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«ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
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Εορτασμός 25ης
Μαρτίου

Παρέμβαση Δημάρχου στο Αναπτυξιακό
Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας

σελ 6

Αγροτική οδοποιία στη
Νέα Καβάλα
σελ 7

Δεκαετές μνημόσυνο
του θανόντος
Συνταγματάρχη
(ΑΣ) Καρδόπουλου
Ευσταθίου
σελ 12

σελ 3

Πληρωμές
αποζημιώσεων λόγω
προσφυγικού
Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί
οι πληρωμές προς του δικαιούχους κατοίκους του Δήμου
Παιονίας που υπέστησαν ζημιές οι οποίες οφείλονταν σε
πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και είχαν καταγραφεί
και αποτιμηθεί από ειδική επιτροπή που συνέστησε ο Δήμος Παιονίας.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το
επιστέγασμα των ενεργειών
της δημοτικής αρχής Παιονίας
για την αποκατάσταση των
πληγέντων συνδημοτών μας

Ημερίδα ενημέρωσης

του Κέντρου Κοινότητας στη Γουμένισσα

οι οποίοι απευθύνθηκαν στο
Δήμο με αίτηση τους για την
αποζημίωση τους.
Το συνολικό ποσό με το
οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος Παιονίας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι 222.303,24 ευρώ και
αναμένεται σύντομα να αναλωθεί στο σύνολο του πιστώνοντας τους λογαριασμούς
των ιδιωτών που επλήγησαν
από την πολύμηνη παραμονή χιλιάδων προσφύγων και
μεταναστών στον τόπο μας.

Έφηβοι «Καραγιάννη»
Ευρωπού
τρίτος σύλλογος
στην ελευθέρα πάλη
σελ 5

σελ 11
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Πρόγραμμα λειτουργίας τακτικών
εξωτερικών ιατρείων Γ.Ν. Κιλκίς

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρήσιμα τηλέφωνα του
Δήμου Παιονίας
Δ.Κ.Π.&Π - Δημοτικό Ωδείο 		
2343020353
Δ.Κ.Π.&Π - Βιβλιοθήκη 		
24166
Αστυνομικό Τμήμα Αξιούπολης		
31444
Αστυνομικό Τμήμα Πολυκάστρου
20430, 23333
Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας
41231
Αστυνομικό Τμήμα Ειδομένης
91288
Αστυνομικό Τμήμα Ευζώνων
2343051111, 51214
Νοσοκομείο Γουμένισσας
42222, 41411
Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου
2343350010
ΕΚΑΒ 						 166
Πυροσβεστική 			
199
Ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης
112
Αγνοούμενα παιδιά
		
116000
ΚΤΕΛ Πολυκάστρου
22315
ΤΑΞΙ Αξιούπολης
31242
ΤΑΞΙ Γουμένισσας
41360
ΤΑΞΙ Πολυκάστρου
22380
ΟΣΕ Ειδομένης
91111
ΕΛΤΑ Πολυκάστρου
22347
ΕΛΤΑ Γουμένισσας
41392
ΙΚΑ Αξιούπολης
31231
Υποθηκοφυλάκειο
22967
Ειρηνοδικείο
22632
Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
22250
Τελωνείο Ευζώνων
2343351300, 2343051200
ΔΟΥ Κιλκίς
2341022451
Ένωση Γεωργ. Συν. Αξιούπολης
31208
ΚΑΠΗ Αγ. Πέτρου
61668
ΚΑΠΗ Αξιούπολης
32820
ΚΑΠΗ Γουμένισσας
41162
ΚΑΠΗ Ευρωπού
62479
ΚΑΠΗ Πολυκάστρου
22102
ΟΑΕΔ - Γουμένισσας		
2343041505, 41144
ΔΕΥΑ - Πολυκάστρου 			
2343020040
fax (τηλεμοιότυπο)
2343020302

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Πένκη Μαρία Γραμματέας		
Γενικός Γραμματέας
Ανθρακίδης Θεμιστοκλής 			
Τηλεφωνικό κέντρο		
fax (τηλεμοιότυπο)

Γενικό Νοσοκομείο (Κέντρο Υγείας) Γουμένισσας

Τηλεφωνικό Κέντρο - 23433-50300, 307, 374
Γραφείο Κίνησης - 23433-50365
Ιατρεία : Παθολογικό, Χειρουργικό, Καρδιολογικό, Τμήμα Γενικής
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Aκτινολογικό Eργαστήριο, ΜικροβιολογικόΒιοχημικό, Ορθοπεδικό (κάθε Τρίτη)

Πρόγραμμα Ιατρείων του Κ.Υ. Πολυκάστρου 2343350010
Γενικής Ιατρικής
Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με ραντεβού
Οδοντιατρικό
Για Ενήλικες
Δευτέρα + Παρασκευή
Παιδιά έως και 18 ετών
Τρίτη + Τετάρτη + Πέμπτη με ραντεβού
Δερματολογικό
Κάθε Τετάρτη με ραντεβού
Γυναικολογικό
Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με ραντεβού
Παιδιατρικό
Τρίτη + Παρασκευή με ραντεβού
Ουρολογικό
Κάθε 15 Ημέρες (Δευτέρα) με ραντεβού
Επείγοντα
Κάθε μέρα όλες της ώρες (24 ώρες)
Αλλαγές
Κάθε μέρα από 9-13.00 και 18.00-20.00

Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου Παιονίας
Εκδίδεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Παιονίας.
Υπεύθυνος σύμφωνα με τον Νόμο
Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Π - Δημήτριος Μπαβέλης
Συντακτική ομάδα:
Ανθρακίδης Θ. Θεμιστοκλής,
Πένκη Μαρία, Πεταλά Παρασκευή
Layout: Αθανασιάδης Κων/νος
Εκτύπωση: ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Μεταλλικό - Κιλκίς
Διεύθυνση Εφημερίδας: Παλαιολόγου 3
Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου
Τηλ. επικοινωνίας: 2343020353
Διεύθυνση Κοινωφελούς Επιχείρησης: Εύρωπος
Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πεταλά Παρασκευή - 2343350614
Τζιβελέκη Ζωή - 2343350633
fax (τηλεμοιότυπο) 2343350617
email: kedipai@gmail.com
http://www.paionia.gov.gr

50139
2343350100-101
2343350159, 50160

Κλητήρας
Κουφόγιωργας Πέτρος 				
Βαλτάρας Νικόλαος				 50167
Ταμείο ΔΕΥΑ
Δεληγιαννίδης Σάββας			
2343024627
Βοήθεια στο Σπίτι

Πολυκάστρου
Αριαντζή Δήμητρα			
Γουμένισσας		
Σόφτση Ελισάβετ
			
Ευρωπού
Μπακαλάκη Ειρήνη 				

50103
50132
50524
50612

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Διαφάνειας –
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &
Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Διοικητικών 		

Ευθυμιάδης Λάζαρος 			

2343350117

Αντιδήμαρχος Οικονομικών
2343350158
Φράγκος Γεώργιος				
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
50130
Καπνόπουλος Ματθαίος		
Γραφείο Πληροφορικής
Γρηγορίου Γιώργος				
50131
Πρωτόκολλο
Κουλίνα Κούλα
		
50153
Δημοτολόγιο / Μεταβολές
Ραπτοπούλου Γιώτα 			
50154
Ληξίαρχος Πολυκάστρου
Δουμπιώτης Γιώργος 		
50109
Ανταποκριτής ΟΓΑ Πολυκάστρου
Τσιαούση Κων/να			
		
50112
Γραφείο Προμηθειών
Δελαρούδης Δημήτρης				50137
Τσούπα Αγγελίνα					50169
Δημητριάδου Άννα				
50115
Γραφείο Εσόδων
Τσιτιρίδου Τασούλα				50146
Σδράκα Ελένη					50119
Κώστα Ροδιώ					50143
Εντάλματα / Τμήμα Εξόδων
Δουμπιώτη Στέλλα 			
50126
Ταμείο
Καμενοπούλου Ιουλία			
50172
Σιωνίδου Μαρία			
50116
Τσαπάρα Αθανασία			
50116
Ταμείο του Δήμου
Ρήτος Αλέξανδρος			
50123
Τόσκα Ιωάννα				
50166
Διπλογραφικό
Γρηγoριάδης Μπάμπης 			
50124
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Παυλίδης Παναγιώτης				50122
Γραφείο Προσωπικού
Καδόγλου Αθηνά			 		50128
Ιορδανίδου Χριστίνα
			
50113
Πιερράτου Γεωργία 				50171

ΚΕΠ Πολυκάστρου
				
fax (τηλεμοιότυπο) 		

50147

Τμήμα Οικονομικής & Τοπικής Ανάπτυξης
Γεωτεχνικές Υπηρεσίες 					
Οσμαντζικίδης Νίκος			
50110
Τσιαούση Κωνσταντίνα 			
50112
Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Λαιϊκών Αγορών
Λαϊκές / Περίπτερα
Κουρτίδου Νούλα 		
50165
Καταστήματα
Γκαϊτατζής Στέφανος			
50118
Γραμματεία Νομικού-Υγείας ΠρόνοιαςΚοιν. Προστασίας (Παιδικοί Σταθμοί - ΚΑΠΗ)
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Γεωργιάδου Σίσσυ (Αναστασία)			
50133
Δεληκύρου Αικατερίνη				
Κουβέλη Αικατερίνη
Παπαγεωργίου Κύρος				
50173

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας
Απουσίδης Θεόδωρος				
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Μπερμπερίδης Στέλιος				
Γραμματεία
Παναγιωτίδης Ηλίας 				
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πατρικίου Ελισάβετ				
Πέτσου Δήμητρα					
Τσάτσαρος Γιώργος				
Παπαδημητρίου Κατερίνα 			
Σουπλής Λάζαρος				
Γλαβέλης Δημήτρης				
Αλατζόγλου Κώστας				
Καραγιάννη Ευαγγελία 			
Τοπογράφοι
Μανουσακίδου Όλγα				
Βάλτση Μαρία					

50156
50138
50152
50151
50149
50134
50155
50148
50127
50164
50142
50141
50163

Διεύθυνση Καθαρισμού - Ηλεκτροφωτισμού
Περιβάλλοντος - Ανακύκλωσης- Πρασίνου

Αντιδήμαρχος Φωτισμού – Περιβάλλοντος - Πρασίνου
Παμποράκης Γεώργιος				 50114

2343350121

Κοινωνικής Πολιτικής
Καραγιαννόπουλος Απόστολος 			

Τμήμα Προγραμματισμού
Χαμουρούδης Γιώργος				

2343020251
2343350820
2343020252

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μιχαηλίδου Σοφία			
Γραφείο Πρασίνου / Καθαριότητα
Γώγος Αθανάσιος			

Αντιδήμαρχος
Γαρόπουλος Ελευθέριος		

2343020410
2343020412/411

		

50200

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας –
Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού και Εθελοντισμού
Πλατεία Παύλου Μελά 1Αξιούπολη (κτίριο Κ.Α.Π.Η -1ος όροφος)
Εντεταλμένος Σύμβουλος
Αλίρις Ιωάννης
			
2343033151
Καραγιαννόπουλος Απόστολος, Προϊστάμενος
2343033150
fax (τηλεμοιότυπο) 2343033169
Γιακουμίδου Έφη Κοινωνική Λειτουργός
2343033152, 31709
			
fax (τηλεμοιότυπο) 2343033159
Νικίτα Ξανθίππη Επιδόματα
2343033161
Σοφία Ιακοβίδου Επιδόματα
2343033160
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας			
2343033151
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
2343350200
fax (Τηλεμοιότυπο)
50216, 50226, 2343020661
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Γαρόπουλος Ελευθέριος 		
50219
Ληξιαρχείο – Δημοτολόγια
Λεμονίδου Νικολέτα		
		
50221
Υπηρεσία Δόμησης
Προκοπιάδης Αντώνιος		
50215
Μανδρά Μαρία			
50214
Σταματάκης Θεοφάνης
		
