
η ανακύκλωση στην Κομοτηνήη ανακύκλωση στην Κομοτηνή

Πυκνό αλλά και μεστό το ∆ιεθνές Συνέδριο 
«Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή 
(1922-2022)» της ΣΚΑΣ ∆ΠΘ 9

«Έχουμε ένα κοινό στόχο 
και πάνω απ’ όλα την αγάπη 
για την παράδοση και τον 
ποντιακό ελληνισμό»

Στους πεσόντες της Ροδόπης στο μέτωπο Στους πεσόντες της Ροδόπης στο μέτωπο 
του 1940 αφιερωμένη η φωτογραφική του 1940 αφιερωμένη η φωτογραφική 
έκθεση του Συλλόγου Ηπειρωτώνέκθεση του Συλλόγου Ηπειρωτών

Στην τελική ευθεία για την υλοποίηση 
της Πολιτιστικής ∆ιαδρομής 
Βυζαντινού Φρουρίου Κομοτηνής
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Μία ακόμη πετυχημένη συμμε-
τοχή μετρά στο πλαίσιο των 
δράσεων εξωστρέφειας το 

∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
με την παρουσία του στην 29η ∆ιε-
θνή Έκθεση Agrotica που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 
χρονικό διάστημα 20 έως 23 Οκτω-
βρίου 2022, στο εκθεσιακό κέντρο 
της ∆ΕΘ -Helexpo.
Στην περίοδο αυτή που το ενδιαφέ-
ρον των καταναλωτών μονοπωλεί η 
παραγωγή και το κόστος της ενέρ-
γειας, η συμμετοχή του ∆ημοκρίτει-

ου Πανεπιστήμιου Θράκης με την 
επίδειξη πειραμάτων παραγωγής 
της, προσέλκυσε πλήθος ενδιαφε-
ρομένων.
Συγκεκριμένα, τεχνοβλαστός του 
∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, η εταιρεία Τεχνολογίες Περι-
βάλλοντος και Βιοαερίου - 
act4energy, που εξειδικεύεται στον 
τομέα της αναερόβιας χώνευσης 
παρέχοντας ολοκληρωμένες υπη-
ρεσίες, παρουσίασε σύστημα παρα-
γωγής ενέργειας από απόβλητα, 
αποτελούμενο από έναν αντιδρα-

στήρα μαζί με όλα τα παρελκόμενα 
του.
Επιπλέον, ο τεχνοβλαστός του 
∆.Π.Θ. παρουσίασε το μοντέλο που 
ανάπτυξε σε συνεργασία με εταιρεία 
αντι-ρύπανσης αέρα. Πρόκειται για 
ένα βιολογικό φίλτρο απομάκρυν-
σης υδρόθειου (H2S), αμμωνίας 

(NH3), μερκαπτανών και άλλων δύ-
σοσμων αερίων, της σειράς Bio-X η 
οποία μπορεί να τοποθετηθεί και να 
λειτουργήσει με θεαματικά αποτε-
λέσματα σε εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας λυμάτων, αντλιοστάσια λυ-
μάτων, εγκαταστάσεις διαχείρισης 
απορριμμάτων καθώς και σε βιομη-

χανικές εφαρμογές όπου απαντώ-
νται αυτά τα αέρια.
Ένα αναερόβιο σύστημα δύο σταδί-
ων, με στόχο την επεξεργασία απο-
βλήτων φρούτων και λαχανικών, 
στο πλαίσιο στο πλαίσιο του προ-
γράμματος για την κυκλική οικονο-
μία και διαχείρισης του οργανικού 
κλάσματος των αστικών απορριμ-
μάτων μεταξύ των χωρών της Με-
σογείου (CEOMED), ήταν το αντικεί-
μενο ενός ακόμη πειράματος που 
υλοποιείται στα εργαστήρια του ∆ΠΘ 
και συγκεκριμένα σε αυτά του Τμή-
ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Η εκχύλιση από φρούτα τα λαχανικά 
τα οποία είναι πλούσια σε οργανικό 
υλικό τροφοδοτούνταν σε αναερό-
βιο αντιδραστήρα ανοδικής ροής 
στρώματος ιλύος (UASB), όπου 
πραγματοποιείτο η παραγωγή μεθα-
νίου, επιτυγχάνοντας υψηλές απο-
δόσεις παραγωγής του.
Στο περίπτερο του ∆ημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης που ήταν 
στελεχωμένο με προσωπικό και 
ερευνητές του, ενημερώθηκαν οι 
επιχειρηματίες, που το επισκέφτη-
καν, εκατοντάδες φοιτητών και 
σπουδαστών, εκπρόσωποι της Κυ-
βέρνησης, ∆ήμων, και ο Πρόεδρος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. 
Αλέξης Τσίπρας. 

