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Πρόγραμμα λειτουργίας τακτικών
εξωτερικών ιατρείων Γ.Ν. Κιλκίς

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Προγραμματισμού
Χαμουρούδης Γιώργος				

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

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

Γενικό Νοσοκομείο (Κέντρο Υγείας) Γουμένισσας

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

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

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

50139
2343350100-101
2343350159, 50160

Κλητήρας
Κουφόγιωργας Πέτρος 				
Βαλτάρας Νικόλαος				 50167
Ταμείο ΔΕΥΑ
Δεληγιαννίδης Σάββας			
2343024627

50103

Βοήθεια στο Σπίτι
Πολυκάστρου
Αριαντζή Δήμητρα			
Γουμένισσας		
Σόφτση Ελισάβετ
			
Ευρωπού
Μπακαλάκη Ειρήνη 				

50132
50524
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
Παυλίδης Παναγιώτης				50122
Γραφείο Προσωπικού
Καδόγλου Αθηνά			 		50128
Ιορδανίδου Χριστίνα
			
50113
Πιερράτου Γεωργία 				50171

ΚΕΠ Πολυκάστρου
				
fax (τηλεμοιότυπο) 		

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

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

Διεύθυνση Καθαρισμού - Ηλεκτροφωτισμού
Περιβάλλοντος - Ανακύκλωσης- Πρασίνου

2343350121

Κοινωνικής Πολιτικής
Καραγιαννόπουλος Απόστολος 			

50147

2343020251
2343350820
2343020252

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

50114
50117
50145, 50176

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Ενταταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Καραγιαννόπουλος Απόστολος			 50103

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας –
Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού και Εθελοντισμού
Πλατεία Παύλου μελά 1Αξιούπολη (επάνω από το ΚΑΠΗ)
Καραγιαννόπουλος Απόστολος, Προϊστάμενος
2343033150
fax (τηλεμοιότυπο) 2343033169
Γιακουμίδου Έφη Κοινωνική Λειτουργός
2343033152, 31709
			
fax (τηλεμοιότυπο) 2343033159
Νικίτα Ξανθίππη Επιδόματα
2343033161
Ιακοβίδου Σοφία Επιδόματα
2343033160
Αρδάλης Γιώργος Επιδόματα
2343033151
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
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

.
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Υποστήριξη του πρωτογενή
τομέα από την πολιτεία ζήτησε ο
Δήμαρχος Χρ. Γκουντενούδης

Αίτημα Δημάρχου Παιονίας για
κατάργηση εσφαλμένης επιβολής

Ο Δήμαρχος Παιονίας κ.
Γκουντενούδης, εισηγήθηκε
το παρακάτω ψήφισμα για τους
αγρότες, το οποίο και έγινε δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΕΔ) στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο
Σιδηρόκαστρο την Παρασκευή
3/2/2017.
«Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Ο αγροτικός τομέας είναι
η ατμομηχανή της ανάπτυξης
της υπαίθρου. Στην δεδομένη
οικονομική συγκυρία που τα
εισοδήματα των πολιτών πιέζονται και οι θέσεις απασχόλησης όλο και συρρικνώνονται, ο
πρωτογενής τομέας μπορεί να
δώσει τη διέξοδο.
Τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, η φέτα, το κρασί, τα
οπωροκηπευτικά, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και τα
νωπά ψάρια, το βαμβάκι και ο
καπνός αναγνωρίζονται ολοένα

μικρών οικισμών του Δήμου

και περισσότερο διεθνώς για
την εξαιρετική ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά τους.
Εάν η πολιτεία και εμείς ως
αυτοδιοίκηση υποστηρίξουμε
τον πρωτογενή τομέα, μόνο
έτσι θα μπορέσουμε να εξέλθουμε από την κρίση και να
οδηγηθούμε στην οικονομική
ανάπτυξη του τόπου.
Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο όμως που ήδη έχει τεθεί
σε ισχύ, επιβαρύνει υπέρμετρα
και αναδρομικά τους αγρότες
με την επιβάρυνση να ανέρχεται σταδιακά και μέχρι το 2022
στο 40 % επιπλέον επί των εισφορών τους.
Το κόστος παραγωγής επίσης είναι μια συνεχώς αυξανόμενη θηλιά για τους αγρότες
καθώς πλέον είναι μη βιώσιμο
και οδηγεί σε αποεπένδυση.
Η φορολογία εισοδήματος,
ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια
και τις εισροές και οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης δημιουρ-

γούν ασφυκτικές συνθήκες για
το αγροτικό εισόδημα.
Η διάρθρωση της παραγωγής και του καλλιεργητικού μοντέλου εμποδίζει την ανάπτυξη
του τομέα και αποτρέπει νέους
ανθρώπους από το να ασχοληθούν σοβαρά με τη γεωργία και
την κτηνοτροφία.
Εμείς ως αυτοδιοίκηση
υποστηρίζουμε τα αιτήματα
του αγροτικού κόσμου, αντιτιθέμεθα σε κάθε προσπάθεια
περαιτέρω απομείωσης των
αγροτικών εισοδημάτων και
ζητούμε από την κυβέρνηση να
σκύψει πάνω στα προβλήματα
των αγροτών με μέτρα ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα, εκσυγχρονισμού της παραγωγής,
αναδιάρθρωσης του παραγωγικού προτύπου, αντιμετώπισης
των κόκκινων αγροτικών δανείων και υιοθέτησης ρεαλιστικού
ασφαλιστικού και φορολογικού
συστήματος για τους γεωργούς
και κτηνοτρόφους».

τέλους επιτηδεύματος σε επαγγελματίες

Ο Δήμαρχος Παιονίας κ.
Χρήστος Γκουντενούδης,
απέστειλε επιστολή προς τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο με την οποία τον καλεί
να προβεί σε διόρθωση της
λανθασμένης επιβολής τέλους
επιτηδεύματος 650 ευρώ σε
επαγγελματίες του Δήμου, καθώς συγχέεται από το υπουργείο η έννοια του χωριού που
αναφέρει η νομοθεσία για το
τέλος (επιβάλλεται σε χωριά
μέχρι 500 κατοίκους), με αυ-

τήν της Τοπικής Κοινότητας
(η οποία όμως περιλαμβάνει
περισσότερα χωριά και ως εκ
τούτου ο συνολικός πληθυσμός υπερβαίνει τους 500).
Στο Δήμο Παιονίας καλούνται να καταβάλλουν ετησίως
τέλος επιτηδεύματος οι επαγγελματίες κάτοικοι της Μεταμόρφωσης με 202 κατοίκους
κατά την απογραφή του 2011,
του Στάθη με 392 κατοίκους,
της Πηγής με 100 κατοίκους,
των Ευζώνων με 330 κατοίκους,

της Πλατανιάς με 383 κατοίκους, της Γερακώνας με 243
κατοίκους, της Φιλυριάς με 270
κατοίκους, των Ρυζίων με 385
κατοίκους, του Βαλτοτοπίου με
220 κατοίκους, του Καμποχωρίου με 185 κατοίκους.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώνει τους επιτηδευματίες να καταβάλουν
αυτό το τέλος αυθαίρετα διότι ερμηνεύεται εσφαλμένα η
νομοθεσία.