50224
ΚΕΠ
Βανώκας Αθανάσιος
		
50220
Κατιρτιζίδου Στέλλα
50210
ΔΕΥΑ
Κουτσουγιάννης Μιλτιάδης 		
2343350213
Βιβλιοθήκη Αξιούπολης
Παρασκευαϊδου Ειρήνη
2343032895
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο
		
50501
fax (Τηλεμοιότυπο) 			
50522
Αντιδήμαρχος Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
Δούμου Ελένη					 50503
Προϊστάμενος-Ληξίαρχος
Βαλκάνης Χρήστος 			
50502
Δημοτολόγιο / Μεταβολές
Σαρασλανίδης Αρτέμιος		
50525
Τσιάκα Αικατερίνη		
		
50502
Οικονομικής Ανάπτυξης / Γεωπόνοι
Αρδάλης Γεώργιος		
50504
ΚΕΠ
fax (Τηλεμοιότυπο) 			
50517
Παρλαπάνη Αντωνία		
50506
Βουδούρης Αναστάσιος		
50521
Εισπράξεις			
50520
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων
50519
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ
Τηλεφωνικό Κέντρο		
2343350600
fax (τηλεμοιότυπο)
50617
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ευρωπού		
Ευθυμιάδης Λάζαρος			
50634
Πιστοποιητικά
Νέσου Χρυσούλα				
50610
Ληξιαρχείο
Περπερίδης Παντελής			
50630
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Παρέμβαση Δημάρχου Παιονίας
στο 11ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό
Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας
Ο
Δήμαρχος Παιονίας
κ. Χρήστος Γκουντενούδης παρεβρέθηκε στο
Περιφερειακό Συνέδριο για
την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιείται
σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης 26-28 Μαρτίου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν
παράλληλες συνεδρίες σε
κεντρικές θεματικές ενότητες
παρουσία υπουργών, εκπροσώπων της κυβέρνησης και
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Στην θεματική ενότητα της
Διασυνοριακής Ανάπτυξης
και Διαβαλκανικής Συνεργασίας, στο οποίο ομιλητές
ήταν ο Αντιπρόεδρος και
Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Δραγασάκης,
ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Σπίρτζης και η
Υφυπουργός Οικονομικών κ.
Παπανάτσιου, το λόγο έλαβε ο
κ. Γκουντενούδης και ανέλυσε
εν συντομία τα έργα υποδομής που είναι απαραίτητο να
δρομολογηθούν για το Δήμο
Παιονίας και συνοψίζονται
ως κάτωθι: Η κατάσταση του
οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ
μέχρι τους Ευζώνους και το
θέμα των διοδίων. Η μεταφορά του νερού από τις πηγές
Παϊκου για την υδροδότηση της Δ.Ε. Πολυκάστρου. Η
ανάγκη για την ανάδειξη των
διατηρητέων κτιρίων στον
ιστορικό οικισμό Γουμένισσας.

Ο αρχαιολογικός χώρος της
Ευρωπού. Η ολοκλήρωση της
κατασκευής του αρδευτικού
δικτύου (Ζώνη 1) Αρτζάν
Αματόβου. Η αντικατάσταση
αγωγού μεταφοράς νερού για
την ύδρευση των πρώην δήμων
Αξιουπόλεως και Ευρωπού από
τις πηγές Παίκου. Η κατασκευή
βιολογικών καθαρισμών σε

οικισμούς κάτω των 2.000
κατοίκων για τον Άγιο Πέτρο,
το Βαφειοχώρι και την Ποντοηράκλεια. Η παραχώρηση κατά
χρήση του αεροδρομίου της
Νέας Καβάλας για δημιουργία
πάρκου αεραθλητισμού μετά
την εκκένωση του από τους
πρόσφυγες και μετανάστες.
Η κατασκευή οδικού δικτύου
σύνδεσης Δ.Κ. ΠολυκάστρουΜνημείου Α΄ Παγκοσμίου-ΒΙ.ΠΕ.
Σταυροχωρίου και ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου του
Πολυκάστρου. Τέλος, συζητήθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη
της καστανοκαλλιέργειας
όπως και της αμπελοκαλλι-

έργειας με την διοργάνωση
ημερίδας την περίοδο της
Γιορτής Κάστανου και του
Φεστιβάλ Κρασιού με στελέχη
του ΥΠΑΑΤ.
Κυρίως όμως ο Δήμαρχος
στην ομιλία του στάθηκε στο
θέμα της ΠΑΘΕ και των διοδίων. Απευθυνόμενος στους
υπουργούς της κυβέρνησης,
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φίδρομη κυκλοφορία και δεν
υπάρχει διαχωριστική νησίδα.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις φθορές επί του
οδοστρώματος λόγω της μη
συντηρήσεως του για χρόνια
αλλά και η πλήρης συσκότιση
που παρατηρείται σε αρκετά
σημεία, το καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο με συνέπεια
ανθρώπινες ζωές που χάνονται
αδίκως όπως στο τελευταίο
συγκλονιστικό τροχαίο που
έγινε προχθές και χάθηκαν 4
συνάνθρωποι μας.
Ο κ. υπουργός δεσμεύτηκε ότι σε πρώτο χρόνο θα
συντηρηθεί το οδόστρωμα.
Εμείς όμως επιμένουμε σε
κατασκευή νέου δρόμου καθώς η σχετική μελέτη είναι
ήδη έτοιμη, απλώς χρειάζεται
επικαιροποίηση και απομένει
η εξασφάλιση των πιστώσεων.
Γίνονται κάποιες φιλότιμες
ανέφερε: «Ο Δήμος μας, είναι προσπάθειες από την ΕΓΝΑΤΙΑ
ένας ακριτικός δήμος στη ΟΔΟΣ και τον κ. Αντωνούδη
Βόρεια Ελλάδα που αποτελεί αλλά δεν αρκούν.
την πύλη της Πατρίδος μας
Εάν κύριοι υπουργοί και
από και προς τα Βαλκάνια κύριοι συνάδελφοι ο δρόμος
και την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, αυτός ήταν σε άλλη περιοχή
εκατομμύρια πολίτες της χώρας της Ελλάδας, ίσως κοντά στην
μας και αλλοδαποί εισέρχονται πρωτεύουσα, θα είχε γίνει δυο
και εξέρχονται οδικώς από τα φορές μέχρι τώρα.
σύνορα μας διά της εθνικής
Εμάς όμως μας παραμελείτε
οδού ΠΑΘΕ η οποία κείται κατ’ εξακολούθηση.
εντός του δήμου μας.
Γιατί κάθε φορά να γίνεται
Το τμήμα της εθνικής οδού κι ένα ακόμη τραγικό τροχαίο
από τα Μάλγαρα μέχρι τον ατύχημα με νεκρούς ώστε να
κόμβο έξω από τη πρωτεύ- επανέρχεται το εν λόγω ζήτημα.
ουσα του δήμου Παιονίας, το
Λύστε το επιτέλους.
Πολύκαστρο, είναι το μοναδικό
Το αίτημα μας για αποκατάτμήμα στο οποίο υπάρχει αμ- σταση του δρόμου καθίσταται

όχι μόνο επιτακτικό και επίκαιρο αλλά και νομικά επιβεβλημένο, καθώς νέοι σταθμοί
διοδίων τοποθετήθηκαν κατά
μήκος της ΠΑΘΕ και εμείς ζητούμε την ανταποδοτικότητα
των κομίστρων αυτών.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να επιβληθεί τέλος
διοδίων σε δρόμο ο οποίος
δεν πληροί τις προδιαγραφές.
Με τα διόδια που λειτουργούν τώρα, όχι μόνο δεν δρομολογείται η βελτίωση του
οδικού δικτύου αλλά απομακρύνεται η προοπτική αυτή

του οδικού δικτύου και την
ασφάλεια των διερχομένων
οδηγών.
Επίσης, ενώ σε άλλες περιοχές έχετε θεσπίσει απαλλαγή τελών διοδίων για τους
κατοίκους της περιοχής, εδώ
δεν το κάνατε.
Πώς θα εισπράττονται διόδια από τους διερχόμενους
οδηγούς που υποτίθεται ότι
θα πηγαίνουν για τη συντήρηση και την επισκευή του
οδοστρώματος όταν όπως
αποδεικνύεται στη πράξη αυτός ο δρόμος είναι καρμανιόλα;

και παράλληλα διασφαλίζεται
μονάχα ο παραχωρησιούχος
του έργου.
Η τοπική μας κοινωνία
όμως δεν θα δεχθεί με κανένα τρόπο τη λειτουργία και
πλευρικού σταθμού διοδίων
στο Πολύκαστρο που πάτε
να ενεργοποιήσετε, χωρίς να
γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση

Σας καλούμε λοιπόν άμεσα
να μεριμνήσετε και να δώσετε
λύση για την ασφαλή κίνηση
στο οδικό αυτό τμήμα ώστε
να μην θρηνήσουμε ποτέ ξανά
θύματα.
Είναι άδικο να πληρώνουμε
με ανθρώπινο αίμα την κωλυσιεργία ή την αβελτηρία της
κρατικής μηχανής στην κύρια
είσοδο της χώρας!»

Επίσκεψη Βουλευτή Ν. Κιλκίς κ. Θεόδωρου
Παραστατίδη στο Δήμαρχο Παιονίας
Ο Βουλευτής Ν. Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρος Παραστατίδης
επισκέφθηκε την Παρασκευή 16
Μαρτίου 2018 τον Δήμο Παιονίας
όπου και συναντήθηκε με τον
Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκουντενούδη προκειμένου να ενημερωθεί,
έπειτα από δική του πρωτοβουλία,
για θέματα που αφορούν τον
Δήμο ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Κεντρικής
Μακεδονίας που διοργανώνει
η Κυβέρνηση.
Τον Βουλευτή υποδέχτηκαν,
πέραν του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παιονίας κ Ιωάννης Παπαδόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών υπηρεσιών – Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Λάζαρος Ευθυμιάδης.
Παρόντες στη σύσκεψη
ήταν ο Πρόεδρος Τ.Κ. Γρίβας
κ. Μπακάλης, η Αντιδήμαρχος
Δ.Ε. Γουμένισσας κ. Δούμου και
ο Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Γουμένισσας κ. Ρήτος
Αντώνιος.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και
κατά την διάρκεια της τέθηκαν

στο τραπέζι θέματα που απασχολούν το Δήμο και εφόσον
δρομολογηθούν θα συμβάλουν
στην ανάπτυξη της περιοχής.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν
τα εξής:
Η κατάσταση του οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ μέχρι τους Ευζώνους

και το θέμα των διοδίων. Η μεταφορά του νερού από τις πηγές
Παϊκου για την υδροδότηση της
Δ.Ε. Πολυκάστρου. Η ανάγκη για
την ανάδειξη των διατηρητέων
κτιρίων στον ιστορικό οικισμό
Γουμένισσας. Ο αρχαιολογικός
χώρος της Ευρωπού. Η ολοκλή-

ρωση της κατασκευής του αρδευ- θαρισμών σε οικισμούς κάτω
τικού δικτύου (Ζώνη 1) Αρτζάν των 2.000 κατοίκων για τον Άγιο
Αματόβου. Η αντικατάσταση Πέτρο, το Βαφειοχώρι και την
αγωγού μεταφοράς νερού για Ποντοηράκλεια. Η παραχώρηση
την ύδρευση των πρώην δήμων κατά χρήση του αεροδρομίου της
Αξιουπόλεως και Ευρωπού από Νέας Καβάλας για δημιουργία
τις πηγές Παίκου.
πάρκου αεραθλητισμού μετά
Η κατασκευή βιολογικών κα- την εκκένωση του από τους