Ρεπορτάζ-Επιμέλεια: Νατάσσα Βαφειάδου  paratiritis.vafeiadou@gmail.com

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022__εκπα ίδευση

Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Αν-
θρωπιστικών Σπουδών του ∆ημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης - με τη συν-

δρομή των Τμημάτων Ιστορίας και Εθνολογίας, 
Ελληνικής Φιλολογίας και Γλώσσας, Φιλολογί-
ας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών που 
την απαρτίζουν- επέλεξε να διοργανώσει ένα 
διαδικτυακό διεθνές επιστημονικό συνέδριο για 
μία πολυεπίπεδη και διεπιστημονική επανεκτί-
μηση της Μικρασιατικής Καταστροφής, εκατό 
χρόνια μετά. Ο αρχικός σχεδιασμός ολοκληρώ-
θηκε με απόλυτη επιτυχία, όπως αποδεικνύει 
το εξαιρετικά πυκνό έως εξαντλητικό πρόγραμ-
μα του τετραήμερου ∆ιαδικτυακού ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου «Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922-2022)», που πραγματοποι-
ήθηκε στο διάστημα 21-24 Οκτωβρίου 2022. 
Στο Συνέδριο προγραμματίστηκαν εξήντα έξι 
ανακοινώσεις από εβδομήντα δύο πανεπιστημι-
ακούς, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές/τριες και ερευνητές από την 
Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, 
τη Γαλλία και τη Γερμανία. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ανακοινώσεων 
πραγματοποιήθηκε κανονικά σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, εκτός λίγων περιπτώσεων λόγω 
ασθένειας ή άλλου προσωπικού κωλύματος. 
Σημαντικό τμήμα των συνέδρων ανήκαν στην 
κατηγορία των νέων επιστημόνων, κάτι που 
συνιστούσε κεντρική πρόθεση της επιστημονι-
κής και της οργανωτικής επιτροπής, εφόσον η 
επανεκτίμηση προϋποθέτει νέες και φρέσκες 
επιστημονικές σκοπιές. Επιπλέον, αρκετές ανα-
κοινώσεις στράφηκαν στη Θράκη, η οποία υπο-
βαθμίζεται έναντι της Μικράς Ασίας στην αναζή-
τηση των πτυχών της Καταστροφής. 
«Ως ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτό. Ευχαριστούμε 
θερμά το ∆ια-Ιδρυματικό – ∆ιατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του ∆ημοκριτείου Πανε-

πιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "∆η-
μόκριτος" «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική 
Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» και 
κυρίως την Πρόεδρο της Ειδικής ∆ιατμηματικής 
Επιτροπής Καθηγήτρια κ. Ζωή Γαβριηλίδου για 
την παραχώρηση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Ιδιαί-
τερες ευχαριστίες στην τεχνική γραμματεία, τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες μας Βα-
σίλη Κούγκουλο, Γιώργο Ράντο και ∆έσποινα 
Παπαδοπούλου, που αόκνως μόχθησαν για την 
τεχνική στήριξη του Συνεδρίου» αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η Σχολή Κλασικών και Ανθρω-
πιστικών Σπουδών του ∆ΠΘ. 

∆ιεπιστημονικό συνέδριο
Οι εξήντα έξι ανακοινώσεις του Συνεδρίου συνδέ-
θηκαν με διαφορετικά επιστημονικά πεδία: τις 
ιστορικές, αρχειακές, λογοτεχνικές, εικονολογι-
κές, καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές, μουσικολογι-
κές, λαογραφικές, ανθρωπολογικές, θεατρολογι-
κές και αρχιτεκτονικές σπουδές. Το εύρος των 
πεδίων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επι-
στημών υποδεικνύει πως το εγχείρημα της διεπι-
στημονικής επανεκτίμησης της Μικρασιατικής 
Καταστροφής ύστερα από έναν αιώνα προφανώς 
ήταν επιτυχημένο. Κυρίαρχα αντικείμενα του συ-
νεδρίου ήταν η Ιστορία και η Λογοτεχνία που συ-
γκέντρωσαν το ενδιαφέρον πενήντα τεσσάρων 
ανακοινώσεων από τις εξήντα έξι. 

Ιστορία
Στο ευρύτερο πλαίσιο της Ιστορίας αφιερώθηκαν 
επτά συνεδρίες και είκοσι επτά ανακοινώσεις. 
Προσεγγίστηκαν θέματα στρατηγικής, διπλωμα-
τίας και υγιεινής στο μικρασιατικό μέτωπο, η 
συμβολή του ελληνικού και ξένου Τύπου ως τεκ-

μηρίου για τη μελέτη της Καταστροφής, του προ-
σφυγικού βιώματος και της αποκατάστασης των 
προσφύγων, οι οικονομικές και οι πολιτικές δια-
στάσεις του πολέμου και της ήττας, το διεθνές 
σκηνικό μέσα στο οποίο συγκαταλέγεται το μι-
κρασιατικό ζήτημα, η κοινωνική ριζοσπαστικο-
ποίηση που προκαλεί το προσφυγικό κύμα, η 
εγκατάσταση Ελλήνων και Αρμενίων προσφύ-
γων στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, 
στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική, η αποκα-
τάσταση προσφύγων από συγκεκριμένες περιο-
χές του οθωμανικού κράτους, η ερευνητική 
αξιοποίηση αρχειακών συλλογών, αυτοβιογρα-
φικών κειμένων και σατιρικών σκίτσων, η δια-
μόρφωση προσφυγικών συνοικισμών και ο με-
τασχηματισμός των πόλεων από τις προσφυγι-
κές ροές. 

