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Αποζημίωση για τους πολίτες του Δήμου
διεκδικεί ο Δήμαρχος
Με επιστολή του ο Δήµαρχος κ.Χρήστος Γκουντενούδης προς Μουζάλα και Κουρουµπλή επαναφέρει το θέµα για τις ζηµιές
που υπέστησαν οι κάτοικοι της Ειδοµένης και των Ευζώνων, Νέας Καβάλας και πέριξ του πρατηρίου ΕΚΟ
περιοχής της Ειδομένης,
Ευζώνων, Ν. Καβάλας και
πέριξ του πρατηρίου ΕΚΟ
των οποίων οι περιουσίες
επλήγησαν κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής
των προσφύγων -μετα ναστών στους άτυπους
καταυλισμούς που είχαν
αναπτυχθεί στην περιοχή.
Με το από 14073/29-06Επανερχόμεθα στο θέ- 2016 έγγραφό μας προς
μα των αποζημιώσεων τον κ. Αν. Υπουργό Μετων ιδιωτών κατοίκων της ταναστευτικής Πολιτικής,

είχαμε ήδη αιτηθεί την
αποκατάσ ταση των ζημιωθέντων πολιτών από
ζημίες οι οποίες προξενήθησαν στο αγροτικό
και κτηνοτροφικό κεφάλαιό τους και ανέρχονται
στο ύψος των περίπου
100.000 ευρώ. Παρακαλούμε όπως άμεσα βρεθεί
μία λύση για την εκταμίευση των εν λόγω ποσών
και τις πιστώσεις των λογαριασμών των δικαιού-

χων καθώς πρόκειται για
αγροτικές οικογένειες που
έχουν ανάγκη και το τελευταίο ευρώ.
Επιπροσθέτως θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις στο
προσφυγικό και μετανασ τευτικό αλλά και την
πορεία εφαρμογής της
συμφωνίας μεταξύ Ευρώπης - Τουρκίας για το
προσφυγικό, μετά και τα
τελευταία γεγονότα στην

Προτάσεις του Δήμου Παιονίας μέσω της
Π.Ε.Δ.Κ.Μ. για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ
Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
τίτλο «Αυτοτελής Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α. Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. & άλλες διατάξεις» απέστειλε προς το Δ.Σ.
της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ο Δήμαρχος Παιονίας,
κ. Χρήστος Γκουντενούδης.
Στο υπόμνημά του ο Δήμαρχος Παιονίας ζητάει, μεταξύ άλλων, να υπάρξουν
στο πολυνομοσχέδιο μια
σειρά από διορθωτικές /
βελτιωτικές προσθήκες οι
οποίες αφορούν το φόρο
εισοδήματος επί της ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α., τη
διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων Ο.Τ.Α. και
κυρίως των εσόδων που
προέρχονται από πρόστιμα της Τροχαίας σε βάρος
αλλοδαπών οχημάτων και
τέλος την εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες.
ΆρΘρο 77
Φάρος εισοδήματος επί
της ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ
Στο νέο εδάφιο στ) στο άρθρου 46 του Ν. 4172/2013
να προστεθεί και η περίπτωση της κατά χρήση, χωρίς
αντάλλαγμα, παραχώρησης
ακινήτων σε κοινωνικούς,
πολιτιστικούς, αθλητικούς
φορείς και συλλόγους, για
την εκπλήρωση και προαγωγή των σκοπών τους.
Στην συνάφεια του ίδιου
άρθρου να προστεθεί πρόβλεψη για την απαλλαγή, συ-

νολικά, των δημοτικών ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά
και για την απαλλαγή των
Δήμων από την υποχρέωση
καταβολής παραβόλου στο
Εθνικό Κτηματολόγιο, όπου
απαιτείται παράβολο ύψους
35,00 € για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά, σε αντίθεση με
τους ιδιώτες που θα καταβάλλουν 35,00 € για το πρώτο αγροτεμάχιο και 35,00 €
για όλα τα υπόλοιπα αγροτεμάχια που δηλώνουν (και
συνολικά 70,00 €).
Επίσης, να προβλεφθεί η
μη επιβολή προστίμων ή
προσαυξήσεων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης
ακινήτων στο Ε9 του Δήμου,
Άρθρο 78
Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των ΟΤΑ
Στην ίδια συνάφεια (της διευκόλυνσης είσπραξης ιδίων
εσόδων) επισημαίνεται το διηνεκές πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριοι,
ιδίως, Δήμοι, στα όρια των
οποίων επιβάλλονται πρόστιμα της Τροχαίας σε βάρος
αλλοδαπών οχημάτων.
Τα πρόστιμα αυτά, σε
ορισμένες περιπτώσεις, συμποσούνται σε ιδιαίτερα
σημαντικά ποσά, που όμως
αντικειμενικά είναι αδύνατο
να εισπραχθούν και να αποδοθούν στους οικείους Δήμους, των οποίων εν τούτοις
αποτελούν θεσμοθετημένο
έσοδο (που αποτυπώνεται
ως ανείσπρακτο).
Γι αυτό και προτείνεται η
συνολική εξέταση του προ-

βλήματος και η θεσμοθέτηση σύντομων και αυστηρών
διαδικασιών, που να διασφαλίζουν την ταχεία είσπραξη
του επιβληθέντος προστίμου
πριν από την έξοδο του αλλοδαπού οχήματος από την
Χώρα.
Άρθρο 102
Εκποίηση οικοπέδων σε
άστεγους δημότες
Επειδή οι περισσότερες
εκποιήσεις οικοπέδων δεν
έγιναν προς άστεγους δημότες, αλλά αποτελούν εκποιήσεις (γενικά) ακινήτων, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται
και δημοτικά οικόπεδα που
εκποιήθηκαν με τον όρο να
ανεγερθεί κατοικία, προτείνεται να συμπεριληφθούν
στις παραπεμπόμενες διατάξεις και τα άρθρα που
αναφέρονται στις εκποιήσεις ακινήτων (γενικώς) προ
κειμένου να τακτοποιηθούν
και όσοι έχουν πάρει δημοτικά οικόπεδα με δημοπρασία
και δεν έχουν κτίσει μέχρι
σήμερα:
άρθρα 178 (εκποίηση οικοπέδων γενικά) και 179
(εκποίηση οικοπέδων σε
άστεγους δημότες) του
Ν. 1065/1980,
άρθρα 218 (εκποίηση οικοπέδων γενικά) και 219
(εκποίηση οικοπέδων σε
άστεγους δημότες) του Π.Δ.
76/1985,
άρθρα 231 (εκποίηση οικοπέδων γενικά) και 232
(εκποίηση οικοπέδων σε
άστεγους δημότες) του Π.Δ.
323/1989,

άρθρα 248 (εκποίηση οικοπέδων γενικά) και 249 (εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους
δημότες) του Π.Δ. 410/1995,
και άρθρα 186 (εκποίηση οικοπέδων γενικά) και
187 (εκποίηση οικοπέδων
σε άστεγους δημότες) του
Ν. 3463/2006.
Επίσης, στην ίδια συνάφεια, της παραχώρησης-εκποίησης δημοτικών
εκτάσεων:
(α) να εξεταστεί η δυνατότητα επαναφοράς ορισμένων διατάξεων του
Ν.Δ., 221/1974, προκειμένου να καθίσταται δυνατή
η απευθείας εκποίηση δημοτικών εκτάσεων σε βιοτέχνες και κτηνοτρόφους
υπό προϋποθέσεις,
(β) να προσδιοριστεί ότι
από μια εκποίηση με δημοπρασία ιδιόκτητης δημοτικής έκτασης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου
186 του Ν. 3463/2006 ωφέλεια των Δήμων προκύπτει
σαφώς από την ωφέλεια του
κοινωνικού συνόλου (παραμονή νέων στην ύπαιθρο,
καταπολέμηση ανεργίας,
τόνωση τοπικής οικονομίας,
(γ) να δοθεί δυνατότητα
απευθείας παραχώρησης
κατεχόμενων εδώ και 30
χρόνια από ιδιώτες, ιδιόκτητων δημοτικών εκτάσεων, στις οποίες ασκείται
οικονομική δραστηριότητα
(κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δενδροφυτευμένες
εκτάσεις, βιοτεχνικοί χώροι,
κ,λπ.).

γείτονα χώρα, τα οποία
και έθεσαν τις σχέσεις
της με την Ε.Ε. υπό νέο
πρίσμα.
Τέλος, εκφράζουμε τον
έντονο προβληματισμό
μας για τον παραγκωνισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις συναντήσεις για την κατάρτιση
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εκπαίδευση
των παιδιών των προσφύγων. Δεν μπορεί οι τοπι-

κές κοινωνίες οι οποίες
εκφράζονται μέσω των
δημοτικών και περιφερειακών αρχών και υφίστανται όλο το βάρος και το
κόστος από τη διαχείριση
του προσφυγικού, να μην
συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την οργάνωση
ανάλογων προγραμμάτων,
και να μην λαμβάνονται
υπ’ όψιν οι εισηγήσεις και
οι προτάσεις μας.

Εγγραφές στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.
της Γουμένισσας
Εδώ και δυο σχολικές περιόδους λειτουργεί Δημόσιο
Ι.Ε.Κ. στη Γουμένισσα το οποίο
εδρεύει στο κτίριο του Γυμνάσιου Γουμένισσας. Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ενημερώνει ότι, 5 Σεπτεμβρίου ξεκινησαν οι αιτήσεις εγγραφής
για το Φθινοπωρινό εξάμηνο
2016 Β για τις νέες ειδικότητες .
1.
Τεχνικός Αμπε
λουργίας και Οινολογίας
2.
Τεχνικός
Γαλακτόκομιας- Τυροκόμος
3.
Τεχνικός
Κομμωτικής Τέχνης
4.
Τεχνικός
Μηχανοτρονικής
Οι αιτήσεις εγγραφής για το

Α Εξάμηνο των νέων ειδικοτήτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στη σελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
http://diek.minedu.gov.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 12 μ.μ.
Το ΔΙΕΚ ΠΑΙΟΝΙΑΣ λειτουργεί 14.00 - 21.00 μ.μ.
Η φοίτηση σε τέσσερα
απογευματινά εξάμηνα είναι δωρεάν, συν ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση το
οποίο θα δίνει δυνατότητα
στο μαθητή να συμμετέχει
στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Τηλ. επικοινωνίας 2343041044

Συγχαρητήριο μήνυμα
Δημάρχου Παιονίας
Για τους μαθητές που έδωσαν
πανελλήνιες εξετάσεις
Από βάθους καρδίας απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές
μας για τον στόχο που πέτυχαν έπειτα από τη σκληρή
προσπάθεια που κατέβαλαν
για την εισαγωγή τους στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά και
Τεχνολογικά Ιδρύματα της
χώρας.
Συγχαρητήρια αρμόζουν
και στους γονείς των μαθητών
για την συμπαράσταση στα
παιδιά τους και στους καθηγητές για την αρωγή στη δύσκολη προσπάθεια των νέων
ανθρώπων για να πετύχουν

τους στόχους τους.
Οι μαθητές οι οποίοι δεν
κατάφεραν με την πρώτη
να πετύχουν, είμαι σίγουρος
πως θα έχουν την ευκαιρία
να επαναλάβουν την προσπάθεια, καθώς η γνωστική
και εκπαιδευτική διαδικασία
και η δικαίωση των προσπαθειών δεν τελειώνει σε μία
εξεταστική περίοδο.
Εφεξής ξεκινά ένα όμορφο
και ωφέλιμο ταξίδι στην οδό
της γνώσης.
Εύχομαι καλή δύναμη και
καλό ξεκίνημα σπουδών.

Χρήσιμες Πληροφορίες
Πρόγραμμα λειτουργίας τακτικών
εξωτερικών ιατρείων Γ.Ν. Κιλκίς

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
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		
2343350121
Γενικός Γραμματέας
Ανθρακίδης Θεμιστοκλής.Θ			50139
Τηλεφωνικό κέντρο		
2343350100-101
fax (τηλεμοιότυπο)
2343350159, 50160
Κλητήρας
Κουφόγιωργας Πέτρος 				
Βαλτάρας Νικόλαος				50167
Ταμείο ΔΕΥΑ
Δεληγιαννίδης Σάββας			
2343024627

Πρόγραμμα ιατρείων του Κ.Υ. Πολυκάστρου
2343350010

Γενικής Ιατρικής
Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
με ραντεβού
Οδοντιατρικό
Δευτέρα + Παρασκευή
Ενήλικες με χρόνια νοσήματα
Τρίτη + Τετάρτη + Πέμπτη
Παιδιά από 3 έως και 18 ετών
Δερματολογικό
Κάθε Τετάρτη
Γυναικολογικό
Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή
Παιδιατρικό
Τρίτη και Παρασκευή

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 Θεμιστοκλής,
Πένκη Μαρία, Πεταλά Παρασκευή
Layout: Αθανασιάδης Κων/νος
Εκτύπωση: ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Μεταλλικό - Κιλκίς
Τηλ. επικοινωνίας: 2341027307
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

Κοινωνικής Πολιτικής
Καραγιαννόπουλος Απόστολος 			

Βοήθεια στο Σπίτι

50103

Πολυκάστρου
Αριαντζή Δήμητρα			
50132
Γουμένισσας		
Σόφτση Ελισάβετ
			
50524
Ευρωπού
Μπακαλάκη Ειρήνη 				50612

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ευθυμιάδης Λάζαρος 			
2343350158
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καπνόπουλος Ματθαίος		
50130
Γραφείο Πληροφορικής
Γρηγορίου Γιώργος				50131
Πρωτόκολλο
Κουλίνα Κούλα 		
50153
Δημοτολόγιο / Μεταβολές
Ραπτοπούλου Γιώτα 			
50154
Ληξίαρχος Πολυκάστρου
Δουμπιώτης Γιώργος 		
50109
Ανταποκριτής ΟΓΑ Πολυκάστρου
Ιακωβίδου Σοφία			
		
50168
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
Κυριακίδης Χρήστος				50122
Γραφείο Προσωπικού
Καδόγλου Αθηνά			 		50128
Ιορδανίδου Χριστίνα
			
50113

ΚΕΠ Πολυκάστρου		
					
fax (τηλεμοιότυπο) 		

Τμήμα Προγραμματισμού

2343020251
2343350820
2343020252

Χαμουρούδης Γιώργος				

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 Έργων
Αδαμόπουλος Ιωάννης				50156
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Μπερμπερίδης Στέλιος				50138
Γραμματεία
Παναγιωτίδης Ηλίας 				
50152
Πολιτικοί Μηχανικοί
Πατρικίου Ελισάβετ				50151
Πέτσου Δήμητρα					50149
Τσάτσαρος Γιώργος				50134
Παπαδημητρίου Κατερίνα 			
50155
Σουπλής Λάζαρος				50148
Γλαβέλης Δημήτρης				50127
Αλατζόγλου Κώστας				50164
Καραγιάννη Ευαγγελία 			
50142
Τοπογράφοι
Μανουσακίδου Όλγα				50141
Βάλτση Μαρία					50163

Διεύθυνση Καθαρισμού - Ηλεκτροφωτισμού
Περιβάλλοντος - Ανακύκλωσης- Πρασίνου

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Μεμετζής Κωνσταντίνος				50114
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μιχαηλίδου Σοφία			
Γραφείο Πρασίνου / Καθαριότητα
Γώγος Αθανάσιος			

50117
50145, 50176

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Ενταταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Καραγιαννόπουλος Απόστολος			
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

50103

Αξιούπολη

2343350200
fax (Τηλεμοιότυπο)
50216, 50226, 2343020661
Αντιδήμαρχος Πολιτίδου Εβελίνα
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

Γουμένισσα

Τηλεφωνικό Κέντρο
		
50501
fax (Τηλεμοιότυπο) 			
50522
Αντιδήμαρχος
Αλίρης Ιωάννης					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

Εύρωπος

Τηλεφωνικό Κέντρο		
2343350600
fax (τηλεμοιότυπο)
50617
Αντιδήμαρχος
Παπαδοπούλου Αναστασία 			
50634
Πιστοποιητικά
Νέσου Χρυσούλα				50610
Ληξιαρχείο
Περπερίδης Παντελής			
50630

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Συλλυπητήριο μήνυμα
δημάρχου Παιονίας για τον
Βασίλη Σεργιαννιδη
Η εκδημία του Βασίλη Σεργιαννίδη στερεί από τον τόπο
μας αλλά και από τη χώρα έναν
άνθρωπο της δράσης, της καινοτομίας, της τόλμης, της ακατάπαυστης δουλειάς και της
προσφοράς. Παράλληλα στερεί από όλους μας μια διαρκή
παρουσία στα καθ’ ημάς κοινά
πράγματα. Τα στοιχεία αυτά
που κατ’ εξοχήν χαρακτήριζαν
τον Βασίλη Σεργιαννίδη, είναι
αυτά που ο τόπος, η χώρα και
η κοινωνία έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη από ποτέ.
Ο εκλιπών είχε «πολιτογραφηθεί» στη συνείδηση των
συμπολιτών μας ως Κιλκισιώτης Πολίτης. Τόσο λόγω της
πολύχρονης και πολυσχιδούς
επιχειρηματικής του δράσης
και των θέσεων εργασίας που
είχε δημιουργήσει, αλλά κυρίως λόγω της αδιάλειπτης

.
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Κολυμβητήριο Ευρωπού: Θετική ανταπόκριση
από μικρούς και μεγάλους !