πρόσφυγες και μετανάστες.
Η κατασκευή οδικού δικτύου
σύνδεσης Δ.Κ. ΠολυκάστρουΜνημείου Α΄ Παγκοσμίου-ΒΙ.
ΠΕ. Σταυροχωρίου και ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου
του Πολυκάστρου. Τέλος, συζητήθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη
της καστανοκαλλιέργειας όπως
και της αμπελοκαλλιέργειας με
την διοργάνωση ημερίδας την
περίοδο της Γιορτής Κάστανου
και του Φεστιβάλ Κρασιού με
στελέχη του ΥΠΑΑΤ.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε
τις μέχρι τώρα ενέργειες από
πλευράς Δημοτικής Αρχής,
ενημέρωσε τον Βουλευτή για
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι προσπάθειες
και ζήτησε την στήριξη του για
όλα τα αναπτυξιακά έργα που
έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου
να δημιουργηθούν προοπτικές
υλοποίησης τους.
Ο κ. Παραστατίδης από την
πλευρά του δεσμεύτηκε να ξεκινήσει σειρά επαφών με όλους
τους αρμοδίους φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν
άμεσα οι σχετικές διαδικασίες.
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Εβδομάδα εθελοντισμού:

“ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ”
Εθελοντισμός, αλληλεγγύη, ενεργός πολίτης
είναι οι έννοιες – αξίες που διαπερνούν το παραπάνω καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
(noiazomaikaidrw.gr) που για τρίτη σχολική χρονιά εφαρμόζεται σε
σχολεία της Ελλάδας, με την έγκριση
του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Η κορύφωση των προσπαθειών
των μαθητών και μαθητριών της
Α τάξης (Α2) του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Πολυκάστρου, που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα
στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς με υπεύθυνη του προγράμματος τη δασκάλα κα Μποτίτση

Ευρυδίκη - Δάφνη έχοντας και τη
συνδρομή της δασκάλας κας Ξανθοπούλου Θεοδώρας, έγινε την
εβδομάδα του εθελοντισμού 12 -18
Μαρτίου 2018. Πολύτιμη υπήρξε
η συνεργασία και η συνδρομή του
Δημάρχου Παιονίας κου Γκουντενούδη Χρήστου και του Αντιδημάρχου Φωτισμού – Περιβάλλοντος &
Πρασίνου κου Παμποράκη Γεωργίου
τόσο στην οργάνωση όσο και στην
πραγματοποίηση κάποιων από τις
παρακάτω δράσεις. Τίμησαν δε με
την παρουσία τους τους μικρούς
μαθητές, ενθαρρύνοντας συνάμα τη
συνέχιση του αγώνα τους για έναν
ομορφότερο κόσμο. Τονίστηκε η
σημασία για μια συνεχή επαγρύπνη-

ση και διάθεση για παρέμβαση και
προσφορά, με αφετηρία την αναγνώριση των αναγκών για υγεία και
ασφάλεια όλων των ανθρώπων γύρω
μας ξεκινώντας από τον εαυτό μας.
Αναδείχθηκε επίσης και η αξία του
σεβασμού και της αγάπης στο φυσικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα:
• οι μαθητές και οι μαθήτριες ζωγράφισαν σε εξωτερικούς τοίχους
του σχολείου με χρώματα ζωηρά,
παραστάσεις εμπνευσμένες από το
λογότυπο του Νοιάζομαι και Δρω
με την καθοδήγηση των δασκάλων
τους και σε συνεργασία με μαθητές

μεγαλύτερων τάξεων (Τετάρτη 14
Μαρτίου 2018)
•
φύτεψαν φυτά στον προαύλιο χώρο του σχολείου (Πέμπτη
15 Μαρτίου 2018)
•
έκαναν ένα μικρό περίπατο
στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
, όπου και ανέλαβαν να καθαρίσουν
τον παραπάνω δημόσιο χώρο φορώντας γάντια και χρησιμοποιώντας
σακούλες που προμηθεύθηκαν από
το Δήμο, αφού πρώτα προσπάθησαν
να αντιληφθούν ότι σε κάθε περίπτωση «Κάλλιον του θεραπεύειν το
προλαµβάνειν»
•
στο πάρκο κυκλοφοριακής

αγωγής οι λιλιπούτειοι μαθητές/μαθήτριες είχαν επιπλέον τη μοναδική ευκαιρία να
συζητήσουν, να προβληματιστούν και να ενημερωθούν
για θέματα κυκλοφοριακής
αγωγής - παίρνοντας πολύτιμα μαθήματα ζωής από τους
εξαίρετους κι ευγενικούς
Αστυνομικούς της Γειτονιάς:
κ.κ Καραστογιάννη Ηλία και
Μουρτιάδη Αναστάσιο (Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018)
•
σε συνεργασία με το
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
«ΝΗΡΕΑΣ» και στη διάρκεια
βιωματικού εργαστηρίου με
τίτλο “Συναισθηματοδεινοσαυροπεριπέτειες” περιπλανήθηκαν στο μαγικό κόσμο
των συναισθημάτων μας σε
μια προσπάθεια να μάθουν
να τα αναγνωρίζουν και να τα
διαχειρίζονται (Παρασκευή
16 Μαρτίου 2018).
Να σημειωθεί ότι στις περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις συνέβαλαν
με την παρουσία και τη συνεργασία τους και οι γονείς
των μαθητών και μαθητριών
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο επιβράβευσαν τη θετική
συμπεριφορά των παιδιών
τους κι έδωσαν με σαφήνεια το ηχηρό μήνυμα ότι
“στην προσπάθεια καλλιέργειας πνεύματος εθελοντισμού,
αλληλεγγύης αλλά και ενεργού πολιτειότητας – εφόδια
απαραίτητα σε μια εποχή που
αλλάζει ραγδαία - βρίσκονται όλοι στο πλευρό τους:
γονείς , δάσκαλοι και τοπική
κοινωνία”, όπως τόνισε με νόημα η Διευθύντρια του 1ου
Δημοτικού Πολυκάστρου κα
Τσαβδάρη Κωνσταντινιά, που
παρακολουθεί και συντονίζει
από κοντά τις προσπάθειες
εκπαιδευτικών και μαθητών
του σχολείου της προς αυτή
την κατεύθυνση.
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Ημερίδα Ενημέρωσης του Κέντρου Κοινότητας
στην Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας
Την Τρίτη 28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ημερίδα ενημέρωσης
των κατοίκων και των φορέων
της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γουμένισσας για τους στόχους,
τις υπηρεσίες και τις δράσεις
του Κέντρου Κοινότητας.
Κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο
εφημέριος του Ι.Ν. της Παναγίας της Γουμένισσας αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα
ύπαρξης κοινωνικών δομών
και την στήριξη της εκκλησίας
προς αυτές. Στη συνέχεια,
πήρε το λόγο ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος Υγείας – Πρόνοιας
& Κοινωνικής Προστασίας κ.
Αλίρης Ιωάννης τονίζοντας
τον πολύ σημαντικό ρόλο
του Κέντρου Κοινότητας στην
ψυχοκοινωνική υποστήριξη
όλων των κατοίκων και κυρίως ευάλωτων ατόμων ή
οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα.
Την εκδήλωση προλόγισε

ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού,
Πολιτισμού & Εθελοντισμού κ.
Καραγιαννόπουλος αναδεικνύοντας τον καθοριστικής σημασίας
ρόλο του Κέντρου Κοινότητας
όπου σε συνδυασμό με το Αυτοτελές Τμήμα θα αποτελέσουν
σημείο αναφοράς στην τοπική
κοινωνία για θέματα που αφορούν την κοινωνικά προστασία
και κοινωνική φροντίδα.
Στη συνέχεια έγινε αναλυτική
παρουσίαση των σκοπών και
των υπηρεσιών του Κέντρου

Κοινότητας από τα στελέχη
της δομής, τονίζοντας τις βασικές αρχές της δομής που
αποτελούν η εχεμύθεια και η
μη διάκριση. Παράλληλα, τα
στελέχη της δομής απηύθυναν
κάλεσμα σε τοπικούς φορείς
και υπηρεσίες για συνεργασία.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γουμένισσας
κ. Δούμου, οι Πρόεδροι των
Τοπικών Κοινοτήτων της Γρίβας κ. Μπακάλης, της Κάρπης
κ. Παλάνης, της Καστανερής κ. Παντή, της Φιλυριάς

κ. Παυλίδης και εκπρόσωποι
των Πολιτιστικών Συλλόγων
της περιοχής. O Δήμαρχος
Παιονίας κ. Γκουντενούδης
απουσίαζε καθώς βρισκόταν
στο 11ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η προσέλευση του κόσμου

ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική
δείχνοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας
για την νεοσύστατη κοινωνική
δομή του Δήμου Παιονίας.
Το προσεχές διάστημα θα
ανακοινωθούν οι ημερομηνίες
των ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στις Δημοτικές

Ενότητες της Αξιούπολης και
του Ευρωπού.
Το Κέντρο Κοινότητας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020.

Σύσκεψη για πρόσφυγες στο Κ.Υ. Πολυκάστρου
Κλιμάκιο αποτελούμενο
από εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
στην Ελλάδα (Υ.Α.-ΟΗΕ)
και των Μη Κυβερνητικών
οργανώσεων (ΜΚΟ), «Κίτρινος Heals heare» και
«Ο.Μ.Ν.Ε.Σ», επισκέφθηκε
το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου, για την καλλίτερη
δυνατή υγειονομική κάλυψη των προσφύγων της
ευρύτερης περιοχής του
Δήμου Παιονίας (Κέντρο
Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα
και των εγκατεστημένων
σε ενοικιαζόμενα σπίτια)
Στη σύσκεψη παρέστη-

σαν ο Διευθυντής του Κ.Υ. Γεώργιος Περπερίδης, η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Τραπεζανίδου
Χριστίνα, ο κ. Σταμπουλίδης
Αθανάσιος Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα Προστασίας
Προσφύγων της «Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ, η κα
Κοσματοπούλου Αγγελική παιδίατρος, υπεύθυνη Δημόσιας
Υγείας για τους πρόσφυγες
της Υ.Α.-ΟΗΕ, η κα Αναστασοπούλου Κατερίνα ειδική
συνεργάτης σε θέματα προστασίας προσφύγων της Υ.Α.-ΟΗΕ,
υπεύθυνη για το πρόγραμμα
φιλοξενίας στο Κιλκίς και στην
Παιονία, ο κ. Καλφόπουλος

Ευάγγελος διευθυντής ΜΚΟ
«Κίτρινος Heals heare» διευθυντής επιχειρήσεων εδάφους
και η κα Μουζούρη Μαρία,
συντονίστρια προγράμματος
στέγασης «Ο.Μ.Ν.Ε.Σ.» Κιλκίς
και Πολύκαστρο.
Στην τρίωρη σύσκεψη μέσα
από τον διάλογο που ακολούθησε αποφασίσθηκαν μέτρα
που πρέπει να ληφθούν από
όλες τις πλευρές, ώστε να παρέχονται και στους πρόσφυγες
οι ίδιες υγειονομικές υπηρεσίες
που παρέχει το Κέντρο Υγείας
και στους πολίτες που προσφεύγουν σε αυτό για κάποιο
πρόβλημα υγείας τους όλο το
εικοσιτετράωρο.
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Εορτασμός της Εθνικής Επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821
Μ

έσα σε κλίμα σεβασμού, επισημότητας
και λαμπρότητας εορτάστηκε και φέτος η διπλή γιορτή
της χριστιανοσύνης και του
έθνους ανήμερα της 25ης
Μαρτίου.
Στην επίσημη δοξολογία που
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Πολύκαστρο,

χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως &
Πολυκάστρου κ.κ. Δημητρίου, παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος
Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντενούδης συνοδεία της πολιτικής,
στρατιωτικής και θρησκευτικής
ηγεσίας του τόπου.
Ο πανηγυρικός της ημέρας

εκφωνήθηκε από τον εκπαιδευτικό κ. Τσιλιφίκα Νικόλαο,
ο οποίος μέσα από την ομιλία
του απέδωσε τα υψηλά νοήματα της Ελληνικής Επανάστασης
του 1281 καθώς και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πλατείας

Πολυκάστρου, αποτίοντας
φόρο τιμής στους αγωνιστές
του 1821 που με την γενναιότητα τους και την σθεναρή
τους αντίσταση αποτίναξαν
από την πατρίδα τον τουρκικό ζυγό.
Κατόπιν παρέλασαν οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων του Δήμου, μονάδες

της 33 Μ/Κ ταξιαρχίας Πολυκάστρου, πολιτιστικοί σύλλογοι καθώς και τμήματα της
Εθνοφρουράς Πολυκάστρου.
Πλήθος κόσμου χειροκρότησε
την υπερηφάνεια και το απαράμιλλο φρόνημα όλων των
τμημάτων της παρέλασης.
Τέλος, ακολούθησε δεξίωση
στην Λ.Α.Φ. Πολυκάστρου.

Παράλληλα διεξήχθησαν
οι εκδηλώσεις μνήμης και οι
μαθητικές παρελάσεις σε όλες
της Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παιονίας.
Στις κατά τόπους εκδηλώσεις
παρέστησαν εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί φορείς και πολλοί συμπολίτες μας.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Έγκριση
χρηματοδότησης
του Δήμου
Παιονίας για
την κατασκευή
οδοποιίας
στους οικισμούς
Νέας Καβάλας
- Σιταριάς
Ε

γκρίθηκε για το Δήμο
Παιονίας η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή και
βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικισμού Νέας
Καβάλας-Σιταριάς» ύψους
639.800 ευρώ από το Ε.Π. της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την δράση «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεις».
Ο Δήμος Παιονίας έχει ως
προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και την
γενικότερη ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της αγροτικής
παραγωγής και φυσικά την
πρόσβαση στις καλλιεργούμενες
εκτάσεις. Ζητούμενο είναι να
στηρίξουμε τους αγρότες μας

Διαγωνισμός
ρητορικής

Σ

τις 17-18 Μαρτίου 2018
διεξήχθη για πρώτη φορά
στον ελλαδικό χώρο διαγωνισμός
πανελληνίων αγώνων ρητορικής
τέχνης στις εγκαταστάσεις των
εκπαιδευτηρίων «Ο Απόστολος
Παύλος». Σχολεία από όλη την
Ελλάδα και την Κύπρο , κυρίως
ιδιωτικά , δήλωσαν συμμετοχή
σχηματίζοντας 64 τριμελής μεικτές ομάδες (μαθητές γυμνασίων
και λυκείων ) των οποίων κύριο
μέλημα ήταν να εκπροσωπήσουν
ισάξια είτε το μέρος της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης .
Η Κιλκισιώτισσα Δέσποινα
Φρονιμοπούλου, από την Ποντοηράκλεια όντας μοναδική
απεσταλμένη από τον νόμο του
Κιλκίς διαγωνίστηκε έχοντας στο
πλάι της δύο μαθητές από το 8ο
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης δίχως
να τους γνωρίζει προσωπικά.
Παρόλο την αδυναμία τους αυτή
καταφέρανε να συντρίψουνε τα
ιδιωτικά σχολεία που είχαν λάβει
μέρος με πάνω από μία ομάδες
και να κατακτήσουμε την κορυφή
. Ο χώρος, οι εθελοντές , οι κριτές
και οι εγκαταστάσεις υπήρξαν
πλήρως οργανωμένοι δημιουργώντας ένα κλίμα ασφάλειας
και υπευθυνότητας απαραίτητο
για την διεξαγωγή παρόμοιων
εκδηλώσεων. Θεωρείται πως
ο στόχος επιτεύχθηκε καθώς
όλοι οι συμμετέχοντες είχαν
εκλάβει το ουσιαστικό μήνυμα
του διαγωνισμού που ήταν η
εδραίωση ενός νέου θεσμού
αυτού των αγώνων ρητορείας !

.
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Συντήρηση ανακαίνιση
δημοτικών κτιρίων

Η τεχνική υπηρεσία του δήμου Παιανίας εντατικοποίησε
την συντήρηση- ανακαίνιση
όλων των δημοτικών κτιρίων. Η εντατικοποίηση αυτή
οφείλεται στο γεγονός, ότι
προσλήφθηκαν
στην υπηρεσία από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και για
οχτώ μήνες άτομα, που έχουν
ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρίες. Δημιουργήθηκαν μικρά
νέα συνεργεία αλλά και ενισχύθηκαν αυτά που υπήρχαν
με τεχνίτες και βοηθούς.
Αναφέρουμε ενδεικτικά, γνώστες κατασκευών σκεπών,
ώστε να δημιουργήσουν τις συνεργεία χτιστών και σοβαβάσεις της ανάπτυξης. Στην τζήδων, ελαιοχρωματιστών
κατεύθυνση αυτή είχαμε έτοιμη καθώς και οδηγών. Ο στόχος
και ώριμη την μελέτη για το εν μας είναι, όπως αναφέρει
λόγω έργο το οποίο εγκρίθηκε ο αντιδήμαρχος έργων Δρ
στο σύνολο του από την Ειδική Θεόδωρος Απουσίδης και
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
ο διευθυντής των τεχνικών
Σκοπός του έργου αυτού υπηρεσιών του δήμου κ.
είναι η εξασφάλιση της εύκο- Στέλιος Μπερμπεριδης, να
λης και ασφαλούς πρόσβασης επισκευαστούν, αποκαταστις αγροτικές περιοχές καθ’ σταθούν όλα τα κτήρια που
όλη τη διάρκεια του χρόνου, επιδέχονται ανακαίνιση και
η ανεμπόδιστη διακίνηση των ανήκουν στον δήμο.
παραγόμενων προϊόντων σε
Δηλαδή κτήρια όπως σχοσυνδυασμό με την παράλληλη λεία, είτε χρησιμοποιούνται
βελτίωση και εκσυγχρονισμό είτε όχι, ιατρεία, κοινοτικά
των καλλιεργητικών μεθόδων σε καταστήματα κλ.
συνεργασία με την Περιφέρεια
Το σχολειό της Μεταμόρτης Κεντρικής Μακεδονίας και φωσης και κατά την διάρκεια
άλλους φορείς.
των επισκευών της στέγης

επισκέφτηκαν ο αντιδήμαρχος με τον διευθυντή των
τεχνικών υπηρεσιών.
Στην φωτογραφία διακρίνονται ο αντιδήμαρχος, ο
διευθυντής , και το συνεργείο επιδιόρθωσης στεγών.
Στην στέγη του σχολείου, ο
τεχνίτης κ. Τριανταφυλλίδης
Γιώργος ( Φυσούν) από την

Πλατανιά με τους βοηθούς
του κ Κονιόρη Δημήτριο από
το Πολύκαστρο , και τον κ.
Παπαδόπουλο Δημήτριο,
ο οποίος δεν διακρίνεται
στην φωτογραφία , διότι
εκτελεί χρέη φωτογράφου.
Το σχολείο πέρα από την
επισκευή της στέγης, έχει
βαφεί εσωτερικά και εξωτε-

ρικά από τους κ. Αντωνιάδη,
Τσαλταμπατσιδη, Κοτσιμπατζιδη και η περίφραξη του
έχει συντηρηθεί από τους κ
Γαβριδη και Αργυριου.
Σήμερα το σχολείο της
Μεταμόρφωσης χρησιμοποιείται, λόγο έλλειψης παιδιών,
σαν χώρος, όπου τελούνται
μνημόσυνα.

Ευχαριστίες στη φιλοτιμία του
εκκλησιαστικού πλήρωματος
Ενημέρωση της Υπηρεσίας “Λογία
Φιλαδελφίας & Αλληλεγγύης”
Με την ευκαιρία εορτασμού του σωτηρίου Πάσχα,
της εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου, κοινοποιούμε τις ευχαριστίες των
ευεργετημένων αδελφών
μας, μελών του ενός εκκλησιαστικού σώματος,
και παντός λοιπού ευεργετημένου συνανθρώπου
μας, χάρη στη φιλοτιμία
προσφοράς όλων και στις
οργανωτικές προσπάθειες
της “Λογίας Φιλαδελφίας
& Αλληλεγγύης” της Ιεράς
Μητροπόλεως.
Η Ιερά Μητρόπολη
ενημερώνει για ακόμη
μία φορά ότι από ικανού
χρόνου, με τη συνεργασία
των ευσεβών χριστιανών
- χορηγών, ενεργοποιεί το
σύστημα της ιδιαίτερης
Υπηρεσίας της, της προαναφερόμενης “Λογία
Φιλαδελφίας & Αλληλεγγύης”, ιδρυμένης με απόφαση του Μ/Σ, έγκριση
της Ιεράς Συνόδου και

νομιμοποιητική δημοσίευση στο περ. “Εκκλησία”
και στο Φ.Ε.Κ. (προβλέψεις
του Κ.Χ. της Εκκλησίας
βάσει του Συνάγματος).
Στοιχειώδεις ανάγκες
αποδεδειγμένα εμπερίστατων συνανθρώπων μας
μπορούν να καλύπτονται
τόσο από την κεντρική
“Λο.Φι.Α.”, όσο και από τις
περιφερειακές ενοριακές
δράσεις.
Εντός του 2017 απολογιστικά διατέθηκαν από
την κεντρική Υπηρεσία περισσότερα από 20.000 Ε σε
πρόσωπα και οικογένειες
εμπερίστατες. Στο ποσόν
αυτό πρέπει να προστεθεί και η πολυσήμαντη
συνεισφορά αγάπης από
τις Ενορίες και τις Ιερές
Μονές της Μητροπόλεως,
που διπλασιάζει τον κεντρικό απολογισμό προς
όφελος του λαού μας.
Επιπλέον διανεμήθηκαν για άλλη μια χρο-

νιά 2,5 τόννοι τροφίμων,
που συγκεντρώθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος “Όλοι μαζί μπορούμε”
(συνεργασία του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ,
Ιερών Μητροπόλεων, τοπικών παντοπωλείων), και
από προσφορές ιδιωτών
και συλλογικών φορέων
(Τράπεζα τροφίμων Θεσσαλονίκης, επιχειρηματίες,
παραγωγοί). Τα τρόφιμα
διατέθηκαν σε εμπερίστατες οικογένειες και σε
μαθητές σχολικών μονάδων της μητροπολιτικής
μας περιφέρειας.
Εκτός των ως άνω, διατέθηκαν 1480 κιλά φρέσκων
ιχθύων, 250 κιλά όσπρια,
575 κιλά πατάτες, 100
κιλά λάχανα, 300 κιλά
κοτόπουλα και 300 τεμάχια αυγά.
Επιπρόσθετα συνεχίζεται μέχρι και πρόσφατα
η διανομή τροφίμων από
την κεντρική Υπηρεσία

μέσω Ενοριών.
Πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας
μαθητών δημοτικού και
γυμνασίου λειτουργεί,
από χρόνια ήδη και δι᾽
όλου του σχολικού έτους,
στην ενορία Αγίας Τριάδος
Πολυκάστρου.
Σ᾽ αυτά πρέπει να συνυπολογισθεί ως πρόσθετη
κοινωνική συμπαράσταση
και η σταθερή μηνιαία
τροφοδοσία εμπερίστατων
οικογενειών στο πολυάνθρωπο Πολύκαστρο,
τα καθιερωμένα κοινά
εορταστικά γεύματα
των πενεστέρων κατά
τις μεγάλες εορτές στην
κεντρική ενορία Αξιούπολης, καθώς επίσης και η
τεράστιας κοινωφελούς
και ανθρωπιστικής σημασίας λειτουργία των
παιδικών και νεανικών
Κατασκηνώσεων το καλοκαίρι, επί πέντε συνεχή
έτη, στις κατασκηνωτικές

εγκαταστάσεις της Μακρυνίτσας Σερρών.
Όλη αυτή η δράση απηχείται ως προσφορά και
αποδοχή στο ενιαίο σώμα
της Εκκλησίας. Κάθε εθελοντική συνδρομή ιδιωτών,
ενοριών, φορέων, προγραμμάτων συλλογικά και
οργανωμένα απηχείται
προς όλους. Μαρτυρεί
τη ζωτικότητα και την
αλληλεγγύη της αγάπης
των μελών ενός σώματος.
Η τοπική Εκκλησία
εκφράζει τις εγκάρδιες
ευχαριστίες της σε όσους
περιβάλλουν με τη φιλοτιμία της αγάπης τους
τους χρήζοντας, επισυντρέχοντες ποικιλιτρόπως
στο έργο φιλανθρωπίας
και αλληλεγγύης της Ι.
Μητροπόλεως.
Καλό Πάσχα σε όλους.
(εκ της Υπηρεσίας “Λογία Φιλαδελφείας και Αλληλεγγύης”)
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Πανηγύρι Άσπρου 2018
Της Ιωάννας Μενεξέ
Νοέμβριος του 1925 ήταν όταν
έγινε η μεγάλη αναχώρηση-ξεριζωμός των προσφύγων της
Ανατολικής Ρωμυλίας με προορισμό την Ελλάδα. Μετά από τα
συμφωνητικά που υπογράφτηκαν για την προγραμματισμένη ανταλλαγή των πληθυσμών.
Κάτω από τις συνεχείς πιέσεις
των Βουλγάρων να εκβουλγαριστούν.
Παρόλα αυτά αρκετοί ήταν
εκείνοι που αποφάσισαν να μην

ακολουθήσουν και να μείνουν,
αποφασισμένοι να υποστούν
τις συνέπειες.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Άσπρου νομού Κιλκίς «Η Ανατολική Ρωμυλία»
Ιδρύθηκε το 1982 και υπάρχει για να πραγματοποιεί εκδηλώσεις που προωθούν τα ήθη
και τα έθιμα που έφεραν μαζί
τους οι πρόγονοι μας από την
παλιά τους Πατρίδα τον Άσπρο
της Ανατολικής Ρωμυλίας τον
Άσπρο της Μαύρης θάλασσας.
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος
λοιπόν είναι η γέφυρα που μας
συνδέει με τις ρίζες μας, με το

παρελθόν μας που χωρίς αυτό
δεν έχουμε μέλλον.
Οι οικογένειες λοιπόν χωρίστηκαν και κάποιοι δεν είχαν
την ευκαιρία να σμίξουν ποτέ
ξανά ούτε να επισκεφθούν την
παλιά τους πατρίδα. Η πίκρα
μεγάλη και ο πόνος βαρύς.
Στις 21 Νοέμβρη του 2015 ο
Πολιτιστικός μας Σύλλογος διοργάνωσε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση προς τιμήν
της επετείου των 90 χρόνων
που ήρθαν οι πρόγονοι μας
στον τόπο αυτό που αργότερα
ονομάστηκε Άσπρος, ο Άσπρος
του νομού Κιλκίς.

Φέτος στο πανηγύρι του χωριού προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 7 και 8 Μαΐου 2018 θα έχουμε την χαρά και
την τιμή να φιλοξενήσουμε «τα
αδέρφια μας»!
Τα παιδιά και τα εγγόνια εκείνων που έμειναν πίσω σε εκείνον τον πανέμορφο τόπο. Μετά
από την τελευταία δική μας επίσκεψη με εκδρομικό το 2016!
Δεν χάνουμε ευκαιρία να
ανταμώσουμε κάθε φορά που
έχουμε την ευκαιρία! Τους πρόσφυγες προγόνους μας δεν ξεχνάμε και πάντα θα τους τιμάμε !!!

Μνήμη και φρόνηση
στον ουρανό του πολιτισμού, το Ποίηση, Μουσική, Τραγωδία, εθνικό μας φρόνημα που ήταν
όνομα της Πατρίδος μας, μαρ- Φιλοσοφία, Θεολογία, Ηθική, πάντα ο πολλαπλασιαστής της
Του Νίκου Σιάνα
τυρεί απ΄ το βαθύτατο παρελ- Πλουτοκρατία, Τυραννία, Φι- ισχύος μας, με μπροστάρηδες
θόν, την αδιάσειστη αλήθεια λανθρωπία, Δημοκρατία. Δεν τις πολιτικές (όχι τους πολιτιτου ότι, η Ελλάδα μας υπήρξε υπάρχει τίποτα ελληνικό πολι- κάντηδες και δημαγωγούς) και
Ο εορτασμός της 197ης επε- ο Φάρος του Πολιτισμού της τισμό που να μην φωτίζει τον πνευματικές ελίτ και την Εθνάρτείου της επανάστασης του Ανθρωπότητας.
δικό μας. Η Ελλάδα κληροδότη- χουσα εκκλησία μας, για να θυ1821 βρήκε την πατρίδα μας
Οι λαοί, στο πέρασμα τους σε στην Ευρώπη τις επιστήμες μηθούμε και των διδαχή του Ξενα αντιμετωπίζει πέραν της οι- από την ιστορική σκηνή, αφή- της, τη φιλοσοφία της. Τα γράμ- νοφώντα. «ούτε πλήθος εστιν,
κονομικής κρίσης, και σοβαρά νουν τη σφραγίδα του Πολιτι- ματά της και τις τέχνες της, αλλά ούτε ισχύς η εν τω πολέμω τας
προβλήματα με τους γείτονες, σμού τους, στα ασταμάτητα γε- και τους Ολυμπιακούς Αγώνες νίκας ποιούσα. Αλλ’ οπότεροι
ειδικότερα με τον εξ ανατολών
αν συν τοις θεοίς
προαιώνιο εχθρό, τον Τούρκο.
ταις ψυχαίς ερρωΟ αυταθαυμαζόμενος ολοένα
μενέστεροι ίωσιν
και περισσότερο ως νέος ….
επί τους πολεμίους,
Πορθητής Ερτογάν δεν περτούτους ως επιπολύ
νάει ημέρα χωρίς νε ξεράσει
οι εναντίοι ου δέχοόλων τον κοπρώδη εσωτερικό
νται» (Κύρου Ανάτου κόσμο εναντίον μας και μας
βασις Γ, 1, 42). Δηλααπειλεί καθημερινά, τελευταία
δή, ούτε το πλήθος,
δε και με «χαιρετισμό» γκρίζου
ούτε η υλικοτεχνιλύκου. Αποκορύφωμα αυτής
κή υποδομή είναι
της προκλητικότητας η σύλληαυτά που φέρνουν
ψη και κράτηση των δυο στρατη νίκη στον πόλεμο. Αλλά οι εχθροί
τιωτικών μας στις φυλακές της
δεν μπορούν να
Αδριανούπολης. Δυστυχώς όλα
αντιμετωπίσουν
αυτά συμβαίνουν σε μια προκυρίως όσους με
κλητικά παρακμιακή για την
ψυχική δύναμη και
πατρίδα μας εποχή με ηγεσίες
την επίκληση του
κατώτερες των περιστάσεων,
θείου ορμούν ενασυρόμενες πίσω από τα γεγοντίον τους.
νότα, σέρνονται χωρίς όραμα
Αυτό έκαναν και
και εθνική αποφασιστικότητα,
οι αγωνιστές του
και το χειρότερο, όλα αυτά τα
΄21, στο Χριστό και
χρόνια έκαναν και κάνουν τα
την Παναγία μας
πάντα για να γίνουμε «ρεμπέτ
έκαναν επίκληση,
ασκέρ», ασύδοτοι χωρίς εθνικά
και στις μάχες τον
σύμβολα και αξίες, να ξεχάσουΣταυρό είχαν για
με τους αγώνες, τις θυσίες των
φυλαχτό. Η προπρογόνων μας, κανείς δεν σέ- Πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Εμίλ ντε Λανσάκ (François-Émile de Lansac),
Στιγμιότυπο από τη πολιορκία του Μεσολογγίου, 1827.
σφορά της Εθνάρβεται τίποτα !
Όλα αυτά τα χρόνια το μόνο γονότα της ιστορίας, είναι εκεί- και τις Αμφικτιονίες της – όλες χουσας εκκλησίας μας στον
που μας ενδιαφέρει ήταν η κα- νο το βιβλίο, που, από τα βάθη ζωντανές βάσεις του σύγχρο- Μεγάλο Αγώνα ήταν τεράστια
λοπέραση, το ψεύτικο χρήμα, ο των αιώνων μέχρι σήμερα θυμί- νου κόσμου. Η ελληνική επι- και ανεκτίμητη, το μαρτυρούν
εγωισμός, η ικανοποίηση των ζει στον καθένα την καταγωγή, στήμη υπήρξε το μεγαλύτερο άλλωστε μέσα από τα απομνηπαθών μας, που θέλουμε να τους προγόνους, τις δόξες, τους πνευματικό κατόρθωμα της μονεύματα τους οι Αγωνιστές
τα επιβάλουμε ως νόμιμα και θριάμβους και τον πολιτισμό ανθρωπότητας».
του ΄21, το μαρτυρά το αίμα των
πρότυπα στην κοινωνία. Κά- του κάθε έθνους. Ο κορυφαίΑλήθεια δικαιούμαστε σήμε- χιλιάδων νεομαρτύρων, κληριναμε την ελευθεριότητα, την ος πολιτισμολόγος όλων των ρα εμείς οι νεοέλληνες να καυ- κών και λαϊκών, το επιβεβαιώασυδοσία, την βία, την ατιμω- εποχών Will Durant, καθηγη- χώμεθα για τους προγόνους νουν οι μαρτυρίες των Φιλικών
ρησία και την αθλιότητα καθη- τής στο πανεπιστήμιο της Νέα μας, να καυχώμεθα για τον και η αναγνώριση από την Α’
μερινά φαινόμενα, δίχως ποτέ Υόρκης στη δεκάτομη «Ιστορία εθνικό μας ξεπεσμό, καταντή- Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
να αναρωτηθούμε που πάμε, του Παγκόσμιου Πολιτισμού» σαμε αρνητές των προαιώνιων της αποφασιστικής συμβολής
δίχως ποτέ να αναρωτηθούμε αποφαίνεται τα εξής. «Εκτός ιδανικών της φυλής μας, του της Πίστης στην απελευθέρωτι πατρίδα θα παραδώσουμε από τα σύγχρονα μηχανήματα πολιτισμού μας, της ίδιας της ση της Ελλάδος.
στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. δεν υπάρχει τίποτα το αιωνόβιο ιστορίας μας, καταντήσαμε τη
Και όμως, αυτήν την προσφοΚατάντια, ξεπεσμός και ξε- στον πολιτισμό μας, που να μη χώρα μας «Ραγιαδιστάν» των ρά και τη συμβολή της στη στον
φτίλα βιώνει σήμερα η πατρί- προέρχεται από την Ελλάδα: προσκυνημένων. Είμαστε άξιοι Αγώνα, την αμφισβητεί η προδα μας που το παρελθόν της Σχολεία, Γυμναστήρια, Αριθ- να λεγόμαστε έλληνες ;
παγάνδα της αριστεράς – και
ύμνησαν κολοσσοί παγκόσμι- μητική, Γεωμετρία, Γεωγραφία,
Η πατρίδα μας χρειάζεται όχι μόνο –διανόησης Η παραου πνεύματος. Η υπερ-τρισχι- Ιστορία, Ρητορική, Αρχιτεκτο- έναν πανεθνικό συναγερμό, πά- ποίηση της ιστορίας από μαρλιετής μας ιστορία, που έκανε νική, Φυσική, Βιολογία, Ιατρική, ντων και πασών, να αναστηλώ- ξιστές και αντιεκκλησιαστικούς
ν’ αστράφτει χρυσογράμματα Ανατομία, Υγιεινή, Θεραπεία, σουμε όλοι μαζί πρωτίστως το κύκλους ξεκίνησε τον 20ο αιώ-