Η κοπή της πίτας στα ΚΑΠΗ του
Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Παιονίας

Με ευχές για υγεία και οικογενειακή ευτυχία των μελών έγινε η
κοπή της πίτας για τη νέα χρονιά
στα ΚΑΠΗ του Δήμου Παιονίας,
παρουσία του Δημάρχου κ.
Γκουντενούδη, του Προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ, κ. Δεβετζόπουλου,
μελών του Δ.Σ. καθώς και εργαζομένων στα ΚΑΠΗ.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
αφού ευχαρίστησε τα μέλη και
το προσωπικό για τη συνεργασία,
ενημέρωσε για τις εξελίξεις και
τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να ενδυναμωθεί
η λειτουργία των ΚΑΠΗ. Ακολούθησε διάλογος με τα μέλη
όπου και τέθηκαν ερωτήσεις και
δόθηκαν απαντήσεις σε διάφορα
να εμπεδώνεται το αίσθημα δεν υπόκεινται σε αμιγώς δη- θέματα που τους απασχολούν.
ασφάλειας των πολιτών.
μοσιονομικά κριτήρια.
Ο Δήμαρχος απευθυνόμενος
Ο Δήμαρχος εξέφρασε την
Ο Αστυνομικός Διευθυντής στα μέλη των ΚΑΠΗ ανέφερε
αντίθεση του στην κατάργηση ευχαρίστησε και δεσμεύτηκε ότι η Δημοτική Αρχή καταβάκαι τη συγχώνευση των αστυ- για τη συνέχιση της αγαστής λει κάθε δυνατή προσπάθεια
νομικών τμημάτων στο Δήμο συνεργασίας με τη δημοτική να στηρίξει την τρίτη ηλικία, τιΠαιονίας διότι οι ανάγκες για αρχή σε όσα ζητήματα εμπί- μώντας τους για όλα όσα έχουν
τα δημόσια αγαθά της αστυ- πτουν στο πλαίσιο των αρ- προσφέρει.
νόμευσης, της δημόσιας τάξης μοδιοτήτων της αστυνομίας.
Το πρόγραμμα κοπής βασιλόκαι της κοινωνικής ειρήνης

Επίσκεψη νέου Αστυνομικού
Διευθυντή στο Δήμαρχο Παιονίας
Ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Κιλκίς κ. Ιωάννης Ταλαμπίρης, συνοδεία του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Κιλκίς
κ. Δημήτρη Χαραλαμπίδη και
του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Πολυκάστρου κ. Χρήστου
Παπαποστόλου επεσκέφθησαν το Δήμαρχο Παιονίας κ.
Χρήστο Γκουντενούδη.
Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, ο κ. Γκουντενούδης
έδωσε στον Αστυνομικό Διευθυντή τα συγχαρητήρια του
για την συνολική παρουσία
της αστυνομίας στην περιοχή
και κυρίως κατά τη διάρκεια
της διαχείρισης του προσφυγικού και του έθεσε το θέμα της
ανάγκης ισχυρής παρουσίας
της Ελληνικής Αστυνομίας σε
όλα τα επίπεδα στην περιοχή του Δήμου Παιονίας ώστε

Προληπτικά μέτρα προστασίας των οικόσιτων
πουλερικών από τη γρίπη των πτηνών
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της
Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Κιλκίς σας ενημερώνει ότι:
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις
και εκτιμώντας ως υψηλό τον
κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων σε εκτροφές πουλερικών, υπογράφηκε από τον ΥΑΑ&Τ.η με αρ.πρ. 258/10554/301-2017 τροποποίηση της Υ.Α.
258971/26-8-2008 «Θέσπιση
μέτρων βιοασφάλειας για τη
γρίπη των πτηνών», σύμφωνα
με την οποία
1.
Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών:
Α) σε ανοιχτούς χώρους
(προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.)
εκτροφών σε περιοχές της χώ-

ρας που βρίσκονται σε όλη την
επικράτεια της χώρας
Β) σε μη περιφραγμένους
χώρους σε όλη την επικράτεια
της χώρας.
2.
Τα οικόσιτα πουλερικά
πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους,
τα ανοίγματα των οποίων πρέπει
να καλύπτονται από κατάλληλα
προστατευτικά καλύμματα που
θα αποκλείουν την επαφή των
οικόσιτων πουλερικών με άγρια
πτηνά.
3.
Οι τυχόν εκτρεφόμενες
πάπιες και χήνες των οικόσιτων
εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα είδη
πουλερικών.

4.
Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι
κάτοχοί τους υποχρεούνται
να ενημερώνουν αμέσως τις
κτηνιατρικές αρχές και να προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη
διενέργεια των απαραίτητων
εξετάσεων. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: για την περιοχή του Δήμου Κιλκίς 23413-53350, 53344,
53347, 53348, 53349, για την
περιοχή του Δήμου Παιονίας
23430-31378)
Ο Αν.Πρ/νος της
ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς
Αναστασιάδης Ιωάννης

πιτας και επισκέψεων στα ΚΑΠΗ
του Δήμου είχε ως εξής:

την παρουσία τους πέραν του
Δημάρχου και του Προέδρου
Ν.Π.Δ.Δ., ο Αντιδήμαρχος καθα•
Πέμπτη 2 Φεβρουαρί- ριότητας κ. Μεμετζής, ο Αντιδήου ΚΑΠΗ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ.
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
•
Παρασκευή 3 Φεβρου- Αδαμόπουλος και το μέλος του
αρίου ΚΑΠΗ ΕΥΡΩΠΟΥ.
Ν.Π.Δ.Δ και Δημοτικός Σύμβου•
Κυριακή 5 Φεβρουαρί- λος κ. Φράγκος.
ου ΚΑΠΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ.
Στους παρευρισκομένους
•
Δευτέρα 6 Φεβρουα- προσφέρθηκαν κεράσματα,
ρίου ΚΑΠΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ.
ενώ οι τυχεροί των φλουριών
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με κέρδισαν από μια εικόνα Αγίων.

Συγχαρητήριο Δημάρχου προς
Doppler SA
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Εξ αφορμής μίας ακόμη βραβεύσεως της εταιρίας σας, αυτή τη φορά στο διαγωνισμό
«Project of the Year 2017» από το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό «Elevator World», λαμβάνουμε την τιμή και την χαρά να σας απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Η βράβευσή σας αυτή αναδεικνύει την υγιή επιχειρηματικότητα της περιοχής μας και
αποτελεί «παράδειγμα προς μίμηση» για τους νέους επιχειρηματίες του τόπου μας τιμώντας παράλληλα ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα του Δήμου μας και της Χώρας.
Εισέτι, η αναγνώριση αυτή αποτελεί τιμή για τον τόπο μας στη δεδομένη δύσκολη
συγκυρία, επιβεβαιώνοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι η κοπιώδης προσπάθεια ανταμείβεται και αναγνωρίζεται στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα διαχέοντας τα οφέλη και
στην κοινωνία συνεισφέροντας στον εθνικό πλούτο και εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας.
Σας ευχόμεθα στη μακρά και γεμάτη προκλήσεις πορεία που θα ακολουθήσει να έχετε
κι άλλες τέτοιες επιτυχίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Έργα που υλοποιήθηκαν
στο Πολύπετρο το 2016
Με το πρόγραμμα ΣΑΤΑ
(Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Τι είναι η ΣΑΤΑ; Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει
από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον
τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», σε όλους τους
Δήμους της Χώρας. (αφορά
πλακόστρωση μόνο ?)
διατέθηκε το ποσό των
75000 για πλακόστρωση στο
κεντρικό δρόμο του χωριού
και γύρω από το ηρώο
το ίδιο ποσό θα διατεθεί και

για το έτος 2017 για περαιτέρω παρόμοια έργα.
Άλλα έργα
•  Ένα πολύ σημαντικό έργο
που έγινε ήταν η αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου που έφεραν το πόσιμο
νερό με νέου τύπου
•  Στο χώρο εκδηλώσεων
άλλαξαν πόρτες και μπήκε
περίφραξη.
•   Τοποθετήθηκαν κερκίδες
στο δημοτικό γήπεδο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ Πολυπέτρου
•  Υπήρξε πρόγραμμα αγροτικών δρόμων 4000-4500 για
διένεξη και χαλικόστρωση
των αγροτικών δρόμων.
Να σημειωθεί πως το κύριο
πρόβλημα του χωριού είναι

.
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Μαθητές σε δράση
Σχολικοί αγώνες μαθητών του Δήμου Παιονίας
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Γέμισε η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Γουμένισσας, από μικρούς μασκαράδες.
το πόσιμο νερό, γιατί από Ο Σύλλογός μας, διοργάνωανέκαθεν οι χωρικοί πίνουν σε παιδικό αποκριάτικο πάραπό γεώτρηση, με ότι αυτό τι μασκέ, όπως κάνει κάθε
συνεπάγεται,.
χρόνο. Τα παιδιά, βάζοντας
Έχει γίνει συζήτηση του τη χαρούμενη διάθεση τους,
Προέδρου κ. Πετρίδη Σπυ- πέρασαν ένα ευχάριστο απορίδων με τον Πρόεδρο της γευματινό, την Παρασκευή 10
Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ.Τζούρτζο για Φεβρουαρίου, παίζοντας, χονα φέρουν νερό από την ρεύοντας, τραγουδώντας και
Γουμένισσα.
δημιουργώντας. Ο Σύλλογος
μας, προσέφερε ροφήματα
Ο Πρόεδρος Πολυπέτρου
στους συνοδούς των παιδιών
Πετρίδης Σπυρίδων
και διάφορα κεράσματα στους
μικρούς μας φίλους.
Σας ευχαριστούμε που για
ακόμη μια φορά ανταποκριθήκατε όλοι στο κάλεσμά μας
και για την εμπιστοσύνη που
Δείχνετε στο Σύλλογο μας.
Επίσης ευχαριστούμε τους
χορηγούς της εκδήλωσης.

στις 19.12.16 και πρωταθλήτρια
Με επιτυχία διεξήχθησαν οι ομάδα του νομού για το σχολικό
αγώνες του σχολικού πρωταθλή- έτος 2016-17 αναδείχθηκε το ΓΕΛ
ματος καλαθοσφαίρισης ΓΕ.Λ , Γουμένισσας επικρατώντας του
ΕΠΑ.Λ 2016-17 που διοργάνωσε 1ου ΓΕΛ Κιλκίς με 51-27.
η επιτροπή σχολικών αθλητικών
Την απονομή κυπέλλων,
δραστηριοτήτων Κιλκίς, από τις μεταλλίων και διπλωμά12.12.16 έως και 19.12.16 στο των στις δυο ομάδες, έκανε
νέο κλειστό γυμναστήριο Κιλκίς ο διευθυντής του ΓΕΛ ΓΟΥκαι στο κλειστό γυμναστήριο ΜΕΝΙΣΣΑΣ κ.Θωμάς Γιάκος.
Γουμένισσας σε συνεργασία με ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
τους δύο δήμους.
Οι αγώνες πραγματοποιΟ τελικός αγώνας «Καλαθο- ήθηκαν από τις 6/2/2017 έως
σφαίρισης» διεξήχθη στο κλει- 15/2/2017 σε συνεργασία με το
στό γυμναστήριο Γουμένισσας Δήμο Κιλκίς και το Δήμο Παιονίας

που διέθεσαν το Νέο Κλειστό
Γυμναστήριο Κιλκίς και το Κλειστό Γυμναστήριο Αξιούπολης,
αντίστοιχα.
Οι τελικοί αγώνες «Πετοσφαίρισης» μαθητών έγιναν στο Νέο
Κλειστό Γυμναστήριο Κιλκίς την
15η/2/2017 και πρωταθλήτρια
ομάδα του Νομού για το σχολ.
έτος 2016-17 αναδείχθηκε στους
μαθητές το 1Ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, χωρίς
αγώνα, μια και η ομάδα του ΓΕΛ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ που προκρίθηκε
στον τελικό από την Παιονία δεν
κατάφερε να παραστεί.

Οι τελικοί αγώνες «Πετοσφαίρισης» μαθητριών, έγιναν στο
Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Κιλκίς την 15η/2/2017 μεταξύ των
ομάδων του 1ου ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ και
του ΓΕΛ ΕΥΡΩΠΟΥ και πρωταθλήτρια ομάδα του Νομού για το
σχολ. έτος 2016-17 αναδείχθηκε
στους μαθητές το 1Ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ.
Τους αγώνες παρακολούθησαν μαθητές και μαθήτριες των
σχολείων. Την απονομή κυπέλλων, μεταλλίων και διπλωμάτων
στους νικητές και συμμετέχοντες
μαθητές, μετά το τέλος των αγώ-

νων Πετοσφαίρισης , έκαναν ο
Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κιλκίς κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος στη νικήτρια ομάδα μαθητριών, ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
κ. Ντάνης Απόστολος στην 2η
νικήτρια ομάδα μαθητριών και η
Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Κιλκίς
κ. Ζαβρακίδου Γεωργία στην
νικήτρια ομάδα μαθητών.
Ο Διευθυντής εκπαίδευσης
και η Ο.Ε.Σ.Α.Δ Κιλκίς συγχαίρει
τους μαθητές των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
για τη συμμετοχή τους στους

αγώνες, τους συναδέλφους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τους
συνοδούς εκπαιδευτικούς των
σχολείων που συμμετείχαν και
τους διαιτητές για την άψογη συνεργασία τους που συνέβαλε
τα μέγιστα στη διεξαγωγή των
αγώνων.
Επίσης, ο Διευθυντής εκπαίδευσης και η Φυσική Αγωγή Κιλκίς, ευχαριστεί θερμά το Δήμο
Κιλκίς και το Δήμο Παιονίας
για τη συνεργασία τους και την
παραχώρηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων.

και οστά με την ίδρυση ενός
καινούριου οργανισμού κάτω
από την ομπρέλα του οποίου πλέον δεν διασφαλίζονται
μόνο οικονομικά συμφέροντα
αλλά και η προώθηση της ισότητας μεταξύ των κρατών, η
συμφιλίωση, ο σεβασμός των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, η
δημοκρατία, ο πολιτισμός, ο
διαπολιτισμικός διάλογος, και
όλα τα βασικά συστατικά που
συνιστούν μια ελεύθερη και
ευνομούμενη οντότητα υψηλών προδιαγραφών μέλη της
οποίας έχουμε δικαίωμα και
αξιώνουμε να είμαστε όλοι
μας. Αυτός ο οργανισμός δεν
θα μπορούσε να έχει άλλο όνομα από «Ευρωπαϊκή Ένωση»
και τη στιγμή που γράφονται
αυτές οι γραμμές αποτελείται
από 28 κράτη-μέλη και αριθμεί
πάνω από 500.000 πολίτες.
Λόγω της συνεχούς διεύρυνσης του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νέα κράτη μέλη
αφενός και λόγω της αυξημένης ροής και κινητικότητας
των πολιτών της αφετέρου, το
πολιτιστικό οικοδόμημα της
Ευρώπης εξελίχθηκε, ιδίως τα
τελευταία χρόνια, σε ένα περίτεχνο και πολύχρωμο μωσαϊκό
σχεδιασμένο από τις ποικιλόμορφες εκφάνσεις πολιτισμού
διαφόρων εθνικών ομάδων
που συγκροτούν τα κράτη

μέλη της. Έτσι η πολυμορφία
της Γηραιάς ηπείρου για πρώτη
φορά αντί για παράγοντας σύγκρουσης και αίτιο διαφωνιών
κατέστη ενωτικός παράγοντας
συλλογικότητας μιας κοινής
Ευρωπαϊκής κουλτούρας. Με
αυτό το πνεύμα η Ε.Ε. σε μια
προσπάθεια διαχείρισης αυτής
της πολιτισμικής πολυμορφίας
προς όφελος των πολιτών της
αναπτύσσει τον διαπολιτισμικό
διάλογο ο οποίος προάγει τον
σεβασμό και την αμοιβαία παραχώρηση μεταξύ των κρατών
- μελών της και των κοινωνιών
τους. Εξάλλου ο σεβασμός της
ιστορίας, του πολιτισμού και
των παραδόσεων των λαών της
Ευρώπης ήταν όρος εκ των ων
ουκ άνευ, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή
ιθαγένεια για τους υπηκόους
της, σύμφωνα με την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Προοίμιο).
Ο διαπολιτισμικός διάλογος
(εις το εξής δ.δ.) είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία που εμπεριέχει την ανταλλαγή απόψεων
και θεωρήσεων και την αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων
από διαφορετικά πολιτιστικά
υπόβαθρα και περιβάλλοντα.
Μεταξύ των σκοπών του δ.δ.
είναι η βαθύτερη κατανόηση
των ποικίλων προοπτικών και
πρακτικών, η αύξηση της συμ-

μετοχής, της ελευθερίας και
των δυνατοτήτων επιλογής, η
προώθηση της ισότητας μεταξύ των ομάδων και η ενίσχυση
της δημιουργικών διαδικασιών.
Κατ΄ αυτήν την έννοια ο δ.δ.
δεν είναι μόνο μια παραχώρηση, μια στάση ανοχής απέναντι
στο «άλλο» (το οποίο δεν είναι
απλώς ένα πρόσωπο αλλά και
φορέας της εθνικής του κουλτούρας) αλλά ένα πάντρεμα
ιδεών και δημιουργικών διαδικασιών ώστε να προκύψει
κάτι καινοτόμο ως μορφή δημιουργικής έκφρασης. Ο χώρος που συντελείται αυτή η
διαδικασία είναι άυλος όπως το
εικονικό περιβάλλον ή ο χώρος
των media. Καταλυτικό ρόλο
για την επίτευξη των στόχων
του δ.δ. εκτός από τα media
κατέχει και η εκπαίδευση από
τα στάδια της προσχολικής ηλικίας ακόμη. Η γνωριμία, η εξοικείωση και τελικά η αποδοχή
του «άλλου» και η συνδιαλλαγή
μαζί του επί ίσοις όροις εκτός
από πολιτιστικά οφέλη, γεφυρώνουν τις διαφορές μεταξύ
των κοινωνιών και προλαβαίνουν φαινόμενα μισαλλοδοξίας
και φυλετισμού που ευδοκιμούν στις ημέρες μας.
Πίσω από το πρόταγμα - όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης
(τόσο σε οικονομικό-θεσμικό
όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο)

βρίσκεται η αληθινή ανάγκη
για αλληλοκατανόηση μεταξύ
των εθνών της. Αυτή δεν θα
μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα παρά μόνο μέσα από
τον δ. δ. Έτσι, αν και ο κυριότερος στόχος από την αρχή της
δημιουργίας των ευρωπαϊκών
θεσμών ήταν (και παραμένει)
πρωτίστως οικονομικός, ωστόσο τις τελευταίες δύο δεκαετίες
το «εργαλείο» για την προσέγγιση των κρατών της Ευρώπης,
ο δ. δ., βρίσκεται σε πολύ ψηλή
θέση στην Ευρωπαϊκή στρατηγική ατζέντα.
Σε μια συνέντευξή του στην
ιταλική εφημερίδα La Stampa ο
μεγάλος Ιταλός διανοητής Ουμπέρτο Έκο επισημαίνει: «Ένα
από τα πλεονεκτήματα του να
ζω στην Ευρώπη είναι το να
λαμβάνω ευχές για τα γενέθλιά
μου από τον Γερμανό πρόεδρο Γουλφ και από τον Ισπανό
πρωθυπουργό Ραχόι, ενώ δεν
γνωρίζω προσωπικά κανέναν
από τους δύο. Αφού σκοτωθήκαμε αναμεταξύ μας επί αιώνες,
τώρα πολιτισμικά είμαστε όλοι
Ευρωπαίοι…Έχουμε Ελληνορωμαϊκές και Εβραιοχριστιανικές ρίζες…Η Ευρώπη είναι
η ήπειρος που ένωσε πολλές
διαφορετικές ταυτότητες χωρίς όμως να τις μπερδέψει ». Ο
πολιτισμός είναι η μόνη κοινή
μας ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου καρκινοπαθών Κιλκίς & Παιονίας
Την καθιερωμένη βασιλόπιτα έκοψε ο σύλλογος καρκινοπαθών Κιλκίς & Παιονίας
«ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ» την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς. Ήταν μία εκδήλωση μέσα
σε φιλικότατη και αμεσότατη
ατμόσφαιρα μεταξύ φίλων και
μελών του συλλόγου όπου
αμέσως μετά το κόψιμο της
βασιλόπιτας η αίθουσα του
συνεδριακού πλημμύρισε από
τις μελωδικότατες φωνές των
σοπράνο Βάσως Βαϊούλη
και Μαρίας Κιορπελίδου τις
οποίες συνόδευσε στο πιάνο
η Άννα Χατζημητάκου.
Αμέσως μετά τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη

της δασκάλας Παναγιώτας Ξυνογαλά – Βασιλειάδου, μίας
γυναίκας η οποία έζησε στο
Κιλκίς υπηρετώντας σε διάφορα δημοτικά σχολεία του
νομού και παρόλο που προσβλήθηκε δύο φορές από το
καρκίνο του μαστού στάθηκε
νικήτρια και έφυγε σε βαθιά
γεράματα 90 χρονών από διαφορετική αιτία.
Κατόπιν η πρόεδρος του
συλλόγου Γεωργία Κολεσιώτου αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι καρκινοπαθείς
αφού είναι έκδηλη η έλλειψη
γιατρών στα αντικαρκινικά
νοσοκομεία. Επίσης τόνισε
με έμφαση την απάνθρωπη
απαίτηση του ΕΟΠΠΥ που

πριν λίγες μέρες ζητούσε
από τους γιατρούς να βεβαιώνουν το προσδόκιμο ζωής των
ασθενών τους. Η παρουσίαση δύο ολιγόλεπτων βίντεο
όσον αφορά στην πρόληψη
με τα συνθήματα νίκης κατά
του καρκίνου ενθουσίασε το
κοινό αλλά ταυτόχρονα το
προβλημάτισε αφού δυστυχώς στην Ελλάδα είναι λίγο
το ποσοστό εκείνων που
προβαίνουν σε προληπτικές
εξετάσεις.
Κατόπιν έγινε αναφορά
στην παγκόσμια ημέρα κατά
του καρκίνου (4 Φεβρουαρίου) αλλά και στην παγκόσμια
ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου (15 Φεβρουαρίου) από
την Σωτηρία Χατζοπούλου,

νοσηλεύτρια, η οποία τόνισε
ότι η δύναμη των παιδιών είναι
αφάνταστα μεγαλύτερη από
των μεγάλων.
Το κλείσιμο της εκδήλωσης έγινε από τη χορωδία του
Μουσικοπολιτιστικού Συλλόγου Ευκαρπίας η οποία με
επικεφαλή τον πατέρα Ιωάννη Ξενιτίδη απέδωσε ρεμπέτικα τραγούδια δίνοντας μία
ξεχωριστή νότα αφού μέσα
από το ρεμπέτικο εμφανίζονται τα πάθη των ανθρώπων.
Ο Γιώργος Γεωργός (μπουζούκι), ο Γρηγόρης Μαυρόπουλος
(τουμπερλέκι) και ο Δημήτρης
Στεφανίδης (αρμόνιο) συνόδευσαν την χορωδία της Ευκαρπίας. Το εγχείρημα σε μία
εκδήλωση να ακουστούν τρα-

Αναβίωση του εθίμου “ κουρμπάνι ”
Από το Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο των Ανατολικορωμυλιωτών, «Άγιος Τρύφων».
Την 1η Φεβρουαρίου
κάθε έτους όπως και φέτος,
τιμάται η μνήμη του Αγίου
Τρύφωνα, προστάτη των
αμπελουργών.
Ανα βιώνει το έθιμο
«κουρμπάνι» και όλη την
ημέρα, πλήθος κόσμου από
τη Γουμένισσα και τη γύρω
περιοχή προσέρχονται στο
πανηγύρι για να προσκυνήσουν το στολισμένο με κλι-

ματόβεργες εικόνισμα του
Αγίου.
Τοπικοί και ξένοι χορευτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι
με τη συνοδεία των τοπικών
λαϊκών μουσικών οργάνων
συμμετέχουν και δίνουν έναν
ιδιαίτερο παραδοσιακό τόνο
στις εκδηλώσεις με πρώτο
το Λαογραφικό Πολιτιστικό
Σύλλογο των Ανατολικορωμυλιωτών, «Άγιος Τρύφων».

γούδια όπερας και ρεμπέτικα
ήταν πρωτότυπο και ασυνήθιστο αλλά ευχάριστα αποδεκτό
από τους παρισταμένους οι
οποίοι πραγματικά το απόλαυσαν αφού όπως τόνισε ο φίλος
του συλλόγου Κώστας Στεφανίδης «η μουσική σε όλο τον
κόσμο είναι μία με επτά νότες,
απλά το μόνο που αλλάζει είναι
ο τρόπος διαχείρισής της».
Οι τυχεροί της χρονιάς ήταν
ο Νίκος Ταχτσίδης και η Άννα
Αθανασιάδου. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς Βλ. Παναγιωτίδης,
ο βουλευτής Γ.Γεωργαντάς, ο
δήμαρχος Κιλκίς Δ.Σισμανίδης,
ο δήμαρχος Παιονίας Χ.Γκουντενούδης, ο περιφ. σύμβου-

λος Π. Θωμαϊδης, ο πρόεδρος
Επιμελητηρίου Κιλκίς Π.Τονικίδης, οι αντιδήμαρχοι Κιλκίς
Δ.Τσαντάκης και Α.Πογέλης, ο
αντιδήμαρχος Παιονίας Ι.Αδαμόπουλος, οι δημ. σύμβουλοι Ν.Ταχτσίδης, Κ.Ζώτος και
Ν.Στανημερόπουλος, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αγ.Μάρκου Ι.Διαμαντίδης,
ο πρόεδρος του πολιτιστικού
συλλόγου Πλαγιάς Π.Τσιρέλης,
ο γραμματέας του πολιτιστικού συλλόγου Πικρολίμνης
Π.Αβραμίδης, ο πρώην πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Παλατιανού Ν.Κορωνίδης και ο πρώην πρόεδρος
του πολιτιστικού συλλόγου
Ηλιολούστου «Προμηθέας»
Α.Σαββίδης.

Διαπολιτισμικός Διάλογος

“Αποκριάτικο ουζάκι”
Ο Σύλλογος Μικρασιιατών
Πολυκάστρου και Περιχώρων,
με αφορμή το τριήμερο της
Αποκριάς, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα “Αποκριάτικο ουζάκι”, η οποία πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου
στο χώρο του συλλόγου.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης
παρουσιάστηκαν χοροί από τα
τμήματα παιδιών και ενηλίκων
και σερβιρίστηκαν ουζομεζέδες καθώς και χειροποίητα εδέσματα , στα οποία έβαλαν όλο
τους το μεράκι οι γυναίκες του
συλλόγου.
Το διοικητικό συμβούλιο

εκφράζει τις ευχαριστίες του
στα καταστήματα του Πολυκάστρου που με τις δωρεές τους
βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η λαχειοφόρος αγορά και
στους χορηγούς που με την
προσφορά τους διευκόλυναν
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Και τέλος, πολλές ευχαριστίες στον κόσμο που τίμησε
τον σύλλογο με την παρουσία
του και με το κέφι του συνέβαλε στην επιτυχία της Βραδιάς
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μικρασιατών Πολυκάστρου και
Περιχώρων

Ιωαννίδου Αλεξία
MSc Διοίκηση
Πολιτισμικών Μονάδων

Τ

  ο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε
την Ευρώπη πληγωμένη να
μετρά τις πληγές της, τόσο σε
ηθικό όσο και σε υλικό επίπεδο. Το πολιτικό κλίμα μετά το
σκληρό μάθημα που πήραν οι
Ευρωπαίοι επέτασσε την ανάγκη για δημιουργία σχέσεων
συνεργασίας και φιλικών δεσμών μεταξύ τους. Οι δεσμοί
αυτοί θα έπρεπε να είναι τόσο
ισχυρά ενοποιητικοί ώστε να
καταφέρουν να απαλείψουν
όλες τις διαφορές μεταξύ των
κρατών. Ο Winston Churchill
πρωθυπουργός του Ηνωμένου
Βασιλείου και μεγάλος νικητής
του Β΄ Π.Π., σε έναν λόγο του
στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης
το 1946, τόνιζε την επιτακτική
ανάγκη για την δημιουργία μιας

Ευρωπαϊκής «οικογένειας» η
οποία θα είχε ως κύρια χαρακτηριστικά της την ειρήνη, την
ασφάλεια και την ελευθερία.
Σε πρώτη φάση το 1951 ιδρύεται η Ε.Κ.Α.Χ. (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα),
μια ομοσπονδία που αποτελούταν από τα κράτη της Δυτικής Γερμανίας, του Βελγίου, της
Γαλλίας, του Λουξεμβούργου
και της Ολλανδίας και όπως
φανερώνει η ονομασία της είχε
καθαρά οικονομικά κίνητρα.
Παρά τον καθαρά οικονομικό χαρακτήρα της ωστόσο η
Ε.Κ.Α.Χ. αποτέλεσε το πρώτο
βήμα ενός μακρινού ταξιδιού
που θα οδηγούσε στο όραμα
μιας ενωμένης Ευρώπης. Ενδιάμεσος σταθμός αυτού του
ταξιδιού υπήρξε η δημιουργία
της Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) η οποία ιδρύθηκε το 1958 με την συνθήκη
της Ρώμης. Η Ε.Ο.Κ. ευαγγελιζόταν την ελεύθερη διακίνηση
εμπορευμάτων, κεφαλαίων και
ανθρώπων μέσα στο πλαίσιο
μιας κοινής αγοράς. Η χώρα
μας εντάχθηκε σε αυτήν την
1η Ιανουαρίου του 1981 και
αποτέλεσε το 10ο μέλος της.
Την 7η Φεβρουαρίου του
1992 με την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ η κοινή
πορεία για την πολυπόθητη Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε σάρκα
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«...Mπαλέτο, γαλλικά
και πιάνο...»
Αλήθεια, ποιος δεν έχει
ακούσει ή έστω αναφερθεί
στο παραπάνω τρίπτυχο ως
δείγμα καλής ανατροφής για
τα κορίτσια; Βέβαια, αυτό όσο
και αν έχει καταρριφθεί στις
μέρες μας εντούτοις, πολλά
είναι τα κοριτσάκια που ονειρεύονται να γίνουν μπαλαρίνες όταν μεγαλώσουν και άλλοι τόσοι οι γονείς που προσμονούν να καμαρώσουν την
μικρούλα τους με την tutu
(τούλινη φούστα) να χορεύει
μπαλέτο. Ωστόσο, την δύσκολη αυτή εποχή που ενδεχομένως για πολλούς το μπαλέτο
να θεωρείται συνώνυμo της
πολυτέλειας και πολλοί γονείς
να αναρωτιούνται αν αξίζει
να ξεκινήσουν τα παιδιά τους
χορό, η αλήθεια είναι ότι τα
οφέλη του στην ανάπτυξη
των παιδών είναι πολλά.
Κατ΄ αρχήν το παιδί μαθαίνει να ελέγχει το σώμα
του, αποκτά αρμονία στις
κινήσεις του και πειθαρχεί.
Μαθαίνει να λειτουργεί μέσα
σε μία ομάδα και εξασκεί τη
μνήμη του προσαρμόζοντας
τις κινήσεις του σύμφωνα με
την μουσική και τον ρυθμό.

Αποκτά καλή στάση σώματος, ισορροπία, ευλυγισία
και βελτιώνει τον τρόπο που
περπατά και κινείται (ειδικά
όταν ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία) ενώ, ακόμη και
παιδιά με κύφωση, λόρδωση
και πλατυποδία μπορούν να
δουν μεγάλη βελτίωση μέσα
από το μπαλέτο. Ταυτόχρονα,
μέσα από τον χορό ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του
παιδιού και η αυτοεκτίμησή του καθώς εκφράζει και
εκτονώνει τα συναισθήματα
του ενώ παράλληλα, ο χορός
συμβάλλει στην διαμόρφωση
και ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Πολλοί γονείς αναρωτιούνται ποιά είναι η κατάλληλη
ηλικία για να ξεκινήσει το
παιδί τους χορό. Αυτό μπορεί να γίνει από την ηλικία των
4 ετών εφόσον το παιδί έχει
ήδη αποκτήσει τις βασικές
κινητικές του δεξιότητες και
είναι ψυχοκινητικά προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση, ένα παιδάκι θα πρέπει να
έχει βγάλει την πάνα και να
έχει ήδη ενταχθεί σε κάποιο
σχολικό σύστημα, ώστε να

έχει μάθει, σε κάποιο βαθμό,
να πειθαρχεί. Έτσι μπορεί να
ξεκινήσει μαθήματα μπαλέτου –όπου τα πρώτα χρόνια
δεν θα είναι αμιγώς μπαλέτο,
αλλά μουσικοκινητική αγωγήκαι το «πραγματικό» μπαλέτο
να ξεκινήσει στην ηλικία των
6-7 ετών, αφού το παιδί έχει
διδαχθεί το σωστό στήσιμο.
Ολοκληρώντας, το μπαλέτο
δεν είναι απλά χορός, αλλά μια
μορφή τέχνης που καλλιεργεί πνευματικά και σωματικά
το παιδί, την κουλτούρα του
και τον συναισθηματικό του
κόσμο. Αποτελεί έναν τρόπο
έκφρασης όπου του δίνεται η
δυνατότητα να εξωτερικεύει
όλα του τα αισθήματα, αλλά
και να πειθαρχεί, να κυριαρχεί
πάνω στον ίδιο του τον εαυτό.
Εν ολίγοις, το μπαλέτο είναι
τα πάντα για ένα παιδάκι!!!.....
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Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκουνενούδης πρόετρεψε στον λόγο του όσους
πολίτες αγωνίζονται - να ....

Πρώτη διάκριση δόθηκε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γουμενίσσης,
Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ.κ. Δημήτριο.

Το Δ.Σ. της Γ΄τάξη του Γενικού Λυκείου Πολυκάστρου παρέλαβε την διάκριση
από τον καθηγητή τους κ. Τομπουλίδη Αθανάσιο.

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης η Ιωαννίδου Αλεξία.

Ο κ Λύκας έλαβε την δάκρισή του από τον βουλευτή κ.Παραστατίδη.

Την διάκριση του κ. ΣΑββίδη Παντελή, γνωστό από τις εκπομπές της ΕΡΤ3
παρέδωσε η Δημοτικός σύμβουλος Σόνια Συμεωνίδου.

Ο Μανώλης Ιωαννίδης ως ο μαθητής που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια
για την εισαγωγή του σε τριτοβάθμιο ίδρυμα

Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη, έλαβε
η Σοφία Τατσιούση την διάκρσιη υπερ του Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας
Πολυκάστρου

Τιμτική διάκριση έλαβε ο Τάσος Κουμαρτζής κατασκευαστής- οργανοποιός
αρχαίων Ελληνικών Λυρών από την Περιφεριακή Σύμβουλο Καραμισάκη Μιχαλία.

Το βραβείο της Εβίνας Μάλτση παρέλαβε η αδελφή της Όλγα από τον βουλευτή
κ.Γεωργαντά.

Η Αργυρή Ξανθοπούλου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Euroscola» έλαβε
την διάκρισή από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Φράγκο

Τέλος η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συμμετέχοντες
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Το βρακί της Κατερίνας και οι Κοζάκοι Ζαπαρόζτσι
Το βρακί της Κατερίνας και οι Κοζάκοι Ζαπαρόζτσι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του περασμένου καλοκαιριού και την μη
έκδοση των Τούρκων αξιωματικών, ο πρόεδρος Ερτογάν και άλλοι αξιωματούχοι της Τουρκίας προέβησαν σε διάφορες δηλώσεις,
μίλησαν για τα «σύνορα της καρδιάς τους, αμφισβήτησαν την ¨Συνθήκη της Λωζάνης» «αλληλοκατηγορήθηκαν» για νησιά που
κακώς δόθηκαν στην χώρα μας και γενικώς ανέβασαν τον δείκτη προκλητικότητας τους απέναντι στην χώρα μας σε πρωτοφανή
επίπεδα. Την προκλητικότητά τους αυτή τη ζήλεψε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.
Φυσικά οι προκλήσεις αυτές
δεν έμειναν αναπάντητες από
την πλευρά μας, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος σε μια συμβολική κίνηση επισκέφθηκε μαζί με
άλλους βουλευτές το Καστελόριζο και τη νήσο Ρω, και
διανυκτέρευσε σε στρατιωτικό
φυλάκια στα ελληνοαλβανικά
σύνορα.
Παρακολουθώντας λοιπόν
όλες αυτές τις προκλήσεις των
Τούρκων και Αλβανών θυμήθηκα τον Γεώργιο Καραϊσκάκη
και την αθυροστομία του. Ελπίζω οι νοήμονες αναγνώστες
μας δεν θα παρασυρθούν από
μικροαστικά αντανακλαστικά και την ψευδο-ηθική της
υποκρισίας και θα αντιμετωπίσουν την αθυροστομία του
μεγάλου Ήρωα Γεωργίου Καρασκάϊκη ως έκφραση πνεύματος, ελευθερίας και αποτίναξης
του οθωμανικού ζυγού. Μόνο
αν δούμε τον ποταμό βρισιών
που εκστόμιζε ο γιος της καλόγριας μέσα στο πλαίσιο των
συνθηκών που βίωνε και της
τυραννικής καταπίεσης, θα τον
δικαιολογήσουμε.
Πάμε λοιπόν εκατόν ενενήντα τρία χρόνια πίσω, 1η Ιουλίου 1823, ο Μαχμούτ πασάς
έστειλε στον Γ. Καραϊσκάκη
την παρακάτω επιστολή, με
την οποία τού ζητεί να παραδοθεί εντός 15 ημερών.
«Με αποκαλούν Μαχμούτ
πασά Σκόδρα.
Είμαι πιστός, τίμιος. Το στράτευμα μου το περισσότερον
σύγκειται από Χριστιανούς,
εδιορίσθην από τον Σουλτάνον να ησυχάσω τους λαούς.
Δεν θέλω να χύσω αίμα. Μη
γένειτο. Όποιος θέλει να είναι με εμένα, πρέπει να είναι
πλησίον μου. Όποιος δεν θέλει
ας καρτερεί τον πόλεμο μου.
Δέκα πέντε ημέρες σας δίδω
καιρόν να σκεφτείτε».
Ο Καρασκάϊκης αφού διάβασε το τελεσίγραφο του Μαχμούτ πασά του απάντησε αμέσως με το δικό του τρόπο.
«Μου γράφεις ένα μπουγιορτί, λέγεις να προσκυνήσω κι
εγώ, πασά μου ρώτησα τον π…
μου τον ίδιον κι αυτό αποκρίθηκε να μην προσκυνήσω…».
Με ακατάσχετο υβρεολόγιο
«έλουσε» το 1823 και τον απεσταλμένο του Τούρκου στρατιωτικού αρχηγού των Τρικάλων,
Σιλιχτάρ Μπόδα, όταν εκείνος
πήγε να τον συναντήσει. «Έλα
σκατότουρκε έλα να ακούσεις,
γαμ…. Τι θαρεύετε κερατάδες… Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκη με
έναν κοτζάμ σκατό Σουλτάνον Μαχμούτ – να τον χέσω
και αυτόν και τον βεζύρη σας
και τον Σιλιχτάρ Μπόδα την
πουτάνα…».
Στις μάχες πάλι, προκειμέ-

νου να εκνευρίσει και να υποτιμήσει τους Τούρκους έβγαινε
από τα ταμπούρια, πηδούσε
πάνω σε ψηλούς βράχους σήκωνε τη φουστανέλα και τους
έδειχνε τα οπίσθια του.
Γράφει ο Δημήτρης Φωτιάδης στην αυτοβιογραφία του
«ο Καρασκάϊκής κουβαλούσε
πάντα μαζί του, ένα γυναικείο παλιόβρακο, γνωστό σ’
όλο του το στράτευμα με τ’
όνομα “το βρακί της Κατερίνας” που το φόραγε στους
φοβιτσιάρηδες».
Όταν δείλιαζαν στη μάχη ή
φοβόντουσαν να στρατολογηθούν, τους έπιανε ο Καραϊσκάκης και τους υποχρέωνε να το
φορέσουν, γίνονταν περίγελως
και συχνά εξαφανίζονταν γιατί
δεν άντεχαν την ντροπή…
Ακόμα και στο νεκροκρέβατο του αναφερόμενος σε αυτόν
που τον πυροβόλησε ύπουλα,
ο Καραϊσκάκης είπε:
«Ξέρω το αίτιο κι αν θα ζήσω
θα τον γ…, ειδέ και πεθάνω ας
μου κλάσουνε τον π…».
Η γνώμη όσων γνώρισαν τον
Γεώργιο Καραϊσκάκη και πολέμησαν μαζί του δεν αφήνει
περιθώρια αμφισβήτησης για
το σύνολο των προτερημάτων
που τον χαρακτήριζαν. Ακόμη
και ο ίδιος ο Κιουταχής είχε
αναγνωρίσει την αξία του, αρεσκόμενος μάλιστα να αντιμετωπίζει τις μεταξύ τους μάχες
από το Μεσολόγγι (1825) έως
την πολιορκία της Ακρόπολης
(1827) ως προσωπικές μονομαχίες. Κατά τον Χριστόφορο
Περραιβό ο Καραϊσκάκης ήταν
«ακούραστος εις τους αγώνας»
«αρείτολμος και καλός στρατηγός» κατά τον Σπυρομήλιο,
«ατρόμητος» κατά τον Κωλέτη,
και ο Νικόλαος Κασομούλης
τον χαρακτήρισε «Αρχηγό» με
άλφα κεφαλαίο.
Όμως και άλλοι λαοί έζησαν την οθωμανική σκλαβιά
και είχαν την δύναμη να αντισταθούν να τσακίσουν τους
δυνάστες και να τους περιλούσουν από πάνω μέχρι κάτω, με
πλούσια κοσμητικά επίθετα
και ιδιαίτερα τους Σουλτάνους.
Ακριβώς αυτό έπραξαν το
1667, πολλά χρόνια πριν τον Γ.
Καραϊσκάκη, οι περήφανοι Κοζάκοι, Ζαπαρότζι που κακτοικούσαν στην νοτιοανατολική
Ρωσία (σημερινή Ουκρανία).
Παρά το γεγονός ότι νίκησαν
σε μάχη τον Οθωμανικό στρατό, ο Σουλτάνος τους απηύθυνε με επιστολή την απαίτηση
του να υποταχθούν και να πάψουν να παρενοχλούν τους
υποτελείς του, Τάταρους της
Κριμαίας. Έγραφε στην επιστολή του ο Σουλτάνος Μαχμουτ Δ’ προς τους Κοζάκους
το 1667.
«Ημείς ο Σουλτάνος, υιός του
Μωάμεθ, αδελφός του Ηλίου

και της Σελήνης, εγγονός και θέσεις σας».
αντιβασιλέας του Θεού, ΚύριΚαι η απάντηση των περήος των Βασιλείων Μακεδονί- φανων Κοζάκων:
ας, Βαβυλώνος, Ιερουσαλήμ,
«Ω σουλτάνε, Τούρκε διάΆνω και Κάτω Αιγύπτου, Αυ- βολε και καταραμένε συγγενή

Αλεξάνδρειας, χοιροβοσκέ της
Άνω και Κάτω Αιγύπτου, γουρούνι της Αρμενίας, κλέφτη
της Ουκρανίας, κίναιδε της
Ανατολής, δήμιε της Ρωσίας

τοκράτωρ των αυτοκρατό- του εωσφόρου. Τι διάλο ιππό- και ηλίθιε όλου του κόσμου και εσύ… φίλα μας τον πισινό !
ρων, Ηγεμών την ημεμόνων, της είσε συ, που δεν μπορείς του υποκόσμου, βλάκα ενώπιΥ.Γ.: Στο ερώτημα σας αν βρε-

Ο διάσημος πίνακας του Ιλιά Ρέπιν “Κοζάκοι του Ζαπορόγιε” (1891, Ρωσικό Μουσείο, Αγία Πετρούπολη), έχει θέμα τη σύνταξη της
απαντητικής επιστολής των Κοζάκων Ζαπαρόζτσι.

εξαίρετος ιππότης, Ανίκητος
Πιστός Φρουρός του Τάφου
του Ιησού Χριστού, Θεματοφύλαξ επιλεγμένος από τον ίδιο
τον Θεό, ελπίδα και παρηγοριά
των Μωαμεθανών, Μεγάλος
Υπερασπιστής των Χριστιανών,
διατάσσω εσάς του Κοζάκους
Ζαπαρότζι, να υποταχθείτε σε
μένα εθελοντικά, χωρίς καμία
αντίσταση και να σταματήσετε
να με απασχολείτε με τις επι-

ούτε σκαντζόχοιρο να σφάξεις
με τον γυμνό σου πισινό. Ο
διάβολος χέζει κι ο στρατός
σου.... Γιε σκύλας, δεν θα γίνουμε υποτελείς σου. Δεν φοβόμαστε τον στρατό σου, θα
σε πολεμήσουμε από στεριά
και θάλασσα και θα σου «βατέψουμε» τη μάνα.
Βαβυλωνικό κρεμμύδι, Μακεδόνα αμαξά, μπυράρη της
Ιερουσαλήμ Κατσικογάμη της

ον του Θεού, εγγονέ του φιδιού,
και «κράμπα» του «πουλιού»
μας. Μουσούδα γουρουνιού,
κώλε αγελάδας. Κοπρόσκυλο
του σφαγείου! Με τους παραπάνω τίτλους σε στολίζουν οι
Κοζάκοι Ζαπορόζτσι, υπάνθρωπε. Και για να τελειώνουμε,
επειδή δεν ξέρουμε την ημερομηνία καθώς δεν έχουμε ημερολόγιο, αλλά επειδή η ημέρα εδώ
είναι ίδια με εκεί που βρίσκεσαι

θεί κάποιος Έλληνας να απαντήσει στον «νεοσουλτάνο» Ερτογάν με τον τρόπο που απαντούσε ο Καραϊσκάκης, δεν μπορώ
να απαντήσω, μπορεί όμως να
το κάνει κάποιος Κοζάκος.
Πηγές: Βιογραφία Ηρώων
Μάρκου Μποτσάρη και Καραϊσκάκη. Γ. Γαζής (1828). Μαρία
Ευθυμίου: Βρίζοντας και πολεμώντας εφημ. Ελευθεροτυπία
26-3-2011