επαφής του με την κοινωνία,
τους φορείς και τους πολίτες
σε όλο το νομό.
Ο Βασίλης Σεργιαννίδης
αγάπησε τον τόπο μας και το
απέδειξε έμπρακτα. Και ο τόπος μας όμως τον αγάπησε με
αποτέλεσμα το «ισοζύγιο» να
είναι δίκαιο. Αυτός ο τόπος και
εμείς οι άνθρωποί του, θα τον
θυμόμαστε για πάντα.
Ελαφρύ το χώμα.
Ο Δήμος Παιονίας αντί στεφάνου στη μνήμη του εκλιπόντα, θα ενισχύσει οικονομικά
το Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας για αγορά φαρμακευτικού και αναλώσιμου υλικού.
Ο Δήμαρχος Παιονίας
Χρήστος Π. Γκουντενούδης

Ε π ί σ κ ε ψ η μ έ λο υ ς το υ
ευρωκοινοβουλίου Josef
Weidenholzer στο δήμο
Παιονίας για το προσφυγικό

Με αφορμή την συμμετοχή
του ευρωβουλευτού και Αντιπροέδρου της ομάδος των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο κ.
Josef Weidenholzer στην Διεθνή Συνάντηση των Δημάρχων
στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου με
θέμα το προσφυγικό, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23
Ιουλίου συνάντησή του με τον
Δήμαρχο Παιονίας κ. Χρήστο
Γκουντενούδη.
Σκοπός της επίσκεψης αυτής
ήταν το Portugal project, ήτοι
η μετεγκατάσταση προσφύγων από την ευρύτερη περιοχή
του Κιλκίς στην Πορτογαλία
με πρωτοβουλία της πορτογαλικής κυβέρνησης και σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται σε ευρωπαϊκές
συμβάσεις.
Τ ον Αν τ ι πρ ό εδρ ο κ .
Weidenholzer συνόδευσαν ο
συντονιστής της επίσκεψής
του, κ. Β. Τσαρτσάνης και οι
μεταφραστές, κ. Mohamad Ali
Hassan και Ibrahim Esmail Al
Khalidi, ενώ στην σύσκεψη
παρευρέθησαν ο Αντιπερι-

Η επί σειρά ετών αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης, που υλοποιείται υπό
την αιγίδα της Κοινωφελούς
Επιχείρησης και ενισχύεται
αδιάλειπτα με την προσφορά
του Δήμου Παιονίας, ολοκληφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς, κ. Α. ρώθηκε και φέτος με επιτυχία
Βεργίδης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. στον χώρο του κολυμβητηΛ. Ευθυμιάδης και Ι. Αλίρης, οι ρίου Ευρωπού. Ουσιαστικός
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. στόχος του προγράμματος,
Δεβετζόπουλος και Θ. Απου- που εφαρμόζεται στο πλαίσίδης, καθώς και ο Πρόεδρος σιο των αθλητικών δράσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, με την καθοΠαιονίας, κ. Ι. Παπαδόπουλος.
Ο κ. Γκουντενούδης ευχαρίστησε θερμά τον κ.
Weidenholzer για το ενδιαφέρον του να επισκεφτεί τον
Δήμο μας. Στη συνέχεια ακολούθησε σειρά τοποθετήσεων
και εποικοδομητικός διάλογος
με τους παρευρισκόμενους για
τα ζητήματα που απασχολούν
την τοπική κοινωνία κατά τη
διαχείριση του προσφυγικού.
Τέλος ο κ. Weidenholzer επισκεπτόμενος το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ν. Καβάλα, εξέφρασε την βούλησή
του να γίνει όσο πιο άμεσα η
μετεγκατάσταση αρχικά των
Την Παρασκευή 15 Ιουλίου
500 προσφύγων της κοινότη- ο Δήμαρχος Παιονίας, κ. Γκουτας των Γεζίντι από το camp ντενούδης επεσκέφθη συνοτης Ν. Καβάλας αλλά και έπειτα δεία του Γενικού Γραμματέα
της ευρύτερης περιοχής, από του Δήμου κ. Ανθρακίδη, το
την Ελλάδα στην Πορτογαλία. νοσοκομείο Γουμένισσας και

δήγηση ικανού και έμπειρου
προσωπικού, αποτελεί η εξοικείωση των μικρών ηλικιακά
τμημάτων με το υγρό στοιχείο
και στη συνέχεια η εκμάθηση
βασικών τεχνικών κολύμβησης. Μέσα στο οργανωμένο
και άρτια σχεδιασμένο περιβάλλον του κολυμβητηρίου,
το οποίο αποτελεί μία όαση
δροσιάς για τους κατοίκους
της Παιονίας και για όσους
επιθυμούν να απολαύσουν
στιγμές απόδρασης και χαλάρωσης, καταγράφηκε ως

ικανοποιητική η προσέλευση
του κοινού, ενώ το έντονο ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε
από τα παιδιά και τους γονείς
τους σε όλη τη διάρκεια των
εγγραφών, προκάλεσε την
πληρότητα των τμημάτων.
Με αφορμή τη λήξη των
φετινών μαθημάτων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπαβέλης Δημήτρης
ευχαριστεί θερμά το εξειδικευμένο προσωπικό καθώς
και τους λοιπούς συνεργάτες
της Επιχείρησης για την άψο-

γη συνεργασία και την κατανόηση που προέβαλαν σε
όλη τη διάρκεια υλοποίησής
τους, ανεξάρτητα από ατυχή
γεγονότα, τυχόν αστοχίες ή
παραλείψεις που συνέβησαν
στον χώρο του κολυμβητηρίου, κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού. Ευελπιστεί δε,
με γνώμονα την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών που
άπτονται των δράσεων της
Επιχείρησης, στη συνέχιση
της ανοδικής πορείας του
προγράμματος

Συνάντηση εργασίας στο Νοσοκομείο Γουμένισσας
Διευθυντή Χειρουργικής, κ.
Καπουτζή, τον Διευθυντή διοικητικών υπηρεσιών, κ. Σένο.
Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου εξέθεσαν
τα μείζονα προβλήματα που
προκύπτουν από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση και ταλανίζουν το νοσηλευτικό ίδρυμα της Παιονίας
στον Δήμαρχο. Οι ελλείψεις
σε υλικά αλλά και οι αυξημένες ανάγκες λόγω της δυσμεείχε σύσκεψη με την Διοική- νούς οικονομικής συγκυρίας
τρια, κ. Βλάχου, τον Αναπληρω- και του μεταναστευτικού ήταν
τή Διοικητή κ. Τσαμαδιά, τον ένα από τα υπόλοιπα θέματα
Διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας συζήτησης.
κ. Σάτσογλου, τον Πρόεδρο
Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε
Σωματείου, κ. Παπαλέξη, τον να υποστηρίξει τις ενέργειες

που κάνουν οι άνθρωποι του
νοσοκομείου και εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την
προσπάθεια των εργαζομένων
που με αυταπάρνηση μέσα
στην τόσο δύσκολη συγκυρία
ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
Ο Δήμαρχος για ακόμη μία
φορά εξέφρασε την αμέριστη
υποστήριξη της δημοτικής
αρχής στο νοσοκομείο ενώ,
παράλληλα, δήλωσε πως το
νοσοκομείο της Γουμένισσας
εξυπηρετεί έναν ολόκληρο
δήμο 30.000 και πλέον κατοίκων και θα πρέπει όχι μόνο να
παραμείνει αλλά να ενισχυθεί
η λειτουργία του.
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3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Επιχειρηματικές Αποστολές σε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ
Καζακστάν, Στοκχόλμη, Τυνησία,
ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΚΙΛΚΙΣ Πολωνία και Ινδονησία
1.

Στόχοι

1.1
Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική
φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2
Αφορά στο διάστημα της ανθοφορίας και της καρπόδεσης και στη διατήρηση της μέγιστης αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για όλη την υπόλοιπη καλλιεργητική περίοδο.
1.3
Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών
στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.
2.

Από τον Υφυπουργό Εξωτερικών
Δημήτρη Μάρδα

Διαπιστώσεις

2.1
Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης (30-50%) και το ύψος των φυτών είναι περίπου 70 – 110
cm ανάλογα με το στάδιο πρωιμότητας.
Η ΔΑΟΚ Κιλκίς παρακολουθεί την πορεία εμφάνισης του πράσινου σκουληκιού με τον έλεγχο παγίδων στις περιοχές Μ.Στέρνας,
Άσπρου, Ν.Καβάλας και Αγ.Πέτρου, ενώ του ρόδινου στις περιοχές Μ.Στέρνας, Τούμπας- Ευρωπού, Πολύπετρου και Αγ.Πέτρου.
Από την τελευταία δειγματοληψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσβολών από πράσινο σκουλήκι σε επίπεδο πάνω από το όριο
επέμβασης στις περιοχές παρακολούθησης. Συγκεκριμένα στις περιοχές του Αγ.Πέτρου, Τούμπας – Ευρωπού, Πολύπετρου και
Μεγ. Στέρνας για το πράσινο σκουλήκι, ενώ στις περιοχές του Άσπρου και της Νέας Καβάλας παρατηρούνται υψηλές συλλήψεις
εντόμων χωρίς όμως ακόμα οι πληθυσμοί των σκουληκιών να έχουν υπερβεί το όριο επέμβασης.
2.2
Η πτήση του ρόδινου σκουληκιού συνεχίζεται με μικρούς πληθυσμούς, ενώ από τις δειγματοληψίες δε βρέθηκαν προσβολές από ρόδινο σκουλήκι σε νεαρά καρύδια.
2.3
Διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί τετράνυχου, ιδιαίτερα σε αγροτεμάχια που χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά εντομοκτόνα.
Αντίθετα είναι υψηλοί οι πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων, ιδιαίτερα σε αγρούς που δεν έγιναν επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά
Το Υπουργείο Εξωτερικών
προϊόντα.
έχει προγραμματίσει στο επόμενο χρονικό διάστημα 5 επιχειρηματικές
αποστολές.
3.
Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
Ενημέρωση για τις εν λόγω
εκδηλώσεις έχει αποσταλεί
3.1. Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να ελέγχουν διαρκώς (τουλάχιστον κάθε 2 ημέρες) και με ιδιαίτερη προσοχή τις ήδη εγκαίρως σε όλους τους
βαμβακοκαλλιέργειές τους, για την ύπαρξη προνυμφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Το όριο επέμβασης για το πράσινο επιχειρηματικούς φορείς και
σκουλήκι είναι τέσσερις (4) προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου μέχρι (1) ένα εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κατά μέσο όρο, ενώ τα επιμελητήρια της χώρας
για το ρόδινο, όριο επέμβασης στο στάδιο της καρποφορίας είναι η εύρεση πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών κ.μ.ο. στο εσω- μας. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.
μετοχής παρακαλούμε όπως
Ο σωστός χρόνος επέμβασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο του πράσινου όσο και του απευθύνεστε στην Β8 Δ/νση
ρόδινου σκουληκιού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε όψιμες καλλιέργειες με υδαρείς φυτικούς ιστούς που είναι περισσότεροι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
ευάλωτοι σε προσβολές από πράσινο σκουλήκι.
του ΥΠΕΞ (τηλ. 210 3682766-0,
Να σημειωθεί ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται σε νεαρά καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων (κα- email: sbb@mfa.gr )
Κατωτέρω επαναλαμβάνορύδια πράσινα, ελαστικά στην πίεση, σπογγώδη, όχι νερουλά και όχι σκληρά). Η λήψη των καρυδιών δεν θα πρέπει να γίνεται
νται εν συντομία οι σχετικές
από ψηλά και χυμώδη φυτά που βρίσκονται στις άκρες του χωραφιού.
ανακοινώσεις:
3.2. Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να κάνουν ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και νερού, ώστε να αποφευχθεί
1. Επιχειρηματική αποστοη δημιουργία φυτών με υπερβολική βλάστηση και η οψίμιση των φυτικών ιστών και κυρίως να αποφευχθεί η δημιουργία ανώ- λή στο Καζακστάν (Αστάνα,
ριμων και υδαρών φυτικών ιστών που διευκολύνουν την εγκατάσταση επιβλαβών εντόμων. Επίσης συνιστάται, όπου απαιτείται, 26-27/9/2016)
Με την ευκαιρία της Μειη εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών και στην πρωίμιση
κτής Διυπουργικής Επιτροτων φυτικών οργάνων.
πής Ελλάδας - Καζακστάν θα
πραγματοποιηθεί επιχειρη4.
Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
ματική αποστολή υπό τον
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ.
4.1. Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας στην καλλιέρ- Μάρδα, στην Αστάνα στις 2627/9/2016, στους τους κλάγειά τους και διαπίστωσης ύπαρξης σκουληκιών πάνω από το όριο επέμβασης. Εάν απαιτείται η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών
δους των αγροδιατροφικών
προϊόντων αυτή την περίοδο, συνιστάται να επιλέγουν εντομοκτόνα φιλικά προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον. Τα εγκεκριμένα προϊοντων, της ενέργειας,
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μέσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης των κατασκευών, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικαι Τροφίμων (http://wwww.minagric.gr/syspest/).
κών προϊόντων, καλλυντικών,
ειδών ατομικής υγιεινής και
τουρισμού.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη της επέμβασης, λόγω συνεχιζόμενης παρουσίας υψηλών πληθυσμών προνυμφών
των δύο εντόμων κατά τη δειγματοληψία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα με διαφορετική δράση κατά των εντό2. Επιχειρηματική αποστολή στη Σουηδία (Στοκχόλμη,
μων, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του εθισμού των εντόμων και της αύξησης της ανθεκτικότητάς τους.
3/10/2016)
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια και το παθογόνο
διμερών οικονομικών σχέκαι πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προστατευτικά μέσεων της χώρας μας με την
τρα για τον ψεκαστή αλλά και να επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να Σουηδία θα πραγματοποιηθεί
μην πετούν οι μέλισσες και να μην υπάρχει άνεμος.
επιχειρηματική αποστολή υπό
τον Υφυπουργό Εξωτερικών
4.2
Πριν τον ψεκασμό συνιστάται το προσεκτικό διάβασμα των οδηγιών της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ. Δ. Μάρδα στη Στοκχόλμη
στις 3 Οκτωβρίου 2016 στους
και επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή τους.
κλάδους των τροφίμων και
ποτών, καλλυντικών, τουρι4.3
Οι παραγωγοί μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/ σμού, real estate, τεχνολογίας
BAMBAKI/Georgikes_Proeidop/bambaki_georgikes_proid2016/fitoprostasia_bambaki_2016.pdf και να ενημερωθούν για τις αιχμής & καινοτομίας.
οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια. Επίσης όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενημερώνονται
3. Επιχειρηματική αποηλεκτρονικά για τις γεωργικές προειδοποιήσεις που εκδίδει η ΔΑΟΚ Κιλκίς μπορούν να στείλουν το email τους στο taopolyka@
gmail.com.

στολή στην Τυνησία (Τύνιδα
2-3/11/2016)
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των
διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με την Τυνησία θα πραγματοποιηθεί
επιχειρηματική αποστολή υπό
τον Υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Δ. Μάρδα στην Τύνιδα στις
2-3 Νοεμβρίου 2016 στους
κλάδους του αγροτικού εξοπλισμού (αρδευτικά), τουρισμού, ιατρικών μηχανημάτων,
δομικών υλικών, κατασκευών,
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και φωτοβολταϊκών.
4. Επιχειρηματική αποστολή στην Πολωνία (Βαρσοβία
8-10/11/2016)
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των
διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με την Πολωνία θα πραγματοποιηθεί
επιχειρηματική αποστολή υπό
τον Υφυπουργό Εξωτερικών
κ. Δ. Μάρδα, στην Βαρσοβία
στις 8-10 Νοεμβρίου 2016
στους κλάδους των τροφίμων
και ποτών, καλλυντικών, φαρμάκων, κατασκευών, δομικών
υλικών, ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ), τεχνολογιών
περιβάλλοντος και λογισμικού (gaming)
5. Επιχειρηματική αποστολή στην Ινδονησία υπό
τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Τζακάρτα
14-17/11/2016)
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης
των διμερών οικονομικών
σχέσεων της χώρας μας με
την Ινδονησία, θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή υπό τον Υφυπουργό
Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα, στην
Τζακάρτα της Ινδονησίας στις
14-17 Νοεμβρίου 2016, στους
κλάδους τροφίμων και ποτών, τουρισμού, καλλυντικών,
φαρμάκων, ναυτιλίας, κατασκευών, δομικών υλικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ) και αμυντικού υλικού.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΘΗΡΑΣ 2016
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ Ο Δασάρχης
Γουμένισσας
Έχοντας υπόψη:
α) Την αριθμού 143543/2140/10-8-2016 απόφαση του Αν.
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ρυθμίσεις Θήρας για
την κυνηγετική περίοδο 2016 - 2017» που δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 2536/τ. Β717-8- 2016.
β) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα», του
Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), τα άρθρα 7 & 8 του Ν.
177/1975 και του Ν. 2637/98 (άρθρα 57,58 και 59) γ) Τις διατάξεις της αρ. 414985/29-11-1985 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «περί μέτρων διαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β’18-12-85), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β’/31-12-96),
294283/23-12¬97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ
581/Β723-4-2007 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-92010 (ΦΕΚ 1495/Β72010) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμπληρώθηκε με την αριθμού Η.Π. 8353/276/Ε.103/23-2-2012 (ΦΕΚ
415/Β72012 κοινής απόφασης των Υπουργών ΕσωτερικώνΟικονομικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α’
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1.
Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
για το κυνηγετικό έτος 2016 - 2017 από 20
Αυγούστου 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.
2.
Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και
ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να
θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται
στον συνημμένο «Πίνακα θηρευσίμων ειδών». Στο κεφάλαιο Β’
αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του Πίνακα
θηρευσίμων ειδών».
Β’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.
Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax
rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2.
Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για
άσκηση κυνηγίου από 15-9-2016 μέχρι και 20¬1-2017 σε τρεις
(3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως,
το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και Αγριόχοιρου (Sus
scrofa).
3.
Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε
ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι
έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της
φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι
σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις
χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4.
Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes Vulpes)
και του πετροκούναβου (Martes foina) από 15¬9-2016 μέχρι
20-1-2017 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1¬2017 μέχρι 28-2-2017 χωρίς σκύλο
δίωξης. Από 20/8 έως 14/9 επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς
χωρίς σκύλο στις ΠΕ που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών
από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση
σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της
παρούσης.
5.
Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα,
απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.
Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1
. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2
. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3
. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας
ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4
. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά
μήκος της χερσαίας μεθοριακής
γραμμής.
1.5
. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη όπου ισχύουν
ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα
με την αριθμού 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β718-12-85) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την.(κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.
8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23-2-2012) και ισχύει.
1.6
. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί
ή πρόκειται να εκδοθούν οι

σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
1.7
. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και
μνημεία χωρίς προηγούμενη
άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2.
Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία
προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις
ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή
από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.
3.
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης
που καθορίζονται από την αριθμού 15/1633/10-6-2008 Δασική
Ρυθμιστική Διάταξή μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
4.
Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί
υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος
τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.
Οι παραβάτες της παρούσης, που η ισχύς της αρχίζει από
20 Αυγούστου 2016 και τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου 2017,
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 287 του Ν.Δ.
86/1969, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο
16 του Ν.Δ. 996/1971 του άρθρου 12 του Ν. 177/1975 και το άρθρο 9 της αριθ. 414985/29-11-85 κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, Κυνηγετικούς
Συλλόγους «Πάικο» και «Μ. Αλέξανδρος» καθώς και σε κάθε
φιλόνομο πολίτη.

Ο Δασάρχης Γουμένισσας Τζάκος Αντώνιος Δασολόγος με Α’ βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας
Δασών και Φ.Π. Δ/νση Αισθητικών Δασών
Δρυμών και Θήρας. Τμήμα Β’
Δ/νση Χαλκοκονδύλη 31 104 32 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46 551 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. Δ/νση Δασών Κιλκίς 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
4. Δασονομείο Αξιούπολης 614 00 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
5. Δήμο Παιονίας

1.

(για τη δημοσίευση της παρούσας και στις Τοπικές
Κοινότητες και αποστολή σε μας, το ταχύτερο δυνατό
του οικείου αποδεικτικού δημοσίευσης)
6.
Δασολόγους - Δασοπόνους - Δασοφύλακες του
Δασαρχείου Γουμένισσας, Έδρες τους
7.
Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Γουμένισσας 61300
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
8.
Αστυνομικό Τμήμα Τάξης
Ειδομένης 61400 ΕΙΔΟΜΕΝΗ
9.
Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Αξιούπολης 614 00
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
10. Κυνηγετικό Σύλλογο «ΤΟ ΠΑΙΚΟ»
613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
11. Κυνηγετικό Σύλλογο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
614 00 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
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ΘΕΟΤΟΚΕΙΑ

Θεοτόκεια 2016: Μια
πανδαισία χρωμάτων και
ακουσμάτων…
Φέτος τον Αύγουστο που
μας πέρασε είχα την χαρά να
παραστώ για μία ακόμη φορά
στα Θεοτόκεια της Γουμένισσας, στην ιστορική και πανέμορφη κωμόπολη – στολίδι
του Δήμου Παιονίας και του
νομού μας.
Κάθε φορά που επισκέπτεσαι την Γουμένισσα νιώθεις
σαν να είναι η πρώτη φορά.
Είναι αυτός ο συνδυασμός
ιστορικότητας, πνευματικότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς αναμεμειγμένος με τις
ντόπιες γεύσεις και μυρωδιές
που αναδύεται στην ατμόσφαιρα και συνεπαίρνει κάθε
επισκέπτη.
Τα Θεοτόκεια, μια εορτή
αφιερωμένη στην Παναγία τη

Γουμένισσα, την προστάτιδα
της πόλεως, είναι ένας θεσμός
που έρχεται από μακριά για
να πάει μακριά.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, πλούσιες πολιτιστικές,
αθλητικές, καλλιτεχνικές και
θρησκευτικές εκδηλώσεις
έλαβαν χώρα με τη συμμετοχή πλειάδας σχημάτων, φορέων και κόσμου.
Ξεκινώντας με την αναβίωση της Χρυσαλλίδος, του
ιστορικού κτιρίου σύμβολο
για την πόλη της Γουμένισσας μέσα από ένα θεατρικό
ντοκιμαντέρ, παρουσιάστηκε
η πορεία της μεταξοβιομηχανίας στην περιοχή.
Στη μονή Παναγίας Γουμενίσσης τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο με τη
συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμεννί-

Θεοτόκεια 2016 Η ματιά του θεατή
Κάθε χρόνο τον μήνα Αύγουστο στην πανέμορφη κωμόπολη
της Γουμένισσας γιορτάζεται με
λαμπρότητα η προστάτιδα της
πόλης Παναγία η Γουμένισσα.
Ένας θεσμός χρόνων που μέσα
του περικλείει μια σειρά αθλητικών, καλλιτεχνικών, χορευτικών
και θρησκευτικών εκδηλώσεων. Έτσι και φέτος τα Θεοτόκια 2016 ξεκίνησαν ένα ταξίδι
στο παρελθόν με το μετάξι να
διηγείται μεταξωτές ιστορίες
και το κουβάρι να ξετυλίγεται
και να οδηγεί τα βήματα των
επισκεπτών και των κατοίκων
τόσο της Γουμένισσας όσο και
της γύρω περιοχής σε μουσικά
μονοπάτια με ακούσματα λαϊκά και ρεμπέτικα από διάφορα
μουσικά σχήματα που έλαβαν
μέρος τόσο στην κεντρική πλατεία της Γουμένισσας όσο και
στον χώρο του Δημοτικού καταστήματος. Το πολύχρωμο πάζλ
της παράδοσης συμπληρώθηκε
με χορευτικά τμήματα των δυο
τοπικών συλλόγων της Γουμένισσας του Λαογραφικού πολιτιστικού συλλόγου Αγίου Τρύφωνα και του Π. Σ. Γουμένισσας
« ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ». Ένα δεκαήμερο
εκδηλώσεων που διανθίστηκαν
με αθλητικές εκδηλώσεις -αγώνας δρόμου υγείας και ζωής με
παιδικές παραστάσεις για τους
μικρούς μας φίλους αλλά και
από θρησκευτικές και λατρευτικές προς την Προστάτιδα και

δημιουργό της πόλης της Γουμένισσας. Οι εκδηλώσεις έλαβαν
τέλος και η λήξη εντυπωσιακή
με τα γνωστά χάλκινα της Γουμένισσας και με πυροτεχνήματα
στην καταπράσινη πλατεία της
Γουμένισσας όπου πλήθος κόσμου διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα Θεοτόκεια
είναι ένας πολύτιμος θεσμός για
την πόλη της Γουμένισσας και
πρέπει να αντιμετωπίζεται με την
απαιτούμενη σοβαρότητα και
σεβασμό που του αρμόζει .Υπήρχαν πολλές παραλείψεις και κάποιες προχειρότητες ειδικά στην
ακουστική αλλά μένουμε στην
ουσία ότι οι εκδηλώσεις όλες γίνονται για την προστάτιδα μας
...την Παναγία.. την Ελπίδα μας....
αυτός ο τόπος.... ο τόπος μας...
είναι μοναδικός...και όσο υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε ......παντα ωραία πράγματα
...απο καρδιάς θα γίνονται...!!!!!!! (
οι Φώτο είναι από τα χορευτικά
του Π.Σ. Γουμενισσας « ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ» και το καλεσμένο χορευτικό τους Μπούλες και Γενίτσαροι
Μ. Αλέξανδρος Νάουσας..)
Ότι έγραψα είναι μια γενική
εικόνα χωρίς πολλές λεπτομέρειες και χωρίς ονόματα από
παρευρισκόμενους . Φυσικά
ήταν ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι ο Πρόεδρος της Δημοτικής μας κοινότητας, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλο.
Δροσιά Γαλούπη

σης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ Δημητρίου, του
Εδέσσης κ. Ιωήλ και του Ιωαννίνων κ. Μαξίμου με συμμετοχή πλήθους ιερωμένων
και ψαλτών της περιοχής.
Καθημερινές εκδηλώσεις
κάλυψαν το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων
αναδεικνύοντας τις ομορφιές
της Γουμένισσας αλλά και τις
δυνατότητες των ανθρώπων
της, κυρίως των νέων.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την περιφορά της
Θαυματουργού εικόνας της
Παναγίας και το βράδυ όλοι
όσοι παρευρέθησαν, ντόπιοι
και επισκέπτες στην πλατεία,
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πραγματική πανδαισία ήχων και ακουσμάτων
από τα φημισμένα χάλκινα
της Γουμένισσας.

Τα χάλκινα, μια λαική ορχηστρική παράδοση που έλκει
την καταγωγή της στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας
μας αλλά και των Βαλκανίων
από τις αρχές του 20ου αιώνα, δημιούργησε και ανέδειξε
μια κουλτούρα και μια σχολή
μουσικών ξακουστή σε όλη
την επικράτεια.
Επιστέγασμα όλων αυτών,
προς το τέλος της μουσικής
εκδήλωσης, δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον αυγουστιάτικο ουρανό, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η
Γουμένισσα είναι ένας τόπος
ευλογημένος με πολλές δυνατότητες ο οποίος μπορεί
να γίνει πόλος έλξης αλλά
και μοχλός ανάπτυξης για
την περιοχή. Αρκεί να το
πιστέψουμε.
Θέμης Ανθρακίδης

Μεταξουργείο
Όταν ξυπνούν οι μνήμες
ενάντια στον χρόνο

... και η αυλαία για το πολύτιμο «Μετάξι» μας έπεσε.. συγκίνησε.. ενθουσίασε.. δίδαξε..
ξύπνησε μνήμες.. ήταν όλοι
εδώ.. οι ιστορίες ξεπηδούσαν
μέσα από τους τοίχους.. και
όσο ξετύλιγε η κλωστή στο
μεταξωτό κουβάρι... η ψυχή
ξύπνησε την μνήμη.. κι έδωσε φως στο σκοτάδι.. κι όλα
άρχισαν να έχουν μια αρχή.. ο
δρόμος του μεταξιού.. χάραξε
καινούργιο μονοπάτι.. μάθαμε
να ακούμε τους κραδασμούς..

η φθορά του χρόνου ανελέητος εχθρός.. αλλά η ιστορία
του κτιρίου τόσο δυνατή. που
σπάει το φράγμα του χρόνου..
και ανοίγει το δρόμο για το
μέλλον..!!!.. (αυτά που νιώθεις
όταν δεν είσαι μπροστά στα
φώτα.. όταν δεν είσαι πάνω
στην σκηνή.. αλλά έχεις μάθει.. να ακούς.. να σέβεσαι την
ζωντανή ιστορία.. και να υποκλίνεσαι στην ψυχή αυτού του
κτιρίου..) Δροσιά Γαλούπη

Οι εκδηλώσεις όπως
πήραν μέρος
Για ακόμη μια χρονιά
η Γουμένισσα τίμησε την
Κ ο ί μ η σ η τ η ς Υπ ε ρ α γ ί ας Θεοτόκου με πλήθος
πολιτιστικών, αθλητικών
και θρησκευτικών εκδηλώσεων, τιμώντας επάξια
τον τίτλο της ως Ιστορική
Έδρα του Δήμου μας.
Την Κυριακή 7/8, η καλλιτεχνική ομάδα «Δρώσα
Τέχνη» σε συνεργασία με
τη θεατρική ομάδα «Ο θίασος των Ονείρων» παρουσίασαν “ Το Μετάξι”, ένα
θεατρικό ντοκιμαντέρ για
τη μεταξοβιομηχανία στο
Μεταξουργείο Γουμένισσας Χρυσαλίς, μια παράσταση που επαναλήφθηκε
τις επόμενες δυο μέρες. Το
ίδιο βράδυ ακολούθησε
Λαϊκή βραδιά με τον Παναγιώτη Μοσχοΐδη.
Την Δευτέρα 8/8 πραγματοποιήθηκε συναυλία
μ ε Ρ ε μ π έ τ ι κα τρ α γ ο ύ δια α πό τον Κλεόδημο
Δελήπαλτα (μπουζούκι),
τ η Μ α ρ γ α ρ ί τα Λ ι τ η τά ρη (κιθάρα – τραγούδι)
και τον Βαγγέλη Μαραμη
(ακορντεόν)
Την Τρίτη 9/8 ο Άρης
Λιβανός μάγεψε το κοινό
της Γουμένισσας με την
υπέροχη φωνή του.
Την Τετάρτη 10/8 έγινε
η καθιερωμένη Πεζοπορία
στα όμορφα ξωκλήσια της
πόλης της Γουμένισσας με
προσκύνημα στα μνημεία
των τοπικών της ηρώων
και άναμμα καντηλιών, με
τη συμμετοχή Συλλόγων
της Γουμένισσας.
Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκαν δυο συναυλίες. Η μία στην Κεντρική
Πλατεία με την Βάσω Βασιλειάδου με ρεμπέτικο,
σμυρναϊκο και έ ν τεχνο
πρόγραμμα και η ά λλη
με πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από καντάδες
έως rock n roll από τον
“Joey ” και την μπάντα του
στο Δημοτικό Κατάστημα
Γουμένισσας.
Τ ην Π έ μ π τ η 1 0 / 8 π α ραδοσιακή μουσική των
Δ ω δ ε κ α ν ή σ ω ν κ α ι όχ ι
μόνο πλημμύρισαν την
Κε ν τρική Πλατεία α πό
τον Καίσαρα Κίκη και
την μπάν τα του.Το πρόγραμμα της Παρασκευής
12/8, ξεκίνησε με Αγώνα
δρόμου από το τμήμα στίβου ΑΟΚ Γουμένισσας κι
έκλεισε με τα χορευτικά
τμήματα του Επιμορφωτικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας «Άγιος Τρύφων».
Μαζί τους συμμετείχαν η
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Καππαδοκών Αξού
«Αγία Μαρίνα»
Το Σάββατο 13/8 οι μικροί κάτοικοι της πόλης
ε ί χα ν τ ην ε υ κα ιρ ί α ν α
απολαύσουν Ξυλοπόδα-