να και δυστυχώς έχει ενταθεί
στις μέρες μας από την ιδεολογική ομάδα των αναθεωρητών
της. Στην ίδια προπαγάνδα δεν
αναφέρεται καθόλου, ή αναφέρεται αρνητικά, ο καθοριστικός
ρόλος της εκκλησίας στο να
διατηρήσουν οι Έλληνες την
ιδιοπροσωπία τους και να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό.
Γράφει ο Γάλλος Γκαστόν Ντεσσάν το 1890 στο βιβλίο του «Η
Ελλάδα σήμερα»… Να γιατί οι
αγράμματοι Έλληνες παραμένουν τυφλά συνδεδεμένοι με
τη θρησκεία τους, να γιατί οι
μορφωμένοι Έλληνες μένουν
πιστοί και ευγνώμονες. Ένας
πολύ μυαλωμένος Αθηναίος
μας έλεγε τις προάλλες: «Μη κοροϊδεύετε και πάλι την αρκετά
παιδική λατρεία μας, τους αμαθείς παπάδες μας, τους οκνηρούς και βρόμικους μοναχούς
μας. Τη θρησκεία μας την αγαπάμε όπως είναι, ο Ελληνικός
λαός έχει διατηρηθεί μέσα σ’
αυτήν τη θρησκεία όπως το
ψάρι στο αλάτι.»
Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο κλήρος όσο μεγάλα και
αν μπορούν να θεωρηθούν τα
ελαττώματα και μειονεκτήματα του, παραμένει φύλακας της
γλώσσας και των εθνικών παραδόσεων. Για πολύ καιρό ο
παπάς υπήρξε για τον ελληνικό λαό παρηγορητής και δάσκαλος μαζί. Κάποιες στιγμές,
ο ιστορικός που θα ήθελε να
ακολουθήσει Βήμα προς Βήμα
το πεπρωμένο της Ελλάδας
χάνει τον δρόμο του και παύει να βλέπει καθαρά. Σ’ αυτές
τις σκοτεινές περιόδους που
είναι, όπως είπε ένας Γερμανός
συγγραφέας, απογυμνωμένος
από ιστορία, μόνο η εκκλησία
διατηρεί σαν τρεμάμενη φλόγα,
τη μνήμη του Ελληνισμού. Η
μνήμη της «λαμπρής», αστραφτερής στεφανωμένης με βιολέτες Αθήνας, των ποιητών και
των ρητόρων ίσως να είχε χαθεί
χωρίς την ευλάβεια κάποιων
ιερέων. Ο 12ος αιώνας, ένας
από τους σκοτεινότερους που
έχει διανύσει η Ελλάδα, φωτίζεται παρ΄όλα αυτά με τη ζωηρή
αχτίδα της ζωής και των γραπτών ενός ιεράρχη που υπήρξε
καλός πολίτης του Μιχαήλ Ακομινάτου, Έλληνα αρχιεπίσκοπο

Αθηνών. Εκείνες τις μέρες των
ταραχών, τα μοναστήρια πολλαπλασιάστηκαν με εξαιρετική
ταχύτητα γύρω από την Αθήνα.
Αυτές οι μονές υπήρξαν για τον
ελληνισμό σ’ όλη τη διάρκεια
του Μεσαίωνα, θαυμάσια προστασία και εστία ευρείας ακτινοβολίας. Αργότερα, στη μακρόχρονη υποδούλωση στους
Τούρκους, το ορθόδοξο μοναστήρι είναι ταυτόχρονα η κιβωτός της αληθινής πίστης κατά
των αιρετικών, το πανδοχείο
για τους οδοιπόρους, η βιβλιοθήκη όπου κείτονται φύρδην
μίγδην μαζί με τους Πατέρες
της εκκλησίας και εξίσου σεβαστοί φιλόσοφοι, οι ρήτορες,
οι ποιητές της αρχαίας Ελλάδας,
όλοι εκείνοι που έκαναν να ηχήσει δοξασμένα αυτή η εθνική
γλώσσα που, και σήμερα ακόμα,
ο ζηλότυπος πατριωτισμός την
προφυλάσσει από κάθε ξένη
επίδραση. Οι Έλληνες μοναχοί
δεν περίμεναν τους Τούρκους
για να αρχίσουν να στήνουν
καρτέρι πίσω από τα μεγάλα
βράχια τους εχθρούς της χώρας και του έθνους. Ούτε περίμεναν την απελευθέρωση της
επικράτειας για να διδάξουν
στους βοσκούς της Αρκαδίας
το εθνικό αλφάβητο και τη μητρική γλώσσα…».
Υ.Γ. 1. Σήμερα όσο ποτέ, έχουμε χρέος να σώσουμε τις ιστορικές αλήθειες, χωρίς φόβο και
πάθος, να αποφύγουμε τον
εσωτερικό διχασμό, μόνο έτσι
θα αποτρέψουμε έναν νέο θανάσιμο κίνδυνο για το γένος. Η
Ελλάδα μας έχει ποτισμένο το
χώμα της με αίμα ηρώων που
δεν μπορεί παρά να σμιλέψει
απογόνους άξιους και γενναίους. Αυτή η χώρα έχει ψυχή και
αθανασία. Σκύβει, αλλά πάλι
περήφανα ορθώνεται, αρκεί
να επικρατήσει η σύνεση. Όχι
διχόνοια, ούτε υστεροβουλίες
αυτές τις στιγμές.
Υ.Γ.2. Ας μη τρέφουμε αυταπάτες υπολογίζοντας σε συμμαχίες και δήθεν φίλες δυνάμεις. Την πατρίδα μας μόνο
εμείς μπορούμε και πρέπει να
υπερασπιστούμε. Τα μεγάλα
ΟΧΙ τα λέει πάντα ο λαός και
όχι οι πολιτικάντηδες, που μας
κλέβουν την παιδία, τη Μνήμη,
την Ιστορία.
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Διήμερο εκπαίδευσης και εργομετρικών για την
ακαδημία ποδοσφαίρου Α.Ε. Πολυκάστρου
Ολοκληρώθηκε το διήμερο εκπαίδευσης και εργομετρικών τέστ που οργάνωσε η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Α.Ε. Πολυκάστρου
Atromitos FC Soccer School.
Το Σάββατο 17 Μαρτίου
σύμφωνα πάντα με το πλάνο
του ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ FC SOCCER
SCHOOL “Αγκαλιάζοντας
Την Ελλάδα”, ο υπεύθυνος
εκπαίδευσης ΠΑΕ Ατρομήτου και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΕΦΑΑ) Κος ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΕΚΡΗΣ πραγματοποίησε στην
αίθουσα του πολιτιστικού
κέντρου Πολυκάστρου, ένα
πρωτοποριακό «Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ποδοσφαίρου» για τους προπονητές
των Τμημάτων Υποδομής
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Α.Ε. Πολυκάστρου.
Την Κυριακή 18 Μαρτίου
με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και τα εργομετρικά τέστ - αξιολογήσεις
που έγιναν στο Δημοτικό
Στάδιο Πολυκάστρου από
τον υπεύθυνο εκπαίδευσης
ΠΑΕ Ατρομήτου Καθηγητή
Κο ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΠΕΚΡΗ και
τους συνεργάτες του.
Πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες αξιολογήσεις και
εκτιμήθηκαν οι παρακάτω
φυσικές και αντιληπτικές
ικανότητες καθώς και τα
σωματομετρικά χαρακτηριστικά:

• Αερόβια ικανότητα

• Ταχύτητα αντίδρασης

• Ευλυγισία
• Αλτικότητα -εκρηκτικό-

•
•
•

• Ευκινησία
• Ποσοστό σωματικού λί-

μετά από οπτικό ερέθισμα
Ταχύτητα εκκίνησης
Ταχύτητα επιτάχυνσης
Δυναμική Ισορροπία

Αρχαιρεσίες Γ.Σ.
Συλλόγου Ποντίων
Αξιούπολης
Μετά την ανάδειξη νέου
επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου Ποντίων Αξιούπολης ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΕΣ , που έγινε κατόπιν
ψηφοφορίας την Κυριακή
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Ταμίας:
Γενική γραμματέας:
Μέλος:
Μέλος:
Μέλος:

πους

•
•

(Β.Μ.Ι)
Ταχύτητα μπάλας μετά
από εύστοχο σουτ
Αντίληψη χώρου με οδήγημα μπάλας

Η συμμετοχή στα εργομετρικά
τέστ ήταν μεγάλη με αθλητές
που ήρθαν από Βέροια, Σέρρες, Κιλκίς και άλλες περιοχές
της Μακεδονίας.
Για πολλούς αθλητές της Ακα-

δημίας μας ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που πήραν μέρος στα εργομετρικά τέστ.
Τα αποτελέσματα δόθηκαν
σε ατομική καρτέλα για κάθε
αθλητή.

Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου
Μικρασιατών Πολυκάστρου

Ένα Αποκριάτικο ουζάκι, με τών Πολυκάστρου την Κυρια18 Μαρτίου 2018, έγιναν οι πολλή μουσική και χορό διορ- κή 18 Φεβρουαρίου.
αρχαιρεσίες στις 24 Μαρτίου γάνωσε ο Σύλλογος ΜικρασιαΜασκαράδες αλλά και μη,
2018, ημέρα Σάββατο..
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών είναι τα εξής:

Ζηλελίδης Κωνσταντίνος
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Αθανασιάδης Χαράλαμπος
Σκούτα Παναγιώτα
Πεσιρίδης Ανδρέας (υπεύθυνος γρα
φείων συλλόγου)
Μαυροπούλου Ερασμία (υπεύθυνη
ιματισμού)
Ζηλελίδης Παναγιώτης (υπεύθυνος
ορευτικών τμημάτων και
διαχείρισης μέσων δικτύωσης)

Στην Γενική Συνέλευση που
ήταν σε απαρτία , έγινε γνωστός ο στόχος της νέας διοίκησης , ο οποίος είναι η προσπάθεια αγοράς ακινήτου για
στέγαση του Συλλόγου, αντί
της κατασκευής νέου.
Έγινε επίσης γνωστή η επίσημη εκπροσώπηση του

τητα

• Δείκτης μάζας σώματος

Εκδρομή του Συλλόγου
Μικρασιατών
Πολυκάστρου
στην Ξάνθη

Ο Σύλλογος Μικρασιατών
Επομένη στάση το μαγευτικό
Πολυκάστρου πραγματοποίη- Πόρτο Λαγός, όπου οι εκδροσε εκδρομή-προσκύνημα στην μείς προσκύνησαν στο Μοναπόλη της Ξάνθης το Σάββατο στήρι του Αγ.Νικολάου και στο
18 Μαρτίου.
παρεκκλήσι της Παναγίας της
Συλλόγου στην Πανελλήνια
Διοικητικό, χορευτές, μέλη και Παντάνασσας.
Ομοσπονδία Ποντιακών Σω- φίλοι του Συλλόγου επισκέφτηΤελευταία στάση , ένας γρήματείων (ΠΟΠΣ), από τους καν την παλιά πόλη της Ξάνθης, γορος καφές στην παραλία της
Ζηλελίδη Κωνσταντίνο και το γνωστό παζάρι της καθώς και Καβάλας και επιστροφή στο
Πεσιρίδη Ανδρέα
το Λαογραφικο.Μουσειο.
Πολύκαστρο το βράδυ.
Ακολούθησε ξενάγηση στο
Κουρασμένοι όλοι, αλλά πολύ
Αρχαιολογικό και Λαογραφικό ενθουσμένοι
Γεν. Γραμματέας
μουσείο, στα Άβδηρα και στάση
δώσανε ραντεβού για μια εποΣκούτα Παναγιώτα για φαγητό.
μένη εξόρμηση του Συλλόγου!!

απόλαυσαν τους πεντανόστιμους Μικρασιάτικους μεζέδες
που ετοίμασαν οι άξιες κυ-

ρίες του Συλλόγου, χόρεψαν
και ευχήθηκαν «Καλή Σαρακοστή»
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Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες
Πετοσφαίρισης και Καλαθοσφαίρισης
μαθητών-τριών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς σχ. Έτος 2017-2018
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Πετοσφαίρισης
και Καλαθοσφαίρισης που
διοργάνωσε η Οργανωτική
Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κιλκίς (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) και η Ομάδα
Φυσικής Αγωγής Κιλκίς για
τους μαθητές-τριες ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ Κιλκίς για το σχολικό
έτος 2017-18.
Οι Σχολικοί αγώνες Πετοσφαίρισης πραγματοποιήθηκαν από τις 12/2/2018 έως τις ΓΕΛ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΒΟΛΛΕΥ
2/3/2018 σε συνεργασία με
τις Σχολικές μονάδες- Γενικά 18: 1ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ
μιας Εκπαίδευσης Πέλλας
Λύκεια και τα Επαγγελματι- Τελικός: 1Ο ΓΕΛ Κιλκίς - ΓΕΛ
Οι Σχολικοί αγώνες Καλαθοκά Λύκεια- του Δήμου Κιλ- Ευρωπού: 2-0
σφαίρισης πραγματοποιήθηκίς και του Δήμου Παιονίας
Οι Πρωταθλήτριες Ομά- καν από τις 22/2/2018 έως τις
και η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών ήταν
εντυπωσιακή.
Οι τελικοί των Σχολικών
αγώνων Πετοσφαίρισης μαθητών και μαθητριών έγιναν
στο Κιλκίς στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Κιλκίς στις
2/03/2018 και Πρωταθλήτριες Ομάδες για το Σχολ. Έτος
2017-18 αναδείχθηκαν:
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Πρωταθλήτρια Ομάδα ΓΕΛΕΠΑΛ Κιλκίς σχ.έτους 201718: 1ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ
1Ο ΓΕΛ Κιλκίς - ΓΕΛ Γουμένισσας: 2 - 0
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Πρωταθλήτρια Ομάδα ΓΕΛΕΠΑΛ Κιλκίς σχ.έτους 2017-

θητών και μαθητριών ήταν
εντυπωσιακή.
Οι τελικοί των Σχολικών
αγώνων Καλαθοσφαίρισης
μαθητών και μαθητριών
πραγματοποιήθηκαν στο
Κιλκίς, στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Κιλκίς στις
5/03/2018 και Πρωταθλήτριες ομάδες για το σχολ. έτος
2015-16 αναδείχθηκαν:

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Πρωταθλήτρια Ομάδα ΓΕΛ- ΓΕΛ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΒΟΛΛΕΥ
ΕΠΑΛ Κιλκίς σχ.έτους 201718: ΓΕ.Λ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
σαν μαθητές και μαθήτριες
Τελικός: 1ο ΓΕΛ Κιλκίς 39 - των σχολείων.
ΓΕΛ Γουμένισσας: 47
Την απονομή κυπέλλων, μεταλλίων και διπλωμάτων μετά
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
το τέλος των αγώνων, έκαναν
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ο Διευθυντής ΔευτεροβάθΠρωταθλήτρια Ομάδα
μιας Εκπαίδευσης Κιλκίς κ.
ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Κιλκίς σχ.έτους
Αθανασόπουλος Κωνστα2017-18: 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ
ντίνος και ο Διευθυντής του
1ου ΓΕΛ Κιλκίς κ. Αλατζόγλου
Σημείωση: Δεν διεξήχθη- Αθανάσιος.
σαν αγώνες καθώς δήλωσε
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθσυμμετοχή στους Σχολικούς μιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,τα
αγώνες Καλαθοσφαίρισης μέλη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ Κιλκίς και
μόνο το 2ο ΓΕΛ Κιλκίς , οπό- η Ομάδα Φυσικής Αγωγής
τε προκρίνεται στη Β΄Φάση συγχαίρουν τους μαθητές
χωρίς αγώνα.
των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για τη
Οι Πρωταθλήτριες Ομάδες συμμετοχή τους στους αγώπροκρίνονται στη Β’ Φάση νες, τους Διευθυντές και τους
ΓΕΛ ΕΥΡΩΠΟΥ
των Πανελλήνιων Σχολικών συναδέλφους Καθηγητές Φυδες προκρίνονται στη Β’ 5/3/2018 σε συνεργασία με Αγώνων και θα αγωνισθούν σικής Αγωγής, τους συνοδούς
Φάση των Πανελλήνιων τις Σχολικές μονάδες- Γενικά εκτός έδρας με τις νικήτριες εκπαιδευτικούς των σχολείων,
Σχολικών Αγώνων και θα Λύκεια και τα Επαγγελματι- ομάδες της Διεύθυνσης Δευ- τους διαιτητές για την άψογη
αγωνισθούν εκτός έδρας κά Λύκεια- του Δήμου Κιλ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεργασία τους και τους ιαμε τις νικήτριες ομάδες της κίς και του Δήμου Παιονίας Πέλλας.
τρούς των αγώνων μιας και
Διεύθυνσης Δευτεροβάθ- και η συμμετοχή των μαΤους αγώνες παρακολούθη- που συνέβαλαν τα μέγιστα

στη πετυχημένη διεξαγωγή
των Σχολικών αγώνων.
Επίσης, ευχαριστούμε
ξεχωριστά τον Δήμο Κιλκίς
και τον Δήμο Παιονίας
για την παραχώρηση
των αθλητικών τους
εγκαταστάσεων και την
συνεργασία τους μιας
και η συμβολή τους ήταν
καθοριστική στην ομαλή
και ασφαλή κυρίως
πραγματοποίηση των
Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κιλκίς.
Ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κιλκίς
Πρόεδρος της ΟΕΣΑΔ
Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος
Μαθηματικός

Σκέψεις με αφορμή την Ημέρα της Κατάθεση στεφάνου
στην Καστανερή
Γυναίκας
Α

Η ισότιμη αντιμετώπιση της Γυναίκας
συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο
Της Γαρυφαλλιάς
Καρβουνιάρη
Πρόεδρος του
συλλόγου γυναικών
Δήμου Παιονίας
«Ευκράντη»

Β

αδίζοντας προς τα τέλη
της δεύτερης δεκαετίας της
δεύτερης μετά Χριστόν χιλιετίας
και παρατηρώντας την εξέλιξη
των κοινωνιών σε καθεμία από
τις χώρες του πλανήτη, η αλήθεια είναι, ότι διαπιστώνει κανείς
μια αξιοσημείωτη πρόοδο, σε
ότι αφορά στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και,
κατ’ επέκταση, στην αντιμετώπιση των δύο φύλων, και κυρίως σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των γυναικών. Από την
άλλη, όμως, δεν μπορείς παρά
να διαπιστώνεις, ότι σε πολλά
σημεία του πλανήτη , ακόμη

και στις πιό ανεπτυγμένες και
σύγχρονες κοινωνίες, η θέση
της Γυναίκας , είτε παραμένει
επισφαλής είτε δέχεται ισχυρή
αμφισβήτηση σε πολλές από τις
εκφάνσεις της, κυρίως στο εργασιακό επίπεδο. Υπάρχουν κοινωνίες, στις οποίες ακόμη και σήμερα η μεταχείριση και ο ρόλος
της Γυναίκας είναι πραγματικά
άθλιος, όπου η δημόσια παρουσία της δεν ορίζεται αυτοτελώς,
όπου η άσκηση σωματικής βίας
και ο δημόσιος εξευτελισμός
αποτελούν πολλές φορές την
καθημερινότητα μιας Γυναίκας.
Υπάρχουν σύγχρονες και ανεπτυγμένες κοινωνίες, όπου η
σεξουαλική παρενόχληση σε
γυναίκες, οι βιασμοί και η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν
την ειδησεογραφία των μέσων
ενημέρωσης, ενώ υπάρχουν και
πάμπολλες περιπτώσεις, που
δεν βλέπουν ποτέ το φως της
δημοσιότητας. Βεβαίως, η φύση
έχει επιλέξει την Γυναίκα να δι-

αδραματίζει τον σπουδαιότερο
και σημαντικότερο ρόλο, που
θα μπορούσε να επιφυλάξει η
ανθρώπινη ύπαρξη , αυτόν της
μητρότητας. Τον ρόλο, δηλαδή,
της συνέχειας του ανθρώπινου
είδους και η ανταπόκριση σε
αυτή την ευθύνη λειτουργεί
πολλές φορές ανασταλτικώς,
σε ότι αφορά στην παρουσία
της σε τομείς και δράσεις, όπου
υπάρχει το ανδρικό φύλο. Άλλωστε αναφερόμαστε σε δύο
διαφορετικά φύλα, που απο την
φύση τους έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά, δεξιότητες και
ικανότητες και αυτό, που είναι
ζητούμενο, είναι η ίση αντιμετώπιση, σε ό,τι αφορά στις ευκαιρίες, τις αρχές και τις αξίες
της ζωής και στις αντίστοιχες
ευκαιρίες για εργασία και κοινωνικοπολιτική ανέλιξη. Η επίτευξη
αυτών των στόχων , τουλάχιστον στην σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα, δεν είναι πολλές φορές ούτε αυτονόητη ούτε

εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται και
απαιτεί καθημερινή προσπάθεια,
κυρίως τον τομέα εφαρμογής
του υπάρχοντος επαρκούς θεσμικού και νομικού πλαισίου.
Χρειάζεται και απαιτεί την καθημερινή προσπάθεια της ίδιας της
Γυναίκας . Χρειάζεται και απαιτεί
το πνεύμα των γυναικών, που με
την στάση και τις διαμαρτυρίες
τους στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ
αγωνίσθηκαν για ίσα δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες
εργασίας καθώς και δικαίωμα
ψήφου. Τους σκοπούς αυτούς,
άλλωστε, εμμέσως προωθεί η
ίδρυση και λειτουργία της «Ευκράντης», του γυναικείου πολιτιστικού συλλόγου Παιονίας,
στον οποίο συμμετέχουν γυναίκες, που καλούνται να διαδραματίσουν πολλαπλούς ρόλους,
δίδοντας, εκτός των άλλων, το
στίγμα, οτι με συστηματική και
σκληρή προσπάθεια οι στόχοι
επιτυγχάνονται.

ψηφώντας τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε την 25η Μαρτίου,
κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Πεσόντων Ηρώων στον
προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανερής.
Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης και παρουσία της

Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κας. Πάντη Αλεξάνδρας, του
Τοπικού Ιερέα πάτερ Αγαπητού,
της Επιτροπής της Εκκλησίας και
των ανθρώπων της μικρής Κοινότητας της Καστανερής, αποδόθηκαν τιμές, μέσα σε κλίμα
συγκίνησης, προς στους αγωνιστές της εθνικής μας επετείου.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
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Έφηβοι «Καραγιάννη»
Ευρωπού Τρίτος σύλλογος
στην ελευθέρα πάλη
Το σαββατοκύριακο 1011/3/18 έγινε μετά από πολλά χρόνια στη θεσ/νίκη στο
Δακ Πολίχνης το πανελλήνιο
πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων. Ο Παλαιστικός Σύλλογος Καραγιάννης Ευρωπού
συμμετείχε με 6 αθλητές
κατακτώντας ένα ασημένιο
και δυο χάλκινα μετάλλια.
Οι αθλητές που κατέκτησαν τα
μετάλλια είναι:

1)Τσακνάκης Γιώργος ασημένιο μετάλλιο στα 92 κιλά.
2)Τοπουζής Βασίλης χάλκινο
μετάλλιο στα 79 κιλά.
3)Μεμετζής Πέτρος χάλκινο μετάλλιο στα 125 κιλά.
Αξιόλογη και η εμφάνιση του
Τουλκερίδη Παύλου στα 79
κιλά, του Μπεαζίδη Ιορδανή
στα 74 κιλά και του Τσαλκίτη Δημοσθένη στα 125 κιλά
οι οποίοι κατέκτησαν θέσεις

εντός 8οκταδας βοηθώντας
στη συνολική βαθμολογία και
ανεβάζοντας στην τρίτη θέση
τον σύλλογο μας.
Η κατάταξη των συλλόγων
έχει ως εξής:
Πρώτη θέση Π.Σ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ με 84 βαθμούς.
Δεύτερη θέση Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ με 56
βαθμούς.
Τρίτη θέση ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΥΡΩΠΟΥ με 22 βαθμούς.
Τέταρτη θέση ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ν.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ με 14
βαθμούς.
Το Δ.Σ. του συλλόγου για ακόμα μια φορά φέτος συγχαίρει
και ευχαριστεί τους αθλητές,
τον προπονητή κ.Παυλίδη Θεοδόσιο τους γονείς και τους
φίλους του συλλόγου για την
επίτευξη αυτών των συνεχόμενων επιτυχιών.

“

Είναι προτιμότερο
να βρεθεί κανένας ανάμεσα σε
κόρακες, παρά σε κόλακες,
γιατί οι πρώτοι καταστρέφουν
το σώμα του πεθαμένου, ενώ οι δεύτεροι
την ψυχή του ζωντανού.
- Αντισθένης(445-365 π.Χ.),
Έλληνας φιλόσοφος, μαθητής του
Γοργία και του Σωκράτη.

Το ποσοστό του εγκεφάλου
που σχετίζεται με την οδήγηση
μειώνεται κατά 37% με
την χρήση κινητού.
ΕΦΗΒΩΝ 2018

ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

Είναι κατά πολύ, πιο επικίνδυνη η
χρήση του κινητού όταν οδηγείς,
από το να οδηγείς μεθυσμένος.

75% των ατυχημάτων
οφείλονται σε κάποιου είδους
απόσπαση της προσοχής.
Η πιθανότητα να προκαλέσετε
κάποιο τροχαίο καθώς μιλάτε στο
κινητό ανεβαίνει κατά 4 φορές.
ΕΦΗΒΩΝ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
Την παγκόσμια ημέρα της
Γυναίκας, όπως, ως γνωστόν,
έχει ορισθεί η 8η Μαρτίου κάθε
έτους, τίμησε με μια λιτή αλλά
συνάμα απολύτως αντιπροσωπευτική εκδήλωση για την γυναικεία παρουσία στην περιοχή
της Παιονίας, ο σύλλογος γυναικών δήμου Παιονίας «Ευκράντη», που πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 3.3.18 στον πολυχώρο εστίασης «Αλεξάνδρειον»
του Πολυκάστρου.
Μια εκδήλωση που σε δύσκολους καιρούς για εκδηλώσεις
και υπό δυσκολότερες τοπικές συγκυρίες κατόρθωσε να
αναδειχθεί σε ένα γεγονός που
«αγκαλιάσθηκε» από τις γυναίκες της περιοχής, όπου δραστηριοποιείται ο σύλλογος, καθώς,
εκτός των άλλων, κατά την διάρκειά της τιμήθηκαν επτά γυναίκες με ιδιαίτερο στίγμα στην
κοινωνική και επαγγελματική
ζωή του τόπου μας με μεγάλη
ηλικία και εκ των ιδρυτικών μελών του συλλόγου Αναστασία
Δαμιανίδου, Κασσάνδρα Δεληκύρου, Μενεξιά Δελήπαλτα,
Ευανθία Ιορδανοπούλου, Νίκη
Κατσανίκα, Σταυρούλα Μαυροφρύδου και Λίζα Συμεωνίδου.

Ιδιαίτερο συναισθηματι κό
τόνο προσέδωσαν στην εκδήλωση τα συγγενικά και κατά
πολύ νεώτερα μέλη των οικογενειών των βραβευθεισών γυναικών, που έδωσαν το «παρών»
στην εκδήλωση.
Και τούτο διότι είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης, ότι ο σύλλο-

γος «Ευκράντη» έχει πίσω μια
πλούσια ιστορία και δράση,
ότι δεν την ξεχνά και κυρίως
ότι αυτή θα έχει συνέχεια, όσο
θα συνεχίζει να «βαδίζει» στα
χνάρια των επτά υπερήλικων
γυναικών, που είχαν την τιμητική τους στην εκδήλωση από τις

νεώτερες γενιές, που και αυτές
έδωσαν το παρόν σε αυτή.
Άλλωστε ο αγώνας για την
αναγνώριση και καθιέρωση
του ρόλου της γυναίκας στην
σύγχρονη κοινωνία είναι μια
υπόθεση, που απαιτεί διαρκή
και καθημερινό αγώνα, όπως
τόνισε εσχάτως στο μήνυμά της
με αφορμή την παγκόσμια ημέ-

ρα της Γυναίκας η πρόεδρος
του συλλόγου Γαρυφαλλιά Καρβουνιάρη επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:
«Η επίτευξη αυτών των στόχων, τουλάχιστον στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα,
δεν είναι πολλές φορές, ούτε

αυτονόητη, ούτε εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται και απαιτεί
καθημερινή προσπάθεια, κυρίως στον τομέα εφαρμογής
του υπάρχοντος επαρκούς
θεσμικού και νομικού πλαισίου. Χρειάζεται και απαιτεί την
καθημερινή προσπάθεια της
ίδιας της Γυναίκας».
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος
Γεωργαντάς, ο πρώην βουλευτής Κιλκίς και γνωστός πανεπιστημιακός γυναικολόγοςιατρός Γιώργος Φραγγίδης, η
περιφερειακή σύμβουλος Μιχαλία Καραμισάκη, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
του δήμου Παιονίας δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος
Σιωνίδης και οι πρόεδροι των
τοπικών κοινοτήτων Γερακώνας, Βαφειοχωρίου, Ειδομένης
και Άσπρου και Κωνσταντίνος
Παυλίδης, Χρήστος Τζιβλικάκης,
Ξανθούλα Σουπλή και Σταυρούλα Γιαννακίδου αντιστοίχως
μαζί με εκπροσώπους διαφόρων πολιτιστικών συλλόγων
της ευρύτερης περιοχής, ενώ
τις τιμητικές πλακέτες στις βραβευθείσες κυρίες παρέδωσε η
πρόεδρος του συλλόγου.

Η πιθανότητα να προκαλέσετε
κάποιο τροχαίο καθώς στέλνετε
μήνυμα ανεβαίνει κατά 8 φορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μην στέλνετε μήνυμα σε κάποιον
που κατά πάσα πιθανότατα
οδηγεί.Μπορείτε να περιμένετε.
Κάντε το συνήθεια να μην
χρησιμοποιείτε το κινητό
όταν οδηγείτε. Γυρίστε το
σε ”Λειτουργία Πτήσης”

70% των νέων λένε πως
παραδειγματίζονται από την
οδήγηση των γονιών τους.
Ένα μήνυμα ή μια κλήση
αρκεί για να καταστρέψει
την ζωή σου. Αξίζει ?

Μπορει να περιμενει !
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Επιστολή Δημάρχου Παιονίας
προς Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ για
την ΠΑΘΕ και τα διόδια
Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντενούδης, απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο
του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) κ. Άρη Ξενόφο με
θέμα την κατασκευή του τμήματος της ΠΑΘΕ από τα Μάλγαρα μέχρι το Πολύκαστρο αλλά
και το θέμα των διοδίων.
Στην επιστολή του ο κ. Γκουντενούδης αναφέρει μεταξύ
άλλων τα κάτωθι:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Απευθυνόμαστε σε εσάς, καθώς πλέον έχει μεταβιβαστεί
στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) η λειτουργία,
συντήρηση κι εκμετάλλευση
της η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και
οι κάθετοι άξονες μαζί και με
τα δικαιώματα του Δημοσίου
για τη λειτουργία, συντήρηση
κι εκμετάλλευση του καθέτου
άξονα Ανισόπεδος κόμβος Χαλάστρας - Μεθοριακός Σταθμός
Ευζώνων, όπως και το δικαίωμα
επιβολής και είσπραξης διοδίων τόσο της Εγνατίας όσο και
των καθέτων αξόνων.
Καθώς κι εσείς γνωρίζετε, το
τμήμα της εθνικής οδού από
τα Μάλγαρα μέχρι τον κόμβο
Πολυκάστρου είναι το μοναδικό τμήμα στο οποίο υπάρχει
αμφίδρομη κυκλοφορία και δεν
υπάρχει διαχωριστική νησίδα.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις φθορές επί του
οδοστρώματος λόγω της μη

συντηρήσεως του για χρόνια
αλλά και η πλήρης συσκότιση
που παρατηρείται σε αρκετά
σημεία, το καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο με συνέπεια
ανθρώπινες ζωές που χάνονται
αδίκως όπως στο τελευταίο συγκλονιστικό τροχαίο που έγινε
προχθές και χάθηκαν 4 συνάνθρωποι μας.
Έχουμε απευθυνθεί επανειλημμένα τόσο προς την ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟ Α.Ε. όσο και προς τους
συναρμόδιους υπουργούς για
την ανάγκη άμεσης κατασκευής τους εν λόγω τμήματος της
ΠΑΘΕ και με δεδομένο το γεγονός ότι η σχετική μελέτη είναι
ήδη έτοιμη από καιρό, απλώς
χρειάζεται επικαιροποίηση της
και φυσικά εξασφάλιση των
απαραίτητων πιστώσεων. Είναι
άδικο να πληρώνουμε με ανθρώπινο αίμα την κωλυσιεργία
του κράτους στην κύρια είσοδο
της πόλης.
Εμείς αυτό που ζητάμε από
εσάς είναι να συμπεριληφθεί
στους όρους της διακήρυξης
και της σύμβασης με τον ιδιώτη ανάδοχο επενδυτή που
θα αναλάβει την εκμετάλλευση του δρόμου και των σταθμών διοδίων, η ανακατασκευή
του δρόμου σε δρόμο διπλής
κατεύθυνσης και η ολική συντήρηση του ασφαλτοτάπητα
και του φωτισμού, ώστε το συγκεκριμένο τμήμα της ΠΑΘΕ
να πάψει να είναι το μοναδικό
ασυντήρητο και τόσο επικίν-

δυνο για τους οδηγούς οδικό
δίκτυο στη χώρα.
Επίσης, όσον αφορά τα διόδια,
εκτιμούμε ότι με την τοποθέτηση πλευρικού σταθμού διοδίων
στο ύψος του Πολυκάστρου,
όχι μόνο δεν δρομολογείται η
ανταποδοτικότητα και η βελτίωση του οδικού δικτύου, αλλά
εξασφαλίζεται μονάχα ο παραχωρησιούχος του έργου.
Εμείς ως δημοτική αρχή
Παιονίας, έχουμε προτείνει την
τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στο ύψος των Ευζώνων,
καθώς τα διόδια στο πλευρικό σταθμό του κόμβου Πολυκάστρου θα δημιουργήσουν
τεράστιο πρόβλημα στους μόνιμους κατοίκους του δήμου
μας και επίσης θα καταφέρουν
καίριο πλήγμα στην ήδη χειμαζόμενη τοπική αγορά.
Τέλος, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή από
την καταβολή τελών διοδίων
στους σταθμούς των Ευζώνων,
σε αντίθεση με άλλους σταθμούς διοδίων στο μήκος της
Εγνατίας οδού στην υπόλοιπη
επικράτεια της χώρας.
Στην περιοχή των συνόρων, του
τελωνείου και των οικισμών της
εγγύτερης διασυνοριακής περιοχής κατοικούν κι εργάζονται
άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά
διέρχονται από το σταθμό διοδίων των Ευζώνων και συνεπώς
θα αποτελέσει δυσβάσταχτο
κόστος η καταβολή του τέλους
διοδίων.

Δεκαετές μνημόσυνο
Συνταγματάρχη(ΑΣ)
Καρδόπουλου Ευσταθίου
Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
τελέσθηκε το δεκαετές μνημόσυνο του θανόντος Συνταγματάρχη (ΑΣ) Καρδόπουλου Ευσταθίου στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδος στο Πολύκαστρο.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη
δέηση στην οδό «Συνταγματάρχη Καρδόπουλου Ευσταθίου» όπου και αποδόθηκε ο

δέοντας φόρος τιμής και έγιναν τα αποκαλυπτήρια του
μνημείου.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υποστράτηγος ε.α. κ.
Αθανάσιος Τσιλικούδης.
Στην τελετή παρέστησαν ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος
Γκουντενούδης, ο Ταξίαρχος
και ο Υποδιοικητής της 33 Μ/Κ

ΤΑΞ, ο Διοικητής του 3ου ΤΕΑΣ
Αλεξάνδρειας, Αντιδήμαρχοι,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, συγγενείς του πεσόντος καθώς και
πλήθος κόσμου.
Μετά το πέρας του μνημόσυνου ακολούθησε δεξίωση στην
Λ.Α.Φ. Πολυκάστρου.
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