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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

                               , 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ 
 Στο πλαίσιο υλοποίησης  των Συνοδευτικών  Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του 

προγράμματος επισιτιστικής και υλικής συνδρομής   ΤΕΒΑ , περιόδου 2014-2020, που 

εφαρμόζεται από την Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΥΝΟΧΗ» με επικεφαλής  το  Δήμο 

Ορεστιάδας, στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου , με συνέργεια της Κεντρικής 

Κοινωνικής Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας  και του Κέντρου Κοινότητας, παράρτημα 

ΡΟΜΑ ΔΔ. Ορεστιάδας, αρμοδιότητας του ΚΚΠΑΑΔΟ, εταίρου της παρούσας σύμπραξης,   

Πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη στα Μουσεία Μετάξης,  και Τέχνης Μεταξιού στο Σουφλί, 

καθώς και στη βιοτεχνία επεξεργασίας μεταξιού  « Τσακίρη» . 

 Στην επίσκεψη συμμετείχαν 42 άτομα,  παιδιά και ενήλικες μέλη οικογενειών 

ωφελούμενων του ΤΕΒΑ και  επιπλέον  ατόμων που ανήκουν στην ίδια ευπαθή ομάδα,  

ωφελούμενων   του Κέντρου Κοινότητας, Παραρτήματος Ρομά  Δήμου Ορεστιάδας. 

  Η επίσκεψη  πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο    της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών  

σχολικής ηλικίας  κατά τους θερινούς μήνες και είχε  κυρίως εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα .  

 Βασικός στόχος ήταν η γνωριμία κι η εξοικείωση των παιδιών με την σηροτροφία και την 

επεξεργασία του μεταξιού, ως μια παραδοσιακή παραγωγή και η μεταποίηση του  που 

αποτέλεσε για αιώνες μια από τις πλέον προσοδοφόρες επαγγελματικές ασχολίες τ ων 

κατοίκων του Β Έβρου. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν  την διαδικασία παραγωγής και 

επεξεργασίας του μεταξιού από την αρχή  έως το τέλος της , τόσο σε οικιακό, όσο και σε 

βιοτεχνικό επίπεδο, 

 Με τον τρόπο αυτό πληροφορήθηκαν για μια  παραδοσιακή αγροτική απασχόληση που 

τείνει  να εξαφανιστεί και επιπλέον επισκέφτηκαν  σημεία και χώρους υψηλής ιστορικής 

και πολιτιστικής σημασίας του τόπου μας . 

 Απώτερος στόχος  ήταν  κυρίως  οι ενήλικες συμμετέχοντες να ενεργοποιηθούν  και να 

διερευνήσουν   το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε ανάλογες παραγωγικές δραστηριότητες 

για την ενίσχυση του οικογενειακού τους  εισοδήματος. 

Με την δράση αυτή συνολικά επιχειρείται η κοινωνικοποίηση, η ενεργοποίηση, η 

καταπολέμηση του αποκλεισμού και η ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΡΟΜΑ σε 

χώρους και δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική και πολιτιστική 

ζωή της περιοχή μας.  
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  Η δράση υλοποιήθηκε με συντονισμό κι επιμέλεια της συντονίστριας του παραρτήματος 

ΡΟΜΑ , του Κέντρου Κοινότητας Ορεστιάδας  Ψυχολόγου Κωνσταντά  Αναστασίας και των 

στελεχών του ,την εκπαιδευτικό Δήμητρα Παπαντωνίου  και το διαμεσολαβητή  

Χασάνογλου Ρετζέπ.  

Η όλη ενέργεια αποτελεί καλό παράδειγμα συνέργειας των δύο προγραμμάτων (ΤΕΒΑ και 

Κέντρο Κοινότητας , παράρτημα ΡΟΜΑ Δ. Ορεστιάδας .                                    

 

                                                                                          