ρους, Κλόουν, Διασκεδασ τές, Face Painting και
άλλα παιχνίδια σ την Κεντρική πλατεία, μια δρασ τηριότητα που ξανάγινε την επόμενη μέρα το
πρωί. Το απόγευμα ακολούθησε Πεζοπορία από
την ΟΜΑΔΑ ΑΛΦΑ & το
Σ.Ε.Ο. Γουμένισσας και το
βράδυ έκλεισε με Χορευτικά τμήματα από τους
Παίονες.
Ό π ω ς κά θ ε χρ όν ο , η
παραμονή του Δ εκα πενταύγουστου είναι μέρα
τιμής και μνήμης. Μετά
τον Μ έ γ α Α ρχ ι ε ρ α τ ι κό
Εσπερινό ακολούθησαν
τα Εγκώμια της Θεομήτορος και η Λιτανεία του
Επιταφίου.
Ανήμερα Δ εκαπεν ταύγουστου και η μέρα ξεκίνησε με την Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία.
Το Αυγουστιάτικο βράδ υ πρ α γ μ α το π ο ι ή θ η κ ε
Λαική – Έντεχνη συναυλία
με τον Σωτήρη Σιάκκα (κιθάρα-φωνή), Νώντα Λαδά
(μπουζούκι-φωνή), Μαρία
Σηφάκη (φωνή), Βαλάντη
Μελισσαρόπουλο (πιάνο)
και Μπάμπη Κατιρτζόγλου
(κρουστά) στην Κεντρική
Πλατεία.
Πρότελευταία μέρα των
εκδηλώσεων με αθλητική
δραστηριότητα που θα γίνει θεσμός, το 1ο Street
Tenis (Διοργάνωση: Τμήμα Τένις Γουμένισσας). Το
ίδιο βράδυ η Φιλαρμονική
Ορχήστρα του Δήμου μας
έδωσε συναυλία με Παραδοσιακά Τραγούδια Μακεδονίας και ακολούθησε
Συναυλία με την Λίτα Κόλλια και Σολίστ τον Γιώργο
Μάντσο. Λίγο παρακάτω
στο Δημοτικό Κατάστημα
η Βαλκανική Ορχήσ τρα
Δρόμου «Rom Royale» έδινε το δικό της χρώμα στις
εκδηλώσεις.
Τελευταία μέρα, Τετάρτη
17/8 με την Περιφορά της
θαυματουργού εικόνας
Παναγίας Γουμένισσας.
Το βράδυ στην Κεντρική
πλατεία έγινε η Παρουσίαση του Λευκώματος «Οι
Μουσικοί της Γουμένισ σας» από την Περιφέρεια
Κε ν τρικής Μακ εδονίας
– Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς και τον Χρήστο Π.
Ίντο. Μετά την παρουσίαση οι εκδηλώσεις έκλεισαν
φυσικά με τα Χάλκινα της
Γουμένισσας, όπως γίνεται πάντα. Για πολλοστή
φορά τα αγαπημένα μας
Χά λκινα, σ ήμα κατατεθέν της περιοχής, προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης
σ τους εκατοντάδες ντόπιους και επισκέπτες που
είχαν πλυμμηρίσει τόσο
την πλατεία, όσο και τα
σοκάκια της Γουμένισσας.
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Η Μητρόπολη Γουμενίσσης υποδέχθηκε την κάρα Παναγία Γουμένισσα: Ξεχωριστές τιμές για τα
του Αγίου Κυπριανού από την Κύπρο
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΖΑΧΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
Με τη δέουσα επισημότητα, η μητρόπολη Γουμενίσσης υποδέχθηκε στις 15/7 το
απόγευμα την κάρα του αγίου
ιερομάρτυρος Κυπριανού, η
οποία μεταφέρεται για πρώτη φορά από την Κύπρο στην
Ελλάδα. Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην Ποντοηράκλεια
του Νομού Κιλκίς, παρουσία
του δημάρχου Παιονίας και
της στρατιωτικής ηγεσίας της
περιοχής.
Την κάρα του Αγίου παρέλαβε ο επίσκοπος Θερμών κ.
Δημήτριος, πλαισιωμένος από
ιερείς της μητρόπολης Γουμενίσσης στην πλατεία του
χωριού. Στη συνέχεια, με τη
συνοδεία της Φιλαρμονικής
του Δήμου και στρατιωτικού

αγήματος, κλήρος και λαός
κατευθύνθηκαν στο ναό του
Προφήτη Ηλία όπου τελέστηκε
αρχιερατικός εσπερινός.
Στην ομιλία του στο τέλος
του εσπερινού, ο κ. Δημήτριος
επεσήμανε τη σημασία των
αγίων ως πρότυπα για τους
πιστούς καθώς «ο άγιος είναι
ο ασφαλέστερος οδηγός ζωής
και συμπεριφοράς μετά τον
Ιησού», όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε. Αναφέρθηκε, ακόμη,
στα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους αγίους, ενώ τόνισε ιδιαιτέρως τρία από αυτά,
«πρώτα την αγάπη, έπειτα την
βαθιά και θερμή πίστη στον
Θεό και τρίτον την ελπίδα στην
πρόνοιά του».

« Άμλετ η παρωδία »

Τριήμερα της «Μεταστάσης προς τη Ζωή»

Στη συνέχεια, ο αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος Χαραλάμπους,
εφημέριος του ναού, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι με
τη βοήθειά τους συνέβαλαν
στην μεταφορά της κάρας του
Αγίου Κυπριανού στην Ελλάδα
και τους απένειμε από έναν
αναμνηστικό σταυρό καθώς
και ένα ευχαριστήριο γράμμα.
Μεταξύ αυτών ο κ. Ιωάννης
Μουζενίδης εκ μέρους της
Ellinair, ο δήμαρχος Παιονίας,
ο Πρόεδρος της Ποντοηράκλειας αλλά και οι κληρικοί
που ήρθαν από την Κύπρο συνοδεύοντας το ιερό λείψανο.
Η κάρα του αγίου Κυπριανού
παραμείνε στην Ποντοηράκλεια μέχρι και τις 24 Ιουλίου.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΖΑΧΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
Κορυφώθηκαν την τρίτη
ημέρα του Δεκαπενταυγούστου, οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Παναγίας
στην μητρόπολη Γουμενίσσης.
Τα «τριήμερα» της Παναγίας
εορτάστηκαν με τη δέουσα λαμπρότητα στην ιστορική Ιερά
Μονή Παναγίας Γουμενίσσης,
η οποία έχει την ιδιαιτερότητα
να είναι η μοναδική που πανηγυρίζει στις 17 Αυγούστου.
Νωρίτερα σήμερα το πρωί,
στο καθολικό της μονής, τελέστηκε πανηγυρικός όρθρος και
αρχιερατικό συλλείτουργο στο
οποίο συμμετείχαν οι μητροπολίτες Εδέσσης κ. Ιωήλ και

Ιωαννίνων κ. Μάξιμος καθώς
και ο επιχώριος Μητροπολίτης
κ. Δημήτριος πλαισιούμενοι
από κληρικούς της μητρόπολης Γουμενίσσης.
Τους χορούς των ιεροψαλτών λάμπρυναν με την παρουσία τους ο Πρωτοψάλτης της
ιεράς μονής Αγίας Θεοδώρας
Θεσσαλονίκης και καθηγητής
της Βυζαντινής Μουσικής κ.
Ιωάννης Χασανίδης καθώς και
ο Δάσκαλος της Βυζαντινής
Μουσικής της μητρόπολης
Γουμενίσσης Ιεροδιάκονος π.
Ραφαήλ Γκουρβέλος, πλαισιούμενοι αμφότεροι από μαθητές τους.

Κατά τη διάρκεια της θείας
λειτουργίας, οι τρεις επίσκοποι
χειροθέτησαν αναγνώστες νεαρούς μαθητές της Βυζαντινής
Μουσικής, ηλικίας 10 έως 15
ετών.
Στο τέλος της θείας λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη λιτάνευση της
θαυματουργού εικόνας της
Παναγίας Γουμενίσσης στους
δρόμους της πόλης, με τη συνοδεία των γνωστών «Χάλκινων της Γουμένισσας» καθώς
και τιμητικού αγήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας.

του Τζίμη Κούρτη

από το θεατρικό εργαστήρι της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας

Μεγάλη και φέτος η προσέλευση του κόσμου στην θεατρική ημέρα στα 38α Αξιουπολίτικα του Δήμου Παιονίας.
Συγκεκριμένα την Πέμπτη 25
Αυγούστου 2016, και ώρα 21.00
μ.μ., παρουσιάστηκε το θεατρικό έργο του Τζίμη Κούρτη “
Άμλετ η Παρωδία” από το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων και
Εφήβων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας.
Βρισκόμαστε στη Δανία, στο
Κάστρο της Ελσινόρης. Είναι
νύχτα. Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από το Κάστρο. Το
φάντασμα του πεθαμένου Βα-

σιλιά Άμλετ. Ο Βασιλιάς πέθανε.
Ζήτω ο Βασιλιάς. (Ο νέος Βασιλιάς Κλαύδιος, η Βασίλισσα Γερτρούδη, ο μυστικοσύμβουλος
Πολώνιος, η κόρη του Οφηλία
και ο γιος του Λαέρτης, ο Άμλετ
ο νεότερος γιος του πεθαμένου Βασιλιά Άμλετ, ο Οράτιος,
ο Φραντσίσκο, ο Μπερνάρντο,
ο Μάρκελος, ο αυλικός Όσρικ,
ο νεκροθάφτης, ο νεαρός κατακτητής Φόρτενμπρας.) Δολοπλοκίες, απάτες, δωροδοκίες,
δολοφονίες, έρωτας, θάνατος,
κατασκοπία. Κάτι είναι σάπιο
στο Βασίλειο της Δανίας.
Όλα αυτά διαδραματίστηκαν

μουσικές επιλογές, τα κοστούμια εποχής που ράφτηκαν ειδικά για την παράσταση και οι
ατμοσφαιρικοί φωτισμοί, πλαισίωναν ιδανικά την πλοκή και
το ύφος της παράστασης.
Παλιά και νέα μέλη, ενήλικες και έφηβοι – η νέα γενιά,
του Θεατρικού Εργαστηρίου,
συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ
τους για αυτό το αποτέλεσμα
και μας έμαθαν την ιστορία του
Άμλετ του Σαίξπηρ με έναν διαφορετικό τρόπο.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΙΔΗΣ:
Φραντσίσκο/Μπερνάρντο/
Μάρκελλος,
Νεκροθάφτης,
στην είσοδο του κτιρίου του
Ακόλουθος
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΜΠΟΣΗΣ:
Αξιούπολης που χρησιμοποιΟράτιος/Φραν τσίσκο,
ήθηκε ως φυσικό περιβάλλον
Λαέρτης
του έργου.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ:
Μια κωμωδία ξέφρενη με
Σαίξπηρ, Φάντασμα του πατέγρήγορους ρυθμούς στους
ρα του Άμλετ, Όσρικ, Αφηγητής,
οποίους όλοι ανεξαιρέτως αντα- Πρεσβευτής
ποκρίθηκαν εξαιρετικά υπό την
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΑΣΗΣ:
σκηνοθετική καθοδήγηση του
Κλαύδιος, θείος του Άμλετ
σκηνοθέτη και δασκάλου τους και Αφηγητής
Τζίμη Κούρτη.
ΤΑΝΙΑ ΤΣΟΥΚΑ:
Οι θεατές ικανοποιημένοι για
Γερτρούδη, μητέρα του Άμλετ
άλλη μια φορά απόλαυσαν την και Αφηγητής
παράσταση, και χειροκροτούΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ:
σαν τους ηθοποιούς στο τέλος
Οφηλία, Φόρτενμπρας,
κάθε σκηνής. Οι κατάλληλες Αφηγητής

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:
Πολώνιο, Ιερέας, Ακόλουθος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ:
Άμλετ
MOHAMAD MONZER ALKDA:
Ακόλουθος, Βοηθός
ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:
Ακόλουθος
Κείμενο-Μετάφραση-Μουσική Επιλογή-Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: Τζίμης Κούρτης
Βεστιάριο-Κοστούμια: Γιώργος Ευθυμιάδης - Κ. Κίτσα Λεβαντή - Mohamad Hajjar
Φωτισμοί-Τεχνική Υποστήριξη: Κώστας Μιχαηλίδης, Λεωνίδας Πασχαλίδης
Ήχοι-Φροντιστηριακό Υλικό: από τα μέλη του Θεατρικού
Εργαστηρίου
Πρόγραμμα-Αφίσα: Μάνος
Σιωνίδης
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Δέκα χρόνια συνεχούς
παρουσίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΧΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων και Εφήβων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Παιονίας, γιορτάζει φέτος τα
δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στα θεατρικά δρώμενα του
τόπου, με παραστάσεις, εκδη-

λώσεις, προβολές και άλλα που
θα πραγματοποιηθούν μέσα
στο 2016, με στόχο την γνωριμία του Θεατρικού Εργαστηρίου με περισσότερο κόσμο και
την διεύρυνση της ομάδας και
της πλαισίωσής του από νέα
μέλη κάθε ηλικίας. Όσες και
όσοι επιθυμείτε να γνωρίσετε τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, θέλετε να κάνετε ένα
μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα, να εκφραστείτε
με πρωτόγνωρους τρόπους και
να συμμετέχετε δημιουργικά
σε μια κοινή, ομαδική προσπάθεια, είστε ευπρόσδεκτοι στο
Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων
Και Εφήβων της Κοινωφελούς
Επιχειρήσεως Δήμου Παιονίας.
Επίσης θα λειτουργήσει εφηβικό τμήμα στο οποίο μπορούν
να συμμετέχουν νέοι από 13
– 18 ετών (μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθύνεστε στον δάσκαλο-σκηνοθέτη, Τζίμη Κούρτη,
στο τηλέφωνο 6945239551 ή
στο μέλος της θεατρικής ομάδας, Γιώργο Ευθυμιάδη, στο
τηλέφωνο 6978437857 ή στο
2343020353 Γραμματεία Πολιτιστικού ΚέντροΠολυκάστρου.
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Ημέρα καλαμποκιού στο
Αξιοχώρι
Στη συνέχεια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Α Μ Υ Δ Ο Ν Ι Α 2016,
μία πολύ όμορφη εκδήλωση
έγινε στο Αξιοχώρι, την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016, με την ονομασία «Ημέρα καλαμποκιού»,
από τον τοπικό Πολιτιστικό
Σύλλογο «ΑΜΥΔΩΝ »
Το Αξιοχώρι βέβαια δεν έχει
να επιδείξει πολλούς παραγωγούς καλαμποκιού αλλά οι δύο
που υπάρχουν ( Νικολαϊδης Πέτρος και Χριστοδούλου Αντρέας ) διέθεσαν αρκετά καλαμπόκια για να στηθεί η βάση της
εκδήλωσης. Έτσι λοιπόν κοντά
στα ψητά και βρασμένα καλαμπόκια βρέθηκαν και τα απρόσμενα πολλά παρασκευάσματα
από αλεύρι καλαμποκιού (μπομπότα, καλαμποκόπιτα με τυρί,
με κασέρι, με σπανάκι, με κολοκύθι και με λουκάνικο, μπατσίνα, μπλαστό, χαβίτσι, κέικ,
φουσκίτσες καλαμποκιού, δύο

είδη παραδοσιακής καλαμποκόπιτας από τη Γεωργία, άλλα
δύο είδη παραδοσιακής καλαμποκόπιτας από τον Άγιο
Δομίνικο, μουσταλευριά με
μούστο και μουσταλευριά με
χυμό ροδιού, και δεν θυμάμαι
τι άλλο ακόμα), που προσκόμισαν για την εκδήλωση κάτοικοι
του χωριού.
Φυσικά τη ζωντάνια και το
ρυθμό της εκδήλωσης ανέβασε
ο μουσικοδιδάσκαλος Κώστας
Αναδίνης με το εκλεκτό του ρεπερτόριο, που ξεσήκωσε τους
παρόντες σε ένα ατελείωτο χορευτικό πανηγύρι.
Η συμμετοχή του κόσμου και η απρόσμενα μεγάλη εθελοντική προσφορά στα παρασκευάσματα
καλαμποκιού, μας δίνουν το
έναυσμα να συνεχίσουμε με
μία οργανωμένη πλέον ετήσια «ημέρα καλαμποκιού».
Άγγελος Αναστασιάδης

.
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“Ημέρα ποδηλασίας”
στο Αξιοχώρι

Στιγμηότυπο από την εκκίνηση δίπλα από τον λόφο του χωριού.

Η πρώτη από τις φετινές
καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο
Αξιοχώρι, με την επωνυμία « Α
Μ Υ Δ Ο Ν Ι Α 2016 », οργανωμένες από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο « Α Μ Υ Δ Ω Ν »
ήταν η « Ημέρα ποδηλασίας »,
την Κυριακή 10 Ιουλίου . Όταν
σε ένα μικρό χωριό των 195
κατοίκων, μικρών και μεγάλων, συμμετέχουν 55 κάθε
ηλικίας στην εκδήλωση, τότε
σίγουρα αυτή δε μπορεί παρά
να θεωρείται επιτυχημένη. Η
εκκίνηση έγινε από το γήπεδο
καλαθόσφαιρας Αξιοχωρίου
με διαδρομή τον κεντρικό
δρόμο του χωριού μέχρι την
κεντρική πλατεία Άσπρου και
επιστροφή. Δεν υπήρχε διαγωνισμός κατάταξης και σε
όλους επιδόθηκαν πανέμορφα
αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. Ακολούθησε διασκέδαση στο χώρο του γηπέδου
με ζωντανή μουσική από τους

νεαρούς μαθητές μουσικής
(Νίκο Νικολαϊδη, Δημήτρη
Πεφάνη, Ελευθερία Μπαλτζή, Αναστασία Αναστασιάδου, Ραφαήλ Μπαλτζή) και
το δάσκαλο μουσικής Κώστα
Αναδίνη. Έκτακτη συμμετοχή είχαν ο Πόντιος λυράρης
Βασίλης Παπαδόπουλος και
οι τραγουδιστές Κώστας Αθανασιάδης, Λίνα Τζίκα και Ρούλης Αναγνωστίδης. Οι χορηγίες
των Καζλαράκη (Βαφειοχώρι),
διάδοχοι Ιωαννίδη (Κιλκίς), Χαρίτογλου (Άσπρος) και Φούρνος της γιαγιάς (Καστανάς),
βοήθησαν στην οικονομική
προσπάθεια του Συλλόγου για
την επιτυχία της εκδήλωσης, η
οποία έγινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους τους παράγοντες οργάνωσης και επιτυχίας
της εκδήλωσης και ιδιαίτερα
τους ποδηλάτες και τον κόσμο.
Άγγελος Αναστασιάδης

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Η χορωδία του πολιτιστικού
συλλόγου Πολυπέτρου συνοδευόμενη από φίλους του συλλόγου και εκπροσώπου του
πανελληνίου συλλόγου μικρασιατών «Το Κίζδερβεντ», μετέβη στη Νέα Κίο Αργολίδας
του δήμου Άργους – Μυκηνών
και συμμετείχε σε συνάντηση
χορωδιών στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις «Τα Κιανά 2016»,
που διοργανώνονται από το
μορφωτικό σύλλογο Νέας Κίου.
Η επίσκεψη αυτή των Πολυπετριανών με την συμμετοχή της
χορωδίας τους, εντασσόταν
στο πλαίσιο της σύσφιξης των
σχέσεων, Κιζδερβενιωτών και
Κιωτών, που εγκαινίασαν δυο
χρόνια πριν στο Πολύπετρο
– Κιλκίς.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και η νεοσύστατη χορωδία
«Χορωδιακό Εργαστήριο Ναυπλίου». Και οι δυο χορωδίες
πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση και δικαίως εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η μελωδία
που αναδύθηκε στον χώρο
από τους χορωδούς και μουσικούς, «μάγεψε» ακόμα και
τον «Αίολο» στέλνοντας την
ζωογόνο αύρα του Αργολικού
κόλπου να δροσίζει την ατμόσφαιρα της Νέας Κίου, που έως
το ξεκίνημα της εκδήλωσης
ήταν αποπνικτική λόγω του

καύσωνα.
Επίσης, συγκίνηση προκάλεσαν με το λόγο τους οι ομιλητές, αφυπνίζοντας μνήμες από
τις αλησμόνητες πατρίδες των
προγόνων τους.
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Πολυπέτρου Πολυκράτης Παντσίδης έκανε αναφορά στην ιδιαίτερη σχέση που
αναπτύχθηκε πριν από 96
χρόνια μεταξύ των κατοίκων
μικρασιατών της Κίου και του
Κίζδερβεντ, όταν οι Κιζδερβενιώτες από την γειτονική
περιοχή της Βιθυνίας ξεριζωμένοι από τις εστίες τους και
κυνηγημένοι από τους Τσέτες
Τούρκους, αναζήτησαν βοήθεια και προστασία από τους
Κιώτες. Αυτοί απλόχερα τους
την πρόσφεραν, βάζοντάς τους
στα σπίτια τους και δίνοντάς
τους δουλειά για να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια για δυο
ολόκληρα χρόνια. Αυτήν την
χειρονομία ζωής οι σημερινοί
απόγονοι Κιζδερβενιωτών τιμούν και γι΄αυτήν αισθάνονται
ευγνώμονες.
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και ο
λόγος του αντιδημάρχου Άργους – Μυκηνών Ηλία Χατζηγεωργίου. Αναφέρθηκε στην
θερμή φιλοξενία που βίωσαν
κατά την επίσκεψη τους στο
Πολύπετρο αισθανόμενοι ότι

βρίσκονται ανάμεσα σε δικούς
τους ανθρώπους και αυτό ίσως
δεν ήταν τυχαίο. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός,
πως τελέστηκαν και γάμοι μεταξύ των την περίοδο εκείνη
κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Θεώρησε δε αυτονόητη
την συνέχεια της σχέσης αυτής
επεκτείνοντάς την ακόμα και
σε άλλους τομείς συνεργασίας.
Σε ανταπόδοση της συνάντησης αυτής, ώστε να υπάρχει
συνέχεια της συνεργασίας ο
πολιτιστικός σύλλογος Πολυπέτρου προσκάλεσε τον μορφωτικό σύλλογο Νέας Κίου δια
του χορευτικού του συγκροτήματος να συμμετάσχει στην
εκδήλωση του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου 2017
στο Πολύπετρο.
Η βραδιά έκλεισε με φαγητό,
κρασί, τραγούδι και χορό έως
τις πρώτες πρωινές ώρες στην
δεξίωση που παρέθεσε στις χορωδίες ο τοπικός μορφωτικός
σύλλογος στο προαύλιο χώρο
του εντευκτηρίου του.
Κατά την αναχώρησή τους
τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στην Νέα Κίο από
τον πρώην δήμαρχο Γεώργιο
Μανινή στο Ιερό Ναό Θεομάνας – Οδηγήτριας και στο
λαογραφικό μουσείο. Επίσης
ενημερώθηκαν για το ιστορικό
κατασκευής του λαογραφικού

μουσείου από τον αντιδήμαρχο Αχιλλέα Μπαντανά.
Κατά την τριήμερη επίσκεψη στην Νέα Κίο οι εκδρομείς
επισκέφτηκαν το Ναύπλιο, το
φρούριο του Παλαμηδίου, το
Θέατρο της Επιδαύρου και τις
Μυκήνες με ξεναγό τον αντιδήμαρχο Ηλία Χατζηγεωργίου
ο οποίος πρόσχαρα προσφέρθηκε να τους ξεναγήσει.
Ευχαριστήρια
Το διοικητικό συμβούλιο του
πολιτιστικού συλλόγου Πολυπέτρου ευχάριστεί θερμά, την
πρόεδρο του μορφωτικού συλλόγου Νέας Κίου Στέλλα Παπαδοπούλου και τα μέλη του
διοικητικού συμβούλιου για
την φιλοξενία και όλους όσους
συνέβαλαν στην επιτυχία της
συνάντησης.
Επίσης τον οδηγό του λεωφορείου που με ασφάλεια μετέφερε τους εκδρομείς τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο από το
πρακτορείο ταξιδιών « Eclectic
travel » και φυσικά τα μέλη της
χορωδίας και τους φίλους που
ακολούθησαν για την άψογη
συμπεριφορά και συνεργασία
που υπέδειξαν.
Για το Δ/Σ του συλλόγου
Ο πρόεδρος
Η γραμματέας
Πολυκράτης Παντσίδης
Πασχαλίνα Μάρκου

Αντάμωμα Θρακικών
Το Σάββατο 2 Ιουλίου
2016,ώρα 20.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο Πολύκαστρο
το 12ο Αντάμωμα Θρακικών
Συλλόγων Ν. Κιλκίς. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 12 σύλλογοι, Πυργωτού,
Πεδινού «Ορφέας», Ξυλοκερατιάς, Θρακικής Εστίας Κιλκίς, Βαπτιστή, Στενημαχιτών
Γουμένισσας «Άγιος Τρύφων»,
Ρυζίων, Μεσιάς, Αγίου Πέτρου,
Αξιοχωρίου «ΑΜΥΔΩΝ», Ανατολικής Ρωμυλίας Άσπρου και
Ανατολικής Ρωμυλίας Πολυκάστρου, ο οποίος ήταν και ο
κύριος διοργανωτής. Δυστυχώς λόγω της βροχόπτωσης
ματαιώθηκε το πρώτο μέρος
του προγράμματος, η γνωστή
σε όλους μας πατινάδα. Το
δεύτερο μέρος, που περιελάμβανε τα χορευτικά τμήματα,
ξεκίνησε με καθυστέρηση και
με την αποχώρηση τριών συλλόγων, ενώ άλλοι δύο σύλλογοι, ενώ παρευρίσκονταν, δεν
συμμετείχαν. Οι χορευτές που
εμφανίστηκαν ενθουσίασαν το
κοινό που παρακολουθούσε
τη ζωντάνια και την ομορφιά
των χορών της Δυτικής, Ανατολικής και Βόρειας Θράκης.
Οι ήχοι της γκάιντας και του
αρμόνιου ακούστηκαν για
ακόμη μία φορά δυνατά στο
προαύλιο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου. Η βραδιά, παρ’ όλες
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,

κύλισε ευχάριστα, καθώς μετά
το πέρας του προγράμματος
όσοι παραβρέθηκαν χόρεψαν
όλοι μαζί αγαπημένους θρακιώτικους χορούς! Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Παιονίας
κος Χρήστος Γκουντενούδης
και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και
φορέων. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας
Πολυκάστρου και τα μέλη του
Δ.Σ. θα ήθελαν και με αυτόν
τον τρόπο να ευχαριστήσουν
δημοσίως αρχικά τους συλλόγους που συμμετείχαν στο
12ο Αντάμωμα. Επιπλέον, να
απευθύνουν τις θερμότερες
ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς και φίλους εθελοντές
που υποστήριξαν την υπέρμετρη προσπάθεια του Συλλόγου
να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις
πολύ δύσκολες και απαιτητικές
συνθήκες της διοργάνωσης.
Τέλος, σε όλους εσάς οφείλουμε το ευχαριστώ «από καρδιάς», που με την παρουσία
σας στις εκδηλώσεις μας, μας
ανταμείβετε κάθε φορά με το
πιο δυνατό χειροκρότημα.
Για το Δ.Σ
Παγώνα Ιωαννίδου

«Ταξίδι στο χρόνο,
Ταξίδι στην παράδοση»
Μουσικοχορευτική εκδήλωση
Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς
στο Πολύκαστρο
Το Λύκειο των Ελληνίδων
Παράρτημα Κιλκίς σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών
Δήμου Παιονίας «ΕΥΚΡΑΝΤΗ»
διοργάνωσαν την Παρασκευή
10 Ιουνίου 2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου
Δήμου Παιονίας, μια εξαιρετικά επιτυχημένη μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο
«Ταξίδι στο χρόνο, Ταξίδι στην
παράδοση».
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Παιονίας, συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα
Πολυκάστρου, καθώς και το
Τμήμα Παραστάσεων του Λυκείου Ελληνίδων Κιλκίς.
Τα παιδικά τμήματα Πολυκάστρου του ΛΕΚ συνεπήραν και
ενθουσίασαν το κοινό με την
παρουσίαση χορών από νησιά
και τη Β. Ελλάδα, σε επιμέλεια
και διδασκαλία της Δουκαίνης
Κανδηλάπτη. Το Τμήμα Ενηλίκων Πολυκάστρου καταχειροκροτήθηκε και συγκίνησε με

το αφιέρωμα σε χορούς και
τραγούδια από τη Μικρά Ασία,
σε επιμέλεια και διδασκαλία
της Μαρίας Συμεωνίδου, ενώ
το Τμήμα Παραστάσεων του
ΛΕΚ καθήλωσε μικρούς και μεγάλους με την άρτια εμφάνισή
του σε νησιώτικους χορούς,
σε επιμέλεια του χοροδιδασκάλου Χρήστου Γιοβανούδη.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν
ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρ.
Γκουντενούδης, η Πρόεδρος
του ΛΕΚ κ. Δάφνη Νιάκα, η
Πρόεδρος του Συλλόγου
Γυναικών Δήμου Παιονίας
«ΕΥΚΡΑΝΤΗ» κ. Γαρυφαλλιά
Καρβουνιάρη. Παρόντες ήταν
και ο βουλευτής ν. Κιλκίς κ. Γ.
Γεωργαντάς, ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Κιλκίς κ. Δ. Τσαντάκης, δημοτικοί σύμβουλοι
Δήμου Παιονίας, εκπρόσωποι
τοπικών φορέων και συλλόγων
και πλήθος κόσμου.
Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στα 34α Πολυκαστρινά του
Δήμου Παιονίας.
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ευχές για καλή σχολική χρονιά

στη Καστανερή

από τον Σύλλογο Μικρασιατών

Για έκτη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανερής «Το Πάικο» σε συνεργασία
με την εκκλησία και την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας
Καστανερής πραγματοποίησε
εκδηλώσεις στα πλαίσια των
πανηγυριών του χωριού.
Στις 20 Ιουλίου, μετά το καθιερωμένο κουρμπάνι εμφανίστηκαν τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Κάρπης και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καστανερής, ενώ
στη συνέχεια ακλούθησε γλέντι με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Δήμαρχος Παιονίας, η
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
Καστανερής και ο Πρόεδρος
της Τοπικής κοινότητας Γρίβας,
η υπεύθυνη των πολιτιστικών
θεμάτων του Δήμου Παιονίας,
εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας κ.α.
Στις 25 Ιουλίου, παραμονή
της Αγίας Παρασκευής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανερής συνόδευσε τη λιτάνευση

της εικόνας στους δρόμους
του χωριού. Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι στην αυλή
του δημοτικού σχολείου όπου
εμφανίστηκαν τα χορευτικά
τμήματα του Λαογραφικού
Ομίλου Αριδαίας «Οι Άλμωπες», του Πολιτιστικού Συλλόγου Γοργόπης «Η Γόρτυνα»,
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γουμένισσας «Οι Παίονες»»
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανερής «Το Πάικο». Η
προσέλευση του κόσμου ήταν
μεγάλη και το γλέντι κράτησε
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Σε αυτή την εκδήλωση παρευρεθήκαν τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, αντιπροσωπεία της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και διοικητικά συμβούλια
πολιτιστικών συλλόγων.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανερής ευχαριστεί όσους
μας τίμησαν με την παρουσία τους, τους χορηγούς και
τα μέλη για τη βοήθειά τους
και ανανεώνει το ραντεβού
για την επόμενη χρονιά.

Εκδηλώσεις Ευρωπού

Θρησκευτικές, πολιτιστικές
και αθλητικές εκδηλώσεις, στα
πλαίσια της πανήγυρης για την
«Απόδοση της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου», πραγματοποιήθηκαν από τις 19-8-2016 έως τις
23-8-2016 στον Εύρωπο.
Τις εκδηλώσεις άνοιξε ο Αθλητικός Σύλλογος «Γ.Α.Σ. ΣΕΛΕΥΚΟΣ», με γυμναστικές επιδείξεις TAE KWON DO. Την επόμενη μέρα οι κάτοικοι απόλαυσαν
συναυλία με λαϊκό πρόγραμμα
στην κεντρική πλατεία. Στις 21-8
τα παιδιά είχαν την τιμητική τους
αφού το Κυριακάτικο πρωινό
τους επιφύλαξε εκπλήξεις με ξυλοπόδαρους, κλόουν, διασκεδαστές και πολλές δράσεις και παιχνίδια. Το βράδυ της Κυριακής,
στο Αμφιθέατρο στο Μοναστη-

ράκι, πλήθος κόσμου μαγεύτηκε
από τη θεατρική παράσταση
«Άδεια Πιάτα» του Βασίλη Τσικάρα από την θεατρική ομάδα
«ΑΡΑΤΟΣ», μια παράσταση που
προσέφερε το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Παραμονή της πανήγυρης πραγματοποιήθηκε η
περιφορά της Ιεράς Εικόνας της
Παναγίας στους δρόμους και την
κεντρική πλατεία. Δυστυχώς ο
άστατος καιρός δεν επέτρεψε
στα χορευτικά συγκροτήματα να
παρουσιάσουν το πρόγραμμά
τους. Τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με τους κατοίκους
και επισκέπτες να διασκεδάζουν
στη λαϊκή βραδιά μέχρι πρωίας
προσμένοντας πλέον το επόμενο καλοκαίρι.

Πολυκάστρου και περιχώρων
Ο Σύλλογος και το Δ.Σ.
των Μικρασιατών Πολυκάστρου και περιχώρων Έυχεται σε όλα τα παιδιά όλων
των βαθμίδων “Καλή Σχολική Χρονιά και τα όνειρά
τους να πραγματοποιηθούν”.
Όσο δε για τους γονείς ευχόμαστε Καλή δύναμη και να
είναι δίπλα στα παιδιά τους.

Κλείνοντας να ενημερώσουμε σε όλους ότι
ο Σύλλογος από το Σεπτέμβριο ξεκινάει πάλι
τις δραστηριότητες και
σας περιμένουμε όλους.
Mε πολύ εκτίμηση το Δ.Σ.
Τηλ επικοινωνίας:
6977413815
Λαχανά 15, Πολύκαστρο

Εορτασμός της
Πανηγύρεως στον Φανό
Παιονίας

Με απόλυτη επιτυχία όπως
κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 28- 29 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τον
εορτασμό της Πανηγύρεως
στο Φανό Παιονίας!
Όπως συνηθίζεται το απόγευμα της 28ης Αυγούστου
τελέστηκε ο αρχιερατικός
εσπερινός στον Ιερό Ναό
της Αποτομής της κεφαλής
του Ιωάννου του Προδρόμου
στον οποίο χοροστάτησε ο
σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως,Γεφύρης και Πολυκάστρου
κ.κ. Δημήτριος. Στη συνέχεια
έγινε η λιτάνευση της ιεράς
εικόνας του Προδρόμου και
η περιφορά της στους δρόμους του χωριού μας. Μεταξύ άλλων έδωσαν το «παρών» ο Δήμαρχος Παιονίας
κ.Χρήστος Γκουντενούδης, ο
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Πρασίνου κ.Κωνσταντίνος
Μεμετζής, ο επικεφαλής του
ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
στο νομό μας και Υποψ.Βουλευτής Ν.Κιλκίς κ.Γιώργος
Φραγγίδης και ο Γραμματέας
της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Κιλκίς κ.Σταμάτης Παπουλίδης.
Επίσης στην πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία
παρευρέθηκε η πρώην
Δήμαρχος Αξιούπολης και
Υποψ.Δήμαρχος Παιονίας στις
πρόσφατες εκλογές κ.Σόνια
Συμεωνίδου.
Το απόγευμα της Δευτέρας 29 Αυγούστου ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΝΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ πιστός στο ραντεβού
του με την παράδοση διοργάνωσε βραδιά παραδοσιακών χορών αφιερωμένη
στις αλησμόνητες πατρίδεςτιμώντας τόσο τον Ιωάννη
τον Πρόδρομο όσο και τους
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Μεσιά - Πανηγύρι Αγίου
Παντελέημονα
Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου
Παντελεήμονος στις 26 Ιουλίου
στο χωριό Μεσιά, της Δημοτικής
Ενότητας Ευρωπού, του Δήμου
Παιονίας. Οι κυρίες του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου
Μεσιάς “Αλέξανδρος Βυζάντιος”
σε συνεργασία με την Πρόεδρο
του χωριού οργάνωσαν μια εκδήλωση που είχε ως θέμα τον
τρόπο ζωής παλαιότερων εποχών.
Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα του
συλλόγου και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γουμένισσας “Άγιος
Τρύφων”. Στο τέλος οι κυρίες του

Συλλόγου κέρασαν όλους τους
παρευρισκομένους. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος
Γκουντενούδης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α κ. Αθανάσιος Τζούρτζος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μεμετζής, η Αντιδήμαρχος
κ. Αναστασία Παπαδοπούλου, ο
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Τρύφων κ. Στέλιος
Τάτσης κ.α. Επίσης ευχαριστούμε πολύ όσους βοήθησαν στην
πραγματοποίηση αυτής της
εκδήλωσης.