Λογοτεχνία
Το πεδίο των λογοτεχνικών σπουδών απασχό-
λησαν επίσης επτά συνεδρίες και είκοσι επτά 
ανακοινώσεις. Προτάθηκαν συνολικές θεωρή-
σεις της αναπαράστασης της Μικρασιατικής Κα-
ταστροφής στη λογοτεχνία υπό το πρίσμα της 
γενιάς του 30, της Μικρασίας ως χώρου του 
μαρτυρίου και της γυναικείας ταυτότητας και συ-
ζητήθηκαν το βίωμα του τραύματος στους Ηλία 
Βενέζη, Αθανάσιο Γκράβαλη, Στρατή Μυριβήλη, 
Κοσμά Πολίτη, Τάσο Αθανασιάδη, Γιώργο Θεοτο-
κά και Νίκο Καζαντζάκη, η συγκριτική εξέταση 
σε σχέση με την τουρκική λογοτεχνία, ιδεολογι-
κές εκδοχές της ζωής πριν και μετά τον πόλεμο 
και τον ξεριζωμό από την οπτική της Ακαδημίας, 
του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και αριστερών συγ-
γραφέων όπως ο Νίκος Παπαπερικλής και η 
∆ιδώ Σωτηρίου, η κατασκευή μεταμνήμης μέσα 
από τη λογοτεχνία για τον ποντιακό ελληνισμό, η 
απήχηση του μικρασιατικού δράματος στη μετα-
πολεμική και στη σύγχρονη πεζογραφία και ποί-

ηση και η βαθιά επίδραση της μικρασιατικής 
τραγωδίας στο ιστορικό λαϊκό μυθιστόρημα και 
στην παιδική / νεανική λογοτεχνία.

Λαογραφία-Κοινωνική 
Ανθρωπολογία
Μία συνεδρία με πέντε ανακοινώσεις από τους το-
μείς της λαογραφίας και της κοινωνικής ανθρωπο-
λογίας εστίασε στη διάδραση της Μικρασιατικής 
Καταστροφής με τις λαογραφικές έρευνες και στη 
συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης μέσα από 
επιχειρήσεις προσφύγων, απομνημονεύματα, μου-
σεία και τον υλικό πολιτισμό. Μία συνεδρία με τέσ-
σερις ανακοινώσεις επικεντρώθηκε στην αποτύ-
πωση του μικρασιατικού ζητήματος στα σχολικά 
εγχειρίδια της Ιστορίας και στα Νεοελληνικά Ανα-
γνώσματα του Μεσοπολέμου, στη λαϊκή ζωγραφι-
κή και στη μουσική. Τέλος, μία συνεδρία με τρεις 
ανακοινώσεις ανίχνευσε την μάλλον ισχνή παρου-
σία του θέματος στο θέατρο, στην παλαιότερη και 
στη σύγχρονη δραματουργία και σε ένα τουρκό-
φωνο θεατρικό κείμενο από την ελληνική κοινότη-
τα της Κωνσταντινούπολης. 

Στην Επιστημονική Επετηρίδα της 
ΣΚΑΣ τα πρακτικά του συνεδρίου
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των παραπά-
νω μελετών θα δημοσιευτεί στην Επιστημονική 
Επετηρίδα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπι-
στικών Σπουδών του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης. Η οργάνωση επιστημονικών συνα-
ντήσεων για το 1922 από τη Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του ∆.Π.Θ. θα συνεχι-
στεί και τον επόμενο χρόνο με τη διερεύνηση της 
ελληνοτουρκικής ανταλλαγής των πληθυσμών 
στην τέχνη (1923-2023).

Στην 29η Agrotica συμμετείχε το ∆ΠΘ
Η επίδειξη πειραμάτων παραγωγής ενέργειας από 
τεχνοβλαστούς και ερευνητικά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου, προσέλκυσε πλήθος ενδιαφερομένων

Πυκνό αλλά και μεστό το ∆ιεθνές Συνέδριο 
«Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922-2022)» της ΣΚΑΣ ∆ΠΘ

Με έμφαση στους νέους επιστήμονες και με διεπιστημονική 
προσέγγιση πραγματοποιήθηκαν 66 ανακοινώσεις από 72 
συνέδρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό


