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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. 
 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σε οικογενειακό κλίμα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
έτους 2018 της "Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου" (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) στο Δημοτικό 
Θέατρο Διδυμοτείχου. 
♦ Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Οικονομικός Απολογισμός και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017. 
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, εντός του 2017 εγράφησαν στη δύναμη της 
ΕΠΟΦΕ επιπλέον 10 νέοι σύλλογοι και ότι η ΕΠΟΦΕ είναι Μέλος σε 4 Δημοτικές 
Επιτροπές των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας και στις Επιτροπές 2 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
 
♦ Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο περαιτέρω Προγραμματισμός Δράσεων για το έτος 2018 
με κύρια σημεία, τα ακόλουθα: 
 

4 Πολιτιστικά Γεγονότα-Θεσμούς πλέον που διοργανώνει η Ε.ΠΟ.Φ.Ε.: 
 «6 Απριλίου 1914. Το Μαύρο Πάσχα των Θρακών» (22-23/4/2018) 

Επετειακές Εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού σε όλο 
τον Έβρο, για 4η συνεχόμενη χρονιά. Σε συνεργασία με τους κατά τόπο Συλλόγους-
Μέλη μας και τις τοπικές Θεσμικές Αρχές (Π.Α.Μ.Θ./Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 
Δήμους Ορεστιάδας-Διδυμοτείχου-Σουφλίου-Αλεξανδρούπολης, Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου). 

 «Βραβεία Πολιτισμού» (20/5/2018) 
Ειδική Τιμητική Εκδήλωση, όπου βραβεύονται Πρόσωπα του Πολιτισμού και της 
Κοινωνίας στο Νομαρχείο Έβρου, για 10η χρονιά. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αν.Μακεδονίας-Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

 «5η Συνάντηση στο Φλοίσβο» (Ιούνιος 2018) 
Πολιτιστικό Φεστιβάλ Νεολαίας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Σε συνεργασία με 
Συλλόγους-Μέλη μας, την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου, τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, το Επιμελητήριο Έβρου και άλλων 
Θεσμικών Φορέων. 

 «3ος Μαραθώνιος Ζωής» (17/11/2018) 
Πολύωρος μουσικοχορευτικός και χορωδιακός μαραθώνιος φιλανθρωπικού σκοπού. 
Με τη συμμετοχή δεκάδων Συλλόγων-Μελών μας και Θεσμικών Φορέων απ’ όλο τον 
Έβρο. 
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Τις 2 προτάσεις της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ως Διοργανώτρια Αρχή/Φορέας Υλοποίησης και τελούν 
υπό προέγκριση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 
 «Ευρώπη και Παράδοση. Συνάντηση στον Έβρο» 

Αφορά τη διοργάνωση Παγκόσμιου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Μουσικής, 
Γαστρονομίας και Ιστορίας. 

 «Θρακιωτοπούλα» 
Αφορά τη δημιουργία ενός νέου παραδοσιακού Θρακιώτικου τραγουδιού σε ζωντανή 
εκτέλεση με τη συνοδεία παραδοσιακών Θρακικών οργάνων και εκατοντάδες χορευτές. 

 
Εκδηλώσεις στις οποίες η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. είναι ο Κεντρικός «Συνδιοργανωτής Φορέας»: 
 «27η Έκθεση Βιβλίου Αλεξανδρούπολης» (10 βραδιές, Ιούλιος 2018) 

Με τα βιβλιοπωλεία της Αλεξανδρούπολης. Συμμετέχουμε με περίπτερο και σημαντικές 
εκδηλώσεις διοργανωμένες από την ΕΠΟΦΕ στο πλαίσιο της Έκθεσης, όπως τη 
«Βράβευση Εβρίτη Συγγραφέα», την «Έκθεση Εβριτών Καλλιτεχνών» και τη δράση 
«Διαβάζω, δωρίζω και σώζω μια βιβλιοθήκη». 

 «19η Μαΐου»-Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού (19-20/5/2018) 
Με τους 8 Ποντιακούς Συλλόγους που δρουν στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου (επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλίες, θεατρικά και 
μουσικοχορευτικά δρώμενα). 

 
Εκδηλώσεις στις οποίες η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. είναι ο Κεντρικός «Συνεργαζόμενος Φορέας»: 
 «Γιορτή Κρασιού» (Αύγουστος 2018) 

Με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Τ.Ι.Ε.Δ.Α. ως διοργανώτρια Αρχή. 
Συμμετέχουμε με περίπτερο, επιμελούμαστε οργανωτικά τη σύνταξη του 
μουσικοχορευτικού πολιτιστικού παραδοσιακού προγράμματος της Γιορτής 
(παραδοσιακά μουσικά σχήματα, χορευτικά συλλόγων), διοργανώνουμε και διεξάγουμε 
τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους συλλόγους, διαθέτουμε με σύμβαση τα 
περίπτερα στους συμμετέχοντες συλλόγους, προτείνουμε παράλληλες πολιτιστικές 
δράσεις, διεκπεραιώνουμε πλήρως όλη τη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται για 
την οικονομική/φορολογική ενιαία εκπροσώπηση των συμμετεχόντων συλλόγων από 
την Ε.ΠΟ.Φ.Ε. κ.α. Τονίζεται ότι, η τελική απόφαση συνεργασίας θα ληφθεί μόνον 
κατόπιν της εκκρεμούς συνάντησης μεταξύ του Δ.Σ. της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. και των Προέδρων 
των 35 και πλέον συμμετεχόντων Συλλόγων-Μελών της με τη Δημοτική και τη 
Διοργανώτρια Αρχή. 