Άρχισαν οι εγγραφές στο
Δημοτικό Ωδείο Παιονίας
και στα Πολιτιστικά τμήματα

Άρχισαν και συνεχίζονται οι Ηλεκτρική κιθάρα
εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο
•
Βιολί
Παιονίας, και στα Πολιτιστικά τμή•
Μπουζούκι
ματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
•
Κρουστά & Drums
Δήμου Παιονίας, για το διδακτικό
•
Ανώτερα Θεωρητικά
έτος 2016-2017.
(Ειδικό Αρμονίας, Αντίστιξης,
Στόχος και σκοπός του Ωδείου Φούγκας, Σύνθεσης)
είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές
•
Τμήμα Προετοιμασίας
και σπουδαστές του να δημιουρ- για Μουσικολογία
γήσουν στόχους, να καλλιεργή•
Παιδική Χορωδία & Χοσουν την προσωπικότητά τους ρωδία Ενηλίκων
μικρασιάτες προγόνους μας μέσα από την συμμετοχή τους σε
•
Φιλαρμονική
που ήρθαν το 1922 ως πρό- συναυλίες και σύνολα, να παρέχει
•
Ορχήστρα Νέων
σφυγες από τη Μ.Ασία. Στις επαγγελματική ολοκλήρωση και
Στα Πολιτιστικά τμήματα λειεκδηλώσεις συμμετείχε ο Πο- να συνεισφέρει στην πολιτιστική τουργούν μπαλέτο-σύγχρονος
λιτιστικός Σύλλογος Ανατολι- ανάπτυξη του τόπου μας.
χορός, μοντέρνος χορός και ζωκορωμυλιωτών Πολυκάστρου
Στο Ωδείο η μουσική εκπαίδευ- γραφική. Τα παραπάνω τμήματα
που παρουσίασε χορούς από ση αρχίζει από την προσχολική αναφέρονται και σε ενήλικες που
την Ανατολική Ρωμυλία και ηλικία με τα τμήματα της Μουσικής επιθυμούν να εγγραφούν.
τη Θράκη και οι Πολιτιστικοί Προπαιδείας και στη συνέχεια προΕγγραφές και πληροφορίες
Σύλλογοι Μεσιάς και Μικρα- σφέρονται οι επιλογές σπουδών σε στη Γραμματεία του Δημοτικού
σιατών Ευρωπού που χόρε- κλασσικά και παραδοσιακά όργανα Ωδείου ( Κεντρική Πλατεία Ποψαν χορούς από την περιοχή και ανώτερα θεωρητικά.
λυκάστρου), καθημερινά 6-9 το
της Μικράς Ασίας. Επίσης κατά
Λειτουργούν τα τμήματα
απόγευμα.
τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
•
Πιάνο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23430
Πρόεδρος του Πολιτιστικού
•
Κλασσική, Ακουστική, 20353.
Συλλόγου Φανού Δημήτρης
Παυλακούδης και η Φιλόλογος Μάρθα Παπαδοπούλου Έναρξη προπονήσεων της
διάβασαν αποσπάσματα από
λογοτεχνικά έργα Μικρασια- Ακαδημίας της Αθλητικής
τών συγγραφέων που βίωσαν Ένωσης Πολυκάστρου (ΑΕΠ) για
την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 (Διδώ Σωτηρίου τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο
– Ιφιγένεια Χρυσοχόου).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 2016-2017
τους συλλόγους που μας τίΗ Ακαδημία της ΑΕ Πολυ- όλων των τμημάτων της ΑΕΠ
μησαν και φέτος με την πακάστρου, έχοντας ως βάση τα (αθλητές γεννημένοι από 2002
ρουσία τους, καθώς και τις
προηγούμενα χρόνια και ανα- έως 2011) για το έτος 2016-2017,
γυναίκες του χωριού μας που
λογιζόμενη τις προκλήσεις των έχει οριστεί για τις ημέρες: Δευτέεθελοντικά ετοίμασαν γλυκά
και κεράσματα. Ξεχωριστές καιρών, ξεκινάει ένα πρόγραμμα ρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρα
ευχαριστίες σε όλα τα μέλη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού 16:15 - 17:30. Οι προπονήσεις θα
του Δ.Σ. του Πολιτιστικού της Ακαδημίας θέτοντας νέα φι- γίνονται για όλα τα τμήματα την
Συλλόγου του ΦΑΝΟΥ για λοσοφία και νέους στόχους για ίδια ώρα στα γήπεδα του Πολυτην συμβολή τους στη διορ- την καινούργια χρονιά.
κάστρου, με ημέρα έναρξης την
Στόχος της Ακαδημίας, πέρα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.
γάνωση των εκδηλώσεων και
φυσικά σε όλους τους συγχω- από τη διδαχή των μυστικών του
Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
ριανούς και τις συγχωριανές ποδοσφαίρου με σύγχρονες με- και ώρα 18:30 θα πραγματοποιμας που μας στήριξαν και θόδους, είναι η μετάδοση αθλη- ηθεί ενημέρωση των γονέων
τικού πνεύματος και αθλητικής
φέτος!
και των αθλητών σε χώρο του
Ο Άγιος Ιωαννης ο Πρόδρο- παιδείας. Τεχνικός υπεύθυνος
σταδίου
Πολυκάστρου.
μος να μας έχει όλους καλά της Ακαδημίας είναι ο Παύλος
Έναρξη
εγγραφών: από Δευκαι να μας δίνει υγεία και δύ- Μπάπκας - πτυχιούχος UEFA Β
ναμη! Και του χρόνου ακόμη με ειδίκευση στις αναπτυξιακές τέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και
ηλικίες, ο οποίος σε συνάντη- καθημερινά από 18:00-20:00
πιο δυνατοί!
στις εγκαταστάσεις του σταδίση που πραγματοποιήθηκε με
Με τιμή,
ου
Πολυκάστρου.
τους γονείς τον Ιούνιο, ανέλυσε
Γ
ια
πληροφορίες:
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Παυ- μαζί με τους 6 προπονητές τους
λακούδης και το Δ.Σ. του Πο- στόχους και την φιλοσοφία της 6982444271 (Πέτρος Κατούλιτιστικού Συλλόγου Φανού Ακαδημίας.
δης) και 6944398002 (Αλέξης
Κιλκίς
Το πρόγραμμα προπονήσεων Κιουρτσίδης).
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Παρουσία πλήθους κόσμου η λιτάνευση της Εικόνας του
Αγίου Φανουρίου στην Αξιούπολη

Με λαμπρότητα τιμήθηκε
η ιερή μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Φανουρίου
του νεοφανούς, στην Αξιούπολη. Το απόγευμα της
Παρασκευής 26 Αυγούστου τελέσθηκε λιτανεία
της Εικόνας του Αγίου από
τον Ιερό Ναό της Παναγίας
«Άξιον Εστί» στο ομώνυμο

Εξωκλήσι, καθώς και Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.
Πλήθος κόσμου κατέκλυσε, παραμονή της μνήμης
του Μεγαλομάρτυρα Αγίου τον προαύλιο χώρο, καθώς έσπευσε με λατρεία και
αφοσίωση, να προσκυνήσει
τον Άγιο που «Φανερώνει»,
να προσέλθει στον χώρο

του Αγιάσματος , τηρώντας
και φέτος το έθιμο της παραδοσιακής Φανουρόπιτας.
Ένα έθιμο που αποτελεί μία
ευλαβική χειρονομία των πιστών , συνδεδεμένο με την
εύρεση απολεσθέντων αντικειμένων και προσώπων.
Με την ευκαιρία της σεπτής εορτής ακολούθησε μία
σύντομη αναφορά, εκπροσώπου της Εκκλησίας, στην
υποδειγματική και άμεμπτη
ζωή του Αγίου, συσχετίζοντας παράλληλα τις συνεχείς δοκιμασίες που υπέστη
, την αντοχή και την καρτερικότητα που τον διέκριναν, με την αποφυγή από
τον σημερινό άνθρωπο, των
υπέρμετρων τάσεων καταναλωτισμού και απολαύσεων. Παρόντες, στον εορτασμό της μνήμης του Αγίου,

ήταν ο Δήμαρχος Παιονίας
κ. Γκουντενούδης Χρήστος,
ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ.
Δεβετζόπουλος Αιμίλιος,
ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας
κ. Μπαβέλης Δημήτρης, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, η Αντιδήμαρχος ΕθελοντισμούΚοινωνικής Προστασίας –
Αλληλεγγύης κ. Πολιτίδου
Εβελίνα, ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας-Φωτισμού &
Πρασίνου κ. Μεμετζής Κωνσταντίνος, η Εντεταλμένη
Σύμβουλος Πολιτισμού κ.
Δούμου Ελένη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σιωνίδου
Σόνια, Σιωνίδης Κωνσταντίνος, Φράγκος Γεώργιος
και Συμεωνίδης Ιωάννης.
Πεταλά Παρασκευή
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Η Αξιούπολη τίμησε και φέτος τον
Άγιο Φανούριο, με ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με το
«Οδοιπορικό στα μονοπάτια των
προγόνων μας» Κούπα-Γαλάζια Λίμνη-Λίμνη Μεταλλείου-Πηγή. Αφιερωμένο στη μνήμη του πρώην
αντιδημάρχου Αξιούπολης Γιώργου Μπεσίρη, από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Πηγής σε συνεργασία με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κούπας. Το
ίδιο βράδυ κυρήχθη η Έναρξη της
Πανήγυρης «38α Αξιουπολίτικα» με
τα Χάλκινα της Γουμένισσας.
Οι μέρες ακολούθησαν με πλούσιο πρόγραμμα. Επιδείξεις ζούμπα
και Αγώνες handball από τον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Αξιούπολης, Παιδικές εκδηλώσεις με Ξυλοπόδαρους, Κλόουν, Διασκεδαστές,
Face Painting, Γιορτή ποδοσφαίρου
με το δημοφιλέστερο ανά τον κόσμο
άθλημα «Αγόρια & Κορίτσια» ηλικίας
4-14 ετών με την υποστήριξη της
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Εθνικού
Αξιούπολης, Φιλικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας Εθνικός Αξιούπολης
– Αστέρας Βαλτοτοπίου, Θεατρική
παράσταση «Άμλετ η παρωδία» του
Τζίμη Κούρτη από το Θεατρικό Εργαστήρι Αξιούπολης της Κοινοφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παιονίας, Πα-

ραδοσιακοί χοροί από το Σύλλογο Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Έκθεση Φωτογραφίας «ΠΑΛΙΑ
Ποντίων Αξιούπολης «ΤΡΑΝΤΕΛΛΕ- Κουρμπάνι – Τράπεζα αγάπης.
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ» του Κώστα ΜαναΝΕΣ», τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
Καθ’ όλες τις μέρες των εκ- σή και το καθιερωμένο πλέον
Κάρπης, Σκρα, Καστανερής, Αγίου δηλώσεων πραγματοποιήθηκε Παζάρι βιβλίου.
Πέτρου και Συλλόγου «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
Αξιούπολης, συναυλίες με ρεμπέτικο,
λαϊκο, έντεχνο πρόγραμμα με κορύφωση τη μεγαλειώδη συναυλία με
τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.
Αξιοσημείωτη είναι για ακόμη
μια χρονιά η εκδήλωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αξιούπολης
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» για
την τελετή της απονομής τεσσάρων βραβείων «ΑΝΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» στους βιβλιόφιλους
& επιβράβευση της προέδρου
Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», φορέα του
Λαϊκού Πανεπιστημίου Παιονίας,
κ. Γρομπανοπούλου Ελένη. Ακολούθησε το Φεστιβάλ Παιδικού
Τραγουδιού στο οποίο μικρά
παιδιά και έφηβοι διαγωνίστηκαν τόσο στο τραγούδι όσο και
στον χορό.
Από θρησκευτικής πλευράς και
με μεγάλη κατάνυξη από τους
πιστούς έγινε η Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας Αγίου Φανουρίου
από τον Ιερό Ναό Παναγίας Άξιον
Εστί, στο Εξωκλήσι του Αγίου Φανουρίου και Μέγας Πανηγυρικός Στιγμηότυπο από την έκθεση φωτογραφίας, με θέμα η παλιά Αξιούπολη

Τιμήθηκε η Δέσποινα Πολυχρονίδου για το συγγραφικό
της έργο / Βράβευτηκε η ποιήτρια Χριστίνα Γεωργιάδου
Για το συγγραφικό της
έργο τιμήθηκε η ποιήτρια
Δέσποινα Πολυχρονίδου
από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ,
σε μια όμορφη εκδήλωση
στην Αξιούπολη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ενοριακή
Εστία του Ι.Ν. Παναγίας
“Άξιον Εστί” Αξιούπολης. Παράλληλα η Ακαδημία απένημε βραβείο και στην ποι-

ήτρια, και καθηγήτρια
Αγγλικής γλώσσας και
Μεταφράστρια, Χρισ τίνα Γεωργιάδου.
Στη φωτογραφία, ο
αιδεσιμότατος πατήρ
Ιγνάτιος, ο Πρόεδρος
της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ DR
Στεφανόπουλος Χαράλαμπος, πρωτοπρεσβύτερος, η Δ. Πολυχρονίδου και ο σύμβουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ,
κ. Άρης Παπαγιάννης.

Ομιλία του Δημητρίου
Οικονόμου κατά την
τελετή της απονομής
των τεσσάρων βραβείων
«Άννα Οικονόμου» στους
φίλους του βιβλίου στις
28 Αυγούστου 2016 στην
Αξιούπολη.
Κύριε Αντιδήμαρχε εκπρόσωπε του κυρίου Δημάρχου , κύριε πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας, κύριοι
πρώην Δήμαρχοι του Δήμου
Αξιούπολης, κύριε εκπρόσωπε του πανελλήνιου συλλόγου απογόνων Μακεδονομάχων «Ο Παύλος Μελάς»,
κύριοι εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι του
συλλόγου γραμμάτων και
τεχνών, συνδημότισσες και
συνδημότες, αγαπητά μας
παιδιά.
Η Άννα και εγώ σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην αποψινή τελετή
που έχει σκοπό την απονομή
των βραβείων «Άννα Οικονόμου». Όπως κάθε χρόνο τα
βραβεία θα δοθούν σε τρία
παιδιά και μια ενήλικη που
είχαν ξεχωριστή αγάπη στο
βιβλίο(Βιβλιόφιλοι).
Η τελετή πραγματοποιείται για ενδέκατη χρονιά στις
ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης μας «ΤΑ
38α ΑΞΙΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ», σύμφωνα με το πρόγραμμα του
Δήμου. Η βιβλιοθηκονόμος
σας ανακοίνωσε τα ονόματα
των βραβευθέντων και την
εικόνα από τα πεπραγμένα
της βιβλιοθήκης. Θεωρούμε
ότι η εντυπωσιακή της πορεία
οφείλεται σε όλους σας και
σας ευχαριστούμε που μας
ανταποδίδετε την αγάπη σας.
Πέρυσι σας είχαμε ανακοινώσει ότι για την φετινή
χρονιά τα βραβεία στο κάθε
παιδί θα είναι ένα ποδήλατο
ή ένα μουσικό παραδοσιακό
όργανο, που θα συνοδεύεται από το βιβλίο με τα θεωρητικά του οργάνου, καθώς
και ένα βιβλίο της επιλογής
τους. Τα παιδιά είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στην κιθάρα,
το μπουζούκι, την ποντιακή
λύρα, το κλαρίνο, το φλάουτο, το λαούτο ή την τρομπέτα . Για την ενήλικη τέσσερα
βιβλία της προτιμήσής της
και για την βιβλιοθήκη προσφέρουμε πέντε βιβλία που
ζητούνται από τους αναγνώστες. Το ποσό που θα απομείνει θα το διαθέσουμε σε
συμπολίτες μας που το έχουν
ανάγκη. Θεώρησα ότι με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα ο σκοπός των
βραβείων.