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2017

13

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2017

14

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ποντιακή θεατρική παράσταση στο Πολύκαστρο
Την Ποντιακή Κωμωδία του Φίλωνα
μωδία “Ο Χωρέτες” ενώ με τα έργο
Κτενίδη “Ο ΖΕΝΙΤΑΣ” από την θεατρι- “Τα Προξενία τη Παρθένας” δόθηκαν
κή ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου
παραστάσεις και σε Ρωσία, Γερμανία
“ΜΠΕΛΛΕΣ” Σ.Σ Μουρίων σε συνεργα- και τώρα συνεχίζει με του “ΖΕΝΙΤΕΑ”
σία με τον σύλλογο Καρκινοπαθών σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιάδη.
Κιλκίς και Παιονίας ο “Άγιος Ευγένιος”
Το θεατρικό έργο “Ο ΖΕΝΙΤΑΣ” σε
θα έχουν την δυνατότητα να παρακο- σκηνοθεσία περιγράφει ατόφια πολλά
λουθήσουν το Σάββατο 18 Μαρτίου
ποντιακά ήθη και έθιμα καθώς και την
και ώρα 20.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό
ζωή των ξεννιτεμένων κυρίως από
Κέντρο Πολυκάστρου.
την Ρωσία.
Η θεατρική Ομάδα του συλλόγου
Ένας τέτοιος ξενιτεμένος, με αρκετά
“Μπέλλες” έχει δώσει πολλές και πε- χρήματα και κάποιας ηλικίας, επιστρέτυχημένες παραστάσεις με το πρώτο φει στο χωριό του στον Πόντο. Ένας
έργο που ανέβασε, “Έτονε μόνον η
έξυπνος Κρωμναίος δημιουργεί μια
αρχή”, στο νομό Κιλκίς, Θεσσαλονίκη
κωμικοδραματική κατάσταση μεταξύ
Αθήνα και Σουηδία, το ίδιο με την κω- του ξενιτεμένου Πόντιου, μιας κοπέλας

και ενός φτωχού νέου από το χωριό.
Ο πλούσιος διεκδικεί τη νέα κοπέλα
για να παντρευτεί, αλλά παραχωρεί
την θέση του γαμπρού στον φτωχό
νέο μετά από την πολυμήχανη παρέμβαση του έξυπνου Κρωμναίου.
Τα υπόλοιπα επί της σκηνής.
Τιμή εισιτηρίου 5 €
Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Κιλκίς & Παιονίας
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
1966-2017 51 χρόνια παράδοση - πολιτισμός
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
28ος ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΩΗΣ

Υλοποίηθκε την Κυριακή 05/03/2017 η 88η
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
στο “ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ” στο Πολύκαστρο.

• Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ “ΑΚΡΙΤΩΝ” ιδρύθηκε από τον Σύλλογο Ποντίων Πολυκάστρου&
Περιχώρων “ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ” τον Μάρτιο του 1990.
• Σήμερα αριθμεί 1107 μέλη εθελοντές Αιμοδότες από όλο το Δήμο Παιονίας.
• Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα διέθεσε 6945φ. αίμα για τις ανάγκες σε αίμα 3.203
συνανθρώπων μας.
• Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ “ΑΚΡΙΤΩΝ” είναι πρότυπο για όλο το Νομό Κιλκίς, με το
μεγαλύτερο αριθμό μελών-αιμοδοτών και τις περισσότερες χορηγήσεις αίματος.
• Το μέλος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ έχει υποχρέωση για μία (1) αιμοδοσία το χρόνο και καλύπτει τις
ανάγκες σε αίμα (εάν χρειαστεί) όσο χρειάζεται για όλα τα μέλη της οικογένειας του και
των συγγενών του 1 ου βαθμού.
• Μέλος της τράπεζας μπορεί να γίνει κάθε υγιής άνθρωπος από 19 έως 62 ετών.

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
Δώσε κάτι ελάχιστο από τον εαυτό σου
• για ένα παιδί - για ένα γείτονα * για ένα φίλο
η ζωή του κρέμεται από τη δική σου βοήθεια ΤΗΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ : 23430 22455 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣ. ΚΙΛΚΙΣ: 23413 51724 ΥΠΕΥΘ.: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Β.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ I. & ΠΑΥΛΙΔΗΣ Λ.
ΤΗΛ.: 23430 23184 - 6937 144403 - 6972 783708

Δίνεται πρόσβαση σε χιλιάδες πολίτες, που ζουν σε αγροτικές, ορεινές,
νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές
της Ελλάδας, σε υπηρεσίες γρήγορου
Internet, με ταχύτητες ως 50Mbps, στο
πλαίσιο του έργου «Rural Broadband»
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Με την ολοκλήρωση του έργου
«Rural Broadband Internet», που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και υλοποίησε η ΚτΠ Α.Ε., με συγχρηματοδότηση
του ΕΣΠΑ, θα εξυπηρετούνται σχεδόν
3.700 οικισμοί της χώρας, με περισσότερους από 525.000 κατοίκους.

Το γρήγορο internet και οι ευρυζωνικές υπηρεσίες ήρθαν στο Δήμο
Παιονίας στο πλαίσιο του έργου
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών
σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας με συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μέσω θυγατρικής
του ΟΤΕ.
Πλέον, το Αξιοχώρι, η Γερακώνα,
η Ειδομένη, η Μεσιά, το Μικρόδασος, ο Πεντάλοφος, η Πηγή, η Πλατανιά, ο Φανός και η Φιλυριά έχουν
πρόσβαση σε συνδέσεις ιντερνέτ
με ταχύτητες έως και 50 Mbps και
ακολουθεί συνέχεια για άλλα μέρη
του Δήμου.
Με αυτές τις ταχύτητες ιντερνέτ
παρέχεται η δυνατότητα αξιόπιστων
και οικονομικών υπηρεσιών που
βελτιώνουν την καθημερινότητα
των πολιτών και καλύπτουν τις ανάγκες για επικοινωνία, ψυχαγωγία
και συνδεσιμότητα συμβάλλοντας
επιπλέον στην ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα.

Αναφορικά κάποια από τα υπέρ και τα κατά του
διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας:
Οφέλη
o
επιτρέπει την μετάδοση πολυμεσικών
δεδομένων πραγματικού χρόνου (κάμερες,
τηλεοπτικά κανάλια, εκδηλώσεις κτλ) μέσω
διαδικτύου.
o
Έρευνα
o
Συνεργασία
o
Εμπόριο
o
Εκπαίδευση

Η ευρυζωνικότητα σήμερα αναφέρεται στην ποιοτική διαδικτυακή εμπειρία του καταναλωτή που βασίζεται σε γραμμές
μετάδοσης υψηλής ταχύτητας που προσφέρουν αδιάλειπτη πρόσβασή ίντερνετ. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα
παρακάτω δύο χαρακτηριστικά:

Αρνητικά
o
Εθισμός στη χρήση
o
Διαρροή ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων σε πλήθος υπηρεσιών

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατέψουν τα ανήλικα παιδιά που κάνουν χρήση του υπολογιστή:

Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο ίντερνετ.
Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς
το χρήστη ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε
διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου
(φωνή, εικόνα και δεδομένα).

Να ενεργοποιήσουν στον υπολογιστή φίλτρα για επιβλαβής ιστοσελίδες ή και παρακολούθηση χρήσης των παιδιών.
Να ενημερώσουν τα παιδιά για τους κινδύνους στα διάφορα social media sites, τύπου facebook, για φαινόμενα
παρενοχλήσεις, ομάδες απάτης και τον εθισμό. (Καλό είναι να υπάρχει γονική παρακολούθηση)
Να μη χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως επιβράβευση ή τιμωρία.Και να ξέρουν πως μπορούν να αναζητήσουν
βοήθεια για τον εθισμό και την παρενόχληση.