 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ιστορικού/Κοινωνικού/Αθλητικού χαρακτήρα, στις οποίες 
η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. συμμετέχει ως «Επίσημος Συνεργαζόμενος Εθελοντικός Φορέας»: 
 Φεστιβάλ «Via Egnatia» (Σεπτέμβριος 2018) (και «Via Egnatia Run» στις 29/4/2018) 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 
 
Εκδηλώσεις στις οποίες η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. συμμετέχει επίσημα ως 
«Υποστηρικτής/Συμπαραστάτης Φορέας» ή «υπό την Αγίδα» και διεξάγονται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους: 
 Πολιτιστικές εκδηλώσεις (μουσικές/θεατρικές/εικαστικές κ.α.), δρώμενα, ήθη και 

έθιμα - που διοργανώνονται από συλλόγους-μέλη της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.  
 Παρουσιάσεις βιβλίων - από τοπικούς συγγραφείς ή βιβλία που αναδεικνύουν την 

τοπική ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τα ήθη και έθιμα του Έβρου και της Θράκης εν 
γένει. 
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♦ Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και έγιναν αποδεκτές αξιόλογες προτάσεις από 
τους συμμετέχοντες εκπροσώπους των συλλόγων: 
 Δημιουργία ενός ενιαίου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Έβρου (περιλαμβάνει τις 

περιοχές Δήμων Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας), υπό την αιγίδα της 
Π.Α.Μ.Θ./Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τη συνεργασία των 
προαναφερόμενων Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων τους. 

 Ανακοίνωση σε κάθε εκδήλωση συλλόγου-μέλους (προφορική στην έναρξη ή/και 
στα δελτία τύπου ή/και στις αφίσες/προσκλήσεις) της φράσης: «Ο Σύλλογος μας 
συντάσσεται μαζί με τους φορείς, σωματεία και συλλόγους του Βορείου Έβρου, 
υπέρ της ενίσχυσης και της αυτονόμησης του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου». 

 Διοργάνωση στο Σουφλί το αμέσως επόμενο διάστημα, ημερίδας σχετικής με 
τον περαιτέρω προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών για το έτος 2018, με τη 
συμμετοχή των συλλόγων-μελών της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. 

 
♦ Εισήχθη ως ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ στο ανώτατο Διοικητικό Όργανο της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. -τη Γενική 
Συνέλευση και εγκρίθηκε η Δήλωση-Ψήφισμα: 
«Η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. και οι Σύλλογοι-Μέλη της δηλώνουν την αμέριστη συμπαράσταση 
τους, στους Έλληνες στρατιωτικούς κρατούμενους Άγγελο Μητετρώδη και 
Δημήτριο Κούκλατζη στις φυλακές της Αδριανούπολης, ζητώντας την άμεση 
απελευθέρωσή τους». 
 
♦ Ως τόπος διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2019, 
ορίστηκε ομόφωνα η Αλεξανδρούπολη και ως Οικοδεσπότης-Φορέας: ο 
Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός». 
 
♦ Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στους οριζόμενους ομόφωνα ως Προεδρείο της 
Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. έτους 2018: ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον Ιωάννη Τάκα, 
Πρόεδρο του Συλλόγου Απαλού «Ο Φάρος» και ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον Ευάγγελο 
Σοβαρά, Μέλος της Συντονιστικής Γραμματείας του Συλλόγου Διδυμοτείχου 
«Καστροπολίτες». 
 
♦ Οφείλουμε εγκάρδιες ευχαριστίες στον Πολιτιστικό & Ιστορικό Σύλλογο 
Διδυμοτείχου «Καστροπολίτες - Γνώση και Δράση» για την άρτια διοργάνωση της Γ.Σ. 
και την εξαιρετική φιλοξενία των Εκπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. στο 
Διδυμότειχο. Για τους παραπάνω λόγους, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη Συντονιστική 
Γραμματεία των «Καστροπολιτών» (Δ.Ζουκίδης, Ε.Σοβαράς, Δ.Αμοργιανός, Ι.Σαρσάκης, 
Χ.Μοκαϊτης, Α.Γιαννόπουλος, Π.Ελευθεριάδης) και μέσω αυτής, όλα τα μέλη του 
αξιέπαινου αυτού συλλόγου. 
 

Με εκτίμηση, 
Για την Ε.ΠΟ.Φ.Ε. 

Ο Πρόεδρος 

 
 