Επιλέξαμε το ποδήλατο
διότι καλύπτει ανάγκες της
καθημερινότητας, βοηθάει
την άθληση του σώματος
συμβάλλει στην οικονομία,
την προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύει την οικολογική συνείδηση των νέων.
Είναι λυπηρό να αγνοούμε
την καταστροφή του περιβάλλοντος, με παρεπόμενη
την απώλεια της ομορφιάς
της φύσης και της ίδιας της
ζωής.
Επιλέξαμε επίσης το μουσικό παραδοσιακό όργανο,
διότι αυτή μας η επιλογή στηρίζει και ενισχύει την μουσική
μας παράδοση, (Δημοτική,
Λαϊκή, Βυζαντινή – με την εκκλησιαστική και την κοσμική
της μορφή), που μαζί με τα
τραγούδια και τους χορούς
συμβάλλει στην διαφύλαξη
της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Μέριμνά μας είναι η
διαφύλαξή της από ξενόφερτες, πολιτισμικές επιρροές
όσο σημαντικές και αξιόλογες
και αν είναι, χωρίς όμως να
παύουμε να τις σεβόμαστε.
Καθήκον της πολιτείας, του
Δήμου, των Μ.Μ.Ε. και του
κάθε ενεργού πολίτη είναι η
ενίσχυση των πολιτιστικών
μας συλλόγων.
Ευχαριστούμε τον Δήμο
που με τη δαπάνη των 920
ευρώ τοποθέτησε στοράκια
στα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου για την προστασία των βιβλίων από τις
ακτίνες του ήλιου. Επίσης
για την υπόσχεση επισκευής των τοίχων με μονωτικά
υλικά για την προστασία από
την υγρασία.
Η βιβλιοθήκη συμπληρώνει έντεκα χρόνια λειτουργίας. Κύριε Δήμαρχε/Αντιδήμαρχε, κύριε πρόεδρε της Δημοτικής κοινότητας έχετε στα
χέρια σας μια αξιόλογη πνευματική επένδυση. Κτίριο, πυρήνας γνώσεως, μόρφωσης,
παιδείας και πολιτισμού που
αποδίδει καθημερινά τους
πνευματικούς της καρπούς σε
πολίτες του Δήμου κάθε ηλικίας και φύλλου. Προσφέρει
πνοή αισιοδοξίας και ελπίδας
για ένα καλύτερο μέλλον, είναι μικρή αλλά σοβαρή κληρονομιά για τα παιδιά μας.
Έχει ζωή έχει προοπτική. Θα
μείνει ζωντανή για πάντα.
Αγαπητά μας παιδιά,

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

νέοι της πατρίδας. Η παιδική ηλικία που διανύετε είναι
η σπουδαιότερη περίοδος
του ανθρώπου. Κτίζετε τις
βάσεις της μελλοντικής σας
εξέλιξης. Από την μελέτη της
μακραίωνης ιστορίας του γένους μας, θα βρείτε το δικό
σας στίγμα αυτό που δεν ξέρετε, αυτό που είστε. Δηλαδή
πρέπει να γνωρίζουμε από
πού ερχόμαστε, για να γνωρίζουμε που πάμε.
Θα νοιώσετε υπερηφάνεια για την πολύτιμη κληρονομιά των προγόνων μας,
που αποτελεί το θεμέλιο του
διαχρονικού μας πολιτισμού
(αρχαίου, βυζαντινού και σύγχρονου). Από την μυθολογία
ο Προμηθέας, του Ομήρου
που με την επαναστατική του
πράξη έκλεψε την φωτιά από
τους θεούς και μετέφερε την
φωτιά της γνώσης στους ανθρώπους. Η φλόγα της έγινε
σύμβολο ιδεωδών σε όλες
τις πολιτισμένες χώρες του
κόσμου.
Από τους αρχαίους
κλασσικούς χρόνους κατά
τον ιστορικό Θουκυδίδη, ο
5ος π.χ. αιώνας ο επονομαζόμενος χρυσός αιώνας του
Περικλή, μας κληροδότησε ένα άνευ προηγουμένου
απόσταγμα γνώσεων. Η σημαντικότερη παρακαταθήκη
είναι αυτό που αποκαλούμε
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τους μεγάλους
φιλοσόφους και επιστήμονες
της εποχής που μεγαλούργησαν στην λογοτεχνία την
ιστορία, τα μαθηματικά, την
γεωμετρία την αστρολογία,
την ιατρική, το θέατρο, την
γλυπτική και την αρχιτεκτονική, με αποκορύφωμα την
δημιουργία του Παρθενώνα,
του σπουδαιότερου μνημείου
του αρχαίου ελληνικού κόσμου, αλλά και ολόκληρου
του κόσμου.
Αγαπητοί μας συμπολίτες, ας φωτιστούμε όσο ποτέ
από την πηγή της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας και
την πηγή των πνευματικών
θησαυρών της ορθοδοξίας
για να μην υποταχθεί ολοσχερώς το ανθρώπινο πνεύμα
στην ΒΙΑ στην ΥΛΗ.
Από την αρχαιότητα ο
Πλούταρχος μας διδάσκει:
«Ευτυχείς οι Λαοί που γνωρίζουν την ιστορία τους, αλλοίμονο στους Λαούς που την
λησμόνησαν, είναι μοιραίο
κάποτε να χαθούν από το
πρόσωπο της Γης».
Σας ευχαριστούμε
Δημήτριος Ε. Οικονόμου»Αντ/γος Ε.Α.
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος έχουμε την απονομή
των τεσσάρων βραβείων
«Άννα Οικονόμου» στους βιβλιόφιλους. Αυτοί που είχαν
τους περισσότερους δανεισμούς στην βιβλιοθήκη για
το έτος 2016 είναι οι εξής:
1)Δεμερίδης Χρήστος μαθητής Β’ δημοτικού 3ο Πολυκάστρου (Μπουζούκι+Βιβλίο)
2) Παπαρήγας Γιώργος μα-

θητής Δ’ δημοτικού 1ο Αξιούπολης(Ποδήλατο+Βιβλίο)
3) Καϊσίδης Χρήστος μαθητής Ε’ Δημοτικού 2ο Αξιούπολης(Ποδήλατο+ βιβλίο)
Από τους ενήλικες είναι η
Σωτηριάδου Δέσποινα από
την Αξιούπολη η οποία θα
πάρει 4 βιβλία της αρεσκείας της.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη αφορούν το δανεισμό και την
κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών των μαθητών της
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας. Ο
αριθμός των βιβλίων σήμερα
είναι 9.845 βιβλία, 581 cd-dvd
και αρχείο τοπικών εφημερίδων του νομού. Εγγεγραμμένοι χρήστες 1220 από τους
οποίους 840 ενεργοί. Στη
διάρκεια της χρονιάς έχουν
γίνει επισκέψεις σχολείων 1ο
και 2ο Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αξιούπολης, επίσης
επίσκεψη από το δημοτικό
των Πλαγίων.
Συνεχίζεται για 4η χρονιά
η Λέσχη Ανάγνωσης «Υπατία»
Μία φορά το μήνα στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης.
Μέσα στη χρονιά έχουν γίνει
εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, σεμινάρια δημιουργικής
γραφής και ψυχολογίας καθώς και θεατρικό εργαστήρι «Πλούτος» από το Λαϊκό
Πανεπιστήμιο Παιονίας. Για
το 2016 έχουν γίνει δωρεές
βιβλίων από ιδιώτες και εκδοτικούς οίκους 426 βιβλία.
Η ευκαιρία για τη λειτουργία του παιδικού τμήματος της βιβλιοθήκης στον
1ο όροφο του αναγνωστηρίου δόθηκε από το Λαϊκό
Πανεπιστήμιο Παιονίας και
με τη βοήθεια των μελών της
λέσχης ανάγνωσης. Έτσι ξεκίνησε η αναμόρφωση του
χώρου και η αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (έπιπλα,
πίνακας, επιτραπέζια παιχνίδια και βιβλία). Είναι ένας χώρος όπου μικροί και μεγάλοι
μπορούν να δραπετεύσουν
και να αισθάνονται σαν το
σπίτι τους.
Από τον Οκτώβριο θα λειτουργήσει λέσχη ανάγνωσης
και για παιδιά ηλικίας από
10-12 χρόνων .
Στο σημείο αυτό θέλω να
ευχαριστήσω από καρδιάς
την Ελένη Γρομπανοπούλου
πρόεδρο του φορέα Λαϊκού
Πανεπιστημίου Παιονίας για
τη συμπαράσταση, την πολύτιμη βοήθεια και τη συνολική
της προσφορά στην βιβλιοθήκη και στον πολιτισμό,
ένα σημαντικό έργο που θα
πρέπει να συνεχιστεί.
Επίσης να ευχαριστήσω την
Μάνια Παναγιωτίδου για την
ανιδιοτελή δράση της και το
εθελοντικό έργο της στο απογευματινό ωράριο της βιβλιοθήκης όλα αυτά τα χρόνια.
Σας ευχαριστώ
Η Βιβλιοθηκονόμος
Παρασκευαϊδου Ειρήνη
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Χαρά σε όσους πέτυχαν την ακαδημιακή μεταβάθμιση.
Αναθάρρηση σε όσους απομένουν για μια νέα προσπάθεια
Χαρά σε σας, αγαπητοί
μας νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες, και στους γονείς και
τους καθηγητές σας της μέσης εκπαίδευσης!
Το δικαιούσθε –άλλωστε
το νιώθετε πεντακάθαρα–
πρώτοι εσείς που διαγωνισθήκατε και περάσατε
από τη δεύτερη βαθμίδα
της μάθησης στους ολάνοιχτους ορίζοντες μιας άλλης
καταξίωσης• είσθε “δυνάμει” επιστήμονες και (γιατί
να μην είστε) κάποιοι παγκόσμια αναγνωρισμένοι
αυριανοί πρωταθλητές σε
προσδοκώμενες οικουμενικά κοινωφελέστατες επιτυχίες, σαν γιατροί, σαν βιολόγοι, σαν κοινωνιολόγοι,
σαν…, με κινητήριο πάντοτε προσόν τη βαπτισμένη
και μυρωμένη ανθρωπιά.
Το δικαιούνται μαζί με
όλους και με τον καθένα
σας (και συνάμα το επιποθούν) κι οι στενά δικοί σας,
κι όλοι εμείς αλληλέγγυα
δικοί σας, που τώρα σας
θωρούμε να μας εκπροσωπείτε στην ακαδημαϊκή μεταβάθμιση της περαιτέρω

κοινωνικοποίησης, με ελπίδες αγαθές. Η επιτυχία
σας είναι και για μας τους
μεγάλους ανάσα αισιοδοξίας, σε τούτον το στενόκαρδο κι άψυχο οικονομικό
διεθνισμό.
Το ξέρετε, αν όχι όλοι σας,
πάντως αρκετοί από σας,
πως δεν σταματήσαμε εδώ
και χρόνια να σας δίνουμε
το χέρι της καρδιάς μας ενθάρρυνση στην αγωνιστική σας πορεία για τούτη
την ποθητή επιτυχία. Κρατηθείτε με θαλλερά ασάλευτη και δημιουργική την
πίστη σας στο Χριστό της
Εκκλησίας, όχι μόνο τώρα
που πανηγυρίζετε το πετυχημένο πέρασμά σας στην
ακαδημαϊκή παιδεία• μα
και σαν θα στέκεστε αύριο–μεθαύριο επιστημονικά αναβαθμισμένοι, για
μια δυναμική πορεία ποιοτικής επιβίωσης, μα και αρτιότερης και θεραπευτικής
παρεμβατικότητας στα δεδομένα ενός ηλεκτρονικού,
ελεγχόμενου, μεταλλαγμένου, απροσωποποιούμενου,
αδιέξοδου κόσμου.

Σας χρειαζόμαστε πιο
πολύ γι᾽ αυτό και σας χαιρόμαστε προσβλέποντας
από τώρα στο εγχριστωμένο ήθος μιας τέτοιας
αρτιότερης γνώσης, που
δεν θα αλαζονεύεται ούτε
θα λησμονεί τα όρια της
κτιστότητάς μας και τη
μόνη πραγματική υπέρβασή τους, το μυστήριο
της εν Χριστώ ενθέωσηςσωτηρίας. Και ευχόμαστε
κατά προτεραιότητα –που
την δικαιούσθε πιο πολύ κι
από μας τους ωριμοτέρους–
γι᾽ αυτήν την προσωπική
σας, την οικογενειακή σας,
την κοινωνική σας όντως
καταξίωση.
Θάρρος αγωνιστικής ζωντάνιας και σε σας, αγαπητοί μας νέοι και νέες, που
είτε δεν πετύχατε για φέτος
την εισαγωγή σας στα ΑΕΙ
είτε η προς ώραν επιτυχία
σας δεν καλύπτει πλήρως
τη στοχοθεσία σας. Πρέπει
να συνειδητοποιήσετε ότι ο
άνθρωπος είναι αυτός καθ᾽
εαυτόν μια επιτυχία, γιατί
έτσι μας έφτιαξε και μας
θέλει ο Θεός. Είστε ο κα-

θένας κι η καθεμιά σας μια
μοναδικότητα προσωπική,
κοινωνική, με τάλαντο τη
θεοκτισία και αναφαίρετο
δικαίωμα τη θεοκοινωνία,
μέσα από κάθε αγώνα κι
αγωνία. Δεν παύουμε να
προσευχόμαστε γι᾽ αυτήν
την προσωπική σας καταξίωση καθημερινά. Μη λυγίζετε στις προσπάθειές
σας και μη περιστέλλετε τις
ελπίδες σας. Κάθε επιτυχία
η και αποτυχία των προσώραν στόχων δεν μπορεί να
υφαιρέσει τίποτε από την
ομορφιά, την υπεραξία και
τη μοναδική αξιοσύνη που
υποστασιάζουμε ο καθένας
σαν πλάσμα του Θεού, σαν
δικαιούχος του Σωτήρος.
Και με μια τέτοια δυναμική,
πάρτε μια βαθειά ανάσα
και προχωρείστε σε μια νέα
προσπάθεια. Καλή αρχή
και καλές επιτυχίες στο
άμεσο αύριο.
Ο Μητροπολίτης
†Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως & Πολυκάστρου
Δημήτριος

Ο εγκαινιασμός των ψυχών - βίωση της Πεντηκοστής στα σύνορά μας

Κάτι ἀνάμεσα στον ενταφιασμό του Άχραντου Νεκρού (της άκρας ταπείνωσής Του) και στην μεταναστάσιμη Πεντηκοστή του
Άλλου Παρακλήτου, έζησε
μια συνοριακή ενορία. Στο
κλείσιμο της προηγούμενης
και στο πέρασμα για τη νέα
εκκλησιαστική χρονιά.
Με σημαία της τον τροπαιοφόρο μας Άγιο Γεώργιο και παραστάτες του
την αγία Παρασκευή με
τον άγιο Διομήδη (μάρτυρες των πρώτων αιώνων)

και τον άγιο Γεώργιο της
Ραψάνης (νεομάρτυρα της
σκλαβιάς).
Η συμβολική των αρωμάτων και της ενδυτής, των
θυμιαμάτων και της επισφραγίσεως/επιμαρμαρώσεως, με την όλη λιτανευτική και τις δεήσεις ενεικόνιζε περίπου εκείνη τη μοναδική πανσωστική Μεγάλη
Παρασκευή της σταύρωσης
κι αποκαθήλωσης του Σωτήρος. Ο πανηγυρισμός των
υμνολογημάτων και της
εκκλησιασμένης λαμπρής

χαράς του κόσμου παρέπεμπε στον εγκαινισμό της
Εκκλησίας, στη συλλογικότητα της Πεντηκοστής,
στη βασιλεία των εσχάτων.
Η όλη αυτή διττή συμβολική αποτυπώθηκε πρώτα στις καρδιές των μετασχόντων, και επεξηγήθηκε
από τον τελετουργούντα
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως & Πολυκάστρου κ.κ.
Δημήτριο. Στη συνοριακή
προσφυγική ενορία Πευκοδάσους με το νεόδμητο
Ναό του Αγίου Γεωργίου,
όπου υπηρετεί ο γεν. αρχ.
επίτροπος πρωτοπρ. Δημ.
Τριανταφυλλίδης.
Οι Μάρτυρες Άγιοι με
την αισθητή παρουσία των
αποτμημάτων/λειψάνων
τους που λιτανεύθηκαν
και αποτέθηκαν στην Αγία
Τράπεζα, μαγνήτες της αοράτου επιφανείας του Ζωοποιού Αγίου Πνεύματος,
πολλοί ιερείς με τις ιερές
εικόνες και ιεροψάλτες και
λαός με τον Μητροπολίτη
συναγείροντα και δεόμενο
του Θεού υπέρ όλων, από
του Δημάρχου Παιονίας
κ. Χρ. Γκουντενούδη, του
Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, Αντιδημάρχων και

Συμβούλων μέχρι και των
απλουστέρων συμπροσκυνητών από άλλες Ενορίες.
Όλοι από κοινού συνεκκλησιασμένοι γύρω από
την αγία Τράπεζα και από
τα επικείμενα αντιμήνσια τα αγιομυρωμένα και
καθαγιασμένα (το καθένα σαν μια φορητή αγία
τράπεζα ως λειτουργική
ευλογία/άδεια για τον εκκλησιασμό των πιστών της
μητροπολιτικής επαρχίας).
Τα εγκαίνια θύμιζαν την
ταυτότητα και την πληρότητα του μυστηρίου της
Εκκλησίας ως ενότητας
πίστεως, ως σώματος Χριστού, ως κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Πνοή ζωής
στον κόσμο. Επικαιροποίηση της σωτηρίας στα χρόνια μας. Κάποιοι θυμήθηκαν και υπέψαλαν εκείνο
το τροπάριο που μας προσάγει από το Τριώδιο στο
Πεντηκοστάριο: “Νεοποιείς
τους γηγενείς ο πλαστουργός χοϊκός χρηματίσας, και
σινδών και τάφος υπεμφαίνουσι το συνόν σοι, Λόγε,
μυστήριον• ο ευσχήμων
γαρ βουλευτής την του σε
φύσαντος βουλήν σχηματίζει, εν σοι μεγαλοπρεπώς
καινοποιούντός με”.
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Υποδοχή της τίμιας κάρας του Αγίου Βράβευση του Γεωργίου
Κυπριανού στο Δήμο Παιονίας
Περπερίδη
Με ιδιαίτερη κατάνυξη και
ευλάβεια πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Παρασκευής
15 Ιουλίου η υποδοχή της ιεράς
και σεβάσμιας κάρας του Αγίου
Ιερομάρτυρος Κυπριανού και
τέθηκε σε προσκύνηση στη
Μητρόπολη Γουμενίσσης και
συγκεκριμένα στην ενορία του
Προφήτη Ηλία στον οικισμό της
Ποντοηράκλειας του Δήμου
Παιονίας.
Η μεταφορά της κάρας του
Αγίου Κυπριανού γίνεται για
πρώτη φορά από την Κύπρο
στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Μόρφου κ. Νεόφυτου και την
ευγενή χορηγία της Ellinair.
Με αφορμή το γεγονός
αυτό πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 21 Ιουλίου εθιμοτυπική επίσκεψη των Πατέρων
που συνόδευσαν το ιερό λείψανο του Αγίου Κυπριανού
από την Κύπρο, π. Σάββα Κίτση και π. Σπυρίδωνος Βήτα

από το Μένοικο Λευκωσίας,
στον Δήμαρχο Παιονίας, κ.
Χρήστο Γκουντενούδη.
Στη συνάντηση παρευρέθη
και ο εκπρόσωπος της Ιεράς
Μητρόπολεως Λαρίσης, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σωτήριος, ο εφημέριος
του Ναού του Προφήτη Ηλία
Ποντοηράκλειας, π. Αλέξιος
Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Ποντοηράκλειας, κ. Χαράλαμπος Παυλίδης καθώς και
μέλη της επιτροπής Ιεράς
Μητροπόλεως Μόρφου της
Κύπρου στην οποία θησαυρίζεται η κάρα του Αγίου.
Ο κ. Γκουντενούδης ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους για την προετοιμασία και τον ευπρεπισμό της υποδοχής, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι
μεγάλη ευλογία για τους
Δημότες μας η άφιξη του
ιερού λειψάνου του Αγίου
Κυπριανού.

Η Ακαδημία Κοινωνικών,
Εθνικών και Πολιτιστικών
σχεδιασμών, συνεκτιμώντας την προσφορά του
Συντονιστή Διευθυντή του
Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου Γεωργίου Περπερίδη στο κοινωνικό σύνολο
και την συμβολή του στην
άριστη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, αποφάσισε
να τον βραβεύσει σε ειδι-

Ευχαριστήριο μήνυμα του
Αντιδημάρχου Μεμετζή Κων/νου
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Φωτισμού, Περιβάλλον τος και Πρασίνου κ.
Μεμετζής Κων/νος ευχαριστεί τη διεύθυνση
και όλο το προσωπικό
που έφεραν εις πέρας
όλες τις πολιτιστικές και
θρησκευτικές εκδηλώσεις στη διάρκεια του
καλοκαιριού.

κή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Κέντρου
Υγείας την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00
πμ., αφού προηγουμένως
παρακολουθήσουν όλοι την
κατανυκτική Θεία λειτουργία στο Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδος Πολυκάστρου.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή
σε όλο το κοινό.

Λειτουργία γραφείων Λ.Ε.Κ.–Εγγραφές
Το Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς
συνεχίζει για 24η χρονιά την
ανάδειξη και την διάδοση
του Ελληνικού μας Πολιτισμού προάγοντας πάντοτε
την ιδέα του εθελοντισμού.
Το Λύκειο Ελληνίδων
Κιλκίς σας ενημερώνει ότι
από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016 θα ανοίξουν

κανονικά τα γραφεία του
Λ.Ε.Κ. με ώρες λειτουργίας
6 – 8 μ.μ. (Δευτέρα έως και
Παρασκευή).
Οι εγγραφές στα τμήματα
εκμάθησης παραδοσιακών
χορών του Λυκείου των Ελληνίδων θα ξεκινήσουν κανονικά, όπως κάθε χρονιά με
την έναρξη λειτουργίας των

γραφείων του Λ.Ε.Κ.
Θα περιμένουμε με μεγάλη
μας χαρά από την Πέμπτη 1η
Σεπτεμβρίου 2016, να ξαναδούμε τους παλιούς μας χορευτές και να γνωριστούμε
με τους νέους στις όμορφες
εγκαταστάσεις του Λ.Ε.Κ.
Φέτος, όπως και κάθε χρονιά, θα λειτουργήσουν τμή-

ματα για όλες τις ηλικίες, παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του
Λυκείου (υπεύθυνη γραμματείας: Μιχαηλίδου Μαρία),
στο τηλ. 2341027684, καθημερινά 6-8 μ.μ. Μητροπόλεως 11.

Το Βασιλίτσι Μεσσηνίας και η Βασιλίτσα του Κιλκίς
Γράφει ο Νίκος Σιάνας
Την αφορμή για το σημερινό μου άρθρο την πήρα από δύο πρόσφατα γεγονότα, στα οποία πρωταγωνιστής είναι το Βασιλίτσι της
Μεσσηνίας. Θα πείτε τι δουλειά έχουμε εμείς οι Κιλκισιώτες; Διαβάστε και θα δείτε.
Το πρώτο λοιπόν ερέθισμα μου δόθηκε από το κείμενο του Βασιλιτσιώτη Βασίλη Γιούλα στην εφημερίδα «Καθημερινή» (28-5-2016) με
τον τίτλο «ένα ξεχασμένο «Νόμπελ» ανθρωπιάς». Γράφει ο κος Γούλας.
Με συγκίνηση παρακολουθήσαμε όλοι οι Έλληνες
την ανθρωπιά που έδειξαν
οι κάτοικοι της Λέσβου απέναντι στους πρόσφυγες (και
μη) που έφταναν κάτω από
τραγικές συνθήκες στο νησί τους. Είναι άξιοι επαίνου
και δικαίως προτάθηκαν στη
Σουηδική Ακαδημία από το
επίσημο κράτος και χιλιάδες
ανώνυμους ανθρώπους για
το Νόμπελ Ειρήνης. Μακάρι
να το πάρουν, θα είναι τιμή
για όλους τους Έλληνες.
«Νόμπελ» ειρήνης και ανθρωπιάς όμως, έχει πάρει
και το Βασιλίτσι Μεσσηνίας
πριν περίπου ογδόντα πέντε
χρόνια. Πολύ ανώτερο πιστεύω από αυτό που απονέμει η Σουηδική Ακαδημία και
από πιο αυστηρούς κριτές.
Κριτές και απονομείς ήταν
οι πρόσφυγες αδελφοί μας
από τον Πόντο που μετά την
Μικρασιατική καταστροφή
ήρθαν στα δικά μας μέρη,
ζητώντας την ανθρωπιά και
τη βοήθειά μας. Αρκετοί από
αυτούς που κατάγονταν από
το Καρακαβούζ της Ηράκλειας του Πόντου κατέληξαν
στο Βασιλίτσι.
Και το Βασιλίτσι τους αγκάλιασε και τους πρόσφερε βοήθεια και ανθρωπιά απλόχερα, παρά την φτώχεια των
κατοίκων του. Όταν, αργότερα, έγινε μόνιμη εγκατάσταση τους στο Κιλκίς οι
αδελφοί μας του Πόντου δεν
ξέχασαν το Βασιλίτσι. Αποφάσισαν να απονείμουν το
δικό τους «Νόμπελ» ειρήνης και ανθρωπιάς στο χω-

ριό αυτό. Ένα βραβείο που
πήγαζε μέσα από την καρδιά τους γι’ αυτό είναι και
ανώτερο από το βραβείο
της Σουηδικής Ακαδημίας.
Έτσι πήραν την απόφαση να
δώσουν το όνομα του χωριού που τους φιλοξένησε
στο δικό τους χωριό!
Βασιλίτσα το είπαν,
Ομόφωνα.
«Ο κύριος λόγος για να
γίνει δεκτό αυτό το όνομα, γράφει ο καταγόμενος
από εκεί δάσκαλος Παύλος
Χαρτοματζίδης, ήταν γιατί
οι περισσότερες οικογένειες,
όταν ήρθαν το 1922 από την
Τουρκία, εργάστηκαν στο
Βασιλίτσι Καλαμάτας, όπου
ο κόσμος τους συμπαραστάθηκε πολύπλευρα».
Αργότερα, το χωριό τους
ονομάστηκε με απόφαση
του υπουργείου Βορείου Ελλάδος, Ποντοηράκλεια. «Βέβαια, οι κάτοικοι (συνεχίζει
ο Π. Χαρτοματζίδης) πάντα
ήξεραν και πάντα δήλωναν
με υπερηφάνεια την ονομασία Βασιλίτσα»
Βασίλειος Γιούλας
Επιτ. Δ/ντης Γ.Λ.Κ.
Είναι αλήθεια πως ερχόμενοι στην Ελλάδα οι ανταλλάξιμοι Έλληνες της Μικρασιατικής Καταστροφής δεν ήταν
πάντα καλοδεχούμενοι, σε
αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η συμπεριφορά των
ντόπιων απέναντί τους ήταν
απαξιωτική και εχθρική.
Υπήρχαν όμως και οι περιπτώσεις στις οποίες οι γηγενείς παρά την φτώχεια τους
έδειξαν αισθήματα αγάπης

και ανθρωπιάς.
Μια τέτοια περίπτωση
ήταν και συμπεριφορά των
κατοίκων των χωριών της
Μεσσηνίας Βασιλίτσι, Κορώνη, Χαροκόπιο και Χρυσοκελλαριά. Αυτήν την απλόχερη βοήθεια και ανθρωπιά
που δέχτηκαν οι κατατρεγμένοι πρόσφυγες με καταγωγή από το Καρακαβούζ
της Ηράκλειας του Πόντου,
δεν την ξέχασαν ποτέ και
αφού ορθοδόπησαν και ρίζωσαν στο δεύτερο χωριό
τους στην Ελλάδα, το 1984
θέλοντας να γιορτάσουν τα
60 χρόνια του χωριού τους,
από τους πρώτους που σκέφτηκαν να προσκαλέσουν,
ήταν οι κάτοικοι των παραπάνω χωριών. Για να τους
ανταποδώσουν έστω και λίγο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους, να τους πουν
ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τους
ξεχωριστούς καλεσμένους
τους καλωσόρισαν όλοι οι
κάτοικοι με μια μεγάλη ποντιακή αγκαλιά.
Στις τριήμερες εκείνες αξέχαστες μέχρι σήμερα εκδηλώσεις, πρωταγωνιστές ήταν
πάντα οι αγαπημένοι καλεσμένοι, όλο το χωριό ήταν
στο πόδι με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο του χωριού Γιώργο Φρονιμόπουλο.
Όλο το χωριό «έβαλε» τα καλά του και όλες οι νοικοκυρές του χωριού ήθελαν η
μία να ξεπεράσει την άλλη
στην φιλοξενία των ξεχωριστών τους φιλοξενούμενων. Αποτέλεσμα αυτής της
φιλοξενίας ήταν οι Βασιλι-

τσιώτες επιστρέφοντας στο
χωριό τους να πάρουν μαζί τους ως νύφη την Ρούλα
την Κωνσταντινίδου, η οποία
πλέον εκτελεί άτυπα χρέη
πρέσβειρας.
Το 2014 στα 90 χρονα του
χωριού, σε μια σεμνή εκδήλωση οι Ποντοηρακλειώτες ξαναμνημονεύουν τους
μακρινούς «συγχωριανούς»
τους, υπενθυμίζοντας έτσι
στα νέα παιδιά το χρέος και
το καθήκον απέναντι σ’ εκείνους που έδωσαν αγάπη και
ανθρωπιά στους προπάππους και προγιαγιάδες τους.
Λένε πως ο χρόνος επουλώνει πληγές, πως ο χρόνος
φέρνει την λησμονιά και την
λήθη. Αυτό στην περίπτωση των δύο χωριών, μάλλον
δεν ισχύει. Τρανή απόδειξη
η παρουσία του πολιτιστικού συλλόγου Βασιλιτσίου
«Η Φανερωμένη» στις 25-62016 στην Ποντοηράκλεια.
Δεν ήταν μια τυπική επίσκεψη στα πλαίσια μιας εκδρομής. Ήταν μια επίσκεψη
σε αγαπημένους φίλους και
συγχωριανούς. Ήρθαν για
να «ποτίσουν» με την παρουσία τους το δένδρο της
Μνήμης, ήρθαν για να δηλώσουν πως οι Πόντιοι πρώην
συγχωριανοί τους συνεχίζουν να είναι στις καρδιές
τους.
Άλλωστε αυτό τόνισε στον
συγκινητικό του χαιρετισμό
ο κ. Γούλας.
«Ερχόμαστε από το μακρινό Βασιλίτσι της Μεσσηνίας».
Ερχόμαστε από μακριά για
να αποτίσουμε φόρο τιμής

στους προγόνους σας. Στους
προγόνους σας που υπήρξαν θύματα μιας απάνθρωπης γενοκτονίας. Ιδιαίτερα
όμως στους προγόνους
σας που πριν 100 περίπου
χρόνια ξεριζωμένοι από τις
προγονικές τους εστίες και
κυνηγημένοι από τον βάρβαρο εχθρό, βρήκαν ανοικτή αγκαλιά στους δικούς
μας προγόνους. Σ΄ αυτούς
που σαν κυνηγημένα πουλιά ήρθαν να χτίσουν εδώ
τη φωλιά τους με πόνο και
με δάκρυ. Στα χώματα τούτα που ζείτε σήμερα σεις
και που τώρα μας βλέπουν
από ψηλά και χαίρεται η ψυχή τους για το αποψινό μας
αντάμωμα.
Μαζί μας την ώρα αυτή είναι και οι δικοί μας πρόγονοι.
Μας βλέπουν κι αυτοί από
ψηλά και χαίρεται κι αυτών η
ψυχή. Για όλους αυτούς τους
δικούς σας και τους δικούς
μας προγόνους, που οι ψυχές τους αντάμωσαν απόψε,
όπως ανταμώσαμε και εμείς
παρακαλώ να τηρήσουμε
όλοι ενός λεπτού σιγή, με
την ευχή να μην ξαναζήσει
η πατρίδα μας παρόμοιες
καταστάσεις.
Ερχόμαστε, ακόμα από
την άλλη άκρη της Ελλάδας
και για έναν άλλο σκοπό. Για
να γνωρίσουμε από κοντά
και να τιμήσουμε εσάς. Εσάς,
τη νέα γενιά του Ποντιακού
Ελληνισμού…
Την επιμέλεια της υποδοχής και της φιλοξενίας στο
«Σπίτι του Πόντου» την είχε
ο σύλλογος «Διγενής Ακρί-

τας», ο πρόεδρος Ιορδάνης
Φρονιμόπουλος, μέλη της
διοίκησης καθώς και η νεολαία του συλλόγου στάθηκαν από το πρώτο μέχρι το
τελευταίο λεπτό δίπλα στους
εκλεκτούς επισκέπτες από
το μακρινό Βασιλίτσι τους
οποίους υποδέχθηκαν με
θέρμη οι κάτοικοι του χωριού μαζί με τον δήμαρχο Χ.
Γκουντενούδη, τον Ιερέα π.
Αλέξιο και τον πρόεδρο του
χωριού Χαρ. Παυλίδη.
Στην πλατεία του χωριού
μετά από τους χαιρετισμούς
και την ανταλλαγή δώρων,
τα μέλη του πολιτιστικού
συλλόγου από το Βασιλίτσι με πρωτοχορευτή τον
πρόεδρο τους Παναγιώτη
Λυμπέρη χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς του τόπου
τους κερνώντας όλους τους
παρευρισκόμενους αλλά και
τους θαμώνες των γύρω μαγαζιών τις περίφημες νόστιμες «δίπλες» της Καλαμάτας.
Ακολούθησε στο «Σπίτι
του Πόντου» γεύμα και κοινό
γλέντι μέχρι αργά το βράδυ,
όπου μεταξύ άλλων δόθηκε
η υπόσχεση από πλευράς
Ποντοηράκλειας πως σύντομα θα επισκεφθούν το Βασιλίτσι, το πρώτο τους χωριό
στην Ελλάδα.
Καλώς ανταμωθήκατε
λοιπόν
Φίλοι και συγχωριανοί
Τούτον το χρόνο τον καλό
Υ.Γ.: Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν μαζί με τα
δώρα οι Βασιλιτσιώτες και
αυτή τη φορά πήραν νύφη
από την Ποντοηράκλεια.

